
សាសនាចក្រ� នៃ� ក្រ�ះយេ�សូ�វ ក្រ�ីសទ នៃ� �ួ� បរិិសុទ្ធធ នៃ�ៃចុងយេក្រ�� • ខែខ មិិ�ុនា ឆ្នាំំ� ២០២០

 ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍ ៍
ដែ�ល ព្រឹ�ប់់ ឲ្យយ �ឹង 

នៃន ឆ្នាំំំ ១៨២៩   

ទឹំពី័រ ១២

នៅតឹើ ក្តិូន របស់់ ខ្ញុំំ�ំ ដែ�លី ពីិការ នៅប្រាតឹៀម្ម ខ្ញុំួ�ន រួចិរាលី់

នៅ�ើម្មែី ទឹទឹួលី បុណ៍យប្រាជួម្មុជួទឹឹក្តិ នៅ�ើយ ឬ នៅ�   ? 

ទឹំពី័រ ១៨

ការប្រាបតឹិក្តិម្មម ចិំណ៍ី អាហារ   ៖ ការនៅ�ើើ ឲ្យយ

ប្រាពីះវិហារ ជា ក្តិដែនួង ដែ�លី កាន់ដែតឹ មាន ស់ុវតឹិិភាពី  

ទឹំពី័រ ២២

ប្រាតឹូវ�ន ក្តិំណ៍តឹ់ នៅ�យ ស់ម្មតឹិភាពី  

ម្មិនដែម្មន នៅ�យ ពីិការភាពី នៅទឹ  

ទឹំពី័រ ២៨



សាសនាចក្រ�

យេ�ទ្ធីយេ�ះ

ទ្ធីក្របជុំុ�ជុំ� អូ��ខែ��  

 រ�ឋ ដែផ្គូនស់ីលីនៅវញ៉ាា ស់.រ.អា. 
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ទ្ធីក្របជុំុ�ជុំ� អូ��ខែ��  

 រ�ឋ ដែផ្គូនស់ីលីនៅវញ៉ាា ស់.រ.អា. 

 សូូម ចៅរីៀន បន្ថែនែម ចៅ�ៀត អំំពីី ប្របវតិ� សាសូនាចប្រកូ ចៅ� ចៅ�ហ�ំពី័រី  
   history   .ChurchofJesusChrist   .org   ។  

ផ្ទះះ� ចៅ�ឯ �ីតាំំង នៃន ការីសាារី បពីវជិ�តភាពី ចៅ�ើងវិញ ចៅន� �ឺជា ការីសាងសូង់

ចៅ�ើងវិញ នូវ ផ្ទះះ� រីបសូ់ យុូូន្ថែសូប ន�ង អំ�មម៉ាា ចៅ�កូុ�ង ភូូម� ហាមូូនី ន្ថែ�ល ឥ�ូវ ចៅន�

សាាល់ ថា ជា �ីប្របជិុំជិន អំូកូន្ថែលន   ។

យុូូហាន បា�ីសូះ ប្រប�ល់ បពីវជិ�តភាពី ចៅអំើរីុុន មកូ ឲ្យយ

យុូូន្ថែសូប សូ��ីធ ន�ង អំូលីចៅវើរី ចៅ�ចៅ�ើរីី   ។ ចៅប្រកាយុមកូ 

ចៅពីប្រតុសូ យ៉ាាកូុប ន�ង យុូូហាន ប្រប�ល់ បពីវជិ�តភាពី

ម�ល�ីសូាន្ថែ�កូ �ល់ ពីួកូចៅ�កូ   ។

បូជិនីយុដ្ឋាាន �ុកូ ជា ការីចៅ�រីពី �ល់ ការីសាារី ចៅ�ើងវិញ

នៃន បពីវជិ�តភាពី ប្រតូវបាន សាងសូង់ ចៅ� �ីតាំំង ចៅន�   ។

ប្របធាន រី័សូុល អំ�ម ណិ�លសូុន ឧ�ះ�សូ ឆ្លលង �ីតាំំង

នៃន ការីសាារី បពីវជិ�តភាពី ចៅ�ើងវិញ   ។
ឆ្នាំំ� ២០១៥

ឆ្នាំំ� ១៩៦០

ឆ្នាំំ� ១៨២៩

អំ�មម៉ាា ចៅហល (   ចៅប្រកាយុមកូ ចៅរីៀបការី ជាមួយុ

យុូូន្ថែសូប សូ��ីធ   ) បាន ចៅកូើត ចៅ�កូុ�ង ភូូម� ហាមូូនី   ។
ឆ្នាំំ� ១៨០៤

វិវរីណិៈ ប្រតូវបាន ��ួល ចៅ�កូុ�ង ភូូម�

ហាមូូនី រី�ឋ ន្ថែផ្ទះនសូីលចៅវញ៉ាា ន្ថែ�ល ម៉ាន

បញ្ចូូូល ចៅ�កូុ�ង ប្រពី��មីីរី ចៅ�លល�ិ� 

ន�ង ចៅសូចកូីី សូញ្ញាា   ។

 ១៥

ភា�រីយុ នៃន ប្រពី��មីីរី មរីមន ប្រតូវបាន

បកូន្ថែប្រប ចៅ�កូុ�ង ផ្ទះះ� រីបសូ់ យុូូន្ថែសូប 

ន�ង អំ�មម៉ាា   ។

�ី�ូន្ថែមូប្រត ពីី �ីតាំំង នៃន ការីសាារី

បពីវជិ�តភាពី ចៅ�ើងវិញ ចៅ� ប្រពី�វិហារី

បរីិសូុ�ិ បាាលនៃមូរ៉ាូ នូវ ចៅយ៉ាាកូ   ។

 ប្រ�ហែ�ល 
៧០

២៦០

វួ� ន�ង សាខា ទាំំងឡាយុ រីួមទាំំង សាខា 

សូុសូ�វីហាណា ចៅ�កូុ�ង ចៅសូិកូ ចៅប្រសូេនថុុន 

ន្ថែផ្ទះនសូីលចៅវញ៉ាា   ។

១០



1 លីីអាហូូណា

 ការស់នៅប្រាម្មចិ ចិិតឹត នៅលីើ បុណ៍យ ប្រាជួម្មុជួ ទឹឹក្តិ 

     ថុ�ីៗ ចៅន� សាាមី ខ្ញុំំ�ំ ន�ង ខ្ញុំំ�ំ ពីាយ៉ាម ចៅធវើ ការីសូចៅប្រមច ច�តិ ថា ចៅបើ

កូូនប្របុសូ អាយុុ ប្របាំពីីរី ឆ្នាំំំ រីបសូ់ ចៅយុើង បាន ចៅប្រតៀម ខ្ញុំល�ន ចៅ�ើមីី

��ួល បុណិយ ប្រជិមុជិ �ឹកូ ចៅហើយុ ឬ ចៅ�   ។ �ត់ ម៉ាន ជិំងឺ អំធីហឹឹម 

�ូចៅចុ� ចៅយុើង ម�ន ប្របាកូ� ថា ចៅបើ �ត់ យុល់ ប្រ�ប់ប្រ�ន់ ចៅ�ើមីី ��ួល

ខ្ញុំុសូប្រតូវ ចៅលើ ការីសូចៅប្រមច ច�តិ ចៅន� ឬ ចៅ�   ។ ចៅ� �ំពី័រី ១៨ អំុកូ អាច

អាន អំំពីី  ចៅរីឿង ជា ចៅប្រចើន ន្ថែ�ល ចៅយុើង បាន ពី�ចារីណា ចៅពីលន្ថែ�ល

ចៅយុើង បាន ពីាយ៉ាម ចៅ�ើមីី ចៅធវើ ការីសូចៅប្រមច ច�តិ �៏ ប្រតឹមប្រតូវ   ។

  កូុ�ង នាម ជា អំុកូ ជិំនាញ ខាង ន្ថែផ្ទះុកូពី�ការីភាពី ប្របចាំ

សាសូនាចប្រកូ ខ្ញុំំ�ំ �ឹង ថា ម៉ាន មនុសូឹ ពី�ការី �៏ លអៗ ជា ចៅប្រចើន ន្ថែ�ល

ម៉ាន បំណិង ប្របាថាំ ចង់ ម៉ាន អារីម�ណិ៍ ថា ប្រតូវចៅ� រ៉ាប់បញ្ចូូូល កូុ�ង

ចំចៅណាម សូម៉ាជិ�កូ ចៅ�ឯ ប្រពី�វិហារី   ។ ចំចៅ�� បងបអូន ប្របុសូប្រសូី

ប្រ�ប់រីូបរីបសូ់ ចៅយុើង ន្ថែ�ល ម៉ាន ពី�ការីភាពី ចៅទាំ� ជា ពី�ការីភាពី អំវី

កូ៏ ចៅដ្ឋាយុ ន�ង ចំចៅ�� ប្រ�ួសារី រីបសូ់ ពីួកូ�ត់ ចៅយុើង សូូម ន�យ៉ាយុ

ថា   ៖ ចៅយុើង ប្រសូឡាញ់ បងបអូន ចៅយុើង ប្រតូវការី បងបអូន ចៅហើយុ

ចៅយុើង ចង់ ចៅរីៀន ពីី រីចៅបៀប ចៅ�ើមីី បចៅប្រមើ បងបអូន ឲ្យយ បាន កាន់ន្ថែត

ប្របចៅសូើរី ចៅ�ើង   ។

  អំតែប� មួយុ ចំនួន ចៅ�កូុ�ង ចាប់ ចៅន� ជិួយុ ចៅយុើង ឲ្យយ យុល់ ពីី

ពី�ការីភាពី ន�ង រីចៅបៀប ន្ថែ�ល ចៅយុើង អាច បចៅងេើន ការីរ៉ាប់បញ្ចូូូល ឲ្យយ

កាន់ន្ថែត ប្របចៅសូើរី ចៅ�ើង ចៅ�កូុ�ង វួ� ន�ង សូហ�មន៍ រីបសូ់ ចៅយុើង   ៖

    •   �ំពី័រី ២៨   ៖ ន្ថែអំលចៅ�ើរី បូូល បី� ន្ថែផ្ទះបចៅភូើរី នៃន ពីួកូ

ច�តសូ�ប នាកូ់ ន�ង ភូរីិយ៉ា ចៅ�កូ ន្ថែមូលីសូា ន្ថែ�ល

ម៉ាន កូូន ម៉ាំកូ់ ម៉ាន ពី�ការីភាពី ផ្ទះីល់ នូវ កូីីសូងឹឹម ន�ង

ការីចៅលើកូ �ឹកូច�តិ �ល់ ចៅយុើង ន្ថែ�ល ជា ឪពីុកូ ម៉ាាយុ

ទាំំងឡាយុ   ។

    •    �ំពី័រី ២១   ៖ ចៅ� ចុង បញ្ចូូប់ នៃន អំតែប� រីបសូ់ ខ្ញុំំ�ំ 

 បងបអូន  អាច ន្ថែសូវងរីកូ �ំន�ត នានា ពីី រីចៅបៀប ចៅ�ើមីី

សូប្រមប សូប្រមួល ចៅមចៅរីៀន ចៅ� ប្រពី�វិហារី ន�ង ការីចៅ�

បចៅប្រមើ ឲ្យយ កាន់ន្ថែត ប្របចៅសូើរី សូប្រម៉ាប់ សូម៉ាជិ�កូ ន្ថែ�ល ម៉ាន

ពី�ការីភាពី   ។

    •    �ំពី័រី ខ្ញុំ១៦   ៖ ឪពីុកូ ម៉ាាយុ អាច ចៅប្របើប្របាសូ់ ចៅរីឿង ចៅន�

ចៅ�កូុ�ង ប្រិបិយុមិតត  ចៅ�ើមីី ជិួយុ កូូនៗ រីបសូ់ ពីួកូចៅ� ចៅ�ើញ

ពីី �ំរីូ មួយុ នៃន ការីចៅធវើ ជាម�តិ �ល់ នរីណា ម៉ាំកូ់ ន្ថែ�ល

ម៉ាន ពី�ការីភាពី   ។

    កាល ន្ថែ�ល អំុកូ អាន ចាប់ ចៅន� សូូម ចាំ ថា «   តនៃមល នៃន

ប្រពីលឹង ទាំំង ឡាយុ �ឺ មហ�ម៉ា ណាសូ់ ចំចៅ�� ប្រពី�ចៅនប្រត នៃន ប្រពី�   » 

(    ចៅ�លល�ិ� ន�ង ចៅសូចកូីី សូញ្ញាា ១៨:១០    )   ។ ចៅយុើង អាច ជិួយុ

បចៅងេើត ឲ្យយ ម៉ាន បរីិយ៉ាកាសូ កូុ�ង ចៅ�ហដ្ឋាាន ន�ង សាសូនាចប្រកូ

ន្ថែ�ល ចៅ�រីចៅពីញ ចៅដ្ឋាយុ កូីីប្រសូឡាញ់ ន�ង ការីសាាម�មន៍ ចៅ�ើមីី

ឲ្យយ មនុសូឹ ទាំំងអំសូ់ ណា ន្ថែ�ល ចង់ មកូ ចៅហើយុ ន្ថែប្របកាាយុ �ូច ជា

ប្រពី�ចៅយុសូីូវ ម៉ាន ឱកាសូ ន្ថែបប ចៅនា�   ។

  ចៅដ្ឋាយុ កូិី ប្រសូឡាញ់

  ខាធី ន្ថែអំ�ណា សូះី�

  នាយុកូដ្ឋាាន បពីវជិ�តភាពី ន�ង ប្រ�ួសារី អំុកូ ជិំនាញ ន្ថែផ្ទះុកូ

ពី�ការីភាពី 

 ការងារ បនៅប្រាម្មើ តាម្មរយៈ

ការប្រាបជួុំ សាប្រាកាម្ម៉ង់

   ៨

 ការប្រាគប់ប្រាគង ការប្រាបតឹិក្តិម្មម ចិំណ៍ី

អាហារ នៅ� ប្រាពីះវិហារ

  ល្បីហ្សាា ស្វែអន ថមសូុន

    ២២ ម្មនុស់ស ដែ�លី មាន តឹប្រាម្មូវការ

ពីិនៅស់ស់ នៅម្មនៅរៀន ពីិនៅស់ស់

  ស្វែអល្បសោ�ើរ បូូល្ប បី� ស្វែ�បសោ�ើរ 

និង ស្វែមូល្បីសូា ធី ស្វែ�បសោ�ើរ

   ២៨

 តឹួនាទឹី �៏ ស់ំខាន់ របស់់ បពីើជួិតឹភាពី ក្តិុ�ង

ការ សាារ នៅ�ើង វិញ

  ស្វែអល្បសោ�ើរ ស្វែហ្សាែរី អី� សូីីស្វែវ�នសូុន

    ១២
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  ៥   ការសាារ នៅ�ើងវិញ នៃនបពីើជួិតឹភាពីនៅអំើរុុន

    6   ការបងាាញ អំំពីី នៅស់ចិក្តិតីជួំនៅនឿ

   លីីនី យូអំី�ឡានៅ�

  �ី�ី ធ្លាាប់ មា� �រិ��បា� ជាមិួ� �ឹង អារិមិមណ៍៍ ខឹង   ។ បុុខែ�ែ ដំ�ណ៍ឹង�អ នៃ� ក្រ�ះយេ�សូ�វក្រ�ីសទ បា� ជុំួ� គាត់

ឲ្យយផ្លាាស់បូ�រិ ��ហឹឹង រិបស់ គាត់ យេ�ជា ភា�សុខសា�ែ វិញ   ។

    ៨   នៅ�លីការណ៍៍ នៃន ការងារ បនៅប្រាម្មើ  ការងារ បនៅប្រាម្មើ តាម្មរយៈ ការប្រាបជួុំ សាប្រាកាម្ម៉ង់

  �រិក្របជុំុ� សាក្រ�មិុង់ ផ្ដូ�់ ដំ�់ យេ�ើង ��វ ឱ�ស យេដំើមិីី ភាាប់ ទ្ធ�នា�់ទ្ធ��ង �ិង ផ្ដូ�់ �រិងារិ បយេក្រមិើ ដំ�់ អូន� ដំនៃទ្ធ យេទ្ធៀត   ។

    ១២   តឹួនាទឹី �៏ ស់ំខាន់ របស់់ បពីើជួិតឹភាពី ក្តិុ�ង ការ សាារ នៅ�ើង វិញ

   សោ�យុ ស្វែអល្បសោ�ើរ ស្វែហ្សាែរី អី� សូីីស្វែវ�នសូុន

   ស�មិ អូរិ�ុណ៍ ច�យេ�ះ �រិក្រតឡេប់ មិ� វិញ នៃ� ប�វជុំិតភា� មិ�ដំ�់ ខែផ្ដ�ដំី យេទ្ធើប �រិសាារិ យេឡេើងវិញ អាច មា� �ទ្ធធភា�

ដំ�យេណ៍ើរិ�រិ បា�   ។

    ១៨   នៅតឹើ ក្តិូន របស់់ ខ្ញុំំ�ំ ដែ�លី ពីិការ �ន នៅប្រាតឹៀម្ម ខ្ញុំួ�ន នៅ�ើម្មែី ទឹទឹួលី បុណ៍យប្រាជួម្មុជួទឹឹក្តិ នៅ�ើយ ឬ នៅ�   ?

   សោ�យុ សោ�ធី ស្វែអ�ណា សូីីដ

   ���ក្របុស រិបស់ យេ�ើង ជុំិត ឈា� ច�� អា�ុ ក្របា�បីឆ្នាំំ� យេហឹើ�   ។ បុុខែ�ែ យេតើ យេ�ើង អាច មា� ចិតែ ក្របា�ដំ ថា គាត់

បា�យេក្រតៀមិខួ��យេដំើមិីី ទ្ធទ្ធួ� បុណ៍យ ក្រជុំមិុជុំ ទ្ធឹ� យេហឹើ� ឬ យេ�   ។

    ២២   ការប្រាគប់ប្រាគង ការប្រាបតឹិក្តិម្មម ចិំណ៍ី អាហារ នៅ� ប្រាពីះវិហារ

   សោ�យុ ល្បីហ្សាា ស្វែអន ថមសូុន

   ជុំួ��� យេ�ើង យេក្របើក្របាស់ អាហារិ យេដំើមិីី បងាាញ យេសច�ូី ក្រសឡាញ់ រិបស់ យេ�ើង   ។ បុុខែ�ែ យេ��ន�ង �រិណ៍ី មា� ក្របតិ�មិម

មិូ�ប អាហារិ ធ្ងៃ�់ធ្ងៃរិ កងែ�  មិូ�ប អាហារិ �៏ អាច ជា �រិបងាាញ ��វ យេសច�ូី ក្រសឡាញ់ ផ្ដងខែដំរិ   ។

    ២៨   ម្មនុស់ស ដែ�លី មាន តឹប្រាម្មូវការ ពីិនៅស់ស់ នៅម្មនៅរៀន ពីិនៅស់ស់

   សោ�យុ ស្វែអល្បសោ�ើរ បូូល្ប បី� ស្វែ�បសោ�ើរ និង ស្វែមូល្បីសូា ធី ស្វែ�បសោ�ើរ

   ���ក្រសី រិបស់ យេ�ើង មា� តក្រមិ�វ�រិ �ិយេសស   ។ យេ�ើង បា� យេរិៀ� �ី នាង យេក្រចើ� ជាង ខែដំ� យេ�ើង អាច ក្រសនៃមិ យេ�ើញ   ។

    3២   ស់ំនៅ�ង ពីួក្តិ បរិស់ុទឹធ នៃ�ៃ ចិុងនៅប្រាកាយ

  ក្រ�� បយេក្រងៀ� មាំ�់ ឮ ស�យេឡេង រិបស់ �ា�រិី យេ��ន�ង �ខែ�ួង ដំ៏ មិិ� រិំ�ឹង ទ្ធុ� មិួ�   ។ បុរិស មាំ�់ យេក្រជុំើសយេរិើស រិវាង �រិងារិ

រិបស់ គាត់ �ិង ដំ�ណ៍ឹង�អ   ។ �� សាាមិី ភរិិយា មិួ��� អូធ្ងិសាា� សក្រមាប់ សុវតិិភា� រិបស់ ��� ខែដំ� មិិ� ទា�់ យេ�ើត រិបស់

�ួ�យេ�   ។ ដំួងចិតែ រិបស់ បុរិស មាំ�់ ក្រត�វបា� យេបើ� យេដោ�សារិ �រិយេ� ទ្ធសស��ិចច ក្រ�ះវិហារិ បរិិសុទ្ធធ   ។

    36   នៅគ��ាន របស់់ នៅយើង ប្រាក្តិុម្ម ប្រាគួសារ របស់់ នៅយើង 

 អំំនៅ�យ នៃន នៅស់ចិក្តិតី ប្រាស់ឡាញ់

   សោ�យុ សោហ្សាែសូ សោអសូ វ៉ាូត់សូុន

   ខំ�� បា� យេ�ើញ យេសច�ូី ក្រសឡាញ់ រិបស់ ក្រ�ះវរិបិតាសួ�៌ ជា អូ�យេ�� មិួ� ដំ�់ យេ�ើង យេ��ន�ង �រិផ្ដូ�់ �រិជុំ័�

ប�វជុំិតភា� ដំ៏ ទ្ធ�់ភួ�់ រិបស់ សាាមិី ខំ�� យេ���់ ���ក្រសី ត�ច រិបស់ យេ�ើង   ។

    3៨   ចិូរ ម្មក្តិ តាម្ម ខ្ញុំំ�ំ   ៖ ប្រាពីះគម្មីីរ ម្មរម្មន

  អូតិបទ្ធ ក្របចាំ� សបាាហឹ៍ ទា�ង យេ�ះ អាច គា�ក្រទ្ធ �រិសិ�ា ក្រ�ះ�មិីីរិ មិរិមិ� រិបស់ បងបអ�� យេ� ខែខ យេ�ះ   ។

 យុវម្មជួិិម្មវ័យ  

៤២ 
ការចាតឹ់ដែចិង ជួីវិតឹ ការ�តឹ់ ជួួប ជា គូ របស់់

អំុក្តិ  អាច ជា យេរិឿង �ួរិឲ្យយ ភ័�ខ្លាាច—បុុខែ�ែ វា

មិិ� ចាំ� បាច់ ដំ�យេចាំំះ យេនាះ យេទ្ធ   ។ ស�មិ អា�

យេរិឿងរ៉ាុវ ទា�ងយេ�ះ មិ� �ី �ុវមិជុំិិមិវ័� ខែដំ�

បា� �ក្តិ ភាពីតានតឹឹង នៅចិញ ពីី ការដែស់ើងរក្តិ

នៃ�គូ អំស់់ក្តិលីែ 

បា� យេដោ�

យេជា�ជុំ័�   ។

យុវវ័យ

៥០ 

  យេរិៀ� បខែ�ិមិ យេទ្ធៀត អូ��ី ប្រាបវតឹតិ នៃន អំងូការ

យុវនារី 

ក្តិូននៅៅ

ប្រិបិយុមិតត  
  នៅរៀន អំំពី ី អូ័បូ�ស �ិង ជួួប ម្មិតឹតភក្តិិ ិ មិ� �ី

ក្របយេទ្ធស អា�ួ�មិុង់   ។

 នៅ� នៅលីើ ប្រាក្តិប ម្មុខ្ញុំ

  សោ� សោល្បើ អនក ជា ពិួក អនក បសោប្រិមើ ដូ�

រូប ខ្ញុំំ�� សោអើយុ  យេដោ� �ី�ដោ យេ�ើរិ�ី 

ក្រ�ីសាា�សិ� �ិង នៃមិុយេ�ើ� មិុ�មិ ៍

�រិអា� ខួីៗ

វគូ

មាតឹិកា

�រិគា�ក្រទ្ធ �ូរ មក តាម ខ្ញុំំ�� 



 

3 �ីអាហឹ��

អំតឹិបទឹ មាន ដែតឹ ឌីីជួី�លី ប៉ុនៅ�ះះ ស់ប្រាមាប់ ដែខ្ញុំ ម្មិ�ុនា

 ទឹំនាក្តិ់ ទឹំនង ម្មក្តិ កាន់ នៅយើង ខ្ញុំំ�ំ

  ស�មិ យេផ្ដំើ ស�ណ៍ួរិ �ិង មិតិ ខែ��មិអ រិបស់ អូន� យេ� ��់   

liahona@   ChurchofJesusChrist   .org    ។

  ស�មិ ដោ�់ បញ្ជូូ�� យេរិឿង រិបស់ អូន� យេ� យេ�ហឹទ្ធ��័  

 liahona.ChurchofJesusChrist.org  ឬ យេផ្ដំើ ស�បុក្រត យេ� ��់   ៖

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

លីីអា�ូ� ឌីីជួី�លី

 ដែស់ើងរក្តិ បដែនិម្ម នៅទឹៀតឹ

  យេ��ន�ង �មិមវិធ្ងី ប�ា�័� ដំ�ណ៍ឹង�អ �ិង យេ� យេ�ហឹទ្ធ��័រិ  

 liahona   .ChurchofJesusChrist   .org  អូន� អាច   ៖

   •  ខែសវងរិ� ចាប់ យេចញ ផ្ដា� បចច�បី�ន   ។

   •  រិ�យេ�ើញ មាតិ� មា� ខែត ឌីីជុំី�� បុុយេ�ាះ   ។

   •  ខែសវងរិ� យេ�ខ យេចញ ផ្ដា� មិុ�ៗ   ។

   •  ដោ�់ បញ្ជូូ�� យេរិឿង �ិង មិតិ ខែ��មិអ រិបស់ អូន�   ។

   •  ជាវ ឬ ជាវ យេដំើមិីី ផ្ដែ�់ ជា អូ�យេ��   ។

   •  �ក្រងី� �រិសិ�ា ជាមិួ� ឧប�រិណ៍៍ ឌីីជុំី��   ។

   •  ខែច�ចាំ� អូតិបទ្ធ �ិង វីយេដំអូ� ខែដំ� ច��ចិតែ   ។

   •  ទាញ �� ឬ យេបាះ�ុមិី អូតិបទ្ធ   ។

   •  សាាប់ អូតិបទ្ធ ខែដំ� អូន� ច��ចិតែ   ។

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona ក្តិម្មមវិ�ី ប�ះលី័យ �ំណ៍ឹងលីអ

 ការទឹុក្តិចិិតឹត នៅលីើ ចិំ�ប់ អារម្មមណ៍៍ ទឹីពីីរ និង នៅលីើ
ការ�ឹក្តិនាំ ពីី ប្រាពីះវិញ្ញាាណ៍

   សោ�យុ ម៉ាារី ណិិតសូ័័រ

   �ុវមិជុំិិមិវ័� មិ��ី ក្របយេទ្ធស អូ�ក្រសាា�ី មាំ�់ ខែច�ចាំ� �ី

រិយេបៀប ខែដំ� �រិផ្ដូ�់ ឱ�ស យេ�ើ� ទ្ធី�ីរិ ដំ�់ �រិ� មាំ�់ 

បា� យេធ្ងវើ ឲ្យយ មា� �រិផ្លាាស់បូ�រិ យេ��ន�ង ជុំីវិត នាង   ។

�តឹ់ ប្រាតឹូវការ ការប្រាបស់ិទឹធពីរ បពីើជួិតឹភាពី ម្មួយ ។ 
នៅតឹើ ខ្ញុំំ�ំ អាចិ នៅ�ើើ វា �ននៅទឹ ?

សោ�យុ អូសោ�ល្ប �នសុូន

�ុវមិជុំិិមិវ័� មាំ�់ ខែច�ចាំ� រិយេបៀប ខែដំ� គាត់ បា� 

�� ឈនះ យេ�ើ �រិភ័�ខ្លាាច រិបស់ គាត់ �ន�ង �រិផ្ដូ�់ 

�រិក្របសិទ្ធធ�រិ ប�វជុំិតភា� ។

អំើី ដែ�លី ពីិការភាពី របស់់ ក្តិូនប្រាស់ី ខ្ញុំំ�ំ �ន បនៅប្រាងៀន ខ្ញុំំ�ំ 
អំំពីី ប្រាពីះគុណ៍

   សោ�យុ ម៉ាាក់កាាន

ឱ�ុ� មាំ�់ ផ្ដូ�់ ��វ �រិ��់ដំឹង អូ��ី រិយេបៀប ខែដំ� 

ក្រ�ះ�ុណ៍ រិបស់ ក្រ�ះយេ�សូ�វក្រ�ីសទ ផ្ដូ�់ �ូី សង្ឹមិ 

ដំ�់ គាត់ យេ��ន�ង ��ៈយេទ្ធសៈ រិបស់ គាត់ ។

ការនៅ�លីីវ រំឭក្តិ ខ្ញុំំ�ំ ឲ្យយ ទឹុក្តិចិិតឹត នៅៅនៅលីើ ដែផ្គូនការ របស់់ ប្រាពីះ 
ទាំងស្រុង ស់ប្រាមាប់ ខ្ញុំំ�ំ

សោ�យុ ប្រិគូីសូីីណា ខ្ញុំុតសោតរ�ល្ប

�ុវមិជុំិិមិវ័� មាំ�់ ខែច�ចាំ� �ី រិយេបៀប ខែដំ� នាង 

បា�រិ�យេ�ើញ �ូីសង្ឹមិ �មី សក្រមាប់ ជុំីវិត នាង យេ��ខែដំ� 

អូវីៗ �ុ� បា� យេ�ើត យេឡេើង ដំ�ច ជា នាង បា� យេក្រគាង ទ្ធុ� ។

 ហែ� មិិថុុនា ឆ្នាំំ� ២០២០ វ៉ុុុល ១៩ លេល� ៤

  លីីអា�ូ� ១67២១ ២៥៨

   ទ្ធសសនាវដំូី ជា អូ�ែរិជាតិ រិបស់ សាសនាចក្រ� នៃ�

ក្រ�ះយេ�សូ�វ ក្រ�ីសទ នៃ� �ួ� បរិិសុទ្ធធ នៃ�ៃ ចុងយេក្រ��

     គណ៍ៈ ប្រាបធាន ទឹី ម្មួយ   ៖ រិស័�ុ អិូមិ 

ណ៍�ិសុ�, ដោ�ិួ� យេអូ� អូ��, ហិឹ�រីិ បូ� អាវរិិង

  កូូរ៉ុុុមិ នៃ� ពួួកូសាវ៉ុកូ ដ�់ពួីរ៉ុ នាកូ់   ៖  អូិមិ រិ័សុ� 

បាឡេ�ដំ, ខែជុំហ្វ្រីហឹវី អូ័រិ ហឹ�ឡេិ�, យេឌីៀយេ�ើរិ យេអូហឹវ 

អូុជុំដំ�ហឹវ, យេដំវីឌី យេអូ ខែបដំ�, �វី��ិ� 

អូិ� �ុ�, ឌីី �ត ក្រ�ីសែ�ហឹវ�សិ�, ខែ�� អូិ� 

អា�់យេឌីើរិសិ�, រិូ�ណ៍� យេអូ រ៉ាុសបា�, ខែហឹែរិី 

អូូ� សទីខែវូ�សុ�, យេឌី� ជុំី យេរិ�ឡា�់, យេជុំើរិិត 

ដំបុ��� ហឹែង, អូ��ីយេសស ស�យេរិូស

  អ្ននកូ �ិពួ�ធ   ៖  រ៉ាុ�់ឌីី ឌីី  ហាា�ង

  អ្ននកូ ប្រ�ឹកូា   ៖  ខែបូ��ី ក្រ�វិ�, សារិូុ� អូូ�ខែបង, 

ក្រ�ីសទី� បូ� ហ្វ្រីហាា���, វូ�យេធ្ងើរិ យេហឹវស. 

ហឹែ�់ហឹាយេ�ស, ឡារិី យេអូស ខ្លាយេឈើរិ, យេច� អូូ� 

ញ�វខែមិ� ,ខែអូក្រ�� អូ�យេ�, នៃមិុយេ�ើ� ធ្ងី 

រិីងវ�ដំ, យេវើ� ភី យេសែ�ហឹវី� 

  នាយកូ ប្រ��់ប្រ�ង   ៖  រិីឆ្នាំដំ អា� ហឹុីតុ�

  នាយកូ ទស្សសនាវ៉ុដីី សាស្សនាចប្រកូ   ៖   

អាខែ�� អូ័រិ ឡេ�បូហឹែ

  អ្ននកូ ចាត់់ការ៉ុ ពាណិិជ្ជជកូមិម   ៖  ហាាសវ ខ្លា��់

   �ិពួ�ធ នាយកូ ប្រ��់ប្រ�ង   ៖  អូ័ដោមិ សុី អូ�សុ�

  ជ្ជ��ួយការ៉ុ �ិពួ�ធ នាយកូ ប្រ��់ប្រ�ង   ៖  

រ៉ាុ�អូិ� ខ្លារិ

   ជួំនួយការ នៅ�ះពីុម្មីផ្គូាយ   ៖ �មិីឡា 

ខ្លាក្រសទី��ុ�

  �ិពួ�ធ �ិង លេ�ះពួុមិព   ៖  មាារិីសា ខែឌី��ីស, 

យេដំវីឌី ឌីិ�សុ�, យេដំវីដំ យេអូ ខែអូូតយេវើត, មាាធ្ងយ� 

ឌីី ហឹវួីតុ�, ហាាខែរិត យេអូច ហាាហឹវ, យេអូើរិូុ� ច�

សែ��, ច� រ៉ាុ�អូូ�� ជុំិ�សិ�, ឆ្នាំ�ឡេ�ត 

ឡា�បា�់, នៃមិុ�� អូរិ មិុ�រិីស, អូូ�រិិ� បូ� 

មិុដំុ�, �ុ�យេសវ យេជុំ ភ��ី, ចាំ� ភី�ប�រ៉ាុហឹវ, រិីឆ្នាំត 

អូិមិ រិូមិ�ី, មិី�ឌីី យេស��, ឡេ�រិី ហឹវ�យេ�ើរិ ស�សា, 

ឆ្នាំ�ខែខ� វួដំយេឡេ, មាារិីសា វីឌីីសុ�

  នាយកូ ប្រ��់ប្រ�ង ហែ�នកូ ស្សិលៈ�   ៖  យេជុំ សកត 

��ដំសុិ�

  នាយកូ ហែ�នកូ ស្សិលៈ�   ៖  ខែ�ដំ អូ័រិ ភីយេធ្ងើរិសុ�

  រ៉ុចនា �លង់   ៖  ជុំី�ិត អា�់ក្រទ្ធ�, យេហឹវ ភី អា�់ក្រត�ស, 

ខែមិ�ឌីី បិ�ធ្ងួី, សុី �ឹមិបឹ� បុត, ��មាាស 

ឆ្នាំ�, ច�សវ័រិ យេដំ��ីស យេដំវីឌី ហ្វ្រីហឹែី�, ខ��ី� 

ហឹុីង�ួី, យេអូរិិ� ភី ច�សិ�, សូ�សា� ឡេ�

ហ្វ្រីហឹែី�, សកត អូិមិ មិុ��, យេអូយេ�� ីយេរិហឹែ�រិ, មាា� 

ដំ័បុ��� រិូ�បូ�សុ�, យេ� �ី��� វូ��ិ�ហឹ�ស

  អ្ននកូ ស្សប្រមិ� ស្សប្រមិួល កូមិមស្សិទធិ �ញ្ញាា   ៖  ខ�ខែ�ត 

ខែ�យេបយេ�ើ អា��ី

  អ្ននកូប្រ��់ប្រ�ង ហែ�នកូ �លិត់កូមិម   ៖  យេជុំ� អា� 

ភិយេធ្ងើរិស៍

  �លិត់កូមិម   ៖  អូូ�រ៉ាុ ខែហឹែួ� អាយេឌីៀ, ជុំ��ី ប�យេដំត, 

��មាាស ជុំី ក្រខ��ី�, ក្របា�ខែអូ� ដំ័បុ��� ហឹែីជុំី, 

ជុំី��ី យេជុំ �ី�សុ�, មាារិីសា អូិមិ សម�ីធ្ង

  មិុ� ការ៉ុលេ�ះពួុមិព   ៖  �ុ�យេសវ ខែដំ��ីស, អា�មិុ� 

ហារិីស

  នាយកូ ហែ�នកូ លេ�ះពួុមិព   ៖  យេសទវិ� ធ្ងី យេ�វីស

  នាយកូ ហែចកូចាយ   ៖  ក្រត� អូ័រិ បាាយេ�ើរិ

  ស�មិ យេផ្ដំើ អូតិបទ្ធ �ិង ស�ណ៍ួរិ នានា តាមិ

អូូ��យេធ្ងើរិខែណ៍ត យេ� យេ�ហឹទ្ធ��័រិ liahona 
 .ChurchofJesusChrist  .org  
តាមិ អូូ�ខែមិុ� យេ� ��់ liahona@
ChurchofJesusChrist  .org ឬ តាមិ

ស�បុក្រត យេ���់ Liahona,  flr.23, 50 Ε. 
North Temple St., Salt Lake City, UT 
84150−0023, USA ។

  លីីអាហូូណា  (   ��យ �ន�ង ក្រ�ះ�មិីីរិ មិរិមិ� មា�

�័� ថា «   ក្រតី វិស័�   » ឬ «   វតិ� នា� ផ្ដួ�វ   »   ) ក្រត�វ

បា� យេបាះ�ុមិី ជា ភាសា អា�់បា�ី, អាយេមិ�ី, 

បូ�សាាយេមិៀ, បូុ�ហាារិី, ខែខមរិ, សុីបូ�អាណ៍ូ, 

ចិ�, ចិ� (   សក្រមា�   ), ក្រ��អាត, ខែ��, 

ដោ�មាា�, ហឹ�ឡេង់, អូង់យេ�ួស, យេអូសែ��ី, 

ហឹវីជុំី, ហាា�ងឡេង់, បារ៉ា�ង, អា�ួ�មិុង់, ក្រ�ិច, 

ហឹុងក្រ�ី, អូូ�សួង់, ឥណ៍ូ�យេណ៍សុី, អូូ�តា�ី, 

ជុំបុុ�, �ីរិីបាទ្ធី, ��យេរិូ, ឡាត់យេវៀ�, �ីទ្ធុ�អា�ី, 

មាាឡាហាាសុី, មាាខែសស�, មិុុងយេហាា�ី, �រិយេវូ, 

បុ�ឡេ�ញ, �័រិទ្ធុ�ហាា�, រិូ�មាា�ី, រិុសសី, សាមិ័រិ, 

សួ�វាុ�ី, យេអូសាាញ, សាាហឹុី�ី, សូុ�ខែអូត, 
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       យេ� នៃ�ៃ ទ្ធី ១៥ ខែខ ឧសភា ឆ្នាំំ� ១៨២៩ �ុ�ហា� បាទ្ធីសទ បា� ផ្ដែ�់ ប�វជុំិតភា� យេអូើរិូុ� ដំ�់ �ុ�ខែសប ស�មីធ្ង �ិង 

អូ��ីយេវើរិ យេ�យេឌីើរិី   ។ �រិដំ�ក្រសង់ ទា�ងយេ�ះ អូ��ី �រិចងចាំ� រិបស់ �ួ�យេ�� អូ��ី នៃ�ៃ ដំ៏ ស�ខ្លា�់ យេនាះ បងាាញ ថា

ក្រ�ឹតែិ�រិណ៍៍ យេ�ះ អូសាារិយ  ខ្លាា�ង �ស់   ។
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 ដើ�ើម្បីី� ដើ�ៀន បន្ថែនែម្បី ដើ�ៀត អំំពី� កា�ស្ដាា� ដើ�ើងវិិញ

នៃន បពីវជិិតភាពី និង តួនា�� �៏ ចាំំបាច់់ �បស់់

វា ស់ូម្បីដើម្បីើល អំតែប� �បស់់ ន្ថែអំលដើ�ើ� ន្ថែ�ែ�ី 

អំី� ស់ី�ន្ថែវិ�នស់ុន «    តួនា�� �៏ ស់ំខាន់ �បស់់

បពីវជិិតភាពី ក្នុុ�ង កា� ស្ដាា� ដើ�ើង វិិញ    »  

ដើ� �ំពី័� ១២   ។ 

 «   ហាកូ់ �ូច ជា ពីី កូណាាល ភាពី អំសូ់

កូលី ជាន�ចូ លេនាះ ប្រសា�់ ហែត់ ស្ស�លេ�ង

នៃ� ប្រពួះ ដ៏ លេប្រ�ស្ស លេ�ះ ប្រទង់ មា� ប្រពួះ

��ូ�ល ប្រ��់ ពួី លេស្សចកូីី ស្សុ�សា�ី ដល់

លេយើង កាល វាំ�ង�� លេ�ើកូ លេចញ លេ�  

លេ�ើយ មា� លេទវ៉ុតា ពួី ប្រពួះ �� ចុះ 

មិកូ ពាកូ់ លេ�យ ស្សិរ៉ុី លអ  ចៅហើយុ បាន 

ប្របាប់ នូវ សារី ន្ថែ�ល បាន �នះឹង ចាំ  

ន�ង កូូន ចៅសា ទាំំង ឡាយុ នៃន �ំណិឹង លអ

ខាង ការី ន្ថែប្រប ច�ត ិ  ។ នៅស់ចិក្តិិី អំំណ៍រ អំើី

�ុ�   ! នៅស់ចិក្តិិី អំសាារយ អំើី �ុ�   ! នៅស់ចិក្តិិី

ចិដែម្មួក្តិ អំើី �ុ�   !   »

   អំូលីីនៅវើរ នៅ�នៅឌីើរី នៅ�ក្តិុ�ង  យ៉ូដែស់ប ស់�មី�—ប្រាបវតឹតិ 

១:7១  ការស់ងកតឹ់ ន័យ ប្រាតឹូវ�ន បដែនិម្ម

  ការបរិយាយុ វីសោដអូ ប្រិពិ�គូមីីរ បី�ប អ�ពិី យុូូហាន

បាទីសូី ប្រិជ្ឈិមុជ្ឈិ ទឹក ឲ្យយ ប្រិពិ�សោយុសូីូវ ប្រិគូីសូី   ។ 

  អូល្បីសោវើរ សោ�សោ�ើរី ក៏ បាន សោ� ជាមួយុ  

យុូូស្វែសូប សូ��ីធ �ងស្វែដរ សោ�កន�ង ឆ្នាំំ� ១៨៣៦  

សោពិល្ប ស្វែដល្ប កូនសោ� បពិែជ្ឈិិតភាពិ ប្រិតូវបាន

�ារ សោ�ើងវិញ សោ�កន�ង ប្រិពិ�វិហារ បរិសូុទធ

សោ�ើត�ង់   ។ 

  ទសោន័ សូុសូគូែីហាណា សោ� �ូមិ ហាមូូន ី

 រដឋ ស្វែ�នសូីល្បសោវញ៉ាា សោ�ស្វែកបរ កស្វែន័ង ស្វែដល្ប 

យុូូស្វែសូប សូ��ីធ និង អូល្បីសោវើរ សោ�សោ�ើរី  

បាន ទទួល្ប បុណិយ ប្រិជ្ឈិមុជ្ឈិ ទឹក សោ� ទៃថៃ ទី 

១៥ ស្វែខ្ញុំ ឧសូភា ឆ្នាំំ� ១៨២៩   ។

�រិសាារិ យេឡេើងវិញ នៃ�ប�វជុំិតភា�យេអូើរិូុ�

 « ទូូត ខែដំ� មិ� ឯ យេ�ើង

យេ�� យេនាះ យេហឹើ�

ខែដំ� បា� ក្រប��់

ប�វជុំិតភា� ដំ�់ យេ�ើង បា� ក្របាប់

ថា នៅ�ះះ នៅ�ក្តិ គឺ យ៉ូហាន ជា បុគូលី

�ដែ�លី ដែ�លី នៅ�ថា យ៉ូហាន �ទឹីស់ទ 

នៅ� ក្តិុ�ង ប្រាពីះ គម្មីីរ ស់ញ្ញាា �ម ី យេហឹើ�

ថា យេ�� បា� យេធ្ងវើ �រិ យេ� យេក្រ�មិ �រិ

ដំឹ�នា� �ី យេ�ក្រតុស យាា�ុប �ិង �ុ�ហា� 

ខែដំ� ��់��� យេសា ទា�ង ឡា� នៃ�

ប�វជុំិតភា�មិុិ��ីសាខែដំ�   »   ។

   យ៉ូដែស់ប ស់�មី� នៅ�ក្តិុ�ង  យ៉ូដែស់ប ស់�មី�—ប្រាបវតឹតិ  

១:7២ ការស់ងកតឹ់ ន័យ ប្រាតឹូវ�ន បដែនិម្ម
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  លីីនី យូអំី�ឡានៅ�
  �ទៃវអី� �ម័រ

 ល�ន� ធ្លាាប់ មាន កា�លំបាក្នុ ជាម្បីួយ នឹង អា�ម្បីមណ៍៍ ខឹឹង និង

កា�ខឹវ� ភាពីអំត់ធ្មមត់   ។ បុុន្ថែនែ ដើ�ដើពីល គាត់ និង ស្ដាាម្បី� គាត់

បាន ច់ូល ស្ដាស់នាច់ក្រក្នុ នៃន ក្រពី�ដើយស់ីូវិក្រ��ស់ី នៃន ពីួក្នុប�ិស់ុ�ធ នៃ�ៃ

ច់ុងដើក្រកាយ ល�ន� បាន មាន អា�ម្បីមណ៍៍ ថា អា�ម្បីមណ៍៍ ទាំំងដើនា�

បាន បាត់បង់ ដើ� ដើពីល ន្ថែ�ល គាត់ �ស់់ដើ� តាម្បី �ំណ៍ឹងលអ   ។

   នៅ�ស់លីី នីលីស់ុន ជាង �តឹ រូប

ការបងាាញ អំំពីី នៅស់ចិក្តិតី ជួំនៅនឿ

  ខំ�� បា� ចាំប់យេផ្ដូើមិ សិ�ា ដំ�ណ៍ឹង�អ យេហឹើ� បា� យេរិៀ�ស�ក្រត

តាមិរិ�ៈ �រិបយេក្រងៀ� រិបស់ សាសនាចក្រ� �ី រិយេបៀប ខែដំ�

ក្រ�ះយេ�សូ�វ ក្រសឡាញ់ �ុមារិ   ។ ក្រទ្ធង់ ខែតងខែត មា� ក្រ�ះទ្ធ័�

សយេ�ោស ដំ�់ �ួ�យេ�   ។

  ខំ�� បា�ចាំប់ យេផ្ដូើមិ ខិតខ� �ា� ដំ�ចជា ក្រ�ះយេ�សូ�វ   ។ ឥឡេ�វ

យេ�ះ ខំ�� �ាយាមិ ក្រសឡាញ់ សមាជុំិ� ក្រ�ួសារិ ខំ�� ទា�ងអូស់

ឲ្យយ ខ្លាា�ង ជាង មិុ�   ។ ខំ�� ច��� យេ�� ជាមិួ� �ួ�យេ� យេក្រចើ�

ជាងមិុ� យេហឹើ� ច��� យេ�� យេក្រចើ� ជាងមិុ� យេដំើមិីី សាា�់ �ី

យេសច�ូី ក្រត�វ�រិ រិបស់ �ួ�យេ�   ។ យេ�ើង អា� ក្រ�ះ�មិីីរិ ជា ក្រ�ួសារិ 

យេហឹើ� អូធ្ងិសាា� ជាមិួ� គាំ ជា យេរិៀងរ៉ា�់ �ប់   ។

  ឥឡេ�វ យេ�ះ ដំួងចិតែ រិបស់ ខំ�� ទ្ធ�់ភួ�់ ជាង មិុ� យេក្រចើ�   ។ 

ខំ�� មា� អារិមិមណ៍៍ នៃ� យេសច�ែី ក្រសឡាញ់ �ិង សុខសា�ែ 

ក្រ�មិទា�ង ភា�រិី�រ៉ា� ��់ខែត យេក្រចើ� យេ��ន�ង ផ្ដទះ យេ�ើង 

យេ��ខែដំ� យេ�ើង យេធ្ងវើតាមិ �រិបយេក្រងៀ� ទា�ងឡា� រិបស់

ក្រ�ះយេ�សូ�វក្រ�ីសទ   ។ ខំ�� មា� អូ�ណ៍រិ�ុណ៍ ច�យេ�ះ ដំ�ណ៍ឹង�អ

ខែដំ� ជុំួ� ឲ្យយ ខំ�� យេរិៀ� �ី រិយេបៀប យេធ្ងវើ ជា ភរិិយា មាា� �ិង ជា

យា� ��់ខែត �អ ជាង មិុ�   ។  



 ដែស់ើងរក្តិ បដែនិម្ម
    ស�មិ យេមិើ� បខែ�ិមិ យេទ្ធៀត អូ��ី ដំ�យេណ៍ើរិ នៃ�
យេសច�ែីជុំ�យេ�ឿ រិបស់ �ី�ី រិួមិទា�ង រិ�ប�ត
ជា យេក្រចើ� បខែ�ិមិ យេទ្ធៀត យេ��ន�ង ��ខែណ៍
នៃ� អូតិបទ្ធ យេ�ះ យេ�យេ�ើ អូូ��យេធ្ងើរិខែណ៍ត 
ឬ Gospel Library  យេ�យេ�ហឹទ្ធ��័រិ 
  ChurchofJesusChrist   .org/   go/ 
 6206    ។

     ស�មិ អា� �ី រិយេបៀប ខែដំ� ខែអូ�យេឌីើរិ ខែ�� អូិ� 
អា�់យេឌីើរិសិ� បយេក្រងៀ� ថាយេតើ យេសច�ូី ក្រសឡាញ់
រិបស់ យេ�ើង សក្រមាប់ ក្រ�ះអូមាាស់ ប�ផ្ដុស យេ�ើង
ឲ្យយ �ា���់ ខែត ក្របយេសើរិ យេឡេើង យេដោ� រិយេបៀប
�   ៖  ChurchofJesusChrist   .org/ 
 go/   6207    ។



8 លីីអាហូូណា

     កា
រប្រ�ជុំំ� សាប្រ�ម៉៉ង់់ គឺឺជា ពេ�លពេេលា ម៉ួយ សប្រ��់ �រចិិញ្ចឹឹ�ម៉ �ីបាចិ់ ខាង់ េិញ្ញាាណ  

និិង់ ជា �រសញ្ចឹឹ�ង់ គឺិត ពេ�យ ផ្ទាាល់ �ី ប្រ�ះអង់គ សពេ��ះះ និិង់ ដ�ាយធួួនិ រ�ស់ 

ប្រ�ង់់   ។ ពេ�ល ពេយើង់ ��ួលទានិ សាប្រ�ម៉៉ង់ ជា ពេរៀង់រាល់ សបាាហ៍៍ ពេយើង់ ប្រតូេបានិ

សាាង់ ពេ�ើង់ ជាម៉ួយ គ្នាា (   សូម៉ពេម៉ើល  ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ ពេសចិក្ដីីីសញ្ញាា ៨៤:១១០    )   ។  

�៉ំន្តែនិែ ម៉និំសស ម៉ួយ ចិ�និួនិ ពេ�ក្ដីុ�ង់ េួដ និិង់ សាខា រ�ស់ ពេយើង់ ម៉ក្ដី ជាម៉ួយ និ�ង់ �និុ�ក្ដី ដ៏ ធួងនិ់ ឬ ម៉ិនិ បានិ ពេ� �ីពេ�ះ

ទាល់ន្តែត ពេសាះ   ។

  ពេនិះ ជា ឱ�ស ម៉ួយ ចិ�និួនិ �ី រពេ�ៀ� ន្តែដល ពេយើង់ អាចិ ពេប្រ�ើ ពេ�ល ពេេលា ដ៏ �ិសិដឋ ពេ�ះ ពេដើម៉ីី ផ្ដីល់ �រ�រ �ពេប្រម៉ើ

ដល់ អុក្ដី ដទៃ� ពេ�ៀត ពេហ៍ើយ ពេធួើើ ឲ្យយ �និ �រផ្ទាាស់�ី�រ ម៉ួយ ក្ដីុ�ង់ ជុំីេិត រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ   ។

   ជួួយ នៅ�ើើ ឲ្យយ ការប្រាបជួុំ សាប្រាកាម្ម៉ង់ កាន់ដែតឹ ប្រាបនៅស់ើរ នៅ�ើង ស់ប្រាមាប់ ម្មនុស់ស 
 ដែ�លី អំុក្តិ ផ្គូិលី់ ការងារ បនៅប្រាម្មើ �លី់

  ជុំ�ហានិ �ីម៉ួយ ពេ�ក្ដីុ�ង់ �រពេរៀនិ �ី រពេ�ៀ� ពេដើម៉ីី ផ្ដីល់ �រ�រ �ពេប្រម៉ើ គឺឺ �រសាះល់ �ំគឺគល ឬ ប្រគឺួសារ ពេ�ះ និិង់

តប្រម៉ូេ�រ រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ   ។ ប្រ�ន្តែហ៍ល ជា �និ រពេ�ៀ� �� ន្តែដល អុក្ដី អាចិ ជុំួយ ពេធួើើ ឲ្យយ ���ិពេសាធួនិ៍ ទៃនិ �រថ្វាាយ

�ង់គ�� សាប្រ�ម៉៉ង់់ រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ �និ់ន្តែត ប្រ�ពេសើរ ពេ�ើង់ ពេ�យ ប្រគ្នានិ់ន្តែត ពេរៀនិ �ន្តែនិែម៉ ពេ�ៀត អ��ី �ួក្ដីពេគឺ   ។

 នៅ�លីការណ៍៍ នៃន ការងារ បនៅប្រាម្មើ

  �រិងារិ បយេក្រមិើ តាមិរិ�ៈ 
�រិក្របជុំុ� សាក្រ�មិុង ់

ការប្រិបជ្ឈិុ� �ប្រិកាមូង់ �ដល្ប់ ឱកាសូ សោដើមបី ភាាប់ ទ�នាក់ទ�នង និង �ដល្ប់

ការងារ បសោប្រិមើ ដល្ប់ អនក ដទៃទ សោទៀត   ។
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១០ �ីអាហឹ��

  សប្រ��់ ម៉ីនិឌីី ជា �ាយ េ័យពេក្ដីេង់ ន្តែដល �និ ក្ដីូនិពេ�ាះ តូចិៗ ក្ដីិចិឹ ប្រ��ង់ន្តែប្រ�ង់ យ៉ាាង់ សាម៉ញ្ចឹញ រ�ស់ �ង់ប្រសី

ន្តែដល ផ្ដីល់ �រ�រ �ពេប្រម៉ើ ដល់ �ង់ បានិ ពេធួើើ ឲ្យយ �និ �រផ្ទាាស់�ី�រ ដ៏ ធួ� ពេ�ក្ដីុ�ង់ ���ិពេសាធួនិ៍ ទៃនិ �រប្រ�ជុំំ�

សាប្រ�ម៉៉ង់់ រ�ស់ �ង់ ជា ពេរៀង់រាល់ សបាាហ៍៍   ។

  ម៉ីនិឌីី �និយល់ ថ្វា «   ពេ�យសារ �លេិ�គឺ �រ�រ រ�ស់ សាាម៉ី ខ្ញុំំ�� ខ្ញុំំ�� យក្ដី ក្ដីូនិប្រសី ពេ�ាះ ទា�ង់�ីរ រ�ស់

ខ្ញុំំ�� ពេ� ប្រ�ះេិហារ ពេ�យ ខ្ញុំួ�និឯង់ ជា ពេរៀង់រាល់ សបាាហ៍៍   »   ។ «   វា �ិត ជា �និ អារម៉េណ៍ សនិិ�់ ណាស់ ក្ដីុ�ង់

�រ�ាយ៉ាម៉ ពេ� ឲ្យយ ចិ�់ �រប្រ�ជុំំ� សាប្រ�ម៉៉ង់់

ជាម៉ួយ និ�ង់ ក្ដីូនិតូចិៗ ដ៏ រ��ស �ីរ �ក្ដី់ ពេ�ះ �៉ំន្តែនិែ

�ង់ប្រសី ន្តែដល ផ្ដីល់ �រ�រ �ពេប្រម៉ើ រ�ស់ ខ្ញុំំ�� បានិ

យក្ដី �និុ�ក្ដី ពេ�ះ �ក្ដី់ ខ្ញុំួ�និ គ្នាត់ ពេដើម៉ីី ជុំួយ ខ្ញុំំ��   ។

  «   គ្នាត់ អង់គ�យ ន្តែក្ដីីរ ខ្ញុំំ�� ពេហ៍ើយ ជុំួយ ខ្ញុំំ�� ន្តែ�ទា�

ក្ដីូនិ ប្រសី ខ្ញុំំ�� ជា ពេរៀង់រាល់ សបាាហ៍៍   ។ ប្រគ្នានិ់ន្តែត

�និ គ្នាត់ អង់គ�យ ជុំិត ខ្ញុំំ�� គឺឺ �និនិ័យ ខាា�ង់ ណាស់

ចិ�ពេ�ះ ខ្ញុំំ�� ពេហ៍ើយ �ិត ជា ជុំួយ សប្រម៉ួល ដល់

�រ��់ បារម៉ភ រ�ស់ ខ្ញុំំ�� ពេ�ពេ�ល �ួក្ដីពេគឺ ម៉៉ួពេ�ា ខាា�ង់   ។ ខ្ញុំំ�� គឺិត ថ្វា គ្នាត់ �ំ� ន្តែដល បានិ ដ�ង់ ពេ� ថ្វា �ពេង់ើើ រ�ស់ គ្នាត់

បានិ �និ ផ្ដល�៉ះ�ល់ យ៉ាាង់ ណា ចិ�ពេ�ះ ខ្ញុំំ�� ពេ� ប្រគ្នា ពេ�ះ ទៃនិ ជុំីេិត រ�ស់ ខ្ញុំំ��   ។ គ្នាត់ បានិពេ�ើញ �ី តប្រម៉ូេ�រ រ�ស់

ខ្ញុំំ�� ក្ដីុ�ង់ �ម៉ ជា �ាយ េ័យពេក្ដីេង់ ន្តែដល ពេ�រពេ�ញ ពេ�យ �រ��់ បារម៉ភ ពេហ៍ើយ គ្នាត់ ជុំួយ ពេធួើើ ឲ្យយ ប្រ�ះេិហារ ជា ក្ដីន្តែនិួង់

ទៃនិ ��សំខ្ញុំសានិែ និិង់ រីក្ដីរាយ សប្រ��់ ពេយើង់ ទា�ង់អស់ គ្នាា   »   ។

 ���ិត់ លេដើមិៈី ជ្ជួយ ដល់ ពួួកូអ្ននកូ ហែដល មា� ត់ប្រមិូវ៉ុការ៉ុ ជាកូ់�កូ់

   •    សូូម ប្របឹកូា ជាមួយុ នឹង ថាំកូ់�ឹកូនាំ កូូរីុុម ន្ថែអំលចៅ�ើរី ន�ង ថាំកូ់�ឹកូនាំ សូម៉ា�ម សូចៅ��ា� អំំពីី តប្រមូវការី

រីបសូ់ សូម៉ាជិ�កូ   ។

   •    ថាំកូ់ �ឹកូនាំ ដ្ឋាកូ់ ន្ថែផ្ទះនការី ការីចៅ�ើង ន�យ៉ាយុ ចៅ� ការីប្របជិុំ សាប្រកាមូង់ ចៅ�ើមីី ជិួយុ បំចៅពីញ តាំម តប្រមូវការី

រីបសូ់ សូម៉ាជិ�កូ   ។ ប្របសូ�នចៅបើ ពីួកូអំុកូ ន្ថែ�ល អំុកូ ផ្ទះីល់ ការី�រី បចៅប្រមើ �ល់ នឹង ��ួល បាន ប្របចៅយ៉ាជិន៍ ពីី

ការីសាាប់ឮ សារី ជាកូ់�កូ់ មួយុ ចៅនា� សូូម ន្ថែចកូចាយុ �ំន�ត ចៅនា� ជាមួយុ ថាំកូ់ �ឹកូនាំ រីបសូ់ អំុកូ   ។

   •    ប្របសូ�ន ចៅបើ អំុកូ សាាល់ នរីណា ម៉ាំកូ់ ន្ថែ�ល ម៉ាន ពី�ការីភាពី ឬ ម៉ាន ប្របត�កូម� មូូបអាហារី ន្ថែ�ល

រ៉ារ៉ាំង ពីួកូចៅ� ពីី ការីរីីកូរ៉ាយុ នឹង ពីរីជិ័យុ នៃន សាប្រកាមូង់ សូូម សូុំ ពី័ត៌ម៉ាន ពី�សាារី ពីី ពីួកូចៅ� ន�ង ពីី

�ំចៅណា�ប្រសាយុ អំវី ន្ថែ�ល អាច ប្រតូវបាន ចៅធវើ ចៅ�ើង ចៅ�ើមីី ចៅធវើ ឲ្យយ ប�ពី�ចៅសាធន៍ នៃន ការីថាាយុ បងំំ រីបសូ់

ពីួកូចៅ� បាន ប្របចៅសូើរី ចៅ�ើង   ។ សូូម ន្ថែចកូចាយុ ពី័ត៌ម៉ាន ចៅន� ជាមួយុ នឹង ថាំកូ់ �ឹកូនាំ រីបសូ់ អំុកូ   ។ ១ 

   •    ប្របសូ�ន ចៅបើ នរីណា ម៉ាំកូ់ ន្ថែ�ល អំុកូ ផ្ទះីល់ ការី�រី បចៅប្រមើ �ល់ ឬ សាាល់ ជាប់ ចៅ�កូុ�ង ផ្ទះះ� ចៅដ្ឋាយុ ប្របការី

ណាមួយុ ចៅដ្ឋាយុ អំច�នៃ�និយុ៍ ឬ បចៅណាា� អាសូនុ កូីី សូូម សូួរី �ល់ បី�សូឹពី រីបសូ់ អំុកូ ថា ប្របសូ�ន ចៅបើ អាច

ផ្ទះីល់ សាប្រកាមូង់ �ល់ ពីួកូចៅ� ចៅ� ផ្ទះះ�   ។ មាាង ចៅ�ៀត អំុកូ អាច សូូមីី ន្ថែត ចៅធវើ ការីកូត់ប្រតាំ �ុកូ នូវ អំវី ន្ថែ�ល

បាន ន�យ៉ាយុ ចៅ� អំំ��ង ការីប្របជិុំ សាប្រកាមូង់ ចៅហើយុ ន្ថែចកូចាយុ �ល់ ពីួកូចៅ� តាំម �ូរីសូពីះ តាំម អំី�ន្ថែមូល 

ឬ ចៅដ្ឋាយុ ផ្ទាាល់ កូ៏ បាន   ។

   •    ប្របសូ�ន ចៅបើ នរីណា ម៉ាំកូ់ ន្ថែ�ល អំុកូ ផ្ទះីល់ ការី�រី បចៅប្រមើ �ល់ ម៉ាន កូូន តូចៗ អំុកូ អាច ជិួយុ ពីួកូចៅ� ចៅ�

អំំ��ង ការីប្របជិុំ សាប្រកាមូង់   ។

   •    ប្របសូ�ន ចៅបើ អំុកូ ន្ថែ�ល អំុកូ ផ្ទះីល់ ការី�រី បចៅប្រមើ �ល់ ពីុំ មកូ ការីប្របជិុំ សាប្រកាមូង់ ជា ញឹកូញ៉ាប់ ចៅ�  

សូូម ពីាយ៉ាម យុល់ ចៅហើយុ ពី�ចារីណា ពីី រីចៅបៀប ន្ថែ�ល អំុកូ អាច ជិួយុ   ។ ប្របសូ�ន ចៅបើ ពីួកូចៅ� ប្រតូវការី

មចៅធាបាយុ ចៅធវើ �ំចៅណិើរី អំុកូ អាច ផ្ទះីល់ មចៅធាបាយុ ចៅធវើ �ំចៅណិើរី �ល់ ពីួកូចៅ�   ។ ប្របសូ�ន ចៅបើ ពីួកូចៅ� 

ពីុំ ��ួល ការី�ំប្រ� ពីី ប្រ�ួសារី អំុកូ អាច អំចៅញ្ចូើើញ ពីួកូចៅ� ឲ្យយ អំងំ�យុ ជាមួយុ អំុកូ   ។ អំុកូ អាច ចៅធវើ 

ការីអំចៅញ្ចូើើញ ពី�ចៅសូសូ នានា ចៅ�ើមីី ជិួយុ ពីួកូចៅ� ឲ្យយ ម៉ាន អារីម�ណិ៍ សាា�មន៍ ន�ង សូំខាន់ ចៅ�កូុ�ង 

ការីប្របជិុំ សាប្រកាមូង់   ។  

 ស់ូម្ម ចិង់ចាំ កាយវិការ �៏ សាម្មញ្ញញ នាំ ឲ្យយ មាន ផ្គូលី យូរ អំដែងើង

  និិយ៉ាយ ដល់ �រ�រ �ពេប្រម៉ើ សំីពេសុើរ ពេជុំនិ �ី� �ី�ង់ហា� ប្រ�ធានិ

ស�គឺម៉ សពេ��ះះ �ូពេ� បានិ �ពេប្រង់ៀនិ   ៖ «   ជុំួនិ�ល ពេយើង់ គឺិត

ថ្វា ពេយើង់ ប្រតូេ ពេធួើើ អើី ម៉ួយ ធួ� ដំ� និិង់ ដូចិជា េីរជុំនិ ‹   ពេដើម៉ីី រា�់ ថ្វា   › ជា

�រ�ពេប្រម៉ើ ដល់ អុក្ដី ជុំិតខាង់ រ�ស់ ពេយើង់   ។ �៉ំន្តែនិី �ពេង់ើើ សាម៉ញ្ចឹញៗ ទៃនិ �រ

�ពេប្រម៉ើ អាចិ �និ ឥ�ិិ�ល ដ៏ ខាា�ង់ ពេ�ពេលើ អុក្ដី ដទៃ�—ក្ដី៏ ដូចិជា ខ្ញុំួ�និ ពេយើង់

ផ្ដង់ន្តែដរ   »   ។ ២ 

  ពេ�ក្ដីុ�ង់ េួដ ដ៏ តូចិ ម៉ួយ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ពេ�ស ន្តែ�លហ៍ស�ិក្ដី អី�េីតា ន្តែតង់

សូម៉ ជុំួយ �ក្ដីន្តែប្រ� សប្រ��់ ពេ�ំ�េ និិង់ ស�ជុំិក្ដី ន្តែដល និិយ៉ាយ �សា

ពេអសាាញ អ���ង់ �រប្រ�ជុំំ� ពេ� ប្រ�ះេិហារ   ។ �និ ម៉ីង់ អី�េីតា ប្រតូេបានិ

ន្តែណ�� ឲ្យយ សាះល់ ម៉និំសស �ាក្ដី់ �ី សាធារណរដឋ ដូម៉ីនិីន្តែហ៍គនិ ន្តែដល ក្ដី��ំង់

ពេរៀនិ អ��ី សាស�ចិប្រក្ដី   ។ គ្នាត់ ពេចិះ �សា អង់់ពេគឺួស ខ្ញុំួះៗ �៉ំន្តែនិែ

�សា ពេអសាាញ គឺឺ ជា �សា ក្ដី�ពេណើត រ�ស់ គ្នាត់   ។ ដូពេចិុះ អី�េីតា បានិ

សូម៉ ជុំួយ �ក្ដីន្តែប្រ� ពេ�យ សាាត់ពេសង�ម៉ សប្រ��់ គ្នាត់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ �រប្រ�ជុំំ�

សាប្រ�ម៉៉ង់់ ពេដើម៉ីី ជុំួយ ឲ្យយ គ្នាត់ �និ អារម៉េណ៍ �និ់ន្តែត ក្ដីក្ដី់ពេ�ៅ   ។

  អី�េីតា និិយ៉ាយ ថ្វា «   ជុំួនិ�ល �រ�ក្ដីន្តែប្រ� អាចិ ពេធួើើ ឲ្យយ ទៃ�ង �រិសំ�ិ

រ�ស់ ខ្ញុំំ�� �និ �� ម៉�ញ�ក្ដី �និែិចិ   »   ។ «   �៉ំន្តែនិែ �រពេធួើើ តាម៉ �រ��ផ្ដំស

គឺ�និិត ឲ្យយ សួរ អុក្ដី ដទៃ� ពេ�ៀត ថ្វាពេតើ �ួក្ដីពេគឺ ប្រតូេ�រ អុក្ដី �ក្ដីន្តែប្រ� ន្តែដរ ឬ ពេ� �ិត

ជា ផ្ដីល់ និូេ អារម៉េណ៍ ទៃនិ អ�ណរ និិង់ ��ក្ដីក្ដី់ពេ�ា ដល់ ខ្ញុំំ�� ពេ�យ ដ�ង់ ថ្វា 

ខ្ញុំំ�� អាចិ ជុំួយ �ួក្ដីពេគឺ ឲ្យយ �និ អារម៉េណ៍ �ី ប្រ�ះេិញ្ញាាណ ពេហ៍ើយ រីក្ដីរាយ និ�ង់

�រប្រ�ជុំំ� រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ   »   ។



 ខែខ មិិ�ុនា ឆ្នាំំ� ២០២០ ១១

វា ស់ំខាន់ ដើ�ើម្បី �ី ដើធ្មវើ ឲ្យយ ក្របាក្នុ� ថា អំុក្នុ ទាំំងអំស់់

ន្ថែ�ល ច់ូល�ួម្បី ក្នុុ�ង កា�ក្របជិុំ ស្ដាក្រកាម្បីុង់ មាន

អា�ម្បីមណ៍៍ ស្ដាា�ម្បីន៍ និង ប�បាច់់ ខាង វិិញ្ញាាណ៍   ។

���ិត់ លេដើមិៈី ជ្ជួយ តាមិរ៉ុយ� ទលេងវើ ដ៏ សាមិញ្ញៗ

• សូូម ន�យ៉ាយុ ចៅ�កាន់ ថាំកូ់ �ឹកូនាំ រីបសូ់ អំុកូ ចៅ�ើមីី ចៅមើល ថា 

ចៅតើ នរីណា អាច នឹង ប្រតូវការី ការីបចៅប្រមើ បន្ថែនែម អំំ��ង ការីប្របជិុំ 

សាប្រកាមូង់ ។ ឬ ប្របសូ�នចៅបើ អំុកូ សាាល់ នរីណា ម៉ាំកូ់ ន្ថែ�ល 

ប្រតូវការី សូូម ចៅធវើ ឲ្យយ ប្របាកូ� ថា ថាំកូ់ �ឹកូនាំ រីបសូ់ អំុកូ �ឹង ពីី 

ពីួកូចៅ� ។

• អំងំ�យុ ចៅដ្ឋាយុ ចៅសូងៀមសាងាត់ ចៅពីល អំុកូ រីង់ចាំ ការីប្របជិុំ 

ចាប់ចៅផ្ទះីើម ។ ការីណិ៍ ចៅន� នឹង ជិួយុ �ល់ «  មនុសូឹ �នៃ� 

ន្ថែ�ល ខ្ញុំូច ច�តិ ន�ង ម៉ាន �ុកូ្ខ ន្ថែ�ល ចៅ� ជិុំវិញ ចៅយុើង » ៣ ន្ថែ�ល 

ប្រតូវការី ភាពីសូុខ្ញុំសានិ ន្ថែ�ល អាច បានមកូ តាំមរីយុៈ 

�រីវភាពី ចៅ�កូុ�ង កូន្ថែនលង បរីិសូុ�ិ ។

• ចៅ� នៃថុង អា��តយ តម អាហារី សូូម ពី�ចារីណា ពីី ការីឧ�ះ�សូ 

ការីតម អាហារី ន�ង ការីអំធ�សាាន រីបសូ់ អំុកូ ចៅ�កាន់ 

នរីណា ម៉ាំកូ់ ន្ថែ�ល អំុកូ ផ្ទះីល់ ការី�រី បចៅប្រមើ �ល់ ន្ថែ�ល អាច 

នឹង ប្រតូវការី ការីលួងចៅ�ម បន្ថែនែម ចៅ�ៀត ។

•  សូូម អំធ�សាាន ចៅ�ើមីី �ឹង ថា ចៅបើ ម៉ាន នរីណា ម៉ាំកូ់ ន្ថែ�ល អាច 

��ួល ផ្ទះល ពីី អំុកូ អំងំ�យុ ន្ថែកូីរី ឬ ជិ�ត ពីួកូចៅ� អំំ��ង ការីប្របជិុំ 

សាប្រកាមូង់ ឬ ចៅបើ ម៉ាន រីចៅបៀប ចៅផ្ទះឹង ចៅ�ៀត ន្ថែ�ល អំុកូ អាច 

ជិួយុ បាន ។

���ិត់ លេដើមិៈី �ីល់ ការ៉ុងារ៉ុ �លេប្រមិើ 
ដល់ ស្សមាជ្ជិកូ ហែដល ប្រត់��់ 
មិកូវ៉ុិញ ឬ ស្សមាជ្ជិកូ ថុមី

•  ចៅពីល អំុកូ ប្រតូវ ចៅ�ើង 

ន�យ៉ាយុ កូុ�ង ការីប្របជិុំ 

សាប្រកាមូង់ អំុកូ អាច 

អំចៅញ្ចូើើញ ម�តិភូកូី� ប្រ�ួសារី 

ន�ង អំុកូ �នៃ� ចៅ�ៀត មកូ សាាប់ សារី រីបសូ់ អំុកូ ។

•  អំុកូ អាច រីកូចៅមើល ចៅហើយុ សាា�មន៍ ពីួកូ អំុកូ ន្ថែ�ល ចៅ� ម៉ាំកូ់ឯង ឬ អំុកូ ន្ថែ�ល អាច នឹង ប្រតូវការី 

ជិំនួយុ ។ សូួរី ថា ចៅបើ  អំុកូ អាច អំងំ�យុ ន្ថែកូីរី ពីួកូចៅ� ឬ អំចៅញ្ចូើើញ ពីួកូចៅ� ឲ្យយ អំងំ�យុ ជាមួយុ អំុកូ ។

•  ចៅពីល ការីប្របជិុំ ចប់ អំុកូ អាច អំចៅញ្ចូើើញ ពីួកូ អំុកូ ន្ថែ�ល អំុកូ ផ្ទះីល់ ការី�រី បចៅប្រមើ �ល់ ន�ង អំុកូ �នៃ� 

ចៅ�ៀត ឲ្យយ មកូ កាន់ សូកូម�ភាពី សាសូនាចប្រកូ ខាងមុខ្ញុំ ចៅ�ៀត មកូកាន់ ប្រពី�វិហារី បរីិសូុ�ិ ឬ 

កូម�វិធី សូងំម មួយុ ។

   •    ប្របសូ�ន ចៅបើ នរីណា ម៉ាំកូ់ ន្ថែ�ល អំុកូ ផ្ទះីល់ ការី�រី បចៅប្រមើ �ល់ ចូលរីួម ការីប្របជិុំ សាប្រកាមូង់ បូុន្ថែនិ

ពីុំ បាន មកូ មួយុ រីយុៈ អំុកូ អាច សូួរី ពីួកូចៅ� ថាចៅតើ ពីួកូចៅ� ម៉ាន សូំណិួរី អំវី ន្ថែ�រី ឬ ចៅ� អំំពីី អំវី ន្ថែ�ល

បាន បចៅប្រងៀន   ។ សូូម ប្របាប់ ពីួកូចៅ� ថា អំុកូ សាា�មន៍ ពីួកូចៅ� ជាន�ចូ ប្របសូ�ន ចៅបើ ម៉ាន �កូយ 

ចៅរីឿង ឬ ន្ថែផ្ទះុកូ ណា នៃន ចៅ�លល�ិ� ន្ថែ�ល ពីួកូចៅ� ម�ន យុល់   ។ អំុកូ អាច រីកូចៅមើល ចចៅមលើយុ ជាមួយុ 

�ំ ប្របសូ�ន ចៅបើ ចាំបាច់   ។  ◼ 

 ក្តិំណ៍តឹ់ ចំិ�ំ

    ១.   សូម៉ �ិចារណា ក្ដីុ�ង់ �រអានិ «   រពេ�ៀ� ៤ យ៉ាាង់ ពេដើម៉ីី �ពេប្រម៉ើ ប្រក្ដីំម៉ប្រគឺួសារ ន្តែដល �ិ�រ   » (   អតែ�� �និន្តែត ជា ឌីីជុំី�ល   ) ល�អា�ូណា  

ន្តែខ្ញុំ ម៉ិ�ំ� ឆ្នាំា� ២០១៨ ឬ «    �រប្រគឺ�់ប្រគឺង់ �រប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ ពេ� ប្រ�ះេិហារ    » ពេ�ក្ដីុ�ង់ ចិា�់ ពេនិះ ពេ����័រ ២២   ។

     ២.   ជុំីនិ �ី� �ី�ង់ហា� «   �រ�រ �ពេប្រម៉ើ ដូចិន្តែដល ប្រ�ះអង់គ សពេ��ះះ បានិ ពេធួើើ   »  Liahona   ន្តែខ្ញុំ ឧស� ឆ្នាំា� ២០១៨ ���័រ ១០៤   ។

     ៣.   ន្តែជុំ�ហ៍ើី អ័រ ហ៍ូ�ិនិ «   និំ�ះ និ៍ ក្ដីូនិ ពេចិៀម៉ ទៃនិ ប្រ�ះ   »  Liahona   ន្តែខ្ញុំ ឧស� ឆ្នាំា� ២០១៩ ���័រ ៤៦   ។

     ៤.   យ៉ូន្តែស� ហ៍ើីលឌីីង់ សេ�ីធួ ពេ�ក្ដីុ�ង់ Conference Report  ន្តែខ្ញុំ តំលា ឆ្នាំា� ១៩២៩ ���័រ ៦០–៦១   ។ 

 ការប្រាបជួុំ សាប្រាកាម្ម៉ង់ អាចិ ជា ក្តិដែនួង សាាគម្មន៍ ម្មួយ ស់ប្រាមាប់ ម្មនុស់ស ទាំំងអំស់់ �ំ

  ប្រ�ធានិ យ៉ូន្តែស� ហ៍ើីលឌីីង់ សេ�ីធួ (   ១៨៧៦–១៩៧២   ) បានិ �ពេប្រង់ៀនិ ថ្វា «   �រប្រ�ជុំំ� សាប្រ�ម៉៉ង់់

គឺឺ ជា �រប្រ�ជុំំ� ដ៏ �ិសិដឋ និិង់ �រិសំ�ិ ��ផ្ដំត ពេលើស អស់ �រប្រ�ជុំំ� ទា�ង់អស់ រ�ស់ សាស�ចិប្រក្ដី   »   ។ ៤  

ដូពេចិុះ ពេហ៍ើយ វា ស�ខានិ់ ពេដើម៉ីី ពេធួើើ ឲ្យយ ប្របាក្ដីដ ថ្វា អុក្ដី ទា�ង់អស់ ន្តែដល ចិូលរួម៉ ក្ដីុ�ង់ �រប្រ�ជុំំ� សាប្រ�ម៉៉ង់់ 

�និ អារម៉េណ៍ សាាគឺម៉និ៍ និិង់ �ីបាចិ់ ខាង់ េិញ្ញាាណ—ជា �ិពេសស ស�ជុំិក្ដី �េី ឬ ស�ជុំិក្ដី ន្តែដល �ំ� បានិ

ចិូលរួម៉ ប្រ�ះេិហារ អស់ ម៉ួយ រយៈ   ។

  ពេម៉រា៉ពេនិៀ ម៉ក្ដី�ី ញ�េពេ� ពេេលស៍ ប្រ�ពេ�ស អូប្រសាៅលី បានិ ពេធួើើ ជា ម៉ិតែ និ�ង់ ប្រសែី �ាក្ដី់ ន្តែដល ក្ដី��ំង់ ពេរៀនិ អ��ី

សាស�ចិប្រក្ដី ពេ�ក្ដីុ�ង់ េួដ រ�ស់ គ្នាត់   ។ ពេម៉រា៉ពេនិៀ និិយ៉ាយ ថ្វា «   គ្នាត់ បានិ �ាយ ជា ម៉ិតែ ជា�ី ប្រសឡាញ់

�ាក្ដី់ រ�ស់ ខ្ញុំំ�� ឥ��េពេនិះ   »   ។ «   ខ្ញុំំ�� ចិូលចិិតែ អង់គ�យ ជាម៉ួយ គ្នាត់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ �រប្រ�ជុំំ� សាប្រ�ម៉៉ង់់ ជាពេរៀង់រាល់

សបាាហ៍៍ ពេហ៍ើយ ខ្ញុំំ�� ន្តែតង់ន្តែត សួរ ថ្វាពេតើ គ្នាត់ សំខ្ញុំស�ាយ ពេ� ពេហ៍ើយ ថ្វា ពេ�ើ �និ អើី ន្តែដល ខ្ញុំំ�� អាចិ ពេធួើើ សប្រ��់

គ្នាត់ បានិ   »   ។ ម៉ួយ រយៈ ពេប្រ�យម៉ក្ដី ម៉ិតែ រ�ស់ ពេម៉រា៉ពេនិៀ បានិ ��ួល �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី   ។ ក្ដីិចិឹ ប្រ��ង់ន្តែប្រ�ង់

រ�ស់ ស�ជុំិក្ដី េួដ ក្ដី៏ ដូចិ ជា �រិយ៉ា�ស សាាគឺម៉និ៍ ពេ�ក្ដីុ�ង់ �រប្រ�ជុំំ� សាប្រ�ម៉៉ង់់ ជា ន្តែផ្ដុក្ដី ដ៏ ធួ� ម៉ួយ ក្ដីុ�ង់

�រសពេប្រម៉ចិ ចិិតែ រ�ស់ គ្នាត់   ។ 
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         គិិ
តម៉ក្ដី ដល់ ន្តែខ្ញុំ ពេម៉សា ឆ្នាំា� ១៨២៩ យ៉ូន្តែស� ស�េីធួ បានិ ��ួល �រយ៉ាង់ ម៉ក្ដី ជុំួ� ដ៏ ពេ�េ�� អស់ រយៈពេ�ល ជុំិត ម៉ួយ

�សេតសរ៍ ពេហ៍ើយ   ។ ប្រ�ះេរ�ិតា និិង់ ប្រ�ះរាជុំ�ំប្រតា បានិ យ៉ាង់ម៉ក្ដី ឲ្យយ ពេលាក្ដី ពេ�ើញ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ឆ្នាំា� ១៨២០ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ទៃប្រ�

ន្តែក្ដីីរ ផ្ដុះ ពេលាក្ដី ពេ�ល ពេលាក្ដី �និ អាយំ ១៤ ឆ្នាំា� (   សូម៉ពេម៉ើល យ៉ូន្តែស� ស�េីធួ–ប្រ�េតែិ ១:៥–១៧   )   ។ ១  �រម៉ក្ដី ជុំួ�

ជាពេលើក្ដី ដ��ូង់ រ�ស់ ពេ�េតា ម៉រូូទៃណ បានិ ពេក្ដីើត ពេ�ើង់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ឆ្នាំា� ១៨២៣ ពេ�យ �និ �រម៉ក្ដី ជុំួ� ជា ប្រ�ចា� ឆ្នាំា� ពេក្ដីើតពេ�ើង់ តាម៉

ពេប្រ�យ ពេ�ះ ន្តែដល អ���ង់ ពេ�ល ពេ�ះ យ៉ូន្តែស� ប្រតូេបានិ �ពេប្រង់ៀនិ និិង់ ន្តែណ�� រហ៍ូត ដល់ ឆ្នាំា� ១៨២៧ ពេ�ល ន្តែដល ពេលាក្ដី បានិ

��ួល �ញ្ចឹឹី �ី �ំរាណ ន្តែដល បានិ សរពេសរ ពេ�ពេលើ ផ្ទាា�ង់ ទា�ង់ឡាយ ន្តែដល បានិ �ាយ ជា ប្រ�ះគឺម៉ីីរ ម៉រម៉និ (   សូម៉ពេម៉ើល យ៉ូន្តែស� 

ស�េីធួ–ប្រ�េតែិ ១:៣០–៥៤   )   ។

  ពេទាះ ជា យ៉ាាង់ ណា អស់ រយៈពេ�ល ១៨ ន្តែខ្ញុំ ��ា�់ �ី ��ួល បានិ ផ្ទាា�ង់ ទា�ង់ឡាយ យ៉ូន្តែស� បានិ �និ �រល�បាក្ដី ក្ដីុ�ង់

�រ�ក្ដីន្តែប្រ� �ញ្ចឹឹី ពេ�ះ ពេ�យសារន្តែត �រយ៉ាយី �ី ម៉និំសស ក្ដីុ�ង់ ត��និ់ �រផ្ទាាស់�ី�រ អុក្ដី សរពេសរ និិង់ �របាត់�ង់់ ន្តែផ្ដុក្ដី ម៉ួយ ទៃនិ

ស�ពេណរ ពេ�យទៃដ   ។ វា ជា ពេ�លពេេលា ដ៏ តានិត�ង់ និិង់ ឈឺឺចា�់ ម៉ួយ សប្រ��់ យ៉ូន្តែស�   ។ (   សូម៉ពេម៉ើល យ៉ូន្តែស� ស�េីធួ–ប្រ�េតែិ  

១:៥៨–៦២; ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ ពេសចិក្ដីីីសញ្ញាា ៣   )   ។

  �៉ំន្តែនិែ អើីៗ បានិ ផ្ទាាស់�ី�រ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ន្តែខ្ញុំ ពេម៉សា ឆ្នាំា� ១៨២៩ ជាម៉ួយ និ�ង់ �រម៉ក្ដីដល់ រ�ស់ ប្រគឺូ�ពេប្រង់ៀនិ ពេ�ះះ អូលីពេេើរ ពេ�ពេឌីើរី 

ន្តែដល បានិ �ាយ ជា អុក្ដីសរពេសរ ពេ�ញ ពេ�ាង់ រ�ស់ យ៉ូន្តែស�   ។ ពេ�លពេ�ះ �រ�ក្ដីន្តែប្រ� ប្រ�ះគឺម៉ីីរ ម៉រម៉និ បានិ ប្រ�ប្រ��តែ ពេ� ក្ដីុ�ង់

ពេលី�និ ម៉ួយ យ៉ាាង់ ពេលឿនិ   ។

  ��ា�់ �ី ចិ�ណាយ ពេ�ល �គឺពេប្រចិើនិ រ�ស់ ពេលាក្ដី អ���ង់ សរ�រដូេ ឆ្នាំា� ១៨២៨ ពេធួើើ�រ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ចិ�ារ ក្ដីុ�ង់ �ូម៉ិ ហាម៉៉ូនិី រដឋ

ន្តែផ្ដនិសីលពេេញ៉ាា ពេដើម៉ីី ផ្ដគត់ផ្ដគង់់ ដល់ ប្រគឺួសារ ពេលាក្ដី យ៉ូន្តែស� បានិ �ន្តែង់ើរ �រយក្ដី ចិិតែ �ំក្ដី�ក្ដី់ ទា�ង់ប្រសំង់ រ�ស់ ពេលាក្ដី ពេ��និ់

�រ�ក្ដីន្តែប្រ� ប្រ�ះគឺម៉ីីរ ម៉រម៉និ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ឆ្នាំា� ១៨២៩   ។ អិម៉�ា �រិយ៉ា រ�ស់ យ៉ូន្តែស� និិង់ សា�យូន្តែអល �ង់ប្រ�ំស រ�ស់ ពេលាក្ដី បានិ

ពេធួើើ ជា អុក្ដី សរពេសរ អស់ ម៉ួយ រយៈ ខ្ញុំួី   ។ ពេ�ពេ�ល ជាម៉ួយ គ្នាា ពេ�ះន្តែដរ អូលីពេេើរ ពេ�ពេឌីើរី ក្ដី��ំង់ រស់ពេ� ជាម៉ួយ និ�ង់ ឪ�ំក្ដី �ាយ

យ៉ូន្តែស� ពេ� �ីប្រក្ដីំង់ ញ�េយ៉ក្ដី   ។

  ពេ�យបានិ ឮ អ��ី ផ្ទាា�ង់ ទា�ង់ឡាយ និិង់ �រ�ក្ដីន្តែប្រ� អូលីពេេើរ បានិ ចា�់ អារម៉េណ៍ យ៉ាាង់ ខាា�ង់ ពេហ៍ើយ �និ ��ណង់ ចិង់់ ដ�ង់ ថ្វា

ពេ�ើ �រណ៍ ទា�ង់ពេនិះ ម៉ក្ដី �ី ប្រ�ះ   ។ យ៉ូន្តែស� បានិ ក្ដីត់ប្រតា ថ្វា «   យ�់ ម៉ួយ ��ា�់ �ី គ្នាត់ បានិ ចិូល សប្រ�និែ គ្នាត់ បានិ អ��េ�េ

 លេ�យ ហែអ្នលលេ�ើរ៉ុ  

ហែ�ែរ៉ុី អ្នី� ស្សូីហែវ៉ុុ�ស្សុ�

  កូុ�ង កូូរីុុម នៃន ពីួកូ សាវកូ

�ប់ ពីីរី នាកូ ់

 តួនា�� �៏ចាំំបាច់់ �បស់់ បពីវជិិតភាពី 
  �ន�ង �រិ សាារិ យេឡេើង វិញ

ពេ�ើ គ្នាះនិ �រប្រត��់ ម៉ក្ដីេិញ ទៃនិ ��ើជុំិត�� ដល់ ន្តែផ្ដនិដី ពេនិះ ពេ� ពេ�ះ �រសាារ

ពេ�ើង់េិញ និ�ង់ �ំ� អាចិ �និ ល�ិ�� ដ�ពេណើរ�រ បានិ ពេ�   ។
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១4 �ីអាហឹ��

ពេ� ប្រ�ះអ�ាស់ ពេដើម៉ីី ដ�ង់ ថ្វា ពេ�ើ �រណ៍ ទា�ង់ពេនិះ �ិត ដូពេចាាះ ពេ� ពេហ៍ើយ ប្រ�ះអ�ាស់ បានិ ពេ�ើក្ដី សន្តែម៉ីង់ ដល់ គ្នាត់

ថ្វា វា �ិត ន្តែម៉និ   »   ។ ២ 

  រំពេ�ចិ ពេ�ះ អូលីពេេើរ  បានិ ពេធួើើ ដ�ពេណើរ ២២៥ គឺី��ន្តែម៉៉ប្រត ពេ� �ូម៉ិ ហាម៉៉ូនិី ពេដើម៉ីី ពេ�ជុំួ� យ៉ូន្តែស�   ។ អូលីពេេើរ

គឺឺ ជា ចិពេម៉ួើយ ចិ�ពេ�ះ �រអធួិសាានិ រ�ស់ យ៉ូន្តែស�   ។ �ីរ ទៃ�ង ��ា�់ �ី �ួក្ដីពេលាក្ដី បានិ ជុំួ� គ្នាា ពេ�ក្ដីុ�ង់ ន្តែខ្ញុំ ពេម៉សា 

�រ�ក្ដីន្តែប្រ� ប្រ�ះគឺម៉ីីរ ម៉រម៉និ បានិ ចា�់ �និែ ពេ�យ ពេលី�និ ដ៏ ពេលឿនិ អសាារយ ជុំិត ដល់ �រ �ញ្ចឹឹ�់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ចិពេ�ាះ

ប្រ��ណ �ី ៦០ ពេ� ៦៥ ទៃ�ង   ។ �រ�ក្ដីន្តែប្រ� ទា�ង់ម៉ូល ប្រតូេបានិ �ញ្ចឹឹ�់ ពេ� ទៃ�ង �ី ៣០ ន្តែខ្ញុំ ម៉ិ�ំ�   ។

  �ា�រី យ៉ូន្តែស� អាចិ សនិេត់ ថ្វា �រ�រ ទា�ង់ប្រសំង់ រ�ស់ ពេលាក្ដី ជុំិត និ�ង់ �ញ្ចឹឹ�់ ពេហ៍ើយ ពេ�យ បានិ ��ពេ�ញ

អាណតែិ ដ៏ ពេ�េ�� រ�ស់ ពេលាក្ដី ន្តែដល បានិ ��ះ�់ ពេ�យ �ូតពេ�េតា ឲ្យយ �ក្ដីន្តែប្រ� និិង់ ពេបាះ�ំម៉ី �ញ្ចឹឹី �ី �ំរាណ   ។ 

�ា�រី បានិ ដ�ង់ តិចិតួចិ ណាស់ ពេ�ពេ�ល ពេ�ះ ថ្វា ពេលាក្ដី ម៉ិនិ បានិ �ញ្ចឹឹ�់ ពេ� �៉ំន្តែនិែ ពេ�ើ�ន្តែត ចា�់ពេផ្ដីើម៉ តួ��ី

ដ៏ ស�ខានិ់ រ�ស់ ពេលាក្ដី ពេ�ក្ដីុ�ង់ �រសាារ

ពេ�ើង់េិញ ទៃនិ ដ�ណ�ង់លអ រ�ស់ ប្រ�ះពេយសីូេប្រគឺីសុ

�៉ំពេណាះះ   ។

  ពេប្រ�ៀ�ពេធួៀ� �ី សារស�ខានិ់ ប្រ��តែិ�រណ៍

ម៉ួយ ចិ�និួនិ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ប្រ�េតែិសាប្រសែ ពេ�និ�ង់ អើីន្តែដល

បានិ ពេក្ដីើតពេ�ើង់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ និិទា�រដូេ ឆ្នាំា� ១៨២៩

  ។ អូលីពេេើរ បានិ �ិ�ណ៌� �ី ជុំ��ូក្ដី ដ៏ អសាារយ

ទៃនិ �រសាារ ពេ�ើង់េិញ ពេនិះ ថ្វា ជា «   ទៃ�ង ន្តែដល

�ំ� អាចិ ��ពេ�ួចិ បានិ ពេ�ើយ   » (    យ៉ូន្តែស� ស�េីធួ—ប្រ�េតែិ ១:៧១  ក្ដី�ណត់ ចិ�ណា�   )   ។ ពេប្រ� �ី អ�ភ�តពេហ៍តំ ទៃនិ

�រ�ក្ដីន្តែប្រ� ប្រ�ះគឺម៉ីីរ ម៉រម៉និ �ួក្ដី�េតា បានិ យ៉ាង់ ម៉ក្ដី ជុំួ� និិង់ ប្រ�គឺល់ សិ�ិិអ�ណាចិ ��ើជុំិត�� ដល់ យ៉ូន្តែស� 

និិង់ អូលីពេេើរ �ាម៉ៗ   ។ រយៈពេ�ល េិេរណៈ  ទៃនិ �រ�ក្ដីន្តែប្រ� និិង់ �រសាារ ពេ�ើង់េិញ ពេនិះ បានិ �ី�រ�ិស និិង់ �ប្រង់ីក្ដី

�សសនិេិស័យ រ�ស់ យ៉ូន្តែស� ពេហ៍ើយ បានិ ប្រតួសប្រតាយ ផ្ដួ�េ សប្រ��់ �រពេរៀ�ចិ� សាស�ចិប្រក្ដី ជា ផ្ដួ�េ�រ ម៉ួយ

ឆ្នាំា� ពេប្រ�យ ម៉ក្ដី   ។

   ការសាារនៅ�ើងវិញ នៃន បពីើជួិតឹភាពី នៅអំើរុុន

  ខ្ញុំណៈ ក្ដី��ំង់ �ក្ដីន្តែប្រ� ប្រ�ះគឺម៉ីីរ ម៉រម៉និ យ៉ូន្តែស� និិង់ អូលីពេេើរ បានិ រក្ដីពេ�ើញ  េគឺគ ��គឺម៉ីីរ ជា ពេប្រចិើនិ ទាក្ដី់�ង់

និ�ង់ �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី និិង់ សិ�ិិអ�ណាចិ   ។ យ៉ូន្តែស� ប្រតូេបានិ ប្របា�់ �ីម៉ំនិ ម៉ក្ដី ថ្វា «   ប្រ�ះអ�ាស់ [   និ�ង់   ] 

ប្រ�ទានិ ��ើជុំិត�� ដ៏ �រិសំ�ិ ពេ��និ់ ម៉និំសស ម៉ួយ ចិ�និួនិ   »   ។ ៣  ពេ�ទៃ�ង �ី ១៥ ន្តែខ្ញុំ ម៉ី� ឆ្នាំា� ១៨២៩  

យ៉ូន្តែស� និិង់ អូលីពេេើរ បានិ ពេ� �និ់ �ីក្ដីន្តែនិួង់ សាាត់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ទៃប្រ� ពេដើម៉ ពេម៉៉�ផ្ដល «   ពេដើម៉ីី �ូល សួរ ដល់

ប្រ�ះអ�ាស់ ពេ�យ �រអធួិសាានិ �ី ប្រ�ះរាជុំ ��ណង់ រ�ស់ ប្រ�ង់់ ទាក្ដី់�ង់ និ�ង់ ខ្ញុំំ��   »   ។ ៤  

  ពេ�ល ន្តែដល �ួក្ដីពេលាក្ដី អធួិសាានិ ប្រ�ះសូរពេសៀង់ រ�ស់ ប្រ�ះអង់គ សពេ��ះះ បានិ �និ ប្រ�ះ�និុ�ល និូេ ពេសចិក្ដីីី

សំខ្ញុំសានិែ ដល់ �ួក្ដីពេលាក្ដី «   �ល វា�ង់និនិ ពេ�ើក្ដី ពេចិញ ពេ� ពេហ៍ើយ �និ ពេ�េតា �ី ប្រ�ះ បានិ ចិំះ ម៉ក្ដី �ក្ដី់ ពេ�យ

សិរី លអ ពេហ៍ើយ បានិ ប្របា�់ និូេ សារ ន្តែដល បានិ �និុ�ង់ ចា� និិង់ ក្ដីូនិ ពេសា ទា�ង់ ឡាយ ទៃនិ ដ�ណ�ង់ លអ ខាង់ �រ ន្តែប្រ�

ចិិតែ   » (    យ៉ូន្តែស� ស�េីធួ—ប្រ�េតែិ ១:៧១  ក្ដី�ណត់ ចិ�ណា�   )   ។ ពេ�េតា ពេ�ះ បានិ ន្តែណ�� ខ្ញុំួ�និប្រ�ង់់ ថ្វា ជា យ៉ូហានិ 

«   ជា �ំគឺគល ដន្តែដល ន្តែដល ពេ�ថ្វា យ៉ូហានិ បា�ីសុ ពេ� ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ះ គឺម៉ីីរ សញ្ញាា �េី ពេហ៍ើយ ថ្វា ពេលាក្ដី បានិ ពេធួើើ �រ

ពេ� ពេប្រ�ម៉ �រ ដ�ក្ដី�� �ី ពេ�ប្រតំស យ៉ាាក្ដីំ� និិង់យ៉ូហានិ   » (    យ៉ូន្តែស� ស�េីធួ—ប្រ�េតែិ ១:៧២    )   ។

  យ៉ូន្តែស� និិង់ អូលីពេេើរ បានិ លំតជុំង់គង់់ ចិំះ ពេ�លន្តែដល យ៉ូហានិ ជា �ំគឺគល ន្តែដល បានិ រស់ពេ�ើង់េិញ  

បានិ �ក្ដី់ទៃដ រ�ស់ ពេលាក្ដី ពេលើ ក្ដីាល រ�ស់ �ួក្ដីពេលាក្ដី ពេហ៍ើយ បានិ ប្រ�គឺល់ ��ើជុំិត�� ពេអើរូំនិ ដល់ �ួក្ដីពេលាក្ដី  

«    ន្តែដល �និ់ ក្ដីូនិ ពេសា ទា�ង់ ឡាយ អ��ី �រ �ពេប្រម៉ើ ទៃនិ �ួក្ដី ពេ�េតា និិង់ អ��ី ដ�ណ�ង់ លអ ទៃនិ �រ ន្តែប្រ� ចិិតែ និិង់ អ��ី

�ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី ពេ�យ �រ �និួិចិ សប្រ��់ �រ ផ្ទាាចិ់ បា�   » (    យ៉ូន្តែស� 

ស�េីធួ—ប្រ�េតែិ ១:៦៩ ; សូម៉ពេម៉ើល ផ្ដង់ន្តែដរ  ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ ពេសចិក្ដីីី

សញ្ញាា ១៣:១    )   ។ �ួក្ដីពេលាក្ដី ប្រតូេបានិ សនិា ថ្វា សិ�ិិអ�ណាចិ

��ើជុំិត�� �ន្តែនិែម៉ ពេ�ៀត និ�ង់ ប្រតូេបានិ ប្រ�គឺល់ ដល់ �ួក្ដីពេលាក្ដី «   ពេ�

ពេ�ល ក្ដី�ណត់�ំក្ដី   »   ។ យ៉ូន្តែស� ប្រតូេបានិ ពេ� ថ្វា ជា «   ន្តែអលពេឌីើរ �ី

ម៉ួយ ក្ដីុ�ង់ សាស�ចិប្រក្ដី ពេហ៍ើយ គ្នាត់ (អូលីពេេើរ ពេ�ពេឌីើរី) ជា�ី �ីរ   » 

(    យ៉ូន្តែស� ស�េីធួ—ប្រ�េតែិ ១:៧២    )   ។ �ួក្ដីពេលាក្ដី ប្រតូេបានិ ន្តែណ�� ឲ្យយ

ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី គ្នាា ពេ�េិញ ពេ�ម៉ក្ដី—យ៉ូន្តែស� ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី ឲ្យយ អូលីពេេើរ ម៉ំនិ 

ពេហ៍ើយ ��ា�់ ម៉ក្ដី អូលីពេេើរ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី ឲ្យយ យ៉ូន្តែស�   ។

  ពេ� ពេ�ល ម៉ួយ ពេ� ទៃ�ង ពេ�ះ �ួក្ដីពេលាក្ដី ទា�ង់�ីរ �ក្ដី់ «   បានិ ចិំះ

ពេ�ក្ដីុ�ង់ ��ក្ដី   » តាម៉�ត់ �ពេនិួ សំសគឺើីហាណា ពេដើម៉ីី ពេធួើើ �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ

��ក្ដី   ។ �ួក្ដីពេលាក្ដី «   ប្រតូេ បានិ ហាម៉ប្របាម៉ ឲ្យយ �ំក្ដី ពេ�យ ស�ាត់ អ��ី

�រ ន្តែដល បានិ ��ួល ��ើជុំិត�� និិង់ �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី ន្តែដល ពេយើង់

បានិ ��ួល ម៉ក្ដី ពេ�ះ ពេ�យ ពេប្រ�ះ េិញ្ញាាណ ខាង់ �រ ពេ�ៀតពេ�ៀនិ ន្តែដល

ពេក្ដីើត ពេ�ើង់ �ស ពេ�ញ �ូម៉ិ ពេ� ពេហ៍ើយ ពេ�ះ   » (    យ៉ូន្តែស� ស�េីធួ—ប្រ�េតែិ 

១:៧៤    )   ។ �ពេនិួ ពេ�ះ គឺឺ ជា ផ្ដួ�េ ស�ខានិ់ សប្រ��់ �ណិជុំឹក្ដីម៉េ និិង់

គឺម៉�គឺម៉និ៍ អ���ង់ ��ក្ដី ជុំ�និនិ់ � និិទា�រដូេ ពេ�យ �និ ល�ហ៍ូរ

យ៉ាាង់ពេ�រ ទៃនិ �ូក្ដី �វា ទា�ង់ឡាយ   ។ វា អាចិ ថ្វា យ៉ូន្តែស� និិង់ អូលីពេេើរ 

ដើក្ររៅ ពី� អំពី្ភូតដើ�តុ នៃន កា�បក្នុន្ថែក្រប ក្រពី��ម្បី្�� 

ម្បី�ម្បីន ពីួក្នុដើ�វិតា បាន ម្បីក្នុ ជិួប និង 

ក្រប�ល់ ស់ិ�ធិអំំណាច់ បពីវជិិតភាពី �ល់ 

យុូន្ថែស់ប និង អំូល�ដើវិើ� ភាាម្បីៗ ។



 ខែខ មិិ�ុនា ឆ្នាំំ� ២០២០ ១៥

បានិ រង់់ចា� រហ៍ូត ទាល់ន្តែត ប្រ�ល�់ ឬ បានិ ទាញ យក្ដី ប្រ�ពេយ៉ាជុំនិ៍ �ី ��ក្ដីជុំនិ់ ពេហ៍ើយ រក្ដី ក្ដីន្តែនិួង់ សាាត់ ពេ� 

ត��និ់ លិចិ ��ក្ដី   ។ ៥ 

  ��ា�់ �ី ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី ឲ្យយ គ្នាា ពេ�េិញ ពេ�ម៉ក្ដី ពេហ៍ើយ យ៉ូន្តែស� បានិ ន្តែតង់តា�ង់ អូលីពេេើរ ដល់ ��ើជុំិត�� ពេអើរូំនិ   ។ 

��ា�់ ម៉ក្ដី អូលីពេេើរ បានិ ន្តែតង់តា�ង់ យ៉ូន្តែស� ដូចិន្តែដល ពេ�េតា បានិ �ញ្ញាា ដល់ �ួក្ដីពេលាក្ដី   ។ ប្រ�ធានិ យ៉ូន្តែស� 

ហ៍ើីលឌីីង់ សេ�ីធួ បានិ �ពេប្រង់ៀនិ ថ្វា វា ចា�បាចិ់ ពេដើម៉ីី �ញ្ញាាក្ដី់ ពេ�ើង់េិញ និូេ �រន្តែតង់តា�ង់ ដ��ូង់ ពេ�ះ ន្តែដល បានិ

��ួល ពេ�ពេប្រ�ម៉ ទៃដ ទៃនិ យ៉ូហានិ បា�ីសុ ��ា�់ �ី �រប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី រ�ស់ �ួក្ដីពេលាក្ដី ពេដើម៉ីី «   ផ្សាា�ភាាប់ ដើ�ើងវិិញ 

និូេ �រជុំ័យ ទា�ង់ពេ�ះ តាម៉ រពេ�ៀ� ន្តែដល ប្រត�ម៉ប្រតូេ   »   ។ ៦ 

    ការសាារ នៅ�ើងវិញ នៃន បពីើជួិតឹភាពី ម្មិលីគីស់ាដែ�ក្តិ

  ពេយើង់ �និ �័ត៌�និ សែ�ចិពេសែើង់ ទាក្ដី់�ង់ និ�ង់ �រម៉ក្ដី ជុំួ� រ�ស់  ពេ�ប្រតំស យ៉ាាក្ដីំ� និិង់ យ៉ូហានិ ជាម៉ួយ និ�ង់

យ៉ូន្តែស� និិង់ អូលីពេេើរ ពេដើម៉ីី សាារ ��ើជុំិត�� ម៉ិលគឺីសាន្តែដក្ដី ពេ�ើង់េិញ   ។ �រ�ក្ដីប្រសាយ ពេផ្ដសង់ៗ ន្តែដល ន្តែផ្ដអក្ដី

ពេលើ �ញ្ចឹឹី ទៃនិ �រនិ�ក្ដីចា� �� ក្ដី�ណត់ ប្រ��តែិ�រណ៍ ពេចិញ �ី និិទា�រដូេ ឆ្នាំា� ១៨២៩ ប្រ�ន្តែហ៍ល ចិំង់ ន្តែខ្ញុំ ឧស� 

ឬ ន្តែខ្ញុំ ម៉ិ�ំ� ពេ�ដល់ រា�់ ន្តែខ្ញុំ ពេប្រ�យ ម៉ក្ដី ពេ�ៀត   ។ ៧  យ៉ូន្តែស� និិង់ អូលីពេេើរ �ំ�ន្តែដល បានិ ចិំះ �ល�រិពេចិេ� ទៃនិ

�រពេលចិ ម៉ក្ដី រ�ស់  ពេ�ប្រតំស យ៉ាាក្ដីំ� និិង់ យ៉ូហានិ ដូចិជា �ួក្ដីពេលាក្ដី បានិ ចិំះ�ល�រិពេចិេ� សប្រ��់ យ៉ូហានិ 

បា�ីសុ និិង់ �រសាារ ពេ�ើង់េិញ ទៃនិ ��ើជុំិត�� ពេអើរូំនិ ពេ�ះពេ�ើយ   ។ �ួក្ដីពេលាក្ដី ប្រ�ន្តែហ៍ល ជា បានិ យល់

ពេ�ញពេលញ �ី ធួម៉េជាតិ ទៃនិ ��ើជុំិត�� ឬ �រន្តែ�ង់ន្តែចិក្ដី រ�ស់ វា �ី ខាង់ ពេដើម៉   ។ �រយល់ រ�ស់ យ៉ូន្តែស� អ��ី

��ើជុំិត�� បានិម៉ក្ដី ពេ�យ សនិស�ម៉ៗ   ។

  ចា�់�ី ឆ្នាំា� ១៨៣០ ពេ�ដល់ ឆ្នាំា� ១៨៣៥ ម៉ំខ្ញុំដ�ន្តែណង់ ��ើជុំិត�� ប្រតូេបានិ �ញ្ញាាក្ដី់ ពេហ៍ើយ ក្ដីូរូំម៉ 

ប្រក្ដីំម៉ប្រ��ក្ដីា គឺណៈប្រ�ធានិ និិង់ គឺណៈ�ី�សស� ប្រតូេបានិ �ពេង់ើើត ពេ�ើង់   ។ សូម៉ីីន្តែត �ក្ដីយ បពីវជិិតភាពី

ម្បីិល��ស់ាន្ថែ�ក្នុ  �ំ�ប្រតូេ បានិ ពេប្រ�ើ ជា ពេ�ះះ សប្រ��់ «   ��ើជុំិត�� ជានិ់ខ្ញុំីស់   » ឬ «   ��ើជុំិត�� ដ៏ ធួ� ជាង់   » 

(    ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ ពេសចិក្ដីីី សញ្ញាា ១០៧:៩ ;  ៨៤:១៩    ) រហ៍ូត ទាល់ន្តែត ដល់ ឆ្នាំា� ១៨៣៥ (   សូម៉ពេម៉ើល 

 ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ ពេសចិក្ដីីី សញ្ញាា ១០៧:២–៤    )   ។

  យ៉ូន្តែស� �ិតជា បានិ ផ្ដីល់ និូេ �័ត៌�និ ជា ពេគ្នាល អ��ី �ីតា�ង់   ។ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ឆ្នាំា� ១៨៤២ ពេលាក្ដី បានិ រំឭក្ដី �ី

�រឮ «   ស�ពេ�ង់ ទៃនិ ពេ�ប្រតំស យ៉ាាក្ដីំ� និិង់ យ៉ូហានិ ពេ� ក្ដីុ�ង់ �ី រពេហាសាានិ រវាង់ �ូម៉ិ ហាម៉៉ូនិី  .   .   .  និិង់ �ូម៉ិ

ខ្ញុំូលសើិល  .   .   .  ពេ� ពេលើ �ពេនិួ សំសគឺើីហាណា ន្តែដល ប្រ��ស ប្របា�់ ថ្វា ខ្ញុំួ�និ ជា អុក្ដី �និក្ដីូនិ ពេសា ទា�ង់ ឡាយ 

ទៃនិ និគឺរ   » (    ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ ពេសចិក្ដីីី សញ្ញាា ១២៨:២០    )   ។

  �រណ៍ ពេនិះ ប្របា�់ ថ្វា �រសាារ ពេ�ើង់េិញ ទៃនិ ��ើជុំិត�� ម៉ិលគឺីសាន្តែដក្ដី បានិ ពេក្ដីើត ពេ�ើង់ ពេ� តាម៉ផ្ដួ�េ

ន្តែដល �និ រយៈ ចិ�ាយ ៤៥ គឺី��ន្តែម៉៉ប្រត រវាង់ ផ្ដុះ ប្រគឺួសារ សេ�ីធួ ពេ�ក្ដីុ�ង់ �ូម៉ិ ហាម៉៉ូនិី រដឋ ន្តែផ្ដនិសីលពេេញ៉ាា និិង់

�ូម៉ិ ខ្ញុំូលសើិល រដឋ ញ�េយ៉ក្ដី ជា ក្ដីន្តែនិួង់ ន្តែដល ប្រគឺួសារ យ៉ូន្តែស� ទៃណត៍ បានិ រស់ពេ�   ។ ប្រគឺួសារ ទៃណត៍ គឺឺជា

ស�ជុំិក្ដី សាស�ចិប្រក្ដី ដ��ូង់ ពេហ៍ើយ ជា ម៉ិតែ ដ៏ ពេសាះះប្រតង់់ រ�ស់ យ៉ូន្តែស� ស�េីធួ   ។ �ួក្ដីពេគឺ បានិ ផ្ដីល់ ជា

ប្រក្ដី�ស និិង់ ពេសី�ង់ អាហារ អ���ង់ ពេ�ល �ក្ដីន្តែប្រ� ប្រ�ះគឺម៉ីីរ ម៉រម៉និ ពេហ៍ើយ ពេប្រ�យ ម៉ក្ដី បានិ �ពេង់ើើត សុ�ល ទៃនិ

សាខាខ្ញុំូលសើិល រ�ស់ សាស�ចិប្រក្ដី   ។

  ពេប្រ� �ី �រ��ួល         ��ើជុំិត�� ម៉ិលគឺីសាន្តែដក្ដី �ី ពេ�ប្រតំស យ៉ាាក្ដីំ� និិង់ យ៉ូហានិ យ៉ូន្តែស�  

និិង់ អូលីពេេើរប្រតូេបានិ ន្តែតង់តា�ង់ ជា «   �ួក្ដី សាេក្ដី និិង់ ជា �ួក្ដី សាក្ដីសី �ិពេសស   » រ�ស់ ប្រ�ះអ�ាស់  

(    ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ ពេសចិក្ដីីី សញ្ញាា ២៧:១២    ) ពេហ៍ើយ បានិ ��ួល ក្ដីូនិពេសា ទា�ង់ឡាយ ន្តែដល ចា�បាចិ់ 

ដល់ �រ�ពេប្រម៉ើ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ប្រគ្នា�និ់��់ ប្រតួតប្រតា ដ៏ ពេ�ញ ក្ដី�ណត់ ពេនិះ   ។ ឥ��េ ពេនិះ �ួក្ដីពេលាក្ដី បានិ 

�និ សិ�ិិ អ�ណាចិ ពេដើម៉ីី ចាត់ន្តែចិង់ ��ើជុំិត�� ទា�ង់អស់ រួម៉�ញ្ចឹឹ�ល ទា�ង់ �រប្រ�គឺល់ អ�ពេណាយ ទានិ 

ទៃនិ ប្រ�ះេិញ្ញាាណ �រិសំ�ិ   ។

  �ួក្ដីពេលាក្ដី ក្ដី៏ បានិ ��ួល និូេ «   ក្ដីូនិ ពេសា ទា�ង់ ឡាយ ទៃនិ អស់ ទា�ង់ ប្រ�ះ

�រ ខាង់ េិញ្ញាាណ ពេ� ក្ដីុ�ង់ សាស�ចិប្រក្ដី   » (    ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ ពេសចិក្ដីីី

សញ្ញាា ១០៧:១៨    ) ន្តែដល ចា�បាចិ់ ដល់ �រពេរៀ�ចិ� សាស�ចិប្រក្ដី

ពេ�ើង់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ន្តែខ្ញុំ ពេម៉សា ឆ្នាំា� ១៨៣០ និិង់ បានិ ��ួល េិេរណៈ ពេដើម៉ីី

សាារ ពេ�ើង់េិញ និូេ ក្ដីិចិឹ�រ ទា�ង់អស់ តាម៉ ល���់ ល�ពេ�យ ប្រត�ម៉ប្រតូេ រ�ស់

វា   ។ �រជុំ័យ ខាង់ េិញ្ញាាណ ប្រតូេបានិ ពេ�ើក្ដី សន្តែម៉ីង់ តាម៉រយៈ អ�ភ�តពេហ៍តំ 

�រ�ាបាល និិង់ �ិធួី�រិសំ�ិ ទា�ង់ឡាយ ន្តែដល ប្រតូេបានិ ពេធួើើ ពេ�ើង់

ពេ�យ សិ�ិិអ�ណាចិ ទៃនិ ��ើជុំិត��   ។ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ឆ្នាំា� ១៨៣៦ �និ

សារ�ូត ពេ�េតា �ន្តែនិែម៉ ពេ�ៀត បានិ ប្រ�គឺល់ ក្ដីូនិពេសា ��ើជុំិត�� ទាក្ដី់�ង់

និ�ង់ �រប្រ�ម៉ូល ផ្ដី�� េង់ស អី�ប្រសាន្តែអល និិង់ ក្ដីិចិឹ�រ ប្រ�ះេិហារ �រិសំ�ិ 

(   សូម៉ពេម៉ើល  ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ ពេសចិក្ដីីី សញ្ញាា ១១០    )   ។

    ការជាប់ ទាំក្តិ់ទឹង នៃនការសាារ បពីើជួិតឹភាពី នៅ�ើង វិញ

  ប្រ�ធានិ ពេដេីឌី អូ ម៉ិក្ដីពេ� (   ១៨៧៣–១៩៧០   ) បានិ �ពេប្រង់ៀនិ 

ថ្វា ចិ�ណុចិ ស�ខានិ់ ដ៏ គឺួរ ឲ្យយ ក្ដីត់ស�ះល់ ��ផ្ដំត ទៃនិ សាស�ចិប្រក្ដី ន្តែដល 

បានិ សាារ ពេ�ើង់េិញ រ�ស់ ប្រ�ះអង់គ សពេ��ះះ គឺឺ «   សិ�ិិអ�ណាចិ ម៉ក្ដី � ី

ប្រ�ះ ពេ�យ េិេរណៈ ពេ�យ ផ្ទាាល់   »   ។ ៨  ពេ�ើ គ្នាះនិ �រប្រត��់ ម៉ក្ដីេិញ 

រ�ស់ ��ើជុំិត�� ដល់ ន្តែផ្ដនិដី ពេនិះ ពេ� ពេ�ះ �រសាារ ពេ�ើង់េិញ និ�ង់ �ំ� 

អាចិ �និ ល�ិ�� ដ�ពេណើរ�រ បានិ ពេ�   ។ ��ើជុំិត�� ផ្ដីល់ សិ�ិ ិ�
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កា� ស្ដាា�ដើ�ើងវិិញ នៃន បពីវជិិតភាពី ដើ�ាត ស់ំខាន់ ដើ�ដើលើ

កា�ដើ� ម្បីក្នុ ពី� ក្រពី� �ល់ យុូន្ថែស់ប ស់�ម�ធ្ម ដើធ្មវើ ជា ពីាកា�ី

�ំបូង នៃន ក្រគា កាន់កាប់ ក្រតួតក្រតា ដើន�   ។



១6 �ីអាហឹ��

អ�ណាចិ  ដល់ �រពេធួើើ �ិធួី �រិសំ�ិ និិង់ ផ្ដីល់ ជា គឺពេប្រ�ង់

សប្រ��់ �រប្រគឺ�់ប្រគឺង់ សាស�ចិប្រក្ដី រ�ស់ ប្រ�ះអ�ាស់

ពេ�ពេលើ ន្តែផ្ដនិដី   ។

  យ៉ូន្តែស� បានិ ពេរៀ�ចិ� សាស�ចិប្រក្ដី ជា ផ្ដួ�េ�រ ពេ�ទៃ�ង

�ី ៦ ន្តែខ្ញុំ ពេម៉សា ឆ្នាំា� ១៨៣០   ។ រយៈ ពេ�ល �ីរ�ី ឆ្នាំា�

ពេប្រ�យ ម៉ក្ដី គឺណៈប្រ�ធានិ �ី ម៉ួយ និិង់ ក្ដីូរូំម៉ ទៃនិ �ួក្ដី

សាេក្ដី ដ�់�ីរ �ក្ដី់ ប្រតូេបានិ ពេរៀ�ចិ� ពេ�ើង់   ។ ពេ�ពេប្រ�ម៉

�រដ�ក្ដី�� រ�ស់ ប្រ�ធានិ សាស�ចិប្រក្ដី ក្ដីូនិពេសា ��ើជុំិត�� ប្រតូេបានិ ពេផ្ដុរ ពេ��និ់ ថ្វាាក្ដី់

ដ�ក្ដី�� តាម៉ ម៉ូល�ានិ ពេ� �ូទា�ង់ �ិ��ពេលាក្ដី អនិំញ្ញាាត ឲ្យយ ដ�ណ�ង់លអ «   រពេម៉ៀល ពេចិញ

ពេ� ដល់ �ី ��ផ្ដំត ន្តែផ្ដនិដី   » (    ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ ពេសចិក្ដីីី សញ្ញាា ៦៥:២    )   ។

  �រ សាារពេ�ើង់េិញ ទៃនិ ��ើជុំិត�� ពេផ្ទាាត ស�ខានិ់ ពេ�ពេលើ �រពេ� ម៉ក្ដី �ី ប្រ�ះ ដល់

យ៉ូន្តែស� ស�េីធួ ពេធួើើ ជា �ា�រី ដ��ូង់ ទៃនិ ប្រគ្នា �និ់��់ ប្រតួតប្រតា ពេនិះ   ។ ពេ�ក្ដីុ�ង់ អារម៉ភក្ដីថ្វា ទៃនិ 

ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ ពេសចិក្ដីីី សញ្ញាា ប្រ�ះអ�ាស់ បានិ �និយល់ ថ្វា «   ពេហ៍តំ ដូពេចិុះ ពេហ៍ើយ ពេយើង់

ជា ប្រ�ះ អ�ាស់ ពេ�យ ប្រជា� និូេ ពេប្រគ្នាះ ន្តែដល និ�ង់ �និ ម៉ក្ដី ពេលើ �ណាាជុំនិ ទា�ង់ ឡាយ

ពេ� ពេលើ ន្តែផ្ដនិដី ពេ�ះ បានិ ពេ� យ៉ូន្តែស� ស�េីធួ ជុំំញ្ចឹញ័រ ជា អុក្ដី �ពេប្រម៉ើ រ�ស់ ពេយើង់ ពេហ៍ើយ បានិ

និិយ៉ាយ ម៉ក្ដី �និ់ ពេលាក្ដី �ីពេលើ សាានិសួគឺ៌ ពេហ៍ើយ បានិ ប្រ�ទានិ ប្រ�ះ �ញ្ចឹញតែិ ទា�ង់ ឡាយ

ដល់ ពេលាក្ដី   » (    ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ ពេសចិក្ដីីី សញ្ញាា ១:១៧    )   ។

  ម៉ំនិ �រជុំួ� រ�ស់ យ៉ូហានិ បា�ីសុ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ន្តែខ្ញុំឧស� ឆ្នាំា� ១៨២៩ យ៉ូន្តែស� បានិ

ពេផ្ទាាត ពេលើ �រ�ក្ដីន្តែប្រ� ប្រ�ះគឺម៉ីីរ ម៉រម៉និ   ។ ជាម៉ួយ និ�ង់ �រសាារ ពេ�ើង់េិញ ទៃនិ ��ើជុំិត��

ពេអើរូំនិ និិង់ ម៉ិលគឺីសាន្តែដក្ដី ពេលាក្ដី បានិ ដ�ង់ ថ្វា �រពេ� រ�ស់ ពេលាក្ដី រួម៉�និ ក្ដីិចិឹ�រ ជា

ពេប្រចិើនិ ពេ�ៀត   ។ �រ��ួល បានិ សិ�ិិអ�ណាចិ �ី សាានិសួគឺ៌ បានិ ពេរៀ�ចិ� យ៉ូន្តែស� �ន្តែនិែម៉ ពេ�ៀត 

ពេដើម៉ីី អនិំេតែ �រ��ួល ខ្ញុំំសប្រតូេ ទា�ង់ឡាយ រ�ស់ ពេលាក្ដី ក្ដីុ�ង់ �ម៉ ជា «   អុក្ដី ពេម៉ើល ឆុំត ជា

អុក្ដី �ក្ដីន្តែប្រ� ជា �ា�រី [   និិង់   ] ជាសាេក្ដី ទៃនិ ប្រ�ះ ពេយសីូេ ប្រគឺីសុ   » (    ពេគ្នាលល�ិិ និិង់

ពេសចិក្ដីីី សញ្ញាា ២១:១    )   ។

  ន្តែអលពេឌីើរ រូូ�ឺត ឌីី ន្តែហ៍ល (   ១៩៣២–២០១៧   ) ក្ដីុ�ង់ ក្ដីូរូំម៉ ទៃនិ �ួក្ដី សាេក្ដី ដ�់�ីរ �ក្ដី់

បានិ �ិ�ណ៌� ថ្វាពេតើ ជុំីេិត រ�ស់ ពេយើង់ និ�ង់ �ាយ ជា យ៉ាាង់ ណា ពេ�ើ �ំ� �និ ��ើជុំិត�� ពេ�

ពេ�ះ   ៖ «   ប្រ�សិនិ ពេ�ើ អ�ណាចិ ទៃនិ ��ើជុំិត�� �ំ� �និ ពេ�ពេលើ ន្តែផ្ដនិដី ពេ� ពេ�ះ �ួក្ដី �សប្រតូេ

និ�ង់ �និ ពេសរី�� ពេដើម៉ីី ពេ� ប្រគឺ�់ �ិស�ី ពេហ៍ើយ ប្រគឺង់រាជុំយ ពេ�យ គ្នាះនិ ន្តែដនិ ក្ដី�ណត់   ។ វា

និ�ង់ គ្នាះនិ អ�ពេណាយ ទានិទៃនិ ប្រ�ះេិញ្ញាាណ �រិសំ�ិ ពេដើម៉ីី ដ�ក្ដី �� ពេហ៍ើយ ���ួឺ ពេយើង់ គ្នាះនិ �ួក្ដី

�ា�រី ពេដើម៉ីី ន្តែ�ួង់ ពេ� ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ះ�ម៉ ទៃនិ ប្រ�ះអ�ាស់ គ្នាះនិ ប្រ�ះ េិហារ �រិសំ�ិ ន្តែដល ពេយើង់

អាចិ ពេធួើើ ពេសចិក្ដីីី សញ្ញាា អស់ ក្ដីលី ជានិិចិឹ ដ៏ �ិសិដឋ គ្នាះនិ សិ�ិិ អ�ណាចិ ពេដើម៉ីី ប្រ�សិ�ិ�រ ឬ

ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី �ាបាល ឬ លួង់ពេលាម៉ ពេ�ើយ   ។ ប្រ�សិនិពេ�ើ គ្នាះនិ អ�ណាចិ ��ើជុំិត�� ពេ�

ពេ�ះ ‹   ន្តែផ្ដនិដី ទា�ង់ម៉ូល និ�ង់ ប្រតូេ ក្ដីពេម៉ុចិ ពេចាល សូនិយ ឈឺ�ង់   › (   សូម៉ពេម៉ើល  ពេគ្នាលល�ិិ 

និិង់ ពេសចិក្ដីីី សញ្ញាា ២:១–៣    )   ។ វា និ�ង់ គ្នាះនិ �និួឺ គ្នាះនិ ពេសចិក្ដីីី សង់ឹ�ម៉—គឺឺ �និ ន្តែត

��អនិិ�រ �៉ំពេណាះះ   »   ។ ៩ 

  �រ��ួល �ិធួី �រិសំ�ិ ��ើជុំិត�� គឺឺ ស�ខានិ់ ដល់ ក្ដីិចិឹ�រ រ�ស់ ប្រ�ះអ�ាស់ 

ពេ�ក្ដីុ�ង់ «   [   �រ   ] �� ឲ្យយ �និ អម៉ត�� និិង់ ជុំីេិត ដ៏ ពេ� អស់ក្ដីលី ជានិិចិឹ ដល់ ម៉និំសស   » 

(    ម៉៉ូពេស ១:៣៩    )   ។ �ិធួី�ំណយប្រជុំម៉ំជុំ��ក្ដី និិង់ �រ�ញ្ញាាក្ដី់ អ�ពេណាយទានិ �ិសិដឋ និិង់

�រផ្ដារ�ា�់ សប្រ��់ ពេ�ល ពេនិះ និិង់ អស់ក្ដីលី

ជានិិចិឹ គឺឺ ចា�បាចិ់ ដល់ ពេសចិក្ដីីី សពេ��ះះ រ�ស់ ពេយើង់   ។ 

សម៉តែ�� ក្ដីុ�ង់ �រចិង់ និិង់ ផ្ដារ�ា�់ ប្រក្ដីំម៉ប្រគឺួសារ

ពេ�ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ះេិហារ �រិសំ�ិ សប្រ��់ �ួក្ដីអុក្ដី ន្តែដល ពេ�

សង់ខាង់ ទៃនិ វា�ង់និនិ អាចិ ពេធួើើ ពេ�បានិ ន្តែត តាម៉រយៈ

សិ�ិិអ�ណាចិ និិង់ ក្ដីូនិពេសា ��ើជុំិត�� �៉ំពេណាះះ ដូចិ

ន្តែដល បានិ ន្តែណ�� ពេ�យ ប្រ�ធានិ ទៃនិ សាសានិចិប្រក្ដី   ។

    ការ សាារ នៅ�ើងវិញ ដែ�លី ក្តិំពីុង នៅក្តិើតឹនៅ�ើង

  ពេតើ សិ�ិិអ�ណាចិ ��ើជុំិត�� អាចិ ��ផ្ដំស ឲ្យយ អុក្ដី ចិូលរួម៉ ពេ�ក្ដីុ�ង់ �រសាារ ពេ�ើង់េិញ

ន្តែដល ក្ដី��ំង់ ពេក្ដីើតពេ�ើង់ ទៃនិ សាស�ចិប្រក្ដី ពេ�យ រពេ�ៀ� ណា   ? ពេយើង់ អាចិ និ�ង់ ម៉ិនិ ដ�ង់

�ី អើី ន្តែដល ពេក្ដីើតពេ�ើង់ ពេ� ពេ�ល អ�គឺត �៉ំន្តែនិែ វា ចិាស់ ថ្វា �រសាារ ពេ�ើង់េិញ គឺឺ ក្ដី��ំង់

ពេក្ដីើតពេ�ើង់   ។ ប្រ�ះអ�ាស់ �ំ� បានិ ពេ�ើក្ដី សន្តែម៉ីង់ ប្រគឺ�់ ពេគ្នាលល�ិិ ឬ ពេគ្នាល�រណ៍ ឬ ប្រ�ទានិ

�រន្តែណ�� ទា�ង់អស់ ដល់ យ៉ូន្តែស� ពេ�ក្ដីុ�ង់ ទៃប្រ� �ិសិដឋ តាម៉រយៈ ម៉រូូទៃណ ពេ��ូម៉៉ូរា៉ ឬ

ពេ�ឯ �រប្រ�ជុំំ� ន្តែដល បានិ ពេរៀ�ចិ� រ�ស់ សាស�ចិប្រក្ដី ពេ�ះ ពេ�   ។ �រសាារ ពេ�ើង់េិញ �ំ� បានិ

ពេក្ដីើតពេ�ើង់ ជា ប្រ��តែិ�រណ៍ ន្តែត ម៉ួយ ពេ�ះពេ�   ។ ផ្ដុ�យ ពេ�េិញ ប្រ�ះអ�ាស់ បានិ ពេ�ើក្ដី ��ាញ

�រណ៍ ទា�ង់ឡាយ «   ម៉ួយ ��ាត់ ម៉ីង់ៗ   » (    និីទៃហ៍ើ�ី២ ២៨:៣០    ) ដល់ យ៉ូន្តែស� គឺឺ

ដូចិជា ប្រ�ង់់ �និែ ពេ�ើក្ដី សន្តែម៉ីង់ �រណ៍ ទា�ង់ឡាយ ដល់ �ួក្ដី�ា�រី រ�ស់ ប្រ�ង់់ ពេ� ស�ើទៃ�ង

ពេនិះ ពេយ៉ាង់ពេ�តាម៉ ពេគ្នាល��ណង់ និិង់ ពេ�លពេេលា រ�ស់ ប្រ�ង់់   ។

  ន្តែខ្ញុំស ប្រសឡាយ ជា�់ ម៉ិនិ�ចិ់ ទៃនិ �ួក្ដី �ា�រី តា�ង់�ី ជុំ��និ់ យ៉ូន្តែស� ស�េីធួ បានិ

និិយ៉ាយ ជុំ�និួស ប្រ�ះអ�ាស់ ពេហ៍ើយ �និែ ប្របា�់ ឲ្យយ ដ�ង់ �ី ប្រ�ះរាជុំ ��ណង់ រ�ស់ ប្រ�ង់់   ។ 

�ួក្ដី�ា�រី ពេម៉ើលពេ�ើញ �សសនិេិស័យ �ូល��ូលាយ ពេហ៍ើយ ��ួល �រន្តែណ�� ជាក្ដី់លាក្ដី់

សប្រ��់ ឧ�សគឺគ �� ទៃនិ ជុំ��និ់ រ�ស់ �ួក្ដីពេលាក្ដី   ។ ប្រ�ធានិ រ័សំល អិម៉ ណិលសំនិ 

ប្រ��ស ថ្វា ពេយើង់ ទា�ង់អស់ គ្នាា ជា «   សាក្ដីសី ដល់ ដ�ពេណើរ�រ ទៃនិ �រសាារ ពេ�ើង់េិញ   ។ 

ប្រ�សិនិ ពេ�ើ �ង់�អ�និ គឺិត ថ្វា សាស�ចិប្រក្ដី ប្រតូេបានិ សាារ ពេ�ើង់េិញ ពេ�ញពេលញ ពេហ៍ើយ

ពេ�ះ ពេ�ះ �ង់�អ�និ ពេ�ើ�ន្តែត ពេ�ើញ �រចា�់ពេផ្ដីើម៉ �៉ំពេណាះះ   ។ �និ អើីៗ ជា ពេប្រចិើនិ ន្តែដល និ�ង់

ពេក្ដីើតពេ�ើង់   »   ។ ១០ 

    ការសាារ នៅ�ើងវិញ និង អំុក្តិ

  សូម៉ ឲ្យយ ពេយើង់ �ាក្ដី់ៗ �និ ឆុនិុៈ ពេដើម៉ីី ចិូលរួម៉ ពេ�ក្ដីុ�ង់ �រសាារ ពេ�ើង់េិញ ន្តែដល ក្ដី��ំង់

ពេក្ដីើតពេ�ើង់ ទៃនិ ដ�ណ�ង់លអ ពេ�យ �រឱ� ប្រក្ដីពេសា� និិង់ អនិំេតែ ពេ�យ រំពេ�ើ� រីក្ដីរាយ និូេ អើី

ន្តែដល ពេ�ើក្ដី សន្តែម៉ីង់ ដល់ �ួក្ដី�ា�រី សម៉័យ ��ពេនិើ�   ។ ឧទាហ៍រណ៍ រួម៉�និ �ររស់ពេ�

តាម៉ ចិា�់ ន្តែដល �និ់ន្តែត ខ្ញុំីង់់ខ្ញុំីស់ និិង់ �និ់ន្តែត �រិសំ�ិ ទៃនិ �រ�រ�ពេប្រម៉ើ ពេ� ដល់ �ង់�អ�និ

ប្រ�ំសប្រសី ពេយើង់   ។ ១១  ពេហ៍ើយ សូម៉ ឲ្យយ ពេយើង់ �ាក្ដី់ៗ រក្ដីពេ�ើញ និូេ អ�ណរ ទៃនិ ដ�ណ�ង់លអ

ដ៏ ឋិិតពេ�រ តាម៉រយៈ ន្តែផ្ដនិ�រ ន្តែដល ពេផ្ទាាត ពេលើ ពេគឺហ៍�ានិ ពេ�យ �និ �រគ្នា�ប្រ� �ី

សាស�ចិប្រក្ដី ពេដើម៉ីី ពេរៀនិ ពេគ្នាលល�ិិ �ប្រង់�ង់ ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ រក្ដីា ���ញ្ចឹញតែិ ទា�ង់ឡាយ 

ពេហ៍ើយ ចិិញ្ចឹឹ�ម៉ �ីបាចិ់ និូេ �រថ្វាាយ �ង់គ�� ផ្ទាាល់ខ្ញុំួ�និ ន្តែដល �និ់ន្តែត រឹង់�ំ�ង់ជាង់ រួម៉�និ និូេ

រាប្រតី ជុំួ�ជុំំ� ប្រគឺួសារ ន្តែដល ��ពេ�ញ តប្រម៉ូេ�រ �ំគឺគល និិង់ ប្រក្ដីំម៉ប្រគឺួសារ   ។ ១២ 

ស់ូម្បី ឲ្យយ ដើយើង មាាក្នុ់ៗ មាន ឆនី� ដើ�ើម្បីី�

ច់ូល�ួម្បី ដើ�ក្នុុ�ង កា�ស្ដាា� ដើ�ើងវិិញ ន្ថែ�ល

ក្នុំពីុង ដើក្នុើតដើ�ើង នៃន �ំណ៍ឹងលអ ដើ�យ

កា�ឱប ក្រក្នុដើស្ដាប និង អំនុវិតែ ដើ�យ

�ំដើ�ើប �ីក្នុរាយ នូវិ អំវ� ន្ថែ�ល ដើបើក្នុ ស់ន្ថែម្បីែង

�ល់ ពីួក្នុពីាកា�ី ស់ម្បី័យ �ំដើនើប   ។



 ខែខ មិិ�ុនា ឆ្នាំំ� ២០២០ ១7

  ពេយើង់ អាចិ ពេរៀ�ចិ� សប្រ��់ �រយ៉ាង់ ម៉ក្ដី ជា ពេលើក្ដី �ី�ីរ រ�ស់ ប្រ�ះអង់គ សពេ��ះះ ពេ�យ �រ 

�ពេនិួ�និ �រ ប្រ�ម៉ូល ផ្ដី�� ទៃនិ អី�ប្រសាន្តែអល ពេ� ន្តែផ្ដុក្ដី ទា�ង់ សង់ខាង់ ទៃនិ វា�ង់ និនិ   ។ ១៣  ពេយើង់ អាចិ ពេធួើើ បានិ 
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សម៉័យ ��ពេនិើ� ឲ្យយ ដ�ក្ដី�� និគឺរ រ�ស់ ប្រ�ះអ�ាស់   ។

  �រជុំ័យ រា�់ ម៉ិនិអស់ ពេក្ដីើតពេ�ើង់ ជា ពេរៀង់រាល់ ទៃ�ង ដល់ សាស�ចិប្រក្ដី និិង់ ស�ជុំិក្ដី ពេ�យសារ ន្តែត �និ

��ើជុំិត�� រ�ស់ ប្រ�ះអ�ាស់   ។ សូម៉ ឲ្យយ ពេយើង់ ��ាញ �រដ�ង់គឺំណ រ�ស់ ពេយើង់ សប្រ��់ �រពេលចិម៉ក្ដី

រ�ស់ យ៉ូហានិ បា�ីសុ និិង់ រ�ស់ ពេ�ប្រតំស យ៉ាាក្ដីំ� និិង់ យ៉ូហានិ និិង់ សប្រ��់ �រប្រត��់ ម៉ក្ដីេិញ ទៃនិ

��ើជុំិត�� ពេអើរូំនិ និិង់ ម៉ិលគឺីសាន្តែដក្ដី ពេ�ក្ដីុ�ង់ ទៃ�ង ចិំង់ពេប្រ�យ ពេនិះ និិង់ ប្រគ្នា�និ់��់ ប្រតួតប្រតា ចិំង់ពេប្រ�យ
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យេតើ ��� រិបស់ ខំ�� ខែដំ�

�ិ�រិ បា�យេក្រតៀមិខួ��

យេដំើមិីី ទ្ធទ្ធួ�

បុណ៍យក្រជុំមិុជុំទ្ធឹ�

យេហឹើ� ឬ យេ�   ?

ខ្ញុំួ� ប្របា��ី ឆ្នាំា� រ�ស់ ក្ដីូនិប្រ�ំស ពេយើង់ ជុំិត ចិូលម៉ក្ដី ដល់ ពេហ៍ើយ ។ 

�៉ំន្តែនិែ ពេតើ ពេយើង់ អាចិ �និ ចិិតែ ប្របាក្ដីដ ថ្វា គ្នាត់ បានិពេប្រតៀម៉ខ្ញុំួ�និ ពេដើម៉ីី 

��ួល �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី ពេហ៍ើយ ឬ ពេ� ពេ�ះ ។
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      លេ�យ ខាធីី ហែអ្ន�ណា ស្សូីដ

      មិិ
និដល់ ម៉ួយ ឆ្នាំា� ពេ�ៀត ពេ� ពេដេីឌី ក្ដីូនិប្រ�ំស ពេយើង់ និ�ង់ �និ ចិូល អាយំ 

ប្របា��ី ឆ្នាំា�   ។ សាាម៉ី ខ្ញុំំ�� និិង់ ខ្ញុំំ��ចិង់់ ឲ្យយ គ្នាត់ ពេរៀ�ចិ� ពេធួើើ ពេសចិក្ដីីី សញ្ញាា ដ៏

�ិសិដឋ ទៃនិ �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី   ។ ពេ�ះ �និនិ័យ ថ្វា ពេធួើើ ពេរឿង់ ទា�ង់ឡាយ

ដូចិជា អានិ ប្រ�ះគឺម៉ីីរ ម៉រម៉និ សិក្ដីា ពេសចិក្ដីីី សញ្ញាា �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ �� និិង់ រំឭក្ដី

ស�ណួរ ស�ាស �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី   ។ ពេយើង់ បានិ ពេធួើើ �រណ៍ ទា�ង់អស់ ពេនិះ

�ីម៉ំនិ ម៉ក្ដី ជាម៉ួយ និ�ង់ �ង់ប្រសី រ�ស់ ពេដេីឌី �៉ំន្តែនិែ ពេដេីឌី �និ អធួីហ៍ស�ម៉ ដូពេចិុះ

�រសពេប្រម៉ចិ ចិិតែ ថ្វា ពេ�ើ គ្នាត់ គឺួរ ��ួល �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី ឬពេ� គឺឺ ម៉ិនិ ចិាស់លាស់

ពេ� សប្រ��់ ពេយើង់   ។

  ន្តែម៉និពេហ៍ើយ ពេយើង់ បានិ ដ�ង់ ថ្វា ប្រតូេ ពេធួើើ អើី ខ្ញុំួះ ពេដើម៉ីី ជុំួយ ពេរៀ�ចិ� គ្នាត់ �៉ំន្តែនិែ

ស�ណួរ ន្តែដល ពេយើង់ ពេ�ន្តែត គឺិត ក្ដីុ�ង់ ចិិតែ ពេ�ះ គឺឺ   ៖ ពេតើ ពេដេីឌី �ួ�ន្ថែត  ��ួល �ំណយ

ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី ន្តែដរ ឬ ពេ�   ? ពេតើ គ្នាត់ ពេប្រតៀម៉ ខ្ញុំួ�និ ពេហ៍ើយ ឬ ពេ�   ? ពេតើ គ្នាត់ ប្រតូេ�រ ��ួល

�ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី ពេ�   ? ពេតើ គ្នាត់ បានិ យល់ �ី អើី ន្តែដល គ្នាត់ និ�ង់ ពេ�ីជាា ចិិតែ ពេធួើើ ន្តែដរ ឬ

ពេ�   ? ពេតើ ពេយើង់ អាចិ ដ�ង់ យ៉ាាង់ ប្របាក្ដីដ ពេ�យ រពេ�ៀ� ណា ថ្វា អើី ន្តែដល ពេយើង់ ក្ដី��ំង់

ពេធួើើ ជា ពេរឿង់ ប្រត�ម៉ប្រតូេ ពេ�ះ   ?

  ដូចិ ជា ឪ�ំក្ដី �ាយ ជា ពេប្រចិើនិ ន្តែដល �និ ក្ដីូនិ ជាម៉ួយ និ�ង់ �ិ�រ��

ន្តែដរ ស�ណួរ ទា�ង់ពេនិះ បានិ ដ�ក្ដី�� ពេយើង់ ពេ�ពេលើ ដ�ពេណើរ ម៉ួយ ទៃនិ �រន្តែសើង់រក្ដី

�រយល់ដ�ង់ ខាង់ ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ េិេរណៈ ផ្ទាាល់ ខ្ញុំួ�និ   ។

   អាយុ នៃន ការទឹទឹួលី ខ្ញុំុស់ប្រាតឹូវ និង ការទឹទឹួលី ខ្ញុំុស់ប្រាតឹូវ

   ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ ពេសចិក្ដីីី សញ្ញាា ៦៨:២៧  ន្តែចិង់ ថ្វា «   ពេហ៍ើយ ក្ដីូនិ ពេ� រ�ស់

�ួក្ដី ពេគឺ ប្រតូេ ��ួល �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី សប្រ��់ �រ ផ្ទាាចិ់ បា� ទា�ង់ ឡាយ រ�ស់ ខ្ញុំួ�និ 

�ល �និ អាយំ ប្របា��ី ឆ្នាំា� និិង់ ��ួល �រ �ក្ដី់ ទៃដ ពេលើ   »   ។ 

  ប្រ�សិនិ ពេ�ើ ពេយើង់ ន្តែផ្ដអក្ដី ទា�ង់ប្រសំង់ ពេ�ពេលើ ខ្ញុំគឺម៉ីីរ ពេនិះ ពេយើង់ និ�ង់ សនិេត់ ថ្វា 

ពេក្ដីេង់ អាយំ ប្របា��ី ឆ្នាំា� ទា�ង់អស់ គឺឺ បានិ ពេប្រតៀម៉ខ្ញុំួ�និ ពេដើម៉ីី ��ួល �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ

��ក្ដី   ។ ពេទាះជា យ៉ាាង់ណា ប្រ�ះគឺម៉ីីរ ក្ដី៏ �ពេប្រង់ៀនិ ផ្ដង់ន្តែដរ   ៖

  «   ក្ដីូនិ ពេក្ដីេង់ តូចិ ប្រតូេ បានិ ពេប្របាស ពេលាះ  .   .   .  តាម៉ រយៈ ប្រ�ះ រាជុំ �ំប្រតា �ពេង់ើើត 

ន្តែត ម៉ួយ រ�ស់ ពេយើង់

  «   ដូពេចាាះ ពេហ៍ើយ �ួក្ដី ពេគឺ �ំ� អាចិ ពេធួើើ បា� បានិ ពេ�  .   .   .  លំះ ប្រតា �ួក្ដី ពេគឺ ចា�់

ពេផ្ដីើម៉ ��ួល �រ ខ្ញុំំសប្រតូេ ពេ� ចិ�ពេ�ះ ពេយើង់ សិនិ   » (    ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ ពេសចិក្ដីីី

សញ្ញាា ២៩:៤៦–៤៧ ; សូម៉ពេម៉ើល ផ្ដង់ន្តែដរ  ម៉រូូទៃណ ៨:៧–២២    )   ។

  ពេតើ សាាម៉ី ខ្ញុំំ�� និិង់ ខ្ញុំំ�� អាចិ យល់ បានិ ពេ�យ រពេ�ៀ� ណា ថ្វាពេ�ើ ពេដេីឌី �និ

�រ��ួល ខ្ញុំំសប្រតូេ ពេហ៍ើយ ឬ ពេ� ពេ�ះ   ? ពេយើង់បានិ�និែប្រសាេប្រជាេពេ�ៀត ។

  ពេយើង់ បានិ ពេរៀនិ �ី ពេគ្នាលនិពេយ៉ាបាយ សាស�ចិប្រក្ដី ថ្វា �រ��ួល ខ្ញុំំសប្រតូេ

រ�ស់ �ំគឺគល �ាក្ដី់ៗ គឺឺ ន្តែផ្ដអក្ដី ពេ�ពេលើ ��ណង់ ប្របាថ្វាា រ�ស់ គ្នាត់ និិង់ ក្ដីប្រម៉ិត ទៃនិ

�រយល់ដ�ង់ រ�ស់ គ្នាត់   ៖ ប្រ�សិនិពេ�ើ ពេដេីឌី �និ ��សក្ដីីិសម៉ ពេហ៍ើយ �និ

��ណង់ ប្របាថ្វាា ពេដើម៉ីី ��ួល �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី ពេហ៍ើយ ��ាញ ថ្វា គ្នាត់ អាចិ ��ួល

ខ្ញុំំសប្រតូេ ពេ�ះ ពេយើង់ ម៉ិនិគឺួរ រារា�ង់ គ្នាត់ �ី �រ��ួល �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី ពេ�ះ ពេ�   ។

  ពេយើង់ ក្ដី៏ បានិ ពេរៀនិ ផ្ដង់ន្តែដរ ថ្វា ប្រ�សិនិពេ�ើ �ិ�រ�� រ�ស់ ពេដេីឌី ក្ដី�ណត់

សម៉តែ�� ខាង់ ប្របាជាា រ�ស់ គ្នាត់ ដូចិ ក្ដីូនិពេក្ដីេង់ តូចិ ពេ�ះ ពេ�ះ គ្នាត់ ម៉ិនិ អាចិ

��ួល ខ្ញុំំសប្រតូេ បានិ ពេ� ពេហ៍ើយ និ�ង់ ម៉ិនិ ប្រតូេ�រ �ិធួី �រិសំ�ិ ទៃនិ ពេសចិក្ដីីី សពេ��ះះ

ពេ�ះ ពេ� (   សូម៉ពេម៉ើល ក្នុី�នខាាត ភា�១   ៖ ក្របធ្លាន ដើស់ែក្នុ និង បី�ស់សពី  [   ឆ្នាំា� 

២០១០   ] ចិ�ណុចិ ១៦.១.៨ ស�ជុំិក្ដី ន្តែដល �និ ស�ណួរ អ��ី ពេគ្នាលល�ិិ

សាស�ចិប្រក្ដី អាចិ ពេធួើើ �រប្រ��ក្ដីា ជាម៉ួយ �ី�សស� រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ បានិ   )   ។

  សម៉តែ�� ខាង់ ប្របាជាា រ�ស់ ពេដេីឌី តាម៉�ិតពេ� ធួម៉េតា   ។ ពេទាះជា យ៉ាាង់

ណា ខ្ញុំំ�� ពេ�ន្តែត ពេ�ើញ ថ្វា ខ្ញុំួ�និខ្ញុំំ�� �និ �រសង់ស័យ ថ្វាពេតើ ពេដេីឌី បានិ�និ

ដល់ ក្ដីប្រម៉ិត ទៃនិ �រ��ួល ខ្ញុំំសប្រតូេ សម៉រម៉យ ន្តែដរ ឬ ពេ�   ។ ខ្ញុំំ�� បានិ �និែ ប្រសាេប្រជាេ

ប្រ�ក្ដី� ពេ�យ �រអធួិសាានិ ពេហ៍ើយ សង់ឹ�ម៉ ថ្វា បានិ �រន្តែណ�� ន្តែដល និ�ង់ ��

��សំខ្ញុំសានិែ ដល់ ខ្ញុំំ��   ។

    ពីិការភាពី និងភាពី�ះន ក្តិំ�ុស់

  ខ្ញុំំ�� សាះល់ ឪ�ំក្ដី �ាយ ខ្ញុំួះ ន្តែដល �និ ក្ដីូនិ �និ �ិ�រ�� ន្តែដល បានិ ��ួល និូេ

�រលួង់ពេលាម៉ យ៉ាាង់ ខាា�ង់ �ី �រអានិ ថ្វា �ួក្ដីអុក្ដី ន្តែដល បានិ ឆុួង់�ត់ ជុំីេិត រន្តែម៉ង់

សាា�់ ពេ�យ �ំ� បានិ �និ �រ��ួល ខ្ញុំំសប្រតូេ ពេ�ះ �និែ សែិត ពេ�ក្ដីុ�ង់ សាានិ��

គ្នាះនិ ក្ដី�ហ៍ំស   ៖ «   អស់ ទា�ង់ ក្ដីូនិ ពេក្ដីេង់ តូចិ រស់ពេ� ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ះ ប្រគឺីសុ   ។  .   .   .  តីិត  �
ត
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២០ �ីអាហឹ��

ប្រ�ះ ពេចិសាា ទៃនិ ពេសចិក្ដីីី ពេប្របាស ពេលាះ �និ ម៉ក្ដី ដល់ អស់ អុក្ដី ណា ន្តែដល គ្នាះនិ

ចិា�់  .   .   .  ពេហ៍ើយ ចិ�ពេ�ះ ម៉និំសស ន្តែ�� ពេ�ះ ពេ�ះ �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី និ�ង់ �ំ� ��

ម៉ក្ដី និូេ ផ្ដល ប្រ�ពេយ៉ាជុំនិ៍ អើី ពេ�ើយ   » (    ម៉រូូទៃណ ៨:២២    )   ។

  �ា�រី យ៉ូន្តែស� ស�េីធួ ក្ដី៏ បានិ �ិ�ណ៌� ផ្ដង់ន្តែដរ �ី លក្ដីខខ្ញុំណឌ រ�ស់ ក្ដីំ�រ

ន្តែដល សាា�់ ពេហ៍ើយ ពេ�យ �ំ� ទានិ់ ចិូល ដល់ �រ��ួល ខ្ញុំំសប្រតូេ   ៖ «   ពេហ៍ើយ

ខ្ញុំំ�� ក្ដី៏ បានិ ពេ�ើញ ក្ដីូនិ ពេក្ដីេង់ ទា�ង់ អស់ ន្តែដល បានិ សាា�់ ម៉ំនិ ប្រគឺ�់ អាយំ ��ួល

ខ្ញុំំសប្រតូេ ពេ�ះ ប្រតូេបានិ សពេ��ះះ ពេ� ក្ដីុ�ង់ និគឺរ ពេសពេ�សាាល ពេ� សាានិ សួគឺ៌ ន្តែដរ   » 

(    ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ ពេសចិក្ដីីី សញ្ញាា ១៣៧:១០    )   ។

  ខ្ញុំំ�� ដ�ង់ ថ្វា សប្រ��់ �ំគឺគល ទា�ង់ពេនិះ �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី �ំ� ចា�បាចិ់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ 

ជុំីេិត ពេនិះ ពេ�   ។ ខ្ញុំំ�� ក្ដី៏ ដ�ង់ ន្តែដរ ថ្វា ប្រ�ះ និ�ង់ ជុំួយ ពេយើង់ ឲ្យយ ដ�ង់ និូេ អើី ន្តែដល លអ ��ផ្ដំត

សប្រ��់ ពេដេីឌី   ។

    ដែស់ើងរក្តិ ការដែណ៍នាំ ពីី ប្រាពីះ

  �និ ល�ិ�� ជា ពេប្រចិើនិ សប្រ��់ �ួក្ដី អុក្ដី ន្តែដល �និ �ិ�រ��   ។  

�ំគឺគល ជាពេប្រចិើនិ ន្តែដល �និ �ិ�រ�� �និ ក្ដីប្រម៉ិត សតិ ខ្ញុំីស់ ជាង់ ពេក្ដីេង់ អាយំ

ប្របា��ី ឆ្នាំា� ពេហ៍ើយ អាចិ ��ួល �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី និិង់ �ិធួី �ញ្ញាាក្ដី់ ប្រ�សិនិ ពេ�ើ

�ួក្ដីពេគឺ �និ �រ��ួល ខ្ញុំំសប្រតូេ (   សូម៉ពេម៉ើល ក្នុី�នខាាត ភា�១  ចិ�ណុចិ 

១៦.៣.៥   )   ។ �ំគឺគល ដទៃ� ពេ�ៀត និ�ង់ ម៉ិនិ ��ួល ខ្ញុំំសប្រតូេ ពេ�   ។ ខ្ញុំំ�� បានិដ�ង់

ថ្វា សាាម៉ី ខ្ញុំំ�� និិង់ ខ្ញុំំ�� អាចិ ប្រ��ក្ដីា ជាម៉ួយ និ�ង់ ក្ដីូនិប្រ�ំស ពេយើង់ ជាម៉ួយ ប្រ�ះ និិង់

ជាម៉ួយ �ី�សស� ពេយើង់ ន្តែដល ឈឺរ ត�ណាង់ ជា «   ពេ�ប្រក្ដីម៉ ក្ដីុ�ង់ អី�ប្រសាន្តែអល   » 

ពេដើម៉ីី ជុំួយ ពេធួើើ �រសពេប្រម៉ចិ ចិិតែ ដ៏ ��ផ្ដំស គឺ�និិត ទាក្ដី់�ង់ និ�ង់ ��រួចិរាល់ រ�ស់

ពេដេីឌី ពេដើម៉ីី ��ួល �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី ឬ ពេ� (   សូម៉ពេម៉ើល  ពេគ្នាលល�ិិ និិង់ 

ពេសចិក្ដីីី សញ្ញាា ១០៧:៧៦    )   ។

  �ក្ដីយ សម៉ីី ទា�ង់ពេនិះ ម៉ក្ដី �ី អាល�ា បានិ �� ម៉ក្ដី និូេ ក្ដីីី សំខ្ញុំសានិែ យ៉ាាង់ ខាា�ង់

ដល់ ខ្ញុំំ��   ៖ «   ពេហ៍ើយ ឥ��េ ពេនិះ ពេ�យ អុក្ដី រាល់ គ្នាា �និ ��ណង់ ចិង់់ ចិូល រួម៉ ក្ដីុ�ង់

ពេប្រ�ល ទៃនិ ប្រ�ះ ពេហ៍ើយ ពេដើម៉ីី ឲ្យយ បានិ ពេ� ថ្វា ជា រាប្រសែ រ�ស់ ប្រ�ង់់  .   .   .  ពេតើ �និ

អើី ពេ� ន្តែដល រារា�ង់ អុក្ដី ម៉ិនិ ឲ្យយ ��ួល �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី ពេ�យ និូេ ប្រ�ះ �ម៉ ទៃនិ

ប្រ�ះ អ�ាស់ ពេដើម៉ីី ពេធួើើ ជា សាក្ដីសី ដល់ ប្រ�ង់់ ថ្វា អុក្ដី រាល់ គ្នាា បានិ ចិូល ក្ដីុ�ង់ពេសចិក្ដីីី

សញ្ញាា ជាម៉ួយ និ�ង់ ប្រ�ង់់ ថ្វា អុក្ដី រាល់ គ្នាា និ�ង់ �ពេប្រម៉ើ ប្រ�ះ អង់គ ពេហ៍ើយ �និ់ តាម៉

ប្រ�ះ �ញ្ចឹញតែិ ទា�ង់ ឡាយ រ�ស់ ប្រ�ង់់ ពេដើម៉ីី ឲ្យយ ប្រ�ង់់ ពេប្រសាចិ ប្រ�ះ េិញ្ញាាណ ប្រ�ង់់  

ម៉ក្ដី ពេលើ អុក្ដី រាល់ គ្នាា យ៉ាាង់ �រិ�ូរណ៍   ?   » (    ម៉៉ូសាយ ១៨:៨, ១០    )   ។

  ��ា�់ �ី �រពេរៀ�ចិ� ទា�ង់អស់ រ�ស់ ពេយើង់ គឺឺ ពេម៉ពេរៀនិ ទា�ង់អស់ រ�ស់ ពេយើង់

ទា�ង់ពេ� ផ្ដុះ និិង់ ពេ� ថ្វាាក្ដី់ �ឋិម៉ សិក្ដីា ពេ�ះ ខ្ញុំំ�� បានិ ចា�់ពេផ្ដីើម៉ សួរ ពេដេីឌី និូេ

ស�ណួរ ទា�ង់ឡាយ ន្តែដល ខ្ញុំំ�� ដ�ង់ ថ្វា គ្នាត់ និ�ង់ ប្រតូេសួរ ពេ�ក្ដីុ�ង់ �រស�ាស

សប្រ��់ �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី រ�ស់ គ្នាត់   ។

  ជុំួនិ�ល �រពេឆុួើយត� រ�ស់ គ្នាត់ ��ាញ �ី �រយល់ដ�ង់ �៉ំន្តែនិែ ពេ�លខ្ញុំួះ

ពេ�ៀត គ្នាត់ ម៉ិនិ ដ�ង់ �ី រពេ�ៀ� ពេឆុួើយ ត� ពេ�   ។ ខ្ញុំំ�� ឆុងល់ ថ្វា ពេ�ើ ពេយើង់ ក្ដី��ំង់ ពេធួើើ ពេរឿង់

ប្រត�ម៉ប្រតូេ ន្តែដរ ឬ ពេ�   ។

  ពេ��ី��ផ្ដំត ប្រ�ះេិញ្ញាាណ បានិ ខ្ញុំស�� ដល់ ដួង់ចិិតែ ខ្ញុំំ�� ថ្វា «   ពេហ៍តំអើី អុក្ដី ម៉ិនិសួរ

ដល់ ពេដេីឌី ថ្វា គ្នាត់ គឺិត យ៉ាាង់ ណា   ?   »

  ខ្ញុំំ�� បានិ ន្តែ�រ ពេ� ពេដេីឌី ពេហ៍ើយ បានិ សួរ ថ្វា «   ពេដេីឌី ពេតើ ក្ដីូនិ ចិង់់ ��ួល �ំណយ

ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី ពេ�   ?   »

  គ្នាត់ បានិ ពេម៉ើល ម៉ក្ដី ចិ� ខ្ញុំំ�� ពេហ៍ើយ និិយ៉ាយ ថ្វា «   បា�   !   »

  ពេ�ល ខ្ញុំំ�� សួរ គ្នាត់ ថ្វា ពេហ៍តំអើី បានិ ជាគ្នាត់ ចិង់់ ��ួល �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី  

គ្នាត់ បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   ពេដើម៉ីី �ាយ ដូចិ ជា ប្រ�ះពេយសីូេ   »   ។

  ខ្ញុំំ�� បានិ ពេ�រពេ�ញ ពេ�យ ��សំខ្ញុំសានិែ និិង់ �រន្តែណ��   ។ ខ្ញុំំ�� បានិ ដ� 

ង់ �ាម៉ ថ្វា ពេទាះ�ី ជា ពេដេីឌី �ំ� យល់ ប្រគឺ�់ ស�ណួរ បានិ ឥតពេខាាះ ក្ដី៏ គ្នាត់ �និ

��រួចិរាល់ ពេដើម៉ីី ��ួល �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី និិង់ �រ�ញ្ញាាក្ដី់ រួចិ ពេហ៍ើយ   ។  

គ្នាត់ បានិ ដ�ង់ �ី អើី ន្តែដល គ្នាត់ ប្រតូេ�រដ�ង់ ពេហ៍ើយ ស�ខានិ់ ��ផ្ដំត គ្នាត់ បានិ ដ�ង់ 

ពេហ៍ើយ �និ ��ណង់ ប្របាថ្វាា ពេដើម៉ីី ចិូល ក្ដីុ�ង់ និគឺរ ទៃនិ ប្រ�ះ តាម៉រយៈ �ិធួី �ំណយ 

ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី   ។

  ទៃ�ង ន្តែដល ពេដេីឌី ��ួល �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី និិង់ �ញ្ញាាក្ដី់ ជា ស�ជុំិក្ដី ទៃនិ 

សាស�ចិប្រក្ដី ទៃនិ ប្រ�ះពេយសីូេប្រគឺីសុ ទៃនិ �ួក្ដី�រិសំ�ិ ទៃ�ង ចិំង់ ពេប្រ�យ ជា ទៃ�ង ន្តែដល

ពេ�រពេ�ញ ពេ�យ ក្ដីីីប្រសឡាញ់ ម៉ិតែ�� និិង់ ��សំខ្ញុំសានិែ   ។ �និប្រគឺួសារ 

ស�ជុំិក្ដី េួដ ម៉ិតែ�ក្ដីីិ ពេ� សាលា និិង់ សូម៉ីីន្តែត ប្រគឺូៗ ម៉ក្ដី �ី សាលា រ�ស់

ពេដេីឌី ផ្ដង់ន្តែដរ ម៉ក្ដី ពេ�ញ ក្ដីុ�ង់ �និុ�់   ។ គឺ�រូ ន្តែដល ពេដេីឌី បានិ ពេធួើើ ពេ� ទៃ�ង ពេ�ះ ក្ដីុ�ង់

�រពេប្រជុំើសពេរើស ពេដើម៉ីី ពេធួើើ តាម៉ ប្រ�ះពេយសីូេ ពេហ៍ើយ ��ួល �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី គឺឺ ជា គឺ�រូ

ម៉ួយ ន្តែដល ជុំះ ឥ�ិិ�ល លអ ដល់ ម៉និំសស ជាពេប្រចិើនិ   ។ ប្រគឺួសារ រ�ស់ ពេយើង់ �និ់ន្តែត

រឹង់�� ពេ�ើង់ ពេ�យសារ ពេយើង់ �និ ឱ�ស ពេរៀនិ �ី រពេ�ៀ� ន្តែដល ក្ដីិចិឹ�រ រ�ស់

ប្រ�ះ ប្រតូេបានិ ពេធួើើ ឲ្យយ ពេ�ើញ តាម៉រយៈ ក្ដីូនិប្រ�ំស រ�ស់ ពេយើង់ គឺឺ ពេដេីឌី (   សូម៉ពេម៉ើល 

 យ៉ូហានិ ៩:៣    )   ។  ◼ 

    អំុក្នុ និពីនធ �ស់់ ដើ� ��ឋ យូថា�៍ ស់.�.អា.   ។



    ១.    ស្សូមិ កូុ� ខាាច កូន�ង ការ៉ុស្សួរ៉ុ ស្ស�ណិួរ៉ុ   ។  ជិួនកាល ចៅយុើង ខាាច 

នឹង ន�យ៉ាយុ ពីី ភាពីខ្ញុំុសូ�ំ ទាំំងឡាយុ បូុន្ថែនិ ចៅពីល អំុកូ 

សូួរី សូំណិួរី ចៅដ្ឋាយុ ការីចៅ�រីពី ចៅនា� បុ�ំល ទាំំងឡាយុ 

នឹង ចៅពីញ ច�តិ ចំចៅ�� បំណិង �៏ ចៅសាះ�ប្រតង់ រីបសូ់ អំុកូ ចៅ�ើមី ី

បាន យុល់ ពីី សាានភាពី រីបសូ់ ពីួកូចៅ�   ។ សូួរី សូំណិួរី កូុ�ង 

រីចៅបៀប �៏ ជា�ី ប្រសូឡាញ់ មួយុ �ូចជា   ៖ «   ចៅតើ ខ្ញុំំ�ំ អាច ជិួយុ

ចៅធវើ ឲ្យយ ប�ពី�ចៅសាធន៍ ចៅ� ប្រពី�វិហារី រីបសូ់ អំុកូ កាន់ន្ថែត ម៉ាន

អំតែន័យុ ចៅដ្ឋាយុ រីចៅបៀប ណា   ?   » ជាញឹកូញ៉ាប់ សូម៉ាជិ�កូ

ន្ថែ�ល ម៉ាន ពី�ការីភាពី ន�ង ប្រ�ួសារី ពីួកូចៅ� �ឺ ជា ប្របភូពី �៏ លអ

បំផ្ទះុត ទាំកូ់�ង នឹង ពី�ការីភាពី ចៅហើយុ អាច ប្របាប់ អំុកូ បាន

ថាអំុកូ អាច ជិួយុអំវី ខ្ញុំល� បាន   ។

   ២.   �ី�ច់ ការ៉ុយល់   ។  បនាាប់ ពីី ការីប្របឹកូា ជាមួយុ សូម៉ាជិ�កូ

អំំពីី ពី�ការីភាពី រីបសូ់ ពីួកូចៅ� ចៅហើយុ សូូម ពី�ភាកូា ជាមួយុ

ពីួកូចៅ� ថា អំវី ខ្ញុំល� ន្ថែ�ល ពីួកូចៅ� ម�នម៉ាន បញ្ញាា កូុ�ង ការីន្ថែ�ល

អំុកូ ន្ថែចកូចាយុ ជាមួយុ អំុកូ �នៃ� ចៅ�ៀត   ។ �នាា�់មិកូ តាមិ

ការ៉ុស្សមិរ៉ុមិយ ស្សូមិ ជ្ជួយ ថ្នាំកូ់ ដឹកូនា� វ៉ុួដ �ិង ស្សមាជ្ជិកូ ដនៃទ

លេទៀត់ ឲ្យយ យល់ ពួី ពួិការ៉ុភាពួ �ិង ត់ប្រមិូវ៉ុការ៉ុ រ៉ុ�ស្ស់ �ុ�ែល

លេនាះ   ។ ការ៉ុណិ៍ លេ�ះ អាច �ី�ច់ ឲ្យយ មា� លេមិតាាធីមិ៌ �ិង

ការ៉ុយល់ កា�់ហែត់ ប្រជាលលេប្រ� កូ៏ ដូច ជា ការ៉ុ���ុស្ស ���ិត់ អ្ន�ពួី

រ៉ុលេ�ៀ� លេដើមិៈី �ីល់ ការ៉ុគាំ�ប្រទ �ងហែដរ៉ុ   ។

    ៣.    �ីល់ ដ�លេណាះប្រសាយ   ។  ម៉ាន ការីន្ថែកូសូប្រមួល សាមញ្ចូញ

ជាចៅប្រចើន ន្ថែ�ល អំុកូ អាច ចៅធវើ ចៅ�ើមីី ជិំរីុញ �ល់ ការីចៅរីៀនសូូប្រត 

ន�ង ការីចូលរីួម សូប្រម៉ាប់ មនុសូឹ ប្រ�ប់�ំ រីួមទាំំង

ការីអំនុញ្ញាាត ឲ្យយ ម៉ាន ចៅពីលចៅវ� បន្ថែនែម ចៅ�ើមីី ចៅឆ្លលើយុតប ចៅ�

នឹង សូំណិួរី ការីចៅប្របើ អំកូឹរី ចៅ�ត ចៅលើ វីចៅ�អំូ ការី ឲ្យយ អំុកូ ន្ថែ�ល

ម៉ាន បញ្ញាា កូុ�ង ការី សាាប់ឮ ឬ ចៅមើល ម�ន សូូវចៅ�ើញ អំងំ�យុ ចៅ�

កូន្ថែនលង ន្ថែ�ល ពីួកូចៅ� អាច សាាប់ ឮ ឬ ចៅមើលចៅ�ើញ ចាសូ់ ជាង 

ន�ង ការីចៅប្របើ ប្របព័ីនិ ផ្ទះឹពីវផ្ទះាយុ ចៅផ្ទះឹងៗ ចៅ�ើមី ីប�ាញ ចៅមចៅរីៀន   ។ 

អ្ននកូ កូ៏ អាច ប្រ�ឹកូា  ជាមិួយ អ្ននកូ ជ្ជ�នាញ ខាង ពួិការ៉ុភាពួ ប្រ�ចា�

វ៉ុួដ ឬ លេស្សីកូ �ងហែដរ៉ុ អ្ន�ពួី ដ�លេណាះប្រសាយ ជាកូ់�កូ់ ហែដល អ្ននកូ

អាច លេធីវើ��   ។

    ៤.    �លេងើើត់ ឱកាស្ស កូន�ង ការ៉ុ�លេប្រមិើ   ។  ជិួប ជាមួយុ នឹង បុ�ំល

ទាំំងឡាយុ ន�ង អំុកូ ន្ថែថុទាំំ រីបសូ់ ពីួកូចៅ� ចៅ�ើមីី �ឹង ពីី ជិំនាញ 

ន�ង ចៅ�ពីចៅកាសូលយ រីបសូ់ ពីួកូចៅ�   ។ �នាា�់ មិកូ លេ�យ

ការ៉ុអ្នធីិសាា� ស្សូមិ កូ�ណិត់់ ពួី រ៉ុលេ�ៀ� ដ៏ មា� អ្នត់ថ�័យ ស្សប្រមា�់

ឲ្យយ ពួួកូលេ� �លេប្រមិើ   ។ មិ�ុស្សស ប្រ��់ គាំំ មា� អ្នវី មិួយ ហែដល ពួួកូលេ�

អាច ចូលរ៉ុួមិ ច�ហែណិកូ ដល់ កូិចចការ៉ុ លេនាះ   ។

    ៥.    លេ�ង លេ� ជ្ជួយ លេ�យ លេស្សចកូីី ប្រស្សឡាញ់   ។  សូូម ពីាយ៉ាម

ចៅធវើ តាំម ការី��ួល យុកូ ចៅដ្ឋាយុ ចំហរី ចៅ�កូុ�ង ប្របសាសូន៍

រីបសូ់ ន្ថែអំលចៅ�ើរី ន្ថែជិ�ហវី អំ័រី ហូ��ន   ៖ «   កូុ�ង នាម ជា

សូម៉ាជិ�កូ នៃន សាសូនាចប្រកូ ចៅយុើង ទាំំងអំសូ់ �ំ �ឺ សូែ�ត ចៅ�ចៅលើ

ការីចៅធវើ �ំចៅណិើរី ចៅន�   ។  .   .   .  ម�ន ថា អំុកូ ចៅ�កូុ�ង កាលៈចៅ�សូៈ

ន្ថែបបណា ចៅ� ចៅយុើង សាា�មន៍ អំុកូ   » (   «    អំវី ន្ថែ�ល ខ្ញុំំ�ំប្របាថាំ

ចង់ឲ្យយ សូម៉ាជិ�កូថុ�ី ប្រ�ប់រីូប បាន�ឹង—ចៅហើយុ រ៉ាល់សូម៉ាជិ�កូ

ន្ថែ�ល ចូលជា យុូរី ឆ្នាំំំ បានចងចាំ    »  លីអាហូណា   ន្ថែខ្ញុំ 

តុ� ឆ្នាំំំ ២០០៦ �ំពី័រី ១០   ។ កូុ�ង ចំចៅណាម ធនធាន

សាសូនាចប្រកូ ទាំំងអំសូ់ អំវីន្ថែ�ល អំសាារីយ បំផ្ទះុត ចៅនា� �ឺ ន្ថែតងន្ថែត

ជា បុ�ំល ទាំំងឡាយុ ន្ថែ�ល ផ្ទះីល់ ការី�រី បចៅប្រមើ �ល់ �ំ ចៅ�វិញ

ចៅ�មកូ កូុ�ង ចៅសូចកូីី ប្រសូឡាញ់ ន�ង ម�តិភាពី   ។

លេត់ើ លេយើង អាច ជ្ជួយ ស្សមាជ្ជិកូ ហែដល មា� ពួិការ៉ុភាពួ លេ�យ រ៉ុលេ�ៀ�ណា   ?

កាលន្ថែ�ល ថាំកូ់ �ឹកូនាំ ចៅធវើតាំម �ំរីូ រីបសូ់ ប្រពី�អំងំ សូចៅ��ា� ចៅដ្ឋាយុ កូីីប្រសូឡាញ់ កូុ�ង ការីជិួយុ អំុកូ �នៃ� ចៅ�ៀត ឲ្យយ ម៉ាន អារីម�ណិ៍ សាា�មន៍ ចៅនា�

សូម៉ាជិ�កូ ន្ថែ�ល ម៉ាន ពី�ការីភាពី ន�ង ប្រ�ួសារី រីបសូ់ ពីួកូចៅ� នឹង ��ួល អារីម�ណិ៍ នៃន កូីី ប្រសូឡាញ់ រីបសូ់ ប្រ�ង់ ន�ង យុល់ ពីី តួនា�ី �៏ សូំខាន់ រីបសូ់

ពីួកូចៅ� ចៅ�កូុ�ង ប្រពី�កាយុ រីបសូ់ ប្រពី�ប្រ�ីសូះ (   សូូមចៅមើល  កូូរីិនថុូសូ �ី១ ១២:១២, ១៨    )   ។ ចៅ� ចៅពីល ន្ថែ�ល អំុកូ �ឹកូនាំ ន�ង បចៅប្រមើ សូូម

ពី�ចារីណា ចំណិុច ខាងចៅប្រកាម ចៅន�   ៖
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�រិក្រ�ប់ក្រ�ង  

ការប្រាបតឹិក្តិម្មម 
ចិំណ៍ី អាហារ  

      លេ�យ លី�ា ហែអ្ន� ថុមិស្សុ�

     សក្ដីម៉េ�� យំេេ័យ ពេ� រាប្រតី ដ៏ រ� ម៉ួយ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ន្តែខ្ញុំ ម៉ក្ដីរា ឆ្នាំា� ២០១៧  

បានិ ផ្ទាាស់�ី�រ ប្រគឺួសារ សូរិនិសំនិ ជាពេរៀង់ រហ៍ូត   ។ ក្ដីូនិប្រ�ំស រ�ស់ ន្តែធួរី  

និិង់ ពេជុំនិីលីនិ ពេ�និនិ័រ �និ អាយំ ១៤ ឆ្នាំា�   ។ សក្ដីម៉េ�� រួម៉គ្នាា បានិ 

ដល់ �ី�ញ្ចឹឹ�់   ។ ថ្វាាក្ដី់ដ�ក្ដី�� �ាក្ដី់ បានិ ផ្ដីល់ ចិ�ណី អាហារ ចិំង់ពេប្រ�យ   ។ ពេ�និនិ័រ ន្តែដល

�និ ប្រ�តិក្ដីម៉េ និ�ង់ សន្តែណាក្ដីដី បានិ យក្ដី និ� �ំក្ដី�ី ម៉ួយ ពេហ៍ើយ ញ៉ាំ� វា   ។ គ្នាត់ ម៉ិនិគឺួរ ពេធួើើ

ដូពេចាាះ ពេ�   ។ វា ជា និ� �ំក្ដី�ី សន្តែណាក្ដីដី   ។

  ន្តែធួរី និិយ៉ាយ ថ្វា «   ជាធួម៉េតា គ្នាត់ ប្រ�ំង់ ប្រ�យ័តុ ណាស់   »   ។

  ពេ�និនិ័រ បានិ ប្រត��់ ម៉ក្ដី ដល់ ផ្ដុះ េិញ—ផ្ដុះ រ�ស់ គ្នាត់ ពេ� ម៉ិនិ ឆ្នាំាយ �ី ប្រ�ះេិហារ

ពេ�   ។ �៉ំន្តែនិែ គ្នាត់ បានិ បាត់�ង់់ សាះរតី យ៉ាាង់ ឆ្នាំ�់ ��ា�់ �ី ម៉ក្ដីដល់ ផ្ដុះ   ។ គ្នាត់ ឈឺ�់ ដក្ដី

ដពេង់ើើម៉   ។ ប្រគឺូពេ��យ និិង់ �ំគឺគលិក្ដី ពេ� �និុ�់ សពេ��ះះ ��ានិ់ បានិ �ំះ�រ ជុំួយ គ្នាត់ យ៉ាាង់

សាាហា�់   ។ �៉ំន្តែនិែ ជា អក្ដីំសល ក្ដីិចិឹប្រ��ង់ន្តែប្រ�ង់ រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ �ំ� បានិ ពេជាគឺជុំ័យ ពេ�   ។

  ពេ�និនិ័រ បានិ សាា�់ ពេ� យ�់ ពេ�ះ ពេ�យសារ ន្តែត �រប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ 

រ�ស់ គ្នាត់   ។

   បញ្ញាា ទឹូទាំំងពីិភពីនៅ�ក្តិ

  ប្រ�ន្តែហ៍ល ប្របា� �គឺរយ ទៃនិ ក្ដីំ�រ �និ ប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ ពេ� �ូទា�ង់ �ិ��ពេលាក្ដី   ។ ១  

ពេ�ក្ដីុ�ង់ សហ៍រដឋ ប្រ�ន្តែហ៍ល �ួនិ �គឺរយ ទៃនិ ម៉ជុំិិម៉េ័យ និិង់ រហ៍ូត ដល់ ប្របា��ី �គឺរយ ទៃនិ

ក្ដីំ�រ �និ ប្រ�តិក្ដីម៉េ ២  ពេ�យ �និ ចិ�និួនិ តួពេលខ្ញុំ ប្រ�ហាក្ដី់ ប្រ�ន្តែហ៍ល គ្នាា ប្រតូេបានិ រាយ�រណ៍

ពេ� ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ពេ�ស ទា�ង់ឡាយ ក្ដីុ�ង់ �ើី� អី�រូំ� និិង់ អាសំី   ។ ៣  ពេ�ក្ដីុ�ង់ េួដ ន្តែដល �និ ម៉ជុំិិម៉េ័យ 

២០០ �ក្ដី់ ចិ�និួនិ ពេ�ះ គឺឺ ប្រ�ន្តែហ៍ល ៨ �ក្ដី់ ពេហ៍ើយ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ថ្វាាក្ដី់ �ឋិម៉ សិក្ដីា ន្តែដល �និ

ក្ដីំ�រ ៥០ �ក្ដី់ គឺឺ �និ ប្រ�ន្តែហ៍ល ជា ៤ �ក្ដី់   ។

  ចិ�ណី អាហារ ពេប្រចិើនិ ជាង់ ១៧០ ប្រ�ពេ�� ប្រតូេបានិ ក្ដី�ណត់ ថ្វា អាចិ ជា សារធាតំ ប្រ�តិក្ដីម៉េ 

�៉ំន្តែនិែ ពេ�ក្ដីុ�ង់ សហ៍រដឋ ក្ដី�ណត់ប្រតា ម៉ើ�� «   ចិ�និួនិ ៨ ធួ�ៗ   » ន្តែដល ម៉និំសស �គឺពេប្រចិើនិ �និ

ប្រ�តិក្ដីម៉េ ជាម៉ួយ ពេ�ះ គឺឺ   ៖ ��ក្ដីពេ�ះពេគ្នា សីំត សន្តែណាក្ដីដី ប្រគ្នា�់ ន្តែផ្ដួពេឈឺើ ប្រសូេសាលី 

សន្តែណាក្ដី ពេសៀង់ ប្រតី និិង់ សតើ ក្ដីុ�ង់ ��ក្ដី ន្តែដល �និ ស��ក្ដី រឹង់   ។ ៤  ពេ�តាម៉ ត��និ់ �� 

ចិ�ណី អាហារ ពេផ្ដសង់ៗ ពេ�ៀត ន្តែដល សែិត ពេ�ក្ដីុ�ង់ �ញ្ចឹឹី ន្តែដល �និ សារធាតំ ប្រ�ិតក្ដីម៉េ �និ

ដូចិជា សន្តែណាក្ដី ឈឺីក្ដី�ី  ពេ�ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ពេ�ស ឥណាា ប្រគ្នា�់ បាក្ដី់េីត ពេ�ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ពេ�ស ក្ដីូពេរូ ខាង់

យេ� ក្រ�ះវិហារិ
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តី�ង់ និិង់ ជុំ�៉ំនិ និិង់ �ង់ អ�ង់ើង់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ពេ�ស ទៃ� �គឺ ខាង់ ពេជុំើង់   ។ ��ក្ដីពេ�ះពេគ្នា និិង់

សីំត ជានិិចិឹ�ល គឺឺ សែិត ពេ�ក្ដីុ�ង់ ចិ�ពេណាម៉ ចិ�ណី អាហារ ន្តែដល �និ សារធាតំ ប្រ�តិក្ដីម៉េ ដ៏

�ូពេ� ��ផ្ដំត ពេ� �ូទា�ង់ �ិ��ពេលាក្ដី   ។ ៥ 

  ប្រ�តិក្ដីម៉េ ពេក្ដីើតពេ�ើង់ ពេ�ពេ�លន្តែដល ប្រ��័និិ ��សាុ� រ�ស់ រាង់�យ �ពេញ្ចឹឹញ ប្រ�តិក្ដីម៉េ

ប្រជុំំល ហ៍ួស ពេ�និ�ង់ សារធាតំ ម៉ួយ ន្តែដល វា ដ�ង់ ថ្វា ជា ពេប្រគ្នាះថ្វាាក្ដី់ ម៉ួយ   ។ ប្រ�តិក្ដីម៉េ ធួងនិ់ធួងរ

��ផ្ដំត គឺឺ អាណាហ៍ើីឡាក្ដី់�ិចិ ន្តែដល ជា �រពេឆុួើយត� ជា ប្រ��័និិ យ៉ាាង់ ឆ្នាំ�់ រហ៍័ស ន្តែដល

អាចិ �ណាាល ឲ្យយ សាា�់ បានិ   ។ ៦  ពេរាគឺសញ្ញាា ទា�ង់ឡាយ អាចិ រួម៉�និ រម៉ួលប្រក្ដីពេ�ើ ឬ

រ�ស់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ �ត់ ពេហ៍ើម៉ ��ូរ �ត់ ម៉ំខ្ញុំ អណាាត ឬ ន្តែផ្ដុក្ដី ពេផ្ដសង់ ពេ�ៀត ទៃនិ រាង់�យ ចិពេ�ារ 

ឬ ក្ដីអ�ត �ិបាក្ដី ដក្ដី ដពេង់ើើម៉ ជុំី�ចិរ ពេដើរ ពេលឿនិ ពេហ៍ើយ េិលម៉ំខ្ញុំ និិង់ សួ�ត   ។ ៧ 

  ពេេជុំឹ. ចិនិណាថ្វានិ អូលសំនិ ជា ពេេជុំឹ�ណឌិត ន្តែផ្ដុក្ដី ប្រ�តិក្ដីម៉េ ពេហ៍ើយ ជា

ស�ជុំិក្ដី សាស�ចិប្រក្ដី បានិ ចិង់អ�ល ��ាញ ថ្វា «   ពេ�ើ វា ម៉ិនិ ធួងនិ់ធួងរ ជាង់ 

 ក្ដី៏ វា ធួងនិ់ធួងរ ដូចិ ជា ម៉និំសស �ាក្ដី់ �ចិ់ សរទៃស �ម៉ ឬ គ្នា�ង់ ពេ�ះដូង់ ពេ�ក្ដីុ�ង់

ប្រ�ះេិហារ អញ្ចឹឹ�ង់   »   ។ «   ម៉និំសស �ាក្ដី់ ន្តែដល �និ ប្រ�តិក្ដីម៉េ អាចិ សាា�់ ពេលឿនិ 

ជាង់ ម៉និំសស �ាក្ដី់ ន្តែដល គ្នា�ង់ ពេ�ះដូង់   »   ។

  �ើីពេ�ើ �រ�ាបាល ន្តែដល អាចិ �និ ��ាញ �ី ស�ៅនិំ�ល ក្ដី៏ ឥ��េ

ពេនិះ �ំ��និ �រ�ាបាល ឲ្យយ ជា �ចិ់ សប្រ��់ �រប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ

ពេ�ើយ   ។ ពេេជុំឹ. អូលសំនិ �និ ប្រ�សាសនិ៍ ថ្វា ���ានិ ទៃនិ �រន្តែ�ទា�

�និែ ជា «   �រពេចិៀសវាង់ សារធាតំ ន្តែដល ប្រ�តិក្ដីម៉េ និិង់ �រសាះល់ ប្រ�ម៉ទា�ង់

�រ�ាបាល អាណាហ៍ើីឡាក្ដី់�ិចិ   »   ។

    ចិំណ៍ី អាហារ ជា ក្តិតី ប្រាស់ឡាញ់

  ជា ញ�ក្ដីញ៉ា�់ ចិ�ណី អាហារ ជា ពេរឿង់ ស�ខានិ់ សប្រ��់ �រជុំួ�ជុំំ�   ។ វា ត�ណាង់ ឲ្យយ

េ�ីធួម៉៌ ប្រ�ទៃ�ណី និិង់ ទៃ�ង �ំណយ   ។ ចិ�ណី អាហារ ប្រតូេបានិ ពេប្រ�ើប្របាស់ ពេដើម៉ីី ផ្ដីល់ ថ្វាម៉�ល

ដល់ រាង់�យ ពេយើង់ �៉ំន្តែនិែ វា ក្ដី៏ ប្រតូេបានិ ពេប្រ�ើប្របាស់ ពេដើម៉ីី �ីបាចិ់ ប្រ�ល�ង់ ពេយើង់ ផ្ដង់ន្តែដរ គឺឺ

��ាញ ពេសចិក្ដីីី ប្រសឡាញ់ និិង់ ក្ដីីីក្ដីង់ើល់ ពេហ៍ើយ ទាក្ដី់ទាញ ឲ្យយ ម៉និំសស ជុំួ�ជុំំ� គ្នាា និិង់ �ា�់

���ក្ដី់��និង់ គ្នាា   ។

  គ្នាះនិ ក្ដីន្តែនិួង់ ណា ន្តែដល ពេរឿង់ពេនិះ �ិត ជាង់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ះេិហារ ពេ�ះពេ�   ។ ចិ�ណី ប្រតូេបានិ

ន្តែចិក្ដីចាយ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ថ្វាាក្ដី់ ពេដើម៉ីី ជុំ�រំញ ឲ្យយ �និ �រចិូលរួម៉ ឬ ពេដើម៉ីី �ប្រង់�ង់ ដល់ ពេម៉ពេរៀនិ 

 ម៉ួយ   ។ �រញ៉ាំ� អាហាររួម៉គ្នាា �រប្រ�ក្ដីួត សីំ� ឈឺីលលី និិង់ សក្ដីម៉េ�� ពេផ្ដសង់ៗ 

រ�ស់ េួដ ផ្ដីល់ ម៉ូលពេហ៍តំ ដល់ �ួក្ដី�រិសំ�ិ ឲ្យយ ជុំួ�ជុំំ� និិង់ ���ក្ដី់��និង់ គ្នាា ខាង់ សង់គម៉   ។ 

ពេយើង់ ពេធួើើ ម៉ើ�� សប្រ��់ �ាយ ន្តែដល ពេ�ើ� សប្រ�ល ក្ដីូនិ ពេហ៍ើយ និិង់ សប្រ��់ �ំណយ ស�  

�ំក្ដី ជា �រ�ពេប្រម៉ើ ន្តែដល ពេចិញ �ី ចិិតែ   ។ ពេយើង់ �ំក្ដី ចិ�ណី ពេ� និ�ង់ �ត់ទាារ ពេដើម៉ីី ប្របា�់ ថ្វា 

 ពេយើង់ គឺិត �ី អុក្ដី   ។

  សូម៉ីី ប្រ�ះអង់គ សពេ��ះះ បានិ ផ្ដីល់ ចិ�ណី ដល់ ម៉និំសស ៥០០០ �ក្ដី់ ន្តែដល បានិ ប្រ�ម៉ូល

ផ្ដី�� ពេដើម៉ីី សាា�់ ប្រ�ង់់   ។ ៨ 

  ឧទាហ៍រណ៍ ទា�ង់ពេនិះ ជុំួយ  ��ាញ �ី ម៉ូលពេហ៍តំ ន្តែដល �រប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ អាចិ

�ិបាក្ដី និ�ង់ ប្រគឺ�់ប្រគឺង់ ណាស់ ពេហ៍ើយ �ិបាក្ដី ខាា�ង់ ណាស់ សប្រ��់ ម៉និំសស ខ្ញុំួះ ពេដើម៉ីី យល់— 

 «   មនុុស្សស ម្នាាក់់ ដែ�ល ម្នានុ ប្រ�តិិក់មម អាច

ស្លាា�់ លឿលឿនុ ជាង មនុុស្សស ម្នាាក់់ ដែ�ល គាំំង

លឿ�ះ�ូង   »   ។ 
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២4 �ីអាហឹ��

ពេហ៍ើយ ជា�ិពេសស—សូម៉ីី ន្តែត—ពេ� ប្រ�ះេិហារ   ។ ជា ញ�ក្ដីញ៉ា�់ ចិ�ណី អាហារ ជា ក្ដីែី

ប្រសឡាញ់   ។ �៉ំន្តែនិែ ពេ�ើ ស�ជុំិក្ដី េួដពេម៉ើល ពេ��រ ប្រ�តិក្ដីម៉េ ម៉ើ�� អាហារ ជា ឱ�ស ពេដើម៉ីី

ផ្ដីល់ �រ�រ �ពេប្រម៉ើ ពេ�ះ សូម៉ ពេធួើើ ចិប្រម៉ំះ សប្រ��់ អុក្ដី ន្តែដល �និ �ញ្ញាា ប្រ�តិក្ដីម៉េចិ�ណីអាហារ 

ពេហ៍ើយ សូម៉ីី ន្តែត ក្នុងវ�  ម៉ើ�� អាហារ ក្ដី៏ អាចិ ជា �រ��ាញ និូេ ពេសចិក្ដីីី ប្រសឡាញ់ ផ្ដង់ន្តែដរ   ។

    នៅ�ើើ ឲ្យយ សាប្រាកាម្ម៉ង់ ពីិស់ិ�ឋ—នៅ�ើយ មាន ស់ុវតឹិិភាពី

  ន្តែអលពេឌីើរ ន្តែជុំ�ហ៍ើី អ័រ ហ៍ូ�ិនិ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ក្ដីូរូំម៉ ទៃនិ �ួក្ដីសាេក្ដី ដ�់�ីរ 

�ក្ដី់ បានិ �និ ប្រ�សាសនិ៍ ថ្វា   ៖ «   សាប្រ�ម៉៉ង់់ ទៃនិ យ�់ចិំង់ ពេប្រ�យ រ�ស់

ប្រ�ះអ�ាស់ [   គឺឺ   ] �ិសិដឋ ��ួល សាះល់ ចិ�ណុចិ ប្រ�ស�ើ ទៃនិ ���ិពេសាធួនិ៍

ថ្វាាយ�ង់គ� ប្រ�ចា� សបាាហ៍៍ រ�ស់ ពេយើង់   ។  .   .   .

  «    .   .   .  ពេ�ាង់ ន្តែដល ប្រ�ះអ�ាស់ បានិ ន្តែតង់តា�ង់ ពេ�ើង់ ពេ�ះ គឺឺ ជា ពេ�ាង់ ដ៏

�ិសិដឋ ��ផ្ដំត ពេ�ក្ដីុ�ង់សបាៅហ៍៍ រ�ស់ ពេយើង់   »   ។ ៩ 

  ពេទាះ ជា យ៉ាាង់ ណា ដូចិ ន្តែដល បានិ ក្ដីត់ចិ�ណា� ពេ�ក្ដីុ�ង់ ពេគ្នាល�រណ៍ ន្តែណ�� ន្តែដល

បានិ ពេបាះ�ំម៉ី �េីៗ រ�ស់ សាស�ចិប្រក្ដី សីី អ��ី �រហ៍ើ�ក្ដីហ៍ើឺនិ �ី ប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ និិង់

�រចិម៉ួង់ ពេម៉ពេរាគឺ «   �រប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ អាចិ �និ ឥ�ិិ�ល យ៉ាាង់ ខាា�ង់ ពេ�ពេលើ

សំខ្ញុំ�� ផ្ដួ�េចិិតែ រ�ស់ �ំគឺគល �ាក្ដី់  .   .   .  និិង់ ល�ិ�� ក្ដីុ�ង់ �រចិូលរួម៉ ក្ដីុ�ង់ �រប្រ�ជុំំ� និិង់

សក្ដីម៉េ�� រ�ស់ សាស�ចិប្រក្ដី   »   ។ ១០ 

  ពេគ្នាល�រណ៍ ន្តែណ�� រ�ស់ សាស�ចិប្រក្ដី សីី អ��ី ប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ រួម៉ �និ

និូេ �រន្តែណ�� ពេលើ �រផ្ដីល់ និ��ំ័ង់ សាប្រ�ម៉៉ង់់ ពេ�យ សំេតែិ�� ក្ដី៏ ដូចិជា រពេ�ៀ� ពេដើម៉ីី

ពេចិៀសវាង់ ក្ដីំ� ឲ្យយ និ��ំ័ង់ ទា�ង់ពេ�ះ �៉ះគ្នាា ពេ�ពេលើ តំ សាប្រ�ម៉៉ង់់   ។ (   �័ត៌�និ លម៉អិត អាចិ

រក្ដី បានិ ពេ�  disability   .ChurchofJesusChrist   .org    )  ។ �រពេធួើើតាម៉

ពេគ្នាល�រណ៍ ន្តែណ�� ពេនិះ អាចិ ធា� បានិ និូេ ���ិពេសាធួនិ៍ សាប្រ�ម៉៉ង់់ ដ៏ �និ សំេតែិ��

ម៉ួយ សប្រ��់ ស�ជុំិក្ដី �គឺពេប្រចិើនិ   ។

  ស�ជុំិក្ដី ន្តែដល �និប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ អាចិ �ិ�ក្ដីា 

ជាម៉ួយ �ី�សស� រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺអ��ី �រ សប្រម៉� សប្រម៉ួល �� ន្តែដល 

អាចិ សម៉រម៉យ សប្រ��់ �ិធួី សាប្រ�ម៉៉ង់់   ។ ស�ជុំិក្ដី អាចិ ផ្ដីល់ និ��ំ័ង់

ន្តែដល ម៉ិនិ �និ សារធាតំ ប្រ�តិក្ដីម៉េ រ�ស់ ពេគឺ ផ្ទាាល់ ពេ�យ �ក្ដី់ ពេ�ក្ដីុ�ង់

�ង់់ ផ្ទាាសុិក្ដី �ិ�ជុំិត ម៉ួយ   ។

  ជាង់ពេ�ះ ពេ�ៀត ប្រគឺសួារ ន្តែដល �និ ប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ ប្រ�ឈឺម៉

និ�ង់ ឧ�សគឺគ �� ពេ�ល ន្តែដល អុក្ដី ដទៃ� ពេ�ៀត យក្ដី ម៉ើ��  

ឬ ចិ�ណី ម៉ក្ដីកុ្ដី�ង់ �រប្រ�ជំុំ� សាប្រ�ម៉៉ង់់   ។ ពេ�យសារ ប្រ�តកិ្ដីម៉េ ខួ្ញុំះ អាចិ

ពេក្ដីើតពេ�ើង់ បានិ ពេ�យ ប្រគ្នានិន់្តែត �រដក្ដី ដពេង់ើើម៉ ចូិល ឬ �រ�៉ះ សារធាតំ

ប្រ�តិក្ដីម៉េ ពេ�ះ ប្រគួឺសារ ន្តែដល �និ ប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ សប្រម៉�

សប្រម៉លួ �រប្រ�ជំុំ� សាប្រ�ម៉៉ង់់ ពេ�យ �រ�ី�រ ក្ដីន្តែនួិង់ អង់គ�យ ឬ �ី�រ ពេ��និ់

ប្រចិក្ដីពេដើរ ចូិល េិញ ពេ�ល �និ ចិ�ណ ីអាហារ ន្តែដល �និ សារធាតំ ប្រ�តិក្ដីម៉េ ពេលើក្ដី ម៉ក្ដី   ។

  ពេ�ក្ដីុ�ង់ �រប្រ�ជុំំ� ហ៍ើ�ក្ដីហ៍ើឺនិ ន្តែខ្ញុំ ពេម៉សា ឆ្នាំា� ២០១៥ ប្រ�ធានិ អិម៉ រ័សំល បា�ឺដ 

ប្រ�ធានិ សីី�ី ក្ដីុ�ង់ ក្ដីូរូំម៉ ទៃនិ �ួក្ដី សាេក្ដី ដ�់�ីរ �ក្ដី់ បានិ ផ្ដីល់ ពេយ៉ា�ល់ ថ្វា «   ពេគ្នាលពេ�

ចិម៉ីង់ រ�ស់ ពេយើង់ គឺឺ ពេដើម៉ីី ឲ្យយ ម៉និំសស ប្រគឺ�់គ្នាា �និ ���ិពេសាធួនិ៍ ខាង់ េិញ្ញាាណ និិង់ �ប្រង់�ង់

ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ ពេលើ ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌ រ�ស់ ពេយើង់ និិង់ ប្រ�ះអ�ាស់ ប្រ�ះពេយសីូេប្រគឺីសុ តាម៉រយៈ

�រពេគ្នារ� ប្រ�តិ�តែិ ទៃ�ង �រិសំ�ិ   »   ។ ពេលាក្ដី បានិ �ន្តែនិែម៉ ថ្វា «   ប្របាក្ដីដ ណាស់ ពេយើង់ អាចិ

រំ��ង់ ថ្វា �ូរស�ុ និិង់ អាយន្តែ�ត ន្តែលីង់ និិង់ ចិ�ណី អាហារ អាចិ ប្រតូេបានិ �ំក្ដី ម៉ួយ ន្តែ�ក្ដី

ស្សម្នាជិិក់ ដែ�ល ម្នានុប្រ�តិិក់មម អាច ពិិភាក់ា

ជាមួយ ថ្នាាក់់ �ឹក់នាំំ អំំពិី ជិលឿប្រមើស្ស ដែ�ល ម្នានុ

ស្សុវតិិិភាពិ ស្សប្រម្នា�់ នុំ�ុ�ង ស្លាប្រ�ម៉ង់ រ�ស្ស់

ពិួក់លឿ�   ។



សប្រ��់ រយៈពេ�ល ម៉ួយ ពេ�ាង់ ដ៏ �និ តទៃម៉ួ ពេចិញ�ី ១៦៨ ពេ�ាង់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ម៉ួយ សបាាហ៍៍ សប្រ��់ �រប្រ�ជុំំ�

សាប្រ�ម៉៉ង់់ ន្តែដល ប្រតូេបានិ ឧ�ុិស ដល់ ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌ និិង់ ប្រ�ះរាជុំ �ំប្រតា ជា �ី ប្រសឡាញ់ រ�ស់ ប្រ�ង់់ គឺឺ

ប្រ�ះអ�ាស់ ពេយសីូេប្រគឺីសុ   »   ។ ១១ 

  សប្រ��់ ម៉ូលពេហ៍តំ ពេផ្ដសង់ៗ ម៉ិនិន្តែម៉និ ម៉និំសស ប្រគឺ�់ គ្នាា អាចិ �ំក្ដី ចិ�ណី អាហារ ម៉ួយ ន្តែ�ក្ដី អ���ង់ ពេ�ល 

ពេ� ប្រ�ះេិហារ ពេ�ះ ពេ�   ។ �៉ំន្តែនិែ ជាម៉ួយ និ�ង់ �លេិ�គឺ ន្តែដល �និ់ន្តែត ខ្ញុំួី ជាង់ម៉ំនិ ប្រ�ន្តែហ៍ល ជា �ួក្ដីពេយើង់ 

អាចិ �ិចារណា �ី ពេយ៉ា�ល់ រ�ស់ ប្រ�ធានិ បា�ឺដ ពេហ៍ើយ វាយតទៃម៉ួ ប្រ�សិនិពេ�ើ អុក្ដី ប្រតូេ យក្ដី ចិ�ណី អាហារ ម៉ក្ដី

ក្ដីុ�ង់ �រប្រ�ជុំំ� សាប្រ�ម៉៉ង់់   ។

    ទឹទឹួលី បនទ�ក្តិ �ំ នៅៅ វិញ នៅៅ ម្មក្តិ

  ខ្ញុំណៈ ន្តែដល ផ្ដល�៉ះ�ល់ ខាង់ រាង់�យ ទៃនិ �រប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ អាចិ �និ ��ធួងនិ់ធួងរ ពេ�ះ

ផ្ដល�៉ះ�ល់ ខាង់ េិញ្ញាាណ អាចិ �និ ឥ�ិិ�ល ដូចិ គ្នាា ផ្ដង់ន្តែដរ—ទា�ង់ លអ និិង់ អាប្រក្ដីក្ដី់   ។

  ក្ដីូនិប្រសី រ�ស់ ពេ�ហ៍ើនិពេសសខា �និ ប្រ�តិក្ដីម៉េ ជាម៉ួយ ��ក្ដីពេ�ះពេគ្នា យ៉ាាង់ ធួងនិ់ធួងរ   ។ ពេ�ល ក្ដីូនិប្រសី �ង់ 

ពេ�ក្ដីុ�ង់ ថ្វាាក្ដី់ �ឋិម៉ សិក្ដីា ប្រគឺូ�ពេប្រង់ៀនិ �ាក្ដី់ រ�ស់ �ង់ ចិូលចិិតែ យក្ដី និ� ខា�់ពេខ្ញុំក្ដី ពេធួើើ ពេ� ផ្ដុះ ម៉ក្ដី�និ់ ថ្វាាក្ដី ់

សប្រ��់ ខ្ញុំួ� ក្ដី�ពេណើត   ។ ពេ�ហ៍ើនិពេសសខា បានិសំ� យក្ដី និ�ខា�់ពេខ្ញុំក្ដី ន្តែដល �និ សំេតែិ�� ម៉ក្ដី ពេ�លណា 

ន្តែដល �និ ខ្ញុំួ� ក្ដី�ពេណើត   ។ ប្រគឺូ�ពេប្រង់ៀនិ ពេ�ះ បានិ �ដិពេសធួ ពេហ៍ើយ បានិ ឲ្យយ ពេក្ដីេង់ប្រសី អាយំ ប្របា�ម៉ួយ ឆ្នាំា� ពេ�ះ 

ពេ� អង់គ�យ ពេ� ផ្ដួ�េពេដើរ ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ះេិហារ េិញ ពេ�ល ន្តែចិក្ដីចាយ និ� ខ្ញុំួ� ក្ដី�ពេណើត   ។

  ពេ�ហ៍ើនិពេសសខា បានិ រំឭក្ដី ថ្វា «   វា គឺួរ ឲ្យយ ឈឺឺចា�់ ណាស់   »   ។ «   ជុំ�និួស ឲ្យយ �រ�ពេប្រង់ៀនិ ក្ដីំ�រ ដទៃ�ពេ�ៀត

ឲ្យយ ‹   ពេធួើើ ដូចិ ប្រ�ះពេយសីូេ   › ពេហ៍ើយ ខ្ញុំើល់ខាាយ ប្រគឺ�់ប្រគ្នានិ់ ពេដើម៉ីី រា�់ �ញ្ចឹឹ�ល ម៉និំសស ប្រគឺ�់ គ្នាា �ង់ បានិ �ពេប្រង់ៀនិ

�ួក្ដីពេគឺ ឲ្យយ ដក្ដី ម៉និំសស ពេចិញ េិញ   »   ។

  �រ�ញ្ចឹឹ�ល និិង់ �រដក្ដីពេចិញ ជា ប្រ�ធានិ�� �ូពេ� ពេ�ល អុក្ដី និិយ៉ាយ ជាម៉ួយ និ�ង់ ប្រគឺួសារ ន្តែដល �និ

ប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ   ។ ក្ដីូនិប្រ�ំស អាយំ ប្របា��ួនិ ឆ្នាំា� រ�ស់សំីនិពេធួៀ ន្តែដល �និ ប្រ�តិក្ដីម៉េ ជាម៉ួយ សន្តែណាក្ដីដី 

និិង់ ប្រគ្នា�់ ន្តែផ្ដួពេឈឺើ បានិ គឺិត ថ្វា និ�ង់ ចិូលរួម៉ �រពេបាះជុំ�រំំ ពេ�លទៃ�ង ម៉ួយ   ។ ពេទាះជា យ៉ាាង់ ណា ពេ� ប្រ��ក្ដី ទៃនិ

�រពេបាះជុំ�រំំ ពេ�ះ ថ្វាាក្ដី់ដ�ក្ដី�� �ាក្ដី់ បានិ �ូរស�ុ ម៉ក្ដី ពេសុើ សំ� ម៉ិនិ ឲ្យយ គ្នាត់ ចិូលរួម៉   ។ �ួក្ដីពេគឺ ម៉ិនិ អាចិ ផ្ដីល់

�រសប្រម៉� សប្រម៉ួល សប្រ��់ ប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ រ�ស់ គ្នាត់ បានិ ពេ�   ។

  សំីនិពេធួៀ បានិ រំឭក្ដី ថ្វា «   ខ្ញុំំ�� បានិ �ក្ដី់ �ូរស�ុ ចិំះ ពេហ៍ើយ យ�  ជា ម៉ួយ ��ក្ដីន្តែ�ុក្ដី ន្តែដល ពេ�ញ ពេ�យ

��ពេសាក្ដីពេ� ពេចិញ អស់ �ី ចិិតែ ខ្ញុំំ�� ចិ�ពេ�ះ ក្ដីូនិប្រ�ំស ខ្ញុំំ�� ន្តែដល ប្រតូេបានិ ពេគឺ ម៉ិនិ រា�់ �ញ្ចឹឹ�ល ម៉ីង់ ពេ�ៀត   »   ។

  ខាធួី ន្តែអឌីណា សុីដ ជា អុក្ដី ប្រគឺ�់ប្រគឺង់ ជុំ��ញ ខាង់ �ិ�រ�� សប្រ��់

សាស�ចិប្រក្ដី ក្ដីត់ស�ះល់   ៖ «   ប្រ�ះអង់គ សពេ��ះះ �ំក្ដីពេចាល ពេចិៀម៉  

៩៩ ពេហ៍ើយ ពេ�រក្ដី ពេចិៀម៉ ម៉ួយ ន្តែដល បាត់   ។ ពេយើង់ ប្រតូេន្តែត ចា� �ី គឺ�រូ ពេ�ះ—

ពេដើម៉ីី ពេម៉ើលពេ�ើញ �ី ពេចិៀម៉ ម៉ួយ ពេហ៍ើយ យល់ �ី ពេចិៀម៉ ម៉ួយ ពេ�ះ   »   ។

    នៅយើង អាចិ ជួួយ �ន

  �និ អើីៗ ជា ពេប្រចិើនិ ន្តែដល ស�ជុំិក្ដី ន្តែដល �និ ប្រ�តិក្ដីម៉េ

ចិ�ណី អាហារ និិង់ ប្រគឺួសារ េួដ រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ អាចិ ពេធួើើ ពេដើម៉ីី

 ស្សំណួួរ ស្សួរ លឿ�លឿពិល លឿរៀ�ចំ ដែ�នុ�រ ស្សប្រម្នា�់
ស្សក់មមភាពិ ឬ លឿមលឿរៀនុ មួយ

    ១.   ចៅតើ ការីបញ្ចូូូល ចំណិី អាហារី ចៅ�កូុ�ង ចៅមចៅរីៀន ឬ សូកូម�ភាពី

រីបសូ់ ខ្ញុំំ�ំ �ំប្រ� សារីល�ខ្ញុំ�ត រីបសូ់ ខ្ញុំំ�ំ ឬ ចៅតើ វា អាចរីំខាន �ល់

សារីល�ខ្ញុំ�ត រីបសូ់ ខ្ញុំំ�ំ ចៅតើ ខ្ញុំំ�ំ អាច �កូ ចំណិី អាហារី ចៅចញ ពីី

ចៅមចៅរីៀន ឬ សូកូម�ភាពី រីបសូ់ ខ្ញុំំ�ំ ន្ថែ�រី ឬ ចៅ�   ?

    ២.   ប្របសូ�ន ចៅបើ ចំណិី អាហារី ជា ន្ថែផ្ទះុកូ �៏ សូំខាន់ នៃន សូកូម�ភាពី

រីបសូ់ ខ្ញុំំ�ំ ចៅតើ ខ្ញុំំ�ំ អាច ផ្ទះីល់ ការីបចៅប្រមើ �ល់ អំុកូ ន្ថែ�ល ម៉ាន

ប្របត�កូម� ចំណិី អាហារី យ៉ាាង �ូច ចៅមីច   ? ចៅតើ ម៉ាន ជិចៅប្រមើសូ

ចំណិី អាហារី ន្ថែ�ល នឹង ជិួយុ �ល់ ចៅ�លបំណិង រីបសូ់ ខ្ញុំំ�ំ 

ខ្ញុំណិៈ ន្ថែ�ល ម៉ាន សូុវតែ�ភាពី �ល់  អំុកូ ប្រ�ប់ �ំ ន្ថែ�ល ចូលរីួម

ន្ថែ�រី ឬ ចៅ�   ? ចៅតើ ខ្ញុំំ�ំ អាច សូូម �ល់ បុ�ំល ទាំំងឡាយុ ឬ ឪពីុកូ

ម៉ាាយុ ចៅ�ើមីី ផ្ទះីល់ ចំណិី ន្ថែ�ល ម៉ាន សូុវតែ�ភាពី ឬ ជិួយុ ខ្ញុំំ�ំ ឲ្យយ

កូំណិត់ ពីី ជិចៅប្រមើសូ ន្ថែ�ល ម៉ាន សូុវតែ�ភាពី ន្ថែ�រី ឬចៅ�   ?

    ៣.   ប្របសូ�ន ចៅបើ �ះន មចៅធាបាយុ ចៅ�ើមីី ផ្ទះីល់ អំវី ន្ថែ�ល ប្រ�ប់ �ំ 

អាច ��ួល បាន ចៅ� ចៅតើ ខ្ញុំំ�ំ អាច ផ្ទះីល់ នូវ អំវី ចៅផ្ទះឹង �ល់ អំុកូ

ន្ថែ�ល ម៉ាន ប្របត�កូម� បាន ន្ថែ�រី ឬ ចៅ�   ? ចៅតើ ខ្ញុំំ�ំ អាច សូប្រមប

សូប្រមួល ចៅដ្ឋាយុ ផ្ទាាល់ ជាមួយុ នឹង ពីួកូអំុកូ ន្ថែ�ល ម៉ាន

ប្របត�កូម� ចៅ�ើមីី ចៅរីៀបចំ ន្ថែផ្ទះនការី ជាមួយុ នឹង អំវី ន្ថែ�ល ពីួកូចៅ�

អាច ��ួល ទាំន បាន ន្ថែ�រី ឬ ចៅ�   ?



២6 �ីអាហឹ��

��ាញ ពេសចិក្ដីីី ប្រសឡាញ់ និិង់ ពេធួើើ ឲ្យយ �រចិូលរួម៉ ពេ� ប្រ�ះេិហារ �និ សំេតែិ�� និិង់  រា�់

�ញ្ចឹឹ�ល   ។

  ដើតើ ក្រក្នុុម្បី ក្រ�ួស្ដា� ន្ថែ�ល មាន ក្របតិក្នុម្បីម ច់ំណ៍� អាហា� អាច់ ដើធ្មវើ អំវ� ខឹះ�   ? 

  ប្រក្ដីំម៉ ប្រគឺួសារ ន្តែដល �និ ប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ អាចិ �និយល់ �ី ពេសចិក្ដីីី ប្រតូេ�រ 

រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ ពេ��និ់ ថ្វាាក្ដី់ ដ�ក្ដី�� និិង់ ប្រគឺូ—ពេហ៍ើយ ពេធួើើ �រទាក្ដី់�ង់ ម៉ីង់ពេ�ៀត ពេ�ល �និ

�រផ្ទាាស់�ី�រ ថ្វាាក្ដី់ ដ�ក្ដី�� និិង់ ប្រគឺូ   ។ �ួក្ដីពេគឺ អាចិ ផ្ដីល់ ចិ�ណី អាហារ ន្តែដល �និ សំេតែិ�� 

ពេហ៍ើយ ជុំួយ �ក្ដី់ន្តែផ្ដនិ�រ �ញ្ចឹឹី ម៉ំខ្ញុំ ម៉ើ�� និិង់ សក្ដីម៉េ�� ��   ។ �ួក្ដីពេគឺ អាចិ ផ្ដីល់

�រហ៍ើ�ក្ដីហ៍ើឺនិ អ��ី រពេ�ៀ� �យៗ ជុំួយ សពេ��ះះជុំីេិត និិង់ ន្តែផ្ដនិ�រ សពេ��ះះ ��ានិ់   ។ �ួក្ដីពេគឺ

និ�ង់ យល់ ពេ�ល ស�ជុំិក្ដី ��ាញ �ី �រ�័យ ខាាចិ ឬ ��សាាក្ដី់ពេសុើរ �៉ំន្តែនិែ �ួក្ដីពេគឺ និ�ង់

ប្របា�់ ដល់ ស�ជុំិក្ដី ពេ�យ អត់ធួេត់ ពេហ៍ើយ ពេធួើើ�រ រួម៉ គ្នាា ពេដើម៉ីី ន្តែសើង់រក្ដី ជុំពេប្រម៉ើស ន្តែដល �និ

សំេតែិ�� និិង់ រា�់ �ញ្ចឹឹ�ល   ។ �ួក្ដីពេគឺ គឺួរ ពេសុើសំ� ដ�ពេណាះប្រសាយ សម៉ ពេហ៍តំផ្ដល ន្តែដល េួដ

អាចិ ផ្ដីល់ និិង់ គ្នា�ប្រ� បានិ   ។

  ដើតើ ស់មាជិិក្នុ វិួ�  អាច់ ដើធ្មវើ អំវ� បាន ខឹះ�   ? 

  ស�ជុំិក្ដី េួដ អាចិ �ាយ៉ាម៉ យល់ �ី សាានិ�� រ�ស់ �ំគឺគល �ាក្ដី់ៗ   ។ ស�ជុំិក្ដី 

េួដ គឺួរន្តែត ពេធួើើតាម៉ �រន្តែណ�� �ី ឪ�ំក្ដី�ាយ អ��ី �រផ្ដីល់ ចិ�ណី អាហារ ដល់ ក្ដីំ�រ �ាក្ដី់   ។  

ប្រ�សិនិ ពេ�ើ ចិ�ណី អហារ ជា �រចា�បាចិ់ សប្រ��់ សក្ដីម៉េ�� ឬ ពេម៉ពេរៀនិ ម៉ួយ ប្រគឺូ�ពេប្រង់ៀនិ  

និិង់ ថ្វាាក្ដី់ ដ�ក្ដី�� អាចិ សួរ �ំគឺគល ទា�ង់ឡាយ និិង់ ឪ�ំក្ដី �ាយ ថ្វាពេ�ើ ចិ�ណី អាហារ ពេ�ះ 

�និ សំេតែិ�� ឬ ពេ�   ។ ស�ជុំិក្ដី េួដ អាចិ អពេញ្ចឹឹើញ �ំគឺគល ទា�ង់ឡាយ និិង់ ឪ�ំក្ដី �ាយ 

ឲ្យយ ចិូលរួម៉ និិង់ ពេ�ះប្រសាយ �ញ្ញាា តាម៉ �លៈពេ�សៈ ចា�បាចិ់   ។

  សីូសានិ �និ ប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ ម៉ួយ ចិ�និួនិ   ។ �ង់ �និ �ររំជុំួល ចិិតែ ជា �ិពេសស

ពេ�យ �រគឺិតគឺូរ រ�ស់ �ួក្ដីសង់ស ពេ�ក្ដីុ�ង់ េួដ រ�ស់ �ង់ ពេ�ល �ួក្ដីពេគឺ ពេរៀ�ចិ� សាប្រ�ម៉៉ង់់   ។ 

�ង់ និិយ៉ាយ ថ្វា «   ខ្ញុំំ�� �និ ចិិតែ រា�ទា� ជា ខាា�ង់ ពេ�យសារ �ួក្ដី យំេជុំនិ ន្តែដល បានិ ពេធួើើ ឲ្យយ

�រ��ួល សាប្រ�ម៉៉ង់់ រ�ស់ ខ្ញុំំ�� �និ សំេតែិ��   »   ។

  ពេ� ទៃ�ង អា�ិតយ ម៉ួយ សាប្រ�ម៉៉ង់់ �ំ� ប្រតូេបានិ ន្តែចិក្ដី ដល់ �ង់ ពេ�   ។ �ួក្ដី សង់ឹ ន្តែដល ពេរៀ�ចិ�

វា បានិ ក្ដីត់ស�ះល់ ពេ�ើញ ថ្វា និ��ំ័ង់ រ�ស់ �ង់ �៉ះ និ�ង់ និ��ំ័ង់ ពេផ្ដសង់ ពេ�ៀត ពេ�ពេលើ តំ   ។

  សីូសានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   �ួក្ដីពេគឺ បានិ ម៉ក្ដីរក្ដី ខ្ញុំំ�� ��ា�់ �ី �រប្រ�ជុំំ� សាប្រ�ម៉៉ង់់ 

បានិ�និយល់ �ី អើី ន្តែដល បានិ ពេក្ដីើតពេ�ើង់ ពេហ៍ើយ បានិ ប្របា�់ ខ្ញុំំ�� ថ្វា �ួក្ដីពេគឺ បានិ ��ួល 

�រអនិំញ្ញាាត �ិពេសស �ី �ី�សស� ពេដើម៉ីី ផ្ដីល់ សាប្រ�ម៉៉ង់់  

ដល់ ខ្ញុំំ�� ពេ�ក្ដីុ�ង់ ថ្វាាក្ដី់ ពេរៀនិ   »   ។ «   ខ្ញុំំ�� បានិ យ� ពេ�ពេ�ល  ន្តែដល

�ួក្ដីពេគឺ បានិ ប្រ�សិ�ិិ�រ និិង់ ន្តែចិក្ដី សាប្រ�ម៉៉ង់់  ពេ�ក្ដីុ�ង់

�និុ�់ ដ៏ តូចិ ពេ�ះ   ។ ខ្ញុំំ�� អាចិ ��ួល អារម៉េណ៍ �ី  ក្ដីីីប្រសឡាញ់

រ�ស់ ប្រ�ះអង់គ សពេ��ះះ យ៉ាាង់ ខាា�ង់ និិង់ ប្រ�ះរាជុំ  ត�រិះ រ�ស់

ប្រ�ង់់ ថ្វាពេតើ ខ្ញុំំ�� �និ �រល�បាក្ដី យ៉ាាង់ ណា ជាម៉ួយ និ�ង់ �ញ្ញាា

ពេនិះ   »   ។

  សីូសានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   �រ��ាញ �ី ឆុនិុៈ ពេដើម៉ីី ពេធួើើ ឲ្យយ �និ �រិយ៉ា�ស ន្តែដល �និ

សំេតែិ�� ពេ� ប្រ�ះេិហារ សប្រ��់ ម៉និំសស ន្តែដល �និ ប្រ�តិក្ដីម៉េ ធួងនិ់ធួងរ ក្ដី៏ ជា �រ��ាញ �ី

ឆុនិុៈ ពេដើម៉ីី ��ួល �និុ�ក្ដី គ្នាា ពេ�េិញ ពេ�ម៉ក្ដី ផ្ដង់ន្តែដរ   »   ។

  ក្ដីនូិប្រស ីរ�ស ់ពេ�ហ៍ើនិពេសសខា ជា យេំ�រី ឥ��េពេនិះ   ។ ប្រ�ធានិ យេំ�រី រ�ស ់�ង់ 

បានិ ��ួល �រ��ផំ្ដស គឺ�និិត ឲ្យយ ជុំយួ សប្រ�ល �នុិ�ក្ដី រ�ស ់ប្រគឺសួារ ពេនិះ   ។ �ង់ និិយ៉ាយ ថ្វា «   ខំ្ញុំ��

�និ អារម៉េណ៍ ថ្វា ពេយើង់ ប្រតេូន្តែត ពេធួើើ អើ ីន្តែដល ប្រតូេពេធួើើ ពេដើម៉ីី ប្របាក្ដីដ ថ្វា �ង់ ម៉និិប្រតូេ បានិ �ង់ខ� ឲ្យយ

ពេប្រជុំើសពេរើស រវាង់ សេំតែ�ិ� និិង់ �រថ្វាាយ �ង់គ�� រ�ស ់�ង់   »   ។ «   ខំ្ញុំ�� បានិ អធិួសាានិ អ��ី រពេ�ៀ� ន្តែដល

ពេយើង់ ប្រតេូ ប្រ�ឈឺម៉ និ�ង់ សាានិ�� ពេនិះ ពេហ៍ើយ បានិ ��ួល អារម៉េណ៍ យ៉ាាង់ ក្ដីក់្ដីពេ�ៅ ថ្វា ពេយើង់ ប្រតេូន្តែត

«   ប្រពិះអំងគ ស្សលឿ��ះះ ទុុក់លឿ�ល លឿចៀម ៩៩ លឿ�ើយ លឿ�រក់

លឿចៀម មួយ ដែ�ល បាតិ់   ។ ស្សូម ចង�ំលឿ�ើមីី លឿមើលលឿ�ើញ

ពិី លឿចៀម មួយ លឿ�ើយ យល់ ពិី លឿចៀម មួយ លឿនាំះ   »   ។
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ឱ�ប្រក្ដីពេសា� ប្រគួឺសារ ពេនិះ ពេហ៍ើយ ពេធួើើ ឲ្យយ ប្របាក្ដីដ ថ្វា �ួក្ដីពេគឺ ប្រតូេបានិ រា�់

�ញឹ្ចឹ�ល ទា�ង់ប្រសងំ់   »   ។

  ថ្វាាក្ដី់ដ�ក្ដី�� យំេេ័យ បានិ ��ួលយក្ដី �រអពេញ្ចឹឹើញ ឲ្យយ �ក្ដី់

ន្តែផ្ដនិ�រ សប្រ��់ សនិុិសី� យំេេ័យ ឆុួង់ យ�់ ម៉ួយ ន្តែដល ក្ដីូនិប្រសី រ�ស់

ពេ�ហ៍ើនិពេសសខា អាចិ ចិូលរួម៉ ពេ�យ សំេតែិ��   ។ ពេ�ហ៍ើនិពេសសខា

បានិ ជុំួយ ពេរៀ� ន្តែផ្ដនិ�រ �ញ្ចឹឹី ម៉ំខ្ញុំ ម៉ើ�� និិង់ ពេ��ិញ ម៉ើ��   ។ ក្ដី�ា�ង់

រ�ស់ យំេជុំនិ បានិ ជុំួយ លាង់ ស�ាត ចិ��ានិ អា�ង់ សាចិ់ម៉ំនិ ពេ�ល

�ួក្ដីពេគឺ ចិម៉អិនិ ពេលើ វា   ។

  ពេ�ហ៍ើនិពេសសខា និិយ៉ាយ ថ្វា «   វាគឺឺជា ពេរឿង់ ដ៏ អសាារយ   !   » «   ខ្ញុំំ�� បានិ យ� ពេហ៍ើយ  ��ួល

អារម៉េណ៍ ទៃនិ ពេសចិក្ដីីី ប្រសឡាញ់ រ�ស់ ប្រ�ះ តាម៉រយៈ សក្ដីម៉េ�� ដ៏ ស�ី�រស និិង់ រា�់

�ញ្ចឹឹ�ល រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ   ។ ក្ដីូនិប្រសី ខ្ញុំំ�� ក្ដី៏ �និ អារម៉េណ៍ ន្តែ�� ពេ�ះ ន្តែដរ   »   ។

    ក្តិិចិចការ របស់់ ប្រាពីះ �ន នៅបើក្តិ ស់ដែម្មិង នៅ�ើង

  ប្រគឺួសារ រ�ស់ ពេ�និនិ័រ បានិ ពេ�ើញ អ�ភ�តពេហ៍តំ ជាពេប្រចិើនិ  

ទា�ង់ ធួ� ទា�ង់ តូចិ តា�ង់ �ី បានិ បាត់�ង់់ ក្ដីូនិប្រ�ំស រ�ស់ 

�ួក្ដីពេគឺ ម៉ក្ដី   ។ �ួក្ដីពេគឺ សង់ឹ�ម៉ ឲ្យយ �និ និូេ �រយល់ដ�ង់ 

ពេក្ដីើនិពេ�ើង់ អ��ី ប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ គឺឺ ជា អ�ភ�តពេហ៍តំ ម៉ួយ 

ក្ដីុ�ង់ ចិ�ពេណាម៉ ពេ�ះ   ។

  ន្តែធួរី ឪ�ំក្ដី រ�ស់ ពេ�និនិ័រ និិយ៉ាយ ថ្វា «   ម៉ិនិន្តែម៉និ ថ្វា ពេក្ដីេង់

ទា�ង់ពេនិះ ន្តែដល �និ ប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ �ំ� �និ �រ��ួល

ខ្ញុំំសប្រតូេ ពេ�ះ ពេ�   ។ ម៉ិនិន្តែម៉និ ថ្វា �ួក្ដីពេគឺ ម៉ិនិ យក្ដី ចិិតែ �ំក្ដី�ក្ដី់

ពេ�ះ ពេ�   ។ �៉ំន្តែនិែ �ួក្ដីពេគឺ ជា ពេក្ដីេង់ៗ   »   ។ «   វា ប្រគ្នានិ់ន្តែត អុក្ដី ម៉ិនិ បានិ

ប្រ�ំង់ប្រ�យ័តុ ន្តែត ម៉ួយ េិ��ី �៉ំពេណាះះ   »   ។

  �៉ំន្តែនិែ �រផ្ដីល់ �រ�រ �ពេប្រម៉ើ អាចិ ជុំួយ  �រ�រ �ួក្ដីពេគឺ 

បានិ   ។ ពេេជុំឹ. អូលសំនិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   និិយម៉និ័យ ទៃនិ �រ�រ 

�ពេប្រម៉ើ �និនិ័យ ថ្វា �រពេឆុួើយត� ដល់ តប្រម៉ូេ�រ រ�ស់ អុក្ដី ដទៃ�

ពេ�ៀត   »   ។ «   អើី ប្រគឺ�់យ៉ាាង់ អ��ី ប្រ�ះេិហារ គឺឺ ន្តែផ្ដអក្ដី ពេលើ តប្រម៉ូេ�រ រ�ស់ �ំគឺគល �ាក្ដី់ៗ ពេហ៍ើយ

ពេធួើើ ឲ្យយ ប្របាក្ដីដ ថ្វា តប្រម៉ូេ�រ ខាង់ េិញ្ញាាណ និិង់ ខាង់ រាង់�យ រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ ប្រតូេបានិ

��ពេ�ញតាម៉   »   ។

  សារូំនិ អូន្តែ�ីង់ �ីប្រ��ក្ដីា �ីម៉ួយ ក្ដីុ�ង់ គឺណៈប្រ�ធានិ ស�គឺម៉ សពេ��ះះ �ូពេ� បានិ

�ពេប្រង់ៀនិ ថ្វា «   ប្រ�ះប្រគឺីសុ បានិ ប្របា�់ ដល់ �ួក្ដី និីទៃហ៍ើ ពេ�យ �និ់�ួនិ់ ថ្វា ‹   ពេយើង់ ម៉ិនិ បានិ

�ញ្ញាា ន�ណា ម្បីួយ ក្នុុ�ង ពីួក្នុ អំុក្នុ  ឲ្យយ ពេចិញ ពេ� ពេ�ើយ   ›   ។  .   .   .  វា គឺឺជា តប្រម៉ូេ�រ ដ៏ ខាា�់ខ្ញុំឹ�និ

ម៉ួយ រ�ស់ �ួក្ដី សិសស ប្រគឺីសាានិ និិង់ �ួក្ដី�រិសំ�ិ ទៃ�ង ចិំង់ ពេប្រ�យ ពេដើម៉ីី ��ាញ ពេសចិក្ដីីី

ប្រសឡាញ់ �ិត ដល់ គ្នាា ពេ�េិញ ពេ�ម៉ក្ដី   »   ។ ១២ 

  សប្រ��់ ពេ�ហ៍ើនិពេសសខា ��ា�់ �ី �រល�បាក្ដី ផ្ទាាល់ខ្ញុំួ�និ ពេដើម៉ីី យល់ �ី ម៉ូលពេហ៍ត ំ

ន្តែដល ក្ដីូនិ �ង់ ប្រ�ឈឺម៉ និ�ង់ ឧ�សគឺគ ទៃនិ �រប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ �ង់ បានិ យល់ 

ដ�ង់ ថ្វា «   ជុំួនិ�ល ប្រ�ះ �ាបាល ម៉និំសស �ាក្ដី់ ន្តែដល �និ �ិ�រ�� ពេដើម៉ីី ��ាញ 

និូេ ក្ដីិចិឹ�រ ដ៏ រំង់ពេរឿង់ រ�ស់ ប្រ�ង់់ ពេហ៍ើយ ពេ�លខ្ញុំួះ ពេ�ៀត ប្រ�ង់់ អនិំញ្ញាាត ឲ្យយ ម៉និំសស �ាក្ដី់ 

�និែ �និ �ិ�រ�� ពេ�យសារ ប្រ�ង់់ ចិង់់ ��ាញ ក្ដីិចិឹ�រ រ�ស់ ប្រ�ង់់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ រពេ�ៀ� 

ន្តែដល អុក្ដីដទៃ� ពេ�ៀត ប្រ�ប្រ��តែិ ចិ�ពេ�ះ �ំគឺគល ពេ�ះ   ។ ប្រ�ះ ប្រ�ទានិ ដល់ ពេយើង់ ទា�ង់អស់ 

គ្នាា និូេ ឱ�ស ពេដើម៉ីី ពេរៀនិ �និ សណាានិ ចិិតែ លអ និិង់ ពេរៀនិ �ាយ ដូចិ ជា ប្រ�ង់់ ពេ�យ

�រអនិំញ្ញាាត ឲ្យយ ពេយើង់ �ាយ ជា អ�ភ�តពេហ៍តំ ម៉ួយ សប្រ��់ និរណា �ាក្ដី់ ពេ�ក្ដីុ�ង់

�ររង់�ំក្ដីខ រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ   »   ។  ◼ 

     ក្តិំណ៍តឹ់ ចិំ�ំ
    ១.   សូម៉ពេម៉ើល «   Food Allergies: Global Burden, Causes, Treatment, Prevention 

and Public Policy    » (   �រសិក្ដីា ម៉តិ �ូពេ� ពេ�យ U.S. Institute of Medicine  ឆ្នាំា� ២០១៧   ) 
 National Academies of Science    ។

     ២.   សូម៉ពេម៉ើល Wenyin Loh and Mimi L. K. Tang, “The Epidemiology of Food 
Allergy in the Global Context,” International Journal of Environmental 
Research and Public Health,   េូំល ១៥ ពេលខ្ញុំ ៩ (   ទៃ�ង�ី ១៨ ន្តែខ្ញុំ ក្ដីញ្ញាា ឆ្នាំា� ២០១៨   ) ���័រ ២០៤៣ 
 ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6163515    ។

     ៣.   សូម៉ពេម៉ើល Alison Joanne Lee, Meera Thalayasingam, and Bee Wah Lee, “Food 
Allergy in Asia: How Does It Compare?” Asia Pacific Allergy,   េំូល ៣ ពេលខ្ញុំ ១  
(   ន្តែខ្ញុំ ម៉ក្ដីរា ឆ្នាំា� ២០១៣   ) ���័រ ៣–១៤ ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3563019/; 
FARE: Food Allergy Research & Education    ។ “Food Allergy Facts and 
Statistics for the U.S.,” foodallergy.org/sites/default/files/migrated- files/file/
Final- FARE- Food- Allergy- Facts- Statistics.pdf.  �រប្រ�តិក្ដីម៉េ ចិ�ណី អាហារ ខ្ញុំួះ បាត់ ពេ�េិញ  
ឬ ពេខ្ញុំាយ ជាង់ ពេ�ល ធួ�ពេ�ើង់ ន្តែដល �និ �គឺរយ ទៃនិ �រប្រ�តិក្ដីម៉េ ពេ�ក្ដីុ�ង់ េ័យ ក្ដីំ�រ �និ ពេប្រចិើនិ ជាង់ ម៉ជុំិិម៉េ័យ   ។

     ៤.   សូម៉ពេម៉ើល FARE, “Food Allergy Facts and Statistics for the U.S”    ។
     ៥.   សូម៉ពេម៉ើល Loh and Tang, “The Epidemiology of Food Allergy in the Global 

Context”    ។
     ៦.   សូម៉ពេម៉ើល “Signs and Symptoms,” anaphylaxis.org.uk/hcp/

what- is- anaphylaxis/signs- and- symptoms    ។
     ៧.   សូម៉ពេម៉ើល Mayo Clinic, “Food allergy,” mayoclinic.org    ។
     ៨.   សូម៉ពេម៉ើល  �ាក្ដីំស ៦:៣៧–៤៤ ;  លូ� ៩:១០–១៧    ។
     ៩.   ន្តែជុំ�ហ៍ើី អ័រ ហ៍ូ�ិនិ «   និំ�ះ និ៍ ក្ដីូនិ ពេចិៀម៉ ទៃនិ ប្រ�ះ   »  Liahona   ន្តែខ្ញុំ ឧស� ឆ្នាំា� ២០១៩ ���័រ ៤៥, ៤៦   ។
     ១០.   “Food Allergies, ” ពេ�ក្ដីុ�ង់ ន្តែផ្ដុក្ដី Policies and Guidelines  ទៃនិ  disability 

 .ChurchofJesusChrist   .org     ។
     ១១.   អិម៉. រ័សំល បា�ឺត ពេ�ក្ដីុ�ង់ «   April 2015: Sabbath Day Observance    » (   េីពេដអូ   ) 

 ChurchofJesusChrist   .org/   media   - library     ។
     ១២.   សារូំនិ អូន្តែ�ីង់ «   ប្រ�ះប្រគឺីសុ   ៖ ជា �និួឺ ន្តែដល ���ួឺ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ��ង់ង់�ត   »  Liahona   ន្តែខ្ញុំ ឧស� ឆ្នាំា� ២០១៩  

���័រ ៧៤ �រសង់ើត់និ័យ ប្រតូេបានិ �ន្តែនិែម៉   ។

 ក្រ�ួស្ដា� ក្រ�ូបដើក្រងៀន និង ថាាក្នុ់ �ឹក្នុនាំ អាច់ ដើធ្មវើកា� �ួម្បីគាា ដើ�ើម្បីី� ដើធ្មវើ ឲ្យយ ក្រពី�វិិហា� ជា ក្នុន្ថែនះង ន្ថែ�ល មាន ស់ុវិតែិភាពី ដើ�ើម្បីី� ម្បីនុស់ស ក្រ�ប់

គាា ដើ�ៀន និង លូតលាស់់   ។ 



យេ�ើង ស�មិ ខែច�ចាំ� បទ្ធ�ិយេសាធ្ង�៍ មិួ� ច��ួ� 

ខែដំ� យេ�ើង បា� យេរិៀ� �ី បទ្ធ�ិយេសាធ្ង�៍ រិបស់

យេ�ើង ជាមិួ� ដំ�រ៉ាុ ���ក្រសី យេ�ើង ខែដំ� មា�

តក្រមិ�វ�រិ �ិយេសស យេដោ� សង្ឹមិ �ិង អូធ្ងិសាា�

ថា ���ិត �ិង ��យ សមិូី រិបស់ យេ�ើង អាច ផ្ដូ�់

�រិ ដំ�់ �រិ� មាំ�់ យេផ្ដសងយេទ្ធៀត ខែដំ� សិិត

យេ�យេ�ើ ដំ�យេណ៍ើរិ ក្រសយេដំៀង គាំ យេ�ះ   ។
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         នៅ�
 �៉ំ�ះនិ ទៃ�ង ��ា�់ �ី �រសប្រ�ល រ�ស់ ដូរា៉ ពេ�យ �រេះ�ត់ ន្តែដល បានិ

ក្ដី�ណត់ �ំក្ដី ពេ�ះ ពេយើង់ បានិ ដ�ង់ ថ្វា �និ អើី ម៉ួយ ខ្ញុំំស ធួម៉េតា អ��ី �ង់   ។ 

�៉ំន្តែនិែ ទាល់ន្តែត ពេ�ល ន្តែដល ពេយើង់ ប្រ�ញ៉ា�់ យក្ដី �ង់ ពេ� ម៉និុីរពេ��យ �ី

�រ�ិនិិតយ សំខ្ញុំ�� ជាម៉ួយ ពេេជុំឹ�ណឌិត 

ពេ��ី សបាាហ៍៍ ពេប្រ�យ ម៉ក្ដី ពេ�ើ� ពេយើង់ 

បានិ ចា�់ពេផ្ដីើម៉ យល់ ថ្វា ក្ដី�ពេណើត រ�ស់ 

�ង់ ជា ប្រ��តែិ�រណ៍ ន្តែដល ផ្ទាាស់�ី�រ ជុំីេិត

ប្រគឺួសារ ពេយើង់   ។

  ជាពេប្រចិើនិ សបាាហ៍៍ និិង់ ន្តែខ្ញុំ ��ា�់ �ី

ពេ�ះ ពេយើង់ �និ ក្ដីីីសង់ឹ�ម៉ ដ៏ ពេប្រចិើនិ ផ្ដង់ 

ពេហ៍ើយ �័យខាាចិ ខាា�ង់ ផ្ដង់ន្តែដរ �លន្តែដល

អុក្ដីជុំ��ញ ខ្ញុំិតខ្ញុំ� ជាខាា�ង់ ពេដើម៉ីី ពេធួើើពេរាគឺ

េិនិិចិេ័យ ពេលើ សាានិ�� រ�ស់ ដូរា៉   ។ 

របាយ�រណ៍ េិ�គឺ និីម៉ួយៗ �� ម៉ក្ដី និូេ

����់ បារម៉ភ រ�ស់ វា ផ្ទាាល់   ។

  ពេយើង់ បានិ ពេឆុួើយ ត� ពេ�និ�ង់ ពេរាគឺេិនិិចិេ័យ

ន្តែដល អាចិ ពេក្ដីើត �និ ម៉ួយ ថ្វា «   ឱ សូម៉ ក្ដីំ� ឲ្យយ

 �ូដើចាំា�  ពេ�ើយ   ។ ពេយើង់ ម៉ិនិ អាចិ ប្រទា� បានិ ពេ�

ពេ�ើ ពេយើង់ បាត់�ង់់ �ង់ ពេ�ះ   »   ។ ពេយើង់ បានិ

ពេឆុួើយ ត� ពេ�និ�ង់ �រេិនិិចិេ័យ ពេរាគឺ ម៉ួយ ពេ�ៀត

 លេ�យ ហែអ្នលលេ�ើរ៉ុ �ល   �ី� ហែ��លេ�ើរ៉ុ

  កូុ�ង ពីួកូ ច�ត សូ�ប នាកូ់

  �ិង លេ�យ ហែមិែលីស្សា ធីី ហែ��លេ�ើរ៉ុ

មិ�ុសស ខែដំ� មា� តក្រមិ�វ�រិ �ិយេសស 

ថ្វា «   ពេ�ើសិនិ ជា វា �ូដើច់ុ�  ពេយើង់ ម៉ិនិ ប្របាក្ដីដ ថ្វា ពេយើង់ អាចិ ពេ�ះប្រសាយ ជាម៉ួយ វា យ៉ាាង់ ដូចិ

ពេម៉ីចិ ពេ�ះ ពេ�   »   ។

  �រពេធួើើ ពេរាគឺ េិនិិចិេ័យ គឺឺ ជា �េ ម៉ំខ្ញុំ�ីរ   ។ វា អាចិ ពេធួើើ ឲ្យយ ពេយើង់ បានិ ធួូរ ចិិតែ ពេហ៍ើយ ជុំួយ

ម៉និំសស �ាក្ដី់ ឲ្យយ យល់ ថ្វា អ�គឺត និ�ង់ ពេ� ជា

យ៉ាាង់ ណា �៉ំន្តែនិែ វា ក្ដី៏ �ពេង់ើើត និូេ �ររំ��ង់�ំក្ដី 

ឬ ក្ដី�ណត់ �ី ប្រ��ន្តែដនិ ន្តែដល អាចិ ម៉ិនិ ន្តែម៉និ

ជា �រ�ិត ផ្ដង់ ន្តែដរ   ។ ក្ដីុ�ង់ ក្ដីរណី រ�ស់

ពេយើង់ ពេយើង់ �និ អ�ណរគឺំណ ន្តែដល ��ា�់

�ី របាយ�រណ៍ េិ�គឺ និិង់ �រពេធួើើ ពេតសី៍

ទា�ង់អស់ ប្រក្ដីំម៉ ពេេជុំឹ�ណឌិត ម៉ិនិ អាចិ ផ្ដីល់

ល�ិផ្ដល ទៃនិ ពេរាគឺេិនិិចិេ័យ ជាក្ដី់លាក្ដី់ ម៉ួយ

សប្រ��់ ដូរា៉ ពេ�ើយ   ។

  �ួក្ដីពេគឺ ប្របា�់ ពេយើង់ ថ្វា «   សរីរាង់គ រ�ស់

�ង់ ពេធួើើ�រ ធួម៉េតា ទា�ង់អស់ �៉ំន្តែនិែ �ង់ �និ

សាចិ់ដំ� ពេខ្ញុំាយ ពេហ៍ើយ ប្រ��ចិ់   ។

  ពេយើង់ បានិ រស់ពេ� ជាម៉ួយ និ�ង់ ប្រ�ពេយ៉ាគឺ

ពេនិះ អស់ ២៨ ឆ្នាំា� ពេហ៍ើយ—��ម៉ិនិ
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 យើ�ើង ចូូលចូិត្តត កំំណត្ត់ ដូូរ៉ាា យើ�� ្ មត្តថភាព

រប្់ នាង ជាជាង យើ�� ការមាន ដែដូន កំំណត្ត់

រប្់ នាង   ។



3០ �ីអាហឹ��

ចិាស់លាស់ រ�ស់ វា ���ត់ន្តែ�និ រ�ស់ វា ឧ�សគឺគ រ�ស់ វា ប្រ�ម៉ទា�ង់ អ�ណរ និិង់

ល�ិ�� រ�ស់ វា   ។ ពេយើង់ ម៉ិនិ បានិ ដ�ង់ ថ្វា េិ�ី ពេនិះ និ�ង់ ពេ� ជា យ៉ាាង់ណា ពេ�ះ ពេ� �៉ំន្តែនិែ

ពេយើង់ ម៉ិនិន្តែដល �និ អារម៉េណ៍ ថ្វា ប្រតូេបានិ ក្ដី�ណត់ ប្រ��ន្តែដនិ ពេ�យ ពេរាគឺេិនិិចិេ័យ ពេេជុំឹសាប្រសែ

ជាក្ដី់លាក្ដី់ ម៉ួយ ពេ�ើយ   ។

   ការក្តិំណ៍តឹ់ ថា ម្មនុស់ មាំក្តិ់ មាន តឹប្រាម្មូវការពីិនៅស់ស់

  ស�ណួរ ម៉ួយ ចិ�និួនិ ន្តែដល ពេយើង់ បានិ ��ួល អស់ ជាពេប្រចិើនិ ឆ្នាំា� ពេនិះ អ��ី ដូរា៉ គឺឺ  

«   ពេតើ �ង់ �និ ជុំម៉ងឺ អើី   ?   » និិង់ «   ពេតើ អើី ជា �ិ�រ�� រ�ស់ �ង់   ?   » ជា �ូពេ� ពេយើង់ 

 ពេឆុួើយ ពេ�យ និិយ៉ាយ ដូចិពេនិះ ថ្វា «   ន្តែម៉និពេហ៍ើយ �ង់ ម៉ិនិ និិយ៉ាយ  ពេដើរ ពេ�យ គ្នាះនិ 

ជុំ�និួយ ឬ ញ៉ាំ� ឬ ពេសួ�ក្ដី�ក្ដី់ ពេ�យ ខ្ញុំួ�និ ឯង់ បានិ ពេ�ើយ �៉ំន្តែនិែ �ង់ �និ អើីៗ ពេប្រចិើនិ ជាង់ 

 ពេ�ះ ពេ�ៀត   »   ។

  ពេយើង់ បានិ ពេរៀនិ ពេដើម៉ីី ម៉ិនិ ក្ដី�ណត់ �ង់ ពេ�យ អសម៉តែ�� ឬ ���និ ក្ដី�ណត់ រ�ស់

�ង់ ពេ�ើយ   ។ �៉ំន្តែនិែ ពេយើង់ ចិូលចិិតែ ក្ដី�ណត់ �ង់ ពេ�យ សម៉តែ�� រ�ស់ �ង់ េិញ   ។

  ឧទាហ៍រណ៍ ដូរា៉ អាចិ ញញ�ម៉   ។ សាាម៉ ញញ�ម៉ រ�ស់ �ង់ ពេធួើើ ឲ្យយ ម៉និំសស ពេ� ជុំំ�េិញ

�ង់ ញញ�ម៉ ន្តែដរ   ។ ម៉និំសស ន្តែដល ម៉ិនិ សាះល់ ពេយើង់ ពេសាះ បានិ �ញ្ចឹិ�់ ពេយើង់ ពេ� ប្រ�លានិ

យនិែពេហាះ ពេដើម៉ីី សួរ ថ្វា ពេ�ើ �ួក្ដីពេគឺ អាចិ �តរូ� ជាម៉ួយ ដូរា៉ បានិ ឬពេ� ពេ�យប្រគ្នានិ់ន្តែត ពេប្រ�ះ

�ួក្ដីពេគឺ រំជុំួល ចិិតែ ពេ�យ �និួឺ ទៃនិ សាាម៉ ញញ�ម៉ ដ៏ ន្តែចិង់ចា�ង់ រ�ស់ �ង់   ។

  �ង់ អាចិ ឱ�   ។ ពេ�ើ អុក្ដី �និ ស�ណាង់ ប្រគឺ�់ប្រគ្នានិ់ ពេដើម៉ីី បានិ ដូរា៉ ឱ� ពេ�ះ វា និ�ង់

ផ្ទាាស់�ី�រ ជុំីេិត អុក្ដី   ។ �និ ពេ�ល ម៉ួយ ពេ�ះ ពេ�ល ពេយើង់ ក្ដី��ំង់ ពេដើរ ពេចិញ �ី ក្ដីម៉េេិធួី ក្ដីីឡា ម៉ួយ 

ពេ�យ ឆុួង់�ត់ �ំរស អ�ថ្វា �ាក្ដី់ ពេ� ចិពេញ្ចឹឹើម៉ ផ្ដួ�េ ដូរា៉ បានិចិូល ពេ�ជុំិត និិង់ ឱ� គ្នាត់

ពេ�យ ឯក្ដីឯង់   ។ ��ក្ដីម៉ំខ្ញុំ រ�ស់ គ្នាត់ ��ាញ យ៉ាាង់ ជាក្ដី់ន្តែសីង់ ថ្វា �រឱ� រ�ស់ �ង់ គឺឺ ជា

អើី ម៉ួយ ន្តែដល អសាារយ ��ផ្ដំត ន្តែដល គ្នាត់ បានិ ��ួល ពេ� ទៃ�ង ពេ�ះ   ។

  ដូរា៉ ជុំួយ អុក្ដី ឲ្យយ ��ួល អារម៉េណ៍ ទៃនិ ក្ដីីី ប្រសឡាញ់   ។ ប្រ�សិនិ ពេ�ើ ដូរា៉ សម៉ួ�ង់ �៉ះ ន្តែ�ុក្ដី អុក្ដី 

សូម៉ីី ន្តែត ម៉ួយ េិ��ី ពេ�ះ អុក្ដី និ�ង់ ��ួល អារម៉េណ៍ ទៃនិ ក្ដីីីប្រសឡាញ់ និិង់ ��ន្តែផ្ដអម៉ន្តែលើម៉

ន្តែដល អាចិ �ណាាល ឲ្យយ អុក្ដី �និ ��ក្ដីន្តែ�ុក្ដី រលីង់រពេលាង់   ។ ជាម៉ួយ និ�ង់ អ�ពេណាយទានិ

ដ៏ អសាារយ ទា�ង់ពេ�ះ ពេហ៍តំអើី ពេយើង់ ចិង់់ ក្ដី�ណត់ �ង់ ថ្វា «   អសម៉តែ��   » ឬ «   �ិ�រ   » 

ពេ�េិញ   ? �ង់ បានិ ជុំះ ឥ�ិិ�ល លអ ដល់ ជុំីេិត ម៉និំសស រា�់រយ អុក្ដី ពេ�យ ប្រគ្នានិ់ន្តែត ��ាញ

គឺំណសម៉ីតែិ ធួម៉េជាតិ រ�ស់ �ង់ ពេហ៍ើយ ពេធួើើ និូេ អើីន្តែដល �ង់ ពេធួើើ   ។

    ម្មួយ នៃ�ៃ ម្មិងៗ

  វា �យ ប្រសួល និ�ង់ �និ �រសនិិ�់ ចិិតែ ដល់ ឪ�ំក្ដី �ាយ ពេ�ល ដ�ង់ ថ្វា ក្ដីូនិ រ�ស់

�ួក្ដីពេគឺ និ�ង់ ប្រតូេ ��ង់ ន្តែផ្ដអក្ដី ពេលើ �ួក្ដីពេគឺ អស់ ម៉ួយ

ជុំីេិត ពេ�ះ   ។ អារម៉េណ៍ សនិិ�់ ចិិតែ ពេ�ះ

�និ់ន្តែត ប្រជាលពេប្រ� ន្តែ�ម៉ ពេ�ៀត ពេ�ល ន្តែដល

ក្ដីូនិ ពេ�ះ តប្រម៉ូេ និូេ �រគ្នា�ប្រ� ឥត ឈឺ�់ឈឺរ

ខាង់ រាង់�យ ផ្ដួ�េចិិតែ ពេហ៍ើយ ប្រ�ន្តែហ៍ល

ជា ខាង់ ពេេជុំឹសាប្រសែ ផ្ដង់   ។ �រគឺិត ពេ�ើញ

�ី �រ�ញ្ចឹឹ�ក្ដី �រពេសួ�ក្ដី�ក្ដី់ �រង់ូត��ក្ដី 

�រន្តែ�ទា� និិង់ �រ គ្នា�ប្រ� ដល់ ក្ដីូនិ �ាក្ដី់ ជាពេរៀង់

រាល់ទៃ�ង អាចិ ពេ�ើញ ថ្វា ជា �ុ� ម៉ួយ ដ៏ ខ្ញុំីស់ និិង់

ពេចាត ហ៍ួស ពេដើម៉ីី ពេ�ើង់ ពេ�   ។

  ពេ�ក្ដីុ�ង់ ប្រគ្នា ទា�ង់ពេ�ះ វា ស�ខានិ់ 

ពេដើម៉ីី �និ ប្រត��់ ពេប្រ�យ ពេហ៍ើយ

និិយ៉ាយ ថ្វា «   ខ្ញុំំ�� ប្រគ្នានិ់ន្តែត ប្រតូេ ពេធួើើ វា ទៃ�ង ពេនិះ

�៉ំពេណាះះ   »   ។ ពេយើង់ បានិ ពេ�ើញ ថ្វា ពេ�យ

�រពេផ្ទាាត ន្តែត ពេ�ពេលើ តប្រម៉ូេ�រ និិង់ ឱ�ស 

ទៃនិ ទៃ�ង និីម៉ួយៗ ពេ�ះ ក្ដីិចិឹ�រ ហាក្ដី់ដូចិ ជា

អាចិ ប្រគឺ�់ប្រគឺង់ បានិ ជាង់   ។ ពេយើង់ អាចិ

រាងកាយ ទ�់លេ�ាយ លេជា�វាំស្សនា ដ៏ លេទវ៉ុភាពួ

« ម�ន តប្រមូវ ឲ្យយ ម៉ាន រីូបកាយុលអ ឥតចៅខាា� មួយុ ចៅ�ើមីី 

សូចៅប្រមច បាន ចៅជា�វាសូនា �៏ ចៅ�វភាពី ចៅនា� ចៅ� ។ 

ការីពី�ត វិញ្ញាាណិ �៏ ន្ថែផ្ទះអមន្ថែលអម មួយុ ចំនួន ប្រតូវបាន ដ្ឋាកូ់ 

កូុ�ង រីូបកាយុ �ន់ ចៅខ្ញុំាយុ ។ ជាញឹកូញ៉ាប់ កូម៉ាាំង ខាង 

វិញ្ញាាណិ �៏ អំសាារីយ ប្រតូវបាន អំភូ�វ�្ឍ ចៅដ្ឋាយុ អំុកូ ន្ថែ�ល 

ម៉ាន ឧបសូ�ំ ខាង រ៉ាងកាយុ—ពី�តណាសូ់ �ឺ មកូពីី ពីួកូចៅ� ម៉ាន ការីពី�បាកូ ខាាំង ។ 

បុ�ំល ន្ថែបប ចៅនា� សូ័កូិ�សូម នឹង ��ួល  នូវ ពីរីជិ័យុ ទាំំងអំសូ់ ន្ថែ�ល ប្រពី� បាន ចៅរីៀបចំ 

សូប្រម៉ាប់ បុប្រតាំបុប្រតី �៏ ចៅសាះ�ប្រតង់ ន�ង ចៅ�រីពី ប្របត�បតិ� រីបសូ់ ប្រ�ង់ » ។

ប្រាបធាន រ័ស់ុលី អំិម្ម ណ៍ិលីស់ុន  « Your Body: A Magnificent Gift to Cherish » 
Liahona ដែខ្ញុំ ស់ីហា ឆ្នាំំំ ២០១៩ ទឹំពី័រ ៥3 ។



 ខែខ មិិ�ុនា ឆ្នាំំ� ២០២០ 3១

រស់ពេ� ប្រគ្នានិ់ន្តែត ម៉ួយ ទៃ�ងម៉ីង់ៗ ពេហ៍ើយ ពេយើង់ អាចិ រក្ដីពេម៉ើល អ�ណរ និិង់ ��លូតលាស់

ន្តែដល បានិ ម៉ក្ដី ពេ� ទៃ�ង ពេ�ះ   ។

    ស់ម្មតឹិភាពី នៃន ការពីប្រាងីក្តិ

  េិញ្ញាាណ និីម៉ួយៗ ន្តែដល ប្រតូេបានិ �ញ្ចឹឹ�និ ម៉ក្ដី ន្តែផ្ដនិដី គឺឺ �និ សម៉តែ�� ទៃនិ 

«   �រ�ប្រង់ីក្ដី   »   ។ ១  ពេយើង់ ទា�ង់អស់ គ្នាា ប្រតូេបានិ រំ��ង់ ឲ្យយ អនិំេតែ សិ�ិិពេប្រជុំើសពេរើស រ�ស់

ពេយើង់ ឲ្យយ ដល់ ក្ដីប្រម៉ិត ន្តែដល ពេយើង់ អាចិ ពេធួើើ បានិ   ។ ពេយើង់ ន្តែដល ជា អុក្ដី ន្តែ�ទា� �និ ��និួល

ខ្ញុំំសប្រតូេ ពេដើម៉ីី ជុំួយ ដល់ �ួក្ដីអុក្ដី ន្តែដល ពេ� ពេប្រ�ម៉ �រន្តែ�ទា� រ�ស់ ពេយើង់ ឲ្យយ លូតលាស់ និិង់

រីក្ដីចិពេប្រម៉ើនិ ពេ�ើង់ ខាង់ រាង់�យ ខាង់ផ្ដួ�េ អារម៉េណ៍ និិង់ ខាង់ េិញ្ញាាណ ឲ្យយ ដល់ ក្ដីប្រម៉ិត ម៉ួយ

ន្តែដល �ួក្ដីពេគឺ អាចិ ពេធួើើ ពេ�បានិ   ។ ពេ�ះ អាចិ �និនិ័យ ថ្វា ជុំួយ �ួក្ដីពេគឺ ឲ្យយ �និ ឱ�ស ពេដើម៉ីី

�ពេប្រម៉ើ—ដូចិជា ដូរា៉ បានិ ផ្ដីល់ �រឱ� ឬ សាាម៉ ញញ�ម៉   ។ វា ក្ដី៏ អាចិ �និនិ័យ ថ្វា ជុំួយ

�ួក្ដីពេគឺ ឲ្យយ ពេប្រ�ើប្របាស់ ពេហ៍ើយ ពេ�ើ អាចិ ពេធួើើ ពេ�បានិ �ប្រង់ីក្ដី សម៉តែ�� ខាង់ រាង់�យ និិង់

ខាង់ ផ្ដួ�េចិិតែ រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ តាម៉រយៈ �រ�ាបាល និិង់ សក្ដីម៉េ��   ។

  ពេ�ក្ដីុ�ង់ �រពេធួើើ ដូពេចាាះ ពេយើង់ ប្រតូេ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ��ជាក្ដី់ន្តែសីង់   ។ ពេ�ើ ពេយើង់ ន្តែតង់ន្តែត តានិត�ង់

ក្ដីុ�ង់ ចិិតែ ពេ�ះ ពេយើង់ ប្រ�ន្តែហ៍ល ជា ប្រ��ង់ ជុំ�រំញ ហ៍ួស ក្ដី�ា�ង់ ពេ�ក្ដីពេហ៍ើយ   ។ ប្រ�ះអ�ាស់

អាចិ ជុំួយ ពេយើង់ ពេហ៍ើយ ដ�ក្ដី�� ពេយើង់ តាម៉រយៈ ប្រ�ះេិញ្ញាាណ រ�ស់ ប្រ�ង់់ ឲ្យយ ពេធួើើ ក្ដីិចិឹ�រ

ទា�ង់ឡាយពេ�ះ ន្តែដល អាចិ ពេធួើើ ពេ�បានិ និិង់ ន្តែដល សម៉រម៉យ   ។ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ក្ដីរណី ខ្ញុំួះ ប្រ�ង់់

និ�ង់ ប្រ�ទានិ អ�ភ�តពេហ៍តំ ដល់ ពេយើង់ ពេទាះជា វា ហាក្ដី់ដូចិ ជា តូចិក្ដីីី   ។

  ពេយើង់ និ�ង់ ន្តែតង់ន្តែត ចិង់ចា� �ី អើី ន្តែដល អុក្ដី ជុំ��ញ ន្តែផ្ដុក្ដី ឆុអ�ង់ �និម៉ំខ្ញុំ �ាក្ដី់ ប្របា�់ 

ពេយើង់ ថ្វា ដូរា៉ និ�ង់ �ំ� ន្តែដល អាចិ ពេដើរ បានិ ពេ�   ។ �៉ំន្តែនិែ ��ា�់ �ី �រអធួិសាានិ ជាពេប្រចិើនិ  

និិង់ �រខ្ញុំិតខ្ញុំ� អស់ ជាពេប្រចិើនិ ឆ្នាំា� ម៉ក្ដី ឥ��េពេនិះ ដូរា៉ អាចិ ពេដើរបានិ ពេ�យ �និ ជុំ�និួយ   ។ 

សាានិ�� �ូពេ� រ�ស់ �ង់ �ំ� បានិ ផ្ទាាស់�ី�រ ពេ� �៉ំន្តែនិែ ប្រ�ះអ�ាស់ បានិ ប្រ�ទានិ អ�ភ�តពេហ៍តំ

តូចិម៉ួយ ដល់ ពេយើង់ ពេដើម៉ីី ជុំួយ �ង់ ឲ្យយ 

លូតលាស់ និិង់ ន្តែសើង់រក្ដី ��រីក្ដីរាយ 

�ន្តែនិែម៉ ពេ�ៀត ពេ�ក្ដីុ�ង់ ជុំីេិត   ។

    នៅស់ចិក្តិិី ជួំនៅនឿ នៅទាំះ ម្មិន �ន ពីា�លី

  វា ជា ពេរឿង់ ធួម៉េតា ពេដើម៉ីី សួរ ថ្វា ដើ�តុអំវ�   ?  

ពេ�ល ន្តែដល �ំប្រត ដ៏ �និ តទៃម៉ួ ន្តែដល �និ

ឧ�សគឺគ រ�ស់ ប្រ�ះ �ាក្ដី់ ប្រតូេបានិ �ញ្ចឹឹ�និ

ម៉ក្ដី ផ្ដុះ រ�ស់ ពេយើង់   ។ ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ រ�ស់

ពេយើង់ ដ�ក្ដី�� ពេយើង់ ពេ�យ ឯក្ដីឯង់ ឲ្យយ សួរ

ដល់ ប្រ�ះ ថ្វាពេតើ វា អាចិ ពេ�រួចិ ពេ� ពេដើម៉ីី

�ាបាល ឬ ដក្ដីពេចិញ និូេ សាានិ�� រ�ស់

ក្ដីូនិ ពេ�ះ   ។ ពេយើង់ �និ ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ យ៉ាាង់

ប្របាក្ដីដ ថ្វា ប្រ�ះអាចិ �ាបាល ក្ដីូនិប្រសី ពេយើង់

បានិ �៉ំន្តែនិែ ប្រ�ង់់ ក្ដី៏ បានិ ��ាញ យ៉ាាង់ ចិាស់

ថ្វា វា ម៉ិនិន្តែម៉និ ជា ប្រ�ះ�័យ រ�ស់ ប្រ�ង់់ ពេដើម៉ីី ពេធួើើ

ដូពេចាាះ ពេ� ឥ��េ ពេនិះ ពេ�   ។

  ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌ �និ ប្រ�ះរាជុំ ��ណង់ ផ្ទាាល់ រ�ស់ ប្រ�ង់់ ន្តែដល បានិ �ញ្ចឹឹ�និ ដូរា៉ ម៉ក្ដី

ពេយើង់ ពេហ៍ើយ ប្រ�ង់់ និ�ង់ �ាបាល �ង់—ប្រ�សិនិពេ�ើ ពេហ៍ើយ ពេ�ពេ�ល ន្តែដល ប្រ�ង់់ និ�ង់ ពេធួើើ

ដូពេចាាះ   ។ ទៃ�ងពេ�ះ អាចិ និ�ង់ម៉ិនិ ពេក្ដីើត រហ៍ូត ដល់ ពេ�ល ទៃនិ �រ�ាបាល ចិំង់ពេប្រ�យ ��ផ្ដំត—

�ររស់ពេ�ើង់េិញ   ។ វា ប្រតូេ�រ ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ ពេប្រចិើនិ ដូចិគ្នាា ពេដើម៉ីី ��ួល យក្ដី ប្រ�ះឆុនិុៈ រ�ស់

ប្រ�ះ ថ្វា ក្ដីូនិៗ ដ៏ �និ តទៃម៉ួ ទា�ង់ពេនិះ �ំ� ��ួល បានិ �រ�ាបាល ឥ��េពេនិះ ពេ�និ�ង់ �រពេជុំឿ

ថ្វា ប្រ�ង់់ អាចិ �ាបាល �ួក្ដីពេគឺ ឥ��េ ពេនិះ   ។ ដូរា៉ ប្រតូេបានិ �ញ្ចឹឹ�និ ម៉ក្ដី ពេយើង់ ជាម៉ួយ និ�ង់

ពេគ្នាល��ណង់ ម៉ួយ ពេហ៍ើយ ពេយើង់ បានិ ��ួល �ររំឭក្ដី ម៉ិនិ ឲ្យយ ន្តែសើង់រក្ដី ថ្វា ដើ�តុអំវ�  �៉ំន្តែនិែ ឲ្យយ

សួរ ដល់ ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌ ថ្វា អំវ�  ន្តែដល ប្រ�ង់់ �និ ប្រ�ះ�័យ ចិង់់ ឲ្យយ ពេយើង់ ពេរៀនិ   ។

  ន្តែអលពេឌីើរ រីឆ្នាំដ   ជុំី សើត (   ១៩២៨–២០១៥   ) ក្ដីុ�ង់ ក្ដីូរូំម៉ ទៃនិ �ួក្ដី សាេក្ដី ដ�់�ីរ

�ក្ដី់ បានិ �និ ប្រ�សាសនិ៍ ថ្វា «   ពេដើម៉ីី សួរ ថ្វា ពេហ៍តំអើី ពេរឿង់ ពេនិះ ប្រតូេ ពេក្ដីើតពេ�ើង់ ចិ�ពេ�ះ

ខ្ញុំំ��   ? ពេហ៍តំអើី ខ្ញុំំ�� ប្រតូេ រង់�ំក្ដីខ ចិ�ពេ�ះ �ញ្ញាា ពេនិះ ពេ� ពេ�ល ពេនិះ   ? ពេតើ ខ្ញុំំ�� បានិ ពេធួើើ អើី  បានិ ជា

វា ពេក្ដីើតពេ�ើង់   ? និ�ង់ �� អុក្ដី ពេ��និ់ ប្រជុំលង់ ដ៏ ង់ង់�ត   »   ។ ពេលាក្ដី បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា 

ផ្ដុ�យពេ�េិញ «   សួរ ថ្វា ពេតើ ខ្ញុំំ�� ប្រតូេ ពេធួើើ អើី   ? ពេតើ ខ្ញុំំ�� ប្រតូេ ពេរៀនិ អើី ខ្ញុំួះ ពេចិញ ម៉ក្ដី �ី ���ិពេសាធួនិ៍

ពេនិះ   ?  .   .   .  ពេ�ល អុក្ដី អធួិសាានិ ពេ�យ ��ពេជុំឿជាក្ដី់ យ៉ាាង់ ប្របាក្ដីដ ថ្វា ‹   សូម៉ ឲ្យយ ក្ដីូនិ បានិ

ដ�ង់ �ី ប្រ�ះឆុនិុៈ រ�ស់ ប្រ�ង់់   › និិង់ ‹    សូម៉ តាម៉ ប្រ�ះហ៍ឫ�័យ ប្រ�ង់់ ចិំះ   › ពេ�ះ អុក្ដី សែិត

ពេ�ក្ដីុ�ង់ ជុំ�ហ៍រ ដ៏ រឹង់�� ��ផ្ដំត ពេដើម៉ីី ��ួល ជុំ�និួយ ធួ�ពេធួង់ ��ផ្ដំត �ី ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌ រ�ស់ អុក្ដី

ពេហ៍ើយ   »   ។ ២ 

  ពេ�ល ខ្ញុំួះ ពេយើង់ គឺិត �ី ឪ�ំក្ដី �ាយ រ�ស់ ក្ដីូនិៗ ទា�ង់ពេ�ះ ន្តែដល ប្រ�ះអង់គ សពេ��ះះ 

បានិ �ាបាល អ���ង់ �រ�ពេប្រម៉ើ ក្ដីុ�ង់ ជុំីេិត រន្តែម៉ង់ សាា�់ រ�ស់ ប្រ�ង់់   ។ ប្រ�ន្តែហ៍ល ជា ដូចិ 

ពេយើង់ ន្តែដរ ឪ�ំក្ដី �ាយ ទា�ង់ពេ�ះ ឆុងល់  ថ្វា ពេតើ អើី ជា ពេគ្នាល��ណង់ ន្តែដល ក្ដីូនិៗ រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ 

ប្រតូេបានិ �ញ្ចឹឹ�និ ម៉ក្ដី �ួក្ដីពេគឺ ពេ�ះ   ។ ��ា�់ �ី ប្រ�ះអង់គ សពេ��ះះ បានិ�ាបាល �ួក្ដីពេគឺ 

ពេហ៍ើយ ឪ�ំក្ដី �ាយ ទា�ង់ពេ�ះ អាចិ យល់ ថ្វា វា �ំ� អាចិ ពេ�រួចិ ពេ� ន្តែដល ប្រ�ង់់ ��ាញ � ី

អ�ណាចិ និិង់ ពេ�េ�� ទៃនិ �រ�ាបាល 

រ�ស់ ប្រ�ង់់ ពេ�ះ ពេ�ើ �ំ��និ និរណា �ាក្ដី ់

ឈឺឺ ពេហ៍ើយ ប្រតូេ�រ �រ�ាបាល ពេ�ះ   ។  

ពេយើង់ �និ ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ ថ្វា ពេ�លពេេលា 

ទៃនិ �រ�ាបាល និ�ង់ ម៉ក្ដី ដល់ �ំប្រតា�ំប្រត ី

ប្រគឺ�់ រូ� រ�ស់ ប្រ�ះ   ។ ៣ 

  ពេយើង់ �និុ�ង់ រង់់ចា� ទៃ�ង ពេ�ះ   ។  ◼ 

យេ�ើង ខែដំ� ជា អូន� ខែ�ទា� មា� ទ្ធ��ួ� 

ខុសក្រត�វ យេដំើមិីី ជុំួ� ដំ�់ �ួ�អូន� ខែដំ� យេ�យេក្រ�មិ

�រិខែ�ទា� រិបស់ យេ�ើង ឲ្យយ ��ត�ស់ �ិង រិី�ចយេក្រមិើ�

យេឡេើង ខ្លាង រ៉ាង�� ខ្លាងផ្ដួ�វ អារិមិមណ៍ ៍

 �ិង ខ្លាង វិញ្ញាាណ៍ ឲ្យយ ដំ�់ �ក្រមិិត មិួ� ខែដំ 

� �ួ�យេ� អាច យេធ្ងវើ យេ�បា�   ។

 ក្តិំណ៍តឹ់ ចិំ�ំ
    ១.   �ា�រី យ៉ូន្តែស� សេ�ីធួ បានិ �ពេប្រង់ៀនិ ថ្វា «   ប្រគឺ�់

ទា�ង់ គឺ�និិត និិង់ េិញ្ញាាណ ន្តែដល ប្រ�ះ ធាា�់ បានិ �ញ្ចឹឹ�និ
ម៉ក្ដី ក្ដីុ�ង់ �ិ��ពេលាក្ដី ពេនិះ គឺឺ �យ និ�ង់ �ប្រង់ីក្ដី 
បានិ   » (    Teachings of Presidents of  
the Church: Joseph Smith   [   ២០០៧   ] 
���័រ ២១០   )   ។

     ២.   រីឆ្នាំដ   ជុំី សើត «   Trust in the Lord    » 

  Ensign   ន្តែខ្ញុំ េិចិេិ� ឆ្នាំា� ១៩៩៥ ���័រ ១៧   ។

     ៣.   សប្រ��់ �រយល់ដ�ង់ �ី �រ�និ «   ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ ពេទាះ

ម៉ិនិ បានិ �ាបាល   » សូម៉ពេម៉ើល ពេដេីឌី ពេអ ន្តែ�ដណា 

«   Accepting the Lord’s Will and 
Timing    »  Liahona   ន្តែខ្ញុំ សីហា ឆ្នាំា� ២០១៦ 

���័រ ១៦–២៣   ។ 



32 លីីអាហូូណា

             ខំ�� បានិ �ាក្ដី់ �ី ប្រ�ល�ម៉ ពេ� ប្រ��ក្ដី ម៉ួយ ពេដើម៉ីី ពេរៀ�ចិ� ខ្ញុំួ�និ ពេ�

ពេធួើើ�រ   ។ ពេទាះ ជានិិចិឹ�ល ខ្ញុំំ�� ប្រសឡាញ់ �រ�រ ខ្ញុំំ�� ជា

ប្រគឺូ�ពេប្រង់ៀនិ ក្ដី៏ ជុំួនិ�ល ខ្ញុំំ�� ម៉ិនិ ស�ាយ ចិិតែ ពេ� ពេហ៍ើយ

ចិង់់ន្តែត លូនិចិូល ពេប្រ�ម៉ �ួយ េិញ ពេហ៍ើយ ពេធួើើ�ំត ថ្វា វា ដល់

ពេ�ល ពេគឺង់ ម៉ីង់ ពេ�ៀត ពេហ៍ើយ   ។

  ពេ�ល ខ្ញុំំ�� ម៉ក្ដីដល់ េិ�ាល័យ ខ្ញុំំ�� បានិ �ាយ៉ាម៉ 

ពេប្រតៀម៉ គឺ�និិត ជា ពេប្រសចិ ពេដើម៉ីី ពេធួើើ�រ   ។ ខ្ញុំំ�� បានិ ដ�ង់ ថ្វា  

ខ្ញុំំ�� ប្រតូេ�ពេប្រង់ៀនិ ថ្វាាក្ដី់ គឺណិតេិ�ា �និែិចិ ពេ�ៀត ពេនិះ �៉ំន្តែនិែ

ដួង់ចិិតែ និិង់ ខ្ញុំួរក្ដីាល ខ្ញុំំ�� សី�ក្ដី អស់ ពេហ៍ើយ ធាាក្ដី់ ��ក្ដីចិិតែ   ។ 

ខ្ញុំំ�� �និ អារម៉េណ៍ អេិជុំឹ�និ   ។

  ខ្ញុំំ�� បានិ សពេប្រម៉ចិ ចិិតែ ពេ� �និុ�់ ��ក្ដី ម៉ំនិ ពេ� ថ្វាាក្ដី់

ពេរៀនិ   ។ យូរៗ ម៉ីង់ �និ និរណា �ាក្ដី់ �ិត ប្រក្ដី�ស ប្រ��ស

ពេ�ក្ដីុ�ង់ �និុ�់ ��ក្ដី ន្តែដល �និ �័ត៌�និ សប្រ��់ សិសស និិង់

�ំគឺគលិក្ដី   ។ �និ �ណណ ប្រ��ស ម៉ួយ ទាក្ដី់ទាញ ក្ដីនិុ�យ

ន្តែ�ុក្ដី ខ្ញុំំ��   ។ វា �និ �រដក្ដីប្រសង់់ ដ៏ លអ ម៉ួយ ន្តែដល អានិ ថ្វា 

«   ប្រ�សិនិ ពេ�ើ អុក្ដី ចិង់់ ផ្ដីល់ �និួឺ ពេ� អុក្ដី ដទៃ� ពេ�ៀត អុក្ដី

ប្រតូេន្តែត �ពេញ្ចឹឹញ �និួឺ ខ្ញុំួ�និ ឯង់   »   ។ ១  ខ្ញុំំ�� �ាក្ដី់ពេផ្ដអើល ន្តែដល

ពេ�ើញ ថ្វា �រដក្ដីប្រសង់់ ពេនិះ គឺឺ ម៉ក្ដី �ី ប្រ�ធានិ �ូ�ាស 

ពេអស ម៉៉និសំនិ (   ១៩២៧–២០១៨   )   ។

  ខ្ញុំំ�� ម៉ិនិ រំ��ង់ ថ្វា និ�ង់ ពេ�ើញ �រដក្ដីប្រសង់់ ម៉ួយ �ី �ា�រី

�ាក្ដី់ រ�ស់ ប្រ�ះ ពេ�ពេលើ ជុំញ្ញាា�ង់ សាលាពេរៀនិ ពេ�ះ ពេ�   ។  

ខ្ញុំំ�� រស់ពេ� ប្រក្ដីំង់ តូចិ ម៉ួយ ពេ� រដឋ ន្តែផ្ដនិសីលពេេញ៉ាា ស.រ.អា. 

ពេហ៍ើយ ខ្ញុំំ�� ប្របាក្ដីដ ណាស់ ថ្វា ខ្ញុំំ�� ជា ម៉និំសស �ាក្ដី់ ក្ដីុ�ង់

ចិ�ពេណាម៉ �ីរ�ី �ក្ដី់ ឬ ប្រ�ន្តែហ៍ល ជា ន្តែត �ាក្ដី់ �៉ំពេណាះះ ន្តែដល

ជា ស�ជុំិក្ដី ទៃនិ សាស�ចិប្រក្ដី ទៃនិ ប្រ�ះពេយសីូេប្រគឺីសុ ទៃនិ �ួក្ដី

�រិសំ�ិ ទៃ�ង ចិំង់ ពេប្រ�យ ពេ�ក្ដីុ�ង់ សាលា ពេនិះ   ។ ខ្ញុំំ�� បានិ

ដ�ង់ ថ្វា ខ្ញុំំ�� ជា ម៉និំសស �ាក្ដី់ ក្ដីុ�ង់ ចិ�ពេណាម៉ ម៉និំសស �ីរ�ី �ក្ដី់

ន្តែដល យល់ �ី សារស�ខានិ់ ទៃនិ �ក្ដីយ សម៉ីី រ�ស់ ប្រ�ធានិ 

ម៉៉និសំនិ—ជា �ំរស �ាក្ដី់ ន្តែដល ខ្ញុំំ�� បានិ គ្នា�ប្រ� អស់ ជា ពេប្រចិើនិ

ឆ្នាំា� ជា �ា�រី �ាក្ដី់   ។ ខ្ញុំំ�� បានិ �និ អារម៉េណ៍ ថ្វា សារ ពេនិះ គឺឺ

សប្រ��់ ខ្ញុំំ��   ។ វា �និុនិ់  ចិិតែ ខ្ញុំំ�� ពេហ៍ើយ ពេលើក្ដីសុ�យ អារម៉េណ៍

ខ្ញុំំ��   ។ �រដ�ង់គឺំណ ចិ�ពេ�ះ �ី��ាល់ រ�ស់ ខ្ញុំំ�� បានិ ��ពេ�ញ

ដួង់ចិិតែ ខ្ញុំំ�� ពេហ៍ើយ ពេសចិក្ដីីី ប្រសឡាញ់ រ�ស់ ប្រ�ះេរ�ិតា សួគឺ៌

បានិ ហ៍ីំ��័�ិ ខ្ញុំំ��   ។

  ខ្ញុំំ�� ចិង់់ ទាញ យក្ដី �ណណ ពេ�ះ �ី ជុំញ្ញាា�ង់ ពេហ៍ើយ �ំក្ដី

វា ពេ�ក្ដីុ�ង់ ពេហាពេ�ា ខ្ញុំំ�� ពេ�ញ ម៉ួយ ទៃ�ង ពេដើម៉ីី ពេលើក្ដី ��ក្ដីចិិតែ

ខ្ញុំំ�� �៉ំន្តែនិែ ខ្ញុំំ�� បានិ ដ�ង់ អើី ម៉ួយ ម៉ួយ រំពេ�ចិ   ។ ប្រ�ធានិ ម៉៉និសំនិ 

ម៉ិនិប្រគ្នានិ់ន្តែត ជា �ា�រី សប្រ��់ ខ្ញុំំ�� និិង់ ស�ជុំិក្ដី ពេផ្ដសង់ពេ�ៀត

ទៃនិ សាស�ចិប្រក្ដី ពេ�ះពេ�—ពេលាក្ដី ជា �ា�រី សប្រ��់

�ិ��ពេលាក្ដី ពេនិះ   ។ �ក្ដីយ សម៉ីី រ�ស់ ពេលាក្ដី ដូចិជា �ក្ដីយ

សម៉ីី រ�ស់ ប្រ�ធានិ រ័សំល អិម៉ ណិលសំនិ ពេ� ស�ើទៃ�ង ពេនិះ 

គឺឺ សប្រ��់ ម៉និំសស ប្រគឺ�់គ្នាា   ។ �ក្ដីយ សម៉ីី រ�ស់ �ា�រី ជុំួយ 

និិង់ ពេលើក្ដី ��ក្ដីចិិតែ ដល់ ម្បីនុស់ស ទាំំងអំស់ ់ ណា ន្តែដល សាា�់   ។ 

ខ្ញុំំ�� �តរូ�ទៃនិ �រដក្ដីប្រសង់់ ពេ�ះ ជាម៉ួយ និ�ង់ �ូរស�ុ ខ្ញុំំ�� ពេហ៍ើយ

បានិ �ំក្ដី �ណណ ប្រ��ស ពេ�ះ សប្រ��់ ប្រគឺ�់គ្នាា ពេផ្ដសង់ពេ�ៀត

ន្តែដល ប្រតូេ�រ វា   ។

  ខ្ញុំំ�� �និ អ�ណរគឺំណ ចិ�ពេ�ះ ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌ ន្តែដល

បានិ �ក្ដី់ សារ ពេនិះ ពេ�តាម៉ ផ្ដួ�េ ខ្ញុំំ��   ។ ខ្ញុំំ�� ចិង់់ ផ្ដីល់ �និួឺ ដល់

ម៉និំសសដទៃ� ពេ�ៀត   ។ តាម៉រយៈ �រពេគ្នារ� ប្រ�តិ�តែិ និិង់

��ជុំិតសុិត និ�ង់ ប្រ�ះអង់គ សពេ��ះះ ពេយើង់ ខ្ញុំំ�� អាចិ �ពេញ្ចឹឹញ

�និួឺ សូម៉ីី ន្តែត ពេ� ទៃ�ង ន្តែដល ��ង់ង់�ត ពេធួើើ ឲ្យយ ខ្ញុំំ�� េពេង់ើង់ ផ្ដួ�េ   ។  ◼
   លេ�លេធីើរ៉ុី� លេ�វើលេជ្ជស្សុ� រ៉ុដឋ ហែ��ស្សីលលេវ៉ុញ៉ាា ស្ស.រ៉ុ.អា.

     ក្តិំណ៍តឹ់ ចិំ�ំ
    ១.   �ូ�ាស ពេអស ម៉៉និសំនិ «   For I Was Blind, but Now  

I See    »  Liahona   ន្តែខ្ញុំ ឧស� ឆ្នាំា� ១៩៩៩ ���័រ ៦៩   ។
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 ពាក្តិយ ស់ម្មិី របស់់ ពីាការី ស់ប្រាមាប់ ម្មនុស់ស ប្រាគប់រូប 

ស់ំនៅ�ង ពីួក្តិ បរិស់ុទឹធ នៃ�ៃ ចិុងនៅប្រាកាយ

ខឹំ�ំ ម្បីិនបាន �ំពីឹង ថា នឹង ដើ�ើញ កា��ក្នុក្រស់ង់ ម្បីួយ ពី� ពីាកា�ី មាាក្នុ់ �បស់់ ក្រពី� ដើ�ដើលើ ជិញ្ញាាំង ស្ដាលាដើ�ៀន ដើនា� ដើ�   ។
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     មិិ
និ យូរ ��ា�់ �ី ខ្ញុំំ�� ប្រតូេបានិ ពេគឺ ��ួល ឲ្យយ ពេធួើើ�រ ជា

ជុំ�និួយ�រ �យក្ដី ទៃនិ �ណាះល័យ ដ៏ ធួ� ម៉ួយ ប្រក្ដីំម៉

រ�ស់ ខ្ញុំំ�� និិង់ ខ្ញុំំ�� បានិចា�់ ពេផ្ដីើម៉ គឺពេប្រ�ង់ ដ៏�និ ម៉ហ៍ិចិេតា

ម៉ួយ ពេដើម៉ីី �ញ្ចឹឹ�ល ពេសៀេពេ� ៣៧០០០ ក្ដីាល ពេ� ជា

ឌីីជុំី�ល   ។ ទៃ�ងម៉ួយ អុក្ដីប្រគឺ�់ប្រគឺង់ រ�ស់ ខ្ញុំំ�� បានិ ពេ�ខ្ញុំំ�� ឲ្យយ

ចិូល ពេ�ក្ដីុ�ង់ �រិយ៉ាល័យ គ្នាត់   ។

  គ្នាត់ បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   ពេអឌីូដ ខ្ញុំំ�� ប្រតូេបានិ ពេគឺ អពេញ្ចឹឹើញ

ឲ្យយ ពេធួើើ ����ាញ �ី គឺពេប្រ�ង់ ពេធួើើ ពេសៀេពេ� ឌីីជុំី�ល រ�ស់

ពេយើង់ ពេ� សហ៍រដឋ និិង់ ពេដើម៉ីី ទៃរ អ�ះស ធួនិធានិ ជា ពេសៀេពេ�

�េីៗ ខ្ញុំួះ ពេ�ៀត   ។ ខ្ញុំំ�� ប្រតូេបានិ ពេសុើ ឲ្យយ �� ម៉ិតែរួម៉ �រ�រ ដ៏

�ំក្ដីចិិតែ �ាក្ដី់ ពេ� ជាម៉ួយ   ។ ខ្ញុំំ�� �និ ��និំក្ដីចិិតែ ពេលើ អុក្ដី �៉ំន្តែនិែ

ម៉ិនិ �ំក្ដីចិិតែ ពេលើ ប្រ�ះេិហារ រ�ស់ អុក្ដី ពេ�   ។ ប្រ�សិនិ ពេ�ើ អុក្ដី

ពេបាះ�ង់់ ពេចាល ជុំ�ពេនិឿ រ�ស់ អុក្ដី ពេ�ះ អុក្ដី អាចិ ម៉ក្ដី ជាម៉ួយ

ខ្ញុំំ�� បានិ   »   ។

  ខ្ញុំំ�� ម៉ិនិ ទានិ់ បានិ និិយ៉ាយ អើី ផ្ដង់ គ្នាត់ ក្ដី៏ ប្របា�់ ខ្ញុំំ�� ឲ្យយ គឺិត

ពេម៉ើល �ី វា ពេហ៍ើយ ក្ដី៏ បានិ ឲ្យយ ខ្ញុំំ�� ពេចិញ ពេ�   ។

  ពេ� លាាចិ ពេ�ះ ខ្ញុំំ�� បានិ ន្តែចិក្ដីចាយ វា ជាម៉ួយ �រិយ៉ា ខ្ញុំំ��

�ី អើី ន្តែដល បានិ ពេក្ដីើតពេ�ើង់   ។ គ្នាត់ បានិពេលើក្ដី ��ក្ដីចិិតែ ខ្ញុំំ��

ឲ្យយ �និ ពេសចិក្ដីីីជុំ�ពេនិឿ   ។ ន្តែសអក្ដី ពេ�ើង់ ខ្ញុំំ�� បានិ ប្របា�់ អុក្ដី

ប្រគឺ�់ប្រគឺង់ រ�ស់ ខ្ញុំំ�� ថ្វា ខ្ញុំំ�� និ�ង់ រក្ដីា ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ រ�ស់ ខ្ញុំំ��   ។ 

គ្នាត់ ខ្ញុំ�ង់ ពេហ៍ើយ បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា គ្នាត់ និ�ង់ ពេធួើើ ដ�ពេណើរ ន្តែត

�ាក្ដី់ឯង់   ។

  ម៉ួយ ឆ្នាំា� ពេប្រ�យម៉ក្ដី ខ្ញុំំ�� បានិ �និ ឱ�ស ពេដើម៉ីី ពេធួើើ

ដ�ពេណើរ ពេ� ប្រ�ពេ�ស បារា�ង់ ពេដើម៉ីី ��ួល �រហ៍ើ�ក្ដីហ៍ើឺនិ

សីី អ��ី �រផ្ដែល់ ម៉ូលនិិធួិ �រ��ួល និិង់ �រប្រគឺ�់ប្រគឺង់

�ណាះល័យ   ។ ខ្ញុំំ�� ប្រគ្នានិ់ន្តែត ប្រតូេ�រ �រអនិំញ្ញាាត រ�ស់

អុក្ដីប្រគឺ�់ប្រគឺង់ រ�ស់ ខ្ញុំំ�� �៉ំពេណាះះ   ។ គ្នាត់ បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា 

គ្នាត់ និ�ង់ អនិំញ្ញាាត ពេ�ើ ខ្ញុំំ�� ប្រ�ម៉ ដក្ដីខ្ញុំួ�និ �ី ជុំ�ពេនិឿ រ�ស់ ខ្ញុំំ��   ។ 

ខ្ញុំំ�� បានិ �ដិពេសធួ ម៉ីង់ ពេ�ៀត   ។ ��ា�់ ម៉ក្ដី គ្នាត់ បានិ ន្តែហ៍ក្ដី

ឯក្ដីសារ ពេ�ះ ពេហ៍ើយ ពេបាះវា ពេលើ ម៉ំខ្ញុំ ខ្ញុំំ��   ។ ម៉ួយ រយៈ ពេប្រ�យ

ម៉ក្ដី ពេ�ៀត អុក្ដី ប្រគឺ�់ប្រគឺង់ រ�ស់ ខ្ញុំំ�� បានិម៉ក្ដី រក្ដី ខ្ញុំំ�� ម៉ីង់ពេ�ៀត   ។

 «   ខ្ញុំំ�ំ នឹង ពីុំ ប�ិនៅស់� នៅស់ចិក្តិិី ជួំនៅនឿ របស់់ ខ្ញុំំ�ំ នៅ�ើយ   » 

  គ្នាត់ បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   ខ្ញុំំ��ពេរៀ� និ�ង់ ពេធួើើដ�ពេណើរ ម៉ួយ

ពេផ្ដសង់ ពេ�ៀត   »   ។ «   អុក្ដី អាចិ ម៉ក្ដី ជាម៉ួយ ខ្ញុំំ�� ន្តែត លក្ដីខខ្ញុំណឌ

គឺឺ ពេ� ដន្តែដល   ។ ខ្ញុំំ�� និ�ង់ ម៉ិនិ ពេធួើើ ដ�ពេណើរ ជាម៉ួយ ស�ជុំិក្ដី

�ាក្ដី់ ទៃនិ ប្រ�ះេិហារ រ�ស់ អុក្ដី ពេ�ើយ   »   ។

  ខ្ញុំំ�� បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   ខ្ញុំំ�� និ�ង់ �ំ� �ដិពេសធួ ពេសចិក្ដីីី

ជុំ�ពេនិឿ រ�ស់ ខ្ញុំំ�� ពេ�ើយ   »   ។ គ្នាត់ បានិ ចាក្ដីពេចិញ ពេ�យ

ម៉ិនិ និិយ៉ាយ អើី ម៉ួយ �ត់   ។ ម៉ិនិ យូរ �៉ំ�ះនិ គ្នាត់ បានិ

និិយ៉ាយ �ី ខ្ញុំំ�� ពេ��និ់ ម៉ិតែរួម៉ �រ�រ រ�ស់ ខ្ញុំំ��   ។

  គ្នាត់ បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   ខ្ញុំំ�� បានិ ផ្ដីល់ ឱ�ស ដល់

គ្នាត់   »   ។ «   �៉ំន្តែនិែ គ្នាត់ បានិ ពេបាះ�ង់់ ឱ�ស ទា�ង់អស់

ពេ�ះ ពេ�យសារ ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ ដ៏ ង់ង់�ង់ ង់ង់ំល រ�ស់

គ្នាត់   ។ គ្នាត់ គឺឺ ជា ម៉និំសស លងង់់   »   ។

  ចា�់តា�ង់ �ី ពេ�ះ ម៉ក្ដី ខ្ញុំំ�� បានិ �ាយ ជា េតែ� សប្រ��់

�រចិ�អក្ដី និិង់ ពេម៉ើល�យ ពេ� ក្ដីន្តែនិួង់ ពេធួើើ�រ   ។ ខ្ញុំំ�� 

បានិ�និ អារម៉េណ៍ ថ្វា ប្រតូេ ពេគឺ វាយ ��បាក្ដី់   ។ � លាាចិ 

ម៉ួយ ពេ�យ បានិ ខ្ញុំើល់ខាាយ ជាម៉ួយ �ញ្ញាា ពេនិះ ពេ�ពេហ៍ើយ 

ពេ�ះ ខ្ញុំំ�� បានិ ពេ�ើក្ដី ប្រ�ះគឺម៉ីីរ �ី�� ពេហ៍ើយ អានិ ថ្វា «   ពេ�ើ ន្តែ�ុក្ដី 

សាៅ� អុក្ដី �� ឲ្យយ រវាត ចិិតែ ពេ�ះ ចិូរ ពេខ្ញុំើះ ពេចិញ ពេបាះ ពេចាល ពេ� 

ដីិត ន្តែដល ន្តែ�ុក្ដី អុក្ដី ១ ប្រតូេ េិ�ស ពេ�ះ �និ ប្រ�ពេយ៉ាជុំនិ៍   រិច
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ខឹំ�ំ បាន កាាយ ជា វិតែ� ស់ក្រមាប់ កា�ច់ំអំក្នុ និង ដើម្បីើលងាយ ដើ� ក្នុន្ថែនះង ដើធ្មវើកា�   ។ ដើ�តុអំវ� ខឹំ�ំ បនែ ដើធ្មវើកា�ងា� ន្ថែ�ល បាន

កាាយ ជា ដើក្រគា�ថាាក្នុ់ ម្បីួយ �ល់ ស់ុខឹុមាលភាពី ខាង វិិញ្ញាាណ៍ �បស់់ ខឹំ�ំ   ?

ជា ជាង់ ឲ្យយ រូ��យ ទា�ង់ ម៉ូល ប្រតូេ ពេបាះ ពេ� ក្ដីុ�ង់ និរក្ដី   » 

(    �ាថ្វាយ ៥:២៩    )   ។

  ពេ�ើ ប្រ�ះអ�ាស់ �និ ប្រ�ះ�និុ�ល ថ្វា ពេយើង់ 

គឺួរន្តែត ដក្ដីពេចិញ និូេ អើី ម៉ួយ ពេដើម៉ីី សពេ��ះះ ខ្ញុំួ�និ ពេយើង់ 

ចិំះ ពេហ៍តំអើី ខ្ញុំំ�� �និែ ពេធួើើ�រ�រ ន្តែដល បានិ �ាយ ជា

ពេប្រគ្នាះថ្វាាក្ដី់ ម៉ួយ ដល់ សំខ្ញុំំ�ល�� ខាង់ េិញ្ញាាណ

រ�ស់ ខ្ញុំំ��   ? ន្តែសអក្ដី ពេ�ើង់ ខ្ញុំំ�� បានិ �ក្ដី់ �ក្ដីយ សំ� ឈឺ�់

រ�ស់ ខ្ញុំំ��   ។

  ទៃ�ង ពេនិះ ខ្ញុំំ�� រីក្ដីរាយ និ�ង់ ជុំពេប្រម៉ើស ពេនិះ   ។  

ជាម៉ួយ និ�ង់ ពេសចិក្ដីីី �ាហានិ និិង់ ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ

ពេលើ ប្រ�ះពេយសីូេប្រគឺីសុ ពេ�ះ ខ្ញុំំ�� បានិ ប្រ�ឈឺម៉ និ�ង់

��អា�ាស ពេ� ក្ដីន្តែនិួង់ �រ�រ ពេហ៍ើយ អត់ �រ�រ

ពេធួើើ  ជា �ពេណាាះ អាសនិុ   ។ �រ�រ �េី រ�ស់ ខ្ញុំំ�� ឥ��េ ពេនិះ

ផ្ដីល់ ឱ�ស ទា�ង់ឡាយ ដល់ ខ្ញុំំ�� ន្តែដល �ំ� �និ �ី ម៉ំនិ

ម៉ក្ដី   ។ ប្រ�ះអ�ាស់ បានិ ប្រ�ទានិ �រ ដល់ ខ្ញុំំ�� ពេហ៍ើយ ខ្ញុំំ��

អរប្រ�ះគឺំណ ប្រ�ង់់ សប្រ��់ ប្រ�ះសពេណាាស រ�ស់ ប្រ�ង់់ 

និិង់ ពេសចិក្ដីីី ប្រសឡាញ់ រ�ស់ ប្រ�ង់់ ចិ�ពេ�ះ ខ្ញុំំ��   ។  ◼

   លេអ្ន�ូដ ងិ��ូ ទីប្រកូុង កាត់ូកា សាធារ៉ុណិ�រ៉ុដឋ

ប្រ�ជាធីិ�លេត់យយ កូុងលេ�ោ



34 �ីអាហឹ��

     ភរិយ៉ា ខ្ញុំំ�� សារា៉ �និ ទៃផ្ដុពេ�ះ ២៤ សបាាហ៍៍ ពេ�ល �ង់

បានិ ចា�់ពេផ្ដីើម៉ �និ �រឈឺឺចា�់ ជា ខាា�ង់   ។ ខ្ញុំំ�� បានិ

ផ្ដីល់ �រប្រ�សិ�ិិ�រ ម៉ួយ ដល់ �ង់ ពេហ៍ើយ បានិពេចិញ ពេ�

ពេធួើើ�រ   ។ ខ្ញុំំ�� ពេ� ក្ដីន្តែនិួង់ ពេធួើើ�រ ពេ� ពេ�ើយ ពេ�ល �ង់ បានិ

�ូរស�ុ  ឲ្យយ ខ្ញុំំ�� ពេ� ផ្ដុះ ពេដើម៉ីី យក្ដី �ង់ ពេ� ម៉និុីរពេ��យ   ។

  ពេយើង់ ប្រតូេបានិ ប្របា�់ ថ្វា «   ក្ដីូនិ អុក្ដី និ�ង់ សប្រ�ល ម៉ក្ដី

ពេហ៍ើយ   » ពេ�ពេ�ល ពេយើង់ ម៉ក្ដី ដល់ ម៉និុីរពេ��យ   ។ ពេ�យសារ

សារា៉ ពេ�ើ�ន្តែត �និ �ម៉ងនិ់ ២៤ សបាាហ៍៍ ពេ�ះ ឱ�ស ដ៏ លអ

��ផ្ដំត ពេដើម៉ីី ឲ្យយ ក្ដីូនិ ពេ�រស់ គឺឺ �រេះ�ត់ ជា ��ានិ់   ។

  ពេេជុំឹ�ណឌិត បានិ ប្របា�់ ខ្ញុំំ�� ថ្វា «   �រិយ៉ា រ�ស់ អុក្ដី ម៉ិនិ

ប្រតូេ�រ ឆុួង់�ត់ �រ�៉ះ �ង់គិចិ ផ្ដួ�េចិិតែ �ន្តែនិែម៉ ពេ�ៀត ពេ�   »   ។ 

«   �ង់ គឺង់់ន្តែត និ�ង់ បាត់�ង់់ ក្ដីូនិ ពេនិះ ដន្តែដល ហ៍ុ�ង់   »   ។

  សារា៉ និិង់ ខ្ញុំំ�� បានិ និិយ៉ាយ គ្នាា ពេហ៍ើយ បានិ អធួិសាានិ 

អ��ី អើី ន្តែដល ពេេជុំឹ�ណឌិត បានិ ប្របា�់   ។ ពេយើង់ បានិ ��ួល 

អារម៉េណ៍ ថ្វា ពេ�ើ �និ ឱ�ស ណា ម៉ួយ ន្តែដល ក្ដីូនិ ពេយើង់ 

អាចិ បានិ រស់ ពេ�ះ ពេយើង់ ប្រតូេន្តែត ទាញ យក្ដី ឱ�ស ពេ�ះ   ។ 

ពេយើង់ �និ �រល�បាក្ដី ណាស់ ពេដើម៉ីី �និ ក្ដីូនិ   ។ ក្ដីូនិប្រ�ំស

ចិីង់ រ�ស់ ពេយើង់ ពេ�ល័រ គឺឺ ជា ក្ដីូនិ ន្តែដល ពេយើង់ សំ� ម៉ក្ដី 

ចិិញ្ចឹឹ�ម៉   ។ ពេ�ពេ�ល សារា៉ បានិ �និ ទៃផ្ដុពេ�ះ �ីរឆ្នាំា� ពេប្រ�យ 

�ី ពេយើង់ បានិ សំ� ពេ�ល័រ ម៉ក្ដី ចិិញ្ចឹឹ�ម៉ ពេយើង់ បានិ �និ អារម៉េណ៍

ថ្វា វា ជា អ�ភ�តពេហ៍តំ ម៉ួយ   ។ ឥ��េ ពេនិះ ពេយើង់ ប្រតូេ�រ

អ�ភ�តពេហ៍តំ �ី�ីរ   ។

  ម៉ួយ សនិុ�ះ ពេប្រ�យ ម៉ក្ដី អុក្ដី ជុំ��ញ �ាក្ដី់ បានិ ម៉ក្ដីជុំួ�

ពេយើង់ ពេហ៍ើយ និិយ៉ាយ ថ្វា «   ខ្ញុំំ�� គឺិត ថ្វា ពេយើង់ អាចិ និ�ង់ �និ

ពេ�ល ពេដើម៉ីី �� �រិយ៉ា ពេលាក្ដី ពេ��និ់ ម៉និុីរ ពេ��យ ក្ដីំ�រ ពេ�

�ីប្រក្ដីំង់ អិលផ្ទាសូ រដឋ តិចិសាស ន្តែដល �និ ���ក្ដី់ ពេ�យ

�រិ�ារ ពេេជុំឹសាប្រសែ  ពេដើម៉ីី ន្តែ�ទា� ក្ដីូនិ ន្តែដល ពេ�ើ� និ�ង់ ពេក្ដីើត ន្តែដល

ពេក្ដីើត ម៉ំនិ ក្ដី�ណត់ ពេហ៍ើយ ឈឺឺ ធួងនិ់ធួងរ   ។ ក្ដីូនិ ពេនិះ និ�ង់ �និ

ឱ�ស ម៉ួយ ពេ� �ីពេ�ះ   !   »

 នៅយើង ប្រាតឹូវការ អំពីូ�តឹនៅ�តឹុ ទឹីពីីរ 

  រ�យនិែ សពេ��ះះ ��ានិ់ បានិ ពេ�ើក្ដី ពេចិញ �ី ម៉និុីរពេ��យ ក្ដីុ�ង់

ត��និ់ រ�ស់ ពេយើង់ ពេ�យ �និ សារា៉ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ពេ�ះ ពេហ៍ើយ ពេ�ើក្ដី

យ៉ាាង់ ពេលឿនិ ពេ��និ់ ម៉និុីរពេ��យ ក្ដីំ�រ ន្តែដល ពេ� ចិ�ាយ 

៤៥ ��ី �ី ពេ�ះ   ។ ខ្ញុំំ�� ពេ�ើក្ដីតាម៉ ប្រ�ពេក្ដីៀក្ដី �ី ពេប្រ�យ ពេ�យ

អធួិសាានិ �ូលអង់ើរ ដល់ ប្រ�ះអ�ាស់ សូម៉ ប្រ�ទានិ អ�ភ�តពេហ៍តំ

ម៉ួយ ដល់ ពេយើង់   ។ ខ្ញុំំ�� បានិ សនិា និ�ង់ ប្រ�ង់់ ថ្វា ខ្ញុំំ�� និ�ង់ �និែ ពេដើរ

ពេ�ពេលើ ផ្ដួ�េ ទៃនិ ដ�ណ�ង់លអ ពេហ៍ើយ �ាយ៉ាម៉ �ាយ ជា ម៉និំសស

លអ ប្រ�ពេសើរ ជាង់ ពេនិះ   ។

  ពេ�ឯ ម៉និុីរពេ��យ ខ្ញុំំ�� បានិ ប្របា�់ ពេេជុំឹ�ណឌិត ពេ�ក្ដីុ�ង់ 

ន្តែផ្ដុក្ដីន្តែ�ទា� ក្ដីប្រម៉ិត ខ្ញុំីស់ ដល់ ទារក្ដី ពេ�ើ� និ�ង់ពេក្ដីើត ថ្វា   ៖  

«   ខ្ញុំំ�� ដ�ង់ ថ្វា ពេយើង់ �និ អ�ភ�តពេហ៍តំ ម៉ួយ រួចិ ពេហ៍ើយ ជាម៉ួយ 

និ�ង់ �រ�និ ទៃផ្ដុ ពេ�ះ រ�ស់ �រិយ៉ា ខ្ញុំំ��   ។ ឥ��េ ពេនិះ ពេយើង់ រំ��ង់

ថ្វា បានិ អ�ភ�តពេហ៍តំ ម៉ួយ ពេ�ៀត   »   ។

  �រសប្រ�ល ប្រ�ប្រ��តែិ ពេ� យ៉ាាង់ រលូនិ ពេហ៍ើយ ក្ដីូនិ

រ�ស់ ពេយើង់ បានិ រស់   ។ ��ា�់ �ី �ង់ បានិ សាាក្ដី់ ពេ�ក្ដីុ�ង់

ន្តែផ្ដុក្ដីន្តែ�ទា� ក្ដីប្រម៉ិត ខ្ញុំីស់ ដល់ ទារក្ដី ពេ�ើ� និ�ង់ពេក្ដីើត អស់ �ួនិ

ន្តែខ្ញុំ ពេយើង់ បានិ �� សាានិណា ម៉ក្ដី ផ្ដុះ   ។ ពេយើង់ បាន  ��ួល

អ�ភ�តពេហ៍តំ �ី�ីរ   ។ ម៉ិនិ ជា ពេប្រចិើនិ ឆ្នាំា� ពេប្រ�យ ម៉ក្ដី ពេ�ៀត ពេយើង់

បានិ ��ួល អ�ភ�តពេហ៍តំ ម៉ួយ ពេ�ៀត—ប្រ�ះអ�ាស់ បានិ

ប្រ�ទានិ�រ ដល់ ពេយើង់ ជាម៉ួយ និ�ង់ ក្ដីូនិ ពេ�ាះ   ។

  សាានិណា �និ IQ  ទា� �និែិចិ ពេហ៍ើយ �ង់ ប្រតូេ ពេ�ក្ដីុ�ង់

រពេ�ះ រំញ �៉ំន្តែនិែ �ង់ ពេ�រពេ�ញ ពេ�យ អ�ណរ ន្តែតង់ន្តែត េិជុំឹ�និ 

ពេហ៍ើយ ជាម៉ិតែ ដល់ ម៉និំសស គ្នាា   ។ �ង់ ចិូលចិិតែ ប្របា�់ អុក្ដី �ី

ទៃ�ង រ�ស់ �ង់ ពេហ៍ើយ �ង់ រំពេ�ើ� និ�ង់ ជុំីេិត   ។ �ង់ ពេធួើើ ឲ្យយ ពេយើង់

ញញ�ម៉ ពេហ៍ើយ �ពេប្រង់ៀនិ ពេយើង់ ឲ្យយ រីក្ដីរាយ   ។ ពេយើង់ ប្រសឡាញ់

�ង់ ពេហ៍ើយ �និ អ�ណរគឺំណ ចិ�ពេ�ះ �ង់   ។ សាានិណា គឺឺ

�ិតជា �រជុំ័យ ម៉ួយ   ។  ◼
   ��ីហែយែល   លេ�� ទីប្រកូុង �ូវ៉ុមិុិកូស្សុីកូូ ស្ស.រ៉ុ.អា.
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ដើយើង បាន មាន អំពី្ភូតដើ�តុ ម្បីួយ �ួច់ម្បីក្នុ ដើ�ើយ ជាម្បីួយ នឹង កា�មាន នៃផ្សាីដើ�� �បស់់ ��ិយា ខឹំ�ំ   ។ ឥ�ភូវិ ដើន� ដើយើង ក្រតូវិកា�

អំពី្ភូតដើ�តុ ម្បីួយ ដើ�ៀត   ។



 ខែខ មិិ�ុនា ឆ្នាំំ� ២០២០ 3៥

 ពីិ�ី ស់នៅមាោ�  នៅបើក្តិ ប្រាពីះវិហារ បរិស់ុទឹធ �ន នៅបើក្តិ �ួងចិិតឹត ខ្ញុំំ� ំ 
ជាម្បីួយ នឹង កា�ក្របកាស់ ពី� ពីិធ្ម� ស់ដើមាោធ្ម ដើបើក្នុ ក្រពី�វិិហា� ប�ិស់ុ�ធ ខឹំ�ំ បាន មាន អា�ម្បីមណ៍៍ ថា ក្រពី�អំមាាស់់ បាន អំដើ�ើើញ

ខឹំ�ំ ដើ�យ �ាល់ ដើ�កាន់ ក្រពី��ំណាក្នុ់ �បស់់ ក្រ�ង់   ។

     ខំ�� បានិ ប្រជុំម៉ំជុំ��ក្ដី �ល ខ្ញុំំ�� �និ អាយំ ១៥ ឆ្នាំា�   ។ 

ម៉និំសស ជា ពេប្រចិើនិ �ំ� យល់ �ី ជុំ�ពេនិឿ �េី រ�ស់ ខ្ញុំំ�� ពេ�ះ ពេ�   ។ 

ម៉និំសស ខ្ញុំួះ រួម៉ ទា�ង់ ម៉ិតែ�ក្ដីីិ ខ្ញុំំ�� ន្តែ�ម៉ទា�ង់ បានិ ចិ�អក្ដី ដល់ ខ្ញុំំ��

ពេ�យសារ �រសពេប្រម៉ចិ ចិិតែ រ�ស់ ខ្ញុំំ�� ពេដើម៉ីី ចិូល ប្រ�ះេិហារ   ។ 

ឪ�ំក្ដី �ាយ ខ្ញុំំ�� �ំ�ន្តែម៉និ ជា ស�ជុំិក្ដី ប្រ�ះេិហារ ពេ� ដូពេចិុះ ខ្ញុំំ��

�ំ��និ �រគ្នា�ប្រ� រ�ស់ �ួក្ដីគ្នាត់ ពេ�ើយ   ។

  ជា ល�ិផ្ដល វា បានិ �ាយ ជា �រល�បាក្ដី សប្រ��់ ខ្ញុំំ��

ពេដើម៉ីី �និែ ពេ� ប្រ�ះេិហារ និិង់ �និែ រស់ពេ� ក្ដីុ�ង់ ដ�ណ�ង់ លអ   ។  

ពេ�ល ខ្ញុំំ�� បានិ �និ ដល់ េ័យ ១៩ ឆ្នាំា� ខ្ញុំំ�� បានិ ឈឺ�់ ពេ�

ប្រ�ះេិហារ ន្តែត ម៉ីង់   ។

  ដ�់ឆ្នាំា� ពេប្រ�យម៉ក្ដី ខ្ញុំំ�� បានិ ឮ ថ្វា ប្រ�ះេិហារ 

�រិសំ�ិ ម៉ួយ និ�ង់ ប្រតូេបានិ សង់់ ពេ�ើង់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ពេ�ស

ន្តែអលសាវា៉ឌី័រ   ។ ខ្ញុំំ�� �និ �រ�ាក្ដី់ ពេផ្ដអើល ន្តែដល ឮ ថ្វា 

ប្រ�ះដ�ណាក្ដី់ ទៃនិ ប្រ�ះអ�ាស់ និ�ង់ ប្រតូេ សង់់ ពេ�ើង់ ពេ�ក្ដីុ�ង់

ប្រ�ពេ�ស រ�ស់ ខ្ញុំំ��   ! �ួនិ ឆ្នាំា� ពេប្រ�យម៉ក្ដី ប្រ�ះេិហារ �រិសំ�ិ

សានិសាវា៉ឌី័រ ន្តែអលសាវា៉ឌី័រ ប្រតូេបានិ �ញ្ចឹឹ�់ ពេហ៍ើយ

�ិធួី សពេ�ាធួ ពេ�ើក្ដី ប្រ�ះេិហារ �រិសំ�ិ ប្រតូេបានិ ប្រ��ស   ។ 

ពេ�ពេ�ល ខ្ញុំំ�� បានិដ�ង់ ថ្វា �រសពេ�ាធួ ពេ�ើក្ដី ប្រ�ះេិហារ �រិសំ�ិ

និ�ង់ ផ្ដីល់ ឱ�ស ដល់ ខ្ញុំំ�� ឲ្យយ បានិ ចិូល ប្រ�ះេិហារ �រិសំ�ិ ខ្ញុំំ��

បានិ �និ អារម៉េណ៍ ហាក្ដី់ ដូចិជា ប្រ�ះអ�ាស់ បានិ អពេញ្ចឹឹើញ

ខ្ញុំំ�� ពេ�យ ផ្ទាាល់ ពេ��និ់ ប្រ�ះដ�ណាក្ដី់ រ�ស់ ប្រ�ង់់   ។

  ទៃ�ង ន្តែដល ខ្ញុំំ�� បានិ ពេដើរ �ត់ ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ះេិហារ �រិសំ�ិ  

គឺឺ  ជា ទៃ�ង ដ៏ លអ ��ផ្ដំត ម៉ួយ ក្ដីុ�ង់ ជុំីេិត រ�ស់ ខ្ញុំំ��   ។ អ���ង់ 

�ិធួី សពេ�ា� ពេ�ើក្ដី ខ្ញុំំ�� បានិ ពេរៀនិ �ន្តែនិែម៉ ពេ�ៀត អ��ី អើី ន្តែដល 

ពេក្ដីើតពេ�ើង់ ពេ� ខាង់ ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ះេិហារ �រិសំ�ិ ន្តែដល បានិ 

ឧ�ុិស ឆុួង់ ពេហ៍ើយ   ។ ខ្ញុំំ�� ក្ដី៏ បានិ ពេរៀនិ ផ្ដង់ន្តែដរ អ��ី ពេសចិក្ដីីី

សញ្ញាា �ិសិដឋ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ះេិហារ �រិសំ�ិ ន្តែដល �ំគឺគល

ទា�ង់ឡាយ ពេធួើើ ជាម៉ួយ និ�ង់ ប្រ�ះ   ។

  ពេ�ល ខ្ញុំំ�� ពេដើរ �ត់ ក្ដីុ�ង់ �និុ�់ និីម៉ួយៗ ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ះេិហារ

�រិសំ�ិ ខ្ញុំំ�� ��ួល អារម៉េណ៍ ទៃនិ េតែ�និ រ�ស់ ប្រ�ះ   ។ ខ្ញុំំ�� �និ

អារម៉េណ៍  សំខ្ញុំសានិែ   ។ �រពេ� �សស� ប្រ�ះេិហារ �រិសំ�ិ

ផ្ដីល់ ដល់ ខ្ញុំំ�� និូេ ��ណង់ ប្របាថ្វាា ពេដើម៉ីី ប្រត��់ ពេ� ប្រ�ះេិហារ

េិញ ពេហ៍ើយ រស់ពេ� តាម៉ ដ�ណ�ង់លអ ម៉ីង់ ពេ�ៀត   ។ ពេ�ល

ខ្ញុំំ�� បានិ ដ�ង់ ថ្វា ខ្ញុំំ�� អាចិ រួម៉ ចិ�ន្តែណក្ដី ក្ដីុ�ង់ ក្ដីិចិឹ�រ ដ៏ អសាារយ

រ�ស់ ប្រ�ះ ខ្ញុំំ��ចិង់់ ពេធួើើ ក្ដីិចិឹ�រ ប្រ�ះេិហារ �រិសំ�ិ សប្រ��់

�ំ�ើ�រីជុំនិ រ�ស់ ខ្ញុំំ�� ពេហ៍ើយ អនិំេតែ ��ើជុំិត��   ។

  ���ិពេសាធួនិ៍ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ះេិហារ �រិសំ�ិ រ�ស់ ខ្ញុំំ�� ពេ� ទៃ�ង

ពេ�ះ បានិ ផ្ទាាស់�ី�រ ខ្ញុំំ��   ។ ឥ��េ ពេនិះ ខ្ញុំំ�� ជុំួយ ដល់ ស�ជុំិក្ដី

ក្ដីុ�ង់ េួដ ខ្ញុំំ�� ពេរៀ�ចិ� សប្រ��់ ប្រ�ះេិហារ �រិសំ�ិ ពេហ៍ើយ ជុំួយ

�ួក្ដីពេគឺ ជាម៉ួយ និ�ង់ �ង់សប្រ�េតែិ ពេដើម៉ីី �ួក្ដីពេគឺ អាចិ ពេធួើើ ក្ដីិចិឹ�រ

ប្រ�ះេិហារ �រិសំ�ិ សប្រ��់ �ំ�ើ�រីជុំនិ រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ   ។

  វា ម៉ិនិន្តែដល យឺតពេ�ល ពេ� ពេដើម៉ីី េិល ប្រត��់ ម៉ក្ដី�និ់

ប្រ�ះេិហារ  េិញ ពេ�ះ   ។ វា ម៉ិនិន្តែដល យឺតពេ�ល ពេ� ពេដើម៉ីី

ពេធួើើ �រ លអ ពេ�ះ   ។ ជាម៉ួយ និ�ង់ ពេសចិក្ដីីី ប្រសឡាញ់ ដ៏

ឥត ប្រ��ន្តែដនិ រ�ស់ ប្រ�ង់់ ប្រ�ះអ�ាស់ ន្តែតង់ន្តែត គឺង់់ ជាម៉ួយ

ពេយើង់   ។ ប្រ�ះេិហារ �រិសំ�ិ ជា ក្ដីន្តែនិួង់ ន្តែដល �ប្រង់ួ� �ប្រង់ួម៉

ពេយើង់ ជាម៉ួយ ប្រ�ង់់ ពេហ៍ើយ អនិំញ្ញាាត ឲ្យយ ពេយើង់ ប្រត��់ ពេ�

រស់ពេ� ជាម៉ួយ ប្រ�ង់់ េិញ ពេ� ទៃ�ង ម៉ួយ   ។  ◼
   រ៉ុីការ៉ុដូ មាាថ្នាមិែូរ៉ុុូស្ស ទីប្រកូុង អា�ីូឆ្នាំលេ�� ប្រ�លេទស្ស ហែអ្នលសាវាំែ�័រ៉ុ 



36 លីីអាហូូណា

     ខំ�� ជា ស�ជុំកិ្ដី �េ ី�ាក់្ដី រ�ស ់សាស�ចិប្រក្ដី ជា �រិយ៉ា

�េ ីនិិង់ ជា �ាយ �េពីេថ្វាះង់   ។ វា ជា ទៃ�ង អា�តិយ តម៉

អាហារ ពេហ៍ើយ ក្ដីនូិប្រស ីដ៏ តូចិ រ�ស ់ពេយើង់ ពេប្រតៀម៉ និ�ង់ ��ួល

ពេ�ះះ និិង់ �រជ័ុំយ ម៉យួ   ។ ខំ្ញុំ�� មិ៉និន្តែដល បានិពេ�ើញ

�រប្រ�ស�ិិ�រទារក្ដី �មំី៉និ ម៉ក្ដី ពេ� ពេ�យសារ ពេយើង់ បានិ

រសព់េ�កុ្ដី�ង់ េដួ មួ៉យ ន្តែដល �និ ប្រគឺសួារ េ័យ ពេក្ដីេង់ ន្តែត �និែចិិ

�និែ�ចិ �ំ៉ពេណាះះ   ។ ខំ្ញុំ�� �ំ� ដ�ង់ ថ្វា �និ អើ ីប្រតូេ រំ��ង់ �ំក្ដី ពេ�ើយ   ។ 

ពេទាះយ៉ាាង់ ណា ខំ្ញុំ�� បានិ ��ួល អារម៉េណ៍ �ី ប្រ�ះេិញ្ញាាណ ថ្វា 

ពេនិះ ជា អើ ីមួ៉យ �ពិេសស និិង់ ស�ខានិ ់ខាា�ង់ ណាស ់  ។

  សាាម៉ី ខ្ញុំំ�� ពេ�យ បានិ ចិូលរួម៉ �ី អុក្ដី �និ់ ��ើជុំិត��

ដ៏ �និ គ្នារេ�� ពេផ្ដសង់ពេ�ៀត បានិ ប្រ� ក្ដីូនិប្រសី តូចិ ដ៏ �និ

តទៃម៉ួ រ�ស់ ពេយើង់ ពេ�យ ប្រ�ំង់ ប្រ�យ័តុ   ។ ��ន្តែផ្ដអម៉ន្តែលើម៉

ទៃនិ ប្រ�ះេិញ្ញាាណ បានិ ��ពេ�ញ ក្ដីុ�ង់ ចិិតែ ខ្ញុំំ��   ។ ��ក្ដីន្តែ�ុក្ដី បានិ

ហ៍ូរ �ត់ ផ្ទាាល់ ខ្ញុំំ�� ពេហ៍ើយ �រ��ផ្ដំស ជា ពេប្រចិើនិ បានិ ��ពេ�ញ

ក្ដីុ�ង់ គឺ�និិត ខ្ញុំំ��   ។ ខ្ញុំំ�� បានិ ដ�ង់ ថ្វា ខ្ញុំំ�� ប្រគ្នានិ់ន្តែត បានិ ចា�់ពេផ្ដីើម៉

ប្រក្ដីពេ�ក្ដី ពេម៉ើល ពេ�ើញ �ី ជុំពេប្រ� និិង់ ��ហ៍� ទៃនិ អ�ពេណាយ ដ៏

អសាារយ ទៃនិ ពេសចិក្ដីីី ប្រសឡាញ់ រ�ស់ ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌ ដល់

ពេយើង់—គឺឺ ��ើជុំិត��   ។

  ពេ�ល �ួក្ដីអុក្ដី ផ្ដស�ើផ្ដាយ សាស� បានិ �ពេប្រង់ៀនិ 

 ខ្ញុំំ�� និូេ �រ�ិ�ក្ដីា ទា�ង់ឡាយ ខ្ញុំំ�� បានិ ដ�ង់ ថ្វា �ួក្ដីពេគឺ 

 �និ អារម៉េណ៍ ថ្វា �និ ក្ដីិតែិយស យ៉ាាង់ ណា ន្តែដល 

 បានិ �និ់ ��ើជុំិត�� ពេ�ះ   ។ ខ្ញុំំ�� បានិឮ វា ពេ�ក្ដីុ�ង់ 

�ក្ដីយ សម៉ីី រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ និិង់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ �រអធួិសាានិ រ�ស់

�ួក្ដីពេគឺ រួម៉ទា�ង់ ពេ�ល ន្តែដល �ួក្ដីពេគឺ បានិ ប្រ�សិ�ិិ�រ ខ្ញុំំ�� ឲ្យយ

យក្ដី ឈឺុះ ឧ�សគឺគ ជាម៉ួយ និ�ង់ ចិា�់ �ក្ដីយ សម៉ីី ទៃនិ ប្របាជាា

វាង់ទៃេ   ។ ខ្ញុំំ�� បានិ ដ�ង់ ពេ�ល ទៃដ រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ ន្តែដល បានិ

�ក្ដី់ ពេលើ ក្ដីាល ខ្ញុំំ�� ពេ�យ �ុម៉ៗ ពេ�ះ ចា�់ពេផ្ដីើម៉ ញ័រ ពេ�ល

�ួក្ដីពេគឺ បានិ និិយ៉ាយ �ក្ដីយពេ�ចិនិ៍ ន្តែដល ខ្ញុំំ�� ដ�ង់ ថ្វា ម៉ក្ដី �ី

ប្រ�ះអ�ាស់—ជា �ក្ដីយ ទៃនិ ពេសចិក្ដីីី ប្រសឡាញ់ និិង់ ទៃនិ

�រ�ាបាល   ។

  ម៉ិនិ យូរ �៉ំ�ះនិ ខ្ញុំំ�� បានិ ��ួល �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី  

ពេហ៍ើយ ទៃដ រ�ស់ �ួក្ដី អុក្ដី �និ់ ��ើជុំិត�� បានិ�ក្ដី់

ពេលើ ក្ដីាល ខ្ញុំំ�� ម៉ីង់ ពេ�ៀត   ។ ខ្ញុំំ�� បានិ ��ួល �ិធួី�ញ្ញាាក្ដី់

ជា ស�ជុំិក្ដី ទៃនិ សាស�ចិប្រក្ដី រ�ស់ ប្រ�ះអ�ាស់ និិង់

អ�ពេណាយទានិ ទៃនិ ប្រ�ះេិញ្ញាាណ �រិសំ�ិ ប្រតូេបានិ ប្រ�គឺល់

ដល់ ខ្ញុំំ��   ។ ខ្ញុំំ�� បានិ សាាតសអ� និិង់ បានិ ពេក្ដីើត ជា �េី   ។ ខ្ញុំំ�� បានិ

��ួល អារម៉េណ៍ ទៃនិ អ�ណាចិ ��ើជុំិត�� ពេ�ញ ទា�ង់

រាង់�យ ខ្ញុំំ�� ពេហ៍ើយ ជា ពេលើក្ដី �ីម៉ួយ ក្ដីុ�ង់ ជុំីេិត ខ្ញុំំ�� ខ្ញុំំ�� បានិ

សាះល់ ពេសចិក្ដីីី អ�ណរ   ។

  ម៉ិនិយូរ ��ា�់ �ី �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី រ�ស់ ខ្ញុំំ�� ខ្ញុំំ�� និិង់

សាាម៉ី ខ្ញុំំ��បានិ ពេរៀ��រ   ។ ឪ�ំក្ដី �ាយ គ្នាត់ ជា ស�ជុំិក្ដី

សាស�ចិប្រក្ដី ពេហ៍ើយ ផ្ដុះ គ្នាត់ ពេផ្ទាាត ពេ�ពេលើ ដ�ណ�ង់លអ 

�៉ំន្តែនិែ ខ្ញុំំ�� ដ�ង់ ថ្វា �ី��ាល់ រ�ស់ គ្នាត់ �ំ� បានិ ចាក្ដី់ ឫស រឹង់��

ពេ�   ។ ពេទាះ យ៉ាាង់ណា ខ្ញុំំ�� �ំ��និ �របារម៉ភ ពេ�ះពេ�   ។ 

ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ ក្ដី៏ ពេក្ដីេង់ខ្ញុំឹី រ�ស់ ខ្ញុំំ�� ពេធួើើ ឲ្យយ ខ្ញុំំ�� �និ ពេ�ញ ពេ�យ

សំ�ិដឋិនិិយម៉   ។ ខ្ញុំំ�� និ�ង់ ប្រសឡាញ់ គ្នាត់ ពេហ៍ើយ អត់ធួេត់ 

និិង់ អធួិសាានិ   ។

  អ���ង់ពេ�ល ន្តែដល ខ្ញុំំ�� �និ ទៃផ្ដុពេ�ះ ជាម៉ួយ និ�ង់

ក្ដីូនិដ��ូង់ រ�ស់ ពេយើង់ ខ្ញុំំ�� �និ អារម៉េណ៍ ដូចិជា �ាយ

ទា�ង់ឡាយ �និ ន្តែដរ—ជុំិតដិត យ៉ាាង់ ខាា�ង់ ពេ�និ�ង់ ក្ដីូនិ

ក្ដីុ�ង់ ទៃផ្ដុ ពេ�រពេ�ញ ពេ�យ ��អសាារយ និ�ង់ ជុំីេិត �េី ន្តែដល

ពេ�ក្ដីុ�ង់ ពេ�ះ ខ្ញុំំ�� ពេនិះ   ។ ពេ�ល ក្ដីូនិប្រសី ពេយើង់ បានិ ពេក្ដីើត ម៉ក្ដី 

ចិ�ណង់ រ�ស់ ខ្ញុំំ�� និ�ង់ �ង់ បានិ �ាយ ជា ចិ�ណង់ ទៃនិ ពេសចិក្ដីីី

ប្រសឡាញ់ រឹង់�� ពេហ៍ើយ ន្តែផ្ដអម៉ន្តែលើម៉   ។

  �៉ំន្តែនិែ ខ្ញុំំ�� �និ ក្ដីង់ើល់ �ី សាាម៉ី ខ្ញុំំ��   ។ គ្នាត់ �ំ� បានិ �និ

�រជុំ័យ ទៃនិ ��ជុំិតសុិត ដ៏ ខាា�ង់ និ�ង់ ក្ដីូនិប្រសី ពេយើង់ ន្តែដល 

  អូ�យេ�� នៃ� យេសច�ែី ក្រសឡាញ់
   លេ�យ លេ�វស្ស លេអ្នស្ស វាំែត់់ស្សុ�  

នៅគ��ាន របស់់ នៅយើង ប្រាក្តិុម្ម ប្រាគួសារ របស់់ នៅយើង

ដើពីល ស្ដាាម្បី� ខឹំ�ំ បាន ក្របស់ិ�ធពី��ល់ ក្នុូនក្រស់� តូច់ �បស់់ ដើយើង ខឹំ�ំ បាន ចាំប់ដើផ្សាែើម្បី ក្រក្នុដើ�ក្នុ ដើម្បីើល ពី� ជិដើក្រ� និង �ំ�ំ នៃន អំំដើណាយ នៃន

ដើស់ច់ក្នុែ� ក្រស់ឡាញ់ �បស់់ ក្រពី�វិ�បិតាស់ួ�៌—�ឺ បពីវជិិតភាពី   ។

 ខ្ញុំំ�� �និ ពេ�ះ ពេ�   ។ �ិតណាស់ គ្នាត់ ប្រសឡាញ់ �ង់  

�៉ំន្តែនិែ ខ្ញុំំ�� ឆុងល់ ពេហ៍ើយ ប្រ�ួយ បារម៉ភ ថ្វា ពេ�ើ គ្នាត់ និិង់ �ង់ និ�ង់

អ�ិេឌីឍ និូេ ចិ�ណង់ ដ៏ រឹង់�� ម៉ួយ ន្តែដរ ឬពេ�   ។ ខ្ញុំំ�� ប្រ�ួយ ចិិតែ 

ពេ�ល ខ្ញុំំ�� ចិ�ណាយ ពេ�ល ��ពេ� �ង់ ង់ូត��ក្ដី ឲ្យយ �ង់  

និិង់ �ី �ង់ ខ្ញុំណៈ ន្តែដល ពេ�លពេេលា ពេប្រចិើនិ ��ផ្ដំត រ�ស់

សាាម៉ី ខ្ញុំំ�� ប្រតូេបានិ ចិ�ណាយ ពេលើ �រ�រ ពេដើម៉ីី ផ្ដគត់ផ្ដគង់់

ប្រគឺួសារ ពេយើង់   ។

  ឥ��េ ពេនិះ �ីរ�ី សបាាហ៍៍ ��ា�់ �ី �ង់ បានិពេក្ដីើត 

ពេយើង់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ សាលា ជុំ�និំ� រ�ស់ ពេយើង់   ។ អ�ភ�តពេហ៍តំ ម៉ួយ

បានិ ពេ�ើក្ដី សន្តែម៉ីង់ ពេ�ើង់ ពេ��ី ម៉ំខ្ញុំ ខ្ញុំំ�� និិង់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ដួង់ចិិតែ

ខ្ញុំំ��   ។ សាាម៉ី រ�ស់ ខ្ញុំំ�� ន្តែដល ម៉ិនិដ�ង់ ថ្វា គ្នាត់ ក្ដី��ំង់ ពេធួើើ អើី ពេ�ះ 

បានិញញ�ម៉ ពេ�យ �រ��ា� ខ្ញុំួ�និ ពេ��និ់ �ង់�អ�និ ប្រ�ំស

រ�ស់ គ្នាត់ ន្តែដល ពេ�ក្ដីុ�ង់ រង់ើង់់ ន្តែ�ុក្ដី គ្នាត់ ពេ�រពេ�ញ ពេ�យ

�និួឺ ពេហ៍ើយ �និ ��ក្ដីន្តែ�ុក្ដី រលីង់រពេលាង់ ផ្ដង់   ។ ជា�រត�

េិញ �ង់�អ�និ ប្រ�ំស ទា�ង់ពេ�ះ បានិ ផ្ដីល់ ពេសចិក្ដីីី ប្រសឡាញ់ 

និិង់ �រគ្នា�ប្រ� ដល់ គ្នាត់ �លន្តែដល �ួក្ដីពេគឺ បានិ �ក្ដី់ទៃដ

ពេលើ សាា ពេហ៍ើយ ជុំួយ ប្រ� ក្ដីូនិ រ�ស់ ពេយើង់ �ពេង់ើើត ជា រង់ើង់់ តូចិ

ម៉ួយ ពេប្រសាចិប្រស�់ និូេ ពេសចិក្ដីីី ប្រសឡាញ់ ដ៏ �រិសំ�ិ និិង់

�ិសិដឋ   ។  ពេ�ល សាាម៉ី ខ្ញុំំ�� បានិ ចា�់ពេផ្ដីើម៉ �រប្រ�សិ�ិ�រ ខ្ញុំំ��

បានិ ឮ ស�ពេ�ង់ គ្នាត់ ញ័រ ពេហ៍ើយ ខ្ញុំំ�� បានិ ដ�ង់ ថ្វា គ្នាត់ ក្ដី��ំង់

��ួល អារម៉េណ៍ �ី ប្រ�ះពេចិសាៅ ទៃនិ ប្រ�ះ និិង់ ក្ដីិតែិយស ទៃនិ

�រ�និ់ ��ើជុំិត��   ។

  ខ្ញុំំ�� បានិ ដ�ង់ ថ្វា គ្នាត់ �និ អារម៉េណ៍ ទៃនិ ពេសចិក្ដីី ី

ប្រសឡាញ់ យ៉ាាង់ អសាារយ ចិ�ពេ�ះ ក្ដីូនិប្រសី តូចិ រ�ស់ ពេយើង់  

ពេហ៍ើយ ខ្ញុំំ�� បានិ ដ�ង់ ថ្វា គ្នាត់ បានិ �ាយ៉ាម៉ យ៉ាាង់ ខាា�ង់ 

ពេដើម៉ីី ពេរៀ�ចិ� ខ្ញុំួ�និ គ្នាត់ ក្ដីុ�ង់ �រប្រ�សិ�ិិ�រ ដល់ និ�ង់ និូេ

�រជុំ័យ ន្តែដល ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌ �និ ប្រ�ះរាជុំ ��ណង់ ចិង់់

ប្រ�ទានិ ដល់ �ង់   ។ ខ្ញុំំ�� បានិ ពេ�រពេ�ញ ពេ�យ អ�ណរ 
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ពេ�ល ខ្ញុំំ�� បានិដ�ង់ ថ្វា ឥ��េ ពេនិះ គ្នាត់ �និ ចិ�ណង់ ដ៏ រឹង់��

ជាម៉ួយ ក្ដីូនិប្រសី ពេយើង់   ។ វា ជា ចិ�ណង់ ម៉ួយ ន្តែដល ម៉ិនិន្តែដល

�និ់ពេខ្ញុំាយ ពេ�ះ ពេ�ើយ   ។

  ជា ពេប្រចិើនិ ឆ្នាំា� បានិ ក្ដីនិួង់ ពេ�ពេហ៍ើយ តា�ង់�ី

���ិពេសាធួនិ៍ ពេ�ះ បានិ ពេក្ដីើតពេ�ើង់   ។ ខ្ញុំំ�� បានិ ពេធួើើ 

ជា សាក្ដីសី និិង់ ��ួល អារម៉េណ៍ ទៃនិ អ�ណាចិ និិង់ 

��ប្រសស់សាាត ទៃនិ ��ើជុំិត�� ន្តែដល ប្រតូេបានិ អនិំេតែ 

ក្ដីុ�ង់ រពេ�ៀ� ជា ពេប្រចិើនិ ក្ដីុ�ង់ �ីក្ដីន្តែនិួង់ ជាពេប្រចិើនិ និិង់ សប្រ��់

�ំប្រតា �ំប្រតី ជាពេប្រចិើនិ រ�ស់ ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌   ។ ខ្ញុំំ�� បានិរិច
នា

 រិ�ប
ភា

�
 យេដោ

�
 A

LE
  +

 A
LE

  មិ
ុរិយេ
ហឹ

ែ�
 ហា

ា�
ី�

ពេម៉ើល ពេ�ើញ �ិធួី �រិសំ�ិ ទៃនិ ពេសចិក្ដីីី សពេ��ះះ ដ៏ ប្រសស់

��ប្រ�ង់ ន្តែដល ប្រតូេបានិ ប្រ�គឺល់ និិង់ ��ពេ�ញ ដួង់ចិិតែ   ។ 

ខ្ញុំំ�� បានិ សពេង់ើត ពេ�ើញ �និ �រស�ាត �រ�ាបាល 

�រលួង់ពេលាម៉ និិង់ �រ�ពេប្រង់ៀនិ   ។ ខ្ញុំំ�� បានិពេ�ើញ និិង់

��ួល អារម៉េណ៍ ថ្វា �និុ�ក្ដី ប្រតូេបានិ ពេធួើើ ឲ្យយ ប្រសាល ពេ�ើង់   ។

  ខ្ញុំំ��  ដ�ង់ ថ្វា ខ្ញុំំ�� ពេ�ន្តែត ម៉ិនិ យល់ �ី ��អសាារយ

ពេ�ញពេលញ ទៃនិ ��ើជុំិត�� ពេ�ះពេ� �៉ំន្តែនិែ ប្រគឺ�់

�រប្រ�សិ�ិិ�រ ទារក្ដី ន្តែដល ខ្ញុំំ�� បានិ ពេ�ើញ បានិ ��ពេ�ញ

ដួង់ចិិតែ ខ្ញុំំ�� ជាម៉ួយ និ�ង់ ��សំ�់ន្តែសំង់ ន្តែដល ខ្ញុំំ�� បានិ

��ួល អារម៉េណ៍ អ���ង់ �រប្រ�សិ�ិ�រក្ដីូនិ ដ��ូង់ រ�ស់

ខ្ញុំំ��   ។ ខ្ញុំំ�� �និ ��សំ�់ន្តែសំង់ និ�ង់ ពេសចិក្ដីីី ប្រសឡាញ់ ន្តែដល

ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌ បានិ ��ាញ ពេ�យ �រន្តែចិក្ដីចាយ និូេ

អ�ណាចិ រ�ស់ ប្រ�ង់់ ជាម៉ួយ ពេយើង់ ពេហ៍ើយ ខ្ញុំំ�� ពេ�រពេ�ញ

ពេ�យ �រដ�ង់គឺំណ រក្ដី �ក្ដីយ អើី ម៉ក្ដី ន្តែ�ួង់ ជា �ី��ាល់ ម៉ិនិ

បានិ អ��ី ប្រ�ង់់ ប្រ�ះរាជុំ �ំប្រតា ជា �ី ប្រសឡាញ់ រ�ស់ ប្រ�ង់់ 

និិង់ ដ�ណ�ង់លអ ន្តែដល បានិ សាារ ពេ�ើង់ េិញ ដ៏ ប្រសស់ ��ប្រ�ង់

រ�ស់ ពេយើង់   ។  ◼ 

   អំុក្នុ និពីនធ �ស់់ ដើ� ��ឋ យូថា�៍ ស់.�.អា.   ។
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លេត់ើ ស្ស�ណិួរ៉ុ រ៉ុ�ស្ស់ អាលមាា ជ្ជួយ លេយើង ឲ្យយ រ៉ុីកូចលេប្រមិើ� 
ខាង វ៉ុិញ្ញាាណិ លេ�យ រ៉ុលេ�ៀ� ណា ?

 នៅតឹើ ខ្ញុំំ�ំ ប្រាតឹូវ ផ្លាាស់់បិ�រ អំើី ខ្ញុំួះ   ?

  ពេ�ពេ�ល អុក្ដី អានិ  អាល�ា ៥:៣–១៣ 

  សូម៉ រក្ដីពេម៉ើល និូេ អើី ន្តែដល អាល�ា

បានិ �ពេប្រង់ៀនិ អ��ី រពេ�ៀ� ន្តែដល ពេយើង់

អាចិ ផ្ទាាស់�ី�រ និិង់ ខ្ញុំិត �និ់ន្តែត ជុំិត

ប្រ�ះប្រគឺីសុ   ។ សូម៉ �ិចារណា ថ្វា

អើី ខ្ញុំួះ ន្តែដល អុក្ដី អាចិ ផ្ទាាស់�ី�រ បានិ 

ពេហ៍ើយ �ក្ដី់ ន្តែផ្ដនិ�រ ពេដើម៉ីី ពេធួើើ វា   ។

 នៅតឹើ ប្រាពីះអំមាាស់់ �ន ប្រាបទាំនពីរ �លី់ ខ្ញុំំ�ំ
នៅ�យ រនៅបៀប �   ?

  អាល�ា ក្ដី៏ បានិ អពេញ្ចឹឹើញ ប្រ�ជាជុំនិ

ឲ្យយ ចិង់ចា� �ី រពេ�ៀ� ន្តែដល ប្រ�ះអ�ាស់ បានិ

ពេ�ះន្តែលង់ �ំ�ើ�រីជុំនិ រ�ស់ �ួក្ដីពេគឺ និិង់

ឲ្យយ �ួក្ដីពេគឺ រំឭក្ដី �ី �រន្តែប្រ�ចិិតែ ពេជុំឿ រ�ស់

�ួក្ដីពេគឺ   ។ សូម៉ �ិចារណា �ី �រ

សរពេសរ ពេរឿង់ ទៃនិ �រន្តែប្រ�ចិិតែ ពេជុំឿ

រ�ស់ អុក្ដី ពេដើម៉ីី ចិង់ចា� �ី  រពេ�ៀ�

ន្តែដល ប្រ�ះអ�ាស់ បានិ ប្រ�ទានិ

�រ ដល់ អុក្ដី   ។ អុក្ដី ក្ដី៏

អាចិ អានិ ពេរឿង់រា៉េ ទៃនិ

�រន្តែប្រ�ចិិតែ ពេជុំឿ រ�ស់

�ំ�ើ�រីជុំនិ រ�ស់ អុក្ដី  

ឬ រ�ស់ ស�ជុំិក្ដី សាស�ចិប្រក្ដី

�ីពេដើម៉   ។

  «   វា ជា �រណ៍ ប្រ�ពេសើរ

ណាស់ ពេ�ើ �ួក្ដី �រិសំ�ិ

ប្រគឺ�់គ្នាា បានិដ�ង់ �ី ពេរឿង់ ទៃនិ

�រន្តែប្រ�ចិិតែ ពេជុំឿ រ�ស់ ដូនិតា

ពេគឺ   ។  .   .   .  ពេយើង់ �ាក្ដី់ៗ និ�ង់ �និ �រជុំ័យ

យ៉ាាង់ ម៉ហ៍ិ� ពេ�ើ ពេយើង់ ដ�ង់ �ី ពេរឿង់ ទៃនិ

ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ និិង់ �រលះ�ង់់ ន្តែដល ��

ឲ្យយ ដូនិតា ពេយើង់ ចិូលរួម៉ ក្ដីុ�ង់ សាស�ចិប្រក្ដី

រ�ស់ ប្រ�ះអ�ាស់   »   ។ ២ 

 អា�មាា ៥–៧   
នៃ�ៃទ្ធី ១–៧ ខែខ មិិ�ុនា 

ក្តិំណ៍តឹ់ ចិំ�ំ
 ១. អិម៉ រា៉សំល បា�ឺត « Return and 

Receive » Liahona ន្តែខ្ញុំ ឧស� ឆ្នាំា� 
២០១៧ ���័រ ៦៤ ។

 ២. េីលាាម៉ អរ េូក្ដីពេ�ើរ « Live True to 
the Faith » Liahona ន្តែខ្ញុំ ឧស� ឆ្នាំា� 
២០១៤ ���័រ ៩៧, ៩៩ ។

      នៅតឹើ ការ បនៅប្រាងៀន ខ្ញុំំ�ំ យ៉ាាង � ដែ�រ   ?

  អាល�ា បានិ សួរ

ដល់ ប្រ�ជាជុំនិ ទៃនិ

សារា៉ហ៍ិម៉ឡា ៣៦

 ស�ណួរ ពេដើម៉ីី ជុំួយ �ួក្ដីពេគឺ ឲ្យយ ពេធួើើ �រវាយ

តទៃម៉ួ ពេលើ �ររីក្ដី ចិពេប្រម៉ើនិ ខាង់ េិញ្ញាាណ រ�ស់

�ួក្ដីពេគឺ   ។ ប្រ�ធានិ អិម៉ រ័សំល បា�ឺដ 

ប្រ�ធានិ សីី�ី ក្ដីុ�ង់ ក្ដីូរូំម៉ ទៃនិ �ួក្ដី សាេក្ដី ដ�់�ីរ

�ក្ដី់  បានិ �និយល់ ថ្វា �រវាយ តទៃម៉ួ ខាង់

េិញ្ញាាណ គឺឺ �និ ប្រ�ពេយ៉ាជុំនិ៍   ។ ពេលាក្ដី បានិ

�និ ប្រ�សាសនិ៍ ថ្វា «   ជា �រន្តែណ�� ដល់

ខ្ញុំំ�� អ���ង់ ពេ�ល [   �រវាយ តទៃម៉ួ   ] ពេនិះ ខ្ញុំំ��

ចិូលចិិតែ អានិ ពេហ៍ើយ �ិចារណា អ��ី �ក្ដីយ

ពេ�ចិនិ៍ ន្តែដល ពេធួើើ ឲ្យយ �ិចារណា អ��ី ខ្ញុំួ�និ

ឯង់ ន្តែដល �និ ពេ�ក្ដីុ�ង់ អាល�ា

ជុំ��ូក្ដី �ី ប្របា�   »   ។ ១ 

 រិច
នា

 រិ�ប
ភា

�
 យេដោ
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 ខ្លា

រិូ��
ី�

 វ
ីប

យេប
ូ�ត



	 ខែ�	មិិថុុនា	ឆ្នាំំ�	២០២០	 39

លេត់ើ ការ៉ុអ្ន�ិវ៉ុ�្ឍ ឲ្យយ មា� ដួងចិត់ី ទ�់�ល�់ ជ្ជួយ លេយើង ទទួល 
�� ការ៉ុលេចះដឹង ខាង វ៉ុិញ្ញាាណិ លេ�យ រ៉ុលេ�ៀ� ណា ?

 រិច
នា

 រិ�ប
ភា

�
 យេដោ

�
 ខែ
ប

ូ�
 ស

ុីមិ
ុុ�

ស
ិ�

 អា�មាា ៨–១២   
នៃ�ៃទ្ធី ៨–១៤ ខែខ មិិ�ុនា

ការ៉ុ ពួិភាកូា

• ចៅតើ អាមូចៅលកូ ម៉ាន ចរីិត លកូ្ខណិៈ 

អំវី ខ្ញុំល� ? ចៅតើ ចៅយុើង អាច អំភូ�វ�្ឍ ចរីិត 

លកូ្ខណិៈ លអ តាំម ចៅ�កូ ចៅដ្ឋាយុ រីចៅបៀប 

ណា ?

• ប្របសូ�ន ចៅបើ អំុកូ កូំពីុង ន្ថែសូវងរីកូ 

ចចៅមលើយុ ចំចៅ�� សូំណិួរី ជាកូ់�កូ់ 

មួយុ ចៅតើ អំុកូ អាច ចៅធវើ អំវី ខ្ញុំល� ចៅ�ើមីី ឲ្យយ 

កាន់ន្ថែត �យុ ��ួល បាន វិវរីណិៈ ពីី 

ប្រពី�វរីប�តាំសូួ�៌ ?

•  ចៅដ្ឋាយុ ការីចៅប្រជិើសូចៅរីើសូ ម៉ាន ច�តិ 

�ន់ភូលន់ ន�ង ចៅ�រីពី ប្របត�បតិ� ចៅតើ 

ពីរីជិ័យុ អំវី ខ្ញុំល� ន្ថែ�ល ប្រពី� អាច នឹង ម៉ាន 

ចៅ�កូុ�ង ឃ្ាំង រីបសូ់ ប្រ�ង់ សូប្រម៉ាប់ អំុកូ 

ន�ង ប្រ�ួសារី អំុកូ ?

នៅ�ល អាល�ា ប្រ��ស

ដ�ណ�ង់លអ ពេ� �ីប្រក្ដីំង់

អា�ម៉៉ូទៃណហា ប្រ�ជាជុំនិ

�គឺ ពេប្រចិើនិ បានិ �ដិពេសធួ ពេលាក្ដី �៉ំន្តែនិែ

អាម៉ូពេលក្ដី បានិ សាា�់ ពេហ៍ើយ បានិ

ពេជុំឿ   ។ ��ខ្ញុំំសគ្នាា រវាង់ អាម៉ូពេលក្ដី 

និិង់ ប្រ�ជាជុំនិ ពេផ្ដសង់ ពេ�ៀត ពេ� �ីប្រក្ដីំង់

អា�ម៉៉ូទៃណហា ��ាញ ពេយើង់ �ី ល�ិផ្ដល

ទៃនិ �រ�និ ដួង់ចិិតែ �និ់�ួនិ់ ឬ ដួង់ចិិតែ

រឹង់រូស ចិ�ពេ�ះ �រណ៍ ទា�ង់ឡាយ រ�ស់

ប្រ�ះ (    សូម៉ពេម៉ើល អាល�ា ១២:១០    )   ។

 អុក្ដី អាចិ ពេប្រជុំើសពេរើស ពេដើម៉ីី �និ ដួង់ចិិតែ

�និ់�ួនិ់   ។ អាម្មូនៅលីក្តិ និង ប្រាបជាជួន 
អាំម្ម៉ូនៃណ៍ហា

  អាម៉ូពេលក្ដី បានិ ពេជុំឿ ថ្វា អាល�ា ជា

�ា�រី រ�ស់ ប្រ�ះ (   សូម៉ពេម៉ើល  អាល�ា 

៨:២០    )   ។ ពេ�ល ពេ�េតា បានិប្របា�់

ពេលាក្ដី ឲ្យយ អនិំញ្ញាាត អាល�ា ចិូល ក្ដីុ�ង់ ផ្ដុះ

ពេលាក្ដី ពេលាក្ដី បានិ ពេប្រជុំើសពេរើស ពេដើម៉ីី

ពេគ្នារ�តាម៉ (   សូម៉ពេម៉ើល  អាល�ា  

១០:៨    )   ។ ពេលាក្ដី ក្ដី៏ បានិ ពេឆុួើយត�

ចិ�ពេ�ះ �រពេ� រ�ស់ ប្រ�ះ ឲ្យយ ប្រ��ស

ដ�ណ�ង់លអ ផ្ដង់ន្តែដរ (   សូម៉ពេម៉ើល 

 អាល�ា ៨:២៩–៣០    )   ។ ពេទាះជា

យ៉ាាង់ណា ម៉និំសស ពេផ្ដសង់ ពេ�ៀត ពេ�ក្ដីុ�ង់

�ីប្រក្ដីំង់ ពេ�ះ បានិ �ដិពេសដ អាល�ា  

និិង់ ម៉ិនិ ពេជុំឿ ពេ�ើយ   ។

ពីរជួ័យ នៃន �ួងចិិតឹត ទឹន់ភួន់

  ពេ�យសារ ពេលាក្ដី បានិ ��ួលយក្ដី

ប្រ�ះ�និុ�ល រ�ស់ ប្រ�ះ ពេ�ះ អាម៉ូពេលក្ដី

ប្រតូេបានិ ប្រ�ទានិ�រ ឲ្យយ �និ �រពេចិះ ដ�ង់

ខាង់ ឯ ប្រ�ះេិញ្ញាាណ   ។ ពេលាក្ដី បានិ 

«   ពេ�រពេ�ញ ពេ� ពេ�យ ប្រ�ះ េិញ្ញាាណ

�រិសំ�ិ   » (    អា�ល�ា ៨:៣០    ) ពេលាក្ដី

��ួល បានិ �ី��ាល់ ម៉ួយ អ��ី ប្រ�ះពេចិសាា

ទៃនិ ប្រ�ះ (   សូម៉ពេម៉ើល  អាល�ា ១០:៥    )  

ពេហ៍ើយ ពេលាក្ដី ន្តែ�ម៉ទា�ង់ បានិ ដ�ង់ � ី

គឺ�និិត រ�ស់ �ួក្ដីអុក្ដី ន្តែដល �ាយ៉ាម៉ ពេបាក្ដី

�ពេញ្ញាោត ពេលាក្ដី ពេ�ៀត ផ្ដង់ (   សូម៉ពេម៉ើល 

 អាល�ា ១០:១៧    )   ។ អុក្ដី ក្ដី៏ អាចិ

ពេប្រជុំើសពេរើស ពេដើម៉ីី ��ួលយក្ដី ប្រ�ះ�និុ�ល

ទៃនិ ប្រ�ះ ពេហ៍ើយ ��ួល �រជុំ័យ រ�ស់ ប្រ�ង់់

ផ្ដង់ន្តែដរ   ។

 លីទឹធផ្គូលី នៃន �ួងចិិតឹត រឹងរូស់

  ពេ�យសារ ប្រ�ជាជុំនិ

អា�ម៉៉ូទៃណហា បានិ �ប្រង់�ង់ ចិិតែ រ�ស់

�ួក្ដីពេគឺ ចិ�ពេ�ះ �រ�ពេប្រង់ៀនិ រ�ស់

អាល�ា ពេ�ះ �ួក្ដីពេគឺ បានិ បាត់�ង់់

�រជុំ័យ ដ៏ �និ តទៃម៉ួ ទា�ង់ឡាយ   ។ 

�ួក្ដីពេគឺ �ំ� �និ ចិ�ពេណះដ�ង់ អ��ី

អ�ភ�តពេហ៍តំ ទៃនិ ប្រ�ះ (   សូម៉ពេម៉ើល 

 អាល�ា ៩:៥    ) ពេហ៍ើយ �ួក្ដីពេគឺ

ប្រតូេបានិ ប្រ��និ ថ្វា ប្រ�ះ និ�ង់

��ផ្ដួិចិ��ផ្ទាាញ �ួក្ដីពេគឺ ពេហ៍ើយ �ួក្ដីពេគឺ

និ�ង់ ម៉ិនិ បានិ ��ួល ម៉រតក្ដី ទៃនិ និគឺរ

រ�ស់ ប្រ�ង់់ ពេ�ើយ (   សូម៉ពេម៉ើល 

 អាល�ា ៩:១២    )   ។



លេត់ើ ពួិធីី �រ៉ុិស្សុទធ នៃ� លេស្សចកូីី ស្សលេ្ងាោះចងអ�ល �ងាហាញ �្�� 
លេ�រ៉ុកូ ប្រពួះប្រ�ីស្សូ លេ�យ រ៉ុលេ�ៀ� ណា ?

 អា�មាា ១៣–១៦ 
នៃ�ៃទ្ធី ១៥–២១ ខែខ មិិ�ុនា

 ក្តិំណ៍តឹ់ ចិំ�ំ
    ១.   �ីយដ៍ ពេ� ផ្ទាក្ដីក្ដីឺ «   The Only True 

Church    »  Ensign   ន្តែខ្ញុំ េិចិេិ� ឆ្នាំា� ១៩៨៥  
���័រ ៨២   ។

   ដែប្រាបចិិតឹត

  �រន្តែប្រ�ចិិតែ �ន្តែង់ើរ ចិិតែ ពេយើង់ ពេ��និ់ ប្រ�ះអង់គ សពេ��ះះ   ។ �ិធួី �រិសំ�ិ ទៃនិ

ពេសចិក្ដីីី សពេ��ះះ ពេផ្ទាាត គឺ�និិត ពេយើង់ ពេ�ពេលើ ប្រ�ះប្រគឺីសុ និិង់ ប្រ�ះគឺំណ រ�ស់

ប្រ�ង់់ ពេដើម៉ីី ពេយើង់ អាចិ ប្រត��់ ពេ��និ់ ប្រ�ង់់ េិញ (   សូម៉ពេម៉ើល  អាល�ា 

១៣:១៦    )   ។

    ទឹទួឹលី �ន

  ប្រ�ះអ�ាស់ ប្រ�ទានិ �ិធួី �រិសំ�ិ ទៃនិ ពេសចិក្ដីីី សពេ��ះះ ពេដើម៉ីី ពេយើង់ អាចិ

ដក្ដី ���ិពេសាធួនិ៍ និូេ «   ប្រ�ះ ពេចិសាា ទៃនិ ប្រ�ះ ប្រគឺីសុ ក្ដីុ�ង់ �រ សពេ��ះះ   » 

(    អាល�ា ១៥:៦    )   ។

  ពេតើ �ិធួី �រិសំ�ិ ទៃនិ ពេសចិក្ដីីី សពេ��ះះ ណា ន្តែដល អុក្ដី បានិ��ួល ពេហ៍ើយ

ពេតើ �ិធួី �រិសំ�ិ ទា�ង់ពេ�ះ បានិ �� អុក្ដី ឲ្យយ ខ្ញុំិត ជុំិត ប្រ�ះអង់គ សពេ��ះះ ពេ�យ

រពេ�ៀ� ណា   ?

 នៅរៀបចិំ

  អាល�ា និិង់ អាម៉ូពេលក្ដី ប្រតូេបានិ ពេ� និិង់ ពេរៀ�ចិ� ពេ�យ ប្រ�ះអ�ាស់ ពេដើម៉ីី

�ពេប្រង់ៀនិ ���ញ្ចឹញតែិ រ�ស់ ប្រ�ង់់ (   សូម៉ពេម៉ើល  អាល�ា ១៣:៣    )   ។ �ួក្ដីពេលាក្ដី

ក្ដី៏ ប្រតូេបានិ «   ន្តែតង់តា�ង់ ពេ�ើង់ ពេ�យ �ិធួី �រិសំ�ិ   » (    អាល�ា ១៣:៨    )   ។  

�ិធួី �រិសំ�ិ ពេនិះ និិង់ ដទៃ� ពេ�ៀត ប្រតូេបានិ ផ្ដីល់ឲ្យយ ពេដើម៉ីី ពេយើង់ អាចិ ដ�ង់ ថ្វា ប្រតូេ រក្ដី

�រផ្ទាាចិ់ បា� រ�ស់ ពេយើង់ ពេ�ឯណា (   សូម៉ពេម៉ើល  អាល�ា ១៣:១៦    )   ។  

�ិធួី �រិសំ�ិ ទា�ង់អស់ ចិង់អ�ល��ាញ ពេយើង់ ពេ�រក្ដី ប្រ�ះពេយសីូេ ប្រគឺីសុ   ។

  ពេតើ អុក្ដី អាចិ ពេរៀ�ចិ� ពេដើម៉ីី ��ួល �ិធួី�រិសំ�ិ ទៃនិ ពេសចិក្ដីីី សពេ��ះះ រ�ស់ ដ�ណ�ង់

លអ ពេ�យ រពេ�ៀ� ណា   ?

 «  ការប្រ�ប្រ��តែិ លអ ពេ�យ គ្នាះនិ �ិធួ ី

�រិសំ�ិ ទៃនិ ដ�ណ�ង់លអ និ�ង់ ម៉ិនិ ពេប្របាសពេលាះ ឬ ពេលើក្ដី តពេម៉ើើង់

ដល់ ម៉និំសស ពេលាក្ដី ពេ�   )   ។ ១ 
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 អា�មាា ១៧–២២   
នៃ�ៃទ្ធី ២២–២៨ ខែខ មិិ�ុនា

លេត់ើ �្�� អាច អ្ន�ុវ៉ុត់ី លេស្សចកូីី ជ្ជ�លេ�ឿ ភាាមិៗ លេ�យ 
រ៉ុលេ�ៀ�ណា ?

សក្ដីម៉េ�� ដ៏ ពេសាះះប្រតង់់ 

និិង់ �ាម៉ៗ រ�ស់

អ័�ី�ស ពេ�ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ះគឺម៉ីីរ

ម៉រម៉និ ��ាញ �ី រពេ�ៀ� ន្តែដល ពេសចិក្ដីីី

ជុំ�ពេនិឿ ជុំួយ �� អុក្ដី ដទៃ� ពេ�ៀត ឲ្យយ ម៉ក្ដី �និ់

ប្រ�ះប្រគឺីសុ   ។ សូម៉ �ិចារណា �ី រពេ�ៀ�

ន្តែដល �ង់ «   បានិ ន្តែប្រ�ចិិតែ ពេជុំឿ ដល់ ប្រ�ះ

អ�ាស់   » ទា�ង់ប្រសំង់ (    អាល�ា  

១៩:១៦    )   ។

ការពីិភាក្តិា

ចៅតើ អំុកូ អាច ពីប្រងឹង ចៅសូចកូីី ជិំចៅនឿ រីបសូ់ 

អំុកូ ចៅលើ ប្រពី� ចៅដ្ឋាយុ រីចៅបៀប ណា ចៅ�ើមីី 

ឲ្យយ អំុកូ ចៅហើយុ ប្របន្ថែហល ជា អំុកូ �នៃ� ផ្ទះង 

នឹង ��ួល អារីម�ណិ៍ នៃន អំំណាច ចៅ�ើមីី 

អំនុវតិ ភាាមៗ ន�ង ចៅពីញចៅលញ ចៅ�ចៅលើ 

ប្រពី�ឆ្លនះៈ រីបសូ់ ប្រពី� ? រិច
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នាង �ន �ឹង ពីី វា

ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ រ�ស់ អ័�ី�ស គឺឺ ខាា�ង់ ណាស់ រហ៍ូត ដល់ ពេ�ល ន្តែដល

�ង់ បានិពេ�ើញ អុក្ដី ផ្ដុះ រ�ស់ ឡាម៉៉ូទៃណ បានិ ដួលចិំះ ពេ�ពេលើ ដី 

�ង់ «   ដ�ង់ ថ្វា ពេនិះ ពេហ៍ើយ ជា ប្រ�ះ ពេចិសាា ទៃនិ ប្រ�ះ   » (    អាល�ា  

១៩:១៧    )   ។ ពេតើ អុក្ដីអាចិ សាា�� ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ រ�ស់ អុក្ដី ពេដើម៉ី ី

ដ�ង់ �ី ប្រ�ះពេចិសាា ទៃនិ ប្រ�ះ ដូចិ ជា អ័�ី�ស បានិ ដ�ង់ ពេ�យ រពេ�ៀ� ណា   ?

នាង �ន រតឹ់ នៅៅ

ពេ�ល ន្តែដល អ័�ី�ស បានិ ដ�ង់ �ី ប្រ�ះពេចិសាា ទៃនិ ប្រ�ះ �ង់ «   បានិ រត់ �ី ផ្ដុះ ម៉ួយ ពេ�

ផ្ដុះ ម៉ួយ   » ពេហ៍ើយ បានិ ប្របា�់ ប្រ�ជាជុំនិ ឲ្យយ ម៉ក្ដី ពេម៉ើល អ�ភ�តពេហ៍តំ ពេ�ះ (    អាល�ា 

១៩:១៧    )   ។ ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ រ�ស់ �ង់ បានិ ផ្ដីល់ អ�ណាចិ ដល់ �ង់ ពេដើម៉ីី អនិំេតែ

�ាម៉ៗ   ។ ពេតើ �និ ចិ�ណុចិ ណា ម៉ួយ ទៃនិ ដ�ណ�ង់លអ ន្តែដល អុក្ដី បានិ ពេដើរ ជុំ�និួស ឲ្យយ

រត់ េិញ ក្ដីុ�ង់ �រអនិំេតែ តាម៉ ប្រ�ះឆុនិុៈ រ�ស់ ប្រ�ះ ពេ�យ ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ ពេ�ះ   ?

នាង �នកាន់ នៃ� នាំអំុក្តិ �នៃទឹ 
នៅទឹៀតឹ ឲ្យយ ម្មក្តិ

អ័�ី�ស «   ចា�់ ប្រ�ះ ហ៍សែ ទៃនិ ប្រ�ះ អគឺគម៉ពេហ៍សី   » ពេ�យពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ ថ្វា វា និ�ង់

ពេធួើើ ឲ្យយ ប្រ�ះអគឺគ ម៉ពេហ៍សី ឈឺរ ពេ�ើង់ (    អាល�ា ១៩:២៩    )   ។ �ង់ បានិពេធួើើ និូេ អើី

ន្តែដល ហាក្ដី់ ដូចិជា �ំ� អាចិ ពេ�រួចិ ពេ�យសារ ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ រ�ស់ �ង់ ពេលើ ប្រ�ះ   ។ 

ពេតើ អុក្ដី អាចិ �ប្រង់�ង់ ពេសចិក្ដីីី ជុំ�ពេនិឿ រ�ស់ អុក្ដី ពេលើ ប្រ�ះ ពេហ៍ើយ សពេប្រម៉ចិ និូេ អើី ន្តែដល ម៉ិនិ

អាចិ ពេ�រួចិ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ជុំីេិត អុក្ដី ពេ�យ រពេ�ៀ� ណា   ?



42 លីីអាហូូណា

 នៅ�ក្តិុ�ង វគូ នៅនះ

    ៤៤  ការ�ក្តិ យក្តិ ស់មាា� នៅចិញ ពីី
ការដែស់ើងរក្តិ នៃ�គូ អំស់់ក្តិលីែ

   យេដោ� ដំ�មិី�ី� សទ�អូូ��

     ៤៨  នៅរៀន មាន ភាពីរីក្តិរាយ នៅពីលី ខ្ញុំំ�ំ នៅ�លីីវ

   យេដោ� យេ��ដំុ� ហឹរិស៍   

 មាន ដែតឹ ឌីីជួី�លី ប៉ុនៅ�ះះ

    ១០ យ៉ាាង នៅ�ើម្មែី ស់ួរ អំនាគតឹ សាាម្មី/ភរិយ៉ា
របស់់ អំុក្តិ

    ការទឹុក្តិចិិតឹត នៅលីើ ចិំ�ប់ អារម្មមណ៍៍ ទឹីពីីរ  
និង នៅលីើ ការ�ឹក្តិនាំ ពីី ប្រាពីះវិញ្ញាាណ៍

   យេដោ� មាារិី ណ៍ិតសួ័រិ

     ការនៅ�លីីវ រំឭក្តិ ខ្ញុំំ�ំ ឲ្យយ ទឹុក្តិចិិតឹត នៅៅនៅលីើ ដែផ្គូនការ
របស់់ ប្រាពីះ ទាំងស្រុង  ស់ប្រាមាប់ ខ្ញុំំ�ំ

   យេដោ� ក្រ�ីសទី� ខុតយេតរិូ�

     គនួឹះ 7 យ៉ាាង នៅ�ើម្មែី បនត ភាាប់ ទឹំនាក្តិ់ទឹំនង
នៅ�ក្តិុ�ង ចិំណ៍ង ទាំក្តិ់ទឹង  

 ដែចិក្តិចាយ នៅរឿង របស់់ អំុក្តិ

 ចៅតើ អំុកូ ម៉ាន ប�ពី�ចៅសាធន៍ មួយុ ចៅ�ើមីី ន្ថែចកូចាយុ ឬ

ចៅ�   ? ឬ ចៅតើ អំុកូ ចង់ ចៅ�ើញ អំតែប� អំវី ខ្ញុំល� អំំពីី ប្របធាន ប�

ជាកូ់�កូ់ នានា   ? ចៅបើ �ូចៅចុ� ចៅយុើង ចង់ ឮ ពីី អំុកូ   ! អំុកូ

អាច ចៅផ្ទះំើ អំតែប� ឬ មត� ន្ថែកូលមអ រីបសូ់ អំុកូ តាំម ចៅ�ហ�ំពី័រី 
  liahona   .ChurchofJesusChrist   .org    ។  

 ចៅតើ អំវី ជា រីចៅបៀប �៏ លអ បំផ្ទះុត សូប្រម៉ាប់ អំុកូ ចៅ�ើមីី យុកូឈ្នះុ� ចៅលើ ភាពីសូងឹ័យុ នានា ន្ថែ�ល ទាំកូ់�ង នឹង សាសូនាចប្រកូ 

សូូម ចៅផ្ទះំើ ចចៅមលើយុ រីបសូ់ អំុកូ តាំមរីយុៈ    liahona   .ChurchofJesusChrist   .org   ឲ្យយ បាន ប្រតឹម នៃថុង �ី  

៣០ ន្ថែខ្ញុំ ម�ថុុនា ឆ្នាំំំ ២០២០   ។ 

 ក្រ�ះអូមាាស់ ស�ា ថា «   �ុណ៍ [   រិបស់ យេ�ើង   ] មា� ក្រ�ប់ ក្រគា�់ សក្រមាប់ អូន� សួ�តក្រតង់   » 

(   ស�មិយេមិើ�  យេអូយេធ្ងើរិ ១២:២៦    )   ។ ប�ទ�� ទា�ងយេ�ះ �ួរិខែត ផ្ដូ�់ ដំ�់ យេ�ើង ជា �ុវមិជុំិិមិវ័�

��វ យេសច�ូី សង្ឹមិ �ិង �រិ�ួងយេ�មិ ជា�ិយេសស យេ�� វា ទា�់ទ្ធង �ឹង �រិខែសវងរិ� នៃដំ��

អូស់��ី   ។ ជាញឹ�ញាប់ �ួ� សិសស រិបស់ ក្រ�ះយេ�សូ�វក្រ�ីសទ ខែដំ� ងា� ទ្ធុ�ចិតែ យេ� ខែសវងរិ� យេសច�ូី ក្រសឡាញ់

យេដោ� ចិតែ យេបើ� ច�ហឹរិ ខែត ក្រត�វបា� យេធ្ងវើ ឲ្យយ ខ�ចិតែ យេដោ� �ូីសង្ឹមិ ខែដំ� មិិ� បា� ដំ�ច ចិតែ ឬ ក្រត�វ រិ�� ចិតែ យេដោ�

អា�បី�ិរិិយា មិិ� �អ �ី អូន� ខែដំ� �ួ�យេ� �ត់ យេដំើរិយេ�ង ជា ��រិ យេនាះ   ។ �រិខែសវងរិ� យេ�ះ អាច បយេងកើត ជា

�រិភ័�ខ្លាាច ��ហឹឹង ភា�ជុំ�រិចត់ �ិង ភា�តា�តឹង ជា�ិយេសស ក្របសិ�យេបើ វា ប�ែ អូស់ ជាយេក្រចើ� ឆ្នាំំ� ហឹួស យេ��

យេរិៀប�រិ ខែដំ� អូន� រិំ�ឹង ទ្ធុ�   !

  បុុខែ�ែ ដំ�ច ខែដំ� អូន� អាច ក្រសនៃមិ យេ�ើញ ថា ក្រ�ះ �ុ� មា� ក្រ�ះរ៉ាជុំ ប�ណ៍ង ឲ្យយ យេ�ើង មា�  អារិមិមណ៍៍ ទា�ងយេ�ះ ឥត

ឈប់ឈរិ យេនាះ យេទ្ធ យេ�� យេ�ើង យេធ្ងវើតាមិ �រិបញ្ញាា រិបស់ ក្រទ្ធង់ ឲ្យយ យេរិៀប�រិ យេហឹើ� ចិញ្ជូចឹមិ បីបាច់ ក្រ�ួសារិ ដំ៏ សុចរិិត 

�ិង រិី�រ៉ា� យេនាះ   ។ តាមិ�ិត យេ� ប្រាពីះ មាន ប្រាពីះទឹ័យ ចិង់ ឲ្យយ នៅយើង មាន អារម្មមណ៍៍ រីក្តិរាយ  អូ�ឡេ�ង យេ�� នៃ�

�រិខែសវងរិ� យេ�ះ   !

  យេដោ� ទ្ធុ� �រិណ៍៍ យេ�ះ យេ��ន�ង ���ិត អូតិបទ្ធ យេ��ន�ង ខែផ្ដន� យេ�ះ ក្រត�វបា� យេរិៀបរ៉ាង យេឡេើង យេដំើមិីី ជុំួ� អូន� �ក្តិយក្តិ

ភាពីតានតឹឹង នៅចិញ ពីី ការដែស់ើងរក្តិ នៃ�គូ អំស់់ក្តិលីែ   ។  អូន� �ឹង យេ�ើញ មា� យេរិឿងរ៉ាុវ អូ��ី រនៅបៀប នៅ�ើម្មែី រីក្តិចិនៅប្រាម្មើន

នៅ�ក្តិុ�ង ជួីវិតឹ  យេដោ� មិិ� �ិត �ី សាា�ភា� យេរិៀប�រិ ឬ យេ��ីវ �ិង �ំបូនាះន ដែ�លី អាចិ ជួួយ នៅរៀបចិំ អំុក្តិ  សក្រមាប់

អា�ហឹ៍�ិ�ហឹ៍ ដំ៏ យេ�រិយេ�ញ យេដោ� �ូីក្រសឡាញ់ ប�ផ្ដុត យេ�រិយេ�ញ យេដោ��រិបីបាច់ �ិង ចាំ�់ឫស យាាង យេក្រ�   ។

  យេ�� អូន� ខែសវងរិ� មិ�ុសស មាំ�់ ខែដំ� �ឹង ក្រប��់ ដំួងចិតែ ទា�ងមិ�� រិបស់ យេ� ដំ�់ អូន� ដំ�ច ខែដំ� អូន� ក្រប��់

ដំ�់ យេ� យេនាះ ស�មិ �� យេ�� មិួ�ខែភួត យេដំើមិីី អា� អូតិបទ្ធ ទា�ងយេ�ះ   ។ ខំ�� ស�ា ថា អូតិបទ្ធ មិួ� �ន�ង ច�យេ�មិ

យេ�ះ �ឹង ប�ភួ� ដំ�់ ដំួងចិតែ អូន� យេហឹើ� ជុំួ� អូន� ឲ្យយ ទ្ធុ�ចិតែ ថា ប្រាពីះគុណ៍ របស់់ ប្រាពីះអំងូ ស់នៅ�ងាះះ ពីិតឹ ជា ប្រាគប់ប្រា�ន់

ស់ប្រាមាប់ អំុក្តិ   ។ 

  យេដោ� យេសាះះសម័ក្រ�

  យេ��ដំុ� ហឹរិស៍

យុវ៉ុមិជ្ជិិមិវ៉ុ័យ

ការដែស់ើងរក្តិ សាាម្មី/ភរិយ៉ា មាំក្តិ់—និង ប្រាពីះគុណ៍ 
 របស់់ ប្រាពីះអំងូ ស់នៅ�ងាះះ
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យុវម្មជួិិម្មវ័យ
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�រិដំ� ��  

ស់មាា�  

យេចញ �ី �រិខែសវងរិ� 
នៃដំ�� អូស់��ី

 សាសនាចក្រ� យេ� ក្របយេទ្ធស បុ�ឡេ�ញ ត�ច �ស់   ។ តាមិ�ិត យេ� វា ត�ច យេ� ក្រ�ប់ ទ្ធី�ខែ�ួង យេ� ទ្ធវីប អូូ�រិូុប ខែបុ� ខ្លាង

យេ�ើត   ។ ជា ធ្ងមិមតា យេ�ើង �ុ� មា� សមាជុំិ� សាសនាចក្រ� អា�ុ ក្រសបា� យេ�ើង យេក្រចើ� យេទ្ធ យេ��ន�ង ក្របយេទ្ធស

រិបស់ យេ�ើង ទា�ង មិ�� ចុះ ទ្ធក្រមា� ខែត យេ��ន�ង វួដំ ឬ យេសូ� រិបស់ យេ�ើង យេទ្ធៀត យេនាះ   ។ ស��ង �អ មា� ស�និសីទ្ធ

សក្រមាប់ �ុវមិជុំិិមិវ័� ខែដំ� យេធ្ងវើ យេឡេើង ជាយេរិៀងរ៉ា�់ ឆ្នាំំ� យេ��ន�ង ក្របយេទ្ធស ជាយេក្រចើ� យេ� អូូ�រិូុប ខ្លាង យេ�ើត   ។

  ស�និសីទ្ធ ទា�ងយេ�ះ ក្រត�វបា� យេរិៀបច� យេឡេើង មិិ�ខែមិ� ចាំ�បាច់ ខែត ជា �រិជុំួ� អូន� ឲ្យយ ខែសវងរិ� «   នៃដំ�� ឥតយេខ្លាាះ   » យេនាះ យេទ្ធ បុុខែ�ែ

ភា�យេក្រចើ� ប�ផ្ដុត �� យេដំើមិីី ជុំួ� ដំ�់ �ុវមិជុំិិមិវ័� ឲ្យយ បយេងកើត មិិតែ �មី ខែដំ� មា� �ុណ៍តនៃមិួ ដំ�ច គាំ យេហឹើ� �ក្រងឹង យេសច�ូី ជុំ�យេ�ឿ

រិបស់ �ួ�យេ� យេដោ� �រិ�ិយា� ជាមិួ� គាំ អូ��ី បទ្ធ�ិយេសាធ្ង�៍ ខ្លាង វិញ្ញាាណ៍ រិបស់ �ួ�យេ�   ។

   ការនៅផ្លាាតឹ នៅលីើ ម្មិតឹតភាពី

  អូ�ឡេ�ង ស�និសីទ្ធ មិួ� យេ� ក្របយេទ្ធស បុ�ឡេ�ញ យេ� ឆ្នាំំ� ២០១០ ខំ�� បា� ជុំួប រ៉ាុឌី�   ។ គាត់ មិ� �ី ក្របយេទ្ធស រិ�មាា�ី   ។ 

យេ�ើង បា� �ិយា� គាំ ប�ែិច បុុខែ�ែ មិិ� ��រិ បុុនាះ� គាត់ បា� យេចញ យេ� យេបស��មិម រិបស់ គាត់ យេហឹើ� យេ�ើង �៏ មិិ�

បា� ជុំួប គាំ យេទ្ធៀត យេទ្ធ ទា�់ខែត ដំ�់ ស�និសីទ្ធ �ុវមិជុំិិមិវ័� មិួ� យេទ្ធៀត យេ� បី ឆ្នាំំ� យេក្រ�� មិ�   ។ យេ�ទ្ធី យេនាះ 

យេ�ើង បា� មា� យេ�� សាា�់ គាំ យេ�វិញ យេ�មិ� បខែ�ិមិ ប�ូិច យេទ្ធៀត បុុខែ�ែ ខំ�� �ឹង យេចញ យេ� យេបស��មិម រិបស់

ខំ�� ផ្លាា�់ យេ� មិួ� ខែខ យេទ្ធៀត   ។ រ៉ាុឌី� បា� ជុំ���រិ ខំ�� ឲ្យយ ជុំួប ខែត អូវី ខែដំ� �អ យេហឹើ� បា� �ិយា� ថា «   ស�មិ ឲ្យយ

យេ�ើង ប�ែ ទ្ធ�នា�់ទ្ធ��ង �ឹង គាំ   »   ។ ខំ�� មិិ� ជា បា� �ិត យេទ្ធ ថា គាត់ �ឹង ប�ែ ទា�់ទ្ធង យេនាះ បុុខែ�ែ គាត់

បា� យេធ្ងវើ វា   ។ គាត់ បា� សរិយេសរិ ស�បុក្រត ដំ�់ ខំ�� អូស់ យេ�ញ មិួ� យេបស��មិម ខំ��   ។ �ុ� មា� អូវី ទា�់ទ្ធង

យេរិឿង យេសនហា យេទ្ធ យេ��ន�ង ស�បុក្រត រិបស់ គាត់ បុុខែ�ែ គាត់ បា� �ា� ជា មិិតែ ដំ៏ សនិតសាំ� មាំ�់ រិបស់

ខំ��   ។ យេហឹើ� ខំ�� ច��ចិតែ �រិយេគារិ� ខែដំ� គាត់ មា� សក្រមាប់ ខំ�� �ិង សក្រមាប់ �ិចច�រិ ផ្ដស�វផ្ដា�

សាសនា ជា ទ្ធ�យេ�   ។

  យេ�� ខំ�� បា� ក្រតឡេប់ មិ� ផ្ដទះ វិញ រ៉ាុឌី� �ិង ខំ�� ទា�ង�ីរិ នា�់ រិំយេភើប �ស់

យេដោ�បា�សាា�់ គាំ បខែ�ិមិ យេទ្ធៀត ��់ខែត ចាស់—យេ� ទ្ធីប�ផ្ដុត យេ�ើង អាច យេធ្ងវើ ឲ្យយ វា

យេ�ើត យេឡេើង បា� បនាាប់ �ី រិ�ៈយេ�� ជា យេក្រចើ� ឆ្នាំំ� មិ�   ។ យេ�ើង បា� យេក្រជុំើសយេរិើស

 លេ�យ ដូមិី�ីកា ស្សូ�អ្នី�កា 
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�ខែ�ួង មិួ� ខែដំ� មិិ� ស�វ នៃ�ួ សក្រមាប់ យេ�ើង ទា�ង�ីរិ យេដំើមិីី ជុំួបគាំ (   ខែដំ� ជា

ក្របយេទ្ធស ខែប�ហឹស�ិ� យេ�យេ�� យេនាះ   ) យេដំើមិីី ច��� យេ�� ខួះ ជាមិួ� គាំ   ។ 

យេ�ើងបា� ជុំខែជុំ� គាំ យេហឹើ� ជុំខែជុំ� គាំ យេទ្ធៀត យេហឹើ� ជុំខែជុំ� គាំ ខែ�មិ យេទ្ធៀត   ។

  យេ�ើង �ុ� បា� ដោ�់ សមាាធ្ង យេ�ើ ច�ណ៍ង ទា�់ទ្ធង រិបស់ យេ�ើង យេនាះ យេទ្ធ   ។  

យេ�ើង បា� យេផ្លាាត យេ�យេ�ើ �រិសាាបនា មិិតែភា� មិួ� យេហឹើ� ក្រគា�់ខែតយេរិៀ� 

សាា�់ គាំ បខែ�ិមិ យេទ្ធៀត   ។ យេ�ើង ខែតងខែត មា� ភា�សបា� រិី�រ៉ា� យាាង 

ខ្លាា�ង ជាមិួ� គាំ បុុខែ�ែ យេ�ើង �៏ មា� ��វ �រិ�ិភា�ា ដំ៏ មា� អូតិ�័� �ិង

ក្រជា�យេក្រ� ផ្ដងខែដំរិ អូ��ី �រិណ៍៍ ទា�ងឡា� ខែដំ� មា� សារិ ស�ខ្លា�់ ប�ផ្ដុត   ។ 

យេ�� យេវ� យេចះ ខែត រិំ�ិ� យេ�មិុខ យេហឹើ� មិិតែភា� រិបស់ យេ�ើង ��ត�ស់

��់ខែត រិឹងមា�   ។ យេ�ើង �ិយា� គាំ តាមិ Skype  យេសទើរិ ខែត រ៉ា�់ នៃ�ៃ យេហឹើ�

យេក្រ�� មិ� យេ�ើង បា� ចាំប់យេផ្ដូើមិ អូធ្ងិសាា� យេ�� រ៉ាក្រតី ជាមិួ� គាំ   ។ យេ�

ទ្ធីប�ផ្ដុត យេ�ើង បា� ចាំប់យេផ្ដូើមិ យេ�យេ�ង ក្របយេទ្ធស រិបស់ គាំ យេ�វិញ យេ�មិ� ជា

យេរិៀងរ៉ា�់ �ីរិបី ខែខ មិូង   ។

    «   ចិូរ នៅយើង អំ�ិសាាន អំំពីី វា   »

  មិួ� រិ�ៈ យេក្រ�� មិ�យេទ្ធៀត ខំ�� បា� ចាំប់យេផ្ដូើមិ មា� �រិ�ប់ បារិមិភ យេដោ�សារិ

ខំ�� បា� មា� អារិមិមណ៍៍ ថា មិិតែភា� រិបស់ យេ�ើង ���ុង អូភិវឌីឍ យេ���់ អូវីមិួ� ខែ�មិ

យេទ្ធៀត   ។ បុុខែ�ែ គាត់ មិ� �ី ក្របយេទ្ធស រិ�មាា�ី   ! ខំ�� មិិ� ចង់ មា� ច�ណ៍ង ទា�់ទ្ធង ខែដំ�

ឆ្នាំា� �ី គាំ យេនាះយេទ្ធ យេក្រ�ះ ច�ណ៍ង ទា�់ទ្ធង មិួ� អាច នា� យេ���់ អា�ហឹ៍�ិ�ហឹ៍ 

ខែដំ� មា��័� ថា មាំ�់ �ន�ង ច�យេ�មិ ទា�ង�ីរិ ក្រត�វខែត បូ�រិ យេ���់ ក្របយេទ្ធស មិួ� យេផ្ដសង

យេទ្ធៀត   ។ ខំ�� �ុ�ទា�់បា� យេក្រតៀមិ ខួ�� រិួចរ៉ា�់ ច�យេ�ះ យេរិឿង យេនាះយេទ្ធ   ។

  នៃ�ៃ មិួ� យេ�� ខំ�� មា� �រិ�ប់ បារិមិភ ខួះៗ យេនាះ រ៉ាុឌី� បា� រិំឭ� ខំ�� �ី យេគា��រិណ៍៍

ដំ៏ សាមិញ្ជូញ ខែត មា� អា�ុភា� មិួ�   ។ គាត់ បា� �ិយា� ថា «   ច�រិ យេ�ើង អូធ្ងិសាា�

�ី ច�ណ៍ង ទា�់ទ្ធង រិបស់ យេ�ើង យេហឹើ� យេមិើ� ថា យេតើ យេ�ើង មា� អារិមិមណ៍ ៍

យាាង �   »   ។

  ខំ�� មិិ� បា� ដំឹង យេទ្ធ ថា យេហឹតុអូវី ខំ�� មិិ� បា� �ិត អូ��ី �រិអូធ្ងិសាា� អូ��ី ច�ណ៍ង

ទា�់ទ្ធង រិបស់ យេ�ើង �ីមិុ� យេ�ះ   ។ បុុខែ�ែ យេនាះ �� ជា ដំ�ប�នាះ� ដំ៏ �អ ប�ផ្ដុត ខែដំ� ខំ��

បា� ទ្ធទ្ធួ� យេ�យេ�� យេនាះ   ។ ដំ�យេចនះ ខំ�� បា� អូធ្ងិសាា� ស�មិ �រិ ដំឹ�នា�   ។

  ខំ�� �ុ� បា� រិំ�ឹង ថា បា� ចយេមិួើ� ជា�់��់ �មិួ� យេឡេើ� យេ� ក្រគា យេនាះ យេទ្ធ 

បុុខែ�ែ ខំ�� បា� សយេក្រមិច ចិតែ ប�ែ ឈា� យេ�មិុខ ជាមិួ� �ឹង �រិយេរិៀ� សាា�់ រ៉ាុឌី� បខែ�ិមិ

យេទ្ធៀត   ។ ខំ�� បា� សង្ឹមិ ថា ក្រ�ះវរិបិតាសួ�៌ �ឹង 

ផ្ដូ�់ �រិក្រ�មា� ដំ�់ ខំ�� ក្របសិ� យេបើ ច�ណ៍ង ទា�់ទ្ធង

រិបស់ យេ�ើង មិិ� ខែមិ� ជា អូវី ខែដំ� ខំ�� �ួរិខែត ប�ែ   ។ បុុខែ�ែ 

��រិៗ យេ� ចយេមិួើ� ខែដំ� ខំ�� បា� ស�មិ ពិិត ជា បា� មិ�   ។  

ខំ�� បា� �ិយា� អូ��ី រ៉ាុឌី� ជាមិួ� ក្រ�ួសារិ �ិង មិិតែភ�ូិ ខំ�� យេហឹើ�

ក្រ�ប់ �រិស�ទនា ទា�ងអូស់ ខំ�� ក្រត�វបា� បញ្ញាា�់ ជា �មី ថា ខំ�� ���ុង

យេដំើរិ យេ���់ ទ្ធិសយេ� ក្រតឹមិក្រត�វ   ។

  មិិ���រិ បុុនាះ� ខំ�� បា� មា� �រិ��់ដំឹង ដំ៏ �ួរិ ឲ្យយ 

អូស់ស�យេណ៍ើច មិួ�   ។ បនាាប់ �ី មា� �រិ�ិយា� តាមិ  

 Skype  ដំ៏ អូសាារិយ មិួ� យេទ្ធៀត ជាមិួ� រ៉ាុឌី� យេ� �ប់ មិួ�  

ខំ�� បា� �ិយា� យេ���់ ខួ�� ឯង ថា «   គាត់ �ិត ជា មិិតែ ដំ៏ �អ 

ប�ផ្ដុត ខែដំ� ខំ�� ធ្លាាប់ មា�   ។ ខំ�� ចង់ យេធ្ងវើ ជា មិិតែ រិបស់ គាត់ ជា យេរិៀង 

រិហឹ�ត   !   » យេ�� យេនាះ យេហឹើ� ខែដំ� ខំ�� បា� ដំឹង   ។ រិំយេ�ច យេនាះ 

ស�យេឡេង មិួ� យេ��ន�ង ចិតែ ខំ�� បា� យេ�ួើ� យេ��ឹង ���ិត រិបស់ ខំ�� ផ្លាា� ់

ថា «   ខែមិ�យេហឹើ� អូញ្ជូចឹង អូន� ក្រត�វខែត យេរិៀប�រិ �ឹង គាត់   !   » ខំ�� ដំឹង 

ថា ក្រ�ះ វរិ បិតា សួ�៌ ញញឹមិ �ឹង ច�ណ៍ង ទា�់ទ្ធង រិបស់ ខំ�� �ឹង រ៉ាុឌី�   ។ 

 ខំ�� អាច យេ�ើញ ថា គាត់ ជា មិិតែ ដំ៏ �អ ប�ផ្ដុត យេហឹើ� ថា យេ�ើង អាច មា�

ភា�រិី�រ៉ា� ជាមិួ� គាំ   ។

    ការ�ក្តិ យក្តិ ស់មាា� នៅចិញ ពីី ការដែស់ើងរក្តិ សាាម្មី/ភរិយ៉ា

  ដំ�យេចនះ ខំ�� បា� បូ�រិ យេ� យេ� ក្របយេទ្ធស រិ�មាា�ី យេហឹើ� បា� យេរិៀប�រិ �ឹង

រ៉ាុឌី�   ។ ខំ�� មិិ� ខែដំ� �ិត យេទ្ធ ថា ខំ�� �ឹង រិស់យេ� ក្របយេទ្ធស រិ�មាា�ី   ។ បុុខែ�ែ

យេ�ើង បា� យេរិៀប�រិ អូស់ បួ� ឆ្នាំំ� យេហឹើ� ឥឡេ�វ យេ�ះ យេហឹើ� យេ�ើង មា�

���ក្រសី ដំ៏ �អ មាំ�់ យេឈាះះ អា�យេមិើយេ�ៀ   ។

  ខំ�� ដំឹង �ី អូវី ខែដំ� អូន� ���ុង �ិត—ខំ�� ក្រគា�់ខែត ជា �ុវមិជុំិិមិវ័�

មាំ�់ យេទ្ធៀត ខែដំ� បា� ជុំួប «   នៃដំ�� ជុំីវិត   » រិបស់ ខំ�� យេ� ស�និសីទ្ធ

�ុវមិជុំិិមិវ័� យេហឹើ� អូវីៗ បា� ដំ�យេណ៍ើរិ�រិ យេ� យេដោ� មិិ� បាច់ ក្របឹង   ។ 

បុុខែ�ូ យេនាះ �ុ�ខែមិ� ជា យេរិឿង �ិត យេទ្ធ   ។ មិ��យេហឹតុ ខែដំ� ខំ�� ក្របាប់ យេរិឿង យេ�ះ

ដំ�់ អូន� �� យេដំើមិីី ឲ្យយ អូន� ឈប់ ដោ�់ សមាាធ្ង យេ�ើ ខួ��ឯង �ន�ង �រិខែសវងរិ�

នៃដំ�� អូស់��ី យេហឹើ� ស�មិ ឲ្យយ ក្រ�ះ ដំឹ�នា� អូន� វិញ   ។

  យេតើ ខំ�� យេ� ស�និសីទ្ធ �ុវមិជុំិិមិវ័� ទា�ងយេនាះ យេដំើមិីី យេ�រិ� សាាមិី ឬ   ? 

អូត់យេទ្ធ   ។

  យេតើ ខំ�� បា� �ិត ថា បុរិស មាំ�់ ខែដំ� ខំ�� បា� ជុំួប យេ� ទ្ធីយេនាះ �ឹង �ា� ជា

សាាមិី រិបស់ ខំ�� ឬ   ? ខំ�� មិិ� ក្របា�ដំ ខែដំរិ   ។

  ផ្ដទ�� យេ�វិញ ខំ�� បា� ដំ��� សមាាធ្ង យេចញ �ី �រិខែសវងរិ� មិ�ុសស ខែដំ�

ខំ�� ចង់ យេរិៀប�រិ ជាមិួ� យេហឹើ� ខំ�� ក្រគា�់ខែត យេ� ស�និសីទ្ធ ទា�ងយេ�ះ យេដំើមិីី ភាាប់

ទ្ធ�នា�់ទ្ធ��ង �ឹង មិ�ុសស យេផ្ដសង យេទ្ធៀត យេហឹើ� �សាង មិិតែភា�—យេនាះ យេហឹើ�

ជា អូវី ខែដំ� រ៉ាុឌី� �ិង ខំ�� បា� យេធ្ងវើ �ី ដំ�ប�ង   ។

ជុំីវិត មិិ�ខែមិ� ខែត �ី

�រិយេរិៀប�រិ យេនាះ យេទ្ធ បុុខែ�ែ

វា អូ��ី �រិ�ា� ជា ទ្ធក្រមិង់ ដំ៏

�អ ប�ផ្ដុត នៃ� ខួ�� យេ�ើង យេហឹើ�

អូ�ុញ្ញាាត ឲ្យយ ក្រ�ះ យេធ្ងវើ �ិចច�រិ រិបស់

ក្រទ្ធង់ យេ��ន�ង ជុំីវិត យេ�ើង   ។



 ដូូមីីនីីកា ស្ទូូ�អ៊ីី�កា  ជា ម្ដាាយ ម្ដាាក់់ ដែ�លី ម្ដាន ស្មាារតីី

ជា សហូគ្រិ�ិន   ។ នាង ចូូលីចូិតីត ការចូំអិិន អាហារ រាំំ 

និង ធ្វើ�ើ� ឲ្យយ ធ្វើ� ធ្វើស�ចូ   ។ នាង �ំធ្វើ��រការ lifestyle 
blog  មួួយ ធ្វើហូ�យ ចូូលីចូិតីត ដែក់ រូបថតី ជិះិ�ក់ង់ និង

ចូំណាយធ្វើ�លី ធ្វើ�ធ្វើលី� ភ្នំំំ   ។

  សមាាធ្ង យេដំើមិីី ខែសវងរិ� នៃដំ�� អូស់��ី ឲ្យយ ឆ្នាំប់ ប�ផ្ដុត តាមិ ខែដំ�

អាច យេធ្ងវើ យេ�បា� អាច ជា យេរិឿង �ិត ជា�់ខែសែង�ស់ យេ�យេ��

ខួះ   ។ បុុខែ�ែ �ុ� មា� �រិ��ណ៍ត់ យេ��យេវ� យេ�ើ ច�ណ៍ង ទា�់ទ្ធង ដំ៏

អូស់��ី យេនាះ យេទ្ធ   ។ �ុ� ចាំ�បាច់ តា�តឹង �ី វា យេទ្ធ   ។ ជុំីវិត មិិ�ខែមិ� ខែត

�ី �រិយេរិៀប�រិ យេនាះ យេទ្ធ បុុខែ�ែ វា អូ��ី �រិ�ា� ជា ទ្ធក្រមិង់ ដំ៏ �អ ប�ផ្ដុត នៃ�

ខួ�� យេ�ើង យេហឹើ� អូ�ុញ្ញាាត ឲ្យយ ក្រ�ះ យេធ្ងវើ �ិចច�រិ រិបស់ ក្រទ្ធង់ យេ��ន�ង ជុំីវិត

យេ�ើង   ។ ខែមិ�យេហឹើ� យេ�ើង ទា�ងអូស់ គាំ �ួរិខែត យេចញ យេ� បងាាញ ខួ�� 

ជុំួប មិ�ុសស មាំ បយេងកើត មិិតែ �មី យេហឹើ� យេធ្ងវើ អូវី ខែដំ� មិិ�ខែមិ� ជា យេរិឿង ងា�

ក្រសួ� សក្រមាប់ យេ�ើង   ។ បុុខែ�ែ យេ�ើង �៏ �ួរិ ខែត យេធ្ងវើ ដំ�យេចាំំះ យេដោ� មា�

���ិត ថា «   ខំ�� �ឹង សបា� រិី�រ៉ា� យេហឹើ� ជុំួប �ឹង មិិតែភ�ូិ ដំ៏ អូសាារិយ

មិួ� ច��ួ�   » ជាជាង ថា «   ខំ�� ក្រត�វខែត ចាំ�យាមិ រិ�យេមិើ� ‹   មិ�ុសស មាំ�់

ខែដំ� �អ ប�ផ្ដុត   › ឬ មិិ� ដំ�យេចាំំះ យេទ្ធ ខំ�� �ឹង យេធ្ងវើ ឲ្យយ ខ�ច ខែផ្ដ��រិ អូស់ យេ�ញ

មិួ� ជុំីវិត ខំ��   !   »

  យេរិឿង មិួ� ខែដំ� រ៉ាុឌី� បា� ក្របាប់ ខំ�� យេ�� យេ�ើង ភាាប់��យ �� ថា �វីយេបើ

គាត់ ខែតងខែត មា� អារិមិមណ៍៍ តា�តឹង ប�ែិច យេ�� យេ� ជុំិត មិ�ុសស ក្រសី

ខែដំ� គាត់ ច��ចិតែ �៏ គាត់ �ុ� បា� មា� អារិមិមណ៍៍ ខែបបយេនាះ ជាមិួ�

ខំ�� យេឡេើ�   ។ គាត់ បា� �ិយា� ថា យេដោ�សារិ ខែត មិិតែភា� រិបស់ យេ�ើង 

គាត់ ខែតងខែតង មា� អារិមិមណ៍៍ ក្រសា�ក្រសា�ែ យេហឹើ� គាត់ ខែតងខែត អាច

យេធ្ងវើ ជា ខួ��ឯង   ។

  ដំ�យេចនះ ស�មិ រិ�យេមិើ� មិ�ុសស �អៗ ឲ្យយ យេ� ជុំុ�វិញ ខួ��ឯង យេហឹើ� 

រិី�រ៉ា� ជាមិួ� �ឹង សាា�ភា� បចច�បី�ន រិបស់ អូន�   ។ យេដោ�សារិ 

តាមិ�ិត យេ� យេ�� អូន� ឈប់ មា� ភា�តា�តឹង យេហឹើ� ក្រគា�់ខែត 

យេក្រជុំើសយេរិើស យេដំើមិីី �សាង មិិតែភា� យេហឹើ� យេរិៀ� ក្រសឡាញ់ ខួ�� ឯង  

�ិង សាា�ភា� បចច�បី�ន រិបស់ ខួ��ឯង យេ��យេនាះ យេហឹើ� ខែដំ� ជុំីវិត

�ា� ��់ខែត រិី�រ៉ា� យេឡេើង   ។

    ការទឹុក្តិចិិតឹត នៅលីើ ដែផ្គូនការ របស់់ ប្រាពីះ ស់ប្រាមាប់ អំនាគតឹ 
របស់់ នៅយើង

  រ៉ាុឌី� �ិង ខំ�� មិិ� �អ ឥតយេខ្លាាះ យេទ្ធ   ។ យេ�ើង មិិ� បា� ខែសវងរិ� មិ�ុសស 

«   �អឥតយេខ្លាាះ   » យេឡេើ�—យេ�ើង ក្រគា�់ខែត យេធ្ងវើ ជា ខួ��ឯងបុុយេ�ាះ   ។ 

អូវី ខែដំ� ខំ�� បា� សយេងកត យេ�ើញ យេនាះ �� ថា ភា��ិត នៃ� ខួ�� អូន� �ិង

រិយេបៀប ខែដំ� អូន� រិស់យេ� ��ជា អូវី ខែដំ� ទា�់ទាញ ចិតែ ប�ផ្ដុត ដំ�់ មិ�ុសស

យេផ្ដសងយេទ្ធៀត   ។ យេ�� អូន� �ាយាមិ យេធ្ងវើតាមិ ក្រ�ះយេ�សូ�វក្រ�ីសទ អូន� �ឹង

ទា�់ទាញ ចិតែ អូន� ដំនៃទ្ធ យេទ្ធៀត ខែដំ� ���ុង យេធ្ងវើតាមិ ក្រទ្ធង់ ឲ្យយ បា� �អ ប�ផ្ដុត

ផ្ដងខែដំរិ   ។

  ខំ�� �៏ បា� យេរិៀ� ផ្ដងខែដំរិ ថា យេ�� យេ�ើង �ា� ��់ខែត ក្របយេសើរិ យេឡេើង 

យេហឹើ� មា� យេសច�ូី ជុំ�យេ�ឿ យេ�ញយេ�ញ ថា ក្រ�ះ ជា អូងែ ទ្ធទ្ធួ� ខុសក្រត�វ 

យេនាះ យេ�ើង �ឹង អូយេញ្ជូូើញ ក្រ�ះហឹសូ ក្រទ្ធង់ ច���ន�ង ជុំីវិត យេ�ើង—យេហឹើ�

យេ�� យេ�ើង ទ្ធទ្ធួ� សាា�់ ក្រ�ះហឹសូ ក្រទ្ធង់ យេនាះ មិិ� ចាំ�បាច់ ភ័�ខ្លាាច

អូនា�ត យេឡេើ�   ។ ស�មិ ចងចាំ� អូវី ខែដំ� ក្រ�ះអូមាាស់ បា� បយេក្រងៀ�

�ីនៃហឹវ   ៖ «   យេហឹើ� យេ�ើង �៏ �ឹង យេ� ជា ��ួ� រិបស់ អូន� រ៉ា�់ គាំ យេ� �ន�ង

ទ្ធីរិយេហាសាា� ខែដំរិ យេហឹើ� យេ�ើង �ឹង យេរិៀបច� ផ្ដួ�វ សក្រមាប់ អូន� រ៉ា�់ គាំ 

យេបើសិ�ជា អូន� រ៉ា�់ គាំ ��់ តាមិ បញ្ជូញតែិ ទា�ង ឡា� រិបស់ យេ�ើង យេហឹតុ

ដំ�យេចាំំះ យេហឹើ� ដំរ៉ាប� អូន� រ៉ា�់ គាំ ��់ តាមិ បញ្ជូញតែិ ទា�ង ឡា� រិបស់

យេ�ើង យេនាះ អូន� រ៉ា�់ គាំ �ឹង ក្រត�វ បា� នា� យេ�ខែដំ�ដំី ស�ា យេហឹើ� អូន�

រ៉ា�់ គាំ �ឹង ដំឹង ថា �� យេ�ើង យេ�ះ យេហឹើ� ខែដំ� បា� នា� អូន� រ៉ា�់ គាំ យេ�   » 

(    �ីនៃហឹវទ្ធី១ ១៧:១៣    )   ។

  យេ�ើង មិិ� ក្រត�វ ដោ�់ សមាាធ្ង ឥត ឈប់ឈរិ យេ�ើ ខួ�� ឯង យេដោ�សារិ

ខែត �រិរិំ�ឹង ទ្ធុ� ឬ យេគា�យេ� ជា�់��់ ទា�ងឡា� ខែដំ� មិិ� បា�

សមិក្រប�ប តាមិ យេ�� យេវ� រិបស់ យេ�ើង ផ្លាា�់ យេនាះ យេឡេើ�   ។ តាមិ�ិត

យេ� យេ��យេវ� រិបស់ ក្រ�ះវរិបិតាសួ�៌ �� ខុស �ី រិបស់ យេ�ើង—វា ��

អូស់��ី ជា�ិចច   ។ ក្រទ្ធង់ មា� ខែផ្ដ��រិ មិួ� សក្រមាប់ យេ�ើង យេដំើមិីី

ប�យេ�ញ រ៉ា�់ �រិជុំ័� ទា�ងឡា� ខែដំ� យេ�ើង ខែសវងរិ�   ។ យេហឹើ� យេ��

យេ�ើង ទ្ធុ�ចិតែ យេ�ើ ខែផ្ដ��រិ រិបស់ ក្រទ្ធង់ ឲ្យយ អូស់ �ី សមិតិភា� យេហឹើ�

ខែសវងរិ� �រិប�យេ�ញ យេ��ន�ង ��ៈយេទ្ធសៈ � �៏ យេដោ� ខែដំ� យេ�ើង

យេ�ើញ ថា យេ�ើង សិិត យេ� �ន�ង សោនា� សោហ្សាើយុ  ជា យេ�� ខែដំ� យេ�ើង �ឹង

រិ�យេ�ើញ សុភមិងែ� ដំ៏ �ិត   ។ ខែផ្ដ��រិ រិបស់ ក្រទ្ធង់ ខែតងខែត �អជាង

ខែផ្ដ��រិ ខែដំ� យេ�ើង មា� សក្រមាប់ ខួ�� យេ�ើង   ។  ◼ 
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 រៀ�ៀន មាន ភាព�ីករាយ រៀពល ខ្ញុំំ�� រៀ�លីវ

យុវម្មជួិិម្មវ័យ

ខំ�� បា� ដំឹង ថា ខំ�� មា�

ទ្ធសស�ៈ ខុស �ែង អូ��ី

�រិ�ត់ ជា ��   ។

          «  នៅ�តុអូវី មិ�ុសស ក្រ�ប់ គាំ យេផ្ដសងយេទ្ធៀត �ត់ ជា�� យេហឹើ� មា� ភា�រិី�រ៉ា�   ?   »

  «   យេហឹតុអូវី ខំ�� មិិ� ទា�់ យេរិៀប�រិ   ?   »

  «   យេតើ មា� អូវី ខុស�ែង អូ��ី ខំ�� ឬ   ?   »

  �ុវមិជុំិិមិវ័� ភា�យេក្រចើ� ប�ផ្ដុត ក្របខែហឹ� ជា បា� សួរិ ខួ��ឯង ��វ ស�ណ៍ួរិ ទា�ងយេ�ះ យាាង យេហាច �ស់

មិូង   ! ឧបស�ែ នៃ� �រិខែសវងរិ� នៃដំ�� អូស់��ី អាច យេធ្ងវើ ឲ្យយ យេសច�ូី ជុំ�យេ�ឿ �ិង យេសច�ូី សង្ឹមិ ចុះ យេខា� ស�មិីី

ខែត ច�យេ�ះ �ួ� បរិិសុទ្ធធ នៃ�ៃ ចុងយេក្រ�� ដំ៏ មា� ចិតែ ឧទ្ធទិស ភា�យេក្រចើ� �៏ យេដោ�   ។ ខែមិ�យេហឹើ� �ន�ង �រិណ៍ី រិបស់ ខំ��

ផ្ដងខែដំរិ �រិ�ត់ ជា �� �� �ិបា� ខ្លាា�ង �ស់   ។

 លេ�យ លេល�ដុ� �រ៉ុស្ស ៍
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  អា�ហឹ៍�ិ�ហឹ៍ ខែតងខែត ហា�់បី ដំ�ច ជា �រិផ្ដសង យេក្រ�ង ដំ៏ ធ្ង� មិហឹិមា

មិួ� ច�យេ�ះ ខំ�� យេហឹើ� ខំ�� បា� ទ្ធ�ទឹង រិង់ចាំ� វា តា�ង �ី យេ� យេ�មង   ។ បុុខែ�ែ

ខំ�� បា� បា�់ ទ្ធឹ�ចិតែ យេ�� វា ហា�់ បី ដំ�ច ជា ខំ�� ���ុង ខែត បរ៉ាជុំ័� �ន�ង

�រិ�ត់ ជា �� អូ�ឡេ�ង យេ�� យេរិៀ� យេ� មិហាវិទ្ធា�័�   ។ យេទាះបី ជា ខំ��

បា� យេ� �រិ�ត់ ជា �� ជា យេក្រចើ� បា� មា� ច�ណ៍ង ទា�់ទ្ធង ក្របា�ដំ

ក្របជា មិួ� ច��ួ� យេហឹើ� បា� ជុំួប �ឹង ក្រសែី ដំ៏ មា� យេជា�ជុំ័� �ិង �ួរិ ឲ្យយ

ចាំប់ អារិមិមណ៍៍ �ូី �៏ ខំ�� មិិ� បា� យេរិៀប�រិ ខែដំរិ   ។ យេហឹើ� ច�យេ�ះ ខំ�� ច�ណ៍ង

ទា�់ទ្ធង បរ៉ាជុំ័� ទា�ងយេនាះ យេធ្ងវើ ឲ្យយ មា� អារិមិមណ៍៍ ថា ជា សញ្ញាា មិួ� ខែដំ�

ថា ខំ�� អូ�់ ជាង យេ� ឬ មិិ� មា� ភា�ទា�់ទាញ   ។

  អារិមិមណ៍៍ រិបស់ ខំ�� ច�យេ�ះ ភា�យេ��ីវ រិបស់ ខំ�� ��់ខែត អាក្រ��់

ខែ�មិយេទ្ធៀត បនាាប់ �ី �រិខែប�គាំ មិួ� ច��ួ�  យេ�� ខំ�� បា� ចាំប់យេផ្ដូើមិ

អាជុំី� �រិងារិ រិបស់ ខំ��   ។ វា ងា�ក្រសួ� សក្រមាប់ ខំ�� យេដំើមិីី សួរិ ថា យេតើ

មា� អូវី ខុស�ែង ជាមិួ� ខំ�� យេហឹើ� មា� អូវី ក្រតឹមិក្រត�វ ជាមិួ� �ឹង ក្រ�ប់គាំ

យេផ្ដសង យេទ្ធៀត ខែដំ� បា� យេរិៀប�រិ   ។ �រិ រិបស់ យេ�� អូ�យយេ� រិបស់ ខំ�� 

ជាមិួ� �ឹង �រិជុំ័� ប�វជុំិតភា� មិួ� ច��ួ� បា� បញ្ញាា�់ យាាង ខ្លាា�ង 

�ិង ជា�់��់ ថា ខំ�� �ឹង បា� ផ្ដារិភាាប់ យេ��ន�ង ជុំីវិត រិខែមិង សាាប់ យេ�ះ

យេ��ឹង ក្រសែី សុចរិិត មាំ�់   ។ ចុះ យេតើ យេហឹតុ អូវី វា មិិ� យេ�ើត យេឡេើង   ?

  ខំ�� បា� ចាំប់យេផ្ដូើមិ �ៃ�់ ថា «   យេតើ ខំ�� បា� យេធ្ងវើ អូវី ខែដំ� យេធ្ងវើ ឲ្យយ ខំ�� ធ្លាា�់ យេចញ

�ី ខែផ្ដ��រិ រិបស់ ក្រ�ះ សក្រមាប់ ខំ�� ឬ   ?   »

  យេ� ទ្ធី ប�ផ្ដុត បនាាប់ �ី «   �រិក្រប�ុទ្ធធ   » �ី មិុខ ក្រ�ះ អូស់ ជា យេក្រចើ�

ឆ្នាំំ� តាមិរិ�ៈ �រិអូធ្ងិសាា� �រិសិ�ា ក្រ�ះ�មិីីរិ �ិង �រិច��រិួមិ យេ�

ក្រ�ះវិហារិ បរិិសុទ្ធធ ខំ�� បា� ទ្ធទ្ធួ� វិវរិណ៍ៈ ទា�់ទ្ធង �ឹង សាា�ភា� រិបស់

ខំ�� តាមិរិ�ៈ មិិតែភ�ូិ �ិង ទ្ធីក្របឹ�ា រិបស់ ខំ�� យេក្របដំ (   យេឈាំះ ក្រត�វបា�

ផ្លាាស់បូ�រិ   )   ។ អូ�ឡេ�ង�រិក្របជុំុ� ក្រ�ុមិ ក្របឹ�ា មិួ� គាត់ បា��ិយា�

ថា   ៖ «   សុភមិងែ� រិបស់ អូន� អាក្រស័� យេ�យេ�ើ ខួ�� អូន�—មិិ�ខែមិ�

យេ�ើ អូន�� មាំ�់ យេផ្ដសង យេទ្ធៀត យេនាះ យេទ្ធ   ។ យេ�� អូន� មា� ភា�រិី�រ៉ា�

�� អូន� យេ��ីវ យេនាះ អូន� អាច មា� ភា�រិី�រ៉ា� យេ��ន�ង ��ៈយេទ្ធសៈ

� �៏ បា�   »   ។ ដំ�ចគាំ យេនាះ ខែដំរិ ក្របធ្លា� រិ័សុ� អូិមិ ណ៍ិ�សុ� 

បា� បយេក្រងៀ� ថា «   អូ�ណ៍រិ ខែដំ� យេ�ើង មា� យេនាះ វា មា� ឥទ្ធធិ��

តិច តួច មិ��ី ��ៈយេទ្ធសៈ នៃ� ជុំីវិត យេ�ើង បុុខែ�ែ វា មា� ឥទ្ធធិ�� ខ្លាា�ង

មិ��ី អូវី ខែដំ� ជុំីវិត យេ�ើង យេផ្លាោត យេ�យេ�ើ   » (   «   Joy and Spiritual 
Survival    »  Liahona   ខែខ វិចិិ� ឆ្នាំំ� ២០១៦ ទ្ធ��័រិ ៨២   )   ។

  ទ្ធសស�ៈ រិបស់ ខំ�� ទា�ងមិ�� បា� ផ្លាាស់បូ�រិ ��ខែដំ� ក្រ�ះវិញ្ញាាណ៍

បា� ប�ផ្ដុស យាាង ខ្លាា� ង��វ ��យយេ�ច�៍ ទា�ងយេ�ះ ដំ�់ ក្រ��ឹង ខំ��   ។   

យេហឹើ� ខំ�� បា� ដំឹង ថា ខំ�� ខែតងខែត បា� �ត់ យេដំើរិ យេ�ង ជា�� យេដំើមិីី ប�យេ�ញ

យេសច�ែី ក្រត�វ�រិ មិួ�—�ន�ង �រិណ៍ី រិបស់ ខំ�� យេសច�ូី ក្រត�វ�រិ យេនាះ �� យេដំើមិីី

យេរិៀប�រិ ក្រគា�់ខែត យេដំើមិីី មិិ� ឲ្យយ ខំ�� យេ� ឯយេ� យេទ្ធៀត   ។

  �រិណ៍៍ យេ�ះ �ិតជា មិិ� ខែមិ� ជា រិយេបៀប មិួ� ខែដំ� �ឹង ដំឹ�នា� យេ���់

នៃដំ�� អូស់��ី ដំ៏ យេ�រិយេ�ញ យេដោ� �ូី ក្រសឡាញ់ យេនាះ យេទ្ធ   ។ តាមិរិ�ៈ

យេក្របដំ ក្រ�ះអូមាាស់ បា� បយេក្រងៀ� ខំ�� យេដោ� ទ្ធ�់ភួ�់ ថា ខែផ្ដ��រិ រិបស់ ក្រទ្ធង់ សក្រមាប់ បុក្រតា បុក្រតី ក្រទ្ធង់ មិិ�ខែមិ�

សក្រមាប់ ឲ្យយ �ួ�យេ� យេរិៀប�រិ យេដោ� ខែផ្ដអ� យេ�ើ យេសច�ូី ក្រត�វ�រិ ឬ សមាាធ្ង វបីធ្ងមិ៌ �ិង �រិភ័�ខ្លាាច យេនាះ យេទ្ធ   ។ 

អា�ហឹ៍�ិ�ហឹ៍ �� ខែផ្ដអ�យេ�ើ យេសច�ូី ក្រសឡាញ់ ដំ�ច ក្រ�ះក្រ�ីសទ   ។ បនាាប់ មិ� ក្រទ្ធង់ បា� បយេក្រងៀ� ខំ�� ថា សាា�ភា�

យេ��ីវ រិបស់ ខំ�� អាច ប�ែ បយេក្រងៀ� ខំ�� ឲ្យយ រិស់ យេ��ន�ង ជុំីវិត យេហឹើ� ខែសវ�រិ� អា�ហឹ៍�ិ�ហឹ៍ យេដោ� ខែផ្ដអ�យេ�ើ

យេសច�ូី ក្រសឡាញ់ ដំ៏ បរិិសុទ្ធធ មិិ�ខែមិ� យេដោ� ភា�ងា�ក្រសួ� យេនាះយេទ្ធ   ។ ខែសវងរិ� អា�ហឹ៍�ិ�ហឹ៍ យេដោ�

យេហឹតុផ្ដ� ក្រតឹមិក្រត�វ   ។

  តាមិរិ�ៈ បទ្ធ�ិយេសាធ្ង�៍ យេ�ះ ខំ�� បា� យេរិៀ� យេសច�ូី �ិត បីយាាង ខែដំ� ខំ�� �ិត ដំ�់ យេ�� � ខែដំ� ខំ�� មា�

អារិមិមណ៍៍ បា�់ ទ្ធឹ�ចិតែ អូ��ី �រិ�ត់ ជា ��   ៖

   ១.   តឹនៃម្មួ របស់់ អំុក្តិ ម្មិន អាប្រាស់័យ នៅៅនៅលីើ សាានភាពី នៅរៀបការ ឬ នៅ� លីីវ របស់់ អំុក្តិ នៅនាះ នៅទឹ   ។  យេអូសា�

បា� បយេក្រងៀ� ថា «   ���ិត [   រិបស់ ក្រទ្ធង់   ] មិិ� ខែមិ� ដំ�ច ជា ���ិត [   រិបស់ យេ�ើង   ] យេទ្ធ   » (    យេអូសា� 

៥៥:៨    )   ។ ខំ�� បា� �ិត ថា �រិយេ��ីវ �� ជា �រិ�ួ�ះ បញ្ញាា�ង �ី �រិខវះ តនៃមិួ រិបស់ ខំ��   ។ យេទាះ ជា យាាង

� ក្រ�ះ បា� ជុំួ� ខំ�� ឲ្យយ យេ�ើញ ថា �រិយេ� �ីវ �� ជា �រិយេរិៀបច� ខំ�� សក្រមាប់ អា�ហឹ៍�ិ�ហឹ៍ មិួ� ខែដំ�

��់ខែត ក្របយេសើរិ ជាង ខែដំ� ខំ�� អាច មា� ក្របសិ� យេបើ ខំ�� យេរិៀប�រិ យេ�តាមិ យេ��យេវ� រិបស់ ខំ�� យេនាះ   ។ វា

មិិ� មា� អូវី ទា�់ទ្ធង �ឹង តនៃមិួ រិបស់ ខំ�� យេនាះ យេទ្ធ   ។

   ២.   ការនៅរៀបចិំ ក្តិមាាតឹ់ នៅចាលី នូវ ការអំនទះសា និង ការប្រាពីួយ ចិិតឹត   ។  ក្រ�ះអូមាាស់ ក្របាប់ យេ�ើង ថា 

«   យេបើសិ� ជា [   យេ�ើង   ] បា� ក្របុងយេក្របៀប ទ្ធុ�ជា យេក្រសច យេនាះ [   យេ�ើង   ] �ឹង មិិ� ក្រត�វ ខ្លាាច យេឡេើ�   » 

(    យេគា��ទ្ធធិ �ិង យេសច�ូី សញ្ញាា ៣៨:៣០    )   ។ �រិខែសវងរិ� យេហឹើ� បនាាប់ មិ� យេធ្ងវើតាមិ ក្រ�ះរ៉ាជុំ

��ទៈ រិបស់ ក្រ�ះ បា� ជុំួ� ខំ�� ឲ្យយ ទ្ធមាា�់ យេចាំ� �រិភ័�ខ្លាាច �ិង �រិធ្ងុញ �ប់ �ី មិុ� មិ� ទា�់ទ្ធង �ឹង

សាា�ភា� អា�ហឹ៍�ិ�ហឹ៍ រិបស់ ខំ��   ។ វា �៏បា� ជុំួ� ខំ�� ឲ្យយ យេផ្លាាត យេ�ើ �រិយេរិៀបច� ខួ��ឯង សក្រមាប់ អូវី �៏

យេដោ� ខែដំ� �ឹង ច�� មិ� តាមិ ផ្ដួ�វ រិបស់ ខំ�� យេ�យេ�� អូនា�ត ផ្ដងខែដំរិ   ។

   3.   មាន អំំណ៍រ នៅ�ក្តិុ�ង ការនៅ�លីីវ   ។  �រិយេ� �ីវ បា� ផ្ដូ�់ �រិ ដំ�់ ខំ�� ជាមិួ� �ឹង ឱ�ស �ន�ង �រិយេធ្ងវើ

ដំ�យេណ៍ើរិ ដំ៏ រិំយេភើប �រិអូភិវឌីឍ �រិងារិ �ិង មិយេធ្ងាបា� យេដំើមិីី បយេក្រមិើ យេ��ន�ង សាសនាចក្រ�   ។ ខណ៍ៈ

ខែដំ� ខំ�� យេ�ខែត មា� ប�ណ៍ង ក្របាថាំ យាាង ក្រជា�យេក្រ� យេដំើមិីី យេរិៀប�រិ យេហឹើ� មា� ���យេ� ក្រ�ះ បា� ជុំួ�

ខំ�� ឲ្យយ យេ�ញ ចិតែ �ី អូវីៗ ជា យេក្រចើ� ខែដំ� ក្រត�វ យេធ្ងវើ យេ��ន�ង ��រិ រិបស់ ក្រទ្ធង់ ឥឡេ�វ យេ�ះ �វីយេបើ ខំ�� មា� នៃដំ�� យេ� ខែ�ីរិ

ខំ�� ឬ អូត់ �៏ យេដោ�   ។

    ខំ�� យេ�ខែត មិិ� ទា�់ យេរិៀប�រិ   ! ភរិិយា រិបស់ ខំ�� មិិ�ទា�់ យេចញ មិ� យេទ្ធ យេទាះជា យេ� យេ�� យេ�ះ ខំ�� បា� ផ្លាាស់បូ�រិ

ទ្ធសស�ៈ រិបស់ ខំ�� អូ��ី �រិ�ត់ ជុំួប ជា �� �ិង អា�ហឹ៍�ិ�ហឹ៍ យេហឹើ� ខំ�� ដំឹង ថា យេ��ខួះ ខំ�� �ឹង យេ�ខែត មា�

ភា�តា�តឹង ជាមិួ� �ឹង �រិ�ត់ ជុំួប ជា �� យេ� យេ�� អូនា�ត   ។ បុុខែ�ែ �រិភ័�ខ្លាាច �ិង �រិ�ប់ បារិមិភ

ជាយេក្រចើ� អូ��ី សាា�ភា� អា�ហឹ៍�ិ�ហឹ៍ រិបស់ ខំ�� បា� បាត់ អូស់យេ� យេហឹើ�   ។ យេហឹើ� ឥឡេ�វ យេ�ះ ខំ�� ដំឹង ថា វា

មិិ� �វី យេទ្ធ យេដំើមិីី យេ��ីវ ខណ៍ៈខែដំ� ក្រ�ះអូមាាស់ �ិង ខំ�� យេធ្ងវើ�រិ រិួមិគាំ យេដំើមិីី ប�យេ�ញ �រិស�ា �ិង �រិជុំ័�

ដំ៏អូស់��ី ទា�ងឡា� ខែដំ� ក្រទ្ធង់ បា� យេធ្ងវើ សក្រមាប់ ខំ��—ទា�ង យេ��ន�ង ជុំីវិត រិខែមិង សាាប់ យេ�ះ �ិង យេ��ន�ង

ភា�អូស់��ី ជា�ិចច   ។  ◼ 

លេនីដូុនី ហរស្ទូ ៍ជា អិំក់ធ្វើ�ើ� ដែែនការ ទីគ្រិក់រុង ធ្វើ�ធ្វើលី� �ិភ្នំ�ធ្វើោក់ ដែ�លី  ចូូលីចូិតីត 

ការសរធ្វើសរ �ី អិើី ដែ�លី លី្អ ធ្វើសៀវធ្វើៅ �៏ អិស្មាចារយ និង ដែសើងយលី់ �ី �ិភ្នំ�ធ្វើោក់ ។ អិំក់ អាចូ 

រក់ធ្វើ��ញ គាតី់ ធ្វើ�ឯ បណាណាលី័យ ក់ំនុង តីំបន់ របស់ គាតី់ ដែគ្រិសក់ធ្វើហាោរ គាំគ្រិទ �លី់ គ្រិក់រុមួ របស់ 

គាតី់ ធ្វើ� ទីោន វាយ ក់ូន បាលី់ ធ្វើបស្បលី ឬ ធ្វើ� តាមួ ែ្លូវ ជិះនបទ រក់ធ្វើមួ�លី ក់ដែន្ង ស្មាអាតីៗ 

ដែ�លី គាាននរណា ម្ដាាក់់ បាន �ិតី ថា នឹង ធ្វើមួ�លី ។



 �ើ��ើ�អា វី  (   ខ្លាង យេ�វង   ) អា�ុ ១៨ ឆ្នាំំ�

  អំី�ទឹូអានៅលី វ ី (   ខ្លាង សាា�   ) អា�ុ ១៦ ឆ្នាំំ� ទ្ធីក្រ�ុងសាវាុ�ី 

ក្របយេទ្ធស សាមិ័រិ

  ក្រ�ប់គាំ ជុំួ� យេ��ន�ង ក្រ�ួសារិ យេ�ើង   ។

  �ើ��ើ�អា   ៖  ក្រ�ួសារិ យេ�ើង យេជុំឿ យេ�ើ �រិយេធ្ងវើ�រិ ជាមិួ� គាំ   ។ បអ�� ក្របុស ខំ�� 

អូូ�ទ្ធ�អាយេ� �ិង ខំ�� ក្របមិ�� ឧស សក្រមាប់ ដំុត ចមិអិ� មិូ�ប   ។ យេ�ើង �៏ ជុំួ� យេធ្ងវើ

មិូ�ប ��់ ផ្ដងខែដំរិ   ។ ខំ�� ចាំ� បា� យេ��មិួ� �� ខែដំ� ក្រ�ួសារិ យេ�ើង �ុ� មា�

ក្របា�់ ក្រ�ប់ក្រគា�់ យេដំើមិីី បង់ នៃ�ួ ទ្ធឹ� ដំ៏ នៃ�ួ យេ�ើង ទា�ងអូស់ គាំ បា� យេធ្ងវើ ខែផ្ដន� រិបស់

យេ�ើង យេដំើមិីី ជុំួ�   ។ បងក្រសី ខំ�� បា� ��់ សាច់ អា�ង   ។ អូូ�ទ្ធ�អាយេ� �ិង ខំ��

បា� ក្របមិ�� ដំ�ង �ិង មិូ�ប យេផ្ដសងៗ យេទ្ធៀត យេហឹើ� បា� ជុំួ� ��់ មិូ�ប យេដំើមិីី បា�

�ុ�   ។ យេដោ� �រិយេធ្ងវើ�រិ យាាង ខ្លាា�ង ជា ក្រ�ុមិក្រ�ួសារិ យេហឹើ� ទ្ធុ� ចិតែ យេ�ើ ក្រ�ះ 

យេនាះ យេ�ើង អាច មា� �ទ្ធធភា� បង់ នៃ�ួ ទ្ធឹ� យេហឹើ� បា� ទ្ធឹ� យេក្របើ វិញ   ។

  អំី�ទឹូអានៅលី   ៖  ក្រ�ះ ជុំួ� ខំ�� ��វ អូវីៗ ក្រ�ប់ យាាង យេ��ន�ង ជុំីវិត ខំ��   ។ ក្រទ្ធង់ ក្របទា�

�មាា�ង ដំ�់ ខំ�� យេហឹើ� ក្របទា��រិ ដំ�់ ខំ�� រ៉ា�់ នៃ�ៃ   ។ ខំ�� ច��ចិតែ រិស់យេ� �ន�ង

ក្របយេទ្ធស សាមិ័រិ   ។ វា មា� ភា�សុខសា�ែ �ស់ យេ� ទ្ធីយេ�ះ   ។ �ូី សុបិ�

ដំ៏ ធ្ង� ប�ផ្ដុត រិបស់ ខំ�� �� យេដំើមិីី យេ� បយេក្រមិើ យេបស��មិម យេ�ញ យេមាាង   ! ខំ�� ចង់ ថាា�

យេ��យេវ� �ីរិ ឆ្នាំំ� រិបស់ ខំ�� ដំ�់ ក្រ�ះ   ។
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យុវ៉ុវ៉ុ័យ

   ៥២   ការទឹទឹួលី �ន ទឹីបនាាលី់ ម្មួយ នៅ� ជួុំវិញ
ពីិភពីនៅ�ក្តិ

   យេដោ� វិ�មិ័រិ អាមាាយា មិ�ណ៍ូហឹស៍

    ៥៤   ខ្ញុំួប នៅលីើក្តិ ទឹី ១៥០ នៃន អំងូការ យុវនារី

   យេដោ� សុិយេសទើរិ បូ��ី យេអូច ខ័រិឌីុ�

    ៥៨   ប្រាក្តិុម្ម យុវនារី   ៖ ប្រា�រពីើ ខ្ញុំួប ១៥០ ឆំំ្នាំ

   យេដោ� អាមាា�ដោ ដោ�់

    ៦២   ស់ំណ៍ួរ និង ចិនៅម្មួើយ   ៖ 
  ការធាាក្តិ់ ទឹឹក្តិចិិតឹត ការប្រាបកាន់
ពីូជួសាស់ន៍

   ៦៤   ពាក្តិយ ចិុង នៅប្រាកាយ   ៖ 
  ការបនៅប្រាម្មើ រួម្ម �ំ ជាម្មួយ នឹង អំំ�ចិ
បពីើជួិតឹភាពី

   យេដោ� ក្របធ្លា� អូិមិ រិ័សុ� បាឡេ�ដំ

  

នៅ�ក្តិុ�ង វគូ នៅនះ
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៥២ �ីអាហឹ��

      នៅ�យ វិលីម្ម័រ អាមាាយ៉ា ម្មូណ៍ូ�ស៍

      ខំ្ញុំ�� បា� យេ�ើត យេ� ក្របយេទ្ធស យេអូសាាញ យេហឹើ� បា� រិស់យេ� ទ្ធីយេនាះ អូស់ ក្របា�បី ឆ្នាំំ�   ។ 

យេ�ើង មិិ� បា� យេ� ក្រ�ះវិហារិ យេក្រចើ� យេទ្ធ ដំ�យេចនះ ខំ�� �ុ� បា� ទ្ធទ្ធួ� បុណ៍យ ក្រជុំមិុជុំ ទ្ធឹ�

យេ�� ខំ�� អា�ុ ក្របា�បី ឆ្នាំំ� យេនាះ យេទ្ធ បុុខែ�ែ ខំ�� �ិត ជា ចង់ ក្រជុំមិុជុំ ទ្ធឹ�   ។ នៃ�ៃ មិួ� ខំ�� បា�

សួរិ ឪ�ុ� មាា� ខំ�� ថា យេហឹតុ អូវី យេ�ើង មិិ� យេ� ក្រ�ះវិហារិ យេទ្ធៀត �ិង យេហឹតុអូវី ខំ�� មិិ� ទ្ធទ្ធួ�

បុណ៍យ ក្រជុំមិុជុំ ទ្ធឹ�   ។

  ��ខែដំ� ខំ�� បា� ��យ�់ �ួ�គាត់ �ី ប�ណ៍ង ក្របាថាំ រិបស់ ខំ�� យេដំើមិីី ទ្ធទ្ធួ�

បុណ៍យ ក្រជុំមិុជុំ ទ្ធឹ� វា បា� យេធ្ងវើ ឲ្យយ �ួ�គាត់ រិំជុំួ� ចិតែ យេហឹើ� យេ�ើង បា� ចាំប់យេផ្ដូើមិ

យេ� ក្រ�ះវិហារិ មិូង យេទ្ធៀត   ។ វា មា� អារិមិមណ៍៍ �អ   ។ មាា�់ រិបស់ ខំ�� ជា ��រិ� ដំ៏ �អ 

យេហឹើ� ជា អូន� ប�ផ្ដុស ���ិត ខំ��   ។ គាត់ មា� ទ្ធីបនាា�់ ដំ៏ រិឹងមា� មិួ� យេហឹើ� អា�

ក្រ�ះ�មិីីរិ ជា ញឹ�ញាប់   ។

  យេក្រ��មិ� យេ�ើង បា� បូ�រិ យេ� យេ� ក្របយេទ្ធស យេវូយេណ៍សូុ�យេអូឡា ជា ក្របយេទ្ធស

រិបស់ បាា ខំ��   ។ យេ�ើង បា� រិស់យេ� ទ្ធីយេនាះ �ីរិ ឆ្នាំំ� យេហឹើ� យេដោ�សារិ ខែត �រិ��បា�

ខែផ្ដន� យេសដំឋ�ិចច យេ�ើង បា� ក្របឈមិ �ឹង ឧបស�ែ ជា យេក្រចើ�   ។ បុុខែ�ែ មា� យេរិឿងរ៉ាុវ

�អៗ ផ្ដងខែដំរិ   ។ ខំ�� ច��ចិតែ មិូ�ប យេហឹើ� ខំ�� មា� ក្រ�ួសារិ យេ� ទ្ធីយេនាះ ខែដំ� អូ�ទះសា

ចង់ ជុំួប ខំ��   ។ �ួ�គាត់ ជា មិ�ុសស ដំ៏ រ៉ាបសា យេហឹើ� យេ�ើង បា� យេ� ក្រ�ះវិហារិ ជាមិួ�

គាំ យេហឹើ� បា� ទ្ធទ្ធួ� អារិមិមណ៍៍ �ី ក្រ�ះវិញ្ញាាណ៍   ។

  យេទាះបី ជា យេ�ើង បា� យេ� ក្រ�ះវិហារិ យេហឹើ� ខំ�� អាច ទ្ធទ្ធួ� អារិមិមណ៍៍ �ី ក្រ�ះវិញ្ញាាណ៍ 

ខំ�� បា� ដំឹង ថា ក្រ�ួសារិ ខំ��  �ិង ខំ�� យេ� ខវះ អូវី មិួ�   ។ ខំ�� �ិត ជា មា� អារិមិមណ៍៍ ថា យេ�ើង

ក្រត�វ ផ្ដារិភាាប់ ជា ក្រ�ុមិក្រ�ួសារិ អូស់��ី ជា�ិចច   ។ យេ� ក្រ�ឹ� នៃ�ៃ អាទ្ធិតយ មិួ� បូ�សស�

បា� អូយេញ្ជូូើញ អូន� ក្រ�ប់ គាំ យេ��ន�ងក្រ�ុមិ ជុំ��ុ� ឲ្យយ អា� ក្រ�ះ�មិីីរិមិរិមិ� មិុ� ដោច់ ឆ្នាំំ�   ។ ខំ��

បា� ដំឹង ថា �រិណ៍៍ យេ�ះ �ឹង ជុំួ� ឪ�ុ� មាា� ខំ�� �ិង ខំ�� រិស់យេ� តាមិ ដំ�ណ៍ឹង�អ ��់ខែត

យេ�ញយេ�ញ   ។ ប�ែិច មិូងៗ ��ខែដំ� យេ�ើង អា� ក្រ�ះ�មិីីរិ មិរិមិ� ក្រ�ះអូងែ សយេហ្វ្រីងាាះ

 ការទទួល បាន ទីបន្ទាាល់ មួួយ   
នៅ� ជុំំ�វិិញ ពិិភពិនៅ�ក

រិចនា រិ�បភា� យេដោ� ផ្ដ��ី� យេយេហឹែសុ�
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បា� ចាំប់យេផ្ដូើមិ ក្របទា� ដំ�់ យេ�ើង ��វ �រិយេចះដំឹង �ិង �រិជុំ័� បខែ�ិមិ យេទ្ធៀត យេហឹើ� យេ�ើង

បា� ប�ែ អា� ក្រ�ះ�មិីីរិ ជា យេទ្ធៀងទាត់   ។

  មិិ� ��រិ បុុនាះ� ខំ�� បា� ទ្ធទ្ធួ� បុណ៍យ ក្រជុំមិុជុំ ទ្ធឹ�   ។ ខំ�� �ិត ជា អាច ទ្ធទ្ធួ� អារិមិមណ៍៍ �ី

ក្រ�ះវិញ្ញាាណ៍ យេ��ន�ង ជុំីវិត ខំ�� យេហឹើ� ឪ�ុ� មាា� ខំ�� �៏ បា� ទ្ធទ្ធួ� ផ្ដងខែដំរិ   ។ ទ្ធីបនាា�់

រិបស់ ខំ�� ចាំប់យេផ្ដូើមិ ��ត�ស់ បខែ�ិមិ យេទ្ធៀត   ។ យេ�ើង បា� បូ�រិ មិ� យេ� រិដំឋ ហឹួ�រិីដោ ស.រិ.អា. 

យេហឹើ� យេ�ើង ក្រត�វខែត យេធ្ងវើ �រិផ្លាាស់បូ�រិ �ិង �រិ�ះបង់ ជា យេក្រចើ� មិូងយេទ្ធៀត �� ដំ�ច ជា យេ��

យេ�ើង បា� ចាំ�យេចញ �ី ក្របយេទ្ធស យេអូសាាញ អូញ្ជូចឹង   ។ បុុខែ�ែ ទ្ធីបនាា�់ រិបស់ យេ�ើង

��ត�ស់ ��់ខែត រិឹងមា� យេឡេើងៗ   ។ យេ�ើង បា�យេ� ក្រ�ះវិហារិ ជាយេរិៀងរ៉ា�់ សបាាហឹ៍ 

យេហឹើ� ប�ែ អា� ក្រ�ះ�មិីីរិ   ។

  បនាាប់ �ី �ិចច ក្របឹងខែក្របង ជាយេក្រចើ� �ិង �រិអា� ក្រ�ះ�មិីីរិ ជា យេក្រចើ� អូធ្ងិសាា� 

�ិង យេក្រជុំើសយេរិើស ក្រត�វ យេ�ើង ចង់ ផ្ដារិភាាប់ ជា ក្រ�ួសារិ ដំ៏ អូស់��ី ជា�ិចច មិួ�   ។ 

យេ�ើង បា� �ិយា� ជាមិួ� បូ�សស� យេ�ើង យេហឹើ� យេទាះបី ជា វា ក្រត�វ�រិ យេ�� យេវ�

យាាងយេក្រចើ��ែី នៃ�ៃ យេនាះ បា� មិ� ដំ�់   ។ យេ�ើង មា� ចិតែ រិំយេភើប �ស់ �ន�ង �រិច��

យេ��ន�ង ក្រ�ះវិហារិ បរិិសុទ្ធធ   ។

  ខំ�� បា� យេធ្ងវើ បុណ៍យ ក្រជុំមិុជុំ ទ្ធឹ� យេ�� ខំ�� រិង់ចាំ� ឪ�ុ� មាា� ខំ�� បញ្ជូចប់ �ិចច�រិ ក្រ�ះវិហារិ

បរិិសុទ្ធធ សក្រមាប់ ខួ�� �ួ�គាត់   ។ ខំ�� បា� មា� អារិមិមណ៍៍ ដំ�ច ជា ខំ�� បា� ទ្ធទ្ធួ� បុណ៍យ

ក្រជុំមិុជុំ ទ្ធឹ� មិូង យេទ្ធៀត អូញ្ជូចឹង   ។ ខំ�� �ិត ជា សបា� ចិតែ �ស់ ខែដំ� ខំ�� អាច ជុំួ� ដំ�់

មិ�ុសស ខែដំ� យេ� មាាង យេទ្ធៀត នៃ� វា�ង��   ។ ឥឡេ�វ យេ�ះ ក្រ�ួសារិ ខំ�� �ិង ខំ�� យេ� ក្រ�ះវិហារិ

បរិិសុទ្ធធ ជា យេរិៀងរ៉ា�់ សបាាហឹ៍   ។ ខំ�� យេធ្ងវើ បុណ៍យ ក្រជុំមិុជុំ ទ្ធឹ� ជា យេទ្ធៀងទាត់ យេក្រ�ះ ខំ�� ច��ចិតែ

ជុំួ� យេ� �ខែ�ួង យេនាះ   ។ ខំ�� សបា� ចិតែ ខ្លាា�ង �ស់ ខែដំ� ខំ�� បា� ផ្ដារិភាាប់ យេ��ន�ង

ក្រ�ះវិហារិ បរិិសុទ្ធធ �ឹង ឪ�ុ� មាា� ខំ�� អូស់��ី ជា�ិចច យេហឹើ� មា� ឱ�ស រិស់យេ�

ជាមិួ� �ួ�គាត់ ជាយេរិៀង រិហឹ�ត   ។  ◼ 

   អ្ននកំ និពនធ រ្់ យើ� រដូឋ �ូថាហ៍៍ ្.រ.អា.

យើនះ គឺឺ ជា យើរឿង អ្នំពី រយើបៀប ដែដូល ខ្ញុំំ�ំ បាន ចូូល   សា្នាចូសកំ  

យើហ៍ើ� សគឺួសារ ខ្ញុំំ�ំ បាន កាា� ជា អ្ននកំ ្ កំមម យើ�កំន�ង ដូំណឹង លអ  ។
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ប្រិពិ�វរបិតាសូួគូ៌ ម៉ាន កិ�ចការ ដ៏ អ�ារយ

មួយុ សូប្រិម៉ាប់ ក��យុៗ សោធែើ សោ�កន�ង

ការសោរៀប�� សូប្រិម៉ាប់ ការយាងមក

ជាសោល្បើក ទី ពិីរ របសូ់ ប្រិពិ�អងែ សូសោ�ងាះ�   ។
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 នៅ�យ ស់ិនៅស់ទើរ បីូនី នៅអំចិ ខ្ញុំ័រឌីុន

  ក្របធ្លា� �ុវនារិី ទ្ធ�យេ� 

 ខ្ញុំួប លើ�ើក ទីី  
១៥០   

នៃន អំងូការ យុវនារី

         កា�ខែដំ� ខំ�� �ិត អូ��ី �រិណ៍៍ អូសាារិយ ទា�ងឡា� ខែដំ�

ក្រ�ះវរិបិតាសួ�៌ បា� យេធ្ងវើ សក្រមាប់ បុក្រតាបុក្រតី ក្រទ្ធង់ 

ដំួងចិតែ ខំ�� បា� យេ�រិយេ�ញ យេ�យេដោ� ភា�អូសាារិយ 

�ិង �រិដំឹង�ុណ៍ ទា�ងក្រសុង ច�យេ�ះ �ូីក្រសឡាញ់ ដំ៏ យេក្រចើ� យេ�ើស�ុប

ខែដំ� ក្រ�ះអូមាាស់ មា� ច�យេ�ះ បុក្រតី ក្រទ្ធង់   ។ ក្រទ្ធង់ ក្រសឡាញ់ �ម��ៗ   !

  យេហឹើ� យេដោ�សារិ ខែត ក្រទ្ធង់ ក្រសឡាញ់ �ម��ៗ ១៥០ ឆ្នាំំ� ��ួងមិ�

យេ�ះ ក្រទ្ធង់ បា� ប�ផ្ដុស ���ិត ដំ�់ ថាំ�់ ដំឹ�នា� សាសនាចក្រ� ឲ្យយ បយេងកើត

អូងែ�រិ �ុវនារិី យេដំើមិីី ជុំួ� �ម��ៗ �ា� ជា មិ�ុសស ខែដំ� ក្រ�ះ ចង់ ឲ្យយ

�ម�� ខែក្រប�ា�   ។ �ា�រិី ក្រ�ិ�ហា� �ុង់ (   ១៨០១–៧៧   ) បា�

យេ�ើ� ទ្ធឹ�ចិតែ យេ�ើង ឲ្យយ �ក្រងឹង ទ្ធីបនាា�់ រិបស់ យេ�ើង យេដោ� �រិរិស់យេ�

តាមិ ដំ�ណ៍ឹង�អ   ៖ «   មា� តក្រមិ�វ�រិ មិួ� សក្រមាប់ បុក្រតី វ័� យេ�មង នៃ�

វងសអូូ�ក្រសាខែអូ� យេដំើមិីី ទ្ធទ្ធួ� បា� ទ្ធីបនាា�់ ដំ៏ រិស់ រិយេវើ� មិួ� អូ��ី

យេសច�ូី �ិត   ។  .   .   .  ខំ�� មា� ប�ណ៍ង ចង់ ឲ្យយ យេ�មងក្រសី រិបស់ យេ�ើង

ទ្ធទ្ធួ� បា� ��វ ច�យេណ៍ះដំឹង មិួ� អូ��ី ដំ�ណ៍ឹង�អ យេដោ� ខួ�� �ួ�យេ�

ផ្លាា�់   »   ។ ១  យេ�� �៏ បា� មា� ក្របសាស�៍ ផ្ដងខែដំរិ ថា «   ទ្ធីបនាា�់

បខែ�ិមិ យេទ្ធៀត ក្រត�វបា� ទ្ធទ្ធួ� យេដោ� បាត យេជុំើង ជាជាង យេដោ� �រិ�ត់

ជុំងែង់   »   ។ ២ 

  អូងែ�រិ �ុវនារិី បា� យេធ្ងវើ �រិសក្រមិប សក្រមិួ� អូស់ រិ�ៈយេ��

ជា យេក្រចើ� ឆ្នាំំ� យេ�ះ យេដំើមិីី ប�យេ�ញ តាមិ តក្រមិ�វ�រិ នៃ� ក្រគា យេនាះ   ។ បុុខែ�ែ

យេទាះបី ជា �មិមវិធ្ងី រិបស់ វា ក្រត�វបា� សក្រមិប សក្រមិួ� �៏ ទ្ធិសយេ� រិបស់

វា សក្រមាប់ �ុវនារិី �ុ� បា� ផ្លាាស់ បូ�រិ យេឡេើ�—�� យេដំើមិីី ជុំួ� �ម��ៗ ឲ្យយ

ទ្ធទ្ធួ� បា� ទ្ធីបនាា�់ ដំ៏ រិស់រិយេវើ� មិួ� យេហឹើ� ឈា� យេឆ្នាំាះ យេ�មិុខ យេ�

ផ្ដួ�វ នៃ� យេសច�ូី សញ្ញាា ជាមិួ� �ឹង យេសច�ូី ជុំ�យេ�ឿ   ។ ��ខែដំ� �ម��ៗ

យេរិៀ� សាា�់ ថា ខួ��ឯង ជា �រិ� យេហឹើ� ក្របក្រ�ឹតែ យេ��ន�ង យេសច�ូី

ជុំ�យេ�ឿ យេនាះ �ម��ៗ �ឹង ទ្ធទ្ធួ� �រិជុំ័� ខែដំ� ក្រ�ះវរិបិតាសួ�៌ មា� �ន�ង

ឃ្លាំា�ង សក្រមាប់ �ម��ៗ   ។

   ថ្នាាក់់ ទាំំងឡាយ នៃន ក្រុក់ុមួ  យុវន្ទារី អំំឡុុង ពេ�ល ជា 
 ពេក្រុ�ើន ឆ្នាំាំ មួក់ ពេនះ

   យេ�� ថាំ�់�ុវនារិី យេទ្ធើប ខែត ចាំប់ យេផ្ដូើមិ វា ក្រត�វបា� យេ� ថា 

«   សមា�មិ�៍ �ត់ ប�ិ�   » យេដោ� មា� យេគា�យេ� យេដំើមិីី «   យេធ្ងវើ ឲ្យយ

ក្របយេសើរិ យេឡេើង យេ��ន�ង ក្រ�ប់ អូវីៗ ខែដំ� �អ �ិង ក្រសស់ សាាត   »   ។ មិ�

ទ្ធ�់ �ឹង យេដំើមិ ទ្ធសវតសរិ៍ ឆ្នាំំ� ១៩០០ វា បា� �ា� ជា សមា�មិ�៍

ខែ��មិអ យេ�វិញ យេ�មិ� សក្រមាប់ ក្រសែី វ័� យេ�មង យេហឹើ� មិិ� ��រិ បុុនាះ�

ថាំ�់ ទា�ងឡា� បា� បញ្ជូច�� �ុវនារិី ខែដំ� មា� អា�ុ ១២ ដំ�់ 

២៤ ឆ្នាំំ�   ។ យេឈាះះ នៃ� ថាំ�់ ទា�ងឡា� បា� ផ្លាាស់បូ�រិ �ន�ង រិ�ៈយេ��

��ួង មិ� យេ�ះ រិួមិមា� នារិី យេបាះ ជុំ�រិុំ យេភួើង បូ�នៃហឹ ហាាយេដំៀ� �ិង

�ួី��័រិ   ។ ��ខែដំ� សាសនាចក្រ� បា� ��ត�ស់ យេហឹើ� �ុវនារិី

បា� ជុំួបជុំុ� យេ� ក្របយេទ្ធស �ិង ភាសា យេផ្ដសងៗ �ួ�យេ� បា� យេធ្ងវើ អូស់�ី

សមិតិភា� យេដំើមិីី សក្រមិប សក្រមិួ� ឧទាហឹរិណ៍៍ យេឈាះះ ដំ�ចជា   រិ�ប
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នៃមិុយេមិុត �ា� យេ�ជា «   Rosenmädchen    »  

(   នារិី  ផ្លាា ���ប   ) ជា ភាសា អា�ួ�មិុង់   ។

  ស�វនៃ�ៃ យេ�ះ យេដោ� មា� �ុវនារិី យេ� យេសទើរិខែត ក្រ�ប់

ក្របយេទ្ធស យេនាះ ថាំ�់ ទា�ងឡា� ក្រត�វបា� យេរិៀបច� យេឡេើង

យេយាងយេ� តាមិ តក្រមិ�វ�រិ រិបស់ វួដំ ឬ សាខ្លា �ីមិួ�ៗ 

យេហឹើ� ទា�ងអូស់ យេនាះ ក្រត�វបា� សាា�់ ជា យេឈាះះ រិួមិ មិួ�

ថា �ុវនារិី   ។

   តក្រមិ�វ�រិ សក្រមាប់ �មិមវិធ្ងី �ុវនារិី �៏ បា� ផ្លាាស់បូ�រិ

អូស់ ជាយេក្រចើ� ឆ្នាំំ� មិ�យេ�ះ ផ្ដងខែដំរិ   ។ យេ�ះ ជា �រិផ្លាាស់បូ�រិ

មិួ� ច��ួ�   ។

                               ក់មួមវិធីី ក់ុមារ និង យុវវ័យ

  ��ខែដំ� �ម��ៗ យេមិើ� យេ�យេ�ើ តក្រមិ�វ�រិ 

ទា�ងយេ�ះ តាមិរិ�ៈ ខែភន� ខ្លាង វិញ្ញាាណ៍ យេនាះ �ម��ៗ 

�ឹង �ត់សមាា�់ យេ�ើញ ថា វា មា� ��វ ���ិត ទ្ធ�យេ� មិួ�   ។ 

អូតីត�� �ិង បចច�បី�ន មិ� ជាមិួ� គាំ រិួមិគាំ ជុំួ�

ដំ�់ �ុវនារិី ឲ្យយ ខិត មិ� ��់ខែត ជុំិត ក្រ�ះយេ�សូ�វក្រ�ីសទ 

យេហឹើ� អូភិវឌីឍ ខ្លាង វិញ្ញាាណ៍ ខ្លាងបញ្ញាា ខ្លាង សងែមិ 

�ិង ខ្លាង រ៉ាង��   ។

  យេ��ន�ង ឆ្នាំំ� ២០១៩ �មិមវិធ្ងី អូភិវឌីឍ ផ្លាា�់ខួ�� 

�មី មិួ� ក្រត�វបា� ខែណ៍នា� យេដំើមិីី អូយេញ្ជូូើញ �ម��ៗ 

ឲ្យយ មា� ទា�ង ភា� ខួ�� ទ្ធី�ឹង ខួ�� �ិង ទ្ធី�ឹង ក្រ�ះអូងែ 

សយេហ្វ្រីងាាះ   ។ �ម��ៗ ក្រត�វបា� អូយេញ្ជូូើញ ឲ្យយ ខែសវងរិ� 

ក្រ�ះវិញ្ញាាណ៍ បរិិសុទ្ធធ យេហឹើ� ដោ�់ យេគា�យេ� ខួ��ឯង 

ផ្លាា�់ ��ខែដំ� �ម��ៗ �ុះ�រិ យេដំើមិីី ខែក្រប 

�ា� ��់ ខែត ដំ�ច ក្រ�ះអូងែ សយេហ្វ្រីងាាះ រិបស់ យេ�ើង 

ក្រ�ះយេ�សូ�វក្រ�ីសទ   ។ ខំ�� ច��ចិតែ �រិទ្ធុ�ចិតែ ខែដំ�

�មិមវិធ្ងី យេ�ះ បងាាញ យេ��ន�ង ខួ�� �ម��ៗ ជា  �ុវនារិី នៃ�

សាសនាចក្រ� នៃ� ក្រ�ះយេ�សូ�វក្រ�ីសទ នៃ� �ួ� បរិិសុទ្ធធ នៃ�ៃ

ចុងយេក្រ��   ។

  ជាមិួ� �ឹង �រិគា�ក្រទ្ធ �ី �ណ៍ៈ បូ�សស� �ិង

�ណ៍ៈក្របធ្លា� �ុវនារិី រិបស់ �ម��ៗ �ម��ៗ �៏ ក្រត�វបា�

ដំឹ�នា� យេដោ��ណ៍ៈ ក្របធ្លា� ថាំ�់ ផ្ដងខែដំរិ—មិិតែភ�ូិ

រិបស់ �ម��ៗ ខែដំ� ក្រត�វបា� យេ� �ិង ខែញ�យេចញ យេដំើមិីី

ដោ�់ ខែផ្ដ��រិ �ិង អូ�ុវតែ �មិមវិធ្ងី �ុវនារិី   ។ មា� �ុវនារិី

ច��ួ� យេក្រចើ� ជាង ��ួះ �� នា�់ យេ� ជុំុ� វិញ �ិភ�យេ��

ស�វ នៃ�ៃ យេ�ះ ខែដំ� ���ុង ក្រត�វបា� ដំឹ�នា� យេដោ� មិិតែភ�ូិ

រិបស់ �ួ�យេ�   !  រិច
នា

 រិ�ប
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 ក្តិុ�ង ឆ្នាំំំ ១៩១៥   ៖

 •    យេរិៀ�ប���់ ខែ�បយេសះ �ិង ក្រ�ប់ក្រ�ង យេសះ

មិួ� ក្រ�ុមិ   ។

 •    ទ្ធយេ�ទញ វ�ែ បទ្ធ�មិីីរិ   ។

 ចាប់ ពីី ទឹស់វតឹសរ៍
ឆ្នាំំំ ១៩4០ �លី់ 

១៩6០   ៖

 •    បយេងកើ� ទ្ធ��ុ� ចិតែ រិបស់ អូន� យេដោ� �រិមា�

ឥរិិយាបទ្ធ �អ (   �រិអូងែ�� �រិឈរិ �ិង

�រិយេដំើរិ   )   ។

 •    អូ�ុវតែ ភា�រ៉ាបសា ខែដំ� ជា សញ្ញាា សមាា�់

រិបស់ ក្រសែី   ។

 នៅ�ក្តិុ�ង ទឹស់វតឹសរ៍
ឆ្នាំំំ ១៩៨០   ៖

 •    អា� ��� យេសៀវយេ� �ួ� អូន� ផ្ដស�វផ្ដា�

សាសនា �ីរិ �ា� យេហឹើ� បយេក្រងៀ� មិិតែភ�ែិ 

ឬ សាច់ញាតិ មាំ�់ យេទ្ធៀត ��វ អូវី ខែដំ� អូន�

បា� យេរិៀ�   ។

 •    អូ�ុវតែ ��ហាត់ ក្របាណ៍ យាាងយេហាច �ស់ 

៣០ នាទ្ធី �ន�ង មិួ� នៃ�ៃ ក្របា� នៃ�ៃ មិួ� សបាាហឹ៍ 

រិ�ៈយេ�� បី សបាាហឹ៍   ។

 ក្តិុ�ង ឆ្នាំំំ ២០០៩   ៖

 •    សិ�ា អូ��ី សារិៈស�ខ្លា�់ នៃ�  ក្រ�ហឹមចាំរិីភា� 

�ិង �ុណ៍ធ្ងមិ៌   ។

 •    អា� ក្រ�ះ�មិីីរិ មិរិមិ� ទា�ងមិ��   ។ �ត់ក្រតា

���ិត រិបស់ អូន� យេ� �ន�ង យេសៀវយេ� ��ណ៍ត់

យេហឹតុ រិបស់ អូន�   ។

 •   ខែណ៍នា� �ី �មិមវិធ្ងី �មីក្តិុ�ងឆ្នាំំំ ២០២០ ៖



 ខែខ មិិ�ុនា ឆ្នាំំ� ២០២០ ៥7

  �ុវនារិី ទា�ងអូស់ ក្រត�វបា� បក្រងួប បក្រងួមិ គាំ 

យេដោ� បារិវចនា មិួ� ខែដំ� មា� ��វ យេគា��រិណ៍៍ 

ក្រ�ឹះ ទា�ងយេ�ះ   ៖ �ម�� ��ជា បុក្រតី ស�ណ៍�វ រិបស ់

ក្រ�ះបិតាមាតា សួ�៌ �ម�� ជា សិសស �ន�ង យេសច�ូី សញ្ញាា

រិបស់ ក្រ�ះយេ�សូ�វ ក្រ�ីសទ �ម�� ខែសវង រិ� យេហឹើ� យេធ្ងវើតាមិ

វិវរិណ៍ៈ ផ្លាា�់ ខួ�� ខែដំ� បា� មិ� តាមិរិ�ៈ ក្រ�ះវិញ្ញាាណ៍

បរិិសុទ្ធធ យេហឹើ� �ម�� �� ជា សា�សី ដំ៏ ខែចងចាំ�ង នៃ� ក្រ�ះ  

យេ�យេ�� �ម�� �ាយាមិ �ា� ដំ�ច ជា ក្រ�ះអូងែ សយេហ្វ្រីងាាះ 

រិបស់ យេ�ើង �� ក្រ�ះយេ�សូ�វក្រ�ីសទ យេហឹើ� ផ្ដូ�់ �រិងារិ 

បយេក្រមិើ ដំ�់ អូន� ដំនៃទ្ធ យេទ្ធៀត យេ��ន�ង ក្រ�ះនាមិ ដំ៏ បរិិសុទ្ធធ 

រិបស់ ក្រទ្ធង់   ។

    ក់ម� យ មាន ពេ� ក្រុ�ឡាញ់់ និង ក្រុ�ូវការ   !

  �ន�ង នាមិ ជា បុក្រតី ជា ទ្ធី ក្រសឡាញ់ រិបស់ ក្រ�ះវរិបិតាសួ�៌

ខែដំ� មា� ក្រ�ះជុំ�ម រិស់យេ� �ិង យេ�រិយេ�ញ យេដោ� �ូី

ក្រសឡាញ់ �ម��ៗ ក្រត�វបា� យេរិៀបច� ជា �ិយេសស យេដំើមិីី �ា�

ជា «   អូន� សយេហ្វ្រីងាាះ យេ�យេ�ើ ភន� សុី�ុ��   »   ។ ៣  ដំ�ច ខែដំ� 

�ា�រិី រិ័សុ� អូិមិ ណ៍ិ�សុ� បា� មា� ក្របសាស�៍

ថា «   �ា�រិី ក្រ�ប់ រិ�ប បា� �ិយា� អូ��ី ជុំ�នា�រ់បសូ់

សោយុើង  យេ�យេ�� ខែដំ� អូូ�ក្រសាខែអូ� �ឹង ក្រត�វ បា� ក្របមិ�� ផ្ដូ�� 

យេហឹើ� �ិភ� យេ�� �ឹង យេរិៀបច� ខួ�� សក្រមាប់ �រិ យាងមិ�

ជា យេ�ើ� ទ្ធី �ីរិ រិបស់ ក្រ�ះអូងែសយេហ្វ្រីងាាះ   ។ ច�រិ �ិត �ី ច�ណ៍ុច

យេ�ះ   ! �ន�ង ច�យេ�មិ មិ�ុសស ទា�ងអូស់ ខែដំ� ធ្លាាប់ រិស់យេ�

យេ�ើ ខែផ្ដ�ដំីយេ�ះ ពិួក សោយុើង �� ជា មិ�ុសស ខែដំ� បា� ច��រិួមិ

យេ��ន�ង ក្រ�ឹតែ�រិណ៍៍ នៃ� �រិ ក្របមិ�� ផ្ដូ�� ដំ៏ អូសាារិយ ចុង

យេក្រ��យេ�ះ   »   ។ ៤ 

  យេ�ះ  ��ជា �រិអូយេញ្ជូូើញ ដំ៏ �ិសិដំឋ ឲ្យយ ច��រិួមិ �ន�ង �ិចច�រិ

ក្រ�ះវិហារិ បរិិសុទ្ធធ �ិង �ងសក្របវតែិ បយេក្រមិើ យេ��ន�ង មិុខ

ត�ខែណ៍ង ថាំ�់ ដំឹ�នា� ផ្ដូ�់ �រិងារិ បយេក្រមិើ ដំ�់ បងបអ��

ក្រសី រិបស់ �ម��ៗ �ិង ខែច�ចាំ� ទ្ធីបនាា�់ រិបស់ �ម��ៗ

ជាមិួ� �ឹង ក្រ�ួសារិ �ិង មិិតែ រិបស់ �ម��ៗ   ។ �ម� � មា� យេ�

ក្រសឡាញ់ �ិង �ម��ៗ មា� យេ� ក្រត�វ�រិ   !

  មិិតែ ជា ទ្ធី ក្រសឡាញ់ រិបស់ ខំ�� យេអូើ� ក្រ�ះវរិបិតាសួ�៌

មា� �ិចច�រិ ដំ៏ អូសាារិយ មិួ� សក្រមាប់ �ម��ៗ យេធ្ងវើ យេ��ន�ង

�រិយេរិៀបច� សក្រមាប់ �រិយាងមិ� ជាយេ�ើ� ទ្ធី �ីរិ រិបស់

ក្រ�ះអូងែ សយេហ្វ្រីងាាះ រិបស់ យេ�ើង �� ក្រ�ះយេ�សូ�វក្រ�ីសទ   ! 

�ម��ៗ �� ជា ខែផ្ដន� មិួ� ដំ៏ ស�ខ្លា�់ នៃ� �ិចច�រិ យេនាះ   ។ ក្រទ្ធង់

ក្រសឡាញ់ �ម��ៗ ក្រទ្ធង់ មា� ក្រ�ះទ្ធ័� ចង់ ឲ្យយ �ម��ៗ រិួមិ

ច�ខែណ៍� �ន�ង �ិចច�រិ រិបស់ ក្រទ្ធង់ ក្រទ្ធង់ ទ្ធុ� ក្រ�ះទ្ធ័� 

យេ�ើ �ម��ៗ   !

  ខំ�� ស�មិ បខែ�ិមិ ជុំ�យេ�ឿ �ិង �រិទ្ធុ�ចិតែ រិបស់ ខំ�� យេ�ើ

�ម��ៗ យេ�យេ�ើ អូវី ខែដំ� �ា�រិី ជា ទ្ធី ក្រសឡាញ់ រិបស់

យេ�ើង �� ក្របធ្លា� ណ៍ិ�សុ� ខែដំ� បា� ក្រប�ស ថា 

«   យេ�ៗ �� សិិត យេ��ន�ង ច�យេ�មិ មិ�ុសស �អប�ផ្ដុត ខែដំ�

ក្រ�ះអូមាាស់ ធ្លាាប់ បាន  បញ្ជូូ�� មិ� ��់ យេ��ិ� យេ�ះ   ។ 

យេ�ៗ មា� សមិតិភា� យេដំើមិីី ��់ខែត ឆ្នាំាត �ិង ��់ខែត

ឈាាសនៃវ យេហឹើ� មា� ឥទ្ធធិ�� យេ�យេ�ើ �ិភ�យេ�� ជាង

ជុំ�នា�់មិុ�ៗ   !   » ៥ 

  ខំ�� ស�មិ អូធ្ងិសាា� ថា �ម��ៗ �ឹង អូ�ុញ្ញាាត ឲ្យយ 

��យយេ�ច�៍ នៃ� បារិវចនា ក្រ�ុមិ �ុវនារិី ក្រជាប ច�� �ន�ង 

ដំួងចិតែ រិបស់ �ម��ៗ យេហឹើ� ច��រិួមិ យេហឹើ� តា�ងចិតែ 

យេធ្ងវើ �មិមវិធ្ងី �មី យេ�ះ យេដោ� ឱប ក្រ�យេសាប �� ក្រ�ប់ ឱ�ស 

យេដំើមិីី ខិត ��់ខែត ជុំិត �ឹង ក្រ�ះអូងែ សយេហ្វ្រីងាាះ យេហឹើ� យេរិៀ� 

បខែ�ិមិ យេទ្ធៀត �ី ក្រទ្ធង់   ។ ច�រិ �ា� ជា មិ�ុសស ខែដំ� ក្រទ្ធង ់

ស�វក្រ�ះទ្ធ័� ឲ្យយ �ម��ៗ ខែក្រប�ា�   ។ ខំ�� ដំឹង ថា យេ�� 

ខែដំ� �ម��ៗ យេធ្ងវើ ដំ�យេចាំំះ ជុំីវិត រិបស់ �ម��ៗ �ឹង ក្រត�វបា� 

ប�យេ�ញ យេដោ� ឱ�ស ទា�ងឡា� យេដំើមិីី ខែច�ចាំ� 

��ួ� រិបស់ ក្រទ្ធង់ �ិង �ូី ក្រសឡាញ់ រិបស់ ក្រទ្ធង់ ជាមិួ� 

ក្រ�ួសារិ �ម�� មិិតែភ�ូិ �ិង ក្រ�ប់ គាំ យេ�ជុំុ� វិញ �ម��   ។  

��ខែដំ� �ម��ៗ �ុះ�រិ យេធ្ងវើ តាមិ ក្រទ្ធង់ យេនាះ ទ្ធីបនាា� ់

រិបស់ �ម��ៗ �ឹង �ា� ��់ខែត រិឹងមា� យេហឹើ� មិិ� រិយេងាាះ 

រិយេងែើ យេឡេើ�   ។  ◼ 

     ក្តិំណ៍តឹ់ ចិំ�ំ
    ១.   ក្រ�ិ�ហា� �ុង់ យេ��ន�ង  A Century of Sisterhood: 

Chronological Collage, 1869–1969   (   ឆ្នាំំ� ១៩៦៩   ) 
ទ្ធ��័រិ ៨   ។

     ២.   ក្រ�ិ�ហា� �ុង់ យេ��ន�ង សូ�សា �ុង់ យេហឹែតស៍  History  
of the Young Ladies’ Mutual Improvement 
Association of the Church of Jesus Christ of 
Latter- day Saints from November 1869 to 
June 1910   (   ឆ្នាំំ� ១៩១១   ) ទ្ធ��័រិ ៩   ។

     ៣.   �វី��ិ� អូិ� �ុ� ស�និសីទ្ធ ទ្ធ�យេ� ខែខ យេមិសា ឆ្នាំំ� ២០១៤ 
(    Liahona   ខែខ ឧសភា ឆ្នាំំ� ២០១៤ ទ្ធ��័រិ ៤៨   )   ។

     ៤.   រិ័សុ� អូិមិ ណ៍ិ�សុ� «   សង្ឹមិ  អូុីក្រសាខែអូ�   »  
(   �រិក្របជុំុ�  ធ្ងមិម�ិដោា� ទ្ធ�ទា�ង �ិភ� យេ�� សក្រមាប់ �ុវវ័� នៃ�ៃទ្ធី 
៣ ខែខ មិិ�ុនា ឆ្នាំំ� ២០១៨   ) ទ្ធ��័រិ ៨  HopeofIsrael 
 .ChurchofJesusChrist   .org     ។

     ៥.   រិ័សុ� អូិមិ ណ៍ិ�សុ� «   សង្ឹមិ អូូ�ក្រសាខែអូ�   » ទ្ធ��័រិ ១៦–១៧   ។         
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      នៅ�យ អាមាាន� �ន់

  ទ្ធសសនាវដំែី សាសនាចក្រ�

     អូងែ�រិ �ុវនារិី ឈា� ច�� ដំ�់ ១៥០ ឆ្នាំំ� យេហឹើ� យេ� ឆ្នាំំ� យេ�ះ យេហឹើ� វា ដំ�់

យេ�� ក្របារិ�ធ អូបអូរិ យេហឹើ�   ! ស�មិ ក្រ�យេឡេ� យេមិើ� �រិ�ិត ទា�ងយេ�ះ អូ��ី រិយេបៀប

ខែដំ� អូងែ�រិ យេ�ះ បា�វិវតែ តា�ង �ី ឆ្នាំំ� ១៨៧០ រិហឹ�ត ដំ�់ ស�វនៃ�ៃ យេ�ះ  

អូវីខែដំ� �ុវវ័� ដំ�ច ជា បអ��ៗ ���ុង ខែត យេធ្ងវើ យេដំើមិីី ច��រិួមិ យេ��ន�ង ក្រ�ុមិ �ុវនារិី ឥឡេ�វយេ�ះ  

�ិង រិយេបៀប ខែដំ� បអ��ៗ អាច ក្រត�វបា� ប�ផ្ដុស យេដោ� �ួ� �ុវនារិី យេ��ន�ង ក្របវតែិសាក្រសែ  

ខែដំ� បា� បងាាញ ភា��ាហា� �ិង យេសច�ូី ជុំ�យេ�ឿ   ។        

 ក្រុកុម យុុវនារីី 
ប្រា�រពីើ ខ្ញុំួប ១៥០ ឆ្នាំំំ

ឆ្នាំាំ ១៨៧០–១៩២០

   ពេ�ះះ   ៖  សមា�មិ�៍ ខែ��មិអ យេ�វិញ 

យេ�មិ� សក្រមាប់ ក្រសែី វ័� យេ�មង ផ្លាាស់បូ�រិ 

យេ�ជា សមា�មិ�៍ ខែ��មិអ យេ�វិញ 

យេ�មិ� សក្រមាប់ �ុវនារិី យេ��ន�ង ឆ្នាំំ� 

១៩៣៤   ។ ៥ 

  អំងគការ និង ថ្នាាក់់ ទាំំងឡាយ   ៖  មា�

ថាំ�់ ច��ួ� �ីរិ �� នារិី បូ�នៃហឹ សក្រមាប់

យេ�មងក្រសី ខែដំ� យេ�មងៗ ជាង �ិង �ួី��័រិ 

សក្រមាប់ យេ�មងក្រសី ខែដំ� មា� អា�ុ យេក្រចើ�

ជាង   ។ អា�ុ យេដំើមិីី ច�� �ន�ង �មិមវិធ្ងី យេនាះ

ផ្លាាស់បូ�រិ �ី ១៤ យេ� ១២ ឆ្នាំំ�   ។ យេ��ន�ង

ឆ្នាំំ� ១៩៥០ ថាំ�់ នៃមិុយេមិុត ក្រត�វបា� ខែណ៍នា�

ឲ្យយ សាា�់   ។

ឆ្នាំាំ ១៩២០–១៩៧០

 ការអំភិិវឌ្ឍឍ និង ការទទួល ស្គាាល់   ៖  

�រិទ្ធទ្ធួ� សាា�់ �ួី��័រិ មាស ��ណ៍ត់ �ី

�រិសយេក្រមិច បា� ខីស់ ប�ផ្ដុត ខែដំ� �ុវនារិី

អាច ទ្ធទ្ធួ� បា� យេ��ន�ង �មិមវិធ្ងី យេនាះ   ។

  ពេ�ះះ   ៖  សាាប័� ក្រសែី វ័� យេ�មង នៃ� 

សមា�មិ�៍ សហឹ�រិ �ត់ ប�ិ� រិបស ់

ក្រសែី ក្រត�វបា� បយេងកើត យេឡេើង ជា ផ្ដួ�វ�រិ 

យេ� នៃ�ៃ ទ្ធី ២៧ ខែខ ឧសភា ឆ្នាំំ� ១៨៧០ 

យេក្រ�មិ �រិដំឹ�នា� រិបស់ ក្រ�ិ�ហា� �ុង់   ។ ១   

យេឈាះះ យេនាះ ក្រត�វបា� ផ្លាាស់បូ�រិ យេ�ជា 

សមា�មិ�៍ ខែ��មិអ យេ�វិញ យេ�មិ�

សក្រមាប់ ក្រសែី វ័� យេ�មង យេ��ន�ង ឆ្នាំំ� 

១៨៧៧   ។ ២ 

  អំងគការ និង ថ្នាាក់់ ទាំំងឡាយ   ៖  �មិមវិធ្ងី

នារិី បូ�នៃហឹ ក្រត�វបា� បយេងកើត យេឡេើង ជា �មិមវិធ្ងី

រិដំ�វ យេ�ា សក្រមាប់ យេ�មងក្រសី អា�ុ ១៤ ឆ្នាំំ� 

�ិង យេក្រចើ� ជាង យេនាះ   ។

   ការអំភិិវឌ្ឍឍ និង ការទទួល ស្គាាល់   ៖  

យេសៀវយេ� �ី��ខ្លាំត បូ�នៃហឹ ក្រត�វបា�

យេបាះ�ុមិី យេ��ន�ង ឆ្នាំំ� ១៩១៥ យេដោ�

មា� ��សបញ្ញាា�់ ��វ «   ខែផ្ដន�   » ច��ួ�

ក្របា��ីរិនៃ� �រិអូភិវឌីឍ ផ្លាា�់ខួ��   ៖ 

សាសនា យេ�ហឹដោា� សុខភា� សិ�ីៈ

�ន�ង ក្រសុ� ស�មិមភា� យេក្រ�ផ្ដទះ ជុំ��ួញ 

�ិង យេសវា�មិម សាធ្លារិណ៍ៈ   ។ ៣ 

   ទ�សន្ទាវដ្ដីីី និង ក់ំណ�់ពេ��ុ   ៖  ចាប់

ដំ�ប�ង នៃ� ក�ណិត់សោហ្សាតុ យុុវនារី  ក្រត�វបា�

យេបាះ�ុមិី យេ��ន�ង ឆ្នាំំ� ១៨៨៩   ។ ៤ 

 សមា�មិ�៍ ខែ��មិអ យេ�វិញ យេ�មិ� ជា

យេក្រចើ� �ន�ង ត�ប�់ (   ឬ ស.�.ទ្ធ.   ) ផ្ដ�ិត

សារិ�័ត៌មា� ខែដំ� សរិយេសរិ យេដោ� នៃដំ �ិង

មា� ខែត មិួ� ឬ �ីរិ ចាប់ បុុយេ�ាះ យេដំើមិីី ឲ្យយ

យេ�មងក្រសី ទា�ងឡា� ខែច� គាំ អា�   ។  
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ការអំភិិវឌ្ឍឍ និង ការទទួល ស្គាាល់ ៖ 

�មិមវិធ្ងី �រិអូភិវឌីឍ ខួ�� �ិង យេមិដោ� 

ក្រត�វបា� ខែណ៍នា� ឲ្យយ សាា�់ យេ��ន�ង 

ឆ្នាំំ� ១៩៧៧ ។ �ុវនារិី ផ្ដូ�់ តនៃមិួ 

ដំ�់ យេសច�ូី ជុំ�យេ�ឿ �ិសស័� នៃ� ក្រ�ះ 

�ុណ៍សមិីតែិ ផ្លាា�់ខួ�� ច�យេណ៍ះវិជាា 

�រិយេក្រជុំើសយេរិើស �ិង �រិទ្ធទ្ធួ� ខុសក្រត�វ 

�ិចច�រិ �អ �ិង យេសច�ូី យេទ្ធៀងក្រតង់ ក្រត�វបា� 

បខែ�ិមិ យេ��ន�ង ឆ្នាំំ� ១៩៨៧ ។ ៨ �ុណ៍ធ្ងមិ៌ 

ក្រត�វបា� បខែ�ិមិ យេ��ន�ង ឆ្នាំំ� ២០០៨ ។ ៩

   ទ�សន្ទាវដ្ដីីី និង ក់ំណ�់ពេ��ុ   ៖  

ទ�សន្ទាវដ្ដីីី   New Era   សក្រមាប់

�ុវវ័� បា� ចាំប់យេផ្ដូើមិ �រិយេបាះ�ុមិី ជា

ភាសា អូង់យេ�ួស យេ��ន�ង ឆ្នាំំ� ១៩៧១

 យេហឹើ� ល្បីអាហ្សាូណា  ផ្ដូ�់ ��វ អូតិបទ្ធ

ទា�ងឡា� សក្រមាប់ �ុវវ័� យេ��ន�ង ភាសា

ជាយេក្រចើ�   ។ ១០ 

ឆ្នាំាំ ១៩៧០–២០១៩

 ពេ�ះះ   ៖  សមា�មិ�៍ ខែ��មិអ 

យេ�វិញ យេ�មិ� សក្រមាប់ �ុវនារិី  

ផ្លាាស់បូ�រិ យេ�ជា អូងែ�រិ �ុវនារិី 

 យេ��ន�ង ឆ្នាំំ� ១៩៧៤   ។ ៧ 

 អំងគការ និង ថ្នាាក់់ ទាំំងឡាយ   ៖  មិ� 

ដំ�់ ក្រតឹមិ ឆ្នាំំ� ១៩៧២ អូងែ�រិ �ុវនារិី

មា� បី ថាំ�់ ��   ៖ បូ�នៃហឹ (   អា�ុ  

១២–១៣ ឆ្នាំំ�   ) នៃមិុយេមិុត (   អា�ុ  

១៤–១៥ ឆ្នាំំ�   ) �ិង ឡេ�រិូ� (   អា�ុ  

១៦–១៧ ឆ្នាំំ�   )   ។ ចាំប់យេផ្ដូើមិ �ន�ង ឆ្នាំំ�  

២០១៩ �ុវនារិី ច�� រិួមិ �ន�ង ថាំ�់ បូ�នៃហឹ 

យេ� ខែខ មិ�រ៉ា នៃ� ឆ្នាំំ� ខែដំ� �ួ�យេ� ឈា� 

ច�� អា�ុ ១២ ឆ្នាំំ�   ។

 ទ�សន្ទាវដ្ដីីី និង ក់ំណ�់ពេ��ុ   ៖  

 ក�ណិត់សោហ្សាតុ យុុវនារី  បញ្ជូច�� ជាមិួ�

�ឹង ទ្ធសសនាវដំូី  Improvement 
Era   សក្រមាប់ �ុវវ័� ទា�ងអូស់

យេ��ន�ង ឆ្នាំំ� ១៩២៩   ។ ៦ 
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6០ �ីអាហឹ��

 ការ�ិ��បាយៗ       

 ក្តិំណ៍តឹ់ ចិំ�ំ
    ១.   ស�មិយេមិើ� «   Timeline of Young  

Women History » history.Church 
ofJesusChrist.org/landing/a- brief-
timeline- of- young- women- history    ។

     ២.   ស�មិយេមិើ� «   Young Women’s  
Timeline » Mormon Women’s  
Studies Resource   ប�ា�័� ហារិូ��  
បូ� �ី សា��វិទ្ធា�័� ក្រ�ិ�ហា� �ុង់ ទ្ធីក្រ�ុង 
ក្រប�វូ� រិដំឋ ��ថាហឹ៍ mormonwomen.lib 
.byu.edu/young- womens- portal/
young- women- timeline    ។

     ៣.   ស�មិយេមិើ� «   History of Young  
Women Recognition » history 
.ChurchofJesusChrist.org    ។

     ៤.   ស�មិយេមិើ� «   Young Women’s 
Timeline    »   ។

     ៥.   ស�មិយេមិើ� «   Young Women’s 
Timeline   »   ។

     ៦.   ស�មិយេមិើ� «   Young Women’s 
Timeline    »   ។

     ៧.   ស�មិយេមិើ� «   Young Women’s 
Timeline    »   ។

     ៨.   ស�មិយេមិើ� «   Young Women’s 
Timeline    »   ។

     ៩.   ស�មិយេមិើ� «   New Young Women 
Value: Virtue   » នៃ�ៃទ្ធី ៩ ខែខ ធ្ងន� ឆ្នាំំ� ២០០៨ 
 thechurchnews.com    ។

     ១០.   ស�មិយេមិើ� «   Young Women’s 
Timeline    »   ។

     ១១.   ស�មិយេមិើ� ChildrenAndYouth 
.ChurchofJesusChrist.org    ។

     ១២.   ស�មិយេមិើ� «   History of Young Women 
Recognition    »   ។

     ១៣.   ស�មិយេមិើ� «   History of Young Women 
Recognition    »   ។

     ១៤.   ស�មិយេមិើ� «   Young Women Classes  
and Symbols » ChurchofJesus 
Christ.org/young- women/personal 
- progress    ។

     ១៥.   ស�មិយេមិើ� «   History of Young Women 
Recognition    »   ។

     ១៦.   ស�មិយេមិើ� «   The Annual Report of the 
Church    »  Ensign   ខែខ ��កដោ ឆ្នាំំ� ១៩៧២ 
ទ្ធ��័រិ ១៣១–៣៣   ។

     ១៧.   ស�មិយេមិើ� «   Worldwide Statistics    » 
 newsroom.ChurchofJesusChrist 
.org/facts- and- statistics    ។

  ពេ�ះះ   ៖  យេឈាះះ ប�ែ យេ� ជា អូងែ�រិ

�ុវនារិី   ។

   អំងគការ និង ថ្នាាក់់ ទាំំងឡាយ   ៖  ថាំ�់

ទា�ងឡា� ក្រត�វបា� យេរិៀបច� យេឡេើង យេ��ន�ង

វួដំ ឬ សាខ្លា �ីមិួ�ៗ យេ�តាមិ តក្រមិ�វ�រិ

រិបស់ វួដំ ឬ សាខ្លា យេនាះ យេហឹើ� ក្រត�វបា�

��ណ៍ត់ ជា សាា� រិួមិ ថា «   �ុវនារិី   » 

(   ឧទាហឹរិណ៍៍ «   �ុវនារិី ១២   » 

«   �ុវនារិី ១២–១៥   » ឬ ក្រគា�់ខែត 

«   �ុវនារិី   » ក្របសិ� យេបើ �ួ�យេ� ទា�ងអូស់

គាំ ជុំួប �ន�ង ថាំ�់ ខែត មិួ�   )   ។

ឆ្នាំាំ ២០២០

 ទ�សន្ទាវដ្ដីីី និង ក់ំណ�់ពេ��ុ   ៖  

ទ្ធសសនាវដំូី  New Era   ជុំិត ដំ�់ ខួប 

៥០ ឆ្នាំំ� រិបស់ វា យេហឹើ�   ។  ◼ 

 ការអំភិិវឌ្ឍឍ និង ការទទួល ស្គាាល់   ៖  

�មិមវិធ្ងី �ុមារិ �ិង �ុវវ័� ជុំ��ួស ឲ្យយ

�មិមវិធ្ងី �រិរិី�ចយេក្រមិើ� ផ្លាា�់ខួ��   ។ �មិមវិធ្ងី

�មី យេ�ះ ជុំ�រិុញ ឲ្យយ មា� ឱ�ស ផ្លាា�់ខួ��

យេដំើមិីី ��ត�ស់ យេ��ន�ង ច��ុច ទា�ងឡា�

នៃ� �រិអូភិវឌីឍ ផ្លាា�់ខួ�� �រិយេរិៀ�ស�ក្រត

ដំ�ណ៍ឹង�អ �ិង �រិបយេក្រមិើ ក្រ�មិទា�ង

ស�មិមភា� ទា�ងឡា�   ។ ១១ 

 ១.   យេសៀវយេ� �ី�� ខ្លាំត បូ�នៃហឹ ឆ្នាំំ� ១៩១៥  

អូ�ុញ្ញាាត ឲ្យយ �ុវនារិី យេក្រជុំើសយេរិើស �យេក្រមាង យេចញ

�ី ជុំយេក្រមិើស ជាង ៣០០ ខុសៗ គាំ   ។ �យេក្រមាង

មិួ� ច��ួ� ទា�ងយេនាះ រិួមិមា� �រិខែ�ទា� ស�បុ�

�ម� អូស់ មិួ� រិដំ�វ �រិរិ�ា ផ្ដទះ សខែមិីង

�ុ� ឲ្យយ មា� រិុ� រិ�ៈយេ�� �ីរិសបាាហឹ៍ 

ឬ �រិក្រតួស យេដំើមិ យេសចក្រប័ស យេចញ

�ី ដំី យាាង យេហាច �ស់ ០.២០  

ហឹិចតា   ។ ១២ 
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  មិ�ទ្ធ�់ �ឹង យេ�� បញ្ជូចប់ �យេក្រមាង រិបស់ នាង ហាវិ� បា� មា� អារិមិមណ៍៍ ថា ទ្ធ��ុ�ចិតែ

រិបស់ នាង �ន�ង សមិតិភា� រិបស់ នាង យេដំើមិីី បយេក្រមិើ ក្រត�វបា� សាាបនា យេឡេើង   ។ «   ខំ�� បា�

យេរិៀ� �ី �រិណ៍៍ យេ�ះ ថា ខំ�� អាច ជុំួ� បា� យេក្រចើ� បុុ�ា យេបើ ខំ�� �ាយាមិ អូស់ �ី សមិតិភា� ខំ��

យេនាះ   ។ ខំ�� �៏ មា� អារិមិមណ៍៍ អាណ៍ិត អាស�រិ ដំ�់ មិ�ុសស ខែដំ� ខំ�� ���ុង ជុំួ� ផ្ដងខែដំរិ ខែដំ�

បា� ជុំួ� ខំ�� ឲ្យយ  មា� អារិមិមណ៍៍ ��់ខែត ខិត ជុំិត �ឹង ក្រ�ះអូងែ សយេហ្វ្រីងាាះ យេហឹើ� សាា�់ អារិមិមណ៍៍

ខួះ ខែដំ� ក្រទ្ធង់ មា� ច�យេ�ះ យេ�ើង   »   ។

  ��ខែដំ� យេ�ើង ក្របារិ�ធ អូបអូរិ ខួប រិបស់ អូងែ�រិ �ុវនារិី យេ�ើង មាំ�់ៗ អាច ចងចាំ� ថា 

យេ�ើង ជា ��រិ� នៃ� ក្រ�ះក្រ�ីសទ   ។ ដំ�ចជា ហាវិ� ខែដំរិ យេ�ើង អាច យេធ្ងវើ ជា ជុំ��ួ� ដំ៏ ធ្ង� ដំ�់ មិ�ុសស

ដំនៃទ្ធ យេទ្ធៀត យេ�� យេ�ើង �ាយាមិ អូស់ �ី សមិតិភា� យេ�ើង យេដំើមិីី បយេក្រមិើ ដំ�ចជា ក្រទ្ធង់ យេធ្ងវើ   ។  ◼ 

    ដៃ� ជំ�នួួយុ រីបស់់ ហាវិនួ

    ហាវិ� អា�ុ ១៤ ឆ្នាំំ� មិ��ី រិដំឋ ��ថា ស.រិ.អា. បា� សយេក្រមិច ចិតែ យេដំើមិីី ក្របារិ�ធ

អូបអូរិ �រិ�ា� ជា �ុវនារិី មាំ�់ យេ��ន�ង សាសនាចក្រ� យេដោ� �រិបយេក្រមិើ ដំ�់

អូន� ដំនៃទ្ធ យេទ្ធៀត   ។

  នាង �ិយា� ថា «   វា បា� ចាំប់យេផ្ដូើមិ �ី ���ិត ត�ច មិួ�   »   ។ «   �� រិបស់ ខំ�� បា� យេ�

ក្របយេទ្ធស  បង់�ាខែដំស យេដំើមិីី យេធ្ងវើ �ិចច�រិ មិ�ុសសធ្ងមិ៌ យេហឹើ� បា� យេរិៀ� �ី �រិ��បា� ខែដំ�

ក្របជាជុំ� យេ� ទ្ធីយេនាះ ���ុង ជុំួប ក្របទ្ធះ   ។ ខំ�� ចង់ ជុំួ� �ួ�យេ�—ដំ�យេចនះ ខំ�� បា� យេមិើ� �ន�ង

�មិមវិធ្ងី JustServe  យេហឹើ� បា� មា� ���ិត យេដំើមិីី យេធ្ងវើ �ញ្ជូចប់ ខែដំ� យេធ្ងវើ យេដោ�នៃដំ សក្រមាប់

ជុំ�យេភៀស ខួ�� យេ� ទ្ធីយេនាះ   »   ។

  ហាវិ� បា� ក្របមិ�� �រិបរិិចាំា� នានា យេ� សា� នាង បយេងកើត ទ្ធ��័រិ GoFundMe  

យេហឹើ� ស�មិីី ខែត បា� �� ធ្ងុង សក្រមាមិ រិបស់ អូន� ជុំិតខ្លាង យេចញយេក្រ� យេដំើមិីី ជុំួ� នៃរិអូងាាស

ក្របា�់ សក្រមាប់ �ញ្ជូចប់ ទា�ងយេនាះ   ។ នាង �ិយា� ថា «   ខំ�� �� ធ្ងុង សក្រមាមិ ក្របខែហឹ� 

២២ យេចញ យេក្រ� �ិង ធ្ងុង វតិ� អាច ខែ�នៃចន យេឡេើងវិញ ១១ ធ្ងុង ជាយេរិៀងរ៉ា�់ នៃ�ៃ ច័�ទ �ិង

អូងាារិ   »   ។ «   ជា ធ្ងមិមតា ខំ�� យេក្របើក្របាស់ ក្របា�់ ខែដំ� ខំ�� រិ�បា� យេនាះ សក្រមាប់ �មិមវិធ្ងី ក្រ�ុមិ

ចយេក្រមិៀង រិបស់ ខំ�� �ិង យេដំើមិីី ស�ស� សក្រមាប់ យេបស��មិម បុុខែ�ែ ខំ�� បា� សយេក្រមិច ចិតែ យេដំើមិីី

យេក្របើក្របាស់ ក្របា�់ រិបស់ ខំ�� យេ� ខែខ យេនាះ យេដំើមិីី ជុំួ� ទ្ធិញ សមាារិ ជុំ��ួស វិញ   »   ។

  បនាាប់ មិ� ហាវិ� បា� យេចញ យេ� ទ្ធិញ សមាារិ ទា�ងអូស់ ខែដំ� នាង ក្រត�វ�រិ សក្រមាប់

�ញ្ជូចប់ ទា�ងយេនាះ រិួមិមា� ទា�ង យេក្រសាមិយេជុំើង យេក្រសាមិនៃដំ �ខែ�សង បង់� �ិង មិួ�   ។ 

នាង បា� ក្រច� �ញ្ជូចប់ �ីមិួ�ៗ យេហឹើ� �៏ បា� ទា�់ទ្ធង ជាមិួ� �ឹង នា�� Lifting 
Hands International  យេដំើមិីី សក្រមិបសក្រមិួ� បញ្ជូូ�� �ញ្ជូចប់ ទា�ងយេនាះ យេ� ក្របយេទ្ធស

បង់�ាខែដំស   ។

  «   យេ��យេវ� ភា� យេក្រចើ� ប�ផ្ដុត យេ��ន�ង �យេក្រមាង រិបស់ ខំ�� �� ច��� យេ�យេ�ើ �រិយេរិៀបច�

�ញ្ជូចប់ ទា�ងយេនាះ   ។ បុុខែ�ែ រ៉ា�់យេ�� ខែដំ� ខំ�� ដោ�់ រិបស់ មិួ� ច�� យេ� �ន�ង �ញ្ជូចប់ យេនាះ ខំ��

បា� ដំឹង ថា វា �ឹង បា� យេ� ដំ�់ �រិ� មាំ�់ ខែដំ� ក្រត�វ�រិ យេហឹើ� ថា �ួ�យេ� �ឹង ទ្ធទ្ធួ� �រិ

យាាង ��រិ យេដោ�សារិ សមាារិៈ ទា�ងយេនាះ   »   ។

 ៥.   សមាជុំិ�ភា� សាសនាចក្រ� ទ្ធ�យេ�

យេ�ើ�យេឡេើង �ី ១១០០០០ នា�់

យេ��ន�ង ឆ្នាំំ� ១៨៧០ ១៦  យេ�

ដំ�់ យេក្រចើ� ជាង ១៦ ��

នា�់ �ិត ក្រតឹមិ ឆ្នាំំ� ២០២០ ១៧  

—ស�មិ �ិត យេមិើ� ថា យេតើ មា�

�ុវនារិី បុុនាះ� នា�់ យេ�ជុំុ�វិញ

�ិភ�យេ�� ឥឡេ�វ យេ�ះ   !

 ៤.   រិវាង ទ្ធសវតសរិ៍ ឆ្នាំំ� ១៩៤០ �ិង ១៩៦០

 �ុ វនារិី អាច ទ្ធទ្ធួ� បា� ��វ វតិ� ត��ង 

ខែដំ� �ួ�យេ� យេដំរិ ជាប់ �ឹង ប�ទះ

យេ�ៀង មិួ� យេ�ថា bandelo  

ខែដំ� �ួ�យេ� ��់ យេ�ៀង �ត់

ក្រទ្ធ�ង �ួ�យេ�   ។ តក្រមិ�វ�រិ មិួ�

យេដំើមិីី ទ្ធទ្ធួ� បា� វតិ� ត��ង �� 

«   �ាយាមិ យេ�ង ��់ ឲ្យយ ក្រសួ�

ឲ្យយ បា� ក្របា�បួ� យេមាាង រ៉ា�់�ប់

យេ� ខែខ យេ�ះ   »   ។ ១៥ 

៣. យេឈាះះ បូ�នៃហឹ 

បា� មិ� �ី �ួ� 

អូន� ក្រតួសក្រតា� 

ផ្ដួ�វ ខែដំ� បា� យេ�ើញ 

ស�បុ� �ម�� ថា ជា សញ្ញាា នៃ� �រិយេធ្ងវើ�រិ �ិង 

ភា�សុខដំុមិ ។ នៃមិុយេមិុត បា� មិ� �ី អូ�សរិ 

�ត់ នៃ� Mutual Improvement 
Association �� MIA ។ យេឈាះះ 

ឡេ�រិូ� ស�យេ� ដំ�់ �ក្រមិង ផ្លាា ឡេ�រិូ� 

ខែដំ� មា��័� ថា �ិតែិ�ស �ិង 

�រិសយេក្រមិច ។ ១៤

 ២.   នារិី បូ�នៃហឹ �ីយេដំើមិ យេសួ����់ ឯ� ស�ា�

ខែដំ� នៃ�ន មិុ�ត យេដោ� សមា�មិ�៍ �ន�ង

ត�ប�់ �ីមិួ�ៗ យេហឹើ� យេ��ន�ង

ឆ្នាំំ� ១៩២២ �ណ៍៌ ផ្ដួ�វ�រិ

រិបស់ សមា�មិ�៍ ខែ� �មិអ

យេ�វិញ យេ�មិ� �� ជា �ណ៍៌

មាស �ិង នៃបតង   ។ ១៣ 
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អំនៅញ្ញជើញ ពីួក្តិនៅគ ឲ្យយ នៅ� ជាម្មួយ អំុក្តិ

ស�មិ អូយេញ្ជូូើញ �ួ�យេ� ឲ្យយ យេធ្ងវើ អូវី 

សបា�ៗ ជាមិួ� អូន� ។ ស�មិ�ុ� 

បា�់ទ្ធឹ�ចិតែ យេបើ �ួ�យេ� មិិ� យេ�ួើ�តប 

តាមិរិយេបៀប ខែដំ� អូន� ចង់ បា� 

យេនាះ ។ ជុំួ��� ក្រគា�់ខែត �រិអូយេញ្ជូូើញ ឲ្យយ យេធ្ងវើ អូវីមិួ� ឬ 

ស�មិីី ខែត �រិដំឹង ថា អូន�ចង់ យេ� ជាមិួ� �ួ�យេ� �ឹង ជុំួ� 

�ួ�យេ� ឲ្យយ មា� អារិមិមណ៍៍ ក្របយេសើរិ យេឡេើង ។

   អាលី្ា យើហ៍េ្ អា�រុ ១៦ ឆ្នាំំំ រដូឋ វ៉ាា្រុីនយើ�ន ្.រ.អា.

ស់ំណ៍ួរ និង ចិនៅម្មួើយ

បញ្ញាាក្តិ់ អំះអាង �លី់ ពីួក្តិនៅគ

យេ�� ខំ�� យេ�ជាមិួ� មិិតែភ�ូិ ខែដំ� ធ្លាា�់ 

ទ្ធឹ�ចិតែ ខំ�� មិិ� យេមិើ� ក្រសា�ច�យេ�ះ 

បញ្ញាា រិបស់ �ួ�យេ� យេទ្ធ ។ បុុខែ�ែ ខំ�� 

ជុំួ� សក្រមា� �រិ��បា� រិបស់ 

�ួ�យេ� ។ ខំ�� �ាយាមិ បញ្ញាា�់ អូះអាង ជា �មី ដំ�់ �ួ�យេ� 

យេហឹើ� បងាាញ �ូី ក្រសឡាញ់ ដំ�់ �ួ�យេ� ។ ខំ�� ផ្ដូ�់ ឱ�ស 

ដំ�់ �ួ�យេ� ឲ្យយ បយេញ្ជូចញ ភា�តាងតឹង រិបស់ �ួ�យេ� ។

   ដែអ្នងបូ យើ� អា�រុ ១៨ ឆ្នាំំំ សបយើ�្ កំូត្តឌីីវ័័រ

     ក្តិុំ ឲ្យយ ខ្ញុំួ�នអំុក្តិ ធាាក្តិ់ ទឹឹក្តិចិិតឹត �ូចិ ពីួក្តិនៅគ

  រិយេបៀប ដំ៏  �អ ប�ផ្ដុត យេដំើមិីី ជុំួ� �ួ�យេ� �ិង ខួ�� អូន� �� យេដោ�

មា� ភា�យេសាះះក្រតង់   ។ �ិយា� អូវី ខែដំ� ផ្ដូ�់ អូ�ណ៍រិ ដំ�់

អូន�   ។ ក្របសិ� អូន� មា� �រិ��បា� �ឹង មា� ភា�រិី�រ៉ា� 

ស�មិ ឲ្យយ �ួ�យេ� ដំឹង ថា អូន� យេ�ទ្ធីយេនាះ សក្រមាប់ �ួ�យេ� បុុខែ�ែ

ស�មិ ខែ�ទា� ខួ��ឯង   ។ វា ក្របយេសើរិ ជាង ខែដំ� អូន� មិិ� មា�

បញ្ញាា ជាជាង មា� �រិធ្លាា�់ ទ្ធឹ�ចិតែ ខែដំរិ   ។

   �ីរ៉ាា �ប់បល�ូ អា�រុ ១៦ ឆ្នាំំំ រដូឋ កានសា្ ្.រ.អា.

នៅតឹើ ខ្ញុំំ�ំ អាចិ ជួួយ ម្មិតឹតភក្តិតិ របស់់ ខ្ញុំំ�ំ ដែ�លី ហាក្តិ់�ូចិជា

មាន ការ�ក្តិ់ទឹឹក្តិចិិតឹត នៅ�យ រនៅបៀប �   ?

 «   ដូសោ�ន� សោតើ អនក សោ�័ើយុតប បាន ល្បអ

បូុណាា សោពិល្ប បញ្ហាា �័�វ �ិតត សោកើត

ម៉ាន ��សោ�� អនក ឬ មនុសូស ស្វែដល្ប

អនក ប្រិសូឡាញ់ សោនា�   ? សោល្បើសូ

ពិី សោន� សោទៀត សូូម កុ� បាត់បង់

ជ្ឈិ�សោនឿ អនក សោល្បើ ប្រិពិ�វរបិតា អនក 

ស្វែដល្ប ប្រិទង់ ប្រិសូឡាញ់ អនក សោល្បើសូ

ពិី អនក អា� យុល្ប់ បាន សោ�

សោទៀតសោនា� សោ�ើយុ   ។  .   .   .  

  «    .   .   .  អែី ក៏ សោ�យុ ស្វែដល្ប អនក

អា� ឬ មិន អា� �ដល្ប់ ឲ្យយ បាន 

អនកអា� �ដល្ប់ការ អធិ�ាន 

សោហ្សាើយុ អនក �ដល្ប់ ‹   ការ ប្រិសូឡាញ់

សោ�ះ�ប្រិតង់   ›   »   ។
   ដែអំលីនៅឌីើរ នៅជួ��ើី   អំ័រ �ូ�ិន ក្តិុ�ង ក្តិូរុុម្ម នៃន ពីួក្តិ

សាវក្តិ�ប់ពីីរ នាក្តិ់ «   Like a Broken 
Vessel    » Liahona   ដែខ្ញុំ វិចិិិកា ឆ្នាំំំ ២០១3  

ទឹំពី័រ 4០, 4១   ។
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     គិតឹ ពីី ចិំនុចិវិជួជមាន

  អូន� អាច ប�ែ មា� ភា�វិជុំូមា�

យេ�ជុំុ�វិញ មិិតែ រិបស់ អូន� ខែដំ� ហា�់

ដំ�ច ជា ធ្លាា�់ ទ្ធឹ�ចិតែ យេដោ� �ិត �ី

យេរិឿង វិជុំូមា� ខែដំ� អូន� បា� មា�

បទ្ធ�ិយេសាធ្ង�៍ ឬ �ឹង មា� បទ្ធ�ិយេសាធ្ង�៍ ឆ្នាំប់ៗ យេ��ន�ង

ជុំីវិត អូន�   ។ ក្រគា�់ខែត �ិត �ី យេរិឿង ខែដំ� អូន� យេ�ញចិតែ 

ដំ�ចជា បទ្ធ�ិយេសាធ្ង�៍ សបា�ៗ   ។

   លូកំ ភីី អា�រុ ១៤ ឆ្នាំំំ រដូឋ នូវ័ មរុិកំ្រុីកំូ ្.រ.អា.

     រំឭក្តិ ពីួក្តិនៅគ ពីី អំើី ដែ�លី លីអ

  យេ�� ខំ�� មា� មិិតែ មាំ�់ ខែដំ� ធ្លាា�់ ទ្ធឹ�ចិតែ ខំ�� �ាយាមិ 

�ិយា� យេ���់ �ួ�យេ� អូ��ី អូវី ខែដំ� �ួ�យេ� ចាំប់អារិមិមណ៍៍ 

យេដំើមិីី �ួ�យេ� អាច ក្រត�វបា� រិំឭ� �ី យេរិឿងរ៉ាុវ �អៗ អូ��ី នៃ�ៃ  

ឬ ជុំីវិត រិបស់ �ួ�យេ�   ។ ជុំួ��� ខំ�� �ឹង �ាយាមិ 

យេធ្ងវើ ឲ្យយ �ួ�យេ� យេសើច ឬ ផ្ដូ�់ �រិសរិយេសើរិ យេដំើមិីី យេធ្ងវើ ឲ្យយ

�ួ�យេ� មា� អារិមិមណ៍៍ �អ យេហឹើ� ជុំួ��� ខំ�� សុ� �ួ�យេ�

ឲ្យយ យេធ្ងវើ អូវី ខែដំ� ស�ខ្លា�់ យេដំើមិីី �ួ�យេ� ដំឹង ថា �ួ�យេ� មា�

យេគា�ប�ណ៍ង មិួ�   ។

   ខារ្រុន ឌីី អា�រុ ១៥ ឆ្នាំំំ រដូឋ ត្តិចូសា្ ្.រ.អា.

     ក�ណិត់ ��ណា� អនកនិពិនធ   ៖ សោយាបល្ប់ ស្វែដល្ប �ដល្ប់ ឲ្យយ សោ� ទីសោន�  

គូឺ ម៉ាន ប្រិបសោយាជ្ឈិន៍ បូុស្វែនត អា� នឹង មិន ជ្ឈិួយុ ភាាមៗ ឬ ពិាបាល្ប ជ្ឈិ�ង ឺ

ធ្លាាក់ ទឹក�ិតត សោនា� សោទ   ។ ជ្ឈិ�នួយុ ពិី អនក ជ្ឈិ�នាញ អា� ជា ការចាំ�បា� ់

កន�ង ករណិី ធៃន់ធៃរ   ។

    នៅតឹើ សាស់នាចិប្រាក្តិ មាន នៅ�លី ជួំ�រ យ៉ាាង �ូចិនៅម្មិចិ 

ចិំនៅពាះ ការប្រាបកាន់ ពីូជួសាស់ន៍   ?

    យេ�ើង យេជុំឿ ថា ក្រ�ះ ជា ក្រ�ះវរិបិតា នៃ� មិ�ុសស យេ�� ទា�ងអូស់ យេហឹើ� ថា «   ក្រទ្ធង់ �ុ� បដំិយេសធ្ង អូន� � 

មាំ�់ ខែដំ� មិ� រិ� ក្រទ្ធង់ យេឡេើ� [   ទា�ង   ] យេ�ះ �ិង ស  .   .   .  មិ�ុសស ទា�ងអូស់ ដំ�ចគាំ យេ� ច�យេ�ះ ក្រ�ះ   »  

(    �ីនៃហឹវទ្ធី ២ ២៦:៣៣    )   ។ យេដោ�សារិ មិ�ុសស ទា�ងអូស់ គាំ �� យេសមើ គាំ ច�យេ�ះ ក្រ�ះ យេនាះ យេ�ើង យេជុំឿ

ថា គាះ� មិ�ុសស � មាំ�់ អាច មា� សិទ្ធធិ ក្រប�ស ថា ខីស់ជាង មាំ�់ យេផ្ដសង យេទ្ធៀត យេដោ�សារិខែត សាវតា

��ជុំសាស�៍ ឬ ជុំ�ជាតិ រិបស់ �ួ�យេ� យេឡេើ�   ។ ជាង យេនាះ យេទ្ធៀត យេ�ើង យេជុំឿ ថា វា ជា អូ�យេ�ើ បាប �ន�ង

�រិបនាាប បយេនាា� �ិយា� យេមិើ�ងា� ឬ យេរិើសយេអូើង ទាស់ �ឹង មិ�ុសស យេផ្ដសង យេទ្ធៀត យេដោ�សារិ ខែត

��ជុំសាស�៍ រិបស់ �ួ�យេ� យេនាះ   ។

  �ា�រិី �ិង សាវ� សមិ័� ទ្ធ�យេ�ើប បា� យេថាា�យេទាស យេ�ើ �រិក្រប��់ ��ជុំសាស�៍ �ន�ង ��ខខណ៍ូ ដំ៏

ខ្លាា�ង�ា ប�ផ្ដុត ខែដំ� អាច យេធ្ងវើ យេ�បា�   ។ ឧទាហឹរិណ៍៍   ៖

   •   ក្របធ្លា� ហឹែរិដំុ� បូ� ហិុឹង�ួី (   ១៩១០–២០០៨   )   ៖ «   គាះ� មិ�ុសស � ខែដំ� បា� �ិយា� ប�ូ�ះ

បងាាប់ ដំ�់   អូន� ទា�ងឡា� ខែដំ� មា� ជាតិសាស�៍ យេផ្ដសង យេហឹើ� យេ�ខែត អាច �ិត ថា ខួ�� គាត់ ជា សិសស

�ិត មិួ� រិ�ប រិបស់ ក្រ�ះក្រ�ីសទ យេឡេើ�   ។ យេហឹើ� គាត់ �៏ មិិ� អាច ចាំត់ទ្ធុ� ខួ��គាត់ ថា បា� រិស់យេ� ក្រសប

�ឹង  �រិបយេក្រងៀ� នៃ� សាសនា ចក្រ� នៃ� ក្រ�ះក្រ�ីសទ  ខែដំរិ   »   ។ ១ 

   •    ក្របធ្លា� អូិមិ រិ័សុ� បាឡេ�ដំ ក្របធ្លា� សូីទី្ធ �ន�ង ��រិូុមិ នៃ� �ួ� សាវ� ដំប់�ីរិ នា�់   ៖ «   យេ�ើង ក្រត�វ ឱប

ក្រ�យេសាប បុក្រតា បុក្រតី នៃ� ក្រ�ះ យេដោ� �ូី យេមិតាោ យេហឹើ� �ប់ ប�បាត់ យេចាំ� ��វ �រិយេរិើសយេអូើង ក្រ�ប់ រិ�បភា� 

រិួមិមា� ទា�ង �រិក្រប��់ ��ជុំសាស�៍ �រិក្រប��់ យេភទ្ធ �ិង ជាតិ សាស�៍   »   ។ ២ 

   •    ក្របធ្លា� ដោ�ួិ� យេអូ� អូ�� ទ្ធីក្របឹ�ា ទ្ធី មិួ� �ន�ង �ណ៍ៈក្របធ្លា� ទ្ធី មិួ�   ៖ «   �រិក្រប��់ ��ជុំសាស�៍

�� ក្របខែហឹ� ជា ក្របភ� នៃ� �រិយេរិើសយេអូើង ខែដំ� យេ� ដំឹង ឮ យាាង យេក្រចើ� ប�ផ្ដុត យេ� ស�វនៃ�ៃ យេ�ះ យេហឹើ� យេ�ើង

ទា�ងអូស់ គាំ ក្រត�វបា� យេ� ឲ្យយ ខែក្របចិតែ �ី �រិណ៍៍ យេនាះ   »   ។ ៣ 

      ក្តិំណ៍តឹ់ ចិំ�ំ
    ១.   ហឹែរិដំុ� បូ� ហឹុីង�ួី «  The Need for Greater Kindness   »  Liahona   ខែខ ឧសភា ឆ្នាំំ� ២០០៦ ទ្ធ��័រិ ៥៨   ។
     ២.   អូិមិ   រិ័សុ� បាឡេ�ដំ «   ដំ�យេណ៍ើរិ មា� ប�ែ យេ� មិុខ យេទ្ធៀត   !   »  Liahona   ខែខ វិចិិ� ឆ្នាំំ� ២០១៧ ទ្ធ��័រិ ១០៦   ។
     ៣.   ដោ�ួិ� យេអូ� អូ�� «  A Cause for Celebration   »  Liahona   ខែខ ធ្ងន� ឆ្នាំំ� ២០១៩ ទ្ធ��័រិ ៤៩   ។

យើត្តើ អ្ននកំ គឺិត្ត ដូូចូយើមតចូ   ?

ក្របសិ� យេបើ អូន� មា� ប�ណ៍ង យេ�ួើ� �ឹង ស�ណ៍ួរិ យេ�ះ 

ស�មិ យេផ្ដំើ ចយេមិួើ� រិបស់ អូន� �ិង រិ�ប�ត មា� �ុណ៍ភា� 

ចាស់ មិួ� ស�ួឹ� ឲ្យយ បា� ក្រតឹមិ នៃ�ៃ ទ្ធី  ១៥ ខែខ ��កដោ 

ឆ្នាំំ� ២០២០ យេ� ��់ យេ�ហឹទ្ធ��័រិ liahona@ 
ChurchofJesusChrist .org ។

 �សោម័ើយុ អា� នឹង ប្រិតូវបាន ស្វែកសូប្រិមួល្ប សោ�ើង វិញ ប្រិបសូិន សោបើ វ៉ា ស្វែវង សោពិក  

ឬ មិន សូូវ �ាសូ់ លាសូ់   ។ ការសោ�័ើយុ តប ទាំ�ងឡាយុ សោធែើ សោ�ើង កន�ង សោ�ល្ប

ប�ណិង ទុក ជា ជ្ឈិ�នួយុ និង ទសូសនវិសូ័យុ មិន ស្វែមន ជា សោសូ�កតីប្រិបកាសូ

អ�ពិី សោ�ល្បល្បទធិ �សូនា�ប្រិក ជា �័�វការ សោនា� សោទ   ។ 

«   នៅតឹើ ខ្ញុំំ�ំ អាចិឈប់ គិតឹ ពីី ភាសា ដែ�លី ម្មិន សាាតឹស់អំ

ដែ�លី ខ្ញុំំ�ំ ឮ នៅ�យ រនៅបៀប �   ?   »
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64 លីីអាហូូណា

         �� �ី បីបួ� ឆ្នាំំ� មិុ� ភរិិយារិបស់ខំ�� បាបារ៉ាុ �ិងខំ�� បា�សមិួឹង យេមិើ� យេ� យេមិ� នា យេ�� រ៉ាក្រតី យេដោ�

ភា�អូសាារិយ   ។ មា� ផ្លាា� រ៉ាប់ �� ហា�់ ដំ�ចជា មា� ��ួ� ភួ� ក្រសស់ សាាត ខុស ខែបួ� �ី ធ្ងមិមតា   ។ យេក្រ��មិ�

ខំ�� បា�យេបើ� យេ� �មិីីរិ មិុ�ា ដំ៏ មា� តនៃមិួ មិហឹិមា យេហឹើ� អា� មិូង យេទ្ធៀត ទា�ង យេងឿង�ៃ�់ �ី អូវី ខែដំ� ក្រ�ះអូមាាស់ ជា

ក្រ�ះ បា� មា� ប�ទ�� យេ���់ មិុ�យេស ថា   ៖ «   យេហឹើ� �ិភ�យេ�� ដំ៏ យេក្រចើ� ឥត �ណ៍នា យេនាះ យេ�ើង បា� បយេងកើត យេឡេើង យេហឹើ� យេ�ើង

បា�បយេងកើត រិបស់ ទា�ងយេនាះ យេឡេើង សក្រមាប់ យេគា�ប�ណ៍ង រិបស់យេ�ើង ផ្លាា�់ យេហឹើ� យេដោ�សារិ ក្រ�ះរ៉ាជុំបុក្រតា យេនាះ យេ�ើង បា�

បយេងកើត រិបស់ ទា�ងយេនាះ មិ� ��ជា ក្រ�ះរ៉ាជុំបុក្រតា បយេងកើត ខែត មិួ� រិបស់ យេ�ើង   » (    មិុ�យេស ១:៣៣    )   ។

  អូ��ច ខែដំ� បយេងកើត សាា�សួ�៌ �ិង ខែផ្ដ�ដំី��ជា ប�វជុំិតភា�   ។ ក្របភ� នៃ� អូ��ច ប�វជុំិតភា� យេ�ះ �� ជា ក្រ�ះ ដំ ៏

មា� មិហឹិទ្ធធិឫទ្ធធិ �ិង ក្រ�ះរ៉ាជុំ បុក្រតា រិបស់ ក្រទ្ធង់ ក្រ�ះយេ�សូ�វ ក្រ�ីសទ   ។ វា ជា អូ��ច ខែដំ� ក្រ�ះអូងែ សយេហ្វ្រីងាាះ បា� យេក្របើ យេដំើមិីី យេធ្ងវើ

អូ�ភ�តយេហឹតុ យេដំើមិីី ផ្ដូ�់ ��វ ដំងាា�ធ្ងួ� ខែដំ� គាះ� ខែដំ� ��ណ៍ត់ �ិង យេដំើមិីី ��ឈនះ យេសច�ូី សាាប់ ខ្លាង រិ�ប�� តាមិរិ�ៈ

�រិរិស់យេឡេើងវិញ   ។

  យេ� �ន�ង ខែផ្ដ��រិ រិបស់ ក្រ�ះវរិបិតា សួ�៌ យេ�ើង បុរិស មា� ទ្ធ��ួ� ខុស ក្រត�វ ដំ៏ �ិយេសស �ន�ង �រិ ក្រ�ប់ក្រ�ង ប�វជុំិតភា� ខែត �ួ�យេ�

�ុ� ខែមិ� ជា ប�វជុំិតភា� យេនាះ យេទ្ធ   ។ �រិ��់ ដំឹង ថា ក្រ�ះវរិបិតាសួ�៌ បា� ផ្ដូ�់ វិធ្ងី មិួ� សក្រមាប់ បុក្រតា បុក្រតី ក្រទ្ធង់ ក្រ�ប់ រិ�ប អាច

ទ្ធទ្ធួ� បា� �រិជុំ័� �ិង ទ្ធទ្ធួ� �រិ�ក្រងឹង នៃ� ប�វជុំិតភា� វា ជា យេរិឿង ស�ខ្លា�់ �ស់ សក្រមាប់ យេ�ើង   ។

  អូ��ច ប�វជុំិតភា� ដំ�ចគាំ ខែដំ� បា� បយេងកើត �ិភ�យេ�� �ឡា�់សុី �ិង ស��យេ�� អាច យេហឹើ� �ួរិខែត ជា ខែផ្ដន� មិួ�

នៃ� ជុំីវិត យេ�ើង �ន�ង �រិជុំួ� �ក្រងឹង យេហឹើ� ផ្ដូ�់�រិ ដំ�់ ក្រ�ួសារិ យេ�ើង មិិតែភ�ូិ យេ�ើង �ិង អូន� ជុំិតខ្លាង យេ�ើង—�ិយា� មិាាង យេទ្ធៀត 

�� ក្រត�វ យេធ្ងវើ �ិចច�រិ ខែដំ� ក្រ�ះអូងែ សយេហ្វ្រីងាាះ �ឹង យេធ្ងវើ យេបើ ក្រទ្ធង់ ���ុង បយេក្រមិើ �ន�ង ច�យេ�មិ �ួ�យេ�ើង ស�វនៃ�ៃ យេ�ះ (   ស�មិយេមិើ�  យេគា��ទ្ធធិ 

�ិងយេសច�ូី សញ្ញាា ៨១:៥    )   ។

  យេគា�ប�ណ៍ង ចមិីង រិបស់ អូ��ច ប�វជុំិតភា� �� យេដំើមិីី ផ្ដូ�់ �រិ សាាង �ិង ប�ស�ទ្ធធ យេ�ើង យេដំើមិីី យេ�ើង អាច រិស់យេ� ជាមិួ�

គាំ ជាមិួ� ក្រ�ួសារិ យេ�ើង យេ��ន�ង វតែមា� រិបស់ ក្រ�ះបិតា ក្រ�ះមាតា សួ�៌ យេ�ើង ជា យេរិៀង រិហឹ�ត   ។ តាមិរិយេបៀប យេ�ះ បុរិស ក្រសែី 

�ិង �ុមារិ ទា�ងអូស់—មិិ� ថា អូវី ជា ��ៈយេទ្ធសៈ រិបស់ យេ�ើង យេនាះ យេទ្ធ—អាច ច��រិួមិ យេ��ន�ង �ិចច�រិ ដំ៏ អូសាារិយ រិបស់ ក្រ�ះ �ិង

ក្រ�ះយេ�សូ�វក្រ�ីសទ (   ស�មិយេមិើ�  មិុ�យេស ១:៣៩    ) យេហឹើ� រិី�រ៉ា� �ឹង �រិជុំ័� ទា�ងឡា� នៃ� ប�វជុំិតភា�   ។

  ស�មិ ឲ្យយ យេ�ើង ឈាាសនៃវ យេហឹើ� �ាយាមិ �ក្រងឹង ជុំីវិត យេ�ើង ជុំីវិត ក្រ�ួសារិ យេ�ើង �ិង សាសនាចក្រ� នៃ� ក្រ�ះយេ�សូ�វក្រ�ីសទ នៃ� �ួ�

បរិិសុទ្ធធ នៃ�ៃ ចុងយេក្រ�� តាមិរិ�ៈ អូ��ច នៃ� ប�វជុំិតភា� នៃ� ក្រ�ះ   ។  ◼ 

   ដូកំស្ង់ យើចូញពី ្ រុនទរកំថា យើ� កំន�ង ្ ននិ្ី� �ូយើ� ដែខ្ញុំ យើមសា ឆ្នាំំំ ២០១៣   ។

ការបនៅប្រាម្មើ រួម្ម �ំ ជាម្មួយ នឹង

អំំ�ចិ បពីើជួិតឹភាពី

 នៅ�យ ប្រាបធាន អំិម្ម រ័ស់ុលី ��ឺ�

  ក្របធ្លា� សូីទ្ធី �ន�ង ��រិូុមិ នៃ� �ួ� សាវ� ដំប់�ីរិ នា�់

ពាក្តិយ ចិុង នៅប្រាកាយ
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តឹួអំងូ នៅចិញ ពីី ប្រាពីះគម្មីីរម្មរម្មន

បា� រិស់យេ� ក្របមាណ៍ ៩០ ឆ្នាំំ� 

 ម្មុន ក្តិំនៅណ៍ើតឹ របស់់
ប្រាពីះប្រាគីស់ទ   ។ 

បា� ដែប្រាបចិិតឹតនៅជួឿ �លី់ �ំណ៍ឹងលីអ  
 យេដោ�សារិ ខែត «   �រិ�ិមិិតែ មិួ� ដំ៏អូសាារិយ 

 នៃ� ឪ�ុ� នាង   » 
 (    អា�មាា ១៩:១៦    )   ។

ជា ក្រសែី សាស�៍ យេ�មិិ�
មាំ�់ ខែដំ� 

 �ន បនៅប្រាម្មើ �លី់
មាាស់់ក្តិសប្រាតឹី   ។ 

ទ្ធយេងវើ យេសាះះក្រតង់ រិបស់ នាង បា� នា� ឲ្យយ

មា� ��វ ការដែប្រាបចិិតឹតនៅជួឿ នៃន ពីួក្តិ
សាស់ន៍នៅលីម្មិន �៏ នៅប្រាចិើន   ។ 

 រក្តិា ជួំនៅនឿ របស់់ នាង ជា ស់មាាតឹ ់ 
រិហឹ�ត ដំ�់ យេ�� ខែដំ� ស�ែិសមិ   ។

អ័ប៊ីស



 មានអារម្មមណ៍៍ តានតឹឹង អំំពីី ការនៅ� លីីវ   ?

   សូូម អាន បទពិិសោ�ធន៍ មក ពិ ី

យុុវមជ្ឈិិិមវ័យុ ដទៃទ សោទៀត ពិី រសោបៀប ដក 

ភាពិតានតឹង សោ�ញ ពិី ការស្វែសូែងរក 

ទៃដគូូ អសូ់កល្បប   ។

  ៤២ 

   យុុវនារីី

   ការប្រា�រពីធ អំបអំរ ១៥០ ឆ្នាំំំ

  ៥៤, ៥៨
     យុុវវ័យុ

   ការជួួយ ម្មិតឹតភក្តិតិ របស់់ ខ្ញុំំ�ំ ដែ�លី 

មាន ការ�ក្តិ់ទឹឹក្តិចិិតឹត

  ៦២
     កូូនចៅ�

   នៅលីង ដែលីែង ផ្គូូ�ផ្គូូង ប្រាពីះគម្មីីរ 

ម្មរម្មន នៅនះ

  ខ១២  
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 អំ័បី��   !
  ទំំពី័� ខ២០–ខ២៣
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ខ2 ប្រិ�ិយមិិត្តត

 ទីីបនាា� ់  

នួិង  

ក្រុ�ះគមីីរីមរីមនួ 

មកពីី គណៈៈ ប្រ�ធាន ទំី មួយ
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 ដោ�យ ប្រ�ធាន ហិិនរីី �ី� អាវរីិង

  ទំីប្រ�ឹកា ទំី ពីី� កុ�ង គណៈៈប្រ�ធាន

ទំី មួយ 

ស់ក្រម្បីប ស់ក្រម្បីួល ម្បីក្នុ ពី� «   ក្រពី��ម្បី្�� ម្បី�ម្បីន ជា កា��ឹក្នុនាំ �ាល់ខឹះ�ន   » 

  Ensign   ន្ថែខឹ ក្នុញ្ញាា ឆ្នាំាំ ២០១០ �ំព័ី� ៤–៦   ។

 រាល់ពេ�ល ន្តែដល ខ្ញុំំ�� អានិ �ី ប្រ�ះគឺម៉ីីរ ម៉រម៉និ  

សូម៉ីី ន្តែត �ីរ�ី ��ាត់ ក្ដី៏ ពេ�យ

  ខ្ញុំំ�� �និ អារម៉េណ៍ ថ្វា �ី��ាល់ រ�ស់ ខ្ញុំំ�� ប្រតូេបានិ �ប្រង់�ង់

  ថ្វា គឺម៉ីីរ ពេ�ះ គឺឺ �ិត

  ថ្វា ប្រ�ះពេយសីូេ គឺឺជា ប្រ�ះប្រគឺីសុ ពេហ៍ើយ

  ថ្វា ពេយើង់ អាចិ ពេដើរ តាម៉ ប្រ�ង់់ ប្រត��់ ពេ� ផ្ដុះ េិញ   ។

  ប្រ�ះគឺម៉ីីរ ពេនិះ បានិ �ាយជា គឺម៉ីីរ ទៃនិអស់ទា�ង់គឺម៉ីីរ ចិ�ពេ�ះ ខ្ញុំំ��   ។

  វា គឺឺជា ប្រ�ះ�និុ�ល រ�ស់ ប្រ�ះ   ។        



	 ខែ�	មិិថុុនា	ឆ្នាំំ�	២០២០ ខ3
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 ទីី�ន្ទាាល់់ រី�ស់់ �ូ�ន ផ្ទាាល់់

  ទ�បនាាល់ ម្ពួយ គ្គឺ ជា អារម្ពមណ៍៍ លអ ម្ពកុ ពុ� ក្រពុះវិញ្ញាាណ៍ បរិស់ុទធ មា� ប�ទ�ល ក្រ�ប់ នៅយើង ថា អ្វីី� ម្ពួយ គ្គឺ ពុិត   ។ បអ�� ម្ពិ� នៅ�នៅកុមង នៅពុកុ នៅដ្តីើម្ព �ី មា� 

ទ�បនាាល់ ម្ពួយ នៅ�ើយ   ។ �ត់ ប�ទះ ទាំំងនៅ�ះ នៅ�ើយ �កុ់ វា កុុ�ង ចា�នៅ�ម្ព ឬ ក្រកុ� ម្ពួយ នៅដ្តីើម្ព �ី បអ�� អាច នៅក្រើើស់ យកុ ម្ពួយ ជា នៅរៀង រាល់ នៃ�ៃ   ។  

នៅពុល បអ�� ទទួល អារម្ពមណ៍៍ នៃ� ទ�បនាាល់ ម្ពួយ នៅ�កុុ�ង ដ្តីួងចិតី អ្វីុកុ ស់�ម្ព ក្រ�ប់ �រណា មាាកុ់ អ្វីំពុ� វា   !         

ខ្ញុំំ�� ទីទីួល់ អារីម្មមណ៍៍ ពីី ប្រពីះវិញ្ញាាណ៍ �រីិស់ុទីធ ដោពីល់  .   .   .

ខំ�ំ អំធិិស្ឋាាន រៀ� ប្រពីះវ��ិតាសួួគ៌   ។ ខំ�ំ គិត អំំពីី ប្រពីះវិហា� ��ិសួុទំធ   ។
រៀតើ រៀ�រៀពីល ណា ដែ�ល �ូ�ន បាន

ទំទំួល អា�មមណៈ៍ នៃន ទំី�នាាល់ មួយ ពីី
ប្រពីះវិញ្ញាាណៈ ��ិសួុទំធ   ?

ខំ�ំ ជួួយ មនុសួស �នៃទំ   ។

 ស់�ម្ព នៅក្រចៀង «   ខ្ញុំំ�ំ សាាល់ កុី� នៅស់ុ�៍ ក្រពុះ ស់នៅ��ាះ   »  
(   សៀ�ៀវសៀ� ចសៀ��ៀង កុុមារ ទំពុ័រ ៤២–៤៣   )   ។

 ស់�ម្ព នៅក្រចៀង «   ដែគ្គតនៅស់មាា��    » (   ល�អា��ណា  

ដែខ្ញុំ ម្ព�នា ឆ្នាំាំ ២០១៨ ទំពុ័រ ៧៤–៧៥   )   ។

 ស់�ម្ព នៅម្ពើល នៅ� រ�បភាពុ ក្រពុះវិហារ បរិស់ុទធ ម្ពួយ   ។  ស់�ម្ព សាាប់ ស់�ទ�រកុថា ម្ពួយ នៅ�យ ក្របធា� 
 រ័ស់ុល អ្វីិម្ព ណ៍ិលស់ុ�   ។

 ស់�ម្ព នៅម្ពើល នៅ� រ�បភាពុ នៃ� ក្រពុះនៅយស់ូ�វ ឬ នៅម្ពើល វីនៅដ្តីអ្វី� ក្រពុះគ្គម្ពព�រ បូ�ប ម្ពួយ អ្វីំពុ� ក្រទង់   ។

 ស់�ម្ព អ្វីធិិសាា� នៅ���់ ក្រពុះវរបិតាស់ួគ្គ៌ នៅ�ើយ សាាប ់

រកុនៅម្ពើល អារម្ពមណ៍៍ ពុ� ក្រពុះវិញ្ញាាណ៍ បរិស់ុទធ   ។

 «   ស់�ម្ព ទទួលទាំ� ��វ ក្រពុះប�ទ�ល ទាំំងឡាយ នៃ� ក្រពុះក្រគ្គ�ស់ទ  .   .   .  ក្រពុះប�ទ�ល ទាំំងឡាយ នៃ�

ក្រពុះក្រគ្គ�ស់ទ �ឹង ក្រ�ប់ ដ្តីល់ អ្វីុកុ ��វ ក្រគ្គប់អ្វីី� ទាំំងអ្វីស់់ ដែដ្តីល អ្វីុកុ ក្រត�វ នៅធិីើ   » (    ��នៃ�ី   ទ�២ ៣២:៣    )   ។



ខ4 ប្រិ�ិយមិិត្តត

ការីអធិិស្ឋាានួ រីបស់់ លើខ្ញុំ��ី

        លើខ្ញុំលលី និិង់ 

�ាក្ដី់ រ�ស់ 

�ង់ បានិ ពេដើរ ពេ��និ់ 

អគ្នារ សាស�ចិប្រក្ដី  

ពេហ៍ើយ ពេម៉ើល ជុំំ�េិញ   ។ វា

ប្រសស់សាាត ពេ�យ�និ ពេដើម៉

ពេតាាត ដំះ ពេ�រ ពេ� ខាង់ពេប្រ�   ។ 

សាាក្ដី សញ្ញាា ពេ�ពេលើ អគ្នារ ពេ�ះ

បានិ សរពេសរ ថ្វា «   សាស�ចិប្រក្ដី

ទៃនិ ប្រ�ះពេយសីូេប្រគឺីសុ ទៃនិ �ួក្ដី �រិសំ�ិ ទៃ�ង

ចិំង់ពេប្រ�យ   »   ។ ជា �ី �សា ខ្ញុំំសៗ គ្នាា—�ាពេ� 

ចិិនិ និិង់ អង់់ពេគឺួស   !

  ពេខ្ញុំលលី ម៉ិនិ បានិ ដ�ង់ ពេប្រចិើនិ ពេ� អ��ី ប្រ�ះពេយសីូេប្រគឺីសុ   ។ 

ពេហ៍ើយ�ង់ �ំ�ន្តែដល បានិ ពេ� ប្រ�ះេិហារ �ីមំ៉និ ម៉ក្ដី ពេ�ើយ   ។ ម៉ិតែ�ក្ដីីិ �ាក្ដី់ �ង់ លី លីនិ 

បានិ ពេ� ប្រ�ះេិហារ ពេ� �ីពេ�ះ   ។ គ្នាត់ បានិ អពេញ្ចឹឹើញ ពេខ្ញុំលលី និិង់ �ាក្ដី់ �ង់ ឲ្យយម៉ក្ដី

ជាម៉ួយ គ្នាត់   ។

  ពេ�ល �ួក្ដីពេគឺ បានិ ពេដើរ ចិូល ពេ� ខាង់កុ្ដី�ង់ ម៉និំសស �ា បានិ ញញ�ម៉ �ក្ដី់ �ួក្ដីពេគឺ 

ពេហ៍ើយ បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា សួសែី   ។ ប្រគឺ�់ គ្នាា លអ ណាស់   ។ ពេខ្ញុំលលី និិង់ �ាក្ដី់ បានិ ពេដើរ

តាម៉  លី លីនិ ពេ� ខាង់ពេលើ ពេ� �និុ�់ ធួ� ម៉ួយ   ។ លី លីនិ បានិ ប្របា�់ ថ្វា ពេគឺ ពេ�

�និុ�់ ពេ�ះ ថ្វា ពេរាង់ ជុំ�និំ�   ។

  ពេខ្ញុំលលី បានិ អង់គ�យ ចិំះ ពេ� ន្តែក្ដីីរ �ាក្ដី់ និិង់ លីលីនិ ពេ�និ�ង់ ពេ�អី� ម៉ួយ ជុំួរ  

ពេហ៍ើយ ម៉ិនិ យូរ �៉ំ�ះនិ ប្រ�ះេិហារ បានិ ចា�់ពេផ្ដីើម៉   ។ �ង់ បានិ សាៅ�់ ត�និែី   ។ �ង់ 

ចិូលចិិតែ �ី រពេ�ៀ� ន្តែដល វា ពេធួើើ ឲ្យយ �ង់ �និអារម៉េណ៍ សូម៉ីី ន្តែត �ង់ មិ៉និ សាះល់ �ក្ដីយ 

ក្ដីុ�ង់ ចិពេប្រម៉ៀង់ ក្ដីីី   ។

  ពេ� ចិំង់ �ញ្ចឹឹ�់ ទៃនិ �រប្រ�ជុំំ� ប្រសែី �ាក្ដី់ បានិ ពេប្រ�ក្ដីឈឺរ ពេ�ើង់ ពេដើម៉ីី អធួិសាានិ �ិ�   ។ 

ពេខ្ញុំលលី សម៉ួ�ង់ ជុំំ�េិញ ពេ�លន្តែដល ម៉និំសស ប្រគឺ�់គ្នាា ពេផ្ដសង់ពេ�ៀត បានិ ឱ�ទៃដ ពេហ៍ើយ �ិ�

ន្តែ�ុក្ដី �ួក្ដីពេគឺ   ។ �ង់ ពេ�ន្តែត �និ អារម៉េណ៍ អើី ម៉ួយ លអ ណាស់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ចិិតែ   ។ ពេតើ ដើនា�  គឺឺ

ជា អើី   ? វា ខ្ញុំំស �ី អើីៗ ន្តែដល �ង់ ធាា�់ �និ អារម៉េណ៍ �ី ម៉ំនិ ម៉ក្ដី   !

  �លន្តែដល �ួក្ដីពេគឺ

ចាក្ដីពេចិញ �ី ប្រ�ះេិហារ

ពេប្រ�យម៉ក្ដី ពេខ្ញុំលលី បានិ ប្របា�់ �ាក្ដី់

អ��ី អារម៉េណ៍ រ�ស់ �ង់ ន្តែដល �ង់ បានិ �និ

អ���ង់ �រអធួិសាានិ   ។

  �ាក្ដី់ បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   �ាក្ដី់ មិ៉និ �និ អារម៉េណ៍ �ិពេសស អើី ពេ�ះ ពេ�   »   ។

  �៉ំន្តែនិែ ពេខ្ញុំលលី �និែ គឺិត �ី អារម៉េណ៍ ន្តែដល �ង់ បានិ �និ  ពេ� ប្រ�ះេិហារ   ។ �ង់

បានិ ចិូលចិិតែ �រអធួិសាានិ ពេ�ះ   ។ ពេហ៍ើយ�ង់ ចិូលចិិតែ ឮ �ី ប្រ�ះពេយសីូេ   ។

  «   ពេតើ �ួក្ដី អុក្ដី ផ្ដស�ើផ្ដាយ សាស� អាចិ ម៉ក្ដី �ពេប្រង់ៀនិ ខ្ញុំំ�� បានិ ពេ�   ?   » ពេខ្ញុំលលី

បានិ សួរ �ាក្ដី់   ។ «   ខ្ញុំំ��ចិង់់ ពេរៀនិ �ន្តែនិែម៉ ពេ�ៀត   »   ។

  �ាក្ដី់ បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   ពេ�ើ ពេ�ះ ជា អើី ន្តែដល ក្ដីូនិ ចិង់់ ពេធួើើ វា ម៉ិនិ �ើី ពេ�   »   ។

  �ួក្ដី អុក្ដី ផ្ដស�ើផ្ដាយ សាស� បានិ �ពេប្រង់ៀនិ ពេខ្ញុំលលី �ី រពេ�ៀ� អធួិសាានិ ពេហ៍ើយ

អានិ ប្រ�ះគឺម៉ីីរ   ។ �ួក្ដីពេគឺ បានិ �ពេប្រង់ៀនិ �ង់ អ��ី ប្រ�ះពេយសីូេ និិង់ រពេ�ៀ� ន្តែដល ប្រ�ង់់

ប្រសលាញ់ ពេយើង់   ។ ពេខ្ញុំលលី ចិូលចិិតែ អើី ន្តែដល �ង់ ក្ដី��ំង់ ពេរៀនិ   ។

  ទៃ�ង ម៉ួយ �ួក្ដីអុក្ដី ផ្ដស�ើផ្ដាយ សាស� បានិ ផ្ដីល់ �រអពេញ្ចឹឹើញ ដ៏ �ិពេសស ម៉ួយ

ដល់ �ង់   ។

  ន្តែអលពេឌីើរ ផ្ទាក្ដីក្ដីឺបានិ សួរ ថ្វា «   ពេតើ �អ�និ អាចិ �ាយ៉ាម៉ អធួិសាានិ ពេ�សបាៅហ៍៍ ពេនិះ

ន្តែដរ ឬ ពេ� ?   »

  រហ៍ូត ម៉ក្ដី ដល់ ពេ�ល ពេនិះ ពេខ្ញុំលលី ប្រគ្នានិ់ន្តែត អធួិសាានិ ជាម៉ួយ �ួក្ដីអុក្ដី ផ្ដស�ើផ្ដាយ

សាស� �៉ំពេណាះះ   ។ �៉ំន្តែនិែ �ង់ ចិង់់ សាក្ដីលីង់ វា ពេ�យ ខ្ញុំួ�និឯង់   ។ �ង់ បានិ ដ�ង់  �ច
នា

 �ូ�
ភា

ពី រៀ
�

យ
 រៀ�

មម
ី ល

ីអំន

 ដោ�យ ឡូ�រីី ហិូ�ដោល់ើរី ស់ី�សា

  ទំសួសនាវ�ីី ស្ឋាសួនាចប្រក

  (   ដែ�ូក រៀ�រៀលើ �ំរៀណៈើ� រៀ�ឿង ពីិត   )



ថ្វា ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌ ន្តែតង់ន្តែត សាា�់ ពេហ៍ើយ ប្រ�ង់់ �និ ប្រ�ះ�័យ ចិង់់ ឮ �ី �ង់   ។

  �ង់ បានិ សនិា ថ្វា «   ខ្ញុំំ�� និ�ង់ ពេធួើើ វា   »   ។

  ន្តែសអក្ដី ពេ�ើង់ ពេ� សាលា ជា ទៃ�ង ដ៏ �ិពេសស ម៉ួយ   ។ ពេខ្ញុំលលី និ�ង់ ពេប្រចិៀង់ ពេ�ក្ដីុ�ង់

�រប្រ�ក្ដីួត ម៉ួយ   ! �ង់ បានិពេរៀនិ ចិពេប្រម៉ៀង់ ចិិនិ ដ៏ �ិពេរាះ ម៉ួយ   ។ �រពេរៀនិ �ី ពេណាត

ចិពេប្រម៉ៀង់ និិង់ ស�ពេ�ង់ ជា ក្ដីិចិឹ�រ ដ៏ �ិបាក្ដី   ! �ង់ បានិ ហាត់ ពេហ៍ើយ ហាត់ ពេ�ៀត   ។

  ឥ��េ ពេនិះ វា ដល់ ពេ�ល ប្រតូេ ពេប្រចិៀង់ ពេហ៍ើយ ពេខ្ញុំលលី �និ អារម៉េណ៍ �័យ   ។ �ង់ បានិ

ទាញ រូ� ប្រ�ះពេយសីូេ ន្តែដល �ង់ បានិ �ក្ដី់ ក្ដីុ�ង់ ពេហាពេ�ា ឯក្ដីសណាានិ សាលា រ�ស់

�ង់ ពេ� ប្រ��ក្ដីពេ�ះ   ។ �ង់ សពេប្រម៉ចិ ចិិតែ ពេដើម៉ីី អធួិសាានិ ដូចិ ន្តែដល �ួក្ដី អុក្ដី ផ្ដស�ើផ្ដាយ

សាស� បានិ ��ាញ �ង់   ។ �ង់ បានិ អធួិសាានិ ថ្វា «   ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌ សូម៉ ជុំួយ

ក្ដីូនិ ឲ្យយ បាត់ �័យ   »   ។ «   ពេ�ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ះ�ម៉ ទៃនិ ប្រ�ះពេយសីូេប្រគឺីសុ អាន្តែម៉៉និ   »   ។

  ��ា�់ ម៉ក្ដី ពេខ្ញុំលលី បានិ �និ ពេជុំើង់ ពេ�ពេលើ ឆ្នាំក្ដី   ។ �ង់ បានិ សម៉ួ�ង់ ពេម៉ើល ពេ�

អុក្ដី �សស� និិង់ ពេម៉ប្រ�ពេយ៉ាគឺ   ។ �ង់ បានិ គឺិត អ��ី រូ� ប្រ�ះពេយសីូេ ពេ� ក្ដីុ�ង់ ពេហាពេ�ា 

�ង់ ពេហ៍ើយ �និ អារម៉េណ៍ ប្រ�ពេសើរ ពេ�ើង់ �និែិចិ   ។ �ង់ បានិ ដក្ដី ដពេង់ើើម៉ធួ� ពេហ៍ើយ បានិ

ចា�់ពេផ្ដីើម៉ ពេប្រចិៀង់   ។

  �ង់ បានិ ពេប្រចិៀង់ ប្រគឺ�់ �ក្ដីយ ដូចិ ន្តែដល �ង់ បានិ ហាត់   ។ �លន្តែដល �ង់ បានិ

ពេប្រចិៀង់ ដល់ ពេណាត ចិពេប្រម៉ៀង់ ចិំង់ពេប្រ�យ ពេហ៍ើយ ឱនិ ក្ដីាល ពេ�ះ ពេខ្ញុំលលី បានិ ដ�ង់ ថ្វា 

ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌ បានិ ឮ �រអធួិសាានិ រ�ស់ �ង់ ពេហ៍ើយ បានិ ជួុំយ �ង់   ។

  ពេខ្ញុំលលី បានិ ពេដើរ ចិំះ �ី ឆ្នាំក្ដី ពេ�យ ញញ�ម៉   ។ �ង់ �និុ�ង់ រង់់ចា�ពេដើម៉ីី ប្របា�់  �ួក្ដី 

អុក្ដី ផ្ដស�ើផ្ដាយ សាស� អ��ី អើី ន្តែដល បានិ ពេក្ដីើតពេ�ើង់   ! �ង់ បានិ ដ�ង់ ថ្វា �ង់ ចិង់ ់

�និែ អធួិសាានិ ជា ពេរៀង់រាល់ ទៃ�ង   ។ ● 
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ស់ួស់ីី មក�ី

 ក្រុបលើទីស់ 

 អា�ឺ�ម៉ង ់   !

ប្រ�រៀទំសួ អាលឺ�ម៉ង់ មាន ប្របាស្ឋាទំ �ម ប្រ�ដែ�ល ជា ២០០០០ ប្របាស្ឋាទំ    ។ 

ប្របាស្ឋាទំ ជា រៀប្រចើន មាន អាយុ រា�់�យ ឆ្នាំំំ   ។ រៀនះ គ� ជា ប្របាស្ឋាទំ �៏ លីី មួយ

រៀ�ថា ណៈីសួវា៉នរៀសួេន   ។

ប្រជួក់នៃសួៃរៀ�ោ� សួ�នៃសួៗ 

ស្ឋាច់ប្រកក និង  Spätzle   

(   មី   ) ជា មូ�� �៏ មាន ប្រ�ជាប្រ�ិយ

រៀ�កុ�ង ប្រ�រៀទំសួ អាលឺ�ម៉ង់   ។

មាន ប្រពីះវិហា� ��ិសួុទំធ ពីី� រៀ�កុ�ង ប្រ�រៀទំសួ អាលឺ�ម៉ង់   ។ មួយ គ� រៀ�កុ�ង ទំីប្រកុង

ហ្វ្រី�ីីរៀ�ើ�ត និង មួយ រៀទំៀត រៀ�កុ�ង ទំីប្រកុង ដែហ្វ្រី�ីងរៀ�ីើត ជា កដែនឺង ដែ�ល រៀកមងប្រ�ុសួ

រៀនះ រៀ�   ។ ស្ឋាាក រៀនាះ សួ�រៀសួ� ថា « Tempel der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage »   (   ប្រពីះវិហា�

��ិសួុទំធ នៃន ស្ឋាសួនាចប្រក នៃន ប្រពីះរៀយសួើូវប្រគីសួេ នៃន ពីួក ��ិសួុទំធ នៃ�ៃ ចុងរៀប្រ�យ   )   ។

កុមា�ី និង កុមារា �ីករាយ កុ�ង ��ចូល�ួម រៀ� ថាំក់

�ឋមសួិកា   ។

 ប្រ�ដោទីស់ អាល់ឺ�ម្ម៉ង ់ ឬ  Deutschland   គ� ជា ប្រ�រៀទំសួ

មួយ រៀ� តំ�ន់ អំើ��ុុ� កណាាល   ។ វា មាន នៃប្រពី និង សួេឹង ភ្នំុំ និង

មាត់សួមុប្រទំ ប្រពីមទាំំង ភ្នំូមិ និង ទំីប្រកុង ធិំៗ   ។ មាន កុមា�

ប្រ�ដែ�ល ជា ១៣ លាន នាក់ �សួ់រៀ� ប្រ�រៀទំសួ អាលឺ�ម៉ង់   ។

 ជក្រុមាប�ួរ �ួក់ ពេយើង ពេ�ះះ មាាពេ�ា និង ពេបាាឡុូ   ។  �ូមួ �ូលរួមួ ជាមួួយ �ួក់ពេយើង  ពេ�ល ពេយើង ពេ� ពេលង ក្រុបពេទ�
អាលឺ�មួ៉ង់   !                 
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ដោ�ើ �ូ�ន ម្មក ពីី ប្រ�ដោទីស់ អាល់ឺ�ម្ម៉ង់ ឬ   ? ស់�ម្ម ស់រីដោស់រី ម្មក កាន់

ពីួកដោយើង   ! ពីួក ដោយើង ចង់ ឮ ពីី �ូ�នៗ   ។

ស់�ម្ម ជួួ� ជាម្មួយ ម្មិ�តភកតិ ម្មួយ ច�នួន រី�ស់់ ដោយើង ម្ម 

ក ពីី ប្រ�ដោទីស់ អាល់ឺ�ម្ម៉ង់   !

 រៀ�ឿង ដែ�ល ខំ�ំ ចូលចិតី ជាងរៀគ មកពីី ប្រពីះគមៃី� ម�មន

គ� រៀពីល ដែ�ល ប្រពីះប្រគីសួេ យាងមក រៀ�ើយ �រៀប្រងៀន

ប្រ�ជាជួន   ។ ខំ�ំ ចង់ រៀធិីើតាម �ទំ�ញ្ញញតីិ ��សួ់

ប្រពីះប្រគីសួេ ដែ�ល មិន ឲ្យយ រៀធិីើ ��វិនិច័័យ   ។ �លដែ�ល

ខំ�ំ អាន ���រៀប្រងៀន ��សួ់ ប្រពីះអំមាាសួ់ �ន់ដែត រៀប្រចើន 

រៀនាះ ខំ�ំ �ន់ដែត ទំទំួល អា�មមណៈ៍ នៃន កីីប្រសួឡាញ់់ ��សួ់

ប្រទំង់ និង ភាពីសួុខស្ឋានី   ។

   ដោល់ឡា ដោ� អាយុ ១០ ឆ្នាំំ� ទីីប្រកុង ដោ�ហិូនខ្ញុំ�ដោនៀ  

ប្រ�ដោទីស់ អាល់ឺ�ម្ម៉ង់ 

 ខំ�ំ �ឹង ថា ប្រ�សួិន រៀ�ើ ខំ�ំ �កា �ទំ�ញ្ញញតីិ ទាំំងឡាយ 

រៀនាះ ខំ�ំ មាន នូវ ��អំះអាង �ញ្ញាាក់ និង សួុវតិិភាពី នៃន

���នី រៀ�រៀលើ �ឺ�វ ដែ�ល នាំ រៀ��ក ប្រពីះ   ។ ខំ�ំ ដែតងដែត

អាច �ឹង ថា ខំ�ំ បាន រៀធិីើ អំីីមួយ ប្រតឹមប្រតូវ រៀពីល ខំ�ំ ទំទំួល

អា�មមណៈ៍ ពីី ប្រពីះ វិញ្ញាាណៈ ��ិសួុទំធ   ។

   ដោខ្ញុំល់ិ� ដោ� អាយុ ១២ ឆ្នាំំ� ទីីប្រកុង ដោ�ហិូនខ្ញុំ�ដោនៀ  

ប្រ�ដោទីស់ អាល់ឺ�ម្ម៉ង់ 
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រៀ� នៃ�ៃ �ំ�ូង នៃន ស្ឋាលា �ឋម សួិកា 

កុមា� មាំក់ៗ ទំទំួល បាន ��ូ�

ស្ឋាាយ មួយ កូន��ូ� �ក់ រៀ�ៅនៃ�

មួយ និង «   កញ្ញច�់ រាង ស្ឋាជួី ��សួ់

ស្ឋាលា   » មួយ (    Schultüte   ឬ 

  Zuckertüte      ) ដែ�ល មាន រៀពីញ់

រៀ�យ នំ ចំណៈី និង អំំរៀណាយ តូចៗ   ។

�ូមួ អំរ�ុណ �ក្រុមាប់ មួក់ ការទ�សន្ទា

ក្រុបពេទ� អាលឺ�មួ៉ង់ ជាមួួយ �ួក់ពេយើង   ។ 

ជួប គ្នាា ពេ�ល ពេក្រុកាយ ពេទៀ�   !

ប្រ�រៀទំសួ អាលឺ�ម៉ង់ លីី ខាង �ា� ប្រគីសួេមាាសួ

��សួ់រៀគ   ។ ប្រគួស្ឋា� ចូលចិតី រៀមើល រៀភ្នំឺើង ស្ឋាាតៗ 

និង ញ៉ាំំំ ចំណៈី ឆ្នាំាញ់់ៗ   !

រៀនះ ជា ស�ៀវសៅណែនាំ�ម្រាប់កុរារ ជា ភាស្ឋា 

អាលឺ�ម៉ង់ ។ កុមា�ៗ រៀ�កុ�ង ប្រ�រៀទំសួ អាលឺ�ម៉ង់ កំពីុង 

រៀប្រ�ើប្របាសួ់ វា រៀ�ើមីី រៀ�ៀន និង �ីកចរៀប្រមើន។ រៀតើ �ូ�នៗ 

កំពីុង រៀប្រ�ើប្របាសួ់ រៀសួៀវរៀៅ ដែណៈនាំ សួប្រមា�់ កុមា� យាាង 

�ូចរៀមដេច ដែ�� រៀ�កដែនឺង ដែ�ល �ូ�នៗ �សួ់រៀ� ?
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      «   ក្រពី� វិិញ្ញាាណ៍ ប�ិស់ុ�ធ នឹង បងាាញ �ល់ អំុក្នុ នូវិ ក្រ�ប់ អំវ� ទាំំង អំស់់ ន្ថែ�ល អុំក្នុ ក្រតូវិ ដើធ្មវើ។   » 

(     និីទៃហ៍ើ�ី ២ ៣២:៥     )   ។

    រីូ��ី�និ បានិ សម៉ួ�ង់ ពេ�ក្ដីុ�ង់ អាង់ ន្តែហ៍ល��ក្ដី   ។ គ្នាត់ បានិ �ាយ៉ាម៉ ម៉ិនិ គឺិត �ី ចិ�ាយ

ឆ្នាំាយ �៉ំណាះ ន្តែដល គ្នាត់ ប្រតូេន្តែហ៍ល ពេ�ះ ពេ�   ។ អើី ន្តែដល ស�ខានិ់ គឺឺ �រ��ួល បានិ

សាាក្ដី ក្ដីិតែិយស   ។ សាាក្ដី ក្ដីិតែិយស  seepferdchen   (   ពេសះសម៉ំប្រ�   ) និ�ង់ ��ាញ

ប្រគឺ�់ គ្នាា ពេ� ប្រ�ពេ�ស អាលួឺម៉៉ង់់ ថ្វា គ្នាត់ បានិ ពេចិះ ន្តែហ៍ល ��ក្ដី ពេ�យ ខ្ញុំួ�និឯង់   ។

  ខឹំ�ំ អាច់ ដើធ្មវើ ក្នុិច់ចកា� ដើន� បាន   !  រូូ�ី�និ បានិ គឺិត   ។ គ្នាត់ បានិ ដក្ដី ដពេង់ើើម៉ធួ� ម៉ួយ ពេហ៍ើយ

ពេលាត ចិូល ពេ�   ។

  ��ក្ដី ខាាត ខាាយ   !

  ��ក្ដី ប្រតជាក្ដី់ ពេធួើើ ឲ្យយ ប្រសួល ខ្ញុំួ�និ ណាស់ ពេ� ទៃ�ង ដ៏ ពេ�ា   ។

  បាា បានិ ប្របា�់ គ្នាត់ ថ្វា ន្ថែ�ល ម្បីួយ ន្ថែម្បីុក្រត ម្បីែងៗ   ។  ក្នុុំ �ិត ពី� ២៥ ន្ថែម្បីុក្រត ទាំំងអំស់់

ក្នុុ�ង ដើពីល ន្ថែត ម្បីួយ   ។ 

  រូូ�ី�និ �និែ ម៉ំជុំ ក្ដីាល ចំិះ   ។ គ្នាត់ បានិ ពេបាះ ទៃដ និិង់ ពេជុំើង់ តាម៉ ន្តែដល គ្នាត់ បានិ ហាត់ 

អស់ ជា ពេប្រចិើនិ ន្តែខ្ញុំ   ។ គ្នាត់ ពេង់ើ� ដក្ដី ដពេង់ើើម៉ ពេរៀង់រាល់ �ីរ�ី េិ��ី ម៉ីង់   ។

  ធ្លាក្នុ់   ។ កាយ   ។ ធ្លាក្នុ់   ។ កាយ   ។ 

  រំពេ�ចិ ពេ�ះ ប្រគឺូ �ពេប្រង់ៀនិ ន្តែហ៍ល ��ក្ដី បានិ ផ្ដួ�� ក្ដីន្តែញ្ចឹឹ រ�ស់ គ្នាត់   ។ រូូ�ី�និ បានិ ពេង់ើយ ពេម៉ើល

ពេ�យ �រពេង់ឿង់ឆុងល់   ។

  ប្រគឺូ គ្នាត់ បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   លអ ណាស់   »   ។

  គ្នាត់ ពេធួើើ វា បានិ ពេហ៍ើយ   !

  រូូ�ី�និ បានិ ពេសើចិ ពេហ៍ើយ បានិ ��ដូង់ ក្ដីុ�ង់ ��ក្ដី �ីរ�ី ដង់ ពេដើម៉ីី

��ាញ និូេ ចិិតែ ពេប្រតក្ដីអរ   ។ គ្នាត់ គឺឺ ជា ពេសះសម៉ំប្រ�   !

  ពេ�ល រូូ�ី�និ ម៉ក្ដី ដល់ ផ្ដុះ គ្នាត់ ប្រ�ញ៉ា�់ ពេ�រក្ដី បាា   ។

  «   បាា ពេម៉ើល ន្តែនិ�   !   »

  បាា រ�ស់ រូូ�ី�និ បានិ �ក្ដី់ ញញ�រ គ្នាត់ ចិំះ   ។ ប្រគ្នានិ់ន្តែត

បានិ ពេ�ើញ សាាក្ដី ក្ដីិតែិយស  seepferdchen   �ាម៉ 

បាា ញញ�ម៉ �ិ� �ាត់ ម៉ិនិ ជុំិត   ។

  «   ក្ដីូនិ ពេធួើើ វា បានិ ពេ� ពេលើក្ដី �ីម៉ួយ   ?   » បាា បានិ

ឱ� រូូ�ី�និ យ៉ាាង់ ន្តែណនិ   ។ «   ពេតើ ក្ដីូនិ ចិង់់ ពេធួើើ អើី ពេដើម៉ីី

អ�អរ   ?   »

  រូូ�ី�និ បានិ គឺិត ម៉ួយ សនិុ�ះ   ។ «   អើី ន្តែដល ខ្ញុំំ�� �ិត

ជា ចិង់់ ពេធួើើ ពេ�ះ គឺឺ ពេ� អាង់ ន្តែហ៍ល��ក្ដី ជាម៉ួយ បាា   ។ 

ក្ដីូនិចិង់់ ��ាញ បាា និូេ អើី ន្តែដល ក្ដីូនិ អាចិ ពេធួើើ បានិ   »   ។
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ហែ�� ��ចជា   

លើស់ះ ស់មុក្រុទី 
 ដោ�យ ដោ�វីឌ ឌីកស់ុន

  ទំសួសនាវ�ីី ស្ឋាសួនាចប្រក

  (   ដែ�ូក រៀ�រៀលើ �ំរៀណៈើ� រៀ�ឿង ពីិត   )



	 ខែ�	មិិថុុនា	ឆ្នាំំ�	២០២០ ខ9

  បាា បានិ ញញ�ម៉ �និ់ន្តែត ខាា�ង់ ពេ�ើង់   ។ «   ឥ��េ ដើនា�  ជា �រអ�អរ សប្រ��់ ពេយើង់

ទា�ង់�ីរ �ក្ដី់   ។ ពេ�ល បាា �និ ពេ�ល �ាម៉ ពេយើង់ និ�ង់ ពេ� �ាម៉   »   ។

  រូូ�ី�និ �ា�់ទៃដ ពេលើក្ដី ប្រគឺេី ពេ�ើង់ ពេលើ   ។ គ្នាត់ អនិុះសា ចិង់់ ពេដរ សាាក្ដី កិ្ដីតែិយស ពេ�និ�ង់

សពេម៉ួ�ក្ដី���ក្ដី់ ន្តែហ៍ល��ក្ដី រ�ស់ គ្នាត់ ពេហ៍ើយ ពេ� ន្តែហ៍ល ��ក្ដី ជាម៉ួយ បាា   ។

  �ី�ួនិ ទៃ�ង ក្ដីនិួង់ ពេ�   ។ រូូ�ី�និ ពេចិះ ន្តែត សួរ បាា អ��ី អាង់ ន្តែហ៍ល��ក្ដី �៉ំន្តែនិែ ន្តែតង់ន្តែត �និ អើី

ម៉ក្ដី រារា�ង់   ។ បាា ហាក្ដី់ដូចិ ជា រេល់ រហ៍ូត   ។

  ប្រ��ក្ដី ម៉ួយ រូូ�ី�និ បានិ លំត ជុំង់គង់់ ចំិះ អធួិសាានិ ពេ� ន្តែក្ដីីរ ន្តែប្រគឺ គ្នាត់   ។ ពេ� ចិំង់ �ញ្ចឹឹ� ់

ទៃនិ �រអធួិសាានិ រ�ស់ គ្នាត់ គ្នាត់ បានិ �ន្តែនិែម៉ ពេរឿង់ ម៉ួយ ពេ�ៀត   ។

  «   សូម៉ ប្រ�ទានិ ពេ�ល �ន្តែនិែម៉ ពេ�ៀត ដល់ បាា ក្ដីូនិ ពេដើម៉ីី ពេយើង់ អាចិ ពេ� អាង់

ន្តែហ៍ល��ក្ដី   ។ ពេ�ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ះ�ម៉ ទៃនិ ប្រ�ះពេយសីូេប្រគឺីសុ អាន្តែម៉៉និ   »   ។

  ពេ�ល រូូ�ី�និ ពេ�ើក្ដី ន្តែ�ុក្ដី គ្នាត់ គ្នាត់ បានិ ឮ បាា ពេគ្នាះ ទាារ   ។

  «   ពេតាះ ពេ� អាង់ន្តែហ៍ល ��ក្ដី   ។ បាា ចិង់់ ពេ�ើញ ក្ដីូនិ ន្តែហ៍ល ��ក្ដី ផ្ទាាល់   !   »

  រូូ�ី�និ ចិ�ហ៍រ �ត់ ពេ�យ �ាក្ដី់ពេផ្ដអើល   ។ «   បាា   ! បាា និ�ង់ ម៉ិនិពេជុំឿ វា ពេ�   ។ ក្ដីូនិ ដើ�ើប 

ន្ថែត បាន អំធ្មិស្ដាាន  ថ្វា បាា និ�ង់ �និ ពេ�ល �ន្តែនិែម៉ ពេ�ៀត ពេដើម៉ីី ពេយើង់ អាចិ ពេ�   »   ។

  បាា ឱ�ទៃដ គ្នាត់ ពេហ៍ើយ ន្តែផ្ដអក្ដី ពេ� និ�ង់ �ត់ ទាារ   ។ «   ឥ��េ ពេតើ ពេ�ះ ម៉ិនិ គឺួរ ឲ្យយ 

ចា�់ អារម៉េណ៍ ពេ� ឬ   ? ក្ដីូនិ ពេ�ើញ ពេ� បាា  ពេ�ើ� ន្តែត បានិ ឮ សារ ដ៏ ពេសង�ម៉សាាត់ ន្តែត ចិាស ់

�ី ប្រ�ះេិញ្ញាាណ �រិសំ�ិ ថ្វា បាា ប្រតូេន្តែត �� ក្ដីូនិ ពេ� អាង់ ន្តែហ៍ល��ក្ដី   ។ ពេតាះ ពេយើង់ ពេ� 

លអ ជាង់   !   »

  �ួក្ដីពេគឺ បានិ �និ ពេ�ល ដ៏ អសាារយ   ។ រូូ�ី�និ បានិ ��ាញ បាា �ី រពេ�ៀ� ន្តែដល គ្នាត់ អាចិ

ន្តែហ៍ល ២៥ ន្តែម៉៉ប្រត ពេ�យ ម៉ិនិ ឈឺ�់   ។ បាា �និ �រពេសងើចិ សរពេសើរ ណាស់   ។ ពេហ៍ើយ

រូូ�ី�និ ក្ដី៏ បានិ ពេសងើចិ ចិ�ពេ�ះ �រ��ដូង់ ពេ�ពេប្រ�ម៉ ��ក្ដី រ�ស់ បាា ន្តែដរ   ។ បាា អាចិ ��ដូង់

ប្របា�ដង់ ជា�់ គ្នាា   ។

  រូូ�ី�និ បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   ក្ដីូនិ ស�ាយ ចិិតែ ណាស់ ន្តែដល ប្រ�ះេរ�ិតា បានិ ប្រ�ទានិ

ពេ�ល �ន្តែនិែម៉ ពេ�ៀត ពេ� ទៃ�ង ពេនិះ   »   ។

  បាា បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   តាម៉�ិត ពេ� បាា គឺិត ថ្វា បាា ពេធួើើ ឲ្យយ ខ្ញុំួ�និ ឯង់ រេល់ ពេ�ក្ដី   ។ បាា

គឺិត ថ្វា ប្រ�ះេិញ្ញាាណ �រិសំ�ិ បានិ រំឭក្ដី បាា ថ្វា ពេយើង់ ប្រតូេន្តែត ផ្សាែល ់ ពេ�ល ពេេលា ដល់ គ្នាា

ពេ�េិញ ពេ�ម៉ក្ដី ម៉ិនិ អញ្ចឹឹ�ង់ ក្ដីូនិ   ? បាា សនិា ថ្វា និ�ង់ ពេធួើើ ន្តែផ្ដុក្ដី រ�ស់ បាា   »   ។

  រូូ�ី�និ បានិ ញញ�ម៉   ។ «   ខំ្ញុំ�� ក្ដី៏ ដូចិគ្នាា ន្តែដរ   !   »

  ន្តែ�ុក្ដី បាា ពេ�ើង់ ប្រជុំួញ ពេ�យ �រញញ�ម៉   ។ «   �និ ពេរឿង់ ម៉ួយ ពេ�ៀត   ។ ពេតើ បាា ធាា�់

ប្របា�់ ក្ដីូនិ ន្តែដរ ឬ ពេ� ថ្វា បាា ម៉ិនិ ន្តែដល ចាញ់ ន្តែលីង់ បាចិ ��ក្ដី �ក្ដី់ គ្នាា ពេ�ះ   ?

  រូូ�ី�និ បានិ ញញ�ម៉ ត�េិញ   ។ «   ទៃ�ង ពេនិះ មិ៉និ ទានិ់ ចិ�់ ពេ�ពេ�ើយ ពេ�   !   » ● 
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 ដោរីឿង ដោនះ ដោកើ� ដោឡូើង ដោ�កុ�ង ប្រ�ដោទីស់

អាល់ឺ�ម្ម៉ង់   ។ ស់�ម្ម អាន �ន្ថែនែម្ម

��ពីី ប្រ�ដោទីស់ អាល់ឺ�ម្ម៉ង់ ដោ�  ទី�ពី័រី 

ខ្ញុំ៦–ខ្ញុំ៧    ។
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ពេនិះ ជា រពេ�ៀ� �ួនិ យ៉ាាង់ ន្តែដល ពេយើង់ អាចិ អពេញ្ចឹឹើញ ម៉និំសស ដទៃ� ពេ�ៀត ឲ្យយពេរៀនិ អ��ី ដ�ណ�ង់លអ   ។  

សូម៉ គឺូរ រូ��� ពេ�ក្ដីុ�ង់ ចិពេ�ាះ ��ពេនិរ ពេដើម៉ីី ��ពេ�ញ ល��� ពេ�ពេលើ ��ា�់ និីម៉ួយៗ   ។

ប្រ��់ នរីណា ម្នាំក់ ថា ប្រពីះ និង ប្រពីះដោយស់ី�វ

ប្រស់ឡាញ់់ ពីួកដោ� ខ្លាំំ�ង �៉ុណាា   ។

ស់�ម្ម �ដោប្រងៀន ម្មិ�ត រី�ស់់ �ូ�ន ម្នាំក់ ន�វ �ទីចដោប្រម្មៀង កុម្នារី

ន្ថែ�ល់ �ូ�ន ច�ល់ចិ�ត ម្មួយ ដោហិើយ ដោប្រចៀង ជាម្មួយ គ្នាំ   ។

ស់�ម្ម �ដោ�ើើញ់ ម្មិ�ត ម្នាំក់ ឲ្យយ សាា�់ �ូ�ន 

 ដោឡូើង និយាយ ដោ�កុ�ង ថាំក់ កុម្នារី   ។

ស់�ម្ម ន្ថែចកចាយ ទីស់សន្ទាវ�ីី  

ប្រិ�ិយមិិត្តត  ម្មួយ ចា�់   ។
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        កាល�ី ខ្ញុំំ�� ពេ�

ពេក្ដីេង់ ជាង់ ពេនិះ 

ខំ្ញុំ�� បានិ �និ ជុំ�ងឺ់ ន្តែសីក្ដី   ។ 

ខ្ញុំំ�� បានិ អធួិសាានិ

សូម៉ ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌

ជា ពេរៀង់រាល់ ទៃ�ង ពេដើម៉ីី

�ាបាល ខ្ញុំំ��   ។ ខ្ញុំំ�� បានិ ពេរៀនិ អត់ធួេត់ ពេហ៍ើយ ប្របា�

ឆ្នាំា� ពេប្រ�យ ម៉ក្ដី ខ្ញុំំ�� បានិ ជា សះពេសីើយ   ។ ខ្ញុំំ�� ដ�ង់ ថ្វា 

ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌ ឮ �រអធួិសាានិ រ�ស់ ពេយើង់   ។

   ជួ�យុង ដោ� អាយុ ១២ ឆ្នាំំ�  
ដោខ្ញុំ�ត ហិីីយ៉ុងហិីី ប្រ�ដោទីស់ ក�ដោរី� ខ្លាំង �ូ�ង

កមមវិធិី បង្ហាាញ លើ�ើយុ នួិទានួ ក្រុ�ប់
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 ខ្ញុំំ�� ចិូលចិិតែ យក្ដី

សតើលអិត ពេធួើើ ជា សតើ

ចិញ្ចឹឹ�ម៉   ។ សតើលអិត ម៉ួយ

បានិ ឈឺឺ ខាា�ង់ ណាស់   ។ 

ខ្ញុំំ�� បានិ អធួិសាានិ ថ្វា វា

និ�ង់ បានិ ជា   ។ ពេ�ប្រ��ក្ដី

��ា�់  ខ្ញុំំ�� បានិ ពេម៉ើល ពេ�ក្ដីុ�ង់ ប្រ�ំង់ រ�ស់ វា ពេហ៍ើយ វា

បានិ ជា សះពេសីើយ   ។ ខ្ញុំំ�� ដ�ង់ ថ្វា ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌ បានិ

ឮ�រអធួិសាានិ រ�ស់ ខ្ញុំំ��   ។

   ថានី ស់ុី អាយុ ៨ ឆ្នាំំ� ទីីប្រកុង វីល់ល់ីងថុុន ប្រ�ដោទីស់ ន�វដោហិសើន្ថែល់ន

 បូ�និ ប្រសី ម៉ិតែ រ�ស់ ខ្ញុំំ��

ខាាចិ ន្តែឆុើ   ។ ពេ�ល

�និ ន្តែឆុើ ខ្ញុំួះ បានិ ម៉ក្ដី ជុំិត

ពេយើង់ ខ្ញុំំ�� បានិ ពេធួើើ ស�ពេ�ង់

សីូៗ ឲ្យយ ន្តែឆុើ ពេ� ឲ្យយ ឆ្នាំាយ 

ពេដើម៉ីី ក្ដីំ� ឲ្យយ �ង់ ខាាចិ   ។

   ហៃហិរីុម្ម ដោហិូស់ អាយុ ៧ ឆ្នាំំ� ទីីប្រកុង ម្នាាពីុ�� ប្រ�ដោទីស់ ម្ម៉�ហិាម្ម�ី��

 លើ�ល ខ្ញុំំ�� ពេ� សាលា ពេរៀនិ សិសស ខ្ញុំួះ ចិូលចិិតែ ក្ដីប្រម៉ង់ ពេរឿង់ គឺួរ ឲ្យយ ខាាចិ   ។ �ួក្ដីពេគឺ

បានិ ប្របា�់ ពេរឿង់ ម៉ួយ ដល់ ខ្ញុំំ�� ន្តែដល �ិត ជា បានិ ចា�់ពេផ្ដីើម៉ រំខានិ ដល់ ខ្ញុំំ�� ពេ�

ពេ�ល យ�់   ។ យ�់ ម៉ួយ ខ្ញុំំ�� បានិ សពេប្រម៉ចិ ចិិតែ អធួិសាានិ ពេ� ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌ ពេដើម៉ីី ក្ដីំ� ឲ្យយ

ខ្ញុំំ�� គឺិត �ី វា ពេហ៍ើយ ប្រ�ង់់ បានិ ជុំួយ ខ្ញុំំ�� ពេគឺង់លក្ដី់ ជា ពេរៀង់រាល់ យ�់   ។ ពេ�ល ពេ�ះ ពេហ៍ើយ

ន្តែដល ខ្ញុំំ�� បានិ ដ�ង់ ថ្វា ខ្ញុំំ�� អាចិ អធួិសាានិ ពេ��និ់ ប្រ�ង់់ ពេ� ក្ដីន្តែនិួង់ ណា ក្ដី៏ បានិ និិង់ ពេ�ល

ណា ក្ដី៏ បានិ   ។

   ដោ�ដោនើន្ថែរីល់ ធីី អាយុ ១១ ឆ្នាំំ� ទីីប្រកុង ��ឡាន�តា ប្រ�ដោទីស់ ម្ម៉ុងដោ�ោល់ី 

 �ា
 រ�ស់ ខ្ញុំំ�� បានិ �ចិ់ សរទៃស �ម៉ ខ្ញុំួរក្ដីាល ពេហ៍ើយ

បានិ ពេ� ម៉និុីរពេ��យ ពេ�ល ខំ្ញុំ�� អាយំ ប្របា��ីរ ឆ្នាំា�   ។ គ្នាត់

ពេ�ន្តែត សាាក្ដី់ ពេ� ម៉និុីរពេ��យ ពេ�ល ខ្ញុំំ�� បានិ �និ ចូិល

អាយំ ប្របា��ី ឆ្នាំា�   ។ ខ្ញុំំ�� បានិ សពេប្រម៉ចិ ចិិតែ រង់់ចា� រហ៍ូត ដល់

បាា ខ្ញុំំ�� ពេចិញ �ី ម៉និុីរពេ��យ ពេដើម៉ីី ពេធួើើ �ំណយ ប្រជុំម៉ំជុំ ��ក្ដី និិង់

�ញ្ញាាក្ដី់   ។ វា គឺឺ ជា ទៃ�ង ដ៏ ស�ាយ ��ផ្ដំតសប្រ��់ ខ្ញុំំ��   ។

   វីដោល់ឺ�ម្ម �ិម្ម អាយុ ៩ ឆ្នាំំ� ទីីប្រកុង �ូីនដោស់ឺន�៍ ប្រ�ដោទីស់ ��ប្រសាាល់ ី

ម្មីន្ថែហិីល់ ធីី អាយុ ៧ ឆ្នាំំ� ទីីប្រកុង ន�វ� ដោល់�ន ប្រ�ដោទីស់ ម្មុិកស់ុីក�

«   កុម្នារី ដោ� ជួុ�វិញ់ ពីិភពីដោ�ក   »  
អាដោល់កហិា ��់�ល់យ� អាយុ ១០ ឆ្នាំំ�  
ទីីប្រកុង ដោ�រីីយាា ប្រ�ដោទីស់ ក�សាា រីីកា
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១. សួូម �ត់ �ើូតុង « មិនដែមន ខំ�ំ រៀទំ ! » រៀ� ខាង រៀ្ីង និង �ត រៀ� ទំំពី័� 

ខ១៥ ។ សួូម កុំ �ត់ �ូ�ភាពី រៀ� ខាង ស្ឋាោំ ។

២. រៀ�ើមីី ចា�់រៀ�ដេើម រៀលង សួូម រៀប្រជួើសួ យក �ត មួយ ពីី ទំំពី័� ខ១៥ ។ កុំ �ង្ហាញ់ 

ន�ណា មាំក់ នូវ �ត ដែ�ល អំុក បាន រៀប្រជួើសួរៀ�ើសួ រៀឡូើយ ! មនុសួស រៀ�សង រៀទំៀត 

រៀ�កុ�ង ប្រកុម នឹង ពីយាយាម រៀ�ះប្រស្ឋាយ វា ។

៣. រៀ�ើមីី រៀ�ះប្រស្ឋាយ �ត អា�៌កំបាំង រៀនះ ប្រកុម ប្រតូវ រៀមើល រៀ� �ូ�ភាពី រៀ�រៀលើ 

ទំំពី័� ខ១៣ ។ �នាា�់ មក ពីួករៀគ �ក់ រៀវន គ្ំសួួ� សួំណៈួ� បាទំ/ចាសួ- ឬ- រៀទំ 

ថារៀតើ មនុសួស រៀ�កុ�ង �ត រៀនាះ  យាាង រៀម៉ច ឬ អំីី ដែ�ល រៀគ បាន ។

៤. រៀពីល ដែ�ល ប្រកុម រៀ�ៀន អំីីៗ ដែ�ល �ប្រងួម ពី័ត៌មាន ថា មនុសួស អា�៌កំបាំង រៀនាះ 

ជាន�ណា ពីួករៀគ អាច រៀប្រ�ើប្របាសួ់ �ើូតុង « មិនដែមន ខំ�ំ រៀទំ ! » រៀ�ើមីី ប្រគ� 

រៀលើ �ូ�ភាពី ដែ�ល មិន ដែមន ជា មនុសួស រៀនាះ ។ ឧទាំ��ណៈ៍ រៀ�ើ ពីួករៀគ សួួ� ថា 

« រៀតើ មនុសួស ��សួ់ អំុក មាន សួក់ ពីណៈ៌ រៀតាំត ឬ ? » រៀ�ើយ អំុក ដែ�ល �ន់ 

�ត និយាយ ថា រៀទំ រៀនាះ ពីួករៀគ អាច ប្រគ� �ូ� មនុសួស ទាំំងអំសួ់ ដែ�ល មាន 

សួក់ ពីណៈ៌ រៀតាំត ជាមួយ នឹង �ើូតុង « មិនដែមន ខំ�ំ រៀទំ ! » ។

៥. �នាា�់ ពីី �ករៀ�ើញ់ ថា មនុសួស អា�៌កំបាំង រៀនាះ ជា ន�ណា រៀ�ើយ សួូម អាន 

រៀ�ឿង រៀចញ់ ពីី �ត រៀនាះ ឲ្យយ ឮៗ �ល់ ប្រកុម ។ �នាា�់ មក រៀលង មដេង រៀទំៀត រៀ�យ 

ប្រ�មូល �ើូតុង រៀចញ់ ពីី �ូ� ទាំំងអំសួ់ រៀ�ើយ ឲ្យយ មាំក់ រៀទំៀត រៀប្រជួើសួ យក �ត �មី 

មួយ ។

លើ�ើខ្ញុំំ��ជានួរីណា?
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នៅ�ះ ជា ល្បែ�ែង មួួយ នៅ�ើមួែ� ល្បែ�ង ជាមួួយ គ្រួ�ួសារ  

ឬ មួិត្តតភកិិ   ។ នៅត្តើ ប្អូូ�� អាច សាា�់ មួ�ំស្សស ប្អូុំន្មាា�

ន្មាក់ នៅចញ ពិ� �មួី�រ អា�ម៉ាា   ?

 ជួ�នួយ   ៖  ម្ពុ� �ឹង អ្វីុកុ ចាប់នៅ�ើើម្ព អ្វីុកុ អាច អា�  ទំពុ័រ ខ្ញុំ១៥  

ទាំំងអ្វីស់់ ឲ្យយ ឮៗ នៅដ្តីើម្ពី� ឲ្យយ ក្រគ្គប់�ា ចងចាំ ពុ� នៅរឿង ទាំំងនៅនាះ   ! 

 ម្មិនន្ថែម្មន  

ខ្ញុំំ�� ដោទី   !

 ម្មិនន្ថែម្មន  

ខ្ញុំំ�� ដោទី   !

 ម្មិនន្ថែម្មន  

ខ្ញុំំ�� ដោទី   !

 ម្មិនន្ថែម្មន  

ខ្ញុំំ�� ដោទី   !

 ម្មិនន្ថែម្មន  

ខ្ញុំំ�� ដោទី   !

 ម្មិនន្ថែម្មន  

ខ្ញុំំ�� ដោទី   !

 ម្មិនន្ថែម្មន  

ខ្ញុំំ�� ដោទី   !

 ម្មិនន្ថែម្មន 
  ខ្ញុំំ�� ដោទី   !

 ម្មិនន្ថែម្មន  

ខ្ញុំំ�� ដោទី   !

 ម្មិនន្ថែម្មន  

ខ្ញុំំ�� ដោទី   !

 ម្មិនន្ថែម្មន  

ខ្ញុំំ�� ដោទី   !

 ម្មិនន្ថែម្មន  

ខ្ញុំំ�� ដោទី   !
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 អាលមាា ជា កូន  អាំម៉ូន 

 រៀសួដេច ឡាម៉ូនៃណៈ

 មាាសួ់កសប្រត ី

 អំ័�ើ�សួ  រៀអំើ�ុុន 

 ពីួកស្ឋាសួន៍ អាន់នៃត- 

នីនៃ�ី- លីនៃ� 

 កូ�ី�ូ� 

 អាមាាលិ�យ  រៀមទំ័ពី ម�ុូនៃណៈ  ប្រសួីី �រៀប្រមើ  ពីលទំ័ពី កំរៀឡាះ



ខ14 ប្រិ�ិយមិិត្តត

       «   ច់ូ� ឲ្យយ ក្រ�ប់ គាា មាន �ំនិត ន្ថែត ១ ក្រពីម្បី ទាំំង មាន ច់ិតែ អាណ៍ិតអាស់ូ� ដើ�ើយ ក្រស់ឡាញ់

គាា ជា បង បអភូន   » (    ដើពីក្រតុស់ ��១ ៣:៨    )   ។

    ចាសុីនិ ក្ដីូនិប្រ�ំស រ�ស់ពេយើង់ បានិ ធួ�ពេ�ើង់ ជាម៉ួយ និ�ង់ ជុំ�ង់ឺ ដ៏ �ិបាក្ដី ម៉ួយ   ។ 

ជុំួនិ�ល គ្នាត់ ពេខ្ញុំាយ ណាស់   ។ គ្នាត់ មិ៉និ ន្តែតង់ន្តែត អាចិ ពេធួើើ អើីៗ ដូចិ ម៉និំសស

ប្រគឺ�់ គ្នាា ពេធួើើ ពេ�ើយ ពេទាះ ជា គ្នាត់ បានិ �ាយ៉ាម៉ ក្ដីីី   ។ គ្នាត់ បានិ ដ�ង់ ថ្វា វា �និ

អារម៉េណ៍ យ៉ាាង់ ណា ន្តែដល ខ្ញុំំស �ី ពេគឺ ពេ�ះ   ។

  ទៃ�ង ម៉ួយ ចាសុីនិ និិង់ មិ៉តែ�ក្ដីីិ រ�ស់ គ្នាត់ បានិ ជុំួ�ជុំំ� គ្នាា

ពេដើម៉ីី ពេលង់ ន្តែលីង់ ម៉ួយ   ។ �ួក្ដីពេគឺ ប្រតូេ វាយ បាល់ ជាម៉ួយ

និ�ង់ ទៃដ �ួក្ដីពេគឺ ពេដើម៉ីី ក្ដីំ� ឲ្យយ បាល់ ពេ�ះ ធាាក្ដី់ ចំិះ   ។ �និ

ពេក្ដីេង់ប្រសី បាក្ដី់ ទៃដ �ាក្ដី់ បានិ ម៉ក្ដីពេលង់ ជាម៉ួយ   ។

  វា �យប្រសួល ពេដើម៉ីី និិយ៉ាយ ថ្វា «   ន្តែម៉និពេហ៍ើយ ពេយើង់

ទា�ង់អស់ គ្នាា និ�ង់ ពេលង់ ពេហ៍ើយ �ង់ និ�ង់ ពេម៉ើល   »   ។

  ផ្ដុ�យ ពេ�េិញ ចាសុីនិ បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   ខ្ញុំំ�� �និ គឺ�និិត លអ ម៉ួយ   ។ ពេយើង់ ទា�ង់អស់

គ្នាា និ�ង់ ពេលង់ ជាម៉ួយ គ្នាា ពេ�យ ពេប្រ�ើ ទៃដ ន្តែត �ាង់ �៉ំពេណាះះ   »   ។ ប្រគឺ�់ គ្នាា បានិ ពេលង់ ពេ�យ

ពេប្រ�ើ ទៃដ ន្តែត �ាង់ រួម៉ ទា�ង់ ពេក្ដីេង់ប្រសី ន្តែដល �និ �ក្ដី់ រណ� ពេ� និ�ង់ ទៃដ ពេ�ះ ផ្ដង់ន្តែដរ   ។ ម៉ិនិ

�និ និរណា �ាក្ដី់ ប្រតូេ �ំក្ដី ពេចាល ពេ�ើយ   ។

  ចាសុីនិ គឺឺ ជា េីរ�ំរស រ�ស់ ខ្ញុំំ��   ។ គ្នាត់ន្តែតង់ន្តែត ពេម៉ើល ពេ� ម៉និំសស ពេផ្ដសង់ ពេ�ៀត ពេហ៍ើយ

គឺិត ថ្វា ដើតើ ពីួក្នុដើ� មាន អា�ម្បីមណ៍៍ យាាង ណា   ?  ចាសុីនិ ឈឺឺ �គឺពេប្រចិើនិ ��ផ្ដំត ទៃនិ ជុំីេិត

រ�ស់ គ្នាត់ �៉ំន្តែនិែ គ្នាត់ រីក្ដីរាយ ពេ�យសារ គ្នាត់ បានិ ជុំួយ ម៉និំសស ដទៃ� ពេ�ៀត ពេហ៍ើយ

ពេធួើើតាម៉ ប្រ�ះពេយសីូេប្រគឺីសុ   ។

  ពេយើង់ ទា�ង់អស់ គ្នាា �និ ឧ�សគឺគ �៉ំន្តែនិែ ពេយើង់ �និ អើីៗ ជា ពេប្រចិើនិ ន្តែដល ពេធួើើ ឲ្យយ ពេយើង់

ស�ាយ   ។ ពេធួើើ អើី ន្តែដល អុក្ដី អាចិ ពេធួើើ បានិ   ។ សូម៉ �ំក្ដី ចិិតែ ពេលើ ប្រ�ះ   ។ សំ�ម៉ង់គល ដ៏

អសាារយ ��ផ្ដំត ម៉ិនិន្តែម៉និ បានិ ម៉ក្ដី �ី �រពេផ្ទាាត ពេលើ ខ្ញុំួ�និឯង់ ពេ� �៉ំន្តែនិែ បានិ ម៉ក្ដី �ី �រពេផ្ទាាត

ពេលើ អុក្ដី ដទៃ� ពេ�ៀត   ។  ● 

មិនួ មានួ នួរីណា 
 មាាក់ ក្រុ��វ �នួ ទីុក លើចា� លើ�ើយុ

 �ច
នា

 �ូ�
ភា

ពី រៀ
�

យ
 បា

បា
រា៉ 

�ុន
 �

ីីនី

 ដោ�យ ន្ថែ�ល់ដោឌើរី ន្ថែហិីរីី �ី� សា�ី�ន

  កុ�ង ពីួក ចិត សួិ� នាក់ 

មិតី រៀ��ន់ មិតី
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លើ�ើ ខ្ញុំំ�� ជា នួរីណា   ?—លើរីើស់ យុក កា� មួយុ
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ស្សូមួ នៅគ្រួប្អូើ កាត្ត ទាំ�ង នៅ�ះ នៅ�ើមួែ� នៅ�ង ល្បែ�ែង នៅ�នៅ�ើ  ទំ�ពិ័រ ខ១២–ខ១៣    ។

 ខំ�ំ បាន ដែប្រ�ចិតី រៀជួឿ រៀលើ ប្រពីះ ជា រៀប្រចើន ឆ្នាំំំ

មក រៀ�ើយ រៀពីល ឪពីុក ��សួ់ ខំ�ំ បាន

មាន ��និមិតី មួយ   ។ រៀពីល រៀធិីើ��

ឲ្យយ រៀសួដេច ឡាម៉ូនៃណៈ ខំ�ំ បាន ជួួយ មនុសួស ជារៀប្រចើន ឲ្យយ រៀ�ៀន

អំំពីី អំំណាច នៃន ប្រពីះ   ។

�័�ី�ស់  

 រៀពីល ខំ�ំ បានរៀ�ៀន អំំពីី �ំណៈឹងលូ 

ខំ�ំ បាន មាន ��និមិតី មួយ   ។ ខំ�ំ

បាន រៀ�ើញ់ ប្រពីះរៀយសួើូវ   ! ខំ�ំ បាន

ដែចកចាយ ទំី�នាាល់ ��សួ់ ខំ�ំ ជាមួយ ប្រពីះ�ិតា ខំ�ំ រៀ�ើយ

បាន ជួួយ �ំរៀ�ះ ពីួក អំុក �សពីី�ាយ ស្ឋាសួនា ពីី គុក   ។

ដោស់ីច ឡាម្ម៉�ហៃណ៍  

 ខំ�ំ បាន ពីយាយាម �ញ្ញច�ះ �ញ្ញច�ល មនុសួស

ថា ប្រពីះរៀយសួើូវ មិន ពីិត រៀទំ រៀ�ើយ

បាន ទាំមទាំ� �ក ភ្នំសួដេ�តាង ដែ�ល

�ង្ហាញ់ ថា មាន ប្រពីះ   ។ �ំរៀពីច រៀនាះ ខំ�ំ មិន អាច និយាយ 

ឬ ស្ឋាោ�់ ឮ រៀទំ   !

ក�រីីហិ�រី  

 ខំ�ំ ប្រតូវបាន �ក់ រៀ�ៅះ តាម ឪពីុក ខំ�ំ 

ដែ�ល ជា ពីយា��ី   ។ មិតី ខំ�ំ និង ខំ�ំ បាន

រៀធិីើ ��រៀប្រជួើសួរៀ�ើសួ �៏ អាប្រកក់   ។ ដែត

រៀយើង បាន ដែប្រ�ចិតី រៀប្រ�យ មក រៀ�ើយ បាន �ាយ ជា ពីួក

អំុក �សពីី�ាយ ស្ឋាសួនាចប្រក   ។

អាល់ម្នាា ជា ក�ន  

 រៀយើង ធាា�់ ជា ពីួក ស្ឋាសួន៍ រៀលមិន

ដែ�ល បាន រៀធិីើ ចមំំង ជា រៀប្រចើន �៉ុដែនី

រៀយើង បាន សួរៀប្រមចចិតី រៀ�ើមីី រៀធិីើ តាម

ប្រពីះ   ។ រៀយើង បាន ក�់ អាវុធិ ��សួ់ រៀយើង រៀ�ើយ បាន 

សួនយា ថា នឹង មិន ប្រ�យុទំធ រៀទំៀត រៀទំ   ។

ពីួកសាស់ន៍ អាន់ហៃ�- នីហៃហិូ- ល់ីហៃហិ  

 ខំ�ំ ជា �ុប្រតា មាំក់ ��សួ់ ម៉ូស្ឋាយ   ។ 

អំំឡូ�ង រៀពីល រៀ�សួកកមម ��សួ់ ខំ�ំ ខំ�ំ

បាន ��ពា� �ី�ង សួតី ��សួ់ រៀសួដេច

ឡាម៉ូនៃណៈ   ។ ខំ�ំ បាន �រៀប្រងៀន រៀសួដេច ឡាម៉ូនៃណៈ និង

មាាសួ់កសប្រតីអំំពីី �ំណៈឹងលូ   ។

អា�ម្ម៉�ន

 ខំ�ំ បាន ��ពា� ប្រពីះស្ឋាាមី ខំ�ំ រៀពីល អំុក

�នៃទំ រៀទំៀត បាន គិត ថា ប្រទំង់ បាន

សួុគត   ។ �នាា�់ ពីី ខំ�ំ បាន រៀ�ៀន អំំពីី

ប្រពីះ អំុក �រៀប្រមើ ខំ�ំ អំ័�ើ�សួ បាន ជួួយ ខំ�ំ ឲ្យយ រៀប្រ�ក ឈ� រៀឡូើង 

រៀ�ើយ �រៀប្រងៀន អំុក រៀ�សង រៀទំៀត   ។

ម្នាាស់់កសប្រ�ី

 ខំ�ំ ជា រៀមទំ័ពី ��សួ់ កងទំ័ពី ស្ឋាសួន៍

នីនៃ�ី �៉ុដែនី ខំ�ំ មិន ចូលចិតី រៀធិីើ ឲ្យយ

មនុសួស ឈ� ចា�់ រៀទំ   ។ ខំ�ំ បាន រៀធិីើ ទំង់

ឥសួស�ភាពី រៀ�ើមីី �ំឭក �ល់ ប្រ�ជាជួន ឲ្យយ ចាំ ពីី អំីី ដែ�ល

សួំខាន់ �ំ�ុត រៀ�ើមីី ��ពា�   ។

ដោម្មទី័ពី ម្មរី��ហៃណ៍

 រៀយើង បាន រៀ�ៀន អំំពីី រៀសួចកដេី ជួំរៀនឿ

ពីី មាោយ រៀយើង   ។ រៀពីល រៀយើង ប្រតូវ

��ពា� ប្រគួស្ឋា� រៀយើង រៀយើង បាន

ទំុកចិតី ថា ប្រពីះ នឹង ជួួយ រៀយើង   ។ រៀ�ើយ ប្រទំង់ ពីិតជា បាន

ជួួយ រៀយើង ដែមន   !

ពីល់ទី័ពី ក�ដោឡាះ

ដោ�ើរី�ុន  

 ខំ�ំ ជា �ុប្រតា មាំក់ ��សួ់ ម៉ូស្ឋាយ   ។ 

រៀ�កុ�ង រៀ�សួកកមម ��សួ់ ខំ�ំ ខំ�ំ

បាន �រៀប្រងៀន �ិតា និង មាតា ��សួ់

រៀសួដេច ឡាម៉ូនៃណៈ   ។ �នាា�់ មក ពីួកប្រទំង់ បាន �រៀងើើត

ចំ�់ រៀ�ើមីី ��ពា� ពីួក អំុក �សពីី�ាយ ស្ឋាសួនា រៀ�កុ�ង

ដែ�ន�ី ��សួ់ ប្រទំង់   ។

 ខំ�ំ ចង់ �ាយ ជា រៀសួដេច ខាាំង ណាសួ់   ។ 

ខំ�ំ បាន �ំពីុល រៀមទំ័ពី ស្ឋាសួន៍ រៀលមិន 

រៀ�ើយ បាន ប្រគ�់ប្រគង ទំ័ពី ��សួ់ គ្ត់

ជួំនួសួ វិញ់   ។ ខំ�ំ បាន �ញ្ញច�ះ �ញ្ញច�ល ប្រ�ជាជួន ឲ្យយ ប្រ�យុទំធ 

រៀ�ើយ វាយ ប្រ�ហា� គ្ំ រៀ�វិញ់ រៀ�មក   ។

អាម្នាាល់ិកាយ   ប្រស់តី �ដោប្រម្មើ  

 រៀពីល ន�ណា មាំក់ រៀធិីើ ឲ្យយ ខំ�ំ ឈ�ចា�់ 

ខំ�ំ មាន ភាពី�ាហាន ប្រគ�់ប្រគ្ន់ រៀ�ើមីី

ប្របា�់ ន�ណា មាំក់ អំំពីី វា រៀ�ើយ សួូម

ជួំនួយ   ។ ខំ�ំ បាន រៀធិីើ�� ជាមួយ រៀមទំ័ពី ម�ុូនៃណៈ រៀ�ើមីី

��ពា� ប្រ�ជាជួន ��សួ់ រៀលាក   ។



ខ16 ប្រិ�ិយមិិត្តត

     យើ�� យើរយើបកា រ៉ា�្៍ យើបើ�កំ�ិន

 (   ដែ�អកំ យើ�យើលើ ដូំយើណើរ យើរឿង ពិត្ត   )

   «   There is plenty indeed for my 
two hands to do    » (    Children’s 
Songbook   �ំពី័� ២៧២   )   ។

    វា ជា ពេ�ល ប្រ��ក្ដី ទៃ�ង ពេ�រ៍ ពេហ៍ើយ ពេអលី

បានិ ពេប្រតៀម៉ ខ្ញុំួ�និ ជា ពេប្រសចិ ពេ�ឯ �ីចា�

ពេគ្នាលពេ� ពេដើម៉ីី �រ�រ បាល់ ក្ដីំ� ឲ្យយ ចិូល

�ីពេគ្នាលពេ�   ។ គ្នាត់ បានិ ពេលាត ចិំះ ពេ�ើង់ 

ប្រ��ង់ អស់ �ី សម៉តែ�� គ្នាត់ ពេដើម៉ីី �រ�រ

បាល់ ក្ដីំ� ឲ្យយ ចិូល ក្ដីុ�ង់ ស�ណាញ់ រ�ស់ �ី   ។ 

�៉ំន្តែនិែ វា �ិបាក្ដី ណាស់   ! ��ា�់ ម៉ក្ដី ម៉ំនិពេ�ល និ�ង់

�រប្រ�ក្ដីួត ពេ�ះ ចិ�់ បាល់ បានិ រអិល ធាាក្ដី់ ផ្ដំត �ី ទៃដ គ្នាត់   ។ ប្រក្ដីំម៉ ពេផ្ដសង់ ពេ�ៀត បានិ

�ិនិុ�   ! ប្រក្ដីំម៉ រ�ស់ ពេអលី បានិ ចាញ់   ។ គ្នាត់ ពេសាក្ដីពេ� ខាា�ង់ ណាស់   ។

  ទៃ�ង ��ា�់ ពេ�ៀត ពេ� ប្រ�ះេិហារ ពេអលី បានិ ពេដើរ យឺតៗ ពេ� ថ្វាាក្ដី់ កំ្ដី�រ រ�ស់ គ្នាត់  

ទា�ង់ �និ អារម៉េណ៍ ប្រស��់ប្រសពេ�និ ពេ�ពេ�ើយ   ។

  ពេអលី បានិ ពេ�ើញ ម៉ិតែ រ�ស់ គ្នាត់ ពេខ្ញុំត ខាង់ ពេប្រ� ថ្វាាក្ដី់   ។ �ាក្ដី់ រ�ស់ ពេខ្ញុំត បានិ រំញ

រពេ�ះ �ណ៌ ផ្ទាាឈឺូក្ដី រ�ស់ ពេខ្ញុំត ពេ� ខាង់ ក្ដីុ�ង់   ។ គ្នាត់ បានិឱ� ពេខ្ញុំត ម៉ំនិ និ�ង់ ពេចិញ ពេ�

ថ្វាាក្ដី់ គ្នាត់   ។

  ពេអលី បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   សួសីី ពេខ្ញុំត   »   ។

  ពេខ្ញុំត ម៉ិនិ អាចិ ពេឆុួើយ ត� ឬ ប្រគឺេី ទៃដ ប្រត��់ េិញ បានិ ពេ� �៉ំន្តែនិែ �ង់ ន្តែតង់ន្តែត សម៉ួ�ង់ 

ពេ� ចិ� ន្តែ�ុក្ដី រ�ស់ ពេអលី ពេដើម៉ីី ឲ្យយ គ្នាត់ ដ�ង់ ថ្វា �ង់ បានិ ឮ គ្នាត់   ។

  ធួម៉េតា ពេខ្ញុំត ញញ�ម៉ ពេ�ល ពេអលី និិយ៉ាយ សួសែី �៉ំន្តែនិែ ទៃ�ង ពេនិះ អត់ពេ�   ។ ដើតើ ដើខឹត 

ដើស្ដាក្នុដើ� ឬ   ?  ពេអលី បានិ ឆុងល់   ។ ខឹំ�ំ �ឹង ថា វា មាន អា�ម្បីមណ៍៍ យាាង ណា   ។  គ្នាត ់

ពេ� ន្តែត �និ អារម៉េណ៍ ពេសាក្ដីពេ� ន្តែដល គ្នាត់ ម៉ិនិ អាចិ �រ�រ បាល់ �ី ប្រក្ដីំម៉ ម៉ួយ 

ពេ�ៀត បានិ   ។

  ពេអលី បានិ អង់គ�យ ន្តែក្ដីីរ ចិនិ និិង់ �ាពេ�ល ពេ�ល សិពេសុើរ យ៉ង់់ បានិ ចា�់ពេផ្ដីើម៉ 

ថ្វាាក្ដី់   ។ ��ា�់ ម៉ក្ដី ពេខ្ញុំត បានិ �ង�រ   ។ ជុំួនិ�ល វា �ិបាក្ដី សប្រ��់ ពេខ្ញុំត ពេដើម៉ីី អង់គ�យ 

ពេ� ពេសង�ម៉ ពេ�យសារ រាង់�យ �ង់ ឈឺឺចា�់   ។

  «   ពេខ្ញុំត ពេតើ �អ�និ ឈឺឺ ឬ ទៃ�ង ពេនិះ   ?   » សិពេសុើរ យ៉ង់់

បានិ សួរ   ។

  ពេខ្ញុំត បានិ ចា�់ពេផ្ដែើម៉ យ�   ។

  សិពេសុើរ យ៉ង់់ បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   ប្រ�ន្តែហ៍ល ជា

ចិពេប្រម៉ៀង់ ថ្វាាក្ដី់ ក្ដីំ�រ ម៉ួយ និ�ង់ ជុំួយ   ។

  ក្ដីំ�រ ក្ដីុ�ង់ ថ្វាាក្ដី់ បានិ ចា�់ពេផ្ដីើម៉ ពេប្រចិៀង់   ។ ពេខ្ញុំត

ចិូលចិិតែ ដ�និែី   ។ ធួម៉េតា �ង់ ពេប្រចិៀង់ តាម៉ ពេ�យ

ពេធួើើ ជា ស�ពេ�ង់ ស�ាយៗ   ។ �ំ៉ន្តែនិែ ទៃ�ង ពេនិះ ពេខ្ញុំត

ប្រគ្នានិ់ន្តែត យ� �៉ំពេណាះះ   ។

  ដើតើ ដើយើង អាច់ ជិួយ ដើខឹត ឲ្យយ មាន អា�ម្បីមណ៍៍ ក្របដើស់ើ� ដើ�ើង យាាង �ូច់ដើម្បីែច់   ?   

ពេអលី បានិ ឆុងល់   ។

  ��ា�់ ម៉ក្ដី �និ គឺ�និិត ម៉ួយ បានិ ផ្ដំស ពេ�ើង់   ។ «   ខំ្ញុំ�� ដ�ង់   !   » ពេអលី បានិ

ប្របា�់ សិពេសុើរ យ៉ង់់   ។ «   ខ្ញុំំ�� និ�ង់ រំញ រពេ�ះ រ�ស់ ពេខ្ញុំត �និែិចិ   »   ។

  ពេអលី បានិ ពេ�ើញ �ាក្ដី់ រ�ស់ ពេខ្ញុំត រំញ រពេ�ះ �ង់ �េម៉ៗ ពេ�ល ពេខ្ញុំត

ប្រតូេ�រ �និ អារម៉េណ៍ ប្រ�ពេសើរ ពេ�ើង់   ។ គ្នាត់ បានិ ប្រ�ញ៉ា�់ ពេដើរ ពេ��និ់

ពេខ្ញុំត ពេហ៍ើយ បានិ ចា�់ពេផ្ដីើម៉ រំញ រពេ�ះ �ង់ យឺតៗ ពេ�េិញ ពេ�ម៉ក្ដី   ។

  ពេខ្ញុំត បានិ ឈឺ�់ យ�   ។

  ចិនិ បានិ សួរ «   ពេតើ ខ្ញុំំ�� សូម៉ ពេធួើើ ន្តែដរ បានិ ពេ�   ?   »

  «   ខ្ញុំំ��  ន្តែដរ   !   » �ាពេ�ល បានិ និិយ៉ាយ   ។

  �លន្តែដល សិពេសុើរ យ៉ង់់ បានិ �ពេប្រង់ៀនិ ពេម៉ពេរៀនិ ពេអលី និិង់ ម៉ិតែ រ�ស់

គ្នាត់ បានិ �ក្ដី់ ពេេនិ គ្នាា រំញ រពេ�ះ រ�ស់ ពេខ្ញុំត   ។ ពេខ្ញុំត បានិ ញញ�ម៉   ។ 

�និុ�់ ទា�ង់ម៉ូល ហាក្ដី់ ដូចិ ជា �និ �និួឺ ន្តែចិង់ចា�ង់ ជាង់ ម៉ំនិ   ។

  �ប្រ�� ដល់ ថ្វាាក្ដី់ �ញ្ចឹឹ�់ ប្រគឺ�់ គ្នាា ញញ�ម៉   ។

  ពេអលី បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   �រជុំួយ ពេខ្ញុំត ពេធួើើ ឲ្យយ ខ្ញុំំ�� ស�ាយ ចិិតែ   »   ។

  សិពេសុើរ យ៉ង់់ បានិ និិយ៉ាយ ថ្វា «   ខ្ញុំំ�� រីក្ដីរាយ ណាស់   ។ «   វាពេធួើើ

ដៃ� ជំ�នួួយុ  រីបស់់ លើអ�ី

�ចនា �ូ�ភាពី រៀ�យ រៀមលីសួា ដែមនវីល
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  «   តាម�យៈ រៀសួចកីី សួ�ី��សួ   និង ���រៀប្រមើ 

រៀចញ់ ពីី �ួងចិតី ��សួ់ រៀយើង រៀយើង អាច រៀធិីើ មិតី

ជាមួយ អំសួ់ អំុក ដែ�ល រៀយើង �រៀប្រមើ បាន   »   ។

   ប្រ�ធាន �ិម្ម រី័ស់ុល់ �ឡូ�� ប្រ�ធាន ស់ីីទីី កុ�ង ក�រី�ុម្ម ហៃន ពីួក
សាវក ��់ពីីរី ន្ទាក់ «   Finding Joy through Loving 
Service    »  Liahona   ន្ថែខ្ញុំ ឧស់ភា ឆ្នាំំ� ២០១១ ទី�ពី័រី ៤៨   ។

ឲ្យយ ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៍ ស�ាយ ប្រ�ះ�័យ ផ្ដង់ន្តែដរ   ។ ប្រ�ង់់

ប្រសឡាញ់ ពេខ្ញុំត ពេហ៍ើយ �និ ប្រ�ះ�័យ ចិង់់ ឲ្យយ �ង់ �និ

អារម៉េណ៍ ប្រ�ពេសើរ ពេ�ើង់   ។ ជុំួនិ�ល ពេយើង់ បានិ ពេធួើើ ជា

អុក្ដី ជុំួយ រ�ស់ ប្រ�ង់់   »   ។

  ពេអលី បានិ សម៉ួ�ង់ ពេ� ពេខ្ញុំត   ។ គ្នាត់ បានិ ប្របា�់

�ង់ ថ្វា «   ឯង់ ជុំួយ ខំ្ញុំ�� ផ្ដង់ន្តែដរ   ។ រាល់ពេ�ល

ន្តែដល ឯង់ ញញ�ម៉   »   ។

  ពេខ្ញុំត បានិ ញញ�ម៉   ។

  ពេ�ល ពេអលី បានិ ប្រត��់ ពេ� ផ្ដុះ �ី

ប្រ�ះេិហារ េិញ គ្នាត់ បានិ �និ អារម៉េណ៍

ក្ដីក្ដី់ពេ�ា ម៉ួយ ដូចិជា �ីវាល បាល់ទាត់

ពេ�ពេប្រ�ម៉ ក្ដីពេ�ា ទៃ�ង ន្តែខ្ញុំ ប្របា�ង់ អញ្ចឹឹ�ង់   ។  

គ្នាត់ បានិ គឺិត ថ្វា ក្របន្ថែ�ល ជា ខឹំ�ំ ពីុ ំ

អាច់ ចាំប់ បាល់ បាន ទាំំងអំស់់ ដើ�    ។  

 បុុន្ថែនែ ខឹំ�ំ ដើ�ន្ថែត អាច់ ដើក្របើ នៃ� ខឹំ�ំ ជិួយ 

ម្បីនុស់ស បាន   ។   ● 

   អំុក្នុ និពីនធ �ស់់ ដើ� ��ឋ យូថា�៍ ស់.�.អា.   ។



ខ18 ប្រិ�ិយមិិត្តត

ក្រុ�ះលើយុស់ូ�វ ក្រុស់ឡាញ់ ក្រុគប់ គ្នាា   !
គំនិត ឆ្នាំាត នៃវ
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      ខំ្ញុំ�� ចិង់់ ពេធួើើ ឲ្យយ�និ់ន្តែត ប្រ�ពេសើរ ពេលើ ន្តែផ្ដុក្ដី ពេធួើើ ម៉ើ��   ។ ដូពេចិុះ

ខ្ញុំំ�� បានិយក្ដី ដើស់ៀវិដើ� ន្ថែណ៍នាំ ស់ក្រមាប់ ក្នុុមា�  រ�ស់

ខ្ញុំំ�� ម៉ក្ដី ខ្ញុំំ�� បានិ �ក្ដី់ ពេគ្នាលពេ� ម៉ួយ ពេដើម៉ីី ពេធួើើ ម៉ើ�� ជាម៉ួយ

បាា ខ្ញុំំ��   ។ ពេ�ល ណា ន្តែដល បាា ខ្ញុំំ�� ពេធួើើ ម៉ើ�� ខ្ញុំំ�� ពេម៉ើល គ្នាត់ 

ពេហ៍ើយ បានិ ពេ�ើញ ថ្វា វា អសាារយ ណាស់   ។ ខ្ញុំំ��ចិង់់ ពេរៀនិ

ពេធួើើ ម៉ើ�� ដូចិ គ្នាត់ ន្តែដរ   ។

  បាា ខ្ញុំំ�� និិង់ ខ្ញុំំ�� បានិ ពេ� ផ្ដារ ពេដើម៉ីី �ិញ ពេប្រគឺឿង់ម៉ើ��   ។ 

��ា�់ ម៉ក្ដី គ្នាត់ បានិ �ពេប្រង់ៀនិ ខ្ញុំំ�� ម៉ួយ ជុំ�ហានិ ម៉ីង់ៗ �ី

រពេ�ៀ� ពេដើម៉ីី ពេធួើើ ឲ្យយ ពេម៉ស៉� �ាយ ពេ� ជា និ� ពេខ្ញុំក្ដី ម៉ួយ ដ៏ ប្រសស់

សាាត   ។ ពេប្រ�យ ម៉ក្ដី គ្នាត់ ក្ដី៏ បានិ �ពេប្រង់ៀនិ  ខ្ញុំំ�� �ី រពេ�ៀ� ពេធួើើ ម៉ើ��

ពេផ្ដសង់ៗ ពេ�ៀត   ។

  �រពេធួើើ ពេគ្នាលពេ� ពេនិះ បានិ ជុំួយ ខ្ញុំំ�� ឲ្យយ �និ់ន្តែត សុិតសាាល

និ�ង់ បាា ខ្ញុំំ��   ។ ខ្ញុំំ�� ចិូលចិិតែ ចិ�ណាយ ពេ�ល ជាម៉ួយ បាា ខ្ញុំំ��   ។ 

គ្នាត់ គឺឺ ជា ប្រគឺូ ដ៏ អសាារយ �ាក្ដី់   ។ ពេរឿង់ ម៉ួយ ន្តែដល គ្នាត់ បានិ

�ពេប្រង់ៀនិ ខ្ញុំំ�� គឺឺ ថ្វា ពេ�ល ពេយើង់ ពេធួើើ ម៉ើ�� ខ្ញុំំ�� ម៉ិនិ អាចិ រំខានិ ពេ�យ

�ូរស�ុ ទៃដ រ�ស់ ខ្ញុំំ�� ពេ�ះ ពេ�   ។

  ឥ��េពេនិះ ពេ�ល ខ្ញុំំ�� គឺិត អ��ី �រពេធួើើ ម៉ើ�� អារម៉េណ៍ ទៃនិ 

អ�ណរ �ំះ ក្ដីពេ�ញ្ញាាល ពេ�ក្ដីុ�ង់ ខ្ញុំួ�និ ខ្ញុំំ�� ពេប្រ�ះ ខ្ញុំំ�� ចិូលចិិតែ �រពេធួើើ

ម៉ើ�� ខាា�ង់ ណាស់   ! ពេគ្នាលពេ� ពេនិះ ម៉ិនិ ប្រត�ម៉ ន្តែត ជុំួយ ខ្ញុំំ�� ឲ្យយ

ពេធួើើ អើី ន្តែដល ខ្ញុំំ�� ប្រសឡាញ់ �៉ំពេណាះះ ពេ� ន្តែត វា ន្តែ�ម៉ ទា�ង់ ជុំួយ ខ្ញុំំ��

លូតលាស់ ខាង់ េិញ្ញាាណ ផ្ដង់ន្តែដរ   ។ ខ្ញុំំ�� ចិូលចិិតែ ន្តែដល ខ្ញុំំ��

អាចិ ពេប្រជុំើសពេរើស ពេគ្នាលពេ� ខ្ញុំួ�និឯង់ ផ្ទាាល់   ។ ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌

�និ ប្រ�ះ�័យ ចិង់់ ជុំួយ ពេយើង់ ជាម៉ួយ ពេគ្នាលពេ� ពេនិះ 

ពេ�យសារ ប្រ�ង់់ �និ ប្រ�ះ�័យ ចិង់់ ឲ្យយ ពេយើង់ �ប្រង់ីក្ដី ជុំ��ញ

រ�ស់ ពេយើង់   ។ ប្រ�ង់់ �និ ប្រ�ះ�័យ ចិ ង់់ ជុំួយ ខ្ញុំំ�� ពេ�យសារ

ប្រ�ង់់ ដ�ង់ ថ្វា វា ពេធួើើ ឲ្យយ ខ្ញុំំ�� ស�ាយ ចិិតែ   ។  ● 

លើគ្នា�លើ� លើធិើើ មូ�ប រីបស់់ ខ្ញុំំ��
កុមា� និង យុវវ័យ
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 ស់�ម្ព ដ្តីល់ ឪពុុកុ/មាាយ មាាកុ់ ឬ ម្ព�ុស់ស

មាាកុ់ នៅ�សង នៅទៀត ដែដ្តីល អ្វីុកុ នៅ�តស់រនៅស់ើរ

ឲ្យយ បនៅក្រងៀ� អ្វីុកុ ��វ អ្វីី�ៗ ដែដ្តីល �ម�   ! 

ស�ៀវសៅណែនាំ�ប្រិរា�់កុរារ 

រី�ស់់ �ុក អាច ជួួយ �ុក 

ឲ្យយ �ក់ ដោគ្នាល់ដោៅ 

ដោ�ើម្មូី ល់���ស់់ 

កាន់ន្ថែ� ជួិ� នឹង 

ប្រពីះដោយស់ី�វ ។

       ដោ�យ ដោហិូើរីណាន់� ជួី អាយុ ១០ ឆ្នាំំ� ទីីប្រកុង �ារ៉ា៉ណា ប្រ�ដោទីស់ ដោប្រ�ស់ុីល់
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អ័បូ�ស់ �នួ ហែចក ចាយុ ��ណឹឹង �ូ

រៀ�ឿង កុ�ង ប្រពីះគមៃី�

ប្រសែី �ាក្ដី់ ពេ�ះះ អ័�ី�ស បានិ ពេធួើើ�រ ឲ្យយ ពេសីចិ   ។ �ង់ ពេជុំឿ ពេលើ ប្រ�ះ   ។ ម៉និំសស �គឺពេប្រចិើនិ ពេ� ជុំំ� េិញ �ង់ �ំ� ពេជុំឿ

ពេលើ ប្រ�ះ ពេ�   ។ ទៃ�ង ម៉ួយ �ង់ បានិ ពេ�ើញ អុក្ដី ផ្ដស�ើផ្ដាយ សាស� �ាក្ដី់ ពេ�ះះ អា�ម៉៉ូនិ ក្ដី��ំង់ �ពេប្រង់ៀនិ ពេសីចិ និិង់

�ាស់ក្ដីសប្រតី អ��ី ប្រ�ះ និិង់ ប្រ�ះពេយសីូេប្រគឺីសុ   ។
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ពេ�ល ពេសីចិ និិង់ �ាស់ក្ដីសប្រតី 

ពេរៀនិ អ��ី ដ�ណ�ង់លអ �ួក្ដីប្រ�ង់់ 

�និ ប្រ�ះ�័យ រីក្ដីរាយ ណាស់ ! 

�ួក្ដីប្រ�ង់់ បានិ ដួល ចិំះ ពេហ៍ើយ ម៉ិនិ 

ក្ដីពេប្រម៉ើក្ដី ពេ�ើយ ។ អ័�ី�ស បានិ ដ�ង់ 

ថ្វា �ួក្ដីប្រ�ង់់ ក្ដី��ំង់ ��ួល អារម៉េណ៍ 

�ី ប្រ�ះពេចិសាា ទៃនិ ប្រ�ះ ។

អ័�ី�ស ចិង់់ ឲ្យយ ប្រគឺ�់ គ្នាា ពេរៀនិ អ��ី ប្រ�ះ ។ ដូពេចិុះ �ង់ បានិរត់ �ី 

ផ្ដុះ ម៉ួយ ពេ� ផ្ដុះ ម៉ួយ ពេហ៍ើយ បានិ ប្របា�់ ប្រ�ជាជុំនិ ឲ្យយ ម៉ក្ដី 

ពេម៉ើល អើី ន្តែដល បានិ ពេក្ដីើតពេ�ើង់ ពេ�ះ ។
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��ា�់ �ី ម៉និំសស �ា ម៉ក្ដី ជុំំ� គ្នាា ពេហ៍ើយ អ័�ី�ស បានិ ជុំួយ 

�ាស់ក្ដីសប្រតី ឲ្យយ ឈឺរ ពេ�ើង់ ។ ��ា�់ ម៉ក្ដី �ាស់ក្ដីសប្រតី បានិ 

ជុំួយ ឲ្យយ ពេសីចិ ឈឺរ ពេ�ើង់ ។ �ួក្ដីប្រ�ង់់ បានិ ចា�់ពេផ្ដីើម៉ 

�ពេប្រង់ៀនិ ម៉និំសស អ��ី ដ�ណ�ង់លអ ។



ខ្ញុំ២២ ប្រ�ិយមិតី

ខ្ញុំំ�� អាចិ �ាយ ដូចិ ជា អ័�ី�ស   ។ ខ្ញុំំ�� អាចិ ជុំួយ ម៉និំសស ដទៃ� ពេ�ៀត ឲ្យយ ពេរៀនិ អ��ី

ប្រ�ះេរ�ិតាសួគឺ៌ និិង់ ប្រ�ះពេយសីូេប្រគឺីសុ   ។  ● 

 ស់ូម្បី អាន អំំពី� ដើ�ឿង ដើន� ដើ�ក្នុុ�ង  អាលមាា ១៨–១៩    ។ 
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ទំំពី័� ផាត់ ពីណៈ៌

អ័បូ�ស់ មានួ ជំ�លើនួឿ លើ�ើ ក្រុ�ះ
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រៀតើ �ូ�នៗ អាច ជួួយ មនុសួស ឲ្យយរៀ�ៀន អំំពីី ប្រពីះ យាាង �ូចរៀមីច   ?



 ជំ�នួ ច�លើ�ះ មាតាបិតា 
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សូូមិ ខែសូែងរក រូប លីីអាហូូណា ខែ�លី លាក់ នៅ� ខាង កុ�ង   !

 នៅ� នៅលីើ ក្រកប ទសូសនាវ�ីី ប្រិ�ិយមិិត្តត 

  រចនា រ�បភាពុ នៅ�យ ឌី�ល�� មាាស់ស

 រីដោ�ៀ� ដោ�ើម្មូី ដោ�ំើ រី�� ��ន�រី ឬ �ទីពីិដោសាធីន៍ ន្ទាន្ទា រី�ស់់ ក�ន ដោ�ក �ុក ម្មក កាន់ ទីស់សន្ទាវ�តីលីីអាហូូណា
  សួូម ចូល រៀ�  liahona   .ChurchofJesusChrist   .org  រៀ�ើយ ចុចរៀលើ «  Submit an Article or Feedback   »   ។ ឬ

អំើ�ដែម៉ល វា មក�ន់ រៀយើង តាម  liahona@   ChurchofJesusChrist   .org   រៀ�យ �ក់ រៀ�ៅះ អាយុ កូន ��ស់ួ �ង�ូ�ន ទំីប្រកុង ដែ�ល �សួ់រៀ� 

ប្រពីមទាំំង រៀសួចកីីដែ�ឺង ��ណៈ៍ អំនុញ្ញាាត រៀនះ ថា   ៖ «   ខំ�ំ [   សួ�រៀសួ� រៀ�ៅះ ��សួ់ �ង�ូ�ន   ] �ដេល់ ��អំនុញ្ញាាត ឲ្យយ ស្ឋាសួនាចប្រក នៃន ប្រពីះ រៀយសួើូវប្រគីសួេ

នៃន ពីួក ��ិសួុទំធ នៃ�ៃ ចុងរៀប្រ�យ រៀប្រ�ើប្របាសួ់ ���ក់ �ញ្ញូ�ន ��សួ់ កូន ខំ�ំ រៀ�កុ�ង ទំសួសនាវ�ីី ស្ឋាសួនាចប្រក រៀ�រៀលើ រៀគ�ទំំពី័� ស្ឋាសួនាចប្រក និង កមមវិធិី

ប្រ�ពី័នធ �សពីី�ាយ សួងីម ប្រពីមទាំំង អាច មាន រៀ�កុ�ង �បាយ��ណៈ៍ ��សួ់ ស្ឋាសួនាចប្រក �លិ�ល រៀបាះពីុមៃ វីរៀ�អំូ ��រៀបាះពីុមៃ �ាយ និង សួមាា�

�ំពាក់�ំ�៉ន នានា   »   ។ ពីួក រៀយើង ទំនេឹង �ង់ ចាំឮ ពីី �ង�ូ�ន   !

មាតិកា

�២  មិកពី គណៈក្របធាន ទីមិួយ ៖ ទីបនាទាលី់ និង ក្រពរះគមិ្ីរមិរមិន

�4  ការអធិស្ឋាន របសូ់ នៅ�លីលីី

�6  សូួសូ្ី មិកពី ក្របនៅទសូ អាលី្លឺមិ៉ង់ !

�8  ខែហូលី �ូចជា  នៅសូរះ សូមិុក្រទ

    � 1០    នៅក្រគឿង សូបាយ   ៖ បញ្ចចប់ លី�នា�

    � 11    កមិមវិធី បង្ហាាញ នៅហូើយ និទាន ក្រ�ប់

    � 1២    នៅតើ�ំ��ជានរណា?

    � 14    មិិតី នៅ�កាន់ មិិតី   ៖ មិិន មាន នរណា មាំក់ ក្រតូវ ទុក នៅ�លី នៅ�ើយ

    � 15    នៅតើ �ំ�� ជា នរណា   ?—នៅរើសូ យក កាត មិួយ

    � 16    ដៃ� ជំ�នួយ របសូ់ នៅអលីី

    � 18    គ�និត ឆ្នាំាត ដៃវ

    � 19    នៅ�លីនៅ� នៅធែើ មិូ�ប របសូ់ �ំ��

�២០  នៅរឿង កុ�ង ក្រពរះគមិ្ីរ ៖ អ័ប៊ីសូ �ន ខែចក �យ ��ណឹង លី្អ

�២3 ទ�ព័រ ផាត់ ពណ៌ ៖ អ័ប៊ីសូ មាន ជំ�នៅនឿ នៅលីើ ក្រពរះ

 ហែខ្ញុំ លើនួះ លើយុើង អានួ អ��ី �ួក អនក ផ្សស�ើផ្សាយុ ស្ឋាស់នា ��ច ជា អា�មាា ជាក�នួ អ័បូ�ស់ នួិង �ួក

បុក្រុតា រីបស់់ ម៉�ស្ឋាយុ   ។ អនក អាច លើក្រុបើក្រុ�ស់់  ហែ�ែង លើ� ទី��័រី ខ្ញុំ១២–១៣  ឬ  លើរីឿង លើ� ទី��័រី 

ខ្ញុំ២០  លើ�ើមែី នួិយាយុ អ��ី បុរីស់ នួិង ក្រុស់ីី ទា�ងលើនួះ លើ�កន�ង ក្រុ�ះគមីីរី មរីមនួ   ។ �ួកលើគ មាាក់ៗ �នួ

ហែចកចាយុ ��ណឹឹង�ូ តាម រីលើបៀប លើផ្សសងៗ គ្នាា   ។ លើ�ើ ក្រុគួស្ឋារី រីបស់់ អនក អាច ហែចកចាយុ ��ណឹឹង�ូ

លើ�យុ រីលើបៀបណា   ? ស់�ម ស់រីលើស់រី លើគ្នា�លើ� ផ្សស�ើផ្សាយុ ស្ឋាស់នា មួយុ លើ�ើមែី ស្ឋាក�ែង លើធិើើ លើ�

ហែខ្ញុំ លើនួះ—អនក អាច ចមឺង គ�នួិ� ហែ�� អនក ច��ចិ�ី មក�ី ទី��័រី  ខ្ញុំ១០  ផ្សងហែ�រី   ។

  ស់�ម បនួី ហែចកចាយុ   !

  ទីស់សនាវ�ីី គ្រួប្អូិយមួិត្តត 


