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ចមមលើយចំមោះសំណួរទាំងបួន
ស្ដីពដីបព្វជឈិតភាពទំព័រ18

ការមម្ជើសមរើសការកមសាន្តដែលសក្ឈិសមនឹង
មពលមវលារបស់អ្នកទំព័រ14

ការស្ថាបនាទដីម្កុងស៊ីយ៉ូនមៅកដនលង
ដែលអ្នករស់មៅទំព័រ30

ក៏មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ



« ឪពុក មាន សិទ្ិ អំណាច និង 

ទំនួល ខុស ត្រូវ ដ�ើម្បី បដតងៀន ករូន 

ដៅ ខ្លួន និង តបសិទ្ ពរ ដ�ើយ 

ផ្ដល់ ឲ្យ ពួកដេ នរូវ ពិធបី បរិសុទ្ នន 

�ំណឹង ល្អ និង រាល់ ការ ការពារ នន 

បព្វជិ្ភាព �៏ ចាំបាច់ ដផសេង 

ដទៀ្ ។ គា្់ ត្រូវ បង្ហាញ ដសចក្ដបី 

តសឡាញ់ និង ភក្ដបីភាព តពម ទាំង 

ដគារព �ល់ មាដាយ ដ�ើម្បី ឲ្យ ករូនដៅ 

ខ្លួន អាច ដមើល ដ�ើញ ពបី ដសចក្ដបី 

តសឡាញ់ ដោះ » ។

្បធាន ប៊យែ៍ ងេ ផាកកឺ ្បធាន នន កូរ៉ុម នន ពួក ស្វក ែប់ពីរ 

ោក់ « These Things I Know » Liahona, ហែ 

ឧសភា ឆ្នាំ 2013 ទំព័រ 7 ។
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ហផ្នក ទាំរឡាយ

8 មយើងនឈិយាយអំពដីម្ពះម្្ដីស្ទ:
ឆ្ងល់យា៉ាងអស្ចារ្យនូវក្ដីមស្នហ៍ម្ពះម្្ដីស្ទឲ្យខ្ញំ
ងោយ  ងសស្ លីមា៉ា ងអស្កាង�នង្

10 ម្ហដ្ឋាននឈិងម្កុមម្្ួស្ររបស់មយើង:
ឧបស្្គទាំងឡាយ្ ឺជាពរជ័យ
ងោយ រ៉ាហជល ហារីសិន

12 ពួកពយាការី្ ម្ដីរសញ្ញាចាស់:ស្ំយ៉ូដអល

13 ការបមម្ងៀនដ�ើម្បីកម្លាំងនៃយុវជៃ:
ែង្វាយមួយភា្ក្នញងែប់នឈិងែង្វាយម្សេងៗ

38 សំមេងពួកបរិសុទ្ធថ្្ងចុងមម្កាយ

80 លុះម្រាមយើងជួបមទៀត:
អំណាចថនោក្យមៅមពលដែល
ងោយ ងែលី ល្ីស អ៊ុយរ៉ារី

ក្នុងរយៈពេលតែ24ព៉ោងស្វាមីរបស់ខ្នុុំបាន
ធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់។៉នពាក្យមួយ៉ ោែ់
តែលបានជួយពយើងឲ្យស៊ូទ្រាុំ។

លីអាហូណាដែមិថុនាឆ្នាំ2014

ស្រលិែិ្

4 ស្រលឈិខឈិត្ ណៈម្បធានទដីមួយ៖ការពមនលឿនកឈិច្ចការ
ងោយ ្បធាន ្ូមា៉ាស ងអស ម៉ានសុន

7 ស្រលឈិខឈិតសួរសុខទុក្ខ៖មបសកកម្មែ៏មទវភាពថន
ម្ពះមយស៊ូវម្្ដីស្ទ៖ការបមម្មើ

អ្្ថបទ ពិងសសៗ

14 ម្បព័ន្ធ្ សេព្វ្សាយដែលរាន្ ុណធម៌
ងោយ ខាងធើរីន ងណលសិន

ទុំនាក់ទុំនងរបស់ពយើងជាមួយនឹងការកមសាន្ត
អាចជាការពទ្ជើសពរើសែ៏៉ នទ្បពោជន៍
ព�ើយេិសិែ្ឋ។

17 ការមធ្វើជាឪពុករាដាយបឈិទមម្្ឿងមអេឈិចម្តូនឈិច
ងោយ ងជន ភិនបូរ៉ូ

ពៅពេលពយើងព្វើតាមទ្េរះអង្គសព្គ្ររះព�ើយ
ពមើលតែកូនពៅរបស់ពយើងពនារះពយើងនឹងបុំបិទ
ខ្លួនែកខ្លួនព�ើយផ្ដាច់ខ្លួនពចញេីការរំខាន
រាុំងឡាយ។

18 អំណាចបព្វជឈិតភាព—រានសម្រាប់មនុសសេម្្ប់គ្នា
ងោយ លីនោ ងែ ងប៊ី្ុន

បេវជិែភាេគឺជាការទុកចិែ្តែ៏េិសិែ្ឋមួយតែល
ទ្ែូវបានទ្បរានឲ្យពែើម្ីទ្បរានេរែល់បុរស
ទ្ស្តីនិងកុ៉ររាុំងឡាយពែើម្ីពយើងអាច
រស់ពៅជាទ្កុមទ្គួស្រែ៏ពៅអស់កល្ជានិច្ច
ជាមួយនឹងទ្េរះ។

24 អ្នកម្តួសម្រាយ្ លលូវមៅម្្ប់ដែនែដី:ពួកបរិសុទ្ធថ្្ងចុង
មម្កាយមៅម្បមទសអ៊ីរាលដី៖មរតកថនមសចក្ដីជំមនឿ
ងោយ ងលៀ មា៉ាកងកលេណាហាន

ការសង់ទ្េរះវិហារបរិសុទ្ធមួយពៅទ្បពទស
អ៊ីតាលីគឺជាលទ្ធផលននទ្បវែ្តិស្ទ្ស្តមួយែ៏
យូរអតងវងននេួកបរិសុទ្ធែ៏ពស្មរះទ្ែង់។

30 ការអំោវនាវឲ្យដម្បកាលាយែូចជាម្ពះម្្ដីស្ទ
ងោយ ហអលង�ើរ ហជហ្្ី អ័រ ្ូ�ិន

ឥឡូវពនរះជាពេលសទ្៉ប់ពយើងពែើម្ីស្ថាបនា
ទីទ្កុងស៊ីយ៉ូនពៅទីកតន្ងតែលពយើងរស់ពៅ
—ែវីពបើពយើងរស់ពៅក្នុងទីទ្កុងបាប៊ីឡូនក្ី។

មៅមលើ្ ម្មប
ខាង មុខ ៖ រចនាររូបថតឡោយ ឡជរី ហារម្រ៍ ។ ខាង ក្នុង េសមប 
ខាង មុខ ៖ រចនា ររូបថត ឡោយ ឡសបរេ�លី ស្លា� ។
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2 លីអា្ូណា

42 មែើររាម្ លលូវថនសុភមង្គល
ងោយ ប៊ីស្សព ហ្គែរ៉ល កូសហស

ពោលការណ៍រាុំងបីពនរះអាចជួយអ្កឲ្យ
តទ្បកាលាយជាអ្កពរៀបចុំសទ្៉ប់សុភមង្គល
របស់អ្ក។

47 ការដចកចាយែំណឹងល្អមលើបណាដាញ
ងោយ  មា៉ារីយ៉ា មា៉ា្ុនរី អ៊ីហហារា្្សិល អា�ួ អរ់ោកា

ខ្នុុំតែងតែ៉ នការពអៀនខាមស់េីជុំពនឿរបស់ខ្នុុំប៉ុតន្ត
វិ្ីស្ទ្ស្តែ្ីមួយបានជួយខ្នុុំឲ្យពចរះតចកចាយ។

យុវមជ្ឈិមវ័យ

48 សឈិទ្ធឈិមម្ជើសមរើសនឈិងចមមលើយ៖ការស្គាល់វិវរណៈ
ងោយ ហអលង�ើរ រីឆ្ែ ជី ស្ក្

ពែើម្ី៉ នការរីកចពទ្មើនពយើងទ្ែូវពរៀនទុកចិែ្ត
ពលើសមែ្ថភាេរបស់ពយើងក្នុងការព្វើការ
ពទ្ជើសពរើសែ៏ទ្ែឹមទ្ែូវ។

52 ចុះមបើខ្ញំគ្មានអារម្មណ៍ខ្មមួលខ្មាញ់មៅក្នញងម្ទូងវិញ?
ងោយ រ៉ាហជល ងនៀលសិន

ខ្នុុំេុុំធ្លាប់៉ នអារម្ណ៍ខ្លួលខាមញ់ពៅក្នុងទ្ទូង
ពឡើយ។ពែើពនារះ៉ នន័យថាទ្េរះវិញ្ញាណ
បរិសុទ្ធមិនបាន៉ នបន្ូលមកកាន់ខ្នុុំពទឬអី?

56 សូមមធ្វើរាមការបំ្ុស្ ំនឈិតតូចៗ

អ្កអាចនឹងមិនែឹងថាការបុំផុសគុំនិែែូចៗ
នឹង៉ នឥទ្ធិេល្ ុំតបបណាពនារះពទ។

57 ការម្បសឈិទ្ធពរមួយសម្រាប់ប្អលូនម្បុសរបស់ខ្ញំ
ងោយ ងជស រូនស៍

ប្ូនទ្បុសរបស់ខ្នុុំបានែួលម៉ូែូព�ើយទ្ែូវ
សទ្៉កពៅមន្ីរពេទ្យ។ខ្នុុំ៉ នការទ្េួយ
បារម្ភជាខាលាុំង។

58 សំណួរនឈិងចមមលើយទាំងឡាយ

ពែើខ្នុុំគួរតែគិែអុំេីអវីខ្រះអុំឡនុងពេលស្ទ្កាម៉ង់?

60 មែើម្ដីករាលាំងថនយុវជន:ែង្វាយមួយ
ភា្ក្នញងែប់្ ្ល់ករាលាំងមៅក្នញងចឈិត្ត
ងោយ ហអលង�ើរ អាន់្ូនី �ី ងភើ្រីន

ការបង់ែគ្វាយមួយភាគក្នុងែប់របស់អ្កនឹង
ជួយអ្កឲ្យែឹងថាទ្េរះអ៉ចាស់រកសារាល់ពសចក្ី
សនយារបស់ទ្ទង់។

62 ការដស្វងរក្ លលូវរបស់ខ្ញំម្តេប់មៅស្សនាចម្កវិញ
ងោយ �ូក ប៊យយ៉ាក

ខ្នុុំបានគិែថាខ្នុុំមិនទ្ែូវការស្សនាចទ្កពទ
រ�ូែែល់៉ នការព្វើែុំពណើរនិងែគ្វាយ
មួយភាគក្នុងែប់បានបពទ្ងៀនខ្នុុំឲ្យគិែ
ពផសេងេីពនរះវិញ។

63 ប័ណ្ណម្បកាស៖ភាពរឹងរាំ

យុវវ័យ

64 ការម្បសឈិទ្ធពរមួយសម្រាប់អ្នករាដាយ
ងោយ ស៊ូស្ន រាងរ៉្

ខ្ងរបស់៉ ោក់រូប៊ិនឈឺោោងខាលាុំង។
ពែើរូប៊ិនអាចជួយោែ់តបបណាពៅ?

66 ស្កសេដីពឈិមសស៖មតើខ្ញំអាចកាលាយែូចជាអ្នក្ សេព្វ្សាយ
ស្សនារានាក់មៅមពលមនះបានមដ្យរមបៀបណា?
ងោយ ហអលង�ើរ ហនល អិល អាន់ង�ើរសិន

67 កូនមចៀមដែល្ ួរឲ្យមគ្រព
ងោយ ហអលង�ើរ ស្ក្់ �ី វី្ធីរ

ខ្នុុំចង់៉ នោរវភាេពែើម្ីខ្នុុំអាចទទួល
បានស្លាកមួយបុ៉តន្ត៉ នអវីមួយតែល
ទ្បពសើរជាងពនរះបានពកើែពឡើង។

68 ការបមងកើតមឈិត្តភាពមៅជុំវិញពឈិភពមលាក:
ខ្ញំម្មាះេលូមរដ្ណាមកពដីម្បមទសអ៊ីរាលដី
ងោយ ងអមី ងជន �ីវិ្

70 សកម្មភាពរូបភាពពន្យល់៖
រា៉ាស៊ីម៉ូមកពដីម្បមទសអ៊ីរាលដី

71 ការមធ្វើរាមម្ពះមយស៊ូវ៖ការមចះជួយគ្នា

72 ការម្ប្ុំតនន្តដីមៅម្បមទសអ៊ូហ្គង់ដ្
ងោយ ងែវី� �ីកសុន

ការែឹកនាុំែ្ន្តីពៅចុំពពារះមុខមនុសសេទ្គប់ោនាអាច
ជាពរឿងមួយគួរឲ្យភ័យខាលាចប៉ុតន្តសទ្៉ប់
ចចវិញគឺមិនែូពចានារះពឡើយ!

74 ការនាំថ្នាក់កុរារមកក្នញងលំមៅដ្ឋាន:
ពឈិធដីបរិសុទ្ធថនបព្វជឈិតភាពនឈិងកឈិច្ចការម្ពះ
វិហារបរិសុទ្ធម្បសឈិទ្ធឈិពរជ័យែល់ម្្ួស្រខ្ញំ
ងោយ ហជននីង្្ើ មា៉ា�ី

76 ទំព័ររបស់មយើង

78 សម្រាប់កុរារតូចៗ

81 រូប្ ំនូរពយាការី:ហ្គរែុនប៊ីហុឈិង្លដី

កុរារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នក
អាចរកម�ើញរូប
លីអាហូណាដែល

លាក់មៅក្ននុងមលខមេះ
ដែរឬមេ។�ម�រុយ៖

ម�ើអ្ីមៅក្ននុង
សំណាញ់?
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គំនិតទាំងឡាយសម្មាប់រាម្តីជួបជុំម្កុមម្គួសារ

ជា ភាស្ របស់ អ្នក

លបីអា�រូណា និរ ឯកស្រ ងផ្សរ ងទៀ្ របស់ ស្សោរ្ក មាន ជាង្រើន ភាស្ ងៅ languages. lds. org ។

ម្បធានបទទាំងឡាយក្នញងចបាប់មនះ

ពលខរាុំងឡាយគឺែុំណាងឲ្យទុំេ័រទីមួយននអែ្ថបទ។

ការដោរពប្រតិ្រត្ ិ18, 56

ការតតងតាំង 14

ការថ្រ់បារម្ភ 39

ការ្រដបមើ 71, 72

ការផ្លាស់តប្រចិត្ដជឿ 24, 62

ការដៅ 72

ការអធិស្ឋាៃ 48

កិច្ចការផ្សព្វផសាយស្សនា 24, 30, 
47, 66

ោរវភាព 67

ប្រួស្រ 10, 17

�ង្វាយតមអាហារ 13, 60

�ង្វាយធរួៃ 8, 58

�ង្វាយមរួយភា្ក្នុង�្រ់ 13, 60, 62

តនៃ្បី 72

តនមលៃរ្រស់្រុ្្គលម្នាក់ៗ 42

ទបីបកុងស៊ីយ៉ូៃ 30

្រទ្រញ្ញត្ិទាំងឡាយ 30

្រព្វជិតភាព 18, 64, 74

ប្រព័ៃ្ធផ្សព្វផសាយ 14, 17, 47

ពង្សប្រវត្ ិ4, 6, 38

ពាក្យសម្បីនៃបបាជ្ញាវាងនវ 40

ពយាការីទាំងឡាយ 12, 41, 81

បពរះ្ម្បីរសញ្ញាចាស ់12

បពរះដយស៊ូវប្បីស្ទ 7, 8

បពរះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធ 48, 52, 56, 67

បពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ 10, 24, 74, 78

វិវរណៈ 18, 41, 48, 52, 56

ស្បកាម៉ង ់8, 58

សិទ្ធិដបជើសដរើស 14, 48

សុភមង្គល 42

ដសចក្បីជំដៃឿ 80

ដសចក្បីសង្ឃឹម 80

ហុិង្លៃបី,ហ្គរ�ុៃ្រ៊ី. 81

អាពាហ៍ពិពាហ ៍10

អ្កបតរួសបតាយ 24

«អំណាចបព្វជឈិតភាព—រានសម្រាប់មនុសសេម្្ប់គ្នា» ទំព័រ 

18 ៖ ពីមុន រ្្ី ជួបជុំ ្កុម ្្រួស្រ សូម អាន សំណួរ ទាំរ បួន ហែល 

ស៊ិងស្ើរ ងប៊ី្ុន រាន ងលើក ង�ើរ ងៅ ក្ននុរ អ្្ថបទ ងនះ ។ សូម យក 

រងរ្កៀរ អ្រគែីសនី ្ ូរ មួយ ស្មាប់ ការ ងធ្ើ រ្្ី ជួបជុំ ្កុម ្្រួស្រ 

(សូម ែក ហែ្ស ងភលេើរ ងរញ) ។ សូម ឲ្យ សមាជិក ្្រួស្រ ងផ្សរ ងទៀ្ 

ស្កល្រ ងបើក វា ។ សូម ្បែូរ ថាមពល អ្រគែីសនី ហែល ្្ូវ ការ 

ងែើម្ី ងធ្ើ រងរ្កៀរ ងោះឲ្យ ភលេឺ ងៅ នឹរ អំណារ បព្ជិ្ភាព ។ សូម 

ងោ្ ហែ្ស ងភលេើរ រូល ង្ើយ ងបើក រងរ្កៀរ ងោះ រួរ ពិភាកសា ពី រងបៀប 

ហែល ងយើរ ទាំរអស់ ោនា អារ ទទួល រាន អ្្ថ្បងយជន៍ ពី ពនលេឺ នន 

រងរ្កៀរ ងោះ ឬ អំណារ នន បព្ជិ្ភាព ។ សូម ឲ្យ សមាជិក ្្រួស្រ 

ពិចារណា ពី វិធី ោោ ហែល ពួកង្រ ធាលាប់ ទទួល រាន ពរជ័យ តាមរយៈ 

បព្ជិ្ភាព ។ អ្នក អារ ចាប់ងផដើម ងោយ ការ ទងន្ញ នូវ បទ្រម្ីរ ងៅ 

ក្ននុរងោល លទ្ធិ និរ ងសរកដី សញ្ញា 84 ហែល ស៊ិងស្ើរ ងប៊ី្ុន សុំ ឲ្យ 

ងយើរ ទងន្ញ ។

«្ំនឈិតែ៏ម្បថពរបស់វីល» ទំព័រ 78 ៖ អ្នក អារ ចាប់ងផដើម ងោយ 

ការ ង្រៀរបទ « I Love to See the Temple » (Children’s 
Songbook ទំព័រ 95) ឬ រង្មៀរ ងផ្សរ ងទៀ្ សដីពី ្ពះវិហារ 

បរិសុទ្ធ ។ សូម អាន អ្្ថបទ ងនះ ជា ្្រួស្រ ង្ើយ ពិភាកសា សដីពី 

ស្រៈសំខាន់ នន ្ពះវិហារ បរិសុទ្ធ ។ សូម ឲ្យ សមាជិក ្្រួស្រ មានាក់ៗ 

្រូរ រូប ្ពះវិហារ បរិសុទ្ធ ្បហ្ល ជា ្ពះវិហារ បរិសុទ្ធ មួយ ហែល ងៅ 

ជិ្ ជារ ង្រ បំផុ្ នឹរ ទីកហនលេរ ហែល អ្នក រស់ ងៅ ។ សូម ្រិ្្រូរ អំពី ការ 

ោក់ ព្យយួរ រូប ្រំនូរ ងោះ និរ រូបភាព ងៅ ទំព័រ 79 ក្ននុរ ង្រ្ោឋាន របស់ 

អ្នក ្្រ់ កហនលេរ ហែល អារ ងមើល ងេើញ វា រល់ ន្ងៃ ។ សូម និយយ ពី 

ការ ងមើល ងេើញ រូបភាព នន ្ពះវិហារ បរិសុទ្ធ អារ ជួយ រំឭក ងយើរ ឲ្យ 

ងធ្ើ ការ សង្មរ រិ្្ត  ហែល នឹរ រកសា ែលេយួន ងយើរ ឲ្យ មាន ភាពសកដិសម  

ងែើម្ី រូល ងៅ ក្ននុរ ្ពះវិហារ បរិសុទ្ធ ។

ចបាប់ ដនះ មាន នរូវ អ្្ថបទ និង សកម្មភាព ោោ ដ�ល អាច យក ដៅ ដតបើ តបាស់ សតមាប់ រាត្បី ជួប ជុំ តកុម តេួសារ ។ ដៅ ខាង ដតកាម ដនះ 

មាន នរូវ េំនិ្ ចំនួន ពបីរ ។

ចបាប់សម្រាប់ដខមឈិ្ុនាឆ្នាំ2014វ៉ុល13មលខ3
លដីអាហូណា10986258
ទស្សោវែដី អន្តរជា្ិ របស់ ស្សោរ្ក នន ្ពះងយស៊ូវ្្រីស្ នន ពួក បរិសុទ្ធ ន្ងៃ រុរង្កាយ

្ណៈម្បធានទដីមួយ៖ ្ូមា៉ាស ងអស. ម៉ានសុន, ្ិនរី ប៊ី. អាវរិរ, ង�ៀង្ើរ ងអស្. 
អុជែូ្្

កូរ៉ុមថនពួកស្វកែប់ពដីរនាក់៖ ប៊យែ៍ ងែ. ផាកកឺ, អិល. ្ម ហភរី, រ័សុល អិម. 
ណិលសុន, ោលលេិន ងអក. អូក, អិម. រ័សុល រា�ឺែ, រីឆ្ែ ជី. ស្ក្, រ៉ូបឺ្ �ី. 
ហ្៊ល, ហជហ្្ី អ័រ. ្ូ�ិន, ងែវី� ងអ. ហបែណា, េ្ីន្ិន អិល. េុក, �ី ្្. 
្្រីស្តតូ្្ឺសិន, ហនល អិល. អាន់ង�ើរសិន

អ្នកដកសម្មួល៖ ង្កក ងអ. ខារែុន
អ្នកម្បឹកសា៖សងមើរវីន ប៊ី អាណុល, ្សងន អិម. បូវិន, ្ប៊ហែលី �ី. ្្តូងស្ើរ,  
រស អិល អា�នុនសូ, ្្រីស្តូហ្្ល ្គែតូល�ិន ជុញ្័រ

នាយកម្្ប់ម្្ង៖ងែវី� ធី. វ៉ងនើរ
នាយកគ្ំម្ទម្្ួស្រនឈិងសរាជឈិក៖ វីនងសន្៍ ងអ. វ៉ញ
នាយកទសសេនាវែ្តដីស្សនាចម្ក៖ អាហលន អ័រ. �យប៊រ
អ្នកម្្ប់ម្្ងោណឈិជ្ជកម្ម៖ហារាស្ ខាណុន

អ្នកម្្ប់ម្្ងដ្្នកដកសម្មួល៖អ័រ. វា៉ាល រនសុន
ជំនួយការអ្នកម្្ប់ម្្ងដ្្នកដកសម្មួល៖ នរអិន ខារ
នឈិពន្ធនឈិងដកសម្មួល៖ ្ប៊ី្ថានី ប៊ី្ធី, ងែវីែ �ិកសុន, ងែវីែ ងអ. ហអែវ៉ែ, 
មា៉ាថាយ �ី. ្្លិ្្ុន, មិន�ី ងរ៉ ហ្្ីែហមន, ហ្គែរី ងអរ. ហាកា្្, ឡារិនងន ផ្ងធើរ 
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4 លីអា្ូណា

ត�ើ
 អ្ក �ឹង ឡទ ថា ស្្រនាចសក ដ�ល បាន ស្ដារ ឡ�ើង វិញ ឡនោះ រាន អាយុ 

កាល 98 ឆ្នាំ ពីមុន វា រាន ឡ្រតេក ចំនួន 100 ឡនាោះ ? ប៉ុដនតេ តិច ជាង 30 ឆ្នាំ 

ឡសកាយ មក ស្្រនាចសក ឡនោះ សតរូវ បាន ឡរៀបចំ ឡ្រតេក ចំនួន 100 រប្រ់ ខ្លួន 

ជា ឡលើក ទី ពីរ ។ ឡហើយ ក្នុង រយៈឡពល ដត សបាំបី ឆ្នាំ ឡសកាយ មក ឡទៀត ស្្រនាចសក 

ឡនោះ រាន ឡ្រតេក ឡសចើន ជាង 300 កដន្ង ។ ្រព្វថថងៃ ឡនោះ ឡយើង រាន ឡ្រតេក �៏ រឹងរាំ ចំនួន 

3,000 ឡ្រតេក ។

ឡហតុ អ្វី បាន ជា ការ រីកចឡសមើន ឡនោះ ឡកើត ឡ�ើង យ៉ាង ឆ្ប់ រហ័្រ ? ឡតើ វា ឡោយស្រ 

ឡយើង សតរូវបាន ឡេ ស្រល់ឡសចើន ដមនឡទ ? ឡតើ វា ឡោយស្រ ឡយើង រាន ស្ោ សបជុំ �៏ 

ស្រ្រ់ស្អាត ដមនឡទ ?

ឡរឿង ទាំងឡនោះ ជាកត្តា �៏ ្រំខាន់ ប៉ុដនតេ ឡហតុ ផល ដ�ល ស្្រនាចសក ឡនោះ កំពុង 

រីកចឡសមើននា ្រព្វថថងៃ ឡនោះ  េឺ ឡោយស្រ សពោះអរាចា្រ់ បាន កំណត់ វា ។ ឡៅ ក្នុង  

ឡោលលទ្ធិ និង ឡ្រចកតេី ្រញ្ញា សទង់ បាន រាន បន្លូល ថា « ឡមើល ចុោះ ឡយើង នឹង 

ពឡន្ឿន កិច្ចការ រប្រ់ ឡយើង ឲ្យ ឆ្ប់ ឡៅ ឡពល កំណត់ » ។ 1

ក្នុង នាម ជា ករូនឡៅ ខាង វិញ្ញាណ រប្រ់ សពោះវរបិត្្រួេ៌ ឡយើង ឡយើង សតរូវ បាន 

បញ្លូន មក កាន់ ដផន�ី ឡៅ ឡពល ឡនោះ ឡ�ើម្ី ឲ្យ ឡយើង អាច ចរូល រួម ឡៅ ក្នុង ការ ពឡន្ឿន 

កិច្ចការ �៏ អស្ចារ្យ ឡនោះ ។

ឡបើ ត្ម ខ្នុំ �ឹង េឺ ថា សពោះអរាចា្រ់ ពុំ ធាលាប់ បគ្ហាញ ថា កិច្ចការ រប្រ់ សទង់ សតរូវបាន 

បគ្ខាំង ចំឡោោះ ជីវិត រដមងស្លាប់ ឡ�ើយ ។ ផ្នុយ ឡៅ វិញ កិច្ចការ រប្រ់ សទង់ រាន �ល់ 

ភាព អ្រ់ កល្ ជានិច្ច ។ ខ្នុំ ឡជឿ ថា សទង់ កំពុង ពឡន្ឿន កិច្ចការ រប្រ់ សទង់ ឡៅ ក្នុង ពិភព 

វិញ្ញាណ ។ ខ្នុំ ក៏ ឡជឿ ផង ដ�រ ថា សពោះអរាចា្រ់ កំពុង ឡរៀបចំ វិញ្ញាណ ជាឡសចើន ឲ្យ ទទួល 

យក �ំណឹង ល្អ ត្ម រយៈ ពួក អ្ក បឡសមើ រប្រ់ សទង់ ឡៅ ទីឡនាោះ ។ កិច្ចការ រប្រ់ ឡយើង 

េឺ សតរូវ ដ្រ្វងរក �រូនត្ រប្រ់ ឡយើង ដ�ល បាន ដចក ឋាន ឡៅ រួច ឡហើយ ឡៅ សពោះវិហារ 

បរិ្រុទ្ធ ឡហើយ ឡធ្វើ ពិធីការ ពិ្រិ�្ឋ ដ�ល នាំ ឲ្យ អ្ក ដ�ល ឡៅ ភព រាខាង ឡទៀត រាន ឱកា្រ 

�រូច ជា ឡយើង ដ�រ ។

សបធាន សពិកហាំ យ៉ង់ ( ឆ្នាំ 1801–77 ) បាន ដថ្ង ថា ពួក បរិ្រុទ្ធថថងៃ ចុង 

ឡសកាយ �៏ ល្អ សេប់ ររូប ឡៅ ក្នុង ពិភព វិញ្ញាណ េឺ រាន ភាព មរាញឹក ។ « ឡតើ ពួកោត់ 

កំពុង ឡធ្វើ អ្វី ឡៅ ទីឡនាោះ ? ពួក ោត់ កំពុង សបកា្រ  េឺ សបកា្រ សេប់ឡពល ឡវោ ឡហើយ 

កំពុង ឡរៀបចំ ផ្លូវ ្រសរាប់ ឡយើង ឲ្យ ពឡន្ឿន កិច្ចការ រប្រ់ ឡយើង ឡៅ ក្នុង ការ ្រង់ សពោះវិហារ 

បរិ្រុទ្ធ ឡៅ ទីឡនោះ និង ឡៅ ទីកដន្ង ឡផសេង ឡទៀត » ។ 2

ឥ�លូវឡនោះ កិច្ចការ ពងសេសបវតតេិ មិន គ្យ ស្រួល ឡនាោះ ឡទ ។ ចំឡោោះ អ្ក ដ�ល មក 

ពី ស្កានឌីណាឡវៀ ខ្នុំ ្ររូម ដចកចាយ ពី ការ លំបាក រប្រ់ អ្ក ។ ឧទាហរណ៍ ត្ម 

ដខសេស្រឡាយ ្ររេុយដអ� រប្រ់ ខ្នុំ ជីត្ រប្រ់ ខ្នុំ រាន ឡ្មោះ ឡនល្រ៍ ម៉ន្រុន ឡ្មោះ 

រប្រ់ ឪពុក ខ្នុំ ពុំ ដមន ជា ម៉ន្រុន ឡនាោះ ឡទ ប៉ុដនតេ ជា ម៉ន្រ៍ អរូឡក្រុន ។ ឡ្មោះ ឪពុក 

រប្រ់ ម៉ន្រ៍ េឺ អរូឡក ឡផឌឺ្រិន ឡហើយ ឡ្មោះ ឪពុក រប្រ់ ោត់ េឺ ភីឡធើរ ម៉ន្រុន—

សត�ប់ ឡៅ ម៉ន្រុន វិញ ។

សពោះអរាចា្រ់ រំពឹង ទុក ឲ្យ អ្ក ឡហើយ និង ខ្នុំ ឡធ្វើ កិច្ចការ ពងសេសបវតតេិ រប្រ់ ឡយើង ឲ្យ បាន 

ល្អ ។ ខ្នុំ េិត ថា កិច្ចការទីមួយ ដ�ល ឡយើង សតរូវ ឡធ្វើ  សប្រិន ឡបើ ឡយើង ចង់ ឡធ្វើ កិច្ចការ 

រប្រ់ ឡយើង ឲ្យ បាន ល្អ េឺ សតរូវ រាន សពោះវិញ្ញាណ រប្រ់ សពោះវរបិត្្រួេ៌ រប្រ់ ឡយើង េង់ 

ឡៅ ជាមួយ នឹង ឡយើង ។ ឡៅឡពល ឡយើង ខំ សបឹងដសបង រ្រ់ ឡៅ យ៉ាង ្រុចរិត បំផុត ឡនាោះ 

សទង់នឹង ឡបើក ផ្លូវ ្រសរាប់ ការ បំឡពញ ពរជ័យ ដ�ល ឡយើង ដ្រ្វងរក ឡោយ ឡស្មោះសតង់ 

ឡហើយ ឡោយ ខិតខំ យ៉ាង ខាលាំង ។

ឡយើង នឹង ឡធ្វើ កំហុ្រ ប៉ុដនតេ ោមន ឡយើង ណា រានាក់ អាច កាលាយ ជា អ្ក ជំនាញ ឡៅ ក្នុង 

កិច្ចការ ពងសេសបវតតេិ ឡោយ ោមន ការ កាលាយ ជាអ្ក ថ្មីឡថាមង ឡនាោះ ឡទ ។ ឡហតុ�រូឡច្ោះឡហើយ 

ឡយើង សតរូវ សប�លូក ក្នុង កិច្ចការ ឡនោះ ឡហើយ ឡយើង សតរូវ ឡរៀបចំ ខ្លួន ្រសរាប់ ឧប្រេ្គ មួយ 

ចំនួន ។ វា ពុំ ដមន ជា កិច្ចការ គ្យស្រួល ឡនាោះ ឡទ ប៉ុដនតេ សពោះអរាចា្រ់ បាន ោក់ វា មក 

ឡលើ អ្ក ឡហើយ សទង់ បាន ោក់ វា មក ឡលើ ខ្នុំ ។

ឡៅ ឡពល ឡយើង ពយាយម ឡធ្វើ កិច្ចការ ពងសេសបវតតេិ អ្ក នឹង រកឡ�ើញ ឡោយ ខ្លួន ឯង ថា 

អ្ក កំពុង ឡ�ើរឡៅ ឡលើ ផ្លូវ ទាល់ ឡហើយ អ្ក នឹង និយយ សបាប់ ខ្លួន ឯង ថា « ខ្នុំ មិន អាច 

មដ្យម្បធាន
្ូរា៉ាសមអស.ម៉នសុន

ការ ពនន្ឿន
កិច្្ចការ

ស្រលឈិខឈិត្ ណៈម្បធានទដីមួយ
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ឡធ្វើ អ្វី ឡផសេងឡទៀត បាន ឡទ » ។ ឡៅ ឡពល អ្ក មក �ល់ ចំណុច ឡនាោះ ្ររូម លុត ជង្គង់ ចុោះ 

ឡហើយ ទរូល ្រុំ �ល់ សពោះអរាចា្រ់ ឲ្យ ឡបើក ផ្លូវ ឡនាោះ ឡហើយ សទង់ នឹង ឡបើក ផ្លូវ ឡនាោះ ឲ្យ អ្ក ។ 

ខ្នុំ ្ររូម ដថ្ង ទីបនាទាល់ ថា ឡរឿង ឡនោះ ជា ការពិត ។

សពោះវរបិត្្រួេ៌ ស្រឡាញ់ ករូនឡៅ រប្រ់សទង់ ឡៅ ក្នុង ពិភព វិញ្ញាណ �រូចជា សទង់ 

ស្រឡាញ់ អ្ក ឡហើយ និង ខ្នុំ ដ�រ ។ ពយាការី យ៉រូដ្រប្ររេ្មមីធ បាន រាន សបស្្រន៍ ្រ្ីពី 

កិច្ចការ ្រឡ្គ្រោះ �ល់ �រូនត្ រប្រ់ ឡយើង ដ�ល បាន ដចកឋាន ឡៅ ថា « ឡហើយ ឥ�លូវ 

ឡនោះ ឡោយស្រ សពោះរាជ បំណង �៏ អស្ចារ្យ ថន សពោះ កំពុង ពឡន្ឿន ឡៅ រក ភាព ឡជាេជ័យ 

រប្រ់ ខ្លួន ឡហើយ ឡរឿង ទាំងឡាយ ដ�ល បាន ឡលើក ឡ�ើង ឡោយ ពយាការី កំពុង សតរូវ 

បាន បំឡពញ �រូចជា នេរសពោះ សតរូវ បាន ស្ថាបនា ឡៅ ឡលើ ដផន�ី ឡហើយ ឡរឿង ពី បុរាណ 

សតរូវបាន ស្ដារ ឡ�ើង វិញ ឡនាោះ សពោះអរាចា្រ់ បាន ឡបើក ្រដម្ង មក កាន់ ឡយើង ពី កាតព្វកិច្ច 

និង ឯក្រិទ្ធិ ឡនោះ » ។ 3

សបធាន យ៉រូដ្រប ឡអហ្វ ្រ្មរេមីធ ( ឆ្នាំ 1838–1918 ) បាន សបកា្រ ្រ្ី ពី �រូនត្ 

រប្រ់ ឡយើង ដ�ល បាន ដចកឋាន ឡៅ ឡោយ មិន បាន ស្រល់ �ំណឹង ល្អ ថា « ត្មរយៈ 

កិច្ចខិតខំ រប្រ់ ឡយើង ឡ�ើម្ី សបឡយជន៍ រប្រ់ ពួកឡេ ឡនាោះ សចវា៉ក់ ដ�ល ចងភាជាប់ ពួកឡេ 

នឹង សតរូវបាន រឡោោះ ឡហើយ ឡ្រចក្ី ងងឹត ដ�ល ព័ទ្ធ ជុំវិញ ពួកឡេ នឹង រស្យ បាត់ ពន្ឺ 

ឡនាោះ អាច នឹង ជោះ រ្រ្មី មក ឡលើ ពួកឡេ ឡហើយ ពួកឡេ នឹង ស្ដាប់ ឮ ឡៅ ពិភព វិញ្ញាណ 

្រ្ីពី កិច្ចការ ដ�ល បាន ឡធ្វើ ្រសរាប់ ពួកឡេ ត្មរយៈ ករូនឡៅ រប្រ់ ពួកឡេ ឡៅ ទីឡនោះ 

ឡហើយ ពួកឡេ នឹង រីករាយ ជាមួយ អ្ក ឡៅ ក្នុង ការ អនុវតតេ រប្រ់អ្ក ចំឡោោះ កាតព្វកិច្ច 

ទាំងឡនោះ ។ 4

រាន ករូនឡៅ វិញ្ញាណ រប្រ់ សពោះវរបិត្្រួេ៌ រប្រ់ ឡយើង រាប់ រយ រាប់ ោន នាក់ 

ដ�ល ពុំ ធាលាប់ ឮ សពោះនាម រប្រ់ សពោះសេី្រ្ ពី មុន ដចកឋាន ឡហើយ នឹង ឡៅ ក្នុង ពិភព 

វិញ្ញាណ ។ ប៉ុដនតេ ឥ�លូវ ឡនោះពួកឡេ បាន បឡសងៀន ពី �ំណឹង ល្អ ឡហើយ កំពុង រង់ចាំ ថថងៃ 

ដ�ល អ្ក ឡហើយ និង ខ្នុំ នឹង ឡធ្វើ ការ សស្វសជាវ ដ�ល ចាំបាច់ ឡ�ើម្ី ឡបើក ផ្លូវ ឡនាោះ ឡ�ើម្ី 

ឡយើង អាច ចរូល ឡៅ �ំណាក់ សពោះអរាចា្រ់ ឡហើយ ឡធ្វើ កិច្ចការ ដ�ល ពួកឡេ ពុំ អាច ឡធ្វើ បាន 

ឡោយ ខ្លួន ឯង ។

បងប្អលូន សបុ្រ ស្រី រប្រ់ ខ្នុំ ឡអើយ ខ្នុំ ្ររូម ដថ្ង ទីបនាទាល់ ថា សពោះអរាចា្រ់ នឹង សបទាន 

ពរ �ល់ ឡយើង ឡពល ឡយើង ទទួល យក ឡហើយ ឡឆ្ើយតប ចំឡោោះ ្រំណូម ពរ ឡនោះ ។ ◼

កំណត់ចំណាំ

 1. ឡោលលទ្ធិ និង ឡ្រចកតេី ្រញ្ញា 88:73។
 2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young ( ឆ្នាំ 1997 ) ទំព័រ 

280 ។
 3. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith ( ឆ្នាំ 2007 ) ទំព័រ 409 ។
 4. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith ( ឆ្នា ំ1998 ) ទំព័រ 247 ។

ការបមម្ងៀនមចញពដីស្រលឈិខឈិតមនះ

សូម ្រិ្ ពី ែំងណើរ ងរឿរ មួយ ហែល អ្នក រូល រិ្្ត ងៅ ក្ននុរ ពរ្ស្បវ្្តិ របស់ អ្នក ង្ើយ 

ហរកចាយ ែំងណើរ ងរឿរ ងោះ ជាមួយ នឹរ មនុស្ស ហែល អ្នក ងៅ សួរ សុែ ទុក្ខ ។ អ្នក 

អារ ង្បើ សំណួរ ងៅ ក្ននុរ ហផ្នក នន ស្រលិែិ្ ្រណៈ្បធាន ទី មួយ របស់ កុមារ  ( ទំព័រ 6 ) 

ងែើម្ី ងលើក ទឹករិ្្ត សមាជិក ហែល អ្នក សួរ សុែ ទុក្ខ ឲ្យ ហរកចាយ ែំងណើរ ងរឿរ របស់ 

ពួកង្រ ។ សូម ពិចារណា អានងោលលទ្ធិ និរ ងសរកដី សញ្ញា 128:15ង្ើយ ពិភាកសា ពី 

ស្រៈសំខាន់ នន ការ ងធ្ើ ពិធី បរិសុទ្ធ ងៅ ក្ននុរ ្ពះវិហារ បរិសុទ្ធ ស្មាប់ ែូនតា របស់ ងយើរ ។
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ស្គាល់ពដីែំមណើរមរឿងរបស់អ្នក

ឪពុក មាដាយ និរ ែូនតា របស់ 

ងយើរ មាន នូវ ែំងណើរ ផ្សរង្ពរ 

ជាង្រើន—មាន ងរឿរ ែលេះ អ្នក មិន រាន 

ែឹរ ងោះងទ ! ែំងណើរ ងរឿរ ពួកោ្់ ែលេះ 

នឹរ ងធ្ើ ឲ្យ អ្នក ងសើរ ង្ើយែំងណើរ ងរឿរ 

ទាំរងោះ អារ ជួយ ឲ្យ អ្នក មាន ងសរកដី 

ជំងនឿ ងលើ ្ពះវរបិតាសួ្រ៌ ។ ប៉ាុហន្ត 

ងពល ែលេះ  សូម្ីហ្ មនុស្ស ងពញ វ័យ 

មាន អារម្មណ៍ ខាមាស់ងអៀន ផរហែរ ។ 

សូម ង្បើ សំណួរ ទាំរងនះ ងែើម្ី ពួកង្រ 

ឲ្យ ររចាំ ពី ែំងណើរ ងរឿរ មួយ រំនួន 

ហែល ពួកង្រ រូលរិ្្ត ង្ើយ សរងសរ 

ឬ ្រូររូប សដីពី រងមលេើយ របស់ ពួកង្រ ។

មតើខ្ញំអាចរីករាយនឹងការមធ្វើលឈិបឈិម្កមដែរឬមទ?
ងោយ អិមមា៉ា អា្ប៊ីល ្ូង��ូ ស៊ីងស្នរុស

ែ្នុ ំ រាន រូលរួម ងៅ ក្ននុរ ងោលងៅ របស់ ងស្តក ងយើរ ងែើម្ី ងធ្ើ លិបិ្កម ង្មាះ រំនួន 50,000 ោក់ ។ ពី 

ែំបូរ វា លំរាក ណាស់ ។ ពីរ បី ែរ រារ់ ហែល រាន ែ្នុំ រាន ទាញ យក មាន អក្សរ សរងសរ នែ ពិរាក 

អាន ណាស់ ង្ើយ ងពល ែលេះ ែ្នុំ ររ់ ងផ្ើ វា ងៅ វិញ ង្ើយ ទាញ យក រារ់ មួយ ងផ្សរ ងទៀ្ ។ ប៉ាុហន្ត ងពល ងោះ 

ែ្នុំ រាន ែឹរ ថា ្បសិន ងបើ មនុស្ស ្្រប់ ោនា ្រិ្ ែូងរ្នះ ងោះ រារ់ ទាំរងោះនឹរ ្្ូវរាន ទុក ងចាល ជា ងរៀរ 

រ្ូ្ ។ ែ្នុំ អារ ្សងមើ្សនម ងេើញ មនុស្ស ជាង្រើន ហែល កំពុរ ររ់ចាំ ងៅ ពិភព វិញ្ញាណ ង្ើយ ែ្នុំ រាន 

សង្មរ រិ្្ត បន្ត ពយាយម អាន ង្មាះ ទាំរ ងោះ ង្ើយ ក្់្តា វា ងោយ ផ្ិ្ផ្រ់ ។

ែ្នុំ រាន ងរៀន មាន ងសរកដី ្សឡាញ់ រំងោះ មនុស្ស ទាំរ ងោះ ។ ែ្នុំ យល់ ថា ពួកង្រ ពិ្ ជា ្្ូវការ ជំនួយ 

ង្ើយ ងយើរ ក៏ ្្ូវការ ជំនួយ ពី ពួកង្រ ផរហែរ ។ ែ្នុំ រាន យល់ កាន់ហ្ រ្បស់ ថា ហផនការ ែ៏ ល្ ឥ្ងខាចះ 

កុរារ

របស់ ្ពះវរបិតាសួ្រ៌ ឲ្យ មនុស្ស ្្រប់ ោនា្រិ្វិនិរ្័យ ។ ងៅ ងពល ងយើរ ងធ្ើ តាម ការ បំផុស ្រំនិ្ និរ 

ការ ហណោំ របស់ ពួក អ្នក ែឹកោំ របស់ ្ទរ់ ហែល រាន ង្ជើស ងរើស ងោះ ងយើរ នឹរ ងមើល ងេើញ ងសរក្តី 

ងមតាតា ករុណា និរ ងសរកដី ្សឡាញ់ ែ៏ ោមាន ទីបញ្ប់ របស់ ្ទរ់ ។

ការ ងធ្ើ លិបិ្កម រាន កាលាយ ជា បទពិងស្ធន៍ មួយ ែ៏ ល្ ស្មាប់ ែ្នុំ ។ ែ្នុំ ងរៀន ផ្តល់ ្ នមលេ ង្ើយ 

្សឡាញ់ ងរឿរ ជា ង្រើន ទាក់ទរ នឹរ ពរ្ស្បវ្្តិ ។ ែ្នុំ ក៏ ទទួល រាន អំងណាយ នន ្ នមលេ ែ៏ ធំ អស្ចរ្យ ពី 

្ពះអមាចស់ របស់ ងយើរ តាមរយៈ ការ ងោរព នូវ អ្ី មួយ យ៉ារ ស្មញ្ ងោយ រូល រួម ងៅ ក្ននុរការ ងធ្ើ 

លិបិ្កម ។

អ្កនិេន្ធរស់ពៅក្នុងទ្បពទសពវរា៉ទ្កាស់ទ្បពទសមុិកស៊ីកូ។

រច្
នា
នោ

យ
ស

៊ីម
៉ុន
ស

៊ីន

សូម ្រាប់ ែ្នុំ ពី អនុសសាវរីយ៍ ែ៏ 
សប្បយ បំផុ្ របស់ អ្នក រំនួន បី ។

ង្ើ ្ោ ណា មួយ ហែល  
ងធ្ើ ឲ្យ អ្នក ខាមាស់ងអៀន បំផុ្ ?

សូម ្រាប់ ែ្នុំ ពី ន្ងៃ ហែល ែ្នុំ ចាប់ 
កំងណើ្ ។

ង្ើ អ្នក រូល រិ្្ត ងធ្ើ អ្ី កាល ពីងៅ ងក្មរ ?

ង្ើ អ្នក រាន ទទួល ទីបោទាល់ របស់ 
អ្នក ពី ែំណឹរ ល្ តាម រងបៀប ណា ?

យុវវ័យ
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ងបសកកម្ម ែ៏ ងទវភាព នន 
្ពះងយស៊ូវ ្្រីស្ ៖ ការ បង្មើ

ពនរះជាតផ្កននគុំរូមួយអុំេីស្រលិខិែបពទ្ងៀនតាមផ្រះតែលឆ្នុរះ

បញ្ចាុំងេីទិែ្ឋភាេននពបសកកម្របស់ទ្េរះអង្គសព្គ្ររះ។

ងៅ
 ឡពល អ្ក បឡសមើ �ល់ មនុ្រសេ �ថទ ឡយើង 

ដសប កាលាយ ជា អ្ក ឡ�ើរ ត្ម �៏ ពិត រប្រ់ 

សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ដ�ល សទង់ បាន ឡធ្វើ ជា េំររូ �ល់ ឡយើង ។ 

សបធាន ថរូរា៉ា្រ ឡអ្រ ម៉ន្រុន បាន រាន សបស្្រន៍ 

ថា ៖ « ឡយើង សតរូវ បាន ហរេុមព័ទ្ធឡោយ ជន ដ�ល រាន 

ឡ្រចក្ី សតរូវការ ។ . . . ឡយើង េឺ ជា សពោះហ្រ្ រប្រ់ 

សពោះអរាចា្រ់ ឡៅឡលើ ដផន�ី ឡនោះ ឡោយ រាន បញ្ជា ឲ្យ 

បឡសមើ ឡហើយ ជួយ �ល់ ករូន ឡៅ សទង់ ។ 1

លីនោ ឡខ ឡបរេមីតុន ជា សបធាន ្ររាេម ្រឡ្គ្រោះ 

ទរូឡៅ បាន បឡសងៀន ថា ៖ « ឡោយ ការ អនុវតតេ ឡយើង 

រានាក់ៗ អាច កាលាយ កាន់ដត �រូច សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ 

ឡៅឡពល ឡយើង បឡសមើ �ល់ ករូនឡៅ រប្រ់ សពោះ ។ ឡ�ើម្ី 

ជួយ ឡយើង ឲ្យ [ បឡសមើ ] ោនា ឡៅវិញ ឡៅមក ឲ្យ កាន់ ដត 

សបឡ្រើរ ខ្នុំ ចង់ ឲ្យអ្ក ចាំ នរូវ ឃ្លា ឡនោះ ៖ ‹ �ំបរូង ឡធ្វើការ 

្រឡងកេត បនាទាប់មក បឡសមើ › ។ . . .ឡៅឡពល ឡយើង ឡធ្វើ 

�រូឡចានាោះ ឡយើង កំពុង រកសា ឡ្រចក្ី ្រញ្ញា ឡហើយ ការបឡសមើ 

រប្រ់ ឡយើង ក៏ �រូចជា ការបឡសមើ រប្រ់ សបធាន ម៉ន្រុន 

ដ�រ ដ�ល នឹង កាលាយ ជា ភ្រ្នុត្ង ថន ភាព ជា ្រិ្រសេ 

រប្រ់ ឡយើង » ។ 2

ឡយើងអាច អធិស្ឋាន ឡរៀង រាល់ សពឹក ឡ�ើម្ី ឲ្យ ស្រល់ 

ពី ឱកា្រ ឡ�ើម្ី បឡសមើ �ល់ មនុ្រសេ �ថទ ។ ឡ�វីឌ អិល 

ឡបរេក ជា សបធាន យុវជន ទរូឡៅ បាន រាន សបស្្រន៍ ថា 

« សពោះវរបិត្្រួេ៌ នឹង �ឹកនាំ អ្ក ឡហើយ ពួក ឡទវត្ នឹង 

ជួយ �ល់ អ្ក » ។ « អ្ក នឹង សបទាន ឲ្យ នរូវ អំណាច 

ឡ�ើម្ី សបទាន ពរ �ល់ ជីវិត ឡហើយ ជួយ ្រឡ្គ្រោះ �ល់ 

សពលឹង » ។ 3

ដចញពបីបពរះ្ម្បីរ

រា៉ាថាយ 20:25–28, នីថហ្វទី 1 11:27–28, 

នីថហ្វទី 3 28:18

សូមសិកសាឯកស្រពនរះពោយការអ្ិស្ឋានព�ើយេយាោមយល់ែឹងនូវអវីតែលទ្ែូវតចកចាយ។ពែើការយល់ែឹងេីឆាកជីវិែនិង
ពបសកកម្របស់ទ្េរះអង្គសព្គ្ររះនឹងេទ្ងឹងពសចក្ីជុំពនឿរបស់អ្កពលើទ្ទង់ព�ើយទ្បរានេរែល់អ្ករាុំងឡាយតែលពមើលតែរាុំ
តាមរយៈការបពទ្ងៀនតាមផ្រះពោយរពបៀបណា?ចុំពពារះេ័ែ៌៉នបតន្ថមសូមចូលពៅreliefsociety. lds. org។

ដចញពបីប្រវត្ិស្បស្រ្រស់ដយើង

ងៅ សន្និសីទ ទូងៅ ហែ ្ុលា ឆ្នាំ 1856 ្បធាន 

្ពិកហាំ យ៉ារ់ ( ឆ្នាំ 1801–77 ) រាន ្បកាស 

ថា ពួក អ្នក ្្ួស្តាយនឹរ បន្ត ងែើរ ែលេរ កា្់ ទីវាល 

ទំោប ង្ើយ ថា មនុស្ស ្្រប់ ោនា ្្ូវ ជួយ ្បមូល 

អាហារ ស្មាប់ ពួកង្រ យ៉ារ ឆ្ប់ រ្័ស ។ លូស៊ី 

ងមងស៊ីវ ស្ម៊ីធ រាន សរងសរ ថា ពួក ្ស្តី « រាន ងោះ 

រ៉ូប របស់ែលេយួន [ រ៉ូប ធំ ] ង្ស្ម ងជើរ ហវរ និរ អ្ី ្្រប់ 

យ៉ារ ហែល ពួកង្រ មាន  ងៅ ក្ននុរ ងររឧងរាស្ ង្ើយ 

ោក់ [ វា ] រូល ងៅ ក្ននុរ រងទះ » ។

ងៅងពល ពួក អ្នក ្្ួស្តាយ ហែល ្្ូវ រាន 

ង្រ ជួយ សងហងារាះ រាន មក ែល់ ទី្កុរ សល្៍ ងលក 

លូស៊ី រាន សរងសរ ថា « ែ្នុំ ពុំ ធាលាប់ រីករយ. . .យ៉ារ 

ខាលាំរ ងៅ ក្ននុរ កិរ្ការ ទាំរឡាយ ហែល ែ្នុំ ធាលាប់ ងធ្ើ ងៅ 

ក្ននុរ ជីវិ្ របស់ ងយើរ ង�ើយ ងោយស្រ កិរ្ការ ងនះ 

មាន នូវ អារម្មណ៍ នន ស្ម្រគែីភាព  ងៅ ក្ននុរ រំងណាម 

សមាជិក ទូងៅ ។ ែ្នុំ ្ោន់ហ្ ងែើរ រូល ងៅ ក្ននុរ ហារ 

មួយ ង្ើយ ពន្យល់ ្រាប់ ពី សមាភារ ហែល ែ្នុំ ររ់ រាន 

្បសិន ងបើ វា ជា សំងលៀក បំោក់ ងោះ វា នឹរ ្្ូវ រាន 

ង្រ វាស់ហវរ ង្ើយ កា្់ ងោយ ឥ្ ្រិ្ ន្លេ ង�ើយ » ។ 4

្បធាន ររ អ័លងប៊ី្ ស៊្មីធ ( ឆ្នាំ 1870–

1951 ) រាន មាន ្បស្សន៍ ពី ការ បង្មើ ែល់ អ្នក 

ែនទ ថា ៖ « សុភមរគែល ែ៏ អស់ កល្ របស់ ងយើរ នឹរ 

កាលាយ ជា ហផ្នក មួយ ងៅ ក្ននុរ រងបៀប ហែល ងយើរ លះបរ់ 

ែលេយួន ឯរ ជួយ ែល់ អ្នក ែនទ » ។ 5

មសចក្ដីជំមនឿម្កុមម្្ួស្រ
ការសមនង្គាះ

ងស
រក

ដី ល
ម្ិ្

 ែក
 ្ស

រ់ ង
រញ

 ព ី
WW

W 
WW

WW
WW

W 
WW

? 
ងោ

យ
 ហា

រារី អ
ិល

 ខា
ប

ស្រលឈិខឈិតបមម្ងៀនសួរសុខទុក្ខ

កំណត់ចំណាំ

 1. ថរូរា៉ា្រ ឡអ្រ ម៉ន្រុន « ឡតើ ឡៅ ថថងៃ ឡនោះ ខ្នុំ បាន ឡធ្វើ អ្វី ខ្ោះ ចំឡោោះ 
មនុ្រសេ រានាក់ ? » Liahona, ដខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2009 ទំព័រ 86 ។

 2. លីនោ ឡខ ឡបរេមីរតុន « First Observe, Then Serve » 
Liahona, ដខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2012 ទំព័រ 78, 80 ។

 3. ឡ�វីឌ អិល ឡបរេក « Your Sacred Duty to Minister » 
Liahona, ដខ ឧ្រភាព ឆ្នាំ 2013 ទំព័រ 56 ។

 4. លរូ្ររេមី ឡមឡ្ររេមីវ ្ររេ្មមីធ ក្នុង Daughters in My Kingdom:  
The History and Work of Relief Society ( ឆ្នាំ 2011 ) 
ទំព័រ 36–37 ។

 5. ចច អ័លឡបរេមីត ្ររេ្មមីធ ក្នុង Daughters in My Kingdom,  
ទំព័រ 77 ។

សូមពិចារណាពបីចំណុចដៃរះ

1.ង្ើ ការ អធិស្ឋាន អារ ែឹកោំ ងយើរ ឲ្យ កាលាយ ជា 

ឧបករណ៍  ងៅ ក្ននុរ ្ពះ្សដ របស់ ្ពះអមាចស់ រាន 

ងោយ រងបៀប ណា ?

2.ង្ើ ការ បង្មើ ែល់ អ្នក ែនទ អារ ជួយ ងយើរ ឲ្យ រកសា 

ងសរកដី សញ្ញា របស់ ងយើរ រាន ងោយ រងបៀប ណា ?
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ងៅ
 ថថងៃ អាទិត្យ មួយ ពី មុន ការ សបជុំ ស្សកាម៉ង់ 

បរេមី្រសេព បាន ឡ�ើរ មក រក ខ្នុំ ឡហើយ ្រួរ ថា  

« ឡតើ អ្ក អាច ជួយ សប្រិទ្ធពរ ស្សកាម៉ង់ បាន ឡទ ? » 

ខ្នុំ បាន និយយ ថា ពិត ជា បាន ។

ខ្នុំ ឡ�ើរ ឡៅ រក ឡ្រៀវឡៅ ទំនុក តឡមកេើង រប្រ់ ខ្នុំ រួច 

ឡហើយ បាន ោង ថ� រប្រ់ ខ្នុំ ពីមុន ចរូល ឡៅ អង្គនុយ 

ឡៅ ឯ តុ ស្សកាម៉ង់ ។ ខ្នុំ បាន ឡបើក ឡ្រៀវឡៅ ទំនុក 

តឡមកេើង រប្រ់ ខ្នុំ ឡហើយ ទំនុក តឡមកេើង �ំបរូង ដ�ល ខ្នុំ ឡបើក 

ចំ េឺ បទ « ខ្នុំ ឆងៃល់យ៉ាងអស្ចារ្យ » (ទំនុក�ំឡកើងសពោះ  

និង ចឡសមៀងកុរារាកុរារ ីទំព័រ 22). ការ សបជុំ ពុំ ទាន់ 

ចាប់ឡផ្ើម ឡៅ ឡ�ើយ �រូឡច្ោះ ខ្នុំ ក៏ ចាប់ឡផ្ើម អាន ឃ្លា ទី 

មួយ ៖ « ខ្នុំ ឆងៃល់ យ៉ាង អស្ចារ្យ នរូវ ក្ីឡ្រ្ហ៍ សពោះសេី្រ្ ឲ្យ 

ខ្នុំ » ។ រំឡពច ឡនាោះ អារម្មណ៍ ថន ឡ្រចក្ី ស្រឡាញ់ មួយ 

�៏ សជាលឡសរៅ បាន �ក់ ឡៅ ក្នុង ចិតតេ ខ្នុំ ។

កាល ពី យប់ មសេិល ខ្នុំ បាន អាន សពោះេម្ីរ បរេមីប ្រ្ីពី 

សោចុង ឡសកាយ ថន ឆ្ក ជីវិត រប្រ់ សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្—

ជា ដផ្ក ដ�ល ទាក់ទង នឹង អាហារ ថថងៃ ចុង ឡសកាយ ្រួន 

ដេតឡ្ររា៉ានី និង ការ ្រុេត  និង ការរ្រ់ ឡ�ើង វិញ 

រប្រ់ សទង់ ។ ខ្នុំ នឹក ស្រថម ពី សពោះឡយ្ររេរូវ សតរូវ បាន ឡេ ឡធ្វើ 

ទារុណកម្ម វាយ �ុំ ឡហើយ សបរាថចំអក ពី ្រំណាក់ 

អ្រ់ អ្ក ដ�ល បាន ឡធ្វើ ឃ្ត សទង់ ។ ខ្នុំ ក៏ បាន នឹក 

ស្រថម ផងដ�រ ឡពល សពោះឡយ្ររេរូវ ឡធ្វើ ពលិកម្ម ឡធ្វើ ឲ្យ ធួន 

រប្រ់ សទង់ ឡៅ ក្នុង ្រួន ដេតឡ្ររា៉ានី ខណៈ ដ�ល ពួក 

្រិ្រសេ រប្រ់ សទង់ បាន ឡ�ក លក់ ។

ខ្នុំ បាន �ឹង ថា ខ្នុំ នឹង សប្រិទ្ធពរ �ល់ នំបុ័ង និង ទឹក 

ដ�ល ជា តំណាង ឲ្យ សពោះកាយ និង សពោះ ឡោហិត រប្រ់ 

សទង់ ។ ស្សកាម៉ង់ អនុញ្ញាត ឲ្យ ឡយើង រំឭក ពី ឡ្រចក្ី 

្រញ្ញា ដ�ល ឡយើង បាន ឡធ្វើ ឡពល ឡយើង សជមុជ ទឹក េឺ 

ថា សតរូវ ចងចាំ សទង់ ជានិច្ច ឡោរព សពោះបញ្ញតតេិ រប្រ់ សទង់ 

សជាលឡសរៅ រប្រ់ សពោះអរាចា្រ់ រហរូត ឡធ្វើ ឲ្យ ខ្នុំ ទប់ ទឹក 

ដភ្ក មិន បាន ។ ខ្នុំ រាន អារម្មណ៍ �រូចជា ខ្នុំ ខ្វោះ ភាព 

្រក្ិ្រម ចំឡោោះ អ្វី ដ�ល សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ បាន ឡធ្វើ 

្រសរាប់ ខ្នុំ ។ ប៉ុដនតេ ខ្នុំ ក៏ រាន អារម្មណ៍ ថា ឡ្រចក្ី 

ស្រឡាញ់ រប្រ់ សទង់ ចំឡោោះ ខ្នុំ េឺ ល្អ ឥត ឡខាចាោះ ។ មិតតេ 

រានាក់ ្រុខ ចិតតេ លោះបង់ ជីវិត រប្រ់ ខ្លួន ្រសរាប់ មិតតេ រប្រ់ 

ោត់ ( ្ររូម ឡមើល យ៉រូហាន 15:13) ។ ឡៅ ឡពល 

ទំនុក តឡមកេើង ស្សកាម៉ង់ បាន ចាប់ ឡផ្ើម ខ្នុំ បាន ឡសកាក 

�រ ជាមួយ នឹង បងសបុ្រ រានាក់ ឡទៀត ឡ�ើម្ី ចាប់ឡផ្ើម ឡធ្វើ 

ពិធីការ ឡនាោះ ។

ឡយើង បាន ទាញ ឡបើក កសរាល ពណ៌-្រ �៏ ស្រ្រ់ 

មយើងនឈិយាយអំពដីម្ពះម្្ដីស្ទ

 ែងៃល់ យ៉ារ អស្ចរ្យ នូវ កដី ងស្ន្៍ ្ពះ្្រីស្ ឲ្យ ែ្នុំ
មដ្យមសស្លដីរា៉ាមអស្កាមេនមត

ឡហើយ ឡលើក ោក់ មក ឡលើ ខ្លួន ឡយើង នរូវ សពោះនាម រប្រ់ 

សទង់ ។

ឡៅ ឡពល ការសបជុំ ស្សកាម៉ង់ បាន ចាប់ ឡផ្ើម េំនិត 

ទាំងឡនោះ បាន �ក់ជាប់ក្នុង េំនិត រប្រ់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ រាន 

អារម្មណ៍ យ៉ាង អស្ចារ្យ ថា សពោះឡយ្ររេរូវ បាន រងទុក្ខ ត្ម 

រឡបៀប មួយ �៏ �ឺចាប់ ឡហើយ ហួ្រ និ្រសេ័យ ដ�ល 

ឡធ្វើ ឲ្យ ឡយើង មិន អាច យល់ បាន ។ រួច េំនិត ឡនាោះ បាន 

ឡកើត រាន ចំឡោោះ ខ្នុំ ថា សទង់ បាន ្ររេរូសទាំ ការ រងទុក្ខ 

ឡនាោះ ឡោយស្រ ឡ្រចក្ី ស្រឡាញ់ រប្រ់ សទង់ ចំឡោោះ 

ឡយើង—ចំឡោោះ ខ្នុំ ។

ខ្នុំ បាន ទទួល អារម្មណ៍ នរូវ ឡ្រចក្ី ស្រឡាញ់ �៏ 

បទពឈិមស្ធន៍ថនការលាងសរាអាតជដីវិតខ្ងវិញ្ញាណ

« ងែើម្ី ឲ្យ ស្្កាម៉ារ់ កាលាយ ជា បទពិងស្ធន៍ នន ការលារ សមាអា្ មួយ ខារ វិញ្ញាណ ជា ងរៀរ 

រល់ សរាដា្៍ ងយើរ ្្ូវ ងរៀបរំ ែលេយួន ងយើរ ពបី មុន ដពលងយើរ មក កាន់ ការ្បជុំ ស្្កាម៉ារ់ ។ 

ងយើរ ងធ្ើ ការណ៍ ងនះ ងោយ ការ ទុកងចាល នូវ កិរ្ការ និរ ការកមសាន្ត ្បចាំ ន្ងៃ របស់ ងយើរ 

ង្ើយ ទមាលាក់ ងចាល នូវ ្រំនិ្ និរ ការែ្ល់ខាវាយ ខារ ងលាកិយ ។ ងពល ងយើរ ងធ្ើ ែូងចានាះ 

ងយើរ ទុក កហនលេរ ក្ននុរ ្រំនិ្ និរ ែួររិ្្ត របស់ ងយើរ ស្មាប់ ្ពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។ . . .

« ងពល ងយើរ ង្រៀរ បទ ទំនុក ្ ងម្កើរ ក្ននុរ ពិធី ស្្កាម៉ារ់ រូលរួម ក្ននុរ ការអធិស្ឋាន ស្មាប់ ស្្កាម៉ារ់ ង្ើយ ទទួល 

ទាន ្ ំណារ នន ្ពះកាយ និរ ្ពះងលា្ិ្ ្ទរ់ ងោះ ងយើរ អធិស្ឋាន ហស្ររក ការ អ្់ងទាស រំងោះ អំងពើ រាប និរ 

ភាព ទន់ងែសាយ របស់ ងយើរ ។ ងយើរ ្រិ្ អំពី ការសនយា ហែល ងយើរ រាន ងធ្ើ និរ រកសា អំ�នុរ សរាដា្៍ មុន ង្ើយ ងធ្ើ 

ការតាំររិ្្ត ជាក់លាក់ ផាទាល់ែលេយួន ងែើម្ី ងធ្ើ តាម ្ពះអរគែ សងហងារាះ ក្ននុរ សរាដា្៍ បោទាប់ ងោះ ។

ដអលម�ើររ៉ូបឺត�ដីដហលក្នញងកូរ៉ុមថនពួកស្វកែប់ពដីរនាក់«Coming to Ourselves: The Sacrament, the Temple, and Sacrifice in 
Service»Liahona,ដខឧសភាឆ្នាំ2012ទំព័រ34។
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ស្អាត ដ�ល បាន សេប នំបុ័ង ឡ�ើង ។ ឡៅ ឡពល ខ្នុំ កាន់ នំបុ័ង ឡនាោះ   

ខ្នុំ បាន �ឹង ថា ខ្នុំ រាន ទំនួល ខុ្រ សតរូវ ឡ�ើម្ី ដហក នំបុ័ង ឡនាោះ ជា ដផ្ក 

មួយ ថន ពិធីការ ឡនោះ ប៉ុដនតេ ខ្នុំ បាន រាន ការ ស្ទាក់ឡ្រ្ើរ ។ នំបុ័ង ឡនាោះ 

តំណាង ឲ្យ សពោះកាយ ថន សពោះសេី្រ្ ។ ខ្នុំ បាន េិតពី ពួក កងទ័ព  

ដ�ល ឡធ្វើ បាប �ល់ សពោះអរាចា្រ់ ឡហើយ ខ្នុំ មិន ចង់ ដហក នំបុ័ង ឡនាោះ 

ឡ�ើយ ។ ឡៅ ឡពល ដហក បំដណក �ំបរូង ខ្នុំ បាន េិត ពី ការ �ឺចាប់ 

និ ង ភាព អារា៉ា្រ់ ដ�ល សពោះឡយ្ររេរូវ បាន ទទួល ពី មុន ការ ្រុេត 

រប្រ់ សទង់—មកុ� បនាលា ការ វាយ នឹង រំោត់ ការ រងទុក្ខ ។  

ទឹកដភ្ក រប្រ់ ខ្នុំ បាន ហរូរ ស្រក់ មក ឡលើ ថាពាល់ រប្រ់ ខ្នុំ ឡពល ខ្នុំ  

បាន ឡរៀបចំ នំបុ័ង ។

រួច ឡហើយ រាន េំនិតមួយ បាន ឡកើត ឡ�ើង ចំឡោោះ ខ្នុំ ថា 

សពឹតតេិការណ៍ �៏ �ឺ ចាប់ ឡហើយ អារា៉ា្រ់ ឡនោះ េឺ ជា ឡរឿង �៏ ចាំបាច់ ។ 

វា េឺ ជា ដផ្ក មួយ ថន ពលិកម្មធួន រប្រ់ សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ឡហើយ សទង់ 

បាន ឡធ្វើ ពលិកម្ម  ឡោយស្រ ដត ឡ្រចក្ី ស្រឡាញ់ រប្រ់ សទង់ ចំឡោោះ 

ខ្នុំ និង  ឡយើង រានាក់ៗ ។

ខ្នុំ បាន ចាប់ឡផ្ើម រាន អារម្មណ៍ នរូវ ឡ្រចក្ី ្រុខស្នតេ និង 

ឡ្រចក្ី អំណរ យ៉ាង ខាលាំង ។ ខ្នុំ បាន ដហក នំបុ័ង ជា ចំដណកៗ 

ឡហើយ ឡធ្វើ វា មួយៗឡោយ សបុងសបយ័ត្ ឡោយ �ឹង ថា អ្វី ដ�ល ខ្នុំ 

បាន កាន់ឡៅ ក្នុង ថ� នឹង សតរូវ បាន សប្រិទ្ធពរ ឡហើយ ឡធ្វើ ឲ្យ បរិ្រុទ្ធ 

្រសរាប់ ឡោលបំណង ពិឡ្រ្រ មួយ ឡហើយ ជា តំណាង នរូវ អ្វី មួយ 

ដ�ល រាន តថម្ អស្ចារ្យ បំផុត ។ ខ្នុំ រាន អារម្មណ៍ នរូវ ទំនួល ខុ្រ សតរូវ 

�៏ ធំ ឡៅ ក្នុង ការ ឡធ្វើ ពិធីការ ឡនោះ ឡ�ើម្ី ឲ្យ ្ររាជិក ឡៅ ក្នុង ការ 

សបជុំ ឡនោះអាច រំឭក ចាំ ពី ឡ្រចក្ី ្រញ្ញា ជាមួយ នឹង សពោះអរាចា្រ់ 

ឡហើយ ទទួល ពរជ័យ ថន �គ្វាយធួន ។

ឡៅ ឡពល ឡយើង បាន បញ្ចប់ ខ្នុំ បាន ឡ�ើញ ថា្រ 

ទាំងឡនាោះរាន ឡពញឡៅ ឡោយ បំដណក នំបុ័ង ។ ទិ�្ឋភាព ឡនាោះ 

រាន ភាព អស្ចារ្យ ឡហើយ បរិ្រុទ្ធ ។ ថ�េរូ រប្រ់ ខ្នុំឡោល ោក្យ 

អធិស្ឋាន ។ ខ្នុំ ពុំ ធាលាប់ រាន ការ យល់�ឹង យ៉ាង ចបា្រ់ នរូវ ឃ្លា 

« សបឡយជន៍ ឲ្យ ពួកឡេ អាច ទទួល ទាន ឡោយ នរូវ ការ ចងចាំ 

�ល់ សពោះកាយ ថន សពោះរាជ បុសត្ រប្រ់ សពោះអង្គ » (េ. និង ្រ. 

20:77) ។

ឡៅ ឡពល ខ្នុំ ទទួល ទាន នំបុ័ង ខ្នុំ ទទួល អារម្មណ៍ នរូវ ឡ្រចក្ី 

ស្រឡាញ់ រប្រ់ សពោះអរាចា្រ់ ជាថ្មី ម្ង ឡទៀត ។ ខ្នុំ រាន អារម្មណ៍ 

�ឹង នរូវការ ការោរ ចិតតេ រាបស្ និង ការ ត្ំងចិតតេ ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ នរូវ 

អ្វី ដ�ល សតឹមសតរូវ ។ ខ្នុំ ចង់ សតួត ពិនិត្យ ពី ជីវិត រប្រ់ ខ្នុំ ឡហើយ 

ដសបចិតតេ នរូវ រាល់ អ្វី ដ�ល ខ្នុំ បាន ឡធ្វើ ខុ្រ ។

ខ្នុំ រាន អំណរ េុណ ចំឡោោះ សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ចំឡោោះ ឡ្រចក្ី 

ស្រឡាញ់ រប្រ់ សទង់ ចំឡោោះ ខ្នុំ។ ខ្នុំ រាន អំណរ េុណ ថា ឡយើង 

អាច ទទួល ពរជ័យ ថន �គ្វាយធួន រប្រ់ សទង់ ៖ ឡោយ ទទួល 

បាន ការ អត់ ឡទា្រ ពី អំឡពើ បាប រប្រ់ ឡយើង ឡហើយ រាន ឱកា្រ 

សត�ប់ ឡៅ រក សពោះវរបិត្្រួេ៌ រប្រ់ ឡយើង វិញ ។ ◼

អ្កនិេន្ធរស់ពៅក្នុងទីទ្កុងមុិកស៊ីកូទ្បពទសមុិកស៊ីកូCH
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សំណួរមែើម្ដីពឈិចារណា៖

ង្ើ ែ្នុំ អារ ងធ្ើ អ្ី ែលេះ ងៅ ក្ននុរ សរាដា្៍ 

ងនះ ងែើម្ី ងរៀបរំ ែលេយួន ឲ្យ រាន ្បងសើរ 

ងែើម្ី ទទួល ទាន ស្្កាម៉ារ់ ? 

ង្ើ ែ្នុំ ្រិ្ ពី អ្ី ែលេះ ងៅ ក្ននុរ ងពល 

ស្្កាម៉ារ់ ? ង្ើ ែ្នុំ ទទួល អារម្មណ៍ 

ពី ការអ្់ ងទាស ង្ើយ ទទួល រាន 

ការ បំផុស ្រំនិ្ ងពល ែ្នុំ ទទួល ទាន 

ស្្កាម៉ារ់ ហែរ ឬ ងទ ?
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ែ្នុ ំបាន និយយ នឹង មិតតេ រានាក់ ្រ្ីពី ពរជ័យ ថន ការ 

ឡរៀបអាោហ៍ពិោហ៍ ឡៅ ក្នុង សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ ។ 

ខ្នុំ បាន និយយ ឡលង ថា ខ្នុំ អាច េិត ឡ�ើញ ដត 

ពរជ័យបនតេិចបនតេលួច ខ្ោះ ប៉ុឡណាណោះ ប៉ុដនតេ ខ្នុំ អាច េិត 

ឡ�ើញ នរូវ ឧប្រេ្គ ជា ឡសចើន ។ ោត់ បាន ឡោល 

ថា « ដមនឡហើយ សបដហលជាឡរឿង ទាំងឡនាោះជា 

ពរជ័យ ! »

ខ្នុំ បាន �ឹង ថា ោត់ និយយ សតរូវ ។

ការ ផសារភាជាប់ ឡៅ ក្នុង សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ បាន សបទាន 

ពរ �ល់ ខ្នុំ ជាមួយ នឹង ទ្រសេនវិ្រ័យ អ្រ់ កល្ ជានិច្ច 

្រ្ីអំ ពី អាោហ៍ពិោហ៍ និង សេួស្រ ។ ឡ្រចកតេី ្រញ្ញា 

ថន សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ រប្រ់ ខ្នុំ បាន កាលាយ ជា « កញ្ចក់ ឆ្នុោះ 

បញ្ចាំង » ដ�ល ស្វាមី រប្រ់ ខ្នុំ និង ខ្នុំ ដតង ឡសបើ ឡ�ើម្ី 

ឡមើល ពី ជឡសមើ្រ នានា ឡៅ ចំឡោោះ មុខ ឡយើង ឡទាោះជា 

ឡយើង ជា េរូស្វាមី ភរិយ វ័យ ឡក្មង ឡទើប ឡរៀបការ ឡថាមងថ្មី 

ក៏ ឡោយ ។

ទសសេនវិស័យអស់កល្ជានឈិច្ច

ឡយើង បាន ចាប់ឡផ្ើម អាោហ៍ ពិោហ៍ រប្រ់ ឡយើង 

ជាមួយ នឹង ទ្រសេនវិ្រ័យ អ្រ់កល្ ជានិច្ច មួយ 

ឡហើយ ឡយើង រាន អារម្មណ៍ ថា វា រាន ន័យ ថា ឡយើង 

មិន េួរ ពនយារ ឡពល ឬ កំណត់ ចំនួន ករូនឡៅ ដ�ល កំពុង 

រង់ចាំ មក ឡកើត ឡៅ ក្នុង សេួស្រ រប្រ់ ឡយើង ឡ�ើយ ។ 

ស្វាមី រប្រ់ខ្នុំ បាន បនតេ ការ ្រិកសា រប្រ់ ោត់ ( ថានាក់ 

បរិញ្ញាបសត ) ខណៈ ដ�ល សេួស្រ រប្រ់ ឡយើង បាន 

រីក ចឡសមើន ។ លុោះ �ល់ ឡពល ោត់ ចរូល ឡធ្វើ ការ ឡពញ 

ឡរា៉ាង ឡនាោះ ឡយើង រាន ករូន សបាំ នាក់ ។ ខ្នុំ បាន បនតេ ការ 

្រិកសា ឡសរៅ ឡរា៉ាង រប្រ់ ខ្នុំ ឡ�ើម្ី ខ្នុំ អាច ឡមើលដថ ករូនៗ 

រប្រ់ ខ្នុំ ឡៅ ផ្ោះ ។ ខ្នុំ បាន សកឡ�ក ឡមើល ឡៅ ប៉ុនាមន ឆ្នាំ 

មុន ឡនាោះ ឡោយ រីករាយ ឡស្មន្រសេ ។ វា ជា ឡពល �៏ 

អស្ចារ្យ ! ឡយើង បាន រ្រ់ឡៅ ក្នុង ផ្ោះ តរូច មួយ ឡោយ 

រាន ករូន ពីរ នាក់ រាន អាយុ ឡសកាម  15 ដខ ឡយើង រ្រ់ឡៅ 

ឡោយ សបាក់ ឧបត្ថម្ភ ្រសរាប់ និ្រសេិត បនតេិច បនតេលួច រប្រ់ 

ឡយើង ឡហើយ ហរូប អាហារ ស្ច់ឡោ ចិសញ្ចាំ ជា ឡសចើន 

( ដហមឡបរេមីរហ្គឺ ) ។

ខ្នុំ េិត ពី ឆ្នាំ ទាំងឡនាោះ ថា ជា ឆ្នាំ ថន ការ សតួ្រសត្យ 

រប្រ់ ឡយើង—ឡយើង បាន ឆ្ង កាត់ « ទីវាល » ថន 

ការ ្រិកសា ការ ចាប់ ឡផ្ើម សេួស្រ និង ការ រ្រ់ ឡៅ 

ឡោយ រាន ធនធាន ហិរញ្ញវត្ថនុ រាន កំណត់ ។ ខ្នុំ រាន 

អារម្មណ៍ �រូចោនា—ប៉ុដនតេ វា តិចតួច ប៉ុឡណាណោះ — ឡៅ 

នឹង អ្វី ដ�ល អ្ក រ្រ់រាន រាន ជីវិត ដត រានាក់  ឡៅ ក្នុង សកុម 

រឡទោះ រុញ រា៉ាទីន បាន ដថ្ង ពី �ំឡណើរ រប្រ់ ពួកឡេ ថា ៖ « 

ឡយើង សេប់ោនា បាន ឆ្ង កាត់ ជាមួយ នឹង ចំឡណោះ �ឹង �៏ 

ពិត ថា សពោះ រាន សពជន្ម រ្រ់ ត្ិត ឡយើង បាន ស្រល់ សទង់ 

ឡៅ ក្នុង សោ �៏ លំបាក រប្រ់ ឡយើង » ។  1

ឡៅ ក្នុង ទ្រសេនៈ ថន ឡោកិយ ឡនោះ អ្វី ដ�ល ឡយើង 

ម្ហដ្ឋាននឈិងម្កុមម្្ួស្ររបស់មយើង

ឧបស្រគែ ទាំរឡាយ ្រឺជា ពរជ័យ
មដ្យរា៉ដជលហារីសឈិន

អ្វបី ដ�ល ខ្ញំ បាន េិ្ ថា ជា ឧបសេ្គ ចំដពាះ អាពា�៌ពិពា�៌ ក្ញង 

តពះវិហារ បរិសុទ្ ផ្ញយ ដៅ វិញ  បាន កាលាយ ដៅ ជា ពរជ័យ 

�៏ អសាចារ្យ ។

បាន ឡសជើ្រឡរើ្រ ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ ឡៅ ក្នុង បណាតា ឆ្នាំ �ំបរូង ទាំង 

ប៉ុនាមន  ថន អាោហ៍ពិោហ៍ េឺ ជា ឡរឿង �៏ ចដម្ក ។ ការ 

ពនយារ ឡពល ការ បញ្ចប់ ការ្រិកសា រប្រ់ ខ្នុំ ឡ�ើម្ី រាន 

ករូន ឡោយ រ្រ់ឡៅ ឡលើ សបាក់ចំណូល ដត រានាក់ និង ការ 

លោះបង់ នរូវ ឡសេឿង សបណិតៗ មួយ ចំនួន  ទំនង ឡមើល ឡៅ 

ជា ឡរឿង មួយ �៏ ឆកេលួត លីោ ។ ប៉ុដនតេ សពោះអរាចា្រ់ បាន រាន 

បន្លូល សបាប់ ឡៅ ឡអស្យ ថា ៖

« សពោះឡយហរូវា៉ សទង់ រាន បន្លូល ថា េំនិត ឡយើង មិន 

ដមន �រូច ជា េំនិត រប្រ់ អ្ក រាល់ ោនា ឡទ ឯ ផ្លូវ រប្រ់ អ្ក 

រាល់ ោនា ក៏ មិន ដមន ជា ផ្លូវ រប្រ់ ឡយើង ដ�រ ។

« ត្ិត ដ�ល ថផ្ ឡម� ខ្្រ់ ជាង ដផន �ី យ៉ាង ណា  

ឡនាោះអ្រ់ ទាំង ផ្លូវ រប្រ់ ឡយើង ខ្្រ់ ជាង ផ្លូវ រប្រ់ អ្ក  

ឡហើយ េំនិត រប្រ់ ឡយើង ក៏ ខ្្រ់ ជាង េំនិត រប្រ់ អ្ក 

រាល់ ោនា យ៉ាង ឡនាោះ ដ�រ » (ឡអស្យ 55:8–9 ) ។

ការ លោះបង់ ឡោលឡៅ ខាង ឡោកិយ   ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ ត្ម 

សពោះទ័យ រប្រ់ សពោះវរបិត្ ្រួេ៌ ្រសរាប់ សេួស្រ រប្រ់  

ឡយើង បាន កាលាយ ឡៅ ជា ពរជ័យ មួយ �៏ រាបស្ ឡៅ ក្នុង 

ជីវិត រប្រ់ ឡយើង ។

ការម្បឈមមុខនឹងឧបស្្គរួមគ្នា

ឡយើង អាន ឡៅ ក្នុង ឡោលលទ្ធិ និង ឡ្រចកតេី ្រញ្ញា 

ថា អ្រ់ អ្ក ដ�ល « យល់ សពម ឡោរព ត្ម ឡ្រចក្ី 

្រញ្ញា រប្រ់ ខ្លួន ឡោយ ការ បរូជា. . . សតរូវបាន ទទួល 

ឡោយ [ សពោះអរាចា្រ់ ] ឡហើយ ។

« ត្ិត ឡយើង ជា សពោះអរាចា្រ់ នឹង បណាតាល ឲ្យ ពួកឡេ 

បឡងកេើត ឡ�ើង នរូវ សេប់ ឡ�ើម ឡ�ើ ដ�ល រាន ដផ្ ណា ដ�ល 

បាន ោំ ឡៅ ឡលើ �ី ល្អ េឺ ឡៅ ដក្រ ្រ្ឹង ្រុទ្ធស្ធ ឡ�ើម្ី 

ឲ្យ បឡងកេើត បាន ដផ្ វិឡ្រ្រ ជា ឡសចើន » (េ. និង ្រ. 

97:8–9) ។ ករូន ទាំង សបាំ រប្រ់ ឡយើង េឺ ជា ផល ដផ្ �៏ 

វិឡ្រ្រ រប្រ់ ឡយើង ។ ពួកឡេ ពិតជា ពរជ័យ �៏ ធំឡធង 

បំផុត រប្រ់ ឡយើង ។

លុោះ ឡពល ឡវោ ជាឡសចើន ឆ្នាំ បាន កន្ង ផុត ឡៅ 

អាោ្៍ពិោ្៍ ោំ មក នូវ ទំនួល ែុស ្្ូវ ែ៏ សំខាន់ 

បំផុ្ —និរ ្ោ ែ៏ រីករយ បំផុ្ មួយ រំនួន ស្មាប់ 

ជីវិ្ ។ ងយើរ ររ់ ឮ ពី ្ោ ែ៏ រីករយ ហែល អ្នក មាន ងៅ ក្ននុរ 

អាោ្៍ពិោ្៍ របស់ អ្នក ។ សូម ហរកចាយ ែំងណើរ ងរឿរ 

របស់ អ្នក ងៅ liahona. lds. org ( សូម រុរ «Submit 
Your Work») ឬ តាមរយៈ អ៊ីហម៉ាល ងៅកាន ់liahona@
ldschurch.org ។
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ស្វាមី ខ្នុំ និង ខ្នុំ បាន សប�ម មុខ នឹង ឧប្រេ្គ ជា 

ឡសចើន ឡៅ ក្នុង ជីវិត អាោហ៍ពិោហ៍ រប្រ់ ឡយើង ឡហើយ 

ឡោយ េិត ពី អតីតកាល ខ្នុំ អាច និយយ ឡោយ ឡស្មោះ 

ថា ខ្នុំ រាន អំណរេុណ ចំឡោោះ បញ្ហាទាំង ឡនាោះ ។  

សពោះអរាចា្រ់ សបទាន ពរ ឡយើង ជាមួយ នឹង ការស្កល្ង 

ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ ឲ្យ ឡយើង បាន សបឡ្រើរ ឡ�ើង ក្នុង នាម ជា បុេ្គល 

រានាក់ៗ និង ឡ�ើម្ី ជួយ ឡយើង ឲ្យ គ្ក ឡៅរក សទង់ និង 

ថ�េរូ រប្រ់ ឡយើង ។

អាោហ៌ពិោហ៌ ក្នុង សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ េឺ ជា ឡ្រចកតេី 

្រញ្ញា ថន ភាពតឡមកេើង ឡ�ើង �៏ អស្ចារ្យ ។ ឡៅ ឡពល 

ឡ្រចកតេី ្រញ្ញា ឡនោះ សតរូវ បាន ឡេ រកសា វា �ឹកនាំ ឡៅ រក 

កសមិត �៏ ខ្្រ់ បំផុត ឡៅ ក្នុង នេរ ឡ្រឡ�ស្ទាល ឬ ជីវិត 

�៏ ឡៅ អ្រ់ កល្ ជានិច្ច រាន ន័យ ថា ជា ការ រីកឡសចើន 

អ្រ់ កល្ ជានិច្ច ( ្ររូមឡមើល េ. និង ្រ. 131:1–

4) ។ ឡោយស្រ រគ្វាន់ �៏ អស្ចារ្យ ឡនោះ ឡយើង េួរ រំពឹង ទុក 

ឲ្យ អាោហ៌ពិោហ៌ ក្នុង សពោះ វិហារ បរិ្រុទ្ធ ពសងឹង ឡយើង 

ឡហើយ ផ្លា្រ់ប្លូរ និ្រសេ័យ រប្រ់ ឡយើង ។

ដអលឡឌើរ សបរេរូ្រ ្ររេមី ហាឡហ្វន ្ររាជិក ចរូល 

និវតតេន៍ ថន ពួក ចិត្រិប នាក់ បាន ដថ្ង ថា ៖ « ឡយើង 

សបដហល ជា ចាប់ឡផ្ើម ឡរៀបការ ឡ�ើម្ី រាន ភាព 

កក់ឡរៅតា ។ ប៉ុដនតេ ឡសកាយ មក បញ្ហា បាន ឡកើត រាន 

ឡ�ើង ។ សប្រិន ឡបើឡយើង ខិតខំ ពយាយម ឡោោះសស្យ 

វា ឡយើង នឹង មិន ្រុខស្រួល ជានិច្ច ឡនាោះ ឡទ ប៉ុដនតេ ឡយើង 

នឹង រីកចឡសមើន ។ ឡៅ ទីបំផុត ឡយើង នឹង ពុំ ដមន សោន់ដត 

ឡរៀបការ ្រសរាប់ ភាព កក់ឡរៅតា ឡនាោះ ឡទ ប៉ុដនតេ ្រសរាប់ 

ឡ្រចក្ី អំណរ » ។ 2ការ ឡោោះសស្យ បញ្ហា រប្រ់ ឡយើង 

រួមោនា ពុំ ដមន ជាភាព្រុខ ស្រួល ជានិច្ច ឡនាោះឡទ ប៉ុដនតេ វា 

ពិត ជា នាំ មក ឲ្យ ឡយើង រាន នរូវ ឡ្រចក្ី អំណរ ។

ការខឈិតខំនឈិងមសចក្ដីអំណរ

ការ ឡធ្វើ ជា រាដាយ រានាក់ េឺជា កិច្ចការ �៏ លំបាក បំផុត 

ដ�ល ខ្នុំ ពុំ ធាលាប់ សទសទង់ ពី មុន មក ។ ពី មុន ឡពល រាន 

ករូន ខ្នុំ បាន េិត ថា ភាព ជា រាដាយ ភាេ ឡសចើន ដត ពុំ 

ដមន ជានិច្ច កាល ឡនាោះឡទ ជា កិច្ចការ ដ�ល ឡោរឡពញ 

ឡោយ ឡ្រចក្ី អំណរ —ដ�ល រាន ការ លំបាក ដត 

បនតេិចបនតេលួច ប៉ុឡណាណោះ ។ ប៉ុដនតេ ខ្នុំ បាន �ឹង ថា វា េឺជា ឡរឿង 

ផ្នុយ ស្រ�ោះ ។ ឡោយស្រ ភាព ជា ថ�េរូ អ្រ់ កល្ 

ជានិច្ច ជាមួយ នឹង ស្វាមី រប្រ់ ខ្នុំ ភាព ជា រាដាយ និង 

អាោហ៍ពិោហ៍ បាន កាលាយ ជា កដន្ង �ក ពិឡស្ធន៍ 

មួយ ្រសរាប់ ការ ដសបកាលាយ �រូចជា សពោះវរបិត្ ្រួេ៌ ។ 

ទំនួល ខុ្រ សតរូវ ថន ភាព ជា ឪពុករាដាយ ឡៅ ក្នុង ជីវិត ឡនោះ 

ស្រឡ�ៀង ោនា ឡៅនឹង កិច្ចការ និង សពោះរាជ បំណង រប្រ់ 

សពោះវរបិត្ ្រួេ៌ ឡយើង « ឡ�ើម្ី នាំ ឲ្យ រាន អតមភាព 

និង ជីវិត �៏ ឡៅ អ្រ់កល្ ជានិច្ច �ល់ មនុ្រសេ » ដ�រ 

(ម៉រូឡ្រ 1:39) ។ ការ ឡធ្វើ ជា ភរិយ  និង ជា រាដាយ រានាក់ 

តសមរូវ ឲ្យ រាន ភាពអត់ធ្មត់ ភាពរឹងរាំ និង ឡ្រចក្ី 

ស្រឡាញ់ ពី្រួោ៌ា ។ ការ ឡធ្វើ ជា រាដាយ រានាក់ កំពុង ជួយ 

ខ្នុំ ឲ្យ ដសបកាលាយ កាន់ដត �រូចជា សពោះទាំង និ្រសេ័យ បំណង 

សបាថានា និង លទ្ធភាព ។

ការ ផសារភាជាប់ ឡៅ ក្នុង សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ បាន សបទាន 

ពរ �ល់ ខ្នុំ  ត្ម រឡបៀប ដ�ល ខ្នុំ ពុំ ធាលាប់ រំពឹង ទុក ។ វា 

ជាសបភព ថនភាព រឹងរាំ ចំឡោោះ ខ្នុំ និង ជា ្រ្ថិរភាព �ល់ 

ករូន ឡៅ រប្រ់ ខ្នុំ ។ វា េឺ ជា តំណ ចង ភាជាប់ មួយ ឡៅ នឹង 

�រូនត្ រប្រ់ ខ្នុំ ឡហើយ សបទាន ពរ �ល់ ពួកោត់ ឡពលខ្នុំ 

ឡធ្វើ កិច្ចការ សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ ្រសរាប់ ពួក ោត់ ។ 

អាោហ៌ពិោហ៌ ក្នុង សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ រប្រ់ ខ្នុំ េឺ រាន 

តថម្ ្រម នឹង ការ លោះបង់ សេប់ យ៉ាង ឡហើយ ខ្នុំ �ឹង ថា វា 

នាំ មក នរូវ ពរជ័យ �៏ ធំឡធង ។ ◼

អ្កនិេន្ធរស់ពៅទ្បពទសនូតវលពសឡង់។

កំណត់ចំណាំ

 1. ឡ្ហ្វន្ររេមី្រ ឡវបឡ្រ្ើរ ក្នុង អត្ថបទ វិោលាម អ័រ ផមឡមុើរ 
«Pioneers of Southern Utah» The Instructor,  
ដខ ឧ្រភា ឆ្នាំ 1944 ទំព័រ 217–18 ។

 2. សបរេរូ្រ ្ររេមី ហាឡហ្វន CCCCCCCC CCCCCC: CCCCCCCC CCC 
CCC CCC CC CCCCC CCCC ( ឆ្នាំ 2005 ) ទំព័រ 13 ។
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មាដាយ រប្រ់ ខ្នុំ ហាន់ណា ឡោយ ោមន ករូន ក៏ បាន 

ឡៅ សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ អធិស្ឋាន ្រុំ ករូន សបុ្រ មួយ 

ឡោយ្រចាចា ថា នឹង ថាវាយ ោត់ �ល់ សពោះអរាចា្រ់ ។ 

សពោះបាន ឡឆ្ើយ �ល់ ការ អធិស្ឋាន រប្រ់ ោត់ ឡហើយ 

ោត់ ក៏ ឡកើត បាន ររូប ខ្នុំ មក ។ កាល ខ្នុំ ឡៅ ឡក្មង  ោត់ 

បាន នាំ ខ្នុំ ឡៅ សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ ឡ�ើម្ី បឡសមើ សទង់ ។ ឡៅ 

ទីឡនាោះ រាន អាចារ្យ ឡ្មោះ ឡអលី បាន ឡមើល ដថ ឡហើយ 

បឡសងៀន �ល់ ខ្នុំ ។ 2

កាល ពី ឡក្មង  រាន យប់ មួយ ខ្នុំ បាន ឮ ្រំឡ�ង 

ដស្រក ឡៅ ឡ្មោះ ខ្នុំ ។ ឡលើក ទីបី ខ្នុំ ក៏ បាន ឡៅ រក 

ឡអលី ប៉ុដនតេ ោត់ មិន បាន ឡៅ ខ្នុំ ឡទ ។ ោត់ បាន ដថ្ង 

ថា សពោះអរាចា្រ់ កំពុង ឡៅ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ បាន ឡធ្វើ ត្ម ការ 

ទរូនាមន រប្រ់ ឡអលី ឡពល ខ្នុំ ឮ ឡ្មោះ ខ្នុំ ជា ឡលើក ទីបួន 

ឡហើយ ក៏ ឡឆ្ើយ តប ថា « ្ររូម សទង់ រាន បន្លូល មក ចុោះ 

ត្ិត ទរូលបង្គំ ជា អ្ក បឡសមើ សទង់ សបុង ស្ដាប់ ឡហើយ » ។ 3 

សពោះអរាចា្រ់ បាន រាន បន្លូល មក កាន់ ខ្នុំ ឡហើយ ឡពល 

ខ្នុំ ធំ �ឹង ក្ី ឡ�ើង ឡនាោះ សទង់ េង់ ឡៅ នឹង ខ្នុំ ។ សទង់ បាន 

ឡៅ ខ្នុំ ឡធ្វើ ជា ពយាការី រប្រ់ សទង់ ។

ឡពល ខ្នុំ រាន វ័យ ចំណា្រ់ ខ្នុំ បាន ដតងត្ំង 

ពួក សបុ្រ រប្រ់ ខ្នុំ ឲ្យ ឡធ្វើ ជា ឡៅសកម ឡលើ ស្្រន៍ 

អរេមីសស្ដអល ។ ពួក ករូនសបុ្រ រប្រ់ ខ្នុំ រាន ចិតតេ ទុច្ចរិត 

�រូឡច្ោះពួក ចា្រ់ សពឹទាធាចារ្យ ថន អរេមីសស្ដអល ក៏ ឡ្រ្ើ្រុំ ឲ្យ 

រាន ឡ្រ្ច មួយ អង្គ ។ ខ្នុំ បាន សពរាន �ល់ សបជាជន 

ពី ឡសោោះថានាក់ ថន ការ រាន ឡ្រ្ច ប៉ុដនតេ ពួកឡេ ឡៅ ដត រាន 

ចិតតេ រានៈ ។ សពោះអរាចា្រ់ បាន បញ្ជា ថា ខ្នុំ េួរ « ស្ដាប់ 

ត្ម ោក្យ ឡេ » ។ 4

សពោះអរាចា្រ់ បាន បញ្លូន ្ររូល មក ឲ្យ ខ្នុំ— 

« ដ�ល រាន ររូប ឡឆ្ម ល្អណា្រ់ » 5—ឡហើយ ខ្នុំ 

បាន ចាក់ ឡសបង ត្ំង ោត់ ជា «អ្ក សេប់សេង ឡលើ ពួក 

អរេមីសស្ដអល » ។ 6 ោត់ បាន កាលាយ ឡៅ ជា ឡ្រតេច រប្រ់ 

ពួកឡេ ។ បុ៉ដនតេ ឡៅ ឡពល សពោះអរាចា្រ់ បញ្ជា ្ររូល ឲ្យ 

បំផ្លាញ ពួកស្្រន៍ អារា៉ាឡលក និង អ្វីទាំង អ្រ់ ដ�ល 

ពួកឡេ រាន  ឡនាោះ ោត់ មិន បាន ឡោរព ត្ម ឡទ ។ ោត់ 

បាន ទុក ្រត្វ រប្រ់ ពួក អារា៉ាឡលក ឡហើយ ថាវាយ វា ជា 

ការបរូជា ។ ខ្នុំ បាន បឡសងៀន ្ររូល ថា « ស្ដាប់ បគ្រប់ 

ឡនាោះ វិឡ្រ្រ ឡលើ្រ ជាង យញ្ញ បរូជា ឡហើយ ដ�ល ឡផ្ៀង 

សតឡចៀក ឡនាោះ ក៏ វិឡ្រ្រ ជា ខាលាញ់ ថន ឡចៀម ឡ្មល ឡៅ 

ឡទៀត » ។ 7

ឡោយ ស្រ ការ មិន ឡោរព ត្ម រប្រ់ ្ររូល 

សពោះអរាចា្រ់ បាន បញ្ជា ខ្នុំ ឲ្យ ចាក់ ឡសបង ត្ំង ឡ្រតេច ថ្មី ឡៅ 

ស្ំយ៉ាូហអល

« បទពិដសាធន៍ របស់ ដក្មង តបុស សាំយរូដអល ដពល គា្់ បាន ដ្្ើយ ្ បនឹង ការ ដៅ របស់ តពះអមាចាស់ េឺ ជា ដរឿង បំផុស េំនិ្ 

�ល់ខ្ញំ យ៉ាង ខាលាំង » ។ —តបធាន ថរូមា៉ាស ដអស ម៉នសុន 1

ពួកពយាការី្ ម្ដីរសញ្ញាចាស់

ក្នុង ចំឡណាម ពួក ករូន សបុ្រ រប្រ់ អរេមីស្យ ។ អរេមីស្យ 

បាន ឲ្យ ករូន ច្ង បង្អ្រ់ ទាំងពីរ នាក់ រប្រ់ ោត់ ឡ�ើរ 

ឡៅ មុខ ខ្នុំ ប៉ុដនតេ សពោះអរាចា្រ់ មិន បាន ឡសជើ្រឡរើ្រ ពួកឡេ 

ឡទ ។ 8 សពោះអរាចា្រ់ បាន ឡបើក បគ្ហាញ �ល់ ខ្នុំ ថា ករូន 

សបុ្រ ឡៅ ឡ្មោះ ោវីឌ េួរ ឡធ្វើ ជា ឡ្រតេច ។ ត្ម មុខ 

រាត់ ឬ ររូបរាង ពួក បងសបុ្រ រប្រ់ ោវីឌ ទំនង ្រម ឡធ្វើ 

ជា ឡ្រតេច ជាង ប៉ុដនតេ សពោះអរាចា្រ់ បាន ឡសជើ្រឡរើ្រ ឡក្មង 

ឃ្វាល ឡចៀម រានាក់ ឡនោះ ឲ្យ �ឹកនាំ រាស្រតេ សទង់ ។  ខ្នុំ បាន 

ឡរៀន ពី បទពិឡស្ធន៍ ឡនោះ ថា « សពោះឡយហរូវា៉ សទង់ រាន 

បន្លូល ថា កុំ ឲ្យ ឡមើល ដត ឫក ោ ខាង ឡសរៅ ឬ កម្្រ់ ខ្លួន 

ឡនាោះ ឡ�ើយ ត្ិត ឡយើង មិន ទទួល អ្ក ឡនាោះ ឡទ ពីឡសោោះ 

សពោះ សទង់ មិន ទត ចំឡោោះ ឡ្រចក្ី ដ�ល មនុ្រសេ ឡោក 

ពិចារណា ឡមើល ឡទ » ។ 9 ◼
កំណត់ចំណាំ
 1. ថរូរា៉ា្រ ឡអ្រ ម៉ន្រុន « The Priesthood in Action » 

Ensign ដខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 1992 ទំព័រ 47 ។
 2. ្ររូម ឡមើលស្ំយ៉រូដអល ទី 1 1–2 ។ 
 3. ស្ំយ៉រូដអល ទី 1 3:10 ។
 4. ស្ំយ៉រូដអល ទី 1 8:22 ។
 5. ស្ំយ៉រូដអល ទី 1 9:2 ។
 6. ស្ំយ៉រូដអល ទី 1 9:16 ។
 7. ស្ំយ៉រូដអល ទី 1 15:22 ។
 8. ្ររូម ឡមើលស្ំយ៉រូដអល ទី 1 16:10 ។
 9. ស្ំយ៉រូដអលទី 1 16:7 ។
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តាមរយៈការ បង់�គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ និង 

�គ្វាយ ឡផសេងៗ កុរារ អាច ឡរៀន ថា  សពោះអរាចា្រ់ 

រកសា ឡ្រចក្ី ្រនយា រប្រ់ សទង់ ។

ក្នុង អត្ថបទ ឡៅ ទំព័រ 60–61 ថន ឡលខ ឡនោះ 

ដអលឡឌើរ អាន់ថរូនី ឌី ឡភើេីន ថន ពួក ចិត្រិប នាក់ 

បាន ដថ្ង ពីរឡបៀប  ដ�ល ការ បង់ �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង 

�ប់ ពីមុន ចំណាយ សបាក់ កថសម រប្រ់ ឡោក កាល ពី ឡៅ 

ជា យុវវ័យ បាន បឡសងៀន ឡោក ឲ្យ ដបងដចក រវាង ការ 

ចង់បាន និង ឡ្រចក្ី សតរូវការ ។

ដអលឡឌើរ ឡភើេីន ដថ្ង ថា ឡៅ ឡពល ឡោក ឡោរព 

ត្ម បទបញ្ញតតេិ ឡនោះ « ឡ្រចកតេី ជំឡនឿ រប្រ់ ខ្នុំ កាន់ដត 

រឹងរាំ រួម ទាំង បំណង សបាថានា រប្រ់ ខ្នុំ  ឡ�ើម្ី ឡោរព 

ត្ម បទបញ្ញតតេិ ឡផសេង ឡទៀត រប្រ់  [ សពោះអរាចា្រ់ ] 

ផងដ�រ » ។ ឡោក បាន អនុវតតេ ត្ម ឡោលការណ៍ 

មួយ ដ�ល បាន បឡសងៀន ឡៅ ក្នុងពែើម្ីក៉លាុំងនន

យុវជន៖ « ឥរិយបថ រប្រ់ អ្ក េឺ ជា ឡរឿង �៏ ្រំខាន់ ឡៅ 

ក្នុង ការ បង់ �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ ។ . . .ចរូរ បង់ វា 

ឡោយ ឡស្មោះ្រ្ម័សេ ជាមួយ នឹង �ួងចិតតេ ដ�ល ឡោរឡពញ 

ឡោយ អំណរេុណ » ([ ឆ្នាំ 2011 ] ទំព័រ 38) ។

មយាបល់ទាំងឡាយសម្រាប់បមម្ងៀនយុវវ័យ

•  ជា ឡរឿយៗ យុវវ័យ អាច ឡរៀន ពីេំររូ រប្រ់ មនុ្រសេ 

�ថទ ឡទៀត ។ ្ររូម ឡមើល « The Blessings 

of Tithing » (Liahona,ដខ មិនា ឆ្នាំ 

2013 ទំព័រ 26 ) ឡ�ើម្ី អាន ពី មនុ្រសេ សបាំ នាក់ 

ដ�ល បាន ទទួល ពរជ័យ ឡោយស្រ ពួកឡេ 

បាន បង់ �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ ។ ្ររូម 

ែងាវាយ មួយ ភា្រ ក្ននុរ ែប់ និរ ែងាវាយ ងផ្សរៗ

ការបមម្ងៀនដ�ើម្បីកម្លាំងនៃយុវជៃ

បទ្ម្ដីរស្ដីពដីម្បធានបទមនះ

ងលវីវិន័យ 27:30, 32

ងចាទិយកថា 26:12

ងនង្មា 10:38

មា៉ាឡា្រី 3:8, 10សូម ងមើល ផរ 

ហែរនីន្្ទី 3 24:8, 10

លូកា 18:12

អាលមា៉ា 13:15

 ងោលលទ្ធិ និរ ងសរកដី សញ្ញា 64:23, 

97:10–12, 119:3
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ពិភាកសា ពី រឡបៀប ដ�ល �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង 

�ប់ បាន សបទាន ពរ �ល់ សេួស្រ រប្រ់ អ្ក ។ 

អ្ក ក៏ អាច និយយ ពី រឡបៀប ដ�ល ដ�ល �គ្វាយ 

មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ និង  �គ្វាយ ឡផសេងៗ បាន 

សបទាន ពរ �ល់ ្ររាជិក ស្្រនាចសក សេប់ ររូប 

ផងដ�រ ។

•  ្ររូម ពិចារណា អាន រួម ោនា នរូវ ដផ្ក ្រ្ីពី �គ្វាយ 

មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ និង �គ្វាយ ឡផសេងៗ ឡៅ ក្នុង 

ពែើម្ីក៉លាុំងននយុវជន ( ទំព័រ 38–39 ) ។ 

អ្ក អាច ពិភាកសា ពី រឡបៀប ដ�ល ការ តមអាហារ 

និង �គ្វាយ តម អាហារ រាន ទំនាក់ទំនង នឹង 

ោនា និង ពី រឡបៀប ដ�ល សេួស្រ រប្រ់ អ្ក បង់ 

�គ្វាយ តម អាហារ ។

មយាបល់ទាំងឡាយមែើម្ដីបមម្ងៀនកូនមៅ

•  ្ររូម ពិចារណា ឡសបើ នរូវ បទបគ្ហាញ �រូចខាង 

ឡសកាម ឡនោះ ៖ ោក់ កាក់ 10 ឡៅ ឡលើ តុ ។ ្រួរ 

្ររាជិកសេួស្រ ថាឡតើ ពួកឡេ រាន អារម្មណ៍ 

ដបប ណា សប្រិន ឡបើ អ្ក និយយ ថា អ្ក នឹង 

ឲ្យ កាក់ សបាំបួន �ល់ ពួកឡេ ឡហើយ អ្ក ទុក 

កាក់ ដត មួយ ឡ�ើម្ី ជួយ ស្ថាបនា នេរ រប្រ់ 

សពោះអរាចា្រ់ ។ ឡតើ ពួកឡេ ្រុខចិតតេ ទទួល យក 

ការ ផ្ល់ ឲ្យ ឡនាោះ ដ�រ ឬ ឡទ ? បនាទាប់ មក អ្ក 

អាច ពន្យល់ ពី ឡរឿង ឡសបៀបឡធៀប ពី ស្ថានភាព ឡនោះ 

និង ចបាប់ �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ ។

•  អ្ក អាច ឡសបើ ដផ្ក « ្រសរាប់ កុរារ តរូចៗ » ឡៅ 

ក្នុង  Liahona, ដខ ្រីហា ឆ្នាំ 2011 ( ទំព័រ 

70–72 ) ដ�ល រួម រាន នរូវ បទពិឡស្ធន៍ ថន 

ជីវិត ពិត មួយ ដ�ល ឡក្មង សបុ្រ រានាក់ ឡរៀន ថា 

ការ បង់ �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ េឺ ជា ការ 

ឡសជើ្រឡរើ្រ មួយ �៏ ល្អ —ឡទាោះបី ជា ោត់ បាន 

បរិចាចាេ ដត សបាក់ មួយ កាក់ ក្ី ។ អ្ក ក៏ បំឡពញ 

្រកម្មភាព ដ�ល ោក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ករូនៗ 

រប្រ់ អ្ក ផងដ�រ ។ ◼

កុំតណេីមុននន Liahona អាចរកបានពៅពលើបណាដាញក្នុង

liahona.lds.org ។



14 លីអា្ូណា

រាល់ទ្បេ័ន្ធផសេេវផសាយតែល

ពទ្បើ៉ នឥទ្ធិេលមួយមកពលើ

អ្ក។ពែើទ្បេ័ន្ធផសេេវផសាយែ៏

ជពទ្មើសរបស់អ្កបានផ្ល់ជា

អែ្ថទ្បពោជន៍ការតាុំងចិែ្ត

និងការបុំផុសគុំនិែតែរឬពទ?
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ឡ�ើម្ី ឡជៀ្រវាង ពី ការ បាត់បង់ នរូវ ភាព ជា ថ�េរូ ថន សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ និង ការ 

បំផ្លាញ �ល់ វិញ្ញាណ រប្រ់ ឡយើង ឡនាោះ ឡយើង សតរូវ បាន ទរូនាមន មិន ឲ្យ « ចរូល រួម 

ឡមើល ឬ សប�លូក ឡៅ ក្នុង អ្វី ដ�ល អាសកក់ អ្រីលធម៌ ហឹងសា ឬ អា្រសោម ឡទាោះ 

ត្ម វិធី ណា មួយ ក៏ ឡោយ » ។ 2ប៉ុដនតេ ឡពល ខ្ោះ សបព័ន្ធ ផសេព្វផសាយ ដ�ល   ជា ោមន ឡរឿង 

អ្រីលធម៌  ក៏ អាច រាន ឡរឿង �៏ ឡសោោះថានាក់ ផងដ�រ ឡោយ អរូ្រទាញ ឡយើង ឡចញ ពី 

ឡោលបំណង រប្រ់ ឡយើង ឡៅ ក្នុង ជីវិត ។

ខណៈ ដ�ល ការ កមសានតេ ល្អ អាច ជួយ ឡយើង ឲ្យ រាន អារម្មណ៍ រីករាយ ឡនាោះ 

ការកមសានតេ ត្ម ទសមង់ ឡផសេង ឡទៀត អាច នាំ ឡយើង ឲ្យ រាន េំនិត ឡផ្្រផ្ដា្រ ។ ក្នុង 

ឡោលលទ្ធិ និង  ឡ្រចក្ី ្រញ្ញា សពោះអរាចា្រ់ បាន បញ្ជា ឡយើង ថា ៖ « ចរូរ �ប់ ពី 

្រម្ី អស្រឥត ការ ទាំងអ្រ់ រប្រ់ អ្ក ពី ្រំឡណើច 

ទាំងអ្រ់ ពី ឡ្រចកី្ ប៉ង សបាថានា �៏ ឡស្រើបសស្ល 

ទាំងអ្រ់ រប្រ់ អ្ក [ និង ] ពី ឡ្រចក្ី ឡឆ្មើង 

ថឆ្ម  និង េំនិត ឡផតេ្រផ្ដា្រ ទាំងអ្រ់ រប្រ់ អ្ក » 

( 88:121 ) ។ ការ កមសានតេ ខ្ោះ អរូ្រទាញ ឡយើង ឡចញ 

ពី ឡោលបំណង ថន ដផនការ ្រឡ្គ្រោះ ឡោយ បំឡពញ 

េំនិត រប្រ់ ឡយើង នរូវ អ្វី ដ�ល ដអលឡឌើរ ោល្ិន ឡអក 

អរូក ក្នុង ករូរ៉ុម ថន ពួក ស្វក �ប់ពីរ នាក់ បាន 

ឡរៀបរាប់ ថា ជា េំនិត ខ្ិល សចអរូ្រ និង ជា ឡរឿង ឥត 

សបឡយជន៍ ។ 3ការ កមសានតេ ឡផ្្រផ្ដា្រ ដបបឡនោះ អាច 

ឡធ្វើ ឲ្យ ឡយើង ជាប់ អនាទាក់ មួយយ៉ាងឆ្ប់ រហ័្រ ឡហើយ 

កាលាយ ជា « ការខ្វោះ ោរវភាព ឡោយ ឡចតនា ដ�ល ឡធ្វើ 

ឲ្យ ឡរឿង ពិ្រិ�្ឋ បាត់បង់ តថម្ ឡហើយ អាសកក់ ជាង ឡនោះ 

ឡទៀត វា បាន កាលាយ ជា ការ សបរាថ �ល់ ឡរឿង ពិ្រិ�្ឋ និង ោក្យ ត្មោះតិោះ ឡ�ៀល » ។ 4

មធ្វើជាភានាក់ង្ររានាក់ែ៏សកម្ម

ឡទាោះបី វា ជា ការ គ្យ ស្រួល ដ�ល អនុញ្ញាត ឲ្យ 

ការកមសានតេ ដ�ល ឡយើង ស្ដាប់ ឡមើល និង អាន ចរូល 

ឡៅ ក្នុង �ួងចិតតេ និង េំនិត រប្រ់ ឡយើង ឡោយ មិន បាន 

សតួត ពិនិត្យ ឡមើល ក្ី វា ជា ដផ្ក មួយ �៏្រំខាន់ ថន ជីវិត ឡ�ើម្ី ឡរៀន ឡធ្វើ ជា ភានាក់គ្រ—ឡ�ើម្ី 

ឡរៀន « ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ ្រកម្មភាព ឡោយ [ ខ្លួន ឯង ] ឡហើយ ពុំ ដមន ទទួល ្រកម្មភាព 

ឡទ » (នីថហ្វទី 2 2:26) ។ ដផ្ក ថន ការ កាលាយ ជា ភានាក់គ្រ �៏ ពិត រានាក់ េឺ ការ រាន ភាព 

្លា្រថវ ចំឡោោះ ការ កមសានតេ ដ�ល ឡយើង ឡសបើសបា្រ់ ។

ផ្នុយ ពី ការ ឡសបើ សបព័ន្ធ ផសេព្វផសាយ ្រសរាប់ ការ កមសានតេ ឡោយ ខ្វោះការ េិត ពិចារណា  

ឡនាោះ ឡយើង សតរូវ �ឹង ជា មុន ពី រយៈឡពល ដ�ល ឡយើង សតរូវ ចំណាយ ជាមួយ វា និង  

ស្រលិខិត អ្វី ខ្ោះ—ឡទាោះជា ឡរឿង ជាក់ចបា្រ់ ឬ បំដលង—វា នឹង ឡផ្ើ ឡចញ ឡៅ ។ 

រា៉យអិន ហរូម្រ៍ នាយក ថន សកុម សបព័ន្ធ ផសេព្វផសាយ ដផ្ក ឌីជីថល ឡៅ ស្កល 

វិទយាល័យ សពិកហាំ យ៉ង់ ពន្យល់ ថា ឡយើង សតរូវឡធ្វើ « ការ ឡសបើ បឡច្ចកវិទយា ឡោយ េិត 

ទុក ជា មុន » ឡហើយ ឡធ្វើ ការ ពិចារណា ឡោយ សបុងសបយ័ត្ ពី « រាល់ លទ្ធផល រប្រ់ 

មដ្យខ្មធើរីនមណលសឈិន

នៅ
 ឡពល ោនីដយ៉ល, ស្សោក់, ដមស្ក់  និង អ័ឡបឌ-ដនឡកា សតរូវ បាន 

នាំឡៅ ោល់ ឡ្រ្ច បរេរូឡក្ស្ ឡនាោះ ពួកឡេ សតរូវ បរិឡភាេ អាហារ  ឡហើយ ផឹក 

សស្ រប្រ់ ឡ្រ្ច ។ ប៉ុដនតេ ពួកឡេ បាន ្រឡសមច ចិតតេ បរិឡភាេ បដន្ ( ម្លូប 

ឡធ្វើ ពី សោប់ ធញ្ញជាតិ ) ឡហើយ ផឹកទឹក ជំនួ្រ វិញ ។ លុោះ 10 ថថងៃ ឡសកាយ មក  « មុខ 

ឡេ បាន ស្រ្រ់ ជាង ឡហើយ ឡេ រាន ស្ច់ ល្អ ជាង ពួក កឡរាលាោះៗ ដ�ល បរិឡភាេ អាហារ 

រប្រ់ ឡ្រ្ច ឡៅ ឡទៀត ។ . . .[ ឡហើយ ] សពោះ សទង់ សបទាន ឲ្យ ឡេ រាន តំរិោះ ឡហើយ ឲ្យ បាន 

ឡឆ្ៀវឆ្លាត ក្នុង សេប់ទាំង ចំឡណោះ និង សបាជាញា ៖ ឯ ោនីដយ៉ល ឡោក ក៏ រាន ឡយបល់ 

ក្នុង អ្រ់ ទាំង ការ ជាក់ដ្រ្ង និង ការ យល់្រប្ិ ផង » (ោនីដយ៉ល 1:15, 17) ។

ឡទាោះជាឡយើង ឡសបើ �ំឡណើរឡរឿង ឡនោះ ឡ�ើម្ី ចង្អនុលបគ្ហាញ ពី ឡោល ការណ៍ ្រំខាន់ 

្រ្ីពី ោក្យ ្រម្ី ថន សបាជាញា វាងថវ និង អាហារ ដ�ល 

ឡយើងបរិឡភាេេិែ ជាញឹក ញាប់ក្ី ប៉ុដនតេ វា ក៏បឡសងៀន 

ឡយើង ពី ឡោលការណ៍ ឡផសេង ឡទៀត ្រ្ីពី អ្វី ដ�ល ឡយើង 

ឡសបើសបា្រ់ពោយការពទ្បៀបព្ៀប ផងដ�រ ។ ឡនោះ 

រួម បញ្ចលូល ទាំង សបព័ន្ធ ផសេព្វផសាយ ដ�ល ឡយើង ឡសបើ 

្រសរាប់ ការ កមសានតេ—ជា អ្វីៗ ទាំងអ្រ់ រាប់ត្ំង ពី 

្រិល្ៈ ឡ្រៀវឡៅ របាំ និង ត្នតេី រហរូត �ល់ សបព័ន្ធ 

ផសេព្វផសាយ ខាង ឌីជីថល និង ខាង ្រង្គម ។ �រូចជា 

ោនីដយ៉ល និង មិតតេ រប្រ់ ោត់ បាន ឡធ្វើ ការ ្រឡសមច 

ចិតតេ មួយឡោយ ឡចតនា ឡ�ើម្ី ឡជៀ្រវាង ពី អាហារ 

ដ�ល ឥតសបឡយជន៍  ដ�ល មិន បាន ផ្ល់ ឲ្យ ពួកឡេ 

នរូវ ការ ចិញ្ចឹម បីបាច់ ដ�ល ពួកឡេ សតរូវការ—ឡហើយ 

អាច នឹង ឡធ្វើ ឲ្យ ពួកឡេ ដបក អារម្មណ៍ ពី ការ បំោក់ 

បំប៉ន  ឡៅ ក្នុង �ំណាក់ រប្រ់ ឡ្រ្ច—�រូឡច្ោះ ឡយើង សតរូវឡចោះ វិនិច្័យ ល្អ ឡៅ ក្នុង 

ឡសជើ្រឡរើ្រ ការ កមសានតេ ដ�ល ល្អ ( ្ររូម ឡមើល េ. និង ្រ. 25:10 ) ។

ឡយបល់ �រូច តឡៅ ឡនោះ អាច ជួយ ឡយើង ឲ្យ ឡសជើ្រឡរើ្រ ការ កមសានតេ ដ�ល រាន តថម្ 

្រក្ិ្រម នឹង ឡពលឡវោ រប្រ់ ឡយើង ឡៅ ក្នុង ជីវិត ស្កល្ង ឡនោះ ។

មជៀសវាង្ ំនឈិតម្្សផ្ដាស

ឡយើង គ្កឡៅរក ការកមសានតេ ឡ�ើម្ី រំស្យ ចិតតេ ពី 

កង្វល់ សបចាំ ថថងៃ ។ វា អាច ជា ឡពល ឡវោ មួយ ឡ�ើម្ី 

្រសរាក ឡហើយ ដចកចាយ ្រំឡណើច និង ការ ពិភាកសា 

ល្អ ជាមួយ នឹង សេួស្រ និង មិតតេភក្ិ ។ 1 ការ ឡធ្វើ ឲ្យ ចិតតេ ស្រ្រ់ ប្រ់ ដ�ល ឡយើង បាន 

ទទួល ពី ្រកម្មភាព ទាំងឡនោះ  ឡកើត ឡចញ មក ពី សពោះឡចស្ដា ថន សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ 

ដ�ល ផលដផ្ រប្រ់ សទង់ េឺ ជា « ឡ្រចក្ី ស្រឡាញ់ អំណរ អរ ឡមសតីភាព អត់ធ្មត់ 

្រុភាព ្រប្នុរ្រ ឡស្មោះសតង់ ្រ្លូតបរូត [ ឡហើយ ]  �ឹង ខានាត » (កាឡាទី 5:22–

23) ។ ឡ�ើម្ី រាន អារម្មណ៍ ស្រ្រ់ប្រ់ ជា ថ្មី បនាទាប់ពី ការ កមសានតេ រប្រ់ ឡយើង ឡយើង 

សតរូវ ឡសជើ្រ ការ កមសានតេ ដ�ល រកសា ឡយើង ឲ្យ គ្ក ឡៅរក ការ បំផុ្រ េំនិត និង សពោះឡចស្ដា 

ថន ការពយាបាល ពី សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ ។ររ
ោ
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វា » ។ 5ឡអមី ភីឡធើរ្រិន ឡជន្រិន សបធាន នាយកោឋាន មឡហាស្រព ្រិល្ៈ និង 

សបព័ន្ធ ផសេព្វផសាយ ឡៅ ស្កល វិទយាល័យសពិកហាំ យ៉ង់ បាន ដថ្ង ថា វា ជា ការ 

ចាំបាច់ ឡ�ើម្ី « ឡសជើ្រឡរើ្រ ចរូល រួម ចំដណក ឡៅ ក្នុង ការ ្រន្នា ក្នុង សបព័ន្ធ ផសេព្វផសាយ 

ដ�ល ្រកម្ម ឡហើយ ឡជៀ្រវាង ការ ឡសបើ សបព័ន្ធ ផសេព្វផសាយ ដ�ល អកម្ម » ។ 6

ចំណាយមពលមវលាមដ្យ្ លាសថវ

ដផ្ក ថន ការ ឡធ្វើ ជា ភានាក់គ្រ រានាក់ កាន់ដត ្រកម្ម  េឺ ជា ការឡចោះ 

េិត ទុក ជាមុន ចំឡោោះ ឡពល ឡវោ ដ�ល ឡយើង ចំណាយ ឡលើ ការ 

កមសានតេ ។ ឡោយឡសោោះដត រាន ជឡសមើ្រ ជា ឡសចើន មុខ ឡនាោះ វា 

គ្យ ឡ�ើម្ី ទឡសមតខ្លួនឡៅឡលើ « អ្វីៗ ដ�ល អ្ក បាន ឡ�ើញ �រូចជា ត្ម ស្រ អរេមីដម៉ល 

ទិន្ន័យ ព័ត៌រាន ថ្មី វីឡ�អរូ ឡលើ បណាតាញ និង ការ ជរូន �ំណឹង នានា » ។ 7 ប៉ុដនតេ ឡពល 

ឡយើង ឡធ្វើ �រូឡច្ោះ ឡយើង ខាត បង់  « ឡពលឡវោ ថនការ ស្កល្ង [ រប្រ់ ឡយើង ] » 

(នីថហ្វទី 2 9:27) ជាមួយ នឹង ្រកម្មភាព ដ�ល ឥត សបឡយជន៍ ដ�ល មិន បាន ជួយ 

ឲ្យ កាលាយ ជា អ្ក តំណាង រប្រ់ សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ �៏ រឹងរាំ ្លា្រថវ ឡហើយ រាន ចិតតេ 

្រប្នុរ្រ ឡ�ើយ ។

ជំនួ្រ ឲ្យ ការ ខាត ឡពល ឡពញ មួយ ោងាច ឡមើល វីឡ�អរូ កម្មវិធី ថ្មី ឬ ស្ថានភាព ថ្មី 

ឡយើង អាច ចំណាយ ឡពល ឡ�ើម្ី រីករាយ នឹង ការកមសានតេ  ដ�ល រាន អត្ថន័យ ដ�ល ឡធ្វើ 

ឲ្យ ឡយើង រាន អារម្មណ៍ស្រ្រ់ប្រ់ ជា ថ្មី ។ បងសបុ្រ ហរូម្រ៍ បាន ដថ្ង ថា « ្ររូម 

ឡធ្វើ ការ ឡសជើ្រឡរើ្រ ឡោយ េិត ពិចារណា ។ អ្ក ្រឡសមច ចិតតេ ពី អ្វី ឡពលណា និង 

រឡបៀប ដ�ល អ្ក នឹង ឡសបើ ឡសេឿង ឌីជីថល » ។ 8

មម្ជើសមរើសម្បព័ន្ធ្ សេព្វ្សាយដែលមលើកតមមកើង

ដផ្ក ្រំខាន់ មួយ ឡទៀត ថន ការ ឡសជើ្រឡរើ្រ �៏ សបុងសបយ័ត្ 

ចំឡោោះ ការ កមសានតេ រប្រ់ ឡយើង  េឺ ការ សបុងសបយ័ត្ ចំឡោោះ 

ស្រ ដ�ល សបព័ន្ធ ផសេព្វផសាយ នឹង ឡផ្ើ មក ។

រាល់ ទសមង់ ថន ការ កមសានតេ រាន ជាក់ ទាក់ទង នឹង អ្វី មួយ មិន ថា ស្រ រប្រ់ វាឡធ្វើ 

ឡ�ើង ឡោយ ឡចតនា  ឬ ក៏ អត់ ឡនាោះ ឡទ ។ ឧទាហរណ៍ ខណៈដ�ល កំពុង រីករាយ 

នឹង ដខសេ ភាពយនតេ ឬ ឡ្រៀវឡៅ មួយ ្ររូម ្រួរ ខ្លួន ឯង ថា ឡតើស្រ អ្វី ខ្ោះ ដ�ល វា បាន 

ផ្ល់ ឲ្យ អ្ក ត្ម រយៈ និមិតតេ ររូប  តួ អង្គ អត្ថបទ ចឡសមៀង និង ររូបភាព រប្រ់ វា ។ ឡតើ វា 

រាន តថម្ អ្វីខ្ោះ ? ឡតើ វា ោំសទ នរូវ ឥរិយបថ អ្វីខ្ោះ ? ្រំខាន់ ជាង ឡេ ឡតើ វា ជួយ អ្ក ឲ្យ 

េិត ឡហើយ រាន ោរវភាព �ល់ សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ដ�រ ឬ ឡទ ? ឡតើ វា ជួយ អ្ក ឲ្យ យល់ ពី 

ឡទវភាព រប្រ់ សទង់ ដ�រ ឬ ឡទ ? ឡតើ វា បឡសងៀន អ្ក នរូវ អ្វី មួយ ្រ្ីពី ការ លោះ បង់ ដ�រ ឡទ? ពី 

ឡ្រចក្ី ស្រឡាញ់ ឬ ? ពី ភាព មិន អត្មនិយម ឬ ឡទ? ឡតើ វា បាន ដថ្ង នរូវ អ្វី មួយ ្រ្ីពី 

ស្រៈ្រំខាន់ ថន សកុម សេួស្រ ឬ ពី បរិ្រុទ្ធភាព ថន អាោហ៍ពិោហ៍ ដ�រ ឡទ ? សប្រិន 

ឡបើ អ្ក អាចសបដមសបមរូលនរូវ ឡ្រចកី្ ពិត មួយ ចំនួន   ទាក់ទងឡៅនឹង �ំណឹង ល្អ ឡៅ 

ក្នុង ស្រ កមសានតេ រប្រ់ អ្ក ឡទ ឡនាោះ វា ោមន តថម្ ឡហើយ មិន ្រក្ិ្រម នឹង ឡពលឡវោ 

រប្រ់ អ្ក ឡ�ើយ ។

 មនុ្រសេ មួយ ចំនួន អាច សតរូវ បាន ល្លួង ឲ្យ និយយ ថា « វា សោន់ដត ជា 

ការកមសានតេ—ពុំ ដមនជា ស្ោ ឬ ជា សពោះវិហារ ឡនាោះ ឡទ ។ ខ្នុំ ពុំ ចាំបាច់ សតរូវ ឡរៀន អ្វី មួយ 

ពី វា ឡ�ើយ » ។ ប៉ុដនតេ មិន ថា អ្ក បាន េិត ពី វា ទុក ជាមុន ឬ ក៏ អត់ ឡនាោះឡទ « អ្វី ក៏ ឡោយ 

ដ�ល អ្ក អាន ស្ដាប់ ឬ ្រម្ឹង ឡមើល រាន ឥទ្ធិពល មួយ មក ឡលើ អ្ក » ។ 9

ឡពល ឡយើង ឡធ្វើ ឲ្យ េំនិត និង ចិតតេ រប្រ់ ឡយើង សប�លូក ឡៅ ក្នុង ការ វាយ តថម្ 

ចំឡោោះ សបព័ន្ធ ផសេព្វផសាយ ដ�ល ឡយើង ឡសបើ ឡនាោះឡយើង រាន ឡពល ឡ�ើម្ី ្រញ្ឹង េិត ។ 

ស្សស្តាចារ្យ ឡជន្រិន បាន ឡៅ សោ ទាំងឡនោះ ថា « ការ្រន្នា » ៖ « ជាការ 

ផ្លា្រ់ប្លូរ មួយ—ជា ការ សបាស្រ័យ ទាក់ទង នឹង អ្វី ដ�ល ឡយើង ស្ដាប់ ឡហើយ អនុវតតេ 

តប ។ ជាឡរឿយៗ ការ ្រន្នា �៏ ល្អ បំផុត ដ�ល ឡយើង រាន បាន កាលាយ ជា សោថន 

ការ ដសបចិតតេ �៏ ឡ្រងៃៀម ស្ងាត់ ឡោយស្រ ្រ្ថិត ឡៅ ក្នុង ការ ្រន្នា ទាំងឡនាោះ ឡហើយ 

ដ�លឡយើង ផ្លា្រ់ប្លូរ េំនិត រក ឡ�ើញ ផ្លូវ ថ្មី មួយ ឬ ្រឡសមច ចិតតេ ឡធ្វើ ឡរឿង ដ�ល សបឡ្រើរ 

ជាង ។ ជាទរូឡៅ ការ ផ្លា្រ់ប្លូរ ដ�ល ឡយើង ឡធ្វើ ចំឡោោះ សពលឹង រប្រ់ ឡយើង ឡៅ ក្នុង សោ 

ទាំងឡនោះ វា រាន លក្ខណៈ តរូច ស្មញ្ញ លួងឡោម ឡហើយ រាន សបឡយជន៍ » 10

ឡយើង ដ្រ្វងរក « អ្វី ណា មួយ ដ�ល សបកប ឡោយ េុណធម៌ េួរ ស្រឡាញ់ ឬ 

ឡ្មោះ ល្អ ឬ ក៏ េួរ ឲ្យ ្ររឡ្រើរ »—្ររូម្ី ដត ឡៅ ក្នុង ឡពល ទំឡនរ រប្រ់ ឡយើង ក៏ ឡោយ 

(រាសត្ ថន ឡ្រចក្ី ជំឡនឿ) ។ ក្នុង នាម ជា អ្ក តំណាង ឲ្យ សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ឡយើង សតរូវ 

សបកា្រ ថា « អ្វី សេប់ យ៉ាង ដ�ល [ ឡយើង ]អាន ឬ [ ឡមើល ] . . .បឡសងៀន ពី អ្វី មួយ 

ល្អ ឬ ស្ថាបនា អ្វី មួយ ល្អ ឡៅ ក្នុង [ ខ្លួន ឡយើង ] ឬ [ សកុម សេួស្រ រប្រ់ ឡយើង ] » ។ 

្រកម្មភាព រប្រ់ ឡយើង ជាមួយ ការ កមសានតេ េប្ី ជា « ្រកម្មភាព ដ�ល រាន 

ឡោលបំណង ចបា្រ់ ោ្រ់ ឡហើយ បរិ្រុទ្ធ. . .ដ�ល [ ជួយ ឡយើង ] ឲ្យ ទទួល បាន 

ឡហើយ ដចកចាយ នរូវ ទ្រសេនវិ្រ័យ រប្រ់ សពោះវរបិត្្រួេ៌ ឡយើង » ។ 11

ឡយើង �ឹង ថា ការ កមសានតេ ដ�ល សបកប ឡោយ េុណធម៌ េួរ ឲ្យ ស្រឡាញ់ ឡហើយ 

េួរ ឲ្យ ្ររឡ្រើរ ដបប ឡនោះ—សបព័ន្ធ ផសេព្វផសាយ ដ�ល រាន េុណធម៌— ឡលើក តឡមកេើង ឡយើង 

ឡរៀបចំ ឡយើង ្រសរាប់ ឧប្រេ្គ ក្នុង ជីវិត ឡហើយ ពសងឹង ភាព ជា ្រិ្រសេ រប្រ់ ឡយើង ។ ◼

អ្នកនិពន្ធរស់នៅក្ននុងរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា.។

កំណត់ចំណាំ

 1. ្ររូម ឡមើល « The Family: A Proclamation to the World » Liahona, ដខ វិច្ិកា  
ឆ្នាំ 2010 ទំព័រ 129 ដ�ល ឡរៀបរាប់ ពី « ្រកម្មភាព កមសានតេ ល្អៗ » ជា ឡោលការណ៍ មួយ ដ�ល  
ស្ថាបនា សេួស្រ មួយ �៏ រីករាយ ។

 2. ពែើម្ីក៉លាុំងននយុវជន( ឆ្នាំ 2011 ) ទំព័រ 11។
 3. ្ររូម ឡមើល ោល្ិន ឡអក អរូក « Powerful Ideas » Ensign, ដខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 1995 ទំព័រ 27 ។
 4. សបា� វិលខុក « If We Can Laugh at It, We Can Live with It » Ensign, ដខ មិនា ឆ្នាំ 2000 

ទំព័រ 29 ។
 5. រា៉យអិន ហរូម្រ៍ « The Truth of All Things » ( Brigham Young University devotional 

ថថងៃទី 7 ដខ ឧ្រភា ឆ្នាំ 2013 ) speeches. byu. edu ។
 6. ឡអមី ភីឡធើរ្រិន ឡជន្រិន « Some Hopeful Words on Media and Agency »  

( Brigham Young University devotional ថថងៃទី 20 ដខ មិនា ឆ្នាំ 2012 ) speeches. byu. 
edu ។

 7. ហរូម្រ៍ « The Truth of All Things » speeches. byu. edu ។
 8. ហរូម្រ៍ « The Truth of All Things » speeches. byu. edu ។
 9. ពែើម្ីក៉លាុំងននយុវជន ទំព័រ 11 ។
 10. ឡជន្រិន « Media and Agency » speeches. byu. edu ។
 11. ឡជន្រិន « Media and Agency » speeches. byu. edu ។
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មដ្យមជនភឈិនបូរ៉ូ

ទស្សោវែ្តី ស្សោរ្ក

ព្រះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ បាន រាន បន្លូល នរូវ ោក្យ �៏ ស្មញ្ញ 

បួន រា៉ាត់ ថា ៖ « ឡមើល ករូន តរូច រប្រ់ អ្ករាល់ 

ោនា » ។ ស្្រន៍ នីថហ្វ បាន គ្ក មុខ ឡៅ រក ករូន 

រប្រ់ ខ្លួន ។ និង អ្វី ដ�ល បាន ឡកើត ឡ�ើង ត្ម ឡសកាយ  ឡៅ ក្នុង 

ចំឡណាម សពឹតតេិការណ៍ �៏ ពិ្រិ�្ឋ បំផុត ឡៅ ក្នុង សពោះេម្ីរ ។ ( ្ររូម 

ឡមើលនីថហ្វទី 3 17:23–24  ) ។

�ំបរូង ឡ�ើយ  ខ្នុំ បាន ជួប នឹង « ការ ឡមើល ឡ�ើញ » ឡពល  

ករូនស្រី �ំបរូង រប្រ់ ខ្នុំ បាន ឡកើត មក ។ ោត់ បាន យំ ជាការ 

ទួញយំ ដ�ល ឡធ្វើ ឲ្យ ខ្នុំ ភាញាក់ ឡ�ើង សបដហល ោក់ កណាតាល អាសធាសត 

ឡហើយ វា បាន ឡកើត ឡ�ើង ឡៅឡពល ខ្នុំ ឡរៀប នឹង បំឡៅ ោត់ ឡៅឡពល 

ដ�ល ឡរឿង មួយ បាន ឡកើត ឡ�ើង ។ ោត់ បាន ឡបើក ដភ្ក ធំៗ ឡហើយ 

 បាន ្រម្ឹង ឡមើល មុខ ចំ នឹង ដភ្ក ខ្នុំ យ៉ាង យរូរ ។ ឡពល ោត់ និងខ្នុំ  

« បាន ឡ�ើញ » ោនា ឡៅ វិញ ឡៅ មក ជា ឡលើក �ំបរូង ខ្នុំ រាន 

អារម្មណ៍ ពី អ្វី មួយ ្រ្ី ពី ចំណង អ្រ់ កល្ ជានិច្ច ដ�ល ឡយើង 

រាន ។

ការ ្រិកសា ខាង សបស្ទជីវវិទយា បាន បញ្ជាក់ ពី ស្រៈ្រំខាន់ 

ថន « ការ ឡមើល ឡ�ើញ» រវាង កុរារ  និង ឪពុក 

រាដាយ ។ ឡយង ត្ម ឡវជ្បណ្ិត អាឡាន់ 

អិន ្រ្គ័រ អ្កឯកឡទ្រខាងសប 

ស្ទជីវវិទយា ទំនាក់ ទំនង ឡោយ 

មិន ឡសបើ ោក្យ ្រម្ី ថន « ការ ្រម្ឹង 

ោនា ឡៅ វិញ ឡៅ មក » េឺ ជា កត្តា �៏ 

ចាំបាច់ ចំឡោោះ ការ អភិវឌ្ឍ �៏ សតឹមសតរូវ 

�ល់ ខួរកបាល ទារក ។ 1 លុោះ ឡសចើន ឆ្នាំ 

ឡសកាយ មក ឡទៀត ការ តភាជាប់ ឡនោះ ឡៅ 

ដត រាន ស្រៈ្រំខាន់ ចំឡោោះ ការ 

អភិវឌ្ឍ ចិតតេ េំនិត និង វិញ្ញាណ 

រប្រ់ ករូនឡៅ ឡយើង ដ�ល កំពុង 

ចឡសមើន វ័យ ។

ការត វ្ើជាឪ្ុកម្ដាយ
បិទតពរឿងតេឡិចព�រូនិច

ការផ្ដាច់មចញមហើយស្ដាប់មដ្យ
មសចក្ដីម្សឡាញ់

« រងមលេើយ រំងោះ ការ អធិស្ឋាន របស់ 

ងយើរ សដីពី រងបៀប ងែើម្ី បំងពញ ងសរកដី 

្្ូវការ របស់ កូនងៅ ងយើរ ្បហ្ល 

ជា ្្ូវ ផាដារ់ ងរញ ខារ ហផ្នក បងរ្កវិទយា 

ឲ្យ រាន ញឹកញាប់ ។  ឱកាស ែ៏ មាន 

្នមលេ ងែើម្ី កមសាន្ត ង្ើយ ្រា្ស័យ 

ទាក់ទរ ជាមួយ នឹរ កូនងៅ ងយើរ នឹរ 

រលាយ រា្់ ងពល ងយើរ ងផ្តកផ្តយួល 

ែលេយួន រំងោះ ការ រំខាន ទាំរឡាយ ។ 

ង្្ុអ្ី រាន ជា មិន ង្ជើស យក ងពល 

មួយ ជា ងរៀររល់ ន្ងៃ ងែើម្ី ផាដារ់ ងរញ 

ពី បងរ្កវិទយា ង្ើយ ្ ភាជាប់ ង�ើរ 

វិញ ជាមួយ នឹរ ោនា ? ្ោន់ហ្ បិទ 

អ្ីៗ ទាំរអស់ ងចាល ។ ងពល អ្នក ងធ្ើ 

ហបបងនះ ផ្ះ របស់ ងយើរ អារ ទំនរ 

ជា មាន ភាពសងៃប់ស្ងា្់ ពី ែំបូរ អ្នក 

្បហ្ល ជា មាន អារម្មណ៍ ថា ោមាន អ្ី 

ងធ្ើ ឬ ោមាន អ្ី និយយ ហ្ម ងទៀ្ ផរ ។ 

បោទាប់ មក ងពល អ្នក ផដល់ ការ យករិ្្ត 

ទុក ោក់ ងពញ ងលញ ែល់ កូន របស់ 

ងយើរ ងោះ ការ សន្ោ មួយ នឹរ ចាប់ 

ងផដើម មាន ង្ើយ អ្នក នឹរ អារ រីករយ 

ស្ដាប់ ោនា ងៅ វិញ ងៅ មក » ។

រ៉ូសរា៉ារីអឈិមវិកសសេញមម្បធានអង្គការបឋមសឈិកសា
ទូមៅ«The Words We Speak»Liahona,
ដខឧសភាឆ្នាំ2013ទំព័រ82។

« ការ ឡមើល » េឺ ពុំ ដមន ការ ឡចាល កន្នុយ ដភ្ក ធម្មត្ ឡនាោះ  

ឡទ ។ វា េឺជា ទឡង្វើ ថន ការ ការយក ចិតតេទុក ោក់ ទាំង ចិតតេ នឹង េំនិត 

ជាមួយ មនុ្រសេ រានាក់ ឡទៀត ។ វា ជា ការ ផ្ល់ នរូវ ការ យក ចិតតេ ទុក 

ោក់ ដ�ល សបាប់ ថា « ខ្នុំ ឡមើល អ្ក ឡ�ើញ ។ អ្ក ជា មនុ្រសេ  

្រំខាន់ ចំឡោោះ ខ្នុំ » ។

ចំឡោោះ ឪពុក រាដាយ ្រព្វ ថថងៃ ឡនោះ ជា ឡរឿយៗ ការ ឡមើល ដបប ឡនោះ  

តសមរូវ ឲ្យ រាន ការ ត្ំងចិតតេ ឡ�ើម្ី �ក ឡចញ ជា ជឡសមើ្រ ខាង 

្រតិ្រម្ជញ្ញៈ មួយ ឡ�ើម្ី ដបរ ដភ្ក ឡចញ ពី កញ្ចក់ ឡអសកង់ រប្រ់ 

ឡយើង ឡហើយ បិទ ឧបករណ៍ ឌីជីថល រប្រ់ ឡយើង ។ វា អាច រាន 

ន័យ ថា ការ តត្ំង នឹង ការ ល្លួង ឲ្យ ឡមើល ស្រ រប្រ់ ឡយើង ឬ រំក ិ

ល ឡមើល ការ ោក់ ព័ត៌រាន ឡៅ ក្នុង សបព័ន្ធ ផសេព្វផសាយ ្រង្គម ។ 

វា សបដហល ជា ទាក់ទង នឹង ការ បឡងកេើត វិន័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន និង ជា 

សេួស្រ ្រ្ីពី សបព័ន្ធ ផសេព្វផសាយ ឡោយ ស្ថាបនា កំហិតដ�ល  

នឹង ការោរសពំដ�ន ដ�ល នឹង ការោរ ឡពល ឡវោ �៏ ពិ្រិ�្ឋ ដ�ល 

ឡយើង ផ្ល់ ឲ្យ ោនា ឡៅ វិញ ឡៅ មក ជា សបចាំ ឡៅ ក្នុង សកុម សេួស្រ  

រប្រ់ ឡយើង ។

ឡោយ ការ ពយាយម ឡមើល ករូន តរូច រប្រ់ ឡយើង ឲ្យ បាន ឡពញ 

ឡលញ ឡហើយ ញឹកញាប់ ឡនាោះ ឡយើង នឹង ចិញ្ចឹម 

នរូវ អារម្មណ៍ ថន តថម្ រប្រ់ ករូន ឡយើង ដកលម្អរ 

ទំនាក់ទំនង រប្រ់ ឡយើង ជាមួយ នឹង ោនា 

ឡហើយ រីករាយ នឹង ឡពល �៏ ពិ្រិ�្ឋ ទាំងឡនាោះ 

កាន់ ដត ឡសចើន ឡពល ឡយើង ឡមើល ឡៅ ក្នុង �ួងចិតតេ 

រប្រ់ ករូន ឡយើង ។ ◼

កំណត់ចំណាំ

 1.  ្ររូម ឡមើល « Relational trauma and 
the developing right brain: The 
neurobiology of broken attachment 
bonds » ឡៅ ក្នុង កំដណ រប្រ់ ឡត្រសា បារា៉ឌុន 
Relational Trauma in Infancy( ឆ្នាំ 
2010 ) ទំព័រ 19–47 ។
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តយើ
ង រាន អភ័យ ឯក្រិទ្ធិ ឡ�ើម្ី រ្រ់ ឡៅ ក្នុង 

សោឡនោះ ថន សបវតតេិស្ស្រតេ ស្្រនាចសក 

ឡពល ដ�ល ្រំណួរ ទាំងឡាយ សតរូវ ឡចាទ 

្រួរ អំពី បព្វជិតភាព ។ រាន នរូវ ចំណាប់ អារម្មណ៍ 

និង បំណង សបាថានា �៏ អស្ចារ្យ ឡ�ើម្ី ស្រល់ ឡហើយ យល់ 

បដន្ថម ឡទៀត ្រ្ីពី ្រិទ្ធិ អំណាច អំណាច និង ពរជ័យ 

ដ�ល រាន ជាមួយ នឹង បព្វជិតភាព ថន សពោះ ។ វា ជា 

មដ្យលដីនដ្មខមប៊ីតុន

្បធាន សមា្រម សងហងារាះ ទូងៅ

េំណាចប្វជិ�ភា្

អ្កែឹកនាុំបេវជិែភាេទ្ែូវបានផ្ល់ឲ្យពោយការតែងតាុំងប៉ុតន្តអុំណាចបេវជិែភាេគឺ
៉នសទ្៉ប់មនុសសេទ្គប់ោនា។ពសចក្តីសុចរិែគឺជាគុណសម្ែ្តិសទ្៉ប់ពយើង៉ នាក់ៗ 

ពែើម្ីអព្ជើញអុំណាចបេវជិែភាេចូលមកក្នុងជីវិែរបស់ពយើង។

ររ
ោ

រូប
្្

 ងោ
យ

 ងជ
រី ហា

រាមស
៍ ងល

ើកហ
ល

រែ
ូររា

ន ក
្់ស

មា
រាល

់។ 
ខា

រ ស្
ដាំ ៖

 ររ
ោ

 រូប
្្

 ងោ
យ

 ែ
ូ�ី 

ងប
៊ល

មានសម្មាប់មនុស្សម្គប់គ្នា

ឡ្រចក្ី ្រង្ឹម រប្រ់ ខ្នុំ ថា ឡោលលទ្ធិ ថន បព្វជិតភាព 

ឡនោះ នឹង « ចុរះមក ឡលើ  [ សពលឹង រប្រ់ ឡយើង ] �រូចជា 

ទឹក ្រឡនសេើម ចុោះ ពី ឡលើ ឡម� » (េ. និង ្រ. 121:45 

ការ េរូ្របញ្ជាក់ សតរូវ បាន បដន្ថម) ។ ខ្នុំ ្ររូម ដថ្ង 

ទីបនាទាល់ ថា សពោះអរាចា្រ់ កំពុង ពឡន្ឿន កិច្ចការ  

រប្រ់ សទង់ ឡហើយ វា ជា ការ ្រំខាន់ ចំឡោោះ ឡយើង  

ឡ�ើម្ី យល់ �ឹង ពី រឡបៀប ដ�ល សពោះអរាចា្រ់ ្រឡសមច 

កិច្ចការ រប្រ់ សទង់ ឡ�ើម្ី ឡយើង អាច ទទួល អំណាច 

ដ�ល ឡកើត ឡចញ ការអនុវតតេ ស្រប ត្មដផនការ  

និង សពោះរាជបំណង រប្រ់ សទង់ ។

សពោះអរាចា្រ់ ដតង ្រឡសមច កិច្ចការ រប្រ់ សទង់ ដ�ល 

ជា ការ « នាំឲ្យ រាន អមតភាព និង ជីវិត �៏ ឡៅ អ្រ់ 

កល្ ជានិច្ច �ល់ មនុ្រសេ » (ម៉រូឡ្រ 1:39) ត្ម 

រយៈអំណាច ថន បព្វជិតភាព រប្រ់ សទង់ ។ ត្មរយៈ 
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អំណាច ឡនោះ ស្ថាន្រួេ៌ និង ដផន�ី សតរូវ បាន បឡងកេើត 

ឡ�ើង ។ ត្មរយៈ ពិធី បរិ្រុទ្ធ ថន បព្វជិតភាព 

ឥទ្ធិពល ថន ការ ធាលាក់ សតរូវ បាន យក �្ោះ ឡោយស្រ 

�គ្វាយធួន ថន សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ។ ឡោយ ស្រ ្រិទ្ធិ 

អំណាច ថន បព្វជិតភាព សតរូវ បាន សបេល់ �ល់ មនុ្រសេ  

ឡ�ើម្ី សបទាន ពរ �ល់ ករូនឡៅ រប្រ់ សពោះវរបិត្្រួេ៌ 

ឡនាោះ សទង់ ចង់ ឲ្យ ឡយើង អឡញ្ើញ អំណាច ថន 

បព្វជិតភាព ឡនោះ ចរូល ឡៅ ក្នុង ផ្ោះ រប្រ់ ឡយើង ឡ�ើម្ី 

សបទានពរ ឡហើយ ពសងឹង �ល់ សកុម សេួស្រ រប្រ់ ឡយើង 

និង ជីវិត រប្រ់ ឡយើង រានាក់ៗ ។

ក្នុងការ បំោក់បំប៉ន ថានាក់ �ឹកនាំ ទរូទាំង 

ពិភពឡោក  ឆ្នាំ 2013 ដអលឡឌើរ ោល្ិន ឡអក អរូក 

ក្នុង ករូរ៉ុម ថន ពួក ស្វក �ប់ ពីរ នាក់ បាន ដថ្ង យ៉ាង 

មុឺងរា៉ាត់ ថា ៖ « ពួក បុរ្រ ពុំ ដមន ជា បព្វជិតភាព 

ឡទ ! » 1ចំឡោោះ ខ្នុំ ោក្យ ឡនាោះ េឺជា ការោ្រ់ ឡតឿន 

អារម្មណ៍ ក៏ �រូចជា ការ អឡញ្ើញ មួយ �ល់ ឡយើង 

ទាំងអ្រ់ ោនា ឲ្យ ្រិកសា ្រញ្ឹង េិត ឡហើយ ឲ្យ 

រាន ការ យល់ �ឹង កាន់ដត ចបា្រ់ ដថម ឡទៀត ្រ្ីពី 

បព្វជិតភាព ។ សប្រិន ឡបើ រាន នរណា រានាក់ សបដហល 

ជា កុរារ រានាក់ ឬ មិតតេ រានាក់ ដ�ល ជា ្ររាជិក ថន 

ស្្រនា ឡផសេង ្រួរ អ្ក នរូវ ្រំណួរ �រូច តឡៅ ឡនោះ  

ឡតើ អ្ក អាច ឡឆ្ើយ បាន ឡទ ?

•  ឡតើ បព្វជិតភាព េឺ ជា អ្វី ?

•  ឡហតុអ្វី បាន ជា បព្វជិតភាព ្រំខាន់ ឡម៉្ោះ ?

•  ឡតើ ករូនឡស្ ថន បព្វជិតភាព េឺ ជា អ្វី ឡៅ ?

•  ឡតើ នរណា កាន់ ករូនឡស្ បព្វជិតភាព ?

មតើបព្វជឈិតភាព្ ឺជាអ្វដី?

បព្វជិតភាព េឺ ជា អំណាច និង ្រិទ្ធិ អំណាច 

អ្រ់ កល្ ជានិច្ច រប្រ់ សពោះ ដ�ល សទង់ បាន សបទាន 

ពរ ឡសបា្រឡោោះ ឡហើយ ឡលើក តឡមកេើង �ល់ ករូនឡៅ 

សទង់ ។ ដអលឡឌើរ ឡ�វីឌ ឡអ ដប�ណា ក្នុង ករូរ៉ុម ថន 

ពួក ស្វក �ប់ពីរ នាក់ បាន ពន្យល់ ពី បព្វជិតភាព ត្ម 

រឡបៀប ឡនោះ ថា ៖ « បព្វជិតភាព េឺ ជា មឡធយាបាយ ដ�ល 

សពោះអរាចា្រ់ ឡធ្វើ កិច្ចការ ត្មរយៈ មនុ្រសេ ឡ�ើម្ី ្រឡ្គ្រោះ 

សពលឹង ។ . . .អ្ក កាន់ បព្វជិតភាព រានាក់ សតរូវ បាន រំពឹង 

ទុក ឲ្យ អនុវតតេ ្រិទ្ធិ អំណាច �៏ ពិ្រិ�្ឋ ឡនោះ ស្រប ត្ម 

សពោះតំរិោះ សពោះហឫទ័យ និង សពោះរាជ បំណង �៏ បរិ្រុទ្ធ 

រប្រ់ សពោះ ។ បេវជិែភាេគឺមិនគិែតែេីខ្លួនឯង

ពនារះពទ។បេវជិែភាេតែងតែទ្ែូវបានពទ្បើពែើម្ីបពទ្មើ

ទ្បរានេរព�ើយេទ្ងឹងមនុសសេពផសេងពទៀែ។» 2

ឡពល ខ្នុំ បាន ្រិកសា ្រញ្ឹង េិត ឡហើយ ដ្រ្វង យល់ 

ពី បព្វជិតភាព វា រាន សបឡយជន៍ ឡ�ើម្ី ពិចារណា 

ថា ឡតើ ពិភព ឡោក ឡនោះ នឹង កាលាយ ឡៅ ជា យ៉ាង ពបើោមន 

បព្វជិតភាព ឡនាោះ ។ ដអលឡឌើរ រ៉រូបឺត ឌី ដហល ក្នុង 

ករូរ៉ុម ថន ពួក ស្វក �ប់ ពីរ នាក់ បាន ពន្យល់ បដន្ថម ឡទៀត 

ពី េំនិត ឡនោះ ឡៅឡពល ឡោក បាន ដថ្ង ថា ៖ « ឡតើ អ្ក 

ស្រថម ឡ�ើញ ថា ជីវិត រដមង ស្លាប់ ឡនោះ នឹង រាន ភាព 

ឡ្ម ងងឹង  ឡហើយឥត ន័យ យ៉ាង ណា ឡនាោះ ឡទ សប្រិន 

ឡបើ ោមន បព្វជិតភាព ឡនាោះ ? សប្រិន ឡបើ ោមន អំណាច 

បព្វជិតភាព ឡៅ ឡលើ ដផន�ី ឡនាោះ រារ្រសតរូវ នឹង រាន 

ឡ្ររីភាព ឡ�ើម្ី រាត តបាត ឡហើយ សេងរាជ្យ ឡោយ 

ោមន ការ រឹត បណដាឹង ។ វា នឹង ោមន អំឡណាយ ទាន 

សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ ឡ�ើម្ី �ឹក នាំ ឡហើយ បំភ្ឺ ឡយើង 

ឡនាោះ ឡទ ។ ោមន ពួក ពយាការី ឡ�ើម្ី ដថ្ង ឡៅ ក្នុង សពោះនាម 

ថន សពោះអរាចា្រ់ ឡទ ។ ោមន សពោះ វិហារ បរិ្រុទ្ធ ដ�ល 

ឡយើង អាច ឡធ្វើ ឡ្រចក្ី ្រញ្ញា អ្រ់ កល្ ជានិច្ច �៏ ពិ្រិ�្ឋ 

ឡ�ើយ ។ ោមន ្រិទ្ធិ អំណាច ឡ�ើម្ី សប្រិទ្ធពរ ឬ សជមុជ 

ទឹក ពយាបាល ឬ លួង ឡោម ឡ�ើយ ។ . . .វា នឹង ោមន 

ពន្ឺ ោមន ឡ្រចក្ី ្រង្ឹម—េឺ រាន ដត ឡ្រចកី្ ងងឹត 

ប៉ុឡណាណោះ » ។ 3

េំនិត ថន ការ ោមន អំណាច បព្វជិភាព េឺ ជា ឡរឿង 

ឡស្កឡៅ ។ ឡហតុផល មួយ ដ�ល ខ្នុំ ឡសកាក �រ ឡ�ើង 

ឡហើយ រីករាយក ឡោយស្រ អំណាច �៏ ពិ្រិ�្ឋ ឡនោះ សតរូវ 

បាន ស្ដារ ឡ�ើង វិញ ឡៅ ឡលើ ដផន�ី ឡនោះ ត្មរយៈ ពយាការី 

ថន សពោះ ឡៅ ្រម័យ កាន់កាប់ សតួតសត្ ថន ឡពល ឡពញ 

កំណត់ ចុង ឡសកាយ �៏ រុងឡរឿង ឡនោះ !

ប៉ុដនតេ ដអលឡឌើរ អរូក បាន ហាម ឡយើង ឡៅ ក្នុង ឡ្រចក្ី 

ឡយង រប្រ់ ឡយើង ចំឡោោះ បព្វជិតភាព ៖ « ឡពលខ្ោះ 

ខណៈ ដ�ល ឡយើង េិត ថា ពួក អ្ក កាន់ បព្វជិតភាព េឺ 

ជា ‹ បព្វជិតភាព › ឡនាោះ មិន សតរូវ ឡភ្ច ថា បព្វជិតភាព 

ពុំ សតរូវ បាន កាន់កាប់ ឬ តំណាង ឲ្យ អ្ក ដ�ល កាន់ 

អំណាច ឡនោះ ឡនាោះ ឡទ ។ អំណាច ឡនោះ សតរូវ បាន កាន់ 

ឡៅ ក្នុងការទុកចិែ្តែ៏េិសិែ្ឋមួយពែើម្ីពទ្បើសទ្៉ប់ជា

ទ្បពោជន៍ែល់បុរសទ្ស្តីនិងកុ៉រែូចោនា។» 4

«គ្មានកិច្្ចការណាមួយនៅ
ក្នុងបព្វជិតភាពដែលន្តោតសំខាន់
ដតច្ំនោះែ្លួនឯងន�ើយ។
បព្វជិតភាពដតងម្តូវបាននម្បើ
នែើម្ីបនម្មើម្បទានពរនហើយ
ពម្ងរឹងមនុស្សែនៃនៃៀត»។
ដអលម�ើរមែវី�មអដបែណាក្នញងកូរ៉ុមថនពួកស្វកែប់ពដីរនាក់
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មហតុអ្វដីបានជាបព្វជឈិតភាពសំខ្ន់មម៉លះ?

ឡយើង �ឹង ថា « ដផនការ ថន ្រុភមង្គល �៏ ឡទវភាព 

ឡនោះ អាច ឡធ្វើ ឲ្យ ទំនាក់ ទំនង សកុម សេួស្រ ឡចោះ ដត បនតេ 

រាន រហរូត ហួ្រ ពី ឡ្រចកតេី ស្លាប់ ។ ពីធី បរិ្រុទ្ធ 

និង ឡ្រចកតេី ្រញ្ញា ពិ្រិ�្ឋ នានា ដ�ល រាន ឡៅ ក្នុង 

សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ អាច ឡធ្វើ ឱ្យ បុេ្គល រានាក់ៗ សត�ប់ 

ឡៅកាន់ វតតេរាន ថន សពោះ វិញ ឡហើយ ឡធ្វើ ឲ្យ សកុម សេួស្រ 

អាច សតរូវ បាន រួមរ្រ់ នឹង ោនា �៏ អ្រ់កល្ ជានិច្ច » ។ 5 

�រូចជា ដអលឡឌើរ រ័្រុល អិម ណិល្រុន ក្នុង ករូរ៉ុម 

ថន ពួក ស្វក �ប់ពីរ នាក់ បាន បឡសងៀន ថា « ្រិទ្ធិ 

អំណាច បព្វជិតភាព សតរូវ បាន ស្ដារ ឡ�ើង វិញ ឡ�ើម្ី ឲ្យ 

សកុម សេួស្រ អាច សតរូវ បាន ផសារ ភាជាប់ �៏ ឡៅ អ្រ់ កល្ 

ជានិច្ច » ។ 6

 « ្រិទ្ធិ អំណាច បព្វជិតភាព សតរូវ បាន តសមរូវ 

ឲ្យ ឡធ្វើ ពិធី បរិ្រុទ្ធ ថន �ំណឹង ល្អ ។ . . .ពិធី បរិ្រុទ្ធ 

នីមួយៗ ឡបើក ទាវារ ្រសរាប់ ពរ ខាង វិញ្ញាណ �៏ 

ឡសចើន » ។ 7សពោះឡយ្ររេរូវ បាន សបេល់ ករូន ឡស្ �៏ ពិ្រិ�្ឋ 

ថន សពោះ នេរ ឲ្យ ឡពសតុ្រ រួម ជាមួយ នឹង ទំនួល ខុ្រ 

សតរូវ ថា « ឡបើ អ្ក នឹង ចង ទុក អ្វីៗ ឡៅ ដផន�ី ឡនាោះ នឹង 

សតរូវ ចង ទុក ឡៅ ឡលើ ស្ថាន្រួេ៌ ដ�រ ឡហើយ ឡបើ អ្ក នឹង 

សស្យ អ្វីៗ ឡៅ ដផន�ី ឡនាោះ នឹងសតរូវ សស្យ ឡៅ ស្ថាន 

្រួេ៌ ដ�រ » (រា៉ាថាយ 16:19) ។

មតើកូនមស្ថនបព្វជឈិតភាព្ ឺជាអ្វដីមៅ?

ការ ពន្យល់ �៏ ស្មញ្ញ មួយ ្រ្ីពី ករូនឡស្ ថន 

បព្វជិតភាព េឺ រាន ឡៅ ក្នុង NNNNNN ដខ ឧ្រភា ឆ្នាំ 

2012 ៖

« ឡោយ រាន ករូនឡស្ មួយ ្រំណុំ ឡនាោះ អ្ក អាច 

ឡធ្វើ កិច្ចការ ជាឡសចើន ដ�ល អ្ក មិន អាច ឡធ្វើ —�រូចជា ការ 

ចរូល ឡៅ ក្នុង អោរ ឡបើក ឡាន និង ហឹប ឡាន ខាង 

ឡសកាយ ក្នុង ចំឡណាម កិច្ចការ ឡផសេង ឡទៀត ជា ឡសចើន ។ 

ករូនឡស្ រាន ន័យ ថា ្រិទ្ធិ អំណាច និង ្រិទ្ធិ ចរូល 

�ំឡណើរការ ។

« រីឯ ករូនឡស្ ថន បព្វជិតភាព ក៏ រាន ន័យ �រូចោនា 

ឡនោះ ដ�រ ។ វា សតួត ពិនិត្យ ្រិទ្ធិ ឡ�ើម្ី ទទួល បាន ពរជ័យ 

និង ពិធី បរិ្រុទ្ធ ថន បព្វជិតភាព ។ . . .ករូនឡស្ ថន 

បព្វជិតភាព េឺ ជា ្រិទ្ធិ ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ ជា អធិបតី ឡហើយ 

�ឹកនាំ ស្្រនាចសក ។ . . .ជាទរូឡៅ ករូនឡស្ 

អនុវតតេ ចំឡោោះតំបន់ ភរូមិស្ស្រតេ មួយ  �រូចជា វួ� 

ឡ្រតេក ឬ ឡប្រកកម្ម ។ ជាទរូឡៅ វា ក៏ រួម បញ្ចលូល នរូវ 

្រិទ្ធិ អំណាច ឡ�ើម្ី សេប់សេង ឡលើ ពិធី បរិ្រុទ្ធ និង 

្រកម្មភាព ជាក់ោក់ ផងដ�រ ( ឧទាហរណ៍ �រូចជា 

បុណ្យ សជមុជ ទឹក ស្សកាម៉ង់ កិច្ចការ ផសេព្វផសាយ 

ស្្រនា និង កិច្ចការ សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ ) » ។ 8

មតើនរណាកាន់កូនមស្បព្វជឈិតភាព?

« សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ បាន កាន់ ករូនឡស្ បព្វជិតភាព 

ទាំងអ្រ់ ្រសរាប់ ស្្រនាចសក រប្រ់ សទង់ ។ សទង់ 

បាន សបេល់ ឲ្យ ពួក ស្វក រប្រ់ សទង់ រានាក់ៗ នរូវ រាល់ 

ករូនឡស្  ដ�ល រាន ្រសរាប់ នេរ សពោះ ឡៅ ឡលើ ដផន�ី ។ 

ស្វក ច្ង ដ�ល ឡៅរ្រ់ ជា សបធាន ស្្រនាចសក េឺ 

ជា បុេ្គល ដត រានាក់ េត់ ឡៅ ឡលើ ដផន�ី ដ�ល សតរូវ បាន ផ្ល់ 

្រិទ្ធិ អំណាច ឲ្យ ឡ�ើម្ី អនុវតតេ រាល់ ករូន ឡស្ បព្វជិតភាព 

( ្ររូម ឡមើល េ. និង ្រ. 107:91–92 ) ។ . . .[ បនាទាប់ 

មក ឡោក ] ដបង ដចក ករូនឡស្ ថន បព្វជិតភាព ឡៅ អ្ក 

�ឹកនាំ បព្វជិតភាព ឡផសេង ឡទៀត ឡ�ើម្ី ពួកោត់ អាច ឡធ្វើ 

ជា អធិបតី ឡៅ ក្នុង ដផ្ក ថន ទំនួល ខុ្រ សតរូវ រប្រ់ ខ្លួន ។ 

. . .សបធាន អង្គការ ជំនួយ និង ទីសបឹកសា ពួក ោត់ ពុំ 

រាន ករូនឡស្ ឡទ ។ ពួក ោត់ ទទួល បាន ការ ដចក 

រំដលក ្រិទ្ធិ អំណាច ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ ការ ឡៅ រប្រ់ ខ្លួន » ។ 9

ប៉ុដនតេ រាន ភាព ខុ្រ ោនា មួយ រវាង ្រិទ្ធិ អំណាច 

បព្វជិតភាព និង អំណាច បព្វជិតភាព ។ ្រិទ្ធិ 

អំណាច បព្វជិតភាព សតរូវ បាន ផ្ល់ ឲ្យ ឡោយ 

ការដតងត្ំង ប៉ុដនតេ អំណាច បព្វជិតភាព េឺ រាន 

្រសរាប់ មនុ្រសេ សេប់ ោនា ។ ឡោយស្រ អំណាច 

បព្វជិតភាព េឺ ជា អ្វី មួយ ដ�ល ឡយើង ចង់ បាន ឡៅ ក្នុង 

សកុម សេួស្រ និង ផ្ោះ រប្រ់ ឡយើង ឡតើពយើង សតរូវ ឡធ្វើ អ្វី ខ្ោះ 

ឡ�ើម្ី នាំ អំណាច ឡនាោះ ចរូល មក ក្នុង ជីវិត រប្រ់ ឡយើង 

បាន ? ឡ្រចកតេី ្រុចរិត ផ្ទាល់ ខ្លួន េឺ ជា កត្តា �៏ ្រំខាន់ 

ឡ�ើម្ី រាន អំណាច បព្វជិតភាព ។

ការយល់ែឹងពដីមគ្លលទ្ធឈិថនបព្វជឈិតភាព

ទីមួយ ្ររូម ពយាយម ឡធ្វើ ឲ្យ ខ្លួន ្រក្ិ្រម នឹង 

អំឡណាយ ទាន សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ ។ ឡោយ ស្រ 

ឡោលលទ្ធិ ថន បព្វជិតភាព សតរូវ បាន យល់ �ឹង កាន់ដត 

ចបា្រ់ ត្មរយៈ វិវរណៈ ឡនាោះ វា ជា ការ ចាំបាច់ ឡ�ើម្ី 

រាន ជំនួយ ពី សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ ឡ�ើម្ី ឡបើក ្រដម្ង 

ឡហើយ ឡធ្វើ ឲ្យ ឡោលលទ្ធិ ឡនោះបាន បរិ្រុទ្ធ ្រសរាប់ 

សពលឹង រប្រ់ ឡយើង ។

ទីពីរ ចរូល រួម ឡៅ ក្នុង សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ ។ ឡយើង �ឹង 

ថា សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ « ជា ទីកដន្ង �៏ បរិ្រុទ្ធ បំផុត ក្នុង 

ចំឡណាម កដន្ង ថាវាយ បង្គំ ទាំងអ្រ់ »  10 ឡហើយ វា ផ្ល់ 

បរិយកា្រ �៏ ល្អ ឡ�ើម្ី ឡរៀន ពី បព្វជិតភាព ត្មរយៈ 

វិញ្ញាណ ថន វិវរណៈ ។

ទីបី អាន សពោះ េម្ីរ ។ ការ សស្វសជាវ ការ ្រញ្ឹង 

េិត និង ការ ្រិកសា សពោះេម្ីរ េឺ ជា ការ អឡញ្ើញ ឲ្យ 

សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ ឡបើក ្រដម្ង មក កាន់ ឡយើង នរូវ ឡ្រចក្ី 

ពិត �៏ ្រំខាន់ ្រ្ីពី បព្វជិតភាព ។ ខ្នុំ ផ្ល់ អនុស្្រន៍ 

នរូវ បទេម្ីរ �រូច តឡៅ ឡនោះ �ល់ អ្ក ជា សបឡយជន៍ �ល់ 

ការ ពិចារណា ឡោយ យកចិតតេ ទុកោក់ និង ឡោរឡពញ 

ឡោយ ការ អធិស្ឋាន ៖ ឡោលលទ្ធិ និង ឡ្រចកតេី ្រញ្ញា 

កណ្ 13, 20, 84, 107 និង 121 និង អាលរា៉ា 

13 ។ បនាទាប់ មក  ខ្នុំ ្ររូម អឡញ្ើញ អ្ក ឲ្យ ទឡន្ញ នរូវ 

្រម្ថ និង ឡ្រចកតេី ្រញ្ញា ថន បព្វជិតភាព ដ�ល រាន 

ឡៅ ក្នុង ឡោលលទ្ធិ និង ឡ្រចក្ី ្រញ្ញា 84:33–44 ។ 

ត្មរយៈ ការ ឡធ្វើ �រូឡច្ោះ ខ្នុំ ្ររូម ្រនយា នឹង អ្ក ថា 

សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ នឹង ពសងីក ការ យល់ �ឹង រប្រ់ អ្ក ខា
រ ស្
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្រ្ីពី បព្វជិតភាព សពម ទាំង បំផុ្រ ឡហើយ ឡលើក តឡមកេើង 

អ្ក ត្ម រឡបៀប �៏ អស្ចារ្យ ទាំងឡាយ ។

ខ្នុំ ក៏ ្ររូម អឡញ្ើញ អ្ក ឲ្យ ពិចារណា ឡៅ ក្នុង 

ឡោលលទ្ធិ និង ឡ្រចក្ី ្រញ្ញា 121:34–46រួច ្រួរ 

ខ្លួន ឯង នរូវ ្រំណួរ ទាំងឡនោះ ៖

•  ឡតើ �ួងចិតតេ រប្រ់ ខ្នុំ សតរូវ បាន ោក់ ឡៅ ឡលើ ឡរឿង ថន 

ឡោកិយ ឡនោះ ដមន ឡទ ?

•  ឡតើ ខ្នុំ បាន បំផុ្រ េំនិត ឲ្យ ឡោរព �ល់ បុរ្រ  

ឬ ស្រតេី ដ�រ ឡទ ?

•  ឡតើ ខ្នុំ បាន ពយាយម បិទបាំង អំឡពើ បាប រប្រ់ ខ្នុំ 

ដ�រ ឡទ ?

•  ឡតើ ខ្នុំ ជា មនុ្រសេ រាន អំនួត ដ�រ ឡទ ?

•  ឡតើ ខ្នុំបាន អនុវតតេ ការសតួត សត្ ឬ ការ សេប់សេង  

ឬ ការ បង្ខំ ឡៅ ឡលើ ករូន ភរិយ ឬ អ្ក �ថទ ឡទៀត 

ដ�រ ឡទ ?

•  ឡតើ ខ្នុំ កំពុង ពយាយម អនុវតតេ ឡោយ ឡស្មោះឡ�ើម្ី 

នឹង អនុវតតេ ឡោលការណ៍ ្រុចរិត �រូចជា ការ 

លួងឡោម ភាព ្រ្លូតបរូត ការអត់ ធ្មត់ ចិតតេ 

ល្អ ភាព ទន់ភ្ន់ ឡ្រចក្ី ស្រឡាញ់ ឡស្មោះសតង់ 

( រាន ន័យ ថា ឡ្រចក្ី ស្រឡាញ់ ឡស្មោះ ពិត ឬ 

ឡចញ ពី ចិតតេ ) ដ�រ ឬ ឡទ ?

•  ឡតើ េុណធម៌ សេប់សេង េំនិត ខ្នុំ ឥត �ប់�រ 

ដ�រ ឬ ឡទ ?

•  ឡតើ ខ្នុំ ចង់ បាន សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ ឡធ្វើ ជា ថ�េរូ �៏ 

ខាជាប់ខ្លួន រប្រ់ ខ្នុំ ដ�រ ឡទ ?

ោក្យ ថា ការលួងពោមភាេស្ូែបូែការ

អែ់្្ែ់ចិែ្តល្ភាេទន់ភ្ន់និង  ពសចក្ីទ្សឡាញ់

ពស្មរះទ្ែងប់ាន បឡងកេើត អត្ថន័យ ផ្ទាល់ខ្លួន ថ្មី មួយ 

្រសរាប់ ខ្នុំ  ឡព លខ្នុំ រំឭក ចាំ ពី ការ សប្រិទ្ធពរ មួយ ដ�ល 

ខ្នុំ ្រុំ �ល់ ឪពុក ខ្នុំ យរូរ ឆ្នាំ មក ឡហើយ ។

កាល ខ្នុំ ឡៅ លីវ ខ្នុំរាន ភាព ្រ្មនុេស្មញ យ៉ាង  

ខាលាំង ក្នុង ការ ្រឡសមច ចិតតេ មួយ ។ �រូច ដ�ល ខ្នុំ ធាលាប់  

បាន ឡធ្វើ ជាឡសចើន �ង ខ្នុំ បាន ឡ�ើរ ្រំឡៅ ឡៅរក ឪពុក  

ខ្នុំ ឡហើយ ្រុំការ សប្រិទ្ធពរ រប្រ់ ឪពុក ។ ឡោយ 

 រំពឹង ទុក ថា ោត់នឹង ឡធ្វើ ត្ម ្រំឡណើ រប្រ់ ខ្នុំ ភាលាមៗ  

ខ្នុំ រាន ការ ភាញាក់ ឡផ្អើល ឡៅ ឡពល ោត់ តប មក វិញ ថា 

« បា៉ា សតរូវ ការ ឡពលខ្ោះ ឡ�ើម្ី ឡរៀប ចំ ខ្លួន ឡធ្វើ ការ សប្រិទ្ធ  

ពរ ឡនោះ �ល់ ករូន ។ ឡតើ ករូន អាច រង់ចាំ ពីរ បី ថថងៃ ឡទៀត  

បាន ឡទ ? »

វា េួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ ណា្រ់ 40 ឆ្នាំ ឡសកាយ មក 

ខ្នុំ បាន ឡភ្ច ពី អ្វី ដ�ល ោត់ បាន ដថ្ង ឡៅ ក្នុង ការសប្រិទ្ធ 

ពរ រប្រ់ ឪពុក ប៉ុដនតេ ខ្នុំ ពុំ ដ�ល ឡភ្ច ពី ោរវភាព �៏ សបថព 

ដ�ល ឪពុក ខ្នុំ រាន ចំឡោោះ បព្វជិតភាព បរិ្រុទ្ធ  ឡពល 

ោត់ បាន ឡរៀបចំ ខ្លួន ខាង វិញ្ញាណ ឡ�ើម្ី សបកា្រ 

ការសប្រិទ្ធ ពរ រប្រ់ ឪពុក មក កាន់ ររូប ខ្នុំ ។ ោត់ បាន 

យល់ ពី ឡោលការណ៍ ដ�ល បាន បឡសងៀន ឡៅ ក្នុង 

ឡោលលទ្ធិ និង ឡ្រចក្ី ្រញ្ញា 121 ឡហើយ ោត់ បាន 

ត្ំងចិតតេ ឡ�ើម្ី រ្រ់ ឡៅ ត្ម ឡោលការណ៍ ទាំង ឡនាោះ  

ឡ�ើម្ី រាន េុណ្រម្តតេិ សេប់សោប់ នឹង ទទួល 

 បាន អំណាច បព្វជិតភាព ឡ�ើម្ី សបទានពរ �ល់  

សេួស្រ ោត់ ។

ម្បស្សន៍របស់ពួកពយាការីមៅរស់

វា ជា ឯក្រិទ្ធិ រប្រ់ ខ្នុំ ឡោយ បាន ឡធ្វើ ការ ជាមួយ ពួក 

ពយាការី អ្ក ឡមើល ឆុត និង អ្ក ទទួល វិវរណៈ �៏ បំផុ្រ 

េំនិត ឡ្រ្ើរដត រាល់ ថថងៃ ។ សប្រិន ឡបើ ឡយើង ពិតជា ចង់ 

�ឹង ពី ឡោលលទ្ធិ ថន បព្វជិតភាព ឡយើង រាន ធនធាន �៏ 

រឹងរាំ ឡហើយ រ្រ់ រឡវើក ដ�ល សពោះ បាន សបទាន ឲ្យ ៖ពួក 

ពយាការី អ្ក ឡមើល ឆុត និង អ្ក ទទួល វិវរណៈ ។ ខ្នុំ 

្ររូម ដថ្ង ទីបនាទាល់ ថា ពួក ឡោក េឺ ជា ពួក បុរ្រ ថន 

សពោះ ដ�ល រាន អំណាច បព្វជិតភាព ត្មរយៈ ឡ្រចកតេី 

្រុចរិត ផ្ទាល់ ខ្លួន ។

ឡៅ ក្នុង ្រន្ិ្រីទ ទរូឡៅ ថ្មី ឡនោះ ដអលឡឌើរ 

អិម រ័្រុល បា�ឺ� ក្នុង ករូរ៉ុម ថន ពួក ស្វក �ប់ ពីរ 

នាក់ បាន បឡសងៀន ថា ៖ « ឡៅ ក្នុង ដផនការ សបេល់ 

បព្វជិតភាព �៏ អស្ចារ្យ រប្រ់ សពោះវរបិត្ ្រួេ៌ ឡយើង 

បុរ្រ រាន ទំនួល ខុ្រ សតរូវ �៏ ្រំខាន់ ក្នុង ការ សេប់សេង 

បព្វជិតភាព ដត ពួកឡេ ពុំ ដមន ជា បព្វជិតភាព ឡនាោះ 

ឡទ ។ បុរ្រ ស្រតេី រាន តួនាទី ខុ្រ ោនា ដត រាន តថម្ ឡ្រ្មើ 

ោនា ។ �រូចជា ស្រតេី មិន អាចរាន ថផ្ ឡោោះ បាន ឡ�ើយ ឡបើ 

ោមន បុរ្រ ឡនាោះ �រូឡច្ោះ បុរ្រ ក៏ មិន អាច អនុវតតេ អំណាច 

ឡពញឡលញ ថន បព្វជិតភាព ឡ�ើម្ី បឡងកេើត សេួស្រ អ្រ់ 

កល្ មួយ បាន ឡ�ើយ ឡបើ ោមន ស្រតេី ឡនាោះ ។ ន័យ 

មយា៉ាង ឡទៀត ក្នុង ទ្រសេនៈ អ្រ់ កល្ ជានិច្ច ឡនាោះ ទាំង 

អំណាច បឡងកេើត ជីវិត និង អំណាច បព្វជិតភាព សតរូវ 

បាន ឡសបើ សបា្រ់ ទាំង ស្វាមី និង ភរិយ ។ 11

ខ្នុំ កំពុង ឡរៀន ថា ឥទ្ធិពល ្រីលធម៌ រប្រ់ ស្រតេី េឺ ជា 

អំឡណាយ ទាន មួយ ដ�ល រាន តថម្ ឡ្រ្ើ ោនា ឡៅ នឹង 

អំណាច បព្វជិតភាព ។ សបធាន ហាឡវើ� �បុលយរូ 

ហឹនឡធើរ ( ឆ្នាំ 1907–95 ) បាន រាន សបស្្រន៍ 

ឡៅ កាន់ ស្រតេី ឡៅ ក្នុង ស្្រនាចសក ថា « ឡយើង ្ររូម 

អង្វរ អ្ក ឲ្យ បឡសមើ ឡោយ ឥទ្ធិេល�៏ អស្ចារ្យ រប្រ់ 

អ្ក ្រសរាប់ ឡ្រចក្ី ល្អ ឡៅ ក្នុងការ ពសងឹង �ល់ សកុម 

សេួស្រ រប្រ់ ឡយើង ស្្រនាចសក រប្រ់ ឡយើង និង 

្រហេមន៍ រប្រ់ ឡយើង ។ 12ឡៅ ក្នុង ្រន្ិ្រីទ ទរូឡៅ ថ្មី 

ឡនោះ ដអលឡឌើរ ឌី ថត សេី្រតេលូហ្វឺ្រិន ក្នុង ករូរ៉ុម ថន ពួក 

ស្វក �ប់ពីរ នាក់ បាន ឡលើក ឡ�ើង ពី ស្រតេី ថា « ថ្វីឡបើ 

អ្ក ឡៅ លីវ ឬ ឡរៀបការ ឡហើយ ក្ី ជា រាដាយ ឬ ពុំ ដមន 

ក្ី ជា មនុ្រសេ ចា្រ់ ឬ ឡក្មង ឬ ោក់ កណាតាល វ័យ 

ក្ី ្រិទ្ធិ អំណាច ខាង ្រីលធម៌ អ្ក ពិត ជា ្រំខាន់ 

ណា្រ់ » ។ 13

ដអលឡឌើរ បា�ឺ�បាន ដថ្ង ស្រឡ�ៀង ោនា ឡនោះ 

ដ�រ ថា « ឡៅ ក្នុង ពិភពឡោក ឡនោះ ោមន អ្វី ដ�ល 

ជា ឡរឿងយ៉ាងជិត្រ្ិទ្ធផ្ទាល់  ចិញ្ចឹមបីបាច់ ឬ 

ផ្លា្រ់ប្លូរ ជីវិត �រូចជា ឥទ្ធិេលរប្រ់ ស្រតេី ្រុចរិត 

រានាក់ឡ�ើយ » ។ 14 ខា
រ ស្
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ឡយើង បាន ឡលើក ឡ�ើងនរូវ ្រំណួរ មួយ ចំនួន ដ�ល 

ទាក់ទង នឹង បព្វជិតភាព បរិ្រុទ្ធ ថន សពោះ ប៉ុដនតេ ឡៅ 

រាន ្រំណួរ ្រំខាន់ ឡផសេង ឡទៀត ។

ែំបូងមគ្រពម្បតឈិបត្តឈិរួចមហើយយល់ែឹង

ខ្នុំ ្ររូម បញ្ចប់ ជាមួយ នឹង បទពិឡស្ធន៍ មួយ  

ដ�ល បាន ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ ឡោោះសស្យ នឹង ្រំណួរ ដ�ល 

មិន បាន ឡឆ្ើយ ។ ប៉ុនាមន ឆ្នាំ មុន ស្វាមី ខ្នុំ និង  

ខ្នុំ សតរូវ បាន អឡញ្ើញ ឲ្យ ចរូលរួម ក្នុងការ ជួប ជុំ មួយ 

រប្រ់ អ្ក �ឹកនាំ ស្្រនាចសក ។ រាន អ្ក �ឹកនាំ 

ថ្មី រានាក់ ដ�ល ឡទើប ដត បាន ឡៅ ឡហើយ ឡៅ ចុង បញ្ចប់ 

ថន ការ សបជុំ ឡនាោះ រាន ្រំណួរ �៏ ពិបាក និង រក ឡរឿង 

ឡ្លាោះមួយ សតរូវ បាន ឡចាទ្រួរ ឡ�ើង ។ ឡោយ �ឹង 

ពី ភាព ពិបាក រប្រ់ ្រំណួរ ឡនោះ រំឡពច ឡនាោះ ស្វាមី 

ខ្នុំ និង ខ្នុំ បាន ឡធ្វើ ការ អធិស្ឋាន រប្រ់ ឡយើង ឡោយ 

ឡស្មោះ ឡៅកាន់ សពោះវរបិត្្រួេ៌ ្រសរាប់ អ្ក �ឹកនាំ ថ្មី 

ររូប ឡនោះ ។ ឡៅឡពល ោត់ ឡ�ើរ ឡៅ កាន់ ឡវទិកា ឡ�ើម្ី 

ឡឆ្ើយ ្រំណួរ ឡនាោះ ខ្នុំ បាន ឡ�ើញ ពី ការ ផ្លា្រ់ប្លូរ មួយ 

ឡៅ ឡលើ ទឹកមុខ រប្រ់ ោត់ ឡពល ោត់បាន �រ យ៉ាង 

អង់អាច មុឺងរា៉ាត់ ឡហើយ បាន ដថ្ង ឡោយ សពោះឡចស្ដា 

រប្រ់ សពោះអរាចា្រ់ ។

ចឡម្ើយ រប្រ់ ោត់ េឺ រាន �រូច តឡៅ ឡនោះ ៖ « បង 

សបុ្រ ខ្នុំ ពុំ �ឹង ពី ចឡម្ើយ ្រសរាប់ ្រំណួរ រប្រ់ អ្ក 

ឡទ ។ បុ៉ដនតេ ខ្នុំ ្ររូម សបាប់ អ្ក នរូវ អ្វី ដ�ល ខ្នុំ �ឹង ។  

« ខ្នុំ �ឹង ថា សពោះ េឺ ជា សពោះវរបិត្ �៏ អ្រ់ កល្ ជានិច្ច 

រប្រ់ ឡយើង ។ ខ្នុំ �ឹង ថា សពោះ ឡយ្ររេរូវសេី្រ្ េឺ ជា សពោះអង្គ 

្រឡ្គ្រោះ និង ជា សពោះ ឡសបា្រ ឡោោះ ថន ពិភពឡោក ។ 

ខ្នុំ �ឹង ថា យ៉រូដ្រប្ររេ្មមីធ  បាន ឡ�ើញ សពោះ ជា 

សពោះវរបិត្ និង បុសត្ �៏ ជា ទីស្រោញ់ រប្រ់ សទង់ 

សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ឡហើយ ឡោក ជា ឧបករណ៍ ដ�ល 

អំណាច បព្វជិតភាព សតរូវ បាន ស្ដារ ឡ�ើង វិញ ឡៅ ឡលើ 

ដផន�ី ។ ខ្នុំ �ឹង ថា សពោះេម្ីរ មរមន ពិត ឡហើយ រាន នរូវ 

ភាពឡោរ ឡពញ ថន �ំណឹង ល្អ ថន សពោះ ឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ។ ខ្នុំ 

�ឹង ថា ឡយើង រាន ពយាការី រានាក់ ដ�ល រ្រ់ ឡៅ ្រព្វ ថថងៃ 

ឡនោះ ដ�ល ឡោក និយយ ឲ្យ ជំនួ្រ សពោះអរាចា្រ់ ឡ�ើម្ី 

សបទាន ពរ �ល់ ជីវិត រប្រ់ ឡយើង ។ ដមន ឡហើយ ខ្នុំ មិន 

�ឹង ពី ចឡម្ើយ ្រសរាប់ ្រំណួរ រប្រ់ អ្ក ឡទ ប៉ុដនតេ ខ្នុំ �ឹង 

ឡរឿង ទាំងឡនោះ ។ ឡរឿង ឡផសេង ឡទៀត ខ្នុំ ពឹងដផ្អក ឡលើ ឡ្រចក្ី 

ែកទ្សង់ពចញេីសុន្រកថាតែលព្វើពឡើងសទ្៉ប់សន្ិសីទទ្ស្តីពៅ
ស្កលវិទយាល័យទ្េិកហាុំយ៉ង់ពៅនែ្ងទី2តខឧសភាឆានាុំ2013។

កំណត់ចំណាំ

 1. ោល្ិន ឡអក អរូក « The Power of the Priesthood 
in the Family » (worldwide leadership training 
meeting) wwlt. lds. org ។

 2. ឡ�វីឌ ឡអ ដប�ណា « The Powers of Heaven » Liahona, 
ដខ ឧ្រភា ឆ្នាំ 2012 ទំព័រ 48 ការ េរូ្រ បញ្ជាក់ បាន បដន្ថម ។

ជំឡនឿ ។ ខ្នុំ ពយាយម រ្រ់ឡៅ ត្ម ោក្យ �៏ ស្មញ្ញ ឡនោះ 

្រ្ីពី ឡ្រចក្ី ជំឡនឿ ដ�ល ខ្នុំ បាន ឡរៀន ជា យរូរ មក ឡហើយ 

ពី រា៉ាជ័ររី ហុិងេ្ី ជា ភរិយ រប្រ់ សបធាន ហ្គរ�ុន បរេមី 

ហុិងេ្ី ោត់ បាន ឡោល ថា ‹ �ំបរូង ខ្នុំ ឡោរព សបតិបតតេិ 

រួចឡហើយ ខ្នុំ យល់ �ឹង › » ។

បព្វជិតភាព ថន សពោះ េឺ ជាការ ទុក ចិតតេ មួយ �៏ ពិ្រិ�្ឋ  

ដ�ល សតរូវ បាន សបទាន ឲ្យ  ឡ�ើម្ី សបទាន ពរ �ល់ បុរ្រ 

ស្រតេី និង កុរារ ទាំងឡាយ ឡ�ើម្ី ឡយើងអាចសត�ប់ 

ឡៅ រួមរ្រ់ ជា សកុម សេួស្រ�៏ ឡៅ អ្រ់ កល្ ជានិច្ច 

ឡៅ ក្នុង ទីវតតេរាន សពោះ វិញ ។ ឡ្រចកតេី ្រុចរិត េឺ ជា 

េុណ្រម្តតេិ ្រសរាប់ ឡយើង រានាក់ ៗ   ឡ�ើម្ី អឡញ្ើញ 

អំណាច បព្វជិតភាព ចរូល មក ក្នុង ជីវិត រប្រ់ ឡយើង ។ 

្ររូម ឲ្យ ឡោលលទ្ធិ ឡនោះ ឡធ្វើ ឲ្យ សពលឹង ឡយើង បាន បរិ្រុទ្ធ 

ឡហើយ នាំ ឡយើង ឲ្យ ខិត ជិត សទង់ ដ�ល ស្្រនាចសក 

និង អំណាច និង ្រិទ្ធិ អំណាច បព្វជិតភាព ឡនោះ េឺជា 

រប្រ់ ផង សទង់ ។ ◼

បព្វជិតភាពននម្ពះគឺជាការៃុកច្ិត្ត
ែ៏ពិសិែ្ឋមួយដែលម្តូវបានម្បទាន
ឲ្យនែើម្ីម្បទានពរែល់បុរស
ម្ស្តីនិងកុមារនែើម្ីពួកនគ
អាច្ម្ត�ប់នៅរួមរស់ជាម្គួសារ
ែ៏អស់កល្នៅក្នុងវត្តមាន
របស់ម្ពះវិញ។

 3. រ៉រូបឺត ឌី ដហល « Blessings of the Priesthood » Ensign, 
ដខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 1995 ទំព័រ 32 ។

 4. ោល្ិន ឡអក អរូក «The Relief Society and the Church» 
Ensign,ដខ ឧ្រភា ឆ្នាំ 1992 ទំព័រ 36 ការ េរូ្រ បញ្ជាក់ បាន 
បដន្ថម ។

 5. « The Family: A Proclamation to the World » 
Liahona, ដខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2010 ទំព័រ 129 ។

 6. រ័្រុល អិម ណិល្រុន « Nurturing Marriage » 
Liahona, ដខ ឧ្រភា ឆ្នាំ 2006 ទំព័រ 37 ។

 7. ក្លួនខានាែភាគ2៖ការទ្គប់ទ្គងស្សនាចទ្ក( ឆ្នាំ 2010 ) 
ចំណុច 2.1.2 ។

 8. « Priesthood Keys » New Era, ដខ ឧ្រភា ឆ្នាំ 2012  
ទំព័រ 38 ។

 9. ក្លួនខានាែភាគ2ចំណុច 2.1.1 ។
 10.  ឡ្រចក្ី ដណនាំ �ល់ បទេម្ីរ ទាំងឡាយ« Temple, House 

of the Lord », scriptures.lds.org ។
 11. អិម រ័្រុល បា�ឺ� « This Is My Work and Glory » 

Liahona, ដខ ឧ្រភា ឆ្នាំ 2013 ទំព័រ 19 ។
 12. Daughters in My Kingdom: The History and Work 

of Relief Society( ឆ្នាំ 2011 ) ទំព័រ 157 ការ េរូ្រ បញ្ជាក់ 
បាន ោក់ បដន្ថម ។

 13. ឌី ថត សេី្រតេលូហ្វឺ្រិន «The Moral Force of Women » 
Liahona, ដខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2013 ទំព័រ 30 ។

 14. Daughters in My Kingdom, ទំព័រ 156 ការ េរូ្រ បញ្ជាក់ 
បាន ោក់ បដន្ថម ។ខា
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មដ្យមលៀរា៉ាកមកលណាហាន

ពបវតតេិ រប្រ់ ស្្រនាចសក ឡៅ សបឡទ្រ អរេមីត្លី  ចាប់ឡផ្ើម ឡៅ សោ សពោះេម្ីរ ្រញ្ញាថ្មី ឡពល ដ�ល រាជធានី ថន 

អាណាចសក រ៉រូមបាន កាលាយ ឡៅ ជា ទីសជក ឡកាន រប្រ់ ពួក សេីស្ទាន �៏ ឡស្មោះសតង់ មួយ សកុម ។ សពោះេម្ីរ បរេមីប ពុំ 

បាន កត់សត្ ពី បុេ្គល ដ�ល បាន នាំ �ំណឹង ល្អ ឡៅ កាន់ សកុង រ៉រូម �ំបរូង ឡេ ឡនាោះឡទ ប៉ុដនតេ រាន ស្ខា មួយ រប្រ់ 

ស្្រនាចសក បាន ឡៅ ទីឡនាោះ អ្រ់ រយៈឡពល « ជាឡសចើន ឆ្នាំ » (រ៉រូម 15:23) ឡពល ដ�ល ស្វក ប៉ុល បាន ឡផ្ើ ្រំបុសត មួយ 

ឡៅកាន់ សបជាជន រ៉រូម សបរាណ ជាេ.្រ. 57.

ប៉ុល បាន ពិពណ៌នា ពី ពួកសេីស្ទាន ឡៅ ក្នុង ទីសកុង រ៉រូម ថា « រាន ឡ្រចក្ី ល្អ ឡពញឡលញ » ( 15:14 ) ។ ឡោក បាន 

ស្រល់ ពួកឡេ មួយ ចំនួន ឡហើយ ្រំបុសត រប្រ់ ឡោក រាននរូវ បញ្ី មួយ �៏ ដវង ថន ពួក បរិ្រុទ្ធ ជាទីស្រឡាញ់ ជា អ្ក ដ�ល 

ឡោកបាន ឡផ្ើ ការ ស្វាេមន៍ ឡៅ ( ្ររូម ឡមើល 16:1–15 ) ។

ប៉ុល បាន ្ររឡ្រើរ �ល់ ឡ្រចក្ី ជំឡនឿ រប្រ់ ពួក សេីស្ទាន ទាំងឡនាោះ ឡហើយ បាន សបាប់ ពួកឡេ ថា ឡោក បាន អធិស្ឋាន 

ជា ញឹកញាប់ ្រសរាប់ ពួកឡេ ។ ឡោក ប៉ង ចង់ ជួប នឹង ពួកឡេ ឡហើយ ្រង្ឹម ថា សពោះ នឹង សបទាន ឱកា្រ ឲ្យ ោត់បាន 

ជួប នឹង ពួកឡេ ក្នុងឡពល ឆ្ប់ៗ ( ្ររូមឡមើល 1:8–15 ) ។

ឡៅទី បំផុត ឡពល លិក បាន ឡៅ ទីសកុង រ៉រូម ោត់ បាន កាលាយ ជា អ្ក ឡទា្រ ប៉ុដនតេ ឡ្រចកី្ ្រង្ឹម រង់ចាំ រប្រ់ ្ររាជិក 

ស្្រនាចសក ចំឡោោះ ការ មក �ល់ រប្រ់ ោត់ឡៅ ដត រាន រហរូត�ល់ រាន បងប្អលូន សបុ្រ មួយ ចំនួន បាន ឡធ្វើ �ំឡណើរ 69 

េ.ម. ឡ�ើម្ី មក ជួប នឹង ោត់ ឡៅ ឯផសារ អាប់ ភា្រ ។ ឡោយ បាន ជួប នឹង ពួកឡេ ឡនាោះ ឡោក « ក៏ អរ សពោះេុណ �ល់ សពោះ 

ឡហើយ រាន ចិតតេ ្រង្ឹម ឡ�ើង » (កិច្ចការ 28:15) ។

ឡសកាយ មក ឡទៀត ប៉ុលសតរូវ បាន ឡេ ្ររាលាប់ ឡៅ ទីសកុង រ៉រូម ជាកដន្ង ដ�ល ពួក សេីស្ទាន រាន ការ ឡបៀតឡបៀន យ៉ាង ខាលាំង ពី 

្រំណាក់ ឡណរ៉រូ និង សពោះឡៅ អធិរាជ ឡផសេង ឡទៀត ។ ឡៅ ទីបំផុត ស្្រនាចសក បាន ធាលាក់ ចរូល ឡៅ ក្នុង ការក្ត់ ស្្រនា 

ប៉ុដនតេ ពួក បរិ្រុទ្ធ ឡៅ ទីសកុង រ៉រូម កាល ពី មុន បាន ទុក នរូវ មរតក ថន ឡ្រចក្ី ជំឡនឿ ឡៅ ឯ ចំណុច កណាតាល ថន អាណាចសក ឡនោះ 

ឡោយ កំណត់ �ំណាក់ កាល ្រសរាប់ សេី្រ្ស្្រនា ឡ�ើម្ី សបកា្រ ទរូទាំង ពិភពឡោក ។

ពួកបរិសុៃ្ធនថងៃច្ុងនម្កាយនៅ

អ្នកម្តួសម្រាយមៅម្្ប់ដែនែដី

មរតកនននសចក្ដីជំននឿ

ពបតទសេ៊ីតាលី
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26 លីអា្ូណា

មនុសសេមួយម្កុមដែលម្តូវបានលាក់បំបាំងមដ្យម្ពះអរាចាស់

ក្នុង ឆ្នាំ 1849 ដអលឡឌើរ �លូដរន្ររូ ្រ្លូ ( ឆ្នាំ 1814–1901 ) ក្នុង ករូរ៉ុម ថន ពួកស្វក 

�ប់ពីរ នាក់ សតរូវ បាន ឡៅ ឲ្យ បឡងកេើត ឡប្រកកម្ម មួយ ឡៅ សបឡទ្រ អរេមីត្លី ។ ឡៅ ឡពល 

ឡោក ្រញ្ឹង េិត ពី ទីកដន្ង ចាប់ ឡផ្ើម ឡោក បាន ឡរៀន ពី សកុម វ៉លឡឌនឡ្រៀន ជា 

សកុមស្្រនា មួយ ឡៅ ឡលើ ភ្ំឡផម៉ុន ឡៅ ភាេ ោយព្យ សបឡទ្រ អរេមីត្លី ។

ពួក វ៉លឡឌនឡ្រៀន បាន ្ររេរូសទាំ នឹង ការ ឡបៀតឡបៀន យ៉ាង ខាលាំង  ជាង សបាំពីរ 

ទ្រវតសេរ៍ ឡោយ ស្រ ដត ជំឡនឿ រប្រ់ ពួកឡេ ។ ឡោយ រាន កំឡណើត មុន ពួក សបរូឡត្រ្ង់ 

�ល់ ឡៅ ពីរបី រយ ឆ្នាំ ពួកឡេ បាន សបកា្រ ថា ស្្រនាចសក ពី មុន រប្រ់ សពោះសេី្រ្ 

បាន ធាលាក់ ចរូល ឡៅ ក្នុង ការក្ត់ ស្្រនា ។ ពួកឡេ បាន ផ្ដាច់ ខ្លួន ឡចញពី សពោះវិហារ 

រ៉រូរាុំង កាតរូលិក ឡហើយ សតរូវបាន ឡេ សបកា្រ ថា ជា ឡហារា ដក្ងកាលាយ ឡហើយ សតរូវ បាន 

បឡណដាញ ឡចញ ពី ទីសកុង ឡធ្វើ ទារុណកម្ម សពម ទាំង សតរូវ បាន ឡេ ្ររាលាប់ ឡទៀត ផង ។ 

ជាជាង ប�ិឡ្រធ នរូវ ឡ្រចក្ី ជំឡនឿ រប្រ់ ខ្លួន ពួកឡេ បាន ឡភៀ្រខ្លួន ឡៅ រ្រ់ឡៅ ឡលើ 

កំពរូល ភ្ំ ។ 1

ដអលឡឌើរ ្រ្លូ បាន កត់ សត្ ថា « រាន ពន្ឺ មួយ បាន �ក់ ជាប់ ឡៅ ក្នុង េំនិត ខ្នុំ 

ឡពលខ្នុំ បាន េិតពី [ ពួក វ៉លឡឌនឡ្រៀន ] » ។ ឡៅ ក្នុង ្រំបុសត មួយ ឡផ្ើ មក សេួស្រ 

រប្រ់ ឡោក ឡោក បាន ្ររឡ្ររ ថា « ខ្នុំ ឡជឿ ថា សពោះអរាចា្រ់ បាន េង់ ឡៅ ទីឡនាោះ  

ឡ�ើម្ី ោក់ បំបាំង មនុ្រសេ មួយ សកុម ឡៅ ក្នុង ចំឡណាម សជលង ភ្ំ �៏ ខ្្រ់ » ។ 2

ឡៅ ក្នុង ស្្រនា ឡផសេង ឡទៀត រប្រ់ សបឡទ្រ អរេមីត្លី ចបាប់ ទាំងឡាយ ពុំ អនុញ្ញាត 

ឲ្យ រាន ្រកម្មភាព ផសាយស្្រនា ឡ�ើយ ។ ប៉ុដនតេ ពី មុន ការ មក �ល់ រប្រ់ ដអលឡឌើរ 

្រ្លូ ពីរឆ្នាំ ពួក វ៉លឡឌនឡ្រៀន ឡៅ តំបន់ ឡផម៉ុន បាន ទទួល ្រិទ្ធិ ឡ្ររីភាព ខាង 

ស្្រនា បនាទាប់ ពី បាន ទទួល រង ការ ឡបៀតឡបៀន ជា ឡសចើន ្រតវតសេរ៍ ។ 3មិន សតឹមដត 

ប៉ុឡណាណោះ ឡទ រាន មនុ្រសេ មួយ ចំនួន ក្នុង ចំឡណាម ពួកឡេ បាន រាន ្រុបិន និង ការ 

និមិតតេ �៏ អស្ចារ្យ ដ�ល ឡរៀបចំ ពួកឡេ ឡ�ើម្ី ទទួល ស្រលិខិត រប្រ់ ពួក អ្ក ផសេព្វផសាយ 

ស្្រនា ។ 4

ដអលឡឌើរ ្រ្លូ អម �ំឡណើរ ឡោយ អ្ក ផសាយស្្រនា ពីរររូប បាន ឧទ្ិ្រ សបឡទ្រ 

អរេមីត្លី ្រសរាប់ ការ សបកា្រ �ំណឹង ល្អ ឡៅ ថថងៃ ទី 19 ដខ កញ្ញា ឆ្នាំ 1850 ។ 

ដអលឡឌើរ ្រ្លូ បាន កត់សត្ ថា « ចាប់ ពីថថងៃ ឡនាោះ មក ឱកា្រ នានា បាន ចាប់ ឡផ្ើម ឡកើត 

រាន ្រសរាប់ ការ សបកា្រ ស្រលិខិត រប្រ់ ឡយើង » ។ 5

ជាងបួនឆ្នាំ ឡសកាយ មក កិច្ចខិតខំរប្រ់ ពួក អ្កផសេព្វផសាយ ស្្រនាបាន 

ជួប ទាំង ភាពឡជាេជ័យ និង ការ សបឆ្ំង ។ ពួកឡេបាន បឡងកេើត តំបន់ ផសេព្វផសាយ 

ស្្រនា ចំនួន ពីរ និង ការ បកដសប សពោះេម្ីរ មរមន ជា ភាស្ អរេមីត្លី ។ ពួកឡេ បាន 

សជមុជទឹក �ល់ ពួក អ្ក ដសបចិតតេ ឡជឿ ជាឡសចើន ។ ប៉ុដនតេ លុោះ �ល់ ឆ្នាំ 1854 កិច្ចការ ឡនោះ 

បាន ធាលាក់ ចុោះ—ពួក អ្កផសេព្វផសាយ ស្្រនា សតរូវ បាន ឡៅ ឲ្យ ឡៅ តំបន់ ឡផសេង ពួក 

អ្ក ដសបចិតតេ ឡជឿ �៏ ឡស្មោះសតង់ បំផុត បាន ឡធ្វើ អឡនាតាសបឡវ្រន៍ ឡៅ រ�្ឋ យរូថាហ៍ ឡហើយ 

យុវវ័យដៅដស្កអ៊ីតាលបីរ៉ូមខាងដកើតបាៃជរួយសម្អាតៃិងដធ្វើទបីជបមក�ល់អ្កត�លខ្វរះទបីជបមក។
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 *ឆានាុំ63មុនគ.ស.៖ពមទ័េ
រ៉ូមប៉ុមនេបានទ្គប់ទ្គង
ពយរូស្ឡិមតែលកាលាយជា
តផ្កមួយននអាណាចទ្ករ៉ូម

គ.ស.45៖ស្វក
ប៉ុលជាេលរែ្ឋរ៉ូម៉ នាក់
បានចាប់ពផ្ើមែុំពណើរ
ផសេេវផសាយស្សនាែុំបូង
ពៅក្នុងអាណាចទ្ករ៉ូម

64៖េួកទ្គីស្ទានទ្ែូវបាន
ពគស្តីបពនាទាសពោយស្រ
ស្គ្រមពៅទីទ្កុងរ៉ូម
ព�ើយចាប់ពផ្ើមពបៀែពបៀន
េីសុំណាក់រោឋាភិបាលរ៉ូម

◄313៖ខនពស្ន្ិនបាន
កាលាយជាទ្េរះពៅអ្ិរាជរ៉ូម
ែុំបូងជាទ្គីស្ទានព�ើយបាន
អនុម័ែចបាប់ឲ្យការថាវាយបង្គុំ
ទ្គីស្ស្សនា

380៖ទ្េរះពៅអ្ិរាជព្ែូស៊ីសទី1
បានព្វើឲ្យទ្គីស្ស្សនាជាស្សនារែ្ឋ
ជាផ្ូវការរបស់អាណាចទ្ករ៉ូមព�ើយបាន
ទ្ែួសទ្តាយសទ្៉ប់ទ្គីស្ស្សនាឲ្យ
រីកស្យពេញេិភេពោក។

* រាល់កាលបរិពចឆេទកាលេីពែើមគឺជាការស្មន។
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ការឡបៀតឡបៀន កាន់ដត រីកធំ ឡ�ើង ។ ក្នុង ឆ្នាំ 1862 រាល់ ការ ផសេព្វផសាយ ស្្រនា 

ទាំងអ្រ់ សតរូវបាន ផ្អាក ឡហើយ ឡប្រកកម្ម សតរូវបាន បិទ ឡៅ ឆ្នាំ 1867 ។

ឡប្រកកម្ម អរេមីត្លី រាន �ំឡណើរ ការ ដត  12 ឆ្នាំ ប៉ុឡណាណោះ ប៉ុដនតេ ឡៅ អំ�នុង ឡពល 

ឡនាោះ រាន 12 សេួស្រ និង មនុ្រសេ សបាំពីរ នាក់ ឡផសេង ឡទៀត សតរូវ បាន ដសប ចិតតេ ឡជឿ 

ឡហើយ បាន ឡធ្វើ អឡនាតាសបឡវ្រន៍ ឡៅ រ�្ឋ យរូថាហ៍ ។ ពួក វ៉លឡឌនឡ្រៀន ដ�ល បាន 

សកឡស្ប យក �ំណឹង ល្អ បាន នាំ មក នរូវ ករាលាំង �៏ អស្ចារ្យ ្រសរាប់ ស្្រនាចសក ឡៅ 

រ�្ឋ យរូថាហ៍ ឡហើយ ្រព្វ ថថងៃឡនោះ រាន ្ររាជិក រាប់ មុឺន នាក់ បាន ជាប់ ស្ច់ ញាតិ 

នឹង ពួក វ៉លឡឌនឡ្រៀន �៏ ឡស្មោះសតង់ ចំនួន 72 នាក់ ដ�ល បាន ចាកឡចញពី ដ�ន�ី 

កំឡណើត រប្រ់ ខ្លួន មក ចរូលរួម នឹង ពួក បរិ្រុទ្ធ ថថងៃ ចុង ឡសកាយ ឡៅ ភ្ំ រ៉កេី ។ 6

ការពមនលឿនកឈិច្ចការ

បនាទាប់ពី  ឡប្រកកម្ម ឡៅ អរេមីត្លី បាន បិទ ោមន កិច្ចការ ផសេព្វផសាយ ស្្រនា 

ជាផ្លូវ ការ ណា មួយ សតរូវ បាន ឡធ្វើ ឡ�ើង ឡៅ សបឡទ្រ អរេមីត្លី ឡ�ើយ អ្រ់រយៈ  

ថាហ្វ ដបរេន្រឹន ( ឆ្នាំ 1899 –1994 ) ក្នុង ករូរ៉ុម ថន ពួក ស្វក �ប់ពីរ នាក់ បាន ឡធ្វើ 

ការអធិស្ឋាន ឧទ្ិ្រ សបឡទ្រ អរេមីត្លី ឡ�ើងវិញ ្រសរាប់ ការ ផសាយ �ំណឹង ល្អ ។

រយៈឡពល �ប់ ឆ្នាំ បនាទាប់ ឡប្រកកម្ម បាន ឡបើក ចំនួន ្ររាជិក ឡៅ សបឡទ្រ 

អរេមីត្លី រាន ការ ឡកើន ឡ�ើង ពី សបរាណ ជា 300 នាក់ ឡៅ 5,000 នាក់ ។ ចំនួន ឡនាោះ 

សតរូវ បាន ឡកើន ឡ�ើង ឡទ្វរ �ង េិត សតឹម ឆ្នាំ 1982 ។ ឡៅ ប៉ុនាមន ឆ្នាំ ថ្មីៗ ឡនោះ រាន ការ រីក 

ចឡសមើន យ៉ាង ខាលាំង ។ ពី ឆ្នាំ 2005 �ល់ 2010 រាន ឡ្រតេក ថ្មី ចំនួន បួន សតរូវ បាន បឡងកេើត 

ឡ�ើង ឡោយ ្ររុប ឡ្រតេក ទាំងអ្រ់ រាន �ល់ ឡៅ សបាំពីរ ។ ្រព្វថថងៃ ឡនោះ រាន ពួក 

បរិ្រុទ្ធ ថថងៃ ចុង ឡសកាយ ឡៅ សបឡទ្រ អរេមីត្លី ជិត 25,000 នាក់ ។

ការស្ថាបនាស្សនាចម្ក

ដអលឡឌើរ ឡសកក ឡអ ខាតុន ថន ពួក ចិត្រិប នាក់ េឺ ជា មនុ្រសេ រានាក់ ក្នុង ចំឡណាម 

ពួក បរិ្រុទ្ធ ថថងៃ ចុង ឡសកាយ រាប់ ោន់ នាក់ ដ�ល រាន ជាប់ ដខសេ ស្រឡាយ នឹង ភីលីព 

ខាតុន ជា អ្ក ដសប ចិតតេ ឡជឿ វ៉លឡឌន ឡ្រៀន រានាក់ ដ�ល បាន ឡធ្វើ អឡនាតាសបឡវ្រន៍ មក រ�្ឋ 

ឡពល ជិត មួយ រយ ឆ្នាំ ។ ឡៅ ឡពល ពន្ឺ ថន �ំណឹង ល្អ បាន ចាប់ឡផ្ើម ភ្ឺ ម្ងឡទៀត ឡៅ 

សបឡទ្រ អរេមីត្លី វាបាន ឡកើត ឡ�ើង ឡៅ ក្នុង ្រ្គ្រម ឡោក ឡលើក ទី 2 ឡពល បុេ្គលិក 

ឡយឡធា រប្រ់ ពួក បរិ្រុទ្ធ ថថងៃ ចុង ឡសកាយ មក ពី ្រហរ�្ឋ អាឡមរិក បាន ឡបាោះ ទីត្ំង ឡៅ 

សេប់ ទីសកុង ក្នុង សបឡទ្រ អរេមីត្លី ។ ្ររាជិក ទាំងឡនោះ បាន បឡងកេើត ជាសកុម ឡ�ើម្ី ជួប 

សបជុំ ោនា ឡៅ ថថងៃ អាទិត្យ ឡហើយ សកុម ឡនោះ បាន បនតេ តឡៅ មុខ បនាទាប់ ពី ្រ្គ្រម ឡោយ 

រាន ្ររាជិក សតរូវ បាន ចាត់ ឲ្យ ឡៅ មរូលោឋាន ឡយធា ឡៅ សបឡទ្រ អរេមីត្លី ។

លុោះ  20 ឆ្នាំ ឡសកាយ មក សពោះអរាចា្រ់ បាន ពឡន្ឿន កិច្ចការ រប្រ់ សទង់ ។ អ្ក 

ដ�ល រាន ឡ�ើម កំឡណើត ជា ជនជាតិ អរេមីត្លី បាន ចាប់ឡផ្ើម ចរូល រួម នឹង ស្្រនាចសក 

បនាទាប់ពី បាន ជួប នឹង ពួក អ្ក ផសេព្វផសាយ ស្្រនា ឡៅ បណាតា សបឡទ្រ ដក្រ ឡនាោះ ។ 

សកុម រប្រ់ ្ររាជិក ជា ឡយធា ឡៅ ទីសកុង ណាប៉រូលី និង ឡវ៉រ៉រូណា សតរូវបាន ឡរៀបចំ ឡៅ 

ជា ស្ខា ឡៅ ឡសកាម ការ �ឹកនាំ រប្រ់ ឡប្រកកម្ម ្រ្វរេមី្រ ។ ឡប្រកកម្ម បាន បកដសប 

សពោះេម្ីរ មរមន ជា ភាស្ អរេមីត្លី ស្រ ជា ថ្មី ឡហើយ បាន ឡបាោះពុម្ វា ។ ឡពលឡវោ 

ឡ�ើម្ី បញ្លូន ពួក អ្ក ផសេព្វផសាយ ស្្រនា បាន ខិត ចរូល មក �ល់ ។

ក្នុង ឆ្នាំ 1964 សបឡទ្រ អរេមីត្លី សតរូវ បាន ឡរៀបចំជា មណ្ល ថន ឡប្រកកម្ម ្ររេ្វមី្រ 

ឡហើយ មិន យរូរ ប៉ុនាមន ពួក អ្ក ផសេព្វផសាយ ស្្រនា ជា ភាស្ អរេមីត្លី សតរូវបាន បញ្លូន 

ឡៅ ទីសកុង មួយ ចំនួន ។ ក្នុង ឆ្នាំ 1966 ឡប្រកកម្ម អរេមីត្លី សតរូវបាន ឡរៀបចំ ឡ�ើង 

េឺ 99 ឆ្នាំ បនាទាប់ពី ឡប្រកកម្ម អរេមីត្លី ពី មុន សតរូវ បាន បិទ ។ ដអលឡឌើរ ដអរេ្ររា៉ 

តអលដ�ើរតអ៊សរ៉ថាហ្វត្រ៊ៃសឃឹៃ(កណាដាល)ជរួ្រៃឃឹងពរួកអ្កផ្សព្វផសាយស្សនាក្នុងដ្រសកកម្ម
អ៊ីតាលបីត�លដទើ្រដរៀ្រចំថ្មបីៗ។
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►1173៖វ៉លែូពៅ
ទីទ្កុងលីយ៉ុងទ្បពទស
បារាុំងបានចាប់ពផ្ើម
ចលនាមួយពែើម្ីទ្ែឡប់
ពៅរកែុំណឹងល្េីមុន
តែលបានបពទ្ងៀនពោយ
ទ្េរះទ្គីស្និងេួកស្វក
របស់ទ្ទង់

1215៖វ៉លែូនិងេួក
អ្កពែើរតាមពោកជាេួក
វ៉លពេនពសៀន—ខ្រះរស់ពៅ
អ៊ីតាលី—ទ្ែូវបានទ្បកាស
ថាជាពហារាតក្ងកាលាយព�ើយ
ទ្ែូវបានពគពបៀែពបៀន។

1843៖�្គីពសពេ
(យ៉ូតសប)ែូរ៉ង់ែូ
បានទ្ជមុជទឹកពៅ
៉ោសសាឈូពសែ
ស.រ.អា.—ជាជនជាែិ
អ៊ីតាលីែុំបូងតែលបាន
ចូលក្នុងស្សនាចទ្ក

1848៖ពស្តចខាលូ
អាល់ពប៊ីែូននពផម៉ុន-
ស្េីញោបានទ្បរាន
សិទ្ធិពសរីភាេខាង
ស្សនាែល់េួក
វ៉លពេនពសៀន

◄1850៖តអលពេើរ
ឡូតរនសូស្ូជាមួយ
នឹងតអលពេើរយ៉ូតសប
ែូរ៉ន់ែូនិងប៊ីពអជ
ពស្តនពហាសចាប់ពផ្ើម
កិច្ចការផសេេវផសាយ
ស្សនាពៅអ៊ីតាលី

1852៖ការ
បកតទ្បទ្េរះគម្ីរ
មរមនជាភាស្
អ៊ីតាលីទ្ែូវបាន
ពបារះេុម្



28 លីអា្ូណា

យរូថាហ៍ ក្នុង ឆ្នាំ 1854 ។ ដអលឡឌើរ ខាតុន បាន ឡ�ើញ  

កិច្ចការ រប្រ់ សពោះអរាចា្រ់ បាន រីក ចឡសមើន ឡៅ ឡលើ ដ�ន�ី រ 

ប្រ់ �រូនត្ ឡោក �ំបរូង ក្នុង នាម អ្ក ផសេព្វផសាយ ស្្រនា 

 រានាក់ ក្នុង ឡប្រកកម្ម អរេមីត្លី ដ�ល ឡទើប ឡបើក ថ្មី ក្នុង  

ឆ្នាំ 1960 រួច មក ក្នុង នាម ជា សបធាន ឡប្រកកម្ម រ៉រូម អរេមីត្លី  

ក្នុង ឆ្នាំ 1980 ។

ឡៅ ឡពល ដអលឡឌើរ ខាតុន សតរូវ បាន ឡៅ ឲ្យ ឡធ្វើ ជា សបធាន 

ឡប្រកកម្ម ក្នុង ឆ្នាំ 1983 ឡៅ ក្នុង ចំឡណាម ស្ោ សបជុំ 

ទាំងអ្រ់ ឡៅ ទីសកុង រ៉រូម រាន ស្ោ សបជុំ មួយ ដ�ល ជា អោរ 

ជួល ។ ឡៅ សោ ឡនាោះ អោរ ថ្មីៗ រប្រ់ ស្្រនាចសក សតរូវ បាន 

បង់ ថថ្ មួយ ចំដណក ឡចញ ពី សបាក់ បរិចាចាេ រប្រ់ ្ររាជិក ឡៅ 

តំបន់ ឡនាោះ ។ ឡោយស្រតសមរូវការ នរូវ មរូលនិធិ ឡ�ើម្ី ្រង់ អោរ 

ពីបី កដន្ង វា ឡមើល ឡៅ មិន អាច ឡកើត ឡ�ើង បាន ឡ�ើយ ឡ�ើម្ី ឲ្យ 

សតរូវ បាន ឡរៀបចំ ឡ�ើង ឡហើយ ឥ�លូវ ឡនោះ សពោះ វិហារ បរិ្រុទ្ធ មួយ សតរូវ 

បាន ្រង់ ឡៅ ទីសកុង រ៉រូម » ។ 7

ពីមុន សតរូវ បាន ឡៅ ជា ពួក អ្ក រាន ្រិទ្ធិ អំណាច ទរូឡៅ 

រានាក់ ដអលឡឌើរ ខាតុន បាន សត�ប់ ឡៅ សបឡទ្រ អរេមីត្លី ឡៅ ឆ្នាំ 

2005 ឡ�ើម្ី ចរូល រួម ឡៅ ក្នុង ការ បឡងកេើត ឡ្រតេក អរេមីត្លី រ៉រូម ។ វា ជា 

បទពិឡស្ធន៍ មួយ �៏ ដផ្អម ដល្ម ។ ឡោក បាន ដថ្ង ថា « ឡនោះជា 

ករាលាំង ថន បព្វជិតភាព ករូនឡស្ បព្វជិតភាព និយមន័យ ក្នុង 

សពោះេម្ីរ ្រ្ីពី កដន្ង មួយ ្រសរាប់ សជកឡកាន — ជា ឡ្រតេក—ឥ�លូវ 

ឡនោះ សតរូវ បាន បឡងកេើត ឡៅ ទីសកុង រ៉រូម » ។

ម្ពះវិហារបរិសុទ្ធមៅទដីម្កុងរ៉ូម

ឡៅ ្រន្ិ្រីទ ទរូឡៅ ដខ តុោ ឆ្នាំ 2008 ឡៅឡពល ដ�ល 

សបធាន ថរូរា៉ា្រ ឡអ្រ ម៉ន្រុន បាន សបកា្រ ថា រាន សពោះវិហារ 

្ររាជិក ឡធ្វើ ការ បរិចាចាេ យ៉ាង ឡសចើន ដបប ឡនោះ ឡនាោះ ។ បនាទាប់ ពី 

ឡធ្វើ ការ ពិចារណា សបកប ឡោយ ការអធិស្ឋាន មក ្ររាជិក ឡៅ 

អរេមីត្លី សតរូវ បាន អឡញ្ើញ ឲ្យ យក សបាក់ ដ�ល ពួកឡេ នឹង ចំណាយ 

្រសរាប់ បុណ្យ សេី្រ្រា៉ា្រ ឡៅ ឆ្នាំ ឡនាោះ ឡៅ បរិចាចាេ ្រសរាប់ 

មរូលនិធិ ស្ង ្រង់ អោរ ។ សកុម សេួស្រ ទាំងឡាយ បាន ោក់ 

�ុំ ថ្ម ឡៅ ឡសកាម ឡ�ើម ឡ�ើ សេី្រ្រា៉ា្រ់ រប្រ់ ខ្លួន ជា តំណាង ឲ្យ ការ 

លោះបង់ រប្រ់ ពួកឡេ ជា ជាង អំឡណាយ វិញ ។

ដអលឡឌើរ ខាតុន បាន ដថ្ង ថា « អ្វី ដ�ល បាន ឡកើត ឡ�ើង ឡៅ 

ឡពល ឡនាោះ េឺ ជា ឡរឿង អស្ចារ្យ ណា្រ់ » ។ « ការ បរិចាចាេ េឺ ទទួល 

បាន ឡលើ្រពី ឡ្រចកី្ សតរូវការ ។ ឡោយស្រ ដត ការបរិចាចាេ ឡនោះ 

និង ការ បនតេ បង់ �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ �៏ ឡស្មោះសតង់ រប្រ់ ពួក 

បរិ្រុទ្ធ សពោះអរាចា្រ់ បាន ចាក់ ពរជ័យ ខាង វិញ្ញាណ �៏ ឡសចើន មក 

ឡលើ ឡប្រកកម្ម និង  មក ឡលើ ពួក បរិ្រុទ្ធ ឡៅ ក្នុង តំបន់ ឡនោះ ឡៅ 

ឡពល ពួកឡេ រាន ឆន្ៈ ឡធ្វើ ឲ្យ អ្រ់ ពី លទ្ធភាព រប្រ់ ខ្លួន ឡ�ើម្ី 

ស្ថាបនា ស្្រនាចសក ។ ខ្នុំ ឡជឿ ជាក់ ថា ការត្ំង ចិតតេ រប្រ់ 

ពួកឡេ េឺ ជា ដផ្ក មួយ �៏ ្រំខាន់ ចំឡោោះ អ្វី ដ�ល បាន អនុញ្ញាត ឲ្យ 

ស្្រនាចសក បនតេ រីក ចឡសមើន ឡៅ �ល់ ចំណុច មួយ ដ�ល ឡ្រតេក 

ស្លាប្រជុំនៃវរួ�កាតាដៃៀដៅដលើដ្្រស៊ីស៊ីលបី។ស្ខាកាតាដៃៀបាៃ្រដងកើតដ�ើងដៅឆ្នាំ
1967មរួយឆ្នាំដបកាយដ្រសកកម្មអ៊ីតាលបីបតូវបាៃដរៀ្រចំ។

1854៖កិច្ចការផសេេវផសាយស្សនា
ធ្លាក់ចុរះពោយស្រការពបៀែពបៀនបាន
ពកើនពឡើងព�ើយេួកអ្កផសេេវផសាយ
ស្សនាបានពផ្ដាែយកចិែ្តទុកោក់
ពៅពលើទ្បពទសសវ៊ីសវិញ។េួកអ្ក
តទ្បចិែ្តពជឿវ៉លពេនពសៀនបានចាប់
ពផ្ើមព្វើអពនាតោទ្បពវសន៍ពៅទីទ្កុង
សលែ៍ពលករែ្ឋយូថា�៍

1862៖រាល់ការ
ផសេេវផសាយពៅ
ទ្បពទសអ៊ីតាលី
បានប្្ចប់

1944៖ទ្កុម
ស៉ជិក
ពោធ្អិល.
េី.ពអស.
ទ្ែូវបានបពងកើែ
ពឡើងពៅអ៊ីតាលី

◄1964៖ស្សនាចទ្ក
បានពបារះេុម្ការបកតទ្ប
ទ្េរះគម្ីរមរមនជាភាស្
អ៊ីតាលីែ្ី។ពបសកកម្
សវ៊ីសបានពរៀបចុំមណ្ឌល
អ៊ីតាលីមួយ

►1966៖ពបសកកម្
អ៊ីតាលីទ្ែូបានពរៀបចុំ
ពឡើង។តអលពេើរតអ៊សរា៉
ថា�វតប៊នសឹនបាន
ឧទ្ិសទ្បពទសអ៊ីតាលី
ពឡើងវិញសទ្៉ប់ការផសាយ
ែុំណឹងល្
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បរិ្រុទ្ធ មួយ នឹង សតរូវ បាន ្រង់ឡៅ ទីសកុង រ៉រូម ឡនាោះ រាន ការ ្រសមក់ ទឹក ដភ្ក ឡោយ ក្ី 

រំឡភើប ឡពញ ទាំង មជ្ឈមណ្ល ្រនិ្្រីទ ។ ពួក បរិ្រុទ្ធ អរេមីត្លី ដ�ល បាន ឡមើល ត្ម 

ផ្កាយ រណប បាន ដស្រក ឡ�ើង ឡោយ ឡ្រចក្ី អំណរ ។ រាន បងស្រី រានាក់ បាន ឡៅ 

ចាំ ថា « ឡយើង បាន សត�ប់ ឡៅ ផ្ោះ ឡយើង វិញ ឡោយ អារម្មណ៍ ឡហាោះឡហើរ ជាមួយ នឹង 

ឡ្រចក្ី អំណរ ឡៅ ក្នុង �ួងចិតតេ រប្រ់ ឡយើង » ។

ឡហតុអ្វី បាន ជា ការ រាន សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ ឡៅ ទីសកុង រ៉រូម រាន អត្ថន័យ �ល់ 

ឡម៉្ោះ ? ឡសរៅពី ការ �ឹង ពី ស្រៈ្រំខាន់ ខាង វិញ្ញាណ �៏ អស្ចារ្យ រប្រ់ សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ 

្ររាជិក រាន អារម្មណ៍ ពី ស្រៈ្រំខាន់ ថន សបវតតេិស្ស្រតេ រប្រ់ ទីសកុង ឡនោះ ដអលឡឌើរ 

ខាតុន បាន ដថ្ង ថា ៖ « អភិបាលកិច្ច និង អំណាច ឡៅ ក្នុង សោ �៏ ជាក់ោក់ រប្រ់ 

វា អ្ក រុករក វិចិសតករ អ្ក វិទយាស្ស្រតេ និង អ្ក រចនា ដ�ល បាន បរិចាចាេ យ៉ាង ឡសចើន 

ចំឡោោះ ពិភពឡោក ឡនោះ និង ពរជ័យ ដ�ល អំណាច ស្្រនាចសក រប្រ់ រ៉រូម បាន ជួយ 

�ល់ ការ ដណនាំ សេី្រ្ស្្រនា ឡៅ ក្នុង ពិភព ឡោក េឺជា ដផ្ក មួយ ថន សបវតតេិស្ស្រតេ 

រប្រ់ រ៉រូម ឥ�លូវឡនោះបាន លម្អរ ឡោយ សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ ថន សពោះអរាចា្រ់ » ។ ឡៅ កម្មវិធី 

ដអលឡឌើរ ឌី ហ្វីអរូ បានដថ្ងថា « វា ជា ការអស្ចារ្យ ណា្រ់ ឡ�ើម្ី បឡសមើ សពោះអរាចា្រ់ 

ឡៅ ្រព្វថថងៃ ឡនោះ។ វា ្រំខាន់ ណា្រ់ ្រសរាប់ សបឡទ្រ អរេមីត្លី ្រសរាប់ ទីសកុង 

រ៉រូម » ។ ោត់ បាន ដថ្ង ទីបនាទាល់ ថា « ខ្នុំ �ឹង ថា សពោះអរាចា្រ់ កំពុង សបទាន ពរ យ៉ាង 

ឡសចើន ្រសរាប់ ដផ្ក ឡនោះ ថន នេរ រប្រ់ សទង់ » ។ 9 ◼

អ្កនិេន្ធរស់ពៅក្នុងរែ្ឋយូថា�៍ស.រ.អា.។
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ឌី ហ្វីអរូ បាន ដថ្ង ថា ក្ី រំឡភើប ឡនាោះ េឺ ឡសបៀប បាន នឹង អារម្មណ៍ ឡៅ ក្នុង កីឡាោឋាន  

មួយ ឡៅឡពល ដ�ល សកុម មួយ �្ោះ ឡៅ នាទី ចុង ឡសកាយ ។ ឡ្រចក្ី អំណរ ឡនាោះ  

េឺ ស្រឡ�ៀង ោនា ឡៅ នឹង អ្វី ដ�ល ោត់ បាន នឹក ឡ�ើញ ជា អារម្មណ៍ ដ�ល ឡយើង  

រាន ឡៅ ជីវិត មុន ឆ្ក ជីវិត ឡនោះ ឡពល ដផនការ ្រឡ្គ្រោះ សតរូវបាន សបកា្រ ឡ�ើង ។  

ពួក បរិ្រុទ្ធ បាន ឱប ោនា ទាំង ស្នាម ញញឹម ោយលំ នឹង ទឹក ដភ្ក ។ វា ជា  

្រុភមង្គល �៏ ពិត ។ងៅ
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1972៖ទ្បធ្ន
ហារ៉ូលប៊ីលីបាន
ពៅជួបនឹងស៉ជិក
ពៅអ៊ីតាលីជាទ្បធ្ន
ស្សនាចទ្កទីមួយ
តែលបានពៅពៅ
សម័យពនារះ

1981៖ពស្តកអ៊ីតាលី
មីឡានទ្ែូវបានពរៀបចុំ
ពឡើងជាពស្តកែុំបូងពៅ
អ៊ីតាលី

1993៖ស្សនាចទ្ក
បានផ្ល់ការទទួលស្រល់
តាមចបាប់ននអចលន
ទ្ទេ្យផ្ទាល់ខ្លួនព�ើយព្វើ
ការពរៀបអាពា�៍េិពា�៍
តែលទទួលស្រល់ពោយ
រោឋាភិបាល

2008៖ទ្េរះវិហារ
បរិសុទ្ធរ៉ូមអ៊ីតាលីបាន
ទ្បកាសពោយទ្បធ្ន
ែូ៉ោសពអសម៉នសុន

2012៖ស្សនាចទ្ក
ទ្ែូវបានផ្ល់ឲ្យនូវ
ស្ថានភាេតផ្កចបាប់
ខ្ស់បុំផុែតែលបាន
ផ្ល់ស្សនានានាពៅ
អ៊ីតាលី

សរាជឈិកមៅអ៊ីរាលដី

ស្សនាចម្កមៅម្បមទស
អ៊ីរាលដីសព្វថ្្ង *
សមាជិក ៖ 25,453 ោក់

ងបសកកម្ម ៖ 2

ងស្តក ៖ 7

វួែ ៖ 46 

ស្ខា ៖ 52

មណ្ឌល ៖ 5

្ពះវិហារ បរិសុទ្ធ ៖ 1  
( កំពុរ ស្រសរ់ )

មជ្ឈមណ្ឌល ពរ្ស្បវ្្តិ ៖ 49

*គិែទ្ែឹមតខ្្ូឆានាុំ2013
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តៅ
 ក្នុង សបវតតេិស្ស្រតេ រប្រ់ អរេមីសស្ដអល ជាឡសចើន ជំនាន់ ឡៅ ឡពល ឡរឿង ទាំង ឡាយ ឡោរឡពញ ឡោយ អំឡពើ 

បាប ជា ខាលាំង ឬ ្រង្គម ឡទារ ទន់ ឡៅរក ខាង ឡោកិយ ឡពក ឬ ជីវិត ជាមួយ ស្្រន៍ �ថទ បាន ចាប់ឡផ្ើម 

ប�ិឡ្រធ នរូវ សកម ្រីលធម៌ និង បទបញ្ញតតេិ ដ�ល សពោះ បាន សបទាន ឲ្យ  ឡនាោះ ករូន ឡៅ ថន ឡ្រចកតេី ្រញ្ញា នឹង 

សតរូវ បញ្លូន ឲ្យ ចរូល ឡៅ ក្នុង ទីរឡហាស្ថាន ឡ�ើម្ី ចាប់ឡផ្ើម ស្រ ជាថ្មី ឡហើយ ស្ថាបនា សកុង ្ររេមីយ៉រូន ឡ�ើង វិញ ។

ឡៅ ក្នុង សោ ថន សពោះេម្ីរ ្រញ្ញា ចា្រ់ អ័សបាហាំ ជា ឪពុក ថន ឡ្រចកតេី ្រញ្ញា សតរូវ រត់ ឡភៀ្រខ្លួន  ឡ�ើម្ី បាន រួច ជីវិត ពី ពួក 

ខាល់ឡ�—ជា ពួក បាបរេមី�លូន—ឡៅ ស្រុក កាណា ដ�ល ឥ�លូវ ឡនោះ ឡយើង ឡៅ ថា ដ�ន�ី បរិ្រុទ្ធ ( ្ររូម ឡមើល អ័សបាហាំ 

2:3–4) ។ ប៉ុដនតេ មិន ឡសចើន តំណរ មុន ពរូជពងសេ រប្រ់ អ័សបាហាំ បាន បាត់បង់ សកុង ្ររេមីយ៉រូន រប្រ់ ខ្លួន ឡហើយ សតរូវ បាន កាលាយ 

ជា ទា្រករ ឡៅ ស្រុក ឡអ្ររេមីព្ ( ្ររូម ឡមើល និក្ខមនំ 1:7–14) ។ �រូឡច្ោះ ម៉រូឡ្រ សតរូវ បាន ចិញ្ចឹម បី បាច់ ឲ្យ ធំ �ឹង ក្ី ឡ�ើង ឡ�ើម្ី 

�ឹកនាំ ករូនឡៅ ថន ឡ្រចក្ី ្រនយា ចរូល ឡៅ ក្នុង ទីរឡហាស្ថាន ម្ង ឡទៀត ។

ប៉ុនាមន ្រតវតសេរ៍ ឡសកាយ មក �ំឡណើរ ឡរឿង មួយ ដ�ល ឡធ្វើ ឲ្យ ឡយើង រាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ បាន ឡបើក ្រដម្ង ឡ�ើង ឡៅ 

ឡពល សកុម សេួស្រ ស្្រន៍អរេមីសស្ដអល មួយ �ឹកនាំ ឡោយ ពយាការី រានាក់ ឡ្មោះ លីថហ សតរូវបាន បញ្ជា ឲ្យ ចាកឡចញ ពី សកុង 

ឡយររូស្�ិម ឡោយស្រ សកុង បាបរេមី�លូន នឹង សេប់សេង វា ជាថ្មី ម្ង ឡទៀត ! ( ្ររូម ឡមើល នីថហ្វទី 1 2:2) ។ ពរូកឡេ បាន �ឹង 

្រតេលួចឡ្រតេើង ណា្រ់ ថា ពួកឡេ នឹង ឡៅ ដ�ន�ី ថ្មី មួយ  ឡ�ើម្ី ស្ថាបនា សកុង ្ររេមីយ៉រូន ថ្មី ( ្ររូម ឡមើល នីថហ្វទី 1 18:22– 24) ។ 

ឡហើយ ពួកឡេ មិន បាន �ឹង ឡសចើន ថា ការ ឡធ្វើ �ំឡណើរ ឡនោះបាន ឡកើត ឡ�ើង រួច ឡហើយ ជាមួយ នឹង �រូនត្ ពួកឡេ មួយ សកុម  ដ�ល 

ឡៅ ថា ស្្រន៍ យ៉ាឡរឌ ( ្ររូម ឡមើល ឡអឡធើរ 6:5–13) ។

វា ជា ឡរឿង មួយ ដ�ល េួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ ចំឡោោះ អ្រ់ អ្ក ដ�ល អបអរ �ល់ ការស្តារ ឡ�ើង វិញ ថន �ំណឹង ល្អ ថា 

អាណានិេម រប្រ់ អាឡមរិក សតរូវ បាន ឡកើត ឡ�ើង ពី មនុ្រសេ មួយ សកុម ដ�ល ឡភៀ្រ ខ្លួន 

ឡចញ ពី ដ�ន�ី កំឡណើត រប្រ់ ខ្លួន ឡ�ើម្ី ថាវាយ បង្គំ ត្ម អ្វី ដ�ល ឡេ ចង់ បាន ។ រាន អ្ក 

សបាជ្ �៏ ល្ី ឡ្នាោះ រានាក់ ក្នុង ចំឡណាម ពួក ពរូរីតង់ ដ�ល មក ត្ំង លំឡៅ ឡៅ អាឡមរិក បាន 

ឡរៀបរាប់ ពី បទ ពិឡស្ធន៍ ឡនោះ ថា ជា « ឡប្រកកម្ម ចរូលឡៅ ក្នុង ទីរឡហាស្ថាន » រប្រ់ 

សេី្រ្ស្្រនា—ជា កិច្ចខិតខំ ថន ពួក អរេមីសស្ដអល ្រម័យ ទំឡនើប  ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ ឲ្យ ពួកឡេ រួច 

ផុត ពី ការ មិន ឡោរព �ល់ សពោះ ឡៅ ក្នុង ្រម័យ សពោះេម្ីរ ្រញ្ញា ចា្រ់ ឡហើយ ដ្រ្វងរក ផ្លូវ 

ឡៅកាន់ ស្ថាន្រួេ៌ ជា ថ្មី ម្ងឡទៀត ឡៅឡលើ ដ�ន�ី ថ្មី ។ 1

មដ្យដអលម�ើរដជនហ្វដីអ័រហូេឈិន

នន កូរ៉ុម នន ពួក ស្វក ែប់ពីរ ោក់

ការអំោវនាវឲ្យ

បពរះកំពុងដៅអ៊ីបស្តអលដៅនថងៃចុងដបកាយ

ដៃរះឲ្យតប្រកាលាយ�ូចបពរះប្បីស្ទដហើយ្ររិសុទ្ធ

ជ្ងអ្វបីត�លដយើងម្ៃដៅដពលដៃរះដៅក្នុងការ

តាំងចិត្រ្រស់ដយើងដ�ើម្បីរស់ដៅតាម�ំណឃឹងល្អ

ៃិងស្ថា្រនាបកុងស៊ីយ៉ូៃដ�ើង។

បពបកាលាយដរូចជាព្រះពរីស្ទ



បពបកាលាយដរូចជាព្រះពរីស្ទ



32 លីអា្ូណា

ខ្នុំ ្ររូម រំឭក ពី ការ ឡភៀ្រ ខ្លួន ចុងឡសកាយ មួយ ។ វា ្រ្ី ពី ស្្រនាចសក រប្រ់ 

ឡយើង ផ្ទាល់ ដ�ល បាន �ឹកនាំ ឡោយ ពួក ពយាការី រប្រ់ ឡយើង  ឡ�ើម្ី �ឹកនាំ ស្្រនា 

រប្រ់ ឡយើង ។ ឡោយ យ៉រូដ្រប្ររេ្មមីធ សតរូវបាន ឡេ ឡបៀតឡបៀន ឡៅ ក្នុង រ�្ឋ នរូវឡយ៉ាក រ�្ឋ 

ដផន្រីលឡវញា៉ា រ�្ឋ អរូថហអរូ និង មិ្រ្រួរី ឡហើយ ឡៅ ទីបំផុត សតរូវ បាន ឡេ ្ររាលាប់ ឡៅ 

រ�្ឋ អិលលីឡណាយ ឡយើង បាន ឡ�ើញ នរូវ ការបឡងកេើត ឡ�ើងវិញ ឡៅ ថថងៃ ចុង ឡសកាយ រប្រ់ 

ករូនឡៅ អរេមីសស្ដអល ជា ថ្មី ម្ងឡទៀត ឡោយស្រ ដ្រ្វងរក ទីកដន្ង ្រងៃប់ស្ងាត់ មួយ ។ 

សបធាន សពិកហាំ យ៉ង់ ( ឆ្នាំ 1801–77 ) ជា ឡោក ម៉រូឡ្រ ជនជាតិ អាឡមរិក បាន 

�ឹកនាំ ពួក បរិ្រុទ្ធ ឡៅ កាន់ សជលង ភ្ំ ឡៅឡពល ដ�ល ពួក បរិ្រុទ្ធ ដ�ល រាន ការ សពួយ 

បារម្ភ ទាំងឡនាោះ បាន ឡសចៀង ថា ៖

ពយើងនឹងរកព�ើញកតន្ងតែលទ្េរះពរៀបទុក

ពៅទិសខាងលិចែ៏ឆាងាយ

គឺជាកតន្ងតែលោមនអ្កណាកុំត�ង

េួកបរិសុទ្ធបានេរ។ 2

សកុង ្ររេមីយ៉រូន ។ ដ�ន�ី ្រនយា ។ សកុង ឡយររូស្�ិម ថ្មី ។ ឡភៀ្រខ្លួន ឡហើយ 

ដ្រ្វងរក ។ រត់ ឡហើយ ឡបាោះ ទីជសមក ។ ឡេច ឡចញ ពី បាបរេមី�លូន ។ ្រង់ ជញ្ជាំង 

ការោរ រប្រ់ សកុង ្ររេមីយ៉រូន ។

រហរូត �ល់ ្រម័យ ឡយើង ។

សង់ម្កុងស៊ីយ៉ូនមៅទដីកដនលងដែលអ្នករស់មៅ

ឥរិយបថ មួយ �៏ វិឡ្រ្រវិស្ល ថន សោ កាន់កាប់ សតួតសត្ រប្រ់ ឡយើង េឺ ការ 

ផ្លា្រ់ប្លូរ លក្ខណៈ្រម្តតេិ ពី រឡបៀប ដ�ល ឡយើង ស្ថាបនា នេរសពោះ ឡៅ ឡលើ ដផន�ី ។ 

សោ កាន់កាប់ សតួតសត្ ឡនោះ េឺ ជា ឡពល ថន ការ ផ្លា្រ់ប្លូរ មួយ យ៉ាង ឡលឿន បំផុត ។  

ឡហើយ ឡរឿង មួយ ដ�ល បាន ផ្លា្រ់ប្លូរ េឺ ថា ស្្រនាចសក ថន សពោះ នឹង ពុំ ឡភៀ្រខ្លួន 

ម្ងឡទៀត ឡ�ើយ ។ ស្្រនាចសក ឡនោះ នឹង ពុំ ចាកឡចញ ពី សកុង ឡអរេមីរ ឡ�ើម្ី ឡៅ  

សកុង ខារា៉ន ឡទៀត ឡ�ើយ ឡ�ើម្ី ឡចញ ពី ខារា៉ន ឡៅ សកុង កាណាន់ ឡចញ ពី កាណាន់ 

ឡៅ សកុង ឡយររូស្�ិម ឡចញ ពី ឡយររូស្�ិម ឡៅ សបឡទ្រ អង់ឡេ្្រ ឡចញពី 

អង់ឡេ្្រឡៅ សកុង ឡៅវរូ ឡចញពី ឡៅវរូ ឡៅ កដន្ង ឡផសេង ឡទៀត ដ�ល ពុំស្រល់  

ឡទៀត ឡ�ើយ ។

 ដមនឡហើយ �រូច ដ�ល សពិកហាំ យ៉ង់ បាន ដថ្ង សបាប់ ឡយើង ទាំងអ្រ់ ោនា ថា 

« ឡយើង សតរូវ បាន ឡេ បឡណដាញ ឡចញពី ស្ថានភាព មួយ �៏ ឡសោោះថានាក់ ឲ្យ ចរូល ឡៅ ក្នុង 

ស្ថានភាព �៏ កាន់ ដត ឡសោោះថានាក់ មួយ ឡទៀត ជា បនតេបនាទាប់ ឡហើយ ឡយើង បាន មក �ល់ 

ទីឡនោះ ឡហើយ ឡយើង នឹង រ្រ់ឡៅ ទីឡនោះ » ។ 3

ពិតណា្រ់ ឡ្រចកី្ ដថ្ង ការណ៍ ឡនាោះ បាន កាលាយ ជា ឡ្រចក្ី ដថ្ង ការណ៍ មួយ 

្រសរាប់ ្ររាជិក ស្្រនាចសក ឡៅ ជុំវិញ ពិភពឡោក ។ ឡៅ ថថងៃ ចុង ឡសកាយ ឡនោះ 

ក្នុង សោ កាន់កាប់ សតួតសត្ រប្រ់ ឡយើង ឡយើង រាន ្រមត្ថភាព សេប់ សោន់ ឡ�ើម្ី �ប់ 

រត់ ឡេច ឡទៀត ឡហើយ ។ ឡយើង រាន ្រមត្ថភាព សេប់សោន់ ឡ�ើម្ី ត្ំង ជំហរ រប្រ់ ឡយើង 

សកុម សេួស្រ ឡយើង និង សេឹោះ រប្រ់ ឡយើង ឡៅ សេប់ សបជាជាតិ សេប់ ស្្រន៍ សេប់ ភាស្ 

និង �ល់ មនុ្រសេ ទរូឡៅជាពរៀងរ�ូែ។សកុង ្ររេមីយ៉រូន រាន ឡៅ សេប់ទី កដន្ង—េឺ ឡៅ 

សេប់ ទីកដន្ង ដ�ល រាន ស្្រនាចសក ។ ឡហើយ ជាមួយ នឹង ការ ផ្លា្រ់ប្លូរ ឡនាោះ ឡយើង 

ដលង េិត ថា សកុង ្ររេមីយ៉រូន ជាកតន្ងដ�ល ឡយើង នឹង រ្រ់ ឡៅ ឡទៀត ឡហើយ ឡយើង េិត ថា វា 

ជា រពបៀបដ�ល ឡយើង នឹង រ្រ់ ឡៅ វិញ ។

ឡ�ើម្ី ពន្យល់ ពី កិច្ចការ ថ្មី ឡនោះ ខ្នុំ ្ររូម ឡលើកឡ�ើង ពី សពឹតតេិការណ៍ បី ។

ម្ពឹត្តឈិការណ៍បដីនឈិងមមមរៀនបដី

1.ប៉ុនាមន ឆ្នាំ មុន រាន មិតតេ វ័យ ឡក្មង រប្រ់ ខ្នុំ រានាក់— ជា អ្ក ដ�ល សត�ប់ មក ពី 

ឡប្រកកម្ម វិញ—ជា កីឡាករ រានាក់ ក្នុង សកុម កីឡា បាល់ ឡបាោះ ្រសរាប់ មហា វិទយាល័យ 

មួយ ឡៅ រ�្ឋ យរូថាហ៍ ។ ោត់ េឺ ជា យុវជន �៏ អស្ចារ្យ រានាក់ ឡហើយ ពរូដក ឡលង បាល់ 

ឡបាោះ ប៉ុដនតេ ោត់ មិន បាន ឡលងឡសចើន �រូច ជា អ្វី ដ�ល ោត់ បាន រំពឹង ទុក ឡ�ើយ ។ 

ឡទពឡកា្រល្យ និង ជំនាញ �៏ ជាក់ោក់ រប្រ់ ោត់ ពុំ ដមន ជា អ្វី ដ�ល សកុម រប្រ់  

ោត់ សតរូវ រាន ឡៅ ក្នុង ជំហាន ថន ការ អភិវឌ្ឍ រប្រ់ វា ឬ ោត់ ឡនាោះឡទ ។ ឡរឿង ឡនាោះ  

ឡកើត ឡ�ើង ឡៅ ក្នុង អាជីព កីឡា ។ �រូឡច្ោះ ឡោយ រាន ការ ោំសទ យ៉ាង ឡពញ ទំហឹង  

ពី ពួក សេរូ បង្វឹក និង មិតតេ រួមសកុម រប្រ់ ោត់ មិតតេ វ័យ ឡក្មង រប្រ់ ខ្នុំ បាន ប្លូរ ឡៅ ស្ោ 

មួយ ឡទៀត ជា ទីកដន្ង ដ�ល ោត់ រំពឹង ថា ោត់ អាច ចរូលរួម ចំដណក បាន ឡសចើន 

ជាងមុន ។

ឡរឿង ទាំងឡាយ បាន �ំឡណើរការ ឡៅ យ៉ាងល្អ ឡៅ ឯ ស្ោ ថ្មី ឡហើយ មិន យរូរ 

ប៉ុនាមន មិតតេ រប្រ់ ខ្នុំបាន កាលាយ ជា កីឡាករ ជឡសមើ្រ ។ ឡតើ អ្ក �ឹង ថា រាន អ្វី ឡកើត ឡ�ើង 

ឡទ—កាលវិភាេ រប្រ់ សកុម បាន ឡធ្វើ ឲ្យ យុវជន សត�ប់ ឡៅ សបកួត នឹង សកុម មុន រប្រ់ 

ោត់ ឡៅ ទីសកុង ្រលត៍ ឡលក ។

 ភាពជរូរចត់ ដ�ល ពួក អ្ក ទ្រសេនា បាន ដស្រក ថា ឲ្យ យុវជន ឡនោះ នាយប់ ឡនាោះ— 

ជា ស្វាមី ឡថាមងថ្មី ដ�ល បាន បង់ �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ បាន បឡសមើ ឡៅ ក្នុង ករូរ៉ុម 

ដអលឡឌើរ បាន ផ្ល់ ការ បឡសមើ �៏ ្រប្នុរ្រ �ល់ 

យុវវ័យ ឡៅ ក្នុង ្រហេមន៍ ឡហើយ បាន រង់ចាំ 

ឡោយ ចិតតេ រំឡភើប ្រសរាប់ ករូន ដ�ល នឹង ឡកើត 

មក—ជា បទពិឡស្ធន៍ មួយ ដ�ល ពុំ ធាលាប់ ជួប 

សបទោះ ឡោយ មនុ្រសេ ណា រានាក់  មិន ថា ឡៅ ក្នុង 

កីឡា ឬ ស្កល វិទយាល័យ រប្រ់ ោត់ ឬ មិន 

ថា ការ ្រឡសមច ចិតតេ ផ្ទាល់ ខ្លួន ឡ�ើយ ។

សេរូ បង្វឹក រប្រ់ សកុម ឡភ្ៀវ ដ�ល រាន 

ឡករ្តិ៍ឡ្មោះ ឡៅ ក្នុង អាជីព ឡនោះ បាន គ្ក មក រក ោត់ បនាទាប់ ពីការ សបកួត មួយ �៏ អស្ចារ្យ 

ឡហើយ បាន ឡោល ថា ៖ « ឡម៉ច បាន អញ្ចឹង ? ឯង ជា កីឡាករ ដ�ល ឡលង បាន យ៉ាង 

ល្អ ។ ទាំងឡនោះ ជា សបជាជន រប្រ់ អ្ក ។ ទាំងឡនោះ ជា មិតតេ រប្រ់ អ្ក » ។ ប៉ុដនតេ ឡលើ្រ 

ពី ឡនោះ ឡទៀត រួច ឡហើយ បាន ឡោល ទាំង ឡងឿង ឆងៃល់ ថា « ឡតើ មនុ្រសេ ទាំង ឡនោះ ភាេ ឡសចើន 

ពុំ ដមន ជា ្ររាជិក សពោះវិហារ រប្រ់ ឯង ឡទ ឬ អី ? »

មិៃថាម្ៃស្ថាៃភាពឬការរកដរឿង

ឬ្រញ្ហាអ្វបីដនារះដទោមាៃសិស្សនៃ

បពរះប្បីស្ទ�៏ពិតណាម្នាក់អាច�ឃឹង

ពបីស្សនារ្រស់ខលៃលួៃបាៃភាលាមៗ

ដ�ើយ។
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2.ខ្នុំ សតរូវ បាន អឡញ្ើញ ឲ្យ និយយ ឡៅ ឯ ការសបជុំ ធម្មនិោឋាន ឡ្រតេក មួយ ្រសរាប់ 

មជ្ឈិមវ័យ ឡៅ លីវ ។ ឡពល ខ្នុំ ចរូល ត្ម ទាវារ ឡសកាយ រប្រ់ មជ្ឈមណ្ល ឡ្រតេក ឡនាោះ 

រាន ស្រតេី វ័យ ឡក្មង រានាក់ អាយុ សបដហល ជា 30 ឆ្នាំ  បាន ឡ�ើរ ចរូល មក ក្នុង អោរ សបដហល 

ជា ឡពល �ំណាល ោនា ដ�រ ។ ឡទាោះបី ជា ឡៅក្នុង ហ្វលូង មនុ្រសេ កកកុញ កំពុង ឡ�ើរ ចរូល 

ក្នុង ស្ោ ជំនុំ ក្ី ក៏ វា មិន ពិបាក នឹង កត់ ្ររារល់ នាង ដ�រ ។ នាង រាន ស្ក់ ពីរ 

កដន្ង រាន សកវិល ឡសចើន ឡៅ សតឡចៀក និង សចមុោះ រាន ្រក់ ឡសជាង ស្រួចៗ ដ�ល រាន 

ចំរុោះ ពណ៌ រាន ្រំពត់ ដ�ល ខ្ី ឡពក និង អាវ ដ�ល ឡខើច ឡពក ។

រាន ្រំណួរ មួយ ចំនួន បាន ផុ្រ ឡ�ើង ឡៅក្នុង េំនិត រប្រ់ ខ្នុំ ៖ ឡតើ ស្រតេី រានាក់ ឡនោះ 

ជា ្ររាជិក សពោះវិហារ ឡផសេង ដ�ល រាន បញ្ហា ដ�ល សតរូវ បាន នាំ មក—ឬ សបឡ្រើរ ជាង 

ឡនោះ ឡទៀត សតរូវបាន នាំមក ឡោយ នរណា រានាក់ មក—កាន់ ការសបជុំ ធម្មនិោឋាន ឡនោះ 

ឡសកាម ការ �ឹកនាំ រប្រ់ សពោះអរាចា្រ់ ឡ�ើម្ី ជួយ ោត់ ឲ្យ ដ្រ្វងរក ឡ្រចកតេី ្រុខស្នតេ 

និង ការ �ឹកនាំ ពី �ំណឹង ល្អ ដ�ល ោត់ សតរូវការ ឡៅ ក្នុង ជីវិត ដមន ឡទ ? ឬ ឡតើ នាង 

ជា ្ររាជិក រានាក់ ដ�ល បាន វឡង្វង ឡចញ ពី ឡ្រចក្ី ្រង្ឹម និង បទោឋាន មួយ ចំនួន 

ដ�ល ស្្រនាចសក ឡលើក ទឹកចិតតេ ្ររាជិក រប្រ់ ខ្លួន ឲ្យ ឡធ្វើ ត្ម ប៉ុដនតេ ឡោយ អំណរ 

េុណ ជា រានាក់ ដ�ល មិន ទាន់ អ្រកម្ម ទាំងស្រុង ឡហើយ បាន ឡសជើ្រឡរើ្រ ចរូលរួម ក្នុង 

្រកម្មភាព ស្្រនា ចសក នា យប់ ឡនាោះ ?

3.កាល ចរូលរួម ឡៅ ក្នុង ការ ឧទ្ិ្រ ឆ្ង សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ កានស្្រ ្ររេមីធី 

មរេី្រ្រួរី ្ររេិឡ្រ្ើរ ហរូ�ិន និង ខ្នុំ បាន ស្នាក់ ឡៅ ផ្ោះ រប្រ់ បងសបុ្រ អរេមីស្ក ្ហ្វី្រតេលូន 

ជា ម្នតេី តសមួត រានាក់ និង ជា ្រង្ ជាន់ ខ្្រ់ ឡៅ ក្នុង ឡ្រតេក មិ្រ្រួរី លីឡបរេមីធី ។ ឡៅ 

ក្នុង ការ ្រន្នា រប្រ់ ឡយើង ោត់ បាន សបាប់ ឡយើង ថា រាន យប់ មួយ ោត់ បាន 

ទទួល ទរូរ្រ័ព្ មួយ ឲ្យ ឡៅ ឡ្ររេមីបអឡងកេត ពីការ ប្ឹង មួយ ឡៅ តំបន់ �៏ ឡសោោះថានាក់ មួយ ក្នុង 

ទីសកុង ។ ឡៅក្នុង ចំឡណាម ឡភ្ង �៏ ឮ ខាលាំងៗ និង ក្ិន កញ្ឆា ោត់ បាន ឡ�ើញ ស្រតេី 

រានាក់ និង ពួក បុរ្រ ពីរ បី នាក់ កំពុង ផឹកសស្ ឡហើយ ឡសបើ ោក្យ អ្រុរ្រ ពួកឡេ ទំនង ជា 

មិន បាន ឡ�ើញ ឡក្មង តរូចៗ សបាំ នាក់ ឡទ---អាយុ សបរាណ ជា ពីរ ឡៅ សបាំ ឆ្នាំ---សបឹង ឱប 

ោនា ឡៅ ក្នុង បន្ប់ មួយ ឡោយ ពយាយម ឡ�ក ឡៅ ឡលើ ឥ�្ឋ �៏ កខ្វក់ ោមន ដសេ ោមន ពរូក 

ោមន ឡខ្ើយ ោមន អ្វីៗ ទាំងអ្រ់ ។

 បងសបុ្រ ្ហ្វី្រតេលូន បាន ឡមើល ក្នុង ទរូរ ផ្ោះ បាយ និង ទរូរ ទឹក កក ថា ឡតើ រាន  

អាហារ ឡៅ ក្នុង ឡនាោះ ដ�រ ឬ អត់— ប៉ុដនតេ ោត់ មិន ឡ�ើញ អ្វី ទាំងអ្រ់ ។ ោត់ បាន 

និយយ ថា ្រត្វ ដឆកេ ដ�ល សពុ្រ ឡៅ ខាង ឡសកាយ ផ្ោះ រាន អាហារ ឡសចើន ជាង ឡក្មង 

ទាំងឡនាោះ ឡទៀត ។

ឡៅ ក្នុង បន្ប់ ឡ�ក រប្រ់ រាដាយ ោត់ បាន រកឡ�ើញ ពរូក ទឡទរ មួយ េឺ ពរូក ដត មួយ 

ឡៅ ក្នុង ផ្ោះ ។ ោត់ បាន ខំ រក រហរូត បាន ឡ�ើញ កសរាល មួយ ចំនួន ោក់វា ឡៅ ឡលើ 

ពរូកឡនាោះ ឡហើយ ោក់ ឡក្មង ទាំង សបាំ នាក់ ឡនាោះ ឲ្យ ឡ�ក ឡៅ ឡលើ ដសេ បឡណាតាោះអា្រន្ 

ឡនោះ ។ បនាទាប់មក ោត់ បាន លុត ជង្គង់ ចុោះអធិស្ឋាន ទាំង ទឹក ដភ្ក ឡៅ កាន់ 

សពោះវរបិត្ ទរូល ្រុំ ការ ការោរ �ល់ ពួកឡេ ឡហើយ បាន ឡោល ោក្យ រាសតី ្រួ្រ្ី ។

ឡៅឡពល ោត់ បាន ឡសកាក ឡ�ើង ឡហើយ ឡ�ើរ ឡៅកាន់ រាត់ ទាវារ រាន ឡក្មង រានាក់ បាន 

ឡសកាក ឡចញពី ដសេ រត់ មក រក ោត់ កាន់ថ� ោត់ ជាប់ ឡហើយ បាន អង្វរ ថា « សូមពរូ 

យក ខ្នុំ ឡៅ ចិញ្ចឹម បាន ឡទ ? » បងសបុ្រ ្ហ្វី្រតេលូន បាន ោក់ ឡក្មង ឡនាោះ ឲ្យ ឡៅ ឡ�ក វិញ 

ទាំង ទឹក ដភ្ក ឡហើយ ោត់ បាន ឡៅរក រាដាយ ដ�ល ឡញៀន ថានាំ ( បុរ្រ ទាំង ឡនាោះ បាន 

រត់ឡេច អ្រ់ ឡហើយ ) ឡហើយ បាន និយយ ឡៅកាន់ នាង ថា ៖ « ថថងៃ ដ្រ្អក ខ្នុំ នឹង មក 

ម្ង ឡទៀត ឡហើយ ផ្ោះ ឡនោះ សតរូវដត រាន ការ ផ្លា្រ់ប្លូរ មួយ ចំនួន ឡៅឡពល ខ្នុំ ឡ�ើរ មក �ល់ 

ទាវារ ឡនោះ ។ ឡហើយ នឹង សតរូវរាន ការ ផ្លា្រ់ប្លូរ ដថម ឡទៀត ឡសកាយ ពីឡនាោះ ។ សតរូវ ចាំ ោក្យ 

រប្រ់ ខ្នុំ » ។ 4

ឡតើ សពឹតតេិការណ៍ ទាំងបី ឡនោះ រាន អ្វី �រូចោនា ? វា ផ្ល់ នរូវ បទពិឡស្ធន៍ ពី ជីវិត ពិត 

ខុ្រៗ ពីោនា ឡៅ ក្នុង បាបរេមី�លូន —ឡរឿង មួយ បគ្ហាញ ពី ឥរិយបថ �៏ អាសកក់ ឡៅ ការ 

សបកួត បាល់ឡបាោះ ឡរឿង មួយ ឡទៀត និយយ ពី ឧប្រេ្គ ខាង វប្ធម៌ រប្រ់ មនុ្រសេ 
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រានាក់ៗ ជាមួយ នឹង អ្ក ដ�ល រ្រ់ឡៅ ខុ្រ ដប្ក ពី ឡយើង ឡហើយ មួយ ឡទៀត បគ្ហាញ ពី 

បញ្ហា មួយ �៏ ធងៃន់ធងៃរ ។

ដមដរៀៃទបី1៖កុំដភលៃចពបី្រទដ្ឋាៃស្សនារ្រស់អ្ក

�ំបរូង ចរូរ ឡយើង បញ្ចប់ សពឹតតេិការណ៍ បាល់ឡបាោះ ។ ថថងៃ ឡសកាយ ពីការ សបកួត  

ឡនាោះ ឡពល ដ�ល រាន េំនិត េិតេរូរ ពី ស្ធារណៈ មួយ ចំនួន និងការអំោវ នាវ ឲ្យ 

ដសបចិតតេ ចំឡោោះ សពឹតតេិការណ៍ ឡនាោះ យុវជន រានាក់ បាន និយយ ថា ៖ « ្ររូម ស្ដាប់ ។ 

ឡយើង កំពុង និយយ ពី កីឡា បាល់ ឡបាោះ ឡៅ ទីឡនោះ ពុំ ដមន ស្ោ ថថងៃ អាទិត្យ ឡទ ។ 

សប្រិន អ្ក មិន អាច សទាំសទ នឹង ការ ដស្រក ឡនោះ បាន អញ្ចឹង កុំ ឡលង កីឡា ។ ឡយើង 

ចំណាយ សបាក់ ជា ឡសចើន មក ឡមើល ការ សបកួត ទាំង ឡនោះ ។ ឡយើង អាច សបសពឹតតេ ត្ម ដ�ល 

ឡយើង ចង់ឡធ្វើ។ ឡយើង ឡភ្ច បទោឋាន ស្្រនា រប្រ់ ឡយើង » ។

« ឡយើង ឡភ្ច បទោឋាន ស្្រនា រប្រ់ ឡយើង » ? ឡមឡរៀនទី មួយ ្រសរាប់ ការ 

ស្ថាបនា សកុង ្ររេមីយ៉រូន ឡៅ ក្នុង ្រតវតសេរ៍ ទី 21 ៖ អ្កមិនទ្ែូវ ឡភ្ច ពី បទោឋាន ស្្រនា 

រប្រ់ អ្ក ឡនាោះ ឡទ ។

ភាព ជា ្រិ្រសេ ដបប ឡនោះ មិន អាច ឡកើត រាន បាន ឡ�ើយ—វា ពុំ ដមន ភាព ជា ្រិ្រសេ 

ឡនាោះ ឡទ ។ ឡពល ពយាការី អាលរា៉ា បាន បឡសងៀន ថា ឡយើង សតរូវ « �រ ជា ស្កសេី �ល់ 

សពោះ ឡៅ សេប់ ឡពល និង សេប់ ឡ្រចក្ី និង សេប់ ទីកដន្ង ដ�ល [ ឡយើង ]បាន ឡៅ » 

(ម៉រូស្យ 18:9)—េុុំតមន សោន់ដត ឡពល ខ្ោះ កដន្ង មួយ ចំនួន ឬ ឡពល ដ�ល សកុម 

ឡយើង នាំ មុខ ឡសចើន ឡនាោះ ឡទ ។

ឡទាោះ ក្នុង ស្ថានភាព ឬ ការញនុោះញង់ ឬ បញ្ហា ណា ក៏ ឡោយ ោមន ្រិ្រសេ ពិត ណា 

រានាក់ រប្រ់ សពោះសេី្រ្ អាច បំឡភ្ច នរូវ បទោឋាន ស្្រនា រប្រ់ ខ្លួន បាន ឡ�ើយ ។

ដមដរៀៃទបី2៖ម្ៃចិត្ដមតាតា្រ៉ុតៃ្បតូវដស្មារះបតង់ចំដពារះបពរះ្រញ្ញត្ិ

ការឡនាោះ បាន �ឹកនាំ ខ្នុំ ឡៅ រក យុវនារី ឡៅ ឯ ការសបជុំ ធម្មនិោឋាន ឡនាោះ ។ បុ៉ដនតេ 

មនុ្រសេ រានាក់ នឹង ឡឆ្ើយតប ចំឡោោះ នាង នរូវ ចបាប់ ជា ឡរៀង រហរូត ឡនាោះ េឺ ថា ឥរិយបថ 

រប្រ់ ឡយើង ឆ្នុោះ បញ្ចាំង ពី ជំឡនឿ ស្្រនាចសក និង ការត្ំង ចិតតេ រប្រ់ ឡយើង ចំឡោោះ 

�ំណឹង ល្អ ។ ឡហតុ �រូឡចានាោះ ឡហើយ រឡបៀប ដ�ល ឡយើង ឡឆ្ើយតប ចំឡោោះ ស្ថានភាព ណា 

ក៏ ឡោយ សតរូវដត ឡធ្វើ ឲ្យ អ្វីៗ សបឡ្រើរ ឡ�ើង មិនដមន កាន់ដត អាសកក់ ឡៅៗ ឡនាោះ ឡទ ។ ក្នុង 

ករណី ឡនោះ ឡយើង មិន អាច សបសពឹតតេិ ឬ រាន សបតិកម្ម ក្នុង រឡបៀប មួយ ដ�ល ថា ឡយើង 

រាន កំហុ្រ ឡសោោះ ឡយើង ជា អ្ក ឡធ្វើ ឲ្យ រាន ការអាក់អន់ ចិតតេ ជាង ដ�ល នាង ឡធ្វើ ឲ្យ រាន 

ការអាក់អន់ ចិតតេ ឡនាោះ ឡទ ។

ឡនាោះ មិនដមន រាន ន័យ ថា ឡយើង ពុំ រាន មតិ ឡយបល់ ថា ឡយើង ពុំ រាន បទោឋាន 

ថា ឡោយ រឡបៀប ណា មួយ ឡនាោះ ឡយើង មិនឡោរព ឡស្ោះ ចំឡោោះ អ្វី ដ�ល បាន បញ្ជា 

ឡោយ ឡទវភាព ថា « សតរូវឲ្យ ឯង » និង « ហាម មិនឲ្យ ឯង » ឡៅ ក្នុង ជីវិត ឡនាោះ ឡទ ។ 

ប៉ុដនតេ វា ពិតជា រានន័យ ថា ឡយើង សតរូវដត រ្រ់ឡៅ ត្ម បទោឋាន ទាំង ឡនាោះ ឡហើយោំសទ 

បញ្ញតតេិ ទាំងឡនាោះ ឡៅ ក្នុង រឡបៀប �៏ ្រុចរិត មួយ ឲ្យ អ្រ់ ពី ្រមត្ថភាព រប្រ់ ឡយើង 

ជា រឡបៀប មួយ ដ�ល សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ បាន រ្រ់ឡៅ និង បាន ការោរ បទោឋាន 

ទាំងឡនាោះ ។ ឡហើយ សទង់ ដតងដត បាន ឡធ្វើ នរូវ អ្វី ដ�ល េួរ សតរូវឡធ្វើ ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ ឲ្យ ស្ថានភាព 

សបឡ្រើរ ឡ�ើង—រាប់ ចាប់ពី ការបឡសងៀន ឡ្រចក្ី ពិត ឡៅ�ល់ ការអត់ឡទា្រ �ល់ ពួក 

អ្ក រាន បាប ្ររាអាត សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ ។

�រូឡច្ោះ ជាមួយ នឹង មិតតេ ថ្មី រប្រ់ ឡយើង ឡយើង ចាប់ ឡផ្ើម នរូវ ចំណុច ខាង ឡលើ  ឡោយ 

ចង់ចាំ ថា នាង េឺ ជា បុសតី រានាក់ រប្រ់ សពោះ ឡហើយ រាន តថម្ អ្រ់ កល្ ជានិច្ច ។ ឡយើង 

ចាប់ឡផ្ើម ឡោយ ចងចាំ ថា នាង េឺ ជា ករូនស្រី រប្រ់ មនុ្រសេ រានាក់ ។ ឡយើង ចាប់ឡផ្ើម 
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ឡោយ ការរាន អំណរេុណ ថា នាង មក កាន់ ្រកម្មភាព ស្្រនាចសក មិន 

បាន ឡេចឡវ្រ ។ និយយ ឲ្យ ខ្ី ឡៅ ឡយើង ពយាយម ឲ្យ អ្រ់ ពី ្រមត្ថភាព រប្រ់ 

ឡយើង ឡៅក្នុង ស្ថានភាព ឡនោះ េឺ ឡៅក្នុង បំណង សបាថានា ឡ�ើម្ី ជួយ នាង ឲ្យ ឡធ្វើ អ្រ់ ពី 

្រមត្ថភាព រប្រ់ នាង ។

ឡយើង បនតេ ការអធិស្ឋាន ឡោយ ស្ងាត់ឡ្រងៃៀម ៖ ឡតើ អ្វី ឡៅ ជា ការណ៍ ល្អ ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ 

ឡៅ ទីឡនោះ ? ឡតើ អ្វី ឡៅ ជា ការណ៍ ល្អ ឡ�ើម្ី និយយ ? ឡតើ ពៅទីបុំផុែអ្វី ឡៅ នឹង ឡធ្វើ 

ឲ្យ ស្ថានភាព ឡនោះ និង ររូប នាង បាន សបឡ្រើរ ឡ�ើង ? ការ្រួរ ្រំណួរ ទាំងឡនោះ និង 

ការពយាយម យ៉ាង ពិត សបាក� ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ អ្វី ដ�ល សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ ឡធ្វើ េឺ ជា អ្វី ដ�ល ខ្នុំ 

េិត ថា សទង់ រាន ន័យ �រូចឡមតេច  ឡពល សទង់ បាន រាន បន្លូល ថា « កុំ ឲ្យ ជំនុំ ជសមោះ ត្ម 

ភាព ដ�ល ឡមើលឡ�ើញ ដត ខាងឡសរៅ ឡ�ើយ សតរូវ ជំនុំ ជសមោះ ត្ម ឡ្រចក្ី ្រុចរិត វិញ » 

(យ៉រូហាន 7:24) ។

ស្្រនាចសក ពុំ ដ�ល បនាទាប ឡោលលទ្ធិ រប្រ់ ខ្លួន ឡ�ើម្ី ឡឆ្ើយ តប ឡៅនឹង 

្រុឆន្ៈ រប្រ់ ្រង្គម ឬ ការ ចាំបាច់ ខាង នឡយបាយ ឬ ឡោយ សបការ ណា មួយ 

ឡ�ើយ ។ រានដត ការ្រ្ថិតឡៅ ទី ្រុវត្ថិភាព ថន ឡ្រចកី្ ពិត ដ�ល បាន ឡបើក ្រដម្ង 

ប៉ុឡណាណោះ ឡទ ដ�ល អាច ជួយ ឡយើង ឲ្យ ជួយ ឡលើក អ្ក ឡផសេង ឡទៀត ដ�ល អាច រាន បញ្ហា 

ឬ រាន អារម្មណ៍ ថា សតរូវ ឡបាោះបង់ ។ ឡ្រចក្ី អាណិត អា្ររូរ រប្រ់ ឡយើង និង ឡ្រចក្ី 

ស្រឡាញ់ រប្រ់ ឡយើង—ដ�ល ជា ចរិត លក្ខណៈ និង ជា តសមរូវការ សេឹោះ ថន ភាព ជា 

ពួក សេីស្ទាន រប្រ់ ឡយើង—សតរូវដត មិន សតរូវបាន បកសស្យ ថា ជា ការបនាទាប ្រសមួល 

បទបញ្ញតតេិ ទាំងឡាយ ឡស្ោះ ឡ�ើយ ។

ឡៅ ឡពល ជួប នឹង ស្ថានភាព ដបប ឡនោះ វា អាច កាលាយ ជា ឡរឿង �៏ លំបាក ឡហើយ 

សចបរូកសចបល់ ។ យុវវ័យ អាច ្រួរ ថា « ដមន ឡហើយ ឡយើង មិន ឡជឿ ថា ឡយើង េួរ រ្រ់ 

ឡៅ ឬ សបសពឹតតេ ត្ម រឡបៀប ឡនោះ ឡទ ចុោះ ឡតើ ឡហតុអ្វី បាន ជា ឡយើង សតរូវ ឡធ្វើ ឲ្យ មនុ្រសេ �ថទ 

ឡទៀត ឡធ្វើ �រូចោនា ឡនោះ ដ�រ ? ឡតើ ពួកឡេ ពុំ រាន ្រិទ្ធិ ឡសជើ្រឡរើ្រ រប្រ់ ពួកឡេ ឡទ ឬ ? ឡតើ 

ឡយើង មិន កំពុង ដត េិត ពី ភាព ្រុចរិត ផ្ទាល់ ខ្លួន និង វិនិច្័យ ឡទ ឬ ដ�ល បង្ខំ អ្ក �ថទ 

ឲ្យ ឡធ្វើ ត្ម ជំឡនឿ ឡយើង ដ�ល ទាមទារ េួកពគក៏ �រូច ជា ខ្លួន ឡយើង ដ�រ ឲ្យ សបសពឹតតេិ ត្ម 

រឡបៀប ជាក់ោក់ មួយ ឡនាោះ ? »

ក្នុង ស្ថានភាព ទាំងឡនាោះ អ្ក នឹង សតរូវដត ពន្យល់ ឡោយ សបុងសបយ័ត្ ពី អារម្មណ៍ ឡេ 

ពី មរូលឡហតុ ដ�ល ឡោលការណ៍ មួយចុំនួនសតរូវបាន ការោរ និង អំពី បាប មួយ ចំនួន 

សតរូវបាន ជំទា្រ់ពេលតែលទ្ែូវបានរកព�ើញពីឡសោោះ បញ្ហា និង ចបាប់ ទាំងឡាយ 

ដ�ល ជាប់ ទាក់ទង េឺ មិន សោន់ដត ជា ខាង ្រង្គម ឬ នឡយបាយ ឡនាោះ ឡទ ប៉ុដនតេ វា 

រាន លទ្ធផល �៏ អ្រ់កល្ ជានិច្ច ។ ឡហើយ ខណៈ ដ�លោមន បំណង ដខ្វង េំនិត 

ទា្រ់ នឹង ពួកអ្ក ដ�ល ឡជឿ ខុ្រ ពី ឡយើង អាក់អន់ ចិតតេ ឡនាោះ ឡយើង រិតដត មិនចង់ ឡធ្វើ ឲ្យ 

សពោះ អន់ សពោះទ័យ ឡៅឡទៀត ។

វា ស្រឡ�ៀង បន្ិច ដ�រ ឡៅ នឹង យុវវ័យ រានាក់ ដ�ល និយយ ថា « ឥ�លូវ ឡនោះ ឡោយ 

ខ្នុំ អាច ឡបើកឡាន បាន ឡហើយ ឡនាោះ ខ្នុំ �ឹង ថា ខ្នុំ សតរូវ �ប់ ឡៅ ឡភ្ើង សកហម ប៉ុដនតេ ឡតើ 

ឡយើង ពិតជា សតរូវដត វិនិច្័យ ឡហើយ ពយាយម ឲ្យ មនុ្រសេ សេប់ោនា ឡផសេងឡទៀត �ប់ ឡៅ 

ឡភ្ើង សកហម ដ�រ ឬ ? » ឡតើ មនុសសេទ្គប់ោនាសតរូវ ដត ឡធ្វើ �រូច ឡយើង ដមន ឡទ ? « ឡតើ អ្ក �ថទ 

ឡទៀត ពុំ រាន ្រិទ្ធិ ឡសជើ្រឡរើ្រ រប្រ់ ពួកឡេ ឡទ ឬ ? » ឡតើ ពួកឡេ សតរូវ សបសពឹតតេ �រូច ឡយើង ដ�រ 

ឬ ? » បនាទាប់ មក អ្ក សតរូវ ពន្យល់ ថា ដមនឡហើយ ឡយើង ពិតជា ្រង្ឹម ថាមនុសសេ

រាុំងអស់ោនានឹង �ប់ ឡៅ ឡភ្ើង សកហម ។ ឡហើយ អ្ក សតរូវ ឡធ្វើ �រូចឡនោះ ពោយមិន 

បនាទាប បឡនាធាក �ល់ ពួក អ្កបំោន រំលង ឬ អ្ក ដ�ល ឡជឿ ខុ្រ ពី ឡយើង ឡនាោះឡទ 

ពីឡសោោះ ដមនឡហើយ ពួកឡេ ពិតជា រាន ្រិទ្ធិ ឡសជើ្រឡរើ្រ ខាង ្រីលធម៌ រប្រ់ ពួកឡេ ។

មិតតេ វ័យឡក្មង រប្រ់ ខ្នុំ ឡអើយ ក្នុង ពិភពឡោក ឡនោះ រាន ភាពខុ្រ ដប្ក ោនាខាង 

ការឡជឿ ទាំងឡាយ យ៉ាង ធំ ្រឡម្ើម ឡហើយ រាន នរូវ ្រិទ្ធិ ឡ្ររីភាព ខាង ្រីលធម៌ 

្រសរាប់ មនុ្រសេ ទាំងអ្រ់ ោនា ប៉ុដនតេ ោមន នរណា រានាក់ សតរូវបាន ផ្ល់ ្រិទ្ធិ ឲ្យ សបសពឹតតេិ 

�រូច ជា សពោះ សទង់ ឡៅ ឡ្រងៃៀមស្ងាត់ ពុំរាន បន្លូល អ្វី ឡស្ោះ ចំឡោោះ ឡរឿង ទាំងឡនោះ ឬ 

�រូច ជា បទបញ្ញតតេិ សោន់ដត ្រំខាន់ សប្រិនឡបើ រាន ការយល់ ស្រប ពី ស្ធារណៈ 

ឡនាោះ ។ ឡៅ ្រតវតសេរ៍ទី 21 ឡយើង មិន អាច ឡភៀ្រ ខ្លួន ឡចញ ឡទៀត ឡ�ើយ ។ ឡយើងនឹង 

តត្ំង ោំសទចបាប់ កាលៈឡទ្រៈ និង 

មជ្ឈោឋាន នានា ដ�ល អនុញ្ញាត ឲ្យ រាន 

ការអនុវតតេ  ឡោយ ឡ្ររីខាង ស្្រនា 

ឡហើយ រាន ស្្រនា រប្រ់ ឡយើង ឡៅ 

ក្នុង ឡនាោះដ�រ ។ ឡនាោះ ជា វិធី មួយ ដ�ល 

ឡយើង សតរូវ អត់ធ្មត់ ឡៅ ក្នុង បាបរេមី�លូន 

ប៉ុដនតេ ពុំ ដមន ឡោយស្រ វា ឡ�ើយ ។

ខ្នុំ ពុំ បាន ស្រល់ ពី ្រមត្ថភាព ណា 

ដ�ល ្រំខាន់ ជាង ឡនោះ និង ្រច្ចធម៌ 

ណា ដ�ល អស្ចារ្យ ជាង ឡនោះ ្រសរាប់ ឡយើង នឹង បគ្ហាញ ក្នុង ឡោកីយ ជាង ការឡ�ើរ 

ត្មផ្លូវ �៏ សបុង សបយ័ត្ ឡនាោះ ឡទ—ត្ំង ជំហរ ្រីលធម៌ ឡៅត្ម អ្វី ដ�ល សពោះ បាន 

សបកា្រ និង ឡៅ ត្ម សកិត្យវិន័យ ដ�ល សទង់ បាន សបទាន  ឡោយ អនុវតតេ ត្ម ឡោយ 

ឡ្រចក្ី អាណិត ស្រឡាញ់ ឡោយ ការយល់ ចិតតេ និង ឡោយ ឡ្រចកី្ ្រប្នុរ្រ �៏ 

អស្ចារ្យ ។

ដមដរៀៃទបី3៖ដប្រើ្ ុណតនមលៃ�ំណឃឹងល្អដ�ើម្បីផលប្រដោជៃ៍សហ្មៃ៍ៃិងប្រដទសជ្តិ

ពុំ ដមន ឡយើង ភាេ ឡសចើន នឹង កាលាយ ជា ម្នតេី ប៉រូលី្រ ឬ ភានាក់ គ្រ ឡ្រវា ្រង្គម  

ឬ ឡៅសកម ដ�ល បឡសមើ ឡៅ ក្នុង សបព័ន្ធ ចបាប់ ឡនាោះ ឡទ ប៉ុដនតេ ឡយើង ទាំងអ្រ់ ោនា េួរ ដត 

ខ្វល់ ខាវាយ អំពី ្រុខុរាលភាព រប្រ់ អ្ក �ថទ និង ្រុវត្ថិភាព ខាង ្រីលធម៌ ក្នុង 

្ររាេមន៍ �៏ ទរូលំទរូោយ រប្រ់ ឡយើង ។ ដអលឡឌើរ �្វីនថិន អិល �ុក ថន ករូរ៉ុម ថន 

ពួក ស្វក �ប់ពីរ នាក់ បាន ជរូន ្រុន្រកថា ្រនិ្្រីទ ទរូឡៅ ទាំង ស្រុង  អំពី សបធានបទ 

ឡនោះ កាល ពី ពីរ ឆ្នាំ កន្ង ឡៅ ។ ឡៅ ក្នុង ការ និយយ អំពី ឡ្រចក្ី សតរូវ ការ រប្រ់ 

ឡយើង  ឡ�ើម្ី រាន ឥទ្ធិពល ក្នុង ្រង្គម ឡសរៅពី ឡេហោឋាន រប្រ់ ឡយើង ឡោកបាន រាន 

សបស្្រន៍ ថា ៖

« ឡ�ើម្ី បដន្ថម ការការោរ សកុម សេួស្រ រប្រ់ ឡយើង ឡនាោះ ឡយើង េួរ ដត ឡធ្វើ ជា សបភព 

ថន ពន្ឺ ឡ�ើម្ី ការោរ ្រហេមន៍ រប្រ់ ឡយើង ។ ចរូរ ចាំ ថា ៖ ‹ ឲ្យ ពន្ឺ រប្រ់ អ្ក រាល់ ោនា  

ឥរិោ្រថរ្រស់ដយើងបតូវ្ លៃនុរះ្រញ្ចាំងពបីជំដៃឿ

ស្សនាចបករ្រស់ដយើងៃិងពបីការតាំងចិត្

រ្រស់ដយើងចំដពារះ�ំណឃឹងល្អ។ដហតុ�ូដចានារះ

ដហើយរដ្រៀ្រត�លដយើងដ្លៃើយត្រចំដពារះ

ស្ថាៃភាពណាក៏ដដ្យបតូវតតដធ្វើឲ្យអ្វបីៗប្រដសើរ

ដ�ើងមិៃតមៃកាៃ់តតអាបកក់ដៅៗដនារះដទ។



36 លីអា្ូណា

បាន ភ្ឺ ឡៅ មុខ មនុ្រសេ ឡោក យ៉ាង ឡនាោះ ដ�រ ឡ�ើម្ីឲ្យ ឡេ ឡ�ើញ ការ ល្អ ដ�ល អ្ក រាល់ 

ោនា សបសពឹតតេ រួច ្ររឡ្រើរ តឡមកេើង�ល់ សពោះ វរបិត្ ថន អ្ក រាល់ ោនា ដ�ល េង់ ឡៅ ស្ថាន ្រួេ៌ ›  

( រា៉ាថាយ 5:16 ) ។ . . .

« ឡៅ ក្នុង ពិភពឡោក ដ�ល ភាព ទុច្ចរិត កំពុង ដត ឡកើន ឡ�ើង ឡនាោះ វា ្រំខាន់ ដ�ល 

េុណតថម្ ឡផ្ដាត ឡៅ ឡលើ ជំឡនឿ ស្្រនា កាលាយ ជា [ ភ្រ្នុត្ង ឡៅ ក្នុង ] សតឡចៀក និង 

ដភ្ក ថន ស្ធារណៈ ។ . . .

« ជំឡនឿ ស្្រនា េឺ ជា សបភព ពន្ឺ  ចំឡណោះ�ឹង និង សបាជាញា ឡហើយ រាន 

សបឡយជន៍ �ល់ ្រង្គម យ៉ាង ខាលាំង » ។ 5

សប្រិនឡបើ ឡយើង ពុំ យក ពរជ័យ ថន �ំណឹង ល្អ ឡៅ កាន់ ពហុ្រហេមន៍ និង 

សបឡទ្រ រប្រ់ ឡយើង ឡទ ឡនាោះ ធាតុ ពិត �៏ ស្មញ្ញ ថន បញ្ហា ឡនោះ នឹង ឡកើត រាន េឺ 

ថា ឡយើង នឹង ពុំ អាច រាន ប៉រូលី្រ សេប់សោន់—ក៏ នឹង ពុំ រាន អរេមីស្ក ្ហ្វី្រតេលូន 

សេប់សោន់—ឡ�ើម្ី ជួយ អនុវតតេ ឲ្យ រាន ឥរិយ បទ រាន ្រីលធម៌ ឡទាោះ បី ជា ឡោយ 

ការ បង្ខំ ក្ី ។ ឡហើយ វា ោមន ឡទ ។ ករូនឡៅ ទាំងឡាយ ដ�ល ឡៅ ក្នុង ផ្ោះ ោមន អាហារ 

បរិឡភាេ ឬ ្រឡម្ៀក បំោក់ ឡ្រ្ៀក ោក់ េឺ ជា បុសត្  និង បុសតី រប្រ់ សពោះ ។ រាដាយ 

ររូបឡនាោះ ដ�ល េួរ រាន ការ ទទួល ខុ្រ សតរូវ ឡសចើន ឡោយ ស្រ ដត នាង រាន វ័យ ចា្រ់ 

ជាង ឬ េួរ ដត រាន ការ ទទួល ខុ្រសតរូវ ឡសចើន រីឯ បុសតី រានាក់ រប្រ់ សពោះ ដ�រ ក៏ �រូឡចានាោះ 

ដ�រ ។ ស្ថានភាព �រូឡចានាោះ អាច នឹង តសមរូវឲ្យ រាន ក្ី ស្រឡាញ់ ជា ផ្លូវ ការ ឡសចើន ក៏ 

�រូចជា ផ្លូវ ចបាប់ ដ�រ ប៉ុដនតេ ឡយើង សតរូវ ដត ពយាយម ជួយ ក្នុង ឡពលឡវោ និង ទីកដន្ង 

ណា ដ�ល ឡយើង អាច ឡធ្វើ បាន ឡោយ ស្រ ឡយើង ពុំ ឡភ្ចពី បទោឋាន ស្្រនា ក៏ �រូច 

ជា ឡពល ឡយើង រាន អារម្មណ៍ ថា អ្ក �ថទ  កំពុង ដត ឡធ្វើ ទឡង្វើរ េួរ ឲ្យ អាណិត ឬ ពុំ 

ទទួល ខុ្រសតរូវ ដ�រ ។

ដមនឡហើយ ឡយើង មិន អាចឡធ្វើ អ្វី សេប់ យ៉ាង បាន ឡទ ប៉ុដនតេ ឡយើង អាច ឡធ្វើ នរូវ 

ឡរឿង មួយ បាន ។ ឡហើយ ឡៅ ក្នុង ចឡម្ើយ ចំឡោោះ ការ ឡៅ រប្រ់ សពោះ « ករូន ឡៅ 

អរេមីសស្ដអល » េឺ ជា អ្ក ដ�ល សតរូវ ឡធ្វើ វា—ពុំ ដមន សតរូវ ឡភៀ្រ ខ្លួន ពី បាបរេមី�លូន ឡៅ ឡពល 

ឡនោះ ឡទ ប៉ុដនតេ សតរូវ សបយុទ្ធ នឹង វា ។ ឡោយ ពុំឡឆ្ត លងៃង់ ចំឡោោះ បញ្ហា ឡនោះ ឡយើង អាច 

រ្រ់ឡៅ ត្ម ស្្រនា រប្រ់ ឡយើង ឡោយ ឡរាោះមុត និង មិន ដសបសបួល ឡ�ើម្ី ឡយើង 

រក ឡ�ើញ សេប់ ឱកា្រ ឡ�ើម្ី ជួយ ោនា ជួយ �ល់ សកុម សេួស្រ សបទាន ពរ �ល់ អ្ក ជិត 

ខាង និង ការោរ �ល់ អ្ក �ថទ រួមទាំង ជំនាន់ កំពុង ឡពញវ័យ ។
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បង្ហាញមសចក្ដីម្សឡាញ់របស់អ្នកចំមោះម្ពះមយស៊ូវម្្ដីស្ទ

ពួក បរិ្រុទ្ធ ថថងៃ ចុង ឡសកាយ សតរូវ បាន ឡៅ ឲ្យ ឡធ្វើ ជា ឡម �ំដបរ ឡៅ ក្នុង �ុំ ឡមសៅ ឡធ្វើ ជា 

អំបិល ដ�ល ពុំ បាត់ បង់ ជាតិ ថសប រប្រ់ វា ឡធ្វើ ជា ពន្ឺ ដ�ល ឡៅ ឡលើ ភ្ំ មិន ោក់ ពន្ឺ ឡៅ 

ក្នុង ថាំង ឡ�ើយ ។ �រូឡច្ោះ ្ររូម ចាប់ ឡផ្ើម ដចកចាយ !

សប្រិន ឡបើ ឡយើង ឡធ្វើ សតរូវ ឡហើយ និយយ សតរូវ និង ឡ្ង ឡៅ រក ឡេ ឡោយ ្រប្នុរ្រ 

ទាំង ត្ម ោក្យ ្រម្ី និង  ទឡង្វើ រប្រ់ ឡយើង ឡពល សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ កាត់ កិច្ចការ 

ឡោយ ឡ្រចក្ី ្រុចរិត រប្រ់ សទង់ ឲ្យ ខ្ី ឡនាោះ នឹង ោក្យ បន្ឺ ឡ�ើង ថា សោ កាន់កាប់ 

សតួតសត្ ចុង ឡសកាយ ឡនោះ �ល់ ទីបញ្ចប់ ឡហើយ សោ កាន់កាប់ សតួតសត្ �៏ ធំ រួច ចរូល មក 

ក្នុង ្រិរីល្អ រប្រ់ សទង់ ឡនាោះ សទង់ នឹង រក ឡ�ើញ ថា ឡយើង— អ្ក និង ខ្នុំ ឡហើយ ឡយើង 

ទាំងអ្រ់ ោនា— បាន ខំ អ្រ់ពី លទ្ធភាព រប្រ់ ឡយើង ពយាយម រ្រ់ឡៅ ត្ម �ំណឹង ល្អ 

ពយាយម ដកលំអរ ជីវិត រប្រ់ ឡយើង ស្្រនាចសក និង ្រង្គម រប្រ់ ឡយើង យ៉ាង ល្អ 

បំផុត ត្ម ដ�ល ឡយើង អាច ឡធ្វើ បាន ។

ឡៅ ឡពល សទង់ យង មក ខ្នុំ ចង់ ឲ្យ សទង់ ឡ�ើញ ថា ខ្នុំ កំពុង រ្រ់ឡៅ ក្នុង �ំណឹង ល្អ 

ខាលាុំងណាស់ ។ ខ្នុំ ចង់ រាន ការភាញាក់ ឡផ្អើល ឡនាោះ ចំ ឡពល កំពុង ដត ដចកចាយ ឡ្រចក្ី 

ជំឡនឿ និង ឡធ្វើ អ្វី ដ�ល ល្អ ឡបើ ខ្នុំ អាច ។ ខ្នុំ ចង់ ឮ សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ រាន បន្លូល មក ខ្នុំ ថា ៖ 

« ឡជ្ហ្វី ឡយើង ស្រល់ អ្ក ពុំ ដមន ឡោយ ស្រ ដតការ ឡៅ រប្រ់ អ្ក ឡទ ប៉ុដនតេ ស្រល់ 

អ្ក ឡោយ ស្រ ជីវិត អ្ក រឡបៀប ដ�ល អ្ក កំពុង ពយាយម រ្រ់ឡៅ ត្ម និង បទោឋាន 

ដ�ល អ្ក កំពុង ដត ពយាយម ការោរ ។ ឡយើង ឡមើល ឡ�ើញ ឡ្រចក្ី ្រុចរិត ក្នុង ចិតតេ 

អ្ក ។ ឡយើង �ឹង ថា អ្ក បាន ពយាយម ឡធ្វើ ឲ្យ អ្វីៗ បាន ល្អ សបឡ្រើរ ជា មុន ្រិន បនាទាប់ 

មក ពយាយម ឡធ្វើ ឲ្យ ខ្លួន អ្ក បាន ល្អ សបឡ្រើរ រួច ឡហើយ ត្មរយៈ ការ សបកា្រ បន្លូល 

រប្រ់ ឡយើង និង ការការោរ �ំណឹង ល្អ រប្រ់ ឡយើង ឡ�ើម្ី អ្ក �ថទ ត្ម រឡបៀប �៏ ឡមត្តា 

បំផុត ត្ម ដ�ល អ្ក អាច ឡធ្វើ បាន » ។

សទង់ នឹង បនតេ រាន បន្លូល ថា ៖ « ឡយើង �ឹង ថា អ្ក ពុំ រាន ឡជាេ ជ័យ ជានិច្ចកាល 

ឡនាោះ ឡទ ជាមួយ នឹង អំឡពើ បាប ផ្ទាល់ ខ្លួន រប្រ់ អ្ក ឬ ស្ថានភាព នានា រប្រ់ អ្ក �ថទ 

ប៉ុដនតេ ឡយើង ឡជឿ ថា អ្ក បាន ពយាយម យ៉ាង ឡស្មោះសតង់ ។ ឡយើង ឡជឿ ឡៅ ឡលើ �ួងចិតតេ 

រប្រ់ អ្ក ថា អ្ក ពិត ជា ស្រឡាញ់ ឡយើង » ។

ខ្នុំ ចង់ រាន ឡរឿង �រូឡចានាោះ ឡៅថថងៃ ណា មួយ ជាង អ្វី ទាំងអ្រ់ ក្នុង ជីវិត រដមង ស្លាប់ 

ឡនោះ ។ ឡហើយ ខ្នុំ ចង់ បាន ្រសរាប់ អ្ក ។ ខ្នុំ ចង់ បាន ្រសរាប់ ឡយើង ទាំង អ្រ់ ោនា ។ 

« អរេមីសស្ដអល អរេមីសស្ដអល សពោះ កំពុង ឡៅ » 6—កំពុង ឡៅ ឡយើង ឲ្យ រ្រ់ឡៅ �ំណឹង 

ល្អ ថន សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ផ្ទាល់ ខ្លួន ត្ម រឡបៀប តរូចៗ ក៏ �រូចជា រឡបៀប ធំៗ ផងដ�រ រួច 

ឡហើយ ឡ្ង ឡៅ រក អ្ក ទាំងឡាយ ដ�ល ឡមើល ឡៅ ពុំ �រូច ររូប អ្ក ឬ រានឥរិយបថ 

ពុំ �រូច ឡយើង  បនាទាប់ មក ( ឡបើ អ្ក អាច ) ្ររូម ឡៅ ឲ្យ ហួ្រ ពី ឡនាោះ ឡ�ើម្ី បឡសមើ ឡៅ ក្នុង 

្ររាេម �៏ ធំ បំផុត ដ�ល អ្ក អាច រាន ឥទ្ធិពល ។

ខ្នុំ ស្រឡាញ់ សពោះអរាចា្រ់  សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ដ�ល ខ្នុំ ពយាយម ឡធ្វើ ជា អ្ក  

បឡសមើ សទង់ ។ ឡហើយ ខ្នុំ ស្រឡាញ់ សពោះវរបិត្្រួេ៌ រប្រ់ ឡយើង ដ�ល យកសពោះទ័យ 

ទុកោក់ ចំឡោោះ ឡយើង សេប់សោន់  ដ�ល បាន សបទាន អង្គ សទង់ �ល់ ឡយើង ។  

ទាក់ទង នឹង អំឡណាយ ទាន ឡនាោះ ខ្នុំ �ឹង ថា សពោះ កំពុង ឡៅ អរេមីសស្ដអល ឡៅ ថថងៃ ចុង 

ឡសកាយ ឡនោះ ឲ្យ ដសបកាលាយ �រូច សពោះសេី្រ្ ឡហើយ បរិ្រុទ្ធ ជាង អ្វី ដ�ល ឡយើង រាន ឡៅ 

ឡពលឡនោះ ឡៅ ក្នុង ការ ត្ំងចិតតេ រប្រ់ ឡយើង  ឡ�ើម្ី រ្រ់ឡៅ ត្ម �ំណឹង ល្អ និង  

ស្ថាបនា សកុង ្ររេមីយ៉រូន ។ ខ្នុំ ក៏ �ឹង ផងដ�រ ថា សទង់ នឹង សបទាន �ល់ ឡយើង   

ទាំង ករាលាំង និង ភាពបរិ្រុទ្ធ ឡ�ើម្ី កាលាយ ជា ្រិ្រសេ ពិត ឡបើ ឡយើង អង្វរ  

ចង់ បាន ។ ◼

ែកទ្សង់ពចញេីសុន្រកថាក្នុងការទ្បជុុំ្ ម្និោឋានស៊ី.អ៊ី.ពអស« Israel, Israel, God Is Calling»
ព្វើពឡើងពៅស្កលវិទយាល័យរែ្ឋេីកស៊ីពៅពសនចចរែ្ឋយូថា�៍ពៅនែ្ងទី9តខកញ្ញាឆានាុំ2012។
សទ្៉ប់សុន្រកថារាុំងទ្សុងសូមចូលពៅlds. org/ broadcasts។

កំណត់ចំណាំ

 1. ្ររូម ឡមើល ដភរី មីឡលើ Errand into the Wilderness ( ឆ្នាំ 1956 ) ទំព័រ 2–3 ។
 2. « មក មក ពួក បរិ្រុទ្ធ » ទុំនុកែពមកើងទំព័រ 2 ។
 3. សពិកហាំ យ៉ង់ ក្នុង ឡជម្រ៍ ឡអ្រ ឡសបាន Life of a Pioneer: Being the Autobiography  

of James S. Brown ( ឆ្នាំ 1900 ) ទំព័រ 121 ។
 4. អរេមីស្ក ្ហ្វី្រតេលូន បទពិឡស្ធន៍ ដ�ល ដចកចាយ នឹង អ្ក និពន្ធ ឡៅ ថថងៃ ទី 5 ដខ ឧ្រភា ឆ្នាំ 2012 ។
 5. �្វីនថិន អិល �ុក « Let There Be Light ! » Liahona, ដខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2010 ទំព័រ 28, 29 ។
 6. «Israel, Israel, God Is Calling» Hymns, ល.រ. 7 ។

ពរួក្ររិសុទ្ធនថងៃចុងដបកាយបតូវបាៃដៅឲ្យដធ្វើជ្ដម�ំត្ររដៅ

ក្នុង�ុំដមសៅដធ្វើជ្អំ្រិលត�លពុំបាត់្រង់ជ្តិនប្ររ្រស់វាដធ្វើជ្ពៃលៃលឺ

ត�លដៅដលើភ្ំមិៃលាក់ពៃលៃលឺដៅក្នុងថាំងដ�ើយ។
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ងៅ
 រ�រូវ ឡរៅដា ឆ្នាំ 2003 ខ្នុំ បាន ឡៅ រ�្ឋ មី�ីឡហកេន 

្រ.រ.អា. ឡធ្វើ ការ សស្វសជាវ ឡ�ើង វិញ ពី ពរូ 

ទួត រប្រ់ ខ្នុំ ឡ្មោះ រ៉រូបរេឺត ហល ។ ឡៅចុង បញ្ចប់ ថន 

�ំឡណើរ រប្រ់ ខ្នុំ ខ្នុំ បាន ឡៅ កដន្ង បញ្ចនុោះ ្រព មួយ មតេង 

ឡទៀត  ដ�ល ខ្នុំ ធាលាប់ ឡៅ កាល ពី 20 ឆ្នាំ មុន ។

កាល ខ្នុំ បាន ឡៅ ទីបញ្ចនុោះ ្រព ឡនាោះ កាល ពី មុន  

ខ្នុំ បាន ឡ�ើញ រាន ផ្កា ឡៅ ឡលើ ថ្ម ោក់ឡៅ មុខ ផ្លូរ មួយ 

ដ�ល រាន សតករូល ថា ហល ។ ឡពលឡនោះ ខ្នុំ បាន 

្ររឡ្ររ កំណត់ ចំណាំ មួយ ោក់ កាល បរិឡច្ទ ឡហើយ 

អរេុតបាលា្រ្ីក វា ឡ�ើម្ី ការោរ នឹង អាកា្រធាតុ ។ បនាទាប់ 

មក ខ្នុំ បាន ទុក កំណត់ ចំណាំ ឡនាោះ ឡលើ ថ្មឡនាោះ សបកប 

ឡោយ ការ អធិស្ឋាន ឡោយ ្រង្ឹម ថា នឹង រាន មនុ្រសេ 

រានាក់ នឹង ឡមើល ឡ�ើញ វា ឡហើយ ោត់ អាច ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ ឡរៀន 

បដន្ថម ឡទៀត ពី រ៉រូបរេឺត ហល ។ ខ្នុំ បាន សត�ប់ មកផ្ោះ ឡៅ 

កាលីហ្វ័រញា៉ាវិញ ឡោយ ក្ី ្រង្ឹម ប៉ុដនតេ ្រងសេ័យ ថា ឡតើ 

នឹង រាន ឡកើតឡ�ើង ចំឡោោះ កំណត់ ចំណាំ ឡនោះ ដ�រ ឡទ ។

 មួយ ្របាដាហ៍ ឡសកាយ មក ខ្នុំ បាន ទទួល ្រំបុសត 

មួយ ពី បងប្អលូន ជី�រូន មួយ ដ�ល រ្រ់ ឡៅ ឆ្ងាយ ឡ្មោះ 

ឡឌក ឡបរេនលី ។

ោត់ បាន ្ររឡ្ររ ថា « មសេិលមិញ ខ្នុំ រាន 

បទពិឡស្ធន៍ មួយ ចដម្ក » ។ « ឡៅ ឡរា៉ាង 3:00 

រឡ្រៀល ខ្នុំ បាន ឡចញ ឡៅ ទិញ ដផ្ ស្រ្ដបរេរី ខណៈឡនាោះ 

ខ្នុំ បាន ្រឡសមច ចិតតេ �ប់ ឡៅ ឡលើ ផ្លូវ ថន ទីបញ្ចនុោះ ្រព  

ឡ�ើម្ី ឡមើល ផ្លូរ រប្រ់ �រូនត្ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ មិន បាន ឡៅ ទីឡនាោះ 

ពីរ បី ឆ្នាំ ឡហើយ ។ ឡៅ ដក្រ ផ្លូរ ឡនាោះ ខ្នុំ បាន ឡ�ើញ កាត 

រប្រ់ ឯង » ។

ឡឌក បាន ឡៅទី បញ្ចនុោះ ្រព ឡនាោះ ថថងៃ ដត មួយ ដ�ល ខ្នុំ 

បាន ទុក កាតឡនាោះ ។ ខ្នុំ ក៏ បាន ទរូរ្រ័ព្ ឡៅ ោត់ ភាលាម ។ 

ឡៅ ក្នុង ការ ពិភាកសា រប្រ់ ឡយើង ខ្នុំ បាន រកឡ�ើញ ថា 

ោត់ រ្រ់ឡៅ ហុីលឡ្រ្ល រាន ចរាងាយ ឡលើ្រ ពី 80 

េ.ម. ពី ទីបញ្ចនុោះ ្រព ឡនាោះ ។

ពីរបី ដខ ឡសកាយ មក ខ្នុំ សត�ប់ ឡៅ មី�ីឡហកេនវិញ  

ឡ�ើម្ី ឡៅ ឡលង នឹង ឡឌក ឡោយ ក្ី រំឡភើប ។ ោត់ បាន 

សបាប់ ខ្នុំ ថា ោត់ រាន ស្ច់ ញាតិ ដ�ល បញ្ចនុោះ  

ឡៅទី បញ្ចនុោះ ្រព ទល់ មុខ នឹង ផ្ោះ រប្រ់ ោត់ ឡហើយ 

ោត់ បាន ្រួរ ខ្នុំ ថា ឡតើ ខ្នុំ ចង់ ឡៅ ទីឡនាោះ ដ�រ ឬឡទ ។  

ោត់ បាន សបាប់ ខ្នុំ ថា ទីបញ្ចនុោះ ្រព ឡនាោះ រាន ថ្ម  

ោក់ មុខ ផ្លូរ បួន រប្រ់ សេួស្រ  ហល  ពីរ ដ�ល  

ោត់ មិន ស្រល់ ។

ឡៅ ឯ ទីបញ្ចនុោះ ្រព ឡនាោះ ឡឌកបាន បគ្ហាញ ខ្នុំ ពី 

ថ្ម ទាំង ឡនាោះ ។ ថ្ម ពីរ ដ�ល ោត់ មិន ស្រល់ ជា រប្រ់ 

រា៉ាទីន និង អាន់ណា ហល ។ ខ្នុំ មិន បាន យក 

កំណត់សត្ រប្រ់ ខ្នុំ មក ជាមួយ ឡទ ប៉ុដនតេ ខ្នុំ ឡៅ ចាំ ថា   

ខ្នុំ បាន សស្វសជាវ ឡ�ើង វិញ ពី រា៉ាទីន ហល ។

ឡយើង បាន សបញា៉ាប់សបញា៉ាល់ ឡៅ តុោការ ស្រុក 

មួយ ឡរា៉ាង មុន វា បិទ ឡោយ ្រង្ឹម ថា កំណត់សត្ 

រប្រ់ មនុ្រសេ ស្លាប់ នឹង បញ្ជាក់ពី ឪពុក រាដាយ រប្រ់ 

រា៉ាទី ។ វា បាន បញ្ជាក់ ដមន ! ឪពុក រប្រ់ រា៉ាទីនេឺ 

រ៉រូបរេឺត ហល ! សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ បាន បញ្ជាក់ ចំឡោោះ 

ខ្នុំ ថា ការ សស្វសជាវ រប្រ់ ខ្នុំ ជា យរូរ មក ឡហើយ សតរូវ បាន 

បញ្ចប់ ។

ឡឌក ដ�ល ពុំ ដមន ជា ្ររាជិក ថន ស្្រនាចសក 

បាន ដថ្ង ថា ការ ដ្រ្វងរក រ៉រូបរេឺត ហល ហាក់ �រូច ជា 

« ឡរឿង ខាង វិញ្ញាណ » ។ ខ្នុំ បាន ញញឹម ឡោយ �ឹង ថា 

សពោះវិញ្ញាណ បាន �ឹក នាំ ខ្នុំ ។

ឡឌក បាន ដថ្ងថា « ឯង សបដហល ជា ធាលាប់ ខក 

បំណង ឡោយស្រ អ្ក ពុំ បាន ទុក កំណត់ ចំណាំ 

កាលពី  20 ឆ្នាំ មុន ប៉ុដនតេ ត្ម ពិតឡៅ ខ្នុំ ឡទើប ផ្លា្រ់ 

មក ឡៅ ហុីលឡ្រ្ល បី ឆ្នាំ មុន ប៉ុឡណាណោះ ! » 

បទពិឡស្ធន៍ ឡនោះ ជា ឡមឡរៀន មួយ ្រសរាប់  

ខ្នុំ ថា ពងសេសបវតតេិ ពិតជា ដផ្ក មួយ ថន កិច្ចការ រប្រ់សពោះ 

ដមន ឡហើយ ថា សទង់ �ឹកនាំ ឡយើង ឡៅ ក្នុង កិច្ចការ �៏ 

្រុចរិត ។ ◼

មា៉ាងរៀន ឆ្ពលេីន ស្តតូវ៉ល កាលី្្័រញា៉ា ស.រ.អា. ររ
ោ
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ការក្់ រំណាំ ែ្នុំ ងលើ ្ ្ម មុែ ផ្នតូរ

សំមេងពួកបរិសុទ្ធថ្្ងចុងមម្កាយ

ែ្នុំបានៃុកកំណត់ច្ំណាំននាះ

នលើថ្មននាះម្បកបនោយការ

អធិសាឋាននោយសង្រឹមថានរឹង

មានមនុស្សមានាក់នរឹងនមើលន�ើញ

វានហើយគ្ត់អាច្ជួយែ្នុំឲ្យនរៀន

បដនថែមនៃៀតពីរ៉ូប៊ឺតហល ។



ងៅ
ឡពល ករូនសបុ្រ រប្រ់ ឡយើង រាន អាយុ បួន ឆ្នាំ 

ជាញឹក ញាប់ ោត់ បាន ្រុំ ឲ្យ ខ្នុំ ឡសចៀង បទ « 

Master, the Tempest Is Raging ( សពោះអរាចា្រ់ 

ឡអើយ ខ្យល់ ព្យនុោះ កំពុង បក់ឡបាក យ៉ាងខាលាំង ) » 

(Hymns ល.រ. 105) ។ ដភ្ក �៏តរូចៗ រប្រ់ ោត់ បាន 

រាន ពន្ឺឡៅ សតង់ វេ្គ បន្រ ជា ឡពល ដ�ល សពោះអរាចា្រ់ 

បញ្ជា ឲ្យ ខ្យល់ និង ទឹក រលក ្រងៃប់ ។ ោត់ បាន ្រួរ 

ខ្នុំ ពី សពោះឡចស្តា រប្រ់ សពោះឡយ្ររេរូវ ។ ខ្នុំ បាន ឡឆ្ើយ ថា 

សពោះឡយ្ររេរូវ អាច ឡធ្វើ កិច្ចការ ្រុចរិត បាន សេប់ យ៉ាង 

ឡោយស្រ សទង់ រាន សពោះ ឡចស្ដា ទាំងអ្រ់ ។ សពោះអង្គ 

្រឡ្គ្រោះ េឺជា វីរៈបុរ្រ រប្រ់ ករូនសបុ្រ ឡយើង ។

ប៉ុដនតេ ឡៅឡពល ករូន រប្រ់ ឡយើង រាន អាយុ 13 ឆ្នាំ 

ោត់ ធាលាក់ ចរូល ឡៅ ក្នុង ភាព អ្រ់្រង្ឹម យ៉ាង ខាលាំង ។ 

ោត់ មិន ចង់ និយយ ឡហើយ ដថមទាំង មិនចង់ ទទួល 

ទាន អ្វី ទាំងអ្រ់ ។ ោត់ មិន ចង់ឡធ្វើ អ្វី ដ�ល ោត់ បាន 

ឡធ្វើ ពី មុន ឡហើយ ជា ពិឡ្រ្រ ោត់ មិន ចង់ ចរូលរួម ឡៅ 

ក្នុង ការ អធិស្ឋាន  ឬ រាសតី ជួប ជុំ សេួស្រ ឡ�ើយ ។ ោត់ 

ហាក់ �រូចជា ដលង រាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ ចំឡោោះ 

សពោះវិហារ ឬ �ំណឹង ល្អ ឡទៀត ឡហើយ ។

ជាឡរឿយៗ ្ររាជិក ឡផសេងឡទៀត ក្នុង សេួស្រ 

ឡយើង បាន អធិស្ឋាន ឡហើយ បាន តម អាហារ ឲ្យ ោត់ 

ឡហើយ រាន បងប្អលូន សបុ្រស្រី ឡៅ ក្នុង វួ� និង ឡ្រតេក 

សពមទាំង មិតតេ និង ស្ច់ ញាតិ ជា ឡសចើន ក៏ បាន ឡធ្វើ 

�រូចោនា ផង ដ�រ ។ កិច្ចខិតខំ រប្រ់ ឡយើង ឡសបៀប �រូចជា 

បទពិឡស្ធន៍ ថន អធិស្ឋាន រប្រ់ អាលរា៉ា ជា ឪពុក 

្រសរាប់ ករូន សបុ្រ ោត់ ( ្ររូម ឡមើល ម៉រូស្យ 27:14, 

22–23) ។

ឡយើង មិន ចង់ បង្ខំ ករូនសបុ្រ រប្រ់ ឡយើង ឲ្យ ទទួល 

�ំណឹង ល្អ �រូឡច្ោះ ឡយើង បាន សបាប់ ោត់ថា ោត់ ពុំ 

ចាំបាច់ ចរូលរួម ឡៅ ក្នុង ការ អធិស្ឋាន ឬ រាសតី ជួប ជុំ 

សកុម សេួស្រ រប្រ់ ឡយើង ឡទ ប៉ុដនតេ ថា ឡយើង ចង់ឲ្យ ោត់ 

ឡៅ ទីឡនាោះ ជាមួយ នឹង ឡយើង ។ ឡៅឡពល ឡយើង ឡធ្វើ 

ត្ម បន្លូល រប្រ់ សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ ឲ្យ « អធិស្ឋាន ឡៅ 

ក្នុង សកុម សេួស្រ អ្ក �ល់ សពោះវរបិត្ ឡ�ើម្ី ឲ្យ.ករូនឡៅ 

រប្រ់ អ្ក អាច បាន ពរ » ( នីថហ្វទី 3 18:21) ទាំង 

ការអធិស្ឋាន ជា សេួស្រ និង រាសតី ជួប ជុំ សកុម សេួស្រ 

រប្រ់ ឡយើងកាន់ដត រាន ភាពរឹងរាំ ។ ឡយើង ទទួល 

អារម្មណ៍ ពី សពោះវិញ្ញាណ ឡៅ ក្នុង ផ្ោះ រប្រ់ ឡយើង ។ 

ង្ើ ្ពះអមាចស់ នឹរង្រាស ឲ្យ កូន្បុស របស់ ងយើរ រាន ជា សះងស្ើយ ហែរ ឬ ងទ ?

ឡហើយ ឡទាោះបី ជា ករូនសបុ្រ ឡយើង មិន និយយ ្រ្ីក្ី ក៏ 

ោត់ បាន ឡៅ ទីឡនាោះ ដ�រ ។

បនតេិចម្ងៗ រយៈឡពល ជាង ពីរឆ្នាំ  ឡយើង បាន  

ឡ�ើញ ថា ការអធិស្ឋាន  និង រាសតី ជួបជុំ សកុម សេួស្រ 

រប្រ់ ឡយើង បាន ជោះ ឥទ្ធិពល ឡៅ ឡលើ ករូនសបុ្រ រប្រ់ 

ឡយើង ។ ឡៅក្នុង រាសតី ជួប ជុំ សេួស្រ នា ោងាច មួយ ោត់ 

បាន ដថ្ង ទី បនាទាល់ ពី សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ រួច ឡហើយ បាន 

្រួរ ថា ឡតើ ោត់ អាច ឡរៀបចំ រាសតី ជួប ជុំ សកុម សេួស្រ បាន 

ឡទ ។ ោត់ បាន ចាប់ ឡផ្ើម ចរូលរួម ឡៅ ក្នុង ការអធិស្ឋាន 

ជា សេួស្រ ឡហើយ ឡៅ សពោះវិហារ ឡោយ ក្ី រីករាយ ។ 

ោត់ បាន ទទួល នរូវ ការផ្លា្រ់ បតេលូរ�ួង ចិតតេ �៏ អស្ចារ្យ មួយ 

ដ�ល បាន ឡកើតឡ�ើង ឡពល ោត់ បាន ទទួល នរូវ ឡ្រចក្ី 

ស្រឡាញ់ �៏ ឡសបា្រឡោោះ រប្រ់ សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ 

( ្ររូម ឡមើល អាលរា៉ា 5:26) ។  

សពោះអរាចា្រ់ ពិតជា បាន ្រឡ្គ្រោះ �ល់ ករូនសបុ្រ រប្រ់ 

ឡយើង ឡោយ សពោះឡចស្ដា ថន ការ ឡសបា្រ ពយាបាល រប្រ់ 

សទង់ ដមន ។

ោត់ បាន ចាប់ឡផ្ើម រីករាយ ឡហើយ រាន ជីវិត 

ស្រ្រ់ប្រ់ ស្រ ជា ថ្មី ឡោយ រាន ឆន្ៈ ជួយ �ល់ អ្ក 

�ថទ ឡហើយ បគ្ហាញ ឡ្រចក្ី ស្រឡាញ់ ។ ោត់ បាន 

សបាប់ ថា ោត់ បាន �ឹង ថា សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ បាន 

ពយាបាល ោត់ ។ ការ ស្កល្ង រប្រ់ ករូនសបុ្រ ឡយើង 

បាន ជួយ ោត់  រាន ទីបនាទាល់ មួយ �៏ រឹងរាំ ឡហើយ 

បឡងកេើន ឡ្រចក្ី ស្រឡាញ់ និង ការ ទុកចិតតេ ឡៅ ឡលើ 

សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ ។ ោត់ បាន បឡសមើ សពោះអរាចា្រ់ ជា អ្ក 

ផសេព្វផសាយ ស្្រនា រានាក់  ឡៅ ឡប្រកកម្ម បរេរូណូ្រ 

ដអរេឡរ៉្រ អាហសេង់ទីន ខាង ត្លូង ។ បនាទាប់ ពី ោត់ 

សត�ប់ មក វិញ ោត់ បាន ឡរៀបការ ឡៅ ក្នុង សពោះវិហារ 

បរិ្រុទ្ធ ឡហើយ ោត់ និង ភរិយ រាន ករូន ស្រី រានាក់ �៏ 

ស្រ្រ់ ស្អាត ។

ខ្នុំ �ឹង ថា សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ រាន សពោះឡចស្ដា ឡ�ើម្ី 

ពយាបាល ឡធ្វើ អព្ភលូត ឡហតុ ឡហើយ ឡធ្វើ ឲ្យ ឡយើង រីករាយ ឡៅ 

ក្នុង ជីវិត ឡនោះ និង ឡៅ ជីវិត ខាងមុខ ។ ◼

អាណា ្កមា៉ាសឈី ្សាណាទូ ស្ន់្យាងហារា ្បងទស ឈីលី

ងៅ
នពលកូនរបស់នយើង

មានអាយុ13ឆ្នាំ

គ្ត់ធ្លាក់ច្ូលនៅក្នុងភាព

អស់សង្រឹមយ៉ាងខាលាំងនហើយ
គ្ត់មិនច្ង់ច្ូលរួម
នៅក្នុងការអធិសាឋាន
ឬរាម្តីជួបជុំម្គួសារ
ន�ើយ។
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ែ្នុ ំបាន ឃ្លាត ឡចញ ឆ្ងាយ ពី ផ្ោះ ឡៅ ចរូលរួម  

្រន្ិ្រីទ អនតេរជាតិ មួយ ្រសរាប់ ការគ្រ  

រប្រ់ ខ្នុំ ។ រាន មនុ្រ រាប់រយ នាក់ បាន ចរូលរួម  

ប៉ុដនតេ ខ្នុំ ជា មនុ្រសេ ដត រានាក់ េត់ ដ�ល មក ពី រ�្ឋ និង  

តំបន់ រប្រ់ ខ្នុំ ។

រាន ោងាច មួយ អាហារ ឡពល ោងាច សតរូវ បាន ឡេ 

ឡរៀបចំ ឡ�ើង ្រសរាប់ ពួក អ្ក ចរូល រួម ។ ឡៅ ឡពល ចរូល 

ឡៅ �ល់ បន្ប់ អាហារ ឡយើង រានាក់ៗ បាន ទទួល ្រំបុសត 

ចំនួន បួន ្រន្ឹក ឡ�ើម្ី ឡសបើ ទទួល ទាន ឡសេឿង ស្រវឹង 

ឡោយ ឥត េិត ថថ្ ។ ខ្នុំ បាន េិតថា វា គ្យ ណា្រ់ 

ចំឡោោះ មនុ្រសេ រានាក់ ដ�ល ឡចញ ឆ្ងាយ ពី ផ្ោះ  ឡ�ើម្ី ទទួល 

ការ ល្លួង ឡៅ ក្នុង ឱកា្រ ដបប ឡនោះ ឡោយ េិត ថា ោមន 

នរណា រានាក់ �ឹង ឡនាោះឡទ ។ វា ជា េំនិត ខ្ី មួយ ឡហើយ 

ខ្នុំ បាន ហុច ្រំបុសត ឡនាោះ  ឲ្យ ឡៅ អ្ក ដ�ល �រ ដចក ឡៅ 

រាត់ ទាវារ វិញ ។

ឡៅ ក្នុង អាហារ ឡពល ោងាច ឡនាោះ ខ្នុំ បាន អង្គនុយ 

ជាមួយ នឹង មនុ្រសេ  ដ�ល ខ្នុំ មិន ស្រល់ ចំនួន សបាំពីរ 

នាក់ ។ ខ្នុំ បាន ផឹក ទឹក ខណៈ ដ�ល ឡយើង បាន ហរូប 

អាហារ និយយ ឡ្រើច ឡហើយ ដចក រំដលក ព័ត៌រាន 

ជាមួយ ោនា ដ�ល វា នឹង ជួយ ឡយើង ឡៅ ក្នុង ការគ្រ រប្រ់ 

ឡយើង ។

ង្ើ អ្នកជា ពួក មរមន ឬ ?

លុោះ សពឹក ដ្រ្អក ឡៅ ឡពល អាហារ ឡពល សពឹក ខ្នុំ បាន 

រាក់ទាក់ នឹង ្រុភាពបុរ្រ រានាក់ ដ�ល បាន អង្គនុយ ឡៅ តុ 

ជាមួយ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ រីករាយ ឡោយ �ឹង ថា ោត់ មក ពី ស្រុក 

កំឡណើត ខ្នុំ ឡោយ ឡ�ើញ ឡ្មោះ ឡៅ ឡលើ ស្លាក រប្រ់ 

ោត់—ជា សកុង មួយ ដ�ល ឃ្លាត ឆ្ងាយ អ្រ់ រយៈឡពល 

35 ឆ្នាំ ឡហើយ ។  បនាទាប់ ពី បញ្ចប់ ថានាក់ វិទយាល័យ ខ្នុំ 

បាន ឡចញ ពី ផ្ោះ បនតេ កា ្រិកសា ឡៅ មហា វិទយាល័យ បាន 

ឡរៀបការ ឡហើយ បាន ផ្លា្រ់ ឡៅ ឡៅ ឆ្ងាយ ។

ឡៅឡពល ឡយើង បាន ពិភាកសា ពី ទីកដន្ង និង 

សពឹតតេិការណ៍ ក្នុង ្រហេមន៍ ជាឡសចើន ដ�ល ឡយើង ទាំង 

ពីរ បាន ស្រល់ ោត់ បាន្រួរ ខ្នុំ ថា ឡតើ សេួស្រ រ្រ់ឡៅ 

ខ្នុំ ទីឡនាោះ ដ�រ ឡទ ។ ខ្នុំ បាន តបថា ខ្នុំ ោមន ឡទ ប៉ុដនតេ 

រាន មិតតេ ្ររាលាញ់ រ្រ់ឡៅ ទីឡនាោះ ឡហើយ ឡយើង ឡៅ ដត 

ទាក់ទង ោនា ជានិច្ច ។ ោត់ បាន ្រួរ ថាឡតើ ពួកឡេ ជា 

នរណា ឡហើយ ខ្នុំ បាន ចាប់ ឡផ្ើម សបាប់ ឡ្មោះ ពួកឡេ 

មួយ ចំនួន ។

 បនាទាប់ពី សបាប់ បាន ពីរ បី ឡ្មោះ �ំបរូង ោត់ បាន 

បញ្ឈប់ ខ្នុំ ឡហើយ ឡោល ថា « �ប់ ្រិន ឡតើ អ្ក ជា ពួក 

មរមន ដមន ឡទ ? មនុ្រសេ ទាំងអ្រ់ ដ�ល អ្ក បាន សបាប់ 

ឡ្មោះ េឺ ជា ពួក មរមន » ។

ឡពល ខ្នុំ សបាប់ ថា  ខ្នុំ ជា ពួក បរិ្រុទ្ធ ថថងៃ ចុង ឡសកាយ 

ោត់ បាន សបាប់ ខ្នុំ ថា មិតតេ រប្រ់ ខ្នុំ ទាំងអ្រ់ ឡនាោះ ជា 

ពលរ�្ឋ �៏ ល្អ ឡហើយ ថា ពួកឡេ បាន បឡសមើ ឡៅ ក្នុង 

្រហេមន៍ ឡហើយ បាន ឡធ្វើ ជា េំររូ ល្អ �ល់ មនុ្រសេ សេប់ 

ោនា ។ ោត់ បាន ដចកចាយ ពី ការ ឡកាត ្ររឡ្រើរ រប្រ់ 

ោត់ ចំឡោោះ ស្្រនាចសក  និង មិតតេ រប្រ់ ខ្នុំ អ្រ់ ប៉ុនាមន 

នាទី ឡោយ សបាប់ ខ្នុំ ពី រឡបៀប ដ�ល ពួកឡេ បាន កាលាយ ជា 

អ្ក ោំសទ ្រសរាប់ ឡ្រចក្ី ល្អ ឡៅ ក្នុង ្រហេមន៍ ។

ឡៅ ឡពល ឡយើង ោ ោនា ឡចញ ឡៅ ខ្នុំ បាន េិត យ៉ាង 

ឡសចើន ពី អ្វីដ�ល អាច នឹង ឡកើត ឡ�ើង សប្រិន ឡបើ ខ្នុំ បាន 

ឡសជើ្រ ឡសបើ ្រំបុសត ទាំងឡនាោះ ។ ខ្នុំ សតរូវបាន បឡសងៀន  

ឲ្យ ឡសជើ្រឡរើ្រ ផ្លូវ សតរូវ ឡោយ មនុ្រសេ សេប់ ោនា ដ�ល  

ខ្នុំ បាន និយយ ជាមួយ ។ ខ្នុំ សបដហល ជា មិន  

ស្រណុក ឡៅ ក្នុង ចិតតេ ឡហើយ ខាម្រ់ ឡអៀន ឡ�ើម្ី សបាប់  

ថា  ខ្នុំ ជា ្ររាជិក ថន ស្្រនាចសក សប្រិន ឡបើ ខ្នុំ ឡសបើ  

្រំបុសត ឡនាោះ ។

ខ្នុំ រាន អំណរេុណ ខាលាំង ណា្រ់ ្រសរាប់ េំររូ រប្រ់ 

មិតតេ ទាំងឡនាោះ ដ�ល ្រក្ិ្រម ្រកម្ម ឡហើយ រាន ការ 

បឡសមើ—ជា រយៈឡពល  35 ឆ្នាំ ឡសកាយ មក និង រាន 

ចរាងាយ ផ្លូវ 3,220 េ.ម. ពី ផ្ោះ កាល ដ�ល ខ្នុំ ឡៅ ជា 

យុវវ័យ ។ ◼

ខារ៉ូល ងអ ប៊ូវស៍ ែូរ៉ូន�ណា ខារងជើរ ស.រ.អា.

ងៅ
នពលច្ូលនៅែល់បន្ទប់អាហារនយើងមានាក់ៗបាន

ៃៃួលសំបុម្តច្ំនួនបួនសន្រឹកនែើម្ីនម្បើៃៃួល

ទាននម្គឿងម្សវឹងនោយឥតគិតនថ្។ 



ងៅ
 ចុង បញ្ចប់ ថន ឆ្នាំ ទី ពីរ រប្រ់ ខ្នុំ ខ្នុំ បាន ោក់ 

ោក្យ ឡៅ ក្នុង កម្មវិធី ដផ្ក ការ រចនា សកាហ្វិក 

រប្រ់ ស្កលវិទយា ខ្នុំ ។ ខ្នុំ មិន សតរូវបាន ឡេ ទទួល យក 

ឡទ ប៉ុដនតេ ខ្នុំ រាន ្រិទ្ធិ ឡធ្វើ ការ ោក់ ោក្យ ម្ង ឡទៀត ឡៅ ឆ្នាំ 

ឡសកាយ ។ ខ្នុំ ោមន ចិតតេ រំឡភើប ពីការ រង់ចាំ មួយ ឆ្នាំ ឡទៀត 

ឡ�ើម្ី ទទួល ្រញ្ញាបសត ឡ�ើយ ។

ជំនាញ ដ�ល ខ្នុំ ឡសជើ្រឡរើ្រ េឺ ដផ្ក ថត ររូប ។ 

�រូឡច្ោះ ខ្នុំ បាន អធិស្ឋាន ពី ការ ផ្លា្រ់ប្លូរជំនាញ រប្រ់ 

ខ្នុំ ឡហើយ រាន អារម្មណ៍ ល្អ ពី វា ។ ខ្នុំ សោន់ដត ចង់បាន 

្រញ្ញាបសត រប្រ់ ខ្នុំ ប៉ុឡណាណោះ !

ឡៅ ឡ�ើម ឆរា្រ ្រសរាប់ រ�រូវ ្រ្ឹក ឡ�ើ សជុោះ ខ្នុំ រាន 

មុខវិជាជា ដ�ល ទាក់ទង នឹង ដខសេ ភាពយនតេ និង ពី សបវតតេិ 

ថន ការ ថតររូប ដផ្ក ្រង្គម ។ ខ្នុំ រាន ចិតតេ រីករាយ នឹង 

មុខវិជាជា ទាំង ពីរ ឡនោះ ។ ប៉ុដនតេ ឡពលខ្នុំ ឡមើល កាលវិភាេ 

ថន មុខវិជាជា ដខសេ ភាពយនតេ រប្រ់ ខ្នុំ ខ្នុំ ឡ�ើញ ថា និ្រសេិត 

ទាំងឡាយ សតរូវ តសមរូវ ឲ្យ ឡមើល សបឡភទ ដខសេ ភាពយនតេ 

R-Rated. ក្នុង មុខវិជាជា ថតររូប រប្រ់ ខ្នុំ សេរូ បឡសងៀន បាន 

ដថ្ង ថា ររូបភាព ដ�ល ឡយើង នឹង ្រិកសា រាន នរូវការ 

រំឡោភ បំោន ការ រំខាន និង វិបតតេិ ខាង ផ្លូវ ឡភទ ។ 

ោត់ បាន ដថ្ង ថា ររូបថត ឡនាោះ ភាេ ឡសចើន ្រ្ីពី  

ជំនាន់ ឡនោះ ។

ចិតតេ ខ្នុំ រាន ការ សពួយ បារម្ភ ឡពល ខ្នុំ េិត ពី អ្វី ដ�ល 

សតរូវឡធ្វើ ។ ខ្នុំ បាន �ឹង ថា �ំណឹង ល្អ បាន បឡសងៀន 

សបឆ្ំង នឹង ឡរឿង ទាំងឡនោះ ប៉ុដនតេ មុខវិជាជា ឡនោះ េឺ សតរូវ ឲ្យ ឡធ្វើ 

�រូឡច្ោះ ។ ខ្នុំ បាន េិត នរូវ បទេម្ីរ ្រ្ីពី ការ រ្រ់ ឡៅ ក្នុង 

ឡោកិយ ប៉ុដនតេ ពុំដមន ជារប្រ់ ផង ឡោកិយ ( ្ររូម 

ឡមើល យ៉រូហាន 15:19) ។ ឡតើ ខ្នុំ អាច ឡរៀន មុខវិជាជាឡនាោះ 

ឡោយ មិន ោក់ព័ន្ធ នឹង ឡរឿង ទាំងឡនាោះ បាន ដ�រ ឡទ ?

ខ្នុំ បាន អធិស្ឋាន ឡ�ើម្ី �ឹង ពី អ្វី ដ�លសតរូវ ឡធ្វើ និង 

ឡ�ើម្ី រាន ឡ្រចក្ី ជំឡនឿ ឡធ្វើ អ្វី ដ�ល សតឹមសតរូវ ។ ខ្នុំ ក៍ 

បាន ពិភាកសា នឹង ភរិយ  ឪពុក និង បងសបុ្រ រប្រ់ 

ខ្នុំ ផងដ�រ ។ ឡៅឡពល ខ្នុំ និយយ នឹង បងសបុ្រ ខ្នុំ 

ោត់ បាន រំឭក ខ្នុំ ពី បទេម្ីរ �រូច តឡៅ ឡនោះ ៖ « ត្ិត 

ឡបើ មនុ្រសេ ណា នឹង បាន ឡោកិយ ទាំងមរូល ដត បាត់ 

សពលឹង ឡៅ ឡនាោះ ឡតើ រាន សបឡយជន៍ អ្វី �ល់ អ្ក ឡនាោះ  

ឬ ឡតើ មនុ្រសេ នឹង យក អ្វី ឡៅ �រូរ ឲ្យ បាន សពលឹង ខ្លួន វិញ ? 

ឬ ឡតើ មនុ្រសេ នឹង យក អ្វី ឡៅ �រូរ ឲ្យ បាន សពលឹង ខ្លួន 

វិញ ? » (រា៉ាថាយ 16:26) ។

ពយាការី រាន ងែលេើយ ្ ប នឹរ ការអធិស្ឋាន របស់ ែ្នុំ

ខ្នុំ បាន �ឹងថា ការអប់រំ េឺ ្រំខាន់ ប៉ុដនតេ ឡតើ ខ្នុំ បាន 

ឡរើ្រ ជំនាញ ខុ្រ ដមន ឡទ ? ឡតើ ខ្នុំ អាច �ប់ ្រសរាក 

ពី ស្ោ ជា បឡណាតាោះអា្រន្  ឡៅ ឡពល ជិត បញ្ចប់ 

ការ្រិកសា ឡហើយ ឡនាោះ បានឡោយ រឡបៀប ណា ?

លុោះ យប់ ឡសរៅ នា ថថងៃ មួយ ខណៈ ដ�ល ខ្នុំ ឡៅ ឡមើល 

ករូន រប្រ់ ឡយើង ដ�ល �ឺ ឡនាោះ េំនិត មួយ បាន ឡកើត 

ឡ�ើង ចំឡោោះ ខ្នុំ ឲ្យ ឡមើល ឡៅ សបធាន ថរូរា៉ា្រ ឡអ្រ 

ម៉ន្រុន ឡៅ ឡលើ អរេិនឡធើរដណត ។ រំឡពច ឡនាោះ ខ្នុំ បាន 

ឡមើល ្រុន្រកថា មួយ ក្នុង ្រន្ិ្រីទ ទរូឡៅ ដ�ល សបធាន 

ម៉ន្រុន បាន ឡលើក ឡ�ើង ឡៅ ដខ តុោ ឆ្នាំ 2011 ។ 

ខ្នុំ បាន ខំសបឹង ស្ដាប់ ឡៅឡពល ឡោក បានឡលើក ឡ�ើង ពី 

ភាព ទន់ ឡខសាយ ថន ដផ្ក ្រីលធម៌ រប្រ់ ្រង្គម ឡោយ 

ដថ្ង ថា ឥរិយបថ មិន ្រមរម្យ ឡហើយ អ្រីលធម៌ 

ឡនាោះ សតរូវ បាន ទទួល ស្រល់ ឡោយ មនុ្រសេ ជាឡសចើន ។

បនាទាប់ មក ឡោក បាន ដថ្ង ចំ នរូវ អ្វី ដ�ល ខ្នុំ ចង់ ឮ ៖ 

« ឡយើង សតរូវ ដត សបុងសបយ័ត្ ឡៅ ក្នុង ពិភពឡោក មួយ 

ដ�ល បាន រំកិល ឡចញ យ៉ាងឆ្ងាយ ឡចញពី ឡរឿង ខាង 

វិញ្ញាណ ។ វា ជា ការ ចាំបាច់ ថា ឡយើង សតរូវ ប�ិឡ្រធ 

រាល់ អ្វី ទាំងអ្រ់ ដ�លមិន ្រមស្រប ឡៅ នឹង បទោឋាន 

រប្រ់ ឡយើង ឡោយ ប�ិឡ្រធ ចំឡោោះ �ំឡណើរការ ឡ�ើម្ី 

ឡបាោះបង់ ឡចាល នរូវ អ្វី ដ�ល ឡយើង សបាថានា ចង់ បាន 

បំផុត ៖ ជា ជីវិត អ្រ់ កល្ ក្នុង នេរ សពោះ ។ 1

ោក្យ ទាំងឡនោះ បាន ជោះ ឥទ្ធិពល យ៉ាង ខាលាំង �ល់ 

ខ្នុំ ។  កាល ទឹកដភ្ក រប្រ់ ខ្នុំ បាន ស្រក់ចុោះ មក ខ្នុំ បាន 

�ឹង ថា ពយាការី ដ�ល រ្រ់ឡៅ រានាក់ បាន ឡឆ្ើយ តប នឹង 

ការ អធិស្ឋាន រប្រ់ ខ្នុំ ។

ឡទាោះបី ជា ខ្នុំ បាន ផ្អាក ដផនការ រប្រ់ ខ្នុំ ្រសរាប់ 

ការ បញ្ចប់ ការ ្រិកសា ក្ី ដត ខ្នុំ �ឹង ថា សពោះអរាចា្រ់ នឹង 

សបទាន ពរ �ល់ សេួស្រ ខ្នុំ និង ខ្នុំ ឡៅឡពល ឡយើង ឡធ្វើ 

ត្ម ពយាការី ឡោយ ប�ិឡ្រធ ឡចាល នរូវ ទ្រសេនៈ រប្រ់ 

ឡោកិយ ឡោរព ត្ម សពោះបញ្ញតតេិ ឡហើយ ោំសទ �ល់ 

បទោឋាន ថន �ំណឹង ល្អ ។ ◼

ង�រីក ្្ីលស៍ មិសសួរី ស.រ.អា.

កំណត់ចំណាំ

 1.  ថរូរា៉ា្រ ឡអ្រ ម៉ន្រុន « Stand in Holy Places » 
Liahona,ដខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2011,ទំព័រ 83 ។

លុះយប់នម្រៅនានថងៃ

មួយែណៈ

ដែលែ្នុំនៅនមើលកូនរបស់

នយើងដែលឈឺននាះគំនិត

មួយបាននកើតន�ើងច្ំនោះ

ែ្នុំឲ្យនមើលនៅម្បធ្ន

ថូមា៉ាសនអសម៉នសុន

នៅនលើអ៊ិននធើរដណត។
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ជា
ទរូឡៅ ឡពល ថន ភាព យុវវ័យ េឺ ជា ឡពល �៏ 

ល្អ បំផុត ឡ�ើម្ី ោក់ ដផនការ ផ្ទាល់ ខ្លួន ។ 

ក្នុង នាម ជា មជ្ឈិមវ័យ វ័យ ឡក្មង  អ្ក េួរ ដត 

រាន ក្ី ស្រថម ្រសរាប់ អនាេត រប្រ់ អ្ក ។ សបដហល 

ជា ក្ី ស្រថម រប្រ់ អ្ក េឺ ជា ការ ្រង្ឹម ថា នឹង ្រឡសមច 

ជា កីឡាករ ការ បឡងកេើត កិច្ចការ វិចិសត ្រិល្ៈ �៏ សបណិត 

មួយ ឬ ការទទួល បាន ្រញ្ញាបសត ឬ តំដណង 

អាជីព ។ សបដហល ជា អ្ក  រាន ររូបភាព �៏ រាន តថម្ 

បំផុត ឡៅ ក្នុង េំនិត អ្ក អំពី អនាេត ស្វាមី ឬ ភរិយ 

រប្រ់ អ្ក ។

ឡតើ ការ ប៉ងសបាថានា រប្រ់ អ្ក នឹង កាលាយ ឡៅ ជា ការ 

ពិត បាន ឡសចើន ប៉ុណាណ ឡៅ ? ជីវិត េឺ ឡោរឡពញ ឡោយ 

ឡរឿង មិន ជាក់ោក់ ។ វា នឹង រាន នរូវ សោ �៏ ្រំខាន់ មួយ 

្រសរាប់ អ្ក ដ�ល វា អាច ផ្លា្រ់ប្លូរ ផ្លូវ ថន ជីវិត រប្រ់ អ្ក 

មួយ រំឡពច ។ សោ �រូឡចានាោះ អាច រាន មិន ឡសចើន ជាង ការ 

ឡមើល ឬ ការ ្រន្នា សពឹតតេការណ៍ ដ�ល ោមន ឡសពៀង 

ទុក ជា ឡ�ើម ។ វា នឹង រាន នរូវ ឱកា្រ ថ្មី ជាឡសចើន  �រូចជា 

ការសបកា្រ ថ្មីៗ មក ពី សបធាន ថរូរា៉ា្រ ឡអ្រ ម៉ន្រុន  

្រ្ី ពី អាយុ ឡចញ បឡសមើ ផសេព្វផសាយ ស្្រនា ។ 1ឡពល 

ខ្ោះ ការ ផ្លា្រ់ ប្លូរ ផ្លូវ ឡៅ ក្នុង ជីវិត រប្រ់ ឡយើង ឡកើត ឡចញ 

ពី ឧប្រេ្គ ឬ ការ ខកចិតតេ ដ�ល មិន បាន រំពឹង ទុក 

ជាមុន។

មនុ្រសេ ជាឡសចើន ពុំ ចរូល ចិតតេ អ្វី ដ�ល ឡេ មិន �ឹង ឡទ ។ 

ភាព មិន ចបា្រ់ ោ្រ់ ថន ជីវិត អាច បឡងកេើត ឲ្យ រាន នរូវ 

ការខ្វោះ ទំនុក ចិតតេ ដ�ល ការភ័យ ខាលាច នឹង អនាេត ។ 

មនុ្រសេ ខ្ោះ ស្ទាក់ឡ្រ្ើរ នឹង ការឡធ្វើ ការ ត្ំងចិតតេ ឡចញ ពី 

ភាព ភ័យ ខាលាច ថន ការ បរាជ័យ ្ររូម្ី ដត ឱកា្រ ល្អៗ 

បាន បគ្ហាញ ខ្លួន ឡ�ើង ក្ី ។ ឧទាហរណ៍ ពួកឡេ អាច 

នឹង ពនយា ឡពល ឡរៀបការ ការ្រិកសា ការចាប់ឡផ្ើម 

សេួស្រ ឬ ពនយា ឡពល ការ ចាប់ឡផ្ើម អាជីព នឹងនរ មួយ 

ឡោយ ចរូលចិតតេ ឡ�ើរ ឡលង ឬ  ឡៅ ក្នុង ភាព កក់ឡរៅដា ថន ផ្ោះ 

រប្រ់ ឪពុក រាដាយ ពួកឡេ ជាឡ�ើម ។

ទ្រសេនៈ មួយ ឡទៀត ដ�ល នឹង ោក់ កសមិត �ល់ 

ឡយើង េឺ សតរូវ បាន បគ្ហាញ ឡោយ ្រុភា្រិត ឡនោះ ថា ៖ 

« ចរូរ ្ររេមី ផឹក ឡហើយ អរ ្របបាយ ឡៅ ចុោះ ត្ិត ដ្រ្អក 

ឡ�ើង ឡយើង សតរូវ ស្លាប់ ឡហើយ » (នីថហ្វទី 2 28:7) ។ 

ទ្រសេនៈ ឡនោះ ឲ្យ ឡយើង បឡណាតាយ ខ្លួន ត្ម ការ ្របបាយ 

ភាលាមៗ ឡោយ មិន េិត អំពី លទ្ធផល នា ឡពល អនាេត 

ឡ�ើយ ។

្លលូវថនសុភមង្គល

រាន ផ្លូវ មួយ ខុ្រ ពី ផ្លូវ ថន ភាពភ័យ ខាលាច និង 

ការ្រងសេ័យ ឬ ការ បឡណាតាយ ខ្លួន—ជា ផ្លូវ មួយ 

ដ�ល នាំ ឲ្យ រាន ភាព្រុខស្ន្ ទំនុកចិតតេ និង ភាព 

្រងៃប់ស្ងាត់ ក្នុង ជីវិត ។ អ្ក មិន អាច សេប់សេង នរូវ រាល់ 

ស្ថានភាព ក្នុង ជីវិត រប្រ់ អ្ក បាន ឡទ ប៉ុដនតេ អ្ក អាច 

សេប់ សេង ្រុភមង្គល រប្រ់ អ្ក បាន ។ អ្ក ជា អ្ក 

ស្ថាបនា ្រុភមង្គល រប្រ់ អ្ក ។

្រុភមង្គល រប្រ់ អ្ក េឺ ជា លទ្ធផល ថន ទ្រសេនៈ 

និង ឡោលការណ៍ ខាង វិញ្ញាណ រប្រ់ អ្ក ដ�ល អ្ក 

បាន ឡផ្ដាត ជីវិត រប្រ់ អ្ក  ឡលើ្រ ពី អ្វីៗ ឡផសេង ឡទៀត ។ 

ឡោលការណ៍ ទាំងឡនោះ នឹង នាំ ្រុភមង្គល ឲ្យ ឡកើត រាន 

�ល់ អ្ក  ថ្វី ឡបើ ឧប្រេ្គ និង ការភាញាក់ ឡផ្អើល ដ�ល ពុំ 

រំពឹង ទុក ជា មុន ឡនាោះ ជា អ្វី ក៏ ឡោយ ។ ខ្នុំ ្ររូម រំឭក ឡ�ើង 

វិញ នរូវ ឡោលការណ៍ �៏ ្រំខាន់ ទាំង ឡនោះ មួយ ចំនួន ។

1. ការទទួល ស្គាល់ តមម្ ផ្ទាល់ ខ្លួន ឯង

ថ្មីៗ ឡនោះ សេួស្រ ខ្នុំ និង ខ្នុំ បាន ចំណាយ ឡពល 

្រសរាក ពីរ បី ថថងៃ  ឡៅ ភាេ ខាង ត្លូង ថន សបឡទ្រ 

បារាំង ។ នា ោងាច មួយ បនាទាប់ ពី សពោះអាទិត្យ លិច 

ឡហើយ ភាព ងងឹត បាន សេប �ណដាប់ ឡលើ ជនបទ ភាលាម  

ឡនាោះ ខ្នុំ បាន ្រឡសមច ចិតតេ ្រសរាក ឡៅ ឡលើ ឡរៅអី ទឡសមត 

មួយ ឡៅ ខាង ឡសរៅ ផ្ោះ ។ ដភ្ក រប្រ់ ខ្នុំ បាន ចាប់ឡផតេើម 

េយេន់ ឡមើល ថផ្ ឡម� ។ �ំបរូង ឡ�ើយ វា រាន ភាព 

ឡ្ម ឡមើល មិន ធ្នុោះ ។ បនតេិច ម្ងៗ សស្ប់ ដត រាន ពន្ឺ 

មួយ ឡលច មក ឡលើ ឡម� �រូច ជា ផ្កាឡភ្ើង បនាទាប់ មក ក៏ 

រាន ពីរ បនាទាប់ មក ឡទៀត ក៏រាន បី ។ យរូរៗ ឡៅ ឡពល 

ដភ្ក ខ្នុំ ្រសមប ឡៅ នឹង ភាព ងងឹត ខ្នុំ ឡ�ើញ ថា ខ្លួន ខ្នុំ 

រូប
ភា

ព ង
ោ

យ
 អា

ល
ហល

ន 
្

គែន

នែើរតាមផ្លូវនន
មដ្យប៊ីសសេពដហ្គរ៉លកូសមស

ទី ្បឹកសា ទី មួយ ក្ននុរ ្រណៈ 
 ប៊ីស្សព ជា អធិប្ី

សុភមង្គលរបស់អ្នក្ឺ
អាម្ស័យមៅមលើមគ្លការណ៍
ដែលអ្នកមម្ជើសមរើសមធ្វើរាម
ជាជាងស្ថានភាពខ្ងមម្រៅថន

ជដីវិតរបស់អ្នក។

សុភមង្គល
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យ
ុវមជ្ឈិមវ័យ

ឡ្រងៃើច នឹង ចំនួន ផ្កាយ �៏ ឡសចើន ។ អ្វី ដ�ល ខ្នុំ បាន េិត េឺ 

ថា ឡម� ពណ៌ ឡ្ម បាន ផ្លា្រ់ ឡៅ ជា កញ្ចនុំ ផ្កាយ ឡ្មោះ 

ឡមៀលេីឡវ៉ ។

ឡពល ខ្នុំ បាន ្រញ្ឹង េិត ពី ភាព �៏ ធំ ល្វឹងឡល្វើយ ថន 

ស្កល ឡោក និង ពី ររូបកាយ �៏ តរូច រប្រ់ ខ្នុំ ឡនាោះ ខ្នុំ 

បាន ្រួរ ខ្លួន ឯង ថា « ឡតើ ខ្នុំ ជា អ្វី ឡៅ ឡបើ ឡសបៀប ឡៅ នឹង 

លំហ �៏ ធំ អស្ចារ្យ ឡនោះ ? » រាន ខេម្ីរ បាន ផុ្រ ឡ�ើង 

ឡៅ ក្នុង េំនិត រប្រ់ ខ្នុំ ថា ៖

កាល ណា ទរូលបង្គំ ពិចារណា ឡមើល ថផ្ ឡម� 

ជាការ ដ�លសពោះហ្រតេ សទង់ បាន ឡធ្វើ េឺ ទាំង ដខ នឹង 

ផ្កាយ ដ�ល សទង់ បាន សបតិស្ឋាន ទុក

« ឡនាោះ ឡតើ មនុ្រសេ ជា អ្វី ដ�ល សទង់ នឹក រឭក �ល់ 

ឡេ ឡហើយ ករូន មនុ្រសេ ផង ដ�ល សទង់ ឡសបា្រ �រូឡច្ោះ ? » 

(ទំនុក �ំឡកើង 8:3–4) ។ 

សស្ប់ ដត រាន ឃ្លា �៏ លួងឡោម ចិតតេ ឡនោះ ឡកើត 

ឡ�ើង ៖

« ត្ិត សទង់ បាន ឡធ្វើ ឲ្យ ឡេ ទាប ជាង ពួក ឡទវត្ ដត 

បនតេិច ឡទ ក៏ បាន បំោក់ ្រិរី ល្អ និង ឡករ្តិ៍ ឡ្មោះ ឲ្យ ទុក 

ជា មកុ� » ( ទំនុក �ំឡកើង8:5 ) ។

ឡនោះ េឺ ជា ភាព ដប្ក និង អព្ភលូតឡហតុ ថន ការ បងកេ 

បឡងកេើត ។ ស្កល ឡោក េឺ ធំឡធង ឡហើយ ោមន ដ�ន 

កំណត់ ប៉ុដនតេ ក្នុង ឡពល �ំណាល ោនា ឡនាោះ ឡយើង រានាក់ៗ 

រាន តថម្ រុងឡរឿង ពិឡ្រ្រ និង ោមន សពំដ�ន ឡៅក្នុង 

សពោះ ឡនសត រប្រ់ អង្គ បងកេបឡងកេើត រប្រ់ ឡយើង ។ វតតេរាន 

ខាង ររូបកាយ រប្រ់ ខ្នុំ េឺ តរូច ថសកដលង ប៉ុដនតេ តថម្ 

ផ្ទាល់ ខ្លួន ខ្នុំ េឺ ្រំខាន់ ពុំ អាច វា្រ់ ដវង បាន ចំឡោោះ 

សពោះវរបិត្្រួេ៌ ខ្នុំ ឡ�ើយ ។

ដម្បកាលាយជា
ខលមួនអ្នក។

ទុកចឈិត្តមលើការសនយា
របស់ម្ពះ។

ទទួលស្គាល់តថមល
ផ្ទាល់ខលមួនឯង។
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ការ �ឹង ថា សពោះ ស្រល់ និង ស្រឡាញ់ ឡយើង ឡោយ 

ផ្ទាល់ េឺ �រូច ជា ពន្ឺ មួយ ដ�ល បំភ្ឺ ជីវិត ឡយើង ឡហើយ 

ផ្ល់ អត្ថន័យ �ល់ ជីវិត ។ មិន ថា ខ្នុំ ជា នរណា មិន 

ថា ខ្នុំ រាន មិតតេ ឬ អត់ មិន ថា ខ្នុំ រាន ឡ្មោះ ល្ី ឬ  ក៏ 

អត់ ឡហើយ ្ររូម្ី ដត ខ្នុំ រាន អារម្មណ៍ ថា ឡេ ប�ិឡ្រធ 

ឬ ឡធ្វើ ទុក្ខ ក្ី ខ្នុំ រាន ការ អោះអាង ទាំងស្រុង មួយថា 

សពោះវរបិត្្រួេ៌ ខ្នុំ ស្រឡាញ់ ខ្នុំ ។ សទង់ ស្រល់ ពី 

ឡ្រចក្ីការ រប្រ់ ខ្នុំ សទង់ យល់ ពី កង្វល់ ខ្នុំ សទង់ ចង់ 

សបទានពរ �ល់ ខ្នុំ ។

្ររូម ស្រឡមើស្រថម ថា ឡតើ វា រាន ន័យ ចំឡោោះ អ្ក 

យ៉ាង ណា ឡៅ សប្រិន ឡបើ អ្ក អាច ឡមើល ឡ�ើញ ខ្លួន ឯង 

�រូចជា សពោះ បាន ទត ឡមើល ចំឡោោះ អ្ក ឡនាោះ ។ ចុោះ ឡបើ អ្ក 

បាន ឡមើល ខ្លួន អ្ក ឡោយ ក្ី ស្រឡាញ់ ចិតតេ ឡមត្តា និង 

ទំនុក ចិតតេ �រូចោនា ដ�ល សពោះ រាន ឡៅ វិញ ឡនាោះ ? ចរូរ នឹក 

េិត ថា ឡតើ វា នឹង រាន ឥទ្ធិពល ឡៅ ឡលើ ជីវិត រប្រ់ អ្ក 

យ៉ាង ណា ឡៅ  ឡ�ើម្ី យល់ ពី ្រកាដានុពល �៏ អ្រ់កល្ 

រប្រ់ អ្ក �រូចជា សពោះ យល់ ឡនាោះ ។

ខ្នុំ ឡធ្វើ ទីបនាទាល់ ថា សទង់ េង់ ឡៅ ទីឡនាោះ ។ ្ររូម 

ដ្រ្វងរក សទង់ ! សស្វសជាវ ឡហើយ ្រិកសា ។ អធិស្ឋាន 

ឡហើយ ទរូល្រុំ ។ ខ្នុំ ្ររូម ្រនយា សពោះ នឹង បញ្លូន ្រញ្ញា 

ដ�ល អ្ក អាច ឡមើល ឡ�ើញ ពី  ការ រាន សទង់ ពិត និង  

ក្ី ស្រឡាញ់ រប្រ់ សទង់ ចំឡោោះ អ្ក ។

2. បពបកាលាយ ជា ខ្លួន អ្ក 2

ការ ដសបកាលាយ ជា ខ្លួន ឯង ឡោយ ពិតសបាក� ហាក់ 

�រូចជា ឡរឿង មួយ �៏ ពិបាក ។ ឡតើ អាច កាលាយ ជា ខ្លួន ឯង 

�៏ ពិតសបាក� បាន ឡោយ រឡបៀប ណា ? ខ្នុំ នឹង បគ្ហាញ 

ឡោលការណ៍ ឡនោះ ត្ម រយៈ �ំឡណើរ ឡរឿង មួយ ។

ដខសេ ភាពយន្ មួយ ដ�ល រាន ចំណង ឡជើង ថា 

CCC CCC CC CCCCCC បាន សបាប់ ពី �ំឡណើរ ឡរឿង រប្រ់ 

ឡមើរឡហ្គើរីត  ជា អ្ក វិនិឡយេ �៏ ្រ្នុក្រតេម រានាក់ ដ�ល បាន 

រាន ជីវិត ឡោរឡពញ ឡោយ ភាពរវល់ នឹង ការ ឡធ្វើ �ំឡណើរ 

និង ្រន្ិ្រីទ ។ ថ្វី ឡបើ រាន បុរ្រ ដ�ល ល្អ ្រកតេិ្រម 

នឹង ោត់ ក្ី ោត់បាន និយយ ថា ោត់ ោមន ឡពល ឡ�ើម្ី 

នឹង ឡរៀបការ ឬ រាន ករូន ឡទ ។

លុោះ ោត់ រាន អាយុ 40 ឆ្នាំ ោត់ បាន ទទួល 

្រំបុសត អាថ៌កំបាំង មួយ ដ�ល ្ររឡ្ររ ថា ៖ « ជរូន 

ចំឡោោះ ខ្នុំ ថថងៃ ឡនោះ ខ្នុំ រាន អាយុ 7 ឆ្នាំ ឡហើយ ឡហើយ ខ្នុំ 

កំពុង ្ររឡ្ររ ្រំបុសត ឡនោះ �ល់ អ្ក ឡ�ើម្ី ជួយ ឲ្យ ចងចាំ 

ពី ការ្រនយា ទាំងឡាយ ដ�ល ខ្នុំ បាន ឡធ្វើ ឡៅឡពល ខ្នុំ 

រាន អាយុ សបាំពីរ ឆ្នាំ ឡហើយ ក៏ ឡ�ើម្ី រំឭក អ្ក ផងដ�រ 

ថា ឡតើ ខ្នុំ ចង់ កាលាយ ជា អ្វី » ។ រាចា្រ់ ្រំបុសត ឡនាោះ េឺ ជា 

ឡមើរឡហ្គើរី ខ្លួន ឯង ឡពល ោត់ រាន អាយុ សបាំពីរ ឆ្នាំ ។ អ្វី 

ដ�ល រាន ត មក ឡទៀត េឺ រាន ឡសចើន ្រន្ឹក ដ�ល ឡក្មង 

ស្រី តរូច បាន ពិពណ៌នា លម្អិល អំពី ឡោលឡៅ ជីវិត 

រប្រ់ នាង ។

ឡមើរឡហ្គើរីត បាន �ឹង ថា មនុ្រសេ ដ�ល ោត់ បាន 

ដសបកាលាយ េឺ ខុ្រ ពី អ្វី ដ�ល ោត់ ចង់ ដសបកាលាយ កាលពី 

ោត់ ឡៅ ឡក្មង ។ ឡៅឡពល ោត់ ្រឡសមច ចិតតេ ឡ�ើម្ី ដសប 

កាលាយ ជា មនុ្រសេ ដ�ល ោត់ នឹក ស្រថម កាល ពី កុរារ 

ឡនាោះ ជីវិត រប្រ់ ោត់ បាន ផ្លា្រ់ ប្លូរ ទាំង ស្រុង ។ ោត់ 

បាន ផសេោះផសារ នឹង សេួស្រ ោត់ ឡហើយ បាន ត្ំង ចិតតេ 

ឡ�ើម្ី លោះបង់ ឡពល ឡវោ ដ�ល ឡៅ ្រល់ ក្នុង ជីវិត ោត់ 

ឡៅ បឡសមើ �ល់ មនុ្រសេ ដ�ល ខ្វោះខាត ។ 3

សប្រិន ឡបើ អ្ក បាន ទទួល ្រំបុសត មួយ ពី ជីវិត រប្រ់ 

អ្ក មុន ឆ្ក ជីវិត ឡនោះ ឡតើ វា នឹង ្ររឡ្ររ អ្វី ខ្ោះ ? ឡតើ 

្រំបុសត មួយ ដបបឡនោះ ដ�ល បាន មក ពី ពិភព ឡោក មួយ 

�៏ ពិត ដត សតរូវ បាន ឡេ បំឡភ្ច នឹង រាន ឥទ្ធិពល មក ឡលើ 

អ្ក យ៉ាង ណា ដ�រ សប្រិនឡបើ អ្ក ទទួល បាន វា ឡៅ ថថងៃ 

ឡនោះ ឡនាោះ ?

្រំបុសត ឡនោះ សបដហល ជា ្ររឡ្ររ នរូវ អ្វី មួយ �រូច 

ឡនោះ ៖« ជរូន ចំឡោោះ ខ្នុំ ខ្នុំ ្ររឡ្ររ ឡៅ កាន់ អ្ក ឡ�ើម្ី 

អ្ក នឹង ចងចាំ ថា ឡតើ ខ្នុំ ចង់ ដសបកាលាយ ជា មនុ្រសេ ដបប 

ណា ។ ខ្នុំ ្រង្ឹម ថា អ្ក នឹង ចងចាំ ពី បំណង សបាថានា 

�៏ ធំ បំផុត រប្រ់ ខ្នុំ េឺ ចង់ កាលាយ ជា ្រិ្រសេ រានាក់ រប្រ់ 

សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ ឡយើង េឺ សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ។ ខ្នុំ ោំសទ 

�ល់ ដផនការ សទង់ ឡហើយ ឡពល ខ្នុំ ឡៅ ឡលើ ដផន�ី ខ្នុំ 

ចង់ ជួយ សទង់ឡៅ ក្នុង កិច្ចការ ថន ឡ្រចក្ី ្រឡ្គ្រោះ រប្រ់ 

សទង់ ។ ្ររូម ចងចាំ ផងដ�រ ថា ខ្នុំ ចង់ រាន ចំដណក 

ក្នុង សេួស្រ មួយ ដ�ល នឹង ឡៅ ជាមួយ ោនា �៏ អ្រ់ កល្ 

ជានិច្ច » ។

�ំឡណើរ ឡផសេង ឡសពង �៏ អស្ចារ្យ មួយ ថន ជីវិត េឺ ការ 

ដ្រ្វង ថា ឡតើ ឡយើង ជា នរណា ឲ្យ ពិត សបាក� និង 

ទីកដន្ង ដ�ល ឡយើង មក រួច ឡហើយ រ្រ់ ឡៅ ឡោយ ក្ី 

្រុខស្នតេ ជាមួយ អតតេ ្រញ្ញាណ �៏ ពិត រប្រ់ ឡយើង ក្នុង 

នាម ជា ករូនឡៅ ថន សពោះ និង ជាមួយ ឡោលបំណង ថន 

ជីវិត រប្រ់ ឡយើង ។

3. ទុកចនិត្ត ធលើ ការ សនយា របស់ ព្រះ

ការ បឡសងៀន មួយ មក ពី ពយាការី រា៉ាឡាេី េឺ ជា កត្តា 

សំបុម្តមកពដីអ្នកផ្ទាល់កាល

ពដីជដីវិតមុនឆ្កជដីវិតមនះអាច

សរមសរថ្«ជូនចំមោះខ្ញំ

ខ្ញំសង្ឹមថ្អ្នកនឹងចងចាំថ្

បំណងម្បាថ្នាែ៏ធំបំ្ុតរបស់

មយើង្ ឺចង់កាលាយជាសឈិសសេ

របស់ម្ពះមយស៊ូវម្្ដីស្ទ»។
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យ
ុវមជ្ឈិមវ័យមួយ �៏ ្រំខាន់ ចំឡោោះ ការស្តារ ឡ�ើង វិញ ថន �ំណឹង 

ល្អ ៖ « ឡោក នឹង ោក់ ឡៅ ក្នុង ចិតតេ ថន ករូនឡៅ នរូវ 

ឡ្រចក្ី ្រនយា ដ�ល បាន ឡធ្វើ �ល់ ពួក ឪពុក ឡហើយ ចិតតេ 

ថន ករូនឡៅ នឹង បាន បដង្វរ មក រក ពួក ឪពរូក រប្រ់ ពួកឡេ 

វិញ » (យ៉រូដ្រប ្រ្មរេមីធ—សបវតតេិ 1:39 ) ។ អរេុណ 

ចំឡោោះ ការស្តារ ឡ�ើង វិញ អ្ក រាល់ ោនា េឺ ជា ករូនឡៅ ថន 

ឡ្រចក្ី ្រនយា ឡនោះ ។ អ្ក នឹង ទទួល ឡករ មរតក   

នរូវ ឡ្រចក្ី ្រនយា ដ�ល បាន ឡធ្វើ ឡ�ើង �ល់ �រូនត្  

រប្រ់ អ្ក ។

្ររូម អាន ពរ រប្រ់ ឡោកអយ្យ ឡការ រប្រ់ អ្ក ឡ�ើង 

វិញ ។ ឡៅ ក្នុង ពរជ័យ ឡនោះ សពោះអរាចា្រ់ បញ្ជាក់ ថា អ្ក 

ចង ភាជាប់ ឡៅ នឹង ពរូជ អំបរូរ មួយ ថន ពរូជ អំបរូរ អរេមីសស្ដអល 

ទាំង �ប់ពីរ ឡហើយ ឡោយ ស្រ ឡរឿង ឡនោះ និង ត្មរយៈ 

ភាព ឡស្មោះ សតង់ រប្រ់ អ្ក អ្ក កាលាយ ជា អ្ក ទទួល 

មរតក នរូវ ពរជ័យ �៏ ឡសចើន ដ�ល បាន ្រនយា �ល់ 

អ័សបាហាំ អរេមីស្ក និង យ៉ាកុប ។ សពោះ បាន ្រនយា នឹង 

អ័សបាហាំ ថា ៖« ចំឡោោះ មនុ្រសេ ជាឡសចើន ដ�ល ទទួល 

�ំណឹង ល្អ ឡនោះ ឡនាោះ នឹង សតរូវ បាន ឡៅ ត្ម ឡ្មោះ 

អ្ក ឡហើយ នឹង សតរូវ បាន រាប់ ថា ជា ពរូជ អ្ក ឡហើយ នឹង 

ឡសកាក ឡ�ើង ឡហើយ ជរូន ពរ �ល់ អ្ក ជា ឪពុក រប្រ់ ឡេ » 

(អ័សបាហាំ 2:10) ។

 ការ្រនយា ទាំង ឡនោះ េឺ រាន ពិត ឡហើយ សប្រិន ឡបើ 

ឡយើង បំឡពញ ត្ម ដផ្ក រប្រ់ ឡយើង សពោះ នឹង ឡធ្វើ ដផ្ក 

រប្រ់ សទង់ ។ មយា៉ាង វិញ ឡទៀត ការ ្រនយា ទាំង ឡនោះ មិន 

បាន បញ្ជាក់ ថា អ្វីៗ សេប់ យ៉ាង ដ�ល ឡកើត ឡ�ើង ឡៅ ក្នុង 

ជីវិត រប្រ់ ឡយើង នឹង ្រមស្រប ត្ម ការ រំពឹង ទុក និង 

បំណង សបាថានា រប្រ់ ឡយើង ឡ�ើយ ។ ផ្នុយ ឡៅ វិញ ការ 

្រនយា រប្រ់ សពោះ បាន អោះអាង ថា អ្វី ដ�ល ឡកើត ឡ�ើង 

ចំឡោោះ ឡយើង េឺ ស្រប ត្ម សពោះទ័យ រប្រ់ សទង់ ។ ឡរឿង �៏ 

ធំ បំផុត ដ�ល ឡយើង អាច សបាថានា ឡៅ ក្នុង ជីវិត េឺ ្រសមប 

្រសមួល ឆន្ៈ រប្រ់ ឡយើង ឡៅ ត្ម សពោះទ័យ រប្រ់ សពោះ 

អរាចា្រ់—ទទួល យក រឡបៀប វារៈ រប្រ់ សទង់ ្រសរាប់ 

ជីវិត រប្រ់ ឡយើង ។ សទង់ �ឹង អ្វីៗ ទាំងអ្រ់ ត្ំង ពី 

ឡ�ើម �ំបរូង សទង់ រាន ទ្រសេនៈវិ្រ័យ ដ�ល ឡយើង ោមន 

ឡហើយ សទង់ ស្រឡាញ់ ឡយើង ឡោយ ក្ី ស្រឡាញ់ ោមន 

សពំដ�ន ។

ខ្នុំ ្ររូម បគ្ហាញ នរូវ ឡោលការណ៍ ឡនោះ ត្មរយៈ 

បទពិឡស្ធន៍ ផ្ទាល់ ខ្លួន មួយ ។ កាល ខ្នុំ ឡៅ ឡក្មង  

ខ្នុំ បាន ្រឡសមច ចិតតេ ឡរៀបចំ ខ្លួន ឡៅ ឡធ្វើ ការ សប�ង  

ចរូល ស្ោ ោណិជ្កម្ម �៏ ល្អ បំផុត ឡៅ ក្នុង សបឡទ្រ 

បារាំង ។ ការ ឡរៀបចំ ខ្លួន ឡនោះ ដ�ល រាន រយៈឡពល មួយ 

ឆ្នាំ េឺ ជា ឡរឿង �៏ លំបាក បំផុត ។ ឡៅ ឡ�ើម ឆ្នាំ ខ្នុំ បាន 

្រឡសមច ចិតតេ ថា មិន ថា រាន កិច្ចការ ឡសចើន ប៉ុណាណ ឡទ  

ខ្នុំ នឹង មិន ឲ្យ ការ ្រិកសា រប្រ់ ខ្នុំ រារាំង ខ្នុំ មិន ឲ្យ ចរូលរួម 

ក្នុង ការ សបជុំ ថថងៃ អាទិត្យ ឬ រារាំង ខ្នុំ មិន ឲ្យ ចរូលរួម ក្នុង 

ថានាក់ វិទយាស្ថាន មួយ ្របាដាហ៍ ណាឡ�ើយ ។ ខ្នុំ ក៏ បាន 

យល់ សពម បឡសមើ ជា ឡ្រ្មៀន ក្នុង វួ� យុវមជ្ឈិមវ័យ រប្រ់ 

ខ្នុំ ផងដ�រ ។ ខ្នុំ រាន ទំនុក ចិតតេ ថា សពោះអរាចា្រ់ នឹង 

ទទួល ស្រល់ ភាព ឡស្មោះ សតង់ រប្រ់ ខ្នុំ ឡហើយ នឹង ជួយ ខ្នុំ 

្រឡសមច នរូវ ឡោលឡៅ រប្រ់ ខ្នុំ ។

ឡៅ ចុង ឆ្នាំ ឡៅឡពល �ល់ ឡពល សប�ង ខ្នុំ រាន 

អារម្មណ៍ ថា ខ្នុំ បាន ឡធ្វើ អ្រ់ ពី ្រមត្ថភាព រប្រ់ 

ខ្នុំ ។ ឡៅឡពល ខ្នុំ ឡៅ �ល់ ការ សប�ង ក្នុង ស្ោ �៏ 

ល្ី ឡនាោះ ខ្នុំ រាន ទំនុក ចិតតេ ទាំង ស្រុង ថា សពោះអរាចា្រ់ 

នឹង ឡឆ្ើយ តប ចំឡោោះ បំណង សបាថានា រប្រ់ ខ្នុំ ។ ជា 

អកុ្រល ការ សប�ង ផ្ទាល់ រាត់ ឡៅ ក្នុង សបធាន 

បទ ដ�ល ឡចោះ ជាងឡេ សតរូវ បាន វិនា្រ ឡោយ ពុំ រំពឹង 

ទុក—ខ្នុំ បាន ទទួល ចំណាត់ ថានាក់ ដ�ល រារាំង ខ្នុំមិន 

ឲ្យ ចរូលឡរៀន ក្នុង ស្ោ  ដ�ល ខ្នុំ ចង់ ឡរៀន យ៉ាង ខាលាំង 

ឡនោះ ។ ខ្នុំ ពិបាក ចិតតេ យ៉ាង ខាលាំង ។ ឡតើ ឡហតុ អ្វី ក៏ 

សពោះអរាចា្រ់ អាច ឡបាោះបង់ ខ្នុំ ឡចាល ឡពល ខ្នុំ បាន ្ររេរូសទាំ 

ឡៅក្នុងភាពឡស្មោះសតង់ រប្រ់ ខ្នុំ �រូឡច្ោះ ?

ឡៅឡពល ខ្នុំ បគ្ហាញ ខ្លួន ឡៅ ក្នុង ការ សប�ង ផ្ទាល់ 

រាត់ ្រសរាប់ ស្ោ ទីពីរ ក្នុង បញ្ី រប្រ់ខ្នុំ ខ្នុំ រាន 

ឡពញ ឡោយ ភាព ្រងសេ័យ ។ ឡៅ ក្នុង ស្ោ ឡនោះ ការ 

សប�ង ដ�ល លំបាក បំផុត េឺ ការ្ររាភា្រន៍ 

ជាមួយ នឹង េណៈ ឡម សបឡយេ ដ�លសតរូវ 

បាន ឡធ្វើ ជា អធិបតី ឡោយ នាយក ស្ោ 

ឡនាោះ ។ ការ ្ររាភា្រន៍ �ំបរូង េឺ ធម្មត្—

រហរូត �ល់ ឡពល ដ�ល ខ្នុំ សតរូវ បាន ្រួរ នរូវ 

ខ្ញំបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់

ល្អបំ្ុតមួយដែលអាចមធ្វើ

មៅបានដែលអនុញ្ញាត

ឲ្យខ្ញំអាចចូលមរៀនក្នញង

ស្លាមនះជាកដនលងថន

កឈិត្តឈិយសមួយ។
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្រំណួរ ដ�ល ពុំ ្ររូវ ្រំខាន់ ថា ៖« ឡយើង �ឹង ថា  អ្ក 

បាន ្រិកសា ឡសចើន ឡ�ើម្ី ឡសតៀម ្រសរាប់ ការ សប�ង 

ឡនោះ ។ ប៉ុដនតេ ឡយើង នឹង ចង់ �ឹង អំពី ្រកម្មភាព ឡផសេងៗ 

ដ�ល អ្ក ឡធ្វើ ឡសរៅ ពី ការ ្រិកសា រប្រ់អ្ក » ។

ឡបោះ�រូង រប្រ់ ខ្នុំ ោំង មួយ ្រន្នុោះ ! ឡពញ មួយ 

ឆ្នាំ ខ្នុំ បាន ឡធ្វើ ដត ឡរឿង ពីរ យ៉ាង ប៉ុឡណាណោះ េឺ ៖្រិកសា 

និង ឡៅ សពោះវិហារ ! ខ្នុំ ខាលាច ថា េណៈ ឡម សបឡយេ 

នឹង បកសស្យ ខុ្រ ចំឡោោះ ្ររាជិភាព រប្រ់ ខ្នុំ ឡៅ 

ក្នុង ស្្រនាចសក ។ ប៉ុដនតេ ខ្នុំ បាន ឡធ្វើ ការ ្រឡសមច ចិតតេ 

ថាឡស្មោះ សតង់ជានិច្ច  ចំឡោោះ ឡោលការណ៍ រប្រ់ ខ្នុំ ក្នុង 

រយៈ ឡពល មួយ វិនាទី ឡនាោះ ។

ខ្នុំ បាន ឡរៀបរាប់ ពី ្រកម្មភាព រប្រ់ ខ្នុំ ឡៅ ក្នុង 

ស្្រនាចសក អ្រ់ រយៈឡពល  15 នាទី ៖ ការ សបជំុ 

ឡៅ ថថងៃ �ប់ ្រសរាក ថានាក់ វិទយាស្ថាន និង កាតព្វកិច្ច 

រប្រ់ ខ្នុំ ក្នុង នាម ជា ឡ្រ្មៀន វួ� ។ ឡៅ ឡពល ខ្នុំ បាន 

បញ្ចប់ នាយក ស្ោ ក៏ បាន រាន សបស្្រន៍ ។

ោត់ បាន ដថ្ង ថា « អ្ក �ឹង ឡទ កាល ពី ឡក្មង  

ខ្នុំ បាន ្រិកសា ឡៅ ក្នុង ្រហរ�្ឋ » ។ « ខ្នុំ រាន មិតតេ 

្ររាលាញ់ រានាក់ ជា ពួក មរមន ។ ោត់ េឺ ជា យុវជន �៏ 

អស្ចារ្យ មួយ ររូប ជា មនុ្រសេ រានាក់ ដ�ល រាន លក្ខណៈ 

្រម្តតេិ ជា មនុ្រសេ យ៉ាង អស្ចារ្យ ។ ខ្នុំ េិត ថា ពួក 

មរមន េឺ ជា មនុ្រសេ ល្អ ណា្រ់ » ។

ថថងៃ ឡនាោះ ខ្នុំ បាន ទទួល ចំណាត់ ថានាក់ ល្អ បំផុត មួយ 

ដ�ល អាច ឡធ្វើ ឡៅ បាន ដ�ល អនុញ្ញាត ឲ្យ ខ្នុំ អាច ចរូល 

ឡរៀន ក្នុង ស្ោ ឡនោះ ជា កដន្ង ថន កិតតេិយ្រ មួយ ។

ខ្នុំ បាន អរេុណ សពោះអរាចា្រ់ ចំឡោោះ ឡ្រចក្ី ល្អ រប្រ់ 

សទង់ ។ ប៉ុដនតេ ខ្នុំ បាន ចំណាយ ឡពល ជាឡសចើន ឆ្នាំ ឡ�ើម្ី 

យល់ ពី ពរជ័យ សបកប ឡោយ អព្ភលូត ឡហតុ ្រ្ីពី ការ 

បរាជ័យ រប្រ់ ខ្នុំ ក្នុង ការ ចរូល ឡរៀន ឡៅ ស្ោ ទី មួយ ។ 

ឡៅ ស្ោ ទីពីរ ខ្នុំ បាន ជួប នឹង មនុ្រសេ ្រំខាន់ៗ ។ 

សបឡយជន៍ ថន ការ ទំនាក់ទំនង រប្រ់ ខ្នុំ ជាមួយ ពួកឡេ 

បាន កាលាយ ជា ភ្រ្នុត្ង ឡៅ ឡពញ ជីវិត អាជីព រប្រ់ ខ្នុំ 

ឡហើយ បន្ ឡៅ រាន �ល់ ្រព្វ ថថងៃ េឺ រាន ស្រៈ្រំខាន់ 

ក្នុង ជីវិត រប្រ់ ខ្នុំ និង ជីវិត សេួស្រ ខ្នុំ ។

សប្រិន ឡបើ ឡរឿង ពុំ បាន �រូច ដ�ល អ្ក ្រង្ឹម ឬ រំពឹង 

ទុក បនាទាប់ ពី អ្ក បាន ឡធ្វើ អ្រ់ ពី លទ្ធភាព រប្រ់ អ្ក 

ឡហើយ ចរូរ ឡសតៀម ខ្លួន ឡ�ើម្ី ទទួល យក នរូវ ឆន្ៈ រប្រ់ 

សពោះវរបិត្្រួេ៌ អ្ក ។ សទង់ នឹង មិន ោក់ មក ឡលើ ឡយើង 

នរូវ អ្វីៗ ដ�ល ពុំ ដមន ្រសរាប់ ឡ្រចកី្ ល្អ រប្រ់ ឡយើង ឡៅ 

ទីបំផុត ឡនាោះ ឡ�ើយ ។ ចរូរ ស្ដាប់ នរូវ ្រឡម្ង ្រងៃប់ ស្ងាត់ 

ដ�ល ខសេឹប ក្នុង សតឡចៀក ឡយើង ថា ៖« ត្ិត ស្ច់ ្ ម 

ទាំងអ្រ់ ឡៅ ក្នុង សពោះហ្រតេ រប្រ់ ឡយើង ឡហើយ  

ចរូរ បង្អង់ ្រិន ឲ្យ បាន �ឹង ថា ឡយើង ជា សពោះ »  

(េ. និង ្រ. 101:16) ។

អនា្តរបស់អ្នក្ ឺភលឺម្តចះម្តចង់ែូចជា
មសចក្តដីជំមនឿរបស់អ្នកដែរ

កាលណា ខ្នុំ កាន់ ដត ្រញ្ឹង េិត អំពី ទិ្រឡៅ ថន 

ជីវិត រ្រ់ឡៅ រប្រ់ ខ្នុំ និង ភរិយ រប្រ់ ខ្នុំ ឡនាោះ ខ្នុំ កាន់ 

ដត ឡជឿ ថា អ្វី ដ�ល ឡធ្វើឲ្យ រាន ភាព ខុ្រ ដប្ក េឺ ្រ្ថិត ឡៅ 

ក្នុង យុវវ័យ រប្រ់ ឡយើង ។ ឡយើង ចង់ ចាប់ ឡផ្ើម សេួស្រ 

អ្រ់ កល្ ជានិច្ច មួយ ។ ឡយើង �ឹង ពី មរូលឡហតុ 

ដ�ល ឡយើង ឡៅ ឡលើ ដផន�ី និង អ្វី ដ�ល ជា ឡោលឡៅ 

�៏ អ្រ់ កល្ ជានិច្ច រប្រ់ ឡយើង ។ ឡយើង �ឹង ថា សពោះ 

ស្រឡាញ់ ឡយើង ឡហើយ ថា ឡយើង រាន តថម្ យ៉ាង 

មហិរា ឡៅ ក្នុង សពោះឡនសត រប្រ់ សទង់ ។ ឡយើង រាន 

ទំនុកចិតតេ ទាំងស្រុង ថា សទង់ នឹង ឡឆ្ើយ ការអធិស្ឋាន 

រប្រ់ ឡយើង ត្ម រឡបៀប រប្រ់ សទង់ និង ត្ម ឡពល ដ�ល 

សទង់ ទត ឡ�ើញ ថា ល្អ ។

ខ្នុំ ពុំ �ឹង ថា ឡបើ ្រិនជា ឡយើង ឡសតៀម ខ្លួន ជា ឡស្រច 

ឡ�ើម្ី ទទួល ត្ម ឆន្ៈ រប្រ់ សទង់ ឡៅ សេប់ ឡរឿង ឡនាោះឡទ 

ឡោយ ស្រ ដត អ្វី ដ�ល ឡយើង សតរូវ ឡរៀន— ឡហើយ ថា ឡយើង 

ឡៅ បន្ ឡរៀន ។ ប៉ុដនតេ ឡយើង ចង់ ឡធ្វើ ឲ្យ អ្រ់ពី ្រមត្ថភាព 

រប្រ់ ឡយើង ឡ�ើម្ី ឡ�ើរ ត្ម សទង់ ឡហើយ ថាវាយ ខ្លួន ឡយើង 

�ល់ សទង់ ។

ខ្នុំ ដថ្ង ទីបនាទាល់ ជាមួយ សបធាន ម៉ន្រុន ថា 

« អនាេត រប្រ់ អ្ក េឺ ភ្ឺ សតចោះសតចង់ �រូចជា ឡ្រចក្ី 

ជំឡនឿ រប្រ់ អ្ក ដ�រ » ។ 4្រុភមង្គល រប្រ់ អ្ក េឺ 

អាស្រ័យ ឡៅឡលើ ឡោលការណ៍ ដ�ល អ្ក ឡសជើ្រឡរើ្រ ឡធ្វើ 

ត្ម ជា ជាង ស្ថានភាព ខាង ឡសរៅ ថន ជីវិត រប្រ់ អ្ក ។ 

ចរូរ ឡស្មោះសតង់ ចំឡោោះ ឡោលការណ៍ ទាំង ឡនាោះ ។ សពោះ 

ស្រល់ អ្ក ឡហើយ ស្រឡាញ់ អ្ក ។ សប្រិន ឡបើ អ្ក 

រ្រ់ឡៅ ត្ម ដផនការ �៏ អ្រ់ កល្ រប្រ់ សទង់ ឡហើយ 

ឡបើ អ្ក រាន ជំឡនឿ ឡៅ ឡលើ ការ ្រនយា រប្រ់ សទង់ ឡនាោះ 

អនាេត រប្រ់ អ្ក នឹង ភ្ឺ ដចងចាំង !

ឡតើ អ្ក រាន ក្ីស្រថម និង ឡោលឡៅ ដ�រ ឡទ ?  

ល្អ ណា្រ់ ! ្ររូម ខិតខំ ឡោយ អ្រ់ ពី �ួងចិតតេ អ្ក 

ឡ�ើម្ី ្រឡសមច វា ។ បនាទាប់មក ទុក ឲ្យ សពោះអរាចា្រ់ ឡធ្វើ នរូវ 

ចំដណក ដ�ល ឡៅ ឡ្រ្រ ្រល់ ទាំងអ្រ់ ។ សទង់ នឹង 

ឡធ្វើ ឲ្យ អ្ក កាលាយ ជា អ្វី ដ�ល អ្កពុំ អាច ដសបកាលាយ ឡោយ 

ខ្លួន ឯង ។

្ររូម ទទួល យក សពោះឆន្ៈ សទង់ ឡៅ សេប់ ឡពល  

ទាំង អ្រ់ ។ ្ររូម ឡសតៀម ខ្លួន ជាឡស្រច ឡ�ើម្ី ឡៅ  

កដន្ង ណា ដ�ល សទង់ សបាប់ ឲ្យ អ្ក ឡៅ និង  

ឡធ្វើ នរូវ អ្វី ដ�ល សទង់ សបាប់ ឲ្យ អ្ក ឡធ្វើ ។ ដសបកាលាយ  

ជា បុរ្រ និង ស្រតេី ដ�ល សទង់ ចិញ្ចឹមបី បាច់ អ្ក ឲ្យ 

ដសបកាលាយ ។

្ររូម ដថ្ង ទីបនាទាល់ ថា ជីវិត ឡនោះ េឺ ជា សោ �៏ អស្ចារ្យ 

ថន ភាពអ្រ់ កល្ ជានិច្ច ។ ឡយើង ឡៅ ទីឡនោះ ឡោយ 

រាន ឡោលឡៅ �៏ រុងឡរឿង មួយ—ដ�ល ជា ការ ឡរៀបចំ ខ្លួន 

ឡ�ើម្ី ជួប សពោះ ។ ◼

ែកទ្សង់ពចញេីសុន្រកថាក្នុងការទ្បជុុំ្ ម្និោឋានស៊ី.អ៊ី.ពអស.តែល
បានព្វើពឡើងពៅពរាងឧពបាសែសលែ៍ពលកនែ្ងទី12តខវិចឆេិកា
ឆានាុំ2012។សទ្៉ប់អែ្ថបទរាុំងទ្សុងសូមចូលពៅlds. org/ 
broadcasts។

កំណត់ចំណាំ

 1. ្ររូម ឡមើល ថរូរា៉ា្រ ឡអ្រ ម៉ន្រុន « Welcome to 
Conference »Liahona, ដខ វិច្ិកា ឆ្នាំ 2012 ទំព័រ 4–5 ។

 2. ឃ្លា ឡនោះ ជា ការ រំឭក �ល់ ភីនោ ជា កវី ជនជាតិ សកិក រានាក់ 
ល្ី ឡ្មោះ បំផុត ។ ្ររូម ឡមើល ភីនោ Pythian 2.72 ក្នុង  
Olympian Odes, Pythian Odes កំដណ និង បកដសប 
វិោលាម ឡអជ ឡរ្រ ( ឆ្នាំ 1997 ) ទំព័រ 239 ។

 3. ្ររូម ឡមើល L‘âge de raison(With Love . . . from  
the Age of Reason)�ឹកនាំ ឡោយ យ៉ាន ស្ំយ៉រូដអល  
( ឆ្នាំ 2010 ) ។

 4. ថរូរា៉ា្រ ឡអ្រ. ម៉ន្រុន « Be of Good Cheer »Liahona, 
ដខ ឧ្រភា ឆ្នាំ 2009 ទំព័រ 92 ។
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មដ្យរា៉ារីយា៉ារា៉ាហុនរីអ៊ីនហាគាហសេឈិលអា�ួអង់ដ្កា

ែ្នុំ ពុំ ដ�ល រាន ចិតតេ កាលាហាន  ឡៅ ក្នុង ការ ដចកចាយ 

�ំណឹង ល្អ ជាមួយ នឹង មិតតេ រប្រ់ ខ្នុំ ឡ�ើយ ។ 

ពួកឡេ ជាឡសចើន បាន �ឹង ពី ស្្រនា រប្រ់ ខ្នុំ ប៉ុដនតេ 

ខ្នុំ មិន បាន ឡធ្វើ អ្វី ដថម ឡទៀត  ឡ�ើម្ី ដចកចាយ ទីបនាទាល់ 

រប្រ់ ខ្នុំ ឡនាោះ ឡទ ។ ប៉ុដនតេ សប្រិន ឡបើ រាន នរណា រានាក់ 

រាន ការ េិត ខុ្រ ពី ស្្រនាចសក ខ្នុំ បាន ពយាយម 

អ្រ់ពី លទ្ធភាព រប្រ់ ខ្នុំ ឡ�ើម្ី ដកតសមរូវ វា ។

ឡពល ខ្នុំ ចាប់ ឡផ្ើម ចរូល ឡរៀន មហា វិទយាល័យ ខ្នុំ បាន 

ចរូលរួម នឹង សកុម ជដជក ពិភាកសា មួយ ។ ្ររាជិក 

ឡផសេង ឡទៀត បាន �ឹង ថា ខ្នុំ ជា ពួក បរិ្រុទ្ធ ថថងៃ ចុង ឡសកាយ 

ឡពល ខ្នុំ បាន ដកតសមរូវ ពួកឡេ ចំឡោោះ អ្វី ដ�ល បាន ឡលើក 

ឡ�ើង ្រ្ីពី « ពួក មរមន » ឡសកាយ ពី ការ ជដជក 

ពិភាកសា មួយ ។ ខ្នុំ ពុំ ធាលាប់ និយយ ពី ស្្រនា រប្រ់ 

ខ្នុំ ពី មុន មក ឡ�ើយ �រូឡច្ោះ ឡៅ ថថងៃ ឡនាោះ ខ្នុំ សតរូវ បាន ឡេ ្រួរ 

នរូវ ្រំណួរ ជាឡសចើន ។ ខ្នុំ បាន រាន អារម្មណ៍ ភ័យខាលាច  

ឡហើយ ឡ្រ្ើរដត មិន ចង់ឡឆ្ើយ ឡទៀត ផង ។ ខ្នុំ បាន 

�ឹង ពី អ្វី ដ�ល ខ្នុំ ឡជឿ ប៉ុដនតេ ខ្នុំ ពុំ បាន �ឹង ពី រឡបៀប ឡ�ើម្ី 

ដចកចាយ វា ឡនាោះ ឡទ ។ ខ្នុំ បាន អធិស្ឋាន ប៉ុដនតេ ហាក់ 

�រូចជា មិន បាន ទទួល ចឡម្ើយ ឡស្ោះ ។

ពីរ បី ថថងៃ ឡសកាយ មក ខណៈដ�ល ខ្នុំ កំពុង ឡលង 

Facebook ខ្នុំ បាន ឡ�ើញ អត្ថបទ មួយ មក ពី LDS. 

org អ្ក �ឹកនាំ រប្រ់ ខ្នុំ ឡៅ សពោះវិហារ បាន ោក់ ។ វា 

បានឡធ្វើ ឲ្យ ខ្នុំ �ឹង ថា ខ្នុំ ក៏ អាច ោក់ បគ្ហាញ នរូវ ឡរឿង ពី 

ស្្រនាចសក បាន ដ�រ ។ ខ្នុំ បាន រក ឡមើល សបធាន បទ 

ដ�ល សកុម ជដជក ពិភាកសា រប្រ់ ខ្នុំ  បាន ្រួរ  ឡោយ 

បាន ោក់ តំណ ឡៅ ឡលើ ទំព័រ រប្រ់ ខ្នុំ ឡហើយ បាន ឡផ្ើ ឡៅ 

�ល់ អ្ក ទាំងឡាយ ណា ដ�ល ជាប់ ោក់ព័ន្ធ ។  

ខ្នុំ រាន អារម្មណ៍ ថា ពួកឡេ នឹង ឡពញ ចិតតេ ចំឡោោះ ចឡម្ើយ 

ទាំងឡនាោះ ។

ការដច្កចាយែំណរឹងល្អ
នលើបណ្ដាញ

 ផ្ទាល់ ត្មរយៈ ការ ឡផ្ើ ស្រ ។

ខ្នុំ ពិត ជា ឡសតកអរ ដ�ល ស្្រនា ចសក បាន 

ផ្ល់ ឯកស្រ ឡៅ ត្ម បណាតាញ ។ ខ្នុំ ឡៅ ដត រាន 

អារម្មណ៍សចបរូលសចបល់ ក្នុង ចិតតេ ឡៅឡពល រាន 

នរណា រានាក់្រួរ ខ្នុំ ពី ស្្រនាចសក ឡោយ មិន បាន 

សបាប់ ទុក ជាមុន ។ ប៉ុដនតេ ឥ�លូវឡនោះ ខ្នុំ អន្ោះស្រ រង់ចាំ 

្រំណួរ ពួកឡេ មក �ល់ ខ្នុំ បាន ោក់ បគ្ហាញ ឯកស្រ 

ស្្រនាចសក ឡៅ ត្ម បណាតាញ ជានិច្ច ។ ខ្នុំ �ឹង ថា 

ឯកស្រ ទាំងឡនោះ អាច ជួយ ទាំង មិតតេ រប្រ់ ខ្នុំ ដ�ល ជា 

្ររាជិក និង ពុំ ដមន ជា ្ររាជិក ។ ◼

អ្កនិេន្ធរស់ពៅពមទ្ែូ៉ោនីឡាទ្បពទស�វីលីេីន។

ខ្នុំ ពុំ ធាលាប់ ោក់ បគ្ហាញ ពី ជំឡនឿ រប្រ់ ខ្នុំ ឡៅ ត្ម 

បណាតាញ ពីមុន មក ឡ�ើយ �រូឡច្ោះ ការណ៍ ឡនោះ បាន នាំ 

ឲ្យ មនុ្រសេ ជាឡសចើន ដ�ល ចង់�ឹង យ៉ាង ខាលាំង ឡនាោះ បាន 

្រួរ ពី ស្្រនា រប្រ់ ខ្នុំ ។ ឡៅឡពល ពួកឡេ ្រួរ ្រំណួរ 

ខ្នុំ ពយាយម ផ្ល់ ជាចឡម្ើយ យ៉ាង ស្មញ្ញ រួម ទាំង 

តំណ ឡៅ កាន់ ឯកស្រ ស្្រនាចសក ផងដ�រ ។ ត្ម 

រឡបៀប ឡនោះ មនុ្រសេ ទរូឡៅ ពុំ ចាំបាច់ សតរូវ រង់ចាំ ចឡម្ើយ ពី 

ខ្នុំ ឡនាោះឡទ ប៉ុដនតេ ក៏ អាច ពឹង ដផ្អក ឡៅ ឡលើ អ្វី ដ�ល ពួកអ្ក 

រាន ្រិទ្ធិ អំណាច ទរូឡៅ បាន ដថ្ង ពី ្រំណួរ រប្រ់ 

ពួកឡេ ផងដ�រ ។ ឡៅឡពល ការ ្រន្នា រាន ភាព 

ត្នតឹង  ខ្នុំ បាន ឡឆ្ើយ ឡៅ កាន់ បុេ្គល ឡនាោះ ឡោយ 
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ខ្ញំបានែឹងនូវអ្វដីដែលខ្ញំមជឿប៉ុដន្ត
ខ្ញំរានអារម្មណ៍ម្ចបូកម្ចបល់
ក្នញងចឈិត្តមែើម្ដីពយាយាមមឆលើយនូវ

រាល់សំណួរដែលម្កុម
ជដជកពឈិភាកសារបស់ខ្ញំរាន
ស្ដីពដីស្សនាចម្ក។
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នៅ
 ទល់ មុខ ខ្នុំ រាន ស្រតេី រានាក់ បាន អង្គនុយ យំ ។ ោត់ 

បាន សបាប់ ខ្នុំ ទាំង ទឹក ដភ្ក ថា « ខ្នុំ មិន �ឹង ពី អ្វី 

ដ�ល ខ្នុំ សតរូវ ឡជឿ ឡទៀត ឡទ » ។ ោត់ បាន និយយ 

ពី ការ ជួប នឹង បញ្ហា ឡហើយ បាន អធិស្ឋាន ជាឡសចើន ថថងៃ  ឡ�ើម្ី �ឹង ពី 

រឡបៀប ឡធ្វើ ការ ្រឡសមច ចិតតេ �៏ ្រំខាន់ មួយ  ឡៅ ក្នុង ជីវិត រប្រ់ ោត់ 

ប៉ុដនតេ ោមន បាន ឡជាេជ័យ ឡនាោះ ឡទ ។ ោត់ បាន ដថ្ង ទាំង បារម្ភ ថា 

« ខ្នុំ មិន �ឹង ថា ខ្នុំ សតរូវ ឡធ្វើ អ្វី ឡនាោះ ឡទ ។ សប្រិន ឡបើ ឡោក សបាប់ ខ្នុំ ឲ្យ 

ឡធ្វើ អ្វី ខ្នុំ នឹង ឡធ្វើ វា » ។ ឡោយ រាន កាន់ សពោះេម្ីរ ក្នុង ថ� រប្រ់ ោត់ 

ោត់ បាន ដថ្ង ថា « សពោះ រាន បន្លូល សបាប់ ឡយើង ថា សទង់ នឹង ជួយ 

ឡយើង ។ សទង់ ឡឆ្ើយ �ល់ ការអធិស្ឋាន រប្រ់ មនុ្រសេ ឡផសេង ឡទៀត 

សេប់ ោនា ។ ឡហតុអ្វី បាន ជា សទង់ មិន ឡឆ្ើយ តប នឹង ការ អធិស្ឋាន 

រប្រ់ ខ្នុំ ? »

ឡៅ ឡពល មនុ្រសេ រានាក់សតរូវ បាន បក់ឡបាក ឡៅ ឡោយ ខ្យល់ កំនរូច 

ថន អារម្មណ៍ ឡចតនា ឡនាោះ វា ពិបាក នឹង ដ្រ្វង រក ផ្លូវ ឡចញ ដត រានាក់ 

ឯង ណា្រ់ ។ ការ អធិស្ឋាន រប្រ់ ខ្នុំ េឺ ឡ�ើម្ី ជួយ �ល់ អ្ក រាល់ ោនា 

ដ�ល រាន អារម្មណ៍ ស្រឡ�ៀងនឹង ខ្នុំ ដ�រ ។

ឡៅឡពល ចឡម្ើយ ចំឡោោះ អធិស្ឋាន �៏ ្រំខាន់ ទំនង �រូចជា មិន 

បាន ឡកើត ឡ�ើង វា េឺ ឡោយស្រ ឡយើង មិន បាន យល់ពី ឡ្រចក្ី ពិត 

មួយ ចំនួន ្រ្ីពី ការអធិស្ឋាន ឬ ឡោយស្រ ឡយើង មិន ស្រល់ ពី 

ចឡម្ើយ ឡៅឡពល ដ�ល វា បាន មក �ល់ ។

មគ្លការណ៍ថនការអធឈិស្ឋាន

ទំនាក់ទំនង ជាមួយ នឹង សពោះវរបិត្្រួេ៌ ឡយើង េឺ ជា ឡរឿង 

�៏ ្រំខាន់ ។ វា េឺ ជា ឯក្រិទ្ធិ �៏ ពិ្រិ�្ឋ មួយ ។ វា ដផ្អក ឡៅ ឡលើ 

ឡោលការណ៍ ដ�លពុំ ផ្លា្រ់ប្លូរ ។ ឡៅឡពល ឡយើង ទទួល ជំនួយ 

ពី សពោះវរបិត្្រួេ៌ រប្រ់ ឡយើង េឺ វា ឡកើត ឡ�ើង ឡោយស្រ ឡ្រចក្ី 

ជំឡនឿ ការឡោរព សបតិបតតេិ និង ការឡសបើ ្រិទ្ធិ ឡសជើ្រឡរើ្រ បាន 

សតឹមសតរូវ ។

វា េឺ ជា កំហុ្រ មួយ ឡោយ្រន្ិោឋាន ថា រាល់ ការអធិស្ឋាន 

ដ�ល ឡយើងឡធ្វើ ឡ�ើង នឹង ទទួល បាន ចឡម្ើយ ភាលាម ឡនាោះ ។ 

ការអធិស្ឋាន ខ្ោះ តសមរូវ ឲ្យ រានការ ខិតខំ យ៉ាង ខាលាំងពី ្រំណាក់ 

ឡយើង ទាំងអ្រ់ ោនា ។ ពិត ណា្រ់ ឡពលខ្ោះ ការ បំផុ្រ ឡកើត ឡ�ើង 

ឡៅឡពល ឡយើង មិន បាន ដ្រ្វង រក វា ។ ជាទរូឡៅ  វា ទាក់ទង នឹង 

អ្វីមួយ ដ�ល ឡយើង សតរូវ �ឹង  ឡហើយ ឡបើ មិន �រូឡចានាោះ ឡទ េឺ ឡយើង មិន 

អាច រក ឡ�ើញ ឡ�ើយ ។

ឡយើង ឡៅ ឡលើ ដផន�ី ឡនោះ ឡ�ើម្ី ទទួល នរូវ បទពិឡស្ធន៍ 

ដ�ល ឡយើង អាច ទទួល បាន ដ�ល មិន រាន ផ្លូវ ណា ឡផសេង ឡទៀត 

ឡ�ើយ ។ ឡយើង សតរូវ បាន ផ្ល់ ឲ្យ នរូវ ឱកា្រ ឡ�ើម្ី រីក ចឡសមើន 

អភិវឌ្ឍ ឡហើយ រាន ភាព ចា្រ់ទុំ ខាង វិញ្ញាណ ។ ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ 

ការណ៍ ឡនាោះ បាន ឡយើង សតរូវ ឡរៀន អនុវតតេ ឡ្រចក្ី ពិត ។ រឡបៀប 

ដ�ល ឡយើង សប�ម មុខ នឹង ឧប្រេ្គ ឡហើយ ឡោោះ សស្យ បញ្ហា 

លំបាកៗ េឺ ជា កត្តា �៏ ្រំខាន់ បំផុត ចំឡោោះ ្រុភមង្គល រប្រ់ 

ឡយើង ។

សិទ្ិប្រើសបរើសនិងចបមលើយ៖
ការស្គាល់វិវរណៈ

មដ្យដអលម�ើររីឆ្ែជដីសកត

នន កូរ៉ុម នន ពួក ស្វក ែប់ ពីរ ោក់

បេលខលះអ្វីដែលហាក់ែូចជារបាុំងយ៉ាង្រាស់បៅក្ញងទុំនាក់ទុំនងគឺជារុំហាន
ែ៏ធុំមួយបែើម្វីបែើរប្ពះបៅមុខបោយមានទុំនុកចិត្ត។

ោត់បាៃតថលៃងថា«បពរះម្ៃ្រៃ្ទទូលបបា្រ់ដយើងថាបទង់ៃឃឹងជរួយដយើង។

បទង់ដ្លៃើយ�ល់ការអធិស្ឋាៃរ្រស់មៃុស្សដផ្សងដទៀតប្្រ់ោនា។ដហតុអ្វបី

បាៃជ្បទង់មិៃដ្លៃើយត្រៃឃឹងការអធិស្ឋាៃរ្រស់ខ្នុំ?»

ខា
រ ស្

ដាំ ៖
 ររ

ោ
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យ
 ក

ូ�ី 
ហប

៊ល
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យ
ុវវ័យ

ឡ�ើម្ី យល់ ឲ្យ កាន់ដត សបឡ្រើរ ដថម ឡទៀត ពី ការអធិស្ឋាន ខ្នុំ បាន ស្ដាប់ ត្ម ោក្យ 

ទរូនាមន រប្រ់ អ្ក �ថទ ្រញ្ឹង េិត ពី បទេម្ីរ ឡហើយ ្រិកសា ពី ជីវិត រប្រ់ ពួក ពយាការី 

និង មនុ្រសេ �ថទ ឡទៀត ។ ប៉ុដនតេ អ្វី ដ�ល ទំនង ជា ជួយ ខ្នុំ ឡសចើន បំផុត ឡនាោះ េឺ ការ ឡមើល 

ឡ�ើញ ឡៅ ក្នុង េំនិត រប្រ់ ខ្នុំ  ពី កុរារ រានាក់ កំពុង ឡ�ើរ ្រំឡៅ ឡៅ រក សពោះវរបិត្ ដ�ល រាន 

ឡ្រចក្ី ស្រឡាញ់ ចិតតេ ល្អ ្លា្រ ថវ ឡចោះ យល់ ចិតតេ ជា អ្ក ដ�ល ចង់ ជួយ ឡយើង ឲ្យ 

រាន ឡជាេជ័យ ។ 

្ររូម កុំ បារម្ភ ពី ការ ្រដម្ង នរូវ អារម្មណ៍ �៏ លងៃីឡលងៃើ រប្រ់ អ្ក ។ ចរូរ និយយ ឡៅ កាន់ 

សពោះវរបិត្ រប្រ់ អ្ក បាន ឡហើយ ។ សទង់ ស្ដាប់ រាល់ ការអធិស្ឋាន ឡហើយ ឡឆ្ើយ តប វា 

ត្ម រឡបៀប រប្រ់ សទង់ ។

« ឡៅ ឡពល ឡយើង ពន្យល់ ពី បញ្ហា  ឡហើយ  �ំឡណាោះ សស្យ មួយ ជួន កាល សពោះ 

វរបិត្ ្រួេ៌ ឡឆ្ើយ ថា សតរូវ ឡហើយ ជួន កាល សទង់ ឡឆ្ើយ ថា  ឡទ ។ ជា ឡរឿយៗ សទង់ មិន 

បាន ឡឆ្ើយ ពុំ ដមន ឡោយ ស្រ សទង់ មិន ខាវាយខ្វល់ ឡនាោះ ឡទ ប៉ុដនតេ ឡោយ ឡសោោះ សទង់ 

ស្រឡាញ់ ឡយើង—ឡោយ ឥត ឡខាចាោះ ។ សទង់ ចង់ ឲ្យ ឡយើង អនុវតតេ ឡ្រចក្ី ពិត ដ�ល សទង់ 

បាន សបទាន �ល់ ឡយើង ។ ឡ�ើម្ី ឲ្យ ឡយើង រីក ចឡសមើន  ឡយើង សតរូវ ទុក ចិតតេ ឡលើ ្រមត្ថភាព 

រប្រ់ ឡយើង ឡៅ ក្នុង ការឡធ្វើ ការ្រឡសមច ចិតតេ �៏ សតឹម សតរូវ ។ ឡយើង សតរូវដត ឡធ្វើ អ្វី ដ�ល 

ឡយើង៉នអារម្ណ៍ថា សតឹមសតរូវ ។ សទង់ នឹង ឡឆ្ើយ ត្ម ឡពល កំណត់ រប្រ់ សទង់ ។ 

សទង់ នឹង មិនបំឡភ្ច ឡយើង ឡ�ើយ ។

ខ្នុំ បាន ឡរៀបរាប់ ពី ធាតុ ពិត ថន ទំនាក់ទំនង រប្រ់ ឡយើង ជាមួយ នឹង សពោះវរបិត្ 

ឡយើង ។ ោមន អ្វី ដ�ល សទង់ មិន ស្រល់ អំពី ឡយើង ឡនាោះ ឡទ ។ សទង់ សជាប នរូវ រាល់ ឡ្រចកី្ 

សតរូវការ រប្រ់ ឡយើង ឡហើយ អាច សបទាន នរូវ រាល់ ចឡម្ើយ ។ ប៉ុដនតេ ឡោយស្រ សពោះរាជ 

បំណង រប្រ់ សទង់  េឺ ជា ្រុភមង្គល អ្រ់ កល្ ជានិច្ច រប្រ់ ឡយើង ឡនាោះ សទង់ ឡលើក 

ទឹកចិតតេ ឡយើង ឲ្យ ឡធ្វើ ការឡសជើ្រឡរើ្រ �៏ សតឹមសតរូវ ។

វិធដីបដីយា៉ាងមែើម្ដីដស្វងរកចមមលើយ

1.តស្វងរកភស្នុតាងថាបទង់បាៃដ្លៃើយ�ល់អ្កររួចដហើយ

�រូចជា ឡយើង រាល់ោនា ជាឡសចើន ដ�រ អរូលីឡវើរ ឡ្ឡឌើរី ពុំ បាន ស្រល់ ពី ភ្រ្នុត្ង ថន 

ចឡម្ើយ ចំឡោោះ ការ អធិស្ឋាន ដ�ល បាន ផ្ល់ រួចឡហើយ ពី សពោះអរាចា្រ់ ឡនាោះ ឡទ ។  

ឡ�ើម្ី ឡបើក ដភ្ក—រប្រ់ ោត់ និង—ដភ្ក រប្រ់ ឡយើង វិវរណៈ ឡនោះ សតរូវ បាន ផ្ល់ ឲ្យ 
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ត្ម រយៈ យ៉រូដ្រប ្ររេ្មមីធ ៖

« អ្ក រាន ពរ ឡហើយ ចំឡោោះ អ្វី ដ�ល អ្ក បាន ឡធ្វើ ឡសោោះ អ្ក បាន ្ររូម ពី ឡយើង 

ឡហើយ ឡមើលចុោះែរាបណាអ្កសូមជាញឹកញប់ពនារះអ្កបានទទួលការបគ្របព់ី 

សពោះវិញ្ញាណ រប្រ់ ឡយើង ។ ឡបើ្រិនជា ពុំ ឡនាោះ ឡស្តឡទ អ្កនឹង ពុំ បាន មក �ល់ទី 

ដ�ល អ្ក ឡៅ ឡពល ឡនោះ ឡ�ើយ ។

« ឡមើលចុោះ អ្ក�ឹង ឡហើយថា អ្ក បាន ្រុំពី ឡយើង ឡហើយ ឡយើង បានបុំភ្ឺគុំនិែ

របស់អ្កឡហើយ ឥ�លូវឡនោះ ឡយើង សបាប់ អ្ក នរូវការណ៍ ទាំងឡាយ ឡនោះ ឡ�ើម្ី ឲ្យ អ្ក 

បាន �ឹង ថា អ្ក សតរូវ បាន បំភ្ឺ ឡោយ សពោះវិញ្ញាណ ថន ឡ្រចក្ី ពិត » (េ. និង ្រ. 

6:14–15 ការ េរូ្រ បញ្ជាក់បាន បដន្ថម) ។

 សប្រិន ឡបើអ្ក រាន អារម្មណ៍ ថា សពោះ អរាចា្រ់ ពុំ ឡឆ្ើយ តប ការ អធិស្ឋាន របស់

អ្កពទចរូរ ពិចារណា នរូវ បទេម្ីរ ទាំង ឡនោះ—រួច រក ឡមើល ភ្រ្នុត្ង ឡោយ យកចិតតេ ទុក 

ោក់  ឡៅ ក្នុង ជីវិត អ្ក ផ្ទាល់ អំពី ចឡម្ើយ ដ�ល សទង់ បាន ឡឆ្ើយ ចំឡោោះ អ្ក រួច ឡហើយ 

ឡនាោះ ។

2.យកចិត្ទុកដ្ក់ដៅដលើអារម្មណ៍

ឡ�ើម្ី ជួយ ឡយើង រានាក់ៗ ឲ្យ ស្រល់ពី ចឡម្ើយ ដ�ល បាន ផតេល់ ឲ្យ  ឡនាោះ សពោះអរាចា្រ់ 

បាន រាន បន្លូល ថា ៖

« ឡបើ ្រិន ជា អ្ក រាន បំណង ចង់ បាន ស្កសេី ដថម ឡទៀត ចរូរ ោក់ េំនិត ឡៅ ឡលើ 

យប់ ដ�ល អ្ក បាន អំោវនាវ �ល់ ឡយើង ក្នុង �ួងចិតតេ រប្រ់ អ្ក ឡ�ើម្ី ឲ្យ អ្ក អាច �ឹង 

នរូវ ឡ្រចក្ី ពិត អំពី ការណ៍ ទាំងឡាយ ឡនោះ ។

«ពែើពយើងេុុំបាននិោយពោយភាេសុខស្ន្តែល់គុំនិែរបស់អ្កអុំេីការណ៍

ពនរះពទឬអី?» ( េ. និង ្រ. 6:22–23 ការេរូ្រ បញ្ជាក់ សតរូវ បាន បដន្ថម ) ។

សពោះអរាចា្រ់ សបទាន េំនិត បដន្ថម ឡទៀត  ឡោយ ការ ទរូនាមន ឡយើង ឲ្យ ្រិកសា ពី បញ្ហា 

ឡៅ ក្នុង េំនិត រប្រ់ ឡយើង រួច ឡហើយ ទរូល្រួរ ថា ឡតើ វា សតឹមសតរូវ ដ�រ ឬឡទ ។

« ឡបើ្រិន ជា សតឹមសតរូវ ឡនាោះ ឡយើង នឹង បណាតាល ឲ្យ សទរូង រប្រ់ អ្ក ខ្មលួលខាមញ់ ខាង 

ក្នុង ឡហតុ�រូឡចានាោះ ឡហើយ អ្ក នឹង៉នអារម្ណ៍ ថា ការណ៍ ឡនាោះ សតឹមសតរូវ ។

« ប៉ុដនតេ ឡបើ្រិន ជា ការណ៍ ឡនាោះ មិន សតឹមសតរូវ វិញ ឡនាោះ អ្ក នឹង ពុំ៉ន

អារម្ណយ៍៉ាង �រូឡចានាោះ ឡ�ើយ ប៉ុដនតេ អ្ក នឹង អាប់ េំនិត » (េ. និង ្រ. 9:8–9 ការ 

េរូ្រ បញ្ជាក់ បាន បដន្ថម) ។

3.បតូវដធ្វើសកម្មភាពដៅដពលបទង់ពុំដ្លៃើយត្រ

វា ជាការ ្រំខាន់ ណា្រ់ ឡ�ើម្ី �ឹង ថា សពោះអរាចា្រ់ ក៏ ឡឆ្ើយ តបនរូវ វិធី ទី បី ចំឡោោះ 

ការអធិស្ឋាន ផង ដ�រ ឡោយេុុំពឆ្ើយែបឡពល ការអធិស្ឋាន សតរូវ បាន ឡធ្វើ ឡ�ើង ។ 

ឡហតុ អ្វី បាន ជា សទង់ ឡធ្វើ ដបប ឡនាោះ ?

សទង់ េឺ ជា សពោះវរបិត្ �៏ ល្អ ឥត ឡខាចាោះរប្រ់ ឡយើង ។ សទង់ ស្រឡាញ់ ឡយើង ហួ្រ ពី 

ឡយើង អាច យល់ ឡៅ ឡទៀត ។ សទង់ ្រព្វ សពោះទ័យ នរូវ អ្វី ដ�ល ល្អ បំផុត ្រំរាប់ ឡយើង ។ 

សទង់ ឡមើល ឡ�ើញ ទីបញ្ចប់ ត្ំង ពី ឡ�ើម មក ។ សទង់ ចង់ ឲ្យ ឡយើង ឡធ្វើ ្រកម្មភាព ឡ�ើម្ី 

ឡកើន នរូវ បទពិឡស្ធន៍ ដ�ល ចាំបាច់ ៖

ឡពល សទង់ ឡឆ្ើយ ថា ទ្ែូវព�ើយវា ជាការ ផ្ល់ ទំនុកចិតតេ �ល់ ឡយើង ។

ឡពល សទង់ ឡឆ្ើយ ថាពទវា ជា ការ ការោរ នរូវ កំហុ្រ ។

ឡពល សទងេ់ុុំពឆ្ើយែបវា ជា ការឡធ្វើ ឲ្យ ឡយើង រីកចឡសមើន ត្មរយៈ ឡ្រចកតេី ជំឡនឿ ឡលើ 

សទង់ ការឡោរព សបតិបតតេិ ចំឡោោះ សពោះ បញ្ញតតេិ រប្រ់ សទង់ និង ឆន្ៈ ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ ត្ម ឡ្រចក្ី 

ពិត ។ ឡយើង តសមរូវ ឲ្យ ឡធ្វើការ ទទួល ខុ្រ សតរូវ  ឡោយ ការ អនុវតតេន៍ ឡៅ ឡលើ ការ្រឡសមច 

ចិតតេ ដ�ល ្រមស្រប ឡៅនឹង ការបឡសងៀន រប្រ់ សទង់ ឡោយ ោមន ការបញ្ជាក់ ជា មុន ។ 

ឡយើង មិន អង្គនុយ ឡោយ អ្រកម្ម ឬ រអរេរូរទាំ ពីឡសោោះ សពោះអរាចា្រ់ មិន បាន រាន បន្លូល 

ឡនាោះ ឡ�ើយ ។ ឡយើងសតរូវ ឡធ្វើ ្រកម្មភាព ។

ជាឡរឿយៗ អ្វី ដ�ល ឡយើង ឡសជើ្រឡរើ្រ ឡធ្វើ ជា ឡរឿង សតឹមសតរូវ ។ សទង់ នឹង បញ្ជាក់ 

ភាពសតឹមសតរូវ ថន ការ ឡសជើ្រឡរើ្រ រប្រ់ ឡយើង ត្ម រឡបៀប រប្រ់ សទង់ ។  ជាទរូឡៅ ការ 

បញ្ជាក់ ឡនាោះ ឡកើតឡ�ើង ត្មរយៈការ ជួយ ឡសជាមដសជងជា លំោប់លំឡោយ ។ ឡយើង 

រក ឡ�ើញ វា ត្ម រយៈការ ឡផ្ដាតយក ចិតតេ ទុក ោក់ ខាង វិញ្ញាណ ។ វា ឡសបៀប �រូចជា 

ស្រ ខ្ីៗ មក ពី សពោះវរបិត្ ជា ទី ស្រឡាញ់ ទុក ជា ភ្រ្នុត្ង ពី ការ អនុម័ត រប្រ់ សទង់ ។ 

សប្រិនឡបើ ឡយើង ចាប់ឡផ្ើម អ្វី មួយ ដ�ល មិន សតឹមសតរូវ ឡោយ រាន ទំនុកចិតតេ ឡនាោះសទង់ 

នឹង ឲ្យ ឡយើង �ឹង ជា មុន ថា ឡយើង បាន ឡធ្វើ ខុ្រ ឡហើយ ។ ឡយើង រាន អារម្មណ៍ ពី ជំនួយ 

ឡនាោះ ត្មរយៈ ការ ស្រល់ នរូវ អារម្មណ៍ ពិបាក ចិតតេ ឬ រ្រប់ រ្រល់ ចិតតេ ។

កិច្ចខិតខំ រប្រ់ នីថហ្វ ឡ�ើម្ី ទទួល បាន ផ្ទាំង ស្ពាន់ បគ្ហាញ ពី រឡបៀប ដ�ល 

ឡោលការណ៍ ឡនោះ �ំឡណើរ ការ ( ្ររូម ឡមើល នីថហ្វទី 1 3:6–7) ។ បនាទាប់ ពី ការ 

ពយាយម ចំនួន ពីរ ឡលើក មិន បាន ្រឡសមច មក នីថហ្វឡៅ ដត រាន ទំនុកចិតតេ ។ ោត់ 
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បាន លប ចរូល ឡៅ ក្នុង សកុង ឡហើយ ឡឆ្ពាោះ ឡៅ កាន់ ផ្ោះ រប្រ់ ឡាបាន់ ឡោយ ោមន ចឡម្ើយ 

អ្វី ទាំងអ្រ់ ។ ោត់ បាន ្រឡងកេត ឡ�ើញ ថា « ខ្នុំ សតរូវ បាន នាំឡៅ ឡោយ សពោះវិញ្ញាណ 

ឡោយ មិន បាន �ឹង ជា មុនឡស្ោះ ឡ�ើយ ថា ឡតើ ខ្នុំ នឹង សតរូវ ឡធ្វើ អ្វីខ្ោះ » ឡោយ បាន បញ្ជាក់ 

បដន្ថម ឡទៀត ថា ពរារះោោងណាក៏ពោយគង់តែខ្នុុំពែើរែទ្មង់ពៅមុខ»(នីថហ្វទី 1 

4:6–7 ការ េរូ្រ បញ្ជាក់ បាន បដន្ថម ) ។

នីថហ្វ បាន រាន ឆន្ៈ ស្កល្ង ម្ង ឡហើយ ម្ង ឡទៀត ឡោយ ឡសបើ អ្រ់ ពី 

្រមត្ថភាព រប្រ់ ោត់ ។ ោត់ បាន បគ្ហាញ ឡ្រចក្ី ជំឡនឿ ថា ោត់ នឹង ទទួល បាន 

ជំនួយ ។ ោត់ បាន បាក់ ទឹក ចិតតេ ។ ប៉ុដនតេ ឡោយស្រ ដត ោត់ បានអនុវតតេ រាន 

ទំនុកចិតតេ ឡលើ សពោះអរាចា្រ់ ឡោរព ត្ម ឡហើយ បាន ឡសបើ ្រិទ្ធិ ឡសជើ្រឡរើ្រ រប្រ់ ោត់ 

បាន សតឹមសតរូវ ឡនាោះ ោត់ បាន ទទួល ការ �ឹកនាំ ។ ោត់ សតរូវ បាន បំផុ្រ េំនិត មួយ 

ជំហាន ម្ងៗ  ឡៅ រក ភាព ឡជាេជ័យ ឡហើយ ឡៅ ក្នុង សបស្្រន៍ រប្រ់ ោត់ សតរូវ 

បាន « សបទានអុំណាច. . .[ឡ�ើម្ី ]  ្រឡសមច នរូវ កិច្ចការ ដ�ល សពោះអរាចា្រ់ សទង់ បាន 

បញ្ជា » (នីថហ្វទី 1 5:8 ការ េរូ្រ បញ្ជាក់ បាន បដន្ថម ) ។

នីថហ្វ បាន �ឹង ថា ោត់ សតរូវ ទុកចិតតេ ឡលើ សពោះ អនុវតតេ ឡ្រចក្ី ជំឡនឿ ឡហើយ ឡធ្វើ 

្រកម្មភាព ឡ�ើម្ី ោត់ អាច ទទួល បាន ជំនួយ មួយ ជំហាន ម្ងៗ ។ ោត់ មិន បាន 

ត្អលូញដត្អរ ឬ ្រួរ រក ការពន្យល់ �៏ ឡពញ ឡលញ មួយ ឡនាោះ ឡទ ។ ប៉ុដនតេ ភាេ ឡសចើន  ោត់ 

បាន ្រឡងកេត ឡហើយ មិន បាន រង់ចាំ ជំនួយ ឡោយ មិន បឡញ្ចញ ្រកម្មភាព ឡស្ោះ 

ឡ�ើយ ។ ោត់ បាន ឡធ្វើ ្រកម្មភាព ! ឡោយ ឡធ្វើ ត្ម សកឹត្យ វិន័យ ខាង វិញ្ញាណ ោត់ 

សតរូវ បាន បំផុ្រ េំនិត ឡហើយ ផ្ល់ ឲ្យ នរូវ អំណាច ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ ្រកម្មភាព ។

ការទុកចឈិត្តមលើម្ពះទ័យនឈិងវិធដីរបស់ម្ពះ

ឡពលខ្ោះ ចឡម្ើយ ចំឡោោះ ការអធិស្ឋាន មិន សតរូវ បាន ស្រល់ ឡោយស្រ ឡយើង ឡផ្ដាត 

ចិតតេ ឡៅ ឡលើ ការ បញ្ជាក់ ចំឡោោះ ការចង់ បាន ត្មបំណង សបាថានា រប្រ់ ឡយើង ឡពក ។  

ឡយើង បរាជ័យ នឹង ឡមើល ឡ�ើញ ថា សពោះអរាចា្រ់នឹង ឲ្យ ឡធ្វើ អ្វី មួយ ឡផសេង ឡទៀត ។ ចរូរ យក 

ចិតតេ ទុក ោក់ ឡ�ើម្ី យល់ ពី សពោះទ័យ រប្រ់ សទង់ ។

ខ្នុំ ្ររូម ស្រភាពថា ខ្នុំ មិន �ឹង ពី រឡបៀប ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ ការ ្រឡសមច ចិតតេ មួយ សតឹមសតរូវ 

ឡនាោះ ឡទ ឡលើកដលង ដត រាន ឡ្រចក្ី ្រុចរិត និង ការទុក ចិតតេ ឡលើ សពោះវរបិត្ ្រួេ៌ ។ 

ឡោលការណ៍ នឹង មិនរាន សប្រិទ្ធិភាព ឡទ ឡៅឡពល ណា ្រិទ្ធិ ឡសជើ្រឡរើ្រ សតរូវ បាន 

ឡសបើ ឡ�ើម្ី ផ្លា្រ់ប្លូរ សពោះទ័យ រប្រ់ សពោះ ឡោយ ឡចតនា ឡនាោះ ។ សប្រិន ឡបើ រាន អំឡពើ បាប 

មិន បាន ដសបចិតតេ ឡយើង សតរូវ បាន ទុក ឡចាល ឲ្យ សបឡវោះ សបវា្រ់ ពុោះោរ ឡោោះ សស្យ បញ្ហា 

ឡោយ ខ្លួនឯង ។ ឡយើងអាចទទួល បាន ការ ្រឡ្គ្រោះ ត្ម រយៈការ ដសបចិតតេ រប្រ់ 

ឡយើង ផ្ទាល់ ។

ឡៅ ឡពល ឡយើង ដ្រ្វងរក ការ បំផុ្រ េំនិត ឡ�ើម្ី ជួយ ឡធ្វើ ការ ្រឡសមច ចិតតេ 

សពោះអរាចា្រ់ សបទាន ការ បំផុ្រ េំនិត �៏ ដផ្អមដល្ម ទន់ភ្ន់ ។ ការណ៍ ទាំងឡនោះ តសមរូវ 

ឲ្យ ឡយើង េិត អនុវតតេ ឡ្រចក្ី ជំឡនឿ បឡញ្ចញ ្រកម្មភាព ឡពលខ្ោះ ពុោះោរ ឡហើយ ឡធ្វើ 

្រកម្មភាព ។ វា កសម ណា្រ់ ដ�ល ចឡម្ើយ ទាំង ស្រុង ចំឡោោះ បញ្ហា �៏ ្រំខាន់ ឬ 

្រ្មនុេស្មញ បំផុត ឡកើត រាន ឡ�ើង ក្នុង ឡពល ដត មួយ ឡនាោះ ។ ជានិច្ចកាល វា ឡកើត ឡ�ើង 

មួយ បនតេិច ម្ងៗ ឡោយ រាន េំនិត មិន ឡចោះ ចប់ ឡ�ើយ ។

ខ្នុំ បាន ទុក ដផ្ក �៏្រំខាន់ បំផុត ្រ្ីពី ការអធិស្ឋានឡៅចុងបញ្ចប់ ។ វា េឺជាការ 

ដថ្ងអំណរេុណ ! កិច្ចខិតខំ�៏ឡស្មោះសតង់ រប្រ់ ឡយើង ឡ�ើម្ី ដថ្ង អំណរេុណ �ល់ 

សពោះវរបិត្ ជាទីស្រឡាញ់ថន ឡយើងបឡងកេើត នរូវ អារម្មណ៍ ្រុខស្នតេ ទំនុកចិតតេ និង  

ឡ្រចក្ីស្រឡាញ់ �៏អស្ចារ្យ ។

ឡហតុអ្វីបាន ជាអ្កដ�ល សកីសក បំផុត ទំនង ជា�ឹង ពី រឡបៀប�៏ល្អបំផុត ឡ�ើម្ី ដថ្ង 

អំណរេុណ �ល់ សពោះអរាចា្រ់ ? ឡៅ តំបន់ ខ្ង់រាប ថន សបឡទ្រ ហារឡតរា៉ាឡា ្ររាជិក 

រាន ជីវិត លំបាកណា្រ់ ។ ការ ឡៅសពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធតសមរូវ ឲ្យ រាន ការ លោះបង់ 

�៏អស្ចារ្យ ។ �ំឡណើរ ឡនាោះ សតរូវ រាន ការ ឡរៀបចំខ្លួន រយៈឡពល មួយ ឆ្នាំ ។ រាន ការ គ្រ 

លំបាក ការ លោះបង់ ឡ�ើម្ី ្រនសេំសបាក់ និង អាហារ ការ បង្វិល រហាត់ ការ សជលក់ថានាំ 

និង ការ តបាញ ្រំឡលៀកបំោក់ថ្មី ។ រាន ការ ឡចញពី ភ្ំ ឡោយ ឡជើងទឡទរ ឡៅ ឡលើ 

ចរាងាយផ្លូវ �៏ឆ្ងាយ ការ ឆ្ងកាត់បឹង អរេមីស្ឡបរេល ជិោះ រថយនតេសកុង ឡោយ រាន អាហារ 

តិចតួច ។ ពួកឡេ បានឡៅ�ល់សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធទាំងអ្រ់ករាលាំង ឡហើយ ឡនឿយ 

ហត់ ។ ពួកឡេ �ុ្រ្ររាអាត ខ្លួន ទាល់ដតស្អាត ឡ្រ្ៀក ្រំឡលៀកបំោក់ថ្មី ឡហើយ 

ចរូលឡៅ�ំណាក់ សពោះអរាចា្រ់ ។

ឡោយ ោក់ ្រំឡលៀកបំោក់-្រ ស្រ ជាថ្មី ពួកឡេ សតរូវបាន បឡសងៀន ឡោយ 

សពោះវិញ្ញាណ ទទួល ពិធីបរិ្រុទ្ធ ឡហើយ ឡធ្វើ ឡ្រចក្ី្រញ្ញា ។ រាន ស្រតេី តំបន់ខ្ង់រាប 

រានាក់រាន អារម្មណ៍ រំឡភើបយ៉ាង ខាលាំង ឡោយ សពោះវិញ្ញាណ និង អត្ថន័យ ថន 

អំឡណាយទានពិ្រិ�្ឋ ។ កាល ចរូលឡៅ បន្ប់ ឡ្រឡ�ស្ទាល ោត់បាន លុតជង្គង់ 

ឡៅ សច កទាវារ ចរូលបន្ប់ឡនាោះ ឡហើយ ឡធ្វើ ឲ្យអ្ក�ថទ ឡទៀតឆងៃល់ ។ ោត់បាន 

ឱនកបាល្រ្មឹងស្មត ឡហើយ បាន ភាជាប់�ួងចិតតេឡៅ សពោះវរបិត្ ្រួេ៌ ោត់រយៈឡពល 

ថម្ភ នាទី ។ ឡៅទីបំផុត ឡោយ រាន ស្នាមទឹកដភ្កស្រក់ឡលើ ្រំឡលៀកបំោក់ោត់ 

ោត់បាន ឡងើប កបាល ឡ�ើង ។ អ្កបឡសមើ ស្រី ឡៅក្នុងសពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធបាន្រួរថា 

« ឡតើ ខ្នុំ អាចជួយ  បានឡទ ? » ោត់ តប ថា « អរូ ពិតដមន ឬ ? ឡនោះ ជា បញ្ហា ខ្នុំ ៖ ខ្នុំ 

ពយាយម សបាប់សពោះវរបិត្្រួេ៌ ពី អំណរេុណដ�លខ្នុំ រាន ចំឡោោះ រាល់ពរជ័យ រប្រ់ខ្នុំ 

ប៉ុដនតេ ខ្នុំ ោមន អារម្មណ៍ ថា ខ្នុំ មិន អាច ទាក់ទង នឹងសទង់បាន ឡស្ោះ ។ ឡតើ អ្ក អាច ជួយ 

ខ្នុំ ជសរាប�ល់ សទង់ថាខ្នុំ រាន អំណរេុណ ប៉ុណាណ បានឡទ ? »

ការ ទរូនាមន ឡនោះ ្រ្ីពី ការអធិស្ឋាន េឺ ជា ការពិត ។ ខ្នុំ បាន ស្កល្ង វា ឡពញ មួយ 

ជីវិត រប្រ់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ បាន រក ឡ�ើញ ថា ឡពល ខ្ោះ អ្វី ដ�ល ទំនង ជា ការ លំបាក ឡៅ ក្នុង 

ទំនាក់ ទំនង េឺ ជា ជំហាន �៏ ធំ មួយ ឡ�ើម្ី ឡ�ើរឡឆ្ពាោះឡៅមុខ ឡោយ ទំនុកចិតតេ ។

សប្រិន ឡបើ អ្ក ដ្រ្វងរក ជំនួយ រប្រ់ សទង់ ្ររូម ឡធ្វើ ឲ្យ សបាក� ថា ជីវិត រប្រ់ អ្ក រាន 

ភាពស្អាត ្រ្អំ ឡោលបំណង រប្រ់ អ្ក រាន ភាព ្រក្ិ្រម ឡហើយ អ្ក នឹង រាន ឆន្ៈ 

ឡធ្វើ អ្វី ដ�ល សទង់ ្រុំ ឲ្យ ឡធ្វើ—ត្ិត សទងន់ឹងឡឆ្ើយ តប ការអធិស្ឋាន រប្រ់ អ្ក ។ សទង់ ជា 

សពោះវរបិត្ ជា ទី ស្រឡាញ់ រប្រ់ អ្ក ។ អ្ក េឺ ជា បុសត ជា ទីស្រឡាញ់ រប្រ់ សទង់ ។ 

សទង់ ស្រឡាញ់ អ្ក យ៉ាង ល្អ ឥត ឡខាចាោះ ឡហើយ ចង់ ជួយ អ្ក ។ ◼

ដពលខលៃរះចដមលៃើយចំដពារះការអធិស្ឋាៃមិៃបតូវបាៃស្គាល់ដដ្យស្រដយើងដផ្ដោតដៅដលើការ

្រញ្ជាក់នៃ្រំណងបបាថានាត�លដយើងចង់បាៃដពក។
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បៅបេលអ្កែឹងេវីអ្វីដែលអ្កដស្ងរកអ្ករាន់ដតងាយ្សួលបៅក្ញងរារស្គាល់្េះវិញ្ញាណ�រិសុទ្។

មដ្យរា៉ដជលមនៀលសឈិន

«អឡញ្ើញ ឡោក វរូ�*មក ថានាក់ 

្រិកាខាស្ោ » ។ េំនិត ឡនាោះ បាន 

ផុ្រ ឡៅ ក្នុង េំនិត រប្រ់ ខ្នុំ មួយ រំឡពច  

ឡពល ខ្នុំ បាន ស្ដាប់ ឮ ឡ្រចក្ី សបកា្រ ឡហើយ ភាលាម ឡនាោះ 

ខ្នុំ បាន េិត ថា វា ជា ឡរឿង លីោ ។ ឡហតុអ្វី បាន ជា ខ្នុំ 

សតរូវ អឡញ្ើញ សេរូ ត្នតេី រប្រ់ ខ្នុំ មក ថានាក់ ្រិកាខាស្ោ ឡៅ 

ឡរា៉ាង 5:30 សពឹក ឡៅ វិញ ?

សបធាន ថានាក់ ្រិកាខាស្ោ ឡទើប សបាប់ ថានាក់ ្រិ្រសេ 

ក្នុង ថានាក់ ថា ឡយើង រាន កម្មវិធី ថថងៃ ដថ្ង អំណរ េុណ �ល់ 

សេរូ បឡសងៀន ។ ឡយើង សតរូវបាន ្រុំ ឲ្យ អឡញ្ើញ សេរូ បឡសងៀន 

រប្រ់ ឡយើង មួយ ចំនួន ឡៅ ឯ ស្ោ  មក ចរូលរួម 

ជាមួយ នឹង ឡយើង ្រសរាប់ ថានាក់ ្រិកាខាស្ោ ឡៅ ឡពល 

សពឹក ឡ�ើម្ី ឡយើង បាន ដថ្ង អំណរ េុណ �ល់ ពួក ោត់ 

្រសរាប់ ការ បឡសងៀន រប្រ់ ពួក ោត់ ។  បនាទាប់ពី បាន 

ឮ ការ សបកា្រ ឡនាោះ ខ្នុំ បាន េិត ពី ការអឡញ្ើញ ឡោក 

វរូ� ឡពញ មួយ ្របាដាហ៍ ។  រាល់ ឡពល ដ�ល ខ្នុំ ឡៅ ថានាក់ 

្រិកាខាស្ោ ឬ ឡ�ើញ ោត់ ឡៅ ក្នុង ថានាក់ ត្នតេី េំនិត 

ឡនាោះ បាន ផុ្រ ឡ�ើង ម្ង ឡទៀត ៖ « អឡញ្ើញ ឡោក វរូ� 

មក ថានាក់ ្រិកាខាស្ោ » ។ បនាទាប់ពី េំនិត ឡនោះបាន 

ឡកើត ឡ�ើង ជាឡសចើ នថថងៃ ខ្នុំ មិន អាច សពឡងើយ កឡនតេើយ វា 

បាន ឡទៀត ឡ�ើយ ។

នាសពឹក មួយ ឡពល ្រិ្រសេ ទាំងអ្រ់ ក្នុង ថានាក់ ត្នតេី 

កំពុង �កយក ឧបករណ៍ រប្រ់ ពួកឡេ ឡចញ មក ខ្នុំ 

បាន ោក់ ដសត រប្រ់ ខ្នុំ ឡៅ រាខាង ឡហើយ ឡ�ើរ ឡៅ រក ឡោក 

វរូ� ។ ឡបោះ�រូង រប្រ់ ខ្នុំ បាន ឡោត ខុ្រ ចគ្វាក់ ឡហើយ 

ថ� រប្រ់ ខ្នុំ ញ័រ ប៉ុដនតេ ឡពល ខ្នុំ ឡហើប រាត់ឡ�ើម្ី អឡញ្ើញ 

ោត់ ឡនាោះ ខ្នុំ រាន អារម្មណ៍ កក់ឡរៅដា ។

ខ្នុំ បាន ភាញាក់ ឡផ្អើល ឡពល ឡោក វរូ� បាន និយយ 

ថា ោត់ នឹង ឡៅ ! ោត់ ចង់ �ឹង ថា ឡហតុអ្វី បាន ជា ខ្នុំ 

ឡៅ ថានាក់ ្រិកាខាស្ោ  រាល់ សពឹក ពី មុន ឡៅ ស្ោ 

ឡហើយ ោត់ ចង់ ឡរៀន បដន្ថម ឡទៀត ។ បនាទាប់ពី ផ្ល់ 

ព័ត៌រាន លម្អិត �ល់ ោត់ មក ខ្នុំ បាន ឡ�ើរ ឡចញ ទាំង 

ឡ្រចកតេី អំណរ យ៉ាង ខាលាំង ។

ឡៅ ក្នុង បទពិឡស្ធន៍ ឡនោះ ខ្នុំ មិន បាន ទទួល 

អារម្មណ៍ ខ្មលួលខាមញ់ ឡៅ ក្នុង សទរូង ឡទ (្ររូមឡមើល  

េ. និង ្រ. 9:8) ។ ប៉ុដនតេ ខ្នុំ ពិត ជា បាន ទទួល 

អារម្មណ៍ ពី សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ ។ េំនិត �ដ�លៗ 

ឲ្យ អឡញ្ើញ ឡោក វរូ� (្ររូម ឡមើល េ. និង ្រ. 

128:1) ជា ការ លួងឡោម ដ�ល ខ្នុំ រាន ឡៅឡពល ខ្នុំ 

ចុះប�ើខ្ញុំ
គ្មានអារម្ណ៍

ខ្មួលខ្មាញ់បៅក្ញង
មេូងវិញ?

*ព្មរះទ្ែូវបានផ្លាស់ប្តូរ។
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យ
ុវវ័យ

បាន អឡញ្ើញ ោត់ (្ររូម ឡមើលយ៉រូហាន 14:26) និង 

ឡ្រចក្ី អំណរ ដ�ល ខ្នុំ រាន បនាទាប់ ពី អឡញ្ើញ ោត់ 

(្ររូម ឡមើល កាឡាទី 5:22) ទាំងអ្រ់ ឡនោះ ឡកើត ឡចញ 

ពី សពោះ វិញ្ញាណ ។ ប៉ុដនតេ សប្រិន ឡបើ ខ្នុំ រក ឡមើល ដត ភាព 

ខ្មលួលខាមញ់ ឡៅ ក្នុង សទរូង ឡនាោះ ខ្នុំ សបដហល ជា មិន បាន 

�ឹង ឡទ ឡៅ ឡពល សពោះ វិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ បាន បំផុ្រ េំនិត 

�ល់ ខ្នុំ ។

សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ រាន បន្លូល ត្ម រឡបៀប 

ជាឡសចើន ឡហើយ ឡៅ ឡពល អ្ក ្រិកសា ពី រឡបៀប ដ�ល សទង់ 

ទំនាក់ទំនង ឡនាោះ អ្ក �ឹង ពី អ្វី ដ�ល សតរូវ រកឡមើល ឡពល 

អ្ក ពយាយម ស្រល់ ឡពល  ដ�ល សទង់ េង់ ឡៅ ជាមួយ 

នឹង អ្ក និង ឡពល ដ�ល សទង់ កំពុង បឡសងៀន  ឬ �ឹកនាំ 

អ្ក ។

រកមមើលមរឿងែ៏តូចមហើយង្យ

ពីមុន ឡមើល ឡៅ រឡបៀប ជាឡសចើន ដ�ល សពោះវិញ្ញាណ 

បរិ្រុទ្ធ រាន បន្លូល មក កាន់ ឡយើង ឡយើង សតរូវ ចងចាំ  

ថា ជានិច្ចកាល វិវរណៈ រាន ភាព្រងៃប់ស្ងាត់  

ឡហើយ តរូច ។ សប្រិន ឡបើ ឡយើង កំពុង ឡមើល ឡៅ 

បទពិឡស្ធន៍ រប្រ់ អាលរា៉ា ជា ករូន ជាមួយ នឹង 

 ឡទវត្ និង ការ រញ្លួយ �ី ឡនាោះ ឡយើង អាច ឡមើល  

រំលង នរូវ ការ បំផុ្រ េំនិត ជា ឡទៀងទាត់ ឡហើយ 

្រងៃប់ស្ងាត់ ពី សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ ។ ដអលឡឌើរ 

ឡ�វីឌ ឡអ ដប�ណា ក្នុង ករូរ៉ុម ថន ពួក ស្វក �ប់ពីរ នាក់ 

បាន សពរាន ថា សប្រិន ឡបើ ឡយើង « ្រងកេត់ធងៃន់ ឡៅ ឡលើ 

ការ ឡបើក ្រដម្ង ខាង វិញ្ញាណ �៏ អស្ចារ្យ ឡហើយ េួរ ឲ្យ 

ចាប់អារម្មណ៍ ឡនាោះ » ឡយើង អាច ឡមើល រំលង  

នរូវ « ការ បំផុ្រ េំនិត ខាង វិញ្ញាណ �៏ តរូច » ដ�ល 

ជា ឡរឿង ស្មញ្ញ ។ 1ឡៅ ឡពល អ្ក ពយាយម ស្រល់ 

សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ ្ររូម ដ្រ្វង រកការ បំផុ្រ េំនិត �៏ 

តរូច ឡហើយ គ្យ ។

ដស្វងរកវិធដីដែលម្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទំនាក់ទំនង

សប្រិនឡបើ អ្ក ពុំ ធាលាប់ រាន អារម្មណ៍ ខ្មលួលខាមញ់  

ឡៅ ក្នុង សទរូង ្ររូម កុំ បារម្ភ ។ រាន មនុ្រសេ ជាឡសចើន 

ដ�ល ស្រល់ សពោះឡចស្ដា ថន សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ ត្ម 

រឡបៀប ឡនោះ ប៉ុដនតេ សទង់ ក៏ រាន បន្លូល ត្ម រឡបៀប ឡផសេង 

ឡទៀត ជាឡសចើន ផង ដ�រ ឡហើយ អ្ក ពុំ ចាំបាច់ រាន 

អារម្មណ៍ ខ្មលួល ខាមញ់ ឡៅ ក្នុង សទង់ ឡ�ើម្ី ទទួល  

អារម្មណ៍ ពី វតតេរាន រប្រ់ សទង់ ឡនាោះ ឡទ ។ ពិត ណា្រ់ 

ឡៅឡពល អ្ក ឡរៀន ពី រឡបៀប ដ�ល សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ 

បំផុ្រ េំនិត អ្ក ឡហើយ ដ្រ្វង រករឡបៀប ទាំងឡនាោះ  

ឡៅ ក្នុង ជីវិត រប្រ់ អ្ក អ្ក អាច រក ឡ�ើញ ថា សទង់ 

កំពុង ទំនាក់ទំនង នឹង អ្ក ឡលើ្រ ពី អ្ក អាច �ឹង ឡៅ 

ឡទៀត ។

បញ្ី ឡនោះរួម រាន ដត រឡបៀប មួយ ចំនួន តរូច  ដ�ល 

សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ រាន សពោះ បន្លូល ។ ្ររូម ្រិកសា 

សពោះេម្ីរ និង សបស្្រន៍ រប្រ់ ពួក ពយាការី ្រម័យ 

ទំឡនើប ក៏ �រូចជា ឡៅ ទំព័រ 98–99 ក្នុង ទ្បកាសែុំណឹង

ល្របស់ពយើង៖ពសៀវពៅតណនាុំសទ្៉ប់ការបពទ្មើ

របស់អ្កផសេេវផសាយស្សនា ( ឆ្នាំ 2004 ) ឡ�ើម្ី 

រក ឡមើល រឡបៀប បដន្ថម ឡទៀត ដ�ល សទង់ អាច រាន បន្លូល 

មក កាន់ អ្ក ។

« ជាទរូឡៅ វិញ្ញាណ ថន វិវរណៈ ឡកើត ឡ�ើង ជា េំនិត 

និង អារម្មណ៍ ដ�ល ចរូល ឡៅ ក្នុង េំនិត និង ចិតតេ រប្រ់ 

ឡយើង ត្មរយៈ សពោះឡចស្តា ថន សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ ។ 

(្ររូម ឡមើល េ. និង ្រ. 8:1–2, 100:5–8) » ។ 2 

សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ អាច រាន បន្លូល មក កាន់ អ្ក 

ត្មរយៈ ៖

•  អារម្មណ៍ ថន ឡ្រចក្ី ស្រឡាញ់ ឡ្រចកតេី អំណរ 

ឡ្រចកតេី ្រុខស្នតេ ឡ្រចក្ី អត់ធ្មត់ ឡ្រចក្ី 

ល្អ ឡ្រចកតេី ជំឡនឿ ឡ្រចក្ី រាបស្ (្ររូម ឡមើល 

កាឡាទី 5:22–23) ។

•  េំនិត ដ�ល រាន ក្នុង េំនិត ឬ �ក់ ជាប់ ក្នុង 

អារម្មណ៍ រប្រ់ អ្ក (្ររូម ឡមើល េ. និង ្រ. 

128:1) ។

•  បំណង ឡធ្វើ ល្អ ឡហើយ ឡោរព សបតិបតតេិ ត្ម 

សពោះបញ្ញតតេិ (្ររូម ឡមើល ម៉រូស្យ 5:2) ។

•  អារម្មណ៍ ដ�ល ថា ឡរឿង អ្វី មួយ េឺ ជា ឡរឿង សតឹមសតរូវ 

(្ររូម ឡមើល េ. និង ្រ. 9:8) ។

•  អារម្មណ៍ ថន ការ លួងឡោម (្ររូម ឡមើល 

យ៉រូហាន 14:26) ។

•  អារម្មណ៍ ដ�ល « ពសងីក សពលឹង [ រប្រ់ 

អ្ក ] » (អាលរា៉ា 32:28) ។

•  េំនិត ដ�ល « បំភ្ឺ ឡយបល់ [ រប្រ់ អ្ក ] » 

(អាលរា៉ា 32:28) ។

•  ការឡស្រក ឃ្លាន នរូវ ឡ្រចក្ី ពិត ដថម ឡទៀត  

(្ររូម ឡមើល អាលរា៉ា 32:28) ។

•  អារម្មណ៍ �ឹង ឡោយ ខ្លួន ឯង ( ឡលើក ទឹក ចិតតេ ) 

ឲ្យ បឡញ្ចញ ្រកម្មភាព មួយ ឬ ឃ្ត់ ( ទប់ 

ចិតតេ ) ពី ការ ឡធ្វើ អ្វី មួយ (្ររូម ឡមើល  នីថហ្វ ទី 1 

7:15, នីថហ្វទី 2 32:7) ។

មតើភាពខ្មមួលខ្មាញ់មៅក្នញងម្ទូងជាអ្វដីមៅ?

« ង្ើ  ‹ ភាព ែ្មយួលខាមាញ់ ងៅ ក្ននុរ ្ទូរ › » មាន ន័យ ែូរងមដរ ? ង្ើ វា ចាំរារ់ ្្ូវ ជា អារម្មណ៍ 
មួយ នន ភាព ងរៅដា ែូរជា ការ បងរ្កើ្ កំងៅ ងោយ រំង្ះ ហមនងទ ? ្បសិន ងបើ វា មាន ន័យ 
ហបប ងោះ ហមន ែ្នុំ ពុំ ធាលាប់ មាន ភាព ែ្មយួល ខាមាញ់ ងៅ ក្ននុរ ្ទូរ ង�ើយ ។ ្រាកែ ណាស់ ោក្យ 
ថា ‹ ភាព ែ្មយួលខាមាញ់› ងៅ ក្ននុរ បទ្រម្ីរ ងនះ ្រូស បញ្ជាក់ ពី អារម្មណ៍ នន ការ លួរ ងលាម និរ 
ភាពសងៃប់ស្ងា្់ ។ ងោះ ្រឺ ជា ស្ក្សី ហែល មនុស្ស ជាង្រើន រាន ទទួល ។ ងោះ ្រឺ ជា រងបៀប 
ហែល វិវរណៈ ែំងណើរការ » ។

ដអលម�ើរដ្លលឈិនមអកអូកក្នញងកូរ៉ុមថនពួកស្វកែប់ពដីរនាក់«Teaching and Learning by the Spirit»ដលអាហូណាដខឧសភាឆ្នាំ1999ទំព័រ22។
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រមបៀបដែល្ ំនឈិតនឈិងអារម្មណ៍ទាំងមនះអាចមកើតរាន

េំនិត និង អារម្មណ៍ ពី សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ អាច 

ឡកើត រាន ៖

•  « ភាលាមៗ ឡហើយ ្ររេមី ជឡសរៅ » ។

•  « បនតេិច ម្ងៗ » ។

•  « យ៉ាង ហ្មត់ចត់ រហរូត ឡធ្វើ ឲ្យ អ្ក ឡ្រ្ើរ មិន អាច 

ស្រល់ » ។ 3

ឡរៀន បដន្ថម ឡទៀត ពី បញ្ហា ឡនោះ ត្មរយៈ ការ ឡមើល 

វីឡ�អរូ មួយ ឡៅ lds. org/ go/ revelationL6 ។

េំនិត និង អារម្មណ៍ ពី សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ អាច 

ឡកើត រាន ៖

•  ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ ឲ្យ ឡយើង ចងចាំ នរូវ ឡរឿង ទាំងឡាយ 

(្ររូម ឡមើល យ៉រូហាន 14:26) ។

•  ឡ�ើម្ី ការោរ ឡយើង ពី ការ ឡបាក បឡញ្ឆាត  

(្ររូម ឡមើល េ. និង ្រ. 45:57) ។

•  ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ ទីបនាទាល់ ពី សពោះវរបិត្ ្រួេ៌ និង 

សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ (្ររូម ឡមើលនីថហ្វទី 2 

31:18) ។

•  ឡ�ើម្ី ជួយ ឡយើង បឡសងៀន (្ររូម ឡមើល  

េ. និង ្រ. 84:85) ។

•  សបទាន អំឡណាយ ទាន ទាំងឡាយ ថន 

សពោះវិញ្ញាណ (្ររូម ឡមើល េ. និង ្រ. 46:11) ។

•  ឡ�ើម្ី នាំ មក នរូវ ការផ្តាច់ បាប (្ររូម ឡមើល 

នីថហ្វទី 2 31:17) ។

ដស្វងរកមសចក្ដីល្អ

ឡៅឡពល អ្ក កំពុង ពយាយម ស្រល់ សពោះវិញ្ញាណ 

្ររូម េិត ពី លទ្ធផល ដ�ល ចង់ បាន រប្រ់ អារម្មណ៍ ៖  

ឡតើ េំនិត ឬ អារម្មណ៍ ឡនាោះ �ឹកនាំ អ្ក ឲ្យ ឡធ្វើ ល្អ ដ�រ 

ឡទ ? មរ៉រូថណ 7:16 បាន ដចង ថា « ឡហតុ�រូឡចានាោះ 

ឡហើយ ខ្នុំ បគ្ហាញ �ល់ អ្ក នរូវ វិធី វិនិច្័យ ត្ិត 

សេប់ ទាំង អ្វីៗ ដ�ល អឡញ្ើញ ឲ្យ ឡធ្វើ ល្អ ឡហើយ ដ�ល 

បញ្ចនុោះបញ្ចលូល ឲ្យ ឡជឿ ឡលើ �ល់ សពោះសេី្រ្ ឡនាោះ េឺ បាន 

ចាត់ មក ពី សពោះឡចស្ដា  និង អំឡណាយទាន ថន សពោះសេី្រ្ 

ឡហតុ�រូឡចានាោះ ឡហើយ អ្ក រាល់ ោនា អាច �ឹង ឡោយ តំរិោះ �៏ 

ឥតឡខាចាោះ ថា មកពី សពោះ » ។

សបធាន ហ្គរ�ុន បរេមី ហុិងេ្ី ( ឆ្នាំ 1910–2008 ) 

បាន រាន សបស្្រន៍ ថា « ឡតើ ឡយើង �ឹង អំពី ការបំផុ្រ 

េំនិត ថន សពោះវិញ្ញាណ ឡោយ រឡបៀប ណា ? ត្ម ពិត ឡៅ 

ខ្នុំ េិត ថា វា ពុំ ដមន ជា ឡរឿង ពិបាក ឡនាោះ ឡទ ។ . . .ឡតើ វា 

បាន បញ្ចនុោះបញ្ចលូល មនុ្រសេ រានាក់ ឲ្យ ឡធ្វើ ល្អ ឲ្យ ឡសកាក ឡ�ើង 

�រ ឲ្យ ខ្្រ់ ឡធ្វើ ឡរឿង សតឹមសតរូវ រាន ចិតតេ ល្អ រាន ឡ្រចក្ី 

្រប្នុរ្រ ដ�រឡទ ? ឡនាោះ ឡហើយ ជា សពោះវិញ្ញាណ ថន សពោះ ។ 

សប្រិន ឡបើ វា ជា ភាព ងងឹត អំឡពើ អាសកក់ ឡរឿង កខ្វក់ 

ទុច្ចរិត ឡនាោះ អ្ក អាច �ឹង ថា វា មក ពី រារ ្រសតរូវ » ។ 4

សប្រិន ឡបើ អ្ក ឡងឿង ឆងៃល់ ថា ឡតើ អ្ក កំពុង រាន 

អារម្មណ៍ ពី សពោះ វិញ្ញាណ ដ�រ ឬ អត់ ឡនាោះ ្ររូម ្រួរ ខ្លួន ឯង 

ថា ឡតើ េំនិត ឬ អារម្មណ៍ ឡនាោះ កំពុង អឡញ្ើញ អ្ក ឲ្យ ឡធ្វើ 

ល្អ ដ�រ ឡទ ។ សប្រិនអញ្ចឹង ដមន ឡនាោះ អ្ក អាច សបាក� 

ថា វា េឺ មក ពី សពោះ ។

ដស្វងរកឱកាសមួយមែើម្ដីមម្បើសឈិទ្ធឈិមម្ជើសមរើសរបស់អ្នក

សប្រិន ឡបើ អ្ក រាន ភាព្រក្ិ្រម ឡហើយ អ្ក ឡៅដត 

រាន ការ លំបាក ឡៅ ក្នុង ការ ស្រល់ សពោះ វិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ 

មតើខ្ញំអាចែឹងថ្្ំនឈិតមួយជា្ ំនឈិតខ្ញំឬមកពដីម្ពះវិញ្ញាណ
បរិសុទ្ធមដ្យរមបៀបណា?
« ងយើរ ្្ូវ ងធ្ើ សកម្មភាព ។ បោទាប់ មក ងយើរ នឹរ រក ងេើញ ថា ង្ើ វា ជា ្រំនិ្ របស់ ងយើរ ឬ ជា ្ពះងរស្ដា នន 

្ពះ ។ . . .អ្ី ្្រប់ យ៉ារ ហែល អងញ្ជើញ ង្ើយ ទាក់ទាញ ងយើរ ឲ្យ ងធ្ើ ល្ ង្ើយ កាលាយ ជា មនុស្ស ល្ ្រឺ មក ពី ្ពះ » ។ 

ដអលម�ើរមែវី�មអដបែណាក្នញងកូរ៉ុមថនពួកស្វកែប់ពដីរនាក់«Patterns of Light: Discerning Light»(វីមែអូ),LDS.org។សូមមមើលវីមែអូទាំងមូលមៅ
lds. org/ go/ patternL6។



 ហែ មិ្ុោ ឆ្នាំ 2014 55

យ
ុវវ័យ

្ររូម ឡធ្វើ ្រកម្មភាព ។ សពោះវរបិត្ ្រួេ៌ បាន សបទានពរ 

ឲ្យ អ្ក នរូវ ្រិទ្ធិ ឡសជើ្រឡរើ្រ ឡហើយ ឡពលខ្ោះ សទង់ នឹង 

តសមរូវ ឲ្យ អ្ក ឡធ្វើ ្រកម្មភាព ឡោយ ោមន ការ�ឹកនាំ 

រប្រ់ សទង់ ។ សទង់ នឹង បគ្រប់ ឲ្យ អ្ក អនុវតតេ ឡ្រចក្ី 

ជំឡនឿ រប្រ់ អ្ក ឡោយ ការ ឡបាោះ ជំហាន ចរូល ឡៅ ក្នុង 

ភាព ងងឹត ។ សបធាន បរេយ�៍ ឡ� ផ្កកឺ ជា សបធាន 

ករូរ៉ុម ថន ពួក ស្វក �ប់ពីរ នាក់ បានដថ្ង ថា « ឡៅ 

ក្នុងការដ្រ្វងរក រប្រ់ អ្ក ្រសរាប់ ចំឡណោះ �ឹង ខាង 

វិញ្ញាណ ឡពលខ្ោះ វា សតរូវការ ឲ្យ រាន នរូវ ‹ ជំហាន ថន 

ឡ្រចក្ី ជំឡនឿ › ។ . . .រាន សោ ដ�ល អ្ក បាន ឡៅ �ល់ 

ជាយ ថន ពន្ឺ ឡហើយ បាន ឡបាោះ ជំហាន ចរូល ក្នុង ភាព 

ងងឹត ឡ�ើម្ី រក ឡមើល ថា ឡតើ ផ្លូវ ឡនាោះ រាន ពន្ឺ ឡៅ ខាង 

មុខ ្រសរាប់ ឡ�ើរ ឡបាោះ ជំហាន មួយ ឬ ពីរ ជំហាន ដ�រ 

ឬ ឡទ ។  5សប្រិន ឡបើ អ្ក ឡធ្វើ ឡោយ ឡស្មោះសតង់ ត្ម 

ចំឡណោះ �ឹង ដ�ល អ្ក រាន រួច ឡហើយ ឡបាោះ  ឡទាោះ ជា ោមន 

ស្រល់ នរូវ ការ បំផុ្រ េំនិត ពី សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ ក្ី 

ឡនាោះ សពោះវរបិត្ នឹង ឡធ្វើ ឲ្យ សបាក� ថា អ្កនឹង មិន វឡង្វង 

ផ្លូវ ឡ�ើយ ។ ◼

អ្កនិេន្ធរស់ពៅក្នុងរែ្ឋយូថា�៍ស.រ.អា.។

កំណត់ចំណាំ

 1. ឡ�វីឌ ឡអ ដប�ណា « The Spirit of Revelation » 
Liahona, ដខ ឧ្រភា ឆ្នាំ 2011 ទំព័រ 88 ។

 2. ឡ�វីឌ ឡអ ដប�ណា « The Spirit of Revelation »  
ទំព័រ 88 ។

 3. ឡ�វីឌ ឡអ ដប�ណា « The Spirit of Revelation »  
ទំព័រ 90 ។

 4. Teachings of Gordon B. Hinckley( ឆ្នាំ 1997 )  
ទំព័រ 260–61 ។

 5. បរេយ�៍ ឡ� ផ្កកឺ «The Quest for Spiritual 
Knowledge» Liahona, ដខ មករា ឆ្នាំ 2007 ទំព័រ 18 ។

មហតុអ្វដីបានជាការស្គាល់ម្ពះវិញ្ញាណ
បរិសុទ្ធរានការពឈិបាកមល៉មះ?

« ្ពះវរបិតា របស់ ងយើរ រំពឹរ ឲ្យ អ្នក ងរៀន ពី រងបៀប 
ងែើម្ី ទទួល រាន ជំនួយ ែ៏ ងទវភាព ងោះ តាមរយៈ 
ការអនុវ្្ត ងសរកដី ជំងនឿ ងជឿ ងលើ ្ទរ់ និរ ្ពះរជ 
បុ្តា ែ៏ បរិសុទ្ធ របស់ ្ទរ់ ្រឺ ្ពះងយស៊ូវ្្រីស្ ។ 
្បសិន ងបើ អ្នក ទទួល រាន ការែឹក ោំ ែ៏ បំផុស ្រំនិ្ 
ងោយ ្ោន់ហ្ ការ ទូល សុំ ហ្ មយា៉ារ ងោះ អ្នក នឹរ 
មាន ភាព ទន់ងែសាយ ង្ើយ ពឹរ ហផ្ក ងលើ ្ទរ់ កាន់ហ្ 
ង្រើន ហ្មងទៀ្ ។ ្ទរ់ ែឹរ ថា ការ រីក រង្មើន ផាទាល់ 
ែលេយួន ែ៏ ចាំរារ់ នឹរ ងកើ្ មាន  ងៅងពល ណា អ្នក ជួប នឹរ 
បញ្ហា ក្ននុរ ការ ងរៀន ពី រងបៀប ទទួល រាន ការ ែឹកោំ ពី 
្ពះវិញ្ញាណ » ។

ដអលម�ើររីឆ្តជដីសកតថនកូរ៉ុមថនពួកស្វកែប់ពដីរនាក់« To Acquire 
Spiritual Guidance»Liahona,ដខវិច្ឈិកាឆ្នាំ2009ទំព័រ7។

មតើម្ពះវិញ្ញាណមធ្វើឲ្យមយើងរានអារម្មណ៍ដបបណា?
« ងយើរ ោមាន ោក្យ. . .យ៉ារ ល្ ឥ្ងខាចះ រំងោះ ពិពណ៌ោ ពី ្ពះវិញ្ញាណ រាន ង�ើយ ( ប៊យែ៍ ងេ ផាកកឺ «The Candle of the Lord,” Tambuli, ហែ ធ្នតូ ឆ្នាំ 

1988 ទំព័រ 34 ) ។ ងោយ ស្រ វា ពិរាក ងៅ ក្ននុរ ការ ងរៀបរប់ នូវ អារម្មណ៍ ពី ្ពះវិញ្ញាណ ងោះ មនុស្ស ្្រប់ ោនា រាន ងរៀបរប់ វា តាម រងបៀប ែុសៗោនា បនដិរបន្តយួរ ។ 

ប៉ាុហន្ត ងោយ មិន ្រិ្ ពី ភាព ែុសោនា ទាំរងនះ ងយើរ អារ ងរៀន រាន ង្រើន ងៅ ងពល មនុស្ស ែនទ ពន្យល់ ពី រងបៀប ហែល ្ពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ មាន បន្តូល ងៅ កាន់ ពួកង្រ ។ 

សូម ងមើល ពី មនុស្ស មួយ រំនួន ហែល រាន ងរៀបរប់ ពី អារម្មណ៍ របស់ ពួកង្រ អំពី្ពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ងៅ lds. org/ go/ powerL6 ។
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ម្ប្រិន ឡបើ រាន ខ្យល់ ព្យនុោះ កំបុត ត្លូង មួយ បាន េួច យក ឡ�ើម ឡ�ើ �៏ ធំ បក់ឡបាក មក ឡលើ 

ដសេ ឡ�ក រប្រ់ អ្ក ឡៅ ឡពល យប់ អ្ក សបដហល ជា ចង់ �ឹង ពី វា ទុក ជា មុន ។

វិលហ្វលូឌ វរូឌស�ុព្វ ( ឆ្នាំ 1807–98 ) ដ�ល ឡសកាយ មក បាន កាលាយ ជា សបធាន ទី 

បួន ថន ស្្រនាចសក រាន ឡពល មួយ បាន ្រសរាក ឡៅ ខាង ឡសរៅ ក្នុង រឡទោះ រប្រ់ ោត់ ជាមួយ 

នឹង ភរិយ  និង ករូន រប្រ់ ោត់ ឡពល សពោះវិញ្ញាណ បាន ខសេឹប សបាប់ ថា « ឡសកាក ឡ�ើង ឡហើយ 

រំកិល រឡទោះ [ រប្រ់ អ្ក ] ឡចញ » ។ 1ោត់ អាច េិត ថា វា ជា េំនិត ចដម្ក មួយ ប៉ុដនតេ ោត់ ឡៅ 

ដត ឡធ្វើ ត្ម ។ កន្ោះ ឡរា៉ាង ឡសកាយ មក រាន ខ្យល់ ព្យនុោះ មួយ បក់ េួច យក ឡ�ើម ឡ�ើ មួយ ធំ ឡៅ 

ឡលើ អាកា្រ ។ ឡ�ើម ឡ�ើ ឡនាោះ បាន ធាលាក់ ចំ កដន្ង ដ�ល ររឡទោះ ឡៅ ។

រាន ឧទាហរណ៍ ្រ្ី ពី អព្ភលូតឡហតុ ដបប ឡនោះ ជាឡសចើន  ដ�ល បាន ឡកើត ឡ�ើង ជា លទ្ធ ថន ការ 

ឡធ្វើ ត្ម ការ បំផុ្រ េំនិត ។

ចុោះ ឡតើ ការ បំផុ្រ េំនិត មួយ ដ�ល បំផុ្រ អ្ក ឲ្យ និយយ ោក្យ  ថា ្រួ្រ្ី ឡៅ មិតតេ រានាក់ ត្ម 

ទរូរ្រ័ព្ វិញ ? ឬ ការ បំផុ្រ មួយ ឲ្យ ោក់ ឡសស្ម ឡជើង មួយ េរូ ឡទៀត  ឡៅ ក្នុង ការ បរូបយួរ រប្រ់ 

អ្ក  ្រសរាប់ ការ ឡ�ើរ ឡ�ើង ភ្ំ ឡលើក ឡសកាយ រប្រ់ អ្ក ? ការ ឡធ្វើ ត្ម ការ បំផុ្រ េំនិត ដបប ឡនោះ 

ទំនង ជា មិន បាន នាំ ឡៅរក លទ្ធផល  ដ�ល េួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ ឡនាោះ ឡទ ប៉ុដនតេ វា ឡៅ ដត វា ឡរឿង 

�៏ ្រំខាន់ ។

មិតតេ ដ�ល អ្ក បាន ទរូរ្រ័ព្ ឡៅ អាច រាន បញ្ហាពិបាកចិតតេ ។ ការ ទរូរ្រ័ព្ ឡៅ អាច ឡធ្វើ ឲ្យ 

ោត់ រីករាយ ក្នុង ចិតតេ ។ ចំឡោោះ ការ ឡ�ើរ ឡ�ើង ភ្ំ ឡសស្ម ឡជើង មួយ េរូ ឡទៀត អាច រាន សបឡយជន៍ 

យ៉ាង ធំ រវាង �ំឡណើរ មួយ �៏ រីករាយ និង ពងដបកឡៅ នឹង ឡជើង សប្រិន ឡបើ ឡជើង រប្រ់ អ្ក 

ឡ្រើម ។

សបធាន ថរូរា៉ា្រ ឡអ្រ ម៉ន្រុន បាន បឡសងៀន ថា ៖ « ឡយើង ឡមើល ។ ឡយើង រង់ចាំ ។ 

ឡយើង ស្ដាប់ នរូវ ្រំឡ�ង �៏ តរូច រឡហៀង ឡនាោះ ។ ឡៅ ឡពល សទង់ រាន សពោះ បន្លួល បុរ្រ និង  

ស្រតេី ដ�ល ឆ្លាត សបតិបតតេិ ត្ម។ ឡយើង ពុំ សតរូវ ពនយារ ឡពល ក្នុង ការឡធ្វើ ត្ម ការបំផុ្រ េំនិត ថន 

សពោះវិញ្ញាណ ឡ�ើយ » ។ 2

ឡពលខ្ោះ ការ បំផុ្រ េំនិត ខាង វិញ្ញាណ េឺ សតរូវការ ជាបនាទាន់ ។ ប៉ុដនតេ ជានិច្ចកាល វា 

្រងៃប់ស្ងាត់ ។ សពោះវរបិត្ ្រួេ៌ បាន ្រនយា �ឹកនាំ ឡយើង « មួយ បនាទាត់ ម្ងៗ មួយ ្រិកាខាបទ 

ម្ងៗ ឯ ឡណោះ បនតេិច ឯ ឡណាោះ បនតេិច » (នីថហ្វទី 2 28:30) ។

 ដអលឡឌើរ ឡ�វីឌ ឡអ ដប�ណា ក្នុង ករូរ៉ុម ថន ពួក ស្វក �ប់ពីរ នាក់ បាន បឡសងៀន ថា ៖ 

« ជានិច្ចកាល វិវរណៈ ឡកើត ឡ�ើង ឡៅ ក្នុង ចំនួន �៏ តរូច បនតេិច ម្ងៗ ឡហើយ សតរូវបាន ផ្ល់ ឲ្យ 

ស្រប ត្ម បំណង សបាថានា ភាព្រក្ិ្រម និងការ ឡរៀបចំ ខ្លួន រប្រ់ ឡយើង » ។ 3

 ភាេ ឡសចើន ោមន ឡយើង ណា រានាក់ ចង់ ឲ្យ ព្យនុោះ កំបុត ត្លូង មួយ េួច យក ឡ�ើម ឡ�ើ មួយ 

ឲ្យ ធាលាក់ មក ឡលើ ឡយើង ឡ�ើយ ។ ប៉ុដនតេ ឡយើង អាច សបាក� ថា វា ដតង ដត រាន នរូវ ឡរឿង ល្អ �៏ 

តរូច ឡហើយ ស្មញ្ញ មួយ ចំនួន ដ�ល ឡយើង អាច ឡធ្វើ  ឡពល ឡយើង យកចិតតេ ទុក ោក់ ឡៅ ឡលើ 

សពោះវិញ្ញាណ ។ ◼

កំណត់ចំណាំ

 1. Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff ( ឆ្នាំ 2011 ) ទំព័រ 47 ។
 2.  ថរូរា៉ា្រ ឡអ្រ ម៉ន្រុន « The Spirit Giveth Life » Ensign ដខ ឧ្រភា ឆ្នាំ 1985 ទំព័រ 68។
 3. ឡ�វីឌ ឡអ ដប�ណា « The Spirit of Revelation » Liahona, ដខ ឧ្រភា ឆ្នាំ 2011 ទំព័រ 88 ។

រាល់រារខ្ឹ�្បា�់េវី្េះវិញ្ញាណ
�រិសុទ្គឺជាបរឿងដែល្តូវ
្តង្រា�់ស្ដា�់�ុំផុត។

សូម
ធ្វើតាមការបំផុសគំនិត

តូចៗ
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មដ្យមជសចូនស៍

ែ្នុំ បាន ឡរៀន ពី អំណាច និង ពរជ័យ ទាំងឡាយ ថន 

បព្វជិតភាព ឡៅ សោ �៏ អកុ្រល មួយ ។ ប៉ុនាមន 

ឆ្នាំ មុន ឡៅ ឡពល ប្អលូនសបុ្រ រប្រ់ ខ្នុំ អាយុ 14 ឆ្នាំ 

ោត់ បាន �ួល ម៉រូតរូ ឡហើយ បាន ឡធ្វើ ឲ្យ ឡជើង រប្រ់ ោត់ 

បាក់ ។ ឪពុក រប្រ់ ខ្នុំ បាន ទរូរ្រ័ព្ សបាប់ ខ្នុំ ថា ឡេ បាន 

យក ោត់ ឡៅ មន្ីរ ឡពទ្យ ឡហើយ ។ ខ្នុំ រាន ការ សពួយ 

បារម្ភ យ៉ាង ខាលាំង ខ្នុំ បាន រួ្ររាន់ ឡៅ កាន់ មន្ីរឡពទ្យ ។ 

ឡពល ខ្នុំ ឡៅ �ល់ ទីឡនាោះ ខ្នុំ បាន ឡ�ើញ ពរូ រប្រ់ ខ្នុំ រានាក់ ។ 

ោត់ បាន សបាប់ ខ្នុំ ពី ភាព ធងៃន់ធងៃរ ថន ឡសោោះ ថានាក់ ឡនាោះ ។

ឡោយ ភ័យខាលាច ចំឡោោះ អ្វី ដ�ល ខ្នុំ នឹង ឡ�ើញ  

ខ្នុំ បាន ឡបើក ទាវារ ឡ�ើរ ចរូល ឡៅ បន្ប់ ដ�ល ប្អលូនសបុ្រ ខ្នុំ 

្រសរាក ។ ខ្នុំ បាន ឡ�ើរ ចរូល មួយ ជំហាន ទាំង បិទ ដភ្ក 

ឡហើយ បនតេិចម្ងៗ ឡ្រចកតេី ្រុខស្នតេ បាន ឡកើត រាន ។ 

�រូចដ�ល ខ្នុំ មិន អាច ឡភ្ច ពី ការ សពួយបារម្ភ រប្រ់ ខ្នុំ ដ�រ 

ខ្នុំ មិន អាច ឡភ្ច ពី អារម្មណ៍ ្រុខស្នតេ និង ការ លួង 

ឡោម ដ�ល ឡកើត រាន ចំឡោោះ ខ្នុំ ឡ�ើយ ។ ខ្នុំ បាន ស្រល់ 

ពី អារម្មណ៍ ឡនាោះ— វា ជា សពោះវិញ្ញាណ ។

បនាទាប់ មក ខ្នុំ បាន ឮ ឪពុក ខ្នុំ និយយ ។ ោត់  

និង ពរូ ខ្នុំ កំពុង ឡធ្វើ ការ សប្រិទ្ធពរ បព្វជិតភាព មួយ 

�ល់ ប្អលូន សបុ្រ ខ្នុំ ។ ោត់ បាន សប្រិទ្ធពរ �ល់ 

ករូនសបុ្រ ខ្លួន ឡោយ ចិតតេ រាបទាប  ឡៅ ក្នុង សពោះ នាម ថន 

សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ឲ្យ បាន ្រោះឡ្រ្ើយ ឡហើយ ឲ្យ ឡជើង 

រប្រ់ ោត់ អាច ឡ�ើរ បាន �រូច សបសកតី វិញ ។

បនាទាប់ ពី ការសប្រិទ្ធ ពរ ឡនាោះ មនុ្រសេ សេប់ោនា រាន 

ការ ្រងៃប់ស្ងាត់ មួយ រយៈ ។ ឡៅ សោឡនាោះ ខ្នុំ បាន �ឹង 

ថា ខ្នុំ សតរូវ រ្រ់ ឡៅ ឲ្យ ្រក្ិ្រម ឡ�ើម្ី ទទួល បព្វជិតភាព 

មិលេី្រសាដ�ក ឡហើយ អាច ឡធ្វើ ការ សប្រិទ្ធពរ ្រសរាប់ 

ករូនឡៅ រប្រ់ ខ្នុំ នា ឡពល អនាេត ។

ឡៅឡពល ឡយើង បាន ជួបជុំ ោនា ឡៅ សចក ឡ�ើរ ខាង ឡសរៅ 

បន្ប់ ប្អលូនសបុ្រ ខ្នុំ ឪពុក រាដាយ ខ្នុំ បាន ចាប់ឡផ្ើម ពិភាកសា 

ពី អ្វី ដ�ល ពួក ោត់ សតរូវ ឡធ្វើ ។ ពួកោត់ បាន ពិភាកសា ោនា 

ថា ឡតើ សតរូវ យក ោត់ ឡចញ ពី សបឡទ្រ មុិក្ររេមីករូ  ឡៅ ជួប 

នឹង ឡវជ្បណ្ិត ឡៅ ្រហរ�្ឋ អាឡមរិក ឬ ឡធ្វើ ការ វោះកាត់ 

ឡៅ ទីឡនោះ ។ េំនិត អ្វី ក៏ ឡោយ ដ�ល ោត់ ពួក ោត់ េិត 

ថាល្អ បំផុត ្រសរាប់ ប្អលូនសបុ្រ ខ្នុំ ខ្នុំ បាន �ឹង ថា ោត់ 

បាន ទទួល នរូវ ការ យកចិតតេ ទុក ោក់ �៏ ល្អ បំផុត ដ�ល 

ោត់ េួរ ទទួល រួច ឡហើយ ។ ោត់ បាន ទទួល ការ 

សប្រិទ្ធពរ ឡោយ បុរ្រ ពីរ នាក់ ដ�ល កាន់ បព្វជិតភាព 

�រូឡច្ោះ មិន ថា ឪពុក រាដាយ ខ្នុំ ្រឡសមច ចិតតេ យ៉ាង ណា ឡទ 

ប្អលូនសបុ្រ ខ្នុំ នឹង ពុំ រាន បញ្ហា ឡ�ើយ ។

ពួក ោត់ បាន ្រឡសមច ចិតតេ ឡធ្វើ ការ វោះកាត់ ឡៅ 

សបឡទ្រ មុិក្ររេមីករូ ។ ពួក ឡវជ្បណ្ិត បាន ចាប់ ដ�ក រួច 

ោក់ វី្រ ចំនួន 10 ចរូល ឡៅ ក្នុង ឡជើង រប្រ់ ប្អលូនសបុ្រ 

ខ្នុំ ។ វា បាន ជា ្រោះឡ្រ្ើយ យ៉ាង ល្អ ឡហើយ ពីរ បី ដខ 

ឡសកាយ មក ោត់ បាន ចរូលរួម នឹង សកុម បាល់ទាត់ 

មួយ ។ ការ សប្រិទ្ធពរ ឡនាោះ សតរូវ បាន បំឡពញ �រូច ដ�ល 

ឪពុក រប្រ់ ខ្នុំ បាន និយយ ។

ខ្នុំ �ឹង ថា បព្វជិតភាព េឺ ជា អំណាច និង ្រិទ្ធិ 

អំណាច រប្រ់ សពោះ ដ�ល បាន សបទាន មក ឲ្យ បុរ្រ ។  

វា ជា អំឡណាយ ទាន មួយ �៏ អស្ចារ្យ ម្៉ឡោះ ហ្ន៎ ដ�ល សទង់ 

បាន សបទាន ឲ្យ ឡយើង ។ ◼

អ្កនិេន្ធរស់ពៅរែ្ឋឈីវ៉វ៉ទ្បពទសមុិកស៊ីកូ។

ការបបសិទ្ធពរមួយសម្មាប់
ប្អូនបបុសរបស់ខ្ញំ

ររ
ោ

 រូប
ភា

ព ង
ោ

យ
 ោ

វី�
 ហា

ប៊ិន

នមនរៀនទាំងឡាយនៅន្ងៃអាទិត្យ្�ធាន�ទស្មា�់ដខបនះ៖បព្វជិតភាពនិងកូននស្បព្វជិតភាព

« ងពល ងយើរ ទទួល បព្ជិ្ភាព ងយើរ ទទួល សិទ្ធិ 
អំណារ ងធ្ើ កិរ្ការ ក្ននុរ ្ពះោម ្ពះ ង្ើយ ែឹកោំ 
ក្ននុរ ផលេតូវ នន ងសរកដី ពិ្ និរ ងសរកដី សុររិ្ ។ សិទ្ធិ 
អំណារ ងនះ ជា ្បភព មួយ ែ៏ សំខាន់ នន អំណារ  
និរ ឥទ្ធិពល សុររិ្ ជា ្បងយជន៍ ែល់ កូនងៅ 
្ពះ ងៅ ងលើ ហផនែី ង្ើយ នឹរ បន្ត មាន ង្កាយ 
ពីងសរកដី ស្លាប់ » ។

ដអលម�ើរអឈិល្មដភរីក្នញងកូរ៉ុមថនពួកស្វកែប់ពដីរនាក់« The 
Doctrines and Principles Contained in the Articles  
of Faith»Liahona,ដខវិច្ឈិកាឆ្នាំ2013ទំព័រ47។

 



58 លីអា្ូណា

«នតើែ្នុំគួរដតគិតអំពីអ្វីែ្ះ
អំ�នុងនពលម្បជុំសាម្កាម៉ង់?»

នទាះ
ជា ឡយើង �រ ជា ស្កសេី រប្រ់ 

សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ឡៅ សេប់ ឡពល សេប់ 

កិច្ចការ និង សេប់ ទី កដន្ង ក្ី (្ររូម 

ឡមើល ម៉រូស្យ 18:9) ឡពល ខ្ោះ ឥទ្ធិពល 

ទាំងឡាយ ឡៅ ក្នុង ពិភពឡោក ដ�ល 

ជុំ វិញ ឡយើង ក៏ សបកួត ឡសជៀត ដសជក នឹង ចំណាប់ អារម្មណ៍ រប្រ់ ឡយើង ដ�រ ។ ពិធី ស្សកាម៉ង់ 

ផ្ល់ ឱកា្រ ឲ្យ ឡយើង ឡផ្ដាត េំនិត រប្រ់ ឡយើង ឡៅ ឡលើ សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ ឡោយ ោមន ការអុក �នុក 

រំខាន ។

ឡៅឡពល ស្សកាម៉ង់ អ្ក អាច េិត ពី អត្ថន័យ និង ភាព ស្រ្រ់ ស្អាត ថន ពិធី បរិ្រុទ្ធ 

ឡនោះ ។ ការ ទទួល ទាន តំណាង ថន សពោះ កាយ និង សពោះ ឡោហិត រប្រ់ សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ 

អាច ជួយ អ្ក ឲ្យ េិត ពី ពលិកម្ម ធួន ឡហើយ ោមន ទី បញ្ចប់ រប្រ់ សទង់ ។ ឡៅឡពល អ្ក ទទួល 

ទាន ស្សកាម៉ង់ អ្ក កំពុង រំឭក ចាំ ពី ឡ្រចកតេី ្រញ្ញា ថន ពិធី បុណ្យ សជមុជ ទឹក រប្រ់ អ្ក ។ 

ឡៅឡពល អ្ក ឡធ្វើ �រូឡច្ោះ អ្ក អាច ត្ំងចិតតេ ឡ�ើង វិញ  ឡ�ើម្ី ចងចាំ សទង់ ជានិច្ច ឡហើយ ឡោរព 

ត្ម សពោះបញ្ញតតេិ សទង់ ។

អ្ក អាច ឡធ្វើ ឲ្យ បទពិឡស្ធន៍ ក្នុង ពិធី ស្សកាម៉ង់ រប្រ់ អ្កកាន់ដត សបឡ្រើរ ឡ�ើង ឡោយ 

ការ ឡរៀបចំចិតតេ អ្ក ខាង វិញ្ញាណ ។ ឡៅ ក្នុង ្របាដាហ៍ ឡនាោះ ្ររូម ពិចារណា ្រិកសា ្រុន្រកថា 

ឬ ស្រ លិខិត ក្នុង ្រន្ិ្រីទ ទរូឡៅ  ដ�ល ជួយ អ្ក ឲ្យ ឡផ្ដាត ចិតតេ ឡលើ ពលិកម្ម រប្រ់ សពោះអង្គ 

្រឡ្គ្រោះ និង ភាព ជា ្រិ្រសេ រប្រ់ អ្ក ។ ឡៅ ឡពល ឡសចៀង ទំនុក តឡមកេើង  និង ការអធិស្ឋាន 

ស្សកាម៉ង់ ្ររូម ឡផ្ដាត ចិតតេ ឡលើ ោក្យ ដ�ល អ្ក ឡសចៀង ឡហើយ ស្ដាប់ ឮ ឡហើយ ្រញ្ឹង េិត ពី 

អត្ថន័យ រប្រ់ វា ។

ក្នុង ឡពល ស្សកាម៉ង់ ្ររូម ចំណាយ ឡពល េិត ពី ការ ផ្លា្រ់ ប្លូរ ដ�ល អ្ក កំពុង ឡធ្វើ ឡៅ ក្នុង 

ជីវិត អ្ក ផ្ទាល់ ឡ�ើម្ី ដសបកាលាយ ឲ្យ កាន់ដត �រូចជា សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ។ បនាទាប់ពី ទទួល ទាន 

ស្សកាម៉ង់ ឡោយ ្រក្ិ្រម មក អ្ក អាច រាន អារម្មណ៍ ស្អាត្រ្អំ ឡហើយ បរិ្រុទ្ធ �រូចជា អ្ក 

ធាលាប់ រាន ឡៅ ថថងៃ សជុមុជ ទឹក រប្រ់ អ្ក ដ�រ ។

បដង្វរ្ ំនឈិតរបស់អ្នកមៅរកែង្វាយធួន

ក្នុង ពិធី ស្សកាម៉ង់ េំនិត រប្រ់ ខ្នុំ បាន គ្ក ឡៅ រក សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ និង �គ្វាយ ធួន រប្រ់ 

សទង់ ។ ខ្នុំ រាន ការ ពិបាក ឡៅ ក្នុង ការ បគ្ហាញ ពី អារម្មណ៍ ដ�ល ខ្នុំ រាន ឡៅ ក្នុង ពិធី ស្សកាម៉ង់ 

ណា្រ់ ឡពល ខ្នុំ េិត ពី �គ្វាយ ធួន ថន សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ។ ខ្នុំ �ឹង ថា សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ សតរូវ បាន 

ឡសជើ្រ ឲ្យ ឡធ្វើ ជា សពោះ ឡសបា្រ ឡោោះ រប្រ់ ឡយើង ។ ខ្នុំ �ឹង ថា សទង់ រាន សពោះជន្ម រ្រ់ ។

នីន�វបី៊អាយុ20ទ្បាសសាពវៀលស្ធ្រណរែ្ឋកុងពហារ

ចងចាំពដីអាហារយប់ថ្្ងចុងមម្កាយ

ឡយើង េួរ េិត ពី ពលិកម្មធួន ថន 

សពោះឡយ្ររេរូវ សេី្រ្ និង 

ពីស្រៈ្រំខាន់ ថន ការ ទទួលទាន 

ឡោយ ្រក្ិ្រម នរូវ តំណាង ថន សពោះ 

កាយ និង សពោះ ឡោហិត រប្រ់ 

សទង់ ។ ឡយើង ក៏ អាច េិត ពី ឡពល ដ�ល សទង់ បាន 

សប្រិទ្ធពរ �ល់ នំបុ័ង និង សស្ ជា មួយ នឹង ពួក ស្វក 

ទាំង �ប់ពីរ នាក់ រប្រ់ សទង់ ផងដ�រ ។

ចូណាសពអអាយុ18ឆានាុំម៉ូពរឡូសទ្បពទសមុិកស៊ីកូ

្ឈិតពដីម្ពះមយស៊ូវម្្ដីស្ទ

ក្នុង ឡពល ស្សកាម៉ង់ ខ្នុំ េិត ពី អ្វី 

ដ�ល សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ បាន ឆ្ង 

កាត់ ឡ�ើម្ី ឡយើង អាច ដសបចិតតេ ពី 

កំហុ្រ ដ�ល ឡយើង បាន ឡធ្វើ ។ ខ្នុំ ក៏ 

េិតពី រាល់ ពរជ័យ ដ�ល សទង់ បាន 

សបទាន �ល់ ខ្នុំ និង ពី អព្ភលូតឡហតុ �៏ អស្ចារ្យ ដ�ល សទង់ 

បាន ឡធ្វើ  ឡហើយ នឹងឡធ្វើ ។ ឡយើង រាន ពរ ណា្រ់ ឡោយ 

អាច ទទួល ទាន ស្សកាម៉ង់ ឡ�ើម្ី ឲ្យ ឡយើង អាច 

ដសបចិតតេ ពី អំឡពើ បាប រប្រ់ ឡយើង ឡហើយ ត្ំង ចិតតេ ឡធ្វើ ឲ្យ 

សបឡ្រើរ ជាង មុន ។

ពអនេីប៊ីអាយុ13ឆានាុំរែ្ឋយូថា�៍ស.រ.អា.

រិះ្ឈិតពដីោក្យក្នញងទំនុកតមមកើងស្ម្កាម៉ង់

ទំនុកតឡមកេើង ស្សកាម៉ង់ បឡសងៀន ពី 

អ្វី ដ�ល ឡយើង េួរ េិត ឡៅ ក្នុង ឡពល 

ស្សកាម៉ង់ ។ ឧទាហរណ៍ ទំនុក 

តឡមកេើង ស្សកាម៉ង់ ដ�ល ខ្នុំ ចរូលចិតតេ 

េឺ បទ « In Humility, Our 

Savior » (Hymns, ល.រ. 172) ដ�ល ឡសចៀង ថា  

« ឱ សពោះអរាចា្រ់ ឡអើយ ចរូរ កុំ ឲ្យ ខ្នុំ ឡភ្ច ថា សទង់ បាន បង្លូរ 

ឡោហិត ឡហើយ បាន ្រុេត ្រសរាប់ ខ្នុំ ឡពល ដ�ល 

សពោះហឫទ័យ រប្រ់ សទង់បាក់ដបក �ឺ ចាប់ ឡៅ ភ្ំ 

ខាវា៉រី » ។ ឡោយ ចងចាំ នរូវ ទំនុក ចឡសមៀង ថន ទំនុក 

តឡមកេើង ស្សកាម៉ង់  ឡៅ ក្នុង ពិធី បរិ្រុទ្ធ �៏ ពិ្រិ�្ឋ ឡនោះ 

ជួយ ខ្នុំ រាន អារម្មណ៍ នរូវ ឡ្រចក្ី ្រុខស្នតេ ឡហើយ 

ចពម្ើយរាុំងឡាយគឺ៉ នបុំណងទុកជាជុំនួយនិងជាទសសេនវិស័យមិនតមនជាការទ្បកាសអុំេីពោលលទ្ធិស្សនាចទ្កជាផ្ូវការពនារះពទ។

សំណួរនឈិងចមមលើយ



យ
ុវវ័យ

បឡងកេើន ការ �ឹង េុណ រប្រ់ ខ្នុំ ចំឡោោះ �គ្វាយ ធួន រប្រ់ 

សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ។

អូស្ីនប៊ីអាយុ15ឆានាុំអាល់ពប៊ីតាទ្បពទសកាណាោ

ចង់ចាំមហើយស្គាល់

ឡោលបំណង ថន ពិធី ស្សកាម៉ង់ ឡ�ើម្ី រំឭក ពី ឡ្រចក្ី 

្រញ្ញា រប្រ់ ឡយើង ជាមួយ នឹង សពោះវរបិត្្រួេ៌ ឡយើង 

និង  ឡ�ើម្ី ោង ្ររាអាត ពី អំឡពើ បាប ដ�ល ឡយើង បាន 

ដសបចិតតេ ។ ក្នុង ពិធី ស្សកាម៉ង់ ឡយើង ចងចាំ ពី ពលិកម្ម 

រប្រ់ សពោះសេី្រ្ ្រសរាប់ ឡយើង ឡហើយ ្រញ្ឹង េិត ពី 

រឡបៀប ដ�ល ឡយើង អនុវតតេ វា ឡៅ ក្នុង ជីវិត រប្រ់ ឡយើង ។ 

ខ្នុំ ស្កល្ង េិត ពី អ្វី ដ�ល ខ្នុំ បាន ឡធ្វើ កាល ពី ្របាដាហ៍ 

មុន ឡហើយ ថា ឡតើ ខ្នុំ បាន រកសា ឡ្រចក្ី ្រញ្ញា រប្រ់ ខ្នុំ 

ជាមួយ នឹង សពោះវរបិត្ ខ្នុំ បាន ល្អ �ល់ កសមិត ណា ។  

ខ្នុំ ស្រល់ ពី អំឡពើ បាប ដ�ល ខ្នុំ បាន ឡធ្វើ ឡហើយ ឡផ្ដាត 

ចិតតេ ឡលើ រឡបៀប ដ�ល ខ្នុំ អាច ឡសបើ �គ្វាយធួន ឡ�ើម្ី យក 

�្ោះ ឡលើ អំឡពើ បាប ឡនាោះ ។ ឡៅឡពល ខ្នុំ ឡធ្វើ �រូឡច្ោះ ពិធី 

ស្សកាម៉ង់ េឺ ជា បទពិឡស្ធន៍ឡលើក ្រ្លួយ និង 

ជាការពសងឹង ខាង វិញ្ញាណ ។

អាបាហារលពប៉អាយុ14ឆានាុំរែ្ឋអារី�សេូណាស.រ.អា.

ដ្លងអំណរ្ ុណែល់ពរជ័យទាំងឡាយ

ក្នុង ពិធី ស្សកាម៉ង់ ឡយើង េួរ េិត ថា 

ឡតើ ពលិកម្ម ដ�ល សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ 

បាន ឡធ្វើ ្រសរាប់ ឡយើង រាន ទំហំ 

ប៉ុណាណ ឡហើយ ចរូរ ឲ្យ ចិតតេ ឡយើង 

ឡោរឡពញ ឡោយការ �ឹង េុណ ។ 

ឡៅឡពល ខ្នុំ ទទួល ទាន ស្សកាម៉ង់ ខ្នុំ ចរូលចិតតេ ដថ្ង 

អំណរ េុណ �ល់ សពោះវរបិត្ ្រួេ៌ និង បុសត្ �៏ ជា 

ទីស្រោញ់ រប្រ់ សទង់ សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ្រសរាប់ 

ពរជ័យ ដ�ល ខ្នុំ បាន ទទួល ។

ពអពឡនពអស.អាយុ16ឆានាុំបាោនរ៉បាទ្បពទសពទ្បស៊ីល

សញ្ជឹង្ ឈិតពដីមសចក្ដីសញ្ញារបស់អ្នក

កាល ពី ឡក្មង ឡរឿង មួយ េត់ ដ�ល ខ្នុំ បាន េិត ឡៅ ក្នុង 

ពិធី ស្សកាម៉ង់ េឺ ថា ឡតើ ខ្នុំ អាច រាន ភាព ឡ្រងៃៀមស្ងាត់ 

បាន ឡោយ រឡបៀប ណា ។ ឥ�លូវ ឡនោះ ឡោយ ស្រ ខ្នុំ 

ជា អ្ក កាន់ បព្វជិត ភាព រានាក់ ខ្នុំ យល់ ថា ឡ�ើម្ី ឲ្យ ពិធី 

ស្សកាម៉ង់ រាន ន័យ ឡហើយ ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ រីក ចឡសមើន ខាង 

វិញ្ញាណ ឡនាោះ ខ្នុំ សតរូវ ្រញ្ឹង េិត ពី ពិធី ឡនោះ ។ ខ្នុំ េិត ពី 

�គ្វាយធួន រប្រ់ សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ និង ពី រឡបៀប ដ�ល 

សទង់ បាន បគ្ហាញ ឡ្រចក្ី ស្រឡាញ់ �ល់ ឡយើង ។  

ខ្នុំ ក៏ េិត ផង ដ�រ ថា ឡតើ ការ ទទួល ទាន ស្សកាម៉ង់ អាច 

ពសងឹង �ល់ ឡ្រចក្ី ជំឡនឿ  និង បំណង សបាថានា រប្រ់ខ្នុំ 

ឡ�ើម្ី បំឡពញ ឡ្រចកតេី ្រញ្ញា ថន ពិធី បុណ្យ សជមុជ ទឹក 

រប្រ់ ខ្នុំ យ៉ាង ណា ដ�រ ។

ពលវីពអ�វអាយុ19ឆានាុំអាប៊ីទ្បពទសនីព�សេរីោោ

្្តញំចឈិត្ត្ ំនឈិតរបស់អ្នកពដីការរស្ត់រស្យ

ខ្នុំ រាន ប័ណ្ណ តរូច មួយ ោក់ ឡៅ ក្នុង 

សពោះេម្ីរ រប្រ់ ខ្នុំ ដ�ល ខ្នុំ ដតង �ក វា 

មក ឡមើល ឡៅ ក្នុង ពិធី ស្សកាម៉ង់ ។ 

វា ជា កំណត់ ចំណាំ ឡៅ ម៉រូស្យ 18 

ជា ឡពល ដ�ល អាលរា៉ា បាន ឡរៀបរាប់ 

ពី ឡ្រចកតេី ្រញ្ញា ថន ពិធី បុណ្យ សជមុជ ទឹក ។ ប័ណ្ណ ឡនាោះ 

រាន ស្រ ខ្ីៗ �រូចជា « ចរូរ រាន អំណរ េុណ ចំឡោោះ 

�គ្វាយ ធួន » ្ររឡ្ររ ឡៅ ឡលើ ឡនាោះ ឡ�ើម្ី ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ 

ចងចាំ ពី ឡោលបំណង និង បរិ្រុទ្ធភាព ថន ពិធី 

ស្សកាម៉ង់ ។ ការ ឡមើល ស្រ ខ្ី ឡនាោះ ឡ�ើង វិញ បាន ជួយ 

ខ្នុំ ឲ្យ រកសា េំនិត ខ្នុំ ឡផ្ដាត ឡៅ ឡលើ ឡោលបំណង និង 

បរិ្រុទ្ធភាព ថន ពិធី ស្សកាម៉ង់ ។

អាលីសសាអិមអាយុ19ឆានាុំរែ្ឋែិចស្សស.រ.អា.

សំណួរចេញច�ើកច្រោយ

« មិ្្ត ែ្នុំ មានាក់ ររ់ ស្កល្រ អ្ី ហែល 

អា្កក់ ្្ឹម ហ្ មដរ ្រ្់ ងែើម្ី ោរ 

អារ យល់ ពី អ្ី ហែល ង្រ ឯរ ឯ ងទៀ្រាន 

ងលើកវា មក និយយ ។ ង្ើ ែ្នុំ អារ ជួយ 

ោរ ឲ្យ យល់  ងោយ រងបៀប ណា  

ថា វា ពុំ ហមន ជា ្រំនិ្ ល្ ងោះ ងទ?

ដ្ក់ឲ្យពឈិភពមលាកមៅ
ដ្ច់មដ្យដេក

« កាលពី ងក្មរ មាន ្ ហន្តី 

ែ៏ ពិងរះ រាន ្ប្រុំ ងៅ 

ងពល ហរក ស្្កាម៉ារ់ ។ 

រំងពរ ងោះ បរប្តូន ្បុស 

រាន សុំ ឲ្យ ងយើរ ឈប់ 

អនុវ្្ត វា ងោយស្រ ្រំនិ្ របស់ ងយើរ រាន ងផាដា្ ងៅ 

ងលើ ្ ហន្តី ងោះ ជា ជារ ងផាដា្ងៅ ងលើ ពលិកម្មធួន របស់ 

្ពះអមាចស់ និរ ្ពះអរគែ សងហងារាះ របស់ ងយើរ ។ 

ក្ននុរ ងពល ងធ្ើ ពិធី ស្្កាម៉ារ់ ងយើរ ោក់ ពិភពងលាក 

ឲ្យ ងៅ ោរ់ ងោយ ហ�ក ។ វា ជា ្ោ នន ការ រំឭក 

ខារ វិញ្ញាណ ងពល ងយើរ ស្រាល់ ពី ស្រៈសំខាន់ ខារ 

វិញ្ញាណ ែ៏ ្ជាល ង្រៅ សដីពី ពិធី បរិសុទ្ធ ងនះ ហែល 

រាន ងធ្ើ ស្មាប់ ងយើរ មានាក់ៗ ។ ្បសិនងបើ ងយើរ 

ងធ្ើ ែូរជា ធម្មតា ងៅ ក្ននុរ ការ ទទួលទាន ស្្កាម៉ារ់ 

ងោះ ងយើរ នឹរ រា្់បរ់ ឱកាស ស្មាប់ ការរីក 

រង្មើន ខារ វិញ្ញាណ ជា ពុំ ខាន ង�ើយ » ។

ដអលម�ើរអឈិល្មដភរីក្នញងកូរ៉ុមថនពួកស្វកែប់ពដីរនាក់«As Now 
We Take the Sacrament»Liahona,ដខឧសភាឆ្នាំ2006
ទំព័រ41។

្បសិន ងបើអ្នក មាន បំណរ សូម ងផ្ើ រងមលេើយ របស់ អ្នក និរ រូប្្ រ្បស់ មួយ សនលេឹក 

្្ឹម ន្ងៃ ទី 15 ហែ កក្កោ ឆ្នាំ 2014 ងៅ liahona. lds. org ងោយ អ៊ីហម៉ាល 

ងៅ liahona@ ldschurch. org ឬ ងផ្ើ សំបុ្្ ( សូម ងមើល អាសយោឋាន ងៅ 

ទំព័រទី 3 ) ។

ព័្៌មាន និរ ការ អនុញ្ញា្ ខារ ង្កាម ្្ូវហ្ បញ្តូល ងៅ ក្ននុរ អ៊ីហម៉ាល ឬ សំបុ្្ 

របស់ អ្នក ៖ (1) ង្មាះ ងពញ, (2) ន្ងៃ ហែ ឆ្នាំ កំងណើ្, (3) វួែ ឬ ស្ខា, 

(4) ងស្តក ឬ មណ្ឌល, (5) សំបុ្្ អនុញ្ញា្ ហែល មាន ជា លាយលក្ខណ៍ អក្សរ 

របស់ អ្នក ង្ើយ ងបើសិន អ្នក មាន អាយុ ង្កាម 18 ឆ្នាំ ងោះ ្្ូវ មាន សំបុ្្ អនុញ្ញា្ 

ពី ឪពុក មាដាយ របស់ អ្នក ជា លាយលក្ខណ៍ អក្សរ ( អ៊ីហម៉ាល  អារ ទទួល យក រាន ) 

ងែើម្ី ងធ្ើ ការ ងរាះពុម្ រងមលេើយ និរ រូប្្ របស់ អ្នក ។

រងមលេើយ អារ នឹរ ្្ូវរាន ហកស្មួល ង�ើរ វិញ ងបើ វា ហវរ ងពក ឬ មិន សូវ រ្បស់ លាស់ ។
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ម្បធាន ថរូរា៉ា្រ ឡអ្រ ម៉ន្រុន បឡសងៀន ថា 

« ការ បង់ �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ ឡោយ 

ឡស្មោះសតង់ ឡធ្វើ ឲ្យ មនុ្រសេ រានាក់ រាន ភាពរឹងរាំ  

និង ការ ត្ំងចិតតេក្នុង ចិតតេ ឡ�ើម្ី ឡោរព ត្ម បទបញ្ញតតេិ 

ឡផសេង ឡទៀត » ។ 1 ខ្នុំ រាន ភ័ព្វ្រំណាង ឡោយ បាន 

ទទួល ទីបនាទាល់ មួយ  ្រ្ីពី ឡោលការណ៍ ឡនោះកាល ពី 

ខ្នុំ ឡៅ ជា យុវវ័យ ។

ឡពល ខ្នុំ រាន អាយុ 14 ឆ្នាំ ខ្នុំ បាន ចាប់ ឡផ្ើម ការគ្រ 

�ំបរូង រប្រ់ ខ្នុំ ឡោយ រក សបាក់ បាន 2 �ុោលារ ក្នុង មួយ 

ឡរា៉ាង ជា កម្មករ ្រំណង់ ។ សបាក់ ដខ ្រសរាប់ ្របាដាហ៍ 

ទី មួយ រប្រ់ ខ្នុំ ្ររុប ឡៅ រាន ចំនួន 80 �ុោលារ ។  

ខ្នុំ ចង់ ទិញ ករូន រា៉ាឡញ ចាក់ កាដ្រត មួយ ដ�ល ជា 

បឡច្ចកវិទយាថ្មី បំផុត ឡៅ ឡពល ឡនាោះ ។ ឡ្ររេរី ដ�ល ខ្នុំ 

ចង់បាន រាន តថម្ 320 �ុោលារ ។ ខ្នុំ បាន សបាប់ ឪពុក 

រាដាយ ខ្នុំ ពី ឡោលបំណង រប្រ់ ខ្នុំ  ឡ�ើម្ី ទិញ រា៉ាឡញ 

បនាទាប់ ពី បំឡពញ ការគ្រ បាន បួន ្របាដាហ៍ ឡោយ 

ក្ីរីករាយ ។

មលើសពដីបួនសបាដាហ៍

ឪពុក រាដាយ ខ្នុំ បាន បឡសងៀន ឡោយ ភាព ថវឆ្លាត ថា 

« វា នឹង សតរូវ ចំណាយ ឡពល ឡសចើន ជាង បួន ្របាដាហ៍ 

ឡ�ើម្ី រាន សបាក់ សេប់សោន់ ទិញ ករូន រា៉ាឡញ ឡនាោះ ។ ករូន 

េួរ ្រដម្ង ការ �ឹងេុណ �ល់ សពោះ ចំឡោោះ ពរជ័យ ជាសចន 

រប្រ់ សទង់ត្ម រយៈ ការ បង់ 10 ភាេ រយ ថន សបាក់ 

ចំណូល រប្រ់ ករូន ជា �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ ។ 

ករូនសតរូវ បង់ពន្ធ 10 ភាេ រយ �ល់ រោឋាភិបាល ។ 

ឡហើយ ករូន េួរ ឡរៀន ទាន់ ឡៅ ឡក្មង  ឡ�ើម្ី ឡោរព  

ត្ម ការ ទរូនាមន រប្រ់ ពួក ពយាការី ក្នុង ការ ឡរៀបចំ ខ្លួន  

ខាង ហិរញ្ញវត្ថនុ ្រសរាប់ អនាេត រួម ទាំង ឡប្រកកម្ម 

រប្រ់ ករូន ផងដ�រ ឡយើង ដណនាំ ឲ្យ ករូន �ក  

30 ភាេរយ ថន សបាក់ ចំណូល ករូន ទុក វា ឡៅ ក្នុង 

េណនី្រនសេំ » ។

រំឡពច ឡនាោះ េំនិត �៏ វ័យឡក្មង រប្រ់ ខ្នុំ បាន ឡធ្វើ ការ 

ែង្វាយមួយភាគក្នុងែប់ផ្ដល់

កម្លាំងនៅក្ញងចិត្ត

េណនា ថា ឡបើ ខ្នុំ ឡធ្វើ ត្ម អ្វីៗ ដ�ល ឪពុក រាដាយ 

បឡសងៀន ខ្នុំ ខ្នុំ ចំណាយ បាន ដត 40 �ុោលារ ប៉ុឡណាណោះ 

រាល់ ្របាដាហ៍ ឡនាោះ រាន ន័យ ថា ខ្នុំ សតរូវ ឡធ្វើ ការគ្រ 

 យ៉ាង ណា្រ់ ពីរ ដខ  ឡ�ើម្ី ទិញ បាន ករូន រា៉ាឡញ ដ�ល  

ខ្នុំ ចង់ បាន ។ ខ្នុំ បាន ឡ�ើញ ថា ខ្លួន ្រ្ថិត ឡៅ សោថន 

 ការ ្រឡសមច មួយ �៏ ្រំខាន់—ឡតើ ការ រាន ្ររាភារ  

េឺ ជា អាទិភាព ទី មួយ រប្រ់ ខ្នុំ ដមនឡទ ឬ ក៏ខ្នុំ សតរូវ 

លោះបង់ ឡ�ើម្ី បង់ �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់  

ឡហើយ ទុក ្រនសេំ វិញ ?

បង់ែង្វាយមួយភា្ក្នញងែប់មុន

ពែើម្ីក៉លាុំងននយុវជនបាន ទរូនាមន ថា ៖ « បង់ 

[ �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ ] មុន ឡទាោះ ជា ឡពល អ្ក 

េិត ថា អ្ក ោមន សបាក់ សេប់សោន់  ឡ�ើម្ី បំឡពញ ឡ្រចក្ី 

សតរូវការ ឡផសេង ឡទៀត រប្រ់ អ្ក ក្ី ។ ការ ឡធ្វើ �រូឡចានាោះ នឹង 

ជួយ អ្ក ឲ្យ អភិវឌ្ឍ ឡ្រចកតេី ជំឡនឿ កាន់ ដត ខាលាំង ឡ�ើង 

�្ោះ ឡលើ ភាព អាត្ម និយម និង គ្យ ស្តាប់ ត្ម 

សពោះវិញ្ញាណ ជាង ។ 2

ខ្នុំ បាន ្រឡសមច ចិតតេ ឡៅ អាយុ 14 ឆ្នាំ ឡ�ើម្ី បង់ 

�គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ ឡោយ ឡស្មោះសតង់ ឡពញ 

មួយ ជីវិត រប្រ់ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ បាន ត្ំងចិតតេ ឡធ្វើ ត្ម ពយាការី 

ក្នុង ការ ្រនសេំ សបាក់ ្រសរាប់ ឡប្រកកម្ម  និង ការអប់រំ 

ឡៅ ឡពល ខាង មុខ រប្រ់ ខ្នុំ បទពិឡស្ធន៍ ឡនោះ ក៏ បាន 

បឡសងៀន ខ្នុំ ឲ្យ ដបងដចង រវាង ការ ចង់ បាន និង ឡ្រចក្ី 

មែើម្ដីករាលាំងថនយុវជន

មដ្យដអលម�ើរអាន់្ូនដី�ដីមភើ្ដីន

នន ពួក រិ្សិប ោក់

សូមសប្មចចិត្តបៅបេលបនះបែើម្វី�ង់ែងាវាយមួយភាគក្ញងែ�់បោយបស្មាះ្តង់។
រារបធ្ើែូបច្ះនឹងរួយអ្កឲ្យែឹងថា្េះអមាចាស់រកសារាល់បសចក្វីសនយារ�ស់្ទង់។

ររ
ោ
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ម្ទង់នឹងមបើក្ លលូវ

« ងយើរ ទាំរអស់ ោនា អារ មាន លទ្ធភាព បរ់ ែងាវាយ 
មួយ ភា្រក្ននុរ ែប់ ។ ធា្ុ ពិ្ ្រឺ ោមាន ងយើរ ណា មានាក់ 
ែ្ះ លទ្ធភាព ងែើម្ី បរ់ ែងាវាយ មួយ ភា្រ ក្ននុរ ែប់ 
ង�ើយ ។ ្ពះអមាចស់ នឹរ ព្រឹរ ែំងណាះ ្ស្យ 
របស់ ងយើរ ។ ្ទរ់ នឹរ ងបើក ផលេតូវ មួយ ងែើម្ី ឲ្យ ងោរព 
តាម » ។

ម្បធាន្ូរា៉ាសមអសម៉នសុន«Be Thou an Example»Liahona,

ដខមករាឆ្នាំ1997ទំព័រ42។
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យ
ុវវ័យ

សតរូវការ ។ ខ្នុំ ចង់ បាន នរូវ បឡច្ចកវិទយា ថ្មី បំផុត ឡនាោះ ប៉ុដនតេ 

ខ្នុំ មិន សតរូវការ វា ឡទ ។ �រូឡច្ោះ ខ្នុំ បាន ្រឡសមច ចិតតេ ទិញ 

ឡ្ររេរី ឡថាក មួយ ដ�ល រាន មុខគ្រ បនតេិចបនតេលួច ឡហើយ 

វា ឡៅដត �ំឡណើរការ ល្អ ឡពល ខ្នុំ ឡចញ ឡៅ ឡប្រកកម្ម 

រប្រ់ ខ្នុំ ។

ការសនយាម្តូវបានរកសា

�រូច ដ�ល ខ្នុំ បាន ឡរៀន ត្មរយៈ ការ បង់ �គ្វាយ 

មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ ថា សពោះអរាចា្រ់ រកសា ការ ្រនយា រប្រ់ 

សទង់ ឡនាោះ ឡ្រចក្ី ជំឡនឿ រប្រ់ ខ្នុំ កាន់ដត រឹងរាំ រួម ទាំង 

បំណង សបាថានា រប្រ់ ខ្នុំ ឡ�ើម្ី ឡោរព ត្ម សពោះបញ្ញតតេិ 

រប្រ់ សទង់ ផងដ�រ ។ ខ្នុំ បាន ឡរៀន ថា សប្រិន ឡបើ ខ្នុំ 

បរិចាចាេ �គ្វាយ តម អាហារ ឡោយ ្រប្នុរ្រ សទង់ នឹង 

ឡឆ្ើយ តប ការអធិស្ឋាន រប្រ់ ខ្នុំ ឡហើយ �ឹកនាំ ខ្នុំ ជា បនតេ 

បនាទាប់ (្ររូម ឡមើលឡអស្យ 58:6–11) ។ ខ្នុំ បាន 

ឡរៀន ថា សប្រិន ឡបើ ខ្នុំ អាន សពោះេម្ីរ មរមន សទង់ នឹង 

ឡបើក ្រដម្ង ឡ្រចក្ី ពិត ថន សពោះេម្ីរ ឡនាោះ មក កាន់ ខ្នុំ 

ត្មរយៈ សពោះឡចស្តា ថន សពោះ វិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ  

(្ររូម ឡមើល មរ៉រូថណ 10:4–5) ។ ខ្នុំ បាន ឡរៀន ថា 

សប្រិន ឡបើ ខ្នុំ ឡោរព ត្ម ោក្យ ្រម្ី ថន សបាជាញា វាងថវ សទង់ 

នឹង សបទាន ្រុខភាព សបាជាញា និង ចំឡណោះ �ឹង �ល់ 

ខ្នុំ ឡហើយ ថា ខ្នុំ អាច « នឹង រត់ ឡៅ ឥត ដ�ល ហត់ » 

(្ររូម ឡមើលេ. និង ្រ. 89:18– 21) ។ ឡហើយ ខ្នុំ 

បាន ឡរៀន ថា សប្រិន ឡបើ ខ្នុំ ឡោរព ចបាប់ សពហ្មចារីភាព 

សពោះវិញ្ញាណ បរិ្រុទ្ធ នឹង កាលាយ ជា ថ�េរូ �៏ ខាជាប់ខ្លួន រប្រ់ 

ខ្នុំ ឡហើយ សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ នឹង ផ្ល់ ទំនុក ចិតតេ �ល់ ខ្នុំ  

ឡ�ើម្ី �រ ឡៅ ក្នុង វតតេ រាន រប្រ់ សទង់ ឡោយ ោមន ការ 

ខាម្រ់ឡអៀន ឡៅ ថថងៃ ណា មួយ (្ររូម ឡមើល េ. និង ្រ. 

121:45–46 ) ។

រឡបៀប មួយ ឡទៀត ដ�ល បង់ �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង 

�ប់ និង �គ្វាយ ឡផសេង ឡទៀត បាន បឡងកេើន ករាលាំង ឡៅ ក្នុង 

ចិតតេ រប្រ់ ខ្នុំ េឺ ត្មរយៈ ឡ្រចកតេី ្រញ្ញា ថន សពោះវិហារ 

បរិ្រុទ្ធ ។ ពែើម្ីក៉លាុំងននយុវជន បឡសងៀន ថា  

« ឡ�ើម្ី ចរូល ឡៅ ក្នុង សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ អ្ក សតរូវ ជា អ្ក 

ថាវាយ �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ ឡពញ ឡលញ » ។3 

ឡៅឡពល ខ្នុំ ចរូល ឡៅ សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ ខ្នុំ ទទួល 

អារម្មណ៍ ពី វតតេរាន រប្រ់ សពោះ និង ឡ្រចក្ី ស្រឡាញ់ 

រប្រ់ សទង់ ។ ខ្នុំ ្ររូម ឡធ្វើ ទីបនាទាល់ ថា ឡៅ ក្នុង ពិធី 

បរិ្រុទ្ធ ឡៅ ក្នុង សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ ឡយើង ទទួល 

« សពោះឡចស្ដា ពី ស្ថាន ឡលើ » (េ. និង ្រ. 95:8)  ឡ�ើម្ី 

សប�ម មុខ ឡហើយ យក �្ោះ ឡោយ ក្ី រីករាយ ឡលើ 

ឧប្រេ្គ ថន ជីវិត រដមង ស្លាប់ ។

ការមរៀបចំពរជ័យ

ការ បង់ �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ និង �គ្វាយ 

ឡផសេងៗ បាន បឡងកេើន ឡ្រចក្ី ជំឡនឿ រប្រ់ ខ្នុំថា  

សពោះអរាចា្រ់ បំឡពញ ការ ្រនយា រប្រ់ សទង់ ។ ត្មរយៈ 

ពយាការី រា៉ាឡាេី សទង់ បាន សបកា្រ ថា « ចរូរ នាំ យក 

�គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ ទាំងអ្រ់. . .ឡហើយ ល្ងល 

ឡយើង ឥ�លូវ ឡបើ ឡយើង មិន ឡបើក ទាវារ ស្ថាន្រួេ៌ ឡ�ើម្ី 

ចាក់ សពោះពរ មក ឡលើ អ្ក ដ�ល នឹង ោមន កដន្ង ល្មម ទុក 

បានឡទ » (រា៉ាឡាេី 3:10) ។

ឡពញ មួយ ជីវិត រប្រ់ ខ្នុំ ឡទាោះ ជា ឡៅ សោ �៏ លំបាក 

ឡពល ខ្នុំ ឡទើប ឡរៀបការ ក្ី សពោះ សទង់ ដតង ដត ឡបើក ទាវារ 

ស្ថាន្រួេ៌  ឡ�ើម្ី  ឲ្យ សេួស្រ រប្រ់ ឡយើង បាន ទទួល នរូវ 

្ររាភារ ខាង ស្ច់្ម �៏ ចាំបាច់ ្រសរាប់ ជីវិត ដ�រ ។ 

ខ្នុំ ្ររូម ឡធ្វើ ទីបនាទាល់ ថា ត្មរយៈ ការឡោរព សបតិបតតេិ 

ត្ម ចបាប់ �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ ឡនាោះ ឡ្រចកតេី ជំឡនឿ 

រប្រ់ អ្ក នឹង រីកធំ ឡ�ើង ឡៅ ជា សបភព ករាលាំង មួយ �៏ 

អស្ចារ្យ ឡៅ ក្នុង ជីវិត រប្រ់ អ្ក ។

ខ្នុំ ្ររូម អឡញ្ើញ យុវវ័យ សេប់ ររូប—និង ្ររាជិក 

សេប់ ររូប—ឲ្យ ស្ដាប់ �ល់ សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ និង ពួក 

ពយាការី រប្រ់ សទង់  ឡោយ បង់�គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង 

�ប់ ឡពញ ឡលញ និង បង់ �គ្វាយ តម អាហារ ឡោយ 

្រប្នុរ្រ ឡពញ មួយ ជីវិត រប្រ់ អ្ក ។ ខ្នុំ ្ររូម ្រនយា ថា 

សពោះអរាចា្រ់ នឹង ពសងឹង អ្ក ឡហើយ ឡធ្វើ ឲ្យ អ្ក ឡជាេជ័យ 

ឡៅ ក្នុង ការ ្រឡសមច នរូវ បំណងសបាថានា ្រុចរិត រប្រ់ អ្ក  

ស្រប ត្ម សពោះរាជ បំណង �៏ បរិ្រុទ្ធ រប្រ់ សទង់ ។ ◼

កំណត់ចំណាំ

 1. ថរូរា៉ា្រ់ ឡអ្រ. ម៉ន្រុន, « Be Thou an Example » 
Liahona, ដខ ឧ្រភា ឆ្នាំ 2005 ទំព័រ 42 ។

 2. ពែើម្ីក៉លាុំងននយុវជន ( ឆ្នាំ 2011 ) ទំព័រ 38។

 3. ពែើម្ីក៉លាុំងននយុវជន ទំព័រ 38។
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មដ្យែ័ហ្គប៊យយា៉ាក

ែ្នុំ សតរូវ បាន ចិញ្ចឹម បីបាច់ ឲ្យ ធំ ឡ�ើង ឡៅក្នុង 

ស្្រនាចសក ថន សពោះឡយ្ររេរូវសេី្រ្ ថន ពួក បរិ្រុទ្ធ 

ថថងៃ ចុង ឡសកាយ ប៉ុដនតេ លុោះ �ល់ មហា វិទយាល័យ ខ្នុំ 

បាន ្រឡសមច ចិតតេ ថា ខ្នុំ មិន សតរូវការ ស្្រនាចសក ឡទៀត 

ឡទ ។ ខ្នុំ បាន ចាប់ ឡផ្ើម ដ្រ្វងរក « ឡ្រចក្ី ពិត » �៏ 

អាត្ម និយម មួយ ឡៅ កដន្ង ឡផសេង ឡទៀត ។ ឡោយ 

រក មិន ឡ�ើញ ចឡម្ើយ ដ�ល នាំ ឡ្រចកតេី ្រុខស្នតេ 

ឬ ឡ្រចកតេី អំណរ �ល់ ខ្នុំ ឡនាោះ ខ្នុំ បាន ធាលាក់ ចរូល ឡៅ 

ក្នុង ភាព ងងឹត ខាង វិញ្ញាណ មួយ �៏ ឡសរៅ ។ ខ្នុំ រាន 

អារម្មណ៍ ថា ខ្នុំ នឹង មិន រាន ភាពរីករាយ ម្ង ឡទៀត 

ឡ�ើយ ។

 ប៉ុដនតេ ខ្នុំ ឡៅ ដត ឡមើល ឡ�ើញ ថា ខ្នុំ ធាលាប់ រាន 

ភាពរីករាយ ឡពល ខ្នុំ ្រកម្ម ឡៅ ក្នុង ស្្រនាចសក ។ 

ខ្នុំ បាន ចាប់ឡផ្ើម ឡៅ សពោះវិហារ វិញ ឡោយ ្រង្ឹម 

ថានឹង រក ឡ�ើញ ការ ជួយ ្រឡ្គ្រោះ មួយ ចំនួន  ឡចញ ពី 

ភាពឡស្កឡៅ �៏ ធំ ដ�ល បាន សេប់សេង ជីវិត ខ្នុំ ។ ប៉ុដនតេ 

កិច្ច ខិតខំ �៏ ទន់ឡខសាយ រប្រ់ ខ្នុំ មិន ្រឡសមច បាន ឡសចើន 

ឡនាោះ ឡទ ។ ខ្នុំ បាន ឡផ្ដាត ឡលើ ការ ្រិកសា ឡោយ ្រង្ឹម 

ថា វា នឹង ពុំ ឡធ្វើ ឲ្យ េិត ពី អារម្មណ៍ ទឡទរស្អាត ដ�ល 

ខ្នុំ រាន ។ ការណ៍ ឡនោះបាន ជួយ ដត បឡណាតាោះ អា្រន្ 

ប៉ុឡណាណោះ ប៉ុដនតេវា មិន បាន ផ្ល់ ចឡម្ើយ ពិត ឡ�ើយ ។

បនាទាប់ពី រក ឡ�ើញ ថា ខ្នុំ ឡៅណា មិន ឆ្ងាយ ខ្នុំ បាន 

្រឡសមច ចិតតេ ផ្អាក ពី ការឡរៀន ្ររូសត  ឡហើយ ឡធ្វើ �ំឡណើរ 

កមសានតេ ។ ខ្នុំ បាន ្រនសេំ សបាក់ មួយ ចំនួន តរូច ប៉ុដនតេ វា 

មិន សេប់សោន់ ្រសរាប់ រយៈឡពល ដវង ឡនាោះ ឡទ ។ ពី 

មុន ឡចញ ឡៅ ខ្នុំ បាន ្រឡសមច ចិតតេ អនុវតតេ ឡ្រចកតេី ជំឡនឿ 

ពិត មួយ ចំនួន ឡហើយ បង់ �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ 

ឡចញពី សបាក់ ្រនសេំ បនតេិចបនតេលួច រប្រ់ ខ្នុំ ។ ការណ៍ ឡនោះ 

មិន គ្យស្រួល ឡទ ។ ខ្នុំ សតរូវ ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី ផ្ោះ ឡហើយ 

មិន យរូរ ប៉ុនាមន ខ្នុំ នឹង អ្រ់ សបាក់ ។ ខ្នុំ ឡៅ ដត ្រង្ឹម ថា 

រាន សពោះ ឡហើយ ខ្នុំ បាន �ឹង ថា ខ្នុំ សតរូវការ ជំនួយ រប្រ់ 

សទង់ ។

ខ្នុំ បាន ្ររឡ្ររ មរូលប្ទានប័សត ្រ្រសរាប់ 

�គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង �ប់ រប្រ់ ខ្នុំ ឡហើយ បា ន ឡផ្ើ 

វាឡៅ ឲ្យ បរេមី្រសេព រប្រ់ ខ្នុំ រួច ោក់ សពោះេម្ីរ មរមន 

រប្រ់ ខ្នុំ ឡហើយ ក៏ ឡធ្វើ �ំឡណើរ ឡចញឡៅ ។ រំឡពច ឡនាោះ ខ្នុំ 

រាន អារម្មណ៍ កក់ឡរៅដា ពី សពោះវិញ្ញាណ ។ ខ្នុំ រាន ចិតតេ 

យ៉ាងអស្ចារ្យ  ឡោយ រាន អារម្មណ៍ ថា ភាព្រងសេ័យ 

និង ទុក្ខ ឡស្ក រប្រ់ខ្នុំ សតរូវបាន ជំនួ្រ ឡោយ ការ 

យល់ �ឹង និង ទំនុក ចិតតេ ។ ពី រ�្ឋ ថអោហរូ ឡៅ រ�្ឋ 

វា៉្ររេមីងឡត្ន ឌី.្ររេមី. ្ររាជិក ស្្រនាចសក បាន ជួយ 

�ល់ ខ្នុំ ឡហើយ ្រំខាន់ បំផុត  ពួកឡេ បាន ជួយ ខ្នុំ ឲ្យ 

អភិវឌ្ឍ ឡ្រចក្ី ជំឡនឿ និង បំណង សបាថានា ្រុចរិត ។  

វា ហាក់�រូច ជា រាន សេួស្រ ឡៅ ជុំវិញ ខ្នុំ ។

បនាទាប់ពី មួយ រយៈខ្ី មក ខ្នុំ បាន �ឹង ថា ខ្នុំសតរូវ កាត់ 

បន្ថយ ឡពល ឡវោ ថនការ ឡធ្វើ �ំឡណើរ រប្រ់ ខ្នុំ—ពំុ ដមន 

ឡោយស្រ ការ ខ្វោះ សបាក់ ឡនាោះឡទ បុ៉ដនតេ ឡោយស្រ រាន 

�ំឡណើរ មួយ �៏ សបឡ្រើរ ជាងឡនោះ កំពុង រង់ចាំ ខ្នុំ ។ ឡពល 

សត�ប់ មក ផ្ោះ វិញ ខ្នុំ បាន ជួប នឹង បរេមី្រសេព និង សបធាន 

ឡ្រតេក រប្រ់ ខ្នុំ ។ ឡោយ រាន ជំនួយ ពី ពួក ោត់ មិន 

យរូរ ប៉ុនាមន ខ្នុំ បានបឡសមើ សពោះអរាចា្រ់ ជា អ្ក ផសេព្វផសាយ 

ស្្រនា ។

ឥ�លូវ ឡនោះ រាល់ ឡពល ខ្នុំ បង់ �គ្វាយ មួយ ភាេ ក្នុង 

�ប់ រប្រ់ ខ្នុំ ឬ ជួប នឹង ពួក អ្ក �ឹកនាំ ស្្រនាចសក 

រប្រ់ ខ្នុំ ខ្នុំ ចងចាំ ពី « ការ ចាប់ ឡផ្ើម » ថន ការដសប 

ចិតតេ ឡជឿ �៏ ពិត រប្រ់ ខ្នុំ ។ ឡោយស្រ ឡពល ឡនាោះ ខ្នុំ 

ជួប ភាពរីករាយ និង ភាព ឡស្កឡៅ ប៉ុដនតេ ខ្នុំ បាន 

ឡធ្វើ ការ ឡ�ើម្ី ឲ្យ រាន ភាពរឹងរាំ ខាង វិញ្ញាណ ។ ខ្នុំ 

ដតងដត រាន អំណរេុណ ចំឡោោះ ការ ទទួល យក 

រប្រ់ សពោះវរបិត្ ្រួេ៌ ចំឡោោះ ការ ថាវាយ ឡ្រចក្ី ជំឡនឿ 

�៏ ្រ្លួចឡ្រ្ើង រប្រ់ ខ្នុំ ឡហើយ ោត សពោះហ្រតេ ជា 

ទីស្រឡាញ់ រប្រ់ សទង់ មក កាន់ ខ្នុំ ។ ◼

អ្កនិេន្ធរស់ពៅរែ្ឋកាលី�វ័រញោស.រ.អា.។ ររ
ោ

 រូប
្្

 ងោ
យ

 ណា
ថា

នីល
 ងរ

 ងអ
ែវ

ួែស
៍

ខ្ញុំបានេយាយមរកចបមលើយបៅខាង
ប្រៅេវីែុំណឹងល្អ�៉ុដន្តអ្វីដែលខ្ញុំ
បានរកប�ើញគឺភាេទបទរស្អាត។

ការសស្វងរកផ្អូវ

របស់ខ្ញំបតឡប់

នៅស្សនាចបកវិញ



ររ
ោ

ងោ
យ

 ោ
វី�

 ង
អង

វ្

« ងយើរ មិន អារ បំហបក ្កិ្្យ វិន័យ ទាំរ ែប់ ្បការ រាន 
ងទ ។ មាន ហ្ ងយើរ ងធ្ើ ឲ្យ ែលេយួន ឯរ បំោន នឹរ ្កិ្្យ វិន័យ 
ទាំរ ងនះ » ។
(ងសស៊ីល ប៊ី ង�មីល ជា អ្នក ែឹកោំ និរ អ្នក ផលិ្ ហែ្ស ភាពយន្ត អាងមរិក 
« Commencement Address » [ Brigham Young University ន្ងៃទី 
31 ហែ ឧសភា ឆ្នាំ 1957 ] ទំព័រ 5 speeches. byu. edu) ។

ភាពរឹងម្ំ
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មដ្យស៊ូស្នបាមរ៉ត

ហផ្ក ងៅ ងលើ ែំងណើរ ងរឿរ ពិ្ មួយ

«បេវជិែភាេទ្ែូវបានស្ដារពឡើងវិញមនុសសេបាន

ស្រល់ពសចក្តីេិែថាទ្េរះបាន៉ នបន្ូលមកកាន់

តផនែីទ្េរះពចស្ដារបស់ទ្ទង់៉ នពៅទីពនរះម្ង

ពទៀែ»(Children’s Songbookទុំេ័រ89)។

ថ្នាក់ កុរារ បាន បញ្ចប់ ឡហើយ ររូបរេិន ដ�ល រាន 

អាយុ 10 ឆ្នាំ បាន ឡ�ើរ រក ពួក អ្ក ផសេព្វផសាយ 

ស្្រនា ។ ពួកឡេ នឹង ឡ�ើរ ឡៅ ផ្ោះជាមួយ ោត់ ។ 

ដអលឡឌើរ ស្ន់ឡឆ្រ និង ដអលឡឌើរ រ៉រូចា្រ ធាលាប់ 

បឡសងៀន ររូបរេិន និង បងសបុ្រ រប្រ់ ោត់ ឌីឡអឡហារ នរូវ 

ឡមឡរៀន អ្ក ផសាយ ស្្រនា ឡហើយ បាន សជមុជ ទឹក 

ឡហើយ បាន បញ្ជាក់ �ល់ ពួកឡេ ។ ឥ�លូវ ររូបរេិន បាន 

ចាត់ ពួកឡេ ទុក �រូច ជាមិតតេ ល្អ រប្រ់ ោត់ ។

ររូបរេិន បាន ឡមើល ត្ម បង្អលួច ក្នុង ថានាក់ ឡរៀន មួយ 

ដ�ល រាន ទាវារ បិទ ជិត ។ ពរូកឡេ ឡៅ ទីឡនាោះ ! ឡតើ 

ពួកឡេ កំពុង ឡធ្វើ អ្វី ? ថ� ពួកឡេ បាន ោក់ ឡៅ ឡលើ 

កបាល បុរ្រ រានាក់ ឡៅ ក្នុង វួ� ឡហើយ វា ឡមើល ឡៅ ហាក់ 

�រូចជា ពួកឡេ កំពុង និយយ  ការ អធិស្ឋាន មួយ 

�រូចជា ពួកឡេ ធាលាប់ឡធ្វើ ឡពល ររូបរេិន ទទួល ការ បញ្ជាក់ ។

ឡពល ពួកឡេ ឡចញ ពី បន្ប់ ឡនាោះ ោត់ បាន ្រួរ ពួក 

អ្ក ផសេព្វផសាយ ស្្រនា ឡនាោះ ថា « ឡតើ អ្ក ទាំង ពីរ 

បាន ឡធ្វើ អី ? »

 ដអលឡឌើរ ស្ន់ឡឆ្រ បាន និយយ ថា « ឡយើង 

បាន ផ្ល់ ការ សប្រិទ្ធពរ បព្វជិតភាព មួយ �ល់ 

បងសបុ្រ ឡមន�រូ្រសា » ។ « វា ជា ការអធិស្ឋាន 

ពិឡ្រ្រ មួយ ឡហើយ វា អាច ផ្ល់ ការ លួងឡោម 

ជួយ ឲ្យ មនុ្រសេ រានាក់ �ឹង ពី រឡបៀប ឡោោះ សស្យ បញ្ហា 

ឬ វាឡសបា្រ មនុ្រសេ រានាក់ ឲ្យ ជា ្រោះឡ្រ្ើយ ឡទៀត 

ផង » ។

ការបបសិទ្ធពរមួយសបរាប់

អ្នករាដាយ
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កុមា
រ

 លុោះ ឡៅ ថថងៃ អាទិត្យ ឡសកាយ ររូបរេិន បាន ឡ�ើរ រក 

ពួក អ្ក ផសេព្វផសាយ ស្្រនា ម្ង ឡទៀត ឡសកាយ ពី 

សពោះវិហារ បាន បញ្ចប់ ។  « ឡតើ អ្ក ទាំង ពីរ អាច ឡៅ 

ផ្ោះ ខ្នុំ ឡធ្វើ ការ សប្រិទ្ធពរ មួយ �ល់ រា៉ាក ខ្នុំ បាន ឡទ ? » 

ោត់ បាន ្រួរ ។ « ខ្ង ោត់ �ឺ ខាលាំង ណា្រ់ » ។

ពួកឡេ បាន សបញាប់ សបញាល់ ឡៅ ផ្ោះ រប្រ់ 

ររូបរេិន ។ ដអលឡឌើរស្ន់ឡឆ្រ និង ដអលឡឌើរររូចា្រ 

បាន និយយ ឡៅ រា៉ាក់ រប្រ់ ររូបរេិន ។ ោត់ ជា 

្ររាជិក ថន ស្្រនាចសក ប៉ុដនតេ ោត់ មិន ឡៅ 

អ្នករាដាយ
សពោះវិហារ យរូរ ឡហើយ ។

ដអលឡឌើរ ររូចា្រ បាន និយយ ថា « បង ស្រី 

ហាររឡ្រៀ ឡយើង បាន �ឹង ថា បង ស្រី រាន ្រុខភាព 

មិន ល្អ ឡទ » ។

ោត់ បាន សបាប់ ពួកឡេ ថា « ខ្ង ខ្នុំ �ឺ ខាលាំង 

ណា្រ់ ពីរ បី ្របាដាហ៍ ឡហើយ » ។ « ខ្នុំ បាន ឡៅជួប 

នឹង ឡវជ្បណ្ិត ប៉ុដនតេ ពួកឡេ ោមន លទ្ធភាព ជួយ ខ្នុំ 

ឡទ » ។

 ដអលឡឌើរ ស្ន់ឡឆ្រ បាននិយយថា 

« ររូបរេិន បាន ្រុំ ឡយើង ឲ្យ មក ឡ�ើម្ី ឡធ្វើ ការ សប្រិទ្ធពរ 

បព្វជិតភាព មួយ �ល់ បង ស្រី » ។ « ឡតើ បង ស្រី ចង់ 

ឲ្យ ឡយើង ឡធ្វើ កិច្ចការ ឡនាោះ ឡទ ? »

រា៉ាក់ បាន ឡោលថា « អរូន៎ ពិត ជា បាន » ។

កាល ពួក អ្ក ផសេព្វផសាយ ស្្រនា បាន ោក់ 

ថ� រប្រ់ ពួកឡេ ឡលើ កបាល ោត់ ឡហើយ ផ្ល់ ការ 

សប្រិទ្ធពរ មួយ �ល់ ោត់ ទឹក ដភ្ក រប្រ់ រា៉ាក់ បាន 

ហរូរ ស្រក់ ចុោះ មក ។ ឡពល ពួកឡេ ឡធ្វើ ចប់ ររូបរេិន បាន 

ឱប ោត់ ។ ោត់ បាន សបាប់ ឡៅ រា៉ាក់ ោត់ ថា « ករូន 

�ឹង ថា ការសប្រិទ្ធ ពរ ឡនោះ នឹង ជួយ �ល់ រា៉ាក់ » ។

 បី ថថងៃ ឡសកាយ មក ពួក អ្ក ផសេព្វផសាយ ស្្រនា 

បាន សត�ប់ មក ឡមើល ថា ឡតើ រាដាយ រប្រ់ ររូបរេិន រាន 

អារម្មណ៍ យ៉ាង ណា ដ�រ ។ ោត់ បាន សបាប់ ពួកឡេ 

ថា « ខ្នុំ រាន ចិតតេ រីករាយ ណា្រ់ ឡោយ បាន ឡ�ើញ 

អ្ក ទាំង ពីរ » ។ « ការ �ឺ ចាប់ ឡៅ ក្នុង ខ្ង រប្រ់ 

ខ្នុំ បាន ចាប់ឡផ្ើម រស្យ បាត់ បនាទាប់ពី អ្ក ផ្ល់ ការ 

សប្រិទ្ធពរ �ល់ ខ្នុំ ឡហើយ ឥ�លូវ ឡនោះ វា ដលង �ឺ ឡទៀត 

ឡហើយ ! »

ដអលឡឌើរ ស្ន់ឡឆ្រ  បាន និយយ ថា « បង 

ស្រី ហាររឡ្រៀ សពោះវរបិត្ ្រួេ៌ បានឡសបា្រ បងស្រីឲ្យ 

ជា ឡហើយ » ។  « ឡហើយ សទង់ អនុញ្ញាត ឲ្យ ឡយើង ជួយ 

សទង់  ឡោយ ការ ឡសបើ ្រិទ្ធិ អំណាច បព្វជិតភាព រប្រ់ 

ឡយើង  ឡ�ើម្ី សប្រិទ្ធពរ �ល់ បង ស្រី » ។

លុោះ ថថងៃ អាទិត្យ ឡសកាយ—និង រាល់ ថថងៃ អាទិត្យ 

បនាទាប់ មក ឡទៀត—រា៉ាក រប្រ់ ររូបរេិន បាន ឡៅ សពោះវិហារ 

ជាមួយ ររូបរេិន និង ឌីឡអឡហារ ។ ោត់ បាន �ឹង ថា 

អំណាច ថន បព្វជិតភាព រាន ពិត ឡហើយ ររូបរេិន ក៏ �ឹង 

�រូចោនា ដ�រ ។ ◼

អ្ក និពន្ រស់ ដៅ ក្ញង រ�្ឋ យរូថា�៍ ស.រ.អា. ។

មតើបព្វជឈិតភាព្ ឺជាអ្វដី?

បព្ជិ្ភាព ្រឺ ជា សិទ្ធិ អំណារ ងែើម្ី ងធ្ើ កិរ្ការ ងៅ ក្ននុរ ្ពះោម របស់ ្ពះវរបិតា សួ្រ៌ ។

ងក្មរ ្បុស ងៅ ក្ននុរ ស្សោរ្ក អារ កាន់ បព្ជិ្ភាព ងអើរ៉ុន  ងៅងពល ពួកង្រ មាន ភាពសកដិសម ង្ើយ មាន អាយុ ពី 12 ឆ្នាំ ង�ើរ 

ងៅ ។ ពួកង្រ អារ កាន់ បព្ជិ្ភាព មិល្រីសសាហែក ងៅ ងពល ពួកង្រ មាន ភាពសកដិសម ង្ើយ មាន អាយុ 18 ឆ្នាំ ។

្ំហណរ ងៅ ក្ននុរ បព្ជិ្ភាព ងអើរ៉ុន រួម មាន �ីកុន ្្រូ និរ សរ្ឃ ។ ្ំហណរ ក្ននុរ បព្ជិ្ភាព មិល្រីសសាហែក រួម មាន  

ហអលង�ើរ សរ្ឃ ជាន់ ែ្ស់ ងលាក អយ្យងកា ពួក រិ្ សិប ោក់ និរ ស្វក ។
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កឈិច្ចការមួយចំនួនដែលអ្នកបព្វជឈិតភាពមអើរ៉ុនអាចមធ្វើ៖

ងរៀបរំ ពិធី ស្្កាម៉ារ់ ( ្្រូ និរ សរ្ឃ ) ្បសិទ្ធពរ ( សរ្ឃ )  
និរ ហរក ( ទាំរ អស់ ោនា )

ងធ្ើ ជា ្្រូ បង្រៀន តាម ផ្ះ ្្រូ និរ សរ្ឃ )

្ជមុជ ទឹក ( សរ្ឃ )

្បមូល ែងាវាយ ្ ម អាហារ ( �ីកុន ្្រូ និរ សរ្ឃ )

ហ្រតាំរ អ្នក ែនទ ក្ននុរ បព្ជិ្ភាព ងអើរ៉ុន ( សរ្ឃ )

កឈិច្ចការមួយចំនួនដែលអ្នកកាន់បព្វជឈិតភាព
មឈិល្ដីសសាដែកអាចមធ្វើ៖

ងធ្ើ ្្រប់ កិរ្ការ ហែល អ្នក កាន់ បព្ជិ្ភាព ងអើរ៉ុន ងធ្ើ  រួមទាំរ ៖

បញ្ជាក់ សមាជិក ស្សោរ្ក ង្កាយ ពី បុណ្យ ្ជមុជ ទឹក

ផដល់ ការ្បសិទ្ធ ពរ ងោយ បព្ជិ្ភាព

ែឹកោំ ការ ្បជុំ ស្សោរ្ក និរ ផដល់ការ ងៅ បង្មើ
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វតើខ្ញំអាចកាលាយដូចជាអ្នក

ផ្សព្វផសាយស្សនាចបករានាក់វៅ
វពលវនះបានវោយរវបៀបណា?

ស្កសេដីពឈិមសស

មដ្យដអលម�ើរដនលអឈិលអាន់ម�ើរសឈិន

ក្ននុរ កូរ៉ុម នន ពួក ស្វក ែប់ ពីរ ោក់

ស៉ជិកននកូរ៉ុមននេួកែប់េីរនាក់គឺជា
ស្កសេីេិពសសរបស់ទ្េរះពយស៊ូវទ្គីស្។

សូម អធិស្ឋាន រក វិធី ងែើម្ី ហរកចាយ 

ែំណឹរ ល្ ។

ែកទ្សង់ពចញេី« It’s a Miracle » Liahona,
តខឧសភាឆានាុំ2013,ទុំេ័រ77–80។ ររ
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ងបើ អ្នក មិនហមន ជា អ្នក ផ្សព្ផសាយ ស្សោ 

ងពញ ងមា៉ារ ជាមួយ នឹរ ស្លាក ង្មាះ ជាប់ 

នឹរ អាវ ងទ ងោះ ឥ�តូវងនះ ជា ងពលងវលា 

ងែើម្ី ្រូស ស្លាក មួយ ក្ននុរ ែួររិ្្ត អ្នក ។

សូម អធិស្ឋាន ឲ្យ ែឹរ ថា នរណា ហែល អ្នក 

អារ អងញ្ើញ ងៅ ្ពះវិហារ ។

រូរ ងលើក ពនលេឺ អ្នករល់ ោនា ង�ើរ ង្ើយ ងធ្ើ ្រំរូ 

ល្ ្ ំណារ ឲ្យ ្ពះងយស៊ូវ ។

សូម អធិស្ឋាន ស្មាប់ អ្នក ផ្សព្ផសាយ 

ស្សោ ងពញ ងមា៉ារ ទាំរឡាយ ។
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ករូនឡចៀម ។ ឡៅឡពល ណា កុរារ រានាក់ រាន ោរវភាព 

ោត់ បាន ោក់ សកោ្រ ្រ្អិត រាង ករូនឡចៀម ឡៅ ឡលើ កាដារ 

បិទ សបកា្រ ឡនាោះ ដក្ ឡ្មោះ រប្រ់ ឡេ ។ ខ្នុំ ចង់ បាន 

ករូន សកោ្រ ្រ្អិត ររូប ករូនឡចៀម ឡនាោះ មួយ ។ �រូឡច្ោះ 

ឡៅថថងៃ មួយ ក្នុង ថានាក់ កុរារ ខ្នុំ បាន អង្គនុយ ឱប ថ� ឡៅ 

ឡ្រងៃៀម ឡហើយ ឡមើល មុខ សបធាន ថានាក់ កុរារ ឡ�ើម្ី 

ោត់ ឡ�ើញ ខ្នុំ កំពុង រាន ោរវភាព ។ រាន ឡក្មង សបុ្រ 

ធំរានាក់ អង្គនុយ ពី មុខ ខ្នុំ �រូឡច្ោះ ខ្នុំ បាន រំកិល ឡរៅអីឡចញ 

បនតេិច ឡ�ើម្ី ោត់ អាច ឡមើល ឡ�ើញ ខ្នុំ ។

ឡសកាយ មក កាល ខ្នុំ អង្គនុយ ឡោយ ោរវភាព ឡៅ 

ទីឡនាោះ អ្ក ឡលង ពយាណូ បាន ចាប់ឡផ្ើម ឡលង តិចៗ 

នរូវ ចឡសមៀង ថានាក់ កុរារ មួយ �៏ ពិឡរាោះ ។ ឡៅឡពល 

ខ្នុំ បាន ស្ដាប់ អារម្មណ៍ ឡោរឡពញ ឡោយ ឡ្រចក្ី 

្រុខស្នតេ មួយ បាន សេប �ណដាប់ មក ឡលើ ខ្នុំ ឡហើយ 

កូនវចៀមដដល
គួរឲ្យវោរព
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ទឹក ដភ្ក រប្រ់ ខ្នុំ បាន ចាប់ ឡផ្ើម ហរូរ ចុោះមក ។  

ខ្នុំ មិន បាន �ឹងថា ឡហតុអ្វី បាន ជា ខ្នុំ រាន អារម្មណ៍ 

ឡោរឡពញ ឡោយ ភាពរីករាយ និង ឡ្រចក្ី 

្រុខស្នតេ ឡៅ ក្នុង ចិតតេ ឡនាោះឡទ ។

បនាទាប់ពី ថានាក់ កុរារ បាន បញ្ចប់ ខ្នុំ បាន សបាប់ 

រាដាយ ខ្នុំ ពី អារម្មណ៍ ដ�ល ខ្នុំ រាន ឡហើយ ោត់ បាន 

សបាប់ ខ្នុំ ថា វា ជា អារម្មណ៍ ពី សពោះវិញ្ញាណ ។ ឡៅ 

ថថងៃ ឡនាោះ  ខ្នុំ បាន ឡរៀន ថា ឡតើ សពោះវិញ្ញាណ ឡធ្វើ ឲ្យ ខ្នុំ 

រាន អារម្មណ៍ ដបប ណា ។ ឡៅឡពល ណា ខ្នុំ សតរូវ 

ការ ្រឡសមច ចិតតេ �៏ ្រំខាន់ នានា  ឡហើយ សតរូវការ 

ការ �ឹកនាំ ពី សពោះវិញ្ញាណ ខ្នុំ ចងចាំពី អារម្មណ៍ 

ឡោរឡពញ ឡោយ ភាព្រុខស្នតេ ដ�ល ខ្នុំ រាន ឡៅ 

ថថងៃ ឡនាោះ ឡហើយ ខ្នុំ អាច ស្រល់ ពី រឡបៀប ដ�ល សពោះ 

វិញ្ញាណ រាន បន្លូល មក កាន់ ខ្នុំ ។ ◼

«ខ្នុុំទុកពសចក្ីសុខស្ន្តពៅ

នឹងអ្ករាល់ោនាគឺខ្នុុំឲ្យពសចក្ី

សុខស្ន្តរបស់ខ្នុុំែល់អ្ករាល់

ោនា»(យ៉ូហាន14:27)។

វៅ
ឡពល ខ្នុំ សបដហល ជា អាយុ 

សបាំពី ឆ្នាំ សបធាន ថានាក់ អង្គការ 

បឋម ្រិកសា រប្រ់ ខ្នុំ ចង់ ជួយ កុរារ  ឲ្យ រាន 

ោរវភាព ដថម ឡទៀត ឡៅ ក្នុង ថានាក់ កុរារ រប្រ់ ឡយើង ។ 

ោត់ បាន ឡធ្វើ កាដារ បិទ សបកា្រ មួយ ធំ រាង �រូចជា 

មដ្យដអលម�ើរសកត់�ដីវីតធដីង

នន ពួក រិ្សិប ោក់



វតើ
 ទីសកុង ដ�ល អ្ក រ្រ់ ឡៅ រាន 

ឡ្មោះ ឡៅ ឡសរៅ ឡទ ? ទីសកុង ដ�ល 

�លូឡរោណា  រ្រ់ឡៅ ឡពលខ្ោះ សតរូវ ឡេ ឡៅ 

ថា ទីសកុង អ្រ់ កល្ ជានិច្ច ។ �លូឡរោណា 

រ្រ់ឡៅ ក្នុង ទីសកុង រ៉រូម សបឡទ្រ អរេមីត្លី ។ 

ទីសកុង �៏ ស្រ្រ់ ស្អាត ជា សបវតតេិស្ស្រតេ ឡនោះ រាន 

ទីកដន្ង ទ្រសេនា ដ�ល េួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ 

ជាឡសចើន �រូចជា អាង ទឹក ករូ�លូ ឡ្រៀម  

និង ឡសទវី ។

រាល់ ឡពល ឡៅ ស្ោ ឡៅ ឡពល សពឹក 

បនាទាប់ ពី អាន សពោះេម្ីរ ជុំោនា មក �លូឡរោណា 

និង សេួស្រ នាង បាន ហរូប អាហារ ឡពល 

សពឹក ( ជាទរូឡៅ ឡ្ររាល និង ទឹក ឡោោះ 

ឡោ) ។ បនាទាប់មក នាង បាន ឡៅស្ោ ។ 

ជាពិឡ្រ្រ  នាង ចរូលចិតតេ ថានាក់ ្រិល្ៈ 

និង កុំព្យលូទ័រ ។ ឡពល នាង មក�ល់ 

ផ្ោះ នាង ចរូលចិតតេ ឡលង ជាមួយ នឹង 

ប្អលូនសបុ្រ នាង ្ហ្វង់ឡ្រ្រកេលូ ។ ◼

អ្កនិេន្ធរស់ពៅក្នុងរែ្ឋយូថា�៍
ស.រ.អា.។

*«សួស្តីមិែ្តរាុំងឡាយ!»
ជាភាស្អ៊ីតាលី។

ខ្ញំវ្មះ

ឡូរេដាណា

មកពីបបវទស

អ៊ីតាលី

ការបមងកើតមឈិត្តភាពមៅជុំវិញពឈិភពមលាក
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ម្៉ាក់រ្រស់ខ្នុំបាៃអាៃបពរះ្ម្បីរមរមៃឲ្យខ្នុំស្ដោ្រ់រល់យ្រ់

សូម្បីតតពបីមុៃោត់ចូលស្សនាចបកក៏ដដ្យ។ដពលម្៉ាក់ខ្នុំ

បាៃសដបមចចិត្ឲ្យពរួកអ្កផ្សព្វផសាយស្សនា្រដបងៀៃដយើង

ខ្នុំបាៃឮពរួកោត់អាៃបពរះ្ម្បីរមរមៃខ្នុំបាៃស្គាល់ពបីខលៃឃឹមស្រ

ក្នុងដនារះ។

Ciao, amici!*
ែកម្សង់មចញពដីបទសរាភាសន៍មួយមដ្យ
មអមដីមជនលដីវិត
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កុមា
រ

ខ្ញំវ្មះ

ឡូរេដាណា

មកពីបបវទស

អ៊ីតាលី

មម្តៀមខលមួនមហើយឬមៅ!
ការ្រូ្ររ្រស់�ទូដរដ្ណាបតូវបាៃដ្ក់ៃូវរ្រស់មរួយចំៃរួៃ

ត�លនាងចូលចិត្។ដតើរ្រស់ណាខលៃរះអ្កចង់ដ្ក់ក្នុង

កា្រូ្ររ្រស់អ្ក?

ខ្ញំចូលចឈិត្តមមើលម្ពះវិហារបរិសុទ្ធ
ម្៉ាក់ៃិងឪពុកចុងខ្នុំម្ៃតផៃការដធ្វើការផសារភាជា្រ់ដៅក្នុង

បពរះវិហារ្ររិសុទ្ធរ៉ូមអ៊ីតាលបី្រនាទា្រ់ពបីបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធដៃរះបាៃ

ឧទ្ទិស្លៃង។ខ្នុំក៏ម្ៃចិត្រីករយសបម្្រ់នថងៃដនារះត�រ។

វាៃឃឹងកាលាយជ្នថងៃ�៏ពិដសស្រំផុតមរួយសបម្្រ់ប្រួស្រ

ដយើងទាំងមូល!

ដៅ្រុណ្យប្បីស្ទម្៉ាស់ៃិង្រុណ្យអ៊ីសដស្ទើរខ្នុំ

ចូលចិត្ឲ្យអំដណាយត�លប្រួស្រខ្នុំបាៃដធ្វើដៅ

�ល់មិត្រ្រស់ខ្នុំ។ខ្នុំបាៃដធ្វើ្រ័ណ្ណៃិងស៊ុមរូ្រថត

ដដ្យខលៃលួៃឯងដ�ើម្បីដ្ក់រូ្រភាពពិដសសៗដៅក្នុង

ដនារះ។

ប្រួស្រខ្នុំចូលចិត្ដៅដលងម្ត់សមុបទទបីកតៃលៃង

ប្រវត្ិស្បស្ដៅទបីបកុងរ៉ូមឬដលងដៅក្នុងទបីធ្លាដលង

សបម្្រ់កុម្រ។

ជ្ដរឿយៗខ្នុំបាៃជរួយឪពុកចុងខ្នុំដធ្វើផ្ស្តា

អារា៉ាម្ទដីសយា៉ាណាសបម្្រ់អាហារដពលលាងាច។

ម្៉ាក់ខ្នុំដមើលតថបស្បីចំណាស់ជរ

ម្នាក់ដ្មារះអាៃ់ដជលបីណា។

ដពលខលៃរះដៅនថងៃដៅរ៍ខ្នុំបបា្រ់

អាៃ់ដជលបីណាពបីដរឿងនានាដហើយ

ដបចៀងចដបមៀងថានាក់កុម្រឲ្យោត់

ស្ដោ្រ់។ខ្នុំរីករយជរួយ�ល់មិត្ខ្នុំ

អាៃ់ដជលបីណា។



រា៉ា្ររេមីម៉រូបាន ោក់ ឯក្រណាឋាន កីឡា បាល់ទាត់ រប្រ់ ខ្លួន ប៉ុដនតេ អ្ក ក៏ អាច ោក់ ឡខា អាវ ឡៅ សពោះវិហារ  ឬ ឡខា អាវ សបថពណី រប្រ់ អរេមីត្លី ឲ្យ ោត់ ផងដ�រ ។  

្ររូម បិទ ទំព័រឡនោះ ឡៅនឹង សកោ្រ រឹង ពីមុន អ្ក ផ្ត់ ពណ៌ ឡហើយ កាត់ យក បំដណក ឡផសេងៗ ។ ◼

រា៉ាស៊ីម៉ូមកពីបបវទសអ៊ីតាលី

ររ
ោ

រូប
ភា

ព ង
ោ

យ
 ងអ

្ព
ីល

 ស
្ត្់

70 លីអា្ូណា



កុមា
រ

អ្វដីដែលម្ពះមយស៊ូវបានបមម្ងៀន

រាន ថថងៃ មួយ កាល សពោះឡយ្ររេរូវ កំពុង 

បឡសងៀន ពី អ្វី ដ�ល ឡយើង េួរ ឡធ្វើ  ឡពល រាន 

មនុ្រសេ រានាក់ ្រុំ ជំនួយ ពី ឡយើង ។ សទង់ 

បាន រាន បន្លូល ថា ឡយើង េួរ ឡធ្វើ  ឬ ផ្ល់ 

ឡលើ្រ ពី អ្វី ដ�ល បុេ្គល រានាក់ ឡនាោះ ្រុំ ពី 

ឡយើងឡៅ ឡទៀត ។ ចរូរដ្រ្វងរក ពី ឡហតុផល 

ដ�ល ការណ៍ ឡនោះ សតរូវ ដ�ល ឡេ បាន ឡៅ ថា 

« ចរូរ ឡៅ ជាមួយ នឹង ឡេ �ល់ ពីរ ឡយជន៍ 

ផង » ឡោយ អាន បន្លូល រប្រ់ សពោះឡយ្ររេរូវ 

ឡៅ ក្នុងរា៉ាថាយ 5:40–42 ។ 
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ការមធ្វើរាមម្ពះមយស៊ូវ

ការមែើររាមម្ពះមយស៊ូវមៅសព្វថ្្ងមនះ

ការវចះជួយោនា

ខ្នុំ ចរូល ចិតតេ ជួយ មនុ្រសេ ទរូឡៅ ។ ឡពល 

រាដាយ ខ្នុំ ចរូល រួម ឡៅ ក្នុង ្រកម្ម ភាព បឡសមើ 

ខ្នុំ ចរូលចិតតេ ឡៅ ជាមួយ ោត់ ឡ�ើម្ី ជួយ ។
« នែជំនួយ » ល្ីស អិន អាយុ 6 ឆ្នាំ ឈីវា៉ាវា៉ា ្បងទស 
មុិកស៊ីកូ

សំណូមពរសបរាប់ដខវនះ៖
នាយប់ មួយ បងសបុ្រ បងស្រី ខ្នុំ ឡហើយ និង ខ្នុំ បាន 

ចាប់ឡផ្ើម ឡបា្រ ្ររាអាត ផ្ោះ ទាំង មរូល ។ រួចឡហើយ  

ឪពុក រប្រ់ខ្នុំ បាន ចរូល មក ឡហើយ បាន និយយ ថា 

�ល់ ឡពល ចរូល ឡេង ឡហើយ ។ លុោះ សពឹក ឡ�ើង  

ខ្នុំ បាន ឡសកាក ឡ�ើង ឡហើយ រាដាយ ខ្នុំ បាន និយយ ថា 

« អរេុណ ករូន ដ�ល បាន ឡបា្រ ្ររាអាត ផ្ោះ » ។
ងអលី្សាហប៊្ ស៊ី អាយុ 8 ឆ្នាំ អាល់ងប៊ីរតា ្បងទស កាណាោ

សូម រកងមើល វិធី ោោ ងែើម្ី ជួយ ែល់ ្្រូក្ននុរ ថានាក់ កុមារ របស់ អ្នក 
ងៅងពល កំពុរ ងរៀន ។

សូម ជួយ ប្តូន្បុស ឬ ប្តូន្សី ជាមួយ នឹរ កិរ្ការ ស្លា  
ឬ កិរ្ការ មួយ ។

សូម ងធ្ើ ឲ្យ ឪពុក  ឬ មាដាយ ភាញាក់ងផ្ើល ងោយ ងរាស សមាអា្ បន្ប់ មួយ  
ងោយ ពុំ ចាំរារ់ ងស្នើ សុំ ឲ្យ ងធ្ើ កិរ្ការ ងនះ ។

ែ្នុំ តាំររិ្្ត ែលេយួន ឯរ ងែើម្ី. . .



72 លីអា្ូណា

មដ្យមែវី��ដីកសុន

ទស្សោវែដី ស្សោរ្ក

ពុំ រាន កុរារ ឡសចើន ដ�ល បឡសមើ ឡៅ ក្នុង ការ ឡៅ 

ក្នុង ស្្រនាចសក  មុន ឡពលឡេ បញ្ចប់ ថានាក់ 

កុរារ ឡនាោះ ឡទ ។ ប៉ុដនតេ ចច អិន មក ពីសបឡទ្រ 

អរេរូហ្គង់ោ រាន អាយុ ដត សបាំ ឆ្នាំ ប៉ុឡណាណោះ ឡពល ោត់ 

សតរូវ បាន ឡៅជា ការ �ឹកនាំ ឡភ្ង ឡៅ ក្នុង ស្ខា 

រប្រ់ ោត់ ។

អ្ក �ឹកនាំ ឡភ្ង េឺ ជា មនុ្រសេ រានាក់ ដ�ល �រ ឡៅ 

ពី មុខ មនុ្រសេ សេប់ោនា ក្នុងឡពល ការសបជុំ ស្សកាម៉ង់  

ឡ�ើម្ី �ឹកនាំ ការ ឡសចៀង ។ វា ជា ការគ្រ មួយ �៏ 

្រំខាន់ !

ចច និយយ ថា « ខ្នុំ ធាលាប់ ភ័យ កាល ខ្នុំ ឡៅ 

ឡក្មង » ។ ប៉ុដនតេ ឡទាោះ ជា ឡៅឡពល ឡនាោះក្ី ោត់ ដតង 

ឡធ្វើ អ្រ់ ពី លទ្ធភាព រប្រ់ ោត់ ។ ោត់ បាន រីក 

ចឡសមើន រាល់ ្របាដាហ៍ ។ មិន យរូរ ប៉ុនាមន 

ោត់ បាន �ឹកនាំ ត្នតេី ឡោយ រាន 

ទំនុកចិតតេ ។

ចច រីករាយ ឡៅ ក្នុង ការ បឡសមើ 

ឡៅ ក្នុងការឡៅ រប្រ់ ោត់ ។ ោត់ 

និយយ ថា « ខ្នុំ រាន អារម្មណ៍ 

ល្អ » ។ « ខ្នុំ រាន អារម្មណ៍ �រូចជា 

សពោះវិញ្ញាណ េង់ ឡៅ ក្នុង បន្ប់ » ។

ការបបគុំតនន្ីវៅបបវទស
អ៊ូហ្គង់ោ ពែើែឹកនាុំែ្ន្តីពៅមុខមនុសសេទ្គប់ោនាតមនពទ?

ចចអាចព្វើវបាន។

ត្នតេី េឺ ជា ដផ្ក �៏ ធំ មួយ ឡៅ ក្នុង ជីវិត រប្រ់ ចច ។ 

ោត់ ក៏ ឡចោះ ឡលង ពយាណូ និង ហ្គីត្ ផង ដ�រ ។ ពិត 

ណា្រ់ វា បាន ជួយ យ៉ាង ឡសចើន ឡោយស្រ  ចច 

មក ពី សេួស្រ ឡចោះ ឡលង ត្នតេី ។ ពួកឡេ ទាំងអ្រ់ 

ោនា ចួលចិតតេ ឡសចៀង រួមោនា—ចច ឪពុក រាដាយ ោត់ 

បងប្អលូន ស្រី ោត់ សបាំ មួយ នាក់ និង ប្អលូន សបុ្រ ោត់ 

រានាក់ ។ រាយ នាម ពី អ្ក រាន អាយុ ច្ង បំផុត 

រហរូត �ល់ អ្ក រាន អាយុ ប្អលូន បំផុត េឺ ររូ្ររេមីឡា 

មីឡរៀម ឡនន្ររេមី អា�្ី ចច ថឆឡយន អរូនីោ និង 

ហ្គីឌាន ។ (Children’s Songbook, 12).

ប្អលូនសបុ្រ រប្រ់ ោត់ ហ្គីឌាន អាយុ 5 ឆ្នាំ បាន 

ជួយ�ឹកនាំឡភ្ង ឡៅ ឡពលខ្ោះ ។ ចច បាន បឡសងៀន  

ហ្គីឌាន ពី រឡបៀប �ឹកនាំ ឡភ្ង ។

បងប្អលូន សបុ្រ ទាំងពីរ នាក់ ឡនោះ បាន ញញឹម 

ឡោយ រីករាយ ឡៅឡពល ពួកឡេ �ឹកនាំ ត្នតេី ។ ពួកឡេ 

�ឹង ថា ពួកឡេ កំពុង ជួយ នាំ សពោះវិញ្ញាណ មក ក្នុង ការ 

សបជុំ ។ ◼
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អំពដីចច
•  ង្រៅពី ្ ហន្តី រំណរ់ រំណូល រិ្្ត មួយ ងទៀ្ របស់ ររ ្រឺ ការ 

ងលរ រាល់ ឱប ។

•  អាហារ ហែល ោ្់ រូល រិ្្ត ្រឺ រាយ ែំ�តូរ សហណដាក និរ 

សហណដាក ែី ។

•  មុែវិជាជា ហែល ោ្់ រូលរិ្្ត ងៅ ឯ ស្លា ្រឺ ភាស្ អរ់ង្រលេស  

និរ ្រណិ្វិទយា ។

•  ររ រូលរិ្្ត ងលរ ហល្រ ងលើ ផាទាំរ ្កោស កមសាន្ត ជាមួយ 

្្រួស្រ ោ្់ ។ ហល្រ ងលរ ផាទាំរ ្កោស ហែល ោ្់ 

រូល រិ្្ត មាន ង្មាះ ថា Scattergories ។

រមបៀបែឹកនាំតនន្តដី
អ្នក អារ ងរៀន ែឹកោំ ្ ហន្តី រាន ហែរ !  ងនះ ជា រងបៀប ែឹកោំ បទ « Book of Mormon Stories » 

(Children’s Songbook ទំព័រ 118) ៖

1.  ងមើល ងលែ ពីរ ងៅ ងពល ចាប់ងផដើម នន រង្មៀរ ។ ងលែ ងៅ ខារងលើ ្រាប់ អ្នក ពី រងាវាក់ ងៅ ក្ននុរ រងាវាស់ 

នីមួយៗ ឬ ហផ្នក ្ ូរ នន រង្មៀរ ងនះ ។ រង្មៀរ ងនះ មាន បួន រងាវាក់ ងៅ ក្ននុរ រងាវាស់ នីមួយៗ ។

2.  ងលើក នែ អ្នក ង�ើរ ង្ើយ ទប់វា កុំ រារ់ ្បឹរ ខាលាំរ ងពក ងោយ ោក់ ្មាម នែ អ្នក ងកៀកោនា ។

្្រវី នែ អ្នក រុះ មក ង្កាម ។

្្រវី នែ អ្នក មក ងែ្រ ។

្្រវី នែ អ្នកងៅ ស្ដាំ ។

ងលើក នែ អ្នក ង�ើរ ងលើ ។

3.  សូម ងធ្ើ តាម លំោំ ងនះ ្រំ ហែល ស្មាប់ រងាវាស់ នីមួយៗ ងៅ ក្ននុរ រង្មៀរ ងនះ ។

4.  រូរ បន្ត អនុវ្្ត វា ង្ើយ មិន យូរ ប៉ាុោមាន អ្នក នឹរ ង្្ៀម ែលេយួន ជាង្សរ  ងែើម្ី ែឹកោំ រង្មៀរ មួយ 

ស្មាប់ រ្្ី ជួប ជុំ ្កុម ្្រួស្រ !

ឡរឿង និទានសពោះេម្ីរ មរមន
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ដោយ ដជននបីដ�្វើ មា៉ាឌបី

ខាល បាន រត់ ចុោះ ឡៅ ដផ កាណូតយ៉ាង រីក 

រាយ ឡោយ បាន ឡ�ើញ ឪពុក រប្រ់ ោត់ ។ 

ឪពុក រប្រ់ ខាល េឺ ជា អ្ក ឡនស្ទ សតី រានាក់ ឡហើយ 

ជា ឡរឿយៗ  ខាល បាន រត់ ឡៅ រក កាណូត ឡ�ើម្ី ជួប 

នឹង ោត់ ជា ឡរៀង រាល់ ថថងៃ ។

« ឆ្ប់ ឡ�ើង បា៉ា ! » ខាល  បាន ដស្រក ឡៅ ។ 

« ករូន ចង់ បគ្ហាញ ររូបភាព មួយ ដ�ល ករូន េរូរ ឲ្យ បា៉ា ឡៅ 

ថថងៃ ឡនោះ ! »

« អស្ចារ្យ ណា្រ់! » ឪពុក បាន តប ។ « ប៉ុដនតេ 

បា៉ា សតរូវ ចង កាណូត ទុក ្រិន » ។

ខល បាន ឡមើល ឪពុក រប្រ់ ខ្លួន ចង់កាណូត 

ឡៅ នឹង ដផ ជាមួយ ដខសេពួរ ធំ មួយ ឡោយ យក ចិតតេ 

ទុក ោក់ ។ « ឡហតុអ្វី បាន ជា បា៉ា ចាំបាច់ ចង វា តឹង 

ម្៉ឡោះ ? » ខាល  បាន ្រួរខណៈដ�ល ឪពុក កំពុង ចង 

ជា ចំណង ធំ ដខសេពួរ ឡនាោះ ។

ឪពុក បាន ចង្អនុល ឡៅ កាណូត មួយ ឡៅ ឡលើ ឡឆ្រ 

ដ�ល រាន សបឡហាង ធ្នុោះ មួយ ធំ ឡៅ នឹង បាត កាណូត 

ឡនាោះ ។ « កាណូត ឡនាោះ មិន សតរូវ បាន ឡេ ចង ឲ្យ ជាប់ ល្អ 

ឡនាោះ ឡទ ។ កាល ព្យនុោះ ឡលើក មុន ឡនាោះ វា បាន ោច់ របរូត 

ឡហើយ ឡៅ បុក នឹង ថ្ម » ។

ខាល បាន ឡបើក ដភ្ក ធំៗ ។

« ឡតើ ករូន អាច េិត ឡ�ើញ ពី រឡបៀប ដ�ល 

សពោះវរបិត្្រួេ៌ ជួយ ឡយើង ឲ្យ ឡៅ ជាប់ នឹង សទង់  ឡ�ើម្ី 

ឡយើងអាច រាន ្រុវត្ថិភាព ដ�រ ឡទ ? » ឪពុក បាន ្រួរ ។

ពិធីបរិសុទ្ធបព្វជិតភាពនិងកិច្ចការបពះ
�ិហារបរិសុទ្ធបបសិទ្ធិពរដល់បគួស្រខ្ញំ

ការនាំថ្នាក់កុរារមកក្នញងលំមៅដ្ឋាន

« សពោះេម្ីរ ដមនឡទ ? » ខាល បាន 

ទ្រសេន៍ទាយ ។

ឪពុក បាន តបថា « សតឹមសតរូវ ឡហើយ » ។ 

« សទង់ ក៏ បាន សបទាន ឲ្យ ឡយើង នរូវ ពិធី បរិ្រុទ្ធ ថន 

បព្វជិតភាព ផងដ�រ �រូចជា បុណ្យ សជមុជ ទឹក និង 

ពិធី ស្សកាម៉ង់ ។  រា៉ាក់ និង បា៉ា បាន ឡរៀបការ ឡៅ 

ក្នុង សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ ឡ�ើម្ី ឲ្យ សេួស្រ ឡយើង អាច 

រួមរ្រ់ ឡៅ ោនា ជាឡរៀង រហរូត » ។

ខាល បាន ចាប់ ដខសេពួរ ឡហើយ ជួយ ឪពុក ចង 

ជុំ ចុង ឡសកាយ ។ « ឡយើង បាន ចងចំណង �៏ ដណន 

បំផុត ! » ◼

អ្ក និពន្ រស់ ដៅ ក្ញង រ�្ឋ យរូថា�៍ ស.រ.អា. ។ ខា
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ម្ពះ្ ម្ដីរនឈិងបទចមម្មៀង
•  មា៉ាថាយ 18:18

•  « ែ្នុំ រូលរិ្្ត ងមើល ្ពះវិហារ បរិសុទ្ធ »  

ដសៀវដៅ ចដតមៀង របស់ កុមារទំព័រ 95 ។

្ំនឈិតមយាបល់សម្រាប់ការនឈិយាយ
ក្នញងម្្ួស្រ
្្រួស្រ របស់ អ្នក អារ អាន មា៉ាថាយ 18:18 ង្ើយ 

ពិភាកសា ថា ង្ើ វា មាន ន័យ យ៉ារ ណា ហែរ រំងោះ ការ 

មាន អ្ី មួយ « ររ ភាជាប់ ងៅ ស្ថាន សួ្រ៌ » ។ ងោយ ង្បើ 

ហែ្ស មួយហវរ អ្នក អារ បដតូរ ងវណ ោនា ្រួរ ររ ហែ្ស ងោះ ងៅ 

ជា រំណរ ង្ើយ ្រាប់ ពី រងបៀប ហែល ពិធី បរិសុទ្ធ នន 

បព្ជិ្ភាព រាន ្បទានពរ ែល់ ជីវិ្ អ្នក ។

រូរ ងរៀន បហន្ថម អំពី រាវរោ ថានាក់ បឋម សិកសា ក្ននុរ ហែ ងនះ !
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ការមៅជាប់នឹងម្ពះវរបឈិរាសួ្៌
សូម ែក យក ទំព័រ ងនះ ងរញ ង្ើយ បិទ វា នឹរ ្កោស ពណ៌ មួយ សនលេឹក ។ សូម កា្់ ប័ណ្ណ 

ងោះ ងរញ ង្ើយ ោក់ វា ផាកាប់ ងលើ ្ ុ ឬឥែ្ឋ ។ សូម ោក់ ងវណ ោនា ងែើម្ី ងបើក ផាងារ ប័ណ្ណ ពីរ ហែល 

ែូរោនា ។ ងពល នរណា មានាក់ ងបើកផាងារ រាន ប័ណ្ណ ែូរោនា សូម ឲ្យ ោ្់ ្រាប់ ពី រងបៀប ហែល ពិធី 

បរិសុទ្ធ ហែល បងាហាញ  ងៅ ងលើ ប័ណ្ណ ងោះ ជួយ ងយើរ ឲ្យ ងៅជិ្ នឹរ ្ពះវរបិតា សួ្រ៌ ។

បុណ្យ ្ជមុជ ទឹក ងោយ ការពនលេិរ

បុណ្យ ្ជមុជ ទឹក ងោយ ការពនលេិរ

ពិធី បញ្ជាក់

ពិធី បញ្ជាក់

អាោ្៌ពិោ្៌ ក្ននុរ ្ពះវិហារ បរិសុទ្ធ

អាោ្៌ពិោ្៌ ក្ននុរ ្ពះវិហារ បរិសុទ្ធ

ការ្បសិទ្ធ ពរ ទារក

ការ្បសិទ្ធ ពរ ទារក ពិធី ស្្កាម៉ារ់

ពិធី ស្្កាម៉ារ់

ការ ្បសិទ្ធពរ អ្នក ឈឺ

ការ ្បសិទ្ធពរ អ្នក ឈឺ
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ទំព័រ របស់ ងយើរ

ផល�ទូៃិងខា�ទូ�បីអាយុ10ឆ្នាំមកពបីប្រដទសហ្វបីលបីពបីៃជ្្រង្រ្អទូៃប្រុស

ដភាលារះ។ពរួកដ្ចង់ធំដ�ើងម្ៃអាយុប្្រ់បោៃ់ដ�ើម្បីទទរួល្រព្វជិតភាពដហើយ

តចកស្បកាម៉ង់។ពរួកដ្ចូលចិត្្រដបងៀៃអ្ក�នទពបី�ំណឃឹងល្អដហើយពរួកដ្

ដបតៀមខលៃលួៃជ្ដបសចដ�ើម្បី្រដបមើដ្រសកកម្ម។ខា�ទូបាៃបបា្រ់មៃុស្សប្្រ់

ោនាថាោត់បាៃ�ឃឹងពបីពយាការីដៅរស់ដហើយផល�ទូចូលចិត្យកបពរះ្ម្បីរ

មរមៃរ្រស់ោត់ដៅស្លាដហើយអាៃវាជ្មរួយៃឃឹងមិត្ររួមថានាក់រ្រស់ោត់។

ពរួកដ្�ឃឹងថាការអាៃបពរះ្ម្បីររល់នថងៃៃិងការដៅបពរះវិហារដៅនថងៃអាទិត្យជ្

ដរឿងសំខាៃ់។ខា�ទូៃិងផល�ទូដចរះៃិោយភាស្ពបីរោ៉ាងផ្ទាត់—ភាស្

តាហាគា�នុកៃិងភាស្អ៊ី�ទូកាណូ—ដហើយពរួកដ្កំពុងដរៀៃភាស្អង់ដ្លៃស

ដៅឯស្លា។ពរួកដ្ចូលចិត្ដលងបាល់ដបារះជ្មរួយៃឃឹងមិត្រ្រស់ពរួកដ្។

 មាន ន្ងៃ មួយ ងៅ ឯ ស្លា មិ្្ត របស់ ែ្នុំរាន ល្រ ែ្នុំ ឲ្យ និយយ ោក្យ មិន ល្ ងៅ ក្ននុរ ថានាក់ ងរៀន មួយ 
ហែល ោមាន មនុស្ស ។ ងពល ែ្នុំ និយយ ថា ងទ ពួកង្រ រាន រំអន់ ែ្នុំ ង្ើយ រាន ងសើរ រំ អក ឲ្យ ែ្នុំ ។ 
បោទាប់មក ែ្នុំ រាន និយយ ថា យល់ ្ពម ង្ើយ ែ្នុំ រាន និយយ ោក្យ ងោះ ្ ិរៗ ង្ើយ ងលឿន ។ 
រួរ ែ្នុំ មាន ការ ងស្កស្ដាយ រំងោះ អ្ី ហែល ែ្នុំ រាន ងធ្ើ ។ ងៅ យប់ ងោះ  ែ្នុំ រាន អធិស្ឋាន អស់ ពី 
ែួររិ្្ត របស់ ែ្នុំ ង្ើយ រាន ហ្បរិ្្ត រំងោះ ការ និយយ ោក្យ មិន ល្ ។ ែ្នុំ ែឹរ ថា ែ្នុំ អារ ងាក ងៅ 
រក ្ពះវរបិតា សួ្រ៌ ងែើម្ី ែឹរ ពី អ្ី ហែល ្្ឹម្្ូវ ជានិរ្ ង្ើយ ្បសិន ងបើ មាន អ្ី មួយ ែុស ែគែរ ែ្នុំ នឹរ 
និយយ ថា ងទ ងទាះជា មិ្្ត ែ្នុំ ្រាប់ ែ្នុំ ឲ្យ ងធ្ើ វា កដី ។ ែ្នុំ មាន អំណរ ្រុណរំងោះ ការ ហ្បរិ្្ត !

មផ្ឡាអឈិលអាយុ10ឆ្នាំម្បមទសមុឈិកស៊ីកូ

ការខំកាលាយែូចជាម្ពះមយស៊ូវ

ងៅ ឯ ស្លា របស់ ែ្នុំ ងយើរ រាន ងរៀបរំ តាំរ ពី ងែើម ឆ្នាំ ស្មាប់ 
សកម្មភាព ធំ មួយ ងៅ ថា Festidanza ។ែូរ រល់ ឆ្នាំ ហែរ  
វា នឹរ ្្ូវ ងធ្ើ ង�ើរ ងៅ ន្ងៃ ងៅរ៍ ។ លុះន្ងៃ មួយ ោយក របស់ 
ងយើរ រាន ្បកាស ថា វា ្្ូវ ផាលាស់ ងៅ ន្ងៃ អាទិ្្យ វិញ ។  
ែ្នុំ រាន ្រាប់ មាដាយ ែ្នុំ ថា ងៅ ន្ងៃ 
អាទិ្្យ ងៅ ្ពះវិហារ ង្ើយ 
ែ្នុំ រីករយ នឹរ ងោរព ន្ងៃ ឈប់ 
ស្មាក ។

អ៊ីថសយា៉ាសអ័រអាយុ
6ឆ្នាំម្បមទសមប៉រូ

មមរា៉រីស៊ីអាយុ11ឆ្នាំម្បមទសដអលស្ល់វា៉�័រ ពរួកអ្កផ្សព្វផសាយស្សនាមដ្យរា៉ារីកាលារា៉មអអាយុ9
ឆ្នាំម្បមទសមម្បស៊ីល
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កុមា
រ

ដចកចាយជាមួយនឹងលបីអាហូណា

អ្ក អាច ោក់ ឡ្រ្ើ ររូប េំនរូរ ររូបថត ឬ បទពិឡស្ធន៍ រប្រ់ អ្ក  ត្ម អរេិនឡធើរដណត ឡៅ 

liahona.lds.org ឡោយ អរេមីដម៉ល ឡៅកាន់ liahona@ldschurch.org ឡោយ ោក់  

« Our Page » ក្នុង សបអប់ សបធាន បទ ឬ ឡោយ ឡផ្ើ ្រំបុសត ឡៅ អា្រយោឋាន ឡៅ ទំព័រ 3 ។

ការ ោក់ ឡ្រ្ើ នីមួយ សតរូវ រាន ឡ្មោះ ឡពញ រប្រ់ កុរារ ឡភទ និង អាយុ ( 3 ឆ្នាំ �ល់ 11 ឆ្នាំ ) 

រួម ទាំង ឡ្មោះ រប្រ់ ឪពុក ឬ រាដាយ វួ� ឬស្ខា ឡ្រតេក ឬ មណ្ល និង ឡ្រចកី្ អនុញ្ញាត ជា 

ោយលក្ខណ៍ អកសេរ រប្រ់ ឪពុក ឬ រាដាយ ឡ�ើម្ី ឡសបើ ររូបភាព  និង ការ ោក់ ឡ្រ្ើ រប្រ់ កុរារ ( ឡផ្ើ ត្ម 

អរេមីដម៉ល អាច ទទួល យក បាន ) ។ ្ររូម កុំ ឡផ្ើ ររូប េំនរូរ រប្រ់ សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ ។ ការ ោក់ ឡ្រ្ើ អាច នឹង 

សតរូវ ឡធ្វើ ការ ដក ្រសមួល ឡ�ើម្ី ឲ្យ សតរូវ នឹង ទំហំ ឬ ភាព ចបា្រ់ោ្រ់ ។

ែ្នុំ រូលរិ្្ត ហផ្នក របស់ កុមារ ងៅ ក្ននុរ  លបីអា�រូណា ពីង្ោះ 
ែំងណើរ ងរឿរ ទាំរឡាយ រាន ជួយ ែ្នុំ ឲ្យ ងរៀន ពី ្ពះវរបិតា 

សួ្រ៌ ។ ែ្នុំ ហ្រ សុំ មាដាយ របស់ ែ្នុំ ឲ្យ អាន ែំងណើរ ងរឿរ ទាំរ ងោះ 
ឲ្យ ែ្នុំ ស្ដាប់ ។ ែ្នុំ រូល រិ្្ត ហល្រ ផគែនុំ រូប ហល្រ រក ្រក ងរញ ្រូរ 
រូប និរ និទាន ពី ែំងណើរ ងរឿរ ។ ែ្នុំ រូល រិ្្ត ងរៀន ងរឿរ ្ ្មីៗ ងៅ 

ក្ននុរ ថានាក់ កុមារ ។ ែ្នុំ ែឹរ ថា ្ពះវរបិតា សួ្រ៌ ្សឡាញ់ ែ្នុំ  
ង្ើយ ្ទរ់ ក៏ ្សឡាញ់ អ្នក ផរ ហែរ ។ ែ្នុំ ហ្រ ហ្ ពយាយម 

ររចាំ ែល់ ្ទរ់ ង្ើយ ងរើស ផលេតូវ ្្ូវ ។

ចូសលដីនស៊ីអាយុ4ឆ្នាំម្បមទសនដីការា៉ហាគា

ស្ៃ់តយាដហាគាៃិង្រ្អទូៃប្រុសរ្រស់ោត់នជរ៉ូ

ចាប់ តាំរ ពី ែ្នុំ ងៅ ងក្មរ ែ្នុំ ហ្រ ររ់ រាន បព្ជិ្ភាព ងអើរ៉ុន ។ 
ងពល ែ្នុំ មាន បព្ជិ្ភាព ែ្នុំ នឹរ អារ ហរក ស្្កាម៉ារ់ ង្ើយ 
ទាវារ នន ្ពះវិហារ បរិសុទ្ធ នឹរ ងបើក ស្មាប់ ែ្នុំ ។ វា ជា ឯកសិទ្ធិ 
មួយ ែ៏ អស្ចរ្យ  ងែើម្ី កាលាយ ជា សមាជិក នន ស្សោរ្ក ហែល 
រាន ស្ដារ ង�ើរ វិញ ងនះ ង្ើយ ែ្នុំ ែឹរ ថា  ែំណឹរ ល្ ពិ្ ។ 
មិន យូរ ប៉ាុោមាន ែ្នុំ នឹរ ងរញ ពី ថានាក់ កុមារ ជា កហនលេរ ហែល ែ្នុំ 
រាន ងរៀន យ៉ារ ង្រើន ង្ើយ រូល រួម នឹរ ទ័ព កងមាលាះ ក្ននុរ ថានាក់ 
យុវជន ។

ស្ន់តយាមហាគាភដីអាយុ11ឆ្នាំម្បមទសមអកាវាទ័រ

« ង្ើយ មាន ្ ួ អរគែ មួយ រាន ងលរ មក 
ឯ ែ្នុំ ោក់ រ៉ូប ពណ៌-ស អស្ចរ្យ ហែល ែ្នុំ ពុំ 
ធាលាប់ ងេើញ ពុំ ធាលាប់ ងេើញ ពី មុន មក ។ 

ោ្់ ង្មាះ មរ៉ូនណ » ។ ( សូម ងមើល 
យ៉ាូហសប ស្ម៊ីធ—្បវ្្តិ 1:30–33 )។

មអរីកមអជអាយុ9ឆ្នាំម្បមទសមុឈិកស៊ីកូ

បទពិងស្ធន៍ ែ៏ ល្ បំផុ្ ក្ននុរ ជីវិ្ ែ្នុំ ្រឺ ជា ន្ងៃ ហែល ែ្នុំ រាន ្ជមុជ 

ទឹក ។ មាដាយ ែ្នុំ រាន បង្រៀន ែ្នុំ ថា ងពល ែ្នុំ រាន ្ជមុជ ទឹក ែ្នុំ 

នឹរ មាន ទំនួល ែុស ្្ូវ នូវ រល់ ទងរ្ើ របស់ ែ្នុំ ។ ន្ងៃ ងោះ រាន 

មក ែល់ ង្ើយ ឪពុក ែ្នុំ និរ ែ្នុំ រាន ងសលេៀក សំងលៀក បំោក់ 

ពណ៌-ស ទាំរ ពីរ ោក់ ។ ែ្នុំ រាន ភ័យ ប៉ាុហន្ត ងពល ែ្នុំ រាន កាន់ 

នែ ឪពុក ែ្នុំ ងែើរ រូល ងៅ ក្ននុរ អារ ទឹក ែ្នុំ រាន ែឹរ ថា អ្ីៗ ្្រប់ 

យ៉ារ នឹរ ពុំ មាន បញ្ហា ងោះ ងទ ។ ងពល ឪពុក ែ្នុំ ងោល នូវ 

ការអធិស្ឋាន ស្មាប់ បុណ្យ ្ជមុជ ទឹក ង្ើយ រាន ពនលេិរ ែ្នុំ 

រូល ងៅ ក្ននុរ ទឹក ែ្នុំ មាន អារម្មណ៍ ល្ ងៅ ក្ននុរ រិ្្ត ែ្នុំ ហែល មិន 

អារ ពន្យល់ រាន ។ បោទាប់ មក  ែ្នុំ ្្ូវ រាន បញ្ជាក់ ង្ើយ 

រាន ្ប្រល់ ឲ្យ នូវ អំងណាយ ទាន ្ពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។  

ែ្នុំ មាន រិ្្ត រីករយ ជា ខាលាំរ ហែល ែ្នុំ រាន ្ជមុជ ទឹក ។ ែូរជា 

្ពះងយស៊ូវ្្រីស្ រាន បងាហាញ ្រំរូ ែល់ ែ្នុំ ហែរ ែ្នុំ កំពុរ តាំរ ជា 

្រំរូ ែល់ ប្តូន ្បុស របស់ ែ្នុំ ។ ែ្នុំ ែឹរ ថា ្ពះងយស៊ូវ្្រីស្ មាន 

្ពះជន្ម រស់ ង្ើយ ្សឡាញ់ ងយើរ ។

រីឆ្ែមអជអាយុ8ឆ្នាំម្បមទសកាវាមតរា៉ាឡា

រា៉ារីមណឡាប៊ីអាយុ7ឆ្នាំម្បមទសអាហសេង់ទដីន

អាហាគាស្ទដីណាប៊ីអាយុ10ឆ្នាំម្បមទសអាហសេង់ទដីន
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គំនិតអស្ចារ្យរបស់វ�ៀល
សម្រាប់កុរារតូចៗ

មដ្យេដីននហ្គដីនមវ

ហផ្ក ងៅ ងលើ ែំងណើរ ងរឿរ ពិ្ មួយ

វ�ៀល ចង់ បាន ររូបភាព សពោះវិហារ 
បរិ្រុទ្ធ មួយ ។ ោត់ ចង់ ោក់ 

ត្ំង វា ឡៅ ក្នុង បន្ប់ ោត់ ។ ោត់ 
ធាលាប់ ឮ ពយាការី ដថ្ង ថា វា ជា ឡរឿង 
មួយ ល្អ ្រសរាប់ មនុ្រសេ សេប់ ោនា 
ឡ�ើម្ី រាន ររូបភាព ឡនោះ មួយ ។

« រា៉ាក់ ឡតើ រា៉ាក់ បាន រក 
ររូបភាព សពោះ វិហារ បរិ្រុទ្ធ 
មួយ ឲ្យ ករូន បាន ឡហើយ 
ឬ ឡៅ ?» ឡវៀល បាន 
្រួរ ។

រា៉ាក់ បាន តប ថា 
« ឡៅ ឡទ » ។ ោត់ 
ជាប់ រវល់ ឡមើល ដថទាំ 
ករូន ខ្ចី ។

ឡវៀល បាន តប ថា « មិន អី 
ឡទ » ។

ឡវៀល ស្រឡាញ់ សពោះវិហារ 
បរិ្រុទ្ធ ។ ោត់ បាន�ឹង ថា វា ជា 
កដន្ង ពិឡ្រ្រ មួយ ដ�ល សកុម សេួស្រ 
សតរូវ បាន ផសារ ភាជាប់ នឹង ោនា ។

ឡវៀល រាន អារម្មណ៍ ឡស្កឡៅ 
បនតេិច ។ រា៉ាក់ រវល់ ឡពក ។ ឡតើ ោត់ អាច 

បាន ររូបភាព សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ មួយ ត្ម 
រឡបៀប ណា ?

បនាទាប់ មក ឡវៀល រាន េំនិត 
អស្ចារ្យ មួយ ។ ោត់ មិន ចាំបាច់ 
រង់ចាំ រា៉ាក់ ឡទ !

ឡវៀល បាន រត់ ឡៅរក ឡ្ម ថ� ពណ៌ 
រប្រ់ ោត់ និង សកោ្រ មួយ ចំនួន ។ 

រួច ោត់ បាន អង្គនុយ ចុោះ ឡៅ នឹង តុ 
ោត់ ឡហើយ ចាប់ ឡផ្ើម េរូរ ។

បនាទាប់ មួយ ្រន្នុោះ ធំ 
មក ឡវៀល បាន ោក់ ឡ្ម 
ថ� ពណ៌ ោត់ ចុោះ ។ ោត់ 
បាន រត់ ចរូល ឡៅ ក្នុង ផ្ោះ 

បាយ ឡហើយ កាន់ ររូបភាព 
ោត់ បគ្ហាញ �ល់ រាដាយ ។

រា៉ាក់ បាន ឡោល ថា « សពោះវិហារ 
បរិ្រុទ្ធ មួយ ឡនោះស្រ្រ់ ស្អាត ខាលាំង 

ណា្រ់ » ។
ឡវៀោលាម បាន តប ថា « ចរូរ ឡយើង ព្យលួរវា 

ឡៅ ក្នុង បន្ប់ រប្រ់ ករូន » ។
« ឡនាោះ ជា ឡយបល់ ល្អ ណា្រ់! » 

រា៉ាក់ បាន តប ។ ◼
អ្កនិេន្ធរស់ពៅក្នុងរែ្ឋអារីសសេូណាស.រ.អា.។
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លុះម្រាជួបមទៀត
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អំណារ នន ោក្យ 
ដៅ ដពល ដ�ល
មដ្យមខលដីល្វដីសអ៊ុយរា៉រី

ជំ
ងឺ រប្រ់ ស្វាមី ខ្នុំ បាន ឡកើត ឡ�ើង ឡោយ មិន បាន រំពឹង ទុក ។ ឡៅ 

សពឹក មួយ  ឡពល ោត់ កំពុង កាត់ ឡៅម ឡៅ មុខ ផ្ោះ បនាទាប់ មក  

សស្ប់ដត ោត់ បាន ធាលាក់ ខ្លួន �ឺ ឡោយ ពុំ�ឹងពី ។ លុោះ ថថងៃ បនាទាប់ 

ឡទៀត ោត់ សតរូវ បាន ឡេ ោក់ខ្យល់ អុក្ររេមីដ្រន ឲ្យ ។ ឡពល ឡយើង 

ផ្លា្រ់ពី បន្ប់ ្រឡ្គ្រោះ បនាទាន់ ឡៅ បន្ប់ វោះ កាត់ រាន ឡវជ្បណ្ិត រានាក់ 

បាន និយយ ោក្យ ថា ទ្បសិនពបើ ពួកឡេ នឹង រាន លទ្ធភាព ជួយ 

្រឡ្គ្រោះ ោត់ ។

ឡោយ ស្រ ជំងឺ ោត់ ជា ជំមងៃឺ កសម រាន ោត់ រាន ឱកា្រ 

តិចតួចនឹង ្រង្ឹម ថា បាន រ្រ់ ។ ខ្នុំ មិន ចង់ ឡជឿ ថា វា កាលាយ ឡៅ 

ជាឡរឿង ដបបឡនោះឡទ ។ ខ្នុំ រានអារម្មណ៍ឡោរឡពញ ឡោយ ភាព 

អ្រ់្រង្ឹម ។

ជា ្រំណាង ល្អ ដផ្ បាន ឆ្ង ផុត ការ វោះ កាត់ �ំបរូង រប្រ់ 

ោត់ ឡោយ ឡជាេជ័យ ឡហើយ បាន បញ្លូន ឡៅ បន្ប់ ដថទាំ អ្ក 

ជំងឺ ( អាយ.្ររេមី.យរូ ) ។ ឡៅ រាន ការ ស្កល្ង ឡសចើន ឡទៀត 

ឡៅ អនាេត ប៉ុដនតេ ឱកា្រ រប្រ់ ោត់ បាន សបឡ្រើរ ឡ�ើង  កាល 

ឡពលឡវោឡចញ ដត កន្ង ផុតឡៅ ។ េិោនុប្ោឋាយិកា �ំបរូង បាន 

និយយ សបាប់ ខ្នុំ ឡៅ សពឹក បនាទាប់ ពី ការ វោះកាត់ �ំបរូង ឡនាោះ ។ ោត់ 

បាន និយយ ថា ពៅពេលតែល ភា ឆ្ង ផុត ជំហាន បនាទាប់ ថន ការ 

ពយាបាល ។ ខ្នុំ បាន �ប់ សទឹង មួយ ដភ្ត ជាមួយ នឹង ឥទ្ធិពល ថន 

ោក្យ ឡនាោះ ។ វា រាន ឡ្រចក្ី ្រង្ឹម យ៉ាង ឡសចើន ឡៅ ក្នុង ោក្យ ថា 

ពៅពេលតែល ជាង ោក្យ ទ្បសិនពបើ—វា បាន រាន ទំនាក់ទំនង 

នរូវ ទំនុកចិតតេ និង ការ រំពឹង ទុក ។ ខ្នុំ បាន អរេុណ ោត់ ចំឡោោះ 

ការ ឡសជើ្រឡរើ្រ ោក្យ ឡនាោះ ឡហើយ ោត់ បាន ញញឹម ឡោយ ទទួល 

យក ។

ដផ្ បាន ទទួល ការសប្រិទ្ធ ពរ ឡោយ បព្វជិតភាព ជាឡសចើន 

ដ�ល បាន ផ្ល់ នរូវ ការ ឡលើក ទឹក ចិតតេ យ៉ាង អស្ចារ្យ ។ ឡយើង បាន 

�ឹង ឡ�ើម្ី រក ឡមើល នរូវ សពោះហ្រ្ រប្រ់ សពោះអរាចា្រ់ ឡៅ ក្នុង ជីវិត 

ឡយើង ឡោយស្រ សពោះឡចស្ដា រប្រ់ សទង់ ពុំ ដមន ជា បញ្ហា ថន ោក្យ ថា 

ទ្បសិនពបើ ប៉ុដនតេ ជា ោក្យ ថា ពៅពេលតែលវិញ។ សេប់ ឡពល ដ�ល 

្រុខភាព រប្រ់ ដផ្ បាន ស្រុត ចុោះ យ៉ាង ខាលាំង ខ្នុំ បាន រំឭក ោត់ ពី កា 

សប្រិទ្ធ ពរ ឡហើយ ថា ឡយើង សតរូវ បគ្ហាញ ឡ្រចក្ី ជំឡនឿ រប្រ់ ឡយើង ឡលើ 

សពោះអរាចា្រ់ ។ ឡនោះ ជា �ំឡណើរ មួយ �៏ ពិ្រិ�្ឋ ឡហើយ ថថងៃ នីមួយៗ េឺ ជា 

អំឡណាយ ទាន ។

ឡ្រចក្ី ្រង្ឹម ថន ោក្យ ថា ពៅពេលតែល បាន ឡធ្វើ ឲ្យ ឡយើង 

បនតេ រាន េំនិត វិជ្រាន ។ ប៉ុដនតេ រយៈឡពល 18 ថថងៃ ឡៅ ក្នុង �ំឡណើរ 

ឡនាោះ រាន ឡរឿង �៏ អាសកក់ បាន ឡកើត ឡ�ើង ។ ឡៅ ក្នុងការ វោះកាត់ 

ឡលើក ទី សបាំពីរ ឡវជ្បណ្ិត រប្រ់ ោត់ បាន ត្ំងចិតតេ ថា ជំងឺ ឡនោះបាន 

រីករាល ោល ខាលាំង ។ សកុម សេរូឡពទ្យ បគ្ហាញ ការ ឡស្កស្ដាយរប្រ់ 

ពួកឡេ ឡៅឡពល ពួកឡេ បាន សបាប់ ខ្នុំ ថា ដផ្ នឹង រ្រ់ មិន ផុត ពី យប់ 

ឡនោះឡទ ។

ខ្នុំ អាច ឡៅ ជាមួយ នឹង ថ�េរូ អ្រ់ កល្ ជានិច្ច រប្រ់ ខ្នុំ បាន  

ខណៈ ដ�ល ោត់ ដចក ឋាន ឡៅ ភព រាខាង ឡទៀត ។ ឡយើង រាន ពរ 

ឡោយ រាន ករូន ដត រានាក់ ពី សបពន្ធ ឡ�ើម ោត់ ដ�ល ោត់ បាន ទរូរ្រ័ព្ 

មក ឡ�ើម្ី ្រដម្ង ឡ្រចកី្ ស្រឡាញ់ ដ�ល ោត់ រាន ចំឡោោះ ឪពុក 

ខ្លួន ។ ដផ្ បាន ដចកឋាន ឡៅ ឡោយ ្រុខស្នតេ ។

ឡសចើន ្របាដាហ៍ ឡសកាយ មក ឡៅ ឯ ផ្លូរ រប្រ់ ោត់ ោក្យ ថន ការ 

លួងឡោម ចិតតេ បាន ឡកើត ឡចញ ពីម៉រូស្យ 2:41 ៖ « អ្ក រាល់ 

ោនា [ េួរ ] េិត ពិចារណា អំពី ស្ថានភាព �៏ រាន ពរ និង រីករាយ 

ថន អ្រ់ អ្ក ណា ដ�ល កាន់ ត្ម សពោះបញ្ញតតេិ ទាំងឡាយ ថន សពោះ ។ 

ត្ិត ឡមើលចុោះ. . .ពបើសិនជា ពួក ឡេ រកសា ការ ឡស្មោះសតង់ �រាប �ល់ 

ចុង បំផុត ឡនាោះ ពួកឡេ នឹង សតរូវ បាន ទទួល ឡៅ ស្ថាន ្រួេ៌ ឡ�ើម្ី ឲ្យ 

ពួកឡេ អាច រ្រ់ ឡៅ ជាមួយ នឹងសពោះ ក្នុង ស្ថានភាព ្រុភមង្គល �៏ មិន 

ឡចោះ ចប់ មិន ឡចោះ ឡហើយ » ( ការ េរូ្រ បញ្ជាក់ បាន បដន្ថម ) ។

ដផ្  និង ខ្នុំ ដតង ចង់ ឲ្យ ោក្យ  ទ្បសិនពបើ ឡៅ ក្នុង បទេម្ីរ ឡនាោះ 

នឹង កាលាយ ឡៅជា ពៅពេលតែល ្រសរាប់ ឡយើង ។ ឡយើង បាន �ឹង 

ថា ត្មរយៈការ បនតេ ត្ំងចិតតេ ចំឡោោះ ឡ្រចក្ី ្រញ្ញា រប្រ់ ឡយើង 

ឡនាោះ ឡយើង នឹង បាន រួម រ្រ់ នឹង ោនា វិញ—វា ជា ្រំណួរ ដត មួយ េត់ េឺ 

ថា  ពៅពេលណា។ ឡយើង ទុកចិតតេ ឡលើ ដផនការ ថន សកុម សេួស្រ អ្រ់ 

កល្ ជានិច្ច  និង ជីវិត �៏ ឡៅ អ្រ់ កល្ ជានិច្ច រប្រ់ សពោះអរាចា្រ់ ។ 

វា ជា អំណាច ថន ោក្យ ថា ពៅពេលតែល  ឡធ្វើ ឲ្យ ឡយើង បនតេ ឡ�ើរឡឆ្ពាោះ 

ឡៅ មុខ ។ ◼

អ្កនិេន្ធរស់ពៅក្នុងកូឡនុុំប៊ីអង់ពគ្សទ្បពទសកាណាោ

ពយើងបានែឹងនិងរក

ពមើលទ្េរះ�ស្របស់

ទ្េរះអ៉ចាស់ពៅក្នុង

ជីវិែពយើងពោយស្រ

ទ្េរះពចស្ដារបស់ទ្ទង់េុុំ

តមនជាបញ្ហាននពាក្យថា

សប្រិនឡបើ ឡនាោះ ឡទប៉ុតន្ត

ជាពាក្យថាឡៅ ឡពល 

ដ�លវិញ។
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ហ្គរដុន ប៊ី ហុីងគ្ី
ហ្គរដុន ប៊ី ហុីងគ្ ីបាន ធំ ឡ�ើង ឡោយ ស្រឡាញ់ បរិស្ថាន ធម្មជាតិ ។ ឡ�ើម ឡ�ើ ឡ្មោះ វ៉លណត់ មួយ  ដ�ល ឡោក 

បាន ោំ កាល ពី ឡក្មង សតរូវ បាន ឡេ ឡសបើ ឡ�ើម្ី ្រង់ ឡវទិកា ្រសរាប់ មជ្ឈមណ្ឌល សន្និសីទ ។ ជាឡរឿយៗ ហ្គរ�ុន បាន ឡសបៀប 

ឡធៀប ឡ្រចក្ី ស្រឡាញ់ រប្រ់ សពោះអង្គ ្រឡ្គ្រោះ ឡៅ នឹង ផ្កាយ នាំ ផ្លូវ ជា ផ្កាយ មួយ ដ�ល ឡោក បាន ឡរៀន ស្រល់ កាល ពី 

ឡក្មង ។ ឡោក បាន ធ្វើ ដំធណើរ ឡសចើន ជាង 3.2 ោន  េ.ម. កាល ឡោក បឡសមើ ឡៅ ក្នុង ស្្រនាចសក ។ ផ្កាយ រណប 

បាន បញ្លូន ទីបនាទាល់ រប្រ់ ឡោក ឡៅ ជុំ វិញ ស្កល ឡោក ។ សពោះវិហារ បរិ្រុទ្ធ ឡសចើន ជាង 70 កដន្ង សតរូវ បាន ឧទ្ិ្រ ឆ្ង 

កាល ឡោក ជា សបធាន រួម ទាំង ការ ្រង់ ឡ�ើង វិញ នរូវ ព្រះវិហារ បរិសុទ្ធ ធៅវូ អនិលលីធោយ  ផង ដ�រ ។



ក៏មាននៅក្នុងច្បាប់ននះផងដែរ
សម្រាប់យុវមជ្ឈិមវ័យ

សម្រាប់យុវវ័យ

សម្រាប់កុរារ

ទំព័រ  
42

ទំព័រ 
52

ទំព័រ 
78

នែើរតាមផ្លូវនន

សុភមង្គល
ប៊ីស្សព ហ្គែរ៉ល កូសហស បង្រៀន ពី ងោលការណ៍ បី យ៉ារ ហែល នឹរ 

ជួយ អ្នក ឲ្យ ្្រប់្្ររ សុភមរគែល របស់ អ្នក មិន ថា អ្នក មាន ស្ថានភាព 

ហបបណា ងោះ ងទ ។

ចុះប�ើខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍

ខ្មួលខ្មាញ់បៅក្ញងទ្រូងវិញ?
កុំ ្រារម្ភ ង�ើយ ។ មាន វិធី ជាង្រើន ងែើម្ី ទទួល 

អារម្មណ៍ ពី ្ពះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ ។

គំនិតអស្ចារ្យ
របស់វ�ៀល
្្ូវការ រូបភាព ្ពះវិហារ បរិសុទ្ធ មួយ ងែើម្ី ព្យយួរ 

ងៅ ក្ននុរ ផ្ះ របស់ អ្នក ហមនងទ ?
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