
សាសនាចម្កនៃម្្រះយយស៊ូវម្្រីស្ទនៃ្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងយម្រោយ•ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧

យ�ើម្រីយ្វើជា្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងយម្រោយ្ ឺ

ម្្ូវខ្យ្វើជាអ្នកម្្ួសម្រាយ

ទំ្័រ២៤,៣០,៥៦,៦៤

យោលរោរណ៍ម្រាំមួយយ៉ាងយ�ើម្រីជួយ្ ួកយយើងឲ្យរោលាយ

ជាម្្ូបយម្ងៀៃខ�លសយ្គ្ររះ�ល់ម្្លឹងទំ្័រ៨

កងទ័្ជំរំស៊ីយ៉ូៃ៖យមយរៀៃស្រី្រីរោរយរៀៃសូម្្ៃឈិង

រោរយ្វើរាម្ ួកបងប្អូៃម្បុសទំ្័រ១៤

អវរីខ�លែ្ញំរាៃយរៀៃអំ្រីរោរសាកល្ងមក្ រី

រោរយ្វើជាឪ្ុករាតាយទំ្័រ៣៤
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 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ១

14	យៅខាងម្្រះអរាចាស់៖យមយរៀៃមក្ រីកងទ័្

ជំរំស៊ីយ៉ូៃ

នដាយដអលន�ើរដាវី�នអដបែណា

មេម�ៀនដ៏មានតមេលៃនានាេកពីកករុេមនះដដលបាន

ម្វើដំម�ើ�ចមាងាយ១៤៥០គីឡូដេែកតមដើេ្ីជួយ

ពួកប�ិសរុទ្ធដដលជាបងប្ូន�បស់ពួកមគ។

24	រោរយរៀៃសាតាប់៖សាខាខ�លរាៃ្ ូជសាសៃ៍ចម្មុរះ

�ំបូងយ្យៅអា្ហវឈិកខាង្ ្អូង

នដាយមា៉ាែមា៉ាកបបស៊ីែនិងនជមស៍នហារលនបស៊ីក

អំឡុងមពលមនកា�បំដបកពូជសាសន៍ពួកប�ិសរុទ្ធ

ទាំងមនះបានម�ៀនកសឡាញ់គ្នាមៅមពលពួកមគ

បានចាប់ម្តើេសាតាប់យល់និងរាប់អានគ្នា

មៅវិញមៅេក។

28	រោរផ្រះផសាម្បយទស�៏ជាទរីម្សឡាញ់៖

យសចក្រីជំយៃឿរបស់ជូយលៀរា៉ាវីមយបឡា

នដាយមា៉ាថាយនខនហៀស

មទាះបីជាមានមសាកនាកេ្មមៅក្ុងជីវិតគ្ត់កតី

មៅទីបំ្រុតជូមលៀមា៉ាវីេមបឡាបាន�កម�ើញនូវ

ភាពសរុខសានត។

លមីអាហូណាដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧

សារលិខិែ

4	 សារលឈិែឈិ្្ ណៈម្បធាៃទរីមួយ៖

រគ្វោៃ់នៃរោរស៊ូម្រាំយដាយហ្ម្់ច្់

នដាយបបធានហិនរីបស៊ីអាវរីង

7	 សារលឈិែឈិ្បយម្ងៀៃសួរសុែទុក្ខ៖

យ�ើម្រីឲ្យយ្រាៃរួមោនាខ្មួយ

អែ្ថបទពិនសសៗ

12	អ្្អូ្យហ្ុ�៏្ ឈិ្

នដាយែុនដអល.នសៀរល៍

កា�ជាសះមស្ើយ�បស់មបា៉ាឡាគឺជាអព្ូតមេតរុ

េួយបែរុដនតអព្ូតមេតរុដដលកាន់ដតអសាចា�្យជាងមនះ

មៅមទៀតមនាះគឺ�មបៀបដដលកពះអង្គសម្គ្រះបាន

ផ្លាស់បតូ�ដួងចិតត�បស់កគួសា�គ្ត់។

យៅយលើម្កបមុែ

រូបថត	របស់	គ្រួសារ	អ្នកគតរួសគរាយ	នៅក្ននុង	គបនេស	បូលីវី	នោយ	

នេសលី	និលសុន	។	

4 30	យ�ស៊ីយ�ើយរៀយ៉ាខញស្៖អ្នកម្្ួសម្រាយក្នញង

ចំយោម្ ួកម្ស្រី

នដាយក្មីនែុន�មីបគមីស្មីនសិន

តាេ�យៈកា�ម្វើតាេសរុបិននិងកា�បំ្រុសគំនិត

មដស៊ីម�ើម�ៀយ៉ាដញស្សបាន�កម�ើញកទព្យសេ្តតិ

ដ៏មានតមេលៃបំ្រុត�បស់គ្ត់។

34	រោរចឈិញ្ឹមបរីរាច់កូៃម្បុសរបស់យយើងក្នញងភា្ជា

ន�្ូជាមួយម្្រះ

នដាយខាមមីបកូកសតែនុន

កា�មេើលដែទាំកូនកបរុស�បស់ខ្ុំដដលមានជំងឺ

ADHD្្ងន់្្ង�ហាក់បីដូចជាកា�សាកល្ង

េួយដដលេិនមចះចប់េិនមចះមេើយ។មតើខ្ុំកតូវ

ម�ៀនអវីអំពីម�ឿងមនះ?

ដផ្កនានា

8	 រោរបយម្ងៀៃរាមរយបៀបរបស់ម្្រះអង្គសយ្គ្ររះ៖

ម្្ូបយម្ងៀៃខ�លជួយសយ្គ្ររះម្្លឹង

នដាយបបាយអិននហនបបូវ

38	រោរបគ្ហាញអំ្រីយសចក្រីជំយៃឿ៖យមើរីឡអូវីសឈិៃយ្

លរីយ្រីយបៀរ៉ូ

40	សំយឡង្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងយម្រោយ

80	លុរះម្រាជួបយទៀ្៖្ួកយ្្ ឺជាម្កុមរយទរះ

ចុងយម្រោយយ្

នដាយបបធាននជរ៉ូបស៊ីនកាលាកជុញ្័រ



??

២ លមីអាហូណា

44	�ំណឹងខ្មួយ្ ្់ខ�លរាៃសយ្គ្ររះែ្ញំ

នដាយស្ស៊ូហូតាកាយ៉ាមា៉ាបានបបាប់ែល់អាណា

លមីសាកាលាកម៉ូឡិន

ខ្ុំមានកា�បាក់ទឹកចិតតនិងឯមកា។មតើខ្ុំអាច�ក

បានកលយា�េិតតដដ�ឬមទ?

48	រោរយ�ើរ្ួក្នញងឈុ្�៏សំខាៃ់បំផុ្

នដាយអាននមីមា៉ាក់ខរមមីកបូនននើរ

ខ្ុំមានចិតត�ំម�ើបមដើេ្ីមដើ�តួដ៏សំខាន់មៅក្ុងម្ខោន

—�េូតដល់ខ្ុំបានអានអត្ថបទសាច់ម�ឿងមនាះ។

យុវមជ្ឈិមវ័យ

50	រឹងបុឹងយ្ញមួយសរាតាហ៍

មតើពិ្ីសាកកាេែង់មានអត្ថន័យដបបណា

ចំមោះអ្ក?

54	ចយមលើយមក្ រីថ្នាក់�ឹកនាំនៃសាសនាចម្ក:

រយបៀបទទួលរាៃទរីបនាទាល់

នដាយដអលន�ើរដាល្ិននអកអូក

55	ចំយៅៃឹងយោលយៅ

មតើមយើងវិនិច្័យមោយសរុច�ិតតាេ�មបៀបណា?

មតើកតូវនិយយអំពីកា��៍អាសកគ្េជាេួយ

ប៊ីស្សព�បស់ខ្ុំឬ?

56	�ំយណើរម្្ួសម្រាយរបស់អ្នក—�ំយណើរ្ ឈិ្ម្រាក�

្ុំខមៃម្ប�ឈិ្យឡើយ

នដាយនអើរ៉ុនអិលដវ៉ស

ពួកអ្កកតួសកតាយបច្ុប្ន្មនះម្វើតាេ

កពះមយស៊ូវកគីស្ទ។

60	ចយម្មៀងមួយបទសម្រាប់រា៉ាណុៃ

នដាយរីឆ្�អិមរ៉មនមី

មា៉ា�ុនឈឺមេើយពរុំអាចសដេតងបានមឡើយបែរុដនត

េិតត�កតិ�បស់នាងពរុំបានបំម�លៃចនាងមឡើយ។

63	ប័ណ្ណម្បរោស:ចូរយឡើងឲ្យរោៃ់ខ្ែ្ពស់

យុវវ័យ

64	ផលអូវយៅរោៃ់ស៊ីយ៉ូៃ

នដាយនជសស៊ីកាឡសិន

មា៉ា�ីកតូវនាំកគួសា�នាងមៅ�េូតដល់កជលង�្ំ

សលត៍មលកមោយខលៃលួននាងផ្ទាល់។មតើនាង

អាចម្វើវាបានដដ�ឬមទ?

68	្ មអា្រសម្រាប់្ យារោរី

នដាយនរ៉នបកានជខាលសុន

ស៊ីលីអូទីឃ្លានបែរុដនតនាងចង់តេអាហា�សកមាប់

កបធាន�ឹេបឹល។

70	ម្ជុងមួយនៃសំណួរ:យ្ើែ្ញំ�ឹងថ្ែ្ញំ្ ំល្មមៃឹង

ចាប់យផ្ើម្ មអា្ររាៃយដាយរយបៀបោ?

71	រោរបញ្ំង្ ៃលឺរបស់អ្នក

នដាយដអលន�ើរឡារីនអសខាន�ើរ

អ្កអាចម្វើគំ�ូអំពីកពះកគីស្ទេិនថាអ្កមៅ

មក្មងមឡើយ។

72	រោបូបលុយយវទមៃ្ដ

នដាយអាមា៉ានដាវ៉ែនធើរ

មតើកា�យកកាបូបលរុយកតឡប់មៅវិញ

ពិតជាម្វើឲ្យមានកា�ផ្លាស់បតូ�ដ៏្ ំេួយឬ?

74	ចយមលើយមក្ រីសាវក:យ្ើម្កុមម្បឹកសាម្្ួសារជាអវរី?

នដាយដអលន�ើរអិមរ័សុលបាឡឺែ

75	រូបភា្ម្បវ្្ឈិសាសនាចម្ក:ទរីម្កុងែឺ្ឡង់

ៃឈិងចបាប់ពាក្យសម្រីនៃម្រាជាញាវាងនវ

76	យរឿងអំ្រីម្្រះយយស៊ូវ:ម្្រះយយស៊ូវរាៃម្បរាៃ

អា្រ�ល់មៃុស្ជាយម្ចើៃ

នដាយគមីមវិបនរៀែ

79	ទំ្័រផា្់្ ណ៌:ែ្ញំចូលចឈិ្្អាៃម្្រះ្ម្ពរីរ
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៤ លមីអាហូណា

កាលខ្នុុំ	នៅជា	យុវជន	ខ្នុុំបាន	បនគរើ	នៅក្ននុង	សាសនាចគក	ជា	េីគបរឹកសា	

របស់គបធាន	រណ្ឌល	ដ៏	វាងវវ	ររួយ	រូប	។	គាត់	បានព្យាយារ	បនគងៀន	

ខ្នុុំ	ជានិច្ច	។	ខ្នុុំ	ចាុំថា	មាន	គគាររួយននាះ	គាត់	បានផ្តល់	ដុំបូនាមាន	ដល់	

ខ្នុុំ	ថា	៖	«	កាលណា	អ្នក	ជរួប	នរណា	មានាក់	សូរ	គបគព្រឹត្តនរឹង	ព្រួកន្	ដូច	ព្រួកន្	កុំព្ុង	មាន	

បញ្ហា	ធ្ងន់ធ្ងរ	ន�ើយ	អ្នក	នរឹង	នធវើ	នរឿង	គតរឹរគតូវ	បាន	ដល់	ជាង	ពាក់កណាតាល	នៅ	ន�ើយ	»	។	

កាលននាះ	ខ្នុុំ	្ ិត	ថា	គាត់	មាន	ភាព្េុេិដ្ិនិយរ	ណាស់	។	ឥេូវននះ	វា	ជាង	50	ឆ្នាុំ	

ន�ើយ	ខ្នុុំ	អាច	ន�ើញ	ថា	គាត់	យល់	ដរឹង	ព្ី	ព្ិភព្នោក	និង	ជីវិត	ននះបានយា៉ាង	ចបាស់	។

នយើង	ទាុំងអស់	គានា	គបឈររុខ	នរឹង	ការសាកល្បង	នានា	—	ជរួនកាល	វា	ព្ិតជា	

លុំបាក	�រួសគបមាណ	។	នយើង	ដរឹង	ថាគព្ះអមាចាស់	េុក	ឲ្យ	នយើង	ហ�លឆ្លងកាត់	

ការសាកល្បង	នានា	នដើរ្បី	ឲ្យ	នយើង	អាចដុសខាត់ខ្លលួននយើង	ឲ្យ	គបនសើរ	នេើង	និងឲ្យបាន	

ល្អឥតនខាចាះ	គបនយាជន៍	ឲ្យ	នយើង	អាច	រស់នៅជាររួយ	គេង់	ជានរៀងរ�ូត	។

គព្ះអមាចាស់	បាន	បនគងៀន	ព្យាការី		យ៉ូហសប	ស៊្មីធ		នៅក្ននុង	្ ុកលីនប៊មីធី	ថា	រង្វាន់	

សគមាប់	ការស៊ូគទាុំនោយ	�្ត់ចត់នៅនរឹង	ការសាកល្បង	របស់	នោក	នរឹង	ជរួយ	នោក		

ឲ្យ	មាន	្ ុណសរ្បត្តិ	គ្ប់គគាន់	សគមាប់	ជីវិត	អស់កល្ប	ជានិច្ច	៖

«	បុគត	នយើង	នអើយ	ចូរ	មាន	នសចក្ី	សុខសាន្ត	ដល់	គព្លរឹង	បុគត	ចុះ	នសចក្ី	េុំនាស់	

និង	នសច	ក្ី	លុំបាក	របស់	អ្នក	ននាះ	គគាន់	ហត	ររួយ	ហភ្លត	ប៉ុនណាណះ	នេ

ន�ើយ	ខណៈ	ននាះ	នបើសិនជា	អ្នក	ស៊ូគទាុំ	ការណ៍	ននាះ	នោយ	�្ត់ចត់	ននាះ	គព្ះ	គេង់	

នរឹង	តនរកើង	អ្នក	នេើង	នៅ	សាថាន	ខ្ពស់	»	(	្.	និង	ស.	121:7–8	)	។

នយើង	ជរួបគបេះ	នរឿង	ជានគចើន	នៅក្ននុង	ជីវិត	ននះ	ហដល	វា	ហាក់បីដូចជា	លុំបាក	ឲ្យ	

នយើង	ស៊ូគទាុំ	នោយ	�្ត់ចត់	បាន	។	វា	នគបៀប	ដូច	នៅនរឹង	គ្រួសារ	ររួយ	ហដល	ព្រឹងហផ្អក	នលើ	

ការោុំដុះ	នព្ល	គាមាន	នភ្លៀង	ធាលាក់	អញ្ចរឹង	ហដរ	។	ព្រួកន្	អាច	ឆ្ងល់	ថា	«	នតើ	នយើង	អាចស៊ូគទាុំ	

បាន	យូរ	ប៉ុណាណ	នៅ	?	»	វា	នគបៀប	ដូច	នៅនរឹង	យុវជន	មានាក់	ហដល	បាន	គបឈរ	រុខ	េប់េល់	

នរឹង	េនងវើ	នសាមាកនគគាក	និង	ការល្បលួង	ហដល	កុំព្ុង	ហត	នកើននេើង	។	វា	នគបៀប	ដូច	នៅនរឹង	

យុវជន	មានាក់	ហដល	កុំព្ុងព្ុះពារ	េេរួល	ការអប់រំ	ឬ	ការបុំពាក់បុំប៉ន	នានា		ហដល	គាត់	

គតូវការ	សគមាប់	ការង្រររួយ	នដើរ្បីឧបត្ថរ្ភភរិយា	និង	គ្រួសារ	។	វា	នគបៀប	ដូច	នៅនរឹង	

រនុស្ស	មានាក់	ហដល	ព្ុុំ	អាចរក	ការង្រ	នធវើ	បាន	ឬ	បុ្្គល	មានាក់ហដល	បាត់បង់	ការង្រជានគចើន	

ខណៈហដល	អាជីវករ្	នានា	គតូវបានបិេទាវារ	ឈប់	ដុំនណើរ	ការ	។	វា	នគបៀប	ដូច	នៅនរឹង	

អស់	អ្នក	ហដល	គបឈរ	រុខ	ជាររួយ	នរឹង	ការគេុឌនគទារវន	សុខភាព្	និង	កមាលាុំង	រូបកាយ	

ហដលវា	អាច	នកើត	ទាុំង	ក្ននុង	វ័យ	នក្ង	ឬ	វ័យ	ចុំណាស់	របស់	ព្រួកន្	ឬ	ដល់	អស់	អ្នក	ហដល	

ព្រួកន្	គសឡាញ់	។

ប៉ុហន្ត	គព្ះ	ហដល	នព្ញ	នោយ	ក្តីគសឡាញ់	ព្ុុំ	បាន	ោក់	ការសាកល្បង	ហបប	ននាះ	

	នៅ	ចុំនពាះ	រុខ	នយើង	នដើរ្បី	គគាន់ហតដរឹង	ថានតើ	នយើង	អាចស៊ូគទាុំនរឹង	ការលុំបាកននាះបាន	

ឬ	អត់	ននាះ	នេើយ	ផ្នុយ	នៅវិញ	្ ឺ	នដើរ្បី	នរើល	ថា	នតើ	នយើងអាច	ស៊ូគទាុំ	នរឹង	ការលុំបាក	ទាុំង	

ននាះ	បាន	�្ត់ចត់	ប៉ុណាណ	ន�ើយ	ហគប	កាន់ហត	គបនសើរ	នេើង	។

្ណៈគបធាន	េីររួយ	បាន	បនគងៀន	ហអលនឌើរ	បា៉ាលី	ភី	គបាត្ត	(	1807–57	)	

នព្ល	នោក	គតូវ	បាន	នៅឲ្យ	នធវើ	ជា	សមាជិក	ក្ននុង	កូរ៉ុរ	វន	ព្រួក	សាវក	ដប់ព្ីរ	នាក់	ថ្ីនថាមាង	

ដូចននះ	៖	«	អ្នក	គតូវបាន	នគជើស	ឲ្យ	បនគរើ	នៅក្ននុង	បុព្វន�តុ		ររួយ	ហដល	តគរូវ	ឲ្យ	អ្នក	

មាន	ការន្តោតចិត្ត	េុកោក់	ទាុំងគសុង	.	.	.	កាលាយ	ជា		តរួ	គព្រួញ	ហដល	ខាត់	រំលីង	។	.	.	.	

អ្នក	គតូវហត	ស៊ូគទាុំ	នរឹង	ការលុំបាក	ការនធវើ	កិច្ចការ	និង	ការសាកល្បង	ជា	នគចើន	នដើរ្បី	

គតូវបានដុស	ខាត់	ឲ្យ	បាន	ល្អ	ឥតនខាចាះ	។	.	.	.	គព្ះវរបិរាសរួ្៌	របស់	អ្នក	តគរូវនូវ	អវីៗ	ទាុំង	

ននះ		វាលហគស	្ ឺ	ជា	របស់	ផងគេង់	កិច្ចការ	ននះ	្ ឺ	ជា	របស់	ផងគេង់	ន�ើយ	គេង់	នរឹង	.	.	.	

នធវើ	ឲ្យ	ចិត្ត	អ្នក	រីករាយ	នេើង	.	.	.	ន�ើយ	គេង់	នរឹង	គាុំគេ	អ្នក	»	។ 1

នៅក្ននុង	្ រ្ពីរ	ន�នគព្ើរ	ប៉ុល	និយាយ	អុំព្ី	ផលហផ្ល	វន	ការស៊ូគទាុំ	នោយ	�្ត់ចត់	

ដូចននះ	៖	«	កាល	ណា	នយើង	គតូវ	នសចក្តី	្ ចាញ់្ចាល	ននាះ	នរើល	នៅ	ដូច	ជា	គព្រួយ	ណាស់	

រិន	ហរន	សបបាយ	នេ	ហត	នគកាយ	រក	ននាះ	នេើប	បនងកើត	ផល	ដ៏	សុខ	សាន្ត	វន	នសចក្តី	

សុចរិត	ដល់	អស់	អ្នក	ណា	ហដល	គតូវ	រង	គទាុំ	ននាះ	វិញ	»	(	ន�នគព្ើរ	12:11	)	។

ការ	សាកល្បង	និង	េុក្ខលុំបាក	របស់	នយើង	ផ្តល់	ឱកាស	ឲ្យ	នយើង	នរៀន	និង	រីកចនគរើន	

ន�ើយ	វា	អាច	្ លាស់ប្តូរ	លក្ខណៈ	របស់	នយើង	បាន	។	គបសិននបើ	នយើង	អាច	ហបរ	នៅ	រក	

គព្ះអង្គសន្ង្រះ	អុំេនុង	នព្ល	វន	ការសាកល្បង	ដ៏	លុំបាក	របស់	នយើង	ននាះ	គព្លរឹង		

នយើង	អាច	គតូវ	បាន	ដុស	ខាត់	នៅនព្ល	នយើង	ស៊ូគទាុំ	។

យដាយម្បធាៃ

ហឈិៃរីប៊ីអាវរិង

ទមីបបឹកសាទមីមួយក្នុង

គណៈបបធានទមីមួយ

រគ្វាន់នន

សារលឈិែឈិ្្ ណៈម្បធាៃទរីមួយ

ការស៊ូទ្រាំ
ដោយហ្មត់ចត់



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ៥

រោរបយម្ងៀៃយចញ្ រីសារលឈិែឈិ្យៃរះ

នយើ
ងទាំងអស់គានាមានឧបសគ្គដែលសាកល្ងនសច្កតែមីជំននឿនិងសមែ្ថភាពក្នុងការសស៊ូបទាំរបស់នយើង។សូមពិចារណាអំពមីែបមូវការនិងឧបសគ្គ

នានារបស់អស់អ្កទាំងឡាយណាដែលអ្កបនបងៀន។ពមីមុនការសួរសុខទុក្ខអ្កអាច្អធិសាឋានសូមការដណនាំឲ្យែឹងអំពមីរនបៀបជួយពួកនគ

ឲ្យសស៊ូបទាំនដាយហ្ែ់ច្ែ់បានកាន់ដែបបនសើរនឡើង។អ្កអាច្គិែអំពមីការពិភាកសាទាំងនគាលការណ៍និងខគម្មីរនានាដែលបបធានអាវរិងបានដថ្ងរួមទាំង

ការអធិសាឋានការបនបមើនិងការនគារពបពះបញ្ែតែិ។អ្កក៏អាច្ដច្កចាយបទពិនសាធន៍ផ្ទាល់ខ្បួនអំពមីរនបៀបដែលអ្កបានទទួលពរក្នុងរនបៀបមួយដែលបាន

ជួយអ្កឲ្យសស៊ូបទាំនដាយហ្ែ់ច្ែ់។

ន�តុដូនចានាះ	ន�ើយ	កិច្ចការ	ដុំបូង	ហដល	គតូវ	ចងចាុំ	

ននាះ	្ ឺ	អធិសាឋាន	ជានិច្ច	(	សូរនរើល	្.	និង	ស.	

10:5;	អាលមា៉ា	34:19–29	)	។

េីព្ីរ	គតូវ	ព្យាយារ	បន្ត	នគារព្	គព្ះបញ្ញត្តិ	—		

នទាះបី	ជា	មាន	ការជុំទាស់	ការល្បលួង	ឬ	បញ្ហា		

ស្នុ្សាមាញ	នៅ	ជុុំវិញ	នយើង	ក្តី	(	សូរនរើល	រ៉ូសាយ	

4:30	)	។

នរឿង	សុំខាន់	េី	បី	ហដល	គតូវ	នធវើ	ននាះ	្ ឺ	បនគរើ	គព្ះអមាចាស់	

(	សូរនរើល	្.	និង	ស.	4:2;	20:31	)	។

នៅក្ននុង	ការបនគរើ	របស់	នោក	នៅហាវាយ	នយើង		

បាន	សារល់	ន�ើយ	គសឡាញ់	គេង់	កាន់ហត	ខាលាុំង	។	

នយើង	នរឹង	ចាប់នផ្តើរ	េេរួល	សារល់	ឥេ្ិព្ល	របស់	

គព្ះអង្គសន្ង្រះ	និង	ឥេ្ិព្ល	វន	គព្ះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	

នៅក្ននុង	ជីវិត	នយើង	គបសិននបើ	នយើង	ព្យាយារ	ក្ននុងការ	

អធិសាឋាន	និង	ការបនគរើ	នោយ	នសាមាះគតង់	។	ព្រួកនយើង	

ជានគចើន	នាក់	ធាលាប់	េេរួល	ឱកាស	បនគរើ	ទាុំង	ននាះ	ន�ើយ	

េេរួល	អាររ្ណ៍	វន	ភាព្	ជា្ូកន	ននាះ	។	គបសិននបើ	

អ្នកគតេប់	នៅ	្ ិត	អុំព្ី	គគា	ននាះ	វិញ	ននាះ	អ្នក	នរឹង	ចាុំ	ថា		

អ្នក	មាន	ការ្លាស់ប្តូរ	។	ការល្បលួង	ឲ្យ	នធវើ	អាគកក់	ហាក់ដូច	

ជា	មាន	តិចតរួច	។	បុំណង	គបាថានា	នធវើ	ល្អ	បាន	នកើន	នេើង	។	

អស់	អ្នក	ហដលសារល់	អ្នក	ចបាស់	ជាងន្	និង	អស់	អ្នក	

ហដល	គសឡាញ់	អ្នកអាច	និយាយ	ដូចននះ	៖	«	អ្នក	មាន	

ចិត្ត	សប្បនុរស	ន�ើយ	មាន	ការអត់ធ្ត់	នគចើន	។	អ្នក	ហាក់	

ដូច	ជា	ព្ុុំ	ហរន	ជា	រនុស្ស	ដូច	កាល	ព្ីរុន	»	។

អ្នក		ព្ុុំ	ហរន	ជា	រនុស្ស	ដូច	កាល	ព្ីរុន	នេើយ	។	អ្នក	

គតូវបាន	្ លាស់ប្តូរ	រាររយៈ	ដង្វាយ	ធរួន	របស់	គព្ះនយស៊ូវ	

គ្ីស្	នោយសារ	អ្នក	ព្រឹងហផ្អក	នលើ	គេង់	នៅក្ននុង	គគា	វន	

ការសាកល្បង	របស់	អ្នក	។

ខ្នុុំ	សនយា	នរឹង	អ្នក	ថា	គព្ះអមាចាស់	នរឹង	ជរួយ	អ្នក	ក្ននុង	

ការសាកល្បង	នានា	គបសិន	នបើ	អ្នក	ហសវងរក	ន�ើយ	

បនគរើ	គេង់	ន�ើយ	គព្លរឹង	អ្នក	នរឹង	គតូវបាន	ដុសខាត់		

នៅក្ននុង	ដុំនណើរ	ការ	ននាះ	។	ខ្នុុំ	សូរ	អនញជើញ	អ្នក	ឲ្យ	ោក់	

េីេុកចិត្ត	របស់	អ្នក	នលើ	គេង់	នូវ	គ្ប់	ទាុំង	នសចក្តីលុំបាក	

របស់	អ្នក	។

ខ្នុុំ	ដរឹង	ថា	គព្ះ	ជា	គព្ះវរបិរា	មាន	គព្ះជន្	រស់	ន�ើយ	

គេង់	គព្ះសណាតាប់	និង	នឆ្លើយតប	គ្ប់	ការអធិសាឋាន	របស់	

នយើង	។	ខ្នុុំ	ដរឹង	ថា	គព្ះរាជបុគរា	គេង់	គព្ះនយស៊ូវគ្ីស្		

បាន	បង់	វថ្ល	សគមាប់	អុំនព្ើ	បាប	របស់នយើង	គ្ប់	គានា	ន�ើយ	

ថា	គេង់	សព្វ	គព្ះេ័យ	ឲ្យ	នយើង	រក	រកគេង់	។	ខ្នុុំ	ដរឹង	ថា	

គព្ះវរបិរា	និង	គព្ះរាជបុគរា	នរើល	ហថ	ព្រួកនយើង	ន�ើយ	

បាន	នរៀបចុំ	ផ្លូវ	សគមាប់	នយើង	ឲ្យ	ស៊ូគទាុំ	នោយ	�្ត់ចត់		

និង	គតេប់នៅ	ផ្ះ	វិញ	។	◼

កំណ្់ចំោំ

	 1.	Autobiography of Parley Parker Pratt	បាន	

នបាះព្ុរ្ភ	Parley P. Pratt Jr.	(	ឆ្នាុំ	1979	)	េុំព្័រ	120	។



៦ លមីអាហូណា

យុវវ័យ

យផាតា្ចឈិ្្ទុកដាក់យៅយលើម្្រះយយស៊ូវ

នពលនយើងនផ្តាែច្ិែតែទុកដាក់នលើបពះនយសស៊ូវ

ននាះបទង់អាច្ជួយនយើងឲ្យទប់ទល់នឹង

នរឿងលំបាកៗក្នុងជមីវិែ។ការបសឡាញ់អ្កែនទ

ការនគារពបពះបញ្ែតែិនិងការអធិសាឋាននៅកាន់

បពះវរបិតាសួគ៌នៅក្នុងបពះនាមបពះនយសស៊ូវបគមីស្

ទាំងននះគឺជារនបៀបនផ្តាែច្ិែតែទុកដាក់នៅនលើ

បពះនយសស៊ូវ។

សូមគូររូបភាពនៅក្នុងច្ននាលាះទំននរ

រាងកានរ៉ទាំងននាះនែើម្មីឲ្យជួរនែកនិងជួរ

ឈរនមីមួយៗមានរូបភាពនននសច្កតែមីបសឡាញ់

ការអធិសាឋាននិងការបទបញ្ែតែិ។

នដាយសាដមនថាលមីនែុន

អំ
ឡនុងនពលនរៀននៅវិទយាល័យមិែតែភក្ិមានាក់របស់

ខ្នុំមានជំងឺនបា៉ាងសនសឈាមក្នុងខួរកបាលនហើយ

បានសាលាប់នៅនថងៃបនាទាប់។នទាះបមីខ្នុំជាសមាជិក

សាសនាច្បកកតែមីខ្នុំនៅដែមានការលំបាកក្នុងច្ិែតែ។

ខ្នុំបែូវបានបនបងៀននពញមួយជមីវិែរបស់ខ្នុំថាខ្នុំអាច្

គ្កនៅរកបពះវរបិសួគា៌ានិងបពះអង្គសន្គ្រះសបមាប់

នរឿងបគប់យ៉ាងប៉ុដនតែខ្នុំពុំធាលាប់�្ងកាែ់នរឿងដបបននះ

ពមីមុននឡើយ។

ខ្នុំបានយំអស់នពលជានបច្ើននមា៉ាងនដាយ

ពយាយមដសវែងរកអវែមីមួយ—អវែមីក៏បាន—ដែល

កុរារ

ផតែល់ភាពសុខសានតែែល់ខ្នុំ។នៅយប់បនាទាប់

ពមីនថងៃដែលគាែ់សាលាប់ននាះខ្នុំបាននបើកនសៀវនៅ

ទំនុកែនម្កើង។នៅនពលខ្នុំនបើកទំព័រនសៀវនៅននាះ

ខ្នុំបាននបើកនៅបទ«សូមគង់នឹងខ្នុំយប់យន់រាបែមី»

(ទំនុក្ នម្កើងទំព័រ៩៧)។ខ្នុំចាប់អារម្ណ៍នឹង

វគ្គទមីបមី៖

សូមេង់នឹងែ្នុំយប់យន់រា្្រី

រា្្រីនឹងដ្បឯនកា

នបើែ្នុំមិនអាច្បាស័យនឹង្ទង់

ឬ្ទង់មិនបានបំភ្ឺ

ែ្នុំខាលាចភាពងងឹ្ថននោកិយ

្េបែ�្តប់នលើផ្ះែ្នុំ។

ឱ!្ពះអង្គេង់នឹងែ្នុំយប់ននះ

នមើលហ្នន៎យប់យន់ែល់នហើយ។

វគ្គននះបាននធវែើឲ្យច្ិែតែខ្នុំសុខសានតែជាខាលាំង។

នបកាយមកខ្នុំែឹងថាបពះអង្គសន្គ្រះមិនបែឹម

ដែអាច្គង់នៅជាមួយខ្នុំនាយប់ននាះប៉ុនណាណាះនទ

បទង់ដថមទាំងបជាបែឹងយ៉ាងច្បាស់អំពមីអារម្ណ៍

របស់ខ្នុំ។ខ្នុំែឹងថានសច្កតែមីបសឡាញ់ដែលខ្នុំមាន

តាមរយៈទំនុកែនម្កើងមិនបគាន់ដែជួយខ្នុំឲ្យ�្ង

កាែ់ការលំបាកនាយប់ននាះប៉ុនណាណាះនទដែដថមទាំង

ជួយខ្នុំឲ្យ�្ងកាែ់ការសាកល្ងនផ្ងៗជានបច្ើនដែល

ខ្នុំបានសស៊ូបទាំ។

អ្កនិពន្ធ�ស់មៅ�ដ្ឋយូថាេ៍ស.�.អា.។

យៅយ្លមឈិ្្របស់ែ្ញំរាៃសាលាប់

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នដា

យ
ន
ែ
អា
ម
័រល

មី

អ្នកអាចទាញយកបទ«សូមេង់

នឹងែ្នុំយប់យន់រា្្រី»នៅនេហទំព័រ
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 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ៧

សារលឈិែឈិ្បយម្ងៀៃសួរសុែទុក្ខ

នសចក្រីជំននឿ

្កុម្េួស្រ

ការសន្គ្រះ

នែើម្មីឲ្យនគបានរួម
គានាដែមួយ

ហអលនឌើ	ឌី	ថត	គ្ីស្តូ�វឺសិន	ក្ននុង	កូរ៉ុរ	វន	ព្រួក	

សាវក	ដប់ព្ីរ	នាក់	បាន	បនគងៀន	ថា	«	គព្ះនយស៊ូវ	

បាន	សនគរច	នូវ	ការររួបររួរ	យា៉ាង	ឥត	នខាចាះ	

ជាររួយ	នរឹង	គព្ះវរបិរា	នោយ	ការចុះចូល	អង្គ	

គេង់	ទាុំងខាង	សាច់ឈារ	និងខាង	វិញ្ញាណ	

នៅរារ	គព្ះឆន្ៈ	របស់	គព្ះវរបិរា	។

.	.	.	គបាកដ	ណាស់	នយើង	នរឹង	រិន	ហរន	ហត	

ររួយ	ជាររួយ	គព្ះ	និង	គព្ះគ្ីស្	នេ	រ�ូត	ទាល់ហត	

នយើង	នធវើ	ឲ្យ	គព្ះឆន្ៈ	និង	ចុំណាប់	អាររ្ណ៍	

របស់	គេង់	កាលាយជា	បុំណង	គបាថានា	ដ៏	ខាលាុំង	បុំផុត	

របស់	នយើង	សិន	។	ការចុះចូល	ហបបននះ	ព្ុុំអាច	

សនគរច	បាន	ក្ននុង	នព្ល	ររួយ	វថ្ង	ននាះ	នេើយ	ប៉ុហន្ត	

រាររយៈ	គព្ះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	និង	ដុំនណើរការ	

វន	នព្លនវោ	ននាះ	គព្ះអមាចាស់	នរឹង	ហណនាុំ	នយើង	

រ�ូត	ទាល់ហត	អាច	និយាយ	បាន	យា៉ាង	គបាកដ	

ថា	គេង់	្ ឺ	នៅក្ននុង	នយើង	ដូចជា	គព្ះវរបិរា	នៅក្ននុង	

គេង់	ហដរ	»	។ 1

លីនោ	នខ	នប៊មីតុន	គបធាន	សមា្រ	

សន្ង្រះ	េូនៅ	បាន	បនគងៀន	អុំព្ី	រនបៀប	នធវើការ	

នដើរ្ីប	នឆ្ពះ	នៅ	រក	សារ ្្គីភាព្	ននះ	៖	«	ការ	ចុះ	

និង	ការ	រកសា	នសចក្ីសញ្ញា	របស់	នយើង	្ឺ	ជា	

ការ	បង្ហាញ	នូវការ	រាុំង	ចិត្តរបស់	នយើង	នដើរ្បី	

កាលាយ	ដូច	គព្ះអង្គសន្ង្រះ	។	ឧត្តរ្តិ		ននាះ្ឺ	

គតូវ	ព្យាយារ	ឲ្យមាន	អាកប្បកិរិយា		ហដល	បាន	

បង្ហាញ	យា៉ាង	ល្អ	បុំផុត	ក្ននុង	ឃ្លា	ររួយចុំនរួន	វន	

េុំនុក	តនរកើង		ដ៏	្ រួរឲ្យ	នព្ញ	ចិត្ត		ដូចននះ	៖	‹	ខ្នុុំ	នរឹង	

នៅ	ហដល	កទង	់ឲ្យ	ខ្នុុំ	នៅ	។	.	.	.	ខ្នុុំ	នរឹង	ថាហដល		

កទង	់	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ថា	។	.	.	.	ខ្នុុំ	នរឹង	នធវើ	ហដល	កទង	់ឲ្យ	ខ្នុុំ	

នធវើ	›	»	។ 2

ហអលនឌើរ	គ្ីស្តូ�វឺសិន		ក៏	បាន	រំឭក		

នយើង	ផងហដរ	ថា	«	នៅ	នព្ល	នយើង	ខិតខុំ		

ព្ី	ររួយ	វថ្ង	នៅ	ររួយ	វថ្ង	និង	ព្ី	ររួយ	សបាដា�៍	

នៅ	ររួយ	សបាដា�៍	នដើរ្បី	នដើរ	រារ	មាគា៌ា	របស់	

គព្ះគ្ីស្	លុំោប់	ននាះ	វិញ្ញាណ	របស់	នយើង	

បង្ហាញ	ឧត្តរភាព្	របស់	ខ្លលួន	ន�ើយ	ចរបាុំង	ដ៏		

ឥត	គសាកគសាន្ត	និង	ការល្បលួង	ទាុំងឡាយ	នរឹង	

ហលង	ជា	បញ្ហា	នេៀត	ន�ើយ	»	។ 3

នីល	ហអ�វ	មា៉ារ៉ត	េីគបរឹកសា	េីព្ីរ	នៅក្ននុង	

្ណៈគបធាន	យុវនារី	េូនៅ	ហថ្លង	េីបនាទាល់	អុំព្ី	

ព្រជ័យ	វន	ការព្យាយារ	សគរប	ឆន្ៈ	របស់	នយើង	

ជាររួយ	នរឹង	គព្ះេ័យ	របស់	គព្ះ	ដូចននះ	៖	«	ខ្នុុំ	

បាន	ព្ុះពារ	លុប	បុំបាត់	បុំណង	គបាថានា	ហដល	

ចង់	នធវើ	អវី	គ្ប់	យា៉ាង	រារ	រនបៀប	�បស់ខ្ុ	ំនៅ	

េីបុំផុត	ខ្នុុំ	េេរួល	សារល់	ថា	រនបៀប	របស់	ខ្នុុំ	្ ឺ	

ខវះ	ចននាលាះ	មាន	ហដន	កុំណត់	និង	ទាប		ជាង	

រនបៀប	របស់	គព្ះនយស៊ូវគ្ីស្	។	‹	រនបៀប	

សូេសិកសាអត្ថបទមនះកបកបមោយកា�អ្ិសាឋាន

និងដសវង�កកា�បំ្រុសគំនិតមដើេ្ីដឹងពីអវីដដលកតូវ

ដចកចាយ។មតើកា�យល់ដឹងអំពីមគ្លបំ�ងមន

សមាគេសម្គ្រះនឹងម�ៀបចំបរុកតីទាំងឡាយ�បស់កពះ

ឲ្យទទួលបានព�ជ័យមនជីវិតដ៏មៅអស់កល្ជានិច្

យ៉ាងដូចមេដេច?

សូម្ ឈិចារោអំ្រី

សំណួរយៃរះ

នែើការនធវែើតាម

បពះហឫទ័យ

របស់បពះអាច្

ជួយនយើងឲ្យ

ដបបកាលាយកាន់ដែ

ែូច្បទង់យ៉ាង

ែូច្នមតែច្?

កំណ្់ចំោំ

	 1.	ឌី	ថត	គ្ីស្តូ�វឺសិន	«	That They May  
Be One in Us	»	Liahona,	ហខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	

2002	េុំព្័រ	72,	73	។

	 2.	លីនោ	នខ	នប៊មីតុន	«	The Power, Joy, and 
Love of Covenant Keeping	»	Liahona,	
ហខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	2013	េុំព្័រ	111	។

	 3.	ឌី	ថត	គ្ីស្តូ�វឺសិន	«	That They May Be 
One in Us	»	េុំព្័រ	71	។

	 4.	នីល	ហអ�វ	មា៉ារ៉ត	«	Yielding Our Hearts 
to God	»	Liahona,	ហខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	2015	

េុំព្័រ	32	។

[	របស់	គព្ះវរបិរាសរួ្៌	]	្ឺ	ជា	មាគា៌ា	នាុំ	នៅ	រក	

សុភរង្គល	ក្ននុង	ជីវិត	ននះ	និង	ជីវិត	អស់កល្ប	

ជានិច្ច	ក្ននុង	ព្ិភព្	ខាង	រុខ	›	»	។ 4	ចូរ	នយើង	

ព្យាយារ	នោយ	រាបសា	នដើរ្ីប	បាន	ររួរ	គានា	ហត	ររួយ	

ជាររួយ	គព្ះវរបិរាសរួ្៌	នយើង	និង	គព្ះរាជបុគរា	

គេង់	គព្ះនយស៊ូវគ្ីស្	។

ែ្ម្ពរីរៃឈិង្័្៌រាៃបខៃថែម

យ៉ូហាន	17:20–21;	នអនភសូរ	4:13;	

នគាលលេ្ិ	និង	នសចក្តីសញ្ញា	38:27;	
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៨ លមីអាហូណា

ខ្នុំ	សារភាព្	ថា	នៅនព្ល	ខ្នុុំ	្ ិត	អុំព្ី	ការបនគងៀន	រារ	

រនបៀប	របស់	គព្ះអង្គ	សន្ង្រះ	ននាះ	ខ្នុុំ	មាន	េុំននារ	ន្តោត	

នៅនលើ	�មបៀប	ហដល	គេង់	បាន	បនគងៀន	។	នតើ	គេង់	បាន	

នធវើ	អវី	ខ្លះ	?	នតើ	គេង់	បាន	គបាគស័យ	ទាក់េង	ជាររួយ	នរឹង	

រនុស្ស	េូនៅ	យា៉ាង	ដូចនរ្តច	?	នលើស	ព្ី	ននាះ	នេៀត	គេង់	្ ឺ	

ជា	គ្ូបនគងៀន	ដ៏	នឆ្នើរ	!	ប៉ុហន្ត	គបសិននបើ	នយើង	ចង់	បនគងៀន	

ដូច	ជា	គេង់	វា	ជា	នរឿង	ចាុំបាច់	គតូវយល់	អុំព្ី	េូលមេតរុ	

ហដល	គេង់	បាន	បនគងៀន	។	េីបុំផុត	«	រូលន�តុ		»	ននាះ	

នរឹង	នធវើ	ឲ្យ	នយើង	និង	អស់	អ្នក	ហដល	នយើង	បនគងៀន	មាន	

ការ្លាស់ប្តូរ	។

នៅនព្ល	គព្ះអង្គសន្ង្រះ	បនគងៀន	គព្ះរាជបុំណង	

របស់	គេង់ព្ុុំហរន	គគាន់ហត	បុំនព្ញ	ហត	នមា៉ាង	ឬ	ជា	

ការករសាន្ត	ឬ	ហចកចាយ	ព្័ត៌មាន	ដ៏នគចើន	សន្រឹកសនាធាប់	

ននាះ	នេ	។	អវីគ្ប់	យា៉ាង	ហដល	គេង់	នធវើ	—	ររួរ	ទាុំង	

ការបនគងៀន	—	្ឺ	មាន	គព្ះេ័យ	ដរឹកនាុំ	រនុស្ស	

ដវេនៅកាន់	គព្ះវរបិរា	គេង់	។	គព្ះរាជបុំណង	គបាថានា	

និង	នបសកករ្	ទាុំងគសុង	របស់	គព្ះអង្គ	សន្ង្រះ	្ ឺ	

នដើរ្បី	សន្ង្រះ	កូននៅ	របស់	គព្ះវរបិរាសរួ្៌	(	សូរនរើល	

នីវ�វេី	2	26:24)	។	នៅក្ននុង	ការប៉ុនប៉ង	របស់		

នយើង	នដើរ្បី	បនគងៀន	ដូច	គេង់	បាន	បនគងៀន	ននាះ		

នយើង	អាច	នរៀន	នដើរ្បី	បាន	ការជុំរុញ	េរឹកចិត្ត	រក	ព្ី		

នគាលបុំណង	ដូចគានា	ហដល	បាន	ជុំរុញ	គព្ះេ័យ	របស់		

គេង់	ផងហដរ	។

សាថាបនា	ន្រ	គព្ះ	នៅក្ននុង	ចុំនណារ	ព្រួក	សាសន៍		

នលរិន	។	ព្រួកន្	បាន	នបាះបង់	ន្រ	នៅនលើ	ហផនដី		

នដើរ្បី	យក	ន្រ	សាថានសរួ្៌	។	ព្រួកគេង់	នបាះបង់		

សុវត្ថិភាព្	និង	សន្តិសុខ	ដ៏	គសណុកសុខគសរួល		

នៅក្ននុង	ចុំនណារ	ព្រួកសាសន៍	នីវ�វ	នដើរ្បី	នៅ	ក្ននុង	

ចុំនណារ	ព្រួក	សគតូវ	របស់	ព្រួកគេង់	្ ឺ	សាសន៍	នលរិន	

នដើរ្បី	ព្រួក	គេង់	«	អាច	សន្ង្រះ	គព្លរឹង	ព្រួក	ន្	បាន	ខ្លះ	»	

(អាលមា៉ា	26:26)	។

រោរបយម្ងៀៃរាមរយបៀបរបស់ម្្រះអង្គសយ្គ្ររះ

បគូបនបងៀនដែលជួយសន្គ្រះបពលឹង
យដាយម្រាយអឈិៃយហៃម្បូវ

ការអភិវ�្ឍន៍កម្វិធមីសិកសារបស់សាសនាច្បក

និយាយ	រយា៉ាង	នេៀត	្ ឺ	ថា	នដើរ្បី	បនគងៀន	រារ	រនបៀប	

របស់	គព្ះអង្គ	សន្ង្រះ	្ ឺ	គតូវ	នធវើ	ជា	គ្ូបនគងៀន	ហដល	មាន	

នគាលបុំណង	នដើរ្បី	ជរួយ	សន្ង្រះ	ដល់	គព្លរឹង	។

បំណងម្រាថ្នាយ�ើម្រីសយ្គ្ររះអ្នក�នទ

ដុំនណើរនរឿង	ររួយ	ហដល	ខ្នុុំ	នព្ញ	ចិត្ត	នៅក្ននុង		

គព្ះ្រ្ពីរ	រររន	គបាប់	អុំព្ី	បុគរា	របស់	នស្តច	រ៉ូសាយ	

នបាះបង់	ន្រ	វន	សាសន៍	នីវ�វ	នដើរ្បី	ព្រួកគេង់	អាច	

មូលនហែុដែល្ពះអង្គសន្គ្រះបានបន្ងៀនផ្ល់អ្្ថន័យែល់រនបៀបដែល្ទង់បានបន្ងៀន។ន្ើនគ្លបំ�ងរបស់នយើងរាននផសេងពរីននះឬ?



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ៩

នតើ	មាន	អវី	ខ្លះ	នៅ	ហដល	បាន	ជុំរុញេរឹក	ចិត្ត	

ព្រួកអ្នកបនគរើ	របស់	គព្ះ	ទាុំងននះ	?	«	ព្រួក	ន្	ព្ុុំ	អាច		

គទាុំ	ឲ្យ	គព្លរឹង	រនុស្ស	ណា	មានាក់	គតូវ	វិនាស	នេើយ	ហរន	

ន�ើយ	នទាះ	បី	គគាន់ហត	្ ិត	ថា	គព្លរឹង	រនុស្ស	ណា	

មានាក់	គតូវ	ស៊ូគទាុំ	នូវ	នសចក្ី	េុក្ខ	នវេនា	ដ៏	រិន	នចះ	ចប់	រិន	

នចះ	ន�ើយ	ក៏	នធវើ	ឲ្យ	ព្រួក	ន្	ញាក់	និង	ញ័រ	នៅ	ន�ើយ	»	

(	រ៉ូសាយ	28:3	)	។	ការជុំរុញ	ចិត្ត	ននាះ	បាន	បណាតាល	

ឲ្យ	ព្រួកន្	ស៊ូគទាុំ	«	ការ	នវេនា	ជា	នគចើន	»	(អាលមា៉ា	

17:5,	14)	។

ជានរឿយៗ	នរឿង	ននះ	បាន	បុំផុស្ុំនិត	ឲ្យ	ខ្នុុំ	្ ិត	ថា	

នតើ	ខ្នុុំ	កុំព្ុង	ហតនធវើ	អវី	ហដល	ខ្នុុំ	អាច	នាុំ	អ្នក	ដវេ	រក	កាន់	

គព្ះគ្ីស្	ឬនេ	?	នតើខ្នុុំ	បាន	ន្តោតយកចិត្ត	េុកោក់	

គ្ប់គគាន់	នៅនលើ	ការសន្ង្រះ	គព្លរឹង	ហដរ	ឬនេ	?

រោររោលាយជាម្្ូបយម្ងៀៃខ�លជួយសយ្គ្ររះម្្លឹង

នៅនព្ល	នយើង	មាន	បុំណង	គបាថានា	បនគងៀន	

នោយមាន	រូលន�តុ	ដូច	ជា	គព្ះអង្គ	សន្ង្រះ	បាន	

បនគងៀន	ននាះ	នគាលការណ៍	វន	�មបៀប	ហដល	គេង់	

បនគងៀន	កាន់ហត	មាន	អត្ថន័យ	អសាចារ្យ	នេើង	។	វា	មាន	

ន័យ	នលើស	ព្ី	បនច្ចកនេស	បនគងៀន	នៅ	នេៀត	វា	្ ឺ	ជា		

លុំនាុំ	សគមាប់	ការហគបកាលាយ	ដូច	ជា	គេង់	។	នៅនព្ល	

នយើង	បន្ត	អនុវត្ត	នយាបល់	ដូចតនៅ	ននះ	និង	នយាបល់	

នផ្សងៗ	នេៀត	ហដល	មាន	នៅ	ក្ននុង	នសៀវនៅ	កា�បមកងៀន

តាេ�មបៀប�បស់កពះអង្គសម្គ្រះ	ននាះ	នយើង	រិន	គគាន់ហត	

អាច	បមកងៀន	កាន់ហត	ដូច	គេង់	ប៉ុនណាណះ	នេ	នយើង	

ហថរទាុំង	កាលាយ	កាន់ហត	ដូចគេង់	នេៀត	ផង	។

បសវងរកេិេរណៈជាមរុន

នដើរ្បី	ជរួយ	ក្ននុង	កិច្ចការ	វន	ការសន្ង្រះគព្លរឹង		

ននាះ	នយើង	គតូវការ	វិវរណៈ	។	វិវរណៈ	នកើតមាន	នេើង	

«	ររួយ	បនាទាត់	រ្ងៗ	ររួយ	សិកាខាបេ	រ្ងៗ	ឯ	នណះ		

បន្តិច	ឯ	នណាះ	បន្តិច	»	(នីវ�វេី2	28:30)	—	

ន�ើយ	វា	គតូវការ	ចុំណាយ	នព្ល	នគចើន	។	ដូនច្នះនយើង		

ចាប់នផ្តើរ	នរៀបចុំជារុន	ន�ើយ	នយើង	ហសវងរក	វិវរណៈ		

ឲ្យ	បាន	ញរឹកញាប់	។

កសឡាញ់មនរុស្ស

នសចក្តីគសឡាញ់	អាច	ជា	វិធី	ដ៏	មាន	ឥេ្ិព្ល	បុំផុត	

ហដល	គ្ូបនគងៀន	អាច	ជរួយ	សន្ង្រះ	គព្លរឹង	។	វា	អាចជា	
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កិច្ចការ	សារញ្ញៗ	ដូចជា	ការសារល់	នឈាមាះ	សមាជិក	

មានាក់ៗ	ក្ននុង	ថានាក់	សរួរ	ព្រួកន្	អុំព្ី	ជីវិត	ព្រួកន្	ក្ននុង	សបាតោ�៍	

ននាះ	គបាប់	ព្រួកន្	អុំព្ី	ការនេើង	និយាយ	ដ៏	ល្អ	ហដល	ព្រួកន្	

បាន	និយាយ	ឬ	សាេរ	ព្រួកន្	ចុំនពាះ	ភាព្រីកចនគរើន	

ឬ	សានាវដ	របស់	ព្រួកន្	។	ការបង្ហាញ	អុំព្ី	ចុំណាប់	

អាររ្ណ៍	និង	ក្តីគសឡាញ់	នបើក	ដរួងចិត្ត	និង	ជរួយ	អស់	

អ្នក	ហដល	នយើង	បនគងៀន	ឲ្យ	េេរួល	ការបុំផុស	្ ុំនិត	រក	ព្ី	

គព្ះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	។

គរៀ្រចំ្រគកងៀនគោយេិតអំពីតកមូេរោររ្រស់អ្នកគរៀន

គៅក្ននុងេំនិត

គ្ូបនគងៀន	ហដល	ជរួយ	សន្ង្រះ	គព្លរឹង	ន្តោតចិត្ត	

េុកោក់	នៅនលើ	អ្នក	នរៀន	។	នៅនព្ល	នយើង	រំឭក	មាតិកា	

នៅក្ននុង	នរនរៀន	នេើង	វិញ	នយើង	ន្តោត	ចិត្ត	េុកោក់	នលើ	

អវី	ហដល	នរឹង	បុំនព្ញ	តគរូវការ	របស់	ព្រួកន្	បាន	នគចើន	

បុំផុត	ហដល	ព្ុុំ	ហរនជា	តគរូវការ	របស់	នយើង	នេើយ	។	

ននាះ	នយើងនរឹង	នភ្លច	អុំព្ី	ការបនគងៀន	គគាន់ហត	បុំនព្ញ	នមា៉ាង	

ន�ើយ	ន្តោត	ចិត្ត	េុកោក់	នៅនលើ	ការបុំនព្ញ	ដរួងចិត្ត	និង	

្ុំនិត	វិញ	។	នយើង	រិន	គគាន់ហត	្ ិត	អុំព្ី	អវី	ហដល	នយើង	នរឹង	

និយាយ	និង	នធវើ	នេើយ	ប៉ុហន្ត	នយើង	នរឹង	្ ិត	អុំព្ី	អវី	ហដល	

អ្នក	នរៀន	នរឹង	និយាយ	និង	នធវើ	វិញ	។	នយើង	ចង់	ឲ្យ	ព្រួកន្	

ហចកចាយ	នយាបល់	របស់	ព្រួកន្	នោយសារ	វា	បនងកើត	ឲ្យ	

មាន	សារ្្គីភាព្	នបើក	ដរួងចិត្ត	របស់	ព្រួកន្	ន�ើយ	ជរួយ	

ព្រួកន្	ឲ្យ	អនុវត្ត	នសចក្តីជុំននឿ	។

្រន្គ្តោតចិត្េរុកោក់គលើគោលលេ្ិ

វា	ជា	នរឿង	ធរ្រា	ហដល	គ្ូបនគងៀន	វាយតវរ្ល	នៅនលើ	

គបសិេ្ិភាព្	វន	ការបនគងៀន	របស់	ខ្លលួន	រាររយៈ	ចុំនរួន	

វន	សិស្ស	ហដល	ចូលររួរ	ប៉ុហន្ត	ននាះ	្ ឺ	គគាន់ហត	ជា	ធាតុ	

ររួយ	វន	បេព្ិនសាធន៍	ននះ	ប៉ុនណាណះ	។	គបសិននបើ	សិស្ស	

នៅក្ននុង	ថានាក់	នយើង	មាន	ការហចកចាយ	ជានគចើន	ប៉ុហន្ត	មាន	

នគាលលេ្ិ	ហត	បន្តិចបន្តលួច	ននាះ	នយើង	បាន	ផ្តល់	នូវ	អវី	

ហដល	ហអលនឌើរ	ហជ្�វី	អ័រ	�ូេិន	ក្ននុង	កូរ៉ុរ	វន	ព្រួក	សាវក	

ដប់ព្ីរ	នាក់	បាន	នៅ	ថា	«	ចុំណី	ខាង	សាសនា	ហដល	ខវះ	

រសជាតិ	»	។	នយើង	បាន	ផ្តល់	នូវ	អវី	ហដល	មាន	រសជាតិ	

ឆ្ងាញ់	ប៉ុហន្ត	នយើង	ព្ុុំ	បាន	ចិញ្ចរឹរ	បីបាច់	សមាជិក	ថានាក់	

របស់	នយើង	នូវ	អនុភាព្	ហដល	គេគេង់	នគាលលេ្ិ	នេើយ	។

ព្យាការី	យ៉ូហសប	ស្៊មីធ	បាន	បនគងៀន	ថា	«	រនុស្ស	

មានាក់	រិន	គតូវបាន	សន្ង្រះ	នលឿន	ជាង	ចុំនណះ	ដរឹង	
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ហដល	គាត់	េេរួល	បាន	នេើយ	»	។ 1	នយើង	គតូវ	ជរួយ	

អស់	អ្នក	ហដល	នយើង	បនគងៀន	ឲ្យ	េេរួល	បាន	ចុំនណះដរឹង	

ររួយ	ហបប	ហដល	សុំខាន់	បុំផុត	្ ឺ	—	នគាលលេ្ិ	វន	

គព្ះនយស៊ូវគ្ីស្	។

នៅនព្ល	នយើង	និង	សមាជិក	ក្ននុង	ថានាក់	ហចកចាយ	

្ុំនិត	និង	អាររ្ណ៍	របស់	នយើង	ននាះ	នយើង	្ ប្បី	ភាជាប់	

ការហចកចាយ	ទាុំងននាះ	គតេប់	នៅ	រក	បេ្រ្ពីរ	និង	

គបសាសន៍	របស់	ព្រួក	ព្យាការី	វថ្ង	ចុងនគកាយ	វិញ	ជានិច្ច	។	

ថ្ីៗ	ននះ	បងគបុស	ថាត	អរ	ខាលីនស្ើរ	គបធាន	សាោ	

វថ្ង	អាេិត្យ	េូនៅ	បាន	បនគងៀន	ថា	៖	«	គ្ូបនគងៀន	ហដល	

មាន	ឧត្តរ្តិ	ព្យាយារ	ភាជាប់	នយាបល់	នានា	របស់	

សិស្ស	នៅនរឹង	នគាលលេ្ិ	ជាប់	ជានិច្ច	។	ឧទា�រណ៍	

គ្ូបនគងៀន	អាច	និយាយ	ថា	‹	បេព្ិនសាធន៍	ហដល	អ្នក	

ហចកចាយ	រំឭក	ខ្នុុំ	អុំព្ី	ខ្រ្ពីរ	ររួយ	›	។	ឬ	‹	នតើនសចក្ីព្ិត	

វន	ដុំណរឹង	ល្អ	អវីខ្លះ	ហដល	នយើង	នរៀន	រក	ព្ី	នយាបល់	ហដល	

នយើង	បាន	សាតោប់	ឮ	ននះ	?	›	ឬ	‹	នតើ	មាន	នរណា	មានាក់	ចង់	

ហថ្លង	េីបនាទាល់	អុំព្ី	អនុភាព្	វន	នសចក្តីព្ិត	ននាះ	ហដល	

នយើង	បាន	ព្ិភាកសា	ហដរ	ឬនេ	?	›	» 2

យាងកពះេិញ្ញាណ្ររិសរុេ្ឲ្យប្្ងេី្រន្ទាល់

គ្ូបនគងៀន	ហដល	ជរួយ	សន្ង្រះ	គព្លរឹង	យល់	ថា		

អវី	ហដល	នយើង	និយាយ	និង	នធវើ	ក្ននុង	នារ	ជាគ្ូបនគងៀន		

្ឺ	មាន	នចតនា	យាង	គព្ះនចសាតោ	វន	គព្ះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	

រក	កាន់ជីវិត	អ្នក	ដវេ	។	គព្ះវិញ្ញណ	បរិសុេ្	្ ឺជា	

គ្ូបនគងៀន	។	តរួនាេី	ររួយ	របស់	គព្ះវិញ្ញណ	បរិសុេ្	្ ឺ	

ហថ្លង	េីបនាទាល់	អុំព្ី	នសចក្តីព្ិត	ជា	ព្ិនសស	អុំព្ី	គព្ះវរបិរា	

និង	គព្ះរាជបុគរា	។	ដូនច្នះ	នៅនព្ល	នយើង	បនគងៀន	អុំព្ី	

ព្រួកគេង់	និង	ដុំណរឹង	ល្អ	របស់	ព្រួកគេង់	នយើង	យាង	

គព្ះវិញ្ញាណបរិសុេ្	ឲ្យ	ហថ្លង	េីបនាទាល់	ដល់	សមាជិក	ក្ននុង	

ថានាក់	។	គព្ះនចសាតោ	របស់	គេង់	ព្គងរឹង	េីបនាទាល់	ន�ើយ	

្លាស់ប្តូរ	ដរួងចិត្ត	របស់	ព្រួកន្	នៅរារ	កគរិត	វន	បុំណង	

ក្ននុង	ដរួងចិត្ត	របស់	ព្រួកន្	។	សាក្សី	របស់	គេង់	មាន	

គព្ះនចសាតោ	ជាង	រតិនយាបល់	នៅ	នេៀត	។	 3

អគ្ជើញអ្នកគរៀនឲ្យគរៀនគេើយអនរុេត្សកម្្រ់ខ្លួនពួកគេ

ថ្ីៗ	ននះ	ខ្នុុំ	បាន	ចូលររួរ	នៅក្ននុង	ថានាក់	សាោ	វថ្ង	

អាេិត្យ	ហដល	មាន	គ្ូបនគងៀន	បាន	ចាប់នផ្តើរ	ថានាក់	នោយ	

សូរ	ឲ្យ	សមាជិក	ក្ននុង	ថានាក់	ហចកចាយ	អវី	ហដល	មាន	ន័យ	

ព្ិនសស	ចុំនពាះ	ព្រួកន្	នៅនព្ល	ព្រួកន្	អាន	កិច្ចការ	គបចាុំ	

សបាតោ�៍	នចញ	ព្ី	ខ្រ្ពីរ	និង	រនបៀប	ហដល	ព្រួកន្	បាន	

អនុវត្ត	វា	នៅក្ននុង	ជីវិត	របស់	ព្រួកន្	។	ការណ៍ននះ	បាន	

នាុំ	ឲ្យ	មាន	ការព្ិភាកសា	ដ៏	មាន	ឥេ្ិព្ល	អុំព្ី	ការយល់ដរឹង	

និង	ការរកន�ើញ	នានា	ហដល	ព្រួកន្	បាន	ជរួប	្ ទាល់	។		

វា	្ ឺ	ជា	នរឿង	ធរ្រា	ចុំនពាះ	គ្ូបនគងៀន	នដើរ្បី	បញ្ចូល		

បហន្ថរ	នៅ	នលើ	ការសន្នា	ននះ	អុំព្ី	ចុំណុច	វន	នគាលលេ្ិ	

ហដល	គាត់	បាន	នរៀប	ចុំ	បនគងៀន	។	អវី	ហដល	នធវើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ		

ចាប់	អាររ្ណ៍	ននាះ	្ ឺ	អុំព្ី	រនបៀប	ហដល	គាត់	ន្តោតចិត្ត	

េុកោក់	នលើ	ការនលើក	េរឹកចិត្ត	សមាជិក	ក្ននុង	ថានាក់	របស់	

គាត់	ឲ្យ	ដកព្ិនសាធន៍	នូវ	គព្ះនចសាតោ	វន	គព្ះបន្ូល	គព្ះ	

នោយ	ខ្លលួន	ព្រួកន្	្ ទាល់	។

នគាលនៅ	របស់	នយើង	ក្ននុងនារ	ជាគ្ូបនគងៀន	ព្ុុំហរន	

គគាន់ហត	មាន	បេព្ិនសាធន៍	អសាចារ្យ	នៅក្ននុង	ថានាក់នរៀន	

ឬ	គគាន់ហត	បុំនព្ញ	នមា៉ាង	បនគងៀន	ឬ	ផ្តល់	នរនរៀន	ដ៏	ល្អ	

ននាះនេ	។	នគាលនៅ	ព្ិតគបាកដ	ននាះ	្ ឺគតូវ	នដើរ	ជាររួយ		

អ្នកដវេ	នៅនលើ	ដុំនណើរ	របស់	ព្រួកន្	នដើរ្បី	គតេប់	នៅ		

កាន់	គព្ះវរបិរាសរួ្៌	របស់	នយើង	និង	គព្ះនយស៊ូវគ្ីស្		

វិញ	។	នគាលនៅ	របស់	នយើង	្ ឺ	ហគបកាលាយ	ជា	គ្ូបនគងៀន		

ហដល	ជរួយ	សន្ង្រះ	គព្លរឹង	។	◼
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មទៀតអំពី�មបៀបបនគងៀន	រារ	រនបៀប	របស់	គព្ះអង្គ	សន្ង្រះនិង

កា�កបជរុំកករុេកបឹកសាកគូបមកងៀនអាចផ្លាស់បតូ��មបៀបដដលមយើង

ម�ៀននិងបមកងៀន។
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យដាយ�ុៃខអលយសៀរល៍

ដេ
ជជបណ្ឌិត	បាន	និយាយ	ថា	អវី	ហដល	បាន	នកើត	នេើង	ចុំនពាះ	

នបា៉ាឡា	យា៉ានញស្ស	្ឺ	ជា	អព្្ភូតន�តុ	វន	ការព្យាបាល	។	

សាថានភាព្	ជុំងឺ	របស់នក្ង	ជុំេង់	មានាក់	នៅ	្ីតូ	នអកាវាេ័រ	

បាន	គបនសើរ	នេើង	ភាលារៗ	នព្ល	ឪព្ុក	របស់	នាង	បាន	បរិចាចា្	

តគរងននារ	មាខាង	ឲ្យ	នៅនាង	ការវះកាត់	ប្តូរសរីរាង្គ	ននាះ	បាន	េេរួល	

នជា្ជ័យ	ន�ើយ	នាង	មាន	ឱកាស	រស់	ជា	ថ្ី	រ្តង	នេៀត	។

ប៉ុហន្ត	ឪព្ុក	របស់	នាង្ឺ	មា៉ាកូ	យា៉ានញស្ស	និយាយ	ថាអវី	ហដល	

បាន	នកើត	នេើង	ចុំនពាះ	គាត់ននាះ	្ ឺ	ជានរឿង	អសាចារ្យ	ដូចគានា	។	គាត់	

បាន	រកន�ើញ	ដុំណរឹង	ល្អ	ន�ើយ	ដុំណរឹង	ល្អ	ក៏បាន	្ លាស់ប្តូរ	ជីវិត	

គាត់	ដុំណរឹង	ល្អ	បាន	ផ្តល់	ឱកាស	ជា	នលើក	េី	ព្ីរ	ដល់រូប	គាត់	

ផងហដរ	។

ជុំងឺ	រោក	តគរង	ននារ	រាុំង	ព្ី	កុមារភាព្	បាន	បុំ្លាញ	តគរង់	

ននារ	ទាុំង	សងខាង	របស់	នបា៉ាឡា	ប៉ុហន្ត	ការនគបើ	ឱថស	បាន	ជរួយ	

នាង	ឲ្យ	មាន	ជីវិត	រស់នៅ	។	នទាះជាយា៉ាង	ណាក្តី	នព្ល	នាង	អាយុ	

15	ឆ្នាុំ	សាថានភាព្ជុំងឺ	របស់	នាងហគប	កាន់ហត	ធ្ងន់ធ្ងរ	នេើងៗ	។	

តគរង	ននារមាខាង	បាន	ខូច	ន�ើយ	មាខាង	នេៀត	កុំព្ុង	ហតខូចយា៉ាង	

ឆ្ប់	រ�័ស	។	នទាះបីជា	បាន	េេរួលការព្យាបាល	នោយ	ការោង	

ឈារ	ក្តី	នបា៉ាឡា	នរឹង	ឈាននៅ	រក	នសចក្តីសាលាប់	នោយ	សន្សរឹរៗ	។	

នាង	គតូវបាន	អនុញ្ញាតឲ្យ	ផរឹកបាន	ហត	េរឹក	ររួយ	ហកវ	ប៉ុនណាណះ	ក្ននុង	ររួយ	

វថ្ង	ន�ើយ	នាង	គតូវបាន	ោក់	កុំ�ិត	យា៉ាង	តរឹងរឹងព្ុុំ	ឲ្យ	នធវើ	សករ្ភាព្	

នផ្សងៗ	នេើយ	នោយសារ	សរួត	លុំហព្ង	និង	នបះដូង	របស់	នាង	បាន	

េេរួល	រង	ការប៉ះពាល់	ផងហដរ	។

វា	ព្ុុំ	អាច	នធវើ	នៅបាន	នេើយ	នដើរ្បី	យក	គាត់	នៅ	ស�រដ្	ឬ	

គបនេស	្ ុយបា	នដើរ្បី	វះកាត់	ប្តូរ	សរីរាង្គ	—	នាង	គតូវហសវងរក	អ្នក	

បរិចាចា្	សរីរាង្គ	មានាក់	ហដល	នៅ	នអកាវាេ័រ	។	ការនធវើ	នតស្ត	បាន	បង្ហាញ	

ថា	ឪព្ុក	របស់	គាត់	ព្ុុំអាច	នធវើ	ជាអ្នក	បរិចាចា្	សរីរាង្គ		ននាះបាន	

នេើយ	។	មាតោយ	របស់	នាង	អាច	នធវើ	ជា	អ្នក	បរិចាចា្	បាន	ប៉ុហន្ត	នគកាយ	

រក	នវជជបណ្ឌិត	បាន	រក	ន�ើញ	ថា	ការោងឈារ	បាន	បន្សល់	េុក	

នូវ	កគរិត		ថានាុំអង់េីប៊មីយ៉ូេិក	ក្ននុង	ខ្លលួនរបស់		នបា៉ាឡា	ខ្ពស់	ហដល	ព្ុុំ	

អាច	នធវើ	ការវះកាត់ប្តូរ	សរីរាង្គ	បាននេ	។	នបា៉ាឡា		បានអធិសាឋាន		សូរ	

ឲ្យ	មាន	រនបៀប	ណា	ររួយ		ហដល	ឲ្យ	នាង	មាន	ជីវិត	រស់	នៅ	បន្ត	នេៀត	។

នៅគគាននាះ	ក្ននុង	ហខ	រិថុនា	ឆ្នាុំ	1988	

អ្នកផ្សព្វផសាយសាសនា	វន	ព្រួក	បរិសុេ្	វថ្ង	ចុងនគកាយ	បាន	

នគាះទាវារ	ផ្ះ	របស់គ្រួសារ	យា៉ានញស្ស	។	ខាហរន	មាតោយ	របស់		

នបា៉ាឡា	បាន	និយាយ	ថា	គាត់	បាន	អនញជើញ	ព្រួកន្	ឲ្យ	ចូល	ផ្ះ	

នដើរ្បី	គាត់	អាច	គបមាថ	នរើលង្យ	ដល់	ព្រួកន្	។	នៅនព្ល	ព្រួកន្	

កពះមចសាតា�បស់កពះអមាចាស់ពរុំកគ្ន់ដត

បានបគ្ហាញមៅក្ុងកា�ជាសះមស្ើយ

�បស់មបា៉ាឡាបែរុមណាណះមទដែេទាំងបាន

បគ្ហាញមៅក្ុងកា�ដកបចិតតមជឿមលើដំ�ឹងល្

�បស់ឪពរុកនាង្ ងដដ�។

អព្លូែនហែុ

ដ៏ពិត

១២ លមីអាហូណា



បាន	គបាប់	គាត់	ថា	ព្រួកន្	មាន	សារលិខិត	ហដល	អាច	ជរួយ	គាត់	បាន	ននាះ	

គាត់	បាន	និយាយ	ទាុំងខរឹង	សរបារ	ថា	«	នតើ	អ្នក	អាច	ជរួយ	ខ្នុុំ	បាន	រារ	រនបៀប	

ណា	ខណៈ	ហដល	កូនគសី	របស់	ខ្នុុំ		ខិត	នៅរក	នសចក្តីសាលាប់	នៅ	ន�ើយ	ននាះ	?	

ខ្នុុំ	ព្ុុំនជឿ	ថា	មាន	គព្ះ	នេើយ	!	»

នទាះបីជា	មាន	ការជុំទាស់	ជានលើក	ដុំបូង	ព្ី	ខាហរន	ក្តី	

អ្នកផ្សព្វផសាយសាសនា	នៅហត	បន្ត	នៅ	សរួរសុខេុក្ខ	គ្រួសារ	របស់	គាត់	។	

ដុំបូង	មា៉ាកូ	មាន	អាររ្ណ៍	ថាគាត់	ហាក់ដូចជា	យកចិត្ត	េុកោក់	ខាលាុំង	

ក្ននុងការ	នរើលហថ	កូនគសី	របស់	គាត់	នោយ	ព្ុុំ	បាន	ខវល់	ចុំនពាះ	អ្នក	ផ្សព្វផសាយ	

សាសនា	នេើយ	។	ប៉ុហន្ត	េីបុំផុត	គាត់	បាន	សាតោប់	នោយសារ	គាត់	ចង់	ដរឹង	

ជាខាលាុំង	។	គាត់	បាន	ន�ើញ	ថា	ព្រួកន្	មាន	ចនរ្លើយ	ចុំនពាះ	សុំណួរ	ហដល	គាត់	

មាន	អុំព្ី	នគាលបុំណង	វន	ជីវិត	ននះ	។

មា៉ាកូ	ព្ុុំ	នជឿ	ថា	គព្ះ	ជា	គព្ះ	ហដល	មាន	គព្ះកាយ	អវី	នេើយ	។	សគមាប់	

គាត់	គព្ះ	្ ឺ	ជា	គបភព្	ដ៏	មាន	ឥេ្ិព្ល	ជា	សកល	ររួយ	ឬ	ជាតរួ	អង្គ	ដ៏	

អសាចារ្យ	ជា	តរួអង្គ	ហដល	គាមាន	េុំនាក់េុំនង	ជាររួយ	រនុស្ស	នេើយ	។	ប៉ុហន្ត	

នព្ល	សាថានភាព្ជុំងឺ	កូនគសី	របស់	គាត់	កាន់ហត	ធ្ងន់ធ្ងរនៅៗ	ននាះ	គាត់	

បាន	អធិសាឋាន	នោយេូលសូរ	គព្ះ	ឲ្យ	ព្យាបាល	កូនគសី	ហដល	កុំព្ុង	រងេុក្ខ	

របស់	គាត់	ឬ	ក៏ឆក់	យក	ជីវិត	របស់	នាង	នៅ	។	គាត់	បានអធិសាឋាន	ថា	

«	គបសិននបើ	គេង់	មាន	ហរន	សូរ	បង្ហាញ	េូលបង្គុំ	រក	។	សូរ	គបទាន	ជីវិត	

ដល់	កូនគសី	េូលបង្គុំ	រក	»	។

បនាទាប់	ព្ី	ការអធិសាឋាន	របស់	គាត់	មា៉ាកូ	េេរួល	អាររ្ណ៍	យា៉ាង	ខាលាុំង	ថា	

សាថានភាព្		ជុំងឺ	របស់	នបា៉ាឡា	នរឹង	្ លាស់ប្តូរ	។	គាត់	បាន	សូរ	ឲ្យ	នវជជបណ្ឌិត	

នធវើ	នតស្ត	គាត់	និង	កូនគសីគាត់	រ្តង	នេៀត	។	ព្រួកន្	បាន	គបាប់	គាត់	ថា	

ការនធវើនតស្ត	ននាះ	នរឹង	ចុំណាយ	នព្ល	ឥតគបនយាជន៍	ន�ើយ	ប៉ុហន្ត	ព្រួកន្	

យល់	គព្រ	នធវើ	នតស្ត	ននាះ	។

ព្រួកន្	បាន	រកន�ើញ	ថា	មា៉ាកូ		គ	ឺព្ិតជា	អ្នក	បរិចាចា្	ដ៏គតរឹរគតូវ	—	

ន�ើយ	ថាសាថានភាព្	ជុំងឺ	របស់		នបា៉ាឡា	បាន	គបនសើរ	នេើង	គ្ប់គគាន់	ហដល	

នធវើឲ្យ	នាង	អាច	េេរួល	ការវះកាត់	ប្តូរ	សរីរាង្គ	បាន	!

នៅរុន	វថ្ង	វះកាត់	មា៉ាកូ	និង	នបា៉ាឡា		បាន	េេរួល	យក	ការគបសិេ្ព្រ	វន	

បព្វជិតភាព្	ព្ី	អ្នក	ផ្សព្វផសាយ	សាសនា	។

ទាុំង	មា៉ាកូ	និង	នបា៉ាឡា	បាន	រំព្រឹង	ថា	នរឹង	ជា	សះនស្បើយ	ក្ននុង	រយៈនព្ល	

ររួយ	នៅក្ននុង	រន្ីរ	នព្េ្យ	បនាទាប់	ព្ី	ការវះកាត់	របស់	ព្រួកន្	។	ប៉ុហន្ត	មា៉ាកូ	អាច	

នចញ	ព្ី	រន្ីរនព្េ្យ	ក្ននុង	រយៈនព្ល	គបាុំវថ្ង	នគកាយ	រក	ន�ើយ	នបា៉ាឡា	វិញ	រំព្រឹង	

េុកជារុនថា	គតូវ	បន្ត	សានាក់	នៅ	រន្ីរនព្េ្យ	រយៈនព្ល	ព្ីរហខ	ប៉ុហន្ត	បាន	នចញ	ព្ី	

រន្ីរនព្េ្យ	ក្ននុងរយៈនព្ល	ហត	13	វថ្ង	នគកាយ	ប៉ុនណាណះ	។	មា៉ាកូ	បាន	និយាយ	

នោយ	អាង	ន�តុផល	ថា	ការជាសះនស្បើយ	យា៉ាង	នលឿន	របស់	ព្រួកន្	ននាះ	

្ឺ	បាន	រក	ព្ី	ការគបសិេ្ព្រ	វនបព្វជិតភាព្	ន�ើយ	គាត់	បានដរឹង	ថា	គាត់	

គតូវហត	នរៀន	សារលិខិត	របស់	អ្នកផ្សព្វផសាយ	សាសនា	នោយ	�្ត់ចត់	។

មា៉ាកូ	និង	ខាហរន	យា៉ានញស្ស	បាន	េេរួល	បុណ្យ	គជរុជេរឹក	នៅ	វថ្ង	

េី	11	ហខ	កញ្ញា	ឆ្នាុំ	1988	។	នបា៉ាឡា	ហដលបាន	សាតោប់	ឮ	ការបនគងៀន	

នានា	របស់	អ្នក	ផ្សព្វផសាយ	សាសនា	ព្ីរុន	ការវះកាត់			និង	ប្អូនគសី	របស់	នាង	

បា៉ាគេីនសៀ	បាន	េេរួល	បុណ្យគជរុជេរឹក	នៅ	វថ្ងេី	3	ហខ	វិច្ិកា	។	នៅ	គគា	

ននាះ	ឪព្ុក	របស់	ព្រួកន្	បានេេរួល	បព្វជិតភាព្	នអើរ៉ុន	ន�ើយ	បាន	នធវើ	បុណ្យ	

គជរុជេរឹក	ឲ្យ	ព្រួកន្	។

បងគបុស	យា៉ានញស្ស	នជឿ	ថា	គព្ះអមាចាស់	បាន	នឆ្លើយតប	ការអធិសាឋាន	

របស់	គាត់	ន�ើយ	បាន	នធវើ	ឲ្យ	គាត់	កាលាយ	ជា	អ្នក	បរិចាចា្	សរីរាង្គ	ឲ្យ	ដល់	

នបា៉ាឡា	នដើរ្បី	ឲ្យ	គាត់	្ លាស់ប្តូរ	ដរួងចិត្ត	របស់	គាត់	។	គាត់	និយាយ	ថា	

«	គបសិននបើ	ព្រួកន្	វះកាត់	គបព្ន្	របស់	ខ្នុុំ	ជុំនរួស	រូប	ខ្នុុំ	ននាះ	ខ្នុុំ	នជឿ	ថា	ខ្នុុំ	នរឹង	

បន្ត	រស់នៅ	ក្ននុងជីវិត	ដហដល	ននាះ	ជាក់ជា	រិនខាន	នេើយ	»	។	វា	ព្ុុំ	ហរនជា	

ជីវិត	ហដល	គាត់	មាន	នមាេនភាព្	ចុំនពាះ	—	ការផរឹក	ការជក់	និង	ការនលង	

ហល្បង	ននាះ	នេ	។	គាត់	និយាយ	ថា	គាត់	យកឈ្នះ	នលើ	ការនញៀន	របស់	គាត់	

នោយសារ	ចនរ្លើយ	ហដល	គាត់	បាន	េេរួល	រក	ព្ី	ការអធិសាឋាន	របស់	គាត់	។	

ប៉ុហន្ត	វា	មាន	ការលុំបាក	យា៉ាង	ខាលាុំង	ហដល	គាត់	គតូវ	េេរួល	សារល់	ថា	មានហត	

គព្ះ	ប៉ុនណាណះ	ហដល	អាច	ជរួយ	គាត់	ឲ្យ	្ លាស់ប្តូរ	បាន	។

បងគបុស	យា៉ានញស្ស		និយាយ	ថា	ឥេូវ	ននះ	គាត់	មាន	េីបនាទាល់	យា៉ាង	

រឹងមាុំ	អុំព្ី	ចបាប់	ពាក្យ	សរ្តី	វន	គបាជាញា	វាងវវ	និង	ចបាប់	ដង្វាយ	ររួយ	ភា្	ក្ននុង	

ដប់	។	កាល	អ្នកផ្សព្វផសាយ	សាសនា	បនគងៀន	គាត់	គាត់	បន្ត	នបើក	អាជីវករ្	

របស់	គាត់	រយៈនព្ល	គបាុំព្ីរ	វថ្ង	ក្ននុង	ររួយ	សបាតោ�៍	នដើរ្បី	បង់	វថ្ល	ការព្យាបាល	

របស់		នបា៉ាឡា	1000	ដុោលារ	ក្ននុង	ររួយ	ហខ	។	គាត់	និយាយ	ថា	ចបាប់	

ដង្វាយ	ររួយ	ភា្	ក្ននុង	ដប់	«	ព្ិបាក	ឲ្យ	ខ្នុុំ	េេរួល	យក	ណាស់	»	ប៉ុហន្ត	គាត់	

បាន	សនគរច	ចិត្ត	រកសា	វថ្ង	ឈប់	សគមាក	េុក	ជា	បរិសុេ្	ន�ើយ	ល្បង	ល	នរឹង	

ការសនយា	នៅក្ននុង	មា៉ាឡា្ី	3:10	នោយ	ការថាវាយ	ដង្វាយររួយភា្	

ក្ននុង	ដប់	។	នព្លគាត់	បិេ	ហាង	លក់	េុំនិញ	របស់	គាត់	នៅវថ្ង	អាេិត្យ	គាត់		

និយាយ	ថា	«	អស់	អ្នក	ហដល	េិញ	េុំនិញ	នៅ	វថ្ង	អាេិត្យ	បាន	េិញេុំនិញ	

នៅ	វថ្ង	នៅរ៍	វិញ	—	ន�ើយ	ព្រួកន្	បាន	េិញ	នគចើន	នេៀត	ផង	»	។	សព្វ	វថ្ង	ននះ	

គាត់	មាន	�ិរញ្ញវត្ថនុ	គបនសើរនគចើនជាង	កាល	គាត់	នបើកអាជីវករ្	របស់	គាត់		

គបាុំព្ីរ	វថ្ង	ក្ននុង	ររួយ	សបាតោ�៍	នៅ	នេៀត	។

នៅនព្ល		មា៉ាកូ	យា៉ានញស្ស	្ិតនរឿង	ទាុំងននាះ	នេើង	វិញ	គាត់	មាន	

ក្តីរំនភើប	ចុំនពាះ	ការ្លាស់ប្តូរ	នៅក្ននុង	ខ្លលួន	គាត់	។	គាត់	េេរួល	សារល់	ថា	

ការេូល	អងវរ	របស់	គាត់	សូរ	ជីវិត	កូនគសី	គាត់	ននាះ		បាន	នាុំ	គ្រួសារ	

ទាុំងរូលឈាន	នៅ	ដល់	កគរិត	វន	ជីវភាព្	ខាងវិញ្ញាណ	ររួយ	ហដល	គាត់		

ព្ុុំ	ធាលាប់	សវគរ	ថា	នរឹង	អាច	នកើត	នេើង	បាន	នេើយ	។	◼
អ្កនិពន្ធ�ស់មៅ�ដ្ឋយូថាេ៍ស.�.អា.។រច្
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យដាយខអលយ�ើរ

ដាវី�យអខប�ោ

ក្នុងកូរ៉ុមននពួកសាវក

ែប់ពមីរនាក់

នតើ	កងេ័ព្	ជុំរំស៊មីយ៉ូន	្ ឺ	ជា	អវី	?
ព្យាការី	យ៉ូហសប	ស៊្មីធ	បាន	េេរួល	វិវរណៈ	ររួយ	នៅក្ននុង	ឆ្នាុំ	1831	ឲ្យ	នគជើសនរើស	

យក	េីគកុង	អ៊មីនឌីហព្នហឌនស៍	�ុុំ	ចាកសុន	រដ្	រិសសរួរី	ជា	េីរាុំង	វន	ស៊មីយ៉ូន	ជា	

េីរាុំង	កណាតាល	វន	ការគបរូល	ព្រួកបរិសុេ្	វថ្ងចុង	នគកាយ	និង	ជា	េីរាុំង	សគមាប់	

េីគកុង	នយរូសាេិរ	ថ្ី	ហដល	អាច	រក	ន�ើញ	នៅក្ននុងទាុំង	គព្ះ្រ្ពីរ	ប៊មីប	និង	គព្ះ្រ្ពីរ	

រររន	(	សូរនរើល	្.	និង	ស.	57:1–3	សូរនរើល	ផងហដរ	វិវរណៈ	21:1–2;	

នអនធើរ	13:4–6	)	។	នៅ	រដូវ	ន្តោ	ឆ្នាុំ	1833	អ្នក	រាុំង	េីលុំនៅ	វន	ព្រួករររន	មាន	

គបមាណ	ជា	ររួយ	ភា្	បី	វន	គបជាជន	នៅក្ននុង	�ុុំ	ចាកសុន	។	ការនកើន	នេើង	យា៉ាង	

នលឿន	វន	ព្រួក	អ្នករាុំង	េីលុំនៅ	ឥេ្ិព្ល	វន	ននយាបាយ	ដ៏	មាន	សកាតោនុព្ល	គព្រទាុំង	

ជុំននឿ	នលើ	សាសនា	និង	ននយាបាយ	នផ្សងៗ	គានា	របស់	ព្រួក	អ្នក	ចុំណូល	ថ្ី	ទាុំង	ននះ	

បាន	បណាតាល	ឲ្យ	មាន	ការខវល់ខាវាយ	ដល់	អ្នក	រាុំងេីលុំនៅ	នផ្សង	នេៀត	នៅក្ននុង	តុំបន់	

ននាះ	ហដល	នគកាយ	រក	ព្រួកន្	បាន	ទារទារ	ឲ្យ	សមាជិក	សាសនាចគក	ចាកនចញ	ព្ី	

ផ្ះសុំហបង	និង	គេព្្យ	សរ្បត្តិ	របស់	ព្រួកន្	។	នៅនព្ល	ការទារទារ	ននះ	ព្ុុំ	គតូវបាន	

អនុវត្ត	ននាះ	ព្រួក	គបជាជន	រដ្	រិសសរួរី	បាន	វាយ	គបហារ	េីលុំនៅ	ទាុំង	ននាះ	ក្ននុងហខ	

វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	1833	ន�ើយ	បាន	បង្ខុំ	ឲ្យ	ព្រួកបរិសុេ្	ចាកនចញ	។

ដៅខាង
ដេ

សកករ្	កងេ័ព្	ជុំរំ	ស៊មីយ៉ូន	ហដល	បាន	ដរឹកនាុំ	នោយ	

ព្យាការី	យ៉ូហសប	ស៊្មីធ	ក្ននុង	ឆ្នាុំ	1834	្ឺ	ជា	្ ុំរូ	

ដ៏	អសាចារ្យ	ររួយ	អុំពី្	ការនគជើសនរើស	នដើរ្ីប	នៅ	ខាង	

គព្ះអមាចាស់	។	ការរំឭក	នេើង	វិញ	អុំព្ី	គបវត្តិ	វន	

កងេ័ព្	ជុំរំ	ស៊មីយ៉ូន	អាច	ជរួយ	នយើង	ឲ្យ	នរៀន	អុំព្ី	នរនរៀន	ដ៏មាន	តវរ្ល	និង	ហដល	

ព្ុុំ	ហគបគបរួល	រក	ព្ី	គបគព្រឹត្តិការណ៍	សុំខាន់ៗ	នៅ	ក្ននុង	គបវត្តិសាសនាចគក	

ហដល	អនុវត្ត	ចុំនពាះ	ជីវិត	និង	កាលៈនេសៈ	របស់	នយើង	សព្វវថ្ងននះ	។
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ដៅខាង
មេម�ៀនេកពីកងទ័ពជំ�ំស៊ីយ៉ូន

ទ្ពរះអម្ចាស់ 



១៦ លមីអាហូណា

ការបនងកើត	កងេ័ព្	ជុំរំស៊មីយ៉ូន	គតូវបាន	បញ្ជា	នោយ	វិវរណៈនៅក្ននុង	ហខ	កុរ្ភៈ	ឆ្នាុំ	

1834	(	សូរនរើល	្.	និង	ស.	103	)	។	នគាលបុំណង	ចរ្បង	វន	កងេ័ព្	របស់	

គព្ះអមាចាស់	ននះ	្ ឺ	នដើរ្បី	ការពារ	ព្រួករររន	នៅក្ននុង	�ុុំ	ចាកសុន	ព្ី	ការ	វាយ	គបហារ	បហន្ថរ	

—	បនាទាប់	ព្ី	កងេ័ព្	ព្រួក	រិសសរួរី	បាន	បុំនព្ញ	កាតព្វកិច្ច	ខ្លលួន	ក្ននុង	ការអរដុំនណើរ	ព្រួក	អ្នក	

រាុំង	េីលុំនៅ	ទាុំង	ននាះ	នោយ	សុវត្ថិភាព្	ឲ្យ	គតេប់	នៅ	ផ្ះសុំហបង	និង	េរឹកដី	របស់	ព្រួកន្	

វិញ	។	គកុរ	ននាះ	ក៏	បាន	នាុំ	យក	គបាក់	នគ្ឿងសមាភារ	ផ្គត់ផ្គត់	នានា	គព្រទាុំង	ការគាុំគេ	

ហផ្នក	សីលធរ៌	ដល់	ព្រួកបរិសុេ្	ហដល	គកខ្សត់	។	ដូនច្នះ	ន�ើយ	អុំេនុង	ហខ	ឧសភា	និង	

រិថុនា	ឆ្នាុំ	1834	រនុស្ស	ររួយ	គកុរ	ហដល	មាន	ព្រួកបរិសុេ្	ស្័គ្	ចិត្ត	ជាង	200	

នាក់	ហដល	ដរឹកនាុំ	នោយ	ព្យាការី	យ៉ូហសប	ស៊្មីធ	បាន	នធវើ	ដុំនណើរ	ចមាងាយ	គបហ�ល	ជា	

1450	្ីេូហរ៉គត	ព្ី	េីគកុង	ខឺត	េង់	រដ្	អូវ�អូ	នៅ	�ុុំ	នក្ល	រដ្	រិសសរួរី	។	វ�រុរ	ស៊្មីធ	

និង	ឡាយរិន	វា៉យ	ក៏	បាន	ហកន	េ័ព្	វន	ព្រួក	អ្នកស្័គ្	ចិត្ត	ររួយ	គកុរ	តូច	រក	ព្ី	ហដនដី	

រីឈីន�កន	ន�ើយ	បាន	ជរួប	ជាររួយ	គកុរ	កងេ័ព្	របស់	ព្យាការី	នៅក្ននុង	រដ្	រិសសរួរី	។	អ្នក	

ចូលររួរ	នៅក្ននុង	កងេ័ព្	ជុំរំស៊មីយ៉ូន	ននាះ	ររួរមាន	គព្ិកហាុំ	យ៉ង់,	�ុីនប៊មីរ	ស៊មី	�ិរបរឹល,	

វិល�វូឌ	វូឌគដុព្វ,	បា៉ាលី	ភី	គបាត្ត,	អរួរសុន	វ�ឌ	និង	រនុស្ស	ល្បីៗ	ជានគចើន	នាក់	នេៀត	

ក្ននុង	គបវត្តិសាគស្ត	សាសនាចគក	។

នគាលបុំណង	របស់	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	ហរន	ព្ិព្ណ៌នា	អុំព្ី	ព្័ត៌មាន	លរ្អិត	វន	ការនធវើ	ដុំនណើរ	ដ៏	

លុំបាក	ននះ	ឬ	ដុំណាល	គបាប់	អុំព្ី	គបគព្រឹត្តិការណ៍	ខាង	វិញ្ញាណ	សុំខាន់ៗ	ទាុំងអស់	ហដល	

បាន	នកើត	នេើង	ននាះ	នេើយ	។	ខ្នុុំ	គគាន់ហតសនង្ខប	អុំព្ី	គបគព្រឹត្តិការណ៍	សុំខាន់ៗ	ព្ីរបី	អុំព្ី	

នបសកករ្	វន	កងេ័ព្	ជុំរំស៊មីយ៉ូន	ននះ	៖

•	 អភិបាល	រដ្	រិសសរួរី	នោក	ោនីហយ៉ល	ោក់្្លីន	ព្ុុំ	បាន	ផ្តល់	ជុំនរួយ	កងេ័ព្	ដ៏	

ចាុំបាច់	ដូចបាន	សនយា	ដល់	ព្រួក	អ្នករាុំងេីលុំនៅ	រររន	នដើរ្បី	រាុំង	នេើង	វិញ	នូវ	

ហដនដី	របស់	ព្រួកន្	នេើយ	។

•	 ការចរចារ	ហដល	បាន	នធវើ	នេើង	រវាង	ថានាក់	ដរឹកនាុំ	សាសនាចគក	ព្រួករ្ន្តី	រដ្		

រិសសរួរី	និង	គបជាព្លរដ្	វន	�ុុំ	ចាកសុន	នដើរ្បី	នចៀសវាង	េុំនាស់	នគបើគបាស់	

អាវុធ	និង	ការនោះគសាយ	ជនមាលាះ	ដីធ្លី	ព្ុុំ	បាន	នធវើ	នៅ	រារ	កិច្ច	គព្រនគព្ៀង	គានា		

ននាះ	នេើយ	។

•	 េីបុំផុត	គព្ះអមាចាស់	បាន	ដរឹកនាុំ	យ៉ូហសប	ស៊្មីធ	ឲ្យ	បុំហបក	ព្រួក	កងេ័ព្	ជុំរំ		

ស៊មីយ៉ូន	និង	បង្ហាញ	អុំព្ី	រូលន�តុ	ហដល	កងេ័ព្	របស់	គព្ះអមាចាស់	ព្ុុំ	បាន	

សនគរច	នូវ	នគាលបុំណង	ហដល	ខ្លលួន	មាន	(	សូរនរើល	្.	និង	ស.		

105:6–13,	19	)	។

•	 គព្ះអមាចាស់	បាន	ដរឹកនាុំ	ព្រួកបរិសុេ្	ឲ្យ	បនងកើត	នូវ	នសចក្តីសប្បនុរស	នៅក្ននុង	តុំបន់	

ននាះ	នដើរ្បី	នរៀបចុំ	សគមាប់	គគា	ហដល	សាថានភាព្	វន	គកុង	ស៊មីយ៉ូន	នរឹង	េេរួល	បាន	

សិេ្ិ	រក	វិញ	រារ	ផ្លូវ	ចបាប់	ជាង	រារ	ការនគបើ	កងេ័ព្	(	សូរនរើល	្.	និង	ស.	

105:23–26,	38–41	)	។

កងេ័ព្		ស៊មីយ៉ូន	បាន	បុំហបក	គានា	ជា	គកុរ	តូចៗ	នៅ	ចុង	ហខ	រិថុនា	ឆ្នាុំ	1834	ន�ើយ	

េីបុំផុត	សុំបុគត	រំសាយ	កងេ័ព្	បាន	នចញ	នៅ	នៅ	ព្ីរបី	វថ្ង	ដុំបូង	វន	ហខ	កកកោ	ឆ្នាុំ	

1834	ននាះ	។	ព្រួក	អ្នកស្័គ្	ចិត្ត	ភា្នគចើន	បាន	គតេប់	នៅ	រដ្	អូវ�អូ	វិញ	។

យៅក្នញងខែវិច្ឈិរោឆ្នាំ

១៨៣៣្ួកម្បជាជៃ

រ�្ឋមឈិសសួរីរាៃវាយ

ម្ប្រទរីលំយៅ្ ួកមរមៃ

យៅក្នញងឃុំចាកសុៃរ�្ឋ

មឈិសសួរីយហើយរាៃបង្ខំឲ្យ

្ួកបរិសុទ្ធចាកយចញ។
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យមយរៀៃនៃរោរសាកល្ងរោរខរងរកយមើលៃឈិងរោរយរៀបចំ

ព្រួកបរិសុេ្	ដ៏អង់អាច	កាលាហាន	ហដល	បាន	នធវើ	ដុំនណើរ	ក្ននុង	កងេ័ព្	របស់	

គព្ះអមាចាស់	គតូវបាន	សាកល្បង	។	ដូច	គព្ះអមាចាស់	បាន	គបកាស	ថា	«	នយើង	បាន	ឮ	

បេ	អធិសាឋាន	ទាុំង	ឡាយ	របស់	ព្រួក	ន្	ន�ើយ	ន�ើយ	គព្រ	េេរួល	ដង្វាយ	របស់	ព្រួក	ន្	

ន�ើយ	្ ឺជា	ការ	ចាុំ	បាច់	ដល់	នយើង	ហដល	ព្រួក	ន្	គតូវ	បាន	នាុំ	រក	ដល់	េី	ននះ	សគមាប់	

ការ	សាកល្បងនសចក្ី	ជុំននឿ	វន	ព្រួក	ន្	»	(	្.	និង	ស.	105:19	)	។

និយាយ	ឲ្យ	គតង់	នៅ	ការអនញជើញ	ទាុំង	ខាង	រូបកាយ	និង	ខាង	វិញ្ញាណ	

វន	ព្រួក	កងេ័ព្	ជុំរំស៊មីយ៉ូន	បាន	បនងកើត	ឲ្យ	មាន	ការហរង	គសូវសាលី	នចញ	ព្ី	

គសហង	(	សូរនរើល	មា៉ាថាយ	13:25,	29–30;	្.	និង	ស.	101:65	)	

ជា	ការហញក	នចៀរ	នចញ	ព្ី	ព្ហព្	(	សូរនរើល	មា៉ាថាយ	25:32–33	)	

ជាការហញកនចញ	រវាង	អ្នក	មាន	ភាព្រឹង	មាុំ	ខាង	វិញ្ញាណ	ព្ី	អ្នក	ហដល	នខសាយ	ខាង	

វិញ្ញាណ	។	ដូនច្នះ	បុរស	និង	គស្តី	មានាក់ៗ	ហដល	បាន	ចូល	បនគរើ	នៅក្ននុង	កងេ័ព្	របស់	

គព្ះ	អមាចាស់	បាន	គបឈររុខ	ន�ើយ	នឆ្លើយ	សុំណួរ	ដ៏	រុរឹងមា៉ាត់	ហដល	ថា	«	នតើ	នរណា	

នៅ	ខាង	គព្ះអមាចាស់	?	» 2

នៅនព្ល	វិល�វូឌ	វូឌគដុព្វ	កុំព្ុង	នរៀបចុំ	កិច្ចការ	ជុំនរួញ	របស់	នោក	ន�ើយ	

នរៀបចុំ	ខ្លលួន	ចូលររួរ	កងេ័ព្	ជុំរំ	ស៊មីយ៉ូន	រិត្តភក្តិ	និង	អ្នកជិត	ខាង	របស់	នោក	

បាន	គព្មាន	នោក	កុុំ	ឲ្យ	នធវើ	ដុំនណើរ	ដ៏	នគគាះថានាក់	ននាះ	នេើយ	។	ព្រួកន្	បាន	ផ្តល់	

នយាបល់	ថា	«	កុុំ	នៅ	នេើយ	គបសិននបើ	អ្នក	នៅ	ននាះ	អ្នក	នរឹង	សាលាប់	បាត់	បង់	ជីវិត	

ន�ើយ	»	។	នោក	បាន	តប	វិញ	ថា	«	គបសិននបើ	ខ្នុុំ	ដរឹង	ថា	ខ្នុុំ	នរឹង	គតូវ	ន្	បាញ់	េរ្លនុះ	

នបះដូង	នៅ	ជុំហាន	ដុំបូង	ហដល	ខ្នុុំ	ឈាន	នជើង	នដើរ	នៅនលើ	រដ្	រិសសរួរី	ក្តី	ក៏	ខ្នុុំ	នរឹង	នៅ	

ហដរ	»	។ 3	 វិល�វូឌ	វូឌគដុព្វ	បាន	ដរឹង	ថា	រិន	គតូវ	ភ័យ	ខាលាច	នរឹង	លេ្ផល	អាគកក់	

ហដល	នកើត	មាន	នេើយ	ដរាប	ណា	គាត់	នៅ	នសាមាះគតង់	ន�ើយ	នគារព្	គបតិបត្តិ	ននាះ	។	

គាត់	ព្ិតជា	នៅ	ខាង	គព្ះ	អមាចាស់	ន�ើយ	!

គបាកដ	ណាស់	ននះ	ជា	«	នព្លហដល	គតូវ	បង្ហាញ	» 4	ព្ី	បុរស	និង	គស្តី	នសាមាះគតង់	

នា	រដូវ	ន្តោ	ក្ននុង	ឆ្នាុំ	1834	ទាុំងននាះ	។	ប៉ុហន្ត	ការសនគរច	ចិត្ត	នដើរ្បី	នធវើ		ដុំនណើរ	

ជាររួយ	ព្យាការី	យ៉ូហសប	នៅ	រដ្	រិសសរួរី	ព្ុុំហរន	ជាការនឆ្លើយតប	ចាុំបាច់	ហតរ្តង	

ឬ	ររួរគានា	ទាុំងអស់	ឬ	ចនរ្លើយ	តប	ភាលារៗ	នៅ	នរឹង	សុំណួរ	ថា	«	នតើ	នរណា	នៅខាង	

គព្ះអមាចាស់	?	»	នេើយ	។	នព្លហដល	គតូវ	បង្ហាញ	នោយ	ព្រួកបរិសុេ្	ទាុំង	ននាះ	

បាន	នកើត	នេើង	ជានរឿយៗ	ន�ើយ	ដហដលៗ	រាររយៈ	ការ�ត់	ននឿយ	ខាង	ផ្លូវ	ចិត្ត	

និង	រូបកាយ	រាររយៈ	ព្ងហបក	នៅនលើ	នជើង	របស់	ព្រួកន្	រាររយៈ	ការខវះ	ខាត	

អាហារ	និង	េរឹក	រិន	សាអាត	រាររយៈ	ការខកចិត្ត	ជានគចើន	រាររយៈ	ការហបកបាក់	

គានា	និង	ការបះនបារ	នៅក្ននុង	គកុរ	និង	រាររយៈ	ការ្ុំរារកុំ	ហ�ង	ព្ី	សុំណាក់	ព្រួក	

មារសគតូវខាង	នគ្	ដ៏	កាចសាហាវ	។

នព្ល	ហដល	គតូវ	បង្ហាញ	នកើត	មាន	នេើង	នៅក្ននុង	បេព្ិនសាធន៍	និង	ការលុំបាក	

នានា	ហដល	មាន	នរៀងរាល់	នមា៉ាង	រាល់	វថ្ង	និង	រាល់	សបាតោ�៍	។	វា	្ ឺ	ជា	ការររួរផ្តនុុំ	គានា	

នតើ	នរនរៀន	អវីខ្លះ		ហដល	នយើង	អាច	នរៀន	ព្ី		

កងេ័ព្	ជុំរំស៊មីយ៉ូន	?

នោយសារហត	ការខកខាន	ព្ុុំបាន	សាថាបនា	ព្រួកបរិសុេ្	នៅនលើ	េរឹកដី	របស់		

ព្រួកន្	វិញ	នៅក្ននុង	�ុុំ	ចាកសុន	ននាះ	រនុស្ស	ររួយ	ចុំនរួន	បាន	ចាត់េុក	កងព្័េ		

ជុំរំស៊មីយ៉ូន	ថា	ជា	ការខុំគបរឹង	ររួយ	ហដល	បរាជ័យ	និង	គាមាន	គបនយាជន៍	។	បងគបុស		

មានាក់	នៅ	េីគកុង	ខឺត	េង់	—	ជា	រនុស្ស	មានាក់	ហដល	ខវះ	នសចក្តីជុំននឿ	ក្ននុង	ការស្័គ្		

ចិត្ត	នៅ	ជាររួយ	ព្រួក	គកុរ	កងេ័ព្	ននាះ	—	បាន	ជរួប	គព្ិកហាុំ	យ៉ង់	នព្ល	នោក		

គតេប់	រក	ព្ី	រដ្	រិសសរួរី	វិញ	ន�ើយ	បានសរួរ	នោក	ថា	«	‹	នតើ	អ្នក	បាន	េេរួល	អវី	ព្ី		

ដុំនណើរ	ដ៏	ឥត	គបនយាជន៍	នៅកាន់	រដ្	រិសសរួរី	ជាររួយ	យ៉ូហសប	ស៊្មីធ	ននះ	?	›		

គព្ិកហាុំ	យ៉ង់	បាន	តប	វិញ	ភាលារ	ថា	‹	អវីៗ	ទាុំងអស់	ហដល	នយើង	បានសនគរចននាះ		

ខ្នុុំ	នរឹង	រិន	ប្ូរ	បេព្ិនសាធន៍	ហដល	ខ្នុុំ	បាន	េេរួល	នៅ	ក្ននុង	នបសកករ្	ននាះ	ជាររួយ	នរឹង	

គេព្្យសរ្បត្តិ	វន	�ុុំ	�្គូហារ	នេើយ	›	»	ហដល	កាល	ននាះ	េីគកុង	ខឺត	េង់	មាន	េីរាុំង		

នៅ	�ុុំ	ននាះ	។ 1

ខ្នុុំ	អនញជើញ	អ្នក	្ ិត	ឲ្យ	បាន	ល្អិតល្អន់	អុំព្ី	ចនរ្លើយ	របស់	គព្ិកហាុំ	យ៉ង់	៖	«	អវីៗ	

ទាុំងអស់	ហដល	នយើង	បាន	សនគរច»	។	នតើ	មាន	្ ន្លរឹះ	នរៀនសូគត	សុំខាន់	អវីខ្លះ	ហដល	នយើង	

អាច	នរៀន	នចញ	ព្ី	ការេេរួល	ខុសគតូវ	ននះ	ហដល	ព្ុុំ	បាន	បុំនព្ញ	រារ	នគាលបុំណង	ហដល	

បាន	ហចង	ប៉ុហន្ត	បាន	ផ្តល់	ដល់	ព្រួកបរិសុេ្	កាល	ព្ី	ជុំនាន់	រុន	ទាុំងននាះ	ន�ើយ	អាច	ផ្តល់	

ព្រជ័យ	ដល់	ជីវិត	នយើង	?

ខ្នុុំ	នជឿ	ថា	យា៉ាងនហាច	ណាស់	

មាន	នរនរៀន	ហដល	្ រួរ	ឲ្យ	យល់ដរឹង	

ព្ីរ	ហដលមាន	នៅក្ននុង	ចនរ្លើយ	

របស់	បងគបុស	គព្ិកហាុំ	ចុំនពាះ	

សុំណួរ	ចុំអកេកេឺយ	ននាះ	៖	

(	1	)	នរនរៀន	វន	ការសាកល្បង	

ការហរងរកនរើល	និង	ការនរៀបចុំ	

និង	(	2	)	នរនរៀន	វន	ការនគារព្	

គបតិបត្តិ	ការនរៀនសូគត	និង	ការនធវើ	

រារ	ព្រួកបងប្អូន	គបុស	។	ខ្នុុំ	សូរ	

្ូសបញ្ជាក់	ថា	នរនរៀន	ទាុំងននះ	

មាន	សារៈសុំខាន់	ចុំនពាះ	ព្រួកនយើង	

នដើរ្បី	នរៀន	ន�ើយ	អនុវត្ត	ក្ននុង	នព្ល	

បច្ចនុប្បន្ន	ននះ	ដូចវា	សុំខាន់	ចុំនពាះ	

អ្នកស្័គ្ចិត្ត	វន	កងេ័ព្	ជុំរំស៊មីយ៉ូន	

កាល	ព្ី	ជាង	180	ឆ្នាុំ	រុន	ហដរ	។
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១៨ លមីអាហូណា

ដ៏	ធុំ	សនរ្បើរ	វន	ជនគរើស	និង	េនងវើ	ជានគចើន	ហដល	ហាក់ដូច	ជាតូចរាច	នៅក្ននុង	ជីវិត	វន	

ព្រួកបរិសុេ្	ដ៏	មានភក្តីភាព្	ទាុំងននាះ	ហដល	បាន	ផ្តល់ចនរ្លើយ	យា៉ាង	ព្ិតគបាកដ	ចុំនពាះ	

សុំណួរ	ថា	«	នតើ	នរណា	នៅ	ខាង	គព្ះអមាចាស់	?	»

នតើ	ការសាកល្បង	និង	ការហរងរកនរើល	ហដល	បាននកើត	នេើង	នៅក្ននុង	ជីវិត	វន		

អស់	អ្នក	ហដល	ចូលររួរ	នរឹង	កងេ័ព្	ជុំរំស៊មីយ៉ូន	ននះ	ជរួយ	ក្ននុង	ការនរៀបចុំ	ខ្លលួន	នោយ	រនបៀប	

ណា	?	្រួរ	ឲ្យ	ចាប់	អាររ្ណ៍	ណាស់	មាន	បងប្អូនគបុស	ចុំនរួន	គបាុំបី	រូប	គតូវបាន	នៅ	ឲ្យ	

បនគរើ	នៅក្ននុង	កូរ៉ុរ	វន	ព្រួកសាវក	ដប់ព្ីរ	នាក់	ក្ននុង	ឆ្នាុំ	1835	គព្រទាុំង	ព្រួក	ចិត	សិប	នាក់	

ទាុំងអស់	ក៏	គតូវ	បាន	នៅ	នា	នព្ល	ដហដរ	ននាះ	សុេ្ហត	ជា	ព្រួក	ទាហាន	នជើង	ចាស់	រក	ព្ី	

កងេ័ព្	ជុំរំ	ស៊មីយ៉ូន	ននាះ	។	នៅក្ននុង	ការគបជុុំ	ររួយ	បនាទាប់	ព្ី	ការនៅ	ព្រួកចិតសិប	នាក់	រក	

ព្យាការី	យ៉ូហសប	ស៊្មីធ	បាន	គបកាស	ថា	៖

«	បងប្អូន	គបុស	នអើយ	មាន	បងប្អូន	ររួយ	ចុំនរួន	ខរឹង	នរឹង	រូប	ខ្នុុំ	នោយសារ	បងប្អូន	ព្ុុំ	

បាន	នធវើ	ចរបាុំង	នៅ	ក្ននុង	រដ្	រិសសរួរី	ប៉ុហន្ត	ខ្នុុំ	សូរ	គបាប់	បងប្អូន	ថា	គព្ះ	ព្ុុំ	ចង់	ឲ្យ	បងប្អូន	នធវើ	

ចរបាុំង	នេើយ	។	គេង់	ព្ុុំ	អាច	សាថាបនា	ន្រ	គេង់	នេើង	នោយ	មានហត	បុរស	ដប់	ព្ីរ	នាក់	

នបើក	ទាវារ	វន	ដុំណរឹងល្អ	ឲ្យ	ជាតិ	សាសន៍	ទាុំងអស់	នៅ	នលើ	ហផនដី	និង	ព្រួក	ចិតសិប	នាក់	

នេៀត	ហដល	ស្ថិត	នគការ	ការដរឹកនាុំ	របស់	ព្រួកន្	នដើរ្បី	បន្ត	កិច្ចការ	បាន	នេើយ	នលើកហលង	

ហត	គេង់	ចគមាញ់	ព្រួកន្	នចញ	រក	ព្ី	គកុរ	បុរស	ហដល	បាន	ថាវាយ	ជីវិត	ខ្លលួន	និង	ហដល	បាន	

លះបង់	យា៉ាង	ធុំនធង	ដូច	ហដល	អ័គបាហាុំ	បាន	នធវើ	ប៉ុនណាណះ	។

ឥេូវ	ននះ	គព្ះអមាចាស់	បាន	មាន	ព្រួកដប់ព្ីរ	នាក់	និង	ព្រួក	ចិតសិប	នាក់	របស់	គេង់	

ន�ើយ	ន�ើយ	នរឹង	មាន	កូរ៉ុរ	វន	ព្រួកចិតសិបនាក់	នផ្សង	នេៀត	នរឹង	គតូវបាន	នៅ	»	។ 5

គបាកដ	ណាស់	និយាយ	ររួរ	កងេ័ព្	ជុំរំស៊មីយ៉ូន	្ ឺ	ជា	នភ្លើង	របស់	ជាង	សុំរង	សគមាប់	

អស់	អ្នក	ហដល	ស្័គ្	ចិត្ត	ទាុំងអស់	ន�ើយ	ជាព្ិនសស	សគមាប់	អនា្ត	ថានាក់	ដរឹកនាុំ	

ជានគចើន	នាក់	របស់	សាសនាចគក	។

បេព្ិនសាធន៍	ហដល	អ្នក	ស្័គ្	ចិត្ត	ទាុំង	ននាះ		េេរួល	បាន	នៅក្ននុង	កងេ័ព្	របស់	

គព្ះអមាចាស់	ក៏	ជា	ការនរៀបចុំ	សគមាប់	ការនធវើ	អននាតោគបនវសន៍ដ៏	ធុំ	នានព្ល	ខាង	រុខ	របស់	

សមាជិក	សាសនាចគក	ផងហដរ	។	អ្នក	ចូលររួរ	ជាង	20	នាក់	នៅក្ននុង	កងេ័ព្	ជុំរំស៊មីយ៉ូន	

ននាះ	បាន	កាលាយ	ជា	នរបញ្ជាការ	និង	អនុនសនីយ៍	គតី	នៅក្ននុង	ការនធវើដុំនណើរ	ដ៏	ធុំៗ	ចុំនរួនព្ីរ		

—	នលើក	េីររួយ	្ ឺ	បរួន	ឆ្នាុំ	នគកាយរក	ទាក់េង	នរឹង	ការ្លាស់េី	លុំនៅ	របស់	គបជាជន	ព្ី	

8000	នាក់	នៅ	10000	នាក់	ព្ី	រដ្	រិសសរួរី	នៅ	រដ្	អិលលីនណាយ 6	និង	នលើក	េីព្ីរ	

12	ឆ្នាុំ	នគកាយរក	្ឺ	ការប្តូរ	េីលុំនៅដ៏	ធុំ	នៅ	េិស	ខាង	លិច	វន	ព្រួកបរិសុេ្	វថ្ង	ចុងនគកាយ	

គបមាណ	ជា	15000	នាក់	ព្ី	រដ្	អិលលីនណាយ	នៅ	គជលងភ្នុំ	សលត៍	នលក	និង	

គជលងភ្នុំ	រ៉ក្ី	។	អុំេនុងនព្ល	ការនរៀបចុំ	បុំពាក់បុំប៉ន	កងេ័ព្	ជុំរំស៊មីយ៉ូន	មាន	តវរ្ល	ខាលាុំង	

បុំផុត	សគមាប់	សាសនាចគក	។	ឆ្នាុំ	1834	្ឺ	ជានព្ល	ហដល	គតូវ	បង្ហាញ	—	ន�ើយ	

នដើរ្បី	នរៀបចុំ	សគមាប់	ឆ្នាុំ	1838	និង	ឆ្នាុំ	1846	។

ក្ននុងនារ	ជា	បុ្្គល	មានាក់ៗ	និង	គកុរ	គ្រួសារ	នយើង	ក៏	នរឹង	េេរួល	ការសាកល្បង		

ការហរង	រកនរើល	និង	ការនរៀបចុំ	ដូច	ជា	សមាជិក	វន	កងេ័ព្	ជុំរំ	ស៊មីយ៉ូន	ហដរ	។	គព្ះ្រ្ពីរ	

និង	ការបនគងៀន	របស់	ព្រួកបងប្អូន	គបុស	នពារនព្ញ	នោយ	ការសនយា	ថា	នសចក្តីជុំននឿ	នលើ	

គព្ះអមាចាស់	នយស៊ូវគ្ីស្	ការចុះ	ការនគារព្	និង	ការចងចាុំ	អុំព្ី	នសចក្តីសញ្ញា	ព្ិសិដ្	

របស់	នយើង	និង	ការនគារព្	គបតិបត្តិ	រារ	បេបញ្ញត្តិ	របស់	គព្ះ	នរឹង	ព្គងរឹង	នយើង	ឲ្យ	នរៀបចុំ	

«យយើងរាៃមៃុស្

ជាយម្ចើៃខ�ល្ ួកយ្រាៃ

អារម្មណ៍ថ្្ួកយ្ជា

មៃុស្ល្ប៉ុខៃ្្ ួកយ្

ម្្ូវខ្ជាមៃុស្ល្ចំយពារះ

យរឿងមួយចំៃួៃ»។



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ១៩

ខ្លលួន	នដើរ្បី	គបឈររុខ	នដើរ្បី	យក	ឈ្នះ	និង	នដើរ្បី	នរៀន	ព្ី	ការសាកល្បង	និង	ការល្បងល	

វន	ជីវិត	រហរង	សាលាប់	ននះ	។

ព្រួក	អ្នកដរឹកនាុំ	សាសនាចគក	របស់	គព្ះអមាចាស់	ព្ី	ជុំនាន់	រុនៗ	បាន	រកន�ើញ	នូវ	

ការសាកល្បងររួរ	ឬ	ការសាកល្បង	េូនៅ	ររួយ	ចុំនរួន	ហដល	នយើង	អាច	រំព្រឹង	េុក	ជារុន	

ថា	នរឹង	ជរួប	គបេះ	នៅក្ននុង	ជីវិត	និង	ជុំនាន់	របស់	នយើង	។	ក្ននុងនារ	ជា	គបធាន	កូរ៉ុរ	វន	

ព្រួក	សាវក	ដប់ព្ីរ	នាក់	ក្ននុង	ឆ្នាុំ	1977	គបធាន	ហអ៊សរា៉	ថា�វ	ហប៊នសរឹន	(	1899–

1994	)	បាន	មាន	គបសាសន៍	ព្ី	សុំនេង	វន	ការ	គព្មាន	នៅក្ននុង	ការគបជុុំ	អ្នក	តុំណាង	

ភូរិភា្	។	ឥេូវ	ននះ	ខ្នុុំ	សូរ	ដកគសង់	សារលិខិត	ទាុំងគសុង	របស់	គបធាន	ហប៊នសរឹន	

ន�ើយ	អនញជើញ	អ្នក	ឲ្យ	ន្តោត	ចិត្ត	េុកោក់	នលើ	ការេូនាមាន	របស់	នោក	នា	កាល	គគា	ននាះ	៖

«	ជុំនាន់	នីររួយៗ	មាន	ការសាកល្បង	និង	ឱកាស	នរៀងៗខ្លលួន	នដើរ្បី	នគកាកឈរ	នេើង	

ន�ើយ	បង្ហាញ	សរត្ថភាព្	របស់	ខ្លលួន	។	នតើ	អ្នក	ចង់	ដរឹង	អុំព្ី	ការសាកល្បង	ដ៏	លុំបាក	

បុំផុត	ររួយ	របស់	ព្រួកនយើង	ហដរ	ឬនេ	?	នោយសាតោប់	ឮ	ការគព្មាន	របស់	គព្ិកហាុំ	យ៉ង់	

‹	ការភ័យខាលាច	ដ៏	ធុំ	បុំផុត	ហដល	ខ្នុុំ	មាន	អុំព្ី	គបជាជន	ននះ	្ ឺថា	ព្រួកន្	នរឹង	កាលាយ	ជា	អ្នក	

មាន	នៅក្ននុង	គបនេស	ននះ	នភ្លច	គព្ះ	និង	រាគស្ត	របស់	គេង់	ហគបជា	ខជិល	គចអូស	ន�ើយ	ដក	

ខ្លលួន	ឯង	នចញ	ព្ី	សាសនាចគក	ចូល	នៅ	សាថាននរក	។	គបជាជន	ននះ	អាច	ស៊ូ	នរឹង	ការវាយ	

គបហារ	ការលរួច	ឆក់ប្លន់	ភាព្គកីគក	និង	ការនបៀតនបៀន	គ្ប់	រូបភាព្	បាន	ន�ើយ	បន្ត	នៅ	

នសាមាះគតង់	។	ប៉ុហន្ត	អវី	ហដល	ជា	នសចក្តីភ័យខាលាច	ដ៏	ធុំ	បុំផុត	របស់	ខ្នុុំ	ននាះ	្ ឺ	ថា	ព្រួកន្	នរឹង	ព្ុុំ	

អាច	ស៊ូ	គទាុំ	នរឹង	ការមាននភា្គេព្្យ	សុំបូរ	�ូរន�ៀរ	នេើយ	›	»	។

គបធាន	ហប៊នសរឹន	ហថ្លង	បន្ត	នេៀត	ថា	៖	«	ការសាកល្បង	របស់	នយើង	ហាក់ដូច	

ជាលុំបាក	ខាលាុំង	បុំផុត	នលើស	ព្ី	ការសាកល្បង	ទាុំងអស់	ដ្បិត	អារក្ស	មាន	កលល្បិច	

យា៉ាង	បុិនគបសប់	ន�ើយ	វា	ឆ្លាត	ជាង	នយើង	។	ការសាកល្បង	ទាុំងននាះ	ហាក់	ដូចជា		

រិនសូវ	កាចសាហាវ	ន�ើយ	វាព្ិបាកនរើល	ន�ើញ	។	ខណៈ	ហដល	គ្ប់	ការសាកល្បង	វន	

នសចក្តីសុចរិត	តុំណាងឲ្យ	ការលុំបាកររួយ	ននាះការសាកល្បង	ហបប	ននះ	ហាក់	ដូចជា	ព្ុុំ	

ហរន	ជា	ការសាកល្បង	នេើយ	គាមាន	ការលុំបាក	ណា	អាច	កាលាយ	ជា	ការបុំភាន់	ខាលាុំងបុំផុត	

នលើស	ព្ី	ការសាកល្បង	ទាុំងអស់	នេើយ	។

«	នតើ	អ្នក	ដរឹង	នេ	ថា	ភាព្សុខសាន្ត	និង	ភាព្ចគរុងចនគរើន	អាច	ផ្តល់	អវីខ្លះ	ដល់	

រនុស្ស	—	វា	អាច	នធវើ	ឲ្យ	ព្រួកន្	នភ្លច	ខ្លលួន	។	គព្ះ្រ្ពីរ	រររន	បាន	គព្មាន	នយើង	អុំព្ី	រនបៀប	

ហដល	សារាុំង	នរឹង	នាុំ	នយើង	ឲ្យ	ធាលាក់	ចុះ	នៅ	សាថាននរក	នោយ	គបុងគបយ័ត្ន	នៅជុំនាន់	

ចុងនគកាយ	ននះ	។	គព្ះអមាចាស់	បាន	ោក់	អ្នក	មាន	សកាតោនុព្ល	ហដល	រឹងបុរឹង	ខាង	វិញ្ញាណ	

ររួយចុំនរួន	នលើ	ហផនដី	ជា	អស់	អ្នកហដល	គេង់	បាន	រកសា	េុក	អស់	រយៈនព្ល	គបាុំររួយ	ពាន់	

ឆ្នាុំ	នដើរ្បី	ជរួយ	បនងកើត	ផល	នោយ	នជា្ជ័យ	ដល់	ន្រ	គព្ះ	ន�ើយ	អារក្ស	កុំព្ុង	ព្យាយារ	

នធវើ	ឲ្យ	ព្រួកន្	នភ្លច	ខ្លលួន	។	មារសគតូវ	ដរឹង	ថា	វា	គបហ�ល	ជា	រិន	សូវ	េេរួល	នជា្ជ័យ	

ក្ននុងការនាុំ	ព្រួកន្ឲ្យគបគព្រឹត្ត	អុំនព្ើ	បាប	ធុំៗ	និង	ដ៏	ហសន	អាគកក់	វន	ការគបគព្រឹត្ត	កុំ�ុស	ននាះ	

នេើយ	។	ដូនច្នះ	វា	នធវើ	ឲ្យ	ព្រួកន្	នភ្លច	ខ្លលួន	ដូចជា	�្គូលីនវើរ	នោយ	វា	ោក់	អនាទាក់	ព្រួកន្	ឲ្យ	

ជាប់នៅនរឹង	អុំនព្ើ	បាប	តូចៗទាុំង	ននាះ	វន	ការរិនគបតិបត្តិរារ	វិញ		ន�ើយ	នតើ	អ្នកដរឹកនាុំ	

ហដល	នភ្លចខ្លលួន	គាមានគបសិេ្ភាព្	មាន	ចិត្ត	

សាទាក់នស្ើរ	ននាះ	មាន	អវី	ល្អ	នៅ	?

«	នយើង	មាន	អ្នក	មាន	សកាតោនុព្ល	ហដល	

រឹងបុរឹង	ខាង	វិញ្ញាណ	ជានគចើន	ហដល	្ រួរហត	

នលើកស្លួយ	គ្រួសារ	ន្រ	និង	គបនេស	របស់ខ្លលួន	

ឲ្យ	បាន	កាន់ហត	រឹងមាុំ	នេើង	។	នយើង	មាន	

រនុស្ស	ជានគចើន	ហដល	ព្រួកន្	មាន	អាររ្ណ៍	

ថា	ព្រួកន្	ជា	រនុស្ស	ល្អ	ប៉ុហន្ត	ព្រួកន្	ចាុំបាច់	

គតូវហត	ជា	រនុស្ស	បុិនគបសប់	ចុំនពាះ	នរឿង	ររួយ	

ចុំនរួន	ដូចជា	—	អយ្យនកា	រឹងមាុំ	អ្នក	ផ្សព្វផសាយ	សាសនា	មាន	ចិត្ត	កាលាហាន	អ្នក	នធវើការ	ដ៏	

អង់អាច	ក្ននុង	កិច្ចការ	ព្ង្សគបវត្តិ	និង	គព្ះវិហារ	បរិសុេ្	អ្នក	នស្នហា	ជាតិ	នចះលះបង់	សមាជិក	

កូរ៉ុរ	ហដល	មាន	ភក្តីភាព្	។	សរុប	នៅ	នយើង	គតូវហត	ន្ច	ខ្លលួន	និង	ោស់ខ្លលួន	នយើង	នចញ	ព្ី	

ការលង់លក់	ខាង	វិញ្ញាណ	»	។ 7

ចូរ	ព្ិចារណា	អុំព្ី	នភា្គេព្្យ	ដ៏	សុំបូរ	�ូរន�ៀរ	ភាព្ចគរុងចនគរើន	និងភាព្	ង្យគសរួល	

ននាះ	ហដល	វា	អាច	កាលាយ	ជា	ការសាកល្បង	នៅក្ននុង	ជុំនាន់	របស់	នយើង	ហដល	មាន	េុំ�ុំ	នស្ើ	ឬ	

ខាលាុំង	ជាង	ការនបៀតនបៀន	និង	ការលុំបាក	ខាង	រូបកាយ	ហដល	ព្រួកបរិសុេ្	ស្័គ្ចិត្ត	នធវើ	ដុំនណើរ	

ជាររួយ		កងេ័ព្	ជុំរំស៊មីយ៉ូន	ទាុំងននាះ	បាន	ស៊ូគទាុំ	។	ដូច	ព្យាការី	រររន	បាន	ព្ិព្ណ៌នា	នៅក្ននុង	

ការសនង្ខប	ដ៏	អសាចារ្យ	របស់	នោក	អុំព្ីវដ្ត	វន	ភាព្នឆ្ើងវឆ្	ហដល	មាន	នៅក្ននុង	ន�នលរិន	12	៖

«	នរ៉្លោះន�ើយ	នយើង	អាច	ន�ើញ	ថា	ចិត្ត	វន	កូន	នៅ	រនុស្ស	ខុសឆ្គង	ន�ើយ	គាមាន	ភាព្	នរឹង	

ន	យា៉ាង	ណា	ហរន	ន�ើយ	នយើង	អាច	ន�ើញ	ថា	គព្ះ	អមាចាស់	នៅ	ក្ននុង	នសចក្ី	ល្អ	រ�ិមា	ដ៏	និរន្តរ៍	

របស់	គេង់	គបទាន	ព្រ	ន�ើយ	នធវើ	ឲ្យ	ចនគរើន	នេើង	ដល់	អស់	អ្នក	ណា	ហដល	ោក់	េី	េុក	ចិត្ត	របស់	

ន្	នៅ	នលើ	គេង់	។

«	ហរន	ន�ើយ	ន�ើយ	នយើង	អាច	ន�ើញ	ថា	នៅ	នព្ល	ហដល	គេង់	នធវើ	ឲ្យ	រាគស្ត	គេង់	បាន	

ចនគរើន	នេើង	ហរន	ន�ើយ	្ឺ	ក្ននុង	ការ	បនងកើន	ហគស	ចមាការ	របស់	ន្	�វូង	នចៀរ	របស់	ន្	និង	�វូង	

សតវ	របស់	ន្	ន�ើយ	មាស	និង	គបាក់	និង	វត្ថនុ	មាន	តវរ្ល	សព្វ	សារនព្ើ	និង	វត្ថនុ	សិល្បៈ	នលើក	

ហលង	ជីវិត	ឲ្យ	ន្	ន�ើយ	នោះ	ហលង	ព្រួក	ន្	ឲ្យ	ររួច	ផុត	ព្ី	កណាតាប់	វដ	វន	ព្រួក	ខាមាុំងសគតូវ	របស់	

ន្	បន្ន់	ចិត្ត	វន	ព្រួក	ខាមាុំងសគតូវ	របស់	ន្	នដើរ្បី	កុុំ	ឲ្យ	ព្រួក	វា	នធវើ	ស្ង្ររ	នរឹង	ព្រួក	ន្	ហរន	ន�ើយ	

ន�ើយ	សរុប	នសចក្ី	រក	នធវើ	នូវ	គ្ប់	ការណ៍	ទាុំង	អស់	នដើរ្បី	សុខុមាលភាព្	និង	សុភរង្គល	

របស់	រាគស្ត	គេង់	ហរន	ន�ើយ	នៅ	នព្ល	ននាះ	ន�ើយ	ហដល	ព្រួក	ន្	នធវើ	ចិត្ត	រឹងរូស	ន�ើយ	បុំនភ្លច	

គព្ះ	អមាចាស់	ជា	គព្ះ	របស់	ន្	ន�ើយ	ជាន់	ឈ្លី	នៅ	នគការ	នជើង	របស់	ន្	នូវ	គព្ះ	ដ៏	បរិសុេ្	—	ហរន	

ន�ើយ	ន�ើយ	ននះ	្ ឺ	រក	ព្ី	ការ	ង្យគសរួល	និង	ការ	ចនគរើន	នេើង	ដ៏	ធុំ	�រួស	គបមាណ	របស់	

ន្	»	(	ន�នលរិន	12:1–2	)	។

ជាព្ិនសស	ខ្នុុំ	សូរ	អនញជើញ	អ្នក	ឲ្យ	កត់សមារល់	អុំព្ី	ឃ្លា	ចុង	នគកាយ	នៅក្ននុង	ខ្រ្ពីរ	

ចុងនគកាយ	ននាះ	៖	«	ន�ើយ	ននះ	្ ឺ	រក	ព្ី	ការ	ង្យគសរួល	និង	ការ	ចនគរើន	នេើង	ដ៏	ធុំ	�រួស	

គបមាណ	របស់	ន្	»	។
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២០ លមីអាហូណា

គព្ះ	បញ្ញត្តិ	ទាុំង	ឡាយ	វន	គព្ះ	ន�ើយ	នដើរ	នោយ	នសាមាះគតង់	នៅ	ចុំនពាះ	គេង់	(	សូរនរើល	

អាលមា៉ា	53:20–21	)	។

យមយរៀៃនៃរោរយោរ្ម្ប្ឈិប្្ឈិរោរយរៀៃសូម្្ៃឈិងរោរយ្វើរាម្ ួកបងប្អូៃម្បុស

ព្រួកបរិសុេ្	ដ៏	មាន	ចិត្ត	អង់អាច	កាលាហាន	នៅក្ននុង	កងេ័ព្	របស់	គព្ះ	អមាចាស់	បាន	

េេរួល	ព្រ	ក្ននុង	ការនគារព្	គបតិបត្តិ	ការនរៀនសូគត	និង	ការនធវើ	រារ	ព្រួកបងប្អូន	គបុស	។	

ន�ើយ	ព្រួកនយើង	សព្វវថ្ង	ននះ	អាច	េេរួល	បាន	អត្ថគបនយាជន៍	យា៉ាង	ធុំនធង	រក	ព្ី	្ ុំរូ	និង	

ភាព្នសាមាះគតង់	របស់	សមាជិក	វន	កងេ័ព្	ជុំរំ	ស៊មីយ៉ូន	ដ៏	មាន	ភក្តីភាព្	ទាុំងននាះ	។

ក្ននុងការ	នឆ្លើយតប	នៅនរឹង	ការេូនាមាន	របស់	បា៉ាលី	ភី	គបាត្ត	ននាះ	វិល�វូឌ	វូឌគដុព្វ	

បាន	នធវើ	ដុំនណើរ	នៅ	េីគកុង	ខឺតេង់	រដ្	អូវ�អូ	នៅក្ននុង	ហខ	នរសា	ឆ្នាុំ	1834	នៅចូលររួរ	

នរឹង	កងេ័ព្	ជុំរំស៊មីយ៉ូន	។	ដុំនណើរ	នរឿង	របស់	បងគបុស	វូឌគដុព្វ	អុំព្ី	ការការគបជុុំ	ជាររួយ	

ព្យាការី	យ៉ូហសប	ស៊្មីធ	្ឺ	មាន	គបនយាជន៍	សគមាប់	ព្រួកនយើង	ទាុំងអស់	គានា	៖

«	ននះ	្ ឺ	ជា	នលើក	ដុំបូង	ក្ននុង	ជីវិត	ខ្នុុំ	ហដល	ខ្នុុំ	បាន	ជរួប	និង	បាន	សមាភាស	ជាររួយ		

ព្យាការី	យ៉ូហសប	ស៊្មីធ	ជា	េី	គសឡាញ់	របស់	នយើង	គាត់	ជា	បុរស	ហដល	គព្ះ	បាន	

នគជើសនរើស	ឲ្យ	នាុំយក	នូវ	វិវរណៈ	របស់	គេង់	រក	កាន់	ជុំនាន់	វថ្ង	ចុងនគកាយ	ននះ	។	

ការហណនាុំខ្លលួន	ខ្នុុំ	នលើក	ដុំបូង	ឲ្យនោក	សារល់	ព្ុុំហរន	ជា	អវី	ររួយ	គាប់ចិត្ត	រនុស្ស	ហដល		

កាន់	សាសនា	ធាលាប់	បាន	សន្ត់	េុក	ជារុន	ទាក់េង	នរឹង	អត្តចរិត	របស់	ព្យាការី	និង	រូបរាង		

របស់	នោក	នេើយ	។	វា	អាច	នធវើ	ឲ្យ	នសចក្តីជុំននឿ	របស់	រនុស្ស	ររួយ	ចុំនរួន	រនង្រះរនង្គើរ	។		

ខ្នុុំ	បាន	ជរួប	នោក	និង	បងគបុស	របស់	នោក	វ�រុរ	នៅ	ខាង	នគ្	ផ្ះ	កុំព្ុង	កាន់	កាុំនភ្លើង		

ព្ីរ	នដើរ	បាញ់	នៅនលើ	្ ទាុំងស៊មីប	។	នព្ល	ព្រួកនោក	ឈប់	បាញ់	កាុំនភ្លើង	ខ្នុុំ	បាន	ហណនាុំ		

ខ្លលួន	ឲ្យ	បងគបុស	យ៉ូហសប	សារល់	ន�ើយ	នោក	បាន	ចាប់	វដ	ខ្នុុំ	នោយ	ដរួងចិត្ត	រីករាយ		

បុំផុត	។	នោកបាន	អនញជើញ	ខ្នុុំ	ឲ្យចាត់	េុក	ផ្ះ	របស់	នោកដូចជា	ផ្ះ	របស់	ខ្នុុំ	អុំេនុង	នព្ល		

ខ្នុុំ	សានាក់	នៅ	េីគកុង	ខឺត	េង់	។	ខ្នុុំ	បាន	េេរួល	យក	ការអនញជើញ	ននះ	នោយ	រីករាយ	បុំផុត		

ន�ើយ	ខ្នុុំ	គតូវបាន	សាអាង	នេើង	និង	មាន	នសចក្តី	រននាររ្យ	ឥតឧបមា	អុំេនុង	នព្ល	ខ្នុុំ	សានាក់		

នៅ	ជាររួយ	នោក	»	។ 9

ខ្នុុំ	យល់	ន�ើញ	ថា	វា	ជា	គបនយាជន៍	ដ៏	ធុំ	ររួយ	ហដល	បងគបុស	វូឌគដុព្វ	បាន	សានាក់នៅ	

ររួយ	រយៈនព្ល	នៅក្ននុង	ផ្ះ	របស់	ព្យាការី	ន�ើយ	មាន	ឱកាស	អសាចារ្យ	បុំផុត	នដើរ្បី	

សនងកតនរើល	នោក	នៅក្ននុង	ការរស់នៅ	គបចាុំ	វថ្ង	ន�ើយ	បាន	េេរួល	ព្រ	ឲ្យ	មាន	ហភ្នក	ហដល	

នរើល	ន�ើញ	�រួស	ព្ី	«	្ុំនិត	ហដល	រនុស្ស		កាន់	សាសនា	ធាលាប់	បាន	សន្ត់	េុក	ជារុន	

ទាក់េង	នរឹង	អត្តចរិត	របស់	ព្យាការី	និង	រូបរាង	របស់	នោក	»	។	្ុំនិត	ខុសឆ្គង	ទាុំងននាះ	

បាន	នធវើ	ឲ្យ	រនុស្ស	ជានគចើន	នៅក្ននុង	ព្ិភព្នោក	បច្ចនុប្បន្ន	ននះ	ទាុំង	នៅក្ននុង	និង	នគ្	

សាសនាចគក	របស់	គព្ះអមាចាស់	ហដល	សាតោរ	នេើង	វិញ	ននះ	មាន	េស្សនយល់	ខុស	។

ជា	លេ្ផល	វន	ការនៅ	បនគរើ	របស់	ខ្នុុំ	ក្ននុង	ឆ្នាុំ	2004	នដើរ្បី	បនគរើ	នៅក្ននុង	កូរ៉ុរ	វន	

ព្រួក	សាវក	ដប់ព្ីរ	នាក់	ននាះខ្នុុំ	មាន	េស្សនវិស័យ	្ ទាល់	ខ្លលួន	ររួយ	យា៉ាង	ជាក់	ចបាស់	អុំព្ី	

អត្ថន័យ	វន	ការនគារព្គបតិបត្តិ	ការនរៀនសូគត	និង	ការនធវើ	រារ	ព្រួកបងប្អូន	គបុស	។	ឥេូវ	

ននះ	ខ្នុុំ	នរើល	ន�ើញ	ជា	គបចាុំ	នូវ	ចរិតលក្ខណៈ	ចុំណង់	ចុំណូល	ចិត្ត	នផ្សងៗគានា	និង	ចរិតដ៏	

គបធាន	ហារ៉ូល	ប៊មី	លី	(	1899–1973	)	ក៏	បាន	បនគងៀន	ដូចននះ	ផងហដរ	

អុំព្ី	ការសាកល្បង	ជា	ររួរ	វន	ភាព្ង្យគសរួល	ហដល	នយើង	ជរួបគបេះ	នៅក្ននុង	ជីវិត	

គបចាុំ	វថ្ង	របស់	នយើង	ថា	៖	«	នយើង	គតូវបាន	សាកល្បង	នយើង	គតូវ	បាន	ល្បងល	

នយើង	កុំព្ុង	ហ�ល	ឆ្លង	កាត់	ការសាកល្បង	ដ៏	លុំបាក	បុំផុត	ររួយ	ចុំនរួន	នា	សព្វវថ្ង	

ននះ	ន�ើយ	នយើង	គបហ�ល	ជា	ព្ុុំ	ដរឹង	អុំព្ី	េុំ�ុំ	ដ៏	ធ្ងន់ធ្ងរ	វន	ការសាកល្បង	ទាុំងននាះ	

ហដល	នយើង	កុំព្ុង	ឆ្លង	កាត់	នេើយ	។	នៅជុំនាន់	ននាះ	មាន	អុំនព្ើ	ឃ្តករ្	មាន	

ការនបៀតនបៀន	ព្ី	រនុស្ស	អាគកក់	មាន	ការបនណតោញ	នចញ	ព្ី	េីលុំនៅ	។	ព្រួកន្	

គតូវបាន	បនណតោញនចញ	ឲ្យ	ចូល	នៅក្ននុង	វាល	រនហាសាថាន	ព្រួកន្	មាន	ការនគសក	

ឃ្លាន	ន�ើយ	ព្រួកន្	អាគកាត	គាមាន	សនរ្លៀកបុំពាក់	ន�ើយ	ព្រួកន្	រង្រ	។	ព្រួកន្	បាន	

រក	ដល់	េីននះ	ហដលជា	ហដនដី	ដ៏	សុំណព្វ	ចិត្ត	។	ព្រួកនយើង	្ ឺ	ជា	អ្នក	េេរួល	ររតក	

វន	អវី	ហដល	ព្រួកន្	បាន	ផ្តល់	ដល់	នយើង	។	ប៉ុហន្	នតើ	នយើង	កុំព្ុង	នធវើ	អវី	ខ្លះ	ជាររួយ	នរឹង	

ររតក	ទាុំងននាះ	?	សព្វ	វថ្ង	ននះ	នយើង	រីករាយ	នរឹង	ជីវិត	ហបប	េុំននើប	ជា	ជីវិត	ហដល	

នយើង	ព្ុុំ	ធាលាប់	បាន	ន�ើញ	ព្ីរុន	នៅក្ននុង	គបវត្តិសាគស្ត	វន	ព្ិភព្នោក	។	វា	េុំនង	ថា	

ននះ	គបហ�ល	ជា	ការសាកល្បង	ដ៏ខាលាុំង	បុំផុត	វន	ការសាកល្បង	នានា	ហដល	នយើង	

ធាលាប់	មាន	នៅក្ននុង	គបវត្តិសាគស្ត	វន	សាសនាចគក	ននះ	»	។	 8

ការបនគងៀន	ទាុំង	ននះ	រក	ព្ីព្រួក	ព្យាការី	សរ័យ	េុំននើប	និង	បុរាណ	អុំព្ី		

ការល្បងល	និង	ការសាកល្បង	នា	វថ្ង	ចុងនគកាយ	ននះ្ឺ	មាន	ភាព្គស្ត់គស្ុំ		

និង	សុំខាន់	ណាស់	។	ប៉ុហន្ត	ការបនគងៀន	ទាុំង	ននាះ	ព្ុុំ	្ រួរ	បុំបាក់េរឹកចិត្ត	នយើង		

នេើយ	ន�ើយ	នយើង	ព្ុុំ្រួរ	ភ័យ	ខាលាច	ផងហដរ	។	ដ្បិត	អស់	អ្នក	មាន	ហភ្នក	ហដល		

នរើល	ន�ើញ	ន�ើយ	មាន	គតនចៀក	ហដល	សាដាប់	ឮ	ននាះ	ការគព្មាន	ខាង	វិញ្ញាណ	

ដរឹកនាុំ	នៅរក	ការគបុងគបយ័ត្ន	កាន់ហត	ខាលាុំង	នេើង	។	បងប្អូន	និង	រូប	ខ្នុុំរស់នៅក្ននុង	

«	វថ្ង	វន	ការ	គព្មាន	»	(	្.	និង	ស.	63:58	)	។	ដូចសាវក	ប៉ុល	បាន	េូនាមាន	

ន�ើយ	នោយសារ	នយើង	ធាលាប់	និង	គតូវបាន	គព្មាន	ននាះ	នយើង	គតូវ	«	ចាុំ	យារ		

.	.	.		នូវ	គ្ប់	ទាុំង	នសចក្តី	ខាជាប់	ខជលួន	»	(	នអនភសូរ	6:18	)	។	នៅនព្ល	នយើង	

គបុងគបយ័ត្ន	ន�ើយ	នរៀបចុំ	ខ្លលួន	គបាកដ	ណាស់	នយើងព្ុុំ	គតូវ	ភ័យ	ខាលាច	នេើយ	

(	សូរនរើល	្.	និង	ស.	38:30	)	។

នតើ	នរណា	នៅ	ខាង	គព្ះ	អមាចាស់		?	ឥេូវននះ	្ ឺ	ជា	នព្ល	ហដល	គតូវបង្ហាញ	ថា	

នយើង	មាន	ចិត្ត	្ ុំនិត	ហដល	េេរួល	យក	ន�ើយ	នរឹង	នឆ្លើយតប	នៅនរឹង	ការគព្មាន	

ដ៏	បុំផុស	្ ុំនិត	ទាុំង	ននះ	។	ឥេូវននះ	្ ឺ	ជា	នព្ល	ហដល	គតូវបង្ហាញ	ថា	នយើង	កុំព្ុង	

គបុងគបយ័ត្ន	ន�ើយ	នរៀបចុំ	ខ្លលួន		េប់េល់	នរឹង	ការសាកល្បង	វន	ភាព្ចគរុងចនគរើន	

និង	ភាព្នឆ្ើងវឆ្		នភា្គេព្្យ	សុំបូរ	�ូរន�ៀរ	និង	ភាព្ង្យគសរួល	និង	ភាព្រឹងរូស	

វន	ចិត្ត	និង	ការបុំនភ្លច	គព្ះអមាចាស់	ជា	គព្ះ	របស់	នយើង	នា	ជុំនាន់	វថ្ង	ចុង	នគកាយ	ននះ	។	

ឥេូវននះ	្ ឺ	ជា	នព្ល	ហដល	គតូវ	បង្ហាញ	ថា	នយើង	នរឹង	បន្ត	នសាមាះគតង់គ្ប់	នព្ល	នវោ	

នទាះ	នៅ	ក្ននុង	កិច្ចការ	ណា	ក៏	នោយ	ហដល	នយើង	េេរួល	រកព្ី	គព្ះវរបិរាសរួ្៌	របស់	

នយើង	និង	បុគរា	ដ៏	ជា	េីគសឡាញ់	របស់	គេង់	—	ន�ើយ	ថា	នយើង	នរឹង	កាន់	រារ	
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 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ២១

វថ្លថ្នូរ	របស់	ព្រួក	នោក	មានាក់ៗ	ហដល	ជា	អ្នក	ដរឹកនាុំ	ក្ននុង	សាសនាចគក	ននះ	។	រនុស្ស	ររួយ	

ចុំនរួន	បាន	រាប់ថា	ការខវះខាត	និង	ភាព្	រិនល្អ	ឥតនខាចាះ	របស់	បងប្អូនគបុស	ទាុំងននះ	

្ឺជា	បញ្ហា	ន�ើយ	នធវើ	ឲ្យ	នសចក្ីជុំននឿ	ថយចុះ	។	សគមាប់	ខ្នុុំ	ភាព្េន់នខសាយ	ទាុំងននាះ	

្ឺជា	ការ	នលើកករ្ពស់	នសចក្ីជុំននឿ	នៅ	វិញ	។	្ុំរូ	នបើក	បង្ហាញ	របស់	គព្ះអមាចាស់	អុំព្ី	

ការគ្ប់គ្ង	នៅក្ននុង	សាសនាចគក	របស់	គេង់	ផ្ល់	ការគាុំគេ	និង	កាត់	បន្ថយ	ឥេ្ិព្ល	

វន	ភាព្េន់នខសាយ	របស់	រនុស្ស	។	វា	ព្ិតជា	អព្្ភូតន�តុ	សគមាប់	ខ្នុុំ	ក្ននុងការនរើលន�ើញ	

ថា		គព្ះអមាចាស់	សនគរច	បាន	នូវ	គព្ះ�ឫេ័យគេង់	រាររយៈ	អ្នកបនគរើ	គេង់	នទាះបី	ជា	

ថានាក់ដរឹកនាុំហដល	គេង់	បាន	នគជើសនរើសននាះ	មាន	កុំ�ុស	ឆ្គង	និង	ភាព្េន់នខសាយ	ក្តី	។	

ព្រួកបុរស	ទាុំងននះ	ព្ុុំ	ធាលាប់គបកាស	អះអាង	ថា	ព្រួកនោក	ល្អ	ឥតនខាចាះ	ន�ើយ	ព្រួកនោកក៏	

រិន	ល្អ	ឥតនខាចាះ	ផងហដរ	ប៉ុហន្ត	គព្ះ	បាន	នៅ	ព្រួកនោក	ជា	គបាកដ	។

នៅនព្ល	នោក	នដើរ	ចូរ	នៅក្ននុង	រដ្	រិសសរួរី	ជាររួយ	កងេ័ព្	គព្ះអមាចាស់	ក្ននុង	នារ	ជា	

សង្ឃ	ននាះ	វិល�វូឌ	វូឌគដុព្វ	បាន	គបកាស	នៅនព្ល	នគកាយ	រក	នេៀត	អុំេនុង	នព្ល	បនគរើ	

ជា	សមាជិក	ក្ននុង	កូរ៉ុរ	វន	ព្រួក	សាវក	ដប់ព្ីរ	នាក់	ថា	៖	«	នយើង	បាន	េេរួល	បេព្ិនសាធន៍	

ររួយ	ហដល	នយើង	ព្ុុំ	អាច	េេរួល	វា	បាន	រារ	រនបៀប	ណា	នផ្សង	នេៀត	នេើយ	។	នយើង	

មាន	ឯកសិេ្ិ	ក្ននុងការ	.	.	.	នធវើ	ដុំនណើរ	អស់	រាប់ពាន់	្ ីេូ	ជាររួយ	[	ព្យាការី	]	ន�ើយ	

នរើលន�ើញ	កិច្ចការ	វន	គព្ះវិញ្ញាណ	របស់	គព្ះ	នៅ្ង់	ជាររួយ	នរឹង	នោក	គព្រទាុំង	វិវរណៈ	

វន	គព្ះនយស៊ូវគ្ីស្	គបទាន	រក	ដល់	នោក	និង	ការបុំនព្ញ	នូវ	វិវរណៈ	ទាុំងននាះ	។	.	.	.	

គបសិននបើ	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	បាន	រក	ជាររួយ	នរឹង	កងេ័ព្	ជុំរំស៊មីយ៉ូន	នេ	ននាះ	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	អាចមាន	វត្តមាន	

នៅេីននះ	នា	វថ្ង	ននះ	នេើយ	»	។ 10

នៅ	វថ្ង	អាេិត្យ	ចុងនគកាយ	ក្ននុង	ហខ	នរសា	ឆ្នាុំ	1834	យ៉ូហសប	ស៊្មីធ	បាន	អនញជើញ	

ថានាក់	ដរឹកនាុំ	ររួយ	ចុំនរួន	របស់	សាសនាចគក	ឲ្យ	ដរឹកនាុំ	គបរូល	ព្រួកកង	េ័ព្	ជុំរំស៊មីយ៉ូន	ចូល	

នៅក្ននុង	សាោ	នរៀន	ររួយ	។	បនាទាប់	ព្ី	ព្រួកបងប្អូន	គបុស	បាន	បញ្ចប់	សារលិខិត	របស់	

ព្រួកនោក	ន�ើយ	ព្យាការី	បាន	នគកាក	ឈរ	នេើង	ន�ើយ	បង្ហាញ	ថា	នោក	គតូវបាន	សាអាង	

នេើង	នោយ	ការហណនាុំ	ររួយ	។	បនាទាប់រក	នោក	បាន	ព្យាករ	ថា	៖

«	ខ្នុុំ	ចង់	និយាយ	នៅកាន់	បងប្អូន	នៅ	ចុំនពាះ	គព្ះភ្ក្ត	គព្ះអមាចាស់	ថា	បងប្អូន	ព្ុុំ		

ដរឹង	អវី	នផ្សង	នេៀត	អុំព្ី	នជា្វាសនា	វន	សាសនាចគក	និង	ន្រ	ននះ	នគចើន	ជាង	ទារក		

ហដល	នៅនលើ	នៅលា	មាដាយ	នេើយ	។	បងប្អូន	ព្ុុំ	អាច	យល់	វា	បាន	នេ	។	.	.	.	នៅ	យប់		

ននះ	បងប្អូន	ន�ើញ	មាន	អ្នកកាន់	បព្វជិតភាព្	ហត	បន្ិច	នេ	ប៉ុហន្ត	សាសនាចគក	ននះ		

នរឹង	មាន	ពាសនព្ញ	នៅ	អានររិក	ខាងនជើង	និង	ខាង	ត្បូង	—	វា	នរឹង	មាន	នព្ញ	ហផនដី		

ទាុំងរូល	»	។ 11

បុរស	ទាុំង	ននាះ	ដូច	ជា	គព្ិកហាុំ	យ៉ង់,	�ុីនប៊មីរ	ស៊មី	�ិរបរឹល	,អរួរសុន	គបាត្ត		

និង	វិល�វូឌ	វូឌគដុព្វ	បាន	សាតោប់	រារ	ន�ើយ	បាន	នរៀន	នគចើន	ព្ី	ព្យាការី	នា	យប់	ននាះ	—	

ន�ើយ	ជានគចើន	ឆ្នាុំ	នគកាយ	រក	ព្រួកន្	បាន	ជរួយ	បុំនព្ញ	នូវ	ការព្យាករ	ហដល	បាន	គបកាស	

ននាះ	។	ឱ		វា	ជា	ឱកាស	ដ៏	រុងនរឿង	អវី	នរ៉្លះ	ហដល	បុរស	ទាុំង	ននះ	មាន	ក្ននុង	ការនគារព្	គបតិបត្តិ	

ការនរៀនសូគត	និង	ការនធវើ	រារ	ព្យាការី	។

វា	ជា	នរឿង	សុំខាន់	សគមាប់	ព្រួកនយើង	ទាុំងអស់	គានា	នដើរ្បី	ចងចាុំ	ថា	នយើងអាច	នរៀន	ព្ី	

ការបនគងៀន	របស់	ព្រួកបងប្អូន	គបុស	និង	នរៀន	ព្ី	្ ុំរូ	វន	ជីវិត	របស់	ព្រួក	នោក	។	ព្យាការី	

យ៉ូហសប	ស៊្មីធ	បាន	ព្ិព្ណ៌នា	អុំព្ី	េស្សនវិស័យ	ដ៏	វិនសស	វិសាល	អុំព្ី	ការរីកចនគរើន	

វាជាយរឿងសំខាៃ់សម្រាប់

្ួកយយើងរាំងអស់ោនាយ�ើម្រី

ចងចាំថ្យយើងអាចយរៀៃ្ រី

រោរបយម្ងៀៃរបស់្ ួកបងប្អូៃ

ម្បុសៃឈិងយរៀៃ្ រី្ ំរូនៃជរីវិ្

របស់្ ួកយោក។



២២ លមីអាហូណា

ជាង	អ្នក	នរៀន	ហដរ	.	.	.	ន�ើយ	ព្រួក	ន្	បាន	នធវើ	ការ	ទាុំង	អស់	គានា	បុ្្គល	គ្ប់	រូប	រារ	កមាលាុំង	

នរៀងៗ	ខ្លលួន	»	(	អាលមា៉ា	1:26	)	។

ចាប់រាុំង	ព្ីការនៅ	បនគរើ	របស់	ខ្នុុំ	ជា	ព្រួក	អ្នក	មាន	សិេ្ិ	អុំណាច	េូនៅ	ខ្នុុំ	បាន	

ព្យាយារ	នគារព្	គបតិបត្តិ	រារ	ន�ើយ	នរៀន	នដើរ្បី	កាលាយ	ដូចជា	ព្រួកបងប្អូនគបុស	ររួយ	ចុំនរួន	

របស់	ខ្នុុំ	ហដល	បាន	គបឈររុខ	នរឹង	ឥេ្ិព្ល	វន	ភាព្ចាស់ជរា	ឬ	តគរូវការ	ឥតឈប់ឈរ	

វន	ភាព្ខវះខាតខាង	រូបកាយ	និង	ការឈឺចាប់	ជាប់	ជានិច្ច	។	អ្នក	ព្ុុំ	អាច	ន�ើយ	អ្នក	នរឹង	

ព្ុុំ	សារល់ព្ី	ការរងេុក្ខ	្ ទាល់ខ្លលួន	និង	សាងាត់នស្ងៀរ	របស់	បុរស	ររួយ	ចុំនរួន	ននាះបាន	ហ�ល	

ឆ្លង	កាត់	នេើយ	នៅនព្ល	ព្រួកន្	បនគរើសាធារណជននោយ	អស់	ព្ីចិត្ត	អស់	ព្ី	ព្លុំ		

អស់	ព្ី	្ ុំនិត	ន�ើយ	អស់	ព្ី	កមាលាុំង	របស់	ព្រួកន្	។	នោយ	បាន	បនគរើ	និង	នរើល	

ន�ើញ	គបធាន	�្គរដុន	ប៊មី	�ុិង្្លី	(	1910–2008	)	គបធាន	ហជរស៍	អ៊មី	នហាវាស្ត	

(	1920–2007	)	ហអលនឌើរ	យ៉ូហសប	ប៊មី	វុឺតលីន	(	1917–2008	)	គបធាន	

ប៊យដ៍	ន�	្កកឺ	(	1924–2015	)	ហអលនឌើរ	អិល	ថរ	ហភរី	(	1922–

2015	)	ហអលនឌើរ	រីឆ្ដ	ជី	សកត	(	1928–2015	)	និងសមាជិក	គកុរ	នផ្សង	

នេៀត	វន	ព្រួកសាវក	ផ្តល់	អុំណាច	ដល់	ខ្នុុំ	ឲ្យ	គបកាស	យា៉ាង	ចបាស់	និង	អង់អាច	ថា	ព្រួក	

បងប្អូន	គបុស	ហដល	ខ្នុុំ	បនគរើ	ជាររួយ្ឺ	ជា	កងេ័ព្		—	ជា	កងេ័ព្ខាង	វិញ្ញាណ	ហដល	មាន	

គតកូល	ខ្ពស់	និង	អសាចារ្យ		—	នៅក្ននុងពាក្យ	សរ្តី	ដ៏	េុកចិត្ត	និង	នកាត	សរនសើរ	ខាលាុំង	បុំផុត	!	

ការអត់ធ្ត់	ការតស៊ូ	និង	ភាព្កាលាហាន	របស់	ព្រួកនោក	នធវើ	ឲ្យ	ព្រួកនោក	«	ឈាន	

នៅរុខ	នោយ	ខាជាប់ខជលួន	នៅ	ក្ននុង	គព្ះគ្ីស្	»	(	នីវ�វេី	2	31:20	)	ហដល	វា	សរ	នរឹង		

ឲ្យ	នយើង	យក	នធវើ	ជា	្ ុំរូ	។

របស់	សាសនាចគក	នា	នព្ល	អនា្ត	ឥេូវ	ននះ	សូរ	ព្ិចារណា	អុំព្ី	ឥេ្ិព្ល	វន	្ ុំរូ	

្ទាល់	ខ្លលួន	របស់	នោក	នៅក្ននុង	ការនធវើ	កិច្ចការ	គបចាុំ	វថ្ង	និង	សារញ្ញៗ	ប៉ុហន្ត	ជា	កិច្ចការ	

ចាុំបាច់	។	ចច	នអ	ស្៊មីធ	បាន	ព្ិព្ណ៌នា	នៅក្ននុង	េិនានុប្បវត្តិ	របស់	នោក	អុំព្ី	គបតិករ្	

របស់	ព្យាការី	នៅ	នរឹង	ឧបស្្គ	គបចាុំ	វថ្ង	ក្ននុងការ	នធវើ	នធវើដុំនណើរ	នៅ	កាន់រដ្	រិសសរួរី	។

«	ព្យាការី	យ៉ូហសប	ស្៊មីធ	មាន	ការននឿយ	�ត់	ដូច	ជា	បុរស	ដវេនេៀត	ក្ននុង	អុំេនុងនព្ល	

វនការនធវើ	ដុំនណើរ	ននាះ	។	នគ្	ព្ី	ការ	នរើលហថ	ក្ននុងការផ្គត់ផ្គង់	និង	ការគ្ប់គ្ង	កងេ័ព្	

ននាះ	ភា្	នគចើន	នោក	បាន	នដើរ	ន�ើយ	មាន	ដុំនៅព្ង	ហបក	�ូរ	ឈារ	និង	ការឈឺ	

ចាប់	នៅ	នជើង	។	.	.	.	ប៉ុហន្ត	អុំេនុងនព្ល	វនការនធវើ	ដុំនណើរ	ននាះ	ទាុំង	រូល	នោក	ព្ុុំ	

រអ៊ូរទាុំ	ឬ	ត្អូញហត្អរ	ទាល់ហត	នសាះ	ខណៈ	ហដល	រនុស្ស	នស្ើរហត	ទាុំងអស់	ក្ននុង	កងេ័ព្	

ននាះ	បាន	ត្អូញហត្អរ	ោក់	គាត់	អុំព្ី	ការឈឺ	នរនជើង	ព្ងហបក	នៅ	នជើង	នធវើ	ដុំនណើរ	ផ្លូវ	ឆ្ងាយ	

នស្បៀងអាហារ	មាន	តិចតរួច	អាហារ	គាមាន	ឱ	ជា	រស	នុំនពាត	រិន	ល្អ	នប៊មីរ	ហដល	កខវក់	

េរឹក�្នុុំ	ខាប់	សាច់	ហប៊កខន់	និង	ឈីស	មាន	ដងកូវ	ជានដើរ	សូរ្បី	ហត	សតវ	ហឆក	ក៏	រអ៊ូរទាុំ	

ោក់	យ៉ូហសប	ហដរ	។	គបសិននបើ	ព្រួកន្	គតូវនធវើ	ដុំនណើរ	នោយ	មាន	េរឹក	រិន	សាអាត	ននាះ	

វា	បណាតាល	ឲ្យ	មាន	ការបះនបារ	ប៉ុហន្ត	នយើង	្ ឺ	ជា	កងេ័ព្	ជុំរំស៊មីយ៉ូន	ន�ើយ	ព្រួកនយើង	ជា	

នគចើន	នាក់	គាមាន	ការអធិសាឋាន	គាមាន	ការ្ិត	ព្ិចារណា	រិន	យកចិត្ត	េុកោក់	ព្ុុំ	សាតោប់	រារ	

ឆកលួតលីោ	ឬ	កាចសាហាវ	ន�ើយ	ព្រួកនយើង	ព្ុុំ	បាន	ដរឹង	ព្ី	វា	នេើយ	។	យ៉ូហសប	គតូវហត	

ស៊ូគទាុំ	ជាររួយ	ព្រួកនយើង	ន�ើយ	បនគងៀន	ព្រួកនយើង	ដូចជា	កូននក្ង	»	។ 12

យ៉ូហសប	្ ឺ	ជា្ុំរូ	ដ៏	រឹងមាុំ	ររួយ	អុំព្ី	នគាលការណ៍	ហដល	បាន	បនគងៀន	នោយ	អាលមា៉ា	

ថា	៖	«	ដ្បិត	អ្នក	ផសាយ	សាសនា	រិន	គបនសើរ	ជាង	អ្នក	សាដាប់	នេ	ឯ	គ្ូបនគងៀន	ក៏	រិន	គបនសើរ	

«យ្ើៃរោយៅខាងម្្រះ

អរាចាស់?»ឥឡអូវយៃរះ្ ឺ

ជាយ្លខ�លម្្ូវបគ្ហាញ

រាមរយៈរោរសាតាប់ៃឈិងសាតាប់

យដាយយកចឈិ្្ទុកដាក់យលើ

�ំបូនាមាៃរបស់្ ួកសាវកៃឈិង

្យារោរីខ�លកំ្ុងរស់យៅ

ខ�លម្្រះរាៃយៅ។



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ២៣

គបធាន	លី	បាន	គព្មាន	អុំព្ី	ការសាកល្បង	េូនៅ	ររួយ	បហន្ថរ	នេៀត	ហដល	កុំព្ុង	នកើន	

នេើង	កាន់ហត	ខាលាុំង	េូទាុំង	សកលនោក	នៅក្ននុង	ជុំនាន់	ននះ	៖	«	ឥេូវ	ននះ	នយើង	កុំព្ុង	

ឆ្លងកាត់	នូវ	ការសាកល្បង	ររួយ	នេៀត	—	ជា	រយៈនព្ល	ររួយ	ហដល	នយើង	អាច	នៅ	បាន	

ថា	ជាការបុំភាន់	។	ននះ	្ ឺ	ជា	គគា	ហដល	មាន	រនុស្ស	ឆ្លាត	ជានគចើន	ហដល	គាមាន	ឆន្ៈ	សាតោប់	

ព្យាការី	ដ៏	រាបសា	របស់	គព្ះអមាចាស់	។	.	.	.	វា	ព្ិតជា	ការសាកល្បង	ររួយ	ហដល	កាន់ហត	

ខាលាុំង	នេើង	»	។ 13

ការសាកល្បង	វន	ការបុំភាន់	ននះ	្ ឺជា	វដ្ូ	នរឹង	ការសាកល្បង	វន	ភាព្ចគរុងចនគរើន	

និង	ភាព្ង្យគសរួល	។	ឱ	វា	សុំខាន់	អវីនរ៉្លះ	ដល់	ព្រួកនយើង	មានាក់ៗ	នដើរ្បី	នគារព្គបតិបត្តិ	

នរៀនសូគត	និង	នធវើ	រារ	ព្រួកបងប្អូន	គបុស	។

«	នតើ	នរណា	នៅ	ខាង	គព្ះ	អមាចាស់		?	»	ឥេូវ	ននះ	្ ឺ	ជា	នព្ល	ហដល	គតូវបង្ហាញ	

រាររយៈ	ការសាតោប់	និង	សាតោប់	នោយ	យក	ចិត្តេុក	ោក់	នលើ	ដុំបូនាមាន	របស់	ព្រួកសាវក		

និង	ព្យាការី	ហដល	កុំព្ុង	រស់នៅ	ហដល	គព្ះបាន	នៅ	នៅក្ននុង	ជុំនាន់	ចុងនគកាយ	ននះ	នដើរ្បី	

នរើល	ហថ	និង	ដរឹកនាុំ	កិច្ចការ	របស់	គេង់	នៅនលើ	ហផនដី	ននះ	។	ឥេូវ	ននះ	្ ឺ	ជា	នព្ល	ហដល	

គតូវបង្ហាញ	ថា	នយើង	នជឿ	ថា	«	ពាក្យ	របស់	គព្ះ	នរឹង	រិន	កន្លង	បាត់	នៅ	នេើយ	ប៉ុហន្ត	ពាក្យ	

ទាុំង	អស់	នរឹង	បាន	សនគរច	នទាះ	ជា	នោយ	សុំនេង	[	របស់	គេង់	]	្ទាល់	ឬ	ក៏	នោយ	

សុំនេង	វន	ព្រួក	អ្នក	បនគរើ	[	របស់	គេង់	]	ក្ី	្ឺ	ដូច	ហត	គានា	»	(	្.	និង	ស.	1:38	)	។	

ឥេូវ	ននះ	្ ឺ	ជា	នព្ល	ហដល	គតូវបង្ហាញ	ន�ើយ	។	្ឺ	នព្ល	ននះ	ន�ើយ	!

កងេ័ព្ជុំរំ	ស៊មីយ៉ូន	្ ទាល់	ខ្លលួន	របស់	នយើង
នៅ	គគា	ររួយ	ក្ននុង	ជីវិត	នយើង	មានាក់ៗ	នយើង	នរឹង	គតូវបាន	អនញជើញ	ឲ្យនធវើ	ដុំនណើរ	

នៅក្ននុង	កងេ័ព្ជុំរំ	ស៊មីយ៉ូន	្ ទាល់	ខ្លលួន	របស់	នយើង	។	នព្លនវោ	វន	ការអនញជើញ	ននាះ	

នរឹង	មាន	លក្ខណៈ	ខុសៗ	ព្ី	គានា	ន�ើយ	ឧបស្្គ	នានា	ហដល	នយើង	អាច	ជរួបគបេះ	

នៅនលើ	ដុំនណើរ	ននាះ	ក៏	នផ្សងៗ	ព្ី	គានា	ហដរ	។	ប៉ុហន្ត	ការនឆ្លើយតប	ជា	បន្តបនាទាប់	និង	

ជាប់ោប់	របស់	នយើង	ចុំនពាះ	ការនៅ	ដ៏	គបាកដ	គបជា	ននះ	េីបុំផុត	នរឹង	ផ្តល់	ចនរ្លើយ	

ចុំនពាះ	សុំណួរ	ហដល	ថា	«	នតើ	នរណា	នៅ	ខាង	គព្ះអមាចាស់	?	»

នព្លនវោ	ហដល	គតូវ	បង្ហាញ	្ ឺនៅ	នព្ល	ននះ	វថ្ង	ននះ	វថ្ងហស្អក	និង	ជា	នរៀង	រ�ូត	

តនៅ	។	សូរ	ឲ្យ	នយើង	ចងចាុំ	ព្ី	នរនរៀន	នានា	ហដល	ទាក់េង	នរឹង	ការសាកល្បង	

ការហរងរកនរើល	និង	ការនរៀបចុំ	ខ្លលួន	គព្រទាុំង	ការនគារព្	គបតិបត្តិ	ការនរៀន	សូគត		

និង	ការនធវើ	រារ	ព្រួកបងប្អូន	គបុស	។	◼
ដកកសង់មចញពីសរុន្ទ�កថាក្ុងកា�កបជរុំ្េ្មនិោឋានមនសបាតាេ៍សតីពីកា�អប់�ំដដលមានចំ�ងមជើងថា

«Who’s on the Lord’s Side ? Now Is the Time to Show»(«មតើន�ណាមៅខាង

កពះអមាចាស់?ឥឡូវមនះគឺមពលដដលកតូវបគ្ហាញមេើយ»)បានដែលៃងមៅសាកលវិទយាល័យកពិកហាំ

យែង់-មអោេូមៅមែ្ងទី៣០ដខកក្កោឆ្នាំ២០១០។
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២៤ លមីអាហូណា
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ហហ្រង់	នលកខាវាេី	អាយុ	56	ឆ្នាុំ	បាន	យុំ	នៅនព្ល	គាត់	អង្គនុយ	នៅេល់រុខ	

អូនលៀវ	រាុំ	ហដល	ជា	គបធាន	នស្តក	របស់	គាត់	។	គបធាន	រាុំ	នេើបហត	បាន	

សរួរ	នយាបល់	គាត់	អុំព្ី	ការបនងកើត	សាខា	ររួយ	របស់	សាសនាចគក	នៅក្ននុង	

គសុក	កុំនណើត	របស់	្�វង់	នៅ	េីគកុង	សូនវ៉តូ	អា្�វិក	ខាង	ត្បូង	។

គបធាន	រាុំ	បាន	សរួរ	ថា	«	ន�តុអវី	បាន	ជា	នោក	យុំ	?	នតើ	ខ្នុុំ	បាន	នធវើ	អវី	ឲ្យ	នោក	

អាក់អន់	គសព្ន់	ចិត្ត	ឬ	?	»

្�វង់	បាន	តប	ថា	«	រិនហរន	នេ	។	ននះ	្ ឺ	ជា	នលើក	ដុំបូង	ន�ើយ	នៅ	អា្�វិក	ខាង	

ត្បូង	ហដល	ជនជាតិ	ហស្បក-ស	បាន	សរួរ	នយាបល់	ព្ី	ខ្នុុំ	រុន	នរឹង	នធវើ	ការសនគរច	ចិត្ត	»	។

រោររស់យៅយម្រោមចបាប់នៃរោរបំខបក្ ូជសាសៃ៍

វា	្ ឺ	នៅក្ននុង	ឆ្នាុំ	1981	។	ជា	គគា	ហដល	គបជាជន	ហស្បក	ន្មា	និង	ហស្បក-ស		

នៅ	អា្�វិកខាង	ត្បូង	គតូវបាន	បុំហបក	នចញ	ឲ្យ	រស់នៅ	នគការ	គបព្័ន្	ចបាប់	ហដល	នយើង	

សារល់	ថា	ជា	ចបាប់	បុំហបក	ព្ូជសាសន៍	។	ការបុំហបក	ព្ូជសាសន៍	គសប	ចបាប់	ននះ	ររួរទាុំង	

ការរារាុំង	ជា	កុំ�ិត	របស់	សាសនាចគក	ក្ននុង	ការហតងរាុំង	បព្វជិតភាព្	ដល់	បុរស	អា្�វិក	

ខាងគលើ៖គ្្នរសមរុកេបែលកតូេបានកំណត់ថាជាតំ្រន់សកម្្រ់បតពួកបសបែក-ស្រ៉រុគ្ណះគករោមចបា្រ់ែ៏

តឹងរឹងថនរោរ្រំប្រកពូជសាសន៍គៅអាហេវិកខាងតបែភូង។

ខាងសាតោំ៖កករុមក្រឆាំងតវ៉ឆានាំ១៩៥២គៅក្ននុងយ៉ូហាបណគសបែើកបកសកអំពាេន្េរាមរារសិេ្ិគសរីភាព

និងសមភាព។

ការដរៀនសាខាដែលមានពូជ

សាសន៍ច្បមុះែំបូងនគ

នៅអា្ហវែិកខាងែ្លូងស្តាេ់៖



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ២៥

ហស្បកន្មា	ននាះ	មាន	ន័យ	ថា	សាសនាចគក	ព្ុុំ	អាច	រីកសុះសាយ	

នៅក្ននុង	ចុំនណារ	គបជាជន	អា្�វិក	ហស្បក	ន្មា	ភា្	ខាងត្បូង	

នេើយ	។	សាថានភាព្	ននាះ	បាន	្ លាស់ប្តូរ	នៅក្ននុង	ឆ្នាុំ	1978	នព្ល	

គបធាន	ហស្ពននស៊មីរ	ដបុលយូ	�រឹរបរឹល	បាន	េេរួល	វិវរណៈ	ហដល	

បាន	នលើកករ្ពស់	ដល់	ការោក់	កុំ�ិត	វន	បព្វជិតភាព្	ននាះ	ប៉ុហន្ត	

ឧបស្្គ	វន	ការ	បុំហបក	ព្ូជសាសន៍	និង	វប្បធរ៌	គបកាន់	ព្ូជសាសន៍	

ននាះ	នៅ	បន្ត	មាន	។

គបជានជន	ហស្បក	ន្មា	នៅ	អា្�វិក	ខាង	ត្បូង	ភា្នគចើន	

បុំផុត	រស់នៅ	ក្ននុង	េីគបជុុំជន	តូចៗ	ហដល	ជា	េូនៅ	មាន	េីរាុំង	

នៅ	គព្ុំគបេល់	វន	េីគកុង	ធុំៗ	របស់ព្រួកហស្បក-ស	ដូច	ជាេីគកុង	

យ៉ូហាហណនស្បើក	។	េីគកុង	សូនវ៉តូ	មាន	នឈាមាះ	នព្ញ	ថា	នសា	

ហថ្លង	ថា	«	និយាយ	រារ	គតង់	ខ្នុុំ	ខរឹង	ដល់	កហត	រ្តង	»	។	ប៉ុហន្ត	នគកាយ	រក	គាត់	បាន	ឮ	

មាតោយ	របស់	នក្ង	គបុស	ននាះ	គបាប់	កូនគបុស	គាត់	ថា	«	គព្ះវិហារ	្ ឺ	សគមាប់	រនុស្ស	គ្ប់	

គានា	»	។	នោយ	ឮ	ពាក្យ	សរ្តី	លរួងនោរ	ននាះ	យ៉ូសាយ	បាន	ស្ងប់	អាររ្ណ៍	វិញ	។

យ្ើបយង្កើ្សាខាមួយយៅសូយវ៉្ូឬ?

គបធាន	រាុំ	បាន	ដរឹង	អុំព្ី	ឧបស្្គ	ខាង	ផ្លូវ	កាយ	និង	ផ្លូវ	ចិត្ត	ហដល	សមាជិក		

ហស្បក	ន្មា	បាន	ជរួប	គបេះ	។	គាត់	បាន	ព្ិចារណា	អុំព្ី	ការចាប់នផ្តើរ	សាខា	ររួយ		

នៅ	ក្ននុង	េីគកុង	សូនវ៉តូ	នដើរ្បី	សគររួល	ដល់	ការនធវើ	ដុំនណើរ	របស់	ព្រួកន្	ប៉ុហន្ត		

ព្ុុំ	ចង់	នធវើ	ឲ្យ	ព្រួកន្	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	ព្រួកន្	រិន	គតូវបាន	សាវា្រន៍	ឲ្យ	នៅ	វរួដ	នៅ		

យ៉ូហាហណនស្បើក	នេើយ	។	គាត់	សនគរច	ចិត្ត	សមាភាស	សមាជិក	នៅ	េីគកុង	សូនវ៉តូ		

ដូច	ជា	្�វង់	នដើរ្បី	ស្ង់	នរើល	ព្ី	អាររ្ណ៍	របស់	ព្រួកន្	ព្ីរុន	នធវើ	ការសនគរច	ចិត្ត	។	

ព្រួកន្	បាន	ផ្តល់	ចនរ្លើយ	យា៉ាង	ចបាស់ោស់	ដល់	គាត់	ថា	៖	«	នយើង	ចង់	បនងកើត	

សាសនាចគក	នៅេីគកុង	សូនវ៉តូ	»	។

គបធាន	រាុំ	បាន	រក	នរើល	អ្នក	ដរឹកនាុំ	ហដល	មាន	បេព្ិនសាធន៍	ជា	អ្នក	ហដល	អាច	

ជរួយ	ផ្តល់	ដុំបូនាមាន	ដល់	អ្នក	ហគបចិត្ត	នជឿ	ថ្ីៗ	។	គាត់	បាន	សមាភាស	សមាជិក	នៅក្ននុង	េីគកុង	

យ៉ូហាហណនស្បើក	ជាង	200	នាក់	ន�ើយ	េីបុំផុត	សមាជិក	40	នាក់	គតូវបាន	នៅ	

ឲ្យ	ចូលររួរ	នៅក្ននុង	សាខា	ថ្ី	ននាះយូរ	ល្រ	នដើរ្បី	ជរួយ	បនគងៀន	គកុរ	អ្នកគតរួសគរាយ	វន	អ្នក	

ដរឹកនាុំ	ក្ននុង	រូលោឋាន	ននាះ	។

នវ៉នស្ើរ	នថានស៊មីប	្ឺ	ជា	េីគកុង	ដ៏	ធុំ	បុំផុត	។	ព្រួក	ហស្បក-ស	កគរ	នៅ	េីគបជុុំជន	ទាុំងននាះ	

ណាស់	ន�ើយ	ន្	ចាត់េុក	ព្រួកហស្បក	ន្មា	ហដល	នៅ	េីគកុង	ទាុំង	ននាះ	រិននស្ើ	នរឹង	

ព្រួកហស្បក-ស	នេើយ	។

្�វង់	និង	គ្រួសារ	គាត់	្ ឺ	ជា	អ្នក	ហដល	រក	ព្ី	គកុរ	តូច	ររួយ	នៅ	េីគកុង	សូនវ៉តូ	បាន	

េេរួល	យក	ដុំណរឹងល្អ	ហដល	បាន	សាតោរ	នេើង	វិញ	នោយ	រីករាយ	នៅ	អុំេនុង	េស្សវត្សរ៍	ឆ្នាុំ	

1970	។	ដុំបូង	នេើយ	ព្រួកន្	ចូលររួរ	នៅក្ននុង	វរួដ	យ៉ូហាហណនស្បើក	។	យ៉ូណាស	

កូន	គបុស	របស់	្�វង់	បាន	ចាុំ	ព្ី	ការនគកាក	នៅ	នមា៉ាង	4	គព្រឹក	វថ្ង	អាេិត្យ	នដើរ្បី	ឲ្យ	គ្រួសារ	

ព្រួកន្	អាច	នៅទាន់	រថនភ្លើង	នព្ល	គព្រឹក	ហដល	នចញ	ដុំនណើរ	នៅ	េីគកុង	យ៉ូហាហណនស្បើក	

បនាទាប់	រក	នដើរ	យា៉ាង	យូរ	នៅ	កាន់	សាោជុំនុុំ	

ព្ីរុន	ការគបជុុំ	ចាប់នផ្តើរ	នៅ	នមា៉ាង	9	គព្រឹក	។	

គកុរគ្រួសារ	ននះ	ហតងហត	នគកាក	ព្ី	គព្លរឹរ	ជានិច្ច	

—	នទាះបីជា	នព្លខ្លះ	នក្ងៗ	មាន	ការលុំបាក		

ក្ននុង	ការគទាុំ	កុុំ	ឲ្យ	ងងុយ	ន្ង	នៅក្ននុង	ថានាក់	បឋរ	

សិកសា	ក្តី	!

ការនធវើ	ជា	អ្នក	គតរួសគរាយ	វន	ការបគងរួបគងរួរ	ភាព្ចគរុះ	ព្ូជសាសន៍	ក៏	អាច	ជា	

ឧបស្្គ	ខាង	ផ្លូវ	ចិត្ត	ររួយ	ផងហដរ	។	យ៉ូសាយ	រ៉ូហាព្ី	បាន	ចាុំ	ព្ី	ការសាតោប់	ឮ	នោយ	

វចដន្យ	ព្ី	នក្ង	គបុស	ជនជាតិ	ហស្បក-ស	អាយុ	គបាុំ	ររួយ	ឆ្នាុំ	មានាក់	ហដល	គាត់	បាន	ជរួប	នៅ	

គព្ះវិហារ	នោយ	បាន	និយាយ	ពាក្យ	សរ្តី	រិនល្អ	ដល់	ព្រួក	ហស្បក	ន្មា	។	យ៉ូសាយ	បាន	ខា
ង
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«គយើងក្របេលជាបខវងេំនិតោនា
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២៦ លមីអាហូណា

នោយសារ	សមាជិក	ហស្បក	ន្មា	បាន	ចូលនៅ	េីគកុង	និង	វប្បធរ៌	ររួយ		

នផ្សង	នេៀត	នដើរ្បី	ចូលររួរ	នៅ	វរួដ	យ៉ូហាហណនស្បើក	ននាះ	សមាជិក	ហស្បក-ស		

បាន	សគរបសគររួល	ខ្លលួន	ឲ្យ	គតូវ	នរឹង	បរិយាកាស	និង	វប្បធរ៌	ថ្ី	នៅនព្ល	ព្រួកន្		

បនគរើ	នៅេីគកុង	សូនវ៉តូ	។	នរឿង	គ្ប់	យា៉ាង		

រិន	ដុំនណើរ	ការ	នោយ	រលូន	ននាះ	នេើយ	។		

រ៉ូរីន	វា៉ន	ស្សីល	សមាជិក	ហស្បក-ស	មានាក់		

ហដល	គតូវ	បាន	នៅ	បនគរើ	ជា	គបធាន	ថានាក់	

អង្គការបឋរ	សិកសា	ព្ុុំ	បាន	្ ិត	អវី	អុំព្ី	នរឿង	ននាះ	

នេើយ	នៅនព្ល	ព្រួកន្	បាន	នគជើសនរើស	យក	

ចនគរៀង	នគារព្	េង់ជាតិ	របស់	គបជាជន	អា្�វិក	

ខាង	ត្បូង	នា	គគា	ននាះ	នដើរ្បី	នគចៀង	នបើក	នៅក្ននុង	ការគបជុុំ	ថានាក់	សមា្រ	សន្ង្រះ	នា	វថ្ង	

អាេិត្យ	ររួយ	។	ប៉ុហន្ត	នគកាយ	រក	គាត់	បាន	ដរឹង	ថា	ព្រួកអា្�វិក	ហស្បក	ន្មា	ភា្	ខាងត្បូង	

ននាះ	្ ិត	ថា	ចនគរៀង	នគារព្	េង់ជាតិ	ននាះ	្ឺ	ជា	និរិត្តសញ្ញា	វន	ការបុំហបក	ព្ូជសាសន៍	

ន�ើយ	គាត់	បានដរឹង	ថា	បងប្អូនគសី	ហស្បក	ន្មា	ទាុំង	ននាះ	បាន	អន់	ចិត្ត	ចុំនពាះ	

ការនរើសយក	បេចនគរៀង	ននាះ	។

សមាជិក	ទាុំង	ហស្បក	ន្មា	ទាុំង	ហស្បក-ស	អាច	ង្យ	នរឹង	បាក់េរឹកចិត្ត	នោយ	

សារ	ការយល់	ខុស	ហបប	ននាះ	ប៉ុហន្ត	ព្រួកន្	បាន	នរើស	យក	ការយល់ខុស	ទាុំងននាះ	នធវើ	ជា	

ឱកាស	ររួយ	សគមាប់	ការព្ិភាកសា	និង	ហកលរ្អ	វា	ឲ្យ	បាន	ល្អ	គបនសើរ	នៅ	វិញ	។	រ៉ូរីន	បាន	

និយាយ	ថា	«	នយើង	បាន	ហចកចាយ	នូវ	នរឿង	គ្ប់	យា៉ាង	ទាុំងអស់	។	សគមាប់	ព្រួក	ហស្បក	

ន្មា	ហចកចាយ	ព្ី	អវី	ហដល	នធវើ	ឲ្យ	ព្រួកន្	អាក់អន់	ចិត្ត	ន�ើយ	សគមាប់	ព្រួក	ហស្បក-ស	វិញ	

ហចកចាយ	ព្ី	អវី	ហដល	ព្រួកន្	រក	ន�ើញ	ថា	ជាការ	អាក់អន់	ចិត្ត	។	រនបៀប	ហដល	ព្រួកន្	នធវើ	

កិច្ចការ	និង	រនបៀប	ហដល	នយើង	នធវើ	កិច្ចការ	ជាក់ោក់	នានា	។	ដូនច្នះ	ននះ	វា	្ ឺ	ជា	នព្លនវោ	

ដ៏	អសាចារ្យ	នដើរ្បី	នរៀន	ជាររួយ	គានា	»	។

នៅនព្ល	សាខា	នៅ	េីគកុង	សូនវ៉តូ	បាន	រីកចនគរើន	ន�ើយ	មាន	សមាជិក		

កាន់ហត	នគចើន	នេើង	ននាះ	មាន	សាខា	នផ្សងៗ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	នៅក្ននុង	េីគបជុុំជន	នផ្សង	

នេៀត	នោយ	នគបើ្ុំរូ	ដូចគានា	ននាះ	។	�ុរ	ប៉ូឡានី	មា៉ាតហេតស៊មី	្ឺ	ជា	យុវជន	មានាក់	រស់នៅ	

េីគបជុុំជន	ខាវាមា៉ាស្ស៊ូ	ហក្បរ	េីគកុង	ឌូបាន	។	នៅនព្ល	គាត់	ចូលររួរ	សាសនាចគក	នៅក្ននុង	

ឆ្នាុំ	1980	គាត់	បាន	នាុំ	យក	្ ុំនិត	េូនៅ	របស់	ព្រួកហស្បក-ស	រក	កាន់	បុរស	ហស្បក	ន្មា	

នស្ើរហត	គ្ប់រូប	នៅអា្�វិក	ខាង	ត្បូង	នា	គគា	ននាះ	។	ប៉ុហន្ត	បេព្ិនសាធន៍	វន	ការថាវាយ	បង្គុំ	

របស់	គាត់	នៅក្ននុង	សាខា	ហដល	មាន	ព្ូជ	សាសន៍	ចគរុះ	ននាះ	បាន	្ លាស់ប្តូរ	េស្សនវិស័យ	

របស់	គាត់	។

ជ័ររោវខ�លបឈិទភាជាប់មៃុស្ឲ្យរួមោនា

នៅក្ននុង	ឆ្នាុំ	1982	�ុរ	ប៉ូឡានី	និង	យុវជន	ររួយ	ចុំនរួន	នេៀត	នៅក្ននុង	សាខា		

របស់	គាត់	គតូវបាន	អនញជើញ	ឲ្យ	ចូលររួរ	សន្និសីេ	យុវរជ្ិរវ័យ	នៅលីវ	។	គបធាន		

សាខា	របស់	គាត់	្ឺ	ជា	ជនជាតិ	ហស្បក-ស	នឈាមាះ	ចន	ហរន�វត	ចង់	ឲ្យ	ព្រួកយុវជន	

នស្លៀក	ពាក់	សាអាតបាត	ប៉ុហន្ត	អ្នក	ហដល	មាន	សនរ្លៀក	បុំពាក់	សាអាត	មាន	តិចតរួច	ណាស់	។	

គាត់	បាន	យក	សនរ្លៀកបុំពាក់	ព្ី	េូ	របស់	គាត់	ន�ើយ	ហចក	នខាអាវ	ធុំ	ទាុំង	ននាះ	ឲ្យ	ព្រួក	

យុវជន	ន�ើយ	ព្រួកន្	បាន	ពាក់	វា	នៅ	សន្និសីេ	។	នៅ	វថ្ង	អាេិត្យ	បនាទាប់	ននាះ	គបធាន		

ហរន�វត	បាន	ពាក់	នខាអាវធុំ	ហដល	គាត់	បាន	ឲ្យ	�ុរ	ប៉ូឡានី	ខ្ចី	។	�ុរ	ប៉ូឡានី		

បាន	ហថ្លង	ថា	«	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	នជឿ	នសាះ	ថា	មាន	រនុស្ស	ហស្បក-ស	បាន	ពាក់	សនរ្លៀកបុំពាក់	ហដល	

ខ្នុុំ	បាន	ពាក់	ន�ើយ	នសាះ	ប៉ុហន្ត	គាត់បាន	ពាក់	វា	។	គាត់	បាន	ចាប់នផ្តើរ	ជរួយ	ខ្នុុំ	ឲ្យ	យល់	

«គយើងអាច្រ្ភូរេំនិតតាមរយៈ

្រេពិគសា្ន៍បត្រ៉រុគ្ណះ។

គយើងកេ្រ់ោនាកតូេរោរ្រេពិគសា្ន៍

បែលបាន្ ្ងរោត់រាំងគនះ

គែើមបែីន្ំឲ្យគយើង្ លាស់្រ្ភូរ។

េង់ជាតិរ្រស់អាហេវិកខាងតបែភូងបែលកតូេបានគកជើសយកេរុកជារ្រស់ខ្លួនក្ននុងឆានាំ១៩៩៤េរុកជានិមិត្

សញ្ញាសាមេ្ីភាពគករោយពីចបា្រ់រោរ្រំប្រកពូជសាសន៍បាន្រ្្ច្រ់។ពណ៌គ្មៅគលឿងនិងថ្រតងតំ្ង

ឲ្យសម្ជជាតិអាហេវិកគេើយពណ៌កកេមសនិងគខៀេតំ្ងឲ្យសាធារណរែ្ឋ្រ៊ូគអើរ។



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ២៧

ន�ើញ	ថា	រនុស្ស	ហស្បក-ស	្ឺ	ខុស	ហប្លក	ជាង	កាល	ព្ីរុន	ហដល	ខ្នុុំ	ធាលាប់	ជរួប	»	។

ឥេូវ	ននះ	ហអលនឌើរ	មា៉ាតហេតស៊មី	ជា	ព្រួកចិតសិបនាក់	ហដល	មាន	សិេ្ិ	អុំណាច		

គបចាុំ	តុំបន់	បាន	ហថ្លង	ថា	«	នយើង	គ្ប់គានា	គតូវការ	បេព្ិនសាធន៍	ហដល	បាន	ឆ្លងកាត់	

ទាុំងននះ	នដើរ្បី	នាុំ	ឲ្យ	នយើង	្ លាស់ប្តូរ	»	។

ចបាប់	វន	ការបុំហបក	ព្ូជសាសន៍	នៅក្ននុង	អា្�វិក	ខាងត្បូង	បាន	បញ្ចប់	ក្ននុង	ឆ្នាុំ	

1994	។	ខណៈ	ហដល	គកុរជុំនុុំ	ជានគចើន	នា	នព្ល	បច្ចនុប្បន្ន	ននះ	ភា្នគចើន	មាន	នៅក្ននុង	

តុំបន់	ព្រួក	ហស្បកន្មា	ឬ	ព្រួកហស្បក-ស	ននាះ	មានន័យ	ថា	នសរីភាព្	កាន់ហត	ធុំនធង	បាន	

នកើន	នេើង	នៅក្ននុង	តុំបន់	ហដល	ររួរ	បញ្ចូល	គានា	ននាះ	។	ដូចជា	អ្នកគតរួសគរាយ	វន	សាខា	

ដុំបូងៗ	នៅក្ននុង	េីគបជុុំជន	ននាះ	ហដរ	សមាជិក	ហដល	មាន	ជីវគបវត្តិ	នផ្សងៗ	គានា	អាច	ថាវាយ	

បង្គុំ	និង	នធវើការ	ររួរគានា	នដើរ្បី	សាថាបនា	ន្រ	គព្ះ	។

ថាបូ	នលនបនថា	គបធាន	នស្តក	បច្ចនុប្បន្ន	នៅ	សូនវ៉តូ	ព្ិព្ណ៌នា	ថា	ដុំណរឹងល្អ		

្ឺ	ដូច	ជា	ជ័រកាវ	ហដល	បិេភាជាប់	រនុស្ស	ឲ្យ	ររួរ	គានា	នៅក្ននុង	គគា	វន	ការបុំហបក	ព្ូជសាសន៍		

ននាះ	។	នោក	បាន	ហថ្លង	ថា	«	នយើង	គបហ�ល	ជា	ហខវង	្ ុំនិត	គានា	នលើ	នរឿង	ហដល	នកើត		

មាន	នេើង	នៅខាង	នគ្	សាសនាចគក	ដូចជា	នរឿង	ននយាបាយ	និង	នរឿង	នផ្សងៗ		

នេៀត	ប៉ុហន្ត	នយើង	បាន	រូលរតិ	គានា	នលើ	នគាលលេ្ិ	»	។	ការនធវើការ	នោយ	ឈរ	នលើ	គ្រឹះ	

ររួរ	គានា	ននាះ	រនុស្ស	អាច	នរៀន	ព្ី	ភាព្ខុសគានា	នៅ	វិញ	នៅរក	នៅនព្ល	ព្រួកន្	គបរឹកសា	

គានា	ន�ើយ	សាតោប់	នោយ	យកចិត្ត	េុកោក់	ខាង	វិញ្ញាណ	។	គបធាន	នលនបនថា	េូនាមាន	

ថា	«	នរឿង	ដ៏	សុំខាន់	បុំផុត	ររួយ	អុំព្ី	ភាព្	ជា	អ្នកដរឹកនាុំ	ននាះ	្ ឺ	សាតោប់	រនុស្ស	។	សាតោប់	

នដើរ្បី	ឲ្យ	អ្នក	អាច	យល់	។	សាតោប់	នដើរ្បី	ឲ្យ	អ្នក	អាច	ដរឹង	។	សាតោប់	នដើរ្បី	ឲ្យ	អ្នក	អាច	េេរួល	

ការបុំផុស	្ ុំនិត	»	។

ថូបា	ខាល	ហាឡា	កូនគសី	របស់	ជូនលៀ	មា៉ាវីរនបឡា	ជា	សមាជិក	នៅ	សាខា	

សូនវ៉តូ	ព្ីរុន	យល់គសប	ថា	ការសាតោប់	គានា	ជរួយ	េប់សាកាត់	ជនមាលាះ	ហដល	នចៀស	រិនបាន	ននាះ	

កុុំ	ឲ្យ	វា	ហគប	នៅ	ជា	ការហបកបាក់	ដ៏	្ រួរ	ឲ្យ	ឈឺ	ចាប់	។	គាត់	និយាយ	ថា	«	ខ្នុុំ	្ រួរហត	សាតោប់	រារ	

រនបៀប	ររួយ	ហដល	នធវើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	យល់	ព្ី	ការលុំបាក	អុំព្ី	រនុស្ស	ណា	មានាក់	ហដល	ហាក់ដូច	ជា	នធវើ	

ខុស	ចុំនពាះ	ខ្នុុំ	»	។

ហអលនឌើរ	មា៉ាតហេតស៊មី	ជុំរុញ	ព្រួកបរិសុេ្	អា្�វិក	ខាងត្បូង	នា	បច្ចនុប្បន្ន	ននះ		

ឲ្យ	ហសវងរក	ភាព្រឹងមាុំ	នៅក្ននុង	ភាព្េីវេ	ព្ី	គានា	របស់	ព្រួកន្	ជាព្ិនសសនៅក្ននុង	

ការគបជុុំគកុរគបរឹកសា	។	គាត់	បាន	ហថ្លង	ថា	«	គព្ះអមាចាស់	សព្វ	គព្ះេ័យ	ឲ្យ	រនុស្ស	ហដល	

មាន	លក្ខណៈ	នផ្សងៗ	ព្ី	គានា	ទាុំងននាះ	អង្គនុយ	ចុះ	នៅ	ឯ	តុ	ន�ើយ	ព្ិភាកសា	គានា	អុំព្ី	បញ្ហា	

នានា	»	។	ការអុំពាវនាវ	របស់	គាត់	ចុំនពាះ	ថានាក់ដរឹកនាុំ	ក្ននុង	រូលោឋាន	េូទាុំង	សាសនាចគក	

្ឺ	បន្ត	នលើកស្លួយ	ដល់	ថានាក់	ដរឹកនាុំ	ហដល	មាន	ជីវ	គបវត្តិ	នផ្សងៗ	គានា	ននាះ	្ឺ	ដូច	ជា	ព្រួកជុំនាន់	

រុន	ហដល	គាុំគេ	ដល់	គាត់ហដរ	។	នៅនព្ល	ព្យាយារ	ចាប់នផ្តើរ	តុំបន់	ឬ	គកុរ	ថ្ី	ននាះ	

គាត់	ហថ្លង	ថា	«	អ្នក	ព្ុុំ	អាច	រក	បាន	រនុស្ស	ហដល	មាន	បេព្ិនសាធន៍	នេើយ	។	ប៉ុហន្ត	អ្នក	

សាថាបនា	បេព្ិនសាធន៍	នៅក្ននុង	សាសនាចគក	។	អ្នក	សាថាបនា	បេព្ិនសាធន៍	នោយ	នាុំ	

រនុស្ស	មានា	រក	ររួរគានា	ន�ើយ	ឲ្យ	ព្រួកន្	នធវើ	ការរួរគានា	»	។	◼
កា�ដកកសង់េកពីកិច្សមាភាសម្វើមឡើងមោយអ្កនិពន្ធមៅក្ុងឆ្នាំ២០១៥។
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២៨ លមីអាហូណា

ជរី
វិត	របស់	ជូនលៀ	មា៉ាវីរ	នបឡា	បាន	្ លាស់ប្តូរ	ររួយ	

រំនព្ចនៅក្ននុង	ឆ្នាុំ	1955	នព្ល	សាវារី	របស់	គាត់	ចន	

បាន	សាលាប់	នោយសារ	នគគាះថានាក់	ចរាចរណ៍	។	ភស្តនុរាង	

នៅ	កហន្លង	នកើត	ន�តុ	ចង្អនុលបង្ហាញ	ថា	បុរស	ហស្បក-ស	

មានាក់	ហដល	ពាក់ព្័ន្	នរឹង	នគគាះថានាក់	ននាះ	បាន	នបើក	ចូល	រក	

ក្ននុង	ផ្លូវ	របស់	ចន	។	ប៉ុហន្ត	បុរស	ននាះ	ព្ុុំ	គតូវបាន	សនគរច	ថា	

មាន	នទាស	នេើយ	។	ផ្នុយ	នៅវិញ	រ្ន្តី	ប៉ូលីស	ហស្បក-ស	

ទាុំង	ននាះ	និយាយ	ថា	ព្រួកហស្បក	ន្មា	ជា	អ្នក	នបើក	ឡាន	

រិនល្អ	ដូនច្នះ	ចន	គតូវ	េេរួល	ខុសគតូវ	ចុំនពាះ	នគគាះថានាក់	បុក	

គានា	ននាះ	។ 1

ជូនលៀ	អាយុ	37	ឆ្នាុំ	មាន	កូន	បរួននាក់	ន�ើយ	

កុំព្ុង	ហត	ព្រនពាះ	កូន	ររួយ	នេៀត	។	ន្ថា	នាង	ជា	អ្នក	ខុស	

នោយសារ	ហត	ការគបកាន់	ព្ូជសាសន៍	នោយសារហត	

ប៉ូលីស	និង	គបព្័ន្	តុោការ	។	ប៉ុហន្ត	េីបុំផុត	គាត់	បាន	

នរៀន	ថា	រិន	គតូវ	បហណតោតបនណាតាយ	ខ្លលួន	នៅក្ននុង	ភាព្	

លវីងជូរចត់	នេើយ	ផ្នុយ	នៅវិញ	គាត់	បាន	ចុំណាយ	នព្ល	

ក្ននុង	ជីវិត	គាត់	ព្យាយារ	ឲ្យ	បាន	ជា	សះនស្បើយ	ន�ើយ	

ផ្សះផសា	គបនេស	ជា	េីគសឡាញ់	របស់	គាត់	រាររយៈ	

ការបនគរើ	ដូចជា	គព្ះគ្ីស្	។	នោយសារ	ហត	នសចក្តី	

គសឡាញ់	របស់	គាត់	ចុំនពាះ	េរឹកដី	នសចក្តីជុំននឿ	របស់	

គាត់	នលើ	គព្ះ	និង	ភក្តីភាព្	របស់	គាត់	នដើរ្បី	រស់នៅ	រារ	

នគាលការណ៍	វន	នសចក្តីជុំននឿ	របស់	គាត់	នេើប	នធវើ	ឲ្យ	នរឿង	

ននះ	អាច	នកើត	នេើង	បាន	។

ជូនលៀ	បាន	នកើត	នៅក្ននុង	ឆ្នាុំ	1917	ជា	កូន	នៅ	

ន្	ក្ននុង	ចុំនណារ	កូន	ទាុំង	គបាុំ	នាក់	។	ឪព្ុក	គាត់	បាន	

ហចកឋាន	នៅ	កាល	ជូនលៀ	អាយុ	គបាុំ	ឆ្នាុំ	។	នោយ	បន្សល់	

េុក	ឲ្យ	មាតោយ	របស់	គាត់	ចិញ្ចរឹរ	កូនៗ	នោយ	ខ្លលួនឯង	នោយ	

នធវើការ	ជា	អ្នក	នបាក	នខាអាវ	និង	អ្នក	នធវើ	ការបនគរើ	រារ	ផ្ះ	។

មាតោយ	របស់	ជូនលៀ	្ឺ	ជា	គស្តី	កាន់	សាសនា	ហដល		

បាន	បនគងៀន	គព្ះ្រ្ពីរ	ប៊មីប	ដល់	កូនៗ	របស់	គាត់	។	ជូនលៀ	

រោរផ្រះផសាម្បយទស

�៏ជាទរីម្សឡាញ់៖

យសចក្រីជំយៃឿរបស់

ជូយលៀរា៉ាវីមយបឡា
យដាយរា៉ាថ្យយែយហៀស

ការិយល័យបបវែតែិសាបសតែរបស់សាសនាច្បក

បាន	និយាយ	ថា	«	មាតោយ	របស់	ខ្នុុំ	បាន	បនគងៀន	ខ្នុុំ	ឲ្យ	

ព្ុះពារ	តស៊ូ	ចុំនពាះ	នរឿង	រា៉វ	លវីង	ជូរចត់	ហដល	មាន	ក្ននុង	ជីវិត	

ន�ើយ	បាន	នលើក	េរឹកចិត្ត	ខ្នុុំ	កុុំ	ឲ្យ	គកនេក	នរើល	អតីតកាល	

នេើយ	ប៉ុហន្ត	គតូវ	សរ្លរឹង	នឆ្ពះ	នៅ	អនា្ត	វិញ	»	។	មាតោយ	

របស់	ជូនលៀ	ក៏	បាន	យល់	អុំព្ី	សារៈសុំខាន់	វន	ការអប់រំ	

ផងហដរ	ន�ើយ	គាត់	បាន	ខុំ	ខ្នះហខ្នង	អស់	ព្ី	សរត្ថភាព្	

របស់	គាត់	នដើរ្បី	ន�ើញ	ថា	កូនៗ	របស់	គាត់	េេរួល	បាន	

ការអប់រំ	ជា	ផ្លូវការ	។

ជូនលៀ	បាន	េេរួល	ការបុំពាក់បុំប៉ន	និង	ការអប់រំ	

កាន់ហត	នគចើន	នេើង	ន�ើយ	បាន	នធវើ	ជា	គ្ូបនគងៀន	និង	

នាយក	សាោ	រ�ូត	ដល់	គាត់	បាន	ជរួប	និង	នរៀបការ	

ជាររួយ	ចន	មា៉ាវីរនបឡា	ក្ននុង	ឆ្នាុំ	1946	។	ចន	មាន	

ហាង	លក់	នគ្ឿង	នេស	និង	លក់	សាច់	។	ជូនលៀ	បាន	

នបាះបង់	ការង្រ	របស់	គាត់	នដើរ្បី	នៅនធវើ	ការ	នៅ	េីននាះ	។	

ព្រួកន្	បាន	សាងសង់	ផ្ះ	ន�ើយ	មាន	កូន	នៅ	។	ថវីនបើ	

មាន	ភាព្តរឹងរឹង	នោយសារហត	ការបុំហបក	ព្ូជសាសន៍	

ក្តី	ក៏	ព្រួកន្	មាន	ជីវភាព្	ល្អ	ផងហដរ	។	ប៉ុហន្ត	អវីៗ	ទាុំង	អស់	

បាន	្ លាស់ប្តូរ	បនាទាប់	ព្ី	ចន	បាន	ហចកឋាន	នៅ	។

នៅនលើ	ផ្នូរ	របស់	សាវារី	គាត់	ជូនលៀ	បាន	សរនសរ	

ពាក្យ	ទាុំង	ននះ	៖

ក្ុងកា�ចងចាំដល់មសចកតីកសឡាញ់�បស់

ចនេវីលីពខ�លីមា៉ាវីេមបឡា។

តាេ�យៈ��ិយនិងសាច់ញាតិ�បស់គ្ត់។

បែរុដនតភាពលវីងជូ�ចត់មៅដតដក់ជាប់ក្ុងចិតត។

សូេឲ្យវិញ្ញា�ក្ខន្ធបងបានមៅដល់សរុខគតិ�ព។

នោយ	ព្ិព្ណ៌	អុំព្ី	បនាទាត់	េី	បរួន	ននាះ	ជូនលៀ		

បាន	និយាយ	ថា	«	នៅនព្ល	សរនសរ	ពាក្យ	ទាុំងននះ	

ភាព្ស្នុ្សាមាញ	ហដល	នៅ	មាន	ននាះ	្ ឺ	ជាការស្អប់នខ្ពើរ	

និង	ភាព្	លវីងជូរចត់		—	ចុំនពាះរនុស្ស	ហដល	បងក	នអាយ	

មាន	នគគាះ	ថានាក់	ចុំនពាះ	ប៉ូលីស	ហដល	កុ�ក	[	និង	]	

ចុំនពាះ	តុោការ	ហដល	បាន	នជឿ	ថា	សាវារី	របស់	ខ្នុុំ	គតូវ	េេរួល	

ខុសគតូវ	ចុំនពាះ	នគគាះថានាក់	ហដល	បាន	ឆក់	យក	ជីវិត	គាត់	

ននាះ	»	។	 2	ការ	សាកល្បង	ដ៏	ធុំនធង	បុំផុត	របស់	គាត់	ននាះ	

្ឺ	គតូវ	យក	ឈ្នះ	នលើ	ភាព្	លវីង	ជូរចត់	និង	កុំ�រឹង	ននះ	។

រិនយូរ	ប៉ុនាមាន	បនាទាប់ព្ី	សាវារី	គាត់	បាន	ហចក	ឋាន	នៅ	

នានព្ល	យប់	ររួយ	ហដល	«	នដក	រសាប់រសល់	»	ននាះ	

ជូនលៀ	បាន	សុបិន	ថា	ចន	បាន	បង្ហាញ	ខ្លលួន	ឲ្យ	គាត់	ន�ើញ	

ន�ើយ	បាន	�ុច	នខានអៀរ	ររួយ	ចុំនរួន	ឲ្យ	គាត់	ន�ើយ	

និយាយ	ថា	«	ចូរ	នៅ	នធវើ	ការចុះ	»	។	នោយ	នរៀបរាប់	

ព្ី	លេ្ផល	វន	សុបិន	ននាះ	គាត់	បាន	និយាយ	ថា	«	ខ្នុុំ	

បាន	រកន�ើញ	រនបៀប	ររួយ	នដើរ្បី	ដក	ខ្លលួន	ខ្នុុំ	នចញ	ព្ី	កងវល់	

វន	អុំេនុង	ឆ្នាុំ	ទាុំង	ននាះ	ន�ើយ	ថា	ខ្នុុំ	គតូវ	ចុះ	គបេូក	ក្ននុង	

កិច្ចការ	ស�្រន៍	»	។	

វរ្ភ	ឆ្នាុំ	នគកាយ	រក	នៅពាក់	កណាតាល	េសវត្សរ៍	ឆ្នាុំ	

1970	គបតិករ្	របស់	ព្រួក	ហស្បក	ន្មា	នៅ	នរឹង	ចបាប់	បុំហបក	

ព្ូជសាសន៍	បាន	ហគប	ព្ី	ការតវា៉	នោយ	សន្តិភាព្	នៅ	ជា	

ការផ្នុះ	នូវ	អុំនព្ើ	�ិងសា	។	កហន្លង	ររួយ	ហដល	អុំនព្ើ	�ិងសា	

ននាះ	នកើត	មាន	នេើង	្ ឺ	នៅ	េីគកុង	សូនវ៉តូ	ជា	កហន្លង	ហដល	

ជូនលៀ	រស់នៅ	។	គាត់	និយាយ	ថា	«	សូនវ៉តូ	បាន	កាលាយ	

ជា	កហន្លង	ររួយ	ហដល	នយើង	រិន	ធាលាប់	សារល់	នេើយ	—		

វា	បាន	កាលាយ	ដូច	ជា	សររភូរិ	គបយុេ្	គានា	»	។

ជូនលៀ	បាររ្ភ	ថា	របរួស	វន	ភាព្លវីងជូរចត់	របស់	

គាត់	នរឹង	នរើរ	នេើង	វិញ	៖	«	វា	មាន	រយៈនព្ល	ជាង	20	

ឆ្នាុំ	ន�ើយ	រាុំង	ព្ី	ចន	ហចកឋាន	នៅ	ប៉ុហន្ត	ខ្នុុំ	នៅហត	មាន	

អាររ្ណ៍	ឈឺចាប់	អុំព្ី	គគា	ននាះ	ដហដល	»	។	នៅក្ននុង	កិច្ច	

ខិតខុំ	ហសវងរក	ការជាសះនស្បើយ	ទាុំង	សគមាប់	ខ្លលួន	គាត់	

ជូគលៀបានជួ្រគេើយគរៀ្រអាពាេ៍ពិពាេ៍ជាមួយចនគៅក្ននុងឆានាំ

១៩៤៦។





 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ២៩

និង	គបជាជន	របស់	គាត់	ជូនលៀ	បាន	្ ិត	ថា	«	គបហ�ល	

ខ្នុុំ	អាច	បនគងៀន	នក្ងៗ	ឲ្យ	គសឡាញ់	ការង្រ	ោុំដុះ	ននាះ	

អវីៗ	ទាុំងអស់	នរឹង	ព្ុុំ	បាត់	បង់	នេើយ	»	។	គាត់	បាន	

បនងកើតសរួន	ដុំណាុំ	ស�្រន៍	ររួយ	ហដល	ជា	និរិត្តរូប	វន	

នសចក្តីសង្ឃរឹរ	ដល់	រនុស្ស	ហដល	សារល់ហត	ភាព្ភ័យខាលាច	

និង	កុំ�រឹង	។

នៅនព្ល	គាត់	នធវើការ	ជាររួយ	នក្ងៗ	នៅក្ននុង	សរួន	

ដុំណាុំ	ស�្រន៍	របស់	គាត់	គាត់	បាន	បនគងៀន		

ព្រួកន្	ថា	៖	«	ចូរ	នយើង	ជីក	យក	ដី	វន	ភាព្លវីងជូរចត់	

នចញ	ន�ើយ	នបាះ	គគាប់	ព្ូជ	វន	នសចក្តីគសឡាញ់		

ន�ើយ	នរើល	ថា	នតើ	វា	នរឹង	ផ្តល់	ហផ្ល	អវី	ដល់	នយើង	។	.	.	.		

នសចក្តីគសឡាញ់	នរឹង	ព្ុុំ	អាច	នកើតមាន	នេើង	នោយ		

គាមាន	ការអភ័យ	នទាស	ដល់	អ្នកដវេ	នេើយ	។

គាត់	និយាយ	ថា	«	ខ្នុុំ	ដរឹង	នោយ	អស់ព្ី	ចិត្ត	ខ្នុុំ	ថា		

ខ្នុុំ	បាន	បុំហបក	ដី	វន	ភាព្	លវីង	ជូរចត់	របស់	ខ្នុុំ	នៅនព្ល	ខ្នុុំ	

បាន	អភ័យនទាស	ដល់	អ្នក	ហដល	នធវើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ឈឺ	ចាប់	»	។	

ភាព្លវីងជូរចត់	ហដលនៅ	ដក់	ជាប់	ក្ននុង	ចិត្ត	បនាទាប់	ព្ី	

ររណភាព្	របស់	ចន	ននាះ	ចាប់នផ្តើរ	រសាយ	បាត់	នៅ	។

នៅក្ននុង	ឆ្នាុំ	1981	ជូនលៀ	គតូវ	បាន	ហណនាុំ	ឲ្យ		

សារល់	សាសនាចគក	។	អ្នកផ្សព្វផសាយ	សាសនា		

នធវើ	ការបនគរើ	នៅក្ននុង	ស�្រន៍	នៅ	ក្ននុង	េីគកុង	សូនវ៉តូ	

បាន	ន�ើញ	ថា	រជ្រណ្ឌល	ររួយ	របស់	នក្ងគបុស	ស្ថិតនៅ	

ក្ននុង	ភាព្	គេុឌនគទារ	ហដល	ចាុំបាច់	គតូវហត	ជរួសជុល	។	

អស់	បរួន	គបាុំ	សបាតោ�៍	ព្រួកន្	បាន	សមាអាត	បរិនវណ	

រជ្រណ្ឌល	ននាះ	។ 3

វថ្ង	ររួយ	ជូនលៀ	បាន	សូរ	នៅ	បនគរើ	នៅ	

រជ្រណ្ឌលនក្ងៗ	ននាះ	ហដរ	។	នព្ល	គាត់	នៅ	ដល់	

េីននាះ	គាត់	មាន	ការភាញាក់នផ្អើល	យា៉ាងខាលាុំងនោយ	

ន�ើញ	«	យុវជន	ហស្បក-ស	ព្ីរ	នាក់	កុំព្ុង	នគបើ	ហប៉លជីក	

ដី	គកន៉៉ា	ននាះ	»	។	អ្នកផ្សព្វផសាយ	សាសនា	បាន	សរួរ	

គបសិននបើ	ព្រួកន្	អាច	នៅ	ផ្ះ	របស់	គាត់	ន�ើយ	ហចកចាយ	

សារលិខិត	ដល់	គាត់	។	បីវថ្ង	នគកាយ	រក	ហអលនឌើរ	ោវីឌ	

មា៉ាកខូរស៍	និង	ហអលនឌើរ	ជូហអល	ន�ៀតុន	បាន	នៅ	

ផ្ះ	គាត់	នោយ	នស្លៀកពាក់	ឯកសណាឋាន	អ្នកផ្សព្វផសាយ	

សាសនា	និង	ពាក់	សាលាក	នឈាមាះ	។

ជូនលៀ	និយាយ	ថា	នរនរៀន	ព្ីរ	ដុំបូង	របស់	អ្នក	

ផ្សព្វផសាយ	សាសនា	«	បាន	ចូល	រារ	គតនចៀក	មាខាង	

ន�ើយ	នចញ	រារ	គតនចៀក	មាខាង	នេៀត	»	។	ប៉ុហន្ត	នៅ	នព្ល	

ជរួប	នលើក	េី	បី	អ្នកផ្សព្វផសាយ	សាសនា	បាន	សរួរ	អុំព្ី	

រូបថត	របស់	ជូនលៀ	និង	ចន	ហដល	ព្្យលួរ	នៅនលើ	ជញ្ជាុំង	។	

គាត់	បាន	និយាយ	ថា	សាវារី	របស់	គាត់	បាន	ហចកឋាន	

ន�ើយ	អ្នកផ្សព្វផសាយ	សាសនា	បាន	េេរួល	ការបុំផុស	

្ុំនិត	ឲ្យ	គបាប់	គាត់	អុំព្ី	ហផនការ	វន	នសចក្តីសន្ង្រះ	

និង	បុណ្យគជរុជេរឹក	ដល់	ររណជន	។	គាត់	បាន	

និយាយ	ថា	«	នគកាយ	រក	ខ្នុុំ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	នផ្ៀង	គតនចៀក	

សាតោប់	្ឺ	សាតោប់	នោយ	នសាមាះអស់	ព្ី	ចិត្ត	របស់	ខ្នុុំ	។	.	.	.	

នៅនព្ល	អ្នកផ្សព្វផសាយ	សាសនា	បាន	បនគងៀន	ខ្នុុំ	អុំព្ី	

នគាលការណ៍	វន	េុំនាក់េុំនង	អស់លក្ប	ជានិច្ច	ននាះ	ខ្នុុំ	

បាន	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	ននះ	្ ឺ	ជា	រនបៀប	នដើរ្បី	នៅ	ជាររួយ	

ឪព្ុកមាតោយ	និង	សាវារី	របស់	ខ្នុុំ	»	។	គបាុំហខ	នគកាយ	រក	

ជូនលៀ	បាន	េេរួល	បុណ្យ	គជរុជេរឹក	។

ររួយ	ហខ	នគកាយព្ី	បុណ្យ	គជរុជេរឹក	ជូនលៀ	បាន	

និយាយ	នៅ	ក្ននុង	សន្និសីេ	នស្ក	។	គាត់	បាន	និយាយ	

ថា	«	នៅនព្ល	ខ្នុុំ	បាន	នដើរ	នៅ	កាន់	នវេិកា	ខ្នុុំ	្ ិត	ថា	

រនុស្ស	គ្ប់	គានា	បាន	ភាញាក់នផ្អើល	យា៉ាង	ខាលាុំង	។	វា	្ ឺ	ជា	

នលើកដុំបូង	របស់	ព្រួកន្	ហដល	ន�ើញ	រនុស្ស	ហស្បក	

ន្មា	និយាយ	នៅ	ក្ននុង	សន្និសីេ	—	គបហ�លវា	ជា	នលើក	

ដុំបូង	សគមាប់	រនុស្ស	ររួយ	ចុំនរួន	ហដល	សាតោប់	ឮ	រនុស្ស	

ហស្បក	ន្មា	ហថ្លង	នៅកាន់	អ្នក	សាតោប់	ទាុំងននាះ	»	។	គាត់	

េេរួល	អាររ្ណ៍	បុំផុស	្ ុំនិត	ឲ្យ	និយាយ	អុំព្ី	ររណភាព្	

របស់	សាវារី	គាត់	និង	ការលុំបាក	ហដល	គាត់	មាន	

រយៈនព្ល	ជា	នគចើន	ឆ្នាុំ	ននាះ	។	គាត់	បាន	ព្ិព្ណ៌នា	អុំព្ី	

ភាព្លវីង	ជូរចត់	របស់	គាត់	និង	រនបៀប	ហដល	គាត់	«	បាន	

រកន�ើញ	សាសនាចគក	ហដល	បាន	បនគងៀនគាត់	ឲ្យ	នចះ	

អភ័យនទាស	យា៉ាង	ព្ិតគបាកដ	»	។

ប៉ុហន្ត	ការព្ុះពារ	របស់	គាត់	ទាុំង	ការ	យល់ខុស	និង	

្ុំនិត	គបកាន់	ព្ុុំ	បាន	ចប់	នេើយ	នទាះបី	ជា	បនាទាប់	ព្ី	

ការបុំហបក	ព្ូជសាសន៍	ននាះ	គតូវបាន	បញ្ចប់	នៅក្ននុង	ឆ្នាុំ	

1994	ក្តី	។

ហអលនឌើរ	នឌល	ជី	នរនឡាន់	ក្ននុង	កូរ៉ុរ	វន	ព្រួក	សាវក	

ដប់ព្ីរ	នាក់	នៅក្ននុង	សុន្រកថា	សន្និសីេ	េូនៅ	ហខ	នរសា	

ឆ្នាុំ	2015	ហដល	មាន	ចុំណង	នជើង	ថា	«	ព្រួកបរិសុេ្		

វថ្ង	ចុងនគកាយ	បន្ត	ការព្យាយារ	ជានិច្ច	»	បាន	គបាប់		

អុំព្ី	ភាព្វចដន្យ	ហដល	ជូនលៀ	និង	កូនគសី	របស់		

គាត់	ថូបា	បាន	ជរួប	នៅនព្ល	ព្រួកន្	«	គតូវបាន	ព្រួក		

សមាជិក	ហស្បក-ស	ររួយ	ចុំនរួន	បាន	គបគព្រឹត្ត	ោក់	នោយ		

ព្ុុំ	សប្បនុរស	»	។	ថូបា	បាន	ត្អូញហត្អរ	អុំព្ី	ការព្យាបាល		

ននាះ	។	ជា	អវី	ហដល	ង្យ	នរឹង	កាលាយ	ជានរឿង	នោះសារ		

នដើរ្បី	ចាកនចញ	ព្ី	គព្ះវិហារ	បាន	កាលាយជា	ឱកាស	

បនគងៀន	ហដល	ព្ុុំ	អាច	កាត់វថ្ល	បាន	។	ជូនលៀ	បាន	តប	ថា	

«	ឱ	កូន	ថូបា	នអើយ	សាសនាចគក	្ ឺ	ដូចជា	រន្ីរនព្េ្យ	ធុំ	

ររួយ	ន�ើយ	នយើង	ទាុំង	អស់	គានា	ជា	អ្នក	ជុំងឺ	នផ្សងៗ	គានា	។	

នយើង	នៅ	គព្ះវិហារ	នដើរ្បី	បាន	ជុំនរួយ	»	។ 4

ជូនលៀ	បាន	ន�ើញ	ថា	ការព្យាបាល	អាច	នកើត		

មាន	នេើង	រាររយៈ	ដុំណរឹងល្អ	វន	គព្ះនយស៊ូវគ្ីស្		

ព្ុុំ	គគាន់ហត	នកើត	នេើង	ចុំនពាះ	ខ្លលួន	គាត់	ប៉ុនណាណះ	នេើយ	

ហតក៏	សគមាប់	គបជាជាតិ	របស់	គាត់	ផងហដរ	។	ការបនគរើ	

របស់	គាត់	នៅក្ននុង	គព្ះវិហារ	បរិសុេ្	យ៉ូហាហណនស្បើក	

អា្�វិកខាង	ត្បូង	បាន	បនគងៀន	គាត់	ថា	នៅក្ននុង	

គព្ះវិហារ	បរិសុេ្	«	គាមាន	ការគបកាន់	ព្ូជសាសន៍	

នេើយ	។	គាមាន	ភាព្	ខុស	គានា	នោយ	សារ	ហត	ការនិយាយ	

ភាសា	អង់ន្្លស	នេើយ	។	គាមាន	ភាព្ខុសគានា	នោយសារ	

ហត	ការនិយាយ	ភាសា	ស៊មីេូ	និង	ស្សូលូ	នេើយ	។	អ្នក	

សារល់	ព្ី	អាររ្ណ៍	វន	សារ្្គី	ភាព្	ននាះ	»	។

ជូនលៀ	មា៉ាវីរនបឡា	បាន	េេរួល	ររណភាព្	នៅ	វថ្ងេី	

16	ហខ	កកកោ	ឆ្នាុំ	2000	។	◼

កំណ្់ចំោំ

	 1.	នលើកហលង	ដូច	បាន	កត់	សមារល់	ការដកគសង់	រក	ព្ី	Laura 
Harper	«	‹	Mother of Soweto	›	:	Julia 
Mavimbela, Apartheid Peace-Maker and 
Latter-day Saint	»	unpublished manuscript, 
Church History Library, Salt Lake City	។

	 2.	នៅក្ននុង	អត្ថបេ	កុំណាព្្យ	ពាក្យ	lamp	គតូវ	បាន	នគបើ	ជុំនរួស	នោយ	

ពាក្យ	lump	វិញ	។	ប៉ុហន្ត	ថូបា	បាន	បញ្ជាក់	ថា	ពាក្យ	ហដល	បាន	

ឆ្លាក់	នៅនលើ	្ ទាុំង	ននាះ	្ ឺ	ជា	ពាក្យ	lump	។
	 3.	ដកគសង់	រក	ព្ី	ោវីឌ	េរិន	មា៉ាខរ	សមាភាស	ជាររួយ	អ្នកនិព្ន្		

វថ្ង	េី	25	ហខ	សីហា	ឆ្នាុំ	2015	។

	 4.	នឌល	ជី	នរនឡាន់	«	Latter-day Saints Keep on 
Trying	»	Liahona,	ហខ	ឧសភា	ឆ្នាុំ	2015	េុំព្័រ	57	។

ខាងគករោម៖អំ�នុងគពលថនរោរ្រំប្រកពូជសាសន៍ជូគលៀបាន

ចា្រ់គផ្ើមសួនែំ្ំសេេមន៍គែើមបែី្រគកងៀនគក្ងៗថា«អវីៗកេ្រ់យា៉ាង

វមិនបាត់្រង់គ�ើយ»។

ខាងសាតោំ៖ជូគលៀគស្ៀកសគម្ៀក្រំពាក់តាមក្រថពណីស្ស៊ូលូគេើយ

្រគកមើគៅក្ននុងកពះេិហារ្ររិសរុេ្យ៉ូហាបណគសបែើកអាហេវិកខាងតបែភូង។
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៣០ លមីអាហូណា

ផ្លូេីណូ	រ៉ូោកាណាធី	ហដល	បាន	នាុំ	កូន	គបុស	គាត់	នៅ	សណាឋាគារ	

សាន	ខាេូស	។ 2

នៅ	ឯសណាឋាគារ	�ូនស	បាន	ជរួប	ហអលនឌើរ	នជរ	ស្សនុី	ស្ូវ៉ត	

នធវើការ	ហករ	ឯកសារ	ហដល	ន�ៀប	នរឹង	នបាះព្ុរ្ព	របស់	បា៉ាលី	ភី	គបាត្ត	

ហដល	មាន	ចុំណង	នជើង	ថា	Voz de Amonestación		

្ឺ	ជា	កូននសៀវនៅ	ហដល	នដស៊មីនឌើនរៀ	បាន	ន�ើញ	នៅក្ននុង	សុបិន		

របស់	គាត់	។	បនាទាប់	ព្ី	ហអលនឌើរ	�ូនស	និយាយ	ជាររួយ	ហអលនឌើរ	

ស្ូវ៉ត	អុំព្ី	សុបិន	របស់	នដស៊មីនឌើនរៀ	រក	អ្នក	ផ្សព្វផសាយ	សាសនា	

បាន	ឲ្យ	កូន	នសៀវនៅ	ររួយ	ចុំនរួន	នផ្សង	ដល់	�ូនស	នោយសារ	

នសៀវនៅ	Voz de Amonestación	ព្ុុំ	ទាន់	បាន	បញ្ចប់	

នៅនេើយ	ន�ើយ	ហអលនឌើរ	ស្ូវ៉ត	បាន	កត់គរា	អុំព្ី	ការសន្នា	ដ៏		

្រួរ	ឲ្យ	ចាប់	អាររ្ណ៍	ននាះ	នៅក្ននុង	េិនានុប្បវត្តិ	របស់	គាត់	។ 3

បនាទាប់	ព្ី	នធវើ	ដុំនណើរ	អស់ជា	នគចើន	្ ីេូ	ហរ៉គត	នលើ	ផ្លូវ	ហដល	មាន	

ដី	�ុយ	រក	�ូនស	បាន	រក	ជរួបជុុំ	នរឹង	មាតោយ	របស់	គាត់	វិញ	។	

បនាទាប់	ព្ី	បាន	នរៀន	អុំព្ី	ភាព្ព្ិតគបាកដ	របស់	កូននសៀវនៅ	ននាះ	រក	

នដស៊មីនឌើនរៀ	បាន	ដរឹង	ថា	សុបិន	ននាះ	្ ឺ	ជា	ការព្ិត	។	គាត់	បាន	សិកសា	

កូននសៀវនៅ	ហដល	�ូនស	បាន	យក	រក	ឲ្យ	គាត់	ននាះ	នោយ	យកចិត្ត	

េុកោក់	ន�ើយ	ការបនគងៀន	ជារូលោឋាន	គ្រឹះ	អុំព្ី	ដុំណរឹង	ល្អ	ហដល	

មាន	នៅក្ននុង	នសៀវនៅ	ទាុំង	ននាះ	បាន	ោស់	រំជរួល	ដល់	គព្លរឹង	គាត់	។	

គាត់	មាន	បុំណង	េេរួល	បុណ្យ	គជរុជ	េរឹក	។

យដាយកលរីៃ្ុៃ�រីម្្រីស្ទរីៃសឈិៃ

ការិយល័យបបវែតែិសាបសតែរបស់សាសនាច្បក

នា	រាគតី	ររួយ	នៅក្ននុង	នដើរ	ឆ្នាុំ	1880	នដស៊មីនឌើនរៀ	

យា៉ានញស្ស	កុំព្ុង	នដក	នៅក្ននុង	ផ្ះ	ររួយ	ដ៏		

សុខសាន្ត	នៅនលើ	េរួល	ណូ្ឡា	ហដល		

មាន	នដើរ	ដុំបង	យក្ស	ដុះ	នៅ	ក្ននុង	គបនេស	រុិកស៊ិក	។		

នៅនព្ល	គាត់	សុបិន	គាត់	បាន	ន�ើញ	កូននសៀវនៅ	ររួយ	មាន		

ចុំណង	នជើង	ថា	Voz de Amonestación(សំមឡង

មនកា�កពមាន)	ហដល	នរឹង	្ លាស់ប្តូរ	ជីវិត	និង	ផ្តល់	ជុំនរួយ	ខាង	

វិញ្ញាណ	ដល់	គាត់	។	នៅនព្ល	គាត់	ដរឹង	ខ្លលួន	នេើង	គាត់	បាន	ដរឹង	

ថា	អ្នក	នបាះព្ុរ្ព	កូននសៀវនៅ	ននាះ	នៅ	េីគកុង	រុិកស៊មីកូ	។ 1	គាត់	

ក៏	បាន	ដរឹង	ផងហដរ	ថា	គាត់	ព្ុុំ	អាច	នធវើ	ដុំនណើរ	ចមាងាយ	120	

្ីេូហរ៉គត	នៅកាន់	េីគកុង	ននាះ	នេើយ	ប៉ុហន្ត	គាត់	បាន	សនគរច	

ចិត្ត	នធវើ	រារ	ការបុំផុស	្ ុំនិត	រក	ព្ី	សុបិន	ននាះ	ន�ើយ	ហសវងរក	

ដុំនណាះគសាយ	។

យសចក្រីជំយៃឿរបស់ម្្ួសារមួយ

នដស៊មីនឌើនរៀ	បាន	ព្ិភាកសា	អុំព្ី	សុបិន	របស់	គាត់	ជាររួយ	កូន		

គបុស	គាត់	�ូនស	។	កូន	គបុស	គាត់	បាន	នជឿ	គាត់	ន�ើយ	បាន	នធវើ	

ដុំនណើរ	នៅ	េីគកុង	រុិកស៊មីកូ	ជុំនរួស	គាត់	។	កូន	គបុស	គាត់	បាន	

ចាប់នផ្តើរ	និយាយ	ជាររួយ	រនុស្ស	នៅ	េីននាះ	នោយ	ការគជរួល	គចបល់	

ក្ននុង	ចិត្ត	ន�ើយ	េីបុំផុត	បាន	ជរួប	សមាជិក	សាសនាចគក	មានាក់	នឈាមាះ	

នែសស៊ីន�ើនរៀយ៉ានញស្៖

បនាទាប់ពីសរុបិនបាន

ដឹកនាំគ្ត់ឲ្យសារល់

ដំ�ឹងល្ដដលបានសាតា�

មឡើងវិញពួកប�ិសរុទ្ធ

មែ្ងចរុងមកកាយកាលពី

ជំនាន់មដើេ�ូបមនះេកពី

កបមទសេរុិកស៊ិកបាន

កាលាយជាអ្កកតួសកតាយ

ដ៏មសាមះកតង់�បស់

សាសនាចកក។
រច្
នា
រូប
ភា
ព
នដា

យ
ខា

ធ
្មីន
ភ
មីនធ
ើរស

ិន

អ្កបែួសបតាយក្នុងច្ំនណាមពួកបសតែមី



  ៣១

រាៃជួប្ ួកអ្នកផ្្វផសាយសាសនា

នោយសារ	ហអលនឌើរ	ស្ូវ៉ត	នៅ	បន្ត	បញ្ចប់	នសៀវនៅ	

Voz de Amonestación	ហអលនឌើរ	នរលីតុន	

នគត�ូ	ជាអ្នក	ផ្សព្វផសាយ	សាសនា	រក	ព្ី	គបនេស	នអសបា៉ាញ	

គតូវបាន	បញ្ចូន	ឲ្យ	នៅ	េីគកុង	ណូបា៉ាឡា	នដើរ្បី	ហសវងរក	

នដស៊មីនឌើនរៀ	និង	�ូនស	។	នៅ	វថ្ង	េី	22	ហខ	នរសា	ឆ្នាុំ	

1880	ហអលនឌើរ	នគត�ូ	បាន	គជរុជេរឹក	នដស៊មីនឌើនរៀ	

ខវីនថាណា	នឌើ	យា៉ានញស្ស	និង	ខារិន	កូនគសី	របស់	

�ូនស	។	នដស៊មីនឌើនរៀ	្ឺ	ជា	រនុស្ស	េី	22	ហដល	បាន	េេរួល	

បុណ្យ	គជរុជេរឹក	នៅក្ននុង	នបសកករ្	រុិកស៊ិក	ន�ើយ	ជា	គស្តី	

ដុំបូង	ន្	នៅក្ននុង	គបនេស	រុិកស៊ិក	ភា្	កណាតាល	។ 4

នៅ	ចុង	ហខ	ននាះ	�ូនស	បាន	នៅ	នលង	េីគកុង	រុិកស៊មីកូ	

រ្តង	នេៀត	ន�ើយ	បាន	នាុំ	យក	នសៀវនៅ	Voz de 
Amonestación	ចុំនរួន	10	កបាល	នៅផ្ះ	ផងហដរ	។	

េីបុំផុត	នដស៊មីនឌើនរៀ	បាន	ន�ើញ	កូននសៀវនៅ	ហដល	

គាត់	បាន	ន�ើញ	ក្ននុង	សុបិន	។	សគមាប់	គាត់	

កូននសៀវនៅ	ននាះ	្ ឺ	ជា	ការំឭក	ដល់	គាត់	

អុំព្ី	គព្ះអមាចាស់	ហដល	បាន	នឈាង	



គព្ះ�ស្ត	គេង់	នោយ	្ ទាល់	នៅ	ជរួយ	គាត់	ន�ើយ	នធវើ	ឲ្យ	គាត់	ចាប់	អាររ្ណ៍	នលើ	ដុំណរឹង	ល្អ	

ហដល	បាន	សាតោរ	នេើង	វិញ	។

ម្្រះ្ម្ពរីរមរមៃភាសាយអសបា៉ាញមុៃ�ំបូងយ្បង្ស់

នៅ	អាយុ	72	ឆ្នាុំ	នដស៊មីនឌើនរៀ	បាន	ន�ើញ	ថា	សុខភាព្	របស់	គាត់	បាន	ចុះ		

គេុឌនគទារ	។	នៅ	ឆ្នាុំ	1886	គាត់	ព្ុុំ	អាច	ចាកនចញ	ព្ី	ផ្ះ	ដ៏តូច	របស់	គាត់	នៅ		

សាន	េូហរនសូ	ហក្បរ	េីគកុង	ណូបា៉ាឡា	បាន	នេើយ	។	នា	ោងាច	ដ៏	នសាកនៅ	ររួយ		

ព្រួកនចារ	បាន	គាស់	ចូល	ផ្ះ	របស់	គាត់	វាយ	នធវើ	បាប	គាត់	ន�ើយ	បាន	លរួច	យក		

គបាក់	3000	ដុោលារ	នៅ	ផងហដរ	។ 5	ហត	នដស៊មីនឌើនរៀ		នៅ	រស់រាន	មាន	ជីវិត	។		

ជាជាង	មាន	ក្តីអស់សង្ឃរឹរ	នដស៊មីនឌើនរៀ	បាន	រង់ចាុំ	ជុំនរួយ	របស់	គព្ះអមាចាស់	នោយ	

នសចក្តីជុំននឿ	។	គាត់	បាន	នរៀន	រក	ព្ី	សុបិន	របស់	គាត់	ថា	គព្ះអមាចាស់	គជាបដរឹង	អុំព្ី	

សាថានភាព្	របស់	គាត់	។

នគកាយ	រក	នៅ	ហខ	តុោ	ឆ្នាុំ	1886	សាវក	ររួយ	រូប	និង	គបធាន	នបសកករ្	ព្ីរ	នាក់	

បាន	នៅ	នលង	តុំបន់	ននាះ	នោយ	ព្ុុំ	បាន	នគព្ៀង	េុក	នេើយ	។	�ូនស	យា៉ានញស្ស	បាន	

គបាប់	ព្រួកនោក	អុំព្ី	ការរងេុក្ខ	របស់	មាតោយ	គាត់	។	ព្រួកបងប្អូនគបុស	បាន	គបញាប់នៅ	

ផ្ះរបស់	នដស៊មីនឌើនរៀ	។	នដស៊មីនឌើនរៀ	មាន	ចិត្ត	រីករាយ	នោយ	បាន	ជរួប	ហអលនឌើរ	អ៊មីរា៉ស្តនុស	

ស្នូ	ក្ននុង	កូរ៉ុរ	វន	ព្រួក	សាវក	ដប់ព្ីរ	នាក់	ន�ើយ	បាន	ឲ្យ	ហអលនឌើរ	អ៊មីរា៉ស្តនុស	ស្នូ	ោក់	វដនលើ	

កបាល	គាត់	ផ្តល់	ការគបសិេ្ព្រ	បព្វជិតភាព្	។

អុំេនុង	នព្ល	ព្រួកបងប្អូនគបុស	សរួរសុខ	េុក្ខគាត់	ននាះ	គបធាន	នបសកករ្	�ូនរ៉ស្ស	

ខូររីង	បាន	គបាប់	ដុំណរឹង	ដ៏	រំនភើប	ររួយ	ដល់	នដស៊មីនឌើនរៀ	។	ហអលនឌើរ	អ៊មីរា៉ស្តនុស	ស្នូ	

បាន	គបាប់	គាត់	អុំព្ី	ការបកហគប	ដុំបូង	វន	គព្ះ្រ្ពីរ	រររន	ទាុំង	រូល	ជា	ភាសា	នអសបា៉ាញ	

នៅេីគកុង	សលត៍	នលក	ជិតចប់	សព្វ	គ្ប់	ន�ើយ	។	នដស៊មីនឌើនរៀ	បាន	នស្នើសូរ		

គព្ះ្រ្ពីរ	ហដល	នរឹង	មាន	នា	នព្ល	ដ៏	ឆ្ប់	ខាង	រុខ	ននាះ	ភាលារ	។

ររួយ	ហខ	នគកាយ	រក	គបធាន	ខូររីង	បាន	យក	គព្ះ្រ្ពីរ	រររន	ររួយ	កបាល	ននាះ	នៅ		

ផ្ះ	របស់	នដស៊មីនឌើនរៀ	។	គាត់	បាន	សរនសរ	អុំព្ី	បេព្ិនសាធន៍	ននះ	ថា	៖	«	ការសរួរសុខេុក្ខ		

បងគសី	ចុំណាស់	យា៉ានញស្ស	ជា	អ្នក	កុំព្ុង	គតូវការ	ការនរើលហថ	ខ្នុុំ	បាន	ជូន	គព្ះ្រ្ពីរ	រររន		

នបាះព្ុរ្ព	ររួច	ននាះ	នៅគាត់	ហដល	ខ្នុុំ	គតូវបាន	បញជូន	នៅ	រដ្	យូថា�៍	នដើរ្បី	យក	វា	ឲ្យ	គាត់	។		

វា	្ ឺ	ជា	គព្ះ្រ្ពីរ	ដុំបូង	ន្	ជា	ភាសា	នអសបា៉ាញ	ហដល	បាន	េេរួល	នៅក្ននុង	គបនេស	រុិកស៊ិក	។	

.	.	.	គាត់	ហាក់	បីដូច	ជា	នព្ញចិត្ត	គព្ះ្រ្ពីរ	ននាះ	ខាលាុំង	ណាស់	»	។ 6	ននះ	្ ឺ	ជា	នលើក	

ចុងនគកាយ	វន	ការសរួរសុខេុក្ខ	របស់	អ្នក	ផ្សព្វផសាយ	សាសនា	ជាររួយ	នដស៊មីនឌើនរៀ		

អុំេនុង	នព្ល	វន	ជីវិត	របស់	គាត់	។

យៅដាច់្ រីយ្ប៉ុខៃ្្ ុំម្្ូវរាៃបំយ្លចយចាលយឡើយ

នៅ	ឆ្នាុំ	1889	្ឺ	10	ឆ្នាុំ	បនាទាប់	ព្ី	ដុំណរឹង	ល្អ	ហដល	បាន	សាតោរ	នេើង	វិញ	រក	ដល់	គបនេស	

រុិកស៊ិក	ភា្	កណាតាល	ននាះ	ថានាក់ដរឹកនាុំ	សាសនាចគក	េេរួល	អាររ្ណ៍	បុំផុស	្ ុំនិត	ឲ្យ	

្លាស់ប្តូរ	ធនធាន	ហដល	មាន	តិចតរួច	របស់	សាសនាចគក	នោយ	បនងកើត	គកុរ	នានា	នៅក្ននុង	

គបនេស	រុិកស៊ិក	ភា្	ខាង	នជើង	។	សមាជិក	នៅ	ជិត	េីគកុង	រុិកស៊មីកូ	ហដល	មាន	ចមាងាយ	ផ្លូវ	

គបហ�ល	1600	្ីេូហរ៉គត	ព្ី	គកុរ	ទាុំង	ននាះ	មាន	អាររ្ណ៍	ដូច	ជា	សតវនចៀរ	ហដល	គាមាន	

អ្នក	្ ង្វាល	នៅនព្ល	អ្នកផ្សព្វផសាយ	សាសនា	បាន	ចាកនចញ	នៅ	ភា្	ខាង	នជើង	។	នោយ	

មាន	គកុរគ្រួសារ	នៅ	ហក្បរ	នដស៊មីនឌើនរៀ	បាន	ដរឹង	ថា	ព្រួកន្	នរឹង	គតូវ	អនុវត្ត	រារ	ដុំណរឹង	ល្អ	នៅ	

កហន្លង	ោច់	ឆ្ងាយ	ព្ី	ន្	។	ននះ	មាន	ន័យ	ថា	គាត់	នរឹង	ព្ុុំ	អាច	ចូលររួរ	ថានាក់	សមា្រ	សន្ង្រះ	

ឬ	េេរួល	ព្រជ័យ	វន	គព្ះវិហារ	បរិសុេ្	អុំេនុង	នព្ល	នៅ	មាន	ជីវិត	ននាះ	នេើយ	។



  ៣៣

នសចក្តីជុំននឿ	។	នដស៊មីនឌើនរៀ	នរឹង	ព្ុុំ	ង្យ	ចុះ	នខសាយ	ខាង	វិញ្ញាណ	នេើយ	នៅនព្ល	គាត់	

និង	គ្រួសារ	គាត់	អនុវត្ត	រារ	ដុំណរឹង	ល្អ	ហដល	នៅ	ោច់	ន្	ព្ី	គព្ះវិហារ	ទាុំង	អស់	ននាះ	ប៉ុហន្ត	

គាត់	បាន	បន្ត	កាន់	ខាជាប់	។	គាត់	បាន	ដរឹង	ថា	គព្ះ	ខវល់	ខាវាយ	ន�ើយ	នរើល	ហថ	រូប	គាត់	ក្ននុង	

ហផ្នក	ដ៏	តូច	វន	ព្ិភព្នោក	។

នទាះបី	ជា	គាត់	ព្ុុំ	អាច	នចញ	ព្ី	ផ្ះ	ររួច	ក្តី	គាត់	កាលាយ	ជា	្ ុំរូ	ររួយ	វន	នសចក្តីជុំននឿ	

ភាព្ឧស្ស�៍	ព្យាយារ	ការនគារព្	គបតិបត្តិ	និង	ជា	កមាលាុំង	រិន	គតរឹរ	ហត	សគមាប់	គ្រួសារ	

របស់	គាត់	ប៉ុនណាណះ	ននាះ	នេ	ហថរ	ទាុំង	ដល់	ព្រួកនយើង	មានាក់ៗ	ផងហដរ	នៅនព្ល	នយើង	

ព្យាយារ	បន្ត	នូវ	សាមារតី	វន	អ្នក	គតរួសគរាយ	ននះ	។	◼
កំណ្់ចំោំ

	 1.	សូរនរើល	Alonzo L. Taylor Mission Papers	វថ្ង	េី	10	ហខ	កកកោ	ឆ្នាុំ	1903		

និង	Mexican Mission Manuscript History and Historical Reports		
វថ្ង	េី	7	ហខ	កកកោ	ឆ្នាុំ	1903	Church History Library Salt Lake City	។

	 2.	សូរនរើល	Taylor Mission Papers	វថ្ង	េី	10	ហខ	កកកោ	ឆ្នាុំ	1903	និង	James Z. 
Stewart Papers	វថ្ង	េី	17	ហខ	កុរ្ភៈ	ឆ្នាុំ	1880	Church History Library។

	 3.	សូរនរើល	Stewart Papers	វថ្ង	េី	17	ហខ	កុរ្ភៈ	ឆ្នាុំ	1880	។

	 4.	សូរនរើល	Moses Thatcher Journal	វថ្ង	េី	20	ហខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	1879	និង	Stewart 
Papers	វថ្ង	េី	26	ហខ	នរសា	និង	វថ្ង	េី	20	ហខ	រិថុនា	ឆ្នាុំ	1880	Church History Library	។	
នដស៊មីនឌើនរៀ	្ឺ	ជា	រនុស្ស	ដុំបូង	ន្	ហដល	បាន	េេរួល	បុណ្យ	គជរុជេរឹក	បនាទាប់	ព្ី	នបសកករ្	រុិកស៊ិក	បាន	នបើក	

នៅក្ននុង	ឆ្នាុំ	1879	នៅក្ននុង	េីគកុង	រុិកស៊មីកូ	។	ប៉ុហន្ត	នបសកករ្	ខ្លី	ររួយ	នៅ	េីគកុង	ន�ើររ៉ូសីលយ៉ូ	ភា្	ខាង	

នជើង	ក្ននុង	ឆ្នាុំ	1877	បាន	នាុំ	ឲ្យ	មាន	បុណ្យ	គជរុជេរឹក	ចុំនរួន	គបាុំ	នាក់	នៅ	ភូរិ	ហក្បរ	ននាះ	ររួរ	មាន	មា៉ានរៀ	ឡា	

គ្ូស	បា៉ារ៉ូស	ហដល	គតូវបាន	សារល់	ថា	ជា	គស្តី	ជនជាតិ	រុិកស៊ិក	ដុំបូង	ន្	ហដល	បាន	ហគបចិត្ត	នជឿ	។	កុំណត់គរា	

ជា	ផ្លូវការ	វន	នបសកករ្	រុិកស៊ិក	ហដល	បាន	បនងកើត	នេើង	នោយ	រ៉ូនស	ថានឆើរ	ោក់	ថា	នដស៊មីនឌើនរៀ	យា៉ានញស្ស	

្ឺ	ជា	គស្តី	ដុំបូង	ន្	ហដល	បាន	ហគប	ចិត្ត	នជឿ	ហដល	ការព្ិត	ននាះ	គាត់	្ ឺ	ជា	អ្នក	េីព្ីរ	។	សូរនរើល	ផងហដរ	Louis 
Garff Reminiscences	គាមាន	កាលបរិនច្េ	Church History Library	។

	 5.	សូរនរើល	Horace H. Cummings Papers	វថ្ង	េី	24	ហខ	តុោ	ឆ្នាុំ	1886	Church 
History Library	។

	 6.	Cummings Papers	វថ្ង	េី	29	ហខ	វិច្ិកា	ឆ្នាុំ	1886	។

	 7.	Taylor Mission Papers	វថ្ងេី	10	ហខ	កកកោ	ឆ្នាុំ	1903	។

ប៉ុហន្ត	គាត់	បាន	េេរួល	សារល់	ថា	គព្ះអមាចាស់	បាន	សារល់	គាត់	។	រាររយៈ	អ្នក	បនគរើ	

របស់	គេង់	គព្ះអមាចាស់	បាន	នបើក	សហរ្តង	គព្ះេ័យ	របស់	គេង់	នដើរ្បី	បនគរើ	�វូង	នចៀរ	របស់	

គេង់	មានាក់	រ្តងៗ	។	នោយសារ	សុបិន	របស់	គាត់	ព្រជ័យ	វន	បព្វជិតភាព្	និង	គព្ះ្រ្ពីរ	

រររន	ននាះ	នដស៊មីនឌើនរៀ	អាច	ហថ្លង	េីបនាទាល់	អុំព្ី	ការបញ្ជាក់	ដ៏	ចបាស់ោស់	របស់	គាត់	ថា	

គព្ះ	ខវល់ខាវាយ	អុំព្ី	នសចក្តីគតូវការ	របស់	គាត់	ទាុំង	ខាង	វិញ្ញាណ	និង	ខាង	សាច់	ឈារ	។	

នទាះបីជា	ចុំនណះ	ដរឹង	ននះ	ព្ុុំ	អាច	រារាុំង	ការសាកល្បង	និង	ឧបស្្គ	នានា	កុុំឲ្យ	នកើត	មាន	

នេើង	ក្ននុង	ជីវិត	គាត់	ក្តី	ក៏	វា	បាន	ផ្តល់	នូវ	េុំនុក	ចិត្ត	ដល់	គាត់	ថា	គព្ះអមាចាស់	នរឹង	សគមាល	

បន្នុក	របស់	គាត់	។

មរ្កនៃរោររោៃ់ខាជាប់

ក្ននុង	ឆ្នាុំ	1903	អ្នកផ្សព្វផសាយ	សាសនា	បាន	គតេប់	នៅ	គបនេស	រុិកស៊ិក	ភា្	

ខាង	ត្បូង	វិញ	ជា	នលើក	ដុំបូង	ចាប់រាុំង	ព្ី	ឆ្នាុំ	1886	រក	។	ព្រួកន្	បាន	ជរួប	�ូនស	

ហដល	សនង្ខប	អុំព្ី	ការកាន់ខាជាប់	ដរាប	ដល់	ចុង	បុំផុត	និង	ររតក	វន	នសចក្តីជុំននឿ	នោយ	

និយាយ	ថា	ទាុំង	ភរិយា	និង	មាតោយ	របស់	គាត់	«	បាន	ហចកឋាន	នៅ	ទាុំង	មាន	នសចក្តីជុំននឿ	

ទាុំងគសុង	នលើ	និកាយ	រររន	»	ន�ើយ	ថា	គាត់	«	រំព្រឹង	ថា	នរឹង	សាលាប់	ក្ននុង	ជុំននឿ	វន	

ព្រួករររន	»	។ 7

បនាទាប់	ព្ី	បាន	សុបិន	អុំព្ី	នរឿង	ននាះ	រក	នដស៊មីនឌើនរៀ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	នដើរ	នលើ	មាគា៌ា		

វន	ដុំណរឹង	ល្អ	នោយ	កាលាយ	ជា	អ្នកគតរួសគរាយ	ជនជាតិ	ឡារាុំង	វន	សាសនាចគក	។		

គគាប់ព្ូជ	វន	នសចក្តីជុំននឿ	បាន	ដុះ	នេើង	រាររយៈ	សុបិន	នៅក្ននុងឆ្នាុំ	1880	ននាះ		

ព្ុុំ	ឥត	គបនយាជន៍	នេើយ	វា	បាន	ដុះ	ព្ន្លក	នេើង	នៅនព្ល	នដស៊មីនឌើនរៀ	បាន	ចុះ	

នសចក្តីសញ្ញា	វន	បុណ្យ	គជរុជេរឹក	ន�ើយ	ស៊ូគទាុំ	នរឹង	ការសាកល្បង	គាត់	នោយ	



៣៤ លមីអាហូណា



យដាយខាមរីម្កូកស្ញៃ

ការយល់ដរឹងររួយ	របស់	ខ្នុុំ	ក្ននុង	នារ	ជាឪព្ុក	មាតោយ	ននាះ	្ឺ	ការឲ្យ	កូនៗ	របស់	ខ្នុុំ	នស្លៀកពាក់	ឲ្យ	បាន	

សាអាត	បាត	ជានិច្ច	ន�ើយ	ព្ុុំ	កខវក់	នេើយ	។	ភាលារៗ	ននាះ	ខ្នុុំ	ដរឹង	ថា	ការយល់ដរឹង	ហដល	ខ្នុុំ	ចង់	បាន	

ននាះ	្ ឺ	ជា	្ ុំនិត	រនវើរវាយ	ររួយ	។	ខ្នុុំ	បាន	សុខចិត្ត	េេរួល	យក	ភាព្រនញ៉រវញ៉	ហដល	មាន	នៅក្ននុង	ផ្ះ	

របស់	ខ្នុុំ	និង	ការន�ៀរ	សុំនបារ	របស់	កូនៗ	នោយសារ	ខ្នុុំ	ដរឹង	ថា	នរឿង	ទាុំងននះ	បាន	នកើត	នេើង	ជា	ព្រជ័យ	ដ៏	អសាចារ្យ	

បុំផុត	ហដល	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	ធាលាប់	មាន	ព្ីរុនរក	។	ប៉ុហន្ត	អវី	ហដល	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	ធាលាប់	្ ិត	ន�ើញ	ននាះ	្ឺជា	ការលុំបាក	ហដល	ខ្នុុំ	បាន	ជរួប	

អុំេនុង	នព្ល	ចិញ្ចរឹរ	បីបាច់	កូនៗ	របស់	ខ្នុុំ	ជាព្ិនសស	គបាដ	កូនគបុស	របស់	ខ្នុុំ	។

គបាដ	បាន	នកើត	រក	ជានក្ង	គាមាន	កុំ�ុស	ដូច	ជា	នក្ងៗ	ដវេ	នេៀត	ហដរ	ប៉ុហន្ត	រិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	នគកាយ	រក	នយើង	

បាន	ដរឹង	ថា	គាត់	មាន	ភាព្	ខុស	ហប្លក	ព្ី	នក្ង	ដវេ	។	គាត់	ព្ុុំ	អាច	នៅ	ថានាក់	ទារក	ោឋាន	នោយ	គាមាន	សាវារី	ខ្នុុំ	ឬ	រូបខ្នុុំ	

នេើយ	នោយសារ	គាត់	រកនរឿងន្	ខាលាុំង	ណាស់	។	នៅនព្ល	គាត់	ធុំនេើង	និង	នព្ល	គាត់	នលង	ជាររួយ	នក្ង	ដវេ	

នេៀត	គាត់	គតូវហត	មាន	ការ	នរើល	គ្ប់គ្ង	ជាប់	ជានិច្ច	។	នៅនព្ល	នយើង	ហសវង	រក	ជុំនរួយ	ននាះ	ន្	បាន	គបាប់	នយើង	

ថា	នយើង	គតូវ	នៅ	ឲ្យ	កាន់ហត	នកៀក	នរឹង	គាត់	។	នយើង	បាន	នធវើ	កិច្ចការ	គ្ប់	យា៉ាង	ហដល	នយើង	្ ិត	ន�ើញ	៖	នយើង	បាន	

គសាវគជាវ	រារ	អ៊ិននធើរហណត	អាន	នសៀវនៅ	នផ្សងៗ	អុំព្ី	ភាព្ជា	ឪព្ុកមាតោយ	ន�ើយ	សរួរ	នយាបល់	ព្ី	នវជជបណ្ឌិត	និង	

សមាជិក	គ្រួសារ	។	េីបុំផុត	នៅនព្ល	គបាដ	ចាប់នផ្តើរ	ចូលនរៀន	គាត់	គតូវបាន	នធវើ	នរា្	វិនិច្័យ	ថា	នកើត	ជុំងឺ	វិបត្តិ	មាន	

សករ្ភាព្	�រួសន�តុ	ហដល	ខវះ	ការគបុង	សាមារតី	ឬ	ADHD	គព្រទាុំង	មាន	បញ្ហា	ជានគចើន	នផ្សង	នេៀត	។

នៅ	គគា	ដុំបូង	នយើង	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	នយើង	មាន	នសចក្តីសង្ឃរឹរ	។	ឥេូវ	ននះ	នយើង	មាន	នរា្វិនិច្័យ	នយើង	

អាច	ចាប់នផ្តើរ	ហផនការ	ព្យាបាល	។	នយើង	មាន	សង្ឃរឹរ	ថា	ថានាុំ	ហដល	ោក់	ឲ្យ	គបាដ	ផរឹក	ននាះ	មាន	គបសិេ្ភាព្	

នគពាះ	ថានាុំ	ននាះ	បាន	ជរួយ	រនុស្ស	ជានគចើន	នផ្សង	នេៀត	។	ជា	អកុសល	ឥរិយាបថ	របស់	គបាដ	នៅនព្ល	នគបើ	ថានាុំ	

្ឺ	កាន់ហត	អាគកក់	ជាង	នព្ល	ព្ុុំ	បាន	នគបើ	ថានាុំ	នៅ	នេៀត	ដូនច្នះ	គាត់គតូវ	ឈប់	ផរឹក	ថានាុំ	ននាះ	។	ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	

នសចក្តីសង្ឃរឹរ	ចុងនគកាយ	បន្តិចបន្តលួច	របស់	ខ្នុុំ	បាន	រោយ	បាត់អស់	។

វថ្ង	ររួយ	នព្ល	គបាដ	មាន	អាយុ	គបាុំ	ររួយ	ឆ្នាុំ	ខ្នុុំ	បាន	គបឈររុខ	នរឹង	ការផ្នុះ	កុំ�រឹង		ហដល	គាត់		មាន	ជា	គបចាុំ	។	

ខ្នុុំ	ចង់	ចុះចាញ់	ន�ើយ	។	ខ្នុុំ	បាន	នៅ	បន្ប់	របស់	ខ្នុុំ	ររួយ	សន្នុះ	ហត	មានាក់	ឯង	ន�ើយ	ខ្នុុំ	បានយុំ	។	ខ្នុុំ	បាន	អធិសាឋាន		

េូលសូរ	កមាលាុំង	នដើរ្បី	អាច	នដក	លក់នៅនព្ល	ដល់	នមា៉ាង	សគមាក	។	នតើ	ខ្នុុំ	អាច	បន្តនធវើ	កិច្ចការ	ននះ	ព្ីររួយ	វថ្ង		

នៅ	ររួយវថ្ង	បាន	យា៉ាង	ដូចនរ្តច	?	ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	ខ្នុុំ	គាមាន	សរត្ថភាព្	នរឹង	ស៊ូគទាុំ	នរឹង	ការណ៍	ននាះ	បាន		

នេើយ	។	នតើ	គព្ះវរបិរា	សរួ្៌	គជាប	ដរឹង	ថា	វា	ព្ិបាក	ខាលាុំង	ប៉ុណាណ	នេ	?	គបសិននបើ	គេង់	ព្ិតជា	គសឡាញ់	ខ្នុុំ		

ការចិញ្ចឹមេីបាច់
កូនទ្េរុសរេស់

មៅមពលខ្ុំម�ៀន

មកបើកបាស់្ នធានខាង

វិញ្ញា�ដដលមាន

សកមាប់ខ្ុំមនាះខ្ុំមាន

មយបល់ជាមកចើនអំពី

�មបៀបជួយកូនកបរុស

�បស់ខ្ុំមេើយជួយ

ខ្ុំឲ្យកបឈេេរុខនឹង

កា�សាកល្ង�បស់

ខលៃលួនខ្ុំផ្ទាល់បានកាន់ដត

កបមសើ�មឡើង។

នយើងក្នុងភាពជានែគូជាមួយបពះ



ហរន	ខ្នុុំ	្ ិត	ថា	គេង់	នរឹង	ដក	យក	បន្នុក	ននះ	នចញ	ព្ី	ខ្នុុំ	ន�ើយ		

គបទាន	ជីវិត	សារញ្ញ	ដូច	ន្ឯង	ដល់	កូនគបុស	របស់	ខ្នុុំ	វិញ	។		

្ុំនិត	និង	អាររ្ណ៍	ទាុំងននាះ	បាន	នកើត	មាន	នេើង	ក្ននុង	ចិត្ត	ខ្នុុំ	

នៅនព្ល	ការសាកល្បង	ហដល	ខ្នុុំ	ជរួប	គបេះ	ហាក់	បីដូចជា	កាន់ហត	

ធ្ងន់ធ្ងរ	នៅៗ	រិន	គបនសើរ	នេើងនសាះ	។

លក្ខណៈ្ ឈិ្ម្រាក�នៃរោរសាកល្ង

ខ្នុុំ	្ ិត	ថា	ខ្នុុំ	បាន	យល់	អុំព្ី	ការសាកល្បង	។	នយើង	គតូវ	ឆ្លង	កាត់	

ការសាកល្បង	ទាុំងននាះ	ដូចជា	ឆ្នាុំង	ហដល	គតូវបាន	ដុត	នៅក្ននុង	

េ	នភ្លើង	ហដរ	។	នយើង	នរឹង	គតូវ	លត់	នោយ	នភ្លើងនៅរក	ៗ 	បនាទាប់	រក	

ជីវិត	ននះ	នរឹង	គតេប់	នៅ	រក	ភាព្ធរ្រា	វិញ	រ�ូត	ដល់	ការលត់		នរឹង	

កន៉តោ	នលើក	នគកាយ	នេៀត	។	ប៉ុហន្ត	ខ្នុុំ	បាន	ជរួប	ការសាកល្បង	ននះ	អស់	

រយៈនព្ល	ជានគចើន	ឆ្នាុំ	ន�ើយ	វា	រិន	បាន	ដក	នចញ	នៅ	ណា	នេើយ	។	

ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	ខ្នុុំ	រង	សមាពធ	យា៉ាង	ធ្ងន់	ន�ើយ	អាររ្ណ៍	វន	

ភាព្គាមាន	សង្ឃរឹរ	បាន	នាុំ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	លុតជង្គង់	ចុះអធិសាឋាន	។

នគកាយ	រក	ខ្នុុំ	បាន	ដរឹង	ថា	កហន្លង	ហដល	ខ្នុុំ	គតូវនៅ	នដើរ្បី	េេរួល	

បាន	ការលរួងនោរ	ននាះ	និង	ការយល់	ចិត្ត	ននាះ	្ ឺ	គព្ះវិហារ	

បរិសុេ្	។	រាររយៈ	ការបុំផុស	្ ុំនិត	ននាះ	ខ្នុុំ	បាន	ដរឹង	ថា	នយើង	ព្ុុំ	

ហរន	ជា	អ្នក	នរើស	យក	ការសាកល្បង	ណាររួយ		ហដល	នយើង	នរឹង	មាន	

ក្ននុង	ជីវិត	ននះ	ឬ	នរើស	យករយៈនព្ល	វន	ការសាកល្បង	ននាះ	នេើយ	។	

អវី	ហដល	នយើង	អាច	គ្ប់គ្ង	បាន	ននាះ	្ ឺ	ជា	រនបៀប	ហដល	នយើង	្ ិត	

និង	គបគព្រឹត្ត		នៅនព្លហដល		ការសាកល្បង	ននាះ	នកើត	មាន	នេើង	។

ខ្នុុំ	បាន	ដរឹង	ថា	ន�តុផល	ហដល	ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	តូចចិត្ត	ចុំនពាះ	

ខ្លលួន	ខ្នុុំ	ននាះ	្ឺ	នោយសារ	ខ្នុុំមាន	ចិត្ត	អាណិត	ខ្លលួន	ឯងខាលាុំង	នព្ក	។	

នរឿង	ដុំបូង	ហដល	ខ្នុុំ	គតូវ	នធវើ	ននាះ	្ឺ	ខ្នុុំ	គតូវ	សនគរច	ចិត្ត	ឈប់	មាន	្ ុំនិត	

អវិជជមាន	ហដលមាននៅ	ក្ននុង	ចិត្ត	ខ្នុុំ	ដូចជា	«	នរឿង	ននះ	អយុត្តិធរ៌	

ណាស់	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	អាច	នធវើ	នរឿង	ននះ	បាន	នេ	ន�តុអវី	គបាដ	រិន	អាច	ជា	

រនុស្ស	ធរ្រា	?	ឬ	គបភព្	ហដល	នធវើ	ឲ្យ	មាន	្ ុំនិត	អវិជជមាន	«	ខ្នុុំ	្ ឺ	

ជា	មាតោយ	ហដល	អន់	»	។	ខ្នុុំ	បាន	ខិតខុំ	យា៉ាង	ខាលាុំង	នដើរ្បី	បញ្ប់	្ ុំនិត	

អវិជជមាន	ហដល	មាន	ក្ននុង	ចិត្ត	របស់	ខ្នុុំ	ន�ើយ	ខ្នុុំ	បាន	ន�ើញ	ថា	្ុំនិត	

ដ៏	ព្ិត	គបាកដ	របស់	ខ្នុុំ	បាន	ហគប	ជា	កាន់ហត	មាន	ចិត្ត	

អុំណត់	ន�ើយ	គសឡាញ់	នៅនព្ល	ខ្នុុំ	នោះ	គសាយ	

បញ្ហា	ជាររួយ	កូន	របស់	ខ្នុុំ	ទាុំងអស់	។

ខ្នុុំ	ក៏	បាន	នលើក	េរឹកចិត្ត	ឲ្យ	្ ិត	អវី	ហដល	

វិជជមាន	។	ខ្នុុំ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	្ ិតថា	«	អ្នក	

បាន	នធវើ	ល្អ	ន�ើយ	»	ន�ើយ	ខ្នុុំ	បាន	សរនសើរ	ខ្លលួន	ខ្នុុំ	ដូចជា	«	អ្នក	

គតូវ	និយាយ	នោយ	គសេន់	ន�ើយ	កុុំ	ហគសក	។	ននះ	ជា	នរឿង	គតរឹរគតូវ	

ហដល	គតូវ	នធវើ	!	»

្ឹងខផ្កយៅយលើម្្រះ

បនាទាប់	ព្ី	វថ្ង	ដ៏	លុំបាក	ននាះ	រក	ខ្នុុំ	បាន	សូរ	ឲ្យ	សាវារីរបស់	ខ្នុុំ		

ផ្តល់	ការគបសិេ្ព្រ	ដល់	ខ្នុុំ	។	អុំេនុងនព្ល	គបសិេ្ព្រ	ខ្នុុំ	គតូវបាន		

រំឭក	ថា	ខ្នុុំ	ជាបុគតី	របស់	គព្ះ	ថា	គេង់	គជាប	ដរឹង	ព្ី	ខ្នុុំ	និង	តគរូវការ		

ខ្នុុំ	ន�ើយ	ថា	កូនគបុស	របស់	ខ្នុុំ	្ ឺ	ជា	បុគរា	វន	គព្ះ	។	គបាដ	្ឺ	ជា		

បុគរា	របស់	គព្ះ	ន�ើយ	សាវារី	ខ្នុុំ	និង	ខ្នុុំ	មាន	ភាព្	ជា	វដ្ូជាររួយ		

គព្ះនរើល	ហថ		គបាដ	។	ខ្នុុំ	បាន	ដរឹង	ថា	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	ទាន់	បាន	នគបើ	គបាស់		

ឧបករណ៍	ទាុំងអស់	ហដល	គេង់	បាន	គបទាន	ដល់	ខ្នុុំ	ននាះ	នេ	។		

សាវារី	ខ្នុុំ	និង	ខ្នុុំ	បាន	គសាវគជាវ	និង	បាន	រកន�ើញ	ធនធាន	ជានគចើន	

នដើរ្បី	ជរួយ	ព្រួកនយើង	ប៉ុហន្ត	នយើង	នភ្លច	កិច្ចការ	ររួយ	ដ៏	សុំខាន់	បុំផុត	

្ឺ	៖	ការអធិសាឋាន	។

ខ្នុុំ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	អធិសាឋាន	នរៀងរាល់	វថ្ង	អុំព្ី	រនបៀប	ហដល	ខ្នុុំ		

អាច	ជរួយ	គបាដ	។	នៅនព្ល	គាត់	មាន	កុំ�រឹង	ផ្លូវ	ចិត្ត	ខាលាុំង	ននាះ		

ខ្នុុំ	បាន	អធិសាឋាន	ខ្លី	ររួយ	េូលសូរ	ការបុំផុស	្ ុំនិត	ព្ីរុននៅជរួប	

គាត់	។	នៅនព្លខ្នុុំ	បាន	ព្រឹង	ហផ្អក	នលើ	គព្ះ		េូល	សូរ	ការគាុំគេ	និង	

ការបុំផុស	្ ុំនិត	សគមាប់	កូន	គបុស	ខ្នុុំ	ននាះ	ខ្នុុំ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	យល់	

អុំព្ី	សកាតោនុព្ល	របស់	ខ្នុុំ	និង	អវី	ហដល	ខ្នុុំ	អាច	នធវើ	សគមាប់	គាត់	។		

ខ្នុុំ	បាន	ព្យាយារ	នធវើ	រារ	គបសាសន៍	របស់	អាលមា៉ា	៖	«	ន�ើយ	ននះ	

្ឺជា	ការ	អរួត	របស់	ខ្នុុំ	ហគកង	ខ្នុុំ	អាច	បាន	នៅ	ជា	នគ្ឿង	ឧបករណ៍	ររួយ	

នៅ	ក្ននុង	គព្ះ	�ស្ត	វន	គព្ះ	»	(	អាលមា៉ា	29:9	)	។

ការ្លាស់ប្តូរ	បាន	នកើត	មាន	នេើង	ភាលារៗ	។	ខ្នុុំ	មាន	្ ុំនិត		

និង	វិធីសាគស្ត	ជានគចើន	នដើរ្បី	ជរួយ		គបាដ	។	ខ្នុុំ	បាន	នគបើគបាស់	

រាគតីជរួបជុុំ	គកុរគ្រួសារ	នធវើ	ជា	ឧបករណ៍	ររួយ	ន�ើយ	បាន	អធិសាឋាន	

េូល	សូរ	នយាបល់	នានា	អុំព្ី	អវី	ហដល	គតូវ	បនគងៀន	។	ខ្នុុំ	ក៏	បាន	អាន	

គព្ះ្រ្ពីរ	នោយ	មាន	ចិត្ត	នសាមាះសរ	កាន់ហត	ខាលាុំង	នេើង	ន�ើយ	េេរួល	

សារល់	នូវ	ការេូនាមាន	វន	ភាព្ជា	ឪព្ុកមាតោយ	ដ៏	អសាចារ្យ	ហដល	មាន	

នៅក្ននុង	្ រ្ពីរ	។	ខ្នុុំ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	នពារនព្ញ	នោយ	នសចក្តីសង្ឃរឹរ	

និង	ការលរួងនោរ	។

នៅនព្ល	ខ្នុុំ	បន្ត	អនុវត្ត	រារ	្ ុំនិត	ហដល	ថា	សាវារី	ខ្នុុំ	និង	ខ្នុុំ	មាន	

គព្ះ	ជាវដ្ូ	ក្ននុង	ការនធវើ	ជា	ឪព្ុក	មាតោយ	ចុំនពាះ	កូនៗ	របស់	នយើង	

ន�ើយ	នគបើគបាស់	ឧបករណ៍	ហដល	គេង់	បាន	គបទាន	ដល់	នយើង	ននាះ	

សាវាេីខ្ុំនិងខ្ុំបាន

កសាវកជាវនិងបាន

�កម�ើញ្ នធាន

ជាមកចើនមដើេ្ីជួយ

ពួកមយើងបែរុដនតមយើង

ម�លៃចកិច្កា�េួយដ៏

សំខាន់បំ្រុតគឺ៖

កា�អ្ិសាឋាន។



ខ្នុុំ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	ព្រឹង	ហផ្អក	នលើ	គព្ះ	កាន់ហត	នគចើន	នេើង	។	ខ្នុុំ	បាន	ដរឹងថា	ចុំនណះដរឹង	

របស់	ខ្នុុំ	អុំព្ី	ភាព្ជា	ឪព្ុកមាតោយ	អាច	ឈាន	រក	ដល់	ចុំណុច	ននះ	នោយ	សារ	

ហត	គព្ះវរបិរាសរួ្៌	ហដល	នពារនព្ញ	នោយ	ក្តីគសឡាញ់	ហដល	គជាបដរឹង	នរឿង	គ្ប់	

យា៉ាង	ន�ើយ	គសឡាញ់	កូនគបុស	របស់	ខ្នុុំ	នគចើន	ជាង	ខ្នុុំ	គសឡាញ់	គាត់	នៅ	

នេៀត	ននាះការ	យល់	ដរឹង	ននះ	អាច	ជរួយ	ខ្នុុំ	ឲ្យ	កាលាយ	នៅ	ជា	មាតោយ	កាន់ហត	

គបនសើរ	នេើង	និង	រឹងមាុំ	នេើង	។	នទាះជា	យា៉ាង	ណា	ក្តី	ជរួនកាល	ខ្នុុំ	

នៅហត	មាន	ការលុំបាក	ប៉ុហន្ត	ខ្នុុំ	ដរឹង	ព្ី	កហន្លង	ហដល	ខ្នុុំ	គតូវ	ហសវងរក	

ជុំនរួយ	។	ឥេូវ	ននះ	ខ្នុុំ	យល់	ថា	ការសាកល្បង	ររួយ	ចុំនរួន	

អាច	គាមាន	នព្ល	កុំណត់	ថា	ឈប់	នៅនព្ល	ណា	នេើយ	ប៉ុហន្ត	

គបសិននបើ	ខ្នុុំ	ន្តោត	នៅនលើ	ភាព្អស់កល្ប	ជានិច្ច	ននាះ	គព្ះ	

នរឹង	ជរួយ	ខ្នុុំ	។

រាៃអំណរយៅក្នញងយរឿងល្ៗខ�លយកើ្រាៃ

នៅនព្ល	មាន	គគា	លុំបាក	នានា	ខ្នុុំ	បាន	នរៀន	ចុំណាយ	

នព្ល	េេរួល	អុំណរ	ចុំនពាះ	នរឿង	ល្អៗ	ហដល	នកើត	មាន		

នទាះបី	វា	តូចរាច	ក្តី	—	វាជា	អុំនណាយ	—	ហដល	បាន	

គបទាន	ដល់	នយើង	។	នៅនព្ល	កូន	គបុស	របស់	ខ្នុុំ	នថើប	

ខ្នុុំ	ននាះ	ខ្នុុំ	មាន	អុំណរ្ុណ	ណាស់	។	នៅនព្ល	ខ្នុុំ	បាន	

នរើល	កូនគបុស	របស់	ខ្នុុំ	ជិះ	ឡាន	គកុងហត	ឯង	បាន	ននាះ	ខ្នុុំ	

មាន	ព្រ	នោយ	មាន	ខ្រ្ពីរ	ននះ	បាន	ផុស	នេើង	ក្ននុង	ចិត្ត	របស់	

ខ្នុុំ	៖	«	នយើង	នរឹង	នៅ	ព្ីរុខ	អ្នក	។	នយើង	នរឹង	នៅ	ខាង	សាដាុំ	វដ	

អ្នក	ន�ើយ	ខាង	នឆវង	វដ	អ្នក	ន�ើយ	គព្ះវិញ្ញាណ	របស់	នយើងនរឹង	

សណឋាិត	នៅក្ននុង	ដរួងចិត្ត	របស់	អ្នក	ន�ើយ	ព្រួក	នេវរារបស់	

នយើង	នៅ	ព្័េ្	ជុុំ	វិញ	អ្នក	នដើរ្បី	គេ	អ្នក	នេើង	»	(	្.	និង	ស.	

84:88	)	។	ខ្នុុំ	បាន	ដរឹង	ថា	គបាដ	រិន	នៅ	ឯនកា	ន�ើយ	នរឹង	ព្ុុំ	

ឯនកា	នេើយ	។

នយើង	្ ឺ	ជា	គ្រួសារ	អស់កល្ប	ជានិច្ច	ន�ើយ	នោយ	មាន	ជុំនរួយ	

ព្ី	រនុស្ស	ហដល	គសឡាញ់	ព្រួកនយើង	និង	គព្ះវរបិរាសរួ្៌	ហដល	

នព្ញ	នោយ	ក្តីគសឡាញ់	របស់	នយើង	នរើល	ហថ	នយើង	ននាះ	ខ្នុុំ	មាន	

អុំណរ្ុណ	ចុំនពាះ	អុំនណាយ	តូចរាច	នានា	ហដល	បាន	គបទាន	

ឲ្យ	ខ្នុុំ	រាល់វថ្ង	និង	អាររ្ណ៍	វន	អុំណរ	គព្រទាុំង	សុភរង្គល	ហដល	

នយើងចង់	បាន	។	ន�ើយ	នោយ	មាន	ព្រជ័យ	តូចៗ	ទាុំង	ននាះ	និង	

ជុំនរួយ	ព្ី	គព្ះអមាចាស់	ននាះ	ខ្នុុំ	អាច	ហគបកាលាយ	ដូច	ជា	រនុស្ស	ហដល	ខ្នុុំ	

ចង់	ហគបកាលាយ	នទាះវា	គតូវ	ចុំណាយ	នព្ល	យូរ	ប៉ុណាណ	ក្តី	។	◼
អ្កនិពន្ធ�ស់មៅ�ដ្ឋយូថាេ៍ស.�.អា.។

 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ៣៧



៣៨ លមីអាហូណា

រោរបគ្ហាញអំ្រីយសចក្រីជំយៃឿ

នរើរីេូ	វីសិននធ	លីនធ	រីនបៀរ៉ូ
េ្គយយ៉ាណាកបមទសមកបស៊ីល

មៅមពលមេើ�ីឡូបានទទួលបរុ�្យកជេរុជទឹកមៅអាយរុ១៦ឆ្នាំ

កគួសា�ទាំងេូល�បស់គ្ត់បានកបឆ្ំងនឹងម�ឿងមនាះ។មពល

គ្ត់ទទួលកា�មៅបមកេើមបសកកេ្មឪពរុកមាដាយ�បស់គ្ត់បាន

មបាះសមេលៃៀកបំោក់មៅកពះវិហា��បស់គ្ត់មចាលមេើយបញ្ឈប់

គ្ត់េិនឲ្យបមកេើមបសកកេ្ម។ទីបំ្រុតគ្ត់បានជួយនាំកគួសា�

គ្ត់េកកពះវិហា�បែរុដនតគ្ត់មៅដតមានអា�េ្ម�៍ថាពរុំសកតិសេ

ដដលពរុំបានបមកេើមបសកកេ្ម។

ែូ�រីខប៊លជាង្ ្រូប

អានអំពមីនរឿងរបស់នមើរីឡលូបដន្ថមនទៀែនៅក្នុងលរីអាហូណានៅនលើអស៊ិននធើរដណែតាម

នគហទំព័រlds .org/ go/ 71738។

វាមានការលំបាកសបមាប់ខ្នុំដែលជាយុវជនមានាក់

នហើយមិនបនបមើនបសកកម្។ខ្នុំមានអារម្ណ៍

ថាអន់ជាងមិែតែភកតែិរបស់ខ្នុំដែលបាននៅបនបមើ

នបសកកម្នហើយខ្នុំមានអារម្ណ៍ថាឯនកានៅ

បពះវិហារ។មនុស្មួយច្ំនួនគិែថាខ្នុំពុំអាច្នៅ

បនបមើបាននទនដាយសារខ្នុំគាមានភាពសកតែិសម។

ប៉ុដនតែខ្នុំបានបបឹងអស់ពមីសមែ្ថភាពរបស់ខ្នុំនែើម្មីបនតែ

រឹងមាំនៅក្នុងនសច្កតែមីជំននឿ។

ប៉ុនាមានឆ្នាំនបកាយមកខ្នុំបានជួបដអលន�ើរនច្រ៉ូ

មា៉ាសសាហារ�មីក្នុងពួកច្ិែសិបនាក់នៅនពលនោក

បានមកនរៀបច្ំនសតែករបស់នយើងនឡើងវិញ។នោក

បានសួរខ្នុំអំពមីការបនបមើនបសកកម្របស់ខ្នុំ។

ខ្នុំបាននិយយទាំងទឹកដភ្កថា«ខ្នុំពុំបានបនបមើ

នបសកកម្នទ។

នោកបានមានបបសាសន៍ថា«ប្អលូនបបុស

នមើរីឡលូច្ូរកុំគិែអំពមីនរឿងកន្ងនៅនធវែើអវែមីច្ូរបនតែនឆ្ពះ

នៅមុខ។អស់អ្កដែលបកនឡកនមើលនបកាយនឹង

នែើរថយនបកាយនហើយអស់អ្កដែលសម្ឹងនៅមុខ

ននាះនឹងរីកច្នបមើននឡើង។ប្អលូនបបុសមានភាពសាអាែ

ស្អំនហើយ»។

អារម្ណ៍ននាះគឺែូច្ជាការែកនច្ញនូវសមាពយែ៏

ធងៃន់ពមីខ្ងរបស់ខ្នុំ។

នោកបានបបាប់ខ្នុំនិងភរិយឲ្យនៅជួបនោក

នហើយបាននៅខ្នុំបនបមើជាបបធាននសតែក។
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ខ្នុំបានចាប់នផតែើមនបើកបរឡានែឹក

អ្កែំនណើរនហើយនធវែើការជា

ភានាក់គ្រលក់នែើម្មីផ្គែ់ផ្គង់ែល់

នសច្កតែមីបែូវការចាំបាច្់របស់នយើង។

សំយឡង្ ួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងយម្រោយ

បនាទាប់	ព្ី	បនគរើ	នៅក្ននុង	នបសកករ្	ខាហារយា៉ាន	

នឌើ	អូរ៉ូ	�វីលីព្ីន	រក	ខ្នុុំ	បាន	សនគរច	ចិត្ត	នធវើ	

រារ	ការេូនាមាន	របស់	ព្យាការី	និង	ព្រួកសាវក	នដើរ្បី	នរៀប	

អាពា�៍ព្ិពា�៍	នៅក្ននុង	គព្ះវិហារ	បរិសុេ្	។	សាច់ញាតិ	

និង	រិត្តភក្ិរបស់	ខ្នុុំ	ហដល	ព្ុុំហរន	ជាសមាជិក	នស្ើរហត	

គ្ប់រូប	និង	សូរ្បី	ហត	សមាជិក	ររួយ	ចុំនរួន	បាន	និយាយ	

ថា	ខ្នុុំ	្ រួរហត	នរៀន	ឲ្យ	ចប់	កគរិត	រហាវិេយាល័យ	សិន	ឬ	មាន	

ការង្រ	ល្អសិន	ព្ីរុន	្ ិត	អុំព្ី	នរឿង	នរៀបការ	។	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	បាន	្ ិត	

អុំព្ី	នរឿងទាុំង	ព្ីរ	ននាះ	នេើយ	ប៉ុហន្ត	ខ្នុុំ	បាន	ភាជាប់	ពាក្យ	។

ខ្នុុំ	មាន	ចិត្ត	គចបូកគបចល់	ប៉ុហន្ត	ខ្នុុំ	ចាុំ	អុំព្ី	នរឿង	ររួយ	

អុំព្ី	គបធាន	�្គរដុន	ប៊មី	�ុិង្្លី	(	1910–2008	)	

នៅនព្ល	នោក	បាន	េេរួល	ការនៅបនគរើ	នបសកករ្	

នៅ	គបនេស	អង់ន្្លស	។	នោក	កុំព្ុង	នរៀបចុំ	ខ្លលួន	នចញ	

នៅ	នបសកករ្	អុំេនុង	នព្ល	ហដល	នសដ្កិច្ច	ធាលាក់	ចុះ	និង	

មាន	វិបត្តិ	ហដល	រំខាន	ដល់	នោក	។	ព្ីរុន	នោក	បាន	

ចាកនចញ	នៅ	ឪព្ុក	របស់	នោក	បាន	គប្ល់	កាត	ររួយ	

នៅ	នោក	នោយ	មាន	សរនសរ	ពាក្យ	ទាុំងននះ	៖	«	កុុំ	ខាលាច	

អី	ឲ្យ	គគាន់	ហត	នជឿ	ប៉ុនណាណះ	»		(	មា៉ាកុស	5:36	)	។	ខ្នុុំ	ក៏	

បាន	ចាុំ	អុំព្ី	គបសាសន៍	របស់	ប៊មីស្សព្	ខ្នុុំ		៖	«	ចូរ	មាន	ជុំននឿ	

ចុះ	។	គព្ះ	នរឹង	គបទាន	ឲ្យ	»	។	ពាក្យ	ទាុំង	ននាះ	បាន	ផ្ល់	

បាែនែទនទប៉ុដនតែនពញនដាយនសច្កតែមីជំននឿ

ភាព្កាលាហាន	និង	កមាលាុំង	ឲ្យ	ខ្នុុំ	នដើរ្បី	បន្ត	នបាះ	ជុំហាន	នៅ	

រុខ	នេៀត	។

នទាះបី	ជា	ខ្នុុំ	មាន	ហត	បាត	វដ	េនេ	ក្តី	ខ្នុុំ	បាន	នរៀប	

អាព្ិ�៍ព្ិពា�៍	ជាររួយ	្ ូដណតោរឹង	ជា	េីគសឡាញ់	របស់	

ខ្នុុំ	នៅក្ននុង	គព្ះវិហារ	បរិសុេ្	មា៉ានីល	�វីលីព្ីន	។	រិន	

យូរ	ប៉ុនាមាន	នគកាយ	ព្ី	នរៀប	ការ	រក	ខ្នុុំ	ចាប់នផ្តើរ	នធវើការ	

ឲ្យ	គកុរ�៊ុន	ររួយ	ហដល	តគរូវ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	គតូវ	នធវើ	ការ	នៅ	វថ្ង	

អាេិត្យ	។	ខ្នុុំ	ចង់រកសា	វថ្ង	ឈប់	សគមាក	ឲ្យ	បរិសុេ្		

ដូនច្នះ	ខ្នុុំ	បាន	នធវើ	ការ	ននាះហត	ររួយ	រយៈ	នព្ល	ខ្លី	ប៉ុនណាណះ	។	

រនុស្ស	ជានគចើន	បាន	ឆ្ងល់	ថា	ន�តុអវី	ខ្នុុំ	ឈប់	នធវើការ	ននាះ	

ប៉ុហន្ត	ខ្នុុំ	បាន	បន្ត	ឈាន	នៅរុខ	នោយ	និយាយ	គបាប់	ខ្លលួន	

ខ្នុុំ	រ្តង	ន�ើយ	រ្តង	នេៀត	ថា	«	ចូរមាន	ជុំននឿ	ចុះ	។	គព្ះ	នរឹង	

គបទាន	ឲ្យ	»	។

ខ្នុុំ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	នបើកបរ	ឡាន	ដរឹក	អ្នក	ដុំនណើរ	ន�ើយ	

នធវើការ	ជា	ភានាក់ង្រ	លក់	នដើរ្បី	ផ្គត់ផ្គង់	ដល់	នសចក្តីគតូវការ	

ចាុំបាច់	របស់	នយើង	និង	នគតៀរ	សគមាប់	កុំនណើត	កូន	ដុំបូង	

របស់	ព្រួកនយើង	។	ភរិយា	របស់	ខ្នុុំ	បាន	ន�ើញ	ថា	ខ្នុុំ	បាន	

ព្យាយារ	យា៉ាង	ខាលាុំង	នដើរ្បី	ផ្គត់ផ្គង់	គ្រួសារ	របស់	នយើង	។	

គាត់	បាន	គបាប់	ខ្នុុំ	ថា	ខ្នុុំ	គតូវគតេប់	នៅ	នរៀន	វិញ	ប៉ុហន្ត	ខ្នុុំ		

្ិត	ថា	វា	នរឹង	មាន	ការលុំបាក	នដើរ្បី	នធវើការ	ផង	បនគរើ	ក្ននុង	

សាសនាចគក	ផង	គព្រទាុំង	គតូវ	នៅ	នរៀន	នេៀត	។

គបាកដណាស់	វា	ពិតជា	ព្ិបាក	ណាស់	។	ប៉ុហន្ត	

នយើងបាន	កាន់	រារ	គព្ះបញ្ញត្តិ	ទាុំងឡាយ	នោយ	

អស់	ព្ី	ចិត្ត	របស់	នយើង	។	ជានរឿយៗ	នយើង	មាន	ថវិកា	

តិចតរួច	ប៉ុហន្ត	នោយ	មាន	ជុំនរួយ	រក	ព្ី	រូលនិធិ	ហដល	

មានជាបន្តបនាទាប់	របស់	សាសនាចគក	ននាះ	ខ្នុុំ	អាច	

បញ្ចប់	ការអប់រំ	របស់	ខ្នុុំ	ព្ី	រុន	កូន	េីព្ីរ	របស់	ខ្នុុំ	នកើតរក	។	

ខ្នុុំ	បាន	នធវើ	ជា	គ្ូបនគងៀន	នៅ	វិេយាល័យ	ន�ើយ	េីបុំផុត	

កាលាយ	ជា	អ្នក	សគរប	សគររួល	ថានាក់	សិកាខាសាោ	និង		

ថានាក់	វិេយាសាថាន	។

ការនធវើរារ	ដុំបូនាមាន	របស់	ព្រួកព្យាការី	និង		

ថានាក់ដរឹកនាុំ	នផ្សង	នេៀត	របស់	សាសនាចគក	បាន	ជរួយ	ខ្នុុំ	

ឲ្យ	ដរឹង	ថា	អាពា�៍ព្ិពា�៍	ផ្តល់	ឱកាស	ដ៏	អសាចារ្យ	សគមាប់		

ការរីកចនគរើន	ខាង	វិញ្ញាណ	និង	ភាព្	ចាស់េុុំ	។		ខ្នុុំ	មាន	

ព្រ	នោយសារ	អាពា�៍ព្ិពា�៍	របស់	ខ្នុុំ	និង	ដុំណរឹង	ល្អ	។

នយើង	ព្ុុំ	គតូវ	ភ័យ	ខាលាច	នេើយ	នទាះជា	ស្ថិត	នៅ	ក្ននុង	

កាលៈនេសៈ	ដ៏	លុំបាក	បុំផុត	ក្តី	។	នយើង	គតូវហត	នធវើ	ឲ្យ	អស់	

ព្ី	សរត្ថភាព្	របស់	នយើង	ន�ើយ	ចងចាុំ	ពាក្យ	ទាុំង	ននះ	៖	

«	ចូរ	មាន	ជុំននឿ	ចុះ	។	គព្ះ	នរឹង	គបទាន	ឲ្យ	»	។	◼

រីឆ្ែអូអស៊ីស្មីណូសាទមីបកុងថាលមីកបបនទសហវែមីលមីពមីន រូប
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ច្ិ
នញចៀនអាពាហ៍ពិពាហ៍និងច្ិនញចៀនភាជាប់ពាក្យ

របស់ខ្នុំគឺជារបស់ជមីែូនទួែខ្នុំ។ខ្នុំចាំថាគាែ់

បានធាលាប់ជួបនូវការរលូែកូនជានបច្ើនែង។

នៅ
សបាតោ�៍	េី	ដប់គបាុំបី	នៅក្ននុង	ការព្រនពាះ	នលើក	

េី	បរួន	របស់	ខ្នុុំ	ខ្នុុំ	បាន	នគកាក	ព្ីនដក	នោយ	

មានធាលាក់	ឈារ	តិច	តរួច		។	ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	ភិតភ័យ	

នៅនព្ល	ឈារ	ននាះ	�ូរ	ព្ុុំ	ឈប់	នសាះ	ដូនច្នះ	ខ្នុុំ	បាន	

សនគរច	ចិត្ត	នៅ	បន្ប់	សន្ង្រះ	បនាទាន់	។

អុំេនុង	នព្ល	ជិះឡាន	ដ៏	យូរ	នៅកាន់	រន្ីរ	នព្េ្យ	ននាះ	

ខ្នុុំ	បាន	សង្ឃរឹរ	និង	អធិសាឋាន	េូលសូរ	ឲ្យ	អវីៗ	គ្ប់យា៉ាង	

នរឹង	គាមាន	បញ្ហា	អវី	នេើយ	។	ខ្នុុំ	បាន	្ ិត	ថា	នរឿង	អាគកក់	

បុំផុត	ហដល	នវជជបណ្ឌិត	នរឹង	គបាប់	ខ្នុុំ	ននាះ	្ ឺ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	សគមាក	

នៅនលើ	ហគ្	បរួន	គបាុំ	វថ្ង	។

នៅនព្ល	ខ្នុុំ	គតូវបាន	បញជូន	នៅដល់	រន្ីរនព្េ្យ		

បុ្្គលិក	នៅ	េីននាះ	បាន	នធវើ	នតស្ត	ររួយ	ចុំនរួន	។		

ព្រួកន្	បាន	រកន�ើញ	ថា	ទារក	ព្ុុំ	មាន	ចង្វាក់	នបះដូង	

នេើយ	។	ព្រួកន្	បាន	នធវើ	នរា្	វិនិច្័យ	ថា	«	ទារក	សាលាប់	

ក្ននុង	វផ្	»	។	រក	ដល់	ចុំណុច	ននះ	នវជជបណ្ឌិត	ព្ុុំ	អាច		

នធវើ	អវីនផ្សង	នេៀត	បាន	នេើយ	ដូនច្នះ	គាត់	បានឲ្យខ្នុុំ	នចញ		

ព្ី	រន្ីរនព្េ្យ	វិញ	។

ខ្នុុំ	បាន	គតេប់	នៅ	ផ្ះ	វិញ	នោយ	នគកៀរគកុំ	និង	

ភ័យខាលាច	។	ខ្នុុំ	នដក	ព្ុុំ	លក់	នេើយ	នា	យប់	ននាះ	។	នព្ល		

ខ្នុុំ	ភាញាក់	ព្ី	ដុំនណក	នៅ	គព្រឹក	បនាទាប់	ខ្នុុំ	េេរួល	ការបុំផុស	

្ុំនិត	ឲ្យ	នៅព្ិធី	អុំនណាយ	ទាន	ព្ិសិដ្	នៅ	គព្ះវិហារ	

បរិសុេ្	វ្្គ	នព្ល	គព្រឹកគព្លរឹរ		។

នៅនព្ល	ជិត	ចុង	បញ្ចប់	វន	វ្្គ	ននាះ	ខ្នុុំ	បាន		

សរ្លរឹង	នរើល	នោយ	យកចិត្ត	េុក	ោក់	នលើ	ចិនញ្ចៀន		

អាពា�៍	ព្ិពា�៍	និង	ចិនញ្ចៀនភាជាប់	ពាក្យ	ហដល		

ពាក់	នៅ	វដ	នាង	របស់	ខ្នុុំ	។	វា	្ ឺ	ជា	ចិនញ្ចៀន	របស់		

ជីដូន	េរួត	របស់	ខ្នុុំ	ហដល	ខ្នុុំោក់	នឈាមាះ	ដូច		គាត់		។		

គាត់	បាន	ហចកឋាន	នៅ	កាល	ខ្នុុំ	អាយុ	គបាុំ	ឆ្នាុំ	ន�ើយ	ថ្ីៗ	

ននះ	ខ្នុុំ	បាន	អាន	នរឿង	របស់	គាត់	។	ខ្នុុំ	ចាុំ	ថា	គាត់	បាន	

ធាលាប់	ជរួប	នូវ	ការរលូត	កូន	ជា	នគចើន	ដង	កាល	គាត់	មាន	

អាយុ	ខ្ង់	20	ឆ្នាុំ	ជាង	។

នព្ញ	ររួយគព្រឹក	ខ្នុុំ		អត់	គទាុំ	ព្ុុំ	យុំ	នោយសារ	ហត		

ភាព្នគកៀរគកុំ	និង	ក្តីភ័យខាលាច	ននាះ	ប៉ុហន្ត	នៅក្ននុង		

គគាននាះ	ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	វន		

ភាព្សុខសាន្ត	យា៉ាង	ខាលាុំង	។	ខ្នុុំ	េេរួល	អាររ្ណ៍		

វន	ការលរួងនោរ	។	ជីដូន	េរួត	ខ្នុុំ	បាន	ហចកឋាន	នៅ		

នោយ	ជរួប	នូវ	ការសាកល្បង	គសនដៀង	គានា	ននះ	នៅក្ននុង		

ជីវិត	គាត់	ន�ើយ	គព្ះអង្គសន្ង្រះ	បាន	ជរួយ	គាត់	។		

ខ្នុុំ	េេរួល	អាររ្ណ៍	បញ្ជាក់	ថា	គេង់	នរឹង	ជរួយ	ខ្នុុំ		

ផងហដរ	។

«	គេង់	នរឹង	ោក់	នលើ	រូប	អង្គ	គេង់	នូវ	ជុំងឺ	ឈឺចាប់	

របស់	ព្រួកន្	នដើរ្បី	ឲ្យ	គព្ះ�ឫេ័យ	គេង់	បាន	នពារនព្ញ	

នៅនោយ	នសចក្ី	នររាតោ	ករុណា	គសបរារ	សាច់ឈារ	

នដើរ្បី	គេង់	អាច	ដរឹង	គសបរារ	សាច់ឈារ	ថានតើ	គតូវ	

ជរួយរាគស្ត	គេង់	ហបបណា	រារ	ជុំងឺ	របស់	ន្	»	(	អាលមា៉ា	

7:12	)	។

ខ្នុុំ	មាន	អុំណរ	្ ុណ	យា៉ាង	គជាលនគរៅ	សគមាប់		

ភាព្សុខសាន្ត	ហដល	នកើត	មានរក	ព្ី	ការចូលររួរ		

គព្ះវិហារ	បរិសុេ្	សគមាប់	នករដុំហណល	វន	ដូនរា	

ដ៏	នសាមាះគតង់	និង	កាន់ហត	សុំខាន់	បុំផុត	ននាះ	្ ឺ	

មាន	អុំណរ្ុណ	សគមាប់	ព្លិករ្	ដ៏	ធរួន	របស់	

គព្ះអង្គសន្ង្រះ	គព្ះនយស៊ូវគ្ីស្	។	◼

អស៊ីមមីលមីមមីនលស៊ើរែ្ឋែិច្សាសស.រ.អា.

បានទទួលការលួងនោមបនាទាប់ពមីរលូែកូន
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ការនបើក	ឡាន	ឆ្លង	កាត់	េីជនបេ	នៅ	ក្ននុង		

គបនេស	អង់ន្្លស	មាន	ភាព្ស្ងប់	សាងាត់	និង	

សុខសាន្ត	នព្ល	ខ្នុុំ	នបើក	ឡាន	នៅ	គព្ះវិហារ	នា	គព្រឹក	វថ្ង	

អាេិត្យ	ររួយ	។	នៅរារ	ផ្លូវ	ខ្នុុំ	បាន	ន�ើញ	គស្តី	ចុំណាស់	

មានាក់	នៅ	នលើ	ចិនញ្ចើរ	ផ្លូវ	។	ខ្នុុំ	គតូវ	សនគរច	ចិត្ត	ភាលារៗ	ថា		

គតូវ	ឈប់	ឡាន	ឬ	អត់	ន�ើយ	ចង់ដរឹង	ថា	នតើ	គាត់	គតូវការ	

យាន្ត	ជុំនិះ	ហដរ	ឬ	អត់	។

ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	ខ្នុុំ	្ រួរហត	ឈប់	ឡាន	។	គាត់	បាន	

គបាប់	ខ្នុុំ	ថា	គាត់	នឈាមាះ	មា៉ារី	ន�ើយ	គាត់	នេើបហត	រក	ដល់	

េីននាះ	។	ខ្នុុំ	បាន	ដរឹង	ថា	គបសិននបើ	គាត់	រក	យឺត	ជាង	

ននះ	បន្តិច	ឬ	នបើ	ខ្នុុំ	រក	នលឿនជាង	ននាះ	បន្តិច	ននាះ	នយើ	ង	ព្ុុំ	

បាន	ជរួបគានា	នេើយ	។	វា	ចុំ	នព្ល	គានា	ហត	រ្តង	។

គាត់	បាន	គបាប់	ខ្នុុំ	ព្ី	កហន្លង	ហដល	គាត់	គតូវ	នៅ	ន�ើយ	

វា	នៅ	ជិត	សាោជុំនុុំ	។	ខ្នុុំ	បាន	និយាយ	ថា	ខ្នុុំ	កុំព្ុង	នធវើ	

ដុំនណើរ	នៅ	គព្ះវិហារ	ន�ើយ	បាន	សរួរ	គាត់	គបសិននបើ	គាត់	

ធាលាប់	ឮ	ព្ី	គព្ះវិហារ	។	គាត់បាន	និយាយ	ថា	គាត់	មាន	

ការផតែល់ជំនិះនិងការដច្កចាយែំណឹងល្អ

នសចក្តីជុំននឿ	នលើ	គព្ះអង្គសន្ង្រះ	ប៉ុហន្ត	គាត់	បាន	ដរឹង	

តិចតរួច	ណាស់	អុំព្ី	ព្រួក	បរិសុេ្	វថ្ង	ចុង	នគកាយ	។	នៅ	រារ	

ផ្លូវ	ខ្នុុំបាន	ហចកចាយ	ដុំណរឹង	ល្អ	ជាររួយ	គាត់	។

នៅនព្ល	ខ្នុុំ	ោក់	មា៉ារី	ចុះ	ខ្នុុំ	បាន	និយាយ	ថា		

ខ្នុុំ	អាច	ដរឹក	គាត់	រ្តង	នេៀត	បាន	នៅនព្ល	គព្ះវិហារ	ចប់	។	

គាត់	បាន	េេរួល	យក	ការនស្នើសុុំ	ននាះ	ន�ើយ	នយើង	បាន	

ណាត់	ជរួប	គានា	នៅ	សាោជុំនុុំ	។	នៅនព្ល	ខ្នុុំ	នដើរ	ចូល	នៅ	

គព្ះវិហារ	ខ្នុុំ	បាន	ជរួប	អ្នក	ផ្សព្វផសាយ	សាសនា	ន�ើយ	

បាន	សូរ	គព្ះ្រ្ពីរ	រររន	ររួយ	កបាល	ព្ី	ព្រួកន្	ឲ្យ	នៅ	

រិត្តភក្តិ	ថ្ី	របស់	ខ្នុុំ	ននាះ	។	នគកាយ	រក	នព្ល	គាត់	រក	ដល់	

សាោគបជុុំ	សមាជិក	មាន	ភាព្ររួសរាយ	រាក់ទាក់	ន�ើយ	

បាន	ហចកចាយ	េីបនាទាល់	ព្រួកន្	ជាររួយគាត់	។

នៅនព្ល	ជិះឡាន	គតេប់	នៅវិញ	ខ្នុុំ	បាន	គបាប់	

មា៉ារីថា	គាត់	អាច	នរៀន	បហន្ថរ	នេៀត	អុំព្ី	គព្ះនយស៊ូវគ្ីស្	

រាររយៈ	ការអាន	គព្ះ្រ្ពីរ	រររន	។	ខ្នុុំ	ក៏	បាន	គបាប់	

គាត់	អុំព្ី	កហន្លង	ហដល	គាត់	អាច	អាន	ដុំនណើរ	នរឿង	វន	

ការបង្ហាញ	គព្ះកាយ	របស់	អង្គសន្ង្រះ	ដល់	ព្រួក	សាសន៍	

នីវ�វ	។	នទាះបីជា	បេព្ិនសាធន៍	ហដល	គាត់	មាន	ជាររួយ	

ព្រួកបរិសុេ្	វថ្ង	ចុងនគកាយ	មាន	រយៈនព្ល	ខ្លី	ក្តី	ខ្នុុំ	ដរឹង	ថា	

គាត់បាន	េេរួល	អាររ្ណ៍	អុំព្ី	អវី	ររួយ	។	ខ្នុុំ	បាន	ោក់	មា៉ារី	

ចុះ	នៅ	កហន្លង	ដហដល	ហដល	នយើង	ជរួប	គានា	។	ខ្នុុំ	រិន	រំព្រឹង	ថា	

ជរួប	គាត់	រ្តង	នេៀត	នេើយ	។

នព្ល	ខ្នុុំ	កុំព្ុង	នបើក	ឡាន	នចញ	ព្ី	នធវើការ	គតេប់	នៅ	

ផ្ះវិញ	នា	វថ្ង	បនាទាប់	ខ្នុុំ	គតូវ	នបើក	នលើ	ផ្លូវ	វាង	ររួយ	ហដល	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	

ធាលាប់	នធវើ	ដុំនណើរ	ព្ីរុន	។	ខ្នុុំ	ភាញាក់នផ្អើល	ណាស់	នោយ	បាន	

ន�ើញ	មា៉ារី	រ្តង	នេៀត	!	នព្ល	គាត់	បាន	ន�ើញ	ខ្នុុំ	គាត់	បាន	

ញញរឹរ	ោក់	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	រីករាយនរឹង	ដរឹក	គាត់	រ្តង	នេៀត	។

ខ្នុុំ	ហលង	បាន	ជរួប	មា៉ារី	រាុំង	ព្ី	នព្	លននាះ	រក		

ប៉ុហន្តនព្ល	ខ្នុុំ	ចាុំ	អុំព្ី	បេព្ិនសាធន៍	ននាះ	ខ្នុុំ	មាន		

អុំណរ្ុណ	ចុំនពាះ	គព្ះអមាចាស់	ហដល	បាន	គបទាន		

ឱកាស	ដល់	ខ្នុុំ	ឲ្យ	ហចកចាយ	ដុំណរឹង	ល្អ	។	ខ្នុុំ	ដរឹង	ថា		

គព្ះអមាចាស់	គបទានព្រ	ដល់	ព្រួកនយើង		នៅរារ		

នព្លនវោ	ដ៏ឥតនខាចាះ	របស់	គេង់	។	◼

នម៉ដេលនេើរា៉ន់ទមីបកុងហ្គ្លូន�នស្ើរបបនទសអង់នគ្ស រច្
នា
រូប
ភា
ព
នដា

យ
អា

ដឡ
ន
ដ
ប
ស៊ក
នេ

ើរ
។

ខ្នុំបានែឹងថាបបសិននបើគាែ់មកយឺែជាងននះ

បនតែិច្ឬនបើខ្នុំមកនលឿនជាងននាះបនតែិច្ននាះ

នយើងពុំបានជួបគានានឡើយ។



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ៤៣

រច្
នា
រូប
ភា
ព
នដា
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ដឡ
ន
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ប
ស៊ក
នេ

ើរ
។

នា	គព្រឹក	វថ្ង	អាេិត្យ	ររួយ	ខ្នុុំ	គតូវបាន	សរួរ	គបសិននបើ	

ខ្នុុំ	ចង់	ឲ្យ	គ្ូបនគងៀន	រារ	ផ្ះ	រក	ជរួប	ខ្នុុំឬនេ	។	

ថ្ីៗននះ	ខ្នុុំ	នេើប	ហត	ហលងលះ	គានា	ន�ើយ	មាន	ការលុំបាក	

ក្ននុង	ការគបឈររុខ	នរឹង	ជីវិត	ថ្ី	របស់	ខ្នុុំ	ក្ននុងនារ	ជាមាតោយ	

នទាល	ហដល	មាន	កូនតូចៗ	ព្ីរនាក់	។	ខ្នុុំ	បាន	និយាយ	

ថា	ខ្នុុំ	នរឹង	មាន	អុំណរ្ុណ	គបសិននបើ	មាន	ន្	រក	សរួរសុខ	

េុក្ខ	។	នៅនព្ល	ននាះ	ខ្នុុំ	កុំព្ុង	មាន	អាររ្ណ៍ឈឺ	

ចាប់	យា៉ាង	ខាលាុំង	អុំព្ី	សាថានភាព្	របស់	ខ្នុុំ	ន�ើយ	មាន	

អាររ្ណ៍ឯនកា	នៅក្ននុង	ការព្ុះពារ	របស់	ខ្នុុំ	។

នៅសបាតោ�៍	បនាទាប់	រក	បងប្អូន	គបុស	ដ៏	ល្អ	ព្ីរ	នាក់	

បាន	រក	ផ្ះ	របស់	ខ្នុុំ	។	អុំេនុងនព្ល	វន	ការសរួរសុខេុក្ខ	

ននាះ	ព្រួកន្	បានសរួរ	សុំណួរ	សារញ្ញៗ	ន�ើយ	ហចកចាយ	

សារលិខិត	ដុំណរឹងល្អ	ខ្លី	ររួយ	ជាររួយ	គ្រួសារ	ខ្នុុំ	។

នគកាយ	រក	បងប្អូន	គបុស	ដ៏	ល្អ	ទាុំង	ននះ	បាន	សរួរ	ថា	

«	បងគសី	ននើនរៀោ	នតើ	មាន	អវី	ហដល	ព្រួក	ខ្នុុំ	អាច	ជរួយ	បង	

បាន	នេ	?	»

នទវតាបាននាំពន្ឺមកកាន់ផ្ះរបស់ខ្នុំ

នោយ	ព្ុុំ	បាន	្ ិត	នគចើន	អុំព្ី	សុំណួរ	ននាះ	ខ្នុុំ	បាន	

គបាប់	ព្រួកន្	អុំព្ី	អុំព្ូល	នភ្លើងោច់	នៅ	ខាងនលើ	ជនណតោើរ	

ហដល	នេើង	នៅ	ជាន់	េីរព្ីរ	។	ខ្នុុំ	មាន	អុំព្ូល	នភ្លើង	

ននាះ	ន�ើយ	ប៉ុហន្ត	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	អាច	នឈាង	វដដល់	នដើរ្បី	ប្តូរ	វា	

បាននេើយ	ន�ើយ	ខ្នុុំ	បាររ្ភ	ក្ននុងការ	នគបើ	ជនណតោើរ	បត់	ោក់ព្ី	

នលើ	កាុំជនណតោើរ	។	ខ្នុុំ	ក៏	បាន	គបាប់	ព្រួកន្	ថា	នៅ	រានហាល	

ខាង	នគកាយ	ផ្ះ	គាមានអុំព្ូលនភ្លើង	នេ	។

ព្រួកន្	បាន		នៅ		ភាលារ	។	មាន	បងគបុសមានាក់		

បាន	នចញនៅ	កាន់	ឡាន	របស់	គាត់	ន�ើយ	គតេប់	

រកវិញ	នោយ	មាន	កាន់	គបអប់	ឧបករណ៍	រក	ជាររួយ	។	

គាត់	មាន	ករ្ពស់	ជិត	1.9	ហរ៉គត	ដូនច្នះ	គាត់	បាន	

នេើង	ជនណតោើរ	ន�ើយ	ប្តូរ	អុំព្ូល	នភ្លើង	នោយ	គាមាន	បញ្ហា	

អវីនេើយ	។	នៅក្ននុង	នព្ល	ដុំណាល	គានា	ននាះ	វដ្ូ	របស់	

គាត់	បាន	នៅ	រាន	ហាល	ខាង	នគកាយ	ផ្ះ	ន�ើយ	បាន	

ន�ើញ	ថា	ហខ្ស	នភ្លើង	បាន	ត	ផ្នុយ	គានា	។	គាត់	បាន	ជរួសជុល	

វា	ក្ននុង	រយៈនព្ល	ដ៏	ខ្លី	បុំផុត	។

នគចើន	ឆ្នាុំ	រក	ននះ	ខ្នុុំ	មាន	អុំណរ	្ ុណ	យា៉ាង	ខាលាុំង	

ដល់	គ្ូបនគងៀន	រារ	ផ្ះ	របស់	ខ្នុុំ	ចុំនពាះ	េនងវើ	សារញ្ញៗ	

របស់	ព្រួកន្	ដូចជា	នសចក្តីសប្បនុរស	នសចក្ី	គសឡាញ់	

និង	ការលះបង់	និង	នរនរៀន	ដ៏	អសាចារ្យ	ហដល	ព្រួកន្	

បាន	បនគងៀន	ខ្នុុំ	។	គ្ូបនគងៀន	រារ	ផ្ះ	របស់	ខ្នុុំ្ឺ	ជា	

នេវរា	ព្ិតៗ		ហដល	ព្ុុំ	គគាន់ហត	នាុំ	ព្ន្លឺ	រក	កាន់	ផ្ះ	របស់	

ខ្នុុំ	ប៉ុនណាណះ	នេ	ហតហថរ	ទាុំង	បាន	នាុំ	ភាព្សុខសាន្ត	

នសចក្តីសង្ឃរឹរ	និង	សុវត្ថិភាព្	វន	ដុំណរឹង	ល្អ	ហដល	នាុំ	ព្ន្លឺ	

រក	កាន់	េី	ងងរឹត	គ្ប់ហបប	យា៉ាងផងហដរ	។	◼

ននើនរៀដាសាន់តានហវែន្ហ្គនការា៉កាសបបនទសដវនូហ្លូឡា



៤៤ លមីអាហូណា

យដាយស្៊ូហូរារោយ៉ារា៉ារាៃម្រាប់�ល់អាោ

លរីសារោលាកម៉ូឡឈិៃ

កមី
ឡា	វាយ	កូននហារល	្ ឺ	ជា	កីឡា		

នព្ញនិយរ	នៅ	ក្ននុង	គបនេស	ជប៉ុន		

ដូនច្នះ	ខ្នុុំ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	នលង	វា	រាុំង	ព្ី	ខ្នុុំ	

អាយុ	14	ឆ្នាុំ	ហដល	ជា	រនបៀប	ររួយ	នដើរ្បី	ចុំណាយ	

នព្ល	ជាររួយ	ឪព្ុក	របស់	ខ្នុុំ	។	វា	សបបាយ	

ណាស់រាុំង	ព្ី	ចាប់នផ្តើរ	ដុំបូង	ន�ើយ	េីបុំផុត	ខ្នុុំ	

បាន	ចាប់នផ្តើរ	អនុវត្ត	នោយ	ខ្លលួន	ឯង្ទាល់	ន�ើយ	

នលង	នៅ	ក្ននុង	គកុរ	កីឡា	វាយ	កូននហារល	នៅ	

វិេយាល័យ	របស់	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	បាន	កាលាយ	ជា	រិត្ត	ជាររួយ	

កីឡាករ	ររួរ	គកុរ	និង	គ្ូបងវរឹក	របស់	ខ្នុុំ	ហដល	ព្រួកន្	

បាន	នលើក	េរឹកចិត្ត	ខ្នុុំ	ឲ្យ	ចាប់	យក	ក្តីសុបិន	របស់	ខ្នុុំ	

ក្ននុងការ	កាលាយ	ជា	កីឡាករ	វាយ	កូននហារល	អាជីព្	។

ខ្នុុំ	បាន	ខិតខុំ	យា៉ាង	ខាលាុំង	ហដលព្ុុំគគាន់ហត	ខុំ	ក្ននុង	

ការនលង	កីឡា	របស់	ខ្នុុំ	ននាះ	នេ	ហថរទាុំងខុំនៅ	ក្ននុង	

ការសិកសា	របស់	ខ្នុុំ	ផងហដរ	ខ្នុុំ	បាន	បញ្ចប់	ការសិកសា	ជា	

សិស្ស		នឆ្នើរ	ក្ននុងវិេយាល័យ	។

នព្ល	ដុំបូង	ហដល	ខ្នុុំ	ចូលនរៀន	រហា	វិេយាល័យ		

ខ្នុុំ	មាន	េុំនាក់េុំនង	យា៉ាង	ល្អ	ជាររួយ	គ្ូបងវរឹក	កីឡា	វាយ	

កូននហារល	និង	កីឡាករ	ររួរ	គកុរ	របស់	ខ្នុុំ	។	ព្រួកន្	នលង	

បាន	ល្អ	ជាង	ខ្នុុំ	ដូនច្នះ	ខ្នុុំ	ខិតខុំ	គ្ប់ហបប	យា៉ាង	នដើរ្បី	នលង	

ឲ្យ	បាន	ព្ូហក	ដូច	ព្រួកន្	។	សមាជិក	គកុរ	ររួយ	ចុំនរួន	បាន	

រិះ្ន់	ជាព្ិនសស	អុំព្ី	នឈាមាះ	ស្ស៊ូ�ូ	ហដល	ជា	នឈាមាះ	

របស់	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	បាន	គបាប់	ព្រួកន្	ថា	ជីដូន	ខាង	មាតោយ	ខ្នុុំ	

ជនជាតិ	កូនរ៉	បាន	ោក់	នឈាមាះ	ននះ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ន�ើយ	ជា	ភាសា	

កូនរ៉	វា	មាន	ន័យ	ថា	«	ភ្នុំ	ដ៏	គសស់	សាអាត	»	។	ចាប់រាុំង	

ព្ីនព្លននាះ	រក	ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	ឥរិយាបថ	របស់	

ព្រួកន្	រក	នលើរូប	ខ្នុុំ	បាន	្ លាស់ប្តូរ	ហដល	វាជះឥេ្ិព្ល	រក	

ព្ី	សមាពធ		ដ៏	យូរ	អហងវង		រវាង	គបជាជន	ជប៉ុន	និង	កូនរ៉	។

ព្រួកន្	បាន	ចាប់នផ្តើរ	នៅ	ខ្នុុំ	ថា	«	អានក្ង	កូនរ៉	»	

ន�ើយ	ព្រួកន្	បាន	និយាយ	ថា	ខ្នុុំ	នរឹង	នធវើ	ឲ្យ	នករ្តិ៍	នឈាមាះ	ដ៏		

ល្អ	របស់	សាកល	វិេយាល័យ	អាប់ឱន	។	ព្រួកន្	បាន	ឲ្យ	ខ្នុុំ	

សមាអាត	បង្គន់	នោយ	រិន	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ហាត់	សរ	វាយ	កូននហារល	

ជាររួយ	ព្រួកន្	នេើយ	។

ខ្នុុំ	កាន់ហត	មាន	អាររ្ណ៍	រានតរឹង		នដើរ្បី	នៅក្ននុង	គកុរ	

ននាះ	។	ការនៅ	ឆ្ងាយ	ព្ី	ផ្ះ	នធវើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	ខ្នុុំ	

នៅ	ឯនកា	។	ខ្នុុំ	បាន	ព្យាយារ	បន្តចាប់	យក	ក្តីសុបិន	ខ្នុុំ	

ន�ើយ	បាន	នធវើ	ឲ្យ	គ្ូបងវរឹក	និង	គកុរ	របស់	ខ្នុុំ	នព្ញ	ចិត្ត	ខ្នុុំ	

នេើង	វិញ	ប៉ុហន្ត	ព្ីរ	ឆ្នាុំ	នគកាយ	រក	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	អាច	អត់ធ្ត់	

នរឹង	ការគបគព្រឹត្តិ	ដ៏	នឃ្រនៅ	របស់	ព្រួកន្	តនៅ	

នេៀត	នេើយ	ដូនច្នះ	ខ្នុុំ	បាន	គតេប់	នៅ	ផ្ះ	វិញ	។

ននះ	ជា	គគា		ដ៏	អាប់អរួរររួយ	សគមាប់	ខ្នុុំ	។	

ភាព្រានតរឹង	ផ្លូវ	ចិត្ត	ននាះ	បាន	ជះ	ឥេ្ិព្ល	នលើ	

សតិអាររ្ណ៍	និង	រូបកាយ	របស់	ខ្នុុំ	។	ការបុំបាក់	

តវរ្ល		ខ្លលួន	ឯង	អស់	រយៈនព្ល	ព្ីរ	ឆ្នាុំ	។	ក្តីសុបិន	

របស់	ខ្នុុំ	ក្ននុងការ	កាលាយ	ជា	កីឡាករ	វាយ	កូននហារល	

អាជីព្	ននាះ	បានបញ្ចប់ន�ើយ	។	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	ដរឹង	ថា	គតូវ	

នធវើ	អវី	ននាះនេើយ	។	ន�ើយ	ខ្នុុំ	មាន	កុំ�រឹង	។	ខ្នុុំ	

ខរឹង	នរឹង	រនុស្ស	គ្ប់គានា	៖	គ្ូបងវរឹក	កីឡាករររួរ	

គកុរ	និង	ឪព្ុកមាតោយ	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	បាន	ខរឹង	យា៉ាង	ខាលាុំង	

្ុំនិត	នានា	ក្ននុង	ខ្លលួន	ខ្នុុំ	បាន	នធវើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ភ័យខាលាច	នរឹង	

ខ្លលួន	ឯង	។	ខ្នុុំ	គាមាន	រិត្តភក្តិ	នេើយ	ន�ើយ	ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	

ថា	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	អាច	េុកចិត្ត	ឬ	ទាក់េង	ជាររួយ	រនុស្ស	នផ្សង		

នេើយ	។	អស់	រយៈនព្ល	គបាុំ	ររួយ	ហខ	ខ្នុុំ	គគាន់ហត		នចញ		

ព្ី	ផ្ះ	នដើរ្បី	ហាត់	គបាណ	នៅក្លរឹប	ហាត់	គបាណ	ប៉ុនណាណះ	។

អុំេនុងនព្ល	ដ៏	អាប់អរួរ	ក្ននុង	ជីវិត	ខ្នុុំ	ននះ	ខ្នុុំ	បាន		

រាប់អាន	ចាស្ីន	គ្ីស្ី	ជា	អ្នក	ហដល	ខ្នុុំ	ជរួប	នៅ	ក្លរឹប		

ហាត់	គបាណ	។	គគា	ដុំបូង	ហដល	ខ្នុុំបាន	ជរួប	គាត់	ខ្នុុំ	បាន	

្ិត	ថា	គាត់	្ ឺ	ជា	និស្សិត	បរនេស	ហដល	ចុះករ្សិកសា	។	

ខ្នុុំ	សាទាក់នស្ើរ	រិន	ហា៊ាន	និយាយ	ជាររួយ	គាត់	នេើយ		

រ�ូត	ដល់	ខ្នុុំ	បាន	ន�ើញ	គាត់	និយាយ	ជាររួយ	ន្	នៅ		

ក្លរឹប	ហាត់គបាណ	ននាះ	ន�ើយ	នោយ	ក្តីភាញាក់នផ្អើល		

្ឺ	ថា	គាត់	នចះ	និយាយ	ភាសា	ជប៉ុន	។	ខ្នុុំ	នៅហត	មាន		

អាររ្ណ៍	ថា	ព្ុុំ	អាច	េុកចិត្ត	រនុស្ស	នផ្សង	នេើយ	ប៉ុហន្ត		

មឈិ្្ភា្ខ�ល្ ុំរាៃ

រំ្ឹងទុកមួយរាៃជួយ

ែ្ញំឲ្យផាលាស់ប្អូរជរីវិ្ែ្ញំ្ រី

ភា្អៃ្ធរោរមកឯ្ ៃលឺ។

ែំណឹងដែមួយគែ់ដែលបាន

សន្គ្រះខ្នុំ
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៤៦ លមីអាហូណា

រនុស្ស	គ្ប់គានា		ដូច	ជា	គាត់	បាន	នធវើ	។	គាត់	បាន	គបាប់	

ខ្នុុំ	អុំព្ី	ថានាក់នរៀន	ភាសា	អង់ន្្លស	នៅ	គព្ះវិហារ	ហដល	នរៀន	

ព្ុុំ	្ ិត	វថ្ល	។	ខ្នុុំ	បាន	នៅ	នរៀន	ភាសា	អង់ន្្លស	ន�ើយ	

បាន	ជរួប	អ្នក	ផ្សព្វផសាយ	សាសនា	។	នទាះបីជា	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	

ធាលាប់	្ ិត	អុំព្ី	គព្ះ	ក្តី	ក៏	ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	ខ្នុុំ	្ រួរហត	សាតោប់	

អ្នក	ផ្សព្វផសាយ	សាសនា	។	ព្រួកន្	បាន	បនគងៀន	ខ្នុុំ	អុំព្ី	

រូលោឋាន	គ្រឹះ	វន	ដុំណរឹង	ល្អ	ន�ើយ	បាន	េូរសព្្	រក	រក	

ខ្នុុំ	នស្ើរហត	រាល់	វថ្ង	។	ព្រួកន្	បាន	កាលាយ	ជា	រិត្ត	ល្អ	របស់	ខ្នុុំ	

ហដល	នធវើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	រីករាយ	យា៉ាង	ខាលាុំង	នោយសារ	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	ទាន់		

មាន	រិត្តភក្តិ	នគចើន	នៅ	នេើយ	។

ខ្នុុំ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	ជរួប	សមាជិក	ជា	នគចើន	វន	

សាសនាចគក	ហដល	បាន	នៅ	បនគងៀន	ខ្នុុំ	ជាររួយ	

អ្នកផ្សព្វផសាយ	សាសនា	ន�ើយ	ព្រួកន្	កាលាយ	ជា	រិត្តល្អ	

របស់	ខ្នុុំ	។	ព្រួកន្	បាន	បនគងៀន	ខ្នុុំ	អុំព្ី	ដុំណរឹង	ល្អ	ន�ើយ	

បាន	នធវើជា	្ ុំរូ	ដល់	ខ្នុុំ	។	ចាស្ីន	បាន	និយាយ	ជាររួយ	

ខ្នុុំ	អុំព្ី	គព្ះ្រ្ពីរ	ររន	ន�ើយ	បាន	គបាប់	ខ្នុុំ	អុំព្ី	នរឿង	នានា	

ហដល	មាន	នៅក្ននុង	ននាះ	ដូនច្នះ	គាត់នធវើ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	ចង់	អាន	្ រ្ពីរ	

ននាះនោយ	ខ្លលួន	ឯង	។	រិត្ត	មានាក់	នឈាមាះ	ស្សនុីន�្គូ	ជា	

អ្នក	ហដល	ព្ូហក	ព្ន្យល់	យា៉ាង	ល្អិតល្អន់	បាន	ព្ិភាកសា	

នគាលលេ្ិ	នានា	ជាររួយ	ខ្នុុំ	រារ	រនបៀប	ររួយ	ហដល	នធវើ	ឲ្យ		

ខ្នុុំ	ង្យយល់	។	គាត់	ហតងហត	ហថ្លងេីបនាទាល់	របស់	គាត់	

នៅ	នព្ល	នយើង	ព្ិភាកសា	គានា	ចប់	។

ខ្នុុំ	បាន	រកន�ើញ	អវី	ហដល	ខ្នុុំ	បាន	នជឿ		

និង	កហន្លង	ហដល	ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	ជាកហន្លង	

របស់	ខ្នុុំ	។	បនាទាប់	ព្ី	ខ្នុុំ	បាន	េេរួល	បុណ្យ	

គជរុជេរឹក	និងព្ិធី	បញ្ជាក់	រក	ខ្នុុំ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	

្ិត	អុំព្ី	ការបនគរើ	នបសកករ្	ប៉ុហន្ត	ខ្នុុំ	បាររ្ភ	អុំព្ី	

ការលះបង់	សគមាប់	រយៈនព្ល	ព្ីរ	ឆ្នាុំ	ននាះ	។	

ខ្នុុំ	បាន	និយាយ	ជាររួយ	រនុស្ស	ជានគចើន	អុំព្ី	

ការបនគរើ	នបសកករ្	ជាព្ិនសស	ជាររួយ	រិត្តភក្តិ	

របស់	ខ្នុុំ	ហដល	ជា	អ្នក	គតេប់	រក	ព្ី	នបសកករ្		។	

ខ្នុុំ	បាន	្ ិត	នគចើន	អុំព្ី	នរឿង	ននាះ	ន�ើយ	ខ្នុុំ	បាន	ដរឹង	

ថា	ដុំណរឹង	ល្អ	្ ឺ	ជា	ដុំណរឹង	ហត	ររួយ	្ ត់	ហដល	អាច	

សន្ង្រះ	ខ្នុុំ	បាន	។

ខ្នុុំ	ដរឹង	ថា	គព្ះបាន	គបទាន	អវីៗ	គ្ប់	យា៉ាង		

ដល់	ខ្នុុំ	៖	ក្តីសុបិន	ក្តីសង្ឃរឹរ	រិត្តភក្ិ	ន�ើយ	ជាព្ិនសស	

្ឺ	នសចក្តីគសឡាញ់	។	ដុំណរឹង	ល្អ	បាន	ជរួយ	ខ្នុុំ	នចញ	ព្ី	

ភាព្	អន្ការ	នៅ	រក	ព្ន្លឺ	។	◼
ជាអ្កនិពន្ធ�ស់មៅក្ុងទីកករុងតូក្ូយកបមទសជបែរុន។

គាត់	បាន	ផ្តល់	នយាបល់	ថា	នយើង	�វរឹកហាវាត់	

ជាររួយ	គានា	។	មាន	អវី	ររួយ	ហដល	ចហរ្លក	អុំព្ី	គាត់	

ហដល	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	យល់	នៅ	គគា	ននាះ	នេើយ	។	ខ្នុុំ	មាន	

អាររ្ណ៍	ស្ងប់	ចិត្ត	នៅនព្ល	ខ្នុុំ	នៅ	ជិត	គាត់	។		

ខ្នុុំ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	េន្រឹង	ចាុំ	ដល់	នមា៉ាង	�វរឹកហាវាត់		

ជាររួយ	គានា	។	ខ្នុុំ	បាន	រកន�ើញ	រនុស្ស	មានាក់		

ហដល	ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	អាច	េុកចិត្តនធវើ	ជា		

រិត្តភក្តិ	មានាក់	។

បនាទាប់	ព្ី	ការ�វរឹកហាវាត់	ជាររួយ	គានា	អស់	នព្ល	

ជានគចើន	ហខ	រក	ចាស្ីន	បាន	អនញជើញ	ខ្នុុំ	ឲ្យ	នៅ	

េេរួល	ទាន	អាហារ	នព្លោងាច	ជាគកុរ	ហដល	គាត់	

ហតងហត	នៅ	ជា	គបចាុំ	។	ខ្នុុំ	មាន	ការសាទាក់នស្ើរ	នរឹង	

នៅ	ប៉ុហន្ត	បនាទាប់	ព្ី	ការអនញជើញ	បរួន	គបាុំ	ដង	រក	ខ្នុុំ	

បាន	សនគរច	ចិត្ត	នៅ	េេរួល	ទាន	អាហារ	នព្លោងាច	

ជាររួយ	យុវរជ្ិរវ័យ	នៅលីវ	នៅ	ផ្ះ	របស់	រីឆ្ដ	

និងខរីណា	កាលាក	។	ព្រួកន្	បាន	េេរួល	សាវា្រន៍	ខ្នុុំ	

នោយ	ក្តី	កក់ន្តោ	នព្ល	ខ្នុុំ	ចូល	នៅក្ននុង	ផ្ះ	របស់	ព្រួកន្	

បងគបុស	កាលាក	សាវា្រន៍	ជា	ភាសា	ជប៉ុន	ន�ើយ	បងគសី	

កាលាក	សាវា្រន៍	ជា	ភាសា	អង់ន្្លស	។	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	យល់	អវី	ហដល	

បងគសី	កាលាក	និយាយ	នេើយ	ប៉ុហន្ត	ខ្នុុំ	ព្យាយារ	នឆ្លើយ	

នៅ	កាន់	គាត់	។	នទាះបី	ជា	រនុស្ស	ររួយ	ចុំនរួន	នៅ	េីននាះ	

ព្ុុំ	និយាយ	ភាសា	ជប៉ុន	ក្តី	ព្រួកន្	្ ឺ	ជា	គកុរ	ហដល	នព្ញ	

នោយ	ក្តីគសឡាញ់	និង	រីករាយ	ហដល	មាន	ភាព្កក់ន្តោ	

និង	ររួសរាយ	រាក់ទាក់	។	ព្រួកនយើង		នសើច	រ�ូត	។

ខ្នុុំ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	ចូលររួរ	សករ្ភាព្	នានា	របស់		

យុវរជ្ិរវ័យ	នៅលីវ	នផ្សង	នេៀត	ន�ើយ	មាន	ភាព្		

សបបាយ	រីករាយ	យា៉ាង	ខាលាុំង	ហដល	ព្ុុំ	ធាលាប់	មាន	ព្ីរុន		

រក	ក្ននុង	ជីវិត	ខ្នុុំ	នេើយ	។	ខ្នុុំ	ឆ្ងល់	ថា	នតើ	មាន	អវី	នៅ		

ហដល	នធវើ	ឲ្យ	រនុស្ស	ទាុំង	ននះ	មាន	ចិត្ត	ល្អ	ន�ើយ		

ររួសរាយ	ហបប	ននះ	។

អុំេនុង	នព្ល	ននាះ	ចាស្ីន	បាន	សរួរ	ខ្នុុំ	ថា	នតើ	ខ្នុុំ		

្ិតចង់	នធវើអវី	បន្ត	នេៀត	នៅ	ក្ននុង	ជីវិត	ខ្នុុំ	។	ខ្នុុំ	ភាញាក់នផ្អើល	

ណាស់	នោយ	ន�ើញ	ថា	នគាលនៅ	របស់	ខ្នុុំ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	

្លាស់ប្តូរ	។	ខ្នុុំ	បាន	គបាប់	គាត់	ថា	ខ្នុុំ	ចង់	នរៀន	ឲ្យ	នចះ	

និយាយ	ភាសា	អង់ន្្លស	ន�ើយ	ខ្នុុំ	ចង់	នធវើ	ជារិត្ត	នរឹង	

យ្វើជា្ ំរូ

«នយើងមានាក់ៗមកកាន់ដផនែមី

ននះនដាយបែូវបានផ្ល់ឲ្យនូវ

ពន្ឺបពះបគមីស្។នៅនពលនយើង

នធវែើតាមគំរូរបស់បពះអង្គសន្គ្រះ

នហើយរស់នៅែូច្ដែលបទង់បាន

រស់នៅនិងែូច្ដែលបទង់បាន

បនបងៀនពនឺ្ននាះនឹងបំភ្ឺក្នុងខ្បួននយើងនហើយនឹងបំភ្ឺផ្លូវ

អ្កែនទ។...

ខ្នុំនជឿថាអ្កដែលទទួលឥទ្ិពលរបស់នយើងគឺជា

អ្កដែលឯនកាអ្កឈឺនិងអ្កដែលមានអារម្ណ៍បាក់

ទឹកច្ិែតែ។នយើងមានឱកាសនែើម្មីជួយពួកនគនហើយនលើក

វិញ្ញាណនគនឡើង»។

ម្បធាៃ្ូរា៉ាសយអសម៉ៃសុៃ«Be an Example and a Light»
Liahona,ខែវិច្ឈិរោឆ្នាំ២០១៥ទំ្័រ៨៦។

ែ្ញំរាៃសយម្មចចឈិ្្

ថ្ែ្ញំចង់ជួយសយ្គ្ររះ

មៃុស្ខ�លសថែឈិ្យៅក្នញង

សាថាៃភា្�ូចជារូបែ្ញំ។
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រយបៀបខ�លែ្ញំខចកចាយ�ំណឹងល្ជាមួយស្៊ូហូ

នដាយចាស្មីនបគមីស្មី

នៅ
នព្ល	ខ្នុុំ	បាន	ជរួប	ស្ស៊ូ�ូ	នៅ	ក្លរឹប	

ហាត់	គបាណ	គាត់	បាន	និយាយ	

ថា	គាត់	ចង់	នរៀន	ភាសា	អង់ន្្លស	

ន�ើយ	នរឹង	នៅ	ករ្វិធី	កីឡាវាយ	កូននហារល	នៅ	

នគ្	គបនេស	។	ខ្នុុំ	បាន	គបាប់	គាត់	អុំព្ី	ថានាក់	ភាសា	

អង់ន្្លស	នៅ	គព្ះវិហារ	ប៉ុហន្ត	វា	ចុំណាយ	នព្ល	ជា	

នគចើន	សបាតោ�៍	ព្ីរុន	នយើង	អាច	ចូល	នរៀន	ថានាក់	ននាះ	

បាន	។	ក្ននុង	នព្ល	ដុំណាល	គានា	ននាះ	នៅនព្ល	នយើង	

ហាត់	គបាណ	ជាររួយ	គានា	ននាះ	នយើង	បាន	ព្ិភាកសា	គានា	

យា៉ាង	នគចើន	អុំព្ី	គបធាន	បេ	នានា	វន	ដុំណរឹង	ល្អ	អុំព្ី	

គព្ះ្រ្ពីរ	រររន	និង	អុំព្ី	ភាព្េូនៅ	វន	ជីវិត	។

រិត្តភាព្	និង	្ ុំរូ	ល្អៗ	របស់	សមាជិក	គ្រួសារ	

ហដល	គាត់	បាន	ជរួប	បាន	នធវើ	ឲ្យ	គាត់	ចាប់	អាររ្ណ៍	

ន�ើយ	បាន	ជរួយ	គាត់	នរៀន	ដុំណរឹង	ល្អ	។	គព្ះវិញ្ញាណ	

បាន	ដរឹកនាុំ	ឲ្យ	មាន	ការហគបចិត្តនជឿ	អវី	ហដល	នយើង	

គតូវ	នធវើ	ននាះ	្ ឺ	គតូវ	ហចកចាយ	សារលិខិត	ន�ើយ	

គាុំគេ	រនុស្ស	នៅនព្ល	ព្រួកន្	នគជើសនរើស	នោយ	ខ្លលួន	

ព្រួកន្	។

ខ្នុុំ	ធាលាប់	មាន	ភាព្	រានតរឹង	ក្ននុង	ចិត្ត		នៅនព្ល	

្ិត	អុំព្ី	ការហចកចាយ	ដុំណរឹង	ល្អ	។	ប៉ុហន្ត	ខ្នុុំ	បាន	

ន�ើញ	ថា	គបសិននបើ	នយើង	គគាន់ហត	នបើក	មាត់	នៅ	

ចុំនព្ល	ហដល	គតរឹរគតូវ	ននាះ	នយើង	នរឹង	មាន	ឱកាស	

ផ្សព្វផសាយ	សាសនា	បាន	។	អវី	ហដល	នយើង	គតូវ	

នធវើ	ននាះ	្ ឺ	គតូវ	អនញជើញ	រនុស្ស	ឲ្យរក	សករ្ភាព្	

ឬ	ការគបជុុំ	នៅ	គព្ះវិហារ	។	គបសិននបើ	នយើង	នបើក	

ដរួងចិត្ត	របស់	នយើង	ននាះ	នរឹង	មាន	ឱកាស	ជានគចើន	

នដើរ្បី	ហចកចាយ	ដុំណរឹង	ល្អ	។	◼



៤៨ លមីអាហូណា

យដាយអាៃៃរីរា៉ាក់ែរមរីកបូៃយៃើរ

ការសហរ្តងនោយ	

្ទាល់	្ ឺ	ជា	

បុំណង	គបាថានា	

របស់	ខ្នុុំ	!	ក្ននុងនារ	ជា	យុវរជ្ិរវ័យ	

ខ្នុុំ	មាន	ចិត្ត	រំនភើប	ក្ននុង	ការសហរ្តង	និង	

នគចៀង	នៅនលើ	ឆ្ក	។	ខ្នុុំ	បាន	េេរួលព្រ	

នោយ	មាន	នេព្នកាសល្យ	ន�ើយ	សង្ឃរឹរ	

ថា	បនងកើត	រុខរបរ	ជា	អ្នក	សហរ្តង	អាជីព្	។	

ខ្នុុំ	មាន	នជា្ជ័យ	នលើ	ការនដើរតរួ	សហរ្តង	នរឿង	

ហដលលុំបាកៗ	បុំផុត	ន�ើយខ្នុុំ	ហតងហត	កាន់យក	

កិរិយា	មាយាេ	ហដល	មាន	វិជាជាជីវៈ	នដើរ្បី	េេរួល	បាន	

ការនគារព្	ព្ី	បងប្អូន	សិល្បៈករ		។

ខ្នុុំ	មាន	ចិត្ត	រំនភើប	យា៉ាង	ខាលាុំង	នព្ល	ចាងហាវាង		

ផលិតករ្	ដ៏	មាន	ឥេ្ិព្ល		នៅក្ននុង	តុំបន់	របស់	នយើង		

បាន	គបាប់	ខ្នុុំ	ថា	គាត់	នរឹង	មាន	ការ	នរើស	សិល្បៈករ	មានាក់	

ន�ើយ	គាត់	ចង់	ឲ្យ	ខ្នុុំ	សាកល្បង	សហរ្តង	។	ការសហរ្តង	

ននាះ	នរឹង	គតូវបាន	នធវើ	នេើង	នៅក្ននុង	េីរាុំង	ដ៏	មាន	

កិតយានុភាព្	បុំផុត	នៅក្ននុង	តុំបន់	របស់	នយើង	ន�ើយ	ថា	

រិត្តភក្តិ	ចាងហាវាង	ផលិតករ្	របស់	ខ្នុុំ	ហាក់	ដូចជា	បាន	

្ិត	នរើសយក	ខ្នុុំ	ររួច	នៅ	ន�ើយ	នៅ	ក្ននុងចិត្ត	គាត់	នដើរ្បី	ឲ្យ		

ខ្នុុំ	នធវើជា	តរួ	សហរ្តងសុំខាន់	។

គាមាន	អត្ថបេ	សាច់នរឿង	នដើរ្បី	អាន	ព្ីរុន	ការសហរ្តង	

នរើស	សិល្បៈករ	នេើយ	ប៉ុហន្ត	នោខាន	ននាះ	ហផ្អកនលើ	នរឿង	

គបនោរ	នោក	ររួយ	ហដល	និព្ន្	នោយ	េស្សនវិេូ	

កាល	សតវត្សរ៍	េី	18	ហដល	ខ្នុុំ	បាន	អាន	។	ខ្នុុំ	ក៏	បាន	

សារល់ចបាស់	នូវ	ត្ន្តី	វន	ការសហរ្តង	ននាះ	ហដល	វា	ជា	ត្ន្តី	

ដ៏	ព្ីនរាះ	អសាចារ្យ	និង	្ រួរឲ្យ	រំនភើប	។

ការសហរ្តង	បាន	គបគព្រឹត្ត	នៅ	យា៉ាង	ល្អ	ន�ើយ	ភាលារ	ននាះ	

ខ្នុុំ	គតូវបាន	គបាប់	ឲ្យ	ដរឹង	ថា	នរឹង	គតូវ	សហរ្តង	ជា	តរួ	សុំខាន់		—	

្ឺ	ឈុត	ដ៏	សុំខាន់	បុំផុត	—	ននាះ	!	ខ្នុុំ	បាន	នជឿជាក់	ថា	

តរួសហរ្តង	ននះ	្ ឺ	ជា	ឱកាស	ដ៏	ធុំនធង	ររួយ	។

ខ្នុុំ	មាន	ចិត្ត	រំនភើប	ព្ន់នព្ក	—	រ�ូត	ដល់េេូល		

បាន	អត្ថបេ	សាច់នរឿង	ននាះ		។	នៅនព្ល	ខ្នុុំ	អាន	អត្ថបេ	

សាច់	នរឿង	ននាះ	ក្តី	រីករាយ	របស់	ខ្នុុំ	បាន	រោយ	បាត់	

អស់	ររួយ	រំនព្ច	។	នរឿង	គបនោរ	នោក	និង	ត្ន្តី	មាន	

ភាព្សរររ្យ	ប៉ុហន្ត	អត្ថបេ	សាច់នរឿង	ននាះ	រិន	្ រួរ	ឲ្យ	

នគារព្	ន�ើយ	មាន	នូវការផ្តល់	នយាបល់	និង	ការដរឹកនាុំ	

ឲ្យសហរ្តង	នៅ	នលើ	ឆ្ក	ហដល	រិន	សរររ្យ	។	ខ្នុុំ	បាន	

ដរឹង	ថា	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	្ រួរ	ចូលររួរ	នរឹង	ផលិតករ្	ននះ	នេ	។	វា	ជា	

ការខកចិត្ត	ដ៏	ខាលាុំង	បុំផុត	។

រំនព្ច	ននាះ	ខ្នុុំ	ខវល់ខាវាយ	ក្ននុង	ចិត្ត	យា៉ាង	ខាលាុំង	។		

វិន័យ	របស់	នរាងភាព្យន្ត	ហចង	ថា	បនាទាប់	ព្ី	េេរួល	យក	

តរួ	ន�ើយ	ននាះ	តរួសហរ្តងព្ុុំ	គតូវ	ឈប់	នោយសារហត	

កាលវិភា្	របស់	ផលិតករ្	ព្ុុំ	ផ្តល់	នព្លនវោ	្ លាស់ប្តូរ	

នានា	នៅក្ននុង	គកុរ	សហរ្តងនេើយ	។	ការឈប់	ក្ននុង	នព្ល	

ននះ	នរឹង	គតូវបាន	ចាត់េុក	ថា	គាមាន	វិជាជាជីវៈ	នេើយ	។	ខ្នុុំ	

ខាលាច	ថា	បាត់បង់	ការេុកចិត្ត	ព្ី	គកុរ�៊ុន	នោខាន	នធវើ	ឲ្យ	

ចាងហាវាង	ផលិតករ្	អាក់អន់	ចិត្ត	ន�ើយ	ហថរទាុំង	

បាត់បង់	ឱកាស	បន្ត	សហរ្តង	នៅ	កហន្លង	នផ្សងៗ	នេៀត	។

គបាកដ	ណាស់	ខ្នុុំ	គតូវបាន	ល្បលួង	ឲ្យ	នោះសារ	!	មាន	

សុំនេង	ររួយ	បន្លឺ	រក	ក្ននុង	ចិត្ត	ខ្នុុំថា	«	អ្នក	រិន	គតូវ	ឈប់	

ក្ននុង	នព្ល	ននះ	នេើយ	។	អត្ថបេ	សាច់នរឿង	ននាះ	ព្ុុំ	អាគកក់	

ណាស់	ណា	នេ	។	ឈុត	ហដល	ល្អ	នៅក្ននុង	នោខាន	ននាះ	

នរឹង	ប៉ះប៉ូវ	ឈុត	ហដល	រិន	សូវ	ល្អ	ននាះ	ន�ើយ	»	។	ប៉ុហន្ត	

គព្ះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	ហតង	មាន	ឥេ្ិព្ល	នលើ	ដរួងចិត្ត	ខ្នុុំ	

ជានិច្ច	—	នោយ	រឹងបុរឹង	អត់ធ្ត់	ជុំរុញ	ខ្នុុំ	យា៉ាង	ខាជាប់ខជលួន	

ថា	ខ្នុុំ	គតូវ	ចាកនចញ	ព្ី	ការសហរ្តង	នោខាន	ននះ	។ រូប
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ែ្ញំយទើបខ្រាៃទទួល
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ទទូលរាៃម្បរ៉ូលអ្ថែបទ

សាច់យរឿង។

ការនែើរែួក្នុង

ឈុ្�៏សំខាៃ់បំផុ្
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ខ្នុុំ	បាន	ដរឹង	នូវ	អវី	ហដល	ខ្នុុំ	គតូវ	នធវើ	។	នោយ	ក្តីញាប់	ញ័រ	

ខ្នុុំ	បាន	ចាប់យក	េូរសព្្	ន�ើយ	វាយ	នលខ	េូរសព្្	នៅ	

នោក	ចាងហាវាង	ផលិតករ្	។

នៅនព្ល	នោក	បាន	នឆ្លើយ	េូរសព្្		ខ្នុុំ	បាន	និយាយ	

ថា	«	ជុំរាបសរួរ	នោក	ខ្នុុំ	្ ឺ	អាននី	»	។

«	អាននី	!	ខ្នុុំ	រំនភើប	ចិត្ត	ចុំនពាះ	ការសហរ្តង	ណាស់	។	

នតើ	អ្នក	បាន	េេរួល	អត្ថបេ	សាច់	នរឿង	ន�ើយ	ឬ	នៅ	?	»

«	ចាស៎	ខ្នុុំ	បាន	េេរួល	ន�ើយ	ន�ើយ	ខ្នុុំ	.	.	.	ខ្នុុំ	.	.	.	»

ខ្នុុំ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	យុំ	។	និយាយ	អុំព្ីភាព្ព្ុុំ	ហរនជា	

អ្នក	មាន	វិជាជាជីវៈ	!

នទាះ	ជាយា៉ាង	ណា	ក្តី	ខ្នុុំ	បាន	នរៀបរាប់	ព្ន្យល់	ដល់	

នោក	ចាងហាវាង	ផលិតករ្	អុំព្ី	រូលន�តុ	ហដល	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	អាច	

ចូលររួរ	សហរ្តង	ក្ននុង	នោខាន	របស់	គាត់	ទាុំង	េរឹកហភ្នក	។	

ន�ើយ	នគកាយ	រក	ខ្នុុំ	បាន	រង់ចាុំ	េេរួល	លេ្ផល	អាគកក់	

ហដល	នរឹង	អាច	នកើត	នេើង	។

នោក	ចាងហាវាង	ននាះ	បាន	នសើច	។	គាត់	បាន	

នគារព្	ដល់	ជនគរើស	របស់	ខ្នុុំ	។	ដុំបូង	គាត់	បាន	ព្យាយារ	

និយាយ	ជាររួយ	ខ្នុុំ	ឲ្យ	បន្ត	សហរ្តង	នេៀត	ប៉ុហន្ត	គាត់	បាន	

ឈប់	ព្យាយារ	វិញ	។	គាត់	បាន	និយាយ	ថា	គាត់	នៅ	ហត	

ចូលចិត្ត	ខ្នុុំ	នទាះបីជា	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	ចង់	ចូលររួរ	សហរ្តង	ក្ននុង	នោខាន	

របស់	គាត់	ក្តី	។	ន�ើយ	គាត់	បាន	សូរ	ឲ្យ	ខ្នុុំ	យក	អត្ថបេ	

សាច់	នរឿង	ននាះ	នៅ	ឲ្យ	គាត់	ភាលារ	នដើរ្បី	គាត់	អាច	យក	

វានៅ	ឲ្យ	អ្នក	នផ្សង	នេៀត	។	ខ្នុុំ	បាន	ោក់	េូរសព្្	ចុះ	ទាុំង	

មាន	អាររ្ណ៍	ខាមាសនអៀន	ចុំនពាះ	ការេរួញ	យុំ	របស់	ខ្នុុំ	ប៉ុហន្ត	

មាន	អុំណរ្ុណ	ចុំនពាះ	នសចក្តីសនណាតាស	ចនរ្លើយ	ហដល	

មាន	ការយល់ចិត្ត	របស់	នោក	ចាងហាវាង	។

ខ្នុុំ	បាន	ជូត	េរឹក	ហភ្នក	នចញ	ន�ើយ	ចាប់យក	អត្ថបេ	

សាច់នរឿង	ននាះ	គបញាប់	ចូល	ក្ននុង	ឡាន	របស់	ខ្នុុំ	។	

នៅនព្ល	មា៉ាស៊មីន	ឡាន	ដុំនណើរការ	វិេ្យនុ	ក៏	បាន	នបើក	

ផងហដរ	។	វិេ្យនុ	ននាះ	នបើក	ចុំ	ប៉ុស្តិ៍	សាថានីយ៍	ត្ន្តី	បុរាណ	ក្ននុង	

	តុំបន់	ន�ើយ	នោយ	ក្តីភាញាក់នផ្អើល	ត្ន្តី	ហដល	កុំព្ុង		

នលង	ននាះ	្ ឺ	ជាការនស្នើសុុំ	ហដល	វា	ជា	ត្ន្តី	នោខានដ	

ហដល	ននាះ	។	ខ្នុុំ	ព្ុុំ	ហដល	ធាលាប់	ឮ	ត្ន្តី	ននាះ		

ចាក់	ផសាយ	រារ	វិេ្យនុ	ព្ីរុន	នេើយ	។

ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	គព្ះវរបិរាសរួ្៌	កុំព្ុង	គប្ុុំ	ត្ន្តី	

សគមាប់	ខ្នុុំ	។	គេង់	ចង់	ឲ្យ	ខ្នុុំ	យល់	ថា	គេង់	គសឡាញ់	

ខ្នុុំ	ន�ើយ	គេង់	យល់	គសប	នរឹង	ជនគរើស	របស់	ខ្នុុំ	។	ត្ន្តី	

ននាះ	បាន	ចាក់ផសាយ	រារ	វិេ្យនុ	្ ឺ	ជា	នសចក្តីនររាតោ	ករុណា	

ដ៏	េន់ភ្លន់	ររួយ	របស់	គព្ះ	។	រារ	រយៈ	ត្ន្តី	ននះ	ខ្នុុំ	បាន	

េេរួល	ការលរួងនោរ	អុំព្ី	នសចក្តីគសឡាញ់	របស់	គេង់	។

ខ្នុុំ	បាន	បន្ត	សិកសា	អុំព្ី	នោខាន	នៅ	

សាកលវិេយាល័យ	។	ខ្នុុំ	បាន	ន�ើញ	ថា	ខ្នុុំ	ស្ថិត	នៅក្ននុង	

សាថានភាព្	គសនដៀង	គានា	ជា	នគចើន	ដង	។	មាន	គគា	ជានគចើន	

ហដល	វា	ចាុំបាច់	គតូវហត	ចាកនចញ	ព្ី	្ នគមាង	ជាក់ោក់	

នានា	ហដល	នយើង	ស�ការ	គានា	នោយសារ	រក	ព្ី	ការមាន	

មាតិកា	ហដល	ព្ុុំ	សរររ្យ	ននាះ	។	សាថានភាព្	

ទាុំង	ននះ	ព្ុុំ	ង្យគសរួល	ឬ	គាប់ចិត្ត	នេើយ	ប៉ុហន្ត	

ខ្នុុំ	អាច	េប់េល់	នរឹង	សាថានភាព្	ទាុំង	ននាះ	នោយ	

គព្ះ្ុណ	កាន់ហត	នគចើន	នេើងៗ	នោយព្ុុំ	យុំ		នេើ	

យ	។	គបហ�ល	ជា	បេព្ិនសាធន៍	កាល	ព្ីរុនៗ		

របស់	ខ្នុុំ	បាន	នរៀបចុំ	សគមាប់	ឱកាស	ទាុំងននាះ	។	

គបហ�ល	វា	ជរួយ	ខ្នុុំ	ឲ្យ	យល់	កាន់ហត	គបនសើរ	អុំព្ី	ខ្លលួន	ខ្នុុំ		

និង	អវី	ហដល	ខ្នុុំ	ចង់	ហគបកាលាយ	ខាលាុំង	បុំផុត	។

វិោលារ	ស្ស៊នកនស្ពៀរ	បាន	សរនសរ	ថា	៖

ពិ�ពម្កទាំងអស់គឺជាឆ្កសដេតងេួយ

មេើយទាំងបរុ�សនិងកសតីកគប់�ូបកគ្ន់ដត

អ្ិសាឋាន៖

ពួកមគមានកចកមចញនិងកចកចូល�បស់ពួកមគ

មេើយេនរុស្សមានាក់មកបើមពលមវ្�បស់ខលៃលួនសដេតង

ក្ុងដ្្កជាមកចើន។ 1

ខ្នុុំ	នរៀន	ថា	មាន	ឈុតររួយ	ហដល	គតូវ	សហរ្តង	ហដល	វា	

ជា	ឈុត	សុំខាន់	ជាង	ឈុត	ណាៗ	ទាុំងអស់	។	ននាះ្ឺ	

ជា	ការនធវើ	ជា	សិស្ស	ដ៏	ព្ិត	របស់	គព្ះនយស៊ូវ	គ្ីស្	។	

ការេេរួល	បាន	ការសាេរ	ព្ី	រិត្តភក្តិ	របស់	នយើង	អាច	

ជានរឿង	ហដល	្ រួរឲ្យ	រំនភើប	និង	នព្ញចិត្ត	ប៉ុហន្ត	មាន	ហត	

ការអនុរ័ត	របស់	

គព្ះ	នេ	ហដល	សុំខាន់	

ននាះ	។	ការសហរ្តង	ដ៏	

គបនសើរ	បុំផុត	របស់	នយើង	

នកើតនេើង	បាន	នៅនព្ល	

នយើង	នរៀន	នធវើ	រារ	នោក	

នៅហាវាយ	។	◼
អ្កនិពន្ធ�ស់មៅ�ដ្ឋវាែស៊ីងមតាន

ស.�.អា.។

កំណ្់ចំោំ

	 1.	William Shakespeare 
As You Like It ការសហរ្តង	េី	

2	ឈុតេី	7	េុំព្័រ	141–44	។

  ៤៩
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វា
	ជា	យប់	វថ្ង	អាេិត្យ	។	ននាះ	មាន	ន័យ	ថា	វថ្ង	ហស្អក	្ ឺ	ជា	វថ្ង	ចន្	—	គតូវ	គតេប់នៅ	នធវើកិច្ចការ	សាោ	

នធវើការង្រ	ហាត់សរ	បាល់	ឱប	នរៀន	នលង	ព្យាណូ	និង	កិច្ចការ	នផ្សងៗ	នេៀត	។	មាន	កិច្ចការ	ជាក់ោក់	

ជានគចើន	ហដល	គតូវ	នធវើក្ននុង	សបាតោ�៍	ននះ	!	ប៉ុហន្ត	អ្នក	អាច	នធវើ	កិច្ចការ	ទាុំង	ននាះ	បាន	។	អ្នក	អាច	សនគរច	

កិច្ចការ	ជានគចើន	ហដល	អ្នក	នគគាង	ចង់	នធវើ	សបាតោ�៍	ននះ	។

នតើ	អ្នក	ចង់	ដរឹង	ថា	នធវើ	ហបបណា	ហដរ	ឬ	នេ	?

អ្នក	មាន	ភាព្រឹងមាុំ	ខាង	វិញ្ញាណ	ជរួយ	ដល់	អ្នក	។	ជានរៀងរាល់	វថ្ង	អាេិត្យ	អ្នក	អាច	េេរួល	ទានសាគការ៉ង់	

ន�ើយ	រំឭក	នសចក្តី		សញ្ញា	ហដល	អ្នក	បាន	ចុះ	។	នៅនព្ល	អ្នក	នធវើ	ហបបននាះ	អ្នក	គតូវបាន	សនយា	ថា	គបសិននបើ	អ្នក	

នលើក	ោក់	រក	នលើ	ខ្លលួន	អ្នក	នូវ	គព្ះនារ	វន	គព្ះ	នយស៊ូវគ្ីស្	ចងចាុំ	គេង់	ន�ើយ	កាន់រារ	គព្ះបញ្ញត្តិ	ទាុំងឡាយ	

របស់	គេង់	ននាះ	អ្នក	នរឹង	មានគព្ះវិញ្ញាណ	របស់	គេង់	្ ង់	នៅជាររួយ	អ្នក	ជាដរាប	(	សូរនរើល	្.	និង	ស.	

20:77,	79	)	។	ននាះ	មាន	ន័យ	ថា	អ្នក	អាច	េេរួល	អាររ្ណ៍	ថា	គតូវបាន	ព្គងរឹង	ខាង	វិញ្ញាណ	នទាះបី	អ្នក	ជរួប	

នរឹង	នរឿង	អវី	ក៏	នោយក្ននុង	សបាតោ�៍	ននះ	។

នយើង	បាន	សូរ	ឲ្យ	យុវវ័យ	ររួយ	ចុំនរួន	ហចកចាយ	អុំព្ី	បេព្ិនសាធន៍	របស់	ព្រួកន្	ជាររួយ	ព្ិធីសាគការ៉ង់	និង	

រនបៀប	ហដល	ព្ិធីននះ	បាន	ព្គងរឹង	ដល់	ព្រួកន្	នៅនព្ល	ព្រួកន្	ចងចាុំ	នសចក្តីសញ្ញា	របស់	ខ្លលួន	នព្ញ	ររួយ	សបាតោ�៍	

ននាះ	។	សូរ	អាន	អុំព្ី	នរឿង	ររួយ	ចុំនរួន	របស់	ព្រួកន្	។	គបហ�ល	ជា	អ្នក	ធាលាប់	ជរួប	នរឹង	នរឿង	គសនដៀង	គានា	ននះ	ផងហដរ	!
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ការច្ងចាំបពះអង្គសន្គ្រះជានិច្ចជួយខ្នុំឲ្យមានភាពកាលាហាននៅក្នុង

ការបបឈមមុខនឹងការសាកល្ងលំបាកៗ។កាលនរៀននៅវិទយាល័យបាន

ពាក់កណាដាលឆ្នាំបគួសារខ្នុំបានបតែលូរទមីលំនៅនៅសហរែ្ឋវិញប៉ុដនតែខ្នុំបនតែនៅ

បបនទសអូបសាតាលមីដែមានាក់ឯងនែើម្មីនរៀនបញចប់ថានាក់ននាះសិន។បនាទាប់ពមី

ខ្នុំនៅនលងពួកនគអំឡនុងនពលវិស្មកាលខ្នុំបានជិះយនតែនហាះបែឡប់មក

បបនទសអូបសាតាលមីវិញនហើយខ្នុំមានអារម្ណ៍ថាឯនកាខាលាំងណាស់។បុ៉ដនតែភាលាម

ននាះខ្នុំបានែឹងថាខ្នុំពុំនៅឯនកានឡើយខ្នុំពុំធាលាប់នៅឯនកាឬនឹងនៅឯនកានឡើយ

នដាយសារបពះវិញ្ញាណរបស់បពះអង្គសន្គ្រះនឹងគង់នៅជាមួយខ្នុំជាែរាប

នៅនពលខ្នុំពយាយមនធវែើតាមបទង់។ននាះគឺជាការលួងនោមែ៏អសាចារ្យបំផុែ

ដែលខ្នុំបានទទួលនាបគាននាះ។

សសារេរុនគអសអាយរុ១៩ឆានាំេីកករុងស៊ីឌនីក្រគេសអូកសាតោលី

នពលខ្នុំសាតាប់ឮការអធិសាឋានសាបកាម៉ង់ខ្នុំរំឭកខ្បួនខ្នុំថាបបសិននបើខ្នុំនធវែើនូវ

ច្ំដណករបស់ខ្នុំក្នុងនសច្កតែមីសញ្ញាបុណ្យបជមុជទឹកននាះខ្នុំអាច្ឲ្យបពះវិញ្ញាណ

គង់នៅជាមួយខ្នុំ។នពលនវោនពញមួយសបាតាហ៍ននាះកាន់ដែគ្យបសួល

នៅនពលខ្នុំរកសាឲ្យបពះវិញ្ញាណគង់នៅដក្រ។ឧទាហរណ៍សិស្ជានបច្ើននៅ

សាោនរៀនខ្នុំនិយយពាក្យអសុរសនហើយនិយយតាមរនបៀបមួយដែលពុំ

សមរម្យ។ការច្ងចាំអំពមីនសច្កតែមីសញ្ញារបស់ខ្នុំជួយខ្នុំកុំឲ្យខវែល់នឹងអវែមីដែលខ្នុំ

សាតាប់ឮនហើយវាដថមទាំងមានឥទ្ិពលនៅនលើយុវវ័យទាំងននាះឲ្យឈប់និយយ

អសុរសដបបននាះនទៀែ។

គជករុ្រ្រ៊ីអាយរុ១៤ឆានាំរែ្ឋខូ�ភូរ៉ែូស.រ.អា.

សបមាប់ខ្នុំការនលើកដាក់មកនលើខ្បួនខ្នុំនូវបពះនាមបពះនយសស៊ូវបគមីស្មាន

ន័យថាច្ងចាំថាបពះវិញ្ញាណរបស់បទង់អាច្គង់នៅជាមួយពួកនយើងជានិច្ច

នហើយថានយើងបែូវដែនបជើសនរើសនធវែើអវែមីដែលបែូវ។មានបគាមួយនៅក្នុង

ពិធមីជប់នលៀងនថងៃខួបកំនណើែមិែតែភកតែិរបស់ខ្នុំបានផឹកនបគឿងបសវឹងនហើយពួកនគ

បានឲ្យខ្នុំផឹកនបគឿងបសវឹងននាះផងដែរ។ខ្នុំបានបែិនសធពុំផឹកវានឡើយ។

នបកាយមកមានមិែតែភកតែិមានាក់របស់ខ្នុំដែលជាសមាជិកនៅសាសនាច្បកបានមក

នហើយបបាប់ពួកនគថានយើងពុំផឹកនបគឿងបសវឹងនឡើយនដាយសារវាជាច្បាប់ហាម

ឃាែ់ក្នុងសាសនារបស់នយើង។ការច្ងចាំបពះអង្គសន្គ្រះជានិច្ចនាំឲ្យមាន

បពះវិញ្ញាណគង់នៅជិែខ្នុំជានិច្ចនហើយរារាំងនរឿងអាបកក់ឲ្យនច្ញឆ្ងាយពមីខ្នុំ។

ថម៉បេ្លស៊ីអាយរុ១៦ឆានាំេីកករុងបា៉ារ៉្ក្រគេសគក្រសី៊ល។

នៅសាោនរៀនមាននក្ងបសមី

ពិការមានាក់។សិស្ជានបច្ើនបានយក

ការណ៍ននាះជាការនដាះសារបដន្ថមនែើម្មី

នសើច្ច្ំអកដាក់នាង។មានដែមិែតែខ្នុំនិង

ខ្នុំប៉ុនណាណាះដែលពយាយមជួយនាង។នថងៃ

ខ្ះវាហាក់បមីែូច្ជាសិស្នៅក្នុងថានាក់ទាំង

មូលបានរួមគានាទាស់នឹងនាង។វាលំបាក

ណាស់ក្នុងការែឹងអំពមីរនបៀបដែលបែូវ

បបែិកម្ច្ំនពាះនរឿងននាះ។ខ្នុំបគាន់ដែច្ង់

នែើរនច្ញបុ៉ដន្ខ្នុំបាននបជើសនែើម្មីច្ងចាំ

ថានាងគឺជាបុបែរបស់បពះនហើយខ្នុំគិែ

អំពមីរនបៀបដែលបពះនយសស៊ូវនឹងបបបពឹែតែែល់

នាង។ខ្នុំទទួលអារម្ណ៍ពមីឥទ្ិពលែ៏សងៃប់

ននបពះវិញ្ញាណបរិសុទ្។ខ្នុំចាំថាខ្នុំអាច្នធវែើ

ឲ្យមានការផ្លាស់បតែលូរបាន។ការនធវែើតាមគំរូ

របស់បពះអង្គសន្គ្រះបានជួយខ្នុំយ៉ាងនបច្ើន

នហើយខ្នុំបានែឹងថាអវែមីៗបគប់យ៉ាងនឹងគាមាន

បញ្ហាអវែមីនឡើយ។

នៅក្នុងនសច្កតែមីសញ្ញាននពិធមីបុណ្យ

បជមុជទឹករបស់ខ្នុំខ្នុំបែូវបានសនយាថា

មានបពះវិញ្ញាណបរិសុទ្គង់នៅជាមួយខ្នុំ

បបសិននបើខ្នុំនធវែើែូច្អវែមីដែលបពះអង្គសន្គ្រះ

បាននធវែើ។ខ្នុំមានអំណរគុណច្ំនពាះ

អារម្ណ៍ដែលលួងនោមនិងភាពរឹងមាំ

មកពមីបពះវិញ្ញាណបរិសុទ្។

អា�ិចសី៊អិលអាយរុ១៣ឆានាំរែ្ឋ

ខាន់សាសស.រ.អា.



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ៥៣

យ
ុវវ័យ

ពិធមីសាបកាម៉ង់គឺជាការនលើកស្បួយខាងវិញ្ញាណសបមាប់មួយសបាតាហ៍ទាំង

មូល។ពិធមីននះរំឭកខ្នុំអំពមីនសច្កតែមីសញ្ញាដែលខ្នុំបានច្ុះជាមួយបពះវរបិតាសួគ៌

ខ្នុំដែលគង់នៅសាថានសួគ៌នហើយពិធមីននះែឹកនាំខ្នុំនពញមួយសបាតាហ៍ទាំងមូល។

វានធវែើឲ្យខ្នុំគិែអំពមីការពលិកម្របស់បពះនយសស៊ូវបគមីស្សបមាប់ពួកនយើងនហើយ

នរៀបច្ំខ្បួនខាងវិញ្ញាណសបមាប់សបាតាហ៍នបកាយនទៀែ។

មានបគាមួយខ្នុំមានការតានែឹងក្នុងច្ិែតែនិងមានការលំបាកជាខាលាំងប៉ុដនតែ

នៅនពលខ្នុំទទួលទានសាបកាម៉ង់នហើយអានទំនុកែនម្កើងសាបកាម៉ង់ននាះខ្នុំ

នពារនពញនដាយបពះវិញ្ញាណ។ខ្នុំបាននភ្ច្ពមីភាពតានែឹងផ្លូវច្ិែតែរបស់ខ្នុំនហើយ

នផ្តាែនលើបពះអង្គសន្គ្រះវិញ។

បក្រែ្រ៊ីអាយរុ១៧ឆានាំរែ្ឋខូ�ភូរ៉ែូស.រ.អា.

ការទទួលទានសាបកាម៉ង់ផតែល់អារម្ណ៍និងគំនិែសុខសានតែែល់ខ្នុំដែល

នាំឲ្យខ្នុំអាច្ទប់ទល់នឹងនរឿងរា៉វដែលនកើែនឡើងក្នុងជមីវិែខ្នុំ។កាលពមីដខមិថុនា

ឆ្នាំមុនខ្នុំមានបគាែ៏លំបាកក្នុងជមីវិែខ្នុំ។មិែតែភក្ិស្ិទ្សានាលរបស់ខ្នុំមានាក់បាន

បតែលូរទមីលំនៅនៅរស់នៅឆ្ងាយខ្នុំមានការលំបាកនឹងជំងឺបាក់ទឹកច្ិែតែនហើយ

ខ្នុំមានគំនិែពុំបបាកែបបជាអំពមីរូបកាយននះនឡើយ។នថងៃអាទិែ្យមួយខ្នុំកំពុង

ទទួលទានសាបកាម៉ង់បសាប់ដែអារម្ណ៍ននភាពសុខសានតែែ៏ខាលាំងបាននកើែ

មានក្នុងច្ិែតែខ្នុំ។ខ្នុំមានអារម្ណ៍ថាពិែជារីករាយណាស់។

អូលីគេៀ្ីអាយរុ១៤ឆានាំរែ្ឋគេើរជីញ៉ាស.រ.អា.

អំឡនុងនពលពិធមីសាបកាម៉ង់ខ្នុំធាលាប់គិែអំពមីកិច្ចការនានាែូច្ជាកិច្ចការដែល

ខ្នុំបែូវនធវែើនៅក្នុងសបាតាហ៍បនាទាប់កិច្ចការនៅសាោឬគិែអំពមីមិែតែភកតែិរបស់ខ្នុំ។

ប៉ុដនតែនបកាយមកតាមរយៈថានាក់សាោនថងៃអាទិែ្យនិងសារលិខិែមកពមីពយាការី

របស់នយើងខ្នុំបានចាប់នផតែើមយល់អំពមីអែ្ថន័យននពិធមីសាបកាម៉ង់។ឥឡលូវននះខ្នុំ

គិែអំពមីែគ្វាយធួនរបស់បពះនយសស៊ូវបគមីស្ថាបទង់បានថាវាយបពះជន្បទង់សបមាប់

ពួកនយើងបានបង់នថ្សបមាប់អំនពើបាបរបស់នយើងនហើយបានរងទុក្ខច្ំនពាះនរឿង

បគប់យ៉ាង។ការណ៍ននះផតែល់ការជំរុញទឹកច្ិែតែខ្នុំនរៀងរាល់នថងៃឲ្យខ្នុំនិយយថាខ្នុំ

អាច្ពយាយមដបបកាលាយែូច្ជាបទង់នហើយបគ្ហាញនសច្កតែមីបសឡាញ់ែូច្ដែលបទង់

បានបគ្ហាញែល់អ្កែនទ។ខ្នុំអាច្ដច្កចាយែំណឹងល្អជាមួយអ្កែនទ។ខ្នុំ

អាច្នធវែើកិច្ចការនានានែើម្មីឲ្យបានកាន់ដែសកតែិសមនែើម្មីច្ូលនៅក្នុងបពះវិហារ

បរិសុទ្នហើយទទួលទានសាបកាម៉ង់។

អាគ�សសាន់កតា្រ៊ីអាយរុ១៧ឆានាំេីកករុងសាន់េីអាគហារក្រគេសឈីលី

ការែឹងថាខ្នុំបានច្ុះនសច្កតែមីសញ្ញានែើម្មី

នលើកដាក់មកនលើខ្បួនខ្នុំនូវបពះនាមនន

បពះបគមីស្វាផតែល់នូវការយល់ែឹងែល់ខ្នុំ

អំពមីកាែពវែកិច្ចនែើម្មីនធវែើតាមបទង់ប៉ុដនតែ

វាពុំគ្យបសួលរហូែននាះនឡើយ។នា

បគាមួយនៅក្នុងសកម្ភាពបកុមខ្នុំបាន

នេើញនក្ងមានាក់ដែលគាមាននរណានិយយ

ជាមួយនឡើយ។ខ្នុំមានអារម្ណ៍ថាខ្នុំ

គួរដែនៅនិយយរកគាែ់។ែំបូងខ្នុំពុំច្ង់

នធវែើនឡើយ។ខ្នុំពុំសូវពូដកក្នុងការរួសរាយ

រាប់អានមិែតែភកតែិនឡើយ។ប៉ុដនតែនដាយ

ការច្ងចាំអំពមីអវែមីដែលបពះបគមីស្បាននធវែើ

ននាះខ្នុំបានរកនេើញភាពរឹងបុឹងនែើម្មី

រាប់អានមិែតែភកតែិថ្មី។នៅនពលខ្នុំនិយយ

រកគាែ់ខ្នុំមានអារម្ណ៍ពមីបពះវិញ្ញាណ

បំផុសគំនិែខ្នុំឲ្យសួរសំណួរគាែ់នហើយ

មានភាពរីករាយ។

អ៊ីវ៉នគអអាយរុ១៦ឆានាំរែ្ឋយូថាេ៍ស.រ.អា.



៥៤ លមីអាហូណា

ជំ
ហាន	េីររួយ	ក្ននុងការ	េេរួល	បាន	ចុំនណះដរឹង	

ណាក៏	នោយ	្ ឺ	ការមានបបាថានាច្ង់
ែឹងនដាយពិែបបាកែ។	នៅក្ននុង	

ករណី	វន	ចុំនណះដរឹង	ខាង	វិញ្ញាណ	ជុំហាន	បនាទាប់	្ ឺ	

ទូលសួរែល់បពះនៅក្នុងការអធិសាឋានែ៏
នសាមាះសរ។	ដូច	នយើង	អាន	នៅក្ននុង	វិវរណៈ	សរ័យ	

េុំននើប	ននះ	ថា	«	នបើ	សិន	ជា	អ្នក	សូរ	ននាះ	អ្នក	នរឹង	បាន	

េេរួល	វិវរណៈ	ហថរ	នៅ	នលើ	វិវរណៈ	តគរិះ	ហថរ	នៅ	នលើ	

តគរិះ	នដើរ្បី	ឲ្យ	អ្នក	អាច	បាន	សារល់	នសចក្ី	អាថ៌	កុំបាុំង	

ទាុំង	ឡាយ	និង	របស់	ទាុំង	ឡាយ	ដ៏	គបកប	នោយ	នសចក្ី	

សុខសាន្ត	—	ហដល	នរឹង	នាុំ	ឲ្យ	មាន	នសចក្ី	អុំណរ	

ជា	អវី	ហដល	នាុំ	ឲ្យ	មាន	ជីវិត	ដ៏	នៅ	អស់	កល្ប	ជានិច្ច	»	

(	្.	និង	ស.	42:61	)	។

ននះ	ជា	អវី	ហដល	អាលមា៉ា	បាន	សរនសរ	អុំព្ី	អវី	ហដល	

គាត់	បាន	នធវើ	៖	«	នរើលចុះ	ខ្នុុំ	បាន	តរអាហារ	ន�ើយ	

បានអធិសាឋាន	ជានគចើន	វថ្ង	នដើរ្បី	ខ្នុុំ	អាច	ដរឹង	នូវនរឿង	

ទាុំងននះ	នោយ	ខ្លលួន	ខ្នុុំ	។	ន�ើយ	ឥេូវ	ននះ	ខ្នុុំ	ដរឹង	នរឿង	

ទាុំងននាះ	នោយ	ខ្លលួន	ខ្នុុំ	ថា	ជា	នរឿង	ព្ិត	នគពាះ	គព្ះអមាចាស់	

ដ៏	ជា	គព្ះ	គេង់	បាន	សហរ្ង	គបាប់	ខ្នុុំ	នោយ	គព្ះវិញ្ញាណ	

បរិសុេ្	របស់	គេង់	»	(	អាលមា៉ា	5:46	)	។

នៅនព្ល	នយើង	មាន	បុំណង	គបាថានា	ន�ើយ	ហសវងរក	

ននាះ	នយើង	្ ប្បី	ចាុំ	ថា	ការេេរួល	បាន	េីបនាទាល់	ព្ុុំ	ហរន	

ជា	នរឿង	អករ្	នេើយ	ប៉ុហន្ត	វា	ជា	ដុំនណើរ	ការររួយ	ហដល	រំព្រឹង	

ឲ្យ	នយើង	ម្វើ	កិច្ចការ	អវី	ររួយ	។	គព្ះនយស៊ូវ	បាន	បនគងៀន	

ថា	«	នបើ	អ្នក	ណា	ចង់នធវើ	រារ	គព្ះ�ឫេ័យគេង់	ននាះ	នរឹង	

បាន	ដរឹង	នសចក្ីបនគងៀន	ននះ	រក	ព្ី	គព្ះ	ឬ	ជា	ខ្នុុំ	និយាយ	

នោយ	អាងខ្លលួន	ខ្នុុំ	»	(	យ៉ូហាន	7:17	)	។

រនបៀប	ររួយ	នេៀត	នដើរ្បី	ហសវងរក	េីបនាទាល់	ហាក់បីដូច	

ជា	អសាចារ្យ	ណាស់	នបើ	នគបៀប	នធៀប	នៅនរឹង	វិធីនានា	ក្ននុងការ	

េេរួល	បាន	ចុំនណះដរឹង	ដវេ	នេៀត	។	នយើងទទួល
បានឬពបងឹងទមីបនាទាល់តាមរយៈការដថ្ង
ទមីបនាទាល់ននាះ។	មាន	រនុស្ស	ររួយ	ចុំនរួន	គព្រទាុំង	

បាន	ផ្តល់	នយាបល់	ថា	េីបនាទាល់	ខ្លះ	អាច	េេរួល	បាន	

នៅនព្ល	ព្រួកន្	ហថ្លង	េីបនាទាល់ននាះ	ជាជាង	ការលុត	

ជង្គង់	េូលសូរ	េីបនាទាល់	ននាះ	។

េីបនាទាល់	្ ទាល់ខ្លលួន	្ ឺ	ជា	គ្រឹះ	សគមាប់	នសចក្តី	ជុំននឿ	

របស់	នយើង	។	ដូនច្នះ	ន�ើយ	អវីៗ	ហដល	នយើង	គតូវ	នធវើ	

នដើរ្បី	េេរួល	បាន	នដើរ្បី	ព្គងរឹង	និង	រកសា	េីបនាទាល់	េុក្ឺ	

ចាុំបាច់	សគមាប់	ជីវិត	ខាង	វិញ្ញាណ	របស់	នយើង	។	នគ្	

ព្ី	អវី	ហដល	បាន	និយាយ	រក	ន�ើយ	ននះ	នយើង	គតូវហត	

ទទួលទានសាបកាម៉ង់នរៀងរាល់សបាតាហ	៍

(	សូរនរើល	្.	និង	ស.	59:9)	នដើរ្បី	សក្តិសរ	នរឹង		

ការសនយា	ដ៏	មាន	តវរ្ល	ថា	នយើង	នរឹង	«	មាន	គព្ះវិញ្ញាណ	

របស់	គេង់	្ង់នៅ	ជាររួយ	នរឹង		[	ព្រួកនយើង	]	ជាដរាប	»	

(	្.	និង	ស.	20:77	)	។	គបាកដ	ណាស់	គព្ះ	

វិញ្ញាណ	្ ឺ	ជា	គបភព្	វន	េីបនាទាល់	របស់	នយើង	។	◼

ដកកសង់មចញពីសរុន្ទ�កថាសន្ិសីទទូមៅដខមេសាឆ្នាំ

២០០៨។

រនបៀប

ទទួលរាៃទរីបនាទាល់

ចយមលើយមក្ រីថ្នាក់�ឹកនាំសាសនាចម្ក

យដាយខអលយ�ើរ

ដាលលឈិៃយអកអូក

ក្នុងកូរ៉ុមននពួកសាវកែប់

ពមីរនាក់

យ្ើអ្នករាៃអៃុវ្្យោលរោរណ៍

យៃរះយដាយរយបៀបោ?

ខ្នុំមានទមីបនាទាល់អំពមីសាសនាច្បកននះ។

វាបាននកើែនឡើងតាមរយៈការបំផុសគំនិែ

និងការពលិកម្និងការអានបពះគម្មីរជា

បបចាំនថងៃ។នហើយនៅនពលអ្កមានទមីបនាទាល់

ផ្ទាល់ខ្បួនននាះអ្កនឹងយល់នេើញនហើយសាតាប់

ឮនរឿងនានាកាន់ដែអសាចារ្យ។

សសានណាន់នមើនរៀអិមរែ្ឋខូឡលូរា៉ែូស.រ.អា



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ៥៥

យ
ុវវ័យ

ច្ំនៅនឹងនគាលនៅ

ម្បសិននបើ	អ្នក	ធាលាប់	នរើល	ការណ៍អាសគគារ	អ្នក	គតូវបាន	នលើក	េរឹកចិត្ត	ឲ្យ	«	ហសវងរក	

ជុំនរួយ	ហដល	អ្នក	គតូវការ	។	ឪព្ុក	មាតោយ	និង	ប៊មីស្សព្	របស់	អ្នក	អាច	ជរួយ	អ្នក	ឆ្លងកាត់	

ជុំហាន	ដ៏	ចាុំបាច់	នដើរ្បី	ហគបចិត្ត	និង	នាុំ	អ្នក	នចញ	ព្ី	េមាលាប់	ដ៏	បុំផ្លិចបុំ្លាញ	ននះ	»	(	មដើេ្ីកមាលាំង

មនយរុវជន	[	ឆ្នាុំ	2011	]	េុំព្័រ	12	)	។

គបសិននបើ	អ្នក	ឈប់	នរើលការណ៍	អាសគគារ	នោយ	ខ្លលួន	អ្នក	ន�ើយ	សុំណួរ	្ ឺព្ុុំ	ហរន	ថា	នតើ	

អ្នក	នៅហត	ឬ	រិន	នៅហត	«	តគរូវ	ឲ្យ	»	និយាយ	ជាររួយ	ប៊មីស្សព្	របស់	អ្នក	អុំព្ី	នរឿង	ននាះ		នេ	។	

សុំណួរ	ហដល	គតូវ	សរួរ	ននាះ	្ ឺ	ថា	«	ន�តុអវី	ខ្នុុំ	េិន	និយាយ	អុំព្ី	នរឿង	ននះ	ជាររួយ	ប៊មីស្សព្	របស់	

ខ្នុុំ	?	»	វា	ព្ិតជា	គាមាន	្ ុណ	វិបត្តិ	ចុំនពាះ	នរឿង	ននាះ	នេើយ	។	គាត់	នរឹង	យល់	ន�ើយ	នលើក	េរឹកចិត្ត	

ន�ើយ	គាត់	នរឹង	នព្ញចិត្ត	ចុំនពាះ	ការខិតខុំ	ហដល	អ្នក	បាន	នធវើ	នដើរ្បីនបាះបង់	អុំនព្ើ	បាប	កាល	ព្ី	

អតីតកាល	របស់	អ្នក	។	ប៊មីស្សព្	អាច	ជរួយ	អ្នក	នោះគសាយ	នូវ	ចរ្ងល់	នានា	ហដល	អ្នក	ធាលាប់	មាន	

ព្ីរុនៗ	ទាក់េង	នរឹង	ភាព្សក្តិសរ	របស់	អ្នក	ន�ើយ	ខវល់ខាវាយ	យា៉ាង	ខាលាុំង	អុំព្ី	ការហគបចិត្ត	របស់	

អ្នក	។	ន�ើយ	គាត់	អាច	ជរួយ	អ្នក	ឲ្យ	ព្គងរឹង	នសចក្តីជុំននឿ	គព្រទាុំង	េុកចិត្ត	នលើ	គព្ះនយស៊ូវគ្ីស្	

និង	ព្លិករ្ធរួន	របស់	គេង់	។	សគមាប់	ន�តុផល	គសនដៀង	គានា	ននះ	អ្នក	ក៏្រួរហត	្ ិត	អុំព្ី	

ការព្ិភាកសា	ជាររួយ	ឪព្ុក	មាតោយ	របស់	អ្នក	ផងហដរ	។	◼

យយើ
ង	គតូវបាន	គរាស់	បញ្ជា	ឲ្យ	អភ័យ	នទាស	អ្នក	ដវេ	ន�ើយ	

េុក	ឲ្យ	ការវិនិច្័យ	ចុងនគកាយ	នៅនលើ	គព្ះ	(	សូរនរើល	

្.	និង	ស.	64:9–11	)	ប៉ុហន្ត	វា	ព្ុុំ	ហរនមាន	ន័យ	ថា	ជាការ	

អនុនគគាះ	ចុំនពាះ	អុំនព្ើ	បាប	នេើយ	។	គបសិននបើ	នយើង	នៅ	ហក្បរ	អ្នក	

ហដល	កុំព្ុង	ពាក់ព្័ន្	នរឹង	ឥរិយាបថ	ហដល	នពារនព្ញ	នោយ	អុំនព្ើ	

បាប	ននាះ	នយើង	្ ប្បី	នធវើ	ជា	ព្ន្លឺដល់	ព្រួកន្	ន�ើយ	ឈរ	យា៉ាង	រឹងបុរឹង	

ចុំនពាះ	អវី	ហដល	គតូវ	។	យា៉ាង	នហាច	ណាស់	ការណ៍	ននះ	មានន័យ	

ថា	នធវើ	ជា	្ ុំរូ	ល្អ	នោយ	ព្ុុំ	ពាក់ព្័ន្	ខ្លលួន	នយើង	នៅក្ននុង	អុំនព្ើ	បាប	ន�ើយ	

ព្ុុំ	បនណាតាយ	ខ្លលួន	នយើង	ឲ្យ	ស្ថិត	ក្ននុង	សាថានភាព្	ឬ	គកុរ	រនុស្ស	ហដល	

មាន	ចិត្ត	សង្ស័យ		។	ប៉ុហន្ត	នតើ	នយើង	្ ប្បី	ចង្អនុល	គបាប់	អុំព្ី	ឥរិយាបថ	

អាគកក់	របស់	រនុស្ស	នដើរ្បី	ឲ្យ	ព្រួកន្	ដរឹងអុំព្ី	គករឹត្យវិន័យ	របស់	គព្ះ	

និង	នគាលជុំ�រ	របស់	នយើង	ចុំនពាះ	គករឹត្យវិន័យ	ទាុំងននាះ	ហដរឬ	នេ	?		

គបសិននបើ	នយើង	្ រួរ	គបាប់	ហរន	នតើ	នយើង	្ រួរនធវើ	វា	នៅ	នព្ល	ណា	និង	

រនបៀប	ណា	?

ចនរ្លើយ	ននាះ	គបហ�ល	វា	អាគស័យ	រារ	សាថានភាព្	អាគស័យ	

នលើ	េុំនាក់េុំនង	ហដល	នយើង	មាន	ជាររួយ	រនុស្ស	ហដល	នយើង	

ទាក់េង	និង	ចុំនណះ	ដរឹង	របស់	ព្រួកន្	អុំព្ី	គករឹត្យវិន័យ	របស់	គព្ះ	។	

ឧទា�រណ៍	ការនិយាយ	ររួយ	េល់	នរឹង	ររួយ	ជាររួយ	សមាជិក	

គ្រួសារ	និង	រិត្តភក្តិ	ស្និេ្សានាល	វា	គបនសើរ	ជាង	ការគបាប់	រនុស្ស	

នៅ	ក្ននុង	បន្ប់	ទាុំងអស់	អុំព្ី	បុ្្គល	ហដល	គតូវហត	ហគបចិត្ត	។	សូរ	

ហសវងរក	ការបុំផុស	្ ុំនិត	ព្ី	គព្ះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	។	គេង់	អាច	ដរឹកនាុំ	

ពាក្យសរ្តី	និង	េនងវើ	របស់	អ្នក	គបនយាជន៍	ឲ្យ	អ្នក	អាច	បង្ហាញ	

នូវ	តុល្យភាព្	គតរឹរគតូវ	វន	នសចក្តីគសឡាញ់	ការអត់ឱន	និង	

ការរាុំងចិត្ត	ខាជាប់ខជលួន	នៅ	នរឹង	បេោឋាន	របស់	គព្ះអមាចាស់	។	◼

យ្ើែ្ញំអាច្ លឹងខ្លងរវាង

រោរមឈិៃវិៃឈិច្័យអ្នក�នទៃឈិងរោរ

មឈិៃអៃុយម្ោរះចំយពារះអំយ្ើរាបរាម

រយបៀបោ?

ម្បសឈិៃយបើែ្ញំឈប់យមើលរោរណ៍អាសម្ោមយដាយែលលួៃ

ឯងយហើយយ្ើែ្ញំយៅខ្ម្្ូវៃឈិយយយរឿងយនារះម្រាប់

ប៊ីស្្របស់ែ្ញំយទៀ្ឬ?



៥៦ លមីអាហូណា



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ៥៧

យ
ុវវ័យ

កាល	ព្ី	ខ្នុុំ	នៅ	នក្ង	ជរួន	កាល	ខ្នុុំ	បាន	នធវើ	នលង	ថា	ខ្នុុំ	ជា	រារា	កីឡាករ	។	

ខ្នុុំ	នធវើ	ព្ុត	ថា	អាច	នហាះន�ើរ	បាន	។	ខ្នុុំ	នធវើ	នលង	ថា	ខ្នុុំ	ជា	យក្ស	។	ខ្នុុំ	

រីករាយ	នរឹង	ជីវិត	របស់	ខ្នុុំ	នទាះបី	ខ្នុុំ	ទាប	ព្ុុំ	អាច	នហាះន�ើរ	បាន	ន�ើយ	

មាន	សរត្ថភាព្	នលង	កីឡា	បាន	ហត	បន្តិចបន្តលួច	ក្តី	។	ប៉ុហន្ត	ការនធវើ	នលង	ទាុំងននះ	

ព្ិតជាសបបាយ	ណាស់	។	ខ្នុុំ	រីករាយ	នរឹង	បេព្ិនសាធន៍	នផ្សងៗ	នទាះបីវា	គគាន់ហត	

ជា	ការគសនរើលគសវរ	របស់	ខ្នុុំ	ក្តី	។	ខ្នុុំ	្ ិត	ថា	ននាះ	ន�ើយ	ជា	រូលន�តុ	ហដល	រនុស្ស	

ជានគចើន	ចូលចិត្ត	ព្ុត	នធវើ	នលង	។

និយាយ	អុំព្ី	ការព្ុតនធវើ	នលង	ននះ	នយើង	ជា	ព្រួកបរិសុេ្	វថ្ង	ចុងនគកាយ	ចូលចិត្ត		

ចូលររួរ	ក្ននុង	សករ្ភាព្	នដើរ	គតរួសគរាយ	ណាស់	។	នយើង	ពាក់	សនរ្លៀកបុំពាក់ព្រួក		

អ្នកគតរួសគរាយ	(	គបហ�ល	)	នយើង	អូស	រនេះ	របស់	ព្រួក	អ្នកគតរួសគរាយ	(	គបហ�ល	)	

នយើង	បរិនភា្	អាហារ	របស់	អ្នក	ព្រួកអ្នកគតរួសគរាយ	(	គបហ�ល	ជា	រិនដូច	ទាុំងគសុង		

នេ	)	។	នយើង	បាន	ខិតខុំ	យា៉ាង	ខាលាុំង	នដើរ្បី	នធវើ	ព្ុត	ជា	ព្រួកអ្នកគតរួសគរាយ	។	នរឿង	ហដល		

អសាចារ្យ	ននាះ	្ ឺថា	នយើង	ព្ុុំ	ចាុំបាច់	នធវើ	ព្ុត	នេើយ	។	មយើងគឺជាពួកអ្កកតួសកតាយ

�ួចមៅមេើយ។

គបធាន	ថូមា៉ាស	នអស	រ៉នសុន	បាន	មាន	គបសាសន៍	ថា	«	នដើរ្បី	នធវើ	ជា	ព្រួក	បរិសុេ្	

វថ្ង	ចុងនគកាយ	្ឺ	គតូវ	នធវើ	ជា	អ្នក	គតរួសគរាយ	ដ្បិត	និយរន័យ	វន	ពាក្យ	ថា	អ្នក	គតរួសគរាយ	

្ឺ	ជា	‹	រនុស្ស	ហដល	នដើរ	នៅ	រុន	នដើរ្បី	នរៀបចុំ	ឬ	នបើក	ផ្លូវ	សគមាប់	រនុស្ស	ដវេ	នេៀត	ឲ្យ	នដើរ	

រារ	›	»	។ 1	គបធាន	រ៉នសុន	បាន	បនគងៀន	ព្រួកនយើង	រាររយៈ	គបសាសន៍	និង	េនងវើ	

របស់	នោក	អុំព្ី	រនបៀប	នធវើ	ជា	អ្នកគតរួសគរាយ	ដ៏	ព្ិត	៖

យដាយយអើរ៉ុៃអឈិលខវ៉ស

ការិយល័យបបវែតែិសាបសតែរបស់សាសនាច្បក

នែើម្រីនធវើជាពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងន្កាយេឺ

្្ូវដ្នធវើជាអ្នក្្ួស្រាយ។

�ំយណើរម្្ួសម្រាយរបស់អ្នក—


�ំយណើរ្ ឈិ្ម្រា
ក�្ុំខ

មៃម្ប�
ឈិ្យឡើយ

«	នយើង	នដើរ	រារ	ោន	វន	អ្នក	គតរួសគរាយ	ដ៏	អសាចារ្យ	បុំផុត	—	្ឺ	គព្ះអង្គសន្ង្រះ			

—	ហដល	គេង់	បាន	យាង	រុន	ន្	នោយ	បង្ហាញ	ដល់	នយើង	នូវ	មាគា៌ា	នដើរ្បី	នដើរ	រារ	។

គេង់	បាន	អនញជើញ	ថា	‹	ចូរ	រក	រារ	ខ្នុុំ	›	»	។ 2

ចូ�េក.	.	.	តាេ.	.	.	ខ្ុ	ំ។	គព្ះបន្ូល	ដ៏	សារញ្ញ	ននះ	អាច	ជរួយ	នយើង	ឲ្យ	កាលាយ	ជា	

អ្នកគតរួសគរាយ	ព្ិត	គបាកដ	។

ចូរ	នរើល	គព្ះបន្ូល	ទាុំងននះ	ក្ននុង	េស្សនវិស័យ	ររួយ	អុំព្ី	ព្រួកអ្នកគតរួសគរាយ	ររួយ	

ចុំនរួន	នា	សរ័យ	េុំននើប	ហដល	ថ្ីៗ	ននះ	ព្រួកន្	បាន	ចូលររួរ	ក្ននុង	សករ្ភាព្	

នដើរ	អ្នកគតរួសគរាយ	របស់	នស្តក	។
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៥៨ លមីអាហូណា

«ចូរមករាមែ្ញំ»
ពាក្យ	ថា	ចូ�េក	្ឺ	ជា	ការអនញជើញ	ររួយ	។	ពាក្យ	

ននះ	ផ្តល់	នយាបល់	ឲ្យ	ប្តូរ	ព្ី	កហន្លង	ររួយ	នៅ	កហន្លង	ររួយ	

នេៀត	។	នថនលើរ	នអ	សារល់	យា៉ាង	ចបាស់	អុំព្ី	អត្ថន័យ	វន	

ពាក្យ	ននះ	។

នថនលើរ	សបបាយចិត្ត	មាន	អុំណរ	ន�ើយ	នពារនព្ញ	

នោយ	គព្ះវិញ្ញាណ	ប៉ុហន្ត	គាត់	នរឹង	គបាប់	អ្នក	យា៉ាង	នលឿន	

ថា	ពាក្យ	ទាុំង	ននាះ	ព្ុុំ	បាន	នធវើ	ឲ្យ	គាត់	យល់	នេើយ	កាល	

ព្ីព្ីរ	ឆ្នាុំ	កន្លង	នៅ	។	ឥេូវ	ននះ	គាត់	បាន	ប្តូរ	នៅ	កហន្លង	

ររួយ	នផ្សងនេៀត	ទាុំង	ខាង	វិញ្ញាណ	និង	ខាង	រូបកាយ	។	

គាត់	្ ឺ	ជា	អ្នកគតរួសគរាយ	។

គាត់	និយាយ	ថា	«	ខ្នុុំ	ធាលាប់	នធវើ	ជា	អ្នក	គតរួសគរាយ	ក្ននុង	

ជីវិត	ខ្នុុំ	នោយសារ	ខ្នុុំ	្ ឺ	ជា	អ្នក	ហគបចិត្ត	នជឿ	ថ្ី	។	ន�ើយ	

ដុំនណើរ	របស់	ខ្នុុំ	្ ឺ	ជា	ដុំនណើរ	ររួយ	ដ៏	អសាចារ្យ	។	ខ្នុុំ	មាន	

អាររ្ណ៍	ថា	វា	្ ឺ	ដុំនណើរ	ក្ននុង	ជីវិត	ថ្ី	ររួយ	ទាុំងគសុង	។	

ន�ើយ	នៅនព្ល	នយើង	ចាប់	យក	ជុំហាន	ននាះ	នៅក្ននុង	

ដុំនណើរ	របស់	នយើង	ននាះ	អព្្ភូតន�តុ	នរឹង	នកើត	នេើង	»	។

នថនលើរ	ព្ុុំ	គគាន់ហត	យល់	ដរឹង	អុំព្ី	ការអនញជើញ	ឲ្យ	

រក	ប៉ុនណាណះ	នេ	—គាត់		ហថរទាុំង	ដរឹង	អុំព្ី	គបភព្	វន	

ការអនញជើញ	ននាះ	ផងហដរ	។	គាត់	បាន	សនងកត	ន�ើញ	

ថា	«	នៅក្ននុង	ព្ិភព្នោក	នយើង	ននះ	នយើង	ព្ុុំ	បាន	យក	

ចិត្ត	េុក	ោក់	អុំព្ី	អវី	ហដល	នាុំ	នយើង	រក	កាន់	ហផនដី	ននះ	

នេើយ	ហរន	នេ	?	នយើង	ន្តោត	ចិត្ត	េុក	ោក់	នៅក្ននុង	រុខរបរ	

របស់	នយើង	និង	បនច្ចកវិេយា	ន�ើយ	សារលិខិត	ររួយ	ហដល	

ហាក់ដូច	ជា	សុំខាន់	ចុំនពាះ	ខ្នុុំ	ននាះ	្ ឺ	ការោក់	គព្ះគ្ីស្	

ជា	អាេិភាព្	េីររួយ	។	នយើង	្ ប្បី	នធវើ	រារ	្ ុំរូ	របស់	ព្រួក	

អ្នកគតរួសគរាយ	ហដល	ព្រួកន្	បាន	នធវើ	្ ឺ	—	[	ព្រួកន្	]	

បាន	ន្តោត	សុំខាន់	នលើ	គព្ះគ្ីស្	»	។

តាេ	្ឺ	ជា	ការអនញជើញ	ររួយ	នផ្សង	នេៀត	។	នៅក្ននុង	

សករ្ភាព្នដើរគតរួសគរាយ	អ៊មីធិន	ជី	បាន	េេរួល	

ការយល់	ដរឹង	កាន់ហត	ចបាស់	អុំព្ី	ពាក្យ	ននះ	។	គាត់	

បាន	ហថ្លង	ថា	«	ជរួនកាល	ខ្នុុំ	គាមាន	អាររ្ណ៍	ល្អ	នេើយ	

នៅ	ក្ននុង	សករ្ភាព្	នដើរ	គតរួសគរាយ	ឬ	ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	

ហាក់	ដូចជា	បាក់េរឹកចិត្ត	»	។	ប៉ុហន្ត	ខ្នុុំ	ក៏	បាន	ដរឹង	ថា	

អ្នកគតរួសគរាយ	ក៏	មាន	អាររ្ណ៍	ហបប	ននាះ	ផងហដរ	»	។

អ៊មី	ធិន	ធាលាប់	ឆ្ងល់	ព្ី	រូលន�តុ	ហដល	ព្រួក	

អ្នកគតរួសគរាយ	ព្ីជុំនាន់	នដើរ	មាន	ឆន្ៈ	នធវើ	អវី	ហដល	

ព្រួកន្	បាន	នធវើ	។	គាត់	និយាយ	ថា	«	ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	

ថា	ខ្នុុំ	អាច	នរឹង	ចុះចាញ់	។	ប៉ុហន្ត	នព្ល	ខ្នុុំ	្ ិត	អុំព្ី	នរឿង	

ននាះ	ខ្នុុំ	ហាក់ដូច	ជា	ដរឹង	ថា	នោយសារ	ព្រួកន្	គសឡាញ់	

គព្ះអង្គសន្ង្រះ	ន�ើយ	ព្រួកន្	មាន	នសចក្តីសង្ឃរឹរ	ថា	

ព្រួកន្	អាច	ហគបកាន់ហត	គបនសើរ	នេើង	រាររយៈ	គេង់	។		

ខ្នុុំ	ក៏	ចង់	សាកល្បង	នធវើ	ហបបននាះ	ហដរ	»	។

ព្ីរុន	អ៊មីធិន	ចូលររួរ	សករ្ភាព្	ការនធវើ	ដុំនណើរ		

ននះ	គាត់	បាន	អាន	នរឿង	អុំព្ី	ព្រួកអ្នក	គតរួសគរាយ		

កាល	ព្ី	ជុំនាន់	នដើរ	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	មាន	េុំនាក់		

េុំនង	ជាររួយ	ព្រួកន្	ន�ើយ	គតូវបាន	បុំផុស	្ ុំនិត		

នោយសារ	នសចក្តីជុំននឿ	របស់	ព្រួកន្	ក្ននុងការនធវើរារ		

គព្ះនយស៊ូវគ្ីស្	។	ន�ើយ	ឥេូវ	ននះ	នតើ	អ៊មីធិន	កុំព្ុង		

នធវើ	អវី	?	គាត់កុំព្ុង	នរៀបចុំ	ខ្លលួន	េេរួល	ការនៅ	បនគរើ		

ជា	អ្នកផ្សព្វផសាយ	សាសនា	នព្ញ	នមា៉ាង	។	នោយ		

នគារព្	រារ	ការេូនាមាន	របស់	គបធាន	រ៉នសុន	គាត់		

កុំព្ុង	នគតៀរ	ខ្លលួន	បង្ហាញ	អ្នកដវេ	អុំព្ី	មាគា៌ា	ហដល	គតូវ		

នដើរ	រារ	។

នតើ	នយើង	្ រួរហត	រក	ព្ីណា	?	នតើ	នរណា	ហដល	នយើង	

្រួរហត	នដើរ	រារ	?	គព្ះអង្គសន្ង្រះ	គបាប់	នយើង	ថា	៖	«	ចូរ	

រក	រារ	ខ្ុំ»	(	លូកា	18:22	ការ	្ ូស	បញ្ជាក់	បាន	

បហន្ថរ	)	។	នៅនព្ល	ហារ៉ូនី	បាន	នចញ	ព្ី	ផ្ះ	នដើរ្បី	

ចូលររួរ	ការនធវើ	ដុំនណើរ	ននាះ	នាងបាន	ន�ើញ	ជុំនរួយ	របស់	

គព្ះអមាចាស់	នៅក្ននុង	បេព្ិនសាធន៍	របស់	នាង	។		

នាង	បាន	ដរឹង	ថា	នាង	កុំព្ុង	នដើរ	រារ	គេង់	។

ផ្លូវ	នធវើ	ដុំនណើរ	របស់	ហារ៉ូនី	នៅ	កាន់	សករ្ភាព្	នធវើ	

ដុំនណើរ	របស់	នស្តក	ខុស	ព្ី	ផ្លូវ	នធវើ	ដុំនណើរ	របស់	អ្នកដវេ	

នេៀត	។	ក្ននុង	វ័យ	15	ឆ្នាុំ	នាង	បាន	ដរឹង	ថា	ខ្លលួន	មាន	

ជុំងឺរហា	រីកហស្បក	ក្ននុង	សណាឋាន	ដ៏	កគរ	នកើត	មាន	ររួយ	។	

នាង	ព្ុុំ	អាច	ចូលររួរ	ក្ននុង	សករ្ភាព្	នធវើ	ដុំនណើរ	របស់	នស្តក	

នាង	បាន	នេើយ	។	នាង	បាន	និយាយ	ថា	«	ខ្នុុំ	ព្ិត	ជា	

សាតោយ	ខាលាុំង	ណាស់	»	។

បរួន	ឆ្នាុំ	នគកាយ	រក	នៅនព្ល	នស្តក	របស់	នាង		

បាន	គបកាស	អុំព្ី	សករ្ភាព្	នធវើ	ដុំនណើរ	ររួយ	នេៀត		

ននាះ	ហារ៉ូនី	បាន	ជា	សះនស្បើយ	ព្ី	ជុំងឺ	រហារីក	

ននាះ	។	ប៉ុហន្ត	កាល	នាង	អាយុ	19	ឆ្នាុំ	នាង	បាន	្ ិត	

ថា	នាង	ព្ុុំអាច	ចូលររួរ	សករ្ភាព្	ននាះ	បាន	នេើយ	។	

នគកាយ	រក	នាង	េេរួល	ការនៅ	ឲ្យ	ចូលររួរ	នោយ	នធវើ	ជា	

អ្នកដរឹកនាុំ	សករ្ភាព្	ននាះ	។	នាង	បាន	និយាយ	ថា	

«	វា	្ ឺ	ជា	េីបនាទាល់	ររួយ	សគមាប់	ខ្នុុំ	ថា	គព្ះអមាចាស់	គជាប	

ដរឹង	ថា	ព្រួកនយើង	ជា	នរណា	ន�ើយ	គេង់	គជាបដរឹង	អុំព្ី	

បុំណងគបាថានា	វន	ដរួងចិត្ត	របស់	នយើង	ន�ើយ	គបសិននបើ	

បុំណង	ននាះ	សុចរិត	ន�ើយ	ល្អ	ននាះ	គេង់	នរឹង	គបទាន	ព្រ	

ដល់	នយើង	»	។

ហារ៉ូនី	បាន	ផ្តល់ការេូនាមាន	នដើរ្បី	ជរួយ	ព្រួកនយើង	

នៅនព្ល	នយើង	ជរួប	នរឹង	ការសាកល្បង	៖	«	ចុំនពាះ	អស់	

អ្នក	ហដល	កុំព្ុង	ជរួប	ការលុំបាក	ខ្នុុំ	សូរ	និយាយ	ថា	ចូរ	

ព្រឹងហផ្អក	នលើ	គព្ះអមាចាស់	ចុះ	។	គេង់	្ ង់	នៅេីននាះ	នដើរ្បី	

ជរួយ	អ្នក	។	គេង់	គសឡាញ់	នយើង	ន�ើយ	គេង់	នរឹង	ព្ុុំ	

ឲ្យ	នយើង	បរាជ័យ	នេើង	។	នយើង	គតូវ	នឈាង	វដ	នយើង	

នៅ	រក	គេង់	ន�ើយ	គេង់	នរឹង	ជរួយ	នយើង	នៅក្ននុង	ដុំនណើរ	

គតរួសគរាយ	របស់	នយើង	»	។

ន្នល
ើនអ

អ៊ីធិន
ជរី

ហាមែូនរីសី៊



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ៥៩

យ
ុវវ័យ

អ្នកអាចរោលាយជាអ្នកម្្ួសម្រាយ

គបសិននបើ	អ្នក	ព្ុុំធាលាប់	ចូលររួរ	សករ្ភាព្	នដើរ	គតរួសគរាយ	នេ		

អ្នក	នៅហត	អាច	នធវើ	ជា	អ្នកគតរួសគរាយ	។	អ្នក	ព្ុុំ	ចាុំបាច់	គតូវ	ពាក់ររួក	

ឬ	អូស	រនេះ	រុញ	នេើយ	។	អ្នក	គគាន់ហត	នធវើ	រារ	គព្ះនយស៊ូវគ្ីស្	

ដូច	ព្រួក	អ្នកគតរួសគរាយ	កាល	ព្ី	ជុំនាន់	នដើរ	បាន	នធវើ	។	ដូច	គបធាន	

រ៉នសុន	បាន	មាន	គបសាសន៍	ថា	ការនធវើ	ហបប	ននាះ	អ្នក	នរឹង	កាលាយ	ជា	

«	រនុស្ស	ហដល	នដើរ	នៅ	រុន	នដើរ្បីនរៀបចុំ	ឬ	នបើក	ផ្លូវ	សគមាប់	រនុស្ស	

ដវេ	នេៀត	ឲ្យ	នដើរ	រារ	»	។

គបសិននបើ	អ្នក	មាន	ឱកាស	ចូលររួរ	សករ្ភាព្	នដើរ	គតរួសគរាយ		

សូរ	រីករាយ	នរឹង	សករ្ភាព្	ននាះ	ចុះ	!	ន�ើយ	នៅនព្ល	សករ្ភាព្	

ននាះ	ចប់	ន�ើយ	អ្នក	េុក	រនេះ	របស់	អ្នក	នៅ	ររួយ	កហន្លង	ចូរ	កុុំ	នភ្លច	

េីបនាទាល់	អុំព្ី	ការគតរួសគរាយ	របស់	អ្នក	ហដល	មាន	ក្ននុង	សករ្ភាព្	

ននាះ	នេើយ	។	សូរ	នាុំ	យក	េីបនាទាល់	ននាះ	រក	ជាររួយ	អ្នក	។

អ្នក	្ ឺ	ជា	អ្នកគតរួសគរាយ	ដ៏	ព្ិតគបាកដ	អ្នកគតរួសគរាយ	នា	

សរ័យ	េុំននើប	ននះ	។	ជាររួយ	នរឹង	អ្នក	គតរួសគរាយ	ដ៏	អសាចារ្យ	បុំផុត	

្ឺ	—	គព្ះអង្គសន្ង្រះ	—	ជា	រ្្គនុនេ្សក៍	របស់	អ្នក	ននាះ	អ្នក	នរឹង	

េេរួល	បាន	នជា្ជ័យ	ជា	គបាកដ	!	◼
កំណ្់ចំោំ

	 1.	ថូមា៉ាស	នអស	រ៉នសុន	«	True to the Faith of Our 
Forefathers	»	Liahona,	ហខ	កកកោ	ឆ្នាុំ	2016	េុំព្័រ	4	

ការដកគសង់	The Compact Edition of the Oxford English 
Dictionary	(	ឆ្នាុំ	1971	)	«	pioneer	»	។

	 2.	ថូមា៉ាស	នអស	រ៉នសុន	«	True to the Faith of Our 
Forefathers	»	េុំព្័រ	4–5	។

នែើម្មីជួបនថនលើ,អស៊ីធិននិងហាម៉ូនមីនិងអ្កបែួសបតាយែនទនទៀែ

ក្នុងសម័យទំននើបននះសូមនមើលវីនែអូននះនៅនគហទំព័រ

lds. org/ go/ pioneer717.

អ្កអាច្អាននរឿងរបស់ពួកអ្កបែួសបតាយនៅនគហទំព័រ

lds. org/ go/handcart717.

អ្នកម្្ួសម្រាយ—�ូៃរាខាង

វិញ្ញាណរបស់យយើង

«ខ្នុំគាមានែូនតានៅក្នុងច្ំនណាម

អ្កបែួសបតាយសែវែ្រ៍ទមី១៩

នឡើយ។ប៉ុដនតែចាប់តាំងពមីនថងៃ

ែំបូងដែលខ្នុំកាលាយជាសមាជិក

សាសនាច្បកននះខ្នុំមានអារម្ណ៍

ថាខ្នុំមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិែស្ិទ្

នៅនឹងអ្កបែួសបតាយពមីជំនាន់

នែើមននាះដែលបាន�្ងកាែ់

វាលទំនាប។ពួកនគគឺជាែូនតា

ខាងវិញ្ញាណរបស់ខ្នុំនហើយពួកនគ

ក៏ជាែូនតាខាងវិញ្ញាណសបមាប់

សមាជិកមានាក់ៗនិងបគប់រូបនន

សាសនាច្បកផងដែរ»។

បបធានន�ៀនថើរនអសវែអុជែូហវែទមីបបឹកសាទមីពមីរ

នៅក្នុងគណៈបបធានទមីមួយ« The Global 
Church Blessed by the Voice of 
the Prophets»Liahona,ដខវិច្្ិកាឆ្នាំ

២០០២ទំព័រ១០។



៦០ លមីអាហូណា



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ៦១

យ
ុវវ័យ

បកុរ	យុវនារី	មាន	ចិត្ត	រំនភើប	ជាខាលាុំង	។	រារ	ព្ិត	នៅ	សមាជិក	នៅ	េូទាុំង	វរួដ	ក្ននុង	

គបនេស	បារាុំង	ភា្	ខាង	ត្បូង	មាន	ចិត្ត	រំនភើប	ជា	ខាលាុំង	។	នដើរ្បី	នលើកករ្ពស់	

ឲ្យ	មាន	សារ្្គី	ភាព្	កាន់ហត	គបនសើរ	នេើង	ននាះ	ថានាក់ដរឹកនាុំ	បាន	នគគាង	

សករ្ភាព្	សង្គរ	វរួដ	ររួយ	នោយ	មាន	េេរួល	ទាន	អាហារ	និង	ការករសាន្ត	។	នោយ	

ដរឹង	ថា	គកុរ	ប៊មីវ�	វរ៉នរ៉ត	និង	េូរ៉ល	បាន	នរៀន	នគចៀង	ចនគរៀង	និង	រាុំ	ររួចជា	នគសច	

អុំេនុង	នព្ល	វន	សករ្ភាព្	របស់	ព្រួកន្	ននាះ	ថានាក់	ដរឹកនាុំ	បាន	អនញជើញ	ព្រួកន្	ឲ្យ	ផ្តល់	

ការសហរ្តង	នានព្ល	ោងាច	ររួយ	។

ដូនចានាះ	ន�ើយ	យុវនារី	នៅក្ននុង	វរួដ	ននាះ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	ខុំ	គបរឹងហគបង	ហាត់	—	្ឺ	គ្ប់	គានា	

ទាុំង	អស់	នលើកហលង	ហត	មានាក់	ប៉ុនណាណះ	។	មា៉ាណុន	ព្ុុំ	អាច	សហរ្តង	បាន	នេើយ	។	គាត់	

កុំព្ុង	េេរួល	ការព្យាបាល	ជុំងឺ	រហារីក	អស់	រយៈនព្ល	ជាង	ព្ីរ	ឆ្នាុំ	ន�ើយ	។

មា៉ាណុន	ស៊មី	អាយុ	16	ឆ្នាុំ	នៅ	ហត	អាច	ចូលររួរ	គបជុុំ	និង	សករ្ភាព្	នានា	រារ	

លេ្ភាព្	ហដល	នាង	អាច	នធវើ	បាន	ន�ើយ	នាង	ហតងហត	ហចកចាយ	សានារ	ញញរឹរ	ដ៏	ររួសរាយ	

នទាះបី	ជា	នាង	កុំព្ុង	ជរួប	នូវ	ឧបស្្គ	ក្តី	។	ប៉ុហន្ត	អុំេនុង	នព្ល	េេរួល	ការព្យាបាល	នោយ	

ចាក់	្ ីរី	ជរួនកាល	គាត់	នខសាយ	ព្ុុំ	អាច	នធវើ	អវី	បាន	នេើយ	នគ្	ហត	ព្ី	នដក	ប៉ុនណាណះ	។	

សមាជិក	វរួដ	បាន	តរ	អាហារ	និង	អធិសាឋាន	ជា	នគចើន	ដង	សគមាប់	គាត់	។	គាមាន	នរណា	

មានាក់	រំព្រឹង	ថា	គាត់	រក	ហាត់	សរ	ឬ	រាុំ	បាន	នេើយ	។

ប៉ុហន្ត	គាត់	អាច	ចូលររួរ	េេរួល	ទាន	អាហារ	នព្ល	ោងាច	។	ដូនច្នះ	នតើ	ន�តុអវី	ព្ុុំ	អាច	នធវើ	

សករ្ភាព្	នា	ោងាច	ននាះ	សគមាប់	មា៉ាណុន	នៅ	?

ោងាច្ែ៏មានភកតែមីភាព

សមាជិក	គ្ប់	គានា	មាន	ក្តីរំនភើប	ចុំនពាះ	នយាបល់	ននាះ	។

អិរមា៉ា	នអស	អាយុ	16	ឆ្នាុំ	ព្ន្យល់	ថា	«	នយើង	ចង់	ឲ្យ	មា៉ាណុន	េេរួល	អាររ្ណ៍	

វន	នសចក្តីគសឡាញ់ព្ី	វរួដ	និង	ការគាុំគេ	ដល់	នាង	។	គបសិននបើ	វរួដ	របស់	នយើង	ចង់	មាន	

សារ្្គីភាព្	កាន់ហត	នគចើន	នតើ	មាន	វីធី	ណា	ហដល	គបនសើរ	ជាង	ការនធវើ	ការជាររួយ	គានា	នដើរ្បី	

បង្ហាញ	នសចក្តីគសឡាញ់	ចុំនពាះ	មា៉ាណុន	ននាះ	?	»

សមាជិក	វរួដ	ទាុំង	រូល	បាន	ចូលររួរ	នៅក្ននុង	ការនរៀបចុំ	។	គកុរគ្រួសារ	នានា	បាន	េេរួល	

ការចាត់រាុំង	ឲ្យ	នាុំ	យក	អាហារ	សគមាប់	នព្ល	ោងាច	សមា្រសន្ង្រះ	បាន	ជរួយ	នដរ	

សនរ្លៀកបុំពាក់	សហរ្ង	សគមាប់	យុវនារី	យុវរជ្ិរវ័យ	បាន	ផ្តល់	ការគាុំគេ	ហផ្នក	បនច្ចកនេស	

(	អ្្គីសនី	សុំនេង	និង	វីនដអូ	)	សគមាប់	ការហាត់សរ	និង	ការសហរ្តង	នលើក	ចុង	នគកាយ	

ន�ើយ	ព្រួក	បងប្អូន	គបុស	ខាង	បព្វជិតភាព្	បាន	ជរួយ	រនបៀបចុំ	តុ	និង	ន្អី	។

កិច្ចការ	ទាុំង	ននះ	បាន	នធវើ	ររួចជា	នគសច	នោយ	សមាជិក	វរួដ	ហដល	ព្រួកន្	រស់នៅ	ឆ្ងាយៗ	ព្ី	

គានា	នៅក្ននុង	តុំបន់	ដ៏	ធុំ	ននាះ	។	អាវអ៊មីអូឡា	វី	អាយុ	16	ឆ្នាុំ	និយាយ	ថា	«	យុវវ័យនៅក្ននុង	

ឱននះជាសកម្មភាពមួយដែលនោរនពញនដាយការកមសាន្្បកបនដាយការ

បគ្ហាញនូវនសចក្រី្សឡាញ់ែ៏ខាលាំងចំនោះយុវោរីរានាក់។

យដាយរីឆ្�អឈិមរ៉មៃរី

ទស្នាវែតែមីសាសនាច្បក
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មួយបទសបមាប់

មា៉ាណុន



៦២ លមីអាហូណា

វរួដ	មាន	ភាព្	ជិតស្និេ្	គានា	ខាង	វិញ្ញាណ	ប៉ុហន្ត	ព្រួកនយើង	រស់នៅ	ោច់	ឆ្ងាយ	ព្ី	គានា	ណាស់	។	

នយើង	ព្ុុំ	ន�ើញ	គានា	នៅ	សាោ	នរៀន	នេើយ	នោយសារ	ព្រួកនយើង	រស់នៅ	ក្ននុង	េីគកុង	នផ្សង	គានា	

ដូនច្នះ	ព្រួកនយើង	បាន	ខិតខុំ	យា៉ាង	ខាលាុំង	នដើរ្បី	គបាកដ	ថា	គាមាន	ព្រួក	នយើង	ណា	មានាក់	គតូវបាន	ព្ុុំ	

រាប់	រក	គានា	នេើយ	»	។

អ៊មីនកា	នអស	អាយុ	15	ឆ្នាុំ	និយាយ	ថា	«	នយើង	ក៏	បន្ត	ទាក់េង	គានា	គ្ប់	នព្ល	នយើង	

មាន	អុំណរ្ុណ	ចុំនពាះ	េូរសព្្	វដ	ណាស់	។	នយើង	បនគងៀន	គានា	នៅវិញ	នៅរក	នោយ	

ការហចកចាយ	នូវ	បេព្ិនសាធន៍	នផ្សងៗ	គានា	របស់	ព្រួកនយើង	។	នយើង	ដរឹង	ថា	នយើង	អាច	

ព្រឹងពាក់	គានា	បាន	ន�ើយ	នយើង	ព្យាយារ	នធវើ	ជា	្ ុំរូ	ល្អ	ដល់	គានា	នៅវិញនៅ	រក	»	។	យុវនារី	

ទាុំងននះ	ចូលចិត្ត	នៅ	ជាររួយ	គានាគ្ប់	នព្ល	ហដល	ព្រួកន្	អាច	នធវើ	បាន	បាន	រកន�ើញ	

ថា	ការហាត់សរ	សគមាប់	ការសហរ្តង	សគមាប់	អាហារ	នព្ល	ោងាច	ននាះ	បាន	ផ្តល់	នូវ	

ឱកាស	បហន្ថរ	នេៀត	ក្ននុង	ការ	ព្គងរឹង	រិត្តភាព្	កាន់ហត	ជិតស្និេ្	នេើង	។

អ៊មីនកា	ព្ន្យល់	ថា	«	ព្ីរុន	នយើង	ចាប់នផ្តើរ	ហាត់សរ	ខ្នុុំ	មាន	ការខាមាសនអៀន	។		

ខ្នុុំ	ខាលាច	ថា	ខ្នុុំ	នធវើ	ខុស	។	ប៉ុហន្ត	នៅនព្ល	នយើង	រាុំ	ជាគកុរ	ខ្នុុំ	បាន	េុក	ការខាមាសនអៀន	ននាះ		

ររួយ	អនន្លើរ	។	ខ្នុុំ	បាន	ដរឹង	ថា	វា	្ ឺ	ជា	នព្ល	ររួយ	នដើរ្បី	បង្ហាញ	សមាជិក	វរួដ	ថា	នយើង	បាន	

ខិតខុំ	ខាលាុំង	ប៉ុណាណ	»	។

សគមាប់	មា៉ាណុន	វិញ	មាន	ទាុំង	ការបនាទាប	ខ្លលួន	និង	ការអណិតអាសូរ	។		

នាង	និយាយ	ថា	«	នៅនព្ល	ព្រួកន្	បាន	គបាប់	ខ្នុុំ	អុំព្ី	ករ្វិធី	អាហារ	នព្ល	ោងាច	និង	

ការសហរ្តង	ននាះ	ន�ើយ	ថា	ខ្នុុំ	្ ឺ	ជា	នភ្ៀវ	កិត្តិយស	ខ្នុុំ	បាន	្ ិត	ថា	ខ្នុុំ	នរឹង	រិន	គតូវ	រំខាន	ន្	

នេើយ	នោយសារ	ព្រួកន្	ខិតខុំ	ជាខាលាុំង	សគមាប់	ខ្នុុំ	។	ន�ើយ	រយា៉ាង	វិញ	នេៀត	ខ្នុុំ	មាន	ចិត្ត	

រំនភើប	នដើរ្បី	នៅ	ចូលររួរ	ករ្វិធី	ននាះ	!	»

ការសដមតែងដែលនពារនពញនដាយកតែមីបសឡាញ់និងការគាំបទ

រិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	ករ្វិធី	នា	ោងាច	ននាះ	បាន	រក	ដល់	ន�ើយ	វា	្ ឺ	ជា	ឱកាស	ដ៏		

អសាចារ្យ	នដើរ្បី	ផ្តល់	នសចក្តីគសឡាញ់	និង	ការគាុំគេ	ដល់	មា៉ាណុន	។	អាវអ៊មីអូឡា		

និយាយ	ថា	«	គបាកដណាស់	អាហារ	មាន	រសជាតិ	ឆ្ងាញ់	ណាស់	។	ននះ	ន�ើយ	ជា	

គបនេស	បារាុំង	!	»

បនាទាប់រក	ការសហរ្តង	—		ហដល	នៅ	ថា	spectacle	ជា	ភាសា	បារាុំង	—		

្ឺ	អសាចារ្យ	ណាស់	។	ហល្បង	ករសាន្ត	ចនគរៀង	និង	ការរាុំ	បាន	នធវើ	ឲ្យ	េស្សនិកជន	មាន	

ភាព្រីករាយ	។	បនាទាប់	រក	យុវនារី	ហដល	ររួរគានា	ជាគកុរ	ចនគរៀង	បាន	ផ្តល់	នូវ	ការសហរ្តង	

ររួយ	ដ៏	អសាចារ្យ	។	ព្រួកន្	បាន	នផ្ើ	ចនគរៀង	ននាះ	ដល់	មា៉ាណុន	ជា	ចនគរៀង	ហដល	

អិរមា៉ា	បាន	និព្ន្	និង	ហតង	នោយ	ខ្លលួន	នាង	។	េុំនុកបេ	នៅក្ននុង	វ្្គ	បន្រ	បាន	បង្ហាញ	

នសចក្តីគសឡាញ់	និង	ការគាុំគេ	របស់	រនុស្ស	គ្ប់	គានា	ហដល	ចង់	ឲ្យ	មា៉ាណុន	ដរឹង	៖

សូេករុំចរុះចាញ់មឡើយ

មកោះមយើងមជឿជាក់មលើអ្ក

មេើយករុំម�លៃចថាខលៃលួនអ្កជាន�ណា

មកោះមយើងមជឿជាក់មលើអ្ក។

នៅនព្ល	គកុរ	យុវនារី	បាន	នគចៀង	ចនគរៀង	ននាះ	វា	ហាក់បីដូច	ជា	សមាជិក	គ្ប់	គានា	

នៅ	ក្ននុង	វរួដ	បាន	នគចៀង	រារ	យា៉ាងនហាច	ណាស់	បាន	នគចៀង	នៅក្ននុង	ចិត្ត	របស់	ព្រួកន្	។	

វា	ហាក់បី	ដូចជា	ចនគរៀង	ដ៏	សារញ្ញ	របស់	អិរមា៉ា	បាន	បង្ហាញ	អុំព្ី	រននាសនញ្ចតនា	

ដ៏	គជាលនគរៅ	នៅក្ននុង	ដរួងចិត្ត	របស់	ព្រួក	បរិសុេ្	វថ្ង	ចុងនគកាយ	នទាះជា	ព្រួកន្	រស់នៅ	

េីណា	ក្តី	—	ហដល	ជា	ចនគរៀង	ស្តីព្ី	ភាព្កាលាហាន	និង	ការអាណិតអាសូរ	គ្រួសារ	និង	

រិត្តភក្តិ	សារ្្គីភាព្	នសចក្ី	ជុំននឿ	និង	នសចក្តីសង្ឃរឹរ	និងការអធិសាឋានឥតឈប់	

បានឮដល់សាថានសរួ្៌	។

នគាលបុំណង	របស់	ថានាក់	ដរឹកនាុំ	នៅក្ននុង	ការនរៀបចុំ	សករ្ភាព្	សង្គរ	ននះ	្ឺ	នដើរ្បី	

មាន	សារ្្គីភាព្	នៅក្ននុង	វរួដ	។	ការគបារព្្	ករ្វិធី	នា	ោងាច	ននាះ	សគមាប់	មា៉ាណុន	ព្ុុំ	

គគាន់ហត	ជរួយ	ឲ្យ	សនគរច	បាន	នគាលនៅ	ននាះ	ប៉ុនណាណះ	នេ	វា	ហថរ	ទាុំង	បនងកើត	ឲ្យ	មាន	

សាមារតី	ដ៏	រឹងបុរឹង	ក្ននុងការគាុំគេ	ដល់	មា៉ាណុន	និង	គ្រួសារ	គាត់	គព្រ	ទាុំង	ការយល់	ដរឹង	

ថា	បុគត	គ្ប់	រូប	របស់	គព្ះ	សុំខាន់	។	អាវអ៊មីអូឡា	និយាយ	ថា	«	វា	្ ឺ	ជា	នគាលបុំណង	

របស់	សាសនាចគក	ក្ននុងការ	ជរួយ	ព្រួកនយើង	ឲ្យ	ខិត	កាន់ហត	ជិត	នរឹង	គព្ះវរបិរាសរួ្៌	និង	

គព្ះនយស៊ូវគ្ីស្	។	នយើង	ដរឹង	ថាព្រួកគេង់	គសឡាញ់	ព្រួកនយើង	ន�ើយ	ថា	ព្រួកនយើង	ព្ុុំ	នៅ	
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«បពះវិញ្ញាណបនតែអនញជើញឲ្យនយើងមានភាពកាន់ដែបបនសើរនហើយនឡើងបានកាន់ដែខ្ស់»។

ដអលន�ើរដលរីអរឡរិនក្នុងពួកច្ិែតែសិបនាក់សនិ្សមីទទូនៅដខែុោឆ្នាំ២០១៥។



ទរីម្កុងរិចម៉ៃ្រ�្ឋមឈិសសួរីន្ងៃទរី២ខែមឈិ្ុនាឆ្នាំ១៨៦២

«ម៉ា
រី	នតើ	កូន	នរើល	ន�ើញ	អវី	ខ្លះ	?	»	មាតោយ	ចុង	របស់	មា៉ារី	បាន	និយាយ	នោយ	

គសេន់	ព្ី	នលើហគ្	នោយ	កុំព្ុង	នដក	ឈឺ	។

មា៉ារី	និយាយ	នោយ	នរើល	នៅ	នគ្	រារ	បង្អលួច	ថា	«	ការគបយុេ្	គានា	ននាះ		

ហាក់បី	ដូច	ជា	រក	កាន់ហត	ជិត	ន�ើយ	»	។	ស្ង្ររ	ស៊មីវិល	អានររិក	កុំព្ុង	គបយុេ្	

គានា	នៅ	ចមាងាយ	ព្ីរបី	្ ីេូហរ៉គត	ព្ី	េីននាះ	ប៉ុនណាណះ	។	សុំនេង	បាញ់	គានា	ឮ	កងរំព្ង	

នព្ញ	អាកាស	រាុំង	ព្ី	គព្រឹក	។	មា៉ារី	បាន	ង្ក	នរើល	នៅ	មាតោយ	ចុង	របស់	នាង	វិញ	។	

«	កូន	សូរ	នទាស	។	កូន	្ ិត	ថា	នយើង	ព្ុុំ	អាច	នចញ	ព្ី	ផ្ះ	នដើរ្បី	នៅ	រក	នវជជបណ្ឌិត	

នេើយ	»	។

«	ខិត	ឲ្យ	ជិត	រក	»	។	មា៉ារី	បាន	អង្គនុយ	នៅហក្បរ	ហគ្	ន�ើយ	បាន	ចាប់	វដ	របស់	

មាតោយ	ចុង	នាង	។	មាតោយ	ចុង	របស់	មា៉ារី	បាន	និយាយ	នោយ	សាងាត់ៗ	ថា	«	មា៉ាក់	ដរឹង	ថា	

ឪព្ុក	របស់	កូន	ព្ុុំ	ទាន់	មាន	សុខភាព្	ល្អ	នៅនេើយ	នេ	ប៉ុហន្ត	កូន	គតូវ	នាុំ	យក	គ្រួសារ	

នយើង	នៅ	ស៊មីយ៉ូន	—	ប្អូនគបុស	ប្អូនគសី	របស់	កូន	និង	កូន	នភាលាះ	។	ចូរ	កុុំ	បនណាតាយ	ឲ្យ	

ឪព្ុក	កូន	សាលាប់	នេើយ	រ�ូត	គាត់	នៅ	ដល់	ភ្នុំរ៉ក្ី	សិន	!	សូរ	សនយា	នរឹង	មា៉ាក់	រក	!	»

មា៉ារី	បាន	ដរឹង	ថា	គ្រួសារ	របស់	នាង	ចង់	នៅ	េីគកុង	សលត៍	នលក	យា៉ាង	ខាលាុំង	។	

បនាទាប់	ព្ី	ព្រួកន្	បាន	ឮ	អុំព្ី	ដុំណរឹង	ល្អ	ន�ើយ	េេរួល	បុណ្យ	គជរុជេរឹក	រក	ព្រួកន្	បាន	

ចាកនចញ	ព្ី	គបនេស	អង់ន្្លស	នៅ	ចូលររួរ	ព្រួកបរិសុេ្	នៅេីគកុង	ស៊មីយ៉ូន	។	ប៉ុហន្ត	នតើ	

វា	អាច	នធវើ	នៅបាន	ហដរ	ឬ	នេ	?	នាង	បាន	គកនេក	នរើល	នៅ	ឪព្ុក	នាង	កុំព្ុង	អង្គនុយ	

នោយ	សាងាត់នស្ងៀរ	នៅនលើ	ន្អី	របស់	គាត់	។	បី	ឆ្នាុំ	កន្លង	រក	ននះ	ឪព្ុក	នាង	បាន	

រងេុក្ខ	នោយ	ការោច់	សវសឈារ	ក្ននុង	ខរួរកបាល	យា៉ាង	ធ្ងន់ធ្ងរ	ហដល	នធវើ	ឲ្យ	គាត់	ព្ិការ	

ររួយ	ចុំន�ៀង	ខ្លលួន	ខាង	នឆវង	។

មា៉ារី	បាន	ដក	ដនងហើរ	ហវង	។	នាង	បាន	ខ្សរឹប	ថា	«	កូន	សូរ	សនយា	»	។

រិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	មាតោយ	ចុង	របស់	មា៉ារី	បាន	សាលាប់	។

នា	គព្រឹក	បនាទាប់	រក	មា៉ារី	បាន	សនគរច	ចិត្ត	ថា	វា	ដល់	នព្ល	ហដល	គតូវ	គបាប់	ឪព្ុក	

នាង	អុំព្ី	ការសនយា	ននាះ	។	នាង	បាន	ហថ្លង	ថា	«	កូនដរឹង	ថា	កូន	មាន	អាយុ	ហត	14	

ឆ្នាុំ	ប៉ុនណាណះ	ប៉ុហន្ត	កូន	គតូវហត	នាុំ	គ្រួសារ	របស់	នយើង	នៅ	ស៊មីយ៉ូន	ឲ្យ	បាន	»	។	នាង	បាន	

ឮ	សុំនេង	កូន	នភាលាះ	ភាញាក់	នេើង	។	នាង	បាន	និយាយ	ថា	«	កូន	គតូវ	នៅ	ចុំអិន	អាហារ	

នព្ល	គព្រឹក	ន�ើយ	។	ប៉ុហន្ត	សូរ	្ ិត	អុំព្ី	នរឿង	ននះ	»	។

ព្ីរបី	វថ្ង	នគកាយ	រក		ឪព្ុក	បាន	នៅ	នឈាមាះ	របស់	មា៉ារី	។	គាត់	បាន	និយាយ	ថា	

«	អវីៗ	ទាុំងអស់	បាន	នរៀបចុំ	ររួច	នគសច	ន�ើយ	»	។	សុំនេង	របស់	គាត់	នៅ	ហត	ឮ	េនុលៗ	

នៅនេើយ	នោយសារ	ការោច់	សរវសឈារ	ក្ននុង	ខរួរ	កបាល	ននាះ	។	«	បា៉ា	បាន	លក់	ដី	

របស់	នយើង	និង	ហរ៉	ធ្យូង	ថ្	របស់	នយើង	នដើរ្បី	ឲ្យ	នយើង	អាច	េិញ	រនេះ	ររួយ	នគា	នឈាមាល	នគា	

ញី	និង	នគ្ឿង	សមាភារ	ររួយ	ចុំនរួន	។	គកុរ	រនេះ	នរឹង	ចាកនចញ	ដុំនណើរ	យា៉ាង	ឆ្ប់	ននះ	នៅ	

េិស	ខាង	លិច	។	ព្រួកន្	ព្ុុំហរន	ជា	ព្រួកបរិសុេ្	វថ្ង	ចុង	នគកាយ	នេ	ប៉ុហន្ត	ព្រួកនយើង	អាច	នធវើ	

ដុំនណើរ	ជាររួយ	ព្រួកន្	នៅ	ដល់	រដ្	វអអូវា៉	។	នៅនព្ល	នយើង	នៅដល់	េីននាះ	នយើង	អាច	

ចូលររួរ	ជាររួយ	គកុរ	ព្រួកបរិសុេ្	ហដល	នធវើ	ដុំនណើរ	នៅ	គជលង	ភ្នុំ	សលត៍	នលក	»	។

ផ្លូវទៅកាៃ់ស៊ីយ៉ូៃ
យដាយយជស៊ីរោឡសឈិៃ

ដផ្អកនៅនលើែំនណើរនរឿងពិែ



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ៦៥
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មា៉ារី	បាន	ឱប	ឪព្ុក	នាង	។	«	អរ្ុណ	បា៉ា	»	។	រិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	ព្រួកន្	នរឹង	នៅ	

ស៊មីយ៉ូន	!

នព្លនវោ	នដើរ	យា៉ាង	នលឿន	នព្ល	មា៉ារី	បាន	ជរួយ	នរៀបចុំ	គកុរគ្រួសារ	នាង	នដើរ្បី		

នធវើ	ដុំនណើរ		។	នាង	បាន	គបាប់	ខ្លលួន	ឯង	ថា	«	អវី	គ្ប់	យា៉ាង	នរឹង	ដុំនណើរ	ការ	យា៉ាង	ល្អ	។	

រិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	នេ	ព្រួកនយើង	នរឹង	រស់នៅ	ក្ននុង	ស៊មីយ៉ូន	»	។

ប៉ុហន្ត	នគកាយ	រក	ឪព្ុក	នាង	បាន	ឈឺ	។	មាត់	របស់	គាត់	ធាលាក់	គសយុង	ចុះ	មាខាង		

មា៉ារី	បាររ្ភ	ថា	មាន	ការោច់	សវស	ឈារ	ក្ននុង	ខរួរកបាល	ររួយ	នផ្សង	នេៀត	។

នាង	បាន	គបាប់	អ្នកដរឹកនាុំ	គកុរ	រនេះ	ថា	«	គាត់	ឈឺ	ខាលាុំង	ណាស់	ព្ុុំ	អាច	នធវើ	ដុំនណើរ	

បាន	នេើយ	។	នយើង	គតូវ	ការនព្ល	ព្ីរបី	វថ្ង	នដើរ្បី	ឲ្យ	គាត់	បាន	ធូរនស្បើយ	សិន	»	។

បុរស	ននាះ	បាន	និយាយ	ភាលារ	ថា	«	នយើង	ព្ុុំ	អាច	រង់ចាុំ	បាន	នេើយ	»	។	នោយ	

នរើល	រុខ	របស់	មា៉ារី	បុរស	ននាះ	បាន	បន្ន់	សុំនេង	របស់	គាត់	។	«	ក្លួយអាច	នៅ	

េីននះរ�ូត	ដល់	គាត់	អាច	នធវើ	ដុំនណើរ	បាន	ន�ើយ	នគកាយ	រក	ក្លួយ	អាច	នៅ	ទាន់	

ព្រួកនយើងន�ើយ	»	។	នោយ	គាមាន	ជនគរើស	អវី	នផ្សង	នេៀត	មា៉ារី	បាន	យល់	គព្រ	។

ររួយ	សបាតោ�៍	នគកាយ	រក	មា៉ារី	បាន	នរៀបចុំ	គ្រួសារ	នាង	នដើរ្បី	នធវើ	ដុំនណើរ	បន្ត	នៅ	

នេៀត	។	នាង	និយាយ	គបាប់	ហជកសិន	ប្អូនគបុស	អាយុ	គបាុំបរួន	ឆ្នាុំ	របស់	នាង	ថា	

«	កូននភាលាះ	និង	សារា៉	អាច	ជិះ	នលើ	នគា	បាន	។	បា៉ា	អាច	ជិះ	នលើ	រនេះ	ន�ើយ	ឯង	អាច	

ជរួយ	បង	បនណតោើរ	នគា	»	។

សារា៉	បាន	និយាយ	នោយ	សុំនេង	តិចៗ	ថា	«	ខ្នុុំ	ខាលាច	ណាស់	»	។	នាង	នេើប	ហត	

មាន	អាយុ	គបាុំររួយ	ឆ្នាុំ	ន�ើយ	នាង	នរើល	នៅ	មាន	មាឌ	តូច	កុំព្ុង	ហត	អង្គនុយ	នៅ	នលើ	

ខ្នង	ដ៏	ធុំ	របស់	នគា	។	កូននភាលាះ	អាយុ	បរួន	ឆ្នាុំ	ននាះ	បាន	នរើល	មា៉ារី	ទាុំង	នបើក	ហភ្នក	ធុំៗ	។

«	នយើង	នរឹង	នធវើ	ដុំនណើរ	ឲ្យ	នលឿន	ន�ើយ	នៅទាន់	គកុរ	របស់	នយើង	!	»	មា៉ារី	បាន	

បង្ខុំចិត្ត	និយាយ	ទាុំង	ក្តី	រីករាយ	។

គ្រួសារ	របស់	មា៉ារី	បាន	នធវើ	ដុំនណើរ	យា៉ាង	ឆ្ងាយ	អស់	ជា	នគចើន	្ ីេូ	ហរ៉គត	និង	អស់	

ជានគចើន	វថ្ង	។	េីបុំផុត	សូរ្បី	ហត	មា៉ារី	ក៏	សារភាព្	អុំព្ី	នរឿង	ន�តុ	ព្ិត	ផងហដរ	។

គកុរ	រនេះ	ទាុំងននាះ	ព្ុុំ	បាន	រង់ចាុំ	ព្រួកន្	នេើយ	។	មា៉ារី	និង	គ្រួសារ	នាង	គតូវ	នធវើ	

ដុំនណើរ	នៅ	ស៊មីយ៉ូន	ហត	ឯង	ន�ើយ	។រច្
នា
រូប
ភា
ព
នដា

យ
ន
ម
ល
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សា
ដ
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ន
វីល



៦៦ លមីអាហូណា

ទយៃលយបល្រ�្ឋយណម្រាសាកាឆ្នាំ១៨៦៣

«	នរើលណ៎	!	»	មា៉ារី	បាន	ទាញ	ខ្លនុះ	នគា	ន�ើយ	នគា	បាន	បន្ថយ	នល្បឿន	។		

«	នតើ	ប្អូនៗ	គាមាន	បញ្ហា	អវី	នេ	ឬ	?	»	នាង	បាន	នរើល	នៅ	ប្អូនៗ	តូច	ជាងន្	ទាុំង	បី		

របស់	នាង	ហដល	កុំព្ុង	ជិះ	នៅនលើ	ខ្នង	នគា	។	ព្រួកន្	បាន	ងក់	កបាល	។

េនន្ល	នប្លត	ោត	សន្រឹង	នៅ	ព្ីរុខ	ព្រួកន្	យា៉ាង	ធុំ	េូោយ	ន�ើយ	មាន	ភក់	។	

ហជកសិន	ប្អូនគបុស	របស់	នាង	បាន	សរួរ	ថា	«	នតើ	នយើង	គតូវនធវើ	អវី	នេៀត	?	»	គាត់	មាន	

អាយុ	ហត	គបាុំបរួន	ឆ្នាុំ	ប៉ុនណាណះ	ប៉ុហន្ត	គាត់	កុំព្ុង	ជរួយ	មា៉ារី	បនណតោើរ	នគា	។	ឪព្ុក	េនគរត	

ខ្លលួន	នលើ	រនេះ	នៅហត	ឈឺ	នោយសារ	ជុំងឺ	ោច់	សវស	ឈារ	ក្ននុង	ខរួរ	កបាល	នៅ	នេើយ	។

មា៉ារី	បាន	និយាយ	ថា	«	នយើង	ព្ុុំ	ចាុំបាច់	ឆ្លង	េនន្ល	ននះ	នេើយ	។	ប៉ុហន្ត	នយើង	អាច	នធវើ	

ដុំនណើរ	រារ	ដង	េនន្ល	ននះ	»	។	គាមាន	ផ្លូវ	នៅកាន់	ស៊មីយ៉ូន	នេើយ	ប៉ុហន្ត	េនន្ល	ននះ	្ រួរហត	នាុំ	

ផ្លូវ	ព្រួកន្	នឆ្ពះ	នៅ	ភា្	ខាង	លិច	។	«	�៊ុយៗ	មា៉ារី	នដញ	នគា	ឲ្យ	នៅរុខ	!	»

មា៉ារី	ព្ុុំ	ដរឹង	ថា	ព្រួកអ្នកគតរួសគរាយ	រររន	នធវើ	ដុំនណើរ	រារ	នគតើយ	មាខាង	នេៀត	វន	េនន្ល	

នប្លត	ន�ើយ	បាន	នៅ	រារ	ផ្លូវ	ររួយ	នផ្សង	នេៀត	នេ	។	នោយ	ព្ុុំ	បាន	ឆ្លង	េនន្ល	ននាះ	

ព្រួកន្	បាន	ចូល	នៅក្ននុង	ហដនដី	ព្រួកឥណាឌា	អានររិកាុំង	នដើរ	។	ព្រួកន្	ព្ុុំ	បាន	ជរួប	រនេះ	

នផ្សង	នេៀត	នេើយ	នៅនព្ល	ព្រួកន្	បន្ត	នធវើ	ដុំនណើរ	ននាះ	។

ព្រួកន្	នចះ	ហត	បន្ត	ដុំនណើរ	នៅ	រុខ	។	ជានគចើន	សបាតោ�៍	

នគកាយ	រក	មា៉ារី	បាន	ន�ើញ	ធូលី	ដី	ដ៏	គកាស់	បាន	

�ុយ	រក	។	នាង	បាន	ខ្សរឹប	គបាប់	នគា	និង	ខ្លលួន	នាង	ថា	«	ចូរ	រឹងបុរឹង	នេើង	។		

ចូរ	រឹងបុរឹង	នេើង	»	។

នព្ល	ធូលីដី	ននាះ	ឈប់	�ុយ	ព្រួកន្	បាន	ន�ើញ	ព្រួក	ឥណាឌា	អានររិកាុំង	នដើរ	ររួយ	

គកុរ	តូច	កុំព្ុង	ជិះនសះ	រក	។	មាន	មានាក់	បាន	ជិះនសះ	រក	ហក្បរ	ខ្នង	រនេះ	ជា	កហន្លង	

ហដល	បា៉ា	របស់	នាង	កុំព្ុង	នដក	។

េរឹករុខ	របស់	អ្នក	ជិះនសះ	ននាះ	នរើលនៅ	មាន	ចិត្ត	សប្បនុរស	។	គាត់	បាន	សរួរ	

នោយ	ចង្អនុល	នៅ	ឪព្ុក	នាង	ថា	«	នតើ	គាត់	ឈឺ	ឬ	?	»

មា៉ារី	បាន	និយាយ	តិចៗ	ថា	«	ចាស៎	»	។	បុរស	ននាះ	បាន	ហគសក	នោយ	និយាយ	

ជា	ភាសា	របស់	គាត់	ន�ើយ	មាន	បុរស	ររួយ	ចុំនរួន	បាន	ជិះនសះ	រក	យា៉ាង	នលឿន	។

មា៉ារី	បាន	សរ្លរឹង	នរើល	នៅ	នលើ	នរ�	។	នាង	បាន	គបាប់	ហជកសិន	ថា	«	នយើង	នរឹង	

ឈប់	នៅ	េីននះ	»	។	នាង	បាន	នលើក	សារា៉	និង	កូននភាលាះ	ចុះនគការ	។

ហជកសិន	បាន	និយាយ	ថា		«	មា៉ារី	រក	នរើល	ននះ	!	»	បុរស	ហដល	មាន	េរឹករុខ	

សប្បនុរស	ននាះ	បាន	ជិះនសះ	រក	រក	ព្រួកន្	នោយ	យរួរ	អវី	ររួយ	ធ្ងន់	នៅ	ក្ននុង	វដ	គាត់	។

បុរស	ននាះ	និយាយ	ថា	ននះ	ជា	«	ទា	វគព្	និង	េនសាយ	។	សគមាប់	អ្នក	ទាុំងអស់	

គានា	»	។	មា៉ារី	គគាន់ហត	ឈរ	សរ្លរឹង	នោយ	ព្ុុំ	អាច	ហថ្លង	ររួច	នៅនព្ល	បុរស	ននាះ	េមាលាក់	
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សតវ	ហដល	គាត់	បាន	សមាលាប់	ទាុំងននាះ	រក	ក្ននុង	វដ	នាង	។	គាត់	បាន	ងក់	កបាល	ន�ើយ	

ជិះនសះ	នៅវិញ	ខណៈ	ហដល	ព្ន្លឺ	គព្ះអាេិត្យ	កុំព្ុង	ភ្លឺ	ហចងចាុំង	។

មា៉ារី	បាន	បន្លឺ	សុំនេង	ថា	«	អាហារ	!	។	សាច់	!	»	។	អុំនណាយ	របស់	បុរស	ននាះ	

ព្ិត	ជា	អព្្ភូតន�តុ	ររួយ	។

មាន	អព្្ភូតន�តុ	ជានគចើន	នេៀត	បាន	នកើត	មាន	នៅ	ក្ននុង	ដុំនណើរ	របស់	ព្រួកន្	។	

នគាវគព្	ររួយ	�វូង	បាន	រក	ហក្បរ	ព្រួកន្	ប៉ុហន្ត	នគកាយ	រក	បាន	វាង	នចញ	ពី្	រនេះ	នោយ	

នៅ	រារ	ផ្លូវ	វា	នរៀងៗខ្លលួន	។	ព្្យនុះ	ដី	�ុយ	បាន	បក់នបាក	នាុំយក	កូន	នភាលាះ	មានាក់	ធាលាក់	ចូល	

ក្ននុង	េនន្ល	ប៉ុហន្ត	មា៉ារី	បាន	សន្ង្រះ	នាង	បាន	រក	វិញ	។

ប៉ុហន្	ការនធវើ	ដុំនណើរ	ននាះ	នៅហត	មាន	ការលុំបាក	។	រនេះ	នគា	មាន	សភាព្	ចាស់	

គេុឌនគទារ	រាល់	វថ្ង	ន�ើយ	នរើល	នៅនគា	កាន់ហត	នខសាយ	នៅៗ	។		ចុំហណក	ឯដី	

វិញជាដីចុំនណាត	ន�ើយ	មាន	សុេ្	ហត	ថ្	។	ភ្នុំ	នានា	ព្ិបាក	ឆ្លង	កាត់	។	ប៉ុហន្ត	មា៉ារី	និង	

គ្រួសារ	នាង	បន្ត	នធវើ	ដុំនណើរ	នៅរុខ	នោយ	សន្សរឹរៗ	។

ព្រួកន្	នេើប	ហត	ចុះ	រក	ព្ី	កុំព្ូល	ភ្នុំ	ដ៏	ខ្ពស់	ររួយ	នព្ល	មា៉ារី	បាន	ន�ើញ	បុរស	មានាក់	

កុំពុ្ង	បរ	រនេះ	រក	រក	ព្រួកន្	។

នាង	បាន	និយាយ	នៅ	ហជកសិន	ថា	«	គបហ�ល	ជា	គាត់	អាច	គបាប់	ផ្លូវ	ព្រួកនយើង	

នៅ	េីគកុង	លីវ�	!	»	។	ព្រួក	គាត់	មាន	ឪព្ុក	មា	មានាក់	រស់នៅ	េីននាះ	។

នៅនព្ល	នាង	បាន	សរួរ	នតើ	ព្រួកនាង	កុំព្ុង	នៅ	េីណា	បុរស	ននាះ	បាន	និយាយថា	

«	ក្លួយ	កុំព្ុង	នៅ	គជលង	នគជាះ	នអខូ	នៅរិន	ឆ្ងាយ	ប៉ុនាមាន	ព្ី	គជលង	ភ្នុំ	សលត៍	នលក	

នេើយ	។	ប៉ុហន្ត	នតើ	រនុស្ស	ទាុំងអស់	នៅក្ននុង	គកុរ	របស់	ក្លួយ	នៅ	ឯណា	?	»

នាង	បាន	គបាប់	នរឿង	ទាុំងអស់	ដល់	បុរស	ននាះ	ន�ើយ	គាត់	បាន	សាតោប់	នាង	នោយ	

ក្តី	ភាញាក់នផ្អើល	។	«	ក្លួយ	បាន	នធវើ	ដុំនណើរ	នោយ	ខ្លលួន	ឯង	ចមាងាយ	1609	្ីេូហរ៉គត	

ឬ	?	»	គាត់	បាន	គ្វី	កបាល	នោយ	ការនកាត	សរនសើរ	។	«	ក្លួយ	ជា	នក្ង	គសី	មានាក់	ដ៏	

កាលាហាន	។	ព្ូ	សូរ	គបាប់	ផ្លូវ	ក្លួយ	នៅ	កាន់	េីគកុង	លីវ�	។	ក្លួយ	ជិត	នៅដល់	េីននាះ	

ន�ើយ	»	។

ខណៈ	ហដល	បុរស	ននាះ	បាន	ដក	យក	ហផនេី	សារញ្ញ	ររួយ	ហដល	គបឡាក់	ដី	នចញ	

រក	មា៉ារី	បាន	និយាយ	តិចៗ	ោក់	ខ្លលួន	នាង	ថា	«	ជិត	ដល់	េីននាះ	ន�ើយ	។	ជិត	ដល់	

ស៊មីយ៉ូន	ន�ើយ	។	ខ្នុុំ	្ ិត	ថា	េីបុំផុត	នយើង	អាច	នធវើ	ដុំនណើរ	នៅ	ដល់	េីននាះ	ន�ើយ	»	។

មា៉ារី	និង	គ្រួសារ	នាង	បាន	នធវើ	ដុំនណើរ	នៅ	ដល់	េីគកុង	លីវ�	រដ្	យូថា�៍	។		

នគកាយរក	នាង	បាន	នរៀប	អាពា�៍ព្ិពា�៍	ន�ើយ	មាន	គ្រួសារ	្ ទាល់	ខ្លលួន	នាង	ដ៏	ធុំ		

ររួយ	។	្ុំរូ	វន	នសចក្តីជុំននឿ	និង	ភាព្កាលាហាន	របស់	នាង	បាន	ផ្តល់	ព្រ	ដល់	រនុស្ស		

ជា	នគចើន	។	◼

អ្កនិពន្ធ�ស់មៅ�ដ្ឋតិចសាសស.�.អា។



៦៨ លមីអាហូណា

យដាយយរ៉យបរោយជខាលសុៃ

ដផ្អកនៅនលើែំនណើរនរឿងពិែ

«Feed thou our souls, fill thou our hearts, and 
bless our fast, we pray»(េុំនុក	តនរកើងមលខ១៣៨)។

ម�ឿងមនះបានមកើតមឡើងមៅក្ុងកបមទសតរុងហារក្ុងឆ្នាំ១៩៨១។

ស៊ី
លីអូេី	បាន	នដើរ	ព្ី	សាោនរៀន	នៅ	ផ្ះ	នោយ	នដើរ	កាត់	នដើរ	

លហនុង	និង	សាវាយ	ហដល	មាន	ហផ្ល	េុុំ	គក�រ	គសស់	។	នៅនព្ល	

នាង	បាន	ន�ើញ	ហផ្លនឈើ	ទាុំង	ននាះ	នាង	ចាុំ	ថា	នាង	ឃ្លាន	

យា៉ាង	ខាលាុំង	។	នាង	ក៏	បាន	ចាុំ	ផងហដរ	ថា	វថ្ង	ននះ	្ ឺ	ជា	វថ្ង	ព្ិនសស	។		

វថ្ង	ននះ	សមាជិក	គ្ប់	រូប	នៅក្ននុង	នស្តក	របស់	នាង	នៅក្ននុង	គបនេស	

តុងហារ	កុំព្ុង	តរ	អាហារ	សគមាប់	ព្យាការី	គបធាន	ហស្ពននស៊មីរ	ដបុលយូ	

�រឹរបរឹល	។	ព្យាការី	ឈឺ	ន�ើយ	នោក	គតូវ	េេរួល	ការវះកាត់	។	យប់	

ននះ	សមាជិក	គ្ប់	រូប	នរឹង	ជរួប	គានា	នៅក្ននុង	នស្តក	នដើរ្បី	អធិសាឋាន	ន�ើយ	

បញ្ចប់	ការតរ	អាហារ	របស់	ព្រួកន្	ជាររួយ	គានា	។

នៅនព្ល	ស៊មីលីអូេី	បាន	នៅដល់	ផ្ះ	របស់	នាង	នាង	បាន	ឆ្ងនុយ		

ក្លិន	រហូប	ហដល	កុំព្ុង	ចរ្អិន	នៅក្ននុង	‘umu(អូ៊េូ)	នៅ	នលើ	ច្ង្កាន	។	

នពាះ	របស់	នាង	បាន	កូរ	។	ស៊មីលីអូេី	រីករាយ	ណាស់	ហដល	នាង	មាន	

អាយុ	គ្ប់គគាន់	ល្រ	នដើរ្បី	តរ	អាហារ	បាន	ប៉ុហន្ត	ការតរ	អាហារ	នៅ		

វថ្ង	នៅ	នរៀន	្ ឺ	ព្ិបាក	ខាលាុំង	ជាង	ការតរអាហារ	នៅ	វថ្ង	អាេិត្យ	។

ស៊មីលីអូេី	ព្យាយារ	បុំនភ្លច	ថា	នាង	ឃ្លាន	ខាលាុំង	ណាស់	។	នាង		

បាន	រក	អុស	ន�ើយ	បាន	នបាស	សមាអាត	ស្លរឹកនឈើ	ហដល	បាន	ធាលាក់	រក		

ព្ី	នដើរ	ចុំបា៉ាដក់	ខ្ពស់ៗ	ដ៏	គសស់សាអាត	ហដល	ផ្តល់	រ្លប់	នៅ	រាន	ហាល		

របស់	នាង	។

ស៊មីលីអូេី	បាន	្ ិត	នៅនព្ល	នាង	បាន	ោង	វដ	របស់	នាង		

បនាទាប់	ព្ី	ការនបាស	សមាអាត	ននាះ	ថា	«	គព្ះវរបិរាសរួ្៌	នរឹង	យល់		

គបសិននបើ	ខ្នុុំ	គគាន់ហត	ចរឹប	េរឹក	បន្តិច	»	។	នគកាយ	រក	នាង	បាន	្ ិត		 រច្
នា
រូប
ភា
ព
នដា

យ
យ

៉ានរ
�
ន
ប
ស៊ក
នប
ស
តែន

ស៊ីលីអូទីកសឡាញ់កបធាន�ឹេបឹល។នាងចង់ឲ្យម្កបាន្ ូ�មស្ើយ។

តមអាហារ
សជមប់ព្យាការី



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ៦៩

ក
ុមា
រ

អុំពី្	នសចក្តី	គសឡាញ់	ដ៏	ខាលាុំង	ហដល	នាង	មាន	ចុំនពាះ	គបធាន	�រឹរបរឹល	។	នាង	ចង់	ឲ្យ	

នោក	បាន	ធូរ	នស្បើយ	នេើង	វិញ	។	នាង	បាន	សនគរច	ចិត្ត	ថា	នាង	នរឹង	រង់ចាុំ	។

ស៊មីលីអូេី	បាន	អង្គនុយ	នៅ	នលើ	មាត់	ទាវារ	ន�ើយ	នកើយ	កបាល	នាង	នៅនលើ	នៅលា	របស់	

មាតោយ	នាង	។	នាង	អស់	កមាលាុំង	ខាលាុំង	ណាស់	។

មា៉ាក់	នាង	បាន	និយាយ	ថា	«	កូន	អាច	បញ្ចប់	ការតរ	អាហារ	បាន	គបសិននបើ		

កូន	ចង់	»	។

ស៊មីលីអូេី	បាន	និយាយ	ថា	«	ប៉ុហន្ត	កូន	ចង់	តរ	អាហារ	។	កូន	អាច	នធវើ	វា	

បាន	»	។

នៅនព្ល	ឪព្ុក	នាង	បាន	រក	ព្ី	នធវើការ	វិញ	រនុស្ស	គ្ប់គានា	នៅក្ននុង	គ្រួសារ	បាន	

ជរួយនបើក	្ គរប់	‘umu	(អ៊ូរូ)	នៅនលើ	ច្ង្កាន	។	ព្រួកន្	បាន	ដកយក	ចង្វាយ	

សាច់	គជូក	ជា	ចុំណិតៗ	គតី	និង	ហផ្លចុំបា៉ាដក់	ហដល	បាន	ដុត	នៅក្ននុង	ខ្ិះដូង	។	នគកាយ	

រក	ព្រួកន្	បាន	ខ្ចប់	អាហារ	

នៅក្ននុង	បងវិច	ន�ើយ	យរួរ	

វា	នចញ	នៅ	ផ្លូវ	នដើរ្បី	រង់ចាុំ	

រថយន្ត	គកុង	។

ព្រួកន្	បាន	ជរួប		

គ្រួសារ	នផ្សង	នេៀត		

នៅ	រារ	ផ្លូវ	រនុស្ស		

ទាុំងអស់	មាន	រហូប	នរៀងៗ	

ខ្លលួន	របស់	ព្រួកន្	។	ព្រួកន្	

ទាុំងអស់	បាន	ញញរឹរ		

ន�ើយ	បាន	និយាយ		

នៅនព្ល	ព្រួកន្	បាន		

នេើង	ជិះឡាន	គកុង		

ជាររួយ	គានា	។	ស៊មីលីអូេី	

ន�ើញ	កហន្លង	េុំននរ		

តូច	ររួយ	នៅ	ហក្បរ		

មាតោយ	នាង	។	នាង		

គសង់	ក្លិន	អាហារ	

ដ៏	ឆ្ងនុយឆ្ងាញ់	ននាះ	

នៅនព្ល	ឡាន	គកុង	

កុំពុ្ង	នធវើ	ដុំនណើរ	។

នរ�	ងងរឹត	ន�ើយ	នៅនព្ល	ឡាន	គកុង	នៅ	ដល់	សាោ	ជុំនុុំ	។	នៅក្ននុង	អគារ	

ស៊មីលីអូេី	បាន	លុត	ជង្គង់	ជាររួយ	ឪព្ុក	មាតោយ	បងប្អូន	គបុសគសី	របស់	នាង	និង	

សមាជិក	រាប់រយ	នាក់	នផ្សង	នេៀត	វន	សាសនាចគក	វន	គព្ះនយស៊ូវគ្ីស្	វន	ព្រួក	បរិសុេ្	

វថ្ង	ចុង	នគកាយ	។

អុំេនុង	នព្ល	អធិសាឋាន	ស៊មីលីអូេី	បាន	អធិសាឋាន	ក្ននុង	ចិត្ត	នាង	ថា	«	សូរ	គេង់	

ជរួយ	ឲ្យ	គបធាន	�រឹរបរឹល	បាន	ធូរ	នស្បើយ	នេើង	វិញ	»	។	នាង	បាន	ដរឹង	ថា	រនុស្ស	

គ្ប់	គានា	នៅក្ននុង	បន្ប់	កុំព្ុង	អធិសាឋាន	សគមាប់	នរឿង	ដូចគានា	។	អាររ្ណ៍	ដ៏	ស្ងប់	បាន	

ផុស	នេើង	ក្ននុង	ចិត្ត	នាង	ថា	គបធាន	�រឹរបរឹល	នរឹង	បាន	ធូរ	នស្បើយ	។

នៅនព្ល	នាង	នបើក	ហភ្នក	វិញ	នាង	បាន	ន�ើញ	រនុស្ស	នៅជុុំ	វិញ	ខ្លលួន	នាង	គសក់	

េរឹក	ហភ្នក	។	សមាជិក	ទាុំងននះ	បាន	តរ	អាហារ	ន�ើយ	នាង	បាន	តរអហារ	ជាររួយ	

ព្រួកន្	។	វា	មាន	ការលុំបាក	ប៉ុហន្ត	នាង	បាន	នធវើ	វា	!

កបធាន�ឹេបឹលបានមានជីវិត�ស់មៅបនាទាប់ពីកា�វះកាត់�បស់ម្កមេើយបាន

បមកេើជាពយាកា�ីអស់�យៈមពលបួនឆ្នាំមទៀត។	◼

អ្កនិពន្ធ�ស់មៅក្ុង�ដ្ឋហាមវៃស.�.អា.។

យហ្ុអវរីយយើង្ មអា្រៃឈិងអ្ឈិសាឋាៃ?

ការែមអាហារនិងការអធិសាឋាននធវែើនៅបពមគានា។

នៅនពលនយើងែមអាហារនិងអធិសាឋាននដាយ

នសច្កតែមីជំននឿននាះនយើងកាន់ដែគ្យទទួលយក

ច្នម្ើយច្ំនពាះការអធិសាឋាននិងពរជ័យរបស់នយើង

មកពមីបពះអមាចាស់»។

ក្ររោសែំណឹងល្អរ្រស់គយើង៖មេ្នុគេសក៍ចំគពាះរោរ្រគកមើជាអ្នកផ្សពវ

ផសាយសាសន្(ឆ្នាំ២០០៤)ទំ្័រ៨១។



៧០ លមីអាហូណា

ទៅ
	វថ្ង	អាេិត្យ	តរអាហារ	នយើង	ហតងហត	រិន	បរិនភា្	ឬ	ផរឹក	សគមាប់	

អាហារ	ព្ីរនព្ល	។	នយើង	ក៏	បង់	វិភា្	ទាន	របស់	នយើង	សគមាប់	

អាហារ	ព្ីរ	នព្ល	ននាះ	នដើរ្បី	ជរួយ	ដល់	រនុស្ស	ហដល	គតូវការ	វា	។	ន្	នៅ	វា	ថា	

«	ដង្វាយ	តរ	អាហារ	»	។	អុំេនុងនព្ល	នយើង	តរអាហារ	នយើង	អាច	ចងចាុំ	

អុំព្ី	ព្រជ័យ	របស់	នយើង	អធិសាឋាន	សគមាប់	អ្នក	ដវេ	ន�ើយ	មាន	អាររ្ណ៍	

ខិតជិត	គព្ះវរបិរា	សរួ្៌	។	អ្នក	អាច	ចាប់នផ្តើរ	តរ	អាហារ	នៅនព្ល	អ្នក	នរឹង	

ឪពុ្ក	មាតោយ	អ្នក	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	អ្នក	នគតៀរ	ខ្លលួន	ររួច	រាល់	។	គបសិននបើ	អ្នក	

ព្ុុំ	អាច	តរ	អាហារ	បាន	នោយសារ	បញ្ហា	សុខភាព្	ននាះ	អ្នក	អាច	នៅហត	

អធិសាឋាន	ន�ើយ	េេរួល	អាររ្ណ៍	ព្ី	គព្ះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	ខណៈ	ហដល	

អ្នកដវេ	នេៀត	តរ	អាហារ	។

ទតើខ្ញំដឹងថាខ្ញំធំល្មមៃឹង
ចាប់ទផតើមតមអាហារបាៃ

ទោយរទបៀបណា?

ម្ជុងមួយនៃសំណួរ
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វា	រិន	ជា	ថវី	នេ	នដើរ្បី	តរ	អាហារ	នៅនព្ល	អ្នក	ចង់	ជរួយ	

ផ្តល់	ព្រ	ជ័យ	ដល់	អ្នកដវេ	ន�ើយ	េេរួល	អាររ្ណ៍	ព្ី	

គព្ះវិញ្ញាណ	ននាះ	។	វា្ឺ	ជា	នព្ល	ររួយ	ដ៏	គបវព្	នដើរ្បី	

តរ	អាហារ	បនាទាប់	ព្ី	អ្នក	គជរុជេរឹក	។

យអ�រីអូអាយុ៩ឆ្នាំរ�្ឋរោលរីហវអូញ៉ាស.រ.អា.

ខ្នុុំ	បាន	ដរឹង	ថា	ខ្នុុំ	ធុំ	ល្រ	នដើរ្បី	ចាប់នផ្តើរ	តរអាហារ	

នៅនព្ល	ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	ខ្នុុំ	ចង់	នធវើ	វា	ន�ើយ	

គព្ះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	បាន	គបាប់	ខ្នុុំ	ថា	ខ្នុុំ	នធវើ	នរឿង	

គតរឹរគតូវ	។	នៅនព្ល	ខ្នុុំ	ចាប់នផ្តើរ	តរអាហារ	ខ្នុុំ	

បាន	នធវើ	វា	នោយ	សន្សរឹរៗ	។	ដុំបូង	ខ្នុុំ	តរអាហារ	

ក្ននុងរយៈនព្ល	ហត	អាហារ	ររួយ	នព្ល	ប៉ុនណាណះ	។	នគកាយ	រក	

ខ្នុុំ	សាកល្បង	ព្យាយារ	តរ	សគមាប់	រយៈនព្ល	ព្ីរ	នព្ល	។

អាៃ�រីអាយុ៩ឆ្នាំរ�្ឋៃរីវា៉ដាស.រ.អា.

អ្នក	អាច	អធិសាឋាន	នៅ	គព្ះវរបិរាសរួ្៌	នដើរ្បី	ដរឹង	

ថា	នព្លណា	អ្នក	្ រួរហត	ចាប់នផ្តើរ	តរ	អាហារ	។	

ខ្នុុំ	ដរឹង	ថា	គព្ះវរបិរាសរួ្៌	អាច	នឆ្លើយ	តប	

ការអធិសាឋាន	របស់	អ្នក	។

យលៀម្រីអាយុ៧ឆ្នាំរ�្ឋយូថ្ហ៍ស.រ.អា.

ខ្នុុំ	នរឹង	ដរឹង	ថា	ខ្នុុំ	ធុំ	ល្រ	នោយសារ	ខ្នុុំ	នរឹង	េេរួល	

អាររ្ណ៍	ព្ី	គព្ះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	គបាប់	ខ្នុុំ	ថា	វា	្ ឺ	ជា	

នព្លនវោ	សរគសប	នដើរ្បី	តរ	អាហារ	ន�ើយ	។	

ន�ើយ	ខ្នុុំ	នរឹង	សរួរ	មាតោយ	និង	ឪព្ុក	ខ្នុុំ	ថា	នតើ	អាររ្ណ៍	

ននាះ	គតរឹរគតូវ	ឬនេ	។

ម្បូកលរីៃអ័រអាយុ៧ឆ្នាំអូកខលៃម្បយទសៃូខវលយសឡង់។

នៅនព្ល	ខ្នុុំ	េេរួល	បុណ្យ	គជរុជេរឹក	ខ្នុុំ្ិត	ថា	ខ្នុុំ	

នរឹងេេរួល	អាររ្ណ៍	ថា	នគតៀរ	ខ្លលួន	ររួចរាល់	នដើរ្បី	

ចាប់នផ្តើរ	តរ	អាហារ	។	ខ្នុុំ	អាច	អធិសាឋាន	នៅកាន់	

គព្ះវរបិរាសរួ្៌	េូល	សូរ	ជុំនរួយ	ន�ើយ	េូលសរួរ	

គេង់	ឲ្យ	ដរឹង	ព្ី	នព្លនវោ	និង	រនបៀប	ហដល	ខ្នុុំ	្ រួរហត	

ចាប់នផ្តើរ	តរ	អាហារ	។

ខម្បៃយែអាយុ៧ឆ្នាំរ�្ឋវា៉ស៊ីងយរាៃស.រ.អា.
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ខ្ញ	ំចង់	គបាប់	ប្អូនៗ	អុំព្ី	នក្ងគសី	ព្ីរនាក់	ហដល	ខ្នុុំ	សារល់	ហដល	បាន	បង្ហាញ	្ ុំរូ	ក្ននុង		

ការហចកចាយ	ដុំណរឹង	ល្អ	។	នព្ល	កូនគសី	របស់	ខ្នុុំ	ននៀលលី	ជិត	គ្ប់	អាយុ		

គបាុំបី	ឆ្នាុំ	គកុរគ្រួសារ	របស់	នយើង	រស់នៅ	សវ៊មីស	។	ននៀលលី	មាន	ចិត្ត	រីករាយ	នោយ	

បាន	េេរួល	បុណ្យ	គជរុជ	េរឹក	។	ព្ីរុន	វថ្ង	ខរួប	កុំនណើត	របស់	នាង	នយើង	បាន	នធវើ		

រាគតី	ជរួបជុុំ	គកុរគ្រួសារ	ជាររួយ	រិត្ត	របស់	នយើង	នឈាមាះ	ធីណា	។	អ្នកផ្សព្វផសាយ	

សាសនា	បាន	បនគងៀន	ធីណា	។	ប៉ុហន្ត	នាង	ព្ុុំ	ដរឹង	គបាកដ	ថា	នតើ	នាង	ចង់	គជរុជេរឹក	

ហដរ	ឬ	អត់	ននាះ	នេ	។

បនាទាប់ព្ី	នយើង	បាន	បនគងៀន	ន�ើយ	នយើង	បាន	សូរ	ឲ្យ	ធីណា	អធិសាឋាន	។		

ធីណា	ព្ុុំ	សូវ	នចះ	និយាយ	ភាសា	អង់ន្្លស	នគចើន	នេ	ដូនច្នះ	នាង	បាន	អធិសាឋាន	ជា	

ភាសា	ចិន	។	នយើង	ព្ុុំ	យល់	ពាក្យ	ហដល	នាង	អធិសាឋាន	នេើយ	ប៉ុហន្ត	នយើង	មាន	

អាររ្ណ៍	ព្ី	គព្ះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	នៅនព្ល	នព្ល	នាង	អធិសាឋាន	។

នគកាយ	រក	នៅ	យប់	ននាះ	ននៀលលី	បាន	សរួរ	គបសិននបើ	នាង	និង	ធីណា	អាច	

គជរុជេរឹក	នៅ	វថ្ង	ជាររួយ	គានា	។	នយើងព្ុុំ	ដរឹង	ថា	នតើ	ធីណា	មាន	អាររ្ណ៍	យា៉ាង	ណា	អុំព្ី	

នយាបល់	ននាះ	នេើយ	។	ប៉ុហន្ត	នយើង	ទាុំងអស់	គានា	បាន	សនគរច	ចិត្ត	ថា	ននៀលលី	្រួរហត	

េូរសព្្	នៅ	ធីណា	ន�ើយ	សរួរ	នាង	អុំព្ី	នរឿង	ននាះ	។	នយើង	មាន	ការ	ភាញាក់នផ្អើល	ណាស់	

ហដល	ធីណា	បាន	យល់	គព្រ	!

ននៀលលី	និង	ធីណា	បាន	េេរួល	បុណ្យ	គជរុជេរឹក	នៅ	ចុង	សបាតោ�៍	ននាះ	។	

នគកាយ	រក	ធីណា	បាន	គបាប់	ព្រួកនយើង	អុំព្ី	នរឿង	ដ៏	អសាចារ្យ	ររួយ	។	នាង	បាន	រំឭក	

ព្រួកនយើង	អុំព្ី	ការអធិសាឋាន	របស់	នាង	នៅក្ននុង	រាគតីជរួបជុុំ	គ្រួសារ	របស់	នយើង	។		

នៅក្ននុង	ការអធិសាឋាន	របស់	នាង	នាង	បាន	េូល	សូរ	ឲ្យ	គព្ះវរបិរាសរួ្៌	អនុញ្ញាត		

ឲ្យ	នាង	ដរឹង	ថា	នតើ	នាង	្ រួរហត	គជរុជេរឹក	ហដរ	ឬនេ	។	នគកាយរក	នៅនព្ល		ននៀលលី	

បាន	េូរសព្្	នៅ	នា	យប់	ននាះ	ធីណា	បាន	ដរឹង	ថា	គព្ះវរបិរាសរួ្៌	បាន	សាតោប់	ឮ	

ការអធិសាឋាន	របស់	នាង	។

រិត្ត	ភក្ិ	របស់	នយើង	ចាសស្ីន	្ឺ	ជា	្ ុំរូ	ល្អ	ដល់	ព្រួក	នយើង	ផងហដរ	។		

ចាសស្ីន	មាន	អាយុ	12	ឆ្នាុំ	។	គ្រួសារ	របស់	នាង	បាន	កាលាយ	ជា	កលយាណ		

រិត្ត	របស់	នយើង	នៅនព្ល	នយើង	នៅក្ននុង	គបនេស	អាស៊មីបូពា៌ា	។	នៅក្ននុង	គបនេស		

របស់	នាង	សមាជិក	សាសនាចគក	ព្ុុំ	អាច	និយាយ	អុំព្ី	ដុំណរឹងល្អ	ជាររួយ	អ្នក		

ដវេ	នេើយ	។	ការនធវើ	ហបប	ននាះ	្ ឺ	គបឆ្ុំង	នរឹង	ចបាប់	។	ប៉ុហន្ត	ចាសស្ីន	បាន		

សនគរច	ចិត្ត	ថា	នាង	អាច	ហចកចាយ	ដុំណរឹង	ល្អ	នោយ	ការនធវើរារ	អវី	ហដល		

គព្ះនយស៊ូវ	បាន	នធវើ	។	នាង	បាន	បង្ហាញ	នសចក្តីគសឡាញ់	និង	ចិត្ត	សប្បនុរស		

ដល់	អ្នកដវេ	។	គ្ប់	កហន្លង	ហដល	នាង	នៅ	ឬ	គ្ប់	អវី	ទាុំងអស់	ហដល	នាង	នធវើ	នាង	

បាន	ព្យាយារ	ហគបកាលាយ	ដូច	ជា	គព្ះនយស៊ូវ	។	នាង	្ ឺ	ជា	្ ុំរូ	ដ៏	ល្អ	បុំផុត	សគមាប់	

អ្នកដវេ	។

ននៀលលី	និង	ចាសស្ីន	បង្ហាញ	ព្រួកនយើង	អុំព្ី	រនបៀប	ហដល	ព្រួកនយើង	អាច	នធវើ		

ជា	្ ុំរូ	អុំព្ី	គព្ះនយស៊ូវគ្ីស្	។	នយើង	អាច	នធវើ	កិច្ចការ	ននះ	បានរិនថា	នយើង	មាន	អាយុ	

ប៉ុនាមាន	ឬ	នយើង	រស់	នៅ	េីណា	ននាះ	នេើយ	។	◼

ការបញ្ចាំង
ព្ៃ្លឺរបស់អ្នក

យដាយខអលយ�ើរ

ឡារីយអសខាយ�ើរ

ក្នុងពួកច្ិែសិបនាក់
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យដាយអារា៉ាៃដាវ៉្យ្ើរ

ដផ្អកនៅនលើែំនណើរនរឿងពិែ

«មកជើសម�ើស្ លៃូវកតូវមេើយចូ��ីករាយ។ខ្ុំកតូវមកជើស្ លៃូវកតូវជានិច្»(នសៀវនៅ	

ចនគរៀង	កុមារទំព័�៨២)។

មម
នឌី	បាន	និយាយ	ថា	«	ខ្នុុំ	ចាប់	ឯង	បាន	ន�ើយ	!	»	នាង	បាន	ប៉ះ	ប្អូនគបុស	

របស់	នាង	ន�ើយនាង	បាន	ហ�ល	េរឹក	នចញ	នៅ	។	គ្រួសារ	របស់	ហរនឌី	បាន	

សានាក់នៅ	ក្ននុង	សណាឋាគារ	រ�ូត	ដល់	នព្ល	ព្រួកន្	ប្តូរ	េី	លុំនៅ	នៅ	ផ្ះ	ថ្ី	របស់	ខ្លលួន	។	

វា	រីករាយ	ណាស់	ក្ននុងការ	ញា៉ាុំ	អាហារ	រា៉វីអូលី	កន៉តោ	ន្តោឧណ្ណៗ	នៅក្ននុង	មា៉ាស៊មីន	កន៉តោ	

អាហារ	សគមាប់	អាហារ	វថ្ងគតង់	។	ន�ើយ	ព្រួកន្	ហ�ល	េរឹក	នលង	នៅក្ននុង	សណាឋាគារ	

ននាះ	នស្ើរហត	រាល់	វថ្ង	។

ប៉ុហន្ត	មាន	អវី	ររួយ	ហដល	ព្ុុំសូវ	ជា	ល្អ	នៅក្ននុង	ការរស់នៅ	សណាឋាគារ	ននាះ	។	

ការិយាល័យ	របស់	អ្នកគ្ប់គ្ង	សណាឋាគារ	ននាះ	នៅ	ជាន់	នគការ	បន្ប់	របស់	ព្រួកន្	

ន�ើយ	អ្នកគ្ប់គ្ង	ននាះ	្ ិត	ថា	ហរនឌី	និង	បងប្អូន	គបុស	គសី	របស់	នាង	េូឡា	

ណាស់	។	គាត់	បាន	សរួរ	បា៉ា	របស់	ព្រួកន្	ថា	«	នតើ	ខ្នុុំ	អាច	ជរួល	បន្ប់	ឲ្យ	អ្នក	បាន		

យា៉ាង	ដូចនរ្តច	នៅ	នៅនព្លវា	ឮសូរ	សុំនេង	ដូច	ដុំរី	ចុះ	នគបង	នៅ	�រឹង	នរឹង	គតនចៀក	

ហបប	ននះ	?	»	។

បនាទាប់	ព្ី	បរិនភា្	អាហារ	នព្ល	វថ្ង	ន�ើយ	ប្អូនគបុស	របស់	ហរនឌី	នអើរ៉ុន	បាន		

នោត	នចញ	ព្ី	ហគ្	ន�ើយ	េ្នាទាុំ	នលើ	កគមាល	ឥដ្	ឮ	សូរ	កគ្ំៗ។	ហរនឌី	បាន	គ្វី		

កបាល	ន�ើយ	នរើលនៅ	មា៉ាក់	។

មា៉ាក់	បាន	និយាយ	ថា	«	សូរ	កុុំ	នោត	សូរ	នដើរ	ថ្នរៗ	»	។

ប៉ុហន្ត	វា	យឺត	នព្ល	នៅ	ន�ើយ	។	េូរសព្្	បាន	នរាេិ៍	នេើង	។

ហរនឌី	បាន	្ ិតថា	«	អូ៎	ននាះ	»	។

មា៉ាក់	បាន	េេរួល	េូរសព្្	។	ហរនឌី	អាច	សាតោប់	ឮ	មាតោយ	របស់	នាង	និយាយ	សូរ	

នទាស	អ្នកគ្ប់គ្ង	ននាះ	។

មាតោយ	នាង	បាន	ញាក់	សាមា	នោយ	បាក់	េរឹកចិត្ត	នព្លគាត់	ោក់	េូរសព្្	ចុះ	វិញ	។	

គាត់	បាន	និយាយ	ថា	«	នអដនវើដ	និង	ហរនឌី	មា៉ាក់	គតូវ	ឲ្យ	នអើរ៉ុន	និង	អ៊មីរីលី	ន្ង	។		

នតើ	កូន	អាច	យក	គ្ីស្ីន	និង	ោនីហយ៉ល	នៅនដើរ	នលង	បាន	នេ	?	»

នៅនព្ល	ព្រួកន្	បាន	ចាប់នផ្តើរ	នដើរ	កាត់	កហន្លង	ចត	ឡាន	សណាឋាគារ	ននាះ	ហរនឌី	

បាន	ន�ើញ	អវី	ររួយ	តូច	មាន	ព្ណ៌នរានាត	នៅ	នលើ	ដី	។

វា	្ ឺ	ជា	កាបូប	លុយ	។	ន�ើយ	មាន	លុយ	នៅក្ននុង	កាបូប	ននាះ	!

នាង	បាន	និយាយ	នព្ល	នលើក	កាបូប	ននាះ	នេើង	ថា	«	ននះហន៎	នអដនវើដ	!	»	។

នអដនវើដ	បាន	និយាយ	ថា	«	នយើង	គតូវ	យក	កាបូប	ននះ	នៅ	ការិយាល័យ	

អ្នកគ្ប់គ្ង	ភាលារ	»	។

ហរនឌី	មាន	អាររ្ណ៍	បុកនពាះ	។	ន�តុអវី	បាន	ជា	ព្រួកន្	គតូវ	យក	កាបូប	ននាះ	នៅ	

ឥេូវ	ននះ	?	នតើ	មា៉ាក់	ឬ	បា៉ា	របស់	ព្រួកន្	រិន	អាច	យក	នៅ	ឲ្យ	គាត់	នៅនព្ល	នគកាយ	

បាន	នេ	ឬ	?

ប៉ុហន្ត	ហរនឌី	បាន	ដរឹង	ភាលារ	អុំព្ី	នរឿង	គតរឹរគតូវ	ហដល	គតូវ	ហតនធវើ	។

នក្ងៗ	បាន	នបើក	ទាវារ	ការិយាល័យ	ន�ើយ	បាន	នដើរ	ចូល	នៅក្ននុង	បន្ប់		

នោយ	ភ័យ	ខាលាច	។	អ្នកគ្ប់គ្ង	ននាះ	បាន	នធវើ	រុខ	គកញ៉ូវ	។	ហរនឌី	បាន		

និយាយ	ថា	«	ចា៎ស	ព្រួកខ្នុុំ	បាន	ន�ើញ	កាបូប	លុយ	ននះ	នៅ	កហន្លង	ចតឡាន	»	។		

វដ	របស់	នាង	ញ័រ	នៅនព្ល	នាង	ោក់	កាបូប	លុយ	ននាះ	នៅនលើ	តុ	បញ្ជា	។

បុរស	មានាក់	ហដល	កុំព្ុង	ឈរ	នៅ	តុបញ្ជា	ននាះ	បាន	សរ្លរឹង	នរើល	រក	។	គាត់		

បាន	ហថ្លង	ថា	«	ននាះ	ជា	កាបូប	របស់	ខ្នុុំ	»	។	គាត់	បាន	គបញាប់	នរើល	ក្ននុង	កាបូប	

ននាះ	។	«	អវី	គ្ប់	យា៉ាង	្ ឺ	នៅក្ននុង	ននះ	ទាុំងអស់	។	អរ្ុណ	ក្លួយ	!	»

ហរនឌី	បាន	គកនេក	នរើល	នៅ	អ្នក	គ្ប់គ្ង	ននាះ	។	រុខ	គកញ៉ូវ	របស់	គាត់	បាន	

រសាយ	បាត់	នៅ	ន�ើយ	េរឹករុខ	របស់	គាត់	នរើលនៅ	្ រួរឲ្យ	រីករាយ	។

នព្ល	ព្រួកន្	បាន	នចញ	ព្ី	ការិយាល័យ	ននាះ	ោនីហយ៉ល	បាន	សរួរ	ថា	«	នតើ	ននាះ	ព្ុុំ		

ហរនជាកាបូបលុយនវេរន្តនេឬ	?	»

នអដនវើដ	បាន	សរួរ	«	ន�តុអវី	បង	្ ិតថា	វា	ជា	កាបូបលុយ	នវេរន្ត	?	»

នអដនវើដ	បាន	គ្វី	កបាល	ន�ើយ	និយាយ	ថា	

«	នោយ	សារ	កាបូប	លុយ	ននាះ	នធវើ	ឲ្យ	រនុស្ស	ហដល	ររួរន៉៉ា	សបបាយ	ចិត្ត	!	នតើ	វា	ព្ុុំ	

ហរនជា	កាបូប	លុយនវេរន្ត	នេឬ	។	គាត់	សបបាយ	ចិត្ត	នោយសារ	នយើង	បាន	នធវើ	នរឿង	

គតរឹរគតូវ	»	។

ហរនឌី	បាន	មាន	អាររ្ណ៍	យា៉ាង	ព្ិនសស	ក្ននុង	ចិត្ត	នាង	។	នាង	ព្ុុំ	ធាលាប់	ដរឹង	នសាះ	

ថា	ការនគជើសនរើស	នធវើ	េនងវើ	គតរឹរគតូវ	នធវើ	ឲ្យ	រនុស្ស	រីករាយ	ជាខាលាុំង	។

ប៉ុនាមាន	វថ្ង	នគកាយរក	ហរនឌី	និង	បា៉ា	របស់	នាង	បាន	នៅ	បង់	វថ្ល	បន្ប់	ក្ននុង	សបាតោ�៍	

ននាះ	។	អ្នកគ្ប់គ្ង	បាន	ញញរឹរ	ោក់	ហរនឌី	។	គាត់	បាន	េូរសព្្	នៅ	ហត	រ្តង	្ ត់	

ចាប់រាុំង	ព្ីនព្ល	ហដលព្រួកន្	ន�ើញ	កាបូប	លុយ	ននាះ	រក	ន�ើយ	គាត់	គគាន់ហត	

េូរសព្្	នៅ	អរ្ុណ	ចុំនពាះភាព្	នេៀងគតង់	របស់	ព្រួកន្	។	ហរនឌី	មាន	អាររ្ណ៍	ថា	

នាង	បាន	រាប់អាន	រិត្តភក្តិ	ថ្ី	។

ហរនឌី	បាន	្ ិត	ថា	«	ការនគជើសនរើស	គតូវ	្ ឺ	ជា	នរឿង	អសាចារ្យ	ណាស់	»	។	នាង	

បាន	នលើវដ	គ្វី	ោ	ន�ើយ	អ្នកគ្ប់គ្ង	ននាះ	បាន	នលើកវដ	គ្វី	ោ	ោក់	នាង	វិញ	។	

«	ន�ើយ	គាត់	ព្ិត	ជា	រិន	ររួរន៉៉ា	នេៀត	នេើយ	រាុំងព្ី	នព្ល	ននាះ	រក	»	។	◼

អ្កនិពន្ធ�ស់មៅក្ុង�ដ្ឋម�វាែោស.�.អា.។

រោររាៃចឈិ្្យទៀងម្្ង់

នថងៃ	ររួយ	នព្ល	នមា៉ាង	នចញនលង	

មាន	អ្នក	គជុះកាក់	វរ្ភ	គបាុំ	

នសន	នៅនលើ	ដី	។	ខ្នុុំ	បាន	នរើស	វា	រក	

ន�ើយ	នទាះបី	ជា	ខ្នុុំ	ចង់	េុក	កាក់	ននាះ	

ក្តី	ខ្នុុំ	បាន	យក	វា	នៅ	ឲ្យ	គ្ូ	របស់	ខ្នុុំ	។	

ខ្នុុំ	មាន	អាររ្ណ៍	ល្អ	នោយសារ	ខ្នុុំ	បាន	នគជើសនរើស	នធវើ	នរឿង	

គតរឹរគតូវ	។	ខ្នុុំ	បាន	នរៀន	ថា	គបសិននបើ	អ្នក	ន�ើញ	អវី	ររួយ	ហដល	

ព្ុុំ	ហរន	ជា	របស់	អ្នក	ន�ើយ	សូរ្បី	ហត	អ្នក	ចូលចិត្ត	វា	ក៏	នោយ	

សូរ	កុុំ	យក	វា	នោយសារ	ននាះ	្ ឺ	ដូច	ជា	ការលរួច	ន�ើយ	។

ថាយនលើបស៊ីអាយុ៧ឆ្នាំអូរីហ្គិនស.រ.អា.



៧៤ លមីអាហូណា

ដកកសង់មចញពី«កករុេកបឹកសាកគួសា�»Liahona,ដខឧសភាឆ្នាំ២០១៦ទំព័�៦៣–៦៥។

ទតើជករុមជបឹកសាជ្ួសារជាអ្វី?

ចយមលើយមក្ រីសាវក
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យដាយខអលយ�ើរ

អឈិមរ័សុលរាឡឺ�

ក្នុងកូរ៉ុមននពួកសាវក

ែប់ពមីរនាក់

គកុរគបរឹកសា	គ្រួសារ	ហដល	មាន	បញ្ចូល	នូវ	ការអធិសាឋាន	អាច	អនញជើញ	ឲ្យ	មាន	វត្តមាន	របស់	គព្ះអង្គសន្ង្រះ	រក	ក្ននុង	ផ្ះ	របស់	អ្នក	។		

វា	អាច	ជរួយ	គ្រួសារ	របស់	អ្នក	ឲ្យ	សបបាយ	រីករាយ	។

គកុរគបរឹកសា	គ្រួសារ	្ឺ	ជាការគបជុុំ	ររួយ	នៅ	វថ្ង	ណា	ក៏	បាន	ក្ននុង	សបាដា�៍	។	វា	អាច	ជា	ការគបជុុំ	រវាង	អ្នក		

និង	ឪព្ុក	ឬ	មាតោយ	អ្នក	ឬ	ជាររួយ	គ្រួសារ	ទាុំង	រូល	។	វា	្ ឺជា	នព្ល	ហដល	អ្នក	អាច	.	.	.

 បិទឧបករណ៍នអឡិច្

បែូនិច្នហើយនមើលនិង

សាតាប់គានានៅវិញនៅមក។

 បបាប់ឪពុកមាតាយ

របស់អ្កអំពមី

កតែមីបារម្ឬ

ការភ័យខាលាច្

របស់អ្ក។

 ផតែល់ជំនួយែល់

បងប្អលូនខ្បួន

អំឡនុងនពល

លំបាក។

 ដាក់នគាលនៅនហើយ

សរនសរនគាលនៅ

ននាះទុក។



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ៧៥
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អំ�នុងគពលពួក្ររិសរុេ្ជំន្ន់មរុនរស់គៅក្ននុងេីកករុងខឺត�ង់រែ្ឋអូថេអូកពះអម្ចាស់បានកបា្រ់ពួកគេឲ្យសាងសង់កពះេិហារ្ររិសរុេ្។(សូមអានអំពីអវីបែលបានគកើតគ�ើង

្រន្ទា្រ់ពីកពះេិហារ្ររិសរុេ្កតូេបានឧេ្ិស្្ងគេើយគៅក្ននុងេ.និងស.១១០)។កពះអម្ចាស់ក៏បានកបា្រ់យ៉ូបស្រស៊្ី្ឲ្យចា្រ់គផ្ើម្រគងកើតសាលាមួយគែើមបែី្រគកងៀនថានាក់

ែឹកន្ំសាសន្ចកកអំពីែំណឹងល្អ។្ររុរសៗជាគកចើនគៅសាលាគន្ះបានជក់បារីឬចរុកថានាំជក់។យ៉ូបស្រនិងអិមម្៉ាពរុំចូលចិត្រោរជក់បារីភាពរយបា៉ាយថនថានាំជក់គន្ះ

គេ។គៅគពលយ៉ូបស្របានេូលសួរកពះអម្ចាស់អំពីអវីបែលកតូេគ្វើចំគពាះគរឿងគន្ះគលាកបានេេួលេិេរណៈមួយបែលឥ�ភូេគនះគយើងគៅថាពាក្យសម្ីថនកបាជាញាវងថេ។

អ្នកអាចអានវគៅក្ននុងេ.និងស.៨៩។

ទវីជករុងខលឺតឡង់ៃិងច្បាប់ពាក្យសមតវីនៃជបាជាញាវាងនវ
រូបភា្ម្បវ្្ឈិសាសនាចម្ក
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សូេកាត់�ូបភាពទាំងមនះមដើេ្ីជួយអ្កដចកចាយម�ឿងនានាអំពីកបវតតិសាសនាចកក!

អ្កអាច្ដសវែងរករូបភាពអំពមីបបវែតែិសាសនាច្បកបដន្ថមនទៀែនៅនគហទំព័រliahona .lds .org។



៧៦ លមីអាហូណា

ជព្រះទយស៊ូវបាៃជបទាៃអាហារដល់មៃរុស្សជាទជច្ើៃ

យរឿងអំ្រីម្្រះយយស៊ូវ
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យដាយ្រីមយវបយរៀ�

វថ្ង	ររួយ	គព្ះនយស៊ូវ	មាន	គព្ះេ័យ	ចង់	នៅ	ហត	អង្គ	ឯង	។		

គេង់	បាន	នេើង	ជិះេូក	ន�ើយ	បាន	នបើក	នកាតោង	េូក	យាង	នៅ	

កហន្លង	ស្ងប់សាងាត់	ររួយ	។	រិន	យូរ	ប៉ុនាមាន	នគកាយ	រក	មាន	

រនុស្ស	ជានគចើន	បាន	រារ	គេង់	នៅេីននាះហដរ	។

គព្ះនយស៊ូវ	បាន	បនគងៀន	ព្រួកន្	ន�ើយ	បាន	

ព្យាបាល	ព្រួក	អ្នកឈឺ	។	នា	ោងាច	ននាះ	រនុស្ស	

ទាុំងននាះ	បាន	ចាប់នផ្តើរ	ឃ្លាន	អាហារ	។	ព្រួក	

សិស្ស	របស់	គព្ះនយស៊ូវ	ចង់	ឲ្យ	គេង់	គបាប់	រនុស្ស	

ទាុំង	ននាះឲ្យ	នៅ	េិញ	អាហារ	នៅក្ននុង	េីគកុង	។



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ៧៧
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គព្ះនយស៊ូវ	បាន	មាន	បន្ូល	គបាប់	នៅ	ព្រួកសិស្ស	របស់	គេង់	ថា	ឲ្យ	ផ្តល់	

អាហារ	ដល់	ព្រួកន្	នដើរ្ីប	កុុំ	ឲ្យ	ព្រួកន្	ចាកនចញ	នៅ	។	ប៉ុហន្ត	ព្រួកសិស្ស	

មានហត	នុំបុ័ង	គបាុំ	ដុុំ	និង		គតី	ព្ីរ	ប៉ុនណាណះ	។	វា	ព្ុុំ	គ្ប់គគាន់	នដើរ្បី	ចហរ្អត	

រនុស្ស	គ្ប់	គានា	បាន	នេើយ	។

គព្ះនយស៊ូវ	បាន	គបទាន	ព្រ	ដល់	នុំបុ័ង	

ន�ើយ	នបះ	វា	ជា	ចុំណិតៗ	។	បនាទាប់	រក	

ព្រួកសិស្ស	បាន	�ុច	នុំបុ័ង	ននាះ	នៅ	ឲ្យ	

រនុស្ស	ទាុំងននាះ	។	នតើ	នរឹង	មាន	អាហារ	

គ្ប់គគាន់	ហដរ	ឬនេ	?



៧៨ លមីអាហូណា

ដកកសង់េកពីមា៉ាថាយ១៤:១៣–២១

កូននក្ង	គស្តី	និង	បុរស	រាប់ពាន់	នាក់	បាន	បរិនភា្	នុំបុ័ង	និង	គតី	ននាះ	ទាុំងអស់	គានា	។	បនាទាប់	ព្ី	ព្រួកន្	បាន	

បរិនភា្	ន�ើយ	ននាះ	នៅសល់	នុំបុ័ង	12	ក្ន្តក	!	វា	ជា	អព្្ភូតន�តុ	ររួយ	។	អព្្ភូតន�តុ	នៅហត	នកើត	មាន	

នៅនលើ	ហផនដី	សព្វ	វថ្ងននះ	!	◼



 ដខកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ៧៩
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ខ្ញំច្ូលច្ិតតអាៃជព្រះ្ម្វីរ

ទំ្័រផា្់្ ណ៌
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៨០ លមីអាហូណា

ខ្នុំ	ចង់	និយាយ	អវី	ររួយ	អុំព្ី	គកុរ	រនេះ	ចុង	នគកាយ	អុំព្ី	រនេះ	

នីររួយៗ	ហដល	បាន	នធវើ	ដុំនណើរ	នោយ	សន្សរឹរៗ	នៅ	នលើ	

វាលេុំនាប	។	.	.	.

.	.	.	នៅ	ក្ននុង	គកុរ	រនេះ	ចុង	នគកាយ	ននាះ	ព្រួកន្	ព្ុុំ		

អាច	នរើល	ន�ើញ	ព្រួកបងប្អូន	គបុស	នៅ	ខាង	រុខ	ព្រួកន្		

ជានិច្ច	នេើយ	ព្រួកន្	ក៏	ព្ុុំ	អាច	ន�ើញ	វផ្នរ�	នខៀវ		

គសង្ត់	ហដរ	នោយសារ	ដី	�ុយ	រក	ព្ី	ការនធវើដុំនណើរ		

ននាះ	។	ប៉ុហន្ត	ព្ីររួយ	វថ្ង	នៅ	ររួយ	វថ្ង	ព្រួកន្	ហដល		

នៅក្ននុង	គកុររនេះ	ចុងនគកាយ	ននាះ	បាន	បន្ត	នឆ្ពះ		

នៅរុខ	ទាុំងអស់	កមាលាុំង	និង	�ត់ននឿយ	នោយ		

មាន	ដុំនៅ	នជើង	ជរួនកាល	នស្ើរហត	បាក់	េរឹកចិត្ត	អស់		

ប៉ុហន្ត	នោយសារ	នសចក្តីជុំននឿ	របស់	ព្រួកន្	ថា	គព្ះ		

គសឡាញ់	ព្រួកន្	ថា	ដុំណរឹង	ល្អ	ហដល	បាន	សាតោរ	នេើង		

វិញ	្ ឺ	ជា	ការព្ិត	ន�ើយ	ថា	គព្ះអមាចាស់	បាន	ដរឹកនាុំ	និង	

នាុំ	ផ្លូវ	ព្រួកបងប្អូន	គបុស	ហដល	ដរឹកនាុំ	នៅ	ខាង	រុខ	ននាះ	។	

នៅនព្ល	នសចក្តីជុំននឿ	របស់	ព្រួកន្	បាន	នកើន	នេើង	

ជរួនកាល	ព្រួកអ្នកហដល	នៅក្ននុង	គកុរ	រនេះ	ចុងនគកាយ	ននាះ	

បាន	ន�ើញ	សិរីល្អ	វន	ព្ិភព្	នសនេសាទាល	ររួយ	ហភ្លត	ហដល	

វា	ហាក់	ដូចជា	នៅ	ហសន	ឆ្ងាយ	ន�ើយ	ការនិរិត្ត	ដ៏	នលឿន	

ននាះ	បាន	រោយ	បាត់	នៅ	នោយសារ	ហត	នសចក្តីគតូវការ	

និង	ការននឿយ�ត់	គព្រទាុំង	ការឈឺចិត្ត	ន�ើយ	

ជរួនកាល	ជា	ការខកចិត្ត	ហដល	ព្រួកន្	បន្ត	គបឈរ	រុខ	។

នៅនព្ល	ការនិរិត្ត	បាន	រោយ	បាត់	នៅ	ចិត្ត	របស់	

ព្រួកន្	បាន	នកើត	េុក្ខ	។	ប៉ុហន្ត	ព្រួកន្	បាន	អធិសាឋាន	រ្តង	

នេៀត	ន�ើយ	បន្ត	នឆ្ពះ	នៅរុខ	នោយ	មាន	ការនលើក	ស្លួយ	

បន្តិចបន្តលួច	ព្ី	អ្នកដវេ	ហដល	ព្ុុំ	ហរន	ជា	ការនលើកេរឹកចិត្ត	

នគចើន	ននាះ	នេ	ន�ើយ	ក៏	ព្ុុំ	ហរន	នោយ	ការនលើកតនរកើង	

ហដរ	។	.	.	.	ប៉ុហន្ត	នៅក្ននុង	គកុរ	រនេះ	ចុងនគកាយ	ននាះ		មាន	

រនុស្ស	ហដល	មាន	ការបូជា	ភក្តីភាព្	និង	ភាព្វថ្លថ្នូរ	

ន�ើយ	នលើស	ព្ី	អវី	ទាុំងអស់	ននាះ	្ ឺ	ជា	នសចក្តីជុំននឿ	នៅនលើ	

ព្រួកបងប្អូន	គបុស	គព្រទាុំង	គព្ះនចសាតោ	របស់	គព្ះ	និង	

ភាព្	ល្អ	ទាុំងននាះ	។	.	.	.

នោយ	ឆ្លងកាត់	ដី	�ុយ	និង	ធូលី	ដី	.	.	.	ព្រួកន្	បាន	

បន្ត	នដើរ	នៅរុខ	រ�ូត	ដល់	ព្រួកន្បាន	ឆ្លងផុត	ព្ី	ដង	នគជាះ	

ននាះ	នៅ	ដល់	គជលង	ភ្នុំ	ជាេី	ហដល	ផ្តល់	កហន្លង	សគមាក	

និង	ផ្ះ	ដល់	ព្រួកន្	។	.	.	.

ប៉ុហន្ត	រនុស្ស	ដ៏	កាលាហាន	រាប់រយ	នាក់	ហដល	មាន		

នសចក្តីជុំននឿ	នោយ	ឥតសង្ស័យ	និង	មាន	ជុំនាញ	ដ៏		

អសាចារ្យ	ននាះ	ព្ុុំ	ទាន់	បញ្ចប់	ការនធវើ	ដុំនណើរ	របស់	ព្រួកន្		

នៅ	នេើយ	នេ	។

ពួកនគគឺជាបកុមរនទះ
ច្ុងនបកាយនគ
នៅក្ននុង្កុមរនទះចុងន្កាយនោះរានមនុសសេ

ដែលរានការបូជារានភក្រីភាពនិងភាពថ្្្្នលូរ

នហើយនលើសពរីអវរីទាំងអស់នោះេឺជានសចក្រីជំននឿ

នៅនលើពួកបងប្លូន្បុស្ពមទាំង្ពះនចស្្ត

របស់្ពះ។

លុរះម្រាជួបយទៀ្

បងគបុស	គព្ិកហាុំ	[	យ៉ង់	]	បាន	នៅ	ព្រួកន្	រ្តង	

នេៀត	នដើរ្បី	បនគរើ	ន្រ	គព្ះ	ន�ើយ	បាន	បញជូន	ព្រួកន្	

នៅ	រាុំង	លុំនៅ	នៅ	ក្ននុង	គជលង	ភ្នុំ	ទាុំង	ជិត	និង	ឆ្ងាយ	

នៅក្ននុង	តុំបន់	ដ៏	ធុំនធង	វន	ភ្នុំ	ននាះ	ហដល	ព្រួកន្	អាច	ហសវងរក	

េីជគរក	។	ដូនច្នះ	ព្រួកន្	បាន	ពាក់	នរឹរ	ឲ្យ	នគា	របស់	

ខ្លលួន	ន�ើយ	េរឹរ	នគា	ទាុំង	ននាះ	.	.	.	ររួច	នធវើ	ដុំនណើរ	នោយ	

សន្សរឹរៗ	នៅកាន់	គជលង	ភ្នុំ	ថ្ី	ននាះ	នោយ	មាន	េុំនុកចិត្ត	

នរឹង	នសចក្តីជុំននឿ	ទាុំងគសុង	នៅក្ននុង	គបាជាញា	និង	ការដរឹកនាុំ	

ព្ីគព្ះ	វន	ព្រួក	អ្នកដរឹកនាុំ	របស់	ព្រួកន្	។	.	.	.

ន�ើយ	រាុំង	ព្ីនព្ល	ននាះ	រក	ដល់ឥេូវ	ននះ		

ព្រួកអ្នក	គតរួសគរាយ	រាប់ពាន់	នាក់	ននះ	ជាព្រួក	អ្នក	ហដល	

គព្ះបាន	នរើស	រាុំង	នេើង	បាន	បុំនព្ញ	ការនៅបនគរើ	

និង	នគាលនៅ	របស់	ព្រួកន្	នោយ	រាបសា	ដូច	អវី	ហដល	

បងគបុស	គព្ិកហាុំ	យ៉ង់	និង	អ្នកដវេ	នេៀត	បាន	នធវើ	ចុំនពាះ	

កាតព្វកិច្ច	របស់	ព្រួកន្	ន�ើយ	គព្ះ	នរឹង	គបទាន	រង្វាន់	ដល់	

ព្រួកន្	។	ព្រួកន្	្ ឺ	ជា	ព្រួកអ្នកគតរួសគរាយ	ទាុំងពាក្យ	

សរ្តី	និង	្ ុំនិត	គព្រទាុំង	េនងវើ	និង	នសចក្តីជុំននឿ	្ឺ	ដូច	ជា	

ព្រួកអ្នក	ហដល	មាន	រុខង្រ	នលចនធាលារ	ទាុំងននាះ	ផងហដរ	។	

ការបងកបនងកើត	វន	អាណាចគក	នៅក្ននុង	ចននាលាះ	ភ្នុំ	ននាះ	ព្ុុំ	

ហរននកើត	នេើង	នោយ	ោក់កុំបាុំង	ព្ី	រនុស្ស	ជនគរើស	ហត	

ព្ីរបី	នាក់	ប៉ុនណាណះ	ននាះ	នេ	ប៉ុហន្ត	នោយ	រនុស្ស	ជានគចើន	

ហដល	បាន	រក	ព្ី	គបជាជាតិ	ជានគចើន	ហដល	បាន	រក	ន�ើយ	

នធវើ	កិច្ចការ	គព្រទាុំង	សាថាបនា	នោយ	នធវើរារ	អ្នក	ដរឹកនាុំ	

ព្រួកន្	ហដល	នៅ	នោយ	គព្ះ	។	.	.	.

ដូនច្នះ	ចុំនពាះ	រនុស្ស	ដ៏	រាបសា	និង	អសាចារ្យ	

ទាុំងននះ	.	.	.	ខ្នុុំ	សូរ	បង្ហាញ	នោយ	ចិត្ត	រាបទាប	នូវ	

នសចក្តីគសឡាញ់	ការនគារព្	និង	ការនកាតសរនសើរ	ដ៏	

រាបសា	របស់	ខ្នុុំ	។	◼

ដកកសង់មចញពីសរុន្ទ�កថាក្ុងសន្ិសីទទូមៅដខតរុ្ឆ្នាំ១៩៤៧
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ទមីបបឹកសាទមីមួយក្នុង

គណៈបបធានទមីមួយ
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មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់យុវមជ្ឈិមវ័យ

ទំព័រ
៤៤

សម្រាប់យុវវ័យ

សម្រាប់កុរារ

ទំព័រ
៥០

ទំព័រ
៧០

ែំណឹងដែមួយគែ់ដែលបាន

សន្គ្រះខ្នុំ
ស្ស៊ូហូបានជួបនឹងការបបកាន់ពូជសាសន៍និង

ការបែិនសធប៉ុដនតែគាែ់បានជួបែំណឹងល្អនហើយនរៀន

ទុកចិ្ែតែមនុស្សារជាថ្មីមតែងនទៀែ។

រឹងបុឹង
នពញមួយសបាតាហ៍

ជ្រុងមួយនៃ
សំណួរ

រនបៀបដែលពិធមីសាបកាម៉ង់អាច្ជួយអ្ក

ឲ្យរឹងបុឹងនពញមួយសបាតាហ៍។

នែើនពលណានទើបកុមារគួរចាប់នផតែើមែមអាហារ?


