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និងភាស្នអសបា៉ាញ)នែើម្បីរកស្រលិខិតែ៏បំផុសគំនិតនានាគំនិតសប្មាប់រប្តបី�ួប�ុំប្កុមប្គួស្រនិងឯកស្រដែលអ្កអាច្

ដច្កចាយជាមួយមិត្ភក្ិនិងប្គួស្ររបស់អ្ក។

ក

ដលខទាំ្ឡាយគឺតំណា្ឲ្យ�ំព័រ�រីមួយននអត្ថប�ដនាះ។

ការក្លែងបនលែលំ,  ៤៤,  ៦៣

ការតគារពបប�ិប�្ិ,  ៨,  ៣៤,  ៦២,  ៧២

ការណ៍អាសបគាម,  ៣៤

ការត្វើឲ្យស្ម្មត�ើងវិញ,  ១៨

ការបតបងៀន,  ៧៥

ការបតបងៀនសួរសុខទុ្្ខតាមផ្ទះ,  ៩

ការបតបមើ,៩, ២៦, ២៨, ៤១

ការកបបចិ�្,  ១៨,  ៧៤

ការកបបចិ�្ត�ឿ,  ៤៣,  ៥៨,  ៧៥,  ៧៦

ការតៅ,  ១៨

ការអ�់តោស,  ៣៤

ការអ្ិស្ឋាន,  ៤១,  ៦៤

្ិច្ចការផ្សពវផសាយស្សនា,២៦, 

២៨, ៦០

ដង្វាយ្ួន,  ៣៤

ដង្វាយមួយភាគ្ ្នុងដប់,  ៦២,  ៧០

�នន្រី,  ៥៤,  ៥៧

ថ្ងៃឈប់សបរា្,  ៧៩

ទរីបនាទាល់,  ៦៤,  ៦៨

ទុ ្្ខបពួយ,  ៥៨

តទពតកាសល្យ,  ៤០,  ៥៤

និស្សស័យថនបពទះ,  ៧

ពិ្រីបុណ្យប�មុ�ទឹ្,  ៧៥,  ៧៦

ពួ្ពយាការីនិងពួ្ស្វ្,  ១០,  ១២,  

៦៦,  ៦៧,  ៧២

បពទះគម្រីរ,  ២០

បពទះគម្រីរមរមន,  ៤៣,  ៤៤

បពទះបញ្ញ�្ិ,  ៨,  ៧២

បពទះតយស៊ូវបគរីស្,  ២០,  ៣៤,  ៤៣,  

៥៨

បពទះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ,  ៤៤,  ៥០

ភាពកាលាហាន,  ៤៨,  ៦៤

ភាពជាសិស្ស,  ១២,  ២៦

ភាពតទៀងប�ង់,  ៦២

វិវរណៈ,  ៤,  ១០,  ២០,  ៤១,  ៤២,  

៥០,  ៧០,  ៧២

តសច្្រី�លំតនឿ,  ៣៤,  ៤៨,  ៥៨,  ៦០

តសច្្រីសុខស្ន្,  ៥០,  ៦៧

តសច្្រីបសឡាញ់,  ៤០

អលំតោយោនខាងវិញ្ញាណ,  ៨០

ក ក ទំព័រ៦០៖ អ្កអាច្នប្បើនពលនវលាននរប្តបី�ួប�ុំប្កុមប្គួស្ររបស់ខ្លួននែើម្បីដច្កចាយ

ែំណលងល្អ!សូមពិភាកសាជាមួយប្គួស្រពបីក្បីរារម្ភនានាដែលវាន្វើឲ្យពិរាកែល់អ្កនែើម្បីដច្កចាយែំណលងល្អ។អ្កអាច្

អ្ិស្ឋានជាប្គួស្រថាប្ពះអមាចាស់នលង�ួយអ្កឲ្យទទួលអារម្មណ៍ននការមានទំនុកច្ិត្ក្នុងការដច្កចាយែំណលងល្អនហើយនប្កាយ

មកអ្ិស្ឋានថានតើនរណាដែលអ្កអាច្អន្ជើញឲ្យមកកាន់រប្តបី�ួប�ុំប្កុមប្គួស្រ។សូមគិតពបីការអន្ជើញសមា�ិកមានាក់ៗក្នុង

ប្គួស្រឲ្យដថ្ងទបីបនាទាល់អំឡនុងនពលបនប្ងៀននមនរៀន។អ្កអាច្នប្�ើសនរើសបនប្ងៀននមនរៀនអំពបីការស្តារនឡើងវិញឬដផនការនន

នសច្ក្បីសន្គ្គាះ។សូមគិតពបីការកត់ប្តាបទពិនស្្ន៍និងអារម្មណ៍របស់អ្កនៅក្នុងនសៀវនៅកំណត់នហតុរបស់អ្ក។

ចបាប់ មនះ ម្ន នូវ អត្ថប្រ នបិង សក�្មភា្ នានា អដល អាច យក មៅ មពបើពបាស់ សពម្ប់ រាពតី ជួប ជុំ ពកុ� ព្ួរារ បាន ។ ខាង មពកា� មនះ 

្ឺ ជាឧទា�រណ៍ �ួយ ។

ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៦ ភាគ ទី ៤០ មេែ ៤
េីអាហូណា ១៣២៨៤
ទស្សនាវដ្ដីអន្តរជាតិរបស់សាសនាចក្រននក្រះយេស៊ូវក្ដីស្ទនន្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ

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

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

អ្នក ខកសបេួេ ៖េ៉ូហសបដបុលេូ.ស៊ីតាទដី
ជំនួយការ អ្នកខកសបេួេ ៖យជមស៍ប៊ីម៉ាទដីណូ,ខារ៉ូយអហ្វម៉ា្រខន់ឃដី
អ្នកប្ររឹកសា ៖ ហកបនយខអាស្តតុន,ហរនដលយឃបិនណ្ិត,យក្រ្រយអខារដុន,
ឆារិលយអយអស្្ិន,ក្ដីស្ទតូហហ្វលហគែតូល�ិន,ដូហគែលាស�ដីហូលហមស,ហលរីអរឡរិន,
ខារ៉ូលអិមយស្ទហ្វិន

នាយក បគ្រ់បគង ៖យដវី�ធដីវ៉យនើរ
នាយក បគ្រ់បគង ប្រតិ្រត្ិការ ៖វិនសិនយអវ៉ូន
នាយក បគ្រ់បគង ទស្សនាវដ្ី សាសនាចបក ៖អាហលនអ័រឡេប៊ហគែ
អ្នក បគ្រ់បគង ពាណិជ្ជកេ្ម ៖ហ្គាស្វខាណុន
អ្នកបគ្រ់បគង ខ្្នក ខកសបេួេ ៖អ័រវ៉លចនសុន
ជំនួយការ ការ បគ្រ់ បគងខ្្នក ខក សបេួេ ៖រ៉េអិនខា
ជំនួយការ មោះពុេ្ព ៖យមហ្ិនយវើរហូហ្វ
និពន្ធ និង ខកសបេួេ មោយ ៖កប៊ីតថានដីប៊ីតធដី,យដវី��ិ្រសុន,យដវីដយអហអ៊តយវើត,
ម៉ាថាេ�ដីហ្វ្ដីតតុន,ឡតូរីហ្វតូយលើរ,ហ្គាហរតយអចហ្គាហ្វ,ឡាហរ៉នផតយទើរហ្គាន,ជដីល
ហ្្រឃដីង,ឆាលឡតុតឡារោបាល់,នម៉ឃលអរម៉ូរីស,សាលដីចនសុនអូយដឃឺ្រ,
េ៉ូយស្វយជភឺ្ដី,ចានភដីនបូរ៉ហ្វ,រីឆាតអិមរ៉មនដី,មដីន�ដីអានយសលូ,ប៉ុលវ៉ន�ិន
យប៊ីហគែ,ម៉ារីសាវី�ដីសុន

នាយក បគ្រ់បគង ខ្្នក សិេ្ៈ ៖យជស្តនូដស៊ិន
នាយក បគ្រ់បគង ខ្្នក សិេ្ៈ ៖ហ្ដអ័រភដីយធើរសុន
រចនា ្រ្លង់ មោយ ៖ ជដីនិតអាន់កទូ,យហ្វភដីអាន់កតូស,ហមន�ដីបិន្៍លដី,ស៊ីឃឹមបឹល
បុត,្ូម៉ាសឆាល,ណាតហគែដីយនស,ខូលដីនហុដីង្្ដី,យអរិ្រភដីចនសិន,ស៊ូសានឡតូ
ហហគែដីន,ស្តអិមម៉ូេ,ម៉ា្រដបុលេូរ៉ូប៊ីសុន,កបាតយធៀរ,យឃនដី្រូលវ៉្រឃិនហូស
អ្នកសបេ្រសបេួេ កេ្មសិទ្ធិ ្រញ្ញា ៖ខូហលតហនយបយឃើអាន
អ្នកបគ្រ់បគង ខ្្នក ្ េិតកេ្ម ៖យជនអានភិយធើរស៍
្េិតកេ្ម ៖ខន្ដីប៊វទួបកប៊ីច,ជូលដីបឺយដត,យខទដីដានខាន,នកបអិនដ័បុលេូជដីជដី,
ដិន្ដីសខឺប៊ី,ជដីន្ដីយជនិលសុន,ហហគែលយធតរ៉ហ្វឺធដី
អ្នក ពិនិត្យ េុន ការមោះពុេ្ព ៖យជហ្វអិលម៉ាទដីន

នាយក ខ្្នក មោះពុេ្ព ៖យក្រហគែយខហសតវី្
នាយកខ្្នក  ខចកចាយ ៖ស្ទដីវិនអ័រក្ដីសាទានសិន

ចំយោរះរោរជាវនិងតនម្យៅខាងយករៅសហរដ្ឋនិងរោណាដាសូមចូលយៅរោន់
យ្ហទំ្័រstore.lds.orgឬសូមទា្រ់ទងមជ្ឈមណ្ឌលហច្រចាេរបស់សាសនាចក្រ
្រ្តុងមូលដាឋានរបស់អ្្រឬទា្រ់ទងអ្្រដឹ្រនាំវួដឬសាខារបស់អ្្រ។

សូេ ម្ញើ អត្ថ្រទ និងសំណួរ ទាំងឡាយតាមអ៊ិនយធើរណិតយៅយ្ហទំ្័រ
liahona .lds .orgតាមអ៊ីហម៉លយៅរោន់liahona@ ldschurch .orgឬ
តាមសំបុកតយៅរោន់Liahona, Rm. 2420, 50 E. North Temple St.,  
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA ។
លីអាហូណា(ោ្រ្យ្រ្តុងក្រះ្ម្ដីរមរមនមនន័េថា«កតដីវិស័េ»ឬ«វត្តុនាំផ្តូវ»)
កតូវបានយបារះ្ុម្ជាភាសាអាល់បានដី,អាយមនដី,ប៊ីសាលាម,ប៊ុលហ្គារី,ហខមែរ,យសប៊ូអាណូ,
ចិន,ចិន(ងាេកសួល),ក្រូអាត,ហែ្រ,ដាណាម៉ា្រ,ហូឡង់,អង់យ្្ស,
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លបីអាហូណា

សាសនាចបកដពិតរ្រស់បពរះបយស៊ូ បគមីស្បតូ បានស្តារប ើងិញ

បៅបលើអផនដមីសព្វដថបនរះ។ស្សនាចបកដនបពរះបយស៊ូ បគមីស្

ដនពួក្ររិសុេដថចុងបបកាយអតងអតបតូ បានដឃឹកនាុំប យព ការ

និងស្ កអដលកុំពុងរស់បៅប យេេួលការអែនាុំជា្រន្ត្រនា្រ់មកពមី នសួគ។

គុំរូដបេ ភាពបនរះគម្នភាពពិតដូចពមីជុំនាន់្រុរាែអដរ។បយើងបរៀនបៅក្ញង

បពរះគមមីរ្រ៊ី្រ «ពិតបបាកដជាបពរះបយ�ូវា៉បេង់នឃឹងមិនប្្វើែ្វមីដូប្នារះប ើយបលើកអត

បេង់សអម្តងឲ្យពួកបហរាជាែ្ក្របបមើបេង់ប ើញគុំនិត ក់កុំបាុំងរ្រស់បេង់ផង»

បែម៉ុស  ។

បពរះបានម្នបពរះ្រន្តូលស្រជាថ្មមីម្តងបេៀតបៅជុំនាន់រ្រស់បយើងបនរះ មរយ 

ព ការយ៉ូអស្រស្ម៊ី្។បេង់បានប្រើកសអម្តង មរយ ព ការយ៉ូអស្រស្ម៊ី្

នូ ដុំែឃឹងល្អដនបពរះបយស៊ូ បគមីស្បៅក្ញងភាពបោរបពញរ្រស់វា។បេង់បានស្តារ

្រព្វជិតភាពដ្ររិសុេរ្រស់បេង់ប ើងិញជាមួយនឃឹងកូនបស្រ្រស់វាបពម ុំងសិេិ

ែុំណាចនិងមុខ រ ុំងែស់ដនែុំណាចដពិសិដដន្រព្វជិតភាព។

បៅក្ញងជុំនាន់រ្រស់បយើងព ការនិងស្ កបៅរស់បតូ បានប្រ ននូ សិេិ

ែុំណាចបដើម មីនិយយ្របបងៀននិងដឃឹកនាុំប យបប្រើសិេិែុំណាចមកពមីបពរះដជា

បពរះ រ្រិ និងបពរះែម្ចាស់បយស៊ូ បគមីស្។បពរះែងសប គារះបានម្ន្រន្តូលបៅព ការ

ថា«ែ្វមីអដលបយើងជាបពរះែម្ចាស់បានម្ន្រន្តូលបនារះបយើងបានម្ន្រន្តូលប�ើយ

ប�ើយបយើងពុុំអកប រះស្រខ្លួនប ើយប�ើយប រះជាដផ្បម ប�ើយអផនដមីនឃឹងកន្ង

បាត់បៅកប យគង់អតោក្យរ្រស់បយើងនឃឹងមិនកន្ងបាត់អដរ្រ៉ុអន្តោក្យ ុំងែស់នឃឹង

បានសបបមចប រះជាប យសុំប ងរ្រស់បយើងផ្ល់ឬកប យសុំប ងដនពួកែ្ក

្របបមើរ្រស់បយើងកមីគដូចអតគានា» គ និងស   ។

បៅក្ញងសន្ិសមីេេូបៅពមីរដងក្ញងមួយ នាុំបយើងម្នពរប យម្នឱកាសស្តា្រ់

បពរះ្រន្តូលដនបពរះែម្ចាស់ដល់ពួកបយើងមកពមីែ្ក្របបមើរ្រស់បេង់»។បនារះគជា

កសិេិមួយអដលមិនអាចកាត់ដថ្បានប ើយ។្រ៉ុអន្តគុែតដម្ដនឱកាសបនារះគ

អាបស័យបៅបលើថាបតើបយើងេេួលបពរះ្រន្តូលបនារះបបកាមបពរះបចស្តាដនបពរះ ិ ែ

ដអដលបនារះអដលបពរះ្រន្តូល ុំងបនារះបតូ បានប្រ នឲ្យដល់ែ្ក្របបមើ ុំងបនារះ

សូមបមើលគ និងស   ។គដូចជាពួកប កអដលេេួលបាននូ 

បសចក្តមីអែនាុំមកពមី នសួគអដរបនារះបយើងកបតូ េេួលវាអ្រ្រដូប្នារះអដរ។ប�ើយ

បនារះវាតបមូ ពមីបយើងនូ ការខិតខុំខ្ងិ ែដអដលបនារះ។

រ រក

បបចើន នាុំកន្ងមកប�ើយម្នសម្ជិកម្នាក់ដនកូរុមដនពួកស្ កដ្រ់ពមីរនាក់បាន

សុុំខ្ញុំឲ្យអានសុន្រកថាសន្ិសមីេមួយអដលប កបានបរៀ្រចុំសបម្្រ់សន្ិសមីេេូបៅ។

ខ្ញុំគជាសម្ជិកថ្មមីម្នាក់ដនកូរុម។ខ្ញុំម្នកិត្តិយសប យេេួលបានការេុកចិត្តពមីគាត់

ថាខ្ញុំអាចជួយគាត់រកបពរះ្រន្តូលរ្រស់បពរះែម្ចាស់អដលនឃឹងនាុំឲ្យប កអថ្ងប ើង។

ប កបាននិយយជាមួយខ្ញុំប យស្នាមញញឃឹម«ែូបនរះគជាសុន្រកថាបោងបលើក

េមី ប�ើយ»។

ខ្ញុំបាន្ ុំពមីដុំ្រូនាមានជាេមីបស ញ់និងបសេន់រ្រស់ប្រធានហរូល្រ៊ីលមី  នាុំ

 ដល់ខ្ញុំកាលពមីមុនមកប យការសងត់្ ន់យ៉ាងខ្លាុំង «ហល

ប្រសិនប្រើែ្កចង់េេួលិ រែ ចូរខិតខុំស តរកវា»។

ខ្ញុំបានអានស ឃឹងគិតនិងែ្ិស្នបលើបសចក្តមីបោងេមី បនារះ។ខ្ញុំបាន

សិកសាប យែស់ពមីសមតភាពខ្ញុំបបកាមបពរះបចស្តាដនបពរះ ិ ែ្ររិសុេ។បៅបពល

សម្ជិកកូរុមបនារះបានអចក្យសុន្រកថារ្រស់ប កបនារះខ្ញុំបាន្រ ្រ់ការខិតខុំ

ស តរ្រស់ខ្ញុំបដើម មីេេួលនូ ស្រលិខិតបនារះ។ខ្ញុំពុុំបបាកដថាខ្ញុំបានជួយែ្វមីដល់

គាត់ប ើយ្រ៉ុអន្តខ្ញុំដឃឹងថាខ្ញុំបតូ បានផ្លាស់្រ្តតូរបៅបពលខ្ញុំស្តា្រ់ សុន្រកថាបនារះបាន

អថ្ង។ស្រលិខិតបានចូលក្ញងដួងចិត្តខ្ញុំបលើសពមីបពរះ្រន្តូលអដលខ្ញុំធាលា្រ់អាននិង

រ រ

ទបីប្បលកសាទបីមួយក្នុង

គណៈប្បធ្នទបីមួយ

រ

ការព្យាករ
និងវិវរណៈផាទាល់ខ្លួន



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

រ រ

សូមគិតពបីការអាននរឿងរបស់ប្បធ្នអាវរិងឲ្យឮៗអំពបីការសិកសា

នសច្ក្បីប្រាងននសុន្ទរកថាសន្ិសបីទរបស់សមា�ិកននកូរ៉ុមរបស់

នលាក។អ្កក៏អាច្នលងសួរសំណួរថា«នតើអវបីខ្ះគឺជាតនម្ននការទទួល

វិវរណៈ?»បនាទាប់ពបីការពិភាកសារបស់អ្កអ្កអាច្អន្ជើញអស់អ្កដែល

ែ្វមីអដលគាត់និយយបនារះបៅបេៀត។បពរះ្រន្តូល

បនារះម្នែតន័យកាន់អតែស្ចារ្យជាងកាលអដលខ្ញុំ

អានបសចក្តមីបោងបនារះបៅបេៀត។ប�ើយស្រលិខិត

បនារះហក់្រមីដូចជាចង់និយយែុំពមីខ្ញុំវាបតូ ម្៉ាច់នឃឹង

តបមូ ការរ្រស់ខ្ញុំ។

ពួកែ្ក្របបមើរ្រស់បពរះបានតមអាហរនិង

ែ្ិស្នបដើម មីេេួលស្រលិខិតអដលបេង់ប្រ ន

ដល់ពួកបគឲ្យផ្តល់ដល់ែស់ែ្កអដលបតូ ការ

ិ រែ និងការ្រុំផុសគុំនិត។ែ្វមីអដលខ្ញុំបានបរៀន

ពមី្រេពិបស្្ន៍បនារះនិង្រេពិបស្្ន៍បផ្សងៗបេៀត

បសបដៀងបនរះអដរគថាបដើម មីបានប្របយជន៍ដ្ ុំម�ិម្

អដលម្នមកពមីការស្តា្រ់ព ការនិងស្ កបៅរស់

បនារះបយើងបតូ ខិតខុំស តប យខ្លួនបយើងផ្ល់

បដើម មីេេួលិ រែ ។

បពរះែម្ចាស់បស ញ់មនុស្សបគ្រ់គានាអដលអាច

ស្រលិខិតរ្រស់បេង់ប�ើយបេង់ស្គាល់ពមីដួងចិត្ត

និងកាល បេស រ្រស់្រុគលម្នាក់ៗ។បេង់ស្គាល់

ពមីែ្វមីអដលបតឃឹមបតូ ែ្វមីអដលបលើកេឃឹកចិត្តនិងែ្វមីអដល

បសចក្តមីពិតដនដុំែឃឹងល្អនឃឹងជួយ្រុគលម្នាក់បានល្អ

្រុំផុតបដើម មីបបជើសបរើសផ្តូ បដើររ្រស់ខ្លួនបៅ មផ្តូ ប រះ

បៅរកជមី ិតដបៅែស់កល ជានិច។

បពលខ្រះបយើងអដលជាែ្កស្តា្រ់និងអាន

ស្រលិខិតដនសន្ិសមីេេូបៅបបកាយមកគិតថា«បតើខ្ញុំ

្ុំែ្វមីបានល្អ្រុំផុត?»បសចក្តមីសង្ឃឹមរ្រស់បពរះែម្ចាស់

ចុំបោរះបយើងម្នាក់ៗគថាចបម្ើយរ្រស់បយើងគ «ខ្ញុំ

នឃឹងមិនប ្ចពមីឱកាសបនារះប ើយគបៅបពលខ្ញុំេេួល

អារម្មែ៍ពមីសុំប ងដនបពរះ ិ ែបៅក្ញងគុំនិតនិង

ដួងចិត្តរ្រស់ខ្ញុំប យបបា្រ់ខ្ញុំពមីែ្វមីអដលខ្ញុំអាចប្្វើ

បដើម មីគា្រ់បពរះេ័យបពរះ រ្រិ សួគនិងបពរះែងសប គារះ

រ្រស់ខ្ញុំ»។

បយើងអាចេេួលបានិ រែ ផ្ល់ខ្លួនបនារះ

បៅបពលបយើងស្តា្រ់ព ការនិងស្ កប�ើយបៅបពល

បយើងប្្វើវាប យបសចក្តមីជុំបនឿបដើម មីេេួលិ រែ បនារះគ

ដូចជាប្រធានលមីបានម្នប្រស្សន៍ថាបយើងអាចប្្វើ

វាបាន។ខ្ញុំដឃឹងថាបរឿងបនារះពិតមកពមី្រេពិបស្្ន៍បនរះ

និងប យស្ក្សមីដនបពរះ ិ ែ។◼
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អ្កសួរសុខទុក្ខឲ្យស្ជលងគិតនហើយដាក់ដផនការនែើម្បីទទួលស្រលិខិត

សន្ិសបីទទូនៅដែលនលងមាននានពលខ្ងមុខ«នប្កាមប្ពះនច្ស្តានន

ប្ពះវិញ្ញាណែដែលននាះដែលវិវរណៈននាះប្តូវរានប្បទានែល់អ្កបនប្មើ

[របស់ប្ពះ]»។



លបីអាហូណា

រ

ពយាការីនិងស្វកនិយយ

�ំនួសប្ពះវរបិតាសួគ៌និង

ប្ពះនយស៊ូវប្គបីស្ទ។ពួកនលាកបនប្ងៀន

នយើងពបីរនបៀបនែើម្បីនែើរតាមប្ពះនយស៊ូវ។

សូមនែើរតាមផ្ូវនានានែើម្បីនៅែល់អវបី

មួយច្ំនួនដែលពយាការីនិងស្វករាន

នស្ើសុំឲ្យនយើងន្វើ។

រ មា ក រ ុ រក

នដាយអានបីឡានឡស្កាអាល់នវសនែស៊ូសសា

ខ្នុំកំពុងមានច្ម្ងល់អំពបីអវបីដែលខ្នុំគួរដតសិកសានៅស្កលវិទយាល័យ។មនុស្ស

ភាគនប្ច្ើនរាននិយយមិនល្អអំពបីវគ្គសិកសាដែលខ្នុំច្ង់នរៀនែូនចានាះខ្នុំរានអ្ិស្ឋាន

ែល់ប្ពះអមាចាស់នែើម្បីែលងថាប្ទង់យល់ប្សបជាមួយនលងការសនប្មច្ច្ិត្របស់

ខ្នុំដែរឬនទ។

ច្នម្ើយរបស់ខ្នុំរាននកើតមាននៅនថ្ងបនាទាប់ខណៈដែលខ្នុំកំពុងអានសុន្ទរកថា

សន្ិសបីទមួយនៅក្នុងលីអា�ូណា។ខ្នុំមានអារម្មណ៍ថានទាះបបីជាប្ពះវរបិតាសួគ៌

កំពុងប្រាប់ខ្នុំថាប្ទង់ពុំអាច្នប្�ើសនរើសវាសប្មាប់ខ្នុំក្បី—ននះគឺជាការសនប្មច្ច្ិត្

មួយដែលខ្នុំនលងន្វើវានដាយខ្លួនឯង។ខ្នុំែលងថាមិនថាខ្នុំនប្�ើសនរើសនរៀនអវបីនឡើយ

ខ្នុំនលងប្តូវខំនរៀនសូប្តយ៉ាងខ្លាំងនែើម្បីទទួលរាននជាគ�័យ។

ុ

កុមារ

ខ្នុំែលងថាខ្នុំរានទទួលច្នម្ើយច្ំនរាះការអ្ិស្ឋានរបស់ខ្នុំ។ការបញ្ជាក់ពបី

ប្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្រាន�ួយខ្នុំឲ្យន្វើការសនប្មច្ច្ិត្។ខ្នុំរាននរៀននែើម្បីខិតខំឲ្យអស់

ពបីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននហើយែលងថាប្ពះវរបិតាសួគ៌នលង�ួយខ្នុំ។

អ្នកនិពន្ធរស់ដៅដសើរេ្គរីបងបដ�សដងបស៊ីល។
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 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

បុប្តបីននប្ពះវរបិតាែ៏អស់

កល្ជានិច្្ចរបស់នយើង

ប្ពះគមមីរ្របបងៀនបយើងថា«បយើងរាល់គានាជាពូជ

បពរះប�ើយ» កិចការ  ។បពរះ

បានប ែិមម្៉ាស្ម៊ី្ រិយរ្រស់ព ការយ៉ូអស្រស្ម៊ី្

ថាជា«្រុបតមីរ្រស់បយើង» គ និងស   ។

ការប្រកាសដល់បកុមបគួស្រ ្របបងៀនបយើងថាបយើង

ម្នាក់ៗគជា«្រុបតមី   សុំែព្វ្រ់ខ្ងិ ែរ្រស់

បពរះ្រិ ម្ សួគ»។

ខ្រូលែិមបស្�្វិនេមីប្រឃឹកសាេមីមួយក្ញង

គែ ប្រធានសម្គមសប គារះេូបៅម្នប្រស្សន៍

ថា«បៅក្ញងនគរដន ជមី ិតមុនអផនដមី បយើងបានបរៀន

ែុំពមីែត្តស ែដនភាពជាបស្តមីដែស់កល ជានិច

រ្រស់បយើង។

«ដុំបែើរដនជមី ិតរអមងស្លា្រ់រ្រស់បយើងមកកាន់

អផនដមីបនរះពុុំផ្លាស់្រ្តតូរបសចក្តមីពិត ុំងបនារះប ើយ»។

អែលប�ើរអជ �្វមីែ័រ�ូ ិនដនកូរុមដនពួកស្ ក

ដ្រ់ពមីរនាក់បានម្នប្រស្សន៍ថា«បពរះ រ្រិ រ្រស់

ែ្កអដលគង់បៅស្នសួគស្គាល់ប មារះរ្រស់ែ្កនិង

ស្គាល់ពមីកាល បេស នានារ្រស់ែ្ក»។«បេង់ស្្រ់

ការែ្ិស្នរ្រស់ែ្ក។បេង់ប ស់ដឃឹងែុំពមីបសចក្តមី

សង្ឃឹមនិងក្តមីសុ្រិនរ្រស់ែ្ករួម ុំងបសចក្តមី ័យខ្លាច

បពម ុំងការលុំបាកនានារ្រស់ែ្ក»។

ស៊បស្ើរបស្�្វិនម្នប្រស្សន៍ថា«បយើងម្នាក់ៗ

ជាសម្ជិកនិងម្នចុំអែកយ៉ាងសុំខ្ន់ក្ញងបកុម

បគួស្ររ្រស់បពរះ។«បកុមបគួស្រ ុំងែស់បៅបលើ

អផនដមីខុសៗពមីគានា។ប�ើយបៅបពលបយើងព យម

ែស់ពមីសមតភាពបដើម មី្របងើតេុំបនៀមេម្លា្រ់បគួស្រដ

រងម្ុំបនារះសម្ជិកភាពបៅក្ញងបកុមបគួស្ររ្រស់បពរះ

គមិនអាបស័យបៅបលើស្នភាពប្រប េណាមួយ 

ដូចជាស្នភាពអាោ�៍ពិោ�៍ស្នភាព�ិរ តញ

ស្នភាពសងមឬស្នភាពអដលបយើងបចញផសាយ

បៅបលើប្រព័នផ្សព្វផសាយសងមប ើយ»។

បទគម្រីរបកនថែម

បយបរម្ រូម បគាលលេិនិង

បសចក្តមីស 

សូមសិកសាឯកស្រដនះងបកបដោយការអធិស្ឋានដេើយពយាយាមដស្វ្រកអ្វរីដដលងតូវដចកចាយ។ដតើការយល់ដឹ្អំពរី

«ងកុមងគួស្រ៖ការងបកាសដល់ពិភពដោក»បដ្កើនដសចក្រីជំដនឿរបស់អ្នកដៅដលើងពះដេើយងបទានពរដល់អ្នកទាំ្ឡាយ

ដដលអ្នកដែទាំតាមរយៈការបដង្ៀនសួរសុខ�ុក្ខយា៉ា្ដូចដម្ច?សងមាប់ព័ត៌មានបដន្ថមសូមចូលដៅកាន់ដគេ�ំព័រ

reliefsociety.lds.org។

តចញពរីបបវ�្ិស្បស្របស់តយើង

នៅក្នុងែំនណើរនរឿងននការនិមិត្ែំបូង ៥

ពយាការីយ៉ូដសបស្ម៊ី្បញ្ជាក់ពបីនសច្ក្បីពិតជា

នប្ច្ើន—នដាយរួមមានថាប្ពះវរបិតាសួគ៌

របស់នយើងស្គាល់ន្មាះនយើង។

យ៉ូដសបវ័យនក្មងមានការលំរាកនែើម្បី

ែលងថាប្ពះវិហ្រណាមួយប្តូវច្ូលរួមនហើយ

រានរកនឃើញការដណនាំនៅក្នុងគម្បីរយ៉ាកុប

១:៥។យ៉ូដសបរានសនប្មច្ច្ិត្ថានលាក

នលងសួរែល់ប្ពះ។

នាប្ពលកមួយនននិទាឃរែូវក្នុងឆ្នាំ១៨២០

នលាករានច្ូលនៅក្នុងនប្ពនែើម្បីអ្ិស្ឋាន

ប៉ុដន្នៅមួយរំនពច្ននាះនលាកប្តូវរានប្គប

សង្កត់នដាយអំណាច្ន្មាងងលតណាមួយ។

ស្បីអំពបីនរឿងននាះនលាករានសរនសរ៖

«នៅខណៈការភាញាក់នផ្អើលែ៏មហិមាននះ

ប្ស្ប់ដតខ្នុំរាននឃើញបនគ្គាលពន្ឺមួយនៅ

ច្ំនលើកបាលខ្នុំមានរស្មបីដច្ងចាំងនលើសជាង

សុរិយនៅនទៀតដែលច្ុះសន្សលមៗមកច្ំនលើ

រូបខ្នុំ។

«នៅនពលរស្មបីននាះនលច្មកមិនយូរ

ប៉ុនាមានប្ស្ប់ដតខ្នុំរាននឃើញថាខ្នុំរានរួច្ពបី

ខ្មាំងសប្តូវដែលរានច្ងខ្នុំទុក។កាលពន្ឺ

ស្ថិតច្ំពបីនលើរូបខ្នុំខ្នុំរាននឃើញតួអង្គពបីរដែល

មានរស្មបីនិងសិរីរុងនរឿងដែលពុំអាច្ពណ៌នា

រានឈរនៅអាកាសពបីនលើរូបខ្នុំ។តួអង្គមួយ

មានប្ពះបន្ទូលមកខ្នុំនដាយនៅខ្នុំតាមន្មាះ

នហើយច្ង្អនុលនៅតួអង្គមួយនទៀតនដាយ

មានប្ពះបន្ទូលថា—មនះ ជា ព្ះរាជ បុពតា 

ដ៏ ស្ងួនភាងា របស់ មយើង ។ ចូរ រាដាប់ ព្រង់ ចុះ ! »

(យ៉ូដសបស៊្មី្—ប្បវត្ិ១:១៦–១៧)។

សូមពិចារោអលំពរីសលំណួរតនទះ

នតើការែលងថាអ្កជាបុប្តបីរបស់ប្ពះ�ះឥទិ្ពល

នលើការសនប្មច្ច្ិត្របស់អ្កយ៉ាងែូច្នម្ច្?

រ រ ុ ុក

ក

 «បកុមបគួស្រ ការប្រកាសដល់ពិ ពប ក»Liahona,
អខ ិចិកា នាុំ េុំព័រ ។

 ខ្រូលែិមស្មី�្វិន«បគួស្រគមកពមីបពរះ»Liahona,
អខ សភា នាុំ េុំព័រ ។

 អជ �្វមីែ័រ�ូ ិន«To Young Women»Liahona,
អខ ិចិកា នាុំ េុំព័រ ។

 ខ្រូលែិមស្មី�្វិន«បគួស្រគមកពមីបពរះ»េុំព័រ ។

 សូមបមើលប្រធាន្រេដុំែឃឹងល្អ«ដុំបែើរបរឿងដនការនិមិត្តដុំ្រូង»

topics.lds.org។

ក កុ រ

រ



ប៉ុនាមាន នាុំកន្ងមកប�ើយខ្ញុំបានប្្វើដុំបែើរប យ

ជិរះកង់បៅក្ញងប្របេសបារាុំងជាមួយ្រងបសមីរ្រស់ខ្ញុំ

គ្រងបសមីដថ្និងកូនបសមីរ្រស់គាត់។បរៀងរាល់បពឃឹក

បយើងបានេេួលបសចក្តមីអែនាុំលម្អិត្រមីសន្ឃឹកប្រសិន

ប្រើប្្វើ មប យ�្មត់ចត់បនារះនឃឹងនាុំបយើងឲ្យបៅ

ដល់បគាលប រ្រស់បយើងបៅដថបនារះ។ខែ អដល

បយើងកុំពុងជិរះកង់កាត់ចម្រេុំោុំងបាយជូរបនារះ

បសចក្តមីអែនាុំហក់ដូចជា្រ គា្រ់បបា្រ់បយើងឲ្យ«បៅ

ចុំណាយ អម៉បតភាគខ្ងបជើង្រនា្រ់មក្រត់ប ្វង

ប�ើយបៅចម្យ អម៉បតបេៀត»។ជាបរឿយៗ

បសចក្តមីអែនាុំបបា្រ់បយើងពមីប មារះស្លាកស និងផ្តូ ។

នាបពឃឹកមួយបយើងបានជិរះកង់ មផ្តូ ដគួរឲ្យ

ក់ ញមួយ្រ៉ុអន្តមិនយូរ្រ៉ុនាមានបយើងបានដឃឹងថា

បសចក្តមីអែនាុំរ្រស់បយើងបនារះពុុំបតូ នឃឹងតុំ្រន់បនារះ

ប ើយ។ភាលាមបនារះបយើងបានបង្វងផ្តូ ប�ើយបយើងបាន

សបបមចចិត្តបដើម មីបត ្រ់បៅកាន់កអន្ង្ ស់អដលបយើង

ស្គាល់ជាកអន្ងអដលបយើងបៅបលើផ្តូ បតូ ិញបដើម មីបមើល

ថាបយើងអាចបៅផ្តូ ណាមួយ។

ពិតណាស់បៅបពលបយើងបៅដល់េមីបនារះបយើង

បានប ើញស្លាកស ផ្តូ តូចមួយអដលបានសរបសរ

បៅក្ញងបសចក្តមីអែនាុំរ្រស់បយើងអដលបយើងពុុំបាន

្្រ់អារម្មែ៍បមើលវាបស្រះ។មិនយូរ្រ៉ុនាមានបយើង

បានបៅបលើផ្តូ រ្រស់បយើងម្តងបេៀតប�ើយជិរះកង់ ម

បសចក្តមីអែនាុំបនារះអដលប្្វើឲ្យបយើងយល់ តបខ្ចារះ

អតមង។

្រេពិបស្្ន៍បនរះបានកាលាយជាបរឿងបប្រៀ្រប្រដូច

បៅនឃឹងចបម្ើយចុំបោរះសុំែរដលុំបាកមួយអដលខ្ញុំ

ម្ន ប�តុែ្វមីបៅបពលមនុស្សម្នាក់ធាលា្រ់ម្ន

េមី្រនាល់ែុំពមីដុំែឃឹងល្អរួចប�ើយថាគាត់នឃឹងរវាត

ចិត្តបចញបៅិញ?វាបានអប្រជាច ស់ចុំបោរះខ្ញុំថា

បៅបពលបយើងអ្ររបៅផ្តូ ខុស ែុំបពើបា្រ ឬពុុំប្្វើ

មបពរះ្រ ត្តិរ្រស់បពរះបនារះបសចក្តមីអែនាុំ បពរះ

្រន្តូលដនបពរះ នឃឹងពុុំម្នន័យែ្វមីប ើយ។អផនេមី

អដលបយើងម្នពុុំបតូ នឃឹងតុំ្រន់អដលបយើងបៅ

ប ើយ។ប្រសិនប្រើបយើងពុុំបានបង្វងបចញ យ

បនារះបយើងអាចស្គាល់ថាកុំ�ុសគជារ្រស់បយើង

ប�ើយថាបយើងបតូ អតបត ្រ់មកិញ អប្រចិត្ត ឬ

ុំងចិត្តជាថ្មមីបដើម មីរស់បៅ មែ្វមីអដលបពរះបាន្រ 

បៅកាន់កអន្ងណាអដលបយើងដឃឹងថាបយើងកុំពុង

បដើរ មផ្តូ បតឃឹមបតូ ។

នតើយល់នសច្ក្បីដណនាំឬនទ?
រុ រ

រ រ

ការម�វើ ដំមណើរ មដាយ ជបិះ កង់ ម�វើ ឲ្យ ខ្នុំ មជឿ អំ្ី តព�ូវការ មដើ�្ី ពតួត្បិនបិត្យ យ៉ាង ជាប់លាប់ មលើ អផន្រី នន ដំមណើរ 

ជីវិត របស់ មយើង មលើ ម្គា៌ា របស់ ព្ះអម្ចាស់ ។

ជាបរឿយៗបៅបពលបសចក្តមីអែនាុំបនារះពុុំបតូ នឃឹង

កអន្ងអដលបយើងបៅបនារះបយើងសង្ស័យពមីបសចក្តមី

អែនាុំបនារះ។ជុំនួសឲ្យការបត ្រ់បបកាយិញបយើង

អ្ររជាស្តមី្របនាសបលើបសចក្តមីអែនាុំបនារះប�ើយ

បបកាយមក្រដិបស្វាអតម្តង។បៅេមី្រុំផុតប យ

បានបបារះ្រង់ប្លនូ េស្សន ិស័យដនបគាលប រ្រស់

បយើងបនារះបយើងបានបង្វងរស្ត់ែអែតាតបលើផ្តូ នានា

អដលហក់្រមីដូចជា្របណារះអាសន្អដល ក់ ញ

អារម្មែ៍យ៉ាងខ្លាុំង្រ៉ុអន្តនឃឹងមិននាុំបយើងបៅកអន្ងណា

អដលបយើងចង់បៅបនារះប ើយ។

បរៀងរាល់ដថបយើងម្នឱកាសសិកសាបពរះគមមីរ។
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ខ្នុំពុុំស្គាល់ប មារះរ្រស់ែ្កអាយុរ្រស់ែ្កឬ
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ប្រុសខ្ញុំនិងបគួស្ររ្រស់ពួកបគបានរស់បៅចម្យ
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ការែ្ិស្នរ្រស់ខ្ញុំ។
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ក

រ ក ក

អនក ្ ឺ ជា ្ ំរូ ដ៏ ល្អ ឥតមខាចាះ អំ្ី ពសី្ ទាំង មនាះ អដល ោប់ តាំង ្ ី ស�័យ 

នន ្រីពកុង មៅវ៉ូ �ក អដល បាន បមព�ើ គានា មៅវិញ មៅ�ក តា�រយៈ 

ការបមពងៀន សួរ សុខ ្រុក្ខ មដាយ មសចក្ីពសឡាញ់ នបិង ការបំផុស 

្ំនបិត ។

ស្គាល់គាត់ប�ើយដឃឹងថាគាត់គជាម្តាយដម្នបសចក្តមី

បស ញ់ម្នាក់អដលចង់ឲ្យកូនបសមីរ្រស់ខ្លួនចូលរួម

ស្សនាចបកប�ើយេេួលបាននូ េមី្រនាល់។ប�ើយ

បៅបពលចូអានេេួលការ រះកាត់ែ្កបានយក
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លបីអាហូណា

កម្លាុំងដម�ិម្បៅក្ញងជមី ិតរ្រស់ខ្ញុំគជា

្រព្វជិតភាពដនបពរះ។ខ្ញុំបជឿថាវាគជាយុថាដ

ម្ុំមួនសបម្្រ់ែ្កអដលជាយុ ័យបនរះផងអដរ។្រ៉ុអន្ត

បដើម មីឲ្យវាម្នែុំណាចបៅក្ញងជមី ិតរ្រស់ែ្កបនារះែ្ក
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ខ្ញុំបាន្ ុំដឃឹងកមីប ើងបៅក្ញងស្នភាពដមបនារម្យ

មួយបៅក្ញងេមីបកុងលូអ�នរដយូថា�៍។កាល

័យកុម្រខ្ញុំពុុំ្ ុំបាច់បារម្ភពមីអាហរឬេមីជបមកឬ

ការែ្រ់រប ើយ។្រ៉ុអន្តប្រអ�លជាប យស្រជមី ិតដ

បសែកអ្រ្របនរះបនារះខ្ញុំបតូ អតប្្វើែ្វមីមួយអដលខ្ញុំអាច

ប ង្ ្រ់យ៉ាងជា្រ់អដលជាយុថាចុំបោរះរូ្រខ្ញុំ។

ចុំបោរះខ្ញុំយុថាបនារះគជា្រព្វជិតភាពដនបពរះ។ខ្ញុំ

ធាលា្រ់បៅក្ញងស្នភាពែស្ចារ្យកាលខ្ញុំកុំពុង្ ុំបពញ

័យ។បា៉ារ្រស់ខ្ញុំបតូ បានប ជា្រ៊ីស្សពកាលខ្ញុំ

អាយុបានមួយ នាុំប�ើយគាត់គជា្រ៊ីស្សពរ្រស់ខ្ញុំែស់

រយ បពល  នាុំ។ការអែនាុំក្ញងនាមជា ពុកនិង

ខ្ងិ ែរ្រស់គាត់បានជួយខ្ញុំយ៉ាងខ្លាុំង។

ខ្ញុំគិតថាបនារះគជាមូលប�តុ្ ុំ្រុំផុតអដលខ្ញុំ

ែន្រះស្រចង់បាន្រព្វជិតភាពបែើរុនបៅដថខួ្រកុំបែើត

អាយុ  នាុំរ្រស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំ្ ុំពមីដថដពិបសសអដល ពុក

រ្រស់ខ្ញុំ ក់ដដគាត់បលើក លខ្ញុំប�ើយបានអតង ុំង

ខ្ញុំ។្រនា្រ់មកខ្ញុំបាន្រន្តរកចបបមើនជា្រន្ត្រនា្រ់

ុ

បពវ�ិតភាព៖យុថាកាែ៏មាំមួន
រ

រ

ក្នុងកូរ៉ុមននពួកស្វក

ែប់ពបីរនាក់

បៅក្ញងតុំអែងដន្រព្វជិតភាពបែើរុនប�ើយេេួល

ការ្របបមើអដលខ្ញុំបពញចិត្តជាខ្លាុំង។

ការអចកស្បកាម៉ង់គជាបរឿងមួយពិបសសណាស់

សបម្្រ់ខ្ញុំ។ែ្កអាចប ើញមនុស្ស ុំងចិត្តរ្រស់

ពួកបគបដើម មីប្្វើ មបពរះែម្ចាស់ប�ើយបគារព ម

បពរះ្រ ត្តិរ្រស់បេង់បៅបពលពួកបគេេួល ន

និមិត្តរូ្រដនបពរះកាយនិងបពរះប �ិតរ្រស់បេង់។

ររក ក រ

ខែ អដលបពលប បានរកិលបៅមុខខ្ញុំបាន

្រ ្រ់ិេ ល័យប�ើយបបកាយមក្រនា្រ់ពមីខ្ញុំបរៀនបៅ

មហ ិេ ល័យបានមួយ នាុំខ្ញុំបតូ បានប ឲ្យបៅ

ប្រសកកម្ម។ខ្ញុំរករាយនឃឹងប្រសកកម្មរ្រស់ខ្ញុំបគ្រ់

បពលប�ើយបស ញ់ដដគូរ្រស់ខ្ញុំ។ម្នដដគូម្នាក់

ដពិបសសអដលជាកម្លាុំងដរងម្ុំដល់ខ្ញុំ។ខ្ញុំបានបរៀន

បបចើនពមីគាត់បៅបពលបយើង្រុំបពញេុំនួលខុសបតូ 

រ្រស់បយើង។

ប យស្រប្របេសបនារះសិតបៅក្ញងស គាម

បៅបពលខ្ញុំបានបត ្រ់មកពមីប្រសកកម្មរ្រស់ខ្ញុំបនារះ

ខ្ញុំបានចូលកងេ័ពម្៉ារនរ្រស់ស�រដ។បៅបពល

ស គាមច្រ់ខ្ញុំបានបត ្រ់ចូលបរៀនមហិេ ល័យ

ិញបរៀ្រការប�ើយ្ ្រ់បផ្តើមម្នបគួស្រ។ប យស្រ

ការផ្លាស់្រ្តតូរិជាជមី ជា្រន្ត្រនា្រ់បាននាុំខ្ញុំបៅកាន់

េមីកអន្ងជាបបចើនបៅេូ ុំងស�រដជាកអន្ងអដល

ខ្ញុំបានបរៀនយ៉ាងបបចើនបៅបពលខ្ញុំបាន្របបមើបៅក្ញង

ការប ដន្រព្វជិតភាពជាបបចើន។បៅេមី្រុំផុតខ្ញុំបាន្រ្តតូរ

បៅរស់បៅេមីបកុង្រូស្តញនរដម្៉ាសសា ូបសតជាកអន្ង

អដលខ្ញុំបាន្របបមើជាប្រធានបស្តក។គបៅេមីបនារះប�ើយ

អដលខ្ញុំបតូ បានប ប្្វើជាជុំនួយការដនពួកដ្រ់ពមីរនាក់

ប�ើយ អខបបកាយមកកាលាយជាកូរុមដនពួកស្ ក

ដ្រ់ពមីរនាក់។

រ រ ក ក

បតើខ្ញុំបានបរៀនែ្វមីខ្រះក្ញងនាមជាសម្ជិកដនកូរុមដន

ពួកដ្រ់ពមីរនាក់?

ខ្ញុំបានបរៀនថាម្នែ្កអែនាុំម្នយុថានិង

ការការោរបៅក្ញង្រព្វជិតភាព។

្រព្វជិតភាពបានម្នជាយូរមកប�ើយ។ពមីមុន

ែ័ មមកបលើអផនដមីគាត់ម្ននូ ្រព្វជិតភាព។

បៅបពលពូជពង្សរ្រស់ែ័ មបានអ្រកអខ្ករួម ុំង

ម្ន្រព្វជិតភាពវាបានកាលាយជាការែ៍្ ុំបាច់

បដើម មីបរៀ្រចុំរប្រៀ្រអដល្រព្វជិតភាពបតូ បាន្របបមើ។

បពរះែម្ចាស់បានប្្វើការែ៍បនរះប យប ែ័បបាហុំ

ឲ្យប្្វើជាែ្ិ្រតមីបលើបគួស្ររ្រស់គាត់ដនែ្កកាន់

្រព្វជិតភាព។ែងការបនរះបាន្រន្តរ�ូតដល់

អត្ថប�ដនះងតូវបានដរៀបចំដោយដអលដ�ើរអិលែមដភើរីដៅនែ្ង�រី

២៨ដខឧសភាឆ្នាំ២០១៥ពរីរនែ្ងពរីមុនមរណភាពរបស់ដោក

ដដើម្រីដចកចាយដល់អ្នកកាន់បព្វជិតភាពវ័យដក្ម្។



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

ែ៊ីស្កយ៉ាកុ្រអដលបបកាយមកបាន្រ្តតូរប មារះបៅជា

ែ៊ីបស្អែលិញ។

បបចើនសត ត្សរបបកាយមកកូនប រ្រស់ែ៊ីបស្អែល

បានសិតបៅក្ញងបស កភាព។បពរះែម្ចាស់បាន្រ តូន

ម៉ូបសឲ្យបៅរប រះពួកបគ្រ៉ុអន្តបៅបពលគាត់បានប្្វើ

ការែ៍បនារះពួកបគបាន្រ ញថាពួកបគជាប្រជាជន

អដលពុុំ ន់បបតៀមខ្លួនរួចរាល់សបម្្រ់្រព្វជិតភាព

មមីលគមីសសាអដកបៅប ើយ។ដូបច្រះពួកបគបតូ បានេុក

ឲ្យបៅអតម្ន្រព្វជិតភាពបែើរុនរ�ូតដល់ជុំនាន់

បពរះែងសប គារះ។

ខ្ញុំប ើញថាវាគួរឲ្យ្ ្រ់អារម្មែ៍នូ ែ្វមីអដល

បពរះែងសប គារះបានប្្វើនាបគាដុំ្រូងកាលបេង់បាន

្្រ់បផ្តើមការ្របបមើរ្រស់បេង់។បេង់បានបរៀ្រចុំ

្រព្វជិតភាពមិលគមីសសាអដក។បេង់បានប ពួកស្ ក

ប�ើយបាន្របបងៀនពួកបគែុំពមីបកឃឹត្យ ិន័យនិងរប្រៀ្រដន

្រព្វជិតភាព។បេង់បានប បពបតុសឲ្យប្្វើជាប្រធាន

ស្ កប យ្របងើតអខ្សបស យដនសិេិែុំណាច

បៅក្ញងស្សនាចបករ្រស់បេង់។បៅក្ញងជុំនាន់បនារះ

និងជុំនាន់បនរះគបពរះបយស៊ូ បគមីស្ជាែងអដលបបជើសបរើស

ប្រធានស្ កឲ្យប្្វើជាែ្ិ្រតមីបលើស្សនាចបកប�ើយ

គបពរះែងសប គារះអដលដឃឹកនាុំប កបៅក្ញងកាតព្វកិច

្រព្វជិតភាពរ្រស់ប ក។

ដូបច្រះ្រព្វជិតភាពម្ននូ អខ្សបស យផ្ល់មកពមី

ែម្ចាស់និងបពរះែងសប គារះរ្រស់បយើង មរយ ប្រធាន

ស្ កដល់ស្ កដដេនិងដល់ែ្កកាន់្រព្វជិតភាព

បផ្សងបេៀតបៅក្ញងស្សនាចបក។កូនបស្ដនសិេិ

ែុំណាចបតូ បានផ្តល់ឲ្យដល់ពួកស្ កប�ើយដរា្រ

ណាកូនបស្ ុំងបនារះម្នបៅបលើអផនដមីបនារះបយើងនឃឹង

បតូ បានដឃឹកនាុំប យបពរះែម្ចាស់ផ្ល់។ការដឃឹកនាុំដ

បេ ភាពបនរះការោរបយើងប�ើយធានាែរះអាងដល់បយើង

ថាស្សនាចបកបនរះនឃឹងមិន កបចញពមីបសចក្តមីពិត

ប ើយ។វានឃឹង្រន្តបៅជា្រ់ ្រ់ជានិចប យស្រ

វាពុុំអមនបតូ បានដឃឹកនាុំប យ្រុគលបៅបលើអផនដមីបនរះ

ប ើយ។វាបតូ បានដឃឹកនាុំប យបពរះែម្ចាស់។

រ

ការេូនាមានដែស្ចារ្យ្រុំផុតអដលខ្ញុំម្នសបម្្រ់ែ្ក

អដលជាយុ ជនបនារះគបតូ សិកសាបគាលលេិនានាដន

្រព្វជិតភាពយល់ដឃឹងពមីែុំណាចអដលែ្កម្នបៅ

ក្ញងការែនុ ត្ត្រព្វជិតភាពរ្រស់ែ្កប�ើយបរៀនពមីរប្រៀ្រ

អដលវាអាចប្រ នពរដល់ជមី ិតរ្រស់ែ្កនិងជមី ិត

រ្រស់មនុស្សដដេបេៀត។

ខ្ញុំសន ថាប្រសិនប្រើែ្កនឃឹងបរៀនពមីបគាលលេិ

នានាដន្រព្វជិតភាពប�ើយ្រុំបពញកាតព្វកិច

្រព្វជិតភាពរ្រស់ែ្កបនារះ្រព្វជិតភាពនឃឹងកាលាយជា

យុថាដម្ុំមួនអដលនឃឹងរកសាសុ តិភាពខ្ងិ ែ

រ្រស់ែ្កប�ើយនាុំែ្កឲ្យម្នបសចក្តមីែុំែរដ

ែស្ចារ្យ។ចូរប្្វើជាកូរុម្រព្វជិតភាពមួយដពិត។ចូរ

ប ងបៅជួយដល់មិត្ត ក្តិប�ើយនាុំពួកបគឲ្យមកកូរុម

រ្រស់ែ្ក។សូម្របងើតភាពជា្រង្រ្អតូនប្រុសបៅក្ញង

កូរុមរ្រស់ែ្កអដលនឃឹងកាលាយបៅជាបគឃឹរះដែចិដ ន្តយ៍

សបម្្រ់ជមី ិតរ្រស់ែ្ក។◼



លបីអាហូណា

រ រ ុ

ក្នុងកូរ៉ុមននពួកស្វកែប់ពបីរនាក់

រ៉ុ
នរា៉សបានពុុំអដលម្នមន្ិលសង្ស័យថាប កនឃឹង្របបមើ

ប្រសកកម្មបពញបម្៉ាងប ើយ។សុំែរអតមួយគត់អដលបក្មង

អាយុ  នាុំម្នបពលកុំពុងប្រើកការប ្របបមើប្រសកកម្ម

បនារះគ�រីកដនលែ្ណាអដលប កនឃឹងបៅ្របបមើ។

« ពុកខ្ញុំបាន្របបមើប្រសកកម្មបៅប្របេសអាល្ម៉ង់។

្រងប្រុសរ្រស់ខ្ញុំបាន្របបមើប្រសកកម្មបៅប្របេសអាល្ម៉ង់។

ែនាគត្រងដថ្ប្រុសរ្រស់ខ្ញុំបាន្របបមើប្រសកកម្មបៅប្របេស

អាល្ម៉ង់»។ប កបានម្នប្រស្សន៍ថា«ខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំ

នឃឹងបៅប្របេសអាល្ម៉ង់អដរប�ើយ»។

្រ៉ុអន្តបពរះែម្ចាស់ម្នអផនការបផ្សងបេៀត។រុនបតូ បានប 

្របបមើប្រសកកម្មបៅស�រដភាគខ្ងបកើតជុំនួសិញអដលម្ន

េមីស្នាក់ការបៅេមីបកុងនូ បយ៉ាកស រ អា ។ប យការខកចិត្ត

ប កបានកាន់បក សប ្របបមើរ្រស់ខ្លួនចូលបៅ្រន្្រ់បដក

លុតជងង់អក រអបគែ្ិស្នប្រើកបពរះគមមីររ្រស់គាត់ប យបោ ៗ 

ប�ើយបាន្ ្រ់បផ្តើមអានវា

«បមើលចុរះនិងបមើលនបយើងម្នមនុស្សជាបបចើនបៅកអន្ង

បនរះគបៅ ូមិភាគជុុំិញប�ើយ រដម្នផលប្របយជន៍នឃឹង

បតូ បានប្រើកចុំ�បៅ ូមិភាគជុុំ ិញបៅដដនដរីនន�ិសខ្្ដកើត

ដនះ។

«ប�តុដូប្នារះប�ើយបយើងជាបពរះែម្ចាស់បានេុកឲ្យែ្ក

មក េមីបនរះដ ិតប យប�តុបនរះប�ើយបេើ្របាន្ ុំបាច់

សបម្្រ់បសចក្តមីសប គារះដនបពលឃឹង ុំង យ» គ និងស 

ការសងត់្ ន់បតូ បាន្រអនម ។

របពចបនារះបពរះ ិ ែ្ររិសុេបាន្រ ក់ដល់រុនថាការប 

រ្រស់ប កបៅប្រសកកម្មបស្តកភាគខ្ងបកើតគពុុំអមនជា

កុំ�ុស ងប ើយ។

ប កបានរ កថា«ខ្ញុំបានអប្រពមីការខកចិត្តបៅជាការម្ននូ 

ការ្រ ក់បលើកដុំ្រូងរ្រស់ខ្ញុំពមីបពរះគមមីរជាបបចើនអដលថាវាគជា

េមី ុំងអដលបពរះែម្ចាស់ម្នបពរះេ័យចង់ឲ្យខ្ញុំបៅបនារះ

ជា្រេពិបស្្ន៍ដនការផ្លាស់្រ្តតូរជមី ិតខ្ងិ ែដែស្ចារ្យ

សបម្្រ់ខ្ញុំ»។

ប្រសកកម្មរ្រស់ប កបៅកាន់ស�រដភាគខ្ងបកើតគ

ជាការប ដុំ្រូងដនការប ជាបបចើនរ្រស់ស្សនាចបកអដល

តបមូ ឲ្យប កប្្វើដុំបែើរបៅកអន្ងជាបបចើនអដលប កមិនធាលា្រ់

រពឃឹងថានឃឹងបៅ។ប�ើយការប និមួយៗ បគូ្របបងៀន្រ៊ីស្សព

េមីប្រឃឹកសាជាន់ខស់ប្រធានប្រសកកម្មសម្ជិកដនពួកចិតសិ្រ

នាក់បរៀមច ងដនគែ ប្រធានដនពួកចិតសិ្រនាក់និងស្ ក

អែលឌ�ើរ  

រ៉ូណល ឌែ រ៉ាសបាន ៖  
អ្កែលកនាំែ៏បុិនប្បសប់

ឪពុកែ៏មានភក្បីភាព

ខ្ងនលើខ្ងស្តាំ៖ដអលនឌើររ៉ូណល

នអរ៉សរានកាលជាប្បធ្ន

នបសកកម្មនៅក្នុងទបីប្កុងនូវនយ៉ាក

ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨។នៅឆ្ងាយខ្ង

ស្តាំ៖ដអលនឌើររ៉សរានជាមួយ

បងប្សបីរបស់នលាកណាន់ស៊ីស្គបីនល័រ

មាតាយនលងបងប្បុសរ័សុលនិង

ដណល។ខ្ងស្តាំ៖ជាមួយនលង

មាតាយរបស់នលាកកាលអាយុប្រាំពបីរ

ឆ្នាំ។



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

ក ក ុកមា

បៅក្ញងសុន្រកថាបលើកដុំ្រូងក្ញងនាមជាស្ ករ្រស់បពរះបយស៊ូ បគមីស្អែលប�ើរ

រា៉សបានបាន្រ ញពមីែុំែរគុែដែស់ពមីដួងចិត្តចុំបោរះ្រុព្វការជនរ្រស់ប ក។

ប កម្នប្រស្សន៍ថា«ខ្ញុំបានបកើតមកពមី ពុកម្យល្អបៅក្ញងដុំែឃឹងល្អប�ើយ

ពួកគាត់បកើតមកពមី ពុកម្យល្អ ុំងបបាុំមួយជុំនាន់អដរ»។

ម្តាយរ្រស់ប កប ើ អែនប�ើរសុនរា៉សបានគជាែ្កដឃឹកនាុំ

ម្នាក់អដលម្នបសចក្តមីបស ញ់អដលបានែ្រ់រឲ្យរុនបស ញ់

បពរះគមមីរ ុំងពមីបក្មង។ ពុករ្រស់ប ករូ ញន�គមីនរា៉សបាន

គជាែ្កកាន់្រព្វជិតភាពដបស្មារះបតង់អដលប្្វើជាគុំរូែុំពមី

គុែ្មដនការ សសា�៍ព យមក្ញងការ រ។

បកើតបៅដថេមី អខកុម្ភ  នាុំ បៅក្ញង

េមីបកុងសលត៍បលករដយូថា�៍ស រ អា រូែល

បែ អែនប�ើរសុន រា៉សបានគជាកូនប លបៅក្ញង

បគួស្រប ក។ ពុកម្តាយរ្រស់ប កគធាលា្រ់បាន

បរៀ្រការប�ើយធាលា្រ់អលងលរះបរៀងៗខ្លួនពមីមុនពួកបគ

បរៀ្រការជាមួយគានាប�ើយរុនបានចិ ឃឹមឲ្យបាន្ ុំប ើង

បបកាមការអថ ុំជាមួយនឃឹង្រងប្រុសពមីរនាក់និង

្រងបសមីម្នាក់។

្រងបសមីរ្រស់ប កណានស៊ីសមីនល័របាននិយយ

ថា«ប កម្ន្រុគលិកលកែ រ្រស់ ពុកម្តាយ

បយើងដូបច្រះបយើង ុំងែស់គានាបស ញ់គាត់»។

ប កនិយយថា«បគូ្របបងៀន ថានាក់ែងការ្រ មសិកសា 

ប្រធានែងការ្រ មសិកសាបស្តករ្រស់ខ្ញុំបានមកជួ្រម្តាយខ្ញុំពមីរ្រមី

ដងប�ើយម្នប្រស្សន៍ថា រុននមីរា៉សបានគជាបក្មងចបចស

ណាស់្រ៉ុអន្តពួកគាត់មិនអដលបបារះ្រង់ក្ញងការជួយខ្ញុំប ើយ។

ពួកបគ្រ ញបសចក្តមីបស ញ់យ៉ាងែស្ចារ្យដល់ខ្ញុំប�ើយ

ែប ើញខ្ញុំឲ្យបត ្រ់មកថានាក់ិញជានិច»។

កុម្រភាពរ្រស់រុនបានបផ្តាតយកចិត្តេុក ក់បលើស្សនាចបក ការប្រជុុំួដពិ្មី

ជ្រ់បលៀងក្ញងួដ្ររិបភាគអាហរបៅួដនិងបកុមកមី ួដ។បៅបពលប កេុំបនរពមី

ស្ ប្រជុុំួដខុតតុនូតេមីមួយបនារះប កប្្វើការ របផ្សងៗប្្វើសកម្មភាពនានាដន

បកុមកាយ េិបពម ុំងចុំណាយបពលជាមួយមិត្ត ក្តិ។បៅក្ញងផ្រះបពលប រ្រស់

បគួស្របានបផ្តាតចិត្តេុក ក់បលើបពរះគមមីរអល ងកមសាន្តនិងកិចការផ្រះ។

ប កនិយយថា« ពុករ្រស់ខ្ញុំបាន្របបងៀនខ្ញុំពមីែតន័យដន

ការ រ មរយ គុំរូរ្រស់គាត់។ម្តាយរ្រស់ខ្ញុំបាន្របបងៀនខ្ញុំែុំពមី

ការ រ មរយ ការផ្តល់ការ រឲ្យខ្ញុំប្្វើ»។

ពុករ្រស់រុនប្រើក នដឃឹកនុំ្រុ័ងគាត់បតូ បបកាកប ើង

បម្៉ាង បពឃឹករាល់ដថប�ើយបត ្រ់មកផ្រះិញយ្រ់បប 

រាល់យ្រ់។ម្តាយរ្រស់ប កបៅផ្រះចិ ឃឹមកូនៗ

ជួយរកបបាក់ចុំែល្រអនមសបម្្រ់បគួស្រប យ

ការប្្វើនិងលក់តុក កូនបកមុុំព័រសអ ន។

រុនម្នសមតភាពជាែ្កដឃឹកនាុំពមី្ ម្មជាតិបផ្រសិេិ

និងសបបមចកិចការនានា អដលវាបានជួយគាត់យ៉ាង

ល្អបៅក្ញងេុំនួលខុសបតូ ក្ញងការ រអាជមីពនិងខ្ង

ស្សនារ្រស់ប ក គម្នប្របយជន៍ដល់ប ក ុំង

ពមីបក្មង។

្រងបសមីរ្រស់ប ក្ ុំថា«រុនបតូ បាន្ ត់ឲ្យកាត់

ប មា»្រ៉ុអន្តរុនបានប្្វើដូចជាម្៉ាកធានថមសរបយើរអដរ

គអាច្រ ញរះ្រ តូលមិត្ត ក្តិរ្រស់គាត់ឲ្យមកជួយប ក។រូប
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រ្រស់បពរះែម្ចាស់បពរះបយស៊ូ បគមីស្ អែលប�ើររូែលបែរា៉សបានបានេេួលយក

មបពរះ ន្ រ្រស់បពរះែម្ចាស់ប�ើយ្រន្តពឃឹងអផ្អកបលើបពរះ ិ ែរ្រស់បេង់បៅបពល

ប ក្របបមើដល់កូនប រ្រស់បពរះ។

«រុនពុុំអដលឲ្យម្៉ាក់និងបា៉ា រឬែងញយអក រគានាប យគាមានប កបៅចបនាលារះពួកគាត់

ប ើយ»។

រុនគពិតជាបក្មងល្អម្នាក់្រ៉ុអន្តប កស្រភាពថាប កករ្រុិលរ្រ៉ូចផងអដរ។



លបីអាហូណា

ណានស៊ីនិយយថា«បពលខ្ញុំបមើលបៅវាលប មាបនារះខ្ញុំនឃឹង

ប ើញមិត្ត ក្តិស្ិេស្នាលរ្រស់គាត់កាត់ប មាជុំនួសគាត់ិញ»។

«សបាតា�៍បបកាយមកមិត្ត ក្តិម្នាក់បផ្សងបេៀតរ្រស់គាត់បានមក

កាត់ប មា។គាត់បគាន់អតែងញយបៅរាលហលខ្ងមុខប�ើយ

បសើចនិងនិយយកុំអ្រ្ងជាមួយពួកបគបៅបពលពួកបគបានប្្វើ

កិចការរ្រស់គាត់»។

ពុកម្យរ្រស់រុនម្ន្រ �ិរ តញ្រ៉ុអន្តបកុមបគួស្របនរះ

ម្នដុំែឃឹងល្អ។រុននិយយថា«បយើងពុុំអដលម្នបបាក់បបចើន

ប ើយ្រ៉ុអន្តវាពុុំអដល្រ៉រះោល់ដល់សុ មងលរ្រស់ខ្ញុំប ើយ»។

ក ក ក ុក

ប យបានចបបមើន័យ្ ុំប ើងបនារះរុនបតូ បានប្រ នពរ

ប យម្នមិត្ត ក្តិល្អៗនិងម្នថានាក់ដឃឹកនាុំ្រព្វជិតភាពអដល

ជាេមីេុកចិត្តរួមម្នប្រធានបស្តករ្រស់គាត់អដល្របបមើែស់រយ 

 នាុំកាលគាត់បៅពមីបក្មង អជមស៍ែ៊ីបហស្ត  នាុំ

 អដលបបកាយមកបាន្របបមើបៅក្ញងកូរុមដនពួកស្ ក

ដ្រ់ពមីរនាក់និងបៅក្ញងគែ ប្រធានេមីមួយ។បគួស្ររ្រស់រុន

រករាយនឃឹងមិត្តភាពយ៉ាងស្ិេស្នាលជាមួយប្រធានបហស្តនិង

បគួស្រ្រស់ប ក។ប កម្នប្រស្សន៍ថា«ប្រធានបហស្ត

អតងប ខ្ញុំថាជាបក្មងបៅខុតតុន ូតប យស្រប កបានជួយ

ចិ ឃឹម្រមីបាច់ខ្ញុំ»។

រុនគាមានបពលប សបម្្រ់បលងកមី បៅស្ ប ើយកាល

គាត់បរៀនបៅិេ ល័យប យស្រគាត់ម្នការ រមួយជា្រ់

ជានិច្រ៉ុអន្តគាត់បានប ្ តបពលសបម្្រ់មិត្តភាពដបស្មារះស្ម័បគ

អដលម្នជាយូរែអង្វងបៅក្ញងជមី ិតបនរះ។

មិត្ត កិកាលបៅកុម្រភាពរ្រស់ប កប មារះបបកកម្៉ាក លារ

បាននិយយថា«ខ្ញុំសរបសើររុនជានិចចុំបោរះ្រុគលិកលកែ 

រ្រស់គាត់្រ៉ុអន្តគាត់មិនល្អ តបខ្ចារះបនារះបេ»។គាត់បាន្រអនម

ុំងញញឃឹមបេៀតថា«ខ្ញុំបានបបា្រ់គាត់ថាប្រសិនប្រើគាត់ប ើង

នសួគបនារះខ្ញុំកនឃឹងបានប ើង នសួគផងអដរប យស្រ

បយើងបានប្្វើកិចការ ុំងបនារះដូចគានាបពលបយើងចបបមើន័យ្ ុំ

ប ើង»។

រុនបានបៅ្របបមើប្រសកកម្មបៅបដើម នាុំ ្រ៉ុអន្តបបកក

កុំពុងពិ្រណាពមីការពន បពលបដើម មី្របបមើជាែ្កផ្សព្វផសាយ

ស្សនារ�ូតដល់រដូ ស្ឃឹកប ើបជុរះ្រនា្រ់។បនារះគជាបពល

អដលរុនបានេូរសព្បៅគាត់ពមីប្រសកកម្មរ្រស់ខ្លួន។

្រងប្រុសម្៉ាក លារនិយយថា«ខ្ញុំពុុំដឃឹងពមីរប្រៀ្រអដលប ក

បានេេួលការែនុ តបដើម មីេូរសព្មកប ើយ្រ៉ុអន្តប កបាន

ស្តមីប្រប ខ្ញុំចុំបោរះការមិនរប ើ្រចិត្តក្ញងការបចញប្រសកកម្មរ្រស់ខ្ញុំ

ភាលាមៗបនារះ។ពិតណាស់ខ្ញុំមិនបានពន បពលបេ»។

រុនបានបបា្រ់ថាប្រសកកម្មរ្រស់ប កគជា្រេពិបស្្ន៍

មួយយ៉ាង«ែស្ចារ្យ្រុំផុត»។ប កនិយយថា«បពរះែម្ចាស់

បានប្រ នពរដល់ខ្ញុំនូ ្រេពិបស្្ន៍និងជុំរុញបសចក្តមីជុំបនឿ

ដែស្ចារ្យជាបបចើន។ប្រសកកម្មរ្រស់ខ្ញុំបាន

ជរះ េិពលយ៉ាង្ ុំប្ងចុំបោរះ

ជមី ិតខ្ងិ ែរ្រស់ខ្ញុំ»។

អផ្កមួយដនប្រសកកម្មរ្រស់រុនបាន

្របបមើបៅក្ញងបការះប្រ៊ីរមូ ។ប្រធាន

ប្រសកកម្មរ្រស់ប កហរូត

នមីដ�្វ លគមីនសុន្រ តូនអត

«ែ្កផ្សព្វផសាយស្សនា

ណាអដលបគារពប្រតិ្រត្តិ ត

លុំបែៀង»បៅេមីបនារះប យស្រ

គាត់អាចបៅជួ្រពួកបគយូរៗម្តងអត

្រ៉ុបណារះ។

រុននិយយថា«បយើងបៅអត ង

តាំងពបីនរៀបអារាហ៍ពិរាហ៍មក

ដអលនឌើរនិងស៊ិនស្ទើររ៉សរានរាន

ដាក់ប្ពះអមាចាស់ជាប្តបីមុខជានិច្្ច។

រាននរៀបអាពិហ៏ពិរាហ៍នៅនថ្ងទបី៤

ដខកញ្ញាឆ្នាំ១៩៧៣(ខ្ងនប្កាម)

ទបីបំផុតពួកនគប្តូវរានប្បទានពរឲ្យ

មានកូនប្សបីបួននាក់និងកូនប្បុសមានាក់

(ខ្ងនលើ)។នៅទំព័រមាខាងនទៀត៖

ច្ូនហ្ន់ដស្មនស៊ីញ័រអតបីតនែគូ

�ំនួញរបស់ដអលនឌើររ៉សរាននិងប្គូ

ដណនាំនៅដអលនឌើររ៉សរានថាជា

«អ្កែលកនាំែ៏បុិនប្បសពវដែលមាន

ភក្បីភាពយ៉ាងខ្លាំង»។



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

្រ៉ុអន្តប្រធានប្រសកកម្មពុុំម្នការបពួយបារម្ភែុំពមីបយើងប ើយ។បយើងបាន្រុំបពញ

កាតព្វកិចរ្រស់បយើង»។

ុ រ មា ក

្រនា្រ់ពមីច្រ់ប្រសកកម្មរ្រស់ខ្លួនបៅ នាុំ បនារះរុនរកបានការ រមួយ

ប�ើយបានចុរះប មារះចូលបរៀនបៅស្កល ិេ ល័យយូថា�៍បៅរដូ ស្ឃឹកប ើបជុរះ

បនារះប�ើយបានចូលរួមក្ញងក្ឃឹ្រអ�ល �្វមីកាបា៉ាក្ឃឹ្រមហិេ ល័យសបម្្រ់ែ្ក

បត ្រ់ពមីប្រសកកម្មិញ។បៅក្ញងសកម្មភាពសងមដនក្ឃឹ្រមហិេ ល័យបនារះ

គាត់កត់សម្គាល់ប ើញយុ នារដបសស់ម្នាក់អដលម្នប មារះថាបម នមី្្វមីអ ល។

បម នមីគជា«យុ នារដម្ន ត្តមគតិ»ម្នាក់បៅក្ញងក្ឃឹ្រអ�ល �្វមីអដលបានជួយ

ដល់សកម្មភាព្របបមើនានារ្រស់ក្ឃឹ្រមហិេ ល័យ។

បម នមីកដូចជារុនផងអដរគជាកូនអដលបកើតមកពមីបកុមបគួស្រដនពួក្ររិសុេដថ

ចុងបបកាយ។ ពុករ្រស់គាត់គជាបម្រ ការ ហនប�ើយម្តាយរ្រស់គាត់ពុុំ

អដលឲ្យការ្រ្តតូរេមីលុំបៅជាញឃឹក ្រ់រ្រស់បគួស្រខ្លួនកាលាយជាការប រះស្រចុំបោរះ

ការខកខ្នបៅបពរះ ិហរប ើយ។

បម នមីបានម្នចិត្តរប ើ្រចុំបោរះបសចក្តមីស្រ ញរសសុជមី ្មនិងចុំបែរះដឃឹងែុំពមី

ដុំែឃឹងល្អរ្រស់រុនខ្លាុំងណាស់។«ខ្ញុំបាននិយយបបា្រ់ខ្លួន ងថា ប កគជា

្រុរសដែស្ចារ្យម្នាក់ប�ើយវាគាមាន្រ បេប្រសិនប្រើខ្ញុំមិនម្នឱកាសបដើរបលងជាគូ

ជាមួយប កបនារះ។ខ្ញុំបគាន់អតចង់ប្្វើជាមិត្តជិតស្ិេរ្រស់ប ក្រ៉ុបណារះ »។

បៅបពលេុំនាក់េុំនងរ្រស់ពួកបគរកចបបមើនបនារះបពរះ ិ ែបាន្រ ក់ក្ញង

អារម្មែ៍រ្រស់នាងែុំពមីរុននិងការប្រ្តជាចិត្តរ្រស់ប កចុំបោរះបពរះែម្ចាស់។មិនយូរ

្រ៉ុនាមានមិត្តភាពរ្រស់ពួកបគបានកាលាយបៅជាបស្ហអដលបម នមីប ថា«ដុំបែើរ

បរឿងបស្ហដែអែតាតែែតាង»។

អែលប�ើររា៉សបានម្នប្រស្សន៍ថានាងគជាដដគូដល្អ តបខ្ចារះ។«បម នមី

ម្ន ក្តមីភាពនិងមរតកបៅក្ញងដុំែឃឹងល្អដូចជាខ្ញុំផងអដរ។បយើងបានកាលាយជា

មិត្តិ ក្តិជិតស្ិេនឃឹងគានាប�ើយបនារះគជាបពលអដលខ្ញុំបានសុុំនាងបរៀ្រការ»។

ពួកបគបានបរៀ្រការបៅដថេមី អខក  នាុំ ក្ញងបពរះ ិហរ្ររិសុេសលត៍

បលក។ប កម្នប្រស្សន៍ថា«្្រ់ ុំងពមីបនារះមកប កបានម្នដដគូដ

ែស់កល អដលមិនគិតពមីខ្លួន ង   បានជួយខ្ញុំឲ្យអប្រកាន់អតដូចជាសិស្សរ្រស់

បពរះបយស៊ូបគមីស្។កមីបស ញ់និងការ្របបមើរ្រស់នាងនិងកូនៗ នាក់រ្រស់បយើង

បពម ុំង រិយនិងស្មមីរ្រស់ពួកបគនិងប ៗ ុំង នាក់រ្រស់បយើងគាុំបេ

ដល់ខ្ញុំ»។

ែុំ ញងបពលកុំពុង្របបមើជាប្រធានកូរុមអែលប�ើរបៅក្ញងួដដននិស្សិតអដលបាន

បរៀ្រការរួចរ្រស់ប កបនារះរុនបានស្គាល់ចូនហន់អស្មនស៊ីញ័រែ្កផ្តល់ដុំ្រូនាមាន

បកុមប្រឃឹកសាួដ។មិនយូរ្រ៉ុនាមានចូនម្នការបកាតសរបសើរចុំបោរះរប្រៀ្រអដលរុនបាន

ដឃឹកនាុំកូរុម។

អែលប�ើរហន់អស្មនអដលបាន្របបមើជាពួកចិតសិ្រនាក់ប្រ្ុំតុំ្រន់ពមី នាុំ 

ដល់ បានម្នប្រស្សន៍ថា«ប កម្នបេពបកាសល្យដនភាពជាែ្ក

ដឃឹកនាុំនិងបរៀ្រចុំរចនាសម័នយ៉ាងែស្ចារ្យ។ខ្ញុំបានគិតថាវាមិនអមនជាបរឿង្ ម្ម 

បេអដលយុ ជនម្នាក់អដលបៅបរៀនមហ ិេ ល័យអាចដឃឹកនាុំកូរុមបានយ៉ាងល្អអ្រ្រ

បនារះ»។

ែស់រយ បពលជាបបចើនអខចូនបានបមើលប ើញថារុនបាន្រ្តតូរពមីការគិតបៅជា

សកម្មភាពបៅបពលប ក្រុំបពញកាតព្វកិច្រព្វជិតភាព។បៅបពលម្នការបរើស

្រុគលិកជាន់ខស់អផ្កេមីផសារបៅបកុម�៊ុនរ្រស់ចូន អដលនឃឹងកាលាយជាស្ជមី កម្មគមីមមី

ហន់អស្មន គាត់បានសបបមចចិត្តថារុនម្នជុំនាញនានាអដលគាត់ចង់បានប�ើយ

ប គាត់ឲ្យប្្វើការ របនារះ។មុខ របនារះបាន្ ្រ់បផ្តើមបៅសបាតា�៍្រនា្រ់បៅរដ

ែូដ�ែូស រ អា ។

រុនបានរ កថា«ខ្ញុំបានបបា្រ់បម នមីថា ្រងនឃឹងមិន ្រ់បរៀនប�ើយ

ផ្លាស់េមីលុំបៅប ើយ ។្រងខិតខុំបពញមួយជមី ិតរ្រស់្រងបដើម មី្រ ្រ់ការសិកសាពមី

មហិេ ល័យប�ើយបៅេមី្រុំផុត្រងជិតបានសបបមចបគាលប ប�ើយ»។

បម នមីបានរ ករុនថាការអស្វងរកការ រល្អបនរះប�ើយគជាមូលប�តុអដល

ប កបតូ សិកសា។

នាងបានសួរថា«បតើ្រងបារម្ភពមីបរឿងែ្វមី?ែូនបចរះពមីរប្រៀ្របរៀ្រចុំែមីវា៉ន់

ប�ើយផ្លាស់េមីលុំបៅ។ែូនបានប្្វើវាបពញមួយជមី ិតរ្រស់ែូនប�ើយ។ែូននឃឹង

ែនុ តឲ្យ្រងេូរសព្បៅម្តាយ

រ្រស់្រងរាល់យ្រ់។ប រះបយើង

បៅ»។

ចូនម្នេុំនុកចិត្តបលើរុន

គជាបរឿងបតឃឹមបតូ ណាស់។

បបកាមការបគ្រ់បគងរ្រស់ចូនបនារះ

រុនបានរកចបបមើនយ៉ាងបលឿន

បៅក្ញងបកុម�៊ុនកាលាយជាប្រធាន

បកុម�៊ុននិងជាប្រធានប្រតិ្រត្តិ

បៅក្ញង នាុំ ។ប កបាន

ប្្វើដុំបែើរជាបបចើនកអន្ងបដើម មី

្រុំបពញការ របកុម�៊ុន ុំង

ក្ញងនិងបប បសុក។ប្រើប រះ្រមីជាម្នកាល ិភាគរ ល់ក្តមីរុនបានព យមមកផ្រះិញ

ចុងសបាតា�៍។ប�ើយបៅបពលប កប្្វើដុំបែើរយូរៗម្តងប កបានយកសម្ជិក

បគួស្រខ្លួនបៅជាមួយប ក។

បម នមីនិយយថា«បៅបពលប កបៅផ្រះប កពិតជាប្្វើឲ្យកូនៗម្ន

អារម្មែ៍យ៉ាងពិបសសនិងបពញប យក្តមីបស ញ់»។ប កបានចូលរួម

សកម្មភាពនានានិងកម្ម ិ្មីកមី រ្រស់កូនៗ មបពលប អដលែុំបណាយ

ផលឲ្យ។បជបនស្ម្៉ាកប�្វើសុនជាកូនបសមីម្នាក់ក្ញងចុំបណាមកូន្រួននាក់រ្រស់

គូស្មមី រិយមួយគូបនរះបាននិយយថាកាតព្វកិចស្សនាបៅដថអាេិត្យរ្រស់

ពុកនាងគបតូ ែងញយអ្រកពមីបកុមបគួស្រែុំ ញងបពលប្រជុុំស្សនាចបកជានិច។

នាងនិយយថា«បយើងនឃឹងដបែតាើមគានាែងញយអក រប កបៅបពរះ ិហរបបោរះ

ប កកបមម្នត្តម្នបៅេមីបនារះណាស់។ខ្ញុំ្ ុំបពលខ្ញុំ្ ្រ់ដដប កប�ើយគិត

ខ្លួនខ្ញុំថា ប្រសិនប្រើខ្ញុំអាចបរៀនអប្រកាលាយដូចជាប កបនារះខ្ញុំនឃឹងបៅបលើផ្តូ បតឃឹមបតូ 



លបីអាហូណា

ប�ើយនឃឹងអប្រកាលាយកាន់អតដូចជាបពរះែងសប គារះ ។ប កគជា

រ្រុរសរ្រស់ខ្ញុំជានិច»។

បគមីស្នកូនប្រុសរ្រស់គូស្មមី រិយបនរះរ កពមីែនុសសា រយ៍

ដន«បពលប រ្រស់ ពុកនិងកូនប្រុស»។គាត់និយយ

ថាមិត្តភាពជាមួយែ្កដដេជាបរឿង្របណារះអាសន្បបោរះ

បគួស្រពួកបយើង សសា�៍្រ្តតូរេមីលុំបៅ«្រ៉ុអន្ត ពុករ្រស់ខ្ញុំគជា

មិត្ត ក្តិដជិតស្ិេរ្រស់ខ្ញុំជានិច» ប រះ្រមីបពលខ្រះគាត់គជា

គូប្រកួតប្រអជងម្នាក់ក្តមី។

មិនថាការស៊ុតបាល់បបារះជាមួយបគមីស្នការបលងអល ង

កមសាន្តជាមួយកូនបសមីគាត់ឬស្តូចបតមីជាមួយបគួស្រនិងមិត្ត កិ

រ្រស់ខ្លួនប ើយរុនអតងអត ្រះ។

បគមីស្ននិយយថា«ែុំ ញងបពលបយើង្ ុំប ើងគគាត់

ពុុំែនុ តឲ្យនរណាមានាក់ ្រះគាត់ប ើយ។បយើងបតូ អត

ប្រឃឹងអប្រងបដើម មីេេួលជ័យជុំនរះ្រ៉ុអន្តវាប្្វើឲ្យបយើងកាន់អតប្របសើរ

ប ើង។ប�ើយប្រដពែមីបនរះ្រន្តរ�ូតដល់ប ៗជាេមីបស ញ់

រ្រស់ប កអដរ»។

ែស់ជាបពលជាបបចើន នាុំបគួស្ររ្រស់រុនអាចប ើញយ៉ាង

ច ស់ពមីរប្រៀ្រអដលការ្របបមើបៅក្ញងស្សនាចបកបានតបមើង

សមតភាពរ្រស់ប កបដើម មី្រ ញបសចក្តមីបស ញ់និង

ការអាែិតអាសូរបដើម មី្រ ញអារម្មែ៍ដនបពរះ ិ ែប�ើយ

្រុំផុសគុំនិតរ្រស់មនុស្សដដេបេៀតឲ្យប្្វើកិចការនានាឲ្យែស់

ពមីសមតភាពរ្រស់ខ្លួន។្រនា្រ់ពមីកុំបែើតប ប្រុសរ្រស់រុន

និងបម នមីប មារះផ្សតុនបកើតមកបគួស្របនរះបានពឃឹងអផ្អក

ុំងបសុងបលើកម្លាុំងខ្ងិ ែនិងការគាុំបេរ្រស់រុន។

ផ្សតុនម្នជុំងតុំែពូជដកបមពមីកុំបែើតគាត់បតូ រង

ការ ្្រ់បបោរះ្រ សុខភាពជាបបចើនអដលជាការស្កល ង

ចុំបោរះបគួស្រគាត់ ុំងខ្ងរូ្រកាយសតិអារម្មែ៍និងខ្ង

ិ ែ។អែលប�ើររា៉សបានបានប ដុំបែើរការបនរះ្រនា្រ់

ពមីកុំបែើតរ្រស់ផ្សតុនថា«ជា

ការស្កល ងដពិបាកមួយបដើម មីបរៀន

បមបរៀនពិបសសៗអដល ក់េងនឃឹង

ភាពែស់កល រ្រស់ពួកបគ»។

ែុំ ញងបពល្រមី នាុំយ៉ាងខ្មីដនជមី ិត

រ្រស់ផ្សតុន ជាបពលអដល

ម្នសុំែរជាបបចើនអតម្នចបម្ើយ

តិចតួច អែលប�ើររា៉សបានបាន រ

ជា្រប គាលខ្ងិ ែប យដឃឹកនាុំ

បគួស្ររ្រស់ប កឲ្យខិតកាន់អតជិតបពរះបចស្តាដនដ យ្ួន

រ្រស់បពរះបយស៊ូ បគមីស្។

ជាមួយនឃឹងការប្រកាសដនការប ្របបមើថ្មមីរ្រស់ប ក

សម្ជិកបគួស្រនិងមិត្ត កិជាបបចើនគាមានការភាក់បផ្អើលប ើយ។

បគមីស្ននិយយថា«ពួកបយើង ុំងែស់គានាអដលស្គាល់ប ក

ច ស់បានបលើកដដយ៉ាងខស់បៅបពលគាត់បតូ បានគាុំបេជា

ស្ ក»។

បៅក្ញង នាុំ បពលប កម្នអាយុ  នាុំជាបពល

អដលរុនម្នភាពបជាគជ័យក្ញងិជាជមី បនារះគាត់បតូ បានប 

ឲ្យ្របបមើជាប្រធានប្រសកកម្មដនប្រសកកម្មនូ បយ៉ាកនូ បយ៉ាក

ខ្ងបជើង។ដូចជាពួកស្ កពមី្រុរាែអដរប ក«បានេុក

សុំណាញ់ រ្រស់គាត់ ប្ល» ម្៉ាថាយ ។

អែលប�ើររា៉សបានម្នប្រស្សន៍ថា«ការេេួលយក

ការប ្របបមើគបគាន់អតមួយពបពិចអ ្ក្រ៉ុបណារះ»។ប ក

បានម្នប្រស្សន៍បៅកាន់បពរះែម្ចាស់ថា«បពរះែម្ចាស់ចង់ឲ្យ

េូល្រងុំបៅ្របបមើបនារះេូល្រងុំនឃឹងបៅ្របបមើ»។

ែុំ ញងបពល្របបមើរុនបានបប្រើបមបរៀនដែស្ចារ្យអដលប កបាន

ខ្ងន្វងខ្ងនលើ៖ដអលនឌើរនិង

ស៊ិនស្ទើររ៉សរានជាមួយសមា�ិក

ស្សនាច្ប្កនៅនូវនឌលបីប្បនទស

ឥណាឌានៅក្នុងដខវិច្្ិកាឆ្នាំ២០១៥។

ខ្ងនលើ៖ដអលនឌើរនិងស៊ិនស្ទើរ

រ៉សរានអំឡនុងនពលការបនប្មើរបស់

នលាកជាប្បធ្ននបសកកម្មនៅទបីប្កុងនូវ

នយ៉ាកឆ្នាំ១៩៩៦-៩៩ជាមួយនៅប្បុស

របស់ពួកនលាកន្មាះផាសតុនដែល

រាន�ួយប្គួស្រននះនរៀនអំពបី«នមនរៀន

ពិនសសៗដែលមានទំនាក់នំនងនលងភាព

អស់កល្ជានិច្្ច»និងនៅក្នុងកម្មវិ្បី

ប្្ចនុះបឋមសិលានៅប្ពះវិហ្របរិសុទ្

ស្ប្កាម៉ង់តូកាលបីហវូញ៉ា។



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

បរៀនពមី្រេពិបស្្ន៍ដនិជាជមី រ្រស់ប កគ «មនុស្សម្នស្រ សុំខ្ន់ជាងែ្វមីៗ

បផ្សងបេៀត»។ ជាមួយនឃឹងចុំបែរះដឃឹងបនារះបពម ុំងបេពបកាសល្យអដលប ក

បានែ ិ � បនារះប កបានបបតៀមខ្លួនរួចរាល់បដើម មី្ ្រ់បផ្តើម្របបមើបពញបម្៉ាងបៅក្ញង

នគររ្រស់បពរះែម្ចាស់។

រុននិងបម នមីបាន្របបមើកិចការផ្សព្វផសាយស្សនាបៅក្ញងេមីបកុងនូ បយ៉ាក

ប យម្ន ុំង ្រសគនិងក្តមីរប ើ្រ។្រនា្រ់មករុនបានបផ្រេុំនួលខុសបតូ ដល់ែ្ក

ផ្សព្វផសាយស្សនា ្រុំផុសឲ្យពួកបគម្ន ក្តមីភាពនិងការ្របបងៀនស្្រនានិង

បលើកស្លួយពួកបគក្ញងកិចការបនារះ។

បៅក្ញង នាុំ បបាុំ្រមីអខ្រនា្រ់ពមីរុននិងបម នមីបាន្រ ្រ់ប្រសកកម្មរ្រស់

ពួកបគបនារះរុនបតូ បានប ្របបមើជាពួកចិតសិ្រនាក់អដលប កម្នការបរៀ្រចុំ

្រេពិបស្្ន៍និងបេពបកាសល្យជាបបចើនអដលបានប្រ នពរដល់ស្សនាចបក។

ក្ញងនាមជាសម្ជិកដនពួកចិតសិ្រនាក់បនារះប កបាន្របបមើជាេមីប្រឃឹកសាបៅក្ញង

គែ ប្រធានតុំ្រន់បែើរុ្រកណាលប យជួយបគ្រ់បគងប្របេស ុំង ។ប រះ្រមី

ជាប កបានច្រ់ពមីមហ ិេ ល័យជាង  នាុំក្តមីប កបៅអត្រន្តប្្វើជាសិស្សដ

សសា�៍ស្គមន៍ដល់ការ្រ ត់្របបងៀនជា្រន្ត្រនា្រ់ពមីពួក្រង្រ្អតូនប្រុសច ង

បៅបពលប កបានបគ្រ់បគងតុំ្រន់ខ្ងលិចដនអាបមរិកខ្ងបជើងភាគោយព្យនិង

តុំ្រន់ ុំង្រមីបៅយូថា�៍ប កបាន្របបមើជានាយកប្រតិ្រត្តិដនការិយល័យបពរះ ិហរ

្ររិសុេប�ើយបាន្របបមើបៅក្ញងគែ ប្រធានដនពួកចិតសិ្រប យប្្វើការយ៉ាង

ជិតស្ិេជាមួយពួកដ្រ់ពមីរនាក់។

ថ្មមីៗបនរះអែលប�ើររា៉សបានបានអថ្ងថា«វាជាកិត្តិយសនិង កសិេិដែស្ចារ្យ

ែ្វមីបម៉្រះសបម្្រ់ខ្ញុំបដើម មីប្្វើជាមនុស្សដតូច្រុំផុតបៅក្ញងចុំបណាមពួកដ្រ់ពមីរនាក់ប�ើយ

បរៀនពមីពួកប កបគ្រ់ជុំហននិងបគ្រ់ឱកាស ុំងែស់»។

ក ក

ម្នគុំនូរពមីរផ្ុំងព្យលួរបៅជ ុំងដនការិយល័យរ្រស់អែលប�ើររា៉សបាន។គុំនូរ

មួយគែុំពមីែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាដនពួកមរមន្របបងៀនបគួស្រមួយបៅប្របេស

ែម្៉ាកបៅក្ញងេស ត្សរ នាុំ ។គុំនូរេមីពមីរគែុំពមីែ្កផ្សព្វផសាយស្សនា

ជុំនាន់មុនប មារះ នចូនស៍ផ្សព្វផសាយ របៅបលើែែតាងេឃឹកបៅបលើបការះដន

ចបក ពែង់បគ្ស។រូ្រគុំនូរ ខ្ងស្តាុំខ្ងបលើ រ កអែលប�ើររា៉សបានែុំពមី

្រុព្វការជនរ្រស់ប កផ្ល់។

ប កបានអថ្ងេមី្រនាល់ថា«ែ្កបតួសប យ ុំងបនរះបានលរះ្រង់ែ្វមីៗ ុំងែស់

សបម្្រ់ដុំែឃឹងល្អដនបពរះបយស៊ូ បគមីស្ប�ើយ្រន្សល់េុកនូ បករដុំអែលសបម្្រ់

កូនប រ្រស់ពួកគាត់ឲ្យបដើរ ម»។ ែ្វមីអដលជុំរុញឲ្យ្រុព្វការជនរ្រស់អែលប�ើរ

រា៉សបាន្រន្តប រះបៅមុខប រះម្នេុកលុំបាកប េនានិងការប្រៀតប្រៀននិងែ្វមីអដល

ប្្វើឲ្យប កម្នលកែ សម ត្តិបគ្រ់បគាន់ចុំបោរះការប ្របបមើថ្មមីរ្រស់ប ក គ

ចុំបែរះដឃឹងនិងស្ក្សមីដពិតរ្រស់បពរះែម្ចាស់និងកិចការរ្រស់បេង់។

ប កបានម្នប្រស្សន៍ថា«ខ្ញុំម្នកិចការជាបបចើនអដលបតូ បរៀនបៅក្ញង

ការប ្របបមើថ្មមីរ្រស់ខ្ញុំ។ខ្ញុំម្នអារម្មែ៍រា្រ ្រណាស់ចុំបោរះការ្របបមើ

បនរះ។្រ៉ុអន្តលកែ ពិបសសមួយដនការប ្របបមើរ្រស់ខ្ញុំអដលខ្ញុំអាចប្្វើបាន។

គខ្ញុំអាចអថ្ងេមី្រនាល់ែុំពមីបពរះនាមដនបពរះបគមីស្បៅេូ ុំងពិ ពប ក 

គ និងស  ។បេង់ម្នបពរះជន្មរស់ »

ក្ញងនាមជាប េួតដនពួកែ្កបតួសប យបនារះប ក្រអនមថា «ែ្វមីអដល

ពួកប កបានេេួលអារម្មែ៍បនារះខ្ញុំកបានេេួលអារម្មែ៍បនារះផងអដរ។ែ្វមីអដល

ពួកប កបានដឃឹងបនារះខ្ញុំកបានដឃឹង»។

ប�ើយែ្វមីអដលពួកបគបានរពឃឹងេុកសបម្្រ់កូនប ជុំនាន់បបកាយរ្រស់ពួកបគគ

បានសអម្តងឲ្យប ើញបៅក្ញងជមី ិតការ្របបងៀននិងការ្របបមើរ្រស់អែលប�ើររូែល

បែរា៉សបានអដលកុំពុងប្្វើ មគុំរូរ្រស់ពួកបគនិងបគារពបករដុំអែលរ្រស់ពួកបគ

បៅបពលប កបានបបារះជុំហនប រះបៅមុខក្ញងនាមជាស្ក្សមីពិបសសម្នាក់រ្រស់

បពរះែម្ចាស់។

ក

 រូែលបែរា៉សបាន« I Stand All Amazed»Liahonaអខ ិចិកា នាុំ េុំព័រ ។

 រូែលបែរា៉សបាន« Friend to Friend: Golden Nuggets»Friendអខតុ  នាុំ

េុំព័រ ។

 រូែលបែរា៉សបាន«I Stand All Amazed»េុំព័រ ។

 រូែលបែរា៉សបាន«Special Lessons»Liahonaអខ សភា នាុំ េុំព័រ ។

 រូែលបែរា៉សបានសន្ិសមីេស្រព័តម្នដថេមី អខតុ  នាុំ ។

 រូែលបែរា៉សបានtestimony, PriesthoodនិងFamily Department devotional
ដថេមី អខ្្តូ នាុំ ។

 រូែលបែរា៉សបាន«I Stand All Amazed»េុំព័រ ។

 រូែលបែរា៉សបានេមី្រនាល់។

 រូែលបែរា៉សបានPioneer Day address, Tabernacleេមីបកុងសលត៍បលកដថេមី 
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លបីអាហូណា

ក ក III

អំ
ញងបពលប្រជុុំគែ កម្មការប្រតិ្រត្តិ្រព្វជិតភាពែ្កផសាយស្សនាបពញ

បម្៉ាងរ្រស់បយើងបានរាយការែ៍ពមីការជួ្រសម្ជិកម្នាក់អដលកុំែត់ប 

រ្រស់ខ្លួនមិនបៅក្ញងួដប ើយ។ភាលាមបនារះខ្ញុំបានស្គាល់ប មារះបនារះភាលាម

ប�ើយបាននិយយថានាងនិងខ្ញុំធាលា្រ់បានបៅួដជាមួយគានាកាលពមីបបចើន នាុំមុន។

ែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាម្នាក់និយយថា«អមនប�ើយ្រ៊ីស្សពនាងបាននិយយ

ថាប�ើយហក់ដូចជាម្នការភាក់បផ្អើលយ៉ាងខ្លាុំងថាែ្កកាលាយជា្រ៊ីស្សពឬ»។

ខ្ញុំបានសួរពួកបគថា«បតើនាងបាននិយយែ្វមីខ្រះ?»

ពួកបគនិយយថានាងបមើលបៅដូចជាភាក់បផ្អើលយ៉ាងខ្លាុំងប�ើយនិយយថា

«ដតើគ្ត់ជា្រ៊ីស្សពឬ?»

ខ្ញុំបានបសើចប�ើយពន្យល់ថា្រងបសមីម្នាក់បនរះបានស្គាល់ខ្ញុំថាជាមនុស្សបផ្សងពមី

បនរះយ៉ាងខ្លាុំងកាលពមី  នាុំមុន។

បបកាយមកបៅបពលខ្ញុំបានគិតពមីបពឃឹត្តិការែ៍បនារះមកខ្ញុំបានគិតែុំពមីការផ្លាស់្រ្តតូរដ

បបចើនបៅក្ញងជមី ិតរ្រស់ខ្ញុំែុំ ញងបពល  នាុំជាងអដលបគួស្រខ្ញុំនិងខ្ញុំបានកាលាយជា

សម្ជិក។ខ្ញុំបានស្គាល់សម្ជិកជាបបចើនបៅក្ញងួដរ្រស់បយើងែស់រយ បពល 

នាុំមកប�ើយប�ើយបាន្របបមើជាប្រធានស្ខ្និង្រ៊ីស្សព្រ៉ុអន្តគាមានសម្ជិក ុំង

បនរះណាមួយបានស្គាល់ខ្ញុំកាលពមី  នាុំមុនប ើយ។ប រះ្រមីជាខ្ញុំបានអចក្យ

ម្តងម្លពមីបពឃឹត្តិការែ៍នានាកាលពមីែតមីតកាលរ្រស់ខ្ញុំបដើម មី្របបងៀនែុំពមីការអប្រចិត្ត

និងដ យ្ួនរ្រស់បពរះបយស៊ូ បគមីស្ក្តមីកសម្ជិកួដភាគបបចើនពុុំដឃឹងថាម្ននូ 

ការផ្លាស់្រ្តតូរខ្លាុំង្រ៉ុណាប ើយបៅក្ញងដុំបែើរជមី ិតក្ញងស្សនាចបករ្រស់ខ្ញុំ។

បគួស្រខ្ញុំនិងខ្ញុំបតូ បាននាុំឲ្យស្គាល់ស្សនាចបកបនរះក្ញងអខ សភា នាុំ 

ប�ើយខ្ញុំបានដឃឹងភាលាមថាេមីបនរះប�ើយគជាកអន្ងអដលបតឃឹមបតូ សបម្្រ់បយើង។បយើង

បានបជមុជេឃឹកបៅអខមិថុនាប�ើយបៅបពលដុំ្រូងបយើង ុំងែស់គានាសកម្ម្រ៉ុអន្តមិន

យូរ្រ៉ុនាមានបបកាយមកខ្ញុំបាន ្រ់ចូលរួមបពរះ ិហរប�ើយបានបត ្រ់បៅរកេម្លា្រ់

្ស់រ្រស់ខ្ញុំិញ។ខ្ញុំពុុំអដលម្នមន្ិលសង្ស័យែុំពមីភាពពិតដបោរបពញដនដុំែឃឹង

ល្អនិងការស្តារប ើងិញប ើយ្រ៉ុអន្តខ្ញុំពុុំបានគិតថាខ្ញុំពុុំម្នសមតភាពបគ្រ់បគាន់

បដើម មីកាលាយជាសម្ជិកស្សនាចបកល្អប ើយ។

បៅ នាុំ ប យស្រខ្ញុំ្រន្តបសពបបគឿងបស ងបនារះ រិយរ្រស់ខ្ញុំអដលពុុំ

ធាលា្រ់ធាលាក់ជុំបនឿរ្រស់គាត់បនារះបានបរៀ្រចុំបក សស្នាមសុុំអលងលរះខ្ញុំ។កាលបនារះ

បគួស្ររ្រស់ខ្ញុំកុំពុងរស់បៅក្ញងេមីបកុងែូកាលា�ូម្៉ាស រ អា ្រ៉ុអន្តខ្ញុំបានបត ្រ់បៅរដ

ែិលលមីបណាយស រ អា  ិញជាកអន្ងអដលខ្ញុំបតូ បានចិ ឃឹមឲ្យ្ ុំប ើង។ខ្ញុំបាន

ធាលាក់ខ្លួនដល់ចុំែចមួយអដលប្្វើឲ្យខ្ញុំប�ៀ្រនឃឹងបាត់្រង់ែ្វមីមួយអដលពិតជាម្នតដម្

្រុំផុតចុំបោរះខ្ញុំ គបគួស្រខ្ញុំ។

ខ្ញុំបាន្ ្រ់បផ្តើមែ្ិស្នប យលុតជងង់ ុំងបពឃឹក ុំងយ្រ់ដល់បពរះអដលជា

ែងអដលខ្ញុំពុុំបបាកដថាបៅម្នបេង់បេៀតបនារះឬប្រសិនប្រើម្នបេង់អមនខ្ញុំគិតថា

បេង់បានប ្ចខ្ញុំយូរប�ើយ។្រ៉ុអន្តខ្ញុំបានែ្ិស្នប យបស្មារះបតង់ែស់រយ បពល

្រមីអខ។នាបពឃឹកបពលឃឹមមួយខែ អដលខ្ញុំកុំពុងែ្ិស្នប យែស់ពមីចិត្តបនារះ

អារម្មែ៍្ ូរបស ើយយ៉ាងខ្លាុំងមួយបានម្នក្ញងខ្លួនខ្ញុំប�ើយខ្ញុំបានដឃឹងថាបពរះម្ន

បពរះជន្មរស់បៅថាបេង់បានស្គាល់ខ្ញុំប�ើយថាបេង់បស ញ់ខ្ញុំ។ប�ើយខ្ញុំកដឃឹង

ផងអដរថាខ្ញុំនឃឹងមិន្រ៉រះបបគឿងបស ងសូម មីអតមួយតុំែក់បេៀតប ើយ។

បៅ ចបនារះ រិយរ្រស់ខ្ញុំបានេូរសព្មកខ្ញុំបដើម មីបបា្រ់ឲ្យខ្ញុំដឃឹងថានាងនឃឹង

បផ្ើ កស្រអលងលរះមកឲ្យខ្ញុំចុរះ�តបលខ្។ែុំ ញងបពលនិយយគានាបនារះនាងបាន

និយយថា«ម្នែ្វមីមួយអ្រ្កយ៉ាងខ្លាុំងែុំពមី្រង។ែូនមិនបជឿថា្រងនឃឹងផឃឹកបស្

ដោយស្រខ្ញំមិនសូវសកម្មអស់ជាដងចើនឆ្នាំមកដេើយសមាជិកមានាក់ដដលស្រល់ខ្ញំ

ពុំអាចដជឿថ្ខ្ញំងតូវបានដៅឲ្យដធ្វើជាប៊ីស្សពដឡើយ។



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

ម្តងបេៀតប ើយប�ើយែូននឃឹងអ�កបក សស្នាម ុំងបនរះ

ប្ល»។បយើងបានជួ្រជុុំគានាិញប�ើយពមីរ នាុំបបកាយមក

នាងបាន្របងើតកូនប្រុសេមី្រមីរ្រស់បយើង។

្រុគលម្នាក់អាចស្មានថាខ្ញុំនឃឹងបត ្រ់បៅសកម្ម

ុំងបសុងិញបៅក្ញងស្សនាចបក្រ៉ុអន្តខ្ញុំជាមនុស្ស

រងរូសម្នាក់។ខ្ញុំបានបត ្រ់បៅិញប�ើយបានេេួល

ការប ជាែ្កអែនាុំកូរុមអែលប�ើរ។្រ៉ុអន្តមិនយូរ

្រ៉ុនាមានខ្ញុំបាន្ ្រ់បផ្តើមម្នអារម្មែ៍ថាបៅេន់បខសាយ

ក្ញងការ្របបងៀនប�ើយបានធាលាក់ខ្លួនែសកម្មម្តង

បេៀត។

បៅក្ញង នាុំ បយើងបាន្រ្តតូរបៅបៅស្ខ្តូចមួយ។

្រួនបបាុំអខពមីមុនកូនប្រុសប រ្រស់បយើងអាយុ  នាុំ រិយ

រ្រស់ខ្ញុំអដលជាប្រធាន្រ មសិកសាបានសួរគាត់ថាបតើគាត់

ចង់ឲ្យនរណាបជមុជេឃឹកឲ្យគាត់។អមនប�ើយគាត់ចង់ឲ្យ ពុក

រ្រស់ខ្លួនប្្វើពិ្មី្ររិសុេបនារះ។ រិយរ្រស់ខ្ញុំបានបបា្រ់គាត់ថា

ប្រអ�លជាវាមិនអាចបកើតប ើងបានបេ។គាត់ពុុំេេួលយក

ចបម្ើយបនារះប ើយប�ើយបាន្ ្រ់បផ្តើមកិចការដនការប្្វើឲ្យ ពុក

រ្រស់គាត់សកម្មប ើងិញ។គាត់មិន្រង្អង់បពលប ើយប�ើយ

មិនយូរ្រ៉ុនាមានខ្ញុំបានប ើញថាខ្ញុំ្របបមើជាប្រធានបកុមកាយរិេ

ប�ើយបបកាយមកខ្ញុំបានបជមុជេឃឹកនិង្រ ក់ដល់កូនប្រុស

រ្រស់ខ្ញុំ។

បបាុំ្រមីអខ្រនា្រ់ពមីខ្ញុំសកម្មគជាបពលប ដរករាយ។

បយើងបានផសារភា្រ់ជាបគួស្របៅក្ញងបពរះ ិហរ្ររិសុេ

មីកាបហគាែិលលមីបណាយប�ើយខ្ញុំបតូ បានប ្របបមើជាែ្ក

អែនាុំកូរុមអែលប�ើរម្តងបេៀតបលើកបនរះខ្ញុំពុុំបានបបារះ្រង់វា

បេៀតប ើយ។បបកាយមកខ្ញុំបតូ បានប ជាេមីប្រឃឹកសាបៅក្ញង

គែ ប្រធានស្ខ្ប�ើយបបាុំអខបបកាយមកខ្ញុំបតូ បាន

ប ្របបមើជាប្រធានស្ខ្។ប្រអ�លជាមួយអខ្រនា្រ់ពមី

ការ្របបមើរ្រស់ខ្ញុំបនារះខ្ញុំបាន្ ុំពមីការគិតថា«ដតើខ្ញំជាប្រធាន

ស្ខ្ឬ?»

ខ្ញុំបានបបា្រ់ពួក្ររិសុេអដលម្នការលុំបាកៗជាបបចើន

នាុំថាប្រសិនប្រើខ្ញុំអាចរកចបបមើនបៅក្ញងដុំែឃឹងល្អមនុស្សបគ្រ់គានា

អាចប្្វើវាបានផងអដរ។វាគជាការយល់ដឃឹងនូ ែុំណាចពិតដនបពរះែង

សប គារះនិងដ យ្ួនរ្រស់បេង់ប�ើយបបារះជុំហនបៅមុខបដើម មីមក

កាន់បេង់។

ខ្ញុំនឃឹងម្នែុំែរគុែជាបរៀងរ�ូតដល់ រិយនិងកូនៗរ្រស់ខ្ញុំនិង

ដល់បគូ្របបងៀន មផ្រះែ្កដឃឹកនាុំកូរុមអែលប�ើរ្រ៊ីស្សពនិងពួក្ររិសុេ

ដបស្មារះបតង់បផ្សងបេៀតអដលបានប្្វើជាគុំរូល្អែស្ចារ្យសបម្្រ់ខ្ញុំ។វាគជា

កសិេមួយបដើម មី្របបមើបពរះែម្ចាស់និងពួក្ររិសុេក្ញងរយ បពល  នាុំ

ចុងបបកាយបនរះ។ជមី ិតរ្រស់ខ្ញុំបានពរយ៉ាងបលើសល្រ់បលើសពមីែ្វមីៗ ុំងែស់

អដលខ្ញុំអាចបសដមគិត។◼
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ប្រសិនប្រើដុំែឃឹងល្អដនបពរះបយស៊ូ បគមីស្គជាផ្រះ

ខ្ងិ ែរ្រស់បយើងបនារះវាគការបតឃឹមបតូ ប�ើយអដល

វាផ្តល់អារម្មែ៍ដនការលួងប មនិងភាពស្ិេស្នាល

បនរះ។បៅផ្រះបយើងសបម្ក។បយើងចិ ឃឹម្រមីបាច់ខ្លួន

បយើង។បយើងនិយយជាមួយមនុស្សជាេមីបស ញ់

រ្រស់បយើងជាភាស្អដលបាន្របបងៀនបយើងប យ

ម្តាយរ្រស់បយើង។បនរះគជាភាស្ដនដួងចិត្តរ្រស់បយើង

ប�ើយប យស្រអតដួងចិត្តគែ្វមីអដលដុំែឃឹងល្អបតូ អតប រះ

បៅដល់បនារះការសិកសាបពរះគមមីរជាភាស្ដនដួងចិត្តរ្រស់

បយើងគម្នស្រ សុំខ្ន់ណាស់។

បគាលលេិនិងបសចកមីស បបា្រ់ថាការែ៍បនរះគ

ពិត។បៅក្ញងគមមីរបនារះបពរះែម្ចាស់ប្រើកសអម្តងថា ម

រយ កូនបស្្រព្វជិតភាពអដលកាន់ប យគែ ប្រធានេមី

មួយ«បពរះោ�ុដនបពរះែម្ចាស់នឃឹងសអម្តងក្ញងបពរះបចស្តា

អស់ែ្កអដលជា្រ់ ក់េិនក្ញងការ្រកអប្រ

បពរះគមមីរពមីភាស្ែង់បគ្សបៅជាភាស្

ដដេបេៀតស្គាល់នូ ្រេពិបស្្ន៍បនរះ។

្រេពិបស្្ន៍បនរះបកើតប ើងម្តងប�ើយម្តងបេៀត។

យុ ័យស្សន៍អាបមនមីម្នាក់កាន់បពរះគមមីរមរមនក្ញង

ដដអដលបេើ្រនឃឹងបាន្រកអប្រថ្មមីៗបនរះជាភាស្រ្រស់ខ្លួន

បានបដើរសុំប មករកសម្ជិកម្នាក់ដនបកុមអដលបានប្្វើ

ការ្រកអប្របនារះ។គាត់បោលថា«សូមែរគុែ»។

«ខ្ញុំបានអានបពរះគមមីរមរមនជាភាស្ែង់បគ្ស។«ខ្ញុំ

បានអានបពរះគមមីរមរមនជាភាស្រុស្សញមី។ខ្ញុំបានអានវា

ជាភាស្ែ៊ុយអបកន។ខ្ញុំយល់វាពុុំច ស់ ស់ប ើយ

រ�ូតដល់បពលអដលខ្ញុំអាចអានវាជាភាស្អាបមនមីបេើ្រ

ខ្ញុំយល់។បពលខ្ញុំអានវាជាភាស្អាបមនមីប្្វើ

ឲ្យខ្ញុំយល់អតម្តង។វាគដូចជាបត ្រ់មក

ផ្រះិញែ ឃឹង។
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ការបកដប្បប្ពះគម្បីរ៖

នៃដួងចិត្តរបស់យ�ើង
ឲ្យនៅជាភាសា



ងពះគម្រីរបានរំជួល

ដួ្ចិត្កាន់ដត

ខ្លាំ្កាលាដៅដពលអាន

វាជាភាស្កំដណើត

របស់ដយើ្ផ្ទាល់–

ជាភាស្ននដួ្ចិត្

របស់ដយើ្។

នៃដួងចិត្តរបស់យ�ើង



លបីអាហូណា

នូ ការ្ររិ ត្តន៍ដល់ពួកស្សន៍ ុំង យ   ែុំពមី

ដុំែឃឹងល្អដនបសចក្តមីសប គារះរ្រស់ពួកបគ។

«ដ ិតបៅដថបនារះប�តុការែ៍នឃឹងបកើតប ើង

ថាមនុស្សបគ្រ់រូ្រនឃឹង ភាពបោរបពញដនដុំែឃឹងល្អ

ប យនូ ោក្យសម្តមីរ្រស់ខ្លួននិងប យនូ ភាស្រ្រស់

ខ្លួន មរយ ពួកែ្កអដលបតូ បានអតង ុំងចុំបោរះ

ែុំណាចបនរះប យស្រការ្ត់អចងដនបពរះដជាជុំនួយ

អដលបានសែិតមកបលើពួកបគសបម្្រ់ិ រែ ដន

បពរះបយស៊ូ បគមីស្» គ និងស   ។

ជមីមបជអ លអដលបានប្្វើការបៅបកុម្រកអប្រ

បពរះគមមីរបៅ េមីស្នាក់ការកណាលរ្រស់ស្សនាចបក

បបា្រ់បរឿងមួយែុំពមីរប្រៀ្រអដល្រេគមមីរអាចផ្តល់នូ 

អារម្មែ៍ជិតស្ិេដូចជាបៅក្ញងបគ� នបៅបពលវា

បាន្រកអប្រជាភាស្ដនដួងចិត្ត

«បៅក្ញងការ្រកអប្របពរះគមមីរមរមនជាភាស្

បសសូតូជាភាស្អដលបគនិយយបៅប្រជាជាតិ

អា �្វិកដនប្របេសប សូតូបនារះបយើងបតូ ការរកមនុស្ស

ម្នាក់ជួយបយើងវាយតដម្បលើកិចការដនបកុម្រកអប្រ

បនារះ។ប្រធានគបបម្ង រ�្វមីលមីបានរកប ើញ

សម្ជិកម្នាក់ដនស្សនាចបកមកពមីប្របេសប សូតូ

អដលជានិស្សិត្រ ្រ់ការសិកសាពមីស្កលិេ ល័យ

រដយូថា�៍។បៅក្ញងប្របេសប សូតូការែ្រ់របតូ 

បានបប្រើបបាស់ភាស្ែង់បគ្សដូបច្រះបស្តមីរូ្របនរះនិង

កូនៗរ្រស់គាត់បានសិកសាភាស្ែង់បគ្ស ុំងពមី

ថានាក់េមីមួយម្៉បរះ្រ៉ុអន្តពួកបគបៅអតនិយយគានាជាភាស្

បសសូតូបៅក្ញងផ្រះ។

«គាត់បានយល់បពមប្្វើកិចការ្រកអប្របនរះ។

ការវាយតដម្រ្រស់គាត់ែុំពមីជុំពូកនានាអដលបយើង

បានបផ្ើឲ្យគាត់ពិតជាម្នប្របយជន៍ណាស់។បយើង

អតងអតបផ្ើសុំែរជាក់ ក់នានាអដល ក់េងនឃឹង

វាក្យស័ព្និងសុំែង់ប្របយគភាស្អដលគាត់បាន

ផ្តល់មតិយ៉ាងម្នប្របយជន៍។ប រះជាយ៉ាងណា

កប យបយើងកត់សម្គាល់ថាគាត់បានគូសពែ

បលឿងចុំណាុំបលើខគមមីរជាបបចើនអដលពុុំ ក់េងនឃឹង

សុំែររ្រស់បយើងបស្រះ។បៅបពលបយើងបានសួរគាត់

ែុំពមីខគមមីរអដលបានគូសចុំណាុំ ុំងបនារះគាត់បាន

និយយ  ែូខគមមីរ ុំងបនារះវាប្ើ្វខ្ញុំរជួលចិត្តយ៉ាង

ខ្លាុំងអដលខ្ញុំពុុំធាលា្រ់យល់ច ស់ជាភាស្ែង់បគ្ស។

ខ្ញុំបានគូសចុំណាុំវាប្របយជន៍ឲ្យខ្ញុំអាចអចក្យវា

ជាមួយកូនៗរ្រស់ខ្ញុំ »។

រ រ ក រ

ការ្រកអប្របពរះគមមីរ្រ៊ី្រគជាដុំបែើរបរឿងមួយដ

យូរលង់និងគួរឲ្យ្ ្រ់អារម្មែ៍ប យ្ ្រ់បផ្តើម

ជាមួយនឃឹងការ្រកអប្រដនអផ្កនានាដនគមមីរស ្ ស់

មកពមីភាស្ប�បបពើរបៅជាភាស្បកិក។បបកាយមក

បពរះគមមីរ្រ៊ី្របាន្រកអប្រពមីភាស្បកិកបៅជាភាស្

ុំងប�ើយបចញពមីភាស្ ុំងប�បបពើរនិង

ភាស្បកិកបៅជាភាស្ែង់បគ្សនិងបៅជាភាស្

ជាបបចើនបផ្សងៗបេៀត។ ជាលេផលស្សនាចបក

ដនបពរះបយស៊ូ បគមីស្ដនពួក្ររិសុេដថចុងបបកាយពុុំបាន

្រកអប្របពរះគមមីរ្រ៊ី្របៅជាភាស្បផ្សងៗប ើយ្រ៉ុអន្ត

បានបប្រើគមមីរ្រ៊ី្រអដលបានេេួលយករួចបៅប�ើយ

ប យពួកបគមីស្នអដលនិយយភាស្ ុំងបនារះ។

បពទះគម្រីរមរមនបញ្ចប់ោលំងបសុងប�ូវបានតបាទះពុម្ជា៨៩ភាស្

ត�ើយការប្កបប�តបមើសប�ូវបានប្កបបជា២១ភាស្តផ្សង

តទៀ�។

ុ រ ក ុ រ រ

ក រ រ រ ក ក



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

ដូប្នារះប�ើយកិចការ្រកអប្របពរះគមមីរភាគបបចើនអដល

ស្សនាចបកប្្វើបនារះគបពរះគមមីរមរមន គជាគមមីរ

អដលបតូ ្រកអប្រជាចម ង បពរះគមមីរបគាលលេិនិង

បសចកមីស និងបពរះគមមីរមុកាតាដម្នតដម្ម�ិម្។

ភាស្នានាដនបពរះគមមីរ ុំងបនរះបតូ បាន្រកអប្រមកពមី

ភាស្ែង់បគ្សជាភាស្អដលព ការយ៉ូអស្រស៊្មី្

បានប្រើកសអម្តងប ើងបៅក្ញងបនារះជាភាស្ដនដួងចិត្ត

រ្រស់ប ក។ដុំបែើរការអដលបតូ បានបប្រើបបាស់

បដើម មី្រកអប្របពរះគមមីរបៅជាភាស្នានាបប ពមីភាស្

ែង់បគ្សគួរអតបតូ បានប្្វើឲ្យដឃឹងដល់សិស្សនានាដន

ប្រ ត្តិស្សនាចបក។វាដូចគានាប្ររះ្រិេបៅនឃឹងដុំបែើរការ

អដលព ការបានបប្រើបដើម មី្រកអប្របពរះគមមីរមរមនបៅជា

ភាស្ែង់បគ្ស។

យ៉ូអស្រស៊្មី្គជាបក្មងម្នាក់អដលរា្រស្ជាកសិករ

អដលពុុំម្នការែ្រ់របបចើនប ើយ។្រ៉ុអន្តប កម្ន

គុែសម ត្តិនិងសកាតានុពលអដលបពរះែម្ចាស់បតូ ការ

ចុំបោរះកិចការបនរះអដល្ ុំបាច់បតូ អតបានសបបមច។

ពិតណាស់យ៉ូអស្រនិងបគួស្ររ្រស់ប កបតូ បាន

បរៀ្រចុំប�ើយ ក់ពួកបគបៅេមីបនារះបដើម មីប្្វើកិចការបនរះ

អតម្តង។

យ៉ូអស្រកបានេេួលជុំនួយ ពមីបពរះនិងមនុស្ស

នានា បៅក្ញងការ្រកអប្រកុំែត់ប រ្រស់ស្សន៍

នមីដ�្វ។បេ មរូដែបានជួ្រយ៉ូអស្ររាល់ នាុំែស់រយ 

បពល្រួន នាុំពមីមុនែនុ តឲ្យគាត់បៅយកកុំែត់ប 

បនារះ។បយើងពុុំដឃឹងច ស់ ុំងែស់ប ើយថាមរូដែ

បាន្របបងៀនែ្វមីខ្រះដល់ព ការ្រ៉ុអន្តការមកជួ្ររ្រស់

បេង់ហក់្រមីដូចជាបានបរៀ្រចុំគាត់ខ្ងិ ែនិង

សតិអារម្មែ៍សបម្្រ់កិចការនានានាបពលខ្ងមុខ។

បពរះែម្ចាស់កបានបរៀ្រចុំ«ែ្ក្រកអប្រ»ពមីមុនបគា

បនារះមកដល់អដលជាមប្ បាយបដើម មី្រកអប្រភាស្

អដលបាត់្រង់។ប យបានពិពែនាថាជាត តូងថាលា

ពមីរដុុំបៅក្ញងស៊ុមបបាក់រ្រស់ ុំងបនរះនិង ្រករែ៍

បសបដៀងបនរះបតូ បានប ថាជាត តូងែ្កបមើល ុតបាន

ជួយព ការ្រកអប្រកុំែត់ប រ្រស់ស្សននមីដ�្វ

បៅជាភាស្ែង់បគ្ស។ព ការពុុំបានបរៀ្ររា្រ់ែ្វមី

លម្អិតពមីដុំបែើរការបនរះប ើយប កបានអថ្ងយ៉ាង

ស្ម ថាប កបាន្រកអប្រគមមីរមរមន មរយ 

«ែុំបណាយ ននិងបពរះបចស្តាដនបពរះ»។

បប ពមីជុំនួយមកពមីបពរះអដលប កបានេេួល

យ៉ូអស្រម្នមនុស្សជួយបៅក្ញងនាមជាែ្កចម្ង

អដលបានកត់ចម្ងជា កស្រអដលបបកាយមកម្ន

មនុស្សបផ្សងបេៀតបានបរៀ្រចុំបបារះពុម្រង់ដថ្ឲ្យនិង

អចក្យវាបៅកាន់ពិ ពប ក។

បសបដៀងនឃឹងការបរៀ្រចុំនិងជុំនួយអដលយ៉ូអស្រ

បានេេួលបៅក្ញងកិចការ្រកអប្ររ្រស់ប កបនារះែស់

ែ្កអដលបានេេួលភារ កិចឲ្យប្្វើកិចការដនការ្រកអប្រ

បពរះគមមីសព្វដថបនរះបតូ បានបរៀ្រចុំប យបពរះែម្ចាស់

ប�ើយបានេេួលជុំនួយបៅក្ញងកិចការរ្រស់ពួកបគ 

ុំងមកពមីបពរះនិងមនុស្ស។

ក រ រ

ដុំបែើរការដលុំបាកដនការ្រកអប្រជរះ េិពល

ប យកម្លាុំងខ្ងិ ែអដលអាចបរៀ្ររា្់របានថាជា

« ិ រែ ប យបកុមប្រឃឹកសា»។មនុស្សពមីរឬ្រមីនាក់

អដលបានបបជើសបរើសប្្វើជាែ្ក្រកអប្រប្្វើការជាមួយ

មនុស្សបផ្សងបេៀតបៅក្ញងការប្្វើកិចការបនរះ។ពួកបគ

ម្នប្រធានបៅេមីស្នាក់ការកណាលដនស្សនាចបក

ែ្កបតួតពិនិត្យបៅក្ញងមូល នវាក្យស័ព្សបម្្រ់ជា

កស្របយង បសចក្តមីអែនាុំ្រកអប្រកម្ម ិ្មីកុុំព្យតូេ័រ

និងការគាុំបេពមី្រព្វជិតភាពរ�ូតដល់គែ ប្រធាន

េមីមួយ។ សូមបមើល រាងអដលភា្រ់មក ។

បៅបពលគែ ប្រធានផ្តល់ការែនុមិតចុងបបកាយដន

ការ្រកអប្របនារះកិចការបនារះនឃឹងបតូ បរៀ្រចុំបបារះពុម

និងអចក្យ។ប យបតូ បានបរៀ្រចុំជាបេមង់នពន្ត

បនារះវាកបតូ បានបបារះពុម្ភផសាយបលើLDS.orgប�ើយ

ម្នបៅក្ញងកម្ម ិ្មីGospel Library ។

កិចស�ប្រតិ្រត្តិការរួមគានាបនរះគម្នបគាល្រុំែង

និងការ្រុំផុសគុំនិត។វាោក់ព័ននឃឹងការបផ្តាតចិត្ត

រ រ ក រ

ុ ក

• ការបកដប្បប្ពះគម្បីរប្តូវរាននស្ើសុំនដាយ

គណៈប្បធ្នតំបន់នៅនពលសមា�ិក

ននស្សនាច្ប្កដែលនិយយភាស្

ននាះនកើននឡើងនហើយនៅនពលឯកស្រ

ប្គលះននស្សនាច្ប្កប្តូវរានបកដប្បនៅជា

ភាស្ននាះ។

• ការនស្ើសុំប្តូវរានពិនិត្យនមើលនដាយ

គណៈកម្មការននទបីស្នាក់ការកណាតាល

របស់ស្សនាច្ប្កដែលរួមមានសមា�ិក

ននកូរ៉ុមននពួកស្វកែប់ពបីរនាក់និង

គណៈប្បធ្នទបីមួយ។

ក រ ក

ែំណាក់កាលែំបូង៖

• ការបកដប្បប្ពះគម្បីរបរិសុទ្ដែលមានរួច្

ប្តូវរាននប្�ើសនរើសសប្មាប់ការនប្បើប្រាស់

របស់ស្សនាច្ប្ក។

• ឯករារ សំខាន់ ពតូវ បកអពប �ុន ម្ ៖ 

�ូលដាឋាន ព្ឹះ នន ដំណឹង ល្អ (រួមមាន

នគ្លលទ្ិប្គលះប្ពមទាំងន្មាះស្សនាច្ប្ក

ការអ្ិស្ឋានស្ប្កាម៉ង់ការអ្ិស្ឋានបុណ្យ

ប្�មុ�ទលកនិងមាប្តានននសច្ក្បី�ំននឿ)កូន 

មសៀវមៅ ្ីរបនាទាល់ នន ្ យាការី យ៉ូអសប ស្ម៊ី�

និងនគហទំព័រLDS.org។
• សុន្ទរកថាសន្ិសបីទទូនៅអាច្ប្តូវរានបកដប្ប

ជាភាស្នានា។

ែំណាក់កាលទបី១៖

• ប្ពះគម្បីរមរមនប្ពះគម្បីរនគ្លលទ្ិ

និងនសច្ក្បីសញ្ញានិងប្ពះគម្បីរមុកាតាែ៏មាន

តនម្មហិមា។(កិច្្ចការននះប្បដហលជា

១០ឆ្នាំ។)

• អត្ថបទមូលដាឋានប្គលះែូច្ជា«ប្កុមប្គួស្រ៖

ការប្បកាសែល់ពិភពនលាក»«ប្ពះប្គបីស្ទ

ែ៏មានប្ពះ�ន្មរស់៖ទបីបនាទាល់ននពួក

ស្វក»ទំនុកតនម្កើងដែលរាននប្�ើសនរើស

និងពបកាស ដំណឹង ល្អ របស់ មយើង។
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លបីអាហូណា

ប យបស្មារះបតង់ចុំបោរះគុែភាពដនម្តិកានិង

គុែភាពដនការបរៀ្រចុំអដលម្នបៅក្ញងកិចការ

បនារះ។ការ្រកអប្រគបតូ បានបតួតពិនិត្យជាបបចើនកបមិត

ជាពិបសសកបមិតដនថានាក់ដឃឹកនាុំ្រព្វជិតភាពអដល

អស្វងរកការែនុមតិពមីបពរះែម្ចាស់។ម្នអត្រនា្រ់ពមី

ការែនុមតិបនារះ្រ៉ុបណារះបេើ្រការ្រកអប្របានប្របពឃឹត្តិ

បៅបាន។ខែ អដលពុុំម្នកបមិតជាក់ ក់ពមី

ិ រែ បៅក្ញងរប្រៀ្រអដលព ការយ៉ូអស្រស្ម៊ី្បាន

្រកអប្របពរះគមមីរមរមនបនារះដុំបែើរការបនរះគបតូ បាន

ដឃឹកនាុំយ៉ាងច ស់ប យបពរះែម្ចាស់  មរយ 

ែុំបណាយ នរ្រស់បេង់និងបពរះបចស្តារ្រស់បេង់។

បនរះពុុំម្នន័យថាការ្រកអប្រនឃឹងល្អ តបខ្ចារះ

ប ើយបៅបពលការ្រកអប្រដុំ្រូងបានច្រ់។ជាបរឿយៗ

ការពិនិត្យបមើលប ើងិញជាបបចើនដងនាបពលខ្ងមុខ

ប យែស់ែ្កអដលសិកសាបពរះគមមីរផ្តល់បយ្រល់

អកលម្អបលើប យ្យករែ៍និងវាក្យស័ព្ឬរកប ើញ

កុំ�ុសដនការបរៀ្រចុំឬការប្រក្រោក្យ។កបមម្ន

ការផ្លាស់្រ្តតូរភាពច ស់ ស់ដនបគាលលេិណាស់។

បៅបពលម្នការផ្លាស់្រ្តតូរគវាបតូ ប្្វើប ើងបបកាម

ការអែនាុំពមីគែ ប្រធានេមីមួយ។

មា

បពរះែម្ចាស់គាុំបេកិចការ្រកអប្របនរះ មរប្រៀ្រ

បផ្សងៗផងអដរ។ជាេូបៅម្នការរាយការែ៍ប យ

បកុម្រកអប្របៅេមីស្នាក់ការកណាលដនស្សនាចបក

បៅបពលម្នតបមូ ការណាមួយបនារះបពរះែម្ចាស់ប្រ ន

ជុំនួយឲ្យ។

�រែ៍មួយដន �រែ៍ជាបបចើនម្ន

ការបតូ ការែ្ក្រកអប្រម្នាក់សបម្្រ់ការ្រកអប្រ

និងថតសុំប ង កស្រស្សនាចបកជាភាស្ម៉ម

អដលជាអខ្សបស យដនភាស្ម្៉ាយ៉ានអដលបគ

និយយបៅក្ញងប្របេសកាបតម្៉ា ។ក្ញងចុំបណាម

ែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាដុំ្រូងបគអដលបតូ បានប បៅ

ប្របេសកាបតម្៉ា គជាអែលប�ើរម្នាក់អដលជមី រ្រស់

គាត់និយយភាស្ម៉ម។ែ្កផ្សព្វផសាយស្សនារូ្រ

បនរះបតូ បានចិ ឃឹម្រមីបាច់បៅក្ញងេមីបកុងប�ើយនិយយ

អតភាស្បែស ញ្រ៉ុបណារះ។្រ៉ុអន្តបរៀងរាល់យ្រ់ជមី 

រ្រស់គាត់មករកគាត់ក្ញងក្តមីសុ្រិនប�ើយ្របបងៀនភាស្

ម៉មដល់គាត់។អែលប�ើរ័យបក្មងម្នាក់បនរះកាលាយជាែ្ក

្រកអប្រភាស្ម៉មដសុំខ្ន់បៅក្ញងស្សនាចបក។

ជាបរឿយៗកិចការ្រកអប្របនរះបតូ បានប្្វើប ើង

ប យការពលិកម្មផ្ល់ខ្លួនយ៉ាងែស្ចារ្យ។ប យ

អាបស័យបលើស្នភាពដន�ិរ តញបនារះែ្ក្រកអប្រ

មួយចុំនួនបាន្ររិ្ចាគការ្របបមើរ្រស់ពួកបគនិងែ្កខ្រះ

បេៀតបានេេួលកដបមប្របយជន៍ឲ្យពួកបគអាចលរះ្រង់

បពលប ខ្លួនចុំបោរះការ្រកអប្រ។

្រុរសម្នាក់អដលបានកាលាយជាែ្ក្រកអប្រភាស្

បែ៊ី�ូបានអប្រចិត្តបជឿបលើស្សនាចបកបៅក្ញងប្របេស

បាគមីស្នែុំ ញងបពលប្្វើជាបគូ្របបងៀន។ប យស្រ

លេផលដនការអប្រចិត្តបជឿរ្រស់គាត់បនារះគាត់បាន

បាត់្រង់ការ រខ្លួនគាត់បានបាត់្រង់ផ្រះសអម ងអដល

ស្ គាត់្របបងៀនបនារះបានផ្តល់ដល់គាត់ប�ើយ

គាត់បានបាត់្រង់ស្ បរៀនរ្រស់កូនៗគាត់ផងអដរ។

ប្រធាន្រកអប្រស្សនាចបកម្នាក់បានបៅជួ្រគាត់

សបម្្រ់ការ្របបមើជាែ្ក្រកអប្រប�ើយបានផ្តល់

ដល់គាត់នូ បបាក់កដបមសមរម្យ។្រនា្រ់ពមីប្្វើការជា

ែ្ក្រកអប្របានពមីរ្រមីអខមក្រុរសម្នាក់បនរះបានជួ្រ

ជាមួយប្រធានបនារះប�ើយបស្ើសុុំប យែឃឹមបែៀន

ប្រសិនប្រើប្រធានបនារះនឃឹងេិញ្រ៊ចថ្មមីមួយឲ្យគាត់។

ប យស្រ្រ៊ចអដលគាត់កុំពុងបប្រើបនារះបានែស់

េឃឹកបៅប�ើយ។បបកាយមកប្រធានបនារះបានប ើញ

និងអកកុំ�ុសក្ញងកិចការអដលែ្ក្រកអប្របាន

ប្្វើអដលជាលេផលែ្ក្រកអប្ររូ្របនារះេេួលបាន

កដបមតិចជាងែ្វមីអដលគាត់បតូ េេួលបាន។

្រ៉ុអន្តដូចជាបពរះែម្ចាស់បានប្រ នពរដល់យ៉ូអស្រ

ស្ម៊ី្បៅក្ញងរប្រៀ្រមួយអដលប្្វើឲ្យប ក្រុំបពញកិចការ

រ្រស់ខ្លួនបនារះបពរះែម្ចាស់ប្រ នពរដល់ែ្ក្រកអប្រ

រ្រស់បេង់។ �រែ៍ែ្ក្រកអប្រម្នាក់ដន

ែំណាក់កាលទបី២៖

• ឯកស្រនផ្សងៗជានប្ច្ើននទៀតអាច្ប្តូវរាន

នស្ើសុំែូច្ជាទស្សនាវែ្បីលីអា�ូណា

នសៀវនៅសកិសាថានាក់វិទយាស្ថាននិងថានាក់

សិកាខាស្លានសៀវនៅសិកសាសប្មាប់

ការដណនាំនថ្ងអាទិត្យទំនុកតនម្កើងនិង

ច្នប្មៀងកុមារឯកស្រប្ពះវិហ្របរិសុទ្

និងពង្សប្បវត្ិនិងការបកដប្បសប្មាប់

ការចាក់ផសាយសប្មាប់នស្កនិងតំបន់។

កុ រ រ

ប្កុមបកដប្ប៖

• សមា�ិកដែលសក្ិសមច្ូលប្ពះវិហ្រ

បរិសុទ្ពបីរឬបបីនាក់ដែលមានភាពចាស់ទុំ

ល្មមនៅក្នុងែំណលងល្អ។

• នដាយរានន្វើតាមនសច្ក្បីដណនាំនន

ការបកដប្បមួយខគម្បីរម្ងៗវច្នានុប្កម

និងន្វើតាមប្បធ្នបកដប្បននទបីស្នាក់ការ

កណាតាលរបស់ស្សនាច្ប្ក។

ប្តួតពិនិត្យពបីគណៈកម្មការបពវ�ិតភាព៖

• បុរសនិងប្ស្បីដែលមានគ្នាពបីបបីនៅប្រាំនាក់

ដែលជាអ្កែលកនាំស្សនាច្ប្កនៅក្នុង

តំបន់។

• ប្តូវរាននៅនហើយដញកនច្ញនែើម្បី

�ួយពិនិត្យនមើលការបកដប្បនែើម្បីឲ្យមាន

ភាពច្បាស់លាស់ននការអាននិងនគ្លលទិ្

ប្តលមប្តូវ។

• ការប្ូររាក្យពុំន្វើនឡើងនឡើយរហូតែល់

គណៈកម្មការយល់ប្សបជាឯកច្្ន្ទនហើយ

ការផាលាស់ប្ូរននាះវាប្តូវគ្នាជាមួយនលងនសច្ក្បី

ដណនាំននការបកដប្ប។

ការពិនិត្យពបីសមា�ិក៖

• សមា�ិកស្សនាច្ប្កក្នុងមូលដាឋានក៏ពិនិត្យ

នមើលពបីការបកដប្បផងដែរ។

• ពួកនគផ្ល់នូវមតិដកលម្អនលើ

ភាពច្បាស់លាស់និងភាពសមរម្យរបស់

រាក្យនពច្ន៍។

• ភាពច្បាស់លាស់ននការបកដប្បធ្នាថា

ប្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្អាច្ដថ្ងជាស្ក្សបីពបី

នសច្ក្បីពិតននការបនប្ងៀន។
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 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

បពរះគមមីរភាស្ ប ៀនគជាបមធា អដលបានសិកសា

ច ្រ់បៅក្ញងប្របេសរុស្សមីជាកអន្ងអដលគាត់បាន

អប្រចិត្តបជឿបលើដុំែឃឹងល្អអដលបានស្តារប ើងិញ។

បានបត ្រ់បៅប្របេសប តូនមីិញគាត់បាន្របងើត

អាជមី កម្មរ្រស់ខ្លួន។ប កកបាន្របបមើជាប្រធាន

ស្ខ្ផងអដរ។គាត់ម្នភាពមម្ញឃឹកណាស់្រ៉ុអន្ត

ស្សនាចបកបតូ ការគាត់និងជុំនាញរ្រស់គាត់

ជាមួយនឃឹងភាស្ែង់បគ្ស។

គាត់បានសុុំបពលបដើម មីែ្ិស្នែុំពមីការបស្ើសុុំ

បនារះប យស្រការេេួលយកកិចការបនារះដូច

អដលគាត់បានបបា្រ់ដល់ែ្កតុំណាងស្សនាចបក

ថា«ដូចជាដកអាហរបចញពមីម្ត់កូនៗរ្រស់ខ្ញុំ

ែ ឃឹង»។្រនា្រ់ពមីែ្ិស្នគាត់បានសបបមចចិត្ត

េេួលយកកិចការបនរះ្រ៉ុអន្តបានេូលសុុំបពរះែម្ចាស់ឲ្យ

ប្រ នពរដល់គាត់នូ មប្ បាយបដើម មីប្្វើនូ កិចការ

លុំបាកកិចការអដល ម រខ្ងិ ែកិចការ

អដលបតូ ការបពលបបចើន។

គាត់បាន្ ្រ់បផ្តើមបៅការិយល័យច ្រ់រ្រស់

គាត់មួយបម្៉ាងមុនបម្៉ាងប្្វើការបរៀងរាល់ដថប�ើយបាន

បប្រើបម្៉ាងបនារះបដើម មី្រកអប្របពរះគមមីរមរមន។គាត់បាន

្រ ្រ់កិចការបនារះយ៉ាងបលឿនក្ញងរយ បពលបបាុំ នាុំ។

ពិតណាស់បនរះជាការ្រកអប្រមួយដបលឿន្រុំផុតបប ពមី

យ៉ូអស្រអដលបាន្រកអប្របពរះគមមីរមរមនប្រម្ែជា 

ដថ្រ៉ុបណារះ។

ម្ន្រេពិបស្្ន៍ជាបបចើនអដលអាច ក់េង

នឃឹងការ្រ ញថាបពរះ�ស្តរ្រស់បពរះែម្ចាស់បៅក្ញង

កិចការ្រកអប្របពរះគមមីររ្រស់បេង់។្រេពិបស្្ន៍

ុំងែស់ប្រកាសយ៉ាងច ស់ថាបនរះគជាកិចការរ្រស់

បេង់ប�ើយថាបេង់ខ្វល់ខ្យយ៉ាងខ្លាុំងែុំពមីកិចការ

បនរះ។បេង់បរៀ្រចុំមនុស្សឲ្យប្្វើកិចការបនរះ។បេង់បរៀ្រចុំ

្រករែ៍នានាអដលពួកបគបតូ ការបដើម មីពបន្ នកិចការ

បនរះ។ប�ើយបេង់្រុំផុសគុំនិតនិងប្រ នពរដល់

ពួកបគបៅបពលពួកបគប្្វើកិចការបនរះ។

ជាលេផលពិ ពប កបានរកចបបមើន មរយ 

បពរះ្រន្តូលរ្រស់បពរះប យប្រ នដល់កូនប រ្រស់

បេង់ជាភាស្ដនដួងចិត្ត។◼

ក

 សូមបមើលអផ្កេមីបបាុំ្រមីដន«How the Bible Came to 
Be»ប យប អែតបែចរតបានបបារះពុមបៅក្ញងEnsign

បៅចបនាលារះអខមករានិងអខក  នាុំ ។

 សូមបមើល �រែ៍«Church Edition of Spanish  
Bible Now Published»mormonnewsroom. 
org។

 សូមបមើលម្៉ាថាយបែស�ូ ិន«The Path to 
Palmyra»Liahonaអខមិថុនា នាុំ េុំព័រ ។

 សូមបមើលបខន មី្កសុន«Moroni’s Message to 
Joseph Smith»Ensignអខសមីហ នាុំ េុំព័រ

។

 យ៉ូអស្រស៊្មី្បៅក្ញង្រុព្វកថាដនបពរះគមមីរមរមន។សបម្្រ់

ការពិពែនា្រអនមែុំពមីការ្រកអប្របពរះគមមីរមរមនរ្រស់យ៉ូអស្រ

ស្ម៊ី្សូមបមើលប្រធាន្រេដុំែឃឹងល្អ«Book of Mormon 
Translation»topics. lds. org។

 វាក្យស័ព្ផ្តល់និយមន័យដល់បគ្រ់ោក្យបៅក្ញងបពរះគមមីរជាភាស្

ែង់បគ្សប្របយជន៍ឲ្យែ្ក្រកអប្រអាចយល់ពមីែតន័យដនោក្យ

នានាបានកាន់អតប្របសើរប ើង។ជាបរឿយៗោក្យនានាម្ន

ែតន័យបបចើនជាងមួយដូបច្រះែ្ក្រកអប្របតូ អតពឃឹងអផ្អកបលើ្ររិ្រេ

ការ្រុំផុសគុំនិតនិងកិចការជាបកុមបដើម មីអស្វងរកដុំបណារះបស្យ

បតឃឹមបតូ ។យូរៗម្តងសុំែរែុំពមីែតន័យដនោក្យបតូ បាន

ប រះបស្យអត មរយ គែ ប្រធានេមីមួយ្រ៉ុបណារះ។

ដលំតណើរការប្កបបបពទះគម្រីរវាោ្់ទងោលំងការតបបើខួរ្បាលគិ�

និងដួងចិ�្បពមោលំង�លំនាញខាងស�ិអារម្មណ៍និងការយល់

ដឹងខាងវិញ្ញាណ។
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លបីអាហូណា

នៅ
បពលមិត្ត ក្តិរ្រស់បយើងអដលម្នអាយុ ឬ  នាុំប ្ចភាលាុំងែ្វមី

មួយបនារះបយើងអតងភាលាត់ម្ត់និយយបលងថា«្ស់ប�ើយ»។

្រ៉ុអន្តខ្ញុំចង់ពិភាកសាពមីភាព័យចុំណាស់មួយអ្រ្របផ្សងបេៀត គ

ឱកាសមួយដអសនម្នន័យអដលែនុសសា រយ៍បនារះនឃឹងបៅដិតជា្រ់ជាបរៀងរ�ូត។

វាគជាឱកាសអដលពួកែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាបរៀមច ងដឃឹងថាពួកបគកុំពុងប្្វើកិចការ

អដលបពរះែម្ចាស់ពិតជាម្នបពរះេ័យចង់ឲ្យពួកបគប្្វើ។បៅក្ញងែនុសសា រយ៍អ្រ្របនារះ

ពួកបគេេួលស្គាល់ថា

 ពួកបគម្ន្រេពិបស្្ន៍ក្ញងជមី ិតបដើម មីអចក្យនិងម្នបេពបកាសល្យ

ជុំនាញបពម ុំងការយល់ដឃឹងែុំពមីដុំែឃឹងល្អអដលពួកបគអាចបប្រើបដើម មី

ប្រ នពរដល់មនុស្សដដេ។

 គុំរូរ្រស់ពួកបគគជាពរជ័យចុំបោរះកូនៗនិងប ៗរ្រស់ពួកបគ។

 បៅបពលពួកបគ្របបមើបនារះពួកបគកុំពុងប្្វើឲ្យម្នមិត្តភាពយូរែអង្វងប�ើយ។

អាោ�៍ពិោ�៍រ្រស់ពួកបគកាន់អតរកចបបមើនខ្លាុំងប ើងរាល់ដថ។

 ការ្របបមើបៅក្ញងបពរះនាមបេង់គគួរជាេមីរករាយណាស់។

ក រ ុ រ

ឱមិត្តចុំណាស់ៗរ្រស់ខ្ញុំបែើយែ្កគ្រ មីព យមេេួល្រេពិបស្្ន៍ដន

ឱកាសអ្រ្របនារះ។សូមគិតពមីបរឿងអដលអែលប�ើរអជ �្វមីែ័រ�ូ ិនក្ញងកូរុមដន

ពួកស្ កដ្រ់ពមីរនាក់បានបរៀ្ររា្រ់ែុំពមីែ្វមីអដលែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាស្មមី រិយ

មួយគូ្របបមើបៅប្របេស មីលមីបានប្្វើ។ ពុកម្តាយរ្រស់អែលប�ើរ័យបក្មងម្នាក់

បានេេួលមរភាព។ប្រធានប្រសកកម្មបៅ យអដលពុុំអាចឲ្យគាត់មកជួ្រែ្ក

ផ្សព្វផសាយស្សនាបនារះភាលាមៗបានប ើយ។

អែលប�ើរ�ូ ិនម្នប្រស្សន៍ថា«្រ៉ុអន្តម្នែ្កផ្សព្វផសាយស្សនា

បរៀមច ងដចិត្តល្អ ម្នភាព្ ស់េុុំ អដល្របបមើបៅក្ញងតុំ្រន់បនារះ»។«ពួកបគ

បានមកប�ើយែងញយជាមួយែ្កផ្សព្វផសាយស្សនារូ្របនារះប�ើយបានយកចិត្ត

េុក ក់ប យក្តមីបស ញ់និងបានលួងប មគាត់រ�ូតដល់ប្រធានប្រសកកម្ម

អាច ក់េងមកគាត់ប យផ្ល់។បយើងម្នែ្កផ្សព្វផសាយស្សនា័យបក្មងយ៉ាង

ែស្ចារ្យបៅក្ញងប្រសកកម្មរ្រស់បយើង្រ៉ុអន្តគាមានែ្កផ្សព្វផសាយស្សនា័យបក្មងណា

ម្នាក់អាចលួងប មដល់អែលប�ើរបនារះដូចែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាស្មមី រិយបនារះ

អាចប្្វើបានប ើយ»។

ជុំនាញរ្រស់ពួកបគបៅបគាបនារះគស្ម ្រ ញបសចក្តមីអាែិតអាសូរបៅចុំបគា

ដ្ ុំបាច់បនារះ។ពួកបគពុុំខ្វល់ខ្យពមីការនិយយភាស្បផ្សងបប ពមីភាស្ដនបសចក្តមី

បស ញ់ដូចជាបពរះបគមីស្ប ើយ។ពួកបគពុុំបាច់បពួយបារម្ភពមីការប ្ចដថខួ្រកុំបែើតប 

ឬការប្រសិេពរ រកប ើយប្រើប រះ្រមីជាបពឃឹត្តិការែ៍ ុំងបនារះសុំខ្ន់យ៉ាងណាក្តមី។

ពួកបគខ្វល់ខ្យពមីកអន្ងអដលបពរះែម្ចាស់អាចបប្រើពួកបគឲ្យបៅបដើម មីប្រ នពរដល់ជមី ិត

ដនកូនប រ្រស់បេង់។ប�ើយប យស្រពួកបគម្ននូ  ន្ អ្រ្របនរះបនារះបេង់អាចឲ្យ

ពួកបគតុំណាងបេង់បាន។

រ

បសចក្តពិតគថាគាមានែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាបរៀមច ងណាប ើញថាវាម្នភាព

យបសួលបដើម មី្ កបចញពមីផ្រះប ើយ។ប រះ្រមីជាយ៉ូអស្រស្ម៊ី្បពិកហុំយ៉ង់

យ៉ូហនបថបលើរឬ ិល�្វតូ� ូ�បដុព្វក្តមី។ពួកបគម្នកូននិងប ៗផងអដរប�ើយពួកបគ

បស ញ់បកុមបគួស្ររ្រស់ខ្លួនគដូចជាពួកបយើងែ ឃឹងអដរ។្រ៉ុអន្តពួកបគកបស ញ់

បពរះែម្ចាស់ប�ើយចង់្របបមើបេង់។ដថណាមួយបយើងអាចជួ្រែ្កខ្លាុំងពូអក ុំងបនរះ

អដលជួយស្្រនាសម័យកាន់កា្រ់បតួតប បនរះ។បៅបពលបយើងប្្វើដូបច្រះបនារះបយើងនឃឹង

រករាយថាបយើងពុុំបគចប សខ្លួនបយើងពមីការ្របបមើបៅបពលបយើងគួរអត្របបមើបនារះប ើយ។

ែ្កខ្រះអាចចង់្របបមើខែ អដលកុំពុងរស់បៅ ផ្រះខ្លួន។្រនា្រ់ពមីម្នជុំង ច់

សរដស មខួរក លអដលប្្វើឲ្យអាបសសញម្៉ាប ើរអែលសិន ពុុំជា្រ់ស្ច់ មខ្ញុំ

រ ុ ុ

ប្បធ្នកូរ៉ុមននពួកស្វក

ែប់ពបីរនាក់

ឱកាសនានាសប្មាប់

រដបៀបមួយដ៏ល្អបំ្ុតសងមាប់គូស្វាមរីភរិយាដដើម្រីមានអនុសសាវរីយ៍

ដ៏អស្ចារ្យដនាះគឺការបដងមើដបសកកម្មជាមួយគ្នា។

ព្ួកអ្នកផ្សព្្វផសា�សាសនាយរៀមច្បង



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

បេ បានពិការបតូ ជិរះបលើរបេរះរុញបនារះគាត់

បារម្ភថា្រុំែងបបាថានាក្ញងជមី ិតរ្រស់គាត់

បៅប្រសកកម្មជាមួយស្មមីខ្លួនដុននឃឹងពុុំ

អាចសបបមចបានប ើយ។បបកាយមកែ្ក

ជិតខ្ងម្នាក់បានជអជកជាមួយពួកបគែុំពមី

ប្រសកកម្មបសវាកម្មស្សនាចបកបៅ លាុំង

រ្រស់្រ៊ីស្សព។ប យម្នការបលើកេឃឹកចិត្ត

បនារះពួកបគបាននិយយជាមួយែ្កបគ្រ់បគង

ែគារបាន្រុំបពញសុំែុំអ្រ្រ្រេរ្រស់ខ្លួន

ប�ើយបតូ បានប ្របបមើរយ បពលពមីរដថក្ញង

មួយសបាតា�៍បៅ លាុំងអក រផ្រះរ្រស់ខ្លួន។

អាបសអែលសិននិយយថា«វា

យបសួលណាស់ប យបគាន់អតបដកគិត

ថា ែូបគមិនបតូ ការខ្ញុំបេៀតប ើយ »។

«្រ៉ុអន្ត តូ ខ្ញុំម្នអារម្មែ៍ថាម្នបគ

ងតូវការខ្ញុំ។ប�ើយបនារះគជាេមី្រនាល់មួយ

សបម្្រ់ខ្ញុំ»។

មា រ ក

ប្រសិនប្រើែ្កបតូ បានល លួងឲ្យគិតថាពុុំម្នបគបតូ ការែ្កបនារះសូមឲ្យខ្ញុំ្រ ក់

ស្រជាថ្មមីជាមួយែ្កថាគម្នបគបតូ ការែ្ក។គាមានប្រធានប្រសកកម្មបៅក្ញង

ស្សនាចបកណាអដលពុុំចង់បានែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាគូស្មមី រិយ្រអនមបេៀត

បដើម មី្របបមើបៅក្ញងប្រសកកម្មរ្រស់ខ្លួនប ើយ។ពួកែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាបរៀមច ង

ពបងឃឹងដល់អែលអ�រនិងស៊ីបស្ើរ័យបក្មង។ពួកបគផ្តល់ការគាុំបេអដលជួយមនុស្ស

ដដេឲ្យ្របបមើកាន់អតប្របសើរប ើងបៅក្ញងេុំនួលខុសបតូ រ្រស់ខ្លួន។ប�ើយបតើែ្កអាច

បសដមបៅបមើលថាវាសុំខ្ន់្រ៉ុណាអដលែ្កដឃឹកនាុំអដលបេើ្រអតកាលាយជាសម្ជិក

បានពមីរ្រមី នាុំម្នេុំនាក់េុំនងយ៉ាង យបសួលជាមួយនឃឹងសម្ជិកស្សនាចបក

អដល្រេពិបស្្ន៍យូរមកប�ើយបនារះ?ជាបរឿយៗែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាបរៀមច ងគ

ជាចបម្ើយចុំបោរះការែ្ិស្នរ្រស់្រ៊ីស្សពនិងប្រធានស្ខ្។

បយើងសូមបលើកេឃឹកចិត្តដល់ប្រធានប្រសកកម្មព យមឲ្យែ្កផ្សព្វផសាយ

ស្សនាបរៀមច ង្របបមើបដើម មី្រុំបពញបៅ មតបមូ ការបៅក្ញងប្រសកកម្មរ្រស់

ខ្លួន។្រ៊ីស្សពគួរអតព យមរកគូស្មមី រិយអដលអាចបៅ្របបមើបាន។បគ�

េុំព័រLDS.orgម្នបរៀ្ររា្រ់ពមីឱកាសជាបបចើនសបម្្រ់ែ្កផ្សព្វផសាយស្សនា

បរៀមច ង។្រ៉ុអន្តសុំខ្ន់ជាងបគ្រុំផុតបនារះគូស្មមី រិយអាចលុតជងង់រ្រស់

ខ្លួនចុរះប�ើយេូលសួរដល់បពរះ រ្រិ ប្រសិនប្រើបនរះគជាបពលបតឃឹមបតូ សបម្្រ់

ខ្លួនបដើម មី្របបមើប្រសកកម្មជាមួយគានា។តបមូ ការមួយដនតបមូ ការ ុំងែស់

បនារះគបំណ្ងបាថ្នាបដើម មី្របបមើអាចជាតបមូ ការសុំខ្ន់្រុំផុត សូមបមើល

គ និងស   ។

បៅបពលខ្ញុំបកាតសរបសើរែុំពមីកិចការរ្រស់ែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាបរៀមច ងបនារះខ្ញុំ

េេួលស្គាល់ថាម្នពួកបគជាបបចើនចង់្របបមើ្រ៉ុអន្តពួកបគពុុំអាចប្្វើបាន។ការរារាុំង

បនារះគប យស្រអតអាយុឬសុខភាពបេុ�បប មកដូចជាតបមូ ការ្ ុំបាច់នានាដន

សម្ជិកបគួស្រខ្លួន។បៅបពល្រុំែងបបាថានាបនរះម្នខ្លាុំងកាលាបៅក្ញងចិត្ត្រ៉ុអន្តបៅអត

ម្នអដនកុំែត់អ្រ្របនរះបនារះមនុស្សដដេអាចប្្វើកិចការបនរះជុំនួសែ្កបានប�ើយ

ែ្កអាច្ររិ្ចាគថ ិកាដ្ ុំបាច់បនារះ។

គូស្មមី រិយបែើយមិនថាែ្កជានរណាឬបៅេមីណាប ើយសូមែ្ិស្នែុំពមី

ឱកាសបនរះបដើម មី្របងើតឱកាសដែស្ចារ្យប្្វើជាែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាបរៀមច ងជាមួយ

គានា។បពរះ រ្រិ សួគនឃឹងជួយែ្កឲ្យដឃឹងពមីែ្វមីអដលែ្កអាចប្្វើ។◼

ក

 អជ �្វមីែ័រ�ូ ិនបៅក្ញងយ៉ូអស្រ កប ើរ«Elder Jeffrey Holland: LDS Church 
Desperately Needs More Senior Missionaries»Deseret News,ដថេមី 

អខក  នាុំ េុំព័រ ។

អ្នក្ ្សព្វ្សាយស្សនាប្រីងបពន្ធមួយគូដៅក្នញ្�រីងកុ្ដសអ៊ូលងបដ�សកូដរ៉ខ្្ត្ូ្ដពញចិត្នឹ្

ប�ពិដស្ធន៍ដ៏រីករយននការបដងមើជាមួយគ្នា។



អ្នកផ្សព្្វផសា�សាសនាយរៀមច្បង៖

ការបតបមើតៅផ្ទះឬឆ្ងាយពរីផ្ទះ្ ្រីអ្្ផ្សពវផសាយ

ស្សនាតរៀមច្បង«ម្ត�ើយ�ួយ»តៅ្្នុងវួដ

និងស្ខាការិយាលស័យតបស្្ម្មម�្ឈមណ្ឌល

អ្្ទស្សនាបពទះវិហារបរិសុទ្ធតបស្្ម្មតៅ្្នុង

ទរីប្ុងការចា�់តាលំងខាងតវ�្ជស្បស្ម�្ឈមណ្ឌល

្នធានការង្រ្ម្មវិ្រីភាពខលែលួនទរីពឹងខលែលួន្ម្មវិ្រីជា

សទះតស្បើយពរីការតញៀនពង្សបបវ�្ិរ្សា្ លំណ�់បតា

បបពស័ន្ធអប់រំស្សនាចប្្ិច្ចការស្ធារណៈ

តសវា្ម្ម�លំនួយមនុស្ស្ ម៌និងរានជាតបចើន

តទៀ�។ត�ើយប�ូវការអ្្ផ្សពវផសាយស្សនា

តរៀមច្បងជាតបចើនបកនថែមតទៀ�។

ខាងតលើ៖អ្្ផ្សពវផសាយស្សនាតរៀមច្បង

ម៉មរ៉ូស�ួបជាតទៀងោ�់ជាមួយបបធានរ៉ូប៊ីនសុន

តដើម្បរីពិភា្សាពរីរតបៀបតដើម្បរីតបបើតទពតកាសល្យរបស់

ខលែលួនតៅតពលពួ្តគបតបមើអ្្ដថទ។ខាងតលើ៖

អ្្ផ្សពវផសាយស្សនាវស័យត្្មងតៅម�្ឈមណ្ឌល

បលំពា្់បលំប៉នតៅ្ ្នុងអាបកាហាគាោនិយាយថា

តោយរានការគាលំបទពរីកអលត�ើរនិងស៊ិតស្ើរម៉មរ៉ូស

គឺដូចជាការរានរាតាយនិងឪពុ្ទរីពរីរបតបមើជាមួយ

ពួ្តគ។



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

រ រ

ទស្សនាវែ្បីស្សនាច្ប្ក

«បតើែ្កអាចមកប�ើយជួយបានបេ?»
វាគជាសុំែរមួយអដលប�ើរលនិង ណាម៉មរូសមកពមីវា៉ស៊ីនប នស រ អា

បានប ្ើយកាលពមីបលើកមុន។ពួកបគបានប ្ើយថាបានបៅបពលែតមីត្រ៊ីស្សពរ្រស់

ខ្លួនអដល តូ ជាប្រធានប្រសកកម្មបានបស្ើសុុំប្រសិនប្រើពួកបគអាច្របបមើជាមួយ

គាត់បៅប សែ៊ីន�មី។ពួកបគបានប ្ើយថាបានម្តងបេៀតបៅបពលប្រធានបស្តករ្រស់

ពួកបគបានប ពួកបគឲ្យ្រុំបពញការ្របបមើប្រសកកម្មមួយបៅេមីស្នាក់ការកណាល

រ្រស់ស្សនាចបកបៅេមីបកុងសលត៍បលករដយូថា�៍ស រ អា ប យប្្វើការជាមួយ

កុុំព្យតូេ័រនិង្នធានមនុស្ស។

បៅបពលែតមីត្រ៊ីស្សពនិងប្រធានប្រសកកម្មរ្រស់ពួកបគប មារះរតរូ្រ៊ីនសុន

បានប ពួកបគជាថ្មមីម្តងបេៀតអដលបលើកបនរះឲ្យ្របបមើជាប្រធានដនមជ មែល

្រុំោក់្រុំ្រ៉នែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាបៅអាបកាហគាណាគាត់បានសុុំប្រសិនប្រើស្មមី

រិយប មារះម៉មរូសបនរះនឃឹងជួយ្របបមើស្រជាថ្មមីម្តងបេៀត។

អែលប�ើរម៉មរូសនិយយថា«បយើងបានដឃឹងថាបយើងអាចេុកចិត្តបលើបពរះ

ែម្ចាស់»។«ដូបច្រះបយើងបានសបបមចចិត្តបដើម មីេុកចិត្តបេង់ម្តងបេៀត»។ពួកបគ

បានប ្ើយថាបានប យបាន្រុំបពញេបមង់អ្រ្រ្រេេេួលការប រ្រស់ខ្លួនប�ើយ

មិនយូរ្រ៉ុនាមានបានបៅដល់ប្របេសហគាណា។

រ ក រ

្រេពិបស្្ន៍រ្រស់គូស្មមី រិយម៉មរូស្រ ញពមីបគាលការែ៍មួយចុំនួន

ែុំពមីការ្របបមើប្រសកកម្មជាែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាបរៀមច ងអដលពុុំអាចយល់បាន

ុំងបសុងប ើយ

 ដបសកកម្មមានពរីរដបប៖   ប្រធានស្សនាចបកប ែ្កផ្សព្វផសាយ

ស្សនាបរៀមច ងឲ្យ្របបមើប រះ្រមីជាបៅផ្រះខ្លួនផ្ល់ឬបៅ យពមីផ្រះ

ក្តមី។   ប្រធានបស្តកប ែ្កផសាយស្សនាបរៀមច ងអផ្កបសវាកម្ម

ស្សនាចបកបដើម មី្រុំបពញតបមូ ការក្ញងមូល នឬក្ញងតុំ្រន់បប 

បម្៉ាង្្រ់ពមី បម្៉ាងបៅដល់ បម្៉ាងក្ញងមួយសបាតា�៍។ជាេូបៅ

ពួកបគរស់បៅនិង្របបមើបៅក្ញងមូល ន្រ៉ុអន្តបពលខ្រះអាច្របបមើបៅ

 យពមីផ្រះ។

 ងបធានដបសកកម្មងតូវបានដលើក�ឹកចិត្ឲ្យដស្វ្រកអ្នក្ ្សព្វ្សាយស្សនា

ដរៀមច្្ដដលអាចបំដពញនូវដសចក្រីងតូវការដៅក្នញ្ដបសកកម្មរបស់ខលែលួន

ដេើយអ្នក្ ្សព្វ្សាយស្សនាដរៀមច្្អាចបគ្ហាញពរីចំណូលចិត្របស់ខលែលួន។

អែលប�ើរអជ �្វមីែ័រ�ូ ិនដនកូរុមដនពួកស្ កដ្រ់ពមីរនាក់បានពន្យល់

ថា«បយើងពុុំបាននិយយថាគូស្មមី រិយអាចបរើសយកនិងបបជើសបរើស

ការ្ត់ ុំង្របបមើប្រសកកម្មរ្រស់ខ្លួនប យខ្លួន ងបានប ើយ»។

«ការប គបៅអតជាការប ។    ្រ៉ុអន្ត បយើងនិយយពមីែ្កផសាយ

ស្សនាបរៀមច ងរ្រស់បយើងែុំពមីចុំែលចិត្តដនការ្របបមើរ្រស់ពួកបគប�ើយ

បគ្រ់ការពិ្រណា ុំងែស់បតូ បានផ្តល់ឲ្យបដើម មីឲ្យពួកបគ្របបមើបៅកអន្ង

និងរប្រៀ្រអដលពួកបគចង់្របបមើ»។

 ងបធានដបសកកម្មងបឹកសាជាមួយគូស្វាមរីភរិយាដនាះអំពរីរដបៀបដ៏ល្អបំ្ុត

ដដើម្រីដងបើជំនាញនិ្សមត្ថភាពរបស់ពួកដគ។ប្រធានរូ្រ៊ីនសុនម្ន

ប្រស្សន៍ថា«បដើម មីម្ន្រេពិបស្្ន៍កាន់អតម្នន័យខ្លាុំង្រុំផុតក្ញង

នាមជាែ្កផសាយស្សនាបរៀមច ងបនារះែ្កបតូ អតម្នឱកាសបដើម មីប្្វើការ

ុំងបៅក្ញងតុំ្រន់អដលែ្កចង់្របបមើនិងកអន្ងអដលែ្កម្នកបមិត

ជុំនាញមួយអដលប្្វើឲ្យែ្កម្នអារម្មែ៍ថាម្នគុែសម ត្តិជាបបចើន

បដើម មីផ្តល់ឲ្យ»។

ការបដងមើជាអ្នក្ ្សព្វ្សាយ

ស្សនាគូស្វាមរីភរិយា

កាន់ដតអាចបត់ដបនបាន

ចំណាយតិចនិ្ជា

ប�ពិដស្ធន៍ដ៏ដសនរីករយ

ជា្អ្វរីដដលអ្នកគិតដៅ

ដ�ៀត។

អ្នកផ្សព្្វផសា�សាសនាយរៀមច្បង៖
មាននគប្តូវការប្តូវ

រានប្បទានពរនិង

ប្តូវរានប្សឡាញ់



លបីអាហូណា

�រែ៍ប្រធានរូ្រ៊ីនសុនបានដឃឹងថាអែលប�ើរម៉មរូស

និយយភាស្បារាុំងពិតជាម្នប្របយជន៍ណាស់ប យស្រ

ជនជាតិអា �្វិកជាបបចើននិយយភាស្បារាុំង។ប្រធាន

រូ្រ៊ីនសុនម្នប្រស្សន៍ថា«ខ្ញុំបានបសដមប ើញថាគាត់

កុំពុងអតចុរះប្រ តូកក្ញងកិចការដនការប្្វើដុំបែើរនិងប្្វើេិ ការ

សបម្្រ់ែ្កផ្សព្វផសាយស្សនា»។«្រ៉ុអន្តបៅបពលអដលគាត់

បានមកដល់ពមីបនរះខ្ញុំម្នអារម្មែ៍ថាបនារះពុុំអមនជាចុំណា្រ់

អារម្មែ៍ពិតបបាកដរ្រស់គាត់ប ើយ។ដូបច្រះខ្ញុំបានែប ើញគាត់

ឲ្យបប្រើជុំនាញកុុំព្យតូេ័ររ្រស់គាត់។គាត់បានជួយបយើងែស់ជា

បបចើនបម្៉ាង»។អែលប�ើរម៉មរូសកជួយែ្កផ្សព្វផសាយស្សនា

ផងអដរជាពិបសសែ្កផ្សព្វផសាយស្សនានិយយភាស្បារាុំង

បរៀ្រចុំប មារះនិងប្្វើកិចការបពរះ ិហរ្ររិសុេសបម្្រ់បគួស្ររ្រស់

ពួកបគ។ស៊ីបស្ើរម៉មរូសជាជុំនួយការបពេ្យបតូ បាន្ ត់ឲ្យ

ប្្វើការជាមួយប ជ្រែិតនិងគិ នុ្រ និយកាប្រសកកម្ម។

រ

ដូចជាគូស្មមី រិយម៉មរូសផងអដរបនារះគូស្មមី រិយដដេ

បផ្សងបេៀតប ើញថាបៅបពលបយើងេុកចិត្តបលើបពរះែម្ចាស់បនារះ

បេង់បរៀ្រចុំផ្តូ ដល់បយើង។បនារះគជាែ្វមីអដលបានបកើតប ើងចុំបោរះ

អាល ិននិងកូរា៉ស្សតូនរ មកពមីកា តខ្ តបៅក្ញងប្របេស

�្វមីលមីពមីន។

អែលប�ើររ ពន្យល់ថា«ពមីរ នាុំពមីមុនការសបបមចចិត្តរ្រស់

បយើងបដើម មី្របបមើបនារះបយើងបាន្ ្រ់បផ្តើមបរៀ្រចុំអផនការយ៉ាង

ម៉ត់ចត់សបម្្រ់ជុំនួញបគួស្ររ្រស់បយើង»។«កូនប្រុសបសមី

រ្រស់បយើងបាន្រ ្រ់មហិេ ល័យប�ើយអាចប្្វើកិចការ

ជុំនួសពួកបយើង្រ៉ុអន្តបយើងបាន ល់ថាបតើនរណានឃឹងប រះបស្យ

្រ ជុំនួញនិងប្រតិកម្មអដលែតិថិជនម្នចុំបោរះអផនការរ្រស់

បយើង។

ស៊បស្ើររ កបពួយបារម្ភពមីការបៅប្លម្តាយ្ ស់ជរា

រ្រស់គាត់ផងអដរ។គាត់និយយថា«ខ្ញុំ ័យខ្លាចថាបយើងអាច

បាត់្រង់គាត់ែុំ ញងបពលអដលបយើងបចញបៅ យបនារះ»។

«ខ្ញុំកបានម្នអារម្មែ៍េន់បខសាយចុំបោរះការែប ើញឲ្យ្របបងៀន

ដុំែឃឹងល្អផងអដរ»។

ពួកបគបានប្រឃឹកសាជាមួយ្រ៊ីស្សពរ្រស់ខ្លួននិងជាមួយគូស្មមី

រិយមួយគូអដលបេើ្រអតបាន្របបមើថ្មមីៗបៅ បវា៉។ស៊ីបស្ើររ 

និយយថា«ពួកបគ ុំងែស់គានាបានអថ្ងេមី្រនាល់យ៉ាងរងម្ុំថា

បពរះែម្ចាស់នឃឹងដឃឹកនាុំគូស្មមី រិយនិមួយៗឲ្យដឃឹងពមីរប្រៀ្របដើម មី

ប រះបស្យកិចការបៅ ផ្រះខ្លួនបកុមបគួស្រនិងថ ិកាសបម្្រ់

ប្រសកកម្មរ្រស់ខ្លួន»។

អែលប�ើររ និយយថា«បៅបពលបយើងអស្វងរក

ការអែនាុំបនារះក្តមីបារម្ភរ្រស់បយើងបតូ បានប រះបស្យ 

អាជមី កម្មរ្រស់បយើងបានលូត ស់បៅមុខយ៉ាងរលូនប រះ្រមីជា

ម្ន ្រសគក្តមីែតិថិជនរ្រស់បយើង្រ ញបសចក្តមីែុំែរនិង

ការគាុំបេប�ើយបគួស្ររ្រស់បយើងបានខិតកាន់អតជិតបពរះបៅក្ញង

ការអថ ុំដល់ម្តាយរ្រស់បយើងអដល ។បយើងបាន្ ្រ់បផ្តើម

យល់ថាបពរះែម្ចាស់ពិតជានឃឹងជួយបយើង»។

តូ បនរះគូស្មមី រិយរ ្របបមើជាសម្ជិកនិងគាុំបេថានាក់

ដឃឹកនាុំបៅក្ញងប្រសកកម្ម�្វមីលមីពមីនកាហគាយ៉ាន�ែូរូ។

មា ក អាច

គូស្មមី រិយមួយចុំនួន ល់ែុំពមីអដនកុំែត់ដន្រ 

ខ្ងស្ច់ ម្រ៉ុអន្តអខសនិងអជននមីលមីនប ៉ាបែើអមន

មកពមីរដយូថា�៍ស រ អា ពុុំម្នមន្ិលសង្ស័យពមី្រ 

បនារះប ើយ។ជាបបចើន នាុំកន្ងបៅ្រួនអខ្រនា្រ់ពមីពួកបគ

បានបរៀ្រការបៅក្ញងបពរះ ិហរ្ររិសុេ តូសអាន់បជើអ ស

កាលមី�្វតូ ៉ាបនារះអខសបតូ បានបកែបៅប្្វើ ហនប�ើយ

្រ តូនបៅកាន់សមរ ូមិ។ជាែ្កដឃឹកនាុំបកុមេ័ពអាកាស

បនារះគាត់បដើរនាុំមុខបគបៅមុខ ហនដដេបៅបពលបពល

ចម្រមមីនបានផ្ញរះប ើង។គាត់បានកុំ្រុតបជើង ុំងពមីររ្រស់ខ្លួន។

បៅបពលគាត់បត ្រ់បៅផ្រះិញបនារះអជននមីលមីនបានស្ញរះយ៉ាង

បលឿនបៅបគាគាត់។

អខសនិយយថា«ខ្ញុំបានដឃឹងថាខ្ញុំពុុំបពួយបារម្ភែ្វមីប ើយ

ប យស្របយើងម្នអាោ�៍ពិោ�៍ែស់កល ជានិចប�ើយ»។

រិយរ្រស់ខ្ញុំបានគាុំបេខ្ញុំរ�ូតមក។គាត់បៅអតគាុំបេខ្ញុំ

បរៀងរាល់ដថ»។

បៅបពលស៊ីបស្ើរប ៉ាបែើអមនបានចូលនិ ត្តន៍ពួកបគបាន

សបបមចចិត្ត្របបមើប្រសកកម្ម។្រ៉ុអន្តបតើការកុំ្រុតបជើង ុំងគូ

រ្រស់អែលប�ើរប ៉ាបែើអមនអាចជា្រ ឬបេ?គាត់និយយថា

«អតងអតម្នបរឿងជាបបចើនអដលខ្ញុំពុំអាចប្្វើវាបាន្រ៉ុអន្តកម្ន

បរឿងជាបបចើនបេៀតអដលខ្ញុំអាចប្្វើបានបនារះបយើងបានដឃឹងថានឃឹង

ម្នកអន្ងមួយសបម្្រ់បយើង»។

ែុំ ញងបពល្រុំបពញេបមង់អ្រ្រ្រេរ្រស់ខ្លួនគាត់បានគូស

ស អកងបលើប្រែ្រ់មួយអដល្រ ក់ថាគាត់បាន្របបមើបៅក្ញង

ជួរកងេ័ព។មិនយូរ្រ៉ុនាមានពួកបគបានេេួលការប មួយមក

ពមីសម័នបយធាស្សនាចបក។«ខ្ញុំម្នែត្តស ែ្រ័ែ

មួយអដលែនុ តឲ្យបយើងចូលក្ញង្រនាយ ហនដូបច្រះពួកបគ

បានបស្ើសុុំការែនុ តពមីបយើងបដើម មីអែនាុំបយើងសបម្្រ់សម័ន

បយធាប្រសកកម្ម»។

រ ក រ

«នយើងប្តូវការអ្កផ្សពវផសាយ

ស្សនានរៀមច្្ងជានប្ច្ើនដថម

នទៀត។...ច្ូរនប្តៀមខ្លួនអ្ក

ឲ្យរួច្រល់ជានិច្្ច។...មាន

នពលនវលាតិច្តួច្នៅក្នុង

�បីវិតអ្កនៅនពលអ្កនលង

រីករយ[យ៉ាងខ្លាំង]នូវ

វិញ្ញាណែ៏ដផ្អមដលហែមនិងគួរ

ជាទបីនពញច្ិត្ដែលនកើត

មកពបី[ការបនប្មើ]ជាមួយ

គ្នានៅក្នុងកិច្្ចការរបស់នលាក

នៅហ្វាយ»។

មា ុ As 
We Meet Together Again
Liahona,

រ



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

គូស្មមី រិយបតូ បានប ឲ្យ្របបមើបៅ ្រនាយ ហនបៅក្ញងរដខ្រូលមីណា

ខ្ងបជើងស រ អា ។អែលប�ើរប ៉ាបែើអមនរ ក «ស បៅ  រចូល ក់ថា

្រនាយបបាកបគ� នដន ហនអាកាស ។បៅបពលែ្កយមបានស្គមន៍

បយើងប យបា ចនាេ័ពអាកាស  ុំងពមីបដើមេមីរ�ូតដល់ច្រ់  បនារះវាគជាបលើក

ដុំ្រូងប�ើយអដលខ្ញុំបានស្តា្រ់ ោក្យបនារះែស់បពលជាបបចើន នាុំមកប�ើយ។ខ្ញុំម្ន

អារម្មែ៍កក់ប តាប្រើប រះ្រមីជាខ្ញុំពុុំធាលា្រ់បៅ្រនាយបបាកក្តមី។ខ្ញុំដឃឹងថាប្រសកកម្មរ្រស់

បយើងគបតូ នឃឹងបយើងម្៉ាច់អតម្តងប�ើយថាបពរះែម្ចាស់ម្នបពរះេ័យគិតគូរពមីខ្ញុំ»។

ស៊ីបស្ើរប ៉ាបែើអមននិយយថា«បយើងបាន្របបងៀនបមបរៀនែុំពមីការអប្រជាម្ន

ភាពខ្លួនេមីពឃឹងខ្លួននិងភាពរងម្ុំបពម ុំងែុំពមីការពបងឃឹងដល់អាោ�៍ពិោ�៍»។

«ដុំ្រូងបយើងពុុំចង់អចក្យបរឿងរ្រស់បយើងប ើយ្រ៉ុអន្តបយើងបានប ើញថា

ការអចក្យពមីវាបានប្្វើឲ្យម្នការផ្លាស់្រ្តតូរ។ពួក ហននិង្រ្តមីប្រពនរ្រស់ពួកបគ

បានបមើលមកបយើងប�ើយនិយយថា ប្រសិនប្រើែ្កអាចប្្វើវាបានបនារះបយើងកអាច

ប្្វើវាបានផងអដរ »។

គូស្មមី រិយប ៉ាបែើអមនម្ននូ ្រេពិបស្្ន៍ិជម្នអ្រ្របនារះបៅខ្រូលមីណា

ខ្ងបជើងអដលពួកបគបតូ បានបស្ើសុុំឲ្យ្របបមើជាថ្មមីម្តងបេៀត។សព្វដថបនរះពួកបគប្្វើ

ដុំបែើរប្រអ�ល គមី តូអម៉បតពមីផ្រះរ្រស់ខ្លួនបៅេមីបកុងែូរិមបៅេមីបកុងសតល៍បលក

ពមីរដងក្ញងមួយសបាតា�៍បដើម មី្របបមើបៅក្ញងការិយល័យសម័នបយធាស្សនាចបក។

ពួកគាត់ក្របបងៀនែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាបរៀមច ងបៅមជ មែល្រុំោក់្រុំ្រ៉នែ្ក

ផ្សព្វផសាយស្សនាបៅេមីបកុងប្រូ ូជាកអន្ងអដលពួកបគប ើញថាបកុមនិមួយៗរួម

ុំង្រុគលម្នាក់បានយក ្រះបលើ ្រសគនានាបដើម មី្របបមើ។

ក ក

ប យបានប ឲ្យ្របបមើបៅប្រសកកម្មបប្រស៊ីល ្វមីអាបាបនារះរា៉ន�មីនិងលូ

បែអលនរូមអរលមកពមីយូថា�៍ម្នការបពួយបារម្ភ។ប រះ្រមីជាអែលប�ើររូមអរល

ធាលា្រ់បាន្របបមើបៅក្ញងប្របេសបប្រស៊ីលកាលពមីបៅបក្មងក្តមីកគាត់ពុុំសូ បចរះភាស្

ព័រេុយហគាយបបចើនបេៀតប ើយ។ប�ើយស៊ីបស្ើររូមអរលពុុំបចរះភាស្ព័រេុយហគាយ

បស្រះ។្រ៉ុអន្តប យការសិកសានិងការខិតខុំបានជួយឲ្យជុំនាញភាស្ព័រេុយហគាយ

រ្រស់អែលប�ើររូមអរលបត ្រ់បៅរកភាពបដើមិញប�ើយភាស្ព័រេុយហគាយរ្រស់

ស៊ីបស្ើររូមអរលិញករកចបបមើនផងអដរ។ពួកបគកបចរះបលង�មី ែូគូប ប បាន

ប្របសើរផងអដរ។

ស៊ីបស្ើររូមអរលនិយយថា«ខ្ញុំពុុំបានម្នគបបម្ងយកវាបៅជាមួយខ្ញុំ

ប ើយ្រ៉ុអន្តអែលប�ើររូមអរលបតូ បាន្រុំផុសគុំនិតឲ្យយកវាបៅប�ើយវាពិតជា

ែស្ចារ្យណាស់អដលប ើញពមីែ្វមីអដលបានបកើតប ើង»។បៅបពលបយើង្របបងៀន

ស្សនាគន់ការប�ើយប្្វើកិចការបដើម មីឲ្យសកម្មប ើងិញបពម ុំងការរា្រ់អាន

វាស្រ យណាស់បដើម មីបលង�មី បនារះបដើម មីឲ្យមនុស្សបបចៀងេុំនុកតបមើង។

បយើងបរៀនភាស្បនារះប�ើយេុំនុកតបមើងបាននាុំមកនូ បពរះ ិ ែដែស្ចារ្យ

ជាមួយពួកបគ»។

ប រះ្រមីជាជុំនាញភាស្ព័រេុយហគាយរ្រស់នាងបៅអតកុំពុងែ ិ � ក្តមីគាត់បាន

បបចៀងយ៉ាងរលូន។គាត់និយយថា«ត ន្តមីនាុំឲ្យមនុស្សជួ្រជុុំគានា»។«ប រះ្រមីជាខ្ញុំ

ពុុំអាចយល់ែ្វមីបគ្រ់យ៉ាងអដលពួកបគនិយយែុំ ញងបពលជួ្រគានាក្តមីកបៅបពលបបចៀង

ពួកបយើងបានយល់គានា»។ប យបានែប ើញឲ្យនិយយបៅក្ញងថានាក់ែុំពមី្រុែ្យជាតិ

រ្រស់អាបមរិកគ្រុែ្យអថ្ងែុំែរគុែបនារះែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាបរៀមច ងរូមអរល

បានបបចៀងេុំនុកតបមើងដនការអថ្ងែុំែរគុែ ប យបលង�មី ែូគូប ប ។

ប�ើយស៊ីបស្ើររូមអរលកបប្រើ ្រករែ៍ស្ម ្រអនមមួយអដលគព ែបដើម មីបបចៀង

េុំនុកតបមើងបៅបពរះ ិហរ។

ចុរះភាស្ព័រេុយហគាល់ិញ?គាត់និយយថា«ប រះ្រមីជាែ្កមិនបចរះ

ស្ត់ក្តមីការបរៀនអតពមីរ្រមីោក្យនឃឹងជួយប�ើយ»។«ការនិយយអតោក្យស្ម 

ដូចជាសួស្តមីនិងការស្គមន៍មនុស្សនឃឹងម្ន េិពលយ៉ាងខ្លាុំង។ចូរឲ្យ

តោយយ្ឈ្ទះតលើបញ្ហាខាង�ិរញ្ញវ�ថែនុតនាទះកអលត�ើរនិង

ស៊ីតស្ើររីតាបតបមើតៅ្្នុងបបតទសរបស់ខលែលួនគឺបបតទស�វរីលរីពរីន។

សបរាប់កអលត�ើរនិងស៊ីតស្ើរត៉ៅតអើកមនបតបមើតៅ្្នុងសម្ស័ន្ធតយាធាគឺប�ូវ

រាៅច់នឹងពួ្គា�់ក�ម្ង។ពួ្តគនិយាយថា«វាដូចជាការប��ប់ម្ផ្ទះវិញ

អញ្ជឹង»។

តោយប�ូវបានបលំផុសឲ្យយ្�្រីតាអូគូត�ត�តនាទះកអលត�ើរនិង

ស៊ីតស្ើររ៉ូមករលតបបើវាតដើម្បរីកច្ចាយភាស្ស្្លថន�នន្រីតៅតពល

ពួ្តគតៅសួរសុខទុ្្ខតៅតាមផ្ទះនិងតបចៀងទលំនុ្�តមកើង។



លបីអាហូណា

ពួកបគដឃឹងថាែ្កកុំពុងបរៀនវា។សូមបរៀន មសបមួល

ប�ើយពឃឹងអផ្អកបលើបពរះ ិ ែ»។ពិតអមនប�ើយ

បពរះ ិ ែគជាភាស្មួយបផ្សងបេៀតអដលមនុស្សបគ្រ់

គានាអាចបចរះ។

រ

្រ៉ុលនិងម្៉ាជមីនបល សមកពមីរដយូថា�៍បាន្របបមើ

ប្រសកកម្ម្រមីដងប�ើយ បពរះ ិហរ្ររិសុេបា៉ាល់ដម៉រា៉នូ 

បយ៉ាកបពរះ ិហរ្ររិសុេ�ុងកុងប្របេសចិននិងបៅបកូអាត

បស៊ីរប្រៀននិងស្តូប នមីជាមួយថានាក់សិកាស្ និង ិេ ស្ន

ស្សនា ។ពួកបគបានបរៀ្រចុំ្របបមើប្រសកកម្មមួយបេៀត

បៅបពលប្រធានបស្តករ្រស់ពួកបគបានសុុំ«បតើែ្កម្ន្រុំែង

បដើម មី្របបមើបៅក្ញងបស្តកខ្លួនផ្ល់បដើម មីគាុំបេដល់ប្រសកកម្ម

អដលែ្កកុំពុងរស់បៅបនរះបេ?»

ស៊បស្ើរបល សនិយយថា«បយើងជាែ្កចុំែលថ្មមី

បៅេមីបនរះដូបច្រះវាគជាឱកាសដែស្ចារ្យ»។«បយើង្របបមើ

ជាមួយអែលប�ើរនិងស៊ីបស្ើរ័យបក្មងអដលម្នេុំនាក់េុំនង

យ៉ាងជិតស្ិេជាមួយប្រធានប្រសកកម្មបៅប្រជុុំមែល

និងតុំ្រន់ប�ើយប្្វើការជាមួយែ្កដឃឹកនាុំប្រសកកម្មួដ»។

ពួកបគកបៅសួរសុខេុកស្សនាគន់ការនិងែស់ែ្កអដល

មិនសូ សកម្ម។

ស៊បស្ើរបល សនិយយថា«បយើងបានជួ្រមនុស្ស

ែស្ចារ្យជាបបចើនបយើងនឃឹងពុុំធាលា្រ់ស្គាល់រួម ុំងមនុស្សមួយ

ចុំនួនបេៀតអដលបានែសកម្ម។ប ើញពួកបគបត ្រ់មកិញ

«នៅនពលខ្នុំគិតពបីតប្មូវការែ៏

នប្ច្ើនននអ្កផ្សពវផសាយស្សនា

នរៀមច្្ងននាះខ្នុំដតងគិតអំពបី

ទំនុកតនម្កើងែ៏គួរឲ្យនពញច្ិត្

‹ខ្នុំ›នលងនៅដែលប្ទង់ឲ្យខ្នុំនៅ›

(្រំនុកតម�កើងនលខ១៦៨)និង

ស្រលិខិតរបស់បទននះគឺ‹ខ្នុំ›

នលងន្វើដែលប្ទង់ឲ្យខ្នុំន្វើ›»។

រ ក កក ករុ ក ក

រ ក

រ ក

រ

«ស្រលិខិតរបស់នយើងច្ំនរាះអ្ក

ទាំងអស់គ្នាដែលជាគូស្វាមបីភរិយ

ែ៏ចាស់ទំុរបស់នយើងគឺស្ម្្ញ៖

នយើងប្តូវការពួកអ្កយ៉ាងខ្លាំង។

នយើងកំពុងន្វើអវបីប្គប់យ៉ាងដែល

នយើងអាច្ន្វើរាននែើម្បីន្វើឲ្យមាន

ភាពគ្យប្សួលែល់អ្កឲ្យនៅ

នបសកកម្ម។...វាែល់នពល

នហើយនែើម្បីឲ្យអ្កនៅបនប្មើ។

មានមនុស្សជានប្ច្ើនដែលប្តវូការ

អ្ក។សូម—នៅបនប្មើ

នបសកកម្មច្ុះ»។

រ រ ករុ ក ក

រ ក Deseret News
ក

េេួលពិ្មី្ររិសុេប�ើយបៅបពរះ ិហរ្ររិសុេគជាពរជ័យ

ែស្ចារ្យមួយ»។

អែលប�ើរបល សនិយយថា«ម្នែ្កផសាយស្សនាបរៀមច ង

ជាបបចើនបៅបពលពួកបគគិតែុំពមីការ្របបមើប្រសកកម្មបនារះពួកបគ

បារម្ភពមីែ្វមីអដលពួកបគនឃឹងប្្វើបៅផ្រះរ្រស់ខ្លួននិង នរ្រស់ខ្លួនឬ

ែ្វមីៗអដលពួកបគនឃឹងនឃឹកដល់បគួស្ររ្រស់ពួកបគ»។«បយើងអាច

រស់បៅក្ញងផ្រះរ្រស់បយើងប�ើយប្រើក នរ្រស់បយើងផ្ល់។បយើង

បតូ បានបលើកេឃឹកចិត្តឲ្យបៅសកម្មភាពរាបតមីជួ្រជុុំបកុមបគួស្រដរា្រ

ណាកម្មិ្មីបនារះមិន្រ៉រះោល់ដល់េុំនួលខុសបតូ រ្រស់ែ្កផ្សព្វផសាយ

ស្សនា។ប�ើយបយើងកបានបៅេមីបនរះរ�ូតដល់ប រ្រស់បយើង

ម្នាក់បកើតផងអដរ»។

រ រ

ម ៉ាងិញបេៀតជមីលនិងបខនសូអរនសិនអដលមកពមីបស្តក

ជាមួយគានាបាននិយយពមីរប្រៀ្រដល្អ្រុំផុតបដើម មីពបងឃឹងបគួស្រខ្លួន

អដលបាន្របបមើបៅ យពមីផ្រះខ្លួន។ស៊បស្ើរសូអរនសិននិយយ

ថា«ការប រះស្រមួយដ្ុំអដលស្មមី រិយបានប្្វើបនារះគថាខ្លួន

្រដិបស្ពុុំបៅប្រសកកម្មបនារះប យស្រម្នប កូនបរៀ្រការម្ន

្រ កូនបសមីនឃឹងម្នគរ ពុកម្តាយ្ ស់ ែ្កនឃឹងម្នបរឿង

ប រះស្របគ្រ់អ្រ្រយ៉ាង។បគួស្រគជាអាេិភាពប�ើយែ្កនឃឹកពួកបគ

បរៀងរាល់ដថ។្រ៉ុអន្តការបៅប្រសកកម្មគជាកា្រ តូននូ ស្រលិខិតដ

ម្នែនុភាពថាកិចការែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាកសុំខ្ន់ផងអដរ។

បប ពមីបនារះអែលប�ើរសូអរនសិនបានកត់សម្គាល់គថា« តូ 

បនរះម្នរប្រៀ្រជាបបចើនបដើម មី្រន្ត ក់េងគានាអដលែ្កអាចបប្រើវាបាន

បគ្រ់បពល»។

តោយបតបមើតៅឯផ្ទះតនាទះកអលត�ើរនិងស៊ីតស្ើរតលវីសរី្រាយនឹងស្គាល់អ្្

ផ្សពវផសាយស្សនានិងសរា�ិ្តៅ្្នុងតស្្របស់ខលែលួន។

កអលត�ើរនិងស៊ីតស្ើរសូករនសិនឲ្យ្ ្ម�ូចៗដល់្ ូនត្្មងតៅ្្នុងតកាទះឃុ្

តដើម្បរីរំឭ្ពួ្តគឲ្យបន្«រឹងរាលំតៅ្្នុងបពទះបគរីស្»។



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

ដុំបែើរជមី ិតជាែ្កផ្សព្វផសាយស្សនារ្រស់គូស្មមី រិយសូអរនសិនបាន

្្រ់បផ្តើមកាលពមី្រមី នាុំកន្ងបៅបៅបពល្រ៊ីស្សពរ្រស់ពួកបគបានសុុំពួកបគឲ្យ

ប្្វើជាម្ចាស់កម្ម ិ្មីប្រជុុំពិបសសសបម្្រ់គូស្មមី រិយអដល្របមុងនឃឹង្របបមើជា

ែ្កផ្សព្វផសាយស្សនា។ស៊ីបស្ើរសូអរនសិននិយយថា«្រនា្រ់ពមីនិយយ

ពមីការ្របបមើបនារះជាបេៀង ត់មកពួកបយើងបតូ បៅប្រសកកម្មប យខ្លួន ង »ពួកបគ

បានេេួលការប ឲ្យ្របបមើបៅក្ញងបកុមបការះ ុកអដលជមីដូនជមី រ្រស់ជមីលបាន្របបមើ

កាលពមី  នាុំមុន។

សព្វដថបនរះក្ញងចុំបណាមកិចការបផ្សងបេៀតបនារះពួកបគបតូ បានសុុំឲ្យ្របបងៀនថានាក់

បពរះគមមីរ្រ៊ី្របៅក្ញងស្ ។

អែលប�ើរសូអរនសិននិយយថា«បយើងបានជអជកគានាែុំពមីបពរះបគមីស្គជា

សិ »។«បយើងឲ្យថ្មតូចៗបៅសិស្សប�ើយបលើកេឃឹកចិត្តពួកបគឲ្យ្រន្តរងម្ុំ

បៅបលើបពរះបគមីស្។ តូ បនរះេមីណាកប យអដលបយើងបៅបគនិយយថា

ថ្មរងម្ុំៗ  បៅបពលពួកបគប ើញបយើង»។

ក

ប្រសិនប្រើែ្កគិត្របមុងបៅប្រសកកម្មបពញបម្៉ាងឬប្រសកកម្មបសវាកម្ម

ស្សនាចបកបនារះពួកែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាបរៀមច ង ុំងបនរះនឃឹងសួរែ្កនូ 

សុំែរដូចអដលប្រធានរូ្រ៊ីនសុនបានសួរប�ើរលនិង ណាម៉មរូស «បតើ

ែ្កអាចមកប�ើយជួយបានបេ?»ប�ើយពួកបគនឃឹងបបា្រ់ែ្កថាមិនថាែ្កចូលរួម

សកម្ម្រ៉ុណាកប យការសន បនរះគពិត ែ្កគសុំខ្ន់ែ្កអាចរួមចុំអែកប�ើយ

ែ្កនឃឹងបតូ បានប្រ នពរនិងបតូ បានបស ញ់។◼

ក

 «អែលប�ើរអជ �្វមីែ័រ�ូ ិន LDS Church Desperately Needs More Senior 
Missionaries»Deseret News ដថេមី អខក  នាុំ deseretnews.com។

រ
សូមនមើលឱកាសថ្មបីៗស្តាប់ពបីអស់អ្កដែលកំពុងបនប្មើ

បច្្ចនុប្ន្ននះនហើយដសវងរកច្នម្ើយច្ំនរាះសំណួរដែលមាននៅ

lds.org/callings/missionary។

មា
នគ្លការណ៍បត់ដបនដែលសប្មួលឲ្យគូស្វាមបីភរិយនៅបនប្មើ។

• អ្កផ្សពវផសាយស្សនានសវាកម្មស្សនាច្ប្កអាច្នៅផ្ទះនហើយ

បនប្មើក្នុងមូលដាឋាន។

• គូស្វាមបីភរិយអាច្បនប្មើរយៈនពល៦ដខ,១២ដខ,១៨ដខឬ២៣ដខ

រាន។ពួកនគអាច្បនប្មើនៅនប្រៅប្បនទសសប្មាប់រយៈនពលតចិ្ជាង

១៨ដខប្បសិននបើពួកនគបង់នថ្ន្វើែំនណើរ។

• គូស្វាមបីភរិយដែលបង់ដថ្នដាយខ្លួនឯងអាច្ច្ំណាយនពលឈប់

សប្មាកពបី៧នថ្ងនៅ១០នថ្ងនែើម្បីប្តឡប់នៅផ្ទះច្ូលរួមកម្មវិ្បី

សំខ្ន់របស់ប្គួស្ររាន។

• មានការកំណត់នលើតនម្ផ្ទះ។គូស្វាមបីភរិយពុំច្ំណាយនប្ច្ើននទៀត

នឡើយនលើច្ំនួនកំណត់មួយសប្មាប់នថ្ផ្ទះរួមមានការ�ួលផ្ទះនថ្

ទលកនភ្ើងនិងនថ្នប្គឿងសគ្ហារិម។

• ផ្ទះនលងមានសុវត្ថិភាពនហើយមានផាសុខភាព។នបសកកម្មឬ

តំបន់ការិយល័យផ្ល់ផ្ទះដែលស្អាតមាននប្គឿងសគ្ហារិមសមរម្យ

និងតនម្្ ូរនថ្។

• កាលវិភាគនានាមានភាពតិច្ជាងមុន។គូស្វាមបីភរិយពុំរំពលងឲ្យន្វើ

តាមកាលវិភាគែូច្គ្នានលងកាលវិភាគនមា៉ាងន្វើការនិងសកម្មភាព

ែូច្ជាអ្កផ្សពវផសាយស្សនាវ័យនក្មងនឡើយ។

• ការទាក់ទងមកប្គួស្រគឺអនុញ្ញាតរានញលកញប់។គូស្វាមបីភរិយ

អាច្ទាក់ទងនៅប្គួស្រខ្លួនកាន់ដតញលកញប់ជាងអ្កផ្សពវផសាយ

ស្សនាវ័យនក្មង។

តៅ�ុលំវិញពិភពតោ្គូស្វាមរីភរិយានិយាយថាតបរៅពរីការ�ួយដល់អ្្ដថទការបតបមើជាមួយគានាពបងឹង

អាពា�៍ពិពា�៍របស់ពួ្តគត�ើយនាលំពួ្ តគឲ្យខិ�កាន់ក��ិ�នឹងបពទះវរបិតាសួគ៌។
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ខ្ញំបានដ�ើញដោយផ្ទាល់ពរី

ងពះដចស្តារបស់ងពះអ្្គសដ្គ្រះ

ក្នញ្ការពយាបាលអាចដកើតដឡើ្ដល់

ភរិយាងពមទាំ្ស្វាមរីដៅដពលស្វាមរី

មានឧបសគ្គជាមួយនឹ្ការណ៍

អាសងគ្ម។

នៅនពលដែល

ការណ៍អាសគ្រាមវា�
គ្បហារយៅក្ននុងផ្ទះ—

ននាះទាំងភរិយ
និងស្វាមបី

គ្តរូវការការព្យាបាល



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

កា
ររ
ច្
នា
រូប
ថ
ត
ដែ
ល
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ត
នដា

យ
ត
ួស
ដម
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ខ្ញុំម្នអារម្មែ៍អាែិតអាសូរដល់គូស្មមី រិយ ុំងបនារះប�ើយម្នអារម្មែ៍

ពមីបពរះបចស្តាបបបាសប រះរ្រស់បពរះែងសប គារះបៅបពលខ្ញុំបានប្រឃឹកសាជាបេៀង ត់

និងប យប្រុងប្រយ័ត្ជាមួយនឃឹង្រង្រ្អតូនប្រុសម្នាក់ៗបដើម មីជួយពួកបគឲ្យ«រ ស់

បចវា៉ក់   អដលចងបបកៀក ពួកបគ ប្ល» នមីដ�្វេមី   ។

ប រះជាយ៉ាងណាក្តមីប្រអ�លជាការ្ក់បបស្ចបពរះ ិ ែដបបចើនម�ិម្បាន

បកើតប ើងបៅបពលខ្ញុំបានជួ្រ រិយរ្រស់ពួកបគ។ខ្ញុំបានប ើញថាែុំ ញងបពលអដល

មុខរ្រួសមួយចុំនួនបៅថ្មមីបថាមាងប�ើយស្នាមរ្រួស្ ស់ៗបផ្សងបេៀតពមីការធាលា្រ់បានប្្វើ

អ្រ្របនរះែស់រយ បពលជាបបចើនក្ញងែតមីតកាលបនារះ្រង្រ្អតូនបសមី ុំងបនរះបានស៊ូប ុំ

ប យក្តមី ្្រ់ខ្ងិ ែយ៉ាងខ្លាុំងអដល្រណាលមកពមីសុំែរដូចជា«បតើខ្ញុំ

បានប្្វើែ្វមីខ្រះអដល្រណាលឲ្យគាត់ពុុំ្ ្រ់អារម្មែ៍មកបលើរូ្រខ្ញុំ?»ឬ«ប�តុែ្វមីគាត់

ចង់បសដមពមីខ្លួនគាត់ជាមួយែ្កបផ្សងបេៀតជាជាងជាមួយខ្ញុំដូបច្រះ?»

ប យស្រអតស្មមីបនារះបានប្របពឃឹត្តិែុំបពើរលងវា យបសួលសបម្្រ់្រ៊ីស្សព

បដើម មីម្នអារម្មែ៍ថាស្មមីភាគបបចើនបតូ ការចូលបៅរកកូនបស្បដើម មីប្រើកបស្យក

បពរះបចស្តាព បាលរ្រស់បពរះែងសប គារះ្រ៉ុអន្តខ្ញុំបានបរៀនដឃឹងថា រិយគួរអតបតូ បាន

ព បាលពមីក្តមី ្ ្រ់និងរ្រួសបគាុំបគាខ្ងក្ញងចិត្តឲ្យបបចើនដូចជាស្មមីបតូ ការ

ការព បាលពមីែុំបពើបា្រនិងចុំែង់អដលែត់ប ុំពុុំបាន។

បៅក្ញងការអថ្ងបៅដល់ពួកស្សន៍នមីដ�្វព ការយ៉ាកុ្របានកាត់ប សដល់

្រុរសចុំបោរះេបង្វើអដលពុុំបស្មារះបតង់រ្រស់ពួកបគចុំបោរះ រិយខ្លួន«អដលភាគបបចើន

ម្ន អារម្មែ៍េន់ ្ន់និង្ររិសុេនិងចិត្តប រេន់បៅចុំបោរះបពរះគជាការែ៍

អដលសព្វបពរះ� េ័យដល់បពរះ» យ៉ាកុ្រ  ។ប កបាន្រន្តថា «ែ្កបាន

ប្្វើឲ្យ រិយដេន់ ្ន់រ្រស់ែ្កខូចចិត្ត  បបោរះអតគុំរូដអាបកក់រ្រស់ែ្កបៅចុំបោរះ

ពួកបគប�ើយសុំប ងដងក់ដនប្ររះដូងបគបាន ប ើងបៅដល់បពរះ ស់នឃឹងែ្ក»

យ៉ាកុ្រ  ។ខ្ញុំបានប ើញពមីសុំប ងដងក់ ុំងបនរះប យផ្ល់។ជាបរឿយៗ

វាពុុំបកើតប ើងមកអតពមីអារម្មែ៍ដ ្្រ់ខ្លាុំងរ្រស់ រិយ ុំងបនារះែុំពមីការក ត់អដល

បាន្រណាលមកពមីការោក់ព័ននឃឹងការែ៍អាសបគាមរ្រស់ស្មមីខ្លួនប ើយ្រ៉ុអន្តវា

ក្រណាលមកពមីោក្យសម្តមី្រនា្រ្របនាកនិងអាក្រ កិរិយប ្ើយអដល្រ ញជា

ញឃឹក ្រ់អដលជាលេផលដនការលុំបាកបៅក្ញងខ្លួនពួក្រុរស ុំងបនារះ។ មពិតវា

ជាបរឿងេូបៅបៅប�ើយអដល្រុរសម្នាក់េម្លា្រ់ស្តមី្របនាសដល់ រិយខ្លួនថាមកពមីនាង

បេើ្រគាត់ម្នអាក្រ កិរិយអ្រ្របនារះប យបលើកយកេបង្វើនានាអដលនាងបានប្្វើឬ

ពុុំបានប្្វើ។គួរឲ្យស្តាយណាស់វាកជាបរឿងស្ម បៅប�ើយសបម្្រ់ រិយអដល

្្រ់បផ្តើមយកមកពិ្រណាប�ើយបជឿបលើការប្េប្រកាន់ ុំងបនារះ។

គូស្មមី រិយមួយគូអ្រ្រដូបច្រះបានែងញយបៅក្ញងការិយល័យរ្រស់ខ្ញុំគបបកាយដថ

អដលស្មមីរ្រស់គាត់បានស្រភាពពមីេម្លា្រ់ដនការែ៍អាសបគាមខ្លួនអដលបានរុកគុន

គាត់ ុំងពមីបៅយុ ័យ។ខែ កុំពុងអតែងញយស្តា្រ់បមបរៀនថានាក់សម្គមសប គារះ

ក

អំ
ញងបពលបបាុំមួយអខដុំ្រូងរ្រស់ខ្ញុំក្ញងនាមជា្រ៊ីស្សពម្នគូស្មមី រិយ

មួយចុំនួនបៅក្ញងួដរ្រស់ខ្ញុំបានមកជួ្រខ្ញុំប យម្នេុំនុកចិត្តបបា្រ់

ខ្ញុំពមីការលុំបាករ្រស់ស្មមីអដលម្ន្រ ជាមួយការែ៍អាសបគាម។

បៅក្ញងករែមីមួយចុំនួន រិយម្នភាពស្មញគស្មាញែុំពមីក្តមីតក់ស្ញតប យបានដឃឹងពមី

ការ្រុំផ្លាញយ៉ាងសម្ត់បនារះមនុស្សខ្រះបេៀតបានដឃឹងពមីវាែស់បពលជាបបចើនអខឬ

នាុំមកប�ើយ។
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ប យអផ្អកបលើសុន្រកថាសន្ិសមីេេូបៅអខបមស្ នាុំ រ្រស់ស៊ីបស្ើរលមីន 

បែសរប ស«ការការោរពមីរូ្រអាសបគាម ផ្រះអដលបផ្តបលើបពរះបគមីស្» រិយរូ្រ

បនរះ្ ្រ់បផ្តើមេេួលស្គាល់ពមីអាក្រ កិរិយេិបតៀនរ្រស់ស្មមីនាងចុំបោរះរូ្រនាងែុំពមី

េុំបនារជាបបចើនអដលបគូ្របបងៀនបានពិពែនា។្រនា្រ់ពមីបមបរៀនច្រ់នាងបានបៅ

ជួ្រស្មមីរ្រស់ខ្លួនបដើម មីសួរសុំែរប�ើយគាត់បានស្រភាពពមីការែ៍អាថកុំបាុំងថា

គាត់បាន ក់បាុំងវាយូរយរណាស់មកប�ើយ។ការខូចចិត្តអដលនាងគិតេុកបនារះ

តូ បនរះកាន់អតប្្វើឲ្យនាងបកើតេុក្ ន់ប ើងប យស្រអតការថានាុំងថានាក់ចិត្តដយ៉ាង

ខ្លាុំងបនារះ។ែុំ ញងបពលបលើកដុំ្រូងអដលពួកបគជួ្រខ្ញុំបនារះពួកបគម្នការលុំបាក

បដើម មីបមើលប ើញថាអាោ�៍ពិោ�៍រ្រស់គួរអត្រន្តបៅមុខបេៀតឬែត់។ខ្ញុំបានធានា

ជាមួយនឃឹងពួកបគថានឃឹងម្ននូ បសចក្តមីសង្ឃឹមខ្ញុំបានផ្តល់ការេូនាមានមួយចុំនួនដុំ្រូង

ប�ើយបបកាយមកែប ើញពួកបគឲ្យបត ្រ់មកិញបពម ុំងជួ្រជាមួយខ្ញុំម្នាក់ម្តង។

ប យម្នការែ្ិស្នដបស្មារះបតង់អដលខ្ញុំបានែ្ិស្នបៅក្ញងការបរៀ្រចុំ

សបម្្រ់ការជួ្រ ុំងបនារះខ្ញុំកពិនិត្យបសើរបរើប ើងិញពមីបយ្រល់អដលបានផ្តល់ឲ្យ

បៅក្ញងMinistering Resourcesបលើបគ�េុំព័រLDS.orgជាពិបសស

រ ក ក

នៅ
នពលដែលថានាក់ែលកនាំ�ួយែល់គូស្វាមបីភរិយដែលជាសមា�ិកកំពុង

មានបញ្ហាជាមួយនលងការណ៍អាសប្គ្មននាះកិច្្ចខិតខំរបស់ពួកនគនែើម្បី

ប្រាកែថាគូស្វាមបីភរិយទាំងននះមានអារម្មណ៍ស្តាប់តាមនិងយល់គឺសំខ្ន់ែូច្នលង

ការទូនាមានដែលពួកនគអាច្ផ្ល់ឲ្យរាន។សូមពិចារណាពបីនយបល់ែូច្តនៅននះមក

ពបី្ នធ្នការបនប្មើ(ministering.lds.org)៖

• �ួបគ្នាជានទៀងទាត់នហើយផ្ល់ការគ្ំប្ទ។

• សង្កត់ ្្ងន់នលើសមត្ថភាពរបស់ប្ពះអង្គសន្គ្គាះនែើម្បីប្បទាននូវការពយារាល

ផាទាល់ខ្លួនែល់គូស្វាមបីភរិយដែលមានបញ្ហានលងការណ៍អាសប្គ្ម(សូមនមើល

អាលមា៉ា៧:១១និងមា៉ាថាយ១១:២៨–៣០)។

• នៅនពលសមរម្យសូមអន្ជើញបុគ្គលមានាក់ឲ្យគិតពបីការច្ូលរួមក្នុងការប្ប�ុំ

ប្កុមគ្ំប្ទតាមរយៈកម្មវិ្បីជាសះនស្ើយនលើការនញៀនឬប្កុមគ្ំប្ទប្សនែៀង

គ្នាននះ។

• �ួយគូស្វាមបីភរិយឲ្យយល់ថាពួកនគអាច្ទទួលរានការបំផុសគំនិតផាទាល់

ខ្លួននែើម្បីែលងពបីរនបៀបកំណត់ប្ពំដែនច្បាស់លាស់អំពបីទំនាក់ទំនងនិង

នៅក្នុងផ្ទះ។

• �ួយគូស្វាមបីភរិយឲ្យដសវងរកមិត្ភក្ិឬសមា�ិកប្គួស្រមានាក់ដែលខ្លួន

ទុកច្ិត្ដែលអាច្ផ្ល់ការគ្ំប្ទយ៉ាងមានអត្ថន័យជាបន្បនាទាប់។

• �ួយបុគ្គលមានាក់ៗដែលមានបញ្ហានលងការណ៍អាសប្គ្មឲ្យមាន

ទំនួលខុសប្តូវចំ្នរាះទនងវើរបស់ខ្លួននហើយគ្ំប្ទគូស្វាមបីភរិយរបស់ខ្លួន។

• គិតពបីការប្ជូនគូស្វាមបីភរិយដែលមានបញ្ហានលងការណ៍អាសប្គ្មនៅ

កាន់អ្កមាន�ំនាញវិជាជា�បីវៈឲ្យ�ួយឬផ្ល់ការប្បលកសា។ដសវងរក្ នធ្ន

នានាក្នុងមូលដាឋានដែលមាននសវាកម្មននះដែលប្តូវគ្នានលងនគ្លការណ៍នន

ែំណលងល្អ។



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

រ

«ក្នុងនាមជាអ្កែលកនំានយើង

រារម្ភខ្លាំងអំពបីស្វាមបីភរិយនិងប្កុម

ប្គួស្រននអ្កដែលរងទុក្ខនដាយស្រ

ការនញៀនននការណ៍អាសប្គ្ម។

ដអលនឌើររីឆ្ែ�បីស្កតរានអងវរ៖

‹ប្បសិននបើអ្កផាទាល់គ្មានអំនពើរាប

្្ងន់្្ងរនទននាះសូមកុំចាំរាច្់រងទុក្ខ

នដាយនប្រាះលទ្ផលននអនំពើរាប

អ្កែនទនឡើយ។...អ្កអាច្មាន

អារម្មណ៍ក្បីនមតាតាករុណា។...ដត

អ្កពុំគួរយកមកដាក់នលើខ្លួនឯង

នូវអារម្មណ៍ននការទទួលខុសប្តូវ

សប្មាប់ទនងវើននាះនឡើយ›។ច្ូរ

ែលងថាអ្កមិននៅមានាក់ឯងនឡើយ។

មាន�ំនួយ។មាននូវការប្ប�ុំ

ពបីការជាសះនស្ើយពបីការនញៀន

សប្មាប់ស្វាមបីភរិយដែលមាន

ទាំងការប្ប�ុំតាមទូរសព្ទដែល

អនុញ្ញាតឲ្យស្វាមបីភរិយទូរសព្ទមក

ការប្ប�ុំននាះនហើយច្ូលរួមពបីផ្ទះ

ខ្លួនផាទាល់»។

រ ក រ ក

មា រ រ រ

រ

Liahona,
រ

បៅក្ញង្ នធានសបម្្រ់ការគាុំបេស្មមី រិយអដលម្ន

្រ ជាមួយការែ៍អាសបគាមខ្ញុំបានអានចុំែចខ្ង

បបកាម «សូម្រ ញបសចក្តមីបស ញ់និងកង្វល់

រ្រស់ែ្កចុំបោរះពួកនាងម្នាក់ៗបពម ុំងស្មមីរ្រស់

នាងផងអដរ។សូម្រ ក់ឲ្យច ស់ថានាងពុុំម្ន

េុំនួលខុសបតូ ចុំបោរះ្រ ការែ៍អាសបគាមរ្រស់

ស្មមីនាងឬអាក្រ កិរិយអាបកក់ប�ើយពុុំបតូ បាន

រពឃឹងឲ្យស៊ូប ុំចុំបោរះអាក្រ កិរិយរប ្រុំោនបនរះ

ប ើយ»។

បៅបពលខ្ញុំបានជួ្របស្តមីរូ្របនរះខ្ញុំបានស្តា្រ់ប�ើយ

ប្្វើ មការេូនាមានបនរះប�ើយបាន្រអនមការធានាែរះអាង

ថាេបង្វើរ្រស់ស្មមីនាងគពុុំអមនមកពមីនាងប ើយពុុំអមន

ជាែ្វមីអដលនាងបានប្្វើឬពុុំបានប្្វើប ើយ្រ៉ុអន្តផ្ញយបៅ ិញ

គមកពមីេុំនាស់ដផ្ក្ញងផ្ល់ខ្លួនរ្រស់គាត់ិញបេបតើ។ខ្ញុំបាន

បមើលពមីអារម្មែ៍្ ូរបស ើយនិងការលួងចិត្តអដលម្នចុំបោរះ

នាងបៅបពលនាងយល់ោក្យ ុំងបនរះប�ើយេេួលអារម្មែ៍

ពមីការ្រ ក់រ្រស់បពរះ ិ ែថាោក្យ ុំងបនរះគពិត។បៅ

ចុង្រ ្រ់ដនការសម្ភាសបនារះគាត់បានសុុំប្រសិនប្រើខ្ញុំ

នឃឹងផ្តល់ការប្រសិេពរ្រព្វជិតភាពដល់គាត់។ខ្ញុំបានដឃឹង

ថាខ្ញុំគជាមនុស្សម្នាក់គត់អដលនាងអាច កមករកសបម្្រ់

ការប្រសិេពរអ្រ្របនារះបៅបពលនាងសុុំឲ្យរកសាស្នភាពរ្រស់

នាងជាការសម្ត់ពមីបគួស្រនិងមិត្ត កិ។

បដើម មីជួយក្ញងដុំបែើរការការព បាលខ្ញុំបានែប ើញ

ស្មមីបនារះឲ្យចូលមកបកុមជាសរះបស ើយបលើការបញ នដនពួក

្ររិសុេដថចុងបបកាយក្ញងមូល នប�ើយខ្ញុំបានបលើកេឃឹកចិត្ត

រិយគាត់ឲ្យចូលរួមបកុមបនារះផងអដរសបម្្រ់ស្មមីនិង

សម្ជិកបគួស្រ។គាត់បានបបា្រ់ខ្ញុំពមីការលួងប មអដល

គាត់បានម្នពមីការប្រជុុំជាមួយ្រង្រ្អតូនបសមីបផ្សងបេៀតអដល

យល់ពមីការរងេុករ្រស់ខ្លួននិងបសចក្តមីសង្ឃឹមអដលនាងបាន

េេួលអដលប ើញគូស្មមី រិយនានាអដលបាន ្ងកាត់

ការស្កល ងដូចគានាបនរះប�ើយបានយក ្រះវាជាមួយគានា។

្រ៉ុនាមានអខបបកាយ្រនា្រ់ពមីការជួ្របលើកេមីមួយជាមួយ

គូស្មមី រិយបនរះបានកន្ងផុតបៅបនារះក្តមីបស ញ់

និងការខ្វល់ខ្យរ្រស់ខ្ញុំចុំបោរះពួកបគបានបកើនប ើង

ប យស្រអតេុំនាក់េុំនងជាបបចើនអដលបយើងម្នជាមួយគានា។

ែុំ ញងបពលអដលខ្ញុំេេួលស្គាល់ថាការ្រន្តដុំបែើរបលើផ្តូ រ្រស់

ពួកបគនឃឹងមិន្រន្តបៅមុខបានប យគាមាន ្រសគបនារះវាគជា

បសចក្តមីែុំែរសបម្្រ់ខ្ញុំបដើម មីដឃឹងថាពមីមួយអខបៅមួយអខបេៀត

ស្មមីបនារះបានេ្រ់អារម្មែ៍រ្រស់ខ្លួនពមីតណានិងការែ៍

អាសបគាមប�ើយបមើលប ើញពមីតដម្និងេុំនុកចិត្តរ្រស់ រិយ

ខ្លួនអដល ្ញរះ្រ ុំងឲ្យប ើញយ៉ាងច ស់។

បៅក្ញងការសម្ភាសថ្មមីៗបនរះជាមួយពួកបគភាព នតឃឹង

ផ្តូ ចិត្តនិងដុំែក់េឃឹកអ ្កកាលពមីជួ្របលើកដុំ្រូងបនារះ

បតូ បានជុំនួសប យស្នាមញញឃឹមនិងបសើចស្រ យិញ។

្រ៉ុអន្តប្រអ�លជាលេផលដ្ ុំម�ិម្អដលសង្ឃឹមចង់បាន

បនារះ គបសចក្តមីសង្ឃឹមថាពុុំបគាន់អតអាោ�៍ពិោ�៍

រ្រស់ពួកបគ្រន្តបៅមុខបេៀតប ើយ្រ៉ុអន្តថាវាអថម ុំងម្ន

នូ សកាតានុពលអដលនឃឹងកាលាយបៅជាែ្វមីអដលល្អបសស់បតកាល

និងតបមើងប ើង។

ជាែកុសលខ្ញុំេេួលស្គាល់ថាពុុំអមនគូស្មមី រិយបគ្រ់

គូនឃឹងម្ន្រេពិបស្្ន៍អដលម្នលេផលល្អអ្រ្របនរះបេ។

អាោ�៍ពិោ�៍មួយចុំនួនអាច្ររាជ័យបៅបពលែ្កអដល

ម្ន្រ ជាមួយការែ៍អាសបគាម្រដិបស្ប្្វើការអកលម្អ។

្រ៉ុអន្តប យពុុំគិតពមីផ្តូ អដលស្មមីបានបបជើសបរើសប ើយបនារះខ្ញុំ

បានដឃឹងថាការេូនាមានឲ្យ្របបមើដល់ រិយគជាការ្រុំផុសគុំនិត

មួយ។ខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាមាន្រង្រ្អតូនបសមីណាបៅក្ញងស្នភាពបនរះ

នឃឹងម្នអារម្មែ៍ថានាងបតូ បានបគបមើលរលង ិនិច័យខុសឬ

ពុុំយល់ចិត្តពមី្រ៊ីស្សពរ្រស់ខ្លួនប ើយ។ការ្របបមើរ្រស់្រ៊ីស្សពគ

ជាគន្ឃឹរះមួយអដលបពរះបចស្តារ្រស់បពរះែងសប គារះបតូ បានប្រើក

្រ ញបដើម មីព បាលដួងចិត្ត្រុគលម្នាក់យ៉ាងបពញបលញ 

គដល់ែស់ែ្ក«អដលបតូ បាន្ ក់េុំលុរះឲ្យម្នរ្រួសយ៉ាង

បប » យ៉ាកុ្រ  ។◼

ខាងតបកាម៖តឃើរីរានភាព�្់សលែនុ�តពលនាងដឹងពរីឧបសគ្របស់ស្វាមរីនាង

ជាមួយការណ៍អាសបគាមប៉ុកន្នាងបានរានតសច្្រីសង្ឹមត�ើយបានពយាបាល

តាមរយៈបពទះតយស៊ូវបគរីស្និងដង្វាយ្ួនរបស់បទង់។



ក

ែ្កយមគជា មាុំអដលបតូ បាន ក់បៅកុំអផងជ ុំងឬបលើ្រ៉មបដើម មី លាុំ្ុំបមើលនិងបពម្នបបា្រ់េុកជាមុន

នូ បបគារះថានាក់អដលនឃឹងបកើតប ើងមកពមីចម្យ។ពួកបគបតូ បានជួលឲ្យប្្វើការបដើម មីការោរេមីបកុងបពម ុំងចម្រ

េុំោុំងបាយជូរេមីវាលនានាឬវាលចិ ឃឹមសត្វ។

អ្នកយាម
នៅនលើប៉ម

ប៉មនៅជញ្ជាំងទីក្រុងជាេូបៅបតូ បានសង់ប ើង

បៅ របចកចូលឬបៅបតង់ របជុងៗ សូមបមើល

របាក្សបតេមី   ។ ុំង្រ៉មអដលបៅបចក

រនិងបៅ របជុងផ្តល់នូ េមី ុំងបដើម មី

បមើលពមីបបគារះថានាក់អដលបកើតម្នប ើង

ប�ើយការោរការវាយប្រហរពមីសបតូ 

សូមបមើលរបាក្សបតេមី   ។

ប៉មនៅបន្ទាយឬករាសាទជាេូបៅ

ជាសុំែង់បៅ ច់អត ងអដលបានសង់បលើេមីេួលខស់ឬេមី ុំងបផ្សងៗអដលបានបរៀ្រចុំ។បពលខ្រះ

វាគជាេមី ុំងអដលម្នេុំ�ុំ្ ុំល្មមប្្វើជាេមីជបមកចុងបបកាយសបម្្រ់ប្រជាជនេូ ុំងេមីបកុងបៅបពល

អដលពួកបគកុំពុងបតូ បានវាយប្រហរ សូមបមើលពួកប ហយ  ។

ប៉មនៅ្្នុងចម្ការទំពាំងរាយជូរទីវាលឬវាលចិញ្ចឹមសត្វគជាសុំែង់តូចៗអដលសង់ប ើង

បដើម មីជួយការោរបគា្រ់ពូជនិង�្វតូងសត្វពមីប្រលួចនិងសត្វដបព សូមបមើលរបាក្សបតេមី  

បែស្យ   ។ជាបរឿយៗបៅជាន់បបកាមដន្រ៉មបនរះគជា្រន្្រ់មួយបដើម មី ក់សម្ភារ

បផ្សងៗ។

«ឱប្កុងនយរូស្ឡិមនអើយ

នយើងរានដាក់ពួកយម

លបាតនៅនលើកំដផងឯង

នហើយនគនលងមិននៅមាត់

នស្ងៀមនទាះយប់ឬនថ្ងផង

ឯងរល់គ្នាដែលជាអ្ករំឭក

ប្ពះនយហូវា៉នអើយកំុឲ្យនៅ

នស្ងៀមនឡើយ»។
នអស្យ៦២:៦



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

អ្នកយាម
នៅនលើប៉ម

ក

ម្ននូវការយល់ន�ើញដែលខ្ពង់ខ្ពស់។បៅបពលែ្ក្របបមើរ្រស់បពរះបតូ បានប និងផ្តល់

សិេិែុំណាចបនារះព ការបតូ បានអញកបចញពមីពិ ពប កពួកប កខិតចូលកាន់អតជិតបេង់ប�ើយ

ពួកប កបតូ បានែនុ តឲ្យបមើលប ើញនូ ែ្វមីៗជាបបចើនមកពមី នសួគ។

នមើលន�ើញពីអ្វីៗដែលមនរុស្សទាំងអស់នមើលពរុំន�ើញ។«ែ្កបមើល ុតអាចដឃឹងែុំពមីការែ៍

ុំង យអដលកន្ងមកប�ើយនិងការែ៍ ុំង យអដលនឃឹងបកើតប ើងបៅបពលខ្ងមុខផង

ប�ើយប យស្រប្រ ្រ់្រកអប្រ ុំងបនរះបេើ្របគ្រ់ការែ៍ ុំងែស់បតូ បានប្រើកឲ្យប ើញឬនិយយ

ម ៉ាងបេៀតថាការែ៍សម្ត់ ុំង យនឃឹងបតូ បានសអម្តងឲ្យដឃឹងប�ើយការែ៍ ក់កុំបាុំង

ុំង យនឃឹងបតូ បានបចញមក ពន្ប�ើយការែ៍ ុំង យអដលគាមានបគដឃឹងបនារះកនឃឹងបតូ បាន

ប្្វើឲ្យដឃឹងប យស្រតញ ុំងបនារះប�ើយការែ៍ ុំង យកនឃឹងបតូ ប្្វើឲ្យដឃឹងប យស្រតញ ុំងបនារះ

អដរប្រើពុុំបនារះបស្តបេនឃឹងពុុំម្ននរណាអាចដឃឹងបានប ើយ» ម៉ូស្យ  ។

ម្នសាមារតីកបរុងកបយ័ត្ជាប់ជានិច្។ព ការម្ននូ េុំនួលខុសបតូ យ៉ាង�្មត់ចត់បដើម មីបពម្ន

បយើងពមីបបគារះថានាក់អដលនឃឹងបកើតប ើងប�ើយពួកប កនឃឹង្រន្តប្្វើការែ៍បនរះប យពុុំគិតពមីមតិឬ

និនានាការរ្រស់ស្ធារែជនបៅក្ញងសងមប ើយ។

កពម្នអំពីអ្វីៗទាំងអស់ដែលវាពរុំទាន់ន្ើតន�ើង។«ព ការប្រកាស្រដិបស្ែុំបពើបា្រ ុំងបសុង

ប�ើយ យេុកជាមុនពមីផល ិបាករ្រស់វា។ប កគជាែ្កផសាយែុំពមីបសចកមីសុចរិត។ម្តងម្ល

ពួកព ការអាចនឃឹងបតូ បាន្រុំផុសគុំនិតឲ្យ យេុកជាមុនែុំពមីែនាគតកាលសបម្្រ់ជាប្របយជន៍ដល់

មនុស្សប ក» បសចកមីអែនាុំដល់្រេគមមីរ ុំង យ«ព ការ»lds.org/scriptures/gs ។
ផ្តល់នូវសរុវត្ិភាពនិងការការពារ។ មរយ ការស្តា្រ់ មការបពម្នរ្រស់ព ការបនារះបយើង

អាចម្នសុ តិភាពប�ើយបចៀសវាងពមីបបគារះថានាក់អដលអាចធាលាក់មកបលើបយើងម្នាក់ៗឬ ុំងែស់គានា

ប្រសិនប្រើបយើងពុុំស្តា្រ់ ម។◼

រ រ រ ុ
នៅក្នុងប្ពះគម្រីសញ្ញាចាស់

នពលខ្ះប្ពះអមាចាស់រាន

នប្បៀបន្ៀបប៉មនៅនលងបនាទាយ

ឬប្រាស្ទថាជាទបី�ប្មក

(សូមនមើលទំនុកតនម្កើង

១៨:២;៦១:៣;សុភាសិត

១៨:១០;ស្ំយូដអលទបី២

២២:៣)នហើយនពលខ្ះ

ពយាការីប្តូវរាននប្បៀបន្ៀបថាជាពួកអ្កយមលបាត

(សូមនមើលនអស្យ៦២:៦;នយនរមា៦:១៧;

នអនសគ្ល៣:១៧;៣៣:៧;ហូនស៩:៨;មា៉ាឡាគបី

៧:៤)។

«នយើងរានតាំងឯងឲ្យជាអ្កយមែល់ពូ�ពង្ស

អ៊ីប្ស្ដអលែូនច្្ះប្តូវឲ្យឯងស្តាប់រាក្យពបីមាត់នយើងរួច្

នៅប្រាមប្រាប់នគឲ្យនយើងផង»(នអនសគ្ល៣:១៧

សូមនមើលផងដែរនអនសគ្ល៣៣:១–៧)។

ក

«អស់ជានប្ច្ើនសតវត្សរ៍

ពយាការីរានបំនពញកាតពវកិច្្ច

របស់ពួកនលាកនពល

ពួកនលាកប្ពមានមនុស្សពបី

នប្គ្ះថានាក់ទាំងឡាយមុន

វានកើតនឡើង។ពួកស្វករបស់ប្ពះអមាចាស់មាន

កាតពវកិច្្ចនែើម្បីនមើលដថប្ពមាននិងន្ង�ួយ

ែល់អស់អ្កដែលកំពុងដសវងរកច្នម្ើយច្ំនរាះ

សំណួរក្នុង�បីវិត»។

រ រ រ ុ ក ករុ ក ក រ ក
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លបីអាហូណា

ក រ ុ ុ

ខ្ញុំបានប ើញគាត់ជាបរឿយៗ្រនា្រ់ពមីបពលបនារះ។

បៅបពលណាអដលគាត់ប ើញខ្ញុំគាត់បានកាន់ស្មា

រ្រស់ខ្ញុំនិងគាត់បថើ្រក លរ្រស់ខ្ញុំ។

បពញ នាុំសិកសាបៅិេ ល័យខ្ញុំព យមបគចពមី

គាត់រ�ូតបៅបពលខ្ញុំប ើញគាត់បដើរមក។បៅបពល

គាត់ប ើញខ្ញុំគាត់បានឱ្រខ្ញុំយ៉ាងអែនប�ើយបថើ្រខ្ញុំ

ប យប្រប កប្រ ក់ខ្ញុំប ុំបានអតពមីរ្រមីនាេមី្រ៉ុបណារះ

ប យញញឃឹម ុំង្រងុំចិត្តប�ើយបដើរបចញបៅយ៉ាង

បលឿនប យពុុំនិយយែ្វមីមួយម្៉ាត់ប ើយ។

ខ្ញុំរែ៊ូរ�ុឃឹមៗថា«ែូែត់បេ»បៅបពលខ្ញុំបានប ើញ

គាត់បៅការប្រគុុំត ន្តមីចុងបបកាយរ្រស់ខ្ញុំបៅិេ ល័យ។

្រនា្រ់ពមីការប្រគុុំត ន្តមីច្រ់គាត់បានបដើរយតៗមករកខ្ញុំ

បពលខ្ញុំបាន រជាមួយមិត្តខ្ញុំបៅបប ស្លប្រជុុំ។

មិត្ត កិរ្រស់ខ្ញុំ រសម្ឃឹងឱ្រដដបមើលបៅបពលគាត់

បានបដើរប ើងមកខ្ញុំប យ ុំងញញឃឹមញអញ៉ម តដដ

រ្រស់គាត់ឱ្រខ្ញុំ។

« ិ លាម »

ខ្ញុំបាន កបៅបមើលប�ើយប ើញបស្តមីម្នាក់រត់បតឃឹកៗ

មកកាន់បយើង។

នាងនិយយថា«សូមប ស»ប យប ងដដ

គាត់។« ិ លាមចូលចិត្តយូ ញង។គាត់បានែង្វរខ្ញុំ

ឲ្យនាុំគាត់មកការប្រគុុំត ន្តមីនារាបតមីបនរះ។ប រះបយើងបៅ

កូនសម្លាញ់»។

្្រ់ ុំងពមីបនារះមកខ្ញុំភាក់ខ្លួនថាខ្ញុំមិនធាលា្រ់អដល

ស្គាល់ប មារះរ្រស់គាត់ប ើយ។ខ្ញុំបានជួ្រិ លាមពមីរ

នាុំមុន្រ៉ុអន្តបានចុំណាយបពល

បបចើនបគចបចញពមីគាត់អដល

ខ្ញុំពុុំបានព យមស្គាល់

គាត់ប ើយ។បៅបពល

ខ្ញុំសម្ឃឹងបមើលគាត់និង

ម្តាយរ្រស់គាត់បដើរបចញ

បៅខ្ញុំម្នអារម្មែ៍

អាម្៉ាស់យ៉ាងខ្លាុំង។

បបចើន នាុំបបកាយមក្រនា្រ់ពមី

ខ្ញុំបានបរៀ្រការខ្ញុំបាន្របងើតកូនប្រុសតូច

ដស្តមួយអដលម្នជុំងបគាសគន្ងអដលបយើង

បាន ក់ប មារះថាអសនបស៊ីរ។ជាបរឿយៗខ្ញុំបាន

គិតពមីិ លាមបៅបពលខ្ញុំបមើលកូនប្រុសរ្រស់ខ្ញុំប�ើយ

ខ្ញុំ ល់ថាប្រសិនប្រើអសនបស៊ីរនឃឹងម្ន្រេពិបស្្ន៍

បសបដៀងបនរះអដរឬែត់។បតើមនុស្សជាបបចើននឃឹងបគច

បចញពមីគាត់ប យស្រអតគាត់បថើ្រឬឱ្រខ្លាុំងៗឬ

បបចើនបពកអដរឬែត់?បតើបក្មងអាយុបសបាលគានានឃឹង

រូ្របគពុុំម្នអារម្មែ៍សុខបសួលជាមួយនឃឹងភាពពិការ

រ្រស់គាត់ឬែត់?

កាលអសនបស៊ីរអាយុ្រួន នាុំខ្ញុំបានយកគាត់

បៅមន្មីរបពេ្យក្ញងមូល នមួយ មការណាត់

ជួ្រ។បៅបពលខ្ញុំយកគាត់បចញពមី នបនារះខ្ញុំ

បានប ើញមនុស្សពមីរនាក់បចញពមីមន្មីរបពេ្យ។មិនគួរ

ឲ្យបជឿបស្រះថាខ្ញុំដឃឹងថាបនារះគជាិ លាមនិងម្តាយ

រ្រស់គាត់។

« ិ លាម »ខ្ញុំបានអបសកប បៅបពលបយើងបដើរ

បៅជិតគានាខ្ញុំម្នក្តមីរប ើ្រយ៉ាងខ្លាុំង។

«សួស្តមី »គាត់បដើរយតៗកាត់ចុំែត ន

ប យម្នស្នាមញញឃឹមយ៉ាង្ ុំ។គាត់បាន្ ្រ់ដដខ្ញុំ

ប�ើយរ ក់ដដប យក្តមីែុំែរ។

«្រ្អតូនសុខស្រ យបេ?»ខ្ញុំបានសួរគាត់។

គាត់និយយថា« យូ ញង»ប យក្តមីរប ើ្រអដល

អាចប ើញក្ញងអក អ ្កគាត់។

វីយូឡញ្។គាត់កចង្ុំខ្ញុំផងអដរ។«អមន

ប�ើយ»ខ្ញុំបាននិយយ ុំងញញឃឹមបពម ុំងយុំ

ផងអដរថា«ខ្ញុំបានបលងយូ ញង»។

បៅបពលបយើងនិយយគានាបនារះដួងចិត្តខ្ញុំបាន

ែ្ិស្នខ្សឃឹ្រៗក្ញងចិត្តចុំបោរះបសចក្តមីបម តាករុណាដ

េន់ ្ន់ដនបពរះ រ្រិ អដលបពញប យក្តមីបស ញ់

គង់បៅ នសួគអដលដឃឹងថាខ្ញុំចង់ជួ្រិ លាមម្តង

បេៀតខ្លាុំង្រ៉ុណា។ខ្ញុំម្នែុំែរគុែថាបពរះបាន

ប ើញខ្ញុំ ជាម្តាយ័យបក្មងដលុំបាកអដលម្ន

កង្វល់ជាមួយនឃឹង្រ សុខភាពរ្រស់កូនខ្លួនប�ើយ

បពួយបារម្ភពមីែនាគតរ្រស់កូនៗ ប�ើយប្រ ន

្រេពិបស្្ន៍បនរះដល់ខ្ញុំអដលរ កខ្ញុំថាបេង់ស្គាល់

ពួកបយើង។◼

ខ្យលបីប៊លវីននៅរែ្ឋអារីស្សូណាស.រ.អា.

នលើ
កេមីមួយអដលខ្ញុំបានជួ្រគាត់ខ្ញុំកុំពុងកាន់

យូ ញង។

គាត់បានបដើរប យែូសបជើងមកជិតខ្ញុំខែ 

អដលខ្ញុំកុំពុងបដើរបៅ្រន្្រ់អាហរប យស្យប្រែ្រ់

យូ ញងរ្រស់ខ្ញុំ។

គាត់បាននិយយថា« យូ ញង»បពលគាត់បដើរ

សុំប មករកខ្ញុំ។

ខ្ញុំនិយយថា«អមនប�ើយ»។

ខ្ញុំពុុំធាលា្រ់និយយជាមួយនរណាម្នាក់អដលពិការ

ប�ើយពុុំដឃឹងពមីែ្វមីអដលបតូ និយយបេៀតប ើយ។គាត់

បានបដើរ មខ្ញុំបៅតុខ្ញុំប�ើយបានែងញយអក រខ្ញុំប យ

ចង្អញលបៅប្រែ្រ់យូ ញងរ្រស់ខ្ញុំ។

គាត់បាននិយយថា« យូ ញង»ស្រជាថ្មមីម្តង

បេៀត។

ខ្ញុំបានប្រើកប្រែ្រ់វាប ើងប�ើយគាត់ម្ន

ការរប ើ្រយ៉ាងខ្លាុំង។គាត់បាន ញអខ្សយូ ញង

ប យ្ ន់ដដ។ខ្ញុំបាន ័យបៅបពលខ្ញុំបសដមគិត

ថាអខ្សមួយបាន ច់បចញពមីយូ ញងរ្រស់ខ្ញុំប�ើយ

ខ្ញុំបាន្រិេប្រែ្រ់វាភាលាម។គាត់បានឱ្រខ្ញុំពមីមុនគាត់

្កបចញបៅ។

វិ
លាលាមរាននិយយថា«វីយូឡនុង»នពលគ្ត់នែើរ

សំនៅមករកខ្នុំ។
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 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

ខ្នុំ បាន រតបមង់ជួរបៅស្នមីយលក់ស្ុំង។បៅពមី

មុខខ្ញុំម្នម្តាយម្នាក់អដលម្នកូនតូចពមីរនាក់សុុំ

លុយ ដុ លារអដលម្នតដម្បស្ើនឃឹងេិញស្ុំងនិង

កាបរមវាន់នមី ពមីរដុុំ។

បពលបកប កបមើលដុំ្រូងខ្ញុំអាចប ើញថាពួកបគបៅ

តូចៗណាស់។កូនបក្មងបនារះពុុំោក់អស កបជើងប ើយ

ប�ើយោក់សបម្ ក្រុំោក់រអ�ករបយ៉រដយ៉។

ខ្ញុំបាន បស្តមីបនារះ ក់កាក់បបាក់អដលហក់្រមីដូចជា

បបចើនណាស់បលើតុគិតលុយបដើម មី្រង់ដថ្េុំនិញ។

្រនា្រ់ពមី្រង់ដថ្ស្ុំងខ្ញុំរួចខ្ញុំបានបដើរបចញបៅ

ប�ើយបានបកប កបមើល នរ្រស់ម្តាយរូ្របនារះ។

នបនារះគជា នបស៊រ្ ស់អដលេុំនងជាពុុំអាចប្្វើ

ដុំបែើរបាន យប យបប្រើស្ុំងអត្រមីដុ លារបនារះបាន

ប ើយ។

ខ្ញុំម្នអារម្មែ៍ក្តលួលអាែិតម្តាយដនកូនពមីរនាក់

បនារះ្រ៉ុអន្តខ្ញុំបាន្ ្រ់បផ្តើម្រប រះម៉ូតូខ្ញុំប�ើយបចញ

ដុំបែើរបៅ។

មិនយូរ្រ៉ុនាមានបបកាយពមីខ្ញុំជិរះ មផ្តូ មកម្ន

សុំប ងមួយបបា្រ់ខ្ញុំថា «ចូរបៅជួយនាងបៅ»។

ការ្រុំផុសគុំនិតបនារះបានបកើតប ើងពមីរដង។

ខ្ញុំបគ ក លរ្រស់ខ្ញុំប យគិតថានាងប្រអ�លជា

បចញបៅបាត់ប�ើយ។បតើខ្ញុំនឃឹងនិយយបៅកាន់នាង

មរប្រៀ្រណាបៅ?

សុំប ងបនារះបានបកើតប ើងយ៉ាងច ស់ជាបលើក

េមី្រមី «ចូរបៅជួយនាងបៅ »

ខ្ញុំបានបត ្រ់បៅស្នមីយលក់ស្ុំងិញប យ

ព យមរកបមើលថាបតើខ្ញុំនឃឹងនិយយថាបម៉ចប្រសិនប្រើ

នាងបៅេមីបនារះ។

បៅបពលបៅដល់ខ្ញុំបានប ើញថា រ នរ្រស់

នាងប្រើក។នាងែងញយបៅប ែមីដតកុងប�ើយកូនតូច

ពមីរនាក់រ្រស់នាងកុំពុងញញុំ កាបរមរ្រស់ខ្លួនបៅប ែមី

បបកាយ។

ខ្ញុំបានែ្ិស្នយ៉ាងខ្មីេូលសួរដល់បពរះ រ្រិ សួគ

ពមីែ្វមីអដលខ្ញុំគួរនិយយ។សុំប ងដអដរបនារះបាន

ច្ូរនៅ�ួយនាងនៅ
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និយយមកកាន់ខ្ញុំ«អែនាុំខ្លួនែ្កឲ្យនាងស្គាល់

ប�ើយសុុំនាងជួយ»។ខ្ញុំបានបដើរបៅរក នរ្រស់

នាងប�ើយបានអែនាុំខ្លួនខ្ញុំដល់នាង។ខ្ញុំបានបបា្រ់

នាងថាខ្ញុំម្នអារម្មែ៍្រុំផុសបដើម មីសួរនាងប្រសិនប្រើ

នាងបតូ ការជុំនួយ។

នាងបាន្ ្រ់បផ្តើមយុំប�ើយនិយយថា«ខ្ញុំបេើ្រ

អតបាន្រ ្រ់ការែ្ិស្នបៅបពរះបយស៊ូ ប យសុុំឲ្យ

បេង់្រ តូននរណាម្នាក់មកជួយខ្ញុំ»។

បពរះ រ្រិ សួគបានប ្ើយត្រការែ្ិស្នរ្រស់

នាង។ខ្ញុំបានបចញបបាក់្ ក់ស្ុំងឲ្យបពញដល់

នាងប�ើយបានឲ្យបលខេូរសព្រ្រស់្រុរសម្នាក់

បៅក្ញងកូរុមអែលប�ើររ្រស់បយើងអដល្របបមើបៅបគា

បនារះ។ខ្ញុំពុុំដឃឹងថាម្នែ្វមីបកើតប ើងជាមួយម្តាយ

័យបក្មងបនរះបៅបពលបបកាយបេៀតប ើយ្រ៉ុអន្តខ្ញុំម្ន

ែុំែរគុែអដលខ្ញុំបានប្្វើ មការ្រុំផុសគុំនិតបដើម មី

ជួយនាង។◼

ថូមា៉ាសរ៉ូប៊ីនសុនរែ្ឋកាលបីហវូញ៉ាស.រ.អា.

ខ្នុំរានឮប្ស្បីននាះដាក់កាក់ប្រាក់

ដែលហ្ក់បបីែូច្ជានប្ច្ើន

ណាស់នលើតុគិតលុយនែើម្បីបង់

នថ្ទំនិញ។



ុំងពមីរនាក់ម្នកាុំប ្ើង។ម្នបគប ើញពួកវាបៅក្ញង

នពែេឃឹកបកូចមួយ។ស្ក្សមីនិយយថាប្រ

ុំងបនារះស្ហ ណាស់ប�ើយមិនញបញើតនឃឹងបាញ់

សម្លា្រ់មនុស្សប ើយ»។

ែុំបពើប្រកម្មអ្រ្របនរះបេើ្រអតបកើតបៅក្ញងតុំ្រន់

បនារះ្រ៉ុអន្តប រះ្រមីជាម្នកិចខិតខុំខ្រះអខ្ងប យែស់

ពមីសមតភាពរ្រស់បយើងក្តមីកប្រ ុំងបនារះបៅអតបគច

ខ្លួនបានម្តងប�ើយម្តងបេៀត។ខ្ញុំបាន ្រ់គិតពមីបរឿង

នដាយស្រស្ថានភាពែ៏តានតលង

ននាះខ្នុំរានឮសនំឡងមួយ។

វាជាសំនឡងស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុដន្នរារនពញ

នដាយអំណាច្និងប្ពះនច្ស្តា៖

«ច្ូរកុំរាញ់នឡើយ!»

ប្រនិងខ្ញុំបានែងញយបៅក្ញង ន្រ៉ូលមីសរ្រស់

បយើងកុំពុងរង់្ុំស ឲ្យរកិល នបៅមុខ

បេៀត។បយើងបាន្ ្រ់បផ្តើមការយមល តរ្រស់

បយើងរយ បពលពមីរបម្៉ាងមុន្រនា្រ់ពមីការជូនដុំែឃឹង

ដល់ នអដលបាននិយយបនារះបៅក្ញងិេ្យញ ក់េង

្រ៉ូលមីសអដលម្នស បពម្ន។

ការបពម្នបនារះបានបបា្រ់ថា«ម្នែុំបពើប្រកម្ម

មួយកុំពុងបកើតប ើង»។«ម្នប្រពមីរនាក់ប�ើយ

បនារះភាលាមបពលខ្ញុំបានប ើញមនុស្សពមីរនាក់បចញមកពមី

ផ្រះមួយបៅផ្តូ ដងងឃឹត ឃឹងប�ើយប ើងជិរះ នពែ

េឃឹកបកូចបនារះ។ តូ បនរះពួកបគប្រើក នបៅបលើផ្តូ 

ដអដលជាមួយបយើងអដរ។

ខ្ញុំបាននិយយ មិេ្យញ ក់េងថា«ខ្ញុំសុុំកង

កម្លាុំងជុំនួយ្រអនមបេៀត»។«ជនសង្ស័យកុំពុងប្រើក

នពួកវាបៅេិសខ្ងបជើងបចញពមីេមី ុំងរ្រស់បយើង
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ច្ូរកុំរាញ់នឡើយ!



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

អំ
ញងបពល្របបមើរ្រស់បយើងបៅក្ញងប្រសកកម្ម

បជនមីវា៉ស្វ៊ីសខ្ញុំបតូ បានប ប�ើយអញកបចញ

ប្្វើជាប្រធានស្ខ្ប�ើយ រិយរ្រស់ខ្ញុំបតូ បានប 

ជាប្រធានសម្គមសប គារះ។ប យប្្វើការជាមួយគានា

ែស់ពមីកម្លាុំងរ្រស់បយើងបដើម មីប រះបស្យការលុំបាក

បៅក្ញងស្ខ្។ប រះ្រមីជាស្ខ្បនរះបានបរៀ្រចុំបៅ

ក្ញងេស ត្សរ នាុំ កស្ខ្បនរះពុុំប ើញម្នពិ្មី

្រុែ្យបជមុជេឃឹកែស់ជាបបចើន នាុំប�ើយកពុុំបាន្រ តូន

ច្ូរបនប្ងៀនពួកនគឲ្យអាន

ប្ពះគម្បីរមរមន

ែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាណាបៅប្រសកកម្មប ើយែស់

រយ បពល  នាុំ។

វាសរ្រ ក់ឲ្យប ើញថាបយើងបតូ ការជុំនួយរ្រស់

បពរះែម្ចាស់បដើម មីអស្វងរកដុំបណារះបស្យចុំបោរះ្រ 

លុំបាកលុំ្រិនជាបបចើនអដលស្ខ្បានជួ្រ។្រនា្រ់

ពមីខ្ញុំបានែ្ិស្នែុំពមី ្រសគនានារ្រស់ស្ខ្បនារះ

បពរះ ិ ែដនបពរះែម្ចាស់បានម្ន្រន្តូលមកខ្ញុំថា

«ចូរ្របបងៀនសម្ជិកឲ្យអានបពរះគមមីរមរមនប�ើយែ្ក

នឃឹងម្នបជាគជ័យ»។

ភាលាមបនារះបយើងបានប្្វើអផនការបដើម មី ុំងចិត្ត

សម្ជិក ុំងែស់ឲ្យ្ ្រ់បផ្តើមអានបពរះគមមីរមរមន។

លេផលអដលេេួលបានគែស្ចារ្យណាស់។

ភាពសុខស្ន្តនិងបពរះ ិ ែបានបត ្រ់មក

កាន់ស្ខ្ិញ។ម្នបគួស្រថ្មមីៗបានចូលរួម

ស្សនាចបក។ប យបានជុំរុញពមី្រុំែងរ្រស់

ខ្លួនបដើម មី្របបមើបនារះយុ ជនម្នាក់បានបចញ្របបមើ

ប្រសកកម្ម។ែ្កបរៀ្រអាោ�៍ពិោ�៍អដលម្ន្រ 

មួយចុំនួនបតូ បានពបងឃឹងប�ើយបគួស្រអប្រកាន់អត

ស្ិេស្នាលនឃឹងគានា។ស្ខ្បនរះ្រនរកចបបមើនមកដល់

សព្វដថបនរះ។

បយើងនិងសម្ជិកស្ខ្បានប្្វើជាស្ក្សមីចុំបោរះ

ខ្លួនបយើងនូ បពរះបចស្តាដម្នែព្ភតូតប�តុដនបពរះគមមីរ

មរមន។វាពិតជាសិ គន្ឃឹរះដនស្សនារ្រស់បយើង

និងពមីេមី្រនាល់រ្រស់បយើងែុំពមីដុំែឃឹងល្អនិងែុំពមី

បពរះបយស៊ូ បគមីស្។បយើងបស ញ់វាែស់ពមីដួងចិត្ត

រ្រស់បយើង។វាគជាប្រ ពដនចុំបែរះដឃឹងអដលគាមាន

េមី្រ ្រ់និងពុុំអប្រប្រួល។

្រេពិបស្្ន៍បនរះបាន្របបងៀនបយើងថា

បពរះគមមីរមរមនគពិតជាមប្ បាយដពិតបដើម មី

ជួយ្រង្រ្អតូនប្រុសបសមីរ្រស់បយើងឲ្យដកបចញនូ 

បសបម្លដនភាពងងឃឹតខ្ងិ ែអដលបគ្រ

ដែតា្រ់បលើអផនដមីបនរះ។បពរះគមមីរបនរះនាុំមកនូ 

ភាពសុខស្ន្តក្តមីែុំែរសុ មងលប�ើយម្ន

្រុំែងបបាថានាកាន់អតខ្លាុំងបដើម មីប្្វើ មបពរះែង

សប គារះបពរះបយស៊ូ បគមីស្។◼

អ៊ីមបីនលៀនរីអូសហ្គូនប៊កកាណាដា

កងជុំនួយ្រអនមរ្រស់បយើងអដលជា្រ៉ូលមីសពុុំ

ោក់ កសណាននិងពុុំប្រើក ន្រ៉ូលមីសបនារះ

បានប្រើក នបចញបៅខែ អដល្រ្រនិងខ្ញុំបាន

ប្រើក មពមីបបកាយ។្រនា្រ់ពមីរថយន្ត ុំង្រមីបបគឿង

រ្រស់បយើងបានប្រើកបៅបលើស្នបនារះកងជុំនួយ

រ្រស់បយើងបាន ្រ់ នភាលាមបៅបលើស្នពមីមុខ

នពែេឃឹកបកូចបនារះប�ើយបយើងចត នបៅពមី

បបកាយ នបនារះប យ ុំង នរ្រស់ជនសង្ស័យ

បនារះ។ភាលាមបនារះ នេឃឹកបកូចបាន ្រ់ប�ើយ

មនុស្ស ុំងពមីរនាក់បៅក្ញង នបនារះបានបកា្រចុរះ

ក់ខ្លួន។

«ចុរះបចញពមី នប�ើយ ក់ដដបលើក ល »ខ្ញុំ

បាន្រ អ្រ្របនរះ្រនា្រ់ពមីខ្ញុំចុរះពមី ន។គាមាននរណា

ម្នាក់ប ្ើយត្រប ើយ។

ប យបរៀ្រនឃឹងបាញ់កាុំប ្ើងបនារះខ្ញុំបាន្រ 

ម្តងបេៀតថា«ចុរះបចញពមី នប�ើយ ក់ដដបលើ

ក ល »។ចូរប្្វើ តូ ភាលាម »

ភាលាមបនារះែ្កប្រើក នបានបបកាកមកប�ើយ ក

មករកខ្ញុំ។ខ្ញុំអាចប ើញអដក ្្ ុំងបោកៗបៅក្ញងដដ

គាត់។

ការ្រុំោក់្រុំ្រ៉នរ្រស់ខ្ញុំនិងការយល់ដឃឹងេូបៅ

រ្រស់្រ៉ូលមីសបានបបា្រ់ខ្ញុំថាខ្ញុំប្្វើអ្រ្របនរះបដើម មី

ការោរជមី ិតរ្រស់ខ្ញុំ។្រ៉ុអន្តប យស្រស្នភាពដ

នតឃឹងបនារះខ្ញុំបាន សុំប ងមួយ។វាជាសុំប ង

ស្រ់ស្ត់្រ៉ុអន្តបោរបពញប យែុំណាចនិង

បពរះបចស្តា «ចូរកុុំបាញ់ »

ខ្ញុំបានរពឃឹងថានឃឹងបាញ់ក្ញងបគាណាមួយ

្រ៉ុអន្តខ្ញុំរង់្ុំមនុស្សបៅក្ញង នបនារះជាែ្កបាញ់

មុនសិន។ផ្ញយបៅិញែ្កប្រើក នបានបលើក

ដដរ្រស់ខ្លួនប�ើយ ក់ខស់ផុតពមីក លអដលម្ន

ែ្វមីដូចជាកាុំប ្ើងប�ើយបានេម្លាក់ដដរ្រស់គាត់ ក់

បលើប លារ្រស់ខ្លួន។

«បៅឲ្យបស ម »ខ្ញុំបាននិយយបពលខ្ញុំរត់បៅ

កាន់ ន។«បៅឲ្យបស ម »

បពលបនារះគដូចជាបរឿងបៅក្ញងេូរេស្សន៍ែ ឃឹង 

រ�ូតដល់ខ្ញុំបានដឃឹងថាមនុស្សអដលបៅក្ញង ន

បនារះគជាយុ នារពមីររូ្រអដលម្នការ ិត ័យយ៉ាង

ខ្លាុំង។ែ្វមីអដលខ្ញុំបានគិតគថាជាកាុំប ្ើងបនារះគ

បគាន់អតជាក លអខ្សបកវា៉ត់សុ តិភាពបេ។

បបកាយមកបយើងបានដឃឹងថាយុ នារបនារះកុំពុងយក

នបៅសងមិត្តប្រុសរ្រស់ខ្លួនិញ។ពួកនាងពុុំដឃឹង

ថាពួកបគជាមនុស្សអ្រ្រណាប ើយ។

«ខ្ញុំគិតថាែ្កនឃឹងបតូ បាញ់សម្លា្រ់ប�ើយខ្ល »

្រ្របានបបា្រ់ខ្ញុំបពលបបកាយមក។«ខ្ញុំបស្ើរអតបាញ់

កាុំប ្ើងបៅប�ើយ។ខ្ញុំពុុំដឃឹងថាប�តុែ្វមីខ្ញុំពុុំបាញ់បនារះ

ប ើយ»។

្រ៉ូលមីសបសី៊្រែបងត ុំងពមីរអដលពុុំជិរះ ន

្រ៉ូសមីលបនារះបាននិយយដូចគានាប រះ្រមីជាពុុំម្ន

សុំប ងបនារះ្រ៉ុអន្តខ្ញុំស្តា្រ់ ។ខ្ញុំដឃឹងថាម្នអត

បពរះបចស្តាដនស្នសួគអាចសប គារះយុ នារ ុំងពមីរ

បនារះពមីបសចក្តមីស្លា្រ់ប�ើយជួយម ន្តមី្រ៉ូលមីស ុំង្រួន

ពមីការប្្វើកុំ�ុសដែកុសល។្រេពិបស្្ន៍បនរះបាន

ប្្វើឲ្យខ្ញុំម្នចុំបែរះដឃឹងពិតបបាកដថាបពរះ រ្រិ សួគ

រ្រស់បយើងអាចនិងប្្វើែន្តរាគមន៍ចុំបោរះបសចក្តមីជុំបនឿ

រ្រស់បយើង។◼

ន្មាះប្តូវរានែកនច្ញ



លបីអាហូណា

ខ្នុំបាន ក់បក សបបាក់ពមីរ្រមីដុ លារបៅក្ញងកា្រូ្រ

លុយខ្ញុំបៅហងលក់បបគឿងបេសបៅបពលអដល

ម្នបក សបបាក់មួយសន្ឃឹកដូចជាចអម្ក។

ខ្ញុំបានគិតថាពែដ្រតងគម្នពែបស្លជាង

បក សបផ្សងបេៀតដូប្នារះខ្ញុំបានពិនិត្យបមើលយ៉ាង

ជិតអ ្ក។បបកាយមកខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ប ើញរូ្រ

រ្រស់ប្រធានចចវា៉ស៊ីនប នហក់្រមីដូចជាមិនច ស់

បស្រះ។សូម មីអតបក សបេៀតបស្តកម្នអារម្មែ៍

ថាពុុំបតូ ប ើយ។វាអក្ងកាលាយ បស្ម នបនារះបាន្រ្តតូរ

វាយកបក សបបាក់ពិតប�ើយ ក់បក សបបាក់

អក្ងកាលាយបនារះបៅក្ញងហងម្ចាស់បនារះិញ។

ខ្ញុំបានគិតយ៉ាងបបចើនែុំពមីបក សបបាក់អក្ងកាលាយ

បនារះ ុំងពមីបនារះមក។ខ្ញុំ ល់ថាមិនដឃឹងជាបក ស

បបាក់បនរះបានដុំបែើរការយូរ្រ៉ុនាមានមកប�ើយបេប�ើយ

មិនដឃឹងថាម្នមនុស្ស្រ៉ុនាមាននាក់អដលបតូ បានបបាក

្រប តែស់ជាបបចើន នាុំមកបនរះ។ មពិតបៅប យ

ខ្ញុំពុុំបានយកចិត្តេុក ក់ខ្ញុំកប្រអ�លជាបតូ បានបបាក

្រប តផងអដរ។្រ៉ុអន្តប យការបប្រៀ្រប្ៀ្រវានឃឹង

បក សបបាក់ពិតប�ើយបផ្តាតបលើភាពខុសគានាជុំនួស

ឲ្យភាពបសបដៀងគានាបនារះខ្ញុំអាចបបា្រ់ថាវាពិតជា

អក្ងកាលាយអមន។

បពរះគមមីរមរមនម្ន �រែ៍ជាបបចើនពមី

ការអក្ង្រន្ុំខ្ងិ ែអដលបានប្្វើ មិ្មីស្បស្ត

រ្រស់ស្ ុំងដូចជាការកុ�កនិងការបបាក្រប ត

មនុស្សដដេបដើម មីប្របយជន៍ផ្ល់ខ្លួន។ មរយ 

ការសិកសាពមីល ិចកលនិងបស្ តរ្រស់វាបនារះ

បយើង្ ្រ់បផ្តើមកត់សម្គាល់ប ើញពមីកុំ�ុសនិង

្រ រ្រស់វា មរប្រៀ្រមួយប យែបងតយ៉ាង

�្មត់ចត់បដើម មីកត់សម្គាល់ពមីភាពខុសគានារវាងបក ស

បបាក់ពិតនិងបក សបបាក់អក្ងកាលាយ។កាលណា

បយើងកាន់អតែបងតបមើលពមីភាពខុសគានាបនារះបយើង

បរៀ្រចុំខ្លួនបានកាន់អតប្របសើរបដើម មីប ើញពមីែ្ក

អក្ង្រន្ុំសព្វដថបនរះប�ើយេ្រ់េល់នឃឹងការកុ�ក

រ្រស់វា។

រ មា ក រ

ស្ ុំងព យមដឃឹកនាុំបយើងឲ្យបៅជា្រ់ចុំែង

ដនភាពអក្ង្រន្ុំខ្ងិ ែផ្ល់រ្រស់វាប�ើយ

ប្រសិនប្រើបយើងពុុំប្រុងប្រយ័ត្បេបនារះបយើងនឃឹងបតូ បាន

បបាក្រប ត។ប្រធានយ៉ូអស្រអែ�្វស្ម៊ី្  នាុំ

 បានបពម្ន «ស្ ុំងគជាែ្ក

អក្ងខ្លួនយ៉ាងជុំនាញប�ើយប យស្របសចក្តមីពិតដន

ដុំែឃឹងល្អដែស្ចារ្យបតូ បានប្រ នដល់ពិ ពប ក

យ៉ាងបបចើនជា្រន្ត្រនា្រ់បនារះវាបាចពប យបបាក់កាក់

អក្ង្រន្ុំដនបគាលលេិអក្ងកាលាយ។សូមម្នការប្រុង

ប្រយ័ត្ចុំបោរះបក សបបាក់អក្ងកាលាយបនារះែ្កនឃឹង

ពុុំអាច្ យវាបានប ើយ្រ៉ុអន្តវាប្្វើឲ្យខកចិត្តម្ន

េុកបពួយនិងស្លា្រ់ខ្ងិ ែ»។

ការការោរដល្អ្រុំផុតអដលបយើងម្នបដើម មីេ្រ់េល់

នឃឹងការបបាក្រប តប យការអក្ង្រន្ុំរ្រស់ស្ ុំង

គបតូ ស្គាល់បសចក្តមីពិតដនដុំែឃឹងល្អឲ្យបានបបចើន ម

អដលអាចប្្វើបាន។ដរា្រណាបយើងស្គាល់បសចក្តមីពិត

កាន់អតជាក់ច ស់បនារះវាកាន់អត យបសួលបដើម មីកត់

សម្គាល់ពមីភាពខុសគានាបៅបពលស្ ុំង្រ ញបយើង

នូ ភាពអក្ង្រន្ុំរ្រស់វា។ដូបច្រះបៅបពលវាប្្វើដូបច្រះ

បយើងបតូ អស្វងរកបមើលភាពខុសគានាពុុំអមនភាពបសបដៀង

គានាប ើយគប្្វើដូចជាខ្ញុំបានប្្វើជាមួយនឃឹងបក សបបាក់ រូប
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 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

ុ

ដុ លាររ្រស់ខ្ញុំអដរប យស្រថាេមីណាម្នការកុ�ក

េមីបនារះនឃឹងបតូ បានប្រើកសអម្តងជានិច។

ប្រធានអែ៊សរា៉ថា�្វអ្រ៊នសឃឹន  នាុំ

 បាន្របបងៀន «បពរះគមមីរមរមន្រ ញ

ឲ្យប ើញនូ ម្រសបតូ រ្រស់បពរះបគមីស្។   ជាមួយ

នឃឹងបពរះតបមិរះដឃឹងមុនដ តបពុំអដនរ្រស់បេង់បពរះ

បានប្្វើឲ្យបពរះគមមីរមរមនបលចបចញជារូ្ររាងប ើង

បដើម មីឲ្យបយើងអាចប ើញកុំ�ុសប�ើយយល់ដឃឹង

ពមីរប្រៀ្រតយុេនឃឹងគុំនិតដនការែ្រ់រនបយបាយ

ស្សនានិងេស្សន ិជាអដលខុស ងនាសម័យ

បយើងបនរះ»។

បយើងកុំពុងអតប្្វើស គាមជាមួយនឃឹងស្ ុំងសព្វដថ

បនរះ។បយើងកដូចជាកងេ័ពដដេបេៀតអដរបយើង

បតូ អតដឃឹងពមីអផនការរ្រស់ម្រសបតូ ។ជា �រែ៍

ការដឃឹងពមីបពលប និងេមីកអន្ងអដលម្រសបតូ រ្រស់

បយើងនឃឹងវាយប្រហរបយើងគជាព័តម្នដម្នតដម្

្រុំផុត។ប�តុដូប្នារះប�ើយមូលប�តុដនលកខែ

តបមូ ឲ្យេេួលបាននូ ព័តម្នអ្រ្របនរះបនារះបតូ បាន

ប ថា«ការប្រមូលព័តម្ន»។បដើម មីស្គាល់ពមីសបតូ 

រ្រស់បយើងគម្នន័យថាម្នភាព័យ លាតជាងសបតូ 

បយើង។បពរះគមមីរមរមនអាចជួយបយើងឲ្យ«ប្រមូល

ព័តម្ន»ែុំពមីយុេស្បស្តអក្ង្រន្ុំរ្រស់ស្ ុំង។

ក រ ក

បៅក្ញងបពរះគមមីរមរមនភាពអក្ង្រន្ុំជាងោក់

កណាលបតូ បានបប្រើជាោក្យសម្តមី្រប រនិងែុំណាច

ផ្ល់ខ្លួនបដើម មីសបបមចបាននូ បគាល្រុំែងរ្រស់

ខ្លួន។ �រែ៍បសបរម«ម្នតុំរិរះដ តបខ្ចារះ

ែុំពមីភាស្រ្រស់ប្រជាជនប�តុដូប្នារះប�ើយបេើ្រ

គាត់អាច្រប រប�ើយរកកលល ិចដនសម្តមីជាបបចើន

ប យែុំណាចដនអារក្ស» យ៉ាកុ្រ  ។ពួក

សង្េុចរិតរ្រស់បស្តចែបែបាននិយយ«សម្តមី

អផ្អមអលម តប្របយជន៍និងសម្តមី្រប ើច្រប ើ»

ម៉ូស្យ  អដលប្្វើឲ្យមនុស្សធាលាក់ខ្លួនចុំបោរះ



លបីអាហូណា

ការថាយ្រងុំ្រដិម្ករនិងែុំបពើេុចរិតបផ្សងៗបេៀត។

កូរ�ូបានសបបមចនូ បជាគជ័យបសបដៀងគានាបៅជុំនាន់

រ្រស់ប ក«ប យ្រអង្វរចិត្តមនុស្សជាបបចើនបចញ»

អាលម្៉ា  ។ ុំងអាម្៉ាលិកាយនិង

កា�មីអានតុនបានបប្រើសមតភាព្រប ររ្រស់វាបដើម មី

្របងើតកងេ័ពេុចរិតឲ្យបដើរ មវា សូមបមើលអាលម្៉ា

ប�បលមិន  ។

ការែ៍បនរះពុុំអមនដចដន្យបេ។ោក្យ្រប រគ

គាមានែតន័យពុុំបស្មារះសរពុុំពិតនិង្រុំបផ្ើស។

នមីដ�្វបានបពម្នដល់ែស់ែ្កអដល«្របបងៀន ម

រប្រៀ្របនរះគជាបគាលលេិអក្ងកាលាយ តខ្ឃឹមស្រ

ប�ើយ តប្របយជន៍ប�ើយនឃឹងែួតបៅក្ញងចិត្តរ្រស់

ខ្លួនប�ើយនឃឹង ក់គុំនិតខ្លួនពមីបពរះែម្ចាស់ប�ើយ

កិចការរ្រស់ពួកបគនឃឹងបៅក្ញងេមីងងឃឹត» នមីដ�្វេមី 

 ។

ជាបរឿយៗោក្យ្រប របតូ បានបប្រើបដើម មី

បបាក្រប តវាអតងអតម្នការជុំរុញចិត្តយ៉ាង

អាថកុំបាុំងឬម្នអផនការ ក់កុំបាុំង។ោក្យ

្រប រគការនិយយ�ួសពមីែ្វមីអដលបតូ និយយ

ប�ើយវា ក់ ញឲ្យម្ននូ ការែួតអាតនិងែុំនួត

រ្រស់មនុស្សខ្ងស្ច់ ម។្រ៉ុអន្តព ការរ្រស់

បពរះែម្ចាស់បបា្រ់បយើងយ៉ាងបសចក្តមីពិតស្ម ្រ៉ុអន្ត

សុំខ្ន់អដលបយើងងតូវដតដឃឹង។

ោក្យ្រប រគជាភាស្អដលស្ ុំងនិយយ។

ប្រធានអជមស៍ែ៊ីបហស្ត  នាុំ  

េមីប្រឃឹកសាេមីពមីរបៅក្ញងគែ ប្រធានេមីមួយបានពន្យល់ 

«ជាបរឿយៗសុំប ង រ្រស់ស្ ុំង ពិតជាម្ន

ប�តុផលប�ើយស្រលិខិតរ្រស់វា យនឃឹង្រ ញ

ថាបតូ យ៉ាងខ្លាុំង។វាគួរឲ្យ ក់ ញជាសុំប ង

ប យ បាយកលអដលប្្វើឲ្យចិត្តរករាយ។វាមិនអមន

ជាសុំប ងខ្លាុំងឬពុុំរករាយប ើយ។គាមាននរណា

ម្នាក់ស្តា្រ់ មសុំប ងស្ ុំងប ើយប្រសិនប្រើវាជា

សុំប ងអដល ខ្លាុំងឬពុុំរករាយបនារះ»។

បៅបពលពិ ពប កបនរះ្រ ញដល់បយើងនូ គុំនិត

េស្សន ិេ ឬបយ្រល់អដលហក់្រមីដូចជា ក់ ញ

អដលនាុំឲ្យម្ននូ ការែួតអាងឬបម្េនភាពឬសុំប ង

ស្ម បនារះហក់្រមីដូចជាពិតបនារះវាគជាការបពម្ន

មួយដល់បយើងភាលាម។សូម្ ត់េុកគុំនិត ុំង

បនារះថាជាការអក្ង្រន្ុំ។សូមបប្រៀ្រប្ៀ្រវាជាមួយនឃឹង

បសចក្តមីពិតអដល្របបងៀនប យព ការរ្រស់បពរះែម្ចាស់។

សូមរកបមើលភាពខុសគានានានាពុុំអមនភាពបសបដៀងគានា

ប ើយប�ើយគុំនិតអក្ង្រន្ុំបនារះនឃឹងបលចបចញជាក់អស្តង

អតម្តង។

រ ក ក មា

នមី�ូរបានបប្រើយុេស្បស្តដនោក្យ្រប ររ្រស់ស្ ុំង

ប យបសរ។ចូរពិនិត្យបមើលគាត់ជាគុំរូមួយែុំពមីែ្ក

អក្ង្រន្ុំខ្ងិ ែ។នមី�ូរជាែ្កអដលម្នបគាលលេិ

ហក់្រមីដូចេេួលស្គាល់ថាម្នបពរះែងសប គារះមួយែង

គជាែ្កផ្សព្វផសាយដម្នប្រជាប្រិយនិង េិពលបៅក្ញង

ចុំបណាមស្សន៍នមីដ�្វ។នមី�ូរបាន្របងើតែ្ក មខ្លួន

ជាបបចើនប យ្របបងៀនថា«មនុស្ស ុំងែស់បតូ អតបាន

សប គារះបៅដថចុងបបកាយ»ប�ើយ«ម្នជមី ិតដបៅ

ែស់កល ជានិច» អាលម្៉ា  ។

បតើបយើងអាចប ើញបេថាប�តុែ្វមីស្រលិខិតរ្រស់

នមី�ូរគួរឲ្យ្ ្រ់អារម្មែ៍យ៉ាងខ្លាុំងដូបច្រះ?គាត់

កុំពុង្របបងៀនែុំពមីបពរះអដល យបសួលនិងបពរះ

អដលសបម្កលុំអ�កាយ ជាបពរះមួយែងអដល

ប យស្របេង់បស ញ់មនុស្សបគ្រ់គានាបនារះបេង់នឃឹង

សប គារះពួកបគប យមិនគិតពមីែ្វមីប ើយ។ដូបច្រះចូរ

បៅចុរះប�ើយប្្វើនូ ែ្វមីៗអដលែ្កចង់ប្្វើប យស្រែ្វមីៗ

ុំងែស់គល្អ ុំងែស់។វាជាមបនាគមដ ក់ ញ

ចិត្តអដល ក់យកចិត្តមនុស្សជាបបចើនបៅជុំនាន់រ្រស់

នមី�ូរ សូមបមើលអាលម្៉ា  កដូចជាមនុស្សជា

បបចើននាជុំនាន់សព្វដថបនរះផងអដរ។សុំ្រុបត តគិតដថ្

មួយបៅកាន់ នសួគគជាែ្វមីមួយអដលមនុស្សហក់្រមី

ដូចជាចង់បាន។

«[សលំត�ងរបស់ស្តាលំង]គួរឲ្យោ្់ោញជាសលំត�ងតោយឧបាយ្លកដលត្វើឲ្យចិ�្រី្រាយ។...គាមាននរោរានា្់ស្តាប់តាមសលំត�ង

ស្តាលំងត�ើយបបសិនតបើវាជាសលំត�ងកដលឮខាលាលំងឬពុលំរី្រាយតនាទះ»។



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

ុ

ដូបច្រះបតើម្ន្រ ែ្វមីជាមួយនឃឹងស្រលិខិតរ្រស់

នមី�ូរបនារះ?ចូរបមើលចុំែចសុំខ្ន់ដនបសចក្តមីសុំអាង

រ្រស់គាត់ម្តងបេៀត

 បពរះបាន្របងើតមនុស្ស ុំងែស់ ពិត។

 បពរះបស ញ់មនុស្ស ុំងែស់ ពិត។

 បយើងពុុំគួរ ័យខ្លាចបពរះប ើយ ពិត។

 បយើងគួរអតរករាយជាមួយនឃឹងគុំនិតដនបសចក្តមី

សប គារះ ពិត។

ប�តុដូប្នារះប�ើយម្នចុំែចបសបដៀងគានាជាបបចើន

រវាងែ្វមីអដលនមី�ូរបាន្របបងៀនជាមួយនឃឹងបសចក្តមីពិត

ដនដុំែឃឹងល្អ។្រ៉ុអន្តសូម្ ុំថា គដូចបៅនឃឹង

បក សបបាក់អក្ងកាលាយបនារះអដរបយើងបតូ អតរកបមើល

ភាពខុសគានាពុុំអមនភាពបសបដៀងគានាប ើយ។ដូបច្រះចូរ

បមើលចុំែច្របបងៀនចុងបបកាយរ្រស់នមី�ូរ

 បពរះនឃឹងប្រ នជមី ិតដបៅែស់កល ជានិចដល់

មនុស្សបគ្រ់រូ្រ ខុស

តូ បនរះគជាភាពខុសគានាសុំខ្ន់មួយអដលបបា្រ់

បយើងថានមី�ូរគជាែ្កអក្ង្រន្ុំខ្ងិ ែ។បសចក្តមី

សប គារះពមីបសចក្តមីស្លា្រ់ខ្ងរូ្រកាយគឺបតូ បានធានា

ថាម្នចុំបោរះមនុស្ស ុំងែស់្រ៉ុអន្តបសចក្តមីសប គារះដន

បសចក្តមីស្លា្រ់ខ្ងិ ែគម្នលកខែបលើ ន្ ដន

ការអប្រចិត្តរ្រស់បយើង។ប្រសិនប្រើបយើងអប្រចិត្តបនារះ

បយើងអាចេេួលជមី ិតដបៅែស់កល ជានិច សូម

បមើលយ៉ាកុ្រ  ។្រ៉ុអន្តជមី ិតែស់កល ជានិចពុុំ

អមនផ្តល់ឲ្យប យបសរប ើយ។

មា ក ក

េបង្វើេុចរិតរ្រស់នមី�ូរបតូ បានប្រើក្រ ញបៅបពល

អដលគាត់បានជួ្រជាមួយបគ នអដលជាបគូ្របបងៀន

សុចរិតម្នាក់បៅក្ញងស្សនាចបករ្រស់បពរះ។បគ ន

បានតេល់នឃឹងបស្តចែបែយ៉ាងកាលាហនែស់ជាបបចើន

បក សបបាក់ដុ លាររ្រស់ខ្ញុំអដរបនារះបយើងអាចបរៀន

ែបងតបមើល ុំងបប្រើគុំនិតនិង ិ ែរ្រស់បយើង

ប យសន្សឃឹមៗបដើម មីស្គាល់ភាពខុសគានារវាងបសចក្តមី

ពិតនិងការកុ�ក។បៅបពលបយើងប្្វើដូប្នារះបនារះ

បយើងនឃឹងស្គាល់ែ្កអក្ង្រន្ុំប�ើយេ្រ់េល់នឃឹង

ការកុ�ករ្រស់វា។◼

អ្នកនិពន្ធរស់ដៅរដ្ឋយូថ្េ៍ស.រ.អា.។

ក

 យ៉ូអស្របែ�្វស្ម៊ី្ Gospel Doctrine,ការបបារះពុមេមី

  នាុំ  េុំព័រ ។

 ការបដង្ៀនរបស់ងបធានស្សនាចងក៖Ezra Taft 
Benson  នាុំ  េុំព័រ ។

 អជមស៍ែ៊ីបហស្ត«The Forces That Will Save 
Us»Liahona,អខមករា នាុំ េុំព័រ ។

នាុំមុនប�ើយប�តុដូប្នារះប�ើយម្ន្រេពិបស្្ន៍

ជាមួយនឃឹងែ្កអក្ង្រន្ុំខ្ងិ ែ សូមបមើល

ម៉ូស្យ  ។នមី�ូរ«បាន្ ្រ់បផ្តើម

ប្រអកកជាមួយ្រុរសបនារះយ៉ាងខ្លាុំងបដើម មីគាត់អាច

ដឃឹកនាុំមនុស្សដនស្សនាចបកឲ្យបង្វងផ្តូ ្រ៉ុអន្ត្រុរស

បនារះ បគ ន បានតេល់នឃឹងគាត់ប យបពម្ន

ស់បតឿនគាត់ប យបពរះ្រន្តូល ុំង យដនបពរះ»

អាលម្៉ា  ។បគ នបានដឃឹងថានមី�ូរគជាែ្ក

អក្ង្រន្ុំ។បបកាយពមីភាពពិតរ្រស់នមី�ូរបតូ បានប្រើក

្រ ញបនារះវាបប្រើយុេស្បស្តមួយបេៀតរ្រស់ស្ ុំង

គ  តកម្ម។្រ៉ុអន្តបសចក្តមីស្លា្រ់រ្រស់បគ នបនារះ

ពុុំែត់ប្របយជន៍ប ើយ។មនុស្សបាននាុំយកែ្កអក្ង

្រន្ុំនមី�ូរបៅមុខអាលម្៉ាបដើម មីកាត់ប ស។

អាលម្៉ាបានដឃឹងថានមី�ូរពុុំបគាន់អតម្នកុំ�ុស

ខ្ង បាយកលអផ្កសង្ប�ើយប្្វើ តកម្មប ើយ

្រ៉ុអន្តប្រសិនប្រើពុុំបានការោរវាបេបនារះ បាយកល

អផ្កសង្បៅក្ញងចុំបណាមប្រជាជន«នឃឹង្រ ក់

នូ ការ្រុំផ្ិច្រុំផ្លាញរ្រស់បគ ុំងបសុង» អាលម្៉ា

 ។ដូបច្រះនមី�ូរបតូ បានកាត់ប សឲ្យស្លា្រ់

ប�ើយរងេុកប យ«ការស្លា្រ់ប យបថាក ្រ»

អាលម្៉ា  ។

បគ ននិងអាលម្៉ាគជាគុំរូសបម្្រ់បយើង។

បៅបពលបយើងម្នបពរះ ិ ែគង់បៅជាមួយ

បយើងបនារះបយើងនឃឹងប ើញប�ើយស្តា្រ់ «បរឿង

ុំង យ មអដលនឃឹងម្នបៅបពលខ្ងមុខ»

យ៉ាកុ្រ  ។បយើងនឃឹងស្គាល់អផនការនិង

បបគាងការែ៍អក្ង្រន្ុំរ្រស់ស្ ុំង«ប យដឃឹងតុំរិរះដ

តបខ្ចារះហក់្រមីដូចជាពន្ដថពមីយ្រ់ងងឃឹត» មរូដែ

 ។

ម្រសបតូ «អក្ង្រន្ុំ»រ្រស់បយើងគម្នភាព លាត

ដ ្រ៉ុអន្តដូចជាបគ ននិងអាលម្៉ាបនារះបយើងអាច

កាលាយជាែ្ក លាតជាងវា។គដូចអដលខ្ញុំបាន្ ្រ់បផ្តើម

ដឃឹង្រន្តិចមងៗពមីភាពខុសគានារវាងការបប្រៀ្រប្ៀ្រ

រកុ ក

«ស្តាំងជាមារសប្តូវ

របស់នយើងច្ង់ឲ្យ

នយើងបរ�័យ។វា

ផសាយការកុហកដែលជាដផ្កននកិច្្ចខិតខំរបស់វា

នែើម្បីបំផាលាញ�ំននឿរបស់នយើង។វាឲ្យនយបល់ែ៏

បុិនប្បសប់ថាអ្កមានមន្ទិលសង្ស័យអ្កនច្ះសួរ

មនុស្សទុទិែ្ឋិនិយមគឺជាមនុស្សន�ឿននលឿននិង

មានបញ្ញាខណៈដែលអ្កែនទមាន�ំននឿនៅនលើប្ពះ

និងអព្ភូតនហតុរបស់ប្ទង់គឺជាមនុស្សខវះគតិខ្វាក់

ឬប្តូវនគលាងខួរកបាលនៅវិញ។ស្តាំងនលងគ្ំប្ទ

ថាវាឡូយណាស់នែើម្បីសង្ស័យអំពបីអំនណាយទាន

ខ្ងវិញ្ញាណនិងការបនប្ងៀនរបស់ពួកពយាការី

ពិត»។

រ ុ ក រក

 Be Not Afraid, Only Believe Liahona,
រ



លបីអាហូណា

ទស្សនាវែ្បីស្សនាច្ប្ក

បនា្រ់ពមី រិយរ្រស់ខ្លួនបានរងេុកប យ

ការខកចិត្តពមីការរលូតកូនែុំ ញងបពលម្ន

ដផ្បោរះដុំ្រូងបនារះសូ តូ�្វតូរា៉ប ែូប្ណា

ម្នអារម្មែ៍ថាការែ្ិស្នរ្រស់ពួកបគបានេេួល

ចបម្ើយមួយ នាុំបបកាយមកបៅបពលពរបោរះបលើកេមី

ពមីរ។គាត់និង រិយរ្រស់គាត់ប មារះហរម្៉ាេមីន

ពិ្រណាពមីកុំបែើតរ្រស់កូនបសមីខ្លួនថាជាពរជ័យមួយ

ដម�ិម្្រុំផុត។សូ តូ�្វតូពន្យល់ថា«ប យស្រ

បយើងបានសុុំបពរះប�ើយបេង់បានប្រ ននាងមក

ឲ្យបយើងបនារះបយើងបាន ក់ប មារះមួយដល់នាង

អដលជាភាស្ម្៉ា កាស៊ីម្នន័យថា ចបម្ើយ

រ្រស់បពរះ »។

សូ តូ�្វតូជាយុ មជ ិម ័យមកពមីប្របេស

ម្៉ា ហគាស្រអដលយល់ដឃឹងថាបពរះប ្ើយត្រ

ការែ្ិស្នប�ើយប្រ នពរដល់ពួកែ្កបស្មារះបតង់

បៅចុំបគាអដលបតូ ការ។សូ តូ�្វតូនិយយថា«ជមី ិត

បនរះពុុំ យបសួលប ើយប�ើយបៅបពលមនុស្សពុុំបាន

នូ ែ្វមីអដលពួកបគចង់បានបេបនារះមនុស្សមួយចុំនួន

្្រ់បផ្តើមសួរថា ប�តុែ្វមីបរឿងបនរះបកើតប ើងចុំបោរះ

ខ្ញុំ? ពួកបគអាច្ កបចញពមីស្សនាចបកឬម្ន

ចមល់នឃឹងជុំបនឿរ្រស់ខ្លួនបលើបពរះ។្រ៉ុអន្តបៅបពល

រស់បៅ មដុំែឃឹងល្អប�ើយអានបពរះគមមីរបនារះគ

ម្នភាព យបសួលជាង។បៅបពលបយើងពិតជា

រស់បៅ មដុំែឃឹងល្អបនារះែ្កពិតជាអាចប ើញ

ពរជ័យជាបបចើន»។

រស់បៅក្ញងប្របេសមួយអដលម្ន្រ យ៉ាង

្ន់្រដូចជាភាពកម្សត់េុរគតភាពគាមានបសរភាព

បៅក្ញងរ ិបាលប� រចនាសម័នខ្សត់បខសាយនិង

ម្នបបគារះ្ ម្មជាតិបបចើនបនារះវា្រ ក់យ៉ាងច ស់

ពមីមូលប�តុអដលសូ តូ�្វតូនិយយថាជមី ិតបនរះវាពុុំ

យបសួលប ើយ។្រ៉ុអន្តសបម្្រ់គាត់ពរជ័យអដល

រស់បៅ មដុំែឃឹងល្អគ្ ុំប្ងជាងភាពលុំបាកបនារះ

បៅបេៀត។គាត់និយយថា«ខ្ញុំពុុំអាចរា្រ់ពរជ័យ

អដលខ្ញុំបានេេួលប ើយដរា្រណាខ្ញុំរស់បៅ ម

ដុំែឃឹងល្អបនារះ»។

ប យស្រស្សនាចបកបេើ្រអតថ្មមីបៅក្ញងប្របេស

ម្៉ា ហគាស្រ ស្ខ្ដុំ្រូងបគបតូ បានបរៀ្រចុំបៅក្ញង

នាុំ  សូ តូ�្វតូនិយយថាអផ្កមួយដលុំបាក

្រុំផុតដនការប្្វើជាសម្ជិកបនារះគជាោក្យច្មអារា៉ម

និងការយល់ខុសែុំពមីស្សនាចបក។សូ តូ�្វតូអថ្ង

ថាគដូចបៅក្ញងការនិមិត្តរ្រស់លមីដ�ែុំពមីបដើមជមី ិតអដរ

«មនុស្សពុុំឱ្របកបស្្រយកដុំែឃឹងល្អបពញបលញ

ប ើយប យស្រពួកបគម្នអារម្មែ៍ខ្មាស់បែៀនបៅ

ចុំបោរះមុខមិត្ត ក្តិរ្រស់ខ្លួនប�ើយខ្លាចថាបគួស្ររ្រស់

ពួកបគនឃឹងបបារះ្រង់បគប្ល»។គាត់និយយថា

ែ្វមីអដលប្្វើឲ្យសូ តូ�្វតូម្នភាពខុសពមីពួកបគបនារះ

គថា«ខ្ញុំពុុំធាលា្រ់បែៀនខ្មាស់ប ើយ។ខ្ញុំរស់បៅ ម

ដុំែឃឹងល្អប�ើយខ្ញុំអតងអតចង់អចក្យវាជាមួយ

ស�ការរ្រស់ខ្ញុំប រះ្រមីជាពួកបគមួយចុំនួនពុុំ្ ្រ់

អារម្មែ៍នឃឹងវាក្តមី»។ជាបរឿយៗគាត់អតងអចកេមី្រនាល់

យ៉ាងស្ម រ្រស់គាត់អដលប្្វើឲ្យមិត្តរួមការ ររ្រស់

គាត់ ក់ប មារះប បប គាត់ថា«បគូគ ល»។

បៅក្ញងចុំបណាមភាព ក រដនបសចដកិចនិង

នបយបាយបនារះសូ តូ�្វតូនិងម្៉ារម្៉ាេមីនពឃឹងអផ្អក

ុំងបសុងបលើពរជ័យដនបសចក្តមីស បពរះ ិហរ្ររិសុេ

រ្រស់ខ្លួន ពួកបគបានបរៀ្រអាោ�៍ពិោ�៍បៅក្ញង

បពរះ ិហរ្ររិសុេយ៉ូហអែបស ើកអា �្វិកខ្ងត តូង

មួយ នាុំបបកាយពមីប្រសកកម្មរ្រស់ពួកបគ អដលគាត់

្របបមើបៅក្ញងប្របេសែ៊ូ�ង់ ប�ើយ រិយគាត់

្របបមើបៅក្ញងប្របេសម្៉ា ហគាស្រ បពម ុំង

ការេុកចិត្តរ្រស់ពួកបគបលើបពរះែម្ចាស់។សូ តូ�្វតូ

ពន្យល់ថា«ខ្ញុំម្នដុំែឃឹងល្អប�ើយខ្ញុំ ក់ជមី ិត

រ្រស់ខ្ញុំបៅក្ញងបពរះ�ស្តរ្រស់បពរះ»។គាត់អាច

ពឃឹងអផ្អកបលើេមី្រនាល់ដរងម្ុំរ្រស់ខ្លួនប យស្រ

គាត់ម្នបសចក្តមីជុំបនឿរួចប�ើយបលើ«ការប ្ើយត្រ

រ្រស់បពរះ»។◼ រូប
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 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

ុ

ក ក មា រ

ពួកបរិសុទ្នថ្ងច្ុងនប្កាយ៩១៩០នាក់

មាន៣៧វួែនិងស្ខ្

នស្ក២

នបសកកម្ម១

ប្បជា�ន២២,០០៥,២២២(រា៉ាន់ប្បមាណនៅ

ឆ្នាំ២០១២)

៨០ភាគរយននសតវដែលមាននៅក្នុងប្បនទស

មា៉ាដាហ្គាស្ការពុំមាននៅកដន្ងនផ្សងនទៀតនឡើយ

នៅនលើដផនែបីននះ។

ជានកាះទបីបួនដែល្ ំបំផុតក្នុងពិភពនលាក។

៦០ភាគរយននវា៉នបីឡាប្តូវរាននាំនច្ញមកពបីប្បនទស

មា៉ាដាហ្គាស្ការ។

មា មា រ

ភាស្៖រារំងមា៉ាឡាកាស៊ី

រែ្ឋធ្នបី៖អង់តាណាណារីវ៉ូ

ក

មតើ អនក ចូលចបិត្ បរិមភា្ អវី ខលែះ ?

អាហ្រដែលនយើងបរិនភាគននាះគឺរាយ—

រាយនប្ច្ើនណាស់។អវបីមួយដែលខ្នុំច្ូលច្ិត្

ននាះគឺនគនៅថាមរ៉វតូតូ។នយើងនប្បើឧបករណ៍

ពិនសសមួយនែើម្បីបុកស្លកក្លួច្ឲ្យដបកជាច្ំណិត

តូច្ៗនហើយហូបវាជាមួយរាយនិងស្ច្់ប្�ូក។

មតើ អនក ចូលចបិត្ ម�វើ អវី ខលែះ មៅ ម្ល ្រំមនរ ?

ខ្នុំច្ូលច្ិត្នលងពយាណូនប្ច្ៀងនិងអាន។

នដាយស្រប្បធ្នស្ខ្រានែលងថាខ្នុំច្ូលច្ិត្

នប្ច្ៀងនិងអាច្នលងពយាណូនៅនពលខ្នុំច្ូលរួម

ស្ខ្ននាះគ្ត់និយយថា«ហ្អ៎ានយើងមានអ្ក

ែលកនាំប្កុមច្នប្មៀងនហើយ»នហើយខ្នុំរានស្ម័ប្គ

ច្ិត្បនប្មើ។ពួកនគពុំមានប្កុមច្នប្មៀងពបីមុននឡើយ

ប៉ុដន្ខ្នុំរានចាប់នផ្ើមបនប្ងៀនពួកនគនហើយឥឡូវ

ពួកនគរីករយនលងប្កុមច្នប្មៀងននះ។





ុ

នៅ
ក្ញងបដើមសត ត្សរេមី បពរះរាជារ្រស់ប្របេសស៊ុយអែដប មារះ�តូស្តា េមីIIអាដូ�្វបាន្រ ឲ្យ

សង់កបា៉ាល់ស គាមមួយអដលនឃឹង ក់ប មារះថាវា៉ស្។ការសង់កបា៉ាល់បនារះតបមូ ឲ្យបប្រើ្ នធាន

បបចើនណាស់ជាពិបសសគបដើមអសនអដលបតូ ការមកស្ងសង់វា។�តូស្តា អាដូ�្វបានេតបមើល

ដុំបែើរការស្ងសង់កបា៉ាល់បនារះយ៉ាងដិតដល់ប យម្ន្រុំែងបដើម មីបបាកដថាកបា៉ាល់វា៉ស្នឃឹងបានសបបមច

ុំងបសុង មការរពឃឹងរ្រស់បេង់។

្រនា្រ់ពមីការស្ងសង់បាន្ ្រ់បផ្តើម�តូស្តា អាដូ�្វបាន្រ ថាកបា៉ាល់វា៉ស្បតូ អតប្្វើឲ្យអ ង។ប យស្រ

អផ្កេេឃឹងដនកបា៉ាល់បានសង់រួចប�ើយប យបប្រើប ើអសនបនារះបពរះរាជាបាន្រ គា្រ់ឲ្យស្្រនិកពបងមីក្របណាយរ្រស់

កបា៉ាល់ប យពុុំពបងមីកេេឃឹងរ្រស់វាប ើយ។ប រះ្រមីជាស្្រនិកបនារះបានដឃឹងថាការប្្វើអ្រ្របនរះនឃឹងប្្វើឲ្យការប្្វើដុំបែើរ

រ្រស់កបា៉ាល់វា៉ស្ចុរះបខសាយកប យកពួកបគស្ក់បស្ើរនឃឹងបបា្រ់បពរះរាជាបនារះែុំពមីែ្វមីអដលពួកបគបានដឃឹងអដលបេង់

មិនចង់បជា្រប ើយ។ពួកបគបានស្តា្រ់ មការ្រ ។�តូស្តា អាដូ�្វកប្រកាសផងអដរថាកបា៉ាល់បនរះពុុំម្នជាន់

ក់កាុំប ្ើង្ ុំ មេម្លា្រ់្ ម្ម បេ្រ៉ុអន្ត ក់កាុំប ្ើង្ ុំបៅបលើជាន់ ុំង្រមីប យ ក់កាុំប ្ើងអដល្ ន់ជាងបគ្រុំផុតបៅ

ជាន់បលើបគ្រង្អស់។ជាថ្មមីម្តងបេៀតប រះ្រមីជាវាផ្ញយនឃឹងការ ិនិច័យរ្រស់ខ្លួនក្តមីស្្រនិកបនារះបានបគារព ម្រ ។

បៅដថេមី អខសមីហ នាុំ កបា៉ាល់វា៉ស្បាន្ ្រ់បផ្តើមប្្វើដុំបែើរជាបលើកដុំ្រូងរ្រស់ខ្លួន។្រនា្រ់ពមី

កបា៉ាល់វា៉ស្បាន្ កបចញពមីកុំពង់អផបនារះម្នខ្យល់្រក់យ៉ាងខ្លាុំងបលើបកាតាងរ្រស់វាប�ើយកបា៉ាល់បាន្ ្រ់បផ្តើម

បផ្អ ង។មិនយូរ្រ៉ុនាមាន«កបា៉ាល់បនារះបានបផ្អ ងបៅស្តាុំប�ើយេឃឹកបាន�ូរយ៉ាងគុំ�ុកបៅក្ញងកាុំប ្ើងរ�ូតប្្វើឲ្យ

កបា៉ាល់បនារះបានលិចចុរះ្រន្តិចម្តងៗបៅក្ញងបាតសមុបេលិច ុំងបកាតាងនិងេង់ជាតិនិងែ្វមីៗ ុំងែស់»។ ការប្្វើ

ដុំបែើរដុំ្រូងរ្រស់កបា៉ាល់វា៉ស្គបានចម្យប្រអ�ល អម៉បត។

បពរះរាជ្រុំែងរ្រស់�តូស្តា អាដូ�្វបដើម មី្រ ញពមីនិមិត្តស ដនបពរះបចស្តាខ្លាុំងកាលារ្រស់បេង់បនារះបាន្រុំផ្លាញ

កបា៉ាល់បកាតាងដែស្ចារ្យអដលជាកបា៉ាល់ស គាមដខ្លាុំង្រុំផុតបៅសម័យបនារះ។ភាពស្ក់បស្ើរមិនហ៊ានប្រើកម្ត់និយយ

រ្រស់ស្្រនិកសង់កបា៉ាល់បនារះ គភាព ័យខ្លាចរ្រស់ពួកបគចុំបោរះការមិនសព្វបពរះេ័យរ្រស់បពរះរាជា បានប្្វើឲ្យ

បពរះរាជាដកខ្លួនបចញពមីចុំបែរះដឃឹងនិងការយល់ដឃឹងរ្រស់ពួកបគ។ ុំងែស់គានាម្នការោក់ព័ននឃឹងការខ្វរះនូ ការបមើល

ប ើញពមីបគាលប ដនគបបម្ងបនារះ បដើម មីការោរប្រជាជនស៊ុយអែដនិង្រុំបពញបគាលប ជាែន្តរជាតិរ្រស់វា។

កបា៉ាល់អដលព យមប្រ ុំងនឃឹងច ្រ់ដនរូ្រកាយបនរះគជាេូកស្ម មួយអដលនឃឹងមិនែអែតាតបលើេឃឹកប ើយ។

មយើង ពតូវការ ម្ន មស្ថរភា្ ខាង វិញ្ញាណ ព្ប់ពគាន់ មដើ�្ី កាច់ ចងកទូត ជីវិត រអ�ង រាលាប់ របស់ 

មយើង ឲ្យ បាន មជា្ជ័យ ម�ើយ ពត�ប់ មៅ ម្�ដាឋាន សួគា៌ា មយើង វិញ មដាយ សុវត្ថបិភា្ ។

ស្ថេរភាពខាងវិញ្ញាណ៖
ការ្ង់កប៉ាល់មួយដែលមិន

រ

រ

ក្នុងកូរ៉ុមននពួកស្វក

ែប់ពបីរនាក់

អាចលិចបន



លបីអាហូណា

ស្តាប់តាមការទូន្មាននិងបន្តររៀនរេញមួយជីវិត
េមីពមីរបយើងបតូ ការបផ្តាតចិត្តេុក ក់ប�ើយស្តា្រ់ មការេូនាមានមកពមីប្រ ព

អដលគួរេុកចិត្តប�ើយប្រ្តជាចិត្តប យខ្លួនបយើងបដើម មី្រន្តបរៀនបពញមួយជមី ិត។

បបគារះថានាក់មួយដនការេេួលបានចុំបែរះដឃឹងគជាែុំនួតអដលអាចបកើតប ើង

បៅបពលបយើងគិតថាបយើងបចរះបបចើនប�ើយថាគាមានែ្វមីបេៀតបតូ បរៀនប ើយ។បយើង

បានប ើញការែ៍ ុំងបនរះបៅក្ញងមនុស្សជាបបចើនអដលពឃឹងអផ្អកយ៉ាងខ្លាុំងបលើ

បបាជាផ្ល់រ្រស់ខ្លួន។វាពិតជាលុំបាកបដើម មី្របបងៀនដល់ែ្កអដលគិតថាខ្លួន

ងបចរះែ្វមីៗបគ្រ់យ៉ាង ុំងែស់។

ប យដឃឹងពមីការែ៍បនរះនិងម្ន្រុំែង្រន្តបរៀនបពញមួយជមី ិតបនារះប្រធាន

�ិនរ្រ៊ីអា រិងជាេមីប្រឃឹកសាេមីមួយក្ញងគែ ប្រធានេមីមួយបានម្នប្រស្សន៍

ថា«ខ្ញុំបៅអតម្នែ្វមីជាបបចើនបដើម មីបរៀន។មនុស្សបគ្រ់គានាអាច្របបងៀនខ្ញុំនូ ែ្វមីជា

បបចើន»។ បៅបពលគាត់បានផ្តល់ការប ខ្ុំឲ្យប្្វើជាែ្កម្នសិេិែុំណាចេូបៅ

ប្រធានអា រិងបាន្របបងៀនខ្ញុំនូ បមបរៀនសុំខ្ន់មួយ។ប កបានម្នប្រស្សន៍

ថាបៅបពលប កស្តា្រ់នរណាម្នាក់បបា្រ់បរឿងមួយអដលប កធាលា្រ់បានស្តា្រ់ពមី

មុនឬបបា្រ់ខគមមីរអដលគាត់ស្គាល់ច ស់ប�ើយបនារះគាត់សួរខ្លួន ងថា«ប�តុែ្វមី

បានជាបពរះែម្ចាស់សងត់្ ន់ពមីចុំែចបនរះដល់ខ្ញុំ?»និង«បតើខ្ញុំពុុំ ន់បានបរៀនែ្វមី

ខ្រះពមីបរឿងឬខគមមីរបនារះ?»ប្រសិនប្រើបយើងចង់្របងើនបសរភាពខ្ងិ ែរ្រស់

បយើងបនារះបយើងនឃឹងម្ន ន្ បដើម មីបរៀនប�ើយ្រនា្រខ្លួនបគ្រ់បគាន់បដើម មីេេួលយក

ការអែនាុំពុុំថាបយើងម្នអាយុឬ្រេពិបស្្ន៍្រ៉ុណាបនារះប ើយ។

វាពិតជាជបបមើសរ្រស់បយើង។បយើងអាចស្តា្រ់ប�ើយស្តា្រ់ មការេូនាមាន

អដលបានផ្តល់ដល់បយើងប យែ្កដឃឹកនាុំស្សនាចបកជាពិបសសែស់ែ្កអដល

បយើងគាុំបេថាព ការែ្កបមើល ុតនិងែ្កេេួលិ រែ  មរយ  ពុកម្តាយ

និង មរយ មិត្ត ក្តិអដលេុកចិត្ត ឬកមិនស្តា្រ់ ម។បយើងអាចព យម

បដើម មី្រន្តបរៀនបពញមួយជមី ិតបនរះ ឬកមិនចង់បរៀន។បយើងអាច្របងើនបសរភាពខ្ង

ិ ែរ្រស់បយើង ឬមិន្របងើន។ប្រសិនប្រើបយើងពុុំ្របងើនបសរភាពខ្ងិ ែ

រ្រស់បយើងបេបនារះបយើងនឃឹងកាលាយដូចជាកបា៉ាល់វា៉ស្ គជាកបា៉ាល់អដលនឃឹងមិន

ែអែតាតេឃឹកប ើយ។

សបម្្រ់ពួកបយើងបដើម មីកាច់ចងតូតជមី ិតរអមងស្លា្រ់រ្រស់បយើងឲ្យបានបជាគជ័យ

បយើងបតូ ការបសរភាពខ្ងិ ែបគ្រ់បគាន់បដើម មីេ្រ់េល់នឃឹងខ្យល់្រក់បបាកប្្វើការ

កាច់ចងតូតអដល្ ុំបាច់ប�ើយបត ្រ់បៅកាន់ផ្រះរ្រស់បពរះ រ្រិសួគបយើងិញប យ

សុ តិភាព។ម្នបរឿងជាបបចើនអដលបយើងអាចប្្វើបដើម មី្របងើនបសរភាពខ្ងិ ែ

រ្រស់បយើង។ខ្ញុំនឃឹងបបា្រ់នូ ចុំែច្រួន។

រោរេតាមពេរះបញ្ញត្តិរបស់ពេរះ
េមីមួយគការបគារព មបពរះ្រ ត្តិរ្រស់បពរះ។គដូចជាកបា៉ាល់វា៉ស្អដលបតូ 

ចុរះចូលនឃឹងបកឃឹត្យ ិន័យដនរូ្រកាយបនារះបយើង ុំងែស់គានាបតូ ចុរះចូលបៅនឃឹងបកឃឹត្យ

ិន័យខ្ងិ ែផងអដរ។គាមាននរណាម្នាក់អាចបជៀសផុតបានប ើយ។បយើង

បតូ អតបគារពប្្វើ មបកឃឹត្យ ិន័យខ្ងិ ែ ុំងបនរះអដលបយើងប ថា្រេ្រ ត្តិ

រ្រស់បពរះ។

ប យប្្វើ មបកឃឹត្យ ិន័យខ្ងរូ្រកាយបៅក្ញងការសង់កបា៉ាល់អាចម្ន

អារម្មែ៍ថាម្នភាព នតឃឹងចុំបោរះ�តូស្តា ្រ៉ុអន្តកបា៉ាល់វា៉ស្នឃឹងពុុំលិចពមីមុន

ប្រសកកម្មរ្រស់វា្ ្រ់បផ្តើមប ើយប្រសិនប្រើវាបានបគារព មបកឃឹត្យ ិន័យ ុំង

បនរះ។ផ្ញយបៅ ិញវាម្នបសរភាពនិងភាពអាច្រត់អ្រនបានបដើម មីសបបមចបាន

នូ ែ្វមីអដលវាបតូ ប្្វើ។

ដូចគានាបនរះផងអដរការបគារព មបកឃឹត្យ ិន័យរ្រស់បពរះរកសានូ បសរភាពភាពអាច

្រត់អ្រននិងសមតភាពរ្រស់បយើងបដើម មីសបបមចបាននូ សកាតានុពលរ្រស់ខ្លួន។

បពរះ្រ ត្តិពុុំអមនបដើម មីគា្រសងត់បយើងប ើយ។ផ្ញយបៅ ិញការបគារពប្រតិ្រត្តិនាុំ

ឲ្យ្របងើតនូ បសរភាពខ្ងិ ែប�ើយម្នសុ មងលយូរែអង្វរ។

ការបគារពប្រតិ្រត្តិគជាជបបមើសបយើង។បពរះបយស៊ូ ម្ន្រន្តូលថា«បមើលចុរះ

បយើងបានប្រ ន្រ ត្តិ ុំង យដល់ែ្ករាល់គានាដូបច្រះចូរប្្វើ ម្រ ត្តិ

ុំង យរ្រស់បយើង» នមីដ�្វេមី   ។វាគស្ម ណាស់។

ចូរប្្វើការសបបមចចិត្តចុរះ។សមូសបបមចចិត្តបៅបពលបនរះបដើម មីបគារពប្រតិ្រត្តិ

មប យ តលុំបែៀង។គាមានែ្វមីនឃឹងអាច្របងើនបសរភាពខ្ងិ ែ្រអនមបេៀត

ប ើយ។គាមានែ្វមីនឃឹងផ្តល់បសរភាពដែស្ចារ្យដល់បយើងឲ្យសបបមចបាននូ ប្រសកកម្ម

ដនជមី ិតរ្រស់បយើងប ើយ។

មីម

មី មី



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

ុ

បរពមើអ្នកដទទ
េមី្រមីកិចខិតខុំរ្រស់បយើងជួយដល់មនុស្សដដេការខ្វល់ខ្យពមីមនុស្សដដេនិង

ការ្របបមើមនុស្សដដេ្របងើនបសរភាពខ្ងិ ែរ្រស់បយើង។

ភាពែស់កល ជានិចសិតបៅយ៉ាងច ស់បៅបពលបយើងបផ្តាតបលើមនុស្សដដេ

បៅបពលបយើងព យមជួយដល់កូនប រ្រស់បពរះ រ្រិ សួគ។ខ្ញុំបានប ើញថាវា

កាន់អត យបសួលជាងបដើម មីេេួលការ្រុំផុសគុំនិតបៅបពលខ្ញុំកុំពុងែ្ិស្នបដើម មី

អស្វងរករប្រៀ្រអដលខ្ញុំអាចជួយនរណាម្នាក់ជាងបៅបពលខ្ញុំែ្ិស្នយ៉ាងស្ម 

សបម្្រ់ខ្លួនខ្ញុំ។

បយើងអាចបជឿថាបៅបពលណាមួយនាបគាខ្ងមុខបនារះបយើងនឃឹងម្នស្នភាព

ដល្អប្របសើរជាងបនរះបដើម មីជួយមនុស្សដដេ។ មពិតបៅបនរះគជាបពលប បនារះ

ប�ើយ។បយើងនឃឹងខុសប្រសិនប្រើបយើងគិតថាវានឃឹងកាន់អត យបសួលបៅបពល

បយើងម្នបពលបបចើនលុយបបចើនឬម្នែ្វមីៗបផ្សងបេៀតជាបបចើនបដើម មី្របបមើមនុស្ស

ដដេ។ប យពុុំគិតពមីកាល បេស ណាប ើយបនារះបយើងម្នជបបមើស។បតើបយើង

នឃឹងជួយមនុស្សដដេឬកែត់ជួយ?បយើងបាន្ររាជ័យនូ ការស្កល ងដសុំខ្ន់ដន

ជមី ិតរអមងស្លា្រ់បនរះប្រសិនប្រើបយើងពុុំបបជើសបរើសបដើម មីជួយដល់ែស់ែ្កអដលបតូ ការ

ជុំនួយបនារះ។ប�ើយប្រសិនប្រើបយើងជួយបនារះបយើង្របងើនបសរភាពខ្ងិ ែ

ផ្ល់រ្រស់បយើង។

មី មី

រ្វើឲ្យពេរះរយស៊ូវព្ីស្ទកាលាយជាព្ររះរបស់រយើង
េមី្រួននឃឹងជាេមី្រ ្រ់ប�ើយជាចុំែចសុំខ្ន់្រុំផុតបសរភាពខ្ងិ ែរ្រស់

បយើងបកើនប ើងបៅក្ញងចុំអែកដនកបមិតអដលបយើងស្្រនាបពរះបយស៊ូ បគមីស្ជាបគឃឹរះ

រ្រស់បយើង។

ប្រសិនប្រើគាមានបពរះបគមីស្បេបយើងនឃឹងបតូ បានបបាក្រក់ដូចជានាវាអដលបៅបលើ

េឃឹករលកអដរ។បយើងគាមានែុំណាចប យស្របយើងគាមានបកាតាង។បយើងគាមានបសរភាព

ប ើយជាពិបសសបៅក្ញងបគាដនព្យញរះប យស្របយើងគាមានយុថាប ើយ។បយើងគាមាន

េិសប ឬបគាល្រុំែងប ើយប យស្របយើងគាមានចងតូតកាច់បនារះប ើយ។បយើង

បតូ ប្្វើឲ្យបពរះបគមីស្កាលាយជាបគឃឹរះរ្រស់បយើង។

បដើម មីប្រ មមុខយក ្រះនិងបរៀ្រចុំខ្លួនជាបបសចសបម្្រ់ខ្យល់ព្យញរះ

ដនជមី ិតបនារះបយើងបតូ អតបគារព មបពរះ្រ ត្តិរ្រស់បពរះបចរះ្រនា្រខ្លួនម្ន

ន្ ប�ើយប្រ្តជាចិត្ត្រន្តបរៀនបពញមួយជមី ិត្របបមើមនុស្សដដេប�ើយស្្រនា

បពរះបយស៊ូ បគមីស្ប្្វើជាបគឃឹរះដនជមី ិតរ្រស់បយើង។បៅបពលបយើងប្្វើអ្រ្របនារះបយើង

្របងើនបសរភាពខ្ងិ ែរ្រស់បយើង។មិនដូចជាកបា៉ាល់វា៉ស្ប ើយបនារះ

បយើងនឃឹងអាចបត ្រ់បៅប្ុំងិញប យសុ តិភាពប យ្រុំបពញនូ បជាគវាសនា

រ្រស់បយើង។◼

ដកងស្់ដចញពរីការងបជុំធម្មនិោឋានដៅស្កលវិ�យាល័យងពិកោំយ៉្់ដធ្វើដឡើ្ដៅនែ្ង�រី១៦

ដខកញ្ញាឆ្នាំ២០១៤។ចំដោះអត្ថប�ទាំ្មូលជាភាស្អ្់ដគលែសសូមចូលដៅកាន់ដគេ�ំព័រ

speeches.byu.edu។

ក

 លិខិតមកពមីបកុមប្រឃឹកសាដនបពរះរាជាណាចបកស៊ុយអែដបៅដល់បពរះរាជា�តូស្តា េមីIIអាដូ�្វ

ការ្រកអប្របតូ បានដកបសង់បៅក្ញងរ ដែូម្៉ាសុន« The Vasa Capsizes»
virtualschool.edu/mon/CaseStudies/Vasa/vasa.html។បៅម្នដុំបែើរបរឿង

ជាបបចើនែុំពមីកបា៉ាល់វា៉ស្ �រែ៍សូមបមើលvasamuseet.se/enសបម្្រ់ប្រ ត្តិដនបរឿងបនរះ

និងតុំែភា្រ់ដដេបេៀត។

 �ិនរ្រ៊ីអា រិងបៅក្ញងរូ្រតែិលែ៊ីតុននិងអ�នរបជអា រិងI Will Lead You Along 

The Life of Henry B. Eyring  នាុំ  េុំព័រេមី ។
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រ ុក   
ក្នុង រយៈពេល ១០ នាទី !

បៅបពលែ្កែងញយបៅតុព ែប�ើយ

ក់បម្មដដរ្រស់បលើខ្ង់ចុចសូមរកិល

ប ែ៊ីែងញយឲ្យ យល្មមប្របយជន៍ឲ្យ

អកងដដរ្រស់ែ្កបរៀងបកាង្រន្តិច។

ែងញយបៅចុំកណាលប ែមីបៅឲ្យចុំ

កណាលព ែ។

ែងញយឲ្យបតង់ខ្លួនបៅបលើអគមមុខដនប ែមី

ប�ើយប កបៅមុខ។

 ក់បជើងរ្រស់ែ្កបៅបលើកបម្ល។

ែងញយឲ្យបសួលរកសាជុំ�រខ្លួន។

សមូបបាកដថាម្នពន្បគ្រ់បគាន់ល្មម

សបម្្រ់ែ្កបមើលប ើញែក្សរប ្ងនិង

ខ្ង់ព ែ។

ប្រសិនប្រើែ្កពុុំធាលា្រ់បលងព ែពមីមុន្រ៉ុអន្តអតងអតម្នចិត្តចង់បលងបនារះបនរះគជាឱកាសរ្រស់ែ្កប�ើយ។ែ្វមីអដលែ្កបតូ ការបនារះគព ែ។ប្រសិនប្រើ

ែ្កគាមានព ែបៅផ្រះបេបនារះែ្កអាចយកែត្រេបនរះបៅជាមួយែ្កបៅកអន្ងណាអដលម្នព ែបដើម មី្ ្រ់បផ្តើមការបរៀន។

បមបរៀនបនរះម្នភាពស្ម ប�ើយ យបសួលអដលែ្កនឃឹងអាចបលងេុំនុកតបមើងមួយបានបពលបរៀនបមបរៀនបនរះច្រ់។ មពិតបៅែ្កអាចបលង

េុំនុក្រេដនេុំនុកតបមើងបៅក្ញងបមបរៀនបនរះបានក្ញងរយ បពល នាេមី

បបតៀមខ្លួនប�ើយឬបៅ?ប រះសូម្ ្រ់បផ្តើម
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បដើម មីជួយែ្កឲ្យ ក់បម្មដដបតឃឹមបតូ បលើខ្ង់

និមួយៗបនារះបម្មដដបតូ បាន ក់បលខឲ្យដូច

អដលបាន្រ ញខ្ងបបកាមបនរះ។បលខដនបម្ម

ដដបតូ បានសរបសរបៅជា្រ់នឃឹងែក្សរប ្ងបៅបលើ

េុំព័របនរះ។

សូម ក់ដដរ្រស់ែ្កពមីបលើបកុមមួយណាក

បានអដលម្នខ្ង់បបាុំប យ ក់បម្មដដមួយ

បលើខ្ង់មួយដនព ែ។សូមែនុ ត្តបលខដន

បម្មដដប យបលងខ្ង់ព ែជាមួយនឃឹងបម្ម

ដដបតឃឹមបតូ ដូចបាន្រ ញ។ែក្សរប ្ងអដល

ម្នេងប ើងបៅបលើគសបម្្រ់បប្រើដដស្តាុំបលង។

ែក្សរប ្ងអដលម្នេងចុរះបបកាមគសបម្្រ់បប្រើដដ

ប ្វងបលង។

សូម រ។សូម ក់ដដរ្រស់ែ្កចុរះ

បស្រដងខ្លួន ុំងសងខ្ងប�ើយសុំយ៉ុង

វាចុរះឲ្យបសួល។សូមកត់សម្គាល់ពមី

ភាពបកាងរ្រស់ដដែ្កដូចជាែ្កកុំពុងអត

កាន់បាល់។បៅបពលែ្កែងញយម្តង

បេៀតសូម ក់បម្មដដរ្រស់ែ្កបលើ

ខ្ង់ព ែប យេុកវាឲ្យបៅបកាង

ម្ ម្មជាតិ។

សូម ក់ដដរ្រស់ែ្កបលើខ្ង់

ព ែប យឲ្យបម្មដដរ្រស់

ែ្ក្រ៉រះអក រចុំែចកណាល

ដនតុំ្រន់ដ្ ុំបៅបលើខ្ង់ពែ

ស។សូម ក់បាតដដរ្រស់ែ្កបលើខ្ង់

ព ែ្រ៉ុអន្តកុុំសងត់វាបលើខ្ង់ព ែឬ

បលើ្រន្រះប ើខ្ងបបកាមខ្ង់បនារះប ើយ។

សូមចុចខ្ង់ព ែប យចុងបម្មដដ

រ្រស់ែ្កគបៅពមីបបកាមចុងបម្មរ្រស់

ែ្ក។សូមរកសាបម្មដដនិមួយៗឲ្យបៅ

បកាងប យបលើកវាប ើងពមីបកញរដដបលើ

ខ្ងដដរ្រស់ែ្ក។បៅបពលែ្កចុចខ្ង់

ព ែសូមរកសាសនាលាក់បម្មដដរ្រស់ែ្ក

ឲ្យបកាង។
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 បដើម មី្រ េិញក ្រ់គសិកសា

ព ែសូមចូលបៅបគ�េុំព័រ

store.lds.org។
 សូមបមើល រា៉បល សបបបាន

«The Benefits of Music 
Education»pbs.org
បជស៊ីការប សតូ«How the 
Arts Can Help Students 
Excel»the Science of 
Learning Blogដថេមី អខ

្្តូ នាុំ scilearn.com/
blog/how- arts- help- 
students- excel«Music 
Helps Children Learn 
Maths»The Telegraph

ដថេមី អខមិនា នាុំ 

telegraph.co.uk។
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ក់ដដរ្រស់ែ្កបៅបលើខ្ង់ព ែដូច្រ ញ

ខ្ងបបកាម។

សូមបប្រើខ្ង់ព ែអដលម្នពមីរខ្ង់និងខ្ង់

ព ែប មា្រមីបដើម មីជួយែ្កឲ្យរកប ើញនូ េមី ុំង

បតឃឹមបតូ ។

សូមបលងេុំនុកតបមើងបនរះប យបលង ម

បលខដនបម្មដដដូចអដលបាន្រ ញ។ែក្សរ

ប ្ងអដលម្នេងប ើងបៅបលើគសបម្្រ់បប្រើដដ

ស្តាុំបលងប�ើយែក្សរប ្ងអដលម្នេងចុរះបបកាម

គសបម្្រ់បប្រើដដប ្វងបលង។សូមែនុ ត្តេុំនុក

តបមើងបនរះរ�ូតដល់ែ្កបចរះបលងវា។សូមបប្រើ

បគាលការែ៍នានាដន្របចកបេស ក់បម្មដដ

ឲ្យបានល្អអដលម្នបរៀ្ររា្រ់បៅ្រ មីចុំែច ុំង

បបាុំ្រួន។

តូ បនរះែ្កបតូ បានអែនាុំឲ្យបលងព ែ

ប�ើយបានបរៀននូ េុំនុកតបមើងដស្ម ។បដើម មី

បលងេុំនុកតបមើងបផ្សងបេៀតែ្កបតូ អតបរៀនពមី

បគាលការែ៍បគឃឹរះមួយចុំនួនែុំពមីច ក់ស្ច់ប ្ង

និងែក្សរប ្ង។

បនរះគជាអផ្កដសុំខ្ន់្រុំផុត បមបរៀនអដល

ែ្កបេើ្រអតបរៀនបនរះគជាបមបរៀនដុំ្រូងបៅក្ញង

គសិកសាព ែរ្រស់ស្សនចបកអដល

ម្នជាបបាុំមួយភាស្មកពមីស្្រ័នអចក្យ

ស្សនាចបក។ ភាព យបសួលបដើម មីប្្វើ ម

អផនការដនបសចក្តមីអែនាុំជួយែ្កឲ្យបរៀនប យ

ខ្លួន ងឬជាបកុម។ែ្កអាចប្រមូលបកុមបគួស្រ

ុំងមូលរ្រស់ែ្កឲ្យបរៀនបលងព ែ ុំងែស់

គានាបៅក្ញងសកម្មភាពរាបតមីជួ្រជុុំបកុមបគួស្រ។

គសិកសាបនរះអាច្រ ្រ់ក្ញងរយ បពលបបាុំមួយ

សបាតា�៍។

ការសិកសាជាបបចើន្រ ញថាការបរៀនត ន្តមី

ប យខ្លួន ងជួយអកលម្អការបផ្តាតចិត្តេុក ក់

រ្រស់សិស្សម្នការែ្រ់រដល្អ ត្តញង ត្តមនិង

ម្នជុំនាញបចរះគិតគូរ។

មរយ ការបរៀនជុំនាញត ន្តមីបនារះបយើង

ែ ិ � បេពបកាសល្យអដលបពរះែម្ចាស់បានប្រ ន

ដល់បយើង្របងើនចុំបែរះដឃឹងរ្រស់បយើងប�ើយ

បរៀនពមីរប្រៀ្របផ្សងៗជាបបចើនអដលបយើងអាចបប្រើ

ចុំបែរះនិងបេពបកាសល្យរ្រស់បយើងបដើម មី

ស្្រនានគររ្រស់បេង់។◼
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ខ្នុំខឃឹងយ៉ាងខ្លាុំងប�ើយបានរត់ចូលបៅក្ញងផ្រះ

រ្រស់ខ្ញុំ ុំងយុំយ៉ាងខ្លាុំង្រនា្រ់ពមីការខកចិត្ត

មួយបេៀតជាមួយនឃឹងការបរៀនព ែ។វាគ

ជា នាុំេមី្រួនដនការបរៀនបលងព ែរ្រស់ខ្ញុំប�ើយ

ខ្ញុំអាចបលង្រេចបបមៀងកុម្រអត្រេបសួលៗ

្រ៉ុបណារះ។បគូ្របបងៀនរ្រស់ខ្ញុំបានព យមអស្វងរក

ោក្យិជម្នបដើម មីនិយយែុំពមីការបលងព ែដ

ែន់រ្រស់ខ្ញុំ្រ៉ុអន្តខ្ញុំបៅអតម្នអារម្មែ៍មិនល្អបស្រះ។

ពុកម្យខ្ញុំបានចុំណាយបបាក់សបម្្រ់ការបរៀន

ព ែអដលខ្ញុំមិនចង់បរៀនប�ើយពុុំសង្ឃឹមចង់

បលងប ើយ។

ខ្ញុំចង់ឲ្យ ពុកម្យរ្រស់ខ្ញុំបបា្រ់ខ្ញុំឲ្យ ្រ់បលង។

ខ្ញុំបានែង្វរថា«សូមបម តាឲ្យកូន ្រ់បលងបៅ»។

«កូននឃឹងប្្វើែ្វមីបគ្រ់យ៉ាង។បតើប្្វើដូចបម្តចបេើ្រពុកអម៉

ឲ្យខ្ញុំ ្រ់?»

្រនា្រ់ពមីពិភាកសាវាជាមួយពួកគាត់មកពួកគាត់

បាននិយយថា«ប្រសិនប្រើកូនបរៀនបចរះ ្រេដន្រេ

េុំនុកតបមើងបនារះពុកអម៉នឃឹងែនុ តឲ្យកូន ្រ់»។

ខ្ញុំបាន្ ្រ់បផ្តើមែនុ ត្តវាភាលាម។ខ្ញុំចង់ ្រ់បលង

យ៉ាងខ្លាុំងដូប្នារះខ្ញុំបានប្រ្តជាចិត្តចុំណាយបពល្រអនម

បេៀតបលងព ែ។េុំនុកតបមើងេមីមួយ«បយើង

ែរគុែបេង់ចុំបោរះព ការ» �ំនុកតដមកើ្បលខ

 ចុំណាយបពលជិតមួយអខបេើ្រអាចបលងបាន

ស្ត់។ខ្ញុំបៅអតម្ន្រុំែង ្រ់បលងដូប្នារះខ្ញុំបាន

្រន្តហត់បលងវារ�ូត។

ម្នបរឿងមួយគួរឲ្យ្ ្រ់អារម្មែ៍បានបកើតប ើង 

េុំនុកតបមើងនានាបានប្្វើឲ្យខ្ញុំបលងស្ត់យ៉ាង យ

បសួល។ខ្ញុំម្នអារម្មែ៍រករាយខ្លាុំងជាងមុនបពញ

មួយសបាតា�៍។ខ្ញុំបានប ើញថាខ្លួនខ្ញុំបានបបចៀង

រ�ុឃឹមៗនូ េុំនុកតបមើងនានាែុំ ញងបពលដថប�ើយ

បបចៀងវាយ៉ាង ៗបៅក្ញងការប្រជុុំស្បកាម៉ង់។

េមី្រុំផុតខ្ញុំបាន ្រ់ ម នថាខ្ញុំបចរះបាន

្រ៉ុនាមាន្រេប�ើយ។បៅបពលខ្ញុំបានបលងព ែ

កាន់អតស្ត់ជុំនាញខ្ញុំបានដឃឹងថាខ្ញុំអាចបលង

េុំនុកតបមើងថ្មមីមួយបស្ើរអតបានល្អ តបខ្ចារះក្ញងរយ បពល

តិចជាង នាេមី។

េមី្រុំផុតបៅបពលខ្ញុំបានបាន្រូកសរុ្រ្រេ ុំងបនារះ

ចូលគានាបនារះខ្ញុំបានដឃឹងថាវាម្នបបចើនជាង ្រេ

បៅបេៀត។ប�ើយគាមានផ្តូ បេអដលខ្ញុំនឃឹង ្រ់បលង

ព ែបនារះ។ខ្ញុំអប្រជាម្នេុំនុកចិត្តកាន់អតបបចើន

ប ើងៗបៅក្ញងសមតភាពរ្រស់ខ្ញុំបដើម មីបលងប�ើយ

ម្នអារម្មែ៍ពមីែុំណាចដនេុំនុកតបមើងបៅក្ញងជមី ិត

រ្រស់ខ្ញុំ។

េុំនុកតបមើងគដូចជាបពរះគមមីរអដរវាបបា្រ់ពមី

បសចក្តមីពិត។បៅបពលខ្ញុំបលង្រេេុំនុកតបមើងបនារះខ្ញុំ

ម្នអារម្មែ៍ថាខ្ញុំកុំពុងមុជខ្លួនរ្រស់ខ្ញុំ ុំងបសុងបៅ

ក្ញងបពរះគមមីរ។ការបរៀនពមីរប្រៀ្របលងេុំនុកតបមើងបាន

ជួយខ្ញុំបដើម មីស្្រនាេមី្រនាល់និងបរៀនពមីបសចក្តមីពិត។

ខ្ញុំប ើញថាខ្លួនខ្ញុំបាន្រអែតាតអារម្មែ៍បៅ មោក្យ

បពចន៍នានាដនេុំនុកតបមើងបផ្សងៗបនារះជួយខ្ញុំបពញ

មួយជមី ិតខ្ញុំ។ការបលងព ែបានពបងឃឹងេមី្រនាល់

រ្រស់ខ្ញុំប�ើយបានផ្តល់ឱកាសនានាដល់ខ្ញុំប រះជាខ្ញុំ

បៅេមីណាកប យ។◼

អ្នកនិពន្ធរស់ដៅរដ្ឋនូវដយា៉ាកស.រ.អា.។

ជំនាញ មលង ្ យាណូ របស់ ខ្នុំ ្ ុំ បាន ពបមសើរ ម�ើង មរាះ មទាះបី បនាទាប់ ្ ី អនុវត្ អស់ ជាមពចើន ឆ្នាំ ក្ី ។ ឪ្ុក ម្តាយ ខ្នុំ បាន 

ពបាប់ ខ្នុំ ថា ខ្នុំ អាច �ប់ បាន ប៉ុអន្ ម្ន លក្ខខណ្ឌ �ួយ ៖ ខ្នុំ ពតូវអត មរៀន ឲ្យ បាន ៥០ ប្រ នន ប្រ ្ំរនុក តម�កើង ។

រានតាំងចិ្ត្នែើម្បី



លបីអាហូណា

តា�រយៈ ប្រ្បិមរា�ន៍ នន ភាព�ិចតហាចដ៏ខាលាលំងបលំផុ� នន ជីវិត របស់ ខ្នុំ ឥ�ទូវ មនះ ខ្នុំ 

ដឹង ថា បពទះវរបិតាសួគ៌បានគង់តៅជាមួយខ្នុលំ ព្ប់ ម្ល ទាំងអស់ ។

កាលពមីបពឃឹកបពលឃឹមបៅក្ញង នាុំ បៅបពលម្តាយរ្រស់ខ្ញុំបាន

ស់ខ្ញុំឲ្យបបកាកប ើងបដើម មីបៅស្ បរៀន។ខ្ញុំម្នក្តមីរករាយ

ណាស់នាបពឃឹកបនារះ្រ៉ុអន្តខ្ញុំពុុំដឃឹងថាវាបានអប្របៅជាអថដអាបកក់

្រុំផុតបៅក្ញងជមី ិតរ្រស់ខ្ញុំឬជាបពលចុងបបកាយអដលខ្ញុំបានបៅជាមួយម្តាយខ្ញុំ

ប ើយ។ខ្ញុំពុុំ ន់បានបរៀនច្រ់បម្៉ាងប ើយបៅដថបនារះប យស្រមិត្តរ្រស់បគួស្រ

បយើងបានមកេេួលខ្ញុំពមីស្ ប�ើយបបា្រ់ខ្ញុំថាម្តាយរ្រស់ខ្ញុំបានសម្លា្រ់ខ្លួន។

ខ្ញុំម្នអាយុអត  នាុំ្រ៉ុបណារះ។

ខ្ញុំបានគិតថា«បតើខ្ញុំអាចរស់បៅប យគាមានម្តាយខ្ញុំយ៉ាងដូចបម្តច?»គាត់គជា

មិត្តដល្អ្រុំផុតរ្រស់ខ្ញុំ។

ខ្ញុំបានបស្កប ែស់បពលជាបបចើនអខ។ខ្ញុំពុុំចង់បៅស្ បរៀនបេប យស្រ

បក្មងដដេបេៀតបានប្របពឃឹត្ត ក់ខ្ញុំខុសពមីមុនប�ើយម្នអារម្មែបស្កស្តាយចុំបោរះ

ខ្ញុំ។ខ្ញុំពុុំដឃឹងែ្វមីអដលខ្ញុំគួរអតប្្វើប ើយខ្ញុំបគាន់អតបានដឃឹងថាខ្ញុំបតូ អតម្នចិត្តរងម្ុំ

សបម្្រ់មនុស្សបគ្រ់គានា។

នាដថមួយបបាុំឬបបាុំមួយអខ្រនា្រ់ពមីមរែភាពរ្រស់ម្តាយខ្ញុំបនារះខ្ញុំបានបៅអត

ម្នាក់ ងបៅក្ញង្រន្្រ់ខ្ញុំអក រ្រង្អលួច ុំងយុំប យព យមបដើម មីយល់ពមីបគាល្រុំែង

រ្រស់ខ្ញុំបៅបលើអផនដមីបនរះ។ភាលាមបនារះខ្ញុំបានស្្រ់ សុំប ងមួយបៅក្ញងចិត្តខ្ញុំ 

«ែ្កគជា្រុបតមីរ្រស់បយើងបយើងនឃឹងមិនឲ្យែ្ករងេុកប ើយ»។ខ្ញុំដឃឹងថាបនារះជា

សុំប ងរ្រស់បពរះ។្រ៉ុអន្តខ្ញុំម្នភាពភាក់បផ្អើលយ៉ាងខ្លាុំងប យស្រខ្ញុំពុុំបានបជឿ

បលើបេង់បេៀតប ើយជាពិបសស្ ្រ់ ុំងពមីខ្ញុំបានម្នអារម្មែ៍ថាគបពរះជាែ្ក

អដលបាន ក់យកជមី ិតរ្រស់ម្តាយខ្ញុំ។ប រះ្រមីជាខ្ញុំពុុំដឃឹងពមីែតន័យអដលបេង់ម្ន

បពរះ្រន្តូលក្តមីខ្ញុំម្នអារម្មែ៍សុ តិភាពក្ញងចិត្តខ្ញុំ។

្រមី នាុំបបកាយមកខ្ញុំបានបៅេមីបកុងរូមប្របេសែ៊ី លមីបដើម មីបៅសួរសុខេុក

ពុកម្រ្រស់ខ្ញុំ។គាត់បានបបា្រ់ខ្ញុំដអដលែុំពមីស្សនាចបកបនរះអដលគាត់បាន

ចូលរួម។បៅដថអាេិត្យមួយគាត់បាននាុំខ្ញុំបៅជាមួយគាត់។ខ្ញុំ្ ុំជានិចពមី

ការបដើរបៅ ម របពរះ ិហរនាបលើកដុំ្រូងប�ើយេេួលអារម្មែ៍ដនក្តមីបស ញ់

រ្រស់បពរះ រ្រិ សួគបៅបពលខ្ញុំបានបៅក្ញងបពរះ ិហរខ្ញុំម្នអារម្មែ៍ថាវាដូចជា

ផ្រះរ្រស់ខ្ញុំែ ឃឹង។

ខ្ញុំបាន្ ្រ់បផ្តើមបៅបពរះ ិហរបរៀងរាល់សបាតា�៍និងបៅបគ្រ់សកម្មភាព ុំងែស់

ក្ញងែុំ ញងដថដនសបាតា�៍។ខ្ញុំចូលចិត្តបៅជាមួយយុ ័យដនស្សនាចបក។ពួកបគប្្វើ

ឲ្យខ្ញុំម្នភាពរករាយជាងមុន។ពួកបគបានគិតប�ើយបជឿនូ បរឿងដូចគានាអដលខ្ញុំបាន

បជឿ។្រមីអខបបកាយមក ិស្សមកាលរដូ ប តារ្រស់ខ្ញុំបានច្រ់ប�ើយខ្ញុំបតូ បត ្រ់បៅ

ប្របេសអាល់បានមីិញ។

បៅបពលខ្ញុំបត ្រ់បៅផ្រះិញខ្ញុំបានបបា្រ់ ពុកខ្ញុំពមីអារម្មែ៍អដលខ្ញុំបានម្ន

និងក្តមីែុំែរយ៉ាងខ្លាុំងអដលខ្ញុំម្នែុំ ញងបពលបនារះ។គាត់មិនចូលចិត្តវាបេ។

គាត់បានបបា្រ់ខ្ញុំថាគាត់ពុុំែនុ តឲ្យខ្ញុំ្រន្តបៅបពរះ ិហរឬបរៀនពមីបពរះ ិហរបនរះ

បេៀតប ើយ។ដូបច្រះខ្ញុំបតូ រង់្ុំប យែុំែត់រយ បពល្រមី នាុំបេៀតរ�ូតដល់ខ្ញុំ ន

ដល់អាយុ  នាុំ។្រនា្រ់មកខ្ញុំអាចសបបមចចិត្តប យខ្លួន ងប�ើយេេួល្រុែ្យ

បជមុជេឃឹក។

ែុំ ញងបពលបនារះខ្ញុំបតូ បានប្រ នពរប យម្នមនុស្សជាបបចើនអដលបានបបា្រ់

ខ្ញុំែុំពមីែ្វមីអដលពួកបគបានបរៀនរាល់សបាតា�៍បៅបពរះ ិហរ។ម្នម្នាក់ប មារះបស្ហនមី។

នាងបានធាលា្រ់រស់បៅក្ញងប្របេសែ៊ី លមីបៅបពល ពុកម្រ្រស់ខ្ញុំបានចូលរួម

ស្សនាចបក្រ៉ុអន្តនាងបានបត ្រ់បៅផ្រះរ្រស់នាងិញបៅស�រដ។ ពុកម្

រ្រស់ខ្ញុំបានគិតថាវាជាការែ៍ល្អសបម្្រ់ពួកបយើងបដើម មីសរបសរសុំ្រុបតឲ្យគានាបៅ ិញ

បៅមកដូប្នារះខ្ញុំបាន្រ តូលនាងប្្វើជាមិត្តរ្រស់ខ្ញុំបលើប�្វស្រ៊ូក។

ប រះ្រមីជាបយើងពុុំអដលបានជួ្រគានាផ្ល់ក្តមីខ្ញុំម្នែុំែរគុែជានិចចុំបោរះ

នាងអដលបានជួយខ្ញុំឲ្យស្្រនាបសចក្តមីជុំបនឿរ្រស់ខ្ញុំប�ើយបរៀន្រអនមបេៀត

ការភ័យរន្ត់
ភាពទុក្ខប្ពួយនិង
ដផនការរបស់ប្ពះ
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ែុំពមីដុំែឃឹងល្អរ្រស់បពរះបយស៊ូ បគមីស្។នាងបាន

សរបសរសុំ្រុបតមកខ្ញុំបស្ើរអតរាល់សបាតា�៍ប�ើយ

បានបបា្រ់ខ្ញុំពមីែ្វមីអដលនាងបានបរៀនបៅបពរះ ិហរប�ើយ

បានប ្ើយសុំែរនានារ្រស់ខ្ញុំ។នាងគជាមិត្តដល្អ

្រុំផុតរ្រស់ខ្ញុំ។

េមី្រុំផុត្រនា្រ់ពមីក្តមីែុំែត់ជាបបចើន នាុំបបកាយ

មកបនារះខ្ញុំបានបជមុជេឃឹកគអតពមីរដថ្រ៉ុបណារះ

្រនា្រ់ពមីដថកុំបែើតរ្រស់ខ្ញុំគបម្រ់អាយុ  នាុំ។

ប�ើយមិនយូរ្រ៉ុនាមានខ្ញុំនឃឹងអចករអលកនូ សុ មងល

បនរះជាមួយម្តាយខ្ញុំនូ អារម្មែ៍អដលខ្ញុំម្ននូ ដថ

បនារះប យស្រខ្ញុំនឃឹងបជមុជេឃឹកឲ្យគាត់។ខ្ញុំដឃឹង

ថាគាត់នឃឹងម្នបម្េនភាពចុំបោរះជមី ិតអដលខ្ញុំបាន

បបជើសយកបនរះ។

ខ្ញុំម្នអារម្មែ៍ថាបានេេួលពរពមី

បពរះ រ្រិ សួគប យស្របេង់បានគង់បៅ

ជាមួយខ្ញុំក្ញងដុំបែើរជមី ិតរ្រស់ខ្ញុំ ុំងមូល ម

រប្រៀ្រជាបបចើន។ខ្ញុំបតូ អត្ ុំប�ើយម្នចិត្តែុំែត់

ប យស្របេង់ម្នអផនការសបម្្រ់ខ្ញុំ។បេង់គ

ជាែងអដលបានប្រ នកម្លាុំងដល់ខ្ញុំឲ្យ ្ងកាត់នូ 

្រសគ ុំងែស់អដលខ្ញុំបានជួ្រ។បេង់អតងអត

គង់បៅជាមួយខ្ញុំប�ើយជួយខ្ញុំឲ្យកាន់អតរករាយ

ជានិច។◼

អ្នកនិពន្ធរស់ដៅក្នញ្ងបដ�សអាល់បានរី។
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សូ� ្ុរក ចបិត្ មលើ ព្ះអម្ចាស់ ម�ើយ ព្រង់ នឹង ពបទាន ្ រ ដល់ អនក 

មៅកននុង កបិច្ច ខបិតខំ របស់ អនក មដើ�្ី អចកោយ ដំណឹង ល្អ ។

អ  �កអ  �ក

រ

ក

ននពួកច្ិតសិបនាក់

លខ្ញុំជាប្រធានប្រសកកម្មថ្មសកកម្មថ្មសកកម្មថមីសកកម្មថមីសកកម្មថបៅក្ញងប្របេសបប្រស៊ីល ខ្ញុំសម្ភាសអែលខ្ញុំសម្ភាសអែលប�ើរ

មួយចុំនួន ។ ខ្ញុំបានសុខ្ញុំបានសុុំខ្ញុំបានសុឲ្យអែលប�ើរម្នាក់អែនាុំខ្លួនឲ្យខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឲ្យខ្ញុំស្គាល់ ។

គាត់បានបោលថា « ខ្ញុំម្នការបែៀនខ្មាសណាស់បែៀនខ្មាសណាស់បែ » ។។ គាត់បានបារម្ភ

ថា ភាពបែៀនខ្មាសរបែៀនខ្មាសរបែ ្រស់ខ្លួន រារាុំងដល់ការ្របបមើរ្របបមើរ្របបម ្រស់គាត់ ។

ខ្ញុំបានសួរថា «បតើបតើបតែ្កគិតថាបពរះែម្ចាស់អាចជួយែ្កឲ្យកាលាយជាកាលាយជាកា ែ្កផ្សព្វកផ្សព្វផសាយផសាយផ

ស្សនាល្អឬបសនាល្អឬបសនាល្អឬេ ?»

« ខ្ញុំបជឿថាបជឿថាបជ បពរះែម្ចាស់អាចប្្វើ្ើ្ែ្វមីៗបគ្រៗបគ្រៗ ់យ៉ាងបានបគ្រ់យ៉ាងបានបគ្រ »។

« ដូបច្រះសូមឲ្យបេសូមឲ្យបេសូមឲ្យ ង់ជួយដល់ែ្ង់ជួយដល់ែ្ង់ជួយដល់ កបកបកៅ ។បតើបតើបតែ្កគិតថាែ្កអាចប្្វើដូ្ើដូ្្វើដូ្វ ប្នារះនារះ្នារះ្ បានបេ ?

គាត់និយយថា « ខ្ញុំអាចប្្វើបាន្ើបាន្្វើបាន្វ » ។

ខ្ញុំហ៊ានស្រភាពថាបៅបពលគាត់បានបដើរបដើរបដ បចញបៅបនារះខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំបានគិតថា «អមនប�ើយ ខ្ញុំ

សង្ឃឹមថាគាត់អាចប្្វើវាបាន្ើវាបាន្្វើវាបាន្វ » ។

ែស់បពលជាបបចើនសបបចើនសបបច បាតា�៍បានកន�៍បានកន� ្ងផុតបងផុតបងផុតៅប�ើយែ្កផ្សព្វផសាយផសាយផ ស្ស្សនាដអដលបនរះ

បានមកសម្ភាសម្តងបេៀត។បេៀត។បេ ម្តងបនរះម្តងបនរះម្តង ដដគូរ្រស់អែលប�ើរអដលបែៀនបែៀនបែ បនារះនយិយយថា « ប្រធាន

ខ្ញុំពុខ្ញុំពុុំខ្ញុំពុដឃឹងថាប្រធានបានបបា្រ់បបា្រ់បបា្រែ្វមីដល់គាត់្រ៉ុ្រ៉ុ្រអន្តគាត់ពិតជាបានផ្លាស់្រ្តតូរ្រ្តតូរ្រ្ត ។ គាត់បានគាត់បានអប្រគាត់បានអប្រគាត់បាន ជាពអូក

និយយជាមួយមនុស្ស » ។ ដូប ន្ារះន្ារះ្ ប�ើយខ្ញុំេន្ឃឹងរង់្ុំជួ្រគាត់ម្តងបេគាត់ម្តងបេគាត់ម្តង ៀតៀតបេៀតបេ ។

បៅបពលគាត់បានចូលមកក្ញងការិយល័យរ្រស់ខ្ញុំ គាត់បានឱនមុខចុគាត់បានឱនមុខចុរះបបកាម ។

ក
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គាត់បានបោលថា«ខ្ញុំម្នដុំែឃឹងល្អមួយចុំនួន»។«ខ្ញុំបៅអតបែៀន្រ៉ុអន្តខ្ញុំ

បានសូមបពរះែម្ចាស់ឲ្យជួយខ្ញុំ្រនា្រ់មកខ្ញុំបានប្រើកម្ត់រ្រស់ខ្ញុំប�ើយបាន្ ្រ់បផ្តើម

និយយ។បតើប្រធានដឃឹងបេ? តូ ខ្ញុំប្្វើអ្រ្របនរះបគ្រ់បពល។ខ្ញុំអថម ុំងពុុំ្ ុំពមី

ែ្វមីអដលខ្ញុំនិយយបនារះផង។បរឿងដែស្ចារ្យបនារះគថាមនុស្សចូលចិត្តវា។ពួកបគ

េេួលអារម្មែ៍ពមីបពរះ ិ ែ។ពួកបគនិយយមកកាន់ខ្ញុំនិងែ្វមីអដលខ្ញុំបតូ អតបបា្រ់

ពួកបគ»។

ខ្ញុំម្នភាពែស្ចារ្យប យប ើញែ្កផ្សព្វផសាយស្សនារូ្របនរះបានផ្លាស់អប្រ

បៅបពលគាត់បាន ក់េមីេុកចិត្តរ្រស់ខ្លួនបលើបពរះែម្ចាស់។គាត់បានកាលាយជា

្រករែ៍ដែស្ចារ្យមួយបៅក្ញងការនាុំសុ មងលដល់មនុស្សជាបបចើននាក់។

ការយកឈ្ះនលើភាពភ័យខ្លាច្

បៅបពលបយើងអចក្យដុំែឃឹងល្អបពលខ្រះបយើងម្នអារម្មែ៍ ិត ័យ។្រ៉ុអន្ត

ដូចែ្វមីអដលែ្កផ្សព្វផសាយស្សនាដបែៀនខ្មាសបនរះបាន្រ ញបពរះែម្ចាស់នឃឹង

ដឃឹកនាុំបយើងប្រសិនប្រើបយើងេុកចិត្តបលើបេង់។បពរះ ិ ែ្ររិសុេនឃឹងជួយបយើងឲ្យ

ដឃឹងពមីែ្វមីអដលបតូ និយយ សូមបមើលនមីដ�្វេមី  ប�ើយបៅបពលមនុស្ស

ម្នអារម្មែ៍ពមីបពរះ ិ ែ្ររិសុេបនារះពួកបគអតងអតប ្ើយត្រក្ញងរប្រៀ្រមួយយ៉ាង

ិជម្ន។មនុស្សជាបបចើនអប្រជា្ ្រ់អារម្មែ៍ប យស្រែ្វមីអដលបយើងបជឿនិងចង់ដឃឹង

្រអនមបេៀត។

នសច្ក្បីអំណរែ៏្ ំមហិមា

ខ្ញុំម្នេមី្រនាល់ថាបពរះ រ្រិ សួគនឃឹងដឃឹកនាុំបយើងបៅក្ញងកិចខិតខុំរ្រស់បយើង

បដើម មីអចក្យដុំែឃឹងល្អប�ើយបៅក្ញងដុំបែើរការបនារះបយើងនឃឹងម្នបសចក្តមីែុំែរដ

្ុំម�ិម្។ មពិតបៅបសចក្តមីែុំែរបនារះនឃឹងបៅជាមួយបយើងពុុំបគាន់អតក្ញងបពល

្រចញ្រ ន្បនរះប ើយ្រ៉ុអន្តអថម ុំងបៅក្ញងជមី ិតខ្ងមុខផងអដរ។ សូមបមើលគ និង

ស  ។វាជាប�តុផលមួយដល្អបដើម មី នបជើងបចញពមីស្នភាពសុខបសួល

រ្រស់ែ្កប�ើយប្្វើែ្វមីមួយប រះ្រមីជាែ្កបែៀនខ្មាសកប យ។◼

ក ក ក
នប្រៅពបីភាពនអៀនខ្មាសខ្នុំែលងពបីនសច្ក្បីភ័យខ្លាច្បបីយ៉ាងនទៀតដែលបណាតាលឲ្យ

ពួកនយើងនិយយថា«ខ្នុំភ័យខ្លាច្ថាប្បសិននបើខ្នុំនយិយអំពបីែំណលងល្អននាះខ្នុំ

នលងរាត់បង់មិត្ភក្ិនហើយ»។មានអំរណរគុណណាស់នដាយមាននសច្ក្បី�ំននឿ

ននាះនសច្ក្បីខ្លាច្ទាំងននាះអាច្យកឈ្ះរាន។

ុ

ប្បសិននបើអ្កខវះច្ំនណះែលងអំពបីែំណលងល្អននាះអ្កផ្សពវផសាយស្សនានពញ

នមា៉ាងអាច្�ួយអ្ករាន។ពួកនគអាច្បនប្ងៀននយើងអំពបីស្រលិខិតននការស្តារ

នឡើងវិញ�ួយពប្ងលងនសច្ក្បី�ំននឿរបស់នយើងនលើប្ពះអមាចាស់នយស៊ូវប្គបីស្ទ

នហើយ�ួយពួកនយើងយល់ពបីការដប្បច្ិត្និងរនបៀបនែើម្បីអនុវត្វានៅក្នុង�បីវិត

របស់នយើងនិងមូលនហតុដែលបុណ្យប្�មុ�ទលកប្ពមទាំងប្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្

មានស្រៈសំខ្ន់។ប្បភពននច្ំនណះែលងែ៏អស្ចារ្យមួយនទៀតននាះគឺពបកាស 

ដំណឹង ល្អ របស់ មយើង។ខ្នុំច្ង់នលើកទលកច្ិត្យុវ�ននិងយុវនារីប្គប់រូបឲ្យមាន

នសៀវនៅននះមួយកបាលនហើយសិកសាវានរៀងរល់នថ្ងជាមួយប្ពះគម្បីរ។

ុ ុ

ប្បសិននបើអ្កខវះបទពិនស្្ន៍សូមអនុវត្ជាមួយអ្កពួកផ្សពវផសាយ

ស្សនា!ពួកនគអាច្�ួយអ្កែលងអវបីដែលប្តូវនិយយឬពុំនិយយនៅក្នុង

ស្ថានភាពប្តលមប្តូវមួយ។នៅនពលអ្កច្ំណាយនពលជាមួយពួកអ្ក

ផ្សពវផសាយននាះអ្កនលងមានអារម្មណ៍នននសច្ក្បីប្សឡាញ់ដែលពួកនគមាន

ច្ំនរាះែំណលងល្អនិងច្ំនរាះបងប្អូនរបស់ពួកនគ។ពួកនគរានរកនឃើញ

នសច្ក្បីកាលាហ្ននែើម្បីដច្កចាយែំណលងល្អពួកនគអាច្�ួយអ្កឲ្យន្វើកិច្្ចការ

ននះផងដែរ។

ក

នៅនពលនយើងដច្កចាយទបីបនាទាល់របស់នយើងននាះនយើង�ួយមិត្ភក្ិរបស់

នយើងឲ្យនមើលនឃើញអវបីៗរានប្បនសើរជាងនហើយពួកនគចាប់នផ្ើមនគ្រពនយើង

នហើយប្សឡាញ់នយើងក្នុងរនបៀបថ្មបីមួយ។ការណ៍ននះនកើតនឡើងនស្ទើរដត

នរៀងរល់នពល។យុវវ័យជានប្ច្ើននិយយថា«ខ្នុំភ័យខ្លាច្ជាខ្លាំងប៉ុដន្

នៅនពលខ្នុំរាននិយយនដាយនស្មាះប្តង់ននាះមិត្ភក្ិរបស់ខ្នុំរានចាប់នផ្ើម

ទុកច្ិត្ខ្នុំនហើយសួរសំណួរខ្នុំបដន្ថមនទៀត»។នយើងពុំគួរគប្បីភ័យខ្លាច្អំពបី

ការដច្កចាយអវបីដែលនយើងមាននឡើយ។ការណ៍ននះពិសិែ្ឋនដាយស្រវានកើត

មកពបីប្ពះ។នហើយនតើមានរនបៀបណានៅដែលល្អជាងននះនែើម្បីដច្កចាយ

នសច្ក្បីប្សឡាញ់ច្ំនរាះមិត្ភក្ិរបស់នយើងនដាយដច្កចាយពួកនគនូវអវបីដែល

នយើងែលងថាជាការពិតននាះ?

ុ

មា



លបីអាហូណា

មា រ រ រ ក ក
ស្ប្បបីណា្បីទបីប្កុងនៅប៉ូឡូប្បនទសនប្បស៊ីល

ទបីកដន្ងរបស់នយើង

ក រ
អាលបីវស៊ីនអច្ចាលបីស្កូមុិកស៊ីកូ

រូប
គ
ំន
ូរន
ដា
យ
ដ
ឃ
ល
បីមា

៉ាក
ម
៉ូរីស

លខ្ញុំបៅតូច ពុករ្រស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំបានអ�ល ្ងកាត់នូ ការស្កល ង

អផ្ក�ិរ តញយ៉ាងបបចើនរ�ូតដល់ខ្ញុំអាយុ  នាុំ។ ពុករ្រស់ខ្ញុំពុុំអាច

រកការ របផ្សងប្្វើបានប ើយដូប្នារះគាត់បានប្្វើជាែ្កលក់ដូរបៅ មចិប ើមថ្ល់

ប�ើយរកបានបបាក់កដបមតិចតួច្រុំផុត។ម្តាយរ្រស់ខ្ញុំបានបៅផ្រះបដើម មីបមើលអថខ្ញុំ

និង្រ្អតូនប្រុសរ្រស់ខ្ញុំ។

្រ៉ុអន្តប រះ្រមីជាបានអ�ល ង្កាត់នូ ការលុំបាកជាបបចើនក្តមីបយើងម្នេមី្រនាល់

ែុំពមីការថាយដ យមួយភាគក្ញងដ្រ់និងដ យបផ្សងៗបេៀត។បយើងបានថាយ

ដ យមួយភាគក្ញងដ្រ់រ្រស់បយើងយ៉ាងបស្មារះបតង់បរៀងរាល់អខប�ើយពុុំអដល

ខ្វរះខ្តប ើយ។បយើងដឃឹងយ៉ាងបបាកដថាបយើងបតូ បានប្រ នពរឲ្យជា្រន្ត

្រនា្រ់ប យស្រអតបសចក្តមីស្រ ញរសអដលគាមានអដនកុំែត់រ្រស់បពរះែម្ចាស់

និងប យស្របេង់រកសាការសន រ្រស់បេង់បៅបពលបយើងបគារពប្រតិ្រត្តិចុំបោរះ

បពរះ្រ ត្តិរ្រស់បេង់។

េមី្រុំផុតបពលប ដនការស្កល ង្រ ខ្ង�ិរ តញរ្រស់បយើងបានច្រ់។

ពរជ័យអដលបពរះែម្ចាស់បានប្រ នដល់ពួកបយើងបៅក្ញងរយ បពលពមីរ្រមី នាុំចុងបបកាយ

បនរះម្នភាពែស្ចារ្យណាស់។

ខ្ញុំដឃឹងថាែស់ែ្កណាអដលថាយដ យមួយភាគក្ញងដ្រ់ប យបស្មារះបតង់ប�ើយ

្រង់ដ យរ្រស់ខ្លួនប យបសចក្តមីបស ញ់អដលម្ន្រុំែងបដើម មីប្រ នពរដល់

មនុស្សដដេបេៀតបនារះគាមានភាពខ្វរះខ្តបកើតប ើងបេៀតប ើយប�ើយម្នបរឿងកាន់អត

ែស្ចារ្យបានបកើតប ើងដូចជាខ្ញុំនិងបគួស្រខ្ញុំផងអដរ។ពរជ័យ ុំងបនារះនឃឹងបកើន

ប ើង។ខ្ញុំដឃឹងការែ៍បនរះ។ខ្ញុំបានរស់បៅ មការែ៍បនរះ។◼

រ ងរាល់បពល្ ្រ់បផ្តើម្រប នសកាលម្តងៗ

បយើងអតងេេួលបាននូ ការផ្តល់ជូនប យ

តគិតដថ្មួយក ្រ់អដលម្នដូចជាបសៀ ប 

សរបសររប្រៀ្រវារ និង កស្រគុំរូបផ្សងៗបេៀត។

ម្ន នាុំមួយបនារះខ្ញុំបានតបមង់ជួរបដើម មីេេួលបាន

ការផ្តល់ជូនបនារះប�ើយបានដឃឹងថា កស្រគុំរូអដល

ខ្ញុំបានេេួលបនារះគពិតជាម្នប្របយជន៍យ៉ាងពិបសស

ចុំបោរះខ្ញុំ។

បៅចុង្រ ្រ់ដនដថបនារះខ្ញុំបានប ើញថាពួកបគ

បានឲ្យ កស្រគុំរូពមីរពមី កស្រអតមួយអដលដូចគានា។

វាម្នភាព យបសួលបដើម មីតបមង់ជួរម្តងបេៀតប�ើយ

យក កស្រមួយបេៀតប�ើយខ្ញុំបានសបបមចចិត្តប្្វើ

អ្រ្របនារះ។បបកាយពមីបនារះមកប យស្រវា តគិតដថ្

បនារះខ្ញុំពិតជាបតូ ការ កស្របនារះណាស់។

ខ្ញុំបាន ្រ់មួយសន្ញរះបៅ

្រន្្រ់េឃឹកជាកអន្ងអដលខ្ញុំបាន

ប ើញេូរសព្ដដមួយអដលយុ នារមួយ

ចុំនួនបានប ្ចបៅេមីបនារះប យអចដន្យ។

េូសព្បនារះវាជាមូ៉តអដលបេើ្រនឃឹងបចញ

ថ្មមីប�ើយខ្ញុំបេើ្រអតបាត់េូរសព្រ្រស់ខ្លួនកាលពមី

សបាតា�៍មុន។្រ៉ុអន្តខ្ញុំមិនបានគិតចង់រកវាប ើយ។

ខ្ញុំនិយយ ក់ខ្លួន ងថា«បនារះគលួចប�ើយ»។

្រនា្រ់មកបៅ មផ្តូ បៅយក កស្រអដល តគិត

ដថ្បនារះខ្ញុំបានដឃឹងថាវាគាមានភាពបស្មារះបតង់បេប្រើខ្ញុំយក

េូរសព្បនរះប យស្រខ្ញុំបតូ អតកុ�កប�ើយខ្ញុំពុុំ ន់

ម្នេូរសព្ថ្មមីអ្រ្របនរះពមីមុនមកប ើយ។

ខ្ញុំម្នែុំែរគុែចុំបោរះ្រេពិបស្្ន៍តូច ច

បនរះអដលបាន្របបងៀនខ្ញុំនូ បមបរៀនដែស្ចារ្យ។ខ្ញុំ

បាន ក់េូរសព្េុកិញប�ើយបានបៅផ្រះជាមួយអត

បសៀ ប សរបសររប្រៀ្រវារ និង កស្រគុំរូ្រ៉ុបណារះ

ប យអារម្មែ៍ដល្អចុំបោរះការបៅបស្មារះពិតបៅក្ញងបគ្រ់

ការែ៍ ុំងែស់ប រះវាជាបរឿងតូច ចក្តមី។◼



រូបថតនដាយដាវីឌស្ូកនឃើរ

រ
ច្
ូរន
ម
ើល
ម
្ង
នទ
ៀត
។
ស្

តា
ំង
ច្
ង
់ឲ
្យន
យ
ើង
ប
្ូរយ

ក
នស

ច្
ក
្បីអ
ំណ

រែ
៏ព
ិត
ជា
ម
ួយ
ន
លង
ស
ុភ
ម
ង
្គល
ដក
្ង
កា
លាយ
ដែ
ល
ន
លង
គ្
មាន


ក
្បីនស្

ម
ន
ស
្សរ
ីក
រ
យ
នឡ

ើយ
។
ច្
ូរក
ុំប
រិន
ភា
គ
វា
ស
ូម
្បីដ
ត
ម
ួយ
មា
៉ាត
់នឡ

ើយ
។

(
ស
ូម
នម
ើល
នឌ
ៀន
ថ
ើរ
នអ
ស
វអ
ុ�
ែ
ូហ
វ«
Y

ou
 C

an
 D

o 
It 

No
w

»
Lia

ho
na
,ដខ

វ
ិច្
្ិកា
ឆ្

នាំ២
០
១
៣
ទ
ំព
័រ
៥
៦
)
។



លបីអាហូណា

«ខ្នុំប្តូវរាននគច្ំអកឲ្យនៅស្លានរៀន

នដាយស្រខ្នុំជាពួកអិល.ឌបី.នអស.។ខ្នុំ

ែលងថាខ្នុំប្តូវការរារ�ំននឿរបស់ខ្នុំប៉ុដន្វា

ពិតជាពិរាកណាស់!នតើខ្នុំនលងមានច្ិត្

កាលាហ្នប្គប់ប្គ្ន់រាននដាយរនបៀបណា?

អ្កគិតបតូ ប�ើយអដលែ្កបតូ អតម្នចិត្តកាលាហនបដើម មីប រះបស្យចុំបោរះ

ស្នភាពអ្រ្របនរះ។្រនា្រ់ពមីែ្វមីៗ ុំងែស់បពរះបយស៊ូ បគមីស្បាន្រ ថា

«ចូរបបកាកប ើងប�ើយ្រ ចាុំងពន្បចញបៅប្របយជន៍ឲ្យពន្រ្រស់ែ្កអាច

បានបៅជា្រម្ែមីយដល់ស្សន៍នានា» គ និងស   ។

្រ៉ុអន្តការម្នចិត្តកាលាហនបដើម មីឲ្យពន្រ្រស់ែ្ក្រ ចាុំងបចញបៅបនារះពុុំអមន

ម្នន័យថាឲ្យែ្កនិយយ ស់នឃឹងមនុស្សអដលចុំែកដល់ែ្កបនារះប ើយ។

ប�ើយក្ញងករែមីបនរះែ្កអាចឲ្យការប្រ ុំងបនរះ្រុំផុសគុំនិតែ្កឲ្យប្្វើបានកាន់អតប្របសើរ

ប ើង។បៅបពលែ្កខិតខុំពបងឃឹងេមី្រនាល់រ្រស់ែ្កបនារះែ្កអាច្របងើននូ ភាពកាលាហនមួយ

អ្រ្រអដលនឃឹងជួយែ្កឲ្យហ៊ាននិយយឬ្រន្តប្្វើកិចការអដលបតឃឹមបតូ ប្រើប រះ្រមីជាមនុស្ស

ដដេចុំែកដល់ែ្កកប យ។

ការបតូ បានបគ្រន្តញរះ្រ ្រ់អាចជាការអាក់ែន់ចិត្ត្រ៉ុអន្តសូម្ ុំថាែ្កអាចែ្ិស្ន

េូលសុុំឲ្យបានបពញប យបសចក្តមីស្រ ញរសប្របយជន៍ឲ្យមនុស្សដដេអាចម្នអារម្មែ៍

ពមីបសចក្តមីបស ញ់រ្រស់បពរះបយស៊ូ បគមីស្ មរយ ែ្ក សូមបមើលមរូដែ  ។

ប យស្របគ្រ់ស្នភាព ុំងែស់វាបផ្សងៗពមីគានាបនារះចូរសុុំនូ ការអែនាុំពមីបពរះ ិ ែ

្ររិសុេបដើម មីដឃឹងពមីរប្រៀ្រប ្ើយត្រក្ញងរប្រៀ្រមួយដូចជាបពរះបគមីស្បៅក្ញង �រែ៍

និមួយៗ។

អាបស័យបលើស្នភាពបនារះវាអាចជាបរឿងដល្អ្រុំផុតបដើម មីនិយយប យផ្ល់ជាសម្ត់

ជាមួយែស់ែ្កអដលបានចុំែកដល់ែ្កឬបគាន់អតកុុំខ្វល់ខ្យនឃឹងោក្យ ក យអដលមិន

សមរម្យបនារះប យ្រន្តរស់បៅ មជុំបនឿរ្រស់ែ្ក។ប្រសិនប្រើគាមាននរណា្ ្រ់អារម្មែ៍

ស្តា្រ់នូ ែ្វមីអដលែ្កនិយយគុំរូដនបសចក្តមីស្រ ញរសការែ ័យប សនិងភាពបស្មារះសររ្រស់

ែ្កអាចជាស្រលិខិតដល្អ្រុំផុតអដលែ្កអាចផ្តល់ឲ្យបាន។

ក

ែស់ែ្កអដលចុំែកដល់ែ្កអាចពុុំ ្រ់ប យ យៗ

ប ើយប យស្រែ្កម្នភាពកាលាហនបគ្រ់បគាន់បដើម មី

សុុំឲ្យពួកបគ ្រ់្រ៉ុអន្តពួកបគអាច ្រ់បៅបពលែ្ក

្រប ញនូ បសចក្តមីកាលាហនរ្រស់ខ្លួនប យការរស់បៅ

មែ្វមីអដលជាលកែ រ្រស់ខ្លួនែ្ក គជាពួក

្ររិសុេដថចុងបបកាយ។មុននឃឹងែ្កដឃឹងពមីការែ៍បនរះ

បនារះបពរះ រ្រិ សួគនឃឹងជួយែ្កនូ ែ្វមីអដលបេង់ែនុមតិ

ឲ្យែ្កប្្វើប យសង្ឃឹមថានឃឹងប្រើកអ ្ករ្រស់ពួកបគ

ចុំបោរះដុំែឃឹងល្អអដលបានស្តារប ើងិញបៅក្ញងជមី ិត

រ្រស់ែ្ក។

បបាយយូអាយុ១៧ឆ្នាលំអ៊ីម៉ូតស្�បបតទសនរីត�្សរីយាៅ

រកកមា ក

ការែ្ិស្ននិងការតមអាហរគសុំខ្ន់ប យស្រ

កិចការ ុំងបនរះនឃឹងជួយែ្កឲ្យប្រ មមុខនឃឹង

ការនិយយចុំែកកុំអ្រ្ងនិង ្រសគនានាបៅ

ស្ បរៀនគដូចជាបពរះបយស៊ូ បគមីស្បានជួ្រនឃឹង

ការចុំែកជាបបចើនកាលបេង់គង់បៅបលើអផនដមីបនរះអដរ។

កិចការ ុំងបនរះនឃឹងជួយែ្ក្របងើនបសចក្តមីបស ញ់

និងការែត់្្មត់កាន់អតបបចើនចុំបោរះមនុស្សេូបៅ។

វ៉លត្ើរស៊ីអាយុ១៥ឆ្នាលំតៅចាកអនបបតទសតពរ៉ូ

រ រ រ

រ

ែស់កាលជាយូរមកប�ើយខ្ញុំគជា

សម្ជិកអតម្នាក់ ងគត់បៅក្ញង

ស្ បរៀនរ្រស់ខ្ញុំ។មិត្ត ក្តិ

ជិតស្ិេ្រុំផុតរ្រស់ខ្ញុំហក់្រមីដូចជាយល់ពមីខ្ញុំ្រ៉ុអន្ត

មិត្ត ក្តិដដេបេៀតក្ញងស្ បរៀនបានចុំែកដល់ខ្ញុំ។

ដថមួយខ្ញុំបានែ្ិស្នប�ើយម្នអារម្មែ៍ថាបតូ 

ពិភាកសាជាមួយមនុស្សម្នាក់អដលបានប្្វើឲ្យមនុស្ស

ដដេបេៀតឲ្យចុំែកដល់ខ្ញុំ។ខ្ញុំបានពន្យល់ថាខ្ញុំគាមាន

អារម្មែ៍ខឃឹងនឃឹងគាត់ប ើយ្រ៉ុអន្តខ្ញុំបានសុុំឲ្យគាត់ផ្តល់

នូ ការបគារពអដលគាត់ចង់ប្្វើចុំបោរះខ្ញុំិញ។្រនា្រ់

ការដឆលែើយតបទាំ្ឡាយដធ្វើដឡើ្ក្នញ្ដគ្លបំណ្�ុកជាជំនួយនិ្ជា�ស្សនវិស័យមិនដមនជា

ការងបកាសអំពរីដគ្លល�្ធិស្សនាចងកជា្ លែូវការដនាះដ�។

រ



ុ

ពមីស្តា្រ់ការសន្នារ្រស់បយើងបគូ្របបងៀនម្នាក់រ្រស់

បយើងអតងអតនិយយគាុំបេខ្ញុំបៅបពលគាត់បានប ើញ

ម្នបរឿងបកើតប ើង។ខ្ញុំដឃឹងថាបពរះែម្ចាស់នឃឹងគង់បៅ

ជាមួយែ្កបៅបពលែ្កនិយយជាមួយមនុស្ស

ុំងបនារះ។

សសាកនឡាតអសអាយុ១៤ឆ្នាលំតផនហាគាសរីតននបបតទស�វរីលរីពរីន

រ ក

ដុំ្រូងសូមេេួលឲ្យបានេមី្រនាល់ដពិតមួយពមី

បសចក្តមីពិតអដលែ្កចង់អចក្យជាមួយមនុស្ស

ដដេ។្រនា្រ់មកម្នចិត្តបស ញ់ចុំបោរះមនុស្ស

អដលចុំែកដល់ែ្កប�ើយកុុំប លារះប្រអកកជាមួយ

ពួកបគប ើយប យស្រការប លារះប្រអកកគានាគពុុំបតូ 

បានគាុំបេប យបពរះប ើយ សូមបមើលនមីដ�្វេមី 

 ។ែ្វមីអដលសុំខ្ន់្រុំផុតបនារះគព យម

ឲ្យម្នបពរះ ិ ែគង់បៅជាមួយែ្កជានិច។

បពរះ ិ ែនឃឹងជួយែ្កឲ្យកាន់អតម្នបសចក្តមី

បស ញ់និងភាពកាលាហនប�ើយបេង់នឃឹងប្្វើឲ្យោក្យ

សម្តមីរ្រស់ែ្កបពញប យែុំណាច។

�ូលរីតអ�វអាយុ១៩ឆ្នាលំត�តសបបតទសអាលលែឺម៉ង់

រ ក

រ ក

ខ្ញុំធាលា្រ់ម្នស្នភាពបសបដៀង

បនរះផងអដរ។ប្រសិនប្រើែ្កម្ន

បសចក្តមីជុំបនឿប�ើយ្រនា្រខ្លួន

បនារះែ្កនឃឹងបតូ បានប្រ នពរឲ្យម្នកម្លាុំងនិង

បសចក្តមីជុំបនឿថាែ្កបតូ អត«បស ញ់ពួកខ្មាុំងសបតូ 

បតូ ឲ្យពរដល់ែ្កណាអដលប្របេចផ្តាស្ែ្ក   

ប�ើយបតូ ែ្ិស្នសបម្្រ់ពួកបគ» ម្៉ាថាយ

 ។ខ្ញុំចង់បលើកេឃឹកចិត្តែ្កឲ្យបស្ បជា បពរះគមមីរ

បដើម មីរកចបម្ើយែុំពមីរប្រៀ្របដើម មីម្នចិត្តរងម្ុំ។សូម

ែ្ិស្នបៅបពលែ្កម្នអារម្មែ៍ បកាប យបសចក្តមី

ជុំបនឿរ្រស់ែ្ក។រូម អចងថា«បយើងនឃឹងអថ្ង

បបា្រ់ពមីបសចក្តមី ុំងបនរះថាដូចបម្តច?ប្រសិនប្រើជាបពរះ

រ រ

«ជាញលកញប់វាពិរាកន្វើអវបីខុសដប្កពបីនគនហើយ

ឈរដតមានាក់ឯងនៅក្នុងហវូងមនុស្ស។វា្ ម្មតា

នទដែលនយើងខ្លាច្ថាអ្កែនទនលងគិតដបបណាឬ

និយយដបបណាននាះ។ការលួងនលាមច្ិត្គឺមាន

នៅក្នុងរាក្យននគម្បីរទំនុកតនម្កើង៖‹ប្ពះអមាចាស់

ប្ទង់ជាពន្ឺនហើយជានសច្ក្បីសន្គ្គាះរបស់ខ្នុំនតើខ្នុំ

នលងប្តូវខ្លាច្ច្ំនរាះអ្កណាប្ពះអមាចាស់ប្ទង់ជាទបីពលង

ពំនាក់នន�បីវិតខ្នុំនតើប្តូវឲ្យខ្នុំភ័យច្ំនរាះអ្កណា?›

[ទំនុកែំនកើង២៧:១]។នៅនពលនយើងដាក់

ប្ពះប្គបីស្ទជាអង្គសំខ្ន់ក្នុង�បីវិតរបស់នយើងននាះ

ការភ័យខ្លាច្នលង�ំនួសនដាយច្ិត្កាលាហ្ននន

ការដប្បច្ិត្ន�ឿរបស់នយើង។

ប្បធ្នថូមា៉ាសនអសម៉នសុន«Be an Example and  
a Light»Liahona,ដខវិច្្ិកាឆ្នាំ២០១៥ទំព័រ៨៨។

រ

កាន់ខ្ងបយើងបតើែ្កណាអាច ស់នឃឹងបយើងបាន?»

ែ្កម្នបពរះគង់បៅខ្ងែ្ក ែ្វមីបគ្រ់យ៉ាងគអាចប្្វើ

បៅបាន។

តរៀត�្ន្រីអាយុ១៥ឆ្នាលំរដ្ឋយូថាយ៍ស.រ.អា.

កុ

សូមនិយយពមីស្សនារ្រស់

ែ្កឲ្យកាន់អតញឃឹក ្រ់ឬប្្វើ

កិចការនានាប យបចតនាបដើម មី

បលើកស្សនារ្រស់បយើងប ើង

មកនិយយ។ខ្ញុំបានសិតបៅក្ញងស្នភាពបសបដៀង

គានាបនរះប�ើយខ្ញុំបានសរបសរថា«ខ្ញុំបពញចិត្តប្្វើជា

ពួកែិល �មី បែស »បៅបលើកា្រូ្រស្យរ្រស់ខ្ញុំ។

មរយ ការប្្វើអ្រ្របនរះខ្ញុំបានប្រើកឱកាសដល់ែ្ក

ផ្សព្វផសាយស្សនាជាបបចើនប�ើយ្រ ញមនុស្ស

េូបៅថាខ្ញុំពុុំខ្លាចបដើម មីឲ្យពួកបគដឃឹងថាខ្ញុំជាពួកែិល

�មី បែស ប ើយ។ប រះ្រមីជាែ្កប្្វើែ្វមីកប យសូមកុុំ

ឲ្យពួកបគម្ន េិពលបលើែ្កប ើយ។សូមែ្ិស្ន

សបម្្រ់ពួកបគនិងសបម្្រ់ខ្លួន ងផងអដរ។មិន

យូរ្រ៉ុនាមានែ្កនឃឹងប ើញថាប្រសិនប្រើែ្កបផ្តាតចិត្ត

បលើការសប គារះដល់បពលឃឹងែ្កដដេបនារះែ្កនឃឹងមិន

័យខ្លាចឲ្យពួកបគដឃឹងពមីបសចក្តមីពិតដនដុំែឃឹងល្អរ្រស់

បពរះ រ្រិ បយើងប ើយ។

ស្វា៉ន់ោភរីអាយុ១៤ឆ្នាលំរដ្ឋ�ិចស្សស.រ.អា.

«នតើខ្នុំអាច្ែលងថាប្ពះ

កំពុងស្តាប់ការអ្ិស្ឋាន

របស់ខ្នុំតាមរនបៀប

ណា?»

ប្បសិននបើអ្កមានបំណងច្ង់ន្្ើយសូមនផ្ើច្នម្ើយរបស់អ្កនិង

រូបថតច្បាស់មួយសន្លកប្តលមនថ្ងទបី១ដខឧសភាឆ្នាំ២០១៦

នៅនគហទំព័រliahona. lds. orgតាមអ៊ីដមលនៅអាស័យដាឋាន

liahona@ ldschurch. orgឬតាមសំបុប្ត(សូមនមើល

អាសយដាឋាននៅទំព័រទបី៣)។

ព័ត៌មាននិងការអនុញ្ញាតែូច្តនៅននះប្តូវដតដាក់ប្្ចូលនៅក្នុង

អ៊ីដម៉លឬសំបុប្តរបស់អ្ក៖(១)នាមនិងនគ្ត្នាម(២)នថ្ង

ដខឆ្នាំកំនណើត(៣)វួែឬស្ខ្(៤)នស្កឬមណ្ឌល

(៥)សំបុប្តអនុញ្ញាតដែលមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្ក

នហើយប្បសិននបើអ្កអាយុនប្កាម១៨ឆ្នាំននាះប្តូវមានសំបុប្ត

អនុញ្ញាតពបីឪពុកមាដាយអ្កជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ(អ៊ីដមលអាច្

ទទួលយករាន)នែើម្បីន្វើការនរាះពុម្ច្នម្ើយនិងរូបថតរបស់អ្ក។

ច្នម្ើយអាច្នលងប្តូវរានដកសប្មួលនឡើងវិញនបើវាដវងនពកឬមិនសូវ

ច្បាស់លាស់។



លបីអាហូណា

ពួកស្ កគជាែ្ក្របបមើរ្រស់បពរះែម្ចាស់។ពួកបគប្្វើដុំបែើរបៅសួរសុខេុក

សម្ជិកស្សនាចបកបៅជុុំ ិញពិ ពប ក។

បគាដុំ្រូងអដលខ្ញុំបានប្្វើដុំបែើរក្ញងនាមខ្ញុំជាស្ កបនារះខ្ញុំបានជួ្រនឃឹង្រុរសម្នាក់អដល

ម្នការលុំបាកក្ញងការរស់បៅ មច ្រ់ដនោក្យសម្តមីដនបបាជាវាងដ ។ខ្ញុំបានបបា្រ់គាត់ថា

«បពរះែម្ចាស់បាន្រ តូនខ្ញុំមកេមីបនរះឲ្យបបា្រ់ដល់ែ្កនូ ស្រលិខិតយ៉ាងស្ម មួយ  ែ្ក

អាចប្្វើ មវាបាន។ខ្ញុំសន ថាបពរះនឃឹងជួយែ្កបៅបពលែ្កប្រ មមុខនឃឹង ្រសគបនរះ »។

បតើបពរះែម្ចាស់្រ តូនស្ កម្នាក់ដនពួកស្ កដ្រ់ពមីរនាក់ឲ្យប្្វើដុំបែើរចម្យោក់កណាល

ពិ ពប កបដើម មីបគាន់អតជួយមនុស្សម្នាក់ឬ?ចបម្ើយគថាដមនដេើយ។បេង់ប្្វើអ្រ្របនរះបគ្រ់

បពល ុំងែស់។◼

ដកងស្់ដចញពរីការចាក់្សាយកម្មវិធរីជួបមុខគ្នាផ្ទាល់�ូទាំ្ពិភពដោករបស់ដអលដ�ើរនិ្ស៊ីដស្ើរដបដណា។

ធ�ើពួកសាវកធ្វើអវវីខ្លះ?

ក ក

រ

ននកូរ៉ុមននពួកស្វកែប់ពបីរនាក់

រូប
គ
ំន
ូរន
ដា
យ
ស

្កត
ន
្ហ

្គៀ



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

ក
ុមា
រ

កាលខ្ញុំអាយុបបាុំ្រមី នាុំខ្ញុំបានប ើញ

ព ការប្រធានបដ �ែូមិកប 

 នាុំ  ។ប កបានមក

េិស ្ងែគារស្សនាចបកថ្មមីមួយបៅក្ញងបកុង

បា៉ាដមរា៉នូ បយ៉ាកស រ អា ។បគួស្ររ្រស់ខ្ញុំ

បានបៅពិ្មី េិស ង្បនារះ។ម្នមនុស្សជាបបចើន

កបានមកអដរ។ពួកបយើងម្នក្តមីរប ើ្របដើម មីជួ្រ

ព ការ

ខ្ញុំបៅតូចអមនអេនដូប្នារះវាពិបាកឲ្យខ្ញុំបមើល

ប ើញគាត់ប យបាុំងែ្កអដល រជុុំិញប ក។

្រ៉ុអន្តខ្ញុំបៅអតម្នអារម្មែ៍ដនបសចក្តមីបស ញ់រ្រស់

ប្រធានមិកប ។ខ្ញុំបានប ើញសក់ពែសនិង

េឃឹកមុខដបសេន់រ្រស់ប កអតមួយអ ្ត្រ៉ុបណារះ។

ខ្ញុំបានគិតថា«ព ការរ្រស់បពរះគម្នលកែ 

អ្រ្របនរះ»។ខ្ញុំបានអានែុំពមីព ការបៅក្ញងបពរះគមមីរ

្រ៉ុអន្តបនរះគជាបលើកដុំ្រូងអដលខ្ញុំបានប ើញព ការ

ឬែ្កម្នសិេិែុំណាចេូបៅផ្ល់អ ្ក។ខ្ញុំបាន

ដឃឹងថាព ការគជាមនុស្សពិតបបាកដ។ប�ើយ

ពួកប កបស ញ់បយើង ខ្ញុំអតង្ ុំពមីបសចក្តមី

បស ញ់និងភាពសុខស្ន្តអដលខ្ញុំបានម្នបៅ

ដថបនារះ។

កាលខ្ញុំអាយុ  នាុំខ្ញុំម្ន្រេពិបស្្ន៍មួយ

បេៀតអដលបានជួយខ្ញុំឲ្យម្នអារម្មែ៍សុខស្ន្ត

បៅក្ញងដួងចិត្តរ្រស់ខ្ញុំ។សន្ិសមីេបស្តកជិតខិត

ចូលមកដល់ប�ើយខ្ញុំបតូ បបចៀងបៅក្ញងបកុមចបបមៀង

បស្តក។ខ្ញុំរប ើ្រខ្លាុំងណាស់ ខ្ញុំបានោក់អា ស

យ៉ាងស្តប�ើយខ្ញុំម្នអារម្មែ៍យ៉ាងែស្ចារ្យ។

ចបបមៀងអដលបយើងបានបបចៀងម្ននូ ោក្យបពចន៍ដក

បសង់ពមីយ៉ូហន «ខ្ញុំេុកបសចកមីសុខបៅ

នឃឹងែ្ករាល់គានាគខ្ញុំឲ្យបសចកមីសុខស្ន្តរ្រស់ខ្ញុំដល់

ធេចក្វីេុខសាន្ធៅ
ក្នុងដួងចិ�្ខ្នុុំ

ែ្ករាល់គានាប�ើយអដលខ្ញុំឲ្យបនារះមិនអមនដូចជា

ប កិយឲ្យបេ។កុុំឲ្យែ្ករាល់គានាថ្រ់បារម្ភឬ យ័

ប ើយ»។

ោក្យបពចន៍ ុំងបនារះពិតជាប្្វើឲ្យខ្ញុំរជួលចិត្ត

យ៉ាងខ្លាុំងប�ើយខ្ញុំបាន្ ុំោក្យ ុំងបនារះ ុំងពមី

បពលបនារះមក។បៅបពលខ្ញុំបានបបចៀងនូ ោក្យ

ុំងបនារះខ្ញុំបានដឃឹងថាោក្យបនារះគជាការពិត។

ខ្ញុំបានេេួលអារម្មែ៍ពមីបពរះ ិ ែ្ររិសុេបបា្រ់

ខ្ញុំថាការប្្វើ មបពរះបយស៊ូ បគមីស្ជួយបយើងឲ្យ

ម្នអារម្មែ៍សុខស្ន្ត។្្រ់ ុំងពមីបពលបនារះ

មកបៅបពលណាអដលខ្ញុំម្ន ្រសគខគមមីរ

បនរះបានផុសមកក្ញងគុំនិតខ្ញុំប�ើយប្្វើឲ្យខ្ញុំម្ន

ភាពសុខស្ន្ត។បសចក្តមីពិតអដលខ្ញុំបានបរៀន

កាលខ្ញុំបៅបក្មងបានប្រ នពរដល់ជមី ិតរ្រស់ខ្ញុំ

ុំងបសុង។◼រូប
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ទបីប្បលកសាទបីមួយនៅក្នុង

គណៈប្បធ្នយុវនារីទូនៅ



លបីអាហូណា

រ

ដផ្អកនៅនលើែំនណើរនរឿងពិត

«សូមស្ដាប់សូមស្ដាប់។ងពះវិញ្ញាណបរិសុ�្ធនឹ្ខ្សឹប

ងបាប់។សូមស្តាប់សូមស្តាប់សំដឡ្តូចរដេៀ្»

(ចបបមៀងកុម្រ១០៦)។

អ៊ី
ថានបានែងញយបៅក្ញងការប្រជុុំបពលប 

អចក្យប�ើយបានសម្ឃឹងបមើលបៅស្មមិត្ត កិ

ដជិតស្ិេរ្រស់គាត់អថ្ងេមី្រនាល់រ្រស់ខ្លួន។មិត្ត

កិរ្រស់គាត់ស្រា៉កុំពុងែងញយបលើប េិការង់្ុំ

ដល់ប នរ្រស់នាង។ស្មបាននិយយែុំពមី

គបបម្ង្របបមើមួយអដលគាត់បានប្្វើ។គាត់

បាននិយយថាគាត់ម្នេមី្រនាល់ែុំពមី

ការបបមើ។ស្រា៉បានអថ្ងេមី្រនាល់រ្រស់

នាងែុំពមីបកុមបគួស្រ។បគូរ្រស់ែ៊ីថាន

កអថ្ងេមី្រនាល់រ្រស់គាត់ផងអដររ។

គាត់បាននិយយែុំពមីកិចការបពរះ ិហរ

្ររិសុេ។ពួកបគ ុំងែស់គានាបានអថ្ងថា

ស្សនាចបកបនរះពិត។បគ្រ់គានាេុំនងជា

ម្ននូ េមី្រនាល់មួយបលើកអលងអតែ៊ីថាន្រ៉ុបណារះ។

«បតើខ្ញុំម្នេមី្រនាល់ែុំពមីែ្វមីខ្រះ?»ែ៊ីថានបានបងឿង

ល់។

គាត់បានគិតពមីរយ បពលពមីរ្រមី នាុំមុនបៅបពលគាត់

នឃឹងមិត្ត ក្តិរ្រស់គាត់បានបជមុជេឃឹក។បគូ្របបងៀន

ថានាក់្រ មសិកសារ្រស់គាត់គ្រងបសមីខ្លប�ើរបាន

និយយែុំពមីបពរះ ិ ែ្ររិសុេ។

«បពរះ ិ ែ្ររិសុេអាចប្្វើឲ្យែ្កម្ន

អារម្មែ៍ខ្មលួលខ្មាញ់ក្ញងដួងចិត្តរ្រស់ែ្ក។គាត់

បាននិយយថាបេង់អាចជួយែ្កដឃឹងពមីែ្វមីអដល

ពិត»។«ប�ើយបនារះគជារប្រៀ្រអដលែ្ក

ទវីបន្ទាល់
របេ់អ៊ីថាន

ងគប់គ្នា�ំន្ជាមាននូវ�រីបនាទាល់

មួយដលើកដល្ដតអ៊ីថ្ន

ប៉ុដណាណះ។



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦
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េេួលនូ េមី្រនាល់មួយែុំពមីែ្វមីអដលែ្កបជឿ»។

ែ៊ីថានបានព យមប្្វើនូ ែ្វមីអដលបតឃឹមបតូ 

ប្របយជន៍ឲ្យគាត់េេួលអារម្មែ៍ពមីបពរះ ិ ែ

្ររិសុេ។គាត់បានអានបពរះគមមីរប�ើយែ្ិស្ន។

្រ៉ុអន្តគាត់ពុុំអដលធាលា្រ់ម្នអារម្មែ៍ខ្មលួលខ្មាញ់ក្ញង

ចិត្តដូចបគបាននិយយប ើយ។បតើការែ៍បនរះម្ន

ន័យថាគាត់ពុុំម្នេមី្រនាល់ឬ?

សុំែរបនរះបានដក់បៅក្ញងចិត្តរ្រស់ែ៊ីថានបៅដថ

្រនា្រ់បនារះ។គាត់កុំពុងគិតែុំពមីវាបៅបពលគាត់និង

ស្មបលងជិរះកូនកាតាររែិល្រនា្រ់ពមីមកពមីស្ 

ិញ។គាត់បានបងឿង ល់ពមីរប្រៀ្រអដលគាត់អាច

សួរស្មែុំពមីេមី្រនាល់បនារះ។

េមី្រុំផុតែ៊ីថានបានសួរ«ប�ស្មបតើ ងម្ន

ការ ័យខ្លាចបេបៅបពល ងបានអថ្ងេមី្រនាល់

កាលពមីម្សិលមិញបនារះ?»

ស្មបានស្ញរះបចញពមីកូនកាតាររែិលប�ើយ

បានបដើរបៅវាលប មា។គាត់និយយបពលកុំពុង

ែងញយថា«ែត់ខ្លាចបេ»។«ខ្ញុំបានអចក្យ

េមី្រនាល់រ្រស់ខ្ញុំបៅបពលយ្រ់ជាមួយបគួស្រពមីមុនខ្ញុំ

អចក្យវាបៅបពរះ ិហរ»។

ែ៊ីថានបានែងញយជាមួយគាត់ប�ើយបាន ក់

កូនកាតាររែិលបលើប លារ្រស់ខ្លួន។«្រ៉ុអន្តបតើែ្កបាន

ដឃឹងថាែ្កម្នេមី្រនាល់មួយប យរប្រៀ្រណា?»

«អមនប�ើយខ្ញុំបានែ្ិស្នប�ើយខ្ញុំម្ន

អារម្មែ៍ល្អពមីវា»។

ែ៊ីថានបានងក់ក លយតៗប�ើយយក

ដដខ្លួន្រង្វិលកង់។ប យគាត់ចង់ម្ន

អារម្មែ៍អ្រ្របនារះផងអដរ។

នាបពលយ្រ់បនារះជា

បពលងងឃឹតប�ើយស្ត់

ែ៊ីថានបានលុតជងង់ចុរះ

រូបគំនូរនដាយនមលបីសសាដមនវីល

អក រអបគរ្រស់ខ្លួនបដើម មីែ្ិស្ន។

គាត់បាននិយយថា«បពរះ រ្រិ សួគសូមជួយ

េូល្រងុំឲ្យម្នេមី្រនាល់ផង។សូមជួយេូល្រងុំ

ឲ្យដឃឹងថាស្សនាចបកបនរះពិត។ថាយ៉ូអស្រស្ម៊ី្

គជាព ការ។ប�ើយថាបពរះគមមីរមរមនពិត»។

បៅោក់កណាលដនការែ្ិស្នរ្រស់គាត់

ែ៊ីថានបាន ្រ់។គាត់បានគិតមួយសន្ញរះ។

បបកាយមកគាត់បានសួរខ្លួន ងថា«អមនប�ើយបតើ

ខ្ញុំដឃឹងែ្វមីខ្រះប�ើយ?»

ប�ើយបបកាយមកអារម្មែ៍ស្រ់ស្ត់សុខស្ន្ត

បានម្នបលើគាត់។វាមិនអមនជាអារម្មែ៍ដប រះ

ខ្មលួលខ្មាញ់ប ើយ។្រ៉ុអន្តែ៊ីថានបានដឃឹងថ្បនារះគ

ជាបពរះ ិ ែ្ររិសុេ។

ម្នគុំនិតមួយផុសប ើងបៅក្ញងចិត្តរ្រស់

ែ៊ីថាន «ខ្ញុំដឃឹងថាខ្ញុំស្គាល់អារម្មែ៍បនរះ»។

ប�ើយបៅបពលគាត់បានគិតពមីអារម្មែ៍បនារះគាត់

បានដឃឹងថាគាត់ធាលា្រ់ម្នអារម្មែ៍ដសុខស្ន្តបនរះ

ពមីមុនមក។

បៅបពលគាត់បានអានបពរះគមមីរមរមនវាប្្វើឲ្យ

គាត់ម្នអារម្មែ៍ល្អនិងបតឃឹមបតូ ។ តូ គាត់បាន

ដឃឹងថាអារម្មែ៍បនារះគមកពមីបពរះ ិ ែ្ររិសុេ

អដលអថ្ងេមី្រនាល់ដល់គាត់។បៅបពលគាត់បាន

បៅបពរះ ិហរប�ើយវាប្្វើឲ្យគាត់ម្នអារម្មែ៍ល្អនិង

បតឃឹមបតូ បៅេមីបនារះបនារះគជាអារម្មែ៍ដនបពរះ ិ ែ

្ររិសុេផងអដរ។គាត់បានម្នេមី្រនាល់មួយរួចបៅ

ប�ើយ

គាត់មិន្ ុំបាច់បតូ ដឃឹងបគ្រ់យ៉ាងក្ញងបពលបនរះ

ប ើយ។្រ៉ុអន្តគាត់បានដឃឹងថាបពរះ ិ ែ្ររិសុេ

គពិតប�ើយអាចជួយគាត់ឲ្យ្រន្តស្្រនាេមី្រនាល់

រ្រស់គាត់។

ែ៊ីថានបាន្ ្រ់បផ្តើមែ្ិស្នម្តងបេៀត។្រ៉ុអន្ត

បលើកបនរះគជាបពលបដើម មីអថ្ងែុំែរគុែ។◼

អ្នកនិពន្ធរស់ដៅរដ្ឋយូថ្េ៍ស.រ.អា។

របេ់អ៊ីថាន



លបីអាហូណា

«រកសាប�បញ្ញត្ិ។ដងោះនាំឲ្យមានសុវត្ថិភាព

និ្ក្រីសុខស្ន្»(បសៀ ប ចបបមៀងកុម្រ

១៤៦)។

អាណាបានេុំោ្រន្រះ

នុំថត្មី មួយម្៉ាត់

ចុងបបកាយរ្រស់ខ្លួន។វាេន់

ប�ើយ ញ់។អាណាចូលចិត្ត

្រន្រះនុំថត្មី រ្រស់ជមីដូននាង

ណាស់។វាជាអាហរបពលបពឃឹក

ដល្អ្រុំផុត។

អាណាបានបមើលជមីដូនអា្រ៊ុយ  ង្ ន។

វាដូចជាបពឃឹក្ ម្ម បផ្សងបេៀតអដរ។្រ៉ុអន្តម្នែ្វមី

មួយអដលមិនដូចគានាប ើយ។

អា្រ៊ុយ អតងបដើរបៅផសារបដើម មីេិញអាហរ។

្រ៉ុអន្តដថបនរះគាត់មិនបៅផសារបេ។ដថបនរះគាមានបបាក់

េិញអាហរប ើយ។

«បតើបយើងនឃឹងញញុំ ែ្វមីបៅដថអស្អក?»អាណាបាន

ការបងឿង ល់។

បបកាយមកអាណាបាន្ ុំ។នាងបានដឃឹងពមី

កអន្ងអដលម្នបបាក់ខ្រះ យ្រ់មិញនាងបានប ើញ

អា្រ៊ុយ បាន ក់បបាក់បពសូមួយចុំនួនបៅក្ញង

អា សតូចមួយ។

«អា្រ៊ុយ បតើប កយយប ្ចប�ើយអមន

បេ?ប កយយម្នបបាក់េិញអាហរ»។

«បបាក់ែ្វមីបៅ?»អា្រ៊ុយ បានសួរ។

អាណាបានរត់បៅយកបបាក់បនារះ។នាងបាន

បក ញកកា្រូ្រតូចអដលម្នបបាក់កាក់បនារះ។

គលែរី្!គលែរី្!

អា្រ៊ុយ បានញញឃឹម។«បនារះគជាដ យ

មួយភាគក្ញងដ្រ់រ្រស់បយើងបេអាណា។បនារះគជា

បបាក់របស់ង�្់បេ»។

«្រ៉ុអន្តបតើបយើងនឃឹងញញុំ ែ្វមីបៅដថអស្អក?»អាណា

បានសួរ។

អា្រ៊ុយ បាននិយយថា«កុុំបារម្ភែមី»។

«យយបជឿថាបពរះ រ្រិ សួគនឃឹងជួយបយើង»។

បៅបពឃឹក្រនា្រ់អា្រ៊ុយ បានឲ្យអាណានូ ្រន្រះ

នុំថត ម្ី បោតចុងបបកាយ្រង្អស់។បបកាយមក

គាត់បានែងញយចុរះបលើប ែមី។គាត់បានបដរផ្ រូប
គ
ំន
ូរន
ដា
យ
ន
អ
ន
ប្ឌ
ូប
៊ូស
្បី

ប្រាក់ធពេូេប្រាប់

ប្ពលះវរបិតាេួគ៌



ក
ុមា
រ

ពែបក�មបៅបលើរូ្រមួយប�ើយបាននិ ន

បរឿងបបា្រ់កាលពមីគាត់បៅបក្មង។គាត់បមើលបៅ

មិនបារម្ភបស្រះ។

បបកាយមកអាណា សុំប ងបគារះ រ។នាង

បានរត់បៅប្រើក រ។

«ប កែ៊ុុំបពបចូ »

ប កែ៊ុុំបពបចូបាននិយយថា«ែ៊ុុំម្នអារម្មែ៍

ថាែ៊ុុំគួរអតសួរសុខេុកែ្ក ុំងពមីរ»។គាត់បាន

ក់ថង់្រមីបៅបលើតុ។មួយថង់ម្នបម បោត

សបម្្រ់ប្្វើ្រន្រះនុំថត្មី ។មួយថង់បេៀតជា

ស្ច់។មួយថង់បេៀតជា្រអន្បសស់មកពមីផសារ។

អា្រ៊ុយ បាននិយយថា«ែូកូនប្រុស

ជាេមីបស ញ់រ្រស់ម្យបែើយ»។«ម្យនឃឹង

ចុំែិនសម្ស្ច់ប្រ�ិតយ៉ាង ញ់ »

ប កែ៊ុុំបពបចូបាននិយយថា«សម្រ្រស់

អម៉គជាសម្អដល ញ់ជាងបគ្រុំផុតបៅបលើ

ប កបនរះ»។

អាណាបានបសើចប�ើយេរះដដ។

្រនា្រ់មកនាងបាន ្រ់។ម្នែ្វមីមួយបេៀត

អដលនាងចង់ដឃឹង។«អា្រ៊ុយ បតើប កយយ

បានដឃឹងថាប កែ៊ុុំបពបចូនឃឹងមកដថបនរះអមនបេ?

បតើបនារះជាមូលប�តុអដលប កយយពុុំ

បារម្ភឬ?

អា្រ៊ុយ និយយថា«ែត់បេ»។

បៅបពលអដលយយថាយដ យមួយភាគ

ក្ញងដ្រ់រ្រស់យយយយម្នជុំបនឿថា

បពរះ រ្រិ សួគនឃឹងប្រ នពរជ័យដល់យយ។

ប�ើយបេង់ពិតជាបានប្រ នអមន »

អាណាបានឱ្រអា្រ៊ុយ ។នាងម្ន

អារម្មែ៍ថាជាបក្មងបសមីអដលម្នសុ មងល

្រុំផុតបៅក្ញងប្របេសមុិកស៊ក។នាងនិង

អា្រ៊ុយ ម្នបសចក្តមីជុំបនឿបលើបពរះ រ្ិរ សួគ។

តូ បនរះនាងអាចរង់្ុំញញុំ សម្ដ ញ់រ្រស់

អា្រ៊ុយ បានប�ើយ ◼

អ្នកនិពន្ធរស់ដៅក្នញ្រដ្ឋខ្រ៉ូឡាញណាខ្្ដជើ្

ស.រ.អា.។
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ការធ្វើតាមពួកពយាការីនិង
ពួកសាវក

ប្ពលះប ព ការនិងស្ កបដើម មី្របបងៀន

បយើងពមីែ្វមីអដលបេង់ម្នបពរះេ័យចង់ឲ្យ

ដឃឹង។បៅក្ញងបពរះគមមីរបយើងអាចបរៀនែុំពមីព ការ

នានាដូចជាែបែនមីដ�្វនិងយ៉ូអស្រស៊្មី្

បពម ុំងស្ កនានាដូចជាបពបតុសនិង្រ៉ុល។

បយើងម្នព ការនិងស្ កសព្វដថបនរះ

ក



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

ក
ុមា
រ

 រនិយយ�ំនួសប្ពះ។

 ក ុ អាច្នមើលនឃើញពបី

ប្ពលត្ិការណ៍កាលពបីអតបីតកាលបច្្ចនុប្ន្

កាលនិងអនាគតកាល។

 ក រ នបើកសដម្ង(ឬ

បគ្ហាញ)នយើងអំពបីប្ពះ្ន្ទៈរបស់ប្ពះ។

•សមា�ិកននគណៈប្បធ្នទបីមួយគឺជាពយាការីអ្កនមើល្ ុត

និងអ្កទទួលវិវរណៈ។ពួកស្វកក៏ែូច្គ្នាផងដែរ។

•មានដតប្បធ្នននស្សនាច្ប្កប៉ុនណាណះដែលមាន

សិទ្ិអំណាច្មកពបីប្ពះនែើម្បីែលកនាំស្សនាប្កទាំងមូល។

•នតើមានពយាការីអ្កនមើល្ុតនិងអ្កទទួលវិវរណៈនៅរស់

ប៉ុនាមាននាក់ដែលនយើងមានសរុបទាំងអស់ននាះ?

ចដមលែើយ៖១៥

រ ក ុ

ក រ រ

ពយាការីគឺែូច្ជាមនុស្សមានាក់ដែលឃ្លាំនមើលពបីនលើប៉ម(សូមនមើលទំព័រ

ទបី៣៨ផងដែរ)។នលាកអាច្នមើលនឃើញពបីនប្គ្ះថានាក់ដែលនលងនកើត

នឡើងនហើយប្រាប់នយើងពបីរនបៀបនែើម្បីមានសុវត្ថិភាព។នលាក�ួយ

នយើងឲ្យនែើរតាមប្ពះនយស៊ូវប្គបីស្ទ។

ុ

រ

ររ

ពយាការីរបស់នយើងសពវនថ្ងននះគឺប្បធ្នថូមា៉ាសនអសម៉នសុន។ននះគឺជាច្ំណុច្មួយច្ំនួនដែលនលាក

រាននស្ើសុំឲ្យនយើងន្វើ។

•ន្វើតាមគំរូរបស់ប្ពះនយស៊ូវនហើយប្សឡាញ់មនុស្សប្គប់គ្នា។

•ថាវាយែគ្វាយមួយភាគក្នុងែប់នហើយបរិចាចាគែល់មូលនិ្ិសប្មាប់អ្កផសាយស្សនា។

•កុំនមើលដខ្សភាពយន្ទូរទស្សន៍និងប្បព័ន្ផ្សពវផសាយនផ្សងនទៀតដែលមិនល្អ។

•សូមដាក់រូបភាពប្ពះវិហ្របរិសុទ្មួយនៅប្គប់បន្ទប់នែកនបីមួយៗ។

•សិកសាសុន្ទរកថាសន្ិសបីទទូនៅនានា។

•នៅសួរសុខទុក្ខចាស់�រនហើយន្វើជាអ្ក�ិតខ្ងល្អ។

នរើសកិច្្ចការមួយមកពបីប្ជបីននះដែលអ្កអាច្ន្វើក្នុងដខននះ។នតើអ្កនលងន្វើអវបីខ្ះ?◼



អាលម្៉ាគជាសង្េុចរិតម្នាក់រ្រស់បស្តចែបែ។ប កបានស្្រ់ព ការអា្រ៊ីណាដដ្របបងៀនែុំពមីបពរះ្រ ត្តិ។អាលម្៉ាបានដឃឹងថាប កគួរអត

ផ្លាស់្រ្តតូរជមី ិតរ្រស់ខ្លួនប�ើយប្្វើ មបពរះជាជាងប្្វើែុំបពើេុចរិត។ប កបានកត់េុកនូ ែ្វមីអដលអា្រ៊ីណាដដបាន្របបងៀន។ប កបាន្ ្រ់បផើម

្របបងៀនដុំែឃឹងល្អដល់មនុស្សដដេបេៀត។បបកាយមកប កម្នបគួស្រប�ើយបាន ក់ប មារះកូនប្រុសរ្រស់ប កម្នាក់ថាអាលម្៉ា។

រ ុរ ក រ រ
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□សូមទនន្ទញម៉ូស្យ១៨:៩។

□សូមសរនសរឬគូសអវបីមួយដែលពយាការីរានមាន

ប្បស្សន៍នៅក្នុងសន្ិសបីទទូនៅ។

□សូមនរើសយករនបៀបមួយដែលអ្កអាច្ផាលាស់ប្ូរឲ្យ

រានកាន់ដតប្បនសើរនឡើង។សូមពយាយមន្វើវានៅក្នុង

ដខននះ។

□ខ្នុំសំណូមពរែល់ខ្លួនឯងនែើម្បី...

ខ្នុំរានកំពុងនលងជាអ្កចាំទបីនហើយ

ខ្នុំនលងរានល្អណាស់។នប្កាយ

មកខ្នុំរានចាំថាខ្នុំប្តូវដតដប្បច្ិត្

ច្ំនរាះការនិយយមិនល្អកាលពបី

ម្សិលមិញ។ខ្នុំគួរដតដប្បច្ិត្ប៉ុដន្ខ្នុំ

កំពុងដតប្បកួតរាល់។នប្កាយមក

ខ្នុំរានច្ងចាំពបីនរឿងមួយ។អ្កអាច្

អ្ិស្ឋាននទាះអ្កនៅទបីណាក៏នដាយ!បនាទាប់ពបីខ្នុំរានអ្ិស្ឋាន

ខ្នុំមានអារម្មណ៍ល្អថាខ្នុំរានដប្បច្ិត្។

រ ុ រ រ

មា

អាលរា៉ារានបប្បចិ�្

កាត់បត់នហើយរកសាកាតសំណូមពរននះ!

ោម៉នប៊ីអាយុ៨ឆ្នាលំរដ្ឋយូថា�៍ស.រ.អា.



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

ក
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អាលម្៉ាបាន ក់ខ្លួនពមីបស្តចែបែដេុចរិតនាកអន្ងសុខស្ន្តមួយអដលប ថាេឃឹក

មរមន។មនុស្សជាបបចើនបានមកស្តា្រ់អាលម្៉ា្របបងៀនដុំែឃឹងល្អ។ពួកបគចង់

បជមុជេឃឹក។បៅបពលអាលម្៉ាបានបជមុជេឃឹកពួកបគបនារះពួកប្រជាជនបានប្្វើបសចក្តមីសន 

ឬបសចក្តមីស ដូចគានាអដលបយើងប្្វើបៅបពលបយើងបជមុជេឃឹក។ែ្កអាចអាន្រអនមែុំពមីែុំពមី

ការសន  ុំងបនរះបៅេុំព័រ្រនា្រ់។◼
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អ្កអាច្នរាះពុម្ជានប្ច្ើនច្បាប់នទៀតតាមរយៈនគហទំព័រliahona.lds.org។

រ រ

ក រ

រ មា
បនាទាប់ពបីអ្កអានវគ្គបទគម្បីររួច្សូមផាត់ពណ៌នលើដផ្កមាន

ច្ុះនលខប្តូវគ្នាអំពបីទលកមរមន!

ម៉ូស្យ២១:១៤–១៦,៣២–៣៥

ម៉ូស្យ២២:២,១០–១៦

ម៉ូស្យ២៤:៨,១០–១៤

ម៉ូស្យ២៧:៨,១១,១៨–២៤

ម៉ូស្យ២៧:៣០–៣៧

ម៉ូស្យ២៨:៣,៥–១៥,២០

អាលមា៉ា៨:១១–១៦,១៨–២៧

អាលមា៉ា១១:៣៨–៤៦

១ ៥

៦

៦
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លបីអាហូណា
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អា្រ៊ីណាដដគជាព ការ។ប កបាន្របបងៀន

មនុស្សឲ្យបជឿបលើបពរះបយស៊ូ ប�ើយ ្រ់ប្្វើេបង្វើ

អាបកក់។បស្តចេុចរិតមួយែងប មារះែបែបានខ្ល់នឃឹង

ែ័្រ៊ីណាដដ។ែបែមិនចង់អប្រចិត្តប ើយ។

អាលរា៉ាប្្រមុ្រទឹកមនុេ្សជាធប្ចើនន្ក់

្រុរសម្នាក់ប មារះអាលម្៉ាបានបជឿបលើ

ែ័្រ៊ីណាដដ។ប កបានរត់បគចខ្លួនប�ើយ

ក់ខ្លួនពមីបស្តចអដលខ្ល់បនារះ។ប ក

ម្នអារម្មែ៍បស្កស្តាយចុំបោរះេបង្វើអដលប្្វើ

ខុសប�ើយប កបានអប្រចិត្តគដូចជាែ្វមីអដល

អា្រ៊ីណាដដបាន្របបងៀន។



 ដខនមស្ឆ្នាំ២០១៦

ក
ុមា
រ

ប្រជាជនបានេរះដដប យក្តមីែុំែរ។

ពួកបគបានសន បដើម មីលួងប មែ្ក

ដដេ។ពួកបគបានសន ថាបស ញ់បពរះ

និងបបា្រ់ែ្កដដេបេៀតែុំពមីបេង់។ពួកបគ

បបតៀមខ្លួនជាបបសចបដើម មីេេួលពិ្មី្រុែ្យ

បជមុជេឃឹក។

មនុស្សជាបបចើនបានមក

ស្តា្រ់អាលម្៉ា្របបងៀនែុំពមី

បពរះបយស៊ូ បគមីស្។អាលម្៉ាបាន្របបងៀន

ថាប្រសិនប្រើពួកបគបានអប្រចិត្តប�ើយប្្វើ ម

បពរះបយស៊ូ បនារះពួកបគអាចបជមុជេឃឹកបាន។



លបីអាហូណា

អាលម្៉ាបានបជមុជេឃឹកប្រជាជនម្នាក់ម្តងៗ។ពួកបគម្នក្តមីរករាយណាស់អដលបានប្្វើជា

សម្ជិកដនស្សនាចបករ្រស់បពរះបយស៊ូ ។

បៅបពលបយើងបជមុជេឃឹកបយើងប្្វើបសចក្តមីសន ដូចគានាអដលប្រជាជនរ្រស់អាលម្៉ាបាន

ប្្វើផងអដរ។ប�ើយបយើងកាលាយជាសម្ជិកស្សនាចបករ្រស់បពរះបយស៊ូ ផងអដរ 

ដចញមកពរីម៉ូស្យ១៦–១៨។
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រ

ថ្ងៃឈប់េប្រាកជាថ្ងៃដ៏ពិធេេមួយ



លបីអាហូណា

បុរសនិងបស្តមីបគ្រ់រូ្របៅក្ញងស្សនាចបកដនបពរះ

បគមីស្អាចម្នែុំបណាយ នដនបពរះ ិ ែ

រ្រស់បពរះអដលបានបានអចករអលកដល់ពួកបគបស្រ

មបសចក្តមីជុំបនឿរ្រស់ពួកបគនិង មបពរះរាជ្រុំែង

រ្រស់បពរះ។  

បតើម្នែ្កបគ្រ់គានា្រ៉ុនាមាននាក់   អដលអស្វងរក

ែុំបណាយ ន ុំងបនរះអដលបពរះបានសន ប្រ ន

ឲ្យែ្ក?បតើម្នែ្កបគ្រ់គានា្រ៉ុនាមាននាក់អដលបៅបពល

ែ្កឱនក លបៅចុំបោរះបពរះ រ្រិ សួគបៅក្ញងរង្វង់

បគួស្រែ្កឬបៅក្ញងកអន្ងសម្ត់រ្រស់ែ្កប យ

េូលសុុំែុំបណាយ ន ុំងបនរះបតូ បានប្រ នដល់

ែ្កបេ?បតើម្នែ្កបគ្រ់គានា្រ៉ុនាមាននាក់អដលេូល

សូមបពរះ រ្រិ បៅក្ញងបពរះនាមដនបពរះបយស៊ូ បដើម មី

្រ ញបពរះែងបេង់ដល់ែ្ក មរយ ែុំណាចនិង

ែុំបណាយ ន ុំងបនរះ?ឬបតើែ្កបាន្រន្តជមី ិត

ពមីមួយដថបៅមួយដថដូចជា រអដលប្រើកចុរះប ើង

ប យស្របតបចៀកវាប យគាមានបគាលប ែ្វមីប យ

ពុុំែនុ ត្តបសចក្តមីជុំបនឿបស្រះប យចង់បជមុជេឃឹក

ប�ើយកាលាយជាសម្ជិកដនស្សនាចបកប�ើយ

សបម្កបៅក្ញងេមីបនារះប យគិតថាបសចក្តមីសប គារះ

រ្រស់ែ្កបតូ បានធានាប�ើយប យស្រអតែ្កបាន

បជមុជេឃឹកប�ើយឬ?  

  ខ្ញុំដឃឹងថាបពរះម្នបពរះ ន្ បដើម មីព បាល

ែ្ក ថាបេង់ម្នបពរះ ន្ បដើម មីប្រ នែុំបណាយ

នដនការបចរះសបងតដនិ ែែុំបណាយ ន

ឲ្យម្នោក្យសម្តមីដនបបាជាវាងដ ដនចុំបែរះដឃឹង

និងដនការព ករែ៍និងែុំបណាយ នដដេបេៀត

អដល្ ុំបាច់។ប្រសិនប្រើពួកបយើងណាម្នាក់ពុុំល្អ

តបខ្ចារះបនារះវាគជាកាតព្វកិចរ្រស់បយើងបដើម មី

ែ្ិស្នសុុំនូ ែុំបណាយ នបនារះអដលនឃឹងប្្វើឲ្យ

បយើងបានល្អ តបខ្ចារះ។បតើខ្ញុំគាមានភាពល្អ តបខ្ចារះឬ?

ខ្ញុំគាមានភាពល្អ តបខ្ចារះបបចើនណាស់។បតើកាតព្វកិច

រ្រស់ខ្ញុំម្នែ្វមីខ្រះ?ែ្ិស្នបៅបពរះបដើម មីប្រ ន

ែុំបណាយ នបនារះអដលនឃឹងអកតបមូ ភាពមិនល្អ

តបខ្ចារះ ុំងបនារះ។ប្រសិនប្រើខ្ញុំជាមនុស្សអដលម្ន

ដសវងរកអំនណាយទាន

ខ្ងវិញ្ញាណ
មតើ ម្ន អនក ព្ប់ គានា ប៉ុនាមាន នាក់ អដល អសវងរក  

អំមណាយ ទាន ទាំង មនះ អដល ព្ះ បាន សនយា  

ពបទាន ឲ្យ អនក ?

ុ

កុំ�ឃឹងម្នាក់វាជាកាតព្វកិចរ្រស់ខ្ញុំបដើម មីែ្ិស្ន

េូលសុុំនូ បសចក្តមីស្រ ញរសអដលម្នចិត្តែត់្្មត់

ប�ើយកចិត្តល្អ។បតើខ្ញុំជាមនុស្សបចអែន នានមីស

បគអដរឬបេ?វាជាកាតព្វកិចរ្រស់ខ្ញុំបដើម មីអស្វងរក

បសចក្តមីស្រ ញរសអដលជាបសចក្តមីមិនបចអែន។

ដូប្នារះវាគជាែុំបណាយ ន ុំងែស់ដនដុំែឃឹងល្អ។

ែុំបណាយ ន ុំងបនារះគសបម្្រ់បគាល្រុំែង

បនរះ។គាមាននរណាម្នាក់គួរអតនិយយថា«ែូខ្ញុំពុុំ

អាចផ្លាស់្រ្តតូរបានបេបនរះជាេម្លា្រ់រ្រស់ខ្ញុំ»។គាត់

ពុុំបតូ បានប្្វើឲ្យប ើញថាបតូ បៅក្ញងកិចការបនារះប ើយ

ដ ិតប�តុផលអដលថាបពរះបានសន ប្រ នកម្លាុំង

បដើម មីអកតបមូ កិចការ ុំងបនរះប�ើយប្រ នែុំបណាយ

នអដលនឃឹងលរះ្រង់ការែ៍ ុំងបនារះបចញ។ប្រសិន

ប្រើនរណាម្្ក់ខ្វរះបបាជាវាជាកាតព្វកិចរ្រស់គាត់

បដើម មីសុុំដល់បពរះឲ្យប្រ នបបាជាដល់គាត់។ការែ៍

បនរះគវាដូចនឃឹងការែ៍បផ្សងៗបេៀត។វាគជាការបរៀ្រចុំ

រ្រស់បពរះចុំបោរះស្សនាចបករ្រស់បេង់។បេង់ម្ន

បពរះេ័យចង់ឲ្យពួក្ររិសុេបេង់បានល្អ តបខ្ចារះបៅក្ញង

បសចក្តមីពិត។ប យប�តុអតបគាល្រុំែងបនរះបេង់

បានប្រ ននូ ែុំបណាយ ន ុំងបនរះប�ើយប្រ ន

ដល់ពួកែ្កអដលអស្វងរកបេង់បដើម មីឲ្យពួកបគអាច

កាលាយជាមនុស្សល្អ តបខ្ចារះបៅបលើដផ្អផនដមីបនរះប រះប្រើ

ម្នភាពេន់បខសាយក្តមីប យស្របពរះបានសន 

ថាប្រ នែុំបណាយ នអដល្ ុំបាច់សបម្្រ់ភាព

ល្អ តបខ្ចារះរ្រស់ពួកបគ។◼

ដកងស្់ដចញពរីThe Latter- day Saints Millennial Star
នែ្ង�រី២៣ដខដមស្ឆ្នាំ១៨៩៤�ំព័រ២៥៨–៦១ការោក់វណ្ណយុត្

និ្សរដសរជាអក្សរពុម្ងតូវបានដធ្វើដឡើ្តាមប�ោឋាន។ រូប
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ទបីប្បលកសាទបីមួយក្នុងគណៈប្បធ្ន

ទបីមួយ



រ
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រ រ ននកូរ៉ុមននពួកស្វកែប់ពបីរនាក់«I Stand All Amazed»Liahona,ដខវិច្្ិកាឆ្នាំ២០១៥ទំព័រ៩០។

«ខ្នុំន�ឿនៅនលើប្ពះវរបិតាសួគ៌និងប្ពះនយស៊ូវប្គបីស្ទជានិច្្ច។ខ្នុំប្សឡាញ់ពួកប្ទង់តាំងពបីខ្នុំរាននរៀនពបីពួកប្ទង់នពលលុត�ង្គង់

�ិតមាដាយែ៏ល្អរបស់ខ្នុំនពលអានគម្បីរនិងអាននរឿងនានាននែំណលងល្អ។ឥឡូវននះ�ំននឿតាំងពបីនក្មងរបស់ខ្នុំននាះរានរីកច្នប្មើន

កាលាយនៅជាច្ំនណះែលងនិងទបីបនាទាល់អំពបីក្បីប្សឡាញ់របស់ប្ពះវរបិតាសួគ៌ដែលស្ដាប់និងន្្ើយការអ្ិស្ឋានរបស់នយើង»។



មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
មា ុ

មា ុ

មា កុមារ

ទំព័រ
៧២

ទំព័រ
៤៤ការទទួលស្គាល់

មានគន្លះមួយនែើម្បីប្រាប់ពបីភាពខុសគ្នារវាងការកុហក

របស់ស្តាំងនិងនសច្ក្បីពិតរបស់ប្ពះអមាចាស់។

អ  �ក

នតើអ្កធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថានអៀនខ្មាសឬភ័យខ្លាច្

នែើម្បីដច្កចាយែំណលងល្អដែរឬនទ?ននះជារនបៀប

បបីយ៉ាង។

ការធ្វើតាមពួកពយាការី
និងពួកសាវក
នតើច្ំណុច្ណាមួយដែលអ្កអាច្ន្វើនៅក្នុងដខននះនែើម្បី

ន្វើតាមប្បធ្នថូមា៉ាសនអសម៉នសុន?

ក រ

អ�ៀនខ្មាស
ក៏អោយ

ទំព័រ
៦០
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