
សាសនាច�ក នៃន �ពុះមេយុសូ�វ ��ីសទ នៃន ពុួក��ិសុទ្ធធ នៃ�ៃ ចុង មេ��យុ  •  ដែខ កកកដា ឆ្នាំំ� ២០២០

 ទេតើ ខ្ញុំំ�� អាចូ ជួួយ បាន យ៉ាាង ដូចូទេមិេចូ   ? 

ទេ�ល់ មិនំស់ស ជា �ីគ្រួស់ឡាញ់់ បាន ចាកទេចូញ់ 

�ី សាស់នាចូគ្រួក ���័រ ៣០

ទេរៀន �ី អនក មែដល់ បាន គ្រួតឡប់ មិកវិិញ់  

���័រ ២៦

រទេបៀប មែដល់ ការយល់់ �ី គ្រួបវិតិិសាគ្រួស់ ិ

សាស់នាចូគ្រួក របស់់ទេយើង ជួួយ ���័រ ១២



សាសនាច�ក 

មេ�ទ្ធីមេនះ

��ឋធានី �ុុនតា អាមេ�ណាស  

 គ្រួបទេ�ស់ ឈីីល់ី
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��ឋធានី �ុុនតា អាមេ�ណាស  

 គ្រួបទេ�ស់ ឈីីល់ី
៣.៣

៣

 ១០០

សាសនាច�ក �ឺ �ឹងម្ភា� មេ�កុ�ង ��មេទ្ធស ឈីីលី រា�់ ចា�់ ពុី �កុង តូ�ចៗ មេ� វាល

ខាច់ នៃន ភា� ខាង មេ�ើង �ហូ�តូ �ល់ ទ្ធី�កុង សាន់ទ្ធីអាមេ�ោ �៏ ធំ� មេ� ដែ�ុក កណាាល

 �ហូ�តូ �ល់មេសេក �ុុនតា អាមេ�ណាស មេ�ភា� ខាង តូូ�ង ដែ�ល ម្ភាន វួ� ច�នួន

���ពុី� និង សាខា ច�នួន ពុី�   ។ មេនះ �ឺ ជា មេសចកេីពុិតូ �ួយុ ច�នួន អំ�ពុី ��មេទ្ធស

ឈីីលី និងសាសនាច�ក មេ� ទ្ធីមេនាះ   ៖

មេសេក ច�នួន ២៦ �តូ�វ�ន �មេងកើតូ មេ�ើង

��មេទ្ធស ទ្ធី�ួន មេ�កុ�ង ពុិភពុមេ�ក

ដែ�លឈាន �ល់ ៥០ មេសេក

មេសេក ����ង ��ផុុតូ �តូ�វ�ន �មេងកើតូ មេ�ើង

�កុ���នុ� ����ង ��ផុុតូ  �តូ�វ �ន មេ�ៀ�ច�

��ឈ�ណ្ឌឌល ពុងស��វតូេិ

ភា��យុ នៃន ��ជា�ន �ឺ ជា សម្ភា�ិក នៃន

សាសនាច�ក

�ពុះវិ�� ��ិសុទ្ធធ   ៖ សាន់ទ្ធីអាមេ�ោ  

(   �ន ឧទ្ធទិស ឆ្លលង មេ� ឆ្នាំំ� ១៩៨៣   )  

ខន់សិ�សុីអំន (   �ន ឧទ្ធទិស ឆ្លលង មេ� ឆ្នាំំ� 

២០១៨   ) អាន់តូ��ា�ាសាា  

(   �ន ���ស មេ� ឆ្នាំំ� ២០១៩   )

៤២៧០
�ី��ដែ�ុ�តូ ពុី �ពុ�ដែ�ន ភា� ខាង មេ�ើង 

នៃន ��មេទ្ធស ឈីីលី មេៅ �ន់ �ពុ�ដែ�ន 

ភា� ខាង តូូ�ង ទ្ធទ្ធឹង ៣៥០ 

�ី��ដែ�ុ�តូ ពុី ខាង មេកើតូ មេៅ ខាង លិច
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សម្ភា�ិក សាសនាច�ក

៥៩៥៥២៦

  ៧៧   មេសេក  

៥៩០ �កុ���នុ�  

១០ មេ�សកក�ម

ឆ្នាំំ� ១៩៥៦

ឆ្នាំំ� ១៩៧២

ឆ្នាំំ� ១៩៨៨

ឆ្នាំំ� ១៩៩៤–៩៦



!

2	 លីីអាហូូណា

 ទេ�ល់ ខ្ញុំំ�� មាន អារមិមណ៍៍ ថា គ្រួតូវិ

បាន ប�ភាន់ អ��ី សាស់នាចូគ្រួក

  ប្រ�វីស់ អ្វីី�ចែវល

    ២៦ 

 ខ្ញុំំ�� មាន ការទាក់ ចូិតិ នឹង ទេ�� ដូចូគ្នាំ—ទេតើ ស់មាជួិក

សាស់នាចូគ្រួក សាា�មិន៍ ខ្ញុំំ�� វិិញ់ ទេ�   ?

  �ី�ឃ «��់ » ដោអ្វីស់. ដោអ្វីក��ា ដោវ�ស់ដោ�ច្បា

   ៤០ 

 គ្រួបវិតិិសាស់នាចូគ្រួក   ៖ គ្រួប��

នៃន កមាំ�ង និង ការប�ផុំស់ ��និត

  ចែអ្វីលដោ��� ឃីីនឹថិិនឹ អ្វីិល ឃុក, 

ដោ�ត្ត ��លប្រ�ី�ក នឹិង �ាត្ត ហ្គ្រូ�ូ�

    ១២

 �មេ�ៀ� ដែ�ល មេយុើង ពុ�ងឹង មេសចកីី ��មេនឿ មេយុើង—ជា�ួយុ គ្នាំ

 មេ�
កុ�ង ��សិកា ��ស់ មេយុើង អំ�ពុី �ពុះ��ីី� ���ន មេ� ដែខ មេនះ មេយុើង មេ�ៀន អំ�ពុី

ក��ីហូ�� ជា អំុក ដែ�ល �ន មេធំើើ ឲ្យយ សម្ភា�ិក សាសនាច�ក ជា មេ�ចើន មេ�ឿ ថា  

ពុួកមេ� �តូ�វ�ន មេ�ក �មេ�ោតូ មេដាយុ ពុួកពុា��ី �ុុដែនេ មេ��យុ�ក �ន ទ្ធទ្ធួល សាោល់

ថា គ្នាតូ់ ខល�នឯង ផ្ទាាល់ �តូ�វ�ន មេ�ក �មេ�ោតូ មេដាយុ សាតា�ង មេហូើយុ �ន មេ�ក

�មេ�ោតូ អំុក �នៃទ្ធ មេទ្ធៀតូ   ។  មេយុើង មេ�ៀន អំ�ពុី ពុួកសាសន៍ ស�រា� ជា �នុសស �ួយុ �កុ�

ដែ�ល �ន ��ដែ�ក ខល�ន ពុួកមេ� មេចញ ពុី សាសនាច�ក   ។ មេហូើយុ មេយុើង មេ�ើញ អាលម្ភាា

ជាក�ន ដែ�ល ជា អំុក ធាា�់ ��ឆ្នាំ�ង ទាស់ នឹង សាសនាច�ក យ៉ាាង សក�ម ពុាយ៉ា�

ពុ�ងឹង ក�នៗ ��ឈិ�វ័យុ ��ស់ មេ�ក ផ្ទាាល់ ទាស់ នឹង �មេ��ើស ទា�ងឡាយុ ដែ�ល នឹង

�ឹកនា� ពុួកមេ� មេចញ ពុី �ពុះអំម្ភាាស់ និង សាសនាច�ក ��ស់ �ទ្ធង់   ។

  ពុួកមេយុើង �ួយុ ច�នួន ម្ភាន សម្ភា�ិក ��ួសា� ឬ �ិតូេភកីិ ដែ�ល មេ��ើសមេ�ើស ឈី�់

ច�ល�ួ� នឹង  សាសនាច�ក ដែ�ល �ន សាា�មេ�ើង វិញ ��ស់ �ពុះអំម្ភាាស់ មេទ្ធៀតូ   ។  

��ណ្ឌ៍ មេនះ អាច ជា ��ឈីឺចា�់ ស�ម្ភា�់ ពុួក មេយុើង ទា�ងឡាយុ ដែ�ល ម្ភាន មេសចកីី

��មេនឿ យ៉ាាង ខាា�ង   ។ មេយុើង ចង់ �ួយុ �ុុដែនេ ពុួកមេយុើង ជា មេ�ចើន ពុុ� �ឹង �ួយុ មេដាយុ 

�មេ�ៀ� ណា   ។

  ទ្ធសសនាវ�ីី �ួយុ ចា�់ ពុុ� អាច ��� �ណ្ឌា�់ មេលើ ���់ ��លមេហូតូុ ទា�ងអំស់ ដែ�ល

មេសចកីី ��មេនឿ ចុះ អំន់�យុ ឬ ពុនយល់ ឲ្យយ ��ក� ពុី �មេ�ៀ� មេ�ើ�ូី មេឆ្លលើយុតូ� មេនាះមេទ្ធ

��សិន មេ�ើ វា ចុះ អំន់�យុ មេនាះ   ។ ��មេណ្ឌើ� នៃន មេសចកីី ��មេនឿ ��ស់ �នុសស ម្ភាំក់ៗ �ឺ

ខុសៗ គ្នាំ   ។ �ុុដែនេ មេយុើង សងឹឹ� ថា វា អាច ផុីល់ ��នួយុ ខលះៗ ជា�ួយុ នឹង ចា�់ មេនះ  

��ចជា   ៖

    •    �ទ្ធពុិមេសាធំន៍ ��ស់ �ុ�ស ម្ភាំក់ ដែ�ល �តូ��់ �ក �ពុះវិ�� វិញ និង អំើី 

ដែ�ល គ្នាតូ់ �ន មេ�ៀន ពុី វា (   ស��មេ�ើល ទ្ធ�ពុ័� ២៦   )   ។

    •    សា�ស�ខាន់ នៃន ��សាា��ន៍ �នុសស ���់ គ្នាំ (   ស��មេ�ើល ទ្ធ�ពុ័� ៤០   )   ។

    •    មេយ៉ា�ល់ ស�ម្ភា�់ ឪពុុក ម្ភាាយុ ពុី �មេ�ៀ� មេ�ើ�ូី ដែសើង�ក វិធំី �កា ច�ណ្ឌង 

ទាក់ទ្ធង ��ស់ ពុួកមេ� ជា�ួយុ នឹង ក�នៗ ��ឈិ�វ័យុ ដែ�ល �ន មេ��ើសមេ�ើស 

ផុល�វ មេផុសង (   ស��មេ�ើល ទ្ធ�ពុ័� ៣០   )   ។

    •    ទ្ធសសនវិស័យុ �៏ ម្ភាន ��មេយ៉ា�ន៍ នានា អំ�ពុី ��វតូេិសា�សេ សាសនាច�ក  

និង �មេ�ៀ� ដែ�ល វា អាច ពុ�ងឹង មេសចកីី ��មេនឿ ��ស់ មេយុើង (   ស��មេ�ើល 

ទ្ធ�ពុ័� ១២   )   ។

    មេយុើង សងឹឹ� ថា អំតូថ�ទ្ធ ទា�ងមេនះ ផុីល់ ន�វ ច�ណ្ឌុច ចា�់ មេផុីើ� �ួយុ ស�ម្ភា�់

�ង�ូ�ន មេ�ើ�ូី ដែសើង�ក ��ដែណ្ឌនា� �៏ មេទ្ធវភាពុ ស�ម្ភា�់ �លៈមេទ្ធសៈ ផ្ទាាល់ ខល�ន 

��ស់ �ង�ូ�ន   ។

  មេដាយុ មេសាះះសម័��

  អំ័ដា�   សុី អំ�លសុន

  អំុក���់��ង ដែផុុក ដែកស��ួល

ចូទេញ់�ី លីអាហូណា
�ាតិូកា នៅក្នុង ច្�ា�់នមេះ �ានត្ូ��វ �ង្កើតូ�ើង ពីុ�ុនកា�
�ាតូត្ូ�ាតូ ននៃ ��ងឺក�វី� ១៩ ។ សមេចក្តីូ ល�្អិំតូ �ួយុច�នួន 
�្�ហូដែល �ា �ិន អំនុវត្ូតូនឹង ស្�ានកា� �ច្ចុ�្�ន្ន  
នោះទ្ធមេ ។ ស�� �ត់ូ�ដែន ស�ណ្ឌើទ្ធា�ង�ាយុ  យុោងតូា� សមេចក្តីូ 
ត្ូ��វកា� ��ស់ សាសនាចក្� នាពុមេល �ច្ចុ�្�ន្ន និង 
�ោលកា�ណ៍្ឌ ណ្ឌដែនា� ��ស់ �ា���្ឋាភិ�ាល ។
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៥ ការ អទេ្ជើញ់ ដល់់ វិិចូិគ្រួតករ �ូទា�ង �ិ��ទេោក

៦ ការបង្ហាញ់ អ��ី ទេស់ចូកិីជួ�ទេនឿ 

 អំូិកណាមេធំើស និង អាដែ�លមេល� នៃ�ូឌ�

��ួសា� នៃ�ូឌ� �នមេ�ើញ មេដាយុ ផ្ទាាល់ ន�វ ពុ��័យុ នៃន ក�មវិធំី អំក្ខ�ក�ម ��ណ្ឌឹងលូ មេ�កុ�ង មេសេក និង ��ួសា� ��ស់ 

ពុួកគ្នាតូ់ ។

៨ ទេគ្នាល់ការណ៍៍ នៃន ការង្រ បទេគ្រួមិើ

 ��ងា� �មេ��ើ តា��យុៈ សក�មភាពុ សាសនាច�ក

សក�មភាពុ ទា�ងឡាយុ ��ស់ សាសនាច�ក ផុីល់ ន�វ ឱ�ស នានា មេ�ើ�ូី សាង �ិតូេភាពុ មេឈាង�ួយុ និង ផុីល់ 

��ងា� �មេ��ើ �ល់ �នុសស �នៃទ្ធ មេទ្ធៀតូ ។

១២ គ្រួបវិតិិសាគ្រួស់ិ សាស់នាចូគ្រួក ៖ គ្រួប�� នៃន កមាំ�ង និង ការប�ផុំស់ ��និត

ដោ�យ ចែអ្វីលដោ��� ឃីីនឹថិិនឹ អ្វីិល ឃុក, ដោ�ត្ត ��លប្រ�ី�ក នឹិង �ាត្ត ហ្គ្រូ�ូ�

មេតូើ �� សិកា ��វតូេិ សា�សេ សាសនាច�ក អាច ពុ�ងឹង មេសចកីី ��មេនឿ  និង ��ណ្ឌង ��ថាំ�ូ�នៗ មេ�ើ�ូី �ស់ មេ� តា� 

��ណ្ឌឹងលូ �ន់ ដែតូ មេពុញ មេលញ យ៉ាាង ��ច មេ�ីច ?

២០ �ិត �ី �ួក អនក គ្រួតួស់គ្រួរាយ ផុ្លូវិ ទេៅ គ្រួបទេ�ស់ ឥណ្ឌា

ដោ�យ ដោៅណាលីនឹ ��ស់័��ី័ត្ត

ពុួក��ិសុទ្ធធ �៏ មេសាះះ�តូង់ ទា�ងមេនះ មេធំើើ ជា ���� ថា វា ម្ភានន័យុ យ៉ាាង ណា កុ�ង ��មេធំើើ ជា សស� នៃន សាសនាច�ក ។

២៦ ទេ�ល់ ខ្ញុំំ�� មាន អារមិមណ៍៍ ថា គ្រួតូវិបាន ប�ភាន់ អ��ី សាស់នាចូគ្រួក

ដោ�យ ប្រ�វីស់ អ្វីី�ចែវល

�នាា�់ ពុី �ង��ុស អំូីដែវល �ន មេ�ៀន ពុី ��ណ្ឌ៍ ទា�ងឡាយុ ដែ�ល �ន មេធំើើ ឲ្យយ មេៅហូមង �ល់ ��មេនឿ ��ស់ គ្នាតូ់ មេហូើយុ 

�ន �ណាាល ឲ្យយ គ្នាតូ់ ចាកមេចញ ពុី �ពុះវិ�� អំស់ �ួយុ �យុៈ មេនាះ គ្នាតូ់ �ន �ឹង ពុី អំើី ដែ�ល គ្នាតូ់ �ន ខកខាន ។

៣០ អនក គ្រួស់ឡាញ់់ គ្រួ�ង់ ស់ទេ្ង្រះ

ដោ�យ ប្រ�ីស្តា �៉�ជ្ឈិ័� ម៉��ិនឹស់ិនឹ

ម្ភាាយុ ម្ភាំក់ �ឹង ថា �ិន ថា ក�នៗ ��ឈិ�វ័យុ ��ស់ គ្នាតូ់ មេ��ើសមេ�ើស យ៉ាាង ណា មេនាះ មេទ្ធ គ្នាតូ់ �គ្នាន់ដែតូ �តូ�វ �សឡាញ់ 

ពុួកមេ� ។

៣២ ស់�ទេឡង �ួក បរិស់ំ�ធ នៃថ្មងៃ ចូំងទេគ្រួកាយ

��ួសា� �ួយុ ទ្ធុក ��ល��ក ��ស់ ពុួកមេ� ផ្ទាាល់ �ួយុ ដែ�ក សិន មេ�ើ�ូី ផុីល់ ��ងា� �មេ��ើ ។ ពុលទ្ធ័ពុ អា�ស �៏ 

�ា�ន ម្ភាំក់ ឈី� ��ពា� ��មេនឿ ��ស់ គ្នាតូ់ មេហូើយុ �ន ��ផុុស �ល់ អំុក �នៃទ្ធ មេទ្ធៀតូ ។ ម្ភាាយុ ម្ភាំក់ �កា ��សនា 

�ួយុ ។ ��អំតូ់មេទាស មេកើតូមេ�ើង មេ� �គ្នា �៏ �ិន �ំពុឹង ទ្ធុក �ួយុ ។

៣៦ ចូូរ មិក រាមិ ខ្ញុំំ�� ៖ គ្រួ�ះ�មិ្ីរ មិរមិន

អំតូថ�ទ្ធ ��ចា� ស�ាហូ៍ ទា�ង មេនះ អាច គ្នា��ទ្ធ �ល់ ��សិកា �ពុះ��ីី� ���ន ��ស់ �ង�ូ�ន មេ� ដែខ មេនះ ។

៤០ ខ្ញុំំ�� មាន ការទាក់ ចូិតិ នឹង ទេ�� ដូចូគ្នាំ—ទេតើ ស់មាជួិក សាស់នាចូគ្រួក សាា�មិន៍ ខ្ញុំំ�� វិិញ់ ទេ� ?

   �ី�ឃ «��់ » ដោអ្វីស់. ដោអ្វីក��ា ដោវ�ស់ដោ�ច្បា

មេពុល �ង��ុស មេវើសមេធំច �ន ទ្ធទ្ធួល អា��មណ្ឌ៍ ឲ្យយ �តូ��់ �ក �ពុះវិ�� វិញ គ្នាតូ់ �ន �ពុួយុ ���្ភ ថា មេតូើ សម្ភា�ិក 

មេផុសង មេទ្ធៀតូ ទ្ធទ្ធួលគ្នាតូ់ ឬមេទ្ធ ។

 យុុវ��ឈិ�វ័យុ

៤៤
អំនា�តូ អាច ជា មេ�ឿង �ួ� ឲ្យយ ភ័យុខាាច   ។ �ុុដែនេ

ជា�ួយុ នឹង ��នួយុ ពុី �ពុះវ��ិតាសួ�៌ មេយុើង

ទា�ងអំស់ គ្នាំ អាច ឈាន ទេឆ្នាំះះ ទេ�មិំខ្ញុំ ជាមិួយ

ទេស់ចូកេី ជួ�ទេនឿ ទេល់ើ អនា�ត   ។  ដែខ មេនះ ស��

អាន មេ�ឿងរាុវ ទា�ងឡាយុ �ក

ពុី យុុវ��ឈិ�វ័យុ ដែ�ល �ន

មេ�ៀន ពុី �ន្ឹះ មិួយ ចូ�នួន កន�ង

ការទេរៀបចូ�  ស�ម្ភា�់ មេពុល

អំនា�តូ   ។

 យុុវវ័យុ   

៥២
  មេ�ៀន អំ�ពុី �មេ�ៀ� ដែ�ល ដ�ណ៍ឹងល់អ អាចូ

ផ្លាំស់់បេលូរ គ្រួ�ួសារ របស់់ អនក  និង ��លមេហូតូុ

ដែ�ល ជួទេគ្រួមិើស់ ដ៏ សាមិ្ញ  ��ស់ អំុក មេ�កុ�ង

�ីវិតូ �ឺ ស�ខាន់   ។

 កុម្ភា�

      ប្រ�ិយមិត្តត   
  �ូ�ន អាច កាំយ ជា អនក ផុស�វផុាយ សាស់នា មាំក ់  

��ចជា អាលម្ភាា   !

 ទេៅ ទេល់ើ គ្រួកប មិំខ្ញុំ

  ���ភាពុ �កពុី  

stock.adobe.com និង  

unsplash.com

��អាន ខលីៗ

វ�គ

ម្ភាតូិ�

��គ្នា��ទ្ធ ច្បា��មក �ម �ំ� ំ



 

៤ លីអាហូ�ណា

អតថប� មាន មែត ឌីីជួីថ្មល់ បុំទេណ្ះះ ស់គ្រួមាប់ មែខ្ញុំ កកកដា

 ��នាក់ ��នង មិក កាន់ ទេយើង ខ្ញុំំ��
  ស�� មេផុើើ ស�ណ្ឌួ� និង �តូិ ដែកល�ូ ��ស់ អំុក មេៅ �ន់  

liahona@ChurchofJesusChrist.org

  ស�� ដាក់ �ញ្ជូូ�ន មេ�ឿង ��ស់ អំុក មេ� មេ�ហូទ្ធ�ពុ័� liahona.
ChurchofJesusChrist.org  ឬ មេផុើើ ស��ុ�តូ មេៅ �ន់   ៖

Liahona,flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

ល់ីអាហូូណ្ ឌីីជួីថ្មល់

 មែស់វងរក បមែនថមិ ទេ�ៀត
  មេ�កុ�ង ក�មវិធំី Gospel Library  និង មេ� មេ�ហូទ្ធ�ពុ័�  

 liahona   .ChurchofJesusChrist   .org     អុំក អាច   ៖

    •   ដែសើង�ក ចា�់ មេចញ ផុាយុ �ចុ��ូនុ   ។

    •   មេ�ើល ម្ភាតូិ� ដែ�ល ម្ភាន ដែតូ ឌី�ី�ល �ុុមេណាះះ   ។

    •   ដែសើង�ក មេលខ មេចញ ផុាយុ �ុនៗ   ។

    •   ដាក់ �ញ្ជូូ�ន មេ�ឿង និង �តិូ ដែកល�ូ ��ស់ អំុក   ។

    •   ជាវ ឬ ជាវ មេ�ើ�ូី ផុេល់ ជា អំ�មេណាយុ   ។

    •   ពុ�ងីក ��សិកា ជា�ួយុ ឧ�ក�ណ្ឌ៍ ឌី�ី�ល   ។

    •   ដែចកចាយុ អំតូថ�ទ្ធ និង វីមេ�អំ� ដែ�ល ច�លចិតូេ   ។

    •   ទាញ យុក ឬ មេ�ះពុុ�ី អំតូថ�ទ្ធ   ។

    •   សាា�់ អំតូថ�ទ្ធ ដែ�ល អំុក ច�លចិតូេ   ។

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona កមិមវិិធីី បណ្ះល់័យ ដ�ណ៍ឹងល់អ

 ទេតើ អនក មាន ស់�ណ៍ួរ�ី ដ�ណ៍ឹងល់អ មែដរ ឬ ទេ�   ?  
ទេនះ ជា រទេបៀប គ្រួបា� យ៉ាាង ទេដើមិីី មែស់វងរក ចូទេមិ្ើយ

   ដោ�យ ឆាចែ�ល វួ�ចែលញ

   យុុវ��ឈិ�វ័យុ ម្ភាំក់ ដែចកចាយុ ពុី �មេ�ៀ� ដែ�ល ស�ណ្ឌួ�

ទា�ងឡាយុ អាច ពុ�ងឹង មេសចកីី ��មេនឿ មេ�ើ មេយុើង 

អំនុ�ាតូ   ។

 រទេបៀប មែដល់ ខ្ញុំំ�� ទេរៀបចូ� ខ្ញុំ្�ន ស់គ្រួមាប់ គ្រួ�ះវិិហារ បរិស់ំ�ធ
ទេៅកន�ង គ្រួបទេ�ស់ ឥណ្ឌា

   ដោ�យ ដោយស់វ៉ា៉នឹស់៍ ឃ�ស់ុីដោ���ី

   យុុវ��ឈិ�វ័យុ ម្ភាំក់ �ក ពុី ��មេទ្ធស ឥណាា ដែចកចាយុ ពុី

�មេ�ៀ� ដែ�ល គ្នាតូ់ ក�ពុុង មេ�ៀ�ច� ខល�ន ស�ម្ភា�់ ឱ�ស ����ង

��ស់ គ្នាតូ់ មេ�ើ�ូី មេៅ  �ពុះវិ�� ��ិសុទ្ធធ   ។

 អវី មែដល់ គ្រួតូវិ ទេធីវើ ទេដើមិីី ��ួល់ បាន ប�ណ៍ង គ្រួបាថាំ ដ៏
ស់ំចូរិត របស់់ ទេយើង

   ដោ�យ �ាក ដោ�អ្វី� ដោ�ឡា ប្រឃ�ស់

   យុុវ��ឈិ�វ័យុ ម្ភាំក់ �ក ពុី ��មេទ្ធស ហូើីលីពុីន ដែចកចាយុ

ពុី �មេ�ៀ� ដែ�ល គ្នាតូ់ �ន �កមេ�ើញ មេសចកីី ��មេនឿ មេពុល

ដែផុន�� ស�ម្ភា�់ អំនា�តូ ��ស់ គ្នាតូ់ �ន ផ្ទាាស់�ី��   ។

 មែខ្ញុំ កកកដា ឆ្នាំំ� ២០២០ វិុំល់ ៤៤ ទេល់ខ្ញុំ ៧

  ល់ីអាហូូណ្ ១៦៧២២ ២៥៨

   ទ្ធសសនាវ�ីី ជា អំនេ�ជាតូិ ��ស់ សាសនាច�ក នៃន

�ពុះមេយុសូ�វ ��ីសទ នៃន ពុួក ��ិសុទ្ធធ នៃ�ៃ ចុងមេ��យុ

     �ណ៍ៈ គ្រួបធាន �ី មិួយ   ៖ �ស័លុ អិំ� ណិ្ឌលសនុ, 
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 «   [   �ពុះអំម្ភាាស់   ] �ិន មេធំើើ ��ណ្ឌ៍

មេ�ើយុ មេលើក ដែលង ដែតូ ��ណ្ឌ៍ មេនាះ

ចាស់�ស់ �ល់ ក�ន មេ� �នុសស 

មេហូើយុ �ទ្ធង់ អំមេញ្ជូូើញ ពុួក មេ� ទា�ង អំស់

គ្នាំ ឲ្យយ �ក �ក �ទ្ធង់ មេហូើយុ  ទ្ធទ្ធួល ទាន

ន�វ មេសចកីី លូ ស�ូ��ស ��ស់ �ទ្ធង់ 

មេហូើយុ �ទ្ធង់ ពុុ� ��ិមេសធំ អំុក ណា ម្ភាំក់ 

ដែ�ល �ក �ក �ទ្ធង់ មេ�ើយុ �ឺ ទា�ង មេ�ះ  

និង ស ទា�ង �វ មេ� និង មេស�ី ទា�ង

��ុស និង �សី មេហូើយុ �ទ្ធង់ នឹក ចា�

�ល់ ពុួក អំុក ឥតូ សាសនា មេហូើយុ

�នុសស ទា�ង អំស់ ទា�ង ពុួក សាសន៍

យុ�ដា និង ពុួក សាសន៍ �នៃទ្ធ ក៏ ��ច

គ្នាំ មេ� ច�មេពាះ �ពុះ ដែ��   »   ។

  — នីនៃហូើទ្ធី២ ២៦:៣៣

�� អំមេញ្ជូូើញ �ល់ វិចិ�តូក� ទ្ធ�ទា�ង

ពុិភពុមេ�ក

 អំុក �តូ�វ �ន អំមេញ្ជូូើញ ឲ្យយ �មេងកើតូ សាំនៃ� សិលូៈ �មី ៗ   ស�ម្ភា�់ �� ��កួតូ

កិចុ�� សិលូៈ អំនេ�ជាតូិ មេលើក ទ្ធី ១២ ដែ�ល ឧ�តូថ�្ភ មេដាយុ សា�ៈ�នទី�

��វតូេិសា�សេ សាសនាច�ក មេ� ទ្ធី�កុង សលតូ៍ មេលក ��ឋ យុ�ថាហូ៍   ។

  រាល់ ��ពុ័នធ ផុសពុើផុាយុ �ចនា�ទ្ធ និងដែ���ទ្ធ  តា�  វ�ូធំ�៌  ខាង  ��ន��

ទា�ងអំស់ �តូ�វ �ន សាា��ន៍   ។ សាំនៃ� សិលូៈ ដែ�ល �តូ�វ�ន មេ��ើសមេ�ើស 

នឹង �តូ�វ ដាក់ �ងាាញ មេ� ឯ សា�ៈ�នទី� ��វតូេិសា�សេ សាសនាច�ក និង មេ� 

មេលើ អំូិនមេធំើ�ដែណ្ឌតូ   ។

  ����កួតូ មេដាយុ ម្ភាន �ណ្ឌៈវិនិច័័យុ មេនះ ទ្ធទ្ធួល វិចិ�តូក� ពុី �ុ�វិញ ពុិភពុមេ�ក  

ជា កិចុ��ឹងដែ��ង �ួយុ មេ�ើ�ូី មេលើក ទ្ធឹកចិតូេ �ល់ ���មេងកើតូ សាំនៃ� សិលូៈ �៏ ម្ភាន

�ុណ្ឌភាពុ មេដាយុ ពុួក ��ិសុទ្ធធ នៃ�ៃ ចុងមេ��យុ មេ�ើ�ូី �ងាាញ ពុី ទ្ធ�ហូ� និង ភាពុច��ុះ

នៃន សាំនៃ� ខាង វ�ូធំ�៌ ពុួក ��ិសុទ្ធធ នៃ�ៃ ចុងមេ��យុ និង មេ�ើ�ូី ពុ�ងីក ������លផុេ��

��ស់ សា�ៈ�នទី� ��វតូេិសា�សេ សាសនាច�ក   ។

    •    ��ធាន�ទ្ធ   ៖ «    �នុសស ទា�ងអំស់ �ឺ ម្ភាន  តូនៃ�ល មេសមើ គ្នាំមេ� ច�មេពាះ �ពុះ   »  

 នីនៃហូើទ្ធី ២ ២៦:៣៣    ។

    •   �ល��ិមេច័ទ្ធ ដាក់ �ញ្ជូុ�ន   ៖ នៃ�ៃទ្ធី ១ ដែខ កុ�្ភៈ – នៃ�ៃទ្ធី ១ ដែខ �ិ�ុនា ឆ្នាំំ� 

២០២១

    •   អាយុុ   ៖ វិចិ�តូក� �តូ�វ ម្ភាន អាយុុ ចា�់ ពុី  ១៨ ឆ្នាំំ� មេ�ើង មេៅ

    •   �ងាាន់   ៖ វិចិ�តូក� ដែ�ល កិចុ�� ��ស់ គ្នាតូ់ �តូ�វ�ន មេ��ើសមេ�ើស ស�ម្ភា�់ ��

តា�ង ពុិពុណ្ឌ៌ នឹង �តូ�វ�ន ��ន ��ណ្ឌឹង មេ�កុ�ង ដែខ តូុ� ឆ្នាំំ� ២០២១

    •    �ល��ិមេច័ទ្ធ ��តា�ង ពុិពុណ្ឌ៌   ៖ ដែខ �ីនា ឆ្នាំំ� ២០២២ �ល់ ដែខ 

តូុ� ឆ្នាំំ� ២០២២

    ស�� ច�ល មេៅ�ន់ មេ�ហូទ្ធ�ពុ័�  ChurchofJesusChrist   .org/ 
 artcompetition   ស�ម្ភា�់ ចា�់ ពុិសាា�  

តូ���វ�� មេ�ើ�ូី ទ្ធទ្ធួល �ន សិទ្ធធិ ច�ល�ួ�  

��ចុះ មេឈាះះ តា� អំិនមេធំើ�ណ្ឌិតូ និង

មេ�ើ�ូី មេ�ើល សាំនៃ� �៏ ��ផុុស ��និតូ 

ពុី ����កួតូ ពុី �ុន   ។  ◼ 

 �នុសស 
ទា�ងអំស់ គ្នាំ � ឺ

 ដូូចគ្នាា  
មេ� ច�មេពាះ 

 ព្រះ�ះ 



6	 លីីអាហូូណា

  អិ�កណ្ទេធីើស់ និង អាមែដល់ទេល់ដ នៃបិឌីូ
  ��ឋធានឹី អាប្រកា ប្រ�ដោទុស់ ហ្កាាណា

 អ៊ិិ�កណាធើ�ើស និិង អាដែ�លធើល� បានិ ធើ�ើញ ពីី រធើ�ៀ� ដែ�ល

កម្មមវិិ�ី អ៊ិកខរកម្មម រ�ស់ សាសនាចក្រក និិង ការសងកត់់ �ងនិ់ ធើលើ

ការធើរៀនិសូក្រត់ �ំណឹឹងលអ ដែ�ល ធើ�ោត់ កុ�ង ធើ�ហដ្ឋាានិ បានិ ផ្ដដល់ ពីរ

�ល់ សមាជិិក នៃនិ ធើសេក និិង ក្រ�ួសារ រ�ស់ ពីួកគាត់់   ។

   គ្រួ�ីស់ីីណ្ ស់ម�ីធី ជាង ថ្មត រូប

ការបង្ហាញ់ អ��ី ទេស់ចូកិី ជួ�ទេនឿ

  អិ�កណ្ទេធីើស់   ៖ 

  ខើ�� �ន ច�ល�ួ� កុ�ង ក�មវិធំី អំក្ខ�ក�ម ��ណ្ឌឹងលូ កុ�ង នា� ជា

សម្ភា�ិក ម្ភាំក់ នៃន �ណ្ឌៈ��ធាន មេសីក   ។ ខើ�� �ន មេៅ មេ�ើល ថាំក់ �ួយុ  

មេហូើយុ �ន �ឹង ថា វា �ិន �តូឹ�ដែតូ ស�ម្ភា�់ ពុួក អំុក ដែ�ល �ិនមេចះ អាន  

និង ស�មេស� មេនាះ មេទ្ធ   ។ វា �ឺ ស�ម្ភា�់ មេយុើង ទា�ងអំស់ គ្នាំ មេ�ើ�ូី យុល់

ពុី ��ណ្ឌឹងលូ ��ស់ �ពុះមេយុសូ�វ ��ីសទ ឲ្យយ �ន់ដែតូ ��មេសើ� មេ�ើង   ។

     ច្បា�� មក �ម �ំ� ំ និង ��មេ�ៀនស��តូ ��ណ្ឌឹងលូ ដែ�ល មេផ្ទាាតូ កុ�ង

មេ�ហូដាាន នឹង �ួយុ �កុ���ួសា� ទា�ងឡាយុ ឲ្យយ អាន �ពុះ��ីី� ជា�ួយុ

គ្នាំ មេហូើយុ មេ�ៀន ពុី គ្នាំ មេៅវិញ មេៅ�ក   ។

អាមែដល់ទេល់ដ ៖

   មេ�កុ�ង ��ួសា� ��ស់ មេយុើង មេយុើង ពុាយ៉ា� មេហូើយុ មេធំើើ អំើីៗ

ទា�ងអំស់ ដែ�ល  មេយុើង អាច មេធំើើ  �ន   ។ ���់ គ្នាំ ច�ល�ួ�   ។ ខើ�� ស�ាយុ

ចិតូេ ណាស់ ច�មេពាះ �មេ�ៀ� ដែ�ល ក�នៗ ��ស់ ខើ�� �ួយុ គ្នាំ មេៅវិញ មេៅ�ក  

�លដែ�ល មេយុើង អាន �ពុះ��ីី� ���ន ជា�ួយុ គ្នាំ   ។ ពុួកមេ�

�សឡាញ់ �ពុះ��ីី� ���ន   ។ មេយុើង ម្ភាន មេពុល មេវ� �៏ លូ អាន  

និង ដែចកចាយុ ទ្ធី�នាាល់ ��ស់ មេយុើង ជា�ួយុ គ្នាំ   ។

អិ�កណ្ទេធីើស់ ៖

  ��ធាន �័សុល អំិ� ណ្ឌិលសុន �ន ម្ភាន ��សាសន៍ ថា «   ��

មេលើក តូមេ�កើង �ឺ ជា ��ា �ួយុ ��ស់ ��ួសា�   »   ។  ១  ខើ�� �សឡាញ់ ភ�ិយ៉ា  

និង ក�នៗ ខើ��   ។ ខើ�� ចង់ មេ� ជា�ួយុ នឹង ពុួកមេ� និង �ពុះវ��ិតាសួ�៌

��ស់ មេយុើង ជាមេ�ៀង �ហូ�តូ ��មេចុះ មេយុើង �តូ�វ �ួយុ គ្នាំ មេៅវិញ មេៅ�ក   ។     

 មែស់វងរក បមែនថមិ

     ស�� មេ�ើល �ដែនថ� មេទ្ធៀតូ អំ�ពុី ��មេណ្ឌើ� នៃន មេសចកេី��មេនឿ

��ស់ ��ួសា� នៃ�ូឌ� �ួ�ទា�ង ����តូ ជា មេ�ចើន �ដែនថ�

មេទ្ធៀតូ មេ�កុ�ង ក�ដែណ្ឌ នៃន អំតូថ�ទ្ធ មេនះ មេ�មេលើ អំូិនមេធំើ

�ដែណ្ឌតូ ឬ Gospel Library  មេ�មេ�ហូទ្ធ�ពុ័�   

ChurchofJesusChrist   .org/   go/  
7620    ។ 

     មេ�ៀន ពុី ��ធាន ហូិន�ី �ូី អាវ�ិង ពុី �មេ�ៀ� ដែ� 

ល កិចុ ��ឹងដែ��ង ��ស់ មេយុើង មេ�ើ�ូី មេធំើើ ឲ្យយ មេ�ហូដាាន

��ស់ មេយុើង ជា កដែនលង �ួយុ នៃន មេសចកីី ��មេនឿ  

និង មេសចកីី �សឡាញ់ អាច នា� �ក ន�វ អំ�ណ្ឌ� �៏

យុ��អំដែងើង �ល់ ��ួសា� មេយុើង មេ� មេ�ហូទ្ធ�ពុ័�   

ChurchofJesusChrist   .org/   go/  
7720    ។       

 ក�ណ៍ត់ ចូ�ណ្�

				 ១.	 		រ័័សុុល	អិិម	ណិិលសុុន	«	 	Come, Follow Me		 	»	
  Liahona 		ខែ�	ឧសុភា	ឆ្នាំំ�	២០១៩	ទំ�ព័័រ័	៨៩	 	។ 
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   ��ងា� �មេ��ើ  
តា��យុៈ សក�មសក�មភាពុ 
សាសនាច�ក 

 ទេគ្នាល់ការណ៍៍ នៃន ការង្រ បទេគ្រួមិើ
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     �បៀ�ៀ�	មួយ	ខែ�ល	បៀយើង	អាច	ផ្ដដល់	ការ័ងារ័	�បៀ�មើ	�ល់	សុមាជិិក	វួួ�

	អិនក	ជិិតខាង	និង	មិតតភកដិ	រ័�សុ់	បៀយើង	គឺឺ	តាមរ័យៈ	សុកមមភាព័

សាសុនាច�ក	 	។	មិនថា	អិនក	បៀរ័ៀ�ច�	ខែផ្ដនការ័	តាម	ត�មូវួការ័	ឬ

ច�ណា�់	អារ័មមណិ៍	រ័�សុ់	មនុសុស	ខែ�ល	អិនក	ផ្ដដល់	ការ័ងារ័	�បៀ�មើ	ឬ	អិនក

អិបៀ�ើើញ	ព័ួកបៀគឺ	ឲ្យយ	ចូលរ័ួម	បៀ�កន�ង	សុកមមភាព័	ឬ	ឱកាសុ	�បៀ�មើ	នានា

សុ�មា�់	អិនក	�ទៃទំ	បៀទំៀត	សុកមមភាព័	ទាំ�ងឡាយ	កន�ង	ក�មិត	វួួ�	បៀសុតក	 

ឬ	សុូមី�ខែត	ព័ហុុ	បៀសុតក	គឺឺ	អាច	ផ្ដដល់	នូវួ	មបៀ�ោបាយ	�៏	មាន	ន័យ	និង

កមានត	បៀ�ើមី�	��បាច់	�ល់	សាមគឺី�ភាព័	និង	ព័�ងឹង	សុមាជិិក	 	។

		សុកមមភាព័	ទាំ�ងឡាយ	រ័�សុ់	សាសុនាច�ក	អាច	បៀ�ើក	�ចក	�ល់

ឱកាសុ	ជា	បៀ�ចើន	បៀ�ើមី�	ផ្ដដល់	ការ័ងារ័	�បៀ�មើ	ផ្ដងខែ�រ័	 	។	ឧទាំហុរ័ណិ៍	 

សុកមមភាព័	ទាំ�ងឡាយ	រ័�សុ់	សាសុនាច�ក	អាច	ផ្ដដល់	ជា	ឱកាសុ

បៀ�ើមី�	ចូលរ័ួម	កន�ង	គឺបៀ�មាង	�បៀ�មើ	នានា	ខែ�ល	ផ្ដដល់	ព័រ័ជិ័យ	�ល់	មនុសុស

�ទៃទំ	បៀទំៀត	បៀហុើយ	សាា�នា	នូវួ	ច�ណិង	ទាំក់ទំង	វួិជិើមាន	បៀ�កន�ង

សុហុគឺមន៍	 	។	សុកមមភាព័	ទាំ�ងឡាយ	រ័�សុ់	សាសុនាច�ក	ក៏	អាច	ជា

ឱកាសុ	មួយ	បៀ�ើមី�	បៀ�ង	បៀ�	សុមាជិិក	សាសុនាច�ក	ខែ�ល	មិន	សុូវួ

សុកមម	និង	មិតតភកដិ	ខែ�ល	បៀ�	�ព័ះវួិហារ័	បៀផ្ដសង	បៀទំៀត	ឬ	មិតតភកដិ	ខែ�ល

មិន	មាន	ទំ�នាក់ទំ�នង	នឹង	សាសុនា	ផ្ដងខែ�រ័	 	។

		ការ័រា�់	��ូ�ល	មនុសុស	ជា	បៀ�ចើន	បៀ�កន�ង	សុកមមភាព័	សាសុនា

ច�ក	�បៀងើើត	ជា	ឱកាសុ	មួយ	�ល់	�ព័ះអិមាាសុ់	បៀ�ើមី�	��ទាំន	ព័រ័ជិ័យ	 

និង	ព័�ងឹង	វួួ�	និង	សាខា	រ័�សុ់	បៀយើង	ភូមិផ្ដង	រ័�សុ់	បៀយើង	និង

សុហុគឺមន៍	រ័�សុ់	បៀយើង	 	។

   សាាបនា ចូ�ណ៍ង ទាក់�ង វិិជួជមាន

		រ័�ូវួ	រ័ងា	ជិិត	�ន	ចូល	មក�ល់	បៀហុើយ	បៀ�វួីឌ	ឌ�កសុុន	ព័ុ�	�ឹង	ថា	�តូវួ	បៀ�ើើ	យ៉ាាង	ណា	បៀ�ើមី�	រ័កា	�គឺួសារ័

គាត់	ឲ្យយ	មាន	ភាព័កក់បៀ�ៅ	បៀនាះបៀទំ	 	។

		បៀ�វួីឌ	ភរ័ិយ៉ា	គាត់	និង	កូន�សុ�	ព័�រ័	នាក់	បៀទំើ�ខែត	បាន	�ដ�រ័	មក	បៀ�	ទំ��កុង	ជិន�ទំ	បៀ�ហុើ�ូបៀនៀ	រ័�ឋ

អារ័ីហុស�ណា	សុ.រ័.អា.	ជា	ទំ�វាល	�ាច	�ពសុ់	ខែ�ល	ហុំុ�ព័័ទំធ	បៀ�យច�បៀណាត	ថ្មម	�កហុម	�៏	អិសាារ័យ	គឺុបៀមាោត

បៀសុច�បាសុ់	និង	បៀ�ើមបៀ�ើ	ខែ�ល	មាន	ព័ណិ៌	ទៃ�តង	អិសុ់បៀព័ញ	មួយ	ឆ្នាំំ�	 	។

		ផ្ដះះ	ខែ�ល	�គឺួសារ័	ឌ�កសុុន	បាន	ជិួល	ព័ឹង	បៀ�បៀលើ	ច�ងាាន	�ុត	ឱសុ	ជា	��ភព័	កបៀ�ៅ	ចមីង	 	។	បៀ�វួីឌ

បាន	�ឹង	ភាាមៗ	ថា	ការ័��មូល	ឱសុ	គឺឺ	ជា	ជិ�នាញ	�៏	ចាំ�បាច់	បៀ�យសារ័	រ័�ូវួ	រ័ងា	បៀ�	ទំ��កុង	បៀ�ហុើ�ូបៀនៀ	គឺឺ

បៀ�រ័បៀព័ញ	បៀ�	បៀ�យ	�ព័ិល	និង	ទំឹកកក	 	។

		«	 	�ំ��	ព័ុ�	មាន	ឱសុ	ឬ	មាាសុុ�ន	អារ័	បៀ�ើ	បៀទំ	បៀហុើយ	មិន	បៀចះ	ទាំ�ង	បៀ��ើ	វា	ផ្ដង	 	!	 	»	បៀ�វួីឌ	បាន	និយ៉ាយ	 	។	 

«	 	�ំ��	មិន	�ឹង	ថា	�តូវួ	បៀ�ើើ	អិើ�	បៀនាះ	បៀទំ	 	»	 	។

		សុមាជិិក	វួួ�	មួយ	ច�នួន	បាន	សុួរ័	បៀ�វួីឌ	ថា	បៀ�ើ	�គឺួសារ័	គាត់	មាន	ឱសុ	�គឺ�់�គាន់	បៀ�ើមី�	បៀ��ើ	បៀព័ញ	មួយ	រ័�ូវួ

រ័ងា	បៀនាះ	 	។	បៀ�វួីឌ	បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	មិនយូរ័	បៀទំ	ព័ួកបៀគឺ	បាន	�ឹង	ថា	�ំ��	ព័ុ�	មាន	ឱសុ	�គឺ�់�គាន់	បៀទំ	 	»	 	។	 

«	 	ភាាមៗ	បៀនាះ	កូរ័ុុម	ខែអិលបៀឌើរ័	បាន	សុូម	ជិួយ	�ំ��	��មូល	ឱសុ	 	។	�ំ��	បាន	ទំទំួល	ជិ�នួយ	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	បៀ�យ

អិ�ណិរ័គឺុណិ	យ៉ាាង	ទៃ�កខែលង	 	»	 	។

		មិន	យូរ័	�ុុនាាន	បៀ�វួីឌ	បាន	�ឹង	ថា	ការ័បៀ�ើើ	��បៀណិើរ័	បៀ�	��មូល	ឱសុ	បៀនះ	ជា	�មមតា	គឺឺ	ជា	សុកមមភាព័	វួួ�

ខែ�ល	�តូវួ	�ក់	ខែផ្ដនការ័	យ៉ាាង	លអ	បៀរ័ៀ�ច�	យ៉ាាង	លអ	និង	មាន	ការ័ចូលរ័ួម	យ៉ាាង	បៀ�ចើន	 	។	បៀ�	�ព័ឹក	ទៃថ្មៃ	បៀ�រ័៍

មួយ	បៀ�វួីឌ	កូរ័ុុម	ខែអិលបៀឌើរ័	និង	សុមាជិិក	វួួ�	បៀផ្ដសង	បៀទំៀត	បាន	បៀ�	ភន�	បៀ�យ	ជិិះ	កន�ង	កី�ន	ឡាន	�តាក់	និង

ឡាន	សុបៀណាោង	រ័បៀទំះ	 	។

		បៀ�វីួឌ	និយ៉ាយ	ថា	«	 	សូុម	អិរ័គុឺណិ	�ល់	ឧ�ករ័ណ៍ិ	និង	ច�បៀណិះ�ឹង	រ័�ស់ុ	ពួ័កបៀគឺ	ខែត	កន�ង	មួយ	រ័បៀសុៀល

	�ុុបៀណាះះ	សុមាជិិក	វួួ�	បាន	ផ្ដដល់	ឱសុ	មួយ	គឺ�នរ័	�ល់	�គួឺសារ័	�ំ��	ខែ�ល	អាច	បៀ��ើបាន	បៀសុះើរ័	ខែត	ព័�រ័	រ័�ូវួ	រ័ងា	 	»	 	។	 

«	 	សុ�ខាន់	ជាង	បៀនាះ	បៀទំៀត	�ំ��	�តូវួបាន	�បៀ�ងៀន	នូវួ	អិើ�ៗ	�គឺ�់	យ៉ាាង	ខែ�ល	�ំ��	�តូវួការ័	�ឹង	អិ�ព័�	ការ័��មូល	ឱសុ

បៀ�យ	�ួ�ន	ឯង	 	។	មក	ទំល់	នឹង	បៀព័ល	ខែ�ល	�ំ��	បាន	ចាំកបៀចញ	ព័�	ទំ��កុង	បៀ�ហុើ�ូបៀនៀ	�ំ��	បាន	បៀចះ	រ័បៀ�ៀ�	បៀ��ើ

មាាសុុ�ន	អារ័	បៀ�ើ	បៀហុើយ	បាន	ជិួយ	កន�ង	សុកមមភាព័	��មូល	ឱសុ	��ចាំ�	វួួ�	បៀ�ចើន	រា�់	មិន	អិសុ់	 	»	 	។

		សុកមមភាព័	វួួ�	ខែ��បៀនះ	មិន�តឹម	ខែត	សាា�នា	នូវួ	ច�ណិង	ទាំក់ទំង	វួិជិើមាន	កន�ង	ច�បៀណាម	សុមាជិិក

សាសុនាច�ក	�ុុបៀណាះះ	បៀទំ	�ុុខែនត	ខែថ្មមទាំ�ង	សាា�នា	ច�ណិង	ទាំក់ទំង	វួិជិើមាន	ជាមួយ	មនុសុស	�គឺ�់គាំ

បៀ�កន�ង	សុហុគឺមន៍	ផ្ដងខែ�រ័	 	។

		បៀ�វួីឌ	និយ៉ាយ	ថា	«	 	�ំ��	ចាំ�	�សុត�	មាំក់	មិនខែមន	ជា	សុមាជិិក	សាសុនាច�ក	បៀទំ	ខែ�ល	ជា	អិនក	ច�ណិូល	ថ្មម�

បៀ�កន�ង	ត��ន់	 	»	 	។	«	 	គាត់	�តូវួខែត	�ុត	�នះះ	កាៅរ័	ព័�	ផ្ដះះ	គាត់	បៀ�ើមី�	ឲ្យយ	បាន	កក់បៀ�ៅ	 	។	បៀព័ល	បៀយើង	បាន	�ឹង

អិ�ព័�	សាានភាព័	រ័�សុ់	គាត់	បៀយើង	បាន	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	�បាក�	ថា	គាត់	មាន	ឱសុ	�គឺ�់�គាន់	បៀ�ើមី�	បៀ��ើ	បៀព័ញ	មួយ	រ័�ូវួ

រ័ងា	បៀនាះ	 	។	គាត់	មាន	អិ�ណិរ័	គឺុណិ	ខាា�ង	ណាសុ់	បៀសុះើរ័ខែត	និយ៉ាយ	មិន	បៀចញ	 	»	 	។

		កិចូ��ឹងខែ��ង	កន�ង	ការ័ផ្ដដល់	ការ័ងារ័	�បៀ�មើ	បៀ�កន�ង	ទំ��កុង	បៀ�ហុើ�ូបៀនៀ	គឺឺ	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	�បាក�	ថា	�គឺ�់គាំ	មាន

សុុវួតិិភាព័	បៀហុើយ	កក់បៀ�ៅ	កន�ង	រ័�ូវួ	រ័ងា	 	។
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១០ លីអាហូ�ណា

    ទេឈាង ទេ� ជួួយ ដល់់ អនក ដនៃ�

		�ណិៈ	ក�ព័ុង	�បៀ�មើ	បៀ�សុកកមម	បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ	រ័ូមាាន�	បៀមគឺ	យុូសុថ្ម៍	និង	ទៃ�គឺូ	រ័�សុ់	នាង	ខែតងខែត

បៀ�	សុួរ័សុុ�ទំុកខ	�គឺួសារ័	មួយ	ខែ�ល	មិនបាន	មក	�ព័ះវួិហារ័	ជា	យូរ័	មក	បៀហុើយ	 	។	បៀមគឺ	និយ៉ាយ	ថា	 

«	 	�គឺួសារ័	បៀសុះន�កា	ជា	សុមាជិិក	���ូងៗ	ទៃន	សាសុនាច�ក	បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ	រ័ូមាាន�	បៀហុើយ	បៀយើង

�សុឡាញ់	ព័ួកគាត់	 	»	 	។

		បៀព័ល	ខែ�ល	�តូវួ	�ក់	ខែផ្ដនការ័	និង	បៀរ័ៀ�ច�	សុកមមភាព័	រ័�សុ់	សាខា	ថាំក់	�ឹកនា�	បាន	សុបៀ�មច

ចិតត	ថា	សាខា	នឹង	មាន	កមមវួិ��	«	 	រា�ត�	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	 	»	មួយ	 	។	បៀនះ	ជា	រា�ត�	មួយ	បៀ�ើមី�	អិ�អិរ័

សាទំរ័	ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	�៏	កាាហាន	ខែ�ល	បាន	បៀ�ើរ័	ឆ្លួងកាត់	សុហុរ័�ឋ	បៀ�ើមី�	បៀ�កាន់	�ជិលង

សុលត៍បៀលក	 	។	វា	ក៏	ជា	ឱកាសុ	មួយ	បៀ�ើមី�	បៀគារ័ព័	�ល់	ព័ួកអិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	ទៃន	សាសុនាច�ក

បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ	រ័ូមាាន�	ផ្ដងខែ�រ័	 	។

		បៀមគឺ	និយ៉ាយ	ថា	«	 	បៀយើង	បាន	គឺិត	ថា	វា	ជា	រ័បៀ�ៀ�	�៏	អិសាារ័យ	មួយ	បៀ�ើមី�	ឲ្យយ	សុមាជិិក	មួយ	ច�នួន

ខែថ្មួង	ទំ��នាាល់	អិ�ព័�	ការ័ខែ��ចិតត	បៀជិឿ	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	និង	រ័បៀ�ៀ�	ខែ�ល	ព័ួកបៀគឺ	បាន	បៀ�ើញ	សាសុនាច�ក

រ័ីក	ចបៀ�មើន	បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ	រ័ូមាាន�	 	»	 	។	«	 	បៀយើង	បាន	គឺិត	ភាាម	ថា	�គឺួសារ័	បៀសុះន�កា	គឺួរ័ខែត	ចូលរ័ួម	 	។	

បៀយើង	បាន	អិបៀ�ើើញ	ព័ួកបៀគឺ	ឲ្យយ	ចូលរ័ួម	បៀហុើយ	ព័ួកបៀគឺ	រ័ំបៀភើ�	ណាសុ់	 	!	 	»

		បៀ�	រា�ត�	ទៃន	សុកមមភាព័	បៀនាះ	�គឺួសារ័	បៀសុះន�កា	បៀ�ខែត	មិន	ទាំន់	មក�ល់	បៀព័ល	ខែ�ល	កមមវួិ��	�តូវួ

ចាំ�់បៀផ្ដដើម	 	។

		បៀមគឺ	រ័ំឭក	ថា	«	 	បៀយើង	�ព័ួយ	បារ័មភ	ថា	ព័ួកបៀគឺ	នឹង	មិន	មក	បៀទំ	 	»	 	។	«	 	�ុុខែនត	ព័ួកបៀគឺ	បានបៀ�ើរ័ 

	ចូលមក	ទាំន់បៀព័ល	លមម	 	។	�គឺួសារ័	បៀសុះន�កា	បាន	ខែថ្មួង	ទំ��នាាល់	�៏	លអ	មួយ	អិ�ព័�	��ណិឹងលអ	និង

សាសុនាច�ក	 	។	ព័ួកបៀគឺ	ក៏	បាន	បៀ�	ជិខែជិក	បៀលង	ជាមួយ	សុមាជិិក	បៀផ្ដសងបៀទំៀត	ខែ�ល	ព័ួកបៀគឺ	មិន 

បាន	ជិួ�	ជា	យូរ័	មកបៀហុើយ	ផ្ដងខែ�រ័	 	»	 	។

		សុមាជិិក	សាខា	បាន	លាទៃ�	សាាគឺមន៍	�គឺួសារ័	បៀសុះន�កា	 	។	ទៃថ្មៃ	អាទំិតយ	�នាា�់	បៀមគឺ	បាន	ភាាក់

បៀផ្ដអើល	ខែត	រ័ីករាយ	ខែ�ល	បៀ�ើញ	�ង�សុ�	បៀសុះន�កា	បៀ�	�ព័ះវួិហារ័	 	។

		«	 	បៀព័ល	�ំ��	បាន	បៀ�	បៀលង	សាខា	បៀនាះ	ព័�រ័��	ខែ�	បៀ�កាយមក	គាត់	បៀ�ខែត	មក	�ព័ះវួិហារ័	 	!	 	»	បៀមគឺ

និយ៉ាយ	 	។	«	 	�ំ��	គឺិត	ថា	ឱកាសុ	បៀ�ើមី�	ខែថ្មួង	ទំ��នាាល់	រ័�សុ់	គាត់	និង	បៀ�ើមី�	មាន	អារ័មមណិ៍	ថា	�តូវួ

បាន	រា�់	��ូ�ល	និង	�តូវួការ័	បៀ�កន�ង	សាខា	ព័ិតជា	បាន	ជិួយ	គាត់	 	»	 	។

    ��និត ៤ យ៉ាាង ស់គ្រួមាប់ ការផុេល់់ ការង្រ បទេគ្រួមិើ រាមិរយៈ ស់កមិមភា�

សាស់នាចូគ្រួក

   •    ដាក់់ ផែ�នការ សក់ម្មមភាព ផែ�ល បំំពេពញ តម្រូម្មូវការ   ៖  

សុកមមភាព័	ទាំ�ងឡាយ	គឺឺ	ជា	រ័បៀ�ៀ�	�៏	អិសាារ័យ	មួយ	បៀ�ើមី�	��បៀព័ញ

ត�មូវួការ័	ជា		បៀ�ចើន	បៀផ្ដសងៗ	គាំ	 	។	សុកមមភាព័	ទាំ�ងបៀនាះ	អាច

�តូវួបាន	បៀ�គាង	បៀ�ើមី�	��បៀព័ញ	ត�មូវួការ័	ជាក់លាក់	រ័�សុ់	�ុគឺីល

មាំក់	ឬ	�កុម	មួយ	 	។	សុកមមភាព័	ទាំ�ងបៀនាះ	គឺួរ័ខែត	��បៀព័ញ

ត�មូវួការ័	អិនក	ខែ�ល	ចូលរ័ួម	ផ្ដងខែ�រ័	មិនថា	ត�មូវួការ័	បៀនាះ	ជា	ការ័

សាាល់	គាំ	បៀ�វួិញ	បៀ�មក	ឲ្យយ	កាន់ខែត	ចាសុ់	បៀរ័ៀន	�ខែនិម	បៀទំៀត

អិ�ព័�	��ណិឹងលអ	ឬ	ទំទំួល	�ព័ះវួិញ្ញាាណិ	ក៏	បៀ�យ	 	។

   •     អពេ�ើ�ញ ម្មនុសស ម្រូ�បំ់ គ្នាា   ៖		បៀព័ល	អិនក	�ក់	ខែផ្ដនការ័	សុកមមភាព័	 

សុូម	បៀ�ើើ	កិចូ��ឹងខែ��ង	ព័ិបៀសុសុ	មួយ	បៀ�ើមី�	អិបៀ�ើើញ	អិនក	ខែ�ល

នឹង	ទំទំួល	បាន	��បៀយ៉ាជិន៍	ព័�	ការ័ចូលរ័ួម	បៀនាះ	 	។	សុូម	គឺិត	ព័�

សុមាជិិក	ថ្មម�	សុមាជិិក	មិន	សុូវួ	សុកមម	យុវួវួ័យ	យុវួមជិិិមវួ័យ	

មនុសុស	ខែ�ល	មាន	ព័ិការ័ភាព័	និង	មនុសុស	ខែ�ល	មក	ព័�	�ព័ះវួិហារ័

បៀផ្ដសង	បៀទំៀត	 	។	សុូម	ផ្ដដល់	ការ័អិបៀ�ើើញ	បៀ�យ	គឺិត	ព័�	ច�ណា�់

អារ័មមណិ៍	ខាា�ង	��ផ្ដុត	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	បៀ�កន�ង	គឺ�និត	បៀហុើយ	�ងាាញ

ថា	អិនក	ព័ិតជា	ចង់	ឲ្យយ	ព័ួកបៀគឺ	មក	ចូលរ័ួម	យ៉ាាង	ខាា�ង	 	។

   •   ពេល�ក់ ទឹឹក់ចិិតត ឲ្យយ មាន ការចិូលរួម្ម   ៖		អិនក	ទាំ�ងឡាយ	ខែ�ល

អិនក	អិបៀ�ើើញ	នឹង	ទំទំួល	��បៀយ៉ាជិន៍	បាន	កាន់ខែត	បៀ�ចើន	ព័�

សុកមមភាព័	��សុិនបៀ�ើ	ព័ួកបៀគឺ	មាន	ឱកាសុ	ចូលរ័ួម	 	។	វួិ��	មួយ

បៀ�ើមី�	បៀលើក	ទំឹក	ចិតត	ឲ្យយ	មាន	ការ័	ចូលរ័ួម	គឺឺ	�តូវួ	ឲ្យយ	�ុគឺីល	មាំក់ៗ

បៀ��ើ	អិ�បៀណាយទាំន	ជិ�នាញ	និង	បៀទំព័បៀកាសុលយ	រ័�សុ់	ព័ួក	បៀគឺ

បៀ�	កន�ង	សុកមមភាព័បៀនាះ	 	។

   •   ស្វាា�ម្មន៍ ម្មនុសស ម្រូ�បំ់គ្នាា   ៖		មិតតភកដិ	រ័�សុ់	អិនក	ចូលរ័ួម

សុកមមភាព័	មួយ	សុូម	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	អិសុ់	ព័�	សុមតិភាព័	បៀ�ើមី�	បៀ�ើើ	ឲ្យយ

ព័ួកបៀគឺ	មាន	អារ័មមណិ៍	សាាគឺមន៍	 	។	�ូចគាំ	បៀនាះ	ខែ�រ័	��សុិន	បៀ�ើ

អិនក	បៀ�ើញ	មនុសុស	ខែ�ល	អិនក	មិន	សាាល់	សុូម	រាក់ទាំក់	បៀហុើយ

សាាគឺមន៍	ព័ួកបៀគឺ	ផ្ដងខែ�រ័	 	!		◼ 

មែស់វងរក បមែនថមិ

មេ� មេ�ហូទ្ធ�ពុ័� ChurchofJesusChrist.org អំុក អាច មេ�ើល 

វីមេ�អំ� « Inviting Others to  ‘ Come and Help ’  » មេ�ើ�ូី 

មេ�ើញ ថាមេតូើ វា ងាយុ�សួល  យ៉ាាង ណា មេ�ើ�ូី អំមេញ្ជូូើញ អំុក �នៃទ្ធមេទ្ធៀតូ ឲ្យយ 

�មេ��ើ ជា�ួយុ មេយុើង ។
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 ដែខ កកកដា ឆ្នាំំ� ២០២០ ១១

 ទេបើក ដួងចូិតិ របស់់ អនក

 «   មេយុើង �ួ�ដែតូ យុក ចិតូេ ទ្ធុកដាក់ មេហូើយុ �ក

មេ�ើល �នុសស �មីៗ ជានិចុ មេ�មេពុល ច�ល�ួ�

សក�មភាពុ និង �����ុ� មេ� �ពុះវិ��   ។ 

 .   .   .  មេយុើង អាច មេធំើើ កិចុ�� សា�ញ្ជូញៗ មេ�ើ�ូី

�ួយុ �ិតូេភកេិ �មី ទា�ង មេនះ ឲ្យយ ទ្ធទ្ធួល អា��មណ្ឌ៍

នៃន ��ឱ� �កមេសា� និង ��សាា��ន៍  .   .   .  ��ចជា ��សាា��ន៍ យ៉ាាង

កក់មេ�ា សាំ� ញញឹ� មេដាយុ មេសាះះស� ច�មេពាះ ពុួកមេ�  .   .   .  ដែណ្ឌនា�

ពុួកមេ� ឲ្យយ សម្ភា�ិក មេផុសង មេទ្ធៀតូ សាោល់ ជាមេ�ើ�   ។ មេ�មេពុល មេយុើង មេ�ើក

�ួងចិតូេ ��ស់ មេយុើង ច�មេពាះ �ិតូេភកេិ �មី ��ស់ មេយុើង  .   .   .  មេនាះ មេយុើង ក�ពុុង

អំនុវតូេ សាះ�តូី នៃន ��ងា� �មេ��ើ   »   ។

   មែអល់ទេឌីើរ អូល់ីទេស់ស់ ស់ូទេរុស់ កន�ង កូរុំមិ នៃន �ួក សាវិក ដប់�ីរ នាក់ «   One in 
Christ    »  Liahona   មែខ្ញុំ វិិចូិិកា ឆ្នាំំ� ២០១៨ ���័រ ៣៨   ។

 ស់ូមិ មែចូកចាយ ប��ិទេសាធីន៍ របស់់ អនក

  ស�� មេផុើើ�ក �ន់ មេយុើង ន�វ �ទ្ធពុិមេសាធំន៍ ��ស់ អំុក មេ�មេពុល អំុក �ន

ផុីល់ ��ងា� �មេ��ើ �ល់ �នុសស �នៃទ្ធ ឬ ទ្ធទ្ធួល �ន ��ងា� �មេ��ើ   ។  

ស�� ច�ល មេៅ  liahona   .ChurchofJesusChrist   .org   មេហូើយុ

ចុចមេលើ «   Submit an Article or Feedback    »   ។

 ការង្រ បទេគ្រួមិើ ទេដាយ ការអទេ្ជើញ់

  ស�� ពុិនិតូយ មេ�ើល សក�មភាពុ វួ� ឬ សាខា ដែ�ល នឹង ម្ភាន កុ�ង មេពុល

ខាង �ុខ   ។ �ិតូ អំ�ពុី �នុសស ដែ�ល អំុក ផុីល់ ��ងា� �មេ��ើ �ល់ មេហូើយុ

ពុិចា�ណា ពុី ��អំមេញ្ជូូើញ ពុួកមេ� ឲ្យយ ច�ល�ួ� សក�មភាពុ

ទា�ងមេនាះ   ។
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12	 លីីអាហូូណា

          ធើ�កុ�ង អ៊ិត់ថ�ទ ធើនិះ ដែ�ល �កក្រសង់ ធើចញ ពីី ការក្រ�ជិំំ �ម្មមនិិដ្ឋាានិ ទូទាំំង ពីិភពីធើ�ក ធើ�ើើ ធើ�ើង

ធើ� ទីក្រកំង ធើ�វិូ រ�ឋអ៊ិិលលីធើណាយ ធើ� នៃ�ង ទី ៩ ដែ� កញ្ញាា ឆ្នាំំំ ២០១៨ ដែអ៊ិលធើ�ើរ �ើីនិ

�ិនិ អ៊ិិល �ំក និិង ក្រ�វិត់េិវិិទូ ក្រ�ចាំំ សាសនាចក្រក ធើ�ត់ ហូលក្រ�ិូក និិង មាាត់ ហ្គ្រូហូ� ធើ�ើើយ និូវិ

សំណឹួរ ទាំំងឡាយ អ៊ិំពីី ក្រ�វិត់េិ សាសនាចក្រក ដែ�ល ក្រត់ូវិបានិ សួរ ធើដ្ឋាយ យំវិម្មជិិិម្មវិ័យ ពីី ទូទាំំង

ពីិភពីធើ�ក   ។

    អែ�
លពេ��រ ឃុុក់   ៖		��វួតតិសា�សុត	សាសុនាច�ក	អាច	ជា	��ភព័	�៏	សុ�ខាន់	ទៃន

បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	�ុុខែនត	សុ�មា�់	មនុសុស	មួយ	ច�នួន	វា	�តូវួបាន	យល់	�ុសុ	ឬ	បៀមើល

រ័ំលង	 	។	មនុសុស	�ួះ	ខែថ្មមទាំ�ង	បាន	និយ៉ាយ	បៀរ័ឿង	ព័�	អិត�តកាល	ទាំ�ង	�ុសុ	ឆ្លីង

បៀ�យ	បៀចតនា	បៀ�ើមី�	�ងើ	ឲ្យយ	មាន	ការ័	សុងស័យ	 	។

		បៀ�យ	ការ័បៀរ័ៀន	សុូ�ត	��វួតតិសា�សុត	សាសុនាច�ក	ដែ�ល អាច ធើជិឿ ទំកចិត់េ បានិ		បៀនាះ

បៀយើង	នឹង	ចងភាា�់	�ួង	ចិតត	រ័�សុ់	បៀយើង	រ័ួម	គាំ	ជាមួយ	នឹង	ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ	ជិ�នាន់	មុន	និង	សុម័យ

�ចូ��ីនន	 	។	បៀយើង	នឹង	រ័ក	បៀ�ើញ	គឺ�រ័ូ	ទៃន	មនុសុស	ខែ�ល	មិន	លអ	ឥត	បៀខាាះ	�ូច	ជា	�ង�អ�ន	និង

�ំ��	ខែ�ល	បាន	បៀ�ើរ័	បៀឆ្នាំោះ	បៀ�	មុ�	បៀ�យ	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	បៀហុើយ	បាន	អិនុញ្ញាាត	ឲ្យយ	�ព័ះ	បៀ�ើើ	ការ័

តាមរ័យៈ	ព័ួកបៀគឺ	បៀ�ើមី�	សុបៀ�មច	កិចូការ័	រ័�សុ់	�ទំង់	 	។	�ំ��	សុូម	សុនោ	ថា	ការ័	សុិកា	��វួតតិ

 ទេដាយ មែអល់ទេឌីើរ ឃ្វីវីនធីិន 
អិល់ ឃ្វីំក

  កុ�ង ក��ូុ� នៃន ពុួក សាវក

��់ពុី� នាក់

  អំតូថ�ទ្ធ �ដែនថ� មេដាយុ  

មេខតូ ហូ�ល��ូ�ក និង  

ម្ភាាតូ ហ្វ្រីហូគ� ជា ��វតូេិវិទ្ធ�

��ចា� សាសនាច�ក

 ប្រ�វតិ្តិ� 
សាសនាចប្រ�   
��ភពុ នៃន កម្ភាា�ង  
និង ����ផុុស ��និតូ
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កាល ធើយើង ធើរៀនិ�ដែនិថម្ម ធើទៀត់

ពីី ពីួក �រិសំទធ ពីី ម្មំនិ ធើយើង និឹង

ទទួល បានិ កមាំំង កុ�ង ការ �ំធើពីញ

ធើ�សកកម្មម រ�ស់ ធើយើង �ាល់   

កុ�ង នាម្ម ជា �ំក្រ�  ឬ �ំក្រត់ី ម្មួយ រូ�

រ�ស់ ក្រពីះ   ។

សា�សុត	សាសុនាច�ក	អាច	ព័�ងឹង	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ		និង	��ណិង	�បាថាំ	�ង�អ�ន	បៀ�ើមី�	រ័សុ់	បៀ�	តាម

��ណិឹងលអ	កាន់	ខែត	បៀព័ញ	បៀលញ	 	។

		��បៀណិើរ័	បៀរ័ឿង	ទៃន	ការ័	សាៅរ័	បៀ�ើង	វួិញ	គឺឺជា	��បៀណិើរ័	បៀរ័ឿង	មួយ	ទៃន	ការ័	លះ�ង់	ការ័	បៀ�តជាា	ចិតត	 

និង	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	 	។	បៀយើង	ទាំ�ងអិសុ់	គាំ	គឺឺ	ជា	ខែផ្ដនក	ទៃន	ការ័សាៅរ័	បៀ�ើង	វួិញ	និង	ទៃន	��វួតតិសា�សុត

សាសុនាច�ក	 	។	បៀយើង	មាំក់ៗ	មាន	បៀ�សុកកមម	មួយ	បៀ�ើមី�	សុបៀ�មច	បៀ�	កន�ង	ជិ�វួិត	បៀនះ	ខែ�ល

នឹង	ជិួយ	��ណិឹងលអ	ឲ្យយ	��បៀព័ញ	ខែផ្ដន��	បៀនះ	 	។	កាល	បៀយើង	បៀរ័ៀន�ខែនិម	បៀទំៀត	ព័�	ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ	ព័�

អិត�តកាល	បៀយើង	នឹង	ទំទំួល	បាន	កមាា�ង	កន�ង	ការ័	��បៀព័ញ	បៀ�សុកកមម	រ័�សុ់	បៀយើង	ផ្ទាាល់		កន�ង

នាម	ជា	�ុ�តា		ឬ	�ុ�ត�	មួយ	រ័ូ�	រ័�សុ់	�ព័ះ	 	។

		កន�ង	រ័យៈបៀព័ល	ជាង	២៤	ឆ្នាំំ�	បៀនះខែ�ល	�ំ��	បាន	�បៀ�មើ	ជា	ព័ួក	អិនក	មាន	សុិទំធិ	អិ�ណាច	ទំូបៀ�

មួយរ័ូ�	ថា��ណិង	�បាថាំ	រ័�សុ់	ព័ួក�ង�អ�ន	��ុសុគឺឺ	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	មាន	តមាាភាព័	តាម	ខែ�ល	អាច

បៀ�ើើ	បៀ�	បាន	ទាំ�ង	ខាង	��វួតតិសា�សុត	សាសុនាច�ក	និង	ខាង	បៀគាលលទំធិ	 	។	បៀយើង	ទំទំួល

អារ័មមណិ៍	ថា	ការ័	�ិត��	�បៀងើើត	�ន	ធាន	ថ្មម�	ទាំ�ង	បៀនះ—ជាព័ិបៀសុសុ	អ៊ិត់ថ�ទ រ�ស់ យូូដែស�  

សម�ី�		សុ�បៀណិរ័	អិ�ព័�	��ធាន	�ទំ	��ណិឹងលអ	��ធាន�ទំ	��វួតតិសា�សុត	សាសុនាច�ក	បៀហុើយ

ឥ��វួ	បៀនះ	គឺឺ	បៀសុៀវួបៀ�	ពីួក�រិសំទធ  ១		ខែ�ល	មាន	បៀ�ចើន

វួុុល—គឺឺជា	វួិ��	�៏	លអ	មួយ	បៀ�យ	ឲ្យយ	មនុសុស	សុិកា

បៀរ័ឿងរាុវួ	បៀ�កន�ង	�រ័ិ�ទំ	ខែ�ល	�តឹម�តូវួ	បៀហុើយ	នឹង	ជិួយ

ព័ួកបៀគឺ	ឲ្យយ	យល់	ព័�	��ណិឹងលអ	ទៃន	�ព័ះបៀយសុំូវួ	�គឺ�សុះ

តាមរ័បៀ�ៀ�	ខែ�ល	អាច	បៀជិឿ	ទំុកចិតត	បាន	 	។

		��បៀណិើរ័	បៀរ័ឿងមួយ	ខែ�ល	�ំ��	ចូល	ចិតត	បៀ�	កន�ង		ពីួក

�រិសំទធ		គឺឺជា	��បៀណិើរ័	បៀរ័ឿង	រ័�សុ់	អាឌ�សុុន	�បាត	បៀ�ើើ

��បៀណិើរ័	បៀ�	ត��ន់	បាាសុុ�ភិច	ខាង	តី�ង	 	។	បៀលាក	មាន

ព័ិ��	�ុណិយ	�ជិមុជិទំឹក	��ខែហុល	ជា	៦០	 	។	ភរ័ិយ៉ា

រ័�សុ់�ំ��	មាារ័ី	និង	�ំ��	បាន	មាន	ឱកាសុ	បៀ�	�ណិៅ��បៀកាះ

អិូ�សាាល�	ខែ�ហុើន	�ុូល�បៀនសុា	ជា	កខែនួង	ខែ�ល	អាឌ�

សុុន	�បាត	បាន	�បៀ�ងៀន	 	។

		�ទំព័ិបៀសា�ន៍	�៏អិសាារ័យ	មួយ	ខែ�ល	�ំ��	ធាា�់	មាន	 

គឺឺ	ការ័ឮ	�សុត�	វួ័យ	បៀកមង	មាំក់	និយ៉ាយ	បៀ�ទំ�បៀនាះ	ថា	«	 	�ំ��

គឺឺជាសុមាជិិក	សាសុនាច�ក	ជិ�នាន់	ទំ��បា�ព័�រ័	 	»	 	។	 

អាឌ�សុុន	�បាត	បាន	�ជិមុជិទំឹក	ជិ��ូន	ជិ�តា	រ័�សុ់

នាង	ព័�មុន	ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ	បៀចញ	បៀ�	រ័�ឋ	យូថាហុ៍	 	។

		មិន	ថា	�ង�អ�ន	បៀ�	ទំ�ណា	បៀទំ	មិន	ថា	ត�ណិ

ព័ូជិព័ងស	រ័�សុ់	�ង�អ�ន	មក	ព័�	ណា	បៀទំ	�ង�អ�ន	គឺឺជា

មនុសុស	សុ�ខាន់	�ង�អ�ន	គឺឺជា	ខែផ្ដនក	ទៃន	��វួតតិ	សា�សុត

សាសុនាច�ក	 	។	បៀយើង	�តូវួ	ការ័	�ង�អ�ន	បៀហុើយ	ចង់

បាន	�ង�អ�ន	ខាា�ង	ណាសុ់	 	។	�ង�អ�ន	នឹង	ផ្ដដល់	ព័រ័ជិ័យ

�ល់	ជិ�វួិត	មនុសុស	 	។



     យុូមែស់ប ស់�មីធី និង គ្រួ�ះ �មិ្ីរ មិរមិន

		កាល	�ំ��	បៀ�	ជា	យុវួវ័ួយ	បៀយើង	បាន	គិឺត	ថា	 

�ង��ុសុ	�ំ��	នឹង	មិន	បាន	�បៀ�មើ	បៀ�សុកកមម	បៀទំ	 

បៀ�យសារ័	វួួ�	�តូវួបាន	អិនុញ្ញាាត	ឲ្យយ	��ើ�ន 

យុវួជិន	ខែត	មំាក់	មដងៗ	�ុុបៀណាះះ	បៀ�ើម �ី	បៀ�	�បៀ�មើ

	បៀ�សុកកមម	មួយ	 	។	អិនក	បៀផ្ដសង	បៀទំៀត	�តូវួខែត 

បៀ�តៀម	ជា	បៀ�សុច	សុ�មា�់	ក�ខែណិន	ទ័ំព័	 	។	�ុុខែនត	�ំ�

សុសព័	និង	��ធាន	បៀសុតក	រ័�ស់ុ	បៀយើង	បាន	�ឹង 

ថា	ពួ័កគាត់	អាច	��ើ�ន	មំាក់	បៀទំៀត	 	។	�ូបៀចនះ

	ពួ័កគាត់	បាន	និយ៉ាយ	ជាមួយ	�ង��ុសុ	�ំ��	អិ�ព័�

វា	បៀហុើយ	គាត់	បាន	�ត��់	មក	ផ្ដះះ	�បា�់	ឪពុ័ក

	មាៅយ	�ំ��	 	។

		ឪព័ុក	រ័�សុ់	�ំ��	ជា	�ុរ័សុ	�៏	លអ	មាំក់	�ុុខែនត	គាត់

មិន	បាន	សុកមម	បៀ�កន�ង	�ព័ះវួិហារ័	បៀទំ	 	។	ការ័បៀឆ្លួើយ

ត�	រ័�សុ់	គាត់	គឺឺ	អិវួិជិើមាន—�ុុខែនត	បៀ�យសារ័

មូលបៀហុតុ	�៏	មិន	�មមតា	មួយ	 	។	គាត់	ព័ុ�	បាន

រ័ិះគឺន់	សាសុនាច�ក	ឬ	បៀ�សុកកមម	បៀទំ	�ុុខែនត

�ង��ុសុ	�ំ��	ក�ព័ុង	បៀរ័ៀ�ច��ួ�ន	ចូលបៀរ័ៀន	សាលា

បៀព័ទំយ	 	។	ឪព័ុក	�ំ��	បាន	បៀ�ល	ថា	«	 	កូន	បាន

បៀរ័ៀ�ច��ួ�ន	ចូលបៀរ័ៀន	សាលា	បៀព័ទំយ	 	។	កូន	បាន

ចូលបៀរ័ៀន	ថាំក់	ទាំ�ងឡាយ	 	។	កូន	អាច	បៀ�ើើ	កិចូការ័

លអៗ	បាន	បៀ�ចើន	ជាងកូន	បៀ�	បៀ�សុកកមម	បៀ�ើ	កូន

ចូល	បៀរ័ៀន	បៀ�	សាលា	បៀព័ទំយ	 	»	 	។

 ទេហូតំអវី សាស់នាចូគ្រួក �ំ� ទេបើក ចូ�ហូរ កាន់មែត ខ្លាំំ�ង អ��ី ទេរឿងរាុវិ ចូគ្រួមិូង ចូគ្រួមាស់់ មិួយ ចូ�នួន ទេៅកន�ង

គ្រួបវិតិិសាគ្រួស់ិ របស់់ សាស់នាចូគ្រួក   ?

   ទេដាយ ទេខ្ញុំត ហូូល់គ្រួបិូក

   �ល ខើ�� អាយុុ �ួន ឆ្នាំំ� ម្ភាាយុ ខើ�� និង យ៉ាយុ ខើ�� �ន មេធំើើ �� មេ� ផុទះ �ូីនៃហូ ជា ផុទះ ចាស់ ��ស់ �ពុីក�� យុុង់  

មេ�កុ�ង ទ្ធី�កុង សលតូ៍ មេលក ��ឋ យុ�ថា   ។ គ្នាតូ់ �ន �មេ�ងៀន ខើ�� អំើីៗ ទា�ងអំស់ អំ�ពុី �ពុីក�� យុុង់ មេហូើយុ

ថា មេ�ក ម្ភាន ភ�ិយ៉ា មេ�ចើន   ។ ��ដែហូល ១០ ឆ្នាំំ� មេ��យុ�ក ខើ�� �ន មេ�ៀន ថា យុុ�ដែស� សម�ីធំ ម្ភាន

ភ�ិយ៉ា មេ�ចើន ផុងដែ��   ។ ខើ�� ពុុ� �នមេ�ៀន ពុី តូូ�ង អំុក មេ�ើល ឆ្លុតូ ដែ�ល យុុ�ដែស� សម�ីធំ មេ��ើ មេ�ើ�ូី �ួយុ �កដែ��

�ពុះ��ីី� ���ន មេទ្ធ �ហូ�តូ �ល់ ខើ��ជា ��ឈិ�វ័យុ   ។ សាសនាច�ក ពុុ� �ន �ិទ្ធ ��ង ពុ័តូ៌ម្ភាន ពុី ខើ�� មេទ្ធ �ុុដែនេ

ពុ័តូ៌ម្ភាន ��វតូេិសា�សេ មេនាះ ពុុ��តូ�វ�ន សងកតូ់ ធំៃន់ ខាា�ង មេទ្ធ មេពុល ខើ�� មេ� មេកមង មេនាះ   ។

  អំើី ដែ�ល ខើ�� �ន មេ�ៀន មេ� កុ�ង �� ���ុ� នៃ�ៃ អាទ្ធិតូយ ��ស់ ខើ�� និង កុ�ង ថាំក់ សិ�ា សា� ��ស់ ខើ�� �ឺជា

កិចុ�� ច�ូង ��ស់ សាសនាច�ក   ។ ខើ�� �ន មេ�ៀន ដែ�� ចិតូេ   ។ ខើ�� �ន មេ�ៀនមេធំើើ ឲ្យយ �ីវិតូ ខើ�� �ស� តា�

��ណ្ឌឹងលូ ��ស់ �ពុះមេយុសូ�វ ��ីសទ   ។ ខើ�� �ន មេ�ៀន ពុី �មេ�ៀ� �មេងកើតូ ទ្ធ�នាក់ ទ្ធ�នង �ួយុ ជា�ួយុ នឹង

�ពុះវ��ិតា សួ�៌ ខើ��   ។ មេហូើយុទា�ង មេនះ �ឺជា មេ�ឿង ដែ�លខើ��ផុេល់ តូនៃ�ល��ផុុតូ កុ�ង �ីវិតូ ��ស់ ខើ��   ។ ខើ�� �ឹង ថា  

ច�មេពាះ �នុសស ខលះ វាអាច ជា មេ�ឿង �៏ ឈីឺចា�់ មេ�ើ�ូី មេ�ៀន ពុី អំើី �ួយុ ដែ�ល �ូ�ន �ន �ិតូ ថា �ូ�ន�ួ� ដែតូ�ន �ឹង  

�ុុដែនេ �ូ�ន ពុុ� �ន �ឹង   ។ មេនាះ ជា មេហូតូុ ផុល ដែ�ល ម្ភាាតូ និង ខើ�� មេធំើើកិចុ�� ដែ�ល មេយុើង មេធំើើ មេនះ   ។ មេយុើង

សងឹឹ� ថា �ទ្ធពុិមេសាធំន៍ ស�ម្ភា�់ �នុសស មេនាះ នឹង �ាយុ ជា ដែផុុក �ួយុ នៃន អំតូីតូ�ល មេដាយុសា� មេយុើង

ម្ភាន មេសៀវមេ� ពួក ��ិស់ុទុធ   

ដែ�ល �ងាាញ ពុី ��មេណ្ឌើ� មេ�ឿង

មេពុញ មេលញ �ួយុ ស�ម្ភា�់

�នុសស ទ្ធ�មេៅ   ។
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 ដែខ កកកដា ឆ្នាំំ� ២០២០ ១៥

		បៀ�	រា�ត�	បៀនាះ	�ង��ុសុ	�៏	លអ	�៏	បៀសាាះ�តង់	រ័�សុ់	�ំ��	បាន	អិងី�យ	ជាមួយ	នឹង

�ំ��	បៀហុើយ	បៀយើង	ព័�រ័	នាក់	បាន	ព័ិភាកា	គាំ	 	។	បៀយើង	បាន	សុននិ�ាន	ថា	ព័ិតជា	មាន

សុ�ណិួរ័	��	យ៉ាាង	ខែ�ល	នឹង	ក�ណិត់ព័�	ចបៀមួើយ	រ័�សុ់	គាត់	បៀ�	កាន់	ឪព័ុក	រ័�សុ់	បៀយើង	 	។	 

ទំ�មួយគឺឺ	«	 	បៀតើ	�ព័ះបៀយសុំូវួ�គឺ�សុះ	គឺឺជា	�ព័ះអិងីសុបៀ�ងាាះ	ទៃន	ព័ិភព័បៀលាក	ខែមន	បៀទំ	 	?	 	»	 

ទំ�ព័�រ័	គឺឺ	«	 	បៀតើ	�ព័ះគឺមព�រ័	មរ័មន	ជា	�នះ�ល	រ័�សុ់	�ព័ះ	ខែមន	បៀទំ	 	?	 	»	និង	ទំ���	គឺឺ	«	 	បៀតើ

យុូខែសុ�	សុម���	គឺឺជា	ព័ោការ័ី	ខែមន	បៀទំ	 	?	 	»	�ំ��	បាន	�ឹង	ថា	ចបៀមួើយ	ច�បៀ�ះ	សុ�ណិួរ័	ទាំ�ង 

��	បៀនាះ	នឹង	ជិះ	ឥទំធិព័ល	យ៉ាាង	ខាា�ង	�ល់	ការ័	សុបៀ�មច	ចិតត	បៀសុះើរ័	ខែត	ទាំ�ងអិសុ់	ខែ�ល	�ំ��

នឹង	បៀ�ើើ	បៀព័ញ	មួយ	ជិ�វួិត	�ំ��	 	។

		�ំ��	�សុឡាញ់	�ព័ះអិងី	សុបៀ�ងាាះ	ជានិចូ	បៀហុើយ	�ំ��	បាន	អាន	�ព័ះគឺមព�រ័	មរ័មន	 

�ុុខែនត	បៀ�យ�ឹង	ថា	ចបៀមួើយ	ទាំ�ងបៀនាះ	មាន	សារ័សុ�ខាន់	យ៉ាាង	ណា	បៀនាះ	�ំ��	បាន

អិ�ិសាាន	បៀ�	រា�ត�	បៀនាះ	បៀហុើយ	បាន	ទំទំួល	ចបៀមួើយ	តាមរ័យៈ	�ព័ះវួិញ្ញាាណិ	�រ័ិសុុទំធ

នូវួ	ចបៀមួើយ	�៏	�ជាលបៀ��	មួយ	ច�បៀ�ះ	សុ�ណិួរ័	ទាំ�ងបៀនាះ	 	។	�ព័ះបៀយសុំូវួ�គឺ�សុះ	គឺឺ	ជា

�ព័ះអិងី	សុបៀ�ងាាះ	�ព័ះគឺមព�រ័	មរ័មន	ជា	�នះ�ល	រ័�សុ់	�ព័ះ	បៀហុើយ	យុូខែសុ�	សុ�ម��	គឺឺ	ជា

ព័ោការ័ី	 	។	�ំ��	ខែថ្មួង	ទំ��នាាល់	ថា	បៀរ័ឿង	ទាំ�ង	បៀនះ	ព័ិត	 	។

      អាពាហូ៍�ិពាហូ៍ �ហូំ �នធភា�

		�ំ��	ចង់	បៀលើក	បៀ�ើង	��	ច�ណិុច	អិ�ព័�	អា�ហុ៍ព័ិ�ហុ៍	ព័ហុុ	ព័នធភាព័	 	។	ទំ�មួយ	 

វា	ចាសុ់	ថា	មាន	ការ័	លះ�ង់	ជាបៀ�ចើនបៀ�	កន�ង	អា�ហុ៍ព័ិ�ហុ៍	ព័ហុុ	ព័នធភាព័	 	។	 

មាន	នូវួ	បៀសុចកដ��សុឡាញ់	និង	សាមគឺី�ភាព័	ជាបៀ�ចើន	�ុុខែនត	ក៏	មាន	ការ័	លះ�ង ់

ផ្ដង	ខែ�រ័	បៀហុើយ	ឪព័ុក	មាៅយ	បៀ�កន�ង	ជិ�វួិត	អា�ហុ៍ព័ិ�ហុ៍	ទាំ�ងបៀនាះ	បាន	�បៀ�ងៀន

កូនៗ	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	ឲ្យយ	លះ�ង់	 	។	កូនៗ	ជា	បៀ�ចើន	ទៃន	អា�ហុ៍ព័ិ�ហុ៍	ព័ហុុ	ព័នធភាព័

ទាំ�ងបៀនាះ	បាន	យក	��ណិឹងលអ	ទៃន	�ព័ះបៀយសុំូវួ�គឺ�សុះ	បៀ�	ជិុ�វួិញ	ព័ិភព័បៀលាក	បៀហុើយ

បាន	ផ្ដដល់	ព័រ័ជិ័យ	�ល់	ជិ�វួិត	ជាបៀ�ចើន	 	។

		ទំ�ព័�រ័	មាន	មនុសុស	មួយ	ច�នួន	�ូចជា	ទៃវួុបៀ�ត	�ិម�ល	ខែ�ល	បាន	ទំទំួល

វួិវួរ័ណិៈ	ផ្ទាាល់	�ួ�ន—សុូមី�ខែត	ព័�មុន	ព័ួកបៀគឺ	បាន	�ឹង	យ៉ាាង	បៀព័ញបៀលញ	អិ�ព័�	អិើ�	ខែ�ល

នឹង	បៀកើត	បៀ�ើង	បៀ�បៀទំៀត—ថា	បៀគាលលទំធិ	បៀនះ	គឺឺ	មក	ព័�	�ព័ះ	 	។ ២ 

 ទេតើ ទេយើង ដឹង ថា ទេបើ គ្រួប�� មិួយ អ��ី គ្រួបវិតិិសាគ្រួស់ិ សាស់នាចូគ្រួក អាចូ

ទេជួឿជាក់ បាន ទេដាយ រទេបៀបណ្   ?

   ទេដាយ មាាត ្ហូូលូ

   ខើ�� �ន មេធំើើ �� ឲ្យយ សាសនាច�ក អំស់ ����ួន ឆ្នាំំ�មេហូើយុ មេដាយុ ស�មេស� 

 អំ�ពុី ��វតូេិសា�សេ   ។ ខើ�� �ន មេ�ើញ ពុី ឥ�ិយ៉ា�� ��ស់ ពុួក អំុក ម្ភាន 

 សិទ្ធធិ អំ�ណាច ទ្ធ�មេៅ ��ស់ មេយុើងច�មេពាះ ��វតូេិ សា�សេ ��ស់ មេយុើង   ។  

��សនទនា ទា�ងឡាយុ �ឺ �ិន ដែ�ន អំ�ពុី «   មេតូើ មេយុើង �ក់ ក���ង ឬ ពុិនិតូយ

�កមេចញ ន�វ អំើី ដែ�ល �ិន លូ ពុី ��វតូេិសា�សេ មេដាយុ �មេ�ៀ� ណា   ?   » មេនាះ

មេទ្ធ   ។ ផុទ�យុមេៅវិញ ��សនទនា ទា�ងឡាយុ �ឺ អំ�ពុី «   មេតូើ មេយុើង អាច មេធំើើ ឲ្យយ

��វតូេិសា�សេ អាច ច�ល មេៅ មេ��ើ��ស់ �ន អាច�ក�ន និង អាច យុល់

�ន មេដាយុ �មេ�ៀ� ណា   ?   »

  មេយុើង ទា�ងអំស់ គ្នាំ �ឹង ថា �� ��ឈី� មេ� កុ�ង ��នាន់ ពុ័តូ៌ម្ភាន 

វិទ្ធា មេនាះ �ឺ ពុុ� ដែ�ន ជា �� ដែសើង �ក ចមេ�លើយុ មេនាះ មេទ្ធ—មេយុើង ហូូុ� 

ពុ័ទ្ធធ មេដាយុ ចមេ�លើយុ—�ុុដែនេ �� ��ឈី� មេនាះ �ឺ ជា �� ដែញក �ឹង �វាង 

ចមេ�លើយុ លូ និង ចមេ�លើយុ អា�កក់ ពុ័តូ៌ម្ភាន លូ និង ពុ័តូ៌ម្ភាន អា�កក់   ។  

ម្ភាន �� ពុិភាកា ជាមេ�ចើន អំ�ពុី ��វតូេិសា�សេ ��ស់ មេយុើង មេ� មេលើ អំូិនមេធំើ

�ណ្ឌិតូ មេហូើយុ ភា�មេ�ចើន �� ពុិភាកា ទា�ងមេនះ �មេងកើតូ ឲ្យយ ម្ភាន ជា ក�ហូឹង

ជាជាង ពុនលឺ   ។

  ច�� ��ុង ��យុ័តូុ អំ�ពុី ��ភពុ ពុ័តូ៌ម្ភាន ដែ�ល �កដែតូ �នេ�ះ �ងាា�់ �ល់

�នុសស   ។ ��នួស �ក វិញ ស�� �ក មេ�ើល ��ភពុ ពុ័តូ៌ម្ភាន ដែ�ល ពុឹង ដែផុូក

មេៅ មេលើ ក�ណ្ឌតូ់�តា ដែ�ល �នសល់ទ្ធុក មេដាយុ �នុសស ផ្ទាាល់ មេហូើយុ ដែ�ល

ខិតូខ� មេ�ើ�ូី ម្ភានភាពុ យុុតូេិធំ�៌ ច�មេពាះ ពុួកមេ�   ។ វា ងាយុ �សួល មេ�ើ�ូី �ក

មេ�ើញ ក�ហូុស ��ស់ �នុសស ��នាន់ �ុន មេដាយុ វិនិច័័យុ ពុួកមេ� មេដាយុ មេ��ើ

�ទ្ធដាាន �ចុ��ូនុ មេនះ វា ងាយុ �សួល មេ�ើ�ូី ទាញ យុក �� �ក �សង់ �ួយុ  

ឬ ឧ�ូតូេិមេហូតូុ �ួយុ មេចញ ពុី ��ិ�ទ្ធ ��ស់ វា មេហូើយុ មេធំើើ ឱយ វា មេ�ើល មេៅ �ួ� 

ឱយ ភ័យុ ខាាច   ។

  កុ�ង នា� ជា អំុក ��វតូេិ វិទ្ធ� �ួយុ ��� ខើ��ពុាយ៉ា� មេធំើើ តា� ពាកយ 

ទ្ធ�នាះន ��ស់ កវី ��មេ�� មេ�ក �ន ជាតូិ អំង់ មេ�លស ម្ភាំក់   ។ គ្នាតូ ់

មេពាល ថា «   អំតូីតូ�ល �ឺជា ��មេទ្ធស មេ�� �ួយុ ពុួកមេ� មេធំើើ មេ�ឿង មេផុសង មេ�

ទ្ធី មេនាះ   » (   L.   P. Hartley, The Go- Between   [	 ១៩៥៣	 ], 

�ុពុើកថា   )   ។ វា ម្ភានន័យុ ថា មេ� មេពុល មេយុើង មេ�ើល មេៅ អំតូីតូ�ល មេយុើង

ពុុ� ចង់មេធំើើ ជា «   អំុក មេទ្ធសច�ណ្ឌ៍ �៏ អា�កក់   » ម្ភាំក់ មេនាះ មេទ្ធ   ។ មេយុើង ចង់

ពុាយ៉ា� យុល់ ពុី �នុសស មេ� កុ�ង ��ិ�ទ្ធ និង វ�ូធំ�៌ ��ស់ ពុួកមេ� ផ្ទាាល់   ។  

មេយុើង ចង់ ម្ភាន ចិតូេ អំតូ់ធំមតូ់ ជា�ួយុ នឹង អំើី ដែ�ល មេយុើង យុល់ ថា ជា ក�ហូុស

��ស់ ពុួកមេ� មេនាះ   ។ មេយុើង ចង់ ម្ភាន ចិតូេ រា�ទា� ច�មេពាះ ដែ�នក�ណ្ឌតូ់ នៃន ��

មេណ្ឌះ�ឹង ��ស់ មេយុើង ផ្ទាាល់   ។ មេហូើយុ មេយុើង ចង់ ម្ភាន វិ�ាណ្ឌ នៃន មេសចកីី

ស�ូ��ស �ួយុ អំ�ពុី អំតូីតូ�ល   ។
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		បៀហុើយ	ទំ���	បៀ�កន�ង	ការ័��ជិុ�	�កុម��ឹកា	ជាន់	�ពសុ់

ទៃន	សាសុនាច�ក	មាន	អារ័មមណិ៍	មួយ	ថា	អា�ហុ៍

ព័ិ�ហុ៍	ព័ហុុ	ព័នធភាព័	�តូវួបាន	អិនុវួតត	បៀ�ើមី�	�បៀ�មើ

បៀគាល��ណិង	មួយ	 	។		បៀយើង	គឺួរ័ខែត	បៀគារ័ព័	�ល់	ព័ួក

�ិសុុទំធ	ទាំ�ងបៀនាះ	�ុុខែនត	បៀគាល��ណិង	បៀនាះ	�តូវួបាន

��បៀព័ញ	រ័ួចបៀហុើយ	 	។

		ឥ��វួ	មាន	នូវួ	សុ�ណិួរ័	ខែ�ល	មិន	�តូវួបាន	បៀឆ្លួើយ

ទាំ�ងឡាយ	 	។	�ុុខែនត	�ំ��	ចង់	ឲ្យយ	�ង�អ�ន	�ឹង	ថា	បៀយើង	មាន

�ព័ះវួរ័�ិតា	សុួគឺ៌	ជា	ទំ��សុឡាញ់	មួយ	អិងី	ខែ�លមាន

ខែផ្ដនការ័	មួយ	�៏	លអឥតបៀខាាះ	ថា	ខែផ្ដនការ័	រ័�សុ់	�ទំង់	គឺឺជា

ខែផ្ដនការ័	ទៃន	សុុភមងីល	ថា	បៀយើង	មាន	�ព័ះអិងី	សុបៀ�ងាាះ

មួយ	អិងី	ខែ�ល	បាន	បៀ�ើើ	អិើ�ៗ	�គឺ�់	យ៉ាាង	សុ�មា�់	បៀយើង	 	។	

បៀយើង	អាច	ទំុកចិតតព័ួក	�ទំង់	បាន	 	។

 ទេហូតំអវី ដ�ទេណ៍ើរ ទេរឿង អ��ី ការ និមិិតិ ដ�បូង របស់់ យុូមែស់ប ស់ម�ីធី មាន ភា�ខ្ញុំំស់ គ្នាំ បនិិចូបនិ�ចូ   ?

   ទេដាយ មាាត ្ហូូលូ

   យុុ�ដែស� សម�ីធំ �ន កតូ់�តា ឬ �ន សុ� ឲ្យយ អំុក ស�មេស� ក�ណ្ឌតូ់�តា ��ស់ មេ�ក ឲ្យយ កតូ់�តា ��មេណ្ឌើ� មេ�ឿង �ួន ខុសៗ 

គ្នាំ ពុី �� និ�ិតូេ ����ង   ។ ��មេណ្ឌើ� មេ�ឿង ទា�ង អំស់ មេនាះ ���់ ពុី ��មេណ្ឌើ� មេ�ឿង ខាា�់ខូ�ន �ុុដែនេ វា ម្ភាន ភាពុ ខុស គ្នាំ   ។  

វា ពុុ� �ួ� មេធំើើ ឲ្យយ មេយុើង ភាាក់ មេផុូើល មេ�ើយុ   ។ មេ�ើ ម្ភាន ភាពុឯកភាពុ មេពុញមេលញ កុ�ង ច�មេណា� ��មេណ្ឌើ� មេ�ឿង ទា�ង មេនាះ 

មេនាះ មេហូើយុ ជា មេពុល ដែ�ល ខើ�� កុ�ងនា� ជា ��វតូេិវិទ្ធ� ម្ភាំក់ នឹង ម្ភាន �� សងស័យុ មេ�ពាះ វា �ិនដែ�ន ជា វិធំី ដែ�ល ��

ចងចា� ��មេណ្ឌើ� �� មេនាះ មេទ្ធ   ។ មេយុើង មេ�ើល មេ�ើញ ���� ��ច គ្នាំ មេនាះ មេ� កុ�ង ��មេណ្ឌើ� មេ�ឿង មេផុសងៗ មេទ្ធៀតូ កុ�ង ��វតូេិ

សា�សេ ឬ កុ�ង �ទ្ធ��ីី� (   ស��មេ�ើល  កិចុ�� ៩:៧ ;  ២២:៩    )   ។

  ស�� ចងចា� ផុងដែ�� ថា វា ម្ភាន �� ល��ក ណាស់ មេ�ើ�ូី មេ�ៀ�រា�់ ពុី �ទ្ធពុិមេសាធំន៍ ពុិសិ�ឋ �ួយុ ជា ��និយ៉ាយុ

សីី មេនាះ   ។ យុុ�ដែស� �ន មេ� ��និយ៉ាយុ សីី ថា ជា «   �ុក �៏ តូ�ច ចមេងូ�តូ   » (   មេ�កុ�ង ប្រ�វត្តតិស្ប្រស់ត នៃនឹ

ស្ស់នាច្បាប្រក  ១:២៩៩   )   ។ ស�� �ិតូ ពុី �ទ្ធពុិមេសាធំន៍ �៏ ពុិសិ�ឋ ��ផុុតូ ��ស់ អំុក   ។ មេតូើ វា ងាយុ �សួល មេ�ើ�ូី

មេ�ៀ�រា�់ ជា ពាកយ ស�ីី ដែ�� ឬ មេទ្ធ   ? មេយុើង �ួ�ដែតូ អំ�អំ� ដែ�ល មេយុើង ម្ភាន ��មេណ្ឌើ�មេ�ឿង មេ�ចើន មេដាយុសា� វា ផុីល់

��យុល់ �ឹង �មី និង ទ្ធសសនវិស័យុ �មី �ល់ មេយុើង   ។ ស�� មេៅ អាន ��មេណ្ឌើ�មេ�ឿង ទា�ង �ួន  អំ�ពុី �� និ�ិតូេ ����ង  

មេ�កុ�ង ស�មេណ្ឌ� ��ធាន�ទ្ធ ��ណ្ឌឹងលូ (   Gospel Topics essays    )   ។ ��មេធំើើ ��មេចាំះ នឹង មេធំើើ ឲ្យយ �ង�ូ�ន

�ន់ ដែតូ ម្ភាន អំ�ណ្ឌ��ុណ្ឌ ច�មេពាះ អំើី ដែ�ល �ន មេកើតូ មេ�ើង មេ� នៃ�ៃ មេនាះ   ។

 ទេតើ យូរីមិ និង ធីូមិីមិ បាន ទេដើរ តួ អវីខ្ញុំ្ះ ទេៅ កន�ង ការ បកមែគ្រួប គ្រួ�ះ�មិ្ីរ មិរមិន   ?

   ទេដាយ ទេខ្ញុំត ហូូល់គ្រួបិូក

   យុុ�ដែស� សម�ីធំ �ន �កដែ�� �ពុះ��ីី� ���ន មេដាយុ អំ�មេណាយុទាន និង �ពុះមេចសាា នៃន �ពុះ   ។ យុ��ី� និង 

ធំ��ី� ដែ�ល �ន មេលើក មេ�ើង មេ� កុ�ង �ពុះ��ីី� ���ន  �តូ�វ �ន ក�់ ទ្ធុក ជា�ួយុ នឹង ផ្ទាា�ង ច�ណា� ទា�ង មេនាះ   ។  

មេ�មេពុល ��ូ�នៃណ្ឌ �ន ���ល់ ផ្ទាា�ង ច�ណា� ម្ភាស មេៅ យុុ�ដែស� មេនាះ មេ�ក ក៏ �ន ���ល់ យុ��ី� និង ធំ��ី� ផុង

ដែ��   ។ តូូ�ង អំុក មេ�ើល ឆ្លុតូ ដែ�ល យុុ�ដែស� ក៏ �ន មេ��ើ��ស់ មេ�ើ�ូី �កដែ�� ដែ�� មេនាះ ពុុ� �តូ�វ�ន ក�់ ទ្ធុក ជា�ួយុ

នឹង ផ្ទាា�ង ច�ណា� មេនាះ មេទ្ធ   ។ វា �ឺជា អំើី �ួយុ ដែ�ល យុុ�ដែស��ន �ក មេ�ើញ មេដាយុ ខល�ន ឯង�ុុនាះន ឆ្នាំំ� �ុន មេនាះ  

ដែ�ល �ន �ួយុ មេ�ក ឲ្យយ ងាយុ សាា�់ តា� វិវ�ណ្ឌៈ ខាង វិ�ាណ្ឌ   ។ ��មេចុះ មេ�ក �ន មេ��ើ វា ទា�ង ពុី�   ។

  អំិ�ម្ភាា សម�ីធំ ជាអំុក ស�មេស� ម្ភាំក់ ��ស់ មេ�ក មេ��យុ �ក �ន ចងចា� ថា មេ�មេពុល ណា យុុ�ដែស� �ន

អំងគ�យុ ចុះ មេ�ើ�ូី ចា�់មេផុីើ� �កដែ�� �ីង មេទ្ធៀតូ មេ�ក ពុុ� ដែ�ល សួ� ថា «   ឥ��វ ខើ�� �ល់ �តូង់ ណា មេហូើយុ   ? មេតូើ ខើ�� 

�ន ឈី�់ មេ� �តូង់ ណា   ?   » មេនាះ មេទ្ធ   ។ មេ�ក �ន ចា�់មេផុីើ� �តូង់ កដែនលង ដែ�ល ពុួកមេ�ក �ន �ញ្ជូុ�់   ។  

មេ�ើ អំុក មេ�ើល មេៅ ទ្ធ�ពុ័� �ួយុ នៃន មេសៀវ មេ� ក�ណ្ឌតូ់ មេហូតូុ ផ្ទាាល់ ខល�ន ��ស់ យុុ�ដែស� សម�ីធំ ដែ�ល មេ�ក �ន ស�មេស� 

�ីឆ្នាំំ� មេ��យុ ពុី �� �កដែ�� �ពុះ��ីី ����ន វា ម្ភាន សុទ្ធធ ដែតូ ពាកយ ដែ�ល ��ស មេចាល ��និតូ �ិន មេពុញ មេលញ  

��មេយ៉ា� ដែ�ល ខើះ ខាតូ   ។ មេ� មេពុល អំុក មេ�ើល មេៅ ទ្ធ�ពុ័� �ួយុ នៃន �ពុះ��ីី� ���ន ដែ�ល �ន មេ� ឲ្យយ ស�មេស�  

មេនាះគ្នាះន មេ�ឿង ទា�ង មេនាះ មេ�ើយុ   ។ វា មេពុញ មេលញ ម្ភាន ពាកយ �៏ ពុិមេរាះ—��មេយ៉ា� មេពុញ មេលញ គ្នាះន �� ��ស

មេចាល មេទ្ធ   ។

  មេ�ឿង ទា�ងអំស់ មេនះ �ួ� ឲ្យយ ចា�់ អា��មណ្ឌ៍ ណាស់ មេ�ើ �ិតូ មេៅ �ុុដែនេ អំើី ដែ�ល ស�ខាន់ ច�មេពាះ ខើ�� ជាង មេនះ �ឺជា

��ិ�ទ្ធ ��ស់ �ពុះ��ីី� ���ន   ។ �ពុះ��ីី� ���ន �ឺជា កដែនលង ដែ�ល មេសីច មេ�នយ៉ាា�ីន �ន �មេ�ងៀន ខើ�� ឲ្យយ ផុីល់

អាទ្ធិភាពុ មេលើ ចិតូេ ស�ូ��ស �ុន ��វិនិច័័យុ ជា កដែនលង ដែ�ល អាលម្ភាា �ន  �មេ�ងៀន ខើ��អំ�ពុី អំតូថន័យុ មេ� មេពុល ដែ�ល

ខើ�� �ន ���ុ�ទ្ធឹក អំើី ដែ�ល ខើ�� សនា មេធំើើ ស�ម្ភា�់ ពុួក ��ិសុទ្ធធ �នៃទ្ធមេទ្ធៀតូ   ។ មេហូើយុ �ពុះ��ីី� ���ន �ឺជា កដែនលង

ដែ�ល ���ន និង ��ូ�នៃណ្ឌ �ន �មេ�ងៀន ខើ�� អំ�ពុី សា�ៈស�ខាន់ នៃន មេសចកីី ស�ូ��ស និងអំើី ដែ�ល �តូ�វ មេធំើើ មេ�ើ�ូី ទ្ធទ្ធួល

�ន វា   ។ �ពុះ��ីី� មេនះ �ន �ួយុ លតូ់ �� ខើ�� និង �ន �មេ�ងៀន ពុី �មេ�ៀ� ដែ�ល ខើ�� មេ�ើល ពុិភពុមេ�ក មេនះ   ។
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 ដែខ កកកដា ឆ្នាំំ� ២០២០ ១៧

     គ្រួ�ះវិិហារ បរិស់ំ�ធ និង ទេស់ចូកេី ស់ញ្ញាា

		បៀ�	�ឺត�ង់	អិូទៃហុអិូ	មានបៀរ័ឿង	អិសាារ័យ	មួយ	ខែ�ល	បាន	បៀកើត

បៀ�ើង	គឺឺ	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	�ឺត�ង់	និង	ការ័	ឧទំះិសុ	ឆ្លួង	�ព័ះវួិហារ័

�រ័ិសុុទំធ	�ឺត	�ង់	 	។	ការ័អិ�ិសាាន	ឧទំះិសុ	ឆ្លួង	ខែ�ល	យុូខែសុ�	សុម���	 

បាន	ទំទំួល	បៀ�យ	វួិវួរ័ណិៈ	មាន	បៀ�កន�ង	កណិឌ	១០៩	កន�ង	បៀគាល

លទំធិ	និង	បៀសុចកត�	សុញ្ញាា	 	។	បៀ�	កន�ង	ការ័	អិ�ិសាាន	បៀនាះ	បៀលាក

បាន	ទំូល	សុូម	�ព័ះអិមាាសុ់	ឲ្យយ	ទំទំួល	យក	សាំទៃ�ការ័ងារ័	និង	ការ័

លះ�ង់	បៀ�កន�ង	ការ័សាងសុង់	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	បៀនាះ	 	។

		មួយ	សុបាៅហ៍ុ	�នាា�់	ព័�	ការ័ឧទំះសិុ	ឆួ្លង	�ព័ះវិួហារ័	�រិ័សុុទំធ	យូុខែសុ�	

សុម���	និង	អូិល�បៀវួើរ័	បៀ�បៀឌើរី័	បាន	មាន	ការ័និមិតត	មួយ	បៀទំៀត	 	។	ការ័ណ៍ិ

បៀនះ	បាន	បៀកើតបៀ�ើង	បៀ��ុណិយ	អំិ�បៀសុះើរ័	ខែ�ល	ជា	�ុណិយ	រំ័លង	ផ្ដង

ខែ�រ័	 	។	�ព័ះអិមាាស់ុ	បាន	យ៉ាង	មក	បៀ�កន�ង	ការ័និមិតត	បៀហុើយ	បាន

	ទំទួំលយក	��ណាក់	បៀនាះ	 	។	�ទំង់	បាន	�បា�់	ពួ័ក	�រិ័សុុទំធ	ថា	ពួ័កបៀគឺ

គួឺរ័ខែត	រី័ករាយ	ខែ�ល	«	 	បាន	សុង់	��ណាក់	បៀនះ	ថាាយ	�ល់	�ព័ះ	នាម

	រ័�ស់ុ	បៀយើង	បៀ�យ	អិស់ុ	ព័�	កមាា�ង	រ័�ស់ុ	ពួ័ក	បៀគឺ	 	»	(	 		បៀគាលលទំធ	ិនិង	 

បៀសុចកត�សុញ្ញាា	១១០:៦		 	)	 	។	�នាា�់	ព័�	ការ័និមិតត	បាន	��ូ�់	 

ព័ោការី័	ព័�	�ុរាណិ	បាន	បៀលច	មក	 	៖	មូុបៀសុ	ខែ�ល	បាន	សាៅរ័	បៀ�ើងវិួញ

	នូវួ	កូនបៀសា	ទាំ�ងឡាយ	សុ�មា�់	ការ័��មូល	ផ្ដដ��	វួងស	អំិ��សាខែអិល	ព័�	ខែផ្ដនក

ទាំ�ង	�ួន	ទៃន	ខែផ្ដន��	បៀអិល�យ៉ាាសុ	ខែ�ល	បាន	��គឺល់	�គា	កាន់កា�់

�តួត�តា	ទៃន��ណឹិង	លអ	រ័�ស់ុ	អ័ិ�បាហា�	និង	បៀអិល�យ៉ាា	ខែ�ល	បាន

	សាៅរ័បៀ�ើងវិួញ	នូវួ	កូនបៀសា	ទៃន	អិ�ណាច	ផ្ដារ័ភាា�់	(	 	សូុមបៀមើល		បៀគាល

លទំធ	ិនិង	បៀសុចកដ�	សុញ្ញាា	១១០:១១–១៦		 	)	 	។

		ការ័	សាៅរ័	បៀ�ើង	វួិញ	ទៃន	កូនបៀសា	ទាំ�ងបៀនាះ	គឺឺ	ព័ិត	ជា	សុ�ខាន់	បៀ�ើមី�

សុបៀ�មច	បាន	នូវួ	�ព័ះរាជិ	��ណិង	រ័�សុ់	�ព័ះអិមាាសុ់	 	។	បៀយើង	មិន

�តឹមខែត	�តូវួការ័	�ព័ះគឺមព�រ័	មរ័មន	�ុុបៀណាះះ	បៀទំ	�ុុខែនត	កូនបៀសា	និង

ព័ិ��	�រ័ិសុុទំធ	ទៃន	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	ផ្ដងខែ�រ័	 	។	កូនបៀសា	ទាំ�ងបៀនាះ

មាន	សារ័ៈសុ�ខាន់	ខាា�ង	ណាសុ់	បៀ�	បៀព័ល	បៀនះ	ជាង	បៀព័ល	ណាៗ

ទាំ�ងអិសុ់	 	។

		�ំ��	បាន	សុបៀងើត	បៀ�ើញ	ថា	បៀ�	បៀព័ល	សាវួក	មាំក់	កន�ង	ច�បៀណាម

សាវួក	��់ព័�រ័	នាក់	�តូវួបាន	បៀ�	ជា	ព័ោការ័ី	 

បៀនាះ	�ួង	ចិតត	រ័�សុ់	ព័ួក	បៀលាក	បាន	ងាក	បៀ�

រ័ក	ព័ិ��	�រ័ិសុុទំធ	ទៃន	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធតាម

រ័បៀ�ៀ�	មួយ	�៏	អិសាារ័យ	 	។	�ំ��	មាន	ឯកសុិទំធិ

បាន	បៀ�	ទំ�បៀនះ	អិ���ង	បៀព័ល	ឧទំះិសុឆ្លួង

�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	បៀ�វួូ	អិិលល�បៀណាយ	 

ជាមួយ	នឹង	��ធាន	ហុីរ័�ុន	�ំ�	ហុុិងគឺួ�	 

(	 	១៩១០–២០០៨	 	)	 	។	�ំ��	អាច	ចងចាំ�	ថា	 

វា	បាន	រ័ំជិួល	ចិតត	បៀលាក	យ៉ាាង	ខាា�ង		កន�ងការ័

 ទេហូតំអវី �ួកទេ� អនំវិតិ អាពាហូ៍�ិពាហូ៍ �ហូំ �នធភា� ទេៅកន�ង ជួ�នាន់ ដ�បូងៗ នៃន សាស់នាចូគ្រួក   ?

   ទេដាយ ទេខ្ញុំត ហូូល់គ្រួបិូក

   ��ដែណ្ឌនា� កុ�ង �ពុះ��ីី� ���ន អំ�ពុី អាពាហូ៍ពុិពាហូ៍ ពុហូុ ពុនធភាពុ ដែចង ថា អាពាហូ៍ពុិពាហូ៍ ឯក

ពុនធ �ឺជា �ពុះរា� ��ណ្ឌង ��ស់ �ពុះអំម្ភាាស់ ស�ម្ភា�់ រា�សេ �ទ្ធង់ �ុុដែនេ ម្ភាន ន�វ ��មេលើកដែលង �៏

ក�� មេពុល �ទ្ធង់ ��ា ឲ្យយ ម្ភាន ��អំនុវតូេ អាពាហូ៍ពុិពាហូ៍ ពុហូុ ពុនធភាពុ មេ�ើ�ូី ចិញ្ជូុឹ� �ី�ច់ �នុសស

សុច�ិតូ (   ស��មេ�ើល  យ៉ាាកុ� ២:៣០    )   ។ មេនះ �ឺជា ក�ណ្ឌី មេលើក ដែលង �៏ ក�� ដែ�ល យុុ�ដែស�  

សម�ីធំ �តូ�វ �ន �ងាោ�់ ឲ្យយ ចា�់មេផុីើ�   ។ យុុ�ដែស� �ន ពុនា�មេពុល អំស់ រា�់ ឆ្នាំំ� កុ�ង �� អំនុវតូេ តា�

����ា មេនះ �ុុដែនេ មេ� ទ្ធី ��ផុុតូ មេ�ក �ន អំនុវតូេ វា មេដាយុសា� មេ�ក ចង់ មេគ្នា�ពុ តា� �ទ្ធ�ញ្ជូញតូេិ

��ស់ �ពុះ ច�មេពាះ មេ�ក   ។ មេ�ក �ន សាកលូង អំនុវតូេ អាពាហូ៍ ពុិពាហូ៍ ពុហូុពុនធភាពុ មេ� ពាក់

កណាាល ទ្ធសវតូស�៍ ១៨៣០ �ុុដែនេ លុះ �ល់ ឆ្នាំំ� ១៨៤១ មេទ្ធើ� មេ�ក �ន ចា�់មេផុីើ� ដែណ្ឌនា� �នេិច

�ងីៗ ជា ផុល�វ �� អំ�ពុ ី�� អំនវុតូេ អាពាហូ ៍ពុពិាហូ៍ ពុហូុពុនធភាពុ �ល ់សហូ��ី ដែ�ល មេ�ក ទ្ធកុ ចតិូេ   ។  

ពុួកមេ� �ន ម្ភាន ��តូក់សល�តូ   ។ ពុួកមេ� �ន ទ្ធ�ល អំងើ� កុ�ង �� អំធំិសាាន ជា�ួយុ នឹង �ពុះវ��ិតា 

សួ�៌ ស�� �� យុល់�ឹង អំ�ពុី មេគ្នាល��ណ្ឌ៍ មេនះ មេហូើយុ ពុួកមេ� �ន ទ្ធទ្ធួល សាកសី ខាង វិ�ាណ្ឌ 

ផ្ទាាល់ខល�ន ថា វា �ឺ �តូឹ��តូ�វ ស�ម្ភា�់ ពុួកមេ� មេ� មេពុល មេនាះ   ។

  អាពាហូ៍ ពុិពាហូ៍ ពុហូុពុនធភាពុ �តូ�វ �ន អំនុវតូេ ជា ផុល�វ �� អំស់ ��ដែហូល ជា ៥០ ឆ្នាំំ� មេនាះ វា

�ឺជា អំើី �ួយុ ដែ�ល �នុសស អាច មេ��ើស មេ�ើស   ។ ពុួក អំុក ���ើ មេ�ដែតូ ក�ពុុង ពុាយ៉ា� ក�ណ្ឌតូ់ ពុី ច�នួន  

ថា មេតូើ ��ឈិ� វ័យុ ពុួក ��ិសុទ្ធធ នៃ�ៃ ចុងមេ��យុ �ុុនាះន នាក់ ដែ�ល ជា ពុួក ��ិសុទ្ធធ នៃ�ៃ ចុង មេ��យុ ពុិតូ

ជា �ន ច�ល �ួ� កុ�ង អាពាហូ៍ ពុិពាហូ៍ ពុហូុពុនធភាពុ �ុុដែនេ មេយុើង �ឹង ជា ទ្ធ�មេៅ ថា ម្ភាន ភា�តូិច នៃន

ពុួក ��ិសុទ្ធធ នៃ�ៃ ចុងមេ��យុ �ុុមេណាះះ   ។ មេហូើយុ មេយុើង �ឹង ថា ពុួកមេ� ភា�មេ�ចើន �ឺជា សម្ភា�ិក �៏

មេសាះះ�តូង ់�ឹងម្ភា� ��ផុុតូ ��ស់ សាសនាច�ក មេយុើង   ។ មេ� ឆំ្នាំ� ១៨៩០ ��ធាន វិលហូើ�ឌ វ�ឌ��ុពុើ  

(   ១៨០៧–៩៨   ) �ន មេចញ ផុាយុ មេសចកីីដែ�លង ��ណ្ឌ៍ �ួយុ មេ�ើ�ូី �ញ្ជូុ�់ �� អំនុវតូេ អាពាហូ៍

ពុិពាហូ៍ពុហូុ ពុនធភាពុ   ។ មេហូើយុ មេ� មេពុល �នុសស �ួយុ ច�នួន �ន ឮ មេសចកីី ដែ�លង ��ណ្ឌ៍ មេនះ  

ពុួកមេ� �ន ធំ�� មេសូើយុ កុ�ង ចិតូេ   ។ អាពាហូ៍ ពុិពាហូ៍ ពុហូុពុនធភាពុ ម្ភាន �� ល��ក ស�ម្ភា� ់

ពុួកមេ�   ។ មេ� មេពុល �នុសស មេផុសងមេទ្ធៀតូ �ន ឮ មេសចកីី ដែ�លង ��ណ្ឌ៍ មេនះ ពុួកមេ� ខទិចខាា� កុ�ង ចិតូេ   ។ 

ពុួកមេ� �ន លះ�ង់ យ៉ាាង មេ�ចើន មេហូើយុ ពុួកមេ� ម្ភាន ទ្ធី�នាាល់ អំ�ពុី មេគ្នាល��ណ្ឌ៍ មេនះ   ។

  សម្ភា�ិក សាសនាច�ក �ួយុ ច�នួន ឆ្លៃល់ ថា មេតូើ ��អំនុវតូេ ពុី អំតូីតូ�ល ��ស់ មេយុើង មេៅមេលើ

អាពាហូ៍ ពុិពាហូ៍ ពុហូុពុនធភាពុ ម្ភានន័យុ យ៉ាាង ណា ស�ម្ភា�់ �ីវិតូ �នាា�់ ពុី មេនះ   ។  ថាំក់ �ឹកនា�

សាសនាច�ក មេយុើង �ន �មេ�ងៀន មេយុើង ថា អាពាហូ៍ ពុិពាហូ៍ ពុហូុពុនធភាពុ ពុុ� ដែ�ន ជា មេ�ឿង ចា��ច់

ស�ម្ភា�់ ភាពុ តូមេ�កើង មេ�ើង ឬ ស�ម្ភា�់ សិ�ីលូ �៏ អំស់ កលូ មេនាះ មេទ្ធ   ។ �ើីមេ�ើ ខើ�� ផ្ទាាល់  ម្ភាន

អំ�ណ្ឌ��ុណ្ឌ ដែ�ល អាពាហូ៍ពុិពាហូ៍ ឯកពុនធ �ឺ ជា ចា�់ មេហូើយុ ថា អាពាហូ៍ ពុិពាហូ៍ ពុហូុពុនធភាពុ 

ជា ��មេលើកដែលង ក៏ ខើ�� ពុុ� �នាា� តូនៃ�ល នៃន ទ្ធី�នាាល់  

និង ����តូិ�តូេិ �៏ �ួ� ឲ្យយ មេគ្នា�ពុ ��ស់ �ុពុើ��ី�ន ខាង

វិ�ាណ្ឌ ��ស់ មេយុើង ដែ�ល �ន អំនុវតូេ មេគ្នាល��ណ្ឌ៍ មេនះ

ដែ��   ។ ពុួកគ្នាតូ់ មេគ្នា�ពុ ��តូិ�តូេិ មេហូើយុ ពុួកគ្នាតូ់ ម្ភាន

ទ្ធី�នាាល់ �ួយុ ថា វា �តូឹ��តូ�វ   ។
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បៀ�ើើ	ឲ្យយ	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	បៀនះ	�តូវួ	បាន	សុង់	បៀ�ើង	 

បៀហុើយ	ថាវា	សុ�ខាន់	ខាា�ង	យ៉ាាង	ណា	ច�បៀ�ះ	បៀលាក	 

បៀ�ើមី�	នា�	ឲ្យយ	មាន	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	ទាំ�ងឡាយ 

�ល់	ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ	 	។��ធាន	ថ្មូមាាសុ	បៀអិសុ	មុនសុ ុ

(	 	១៩២៧–២០១៨	 	)	បាន	�នត	កិចូ�ិត��	បៀនាះ	បៀហុើយ

បាន	ទំទំួល	ការ័��ផ្ដុសុ	គឺ�និតមក	ព័�	សាានសុួគឺ៌	�ូចគាំ

នឹង	��ធាន	ហុុិងគឺួ�	ខែ�រ័	 	។	បៀហុើយ	បៀយើង	បាន	បៀ�ើញ	ការ័

��ផ្ដុសុ	គឺ�និត	បៀនាះ	ជាមួយ	នឹង	��ធាន	ណិិលសុុន	 

តាម	រ័បៀ�ៀ�	មួយ	�៏	អិសាារ័យ	 	។	ការ័ទំទំួល	�ុសុ�តូវួ	រ័�សុ់	

ព័ោការ័ី	បាន	ធាាក់	មក	បៀលើ	បៀលាក	បៀហុើយ	បៀលាក	មាន

ការ័យល់�ឹង	កាន់ខែត	បៀ�ចើន	អិ�ព័�	តទៃមួ	ទៃន	ព័ិ��	�រ័ិសុុទំធ

ទាំ�ងឡាយ	ទៃន	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	 	។

		សារ័លិ�ិត	���ូង	មួយ	រ័�សុ់	បៀលាក	កន�ង	នាម	ជា

��ធាន	ទៃន	សាសុនាច�ក	គឺឺ	បៀ�ើមី�	បៀលើក	ទំឹកចិតត	�ល់

មនុសុស	ឲ្យយ	បៀ�	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	ទំទំួល	ព័ិ��	�រ័ិសុុទំធ

រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	និង	�នត	បៀ�បៀលើ	ផ្ដួ�វួ	ទៃន	បៀសុចកដ�	សុញ្ញាា	 	។	 

ភាាមៗ	�នាា�់	ព័�	បៀនាះ	បៀលាក	បាន	មាន	��សាសុន៍	ថា	 

��សុិនបៀ�ើ	មាន	មូលបៀហុតុ	ណាមួយ	ខែ�ល	អិនក	ធាាក់

បៀចញ	ព័�	ផ្ដួ�វួ	ទៃន	បៀសុចកដ�	សុញ្ញាា	បៀនាះ	ចូរ័	�ត��់	មក	បៀលើ	ផ្ដួ�វួ

បៀនាះ	វួិញ	 	។ ៣ 

 ទេតើ កិចូចការ គ្រួ�ះវិិហារ បរិស់ំ�ធ ផុេល់់ �រជួ័យ ដល់់ �ួក បរិស់ំ�ធ នៃថ្មងៃ ចូំងទេគ្រួកាយ ជួ�នាន់ ទេដើមិ យ៉ាាង ដូចូ ទេមិេចូ   ?

   ទេដាយ មាាត ្ហូូលូ

   មេពុល យុុ�ដែស� សម�ីធំ �ន ទ្ធទ្ធួល ��ណ្ឌភាពុ ��ា�ង ��ស់ �ពុះវិ�� ��ិសុទ្ធធ មេ�វ� មេទ្ធើ�ដែតូ មេធំើើ�ន តូិច ជាង

ពាក់ កណាាល មេហូើយុ �ិន យុ�� �ុុនាះន ��ធាន �ពុិក�� យុុង់ (   ១៨០១–៧៧   ) �ន �ឹង ចាស់ ថា ពុួក

��ិសុទ្ធធ នឹង �តូ�វ�ន �មេណ្ឌាញ មេចញ �ីង មេទ្ធៀតូ   ។ ��មេចុះ មេ�ក �ន ទ្ធ�ល សួ� �ពុះអំម្ភាាស់   ៖ «   មេតូើ មេយុើង �ួ�

�នី មេ� �ញ្ជូុ�់ �� សាង សង់ �ពុះវិ�� ��ិសុទ្ធធ មេនាះ មេដាយុ�ឹង ថា មេយុើង នឹង �តូ�វ មេ�ះ�ង់ វា មេចាល មេ� មេពុល

វា សង់ �ិតូ �ួច រាល់ភាា� មេនាះ ឬ មេយុើង �ួ� មេចញ មេៅ មេ�មេពុល មេនះ   ?   » ចមេ�លើយុ �ឺ �ន �ក មេដាយុ ចាស់�ស់

ថា «   �នេ   » (   ស��មេ�ើល ក�ណ្ឌតូ់មេហូតូុ ��ស់ �ពុិក�� យុុង់ នៃ�ៃទ្ធី ២៤ ដែខ �ករា ឆ្នាំំ� ១៨៤៥ �ណាះសា�

 ��ស់ សាសនាច�ក Ronald   K. Esplin  «   Fire in His Bones    »  Ensign   ដែខ �ីនា ឆ្នាំំ�  

១៩៩៣ ទ្ធ�ពុ័� ៤៦   )   ។ ពុិធំី ��ិសុទ្ធធ នៃន អំ�មេណាយុទាន ពុិសិ�ឋ និង ពុិធំី ��ិសុទ្ធធ នៃន �� ផុា� ភាា�់ �ឺម្ភាន

សា�ៈស�ខាន់ ណាស់�ហូ�តូ �ល់ ពុួក ��ិសុទ្ធធ �តូ�វ �នេ សាំក់ មេ� ទ្ធី មេនាះ   ។

  ��មេចុះ មេ� ឆ្នាំំ� �នាា�់ មេនាះ ពុួកមេ� �ន ផុីល់ ន�វ អំើីៗ ទា�ងអំស់ ដែ�ល ពុួកមេ� �ន ម្ភាន មេ�ើ�ូី សាងសង់

�ពុះវិ�� ��ិសុទ្ធធ   ។ ទ្ធ�ម្ភា� �ល់ ���ញ្ជូុ�់ ផុទះ ��ស់ ពុួកមេ� �តូ�វ�ន �ុតូ ��ផ្ទាាញ មេ� �ុ�វិញ ទ្ធី�កុង មេ�វ�  

មេហូើយុ ពុួក ��ិសុទ្ធធ ក�ពុុង មេ�ៀ�ច� មេធំើើ ��មេណ្ឌើ� មេៅ ទ្ធិស ខាងលិច �លដែ�ល ពុួកមេ� ក�ពុុង �ញ្ជូុ�់ ��សាងសង់

�ពុះវិ�� ��ិសុទ្ធធ   ។ មេ� ដែខ ធំុ� ឆ្នាំំ� ១៨៤៥ �ពុះវិ�� ��ិសុទ្ធធ�តូ�វ�ន សង់ ច�់ លម� ���់ �គ្នាន់ ពុួក��ិសុទ្ធធ

អាច ឧទ្ធទិស ឆ្លលង�ួយុ ដែផុុក នៃន �ពុះវិ�� ��ិសុទ្ធធ ផុីល់ អំ�មេណាយុ ទាន ពុិសិ�ឋ �ល់ ពុួក អំុក ដែ�ល សកីិស� មេហូើយុ

ផុា� ភាា�់សាា�ី និង ភ�ិយ៉ា   ។

  ពុួកមេ� �ន មេធំើើ �� ឥតូ�សាក�សានេ ពុី� �ី ដែខ មេ��យុ មេនាះ មេ�ើ�ូី មេ�ៀ�ច�ខល�ន �នុសស ���់ គ្នាំ ខាង វិ�ាណ្ឌ

ស�ម្ភា�់ ��មេណ្ឌើ� �៏ ធំ� មេៅ ទ្ធិស ខាង លិច មេនាះ   ។ ច�មេពាះ ខើ�� វា ពុិតូ ជា អំសាា�យ មេហូើយុ ពុិតូ ជា ពុិសិ�ឋ មេដាយុសា�

ខើ�� �ន ផុា� ភាា�់ ជា�ួយុ នឹង ភ�ិយ៉ា ក�នៗ ឪពុុក ម្ភាាយុ ��ស់ ខើ�� និង ��នាន់ ពុី�ុន ខើ�� និង ជា�ួយុ នឹង ��នាន់

ដែ�ល ពុុ� មេកើតូ មេ� មេ�ើយុ មេដាយុសា � ដែតូអំ�ណាច ��ចគ្នាំ មេនាះ   ។ មេនាះ�ឺជា អំើី ដែ�ល ��សាា� មេ�ើង វិញ �ន

មេធំើើឲ្យយ មេកើតូ ម្ភានមេ�ើង   ។

 ទេតើ អនក អាចូ មែចូក ចាយ គ្រួ�ឹតិិការណ៍៍ មិួយ ទេចូញ់ �ី ការសាារ ទេឡើងវិិញ់ មែដល់ បាន �គ្រួងឹង �ីបនាាល់់ របស់់ អនក បាន

មែដរ ឬទេ�   ?

   ទេដាយ ទេខ្ញុំត ហូូល់គ្រួបិូក

   ខើ�� ចា� ពុី មេ�ឿង ��ស់ អំិ�ម្ភាា សម�ីធំ ដែ�ល ពុាយ៉ា� មេ�ច ពុី ��មេធំើើ ទ្ធុក្ខ �ុកមេ�ុញ មេ� ��ឋ �ិសសួ�ី   ។ ទ្ធមេនល �ិសុីសុិ�

ពុី កក ដែតូ �ួយុ ដែផុុក �ុុមេណាះះ—�ិន ���់�គ្នាន់ មេ�ើ�ូី ឲ្យយ �មេទ្ធះ ជា�ួយុ �នុសស និង ��ស់ ��� ��ស់ ពុួកមេ� មេធំើើ

��មេណ្ឌើ� មេលើ  មេនាះ មេទ្ធ   ។ វា ជា ទ្ធមេនល �៏ ធំ� �ួយុ មេហូើយុ វា មេ�គ្នាះថាំក់ មេ�ើ�ូី ឆ្លលង�តូ់   ។ អំិ�ម្ភាា និង ក�ន ម្ភាំក់ អាយុុ

��� �ួយុ ឆ្នាំំ� ក�ពុុង មេតាង ស�ពុតូ់ នាង មេ�ម្ភាាង ក�ន អាយុុ ��� �ី ឆ្នាំំ� មេតាង មេ� ម្ភាាង មេទ្ធៀតូ �ីក�ន អាយុុ ពុី� ឆ្នាំំ� មេ� នៃ�

ម្ភាាង មេនះ និង ក�ន តូ�ច មេ� នៃ� ម្ភាាង មេនាះ   ។

  �ងនៃ�ល �សី ��ស់ អំុក ស�មេស� ម្ភាំក់ ��ស់ យុុ�ដែស� �ន មេ�� �ង់ �កណាតូ់ ក�ាស ដែ�ល ម្ភាន មេ�វ មេ� �ុ�វិញ

ចមេងកះ   ។ អំិ�ម្ភាា �ន សាាយុ ���កដែ�� �ពុះ��ីី� �ូី� ��ស់ យុុ�ដែស� ដែ�ល ម្ភាន ដែតូ �ួយុ ចា�់ �តូ់ មេ�កុ�ង �ង់

�កណាតូ់ ទា�ងមេនាះ មេ�ខាង មេ��� ស�ពុតូ់ ��ស់ គ្នាតូ់ ដែ�ល យុុ�ដែស� �ន �កដែ�� អំស់ ជា មេ�ចើន ដែខ   ។ មេដាយុ

ម្ភាន ឯកសា� និង ក�នៗ ��ស់ គ្នាតូ់ គ្នាតូ់ �ន មេ�ើ��ីង �ួយុ ���ន�េងៗ �តូ់ ទ្ធមេនល កក មេនាះ មេដាយុ សងឹឹ� ថា  

គ្នាតូ់ នឹង ពុុ� ផុុង ចុះ មេ�ើយុ   ។

  ច�មេពាះ ខើ��  វា �ឺជា ស�ា មេពុញមេលញ នៃនភាពុ �ា�ន និង មេសចកីី ��មេនឿ—មេនាះ មេហូើយុ ជា មេពុល ដែ�ល អំុក

�តូ�វ មេធំើើ អំើី�ួយុ ស�ម្ភា�់ អំើី ដែ�ល អំុក មេ�ឿ អំុក �តូ�វ មេ�ើ� មេឆ្នាំាះ មេៅ �ុខ �ួយុ ���ន �ីងៗ   ។
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 ដែខ កកកដា ឆ្នាំំ� ២០២០ ១៩

      «   ចូូរ ស់ងឹឹមិ ទេឡើង   »

		�អ�នៗជាបៀ�ចើន	មាន	ការ័	សាកលីង	និង	ទំុកខ	បៀវួទំនា	 	។	ការ័

ល�បាក	មួយ	ច�នួន	ទាំ�ង	បៀនាះ	បៀកើត	បៀ�ើង	បៀ�យសារ័	ខែត	ការ័មាន	សុិទំធិ

បៀ�ជិើសុបៀរ័ើសុ	 	។	ការ័ល�បាក	�ួះ	បៀទំៀត	បៀ�យសារ័	មាន	មារ័សុ�តូវួ	 	។	 

�ុុខែនត	អិនក	ចាំ�បាច់	�តូវួ	�ឹង	ថា	បៀយើង	មាន	�ព័ះវួរ័�ិតា	ជា	ទំ��សុឡាញ់

មួយ	អិងី	ខែ�ល	គឺង់	បៀ�	សាានសុួគឺ៌	បៀហុើយ	�ងាាយ�ួន	រ័�សុ់

�ព័ះបៀយសុំូវួ�គឺ�សុះ	អាច	ផ្ដដល់	ព័រ័�ល់បៀយើង	តាម	រ័បៀ�ៀ�	ខែ�លបៀយើង

��ខែហុល	ជា	ព័ុ�	យល់បៀព័ញ	បៀលញ	បៀនាះ	បៀទំ	 	។

		��វួតតិវួិទំូ	មួយ	ច�នួន	និយ៉ាយ	ថា	ច�នួន	ទៃន	ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ	ខែ�ល 

បាន	បៀគឺច	�ួ�ន	ព័�	រ័�ឋ	មិសុសុួរ័ី	បៀ�	ទំ��កុង	បៀ�វួូ	អិ���ង	រ័�ូវួ	រ័ងា	ឆ្នាំំ�	 

១៨៣៨–៣៩	គឺឺ	�ពសុ់	�ល់	បៀ�	៨០០០	នាក់	 	។	វា	ជា	រ័�ូវួ	រ័ងា	 	។	 

បៀតើយុូខែសុ�	បៀ�	ទំ�ណា	 	?	បៀលាក	បៀ�កន�ង	គឺុក	ល�បៀ�ំ���	�ូច	ចិតត	ជា

ខាា�ង	បៀ�យសារ័	ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ	ក�ព័ុង	ជិួ�	បៀហុតុការ័ណិ៍	បៀនះ	 	។	បៀលាក

បាន	មាន	អារ័មមណិ៍	ថា	បៀលាក	�តូវួបាន	បៀបាះ�ង់	បៀចាំល	 	។

		បៀ�កន�ង	កាលៈបៀទំសុៈ	�៏	បៀ�គាះថាំក់	បៀនះ	បៀលាក	បាន	ទំទំួល	�ទំ

គឺមព�រ័	�៏	លអ	អិសាារ័យ��ផ្ដុត	មួយ	ច�នួន—កណិឌ	ទំ�	១២១,	១២១	និង	 

១២៣	ទៃន	បៀគាលលទំធិ	និង	បៀសុចកដ�	សុញ្ញាា	 	។	�ទំគឺមព�រ័	ទាំ�ងបៀនាះ	គឺឺ

សុ�ខាន់	 	។	�ំ��	សុងឹឹម	ថា	�ង�អ�ន	នឹង	អាន	វា	 	។	ពីួក�រិសំទធ		មាន	នូវួ

��បៀណិើរ័បៀរ័ឿង	�ួ�	មួយ	អិ�ព័�	�ព័ឹតតិការ័ណិ៍	បៀនះ	 	៖

		«	 	យុូខែសុ�	បាន	ខែ�សុក	យ�ជិ�នួសុ	ឲ្យយ	ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ	ខែ�ល	គាាន

បៀទាំសុ	ក�ហុុសុ	 	។	បៀលាក	បាន	ទំូល	អិងើរ័	ថា	‹	 	ឱ	�ព័ះ	អិមាាសុ់	បៀអិើយ	 

បៀតើ	ព័ួក	បៀគឺ	�តូវួ	រ័ង	ទំុកខ	ច�បៀ�ះ	ក�ហុុសុ	និង	ការ័	សុងើត់សុងើិន	� ៏

�ុសុចា�់	ទាំ�ង	បៀនះ	�ល់	ណា	បៀ�		មុន	�ព័ះ	ហុឫទំ័យ	រ័�សុ់	�ទំង ់

នឹង	បាន	ទំន់	បៀ�	រ័ក	ព័ួក	បៀគឺ	 	?	 	›

		«	 	�ព័ះអិមាាសុ់	បាន	មាន	�នះ�ល	ត�	ថា	‹	 	�ុ�ត	បៀយើង	បៀអិើយ	ចូរ័

មាន	បៀសុចកដ�	សុុ�សានត	�ល់	�ព័លឹង	�ុ�ត	ចុះ	 	›	 	។	‹	 	បៀសុចកដ�	ទំ�នាសុ់	 

និង	បៀសុចកដ�	ទំុកខ	ល�បាក	រ័�សុ់	អិនក	បៀនាះ	�គាន់	ខែត	មួយ	ខែភួត	�ុុបៀណាះះ

បៀទំ	បៀហុើយ	�ណិៈ	បៀនាះ	បៀ�ើ	សុិន	ជា	អិនក	សុំូ�ទាំ�	ការ័ណិ៍	បៀនាះ	បៀ�យ

ហុមត់ចត់	បៀនាះ	�ព័ះ	�ទំង់	នឹង	តបៀមើើង	អិនក	បៀ�ើង	បៀ�	សាាន	�ពសុ់	អិនក	នឹង

បាន	ជិ័យ	ជិមនះ	បៀលើ	ព័ួក	ខាា�ងសុ�តូវួ	រ័�សុ់	អិនក	ទាំ�ង	អិសុ់	 	›	 	។

		«	 	�ព័ះអិមាាសុ់	បាន	អិះអាង	នឹង	យុូខែសុ�	ថា	បៀលាក	ព័ុ�	�តូវួ	បាន

��បៀភួច	បៀចាំល	បៀ�ើយ	 	។	�ព័ះអិមាាសុ់	បាន	មាន	�នះ�ល	�បា�់	យុូខែសុ�

ថា	‹	 	បៀ�ើ	សុិន	ជា	ចងាា	រ័មាត់	ទៃន	សាាន	នរ័ក	នឹង	ហារ័	�តបាក់	អិនក	កដ�	 

�ុ�ត	បៀយើង	បៀអិើយ	ចូរ័	អិនក	�ឹង	ថា	�គឺ�់	ការ័ណិ៍	ទាំ�ង	បៀនះ	នឹង	ផ្ដដល់	ការ័

ព័ិបៀសា�ន៍	�ល់	អិនក	បៀហុើយ	នឹង	បៀ�	ជា	ការ័	លអ	�ល់	អិនក	បៀ�	វួិញ	 	›	 	។

		«	 	�ព័ះអិងី	សុបៀ�ងាាះ	បាន	រ័ំឭក	យុូខែសុ�	ថា	ព័ួក�រ័ិសុុទំធ	ព័ុ�	អាច

រ័ងទំុកខ	បៀ�ចើន	ជាង	�ទំង់បៀទំ	 	។	�ទំង់	�សុឡាញ់	ព័ួកបៀគឺ	បៀហុើយ	អាច

��ូ�់	ការ័	�ឺចាំ�់	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	បាន	�ុុខែនត	ផ្ដះ�យ	បៀ�	វួិញ	�ទំង់	បាន

បៀ�ជិើសុ	រ័ងទំុកខ	ល�បាកជាមួយ	នឹង	ព័ួកបៀគឺ	បៀ�យ	យក	ការ័	�ឺចាំ�់	និង	ភាព័	បៀសាក	បៀ�

រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	ជា	ខែផ្ដនក	មួយ	ទៃន	ព័លិកមម	�ួន	រ័�សុ់	�ទំង់	 	។	ការ័	រ័ងទំុកខ	ខែ��	បៀនះបាន	��បៀព័ញ

�ទំង់	បៀ�យ	បៀសុចកដ�	បៀមតាា	ករ័ុណា	បៀ�យ	��ទាំន	អិ�ណាច	ច�បៀ�ះ	�ទំង់	បៀ�ើមី�	ជិួយ	បៀហុើយ

សុ�មា�ងមនុសុស	ទាំ�ង	អិសុ់ខែ�ល	បាន	ងាក	មក	រ័ក	�ទំង់បៀ�	កន�ង	ការ័	សាកលីង	រ័�សុ់ 

	ព័ួកបៀគឺ	 	។	�ទំង់	បាន	បៀលើក	ទំឹក	ចិតត	យុូខែសុ�	ឲ្យយ	សុំូ�ទាំ�	បៀហុើយ	បាន	សុនោ	ថា	�ទំង់	នឹង	ព័ុ�

បៀភួច	បៀលាក	បៀ�ើយ	 	»	 	។

		ខែអិលបៀឌើរ័	ហុុ�បៀ�ំ�រ័	សុុ�	�ិម�ឹល	(	 	១៨០១–៦៨	 	)	ធាា�់	គឺិត	ថា	ព័ួក	បៀ�	�កម 

ទៃន	តុលាការ័ក�ព័ូល	មិសុសុួរ័ី	នឹង	បៀ�ះខែលង	យុូខែសុ�	�ុុខែនត	ព័ួកបៀគឺ	បាន	សុបៀ�មច	ចិតត 

មិន	បៀ�ះខែលង	វួិញ	 	។	ហុុ�បៀ�ំ�រ័	បាន	�ត��់	បៀ�	គឺុក		ល�បៀ�ំ���	វួិញ	បៀហុើយ	បៀ�យ	មិន	�តូវួ 

បាន	អិនុញ្ញាាត	ឲ្យយ	ចូល	បៀ�កន�ង	គឺុក	ងងឹត	បៀនាះ	បាន	ខែ�សុក	�បា�់	យុូខែសុ�	នូវួ	��ណិឹង

អា�កក់	បៀនាះ	 	។

		យុូខែសុ�ផ្ដដល់	ភាព័កក់បៀ�ៅ	បៀហុើយ	រាក់ទាំក់	បៀ�	កាន់	គាត់	 	។	បៀលាក	បាន	មាន 

��សាសុ៍	ថា	«	 	ចូរ័	សុងឹឹម	បៀ�ើង	 	»	 	។	�នាា�់	មក	បៀលាក	បាន	ខែណិនា�	ហុុ�បៀ�ំ�រ័		ឲ្យយ	«	 	��មូល 

	ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ	ទាំ�ងអិសុ់	ឲ្យយ	ចាំកបៀចញ	បៀ�	ឆ្នាំាយ	ឲ្យយ	បាន	បៀលឿន	��ផ្ដុត	តាម	ខែ�ល	អាច	បៀ�ើើ 

បៀ�បាន	 	»	 	។ ៤ 

		មាន	បៀមបៀរ័ៀន	មួយ	សុ�មា�់	�ង�អ�ន	បៀ�កន�ង	បៀរ័ឿង	បៀនះ	 	៖	ចូរ័	សុងឹឹម	បៀ�ើង	មិន	ថា	�ង�អ�ន

មាន	ឧ�សុគឺី	អិើ�	បៀនាះ	បៀទំ	 	។	បៀ�ើ	�ង�អ�ន	មាន	បៀរ័ឿង	ខែ�ល	ក�ព័ុង	លី�ង	�ង�អ�ន	ចូរ័	បៀចញ	ឆ្នាំាយ

ព័�	វា	 	។	ព័ឹង	ខែផ្ដអក	បៀលើ	�ព័ះវួិញ្ញាាណិ	�រ័ិសុុទំធ	 	។	គឺ�រ័ូ	រ័�សុ់	យុូខែសុ�	បៀ�កន�ង	គឺុកល�បៀ�ំ���	និង

ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ	បៀភៀសុ	�ួ�ន	មក	ព័�	រ័�ឋ	មិសុសុួរ័ី	បៀ�ទំ��កុង	បៀ�វួូ	គឺឺជា	គឺ�រ័ូ	មួយ	�៏	អិសាារ័យ	អិ�ព័�

ភាព័រ័ឹង	មា�	និង	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	បៀលើ	�ព័ះអិមាាសុ់	�ព័ះបៀយសុំូវួ	�គឺ�សុះ	 	។

		កន�ង	នាម	ជា	សាវួក	មួយ	រ័ូ�	�ំ��	សុូម	ខែថ្មួង	ជា	សាកស�	ព័�	�ព័ះបៀយសុំូវួ�គឺ�សុះ	 	។	�ំ��	ជា	សាកស�

�៏	ព័ិត	មួយ	អិ�ព័�	ភាព័ជា	�ព័ះ	រ័�សុ់	�ទំង់	 	។	�ំ��	ចង់	ឲ្យយ	�ង�អ�ន	�ឹង	ថា	�ទំង់	�ឹកនា�	បៀហុើយ

ខែណិនា�	សាសុនាច�ក	បៀនះ	តាម	រ័បៀ�ៀ�	មួយ	ខែ�ល	នឹង	��ទាំន	ព័រ័	�ល់	បៀយើង	�គឺ�់	គាំ	 	។	 

�ំ��	សុូម	ខែថ្មួង	ទំ��នាាល់�ល់	�ង�អ�ន	ថា	�ទំង់	មាន	�ព័ះជិនម	រ័សុ់	 	។		◼ 

   ធើ�ើម្មីី ធើម្មើល ការក្រ�ជិំំ �ម្មមនិិដ្ឋាានិ ធើនិះ ទាំំងម្មូល សូម្ម ធើ�កានិ់ ធើ�ហទំពី័រ  devotionals 
 .ChurchofJesusChrist   .org    ។

    ក�ណ៍ត់ ចូ�ណ្�

				 ១.	 		��ភព័	ទាំ�ងបៀនះ	អាច	រ័ក	បាន	បៀ�		history   .ChurchofJesusChrist   .org			 	។
					 ២.	 		សុូម	បៀមើល	Orson   F. Whitney Life of Heber   C. Kimball 		(	 	១៩៤៥	 	)	ទំ�ព័័រ័	៣២៧	 	។

					 ៣.	 		សុូមបៀមើល	រ័័សុុល	អិិម	ណិិលសុុន	«	 	As We Go Forward Together		 	»	 Liahona    

ខែ� បៀមសា	ឆ្នាំំ�	២០១៨	ទំ�ព័័រ័	៧	 	។

					 ៤.	 		សុូមបៀមើល	ពីួក�រិសំទធ   ៖ ធើរឿង អ៊ិំពីី សាសនាចក្រក នៃនិ ក្រពីះធើយសិូវិក្រ�ីសទ នៃនិ ពីួក�រិសំទធ នៃ�ង ចំង ធើក្រកាយ  

វិុំល ១ �ទដ្ឋាានិ នៃនិ ធើសចកេីជិំធើនិឿ ១៨១៥–១៨៤៦		(	 	ឆ្នាំំ�	២០១៨	 	)	ទំ�ព័័រ័	៣៨៩–៩០		saints 
 .ChurchofJesusChrist   .org			 	។ ខា
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20	 លីីអាហូូណា

        ទេដាយ ទេ�ណ្ល់ីន រូស់័រហូវ័ត

  ��នួយុ សា�សាាចា�យ ��អំ�់�ំ ខាង សាសនា សាកលវិទ្ធាល័យុ �ពុិក�� យុុង់

���ួ� ជា�ួយុ នឹង

សម្ភា�ិក សាសនា

ច�ក ដែ�ល ជា អំុក

�តូួស�តាយុ ផុល�វ មេ�កុ�ង

��មេទ្ធស ឥណាា �ន

ផ្ទាាស់�ី�� �មេ�ៀ� ដែ�ល

ខើ�� �ិតូ អំ�ពុី ពុួក អំុក

�តូួស�តាយុ ផុល�វ   ។

គឺិត	ព័�	ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ 
ផ្ដួ�វួ	បៀ�	��បៀទំសុ	ឥណាា

						�ូច	ខែ�ល	ចបៀ�មៀង	កុមារ័	បៀ�ចៀង	ថា	«	 	បៀព័ល	ខែ�ល	�ំ��	គឺិត	ព័�	ព័ួក

អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	�ំ��	គឺិត	ព័�	�ុរ័សុ	�សុត�	កាាហាន	 	»	 	។ ១		បៀរ័ឿងរាុវួ

ទាំ�ងឡាយ		រ័�សុ់	ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	�រ័ិសុុទំធ	ទៃថ្មៃ	ចុងបៀ�កាយ	 

ខែ�ល	បាន	បៀ�ើើ	ការ័ណិ៍	ទាំ�ងឡាយ	បៀ�យ	បៀសាាះ�តង់	ខែ�ល	អិនក	�ទៃទំ	បៀទំៀត

មិន	អាច	បៀ�ើើ	ខែតងខែត	��ផ្ដុសុ	�ល់	�ំ��	 	។	កន�ង	នាម	ជា	មាៅយ	វួ័យ	បៀកមង	បៀរ័ឿងរាុវួ

រ័�សុ់	�សុត�	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	រ័ំឭក	�ំ��	ព័�	ព័រ័ជិ័យ	ទៃថ្មៃ	ចុងបៀ�កាយ	រ័�សុ់	�ំ��	 	។	 

�ំ��	អាច	សុ�មាល	កូន	បៀ�កន�ង	មនះ�រ័បៀព័ទំយ	ជិ�នួសុ	ឲ្យយ	បៀ�កន�ង	រ័បៀទំះ	រ័ុញ	 	!

		និយមន័យ	ទៃន	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	មាំក់	គឺឺ	ជា	«	 	មនុសុស	មាំក ់

ខែ�ល	បាន	បៀ�	ព័�មុន	បៀ�ើមី�	បៀរ័ៀ�ច�	ឬ	បៀ�ើក	ផ្ដួ�វួ	សុ�មា�់	អិនក	បៀផ្ដសងបៀទំៀត	ឲ្យយ

បៀ�ើរ័តាម	 	» ២		ព័ិព័ណិ៌នា	អិ�ព័�	ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ		�រ័ិសុុទំធ	ទៃថ្មៃ		ចុងបៀ�កាយ

បៀ�បៀលើ	ផ្ដួ�វួ	រ័បៀទំះ	��មូល	ផ្ដដ��	បៀ�កាន់	ទំ��កុង	សុុ�យុូន	 	។	�ុុខែនត	វា	ក៏

ព័ិព័ណិ៌នា	អិ�ព័�	ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	សុម័យ	ទំ�បៀនើ�	និង	ផ្ដួ�វួ	ទៃន

បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	ខែ�ល	ព័ួកបៀគឺ	នា�	បៀ�កាន់	ទំូទាំ�ង	ព័ិភព័បៀលាក	 	។

		បៀព័ល	ខែ�ល	កូន	ទាំ�ង�បា�	រ័�សុ់	�ំ��	ចុះ	បៀ�ាះ	ចូលបៀរ័ៀន	បៀ�	សាលា	 

�ំ��	បាន	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	ឧតដមសុិកា	ខែផ្ដនក	��វួតតិសា�សុត	សាសុនា	 	។	�ំ��

បាន	បៀ�ជិើសុបៀរ័ើសុ	បៀ�ើមី�	�សាវួ�ជាវួ	បៀលើ	សាសុនាច�ក	ទៃន	�ព័ះបៀយសុំូវួ	ទៃន

ព័ួក�រ័ិសុុទំធ	ទៃថ្មៃ	ចុងបៀ�កាយ	បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ	ឥណាា	ជា	��ធាន	�ទំ

សុ�មា�់	�រ័ិមា�ិ�ាយ	ថាំក់	�ណិឌិត	រ័�សុ់	�ំ��	 	។	ការ័�សាវួ�ជាវួ	រ័�សុ់

�ំ��	បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ	ឥណាា	បាន	ផ្ទាាសុ់�ដ�រ័	រ័បៀ�ៀ�	ខែ�ល	�ំ��	គឺិត	អិ�ព័�	ព័ួក	អិនក

�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	 	។

  បេ�សកកម្មម ម្មួយ ត្រូ�ូវ បាន �បេ�ើ�� បេ��� បេ�កុ�� ទីីត្រូកុ� បា�ហ្កាា�ូ បេ�កុ�� ឆ្នាំំ� ១៩៩៣ បេហ�យ ត្រូ�ះវិហ្ការ �រិសុទីធ ម្មួយ នឹ� ត្រូ�ូវបាន សា�ស�់ បេ� កុ�� បេ�ល ឆ្នាំ�់ៗ បេនះ   ។
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គឺិត	ព័�	ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ 
ផ្ដួ�វួ	បៀ�	��បៀទំសុ	ឥណាា

   ស់ស់រ នៃន សាស់នាចូគ្រួក

		ជា	បៀ�ចើន	ឆ្នាំំ�	មុន	ជា	និសុសិត	មហាវួិទំោល័យ	មាំក់	បៀ�កន�ង	ឆ្នាំំ�	

១៩៨៦	�ំ��	បាន	បៀ�ើើ	��បៀណិើរ័	បៀ�	ទំើ��	អាសុុ�	ភាគឺ	ខាង	តី�ង	ជាមួយ	ឯកអិគឺី

រ័�ឋទំូត	ទៃន	សាកលវួិទំោល័យ	�ព័ិកហា�	យុង់	 	។	វា	ជា	�ទំព័ិបៀសា�ន៍

�៏	ផ្ទាាសុ់	�ដ�រ័	ជិ�វួិត	មួយ	ខែ�ល	រ័ួមមាន	ទាំ�ង	ការ័ច�ណាយបៀព័ល	មួយ	ទៃថ្មៃ

បៀ�កន�ង	ទំ��កុង	កាលកូតតា	(	 	ឥ��វួ	បៀនះ	បៀ�ថា	កុលកាតា	 	)	ជាមួយ

អិនកមាៅយ	បៀថ្មបៀរ័ុសា	 	។	វា	ជា	ការ័រ័ំបៀភើ�	�ូច	គាំ	ខែ�រ័	ខែ�ល	បាន	ជិួ�	នឹង	ព័ួក

�រ័ិសុុទំធ	ទៃថ្មៃ	ចុងបៀ�កាយ	ខែ�ល	ជា	ព័ួក	អិនក�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	សុម័យ	ទំ�បៀនើ�

បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ	ឥណាា	និង	��បៀទំសុ	�សុ�លងាា	 	។

		សុមាជិិក	មាំក់	កន�ង	ច�បៀណាម	សុមាជិិក	ទាំ�ងបៀនះ	គឺឺ	រាុ	�ូមាា	ខែ�ល

បាន	រ័កបៀ�ើញ	សាសុនាច�ក	បៀព័ល	គាត់	បាន	ចូលរ័ួម	បៀមើល	ការ័សុខែមដង

មួយ	រ័�សុ់	�កុម	ឯកអិគឺីរ័�ឋទំូត	វួ័យ	បៀកមង	ទៃន	សាកលវួិទំោល័យ	�ព័ិកហា�

យុង់	បៀ�កន�ង	ឆ្នាំំ�	១៩៨២	 	។	បៀព័ល	បៀយើង	បាន	ជិួ�	គាត់	គាត់	បៀទំើ�ខែត

បាន	�ត��់	មក	ព័�	បៀ�សុកកមម	រ័�សុ់	គាត់	វួិញ	បៀ�	ទំ��កុង	បៀ�ហុើសុន�	រ័�ឋ	កា

ល�ហុើញ៉ាា	សុ.រ័.អា.	 	។	គាត់	បៀ�ខែត	�ក់	សាាក	បៀ�ាះ	អិនក	ផ្ដសព័ើផ្ដាយ

សាសុនា	រ័�សុ់	គាត់	បៀហុើយ	�នត	�បៀ�ងៀន	�ល់	នរ័ណា	ខែ�ល	នឹង	សាៅ�់

បៀ�កន�ង	ទំ��កុង	បៀ�ល�	 	។	រាុ	គឺឺជា	សុមាជិិក	មាំក់	កន�ង	ច�បៀណាម	សុមាជិិក

��ខែហុល	ជា	៦០០	នាក់	បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ	ឥណាា	បៀ�បៀព័ល	បៀនាះ	�ុុខែនត

ច�បៀ�ះ	�ំ��	គាត់	ហាក់��	�ូច	ជា	ព័ួក�រ័ិសុុទំធ	ខែត	មាំក់	បៀ�កន�ង	សុមុ�ទំ	ខែ�ល	មាន	មនុសុស	រា�់	លាន	នាក់	 	។

		�ំ��	�តូវួបាន	��ផ្ដុសុ	គឺ�និត	បៀ�យ	គឺ�រ័ូ	រ័�សុ់	រាុ	�ូមាា	កាលខែ�ល	�ំ��	បាន	បៀ�ជិើសុបៀរ័ើសុ	បៀ�ើមី�	�បៀ�មើ	បៀ�សុកកមម

ផ្ដងខែ�រ័	 	។	រាុ	ក៏	បាន	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	ទៃន	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	សុ�មា�់	ព័ួកអិនក	ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	សាសុនា	ជិនជាតិ	ឥណាា

���ូង	មួយ	ច�នួន	ឲ្យយ	�បៀ�មើ	បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ	បៀនាះ	ផ្ដងខែ�រ័	 	។	សុំូវាុរ័ណា	កាទំូកា	និង	ព័ួក	មិតត	អិនក	ផ្ដសព័ើផ្ដាយ

សាសុនា	រ័�សុ់	គាត់	បាន	ទំទំួល	ការ័���ក់	���ុន	ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	សាសុនា	�ួះៗ	បៀ�កន�ង	ទំ��កុង	�ិនទៃណិ	 	។	

��ធាន	បៀ�សុកកមម	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	បៀ�	��បៀទំសុ	សា�ងហាាព័ួរ័	បាន	ចាំត់	ឲ្យយ	រាុ	ផ្ដដល់	ការ័���ក់	���ុន	�ខែនិម	បៀទំៀត

បៀ�កន�ង	ទំ��កុង	បៀ�ល�	 	។

		សុំូវាុរ័ណា	កាទំូកា	ចាំ�	ព័�	រ័បៀ�ៀ�	ខែ�ល	កិចូការ័	ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	សាសុនា	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	បាន	ផ្ទាាសុ់�ដ�រ័

បៀ�យសារ័ខែត	គឺ�រ័ូ	និង	ការ័���ក់	���ុន	រ័�សុ់	រាុ	�ូមាា	 	។	ព័ួកបៀគឺ	អាច	មាន	លទំធភាព័	ជិ�នួសុ	អារ័មមណិ៍	ទៃន

ការ័ភ័យខាាច	បៀ�យ	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	និង	ភាព័កាាហាន	កាន់ខែត	ខាា�ង	បៀ�ើង	 	។	សុំូវាុរ័ណា	បាន	ព័នយល់	ថា	 

«	 	បៀព័ល	បៀនាះ	បៀហុើយ	ខែ�ល	�ំ��	គឺិត	ថា	ការ័ខែ��ចិតត	បៀជិឿ	រ័�សុ់	�ំ��	បាន	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	 	។	�ំ��	បាន	ទំទំួល	អារ័មមណិ៍	ព័�

�ព័ះវួិញ្ញាាណិ	�រ័ិសុុទំធ	បៀហុើយ	បៀព័ល	បៀនាះ	បៀហុើយ	ខែ�ល	�ំ��	បាន	សុបៀ�មច	ចិតត	បៀ�ើមី�	ជិួយ	សាា�នា	នគឺរ័	បៀ�កន�ង

��បៀទំសុ	ឥណាា	បៀនះ	 	»	 	។ ៣ 

		សុំូវាុរ័ណា	បាន	ចូល	សាសុនាច�ក	បៀ�	ទំ��កុង	រាុចាំមុុន�ឌ�	 	។	គាត់	រ័ួម	ជាមួយ	នឹង	�ង�អ�ន	��ុសុ	�បា�នាក់	

និង	�អ�ន�សុ�	មាំក់	បាន	ទំទំួល	�ុណិយ	�ជិមុជិ	ទំឹក	បៀ�កន�ង	ឆ្នាំំ�	១៩៨៤	 	។	បៀ�ទៃថ្មៃ	ទៃន	�ុណិយ	�ជិមុជិទំឹក	រ័�សុ់	គាត់	 

សុំូវាុរ័ណា	�តូវួបាន	ខែតងតា�ង	ជា	សុងឹ	បៀហុើយ	�តូវួបាន	ខែញកបៀចញ	ជា	ទំ���ឹកា	ទំ�ព័�រ័	បៀ�កន�ង	គឺណិៈ��ធាន

សាខា	 	។	គាត់	ក៏	�តូវួបាន	សុនោ	បៀ�កន�ង	ព័រ័ជិ័យ	មួយ	ផ្ដងខែ�រ័	ថា	��សុិន	បៀ�ើ	គាត់	�នត	បៀសាាះ�តង់	បៀនាះ	គាត់

នឹង	ជា	«	 	�បៀងាាល	ទៃន	សាសុនាច�ក	បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ	ឥណាា	 	»	 	។

		�អ�ន�សុ�	រ័�សុ់	សុំូវាុរ័ណា	សារាុឡា	ក៏	បាន	�បៀ�មើ	បៀ�សុកកមម	ផ្ដងខែ�រ័	 	។	ព័�មុន	គាត់	បាន	ចាំកបៀចញ	គាត់

បាន	ខែណិនា�	��ណិឹងលអ	បៀ�	មិតត	រ័�សុ់	គាត់	សាារ័ុូបាា	 	។	បៀព័ល	សុំូវាុរ័ណា	�ត��់	មក	ព័�	បៀ�សុកកមម	រ័�សុ់	គាត់

  បេ�កុ�� ឆ្នាំំ� ១៩៨១ ខ្ញុំំ�� បាន ជួួ� រ៉ាា ឃូូម៉ាា �ន្ទាា�់ �ី បេ�សកកម្មម រ�ស ់

 គា�់   ។ បេ�យ បេ�តែ� ពាក់ សាាក បេ�ះះ អុក ផ្សស�វផ្សាយ សាសន្ទា រ�ស់ គា�់ 

គា�់ បាន តែ�កចាយ ដល់ អស់ អុកណា តែដល នឹ� សាា�់   ។

  ���ូូន សូូវ៉ាារណា និ� សារ៉ាាឡា កាទីូកា បាន �ូល ត្រូ�ះវិហ្ការ បេ�កុ�� ឆ្នាំំ� ១៩៨៤ បេហ�យ បេត្រូកាយ ម្មក បាន �បេត្រូម្ម�

បេ�សកកម្មម   ។



២២ លីអាហូ�ណា

វួិញ	គាត់	បាន	ទំទំួល	ព័រ័ជិ័យ	បៀ�យសារ័	កិចូការ័	ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	សាសុនា

រ័�សុ់	�អ�ន�សុ�	គាត់	បៀហុើយ	បាន	បៀរ័ៀ�ការ័	នឹង	សាារ័ុូបាា	 	។	សាខា	�៏	តូច 

បៀ�	ទំ��កុង	រាុចាំមុុន�ឌ�	បៀនាះ	ឥ��វួ	បៀនះ	បាន	កាាយ	ជា	បៀសុតក	មួយ	 	។	 

អិនក	�ត��់	ព័�	បៀ�សុកកមម	ជា	បៀ�ចើន	ព័�	ទំ��កុង	រាុចាំមុុន�ឌ�	បាន	កាាយ	ជា

ថាំក់�ឹកនា�	បៀ�កន�ង	សាសុនាច�ក	បៀ�	ទំូទាំ�ង	��បៀទំសុ	ឥណាា	 	។

		�ំ��	បាន	ជិួ�	នឹង	កូនៗ	រ័�សុ់	សុំូវាុរ័ណា	និង	សាារ័ុូបាា	កាទំូកា	បៀព័ល

�បៀ�ងៀន	បៀ�	�ំ�.ទៃវួ.យូ	បៀ�កន�ង	ឆ្នាំំ�	២០១៤	 	។	ចសុ	កាទំូកា	បៀទំើ�ខែត

��ូ�់	បៀ�សុកកមម	រ័�សុ់	គាត់	បៀ�	ទំ��កុង	បាងហាា��	��បៀទំសុ	ឥណាា	 

បៀហុើយ	�អ�ន�សុ�	គាត់	��មណា	បៀទំើ�ខែត	បាន	ទំទំួល	ការ័បៀ�	រ័�សុ់	នាង

បៀ�កាន់	បៀ�សុកកមម	�ខែ�ល	បៀនាះ	 	។	បៀព័ល	�ំ��	សុួរ័	��មណា	និង	ចសុ	ថា

ព័ួកបៀគឺ	សាាល់	រាុ	�ូមាា	ខែ�រ័	ឬ	បៀទំ	ព័ួកបៀគឺ	បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	បាទំ/ចាំសុ៎	

គាត់	ជា	ព័ូ	រ័�សុ់	បៀយើង	 	!	 	»	រាុ	�ូមាា	បាន	បៀរ័ៀ�ការ័	នឹង	សារាុឡា	 	។

		�ំ��	មាន	អិ�ណិរ័គឺុណិ	ច�បៀ�ះ	�គឺួសារ័	កាទំូកា	ខែ�ល	បាន	ខែណិនា�	�ំ��

បៀ�កាន់	ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	បៀផ្ដសង	បៀទំៀត	បៀព័ល	ខែ�ល	ព័ួកបៀគឺ	បាន

ជិួយ	�ំ��	បៀ�ើើ	��បៀណិើរ័	បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ	ឥណាា	 	។	ព័ួកបៀគឺ	ជា	បៀ�ចើន	បាន	ទំទំួល

ឥទំធិព័ល	បៀ�យ	ផ្ទាាល់	ឬ	��បៀយ៉ាល	ព័�	បៀសុចកដ�	�សុឡាញ់	និង	គឺ�រ័ូ	រ័�សុ់

�គឺួសារ័	កាទំូកា	 	។	បៀ�បៀព័ល	មួយ	សុំូវាុរ័ណា	និង	សាារ័ូបាា	បាន	មាន

ឱកាសុ	បៀ�ើមី�	បៀ�ើើ	អិបៀនាា��បៀវួសុន៍	បៀ�	��បៀទំសុ	កាណា�	 	។	�ុុខែនត	ព័ួកបៀគឺ

បាន	��ិបៀសុ�	បៀ�យសារ័	ព័ួកបៀគឺ	បាន	មាន	អារ័មមណិ៍	ថា	�ព័ះអិមាាសុ់

�តូវួការ័	ព័ួកបៀគឺ	ឲ្យយ	�នត	បៀ�	��បៀទំសុ	ឥណាា	បៀហុើយ	សាា�នា	នគឺរ័	�ព័ះ	បៀ�	ទំ�

បៀនាះ	 	។	ការ័�បៀ�មើ	�៏	លះ�ង់	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	ព័ិត	ជា	បាន	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	ព័ួកបៀគឺ	កាាយ

ជា	សុសុរ័	ទៃន	សាសុនាច�ក	 	។

    ស់មាជួិក អនក គ្រួតួស់គ្រួរាយ ផុ្លូវិ ទេៅកន�ង �ីគ្រួកំង មែបិងហាាល់ូរូ  

និង នៃហូទេឌីើរាុបាដ   ។

		អិ���ង	�ក់	កណាោល	ចុងបៀ�កាយ	ទៃន	ទំសុវួតសរ័៍	ទំ�	២០	បៀនះ	សាសុនា

ច�ក	�តូវួបាន	�បៀងើើត	បៀ�ើង	បៀ�	កន�ង	ទំ��កុង	បៀផ្ដសងៗ	បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ	ឥណាា

តាម	រ័យៈ	ព័ួក	សុមាជិិក	ខែ�ល	ជា	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	ទាំ�ងបៀនះ	 	។ ៤   

បៀរ័ឿងរាុវួ	ន�មួយៗ	ជា	សាកស�	ព័�	រ័បៀ�ៀ�	ខែ�ល	�ព័ះអិមាាសុ់	បាន	ក�ព័ុង	�ឹកនា�

រា�សុត	រ័�សុ់	�ទំង់	មកកាន់	��ណិឹងលអ	ខែ�ល	បាន	សាៅរ័	បៀ�ើងវួិញ	 	។

		ទៃមុបៀ�ើល	ខែអិនថ្មូន�	ជា	សុមាជិិក	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	មាំក់	បៀ�កន�ង

ទំ��កុង	បាងហាា��	(	 	ឥ��វួ	បៀនះ	ជា	�ឹងហាាលូរ័ូ	 	)	បៀ�យ	អិព័ភ�តបៀហុតុ

បាន	ភាា�់	ទំ�នាក់ទំ�នង	នឹង	សុមាជិិក	សាសុនាច�ក	មាំក់	បៀ�កន�ង	ឆ្នាំំ�	 

១៩៧០	 	។	បៀព័ល	ខែឌលវួិន	បៀផ្ទាន	ជា	�ំ�សុសព័	មួយ	រ័ូ�បៀ�	រ័�ឋ	យូថាហុ៍	 

បាន	បៀ�	�គឺូ	ចាំ�់	សុទៃសុ	បៀ�យសារ័	ខែត	�ឺ	�នង	បៀនាះ	គាត់	បាន	បៀ�ើញ

អិតិ�ទំ	ទំសុសនាវួ�ដ�	មួយ	បៀ�	ការ័ិយ៉ាល័យ	រ័�សុ់	�គឺូចាំ�់	សុរ័ទៃសុ	អិ�ព័�

អិងីការ័	មិន	រ័ក	កទៃ�ម	មួយ	ខែ�ល		ជិួយ	ឧ�តិមភ	សុិសុស	បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ

ឥណាា	 	។	គាត់	បាន	ទំទំួល	អារ័មមណិ៍	��ផ្ដុសុ	�៏	ខាា�ង	មួយ	បៀ�ើមី�	ឧ�តិមភ

�ល់	សុិសុស	មាំក់	កន�ង	ច�បៀណាម	បៀនាះ	 	។	ការ័ណិ៍	បៀនះ	បាន	នា�	បៀ�កាន់

ការ័�បា�សុ័យ	ទាំក់ទាំក់	បៀ�យ	អិនាមិក	ខែ�ល	បាន	�ន	�ល់	�គឺួសារ័

បៀផ្ទាន	បៀ�ើើ	ការ័ទាំក់ទំង	ជាមួយ	ទៃមុបៀ�ើល	និង	ខែចកចាំយ	��ណិឹងលអ

ជាមួយ	គាត់	 	។	ទៃមុបៀ�ើល	បាន	ទំទំួល	�ុណិយ	�ជិមុជិ	ទំឹក	បៀ�កន�ង	ឆ្នាំំ�	 

១៩៨១	បៀហុើយ	បាន	�បៀ�មើ	បៀ�សុកកមម	បៀ�កន�ង	ទំ��កុង	សុលត៍	បៀលក

បៀ�កន�ង	ឆ្នាំំ�	១៩៨២	 	។	គាត់	បាន	�ត��់	បៀ�	ផ្ដះះ	វួិញ	មុន	ក�ណិត់

បៀ�យសារ័	មាៅយ	គាត់	�ឺ	ជា	ទំមៃន់	�ូបៀចនះ	គាត់	បាន	�បៀ�មើ	បៀ�សុកកមម

 ���មេ��ើ �៏ លះ�ង់

��ស់ សម្ភា�ិក ជា មេ�ចើន

មេ�កុ�ង ��មេទ្ធស ឥណាា

ពុិតូ ជា �ន មេធំើើ ឲ្យយ ពុួកមេ�

�ាយុ ជា សស� នៃន

សាសនាច�ក   ។

  តែអលបេ��រ ខាន�វ៉ាាលលី សាម៉ាា កាទីូកា និ� រ៉ាាជួូ   ត្រូ�ួសារ រ�ស់ តែអលសុី និ� តែអដវិន �ម៉ាារ៉ាាជួូ បេ� ថ្ងៃ�ៃ តែដល �ួកបេ� ទីទីួល �ុណយ ត្រូជួម្មុជួ ទីឹក   ។



 ដែខ កកកដា ឆ្នាំំ� ២០២០ ២៣

រ័�សុ់	គាត់	��ខែ�	ចុងបៀ�កាយ	បៀ�កន�ង	ទំ��កុង	បាងហាា��	ជា	កខែនួង	ខែ�ល

គាត់	បាន	�បៀ�ងៀន	�ល់	មិតតភកដិ	មួយ	ច�នួន	រ័�សុ់	គាត់	និង	អិនក	បៀផ្ដសង

បៀទំៀត	ខែ�ល	បាន	កាាយ	ជា	សុមាជិិក	ទៃន	សាខា	���ូង	��ផ្ដុត	បៀ�	ទំ�បៀនាះ	 	។ ៥   

ឥ��វួបៀនះ	ខែផ្ដនការ័	ក�ព័ុង	ខែត	��បៀណិើរ័ការ័	កន�ង	ការ័សាងសុង់	�ព័ះវួិហារ័

�រ័ិសុុទំធ	មួយ	បៀ�កន�ង	ទំ��កុង	�ឹងហាាលូរ័ូ	 	។

		ខែអិលសុុ�	និង	ខែអិ�វួិន	�មាារាុជិូ	បាន	ចូល	សាសុនាច�ក	បៀ�កន�ង

��បៀទំសុ	សាម័រ័	បៀហុើយ	�តូវួបាន	បៀ�	បៀ�យ	��ធាន	ខែសុពនបៀសុុើរ័	 

��ុលយូ	�ឹម�ឹល	ឲ្យយ	�ត��់	បៀ�កាន់	ទំ��កុង	ក�បៀណិើត	រ័�សុ់ 

	ព័ួកបៀគឺ	បៀ�	ទៃហុបៀឌើរាុបា�	វួិញ	កន�ង	នាម	ជា	អិនក	ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	សាសុនា 

	�ល់	�គឺួសារ័	ព័ួកបៀគឺ	 	។	បៀ�កន�ង	ឆ្នាំំ�	១៩៧៨	សុមាជិិក	�គឺួសារ័	រ័�សុ់ 

ខែអិលសុុ�	និង	ខែអិ�វួិន	ច�នួន	២២	នាក់	បាន	ទំទំួល	�ុណិយ	�ជិមុជិ	ទំឹក	 

បៀហុើយ	បៀចញ	ព័�	ការ័ចាំ�់	បៀផ្ដដើម	បៀនះ	បៀសុដក	���ូង	បៀគឺ	��ផ្ដុត	បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ

បៀនះ	�តូវួបាន	�បៀងើើត	បៀ�ើង	បៀ�កន�ង	ទំ��កុង	ទៃហុបៀឌើរាុបា�	បៀ�កន�ង	ឆ្នាំំ�	 

២០១២	 	។ ៦ 

		សុមាជិិក	ទៃន	បៀសុតក	ទៃហុបៀឌើរាុបា�	សុព័ើទៃថ្មៃ	បៀនះ	គឺិត	អិ�ព័�	�ួ�នឯង 

ថា	ជា	ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ	ទៃថ្មៃ	ចុង	បៀ�កាយ	 	។	ព័ិ�� 

�បារ័ព័ធ	ទៃថ្មៃ	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	��ចាំ�	បៀសុតក	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	បាន	រ័ំឭក	ព័�	ការ័បៀ�ើើ 

��បៀណិើរ័	ទៃន	ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	ព័�	បៀ�ើម	ក៏	�ូច	ជា	��បៀណិើរ័	�តួសុ�តាយ 

	ផ្ដួ�វួ	បៀ�	សុម័យ	ទំ�បៀនើ�	ផ្ដងខែ�រ័	 	។	ការ័�បារ័ព័ធ	ព័ិ��	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	រ័ួម 

មាន	ការ័រា�	ជា	�កុម	ការ័បៀ�ើរ័	កាត់ទៃ�ព័ភន�	ជា	ការ័រ័ំឭក	និង	ការ័ជិិះ	រ័បៀទំះ 

	រ័ុញ	ផ្ដងខែ�រ័	 	។

		បៀ�កន�ង	ការ័�បារ័ព័ធ	ព័ិ��	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	ឆ្នាំំ�	២០១៤	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	 

ព័ួកបៀគឺ	បាន	�ក់	�ុ�	ទំឹកកក	ជា	ជិួរ័	បៀ�	ខាងបៀ�កាយ	�ព័ះវួិហារ័	បៀហុើយ

បាន	អិបៀ�ើើញ	សុមាជិិក	ឲ្យយ	បៀ�ះ	ខែសុីកបៀជិើង	ព័ួកបៀគឺ	បៀហុើយ	បៀ�ើរ័	កាត់

ទំឹកកក	បៀនាះ	បៀ�យ	គឺិត	អិ�ព័�	រ័បៀ�ៀ�	ខែ�ល	ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	ជិ�នាន់	បៀ�ើម	បាន	បៀ�ើរ័	ឆ្លួង	កាត់	ទំបៀនួ	កក	 	។	បៀ�

ចុង	��ូ�់	ទៃន	ការ័�បារ័ព័ធ	ព័ិ��	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	សុមាជិិក	ទៃន	បៀសុតក	ទៃហុបៀឌើរាុបា�	�តូវួបាន	បៀលើក	ទំឹកចិតត	ឲ្យយ	ចងចាំ�

ព័�	សាារ័ត�	ទៃន	ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ		ជិ�នាន់	បៀ�ើម	បៀហុើយ	ថា	«	 	ព័ួកបៀគឺ	ទាំ�ងអិសុ់	គាំ	គឺឺ	ជា	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ

សុ�មា�់	�គឺួសារ័	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	 	»	 	។ ៧ 

		ព័ួកបៀគឺ	បាន	សាៅ�់	�ល់	ចន	បៀសុនថ្មូសុ	មូរាុឡា	ខែ�ល	បៀព័ល	បៀនាះ	�បៀ�មើ	បៀ�កន�ង	គឺណិៈ��ធាន	បៀ�សុកកមម	 

និយ៉ាយ	អិ�ព័�	រ័បៀ�ៀ�	ខែ�ល	ម�ង	ខែអិលសុុ�	និង	ព័ូ	ខែអិ�វួិន	�មាារាុជិូ	រ័�សុ់	គាត់	បាន	មក	ទំ��កុង	ទៃហុបៀឌើរាុបា�	បៀ�ើមី�

�បៀ�ងៀន	�គឺួសារ័	រ័�សុ់	ព័ួកគាត់	អិ�ព័�	��ណិឹងលអ	 	។	ចន	គឺឺ	ជា	សុមាជិិក	�គឺួសារ័	ខែ�ល	បៀកមង	ជាង	បៀគឺ	��ផ្ដុត	កន�ង

ច�បៀណាម	សុមាជិិក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	២២	នាក់	ខែ�ល	បាន	�ជិមុជិ	ទំឹក	បៀ�កន�ង	ឆ្នាំំ�	១៩៧៨	បៀនាះ	 	។

		បៀព័ល	�ំ��	បាន	បៀ�	បៀលង	ទំ��កុង	ទៃហុបៀឌើរាុបា�	បៀ�កន�ង	ឆ្នាំំ�	២០១៤	ចន	មូរាុឡា	បាន	�បា�់	�ំ��	ព័�	បៀរ័ឿង	រ័�សុ់	គាត់	

និង	��វួតតិសា�សុត	សាសុនាច�ក	ជា	បៀ�ចើន	ខែ�ល	គាត់	បាន	��មូល	ផ្ដដ��	យ៉ាាង	ឧសុាហុ៍	ព័ោយ៉ាម	 	។	គាត់	ក៏	បាន

ខែណិនា�	�ំ��	ឲ្យយសាាល់	ភរ័ិយ៉ា	គាត់	អានណាភូណា	ផ្ដងខែ�រ័	ខែ�ល	បាន	�បា�់	�ំ��	ព័�	បៀរ័ឿង	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	�រ័ិសុុទំធ

ទៃថ្មៃ	ចុង	�៏	មាន	អានុភាព័	��ផ្ដុត	មួយ	ជាង	បៀរ័ឿង	នានា	ខែ�ល	�ំ��	ធាា�់	បាន	ឮ	កនួង	មក	 	។

  តែ�លវិន បេ�ន (   កណាាល   ) បាន តែណន្ទា� ថ្ងៃម្មាបេឃូ�ល តែអន�ូនី ឲ្យយ សាាល់

សាសន្ទា�ត្រូក បេ�កុ�� ឆ្នាំំ� ១៩៨១   ។

  អានណាភូូណា និ� �ន ម្មូរ៉ាាឡា តែដល ជា សម៉ាជួិក ត្រូ�ួសត្រូ�យ ផ្សូូវ បេ�កុ�� ទីីត្រូកុ� ថ្ងៃហបេ��រ៉ាាបាដ ដូ� តែដល បាន

�ង្ហាាញ បេ�ទីីបេនះ ក��ុ� ជួួយ កុ�� ការបេ�វ� បេ���វិញ នូវ ការបេ�វ� ដ�បេណ�រ បេ�យ របេទីះ និ� ថ្ងៃ�ៃ តែដល �ួកបេ� បាន ផ្សារភ្ជាា�់

បេ� ត្រូ�ះវិហ្ការ �រិសុទីធ ហុ�កុ�   ។
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 នៃហូទេឌីើរ រាុបាដ ជា �ីគ្រួកំង មិួយ មែដល់ មាន អគ្រួរា គ្រួបជាជួន  ៨ ោននាក់ ទេហូើយ ជា កមែន្ង មែដល់ មាន ទេស់ិក ដ�បូងទេ�
ទេៅ កន�ង គ្រួបទេ�ស់ ឥណ្ឌា ។



២៤ លីអាហូ�ណា

		អានណាភូណា	មាន	អាយុ	១២	ឆ្នាំំ�	បៀ�កន�ង	ឆ្នាំំ�	១៩៩១	បៀព័ល

�ង��ុសុ	នាង	បៀមើរ័��	បាន	ទំទំួល	ការ័�បៀ�ងៀន	��ណិឹងលអ	ព័�	ព័ួក	អិនក

ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	សាសុនា	ព័�រ័	នាក់	បៀ�កន�ង	ទំ��កុង	ទៃហុបៀឌើរាុបា�	 	។	ឪព័ុក

មាៅយ	រ័�សុ	់អានណាភណូា	ពុ័�	បាន	អិនុញ្ញាាត	ឲ្យយ	នាង	សាៅ�់	�ល	់ពួ័ក	អិនក

ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	សាសុនា	ឬ	ចូលរ័ួម	កន�ង	�ព័ះវួិហារ័	បៀទំ	 	។	បៀទាំះជា	យ៉ាាង

ណា	បៀមើរ័��	បាន	ឲ្យយ	�ព័ះគឺមព�រ័	មរ័មន	�ល់	នាង	និង	សុមាារ័	អិកសរ័សា�សុត

រ័�សុ់	សាសុនាច�ក	យ៉ាាង	ខាា�់�ើ�ន	ឲ្យយ	នាង	អាន	 	។	អានណាភូណា

បាន	សុិកា	��ណិឹងលអ	បៀ�យ	�ួ�នឯង	បៀហុើយ	ទំទំួល	បាន	ទំ��នាាល់	�៏

រ័ឹងមា�	មួយ	អិ�ព័�	បៀសុចកដ�	ព័ិត	រ័�សុ់	វា	 	។	នាង	ចង់	ទំទំួល	�ុណិយ	�ជិមុជិ	ទំឹក	 

�បៀ�មើ	បៀ�សុកកមម	បៀហុើយ	បៀរ័ៀ�ការ័	បៀ�កន�ង	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	�ុុខែនត	ព័ុ�	បាន

ទំទំួល	ការ័អិនុញ្ញាាត	ព័�	ឪព័ុក	មាៅយ	រ័�សុ់	នាង	បៀទំ	 	។

		អានណាភូណា		បាន	���ម	នឹង	ការ័សុបៀ�មច	ចិតត	�៏	ព័ិបាក	បៀ�កន�ង

ជិ�វួិត	នាង	បៀព័ល	ខែ�ល	នាង	�តូវួបាន	ខែណិនា�	ឲ្យយ	សាាល់	ចន	មូរាុឡា	 	។	 

ចន	បាន	�នត	រ័ឹងមា�	បៀ�កន�ង	ទំ��នាាល់	រ័�សុ់	គាត់	តា�ង	ព័�	គាត់	�ជិមុជិទំឹក 

បៀ�កន�ង	ឆ្នាំំ�	១៩៧៨	បៀហុើយ	ក�ព័ុង	ខែសុើងរ័ក	សុមាជិិក	សាសុនាច�ក 

មាំក់	បៀ�ើមី�	បៀរ័ៀ�ការ័	ជាមួយ	 	។	�នាា�់	ព័�	បាន	ជិួ�	គាំ	មួយ	ខែភួត	ជា 

កខែនួង	ខែ�ល	អានណាភូណា		បាន	ខែចកចាំយ	ទំ��នាាល់	រ័�សុ់	នាង	អិ�ព័�

��ណិឹងលអ	ចន	បាន	បៀជិឿ	ថា	គាត់	បាន	ជិួ�	អិនាគឺត	ភរ័ិយ៉ា	រ័�សុ់	គាត់ 

បៀហុើយ	 	។	អានណាភូណា		បាន	�ឹង	ថា	��សុិនបៀ�ើ	នាង	បៀរ័ៀ�ការ័	នឹង 

ចន	បៀនាះ	នាង	នឹង	អាច	ទំទំួល	�ុណិយ	�ជិមុជិ	ទំឹក	បៀហុើយ	ទៃថ្មៃ	ណា	មួយ 

នឹង	បាន	ផ្ដារ័ភាា�់	បៀ�កន�ង	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	 	។	បៀទាំះជា	យ៉ាាង	ណា	 

បៀ�	បៀព័ល	ជាមួយ	គាំ	បៀនាះ	ឪព័ុក	មាៅយ	រ័�សុ់	អានណាភូណា		បាន 

មាន	ខែផ្ដនការ័	បៀ�ើមី�	បៀរ័ៀ�ច�	អា�ហុ៍ព័ិ�ហុ៍	មួយ	សុ�មា�់	នាង	 	។

		អានណាភូណា		បាន	បៀ�ើើ	ការ័សុបៀ�មច	ចិតត	�៏	ព័ិបាក	បៀ�ើមី�	ចាំកបៀចញ

ព័�	ផ្ដះះ	បៀហុើយ	បៀរ័ៀ�ការ័	ជាមួយ	ចន	 	។	នាង	បាន	មាន	អារ័មមណិ៍	ថា	 

បៀនាះ	ជា	មបៀ�ោបាយ	ខែត	មួយ	គឺត់	ខែ�ល	នាង	អាច	ចូល	សាសុនាច�ក	 	។	

នាង	បាន	និយ៉ាយ	ថា	នាង	«	 	ព័ិតជា	បៀ�ះចខាា�	�ួងចិតត	ណាសុ់	 	»	 

ខែ�ល	ចាំកបៀចញ	ព័�	ឪព័ុកមាៅយ	នាង	 	។	�ុុខែនត	រ័ហុូត	មក	�ល់	ទៃថ្មៃ	បៀនះ	 

នាង	�ញ្ញាាក់	ថា	«	 	សុ�មា�់	បៀសុចកដ�	សុបៀ�ងាាះ	រ័�សុ់	មនុសុស	�គឺ�់	គាំ	 		.	 	.	 	.		

សុ�មា�់	កូនបៀ�	�ំ��	និង	សុ�មា�់	ឪព័ុក	មាៅយ	�ំ��	�ព័មទាំ�ង	�ុព័ើការ័ីជិន

រ័�សុ់	ព័ួកគាត់	បៀ�ើមី�	បៀ�ើើ	កិចូការ័	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	រ័�សុ់	ព័ួកគាត់	�ំ��

�តូវួខែត	បៀបាះ	ជិ�ហាន	មួយ	បៀនាះ	 	»	 	។ ៨ 

		ចន	និង	អានណាភូណា		មាន	អិ�ណិរ័គឺុណិ	ខែ�ល	ឪព័ុក	មាៅយ	នាង

បាន	ទំទំួល	យក	អា�ហុ៍ព័ិ�ហុ៍	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	ឥ��វួ	បៀនះ	 	។	សុមាជិិក

ជា	បៀ�ចើន	បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ	ឥណាា	បាន	បៀ�ើើ	ការ័លះ�ង់	នានា	�ូចជា	ព័ួក

អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	ព័�	ជិ�នាន់	បៀ�ើម	ខែ�រ័	បៀ�ើមី�	កាាយ	ជា	សុមាជិិក	សាសុនា

ច�ក	 	។	�ុុខែនត	ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ	ទាំ�ងបៀនះ	បាន	�ន	បៀ�មុ�	បៀ�យ	បៀសុចកដ�

ជិ�បៀនឿ	បៀ�យសារ័	ព័ួកបៀគឺ	គឺិត	អិ�ព័�	�ួ�នឯង	ថា	ជា	ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ

ផ្ដួ�វួ	បៀហុើយ	ជា	ត�ណិ	ផ្ដារ័	ភាា�់	សុ�មា�់	�គឺួសារ័	ព័ួកបៀគឺ	បៀ�	សុងខាង	ទៃន

វា�ងនន	 	។	�ំ��	�សុឡាញ់	បៀរ័ឿងរាុវួ	ទៃន	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	ការ័លះ�ង់	និង	ភាព័

  ម្មជួឈម្មណឌល បេសេក ថ្ងៃន បេសេក ថ្ងៃហបេ��ររ៉ាាបាដ ឥណាា បាន �បេ�ើ��បេ���

បេ�កុ�� ឆ្នាំំ� ២០១២ បេ�យ ត្រូ�ធាន �លីន បេអ�. អូកស៍ ។ 

  សម៉ាជួិក ថ្ងៃន បេសេក ថ្ងៃហបេ��រ៉ាាបាដ បេ�វ� �ិ�ី រំឭក ថ្ងៃ�ៃ ត្រូ�ួសត្រូ�យ ផ្សូូវ �ម្មរយៈ �បេត្រូម្មៀ� ការរ៉ា� និ� ការជួិះ របេទីះ ផ្ស�តែដរ   ។ 

 សម្ភា�ិក សាសនាច�ក 

មេ�កុ�ង ��មេទ្ធស ឥណាា 

�ិតូ ថាខល�នឯង ជា 

អំុក �តូួស�តាយុ ផុល�វ 

ស�ម្ភា�់ ��ួសា� ពុួកមេ�  

�លដែ�ល ពុួកមេ� 

ខិតូខ� �ស់មេ� តា� 

��ណឹ្ឌងលូ   ។ 



 ដែខ កកកដា ឆ្នាំំ� ២០២០ ២៥

�៏ព័ិត	បៀ�ើើតាម	បៀហុើយ	ចងអ�ល	�ងាាញ	ផ្ដួ�វួ	បៀយើង	បៀ�កាន់	�ព័ះ�គឺ�សុះ	ខែ�ល	ក�ព័ុង	ខែត	�ឹកនា�	កិចូការ័	�៏	អិសាារ័យ	បៀនះ

បៀ�កន�ង	ទៃថ្មៃ	ចុងបៀ�កាយ	 	។		◼ 

កាាហាន	ជា	បៀ�ចើន	ខែ�ល	�ំ��	បាន	ឮ	ព័�	សុមាជិិក	ខែ�ល	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	កន�ង

�ព័���ទំល់	ទៃន	��ណិឹងលអ	ថ្មម�	 	។	�ំ��	បៀ�ខែត	គឺិត	អិ�ព័�	ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ

ផ្ដួ�វួ	ខែ�ល	ទាំញ	រ័បៀទំះ	បៀហុើយ	ឆ្លួងកាត់	ទំបៀនួ	ទាំ�ងឡាយ	�ុុខែនត	ឥ��វួ	បៀនះ

�ំ��	អាច	គឺិត	អិ�ព័�	ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	សុម័យ	ទំ�បៀនើ�	បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ

ឥណាា	និង	បៀ�	ទំូទាំ�ង	ព័ិភព័បៀលាក	ទាំ�ងអិសុ់	 	។

		បៀ�ទំ���ផ្ដុត	ផ្ដួ�វួ	ទៃន	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	ទាំ�ងអិសុ់	�តូវួបាន

�តួសុ�តាយ	បៀ�យ	�ុគឺីល	ទាំ�ងឡាយ	ខែ�លបៀ�ើរ័តាម	សាំម	�ព័ះបាទំ

រ័�សុ់	�ព័ះអិងីសុបៀ�ងាាះ	បៀយសុំូវួ�គឺ�សុះ	 	។	បៀ�កន�ង	�ព័ះគឺមព�រ័	សុញ្ញាា	ថ្មម�	 

�ព័ះ�គឺ�សុះ	�តូវួបាន	បៀ�	ថា	ជា	«	 	អិនក	�តួសុ�តាយ	ទៃន	បៀសុចកដ�	សុបៀ�ងាាះ	 

[	 	រ័�សុ់	បៀយើង	 	]	 	»	(	 	សុូមបៀមើល	បៀហុបៀ�ព័ើរ័	២:១០	ក�ខែណិ	�ទំ�ាន 

ខែ�ល	ខែកសុ�មួល	ថ្មម�	 	)	 	។	�ព័ះបៀយសុំូវួ�គឺ�សុះ	បាន	បៀរ័ៀ�ច�	ផ្ដួ�វួ	សុ�មា�់ 

បៀយើងឲ្យយ	�ត��់	បៀ�	ផ្ដះះ	សុួគាា	រ័�សុ់	បៀយើង	វួិញ	 	។	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ

     ក�ណ៍ត់ ចូ�ណ្�

				 ១.	 		«	 	Whenever I Think about Pioneers		 	»	
ចធើក្រម្មៀង កំមារ (   អ៊ិង់ធើ�ើស   )		ទំ�ព័័រ័	២២២–២៣	 	។

					 ២.	 		 Oxford English Dictionary 		(	 	ឆ្នាំំ�	១៩៧១	 	)	 

«	 	Pioneer		 	»	 	។	សុូមបៀមើល	ថ្មូមាាសុ	បៀអិសុ	មុនសុុន	 

«	Led by Spiritual Pioneers	»	Liahona  

ខែ�	សុ�ហា	ឆ្នាំំ�	២០០៦	ទំ�ព័័រ័	៣	 	។

					 ៣.	 		សុំូវាុរ័ណា	កាទំូកា	ការ័សុមាាសុ	ព័�	��វួតតិសា�សុត	បៀ�យ	ផ្ទាាល់

មាត់	បៀ�យ	បៀ�ណាល�ន	រ័ូសុ័រ័ហុើ័ត	ខែ�	ឧសុភា	ឆ្នាំំ�	២០១៤	

ទំ��កុង	បៀ�ល�	��បៀទំសុ	ឥណាា	 	។

					 ៤.	 		បៀរ័ឿងរាុវួ	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	ជា	បៀ�ចើន	ព័�	��បៀទំសុ	ឥណាា

អាច	រ័កបាន	បៀ�កន�ង	ខែផ្ដនក	��វួតតិសា�សុត	សាសុនាច�ក	ទៃន

កមមវិួ��	�ណាះល័យ	��ណិឹងលអ	បៀ�បៀ�កាម	«	 		Global 
Histories			 	»	 	។

					 ៥.	 		សុូមបៀមើល	«	 	A History of the Church in 

India		 	»	ចង�កង	បៀ�យ	Jerry   C. Garlock		(	 	មិន	បាន

បៀបាះព័ុមព	ឆ្នាំំ�	១៩៩៥	 	)	ទំ�ព័័រ័	៤៩–៥០	 	។

					 ៦.	 		សុូមបៀមើល	«	 	I Will Establish a Church by 
Your Hand		 	»		history   .ChurchofJesusChrist 
 .org			 	។

					 ៧.	 		សុូមបៀមើល	«	 	Hyderabad Stake Pioneer Day 
Activity		 	»		lds   .org   .in/   hyderabad   - stake 
 - pioneer   - day   - activity			 	។

					 ៨.	 		អានណាភូណា	ហុី�រ័ូ	មូរាុឡា	ការ័សុមាាសុ	ព័�	��វួតតិសា�សុត	បៀ�យ

ផ្ទាាល់	មាត់	បៀ�យ	បៀ�ណាល�ន	រ័ូសុ័រ័ហុើ័ត	ទំ��កុង	ទៃហុបៀឌើរាុបា�	 

��បៀទំសុ	ឥណាា	ទៃថ្មៃទំ�	៧	ខែ�	ឧសុភា	ឆ្នាំំ�	២០១៤	 	។	សុូមបៀមើល

ផ្ដងខែ�រ័	Rochelle Welty and Jan Pinborough  

«	 	God Had His Own Plans for Me		 	»	
  Liahona 		ខែ�	បៀមសា	ឆ្នាំំ�	២០០៣	ទំ�ព័័រ័	៣០–៣២	 	។

  វិ�ិត្រូ�ករ បេ�វ� បេរនដឺត្រូ�ះវិហ្ការ �រិសុទីធ បេ�� ហ្កាា�ូរ៉ាា ។ ទីីកតែនូ� បេនះ នឹ� ម៉ាន ទាំ�� សាលា ត្រូ�ជួុ� ម្មជួឍម្មណឌល តែ�កចាយ ការិយាល័យ រ�ស់ សាសន្ទា�ត្រូក និ� ជា ផ្សះះស�ណាក់ សត្រូម៉ា�់ អុក �បេត្រូម្ម�

ការង្ហារ កុ�� ត្រូ�ះវិហ្ការ �រិសុទីធ  ។ 



26	 លីីអាហូូណា

      ទេដាយ គ្រួរាវិីស់ អិ�មែវិល់

      ជា
	បៀ�ចើន	ឆ្នាំំ�	កនួង	មក	បៀហុើយ	�ំ��	បាន	តាម�ន	ការ័សុនះនា	មួយ	បៀ�បៀលើ

�ណាោញ	សុងីម	រ័វាង	ទៃ�គឺូ	ព័�រ័	នាក់	ព័�	កន�ង	បៀ�សុកកមម	រ័�សុ់	�ំ��	 	។	ព័ួកបៀគឺ	ជា

�ុរ័សុ	ខែ�ល	�ំ��	�សុឡាញ់	និង	បៀគារ័ព័	 	។

		ព័ួកបៀគឺ	បាន	ព័ិភាកា		ព័�	សុ�ណិួរ័	ខែ�ល	ព័ួកបៀគឺ	មាន	អិ�ព័�		សាសុនាច�ក	និង	បៀគាលលទំធិ

រ័�សុ់	វា	 	។	មិន	យូរ័	�ុុនាាន	វា	�ងាាញ	យ៉ាាង	ចាសុ់		ថា	ព័ួកបៀគឺ	បាន	ចាំកបៀចញ	ព័�	�ព័ះវួិហារ័

បៀហុើយ	 	។	វា	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	�ំ��	តក់សុួ�ត	បៀហុើយ	រ័ំខាន	�ល់	ចិតត	�ំ��	ណាសុ់	 	។	�ំ��	ព័ុ�	ខែ�ល	បាន	ឮ	ព័�	អិើ�	មួយ

ច�នួន	ខែ�ល	ព័ួកបៀគឺ	បាន	ក�ព័ុង	ព័ិភាកា	បៀនាះ	បៀទំ	 	។	�ំ��	បាន	មាន	អារ័មមណិ៍	ថា	�ំ��	�តូវួខែត	�ឹង

ថា	បៀ�ើ	បៀរ័ឿង	ទាំ�ង	បៀនះ	ព័ិត	ឬ	បៀទំ	 	។	�ូបៀចនះ	�ំ��	បាន	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	បៀមើល	បៀ�កន�ង	ការ័ជិខែជិក	ខែវួកខែញក

រ័�សុ់	ព័ួក	អិនក	ខែ�ល	មាន	កងើល់	អិ�ព័�	សាសុនាច�ក	 	។

		បៀរ័ឿងរាុវួ	មួយ	ច�នួន	ខែ�ល	បាន	អាន	ព័�រ័	ឆ្នាំំ�	�នាា�់	ព័�	បៀនាះ	បាន	�ឹកនា�	�ំ��	ឲ្យយ	សុងស័យ

អិើ�ៗ	�គឺ�់	យ៉ាាង	អិ�ព័�	សាសុនាច�ក	 	។	អិនក�ួះ	ខែ�ល	ឆ្លួងកាត់	បៀរ័ឿង	បៀនះ	មាន	អារ័មមណិ៍

បៀសាកបៀ�	 	។	ព័ួកបៀគឺ	បៀកើត	ទំុកខ	យ៉ាាង	ខាា�ង	ច�បៀ�ះ	ការ័បាត់�ង់	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	រ័�សុ់ 

ព័ួកបៀគឺ	 	។	�ំ��	មាន	ចិតត	�ឹង	សុមារ័	 	។	�ំ��	បាន	មាន	អារ័មមណិ៍	ថា	សាសុនាច�ក	បាន	បៀបាក

�បៀញ្ញាោត	�ំ��	 	។	�ំ��	ព័ុ�	�ឹង	�បាក�	ថា	អិើ�	ជា	ការ័ព័ិត	បៀហុើយ	នរ័ណា	ខែ�ល	�ំ��	អាច	ទំុកចិតត	បាន

បៀទំៀត	បៀ�ើយ	 	។

		�ំ��	មាន	ការ័ពិ័បាក	កន�ង	ការ័		បៀ�	�ព័ះវិួហារ័	 	។	�ំ��	បាន	សូុម	បៀ�ះខែលង		ព័�	ការ័បៀ�	�បៀ�មើ	រ័�ស់ុ

	�ំ��	 	។	ច�ណិង	ទាំក់ទំង	ជាមួយ	ភរិ័យ៉ា	�ំ��	ខែ�រី័	និង	�គួឺសារ័	�ំ��	មាន	ភាព័តានតឹង	ណាស់ុ	 	។	�ំ��

បាន	�នត	បៀ�	�ព័ះវិួហារ័	�ុុខែនត	វា	�គាន់ខែត	បៀ�ើម �ី	�ងាាញ	បៀគឺ	និង	បៀ�ើម �ី	ព័ោយ៉ាម	បៀហុើយ	រ័កា	�កុម

�គួឺសារ័	�ំ��	ឲ្យយ	ជុិ�	គំា	�ុុបៀណាះះ	 	។	ជិ�វិួត		គឺឺ	�ច�ូក	�ច�ល់	ណាស់ុ	 	។	�ំ��	ពុ័�	អាច	មាន	�ព័ះវិួញ្ញាាណិ	បៀទំ	

បៀហុើយ	សុងស័យ	ថា	បៀតើ	�ំ��	ធាា�់	ទំទួំល	អារ័មមណ៍ិ	ព័�	�ព័ះវិួញ្ញាាណិ	ខែ�ល	ឬ	បៀទំ	 	។

		បៀព័ល	ខែ�ល	កូនចីង	រ័�សុ់	�ំ��	បៀ�សុុន	បាន	ចាំកបៀចញ	បៀ�	បៀ�សុកកមម	រ័�សុ់	គាត់	 

�ំ��	បាន	�បៀងើើត	�រ័ិយ៉ាកាសុ	អិវួិជិើមាន	បៀ�បៀលើ	អិើ�	ខែ�ល	គឺួរ័ខែត	ជា	ឱកាសុ	�៏	បៀ�រ័បៀព័ញ	បៀ�យ

អិ�ណិរ័	មួយ	 	។	�នាា�់	ព័�	ព័�រ័	ឆ្នាំំ�	ភាគឺបៀ�ចើន	��ផ្ដុត	បៀ�កន�ង	�គឺួសារ័	�ំ��	បាន	�ឹង	ព័�	អិើ�	ខែ�ល	�ំ��

ក�ព័ុង	ឆ្លួងកាត់	 	។	បៀព័ល	ខែ�ល	ព័ួកបៀគឺ	ទាំ�ងអិសុ់	គាំ	បាន	បៀ�	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	ជាមួយ	បៀ�

សុុន	ជាបៀលើក	���ូង	សុ�មា�់	គាត់	�ំ��	ព័ុ�	បាន	បៀ�	ទំ�បៀនាះ	បៀទំ	 	។

		�ំ��	មាន	អារ័មមណិ៍	ឯបៀកា	ណាសុ់	ឆ្លួងកាត់	�ទំព័ិបៀសា�ន៍	ទាំ�ងអិសុ់	បៀនះ	 	។

   ការគ្នា�គ្រួ� ទេៅ ជួំ� វិិញ់ ខ្ញុំ្�ន ខ្ញុំំ��

		ទៃថ្មៃ	មួយ	�ង�អ�ន	��ុសុ	រ័�ស់ុ	�ំ��	បាន	មក	ជុិ�	គំា	បៀ�ើម �ី	និយ៉ាយ	ព័�	អិើ�	ខែ�ល	�ំ��	ក�ពុ័ង	ឆួ្លងកាត់	 	។	 

�ំ��	ព័ិត	ជាមិន	ចាំ�	ព័�	អិើ�	ខែ�ល	ព័ួកបៀគឺ	និយ៉ាយ	បៀនាះ	បៀទំ	�ុុខែនត	�ំ��	បាន	�ឹង	ថា	វា	�តូវួបាន	បៀ�ើើ	បៀ�ើង  �ច
នា

 ���
ភា

ពុ
 មេដា

យុ
 ម្ភា
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 ស
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ធើហត់ំអ៊ិើី �ំ�ំ បានិ ចាំកធើចញ   ។ ធើហើយ ម្មូលធើហត់ំ អ៊ិើី �ំ�ំ បានិ ក្រត់��់ ម្មកវិិញ   ។

មេពុល ខើ�� ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ ថា 
�តូ�វ�ន ��ភាន់ អំ�ពុី សាសនាច�ក

បៀ�យ	សារ័	បៀសុចកដ�	�សុឡាញ់	 	។	កាលខែ�ល	ព័ួកបៀយើង	បាន	និយ៉ាយ	គាំ	�ំ��	បាន

ចាំ�់បៀផ្ដដើម	�ឹង	ព័�	អិើ�	ខែ�ល	�ំ��	ក�ព័ុង	�កខាន	 	។	វា	បាន	កាាយ	ជា	ការ័ជិ�រ័ុញ	ឲ្យយ	ផ្ទាាសុ់	�ដ�រ័	 	។	 

វា	គឺួរ័ខែត	ជា	រ័ូ��ំ��	ខែ�ល	�តូវួ	ខែតងតា�ង	បៀ�សុុន	ជា	ខែអិលបៀឌើរ័	មាំក់	 	។	វា	គឺួរ័ខែត	ជា	�ំ��	ខែ�ល	អិម

��បៀណិើរ័	គាត់	បៀ�កន�ង	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ		 	។	វា	គឺួរ័ខែត	ជា	�ំ��	ខែ�ល	ជា	អិនក	ផ្ដដល់	ព័រ័ជិ័យ	ឪព័ុក

�ល់	គាត់	មុន	គាត់	ចាំកបៀចញ	 	។	បៀហុតុការ័	�៏	សុ�ខាន់	��ផ្ដុត	ទាំ�ងបៀនាះ	បៀ�កន�ង	ជិ�វួិត	គាត់	គឺឺ

សុ�មា�់	�ំ��	បៀ�ើមី�	បៀ�	ទំ�បៀនាះ	មិនខែមន	នរ័ណា	មាំក់	បៀផ្ដសង	បៀទំៀត	បៀទំ	 	។	�ំ��	ចាំ�	ព័�	ការ័សុួរ័	�ួ�ន 

ឯង	ថា	«	 	បៀតើ	�ំ��	ក�ព័ុង	បៀ�ើើ	អិើ�	 	?	 	»

		មិន	យូរ័	�នាា�់	មក	មិតត	�៏	លអ	មាំក់	បាន	ទំទំួល	ការ័��ផ្ដុសុ	គឺ�និត		ខែណិនា�	�ំ��	ឲ្យយ 

សាាល់	សុមាជិិក	មាំក់	កន�ង	គឺណិៈ��ធាន	បៀសុតក	រ័�សុ់	គាត់	 	។	�ុរ័សុ	�៏	ចិតត	លអ	បៀនះ 

បាន	សាៅ�់	�ល់	បៀរ័ឿងរាុវួ	រ័�សុ់	�ំ��	បៀ�យ	បៀចតនា	ព័ិត	បៀហុើយ	ហាក់�ូច	ជា	�ឹង	ព័�	អិើ� 

ខែ�ល	�ំ��	ក�ព័ុង	និយ៉ាយ	ព័�	មុន	�ំ��	និយ៉ាយ	វា	បៀទំៀត	 	។	បៀយើង	បាន	និយ៉ាយ	គាំ	រា�់	បៀមាាង	 	។	

បៀរ័ឿង	រ័�សុ់	�ំ��	សុ�ណិួរ័	រ័�សុ់	�ំ��	ភាព័សុម	បៀហុតុផ្ដល	ខែ�ល	�ំ��	បាន	ជិួ�	គឺឺ	�សុបៀ�ៀង	គាំ 

ណាសុ់	បៀ�	នឹង	អិើ�	ខែ�ល	អិនក	បៀផ្ដសង	បៀទំៀត	បាន	ខែចកចាំយ	នឹង	គាត់	 	។	�ំ��	បាន	ចាំ�់បៀផ្ដដើម 

�ឹង	ថា	មិន	មាន	ចបៀមួើយ	សុម	បៀហុតុផ្ដល	នានា	សុ�មា�់	កងើល់	ភាគឺបៀ�ចើន	រ័�សុ់	�ំ��	បៀទំ	 

បៀហុើយ	ថា	សុ�ណិួរ័	ភាគឺបៀ�ចើន	រ័�សុ់	�ំ��	បៀទាំះជា	វា	ជា	សុ�ណិួរ័	�៏	បៀសាាះ�តង់	កដ�	ក៏	វា	បាន 

បៀកើតបៀ�ើង	បៀ�យ	មក	ព័�	មនុសុស	�ទៃទំ	បៀទំៀត	ខែ�ល	មាន	��ណិង	��ផ្ទាាញ	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	 	។

		បៀតើ	សុ�ណិួរ័	និង	កងើល់	ទាំ�ងឡាយ	រ័�សុ់	�ំ��	�តូវួបាន	បៀ�ះ�សាយ	ភាាមៗ	ឬ	 	?	អិត់បៀទំ	

ព័ិត	ជា	អិត់	បៀទំ	 	។	�ុុខែនត	�ួងចិតត	រ័�សុ់	�ំ��	�តូវួបាន	�នះន់	�គឺ�់�គាន់	បៀ�ើើឲ្យយ	�ំ��	�ឹង	ព័�	បៀសុចកដ�ព័ ិ

ត	�៏	អិសាារ័យ	មួយ	 	៖	សុ�ណិួរ័	គឺឺ	លអ	�ុុខែនត	សុ�ណិួរ័	មួយ	ច�នួន	សុ�ខាន់	ជាង	មួយ	ច�នួន	បៀផ្ដសង 

	បៀទំៀត	 	។ ១		បៀតើ	ការ័បាត់�ង់	�គឺួសារ័	រ័�សុ់	�ំ��	បៀហុើយ	ការ័�រ័	បៀ�	ច�បៀ�ះ	�ព័ះ	សុម	នឹង	តទៃមួ	ទៃន

សុ�ណិួរ័	ខែ�ល	មិន	មាន	ចបៀមួើយ	មួយ	ច�នួន	បៀនាះ	ឬ	 	?	បៀព័ល	ខែ�ល	�ំ��	បៀផ្ទាៅត	ជា	���ូង	បៀ�បៀលើ

សុ�ណិួរ័	ទាំ�ងឡាយ	ខែ�ល	សុ�ខាន់	��ផ្ដុត	បៀហុើយ	�ក់	�ព័ះ	ជា	ទំ�	មួយ	វួិញ	បៀ�កន�ង	�ួងចិតត	�ំ��	 

បៀនាះ	�ំ��	បាន	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	រ័កបៀ�ើញ	ចបៀមួើយ	ទាំ�ងឡាយ	ខែ�ល	បាន	�ញ្ញាាក់	�ល់	�ំ��	មដង	បៀទំៀត	ថា	

�ំ��	ក�ព័ុង	ខែត	សុិិត	បៀ�បៀលើ	ផ្ដួ�វួ	�៏	�តឹម�តូវួ	 	។

		��ធាន	បៀសុតក	និង	�ំ�សុសព័	រ័�សុ់	�ំ��	ក៏	បាន	បៀ�ង	មក	ជិួយ	�ំ��	ផ្ដងខែ�រ័	 	។	ព័ួកគាត់	ជា

ជិ�នួយ	�៏	អិសាារ័យ	�ល់	�ំ��	និង	ខែ�រ័ី	អិ���ង	�គា	�៏	ងងឹង	ទាំ�ងឡាយ	បៀនះ	 	។	ព័ួកគាត់	មិន

ខែ�ល	បៀបាះ�ង់	បៀចាំល	បៀទំ	 	។	ព័ួកគាត់	និង	�គឺួសារ័	�ំ��	បៀ�	ទាំ�ង	សុងខាង	ទៃន	វា�ងនន	គឺឺជា

ឧ�ករ័ណិ៍	បៀ�កន�ង	ការ័ជិួយ	�ំ��	 	។	�ំ��	�ឹង	ថា	�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	សាាល់	បៀហុើយ	�សុឡាញ់	�ំ��	 	។	 

�ទំង់	�ក់	មនុសុស	បៀ�	តាម	ផ្ដួ�វួ	រ័�សុ់	បៀយើង	បៀព័ល	បៀយើង	�តូវួការ័	ព័ួកបៀគឺ	 	។	បៀយើង	�គាន់ខែត	�តូវួ

មាន	ឆ្លនះៈ	បៀ�ើមី�		ទំទំួល	យក	ជិ�នួយ	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	�ុុបៀណាះះ	 	។



២៨ លីអាហូ�ណា

 ស់�ណ៍ួរ មែដល់ មិិន គ្រួតូវិបាន ទេ�្ើយ�ល់់នឹងភា�ចូាស់់ោស់់ ខ្លាំង ទេគ្នាល់ល់�ធិ

  «   ខើ�� អាច �ស់មេ� ជា�ួយុ នឹង ភាពុ�ិន លូ ឥតូមេខាាះ នៃន �នុសសមេ�ក ស��ូី ដែតូ កុ�ង ច�មេណា� ពុួក ពុា��ី នៃន �ពុះ—មេនាះ ជា អំើី ដែ�ល អាច �ំពុឹង ពុី �នុសស �ដែ�ង

សាា�់   ។ ខើ�� អាច �ស់មេ� ជា�ួយុ នឹង ���ក មេ�ើញ ខាង វិទ្ធាសា�សេ ដែ�ល �ន មេចាទ្ធ ���ន់ ទាស់ នឹង �ពុះ��ីី� ���ន មេពុលមេវ� នឹង ដែក តូ���វ វា   ។ មេហូើយុ

ខើ�� អាច �ស់មេ� ជា�ួយុ នឹង ភាពុ�ិន ���កតូី ខាង ��វតូេិសា�សេ �ួយុ ច�នួន វា ជា ��ណ្ឌ៍ តូ�ចតាច មេ�ើ មេ��ៀ�មេធំៀ� នឹង ទ្ធ�ហូ� ស�ុ� នៃន មេសចកីី ពុិតូ   ។ �ុុដែនេ ខើ�� ពុុ�

អាច �ស់មេ� មេដាយុ គ្នាះន មេសចកីីពុិតូ និង ពុិធំី ��ិសុទ្ធធ ទា�ងឡាយុ ខាង មេគ្នាលលទ្ធធិ ដែ�ល �ន សាា� មេ�ើង វិញ មេដាយុ យុុ�ដែស� សម�ីធំ មេនាះមេទ្ធ ខើ�� ពុុ� អាច �ស់មេ�

មេដាយុ គ្នាះន �ពុើ�ិតូភាពុ នៃន �ពុះ មេ�ើ�ូី ��សិទ្ធធិពុ� �ល់ ��ួសា� ខើ�� មេ�ើយុ មេហូើយុ ខើ�� ពុុ� អាច �ស់មេ� មេដាយុ ពុុ� �ឹង ថា ភ�ិយ៉ា និង ក�នៗ ខើ�� �តូ�វ�ន ផុា� ភាា�់ ជា�ួយុ

ខើ�� អំស់កលូ ជានិចុ មេនាះ មេទ្ធ   ។ មេនាះ ជា �មេ��ើស ដែ�ល មេយុើង ��ឈី� ជា�ួយុ—មេយុើង អាច មេ��ើសមេ�ើស �វាង ស�ណ្ឌួ� ដែ�ល �ិន ម្ភាន ចមេ�លើយុ �ួយុ ច�នួន តូ�ច មេ� នឹង នៃ� ម្ភាាង ទ្ធល់ នឹង ភាពុ

ចាស់�ស់ ខាង មេគ្នាលលទ្ធធិ ជា មេ�ចើន និង អំ�ណាច នៃន �ពុះ មេ� នៃ� ម្ភាាង មេទ្ធៀតូ   »   ។

   មែអល់ទេឌីើរ ថាត អរ ខ្លាំល់ីទេស់ីើរ ក��ំង បទេគ្រួមិើ ទេៅកន�ង �ណ៍ៈគ្រួបធាន នៃន �ួក ចូិតស់ិប នាក់ ទេ�ល់ មែដល់ ទេោក បាន ផុេល់់ ស់ំនីរកថា ទេនះ «   What Is the Blueprint of Christ’s Church?    » (   ការគ្រួបជួំ� ធីមិមនិដាាន គ្រួប�័នធ
អប់រំ សាស់នាចូគ្រួក ស់គ្រួមាប់ យំវិមិជួិិមិវិ័យ នៃថ្មងៃ�ី ១២ មែខ្ញុំ មិករា ឆ្នាំំ� ២០១៤   )  broadcasts   .ChurchofJesusChrist   .org     ។

    ទេតើ នឹង ទេធីវើ អវី គ្រួបស់ិន ទេបើ ជា បងបអលូនវិិញ់ ទេនាះ

		�ំ��	�ឹង	ថា	មាន	មនុសុស	បៀផ្ដសង	បៀទំៀត	ខែ�ល	អាច	នឹង	ក�ព័ុង

ឆ្លួងកាត់	បៀរ័ឿងរាុវួ	�សុបៀ�ៀង	គាំ	បៀនះ	 	។	វា	អាច	ជា	�ង�អ�ន	ឬ

នរ័ណា	មាំក់	ខែ�ល	�ង�អ�ន	សាាល់	 	។

		�ំ��	�ឹង	ថា	�ព័ះអិងី	សុបៀ�ងាាះ	បាន	សាា�នា	សាសុនាច�ក

រ័�សុ់	�ទំង់	ជាមួយ	នឹង	សុិទំធិអិ�ណាច	បៀ�ើមី�	ផ្ដដល់	នូវួ	ព័ិ��

�រ័ិសុុទំធ	និង	បៀសុចកដ�	សុញ្ញាា	ទាំ�ងឡាយ	ខែ�ល	បៀយើង

�តូវួការ័	បៀ�ើមី�	វួិល	�ត��់	បៀ�កាន់	�ទំង់	វួិញ	 	។	សាតា�ង

ក�ព័ុង	បៀ�ើើការ័	�ខែនិម	បៀមាាង	បៀ�ើមី�	�ងខ�ច		សាសុនាច�ក	រ័�សុ់

�ព័ះអិមាាសុ់	បៀ�យ	បៀ��ើ	�គឺ�់	មបៀ�ោបាយ	ណា	�៏	បៀ�យ

ខែ�ល	វា	អាច	បៀ�ើើ	បាន	 	។	ការ័មាន	សុ�ណិួរ័	និង	�បៀងើើត	ជា

ការ័សុងស័យ	គឺឺ	ងាយ�សុួល	ណាសុ់	 	។	ការ័ធាាក់	ចូល	បៀ�

កន�ង	អិនាាក់	រ័�សុ់	វា	គឺឺ	អាច	បៀកើតបៀ�ើង	�ល់	មនុសុស	�គឺ�់

គាំ	 	។	ការ័ព័ឹង	ខែផ្ដអក	បៀលើ	ព័័ត៌មាន	និង	ចបៀមួើយ	ខែ�ល	អិនក

បៀផ្ដសង	បៀទំៀត	ផ្ដដល់	ឲ្យយ	អាច	ជា	ការ័ងាយ	�សុួល	ជាង	ការ័បៀ�ើើ

កិចូការ័	ខែសុើងរ័ក	បៀសុចកដ�	ព័ិត	បៀ�យ	�ួ�នឯង	«	 	បៀ�យ	សារ័

ការ័	សុិកា	និង	ធើដ្ឋាយ សារ ធើសចកដី ជិំធើនិឿ ផ្ដង		 	»	បៀនាះ	ខាា�ង

ណាសុ់	(	 		បៀគាលលទំធិ	និង	បៀសុចកត�សុញ្ញាា	៨៨:១១៨		 

ការ័សុងើត់ន័យ	�តូវួបាន	�ខែនិម	 	)	 	។	�ុុខែនត	បៀ�ទំ�	��ផ្ដុត	

បៀនាះ	ជា	អិើ�	ខែ�ល	�ព័ះ	ត�មូវួ	ឲ្យយ	បៀ�ើើ	 	។

		��សុិន	បៀ�ើ	�ង�អ�នក�ព័ុង	ជិួ�	ការ័ល�បាក	ជាមួយ	នឹង

សុ�ណិួរ័	និង	ការ័សុងស័យ	ទាំ�ងឡាយ	អិ�ព័�	សាសុនាច�ក	 

ឬ	ព័�	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	រ័�សុ់	�ង�អ�ន	�ង�អ�ននឹង	មិន	រ័ក 

បៀ�ើញ	បៀសុចកដ�	ព័ិត	បៀ�យ	ការ័អាន	តាម	អិំ�នបៀ�ើរ័ណិិត	 

ឬ	ការ័សាៅ�់	ការ័ផ្ដាយ	តាម	វួិទំយ�	ឬ	តាម	អិំ�នបៀ�ើរ័ណិិត	ព័�

មនុសុស	ខែ�ល	មិន	យល់	�សុ�នឹង	សាសុនាច�ក	ឬ	ខែ�ល

បាន	ចាំកបៀចញ	ព័�	សាសុនាច�ក	បៀ�ើយ	 	។	�ុុខែនត	�ង�អ�ន

ក៏	��ខែហុល	ជា	នឹង	មិន	បាន	សុើ�់សុើល់	នឹង	ចបៀមួើយ	រាក់

ក�ខែផ្ដលខែ�រ័	បៀហុើយ	�ង�អ�នក៏	��ខែហុល	ជា	មិន	បៀព័ញចិតត	

ច�បៀ�ះ	ការ័ផ្ដដល់	បៀយ៉ា�ល់	ឲ្យយ	«	 	ទំុក	សុ�ណិួរ័	រ័�សុ់	�ង�អ�ន

បៀ�	បៀលើ	បៀ�នើរ័	សុិន	បៀនាះ	ខែ�រ័	 	»	 	។

		�ំ��	បាន	បៀរ័ៀន	ថា	បៀយើង	មិន	អាច	ខែតងខែត	រ័សុ់បៀ�	បៀ�យ

ខែផ្ដអក	បៀលើ	ព័នួឺ	ខែ�ល	�ូ�	ព័�	បៀគឺ	បៀនាះខែ�រ័	�ុុខែនត	ផ្ដះ�យ	បៀ�វួិញ	បៀយើង

�តូវួខែត	ងាក	បៀ�	រ័ក	�ព័ះ	ខែ�ល	ជា	��ភព័	ទៃន	ព័នួឺ	និង	បៀសុចកដ�

ព័ិត	ទាំ�ងអិសុ់	(	 	សុូមបៀមើល		បៀគាលលទំធិ	និង	បៀសុចកដ�

សុញ្ញាា	៩៣:២៦		 	)	 	។	បៀយើង	�តូវួខែត	សុិកាវា	បៀ�កន�ង	គឺ�និត

រ័�សុ់	បៀយើង	ផ្ទាាល់	�ុុខែនត	បៀយើង	ក៏	�តូវួ	សុួរ័	�ល់	�ព័ះ	ផ្ដងខែ�រ័	

ថា	បៀ�ើ	អិើ�	ខែ�ល	បៀយើង	ក�ព័ុង	គឺិត	បៀនាះ	ជា	ការ័�តឹម�តូវួ	ឬ	បៀទំ	 

(	 	សុូមបៀមើល		បៀគាលលទំធិ	និង	បៀសុចកដ�	សុញ្ញាា	៩:៨		 	)	 	។	

បៀយើង	�តូវួខែត	បៀរ័ៀន	បៀ�យ	�ួ�នឯង	ផ្ទាាល់	�ូចជា	យុូខែសុ�	 

សុម���	បាន	បៀ�ើើ	(	 	សុូមបៀមើល		យុូខែសុ�	សុម���—��វួតតិ	 

១:២០		 	)	បៀហុើយ	មាន	ការ័អិត់�មត់	បៀ�កន�ង	ការ័�សាវួ�ជាវួ

រ័�សុ់	បៀយើង	(	 	សុូមបៀមើល		អាលមាា	៣២:៤១		 	)	 	។	 

�ុុខែនត	ការ័បៀរ័ៀន	បៀ�យ	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	មានន័យ	ថា	បៀយើង

�តូវួខែត	�ងាាញ	ព័�	បៀសុចកដ�	ព័ិត	បៀ�យ	ការ័រ័សុ់បៀ�	តាម	វា	 

(	 	សុូមបៀមើល		យុូហាន	៧:១៧	;		ខែថ្មសុា��ន�ច	ទំ�	១	 

៥:២១		 	)	 	។

		បៀព័ល	�ំ��	ក�ព័ុង	សុិកា	អិើ�ៗ	ខែ�ល	��ឆ្នាំ�ង	នឹង	សាសុនា

ច�ក	បៀនាះ	�ំ��	បាន	មាន	អារ័មមណិ៍	�ូច	ជា	�ំ��	ព័ិត	ជា	ក�ព័ុង

សុិិត	បៀ�កន�ង	អិ័ព័ះ	ទៃន	បៀសុចកដ�	ងងឹង	(	 	សុូមបៀមើល		ន�ទៃហុើ

ទំ�១	៨:២៣–២៤	;		១២:១៧		 	)	 	។	បៀព័ល	�ំ��	ឱ�	�កបៀសា�

កិចូការ័	រ័�សុ់	�ព័ះ	បៀហុើយ	បៀបាះ	ជិ�ហាន	���ូង	បៀនាះ	បៀឆ្នាំោះ

មេពុល ដែ�ល ខើ�� មេផ្ទាាតូ ជា ����ង មេៅមេលើ ស�ណ្ឌួ�

ទា�ងឡាយុ ដែ�ល ស�ខាន់ ��ផុុតូ មេហូើយុ ដាក់ 

�ួងចិតូេ ខើ�� មេៅកុ�ង �ពុះហូសី �ពុះ វិញ មេនាះ ខើ��

�ន ចា�់មេផុីើ� �កមេ�ើញ ចមេ�លើយុ ទា�ងឡាយុ

ដែ�ល �ន ��ាក់ �ល់ ខើ�� �ីង មេទ្ធៀតូ ថា  

ខើ�� ក�ពុុង ដែតូ សថិតូ មេ�មេលើ ផុល�វ �៏ �តូឹ��តូ�វ   ។



 ដែខ កកកដា ឆ្នាំំ� ២០២០ ២៩

បៀ�កាន់	�ទំង់	បៀនាះ	បៀហុើយ	ជា	អិើ�	ទាំ�ងអិសុ់	ខែ�ល	�ទំង់	�តូវួការ័	បៀ�ើមី�

��ើ�ន	�ព័ះវួិញ្ញាាណិ	រ័�សុ់	�ទំង់	ឲ្យយ	�ុះ	�ួងចិតត	�ំ��	 	។

    ទេតើ ទេស់ចូកេី ស់ងឹឹមិ គ្រួ�ប់គ្រួគ្នាន់ ទេ�   ?

		ព័�រ័��	សុបាៅហុ៍	�នាា�់	ព័�	បៀ�សុុន	បាន	ចាំកបៀចញ	បៀ�	បៀ�សុកកមម

រ័�សុ់	គាត់	��ធាន	បៀសុតក	រ័�សុ់	�ំ��	បាន	មក	សុួរ័	សុុ�ទំុកខ	�ំ��	 	។	�ំ��	បាន

�បា�់	គាត់	អិ�ព័�	អិើ�	ខែ�ល	បាន	បៀកើត	បៀ�ើង	បៀ�	អិ���ង	�ុុនាាន	សុបាៅហុ៍

បៀនាះ	�នាា�់	ព័�	�ង�អ�ន	��ុសុ	�ំ��	បាន	និយ៉ាយ	ជាមួយ	�ំ��	 	។	�ំ��	បាន

និយ៉ាយ	ថា	�ំ��	ចង់	ទំទំួល	បាន	�ណិណ	ចូល	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	ថ្មម�	ម ួ

យ	 	។	គាត់	បាន	សុួរ័	ថា	បៀតើ	�ំ��	អាច	បៀឆ្លួើយ	នឹង	សុ�ណិួរ័	សុ�មា�់	�ណិណ

ចូល	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	បៀ�យ	�តឹម�តូវួ	បាន	បៀទំ	 	។	�ំ��	បាន	សារ័ភាព័

ថា	«	 	��ធាន	�ំ��	មិន	គឺិត	ថា	�ំ��	អាច	និយ៉ាយ	ថា	�ំ��	�ឹង	ថា	សាសុនា

ច�ក	ព័ិត	បៀ�បៀ�ើយ	បៀទំ	�ុុខែនត	�ំ��	ព័ិត	ជា	សុងឹឹម	បៀ�យ	អិសុ់	ព័�	�ួងចិតត	�ំ��

ថា	វា	ព័ិត	 	។	បៀហុើយ	�ំ��	នឹង	រ័សុ់បៀ�	�សុ�	នឹង	បៀសុចកដ�	សុងឹឹម	បៀនាះ	 	។	 

បៀតើ	វា	�គឺ�់�គាន់	បៀទំ	 	?	 	»

		គាត់	បាន	ផ្ទាាក	មួយ	សុនះ�ះ	បៀហុើយ	និយ៉ាយ	ថា	«	 	�តាវួីសុ	ការ័ណិ៍

បៀនាះ	ខែតងខែត	�គឺ�់�គាន់	ជានិចូ	 	»	 	។

		បៀ�ខែត	មាន	អិើ�	មួយ	ច�នួន	ខែ�ល	�ំ��	បៀ�ខែត	រ័ង់ចាំ�	បៀ�ើមី�	យល់	 

�ុុខែនត		បៀរ័ឿងរាុវួ	មួយ	ច�នួន	បាន	កាាយ	ជា	ចាសុ់	�កខែ�ត	�ល់	�ំ��	 	។	 

�ំ��	�ឹង	ថា	�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	�សុឡាញ់	�ំ��	 	។	�ំ��	�ឹង	ថា	បៀយើង	អាច	នឹង

វួបៀងើង	បៀហុើយ	មាន	ការ័ល�បាក	អិសុ់	មួយ	បៀព័ល	 	។	�ុុខែនត	�ំ��	�ឹង	ថា	 

តាមរ័យៈ	�ព័ះ�គឺ�សុះ	�ងាាយ�ួន	រ័�សុ់	�ទំង់	និង	បៀសុចកដ�	សុងឹឹម

ខែ�ល	វា	នា�	មក	បៀនាះ	វា	អាច	បៀ�រ័ួច	បៀ�ើមី�	�ត��់	មក	បៀលើ	ផ្ដួ�វួ	ខែ�ល

�ឹកនា�	បៀ�កាន់	�ទំង់	វួិញ	 	។		◼ 

   អ៊ិុក និិពីនិធ រស់ ធើ� រ�ឋ យូថាហ៍ ស.រ.អា.   ។

    ក�ណ៍ត់ ចូ�ណ្�

				 ១.	 		សុូមបៀមើល	លបៀរ័ុនសុ៍	អិុ�	�រ័��ំ�ជិ	«	 	Stand Forever		 	»	(	 	ការ័��ជិុ�	�មមនិ�ាន

សាកល	វួិទំោល័យ	�ព័ិកហា�	យុង់	ទៃថ្មៃ	ទំ�	២២	ខែ�	មករា	ឆ្នាំំ�	២០១៩	 	)	បៀ�បៀលើ

បៀគឺហុទំ�ព័័រ័	speeches.byu.edu		 	។

 ��និត ស់គ្រួមាប់ ជួួយ ដល់់ នរណ្ មាំក់ មែដល់ អនក គ្រួស់ឡាញ់់

  ��ច ខើ�� ដែ�� �នុសស ជា មេ�ចើន ដែ�ល ម្ភាន ស�ណ្ឌួ� ឬ ��សងស័យុ ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ ��ច ជា ពុួកមេ� �ិន ដែ�ន ជា ��ស់

សាសនាច�ក   ។ �ុុដែនេ មេយុើង �ិន អាច �ិទ្ធ ទាា� ឃាំ�ង ពុួកមេ� ឬ អំុក �នៃទ្ធ មេទ្ធៀតូ មេ�ើយុ   ។ �ពុះអំងគ សមេហ្វ្រីងាោះ

�ន ��ា �ល់ រា�សេ ��ស់ �ទ្ធង់ ឲ្យយ «   �តូ�វ មេធំើើ ��ងា� �មេ��ើ   » �ល់ ពុួកមេ� មេដាយុសា� មេយុើង �ិនដែ�ល �ឹង ថា

មេពុលណា ដែ�ល ពុួកមេ� នឹង �តូ��់ �ក �ន់ �ទ្ធង់ វិញ មេហូើយុ �ន ពុា�ល ឲ្យយ ជា មេនាះ មេទ្ធ (   ស��មេ�ើល  

 នីនៃហូើទ្ធី៣ ១៨:២២–៣២    )   ។

  មេនះ ជា វិធំី ��� យ៉ាាង ដែ�ល មេយុើង អាច �នេ ផុីល់ ��ងា� �មេ��ើ �ល់ ពុួក អំុក ដែ�ល ក�ពុុង ពុុះពា� នឹង 

��សងស័យុ មេ�ើ�ូី ឲ្យយ ពុួកមេ� ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ សាា��ន៍ �ិន ថា ពុួកមេ� មេ��ើសមេ�ើស មេ�ើ�ូី �តូ��់ �ក វិញ  

ឬ អំតូ់ មេនាះ មេទ្ធ   ។

    ១.   បនេ គ្រួស់ឡាញ់់   ។  អំ���ង មេពុល ដែ�ល ខើ�� ពុុះពា� ខើ�� �ន ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ ថា ខើ�� ឯមេ�   ។ ពុិតូណាស់  

�ពុះវ��ិតាសួ�៌ ពុុ� �ន មេ�ះ�ង់ ខើ�� មេទ្ធ មេហូើយុ ��ួសា� ខើ�� ឬ ថាំក់ �ឹកនា� សាសនាច�ក ក៏ �ិន �ន 

មេ�ះ�ង់ ខើ�� ដែ��   ។ ��ទ្ធទ្ធួល អា��មណ្ឌ៍ នៃន មេសចកីី �សឡាញ់ តា��យុៈ ពុួកមេ� �ន �ួយុ ខើ�� ឲ្យយ �ឹង 

ថា ខើ�� អាច �តូ��់ មេៅវិញ �ន   ។

    ២.   បនេ ទេឈាង ជួួយ   ។  ���សឡាញ់ អំុក �នៃទ្ធ �ិន�ួ� ដែផុូក មេៅមេលើ ��មេនឿ ��ស់ ពុួកមេ� ��ច�ល�ួ� ��ស់

ពុួកមេ� មេ� សាសនាច�ក ឬ ស��ូី ដែតូ �មេ�ៀ� ដែ�ល ពុួកមេ� ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ អំ�ពុី មេយុើង មេនាះមេទ្ធ   ។  

�ពុះមេយុសូ�វ ស�� ឲ្យយ មេយុើង មេឈាង មេៅ �ួយុ មេ�ចើន ជាង ពុួក អំុក ដែ�ល �គ្នាន់ដែតូ មេ�កុ�ង �ងើង់ ��ួសា�

�ិតូេភកីិ មេយុើង�សា�់ មេហូើយុ មេនាះ (   ស��មេ�ើល  ម្ភាាថាយុ ៥:៤៦–៤៧    )   ។

    ៣.   បនេ មាន ទេស់ចូកេី ស់ងឹឹមិ   ។  មេយុើង តូ� មេយុើង អំធំិសាាន មេយុើង ស�លឹង មេ�ើល មេហូើយុ �ង់ចា�

មេដាយុ អំតូ់ធំមតូ់ មេហូើយុ មេយុើង �ិន ដែ�ល លះ�ង់ មេចាល មេសចកីី សងឹឹ� មេ�ើយុ   ។ «   �ពុះ ម្ភាន

�មេធំា�យុ �៏ នៃឆ្លុ ��ឌិតូ មេ�ើ�ូី សមេហ្វ្រីងាោះ �ុ�តូ ម្ភាំក់ៗ ��ស់ �ទ្ធង់   » (   ហូិន�ី �ូី អាវ�ីង «   To My 
Grandchildren    »  Liahona   ដែខ វិច័ិ� ឆ្នាំំ� ២០១៣ ទ្ធ�ពុ័� ៧១   )   ។

    ៤.   ទេគ្នារ� ដល់់ ស់ិ�ធិ ទេគ្រួជួើស់ទេរើស់ របស់់ �ួកទេ�   ។  ម្ភាន មេសចកីី សងឹឹ� �ុុដែនេ ស�� មេគ្នា�ពុ �ល់ ��សមេ��ច

ចិតូេ ��ស់ ពុួកមេ�   ។ មេយុើង ពុុ� ចា��ច់ �ញ្ជូុ�ះ �ញ្ជូុ�ល ពុួកមេ� ឬ ��ដែកក ជា�ួយុ ពុួកមេ� អំ�ពុី មេគ្នាលលទ្ធធិ

មេនាះ មេទ្ធ   ។ ��ចជា ក�ន��ុស ខូះខាាយុ ដែ�� ពុួក មេយុើង ជា មេ�ចើន �តូ�វ�� �ពុឹតូេិ��ណ្ឌ៍ ខលះ មេ�កុ�ង �ីវិតូ

ដែ�ល នឹង �នទន់ ចិតូេ មេយុើង ជា�ុន សិន   ។

    ៥.   គ្រួបគ្រួ�ឹតិិ ចូ�ទេពាះ �ួកទេ� ទេដាយ ទេស់ចូកីិ នៃថ្្មថ្មនលូរ មិិនមែមិន ដូចូជា �ួកទេ� អាគ្រួកក់ ទេនាះទេ�   ។  មេ�ៀសវាង ពាកយ

 ស�ីី ដែ�ល ជា ��វិនច័័ិយុ �ិះ�ន់ ឬ មេ�ើលងាយុ   ។ �នុសស ស�មេហូតុូ ផុល អាច ម្ភាន ��មេនឿ ខសុ ពុ ីមេយុើង  

មេហូើយុ មេយុើង �ួ�ដែតូ ផីុល ់�ល់ ពួុកមេ� ន�វ ��មេគ្នា�ពុ ��ច គំ្នា ដែ�ល មេយុើង សងឹឹ� ចង់ �ន ពីុពុកួមេ�   ។

ខើ�� �ិន �ិតូ ថា ខើ�� អាច និយ៉ាយុ ថា ខើ�� �ឹង ថា

សាសនាច�ក ពុិតូ មេ�មេ�ើយុ មេទ្ធ �ុុដែនេ ខើ��

សងឹឹ�ថា សាសនាច�ក �ឺពុិតូ មេហូើយុខើ��នឹង

�ស់មេ� ឲ្យយ �ស� តា� មេសចកីី សងឹឹ� មេនាះ   ។



      ទេដាយ គ្រួ�ីសាា រុូជួ័រ មិុរធីិនស់ិន

      ស្វាាម��ំ��	និង	�ំ��	បាន	ចិ�ូឹម	កូនៗ	បៀយើង	បៀ�កន�ង	��ណិឹងលអ	 	។	 

បៀយើង	បាន	សុិកា	�ព័ះគឺមព�រ័	ជា	�គឺួសារ័	ជាបៀរ័ៀងរាល់	�ព័ឹក	 

អិ�ិសាាន	ជា	�គឺួសារ័	និង	រា�ត�	ជិួ�ជិុ�	�គឺួសារ័	ជាបៀរ័ៀង	រាល់

សុបាៅហុ៍	 	។	បៀយើង	បាន	បៀ�	�ព័ះវួិហារ័	បាន	ទំទំួលទាំន	អាហារ័	បៀព័ល

លាាច	ជាមួយ	គាំ	បៀហុើយ	បាន	បៀ�	វួិសុសមកាល	ជា	�គឺួសារ័	 	។	កូនៗ	រ័�សុ់

�ំ��	បាន	បៀ�	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	ជា	បៀទំៀងទាំត់	បៀ�ើមី�	បៀ�ើើ	ព័ិ��	�ុណិយ	�ជិមុជិ	ទំឹក

សុ�មា�់	មរ័ណិជិន	ព័ួកបៀគឺ	បាន	��ូ�់	ការ័សុិកា	ព័�	ថាំក់	សុិកាាសាលា	

បៀហុើយ	ព័ួកបៀគឺ	ព័�រ័នាក់	បាន	�បៀ�មើ	បៀ�សុកកមម	 	។

		បៀហុើយ	�នាា�់	មក	បៀព័ល	ជា	មជិិិមវួ័យ	ព័ួកបៀគឺ	បាន	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	សុះង់

បៀមើល	ផ្ដួ�វួ	និង	គឺ�និត	ទាំ�ងឡាយ	ខែ�ល	�ុសុ	ព័�	អិើ�ៗ	ខែ�ល	បៀយើង	បាន	�បៀ�ងៀន

ព័ួកបៀគឺ	 	។	កូនៗ	រ័�សុ់	បៀយើង	បាន	��់	ចូលរ័ួម	កន�ង	សាសុនាច�ក	មដង

មាំក់ៗ	រ័ហុូត	សុល់	ខែត	មាំក់	�ុុបៀណាះះ	កន�ង	ច�បៀណាម	កូន	ទាំ�ង	�បា�	នាក់	ខែ�ល

បៀ�ខែត	�នត	ចូលរ័ួម	 	។	បៀយើង	បាន	សុ�មក់	ទំឹក	ខែភនក	ជាបៀ�ចើន	បៀ�យសារ័

កូនៗ	បៀយើង	បៀហុើយ	បាន	ឆ្លៃល់	ថា	បៀ�ើ	បៀយើង	បាន	�រាជិ័យ	កន�ង	នាម	ជា	ឪព័ុក

មាៅយ	ឬ	ថា	បៀ�ើ	មាន	អិើ�	ខែ�ល	បៀយើង	អាច	បៀ�ើើ	�ុសុ	ព័�	បៀនះ	 	។

		បៀយើង	បាន	ទំូល	អិងើរ័	�ព័ះអិមាាសុ់	អិសុ់	បៀព័ល	ជា	យូរ័	បៀ�ើមី�	�ទំង់	ផ្ទាាសុ់�ដ�រ័

�ួងចិតត	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	បៀហុើយ	បៀ�	ទំ���ផ្ដុត	�ព័ះអិមាាសុ់	បាន	បៀឆ្លួើយ	ត�	�ល់

អំុក �សឡាញ់ �ទ្ធង់ សមេហ្វ្រីងាោះ
ធើយើង បានិអ៊ិ�ិសាានិ ថា �ួងចិត់េ កូនិៗ រ�ស់ ធើយើង នឹិង �ំស់�ដ�រ   ។ ធើក្រកាយម្មក មានិ និូវិ ការយល់�ឹង �៏

ម្មិនិ ក្រសណឹុក ចិត់េ (   និិង មានិ ធើសរីភាពី   ) មួ្មយ   ។

ការ័អិ�ិសាាន	រ័�សុ់	បៀយើង	 	។	�ុុខែនត	មិន	តាម	រ័បៀ�ៀ�	មួយ	ខែ�ល	បៀយើង	រ័ំព័ឹង

បៀនាះ	បៀទំ	 	។

		ជិ�នួសុ	ឲ្យយ	ការ័	�គាន់ខែត	ផ្ទាាសុ់�ដ�រ័	�ួងចិតត	រ័�សុ់	កូនៗ	បៀយើង	�ទំង់	បាន

�ងាាញ	បៀយើង	ថា	បៀយើង	�តូវួខែត	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	បៀ�យ	ការ័ផ្ទាាសុ់�ដ�រ័	�ួងចិតត	រ័�សុ់

បៀយើង	វួិញ	 	។	�ណិៈ	ខែ�ល	ឪព័ុក	មាៅយ	បៀ�ើរ័តួ	យ៉ាាង	សុ�ខាន់	បៀ�កន�ង	ការ័

�បៀ�ងៀន	កូនៗ	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	�ទំង់	បាន	រ័ំឭក	បៀយើង	ថា	�ព័ះបៀយសុំូវួ�គឺ�សុះ	គឺឺ

ជា	�ព័ះអិងី	សុបៀ�ងាាះ	និង	ជា	អិងី	កាត់	បៀសុចកដ�	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	 	។

		បៀ�កន�ង	ការ័បៀ�ដជាា	ចិតត	បៀ�ើមី�	សុបៀ�ងាាះ	កូនៗ	�ំ��	�ំ��	បាន	ច�ណាយ	បៀព័ល

ជា	បៀ�ចើន	បៀមាាង	កន�ង	ការ័អិ�ិសាាន	អាន	�ព័ះគឺមព�រ័	រ័�សុ់	�ំ��	និង	បៀ�	�ព័ះវួិហារ័

�រ័ិសុុទំធ	បៀ�យ	គឺិត	ថា	��សុិន	បៀ�ើ	�ំ��	បាន	បៀ�ើើ	ការ័ណិ៍	�តឹម�តូវួ	ទាំ�ងអិសុ់	បៀនះ	 

បៀនាះ	�ំ��	នឹង	សុកដិសុម	នឹង	ទំទំួល	បាន	ការ័អិនតរាគឺម	ព័�	�ព័ះ—�ូចជា	ថា	 

បៀ�យ	រ័បៀ�ៀ�	ណា	មួយ	បៀនាះ	សុកមមភាព័	រ័�សុ់	�ំ��	នឹង	នា�	ឲ្យយ	�ព័ះ	�នះ	បៀលើ

សុិទំធិ	បៀ�ជិើសុបៀរ័ើសុ	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	បៀហុើយ	�ងខ�	ឲ្យយ	ព័ួកបៀគឺ	បៀជិឿ	�ូច	ជា	�ំ��	បៀជិឿ	 	។

		សាាម�	�ំ��	និង	�ំ��	ចង់	សុបៀ�ងាាះ	ព័ួកបៀគឺ	ខាា�ង	ណាសុ់	�ុុខែនត	រ័បៀ�ៀ�	ទៃន

ការ័សុបៀ�ងាាះ	រ័�សុ់	បៀយើង	បៀមើល	បៀ�	�ូចជា	ការ័បៀ��ៀន	��បៀ�		និយ៉ាយ	�ច�

ខែ�លៗ	ឬ	�ងាាញ	ព័�	ការ័មិន	យល់	�សុ�	នឹង	ជិបៀ�មើសុ	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	បៀ�ចើន

ជាង	ខែ�ល	បៀ�ទំ���ផ្ដុត	នា�	បៀ�រ័ក	ការ័បៀ�ាះ	��ខែកក	គាំ	 	។	បៀយើង	បាន	�ឹង



 ដែខ កកកដា ឆ្នាំំ� ២០២០ ៣១

ថា	បៀ�កន�ង	ការ័��	��ឹង	ជា	ខាា�ង	បៀ�ើមី�	នា�	កូនៗ	បៀយើងឲ្យយ	�ត��់	មកវួិញ	បៀនាះ

តាមព័ិត	បៀ�	បៀយើង	ក�ព័ុង	�ចាំន	ព័ួកបៀគឺ	បៀចញ	វួិញ	 	។	ព័ួកបៀគឺ	កាន់ខែត	ទំទំួល

អារ័មមណិ៍	ទៃន	ការ័វួិនិច័័យ	និង	ការ័�ក	ចិតត	បៀ�ចើន	�ុុណាះ	បៀនាះ	ព័ួកបៀគឺ	កាន់ខែត

បៀគឺចបៀវួសុ	ព័�	បៀយើង	បៀ�ចើន	�ុុណិណឹងខែ�រ័	 	។

		ការ័អិ�ិសាាន	រ័�សុ់	�ំ��	បាន	ផ្ទាាសុ់	�ដ�រ័	បៀ�	ជា	ការ័អិងើរ័	បៀ�ើមី�	ឲ្យយ	�ួងចិតត

�ំ��	បាន	ផ្ទាាសុ់�ដ�រ័	វួិញ	 	។	�ំ��	បាន	�ឹង	ថា	មូលបៀហុតុ	រ័�សុ់	�ំ��	ខែ�ល	ចង់	ឲ្យយ

កូនៗ	រ័�សុ់	�ំ��	ផ្ទាាសុ់�ដ�រ័	គឺឺ	មិន	�តឹម�តូវួ	បៀទំ	 	។	�ំ��	បាន	អិ�ិសាាន	សុូម	បៀសុចកដ�

�សុឡាញ់	កាន់ខែត	បៀ�ចើន	 	។	�ំ��	ក៏	បាន	អិ�ិសាាន	បៀ�ើមី�	យក	�នះ	អារ័មមណិ៍

ទៃន	ការ័ខាាសុ់	បៀអិៀន	និង	ភាព័អាមាាសុ់	រ័�សុ់	�ំ��	ខែ�ល	�គឺួសារ័	�ំ��	ព័ុ�	បាន	បៀមើល

បៀ�	�ូចជា	�គឺួសារ័	�៏	លអ	ឥតបៀខាាះ	ខែ�ល	មិតតភកដិ	រ័�សុ់	�ំ��	បាន	�ងាាញ	បៀ�បៀលើ

�ណាោញ	សុងីម	ជាមួយ	នឹង	រ័ូ�ថ្មត	ទៃន	អា�ហុ៍ព័ិ�ហុ៍	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ

រ័�សុ់	កូនៗ	ព័ួកបៀគឺ	ឬ	�ុណិយ	�ជិមុជិទំឹក	បៀ�ៗ	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	 	។

		កាលខែ�ល	�ំ��	ងាក	បៀ�	រ័ក	�ព័ះអិងីសុបៀ�ងាាះ	បៀ�ើមី�	បាន	ការ័ព័ោបាល

	បៀនាះ	�ួងចិតត	�ំ��	បាន	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	�នះន់	បៀ�កាន់	កូនៗ	រ័�សុ់	�ំ��	 	។	�ំ��	បាន	�ឹង

ថា	បៀ�ើមី�	�សុឡាញ់	ព័ួកបៀគឺ	�ូចជា	�ទំង់	�សុឡាញ់	ព័ួកបៀគឺ	មានន័យ	ថា

�តូវួ	បៀ�ើើ	ការ័ផ្ទាាសុ់�ដ�រ័	�ួះៗ	 	។	ច�បៀ�ះ	�ទំង់	បៀសុចកដ�	�សុឡាញ់	មិនខែមន	ជា

វួិ��សា�សុត	មួយ	បៀនាះ	បៀទំ—វា	គឺឺ	ជា	ការ័ជិ�រ័ុញ	ចិតត	ខែ�ល	�ណាោល	ឲ្យយ	�ទំង់	បៀ�ើើ

អិើ�ៗ	�គឺ�់	យ៉ាាង	 	។	�ទំង់	បាន	មាន	�ព័ះ�នះ�ល	ថា	�ទំង់	ព័ុ�	បាន	«	 	បៀ�ើើ	ការ័ណិ៍

ណា	បៀ�ើយ	បៀលើក	ខែលង	ខែត	ការ័ណិ៍	បៀនាះ	មាន	��បៀយ៉ាជិន៍	�ល់	មនុសុស	បៀលាក	

តីិត	�ទំង់�សុឡាញ់	មនុសុស	បៀលាក	�ល់	បៀមួុះ	 	»	(	 	ន�ទៃហុើទំ�២	២៦:២៤	 	)	 	។

		ការ័ទំុកចិតត	បៀលើ	សុមតិភាព័	រ័�សុ់	�ព័ះអិងី	សុបៀ�ងាាះ	បៀ�ើមី�	បៀ�ើើ	កិចូការ័ 

	រ័�សុ់	�ទំង់	(	 	សុូមបៀមើល	ន�ទៃហុើទំ�២	២៧:២០	 	)	បាន	អិនុញ្ញាាត	ឲ្យយ	�ំ��

បៀផ្ទាៅត	បៀ�បៀលើ	ការ័�សុឡាញ់	កូនៗ	រ័�សុ់	�ំ��	បៀហុើយ	�ខែងើរ័	ការ័សុបៀ�ងាាះ	បៀ�

�ព័ះអិមាាសុ់	វួិញ	 	។	វា	មិន	មានន័យ	ថា	លះ�ង់	ការ័ព័ោយ៉ាម	ជិួយ	ព័ួកបៀគឺ

បៀនាះបៀទំ	�ុុខែនត	បៀព័លខែ�ល	ការ័�សុឡាញ់	ព័ួកបៀគឺ	កាាយ	ជា	កមាា�ង	ជិ�រ័ុញ

ព័�បៀ�កាយ	ការ័�បា�សុ័យ	ទាំក់	ទំងរ័�សុ់	�ំ��	ជាមួយ	ព័ួកបៀគឺ	បៀនាះ	វា	បាន

ផ្ទាាសុ់�ដ�រ័	រធើ�ៀ� 		ខែ�ល	�ំ��	បាន	�បា�សុ័យ	ទាំក់ទំង	 	។

		�ំ��	បាន	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	បៀមើលបៀ�ើញ	ព័ួកបៀគឺ	កន�ង	ទំសុសនៈបៀផ្ដសង	មួយ	 	។	�ំ��	បាន

ចាំ�់	បៀផ្ដដើម	បៀផ្ទាាត	បៀ�បៀលើ	ភាព័ខាា�ង	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	និង	បៀទំព័បៀកាសុលយ	រ័�សុ់

ព័ួកបៀគឺ	បៀហុើយ	បាន	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	បៀ�ើញ	ថា	ព័ួកបៀគឺ	ជា	មនុសុស	បៀ�រ័បៀព័ញ	បៀ�យ	កដ�

�សុឡាញ់	សុ�ី�រ័សុ	ឆ្នាំាតទៃវួ	និង	លអ	យ៉ាាង	ណា	 	។

		សាាម��ំ��	និង	�ំ��	បាន	សាៅ�់	បៀ�ចើន	បៀហុើយ	និយ៉ាយ	តិច	វួិញ	 	។	បៀយើង	បាន

សុួរ័	សុ�ណិួរ័	អិ�ព័�	ជិ�វួិត	ព័ួកបៀគឺ	និង	ច�ណា�់	អារ័មមណិ៍	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	 	។	ជិ�នួសុ

ឲ្យយ	ការ័វួិនិច័័យ	បៀយើង	�ងាាញ	ព័�	ការ័ចង់�ឹង	ចង់	ឮ	វួិញ	 	។	បៀយើង	បាន	ជិ�នួសុ

ការ័រ័ិះគឺន់	និង	ការ័�កចិតត	ជាមួយ	នឹង	ការ័�ងាាញ	បៀសុចកដ�	�សុឡាញ់	វួិញ	

បៀហុើយ	កូនៗ	រ័�សុ់	បៀយើង	អាច	ទំទំួល	អារ័មមណិ៍	ថា	វា	បៀសាាះ�តង់	 	។

		ផ្ដះះ	រ័�សុ់	បៀយើង	បាន	កាាយ	ជា	កខែនួង	ខែ�ល	ព័ួកបៀគឺ	អាច	មាន	អារ័មមណិ៍

ទៃន	បៀសុចកដ�	�សុឡាញ់	និង	ការ័ទំទំួល	យក	 	។	ព័ួកបៀគឺ	បាន	��់	លាក់បា�ង

បៀរ័ឿងរាុវួ	ព័�	បៀយើង	បៀហុើយ	បាន	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	បៀសាាះ�តង់	បៀហុើយ	បៀ�ើក	ច�ហុរ័	អិ�ព័�	អិើ�ៗ	ខែ�ល	ក�ព័ុង	បៀកើតបៀ�ើង

បៀ�កន�ង	ជិ�វួិត	ព័ួកបៀគឺ	 	។	បៀយើង	បាន	មាន	ភាព័	សុនិទំធសាំល	គាំ	កាន់ខែត	ខាា�ង	 	។

		�គឺួសារ័	បៀយើង	បៀ�ខែត	�នត	�ិត��	រ័ីកចបៀ�មើន	�ុុខែនត	កូនៗ	បៀយើង	រ័ីករាយ	នឹង	ការ័មក	បៀលង	ផ្ដះះ	បៀយើង	 

និង	ច�ណាយ	បៀព័ល	ជាមួយ	បៀយើង	ឥ��វួ	បៀនះ	 	។	ព័ួកបៀគឺ	មាន	អារ័មមណិ៍	ថា	មាន	សុុវួតិិភាព័	ច�បៀ�ះ 

វួតតមាន	បៀយើង	បៀហុើយ	តាមរ័យៈ	បៀសុចកដ�	�សុឡាញ់	រ័�សុ់	បៀយើង	ព័ួកបៀគឺ	អាច	ទំទំួល	អារ័មមណិ៍	ព័�	បៀសុចកដ�

�សុឡាញ់	រ័�សុ់	�ព័ះ	ច�បៀ�ះ	ព័ួកបៀគឺ	 	។	�ំ��	មិន	�ឹង	ថា	ព័ួកបៀគឺ	នឹង	�ត��់	មក	រ័ក	អិើ�ៗ	ខែ�ល	ព័ួកបៀគឺ	�តូវួបាន

�បៀ�ងៀន	បៀព័ល	បៀ�	បៀកមងៗ	បៀ�កន�ង	ជិ�វួិត	បៀនះ	ខែ�រ័	ឬ	បៀទំ	�ុុខែនត	�ំ��	�ឹង	ថា	ព័ួកបៀគឺ	សុិិត	បៀ�កន�ង	�ព័ះហុសុដ	រ័�សុ់

�ព័ះអិងី	សុបៀ�ងាាះ	 	។		◼ 

   អ៊ិុក និិពីនិធ រស់ ធើ� រ�ឋ យូថាហ៍ ស.រ.អា.   ។

អំើី ដែ�ល �ន �ួយុ ខើ��

 ��អំធំិសាាន
��អំងើ� មេ�ើ�ូី ឲ្យយ �ួងចិតូេ ខើ�� ផ្ទាាស់�ី��

 ទ្ធសសនៈវិស័យុ
មេ�ើលមេ�ើញ ក�នៗ ខើ�� កុ�ង ពុនលឺ 

មេផុសង �ួយុ

មេសចកេី �សឡាញ់
កុ��គ្នាន់ដែតូ និយ៉ាយុ—សាា�់

 ��ទ្ធុកចិតូេ
កិចុខិតូខ� ��ស់ ខើ�� ជា នៃ��� 

ជា�ួយុ នឹង �ពុះ



៤០ លីអាហូ�ណា

             មេយុើ
ង	ទាំ�ងអិស់ុ	គំា	ជួិ�	បៀរ័ឿង	លអ	និង	អា�កក់	បៀ� 

កន�ង	ជិ�វិួត	រ័�ស់ុ	បៀយើង	�ុុខែនត	បៀ�	ឆំ្នាំ�	២០១៣	 

ជាពិ័បៀសុសុ	គឺឺជា	ឆំ្នាំ�	�៏	ពិ័បាក	សុ�មា�់	�គួឺសារ័	បៀយើង	 	។ 

	បៀយើង	បាន	ជួិ�	នូវួ	�ទំពិ័បៀសា�ន៍	ខែ�ល	មិន	បាន	រំ័ពឹ័ង	ទុំក

	បៀ�យ	�តូវួការ័	ជួិសុជុិល	ផ្ដះះ	និង	យ៉ានយនត	ខែ�ល	�តូវួ	អិស់ុ

�បាក់	យ៉ាាង	បៀ�ចើន	 	។	សាាម�	�ំ��	រុាយអិិន	បាន	បាត់�ង់

	ការ័ងារ័	បៀហុើយ	កូន	��ុសុ	បៀ�	រ័�ស់ុ	បៀយើង	បាន	បៀកើត	មក

	ជាមួយ	នឹង	�ញ្ញាា	នានា	បៀហុើយ	�តូវួ	ច�ណាយ	បៀព័ល	ព័�រ័��

	សុបាៅហ៍ុ	បៀ�កន�ង	មនះ�រ័	ព័ោបាល	ទាំរ័ក	បៀទំើ�	នឹង	បៀកើត	ខែ�ល

	មាន	សាានភាព័	�ៃន់�ៃរ័	 	។	�ំ��	ក៏	មាន	ការ័ល�បាក	ជាមួយ 

	នឹង	ជិ�ងឺ	បាក់ទឹំកចិតត	បៀ�កាយ	សុ�មាល	កូន	ផ្ដងខែ�រ័	 	។	 

សាានភាព័	ទាំ�ងអិស់ុ	បៀនះ	រួ័ម	នឹង	ការ័បៀ�ើើ	ជា	ឪពុ័កមាៅយ	�ល់

	កូន	តូចៗ	�ួន	នាក់	បាន	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	បៀយើង	មាន	ភាព័តានតឹង	ទាំ�ង

ខាង	ខែផ្ដនក	ហិុរ័�ញវួតិ�	និង	ខាង	ផួ្ដ�វួចិតត	 	។

		រាុយអិិន	រ័កបាន	ការ័ងារ័	ថ្មម�	�ុុខែនត	គាត់	បៀ�ើើការ័	ជា	បៀ�ចើន

បៀមាាង	បៀហុើយ	�តូវួ	បៀ�	បៀ��	�កុង	មដងៗ	ជា	បៀ�ចើន	សុបាៅហុ៍	 	។	 

កូន��ុសុ	អាយុ	�បា�	ឆ្នាំំ�	រ័�សុ់	បៀយើង	បៀវួសុល�	បាន	ចាំ�់

បៀផ្ដដើម	មាន	ការ័ថ្ម�់បារ័មភ	អិ�ព័�	ការ័	ខែ�ល	បាា	គាត់	បៀ�	បាត់

ជា	ញឹកញ៉ា�់	 	។	គាត់	ភាាក់	បៀ�ចើន	�ង	បៀ�	បៀព័ល	យ�់

បៀ�យសារ័	សុុ�ិន	អា�កក់	 	។

		សាច់	ញ៉ាតិ	រ័�សុ់	បៀយើង	បាន	ជិួយ	គា��ទំ	�ំ��	បៀព័ល 

ព័ួកបៀគឺ	អាច	បៀ�ើើ	បាន	�ុុខែនត	ភាគឺ	បៀ�ចើន	��ផ្ដុត	�ំ��	បៀ�ខែត 

មាន	អារ័មមណិ៍	ហុត់បៀនឿយ	បៀហុើយ	ឯបៀកា	 	។	�ំ���ឹង	ថា	 

�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	�សុឡាញ់	បៀហុើយ	�តាសុ	�ឹង	ព័�	�គឺួសារ័ 

�ំ��	�ុុខែនត	�ំ��	បាន	មាន	អារ័មមណិ៍	�ូច	ជា	បៀយើង	ក�ព័ុង	ខែត

លង់ទំឹក	 	។

		បៀ�	រ័បៀសុៀល	មួយ	បៀព័ល	រាុយអិិន	បៀ�	បៀ�ើើការ័	បៀ�� 

�កុង	�ំ��	បាន	បៀ�ើក	ឡាន	�ឹក	កូន	�ំ��	បៀ�ផ្ដះះ	ព័�	សាលា	 

បៀហុើយ	បាន	អិ�ិសាាន	ជា	ខាា�ង	បៀ�ើមី�	សុូម	ជិ�នួយ	 	។	 

បៀ�កាយ	មក	បៀ�	យ�់	បៀនាះ	អិនក	ជិិតខាង	�ំ��	�ិន��	 

បាន	បៀគាះទាំារ័	ផ្ដះះ	បៀយើង	 	។	គាត់	បាន	�ឹង	ព័�	សាានភាព័ 

រ័�សុ់	បៀយើង	បៀហុើយ	បាន	សុួរ័	ថា	�ំ��	មាន	សុុ�ទំុកខ	យ៉ាាងណា

ខែ�រ័	 	។	�ំ��	ព័ុ�	មាន	��ណិង	រ័អិំូរ័ទាំ�	�ក់	គាត់	បៀទំ	បៀហុើយ 

គាត់	គឺឺ	ជា	មនុសុស	ចុងបៀ�កាយ	ខែ�ល	�ំ��	នឹង	សុូម	ជិ�នួយ	 	។	 

សាាម�	គាត់	��ិនថ្ម៍	បាន	��យុទំធ	នឹង	មហារ័ីក	អិសុ់	�ួន 

ឆ្នាំំ�	កនួង	មក	បៀនះ	 	។

		�ំ��	បាន	�បា�់	�ិន��	ថា	�ំ��	មិន	អិ�បៀទំ	�ុុខែនត	គាត់	បាន

សុួរ័	�ំ��	មដង	បៀទំៀត	បៀ�យ	បៀសាាះសុរ័	 	។	�ំ��	បាន	បៀ�ើក	�ួងចិតត

�បា�់	គាត់	ទាំ�ង	ទំឹក	ខែភនក	ព័�	ការ័ល�បាក	រ័�សុ់	�ំ��	 	។	បៀព័ល

�ំ��	�បា�់	គាត់	អិ�ព័�	ការ័ថ្ម�់	បារ័មភ	រ័�សុ់	បៀវួសុល�	និង	សុុ�ិនត

អា�កក់	គាត់	បានសុួរ័	ថា	បៀ�ើ	�ំ��	ចង់	ឲ្យយ	��ិន	��សុិទំធិព័រ័	�ល់

បៀវួសុល�	ឬបៀទំ	 	។

		មួយ	សុនះ�ះ	បៀ�កាយ	មក	�ិន��	��ិនថ្ម៍	និង	កូន 

��ុសុ	ចីង	រ័�សុ់	ព័ួកគាត់	ទៃថ្មសុុន	បាន	មក	�ល់	មាត់

ទាំារ័	បៀយើង	បៀ�កន�ង	សុ�បៀលៀក	���ក់	�ព័ះវួិហារ័	 	។	��ិនថ្ម៍

ទំន់បៀ�ាយ	 	។	�ំ��	�បាក�	ណាសុ់	ថា	គាត់	បាន	��មូល

កមាា�ង	ទាំ�ងអិសុ់	ខែ�ល	គាត់	មាន	បៀ�ើមី�	មក	ផ្ដះះ	បៀយើង	 	។	 

គាត់	បាន	��សុិទំធ	ព័រ័	បៀវួសុល�	បៀហុើយ	ទៃថ្មសុុន	បាន

��សុិទំធិព័រ័	�ល់	�ំ��	 	។

		បៀ�	ទៃថ្មៃ	បៀនាះ	�ិន��	��ិនថ៍្ម	និង	ទៃថ្មសុុន	គឺឺជា 

គឺ�រូ័	�៏	ពិ័ត	ទៃន	ការ័ផ្ដដល់	ការ័ងារ័	�បៀ�មើ	�ូចជា	�ព័ះ�គឺ�សុះ	 	។	 

ពួ័កគាត់	បាន	ទុំក	ការ័សាកលីង	រ័�ស់ុ	ពួ័កគាត់	មួយ 

ខែ�ក	បៀ�ើម �ី	ផ្ដដល់	បៀសុចកដ�	�សុឡាញ់	និង	ការ័អាណិិត 

	អាសូុរ័	�ល់	បៀយើង	បៀ�យ	បៀសាាះសុរ័	 	។	�ំ��	មាន	អារ័មមណ៍ិ 

ថា	មាន	ព័រ័ជ័ិយ	ខែ�ល	�ព័ះវួរ័�ិតាសួុគ៌ឺ	បាន	បៀឆួ្លើយ	ត� 

	ការ័អិ�ិសាាន	រ័�ស់ុ	�ំ��	តាម	រ័បៀ�ៀ�	បៀនះ	 	។	��ិនថ៍្ម	បាន	សាា�់

	ព័�រ័	សុបាៅហ៍ុ	បៀ�កាយ	មក	 	។

		បៀ�	ទៃថ្មៃ	បៀនាះ	បៀ�	កន�ង	ផ្ដះះ	រ័�សុ់	បៀយើង	��ិនថ្ម៍	បាន 

�រ័	ជា	សាកស�	មាំក់	រ័�សុ់	�ព័ះ	តាមរ័យៈ	ការ័អិនុវួតត 

�ព័ើជិិតភាព័	បៀ�យ	សុុចរ័ិត	(	 	សុូមបៀមើល		មុូសាយ	 

១៨:៩		 	)	 	។	ច�បៀ�ះ	�ំ��	វា	ព័ិសុិ�ឋ	ខែ�ល	ការ័ងារ័	�បៀ�មើ	រ័�សុ់

គាត់	�ល់	�គឺួសារ័	បៀយើង	ជា	ទំបៀងើើ	ចុងបៀ�កាយ	��ផ្ដុត	មួយ	បៀ�

បៀលើ	ខែផ្ដន��	បៀនះ	 	។		◼ 

 �ច
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ស់�ទេឡង �ួក បរិស់ំ�ធ នៃថ្មងៃ ចូំងទេគ្រួកាយ

ធើ� នៃ�ង ធើនាះ �ិនិក្រដ្ឋា ក្រ�ិនិ�៍ និិង នៃ�សំនិ �ឺជា �ំរូ �៏ ពីិត់ នៃនិ ការផ្ដដល់ ការងារ �ធើក្រម្មើ �ូចជា ក្រពីះក្រ�ីសទ   ។

 ពុួកគ្នាតូ់ �ន ទ្ធុក ��សាកលូង ��ស់ ពុួកគ្នាតូ់ �ួយុ ដែ�ក
   មេដាយុ ណាតាលី ច�នស៍ ��ឋ យុ�ថាហូ៍ ស.�.អា.  



 ដែខ កកកដា ឆ្នាំំ� ២០២០ ៤១

     ជា	បៀ�ចើន	ឆ្នាំំ�	មក	បៀហុើយ	�ំ��	បាន	ចូល	កងទំ័ព័	អាកាសុ

សុហុរ័�ឋ	អាបៀមរ័ិក	បៀ�ើមី�	�បៀ�មើ	��បៀទំសុ	�ំ��	 	។	មិន

យូរ័	�ុុនាាន	�ំ��	បាន	បៀ�	ជិ�រ័ុំ	ហាត់	ទាំហាន	បៀ�	រ័�ឋ	តិចសាសុ	 

សុ.រ័.អា.	 	។	បៀព័លបៀវួលា	កនួង	បៀ�	យ៉ាាង	យឺត	កាល	ខែ�ល

�ំ��	តសុំូ	នឹង	ការ័ណិ៍	ជា	បៀ�ចើន	ខែ�ល	�មមតា	មាន	បៀ�	ជិ�រ័ុំ	ហាត់

ទាំហាន	 	។

		ទៃថ្មៃ	មួយ	�ំ��	បាន	ចូលរ័ួម	ការ័	��ជិុ�	��	មួយ	ខែ�ល 

មាន	ទំ័ព័អាកាសុ	ជាង	២០០	នាក់	ខែ�ល	ក�ព័ុង 

បៀ�កន�ង	ការ័ហុើឹកហាត់	�ូច	�ំ��	ខែ�រ័	 	។	ការ័��ជិុ�	បាន 

ចាំ�់បៀផ្ដដើម	ជាមួយ	នឹង	�គឺូ	�ងើឹក	មាំក់	រ័�សុ់	បៀយើង— 

ខែ�ល	ជា	�មមតា	គាត់	ខែ�សុក	ខាា�ងៗ	បៀហុើយ	�នាា� 

�បៀនាាក—ខែ�សុក	បៀ�ើង	ថា	«	 	បៀតើ	មាន	នរ័ណា	មាំក ់

ជិ�ទាំសុ់	នឹង	រ័បៀ�ៀ�	ខែ�ល	�ំ��	��បៀណិើរ័ការ័ណិ៍	អិើ�ៗ	បៀ� 

ទំ�បៀនះ	បៀទំ	 	?	 	»

		�បាក�	ណាសុ់	ព័ុ�	មាន	នរ័ណា	មាំក់	ហាាន	បៀឆ្លួើយ	បៀទំ	 

�ុុខែនត	គឺួរ័	ឲ្យយ	ភាាក់	បៀផ្ដអើល	�ុរ័សុ	វួ័យ	បៀកមង	មាំក់	បាន	បៀលើក	ទៃ�

គាត់	បៀ�ើង	 	។

		�គឺូ�ងើឹក	បៀនាះ	បាន	ខែ�សុក	ថា	«	 	ទំ័ព័អាកាសុ	

បៀ�កាក�រ័	បៀ�ើង	 	!	 	»	«	 	បៀតើ	ឯង	ជិ�ទាំសុ់	នឹង	អិើ�	 	?	 	»

		បៀយើង	ទាំ�ងអិសុ់	គាំ	បាន	��ឹង	សាៅ�់	បៀព័ល	ខែ�ល	�ុរ័សុ

វួ័យ	បៀកមង	បៀនាះ	បាន	��កាសុ	យ៉ាាង	ឮៗ	ថា	«	 	�ំ��	ជិ�ទាំសុ់	នឹង

បៀលាក	បៀ��ើ	�ព័ះនាម	រ័�សុ់	�ព័ះអិងី	សុបៀ�ងាាះ	រ័�សុ់	�ំ��	បៀ�យ

ឥត	បាន	ការ័	 	។	វា	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	�ព័លឹង	�ំ��	�ឺ	ចាំ�់	 	។	�ំ��	សុូម	ឲ្យយ

បៀលាក	��ិ�់	វា	 	»	 	។

		�នះ�់	បៀនាះ	ខែ��	ជា	សាាត់	�ជា�	 	។	�គឺូ�ងើឹក	បៀនាះ 

	បាន	សុមួឹង	បៀ�	គាត់	បៀហុើយ	�នាា�់	មក	បាន	សុួរ័គាត់

ថា	គាត់	បៀ�	សាសុនា	អិើ�	 	។	ទំ័ព័	អាកាសុ	�៏	កាាហាន	បៀនះ

បាន	និយ៉ាយ	បៀ�យ	បៀមាទំនភាព័	ថា	«	 	�ំ��	គឺឺ	ជា	សុមាជិិក

ទៃន	សាសុនាច�ក	ទៃន	�ព័ះបៀយសុំូវួ	ទៃន	ព័ួក�រ័ិសុុទំធ	ទៃថ្មៃ	ចុង

បៀ�កាយ	 	!	 	»

		�គឺូ�ងើឹក	បៀនាះ	បាន	អិរ័គឺុណិ	�ល់	ទំ័ព័អាកាសុ 

បៀនាះ	សុ�មា�់	ភាព័កាាហាន	រ័�សុ់	គាត់	កន�ង	ការ័ហាាន 

និយ៉ាយ	បៀ�ើង	បៀហុើយ	ការ័��ជិុ�	បៀនាះ	បាន	�នត	បៀ�	បៀទំៀត	 	។	 

ទំបៀងើើ	បៀនាះ	មាន	ឥទំធិព័ល	យ៉ាាង��បៀ�ង	ច�បៀ�ះ	�ំ��	 	។	�ំ��	បាន

គឺិត	ជា	ញឹកញ៉ា�់	ថា	�ំ��	ចង់	មាន	ភាព័កាាហាន	�ូបៀចាំំះ	�ូច

ជា	ទំ័ព័អាកាសុ	បៀនាះ	ខែ�រ័	 	។

		�នាា�់	ព័�	ជិ�រ័ុំ	ហាត់	ទាំហាន	និង	ការ័���ក់���ុន 

ខែផ្ដនក	បៀវួជិើសា�សុត	�ំ��	�តូវួបាន	ចាំត់តា�ង	ឲ្យយ	បៀ�	�នាាយ

កងទំ័ព័	អាកាសុ	បៀ�	រ័�ឋ	�ូ��រាុ�ូ	សុ.រ័.អា.	 	។	ទៃថ្មៃ	មួយ 

�ំ��	បាន	ទំទំួល	សុ��ុ�ត	ព័�	�ង��ុសុ	ចីង	�ងអសុ់	រ័�សុ់	�ំ�� 

ខែ�ល	�រ័បៀជិើង	បៀ�	��បៀទំសុ	ហុើ�ល�ព័�ន	 	។	គាត់	បាន 

ចូល	កងទំ័ព័	អាកាសុ	��ខែហុល	មួយ	ឆ្នាំំ�	មុន	�ំ��	ចូល	 	។	 

គាត់	បាន	�បា�់	�ំ��	ថា	គាត់	បាន	ចូល	ជា	សុមាជិិក

សាសុនាច�ក	បៀហុើយ	គាត់	ចង់	ឲ្យយ	�ំ��	ជិួ�	នឹង	ព័ួក	អិនក

ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	សាសុនា	 	។	ភាាមៗ	បៀនាះ	�ំ��	បាន	នឹកបៀ�ើញ

ព័�	�ទំព័ិបៀសា�ន៍	បៀ�កន�ង	ជិ�រ័ុំ	ហាត់	ទាំហាន	ជាមួយ	នឹង

ទំ័ព័អាកាសុ	�៏	កាាហាន	បៀនាះ	 	។	ភរ័ិយ៉ា	�ំ��	និង	�ំ��	បាន	ជិួ� �ច
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នឹង	ព័ួក	អិនក	ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	សាសុនា	បៀហុើយ	មិន	យូរ័	�ុុនាាន

បៀយើង	បាន	ទំទំួល	�ុណិយ	�ជិមុជិ	ទំឹក	 	។

		ព័�រ័��	ខែ�	បៀ�កាយ	មក	�ំ��	បាន	ឲ្យយ	ព័ួក	អិនក	ផ្ដសព័ើផ្ដាយ

សាសុនា	ជិួ�	នឹង	�អ�ន��ុសុ	�ំ��	 	។	គាត់	និង	ភរ័ិយ៉ា	គាត់

បាន	ទំទំួល	�ុណិយ		�ជិមុជិ	ទំឹក	ផ្ដងខែ�រ័	 	។	ឥ��វួ	បៀនះ	 

�ង�អ�ន	��ុសុ	�ំ��	និង	�ំ��	មាន	កូន	បៀ�	ជា	បៀ�ចើន	នាក់	 	។	 

បៀយើង	ទាំ�ងអិសុ់	គាំ	�សុឡាញ់	�ព័ះអិមាាសុ់	និង	សាសុនា

ច�ក	រ័�សុ់	�ទំង់	 	។

		�ំ��	មិន	សាាល់	បៀ�ាះ	រ័�សុ់ទំ័ព័អាកាសុ	�៏	កាាហាន 

បៀនាះ	បៀទំ	 	។	�ំ��	មិន	ខែ�ល	បាន	ជិួ�	គាត់	មដង	បៀទំៀត	បៀ�ើយ	 

�ុុខែនត	�ំ��	នឹង	មាន	អិ�ណិរ័គឺុណិ	�៏	អិសុ់កលី	ជានិចូ	សុ�មា�់

ភាព័កាាហាន	រ័�សុ់	គាត់	បៀ�ើមី�បៀ�កាក�រ័	សុ�មា�់	អិើ�

ខែ�ល	គាត់	បៀជិឿ	 	។		◼ 

ពីំំ មានិ និរណា មាំក់ ហ៊ាានិ ធើ�ើើយ និឹង ក្រ�ូ�ងើឹក ទាំហ៊ានិ ធើនាះធើទ �ូំដែនិេ �ួរ ឲ្យយ ភាាក់ ធើផ្ដអើល �ំរស វិ័យ ធើកមង មាំក់ បានិ ធើលើក នៃ� គាត់់   ។

 ទ្ធ័ពុ អា�ស �៏ �ា�ន
   មេដាយុ មេវន   ដែអំល ដែ�ូល ��ឋ មេៅ �ក�តា ស.�.អា.  



៤២ លីអាហូ�ណា

     �ី
ខែ�	មុន	បៀព័ល	�ន	�ល់	អាយុ	២១	ឆ្នាំំ�	�ំ��	បាន	ទំទំួល	�ុណិយ	�ជិមុជិ	ទំឹក	ជាមួយ 

�ង�សុ�	�ំ��	មាៅយ	�ំ��	និង	កម�យ	��ុសុ	អាយុ	�បា���	ឆ្នាំំ�	រ័�សុ់	�ំ��	 	។	�ុុនាាន		ឆ្នាំំ�		មក		បៀនះ	 

បៀយើង	បាន	បៀតាង	ជា�់	នឹង	��ណិឹងលអ	បៀទាំះ	បៀយើង	មាន	ឧ�សុគឺី	នានា	កដ�	 	។

		បៀព័ល	សាាម�	�ំ��	និង	�ំ��	បៀរ័ៀ�ការ័	បៀយើង	បាន	បៀ�ដជាា	ចិតត	ថា	នឹង	�នត	សុកមម	បៀ�កន�ង	សាសុនា

ច�ក	 	។	បៀព័ល	បៀយើង	មាន	កូន	 

សាាម�	�ំ��	និង	�ំ��	��ឹងខែ��ង	បៀ�ើមី� 

បៀ�ើើ	ជា	ឪព័ុក	មាៅយ	លអ	បៀហុើយ

�បៀ�ងៀន	��ណិឹងលអ	បៀ�កន�ង	ផ្ដះះ

រ័�សុ់	បៀយើង	 	។

		ទៃថ្មៃ	មួយ	�ំ��	បាន	ចូលរ័ួម

សុននិសុ�ទំ	មួយ	ជាមួយ	កូន	�សុ�

អាយុ	មួយ	ឆ្នាំំ�	រ័�សុ់	�ំ��	 	។	បៀ�	កន�ង

សុននិសុ�ទំ	បៀនាះ	ព័ួក	ចិតសុិ�	��ចាំ�

ត��ន់	មាំក់	បាន	និយ៉ាយ	អិ�ព័�	ការ័

ទំទំួល	�ុសុ�តូវួ	រ័�សុ់	ឪព័ុក	មាៅយ

កន�ង	ការ័�បៀ�ងៀន	��ណិឹងលអ	�ល់

កូនបៀ�	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	 	។	�នាា�់

មក	បៀលាក	បាន	បៀ�ើើ	ការ័សុនោ

មួយ	ខែ�ល	បាន	មាន	ឥទំធិព័ល

យ៉ាាង	��បៀ�ង	បៀលើ	�ំ��	 	។	បៀលាក	បាន

មាន	��សាសុន៍	 	៖	«	 	�នាា�់	ព័�

អិើ�ៗ	ខែ�ល	អាច	បៀ�ើើ	បៀ�ើមី�	�បៀ�ងៀន

��ណិឹងលអ	បៀនាះ	��សុិនបៀ�ើ	កូន	ណា	មាំក់	រ័�សុ់	អិនក	ចាំកបៀចញ	ព័�	សាសុនាច�ក	ព័ួកបៀគឺ

នឹង	បៀ�ខែត	ទំទំួល	ព័រ័	បៀ�យសារ័	ការ័ចងចាំ�	ព័�	ការ័ណិ៍	ទាំ�ងឡាយ	ខែ�ល	ព័ួកបៀគឺ	បាន	�ក

ព័ិបៀសា�ន៍	បៀ�	ផ្ដះះ	 	»	 	។

		�កយ	សុមដ�	រ័�សុ់	ព័ួកចិតសុិ�	��ចាំ�	ត��ន់	បៀនាះ	បាន	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	�ំ��	បៀ�រ័បៀព័ញ	បៀ�យ	បៀសុចកដ�

សុងឹឹម	បៀ�យសារ័	�ំ��	មាន	កម�យ�សុ�	និង	កម�យ	��ុសុ	ខែ�ល	បាន	ចាំកបៀចញ	ព័�	សាសុនា

ច�ក	 	។	ជា	បៀ�ចើន	ឆ្នាំំ�	បៀ�កាយ	មក	កូន�សុ�	រ័�សុ់	�ំ��	ជា	កូន	អាយុ	មួយ	ឆ្នាំំ�	�ខែ�ល	ខែ�ល	�ំ��	បាន

��	បៀ�កន�ង	ទៃ�	អិ���ង	បៀព័ល	សុននិសុ�ទំ	បៀនាះ	នាង	បាន	ចាំកបៀចញ	ព័�	សាសុនាច�ក	បៀព័ល	នាង

	អាយុ	១៧	ឆំ្នាំ�	 	។	នាង	បាន	ជួិ�	នឹង	មនុសុស	មំាក់	ខែ�ល	ពុ័�	មាន	ទំ��នាាល់	រឹ័ងមា�	អិ�ព័�	��ណឹិងលអ	

បៀហុើយ	ព័ួកបៀគឺ	បាន	បៀរ័ៀ�ការ័	 	។	នាង	មិនខែ�ល	បៀ�	�ព័ះវួិហារ័	បៀទំ	តា�ង	ព័�	បៀនាះ	មក	 	។

		វា	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	�ំ��	�ឺចាំ�់	ណាសុ់	 	។	�ំ��	បាន	សុួរ័	�ួ�នឯង	មដង	បៀហុើយ	មដង	បៀទំៀត	ថា	�ំ��	បាន 

	បៀ�ើើ	អិើ�	�ុសុ	 	។	ឪព័ុក	នាង	និង	�ំ��	ខែតងខែត	ព័ោយ៉ាម	រ័កា	�ទំ��ញតតិ	បៀហុើយ	�បៀ�មើ	បៀ�កន�ង

សាសុនាច�ក	 	។	បៀយើង	�សុឡាញ់ 

	កូនៗ	បៀយើង	បៀហុើយ	ចង់	បាន	អិើ�	ខែ�ល 

	លអ	��ផ្ដុត	សុ�មា�់	ព័ួកបៀគឺ	 	។	�នាា�់	ព័� 

	�សុក់	ទំឹកខែភនក	អិសុ់	ជា	បៀ�ចើន	��ណិក់	

និង	សុ�ណិួរ័	ជា	បៀ�ចើន	បៀ�ទំ�	��ផ្ដ ុ

ត	បៀយើង	បាន	សុនមត់	ថា	កូនៗ	��	បៀហុើយ	 

ព័ួកបៀគឺ	អិនុវួតត	សុិទំធិ	បៀ�ជិើសុបៀរ័ើសុ	រ័�សុ់

ព័ួកបៀគឺ	បៀហុើយ	មិន	ខែតងខែត	បៀជិឿ	បៀលើ	អិើ�

ខែ�ល	ព័ួកបៀគឺ	�តូវួបាន	�បៀ�ងៀន	បៀ� 

ផ្ដះះ	បៀនាះ	បៀទំ	 	។

		ជា	អិកុសុល	អា�ហុ៍ព័ិ�ហុ៍

រ័�សុ់	កូន�សុ�	�ំ��	ខែ�កបាក់	បៀហុើយ	នាង

បៀ�ខែត	មិន	ចង់	�ត��់	មក	�ព័ះវួិហារ័

វួិញ	បៀទំ	 	។	អិើ�	ខែ�ល	�ំ��	អាច	បៀ�ើើ	គឺឺ	ចងចាំ�

ការ័សុនោ	បៀនាះ	ថា	នាង	នឹង	ចងចាំ�	 

បៀហុើយ	ទំទំួល	ព័រ័ជិ័យ	បៀ�យសារ័	ខែត

ការ័ណិ៍	ទាំ�ងឡាយ	ខែ�ល	នាង	�តូវួបាន

�បៀ�ងៀន	បៀ�	ផ្ដះះ	 	។

		�ំ��	�នត	អិ�ិសាាន	សុ�មា�់	កូន�សុ�	រ័�សុ់	�ំ��	 	។	�ំ��	�សុឡាញ់	នាង	អិសុ់	ព័�	�ួងចិតត	�ំ��	 

បៀហុើយ	វា	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	�ំ��	�ឺចាំ�់	ខែ�ល	បៀ�ើញ	នាង	ឃ្លាាត	ឆ្នាំាយ	ព័�	សាសុនាច�ក	 	។	�ុុខែនត	�ំ��	�ឹង	ថា	 

ថ្មើ�បៀ�ើ	�ំ��	មិន	លអ	ឥត	បៀខាាះ	កដ�	ខែត	ការ័ណិ៍	ទាំ�ងឡាយ	ខែ�ល	�ំ��	បាន	�បៀ�ងៀន	�ល់	នាង	គឺឺ	�តឹម�តូវួ	 

និង	ព័ិត	 	។	�ំ��	�ឹង	ថា	�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	យុតតិ�ម៌	បៀហុើយ	បៀ�រ័បៀព័ញ	បៀ�យ	កដ��សុឡាញ់	 

បៀហុើយ	ថា	�ទំង់	�ព័ះសុណាោ�់	�ល់	ការ័អិ�ិសាាន	រ័�សុ់	បៀយើង	 	។	បៀ�យ	គាាន	ការ័សុងស័យ 

បៀ�កន�ង	�ួងចិតត	�ំ��	�ឹង	ថា	��សុិន	បៀ�ើ	�ំ��	បៀ�ើើ	ខែផ្ដនក	រ័�សុ់	�ំ��	បៀនាះ	�ទំង់	នឹង	បៀឆ្លួើយ	ត�	បៀ�	កន�ង 

�គា	ខែ�ល	�ទំង់	បៀ�ើញ	ថា	�តឹម�តូវួ	 	។		◼ �ច
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កូនិក្រសី �ំ�ំ បានិ ឃ្លាំត់ ធើចញ ឆ្នាំាយ ពីី សាសនាចក្រក �ូំដែនិេ �ំ�ំ �ឹង ថា នាង និឹង ទទួល ពីរជិ័យ ធើដ្ឋាយ អ៊ិើីៗ ដែ�ល នាង ក្រត់ូវិបានិ
�ធើក្រងៀនិ អ៊ិំពីី �ំណឹឹងលអ   ។

 �� �ង់ ចា� ��សនា
   មេដាយុ វ័ណាះ �ុ�មេ�ណ្ឌូ មេ� ��សស ទ្ធី�កុង ស�ណ្ឌូរាុ ��មេទ្ធស �ិកសុីក�  



 ដែខ កកកដា ឆ្នាំំ� ២០២០ ៤៣

     ខើ��	បៀទំើ�	នឹង	ទំមាាក់	កូន	�សុ�	�ំ��	បៀ�	ផ្ដះះ	មិតតភកដិ	បៀព័ល	ខែ�ល	�ំ��

បាន	ទំទំួល	ទំូរ័សុព័ះ	ព័�	សាាម�	�ំ��	ចនណាថាន	 	។	គាត់

បាន	�បា�់	�ំ��	ថា	កូន��ុសុ	អាយុ	��់មួយ	ឆ្នាំំ�	រ័�សុ់	បៀយើង	 

ទៃអិ�ិន	�តូវួបាន	ឡាន	មួយ	�ុក	បៀព័ល	គាត់	និង	ចនណា

ថាន	ក�ព័ុង	បៀ�ើរ័	ឆ្លួង	ផ្ដួ�វួ	 	។

		អិនក	បៀ�ើក	ឡាន	បៀនាះ	បាន	�ត់	បៀឆ្លើង	បៀ�	មុ�	ចនណា 

ថាន	បៀហុើយ	មិន	បាន	បៀ�ើញ	បៀអិ�ិន	ក�ព័ុង	ជិិះកង់	គាត ់

បៀទំ	 	។	អិនក	បៀ�ើក	ឡាន	បៀនាះ	បាន	�ុក	ព័�	មុ�	កង់	រ័�សុ់	បៀអិ 

�ិន	 	។	គាត់	បៀហាះ	បៀ�បៀលើ	អាកាសុ	បៀ�ខែត	កាន់	កង ់

គាត់	ជា�់	បៀហុើយ	បាន	បៀបាក	កាល	គាត់	បៀ�នឹង	ច�បៀហុៀង

ឡាន	បៀព័ល	គាត់	ធាាក់	មក	បៀ�កាម	 	។	�នាា�់	មក	គាត់ 

ធាាក់	បៀ�បៀលើ	ផ្ដួ�វួ	បៀ�យ	មាន	កង់	គាត់	សុងើត់	បៀលើ	គាត់	 	។	 

អិរ័គឺុណិ	ណាសុ់	ខែ�ល	គាត់	�ក់	មួក	ការ័�រ័	 	។	អិនក 

បៀ�ើក	ឡាន	និង	មនុសុស	បៀផ្ដសងបៀទំៀត	បាន	��់	បៀ�ើមី�

ជិួយ	បៀព័លខែ�ល	ចនណាថាន	បាន	ទំូរ័សុព័ះ	បៀ�	រ័ថ្មយនត

សុបៀ�ងាាះ	�នាាន់	 	។

		មួយ	រ័ំបៀព័ច	បៀនាះ	គឺ�និត	និង	អារ័មមណិ៍	�ំ��	វួក់វួី	ខាា�ង

ណាសុ់	 	។	�ំ��	បាន	បៀ�ើក	ឡាន	យ៉ាាង	បៀលឿង	បៀ�	ផ្ដួ�វួ	��សុព័ើ

ខែ�ល	បៀ�គាះថាំក់	បាន	បៀកើត	បៀ�ើង	បៀនាះ	បៀ�យ	សុងឹឹម	ថា

អាច	បៀ�ទាំន់	រ័ថ្មយនត	សុបៀ�ងាាះ	�នាាន់	បៀ�ើមី�	�ំ��	អាច	បៀ�

ជាមួយ	នឹង	ទៃអិ�ិន	 	។

		�ំ��	បាន	គឺិត	ថា	នឹង	តទំល់	នឹង	អិនក	បៀ�ើក	ឡាន 

បៀនាះ	បៀ�យ	ក�ហុឹង	 	។	«	 	បៀតើ	អិនក	បៀ�ើក	ឡាន	បៀនាះ	ក�ព័ុង 

គឺិត	អិើ�	 	?	 	»	�ំ��	បាន	គឺិត	 	។	«	 	បៀតើ	បៀគឺ	�សុវួឹង	ខែមន	បៀទំ	 	?	បៀតើ 

បៀគឺ	ក�ព័ុង	បៀ��ើ	ទំូរ័សុព័ះ	ឬ	 	?	 	»	�ំ��	�ឹង	ខាា�ង	ណាសុ់	បៀហុើយ

ហុួសុ	ព័�	�ព័ួយ	បារ័មភ	បៀទំៀត	 	។	�ំ��	មិន	�ឹង	បៀទំ	ថា	ទៃអិ�ិន	�ឺ

�ុុណាះ	បៀនាះ	 	។

		បៀព័ល	�ំ��	មក	�ល់	កខែនួង	បៀកើត	បៀហុតុ	រ័ថ្មយនត	សុបៀ�ងាាះ

�នាាន់	បាន	បៀចញ	បាត់	បៀ�	បៀហុើយ	 	។	មាន	ខែត	ឡាន	�ុូល�សុ

ព័�រ័	និង	ឡាន	មួយ	បៀទំៀត	បាន	ចត	បៀ�	ខាង	ផ្ដួ�វួ	ខែ�ល	បៀ�	នឹង

កខែនួង	បៀកើត	បៀហុតុ	 	។	�សុត�	មាំក់	ខែ�ល	បៀមើល	បៀ�	បៀ�រ័បៀព័ញ

បៀ�យ	ទំុកខ	�ព័ួយ	បាន	�រ័	បៀ�	ខែកីរ័	ឡាន	បៀនាះ	 	។

�ំ��	បាន	បៀ�ើរ័	បៀ�កាន់	គាត់	បៀហុើយ	បាន	សុួរ័	ថា	«	បៀតើ	អិនក	

បាន	បៀ�ើញ	នរ័ណា	�ុក	កូន��ុសុ	�ំ��	បៀទំ	?	»

គាត់	បាននិយ៉ាយ	សាាត់	បៀសុៃៀម	ថា	«	�ំ��	បាន	បៀ�ើើ	»	។

		�ំ��	បាន	��បៀមើល	បៀមើល	�ួ�នឯង	ខែ�សុក	គឺ�ហុក	�ក ់

មនុសុស	ខែ�ល	មិន	�ើល់ខាាយ	ខែ�ល	បាន	បៀ�ើក	ឡាន	�ុក 

កូន	�ំ��	�ុុខែនត	បៀព័ល	�ំ��	បាន	ជិួ�	បៀ�យ	ផ្ទាាល់	មុ�	នឹង	អិនក 

បៀ�ើក	ឡាន	បៀនាះ	ភាព័អិវួិជិើមាន	បាន	រ័សាត់	បាត់	បៀ�	 	។	 

�ំ��	បាន	យ�	បៀហុើយ	ឱ�	គាត់	 	។	គាត់	បាន	សុូមបៀទាំសុ	 

បៀហុើយ	�ំ��	បាន	�បា�់	គាត់	ថា	អិើ�ៗ	នឹង	មិន	អិ�	បៀទំ	 	។	បៀ�កាយ 

មក	�ំ��	បាន	�ឹង	ថា	បៀនាះ	ជា	�កយ	�ូច	គាំ	ខែ�ល	ទៃអិ�ិន 

បាន	និយ៉ាយ	បៀ�កាន់	គាត់	ព័�មុន	�ុូល�សុ	មក	�ល់	 	។	 

បៀ�	ចុង	��ូ�់	ទៃអិ�ិន	បាន	ឆ្លួង	ផ្ដុត	បៀ�យ	�គាន់ខែត	មាន

សាំម	និង	ជា�	មួយ	ច�នួន	�ុុបៀណាះះ	 	។

		�ំ��	មាន	អិ�ណិរ័	គឺុណិ	ខែ�ល	បៀ��គា	�៏	សុ�ខាន់ 

ទៃ�កខែលង	បៀនាះ	�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	ជា	ទំ�	�សុឡាញ់	រ័�សុ់ 

បៀយើង	បាន	��ទាំនព័រ័	�ំ��	ឲ្យយ	មាន	កមាា�ង	បៀ�ើមី�	ផ្ដដល់	ការ័ 

អិត់បៀទាំសុ	ជិ�នួសុ	ឲ្យយ	ការ័សុអ�់	សុូមី�	ខែត	បៀព័ល	ខែ�ល 

�ំ��	មិន	បាន	ទំូលសុូម	�ល់	�ទំង់	 	។	�ំ��	�ឹង	ថា	�ទំង ់

�តាសុ�ឹង	ព័�	បៀយើង	បៀហុើយ	ខែតងខែត	��ទាំន	ជិ�នួយ 

រ័�សុ់	�ទំង់	�ល់	បៀយើង	 	។		◼ 
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�ំ�ំ បានិ ក្រ�ធើម្មើល ធើម្មើល �ើ�និឯង ដែក្រសក �ំហក ដ្ឋាក់ ម្មនិំសស ដែ�ល បានិ ធើ�ើក ឡានិ �ំក កូនិ �ំ�ំ ធើក្រកាយម្មក �ំ�ំ បានិ
ជិួ� ធើដ្ឋាយ �ាល់ ម្មំ� និឹង អ៊ិុក ធើ�ើក ឡានិ   ។

 «   ន�ណា មេ�ើក ឡាន �ុក ក�ន��ុស ខើ��   ?   »
   មេដាយុ មេសន�ដា �ូីតូធំី មេខតូេ អំនតា�ីយុ� ��មេទ្ធស �ណាដា  



36	 លីីអាហូូណា

 និមិិតិរូប នៃន
ការមែគ្រួបចូិតិ ទេជួឿ
របស់់ ទេយើង

		បៀ�ឯ	ព័ិ��	�ុណិយ	�ជិមុជិ	ទំឹក	 

បៀយើង	បៀ�ើើ	បៀសុចកដ�	សុញ្ញាា	បៀ�ើមី�	បៀលើក

�ក់	បៀលើ	�ួ�ន	បៀយើង	នូវួ	�ព័ះនាម	រ័�សុ់

�ព័ះ�គឺ�សុះ	 	។	រាល់�ង	ខែ�ល	បៀយើង

ទំទំួល	ទាំន	សា�កាមុង់	បៀយើង	រ័ំឭក

ចាំ�	បៀសុចកដ�សុញ្ញាា	រ័�សុ់	បៀយើង	 	។	បៀតើ

បៀយើង	បៀ�ើើ	បៀសុចកដ�	សុញ្ញាា	បៀ�ើមី�	ចងចាំ�	 

និង	បៀ�ើើ	អិើ�	�ួះ	បៀព័ល	បៀយើង	បៀលើក	�ក់

បៀលើ	�ួ�ន	បៀយើង	នូវួ	�ព័ះនាម	រ័�សុ់	�ទំង់	 	?	 

(	 	សុូម	បៀមើល		មុូសាយ	១៨:៨–៩	;	

បៀគាលលទំធិ	និង	បៀសុចកដ�សុញ្ញាា	 

២០:៧៧		 	)	 	។

ទេតើ អវី ជា សារស់�ខ្លាំន់ នៃន ទេឈាះះ មិួយ   ?

 គ្រួប�� នៃន
អ�ណ្ចូ

		ថ្មម�ៗ	បៀនះ	��ធាន	 

រ័័សុុល	អិិម	ណិិលសុុន	បាន	ទំទំូច

បៀយើង	ឲ្យយ	បៀ�	សាសុនាច�ក	តាម 

បៀ�ាះ	�តឹម�តូវួ	 	៖	សាសុនាច�ក 

ទៃន	�ព័ះបៀយសុំូវួ	�គឺ�សុះ	ទៃន	ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ 

ទៃថ្មៃ	ចុង	បៀ�កាយ	 	។	បៀលាក	បាន	សុនោ

ថា	អិ�ណាច	នឹង	ចាំក់	បៀ�សាច	បៀលើ	ព័ួក

�រ័ិសុុទំធ	កាល	ខែ�ល	បៀយើង	បៀ�ើើ	�ូបៀចាំំះ	 

(	 	សុូមបៀមើល	«	 	The Correct 
Name of the Church		 	»	
 Liahona			ខែ�	វួិច័ិកា	ឆ្នាំំ�	២០១៨	 

ទំ�ព័័រ័	៨៩	 	)	 	។	បៀតើ	មាន	អិើ�	�ួះ	ខែ�ល

�ង�អ�ន	អាច	បៀ�ើើ	បៀ�ើមី�	បៀ��ើ�បាសុ់ 

បៀ�ាះ	�តឹម�តូវួ	រ័�សុ់	សាសុនាច�ក

ឲ្យយ	បាន	កាន់ខែត	��បៀសុើរ័	បៀហុើយ 

ជិួយ	អិនក	បៀផ្ដសង	បៀទំៀត	ឲ្យយ	បៀ�ើើ	�ូចគា ំ

ខែ�រ័	បៀនាះ	 	?

 ការ�ិភាកា

  មេតូើ ��មេលើក យុក �ពុះនា� ��ស់ �ពុះ��ីសទ

ដាក់ មេលើ ខល�ន �ង�ូ�ន មេ�កុ�ង ���ិតូ និង

សក�មភាពុ ��ចា� នៃ�ៃ ��ស់ �ង�ូ�ន ���ុញ

�ង�ូ�ន ឲ្យយ �ាយុ ជា សិសស �ន់ដែតូ លូ

��ស់ �ទ្ធង់ យ៉ាាង ��ច មេ�ីច   ?

 សាកសី អ��ី
គ្រួ�ះគ្រួ�ីស់ី

		ព័ួកសាវួក	ជា	 

«	 	ព័ួក	សាកស�	ព័ិបៀសុសុ	អិ�ព័�	�ព័ះ	នាម

ទៃន	�ព័ះ	�គឺ�សុះ	បៀ�	បៀព័ញ	សុព័ើ	កន�ង

ព័ិភព័បៀលាក	 	»	(	 		បៀគាលលទំធិ	និង	 

បៀសុចកត�សុញ្ញាា	១០៧:២៣		 	)	 	។	

បៀយើង	អាច	បៀ�ើើ	ជា	សាកស�	អិ�ព័�	�ព័ះ�គឺ�សុះ

ផ្ដង	ខែ�រ័	 	។	បៀតើ	�ង�អ�ន	អាច	�រ័

ជាមួយ	នឹង	ព័ួក	ព័ោការ័ី	និង	សាវួក	 

បៀហុើយ	បៀ�ើើ	ជា	សាកស�	មាំក់	អិ�ព័�	�ព័ះនាម

ទៃន	�ព័ះ�គឺ�សុះ	�ល់	មនុសុស	បៀ�	ជិុ�	វួិញ

�ង�អ�ន	យ៉ាាង	�ូច	បៀមដច	 	?

 ���
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យុ
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 �

ូីច

ក្រោ��យព័�	ការ័ខែ��ចិតត	បៀជិឿ

រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	ព័ួក

សាសុន៍	បៀលមិន

�៏	បៀសាាះ�តង់	ចង់បាន	បៀ�ាះ	ថ្មម�	មួយ	បៀ�ើមី�

��ខែ�ក	ព័ួកបៀគឺ	ព័�	ព័ួកសាសុន៍	បៀលមិន	�ទៃទំ

បៀទំៀត	និង	បៀ�ើមី�	ជា	សុញ្ញាា	�ល់	ការ័ខែ��ចិតត

បៀជិឿ	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	�ល់	�ព័ះបៀយសុំូវួ�គឺ�សុះ	 	។		 

ព័ួកបៀគឺ	បាន	បៀ�	�ួ�នឯង	ថា	សាសុន៍	អាន់

ទៃត-	ន�ហុើ-	ល�ទៃហុ	(	 	សុូមបៀមើល		អាលមាា	 

២៣:១៦–១៧		 	)	 	។	បៀយើង	��ខែ�ក	�ួ�ន

បៀយើង	សុព័ើទៃថ្មៃ	បៀនះ	បៀ�យ		ការ័	យក	�ព័ះនាម

�ព័ះបៀយសុំូវួ	មក	�ក់	បៀលើ	�ួ�នបៀយើង	 	។

អាលមាា	២៣–២៩
នៃ�ៃ ទ្ធី ២៩ ដែខ �ិ�ុនា–នៃ�ៃ ទ្ធី ៥ ដែខ កកកដា
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 កូូរ័ីហុូរ័	ជា	អិនក	ទំទំឹង	នឹង	�ព័ះ�គឺ�សុះ

ខែ�ល	បាន	ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	«	 	ទាំសុ់

នឹង	�កយ	ព័ោករ័ណិ៍	ទាំ�ង	ឡាយ

ខែ�ល	បាន	ខែថ្មួង	បៀ�យ	ព័ួក	ព័ោការ័ី	អិ�ព័�	ការ័

យ៉ាង	មក	ទៃន	�ព័ះ	�គឺ�សុះ	 	»	(	 		អាលមាា	 

៣០:៦		 	)	 	។	គាត់	បាន	ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	ភាព័

មិនព័ិត	បៀផ្ដសងៗ	បៀទំៀត	បៀហុើយ	បាន	នា�	ឲ្យយ	 

«	 	�ខែងើរ័	ចិតត	មនុសុស	ជា	បៀ�ចើន	បៀចញ	 	»	 

(	 		អាលមាា	៣០:១៨		 	)	 	។

		សុូមី�	ខែត	ការ័ណិ៍	បៀនះ	បាន	បៀកើត	បៀ�ើង

ជាង	២០០០	ឆ្នាំំ�	កនួង	មក	បៀហុើយ

កដ�	ក៏	មនុសុស	ជា	បៀ�ចើន	បៀ�	សុព័ើទៃថ្មៃ	បៀនះ

ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	ព័�	ការ័ណិ៍	�សុបៀ�ៀង	គាំ	បៀនះ

ផ្ដងខែ�រ័	 	។	បៀតើ	បៀយើង	អាច	បៀ�ើើ	អិើ�	�ួះ	បៀ�ើមី�

ព័�ងឹង	�ួ�ន	បៀយើង	ទាំសុ់	នឹង	ការ័�បៀ�ងៀន

�ុសុ	ឆ្លីង	បៀ�កន�ង	ជិ�នាន់	រ័�សុ់	បៀយើង	 	?

 ការ�ិភាកា

  មេតូើ ន�ណា ជា អំុក

�មេ�ងៀន ភាពុ�ិន ពុិតូ

ទា�ងឡាយុ មេ� សពុើនៃ�ៃ មេនះ   ?  

មេតូើ ពុួកមេ� �ញ្ជូូ�ន សា���ណ្ឌឹង អំើី ខលះ   ? 

មេតូើ �ពុះ �ន ��ទាន អំើី �ល់ មេយុើង មេ�ើ�ូី

ទ្ធ�់ទ្ធល់ នឹង ភាពុ�ិន ពុិតូ ទា�ងឡាយុ 

មេហូើយុ មេ�ៀន ពុី មេសចកីី ពុិតូ   ?

ទេតើ ទេយើង អាចូ �ប់�ល់់ នឹង ការបទេគ្រួងៀន 

មែក្ងកាំយ ទេដាយ រទេបៀប ណ្   ?
អាលមាា	៣០–៣១

នៃ�ៃទ្ធី ៦–១២ ដែខ កកកដា

  ទេយើង អាចូ ��ួល់ �ីបនាាល់់ ទេដាយ ខ្ញុំ្� ន 
 ទេយើង ផ្លាាល់់

		កូរ័ីហុូរ័	បាន	�បៀ�ងៀន	មនុសុស	ថា	«	 	គាាន	�ព័ះ	�គឺ�សុះ	បៀទំ	 	»	 

បៀហុើយ	«	 	ព័ុ�	អាច	មាន	�ងាាយ	�ួន	 	»	បៀហុើយ	គាត់	បាន

��ិបៀសុ�	ថា	មាន	�ព័ះ	(	 	សុូមបៀមើល		អាលមាា	៣០:១២,	 

១៧,	២៨		 	)	 	។

		បៀតើ	បៀយើង	អាច	�ឹង	ថា	�ព័ះ	និង	�ព័ះបៀយសុំូវួ	�គឺ�សុះ

មាន	�ព័ះជិនម	រ័សុ់	បៀ�យ	រ័បៀ�ៀ�	ណា	 	?	បៀតើ	�ព័ះគឺមព�រ័	និង

�ទំព័ិបៀសា�ន៍	ផ្ទាាល់	�ួ�ន	អាច	ព័�ងឹង	ទំ��នាាល់	រ័�សុ់	�ង�អ�ន

អិ�ព័�	ព័ួក	�ទំង់	បៀ�យ	រ័បៀ�ៀ�	ណា	 	?

 ទេយើង អាចូ �ំកចូិតិ ទេល់ើ វិិវិរណ៍ៈ បាន

		កូរ័ីហុូរ័	បាន	��ិបៀសុ�	វួិញ្ញាាណិ	ទៃន	ការ័	ព័ោករ័ណិ៍	និង		ទៃន

វួិវួរ័ណិៈ	 	។	គាត់	បាន	ព័ោយ៉ាម	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	មនុសុស	បៀជិឿ	ថា	«	 	គាាន

មនុសុស	ណា	អាច	�ឹង	នូវួ	អិើ�	ខែ�ល	នឹង	បៀកើត	បៀ�ើង	បៀនាះ	បៀទំ	 	»	

បៀហុើយ	«	 	អិនក	រាល់	គាំ	មិន	អាច	�ឹង	នូវួ	អិើ�ៗ	ខែ�ល	អិនក	រាល់	គាំ

បៀមើល	មិន	បៀ�ើញ	បៀនាះ	បៀទំ	 	»	(	 		អាលមាា	៣០:១៣,	១៥		 	)	 	។

		បៀយើង	អាច	សុមួឹង	បៀ�	ព័ួក	ព័ោការ័ី	និង	សាវួក	បៀ�ើមី� 

ទំទំួល	បាន	�ព័ះ�នះ�ល	រ័�សុ់	�ព័ះ	សុ�មា�់	សុម័យកាល 

រ័�សុ់	បៀយើង	 	។	បៀតើ	ការ័បៀ�ើើតាម	ព័ោការ័ី	ការ័�រ័	�ង�អ�ន	បៀ�ើមី�	

ទាំសុ់	នឹង	ការ័�បៀ�ងៀន	�ុសុឆ្លីងបៀ�យ	រ័បៀ�ៀ�	ណា	 	? 

  ទេយើង អាចូ ចូងចា� ថា ទេស់ចូកេី �ិត �ឺ ជា 
 ទេស់ចូកេី �ិត

		កូរ័ីហុូរ័	បាន	�បា�់	��ជាជិន	ថា	ព័ុ�	មាន	រ័បៀ�ៀ�	ណា 

	ខែ�ល	ព័ួកបៀគឺ	អាច	�ឹង	ព័�	អិើ�	ខែ�ល	ព័ិត	បាន	បៀ�ើយ	 

(	 	សុូមបៀមើល		អាលមាា	៣០:២៤		 	)	�ុុខែនត	��ធាន	

រ័័សុុល	អិិម	ណិិលសុុន	បាន	�បៀ�ងៀន	 	៖	 

«	 	បៀរ័ឿង	�ួះ	គឺឺ	ព័ិត	 	។		.	 	.	 	.

		«	 		.	 	.	 	.		បៀសុចកដ�	ព័ិត	គឺឺ	ខែផ្ដអក

បៀលើ	ចា�់	ខែ�ល	�ព័ះ	បាន

�បៀងើើត	 	។		.	 	.	 	.		ចា�់	�៏	អិសុ់

កលី	ទាំ�ងឡាយ	អិនុវួតត

បៀ�កន�ង	បៀហុើយ	�ុះ�ល់	�ល់

ជិ�វួិត	បៀយើង	មាំក់ៗ	មិន	ថា	បៀយើង	បៀជិឿ	បៀលើ

វា	ឬ	អិត់	បៀនាះ	បៀទំ	 	»	(	 	«	 	The Love and Laws 
of God		 	»	[	 	Brigham Young University 
devotional		ទៃថ្មៃ	ទំ�	១៧	ខែ�	កញ្ញាា	ឆ្នាំំ�	២០១៩	 	]	

 speeches   .byu   .edu			 	)	 	។	បៀតើ	បៀយើង	អាច	រ័កបៀ�ើញ

បៀសុចកដ�	ព័ិត	រ័�សុ់	�ព័ះ	បៀ�យ	រ័បៀ�ៀ�	ណា	បៀហុើយ	បៀតើ	វា	ផ្ដដល់

ព័រ័ជិ័យ	�ល់	បៀយើង	យ៉ាាង	ណា	 	?
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ទេតើ ទេហូតំអវី បាន ជា អាល់មាា មែចូកចាយ ទេរឿងរាុវិ

អ��ី មិុូទេស់ និង ស់តវ�ស់់ ល់ងិិន   ?

ទេតើ បងបអលូន នឹង បាន �យាបាល់ មែដរ ឬ ទេ� ?

��សុិន	បៀ�ើ	�ង�អ�ន	អាច	បាន	ជា	បៀ�យ	ការ័បៀ�ើើ	អិើ�	មួយ	

ខែ�ល	សាម�ញ	�ូច	ជា	ការ័	សុមួឹង	បៀមើល	បៀតើ	នឹង	មិន	បៀ�ើើ	វា	បៀទំ	

ឬ	?	អាលមាា	បាន	បៀចាំទំ	ជា	សុ�ណិួរ័	បៀនះ	បៀ�ើង	បៀហុើយ	

អិបៀ�ើើញ	បៀយើង	ឲ្យយ	សុមួឹង	បៀ�	�ព័ះអិងី	សុបៀ�ងាាះ	បៀ�យ	បៀជិឿ	

បៀលើ	�ទំង់	(	សុូមបៀមើល	អាលមាា	៣៣:២១–២២	)	។

 ការ�ិភាកា

  ពុួក សាសន៍ អំូី�សាដែអំល �គ្នាន់ដែតូ �តូ�វ 

ស�លឹង មេ�ើល �ុុមេណាះះ មេ�ើ�ូី �ន ជា   ។  

មេតូើ មេគ្នាល��ណ្ឌ៍ ��ណ្ឌឹងលូ ណា ខលះ ដែ�ល

�ក់��ច ជា ងាយុ �សួល ��ចជា «   ��

ស�លឹង មេ�ើល   » មេនាះ   ? មេតូើ ឥ�ិយ៉ា��  

ឬ �����ពុឹតូេិ អំើី ខលះ  ដែ�ល រារា�ង មេយុើង ពុ ី

���ស់មេ� តា� មេគ្នាល��ណ្ឌ៍ ��ណ្ឌឹងល ូ

�៏ សា�ញ្ជូញ មេនាះ   ?

  មេតូើ �ង�ូ�ន អាច ស�លឹង មេៅ�ន់

�ពុះអំងគ សមេហ្វ្រីងាោះ មេ�កុ�ង ��ណ្ឌ៍

ទា�ងឡាយុ ដែ�ល �ង�ូ�ន �ួ�

��ទ្ធះ ជា មេ�ៀងរាល់ នៃ�ៃ មេដាយុ

�មេ�ៀ� ណា   ?

 �ច
នា

 ���
ភា

ពុ
 មេដា

យុ
 ដា

ន
 �

ូ�

បនាា�់	ព័�	អាលមាា	បៀ��ៀ�បៀ�ៀ�

�ព័ះ�នះ�ល	ទៃន	�ព័ះ	បៀ�នឹង

�គា�់	ព័ូជិ	មួយ	(	 	សុូមបៀមើល	

អាលមាា	៣២:២៨–៤៣		 	)	បៀនាះ	��ជាជិន

បាន	សុួរ័	បៀលាក	ព័�	រ័បៀ�ៀ�	បៀ�ើមី�	��	�គា�់

	ព័ូជិ	បៀនាះ	 	។	អាលមាា	បាន	បៀ��ើ�បាសុ់

��បៀណិើរ័	បៀរ័ឿង	រ័�សុ់	មុូបៀសុ	និង	ព័សុ់	លងិិន

បៀចញព័�		ជិនគឺណិនា	ទំ�ព័ូក	២១		ជា	គឺ�រ័ូ

អិ�ព័�	ការ័���ព័ឹតតិ	បៀ�យ	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	(	 	សុូម

បៀមើល		អាលមាា	៣៣:១៩–២៣		 	)	 	។

មិនំស់ស ខ្ញុំ្ះ បាន �គ្រួងឹង ចូិតិ របស់់ �ួកទេ�

បៀ�យ	បៀ��ះ	វា	ងាយ�សុួល	បៀព័ក	បៀ�យ	�គាន់ខែត	សុមួឹង	បៀមើល	បៀនាះ	

មនុសុស	�ួះ	បាន	ព័�ងឹង	ចិតត	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	បៀហុើយ	បាន	��ិបៀសុ�	បៀហុើយ	

ព័ួកបៀគឺ	បាន	សាា�់	បៀ�យសារ័	មក	ព័�	�តូវួបាន	ចឹក	។	បៀហុតុ	អិើ�	ព័ួកបៀគឺ	

មិន	បាន	សុមួឹង	?	(	សុូមបៀមើល	អាលមាា	៣៣:២០	)	។	បៀតើ	បៀរ័ឿង	

បៀនះ	�បៀ�ងៀន	អិើ�	�ល់	បៀយើង	អិ�ព័�	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	និង	ការ័មិន	បៀជិឿ	?

និមិិតិរូប មិួយ នៃន គ្រួ�ះគ្រួ�ីស់ី

  និិម្មិត់េរូ� មួយ	គឺឺ	ជា	អិើ�	មួយ	ខែ�ល	ត�ណាង	ឬ	�ងាាញ	ជា	មុន	ព័�	វួតិ�	មួយ	 

ឬ	�ុគឺីល	មាំក់	 	។	បៀព័ល	សាសុន៍	អិំ��សាខែអិល	�តូវួបាន	ខា�	បៀ�យ	ព័សុ់	មាន

ព័ិសុ	បៀនាះ	មុូបៀសុ	បាន	បៀលើក	បៀ�ើង	នូវួ	ព័សុ់	លងិិន	បៀនាះ	ខែ�ល	កាាយ	ជា

និមិតតរ័ូ�	មួយ	ទៃន	�ព័ះ�គឺ�សុះ	 	។	អិសុ់	អិនក	ណា	ខែ�ល	���ព័ឹតតិ	បៀ�យ	បៀសុចកដ�

ជិ�បៀនឿ	បៀហុើយ	សុមួឹង	បៀ�	វា	�តូវួបាន	ព័ោបាល	ឲ្យយ	ជា	�ូចខែ�ល	អិសុ់	អិនក

ទាំ�ងឡាយ	ណា	ខែ�ល	���ព័ឹតតិ	បៀ�យ	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	បៀលើ	�ព័ះ�គឺ�សុះ	នឹង	�តូវួ

បាន	ព័ោបាល	ខាង	វួិញ្ញាាណិ	ខែ�រ័	 	។

អាលមាា	៣២–៣៥
នៃ�ៃទ្ធី ១៣–១៩ ដែខ កកកដា
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ទេតើ ការមែគ្រួបចូិតិ ផ្លាំស់់ បេលូរ �ំកខគ្រួ�ួយ ទេ� ជា 

  អ�ណ៍រ រាមិរទេបៀប ណ្   ?

 ទេកើត �ី គ្រួ�ះ

		�នាា�់	ព័�	��	ទៃថ្មៃ	ទៃនបៀសុចកដ�	ទំុកខ	បៀវួទំនា	បៀ�	ខាង	កន�ង	ចិតត	អាលមាា

បាន	មាន	គឺ�និត	មួយ		ខែ�ល	បាន	សុ�មួល	�ល់	ទំុកខ	បៀវួទំនា

ខែ�ល	បៀលាក	ទំទំួល	បៀនាះ	(	 	សុូមបៀមើល		អាលមាា	 

៣៦:១៩		 	)	 	។	បៀលាក	បាន	ខែថ្មួង	ទំ��នាាល់	ថា	 

បៀលាក	បាន	«	 	បៀកើត	មក	អិ�ព័�	�ព័ះ	 	»	(	 		អាលមាា	 

៣៦:២៣		 	)	 	។	បៀតើ	គឺ�និត	អិើ�	ខែ�ល	បាន	�ឹកនា�

បៀ�កាន់	ការ័	បៀកើត	មក	អិ�ព័�	�ព័ះ	រ័�សុ់	បៀលាក	 	?	 

(	 	សុូមបៀមើល		�ទំ�	 	១៨		 	)	 	។

 អ�ណ៍រ បនាាប់ �ី �ំកខគ្រួ�ួយ ដ៏ ធី�ទេធីង

		អាលមាា	បាន	�កព័ិបៀសា�ន៍	នូវួ	ទំុកខ�ព័ួយ

�៏	��	បៀ�យសារ័	ខែត	អិ�បៀព័ើបា�	រ័�សុ់	បៀលាក	�ុុខែនត

បៀព័ល	បៀលាក	បាន	ចងចាំ�	បៀហុើយ	បាន	អិ��វួនាវួ	�ល់

�ព័ះបៀយសុំូវួ�គឺ�សុះ	បៀនាះ	ទំុកខ�ព័ួយ	រ័�សុ់	បៀលាក	�តូវួបាន	ជិ�នួសុ

បៀ�យ	អិ�ណិរ័	ទៃន	ការ័អិត់បៀទាំសុ	�៏	ខែផ្ដអមខែលិម	និង	�ជិួត�ជា�	 

(	 	សុូមបៀមើល		អាលមាា	៣៦:២០		 	)	 	។

 ការ�ិភាកា

 មេតូើ �ង�ូ�ន អាច មេធំើើ អំើី ខលះ 

មេ�ើ�ូី �នេ ទ្ធុកចិតូេ មេលើ �ពុះអំម្ភាាស់  

មេហូើយុ ចងចា� ��លះ�ង់ �៏ ធំួន ��ស់

�ទ្ធង់   ?

  មេតូើ �ង�ូ�ន អាច នា� �ពុលឹង �ន់ដែតូ

មេ�ចើន �ក�ន់ ��ដែ��ចិតូេ មេ�ើ�ូី ឲ្យយ

ពុួកមេ� អាច �ក ពុិមេសាធំន៍ ន�វ អំ�ណ្ឌ�

�៏ អំសាា�យ និង ជា មេ�ៀង �ហូ�តូ ផុងដែ��

មេដាយុ �មេ�ៀ� ណា   ?

 �ំកចូិតិ ទេល់ើ គ្រួ�ះ

		បៀ�យ	ការ័ចងចាំ�	នូវួ	�ងាាយ�ួន	រ័�សុ់	�ព័ះបៀយសុំូវួ�គឺ�សុះ	អាល

មាា	បាន	បៀរ័ៀន	បៀ�ើមី�	ទំុកខចិតត	បៀលើ	�ព័ះ	បៀហុើយ	បាន	�ឹង	ថា	បៀលាក	នឹង

�តូវួបាន	បៀលើក	បៀ�ើង	បៀ�	ទៃថ្មៃ	ចុងបៀ�កាយ	(	 	សុូមបៀមើល		អាលមាា	 

៣៦:៣		 	)	 	។	បៀតើ	ការ័ចងចាំ�	និង	ព័ឹងខែផ្ដអក	បៀលើ	�ងាាយ�ួន	រ័�សុ់

�ព័ះអិងី	សុបៀ�ងាាះ	នា�	អិ�ណិរ័	�ល់	�ង�អ�ន	បៀ�យរ័បៀ�ៀ�	ណា	 	?
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អាលមាា	បាន	ខែចកចាំយ

�ទំព័ិបៀសា�ន៍	ទៃន	ការ័

ខែ��ចិតត	បៀជិឿ	រ័�សុ់	បៀលាក

ជាមួយ	បៀហុបៀលមិន	ជា	កូន	��ុសុ	បៀលាក	 	។	 

អាលមាា	បាន	�បា�់	គាត់		ព័�	រ័បៀ�ៀ�	ខែ�ល

បៀលាក	«	 	�តូវួ	ញ៉ា�ញ�	បៀ�យ	បៀសុចកដ�	ទំុកខ

បៀវួទំនា	 	»	បៀ�យសារ័	ខែត	«	 	អិសុ់	ទាំ�ង

អិ�បៀព័ើ	បា�		[	 	រ័�សុ់	បៀលាក	 	]	 	»	 

(	 		អាលមាា	៣៦:១២–១៣		 	)	 	។	 

បៀតើ	អិនក	មាន	អារ័មមណិ៍ 

�ូចបៀមដច	បៀ�បៀព័ល 

អិនក	�ក	ព័ិបៀសា�ន៍

អារ័មមណិ៍	ថា	មាន

ក�ហុុសុ		បៀ�យសារ័

អិ�បៀព័ើ	បា�	 	?

នៃ�ៃទ្ធី ២០–២៦ ដែខ កកកដា៦

អាលមាា	៣៦–៣៨
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      បិូឃ្វី « បប់ » ទេអស់. ទេអកូមាា ទេវិើស់ទេធីចូ

      កំណឹត់់ ចំណាំ ពីី អ៊ិុក និិពីនិធ   ៖ �ំ�ំ ដែចកចាំយ ធើរឿងរ៉ាូវិ រ�ស់ �ំ�ំ ជា ការ�ងាាញ និូវិ ការ�ឹង�ំណឹ រ�ស់ �ំ�ំ ចំធើ�ះ

ថាំក់ �ឹកនាំ និិង សមាជិិក សាសនាចក្រក ដែ�ល បានិ �នៃ� សាា�ម្មនិ៍ �ំ�ំ បានិជិួយ �ំ�ំ ក្រត់��់ ម្មក សកម្មម

ធើពីញធើលញ វិិញ ធើហើយ បានិ �ធើក្រម្មើ ក្រ�ធើកៀក និឹង �ំ�ំ កុ�ង នាម្ម ជា សិសស រ�ស់ ក្រពីះក្រ�ីសទ   ។

   ក្រោ�
	ទៃថ្មៃ	ទំ�	២៧	ខែ�	កកើ�	ឆំ្នាំ�	២០១៣	�នាា�់	ព័�	ការ័��យទុំធ	នឹង	ជិ�ងឺ	បៀភួចភាា�ង	អិសុ	់ជា	យរូ័	ទៃ�គូឺ

	ជិ�វិួត	រ័�សុ	់�ំ��	ខែ�ល	បាន	បៀ�	ជាមួយ	គំា	អិសុ	់២៥	ឆំ្នាំ�	បាន	ទំទួំល	មរ័ណិភាព័	 	។	បៀជិ	ខែអិល

�ឌ�ហីុ	គឺឺ	ជា	អិនក	ឯកបៀទំសុ	ខាង	ជិ�ងឺ	បៀ�ះ�ូង	�៏	លី�	បៀ�បៀលើ	ព័ភិព័បៀលាក	 	។	បៀយើង	ទាំ�ងព័�រ័	នាក់

	បាន	�បៀ�មើ	បៀ�សុកកមម	សុ�មា�់	សាសុនាច�ក	ទៃន	�ព័ះបៀយសូំុវួ	�គឺ�សុះ	ទៃន	ព័កួ�រិ័សុទុំធ	ទៃថ្មៃ	ចុងបៀ�កាយ	បៀព័ល	បៀយើង	បៀ�

	បៀកមង	�ុុខែនត	បៀ�កាយមក	បាន	ឃ្លាាត	ឆ្នាំាយ	ព័�	សាសុនាច�ក	បៀ�យសារ័	មាន	ការ័ទាំក	់ចតិត	នឹង	បៀភទំ	�ូច	គំា	 	។

		មរ័ណិភាព័	រ័�សុ់	បៀជិ	បៀទាំះជា	មិន	បាន	រ័ំព័ឹង	ទំុក	កត�	គឺឺ	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	បៀ�ះចខាា�	ចិតត	ណាសុ់	 	។	�ំ��	មាន	អារ័មមណិ៍	�ូចចិតត

ជា	ខាា�ង	វួបៀងើង	និង	ឯបៀកា	 	។

		បៀព័ល	ក�ព័ុង	បៀ�ើក	ឡាន	មក	ផ្ដះះ	វួិញ	�នាា�់	ព័�	បៀ�ើើ	ការ័បៀរ័ៀ�ច�	�ុណិយ	សុព័	�ំ��	បាន	ទំទំួល	ឥទំធិព័ល	ព័�	�ព័ះវួិញ្ញាាណិ

សុនធ�់	បៀលើ	�ំ��	យ៉ាាង	ខាា�ង	រ័ហុូត	�ល់	�ំ��	�តូវួខែត	��់	ឡាន	បៀ�	ចិបៀ�ូើម	ផ្ដួ�វួ	 	។	�ំ��	បាន	�ឹង	ថា	�ព័ះ	ក�ព័ុង	មាន

�ព័ះ�នះ�ល	មក	�ំ��	ក�ព័ុង	បៀ�	�ំ��	ឲ្យយ	�ត��់	បៀ�	កាន់	�ទំង់	វួិញ	�ុុខែនត	�ំ��	បាន	មាន	ចិតត	រ័ឹងរ័ូសុ	 	។	«	 	បៀតើ	�ទំង់

មិនបៀ�ើញ	បៀទំ	ឬ	ថា	�ំ��	ក�ព័ុង	ខែត	រ័ងទំុកខ	 	?	 	»	�ំ��	បាន	និយ៉ាយ	ឮៗ	 	។	«	 	�ំ��	មិន	អាច	���ម	នឹង	ការ័�ត��់

បៀ�កាន់	�ព័ះវួិហារ័	វួិញ	បៀទំ	ឥ��វួ	បៀនះ	 	»	 	។

		�ុុខែនត	បៀព័ល	ខែ�ល	�ំ��	កាន់ខែត	តតា�ង	�ព័ះវួិញ្ញាាណិ	មាន	ឥទំធិព័ល	មក	បៀលើ	�ំ��	កាន់ខែត	ខាា�ង	អិបៀ�ើើញ	�ំ��	ឲ្យយ	�ត��់

បៀ�	�ព័ះវួិហារ័	វួិញ	 	។

�ំ��	���ម	នឹង 
ការ័ទាំក់	ចិតត 
នឹង	បៀភទំ�ូចគា—ំ

មេតូើ សម្ភា�ិក សាសនាច�ក 
សាា��ន៍ ខើ�� វិញ មេទ្ធ   ?
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   ទេតើ �ួកទេ� នឹង ��ួល់ ខ្ញុំំ�� ទេ�   ?

		�ំ��	មាន	ការ័�ព័យួ	បារ័មភ	យ៉ាាង	ខាា�ង	កន�ង	ការ័�ត��់	បៀ�	�ព័ះវិួហារ័	វិួញ	 	។	 

�ំ��	ព័ុ�	បាន	បៀ�	ការ័��ជិុ�	សា�កាមុង់	អិសុ់	២៥	ឆ្នាំំ�	បៀហុើយ	 	។	បៀតើ	ព័ួកបៀគឺ	នឹង

ទំទំួល	�ំ��	បៀទំ	 	?	បៀតើ	�ំ��	ទំទំួល	យក	ព័ួកបៀគឺ	បៀទំ ?	បៀតើ	�ំ�សុសព័	នឹង	និយ៉ាយ	

យ៉ាាងណា	 	?	�ំ��	មាន	ការ័ថ្ម�់	បារ័មភ	បៀហុើយ	មិន	�បាក�	បៀហុើយ	បៀ�ខែត

មាន	ទំុកខបៀសាក	យ៉ាាង	ខាា�ង	បៀ�បៀ�ើយ	 	។

		�ុុខែនត	ទំ��នាាល់	រ័�សុ់	�ំ��	អិ�ព័�	��ណិឹងលអ	មិនខែ�ល	ចុះ	បៀ�ាយ	បៀទំ

បៀ�	ជាបៀ�ចើន	ឆ្នាំំ�	មក	បៀនះ	 	។	បៀជិ	និង	�ំ��	�សុឡាញ់	សាសុនាច�ក	និង

បៀគាលការ័ណិ៍	ខែណិនា�	រ័�សុ់	វា—បៀ�លគឺឺ	បៀសុចកដ�	សុ�ី�រ័សុ	បៀសុចកដ�

បៀមតាា	ករ័ុណា	និង	ការ័អិត់បៀទាំសុ	 	។		�ំ��	បាន	�ឹង	ថា	�ព័ះ�គឺ�សុះ	ជា 

�ព័ះអិងី	សុបៀ�ងាាះ	រ័�សុ់	�ំ��	បៀហុើយ	ថា	សាសុនាច�ក	រ័�សុ់	�ទំង់	គឺឺ	ជា 

សាសុនាច�ក	ទៃន	�ព័ះបៀយសុំូវួ�គឺ�សុះ	ទៃន	ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ	ទៃថ្មៃ	ចុងបៀ�កាយ	 	។	 

�ំ��	បាន	�ឹង	ការ័ណិ៍	បៀនាះ	តា�ងព័�	ការ័ខែ��ចិតត	បៀជិឿ	និង	ការ័�ជិមុជិ	ទំឹក 

រ័�សុ់	�ំ��	បៀ�បៀព័ល	�ំ��	អាយុ	១៤	ឆ្នាំំ�	បៀមុួះ	 	។	�ំ��	នឹង	មិន	��ិបៀសុ�	ការ័ណិ៍

បៀនាះ	ឥ��វួ	បៀនះ	បៀទំ	 	។

		បៀ�ទំ�	��ផ្ដុត	�នាា�់	ព័�	��មូល	ផ្ដដ��	នូវួ	ភាព័កាាហាន	�គឺ�់�គាន់	បៀហុើយ	 

�ំ��	បាន	ទំូរ័សុព័ះ	បៀ�	វួួ�	ល�នវួូ�	បៀ�កន�ង	រ័�ឋ	នូវួបៀជិើសុុ�	សុ.រ័.អា.	បៀ�ើមី�	�ឹង	ព័�

ថា	បៀមាាង	ណា	ខែ�ល	ការ័��ជិុ�	សា�កាមុង់	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	 	។

		បៀព័ល	ទៃថ្មៃ	អាទំិតយ	�ន	ចូល	មក	�ល់	មាសុ�តូវួ	បាន	�ក់	ឧ�សុគឺី

ជា	បៀ�ចើន	បៀ�តាម	ផ្ដួ�វួ	រ័�សុ់	�ំ��	ខែ�ល	អាច	រារា�ង	�ំ��	ព័�	ការ័បៀ�	ចូលរ័ួម	បាន

យ៉ាាង	ងាយ	 	។	�ំ��	មាន	អិ�ណិរ័គឺុណិ	ណាសុ់	ខែ�ល	�ព័ះវួិញ្ញាាណិ	�រ័ិសុុទំធ

មានៈ	តសុំូ	នឹង	�ំ��	 	។

		�ំ��	បាន	មាន	អារ័មមណិ៍	ភ័យ	ខាាច	បៀព័ល	�ំ��	ចូល	បៀ�កន�ង	អិគារ័	 

�ុុខែនត	ទំ�នុក	តបៀមើើង	បៀ�ើក	បៀ�កន�ង	ការ័��ជិុ�	សា�កាមុង់	បាន	�ញ្ញាាក់	�ល់ 

�ំ��	ជា	ថ្មម�	ថា	�ំ��	បាន	�ត��់	មក	ផ្ដះះ	មដង	បៀទំៀត	បៀហុើយ	 	។	ទំ�នុក	តបៀមើើង	 

«	 	មក	មក	ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ	 	»	(	 		ទំ�នុក	តបៀមើើង		បៀល�	១៨	 	)	បាន	អិបៀ�ើើញ

�ព័ះវួិញ្ញាាណិ	យ៉ាាង	មាន	អានុភាព័	ខែ�ល	បៀ�ើើ	�ំ��		�សុក់	ទំឹក	ខែភនក	 	។	�ំ��	បាន

�ឹង	បៀ�	�គា	បៀនាះ	ភាាម	ថា	�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	�តាសុ់	�ឹង	ព័�	�ំ��	និង	ទំុកខបៀសាក

�៏	�ជាលបៀ��	ខែ�ល	�ំ��	ក�ព័ុង	មាន	 	។

		ទំ�នុក	តបៀមើើង	បៀនាះ	បាន	កាាយ	ជា	បៀភួងជាតិ	មិន	ផ្ដួ�វួការ័	សុ�មា�់ 

សាសុនាច�ក	�ុុខែនត	វា	បាន	កាាយ	ជា	បៀភួង	ជាតិ	ផ្ទាាល់	�ួ�ន	សុ�មា�់	�ំ�� 

ផ្ដងខែ�រ័	 	។

		«	 	មក	 	»	ទំ�នុកតបៀមើើង	បាន	អិបៀ�ើើញ	�ំ��	 	។	«	 	ថ្មើ�	បៀ�ើ	��បៀណិើរ័	បៀនះ

ល�បាក	រ័បៀ�ៀ�	ណា	�ព័ះគឺុណិ	នឹង	ជិួយ	បៀលើក	�ទំ	 	»	 	។

		��បៀណិើរ័	រ័�សុ់	�ំ��	�	ឺ	ល�បាក	 	។	�ុុខែនត	�ព័ះគឺុណិ	ពីិត់ជា	ខែហុហុម	�ំ��	�ូច

ខែ�ល	បាន	សុនោ	 	។



៤២ លីអាហូ�ណា

		�ំ�សុសព័	ខែឌរ័ិន	�ំ��	និង	�កុម	ជិ�នុ�	គឺឺ	��ទៃព័	ណាសុ់	បៀហុើយ	មាន 

ការ័សាាគឺមន៍	 	។	ព័ួកបៀគឺ	បាន	ទំទំួល	�ំ��	ជា	�ង�អ�ន	��ុសុ	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ

បៀ�កន�ង	�ព័ះ�គឺ�សុះ	 	។

    ផុសះផុារ ជាមិួយ គ្រួ�ះ រាមិរយៈ គ្រួ�ះគ្រួ�ីស់ី   ។

		�កយ	ខែ�ល	ថា	«	 	មក	មក	ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ	 	»	បាន	មាន	អិតិន័យ

កាន់ខែត	ខាា�ង	ច�បៀ�ះ	�ំ��	កាលខែ�ល	�ំ��	បាន	ទំទំួល	អារ័មមណិ៍	ថា	�ព័ះវួរ័�ិតា

សុួគឺ៌	ក�ព័ុង	ខែណិនា�	�ំ��		ព័�	រ័បៀ�ៀ�	ខែ�ល	�ំ��	�តូវួ	�នត	បៀ�	មុ�	បៀទំៀត	 	។

     ធើយើង និឹង រក ធើ�ើញ កដែនិើង ដែ�ល ក្រពីះ ធើរៀ� ទំក

  ធើ� ទិស ខាង លិច �៏ ឆ្នាំាយ

  �ឺ ជា កដែនិើង ដែ�ល គាានិ អ៊ិុក ណា �ញ្ឈឺិឺ ឬ កំដែហង

  ពីួក �រិសំទធ បានិ ពីរ   ។

					�ំ��	បាន	បៀ�	ទំិសុ	ខាង	លិច	បៀហុើយ	បាន	ទំិញ	ផ្ដះះ	បៀ�កន�ង	ទំ��កុង	បៀហាា

នថ្មិន	បៀហុៀលសុ៍	រ័�ឋ	អារ័ីហុស�ណា	សុ.រ័.អា.	ជា	កខែនួង	ខែ�ល	�ំ��	បាន	ជិួ�

នឹង	�ំ�សុសព័	បៀជិើរ័ី	អិូលសុុន	 	។	បៀព័ល	ខែ�ល	�ំ��	បៀសុនើសុុ�	ជិួ�	នឹង	គាត់	បៀហុើយ

ចាំ�់	ទៃ�	គាត់	�ព័ះវួិញ្ញាាណិ	បាន	�ញ្ញាាក់	�បា�់	�ំ��	ថា	�ុរ័សុ	បៀនះ	នឹង	ជិួយ	�ំ��

ឲ្យយ	�ត��់	មក	សុកមម	បៀព័ញបៀលញ	វួិញ	បៀ�កន�ង	�ព័ះវួិហារ័	 	។

		កាលខែ�ល	�ំ��	បាន	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	ជិួ�	នឹង	�ំ�សុសព័	បៀហុើយ	ចាំ�់បៀផ្ដដើម 

ការ័ផ្ដសះផ្ដា	ជាមួយ	�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	វួិញ	បៀនាះ	�ំ��	បាន	បៀ�ើញ	អិព័ភ�តបៀហុតុ

ខាង	វួិញ្ញាាណិ	ជា	បៀ�ចើន	 	។	�ំ��	បាន	និយ៉ាយ	បៀ�យ	ឥត	លាក់បៀលៀម 

ជាមួយ	នឹង	�ំ�សុសព័	ខែ�ល	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	គាត់	មាន	អិ�ណិរ័គឺុណិ	ណាសុ់	 	។	 

គាត់	បាន	និយ៉ាយ	ថា	អិើ�	ទាំ�ងបៀនាះ	ជិួយ	គាត់	ឲ្យយ	យល់	កាន់ខែត	ចាសុ់	ថា	សាានភាព័	�ំ��	បាន	បៀ�	�តង់	ណា	 

បៀហុើយ	សាានភាព័	�ំ��	យ៉ាាង	ណា	ខែ�រ័	ឥ��វួ	បៀនះ	ទាំក់ទំង	នឹង	ច�ណិង	ទាំក់ទំង	រ័�សុ់	�ំ��	ជាមួយ	�ព័ះ	 	។	គាត់	ក៏	បាន

ផ្ដដល់	ព័័ត៌មាន	�ល់	�ំ��	ផ្ដងខែ�រ័	ថា	បៀនះ	ជា	បៀលើក	ទំ�មួយ	បៀហុើយ	ខែ�ល	គាត់	បាន	មាន	ឱកាសុ	ផ្ដដល់	ការ័ងារ័	�បៀ�មើ

�ល់	មនុសុស	មាំក់	ខែ�ល	មាន	ការ័ទាំក់	ចិតត	នឹង	បៀភទំ	�ូច	គាំ	បៀហុើយ	គាត់	បាន	សុូម	ឲ្យយ	�ំ��	មាន	ការ័អិត់�មត់	និង

អិត់បៀទាំសុ	��សុិន	បៀ�ើ	គាត់	បាន	និយ៉ាយ	ឬ	បៀ�ើើ	អិើ�	មួយ	ខែ�ល	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	�ំ��	អាក់អិន់	ចិតត	បៀ�កន�ង	��បៀណិើរ័ការ័	បៀនះ	 	។

		�ំ��	បាន	អិរ័គឺុណិ	គាត់	ច�បៀ�ះ	ភាព័បៀសាាះ�តង់	រ័�សុ់	គាត់	បៀហុើយ	បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	ខែមនបៀហុើយ	បៀនះ	ជា

បៀលើក	ទំ�មួយ	រ័�សុ់	�ំ��	ផ្ដងខែ�រ័	 	។	បៀយើង	នឹងបៀរ័ៀន	ជាមួយគាំ	 	»	 	។

		ការ័ណិ៍	បៀនាះ	បាន	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	��បៀណិើរ័	�៏	�សុសុ់	���ព័ង	មួយ	�ព័មទាំ�ង	មិតតភាព័	ផ្ដង	 	!

		មិន	យូរ័	�ុុនាាន	�ំ��	បាន	មាន	ខែផ្ដនការ័	សុកមមភាព័	មួយ	អិ�ព័�	រ័បៀ�ៀ�	បៀ�ើមី�	កាាយ	ជា	សុមាជិិក	មដង	បៀទំៀត	 	។	�ំ��

បាន	ទំទំួល	ការ័��ឹកា	�៏	បៀ�រ័បៀព័ញ	បៀ�យ	បៀសុចកដ�	�សុឡាញ់	និង	ការ័អិ�ិសាាន	បៀ�យ	�ួងចិតត	បៀព័ញ	បៀ�យ

អិ�ណិរ័គឺុណិ	បៀហុើយ	បាន	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	��បៀណិើរ័ការ័	បៀនាះ	 	។

    ការល់ួងទេោមិ ទេៅកន�ង គ្រួ�ះវិិហារបរិស់ំ�ធ

		បៀ�កាយមក	កាលខែ�ល	�ំ��	បាន	បៀ�ើើតាម	ការ័��ឹកា	បៀនាះ	បៀហុើយ	បាន	�ិត��	�ិត	កាន់ខែត	ជិិត	�ព័ះ�គឺ�សុះ	បៀនាះ

�ំ��	បាន	ទំទំួល	ការ័សាៅរ័	បៀ�ើងវួិញ	នូវួ	�ព័ើជិិតភាព័	រ័�សុ់	�ំ��	និង	ព័រ័ជិ័យ	ទៃន	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	�ព័មទាំ�ង	បាន

ទំទំួល	ការ័បៀ�	�បៀ�មើ	មួយ	ឲ្យយ	�បៀ�មើ	បៀ�កន�ង	កូរ័ុុម	ខែអិលបៀឌើរ័	បៀទំៀតផ្ដង	 	។	បៀ�កន�ង	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	�៏	�រ័ិសុុទំធ	 

កាលខែ�ល	�ំ��	�បា�សុ័យ	ទាំក់ទំង	នឹង	�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	បៀនាះ	�ទំង់	បាន	�ងាាញ	�ំ��	ថា	�ទំង់	�សុឡាញ់	�ុ�តា	�ុ�ត�

�ទំង់	ខាា�ង	យ៉ាាង	ណា	 	។	�ំ��	បាន	ទំទំួល	អារ័មមណិ៍	លួងបៀលាម	និង	��ណិង	�បាថាំ	�៏	�ជាលបៀ��	មួយ	បៀ�ើមី�	បៀ�ើើ	ឲ្យយ

�ទំង់	សុព័ើ	�ព័ះទំ័យ	 	។

		ជា	បៀ�ចើន	ខែ�	បៀ�កាយមក	�ំ�សុសព័	ថ្មម�	មាំក់	�តូវួបាន	បៀ�	ខែ�ល	�ំ��	ក៏	បាន	កសាង	នូវួ	មិតតភាព័	�៏	បៀ�រ័បៀព័ញ 

បៀ�យ	កដ�	�សុឡាញ់	ផ្ដងខែ�រ័	 	។	�ំ�សុសព័	ខែលរ័ី	រាុ�ហុើ�	បាន	�ឹង	ព័�	សាានភាព័	រ័�សុ់	�ំ��	បៀហុើយ	បាន	មាន 

អិ�ណិរ័គឺុណិ	ច�បៀ�ះ	ការ័�បៀ�មើ	រ័�សុ់	�ំ��	បៀ�កន�ង	កូរ័ុុម	ខែអិលបៀឌើរ័	ខែ�ល	គាត់	បាន	និយ៉ាយ	ថា	�ំ��	បាន	�បៀ�មើ	បៀ�យ 

 ស់មាជួិក ទេ�ញ់ ��ហូឹង

  «   �នុសស ម្ភាំក់ ដែ�ល ក�ពុុង មេធំើើតា�

មេសចកីី ស�ា និង �ទ្ធដាាន និង ��

�មេ�ងៀន ទា�ងឡាយុ ��ស់ ��ណ្ឌឹងលូ

នៃន �ពុះមេយុសូ�វ��ីសទ—�ើីមេ�ើ ពុួកមេ�

អាច នឹង ក�ពុុង �ួ� នឹង ��ទាក់ ចិតូេ

នឹង មេភទ្ធ ��ចគ្នាំ កីី—ពុិតូ ជា គ្នាះន

��លមេហូតូុ ណា ដែ�ល ពុួកមេ� �ិន អាច ច�ល�ួ� យ៉ាាង មេពុញមេលញ  

[   ឬ   ] ជា សម្ភា�ិក មេពុញ ទ្ធ�ហូឹង ��ស់ សាសនាច�ក មេហូើយុ

�ន់ ��មេ� �មេ��ើ នានា �ពុ�ទា�ង មេ�ើង និយ៉ាយុ និង ច�ល

មេៅកុ�ង �ពុះវិ�� ��ិសុទ្ធធ មេហូើយុ �មេ��ើ មេ� ទ្ធី មេនាះ មេនាះ មេទ្ធ   ។  

មេហូើយុ ���់ ទា�ង ឱ�ស និង ពុ��័យុ មេផុសងៗ មេទ្ធៀតូ ទា�ងអំស់

ដែ�ល អាច �ន �ក ពុី ភាពុជា សម្ភា�ិក នៃន សាសនាច�ក នឹង

ម្ភាន �ល់ ពុួកមេ�   »   ។

   មែអល់ទេឌីើរ ឌីី ថ្មត គ្រួ�ីស់ិលូហូវឺស់ិន នៃន កូរុំមិ នៃន �ួក សាវិក ដប់ �ីរ នាក់ «   LGBT  
People Who Live God’s Laws Can Fully Participate  
in the Church    » (   វិីទេដអូ   )     .ChurchofJesusChrist   .org/ 
topics/gay     ។
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 ដែខ កកកដា ឆ្នាំំ� ២០២០ ៤៣

បៀសុចកដ�	�សុឡាញ់	និង	ការ័លះ�ង់	មិន	�តឹម	ខែត	�ល់	កូរ័ុុម	�ុុបៀណាះះ	បៀទំ	ខែត	ខែថ្មមទាំ�ង—បៀហុើយ	កាន់ខែត	សុ�ខាន់

បៀទំៀត	បៀនាះ—គឺឺ	�ល់	�ព័ះ	 	។	�កយ	សុមដ�	និង	ការ័បៀលើក	ទំឹកចិតត	�៏	សុ�ី�រ័សុ	រ័�សុ់	គាត់	បាន	ជិួយ	�ំ��	ឲ្យយ	ទំទំួល

អារ័មមណិ៍	ថា	�ព័ះអិមាាសុ់	និង	ព័ួក�រ័ិសុុទំធ	ជា	មិតត	រ័�សុ់	�ំ��	រ័ីករាយ	នឹង	ការ័�បៀ�មើ	រ័�សុ់	�ំ��	 	។

		ឥ��វួ	បៀនះ	�ំ��	�បៀ�មើ	បៀ�យ	បៀសាាះ�តង់	ជា	បៀសុមៀន	វួួ�	 	។

    ការយល់់ ថា ខ្ញុំំ�� ជា នរណ្

		ការ័ទាំក់ចិតត	នឹង	បៀភទំ	�ូចគាំ	និង	ការ័	បៀ�ើើ	ជា	សុមាជិិក	សុកមម	កន�ង	សាសុនាច�ក	គឺឺ	មិន	ខែតងខែត	ជា	ការ័

ងាយ�សុួល	បៀនាះ	បៀទំ	 	។	ខែត	បៀព័ល	ខែ�ល	�ំ��	�ក់	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	និង	ការ័ទំុកចិតត	ទាំ�ងអិសុ់	រ័�សុ់	�ំ��	បៀ�បៀលើ	�ព័ះ	 

បៀនាះ	�ំ��	អាច	ទំទំួល	អារ័មមណិ៍	ថា	�ទំង់	ក�ព័ុង	ព័�ងឹង	កមាា�ង	�ំ��	 	។	គាាន	ការ័សុងស័យ	បៀទំ	អិនក	រ័ិះគឺន់	ព័ិតជា	នឹង

និយ៉ាយ	ថា	�ំ��	មិន	ព័ិត	ច�បៀ�ះ	�ួ�នឯង	ឬ	ថា	�ំ��	ក�ព័ុង	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	សុហុគឺន៍	LGBT	+	�កចិតត	 	។

		�ំ��	យល់	ព័�	ការ័តានតឹង	ចិតត	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	បៀហុើយ	វា	ចាសុ់	ណាសុ់	ថា	�ំ��	ព័ុ�	មាន	ចបៀមួើយ	ទាំ�ងអិសុ់	បៀទំ	 	។	 

�ំ��	�គាន់ខែត	អាច	និយ៉ាយ	បៀចញ	ព័�	�ទំព័ិបៀសា�ន៍	ផ្ទាាល់	�ួ�ន	រ័�សុ់	�ំ��	�ុុបៀណាះះ	 	។	បៀហុើយ	�ទំព័ិបៀសា�ន៍	បៀនាះ 

បាន	�បៀ�ងៀន	�ំ��	ការ័ណិ៍	បៀនះ	 	៖	�ំ��	ជា	�ុ�តា	រ័�សុ់	�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	ជា	�ុ�ត	រ័�សុ់	�ព័ះ	 	។	បៀនាះ	ជា	សាាក	ខែតមួយ

គឺត់	ខែ�ល	សុ�ខាន់	ច�បៀ�ះ	�ំ��	 	។	ជា	លទំធផ្ដល	�ំ��	ព័ោយ៉ាម	មិន	ឲ្យយ	សាាក	រ័�សុ់	ព័ិភព័បៀលាក	បៀ�ើមី�	ក�ណិត់	ព័� 

�ំ��	បៀនាះ	បៀទំ	 	។	�ំ��	�ព័ួយ	បារ័មភ	ថា	ការ័ណិ៍	បៀនាះ	នឹង	ក�មិត	ព័�	សុកាៅនុព័ល	និង	ការ័រ័ីក	ចបៀ�មើ	អិសុ់កលី	រ័�សុ់	�ំ��

		សាតា�ង	ឆ្នាំាតទៃវួ	ណាសុ់	 	។	វា	�ឹង	ថា	បៀ�យ	ការ័�ក់	សាាក	បៀ�ាះ	នានា	វា	អាច	��ខែ�ក	បៀយើង	ជា

សុហុគឺមន៍	មួយ	និង	ជា	សាសុនាច�ក	មួយ	 	។

		ជាមួយ	នឹង	ទំសុសនៈ	បៀនាះ	បៀ�កន�ង	គឺ�និត	ជិបៀ�មើសុ	ខែ�ល	�ំ��	បៀ�ជិើសុបៀរ័ើសុ	គឺឺ	មិន	ព័ឹង	ខែផ្ដអក	បៀលើ	ការ័ទាំក់ចិតត	នឹង

បៀភទំ	�ូច	គាំ	រ័�សុ់	�ំ��	បៀនាះ	បៀទំ	�ុុខែនត	បៀលើ	រ័បៀ�ៀ�	បៀ�ើមី�	បៀ�ើើ	ជា	សុិសុស	�៏	ព័ិត	រ័�សុ់	�ព័ះ�គឺ�សុះ	ដែ�ល មានិ		ការ័ទាំក់	ចិតត

នឹង	បៀភទំ	�ូច	គាំ	 	។	�ូច	ន�ទៃហុើ	បាន	និយ៉ាយ	 	៖

		«	 	ឱ�ព័ះអិមាាសុ់បៀអិើយ	ទំូល�ងី�	បាន	ទំុកចិតត	បៀ�បៀលើ	�ព័ះអិងី	បៀហុើយទំូល�ងី�នឹងទំុកចិតត	បៀ�បៀលើ	�ព័ះអិងី

ជា	បៀរ័ៀង�រា�	 	។	ទំូល�ងី�	នឹង	មិន	�ក់	ទំ�	ទំុកចិតត	រ័�សុ់	ទំូល�ងី�	បៀ�	បៀលើ	ទៃ�	ទៃន	មនុសុស	បៀ�ើយ	 	។	 		.	 	.	 	.

		«	 		.	 	.	 	.		ទំូល�ងី�	�ឹង	ថា	�ព័ះ	�ទំង់	នឹង	��ទាំន	ឲ្យយ	អិនក	ណា	ខែ�ល	សុូម	�ល់	�ទំង់	បៀ�យសុទាំា	 	។	ខែមន	បៀហុើយ	 

�ព័ះ	រ័�សុ់	ទំូល�ងី�	នឹង	��ទាំន	ឲ្យយ	ទំូល�ងី�	បៀ�ើ	សុិន	ជា	ទំូល�ងី�	មិន	សុូម	នូវួ	អិើ�	ខែ�ល	ទំុចូរ័ិត	បៀហុតុ	�ូបៀចនះ	បៀហុើយ	 

ទំូល�ងី�	នឹង	�នួឺ	សុ�បៀ�ង	បៀ�ើង	�ល់	�ព័ះ	អិងី	ខែមន	បៀហុើយ	ទំូល�ងី�	នឹង	អិ��វួនាវួ	�ល់	�ព័ះ	អិងី	ឱ	�ព័ះ	រ័�សុ់

ទំូល�ងី�	ខែ�ល	ជា	ថ្មម	ទៃន	បៀសុចកដ�	សុុចរ័ិត	រ័�សុ់	ទំូល�ងី�	បៀអិើយ	 	។	បៀមើល	ចុះ	សុ�បៀ�ង	រ័�សុ់	ទំូល�ងី�	នឹង	អិខែណិៅត

បៀ�ើង	បៀ�	�ល់	�ព័ះ	អិងី	ជា	បៀរ័ៀង	�រា�	ខែ�ល	ជា	ថ្មម	បៀហុើយ	ជា	�ព័ះ	�៏	គឺង់	បៀ�	អិសុ់កលី	ជានិចូ	រ័�សុ់	ទំូល�ងី�	 	។	 

(	 		ន�ទៃហុើទំ�២	៤:៣៤–៣៥		 	)	 	។

    ទេស់ចូកេី គ្រួស់ឡាញ់់ របស់់ �ួក បរិស់ំ�ធ

		តា�ង	ព័�	ការ័�ត��់	មក	វួិញ	រ័�សុ់	�ំ��	�ំ��	បាន	ទំទំួល	អារ័មមណិ៍	ទៃន	ភាព័ជា	ទៃ�គឺូ	�៏	បៀ�រ័បៀព័ញ	បៀ�យ	បៀសុចកដ�

�សុឡាញ់	រ័�សុ់	ថាំក់	�ឹកនា�	និង	ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ	រ័�សុ់	�ំ��	�ូករ័ួម	ទាំ�ង	LGBT+	សុមាជិិក	ខែ�ល	សុកមម	និង

មិនសុូវួ	សុកមម	 	។	�ំ��	បាន	រ័កបៀ�ើញ	កខែនួង	ខែ�ល	�ំ��	អាច	��ឹងខែ��ង	លូតលាសុ់	 	។	�ំ��	បាន	បៀ�ើញ	លកខណិៈ

ទៃន	�ព័ះ�គឺ�សុះ	បៀ�កន�ង	ច�បៀណាម	ព័ួកបៀគឺ	ខែ�ល	�ំ��	ខែតងខែតង	ភាា�់	ជាមួយ	នឹង	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	រ័�សុ់	�ំ��	 	៖	បៀសុចកដ�

សុ�ី�រ័សុ	ការ័អាណិិត	អាសុូរ័	ការ័បៀយ៉ាគឺយល់	និង	បៀលើសុ	អិើ�ៗ	ទាំ�ងអិសុ់	បៀនាះ	គឺឺ	បៀសុចកដ�	�សុឡាញ់	 	។

		កាលខែ�ល	�ំ��	បាន	មាន	ការ័ល�បាក	បៀ�តាម	ផ្ដួ�វួ	ជាមួយ	នឹង	�ព័ះអិងី	សុបៀ�ងាាះ	រ័�សុ់	�ំ��	�ំ��	បាន	ទំទំួល

អារ័មមណិ៍	ទៃន	ការ័លួងបៀលាម	និង	ភាព័សុុ�សានត	កាលខែ�ល	�ំ��	ងាក	បៀ�រ័ក	�ទំង់	បៀ�យ	�ឹង	ថា	�ំ��	មិនខែមន

ជួគ្រួមិក នៃន ដ�ណ៍ឹងល់អ

« ���ក នៃន ��ណ្ឌឹងលូ �ឺ ពុិតូ ជា ធំ� ���់�គ្នាន់ ស�ម្ភា�់ �នុសស 

���់ គ្នាំ ដែ�ល ម្ភាន ��ណ្ឌង មេធំើើ តា� �ពុះអំម្ភាាស់ ។ មេពុល ណា 

ដែ�ល �នុសស ម្ភាំក់ និយ៉ាយុ ឬ ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ ផុទ�យុ ពុី មេនាះ ខើ�� 

�ិតូ ពុី ��់ មេវើសមេធំច មេហូើយុ ��ថាំ ថា ពុួកមេ� អាច �ួ� នឹង 

គ្នាតូ់ មេហូើយុ �មេ��ើ ជា�ួ យុគ្នាតូ់ ។ �ង��ុស មេវើសមេធំច ក�ពុុង 

អំនុវតូេ ជា ���� នៃន អំើី ដែ�ល �ងាាយុធំួន ��ស់ �ពុះ មេយុសូ�វ��ីសទ 

អាច មេធំើើ មេពុល អំនុវតូេ វា ។ កុ�ង នា� ជា �ូីសសពុ ខើ�� �តូ�វ�ន 

មេលើក សទ�យុ និង មេលើក ទ្ធឹកចិតូេ មេដាយុ �ុ�ស �៏ រា�ទា� មេនះ ជា 

មេ�ៀងរាល់ នៃ�ៃ » ។

បិ�ស់ស� មែល់រី រាុដហូវដ វិួដ ទេហាានថ្មិន ទេហូៀល់ស់៍ ទេស់ិក ស់កត់ទេស់ិល់ អារីហូសលូណ្ 
ខ្លាំង ទេជួើង

ក�ព័ុង	បៀ�ើរ័	បៀ�បៀលើ	ផ្ដួ�វួ	បៀនះ	ខែតឯង	បៀ�ើយ	 	។	�ំ�សុសព័	ជា	បៀ�ចើន	បាន	បៀ�	ខែកីរ័

�ំ��	 	។	សុមាជិិក	កន�ង	កូរ័ុុម	រ័�សុ់	�ំ��	 	។	�ង�អ�ន	�សុ�	កន�ង	វួួ�	 	។	មាន	យុវួជិន

មាំក់	បៀ�	កន�ង	វួួ�	ខែថ្មម	ទាំ�ង	សុូម	�ំ��	ឲ្យយ	ខែតងតា�ង	គាត់	ជា	សុងឹ	បៀទំៀត	ផ្ដង	 	។	 

ការ័អិបៀ�ើើញ	�៏	សុ�ី�រ័សុ	រ័�សុ់	គាត់	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	�ំ��	រ័ំជិួល	ចិតត	ជា	ខាា�ង	 	។	គាត់

បាន	បៀ�ើញ	�ំ��	ថា	ជា	�ុរ័សុ	មាំក់	ខែ�ល	កាន់	�ព័ើជិិតភាព័	រ័�សុ់	�ព័ះ	បៀហុើយ

ជា	មនុសុស	មាំក់	ខែ�ល	អាច	អិនុវួតត	�ព័ើជិិតភាព័	បៀ�កន�ង	ការ័�បៀ�មើ	�ល់

អិនក	�ទៃទំ	បៀទំៀត	 	។

		ឱកាសុ	ទាំ�ងបៀនាះ	បៀ�ើមី�	�បៀ�មើ	និង	ថាាយ	�ងី�	ជាមួយ	ព័ួក	�រ័ិសុុទំធ

រ័�សុ់	�ំ��	បាន	បៀលើក	សុះ�យ	�ំ��	បៀ�ើង—�ព័ម	ជាមួយ	នឹង	ព័រ័ជិ័យ	ជា	បៀ�ចើន

បៀទំៀត	ខែ�ល	�ំ��	បាន	ទំទំួល	ព័�	�ព័ះអិមាាសុ់—បានជិួយ	�ំ��	ឲ្យយ	�ក	ព័ិបៀសា�ន៍

នូវួ	បៀសុចកដ�	�សុឡាញ់	ការ័បៀយ៉ាគឺយល់	និង	ការ័ទំទំួល	យក	ខែ�ល	�ំ��

�តូវួការ័	 	។

		�ព័ះអិមាាសុ់	បាន	មាន	�នះ�ល	ថា	«	 	�ំ��	មិន	បៀចាំល	អិនក	រាល់	គាំ	ឲ្យយ

បៀ�	ក���	បៀទំ	�ំ��	នឹង	មក	ឯ	អិនក	រាល់	គាំ	វួិញ	 	»	(	 		យុូហាន	១៤:១៨		 	)	 	។	

�កយ	ទាំ�ងបៀនាះ	គឺឺ	ព័ិត	 	។	�ំ��	�តូវួការ័	ការ័លួងបៀលាម	បៀហុើយ	�ទំង់	បាន	មក

ឯ	�ំ��	យ៉ាាង	�រ័ិ�ូរ័ណិ៌	ជាង	ខែ�ល	�ំ��	អាច	�សុទៃម	បៀ�ើញ	បៀ�	បៀទំៀត	 	។		◼ 
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44	 លីីអាហូូណា

 ខើ�� �ឺជា អំុក ដាក់ ដែផុន��   ។ ខើ�� ច�លចិតូេ �ឹង ពុី អំើី ដែ�ល �តូ�វ �ំពុឹង ទ្ធុក ជា មេ�ៀង រាល់ នៃ�ៃ មេ�ើ�ូី ខើ�� អាច មេ�ៀ�ច� 

 ស�ម្ភា�់ វា   ។ �ុុដែនេ ទេតើ ខ្ញុំំ�� អាចូ ទេរៀបចូ� ទេដាយ រទេបៀប ណ្ ស់គ្រួមាប់ ទេ�ល់ អនា�ត  មេពុល ដែ�ល វា មេ� ឆ្នាំាយុ មេហូើយុ 

�ិន ��ក� ��ជា   ?

  �ីវិតូ �ឺ ធំ�លើឹងមេលើើយុ ណាស់   ។ ម្ភាន អំើីៗ ជា មេ�ចើន មេ� ខាង �ុខ   ! ម្ភាន អំើីៗ ជា មេ�ចើន ដែ�ល អាច មេកើតូ មេ�ើង   ! 

ម្ភានអំើីៗ ជា មេ�ចើន ដែ�ល ខើ�� អាច  មេធំើើ �ន   !ជួួនកាល់ ល់�ធភា� មាន ទេគ្រួចូើន ទេល់ើស់ល់ំប   ។ 

  ម្ភាន អំើីៗ ជា មេ�ចើន ដែ�ល ខើ�� ចង់�ន   ៖ សាា�ី �ួយុ ��ងា� លូ �ួយុ �ស់មេ� ��មេទ្ធស មេធំើើជា ម្ភាាស់ ឆ្នាំះ �ួយុ  

ស�មេស� ��មេ��មេ�ក មេ�ៀន ភាសា �ុសសី .   .   . �ុុដែនេ ខើ�� ក៏ �ឹង ដែ�� ថា ��ណ្ឌង ��ថាំ និង មេគ្នាលមេ� នានា 

ផ្ទាាស់�ី��   ។ អាទ្ធិភាពុ ផ្ទាាស់�ី��   ។

  អាទ្ធិភាពុ �ួយុ ដែ�ល �តូ�វដែតូ �ិនដែ�ល ផ្ទាាស់�ី�� មេនាះ �ឺ ការរា�ងចូិតិ របស់់ ទេយើង ចូ�ទេពាះ គ្រួ�ះ និង មែផុនការ

របស់់ គ្រួ�ង់   ។  ជា�ួយុ នឹង ចក្ខ�វិស័យុ មេ�ើញ ជា �ុន ��ស់ �ទ្ធង់ ទេយើង អាចូ បត់មែបន តគ្រួមិង់ �ិស់ អនា�ត  ដែ�ល

មេពា�មេពុញ មេដាយុ ស�ណ្ឌួ� ទា�ងឡាយុ �ន មេដាយុសា� �ទ្ធង់ នឹង �ួយុ មេយុើង �កមេ�ើញ ចមេ�លើយុ �ួយុ ���ន �េងៗ   ។ 

មេយុើង �គ្នាន់ដែតូ �តូ�វ មេធំើើ ��មេ��ើសមេ�ើស �៏ លូ ��ផុុតូ ដែ�ល មេយុើង អាច មេធំើើ �ន ជា�ួយុ នឹង ���ន នី�ួយុៗ   ។

  មេ�កុ�ងវ�គ មេនះ យុុវ��ឈិ�វ័យុ ដែចកចាយុ ពុី �ទ្ធពុិមេសាធំន៍ ផ្ទាាល់ ខល�ន ��ស់ ពុួកមេ� អំ�ពុី �មេ�ៀ� ដែ�ល ពុួកមេ�

ដាក់ ដែផុន�� ស�ម្ភា�់ អំនា�តូ ��ស់ ពុួកមេ� មេដាយុ ម្ភាន ��នួយុ ��ស់ �ពុះវ��ិតាសួ�៌ និង រទេបៀប មែដល់ �ួកទេ�

ឈាន ទេឆ្នាំះះ ទេ�មិំខ្ញុំ ទេដាយ ទេស់ចូកេី ជួ�ទេនឿ  មេពុល ��ឈី� នឹង ភាពុ�ិន ចាស់�ស់ ជា មេ�ចើន   ។

  មេពុល និយ៉ាយុ ពុី អំនា�តូ ម្ភាន ស�ណ្ឌួ� ជា មេ�ចើន �ុុដែនេ មេនាះ �គ្នាន់ដែតូ ម្ភានន័យុ ថា មាន ស់កាានំ�ល់ 

 ជាទេគ្រួចូើន   ។  មេយុើង ក៏ ម្ភាន ស�ានុពុល ដែ��—ជា ស�ានុពុល មេ�ើ�ូី �ាយុ ��ចជា �ពុះវ��ិតាសួ�៌ និង

�ពុះរា��ុ�តា �ទ្ធង់ �ពុះមេយុសូ�វ��ីសទ   ។

 ទេៅកន�ង វិ�ូ ទេនះ

    ៤៦  មិូល់ទេហូតំ មែដល់ គ្រួ�ះវិរបិរា មាន គ្រួ�ះ
�័យ ឲ្យយ ខ្ញុំំ�� ��ួល់ ការអប់រំ

   មេដាយុ �ល�ីយ៉ាា ខ�ដែនល�

     ៥០  ទេរឿង មិួយ អ��ី អនា�ត មែដល់ ខ្ញុំំ�� អា� 
គ្រួ�ប់គ្រួ�ង

   មេដាយុ ��រាុ មេខ�មេផុន័�   

 មាន មែត ឌីីជួីថ្មល់ បុំទេណ្ះះ

    អវី មែដល់ គ្រួតូវិ ទេធីវើ ទេដើមិីី ��ួល់ បាន ប�ណ៍ង គ្រួបាថាំ ដ៏
ស់ំចូរិត របស់់ ទេយើង

   មេដាយុ ម្ភាាក មេ�អំ� មេ�ឡា ���ស

         រទេបៀប មិូល់ទេហូតំ ទេ�ល់ណ្ និង កមែន្ង ណ្  
នៃន ការស់នស� គ្រួបាក់

    ភា�ជាក់ោក់ ៥ យ៉ាាង ទេៅកន�ង �ិ��ទេោក ដ៏
មិិន គ្រួបាកដ គ្រួបជា មិួយ

   មេដាយុ មេ�� យុស� ៍  

មែចូកចាយ ទេរឿង របស់់ អនក
  មេតូើ អំុក ម្ភាន �ទ្ធពុិមេសាធំន៍ �ួយុ មេ�ើ�ូី ដែចកចាយុ ឬ មេទ្ធ   ? ឬ មេតូើ អំុក ចង់ មេ�ើញ អំតូថ�ទ្ធ អំើី ខលះ អំ�ពុី ��ធាន �ទ្ធ ជាក់�ក់

នានា   ? មេ�ើ ��មេចុះ មេយុើង ចង់ ឮ ពុី អំុក   ! អំុក អាច មេផុើើ អំតូថ�ទ្ធ ឬ �តូិ ដែកល�ូ ��ស់ អំុក តា� មេ�ហូទ្ធ�ពុ័�   liahona 
 .ChurchofJesusChrist   .org    ។ 

យំវិមិជួិិមិវិ័យ

គ្រួបឈីមិ នឹង អនា�ត មែដល់ មិិន ចូាស់់ោស់់ ទេដាយ ទេស់ចូកេី ជួ�ទេនឿ

  មេហូើយុ វា មេធំើើ ឲ្យយ អំនា�តូ ��ស់ មេយុើង �ឺ �ុងមេ�ឿង   ។

  មេ�� យុស�៍ដែសើង�ក អំតូថ�ទ្ធ ទា�ង មេនះ និង អំើីៗ �ដែនថ� មេទ្ធៀតូ ៖
   •    មេ� មេ�ហូទ្ធ�ពុ័�  liahona   .Churchof 

JesusChrist .org
    •   មេ�កុ�ង យំវិមិជួិិមិវិ័យ គ្រួបចា� ស់បាាហូ ៍ (   ខាង មេ���

វ�គ «   យុុវ��ឈិ�វ័យុ   » មេ�កុ�ង ក�មវិធំី �ណាះល័យុ

��ណ្ឌឹងលូ   )
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46	 លីីអាហូូណា

��លមេហូតូុ ដែ�ល �ពុះវ��ិតា 
មាន គ្រួ�ះ �័យ ឲ្យយ ខ្ញុំំ�� ��ួល់
ការអប់រ ំ

       ទេដាយ �្រីយ៉ាា ខ្ញុំរមែនល់ូ

      តា�
ង ពុី ខើ�� មេ� តូ�ច ខើ�� ដែតូងដែតូង ចង់ មេធំើើ ឲ្យយ �ពុះវ��ិតាសួ�៌ ��ស់ ខើ�� និង ��ួសា� �ចុ��ូនុ និង អំនា�តូ 

��ួសា� ខើ�� ម្ភាន មេម្ភាទ្ធនភាពុ   ។ ខើ�� ចង់ ទ្ធទ្ធួល �ន ��អំ�់�ំ ទា�ងអំស់ ដែ�ល ខើ�� អាច ទ្ធទ្ធួល �ន មេ�ើ�ូី

អំភិវឌឍ ខល�នឯង និង �ីវិតូ ខើ��   ។  

  មេ�កុ�ង ��មេទ្ធស ��ស់ ខើ�� �ឺ ��មេទ្ធស មេពុ�� ��អំ�់�ំ �៏ ម្ភាន �ុណ្ឌភាពុ �ឺ នៃ�ល ណាស់ មេហូើយុ មេ� តូ��ន់ ខលះ �ឺ �ិន 

អាច �ក�ន ដែតូ �ីង   ។ ��ួសា� ខើ�� ក៏ ពុុ� ម្ភាន ���់ ធំនធាន ទា�ងអំស់ មេ�ើ�ូី គ្នា��ទ្ធ �ល់ ��អំ�់�ំ ��ស់ ខើ�� ដែ��   ។ �ុុដែនេ 

ឪពុុក ម្ភាាយុ ខើ�� �ន �មេ�ងៀន ខើ�� ថា ��ខិតូខ� មេធំើើ�� ��ឧសាហូ៍ ពុាយ៉ា� និង ��ទ្ធ�ល ស�� ��នួយុ ពុី �ពុះវ��ិតា

សួ�៌ អាច �ួយុ មេធំើើ ឲ្យយ ��ណ្ឌង ��ថាំ សុច�ិតូ ��ស់ មេយុើង �ាយុ ជា ��ពុិតូ �ន   ។ មេហូើយុ ខើ�� �ន ដាក់ ដែផុន�� មេ�ើ�ូី

ខិតូខ� មេធំើើ��   ។

  មេ�កុ�ង ថាំក់ �ឋ� និង វិទ្ធាល័យុ ខើ�� ឧសាហូ៍ មេ�កុ�ង ��សិកា មេ�ើ�ូី អាច អំភិវឌឍ ខល�នឯង ជា មេ�ៀងរាល់ ឆ្នាំំ�   ។  

�នាា�់ ពុី វិទ្ធាល័យុ ខើ�� �តូ�វ�ន ទ្ធទ្ធួល ឲ្យយ ច�ល មេ�ៀន កុ�ង សាកលវិទ្ធាល័យុ ល�ដា�់ ខីស់ ��ស់ ��មេទ្ធស មេពុ�� មេហូើយុ

�ន ទ្ធទ្ធួល អា����ក�ណ្ឌ៍ �៏ លូ �ួយុ   ។ ខណ្ឌៈ មេ�ទ្ធី មេនាះ ខើ�� �ន មេធំើើ�� ជា�ួយុ អំងគ�� �ួយុ ច�នួន �ួ�ម្ភាន ទា�ង

��ចុះ ក�មសិកា ជា�ួយុ នឹង អំងគ�� ពុិភពុមេ�ក �ួយុ ផុងដែ�� មេហូើយុ �ន ម្ភាន ឱ�ស �ឹកនា� �មេ�ម្ភាង មេផុសងៗ ជា

មេ�ចើន ��មេភទ្ធ   ។

  អំ���ង ក�មសិកា មេនាះ ខើ�� �ន ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ ថា វា នឹង  ជា ឱ�ស �៏ លូ ស�ម្ភា�់ ខើ�� មេ�ើ�ូី ទ្ធទ្ធួល ��អំ�់�ំ ជា ភាសា

អំង់មេ�លស   ។ ��មេចុះ ខើ�� �ន សមេ��ច ចិតូេ មេផុទ� មេៅ សាកលវិទ្ធាល័យុ �ពុិក�� យុុង់–នៃអំដាហូ�   ។ វា ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ �ួ�

ឲ្យយ ភ័យុ ខាាច �ុុដែនេ ខើ�� �ន �ឹង ថា �ពុះវ��ិតាសួ�៌ នឹង �ួយុ ខើ�� ឲ្យយ សមេ��ច មេគ្នាលមេ� មេនះ—ខើ�� �គ្នាន់ដែតូ �តូ�វ ទ្ធុកចិតូេ មេលើ

�ទ្ធង់ មេហូើយុ មេធំើើ ដែផុុក ��ស់ ខើ��   ។ ���
ថិ
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យំវិមិជួិិមិវិ័យ

�និ ថា អំើ ីជា ��ណ្ឌង ��ថាំ

�៏ សុច�ិតូ ��ស់ �ង�ូ�ន

មេនាះ មេទ្ធ �ពុះវ��ិតាសួ�៌

នឹង ��ទាន �មេធំា�យុ

�ួយុ ស�ម្ភា�់ �ង�ូ�ន

មេ�ើ�ូី សមេ��ច វា �ន   ។
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៤៨ លីអាហូ�ណា

   ការ ផ្លាាស់ បំត�រ ផែ�នការ

  ខើ�� មេ�តូៀ� �ួចរាល់ មេ�ើ�ូី មេៅ �ូី.វាុយុ.យុ�–នៃអំដាហូ� �ុុដែនេ អំ���ង មេពុល ��មេណ្ឌើ��� 

នៃន ��ដាក់ ពាកយ មេសុើសុ� ខើ�� �ន ទ្ធទ្ធួល អា��មណ្ឌ៍ ��ផុុស �ួយុ យ៉ាាង ខាា�ង ថា ខើ�� �ួ�ដែតូ 

�មេ��ើ មេ�សកក�ម សិន �ុន នឹង មេផុទ� មេៅ ទ្ធីមេនាះ   ។ ��មេចុះ ខើ�� �ន មេធំើើតា� �ពុះរា� ��ណ្ឌង 

��ស់ �ពុះវ��ិតាសួ�៌ មេហូើយុ �តូ�វ�ន មេ� ឲ្យយ �មេ��ើ មេ�កុ�ង ទ្ធី�កុង �ទ្ធ�មេហូៀយុុ� ��មេទ្ធស 

មេពុ��   ។ មេពុល ខើ�� �តូ��់ �ក ផុទះ វិញ ខើ�� �ន ដាក់ ដែផុន�� មេ�ើ�ូី �តូ��់ មេៅ សាកល

វិទ្ធាល័យុ មេ�កុ�ង ��មេទ្ធស មេពុ�� វិញ មេដាយុសា� ខើ�� �ន ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ ថា ខើ�� អាច  ទ្ធទ្ធួល

�ន ស�ា��តូ មេ�ទ្ធី មេនាះ ឆ្នាំ�់ �ហូ័ស   ។ មេទាះជា យ៉ាាង ណា ខើ�� �ន �កមេ�ើញ ថា  

អា����ក�ណ្ឌ៍ ��ស់ ខើ�� មេ� ទ្ធីមេនាះ �តូ�វ�ន �កហូ�តូ មេដាយុសា� ដែតូ ខើ�� �ន ចាកមេចញ ពុី

��សិកា ��ស់ ខើ�� យុ�� ជាង �ួយុ ឆ្នាំំ� មេ�ើ�ូី �មេ��ើ មេ�សកក�ម ��ស់ ខើ��   ។

  ខើ�� ម្ភាន ចិតូេ មេខទចខាា� មេហូើយុ វមេងើង វងាាន់   ។ ខើ�� �ិន �ឹង ថា �តូ�វ មេធំើើអំើី មេ�ើយុ   ។ ខើ�� �ិន �ឹង

ថា មេហូតូុ អំើី ខើ�� �តូ�វ�ន ��ផុុស ឲ្យយ �មេ��ើ មេ�សកក�ម ��សិន មេ�ើ វា ម្ភានន័យុ ថា �តូ�វ �តូ់�ង់

ឱ�ស មេ�ើ�ូី ទ្ធទ្ធួល �ន ស�ា��តូ ��វិទ្ធាល័យុ �ួយុ មេនាះ   ។

  �ុុដែនេ នៃ�ៃ �ួយុ ខើ�� �ន ចងចា� ��ធាន មេ�សកក�ម ��ស់ ខើ�� �ន ���់ ខើ�� អំ�ពុី BYU-
Pathway Worldwide    ។ គ្នាតូ់ �ន អំមេញ្ជូូើញ មេយុើង ឲ្យយ អំភិវឌឍ ភាសា អំង់មេ�លស ��ស់

មេយុើង មេហូើយុ មេ�ើ�ូី មេឈាង ចា�់ យុក ឱ�ស មេនះ មេពុល មេយុើង �តូ��់ មេៅ ផុទះ វិញ—មេហូើយុ

ខើ�� �ន មេធំើើ វា   !

    �ំពេ��រ របំស់ ខ្ញុំំ�ំ ជាម្មួយ BYU- Pathway Worldwide 

  ខើ�� �ន �ឹង ថា ��ដែ�ល ��ធាន មេ�សកក�ម ��ស់ ខើ�� ���់ ខើ�� អំ�ពុី BYU- Pathway  
�ិនដែ�ន ជា ��នៃច�នយ មេនាះមេទ្ធ   ។ មេពុល ខើ�� �ន ចា�់មេផុីើ� ក�មវិធំី Pathway  វា តូ���វ ឲ្យយ

ខើ�� មេធំើើ ��មេណ្ឌើ� �ិតូ �ីមេម្ភាាង មេ�ៀងរាល់ ស�ាហូ៍ មេ�ើ�ូី �ួ� ជា�ួយុ នឹង �កុ� ��ស់ខើ��   ។ ខើ�� �ន

លះ�ង់ មេ�ចើន ណាស់ �ុុដែនេ ខើ�� �ន �ឹង ថា ��ទ្ធទ្ធួល �ន ��អំ�់�ំ �ឺ ស�ខាន់ ច�មេពាះ ខើ�� ផុង 

និង ច�មេពាះ �ពុះ ផុង   ។ មេហូើយុ ��លះ�ង់ ទា�ងមេនាះ �ន នា� �ក ន�វ ពុ��័យុ ទា�ងឡាយុ   ។

  BYU- Pathway Worldwide  �ឺ ជា ទាា� នៃន ឱ�ស ដែ�ល ខើ�� �នដែសើង�ក   ។ វា 

�ន ផុីល់  ឲ្យយ ខើ�� ន�វ ��អំ�់�ំ កុ�ង តូនៃ�ល ស���យ អំនុ�ាតូ ឲ្យយ ខើ�� ម្ភានមេពុល មេ�ើ�ូី ម្ភាន ��ងា�

�ួយុ មេហូើយុ �ន �ួយុ ខើ�� ទ្ធទ្ធួល �ន ��អំ�់�ំ ជា ភាសា អំង់មេ�លស   ។ មេហូើយុ តា��យុៈ វា  

ខើ�� �ន �កមេ�ើញ �ិតូេភកីិ �៏ លូៗ ដែ�ល �ន មេលើក ទ្ធឹកចិតូេ ខើ�� ឲ្យយ �ា�ន មេហូើយុ �នេ ខិតូខ�

មេឆ្នាំាះ មេៅ�ន់ មេគ្នាលមេ� ទា�ងឡាយុ ��ស់ ខើ��   ។ ខើ�� ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ �ន់ដែតូ �ឹងម្ភា� ខាង

វិ�ាណ្ឌ មេហូើយុ �ន �ាយុ ជា សិសស �៏�ន់ដែតូ ��មេសើ� ��ស់ �ពុះមេយុសូ�វ ��ីសទ   ។

  មេ� ទ្ធី ��ផុុតូ ខើ�� ជា សិសស អំនេ�ជាតូិ ����ង មេ� ដែ�ល �ន ទ្ធទ្ធួល ស�ា��តូ ��ិ�ា��តូ

តា��យុៈ BYU- Pathway Worldwide    ។ ��អំ�់�ំ �ន មេ�ើក ឱ�ស អំសាា�យ នានា

�ល់ ខើ��   ។ ឥ��វ មេនះ ខើ�� ជា អំុក ��នាញ ដែផុុក សុខុម្ភាលភាពុ និង ខល�ន ទ្ធីពុឹង ខល�ន ស�ម្ភា�់

តូ��ន់ ពាយុពុយ នៃន អាមេ��ិក ខាង តូូ�ង ��ស់ សាសនាច�ក មេហូើយុ ខើ�� ក៏ ជា អំុក ផុសពុើផុាយុ

សាសនា សម័�� ចិតូេ ស�ម្ភា�់ BYU- Pathway  មេ�កុ�ង ��មេទ្ធស មេពុ�� ផុងដែ��   ។ ខើ�� �ន

មេ�ើញ ពុនលឺ ជា មេ�ចើន មេ�កុ�ង និសសិតូ ម្ភាំក់ៗ មេហូើយុ ខើ�� មេលើក ទ្ធឹកចិតូេ ពុួកមេ� ឲ្យយ មេឆ្នាំាះ មេៅ 

�ុខ �ឺ ��ច ជា ខើ�� �តូ�វ�ន មេលើក ទ្ធឹកចិតូេ មេដាយុ �ិតូេភកីិ ��ស់ ខើ�� មេពុល ខើ�� មេ� មេ�ៀន ដែ��   ។  

ខើ�� �ឺជា និសសិតូ អំនេ�ជាតិូ

����ងមេ� ដែ�ល �ន 

ទ្ធទ្ធួល ��ិ�ា��តូ 

ពុី  BYU-Pathway  
មេ�ទ្ធ�ទា�ង ពុិភពុមេ�ក ។



 ដែខ កកកដា ឆ្នាំំ� ២០២០ ៤៩

តា��យុៈ ��មេណ្ឌើ� មេនះ ខើ�� �ន �ឹង ថា �ពុះវ��ិតាសួ�៌ �ន �ង់ មេ� ជា�ួយុ ខើ�� ���់ ���ន

ទា�ងអំស់ មេ�តា� ផុល�វ   ។

    ម្រូពះវរបំិតាសួ�៌ មាន ម្រូពះទឹ័យ ចិង់់ ឲ្យយ ពេយ�ង់ ពេជា�ជ័័យ

  ��មេណ្ឌើ� ��ស់ ខើ�� �ន ពុ�ងឹង ទ្ធី�នាាល់ ��ស់ ខើ�� អំ�ពុី ��អំ�់�ំ   ។ មេហូើយុ ខើ�� មេ�ដែតូ 

ដាក់ ដែផុន�� មេ�ើ�ូី �នេ �ីកចមេ��ើន និង មេ�ៀន ឲ្យយ �ន មេ�ចើន តា� ដែ�ល អាច មេធំើើ មេៅ�ន

មេ�ៀងរាល់ នៃ�ៃ   ។ មេយុើង មេ�មេលើ ដែផុន�ី មេនះ មេ�ើ�ូី �ីកចមេ��ើន មេ�ើ�ូី ទ្ធទ្ធួល ��សាកលូង  

មេ�ើ�ូី ល�តូ�ស់ មេ�ើ�ូី �ងាាញ ថា មេយុើង មេគ្នា�ពុ ��តូិ�តូេិ និង មេ�ើ�ូី ពុឹង ដែផុូក មេលើ �ពុះអំងគ

សមេហ្វ្រីងាោះ មេ�ើ�ូី �ាយុ ជា សកីិស� មេ�ើ�ូី �តូ��់ មេៅ �ពុះវ��ិតាសួ�៌ ��ស់ មេយុើង វិញ   ។  

ច�មេពាះ �ពុះ «   អំស់ ទា�ង ��ស់ ��� ���់ យ៉ាាង �ឺជា វិ�ាណ្ឌ   » (   ស��មេ�ើល  មេគ្នាលលទ្ធធិ  

និង មេសចកីី ស�ា ២៩:៣៤    )   ។ �ទ្ធពុិមេសាធំន៍ ទា�ងអំស់ ដែ�ល មេយុើង ម្ភាន និង

ច�មេណ្ឌះ�ឹង ដែ�ល មេយុើង ទ្ធទ្ធួល �ន មេ�មេលើ ដែផុន�ី មេនះ នឹង �ួយុ មេយុើង ឲ្យយ �ន់ដែតូ ��ច

�ពុះអំងគ សមេហ្វ្រីងាោះ ��ស់ មេយុើង មេហូើយុ នឹង មេ�ៀ�ច� មេយុើង ឲ្យយ មេធំើើ ��សមេ��ច ចិតូេ �ន់ដែតូ លូ  

មេ�ើ�ូី �មេ��ើ ពុិភពុមេ�ក មេនះ �ន់ដែតូ ��មេសើ� មេហូើយុ មេ�ើ�ូី មេធំើើ ជា ឧ�ក�ណ្ឌ៍ �ន់ដែតូ លូ

មេ�កុ�ង �ពុះហូសី �ទ្ធង់   ។

  ��អំ�់�ំ ផុីល់ �មេធំា�យុ �ួយុ មេ�ើ�ូី ទ្ធទ្ធួល �ន ច�មេណ្ឌះ�ឹង មេហូើយុ �នាា�់ �ក

មេធំើើ មេ�ើ�ូី ឈី� ស�ម្ភា�់ មេសចកីី ពុិតូ និង មេសចកីី �តូឹ��តូ�វ មេ�ើ�ូី ម្ភាន �ីវិតូ �ួយុ ដែ�ល

�ពុះវ��ិតាសួ�៌ ��ស់ មេយុើង ម្ភាន �ពុះទ្ធ័យុ ចង់ ឲ្យយ មេយុើង ម្ភាន—ជា �ីវិតូ �ួយុ មេពុញ មេដាយុ

អំ�ណ្ឌ�   ។

  ខើ�� �ឹង ថា �ពុះវ��ិតាសួ�៌ ��ស់ មេយុើង ��ទាន ពុ� �ល់ ����ឹងដែ��ង ��ស់ មេយុើង ជា

ពុិមេសស មេពុល ��ណ្ឌង ��ថាំ នៃន �ួងចិតូេ មេយុើង �ឺ មេ�ើ�ូី �ីក ចមេ��ើន មេហូើយុ មេ�ើ�ូី �មេ��ើ �ទ្ធង់ 

និង �ុ�តា �ុ�តូី ��ស់ �ទ្ធង់   ។ ខើ�� �ឹង ថា មេពុល �ទ្ធង់ ��ទាន ��ដែណ្ឌនា� �ល់ �ុ�តា �ុ�តូី �ទ្ធង់  

«   នឹង មេ�ៀ�ច� ផុល�វ មេ�ើ�ូី ឲ្យយ មេ� អាច សមេ��ច ន�វ អំើីៗ ដែ�ល �ទ្ធង់ �ន ��ា �ល់ ពុួក មេ� ទ្ធុក ជា

�ុន សិន   » (    នីនៃហូើទ្ធី១ ៣:៧    )   ។ �ទ្ធង់ សពុើ �ពុះទ្ធ័យុ ឲ្យយ មេយុើង ម្ភាន មេជា��័យុ   ។

  មេយុើង ម្ភាំក់ៗ �ួ�ដែតូ ទាញ យុក ��មេយ៉ា�ន៍ ពុី ឱ�ស នី�ួយុៗ ស�ម្ភា�់ ទ្ធទ្ធួល �ន

��អំ�់�ំ និង �� ល�តូ�ស់  ដែ�ល �ពុះអំម្ភាាស់ ដាក់ មេ� តា� ផុល�វ��ស់ មេយុើង �ិន ថា វា

តា��យុៈ  BYU- Pathway  ឬឱ�ស ��អំ�់�ំ មេផុសងៗ មេទ្ធៀតូ ណា ក៏ មេដាយុ   ។ �ទ្ធង់

�សឡាញ់ មេយុើង មេហូើយុ នឹង ដែណ្ឌនា� មេយុើង ជានិចុ   ។ �ទ្ធង់ ម្ភាន �ពុះទ្ធ័យុ ចង់ ឲ្យយ មេយុើង មេ�ៀន

 អំើី ទា�ងអំស់ ដែ�ល មេយុើង អាច មេ�ៀន មេ�មេលើ ដែផុន�ី មេនះ   ។ មេហូើយុ ខើ�� �ឹង ថា មេយុើង អាច �ក

ពុិមេសាធំន៍ ន�វ អំពុ្ភ�តូមេហូតូុ �ន់ដែតូ ធំ�មេធំង �លដែ�ល មេយុើង មេធំើើ �� មេដាយុ អំ�ណ្ឌ� និង មេដាយុ

ឧសាហូ៍ មេហូើយុ ទ្ធុកចិតូេ មេលើ ��ដែណ្ឌនា� ��ស់ �ទ្ធង់   ។ ខើ�� �ឹង ថា ខើ�� �ន មេធំើើ ��មេចាំះ   ។  ◼ 

   �ូរីយាា ខ្ញុំរតែនល ូ មក ពី ទុីប្រកុង លី�ា ប្រ�ដោទុស់ ដោព�� គ្នាត្ត់ ជ្ឈិក់ ច្បាិត្តត យ៉ាាង ខ្លាំាំង ដោ�នឹឹង

កា�ដោ�ី� ឲ្យយ អ្វីីី ចែ�ល មិនឹ អាច្បា ដោ��ួច្បា ដោក�ត្តដោឡ�ង បានឹ កា��ដោប្រម� អ្វីុក �នៃទុ នឹិង អ្វីភិិវ�ឍ

ជ្ឈិីវិត្ត កា��ដោប្រងៀនឹ ដោ��យ ចែត្តងចែត្ត ដោ�ៀនឹ ឲ្យយ បានឹ ដោប្រច្បា�នឹ �ំ�ុត្ត �ម ចែ�ល គ្នាត្ត់ អាច្បា ដោ�ី�

បានឹ ជាពិដោស់ស់ អ្វីំពី វ�ី�ម៌ ដោ�េងៗ   ។

    ទេដើមិី ីរកទេមិើល់ បមែនថមិ ទេ�ៀត អ��ី BYU- Pathway Worldwide  ស់មូិ ចូូល់ ទេ�កាន់
 ទេ�ហូ���័រ  byupathway   .org     ។

 ការអប់រំ ស់គ្រួមាប់ អនា�ត ដ៏ ល់អ គ្រួបទេស់ើរ មិួយ

  យុវមជ្ឈិិិមវ័យ ចែច្បាកចាយ ពី �ដោ�ៀ� ចែ�ល កា�ទុទុួល បានឹ កា�អ្វី�់�ំ ជា �នឹះឹះ ដោ��មីី

ទុទុួល បានឹ អា�មី�៍ នៃនឹ កីី ស់ងឹឹម កានឹ់ចែត្ត ខ្លាំាំង អ្វីំពី អ្វីនា�ត្ត   ៖

  «   ខើ�� �ន មេកើតូ និង ធំ�មេ�ើង មេ�កុ�ង ��មេទ្ធស ហូុងឌ�រាុស—ជា ��មេទ្ធស �ួយុ

ដែ�ល មេពា�មេពុញ មេដាយុ ឱ�ស �ុុដែនេ ��ក� មេដាយុ ����កួតូ ��ដែ�ង មេ�កុ�ង

�ីវិតូ �ស់មេ�   ។ ខើ�� �ន ធំ� មេ�ើង មេដាយុ សាា�់ �ល់ មេ�ឿងរាុវ ទា�ងឡាយុ អំ�ពុី �ុពុើ��ី

�ន ��ស់ ខើ�� ដែតូងដែតូ ដែសើង�ក ឱ�ស នានា មេ�ើ�ូី �ួយុ មេធំើើ ឲ្យយ ��នាន់ �នាា�់ មេទ្ធៀតូ

�ន ��មេសើ� មេ�ើង   ។

  «   ស�� អំ��ុណ្ឌ �ល់ ��លះ�ង់ ��ស់ ឪពុុក ម្ភាាយុ ខើ�� �ង��ុស ខើ�� និង ខើ��

ទ្ធទ្ធួល �ន ��អំ�់�ំ �៏ លូ ��ផុុតូ ដែ�ល អាច �ក�ន   ។ ខើ�� �ន មេ�ៀន ថា ��អំ�់�ំ �ឺ

�ិនម្ភាន ដែ�ន ក�ណ្ឌតូ់ �តូឹ� ស�ា��តូ ��ិ�ា��តូ មេនាះ មេទ្ធ   ។ ��អំ�់�ំ �តូ�វ �ន

តូភាា�់ មេៅ នឹង សាានសួ�៌   ។

  «   មេ�ើ មេយុើង ��ុងមេ��ៀ� ទ្ធុក ជា មេ�សច មេនាះ មេយុើង នឹង �ិន �តូ�វ ខាាច មេ�ើយុ   ។  

��អំ�់�ំ ជា �ទ្ធ�ញ្ជូញតូេិ �ួយុ ពុី �ពុះវ��ិតាសួ�៌ មេហូើយុ �ទ្ធង់ �ន ��ទាន �ល ់

មេយុើង ន�វ�� សនា ថា �រា�ណា មេយុើង �ន់ តា� �ញ្ជូញតូេិ ទា�ង ឡាយុ ��ស ់

�ទ្ធង់ មេនាះ មេយុើង នឹង �ន ចមេ��ើន មេ�ើង មេ� មេលើ ដែ�ន�ី (   ស��មេ�ើល  នីនៃហូើទ្ធី២  

១:២០    )   ។ ��អំ�់�ំ �ន �ួយុ ខើ�� ឲ្យយ �មេងកើតូ ល�តូ�ស់ មេហូើយុ ��ុងមេ��ៀ� 

ជា មេ�សច មេ�ើ�ូី ភាា�់ តូ�ណ្ឌ� �ឹងម្ភា� ��ស់ ��នាន់ ��ស់ ខើ�� មេហូើយុ វា អំនុ�ាតូ ឲ្យយ ខើ��

�ួយុ អំុក �នៃទ្ធ មេទ្ធៀតូ មេធំើើ ��ចគ្នាំ ដែ��   »   ។

   —សារាុ អិមិ បាឡលូវិ �ីគ្រួកំង ទេថ្មហូូលូស់ំីហាាល់ផ្លា គ្រួបទេ�ស់ ហូំងឌីូរាុស់

   «   ��អំ�់�ំ �ន �ួយុ ខើ�� ឲ្យយ �ឹង មេហូើយុ យុល់ �ន់ដែតូ ចាស់ ពុី តូួនាទ្ធី និង

ទ្ធីតា�ង ��ស់ ខើ�� មេ�កុ�ង ��ួសា� �នុសស មេ�ក មេនះ មេហូើយុ ��ណ្ឌ៍ មេនះ នា� �ក ន�វ

អំ�ណ្ឌ� �៏ មេ�ចើន �ល់ ខើ��   »   ។

   —ទេខ្ញុំរីអារា ទេឃ្វីើរីន �ីគ្រួកំង ទេខ្ញុំនទេធីើរទេបិ�រី គ្រួបទេ�ស់ នូវិទេហូសើមែល់ន

   «   ��អំ�់�ំ មេធំើើ ឲ្យយ ខើ�� ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ ថា ជា�ួយុ នឹង ��ងា� កុ�ង មេពុល 

អំនា�តូ ��ស់ ខើ�� ខើ�� អាច ជា ពុនលឺ �ួយុ មេ�កុ�ង ពុិភពុមេ�ក មេនះ មេហូើយុ មេ�កុ�ង 

��ផុសពុើផុាយុ ��ណ្ឌឹងលូ   »   ។

   —ទេ�ំឌា អាស់ិូណ្ ថ្មូមាាស់ �ីគ្រួកំង អាន់តូហាាហារសាា គ្រួបទេ�ស់ ឈីីល់ី



50	 លីីអាហូូណា

 ទេរឿង មិួយ អំ�ពុី អំនា�តូ
ដែ�ល ខើ�� អាច្បា  ���់��ង

       ទេដាយ ឡលូរាុ ទេខ្ញុំមិទេផុន័រ

     ស�
មេ�ង �៏ តូ�ច មេនាះ មេ�កុ�ង កាល ��ស់ ខើ�� �ឺ ពុិ�ក នឹង �ិន មេអំើមេពុើ ណាស់   ។ ឥ��វ មេនះ ខើ�� អាយុុ ២៨ ឆ្នាំំ�

មេហូើយុ មេ�ដែតូ មេ�លីវ មេហូើយុ �ិន ��ក� ពុី អំើី ដែ�ល ខើ�� ចង់ មេធំើើ មេ� កុ�ង វិជាា �ីវៈ ស��ូី ដែតូ ខើ�� ម្ភាន ��ងា� �៏

លូ ជា �ិ�នុ�ដាាយុិ� ខាង ស�្ភពុ ក៏ មេដាយុ   ។ ខើ�� �ន ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ ថា ���់ ច�ណ្ឌុច នៃន �ីវិតូ ��ស់ ខើ�� ពុុ�

��មេណ្ឌើ��� មេទ្ធ   ។ ខើ�� ម្ភាន ��សងស័យុ ពុី �មេ��ើស �ីវិតូ មេហូើយុ �ិន �ន �ឹង ថា �តូ�វ មេ��ើស យុក ផុល�វ ណា មេទ្ធ   ។

 ខើ�� ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ វមេងើង អំស់ មេហូើយុ   ។

  នៃ�ៃ �ួយុ មេពុល ខើ�� ក�ពុុង ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ ធាាក់ ចុះ ជា ខាា�ង �ិតូេ ម្ភាំក់ ដែ�ល ខើ�� �ិន �ន និយ៉ាយុ ជា�ួយុ អំស់ �ួយុ �យុៈ �ន 

ទ្ធ��សពុទ �ក ខើ��   ។ មេពុល គ្នាតូ់ �ន សួ� ខើ�� ថាមេតូើ ខើ�� ម្ភាន សុខទ្ធុក្ខ យ៉ាាង ណា ដែ�� ខើ�� �ន ពុនយល់ ពុី អា��មណ្ឌ៍ ទា�ងអំស់ មេនាះ ដែ�ល 

ខើ�� ក�ពុុង �ួ�   ។ គ្នាតូ់ �ន សាា�់ �នាា�់ �ក �ន និយ៉ាយុ ថា «   ចុះ មេតូើ ឯង ម្ភាន សុខទ្ធុក្ខ យ៉ាាង មេ�ុច ដែ�� ខាង វិ�ាណ្ឌ   ?   »

  ខើ�� �ន មេឆ្លលើយុ តូ� មេដាយុ សើ័យុ��វតូេ ថា «   អំ� ដែ�នមេហូើយុ វា ឥតូ មេខាាះ   »   ។ «   ខើ�� �ិន ដែ�ល ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ �ិតូ �ពុះ ជាង មេពុល

មេនះ មេទ្ធ មេ�កុ�ង �ីវិតូ ខើ��   »   ។

  គ្នាតូ់ �ន មេឆ្លលើយុ តូ� ថា «   មេ�ើ អំញ្ជូុឹង ឯង �ិន ចា��ច់ �ពុួយុ ពុី អំើី មេទ្ធៀតូ មេទ្ធ   »   ។

   ��នំក ចូិតិ ទេល់ើ មែផុនការ ដ៏ ល់អ ឥត ទេខ្លាំះះ របស់់ គ្រួ�ះ
  តា�ង ពុី ��សនទនា មេនាះ ខើ�� �ន យុល់ �ឹង មេ�ឿង ពុី� យ៉ាាង   ។ ទ្ធី�ួយុ ខើ�� �ន �ឹង ថា ខើ�� ម្ភាន

អំ�ណ្ឌ��ុណ្ឌ ដែ�ល ម្ភាន ទ្ធី�នាាល់ �៏ �ឹងម្ភា� �ួយុ អំ�ពុី ��ណ្ឌឹងលូ ដែ�ល �ន សាា� មេ�ើងវិញ 

មេហូើយុ អាច �ស់មេ� តា� �ទ្ធ�ញ្ជូញតូេិ និង ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ ភាា�់ មេៅ នឹង សាានសួ�៌   ។

  ��ម្ភាន ភាពុ ខល�ន ទ្ធីពុឹង ខល�ន ខាង វិ�ាណ្ឌ �ឺ ស�ខាន់ ណាស់ ច�មេពាះ ខើ�� មេហូើយុ ខើ��

មេ�ដែតូ មេ�ៀនស��តូ ពុី �មេ�ៀ� មេ�ើ�ូី មេ�ើក សាានសួ�៌ មេ�កុ�ង �ីវិតូ ��ស់ ខើ��   ។ ��អំធំិសាាន  

និង ��សិកា �ពុះ��ីី� ជា មេ�ៀងរាល់ �ពុឹក ជា កិចុ�� សា�ញ្ជូញ ពុី� យ៉ាាង ដែ�ល ខើ�� ម្ភាន

អា��មណ្ឌ៍ ថា �ន មេធំើើ ឲ្យយ ម្ភាន ភាពុខុសគ្នាំ យ៉ាាង ធំ� ��ផុុតូ មេ�កុ�ង ស�តូថភាពុ ��ស់ ខើ��

មេ�ើ�ូី ទ្ធទ្ធួល វិវ�ណ្ឌៈ ផ្ទាាល់ ខល�ន   ។ ខើ�� ក៏ ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ �ិតូសុិទ្ធធ នឹង សាានសួ�៌ �ន់ដែតូ ខាា�ង  

មេពុល ខើ�� ខិតូខ� មេ�ើ�ូី ម្ភាន មេសចកីី ស�ូ��ស �ស់មេ� �ីវិតូ �ួយុ ដែ�ល ម្ភាន សុខភាពុ មេ�ើ�ូី ឲ្យយ

យំវិមិជួិិមិវិ័យ

 �ច
នា

���
ភា

ពុ
 �

ក
 ពុ

ី G
ET

TY
 IM

AG
ES

 



	 ខែ�	កកកដា	ឆ្នាំំ�	២០២០	 51

�ពុះវិ�ាណ្ឌ អាច ជា នៃ��� ��ស់ ខើ�� ជានិចុ មេ�ើ�ូី មេគ្នា�ពុ តា� �ទ្ធ�ញ្ជូញតូេិ និង

មេ�ើ�ូី ដែ��ចិតូេ មេដាយុ មេសាះះស�   ។

  ទ្ធីពុី� ខើ�� �ន �ឹង ថា ��មេឆ្លលើយុ តូ� ��ស់ ខើ��មេៅ ស�ណ្ឌួ� �ិតូេភកីិ ��ស់ ខើ��

ពុុ� �តូឹ��តូ�វ ទា�ង �សុង មេទ្ធ—ខើ�� �ន �ិតូ ថា ខើ�� ក�ពុុងដែតូ «   ឥតូមេខាាះ   » ខាង

វិ�ាណ្ឌ �ុុដែនេ ខើ�� �តូ�វ�� ម្ភាន មេសចកីី ��មេនឿ �ដែនថ� មេទ្ធៀតូ ឈី�់  �ពុួយុ ចិតូេ

មេ�ចើន មេពុក មេហូើយុ ទ្ធុក ចិតូេ មេលើ �ពុះ ឲ្យយ �ទ្ធង់ មេដាះ�សាយុ ន�វ អំើី ដែ�ល ខើ�� ពុុ� អាច

���់��ង �ន   ។

  មេទាះ�ី ជា មេពុល ដែ�ល ច�ណ្ឌុច ខលះ មេ�កុ�ង �ីវិតូ ��ស់ ខើ�� ពុុ� ��មេណ្ឌើ��� លូ ��ច

ដែ�ល ខើ�� ចង់ �ន កីី ខើ�� �ឹង ថា អំើី ដែ�ល ស�ខាន់ ��ផុុតូ �ឺ ��មេធំើើ អំើីៗ មេដាយុ មេសចកីី

��មេនឿ មេហូើយុ �ងាាញ �ពុះ ថា ខើ�� មេ��ើ��ស់ សិទ្ធធិ មេ��ើសមេ�ើស ��ស់ ខើ�� មេ�ើ�ូី មេធំើើ

��មេ��ើសមេ�ើស លូ   ។ ខើ�� �ន មេ�ៀន ថា មេពុល �ីវិតូ ពុុ� ��មេណ្ឌើ��� មេៅតា� អំើី

ដែ�ល ខើ�� �ំពុឹង ចង់�ន �ឺ វា មេ�ើ�ូី ខើ�� អាច មេ�ៀន មេហូើយុ �ីកចមេ��ើន មេ�កុ�ង �មេ�ៀ�

ទា�ងឡាយុ ដែ�ល ខើ�� �ិន អាច មេធំើើ �ន តា� �មេ�ៀ� មេផុសងមេទ្ធៀតូ   ។

  ខើ�� �ិន ដែ�ល �សនៃ� មេទ្ធ ថា មេពុល ខើ�� អាយុុ ២៩ ឆ្នាំំ� ខើ�� នឹង មេ�ើញ ថា ខល�នឯង

ម្ភាន ��សងស័យុ អំ�ពុី អា�ីពុ និង ��ណាក់ �ល �នាា�់ មេទ្ធៀតូ នៃន �ីវិតូ ខើ�� មេនាះ

មេទ្ធ   ។ មេទាះជា ម្ភាន អំើីៗ ដែ�ល ខើ�� �ិន �ឹង ទា�ងអំស់ មេនះ កីី ខើ�� ម្ភាន ទ្ធ�នុក ចិតូេ

ទា�ង�សុង ថា �ពុះ ម្ភាន ដែផុន�� ឥតូមេខាាះ �ួយុ ស�ម្ភា�់ ខើ��   ។ �ទ្ធង់ �តាស�ឹង

យ៉ាាង ��ក� ពុី អំើី ដែ�ល ក�ពុុង មេកើតូមេ�ើង និង អំើី ដែ�ល ខើ�� �តូ�វ�� មេហូើយុ �ទ្ធង់

នឹង ដែតូងដែតូ ដែ�ទា� ខើ�� (   ស��មេ�ើល  ម្ភាាថាយុ ៦:២៨–៣៤    )   ។ ��ចជា ដែអំល

មេឌើ� អំិល   ធំ�� �ូ��ច៍ នៃន ពុួក ចិតូសិ� �ន �មេ�ងៀន ថា «   មេទាះ ជា វា ពុិ�ក 

យុល់ កីី ជា ពុិមេសស មេ� �គ្នា កុ�ង �ីវិតូ ��ស់ មេយុើង មេពុល ដែ�ល ខយល់ �ក់មេ�ក

មក ខ្លាំំ�ង ហើ�ើយ សមុទ្រ� មាន ភាព ខ្មួួ�ល ខ្លាំាញ់់ ហើ�ះ ហើយើង អាច មាន ការ លួង

ហើ�ម ចិត្តត ហើ�យ ដឹឹង ថា ទ្រពះ តែត្តង តែត្ត បក់ ហើយើង ហើ� កុ�ង ហើសចកី� លអ ជា និរនតរ៍

របស់ ទ្រ�ង់ ហើ�ះះ ហើ� រក ផ្ទះះះ ជានិចច   » (   «   Consistent and Resilient 
Trust    »  Liahona   តែខ្មួ វិិចិិកា �ំ� ២០១៩ ��ព័រ ៤៨   )   ។

    ទុុកចិិត្តត កាន់់តែត្ត ច្រើ�ចិើន់ ��ួយចិិត្តត កាន់់តែត្ត ត្តិចិ
  ថ្ងៃ�ៃ ខ្មួះះ ជី�វិិត្ត ហាកដ់ឹចូ ជា ពិបាក ណាស់ បុតុែនត ហើពល ខំ្មួ�� គិិត្ត អំ�ព� វា ខំ្មួ�� ដឹឹង ថា ខំ្មួ��

មនិ បាច់ ទ្រពយួ ហើ�   ។ បនិីច មីងៗ ខំ្មួ�� បាន ដឹឹង ថា ខំ្មួ�� ទ្រតូ្តវិ �កុចិត្តត ហើលើ ទ្រពះ បនតចិ

 តែ�ម ហើ�ៀត្ត ហើ�ើយ ទ្រពយួចតិ្តត កាន់តែត្ត ត្តចិ ជាង អំ�ព� អីំ�ៗ  តែដឹល ខំ្មួ�� មិន អាច ទ្រគិប់ទ្រគិង

បាន   ។ ហើរឿង មយួ តែដឹល ខំ្មួ�� អាច  ទ្រគិបទ់្រគិង បាន អំ�ព� អំ�គិត្ត គឺិ ការ�កុចិត្តត ហើលើ

 ទ្រពះ ហើ�ើយ ខ្មួតិ្តខ្មួ� ហើលើ ការខិ្មួត្ត ឲ្យយ កានត់ែត្ត ជីតិ្ត ទ្រ�ង ់ជា ហើរៀងរាល ់ថ្ងៃ�ៃ   ។

  ហើពល ខ្មួំ�� មាន អារមួណ៍៍ វិហើងីង ហើ�ះ វា តែត្តងតែត្ត មាន ពនះឺ ទ្រគិប់ទ្រ�ន់ សទ្រមាប់

ខ្មួំ�� ហើដឹើមី� ឈាន មួយ ជី�ហាន ហើ�កុ�ង អំី� តែដឹល មិន ដឹឹង ហើ�ើយ ហើ�ះះ ហើ�មុខ្មួ 

ហើ�ៀត្ត   ។ ហើ�ើយ ដឹរាប ណា ខ្មួំ�� អំនុវិត្តត ហើសចកី� ជី�ហើនឿ ហើ�ើយ រកា ហើសចកី� សញ្ញាា

របស់ ខ្មួំ�� ដឹរាប ណា ខ្មួំ�� ចងចាំ� ព� អំត្តតសញ្ញាាណ៍ ដឹ៏ ពិត្ត របស់ ខ្មួំ�� កុ�ង �ម ជា បុទ្រត្ត�

ថ្ងៃន ទ្រពះបិតា ទ្រពះមាតា សួគិ៌ ហើ�ើយ ពាយាម មីង ហើ�ើយ មីង ហើ�ៀត្ត ហើ�ះ អំី�ៗ

នឹង ហើកើត្តហើ�ើង ហើ�ហើពល និង តាម រហើបៀប តែដឹល វា ទ្រត្តូវិ ហើកើត្ត ហើ�ះ ហើ�ើយ ជា អំី�

តែដឹល ស�ខ្លាំន់   ។  ◼ 

       ឡូូរ៉ាា ខេ�មខេ�ន័័រ  បាន ធំំ ឡើ�ើង ឡើ�ក្នុុ�ង ភាគ ខាង ត្បូូ�ង នៃន ប្រ�ឡើ�ស

បារាំំង ឡើ�ក្នុុ�ង ប្រគួសារ ឡើ�សា�ញ   ។ នាង ឡើធំើើការ ជា ឆ្មម� ឡើ�ើយ  តែត្បូង

តែត្បូ តែសើង រក្នុ ដំំឡើ�ើរ ផ្សសងឡើប្រ�ង ថ្មីម�ៗ   ។ នាង ចូូលចូិត្បូត ឡើ� ជាមួួយ

មួនុសស ម្នាា ឡើ�ើយ ចា�់ អារមួម�៍ ជា ខាំំង ឡើ�ឡើលើ វ�ូធំមួ៌ ឡើផ្សសងៗ   ។

« ដោ� ប្រគ្នា កុ�ង ជ្ឈិីវិត្ត ��ស់់ ដោយ�ង ដោពល ចែ�ល �យល់ មក 

ខ្លាំាំង ដោ��យ ស់មុប្រទុ �នឹ ភាព �ីមួល ខ្លាំមាញ់ . . . ដោយ�ង 

អាច្បា �នឹ កា� លួង ដោលាម ច្បាិត្តត ដោ�យ �ឹង ថា ប្រពះ ចែត្តង 

ចែត្ត �ក់ ដោយ�ង ដោ� កុ�ង ដោស់ច្បាកីី ល្អ ជា នឹិ�នឹត�៍ ��ស់់ ប្រទុង់ ដោឆាពះ 

ដោ� �ក �ទះ ជានឹិច្បាូ » ។

—ដែអំលមេឌើ� អំិល ធំ�� �ូ��ច៍ នៃន ពុួក ចិតូសិ�
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  ៥៤   គ្រួ�ួសារ ចាស់់ ដ៏ ថ្មមី គ្រួស់ឡាង របស់់ ខ្ញុំំ��

   មេដាយុ មេលអំ�ណា�� ខនសុីខាអំ�

     ៥៦   ការទេគ្រួជួើស់ទេរើស់ ផុ្លូវិ តូចូ និង ចូទេងអ�ត

ជាជាង ផុ្លូវិ ធី��ូោយ

   មេដាយុ ដែអំលមេឌើ� តាខាសស�ី វាុដា

     ៦០   ទេមិទេរៀន មែដល់ ទេគ្រួបើ ស់មាារ ស់គ្រួមាប់ រាគ្រួតី

គ្រួកំមិគ្រួ�ួសារ   : ការទេគ្រួបើ ទេ�ល់ ទេវិោ របស់់

អនក ឲ្យយ បាន ល់អ

   មេដាយុ ណាតាសា អាន់មេឌើ�សិន

     ៦២   �ីកមែន្ង របស់់ ទេយើង

    ៦៤   ពាកយ ចូំង ទេគ្រួកាយ   : �ីបនាាល់់  

និង ការមែគ្រួបចូិតិទេជួឿ

   មេដាយុ ដែអំលមេឌើ� មេ�វីឌ មេអំ ដែ��ណា

    ៦៥   មិនំស់ស កន�ង គ្រួ�ះ�មិ្ីរមិរមិន   :  

អាមិូទេល់ក និង អាល់មាា

 ខ្ញុំំ�� ចូូល់ចូិតិ ទេធីវើ មិិលូប ជាង អវីៗ

ទា�ងអស់់   ។  ខើ�� មេធំើើ ន� មេផុស�សទី ន�ខា�់មេខក ន��ុក�ី តូ�ចៗ 

�ូ�� សាច់ និង �យុ—តា�ពុិតូ មេៅ �ឺ មេធំើើ ���់ យ៉ាាង   ! ខើ�� ក៏ ច�ល ចិតូេ �មេ�ងៀន  ផុង

ដែ��   ។ ខើ�� ច�លចិតូេ មេពុល មេ� អំមេញ្ជូូើញ ខើ�� ឲ្យយ �មេ�ងៀន �ល់ ថាំក់ យុុវនា�ី   ។

  ខើ�� មេៅ សនុិសីទ្ធ �.ក.យុ. មេដាយុសា� ខើ�� ម្ភាន ស�ណ្ឌួ� �ួយុ ដែ�ល ខើ�� ចង់�ន

ចមេ�លើយុ   ។ ខើ�� ម្ភាន អា����ក�ណ្ឌ៍ �ួយុ មេ�ើ�ូី មេៅ ��វិទ្ធាល័យុ �ុុដែនេ ខើ�� ម្ភាន

អា��មណ្ឌ៍ ថា ខើ�� �ួ�ដែតូ មេៅ �មេ��ើ មេ�សកក�ម   ។ ��សិន មេ�ើ ខើ�� មេៅ ខើ�� នឹង �តូ់�ង់

អា����ក�ណ្ឌ៍ ��ស់ ខើ��   ។ �ុុដែនេ មេ�ើ ខើ�� មេ� មេហូើយុ �ាយុ ជា ��� �មេ�ងៀន ម្ភាំក់  

មេនាះ ខើ�� អាច មេធំើើ�� មេហូើយុ �ង់ នៃ�ល សា� កុ�ង មេពុល ដែតូ �ួយុ   ។ អំ���ង សនុិសីទ្ធ  

�.ក.យុ. �ង�សី ម្ភាំក់ �ន និយ៉ាយុ អំ�ពុី ពុ��័យុ មេ�ក អំយុយមេ� ��ស់ គ្នាតូ់   ។  

ខើ�� មេ�ៀ�ច� នឹង ទ្ធទ្ធួល ពុ��័យុ មេ�ក អំយុយមេ� ��ស់ ខើ�� ឥ��វ មេនះ មេហូើយុ ខើ�� សងឹឹ�

ថា មេពុល ខើ�� ទ្ធទ្ធួល វា ខើ�� នឹង �ឹង �ន់ដែតូ ចាស់ ថា �ពុះវ��ិតាសួ�៌ ម្ភាន ដែផុន��

អំើី ស�ម្ភា�់ ខើ��   ។ ខើ�� ច�លចិតូេ ក�មវិធំី យុុវវ័យុ និង �.ក.យុ. ណាស់ មេដាយុសា�

វា ពុ�ងឹង �ល់ យុុវវ័យុ   ។ មេដាយុសា� មេសចកីី ពុិតូ មេនាះ �ឺ ថា មេយុើង ទា�ងអំស់ គ្នាំ

�តូ�វ�� ភាពុសុខសានេ   ។

  មេ��យុ ពុី ខើ�� �ន ទ្ធទ្ធួល �ុណ្ឌយ ���ុ� ទ្ធឹក ខើ�� �ន ឈី�់ មេៅ �ពុះវិ�� �ួយុ

�យុៈ �ួចមេហូើយុ �តូ��់ មេៅវិញ �ន �នេិច មេហូើយុ ឈី�់ មេៅ វិញ មេទ្ធៀតូ   ។  

�ុុដែនេ សម្ភា�ិក វួ� �ន �ក សួ�សុខទ្ធុក្ខ ខើ�� មេហូើយុ �ន អំមេញ្ជូូើញ ខើ�� ឲ្យយ �តូ��់

�ក វិញ   ។ ពុួកមេ� �ន ���់ ខើ�� ថា សាសនាច�ក និង សម្ភា�ិក នឹក មេហូើយុ

�តូ�វ�� ខើ��   ។ ខើ�� �ន សមេ��ច ចិតូេ មេ�ើ�ូី �តូ��់ �ក វិញ មេហូើយុ �ន សក�ម តា�ង

ពុី មេនាះ �ក   ។ ខើ�� �ន មេ�ើញ ថា ខើ�� �តូ�វ�� សាសនាច�ក ខាា�ង ណាស់   ។ ខើ�� អាច

អំធំិសាាន មេៅ�ន់ �ពុះវ��ិតាសួ�៌ មេហូើយុ ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ លូ មេហូើយុ ខើ�� អាច ទ្ធទ្ធួល

អា��មណ្ឌ៍ ពុី �ពុះវិ�ាណ្ឌ ��ិសុទ្ធធ   ។ ��មេចុះ ខើ�� �ន មេ� ទ្ធីមេនះ   »

   អាគ្រួឌីីអាណ្ ធី ី (   ខាង មេឆ្លើង ឆ្នាំាយុ   ) អាយុុ ១៧ ឆ្នាំំ� សាធា�ណ្ឌ

��ឋ ���ីនីក

យំវិវិ័យ

ទេៅកន�ង វិ�ូ ទេនះ
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      ទេដាយ ទេល់អូណ្ដូ ខ្ញុំនស់ំីខ្លាំអូ

      ពុួកអំុក ផុសពុើផុាយុ សាសនា �ន់ ����តូ �ួយុ   ។ 

ពុួកមេ� �ន សួ� ថា « មេតូើ �ូ�ន មេ�ើល មេ�ើញ អំើី   ?   »

  ខើ�� �ន មេឆ្លលើយុ ថា «   ��ួសា� �ីករាយុ �ួយុ   »   ។

  «   មេតូើ ��ួសា� ទា�ងអំស់ សុទ្ធធដែតូ �ីករាយុ ឬ   ?   »

  ខើ�� ��វីកាល ខើ��   ។ ខើ�� �ន ពុនយល់ ថា «   អំុក មេ�ើញ

��ួសា� ��ស់់ �ំ� ំ មេហូើយុ   »   ។

  ខើ�� ម្ភាន អាយុុ ១៦ ឆ្នាំំ� �ស់មេ� ��មេទ្ធស មេ��សុីល  

ជា កដែនលង ដែ�ល ខើ�� �ន �ស់ មេ� តា�ង ពុី ខើ�� មេកើតូ �ក   ។ ពុួក

អំុក ផុសពុើផុាយុ សាសនា �ន �មេ�ងៀន ខើ�� អំស់ ជា មេ�ចើន

ស�ាហូ៍ �ុុដែនេ គ្នាះន ន�ណា ម្ភាំក់ មេ�កុ�ង ��ួសា� ខើ�� ចង់

សាា�់ មេទ្ធ   ។ អំ���ង មេពុល មេនាះ ពុួក អំុក ផុសពុើផុាយុ

សាសនា �ន មេ�ើញ ��ួសា� ខើ�� មេឈាាះ ��ដែកកគ្នាំ ជា 

ញឹកញា�់   ។ ��ួសា� ខើ�� និង ��ួសា� 

ដែ�ល ញញឹ� ពុ�ពាយុ មេ�កុ�ង ����តូ 

មេនាះ ពុុ� ម្ភាន អំើី ដែ�ល ��ច គ្នាំ មេនាះ មេទ្ធ   ។

  ដែអំលមេឌើ� ម្ភាំក់ �ន និយ៉ាយុ ថា  

«   ដែ�នមេហូើយុ ��ដែហូល ជា ��ួសា�

�ចុ��ូនុ ��ស់ �ូ�ន �ិន ដែ�ន ��ច មេនះ មេទ្ធ   ។  

�ុុដែនេ �ូ�ន អាច កសាង អំនា�តូ ��ួសា�

��ស់ �ូ�ន ឲ្យយ ខុស ពុី មេនះ   »   ។

  មេពុល មេយុើង �ន �ញ្ជូុ�់ ���ួ� មេនាះ  

ពុួកមេ� �ន សុ� ខើ�� �ីង មេទ្ធៀតូ ឲ្យយ អំធំិសាាន

អំ�ពុី អំើី ដែ�ល មេយុើង �ន មេ�ៀន   ។ ��ច

រាល់�ង ដែ�� ខើ�� �ិន �ន សនា មេ�ើ�ូី មេធំើើ
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��មេចាំះ មេ�ើយុ   ។ ខើ�� �ីករាយុ នឹង អា��មណ្ឌ៍ ដែ�ល ខើ�� �ន

ម្ភាន មេពុល ពុួក អំុក ផុសពុើផុាយុ សាសនា �ន �ក �ួ�  

មេហូើយុ ខើ�� �ហូ័ស យុល់ អំ�ពុី ��ណ្ឌឹងលូ ណាស់   ។ �ុុដែនេ ខើ��

���្ភ ពុី ចមេ�លើយុ ដែ�ល ខើ�� អាច នឹង ទ្ធទ្ធួល   ។ មេ�ើ ��ណ្ឌឹង លូ

�ឺ ពុិតូ ខើ�� នឹង �តូ�វ ដែតូ មេធំើើ ��ផ្ទាាស់�ី�� ជា មេ�ចើន   ។

   ជួទេគ្រួមិើស់ ថ្មមី

  �នាា�់ ពុី ដែអំលមេឌើ� �ន ចាកមេចញ មេៅ ខើ�� ពុុ� អាច 

ឈី�់ �ិតូ ពុី ��ួសា� �៏ �ីករាយុ មេនាះ �ន មេទ្ធ   ។ ��ួសា� 

មេយុើង �ិន ទា�ង ��ច មេនាះ ស��ូី ដែតូ �នេិច   ។ �ា ��ស់ ខើ�� 

�ិន មេ�កុ�ង �ីវិតូ ខើ�� មេទ្ធ   ។ ច�ណ្ឌង ទាក់ទ្ធង ��ស់ ខើ�� 

ជា�ួយុ នឹង ម្ភាាយុ ខើ�� ក៏ �ិន លូ ដែ��   ។ យ៉ាយុ ��ស់ ខើ�� ជា 

អំុក ដែ�ល ដែ�ទា� ខើ�� �ុុដែនេ គ្នាះន ន�ណា កុ�ង ច�មេណា� 

មេយុើង ដែ�ល ���ពុឹតូេិ ��ច ជា ��ួសា� �ួយុ ដែ�ល ពុួក អំុក 

ផុសពុើផុាយុ សាសនា �ន �មេ�ងៀន មេ�ើយុ   ។ គ្នាះន ន�ណា

កុ�ង ច�មេណា� មេយុើង �ងាាញ មេសចកីី �សឡាញ់ �ល់ គ្នាំ

មេៅវិញ មេៅ�ក ឬ ស��ូី ដែតូ ច�ណាយុ មេពុល ជា�ួយុ គ្នាំ ឲ្យយ

�ន មេ�ចើន មេ�ើយុ   ។

  អំស់ �ួយុ �ីវិតូ ខើ�� ខើ�� �ន សនា នឹង ខល�ន ឯង ថា  

ខើ�� នឹង មេធំើើ ជា ឪពុុក �៏ លូ ម្ភាំក់ មេ� នៃ�ៃ �ួយុ   ។ ខើ�� នឹង មេធំើើជា 

ឪពុុក ដែ�ល ខើ�� �ិន ដែ�ល ម្ភាន   ។ �ុុដែនេ មេ�មេពុល ពុួក អំុក 

ផុសពុើផុាយុ សាសនា �ន �មេ�ងៀន ខើ�� ខើ�� �ន ចា�់មេផុីើ� 

�ឹង ថា ខើ�� ក�ពុុង មេធំើើ មេ�ឿង ��ច គ្នាំ មេៅ នឹង ឪពុុក ម្ភាាយុ 

ខើ�� �ន មេធំើើ មេ�មេពុល ពុួកគ្នាតូ់ អាយុុ �ស�ល ខើ��   ។ ខើ��

គ្រួ�ួសារ ចាស់់ ដ៏៏ ថ្មីី� គ្រួស់ឡាង របស់់ ខ្ញុំំ��
ប្រ�ស់ិនឹ ដោ�� អ្វីុក អ្វីនឹុញ្ញាាត្ត ដោនាះ គ្នាមានឹ អ្វីីី ចែ�ល �ំ�ឹងល្អ ពុំ អាច្បា ផ្លាាស់់�ី�� ដោនាះ ដោទុ   ។
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មេ�ើ�មេលង យុ�់ មេ�� មេធំើើ អំើី ដែ�ល ខើ�� ចង់ មេធំើើ មេហូើយុ �ស់មេ�

��ចជា មេកមង ទ្ធ�មេនើង ម្ភាំក់   ។ ខើ�� �ន មេធំើើ មេ�ឿង �ដែ�ល ��ច គ្នាំ

មេដាយុ គ្នាះន មេចតូនា   ។

  វា �ល់ មេពុល មេ�ើ�ូី សួ� �ល់ �ពុះ មេហូើយុ   ។

  មេ�ទ្ធី��ផុុតូ មេពុល ខើ�� �ន អំធំិសាាន ខើ�� �ន ទ្ធទ្ធួល

ចមេ�លើយុ ដែ�ល ខើ�� �ំពុឹង ថា នឹង �ន កនលង �ក   ។ សាសនា

ច�ក �ឺ ពុិតូ   ! ឥ��វ មេនះ វា �ល់មេពុល ដែ�ល �តូ�វ មេធំើើ ��

មេ��ើសមេ�ើស មេហូើយុ   ។

    ខ្ញុំំ�� ជា មិនំស់ស ថ្មមី មាំក់

  យ៉ាយុ ខើ�� �តូ�វដែតូ ផុីល់ ��អំនុ�ាតូ �ល់ ខើ�� ពុី �ុន ខើ�� 

អាច ទ្ធទ្ធួល �ុណ្ឌយ ���ុ�ទ្ធឹក �ន   ។ គ្នាតូ់ �ន ��ទាស់  

�ុុដែនេ ខើ����នៈ   ។

  «   យ៉ាយុ មេតូើ មេលអំ�ណា�� �ួយុ ណា ដែ�ល យ៉ាយុ ចង់

�ន ជាង   ?   » ខើ�� �ន សួ�   ។ «   ជា ម្ភាំក់ ដែ�ល មេ�ើ�មេលង

មេ�� ផុឹក �ក់ មេហូើយុ �ក ផុទះ វិញ យុ�់ មេ��   ? ឬ យ៉ាយុ

មេពុញចិតូេ ខើ�� ឥ��វ មេនះ ជាង   ? ��ផ្ទាាស់�ី�� ទា�ងមេនះ �ឺ

មេដាយុសា� ដែតូ ��ណ្ឌឹងលូ   »   ។

  ទ្ធី��ផុុតូ យ៉ាយុ �ន យុល់�ពុ� មេហូើយុ ខើ�� �ន ទ្ធទ្ធួល

�ុណ្ឌយ���ុ�ទ្ធឹក និង ពុិធំី��ាក់   ។ តា�ង ពុី �គ្នា មេនាះ 

�ក ម្ភាន អំើី �ួយុ ដែ�ល �ួ� ឲ្យយ ចា�់ អា��មណ្ឌ៍ �ន មេកើតូ មេ�ើង

មេ�កុ�ង ��ួសា� ខើ��—ជា អំើី ដែ�ល ខើ�� ពុុ� �ឹង មេពុញមេលញ �ហូ�តូ

�ល់ ពុី��ី ឆ្នាំំ� មេ��យុ�ក   ។

    គ្រួ�ួសារ ថ្មមី មិួយ

  �ុន មេពុល ខើ�� ចាកមេចញ មេៅ មេ�សកក�ម ��ស់ ខើ�� មេ� ភា�

ខាង តូូ�ង ��មេទ្ធស មេ��សុីល យ៉ាយុ �ន ច�ល�ួ� សនុិសីទ្ធ

មេសេក �ួយុ ជា�ួយុ ខើ��   ។ �នាា�់ ពុី មេនាះ មេយុើង �ន ម្ភាន

�����ុ� ដែ�លង ទ្ធី�នាាល់ តូ�ច �ួយុ ជា�ួយុ �កុ���ួសា� និង

�ិតូេភកេិ   ។ ខើ�� ភាាក់ មេផុូើល ណាស់ ដែ�ល យ៉ាយុ ចង់ និយ៉ាយុ

���់ អំើី �ួយុ   ។

  គ្នាតូ់ �ន និយ៉ាយុ ថា «   តា�ង ពុី មេលអំ�ណា�� 

ច�ល �ពុះវិ�� អំុក �ក ��ួសា� ខើ�� �ន ចា�់មេផុីើ� �ាយុ

ជា ��ួសា� ពិត្ត  �ួយុ   »   ។ �នាា�់ �ក គ្នាតូ់ �ន មេ�ៀ�រា�់

ពុី �មេ�ៀ� ដែ�ល ��ួសា� មេយុើង ទា�ង��ល �ន ខិតូ �ន់ដែតូ

�ិតូសុិតូ នឹង គ្នាំ   ៖ ឥ��វ មេនះ មេយុើង �ន ច�ណាយុ មេពុល

ជា�ួយុ គ្នាំ   ។ មេយុើង �ន ចា�់ មេផុីើ� និយ៉ាយុ ថា «   ខើ��

�សឡាញ់ អំុក   » មេៅវិញ មេៅ �ក ដែ�ល មេយុើង �ិន 

 ដែ�ល និយ៉ាយុ មេទ្ធ ពុី �ុន �ក   ។ ��មេឈាាះ ��ដែកក �ន 

�ញ្ជូឈ�់   ។ មេយុើង �ន អំភិវឌឍ �ិតូេភាពុ កុ�ង ច�មេណា�

មេយុើង ទា�ងអំស់ គ្នាំ   ។ មេយុើង ម្ភាន �ូ�� ទ្ធទ្ធួល ទាន �ន់ដែតូ

មេ�ចើន មេហូើយុ �តូ�វ�ន ��ទានពុ� ឲ្យយ យ៉ាាង ��ិ��� មេ� ច�នុច

មេផុសងៗ មេទ្ធៀតូ   ។

  ខើ�� �ន សម្ភាោល់ មេ�ើញ ��ផ្ទាាស់ �ី�� ទា�ងមេនះ ផុងដែ��

 �ុុដែនេ ខើ�� ពុុ� �ន �ឹង ថា មេពុលមេវ� អាច ភាា�់ �តូ��់ មេៅ

មេពុល ដែ�ល ខើ�� ទ្ធទ្ធួល �ុណ្ឌយ ���ុ� ទ្ធឹក មេនាះ មេ�ើយុ   ។

  គ្នាត់ូ �ន និយ៉ាយុ ថា «   ខើ�� �ិន ដែ�ន ជា សម្ភា�ិក

គ្រួ�ួសារ ចាស់់ ដ៏៏ ថ្មីី� គ្រួស់ឡាង របស់់ ខ្ញុំំ��

 សាសនាច�ក ��ស់ អុំក �ុុដែនេ ខើ�� ជា �ិតូេ មំ្ភាក់ ��ស់ សាសនា

ច�ក អុំក   ។ មេហូើយុ ខើ�� �ឹង ថា ��ួសា� មេយុើង �តូ�វ�ន ��ទាន

ពុ� មេដាយុសា� �មេ��ើស ��ស់ មេលអំ�ណា��   »   ។

    ការយល់់ដឹង ថ្មមី

  ខើ�� មេសទើ� ដែតូ ពុុ� អាច មេ�ឿ �ន មេទ្ធ   ! �ុុដែនេ �លដែ�ល

មេ�កយ៉ាយុ �ន និយ៉ាយុ អំ�ពុី �មេ�ៀ� ដែ�ល ��ួសា� មេយុើង

�ន់ដែតូ ម្ភាន ភាពុ�ិតូសុិតូ �ួយុ �ំមេពុច មេនាះ ខើ�� �ន ចងចា� ពុី

����តូ ដែ�ល ពុួក អំុក ផុសពុើផុាយុ សាសនា �ន �ងាាញ �ល់

ខើ�� ជា មេ�ចើន ឆ្នាំំ� កនលង �ក   ។ �លពុី មេពុល មេនាះ ខើ�� �ន �ិតូ

ថា �មេ�ៀ� ដែតូ �ួយុ មេ�ើ�ូី ម្ភាន ��ួសា� �៏ �ីករាយុ �ឺ ជា�ួយុ

��ួសា� កុ�ង មេពុល អំនា�តូ ��ស់ ខើ��   ។

  �ុុដែនេ ខើ�� �ន �ិតូ ខុស មេហូើយុ   ។ ��ួសា� �ចុ��ូន ុ

��ស់ ខើ�� �ីករាយុ   ! មេយុើង �ន ចា�់ មេផុីើ� �សឡាញ់ គ្នា ំ

មេៅវិញ មេៅ�ក   ។

  ��ដែហូល ជា គ្នាះន សម្ភា�ិក ��ួសា� ��ស់ ខើ�� ណា 

ម្ភាំក់ នឹង ច�ល �ពុះវិ�� មេនះ មេទ្ធ មេ�កុ�ង �ីវិតូ មេនះ   ។ �ុុដែនេ

មេទាះ�ី ពុួកគ្នាតូ់ �ិន ច�ល ខើ�� �ឹង ថា �ពុះ �ន ��ទាន ពុ�

�ល់ មេយុើង កុ�ង �មេ�ៀ� ជា មេ�ចើន �ួច មេៅ មេហូើយុ   ។ ��ណ្ឌឹងលូ

��ស់ �ពុះ មេយុសូ�វ ��ីសទ �ងាាញ មេយុើង ពុី �មេ�ៀ� មេ�ើ�ូី អំភិវឌឍ

��ួសា� មេយុើង �ិនថា សាានភាពុ ��ួសា� មេ�ើល មេៅ យ៉ាាង ណា

មេនាះ មេទ្ធ   ។  ◼ 

    ឥឡ�វ ដោនឹះ អ្វីុក នឹិពនឹធ �ស់់ ដោ� ��ឋ យ�ថា�៍ ស់.�.អា.   ។

ដ៏�ណឹឹងល្អអ បង្ហាាញ យើ�ើង ពី� រយើបៀប យើដ៏ើម្បីី�

អភិិវឌ្ឍឍ គ្រួ�ួសារ យើ�ើង ម្បីិនថា សាានភាពី

គ្រួ�ួសារ យើម្បីើល្អ យើ� យ៉ាាង ណា យើ�ះ យើ�   ។
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��មេ��ើសមេ�ើស  

ផ្លូូ�វ តូូច និិង ចង្អៀងៀ�តូ  

ជាជាង  ផ្លូូ�វ ធំំទូូលាយ 

�នឹ �ះ�វ ពី� ដោ� ពី មុ� �ំ�ំ ដោ��យ �ំ�ំ បានឹ �ឹង ថា �នឹ ចែត្ត វិ�ី មួយ �ត្ត់

ដោ��មីី �ឹង ថា ប្រត្ត�វ ដោ��� �ះ�វ ណា   ។
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 ទេដាយ មែអល់ទេឌីើរ រាខ្លាំស់ស�ី វ៉ាុដា

  កុ�ង ពុួក ចិតូ សិ� នាក់

          ខើ�� �ន ធំ� មេ�ើង មេ� ទ្ធី�កុង ណា�ាណ្ឌូ ��មេទ្ធស ��ុុន  ជា�ួយុ ឪពុុក ម្ភាាយុ ខើ��   ។

 សាសនា ជា ដែផុុក �ួយុ នៃន អំើីៗ ���់យ៉ាាង ដែ�ល ��ួសា� ខើ�� �ន មេធំើើ   ។ ឪពុុក ��ស់

ខើ�� លុតូ�ងគង់ មេ� ពុី�ុខ អាសនា �ពុះពុុទ្ធធ ជា មេ�ៀងរាល់ �ពុឹក និង យុ�់   ។ ខើ�� ពុុ� �ន

�ិតូ ថា ពុុទ្ធធ សាសនា ជា សាសនា �ួយុ មេនាះ មេទ្ធ—វា ជា �មេ�ៀ� នៃន �ីវិតូ ��ស់ មេយុើង   ។  

វា ងាយុ �សួល ជាង ស�ម្ភា�់ ខើ�� មេ�ើ�ូី �នេ មេ� ជា អំុក �ន់ សាសនា �ពុះពុុទ្ធធ អំស់ �ួយុ

�ីវិតូ ខើ�� �ុុដែនេ �ពុះ �ន �ងាាញ �ល់ ខើ�� ជា មេ�ចើន �ង ថា �មេ�ៀ� �៏ ងាយុ �សួល និង

ម្ភាន ��ជា��ិយុភាពុ �ិនដែ�ន ដែតូងដែតូ ជា �មេ�ៀ� ដែ�ល លូ ��ផុុតូ មេនាះ មេ�ើយុ   ។

   ង្អៀ�ៀវង្អៀ� �ិក្សាា ឬ ង្អៀ�ៀវង្អៀ� ដ៏៏ បរិិ�ុទូធ ?

  មេពុល ខើ�� មេ� ជា មេកមង ��ុស ��ទ្ធង់ ម្ភាំក់ ខើ�� ម្ភាន ��ល��ក ជា ខាា�ង ជា�ួយុ នឹង

អំតូេស�ាណ្ឌ ��ស់ ខើ��   ។ ខើ�� ឆ្លៃល់ ថា មេហូតូុអំើី ខើ�� មេ�មេលើ ដែផុន�ី មេនះ មេហូើយុ មេតូើ ខើ�� �តូ�វ

�ាយុ ជា ន�ណា   ។ មេពុល ខើ�� អាយុុ ��ដែហូល ១៣ ឆ្នាំំ� នាយុក សា� ��ស់ ខើ�� �ន

ឲ្យយ �ពុះ��ីី� ស�ា �មី �ល់ សិសស ���់គ្នាំ ជា ភាសា អំង់មេ�លស និង ភាសា ��ុុន មេ�

ទ្ធនទឹ� គ្នាំ   ។ គ្នាតូ់ �ន និយ៉ាយុថា «   វា ពុុ�ដែ�ន មេ�ើ�ូី មេគ្នាល��ណ្ឌង ខាង សាសនា

មេនាះ មេទ្ធ   »    ។ «   វា ជា ���កដែ�� �៏ លូ អំញ្ជូុឹង ច�� មេ��ើ វា មេ�ើ�ូី សិកា ភាសា អំង់មេ�លស

មេៅ   »   ។ ដែតូ មេពុល ដែ�ល ខើ�� មេ�ើក វា មេ�ើង វា �ន ផុីល់ ន�វ ��ីី� មេយ៉ាង ស�ម្ភា�់ មេពុល អំុក

ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ ឯមេ� �តូ�វ�� ចមេ�លើយុ ច�មេពាះ ស�ណ្ឌួ�  ��ស់ អំុក ឬ មេពុល ក�ពុុង �ួ� ��

ល��ក   ។ ខើ�� អាច ភាា�់ មេៅ នឹង សាានភាពុ ទា�ងអំស់ មេនាះ   !

  ខើ�� �ន អាន អំ�ពុី �ពុះមេយុសូ�វ��ីសទ   ។ «   អំស់ អំុក ដែ�ល មេនឿយុ �ពុួយុ មេហូើយុ ផុទ�ក

ធំៃន់ មេអំើយុ ច�� �ក ឯ ខើ�� ខើ�� នឹង ឲ្យយ អំុក រាល់ គ្នាំ ឈី�់ ស�ម្ភាក   » (    ម្ភាាថាយុ ១១:២៨    )  

«   ផុទ�ក មេឈីើ ឆ្នាំាង [   ��ស់ អំុក   ] �ក តា� ខើ�� ចុះ   » (    ម្ភាាថាយុ ១៦:២៤    )   ។ ពាកយ

ទា�ងមេនាះ �ន់ ឮ �ំពុង កុ�ង ចិតូេ ខើ�� ស��ូ ីដែតូ ខើ�� �ិន �ន យុល ់វា មេពុញមេលញ ក ៏មេដាយុ   ។  

ខើ�� ឆ្លៃល់ ថា ន�ណា ជា �ពុះមេយុសូ�វ��ីសទ មេហូើយុ ថាមេតូើ វា ម្ភានន័យុ យ៉ាាងណា មេ�ើ�ូី 

ម្ភាន �ទ្ធង់ ជា �ពុះអំងគ សមេហ្វ្រីងាោះ �ួយុ អំងគ មេនាះ   ។ ខើ�� ឆ្លៃល់ ថា មេ�ើ ខើ�� ជា �នុសស ដែតូ ម្ភាំក ់

�តូ់ ដែ�ល ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ ទាក់ទ្ធង ដែ��មេនាះ មេៅ នឹង អំើី ដែ�ល �គ្នាន់ដែតូ ជា មេសៀវមេ�

សិកា មេនាះ   ។

    រិតូ់ង្អៀចញ ឬ ង្អៀ� ង្អៀ�ើយ ស្ដាាប់   ?

  ពុី��ី ឆ្នាំំ� មេ��យុ �ក ខើ�� �ន �ួ� ពុួក អំុក ផុសពុើផុាយុ សាសនា �ួយុ ច�នួន ជា

មេលើក ����ង   ។ ឪពុុក ម្ភាាយុ ខើ�� �ន �ពុម្ភាន ខើ�� អំ�ពុី ពុួក��ីសាាន វ័យុ មេកមង ដែ�ល មេ�ើ�

ផុសពុើផុាយុ មេនាះ   ។ មេពុល ខើ�� ក�ពុុង មេ�ើ� �ក ផុទះ អំុក ផុសពុើផុាយុ សាសនា អាមេ��ិក

ខីស់ ម្ភាំក់ ដែ�ល ម្ភាន សាំ� ញញឹ� �៏ �សទ្ធន់ �ន �ញ្ជូឈ�់ ខើ��   ។ ខើ�� �ិន �ឹង ថា �តូ�វ មេធំើើអំើី

មេ�ើយុ   ។ ខើ�� ម្ភាន ���ពុួយុ ���្ភ ថា គ្នាតូ់ នឹង និយ៉ាយុ អំ�ពុី �ពុះវិ�� ��ស់ គ្នាតូ់   ។  

មេ�ើ គ្នាតូ់ មេធំើើ ��មេចាំះ ខើ�� អាច នឹង �តូ់ មេៅ ម្ភាាង មេទ្ធៀតូ   ! អំើីដែ�ល គ្នាតូ់ សួ� �ឺ ផុល�វ ណា មេៅ

��ិយ៉ាល័យុ  នៃ��សណ្ឌីយុ៍   ។ ខើ�� �ន ���់ គ្នាតូ់ មេហូើយុ �ន មេ�ើ� មេៅ ផុទះ   ។

  �លដែ�ល ខើ�� �ន មេ�ើ� មេចញ មេៅ ខើ�� �ន ទ្ធទ្ធួល អា��មណ្ឌ៍ អំើី �ួយុ   ។ ខើ�� �ន

�ិតូ ថា ដោ��ស់ិនឹ �ំ�ំ ដោឃ�ញ ពួក អ្វីុក �េពី�ាយ ស្ស់នា មីង ដោទុៀត្ត  �ំ�ំ នឹឹង នឹិយ៉ាយ

ដោ�កានឹ់ ពួកដោ�    ។

  �ិន យុ�� �ុុនាះន �នាា�់ ពុី មេនាះ ខើ�� �ន �ួ� នឹង ពុួក អំុក ផុសពុើផុាយុ សាសនា �ួយុ

�� មេផុសង មេទ្ធៀតូ   ។ ខើ�� ភាាក់មេផុូើល ណាស់ ដែ�ល �ពុះ ឮ មេហូើយុ មេឆ្លលើយុ តូ� ��អំធំិសាាន

��ស់ មេកមង ��ុស ម្ភាំក់ ��ច ជា ខើ�� �ហូ�តូ �ល់ ខើ�� �ន អាន អំ�ពុី យុុ�ដែស� សម�ីធំ   ។ ខើ��

�ន អាន មេ�កុ�ង �ពុះ��ីី� ស�ា �មី ថា ឲ្យយ អំធំិសាាន ជានិចុ �ុុដែនេ �ពុះ

�ន យ៉ាង �ក ឯ �ុ�ស ម្ភាំក់   ? វា ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ ថា ទ្ធ�ល�ទ្ធ��យុ ផុង 

មេហូើយុ �តូឹ��តូ�វ ផុង   ។ ��នួស ឲ្យយ ���តូ់ មេចញ ខើ�� �ន មេធំើើ ��ណាតូ់

�ួយុ មេ�ើ�ូី ឲ្យយ ពុួកមេ� �មេ�ងៀន ខើ��   ។



៥៨ លអីាហូ�ណា

    ង្អៀធំើើ ដ៏ូចង្អៀ� ដ៏ូចឯង ឬ ង្អៀធំើើ ខុុ� ពីី ង្អៀ�   ?

  ពុី�ុន ដែ�ល ខើ�� �ន �ឹង ថា ខើ�� ជា �ុ�តូ ��ស់ �ពុះ ខើ��

�ន ចង់ មេធំើើ ��ច ជា មេ�ឯង ���់ គ្នាំ អំញ្ជូុឹង   ។ ខើ�� ខាាច

កុ�ង ��មេធំើើ ខុស ពុី មេ�   ។ �ុុដែនេ �នាា�់ ពុី ខើ�� �ន �ឹង ថា

ខើ�� ជា �ុ�តូ ��ស់ �ពុះ ខើ�� �ន �ឹង ថា ខើ�� អាច មេធំើើ ខុស ពុី

មេ� ខើ�� អាច ខុស ដែ�លក ពុី មេ�   ។

  ��អំធំិសាាន និង ���ឹង ថា ខើ�� ជា �ុ�តា នៃន �ពុះ

ផុីល់ ភាពុ�ា�ន �ល់ ខើ�� មេ�ើ�ូី ពុនយល់ ពុី អា��មណ្ឌ៍

��ស់ ខើ�� មេៅ�ន់ ឪពុុក ម្ភាាយុ ខើ�� �ុុដែនេ ពុួកគ្នាតូ់ �ិន ជា

យុល់ មេនាះ មេទ្ធ   ។ ពុួកគ្នាតូ់ �ិតូ ថា ខើ�� ជា ក�ន �ឹងទ្ធទ្ធឹង  

មេហូើយុ ថា ខើ�� មេ�មេកមង មេពុក មេ�ើ�ូី មេធំើើ ��សមេ��ច

ចិតូេ កុ�ង �� ទ្ធទ្ធួល �ុណ្ឌយ ���ុ� ទ្ធឹក   ។ ពុួកគ្នាតូ់

ម្ភាន ភាពុអាម្ភាាស ដែ�ល ក�ន��ុស ពុួកគ្នាតូ់ មេធំើើតា�

សាសនា ចដែ�លក មេនះ ជាជាង ��នៃពុណ្ឌី ��ស់

ពុួកគ្នាតូ់   ។ ខើ�� �ន �ឹង ថា ខើ�� ជា ន�ណា និង ពុី អំើី

ដែ�ល ខើ�� ចង់�ន �ុុដែនេ ខើ�� ក៏ ចង់ មេគ្នា�ពុ �ល់ ឪពុុក

ម្ភាាយុ ��ស់ ខើ�� ផុងដែ�� មេហូើយុ �ន សងឹឹ� ថា ពុួកមេ�

នឹង មេគ្នា�ពុ �ល់ សាសនា ខើ�� ដែ��   ។

    ង្អៀធំើើ ការិង្អៀ�ះស្ដារិ ឬ រិក្សាង្អៀ�ើញ ង្អៀ�ចក្សាីី ពីិតូ   ?

  �ួយុ ដែខ កុ�ង ���ួ� នឹង ពុួក អំុក ផុសពុើផុាយុ សាសនា ពុួកមេ� �ន អំមេញ្ជូូើញ ខើ�� ឲ្យយ 

ទ្ធទ្ធួល �ុណ្ឌយ ���ុ� ទ្ធឹក   ។ ខើ�� �ិន ចង់ ��ិមេសធំ ពុួកមេ� មេទ្ធ �ុុដែនេ ខើ�� ម្ភាន ��សាាក់មេសទើ� 

នឹង ចាកមេចញ ពុី ��នៃពុណ្ឌី ��ស់ ឪពុុក ម្ភាាយុ ខើ�� និង ���់គ្នាំ មេ� �ុ� វិញ ខើ��   ។ ម្ភាន ផុល�វ ពុី� 

មេ� ពុី �ុខ ខើ�� មេហូើយុ ខើ�� �ន �ឹង ថា ម្ភាន ដែតូ វិធំី �ួយុ �តូ់ មេ�ើ�ូី �ឹង ថា �តូ�វ មេ�ើ� ផុល�វ ណា 

ខើ�� �តូ�វដែតូ អំធំិសាាន ��ចជា យុុ�ដែស� សម�ីធំ   ។ ខើ�� �ន សួ� �ពុះវ��ិតាសួ�៌ មេ� កុ�ង 

�ពុះនា� នៃន �ពុះមេយុសូ�វ��ីសទ ថាមេ�ើ អំើីៗ ដែ�ល ពុួក អំុក ផុសពុើផុាយុ សាសនា �ន

�មេ�ងៀន ខើ�� ពុិតូ ឬ មេទ្ធ   ។

  មេនាះ �ឺជា ច�ណ្ឌុច ចា�់មេផុីើ� ��ស់ ខើ��   ។ តា�ង ពុី មេនាះ �ក ខើ�� �ន �ឹង មេដាយុ ខល�ន

ខើ�� ថា ��ណ្ឌឹងលូ ដែ�ល �ន សាា� មេ�ើង វិញ �ឺ ពុិតូ   ។ គ្នាះន ន�ណា ម្ភាំក់ អាច �កយុក

��មេចះ�ឹង មេនាះ មេចញ ពុី ខើ�� មេ�ើយុ   ។ ខើ�� �ន �ឹង ថា �តូ�វ មេ�ើ� ផុល�វ ណា មេហូើយុ ពុុ� ម្ភាន អំើី

អាច ផ្ទាាស់�ី�� វា �ន មេ�ើយុ   ។

  ខើ�� ម្ភាន ស�ណ្ឌួ� ជា មេ�ចើន មេពុល ខើ�� មេ� មេកមង   ។ ខើ�� �ន មេ�ៀន ថា ខើ�� ជា �ុ�តូ ��ស់ �ពុះ  

�ទ្ធង់ �សឡាញ់ ខើ�� �ទ្ធង់ ម្ភាន ដែផុន�� �ួយុ ស�ម្ភា�់ ខើ�� មេហូើយុ �ទ្ធង់ ម្ភាន �ពុះទ្ធ័យុ ចង់

មេឆ្លលើយុ តូ� ��អំធំិសាាន ��ស់ ខើ��   ។ ��មេចះ�ឹង មេនះ �ន ផ្ទាាស់ �ី�� ទ្ធសសន វិស័យុ 

ទា�ង��ល ��ស់ ខើ�� មេៅមេលើ �ីវិតូ   ។ ខើ�� �ន មេ�ៀន ថា ខើ�� ជា ន�ណា មេហូើយុ ថា អំើី ដែ�ល ខើ�� 

មេធំើើ �ឺ ស�ខាន់   ។



 ដែខ កកកដា ឆ្នាំំ� ២០២០ ៥៩

    ង្អៀ�រិពី ដ៏ល់់ ឪពីុក្សា ម្ដាាយ ខុំ�ំ ឬ មិិនិ ង្អៀ�ើង្អៀពីើ និឹង ក្សាងើល់់ រិប�់ ពីួក្សា�តូ់   ?

  ខើ�� �ន ពុនយល់ ពុី សាានភាពុ ��ស់ ខើ�� មេៅ ពុួក អំុក ផុសពុើផុាយុ សាសនា សុីមេសទើ�   ។ 

ពុួកមេ� �ន ម្ភាន ��និតូ �ួយុ—ពុួកមេ� អាច �ក និយ៉ាយុ ជា�ួយុ ឪពុុក ម្ភាាយុ ខើ�� មេ�ើ�ូី

ឲ្យយ ពុួកគ្នាតូ់ ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ ��មេសើ� ជាង អំ�ពុី សាសនា មេនះ   ។ ខើ�� �ន ���់ ពុួកមេ� ថា  

ខើ�� ខាាច ថា ឪពុុក ម្ភាាយុ ខើ�� �ិន ចង់ និយ៉ាយុ នឹង ពុួកមេ� មេទ្ធ   ។ �នាា�់ �ក សុីមេសទើ� ម្ភាំក់

�ន ផុីល់ មេយ៉ា�ល់ ថា មេយុើង មេធំើើ�� តូ� អា�� ជា�ួយុ គ្នាំ   ។

  មេពុល ខើ�� �ិន �ន ញាំ� អា�� មេពុល�ពុឹក ម្ភាាយុ ខើ�� �ពុួយុ ���្ភ   ។ គ្នាតូ់ �ន សួ� ថា 

«    មេហូតូុអំើី ក�ន �ិន ញាំ�   ?   » ខើ�� �ន ពុនយល់ ថា ខើ�� ក�ពុុង តូ� អា�� មេហូើយុ វា �ន មេធំើើ

ឲ្យយ គ្នាតូ់ �ន់ដែតូ ខើល់ខាាយុ ដែ�� មេទ្ធៀតូ   ។

  «   ����ង ក�ន មេៅ សាសនា ដែ�ល គ្នាះន ន�ណា សាោល់ មេហូើយុ ឥ��វ ក�ន អំតូ់ ញាំ�

អា��   ។ ម្ភាាក់ �ពុួយុ ���្ភ ណាស់   ។ ម្ភាាក់ តូក់សល�តូ   ! ម្ភាាក់ នឹង ទ្ធ��សពុទ មេៅ ពុួក

អំុក ផុសពុើផុាយុ សាសនា ទា�ងមេនាះ   »   ។

  គ្នាតូ់ ពិត្ត ជា បានឹ  ទ្ធ��សពុទ មេៅ ពុួក សុីមេសទើ� មេហូើយុ �ិន �ឹង ជា យ៉ាាង ណា ពុួកមេ� �តូ�វ

�ន អំមេញ្ជូូើញ ឲ្យយ �ក ផុទះ មេយុើង ស�ម្ភា�់ អា�� មេពុល �ាច   !

  មេយុើង ម្ភាន មេពុល �៏ អំសាា�យ �ួយុ   ។ ពុួក អំុក ផុសពុើផុាយុ សាសនា �ន �មេ�ងៀន

ឪពុុក ម្ភាាយុ ខើ�� ន�វ ទ្ធ�នុក តូមេ�កើង «   ខើ�� ជា ក�ន ��ស់ �ពុះ   » (   ទុំនឹុកត្តដោមុ�ង  មេលខ  

១៨៨   ) មេហូើយុ មេយុើង �ន មេ�ចៀង វា ជា�ួយុ គ្នាំ   ។ ឪពុុក ខើ�� ច�លចិតូេ ណាស់   ។  

�នាា�់ អា�� មេពុល �ាច ជា�ួយុ ពុួក សុីមេសទើ� មេហូើយុ ទា�ង ឪពុុក និង ម្ភាាយុ ខើ�� ពុុ�

ម្ភាន ន�ណា �ពុួយុ ���្ភ ពុី ខើ�� មេៅ �ពុះវិ�� មេទ្ធៀតូ មេ�ើយុ   ។ មេហូើយុ ខើ�� �ន ម្ភា��មណ្ឌ៍

ថា ខើ�� អាច មេគ្នា�ពុ �ល់ ពុួកគ្នាតូ់ មេដាយុ ���ស់មេ� តា� ��ណ្ឌឹងលូ មេដាយុសា� វា

ពុិតូជា �ញ្ជូុ�ល ន�វ អំើីៗ ���់យ៉ាាង ដែ�ល ពុួកគ្នាតូ់ �ន �មេ�ងៀន ខើ��   ។ ខើ�� �ន �ិតូ ថា  

��សិន មេ�ើ ខើ�� �សឡាញ់ ពុួកគ្នាតូ់ ���់�គ្នាន់ មេហូើយុ ���ពុឹតូេិ ច�មេពាះ ពុួកគ្នាតូ់ មេដាយុ

ស�ូ��ស ���់�គ្នាន់ មេនាះ មេ� ទ្ធី ��ផុុតូ ពុួកគ្នាតូ់ នឹង យុល់   ។ វា �តូ�វ�� មេពុល ៣៥ 

ឆ្នាំំ� �នាា�់ ពុី �ុណ្ឌយ ���ុ� ទ្ធឹក ��ស់ ខើ�� �ុុដែនេ ម្ភាាយុ ខើ�� មេទ្ធើ� ដែតូ �ន ទ្ធទ្ធួល �ុណ្ឌយ ���ុ�

ទ្ធឹក មេហូើយុ �ន មេៅ �ពុះវិ�� ��ិសុទ្ធធ �ល ពុី ពុី� �ី ឆ្នាំំ� �ុន មេនះ �ុុមេណាះះ   !

  ���ឹង ថា ខើ�� ជា �ុ�តូ ��ស់ �ពុះ �ន �ះ ឥទ្ធធិពុល មេលើ ��សមេ��ច ចិតូេ ជា 

 មេ�ចើន មេ�កុ�ង �ីវិតូ ��ស់ ខើ��   ។ ខើ�� ក៏ �ឹង ដែ�� ថា �លដែ�ល មេយុើង មេធំើើតា� �ពុះវិ�ាណ្ឌ  

មេហូើយុ មេធំើើ ន�វ អំើី ដែ�ល �ពុះវ��ិតាសួ�៌ សុ� ពុី មេយុើង ស��ូី ដែតូ មេ�មេពុល វា �ក់ ��ច ជា

 ពុ�ិក កីី �ទ្ធង ់នងឹ ��ទាន ពុ� �ល់ មេយុើង   ។ មេនាះ ដែតូងដែតូ ជា �មេ��ើស �៏ លូ ��ផុុតូ   ។  ◼ 
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ទេមិទេរៀន មែដល់ ទេគ្រួបើគ្រួបាស់់ ស់មាារ ស់គ្រួមាប់ រាគ្រួតី គ្រួកំមិគ្រួ�ួសារ

             ការទេរៀបចូ�   ៖  វាល់ មេ��ឿងផុស� ទ្ធុក ជា�ុន មេដាយុ ដាក់ �ុ� �ម ធំ�ៗ មេ�កុ�ង �ក� ជា�ុន   ។

 ដែ�� ខាច់ (   ឬ ��ួស លូិតូៗ អំងក� ឬ ��ួស   ) ឲ្យយ លម� មេ�ើ�ូី ��មេពុញ �ល់ ម្ភាតូ់

�ក�   ។  អំុក �ួ�ដែតូ �ក��ក �ក� មេនាះ មេពុល អំុក ដែ�� ខាច់ មេ�ើ�ូី ឲ្យយ វា ��មេពុញ

���់ ចមេនាាះ   ។ ឥ��វ មេនះ ចាក់ �ម និង ខាច់ មេៅកុ�ង ��អំ�់ មេផុសង គ្នាំ �ុន នឹង អំុក

�មេ�ងៀន មេ�មេ�ៀន មេនះ   ។

   ទេតើ
 ម្ភាន សក�មភាពុ ខុសៗ គ្នាំ �ុុនាះន ដែ�ល ទា�ទា� ន�វ ��យុក ចិតូេ ទ្ធុកដាក់

��ស់  អំុក ជា មេ�ៀងរាល់នៃ�ៃ   ? មេយុើង ទា�ងអំស់ គ្នាំ ម្ភាន មេពុល ២៤ មេម្ភាាង ��ច

គ្នាំ មេ�ើ�ូី មេ��ើ  �ុុដែនេ �មេ�ៀ� ដែ�ល មេយុើង មេ��ើសមេ�ើស មេ�ើ�ូី មេ��ើ��ស់ មេពុល មេវ� មេនាះ

មេធំើើ ឲ្យយ ម្ភាន ភាពុ ខុសគ្នាំ យ៉ាាង ធំ�   !

  ��ធាន ដាលលិន មេអំក អំ�ក ទ្ធី��ឹកា ទ្ធី �ួយុ កុ�ង �ណ្ឌៈ��ធាន ទ្ធី

�ួយុ �ន ម្ភាន ��សាសន៍   ៖ «   ច�នួន នៃន មេ�ឿង លូៗ ដែ�ល មេយុើង អាច

មេធំើើ ម្ភាន មេ�ចើនជាង មេពុល មេវ� ដែ�លមេយុើងម្ភានមេ�ើ�ូី សមេ��ច  មេ�ឿង លូ

ៗ ទា�ងមេនាះមេៅ មេទ្ធៀតូ   ។ ម្ភាន អំើីៗ ជា មេ�ចើន ដែ�ល ��មេសើ� ជាង ��

�គ្នាន់ ដែតូ លូ មេហូើយុ មេ�ឿង ទា�ង មេនះ �ួ�ដែតូ ជា មេ�ឿង ដែ�ល ��ា ឲ្យយ មេផ្ទាាតូ

យុក ចិតូេ ទ្ធុក ដាក់ ជា ច�ូង មេ� កុ�ង �ីវិតូ ��ស់ មេយុើង   ។  .   .   .  មេយុើង

�តូ�វ លះ�ង់ មេ�ឿង លូៗ ខលះ មេ�ើ�ូី មេ��ើសមេ�ើស អំើី មេផុសងមេទ្ធៀតូ ដែ�ល លូ

��មេសើ� ឬ លូ ��ផុុតូ   »   ។ ១ 

  មេ�កុ�ង សក�មភាពុ មេនះ �ង�ូ�ន នឹង �ងាាញ ពុី អំើី ដែ�ល មេកើតូមេ�ើង

មេពុល មេយុើង មេធំើើ ឲ្យយ កិចុ�� ��ស់ �ពុះអំម្ភាាស់ ជា អាទ្ធិភាពុ ទ្ធី�ួយុ   ។

   ១. ប�ទេ�ញ់ ទេ�ល់ ទេវិោ

  ម្ភាន សក�មភាពុ លូៗ ជា មេ�ចើន ដែ�ល មេយុើង អាច មេ��ើ��ស់

មេពុល មេវ� ��ស់ មេយុើង មេ�ើ�ូី មេធំើើ វា   ។ ស�� �ល់ ��ួសា� �ង�ូ�ន ឲ្យយ

ដែចកចាយុ ��ណ្ឌ៍ �ួយុ ច�នួន ដែ�ល ពុួកមេ� ច�ណាយុ មេពុល ��ស់

ពុួកមេ� មេធំើើ វា ជា មេ�ៀងរាល់ នៃ�ៃ   ។

  ពុនយល់ ថា �ក� �ឺ តូ�ណាង ឲ្យយ មេពុលមេវ�   ។ �ម និង ខាច់

តូ�ណាង ឲ្យយ ��ណ្ឌ៍ មេផុសងៗ ដែ�ល មេយុើង អាច មេធំើើ ជា�ួយុ មេពុលមេវ�

��ស់ មេយុើង   ៖ �ុ� �ម ធំ�ៗ តូ�ណាង ឲ្យយ ��ណ្ឌ៍ ទា�ងឡាយុ ដែ�ល

ដោពល អ្វីុក ទុុក ប្រពះ ជា ទុីមួយ ដោនាះ �នឹ កចែនឹះង ស់ប្រ��់ អ្វីីី ប្រ��់

យ៉ាាង ដោ�េង ដោទុៀត្ត   ។

 ទេដាយ ណ្រាស់ា អាន់ទេឌីើរស់ិន

  ទ្ធសសនាវ�េី សាសនាច�ក

  □    �ក� ថាា �ួយុ

    □    ខាច់ ��ួស លូិតូៗ អំងក� និង ��ួស

    □    �ុ� �ម ធំ�ៗ (   ទ្ធ�ហូ� ��ដែហូល ក�ន�ល់ ហូគ�លហូើ៍ ឬ ដែ�ល ម្ភាន អំងកតូ់ផុុិតូ

��ដែហូល ៥ សង់ទ្ធីដែ�ុ�តូ   )

១

ស់មាារ
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�ពុះអំម្ភាាស់ សុ� ឲ្យយ មេយុើង ដាក់ អាទ្ធិភាពុ ��ចជា ��សិកា �ពុះ��ីី� ���មេ��ើ  

�ពុះវិ�� ��ិសុទ្ធធ និង កិចុ�� ពុងស ��វតូេិ និង ��ច�ល�ួ� មេ� �ពុះវិ�� ខណ្ឌៈ

ដែ�ល ខាច់ តូ�ណាង ឲ្យយ សក�មភាពុ លូៗ មេផុសងៗ មេទ្ធៀតូ ��ចជា មេធំើើ កិចុ�� សា� 

និង ច�ណាយុ មេពុល ជា�ួយុ �ិតូេភកីិ   ។

    ២. ដាក់ អា�ិភា� ទេ�រាមិ ល់�ដាប់

  ចាក់ ខាច់ ទា�ងអំស់ ច�ល មេៅកុ�ង �ក� ជា�ុន �នាា�់ �ក �ដែនថ� �ុ� �ម ធំ�ៗ 

មេ� ពុី មេលើ   ។ មេពុល �ង�ូ�ន ចាក់ ខាច់ ទា�ងអំស់ ច�ល �ុន មេនាះ ពុុ�ម្ភាន ចមេនាាះ 

���់�គ្នាន់ ស�ម្ភា�់ �ុ� �ម ធំ�ៗ ទា�ងអំស់ មេនាះ មេទ្ធ—��ចជា មេពុល មេយុើង ដាក់ អាទ្ធិភាពុ 

មេៅមេលើ សក�មភាពុ មេផុសងៗ �ុន ��ណ្ឌ៍ ទា�ងឡាយុ ដែ�ល �ពុះវ��ិតាសួ�៌ �ន 

��ា មេយុើង ឲ្យយ មេធំើើ មេយុើង អាច នឹង អំស់មេពុល មេវ� ស�ម្ភា�់ ��ណ្ឌ៍ ទា�ងឡាយុ 

ដែ�ល ស�ខាន់ ��ផុុតូ   ។

    ៣. ចូូល់ រាមិ កមែន្ង

  �ពុះមេយុសូ�វ��ីសទ �ន ��ា ថា «   ច��កុ� ដែសើង�ក ��ស់ ខាង មេ�កិយុ មេនះ �ុុដែនេ

ច�� ដែសើង �ក ��សាា�នា ន�� និង មេសចកេី សុច�ិតូ នៃន �ពុះ ជា �ុន សិន   » (   Joseph 
Smith Translation   Matthew 6:38   [   មេ�កុ�ង  Matthew 6:33   មេលខ

មេយ៉ាង  a     ] ) ។ ពុិភាកា ពុី �មេ�ៀ� ដែ�ល �ង�ូ�ន អាច ដាក់ អាទ្ធិភាពុ មេពុលមេវ�

��ស់ �ង�ូ�ន មេដាយុ ��ដែសើង�ក ន�� នៃន �ពុះ ជាមុនឹ  សិន   ។

  ចាក់ �ម និង ខាច់ មេចញពុី �ក� មេហូើយុ ចា�់មេផុីើ� �ីង មេទ្ធៀតូ ជា�ួយុ នឹង ��ស់

�ដែ�ល   ។ �ង�ូ�ន មេកមងៗ អាច នឹង ចង់ �ួយុ   ។ ឲ្យយ ពុួកមេ� ដាក់ �ុ� �ម ធំ�ៗ មេ�កុ�ង

�ក� ជា�ុនសិន   ។ មេពុល �ង�ូ�ន ចាក់ ខាច់ ច�ល �នាា�់ ពុី មេនាះ ច�� មេ�ើល ពុី �មេ�ៀ�

ដែ�ល វា ��មេពុញ មេៅកុ�ង ចមេនាាះ មេ��ុ�វិញ �ុ��ម ធំ�ៗ �ហូ�តូ ទាល់ដែតូ ខាច់ ទា�ងអំស់ ច�ល

មេៅ កុ�ង   ។

  សួ� �ល់ ��ួសា� �ង�ូ�ន ថា ពុួកមេ� �ិតូ ថា ��សនា មេនះ �ក ពុី ��ធាន �័សុល  

អំិ� ណ្ឌិលសុន អាច នឹង ម្ភាន អំតូថន័យុ យ៉ាាង ណា   ៖ «   មេពុល ដែ�ល �ង�ូ�ន ផុីល់

មេពុលមេវ� �ួយុ ដែផុុក ��ស់ �ង�ូ�ន មេដាយុ ស�ូ��ស មេៅ �ពុះអំម្ភាាស់ មេនាះ �ទ្ធង់ នឹង

�ុណ្ឌ អំើី ដែ�ល មេ�សល់   »   ។ ២ 

    �ំក គ្រួ�ះអមាះស់់ ជា �ីមិួយ

  មេពុល មេយុើង ពុាយ៉ា� មេធំើើ តា� �ពុះហូឫទ្ធ័យុ ��ស់ �ពុះ ជាមុនឹ  មេនាះ �ទ្ធង់ �ួយុ

មេយុើង ឲ្យយ ម្ភាន មេពុល មេវ� ���់�គ្នាន់ ស�ម្ភា�់ ��ណ្ឌ៍ ទា�ងឡាយុ ដែ�ល ចា��ច់ និង

មេលើកសទ�យុ   ។ ��មេចុះ ��សិន មេ�ើ �ង�ូ�ន ម្ភាន ��ល��ក មេ�ើ�ូី �ក មេពុល ���់�គ្នាន់

មេ�ើ�ូី �ញ្ជូុ�់ កិចុ�� សា� អំភិវឌឍ មេទ្ធពុមេ�សលយ ��ស់ �ង�ូ�ន ឬ �ន ��

មេ�ង ដែ�ល �ង�ូ�ន �តូ�វ�� ស�� សួ� �ល់ �ពុះអំម្ភាាស់ ន�វ អំើី ដែ�ល �ង�ូ�ន អាច មេធំើើ

មេ�ើ�ូី ដាក់ អាទ្ធិភាពុ មេពុលមេវ� ��ស់ �ង�ូ�ន �ស� មេៅតា� ដែផុន�� ��ស់ �ទ្ធង់   ។  

ដាក់ មេគ្នាលមេ� ជា�ួយុ គ្នាំ ជា �កុ���ួសា� មេ�ើ�ូី ដាក់ កិចុ�� ��ស់ �ពុះអំម្ភាាស់—

និង ច�ណ្ឌង ទាក់ទ្ធង ��ស់ �ង�ូ�ន ជា�ួយុ �ទ្ធង់—ជា�ុន ជា មេ�ៀងរាល់ នៃ�ៃ   ។  ◼ 

៣

២
ក�ណ៍ត់ ចូ�ណ្�

 ១. ដាលលិន មេអំក អំ�ក « Good, 
Better, Best» Liahona 
ដែខ វិច័ិ� ឆ្នាំំ� ២០០៧ ទ្ធ�ពុ័� 
១០៤, ១០៧ ។

     ២.   �័សុល   អំិ� ណ្ឌិលសុន
 «   Stand as True 
Millennials   »  Liahona    
ដែខ តូុ� ឆ្នាំំ� ២០១៦  
ទ្ធ�ពុ័� ៥១   ។
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����ផុុស ឥតូ ឈី�់ឈី� �ួយុ

�ីកមែន្ង របស់់ ទេយើង

  នៃ�ៃ �ួយុ មេពុល ក�ពុុង មេធំើើ កិចុ�� ផុសពុើផុាយុ សាសនា មេ�តា� ផុល�វ �៏

ហូុយុ កុ�ង ��មេទ្ធស មេកនយ៉ាា នៃ��� ��ស់ ខើ�� និង ខើ�� �ន និយ៉ាយុ មេៅ�ន់

�សេី ម្ភាំក់   ។ គ្នាតូ់ �ន ទ្ធទ្ធួល យុក ក�ន មេសៀវមេ� ដែ�ល មេយុើង ឲ្យយ គ្នាតូ់ 

�ុុដែនេ �ន ���់ មេយុើង ថា កុ� ឲ្យយ �តូ��់ �ក វិញ   ។

  ពុី��ី នៃ�ៃ មេ��យុ �ក មេយុើង �ន មេ�មេលើ ផុល�វ �ដែ�ល មេនាះ មេហូើយុ

មេយុើង �ន ទ្ធទ្ធួល ����ផុុស �ួយុ ឲ្យយ មេៅ មេធំើើ ��តា�ដាន ជា�ួយុ 

គ្នាតូ់   ។ ខើ�� �ន សួ� ខល�នឯង ថា «   មេហូតូុ អំើី មេយុើង �តូ�វ �តូ��់ មេៅវិញ  

មេពុល ដែ�ល គ្នាតូ់ �ន ���់ មេយុើង ថា កុ� ឲ្យយ �តូ��់ �ក វិញ មេនាះ   ?   » 

�ុុដែនេ មេយុើង �ន មេធំើើ តា� ����ផុុស មេនាះ   ។

  គ្នាតូ់ ម្ភាន ��ភាាក់ មេផុូើល មេពុល មេយុើង មេៅ�ល់ ទ្ធីមេនាះ �ុុដែនេ �ន

និយ៉ាយុ ថា គ្នាតូ់ ស�ាយុ ចិតូេ ដែ�ល មេ�ើញ ពុួក មេយុើង   ។ មេយុើង �ន

ចា�់មេផុីើ� �មេ�ងៀន មេ�មេ�ៀន �ួយុ �ុុដែនេ �ិន យុ�� �ុុនាះន វា �ន ដែ�� មេៅ

ជា ����ដែកក �ួយុ   ។ នៃ��� ��ស់ ខើ�� និង ខើ�� �ន �ញ្ជូុ�់ មេ�មេ�ៀន ជា�ួយុ

នឹង ��អំធំិសាាន �ួយុ មេហូើយុ �ន ចាកមេចញ មេដាយុ យុល់�ស 

� នឹង គ្នាំ ភាា� ថា �ិន �តូ��់ �ក វិញ មេទ្ធ   ។ �ុុដែនេ មេ� នៃ�ៃ �នាា�់ មេនាះ  

 ជា ថិីី មីង ដោទុៀត្ត  មេយុើង �ន ម្ភាន ����ផុុស �៏ ខាា�ង �ួយុ ឲ្យយ �តូ��់

មេៅវិញ   ។ ខើ�� �ិន ចង់ �តូ��់ មេៅ វិញ មេទ្ធ �ុុដែនេ នៃ���� ��ស់ ខើ�� �ន

និយ៉ាយុ ថា មេយុើង �ួ�ដែតូ សាា�់ តា� �ពុះវិ�ាណ្ឌ   ។ ��មេចុះ ខើ�� �ន

មេល� អំ�នួតូ ��ស់ ខើ�� មេហូើយុ មេយុើង �ន �តូ��់ មេៅវិញ   ។ មេពុល

មេយុើង មេៅ �ល់ ទ្ធីមេនាះ ខើ�� �ន ម្ភាន ��តូក់សល�តូ   ។ �សេី មេនាះ �ក់

��ច ជា �នុសស មេផុសង ម្ភាំក់   ។ នៃផុទ �ុខ គ្នាតូ់ �ន ផ្ទាាស់ �ី�� មេហូើយុ គ្នាតូ់

យុល់ �ពុ� សាា�់ ន�វ អំើី ដែ�ល មេយុើង និយ៉ាយុ   ។ អំ���ង មេពុល នៃន ��

�ួ� �នាា�់ មេទ្ធៀតូ គ្នាតូ់ �ន សួ� មេយុើង ថា មេពុល ណា គ្នាតូ់ អាច ទ្ធទ្ធួល

�ុណ្ឌយ ���ុ� ទ្ធឹក �ន   ។

  �ួន ស�ាហូ៍ �នាា�់ �ក គ្នាតូ់ �ន ទ្ធទ្ធួល �ុណ្ឌយ ���ុ� ទ្ធឹក

ជា សម្ភា�ិក នៃន សាសនាច�ក នៃន �ពុះមេយុសូ�វ នៃន ពុួក��ិសុទ្ធធ នៃ�ៃ

ចុងមេ��យុ   ។ �នាា�់ ពុី ����ាក់ ��ស់ គ្នាតូ់ គ្នាតូ់ �ន ឱ� មេយុើង  

មេហូើយុ �ន ���់ មេយុើង ថា គ្នាតូ់ ម្ភាន អំ�ណ្ឌ��ុណ្ឌ ណាស់ ដែ�ល មេយុើង 

�ន �តូ��់ �ក វិញ   ។ ខើ�� �ន មេ�ៀន ថា មេយុើង ��ូី ដែតូងដែតូ សាា�់

តា� មេហូើយុ ���ពុឹតូេិ តា� ����ផុុស ��និតូ ទា�ងឡាយុ   ។ �ពុះវ��ិតា

សួ�៌ ពុិតូ ជា មេ�ៀ�ច� �ុ�តា �ុ�តូី �ទ្ធង់ ឲ្យយ ទ្ធទ្ធួល ��ណ្ឌឹងលូ មេហូើយុ

�ទ្ធង់ មេ��ើ��ស់ មេយុើង ទា�ងអំស់ គ្នាំ ឲ្យយ ដែសើង �ក ពុួកមេ� តា��យុៈ

�ពុះវិ�ាណ្ឌ ��ិសុទ្ធធ   ។  ◼ 

   ដោលអាហ្កា អ្វីិម. ដោ�ត្តត កាា�េ�ល�- ណាថាល ប្រ�ដោទុស់ អាហ្គ្រូ�ីិក ខ្លាំង ត្តី�ង

 ទេតើ ខ្ញុំំ�� អាចូ ទេធីវើ រាមិ ការ

ប�ផុំស់��និត ឲ្យយ បាន កាន់មែត

គ្រួបទេស់ើរ យ៉ាាង ដូចូទេមិិចូ   ?

     ១.   អធីិសាាន �ូល់ ស់ូមិ 

 ការដឹកនា�   ។  �ពុះអំម្ភាាស់

នឹង �ឹកនា� មេយុើង តា� �យុៈ �ពុះ

វិ�ាណ្ឌ ��ិសុទ្ធធ (   ស�� មេ�ើល 

អាលម្ភាា ៣៧:៣៧    )   ។

     ២.   មាន ចូិតិ រាបសា   ។  ភាពុ

សល�តូ��តូ អំមេញ្ជូូើញ �ពុះវិ�ាណ្ឌ 

(   ស��មេ�ើល  ��ូ�នៃណ្ឌ  

៨:២៦    )   ។

     ៣.   ចូូរ កំ� សាាក់ទេស់ីើរ ទេឡើយ   ។  

�នុសស ខាង សាច់ឈា� 

លូ�ង អំុក ឲ្យយ �ពុមេងើយុ កមេនីើយុ

នឹង ����ផុុស ��និ តូ 

(   ស��មេ�ើល  �ុ�សាយុ  

៣:១៩    )   ។ កុ� សងស័យុ 

មេពុល ��និតូ លូ ច�ល �ក   !

     ៤.   គ្រួបគ្រួ�ឹតិិ ភាំមិៗ   ។  តា�ងចិតូេ

មេ�ើ�ូី មេឆ្លលើយុ តូ� ភាាមៗ  ជានិចុ

�ល់ ����ផុុស ��និតូ ពុី

�ពុះវិ�ាណ្ឌ (   ស��មេ�ើល  

��ម្ភាាស មេអំស �ុនសុន  

«The Spirit Giveth 
Life » Ensign  

ដែខ ឧសភា ឆ្នាំំ� ១៩៨៥  

ទ្ធ�ពុ័� ៦៨–៧០   )   ។
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  ខើ�� �ំមេភើ� ចិតូេ នឹង មេៅ សនុិសីទ្ធ យុុវវ័យុ ដែតូ �នាា�់ �ក ខើ�� �ន �ឹង ថា ម្ភាន វិន័យុ ជា មេ�ចើន—ឧទាហូ�ណ្ឌ៍  

�ិន ឲ្យយ ម្ភាន ទ្ធ��សពុទ នៃ� មេហូើយុ �ិន ឲ្យយ មេៅមេ�� ដែតូ ឯង   ។ វា �ក់�ី ��ច ជា ��ឈិវ័យុ ចា� ឃាំា� មេ�ើល មេយុើង

ឥតូឈី�់   ។ �ុុដែនេ ខើ�� �ន ម្ភាន មេពុលមេវ� �៏ អំសាា�យ �ួយុ មេដាយុ �ន �មេងកើតូ �ិតូេភកីិ ជាមេ�ចើន �ន មេធំើើ

�មេ�ម្ភាង ���មេ��ើ  �ួយុ មេហូើយុ �ន មេ�ៀន អំ�ពុី ��ណ្ឌឹងលូ   ។

  អំ���ង �����ុ� ដែ�លង ទ្ធី�នាាល់ មេ� នៃ�ៃ ចុងមេ��យុ នៃន សនុិសីទ្ធ យុុវវ័យុ ថាំក់ �ឹកនា� ម្ភាំក់ �ន ���់

មេយុើង ពុី ទ្ធ�ហូ� នៃន មេសចកីី �ស�ញ់ ដែ�ល គ្នាតូ់ ម្ភាន ច�មេពាះ មេយុើង ជា យុុវវ័យុ នៃន មេសេក មេនាះ   ។

  ដោ�� �ង ប្រស់ឡាញ់ ពួក ដោយ�ង ដោ�ត្តុអ្វីីី ដោយ�ង �នឹ កា��ក់ កប្រមិត្ត ដោប្រច្បា�នឹ ដោម៉ះះ   ?  ខើ�� �ន �ិតូ   ។  

មេ� �គ្នា �ដែ�ល មេនាះ ��ចជា គ្នាតូ់ អាច មេ�ើល ចិតូេ ខើ�� ធំល�ះ អំញ្ជូុឹង គ្នាតូ់ �ន មេឆ្លលើយុ ស�ណ្ឌួ� ��ស់ ខើ��   ។

  គ្នាតូ់ �ន និយ៉ាយុ ថា ថាំក់ �ឹកនា� �ន �មេងកើតូ វិន័យុ �ិនដែ�ន មេ�ើ�ូី មេធំើើ ឲ្យយ មេយុើង ធំុញ�ទាន់ មេនាះ មេទ្ធ  

�ុុដែនេ �ឺ មេ�ើ�ូី សុវតូថិភាពុ ��ស់ មេយុើង   ។ មេពុល ដែ�ល គ្នាតូ់ �ន និយ៉ាយុ ពាកយ មេនាះ ភាា� ខើ�� �ន ទ្ធទ្ធួល

អា��មណ្ឌ៍ ពុី �ពុះវិ�ាណ្ឌ ភាា�   ។ ខើ�� �ន យុល់ ថា �ពុះវ��ិតាសួ�៌ ��ទាន �ទ្ធ�ញ្ជូញតូេិ ទា�ងឡាយុ

មេដាយុសា� ��លមេហូតូុ ��ច គ្នាំ មេនាះ   ។ �ទ្ធ�ញ្ជូញតូេិ ទា�ងឡាយុ �ិន ដែ�ន មេ�ើ�ូី មេធំើើ ឲ្យយ មេយុើង ធំុញ�ទាន់ មេនាះ

មេទ្ធ វា �ឺ មេ�ើ�ូី �ួយុ មេយុើង ឲ្យយ �តូ��់ មេៅ�ន់ �ទ្ធង់ វិញ មេដាយុ សុវតូថិភាពុ (   ស�� មេ�ើល  មេគ្នាលលទ្ធធិ និង  

មេសចកីីស�ា ៨២:២–៩    )   ។

  �ពុះវិ�ាណ្ឌ ��ិសុទ្ធធ �ន�ុះ ចិតូេ ខើ�� មេហូើយុ �ន �ួយុ ខើ�� ឲ្យយ �ឹង ថា ��ណ្ឌ៍ មេនះ ពុិតូ   ។  ◼ 

   ដោស់ុ�ច្បា ភិី អ្វីិល- �័�- ដោហ្គ្រូ�ីនឹ ប្រ�ដោទុស់ បារាំំង

 មេតូើ មេពុលណា ខើ�� អាច ច�ល �ួ�
សាសនាច�ក �ន   ?
  មេពុល ខើ�� អាយុុ ��ដែហូល ��� ឆ្នាំំ� �ា ខើ�� �ន �តូ់�ង់ មេសចកីី ��មេនឿ មេហូើយុ

�ន សមេ��ច ចិតូេ ចាកមេចញ ពុី �ពុះវិ��   ។ វា ពុិ�ក ណាស់ ជា

ពុិមេសស មេពុល ខើ�� �ន ឈាន ច�ល �ល់ អាយុុ ����ី ឆ្នាំំ�   ។ ខើ�� �ំមេភើ�

ណាស់ មេ�ើ�ូី ទ្ធទ្ធួល �ុណ្ឌយ ���ុ� ទ្ធឹក �ុុដែនេ �ា ��ស់ ខើ�� ថា មេទ្ធ   ។ គ្នាតូ់

ចង់ ឲ្យយ ខើ�� �ង់ចា� �ហូ�តូ �ល់ ខើ�� ធំ� សិន មេ�ើ�ូី ខើ�� អាច �ឹង មេដាយុ ��ក�

ថា ខើ�� ចង់ តា�ងចិតូេ ដែ�� ឬ មេទ្ធ   ។ ��មេចុះ ខើ�� �ន មេ�ើល មេពុល ដែ�ល �ិតូេភកីិ

��ស់ ខើ�� ទ្ធទ្ធួល �ុណ្ឌយ ���ុ� ទ្ធឹក   ។

  ខើ�� ចា� �ន ពុី ��ភាន់ �ច��—មេ�ើ សាសនាច�ក ពុិតូ មេហូតូុ អំើី ខើ�� 

�តូ�វ�ន �ញ្ជូឈ�់ ពុី ��ទ្ធទ្ធួល �ុណ្ឌយ ���ុ� ទ្ធឹក   ? មេពុល ជា យុុវវ័យុ 

ម្ភាំក់ វា ពុិ�ក ណាស់ ដែ�ល មេ�ើញ ពុួក យុុវវ័យុ មេៅ �ពុះវិ�� ��ិសុទ្ធធ  

មេដាយុសា� ខើ�� ចង់ មេៅ ខាា�ង ដែ�នដែទ្ធន   ។ វា ពុិ�ក ដែ�ល �ិន �ន

�ួ�ច�ដែណ្ឌក �ុុដែនេ ខើ�� ដែតូងដែតូ �ន �ឹង ថា ខើ�� នឹង ម្ភាន ឱ�ស   !

  មេ�កុ�ង ដែខ ឧសភា ឆ្នាំំ� ២០១៩ មេ� ទ្ធី��ផុុតូ ខើ�� �ន ទ្ធទ្ធួល �ុណ្ឌយ

���ុ�ទ្ធឹក មេពុល ខើ��ម្ភានអាយុុ ១៦ ឆ្នាំំ�   ។ ខើ�� �ន ចា� ពុី �ទ្ធពុិមេសាធំន៍

ជា មេ�ចើន ដែ�ល ខើ�� �ន ម្ភាន អា��មណ្ឌ៍ អំ�ណ្ឌ� �៏ ��ិសុទ្ធធ នៃន ��ណ្ឌឹងលូ  

និង ��ទ្ធទ្ធួល �ន ទ្ធី�នាាល់ �ួយុ   ។ វា ជា �ទ្ធពុិមេសាធំន៍ �៏ ពុិមេសស

�ួយុ មេហូើយុ ឆ្លលង�តូ់ អំស់ ទា�ង ��ា ដែ�ល ខើ�� �ន ម្ភាន មេ�ើ�ូី �ន

�ក �ល់ នៃ�ៃ មេនះ ខើ�� �ន �ឹង មេដាយុ អំស់ ពុី ចិតូេ ខើ�� ថា ��ណ្ឌឹងលូ �ឺ ពុិតូ 

មេហូើយុ វា ដែតូងដែតូ ពុិតូ ជានិចុ   ។  ◼ 

   ប្រទុិនឹិ�ី ស់ុី ��ឋ ��ឡ�រាំ៉�� ស់.�.អា.

��លមេហូតូុ ស�ម្ភា�់ វិន័យុ ទា�ងឡាយុ
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         មេ�មេ�ៀន ស�ខាន់ �ួយុ អំ�ពុី ទ្ធ�នាក់ទ្ធ�នង  �វាង ទ្ធី�នាាល់ និង ��ដែ�� ចិតូេ មេ�ឿ �តូ�វ�ន �ងាាញ កុ�ង ���មេ��ើ ជា អំុក

ផុាយុ សាសនា ��ស់ ពុួក �ុ�តា នៃន �ុ�សាយុ   ។

  «   �នុសស ជាមេ�ចើន ដែ�ល �តូ�វ�ន នា��ក ឲ្យយ សាោល់ មេសចកីី ពុតិូ តា��យុៈ ��ផុាយុ ��ស់ អា��ុ�ន និង �ង�ូ�ន

 មេ�ក �ស�តា� វិ�ាណ្ឌ នៃន វិវ�ណ្ឌៈ នងិ វិ�ាណ្ឌ នៃន ��ពុាក�ណ៍្ឌ និង �ពុះមេចសាា នៃន �ពុះ ដែ�ល សដែ�ីង អំពុ្ភ�តូមេហូតុូ មេ�កុ�ង  

ពុួកមេ�—ដែ�នមេហូើយុ  .   .   .  �រា�ណា �ពុះអំម្ភាាស់ �ទ្ធង់ ម្ភាន �ពុះ�នម �ស់មេ� �ឺ �រា� ណា ម្ភាន ពុួក មេល�ិន ជាមេ�ចើន �ន មេ�ឿ 

តា� ��ផុាយុ ��ស់ ពុួកមេ� មេហូើយុ �ន ដែ��ចិតូេ មេ�ឿ �ល់ �ពុះអំម្ភាាស់ មេនាះ ពុួកមេ� ពុុ� មេ�ះ�ង់ មេចាល សាសនា មេ�ើយុ   ។

  «   មេ�ពាះ ពុួក មេ� �ន �ាយុ មេៅ ជា ��ជា�ន �ួយុ �៏ សុច�ិតូ ពុួក មេ� �ន ដាក់ មេ��ឿង ស�សាាវុធំ នៃន �� �ះមេ�� ��ស់ មេ� ចុះ 

ដែ�ល កុ� ឲ្យយ ពុួក មេ� ��យុុទ្ធធ នឹង �ពុះ  .   .   .  មេទ្ធៀតូ មេ�ើយុ   ។  .   .   .

  «   ឥ��វ មេនះ ពុួកអំុក ទា�ងមេនះ មេហូើយុ ដែ�ល �ន ដែ��ចិតូេ មេ�ឿ �ល់ �ពុះអំម្ភាាស់   » (    អាលម្ភាា ២៣:៦–៨    )   ។

  ធាតូុ ច�ូង ពុី� ដែ�ល �ន ពុណ្ឌ៌នា កុ�ង ខ ទា�ងមេនះ �ឺ ៖ (១)   កា�ដោច្បាះ�ឹង អ្វីំពី ដោស់ច្បាកីី ពិត្ត ដែ�ល អាច �តូ�វ�ន យុល់ ថា ជា

ទ្ធី�នាាល់ �ួយុ និង (២)   បានឹ ចែប្រ�ច្បាិត្តត ដោជ្ឈិឿច្បាំដោ�ះ ប្រពះអ្វី�ាស់ ់ដែ�ល ខើ�� យុល់ ថា ជា ��ដែ��ចិតូេ មេ�ឿ ច�មេពាះ �ពុះអំងគ សមេហ្វ្រីងាោះ និង

��ណ្ឌឹងលូ �ទ្ធង់   ។ មេហូតូុមេនាះ មេហូើយុ ���ួ�ផុស� �៏ ម្ភាន អំ�ណាច មេនះ �ឺ ទា�ង ទ្ធី�នាាល់ និង ��ដែ��ចិតូេ មេ�ឿ �ល់ �ពុះអំម្ភាាស់ �ន

�មេងកើតូ ន�វ ភាពុ�ឹង�ុឹង និង ភាពុខាា�់ខូ�ន មេហូើយុ ផុីល់ ន�វ ����ពា� ខាង វិ�ាណ្ឌ   ។

  ទ្ធី�នាាល់ ជា ��មេចះ�ឹង ខាង វិ�ាណ្ឌ ពុី មេសចកីីពុិតូ ដែ�ល ទ្ធទ្ធួល �ន តា��យុៈ �ពុះមេចសាា នៃន �ពុះវិ�ាណ្ឌ ��ិសុទ្ធធ   ។ ��

ដែ��ចិតូេ មេ�ឿ �នេ ជា�់ ជានិចុ ជា ភកីីភាពុ �៏ ខាា�់ខូ�ន �ល់ មេសចកីី ពុិតូ ដែ�ល �ន មេ�ើកសដែ�ីង ដែ�ល មេយុើង �ន ទ្ធទ្ធួល—ជា�ួយុ 

នឹង �ួងចិតូេ ដែ�ល សម័�� និង ស�ម្ភា�់ មេហូតូុផុល សុច�ិតូ   ។ �� �ឹង ថា ��ណ្ឌឹងលូ ជា �� ពុិតូ វា ស�ខាន់ មេ�ើ�ូី ម្ភាន ទ្ធី�នាាល់   ។  

��មេ� ពុិតូ �តូង់ �៏ ខាា�់ខូ�ន ច�មេពាះ ��ណ្ឌឹងលូ �ឺ ជា ��ស�ខាន់ ស�ម្ភា�់ ��ផ្ទាាស់ដែ�� ចិតូេ មេ�ឿ   ។ មេយុើង �តូ�វ �ឹង ថា ��ណ្ឌឹងលូ �ឺ

ពុិតូ មេហូើយុ ពុិតូ�តូង់ ច�មេពាះ ��ណ្ឌឹងលូ   ។

  �� ទ្ធុកមេចាល ន�វ ‹   មេ��ឿង ស�សាាវុធំ នៃន ���ះមេ��   › ជាទ្ធី មេពុញចិតូេ ��ចជា ភាពុអាតាះនិយុ� ��មេឆ្លមើងនៃឆ្លម និង ��

�ិន មេគ្នា�ពុ ��តូិ�តូេិ តូ���វ មេ�ចើន ជាង �គ្នាន់ដែតូ ��មេ�ឿ និង ���ឹង   ។ ��មេ�ឿ ក៏ ខាា�ង ���នាា�ខល�ន ��ដែ��ចិតូេ និង ��

�ពុ� សាា�់ តា� �តូ�វ �ក �ុន �� ទ្ធម្ភាាក់ មេ��ឿង ស�សាាវុធំ នៃន ���ះមេ�� ��ស់ មេយុើង មេចាល   ។ មេតូើ អំុក និង��� ខើ�� មេ�ដែតូ ជា ម្ភាាស់

នៃន មេ��ឿង ស�សាាវុធំ ដែ�ល រារា�ង �ិន ឲ្យយ មេយុើង �ន ដែ��ចិតូេ មេ�ឿ �ល់ �ពុះអំម្ភាាស់ ដែ�ល ឬ មេទ្ធ   ? មេ�ើ ��មេចាំះ មេនាះ មេយុើង �តូ�វដែតូ

ដែ��ចិតូេ ឥ��វ មេនះ   ។

  ខើ�� សនា ថា មេពុល មេយុើង ម្ភាន ��មេចះ�ឹង ពុី មេសចកីី ពុិតូ និង �ន ដែ��ចិតូេ មេ�ឿ �ល់ �ពុះអំម្ភាាស់ មេនាះ មេយុើង នឹង មេ� �ឹង�ុឹង  

និង ខាា�់ខូ�ន និង �ិន ដែ�ល ធាាក់ មេ�ើយុ   ។  ◼ 

   �កប្រស់ង់ ដោច្បាញពី ស់ុនឹទ�កថា ដោ� កុ�ង ស់នឹុិស់ីទុ ទុ�ដោ� ចែ� ត្តុលា ឆាាំ ២០១២   ។

�ីបនាាល់់ និង  
ការមែគ្រួបចូិតិទេជួឿ

 ទេដាយ មែអល់ទេឌីើរ ដាវិីឌី ទេអ មែបដណ្

  កុ�ង ក��ូុ� នៃន ពុួក សាវក ��់ ពុី� នាក់ 

ពាកយ ចូំង ទេគ្រួកាយ
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 អាម្បីូយើល្អក  និង អាល្អម៉ាា 

�ួកទេោក �ឺ ជា នៃដ�ូ  

�នក្សា ផ្លូសពីើផ្លូាយ ស្ដា�នា 

ដ៏៏ ម្ដានិ អានិុភាពី   

មែដល់ បាន បទេគ្រួងៀន ដ�ណ៍ឹងល់អ

ទេ�ដល់់ មិនំស់ស ជា ទេគ្រួចូើន   ។

គ្រួ�ះ គ្រួបទាន អ�ណ្ចូ ដល់់ �ួក

ទេោក ដូទេចូនះ �ួកទេោក   

មិិនិ អាច ត្រូតូូវង្អៀ� �ម្ដាាប ់  

ឬ គ្រួតូវិ ទេ� ដាក់ �ំក ទេឡើយ   ។

អាមិូទេល់ក បាន មែគ្រួបចូិតិ ទេជួឿ បនាាប់ �ី

ទេ�វិរា មិួយ អងូ បាន គ្រួបាប់ ទេោក ឲ្យយ 

ទូទូួល់ ពីាការិី ម្ដាាក្សា់  
 (   អាល់មាា   ) ចូូល់ ទេ�កន�ង 

ផុីះ ទេោក   ។

អាល់មាា បាន ទេគ្រួបៀបទេធីៀប 

ង្អៀ�ចក្សាីី ជំំង្អៀនិឿ ង្អៀល់ើ 

ត្រូពីះបនិូ�ល់ នៃនិ ត្រូពីះ  

អាល់មាា បាន មែគ្រួបចូិតិ ទេជួឿ បនាាប់ � ី

 ទេ�វិរា មិួយ អងូ បាន គ្រួបាប់ ទេោក ឲ្យយ 

 ឈប់ បំផ្លាាញ  

សាស់នាចូគ្រួក របស់់ គ្រួ�ះ   ។

មិនំស់ស កន�ង គ្រួ�ះ�មិ្ីរ មិរមិន

ទេ�នឹង ការដា� គ្រួគ្នាប់ �ូជួ មិួយ

 មែដល់ នឹង ដំះ ល់ូតោស់់ ទេឡើង

កាល់មែដល់ ទេយើង មែថ្មទា� វ៉ា   ។



   យុុវវ័យុ

   គ្រួ�ួសារ របស់់ ខ្ញុំំ�� មិិន មែមិន ជា គ្រួ�ួសារ

រីករាយ មិួយ ទេ�—រហូូត ដល់់ ទេ�ល់

មែដល់ ខ្ញុំំ�� បាន ចូូល់ គ្រួ�ះវិិហារ

  ៥៤
     មេ�មេ�ៀន ដែ�ល មេ��ើ សម្ភាា�

   ដំ�ថ្មម និង អា�ិភា�

  ៦០
     ឪពុុក ម្ភាាយុ

   ជួួយ កូនៗ ឲ្យយ យល់់ ថា រូបកាយ

របស់់ ទេយើង ជា គ្រួ�ះវិិហារ បរិស់ំ�ធ

  ខ៤

 គ្រួ�ួយបារមិភ 
�ី អនា�ត   ?

   ដោ�យ ប្រ�ឈម នឹឹង ភាពមិនឹ ច្បាាស់់លាស់់  
យុវមជ្ឈិិិមវ័យ ចែច្បាកចាយ ពី អ្វីីី ចែ�ល ពួកដោ� បានឹ

ដោ�ី� ដោ��មីី ទុុកច្បាិត្តត ដោល� ប្រពះ ដោ��យ ដោ�ៀ�ច្បាំ 
ស់ប្រ��់ ដោពល អ្វីនា�ត្ត   ។

  ៤៤ 
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 អាល់ម្ដាា  
�� �ាយ ជា អ្នុកុ ផ្សសពុវ ផ្សាយ 

សាស់នា ដ្តី៏ នៅ�ុ�ម្ព មាាកុ ់ !
  ទំពុ័រ ខ២០–ខ២៣ 
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�២  ក្របយយម្ពយ្តី

         ម៉ាន	មដង	បៀនាះ	�ំ��	បាន	បៀ�ើរ័	តាម 

ផ្ដួ�វួ	មួយ	ច�នួន	ខែ�ល	ព័ួក	អិនក

�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	ជិ�នាន់	បៀ�ើម	បាន	បៀ�ើរ័	បៀ�	�ជិលង

សុលត៍	បៀលក	 	។	�ំ��	មាន	អារ័មមណិ៍	រា�ទាំ�	ណាសុ់	ខែ�ល 

បាន	បៀ�ើរ័	បៀ�	កខែនួង	ខែ�ល	ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	បាន	បៀ�ើរ័	 	។	�ុុខែនត	ការ័បៀ�ើរ័	បៀ�	កខែនួង		

ខែ�ល	ព័ួកបៀគឺ	បៀ�ើរ័	មិន	សុូវួជា	សុ�ខាន់	�ូចជា	ការ័រ័សុ់បៀ�	�ូច	ជា	ព័ួកបៀគឺ	បាន	រ័សុ់បៀ� 

បៀនាះ	បៀទំ	 	។

		ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	បាន	បៀបាះ	ជិ�ហាន	បៀ�	មុ�	បៀ�យ	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	បៀ�កន�ង

សាសុនា	ថ្មម�	មួយ	ខែ�ន��	ថ្មម�	មួយ	និង	រ័បៀ�ៀ�	ថ្មម�	កន�ង	ការ័	បៀ�ើើ	អិើ�ៗ	ទាំ�ងឡាយ	 	។	ព័ួកបៀគឺ

បាន	ទំុក	ចិតត	បៀលើ	�ព័ះ	 	។	បៀយើង	�តូវួការ័	ពេសចិក់ី� ជ័ំពេនឿ		ផ្ដងខែ�រ័	 	។

		ព័ួកបៀគឺ	បាន	បៀ�ើើ	តាម	អិើ�	ខែ�ល	ថាំក់	�ឹកនា�	បាន	សុូម	ឲ្យយ	ព័ួកបៀគឺ	បៀ�ើើ	 	។	បៀយើង�តូវួខែតពេគ្នារព

ម្រូបំតិបំតត	ិ	ផ្ដងខែ�រ័	។

		ព័ួកបៀគឺ	បាន	បៀ��ើ�បាសុ់	បៀទំព័បៀកាសុលយ	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	បៀហុើយ	បាន	បៀ�ើើការ័	រ័ួមគាំ	បៀ�ើមី�

សាា�នា	�កុង	សុុ�យុូន	 	។	បៀយើង�តូវួ	ស្វាម្ម�ី� គ្នាា		ផ្ដងខែ�រ័	។

		ព័ួកបៀគឺ	ព័ុ�	បាន	ទំុក	នរ័ណា	មាំក់	បៀចាំល	បៀ�ើយ	 	។	ព័ួកបៀគឺ	បាន	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	�បាក�	ថា	រ័ួម

��ូ�ល	ព័ួក	អិនក	ខែ�ល	ក�ព័ុង	មាន	ការ័ល�បាក	តាម	ផ្ដួ�វួ	 	។	បៀយើង�តូវួខែត	រាបំ់ បំ�ូ�ល  

ផ្ដងខែ�រ័	។

		បៀយើង	អាច	បៀគារ័ព័	�ល់	ព័ួក	អិនក	�តួសុ�តាយ	ផ្ដួ�វួ	បៀ�យ	ការ័បៀ�ើើ	តាម	គឺ�រ័ូ	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	 	។ ●

    ដែកសក្រម្មួល ម្មក ពីី «   Following the Pioneers    »  Ensign   ដែ� វិិចិិកា ឆ្នាំំំ  ១៩៩៧ ទំពី័រ  
៧២–៧៤   ។

ការ យើ�ើើ តាម្បី 
ម្ពកុពុ� គ្គណៈៈ ក្របធា� ទ� ម្ពួយ

រច
នា

 រ�ប
ភា

ពុ នៅ
�

យ
 អ្ន

័�
ម្ព 

កុ�ហ្វ័
វ័ដ្តី

 ដោដាយ ប្រ�ធាន ដាល្លិិ�ន ដោ�ក �ូក

  ទ�ក្របឹកុា ទ� ម្ពួយ កុុ�ង គ្គណៈៈក្របធា� ទ� ម្ពួយ
 ពីួក អនក គ្រួ�ួស់គ្រួតា� 
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រច
នា

 រ�ប
ភា

ពុ នៅ
�

យ
 អ្ន

័�
ម្ព 

កុ�ហ្វ័
វ័ដ្តី

 �ំ�� អាច ដោ�ើ� ជា �នក ប្រ�ួសប្រ�យ ផ្លូិ�វ ម្នាំក់

  �រណា កុ៏ នៅ�យ ដែដ្តីល ដ្តីឹកុនាំ ផ្សូ�វ នៅ�កុុ�ង �រជួួយ នៅ�វ� ជួ�វិ្ត ��់ដែ្ត

ក្របនៅស់�រ ស់ក្រមាប់ ក្រគ្គួសារ ខូ�� គ្គឺជា អ្នុកុ ក្រ្តួស់ក្រ�យ ផ្សូ�វ មាាកុ់   ។

  ស់�ម្ព ដែស់វងរកុ ផ្សូ�វ របស់់ អ្នុកុ នៅ�យ �ូង�្ត់ ផ្សូ�វ ដែដ្តីល ខ្វាា្ត់ដែខវងនៅ�ះ   ។  

អ្នុកុ អាច ជា អ្នុកុ ក្រ្តួស់ក្រ�យ ផ្សូ�វ មាាកុ់ នៅ�យ �ូង �្ត់ ផ្សូ�វ ទាំំងនៅ�ះ  .   .   .      

ចា�់ដោផ្លូើ�ម

�ញ្ចច�់

 ដោ�ល្លិ �ំ��  

ដោ�ៀន នូវ �ើ� 

ខែ�ល្លិ ថ្មីី�   ។

 ដោ�ល្លិ �ំ�� ជួួយ 

ចា�់ដោផ្លូើ�ម ប្រ�ពៃ�ណី� 

ល្លិអ មួយ   ។

 ដោ�ល្លិ �ំ�� �ដោប្រ�ៀន 

 ប្រ�ួសា� �ំ�� ���� 

 ��ណីឹ�ល្លិអ   ។

 ដោ�ល្លិ �ំ�� ដោ�ើ� �ើ�ៗ 

 ដោ��មី� សាា�នា ប្រ�ួសា� �ស់

កល្លិី ��ស់ �ំ��   ។



�4 ក្របយយម្ពយ្តី

      ដោដាយ ខា�ូូឡាញណា ម្នាា�ីន

  (   ដែផ្សែកុ នៅ�នៅល� ដ្តីំនៅណៈ�រ នៅរឿង ពុយ្ត   )

   «   ក្រពីះបានិ ក្រ�ទាំនិ វិិហ៊ារ ឲ្យយ �ំ�ំ   » (   បៀសុៀវួបៀ�	ចបៀ�មៀង	កុមារ័  ទំពី័រ ៧៣   )   ។

    «  ដ៏ល់	បៀព័ល	អាន	�ព័ះគឺមព�រ័	បៀហុើយ	 	!	 	»	ល�ឡា	បាន	និយ៉ាយ	 	។

		ល�ឡា	ចូលចិតត	អាន	ឲ្យយ	អាន�កា	ជា	�អ�ន�សុ�	នាង	និង	បៀសុើថាន	ជា

�អ�ន��ុសុ	នាង	សាៅ�់	 	។	មិន	យូរ័	បៀទំៀត	បៀទំ	ល�ឡា	នឹង	ទំទំួល	�ុណិយ	�ជិមុជិ	ទំឹក	 	!	 

បៀ�ើមី�	បៀ�តៀម�ួ�ន	ជា	បៀ�សុច	នាង	ចង់	អាន	�ព័ះគឺមព�រ័	ជា	បៀរ័ៀងរាល់	ទៃថ្មៃ	 	។

		ល�ឡា	បាន	បៀ�ើក	បៀសុៀវួបៀ�	បៀរ័ឿង	�ព័ះគឺមព�រ័	បៀ�	ទំ�ព័័រ័	ទំ�មួយ	 	។	អាន�កា	និង	បៀសុើថាន

បាន	�ិត	មក	ជិិត	បៀ�ើមី�	ព័ួកបៀគឺ	អាច	បៀមើល	បៀ�ើញ	រ័ូ�ភាព័	 	។

		ល�ឡា	បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	ចូរ័	សាៅ�់	បៀ�យ	��ុង	��យ័តន	បៀ��ះ	�ង	នឹង	សុួរ័ 

សុ�ណិួរ័	�ល់	�អ�នៗ	�នាា�់	ព័�	អាន	បៀហុើយ	 	»	 	។	�នាា�់	មក	នាង	បាន	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	អាន

ជិ�ព័ូក	ទំ�មួយ	 	។

		ល�ឡា	បាន	អាន	ថា	«	 	មុនបៀព័ល	បៀយើង	បៀកើត	មក	បៀយើង	បាន	រ័ស់ុបៀ�	ឯ	សាានសុគ៌ួឺ	 	»	 	។	

«	 	បៀយើង	ព័ុ�	ទាំន់	មាន	រ័ូ�កាយ	បៀ�បៀ�ើយ	បៀទំ	 	។	បៀយើង	គឺឺ	ជា	វួិញ្ញាាណិ	 	»	 	។

		ល�ឡា	អាន�កា	និង	បៀសុើថាន	បាន	បៀមើល	បៀ�	រ័ូ�ភាព័	ខែ�ល	មាន	មនុសុស

បៀសុួៀក�ក់	ព័ណិ៌សុ	 	។

		«	 	បៀ�តៀម	សុ�មា�	់សុ�ណួិរ័	ទំ�មយួ	បៀហុើយ	ឬ	បៀ�	 	?	 	»	ល�ឡា	បាន	ងាក	បៀ�	អាន�កា	 	។	 

«	 	បៀតើ	�អ�ន	បាន	មក	ព័�	ណា	មុន	�អ�ន	បៀកើត	មក	 	?	 	»

		អាន�កា	បាន	ទំះទៃ�	នាង	 	។	«	 	សាានសុួគឺ៌	 	!	 	»

		ល�ឡាបាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	�តឹម�តូវួ	បៀហុើយ	 	»	 	។	«	 	បៀហុើយ	បៀតើ	បៀសុើថាន	បាន	មក	ព័�

ណា	ខែ�រ័	 	?	 	»

		អាន�កា	បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	គាត់	បាន	មក	ព័�	សាានសុួគឺ៌	ផ្ដងខែ�រ័	 	»	 	។	បៀសុើថាន

បាន	បៀសុើច	កកអឹក	បៀហុើយ	បាន	�ក់	ទៃ�	ចូល	មាត់	គាត់	 	។	ល�ឡា	និង	អាន�កា	បាន

បៀសុើច	 	។	បៀសុើថាន	គឺឺជា	បៀកមង	អាយុ	មួយ	ឆ្នាំំ�	ខែ�ល	គឺួរ័	ឲ្យយ	�សុឡាញ់	��ផ្ដុត	បៀ�	កន�ង

��បៀទំសុ	អាហុសង់ទំ�ន	 	!

		ល�ឡា	បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	�គឺួសារ័	បៀយើង	ទាំ�ងមូល	បាន	មក	ព័�	សាានសុួគឺ៌	 	»	 	។	 

«	 	�ព័ះបៀយសុំូវួ	ផ្ដងខែ�រ័	 	។	�ទំង់	បាន	យ៉ាង	មក	បៀ�ើមី�	ជិួយ	បៀយើង	បៀ�ើមី�	បៀយើង	អាច

រ័សុ់បៀ�	ជាមួយ	�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	មតងបៀទំៀត	 	»	 	។	ល�ឡា	បាន	ចងអ�ល	បៀ�	រ័ូ�ភាព័

�ព័ះបៀយសុំូវួ	បៀ�កន�ង	ទំ�ព័័រ័	បៀនាះ	 	។

		�នាា�់	ព័�	នាង	បាន	អាន	ច�់	បៀហុើយ	ល�ឡា	�នត	គឺិត	ថា	វា	មាន	សុភាព័	ខែ��ណា

បៀ�ើមី�	រ័សុ់បៀ�	ជាមួយ	�ព័ះបៀយសុំូវួ	បៀ�កន�ង	សាានសុួគឺ៌	បៀនាះ	 	។	នាងចង់កាាយ�ូចជា

�ទំង់	។	នាង	ចង់	បៀ�ជិើសុបៀរ័ើសុ	�តូវួ	ជានិចូ	 	!

		បៀ�	ទៃថ្មៃ	�នាា�់	បៀ�	សាលា	បៀរ័ៀន	ល�ឡា	កូរ័បៀ�ះ	បៀព័ល	នាង	�រ័	កន�ង	ជិួរ័	រ័ង់ចាំ�	អាហារ័

បៀព័ល�ព័ឹក	 	។	នាង	បៀសុះើរ័ខែត	អាច	ភួក់	រ័សុជាតិ	ន�	អិិមផ្ទាញ៉ាា�សុ	បាន	បៀព័ល	ខែ�ល	

 Señora Ruiz		បាន	�ក់	វា	កន�ង	ចាំន	នាង	 	។	វា	�ៃ�យ	ខាា�ង	ណាសុ់	 	!

		�នាា�់	មក	Señora Ruiz		បាន	ចាំក់	ទំឹកបៀ�ះបៀគា	មួយ	ខែកវួ	ឲ្យយ	ល�ឡា	 	។	 រច
នា

 រ�ប
ភា

ពុ នៅ
�

យ
 អា

នៅល
ស់

ា 
ហ្វ័

គ�រ៉ាាស់
�នៅល

ជយើយើម្បីើស់ របស់់ ល្អ�ឡា

លីីឡា ចង់់ ជជជ្រើើសជ ើើស តត្រូវូ   ។



 ដែខ កុកុក� ឆ្នាំាំ ២០២០ �5

ល�ឡា	បាន	គឺិត	អ៊ិ	ូ 	។	ទំឹកបៀ�ះបៀគា	បៀមើល	បៀ�	មាន	ព័ណិ៌	�កបៀ�	ជាង	សុព័ើ�ង	 	។	

ជិួនកាល	សាលា	នាង	បាន	ខែថ្មម	កាបៀហុើ	ឬ	ខែត	បៀ�កន�ង	បៀភសុជិើៈ	 	។

		«	 	បៀតើ	មាន	កាបៀហុើ	ឬ	ខែត	បៀ�កន�ង	ទំឹកបៀ�ះបៀគា	បៀទំ	ទៃថ្មៃ	បៀនះ	 	?	 	»	ល�ឡា	បាន	សុួរ័	 	។

  Señora Ruiz		បាន	�គឺវួី	ទៃ�	គាត់	 	។	គាត់	បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	មាន	កាបៀហុើ

�នតិច	 	»	 	។	«	 	កម�យ	នឹង	មិន	អាច	�ឹង	រ័សុ់ជាតិ	វាផ្ដង	 	»	 	។

		ល�ឡា	បាន	គឺិត	�នតិច	 	។	នាង	ចងចាំ�	ថា	នាង	ចង់	កាាយ	�ូច	ជា	�ព័ះបៀយសុំូវួ	

បៀហុើយ	បៀ�ជិើសុបៀរ័ើសុ	�តូវួ	 	។	នាង	បាន�ឹង	ថា	ការ័ផ្ដឹក	កាបៀហុើ	ជា	អិើ�	ខែ�ល	ព័ួក	ព័ោការ័ី 

បាន	�បា�់	ថា	មិន	ឲ្យយ	បៀ�ើើ	 	។

		ល�ឡា	បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	បៀទំ	អិរ័គឺុណិ	បៀហុើយ	 	។	�ំ��	នឹង	មិន	ញ៉ា��	ទំឹកបៀ�ះបៀគា

បៀទំ	ទៃថ្មៃ	បៀនះ	 	»	 	។	នាង	បាន	ញញឹម	�ក់	Señora Ruiz		 	។	�នាា�់	មក	នាង	បាន

អិងី�យ	ចុះ	បៀ�ើមី�	ញ៉ា��	 	។

		បៀ�	យ�់	បៀនាះ	ល�ឡា	បាន	ជិួយ	Papi		លាង	ចាំន	បៀ�កន�ង	ផ្ដះះបាយ	 	។	នាង

បៀ�ខែត	គឺិត	អិ�ព័�	បៀរ័ឿង	កន�ង	�ព័ះគឺមព�រ័	 	។	នាង	ក៏	បាន	គឺិត	អិ�ព័�	ទំឹកបៀ�ះបៀគា	ផ្ដងខែ�រ័	 	។

«	Papi	?	»
		«	 	បាទំ	 	!	 	»	Papi		បាន	ត�	 	។

		«	 	បៀហុតុអិើ�	�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	សុព័ើ	�ព័ះទំ័យ	ឲ្យយ	បៀយើង	មាន	រ័ូ�កាយ	 	?	 	»

  Papi		បាន	គឺិត	បៀព័ល	គាត់	លាង	ចាំន	មួយ	បៀទំៀត	 	។	គាត់	បាន	និយ៉ាយ	ថា	 រច
នា

 រ�ប
ភា

ពុ នៅ
�

យ
 អា

នៅល
ស់

ា 
ហ្វ័

គ�រ៉ាាស់
�នៅល

«	 	ខែមនបៀហុើយ	�ទំង់	��ទាំន	រ័ូ�កាយ	�ល់	បៀយើង	បៀ�ើមី�	បៀយើង	អាច	កាាយ	�ូចជា	�ទំង់

 	»	 	។	«	 	រ័ូ�កាយ	រ័�សុ់	កូន	ជា	ផ្ដះះ	សុ�មា�់	វួិញ្ញាាណិ	កូន	។	បៀនាះ	ជា	អិតិន័យ	រ័�សុ់	វា	

បៀព័ល	បៀយើង	និយ៉ាយ	ថា	រ័ូ�កាយ	បៀយើង	ជា	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ	 	»	 	។

		ល�ឡា	បាន	ងក់កាល	 	។	នាង	បាន	បៀ�ចៀង	ចបៀ�មៀង	មួយ	អិ�ព័�	បៀរ័ឿង	បៀនាះ	បៀ�កន�ង

ថាំក់	កុមារ័	នា	បៀព័ល�ួះ	 	!	«	 	�ូបៀចនះ	បៀហុើយ	បាន	ជា	�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	មាន	�ព័ះទំ័យ	ចង់	ឲ្យយ

បៀយើង	ខែថ្មរ័កា	រ័ូ�កាយ	រ័�សុ់	បៀយើង	ខែមនបៀទំ	 	?	 	»

  Papi		បាន	ត�	ថា	«	 	ខែមនបៀហុើយ	 	»	 	។

		ល�ឡា	បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	ទៃថ្មៃ	បៀនះ	បៀ�	ឯ	សាលា	បៀគឺ	បាន	�ក់	កាបៀហុើ	បៀ�កន�ង

ទំឹកបៀ�ះបៀគា	 	។	«	 	�ំ��	អិត់	បាន	ផ្ដឹក	វា	បៀទំ	 	។	�ំ��	ព័ោយ៉ាម	បៀ�ើមី�	ខែថ្មទាំ�	�ព័ះវួិហារ័	�រ័ិសុុទំធ

រ័�សុ់	�ំ��	 	»	 	។

  Papi		បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	បាា	មាន	បៀមាទំនភាព័	ច�បៀ�ះ	កូន	ណាសុ់	 	»	 	។	គាត់

ជិូត	ទៃ�	គាត់	នឹង	កខែនសង	បៀហុើយ	បាន	ឱ�	ល�ឡា	 	។

		ល�ឡា	បាន	ឱ�	Papi		យ៉ាាង	ខែណិន	 	។	នាង	សុ�ាយ	ចិតត	ខែ�ល	បាន	ខែថ្មរ័កា

រ័ូ�កាយ	ខែ�ល	�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	បាន	��ទាំន	�ល់	នាង	 	។ ●

   អ៊ិុក និិពីនិធ រស់ ធើ� ទីក្រកំង កូរីនិធើទស ក្រ�ធើទស អាហសង់ទីនិ   ។          

 ក្រគ្គួសារ នៅ�កុុ�ង នៅរឿង នៅ�ះ រស់់នៅ� ក្របនៅទស់ អាហ្វ័សង់ទ��   ។ ស់�ម្ព អា� អ្ន្តថបទ

បនាាប់ នៅទៀ្ត នៅដ្តី�ម្ព �ី នៅរៀ� បដែ�ថម្ព អ្នំពុ� ក្របនៅទស់ នៅ�ះ   ។



ស់ួស់ី� ម្បីកពី�  

គ្រួបយើ�ស់ អាហ្សសង់��ន  !

 រច
នា

 រ�ប
ភា

ពុ នៅ
�

យ
 ខ្វា

�� 
មា

ាកុ់ឌី
�

 ប្រ�ដោ�ស អាហ្សស�់��ន  គ្គឺ ជា ក្របនៅទស់

ម្ពួយ នៅ� ទវ�ប អានៅម្ពរិកុ ខ្វាង ្តី�ង   ។ 

វា មា� បនៅណាោយ ក្របដែវង ៣២១៩ 

គ្គ�ឡូ�ដែម្ពាក្រ្ត   ។ នៅ� ភាគ្គ ខ្វាង នៅជួ�ង 

 វា នៅ�ៅ ខ្វាាំង ណាស់់ អ្នំឡូ�ង រដ្តី�វ នៅ�ៅ   ។ 

 នៅ� ភាគ្គ ខ្វាង ្តី�ង មា� ផ្ទាំាំងទឹកុកុកុ

នៅពុញ ម្ពួយ ឆ្នាំាំ   !

�ូមិ ចូល់រិួមិ ជាមិួយ ពីួក្សា

ង្អៀយើង ង្អៀពីល់ ង្អៀយើង ង្អៀ� ង្អៀល់ង

ត្រូបង្អៀទូ� អា�សង់ទូីនិ  !

ជំត្រូម្ដាប �ួរិ   !  
ពីួក្សា ង្អៀយើង ង្អៀ�ះះ ម្ដាាង្អៀ�ោ  

និិង ង្អៀ�ាឡូ�   ។

មា� ស់្តវ ដ្តី៏ គ្គួរ ឲ្យយ ចាប់ អារម្ពមណៈ៍ ជា នៅក្រច�� នៅ�កុុ�ង ក្របនៅទស់ អាហ្វ័សង់ទ��— 

ខ្វាា ដ្តីំបង ស់្តវ �ា្ត �យង ស់្តវ នៅ��ឃ្វីវ��   !

 នំំអិិមផាញ៉ាាដាស  ជា

ម្ពូ�ប ដ្តី៏ លី� នៅ�កុុ�ង ក្របនៅទស់

អាហ្វ័សង់ទ��   ។ វា នៅ�វ� នៅឡូ�ង

ពុ� នៅម្ពៅ នៅក្រសាប សាច់នៅ� 

នៅ�្ត ឬ ដែផ្សូនៅ��   ។  

ឆ្នាំាញ់ ណាស់់   !

នៅកុមង ឃ្ាលនៅ� ក្រ្ត�វនៅគ្គ នៅៅ ថា gauchos 
នៅ�កុុ�ង ក្របនៅទស់ អាហ្វ័សង់ទ�� ។ ពុួកុនៅគ្គ ចយញ្ឹម្ព 

នៅ� ក្រកុប� �យង នៅស់ះ ។



 ដែខ កុកុក� ឆ្នាំាំ ២០២០ �7

ដោ�� �អ�ន មក �� ប្រ�ដោ�ស អាហ្សស�់��ន ឬ   ? សូម ស�ដោស�

មក កាន់ �ួកដោយ��   ! �ួក ដោយ�� ច�់ ឮ �� �អ�នៗ   ។

សូម ជួួ� ជាមួយ ម��តភកត� មួយ ច�នួន ��ស់

ដោយ�� មក �� ប្រ�ដោ�ស អាហ្សស�់��ន  !

 នៅពុល នៅយ�ង អា� ក្រពុះគ្គម្ពព�រ នៅយ�ង នៅរៀ� អ្នំពុ�

ក្រពុះនៅយស់ូ�វក្រគ្គ�ស់ទ �យង ថា ក្រទង់ ក្រស់ឡាញ់ នៅយ�ង

យ៉ាាង ណា   ។ វា នៅ�វ� ឲ្យយ ខំ�ំ ស់បាយ រីកុរ៉ាយ   ។ 

ខំ�ំ ដ្តីឹង ថា ក្រទង់ ក្រស់ឡាញ់ ខំ�ំ   ។

   ��មម្នាា អាយុ 5 ឆ្នាំំ� ��ប្រកុ� �ូូណីូស  

ខែ�ូដោ�ូស ប្រ�ដោ�ស អាហ្សស�់��ន 
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 រ�ប
ភា

ពុ នៅ
�

យ
 ខ្វា

�� 
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ាកុ់ឌី
�

�ូមិ �រិ�ុណ �ត្រូម្ដាប់ មិក្សា ការិទូ�សនា

ត្រូបង្អៀទូ� អា�សង់ទូីនិ ជាមិួយ ពីួក្សាង្អៀយើង   ។ 

 ជំួប �ា ង្អៀពីល់ ង្អៀត្រូកាយ ង្អៀទូៀតូ   !

អ្នូុនៃស់វនៅអ្ន ជា ទ�ក្រកុុង ម្ពួយ ដែដ្តីល នៅ� ជួយ្ត បំផ្សុ្ត នៅ��ឹង បា�ល ខ្វាង ្តី�ង នៃ� ពុយ�ពុនៅ�កុ នៅ�ះ   ! 

មា� វួដ្តី ចំ�ួ� ប� នៅ�កុុ�ង ទ�ក្រកុុង នៅនាះ   ។

ម្ព�ុស់ស ជា នៅក្រច�� ទយញ ម្ពូ�ប ពុ�

ផ្សារ ខ្វាងនៅក្រ�   ។ នៅកុមង ក្របុស់

នៅ�ះ កុំពុុង ជួួយ ឪពុុកុ �្ត់ ��់ 

 sandía  ឬឪឡូឹកុ   ។

នៅកុមងក្រស់� នៅ�ះ �� នៅ� ក្រពុះវិហារ

បរិស់ុទធ ខ�ដ្តី�� អាហ្វ័សង់ទ�� នៅ� នៃ�ៃ

ដែដ្តីល វា ក្រ្ត�វ�� ឧទទយស់ �ូង   ។ ម្ពយ�

យ�រ នៅទៀ្ត នៅទ ក្របនៅទស់ អាហ្វ័សង់ទ�� �ឹង

មា� ក្រពុះវិហារ បរិស់ុទធ ប�   !

 នៅពុល ក្របធា� រ័ស់ុល អ្នយម្ព ណៈយលស់ុ� ��

បង្ហាាញ ពុ� កុម្ពមវិ�� �ម� អ្នំពុ� នៅ�លនៅ� ស់ក្រមាប់ កុុមារ 

�យង យុវវ័យ ខំ�ំ �� �កុ់ នៅ�លនៅ� នៅដ្តី�ម្ពី� រ្ត់ នៅ�វ� ជា

ម្ពយ្តី លែ មាាកុ់ នៅហ្វ័�យ នៅ�វ� ឲ្យយ �រអ្ន�យសាា� របស់់ ខំ�ំ

�� ក្របនៅស់�រ នៅឡូ�ង   ។ ខំ�ំ �� ដែចកុចាយ ទ�បនាាល់

របស់់ ខំ�ំ នៅ�កុុ�ង �រក្របជួុំ សាក្រ�ម្ពាង់ ថា ខំ�ំ ដ្តីឹង ថា

 ក្របស់យ� នៅប� ខំ�ំ នៅ�វ� �ម្ព កុម្ពមវិ�� នៅ�ះ ក្រពុះវរបយ�ស់ួគ្គ៌

�ឹង ជួួយ ខំ�ំ   ។

   ហ្សក�នហ្សាឡូ� ��ល្លិ. អាយុ 7 ឆ្នាំំ� ��ប្រកុ� �ូូ

ណីូស ខែ�ូដោ�ូស ប្រ�ដោ�ស អាហ្សស�់��ន 



រយើ�ះ ន�ប័�ង �ូច
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      ដោដាយ ដោហ្សេល្លិ ឃិ�នន�- �ូខែនល្លិ�ស

  (   ដែផ្សែកុ នៅ�នៅល� ដ្តីំនៅណៈ�រ នៅរឿង ពុយ្ត   )

   «   កាល ណា អ៊ិុក រ៉ាល់ គាំ ធើ�កុ�ង ការ�ធើក្រម្មើ �ល់ ម្មនិំសស ទូធើ� 

ធើនាះ អ៊ិុក រ៉ាល់ គាំ ក្រគានិ់ដែត់ ធើ�កុ�ង ការ�ធើក្រម្មើ �ល់ ក្រពីះ រ�ស់ អ៊ិុក

ដែត់ �ូំធើណាះះ   » (    ម្មូូសាយ ២:១៧    )   ។

    យើស់េមម�	បាន	បៀ�ើក	ខែភនក	បៀហុើយ	សាា�	 	។	គាត់	អាច	�ុ�

កួិន	អិើ�	មួយ	�ៃ�យឆ្នាំាញ់	 	។

  អ៊ិូ បាាបាា កំពីំង ធើ�ើើ និំ�ំ័ង   !		បៀសុំមម�	បាន	គឺិត	 	។

		បាាបាា	�ុត	ន��ុ័ង	សុ�មា�់	�គឺួសារ័	ជា	បៀរ័ៀងរាល់	ទៃថ្មៃ	បៀ�រ័៍	 	។	

បៀសុំមម�	ចូលចិតត	បៀមើល	គាត់	យក	ន��ុ័ង	ព័ណិ៌	បៀតាំត	�៏	�សុួយ

បៀចញ	ព័�	ច�ងាាន	�ុត	ន�	 	។	បាាបាា	ខែតងខែត	ឲ្យយ	ច�ណិិត	���ូង	បៀ�

ខែសុំមម�	 	។

		បៀសុំមម�	បាន	គឺិត	�ូំដែនិេ នៃ�ង ធើនិះ ម្មិនិ ដែម្មនិ ជា នៃ�ង ធើសារ៍ ធើទ    ។ 

ធើហត់ំអ៊ិើី បាាបាា �ំត់ និំ   ? 

		បៀសុំមម�	បាន	បៀ�កាក	បៀចញ	ព័�	ខែ�គឺ	បៀហុើយ	បាន	បៀ� 

	ផ្ដះះបាយ	 	។	គាត់	បាន	សុួរ័	បាាបាា	ថា	ក�ព័ុង	បៀ�ើើ	អិើ�	 	។

		«	 	បៀតើ	កូន	ចាំ�	បៀទំ	ថា	�ំ�សុសព័	រ័�សុ់	បៀយើង	បាន	សុូម	ឲ្យយ 

បៀយើង	បៀ�ើើ	អិើ�	 	?	 	»	បាាបាា	បាន	សុួរ័	 	។

		បៀសុំមម�	បាន	ងក់កាល	 	។	«	 	គាត់	បាន	សុូម	ឲ្យយ	ព័ួកបៀយើង

ជិួយ	�ល់	មនុសុស	 	។	បៀហុើយ	កូន	បាន	ជិួយ

�ង�សុ�	មាាទំ�ន	យក	ឥវាុន់	គាត់	បៀ�បៀលើ	

ចាំ�បៀទំ	 	?	 	»

		បាាបាា	បាន	ត�	ថា	«	 	កូន	បៀ�ើើ	បាន	លអ

ណាសុ	់ 	»	 	។	«	 	បាា	បាន	អិ�ិសាាន	បៀ�ើមី�	�ឹង

ព័�	រ័បៀ�ៀ�	ខែ�ល	បាា	អាច	ជិយួ	 	។	បាា	បាន	មាន

គឺ�និត	មួយ	គឺឺ	�ុត	ន�	បៀ�ើមី�	ខែចកចាំយ	 	»	 	។

		បៀសុំមម�	បាន	បៀមើល	តាម	ក�ូក់	ច�ងាាន	�ុត	ន�	 	។	គាត់

បាន	រា�់	ថា	មាន	ន��ុ័ង	�ុុនាាន	 	។

		«	 	មួយ		.	 	.	 	.		ព័�រ័		.	 	.	 	.		��		.	 	.	 	.		�ួន	 	។	បៀតើ	បាាបាា	នឹង	ឲ្យយ

ន��ុ័ង	�ល់	នរ័ណា	�ួះ	 	?	 	»

		បាាបាា	បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	បៀនាះ	ជា	អិើ�	ខែ�ល	បាា	�តូវួការ័

ជិ�នួយ	ព័�	កូន	 	»	 	។	«	 	ន��ុ័ង	មួយ	គឺឺ	សុ�មា�់	សុុ�បៀសុះើរ័	មាាទំ�ន	 	។	

បៀហុើយ	ព័�រ័	សុ�មា�់	�គឺួសារ័	ម�លល័រ័	 	។	បៀតើ	បៀយើង	គឺួរ័	ឲ្យយ	ន��ុ័ង

ទំ��ួន	�ល់	នរ័ណា	 	?	 	»

		បៀសុំមម�	បាន	គឺិត	អិ�ព័�	វា	 	។

		«	 	ចុះ	បៀលាក	ល�	វួិញ	បៀនាះ	 	?	 	»	បៀសុំមម�	បាន	សុួរ័	 	។	 

បៀលាក	ល�	រ័សុ់បៀ�	កន�ង	អិគារ័	ផ្ដះះ	ខែលើង	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	ខែ�រ័	 	។	

គាត់	ព័ុ�	បៀចញ	បៀ�បៀ��	ញឹកញ៉ា�់	បៀទំ	 	។	ភាគឺបៀ�ចើន 

គាត់	�គាន់ខែត	សុមួឹង	បៀមើល	មនុសុស	មាំ	ព័�	�ងអ�ច	រ័�សុ់ 

គាត់	 	។

		បាាបាា	បាន	ត�	ថា	«	 	បៀនាះ	ជា	បៀយ៉ា�ល់	លអ	ណាសុ់!	 	»

		�នាា�់	ព័�	ន��ុ័ង	ឆ្លអិន	បៀហុើយ	បៀសុំមម�	បាន	ជិួយ	បាាបាា	�ូ�់

ន��ុ័ង	 	។	�នាា�់	មក	គាត់	បាន	បៀ�យក	រ័បៀទំះ	រ័�សុ់	គាត់	 	។	

ព័ួកបៀគឺ	បាន	�ក់	ន��ុ័ង	បៀ�កន�ង	រ័បៀទំះ	 	។

		«	 	រ័បៀទំះ	ន��ុ័ង	រ័ួចរាល់	បៀ�ើមី�	បៀចញ	��បៀណិើរ័	បៀហុើយ	 	!	 	»	បៀសុំ

មម�	បាន	និយ៉ាយ	 	។

		បាាបាា	បានជិួយ	បៀសុំមម�	ទាំញ	រ័បៀទំះ	 	។	�ួងចិតត	រ័�សុ់	បៀសុំ

មម�	មាន	អារ័មមណិ៍	លអ	និង	កក់បៀ�ៅ	គឺឺ	�ូច	ជា	ន��ុ័ង	ខែ�ល

ព័ួកបៀគឺ	��មុង	នឹង	ខែចកចាំយ	អិ�ូឹង	 	។ ● 

   អ៊ិុក និិពីនិធ រស់ ធើ� រ�ឋ វិ័រម្មូនិេ ស.រ.អា.   ។
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�1០ ក្របយយម្ពយ្តី

   «   សូម្ម �ធើណាោយ ឲ្យយ ម្មនិំសស ទាំំង អ៊ិស់ មានិ សិទធិ �ូច គាំ ចូរ ឲ្យយ ធើ� ថាាយ �ងំូ 

�ម្ម រធើ�ៀ� ណា ធើ� ទីណា ឬ អ៊ិើី ក៏ ធើដ្ឋាយ ដែ�ល ធើ� ក្របាថាំ   » (    មាក្រ� នៃនិ ធើសចកដ ី

ជិំធើនិឿ ១:១១    )   ។

    អែអ
លល�	និង	�គឺួសារ័	នាង	នឹង	បៀ�បៀលង	�ង�អ�ន	ជិ��ូន	មួយ	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ 

ខែ�ល	រ័សុ់បៀ�	ឆ្នាំាយ	 	។	ខែអិលល�	រ័ំបៀភើ�	ខាា�ង	ណាសុ់	 	!	នាង	ព័ុ�	បាន	ជិួ�

�ង�អ�ន	ជិ��ូន	មួយ	រ័�សុ់	នាង	ជា	យូរ័	មក	បៀហុើយ	 	។

		មុន	បៀព័ល	បៀ�ើើ	��បៀណិើរ័	បាាមាាក់	រ័�សុ់	ខែអិលល�	បាន	និយ៉ាយ	ថា	ពួ័កគាត់	ចង់

និយ៉ាយ	អិ�ព័�	អិើ�	មួយ	 	។

		«	 	បៀព័ល	បៀយើង	ជិួ�ជុិ�	គាំ	ជាមួយ	�គឺួសារ័	បៀយើង	ខែតងខែត	អិ�ិសាាន	បៀ�	បៀព័ល	ញ៉ា��

អាហារ័	 	។	បៀហុើយ	បៀព័ល	�ួះ	បៀយើង	និយ៉ាយ	អិ�ព័�	�ព័ះវួិហារ័	ខែមនបៀទំ	 	?	 	»	បាា	បាន	សុួរ័	 	។

		«	 	�តូវួបៀហុើយ	 	!	 	»	ខែអិលល�	បាន	ត�	 	។

		មាាក់	បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	ខែមន	បៀហុើយ	អិើ�ៗ	នឹង	�ុសុគាំ	�នតិច	កន�ង	ការ័ជួិ�ជិុ�បៀនះ	 	»

 	។	«	 	ម�ង	និង	ព័ូ	រ័�សុ់	កូន	មិនបៀ�	�ព័ះវួិហារ័	បៀទំៀត	បៀទំ	 	។	បៀហុើយ	ព័ួកបៀគឺ	មិន	ចូលចិតត	បៀទំ

បៀព័ល	មនុសុស	និយ៉ាយ	អិ�ព័�	វា	 	»	 	។

		ខែអិលល�	បាន	�ជិួញ	ចិបៀ�ូើម	 	។	«	 	បៀហុតុអិើ�	 	?	 	»

		បាា	បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	បៀយើង	ព័ុ�	�ឹង	រាល់	បៀហុតុផ្ដល	បៀនាះ	បៀទំ	 	»	 	។	«	 	�ុុខែនត	ព័ួកបៀគឺ

�សុឡាញ់	បៀយើង	ខាា�ង	ណាសុ់	 	។	បាា	គឺិត	ថា	ព័ួកបៀគឺ	មិន	ចង់	��ខែកក	នឹង	បៀយើង	ឬ	បៀ�ើើ	ឲ្យយ

�ុះ�ល់	អារ័មមណិ៍	បៀយើង	បៀទំ	 	។	�ូបៀចនះ	ព័ួកបៀគឺ	បាន	សុូម	បៀយើង	មិន	ឲ្យយ	និយ៉ាយ	អិ�ព័�	បៀរ័ឿង

�ព័ះវួិហារ័	ជាមួយ	ព័ួកបៀគឺ	បៀទំ	 	»	 	។

		ខែអិលល�	បាន	ងក់កាល	 	។

		មាាក់	បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	បៀយើង	បៀ�ខែត	អាច	អាន	�ព័ះគឺមព�រ័	រ័�សុ់	បៀយើង	បៀហុើយ

អិ�ិសាាន	បៀព័ល	បៀយើង	បៀ�	ទំ�បៀនាះ	។	�ុុខែនត	បៀយើង	នឹង	បៀ�ើើ	វា	បៀ�យ	�ួ�ន	បៀយើង	 	»	 	។
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 ខ្ញុំ័ស់គ្នាា  
អែ� 

 ជាម្បីួ� គ្នាា 
      ដោដាយ ខែ�ថាន� បាសស�ឡូ�មូូ  (   ដែផ្សែកុ នៅ�នៅល� ដ្តីំនៅណៈ�រ នៅរឿង ពុយ្ត   )
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		«	 	ចុះ	បៀព័ល	បៀយើង	ញ៉ា��	អាហារ័	បៀនាះ	 	?	 	»	�ង�សុ�	រ័�សុ់	ខែអិលល�	បាន	សុួរ័	 	។

		មាាក់បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	ចាំ�	បៀមើល	សុិន	 	»	 	។	«	 	បៀ�ើ	ព័ួកបៀគឺ	មិន	អិ�ិសាាន	មុន	បៀយើង

ញ៉ា��	អាហារ័	បៀទំ	បៀយើង	អាច	អិ�ិសាាន	កន�ង	ចិតត	បៀយើង	មាំក់ៗ	 	»	 	។

		ខែអិលល�	បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	យល់	�ព័ម	 	»	 	។	«	 	កូន	អាច	បៀ�ើើ	វា	បាន	 	!	 	»

		បៀ�	ទៃថ្មៃ	�នាា�់	�គឺួសារ័	រ័�សុ់	ខែអិលល�	ទាំ�ងអិសុ់	គាំ	ចូល	កន�ង	ឡាន	 	។	ព័ួកបៀគឺ	បាន

បៀ�ើក	ឡាន	រ័ហុូត	�ល់	យ�់	បៀ��	 	។	បៀ�ទំ�	��ផ្ដុត	បៀព័ល	ព័ួកបៀគឺ	បាន	បៀ��ល់	ផ្ដះះ	�ង�អ�ន

ជិ��ូន	មួយ	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	ម�ង	និង	ព័ូ	រ័�សុ់	ខែអិលល�	បាន	ជិួយ	ព័ួកបៀគឺ	យក	កា�ូ�	រ័�សុ់

ព័ួកបៀគឺ	បៀចញ	ព័�	ឡាន	 	។	�នាា�់	មក	�គឺ�់គាំ	បាន	ចូល	បៀគឺង	 	។

		បៀព័ល	�ព័ឹក	បៀ�ើង	ខែអិលល�	បាន	អិ�ិសាាន	មុន	នឹង	បៀ�	ផ្ដះះបាយ	បៀ�ើមី�	ញ៉ា��	អាហារ័

បៀព័ល	�ព័ឹក	 	។	នាង	មាន	អារ័មមណិ៍		ភ័យ	�នតិច	កន�ង	ការ័ជិួ�	�គឺួសារ័	នាង	 	។	�ុុខែនត	�នាា�់

មក	ម�ង	រ័�សុ់	នាង	បាន	អិងី�យ	ចុះ	ខែកីរ័	នាង	បៀ�យ	សាំម	ញញឹម	�៏	កក់បៀ�ៅ	 	។

		«	 	ព័ួក	បៀយើង	�ួះ	នឹង	បៀ�	ហាង	រ័�សុ់	�ងជិ��ូន	មួយ	កម�យ	បៀ�	ទៃថ្មៃ 

បៀនះ	 	។	កម�យ	ចង់	បៀ�	បៀទំ	 	?	 	»	ម�ង	បាន	សុួរ័	ខែអិលល�		 	។

		«	 	ហាង	បៀ�ើើ	សុក់	 	?	 	»	ខែអិលល�	បាន	សុួរ័	 	។

		«	 	ខែមនបៀហុើយ	 	!	កម�យ	និង	�ង�សុ�	កម�យ	អាច	បៀ�ើើ	សុក់	បាន	បៀ�ើ 

កម�យ	ចង់	 	»	 	។

		ខែអិលល�	បាន	ញញឹម	បៀហុើយ	ងក់	កាល	 	។	សាៅ�់	បៀ�	សុ�ាយ

ណាសុ់	 	!

		�នាា�់	ព័�	អាហារ័	បៀព័ល		�ព័ឹក	ព័ួកបៀគឺ	បាន	ជិិះ	ឡាន	�កុង	បៀ� 

ហាងបៀ�ើើ	សុក់	 	។	ខែអិលល�	ចូលចិតត	បៀមើល	�ង	ជិ��ូន	មួយ	នាង 

បៀ�ើើការ័	 	។	ទៃ�	រ័�សុ់	គាត់	អិូសុ	បៀ�មកៗ	បៀព័ល	គាត់	សុិត	និង	�កង 

សុក់	 	។	�នាា�់	ព័�	�គឺ�់គាំ	បាន	បៀ�ើើ	សុក់	បៀហុើយ	ពួ័កបៀគឺ	បាន	បៀលង 

បៀ�ើើជា	អិនក	�ងាាញ	មូុត	បៀ�	មុ�	ក�ូក់	ហាង	បៀហុើយ	បៀសុើច	កកអឹក	នឹង 

មុូត	សុក់	ថ្មម�	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	 	។

		បៀ�	ទៃថ្មៃ	�នាា�់	មាន	បៀភួៀង	ធាាក់	យ៉ាាង	ខាា�ង	 	។	�ូបៀចនះ	�គឺ�់គាំ	បាន

សុបៀ�មច	ចិតត		បៀ�		ផ្ដះះ	បៀហុើយ	បៀលង	ខែលីង	នានា	 	។	ខែអិលល�	និង	�អ�ន

ជិ��ូន	មួយ	រ័�សុ់	នាង	មាំក់	បៀ�	�កុម	ជាមួយ	គាំ	បៀហុើយ	បៀលងទំល់

នឹង	បៀកមង��ុសុ	ខែ�ល	��ជាង	ព័ួកបៀគឺ	 	។	ព័ួកបៀគឺ	លគាំ	បៀ�វួិញ	បៀ�មក

បៀលងបៀសុើច	នឹង	គាំ	កាលខែ�ល	ព័ួកបៀគឺ	��កួត	ខែលីង	បៀនាះ	 	។

		«	 	បៀយើង	�នះ	បៀហុើយ	 	!	 	»	ខែអិលល�	បាន	ខែ�សុក	បៀព័លខែ�ល	នាង

បាន	រ័ំកិល	�ុ�	ខែលីង	បៀនាះ	បៀ��ល់	ទំ���ូ�់	�នះះ	ខែលីង	 	។	ព័ួកបៀគឺ	បាន

បៀលើកទៃ�	ទំះអិ�អិរ័	គាំ	បៀ�វិួញ	បៀ�មក—សុូមី�	ខែត	�ង	ជិ��ូន	មួយ	ខែ�ល

��ជាង	បាន	បៀ�ើើព័ុត	ជា	�ឹង	បៀ�យសារ័	ចាំញ់	 	។

		ព័�រ័��	ទៃថ្មៃ	បៀ�កាយ	មក	វា	�ល់	បៀព័ល	�ត��់	បៀ�	ផ្ដះះ	វួិញ	បៀហុើយ	 	។	បៀព័ល	ខែអិលល� 

	បាន	បៀ�ើង	បៀ�	ខាងបៀ�កាយ	ឡាន	រ័�សុ់	�គឺួសារ័	នាង	នាង	បាន	ឮ	�គួឺសារ័	នាង	និយ៉ាយ

លា	គាំ	 	។

		«	 	បៀយើង	�បាក�	ជា	នឹក	ព័ួកឯង	 	!	 	»

		«	 	�ត��់	មក	វួិញ	ឆ្នាំ�់ៗ	ណា	 	!	 	»

		«	 	ព័ួកបៀយើង	�សុឡាញ់	ព័ួកឯង	ខាា�ង	ណាសុ់	 	!	 	»

		ខែអិលល�	បាន	ញញឹម	បៀហុើយ	�គឺវួី	ទៃ�	លា	បៀព័ល	ខែ�ល	ឡាន	បាន	បៀ�ើក	បៀចញ	បៀ�	 	។

	នាង	សុ�ាយ	ណាសុ់	 	។	សុូមី�	ខែត	ព័ួកបៀគឺ	បៀជិឿ	បៀរ័ឿង	�ុសុ	គាំ	ខែមន	ខែត	ព័ួកបៀគឺ	បៀ�ខែត	អាច

ជា	�គឺួសារ័	�៏	រ័ីករាយ	 	។ ●

អ៊ិុក និិពីនិធ រស់ ធើ� រ�ឋ ចចចាំរ ស.រ.អា. ។



�1២ ក្របយយម្ពយ្តី

   កាល្អអែដ៏ល្អ យើដ៏ើម្បីយើ�ើ ម្បីួ� ដ៏័ះ យើ�ើង វា អាច

ផ្ដីល្អ់ ជា អែផ្ដែ ដ៏៏ អែផ្ដអម្បី ដ៏ល្អ់ យើ�ើង   ។ 

   ខ្ញុំំ�� ជួ� ឲ្យយ យើស់ចកី� ជ�យើនឿ របស់់ ខ្ញុំំ�� យើល្អើ គ្រួពីះយើ�ស់េូវ ល្អូ�លាស់់

យើ�� ការអ�ិសាាន និង ម៉ាន ចិ�ត ល្អអ ច�យើ�ះ អនក ដ៏ទៃ� យើ�ៀ�   ។ 

   យើ�កន�ង គ្រួពីះ�ម្បីី�រ ម្បីរម្បីន អាល្អម៉ាា បាន ម៉ាន គ្រួបសាស់ន៍

ថា យើស់ចកី� ជ�យើនឿ �ឺ ដ៏ូច ជា គ្រួគ្នាប់ពីូជ ម្បីួ�   ។ 

យើស់ចកត�ជ�យើនឿ  
អែដ៏ល្អ ល្អូ�លាស់់

របស់់ ខ្ញុំំ��

កាត្រូ់ ជចញ ជ�ើយ បិិត្រូ កាវ កិិបិ ឬ ចង់ ទំំព័័ើ ទាំំង់អស់ ជ�ះ ជាមួួយ គ្នាា ជ�ើមួីី ជ�ើើ ជា ជសៀវជ� មួួយ   !

១

៤ ៥

�ម្បី   ៖
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រចនា រ�បភាពុ នៅ�យ �ាក្រទ�កុនៅស់ៀ នៅជួអ្នូ�ស់

   ខ្ញុំំ�� អាច �� គ្រួគ្នាប់ពីូជ ទៃន យើស់ចកី� ជ�យើនឿ របស់់ ខ្ញុំំ�� យើ�� ការ

សាាប់ ដ៏ល្អ់ អើ� អែដ៏ល្អ ពីាការី និង គ្រួពីះ�ម្បីី�រ បយើគ្រួងៀន   ។ 

   កាល្អអែដ៏ល្អ យើស់ចកី� ជ�យើនឿ របស់់ ខ្ញុំំ�� ល្អូ�លាស់់ យើ�ើង វា នឹង

�� ម្បីក នូវ ពីរជ�� ដ៏៏ អែផ្ដអម្បីអែល្អអម្បី ចូល្អ កន�ង ជ�វិ� ខ្ញុំំ��   ។ 

   គ្រួគ្នាប់ ពីូជ ម្បីួ� គ្រួ�ូវការ �ឹក និង ពីនែឺ ទៃថ្មីៃ យើដ៏ើម្បីី� 

ជួ� ឲ្យយ វា ល្អូ�លាស់់   ។ 

   ខ្ញុំំ�� នឹង បនត ជួ� ឲ្យយ យើស់ចកី� ជ�យើនឿ របស់់ ខ្ញុំំ�� ល្អូ�លាស់់ រឹងម៉ា�   ។

 គ្រួពីះវរបិតាស់ួ�៌ និង គ្រួពីះយើ�ស់េូវគ្រួ��ស់ទ គ្រួស់ឡាញ់ ខ្ញុំំ��   ! 

២ ៣

៦ ៧



�14 ក្របយយម្ពយ្តី

         គ្រួពីះវួរ័�ិតា	មាន	�ព័ះទំ័យ	ចង់	ឲ្យយ	បៀយើង	�បៀ�មើ	អិនក	�ទៃទំ	 	។	�គឺូ	ថាំក់	កុមារ័	រ័�សុ់	�ំ��

ជា		គឺ�រ័ូ	�៏	អិសាារ័យ	ទៃន	ការ័	�បៀ�មើ	 	។	បៀព័ល	បៀយើង	មក	ថាំក់	កុមារ័	សុុ�បៀសុះើរ័	ខែអិនថ្មូន�

ត��	ខែតងខែត	យក	ន�	សុូកូឡា	មក	 	។	�ំ��	សុអ�់	ន�	សុូកូឡា	ណាសុ់	 	។	�គឺ�់គាំ	បៀផ្ដសង	បៀទំៀត

ចូលចិតត	វា	 	។	�ុុខែនត	�ំ��	មិន	ខែ�ល	ញ៉ា��	វា	បៀទំ	 	។

		ទៃថ្មៃ	មួយ	គាត់	បាន	សុួរ័	�ំ��	ថា	«	 	បៀហុតុអិើ�	�អ�នមិន	ភួក់	ន�	បៀនាះ	�នតិច	បៀ�	 	?	ន�	បៀនះ	បៀ�ើើ	ព័�

បៀ�គឺឿង	ផ្ដស�	ព័ិបៀសុសុ	មួយ	 	។

		�ំ��	បាន	យល់	�ព័ម	សាកលីង	វា	 	។	បៀហុើយ	ទាំយ	បៀមើល	ថា	យ៉ាាង	បៀមុច	ខែ�រ័	 	?	 

�ំ��	ចូលចិតត	វា	 	!

		បៀ�ចើន	ឆ្នាំំ�	បៀ�កាយ	មក	មាាក់	�ំ��	បាន	�បា�់	�ំ��	ព័�	បៀ�គឺឿង	ផ្ដស�	សុមាាត់	រ័�សុ់	សុុ�បៀសុះើរ័ 

ខែអិនថ្មូន�ត��	 	។	មាាក់	�ំ��	បាន	និយ៉ាយ	ថា	«	 	សុុ�បៀសុះើរ័	ខែអិនថ្មូន�ត��	មិន	មាន	�បាក ់

	បៀ�ចើន	បៀទំ	 	»	 	។	«	 	បៀរ័ៀងរាល់	សុបាៅហុ៍	គាត់	�តូវួខែត	បៀ�ជិើសុបៀរ័ើសុ	រ័វាង	ការ័�ង់	សុ�មា�់ 

ឡាន	�កុង	បៀ�ើមី�	បៀ�	ថាំក់	កុមារ័	ឬ	ទំិញ	បៀ�គឺឿង	ផ្ដស�	បៀ�ើមី�	បៀ�ើើ	ន�	សុូកូឡា	សុ�មា�់	ថាំក់ 

កូន	 	។	គាត់	ខែតងខែត	បៀ�ជិើសុបៀរ័ើសុ	បៀ�ើើ	ន�	សុូកូឡា	 	។	�ូបៀចនះ	ជិ�នួសុ	ឲ្យយ	ការ័ជិិះ	ឡាន	�កុង	 

គាត់	បាន	បៀ�ើរ័	អិសុ់	ចមាាយ	ជាង	�បា�មួយ	គឺ���ខែមុ�ត	ទាំ�ងបៀ�	ទាំ�ង	មក	បៀទាំះ	មាន

អាកាសុធាតុ	ខែ��	ណា	កត�	 	»	 	។

		បៀ�គឺឿង	ផ្ដស�	សុមាាត់	រ័�សុ់	សុុ�បៀសុះើរ័	ខែអិនថ្មូន�ត��	គឺឺ	បៀសុចកដ�	�សុឡាញ់	ខែ�ល	គាត់	មាន

ច�បៀ�ះ	អិនក	�ទៃទំ	 	។ ●

   ដែកសក្រម្មួល ម្មក ពីី «   The Joy of Unselfish Service    »  Liahona   ដែ� វិិចិិកា ឆ្នាំំំ ២០១៨ ទំពី័រ  

៥៥–៥៧   ។

រច
នា

 រ�ប
ភា

ពុ នៅ
�

យ
 នៅហ្វ័

កុទ
័រ ប

ឡា
សា

ា

 ដោដាយ សុ�ដោសើ�� 
ប្រ��សើ�ណា �ូ� ហ្វ្រា�ានកូ

  ទ�ក្របឹកុា ទ�ពុ�រ កុុ�ង គ្គណៈៈក្របធា�

អ្នងគ�រ បឋម្ពស់យកុា ទ�នៅ�

យើគ្រួ�ឿង 
 ផ្ដស� ស់ម៉ាា�់

ម្ពយ្តី នៅ���់ ម្ពយ្តី
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គ្គំ�យ្ត ឆ្នាំា្ត នៃវ

រច
នា

 រ�ប
ភា

ពុ នៅ
�

យ
 ម្ព

យជួ 
ម្ព�ល

ល
័រ

(   ស់ូម្បីយើម្បីើល្អ  អាល្អម៉ាា ៣៧:៦    )   ។

ខ្ញុំំ�� អាច យើ�ើើតាម្បី គ្រួពីះយើ�ស់េូវ គ្រួ��ស់ទ តាម្បី រយើបៀប ដ៏៏ �ូច និង សាម្បីញ្ញញ   ។  



�16 ក្របយយម្ពយ្តី

       ដោដាយ ល្លិូសុ� សើ�ខែវូនសុន

  ទស់សនាវដ្តីី� សាស់នាចក្រកុ

  (   ដែផ្សែកុ នៅ�នៅល� ដ្តីំនៅណៈ�រ នៅរឿង ពុយ្ត   )

     អែអ
�វួិន	�មាារាុជិូ	បាន	ញញឹម	កាល	ខែ�ល

គាត់	បាន	បៀ�ើរ័	បៀចញ	ព័�	�ព័លាន	យនតបៀហាះ	 

បៀហុើយ	បៀ�ើរ័	ចូល	កន�ង	ព័នួឺ	�ព័ះអាទំិតយ	 	។	គាត់	អាច

បៀ�ើញ	បៀ�ើម	បៀតាំត	ជា	ជិួរ័	តាម	ផ្ដួ�វួ	និង	�ុ�	កួិន	បៀ�គឺឿង 

បៀទំសុ	ព័�	ផ្ដារ័	បៀ�	ជិិត	បៀនាះ	 	។	គាត់	និង	ភរ័ិយ៉ា	គាត់	 

ខែអិលសុុ�	បាន	�ត��់	មក	��បៀទំសុ	ឥណាា	វួិញ	 	!	ព័ួកគាត់	បាន

រ័សុ់បៀ�	កន�ង	��បៀទំសុ	សាម័រ័	�ុុខែនត	ឥ��វួ	បៀនះ	ព័ួកគាត់	បាន	មក	�សុុក

ក�បៀណិើត	មដង	បៀទំៀត	 	។

		បៀទាំះ	ជា	យ៉ាាង	ណា	ខែអិឌវួិន	និង	ខែអិលសុុ�	ព័ុ�	ខែមន	មក	ទំ�បៀនះ	បៀ�ើមី�	�គាន់ខែត	មក

បៀលង	បៀនាះ	បៀទំ	 	។	ព័ួកគាត់	�តូវួបាន	បៀ�	ឲ្យយ	�បៀ�មើ	ជា	អិនក	ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	សាសុនា	ទៃន

សាសុនាច�ក	ទៃន	�ព័ះបៀយសុំូវួ�គឺ�សុះ	ទៃន	ព័ួក�រ័ិសុុទំធ	ទៃថ្មៃ	ចុង	បៀ�កាយ	 	។	ខែអិ�វួិន	មាន

អារ័មមណិ៍	ភ័យ	�នតិច	 	។	�ុុខែនត	គាត់	�ឹង	ថា	�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	នឹង	ជិួយ	ព័ួកគាត់	 	។	

�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	បាន	ជិួយ	ព័ួកបៀគឺ	ជា	បៀ�ចើន	រ័ួច	មក	បៀហុើយ	 	។

		ខែអិ�វួិន	និង	ភរ័ិយ៉ា	គាត់	ខែអិលសុុ�	បាន	បៀកើត	បៀ�	��បៀទំសុ	ឥណាា	 	។	�ុុខែនត 

ខែអិ�វួិន	���ូង	បៀ�ើយ	បាន	ឮ	ព័�	សាសុនាច�ក	បៀព័ល	ក�ព័ុង	បៀ�	បៀរ័ៀន	បៀ�	សុហុរ័�ឋ	 	។	 

គាត់	បាន		បៀ�	�ព័ះវួិហារ័	បៀ�	ទំ�បៀនាះ	មដង	 	។	គាត់	បាន	ទាំ�ង	អាន	�ព័ះគឺមព�រ័	មរ័មន 

បៀទំៀត	ផ្ដង	 	។	�ុុខែនត	បៀព័ល	គាត់	�ត��់	មក	��បៀទំសុ	ឥណាា	វួិញ	គាត់	បាន	បៀភួច	ព័�

�ព័ះវួិហារ័	 	។

		�ុុនាាន	ឆ្នាំំ�	បៀ�កាយ	មក	ខែអិ�វួិន	និង	ខែអិលសុុ�	បាន	មាន	អារ័មមណិ៍	ថា	ព័ួកគាត់

គឺួរ័ខែត	�ដ�រ័	បៀ�	បៀ�	��បៀទំសុ	សាម័រ័	 	។	ខែអិ�វួិន	ជា	អិនក	វួិទំោសា�សុត	ខែផ្ដនក	សុតើ	លអិត	បៀហុើយ

គាត់	បាន	ទំទំួល	ការ័ងារ័	មួយ	បៀ�បៀលើ	បៀកាះ	បៀនាះ	បៀ�យ	បៀ�ើើ	ការ័�សាវួ�ជាវួ	 	។	គឺឺ	បៀ�

ទំ�បៀនាះ	បៀហុើយ	ខែ�ល	ខែអិ�វួិន	និង	ខែអិលសុុ�	បាន	ជិួ�	ព័ួក	អិនក	ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	សាសុនា	 	។	 

បៀព័ល	ខែអិ�វួិន	បាន	អាន	�ព័ះគឺមព�រ័	មរ័មន	មដង	បៀទំៀត	គាត់	បាន	ទំទំួល	អារ័មមណិ៍	�៏

ព័ិបៀសុសុ	មួយ	 	។	ខែអិលសុុ�	បាន	អាន	�ព័ះគឺមព�រ័	មរ័មន

ផ្ដង	ខែ�រ័	 	។	ព័ួកគាត់	បានបៀ�ជិើសុបៀរ័ើសុ	បៀ�ើមី�	ទំទំួល

ព័ិ��	�ុណិយ	�ជិមុជិ	ទំឹក	រ័ួម	ទាំ�ង	កូន��ុសុ	និង	កូន	�សុ�

ព័ួកគាត់	ផ្ដង	 	។

		�នាា�់	ព័�	ចូល	�ព័ះវួិហារ័	បៀហុើយ	អិើ�	ខែ�ល	ខែអិ�វួិន	ចង់	បៀ�ើើ

��ផ្ដុត	គឺឺ	បៀ�ើមី�	ឲ្យយ	�គឺួសារ័	គាត់	ខែ�ល	បៀ�	��បៀទំសុ	ឥណាា	បាន	បៀរ័ៀន

អិ�ព័�	��ណិឹងលអ	 	។	�ញ្ញាា	បៀនាះ	គឺឺ	ថា	ព័ុ�	មាន	អិនក	ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	សាសានា

បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ	ឥណាា	បៀ�ើមី�	�បៀ�ងៀន	ព័ួកបៀគឺ	បៀទំ	 	!	ខែអិ�វួិន	និង	ខែអិលសុុ�	បាន	សុរ័បៀសុរ័

លិ�ិត	បៀ�	ការ័ិយ៉ាល័យ	កណាោល	រ័�សុ់	សាសុនាច�ក	បៀសុនើសុូម	ឲ្យយ	ព័ួកបៀលាក	��ូ�ន

ព័ួក	អិនក	ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	សាសុនា	បៀ�	��បៀទំសុ	ឥណាា	 	។

		អិើ�	ខែ�ល	បៀកើត	បៀ�ើង	�នាា�់	បៀទំៀត	គឺឺ	ជា	ការ័ភាាក់	បៀផ្ដអើល	�៏	��	 	។	��ធាន	ខែសុពនបៀសុុើរ័	 

��ុលយូ	�ឹម�ឹល	បាន	បៀ�	ពីួកគាត់	់ឲ្យយ	បៀ�	�បៀ�មើ	ជា	អិនក	ផ្ដសព័ើផ្ដាយ	សាសុនា

បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ	ឥណាា	 	!

		បៀហុើយ	ឥ��វួ	បៀនះ	ព័ួកគាត់	បាន	បៀ�	ទំ�បៀនះ	 	។

		កខែនួង	ខែ�ល	ព័ួកគាត់	បាន	��់	មុនបៀគឺ	គឺឺ	ផ្ដះះ	�ង��ុសុ	រ័�សុ់	ខែអិ�វួិន	 	។	ឪព័ុក

មាៅយ	និង	�ង�អ�ន	រ័�សុ់	ខែអិ�វួិន	បាន	បៀ�	ទំ�បៀនាះ	ផ្ដងខែ�រ័	 	។	ខែអិ�វួិន	និង	ខែអិលសុុ�

បាន	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	�បៀ�ងៀន	ព័ួកបៀគឺ	ភាាម	 	។	�គឺួសារ័	រ័�សុ់	ព័ួកគាត់		សុ�ាយ	ចិតត	ខែ�ល

បាន	បៀរ័ៀន	��ណិឹង	លអ	 	។

		ព័�រ័��	សុបាៅហុ៍	បៀ�កាយ	មក	ខែអិ�វួិន	និង	�គឺួសារ័	គាត់	បាន	��មូល	គាំ	ជិុ�វួិញ	អាង

ខែហុល	ទំឹក	បៀ�កន�ង	ទំ�ធាា	ផ្ដះះ	រ័�សុ់	�ង��ុសុ	គាត់	 	។	អាងទំឹក	បៀនាះ	�តូវួបាន	សុមាាត	 

លា�ព័ណិ៌	និង	��បៀព័ញ	ទំឹកសាាត	បៀព័ញ	 	។	�គឺ�់	គាំ	បៀសុួៀក�ក់	ព័ណិ៌សុ	 	។	�សុត�ៗ

បាន	បៀសុួៀក	សារ័ី	�ក់	រ័ំបៀភើយ	ខែ�ល	ធាាក់	ចុះ	ព័�	សាា	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	 	។	�ុរ័សុៗ	បាន	�ក់	អាវួ

ឥណាា	រ័លុងៗ	និង	បៀសុួៀក	បៀខា	 	។
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យើបស់កកម្បីី ដ៏៏ ភាាក់ យើផ្ដអើល្អ
ការយើ� បយើគ្រួម្បីើ



 ដែខ កុកុក� ឆ្នាំាំ ២០២០ �17

		ខែអិ�វួិន	បាន	�រ័	បៀ�កន�ង	អាងទំឹក	ជាមួយ	ឪព័ុក	គាត់	 	។	ខែអិ�វួិន	បាន	និយ៉ាយ

ថា	«	 	បៀ�យ	មាន	សុិទំធិ	អិ�ណាចខែ�ល	បាន	��ទាំន	�ល់�ំ��	ព័�	�ព័ះបៀយសុំូវួ�គឺ�សុះ	បៀនាះ

�ំ��	បៀ�ើើ	�ុណិយ�ជិមុជិទំឹក	ឲ្យយ	អិនក	បៀ�យ	នូវួ	�ព័ះនាម	�ព័ះ	វួរ័�ិតា	និង	�ព័ះរាជិ�ុ�តា	និង

�ព័ះវួិញ្ញាាណិ�រ័ិសុុទំធ	 	»	 	។

		ខែអិ�វួិន	បាន	ទំទំួល	អារ័មមណិ៍	រ័ីករាយ	បៀព័ល	គាត់	បាន	បៀ�ើើ	�ុណិយ	�ជិមុជិ	ទំឹក	ឲ្យយ

ឪព័ុក	គាត់	 	។	ខែអិ�វួិន	កាន់ខែត	រ័ីករាយ	ខាា�ង	បៀទំៀត	បៀព័ល	គាត់	បាន	បៀ�ើើ	�ុណិយ	�ជិមុជិ

ទំឹក	ឲ្យយ	មាៅយ	គាត់	 	។	បៀ�	ចុង	��ូ�់	ទៃន	ទៃថ្មៃ	បៀនាះ	ខែអិ�វួិន	បាន	បៀ�ើើ	�ុណិយ	�ជិមុជិ	ទំឹក	ឲ្យយ

មនុសុស	១៨	នាក់	 	!

		ទៃថ្មៃ	�នាា�់	បៀទំៀត	ខែអិ�វួិន	និង	ខែអិលសុុ�	បាន	ជិិះ	រ័ត់បៀភួើង	អិសុ់	�បា�មួយ	បៀមាាង	 	។	

ព័ួកគាត់	បាន	បៀ�	ជិួ�	សុមាជិិក	�គឺួសារ័	�ខែនិម	បៀទំៀត	បៀហុើយ		បាន	�បៀ�ងៀន		អិ�ព័�	��ណិឹង

	លអ	 	។	ខែអិ�វួិន	បាន	បៀ�ើើ	�ុណិយ	�ជិមុជិ	ទំឹក	�ល់	សាច់ញ៉ាតិ	�ួន	នាក់	�ខែនិម	បៀទំៀត	បៀ�

សុះឹង	ខែកីរ័	បៀនាះ	 	។

 រច
នា

 រ�ប
 ភា

ពុ នៅ
�

យ
 �

�� 
ច��

ស់
៍

		បៀ�ទំ���ផ្ដុត	ខែអិ�វួិន	និង	ខែអិលសុុ�	បាន	ជិិះ	រ័ត់បៀភួើង	ច�នួន	១៦	បៀមាាង 

បៀ�ើមី�	បៀ�	ជិួ�	ឪព័ុក	មាៅយ	រ័�សុ់	ខែអិលសុុ�	 	។	ឪព័ុក	រ័�សុ់	ខែអិលសុុ�	ជា	ថាំក់ 

�ឹកនា�	មាំក់	បៀ�	�ព័ះវួិហារ័	មួយ	បៀផ្ដសង	បៀទំៀត	 	។	គាត់	ព័ុ�	បាន	ទំទំួល	�ុណិយ 

�ជិមុជិ	ទំឹក	បៀទំ	�ុុខែនត	បាន	គឺិត	ថា	�ព័ះគឺមព�រ័	មរ័មន	ជា	�ព័ះគឺមព�រ័	�៏	លអ	មួយ	 	។	 

គាត់	បានជិួយ	�កខែ��	�ព័ះគឺមព�រ័	មរ័មន	បៀ�	ជា	ភាសា	បៀថ្មគឺូលូ	ជា	ភាសា	មួយ

កន�ង	ច�បៀណាម	ភាសា	ទាំ�ងឡាយ	ខែ�ល	និយ៉ាយ	បៀ�កន�ង	��បៀទំសុ	ឥណាា	 	។

		បៀ�បៀព័ល	ខែ�ល	ខែអិ�វួិន	និង	ខែអិលសុុ�	បាន	��ូ�់	បៀ�សុកកមម	រ័�សុ់ 

ព័ួកគាត់	បៀនាះ	មាន	សុមាជិិក	�គឺ�់�គាន់	បៀ�ើមី�	ចាំ�់បៀផ្ដដើម	សាខា	���ូង 

��ផ្ដុត	មួយ	រ័�សុ់	សាសុនាច�ក	បៀ�	��បៀទំសុ	ឥណាា	 	!	ខែអិ�វួិន	និង 

ខែអិលសុុ�	សុ�ាយ	ចិតត	បៀព័ល	ព័ួកគាត់	�ត��់	បៀ�	��បៀទំសុ	សាម័រ័	វួិញ	 	។	 

ព័ួកគាត់	មាន	អិ�ណិរ័គឺុណិ	ខែ�ល	�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	បាន	��ើ�ន	ព័ួកគាត់	បៀ� 

បៀ�សុកកមម	មួយ	 	! ●

 អែ�ដវិិន និង អែ�លស៊ីី� ដាម៉ាា

រ៉ាាជូូ បាន បម្រើ��ើ ម្រើបស៊ីកក�ម

របស៊ី់ ពួួកគាត់់ ម្រើ� �បម្រើ�ស៊ី

ឥណ្ឌាា កុ�ង ឆ្នាំំ� ១៩៧៨   ។ 

ឥឡូូវិ ម្រើនះ �ពួះវិិហារ បរិស៊ីី�ធ ដ៏

�ស៊ីស៊ី ់ស្អាាត់ �យួ នងឹ �ត់វូិបាន

ស្អាងស៊ីង់ ម្រើឡូើង ម្រើ� �� ម្រើ�ះ   !



�18 ក្របយយម្ពយ្តី

        ជួូន ច�ដោ�ះ �នក ម�ន ចាស់លាស់

 មនុសុស	�គឺ�់	គាំ	�តូវួការ័	ការ័ខែ��ចិតត	បៀ�យសារ័	គាាន	នរ័ណា	មាំក់	លអ	ឥត	បៀខាាះ	បៀនាះ	បៀទំ	 	!	ការ័ខែ��ចិតត	អាច	ជា	ការ័សាម�ញ	�ូចជា	ការ័អិ�ិសាាន	បៀ�	�ព័ះវួរ័�ិតាសុួគឺ៌	អិ�ព័�	ថា	បៀតើ	អិនក

មាន	សុុ�ទំុកខ	យ៉ាាង	ណា	បៀ�	ទៃថ្មៃ	បៀនះ	បៀហុើយ	ទំូល	�បា�់	�ទំង់	ថា	បៀតើ	អិនក	ចង់	បៀ�ើើ	ឲ្យយ	ទៃថ្មៃ	ខែសុអក	បាន	��បៀសុើរ័	បៀ�ើង	យ៉ាាង	�ូច	បៀមដច	 	។	បៀយើង	ទំូលសុូម	ការ័អិភ័យបៀទាំសុ	ព័�	�ទំង់	បៀព័ល	បៀយើង

បៀ�ើើ	អិើ�	មួយ	�ុសុ	បៀហុើយ	�ទំង់	អិត់បៀទាំសុ	�ល់	បៀយើង	 	។	មនុសុស	�ួះ	គឺិត	ថាការ័ខែ��ចិតត	ជា	បៀរ័ឿង	គឺួរ័	ឲ្យយ	ភ័យខាាច	 	។	�ុុខែនត	វា	ជា	បៀរ័ឿង	�៏	រ័ីករាយ	មួយ	 	!	ការ័ខែ��ចិតត	គឺឺ	ជា	អិ�បៀណាយ	ខែ�ល

�ព័ះបៀយសុំូវួ�គឺ�សុះ	��ទាំន	�ល់	បៀយើង	បៀ�ើមី�	បៀយើង	អាច	បៀរ័ៀន	លូតលាសុ់	ផ្ទាាសុ់�ដ�រ័	បៀហុើយ	កាាយ	កាន់ខែត	�ូច	�ទំង់	 	។	��ធាន	ណិិលសុុន	មាន	��សាសុន៍	ថា	បៀយើង	គឺួរ័ខែត	ខែ��ចិតត	ជា

បៀរ័ៀង	រាល់	ទៃថ្មៃ	 	។	បៀព័ល	�ង�អ�ន	បៀ�ើើ	�ូបៀចាំំះ	�ង�អ�ន	នឹង	មាន	អារ័មមណិ៍	ទៃន	ភាព័សុុ�សានត	និង	អិ�ណាច	កាន់ខែត	ខាា�ង	បៀ�កន�ង	ជិ�វួិត	�ង�អ�ន	 	។

		បៀ�យ	កត�	�សុឡាញ់

		ទំសុសនាវួ�ត�	ក្រ�ិយម្មិត់េ 

នៅ្ត� អ្នុកុ គ្គយ្ត ពុ� អ្នវ�   ?

រច
នា

រ�ប
ភា

ពុនៅ
�

យ
  �

�មា
ាស់

   ឆ្នាំ
ល

ខ្ញុំំ�ំ មួិ� ដែ�លី បា� ជ�ើើ អើី ដែ�លី ព័ិត្រូ ជា អាតកិកិ់ ជ�ះ ជទំ   ។  

ជត្រូើ ខ្ញុំំ�ំ ជ�ដែត្រូ តត្រូូវកាើ កាើដែតបិចិត្រូត ជទំ   ? 

—អនកិ មួិ� ចាស់លាស់ ជ�កិន�ង់ ទំីតកិុង់ យូឌិិ�

 ២.   ចាកុ់ នៅក្រម្ពច ច�ល ពុ�នៅល� អ្នំបយល   ។ �រណៈ៍ នៅ�ះ ្តំណាង

ឲ្យយ ជួនៅក្រម្ព�ស់ ខុស់ �គង ដែដ្តីល នៅយ�ង �� នៅ�វ�   ។

 3.   ឥឡូ�វ នៅ�ះ យកុ សាាបក្រ� ផ្ទាំាស់ទយច នៅហ្វ័�យ ក្រ្តដ្តីុស់ វា

�ឹង កុដែ�សង   ។

  1.   ចាកុ់ អ្នំបយល ខូះ ច�ល កុុ�ង ចា� ម្ពួយ   ។ �រណៈ៍ នៅ�ះ

្តំណាង ឲ្យយ រនៅបៀប ដែដ្តីល នៅយ�ង បរិស់ុទធ នៅហ្វ័�យ សាា្តស់ែំ

ម្ពុ� �ឹង នៅយ�ង នៅ�វ� អ្នំនៅពុ� �ប   ។

 ���អ�ន នឹ� ប្រ�ូវកា� នូវ   ៖

 អ្នំបយល

  នៅក្រម្ពច នៅ�ា

  សាាបក្រ� ផ្ទាំាស់ទយច

  កុដែ�សង

 សាកល្លិី� វា   !

             ដ្តី�ចជា សាាបក្រ� �� យកុ នៅក្រម្ពច នៅចញ នៅ�កុុ�ង ស់កុម្ពមភាពុ នៅ�ះ �រដែក្របចយ្តី អាច នៅ�វ� ឲ្យយ នៅយ�ង សាា្តស់ែំ ពុ� ជួនៅក្រម្ព�ស់ ខុស់�គង ដែដ្តីល នៅយ�ង �� នៅ�វ� ជា នៅរៀងរ៉ាល់ នៃ�ៃ—នៅទាំះ ្ត�ច ឬ �ំ   ។ នៅ�យសារ

ក្រពុះនៅយស់ូ�វក្រគ្គ�ស់ទ �យង ដ្តីង្ហាាយ�ួ� របស់់ ក្រទង់ នៅយ�ង ទាំំងអ្នស់់ �ា មា� ឱ�ស់ នៅដ្តី�ម្ពី� ដែក្របចយ្តី   ។ 

  4.   រំកុយល សាាបក្រ� យឺ្តៗ នៅ� ខ្វាងនៅល� អ្នំបយល �យង នៅក្រម្ពច   ។ នៅក្រម្ពច

�ឹង នៅ�ង ជាប់ �ឹង សាាបក្រ�   ! វាដ្តី�ចជា �រ អ្ន�័យនៅទាំស់ ដែដ្តីរ 

នៅ�នៅពុល នៅយ�ង ដែក្របចយ្តី ។
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 លី
ីហៃហូ

នំ
ិងលី

ីអា
ហូ
ូណា

 នៅ�
យ

 យ
ា�ដែស់

ប 
ក្រប

ូ�កុឃ្វី
�

រ�បផ្សគ�ំ ្ត�ច �យង ង្ហាយ
	�ូច	ជា	ល�អាហុូណា	ខែ�ល	បាន	�ឹកនា�

�គឺួសារ័	រ័�សុ់	ល�ទៃហុ	ខែ�រ័	កិចូការ័	សាម�ញ

ៗ	អាច	ជិួយ	បៀយើង	ឲ្យយ	បៀ�ះ�សាយ	�ញ្ញាា

��ៗ	បាន	(	 	សុូមបៀមើល	អាលមាា	៣៧:៦,	 

៣៨–៤៤	 	)	 	។

នៅក្រគ្គឿង កុំសា�ី

ម្រើត់ើ រម្រើបៀប ត់ូច និង ស្អា�ញ្ញ �្� ខ្ះ អែដល 

ប្ូនៗ អាច ម្រើ្្ើតា� �ពួះម្រើយស៊ី៊ូវិ បាន ?

បៀតើ	�អ�នៗ	អាច	រ័កបៀមើល	��ខែណិក	ន�មួយៗ

ទាំ�ងបៀនះ	បៀ�	ខាង	បៀ�កាម	បៀ�កន�ង	រ័ូ�ផ្ដី��	បៀនះ

បាន	ខែ�រ័	ឬ	បៀទំ	 	?



�២០ ក្របយយម្ពយ្តី

អាល្អម៉ាា ជា កូន អែគ្រួបចិ�ត

នៅរឿង កុុ�ង ក្រពុះគ្គម្ពព�រ

អាលមាា	ជា	កូន��ុសុ	រ័�សុ់	ព័ោការី័	 	។	គាត់	�តូវួបាន	�ក់	បៀ�ាះ	តាម	ឪព័ុក	គាត់	�ុុខែនត	គាត់	ព័ុ�	បាន	បៀជិឿ	បៀលើ	អិើ�	ខែ�ល	ឪព័ុក

រ័�សុ់	គាត់	បាន	�បៀ�ងៀន	បៀនាះ	បៀទំ	 	។	គាត់	បាន	�បា�់	��ជាជិន	ថា	សាសុនាច�ក	មិន	ព័ិត	បៀទំ	 	។

 ដោដាយ ដោហ្សល្លិ� ដោយនសុ�

  ទស់សនាវដ្តីី� សាស់នាចក្រកុ
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 រ�ប
ភា

ពុ នៅ
�

យ
 អា

បរ
ីល

 ស់
ី�្ត



 ដែខ កុកុក� ឆ្នាំាំ ២០២០ �២1

ទៃថ្មៃ	មួយ	មាន	បៀទំវួតា	មួយ	អិងី	បាន	�ងាាញ	�ព័ះកាយ	ឲ្យយ	អាលមាា	បៀ�ើញ	 	។	 

បៀទំវួតា	បាន	�បា�់	អាលមាា	ឲ្យយ	ខែ��ចិតត	 	។

អាលមាា	ហាក់	�ូច	ជា	បៀ�កលក់	អិសុ់

��	ទៃថ្មៃ	 	។	គាត់	បាន	គឺិត	អិ�ព័�	ជិបៀ�មើសុ	�៏

អា�កក់	រ័�សុ់	គាត់	 	។

រច
នា

 រ�ប
ភា

ពុ នៅ
�

យ
 អា

បរ
ីល

 ស់
ី�្ត

�នាា�់	មកអាលមាា	បាន	អិ�ិសាាន	សុូម	ការ័	អិត់បៀទាំសុ	 	។	បៀហុើយ	គាត់	�តូវួបាន

អិត់បៀទាំសុ	ឲ្យយ	 	!	គាត់	បាន	ទំទំួល	អារ័មមណិ៍	ទៃន	បៀសុចកដ�	�សុឡាញ់	រ័�សុ់	�ព័ះ	បៀយ

សុំូវួ�គឺ�សុះ	 	។	អាលមាា	បាន	ភាាក់	បៀ�ើង	បៀហុើយ	បាន	�បៀ�ងៀន	�ល់	មនុសុស	�ទៃទំ

បៀទំៀត	អិ�ព័�	រ័បៀ�ៀ�	ខែ�ល	�ព័ះបៀយសុំូវួ	បាន	សុបៀ�ងាាះ	គាត់	 	។



�២២ ក្របយយម្ពយ្តី

�ំ��	អាច		ខែ��ចិតត	បាន	បៀព័ល	�ំ��	បៀ�ើើ	ជិបៀ�មើសុ		�ុសុ	ឆ្លីង	 	។	 

�ព័ះបៀយសុំូវួ	នឹង	ខែតងខែត	គឺង់	បៀ�	ទំ�បៀនាះ	សុ�មា�់	�ំ��	 	។ ● 

 អ៊ិុក អាច អានិ អ៊ិំពីី ធើរឿង ធើនិះ ធើ�កុ�ង  ម្មូូសាយ ២៧    ។ 
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ទំពុ័រ ផ្ទាំ្ត់ ពុណៈ៌

អាល្អម៉ាា បាន អែគ្រួបចិ�ត  
យើហ្សើ� បាន យើ�ើើ តាម្បី គ្រួពីះយើ�ស់េូវ

ម្រើពួល ប្ូន ម្រើ�ជូើស៊ីម្រើរើស៊ី ជូម្រើ��ើស៊ី �ួយ

ខីស៊ី ម្រើត់ើ ប្ូន គួួរ ម្រើ្្ើ យ៉ាាង ណ្ឌា   ?
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 សូម ខែសើ��ក �ូ� ល្លិ�អាហ្សូណា ខែ�ល្លិ លាក់ ដោ� ខា� កន��   !

 នៅ� នៅ�ើ ក្រ�ប ទស្សសនាវដ្តីី� ប្រិ�ិយមិិត្តត 

  រច� រូបភាពួ ម្រើដាយ ម្រើរេម្រើបកា ស៊ីច ម្រើជូនស៊ីិន 

 �ដោ�ៀ� ដោ��មី� ដោផ្លូំ� �ូ� ��នូ� ឬ ����ដោសា�ន៍ នានា ��ស់ កូន ដោលាក �នក មក កាន់ �សសនាវ�ត� លីីអាហូូណា 
  ស់�ម្ព ច�ល នៅ� នៅគ្គហ្វ័ទំពុ័រ  liahona   .ChurchofJesusChrist   .org នៅហ្វ័�យចុចនៅល� «   Submit an Article or 

Feedback    »   ។ ឬ អ្នូ�ដែម្ពាល វា ម្ពកុ��់ នៅយ�ង �ម្ព   liahona@   ChurchofJesusChrist   .org   នៅ�យ�កុ់ នៅ�ាះ  

អាយុ កុ�� របស់់ បងបែ�� ទ�ក្រកុុង ដែដ្តីល រស់់នៅ� ក្រពុម្ពទាំំង នៅស់ចកុី�ដែ�ូង �រណៈ៍ អ្ន�ុញ្ញាា្ត នៅ�ះ ថា   ៖ «   ខំ�ំ [   ស់រនៅស់រ នៅ�ាះ របស់់ បងបែ��   ]  

ផ្សដល់ �រអ្ន�ុញ្ញាា្ត ឲ្យយ សាស់នាចក្រកុ នៃ� ក្រពុះ នៅយស់ូ�វក្រគ្គ�ស់ទ នៃ� ពុួកុ បរិស់ុទធ នៃ�ៃ ចុងនៅក្រ�យ នៅក្រប�ក្រ�ស់់ �រ�កុ់ បញូ�� របស់់ កុ�� ខំ�ំ នៅ�កុុ�ង

ទស់សនាវដ្តីី� សាស់នាចក្រកុ នៅ�នៅល� នៅគ្គហ្វ័ទំពុ័រ សាស់នាចក្រកុ �យង កុម្ពមវិ�� ក្របពុ័�ធ ផ្សសពុវផ្សាយ ស់ងគម្ព ក្រពុម្ពទាំំង អាច មា� នៅ�កុុ�ង

រ�យ�រណៈ៍ របស់់ សាស់នាចក្រកុ ផ្សលយផ្សល នៅ�ះពុុម្ពព វីនៅដ្តីអ្ន� �រនៅ�ះពុុម្ពព ផ្សាយ �យង ស់មាារ បំ�កុ់បំបា� នានា   »   ។ ពុួកុ នៅយ�ង ទ�ទឹង

រង់ ចាំឮ ពុ� បងបែ��   !

					ជិួនកាល	បៀយើង	មិន	យល់�សុ�	នឹង	អិនក	�ទៃទំ	បៀទំៀត	បៀទំ	 	។	�ុុខែនត	បៀយើង	បៀ�ខែត	អាច	�សុឡាញ់	ព័ួកបៀគឺ	 	។	បៀយើង

ក៏	អាច	បៀតាង	ឲ្យយ	ជា�់	នឹង	អិើ�	ខែ�ល	បៀយើង	�ឹង	ថា	�តឹម�តូវួ	 	។	សុូម	អាន	បៀរ័ឿង	បៀនះ	បៀ�		ទំ�ព័័រ័	�១០		ជាមួយ	កូនៗ

រ័�សុ់	បៀលាក	អិនក	បៀហុើយ	ជិខែជិក	គាំ	អិ�ព័�	សុ�ណិួរ័	ទាំ�ងបៀនះ	 	៖

		បៀតើ	�គឺួសារ័	រ័�សុ់	ខែអិលល�	បាន	�ងាាញ	បៀសុចកត��សុឡាញ់	�ូចបៀមដច	 	?

		បៀតើ	�គឺួសារ័	រ័�សុ់	ខែអិលល�	រ័កា	បៀសុចកដ�	ជិ�បៀនឿ	រ័�សុ់	ព័ួកបៀគឺ	យ៉ាាង	�ូចបៀមដច	 	?

		បៀតើ	�គឺួសារ័	រ័�សុ់	បៀយើង	អាច	�ងាាញ	បៀសុចកដ�	�សុឡាញ់	�ល់	មនុសុស	�ទៃទំបៀទំៀត	សុូមី�	ខែត	បៀព័ល	បៀយើង	មិន

យល់�សុ�	គាំ	យ៉ាាង	�ូច	បៀមដច	 	?

		បៀយើង	ទាំ�ងអិសុ់	គាំ	មាន	លកខណិៈ	�ុសុៗ	គាំ	�ុុខែនត	មនុសុស	�គឺ�់គាំ	ជា	�ុ�ត	រ័�សុ់	�ព័ះ	 	។

		សុូម	ខែចកចាំយ	បៀសុចកត�	�សុឡាញ់

		ទំសុសនាវួ�ត�	ក្រ�ិយម្មិត់េ 

មាតិកា

     ខ2   ម�ពី� គណៈៈក្របធាន ទ�មួយ   ៖ នៅ�ើើតាម ពីួ� អ្នន� ក្រតួស្សក្រតាយ ផ្លូូ�វ

     ខ4   ជនៅក្រមើស្ស របស្ស់ ��ឡា

     ខ6   ស្សួស្សី� ម�ពី� ក្របនៅទស្ស អាហ្សសង់់ទ�ន   !

     ខ8   រនៅទះ នំប័�ង់ តូច

     ខ10   ខ័ស្សគ្នាា តែត ជាមួយ គ្នាា

     ខ12   នៅស្សច�ី�ជំនៅនឿ  តែដ្តី� �ូតលាស្ស់ របស្ស់ ខំ�ំ

     ខ14   មិតី នៅ�កាន់ មិតី   ៖ នៅក្រគឿង់ ផ្លូសំ ស្សមាាត់

     ខ15   គំនិត ឆ្លាាត វៃវ

     ខ16   គំរូ កាាហាន   ៖ ការនៅ� បនៅក្រមើ នៅបស្ស��មម ដ្តី៏ ភ្ញាា�់ នៅផ្លូើើ�

     ខ18   នៅតើ អ្នន� គិត ពី� អ្នើ�   ?

     ខ19   នៅក្រគឿង់�មានី   ៖ រូបផ្លូំ�ំ តូច និង់ ងាយ

     ខ20   នៅរឿង់ �ន�ង់ ក្រពីះគមី�រ ៖ អា�មាា ជា �ូន តែក្របចិតី

     ខ23   ទំពី�រ ផាត់ ពីណៈ៌   ៖ អា�មាា បាន តែក្របចិតី នៅហ្សើយ បាន នៅ�ើើ តាម

ក្រពីះនៅយស្សូូវ


