
សាសនាចក្រននក្រះទយស៊ូវក្ីស្ទនន្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងទករោយ•ខែតុលាឆ្នាំ2០១៨

ដអលម�ើរេ្ករនិរដអលម�ើរសូមរេស៖

«សាក្បីននពពរះនា�ពពរះពគបីស្ទមៅក្នចុរ

ពិភពមោកទាំរអស់»ទំព័រ១២,១៨

ចំណុច៨យ៉ារមែើ�្បបីយល់អំពបីប៊ីស្ពរបស់អ្នកទំព័រ២៤

យ៉ូដសបសី្៊្៖«ពតូវបានបំផុសគំនិតឲ្យប្តូរទបីលំមៅ

មោយសារដតបុពវមេតុននស៊ីយ៉ូន»ទំព័រ២៨

មរឿរន្ងៃចុរមពកាយអំពបីមសចក្បីសញ្ញារបស់មយើរជា�ួយពពរះ

ទំព័រ៣៤



«រោរដឹងថាព្រះមាតាបិតាសួគ៌របស់យ�ើងបាន

ដាក់ផែនការសពមាប់សុភមង្គលនិងភា្តយមកើង

យ�ើងដ៏សំខាន់បំែុតរបស់យ�ើងផ្តល់ឲ្យទយើង

នូវទស្សនវិស័យផ្តល់អត្តសញ្ញាណដល់ទយើង

្រ្នុងនាមជាបុករាបុកតីជាទីកសឡាញ់ននក្រះ

មារាបឈិរាសួ្៌ទ�ើយបទងកើនទំនុ្រចឈិត្ត

របស់ទយើងទលើក្រះអមាចាស់»។

ខអលទ�ើរឃ្ីន្ឈិនអឈិលឃុ្រ

�កសសង់ មក ពវី « ត�ើ សពរះ អម្ចាស់ ស្រង់ ម្ន តសចក្វី តមតាតាករុណា យ៉ាង ណា » ្រំព័រ ៣៤ ។



 ខែតុលាឆ្នាំ2០១៨ ១

34	មតើពពរះអរាចាស់ពទរ់រានមសចក្បីម�ត្តាករុណា

យ៉ារណា

ទោយខអលទ�ើរឃ្ីនធឈិនអឈិលឃុ្រ

សមាជិកនឹងត្រូវបានបំផុសគំនិ្នៅនេល

េួកនគអានអំេីេួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងនតរោយ

ដ៏ន្មោះត្ង់នៅក្នុងភាគ្ ្ីជានតចើនស្ីេីតបវ្្ិ

្សនាចតក។

រោរអានែលែីៗ

4	 ការបង្ហាញអំពបីមសចក្បីជំមនឿ:ន�៉ម�ើលអ៊ីសាក—

ទបីពកុរប៊ីម�ើរម្គោសពបមទសប៉ូឡតូញ

10	អវបីដែលមយើរមជឿ:កដនលែរដែលពបាក់ែង្វាយ�ួយ

ភាគក្នចុរែប់ពតូវបានមពបើពបាស់

40	សំមឡរពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុរមពកាយ

80	លុរះពត្ជួបមទៀត:ការពទពទរ់គាំពទរបស់មយើរ

ទោយកបធានខជមស៍អ៊ីទហាវោស្ត

លីអា�ូណាខែតុលាឆ្នាំ2០១៨

អត្ថបទ្ ឈិទសសៗ

6	 មគាលការណ៍ននការង្របមព�ើ៖ការទទួលជំនួយ

មែើ�្បបីជួយ�នុស្ែនទ

ន្ើនយើងដឹងេីនេលនវលានិងរនបៀបនដើម្ីឲ្យ

មនុស្សដថទចរូលរួមនៅក្នុងរោរងារបនតមើរបស់

នយើងនោយរនបៀបណា?

12	ដអលម�ើរដជរីតែ័បុលយូេ្ករ៖

ពសឡាញ់ពពរះអរាចាស់មេើយទុកចិត្ពទរ់

ទោយខអលទ�ើរ�ី្តក្ីស្តតូ�្វឺសឈិន

18	ដអលម�ើរអូលបីមសសសូមរេស៖

បុរសដែលឥតរានឧបាយកល

ទោយខអលទ�ើរខនលអឈិលអាន់ទ�ើរសឈិន

24	អវបីដែលប៊ីស្ពពគប់រូបចរ់ឲ្យសរាជិកវួែ

របស់គាត់ែឹរ

ទោយនម៉ខឃលទមទយើរស៍

ជួនរោលនយើងន្លេចថាប៊ីស្សេគឺជាមនុស្ស

ដរូចជានយើងផងដដរនោយខំតបឹងអស់េី

សម្្ថភាេរបស់េួកនលាកនដើម្ីបនតមើឲ្យបានល្អ

នៅក្នុងរោរនៅបនតមើរបស់េួកនលាក។

28	ពួកបរិសុទ្ធ៖មរឿរអំពបីសាសនាចពក—

ជំពូក៨៖ការមកើតមឡើរននសាសនាចពក

របស់ពពរះពគបីស្ទ

អំឡនុងនេលតេោះគម្ីរមរមនកំេុងត្រូវបាន

នបាោះេុម្មនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានដឹកនាំឲ្យ

្គាល់តេោះវិហារេិ្។បនាទាប់េីរោរនបាោះេុម្

យ៉រូដសបនរៀបចំ្ សនាចតក។

មៅមលើពកប�ុខ

តែរបស់តែលខ្ញុំមាន	នោះខ្ញុំនឹងឲ្យែល់អ្នក	នោយ	វ៉ែន�ើរ	តរ៉ន

៣៤



២ លីអា�ូណា

44	ការជំរុញចិត្របស់មយើរមែើ�្បបីរស់មៅត្�ែំណឹរល្អ

ទោយមីន�ីទសលូ

នេ្ុផលរបស់នយើងនដើម្ីរស់នៅនោយសុចរិ្គឺ

េិ្ជាដផ្អកនៅនលើនរឿងមួយ។

48	ជំ្នទបី�ួយម្ពរះមៅកាន់ការដពបចិត្

ទោយអូរីឡាសភីទធើសឈិន

រោរនៅជួបប៊ីស្សេរបស់ខ្នុំត្រូវរោរភាេរោលាហាន

យ៉ាងខ្លាំងប៉ុដន្វាបានន្វើឲ្យមានរោរផ្លាស់ប្តូរ

ទាំងតសុង។

យុវ�ជ្ិ�វ័យ

50	ការមរៀនសូពតត្�រមបៀបរបស់ពពរះអរាចាស់

ទោយខអលទ�ើរោវី�ទអខបដណា

នៅនេលនយើងអនុញ្ញា្ឲ្យតេោះវិញ្ញាណ

ន្វើជាតគរូបនតងៀនននាោះសម្្ថភាេរបស់នយើង

នដើម្ីនរៀននឹងនកើននឡើង។

54	រមបៀប៥យ៉ារមែើ�្បបីមរៀនអំពបីសន្និសបីទទូមៅ

សរូមេិនិ្្យនមើលនយបល់ទាំងននោះនដើម្ីទទួល

បានរោន់ដ្នតចើនេី្ រលិខិ្សន្ិសីទ។

56	បានបមពរៀនមោយពពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

េួកយុវវ័យទាំងននោះដចកចាយអវីដដលេួកនគ

បាននរៀនេីសន្ិសីទ។

58	ប័ណ្ណពបកាស:ពបសិនមបើអ្នកសាតាប់

59	មសចក្បីពិតស្បីពបីសន្និសបីទទូមៅ

60	សំណួរនិរចម�លែើយ

ន្ើខ្នុំអាចយងតេោះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកក្នុង

នគេោឋានខ្នុំនេលនយើងកំេុងមានជនមាលាោះ

ឬរោរទាស់ដទងគ្នាតាមរនបៀបណា?

62	រាគា៌ាដែលមរៀបចំខលែលួនអ្នកសពរាប់អនាគតរបស់អ្នក

បទេិន្្ន៍ទាំងននោះមកេីយុវមជ្ិមវ័យបួន

នាក់អាចបងាហាញអ្កនរូវរនបៀបដសវងរកនជាគជ័យ

នៅក្នុងនេលអនាគ្។

យុវវ័យ

66	ការដចកចាយមសចក្បីពសឡាញ់ននពពរះ

ទោយអាលីប៊ី

នេលនយើងបានប្តូរទីលំនៅខ្នុំបានក្់សមាគាល់

ន�ើញថាេុំសរូវមានសមាជិកនតចើននៅក្នុង្ ខ្

នយើងនឡើយ។ដរូនច្ោះខ្នុំបានសនតមចចិ្្ន្វើអវីមួយ

អំេីនរឿងននាោះ។

67	ការអ្ិសាឋានមៅឯពជលរភ្នំ

ទោយខាសឈិនទែ

ខ្នុំមានរោរ្័យខ្លាចដដលនយើងេុំអាចរកផលេតូវត្ឡប់

នៅរោន់ឡានវិញ។

68	បញ្ចាំរពនលែលឺរបស់អ្នកមចញមៅ:ការបញ្ចាំរពនលែលឺមៅក្នចុរ

សាធារណៈរែ្ឋដែក

70	ពួកសាវកដ្លែរទបីបនាទាល់អំពបីពពរះពគបីស្ទ

ទោយខអលទ�ើរខជហ�្ីអ័រ�ូឡឈិន

71	ទំព័ររបស់មយើរ

72	មសចក្បីជំមនឿមសចក្បីសរ្ឹ�និរពពរះគុណ—

ដផ្នកទបី៣:មសចក្បីសរ្ឹ�មៅក្នចុរពបមទសេូឡរ់

ទោយទមហាគានអាមនឈិ្រ

74	កលែឹបអានពពរះគ�្បីរ�រ�ន

75	វីរៈនារីពពរះគ�្បីរសញ្ញាចាស់:ពពរះនារមអសម្ើរ

រានចិត្កាលា្ន

76	មរឿរក្នចុរពពរះគ�្បីរ:ពពរះនារមអសម្ើរ

ទោយ្ីមវិបទរៀដ

79	ទំព័រផាត់ពណ៌:ខ្ចុំអាចជួយអ្នកែនទឲ្យទទួល

អារ�្ណ៍ថាពួកមគពតូវបានមគពសឡាញ់

កុរារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នកអាច

រកម�ើញរូបលីអាហូណា

ដែលលាក់មៅក្ននុងមលខ

មេះដែរឬមេ។�ម�រុយ៖

ម�ើអ្នកបញ្ចាំងពេ្លឺរបស់

អ្នកតា�រមបៀបណា?

៤៨ ៧២

៥0



 ខែតុលាឆ្នាំ2០១៨ ៣

ពបធានបទទាំរឡាយក្នចុរចបាប់មនរះ

នលខទាំងឡាយ្ ំណាងឲ្យទំេ័រទីមួយថនអ្្ថបទ។

ការងារ,  ៦២

ការងារបនសមើ,  ៦,  ២៤

ការភសបចិត្ត,  ៤៨

ការនរៀនសូសត,  ៥០

ការអធិស្ឋាន,  ៤,  ៤០,  ៤១,  

 ៦៧,  ៦៨

ការអ្័យនោស,  ៤៨,  ៧២

កិច្ចការផ្សព្វផសាយស្សនា,  ៤៣,  ៦៦

គំរូ,  ៦៨

ដងាវាយមួយភាគកនែនុងដប់,  ១០
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 ខែតុលាឆ្នាំ2០១៨ ៥

ការបង្ហាញអំពបីមសចក្បីជំមនឿ

ទៅករាដំបូងែញនុំមានរោរែឹងសម្បរ។

ែញនុំបានអធឈិសាឋាន«ទ�តុអ្ីជារូបែញនុំ?ឱ

ក្រះអមាចាស់ទូលបងគែំបានបទកមើកទង់»។មួយ

រយៈទ្លទករោយម្រទទើបែញនុំបានយល់។ែ្ម្ីរ

ខចងថា«អ្្រណាខដលមានទសច្រ្ីជំទនឿទជឿដល់

ទយើងទដើម្ីឲ្យបានជាទស្ើយទ�ើយខដល្ ុំបាន

្រំណត់ឲ្យសាលាប់ទនារះនឹងកតូវបានជាទស្ើយទ�ើយ»

(្.នឈិងស.៤2:៤៨)។

សមាជឈិ្រសាសនាចក្របន្តអធឈិសាឋានសកមាប់ែញនុំ

ប៉ុខន្តសុែភា្របស់ែញនុំខកបរោន់ខតដុនោបទៅៗ។

្ួ្រទ្្ ឈិតថារោរអធឈិសាឋានរបស់្ ួ្រទ្រាមានរោរទែលែើយ

តបទឡើយប៉ុខន្ត្ ួ្រទ្បានទទួលចទមលែើយទោយសារ

្ួ្រទ្រោលាយជាមនុស្សរោន់ខតកបទសើរទឡើងទ�ើយ

ទោយសារែញនុំទទួលអារមមែណ៍ននទសច្រ្តីកសឡាញ់

ខដល្ ួ្រទ្បានបង្ហាញដល់ែញនុំ។

ទទារះបីជាែញនុំមានសុែភា្ល្អ្រ្តីទតើែញនុំទៅរស់បាន

រយៈទ្លយូរប៉ុណាណាទទៀតទៅ្រ្នុងវ័យដូចែញនុំទនរះ?

ប៉ុខន្តែញនុំទៅមានឱរោសជាទកចើនទៅទន្ទឹងរង់ចាំែញនុំ។

ែញនុំមានក្រះវិហារ។ែញនុំមានមទធយាបាយមួយ

្រ្នុងរោរទា្រ់ទងទៅក្រះរាមរយៈរោរអធឈិសាឋាន

រាមរយៈរោរតមអាហាររាមរយៈ្រឈិច្ចរោរទាំងអស់

ខដលទយើងទធ្ើ។ទតើែញនុំកតូវរោរអី្ទទៀត?

ជួនរោលែញនុំនឈិយយកបាប់ែលែលួនែញនុំថា«កបខ�ល

ទនារះជាមូលទ�តុខដលែញនុំឈវឺ—កបទយជន៍ឲ្យែញនុំ

អាចយល់នូវទរឿងដ៏អសាចារ្យខដលែញនុំ្រំ្ុងមានយល់

នូវបុ្្ទ�តុដ៏ម�ឈិមានន្រឈិច្ចរោរទាំងទនរះ»។

ថម៉ន�ើលដដលកំេុងមានជំងឺនខសោយ្ តមង់ននាមនិយយថា

«ជំងឺអាចន្វើឲ្យនរឿងល្អៗជានតចើននកើ្មាននឡើង»។នោយ្រ

ដ្ជំងឺរបស់គ្្់បានន្វើឲ្យគ្្់មានអំណរគុណរោន់ដ្

ខ្លាំងនឡើងនៅនលើដំណឹងល្អននាោះគ្្់និយយថា«វាគឺជា

រោរ្កល្ងដ៏ល្អមួយ»។

មឡសលបីនបីលសុនជារ្ តរូប

ដសវររកបដនថែ�មទៀត

ទរៀនបខន្ថមទទៀតអំ្ីរោរកបឈមមុែនឹងឧបស្គែ្រ្នុងជីវិតជាមួយអំណាចននទសច្រ្តីសង្ឹម

ម្រ្ ីកបធានរ័សុលអឈិមណឈិលសុនទៅទ្�ទំ្័រlds .org/ go/ 10185។
ខស្ងរ្ររោរបង្ហាញអំ្ីទសច្រ្តីជំទនឿបខន្ថមទទៀតទៅទ្�ទំ្័រlds .org/ go/ 18។

ម៉ៃន�ើល	អ៊ីសាក
ទីតកុងប៊ីន�ើរនហាគាសតបនទសប៉រូឡតូញ
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ទៅ
នេល	ជុំងឺ	កករិន	នករើន	កតនលែង	បាន	ន�វើ	ឲ្យ	ខា�ីនៅ	

ជាប់	គាុំង	តែ	នលើ	រនេះ	រុញ	នោះ	គាែ់	បាន	ន�ើញ	

ថា	គាែ់	កែរូវការ	ជុំនួយ	នរៀងរាល់	យប់	នែើ៉្ី	

នកកាក	នរញ	េី	រនេះ	រុញ		នៅកាន់	តករែ	នែក	របស់	គាែ់	។	ករិរ្ចការ	ននះ	

វា	ហួស	េី	ស៉ែ្ថភាេ	តែល	សមាជរិក	មានាក់	អារ	ន�វើ	បាន	។	ែរូនរ្នះ	

ករូរ៉ុ៉	តអលន�ើរ	បាន	កបឹកសា	អុំេីសាថានភាេ	របស់	គាែ់	នហើយ	សនក៉រ	

ររិែ្ត	ន�វើ	កាលវិភារែ	៉ ួយ	នែើ៉្ី	ជួយ	គាែ់	នរៀងរាល់	ល្ងារ	។ 1

នៅនេល	នយើង	ែឹង	អុំេី	ែក៉រូវការ	នរិង	កមាលាុំង	មន	អស់	អ្នក	តែល	

នយើង	បនក៉ើ	នោះ	នយើង	អារ	ន�ើញ	ថា	នយើង	កែរូវ	ការជុំនួយ	នែើ៉្ី	

ជួយ	បុំនេញ	ែក៉រូវការ	របស់	េួកនរែ	។	ការសមាភាស	អុំេី	ការងារ	

បនក៉ើ	នរិង	ការកបជុុំ	កកុ៉កបឹកសា	នៅ	ម្ងៃ	អាេរិែ្យ	សបាតាហ៍	េី	៉ ួយ		រែឺជា	

ឱកាស	េីរ	នែើ៉្ីេរិភាកសា	អុំេី	រនបៀប	ឲ្យ	៉ នុស្ស	ែមេ	ររូលរួ៉	នោយ	

ស៉រ៉្យ	។

ការសរាភាសអំពបីការង្របមព�ើ

ការសមាភាស	ក្នញង	រយៈនេល	កែីមាស	ទាុំង	ននះ	រវាង	បងប្អូន	កសី	

តែល	ផ្តល់	ការងារ	បនក៉ើ	នរិង	រែណៈកបធាន	សមារែ៉	សន្ងារះ	ឬ	

បងប្អូន	កបុស		តែល	ផ្តល់	ការងារ	បនក៉ើ	នរិង	រែណៈកបធាន	ករូរ៉ុ៉	

តអលន�ើរ	រែឺ	ជា	របាយការណ៍	ផលេតូវរោរ	តែ	៉ ួយរែែ់	តែល	នយើង	

ន�វើ		ន�ើង	ទាក់េង	នឹង	អស់	អ្នក	តែល	នយើង	ផ្តល់	ការងារ	បនក៉ើ	។	

ការសមាភាស		យ៉ាង	នោរ	ណាស់	នរៀងរាល់	កែី	មាស		រែឺ	ជា	ឱកាស	

៉ួយ	នែើ៉្ី	(	1	)	កបឹកសា	អុំេី	ភាេរឹងមាុំ	នសរក្ីកែរូវការ	នរិង	

ឧបសរែ្គ	ោោរបស់	ករែួសារ	នរិង	បុរែ្គល	ទាុំងឡាយតែល	កែរូវ	បាន	

ចាែ់	តាុំង	(	2	)	កុំណែ់	ថា	នែើ	នសរក្ីកែរូវការ	ណា	ខលែះ	តែល	

ករូរ៉ុ៉	នរិង	សមារែ៉សន្ងារះ	ឬ	កកុ៉	កបឹកសា	វួែ	អារ	ជួយ	បាន	នរិង	

(	3	)	នរៀន	េី	ថានាក់	ែឹកោុំ	នរិង	នែើ៉្ី	េេួល	ការនលើកេឹកររិែ្ត	ក្នញង	

ករិរ្ចខរិែខុំ	ន�វើការងារបនក៉ើ	។

កបធាន	ករូរ៉ុ៉	តអលន�ើរ	នរិងកបធាន	សមារែ៉	សន្ងារះ	ទាក់េង	

អុំេី	ែក៉រូវការ	សុំខាន់ៗ	នោយ	ផ្ទាល់	នៅកាន់	ប៊ីស្សេ	នហើយ	នឹង	

េេួល	ការ	េរូោមាន	កេ៉ទាុំង	ការតណោុំ	េីនល្ក	។

អ្នក	អារ	តសវងរក	េ័ែ៌មាន	បតន្ថ៉	អុំេី	ការសមាភាស	ការងារ	បនក៉ើ	

នៅ	នរែហេុំេ័រ	ministering .lds .org។

ការម្វើឲ្យការសរាភាសអំពបីការង្របមព�ើកាន់ដតរានអតថែន័យ

នៅក្នញង	ការគាុំកេ	ែល់	នសរក្តីត្លែងការណ៍	របស់	កបធាន	

រ័សុល	អរិ៉	ណរិលសុន	តែល	ថា	ក៉្មវិ�ី	មន	ការងារ	បនក៉ើ	ជា	

កតាតា	កុំណែ់		តែល	ជះ	ឥេ្រិេល	ែល់	អោរែែ	មន	សាសោរកក	

នោះតអលន�ើរ	តហ្គរី	អ៊ី	ស្ីតវ៉នសុន	ក្នញង	ករូរ៉ុ៉	មន	េួក	សាវក	ែប់េីរ	

ទរាលរោរណ៍ននរោរង្របទកមើ

ត�ើ តយើង អាច ឲ្យ មនុស្ស �ទ្រ ចូលរួម នឹង តយើង តៅតពល តយើង ស�ូវការ 

ជំនួយ ក្នញង កិច្ចខិ�ខំ របស់ តយើង ត�ើម្វី ផ្តល់ ការងារបតសមើ យ៉ាង �ូចតម្តច ? 

រោរទទួលជំនួយ

ចូលរួមនៅក្នុងការសម្ភាសអំពីការងារបន្មើនិងការ្បជុំ្កុម្បរឹកសានៅថ្ងៃ

អាទិត្យសប្តាហ៍ទីមួយ។

ដ�ើម្បីជួយមនុស្ស�ទៃ
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ពពរះមយស៊ូវបានម្វើឲ្យ�នុស្ែនទចូលរួ�

ពពរះមយស៊ូវបានពបទានអា្រែល់េវតូរ�នុស្៥000នាក់ជា�ួយនឹរនំបុ័រពបាំែុំ

និរពតបីតូចពបីរកន្ទចុយ។សូ�អានយ៉ូ្ន6:៥–១៤មែើ�្បបីរកម�ើលចំនួនែរដែល

ពពរះអរ្គសម្ង្គោរះបានម្វើឲ្យ�នុស្ែនទចូលរួ�មៅក្នចុរទមរវើននការង្របមព�ើ។

អត្ថបទ«ទរាលរោរណ៍ននរោរង្របទកមើ»

មានទរាលបំណងជួយទយើងឲ្យទមើល

ខ្រានាទៅវិញទៅម្រ—្ុំខមនយ្រវទៅ

ខច្រចាយជាសារលឈិែឈិតទៅទ្លទៅ

សួរទុ្រ្ខទឡើយ។ទៅទ្លទយើងសាគាល់

អស់អ្្រខដលទយើងបទកមើទនារះក្រះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្ធនឹងបំផុស្ ំនឈិតទយើងឲ្យដឹងអំ្ី

សារលឈិែឈិតអ្ីែលែរះខដល្ ួ្រទ្អាចកតូវរោរ

បខន្ថម្ ីទលើរោរទមើលខ្នឈិងទសច្រ្ីទមរាតា

្ររុណារបស់ទយើង។
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ោក់	បាន	បនកងៀន	ថា	«	ការបុំនេញ	នរូវ	េស្សនវិស័យ	របស់	នល្ក	.	.	.	អារ	តផ្ក	នៅនលើ	

រនបៀប		តែល	បងប្អូន	កបុសកសីតែល	ផ្តល់	ការងារ	បនក៉ើ		នឹង	កែរូវបាន	បនកងៀន	កេ៉ទាុំង	

ពាក់េ័ន្	នឹង	ការសមាភាស	អុំេីការងារ	បនក៉ើ	បាន	ល្	បៃុណាណា	»	។ 2

រែនលែឹះរុំនួនបួនសកមាប់បងប្អូនកបុសកសីតែលផ្តល់ការងារបនក៉ើើ	៖

•	 នៅ	សមាភាស	នោយ	តសវងរក	ការេរូោមាន	។	នកែៀ៉	ខលែលួន	រួរ	ជា	នកសរ	នែើ៉្ី	នរៀន	។

•	 នរៀបរុំ	ខលែលួន	នែើ៉្ី	េរិភាកសា	អុំេី	ែក៉រូវការ	តែល	អ្នក	អារ	កែរូវការ	ជួយ	ការកបជុុំ	។

•	 នផ្ដោែ	នៅនលើ		ភាេខាលាុំង	នរិង	ស៉ែ្ថភាេ	របស់	បុរែ្គលមានាក់ៗ	េុុំត៉ន	កគាន់តែ	

ែក៉រូវការ	នោះ	នេ	។

•	 ទាក់េង	នៅរែណៈកបធាន	នៅ	រនោលាះនេល	ការសមាភាស	ក្នញង	កែីមាស	ទាុំងឡាយ	

នែើ៉្ីកបឹកសា	តា៉	ការចាុំបារ់	។

រែនលែឹះ	កបាុំ	រុំណុរ	សកមាប់	អ្នក	ែឹកោុំ	៖

•	 ការសមាភាស	េុុំ	ចាុំបារ់	នកបើនេលនវល្	យរូរ	ន�ើយ	បៃុតន្ត	សរូ៉	ោក់	កាលវិភារែ	ឲ្យ	

មាននេល	ករែប់	កគាន់	ជួប	នៅកតនលែង	៉ ួយ	តែល	អនុញ្ញាែ	ឲ្យ	មាន	ការសន្ោ	៉ ួយ	

ែ៏	មាន	អែ្ថន័យ	។

•	 ន្លែៀែ	ឱកាស	ន�វើការងារ	បនក៉ើ	ែល់	បងប្អូន	

កបុសកសី	តែល	ផ្តល់	ការងារ	បនក៉ើ	នោះ	។

•	 កុុំ	សួរ	សុំណួរ	តែល	ោក់ែរូរជា	បងាហាញ	ថា	អ្នក	

កុំេុង	រាប់	ការនៅ	សួរ	សុខេុក្ខ	ឬ	រែរូស	រុំណាុំ	

នៅនលើ	បញ្ីន្មាះ	តែល	កែរូវទាក់េង		(	«	នែើ	អ្នក	

បាន	ន�វើការងារ	បនក៉ើ	របស់	អ្នក	រប់	សេវករែប់នហើយ	

ឬ	?	»	)	នោះ	ន�ើយ	។	ររូរ	សួរ	សុំណួរ	តែល	

េកងឹង	ែល់	ឥរិយប្	តែល	មាន	បុំណង	

កបាថានា	(	«	នែើ	អ្នក	េេួល	បាន	ការបុំផុសរែុំនរិែ	

អវី	ខលែះ	នៅនេល	អ្នក	បាន	អ�រិសាឋាន	សកមាប់	

កកុ៉ករែួសារ	នោះ	?	នែើមានអវីខលែះបាននកើែន�ើង	នៅនេល		អ្នក	បាន	អនុវែ្ត	តា៉	

ការបុំផុសរែុំនរិែ	ទាុំង	នោះ	?	»	)

•	 សាតាប់	នោយ	ររិែ្ត	នសាមាះសរ	នហើយ	កែ់កតា	។

•	 កបឹកសា	ជា៉ួយគានា	។	មែរែរូ			មន	អ្នក	ផ្តល់ការងារ	បនក៉ើ	មាន	សរិេ្រិ	េេួល	វិវរណៈ	

សកមាប់	អស់	អ្នក	តែល	េួកនរែ	កែរូវបាន	ចាែ់	ឲ្យ	ផ្តល់	ការងារ	បនក៉ើ	។ 3

សំណួរនិរចម�លែើយស្បីពបីការសរាភាសអំពបីការង្របមព�ើ

ន្ើរោរសមាភាសអំេីរោរងារបនតមើគឺជាអវី?

វា	រែឺ	ជា	ការេរិភាកសា	រវាង	បងប្អូន	កបុស	តែល	ផ្តល់	ការងារបនក៉ើ	នរិង	សមាជរិក	មានាក់	មន	

រែណៈកបធាន	ករូរ៉ុ៉	តអលន�ើរ	ឬ	រវាង	បងប្អូន	កសី	តែល	ផ្តល់	ការងារ	បនក៉ើ	នរិង	សមាជរិក	

មានាក់	មន	រែណៈ	កបធាន	សមារែ៉	សន្ងារះ	នៅក្នញងបរិយកាស	៉ ួយ	តែល	អនុញ្ញាែ	ឲ្យ	

េួកនរែ	តសវងរក	នរិង	េេួល	ការបុំផុសរែុំនរិែ	៉ ក	េី	កេះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	។	ជា	លេ្ផល	

បងប្អូនកបុសកសី	តែល	ផ្តល់	ការងារ	បនក៉ើ	អារ	កែរូវបាន	បុំផុសរែុំនរិែ	នែើ៉្ី	ន៉ើល	ត្	

កសឡាញ់	បនកងៀន	នរិង	លួងនល្៉	តា៉	រនបៀប	របស់	កេះអង្គសន្ងារះ	។

ន្ើរោរសមាភាសតបចាំត្ីមាសទាំងននោះចាំបាច់ត្រូវដ្ជួបមុខគ្នាផ្ទាល់ដដរឬនទ?

ជា	�៉្មតា	ការសមាភាស	ទាុំង	នោះ	កែរូវ	ន�វើ	ន�ើង	នោយ	ជួប	៉ ុខ	គានា	ផ្ទាល់	បៃុតន្ត	វាក៏	អារ	ន�វើ	

ការសមាភាស	តា៉	េរូរសេ្	ឬ	តា៉	អ៊ីនន�ើរតណែ	កបសរិន	នបើ	ការជួប	ផ្ទាល់	េុុំ	អារ	ន�វើ	នៅ	បាន	

នោះ	។	ជា	េរូនៅ	មែរែរូ	ទាុំង	េីរ	ោក់	នឹង	ររូលរួ៉	នៅក្នញង	ការសមាភាស	នៅនេល	ស៉រ៉្យ	។

ន្ើអវីនៅជានគ្លបំណងថនរោរសមាភាសអំេីរោរងារបនតមើ?

ការសមាភាស	អុំេី	ការងារ	បនក៉ើ	រែឺ	ជា	ឱកាស	នែើ៉្ី	ឲ្យ	បងប្អូន	កបុសកសី	តែល	ផ្តល់		

ការងារ	បនក៉ើ	រំឭក	ន�ើង	វិញ	នរូវ	សាថានភាេ	បរ្ចញប្ន្ន	ោក់តផនការ	សកមាប់	អោរែែ		

នហើយ	េេួល	ជុំនួយ	តែល	ចាុំបារ់	ែល់	បុរែ្គល	មានាក់ៗ	ឬ	កកុ៉ករែួសារ	តែល	េួកនរែ	ផ្តល់	

ការងារ	បនក៉ើ	។	វា	ជា	ឱកាស	៉ ួយ	នែើ៉្ី	េរិភាកសា	អុំេី	�នធាន	អវីខលែះ	តែល	ករូរ៉ុ៉	នរិង	

សមារែ៉	សន្ងារះ	អារ	ផ្ល់	ឲ្យ	។

ន្ើខ្នុំអាចនោោះត្យបញ្ហាដដលសមាងា្់ឬបញ្ហា

ដដលងាយនឹងប៉ោះពាល់អារម្ណ៍យ៉ាងដរូចនម្ច?

បងប្អូនកបុសកសី	តែល	ផ្តល់	ការងារ	បនក៉ើ	តរកចាយ	

េ័ែ៌មាន	សមាងាែ់	តែ	ជា៉ួយ	កបធាន	ករូរ៉ុ៉	តអលន�ើរ	ឬ	កបធាន	

សមារែសន្ងារះ	បៃុនណាណាះ	—	ឬ	នោយ	ផ្ទាល់	ជា៉ួយ	

ប៊ីស្សេ	។	េ័ែ៌មាន	សមាងាែ់	ឬ	តែល	ងាយ	នឹង	បៃះពាល់	

អារ៉្មណ៍	រែួរតែ	េុុំ	កែរូវ	បាន	តរកចាយ	នៅក្នញង	ការកបជុុំ	

កកុ៉កបឹកសា	នៅ	ម្ងៃ	អាេរិែ្យ	សបាតាហ៍	េី	៉ ួយ	ន�ើយ	។

អ្កអាចនមើលវីនដអរូបំពាក់បំប៉នដដលបងាហាញអំេីរោរសមាភាសរោរងារ

បនតមើនៅនគេទំេ័រministering .lds .org។

ការពបឹកសាអំពបីតព�ូវការរបស់

�នុស្ែនទគលឺជាចំណុចសំខាន់

ននការសរាភាសអំពបីការង្រ

បមព�ើ។សូ�ម�ើលផរដែរអតថែបទ

មគាលការណ៍ននការង្របមព�ើ

«ពបឹកសាអំពបីតព�ូវការរបស់ពួកមគ»

មៅក្នចុរចបាប់មចញផសាយ

ដខកញ្ញា្នាំ២0១៨។
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ការពបជុំពកុ�ពបឹកសាមៅន្ងៃអាទិត្យសបាតាេ៍ទបី�ួយ

នករៅ	េី	ការសមាភាស	អុំេី	ការងារ	បនក៉ើ	ការកបជុុំ	កកុ៉កបឹកសា	នៅ	ម្ងៃ	អាេរិែ្យ	សបាតាហ៍	េី	

៉ួយ	រែឺ	ជា	រនបៀប	៉ ួយ	នេៀែ	នែើ៉្ី	ឲ្យ	៉ នុស្ស	ែមេររូលរួ៉	នៅក្នញង	ការងារ	បនក៉ើ	។	នៅក្នញង	

ការកបជុុំ	សមារែ៉	សន្ងារះ	នរិង	តអលន�ើរករូរ៉ុ៉	នោះ	ការបុំផុសរែុំនរិែ	អារ	នកើែ	ន�ើង	ែល់	

អស់	អ្នកតែល	ររូលរួ៉	តា៉រយៈ	កេះវិញ្ញាណ	នរិង	េី	អ្នកែមេ	នៅក្នញង	កកុ៉	នោះ	។

នគាលបុំណង	មន		ការកបជុុំ	កកុ៉	កបឹកសា	រែឺ	នែើ៉្ី	៖

•	 «	កបឹកសា	រួ៉	គានា	អុំេី	ការ	េេួលខុសកែរូវ	ឱកាស	នរិង	ឧបសរែ្គ	ោោ	ក្នញង	៉ រូលោឋាន

•	 នរៀន	េី	ការយល់ែឹង	នរិង	បេេរិនសា�ន៍	របស់	គានា	នៅវិញនៅ៉ក	កេ៉ទាុំង

•	 ោក់នគាលនៅ	នែើ៉្ី	អនុវែ្ត	តា៉	ការបុំផុសរែុំនរិែ	តែល	បាន	េេួល	៉ ក	េី	

កេះវិញ្ញាណ	»	។ 4

ការកបជុុំ	កកុ៉កបឹកសា	រែឺ	នលើស	េី	ការេរិភាកសា	៉ ួយ	នៅ	នេៀែ	៖	ការកបជុុំ	ទាុំង	ននះ	ោុំ	

នយើង	ឲ្យ	អនុវែ្ត	ជាបុរែ្គល	មានាក់ៗ	ឬ	អនុវែ្ត	ជា	កកុ៉	នៅនេល	កែរូវបាន		បុំផុសរែុំនរិែ	េី	

កេះវិញ្ញាណ	។	សមាជរិក	អារ	េេួល	អារ៉្មណ៍	នរូវ	បុំណង	កបាថានា	នែើ៉្ី	សនក៉រ	បាន	នរូវ	

ករិរ្ចការ	របស់	កេះអមាចាស់	តែល	ជា	លេ្ផល	មន	ការកបជុុំ	ទាុំងននះ	។

ការអម្្ជើញឲ្យអនុវត្

តអលន�ើរ	តជ្ហវី	អ័រ	ហរូ�រិន	ក្នញង	ករូរ៉ុ៉	មន	េួក	សាវក	ែប់េីរ	ោក់	បាន	មាន		

កបសាសន៍	ថា	«	ការអ�រិសាឋាន	របស់	នយើង	ម្ងៃ	ននះ	រែឺ	សរូ៉	ឲ្យ	បុរស	កស្តី	ករែប់ររូប	—		

នឹង	យុវជនយុវោរី	វ័យ	រុំណាស់	របស់	នយើង	—	នឹង	[	មាន	]	ការ	តាុំងររិែ្ត	កាន់តែ	

ខាលាុំង	រុំនពាះ	ការ	ត្ទាុំ	នោយ	អស់	េី	ររិែ្ត	រុំនពាះ	គានានៅវិញ	នៅ៉ក	តែល	ជុំរុញ	េឹកររិែ្ត	តែ	

តា៉រយៈ	នសរក្ីកសឡាញ់	សុេ្សា�	របស់	កេះករែីស្	នែើ៉្ី	ន�វើ	ែរូនចានាះ	បៃុនណាណាះ	»	។ 5	◼
កំណត់ចំណាំ

	 1.	សរូ៉ន៉ើល	Mormon Messages	វីនែអរូ	«	Lift	»	នរែហេុំេ័រ	lds.org/media- library	។
	 2.	 តហ្គរី	អ៊ី	ស្ីតវ៉នសុន	នៅក្នញង	(	វីនែអរូ	)	«	Ministering Interviews	»	នរែហេុំេ័រ		

ministering.lds.org	។
	 3.	 រ័សុល	អរិ៉	ណរិលសុន	«	ការងារបនក៉ើ		»	លីអាេរូណា,	តខ	ឧសភា	ឆ្នាុំ	2018	េុំេ័រ	100	។

	 4.	កម្វិ្ីចរូរមកតាមខ្នុំ—សតមាប់រោរតបជុំថានាក់បេវជិ្ភាេមិលគីសសោដដកនិងថានាក់សមាគម

សន្ងាគាោះ	នៅក្នញង	Liahona,	តខ	វិរ្រិកា	ឆ្នាុំ	2017	េុំេ័រ	140	ក៏	មានផងតែរ	នៅនលើ	នរែហេុំេ័រ	

comefollowme.lds.org	។
	 5.	 តជ្ហវី	អ័រ	ហរូ�រិន	«	នៅ	ជា៉ួយ	នរិង	រនក៉ើន	កមាលាុំង	េួកនរែ	»	Liahona,	តខ	ឧសភា	ឆ្នាុំ	2018		

េុំេ័រ	103	។



១0 លីអា�ូណា

្រខនលែងខដលកបា្រ់ដង្វោយមួយភា្្រ្នុងដប់កតូវបានទកបើកបាស់
ត�ើ ម្ន អ្វី តកើ�ត�ើង ចំតោរះ  សបាក់ �ងាវាយ មួយ ភាេ ក្នញង �ប់ ភ�ល អ្នក បាន ថាវាយ តោរះ ?

អវបីដែលមយើរមជឿ

អ្នក រក សបាក់ ។

អ្នក បាន បរិច្ចាេ ១០ ភាេ រយ ទន សបាក់ ចំណូល របស់ អ្នក សសម្ប់ �ងាវាយ មួយ ភាេ ក្នញង �ប់ 

( សូមតមើល េ. និង ស. ១១៩ ) ។

អ្នកឲ្យ �ងាវាយ មួយ ភាេ ក្នញង �ប់ ឲ្យ តៅ កាន់ សម្ជិក ម្នាក់ ក្នញង េណៈប៊ីស្សព ឬ េណៈសបធាន 

សាខ្ របស់ អ្នក ឬ តផ្ើ វា តាម អ៊ិនត ើ្រភណ� តៅ កាន់ donations .lds .org ។

តៅឯ្រវីសានាក់ការកណាតាលរបស់សាសោចសក េណៈ សបធាន ្រវី មួយ កូរ៉ុម ទន ពួក សាវក �ប់ពវីរ 

ោក់ និង េណៈប៊ីស្សព ជាអ្ិប�វី េលឺ ជា សកុមសបឹកសា តរៀបចំ �ងាវាយ មួយ ភាេ ក្នញង �ប់ ( សូមតមើល 

េ. និង ស. ១២០ ) ។ �ូច បាន ភណោំ តោយ សពរះអម្ចាស់ ពួកតលាក ត្្ើការសតសមច ចិ�្ត តោយ 

ការបំផុសេំនិ� ស្តវីពវី រតបៀប ភ�ល មូលនិ្ិ �ងាវាយ មួយ ភាេ ក្នញង �ប់ �៏ ពិសិ�្ឋ ទាំង តនរះ នឹង ស�ូវបាន 

តសបើសបាស់ ។
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មរៀនបដនថែ�

• ខអលទ�ើរទដវី�ទអខបដណា

«បង្អលួចននសាថានសួ្៌»

សន្ឈិសីទទូទៅខែតុលាឆ្នាំ

2០១៣។

• មា៉ាទ្ប្ី៣:៧–១៨

• «ដង្វោយមួយភា្្រ្នុងដប់»

ពិ� ចំតោរះ តសចក្វីជំតនឿ

(ឆ្នាំ2០០៤)ទំ្័រ

៨៦–៨៨

ការផ្តល់ �ល់ សកម្មភាព ោោ ទន 

សាសោចសក សសម្ប់ ការរាប់អាន តៅក្នញង 

ចំតណាម សម្ជិក វួ� និង សាខ្

ត្្ើ កិច្ចការ ផ្សព្ផសាយ សាសោការផ្តល់ �ល់ កិច្ចខិ�ខំ ទន សុខុម្លភាព  

និង សប្ញរស្ម៌

ត្្ើការ សសាវសជាវ ពង្សសបវ�្តិ

ដង្វោយមួយភា្្រ្នុងដប់កតូវបានទកបើកបាស់ទដើម្ី៖

តបារះពុម្ព សពរះេម្ពវីរ និង ឯកសារ �ទ្រ ត្រៀ��ំតណើរការ កម្មវិ្វី អប់រំ សាសោចសក ការសាងសង់ និង ការភែទាំ សពរះវិហារ បរិសុ្រ្ធ 

អគារ សពរះវិហារ និង អគារ �ទ្រត្រៀ�ភ�ល 

សាសោចសក ម្ន



១២ លីអា�ូណា

សិ
ស្ស	បញ្ចប់	ការសរិកសា	តែលនេើប	នរៀបការ	្ ្មីនថាមាង	នៅ	

សាកលវិេយាល័យអុកនហវើែ	មន	កបនេស	អង់នរែលែស	តជរីែ	ែ័បុលយរូ	ហ្កង	

បាន	នរៀន	តា៉រយៈ	បេេរិនសា�ន៍	ផ្ទាល់	ខលែលួន	ថា	នៅនេលនយើង	កសឡាញ់	

កេះអមាចាស់	នហើយ	េុកររិែ្ត	កេង់	នោះ	កេង់	នឹង	ជួយ	នយើង	ែឹកោុំ	នយើង	នរិង	េកងឹង	

នយើង	។

តជរី	ែ	រែឺជា	នរិសរិែ្ស	អាោររូបករណ៍រ៉រូនែស	តែល	ខរិែខុំ	នរៀន	នែើ៉្ី	បញ្ចប់	បរិញ្ញាបកែ	

រុំនួន	េីរ	តែល	សញ្ញាបកែ	៉ ួយ	រែឺជា	ថានាក់	បណ្រិែ	។	នៅនេល	ែុំណាល	គានា	នោះ	នល្ក	

កុំេុង	បនក៉ើ	នៅ	ក្នញង	រែណៈប៊ីស្សេ	វួែ	អុកនហវើែ	។	នល្ក	នរិង	ស៊រូសាន	ភរិយ	របស់	នល្ក	

បាន	ចាុំ	េី	ការេរូោមាន	តែលតអលន�ើរ	នែវី�	ប៊ី	នហែ	(	1906–2004	)	ក្នញង	ករូរ៉ុ៉	មន	

េួកសាវក	ែប់េីរ	ោក់	បាន	ផ្តល់	ឲ្យ	នៅនេលនល្ក	នរៀប	អាពាហ៍េរិពាហ៍	ឲ្យ	េួកនល្ក	

នៅក្នញង	កេះវិោរ	បរិសុេ្		សលែ៍	នលក	។	តអលន�ើរ	ហ្កង	ត្លែង	ថា	«	នល្ក	បាន	កបាប់	

េួកនយើង	ថា	កែរូវ	មាន	ការនៅ	បនក៉ើ	ជានរិរ្ច	។	នយើង	បាន	ែឹង	ថា	កបសរិននបើ	នយើង	េុកររិែ្ត	

នលើ	កេះ	នហើយ	ន�វើ	ឲ្យ	អស់	េី	ស៉ែ្ថភាេ	របស់	នយើង	នោះ	កេង់	នឹង	ជួយ	នយើង	»	។

នល្ក	ត្លែង	ថា	តជរីែ	នរិង	ស៊រូសាន	បាន	េេួល	«	ជុំនួយ	នរិង	នសរក្តីន៉តាតា	

ករុណា	ែ៏េន់ភលែន់	េី	កេះ	»	។	អុំ�ញងនេល	បន្ត	បនក៉ើ	នៅក្នញង	រែណៈប៊ីស្សេ	តជរីែ	

បាន	បញ្ចប់	ែក៉រូវការ	មន	ឆ្នាុំ	សរិកសា	ទាុំងអស់	សកមាប់	សញ្ញាបកែ	ថានាក់	បណ្រិែ	

នលើកតលង	តែ	នរិនក្ខបបេ	។	នល្ក	បាន	សុុំ	ឲ្យ	ប៊ីស្សេ	មន	វួែ	អុកនហវើែ	ន្មាះ	

អាន�ន	តវបនស្ើរ	ផ្តល់	ការកបសរិេ្េរ	បេវជរិែភាេ	។	នៅក្នញង	ការកបសរិេ្េរនោះ	

តជរីែ	បាន	េេួល	ការសនយា	ននះ	៖	«	សរូ៉	បន្ត	ន�វើ	នរូវ	ករែប់	ករិរ្ចការ	តែល	អ្នក	អារ	ន�វើ	

បាន	នហើយ	កេះអមាចាស់	នឹង	កបទាន	េរ	ែល់	អ្នក	»	។

សមាជរិកវួែ	េីរោក់	តែល	មាន	បេេរិនសា�ន៍	ជា	នលខា	តផ្នក	របាប់	បាន	ស្ម័ករែ	ររិែ្ត	

ជួយ	វាយ	ឯកសារ	សរនសរ	មែ	របស់	នល្ក	នហើយ	តជរីែ	អារ	បញ្ចប់	

នរិនក្ខបបេ	របស់	នល្ក	ក្នញង	រយៈនេល	េីរបី	តខ	។	កបាកែណាស់	

នល្ក	បាន	បញ្ចប់	ទាុំង	ថានាក់	អនុបណ្រិែ	នរិង	ថានាក់	បណ្រិែ	តែ	ក្នញង	

រយៈនេល	ជាង	បី	ឆ្នាុំ	បៃុនណាណាះ	។	នៅនេល	បញ្ចប់	ការសរិកសា	នល្ក	

ក៏	បាន	េេួល	យក	៉ ុខងារ	កសាវកជាវ	នៅ	៉ ោវិេយាល័យ	៉ ួយ	នៅ	ឯ	សាកលវិេយាល័យ	

នោះ	។	បេេរិនសា�ន៍	របស់	នល្ក	នៅ	អុកនហវើែ	បាន	េកងឹង	នសរក្តីេុកររិែ្តរបស់	នល្ក	

នលើ	កេះអមាចាស់	ជា	ការេុកររិែ្ត	តែល	ស៊រូកទាុំ	រហរូែ	ែល់	ម្ងៃ	ននះ	នហើយ	នឹង	បន្ត	កបទានេរ	

ែល់	តជែរីែ	ែ័បុលយរូ	ហ្កង	កាល	នល្ក	បនក៉ើ	នៅក្នញង	ករូរ៉ុ៉	មន	េួក	សាវក	ែប់េីរ	ោក់	ោ	

នេល	បរ្ចញប្ន្ន	ននះ	។

នំប័ុរនិរពតបី

តអលន�ើរ	ហ្កង	ត្លែង	ថា	«	កេះអមាចាស់	មាន	កេះេ័យ	សប្ញរស	នហើយ	មាន	ក្តីន៉តាតា	

នរិង	សវះតសវង	កបទាន	េរ	ែល់	នយើង	។	កបសរិននបើ	នយើង	ន�វើ	ឲ្យ	អស់	េី	ស៉ែ្ថភាេ	របស់	

នយើង	នោះ	កេង់	នឹង	ន�វើ	ឲ្យ	នយើង	អារ	ន�វើ	ករិរ្ចការ	កាន់តែ	នករើន	ន�ើង	ជាង	អវី	តែល	នយើង	

អារ	ន�វើ	បាន	នេៀែ	។	វា	ែរូរជា	ការបនង្កើន	ន�ើង	នរូវ	នុំបុ័ង	នរិង	កែី	តែរ	។	កេះអមាចាស់	យក	

នរូវ	អវី	តែល	មាន	នហើយ	េកងីក	វា	ឲ្យ	ហួស	ឆ្ងាយ	េី	អវី	តែល	នយើង	អារ	ន�វើ	នោយ	ខលែលួន	នយើង	

បាន	»	។

មោយដអលម�ើរ

�បី្តពគបីស្តូេវលឺសិន

្រ្នុង្រូរ៉ុមនន្ ួ្រសាវ្រ

ដប់្ ីរនា្រ់

ខអលទ�ើរខជរីតដ័បុលយូ�កង៖

សសឡាញ់ស្រះអម្ចាស់
ហ�ើយទុកចិត្តសទង់
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នល្ក	ត្លែង	ថា	នគាលការណ៍	អុំេី	នុំបុ័ង	នរិង	កែី	ក៏	េរិែ	ជា៉ួយ	នឹង	

ការនរៀនសរូកែ	ផងតែរ	។	«	នទាះបីជា	េុុំ	មាន	ការអប់រំ	ជា	ផលែអូវការ	ក្តី	ក៏	

វិញ្ញាណ	មន	ការនរៀនសរូកែ	នៅ	តែ	មាន	ែម៉លែ	នោយសារ	ការនរៀនសរូកែ	

រែឺ	អស់កល្	។	នយើង	ទាុំងអស់	គានា	អារ	តសវង	រក	េនលែឺ	នរិង	នសរក្តីេរិែ	

បាន	៉រិន	ថា	នយើង	មាន	សាថានភាេ	តបប	ណា	នោះនេ	។	នៅនេល	នយើង	

ន�វើ	ែរូនចានាះ	នោះ	កេះអមាចាស់	នឹង	ជួយ	នយើង	ឲ្យ	រកន�ើញ	វា	»	។

ក�្សិទ្ធិននមសចក្បីសញ្ញា

អុំ�ញងនេល	នៅ	អុកនហវើែ	តអលន�ើរ	ហ្កង	បាន	នរៀន	េី	នគាលការណ៍	

មន	ែុំណឹង	ល្	៉ ួយ	នផ្សង	នេៀែ	ជា	អវី	តែល	នល្ក	នៅ	ថា	«	ក៉្មសរិេ្រិ	មន	

នសរក្តីសញ្ញា	»	។

នល្ក	បាន	មាន	កបសាសន៍	ថា	«	នៅនេល	នយើង	ខរិែកាន់តែ	ជរិែ	

នៅ	នឹង	កេះអមាចាស់	នោះ	នយើង	ក៏ខរិែកាន់តែ	ជរិែ	គានា	ផងតែរ	។	នៅ	

អុកនហវើែ		ស៊រូសាន	នរិង	ខ្ញុំ	បាន	េេួល	

បេេរិនសា�ន៍	យ៉ាង	ល្	ជានករើន	៉ ក	

េី	វួែ	របស់	នយើង	ែរូរ	ជា	នយើង	េេួល	

បាន	េី	ការសរិកសា	របស់	នយើង	ផងតែរ	។	

៉រិែ្តភក្រិជាេីកសឡាញ់	ជា	នករើន	ោក់	

របស់	នយើង	រហរូែ	៉ ក	ែល់	សេវម្ងៃ	ននះ	

រែឺជា	អ្នក	តែល	៉ ក	េី	វួែ	អុកនហវើែ	»	។

ក្នញង	រុំនណា៉	៉ រិែ្តភក្តរិ	ទាុំង	នោះ	

រែឺ	�ី៉	នរិង	ខាន�ើររីន	វីែ	តែល	ចាុំ	

អុំេី	ការនៅ	កេះវិោរ	បរិសុេ្	ជា៉ួយ	

តអលន�ើរ	នរិង	ស៊ីនស្ើរ	ហ្កង	។	ស៊ីនស្ើរ	

វីែ	នរិយយ	ថា	«	ខ្ញុំ	ចាុំ	យ៉ាង	របាស់	

ថា	បងកបុស	ហ្កង	បាន	នោះ	ោ�រិកា	

មែរបស់	នល្ក	នរញ	នែើ៉្ីកុុំ	ឲ្យ	

វា	រំខាន	ែល់	នល្ក	ឬ	បង្ខុំ	នោយ	

នេលនវល្	នេល	នល្ក	សញ្ឹង	រែរិែ	

អុំេី	ករិរ្ចការ	អស់កល្	ជានរិរ្ច	។	េនងវើ	

ែ៏	ែរូរតារ	នោះ	បាន	ជួយ	ខ្ញុំ	ឲ្យ	មាន	

ភាេ	ឧសសាហ៍	កាន់តែ	ខាលាុំង	ន�ើង		

នៅក្នញង	ការថាវាយ	បង្គុំ	ផ្ទាល់	ខលែលួន		

របស់	ខ្ញុំ	ក្នញង	កេះវិោរ	បរិសុេ្	»	។

ជានរឿយៗ	តអលន�ើរ	នរិង	

ស៊ីនស្ើរហ្កង	ជួប	៉ រិែ្តភក្តរិ	តែល	

េួកនល្ក	សារល់	រែឺ	នោយសារ	តែ	

ែុំណឹងល្	។	តអលន�ើរ	ហ្កង	ត្លែង	ថា	

«	នរែ	នឹង	នរិយយ	តបប	ននះ	ថា	‹	នយើង	បាន	ន�វើការ	ជា៉ួយ	អ្នក	កាល	

អ្នក	នៅ	ក្នញង	កកុ៉កបឹកសា	›	នហើយ	នយើង	ក៏	ែរូនចានាះ	ផងតែរ	។	ខ្ញុំ	មាន	

អុំណររែុណ	សកមាប់	កបធាន	នស្តក	នរិង	កកុ៉កបឹកសា	វួែ	តែល	បាន	ជួយ	

ខ្ញុំ	កាល	ខ្ញុំ	ជា	ប៊ីស្សេ	វ័យ	នក្មង	មានាក់	។	នយើង	ជុំពាក់	រែុណ	ឪេុកមាតាយ,	

សារ់	ម្លែ,	អ្នក	ជរិែខាង,	កបធាន	នបសកក៉្ម,	បងប្អូន	កសី	នរិង	ថានាក់	

ែឹកោុំ	បេវជរិែភាេ	ទាុំងអស់	តែល	មាន	ររិែ្ត	សប្ញរស	រុំនពាះ	នយើង	

ែឹកោុំ	នយើង	នរិង	នលើក	េឹកររិែ្ត	នយើង	ឲ្យ	៉ ក	កាន់	កេះករែីស្	»	។

�រតកពគួសារ

េង្សកបវែ្តរិ	របស់	តអលន�ើរ	ហ្កង	មាន	34	ជុំោន់	រហរូែែល់	

ហ្កង	កតាហ្គន់	េី៉ួយ	តែល	បាន	នកើែ	នៅក្នញង	ឆ្នាុំ	837	មន	រែ.ស.	។	

តាយយ	របស់	តអលន�ើរ	ហ្កង	បាន	ន�វើ	អនោតាកបនវស្តន៍	៉ កេី	កបនេស	ររិន	

នៅ	សហរែ្ឋ	អាន៉រិក	។	នជន	តែល	ជា	មាតាយ	របស់	នល្ក	បាន	ររូលជា	រូប
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ខអលទ�ើរ�កងផ្តល់ជូន

សុភមងគែលដ៏ទកចើនរបស់ទលា្រ

ដល់ឪ្ុ្រមាតាយរបស់ទលា្រ

ទជននឈិងវ៉លទធើរនឈិងភរិយ

ទលា្រ្ វឺស៊ូសាន។ទលា្រ

ខ្លែងថាផ្ទរះរបស់ឪ្ុ្រមាតាយ

ទលា្រ«ទពារទ្ញទោយ

រារវភា្យ៉ាងខាលាំងសកមាប់

ទសច្រ្តីកសឡាញ់របស់ក្រះ

សកមាប់បុករាបុកតីក្ប់រូប

របស់កទង់»។ទ្លខអលទ�ើរ

�គែងជួបភរិយរបស់ទលា្រនា

ករាដំបូងទលា្រមានអារមមែណ៍

ថាស៊ូសាន្ វឺជាមនុស្សមានា្រ់

ខដលទលា្រសាគាល់យូរណាស់

ម្រទ�ើយ។



១៤ លីអា�ូណា

សមាជរិក	សាសោរកក	កាល	នៅវ័យជុំេង់	នៅ	រែ្ឋ	ោមវ៉	ស.រ.អា.	

នហើយ	នកកាយ	៉ ក	បាន	ររូល	នរៀន	នៅ	សាកលវិេយាល័យ	កេរិកោុំ	យៃង់	

នៅ	េីកកុង	កបរូវ៉រូ	រែ្ឋ	យរូថាហ៍	ស.រ.អា.	ជា	កតនលែង	តែល	គាែ់	បាន	សានាក់	

នៅ	ជា៉ួយ	ករែួសារ	តជរីែ	�ឺ	រុង	ជា	កេឹេ្បុរស	មន	៉ ោ	វិេយាល័យ	វិររិកែ	

សរិល្ៈ	។	គាែ់នរិយយ	ថា	«	ករែួសារ	�ឺ	រុង	បាន	ជួយ	ខ្ញុំ	ឲ្យ	យល់	

អុំេីអែ្ថន័យ	មន	ករែួសារ	តែល	មាន	ែុំណឹង	ល្	»	។

បោទាប់	េី	បញ្ចប់	ការសរិកសា	នៅ	ប៊ី.វាៃយ.យរូ.	នជន	បាន	ររូលនរៀន	

សាកលវិេយាល័យ	តស្នហវែ	នៅេីកកុង	ផ្�អូ	អាល	ែរូ	រែ្ឋ	កាលីហវអូញ៉ា	

ស.រ.អា.	ជា	កតនលែង	តែល	គាែ់	បាន	ជួប	វ៉ែន�ើរ	នអ	ហ្កង	។	នជន	

នរិយយ	ថា	«	គាែ់	រែឺជា	ករែរិស្ត	សាសនរិក	រួរ	នៅ	នហើយ	នហើយ	គាែ់	

បាន	យល់	ភាលា៉	នរូវ	អវី	តែល	ែុំណឹងល្	តែល	បាន	សាតារ	ន�ើង	វិញ	បាន	

ផ្តល់	ឲ្យ	»	។	គាែ់	បាន	ររូលរួ៉	សាសោរកក	នហើយ	៉ ួយ	ឆ្នាុំ	នកកាយ	

៉ក	េួកគាែ់	បាន	នរៀបការ	នៅក្នញង	កេះវិោរ	បរិសុេ្	សលែ៍	នលក	។	

េួកគាែ់	ទាុំងេីរ	ោក់បាន	កាលាយ	ជា	ករែរូបនកងៀន	ែ៏	មាន	វិជាជាជីវៈ	ទាុំង	េីរ	

ោក់	េួកគាែ់	បាន	រុំណាយ	នេល	ជាង	70	ឆ្នាុំ	ក្នញង	ការបនកងៀន	។

តអលន�ើរ	ហ្កង	ត្លែង	ថា	«	បា៉ា	ខ្ញុំ	ក៏	បាន	កាលាយ	ជា	នល្ក	អយ្យនកា		

នហើយ	នោយសារ	តែ	េរជ័យ	មន	នល្កអយ្យនកា	កែរូវបាន	ផ្តល់	ឲ្យ		

នៅក្នញង	ផ្ះ	របស់	នយើង	នោះ	ផ្ះ	របស់	នយើង	បាន	នពារនេញ	នោយ	

គារវភាេ	យ៉ាង	កជាល	នករៅ	រុំនពាះ	នសរក្តីកសឡាញ់	របស់	កេះ	សកមាប់	

បុកតា	បុកែី	ករែប់ររូប	របស់	កេង់	»	។

នៅ	ម្ងៃ	េី	23	តខ	�្នអូ	ឆ្នាុំ	1953	នៅេីកកុងនរ៉ែវ៉រូែ	ស៊ី�ី		

រែ្ឋ	កាលីហវអូញ៉ា	ករូន	ែុំបរូង	ក្នញង	រុំនណា៉	ករូនទាុំងបី	របស់	នជន		

នរិង	វ៉ែន�ើរ	បាន	នកើែ	។	នជន	េន្យល់	ថា	«	ន្មាះ	នល្ករែឺ	តជរីែ		

ជា	ភាសា	ហរូ�ង់នែើ៉្ី	រំឭក	ែល់	តជរីែ	�ឺ	រុង	។	ន្មាះ	កណាតាល	

របស់	នល្ក	រែឺ	វ៉ែន�ើរ	នែើ៉្ី	រំឭក	ចាុំ	ែល់	ឪេុក	របស់	នល្ក	។		

នហើយ	ន្មាះ	កែករូល	របស់	នយើង	រែឺ	ជា	ភាសា	ររិន	តែល	រំឭក	ចាុំ	េី		

៉រែក	របស់	នល្ក	»	។

នជន	នរិយយ	ថា	តជរីែ	នរះ	រែរិែរែរូរ	ែល់	ប្អូនៗរបស់	នល្ក	រែឺ	

កបាយអរិន	នរិង	មា៉ានហ្គើរីែ	។	នជន	នរិយយ	ថា	«	នល្	ក	ររូលររិែ្ត	

ជួយ	េួកនរែ	នទាះបី	ជា	មាន	ករិរ្ចការ	ែរូរតារ	ក្តី	ែរូរជា	ការបនកងៀន	

េួកនរែ	ឲ្យ	រង	តស្ក	នជើង	ជា	នែើ៉	»	។	នជន	ចាុំ	េីម្ងៃ	៉ ួយ	នេល	នរញ	

េី	កេះវិោរ	កែ�ប់	៉ ក	ផ្ះ	វិញ	នហើយ	បាន	ឮ	តជរីែ	នរិង	កបាយអរិន	

នរិយយ	គានា	នោយ	មរែន្យថា	េួកនរែ	បាន	រែរិែ	ថា	ការន�ើង	នរិយយ	

នៅ	ការ	កបជុុំ	សាកកា៉ៃង់	រែួរ	ឲ្យ	�ុញ	កទាន់		។	នជន	នរិយយ	ថា	«	ែរូនរ្នះ	

ខ្ញុំ	បាន	អនញ្ើញ	េួកនរែ	៖	‹	ែរូនរ្នះ	ករូន	នលើក	យក	ការនរិយយ	តែល	ល្	

កបនសើរ	ជាង	ននះ	៉ ួយ	៉ ក	›	។	េួកនរែ	បាន	េេួល	យក	ការអនញ្ើញ	នោះ	

នហើយ	បាន	ចាប់នផ្តើ៉	នផ្តាែ	ររិែ្ត	េុកោក់	កាន់តែ	ខាលាុំង	នលើ	ការនរិយយ	

ទាុំងអស់	»	។

កាល	នៅ	វ័យ	ជុំេង់	តជរីែ	ររូលររិែ្ត	នែើរ	នលង	នោយ	សាពាយ	កាតាប	

នហើយ	ន�ើង	ភ្នុំ	ជា៉ួយ	យុវជន	នផ្សង	នេៀែ	នៅក្នញង	វួែ	របស់	នល្ក	។	

វ៉លលី	សាលតបៃកខា	ជា	៉ រិែ្ត	យរូរអតងវង	មានាក់	ចាុំ	អុំេី	ែុំនណើរ	នបាះជុំរំ	

ែ៏	េរិនសស	៉ ួយ	។	«	ខ្ញុំ	បាន	នៅេីនោះជា៉ួយ	តជរីែ	នរិង	ប្អូន	កបុស	

របស់	នល្ក	រែឺកបាយអរិន	នរិង	៉ រិែ្ត	មានាក់	នេៀែ	តែល	េុុំត៉ន	ជា	សមាជរិក	

សាសោរកក	របស់	នយើង	នេ	។	នោយ	នហែុផល	៉ ួយ	រុំនួន	នយើង	

បាន	ចាប់នផ្តើ៉	នករៀង	េុំនុកែន៉្កើង	។	តជរីែ	បាន	នករៀង	ែុង	ន៉�អូ�ី,		

កបាយអរិន	បាន	នករៀង	ែុង	នែណ័រ	នហើយ	ខ្ញុំ	បាន	នករៀង	ែុង	បាស	។		

ខ្ញុំ	រែរិែ	ថា	នយើង	បាន	នករៀង	េុំនុក	ែន៉្កើង	10	ឬ	20	បេនោយ		

នកពាះ	តែ	អុំណរ	មន	ការនករៀង	។	វា	ជា	បេេរិនសា�ន៍	៉ ួយ	ែ៏	ល្	។		

៉រិែ្ត	ភក្រិ	មានាក់	តែល	េុុំត៉ន	ជា	សមាជរិក	របស់	នយើង	នកាែសរនសើរ		

នយើង	ណាស់	»	។

បងកបុស	សាលតបៃក	ខា	ក៏	ចាុំ	ថា	នៅ	

វិេយាល័យតជរីែ	បាន	សុុំ	ឲ្យ	កកុ៉	អ្នក	តកសក	

នោោ	ែឹកោុំ	ការអបអរសាេរ	ែ៏	សាងាែ់នសងៃៀ៉	

៉ួយ	សកមាប់	កកុ៉	នលង	អុក	។	គាែ់	

នរិយយ	ថា	«	នល្ក	បាន	បញ្ចញះបញ្ចអូល	

េួកនរែ	ថា	ការគាុំ	កេ	តផ្ន	ក	សីល�៉៌	រែឺល្	ែល់	

៉នុស្ស	ករែប់	គានា	នហើយ	េួកនរែ	បាន	៉ ក	ន៉ើល	

ការកបកួែ	៉ ួយ	!	»

បោទាប់	េី	រប់	េី	វិេយាល័យ	តអលន�ើរ	ហ្កង	បាន	ររូល	នរៀន	សាកល	

វិេយាល័យ	កេរិកោុំ	យៃង់	។		េី	ឆ្នាុំ	1973	ែល់	1975	នល្ក	

បាន	បនក៉ើ	នៅក្នញង	នបសកក៉្ម	មែវាៃន	មែបុរិ	នកកាយ	៉ ក	បាន	កែ�ប់	

នៅ		ប៊ី.វាៃយ.យរូ.	វិញ	ជា	កតនលែង	តែល	នល្ក	បាន	េេួល	បរិញ្ញាបកែ	

របស់	នល្ក	ក្នញង	ការសរិកសា	អុំេី	េួកអាស៊ី	នរិង	ការសរិកសា	អុំេី	

សាកលវិេយាល័យ	នៅ	ឆ្នាុំ	1977	។

មសចក្បីមស្ន្និរអាពាេ៍ពិពាេ៍

បោទាប់	េី	នបសកក៉្ម		តអលន�ើរ	ហ្កង	បាន	ស្ម័ករែ	ររិែ្ត	ផ្តល់	ការកបជុុំ	

េរិនសស	នេល	ល្ងារ	នៅ	ម្ងៃ	អាេរិែ្យ	នៅ	៉ ជ្ឈ៉ណ្ល	បុំពាក់បុំបៃន	អ្នក	

ចាប់្ ីទែ្ង៖មា៉ាជូរីនឈិង

�គែរដុនប៊ី�ុឈិង្លែីសាវោ្មន៍

ខជរីតនឈិងស៊ូសានទៅ

ទភាជនីយអាហារនន

អាពា�៍្ឈិពា�៍របស់ក្ួសារ

�កង។្រ្នុងនាមជាអ្្រ

ផ្ស្្ផសាយសាសនាទៅ

កបទទសនតវ៉ន់ខអលទ�ើរ

�កងបានបទកងៀនក្ួសារ

មួយទ�ើយជាទកចើនឆ្នាំ

ទករោយម្រ្រ្នុងនាមជាអ្្រ

មានសឈិទ្ធឈិអំណាចទូទៅ

មានា្រ់ទលា្របានជួបទៅ

កបុសរបស់្រូនកសីមានា្រ់នន

ក្ួសារទនារះ។ទៅកបទទស

ទវៀតណាមខអលទ�ើរនឈិង

ស៊ីទស្ទើរ�កងលាប្ ណ៌្ ំនូរ

ទៅទលើជញ្ជាំងជារទបៀបមួយ

នាំអំណរដល់ទ្រមែងៗ ខដល

ជួបនូវឧបស គ្ែ។សមាជឈិ្រ

ននក្ួសារ�កងបានកបមូល

រានាជាមួយនឹងអ្្រខដលបាន

ជួយលាបថានាំទលើជញ្ជាំងទៅ

កបទទសទវៀតណាម។



 ខែតុលាឆ្នាំ2០១៨ ១៥

ផ្សេវផសាយ	សាសោ	កបរូវ៉រូ	។	ការកបជុុំេរិនសស	នោះ	បាន	ជួយ	អ្នក	ផ្សេវផសាយ		

សាសោ	តែល	នឹង	នៅ	កបនេស	មែវាៃន់	ឲ្យ	សារល់	អុំេី	កបជាជន	កបមេណី	នរិង		

វប្�៉៌	នៅ	េីនោះ	។	អ្នក	ផ្សេវផសាយ	សាសោ	មានាក់	រែឺ	ស៊ីនស្ើរ	ស៊រូសាន	លីនសាយ	

៉ក	េី	េីកកុង	ន្នលើរសវីល	រែ្ឋ	យរូថាហ៍	ជា	ករូនកសី	របស់	រីឆ្ែ	ភី	នរិង	មា៉ានរៀន	

ប៊ី	លីនសាយ	។	បងកបុស	លីនសាយ	រែឺ	ជា	សមាជរិក	មានាក់	ក្នញង	ករូរ៉ុ៉	េី	េីរ	មន	

េួកររិែសរិបោក់	។	តអលន�ើរ	ហ្កង	ត្លែង	ថា	«	ខ្ញុំ	មាន	អារ៉្មណ៍	ថា	ស៊រូសាន	រែឺជា		

៉នុស្ស	មានាក់	តែល	ខ្ញុំ	សារល់	យរូរ	៉ កនហើយ	»	។

េីរ	ឆ្នាុំ	នកកាយ	៉ ក	បៃុោមាន	តខ	បោទាប់	េី	ស៊រូសាន	បាន	កែ�ប់	៉ ក	នរៀន	ប៊ី.វាៃយ.យរូ.		

វិញ	បោទាប់	េី	នបសកក៉្ម	របស់	គាែ់		តជរីែ	បាននៅ	េីកកុង	កបរូវ៉រូ	ជា៉ួយ	ករែួសារ	របស់	

នល្ក	។	ឪេុក	របស់	នល្ក	កុំេុង	បនកងៀន	នៅ	សាកលវិេយាល័យ	នហើយ	តជរីែ	បាន	

ោក់	តផនការ	នៅ	សួរសុខេុក្ខ	គាែ់	េីរ	សបាតាហ៍	។	ការនៅសួរសុខេុក្ខ	នោះ	កែរូវបាន	

អរូស	បោលាយ	រហរូែ	ែល់	បួន	សបាតាហ៍	នោយសារ	នល្ក	នរិង	ស៊រូសាន	បាន	នែើរនលង	ជា	រែរូ	

នរៀងរាល់	ម្ងៃ	។	បោទាប់	៉ ក	តជរីែ	បាន	នរញ	នៅ	ន�វើ	ក៉្មសរិកសា	នៅ	រែ្ឋ	ោមវ៉		េី៉ុន	កែ�ប់	

នៅ	កាន់	អុកនហវើែ	វិញ	។

តអលន�ើរ	ហ្កង	រំឭក	ថា	«	នយើង	បាន	តររង់	គានា	នទាះ	នៅក្នញង	អ�្ឍនគាល	េីរ	នផ្សង	គានា	ក្តី	។	

ខ្ញុំ	បាន	េយាយ៉	នរៀន	នៅក្នញង	កបនេស	អង់នរែលែស	អុំ�ញងនេល	ខ្ញុំ	នរៀន	អវីៗ	ករែប់	យ៉ាង	តែល	ខ្ញុំ	

អារ	នរៀន	បាន	អុំេី	ស៊រូសានតែល	នៅ	ឯ	ោយ	មាខាង	មន	ស៉ុកេ	អាែលែង់េរិរ	»	។

ស៊ីនស្ើរ	ហ្កង	នរិយយ	ថា	«	នយើង	បាន	ភាជាប់	ពាក្យ	គានា	តា៉	េរូរសេ្	។	នល្ក	បាន	

កែ�ប់	៉ ក	ផ្ះ	វិញ	នៅ	ឱកាស	បុណ្យ	ត្លែង	អុំណររែុណ	នហើយ	នយើង	បាន	នរៀបការ	នៅ		

ម្ងៃ	ែុំបរូង	តែល	កេះវិោរ	បរិសុេ្	បាន	នបើក	នកកាយ	នេល	ររូល	ឆ្នាុំ	្ ្មី	»	។	េីរ	សបាតាហ៍		

នកកាយ	៉ ក	េួកនយើង	បាន	ជរិះយន្តនោះ	នៅ	កបនេស	អង់នរែលែស	នែើ៉្ី	ចាប់នផ្តើ៉	ជីវិែ		

្្មី	ជា៉ួយ	គានា	។

តអលន�ើរ	ហ្កង	ត្លែង	ថា	«	នេល	៉ នុស្ស	នរៀបការ	េួកនរែ	នរិយយ	អុំេី	ករែួសារ	េីរ	កាលាយ	

នៅ	ជា	ករែួសារ	តែ	៉ ួយ	។	នហើយ	នោះ	រែឺ	េរិែ	ជា	អវី	តែល	បាន	នកើែ	ន�ើង	រុំនពាះ	ខ្ញុំ	។	ខ្ញុំ	មាន	

អារ៉្មណ៍	ថា	ខ្ញុំ	ជា	តផ្នក	៉ ួយ	មន	ករែួសារ	លីនសាយ	រែឺ	ែរូរររូប	ខ្ញុំ	ជា	តផ្នក	៉ ួយ	មន	ករែួសារ	ហ្កង	

ផងតែរ	»	។

�ុខរបរែ៏មលចមធាលារ

បោទាប់	េី	នល្ក	បាន	រុំណាយ	នេល	ែ៏	ខលែី	នៅ	៉ ោវិេយាល័យ	នៅ	អុកនហវើែ	៉ុខរបរ	

របស់	តជរីែ	បាន	ប្តអូរ	នៅ	បនក៉ើ	រោឋាភរិបាល	នៅ	េីកកុង	វាៃស៊ីននតាន	�ី.ស៊ី	ស.រ.អា.	។	ក្នញង	

ឆ្នាុំ	1984	នល្ក	បាន	បនក៉ើ	ជា	បុរែ្គលរិកក្នញង	យុេ្ោការ	នបាះនឆ្នាែ	ន�ើង	វិញ	នរៀោរន-	

ប៊រូស្ស	ជា	កតនលែង	តែល	នល្ក	បាន	ន�វើ	ការ	រួ៉	ការិយល័យ	ជា៉ួយ	ម៉ៃ	នលវីែ	តែល	

នកកាយ	៉ ក	បាន	កាលាយ	ជា	អភរិបាល	រែ្ឋ	យរូថាហ៍	។	បងកបុស	នលវីែ	នរិយយ	ថា	«	តជរីែ	

រែឺជា	៉ នុស្ស	តែល	នរះ	សនង្កែ	នរិង	នរះ	រែរិែរែរូរ	បៃុតន្ត	នល្ក	កែរូវបាន	នរែ	សារល់	នោយសារ	

នសរក្តីសប្ញរស	ែ៏	ឥែ	ឈប់ឈរ	របស់	នល្ក	»	។

នៅក្នញង	ឆ្នាុំ	1985	តជរីែ	បាន	បនក៉ើ	ជា	ជុំនួយ	ការេរិនសស	មានាក់	ឲ្យអនុរែ្ឋនលខា�រិការ	

មន	ោយកោឋាន	រែ្ឋ	។	នៅក្នញង	ឆ្នាុំ	1987	នល្ក	បាន	កាលាយ	ជា	ជុំនួយ	ការេរិនសស	

មានាក់	ឲ្យ	អរែ្គរាជេរូែ	មន	សហរែ្ឋ	នៅក្នញង	េីកកុង	នបៃកាុំង		កបនេស	ររិន	។	នហើយ	ចាប់	េី	ឆ្នាុំ	

1989	នៅ	ឆ្នាុំ	2001	នល្ក	បាន	បុំនេញ	៉ ុខងារ	ជានករើន	នៅ	៉ ជ្ឈ៉ណ្ល	សរិកសា	

យុេ្សាកស្ត	នរិង	អន្តរជាែរិ	នៅ	េីកកុង	វាៃស៊ីននតាន	�ី.ស៊ី.	។	បោទាប់	៉ ក		នល្ក	បាន	

កែ�ប់	នៅ	េរិភេ	សរិកសា	វិញ	នៅនេល	នល្ក	បាន	េេួល	៉ ុខងារ	ជា	ជុំនួយ	ការ	កបធាន	

សកមាប់	ការោក់	តផនការយុេ្សាកស្ត	នៅ	ប៊ី.វាៃយ.យរូ.	។	នល្ក	បាន	រុំណាយ	នេល	

កបាុំបួន	ឆ្នាុំ	នៅក្នញង	៉ ុខ	ែុំតណង	នោះ	។

ខារី	នជន�ីន	ជុំនួយ	ការ	ឲ្យ	កបធាន	េុំោក់េុំនង	មន	សាកលវិេយាល័យ	នៅ			

ប៊ី.វាៃយ.យរូ.	បាន	ន�វើ	ការនៅ	ការិយល័យ	ជាប់	នឹង	នល្ក	។	នជន�ីន	ចាុំ	អុំេី	ស៉ែ្ថភាេ	

របស់	តជរីែ	ហ្កង		ក្នញង	ការនលើក	េឹកររិែ្ត	ែល់	អ្នក	តែល	នៅជុុំវិញ	នល្ក	។	នជន�ីន	

នរិយយ	ថា	«	កបសរិននបើ	អ្នក	គាមាន	េុំនុកររិែ្ត	ថា	អ្នក	អារ	េេួល	យក	ការចាែ់តាុំង	
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េរិបាកណា	៉ ួយ	នេ	នោះ	នល្ក	មាន	េុំនុកររិែ្ត	នោះ	សកមាប់	អ្នក	។	នល្ក	ន�វើ	អវីៗ	ករែប់	

យ៉ាង	នៅក្នញង	អុំណារ	នល្ក	នែើ៉្ី	កបឹកសា	អ្នក	ផ្តល់	ក្តីសង្ឹ៉	ែល់	អ្នក	នហើយ	េុក	ឲ្យ	អ្នក	

បន្ត	នឆ្ពាះ	នៅ៉ុខ	នហើយ	បញ្ជាក់	ែល់	ខលែលួន	អ្នក	ផ្ទាល់	»	។

្រូមា៉ាស	ប៊ី	្ហ្គីហវីស្ស	នៅកក៉	សហេ័ន្	តែល	សារល់	តអលន�ើរ	ហ្កង	ទាុំង	នៅ	

វាៃស៊ីននតាន	នរិង		ប៊ី.វាៃយ.យរូ.	េរិេណ៌ោ	អុំេី	េុំោក់េុំនង	ជា៉ួយ	នល្ក	តា៉	រនបៀប	

ននះ	៖	«	នៅ	រុង	បញ្ចប់	មន	ការសន្ោ	នោះអ្នក	ែឹង	ថា	ការនផ្តាែ	ររិែ្ត	េុក	ោក់	បាន	មាន	

នលើ	ររូប	អ្នក	។	នល្ក	រែឺជា	អ្នក	តែល	េរូតក	សាតាប់	។	នហើយ	នល្ក	សួរ	សុំណួរ	តែល	ន�វើ	ឲ្យ	

អ្នក	រែរិែ	»	។

ស៊ីសីល	អរូ	សាុំយៃរូតអល	សុន	អ្នក	មាន	សរិេ្រិ	អុំណារ	េរូនៅ	ក្នញង	កកុ៉	ររិែសរិប	ោក់	

តែល	បាន	នោះតលង	េី	ែុំតណង	នរិង	ជា	អែីែ	កបធាន		ប៊ី.វាៃយ.យរូ.	ត្លែង	ថា	តអលន�ើរ	ហ្កង	

«	ជាេរូនៅ	សងៃប់សាងាែ់	បៃុតន្ត	ររិែ្ត	របស់	នល្ក	រែឺ	៉ រិន	សងៃប់សាងាែ់	នេ	»	។

ជបីវិតពគួសារ

តជរីែ	នរិង	ស៊រូសាន		ហ្កង	បាន	កាលាយ	ជា	ឪេុកមាតាយ	មន	ករូន	កបុស	បួន	ោក់	—	

អ័កបាោុំ,	សាុំយៃរូតអល,	ករែីស្ស្តអូនហវើរ,	នរិង	មា៉ា�្យអូ	—	តែល	បាន	�ុំ	ែឹង	ក្តី	ន�ើង	នៅក្នញង	

បរិយកាស	នផ្សងៗ		។

តអលន�ើរ	ហ្កង	ត្លែង	ថា	«	កាល	នយើង	នៅ	េីកកុង	នបៃកាុំង	ករូនៗ	របស់	នយើង	មាន	េរ	

នោយ	ការកាលាយ	ជា	៉ រិែ្តភក្តរិ	ជរិែស្នរិេ្	នឹង	គានា	»	។

ស៊ីនស្ើរ	ហ្កង	បតន្ថ៉	ថា	«	េី	៉ ួយ	េួកនរែ	មាន	ឱកាស	នែើ៉្ី	ន�ើញ	េស្សនវិស័យ	ែ៏	

េរូលុំេរូល្យ	មន	េរិភេនល្ក	។	េីេីរ	វា	ជួយ	នយើង	ឲ្យ	មាន	រុំណង	រឹងមាុំ	ជា	ករែួសារ	។	

ករូន	កបុស	របស់	នយើង	នៅតែ	នរិយយ	ថា	នរឿង	ែ៏	ល្	បុំផុែ	តែល	នយើង	បាន	ន�វើ	ក្នញងោ៉	ជា	

ឪេុក	មាតាយ	នោះ	រែឺ	បាន	ផ្តល់	បងប្អូន	កបុស	ែល់	េួកនរែ	»	។

តអលន�ើរ	ហ្កង	ត្លែង	ថា	«	មាន	៉ ្ង	នោះ	នយើង	បាន	ប្អូរ	េរិន្ញ	មន	ក៉្មវិ�ី	ជរិះ	យន្តនោះ	

តែល	នយើង	បាន	កប៉រូល	ជានករើន	នៅជា	ការ	ជរិះ	យន្នោះ	នោយ	ឥែរែរិែ	ម្លែ	។	នយើង	

បាន	អនុញ្ញាែ	ឲ្យ	េួកនរែ	មានាក់ៗ	នកជើសនរើស	េរិសនៅ	៉ ួយ	។	នយើង	បាន	ចាប់នផ្តើ៉	នៅ	

វាៃស៊ីននតាន	�ី.ស៊ី.	ជា	កតនលែង	តែល	នយើង	បាន	រស់នៅ	បោទាប់	៉ ក	នៅ	កបនេស	អង់នរែលែស,	

សាធារណៈរែ្ឋ	ត្ក,	កករិក,	ែួករែី,	ឥណាឌា,	ររិន	នរិង	ជបៃុន	។

ស៊រូសាន	នរិយយ	ថា	«	នយើង	មាន	របាប់	ែឹងរឹង	៉ ួយ	អុំ�ញង	នេល	ន�វើ	ែុំនណើរ	នោះ	។	

៉រិន	ថា	នយើង	នៅ	េី	ណា	នោះ	នេ	នោះ	នយើង	បរិនភារែ	អាោរ	តែល	៉ នុស្ស	នៅក្នញង	ែុំបន់	

នោះ	បរិនភារែ	»	។	េីបុំផុែ	នៅក្នញង	កបនេស	ជបៃុន	ជា	នគាលនៅ	រុង	បញ្ចប់	មន	ែុំនណើរ	

នោះ	តអលន�ើរ	ហ្កង	បាន	កបាប់	ករូន	កបុស	របស់	នល្ក	ថា	នល្ក	នឹង	ោុំ	េួកនរែ	នៅ	

នភាជនីយោឋាន	៉ ួយ	តែល	ល្ីន្មាះ	េរូទាុំង	េរិភេនល្ក	ខាង	សារ់	នគា	។	នៅ	ឯ	ោង	

មា៉ាកែរូណាល់	ករូន	កបុស	ទាុំង	បួន	ោក់	នរិង	ឪេុកមាតាយ	ទាុំងេីរ	តែល	ឃ្លាន	បាន	បរិនភារែ	

នហ៉នប៊ីនហ្គើរ	អស់	រុំនួន	17	!

អ័កបាោុំ	នរិយយ	ថា	«	ទាុំងបា៉ា	នរិង	មា៉ាក់	បាន	ផ្តល់	រែុណែម៉លែ	ខ្ពស់	នលើ	ការនរៀន	

សរូកែ	តា៉រយៈ	បេេរិនសា�ន៍	។	បា៉ា	រែរិែ	យ៉ាង	កជាល	នករៅ	អុំេី	រនបៀប	តែល	បេេរិនសា�ន៍	

សក៉ួរសកមាុំង	៉ នុស្ស		រួ៉ទាុំង	វប្�៉៌	ទាុំង៉រូល	ផង	»	។	អ័កបាោុំក៏	កែ់សមារល់	

ន�ើញ	ថា	ឪេុក	របស់គាែ់	«	នរិយយ	យ៉ាង	កបុង	កបយ័ែ្ន	នោយសារ	នល្ក	កែរូវតែ	

នរិយយ	នោយ	៉ ុឹងមា៉ាែ់ទាុំងកសុង	នហើយ	នជឿ	ទាុំងកសុង	នរូវ	អវី	តែល	នល្ក	ត្លែង	»	។

សាុំយៃរូតអល	ចាុំ	ថា	«	នទាះ	បី	ជា	បា៉ា	រវល់	កាល	គាែ់	នៅ	ឯ	ោយកោឋាន	រែ្ឋ	ក្តី	ក៏	

បា៉ា	ន្លែៀែនេល	នរៀងរាល់	យប់	នែើ៉្ី	បនកងៀន	នរិង	បុំពាក់បុំបៃន	ខ្ញុំ	សកមាប់	ការកប�ង	

កបកួែកបតជង	តផ្នក	រែណរិែវិេយា	ថានាក់	េី	បី	តែល	ខ្ញុំ	រង់	ររូល	កបកួែ	នោះ	ផងតែរ	តែល	នៅ	

ថា	‹	ការកបកួែកបតជង	24	›	។	នល្ក	បាន	មាន	កបសាសន៍	ថា	កបសរិននបើ	ខ្ញុំ	ឈ្នះ	

នយើង	នឹង	ជប់នលៀង	ជា៉ួយ	កានរ៉៉	សាន់នែ	នហើយ	មាន	ោក់	នករែឿង	បតន្ថ៉	24	៉ុខ	។	

សាុំយៃរូតអល	បាន	កប�ង	ជាប់	រហរូែ	ែល់	ថានាក់	ជាែរិ	រុង	នកកាយ	បៃុតន្ត	គាែ់េុុំ	បាន	ជាប់	នៅ	

ថានាក់	ជាែរិ	នេ	។	នទាះជា	យ៉ាង	ណា	ក្តី	ករែួសារ	ហ្កង	នៅតែ	នៅ	បរិនភារែ	កានរ៉៉	សាន់នែ		។	

បៃុតន្ត	វា	េុុំ	ងាយ	កសួល	នែើ៉្ី	ន�វើ	នករែឿង	បតន្ថ៉	24	៉ុខ	ន�ើយ	—	នករែឿង	តែល	េរិបាក	នោះ	

រែឺ	សារ់	នគា	នងៀែ	។

ករែីស្ស្តអូនហវើរ	នរិង	មា៉ា�្យអូ	បាន	ត្លែង	យ៉ាង	នករើន	អុំេី	«	អុំណររែុណ	រុំនពាះ	េុំនុកររិែ្ត	

នសរក្ី	កសឡាញ់	នរិង	ការលះបង់	របស់	ឪេុក	មាតាយ	របស់	នយើង	តែល	មាន	សកមាប់	

នយើង	»	។	វា	ជា	នសរក្តីកសឡាញ់	តែល	តអលន�ើរ	នរិង	ស៊ីនស្ើរ	ហ្កង	តរកចាយ	ជា៉ួយ	គានា	
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កេ៉ទាុំង	ជា៉ួយ	ករូន	កបុស	ករែប់ររូប	នរិង	សារ់	ញែរិ	ករែួសារ	។

ស៊រូសាន	នរិយយ	ថា	«	តជរីែ	រែឺជា	ករូន	កបុស	នរិង	បងកបុស	តែល	

លះបង់	កេ៉ទាុំង	ជា	ឪេុក	តែល	មានការលះបង់	ផងតែរ	។	របាប់	ទាុំង	

នោះ	សុំខាន់	រុំនពាះ	នល្ក	ណាស់	។	នល្ក	ជួយ	នយើង	ឲ្យ	យល់	ថា	

េុំោក់េុំនង	ករែួសារ	រែឺ	សុំខាន់ជាងអវីៗ	ទាុំងអស់	»	។

បទពិមសា្ន៍សាសនាចពក

នទាះបីជា	រវល់	ជា៉ួយ	នឹងការងារ	នរិង	ករែួសារ	ក្តី	តអលន�ើរ	ហ្កង	បាន	

បន្ត	នោយ	មាន	្ ន្ៈ	បនក៉ើ	នៅក្នញង	សាសោរកក	បុំនេញ	ការនៅបនក៉ើ	

ក្នញងោ៉	ជា	េីកបឹកសា	ជាន់	ខ្ពស់,	អ្នកែឹកោុំ	កកុ៉	សង្ជាន់	ខ្ពស់,	កបធាន	

សាល្	ម្ងៃ	អាេរិែ្យ	នស្តក,	ករែរូបនកងៀន	ថានាក់	សរិកាខាសាល្,	ប៊ីស្សេ,	កបធាន	

នបសកក៉្ម	នស្តក,	កបធាន	នស្តក	នរិង	េួកររិែសរិប	ោក់	កបចាុំ	ែុំបន់	។

៉រិន	ថា	នល្ក	កែរូវបាន	នៅ	ឲ្យ	បនក៉ើ	ក្នញង	៉ ុខងារ	អវី	ក៏នោយ	

	នហើយ	៉ រិន	ថា	នៅក្នញង	ជីវិែ	ករែួសារ	នល្ក	នោះ	នេ		នល្ក	តែង	បងាហាញ	

បុរែ្គលរិកលក្ខណៈ	កបាកែកបជា	យ៉ាង	ខាជាប់ខ្លួន	។	ស៊ីនស្ើរហ្កង		

នរិយយ	ថា	«	នល្ក	ន�ើញ	ថា	៉នុស្ស	ករែប់គានា	រែឺជា	បុកតា	ឬ	បុកតា		

របស់	កេះវរបរិតាសួរែ៌	។	បៃុតន្ត	នលើស	េី	អវី	ទាុំងអស់	នោះ	នល្ក		

កសឡាញ់	កេះអមាចាស់		។	នល្ក	េរិែ	ជា	មាន	បុំណង	កបាថានា	នោយ		

អស់	េី	ែួងររិែ្ត	នល្ក	នែើ៉្ី	សាថាបោ	នរែរ	នរិងផ្តល់	េរ	ែល់	បុកតាបុកែី		

របស់	កេះវរបរិតាសួរែ៌	»	។

នហើយ	នល្ក	បាន	នកើែសរនសើរ	ភរិយ	នល្ក	។	នល្ក		

ត្លែង	ថា	«	នទាះជា	អវី	តែល	ខ្ញុំ	កែរូវបាន	នៅ	ឲ្យ	ន�វើ	ក្តី	ស៊រូសាន		

តែង	នៅ	តក្រ	ខ្ញុំ	។	គាែ់	រីករាយ	ជា៉ួយ	៉ នុស្ស	ករែប់គានា	នហើយ		

ន្ង	នៅរក	៉ នុស្ស	ែមេ	នេៀែ	។	គាែ់	មាន	្ ន្ៈ	នៅកតនលែង	្ ្មីៗ		

នហើយ	សាកល្ង	ករិរ្ចការ	្ ្មីៗ	ជានរិរ្ច	ជាអវី	តែល	ខ្ញុំ	មាន		

អុំណររែុណ	»	។

ការបមព�ើជា�ួយពួកចិតសិបនាក់

តអលន�ើរ	តជរីែ	ែ័បុលយរូ	ហ្កង	កែរូវ	បានគាុំកេ	ជា		

េួកររិែសរិបោក់	តែល	មានសរិេ្រិ	អុំណារ	េរូនៅ	នៅម្ងៃេី		

3	តខ	ន៉សា	ឆ្នាុំ	2010	។	នល្ក	កែរូវបាន	ចាែ់តាុំង	ឲ្យ	នៅ	

េីសានាក់ការកណាតាល	មន	រែណៈកបធាន	ែុំបន់	អាស៊ី	នៅ	េីកកុង	

ហុងកុង	។	នកកាយ	៉ ក	នល្ក	បាន	កាលាយ	ជា	កបធាន	ែុំបន់	អាស៊ី	។	

តអលន�ើរ	ហ្កង	កែរូវបាន	គាុំកេ	ជា	រែណៈកបធាន	មន	េួកររិែសរិប	នៅ	ម្ងៃ	េី	

6	តខ	ែុល្	ឆ្នាុំ	2015	ជា	នេល	តែល	បេេរិនសា�ន៍	តផ្នក	អន្តរជាែរិ	

របស់	នល្ក	បាន	បន្		រួ៉មាន	ការេរិនរិែ្យ	ែុំបន់	នៅក្នញង	តផ្នក	នផ្សងៗ	មន	

េរិភេនល្ក	ែរូរជា	េវីប	អា្ហវរិក	នរិង	អាន៉រិក	កណាតាល	។

នល្ក	ត្លែង	ថា	«	អ្នក	នៅ	ជួប	នរិង	កសឡាញ់	េួកបរិសុេ្		

នៅក្នញង	ករែប់េីកតនលែង	ទាុំង	អស់	ននះ	។	អ្នក	មាន	េរ	តែល		

មាន	៉ នុស្ស	កបាប់	អ្នក	អុំេី	នសរក្តីជុំននឿ	របស់េួកនរែ	នោយសារ	

បេេរិនសា�ន៍	របស់	េួកនរែ	អុំេី	កេះ	ន�វើការ	នៅក្នញង	ជីវិែ	របស់	េួកនរែ	

កាលាយ	ជា	តផ្នក	មន	ការយល់	ែឹង	អុំេីកេះ	នរិង	រនបៀប	តែល	កេង់	កសឡាញ់	

េួកនយើង	មានាក់ៗ	»	។

កបធាន	រ័សុល	អរិ៉	ណរិលសុន	ត្លែង	ថា	«	នេលនយើង	បញ្អូន	

តអលន�ើរ	ហ្កង	នៅក្នញង	សាថានភាេ	ណា	៉ ួយ	នោះ	អ្នក	តែល	ទាក់េង	

នល្កេេួល	អារ៉្មណ៍	ថា	េួកនរែ	បាន	ជួប	៉ រិែ្ត	មានាក់	។	នល្ក	មាន	

រុំនណះែឹង	ខ្ពស់	បៃុតន្ត	នល្ក	មាន	ការបោទាបខលែលួន	។	នល្ក	ទាក់េង	

ជា៉ួយ	៉ នុស្ស	ករែប់	កសទាប់	វណ្ៈ	នហើយតែងតែ	នរៀបរុំ	ខលែលួន	បាន	ល្	

នរិង	នយរែយល់	គានា	»	។

ការមៅបមព�ើជាសាវក

នេល	កបធាន	ណរិលសុន	ផ្តល់	ការនៅ	បនក៉ើ	ែល់	តអលន�ើរ	

ហ្កង	ឲ្យ	បនក៉ើ	ជា	សមាជរិក	ក្នញង	ករូរ៉ុ៉	មន	េួក	សាវក	ែប់េីរ	ោក់		នោះ	

េយាការី	«	នោយ	ក្តីកសឡាញ់	បាន	ចាប់	មែ	របស់	ខ្ញុំ	[	ជា៉ួយ	]	នឹង	

ភរិយ	ជា	េីកសឡាញ់	របស់	ខ្ញុំ	ស៊រូសាន	តែល	នៅ	តក្រ	ខ្ញុំ	នហើយ	ផ្តល់	

ការនៅ	បនក៉ើ	ក្នញង	៉ ុខងារ	ែ៏	េរិសរិែ្ឋ	ននះ	៉ ក	េី	កេះអមាចាស់	តែល	ន�វើ	ឲ្យ	

ខ្ញុំ	ភាញាក់នផ្ើល	»	(	កេះករែីស្	កេង់	បាន	រស់	ន�ើង	វិញ	»	Liahona,	
តខ	ឧសភា	ឆ្នាុំ	2018	េុំេ័រ	97	)	។	នោយ	បោទាប	ខលែលួន	បៃុតន្ត	

នោយ	ភាេនជឿជាក់	មន	នសរក្តីកសឡាញ់	នរិង	ការេុក	ររិែ្ត	របស់	នល្ក	

នលើ	កេះអមាចាស់	នោះ	តអលន�ើរ	ហ្កង	បាន	េេួល	យក	ការនៅបនក៉ើ	

នោះ	។	នល្ក	កែរូវបាន	គាុំកេ	នៅ	ម្ងៃេី	31	តខ	៉ីោ	ឆ្នាុំ	2018	។	

នោយ	បាន	នរៀបរុំ	យ៉ាង	កបុងកបយ័ែ្ន	នោយ	កេះអមាចាស់	ឥ�អូវ	ននះ	

នល្ក	នឹង	ន�វើការងារ	បនក៉ើ	ក្នញងោ៉	ជា	«	[	សាក្សី	]	េរិនសស	អុំេី	

កេះោ៉	មន	កេះករែីស្	នៅ	នេញ	សេវ	ក្នញង	េរិភេនល្ក	»	(	រែ.	នរិង	ស.	
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ចាប់្ ីខាងទែ្ង៖ទៅ

្រ្នុងកបទទសន្ខអលទ�ើរ

�កងបានជួបជាមួយទលា្រ

មាចាស់ហហាវោំងស៊ីសសាទវៀរ

ខដលជាសង្ថានា្រ់ែ្ស់

ទក្ៀងសា្រ់្រូវីថាវ៉នីយ

ជាសង្រោតូលឈិ្រទៅទីក្រុង

បាំង្រ្រ។ខអលទ�ើរ�កង

រី្ររយ្រ្នុងរោរទធ្ើដំទណើរផ្ទាល់

ែលែលួនជាមួយ្ ួ្រ្រូនកបុសរបស់

ទលា្រទនរះជារោរទធ្ើដំទណើរ

ទៅកបទទសរោណាោ

ជាមួយ្រូនកបុសរបស់ទលា្រ

សាំយ៉ូខអល។ខអលទ�ើរ�កង

បានខច្រចាយ្ំនឈិតរបស់

ទលា្រអំ្ីនំបុ័ងជីវិតជាមួយ

ក្ូបទកងៀនថានា្រ់សឈិរោខាសាលា

នឈិងថានា្រ់វិទយាសាថាន្រ្នុងឆ្នាំ

2០១៧។ស៊ីទស្ទើរ�កង

សាវោ្មន៍រានាទៅ្រ្នុងផ្ទរះនន

សមាជឈិ្រមានា្រ់ទៅ្រ្នុងកបទទស

្រម្នុជា។



១៨ លីអា�ូណា

ហៅ
	កគា	ែុំបរូង	មន	ការងារ	បនក៉ើ	របស់កេង់	នៅនេល	កេះនយស៊រូវ	កុំេុង	

នកជើសនរើស	េួកសាវក	របស់	កេង់	នោះ	កេង់	បាន	ន�ើញណាថាតណល	

៉ក	ឯ	កេង់	។	រំនេរ	នោះ	កេង់	បាន	កជាប	ែឹង	អុំេី	នសរក្តីល្	របស់	

ណាថាតណល	នោយ	កបកាស	ថា	«	នុ៎ះ	ន៍	ជា	សាសន៍	អ៊ីកសាតអល	េរិែ	ត៉ន	តែល	ឥែ	

មាន	ររិែ្ត	ឧបាយ	! 1

កេះនយស៊រូវ	បាន	ែឹង	ថា	ណាថាតណល	រែឺជា	បុរស	មានាក់	តែល	មាន	ររិែ្ត	បរិសុេ្	មាន	

បុំណង	នសាមាះកែង់	នរិង	េុុំ	ល្ក់េុែ	ឬ	នរះ	នបាក	បនញ្ឆោែ	ន�ើយ	។	កេះអមាចាស់	សេវ	

កេះេ័យ	នឹង	រែុណស៉្ែ្តរិ	មន	នសរក្តី	នេៀងកែង់	ែ៏	សុររិែ	ននះ	នហើយ	កេង់	បាន	នៅ	

ណាថាតណល	ឲ្យ	ន�វើ	ជា	សាវក	។ 2

អរូលីនសស	សរូនរ៉ស	រែឺជា	ែរូរជា	ណាថាតណល	កាល	េីបុរាណ	នហើយ	

កេះអង្គសន្ងារះ	បាន	នៅ	នល្ក	ផងតែរ	។

«គំរូរបស់ឪពុករាតាយខ្ចុំ»

អរូលីនសស	តែល	ជា	ប្អូន	កបុស	នៅ	នរែក្នញង	រុំនណា៉	បងប្អូន	កបុស	បួន	

ោក់	បាន	នកើែ	នៅ	េីកកុង	នៅ	បៃរូ�អូ	កបនេស	នកបស៊ីល	នៅ	ម្ងៃ	េី	

2	តខ	ែុល្	ឆ្នាុំ	1958	។	នល្ក	បាន	នកើែ	៉ ក	េី	កតនលែង	ែ៏	រាបទាប	

បៃុតន្ត	ឪេុក	មាតាយ	របស់	នល្ក	អាបបា៉ានរស៊ីែរូ	នរិង	ត៉នសនែស	

កានរ្រូ	សរូនរ៉ស	រែឺ	ជា	៉ នុស្ស	រែួរ	ឲ្យ	នគារេ	ខរិែខុំ	ន�វើការ	តែល	សាតាប់	

អ្នកផ្សេវផសាយ	សាសោ	នោយ	នសាមាះកែង់	។	េួកគាែ់	បាន	ររូល	ជា	

សមាជរិកសាសោរកក	នៅក្នញង	ឆ្នាុំ	1965	នៅនេល	អរូលីនសស	អាយុ	

កបាុំ	៉ ួយ	ឆ្នាុំ	។

អរូស៊ីរីស	កាកបាល	តែល	បាន	បនក៉ើ	ជា	កបធាន	នស្តក	កាល	អរូលីនសស	នៅ	ជា	យុវជន	

បាន	នរិយយ	ថា	«	ខ្ញុំ	េុុំ	ធាលាប់	ន�ើញ	បងកបុស	អាបបា៉ានរស៊ីែរូ	ខកខាន	ការកបជុុំ	៉ ួយ	

ន�ើយ	។	ត៉នសនែស	ក៏	នសាមាះកែង់	ណាស់	ផងតែរ	។	អរូលីនសស	បាន	េេួល	៉ រែក	មន	

ការបរូជា	របស់	ឪេុកមាតាយ	នល្ក	»	។

ែួងររិែ្ត	ែ៏	ល្	េី	�៉្មជាែរិ	របស់	អរូលីនសស	បាន	នកើន	ន�ើង	នៅនេល	នល្ក	បាន	នរៀន	

អុំេី	មាគា៌ា	របស់	កេះអមាចាស់	។	តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	បាន	ត្លែង	ថា	«	ខ្ញុំ	�ុំ	ែឹង	ក្ី	ន�ើង	នៅ	ក្នញង	

សាសោរកក	នោយ	ន�វើតា៉	រែុំររូ	របស់	ឪេុកមាតាយ	ខ្ញុំ	»	។	នៅនេល	នល្ក	បាន	ន�វើតា៉	រែុំររូ	

នោះ	េីបោទាល់	របស់	នល្ក	បាន	រឹងមាុំ	ន�ើង	នទាះបីជាមាន	ការកបឆ្ុំង	ក្តី	។

នល្ក	មាន	កបសាសន៍	ថា	«	ខ្ញុំ	រែឺជា	សមាជរិក	តែ	មានាក់	ឯង	រែែ់	នៅក្នញង	សាល្	

នរៀនរបស់	ខ្ញុំ	នហើយ	នក្មង	កបុស	នផ្សង	នេៀែ	តែងតែ	េយាយ៉	ល្លួង	ខ្ញុំ	ឲ្យ	ន�វើខុស	នហើយ	

ទាញ	ខ្ញុំ	ឲ្យ	ន�វើ	អវី	តែល	៉ រិន	កែឹ៉កែរូវ	។	ខ្ញុំ	កែរូវតែ	នរៀន	ការពារ	ខលែលួន	ខ្ញុំ	នៅក្នញង	ឧបសរែ្គ	ទាុំង	

ននះ	បៃុតន្ត	ខ្ញុំ	តែងតែ	េុកររិែ្ត	នលើ	កេះអមាចាស់	នោយ	អស់	េីែួងររិែ្ត	របស់	ខ្ញុំ	នែើ៉្ី	ជួយ	ខ្ញុំ	

ឲ្យ	នជារែជ័យ	។	ខ្ញុំ	បាន	នរៀន	ក្នញងោ៉	ជា	យុវជន	មានាក់	ថា	កបសរិននបើ	អ្នក	ន�វើ	តផ្នក	របស់	

អ្នក	នោះ	កេះអមាចាស់	នឹង	ន�វើ	តផ្នក	របស់កេង់	។	បៃុតន្ត	អ្នក	កែរូវតែ	កាន់	កេះហស្ត	កេង់	នរិង	

ែុំណឹងល្	របស់	កេង់	ឲ្យ	ជាប់	»	។

មោយដអលម�ើរដនល

អិលអាន់ម�ើរសិន

្រ្នុង្រូរ៉ុមនន្ ួ្រសាវ្រ

ដប់្ ីរនា្រ់

ខអលទ�ើរអូលីទសសសូទរ៉ស៖

បុរសដែលឥតម្ន
ឧបាយកល
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នេល	អរូលីនសស	អាយុ	15	ឆ្នាុំ	ប៊ីស្សេ	របស់	នល្ក	បាន	សុុំ	ឲ្យ	

នល្ក	បនកងៀន	ថានាក់	សាល្	ម្ងៃ	អាេរិែ្យ	ែល់	យុវវ័យ	។	ន៉នរៀន	៉ ួយ	តែល	

នល្ក	បាន	បនកងៀន		បាន	នផ្តាែ	នៅនលើ	ការេេួលបាន	េីបោទាល់	៉ ួយ	

អុំេី	ែុំណឹងល្	។	អរូលីនសស	បាន	សរិកសា	កេះរែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	តែងតែ	េេួល	

អារ៉្មណ៍	ថា	សាសោរកក	ននះ	េរិែ	នហើយ	បាន	នជឿ	នលើ	កេះអង្គសន្ងារះ	

កេះនយស៊រូវករែីស្	។

នៅនេល	នល្ក	បាន	នរៀបរុំ	ន៉នរៀន	នល្ក	រង់	ត្លែង	េីបោទាល់	យ៉ាង	

ខាលាុំង	ែល់	សរិស្ស	ក្នញង	ថានាក់	របស់	នល្ក	អុំេី	នសរក្តីេរិែ	ែ៏	នពារនេញ	មន	

ែុំណឹងល្	។	តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	រំឭក	ថា	«	ខ្ញុំ	បាន	សរិកសា	នហើយ	អ�រិសាឋាន	

នោយ	នសាមាះសរ	។	បោទាប់	េី	ខ្ញុំ	បាន	លុែ	ជង្គង់	រុះរួរ	នោះ	មាន	អារ៉្មណ៍	

ែ៏	តផ្៉តលហែ៉	៉ ួយ	ផុស	ន�ើង	ក្នញង	ររិែ្ត	ខ្ញុំ	ជា	សុំន�ង	ែរូរ	៉ ួយ	តែល	បាន	

បញ្ជាក់	ែល់	ខ្ញុំ	ថា	ខ្ញុំ	នៅនលើ	ផលែអូវ	តែល	កែឹ៉កែរូវ	។	វា	ជា	អារ៉្មណ៍	ែ៏	ខាលាុំង	

តែល	ខ្ញុំ	៉ រិន	អារ	នរិយយ	ថា	ខ្ញុំ	េុុំ	បាន	ែឹង	នោះ	ន�ើយ	»	។

នៅនេល	អរូលីនសស	មានភាេ	

ចាស់េុុំ	នោះ	នល្ក	បាន	នរៀន	ថា	

កបសរិននបើ	នល្ក	ន�វើ	ករិរ្ចការ	នករើន	ជាង	

អវី	តែល	បាន	រំេឹង	ឲ្យនល្ក	ន�វើ	ឬ	សុុំ	

ឲ្យ	ន�វើ	នោះ	កេះអមាចាស់	នឹង	កបទាន	

េរ	ែល់	នល្ក	នោយ	ឥែ	កុំណាញ់	

ន�ើយ	។	ន៉នរៀន	៉ ួយ	តបប	នោះ	បាន	

នកើែ	ន�ើង		នៅនេល	នល្ក	បាន	

នរៀបរុំ	នៅ	នបសកក៉្ម	។	អុំ�ញងនេល	

សមាភាស	ជា៉ួយ	អរូលីនសស	ប៊ីស្សេ	

របស់	នល្ក	បាន	រែរូស	បញ្ជាក់	អុំេី	

សារៈសុំខាន់	មន	ការនគារេ	តា៉	

បេបញ្ញែ្តរិ	នរិង	ការរស់នៅ	នោយ	

ភាេសក្តរិស៉	។	គាែ់	ក៏	បាន	សង្កែ់	

�ងៃន់	នលើ	ការនរៀបរុំ	ខាង	ហរិរញ្ញវែ្ថញ	

ផងតែរ	។

សេវ	ម្ងៃ	ននះ	អ្នក	ផ្សេវផសាយ	

សាសោ	ទាុំងអស់	៉ ក	េីកបនេស	

នកបស៊ីលបរិចាចារែ	រុំណាយ	នបសកក៉្ម	

របស់	េួកនរែ	ជា៉ួយ	នឹង	ការបរិចាចារែ	៉ ក	

េីកកុ៉ករែួសារ	ជា	នករើន	នលើ	រុំណាយ	

ទាុំងអស់	។	នៅនេល	អរូលីនសស	

្ន	ែល់	អាយុ	បនក៉ើនបសកក៉្ម	

នោះ	នល្ក	បាន	សនក៉រ	ររិែ្ត	ថា	នល្ក	

រង់	រក	កបាក់	ទាុំងអស់	តែល	ចាុំបារ់	

សកមាប់	នបសកក៉្ម	របស់	នល្ក	។	នោយ	ចាប់	យក	កបនយជន៍	មន	

សីល�៉៌	ការងារ	ខ្ពស់	នោះ	នល្ក	បាន	នរៀន	ន�វើការ	នៅក្នញង	អាជីវក៉្ម	ែរូរ	

៉ួយ	របស់	ឪេុក	នល្ក	នហើយ	មាន	ជុំោញ	ក្នញងការ	វាយ	អែ្ថបេ	កុុំេ្យអូេ័រ	

បាន	នលឿន	នោះ	អរូលីនសស	បានរកន�ើញ	ការងារ	កបចាុំ	ម្ងៃ	៉ ួយ	នោយ	

ជួយ	កកុ៉ហ៊ុន	នរៀបរុំ	បញ្ី	កបាក់	តខ	បុរែ្គលរិក	។

បោទាប់	េី	កប�ង	ជាប់	នរូវការកប�ង	ររូល	ែ៏	លុំបាក	៉ ួយ	៉ ក		

នល្ក	បាន	ចាប់នផ្តើ៉	សរិកសា	តផ្នក	រែណនី	នៅ	វិេយាល័យ	ឯកនេស		

៉ួយ	នៅនេល	ល្ងារ	។	នរៀងរាល់	តខ	បោទាប់	េី	ថាវាយ	ែងាវាយ	៉ ួយ		

ភារែក្នញង	ែប់	រួរ	នល្ក	បាន	សន្សុំ	កបាក់	សកមាប់	នបសកក៉្ម	។	៉ួយ	

ឆ្នាុំ	នកកាយ	៉ ក	នល្ក	កែរូវបាន	ប្តអូរ	នៅ	តផ្នក	រែណនី	នៅក្នញង	កកុ៉ហ៊ុន	

របស់ឪេុក	នល្ក	។

តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	ត្លែង	ថា	«	នោះ	រែឺជា	រនបៀប	តែល	ខ្ញុំ	បាន	សន្សុំ	កបាក់	

បង់	ម្លែ	នបសកក៉្ម	របស់	ខ្ញុំ	។	នរៀងរាល់	តខ	អុំ�ញងនេល	បី	ឆ្នាុំ	េី៉ុន	ខ្ញុំ	

ខអលទ�ើរសូទរ៉ស«បាន

ធំដឹង្រ្ីទឡើងទៅ្រ្នុង

សាសនាចក្រទោយទធ្ើរាម

្ំរូ»របស់ឪ្ុ្រមាតាយ

ទលា្រអាបបា៉ាទរស៊ីដូនឈិង

ខមទសទដសសូទរ៉ស(ខាង

ទែ្ង)។ទៅទ្លសូទរ៉ស

បានទុ្រចឈិត្តទលើក្រះអមាចាស់

ទទារះបីមានរោរកបឆ្ំង្រ្តី

្រ៏ទលា្របានទរៀនរាំង្ ី

ទ្រមែងឲ្យរោន់ឲ្យខាជាប់ទៅនឹង

ក្រះអងគែសទហង្គារះនឈិង

ដំណឹងល្អរបស់កទង់ខដរ។
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២0 លីអា�ូណា

នរញ	នបសកក៉្ម	នោះ	ខ្ញុំ	េរិញ	ឥវាៃន់	តែល	ខ្ញុំ	កែរូវការ	—	អាវ	៉ ួយ,	នខា	

៉ួយ,	នកសា៉	នជើង	៉ ួយ	រែរូ	កកវាៃែ់ក	៉ ួយ	នរិង	វាៃលី	៉ ួយ	»	។	នល្ក	ក៏	

កែរូវការ	នហើយ	បាន	េេួល	នសរក្តីកសឡាញ់		នរិង	ការ	គាុំកេយ៉ាង	ខាលាុំង	

េី	ឪេុក	មាតាយ	របស់	នល្ក	នរិង	ថានាក់	ែឹកោុំ	ក្នញង	៉ រូលោឋាន	ផងតែរ	។

អរូលីនសស	កែរូវបាន	នៅ	ឲ្យ	បនក៉ើ	នៅ	នបសកក៉្ម	នកបស៊ីល	រីយៃរូ	

	នែ	ចាននររូ	។	នល្ក	បាន	បនក៉ើ	តផ្នក	ែុំបរូង	មន	នបសក៉្ម	របស់	នល្ក	

នកកា៉	ការែឹកោុំ	របស់	កបធាន	នហលីអរូ	ោ	រ៉រូឆ្	កាមា៉ាហ្គអូ	តែល	

នកកាយ	៉ ក	គាែ់	បាន	កាលាយ	ជា	អ្នក	មាន	សរិេ្រិ	អុំណារ	េរូនៅ	ែុំបរូង	

នរែ	តែល	កែរូវបាន	នៅ	េី	កបនេស	នកបស៊ីល	។	អរូលីនសស	បាន	

ចាប់នផ្តើ៉	នបសកក៉្ម	របស់	នល្ក	នៅនែើ៉	ឆ្នាុំ	1978	។	នកកាយ	

៉ក	កេះវិោរបរិសុេ្	ែុំបរូង	នរែ	នៅ	អាន៉រិក	ឡាេីន	កែរូវបាន	ឧេ្រិស	្ លែង	

នៅឆ្នាុំ	នោះ	នៅ	េីកកុង	នៅ	បៃរូ�អូ	នោយ	កបធាន	តស្ពននស៊ីរ	ែបុលយរូ	

�ឹ៉បឹល	(	1895–1985	)	។

នៅ	តខ		៉ករា	ឆ្នាុំ	1980	អរូលីនសស	នរិង	មែរែរូ	របស់	នល្ក	តែល	

េុុំ	ទាន់	បាន	េេួល	អុំនណាយទាន	េរិសរិែ្ឋ	របស់	គាែ់	តែរ	នោះ	បាន	ជរិះ	

ឡាន	កកុង	នៅ	រីយៃរូ	នែ	ចាននររូ	រយៈនេល	កបាុំ	បីនមា៉ាង	នៅ	កាន់	កេះវិោរ	

បរិសុេ្	នៅ	បៃរូ�អូ	នកបស៊ីល	។	ឪេុក	មាដោយ	នរិង	បងប្អូន	បនង្កើែ	របស់	

អរូលីនសស	បាន	ជួប	នល្ក	នៅេីនោះ	នហើយ	កកុ៉ករែួសារ	សរូនរ៉ស	បាន	

ផសារភាជាប់	សកមាប់	កគា	ននះ	នរិង	អស់កល្	ជានរិរ្ច	។	អរូលីនសស	េុុំ	នភលែរ	

នេលនវល្	នៅជា៉ួយ	គានា	ទាុំង	កបាុំនមា៉ាង	នោះ	នៅក្នញង	កេះវិោរ	បរិសុេ្	

នៅ	បៃរូ�អូ		ន�ើយ	។	នកកាយ	៉ ក	នៅ	ម្ងៃ	ែតែល	នោះ	នល្ក	នរិង	មែរែរូ	

របស់	នល្ក	បាន	កែ�ប់	នៅ	ែុំបន់	នបសកក៉្ម	វិញ	។

ទុកពពរះជាទបី�ួយ

អរូលីនសស	បាន	រីករាយ	នឹង	នបសកក៉្ម	ែ៏	នជារែជ័យ	តែល	បាន	

េកងឹង	េីបោទាល់	របស់	នល្ក	បតន្ថ៉	នេៀែ	។	នៅនេល	នល្ក	កែ�ប់	

នៅផ្ះវិញ	នល្ក	បាន	រកការងារ	ន�វើ	នហើយ	ចាប់នផ្តើ៉	សរិកសា	រែណនី	

នរិង	នសែ្ឋករិរ្ច	នៅ	ឯ	សាកលវិេយាល័យ	៉ ួយ	ក្នញង	៉ រូលោឋាន	។

គាែ់	បាន	៉ ក	ែល់	ផ្ះ	វិញ	កបតហល	ជា	កបាុំេី	រតខ	នៅនេល		

នល្ក	បាន	ជួប	«	ស៊ីនស្ើរ	៉ ៃោរែរូ	»	នៅ	ឯក៉្មវិ�ី	រាុំ	េហុ	នស្តក	៉ ួយ	។	

អរូលីនសស	បាន	បនក៉ើ	ជា	អ្នក	ែឹកោុំ	ែុំបន់	របស់	ស៊ីនស្ើរ	៉ ៃោរែរូ	អស់	

៉ួយ	រយៈ	នហើយ	េួកនល្ក	ទាុំងេី	រ	ោក់	បាន	រុំណាយ	នេលល្ងារ	

នោះ	ជតជក	គានា	នរិង	តរកចាយ	នរឿង	ោោ	៉ ក	េី	នបសកក៉្ម	។	

បីសបាតាហ៍	នកកាយ៉ក	េួកនល្ក	បាន	ចាប់នផ្តើ៉	នែើរនលង	ជារែរូ	។

រ៉រូសាណា	នហវើរណានែស	៉ៃោរែរូ	មាន	អាយុ	កបាុំ	បី	ឆ្នាុំ	នេល	

បងកសី	របស់	គាែ់	ន្មាះ	មា៉ាោរនរ៉ែ		បាន	ចាប់នផ្តើ៉	យក	គាែ់	នៅ	

កេះវិោរ	។	េីបុំផុែ	សាសោរែន់ការី	នក្មងៗ	ែ៏	នសាមាះកែង់	ទាុំង	េីរ	

នោះ	បាន	េេួល	ការអនុញ្ញាែ	េី	ឪេុក	របស់	េួកនរែ	ឲ្យ	កជ៉ុជេឹក	បៃុតន្ត	

េួកនរែ	មានាក់ៗ	កែរូវ	រង់ចាុំ	រហរូែ	ែល់	េួកនរែ	មាន	អាយុ	17	ឆ្នាុំ	សរិន	។	

រ៉រូសាណា	បាន	ររូលរួ៉	កេះវិោរ	អស់រយៈនេល	កបាុំបួន	ឆ្នាុំ	េី៉ុន	បាន	

េេួល	ការអនុញ្ញាែ	ឲ្យ	កជ៉ុជេឹក	។

អរូលីនសស	បាន	រស់នៅ	េីកកុង	នៅ	បៃរូ�អូ	ភារែ	ខាង	នជើង	នហើយ	

រ៉រូសាណា	បាន	រស់នៅ	ជា៉ួយ	ឪេុក	មាតាយ	គាែ់	នៅតផ្នក	ខាង	ែ្អូង	មន	

េីកកុង	នោះ	។	ការន�វើ	ែុំនណើរ	្ លែងកាែ់	េីកកុង	ែ៏	�ុំ	ននះ	កែរូវ	រុំណាយ	

នេល	េីរ	នៅ	បី	នមា៉ាង	នោយ	ជរិះ	ឡាន	កកុង	នរិង	រ្នភលែើង	ផលែអូវ	នកកា៉	ែី	។	

សុំណាង	ល្ណាស់	មា៉ាោរនរ៉ែ	នរិង	សាវា៉ី	របស់	គាែ់	កលែអូ�ីអរូ	រស់នៅ	

តក្រ	ផ្ះ	របស់	ឪេុក	មាតាយ	ោង	។

តអលន�ើរ	កលែអូ�ីអរូ	អរ	តអ៉	ករូសាតា	ជា	េួកររិែសរិប	ោក់	តែល	មាន	

សរិេ្រិ	អុំណារ	េរូនៅ	តែល	ជា	អោរែែ	បងកបុស	ម្លែ	របស់	នល្ក	បាន	

រំឭក	ថា	«	នៅនេល	អរូលីនសស	៉ ក	នែើរនលង	ជា	រែរូ	ជា៉ួយ	រ៉រូសាណា	នៅ	

រុង	សបាតាហ៍	វា	េរិបាក	សកមាប់	គាែ់	កែ�ប់	នៅ	ផ្ះ	វិញ	តែល	នៅ	ឆ្ងាយ	

នៅនេល	យប់	។	ែរូនរ្នះ	គាែ់	នរិង	មា៉ាោរនរ៉ែ	បាន	អនញ្ើញ	អរូលីនសស	

ឲ្យ	សានាក់	នៅ	ផ្ះ	របស់	េួកនរែ	ោ	នេល	យប់	បោទាប់	េី	នែើរ	នលង	ជា	រែរូ	

នោះ	»	។	តអលន�ើរ	ករូសាតា	បតន្ថ៉	ថា	«	នយើង	បាន	យក	គាែ់	៉ ក	ររិញ្ចឹ៉	

៉ួយ	រយៈ	»	។

ស៊ីនស្ើរ	ករូសាតា	នរិយយ	ថា	«	គាែ់	បាន	សកមាក	នលើ	សា�ញង	ក្នញង	

បន្ប់	េេួលនភ្ៀវ	របស់	នយើង	។	នយើង	នេើបតែ	នរៀបការ	ែរូនរ្នះ	នយើង	គាមាន	

ភួយ	នៅសល់	នេ	។	បៃុតន្ត	គាែ់	បាន	យក	វាុំងនន	ចាស់	របស់	នយើង	៉ ក	

ែណដោប់	។	នល្ក	សបបាយ	ររិែ្ត	នោយសារ	នល្ក	អារ	ជួប	រ៉រូសាណា	

៉្តង	នេៀែ	នៅ	ម្ងៃ	បោទាប់	។	គាែ់	មាន	ររិែ្ត	ល្	រុំនពាះ	ប្អូនកសី	ខ្ញុំ	ណាស់	

នហើយ	ឪេុកមាតាយ	របស់	ខ្ញុំ	ររូលររិែ្ត	គាែ់	ខាលាុំង	ណាស់	»	។

អរូលីនសស	នរិង	រ៉រូសាណា	បាន	នរៀបការ	នៅ	កេះវិោរ	បរិសុេ្	នៅ	

បៃរូ�អូ		នកបស៊ីល	នៅ	ម្ងៃេី	30	តខ	ែុល្	ឆ្នាុំ	1982	។

កបសរិននបើ	អ្នក	រុំណាយ	នេល	េីរបី	ោេី	ជា៉ួយ	តអលន�ើរ	

នរិង	ស៊ីនស្ើរ	សរូនរ៉ស	នោះ	អ្នក	នឹង	ន�ើញ	នសរក្តីកសឡាញ់	

ការនកើែសរនសើរ	នរិង	ការនគារេ	រុំនពាះ	គានា	នៅវិញនៅ៉ក	របស់	

ខអលទ�ើរសូទរ៉សសរទសើរ

រ៉ូសាណាភរិយរបស់ទលា្រ

នូវពា្រ្យថា«ជាអ្ីៗ

ទាំងអស់ខដលល្អទៅ្រ្នុង

ជីវិតែញនុំ»។្ូសាវោមីភរិយ

បានទរៀបរោរទៅឆ្នាំ១៩៨2

(ខាងសាតាំនដទ្ផុត)្វឺ

្ីរឆ្នាំបនាទាប់្ីមានឱរោស

ជួបរានាទករោយ្ីរោរបទកមើ

របស់្ ួ្រទលា្រទៅ្រ្នុង

ទបស្រមមែទកបសី៊លរីយ៉ូ

ទដចាទនរូ។

ខអលទ�ើរសូទរ៉សជាមួយ

រ៉ូសាណា្រ្នុងឆ្នាំ2០០០

(ខាងទលើ)ជាមួយក្ួសារ

របស់ទលា្រ(ខាងទករោម

បន្តឈិចទៅខាងសាតាំ)នឈិង

ជាអ្្រផ្ស្្ផសាយសាសនា

ទ្ញទមា៉ាង្រ្នុងឆ្នាំ១៩៧៩

(ខាងទលើខាងសាតាំ)ជាមួយ

សមាជឈិ្រ្ មែីអ៊ីលីទស្សើរវ៉�គែទនើរ

�វឺសូសសាសាន់តុសនឈិង

ទរ៉ជីណាខដលរោលទនារះ្ វឺជា

្ូដណ្ឹងរបស់ទលា្រ(ឥឡតូវ

ទនរះជាភរិយ)។បច្ចនុប្ន្

ទនរះបងកបុសសាន់តុសបទកមើ

ជាកបធានទស្ត្រវីឡាទវលហា

ទកបស៊ីលទៅ្រ្នុងរដ្ឋអ៊ីសី្រីតូ

សាន់តូ។្ីមភី្រខែត

នដ្ូរបស់ខអលទ�ើរសូទរ៉ស

បង្ហាញទៅ្រ្នុងរូបភា្នផ្ទខាង

ទករោយ។



 ខែតុលាឆ្នាំ2០១៨ ២១

េួកនល្ក	ទាុំងេីរ	ភាលែ៉ៗ	។	សកមាប់	តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	នោះ	រ៉រូសាណា	«	រែឺ	ជា	រែុំររូ	៉ ួយ	

មន	នសរក្ី	ល្	នសរក្ីកសឡាញ់	នរិង	ការ	លះបង់	ខ្ពស់	រុំនពាះ	កេះអមាចាស់	សកមាប់	ខ្ញុំ	នរិង	

ករែួសារ	ខ្ញុំ	»	។ 3	សកមាប់	ស៊ីនស្ើរ	សរូនរ៉ស	នោះ	អរូលីនសស	រែឺជា	«	អុំនណាយ	៉ ួយ	៉ ក	េី	

សាថានសួរែ៌	»	។

ស៊ីនស្ើរ	សរូនរ៉ស	បតន្ថ៉	ែរូនរ្នះ	៖	«	នល្ក	តែងតែង	េេួលខុសកែរូវ	នរិង	សុររិែ	យ៉ាង	

ខាលាុំង	នល្ក	ន៉ើលត្	ករែួសារ	របស់	នយើង	បាន	ល្	ជានរិរ្ច	នហើយ	នល្ក	កបកេឹែ្តល្	រុំនពាះ	ខ្ញុំជា	

នរិរ្ច	។	នៅក្នញង	ករែប់	ការនៅ	បនក៉ើ	ទាុំងអស់	របស់	នល្ក	ក្នញង	សាសោរកក	នល្ក	បាន	ន�វើ	

វា	នោយ	អស់	េី	ស៉ែ្ថភាេ	របស់	នល្ក	។	នល្ក	នរញ	នៅ	នហើយ	ន�វើ	ករិរ្ចការ	ទាុំងនោះ	។	

នល្ក	ោក់	ករិរ្ចការ	របស់	កេះ	ជា	ែុំបរូង	នៅក្នញង	ជីវិែ	របស់	នល្ក	ជានរិរ្ច	។	ខ្ញុំ	បាន	ធាលាក់	ក្នញង	

អនលែង់	នស្នហ៍	នលើ	នល្ក	កាន់តែ	ខាលាុំង	ន�ើងៗ	នោយសារ	ខ្ញុំ	ែឹង	ថា	កបសរិននបើ	នល្ក	ោក់	

ករិរ្ចការ	របស់	កេះ	ជា	ែុំបរូង	នរែ	នោះ	នល្ក	ក៏	នឹង	ោក់	ខ្ញុំ	ជា	ែុំបរូង	ផងតែរ	»	។

តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	ត្លែង	អុំេី	ភរិយ	របស់	នល្ក	ែរូនរ្នះ	៖	«	ភរិយ	ខ្ញុំ	េរិែជា	វីរៈោរី		

នរិង	ជា	ការបុំផុស	រែុំនរិែ	នៅក្នញង	ករែួសារ	របស់	នយើង	។	គាែ់មាន	ក្ី	កសឡាញ់	មាន	ររិែ្ត	ល្	

នរិង	អែ់	�្មែ់	ជា៉ួយ	៉ នុស្ស	ករែប់	ររូប	។	គាែ់	រួបរួ៉	សា៉រែ្គី	ករែួសារ	នយើង	គាែ់	ន៉ើល	ន�ើញ	

នសរក្តីល្	នៅក្នញង	៉ នុស្ស	ករែប់	ររូប	។	គាែ់	បាន	រួ៉	រុំតណក	យ៉ាង	ខាលាុំង	ែល់	អវី	តែល	បាន	

នកើែ	ន�ើង	ក្នញង	ជីវិែ	របស់	ខ្ញុំ	។	ស្តីេី	ការនៅ	របស់	ខ្ញុំ	នៅ	ក្នញង	ករូរ៉ុ៉	មន	េួក	សាវក	ែប់េីរ	ោក់	

ខ្ញុំ	នរិយយ	នលង	កបាប់	គាែ់	ថា	‹	ននះ	ជា	កុំហុស	របស់	អរូន	នោយសារ	អរូន	បាន	បនង្កើន	

អុំណារ	មន	ែុំណឹងល្	យ៉ាង	ខាលាុំងកាលា	នៅក្នញង	ជីវិែ	របស់	បង	›	»	។

ចិត្ល្អសប្បចុរស

ហ្គអូសាតាវ៉រូ	ករូន	រ្ង	បង្ស់	របស់	ករែួសារ	សរូនរ៉ស		ចាុំេី	យប់	៉ ួយ	កាល	នៅ	នក្មង	នេល	

គាែ់	៉ រិន	សាតាប់	តា៉	ឪេុកមាតាយ	របស់	គាែ់	នហើយ	នោយ	គាមាន	ការអនុញ្ញាែ	គាែ់	បាន	

នៅ	ន៉ើល	េរិ�ីអបអរសាេរ	កបចាុំ	ឆ្នាុំ	នៅក្នញង	េីកកុង	ជរិែខាង	នៅ	បៃរូ�អូ	របស់	េួកនរែ	តែល	

នៅ	ថា		បុណ្យ	នហវសសាតា	ហុនីណា	។

គាែ់	នរិយយ	ថា	«	ខ្ញុំ	កុំេុង	នៅ	កណាតាល	ហវអូង	៉ នុស្ស	ែ៏�ុំ	៉ ួយ	កុំេុងតែ	សបបាយ	

រីករាយ	នេល	ខ្ញុំ	បាន	ឮ	អ្នក	កបកាស	នៅ	ន្មាះ	ខ្ញុំ	ឲ្យ	នៅ	ខាង	៉ ុខ	។	នៅនេល	នោះ	ខ្ញុំ	

បាន	ន�ើញ	ឪេុក	របស់	ខ្ញុំ	»	។

ឪេុក	មាដោយ	របស់	គាែ់	បារ៉្ភ	េី	គាែ់	ខាលាុំង	ណាស់	បៃុតន្ត	ជាជាង	ការនជរស្តី	ឲ្យ	ហ្គអូសាតាវ៉រូ	

នោះ	សរូនរ៉ស	បាន	ឱប	គាែ់	យ៉ាង	តណន	។

ហ្គអូសាតាវ៉រូ	បាន	រំឭក	ថា	«	នយើង	បាន	នរិយយ	គានា	យ៉ាង	៉ ុឹងមា៉ាែ់	អុំេី	ការបាែ់	ររូប	ខ្ញុំ	បៃុតន្ត	

ឪេុក	មាតាយ	របស់	ខ្ញុំ	បាន	កបកេឹែ្ត	ោក់	ខ្ញុំ	នោយ	ការនគារេ	។	ខ្ញុំ	មាន	អារ៉្មណ៍	ថា	បាន	

េេួល	ការការពារ	នហើយ	ខ្ញុំ	ែឹង	ថា	េួកនល្ក	េរិែជាកសឡាញ់	ខ្ញុំ	ណាស់	»	។

សរូនរ៉ស	មាន	ការលះបង់	រុំនពាះ	ករែួសារ	របស់	នល្ក	។	នទាះបីជា	មាន	ការងារ	នរិង	

កាលវិភារែ	ន�វើែុំនណើរ	ែ៏	៉ មាញឹក	អស់	ជា	នករើន	ឆ្នាុំ	ក្តី	នល្ក	បាន	តញក	នេលនវល្	នែើ៉្ី	

សាថាបោ	េុំោក់េុំនង	ជា៉ួយ	ករូនៗ	របស់	នល្ក	។

នៅនេល	តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	កែរូវបាន	គាុំកេ	ឲ្យ	បនក៉ើ	ក្នញង	ករូរ៉ុ៉	មន	េួក	សាវក	ែប់េីរ		

ោក់	នៅ	ម្ងៃ	េី	31	តខ	៉ីោ	ឆ្នាុំ	2018	កបតហល	ជា	គាមាន	នរណា	មានាក់	តែល	ភាញាក់នផ្ើល	

ជាង	ហ្គអូសាតាវ៉រូ	នរិង	ប្អូន	កសី	ទាុំងេីរ	របស់	គាែ់រែឺ	នលស្សញីនសៀ	ខារាៃនវ៉�អូ	នរិង	ណាថានលៀ	

សរូនរ៉ស	អាវីឡា	ន�ើយ	។	បៃុតន្ត	កបសរិននបើ	នសរក្តីកសឡាញ់	ការខរិែខុំ	ន�វើការ		

នសរក្តីអាណរិែអាសរូរ	នរិង	នសរក្តីរាបទាប	សក្តរិស៉	ឲ្យ	បុរែ្គល	មានាក់	ន�វើ	ជា	សាវក		

នោះ	េួកនរែ	នរិយយ	ថា	េួកនរែ	អារ	យល់	េី	៉ រូលនហែុ	តែល	កេះអមាចាស់	បាន	នៅ		

ឪេុក	របស់	េួកនរែ	។

នលស្សញីនសៀ	នរិយយ	ថា	«	នៅនេល	កេះនយស៊រូវ	បាន	នៅ	សាវក	របស់	កេង់	នោះ	

កេង់	េុុំ	បាន	នរើស	េួក	ផ្រិស៊ី	តែល	មាន	រុំនណះ	ែឹង	ខាលាុំង	នោះ	នេ	កេង់	បាន	នរើស	យក	អ្នក	

ននសាេ	កែី	វិញ	។	ឪេុក	នរិង	មាតាយ	របស់	ខ្ញុំ	រែឺែរូរនោះ	ផងតែរ	។	េួកនល្ក	េុកររិែ្ត	

នលើ	កេះអមាចាស់	ទាុំងកសុង	នហើយ	កេង់	នកបើ	េួកនល្ក	នែើ៉្ី	បុំនេញ	ករិរ្ចការ	របស់កេង់	

នោយសារ	កេង់	កជាបែឹង	ថា	េួកនល្ក	គាមាន	ភាេ	អតាមានរិយ៉	មាន	្ ន្ៈ	ខរិែខុំ	ន�វើការ	

នរិង	រាបសា	ល្ម៉	នែើ៉្ី	េេួល	ការតកែក៉រូវ	»	។

ណាថានលៀ	បតន្ថ៉	ថា	«	ររិែ្ត	ល្	សប្ញរស	»	របស់	ឪេុក	េួកនរែ	នឹង	ជួយ	នល្ក	

នៅនេល	នល្ក	បាន	នឆ្ពាះ	នៅ៉ុខ	ក្នញងោ៉	ជា	សាក្សី	េរិនសស	មានាក់របស់	កេះអង្គ	

សន្ងារះ	។	ោង	នរិយយ	ថា	«	នល្ក	មាន	ររិែ្ត	អាណរិែអាសរូរ	ករែប់កគាន់	នែើ៉្ី	ន�វើ	



២២ លីអា�ូណា

ករិរ្ចការ	ននះ	។	នល្ក	េេួល	អារ៉្មណ៍	េី	កេះនរសាតា	៉ ក	េី	សាថានសួរែ៌	នហើយ	នល្ក	

កសឡាញ់	៉ នុស្ស	ករែប់	ររូប	នហើយ	រង់	ន�វើ	អវី	តែល	កែឹ៉កែរូវ	»	។

«អវបីៗពគប់យ៉ារនឹរែំមណើរការល្អ»

នៅនេល	តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	បនក៉ើ	ជា	កបធាន	នបសកក៉្ម	េ័រេុយោរយ	េ័រែរូ		

េី	ឆ្នាុំ	2000	ែល់	2003	មាន	នរែ	សារល់	នល្ក	នករើន	នោយ	ការនកបើឃ្លា		

ជា	ភាសា	េ័រេុយោរយ	ថា	«	Tudo vai dar certo	»	—	អវីៗ	ករែប់	យ៉ាង		

នឹង	ែុំនណើរការ	ល្	។

�ី	បរិនតណែ	អ្នក	ផ្សេវផសាយ	សាសោ	មានាក់	របស់	នល្ក	បាន	រំឭក	ថា	«	នល្ក	

បាន	បនកងៀន	ឃ្លា	ននះ	ែល់	នយើង	។	នល្ក	បាន	រស់នៅ	នោយ	មាន	នសរក្ីជុំននឿ	នរិង	

សុេរិែ្ឋរិនរិយ៉	តែល	ថា	កបសរិននបើ	នយើង	ន�វើ	អវី	តែល	កេះអមាចាស់	សេវកេះេ័យ	ឲ្យ	នយើង	ន�វើ	

នោះ	អវីៗ	ករែប់	យ៉ាង	នឹង	ែុំនណើរការ	ល្	»	។

រីឆ្ែ	នស្សៀែ	អ្នក	ផ្សេវផសាយ	សាសោ	មានាក់	នេៀែ	របស់នល្ក	នរិយយ	ថា	នល្ក		

ក៏	បាន	បនកងៀន	អ្នក	ផ្សេវផសាយ	សាសោ	របស់	នល្ក	កុុំ	ឲ្យ	នកបើ	ពាក្យ	េិបាក	ឬ	មិន

អាចន្វើបាន	ន�ើយ	។	«	នយើង	នៅ	នរឿង	នផ្សងៗ	ថា	ជា	‹	ឧបសរែ្គ	›	។	ការេរូោមាន	

នោះ	បាន	ជួយ	សក៉ួរសកមាុំង	ជីវិែ	របស់	ខ្ញុំ	នៅនេល	ខ្ញុំ	បាន	ន៉ើល	នៅនរឿង	នផ្សងៗ	ថា	

ជា	‹	ឧបសរែ្គ	›	នែើ៉្ី	យក	ឈ្នះ	នលើ	ជាជាង	ន៉ើល	ន�ើញ	វា	ថាជា	នរឿង	តែល	‹	េរិបាក	›	

ឬ	‹	៉រិន	អារ	ន�វើ	បាន	›	»	។

នសរក្ី	ជុំននឿ	នរិង	សុេរិែ្ឋរិនរិយ៉	តបប	នោះ	េុុំ	

នកើែ	ន�ើង	៉ ក	េី	ជីវិែ	តែល	ងាយ	កសួល	ន�ើយ	។	

តអលន�ើរ	នរិង	ស៊ីនស្ើរ	សរូនរ៉ស	សារល់	របាស់	អុំេី	

ការខក	ររិែ្តមន	ការ្ន	នៅ៉ុខ	នោយ	គាមាន	

ការងារ	ន�វើ	នរិង	ការ	ហែ់ននឿយ	នឹង	ការងារ	នរិង	

ការ	សរិកសា	នេញ	៉ ួយ	ម្ងៃ	ការធាលាក់	ខលែលួន	ឈឺ	នរិង	

ការខរូរ	ររិែ្ត	៉ កេី	ការរលរូែ	ករូន	ករូន	សាលាប់	ក្នញង	មផ្	

នរិង	ការសាលាប់	បងប្អូន	បនង្កើែ	នរិង	ឪេុកមាតាយ	។

បៃុតន្ត	តា៉រយៈ	ែុំនណើរ	ជីវិែ	េួកនល្ក	បាន	

ោក់	នសរក្តីជុំននឿ	របស់	េួក	នល្ក	នលើ	ពាក្យ	មន	

ខរែ៉្ពីរ	តែល	តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	នេញររិែ្ត	៖	«	ររូរ	មាន	ររិែ្ត	រាបសា	នហើយ	កេះអមាចាស់	ជា	

កេះ	របស់	អ្នក	នឹង	ែឹក	មែ	អ្នក	នហើយ	កបទាន	រន៉លែើយ	ែល់	បេ	អ�រិសាឋាន	ទាុំងឡាយ	របស់	

អ្នក	»	។	 4

តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	ត្លែងថា	«	ឧបសរែ្គ	រែឺជា	តផ្នក	មន	ការរីករនក៉ើន	របស់	នយើង	។		

បៃុតន្ត	នៅនេល	នយើង	អែ់�្មែ់	នៅក្នញង	ការរងេុក្ខ	នៅនេល	នយើង	នរៀន	រស់នៅ	ក្នញង		

ឧបសរែ្គ	ជីវិែ	នៅនេល	នយើង	បន្ត	នសាមាះកែង់	នោះ	កេះអមាចាស់	នកាែសរនសើរ	នរិង	

កបទានេរ	ែល់នយើង	នរូវ	េរជ័យ	តែល	កេង់	បាន	សនយា	»	។

នល្ក	បតន្ថ៉	នេៀែ	ថា	នហើយ	នៅនេល	នយើង	កាន់	ែុំបង	តែកយ៉ាងខាជាប់ខ្លួន	នោះ	

កេះអមាចាស់	នឹង	េុុំ	នបាះបង់	នយើង	ឲ្យ	នៅ	ឯនកា	ន�ើយ	។

តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	ត្លែង	េីបោទាល់	ថា	«	ការកាន់	ខាជាប់	នៅនឹង	បេបញ្ញែ្តរិ	ែុំណឹងល្	

កេះរែ៉្ពីរ	នរិង	កេះអមាចាស់	នយស៊រូវករែីស្	យ៉ាង	ខាជាប់ខ្លួន	ជួយ	នយើង	ឲ្យ	យក	ឈ្នះ	នលើ	

ឧបសរែ្គ	ជីវិែ	។	នៅនេល	នយើង	លុែជង្គង់	អ�រិសាឋាន	នោះ	កេង់	នឹង	រែង់	នៅជា៉ួយ	នយើង	

នហើយ	កេង់	នឹង	ែឹកោុំ	នយើង	។	កេង់	នឹង	បុំផុសរែុំនរិែ	នយើង	អុំេី	កតនលែង	តែល	កែរូវ	នៅ	នរិង	

អវី	តែល	កែរូវ	ន�វើ	។	នៅនេល	នយើង	នគារេកបែរិបែ្តរិ	នរិង	បោទាប	ខលែលួន	នយើង	នោះ	កេះអមាចាស់	

ន្លែើយ	ែប	ការអ�រិសាឋាន	របស់	នយើង	»	។

សិស្ដែលរានការលរះបរ់

អរូលីនសស	សរូនរ៉ស	រែឺជា	បុរស	មានាក់	តែល	មាន	ស៉ែ្ថភាេ	នរិង	ការនរៀបរុំ	។	ការ	

អប់រំ	របស់	នល្ក	តែល	រួ៉មាន	កក៉រិែ	អនុបណ្រិែ	តផ្នក	ករែប់ករែង	ពាណរិជ្ក៉្ម		បាននរៀបរុំ	

នល្ក	ឲ្យ	ន�វើការ	ជារែណននយ្យករ	នរិង	សវនករ	សកមាប់	កកុ៉ហ៊ុន	រក៉ុះ	ជាែរិ	នៅ	កបនេស	

នកបស៊ីល	។	បេេរិនសា�ន៍	នោះ	បាន	នរៀបរុំ	នល្ក	ឲ្យ	ន�វើការ	នៅក្នញង	ោយកោឋាន	

ហរិរញ្ញវែ្ថញ	របស់	សាសោរកក	តែល	បាន	នរៀបរុំ	នល្ក	នៅ	វ័យ	31	ឆ្នាុំ	ឲ្យ	កាលាយ	ជា	

ោយក	តផ្នក	ករិរ្ចការ	អាណារកកមានាក់	ក្នញង	វ័យ	ែ៏នក្មង	បុំផុែ	របស់	សាសោរកក	។	

ការនរៀបរុំ	នោះ	ក៏	បាន	ជួយ	នល្កឲ្យ	ន�វើ	ជា	កបធាន	នបសកក៉្ម	មានាក់	ែ៏	ល្	នរិង	ជួ	យ	

ការនៅ	របស់	នល្ក	ក្នញង	ោ៉	ជា	េួកររិែសរិប	ោក់	មាន	សរិេ្រិ	អុំណារ	េរូនៅ	នៅ	ម្ងៃ	េី	

2	តខ	ន៉សា	ឆ្នាុំ	2005	។

េី៉ុន	ការនៅ	ឲ្យ	បនក៉ើ	នៅក្នញង	រែណៈកបធាន	មន	េួក	ររិែសរិប	ោក់	នៅ	ម្ងៃ	េី	

6	តខ	៉ករា	ឆ្នាុំ	2013	តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស		

បាន	បនក៉ើ	ជា	េីកបឹកសា	នហើយ	នកកាយ	៉ ក	

បាន	បនក៉ើ	ជា	កបធាន	មន	រែណៈកបធាន	ែុំបន់	

មន	កបនេស	នកបស៊ីល	នរិង	ជា	េីកបឹកសា	នៅក្នញង	

រែណៈកបធាន	ែុំបន់	អា្ហវរិក	តបៃក	អានរែ្នយ៍	។	

នៅ	េីនោះ		នល្ក	បាន	បនក៉ើ	ជា	េីកបឹកសារបស់	
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តអលន�ើរ	ន�ល	ជី	នរនឡាន់	តែល	កាល	នោះ	នៅ	បនក៉ើ	ជា		

េួកររិែសរិប	ោក់	មាន	សរិេ្រិ	អុំណារ	េរូនៅ	។	តអលន�ើរ	នរនឡាន់		

តែល	ឥ�អូវ	ននះ	រែឺជា	សមាជរិក	ក្នញង	ករូរ៉ុ៉	មន	េួក	សាវក	ែប់	េីរ	ោក់	មាន	

នេល	ែ៏	រីករាយ	ជា៉ួយ	គានា	។

តអលន�ើរ	នរនឡាន់	ត្លែង	ថា	«	តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	រែឺជា	សរិស្ស	មានាក់	

របស់	កេះនយស៊រូវករែីស្	តែល	រីករាយ	មាន	ការតាុំងររិែ្ត	នរិង	មាន	

ការលះបង់	។	ខ្ញុំ	េុុំ	សារល់	នរណា	តែល	េេួល	អារ៉្មណ៍	យ៉ាង	នមាះ៉ុែ	

ថា	នល្ក	កុំេុង	ន�វើ	�ុរករិរ្ច	របស់	កេះ	អមាចាស់	ន�ើយ	។	កបសរិននបើ	នល្ក	

កែរូវបាន	នស្នើសុុំ	ឲ្យន�វើ	អវី	៉ ួយ	នោះ	នល្ក	នឹង	ន�វើ	វា	នោយ	អស់	េី	េលុំ	

របស់	នល្ក	»	។

នល្ក	បាន	ត្លែង	ថា	តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	បាន	«	ធាលាក់	អនលែង់	

នស្នហ៍	»	ជា៉ួយ	នឹង	េួកបរិសុេ្	នៅេវីប	អា្ហវរិក	នលឿន	ណាស់	។	

ការចាែ់តាុំង	ែុំបរូង	របស់	នល្ក	នៅក្នញង	ែុំបន់	នោះ	រែឺ	ន�វើ	ជា	អ�រិបែី	នលើ	

សន្នរិសីេ	នស្តក	៉ ួយ	នៅ	កាណាន់ោរ	សាធារណៈរែ្ឋ	កបជា�រិបនែយ្យ	

កុងនោរ	។	តអលន�ើរ	នរនឡាន់	មាន	កបសាសន៍	ថា	«	នេល	នល្ក	

កែ�ប់	៉ ក	វិញ	នល្ក	េុុំ	ឈប់	នរិយយ	អុំេី	នសរក្តីល្	នរិង	ការលះបង់	

របស់	៉ នុស្ស	តែល	នល្ក	បាន	ជួប	ន�ើយ	»	។

តអលន�ើរ	អរិល	វិែនី	នកលែែុន	តែល	បាន	បនក៉ើ	ជា៉ួយ		

តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	អស់រយៈនេល	កបាុំ	ឆ្នាុំ	កនលែះ	នៅក្នញង	រែណៈកបធាន		

េួកររិែសរិបោក់	នៅ	តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	ថា	ជា	អ្នក	ជួយ	បនង្កើែ	ឲ្យ		

មាន	ករិរ្ច	កេ៉នកេៀង	។	«	នល្ក	សាតាប់	នរិង	េរិចារណា	រែុំនរិែ	របស់	

នល្ក	។	នល្	ក	មាន	ការយកររិែ្ត	េុកោក់នលើ	រនបៀប	តែល	នល្ក	

កបកេឹែ្ត	ខលែលួន	នល្ក	នៅក្នញង	ការកបជុុំ	ោោ	ែរូនរ្នះសុំន�ង	របស់	នយើង	

បនង្កើែ	បាន	ជា	សុំន�ង	បន្រ	រួ៉	គានា	៉ ួយ		ជាជាង	សុំន�ង	តែ	៉ ួយ	តែល	

កបកួែ	កបតជង	គានា	។

តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	មាន	ការបោទាប	ខលែលួន	អុំេី	ស៉ែ្ថភាេ	របស់	នល្ក	

ក្នញងការ	ទាក់េង	ជា	ភាសា	េ័រេុយោរល់,	អង់នរែលែស,	នអសបា៉ាញ	នរិង	

បារាុំង	។	តអលន�ើរ	នកលែែុន	ត្លែង	ថា	បៃុតន្ត	អុំនណាយ	ទាន	នោះ	តែល	

ែក៉រូវ	ឲ្យ	យក	ររិែ្ត	េុកោក់យ៉ាង	ខាជាប់ខ្លួន	រែឺជា	េរជ័យ	៉ ួយ	ែល់	

សាសោរកក	។	តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	អារ	នរិយយ	នៅកាន់	សមាជរិក	

សាសោរកក	ក្នញង	រុំនួន	យ៉ាង	នករើន	ជា	ភាសា	ផ្ទាល់	របស់	េួកនរែ	។

តអលន�ើរ	កលែអូ�ីអរូ	ករូសាតា	បង	កបុស	ម្លែ	របស់	នល្ក	សនង្កែ	ន�ើញ	ថា	

«	អរូលីនសស	រែឺជា	អ្នក	ែឹកោុំ	តាុំងេី	នល្ក	នៅ	នក្មង	ន៉ៃលែះ	។	នល្ក	មាន	

កបាជាញា	នរិង	មាន	ស៉ែ្ថភាេ	ណាស់	នហើយ	នល្ក	េេួល	អារ៉្មណ៍មន	

ការេេួលខុសកែរូវ	ថា	នល្ក	កែរូវ	ន�វើ	ឲ្យ	អស់េី	ស៉ែ្ថភាេ	របស់	នល្ក	

ជានរិរ្ច	។	នល្ក	កសឡាញ់	អ្នក	តែល	នៅ	ជុុំវិញ	នល្ក	នោយ	ងាយ	។	

នល្ក	មាន	ែួងររិែ្ត	ជា	សរិស្ស	េរិែ	របស់	កេះអង្គសន្ងារះ	នហើយ	នល្ក	

មាន	េីបោទាល់	រឹងមាុំ	ថា	កេះនយស៊រូវ	រែឺជា	កេះករែីស្	។	ខ្ញុំ	កសឡាញ់	

នល្ក	នហើយ	ខ្ញុំ	មាន	អុំណររែុណ	ក្នញង	ការគាុំកេ	នល្ក	ឲ្យ	ន�វើ	ជា	សាវក	

មន	កេះអមាចាស់	»	។

នហើយ	តអលន�ើរ	នែវី�	នអ	តបែណា		ត្លែង	សកមាប់	ករូរ៉ុ៉	មន	េួក	

សាវក	ែប់េីរ	ោក់	បាន	បតន្ថ៉	ែរូនរ្នះ	៖	«	តអលន�ើរ	សរូនរ៉ស	រែឺ	បរិសុេ្	

គាមាន	ឧបាយកល	នរិង	ជា	សរិស្ស	ែ៏	សលែអូែកែង់	របស់	កេះអង្គសន្ងារះ	។	

តា៉រយៈ	េនលែឺ	នៅនលើ	មផ្៉ុខ	របស់	នល្ក	សានា៉	ញញឹ៉	ែ៏	កក់នរៅតា	

របស់	នល្ក	នរិង	អែ្តររិែ	ែ៏	រួសរាយ	របស់	នល្ក	នោះ	បុរែ្គល	

មានាក់ៗ	នរិង	កកុ៉ករែួសារ	រាប់៉រិន	អស់	បាន	កុំេុង	បាន	នហើយ	នឹង	

េេួល	ការបុំផុស	រែុំនរិែ	ជា៉ួយ	នឹង	បុំណង	កបាថានា	ែ៏�ុំន�ង		ក្នញងការ	

ន�វើតា៉	កេះអង្គសន្ងារះ	នហើយ	រស់នៅ	តា៉	សរិកាខាបេ	មន	ែុំណឹងល្	

របស់កេង់	»	។

នៅក្នញង	កគាកាន់កាប់	កែួែកតា	របស់	នយើង	កេះអមាចាស់	មានបន្អូល	

អុំេី	តអែវឹែ	បា៉ាកេរិរ	ថា	«	ររិែ្ត	គាែ់	បរិសុេ្	នៅ	រុំនពាះ	នយើង	ែ្រិែ	

គាែ់	ែរូរ	ជា	ណាថាតណល	េី	បុរាណ	តែល	ឥែ	មាន	ររិែ្ត	ឧបាយ	

ន�ើយ	»	។ 5	កេះអមាចាស់	មាន	បន្អូល	អុំេី	មហរុ៉	ស៊្មី�	ថា	«	នយើង	ជា	

កេះ	អមាចាស់	កសឡាញ់	គាែ់	៉ក	េី	នសរក្ី	នសាមាះ	មន	ររិែ្ត	របស់	គាែ់	នរិង	

៉ក	េី	គាែ់	បាន	កសឡាញ់	នរូវ	អវី	តែល	កែឹ៉	កែរូវ	រុំនពាះ	នយើង	»	។ 6

កេះអមាចាស់	ក៏	នឹង	មាន	បន្អូល	ែរូរគានា	អុំេី	អរូលីនសស	សរូនរ៉ស	

ផងតែរ	។	◼
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ហាគាណា(ខាងទករោម)

ឬជាតឈិសាសន៍ដនទទទៀត

ខដលទលា្របានបទកមើនឈិង

ទធ្ើរោរង្របទកមើទទខអលទ�ើរ

្រលែតូ�ីអូអរខអម្រូសាតា

ខ្លែងថាខអលទ�ើរសូទរ៉ស

«កសឡាញ់មនុស្សយ៉ាង

ង្យ»។

ទទារះបីជាមានរោរង្រនឈិង

រោលវិភា្ទធ្ើដំទណើរដ៏

មមាញឹ្រអស់ជាទកចើនឆ្នាំ្រ្តី

្រ៏ខអលទ�ើរសូទរ៉សបានោ្រ់

ភរិយ្រូនៗនឈិងទៅៗរបស់

ទលា្រមុនជានឈិច្ចទៅ្រ្នុងជីវិត

ទលា្រ(ខាងទករោមបន្តឈិច

ខាងទែ្ង)។ទលា្រ្រ៏

បានទែលែៀតទ្លទៅជាមួយ

ភរិយរបស់ទលា្រទដើម្ី

រោលាយជាចុងទៅដ៏មានសានានដ

មានា្រ់ផងខដរ(ទៅខាងទែ្ង

នដផុត)។
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ដោយ	ម៉ៃឃែល	ដ៉ដយើរស៍

ខ្ញុំមានឱកាសដ៏អស្ចារ្យដដើម្បីបដ្មើ

ជាប៊ីស្សព។អំឡុងដពលនន

ឆ្នាំទាំងដោះខ្ុំបានដរៀនដមដរៀន

ដ្រើនជាងអ្បីដដលខ្ុំអារនិយាយបាន

ដៅដ�ៀត។ប៉ុដនតែខ្ុំពិតជាបានដរៀន

ដសរកតែបីពិតរំនួន្បាំបបីយា៉ាងដដលខ្ុំ

ដ�ឿថាវាជាដរឿងស្កល។ដទាះបបី

ជាបញ្បីដនះពុំ្តរូវបានបញ្ជូលអ្បីៗ

ទាំងអស់កតែបីវាគឺជាការពយាយាម

របស់ខ្ុំក្ុងការដរកចាយអ្បីដដល

ប៊ីស្សព្គប់ររូបសង្ឃឹមឲ្យសមា�ិក

វួដរបស់គាត់ដឃឹង។

នេះគឺជានេចក្តីពិតប្រាំបតីយ៉ាងដែលខ្ញំរាេន�ៀេ

អំឡញងនពលកា�បនប្រើ�បេ់ខ្ញំក្ញងនារជាបី៊េ្សព។

អ្ី  

ដែលប៊ីស្សពគ្រប់រូប  

ចង់ ឲ្យ សមាជិក វួដ 
របស់ គាត់ ដឹង
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១.ប៊ីស្ពពសឡាញ់សរាជិកពគប់រូបក្នចុរវួែរបស់គាត់មៅក្នចុររមបៀប�ួយែ៏មសាមរះស្័ពគ។

នសរក្តីកសឡាញ់	របស់	ប៊ីស្សេ	មាន	រុំនពាះ	សមាជរិក	វួែ	របស់	គាែ់	រែឺ	មាន	េុំោក់េុំនង	នៅ	នឹង	នសរក្តីកសឡាញ់	របស់	កេះវរបរិតាសួរែ៌	

នរិង	កេះនយស៊រូវករែីស្	មាន	រុំនពាះ	នយើង	។	នៅនេល	ប៊ីស្សេ	ន៉ើល	សមាជរិក	នៅក្នញង	ការកបជុុំ	សាកកា៉ៃង់	នសរក្តីអាណរិែអាសរូរ	នរិង	ការយល់	

ររិែ្ត	សណឋារិែ	៉ ក	នលើ	គាែ់	ក្នញង	រនបៀប	៉ ួយ	៉ រិន	ែរូរ	ជា	អវី	តែល	គាែ់	ធាលាប់	មាន	បេេរិនសា�ន៍	ន�ើយ	។	នៅនេល	ប៊ីស្សេ	នកកាក	ន�ើង	នហើយ	

តរកចាយ	េី	ក្តី	កសឡាញ់	ែ៏	�ុំ	តែល	គាែ់	មាន	រុំនពាះ	សមាជរិក	វួែ	នោះ	

អារ៉្មណ៍	របស់	គាែ់	រែឺ	នសាមាះកែង់	នរិង	េរិែ	កបាកែ	។	សរូ៉	ែឹង	ថា	ប៊ីស្សេ	

របស់	អ្នក	កសឡាញ់	អ្នក	ខវល់ខាវាយ	េី	អ្នក	នរិង	ន៉ើល	ត្	អ្នក	ជាង	អវី	

តែល	អ្នក	ែឹង	នៅ	នេៀែ	។

២.ប៊ីស្ពពតូវបានគាំពទដផ្នករូបកាយផលែតូវចិត្និរខារ

វិញ្ញាណមោយមសចក្បីជំមនឿនិរការអ្ិសាឋានរបស់សរាជិក។

ប៊ីស្សេ	រុំណាយ	នេល	រាប់	៉ រិន	អស់	ក្នញងការ	បនក៉ើ	។	គាែ់	នឹង	

រុំណាយ	នេល	ជា	នករើន	នមា៉ាង	នៅ	កេះវិោរ	នៅ	ម្ងៃ	អាេរិែ្យ	នរិង	ការនៅ	

សួរ	សុខេុក្ខ	បតន្ថ៉	នេៀែ	នៅ	នេល	យប់	បោទាប់	េី	ការងារ	សមាភាស	នរិង	

ការន៉ើល	ត្	សមាជរិក	វួែ	របស់	គាែ់	។

ប៊ីស្សេ	អារ	ន�វើ	ករិរ្ចការ	ទាុំង	ននះ	េី	៉ ួយ	សបាតាហ៍	នៅ	៉ ួយ	សបាតាហ៍	នោយសារ	

នសរក្តីជុំននឿ	នរិង	ការអ�រិសាឋាន	របស់	សមាជរិក	វួែ	។	ក្នញងោ៉	ជា	ប៊ីស្សេ	តែល	នេើប	នឹង	

នៅ	្ ្មី	ខ្ញុំ	បាន	យុំ	នោយ	៉ រិន	ែឹង	ខលែលួន	រាល់	នេល	តែល	ខ្ញុំ	បាន	សាតាប់	ឮ	សមាជរិក	អ�រិសាឋាន	

ថា	«	សរូ៉	កបទាន	េរ	ែល់	ប៊ីស្សេ	»	។	ការអ�រិសាឋាន	នោយ	នសរក្តីជុំននឿ	របស់	អ្នក	រែឺ	

េរិែ	ជា	កែរូវ	បាន	ន្លែើយ	ែប	នហើយ	ប៊ីស្សេ	េេួល	នរិង	មាន	អារ៉្មណ៍	មន	ឥេ្រិេល	គាុំកេ	

៉ក	េី	ការអ�រិសាឋាន	ទាុំង	នោះ	។	កេះអមាចាស់	ន្លែើយ	តា៉	ការអ�រិសាឋាន	តែល	នពារនេញ	

នោយ	នសរក្តីជុំននឿ	ទាុំង	នោះ	នៅ	នលើ	កបាល	របស់	ប៊ីស្សេ	មន	សាសោរកក	។

៣.ជាមរឿយៗប៊ីស្ពរានអារ�្ណ៍ថា

ខវរះស�តថែភាពយ៉ារខាលាំរចំមពារះការមៅ

បមព�ើមនារះ(មទារះបបីបនាទាប់ពបីបានមៅបមព�ើ

អស់រយៈមពលបបីឬបួន្ នាំក្បី)។

ខ្ញុំ	បាន	សារល់	ប៊ីស្សេ	៉ ួយ	រុំនួន	ែរូរ	

តែល	មាន	អារ៉្មណ៍	ថា	េួកនរែ	េរិែជា	

កែរូវបាន	«	នរៀបរុំ	»	សកមាប់	

ការនៅ	បនក៉ើ	ននះ	។	នទាះជា	

យ៉ាង	ណា	ក្តី	ខ្ញុំ	ែឹងថា	«	អ្នក	

តែល	កេះអមាចាស់	បាន	នៅ	

កេះអមាចាស់	នឹង	ន�វើ	ឲ្យ	នរែ	ស៉	នឹង	

ករិរ្ចការ	នោះ	»	។ 1	នទាះបី	ប៊ីស្សេ	ែឹង	

ថា	គាែ់	កែរូវ	បាន	ន�វើ	ឲ្យ	ស៉	នឹង	ករិរ្ចការ	

នោះ	ក្តី	គាែ់	ក៏	នៅ	តែ	មាន	អារ៉្មណ៍	លុំបាក	

ថា	គាែ់	នឹង	៉ រិន	អារ	ន�វើ	ការនៅ	បនក៉ើ	នោះ	បាន	

ល្	ន�ើយ	។	គាែ់	នឹង	កបឹង	អស់	េី	ស៉ែ្ថភាេ	របស់	គាែ់	

នែើ៉្ី	ផ្តល់	ការេរូោមាន	ែ៏	្ លាសមវ	នៅនេល	ចាុំបារ់	េុុំ	

ន�វើ	ឲ្យ	៉ នុស្ស	អាក់អន់	ររិែ្ត	នហើយ	ងាយ	នឹង	សាតាប់	តា៉	

កេះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	បៃុតន្ត	គាែ់	នៅ	តែ	្ ងៃល់	នៅ	កគា	នោះ	ថា	

នែើ	គាែ់	កុំេុង	បុំនេញ	ការនៅ	បនក៉ើ	របស់	គាែ់	រែួរឲ្យ	េេួល	

យក	បាន	តែរ	ឬ	នេ	។
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៤.ពពរះវិញ្ញាណននពពរះអាចម្វើការត្�រយៈប៊ីស្ពមៅមពលគាត់ទូនាមន

សរាជិកវួែ។

នៅនេល	នរែ	សួរ	ថា	នែើ	ខ្ញុំ	នឹក	អវី	ជាង	នរែ	បុំផុែ	អុំេី	ការនក៉ើ	ក្នញង	ោ៉	ជា	ប៊ីស្សេ	

នោះ	ខ្ញុំ	កបាប់	នរែ	ថា	ខ្ញុំ	នឹក	នរូវ	កេះនរសាតា	ែ៏	ខាលាុំង	កាលា	របស់	កេះវិញ្ញាណ	តែល	នកើែ	មាន	

៉ក	ជា៉ួយ	នឹង	សរិេ្រិ	អុំណារ	មន	ប៊ីស្សេ	។	៉រិន	ថា	ការលួងនល្៉	ែល់	អស់	អ្នក	

តែល	មាន	៉ នុស្ស	ជា	េីកសឡាញ់	សាលាប់	ការនរិយយ	ជា៉ួយ	អស់	អ្នក	តែល	កុំេុង	

មាន	ការលុំបាក	ជា៉ួយ	សាវា៉ី	ឬ	ភរិយ	តែល	៉ រិន	នសាមាះកែង់	ឬ	ការនៅ	៉ នុស្ស	ឲ្យ	

តកបររិែ្ត	ក្ី	កេះវិញ្ញាណ	តែល	មាន	រុំនពាះ	ប៊ីស្សេ	ែ៏	នសាមាះកែង់	រែឺ	ជា	កេះវិញ្ញាណ	មន	

កេះ	នរិង	ជា	វិញ្ញាណ	មន	វិវរណៈ	។

្្មីៗ	ននះ	ខ្ញុំ	មាន	អែីែ	សមាជរិក	វួែ	មានាក់	សរូ៉	ឲ្យ	ខ្ញុំ	ជួយ	នោះកសាយ	បញ្ហា	ផ្ទាល់	

ខលែលួន	៉ ួយ	រុំនួន	របស់	គាែ់	។	គាែ់	បាន	ប្តអូរ	នៅ	រស់នៅ	វួែ	្ ្មី	នហើយ	េុុំ	កបាកែ	ររិែ្ត	

ថា	នែើ	គាែ់	រង់	នៅ	ជួប	ប៊ីស្សេ	្ ្មី	របស់	គាែ់	នែើ៉្ី	សរូ៉	

ការតណោុំ	ឬ	នេ	។	ខ្ញុំ	បាន	តរកចាយ	ជា៉ួយ	គាែ់	នរូវ	

អវី	តែល	ខ្ញុំ	បាន	តរកចាយ	ជា	នករើន	ែង	ចាប់	តាុំង	

េី	ខ្ញុំ	បាន	នោះ	តលង	តែល	ថា	នទាះបី	ខ្ញុំ	រីករាយ	

នែើ៉្ី	ជួយ	ក្តី	ខ្ញុំ	េុុំ	កាន់	ករូននសា	តែល	ប៊ីស្សេ	

កាន់	ន�ើយ	នហើយ	ករូននសា	ទាុំង	នោះ	រែឺ	ជា	

ករូន	នសា	សុំខាន់	នែើ៉្ី	ផ្តល់	ការគាុំកេ	តែល	គាែ់	

កែរូវការ	។	ខ្ញុំ	បាន	ផ្តល់	នយបល់	ថា	សរូ៉	ឲ្យ	គាែ់	

នៅ	នរិយយ	ជា៉ួយ	ប៊ីស្សេ	គាែ់	នៅ	។	េីរ	សបាតាហ៍	

នកកាយ	៉ ក	ខ្ញុំ	បាន	នៅ	សួរ	សុខេុក្ខ	គាែ់	នហើយ	

គាែ់	បាន	នរិយយ	ថា	គាែ់	បាន	ជួប	ជា៉ួយ	ប៊ីស្សេ	

គាែ់	នហើយ	ប៊ីស្សេ	នោះ	ោក់	ែរូរ	ជា	បាន	ែឹង	រួរ	

នៅ	នហើយ	នរូវ	បញ្ហា	របស់	គាែ់	នរិង	រនបៀប	នែើ៉្ី	ជួយ	

គាែ់	យ៉ាង	ល្	បុំផុែ	។	នទាះ	ប៊ីស្សេ	ក៏	អារ	ន�វើ	ខុស	

តែ	កេះអមាចាស់	បុំផុសរែុំនរិែ	គាែ់	ែឹកោុំ	គាែ់	នរិង	

កបទាន	េរ	ែល់	ជីវិែ	៉ នុស្ស	ជានករើន	តា៉រយៈ	ពាក្យ	

ស៉្តី	របស់	គាែ់	។

៥.ប៊ីស្ពគលឺជា�នុស្មោកជួនកាលគាត់ម្វើខុសមេើយជួនកាលគាត់ម្វើ

កិច្ការខុសផរដែរ។

នទាះបី	ការនៅ	បនក៉ើ	របស់	គាែ់	ជា	ប៊ីស្សេ	ក្តី	ប៊ីស្សេ	រែឺ	ជា	៉ នុស្ស	ខាង	សារ់	

្៉	។	េួកគាែ់	មាន	ភាេ	េុុំ	ករែប់	លក្ខណ៍	េន់នខសាយ	លុំនអៀង	នរិង	មាន	ប	ញ្ហា	

ផ្ទាល់	ខលែលួន	របស់	េួកគាែ់	។	កេះវិញ្ញាណ	ន�វើ	ឲ្យ	បុរស	តែល	កាន់	ែុំតណង	ប៊ីស្សេ	

សក្តរិស៉	បៃុតន្ត	ប៊ីស្សេ	នៅ	តែ	ជា	៉ នុស្ស	តែល	េេួល	រង	នរូវ	បញ្ហា	នរិង	ភាេ	េន់នខសាយ	

ែរូរ	តែល	នយើង	ទាុំងអស់	ជួប	កបេះ	ផងតែរ	។

	 ការែឹង	អុំេី	នរឿង	ននះ	េុុំ	រែួរ	កាែ់	បន្ថយ	

ការនគារេ	តែល	នយើង	បងាហាញ	ែល់	ការនៅ	បនក៉ើ	

របស់	គាែ់	ឬ	េុុំ	សាតាប់	នរូវ	អវី	តែល	គាែ់	ផ្តល់	

ការេរូោមាន	ន�ើយ	។	ប៊ីស្សេ	ែឹង	យ៉ាង	

របាស់	អុំេី	ភាេ	េន់នខសាយ	របស់	គាែ់	

នហើយ	េយាយ៉	យក	ឈ្នះ	វា	ឬ	យ៉ាង	

នោរ	ណាស់	េុក	ភាេ	េន់នខសាយ	ទាុំង	នោះ	

ឲ្យ	នៅ	នករៅ	េី	ការបនក៉ើ	របស់	គាែ់	ក្នញងោ៉	ជា	

ប៊ីស្សេ	។	នទាះ	គាែ់	េយាយ៉	យ៉ាង	ណា	ក្តី	គាែ់	

នៅតែ	េុុំ	ករែប់	លក្ខណ៍	តែរ	។

6.ប៊ីស្ពរានអារ�្ណ៍ថាគាត់ពុំអាចម�ើញសរាជិកវួែពគប់ពគាន់ឬម្វើកិច្ការនានាបានល្អពគប់ពគាន់មទ។

នរៀងរាល់	ម្ងៃ	ប៊ីស្សេ	្ ងៃល់	ថា	នែើ	នរណា	នេៀែ	តែល	គាែ់	អារ	ឬ	រែួរតែ	ជួយ	នៅ	ម្ងៃ	នោះ	។	ខ្ញុំ	ររូលររិែ្ត	នៅ	សួរ	

សុខេុក្ខ	សមាជរិក	ករែប់	ររូប	ជាញឹកញប់	បៃុតន្ត	ខ្ញុំ	មាន	ការងារ	នេញ	នមា៉ាង	ករែួសារ	ក៉្មវិ�ី	យុវវ័យ	នរិង	សមាជរិក	

វួែ	៉ ួយ	រុំនួន	តែល	មាន	ែក៉រូវការ	សុំខាន់ៗ	។	ែរូនរ្នះ	ខ្ញុំ	គាមាន	នេល	ករែប់កគាន់	នែើ៉្ី	នៅ	ជួប	សមាជរិក	ករែប់ររូប	

ញឹកញប់	នោះ	នេ	។

នទាះជា	យ៉ាង	ណា	ក៏	នោយ	ក្នញងោ៉	ជា	ប៊ីស្សេ	ជួនកាល	កេះវិញ្ញាណ	បុំផុសរែុំនរិែ	ខ្ញុំ	ឲ្យ	សួរ	សុខ	េុក្ខ	

សមាជរិក	៉ ួយ	រុំនួន	តែល	កុំេុង	ជួប	ការលុំបាក	។	ជា	នករើន	ែង	ការនៅ	សួរ	សុខ	េុក្ខ	ទាុំង	នោះ	ចាប់នផ្តើ៉	

នោយ	េួកនរែ	នរិយយ	ថា	«	ខ្ញុំ	ែឹង	ថា	ប៊ីស្សេ	នឹង	៉ ក	»	។	ជានរឿយៗ	នយើង	េេួល	អារ៉្មណ៍	េី	កេះវិញ្ញាណ	

យ៉ាង	នលើសលុប	នៅនេល	នយើង	ទាុំង	េីរ	ោក់	ែឹង	ថា	ការសួរ	សុខេុក្ខ	នោះ	រែឺ	ជា	ភស្តញតាង	ថា	កេះ	ន្លែើយ	ែប	

ការអ�រិសាឋាន	។

ខ្ញុំ	ក៏	រីករាយ	នឹង	ការេេួល	រាក់ទាក់	តែល	ខ្ញុំ	បាន	េេួល	នៅ	ផ្ះ	មន	សមាជរិក	តែល	សក៉្ម	«	តែល	េុុំ	មាន	

ការលុំបាក	»	ទាុំង	នោះ	។	សមាជរិក	ល្ៗ	ទាុំង	ននះ	នៅ	កេះវិោរ	នរៀងរាល់	សបាតាហ៍	បនក៉ើ	យ៉ាង	នសាមាះកែង់	ក្នញង	

ការនៅ	បនក៉ើ	គាមាន	ឧបសរែ្គ	�ុំ	ែុុំ	នលរ	នធាលារ	ន�ើង	នហើយ	ជា	េរូនៅ	ថានាក់	ែឹកោុំ	បេវជរិែភាេ	េុុំ	នៅ	សួរ	សុខេុក្ខ	

េួកនរែ	ជា	នេៀងទាែ់	ន�ើយ	។	េួកនរែ	មាន	អុំណររែុណ	តែល	មាន	នេល	ជួប	ផ្ទាល់	ជា៉ួយ	ប៊ីស្សេ	របស់	េួកនរែ	។	

រុំនពាះ	បងប្អូន	ទាុំង	អស់	គានា	ខ្ញុំ	សរូ៉	នរិយយ	ថា	«	សរូ៉	អររែុណ	»	!	សរូ៉	បន្ត	នឆ្ពាះ	នៅ	៉ ុខ	នេៀែ	!	សរូ៉	ែឹង	ថា	

ប៊ីស្សេ	របស់	អ្នក	កសឡាញ់	អ្នក	នហើយ	រង់	នៅ	សួរ	សុខេុក្ខ	ឲ្យ	បាន	នករើន	កបសរិននបើ	គាែ់	អារ	ន�វើ	បាន	។

៦

៥
៤
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៧.ប៊ីស្ពរបស់អ្នកពិតជាពតូវការអ្នកមែើ�្បបីផ្ល់ការង្របមព�ើែល់គានាមៅវិញមៅ�ក។

ក្នញង	ោ៉	ជា	ប៊ីស្សេ	នៅនេល	នរែ	កបាប់	ខ្ញុំ	អុំេី	សមាជរិក	វួែ	មានាក់	តែល	ជួប	ការលុំបាក	នោះ	ខ្ញុំ	

តែងតែ	សួរ	ថា	«	នែើ	នរណា	រែឺ	ជា	ករែរូបនកងៀន	តា៉	ផ្ះ	នរិង	ករែរូ	សួរ	សុខេុក្ខ	តា៉	ផ្ះ	?	»	ននះ	រែឺ	ជា	រនបៀប	

៉ួយ	មន	ការបា៉ាន់	កបមាណ	ថា	នែើ	ែក៉រូវការ	របស់	សមាជរិក	កែរូវ	បាន	បុំនេញ	ទាុំង	រយៈនេល	ខលែី	នរិង	តវង	

តែរ	ឬ	នេ	។	ប៊ីស្សេ	ន�វើ	ករិរ្ចការ	នោយ	គាមាន	ជុំនួយ	េី	សមាជរិក	វួែ	នផ្សង	នេៀែ	ក្នញង	វួែ	នរិង	នស្តក	នោះ	

គាែ់	នឹង	មាន	�នធាន	តែល	មាន	តែន	កុំណែ់	។	កបាកែ	ណាស់	គាែ់	អារ	—	នហើយ	នឹង	—	នៅ	

សួរសុខេុក្ខ	សមាជរិក	តែល	មាន	វិបែ្តរិ	។	បៃុតន្ត	ជា៉ួយ	�នធាន	បេវជរិែភាេ	

នរិង	សមារែ៉	សន្ងារះ	តែល	មាន	សកមាប់	គាែ់	នោះ	គាែ់	អារ	េកងីក	

ការជួយ	របស់	គាែ់	។

ននះ	រែឺ	ជា	ការងារ	បនក៉ើ	។	មាន	កគា	ជា	នករើន	តែល	េួកនយើង	

៉ួយ	រុំនួន	នភលែរ	េី	៉ រូលនហែុ	តែល	នយើង	ផ្តល់	ការងារ	បនក៉ើ	ែល់	

គានា	នៅ	វិញ	នៅ៉ក	៖	កេះអមាចាស់	បាន	កតាស់	បងារប់	នយើង	ឲ្យ	

«	កសឡាញ់	គានា	នៅ	វិញ	នៅ	៉ ក	»	(	យៃរូោន	13:34	)	។	សរូ៉	ែឹង	

ថា	ប៊ីស្សេ	របស់	អ្នក	នកបើ	កបាស់	ការងារ	បនក៉ើ	ជា	៉ ន�យាបាយ	៉ ួយ	ែ៏	បុំផុស	

រែុំនរិែ	នែើ៉្ី	«	កាន់តែ	មាន	វែ្តមាន	»	នៅក្នញង	ជីវិែ	សមាជរិក	ក្នញង	វួែ	។

៨.ប៊ីស្ពពបាថានាថាគាត់អាចម្វើកិច្ការពគប់យ៉ារែល់

សរាជិករបស់គាត់។

ករែប់នេល	ទាុំងអស់	ទាុំង	ម្ងៃ	ឬ	យប់	នទាះ	ជា	

ការកបសរិេ្េរ	បេវជរិែភាេ	ការ	េរូោមាន	ែល់	នក្មង	រឹងររូស	

ឬ	កបញប់	នៅកាន់	កតនលែង	នកគាះថានាក់	ក្តី	ប៊ីស្សេ	រង់	ន�វើ	

អវីៗ	ទាុំងអស់	តែល	សមាជរិក	កែរូវការ	។	គាែ់	េុុំ	អារ	ន�វើ	វា	

ទាុំងអស់	ជានរិរ្ច	នោះ	នេ	នហើយ	គាែ់	េុុំ	អារ	ន�វើ	ជា៉នុស្ស	

តែល	អារ	នោះកសាយ	នរឿង	ករែប់	សាថានភាេ	នោះ	នេ	បៃុតន្ត	

សរូ៉	កុុំ	ខាលារ	សរូ៉	ជុំនួយ	នៅនេល	អ្នក	កែរូវការ	ន�ើយ	។	

សរូ៉	ែឹង	ថា	ប៊ីស្សេ	រង់ចាុំ	បនក៉ើ	នៅ	ករែប់	នេល	ទាុំង	

នោះ	នហើយ	អ្នក	ទាុំង	េីរ	េេួល	េរ	យ៉ាង	នករើន	សកមាប់	

ការន�វើការ	រួ៉	គានា	។

ខ្ញុំ	មាន	ររិែ្ត	រាបទាប	រុំនពាះ	ឱកាស	ែ៏	េរិសរិែ្ឋ	តែល	ខ្ញុំ	មាន	នែើ៉្ី	បនក៉ើ	នៅក្នញង	ការនៅ	ែ៏	បរិសុេ្	ននះ	។	នៅក្នញង	

ការបនក៉ើ	របស់	ខ្ញុំ	ខ្ញុំ	បាន	ចាប់នផ្តើ៉	នជឿ	រហរូែ	ែល់	ខ្ញុំ	បាន	ែឹង	។	ខ្ញុំ	េុុំ	កគាន់តែ	នជឿ	ថា	ែុំណឹងល្	រែឺ	េរិែ	ន�ើយ	តែ	ខ្ញុំ	

ែឹង	ថា	ែុំណឹងល្	េរិែ	។	ខ្ញុំ	េុុំ	កគាន់តែ	នជឿ	ថា	កេះ	សារល់	ខ្ញុំ	ន�ើយ	បៃុតន្ត	ខ្ញុំ	ែឹង	ថា	កេះ	រែឺ	េរិែជា	សារល់	េួកនយើង	

មានាក់ៗ	សារល់	ជីវិែ	រស់នៅ	កបចាុំ	ម្ងៃ	នរិង	ការលុំបាក	ផ្ទាល់	ខលែលួន	របស់	នយើង	។	នលើស	េី	នោះ	នេៀែ	ខ្ញុំ	ែឹង	ថា	កេង់	

ន�វើការ	តា៉រយៈ	អ្នក	បនក៉ើ	របស់	កេង់	ជាេរិនសស	អស់	អ្នក	តែល	កាន់	ករូននសា	បេវជរិែភាេ	។	ខ្ញុំ	ែឹង	ថា	ខ្ញុំ	េុុំ	

អារ	បនក៉ើ	ជា	ប៊ីស្សេ	នោយ	គាមាន	ជុំនួយ	េី	កេះ	ក្នញង	ករិរ្ចការ	ននះ	បាន	ន�ើយ	។	វា	រែឺ	ជា	ែុំណឹង	ល្	ែ៏	នពារនេញ	នរិង	

នសរក្តីកសឡាញ់	របស់	កេះ	រុំនពាះ	បុកតាបុកែី	របស់	កេង់	តែល	អារ	ឲ្យ	ប៊ីស្សេ	ករែប់	ររូប	បនក៉ើ	។	◼

អ្កនិេន្ធរស់នៅរដ្ឋយរូថាេ៍ស.រ.អា.។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	 ្រូមា៉ាស	នអស.	៉ៃនសុន	« Duty Calls	»	Ensign,	តខ	ឧសភា	ឆ្នាុំ	1996	េុំេ័រ	44	។
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ហៅ
	នែើ៉	តខ	កក្កោ	ឆ្នាុំ	1828	នោយ	មានអែ្ថបេ	សរសរ	មែ	ជាប់	ជា	៉ ួយ	ខលែលួន	នោះ	យៃរូតសប	បាន	ែឹង	

ថា	កេះ	អមាចាស់	បាន	មាន	កេះ	េ័យ	រង់	ឲ្យ	គាែ់	នបាះេុ៉្ព	កេះ	រែ៉្ពីរ៉រ៉ន	នហើយ	តរក	ចាយ	ែុំណឹង	ននះ	ឲ្យ	

បាន	េរូលុំេរូល្យ	។	បៃុតន្ត	គាែ់	នរិង	ករែួសារ	គាែ់	េុុំ	សរូវ	សារល់	កកុ៉	ហ៊ុន	នបាះេុ៉្ព	ន�ើយ	។	គាែ់	កែរូវ	រកសា	

សុំនៅ	សរនសរ	មែ	នោះ	ឲ្យ	មាន	សុវែ្ថរិភាេ	តសវង	រក	កកុ៉	ហ៊ុន	នបាះេុ៉្ព	នហើយ	កែរូវ	ន�វើ	ឲ្យ	នសៀវនៅ	ននះ	មាន	នៅ	ក្នញង	មែ	បណាតា	

ជន	ណា	តែល	ស្ម័ករែ	ររិែ្ត	េេួល	សារល់	ថា	ននះ	រែឺ	ជា	កេះ	រែ៉្ពីរ	្ ្មី	។

ការ	នបាះេុ៉្ព	នសៀវនៅ	តែល	មាន	កកមាស់	កកាស់	ែរូរ	ជា	កេះ	រែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	រែឺ	៉ រិន	មាន	ែម៉លែ	នថាក	នោះ	នេ	។	សាថាន	ភាេ	

ហរិរញ្ញវែ្ថញ	របស់	យៃរូតសប	ក៏	៉ រិន	មាន	លក្ខណៈ	កបនសើរ	តែរ	ចាប់	តាុំង	េី	គាែ់	បាន	ចាប់	នផ្តើ៉	ន�វើ	ការ	បកតកប	នហើយកបាក់	កាក់	

តែល	គាែ់	រក	បាន	រែឺ	កែរូវ	ឧបែ្ថ៉្ភ	ែល់	ករែួសារ	គាែ់	។	ឪេុក	មាតាយ	របស់	គាែ់	ក៏	មាន	សាថានភាេ	ែរូរ	គានា	តែរ	េួក	គាែ់	នៅ	តែ	ជា	

កសរិករ	កកីកក	ខុំ	ន�វើ	រមាការ	នៅ	នលើ	ែី	តែល	ជួល	េី	នរែ	។	៉រិែ្ត	ភក្តរិ	របស់	យៃរូតសប	តែ	មានាក់	រែែ់	តែល	អារ	ជួយ	តផ្នក	ហរិរញ្ញវែ្ថញ	បាន	រែឺ	

មា៉ាេីន	ោរិស	។

យៃរូតសប	ក៏	នរៀប	តផនការ	ន�វើ	ការងារ	ននះ	យ៉ាង	ឆ្ប់	រហ័ស	។	េី៉ុនគាែ់	បាន	បកតកប	រួររាល់	គាែ់បាន	ោក់	ពាក្យ	នស្នើ	សុុំ	

រកសា	សរិេរិ្	នសៀវនៅនែើ៉្ី	ការពារ	អែ្ថបេ	េីជន	តែល	មាន	ររិែ្ត	រង់	លួរ	ឬ	្ែរ៉លែង	។ 1	នោយ	មាន	ជុំនួយ	េី	មា៉ាេរិន	នោះ	

យៃរូតសប	ក៏	បាន	ចាប់	នផ្តើ៉តសវង	រក	ោង	នបាះេុ៉្ព	តែល	យល់កេ៉	នបាះេុ៉្ព	នសៀវនៅននះ	។

ែុំបរូង	េួកគាែ់	បាន	នៅ	ជួប	នល្ក	អរិកប៊ឺ�	្ោរន�ីន	ជា	មាចាស់	ោង	នបាះ	េុ៉្ព	៉ ួយនៅ	បា៉ាលម៉ៃរាៃ	តែល	នល្ក	

មានអាយុកសបាល	នឹង	យៃរូតសប	តែរ	។	នល្ក	្ោរន�ីន	បានបែរិនស�សុំនណើរ	ននះភាលា៉	នោយរែរិែថា	នសៀវនៅននះរែឺ	

តកលែង	កាលាយ	។	នោយគាមាន	ការ	បាក់េឹកររិែ្ត	យៃរូតសប	នរិង	មា៉ាេរិន	នៅតែ	បន្		តសវងរក	នហើយ	បាន	ជួប	នឹងោង	នបាះេុ៉្ព	

៉ួយ	នៅកកុង	ជរិែ	នោះ	តែល	យល់កេ៉	េេួលយក	ការនបាះេុ៉្ព	។	បៃុតន្តេី៉ុន	យល់កេ៉	នឹង	ោងនបាះេុ៉្ព	នៅជរិែ	េីកកុង	

ននះ	េួក	គាែ់បាន	កែ�ប់នៅ	បា៉ាលម៉ៃរាៃ	វិញ	នហើយបានសួរនៅនល្ក	្ោរន�ីន	៉្តងនេៀែ	តកកងគាែ់យល់កេ៉នបាះេុ៉្ព	

នសៀវនៅឲ្យ	។ 2

នលើកននះ	នល្ក្ោរន�ីន	ោក់ែរូរជា	មាន	ររិែ្ត	រង់	េេួល	យករែនកមាងននះ	បៃុតន្ត	គាែ់	រង់ឲ្យ	បង់	កបាក់	3.000	

ែុល្លារ	នលើ	ការនបាះ	េុ៉្ព	នរិង	ករិបជានសៀវនៅរុំនួន	កបាុំ	ពាន់	កបាល	េី៉ុន	គាែ់ចាប់	នផ្តើ៉	ន�វើ	ការងារ	នបាះេុ៉្ពននះ	។	មា៉ាេរិន	

ជំ្ូ្រ៨

ការហកើតហ�ើងននសាសនា

ចសកននស្រះហយស៊ូវស្រីស្ទ
ននោះគឺជាជំេរូកទី៨ថននិទានកថាទាំងបួនភាគ្ ្ីអំេីតបវ្្ិ្សនាចតកដដលមានចំណងនជើងថាេួកបរិសុេ្	៖	នរឿង	អុំេី	សាសោរកក	មន	កេះនយស៊រូវករែីស្		

នៅ	ម្ងៃ	រុង	នកកាយ។នសៀវនៅននោះមាននបាោះេុម្ជា១៤ភា្នៅក្នុងវគ្គតបវ្្ិ្សនាចតកថនកម្វិ្ីបណាណាល័យដំណឹងល្អនិងនៅនគេទំេ័រ

saints .lds .org។ជំេរូកមុនៗត្រូវបាននបាោះេុម្នៅក្នុងចបាប់នចញផសោយកនលេងមកនិងមានជា៤៧ភា្នៅក្នុងកម្វិ្ីGospel Library

(បណាណាល័យដំណឹងល្អ)និងនៅនលើអ៊ិនន្ើរដណ្នៅនគេទំេ័រsaints .lds .org។
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បានសនយា	ថា	គាែ់	នឹង	ជួយ	បង់	ម្លែ	នបាះេុ៉្ព	បៃុតន្ត	នោយ	សារ	រុំនួន	េឹកកបាក់	យ៉ាង	នករើន	

តបបននះ	នោះ	គាែ់	ចាប់នផ្តើ៉	រែរិែ	ថា	គាែ់	កបតហលជាកែរូវបញ្ចាុំ	កសរិោឋាន	របស់គាែ់	

នហើយ	។	វាជាបន្ញកែ៏�ុំនលើ	មា៉ាេរិន	បៃុតន្ត	គាែ់	បាន	ែឹងថា	គាមាន៉រិែ្ត	ភក្តរិ	ឯ	ណា	នផ្សង	

អារ	ជួយ	យៃរូតសប	នរឿងលុយ	កាក់	ននះ	នេ	។

នេលជួបកបេះនឹងបញ្ហា	មា៉ាេរិន	ចាប់នផ្តើ៉	កេួយ	បារ៉្ភ	អុំេី	ហរិរញ្ញប្ទាន	

នបាះេុ៉្ព	កេះរែ៉្ពីរ៉រ៉ន	។	គាែ់មានកសរិោឋានែ៏ល្បុំផុែ	នៅក្នញង	ភរូ៉រិ	។	

កបសរិននបើគាែ់ោក់ែីបញ្ចាុំ	គាែ់	អារ	កប្ុយ	នឹង	ការបាែ់បង់	ែីរបស់គាែ់	។	កេេ្យ	

ស៉្ែ្តរិ	តែល	គាែ់	បាន	រុំណាយ	នេល	នេញ	៉ ួយ	ជីវិែ	រក	បាន	នោះ	អារ	នឹង	កែរូវ	បាែ់	

បង់ក្នញង		៉ ួយ	រំនេរ	តភ្នក	កបសរិន	នបើ	កេះ	រែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	លក់	៉ រិន	ោរ់	នេ	នោះ	។

មា៉ាេរិន	បាន	កបាប់	យៃរូតសប	អុំេី	កងវល់	របស់	គាែ់	នហើយ	បាន	សុុំ	ឲ្យ	យៃរូតសប		

តសវង	រក	វិវរណៈ	ជរូន	គាែ់	។	រន៉លែើយ	តែល	បាន	េេួល	រែឺ	កេះ	អមាចាស់	បាន	មាន	បន្អូល		

អុំេី	េលរិក៉្ម	របស់	កេង់	នែើ៉្ី	ន�វើ	តា៉	កេះ	េ័យ	កេះ	វរបរិតា	៉រិន	ថា	កែរូវ	បង់	ម្លែ	បៃុណាណា	នោះ	

នេ	។	កេង់	បាន	េរិេណ៌ោ	អុំេី	េុក្ខ	នវេោ	ែ៏	គាមាន	េីបញ្ចប់	តែល	កេង់	បាន	េេួល	នេល	

តែល	កុំេុង	អ�រិសាឋាន	នល្ះ	ម្លែ	អុំនេើ	បាប	នែើ៉្ី	៉ នុស្ស	ទាុំង	អស់	អារ	តកប	ររិែ្ត	នរិង	េេួល	

បាន	ការអភ័យ	នទាស	។	បោទាប់	៉ ក	កេង់	បាន	បញ្ជា	ឲ្យ		

មា៉ាេរិន	លះបង់	កបនយជន៍	ផ្ទាល់	ខលែលួន	នែើ៉្ី	ោុំ	៉ ក	នរូវ		

តផនការ	របស់	កេះ	។

កេះ	អមាចាស់	បាន	មាន	បន្អូល	ថា	«	អ្នក	កុុំ	នល្ភ	កេេ្យ	

ស៉្ែ្តរិ	របស់	ខលែលួន	ន�ើយ	បៃុតន្ត	ររូរ	រុំណាយ	នោយ	នសរី	

សកមាប់	ការ	នបាះេុ៉្ព	កេះរែ៉្ពីរ៉រ៉ន	»	។	កេះ	អមាចាស់	បាន	

បញ្ជាក់	ែល់	មា៉ាេរិន	ថា	កេះ	រែ៉្ពីរ	ននះ	មាន	កេះ	បន្អូល	េរិែ	

កបាកែ	របស់	កេះ	នហើយវា	នឹង		ជួយ	ឲ្យ	៉ នុស្ស		ែមេ	នេៀែ	នជឿ	

នលើ	ែុំណឹង	ល្	។ 3

នទាះ	បី	ជា	េួក	អ្នក	ជរិែ	ខាង	គាែ់	េុុំ	យល់	េី	ការសនក៉រ		

ររិែ្ត	របស់	គាែ់	ក៏	នោយ	ក៏	មា៉ាេរិន	នៅតែនគារេ	តា៉	កេះ	អមាចាស់	នហើយ	បាន	បញ្ចាុំ	

កសរិោឋាន	របស់	គាែ់	នែើ៉្ីធាោ	ែល់	ការ	បង់	កបាក់	តែរ	។	 4

នល្ក្ោរន�ីន	បាន	រុះ	ហែ្ថនលខា	នលើ	ករិរ្ចសនយា		នហើយ	បាន	ចាប់នផ្តើ៉	នរៀប	រុំ	

រែនកមាង	ែ៏	�ុំ	ននះ	។ 5	យៃរូតសប	បាន	បក	តកប	អែ្ថបេ	កេះ	រែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	ក្នញង	រយៈ	នេល	បី	

តខ	នោយ	មាន	ជុំនួយ	េី	អ្នក	កែ់	កតា	មានាក់	ក្នញង	នេល	នោះ	។	វានឹង	ន�វើ	ឲ្យ	នល្ក្ោរន�ីន	

នរិង៉នុស្ស	ជាង	ែប់	ោក់ន�វើ	ការ		រយៈនេល	កបាុំេីរ	តខ	នែើ៉្ី	នបាះេុ៉្ព	នហើយ	ករិប	សុំនៅ	

នបាះេុ៉្ព	រុំនួន	590	េុំេ័រ	ែុំបរូង	នោះ	។ 6

នកកាយ	េី	បាន	ជួល	អ្នក	នបាះេុ៉្ភ	រួរ	រាល់	នហើយ	យៃរូតសប	បាន	កែ�ប់	នៅ	ភរូ៉រិ	ោ៉ៃរូនី	

វិញោ	តខ	ែុល្	ឆ្នាុំ	1829		នែើ៉្ី	ន�វើ	ការ	នៅ	ក្នញង	កសរិោឋាន	នរិង	នៅ	ជា	៉ ួយ	អរិ៉មា៉ា	។	

នៅ	កគា	នោះ	តែរ		អរូលីនវើរ		មា៉ាេរិន	នរិង	មហរុ៉	ជា	អ្នក	ន៉ើល	ខុស	កែរូវ	នលើ	ការ	នបាះេុ៉្ព	

នហើយ	រាយការណ៍	ជា	កបចាុំ	នៅ	យៃរូតសប	អុំេី	បរ្ចញប្ន្ន	ភាេ	នៅ	នលើ	ែុំនណើរការ	នបាះេុ៉្ព	

របស់	នល្ក	្ោរន�ីន	។ 7

នោយ		រងចាុំ	េីភាេ	អស់	សង្ឹ៉	តែល	គាែ់	បាន	មាន	បោទាប់	េី	បាែ់	បង់	េុំេ័រ	ែុំបរូង	

តែល	គាែ់	បាន	បកតកប	នោះ	យៃរូតសប	បាន	សុុំ	អរូលីនវើរ	ឲ្យ	រ៉លែង	សុំនៅ	កេះរែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	

សរនសរ	មែ	ករែប់	េុំេ័រ	នែើ៉្ី	មាន	េីរ	កបាល	នេល	យក	នៅ	ោង	នបាះ	េុ៉្ព	នែើ៉្ី	អារ	បតន្ថ៉	

ការោក់វណ្យុែ្តរិ	នរិង	ន�វើ	ការ	វាយ	សុំណុុំ	ផង	។ 8

អរូលីនវើរ	បាន	រីករាយ	នឹង	រ៉លែង		កេះ	រែ៉្ពីរ	នហើយ	គាែ់	ស្កប់	ស្កល់	នឹង	លរិខរិែ	តែល	គាែ់	

សរនសរ	នៅ	នេល	នោះ	។	នោយ	ការ	ឯកភាេ	នឹង	នីមហវ	យ៉ាកុប	នរិងអា៉រូនលក	ក្នញង	

កេះ	រែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	អរូលីនវើរ	បាន	សរនសរ	នៅ	យៃរូតសប	អុំេី	ការែឹង	រែុណ	របស់	គាែ់	រុំនពាះ	

ែងាវាយ	�ួន	ែ៏គាមាន	តែន	កុំណែ់	របស់	កេះ	ករែីស្	។

គាែ់	បាន	ជកមាប	នៅ	យៃរូតសប	ថា	«	នៅ	នេល	តែល	ខ្ញុំ	ចាប់	នផ្តើ៉	សរនសរ	អុំេី	នសរក្ី	

ន៉តាតាករុណា	របស់		កេះ	ខ្ញុំ	៉ រិន	ែឹង	ថា	កែរូវ	បញ្ចប់	នៅ	នេល	ណា	នោះ	នេ	បៃុតន្ត	នេលនវល្	

នរិង	កកោស៉រិន	មាន	ករែប់	កគាន់	េុក	ឲ្យ	ខ្ញុំ	សរនសរ	នោះនេ	»	។	 9

កេះ	វិញ្ញាណ	ែតែល	នោះបាន	ទាក់	ទាញ	៉ នុស្ស	ែមេ	នេៀែ	ឲ្យ	៉ ក	រក	កេះ	រែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	

នៅ	នេល	តែល	វា	កុំេុង	នបាះេុ៉្ព	។	នល្ក	្រូមា៉ាស	មា៉ាស	ជា	អែីែករូន	ជាង	នៅ	ោង	

នបាះេុ៉្ព	បាន	េយាយ៉	តសវង	រក	កតនលែង	តែល	គាែ់	នេញ	ររិែ្ត	នៅ	កេះ	វិោរ	នផ្សង	បៃុតន្ត	កេះ	

វិោរ	ទាុំង	អស់	ោក់	ែរូរ	ជា	គាមាន	កេះ	វិោរ	ណា	តែល	ផសាយ	ែុំណឹង	ល្	តែល	គាែ់	បាន	

រក	ន�ើញ	នៅ	ក្នញង	កេះ	រែ៉្ពីរ	ប៊ីប	ន�ើយ	។	គាែ់	នជឿ	ថា	កេះ	វិោរ	្ ្មីនឹង	នរៀបរុំ	ន�ើងក្នញង	

នេល	ឆ្ប់ៗតែល	នឹង	បនកងៀន	នសរក្តី	េរិែតែល	បាន	សាតារ	

ន�ើង	វិញ	។

នៅ	រែរូវ	នរៅដោ	នោះ	្រូមា៉ាស	មាន	អារ៉្មណ៍	ថា	កែរូវ	បាន	

ែឹក	ោុំ	នោយ	កេះ	វិញ្ញាណ	ឲ្យ	ន�វើ	ែុំនណើរ	រាប់	រយ	រែី�អូត៉ៃកែ	េី	

ផ្ះ	របស់	គាែ់	នៅ	កាន់	បៃរូស្តញន	នៅ	ភារែ	ខាង	នជើង	មន	េីកកុង	

នរូវយៃក	។	គាែ់	បាន	នៅ	េីនោះ	អស់	រយៈនេល	បី	តខ	េី៉ុន	

កែ�ប់	៉ ក	ផ្ះ	វិញ	នោយ	េុុំ	យល់	េី	នហែុ	តែល	គាែ់	កែរូវ	ន�វើ	

ែុំនណើរ	យ៉ាង	ឆ្ងាយ	តបប	នោះ	នេ	។	នៅ	រុំណែ	៉ ួយ	នៅ	តា៉	

ផលែអូវ	កែ�ប់	៉ ក	ផ្ះ	វិញ	កសាប់	តែ			មាចាស់	ផ្ះ	តែល	គាែ់	សានាក់	

នៅជា៉ួយ	នោះ		បាន	សួរ		គាែ់	ថា	នែើ	គាែ់	តែល	ធាលាប់	ឮ	អុំេី	

«	រែ៉្ពីរមាស	»	របស់		យៃរូតសប	ស្ម៊ី�	តែរ	ឬ	នេ	?		្រូមា៉ាស	បាន	កបាប់	នៅ	កស្តី	នោះ	ថា	គាែ់	

េុុំ	តែល	បាន	ឭ	នេ	នហើយ	មាន	អារ៉្មណ៍	រង់	នរៀន	បតន្ថ៉	នេៀែ	អុំេី	រែ៉្ពីរ	ននះ	។

ោង	បាន	កបាប់	គាែ់	ថា	គាែ់	រែួរ	សួរ	នៅ	នល្ក	មា៉ាេរិន	ោរិស	នហើយ	បាន	តណោុំ	

គាែ់	ឲ្យ	នៅ	ភរូ៉រិ	បា៉ាលម៉ៃរាៃ	។	្រូមា៉ាស	បាន	នៅ	េីនោះ	ភាលា៉	នហើយ	បាន	ជួប	នឹង	មា៉ាេរិន	

នៅ	ឯ	ោង	នបាះេុ៉្ព	របស់	្ោរន�ីន	។	ជាង	នបាះេុ៉្ព	បាន	ឲ្យ	កេះ	រែ៉្ពីរ៉រ៉ន	ែប់	

កបាុំ	៉ ួយ	សនលែឹក	នៅ	គាែ់	នហើយ	្ រូមា៉ាស	បាន	យក	វា	នៅ	បរូស្តញន	ទាុំង	អន្ះសា	នែើ៉្ី	

តរកចាយ	នឹង	ភរិយ	គាែ់	តែល	មាន	ន្មាះ	ថា	នអលីសសាតប៊ែ	នរូវ	រសជាែរិ	ែុំបរូង	មន	

ជុំននឿ	្ ្មី	។

នអលីសសាតប៊ែ	បាន	អាន	ករែប់	េុំេ័រ	ទាុំង	អស់	នហើយ	ោង		បាន	នជឿ	ថា	វា	ជា	ករិរ្ច	ការ	

របស់	កេះ	។ 10

នៅ	រែរូវ	សលែឹក	នឈើ	កជុះ	ខណៈ	តែល	ជាង	នបាះេុ៉្ព	បាន	ខរិែខុំ	ន�វើ	ការ	នបាះ	េុ៉្ព	កេះ	

រែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	កសាប់	តែ	អែីែ	នៅកក៉	តែល	មាន	ន្មាះ	ថា	អប់ន័រ	ខរូល	បាន	ចាប់	នផ្តើ៉	

នបាះេុ៉្ពផសាយ	កាតសែ	៉ ួយ	នៅ	នរាង	េុ៉្ព	របស់	្ោរន�ីន	។	កាល	កុំេុង	ន�វើ	ការ	នៅ	ក្នញង	

ោង	ោ	នេល		យប់	បោទាប់	េី	បុរែ្គលរិក	របស់	្ោរន�ីន	បាន	កែ�ប់	នៅ	ផ្ះ	វិញ	អប់ន័រ	

តេោះអមាចាស់បានមានបន្តូលនៅរោន់

មា៉ាទិនហារីសថា«អ្កកុំនលា្តទេ្យ

សម្្្ិរបស់ខលេលួននឡើយប៉ុដន្សរូម

ចំណាយនោយនសរីសតមាប់រោរនបាោះេុម្

តេោះគម្ីរមរមន»។
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បាន	លួរ	នបាះេុ៉្ព	េុំេ័រ	ខលែះៗ	មន	កេះ	រែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	តែល	េុុំ	ទាន់ករិប		ឬ	េុុំ	ទាន់	អារ	ោក់	លក់	

នោះ	នរញ	៉ ក	។

៉រិន	យរូរ	បៃុោមាន	អប់ន័រ	ចាប់	នផ្តើ៉	រុំអក	�ក�ឺយ	«	កេះ	រែ៉្ពីរ	មាស	»	នៅ	ក្នញង	

កាតសែ	របស់	គាែ់	នហើយ	នៅ	អុំ�ញង	រែរូវ	រងារ	នោះ	គាែ់	បាន	នបាះេុ៉្ព	នសរក្តី	ែក	កសង់	

នរញ	េី	កេះ	រែ៉្ពីរ	ទាុំង	មាន	ការ	អ�រិបបាយរុំអក	�ក	�ឺយ	ផង	។	 11

នៅ	នេល	មហរុ៉	នរិង	អរូលីនវើរ	បាន	ែឹង	អវី	តែល	អប់ន័រ	កុំេុង	ន�វើ	េួក	នល្កបាន	

កបឈ៉	៉ ុខ	នឹង	គាែ់	។	«	នែើនល្ក	មាន	សរិេ្រិ	អវី	នែើ៉្ី	នបាះេុ៉្ព	កេះរែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	តា៉	

រនបៀប	ននះ	?	»	មហរុ៉	បាន	សួរ	។	«	នែើ	នល្ក	េុុំ	បានែឹង	នេ	ឬ	ថា	នយើង	បាន	េេួល	

ក៉្មសរិេ្រិ	បញ្ញា	?	»

អប់ន័រ	បាន	ែប	ថា	«	វា	េុុំ	ត៉ន	ជា	នរឿង	របស់	នល្ក	នេ	»	។	«	ខ្ញុំ	បាន	ជួល	នរាង	េុ៉្ព	

ននះ	នហើយ	ខ្ញុំ	នឹង	នបាះេុ៉្ព	អវី	តា៉	ររិែ្ត	របស់	ខ្ញុំ	»	។

មហរុ៉	បាន	ែប	ថា	«	ខ្ញុំ	ោ៉	នល្ក	ឲ្យ	ឈប់	នបាះេុ៉្ព	កេះរែ៉្ពីរ	នោះ	បន្ត	នេៀែ	»	។

អប់ន័រ	បាន	នពាលថា	«	ខ្ញុំ	៉ រិន	ខវល់	នេ	»	។

នោយ	េុុំ	ែឹង	ថា	កែរូវ	ន�វើ	អវី	នេៀែ	មហរុ៉	នរិង	អរូលីនវើរ	បាន	នផ្ើ	សុំបុកែ	នៅ	យៃរូតសប	

នៅក្នញង	ភរូ៉រិ	ោ៉ៃរូនី	នោះ	គាែ់	បាន	កែ�ប់	នៅ	ភរូ៉រិ	បាល់	ម៉ៃរាៃ	ភាលា៉	។	គាែ់	បាន	ន�ើញ	

អប់ន័រ	នៅ	ឯ	ការិយល័យ	នរាង	េុ៉្ព	នោះ	កុំេុង	តែ	អាន	សារេ័ែ៌មាន	របស់	ខលែលួន	។

យៃរូតសប	បាន	នពាលថា	«	នល្ក	េុំនង	ជា	ខរិែខុំ	ន�វើ	ការ	ណាស់	»	។

អប់ន័រ	បានែប	ទាុំង	េឹក	៉ ុខ	សងៃលួែ		ថា	«	សុខ	សបបាយ	ជា	នេ	នល្ក	ស្ម៊ី�	»	។

យៃរូតសប	បាន	នពាល	ថា	«	នល្ក	ខរូល	កេះរែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	នរិង	សរិេ្រិ			នបាះ	េុ៉្ព	កេះរែ៉្ពីរ	

ននះ	រែឺជា	របស់	ខ្ញុំ	នហើយ	ខ្ញុំ	សរូ៉	ោ៉នល្ក	កុុំ	ឲ្យ	នកជៀែ	តកជក	ក្នញង	នរឿង	ននះ	»	។

អប់ន័រ	បាន	នបាះអាវ	�ុំ	គាែ់	នចាល	នហើយ	បាន	ល្ែ់	មែ	អាវ	ន�ើង	។	គាែ់	បាន	តកសក	

ខាលាុំងៗ	ទាុំង	កាដោប់	មែ	ថា	«	នែើ	នល្ក	រង់	មវ៉	គានា	ត៉ន	នេ	?	»	។	«	នបើ	នល្ក	រង់	មវ៉	គានា	ត៉ន	

សរូ៉	ររូល	៉ ក	»	។

យៃរូតសប	បាន	ញញឹ៉	។	គាែ់	បាន	នពាល	ថា	«	នល្ក	រែួរ	យកអាវ	�ុំ	នៅ	ពាក់	វិញ	

នៅ	»	។	«	វា	កែជាក់	ណាស់	នហើយ	ខ្ញុំ	នឹង	៉ រិន	មវ៉	គានា	ជា៉ួយ	នល្ក	ន�ើយ	»	។	នល្ក	

បានបន្ត	ទាុំង	ររិែ្ត	សងៃប់	ថា	«	បៃុតន្ត	នល្កកែរូវ	ឈប់	នបាះេុ៉្ព	កេះ	រែ៉្ពីរ	របស់	ខ្ញុំ	នេៀែ	»	។

អប់ន័រ	បាន	នពាល	ថា	«	នបើ	នល្ក	រែរិែថា	ខលែលួន	នល្ក	ជា	៉ នុស្ស	ល្	ជាង	នរែត៉ន	

អញ្ចឹង	នោះ	អាវ	�ុំ	នល្ក	នរញ	នៅ	នហើយ	ល្ង	មវ៉	គានា	ល	ន៉ើល	»	។

យៃរូតសប	បាន	ែប	ថា	«	នយើង	មាន	របាប់	នហើយ	នល្ក	នឹង	ែឹង	េី	នរឿង	នោះ	នបើ	

នល្កេុុំ	ទាន់	ែឹងបាន	នៅ	ន�ើយ	នោះ		។	បៃុតន្ត	ខ្ញុំ	នឹង	េុុំ	មវ៉គានា	ជា៉ួយ	នល្ក	នេ	េីនកពាះ	វា	

គាមាន	កបនយជន៍	នេ	»	។

អប់ន័រ	បាន	ែឹង	ថា	គាែ់រែឺជា	អ្នកខុស	តា៉ផលែអូវ	របាប់	។	គាែ់	បាន	សក៉ួល	អារ៉្មណ៍	

នហើយ	បញ្ឈប់	ការ	នបាះេុ៉្ព	នសរក្ី	ែក	កសង់	នរញ	េី	កេះរែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	នៅ	ក្នញង	សារេ័ែ៌មាន	

របស់	គាែ់	នេៀែ	។ 12

សរូ�អូ៉ៃរូន	ឆ្ុំនប៊ីរលីន	តែលជា	ករែរូរែងាវាល	មានាក់	កុំេុង	ន�វើ	ែុំនណើរ	នៅ	កបនេស	

កាណាោ	បាន	ឮ	អុំេី		«	កេះរែ៉្ពីរ	ប៊ីប	មាស	»	ជា	នលើក	ែុំបរូង	៉ក	េី	ករែួសារ	៉ ួយ	តែល	

គាែ់	បាន	សានាក់	នៅ	ជា៉ួយ	នៅ	តក្រ	ភរូ៉រិបាល់ម៉ៃរាៃ	។	ែរូរជា	នល្ក	្រូមា៉ាស	មា៉ាស	តែរ	

គាែ់បាន	ប្អូរ	េី	កេះវិោរ	៉ ួយ	នៅ	កេះវិោរ	៉ ួយ	នេៀែ	នៅ	ក្នញងជីវិែ	របស់	គាែ់	បៃុតន្តេុុំ	នេញ	

ររិែ្ត	នឹង	អវី	តែល	គាែ់	បាន	ន�ើញ	នេ	។	កេះវិោរ	៉ ួយ	រុំនួន	បាន	បនកងៀននរូវ	នគាលការណ៍	

ទាុំងឡាយ	មន	ែុំណឹងល្	នហើយ	បាន	នជឿ	នលើ	អុំនណាយ	ទាន	ខាង	វិញ្ញាណ	បៃុតន្ត	េួកនរែ	

គាមាន	េួក	េយាការី	របស់	កេះ	ឬ	បេវជរិែភាេ	របស់	កេង់	ន�ើយ	។	សរូ�អូ៉ៃរូន	បាន	េេួល	

អារ៉្មណ៍	ថា	នេល	នវល្	បាន	៉ កែល់	នហើយ	តែល	កេះអមាចាស់	នឹង	ោុំ	កេះវិោរ	របស់	

កេង់	ឲ្យ	នរញ	៉ ក	។

នៅ	នេល	សរូ�អូ៉ៃរូន	បាន	សាដោប់	ករែួសារ	នោះ	នរិយយ	អុំេី	យៃរូតសប	ស្ម៊ី�	នរិង	ផ្ទាុំង	

រុំណារ	មាស	នហើយ	គាែ់	មាន	អារ៉្មណ៍	កេឺ	ខលែលួន	តាុំង	េី	កបាល	រហរូែ	ែល់	រុង	នជើង	នហើយ	

គាែ់	បាន	តាុំង	ររិែ្ត	តសវង	រក	ករែួសារ	ស្ម៊ី�	នែើ៉្ី	នរៀន	បតន្ថ៉	នេៀែ	អុំេី	រែ៉្ពីរ	នោះ	។

គាែ់	បាន	តសវង	រក	ផ្ះ	របស់	ករែួសារ	ស្ម៊ី�	នហើយ	បាន	ជួប	នឹង	មហរុ៉	នៅ	ឯ	មាែ់	ទាវារ	។	

សរូ�អូ៉ៃរូន	បាន	នពាលថា	«	សរូ៉	ឲ្យ	ភាេ	សុខសាន្ត	នកើែ	មាន	ែល់	ផ្ះ	ននះ	»	។

មហរុ៉	បាន	ែប	ថា	«	ខ្ញុំ	សង្ឹ៉	ថា	វា	នឹង	មាន	ភាេ	សុខសាន្ត	»	។

សរូ�អូ៉ៃរូន	បាន	សួរ	ថា	«	នែើ	មាន	៉ នុស្ស	ក្នញង	ផ្ះ	ននះ	តែល	នជឿ	នលើ	ការ	នរិ៉រិែ្ត	ឬ	

វិវរណៈ	នេ	?	»

មហរុ៉	បាន	ែប	ថា	«	បាេ	មាន	នយើង	រែឺជា	ករែួសារ	៉ ួយ	តែល	នជឿ	នលើ	ការ	នរិ៉រិែ្ត	»	។

សរូ�អូ៉ៃរូន	បាន	កបាប់	មហរុ៉	អុំេី	ការ	នរិ៉រិែ្ត	៉ ួយ	តែល	គាែ់	បាន	ន�ើញ	កាល	េី	នករើន	

ឆ្នាុំ	កនលែង	នៅ	។	នៅ	ក្នញង	ការ	នរិ៉រិែ្ត	នោះ	មាន	នេវតា	៉ ួយ	អង្គ	បាន	មាន	បន្អូល	ថា	កេះគាមាន	

កេះវិោរ	នៅ	នលើ	តផនែី	ននះ	នេ	បុតន្ត	៉ រិន	យរូរ	បៃុោមាន	នឹង	បនង្កើែ	កេះវិោរ	៉ ួយ	តែល	មាន	

អុំណារ	ែរូរជា	កេះវិោរ	របស់	េួក	សាវក	កាល	េី	បុរាណ	តែរ	។	មហរុ៉	នរិង	៉ នុស្ស	ែមេ	

នេៀែ	នៅ	ក្នញង	ផ្ះ	បាន	យល់	អវី	តែល	សរូ�អូ៉ៃរូន	បាន	នរិយយ	នហើយ	កបាប់	គាែ់	ថា	េួកនរែ	

មាន	ជុំននឿ	ែរូរ	គាែ់តែរ	។

សរូ�អូ៉ៃរូន		បាន	នពាល	ថា	«	ខ្ញុំ	រង់	ឲ្យ	អ្នក	កបាប់	ខ្ញុំ	នរូវ	អវី	តែល	អ្នក	បាន	រក	ន�ើញ	។	ខ្ញុំ	

រែរិែ	ថា	ខ្ញុំ	អារ	េេួល	យក	វា	បាន	»។

មហរុ៉	បាន	អនញ្ើញគាែ់	ឲ្យ	សានាក់	នៅ	ឯ	កសរិោឋាន	របស់	ករែួសារ	ស្ម៊ី�	ក្នញង	ោ៉	ជា	

នភ្ៀវ	នហើយ	បាន	បងាហាញ	គាែ់	នរូវ	សុំនៅ	កេះរែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	តែល	សរនសរ	មែ	។	សរូ�អូ៉ៃរូន	

បាន	សរិកសា	កេះរែ៉្ពីរ	នោះ	អស់	រយៈនេល	េីរ	ម្ងៃ	នហើយ	បាន	នៅ	ជា៉ួយ	នឹង	មហរុ៉	នៅ	

ការិយល័យ		នបាះេុ៉្ព	របស់	្ោរន�ីន	តែល	នៅ	េីនោះ	អ្នក	នបាះេុ៉្ព	មានាក់	បាន	ឲ្យ	កេះ	

រែ៉្ពីរ	រុំនួន	ហុកសរិប	បួន	េុំេ័រ	តែល	នបាះេុ៉្ព	រួរ	ែល់	គាែ់	។	សរូ�អូ៉ៃរូន	បាន	បន្ត	ែុំនណើរ	

នៅ	កបនេស	កាណាោ	ទាុំង	កបកាស	េី	អវី	ករែប់យ៉ាង	តែល	គាែ់	បាន	ែឹង	អុំេី	ជុំននឿ	្ ្មី	ននះ	

នៅ	តា៉	ផលែអូវ	នោយ	មាន	រែ៉្ពីរ	៉ រិន	ទាន់	ករិប	ទាុំងនោះ	នៅ	ក្នញង	មែ	។ 13

លុះ	ែល់	ម្ងៃ	េី	26	តខ		៉ីោ	ឆ្នាុំ		1830	របាប់	ែុំបរូង	មន	កេះរែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	កែរូវ	បាន	

ផ្គញុំ	ររូល	គានា	នហើយ	មាន	ោក់	លក់	នៅ	ជាន់	ផ្ទាល់	ែី	មន	ការិយល័យ	នបាះេុ៉្ព	របស់	្ោរន	

�ីន	។	កេះរែ៉្ពីរ	ទាុំង	នោះ	កែរូវ	បាន	នរែ	រង	កកង	ជា	នសៀវនៅ	នោយ	តស្ក	នគា	នហើយ	មាន	

�ុំ	កលែរិន	តស្ក	នរិង	កាវ	កកោស	នរិង	េឹក	ថានាុំ	។	ពាក្យ	តេោះគម្ីរមរមន	បាន	នលរ	ន�ើង	

នៅនលើ	ខ្នង	នសៀវនៅ	នោះ	ជា	អក្សរ	េណ៌	មាស	។ 14

លរូស៊ី	ស្ម៊ី�	បាន	រកសា	េុក	កេះរែ៉្ពីរ	្ ្មី	ននះ	នហើយ	បាន	ចាែ់	េុក	ថា	វា	រែឺ	ជា	េីសមារល់	

៉ួយ	តែល	កេះ	នឹង	កប៉រូល	ផ្ញុំ	ករូន	នៅ	របស់	កេង់	នរិង	សាដោរន�ើង	វិញ	នរូវ	នសរក្ី	សញ្ញា	

របស់	កេង់	កាល	េី	បុរាណ	ក្នញង	នេល	ឆ្ប់ៗ	ននះ	។	េុំេ័រ	រុំណង	នជើង	បាន	កបកាស	ថា	

នគាលបុំណង	របស់	កេះរែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	រែឺ	នែើ៉្ី	បងាហាញ	នរឿង	ែ៏	អសាចារ្យ	តែល	កេះ	បាន	ន�វើ	



៣២ លីអា�ូណា

សកមាប់	រាកស្ត	របស់	កេង់	កាល	េី	៉ ុន	នហើយ	កបទាន	េរជ័យ	ែរូរគានា	ែល់	រាកស្ត	របស់	កេង់	

នៅ	សេវ	ម្ងៃ	ននះ	នហើយ	ន�វើ	ឲ្យ	េរិភេនល្ក	ទាុំង	៉ រូល	នជឿ	ថា	កេះនយស៊រូវករែីស្	រែឺជា	កេះអង្គ	

សន្ងារះ	មន	េរិភេនល្ក	ននះ	។ 15

នៅ	តផ្នក	ខាង	នកកាយ	មន	កេះរែ៉្ពីរ	នោះ	រែឺជា	េីបោទាល់	មន	េួក	សាក្សី	បី	ររូប	នរិង	េួក	

សាក្សី	កបាុំបី	ររូប	ត្លែង	កបាប់	នៅ	កាន់	េរិភេនល្ក	ថា	េួកគាែ់	បាន	ន�ើញ	ផ្ទាុំង	រុំណារ	នោះ	

នហើយ	បានែឹង	ថា	ការ	បកតកប	នោះ	រែឺជា	ការ	េរិែ	។ 16

នទាះ	ជា	មាន	េីបោទាល់	ទាុំង	ននះ	ក្ី	ក៏	លរូស៊ី	បាន	ែឹង	ថា	មាន	៉ នុស្ស	៉ ួយ	រុំនួន	បាន	

រែរិែ	ថា	កេះរែ៉្ពីរ	ននះ	រែឺជា	នរឿង	កប�រិែ	។	មាន	េួក	អ្នក	ជរិែខាង	របស់	គាែ់	ជា	នករើន	បាន	

នជឿ	ថា	ការ	មាន	កេះរែ៉្ពីរ	ប៊ីប	រែឺ	ល្ម៉	ករែប់	កគាន់	នហើយ	សកមាប់	េួកនរែ	នហើយ	េុុំ	បាន	ែឹង	ថា	

កេះបាន	កបទាន	ែល់	កបជាជាែរិោោ	នរូវ	កេះរែ៉្ពីរ	នលើស	េី	៉ ួយ	តែល	មាន	នរូវ	បន្អូល	របស់	

កេង់	។	គាែ់	ក៏	បាន	ែឹង	ផង	តែរ	ថា	មាន	៉ នុស្ស	៉ ួយ	រុំនួន	បាន	បែរិនស�	សារលរិខរិែ	ក្នញង	

រែ៉្ពីរ	ននះ	នោយសារ	េួកនរែ	នជឿ	ថា	កេះ	ធាលាប់	មាន	បន្អូល	៉ ក	កាន់	េរិភេនល្ក	៉ ្ង	រួរ	នៅ	

នហើយ	នហើយ	កេង់	នឹង	េុុំ	មាន	បន្អូល	៉ ្ង	នេៀែន�ើយ	។

នោយសារ	នហែុផល	ទាុំង	ននះ	នរិង	នហែុផល	នផ្សង	

នេៀែ	នោះ	៉ នុស្ស	ភារែនករើន	នៅ	ភរូ៉រិ	បាល់ម៉ៃរាៃ	េុុំ	បាន	េរិញ	

រែ៉្ពីរ	នោះ	នេ	។ 17	បៃុតន្ត	៉ នុស្ស	៉ ួយ	រុំនួន	តែល	បាន	សរិកសា	

កេះរែ៉្ពីរ	ននះ	បាន	េេួល	អារ៉្មណ៍	េី	អនុភាេ	មន	ការ	បនកងៀន	

របស់	វា	នហើយ	បាន	លុែ	ជង្គង់	រុះ	េរូល	សរូ៉	កេះ	កបសរិន	នបើ	

កេះរែ៉្ពីរ	ននះ	េរិែ	ត៉ន	។	លរូស៊ី	ផ្ទាល់	បាន	ែឹង	ថា	កេះរែ៉្ពីរ	

៉រ៉ន	រែឺជា	បន្អូល	របស់	កេះ	នហើយ	រង់	តរកចាយជា៉ួយ	

នឹង	៉ នុស្ស	ែមេ	នេៀែ	។ 18	

បោទាប់	េី	កេះ	រែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	បាន	នបាះេុ៉្ព	រួរ	នហើយ	ភាលា៉	

យៃរូតសប	នរិង	អរូលីនវើរ	បាន	នរៀប	រុំ	នែើ៉្ី	បនង្កើែ	កេះ	វិោរ	មន	កេះ	នយស៊រូវ	ករែីស្	។	នៅបៃុោមាន	

តខ	៉ ុនបនង្កើែ	កេះ	វិោរ	នោះ	សាវក	នេកែុស	យ៉ាកុប	នរិងយៃរូោន	ជា	សាវកេី	បុរាណ	

របស់កេះ	អមាចាស់	បាន	៉ ក	ជួប	នឹង	េួក	គាែ់	នហើយ	បាន	កបរែល់	បេវជរិែភាេ	៉ រិល	

រែីសសាតែក	ែល់	េួក	គាែ់	ែរូរ	តែល	យៃរូោន	បាេីស្	បាន	សនយា	។	សរិេ្រិ	អុំណារ	បតន្ថ៉	

ននះ	បាន	ន�វើឲ្យ		យៃរូតសប	នរិង	អរូលីនវើរ	អារ	កបរែល់	អុំនណាយ	ទាន	មន	កេះ	វិញ្ញាណ	បរិសុេ្	

ែល់	ជន	ទាុំងឡាយ	ណា	តែល	េួក	គាែ់	បាន	ន�វើ	បុណ្យ	កជ៉ុជ	េឹក	ឲ្យ	។	សាវក	នេកែុស	

យ៉ាកុប	នរិង	យៃរូោន	ក៏	បាន	តែង	តាុំង	ែល់	េួក	គាែ់	ឲ្យ	ន�វើ	ជា	សាវក	របស់	កេះ	នយស៊រូវ	

ករែីស្	ផង	តែរ	។ 19

នៅ	អុំ�ញង	នេល	នោះ	ខណៈ	តែល	កុំេុង	សានាក់	នៅ	ក្នញង	ផ្ះ	របស់	វិែន៉ើរ	នោះ	យៃរូតសប	

នរិង	អរូលីនវើរ	បាន	អ�រិសាឋាន	េរូល	សរូ៉	រុំនណះ	ែឹងបតន្ថ៉	នេៀែ	អុំេី	សរិេ្រិ	អុំណារ	ននះ	។	

ជា	ការ	ន្លែើយ	ែប	៉ ក	វិញ	នោះ	សុំន�ង	របស់	កេះ	អមាចាស់	បាន	បញ្ជា	ែល់	េួក	គាែ់	ឲ្យ	

តែងតាុំងគានា	នៅវិញ	នៅ៉ក	ជា	េួក	តអលន�ើរ	មន	សាសោ	រកក	បៃុតន្ត	៉ រិន	កែរូវ	ន�វើ	ន�ើយ	

រហរូែ	ែល់	េួក	អ្នក	មាន	ជុំននឿ	ទាុំង	ឡាយ	ន�វើ	តា៉	េួក	គាែ់	ថា	ជា	ថានាក់	ែឹកោុំ	នៅ	ក្នញង	កេះ	

វិោរ	របស់	កេះ	អង្គ	សន្ងារះ	ជា៉ុន	សរិន	។	េួក	គាែ់	ក៏	កែរូវ	បាន	កបាប់	ឲ្យ	តែងតាុំង	ថានាក់	

ែឹកោុំ		កេះវិោរ	ែមេ	នេៀែ	នហើយកបរែល់	អុំនណាយ	ទាន	មន	កេះ	វិញ្ញាណ	បរិសុេ្	ែល់	ជន	

ទាុំង	ឡាយ	តែល	បាន	េេួល	បុណ្យ	កជ៉ុជ	េឹក	ផងតែរ	។ 20

នៅ	ម្ងៃេី	6	តខ	ន៉សា	ឆ្នាុំ	1830	យៃរូតសប	នរិង	អរូលីនវើរ	បាន	ជួប	គានា	នៅ	ក្នញង	ផ្ះ	

របស់	នល្ក	វិែន៉ើរ	នែើ៉្ី	ន�វើ	តា៉	កេះ	បញ្ញែ្តរិ	របស់	កេះ	អមាចាស់	នហើយ	ន�វើ	ការ	នរៀប	រុំ	កេះ	

វិោរ	បស់	កេង់	។	នែើ៉្ី	បុំនេញ	តា៉	ែក៉រូវការ	មន	របាប់	នោះ	េួក	គាែ់	បាន	នកជើសនរើស	

៉នុស្ស	កបាុំ	៉ ួយ	ោក់	ន�វើ	ជា	សមាជរិក	ែុំបរូង	មន	កេះ	វិោរ	្ ្មី	ននះ	។	មាន	បុរស	នរិង	កស្តី	

កបមាណ	ជា	តសសរិប	ោក់	នៅ	កបនកជៀែ	គានា	ក្នញង	ផ្ះ	ែរូរ	នោះ	នែើ៉្ី	ន�វើ	ជា	សាក្សី	ក្នញង	ឱកាស	

ននះ	ផងតែរ	។ 21

នែើ៉្ី	នគារេ	តា៉	នសរក្តី	តណោុំកាល	េី	៉ ុន	របស់	កេះ	អមាចាស់	យៃរូតសប	នរិង	អរូលីនវើរ	

បាន	សុុំ	ឲ្យ	អង្គ	ជុំនុុំ	ន�វើ	ការ	គាុំ	កេ	ែល់	េួក	គាែ់	ជា	ថានាក់	ែឹកោុំ	នៅ	ក្នញង	នរែរ	មន	កេះ	នហើយ	

សរូ៉	បងាហាញ	នបើ	េួក	នរែ	បាន	នជឿ	ថា	វា	ជា	នរឿង	កែឹ៉	កែរូវ	តែល	េួក	គាែ់	បនង្កើែ	កេះ	វិោរ	៉ ួយ	

ន�ើង	។	សមាជរិក	ករែប់	ររូប	នៅ	ក្នញង	កកុ៉	ជុំនុុំ	បាន	ឯកភាេ	នហើយ	យៃរូតសប	បាន	ោក់	

មែ	របស់	គាែ់	នៅ	នលើ	កបាល	របស់	អរូលីនវើរ	នហើយ	បាន	តែង	តាុំង	គាែ់	ន�វើ	ជា	តអលន�ើរ	នៅ	

ក្នញង	កេះ	វិោរ	។	រួរ	៉ កេួក	គាែ់	បាន	ផ្លាស់	ប្តអូរ	កតនលែង	គានា	នហើយ	អរូលីនវើរ	បាន	តែងតាុំង	

យៃរូតសប	។

បោទាប់	៉ ក	េួក	គាែ់	បាន	តរក	នុំបុ័ង	នរិង	កសា		

េុំពាុំង	បាយ	ជរូ	មន	េរិ�ី	សាកកា៉ៃង់	េុក	ជា	ការ	រងចាុំ		

ែល់	ែងាវាយ	�ួន	របស់	កេះនយស៊រូវ	ករែីស្	។	បោទាប់	៉ ក		

េួក	គាែ់	បាន	ោក់	មែ	នលើ	ជន	តែល	បាន	េេួល	បុណ្យ		

កជ៉ុជេឹក	បញ្ជាក់	េួក	នរែ	ថា	ជា	សមាជរិក	មន	កេះ	វិោរ	

នហើយ	ផ្តល់	ែល់	េួក	នរែ	នរូវ	អុំនណាយ	ទាន	មន	កេះ	វិញ្ញាណ	

បរិសុេ្	។ 22	កេះ	វិញ្ញាណ	របស់	កេះ	អមាចាស់	បាន	ចាក់	

នកសារ	៉ ក	នលើ	ជន	ទាុំង	ឡាយ	តែល	នៅ	ក្នញង	ការ	កបជុុំ	នោះ	

នហើយ	ជន	ខលែះ	តែល	នៅ	ក្នញង	អង្គ	ជុំនុុំ	បាន	ចាប់	នផ្តើ៉	ន�វើ	ការ	

េយាករ	។	អ្នក	ែមេ	នេៀែ	បាន	សរនសើរ	ែល់	កេះ	អមាចាស់	

នហើយ	៉ នុស្ស	ទាុំងអស់	បាន	រីករាយ	ជា	៉ ួយ	គានា	។

យៃរូតសប	ក៏	បាន	េេួល	វិវរណៈ	ែុំបរូង	ត្លែង	នៅ	កាន់	សមាជរិក	ទាុំង	អស់	មន	កេះ	វិោរ	

្្មី	ផងតែរ	។	«	ន៉ើល	រុះ	នឹង	មាន	បញ្ី	៉ ួយ	កែ់	េុក	នៅ	ក្នញង	រុំនណា៉	អ្នក	រាល់	គានា	»	កេះ	

អមាចាស់	បាន	បញ្ជា	នោយ	រំឭក	រាកស្ត	របស់	កេង់	ឲ្យ	េួក	នរែ	សរនសរកបវែ្តរិ	ែ៏	េរិសរិែ្ឋ	របស់	េួក	

នរែ	នែើ៉្ី	ត្រកសា	កុំណែ់	នហែុ	មន	សក៉្មភាេ	របស់	េួក	នរែ	នហើយ	ន�វើ	ជា	សាក្សី	ែល់	ែួោេី	

របស់	យៃរូតសប	ក្នញង	ោ៉	ជា	េយាការី	អ្នក	ន៉ើល	្ ុែ	នរិង	ជា	អ្នក	េេួល	វិវរណៈ	។

កេះ	អមាចាស់	បាន	កបកាស	ថា	«	អ្នក	នោះ	នហើយ	តែល	នយើង	បាន	បុំភលែឺ	ឲ្យ	កនក៉ើក	រែែរិ	មន	

ស៊ីយៃរូន	នោយ	អុំណារ	ែ៏	�ុំ	នែើ៉្ី	នសរក្ី	ល្	។	ពាក្យ	ស៉្ី	របស់	នល្ក	នោះ	នហើយ	តែល	

អ្នក	នឹង	បាន	េេួល	ោក់	ែរូរ	ជា	បាន	៉ ក	េី	កេះ	ឱស្ឋ	របស់	នយើង	ផ្ទាល់	នោយ	នសរក្ី	

អែ់�ន់	នរិង	នសរក្ី	ជុំននឿ	ករែប់	យ៉ាង	។	ែ្រិែ	នោយសារ	ការន�វើការណ៍	ទាុំងននះ	នេើប	ទាវារ	

សាថាននរក	នឹង	េុុំ	តែល	ឈ្នះ	អ្នក	ន�ើយ	»	។ 23

នកកាយ	៉ ក	យៃរូតសប	បាន	ឈរ	នៅ	តក្រ	ស្ឹង	នហើយ	បាន	ន�វើ	ជា	សាក្សី	ែល់	េរិ�ី	

បុណ្យ	កជ៉ុជ	េឹក	របស់	មាតាយ	នរិង	ឪេុក	របស់	នល្ក	ររូល	ក្នញង	កេះ	វិោរ	។	បោទាប់	េី	ការ	

រុំណាយ	នេល	នលើ	ផលែអូវ	ខុសៗ	គានា	តសវង	រក	នសរក្តី	េរិែ	អស់	ជា	នករើន	ឆ្នាុំ	នៅ	េីបុំផុែ	េួក	

គាែ់	បាន	រួប	រួ៉	គានា	នៅក្នញង	នសរក្តី	ជុំននឿ	។	នៅ	នេល	ឪេុក	គាែ់	បាន	នកកាក	នរញ	េី	េឹក	

នៅថ្ងៃទី៦ដខនម្ឆ្នាំ១៨៣០

យ៉រូដសបនិងអរូលីនវើរបានជួបគ្នានៅក្នុ

ងផ្ោះរបស់តគួ្រវិ្នមើរនដើម្ីន្វើតា

មបទបញ្ញ្្ិរបស់តេោះអមាចាស់នេើ

យនរៀបចំ្ សនាចតករបស់តទង់។
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៉ក	យៃរូតសប	បាន	ចាប់	មែ	គាែ់	នហើយ	បាន	ជួយ	គាែ់	ឲ្យ	ន�ើង	៉ ក	នលើ	កចាុំង	រួរ	បាន	ឱប	

ឪេុក	របស់	គាែ់	។

យៃរូតសប	បាន	យុំ	ឱន	៉ ុខ	គាែ់	នៅ	នលើ	កេរូងឪេុក	រួរ	ថា	«	កេះនល្ក	នអើយ	ខ្ញុំ	បាន	

រស់នៅ	ន៉ើលន�ើញ	ឪេុក	របស់ខ្ញុំ	បាន	េេួលបុណ្យកជ៉ុជេឹក	ររូល	ក្នញង	សាសោ	រកក	

េរិែ	មនកេះនយស៊រូវ	ករែីស្	!	» 24

ោ	ល្ងារ	នោះ	យៃរូតសប	បាន	ររូល	នៅ	ក្នញង	មកេ	នៅ	ជរិែៗ	នោះ	នោយ	ែួង	ររិែ្ត	រំនភើប	

ញប់	ញ័រ	។	គាែ់	រង់	នៅ	មានាក់	ឯង	នៅ	ឆ្ងាយ	េី	៉ រិែ្ត	ភក្តរិ	នរិង	ករែួសារ	។	អស់	រយៈ	នេល	

ែប់	ឆ្នាុំ	នហើយ	ចាប់	តាុំង	េី	ការ	នរិ៉រិែ្ត	ែុំបរូង	របស់	គាែ់	គាែ់	បាន	ន�ើញ	សាថាន	សួរែ៌	នបើក	

ន�ើង	បាន	េេួល	អារ៉្មណ៍	េី	កេះ	វិញ្ញាណ	មន	កេះ	នហើយ	បាន	េេួល	ការ	បនកងៀន	េី	េួក	

នេវតា	។	គាែ់	ក៏	មាន	បាប	នហើយ	បាន	បាែ់	បង់	អុំនណាយ	ទាន	របស់	គាែ់	មាន	តែ	ការ	

តកប	ររិែ្ត	បៃុនណាណាះ	នេើប	គាែ់	េេួល	បាន	នសរក្តី	ន៉តាតា	ករុណា	របស់	កេះ	នរិង	បាន	បក	តកប	

កេះ	រែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	នោយ	កេះ	នរសាតា	នរិង	កេះ	រែុណ	របស់	កេង់	។

ឥ�អូវ	ននះ	កេះ	នយស៊រូវ	ករែីស្	បាន	សាតារ	កេះ	វិោរ	របស់	កេង់	ន�ើង	វិញ	នហើយ	បាន	

កបរែល់	ឲ្យ	យៃរូតសប	នរូវ	បេវជរិែភាេ	ែរូរ	គានា	តែល	េួក	សាវក	បាន	កាន់	កាល	េី	ស៉័យ	

បុរាណ	កាល	តែល	េួក	នល្ក	បាន	ផ្សេវ	ផសាយ	ែុំណឹងល្	ែល់	េរិភេ	នល្ក	។ 25	

សុភ៉ង្គល	តែល	គាែ់	េេួល	បាន	រែឺ	វា	នលើសលប់	រហរូែ	ែល់	នល្ក	៉ រិន	អារ	ល្ក់	េុក	

បាន	នហើយ	នៅ	នេល	យៃរូតសប	មណែ៍	នរិង	អរូលីនវើរ	រក	គាែ់	ន�ើញនៅ	យប់	នោះ	រែឺ	គាែ់	

កុំេុង	យុំ	។	

នសរក្តី	រីករាយ	របស់	គាែ់	�ុំន�ង	ខាលាុំង	ណាស់	។	ករិរ្ចការ	បាន	ចាប់	នផ្តើ៉	

	នហើយ	។ 26	◼

History Library; Lucy Mack Smith, History	ឆ្នាុំ	1844–45	នសៀវនៅ	9	[េុំេ័រ	

8];	Joseph Smith to Oliver Cowdery	ម្ងៃេី	22	តខ		ែុល្	ឆ្នាុំ	1829នៅក្នញង	JSP, 
D1:94–97	។

	 8.	 John H. Gilbert, Memorandum	ម្ងៃេី	8	តខ	កញ្ញា	ឆ្នាុំ	1829,	្ែ	រ៉លែង	បណាណាល័យ	

មន		កបវែ្តរិ	សាកស្ត	សាសោ	រកក;	Lucy Mack Smith, History	ឆ្នាុំ	1844–45	នសៀវនៅ	9	

[េុំេ័រ	2];	«Printer’s Manuscript of the Book of Mormon»	នៅក្នញង	JSP, R3	
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1815	ជា៉ួយ	នឹង	បន្ញះ	ភ្នុំនភលែើង	នៅ	ក្នញង	កបនេស	ឥណ្ឌូននស៊ី	តែល	បាន	បណាតាល	ឲ្យ	មាន	ការសាលាប់	ជុំងឺ	នរិង	ផល	បៃះពាល់	ជា	

មោយដអលម�ើរ

�វបីន្ិនអិល�ុក

្រ្នុង្រូរ៉ុមនន្ ួ្រសាវ្រ

ដប់្ីរនា្រ់ ហតើស្រះអម្ចាស់
សទង់ម្នហសចក្រី

ហេត្តាករុណាយ៉ាងណា
ភាគ្ ្ីជានតចើនស្ីេីតបវ្្ិ្ សនាចតកនឹងជួយនយើងឲ្យរកសោនសចក្ីសញ្ញារបស់នយើង

តាមរយៈរោរេតងីករោរចងចាំរបស់នយើងអំេីអវីដដលតេោះអង្គសន្ងាគាោះបានន្វើសតមាប់េួកនយើង។





៣6 លីអា�ូណា

នរូវ	នសរី	មន	ជុំេរូក	៉ ក	េី	នសៀវនៅ	េួកបរិសុទ្ធ	បៃុតន្ត	ែុំនណើរ	នរឿង	បន្ត	មាននៅនរែហេុំេ័រ	

saints .lds .org	នៅក្នញង	ក៉្មវិ�ី	Gospel Library	នរិង	នៅក្នញង	ការនបាះេុ៉្ព	

(	បញ្ជា	េរិញ	តា៉រយៈ	នរែហេុំេ័រ	store .lds .org	)	។	ខ្ញុំ	សរូ៉	អនញ្ើញ	អ្នក	ឲ្យ	បន្ត	

អាន	វា	នៅក្នញង	បណាតាញ	ទាុំង	ននះ	។

លំនំានិរដផនការរបស់ពពរះ

នសៀវនៅ	េួកបរិសុទ្ធ	បន្ត	លុំោុំ	របស់	កេះ	តែល	េួកេយាការី	នកបើកបាស់	

នេលអែីែកាល	តែល	ជា	តផ្នក	មន	ការងារ	បនក៉ើ	របស់	េួកនល្ក		នែើ៉្ី	ជួយ	នយើង	នរៀន	

អុំេី	រនបៀប	តែល	នយើង	ជា	នរណា	នរិង	ន�ើញ	នគាលបុំណង	របស់	កេះ	នៅក្នញង	ជីវិែ	របស់	

នយើង	។	នៅក្នញង	កេះរែ៉្ពីរ	េួកេយាការី	ជានករើន	ចាប់នផ្តើ៉	ការបនកងៀន	របស់	េួកនល្ក	

តាមរយៈពយាការីរបស់សទង់សពរះបានរំឭក

នសចក្តីសញ្ញាថ្កុំឲ្យកម្ចាត់អំនពើអាសកក់ទុក្ខសពួយ

ការរងទុក្ខនិងភបកនចញពីគ្នានៅនពលមរណៈ

ន�ើយប៉ុភន្តសនយាសបោនការពយាបាលតាមរយៈ

ដងាវាយធួនរបស់សពរះអង្សន្ងាររះនិងអរះអាងដល់

នយើងថ្ទំនាក់ទំនងអាចបន្តម្នរហូតដល់អស់

កល្បជានិច្ច។

សកល	។	រុំណុរ	ចាប់នផ្តើ៉ននះ	កែរូវបាន	នកជើសនរើស	

នៅក្នញង	េនលែឺ	មន	អវី	តែល	កេះអមាចាស់បាន	នបើក	សត៉្តង	

អុំេី	រនបៀប	តែល	កេង់	បាន	សាតារ	នសរក្តីសញ្ញា		តែល	

រងភាជាប់េួកនយើង	នៅ	នឹង	កេះអង្គសន្ងារះ	នហើយ	ន�វើ	

ឲ្យ	នយើង	យក	ឈ្នះ	នលើ	បញ្ហា	ទាុំងអស់	ក្នញង	ជីវិែ	។

«	នយើង	ជា	កេះអមាចាស់	នោយ	កជាប	នរូវ	នកគាះ	

តែល	នឹង	មាន	៉ ក	នលើ	បណាតា	ជន	ទាុំងឡាយ	នៅ	

នលើ	តផនែី	នោះ	បាន	នៅ	យៃរូតសប	ស៊្មី�	ជុញ្ញ័រ	ជា	

អ្នក	បនក៉ើ	របស់	នយើង	នហើយ	បាន	នរិយយ	៉ ក	កាន់	

នល្ក	េីនលើ	សាថាន	សួរែ៌	នហើយ	បាន	កបទាន	កេះបញ្ញែ្តរិ	

ទាុំងឡា	យ	ែល់	នល្ក	.	.	.

នែើ៉្ី	ឲ្យ	នសរក្តីសញ្ញា	ែ៏	អស់កល្	អស់	

កាល	ជានរិរ្ច	របស់	នយើង	អារ	បាន	តាុំង	ន�ើង	»	

(	រែ.	នរិង	ស.	1:17,	22	)	។

នរញ	៉ ក	េី	ការនបើក	ឆ្ក	មន	របាប់	នរញ	ផសាយ	

ននះ	រហរូែ	ែល់	ការនបាះេុ៉្ព	តរក	ផសាយ	របស់	វា	េរូទាុំង	

េរិភេនល្ក	នោះ	នសៀវនៅ	េួកបរិសុទ្ធ	ផ្តល់	សញ្ញា	

បងាហាញ	ែល់	បុកតាបុកែី	របស់	កេះ	ករែប់	េីកតនលែងថា	

វា	ជា	ែុំនណើរនរឿង	មន	នសរក្តីសញ្ញា	របស់	េួកនរែ	ជា៉ួយ	កេះ	តែល	កតាស់	ែឹង	អុំេី	

នសរក្តីលុំបាក	របស់	េួកនរែ	។	តា៉រយៈ	េយាការី	របស់	កេង់	កេះ	បាន	រំឭក	នសរក្តីសញ្ញា	

ថា	កុុំ	ឲ្យ	កមាចាែ់	អុំនេើ	អាកកក់	េុក្ខកេួយ	ការរង	េុក្ខ	នរិង	តបកនរញ	េី	គានានៅ	នេល	៉ រណៈ	

ន�ើយ	បៃុតន្ត	សនយា	កបទាន	ការេយាបាល	តា៉រយៈ	ែងាវាយ�ួន	របស់	កេះអង្គសន្ងារះ	

តញកនរញ	ជា	បរិសុេ្	នរិងផ្តល់	ែល់	ជីវិែ	របស់	នយើងនរូវ	អែ្ថន័យ	ែ៏	៉ ហសាចារ្យ	នរិង	

អះអាង	ែល់	នយើង	ថា	េុំោក់េុំនង	តែល	នយើង	រីករាយ	នៅនលើ	តផនែី	ននះ	អារ	បន្ត	មាន	

រហរូែ	ែល់	អស់	កល្	ជានរិរ្ច	«	រួបរួ៉	នោយ	សរិរី	ល្	ែ៏	នៅ	អស់	កល្	ជានរិរ្ច	»	(	សរូ៉ន៉ើល	

រែ.	នរិង	ស.	130:2	)	។

ជុំេរូក	ទាុំង	កបាុំ	បី	ែុំបរូង	មន	បទោឋានថននសចក្ីេិ្	កែរូវបាន	នបាះេុ៉្ព	ផសាយ	នៅក្នញង	

របាប់	នរញ	ផសាយ	មន	េស្សោវែ្តី	ននះ	នេញ	៉ ួយ	ឆ្នាុំ	។	របាប់	នរញ	ផសាយ	តខ	ននះ	រួ៉	មាន	



 ខែតុលាឆ្នាំ2០១៨ ៣៧

តា៉រយៈ	ការែុំណាល	នរឿង	ោោ	អុំេី	នសរក្តីន៉តាតា	ករុណា	របស់	កេះ	រុំនពាះ	ជីែរូនជីតា	

របស់	េួកនរែ	។ 1	៉រ៉រូមណ	បាន	ោស់នែឿន	អ្នក	អាន	កេះរែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	ឲ្យ	«	នឹក	ន�ើញ	ថា	

នែើ	កេះ	អមាចាស់	កេង់	មាន	នសរក្ី	ន៉តាតាករុណា	យ៉ាង	ណា	»	នេញ	៉ ួយ	កបវែ្តរិសាកស្ត	

«	នហើយ	សរូ៉	រំេឹងរែរិែ	នៅ	ក្នញង	ររិែ្ត	អ្នក	រុះ	»		(	៉រ៉រូមណ	10:3	)	។	ការសញ្ឹង	រែរិែ	អុំេី	

នសរក្តីល្	របស់	កេះ	នរៀបរុំ	នយើង	ឲ្យ	េេួល	េីបោទាល់	អុំេី	កេះវិញ្ញាណ	តែល	បនកងៀន	

នយើង	«	អុំេី	នរឿង	ទាុំង	ឡាយ	តា៉	តែល	មាន	នៅ	នេល	ននះ	នហើយ	អុំេី	នរឿង	ទាុំង	ឡាយ	

តា៉	តែល	នឹង	មាន	នៅ	នេល	ខាង	៉ ុខ	»	(	យ៉ាកុប	4:13	សរូ៉ន៉ើល	ផងតែរ	៉រ៉រូមណ	

10:4–5	)	។

ការែឹង	ថា	កេះមាតាបរិតាសួរែ៌	របស់	នយើង	បាន	ោក់	តផនការ	សកមាប់	សុភ៉ង្គល	

នរិង	ភាេែន៉្កើង	ន�ើង	ែ៏	សុំខាន់	បុំផុែ	របស់	នយើង	ផ្តល់	ឲ្យ	នយើង	នរូវ	េស្សនវិស័យ		ផ្តល់	

អែ្តសញ្ញាណ	ែល់	នយើង	ក្នញង	ោ៉	ជា	បុកតាបុកែី	ជាេីកសឡាញ់	មន	កេះ	មាតាបរិតាសួរែ៌	

នហើយ	បនង្កើន	េុំនុកររិែ្ត	របស់	នយើង	នលើ	កេះអមាចាស់	នទាះបី	ជា	នៅ	កគា	មន	េុក្ខ	

នវេោ	ក្តី	។	ការរងចាុំ	អុំេី	នសរក្តីល្	មន	កេះអមាចាស់	ក៏	អារ	ជួយ	ការពារ	នយើង	

កបឆ្ុំង	ភាេន្្មើងម្្ម	នរិង	នកគាះថានាក់	មន	ភាេរក៉ុងរនក៉ើន	។	៉រ៉ន	បាន	

សរនសរ	អុំេី	កគា	៉ ួយ	នៅនេល	េួកសាសន៍	នីមហវ	«	ចាប់	នផ្ើ៉	ែុះោល	មាន	

កេេ្យ	នករើន	ជា	អែរិបរមា	»	។	បៃុតន្ត	េុុំ	ែរូរជា	កគា	នផ្សងនេៀែ	នៅក្នញង	កេះរែ៉្ពីរ	

៉រ៉ន	ន�ើយ	នៅនេល	កបជាជន	បាន	អនុញ្ញាែ	ឲ្យ	ភាេន្្មើងម្្ម	នរិង	កេេ្យ	

ស៉្ែ្តរិ	ោុំ	ឲ្យ	េួកនរែ	ធាលាក់	រុះ	នោះ	េួកនរែ	បាន	នែើរ	តា៉	ផលែអូវ	៉ ួយ	នផ្សង	នេៀែ	ោ	

នលើក	ននះ	៖	«	បៃុតន្ត	នទាះ	ជា	នរែ	មាន	កេេ្យ	ែ៏	ស្តញក	ស្៉្ភ	ឬ	មាន	កមាលាុំង	ឬ	មាន	

ការ	រនក៉ើន	ក្ី	រែង់តែ	េួក	នរែ	េុុំ	នលើក	ខលែលួន	ន�ើង	ក្នញង	ការ	ន្្មើងម្្ម	មន	តភ្នក	របស់	នរែ	

នេ	នហើយ	េួក	នរែ	ក៏	៉ រិន	កក៉	នឹក	ន�ើញ	ែល់	កេះ	អមាចាស់	ជា	កេះ	របស់	េួក	នរែ	

តែរ	បៃុតន្ត	េួក	នរែ	បាន	បោទាប	ខលែលួន	ជា	ខាលាុំង	នៅ	រុំនពាះ	កេង់	»	។	េួកនរែ	បាន	រកសា	

នសរក្តីសញ្ញា	របស់	ខលែលួន	នហើយ	បន្ត	នៅ	សុររិែ	នោយសារ	«	េួក	នរែ	បាន	នឹក	

ន�ើញ	ែល់	ករិរ្ចការ	ែ៏	អសាចារ្យ	ទាុំង	ឡាយ	តែល	កេះ	អមាចាស់	កេង់	បាន	ន�វើ	នែើ៉្ី	

េួក	នរែ		»	(	សរូ៉ន៉ើល	អាលមា៉ា	62:48–50	)	។

នសៀវនៅ	េួកបរិសុទ្ធ	បនកងៀន	ន៉នរៀន	ែរូរ	គានា	ននះ	នរិង	អវីៗ	ជានករើន	នេៀែ	។	

នសៀវនៅ	ននះ	នឹង	ជួយ	អ្នក	ឲ្យ	ន�ើញ	ជុំនួយ	របស់	កេះអមាចាស់	នៅក្នញង	ជីវិែ	របស់	

អ្នក	នៅនេល	អ្នក	ែក	បេេរិនសា�ន៍	នោយ	កបនយល	អុំេី	ការសាកល្ង	មន	

នសរក្តីជុំននឿ	ការឈឺចាប់	នរិង	អុំណរ	វិវរណៈ	នរិង	ែុំនណាះកសាយ	មន	៉ នុស្ស	

តែល	៉ រិនល្	ឥែនខាចាះ	តែល	កសឡាញ់	កេះអមាចាស់	នរិង	េេួល	អារ៉្មណ៍	មន	

នសរក្តីកសឡាញ់	របស់	កេង់	។

នៅនេល	អ្នក	អាន	អ្នក	នឹង	រកន�ើញ	ការយល់ែឹង	នរិង	អែ្ថន័យ	្ ្មីៗ	

នទាះបី	នៅក្នញង	នរឿង	តែល	អ្នក	ធាលាប់	ឮ	េី៉ុន	ក្តី	។	គាមាន	្ ុែឆ្ក	ណា	នៅក្នញង	

កបវែ្តរិ	សាកស្ត	សាសោរកក	តែល	នរែសារល់	កបនសើរ	ជាង	ការនរិ៉រិែ្ត	ែុំបរូង	របស់	

យៃរូតសប	ស៊្មី�	ន�ើយ	បៃុតន្ត	នសៀវនៅ	េួកបរិសុទ្ធ	ជួយ	នយើង	ឲ្យ	យល់	កាន់តែ	

របាស់	អុំេី	រនបៀប	តែល	យៃរូតសប	េុះពារ	នោះកសាយ	នរូវ	អវី	តែលនល្ក	មាន	

នៅក្នញង	ររិែ្ត	នល្ក	ជា៉ួយ	អវី	តែល	នល្ក	បាន	រែរិែ	នៅក្នញង	រែុំនរិែ	នល្ក	។

បុំណង	កបាថានា	ែ៏	នសាមាះកែង់	របស់	យៃរូតសប	នែើ៉្ី	េេួល	ការអភ័យនទាស	េី	

កេះអង្គសន្ងារះ	េុុំ	បាន	បុំនេញ	ន�ើយ	នោយសារ	នល្ក	បាន	សនង្កែ	ន�ើញ	ថា	គាមាន	

កេះវិោរ	ណា	៉ ួយ	បនកងៀន	«	ែុំណឹងល្	មន	កេះ	នយស៊រូវ	ករែីស្	ែរូរ	មាន	កែ់កតា	នៅក្នញង	

កេះរែ៉្ពីរ	សញ្ញា	្ ្មី	ន�ើយ	»	។ 2	នៅក្នញង	ររិែ្ត	របស់	នល្ក	យៃរូតសប	បាន	េរិចារណា	ថា	នែើ	

កេះវិោរ	ណា	៉ ួយ	កែឹ៉កែរូវ	ឬ	កេះវិោរ	ទាុំង	នោះ	សុេ្	តែ	ខុស	ទាុំង	អស់	។	ក្នញង	ររិែ្ត	

របស់	នល្ក		នល្ក	បាន	សង្ឹ៉	យ៉ាង	ខាលាុំង	ថា	េរិែជា	មាន	កេះវិោរ	ណា	៉ ួយ	េរិែ	នែើ៉្ី	

គាែ់	អារ	រកន�ើញ	ភាេសុខសាន្ត	តែល	គាែ់	តសវងរក	។	ជា៉ួយ	នឹង	រែុំនរិែ	នរិង	ែួងររិែ្ត	

តែល	កែរូវ	គានា	នោះ	យៃរូតសប	បាន	ែឹង	ថា	នល្ក	អារ	េរូល	សួរ	កេះ	។	នល្ក	បាន	នៅ	មកេ	

នែើ៉្ី	អ�រិសាឋាន	។	នៅ	េីនោះ	នល្ក	បាន	ន�ើញ	កេះវរបរិតា	នរិង	កេះរាជបុកតា	តែល	បាន	

អភ័យនទាស	ឲ្យ	នល្ក	នហើយ	បាន	នោះកសាយ	នេវ	នកគាះ	របស់	នល្ក	ក្នញង	រនបៀប	៉ ួយ	

តែល	នល្ក	េុុំ	ធាលាប់	កសម៉	ែល់	។ 3



៣៨ លីអា�ូណា

នសៀេនៅពួកបរិសុទ្ធបងាហាញថ្ការដឹងអំពីទំនាក់ទំនងនន

សពរះអម្ចាស់ផ្តល់ទស្សនេិស័យអស់កល្បជានិច្ចដល់នយើងជួយ

នយើងឲ្យន�ើញនូេអ្វីៗតាមភដលម្ននៅនពលននរះនិងម្ននៅ

នពលខ្ងមុខនហើយជួយពួកនគឲ្យអនុេត្តនសចក្តីជំននឿថ្

សពរះអម្ចាស់នឹងទតន�ើញនយើងតាមរយៈសគ្លំបាកនានា។

យៃរូតសប	កកុ៉ករែួសារ	របស់	នល្ក	នរិង	៉ នុស្ស	ជានករើន	នផ្សង	

នេៀែ	តែល	េេួល	យក	នសរក្តីសញ្ញា	តែល	សាតារ	ន�ើង	វិញ	របស់	

កេះអមាចាស់	រង់	េេួល	នសរក្តីកសឡាញ់	របស់	កេះ	សកមាប់	

េួកនរែ	នរៀន	អុំេី	រនបៀប	តែល	េួកនរែ	អារ	ខរិែកាន់តែ	ជរិែ	កេង់	

នរិង	េយាបាល	េុំោក់េុំនង	ជា៉ួយ	៉ នុស្ស	ជាេីកសឡាញ់	។	

នសៀវនៅ	េួកបរិសុទ្ធ	កបាប់	អុំេី	នរឿង	របស់	េួកនរែ	។

ការទុកចិត្មលើពពរះអរាចាស់អំឡចុរពគាសាកល្បរ

ភារែ	េី	1	មន	នសៀវនៅ	េួកបរិសុទ្ធ	រួ៉មាន	នរឿង	ែ៏	រំជួល	ររិែ្ត	

អុំេី	អាមា៉ានោ	បានណស	ស្ម៊ី�	នរិង	ករែួសារ	របស់គាែ់	តែល	

នគារេ	តា៉	បេបញ្ញែ្តរិ	របស់	កេះអមាចាស់	នហើយ	បាន	ន�វើ	តា៉	

កេះេ័យ	របស់	កេង់	។	 4	សាវា៉ី	របស់	អាមា៉ានោ	នរិង	ករូន	កបុស	មានាក់	

របស់	គាែ់	កែរូវបាន	នរែ	សមាលាប់	យ៉ាង	នឃ្រនៅ	ជា៉ួយ	នឹង	េួក	

បរិសុេ្	ម្ងៃ	រុងនកកាយ	15	ោក់	ែមេ	នេៀែ	តែល	បាន	នបាះជុំរំ	នៅ	

ក្នញង	ការតាុំងេីលុំនៅ	ែរូរ	៉ ួយ	នៅ	ស្សអូល	ករែរិរែ	ក្នញង	រែ្ឋ	៉ រិសសួរី	។	

កេះអមាចាស់	គាុំកេ	អាមា៉ានោ	តា៉រយៈបេេរិនសា�ន៍	ែ៏	អាកកក់	

នោះ	បាន	ន្លែើយ	ែប	ការអ�រិសាឋាន	របស់	គាែ់	បាន	កបទាន	

ភាេកាលាោន	នរិង	ន�វើ	ឲ្យ	គាែ់	អារ	េយាបាល	ករូន	កបុស	តែល	មាន	

របួស	ែ៏	�ងៃន់�ងៃរ	របស់	គាែ់	។ 5

នសៀវនៅ	េួកបរិសុទ្ធ	បងាហាញ	អុំេី	រនបៀប	តែល	អាមា៉ានោ	

បាន	នរៀន	េុកររិែ្ត	នលើ	កេះអមាចាស់	តា៉រយៈ	នសរក្តីនវេោ	ែ៏	ខាលាុំង	

កាលា	។	នសៀវនៅ	ននះ	ក៏	កបាប់	នរូវ	អវី	តែល	យៃរូតសប	ស្ម៊ី�	បាន	នរៀន	អុំេី	នសរក្តីល្	មន	កេះ		

នទាះបី	នៅក្នញង	កគាមន	ការរងេុក្ខ	ក្តី	។	នសៀវនៅ	ននះ	បងាហាញ	ថា	ការែឹង	អុំេី	េុំោក់េុំនង	

មន	កេះអមាចាស់	ផ្តល់	េស្សនវិស័យអស់កល្ជានរិរ្ច	ែល់នយើង	ជួយ	នយើង	ឲ្យ	ន�ើញ	នរូវ	

អវីៗតា៉	តែល	មាន	នៅ	នេល	ននះ	នរិង	មាន	នៅ	នេល	ខាង	៉ ុខ	នហើយ	ជួយ	េួកនរែ	ឲ្យ	អនុវែ្ត	

នសរក្តីជុំននឿ	ថា	កេះអមាចាស់	នឹង	េែ	ន�ើញ	នយើង	តា៉រយៈ	កគា	លុំបាក	ោោ	។

នៅនេល	េយាការី	យៃរូតសប	បាន	នរៀន	អុំេី	អវី	តែល	បាន	នកើែន�ើង	រុំនពាះ	ករែួសារ	របស់	

អាមា៉ានោ	នរិង	អ្នកែមេ	នេៀែ	នៅ	ស្សអូល	ករែរិរែ	នោះ	នល្ក	បាន	េេួល	អារ៉្មណ៍	

ថា	នល្ក	រែួរ	ររូល	រែុក	ឬ	កែរូវ	នរែ	សមាលាប់	ជាជាង	េុក	ឲ្យ	េួកបរិសុេ្	កែរូវបាន	នរែ	កបល័យ	

នចាល	។	នៅ	ម្ងៃ	បោទាប់	នល្ក	បាន	េយាយ៉	ជតជក	ែវាៃ	នរូវ	ែុំនណាះកសាយ	ែ៏	សន្តរិភាេ	

៉ួយ	ជា៉ួយ	ទាោន	រែ្ឋ	៉ រិសសួរី	តែល	កបុងនកបៀប	វាយ	កបោរ	េីលុំនៅ	សុំខាន់	របស់	

េួកបរិសុេ្	នៅ	ោវា	នវស	។	ផ្ញយ	នៅវិញ	យៃរូតសប	កែរូវបាន	ចាប់	ខលែលួន	នហើយ	ចាែ់េុក	

ែរូរជា	អ្នក	មាន	នទាស	។

ជរិែ	កបាុំ	តខ	នកកាយ	៉ ក	យៃរូតសប	បាន	បន្ត	នៅក្នញង	ការ�ុុំឃ្ុំង	បងាខាុំង	នៅក្នញង	ភាេ	

កែជាក់	រ៉ួល	កកនេើ	ក្នញង	រែុក	នៅ	ជាន់	នកកា៉	ក្នញង	រែុក	លីនប៊ី�ី	រែ្ឋ	៉ រិសសួរី	។	នល្ក	

បាន	្ ងៃល់	ថា	នែើ	កេះល្ក់	កេះកាយ	នៅ	ឯណា	នហើយ	នែើ	នល្ក	អារ	កទាុំ	នឹង	សាតាប់	

ការតកសកយុំ	របស់	េួកកស្តី	ន៉មា៉ាយ	នរិង	នក្មង	កុំកពា	បាន	យរូរ	បៃុោមាន	នេៀែ	។	នល្ក	

បាន	អ�រិសាឋាន	ថា	«	ឱ	កេះ	អមាចាស់	នអើយ	នែើ	េួក	នរែ	កែរូវ	រង	េុក្ខ	រុំនពាះ	កុំហុស	នរិង	ការ	

សង្កែ់សង្ករិន	ែ៏	ខុសរបាប់	ទាុំង	ននះ	ែល់	ណា	នៅ	៉ ុន	កេះ	ហឫេ័យ	របស់	កេង់	នឹង	បាន	
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េន់	នៅ	រក	េួក	នរែ	នហើយ	៉ ុន	កេះ	អង្គ	មាន	ររិែ្ត	ក្លួល	នោយ	នសរក្ី	ន៉តាតាករុណា	ែល់	េួក	

នរែ	?	»	(	រែ.	នរិង	ស.	121:3	)	។

នសៀវនៅ	េួកបរិសុទ្ធ	បនកងៀន	េួកនយើង	ថា	នសរក្តីនវេោ	េុុំ	ត៉ន	ជា	ភស្តញតាង	មន	

ការ៉រិន	នេញ	កេះេ័យ	របស់	កេះ	ឬ	ការែក	យក	េរជ័យ	របស់	កេង់	ន�ើយ	។	ការផ្ញយ	រែឺជា	

តផ្នក	៉ ួយ	មន	តផនការ	របស់	កេះ	នែើ៉្ីបន្សញេ្	នយើង	នរិង	នរៀបរុំ	នយើង	សកមាប់	នជារែ	វាសោ	

នសន�សាទាល	ែ៏	អស់	កល្	៉ ួយ	(	សរូ៉ន៉ើល	នីមហវ	េី	2	2:11	)	។	យៃរូតសប	បាន	

នរៀន	ថា	ការរងេុក្ខ	ែ៏	គាមាន	តែន	កុំណែ់	របស់	កេះអង្គសន្ងារះ	ន�វើ	ឲ្យ	កេង់	ជួយ	េួកនយើង	

នៅនេល	េួកនយើង	រងេុក្ខ	នហើយ	េីបុំផុែ	នលើក	ែន៉្កើង	នយើង	(	សរូ៉ន៉ើល	អាលមា៉ា	

7:11–13	)	។	ក្នញង	ការន្លែើយ	ែប	រុំនពាះ	ការតកសក	យុំអុំពាវោវ	ែ៏	ឈឺ	ចាប់	របស់	

យៃរូតសប	នោះ	កេះអមាចាស់	បាន	នរៀបរាប់	នរូវ	ឧបសរែ្គ	ទាុំងអស់	េី៉ុន	បញ្ចប់	៖

«	បុកែ	នយើង	នអើយ	ររូរ	អ្នក	ែឹង	ថា	ករែប់	ការណ៍	ទាុំងននះ	នឹង	ផ្ល់	ការ	េរិនសា�ន៍		

ែល់	អ្នក	នហើយ	នឹង	នៅ	ជា	ការ	ល្	ែល់	អ្នក	នៅ	វិញ	។

ករូន	៉ នុស្ស	បាន	រុះ	ទាប	ជាង	ការណ៍	ទាុំងនោះ	នៅ	នេៀែ	។	នែើ	អ្នក	�ុំ	ជាង	កេង់		

ឬ	អី	?	»	(	រែ.	នរិង	ស.	122:7–8	)	។

ការែក	បេេរិនសា�ន៍	នរូវ	នរឿងទាំងននោះ	នោយ	ខលែលួន	នយើង	អារ	ផ្តល់	ែល់	នយើងនរូវ	

នសរក្តីអាណរិែអាសរូរ	ែរូរ	ជា	កេះករែីស្	ែល់	អស់	អ្នក	តែល	រងេុក្ខ	។	យៃរូតសប	បាន	ែឹង	

អុំ�ញងនេល	នៅក្នញង	រែុក	ថា	«	ររិែ្ត	របស់	ខ្ញុំ	នឹង	កាន់តែ	េន់ភលែន់	ជាង	េី៉ុន	ជានរិរ្ច	បោទាប់	េី	

នរឿង	នោះ	៉ ក	»	។	នល្ក	កបាថានា	ថា	នល្ក	អារ	នៅ	ជា៉ួយ	េួកបរិសុេ្	នែើ៉្ី	លួងនល្៉	

នរិង	លួង	ររិែ្ត	របស់	េួកនរែ	។	នល្កបាន	េន្យល់	ថា	«	ខ្ញុំ	េុុំ	អារ	មាន	អារ៉្មណ៍	ែរូរ	ខ្ញុំ	មាន	

ោ	កគា	ននះ	នេ	កបសរិននបើ	ខ្ញុំ	េុុំ	រងេុក្ខ	នរូវ	កុំហុស	តែល	ខ្ញុំ	បាន	អែ់កទាុំ	»	។ 6

នហែុ	ផល៉ួយ	តែល	រែណៈកបធាន	េី	៉ ួយ	នរិង	ករូរ៉ុ៉	មន	េួក	សាវក	ែប់េីរ	ោក់	បងារប់	

នរិង	អនុ៉ែរិ	នសៀវនៅ	េួកបរិសុទ្ធ	ននះ	រែឺ	ថា	វា	អារ	ជួយ	នយើង	មានាក់ៗ	ឲ្យ	ែក	េរិនសា�ន៍	

នរូវ	នរឿងទាំងននោះ	តា៉រយៈ	នរឿង	របស់	៉ នុស្ស	ែមេ	។	នយើង	អារ	នរៀន	៉ ក	េី	អាមា៉ានោ	ថា	

នទាះបី	ជា	នេល	តែល	កេះ	េែ	ន�ើញ	ថា	សក្តរិស៉	នៅក្នញង	កេះកបាជាញាែ៏	គាមាន	តែន	កុំណែ់	

របស់	កេង់	នោយ	េុុំ	រារាុំង	អុំនេើ	អាកកក់	ឬ	ការរងេុក្ខ	នោះ	កេង់	កសឡាញ់	នយើង	នហើយ	

កេង់	ខវល់	កេះេ័យ	េី	នយើង	។	កេង់	សាតាប់	ការអ�រិសាឋាន	របស់	នយើង	នហើយមាន	ក្ីន៉តាតា	

ករុណា	នរិង	មាន	កេះេ័យ	ល្		។

បានសាតារមឡើរវិញនូវពរជ័យពពរះវិ្របរិសុទ្ធ

គាមាន	កតនលែង	ណា	តែល	នសរក្តី	ន៉តាតា		នរិង	នសរក្តីសប្ញរស	បងាហាញែល់	នយើង	នករើន	

ជាង	នៅ	ក្នញង	កេះវិោរ	បរិសុេ្	ន�ើយ	។	រុំណុរ	សុំខាន់	មន	នសៀវនៅ	េួកបរិសុទ្ធ	រែឺជា	

ែុំនណើរនរឿង	មន	េរជ័យ	កេះវិោរ	បរិសុេ្	តែល	បាន	សាតារ	ន�ើងវិញ	។	ភារែ	េី៉ួយ	បញ្ចប់	

នៅនេល	េួកបរិសុេ្	ម្ងៃ	រុងនកកាយ	រាប់	ពាន់	ោក់	េេួល	េរិ�ីប	រិសុេ្	េរិសរិែ្ឋ	នៅក្នញង	

កេះវិោរបរិសុេ្	នៅវរូ	ក្នញង	ឆ្នាុំ	1846	។	ភារែេីេីរ	នឹង	បញ្ចប់	នៅក្នញង	ការ	ឧេ្រិស	្ លែង	

កេះវិោរបរិសុេ្	សលែ៍	នលក	នហើយ	េួកបរិសុេ្	ចាប់នផ្តើ៉	េេួល	េរិ�ីបរិសុេ្	នៅ	េីនោះ	

ក្នញង	ឆ្នាុំ	1893	។	ភារែេី	បី	នឹង	បញ្ចប់	ជា៉ួយ	នឹង	េួកបរិសុេ្	នៅ	អឺរ៉ុប	ចាប់នផ្តើ៉	កប៉រូល	

ផ្តញុំ	គានា	នៅ	កេះវិោរ	បរិសុេ្	នៅ	កបនេស	សវីស	ក្នញង	ឆ្នាុំ	1955	។	ភារែ	េី	បួន	នឹង	ោុំ	៉ 	ក	នរូវ	

ែុំនណើរ	នរឿង	៉ ក	ែល់	ស៉័យ	បរ្ចញប្ន្ន	នៅនេល	កេះវិោរ	បរិសុេ្មាន	នករើន	នៅនលើតផនែី	

នហើយ	េួកបរិសុេ្	នៅ	ជុុំវិញ	សកលនល្ក	េេួល	េរិ�ីបរិសុេ្	មន	ភាេែន៉្កើង	ន�ើង	ែរូរ	

តែល	េួកេយាការី	បាន	រែរិែន�ើញ	កាល	េី	យរូរ	លង់	ណាស់	៉ ក	នហើយ	។

នៅក្នញង	ែុំណាក់	មន	កេះអមាចាស់	នយើង	រុះ	នសរក្តីសញ្ញា	នហើយ	េេួល	អុំណារ	នែើ៉្ី	

ឈ្នះ	នលើ	ឥេ្រិេល	មន	ការធាលាក់	រួ៉ទាុំង	អុំនេើ	អាកកក់	នរិង	ការរងេុក្ខ	នៅក្នញង	េរិភេនល្ក	

ននះ	។	នយើង	េេួល	ការការពារ	នរិង	អុំណារ	ែ៏	ខាលាុំងកាលា	នែើ៉្ី	នរញ	៉ កនៅក្នញង	ែុំនណើរ	រស់	

ន�ើង	វិញ	ផសារភាជាប់	ជា៉ួយ	៉ នុស្ស	ជាេីកសឡាញ់	ជា	នរៀងរហរូែ	។

នសៀវនៅ	េួកបរិសុទ្ធ	នឹង	ជួយ	នយើង	ឲ្យ	រកសា	នសរក្តីសញ្ញា	តា៉រយៈ	ការេកងីក	

ការរងចាុំ	របស់	នយើង	នៅក្នញង	រនបៀប	មន	េរិ�ីសាកកា៉ៃង់	។	វា	នឹង	ជួយ	នយើង	ឲ្យ	រងចាុំ	

ជានរិរ្ច	នរូវ	អវី	តែល	កេះអង្គ	សន្ងារះ	បាន	ន�វើ	សកមាប់	នយើង	?	នបើ	គាមាន	កុំណែ់កតា	េី	

េុំោក់េុំនង	របស់	កេះ	កាល	េី	អែីែកាល	នោះ	នយើង	េុុំ	អារ	«	នឹក	ន�ើញ	ថា	នែើ	

កេះ	អមាចាស់	កេង់	មាន	នសរក្ី	ន៉តាតាករុណា	យ៉ាង	ណាែល់	ករូន	នៅ	៉ នុស្ស	»	នោះ	

នេ	(	៉រ៉រូមណ	10:3	)	។	នោយសារ	នហែុផល	ទាុំង	ននះ	នហើយ	នយើង	ជុំពាក់	

រែុណ	កេះអមាចាស់	នរិង	េួកបរិសុេ្	តែល	បាន	កែ់កតា	បេេរិនសា�ន៍	របស់	េួកនរែ	អុំេី	

នសរក្តីកសឡាញ់	របស់	កេង់	ែល់	េួកនរែ	។	កេះអមាចាស់	បាន	បងារប់	ឲ្យ	យៃរូតសប		ស្ម៊ី�	

កែ់កតា	បេេរិនសា�ន៍	របស់	នល្ក	(	សរូ៉ន៉ើល	រែ.	នរិង	ស.	21:1	)	។	កេង់	បាន	

បងារប់	ឲ្យ	អ្នក	កបវែ្តរិសាកស្ត	សាសោរកក	ន�វើ	ការ	នកកា៉	ការែឹកោុំ	របស់	យៃរូតសប	នែើ៉្ី	

«	ឲ្យ	កែ់	បញ្ី	នរិង	កបវែ្តរិ	សាសោរកក	ជានរិរ្ច	»	(	រែ.	នរិង	ស.	47:3	)	។	កេង់	

បាន	បងារប់	ថា	កបវែ្តរិសាកស្ត	រួ៉មាន	«	ករែប់	ទាុំង	អស់	តែល	នឹង	នៅ	ជា	ការ	ល្	ែល់	

សាសោរកក	នរិង	ែល់	ែុំណ	៉ នុស្ស	មាន	វ័យ	�ុំ	ន�ើង	»	(	រែ.	នរិង	ស.	69:8	)	។

ជា៉ួយ	នឹង	វិវរណៈ	ទាុំង	ននះ	នរិង	នសរក្តីសញ្ញា	នែើ៉្ី	រងចាុំ	កេះអង្គសន្ងារះ	ជានរិរ្ច	

នៅក្នញង	ររិែ្ត	នោះ	រែណៈកបធាន	េី៉ួយ	នរិង	េួក	សាវក	ែប់េីរ	ោក់	បាន	ចាប់នផ្តើ៉	ោក់	

តផនការ	អុំេី	នសៀវនៅ	េួកបរិសុទ្ធ	តាុំង	េី	10	ឆ្នាុំ	៉ ុន	។	ឥ�អូវ	ននះ	នយើង	សរូ៉	នលើក	

េឹកររិែ្ត	អ្នក	ឲ្យ	អាន	វា	នោយ	េុកររិែ្ត	ថា	វា	នឹង	ជួយ	អ្នក	នៅក្នញង	ការយល់	ែឹង	អុំេី	តផនការ	

របស់	កេះ	ឲ្យន�ើញ	ថា	នែើ	កេះ	អមាចាស់	កេង់	មាន	នសរក្ី	ន៉តាតាករុណា	យ៉ាង	ណា	ឲ្យ	ស៊រូកទាុំ	

នោយ	នសាមាះកែង់	នៅក្នញង	កគា	ល្	នរិង	កគា	អាកកក់	ឲ្យ	េេួល	បាន	នសរក្តីអាណរិែអាសរូរ	

ែរូរជា	កេះករែីស្	សកមាប់	៉ នុស្ស	ែមេ	នរិង	រកសា	នសរក្តីសញ្ញា	តែល	ោុំ	អ្នក	នឆ្ពាះ	នៅរក	

ភាេែន៉្កើង	ន�ើង	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	 រែុំររូ	រួ៉មាន	នីមហវ	(	នីមហវ	េី	េី	1	17:23–43	),	នស្តរ	នបនយ៉ា៉ីន	(	៉ៃរូសាយ	1	),	លរិ៉មហ	

(	៉ៃរូសាយ	7	),	នេវតា	៉ ួយ	អង្គ	របស់	កេះអមាចាស់	រុំនពាះ	អាលមា៉ា	(	៉ៃរូសាយ	27	),	អាលមា៉ា		

(	អាលមា៉ា	9:10	),	៉រ៉ន	(	៉រ៉ន	3:17–22	),	នរិង		៉ៃរូនស	(	នរិក្ខ៉នុំ	13:3	)	។

	 2.	យៃរូតសប	ស៊្មី�	នៅក្នញង	« History, circa Summer 1832	»	េុំេ័រ	2		

josephsmithpapers .org	។
	 3.	សរូ៉ន៉ើល	«	History, 1838–1856, volume A- 1 [ 23 December 1805– 

30 August 1834 ]	»	េុំេ័រ	3	josephsmithpapers .org	។
	 4.	សរូ៉ន៉ើល	« Revelation, 12 January 1838–C	»	[	1	]	josephsmithpapers .org	។
	 5.	សរូ៉ន៉ើល	Saints	ភារែ		1	ជុំេរូក		30	« Fight Like Angels	»	។
	 6.	 « Letter to Presendia Huntington Buell, 15 March 1839	»	

[	1	]	josephsmithpapers .org	។
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សំមឡរពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុរមពកាយ

ទរាលនៅ	៉ ួយ	របស់	នយើង	ជា	ករែួសារ	រែឺ	សន្សុំ	

កបាក់	កគាប់កគាន់	នែើ៉្ី	បង់	កបាក់កក់	យក	ផ្ះ	

ផ្ទាល់	ខលែលួន	របស់	នយើង	។	កបសរិននបើ	គាមាន	នគាលនៅ	ននះ	

នេ	ខ្ញុំ	កបតហល	ជា	រុំណាយ	នេល	ឥែកបនយជន៍	នៅ	រុង	

សបាតាហ៍	ន៉ើល	េរូរេស្សន៍	នោយ	េន្ឹង	ចាុំ	ន៉ើល	ឱកាស	

ហរិរញ្ញវែ្ថញ	នកើែ	មាន	រុំនពាះ	ខ្ញុំ	។

ក្នញង	ោ៉	ជា	អ្នក	នបើកបរ	ឲ្យ	កកុ៉ហ៊ុន	ជីកតរ៉	៉ ួយ	នៅក្នញង	

កបនេស	ឈីលីភារែ	ខាង	នជើង	ខ្ញុំន�វើការ	នៅ	ឆ្ងាយ	េី	ផ្ះ	

រយៈនេល	បួន	ម្ងៃ	នៅ	ឯ	អណតាឌូង	តរ៉	នហើយ	បោទាប់	៉ ក	មាន	

ម្ងៃ	ឈប់សកមាក	បី	ម្ងៃ	—	ម្ងៃ	នៅរ៍	រហរូែ	ែល់	ម្ងៃ	រន្	។	

នែើ៉្ី	បតន្ថ៉	កបាក់	រុំណូល	នរិង	កបាក់	សន្សុំ	នែើ៉្ី	េរិញ	ផ្ះ	

នយើង	បាន	សនក៉រ	ររិែ្ត	ចាប់នផ្តើ៉	លក់	ស៊ុែ	។	រែនកមាង	

របស់	នយើង	រែឺ	លក់	ស៊ុែ	ឲ្យ	៉ រិែ្តភក្តរិ	អ្នកជរិែខាង	នរិង	

សមាជរិក	សាសោរកករបស់	នយើង	នោយ	នយើងេរិញ	

ស៊ុែ	កបតហល	ជា	1000	ស៊ុែ	នរៀងរាល់	សបាតាហ៍	៉ ក	េី	

អ្នក	លក់	ែុុំ	មានាក់	បោទាប់	៉ ក	នៅ	ែឹកវា	នហើយ	តរកចាយ	

ស៊ុែ	នោះ	នៅ	ម្ងៃ	នៅរ៍	នរិង	ម្ងៃ	រន្	។

�រាៃ	ភរិយ	របស់	ខ្ញុំ	នរិង	ខ្ញុំ	បាន	សនក៉រ	ររិែ្ត	ថា	នយើង	

នឹង	យក	ករូន	េីរោក់	របស់នយើង	នៅ	ជា៉ួយ	នយើង	នេល	

តរកចាយ	នហើយ	មាន	នេល	រីករាយ	ជា៉ួយ	គានា	។	បៃុតន្ត	

នៅនេល	នយើង	នៅ	តា៉	ផលែអូវ	នៅ	េរិញ	ស៊ុែ	ជា	នលើក	ែុំបរូង	

របស់	នយើង	ឡាន	នយើង	បាន	ខរូរ	។	នោយ	នលង	ជា៉ួយ	

កបោប់	ខួង	ន្មាមែ	តែក	ែ៏	ែរូរ	៉ ួយ	នោះ	ករូន	មានាក់	របស់	

នយើង	បាន	នបាះ	កបោប់	ខួង	នោះ	នហើយ	វា	បាន	ធាលាក់	រុំ	

កែង់	កតនលែង	ោក់	តែកនកះ	ជក់	បារី	េនេ	។	ផ្កា	នភលែើង	បាន	

ខាទាែ	ន�ើង	៉ ក	នហើយ	ឡាន	របស់	នយើង	បាន	ោរ់	នភលែើង	

ទាុំងអស់	ន�វើ	ឲ្យ	ឡាន	ឈប់	ងក់ភាលា៉	នៅ	រុំកណាតាល	កេរូង	

ផលែអូវ	�ុំ	៉ ួយ	។	ឡាន	នយើង	បាន	ោរ់	ហវ៊ុយហ្សីប	។

ស៊ុត�្៊ុយ�្សីបនឈិងទសច្រ្តីជំទនឿ

នៅនេល	នយើង	អង្គញយ	នៅ	េីនោះ	នោយ	ន�វើ	ឲ្យ	កកស្ះ	

រររាររណ៍	នហើយ	៉ រិនែឹង	ជា	ន�វើ	ែរូរន៉្តរ	នោះ	នយើង	

មាន	ភាេស្មញរែសាមាញ	ជា	ខាលាុំង	តែល	ន�វើ	ឲ្យ	នយើង	មាន	

អារ៉្មណ៍	រង់	យុំ	។	បៃុតន្ត	នៅ	កគា	នោះ	ខ្ញុំ	បាន	ចាុំ	ថា	

កេះអមាចាស់	បាន	សនយា	ថា	នលើក	នយើង	ន�ើង	នរិង	ជួយ	

នយើង	កបសរិននបើ	នយើង	ោក់	េីេុកររិែ្ត	របស់	នយើង	នលើ	

កេង់	។	ភាេ	សងៃប់សុខ	បាន	នកើែ	មាន	៉ ក	នលើ	ខ្ញុំ	។	ខ្ញុំ	បាន	

ែឹង	ថា	ខ្ញុំ	េុុំ	អារ	កគាន់តែ	អង្គញយ	នៅ	េីនោះ	នហើយ	រអ៊រូរទាុំ	

ន�ើយ	។	នយើង	មាន	បញ្ហា	នហើយ	នោយ	មាន	ជុំនួយ	េី	

កេះ	នោះ	នយើង	អារនោះកសាយ	វា	បាន	។

�រាៃ	នរិង	ខ្ញុំ	បាន	តបរ	ន៉ើល	៉ ុខ	គានា	នហើយ	នរិយយ	

ថា	«	នយើង	កែរូវតែ	បងាហាញ	នសរក្តីជុំននឿ	»	។	នយើង	បាន	

អ�រិសាឋាន	នហើយ	ជរូែ	េឹកតភ្នក	របស់	េួកនយើង	។	បោទាប់	

៉ក	ខ្ញុំ	នរញ	នៅ	នករៅ	នែើ៉្ីរុញ	ឡាន	នហើយ	�រាៃ	ការ់	

រង្កអូែ	។	៉នុស្ស	៉ ួយ	រុំនួន	នរញ	៉ ក	េី	ឡានរបស់	េួកនរែ	

នហើយ	ជួយ	រុញ	ឡាន	ខ្ញុំ	។

នយើង	បាន	រុញ	ឡាន	កបតហល	ជា	200	ត៉ៃកែ	េី៉ុន	

នយើង	អារ	រកន�ើញ	កតនលែង	សុវែ្ថរិភាេ	៉ ួយ	នរញេី	ផលែអូវ	�ុំ	

នោះ	នែើ៉្ី	រែ	។	នៅនេល	ឡាន	បានរំករិល	នៅ	កតនលែង	

ឈប់	៉ ួយ	ខ្ញុំ	ន�ើញ	ថា	នយើង	បាន	រែ	ឡាន	នៅ	តផ្នក	ខាង	

សាតាុំ	នៅ	េី៉ុខ	ោង	ឡាននស្នរ៉អរូ	។

ខ្ញុំ	បាន	រកេីតាុំង	ហវ៊ុយហ្សីប	តែល	ខរូរ	នោះ	នហើយ	នែើរ	

នៅ	ក្នញង	ោង	រួរ	សួរ	ថា	«	នែើ	អ្នក	មាន	លក់	អាននះ	នេ	?	»	

អ្នក	លក់	បាន	ែប	ថា	«	មាន	»	។

ខ្ញុំ	បាន	េរិញ	ហវ៊ុយហ្សីប	៉ ួយ	នហើយ	ោក់	វា	នៅកតនលែង	

វា	វិញ	ឡាន	បាន	ន្ះ	ន�ើង	វិញ	នហើយ	នយើង	បាន	នរញ	

ែុំនណើរ	នៅ	៉ ុខ	នេៀែ	។	អ្នក	លក់	ស៊ុែ	នោះ	នៅ	ជរិែ	កតនលែង	

តែល	នយើង	នេើប	តែ	នបើក	ឡាន	នរញ	នៅ	នោះ	។	នយើង	

បាន	េរិញ	ស៊ុែ	នហើយ	ែឹក	យក	នៅ	ឲ្យ	នរែ	។

នេល	នយើង	មាន	ឧបសរែ្គ	នយើង	កែរូវតែ	រងចាុំ	

េរូលសរូ៉	ជុំនួយ	េី	កេះវរបរិតាសួរែ៌	របស់	នយើង	។		

ខ្ញុំ	ែឹង	ថា	កេង់	នឹង	ន្លែើយ	ែប	នយើង	នៅនេល	នយើង	បន្ត	

នឆ្ពាះនៅ៉ុខ	នហើយ	បងាហាញ	នសរក្តីជុំននឿ	របស់	នយើង		

នលើ	កេង់	។	◼

អាលវ៉រូអាលទសៀណូទីក្រុងអានតូហាវោហាគាសាតាកបទទសឈីលី

ទៅទ្លកបោ្រ់ែួង

ទ្មានដខដ្រតូចមួយ

បានធាលា្រ់ចូលចំ្រ្នុង្រខនលែងោ្រ់

ខដ្រទ្ររះជ្រ់បារីទទទទនារះ

ឡានរបស់ទយើងកសាប់ខតែូច

ភាលាម។ឡានទយើងបានោច់

�្៊ុយ�្សីប។
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លាងារ	៉ ួយ	ខ្ញុំ	កុំេុង	េរិចារណាអុំេី	សារលរិខរិែ	

តែល	កែរូវ	នរិយយ	នៅ	ក្នញង	សន្នរិសីេ	វួែ	ោនេល	

ខាង៉ុខ	។	ខ្ញុំ	បាន	សរិកសា	កេះរែ៉្ពីរ	នេញ	៉ ួយ	សបាតាហ៍	

នហើយ	នទាះបីជា	ខ្ញុំ	បាន	េេួល	ការតណោុំ	នរិង	ការយល់	

ែឹង	ែ៏	អសាចារ្យ	ក្តី	ខ្ញុំ	នៅតែ	េុុំ	មាន	ការតណោុំ	របាស់	ល្ស់	

អុំេី	អវី	តែល	កេះអមាចាស់	សេវកេះេ័យ	ឲ្យ	ខ្ញុំ	ត្លែងនៅ	កាន់	

សមាជរិក	វួែ	ក្នញង	ោ៉	ជា	កបធាន	នស្តក	។

ក្នញងការអ�រិសាឋាន	ែ៏	នសាមាះកែង់	របស់	ខ្ញុំ	ខ្ញុំ	បាន	េរូលសរូ៉	

ការតណោុំ	៉ ក	េី	កេះវិញ្ញាណ	នែើ៉្ី	ែឹកោុំ	រែុំនរិែ	របស់	

ខ្ញុំ	។	បោទាប់៉ក	ខ្ញុំ	បាន	នបើក	កេះរែ៉្ពីរ	នហើយ	ចាប់នផ្តើ៉	

អាន	វា	៉ ្តង	នេៀែ	។	រំនេរ	នោះ	ររិែ្ត	របស់	ខ្ញុំ	បាន	តបរ	នៅ	រក	

នគាលនៅ	វួែ	របស់	នយើង	តែល	ប៊ីស្សេ	នរិង	ខ្ញុំ	នេើបតែ	បាន	

េរិភាកសា	គានា	។	នគាលនៅ	៉ ួយ	នោះ	រែឺ	ការនកបើ	នសៀវនៅ	

តបរោសដំណឹងល្អរបស់នយើង	នៅក្នញង	ការតរកចាយ	

ែុំណឹងល្	ជា៉ួយ	៉ រិែ្តភក្តរិ	នរិង	អ្នក	ជរិែខាង	។

ខ្ញុំ	បាន	េេួល	អារ៉្មណ៍	សង្កែ់	�ងៃន់	ឲ្យ	បញ្ចអូល	នសៀវនៅ	

តបរោសដំណឹងល្អរបស់នយើង	នៅក្នញង	ការសរិកសា	ផ្ទាល់	

ខលែលួន	របស់	ខ្ញុំ	ោ	ល្ងារ	នោះ	។	ខ្ញុំ	បាន	ទាញ	យក	នសៀវនៅ	

នោះ	៉ ួយ	កបាល	នរញ	៉ ក	នហើយ	នបើក	វា	នៅនោយ	៉ រិនែឹង	

េុំេ័រ	នេ	។	នៅ	ក្នញង	េុំេ័រ	៉ ួយ	ខ្ញុំ	បាន	ន�ើញ	ខរែ៉្ពីរ	នយង	

េីរ	តែល	សរនសរ	នោយ	មែ	—	នីមហវ	េី	1	8:8–11	នរិង	

នីមហវ	េី	1	11:21–22	។	នៅនេល	ខ្ញុំន៉ើល	ជរិែ	ខ្ញុំ	បាន	

ែឹង	ថា	ខរែ៉្ពីរ	នយង	ទាុំង	នោះ	រែឺ	ជា	អក្សរ	របស់	មាតាយ	ខ្ញុំ	។	

មាតាយ	ែ៏ជាេីកសឡាញ់	របស់	ខ្ញុំ	បាន	តរកឋាន	នៅ	អស់	ជា	

នករើន	ឆ្នាុំ	៉ កនហើយ	រែឺ	េីរតខ	បោទាប់	េី	ខួបកុំនណើែ	េី	80	

ឆ្នាុំ	របស់	គាែ់	។	គាែ់	រែឺ	ជា	រែុំររូ	៉ ួយ	មន	ភាេកាលាោន	នរិង	

ភាេ៉រិន	អាតាមានរិយ៉	តែល	ន៉ើល	ន�ើញ	នសរក្តីល្	នៅក្នញង	

៉នុស្ស	ជានរិរ្ច	។	នហើយ	គាែ់	កសឡាញ់	កេះរែ៉្ពីរ	។

្រជ័យមួយទៅ្រ្នុងសំទណរទោយរបស់មាតាយែញនុំ

ខ្ញុំ	បាន	នបើក	កេះរែ៉្ពីរ	រក	ខរែ៉្ពីរ	ទាុំង	នោះ	នែើ៉្ី	

ែឹង	ថា	នែើ	មាន	អវី	តែល	បុំផុសរែុំនរិែ	ឲ្យ	គាែ់	សរនសរ	

វា	េុក	។	នៅនេល	ខ្ញុំ	អាន	ខរែ៉្ពីរ	ទាុំង	នោះ	កសាប់តែ	

រែុំនរិែ	របស់	ខ្ញុំ	បាន	នបើក	ភាលា៉	នៅកាន់	សារលរិខរិែ	តែល	

ខ្ញុំរែួរតែ	នរិយយ	។	វា	រែឺជា	សារលរិខរិែ	សា៉ញ្ញ	តែល	

សមាជរិក	សាសោរកក	តែល	បាន	ភលែក់	តផលែនឈើ	ែ៏ឆ្ងាញ់	

មន	ែុំណឹងល្	ជួនកាល	អារ	នភលែរ	ថា	៉នុស្ស	ែមេ	ជានករើន	

នេៀែ	កុំេុង	តសវងរក	តផលែនឈើ	ែរូរគានា	នោះ	។	នយើង	កែរូវតែ	

ន្ង	នៅរក	េួកនរែ	នហើយ	កបាប់	េួកនរែ	អុំេី	កតនលែង	

នែើ៉្ីតសវងរក	វា	។

ខ្ញុំ	បាន	រែរិែ	អុំេីមាតាយ	ជាេីកសឡាញ់	របស់	ខ្ញុំ		

នៅនេល	ខ្ញុំ	ន៉ើល	នសៀវនៅ	តបរោសដំណឹងល្អរបស់

នយើង	ែល់រប់	។	គាមាន	ន្មាះ	គាមាន	កុំណែ់រុំណាុំ		

ឬ	អវី	នេៀែ	តែល	បងាហាញ	ថា	នសៀវនៅ	ននះ	រែឺជា	នសៀវនៅ	

របស់	គាែ់	ន�ើយ	។	ខ្ញុំ	បាន	អង្គញយ	នោយ	តបលែក	ក្នញង	

ររិែ្ត	នៅនេល	ខ្ញុំ	សញ្ឹង	រែរិែ	អុំេី	ករវាៃក់	ខាង	វិញ្ញាណ	

ែ៏បុំផុសរែុំនរិែ	តែលែឹកោុំ	ឲ្យ	៉ ក	ែល់	កគា	ននះ	។	

កេះវិញ្ញាណ	បញ្ជាក់	ែល់	ខ្ញុំ	ថា	ខ្ញុំ	កែរូវបាន	ែឹកោុំ	នៅក្នញង	

រែុំនរិែ	ខ្ញុំ	រែឺ	ែរូរ	ជា	អវី	តែល	ខ្ញុំ	បាន	អ�រិសាឋាន	េរូលសរូ៉	។	

មាតាយ	ខ្ញុំ	បាន	ែឹង	ែរិរែួរ	បៃុតន្ត	ជា	នករើន	ឆ្នាុំ	កនលែង	នៅ	គាែ់	

បាន	សរនសរ	ខរែ៉្ពីរ	នយង	ទាុំង	នោះ	តែល	កេះអមាចាស់	

នឹង	នកបើ	វា	នែើ៉្ី	ន្លែើយែប	រុំនពាះ	ការអ�រិសាឋាន	ែ៏	រាបសា	

របស់	ករូន	កបុស	គាែ់	។	◼

ោ្រឡាសទ�ដទ�គែើររដ្ឋណាវ៉ោស.រ.អា.

អំ
ឡនុងទ្លទរៀបចំសកមាប់សន្ឈិសីទវួដ

ែញនុំបានទបើ្រទសៀវទៅសបកាស 

�ំណឹង ល្អ របស់ តយើងទៅរោន់ទំ្័រមួយ

ខដលមានែ្ម្ីរទយងខដលមាតាយរបស់ែញនុំ

បានសរទសរ។
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ក្ួសារ	ខ្ញុំ	នរិង	ខ្ញុំ	មាន	ររិែ្ត	រំនភើប	រីករាយ	នែើ៉្ី	ន�វើ	

ែុំនណើរ	តា៉	ឡាន	េី	កបនេស	ររូមា៉ានី	នៅ	កវីវ	កបនេស	

អ៊ុយតកកន	សកមាប់	ការឧេ្រិស	្ លែង	កេះវិោរ	បរិសុេ្	

នៅតខ	សីោ	ឆ្នាុំ	2010	។	នោយ	ែឹងថា	ននះ	រែឺជា	

កេះវិោរ	បរិសុេ្	សកមាប់	េួកបរិសុេ្	នៅក្នញង	នបសកក៉្ម	

ររូមា៉ានី/៉រូលែរូវាៃ	នោះ	នយើង	បាន	ន�វើ	ែុំនណើរ	រយៈនេល	

14	នមា៉ាង	នែើ៉្ី	នៅកាន់	េីនោះ	។	នេលនយើង	នៅ	ែល់	

នយើង	បាន	ជួប	កកុ៉	នផ្សង	នេៀែ	តែល	បាន	ន�វើ	ែុំនណើរ	៉ ក	

េីកបនេសររូមា៉ានី	ផងតែរ	។	នយើង	ទាុំងអស់	រីករាយ	នែើ៉្ី	

នៅកវីវ	សកមាប់	កបកេឹែ្តរិការណ៍	ែ៏	េរិសរិែ្ឋ	ននះ	។

នៅ	ម្ងៃ	មន	ការឧេ្រិស	្ លែង	

កកុ៉	របស់	នយើង	៉ ក	

េី	កបនេសររូមា៉ានី	

កែរូវបាន	ចាែ់	ឲ្យ	ន៉ើល	ការឧេ្រិស	្ លែង	នោះ	តា៉រយៈ	

ការចាក់ផសាយ	នៅក្នញង	បន្ប់	៉ ួយ	នៅ	ជាន់	ផ្ទាល់ែី	មន	

កេះវិោរ	បរិសុេ្	។	៉នុស្ស	៉ ួយ	រុំនួន	បាន	បងាហាញ	

ការខកររិែ្ត	របស់	េួកនរែ	។	េួកនរែ	បាន	សង្ឹ៉	ថា	បាន	

ររូលរួ៉	នៅក្នញង	ការឧេ្រិស	្ លែង	ជា៉ួយ	េយាការី	នៅក្នញង	

បោទាប់	នសន�សាទាល	។	អ្នក	ខលែះ	បាន	នរិយយ	ថា	

េួកនរែ	អារនៅ	ផ្ះ	នហើយ	ន៉ើល	ការចាក់ផសាយ	ននះ	េី	

សាល្កបជុុំ	៉ ួយ	នៅក្នញង	កបនេស	ររូមា៉ានី	វិញ	។

ខ្ញុំ	បាន	ចាប់នផ្តើ៉	អ�រិសាឋាន	ក្នញង	ររិែ្ត	ខ្ញុំ	ថា	

«	ឱ	កេះវរបរិតា	សួរែ៌	នអើយ	នែើ	នយើង	អារជួយ	

សមាជរិក	ទាុំង	ននះតែល	៉ ក	េី	កបនេស	ររូមា៉ានី	ឲ្យ	េេួល	

បានបេេរិនសា�ន៍	តែល	េុុំ	អារ	បុំនភលែរ	បាន	នៅក្នញង	

ែុំណាក់	របស់	កេះអង្គ	ែរូរន៉្តរ	នៅ	?	»

ខ្ញុំ	នៅតែ	េុុំ	បាន	េេួល	រន៉លែើយ	នៅ	ន�ើយ	នៅនេល	

ស៉័យ	កបជុុំ	ឧេ្រិស	្ លែង	បាន	ចាប់នផ្តើ៉	។	រំនេរ	នោះ	នយើង	

បាន	ែឹង	ថា	េយាការី	្រូមា៉ាស	នអស	៉ៃនសុន	(	1927–

2018	)	នឹង	រុះ៉ក	ខាង	នកកា៉	នហើយ	បញ្ចញះ	បឋ៉	

សីល្	នៅ	កតនលែង	របស់	វា	។	កបតហល	ននះ	អារ	ជា	រន៉លែើយ	

របស់	េួកនយើង	!	ខ្ញុំ	បាន	អ�រិសាឋាន	េរូលសរូ៉	រនបៀប	៉ ួយ	

ឲ្យ	េយាការី	៉ ក	នហើយ	សាវារែ៉ន៍	ែល់	េួកបរិសុេ្	ររូមា៉ានី	។

ខ្ញុំ	បាន	អ�រិសាឋាន	ថា	«	ខ្ញុំ	េុុំ	បាន	េរូលសរូ៉	ការណ៍	

ននះ	សកមាប់	ខលែលួន	ខ្ញុំ	ន�ើយ	បៃុតន្ត	សកមាប់	បងប្អូន	កបុសកសី	

របស់ខ្ញុំ	វិញ	»	។

បោទាប់	េី	េរិ�ី	បញ្ចញះ	បឋ៉សីល្	រួរ	កបធាន	៉ ៃនសុន	

បាន	នែើរ	តក្រ	បន្ប់	របស់	នយើង	នែើ៉្ីកែ�ប់	នៅ	បន្ប់	

អ្្តូតទ�តុទៅ្រ្នុងដំណា្រ់របស់ក្រះអមាចាស់ទៅ្រ្ីវ
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នា	ល្ងារ	៉ ួយ	វួែ	របស់	នយើង	បាន	កបារេ្	សក៉្មភាេ	

៉ួយ	តែល	នយើង	រុំណាយ	នេល	ជានករើននមា៉ាង	

នែើ៉្ី	នរៀបរុំ	។	បោទាប់	េី	សក៉្មភាេ	រួរ	យុវជនមានាក់	

តែល	ជា	សាសោរែន់ការី	បាន	នរិយយ	ល្	ខ្ញុំ	បៃុតន្ត	េីរបី	

ោេី	នកកាយ	៉ ក	គាែ់	បានកែ�ប់	៉ ក	សួរ	ថា	«	ប៊ីស្សេ	

នែើ	នេលណា	ខ្ញុំ	កែរូវ	កែ�ប់	៉ ក	វិញ	?	»	ខ្ញុំ	បាន	កបាប់	

គាែ់	ថា	នៅ	ម្ងៃ	អាេរិែ្យ	នហើយ	យុវជននោះ	បាន	នរិយយ	

ភាលា៉	ថា	«	អែ់នេ	នែើ	មាន	សក៉្មភាេ	៉ ួយ	នផ្សង	នេៀែ	ឬ	

នេ	?	»	គាែ់	មាន	នេល	ែ៏រីករាយ	ជា៉ួយ	យុវជន	ក្នញង	វួែ	

របស់នយើង	តែល	ន�វើ	ឲ្យ	គាែ់	រង់	កែ�ប់៉ក	វិញ	នេៀែ	។

ខ្ញុំ	ក៏	បាន	នរិយយ	ជា៉ួយ	រែរូសាវា៉ី	ភរិយ	៉ ួយរែរូ	

ជានភ្ៀវ	តែល	បាន	៉ ក	ររូលរួ៉	សក៉្មភាេ	នោះ	នហើយ	

បានសួរ	េួកនរែ	ថា	នែើ	េួកនរែ	រែរិែ	ែរូរន៉្តរ	តែរ	។	សាវា៉ី	

បាននរិយយថា	«	តាុំង	េី	ខ្ញុំ	៉ ក	ែល់	េីននះ	នយើង	មាន	

ភាេសុខសាន្ត	នរិង	សងៃប់សាងាែ់	»	តែល	មាន	ភរិយ	គាែ់	

បាន	ងក់	កបាល	បញ្ជាក់		។	ខ្ញុំ	មាន	ការភាញាក់នផ្ើល	រុំនពាះ	

ការណ៍	ននះ	នោយសារនេល	េួកនរែ	៉ ក	ែល់	ែុំបរូង	មាន	

៉នុស្ស	ជានករើន	បាននរិយយ	គានា	នរិង	មាន	សុំន�ង	

អ៊រូអរ	ណាស់	។	បៃុតន្ត	គាែ់	បាន	បន្ត	នហើយ	ស៉លែឹង	ន៉ើល	

ខ្ញុំ	នហើយ	សួរ	ថា	«	នែើ	នោះ	រែឺជា	កេះវិញ្ញាណបរិសុេ្	

ត៉ននេ	?	»	នោយ	ក្តីភាញាក់នផ្ើល	ខ្ញុំ	កគាន់តែ	អារនរិយយ	

ថា	ត៉ននហើយ	។

សានាមញញឹមនន

រោរទទួលយ្រ

មាន	ករិរ្ចការ	ជានករើនតែល	កែរូវ	ន�វើ	នែើ៉្ីនកែៀ៉	សកមាប់	

ក៉្មវិ�ី	ននះ	ែរូនរ្នះ	នៅ	យប់	នោះ	នៅនេល	អវីៗ	បាន	បញ្ចប់	

នៅ	នរឿង	៉ ួយរែែ់	តែល	ខ្ញុំរង់	ន�វើ	នោះ	រែឺនៅផ្ះ	នហើយ	

សកមាក	។	នោយសារ	តែ	ខ្ញុំអស់	កមាលាុំង	នេក	នោះ	ខ្ញុំ	េុុំ	

អាររែរិែ	អុំេីការសន្ោ	របស់	ខ្ញុំ	ជា៉ួយ	សាសោរែន់ការី	

ទាុំងនោះនេ	។	នេល	ខ្ញុំ	នៅែល់	ផ្ះ	ខ្ញុំ	បាន	អ�រិសាឋាន	

នហើយ	ររូល	សកមាក	បៃុតន្ត	ខ្ញុំ	េុុំ	អារ	នែក	លក់	ន�ើយ	ក្នញង	

ររិែ្ត	របស់	ខ្ញុំ	ខ្ញុំ	បាន	ន�ើញ	កេះភ្ក្ត	កេះអមាចាស់	ញញឹ៉	។	

វា	ជា	សានា៉	ញញឹ៉	មន	ការេេួលយក	។	នៅ	កគានោះ	ខ្ញុំ	

បាន	ចាប់នផ្តើ៉	ចាុំ	នរូវ	នរឿង	ែ៏អសាចារ្យ	តែល	បាន	នកើែ	ន�ើង	

នៅ	ឯ	សក៉្មភាេ	នោះ	។

ខ្ញុំ	បាន	យល់	ថា	ភាេឧសសាហ៍េយាយ៉	នរិង	

នសរក្តីកសឡាញ់	របស់	សមាជរិក	វួែ	អារន�វើ	ឲ្យ	ែួងររិែ្ត	

របស់	សាសោរែន់ការី	ទាុំង	បីោក់	នោះ	រំជួលររិែ្ត	។	ខ្ញុំ	

បាន	យល់	ថា	សានា៉	ញញឹ៉	មន	ការេេួលយក	រែឺ	សកមាប់	

អវី	តែល	នយើង	បាន	ន�វើ	។	ខ្ញុំ	អែ់	កទាុំ	នឹង	យុំេុុំ	បានន�ើយ	

នហើយ	ខ្ញុំ	មាន	អារ៉្មណ៍	អររែុណ	សកមាប់	អុំនណាយ	តែល	

កេះអមាចាស់	បាន	កបទាន	ែល់	នយើង	។	កេង់	បានកបទាន	

ែល់	នយើង	នរូវ	សានា៉	ញញឹ៉	មន	ការេេួលយក	។	ខ្ញុំ	សរូ៉	

ត្លែង	េីបោទាល់	ថា	កេះបន្អូល	របស់	កេះអមាចាស់	េរិែ	ថា	

នៅនេល	នយើង	ោុំ	កេលឹង	តែ	៉ ួយ	រែែ់	៉ ក	កាន់	កេង់	នោះ	

នយើង	នឹង	មាន	នសរក្ី	អុំណរ	ែ៏	៉ ហរិមា	នៅ	ក្នញង	នរែរ	មន	កេះ	

វរបរិតា	(	សរូ៉ន៉ើល	រែ.	នរិង	ស.	18:15	)	។	◼

ខហ�្ង្រលែីនរូទម៉អូទីក្រុងមា៉ាណាប៊ីកបទទសទអរោវោទ�ើរ

នសន�សាទាល	វិញ	។	រំនេរ	នោះ	ខ្ញុំ	មាន	អារ៉្មណ៍	ក្នញង	ររិែ្ត	

ថា	ខ្ញុំ	រែួរតែ	ឈរ	នហើយ	អនញ្ើញ	គាែ់	ឲ្យ	ររូល	៉ ក	ក្នញង	បន្ប់	

របស់	នយើង	។

ខ្ញុំ	បាន	ឈរ	នហើយ	នរិយយ	ថា	«	ឱ		េយាការី	របស់	

នយើង	នអើយ	!	សរូ៉	ររូល៉ក	នហើយ	ន៉ើល	េួកនយើង	។	

េួកនយើង	៉ ក	េីកបនេស	ររូមា៉ានី	»	។

នល្កោក់ែរូរជា	៉ រិន	ឮខ្ញុំ	នរិយយ	នេ	។	៉ួយ	សន្ញះ	

នកកាយ	៉ ក	នល្ក	បាន	កែ�ប់	៉ ក	វិញ	។	នល្ក	បាន	

មាន	កបសាសន៍	ថា	«	កបនេស	ររូមា៉ានី	!	»	រួរ	នល្ក	បាន	

ររូល	ក្នញង	បន្ប់	។

នល្ក	បានសាវារែ៉ន៍	េួកនយើង	នហើយ	ត្លែង	ថា	

នល្កកសឡាញ់	េួកនយើង	យ៉ាង	ខាលាុំង	។	ែួងររិែ្ត	របស់	

ខ្ញុំ	បាន	នពារនេញ	នៅនេល	ខ្ញុំ	បាន	ន៉ើល	េឹក៉ុខ	ែ៏	

មានអុំណរ	របស់	សមាជរិក	ជា	េីកសឡាញ់	របស់	ខ្ញុំ	។	ខ្ញុំ	

បាន	អ�រិសាឋាន	ថា	«	ឱ	កេះវរបរិតា	នអើយ	សរូ៉អររែុណកេង់	

សកមាប់	អេ្ភអូែនហែុ	ននះ	នៅក្នញង	ែុំណាក់	របស់	កេង់	»	។

នៅនេល	េយាការី	ចាកនរញ	េី	បន្ប់	នៅ	គាមាន	នរណា	

មានាក់	នកើែ	េុក្ខ	នេៀែ	ន�ើយ	។	ខ្ញុំ	មាន	អារ៉្មណ៍	ថា	នយើង	

នៅក្នញង	បន្ប់	៉ ួយ	ែ៏	មាន	េរ	បុំផុែ	នៅក្នញង	កេះវិោរ	

បរិសុេ្	។	វា	ជា	បេេរិនសា�ន៍	៉ ួយ	តែល	ខ្ញុំ	នឹង	៉ រិន	អារ	

បុំនភលែរ	វា	ន�ើយ	។	◼

ដូរូវ៉សីលទីក្រុងប៊ូឆ្ទរសកបទទសរូមា៉ានី

ដចកចាយមរឿររបស់អ្នក

សំទឡង្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងទករោយទបារះ្ុម្ដំទណើរទរឿង

្ឈិតនានាស្តី្ីកបធានបទដំណឹងល្អប៉ុខន្តទយើង្រំ្ុង

ខស្ងរ្របទ្ឈិទសាធន៍របស់អ្្រជា្ឈិទសសទៅ្រ្នុង

រោរង្របទកមើដល់អ្្រដនទនឈិងរោរបង្ហាញភា្រោលាហាន

ទៅ្រ្នុងរោររស់ទៅរាមដំណឹងល្អ។សូមោ្រ់ទស្ើ

អត្ថបទរបស់អ្្ររាមអ៊ិនទធើរខណតទៅទ្�ទំ្័រ 
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ែញនុំបានអធឈិសាឋាន្រ្នុងចឈិត្តែញនុំថា«ឱក្រះវរបឈិរាសួ្៌

ទអើយទតើទយើងអាចជួយសមាជឈិ្រទាំងទនរះខដល

ម្រ្ ីកបទទសរូមា៉ានីឲ្យទទួលបានបទ្ឈិទសាធន៍

ខដល្ ុំអាចបំទភលែចបានទៅ្រ្នុងដំណា្រ់របស់ក្រះអងគែ

ដូចទម្តចទៅ?»



៤៤ លីអា�ូណា

របស់យ�ើង ដ�ើម្បី រស់យៅ

នឹងមាន«ពាក្យពិបាក

ស្តាប់»ជានិច្ច។ប៉ុននតែនឹងមាន

ជម្រើសជានិច្ចម�ើរ្បីម្ជើសម�ើស

មសចកតែបីជំមនឿម�ើរន្ិ�សង្ស័យ

ឬភាពរិន្បាក�្បជានានា។

ការជំរុញ ចិត្ត  

�ុវមជ្ិមវ័�

តាមដំណឹងល្អ
មោយ�បីន�បីមសលូ

ទស្សនាវ�្តបី សាសនាចក្រ

ែ្លូវ	មន	ភាេ	ជាសរិស្ស	នពារនេញ	នោយ	េរជ័យ	—	ទាុំង	«	ន៉ើល	ន�ើញ	នរិង	ន៉ើល	េុុំ	ន�ើញ	»	។ 1	

បៃុតន្ត	មាន	កគា	តែល	ផលែអូវ	នោះ	េុុំ	ងាយ	កសួល	ន�ើយ	នទាះបីជា	មាន	េរជ័យ	ក្តី	។	ការកាលាយ	ជា		

សរិស្ស	របស់	កេះករែីស្	ែក៉រូវ	ឲ្យ	មាន	ការខរិែខុំ	នរិង	ការលះបង់	នហើយជួនកាល	វា	មាន	ការលុំបាក	

នែើ៉្ី	រកន�ើញ	ការជុំរុញររិែ្ត	នែើ៉្ីរស់នៅ	តា៉	បេបញ្ញែ្តរិ	នរិង	ន�វើការលះបង់	ទាុំង	នោះ	។

ក្នញង	ោ៉	ជា	យុវ៉ជ្ឈរិ៉វ័យ	អ្នក	កបតហល	ជា	៉ មាញឹក	ក្នញងការ	េយាយ៉	នរៀបរុំ	ការេេួលខុសកែរូវ	

្្មីៗ	ន�វើការសនក៉រ	ររិែ្ត	តែល	ផ្លាស់ប្តអូរ	ជីវិែ	នរិង	តសវងយល់	អុំេី	ផលែអូវ	ផ្ទាល់	របស់	អ្នក	មន	ភាេ	ជា	សរិស្ស	

នឹង	មាន	សភាេ	តបប	ណា	សកមាប់	នេញ	៉ ួយ	ជីវិែ	របស់	អ្នក	។	នលើស	េី	នោះ	នេៀែ	មាន	អវីៗ	ជា	នករើន	

នៅក្នញង	នគាលននយបាយ	កបវែ្តរិ	សាសោរកក	ឬ	នៅក្នញង	នគាលលេ្រិ	ែុំណឹងល្	តែល	អ្នក	េុុំ	សរូវ	

យល់	នរិង	មាន	ការល្លួង	តែល	អ្នក	កុំេុង	េុះពារ	យកឈ្នះ	កេ៉ទាុំង	េរជ័យ	តែល	អ្នក	កុំេុង	េន្ឹង	

រង់ចាុំ	នរិង	សុំណួរ	អុំេី	តផនការ	របស់	កេះ	សកមាប់	អ្នក	។	

នេល	ខលែះ	មាន	េួកនយើង	៉ ួយ	រុំនួន	អារ	្ ងៃល់	ថា	នែើ	ការរស់នៅតា៉	ែុំណឹងល្	សក្តរិស៉	នឹង	

េរជ័យ	តែល	នយើង	កែរូវបាន	សនយា	នឹង	ឲ្យ	តែរ	ឬ	នេ	។	នយើង	កបតហល	ជា	កបតកក	ថា	នយើង	េុុំ	សក្តរិស៉		

នោះ	រែឺ	ជា	ការងារ	ែ៏នករើន	នេក	នហើយ	ឬ	ថា	សុំណួរ	នោះ	ោក់	ែរូរជា	េរិបាក	ន្លែើយ	ណាស់	។	បៃុតន្ត	អវី	

តែល	េរិែ	ជា	តផ្ក	នៅនលើ	នោះ	រែឺ	ការជុំរុញ	ររិែ្ត	។	នហែុអវី	អ្នក	ន�វើ	នរូវ	អវី	តែល	អ្នក	ន�វើ	នហើយ	រស់នៅតា៉	

រនបៀប	តែល	អ្នក	រស់នៅ	?	នហែុអវី	អ្នក	បន្ត	រកសា	បេបញ្ញែ្តរិ	នទាះបី	គាមាន	នរណាមានាក់	នៅ	ជុុំវិញ	អ្នក	

កែ់សមារល់	េី	នរឿង	នោះ	ក្តី	?

នទាះបី	អ្នក	ជា	នរណា	នហើយ	អ្នក	ស្ថរិែ	នៅក្នញង	កក៉រិែ	ណា	មន	ជីវិែ	អ្នក	ក្តី	ជនក៉ើស	តសវងរក	

ការជុំរុញររិែ្ត	របស់	អ្នក	តា៉រយៈ	ការបណតាតះ	នសរក្តីជុំននឿ	របស់	អ្នក	នលើ	កេះអង្គសន្ងារះ	

នរិង	ែុំណឹងល្	របស់	កេង់	រែឺ	នកសរ	នៅនលើ	អ្នក	។

ត�ើត�ើងខ្ញុំនឹងតៅឯអ្នកណាវិញ?

ការតសវងរក	នរិង	រកសា	ការជុំរុញររិែ្ត	នែើ៉្ី	រស់នៅតា៉	ែុំណឹងល្		

េុុំ	ត៉ន	ជា	ឧបសរែ្គ	ខាលាុំង	សកមាប់	ជុំោន់	របស់នយើង	ននះ	នេ	។	សរូ៉្ី		



តែ	កាល	កេះអង្គសន្ងារះ	រែង់	នៅនលើតផនែី	៉នុស្ស	នៅតែ	េរិបាក		

យល់	នរិង	នគារេ	តា៉	នគាលការណ៍	ោោ	តែល	កេង់	បានបនកងៀន	។		

មាន	េួកសរិស្ស	កេង់	៉ ួយ	រុំនួន	បាន	សាតាប់	នៅនេល	កេង់	បាន	េន្យល់		

នគាលរែុំនរិែ	៉ ួយ	តែល	ោក់ែរូរជា	ន�វើ	ឲ្យ	េួកនរែ	អាក់អន់	ររិែ្ត	—		

អុំេី	ែួោេី	របស់	កេង់	ថា	ជា	«	នុំបុ័ង	មន	ជីវិែ	»	(	សរូ៉ន៉ើល	យៃរូោន	

6:35–58	)	។	េួកនរែ	បាន	ែប	ទាុំង	សង្ស័យ	ថា	«	ពាក្យ	ននះ	េរិបាក	

សាតាប់	ណាស់	នែើ	អ្នក	ណា	យល់	បាន	?	»	(	យៃរូោន	6:60	)	។

នោយ	េែ	ន�ើ	ញ	េួកនរែ	មាន	ការេរិបាក	នជឿ	ឬ	េុុំ	េេួល	យក	

នគាលលេ្រិ	ននះ	នោះ	កេះករែីស្	បាន	សួរ	ថា	«	នែើ	នសរក្តី	ននះ	ោុំ	បងាអាក់	

ែល់	ររិែ្ត	អ្នក	រាល់	គានា	ឬ	អី	?	»	(	យៃរូោន	6:61	)	។	ជុំនួស	ឲ្យ	

ការោក់	នសរក្តីជុំននឿ	របស់	េួកនរែ	នៅ	៉ ុខ	ការ៉ន្រិល	សង្ស័យ	របស់	

ខលែលួន	នោះ	េួកសរិស្ស	ជានករើន	របស់	កេង់	«	ែក	ខលែលួន	្ យ	នរញ	៉រិន	តា៉	

កេង់	នេៀែ	នេ	»	(	យៃរូោន	6:66	)	។

បៃុតន្ត	នៅនេល	កេះករែីស្	បាន	សួរ	េួក	សរិស្ស	ទាុំងអស់	របស់	កេង់	

ថា	នែើ	េួកនរែ	នឹង	«	្យ	នៅ	តែរ	ឬ	?	»	នេកែុស	ជា	មានាក់	តែល	បាន	

ន្លែើយ	នរូវ	អវី	តែល	េរិែជា	កែរូវ	ន្លែើយ	ថា	៖	«	នែើ	នយើង	ខ្ញុំ	នឹង	នៅ	ឯ	អ្នក	

ណា	វិញ	រែឺ	កេង់	នហើយ	តែល	មាន	កេះបន្អូល	មន	ជីវិែ	ែ៏	នៅ	អស់	កល្	

ជានរិរ្ច	»	(	យៃរូោន	6:67–68	)	។

ប្រភពននការជុំរុញចិ�្តរ្រស់ត�ើង

នេកែុស	បាន	សារល់	េី	កបភេ	មន	ការជុំរុញ	ររិែ្ត	របស់	គាែ់	។		

វា	តផ្ក	នៅនលើ	នហែុផល	សុំខាន់	អុំេី	៉ រូលនហែុ	តែល	នយើង	ន�វើ	នរូវ		

អវីតែល	នយើង	កុំេុង	ន�វើ	នៅក្នញង	ែុំណឹង	ល្	៖	េីបោទាល់	នរិង	នសរក្តីជុំននឿ	

របស់	នយើងនលើ	កេះនយស៊រូវករែីស្	។	នេកែុស	បាន	កបកាស	ថា	«	នយើង	

ខ្ញុំ	ក៏	បាន	នជឿ	ហ�ើយដឹងថា	កេង់	ជា	កេះករែីស្	ជា	កេះរាជបុកតា	មន	កេះ	ែ៏	

មាន	កេះជន្ម	រស់	េរិែ	»	(	យៃរូោន	6:69	ការ	រែរូស	
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បញ្ជាក់	បាន	បតន្ថ៉	)	។	តា៉រយៈ	ការេេួល	បាន	

ការនជឿ	ស៊ប់	នលើ	កេះនយស៊រូវករែីស្	ភាេ	ជា	កេះ	របស់	

កេង់	នរិង	ករិរ្ចការ	របស់	កេង់	ខាលាុំង	តបប	នោះ	នោះ	នយើង	

ក៏	អារ	តសវងរក	ការជុំរុញ	ររិែ្ត	នែើ៉្ី	បន្ត	រស់នៅ	តា៉	

ែុំណឹល្	—	នទាះបី	វា	ោក់បីែរូរជា	េរិបាក	នទាះបី	ជា	

គាមាន	នរណាមានាក់	នេៀែ	នឹង	កែ់សមារល់	នហើយ	សរូ៉្ី	

តែ	នេល	នយើង	េុុំ	កបាកែ	អុំេី	អវី	តែល	នយើង	រង់	ន�វើ	ក្តី	។

នឹង	មាន	«	ពាក្យ	េរិបាក	សាតាប់	»	ជានរិរ្ច	។	បៃុតន្ត	

នឹង	មាន	ជនក៉ើស	ជានរិរ្ច	នែើ៉្ី	នកជើសនរើស	នសរក្តីជុំននឿ	

នលើ	៉ ន្រិលសង្ស័យ	ឬ	ភាេ៉រិន	កបាកែ	កបជា	ោោ	។	

ែរូរ	តអលន�ើរ	អរិល	វិែនី	នកលែែុន	ក្នញង	រែណៈកបធាន	

មន	េួក	ររិែ	សរិប	ោក់	បាន	ត្លែង	ថា	«	ការ	សនក៉រររិែ្ត	

នជឿ	រែឺជា	ជនក៉ើស	ែ៏	សុំខាន់	បុំផុែ	តែល	នយើង	៉ រិន	

ធាលាប់	ន�វើ	»	។ 2

ែរូនរ្នះ	នែើ	នយើង	កែរូវ	ន�វើ	ែរូរន៉្តរ	កបសរិននបើ	នយើង	

ន�ើញ	ខលែលួន	នយើង	នៅក្នញង	តផ្នក	ណា	៉ ួយ	មន	«	ពាក្យ	

េរិបាក	សាតាប់	»	ទាុំង	នោះ	?

1.	ន�វើ	តា៉	រែុំររូ	របស់	នេកែុស	នរិង	េួក	សរិស្ស	នផ្សង	

នេៀែ	តែល	បន្ត	នសាមាះកែង់	នទាះបី	វា	ងាយកសួល	នែើ៉្ី	

«	ែក	ខលែលួន	្ យ		»		ក្តី	។	សាតាប់	ការេរូោមាន	៉ ក	េី	េួក	

េយាការី	េួកសាវក	នរិង	ថានាក់	ែឹកោុំ	ែមេ	នេៀែ	៖

«	ក្នញង	នវល្	មន	ការ	ភ័យខាលារ	ឬ	ការសង្ស័យ	ឬ	

នេល	តែល	មាន	បញ្ហា	សរូ៉	នតាងចាប់េីតាុំង	តែល	

អ្នក	បាន	ឈ្នះ	រួរ	នហើយឲ្យជាប់	។	.	.	.	ហយើងអាច

ហោងឲ្យជាប់ហៅនឹងអ្វីដដលអ្នកបានដឹងរួចហ�ើយហោះ

ហ�ើយឈរឲ្យរឹងមាំរ�ូតដល់ទទួលបានចំហេះដឹង

បដនថែម	»	។ 3

«	សរូ៉	នបាះ	ជុំោន	យ៉ាង	សា៉ញ្ញ	នៅ	កាន់	ក្ីជុំននឿ	

—	នហើយ	បោទាប់	៉ ក	នបាះ	៉ ួយ	ជុំោន	នេៀែ	។	.	.	.	

នផ្ដោែនលើ	នសរក្ីេរិែ	តែល	[	អ្នក	េរិែជា	]	នជឿ	នហើយ	

ឲ្យ	ការេរិែ	ទាុំង	នោះ	រត៉្ែ	រែុំនរិែ		នរិង	ែួងររិែ្ត	[	របស់	

អ្នក	]	។	.	.	.

.	.	.	សរូ៉	ចាប់នផ្តើ៉	ជា៉ួយ	នឹង	៉ រូលោឋាន	ករែឹះ	មន	

នសរក្តីេរិែ	របស់	ែុំណឹងល្	»	។ 4

2.	សរូ៉	បន្ត	អាន	កេះរែ៉្ពីរ	នហើយ	ន�វើតា៉	

ការបនកងៀន	នៅ	ក្នញង	នោះ	៖

«	សរូ៉	សរិកសា	នហើយ	េរិចារណា	កេះរែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	ជា	

នរៀងរាល់	ម្ងៃ	កបកប	នោយ	ការអ�រិសាឋាន	»	។ 5

«	នបើ	អ្នក	ណា	រង់	ន�វើ	តា៉	កេះហឫេ័យ	កេង់	នោះ	

នឹង	បាន	ែឹង	ជា	នសរក្តី	បនកងៀន	ននះ	៉ ក	េី	កេះ	ឬ	ជា	ខ្ញុំ	

នរិយយ	នោយ	អាង	ខលែលួន	ខ្ញុំ	»	(	យៃរូោន	7:17	)	។

«	ររូរ	ឲ្យ	អ្នក	រាល់	គានា	កបកេឹែ្ត	តា៉	កេះបន្អូល	នៅ	កុុំ	

ឲ្យ	កគាន់	តែ	សាតាប់	បៃុនណាណាះ	នហើយ	បនញ្ឆោែ	ខលែលួន	វិញ	នោះ	

ន�ើយ	»	(	យ៉ាកុប	1:22	)	។

3.	សរូ៉	បន្ត	រកសា	បេបញ្ញែ្តរិ	។

«	រន៉លែើយ	រុំនពាះ	សុំណួរ	ែ៏	នសាមាះកែង់	របស់	

នយើង		នកើែ	មាន	នៅនេល	នយើង	េយាយ៉	តសវងរក	

នរិង	នៅនេល	នយើង	រស់នៅ	តា៉	បេបញ្ញែ្តរិ	

ទាុំងឡាយ	។	.	.	.	នសរក្ីជុំននឿ	របស់	នយើង	អារ	

ជួយ	នយើង	ឲ្យ	នជឿ	នលើ	អវី	តែល	នយើង	៉ រិន	យល់	ក្នញង	នេល	

ននះ	»	។ 6

«	នៅនេល	អ្នក	បន្ត	នគារេ	កបែរិបែ្តរិ	.	.	.	នោះ	អ្នក	

នឹង	េេួល	បាន	រុំនណះែឹង	នរិង	ការ	យល់ែឹង	តែល	អ្នក	

តសវង	រក	»	។ 7

នៅ	េីបុំផុែ	ការជុំរុញ	ររិែ្ត	របស់	នយើង	តផ្ក	សុំខាន់	

នៅនលើ	អវី	តែល	នេកែុស	បាន	នរិយយ	។	នែើ	នយើង	នជឿ	

ថា	កេះនយស៊រូវ	រែឺជា	កេះករែីស្	តែរ	ឬ	នេ	ថា	កេង់	ែឹកោុំ	

សាសោរកក	របស់	កេង់	នហើយ	ថាកេង់	មាន	កេះបន្អូល	

មន	ជីវិែ	អស់កល្	ជានរិរ្ច	តែរ	ឬ	នេ	?	នែើ	នសរក្តីជុំននឿ	

របស់	នយើង	នលើ	កេង់	មាន	�ុំជាង	«	ពាក្យ	េរិបាក	សាតាប់	»	

តែល	នយើង	េុុំ	អារ	យល់	នៅ	កគា	នោះ	តែរ	ឬ	នេ	?

រង្វាន់ននការរស់តៅតាមដុំណឹងល្អ

នេល	នយើង	សនក៉រររិែ្ត	នែើ៉្ី	កសឡាញ់	នរិង	

ន�វើ	តា៉	កេះ	នរិង	កេះនយស៊រូវករែីស្	កេ៉ទាុំង	រកសា	

បេបញ្ញែ្តរិ	នទាះបី	នៅនេល	នយើង	េុុំ	យល់	េី	បេបញ្ញែ្តរិ	

នោះ	ទាុំងកសុង	ក្តី	នោះ	នឹង	េេួល	រងាវាន់	៉ រិន	អារ	

វាស់តវង	បាន	ន�ើយ	។	៉នុស្ស	ខាង	សារ់	្ ៉	សួរ	ថា	

«	នែើ	វា	មាន	កបនយជន៍	អវី	សកមាប់	ខ្ញុំ	?	»	ការបនកងៀន	

មន	ែុំណឹងល្	ន្លែើយ	ែប	ថា	៖	«	នសរក្តី	សុខសាន្ត	

នៅោ	នល្ករិយ	ននះ	នរិង	ជីវិែ	ែ៏	នៅ	អស់កល្	

ជានរិរ្ច	នៅ	បរនល្ក	»,	កតនលែង	៉ ួយតែល	បាន	នរៀបរុំ	

សកមាប់	អ្នក	នៅក្នញង	វិមាន	មន	កេះ,	អវីៗ	ទាុំងអស់	តែល	

កេះវរបរិតាសួរែ៌	មាន,	«	សុភ៉ង្គល	ែ៏	៉ រិន	នរះរប់	៉ រិន	

នរះ	នហើយ	»	(	សរូ៉ន៉ើល	រែ.	នរិង	ស.	59:23;	

នអន�ើរ	12:34;	រែ.	នរិង	ស.	84:38;	៉ៃរូសាយ	

2:41	)	នហើយ	ែរូរ	តអលន�ើរ	ន�ៀន្ើរ	នអសវ	អុជែរូហវ	

ក្នញង	ករូរ៉ុ៉	មន	េួក	សាវក	ែប់េីរ	ោក់	បាន	ត្លែង	ថា	៖	
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«	[	នៅក្នញង	សាសោរកក	]	ននះ	អ្នក	នឹង	រកន�ើញ	

នរូវ	អវី	តែល	មាន	ែម៉លែ	ហួស	េី	ការបា៉ាន់សាមាន	។	.	.	.	

នៅ	េីននះ	អ្នក	នឹង	រកន�ើញ	បន្អូល	មន	ជីវិែ	អស់	កល្	

ការសនយា	មន	ការនកបាសនល្ះ	នរិង	មាគា៌ា	នឆ្ពាះ	នៅ	

ភាេសុខសាន្ត	នរិង	សុភ៉ង្គល	»	។ 8	ននះ	កគាន់តែ	

៉ួយ	រុំនួន	បៃុនណាណាះ	។

នៅនេល	នយើង	បរូជា	ខលែលួន	នយើង	នែើ៉្ី	ន�វើ	តា៉	

កេះករែីស្	នហើយ	នគារេ	តា៉	បេបញ្ញែ្តរិ	កេង់	នោះ	

នយើង	កែរូវ	បាន	សនយា	ថា	េេួល	បាន	នរូវ	អវីៗ	ទាុំងអស់	

ននះ	នរិង	របស់	ជា	នករើន	ត្៉	នេៀែ	។	នោះ	េុុំ	ត៉ន	

មានន័យ	ថា	ផលែអូវ	នោះ	នឹង	ងាយ	កសួល	ឬ	អារ	យល់	

បាន	នោះ	នេ	បៃុតន្ត	េរជ័យ	តែល	នយើង	កែរូវបាន	សនយា	

៉ក	េី	ការបន្ត	រឹងមាុំ	នឹង	បន្ត	នបើក	សត៉្តង	នេញ	៉ ួយ	

ជីវិែ	របស់	នយើង	នរិង	បោទាប់	េី	ជីវិែ	ននះ	ផងតែរ	។

បៃុតន្ត		នទាះបីេរជ័យ	ទាុំងននះអសាចារ្យ	យ៉ា	ណា	

ក្តីវា	េុុំ	រែួរ	ជា	ការជុំរុញររិែ្ត	សុំខាន់	របស់	នយើង	នែើ៉្ី	

រស់នៅ	តា៉	ែុំណឹងល្	ន�ើយ	។	នទាះបី	អ្នក	មាន	

សុំណួរ	អវី	នទាះបី	នគាលលេ្រិ	ណា	៉ ួយ	តែល	អ្នក	េុុំ	

យល់	ក្តី	នសរក្ី	ជុំននឿ	របស់	អ្នក	នលើ	កេះនយស៊រូវករែីស្	

នរិង	ែងាវាយ�ួន	របស់	កេង់	រែឺជា	ករូននសា	មន	ការជុំរុញ	

ររិែ្ត	របស់	អ្នក	នែើ៉្ី	រស់នៅ	តា៉	ែុំណឹងល្	រែឺ	ែរូរ	

ជាករណី	របស់	នេកែុស	នរិង	៉ នុស្ស	ែមេនេៀែ	

ផងតែរ	។

តអលន�ើរ	អុជែរូហវ	បាន	មាន	កបសាសន៍	

ថា	«	ការជុំរុញររិែ្ត	នរិង	រែុំនរិែ	ទាុំងកសុង	របស់	

នយើង	ជះ	ឥេ្រិេល	នលើ	សក៉្មភាេ	របស់	នយើង	»	។	

«	េីបោទាល់	មន	ភាេនេញនលញ	មន	ែុំណឹងល្	របស់	

កេះនយស៊រូវករែីស្	តែល	បាន	សាដោរ	ន�ើង	វិញ	រែឺជា	

ការជុំរុញររិែ្ត	ែ៏	មាន	អនុភាេ	បុំផុែ	នៅក្នញង	ជីវិែ	

របស់	នយើង	។	កេះនយស៊រូវ	បាន	រែរូស	បញ្ជាក់	ន�ើង	

វិញ	អុំេី	អុំណារ	មន	រែុំនរិែ	ល្	នរិង	ការជុំរុញ	ររិែ្ត	

កែឹ៉កែរូវ	ែរូនរ្នះ	៖	‹	ររូរ	ន៉ើល	៉ ក	ឯ	នយើង	នោយ	

នរូវ	ករែប់	ទាុំង	រែុំនរិែ	ររូរ	កុុំ	សង្ស័យ	កុុំ	ខាលារ	ន�ើយ	›	

(	រែ.	នរិង	ស.	6:36	)	។

«	េីបោទាល់	មន	កេះនយស៊រូវករែីស្	នរិង	ែុំណឹងល្	

តែល	បាន	សាតារ	ន�ើងវិញ	នឹង	ជួយ	នយើង	នៅក្នញង	

ជីវិែ	របស់	នយើង	នែើ៉្ី	នរៀន	អុំេី	តផនការ	ជាក់ល្ក់	

របស់	កេះ	សកមាប់	នយើង	នហើយ	បោទាប់	៉ ក	អនុវែ្ត	

កសប	នៅតា៉	នោះ	។	វា	ផ្តល់	ែល់	នយើង	នរូវ	

ការបញ្ជាក់អះអាង	អុំេី	ភាេេរិែកបាកែ	នសរក្តីេរិែ	

នរិង	នសរក្តីល្	មន	កេះ	អុំេី	ការបនកងៀន	នរិង	

ែងាវាយ�ួន	មន	កេះនយស៊រូវករែីស្	នរិង	អុំេី	ការបនក៉ើ	៉ ក	

េី	កេះ	មន	េួក	េយាការី	ម្ងៃ	រុងនកកាយ	ននះ	»	។ 9

សកមាប់	ខ្ញុំ	ខ្ញុំ	នឹង	បន្តការ	េយាយ៉	នៅ៉ុខ	នទាះបី	

នៅនេល	វា	លុំបាក	ក្តី	។	ខ្ញុំ	នឹង	បន្ត	អ�រិសាឋាន	នហើយ	

សរិកសា	កេះរែ៉្ពីរ	។	ខ្ញុំ	នឹង	ខរិែខុំ	េកងឹង	េីបោទាល់	របស់	

ខ្ញុំ	អុំេី	កេះអង្គសន្ងារះ	នរៀងរាល់	ម្ងៃ	។	នហើយ	ខ្ញុំ	នឹង	

បន្ត	េយាយ៉	រស់នៅ	ែរូរ	តែល	កេង់	សេវកេះេ័យ	ឲ្យ	

ខ្ញុំ	រស់នៅ	នហើយ	េឹងតផ្ក	នលើ	កេះបន្អូល	របស់	កេង់	

នរិង	េួក	េយាការី	នរិង	េួក	សាវក	នៅរស់	របស់	កេង់	

នែើ៉្ី	បនកងៀន	ខ្ញុំ	អុំេី	រនបៀប	ោោ	នោយ	េឹងតផ្ក	នលើ	

ការជុំរុញររិែ្ត	តែល	េុុំ	ត៉ន	កគាន់តែ	ជាលេ្ផល	៉ ក	

េី	នសរក្តីជុំននឿ	នរិង	នសរក្តីកសឡាញ់	រុំនពាះ	កេង់	

បៃុនណាណាះ	នោះ	នេ	បៃុតន្ត	៉ ក	េី	ការលះបង់	ែ៏	អស់កល្	

ជានរិរ្ច	នរិង	នសរក្តីកសឡាញ់	របស់	កេង់	សកមាប់	ខ្ញុំ	

ផងតែរ	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	 ន�ៀន្ើរ	នអហវ	អុជែរូហវ	« The Way of the Disciple	»	
Liahona	តខ	ឧសភា	ឆ្នាុំ	2009	េុំេ័រ	76	។

	 2.	 អរិល	វិែនី	នកលែែុន	«	Choose to Believe	»	Liahona,	
តខ	ឧសភា	ឆ្នាុំ	2015	េុំេ័រ	38	។

	 3.	 តជ្ហវី	អ័រ	ហរូ�រិន	«	Lord, I Believe	»	Liahona,	
តខ	ឧសភា	ឆ្នាុំ	2013	េុំេ័រ	93–94	ការរែរូសបញ្ជាក់	នៅក្នញង	

របាប់	នែើ៉	។

	 4.	 រ៉រូសមា៉ារី	អរិ៉	វិកស្សញ៉	«	Returning to Faith	»	Liahona,	
តខ	ឧសភា	ឆ្នាុំ	2015	េុំេ័រ	94	។

	 5.	 ្រូមា៉ាស	នអស	៉ៃនសុន	«	The Power of the Book  
of Mormon	»	Liahona,	តខ	ឧសភា	ឆ្នាុំ	2017	

េុំេ័រ	87	។

	 6.	 រ៉រូសមា៉ារី	អរិ៉	វិកស្សញ៉	«	Returning to Faith	»		

េុំេ័រ	95	។

	 7.	 រ័សុល	អរិ៉	ណរិលសុន	«	វិវរណៈ	សកមាប់	សាសោរកក	វិវរណៈ	

សកមាប់	ជីវិែ	របស់	នយើង	»	Liahona,	តខ	ឧសភា	ឆ្នាុំ	2018	

េុំេ័រ	95–96	។

	 8.	 ន�ៀន្ើរ	នអសវ	អុជែរូហវ	«	Come, Join with Us	»	
Liahona,	តខ	វិរ្រិកា	ឆ្នាុំ	2013	េុំេ័រ	24	។

	 9.	 ន�ៀន្ើរ	នអហវ	អុជែរូហវ	«	The Power of a Personal 
Testimony	»	Liahona,	តខ	វិរ្រិកា	ឆ្នាុំ	2006	

េុំេ័រ	37	។

ជមព�ើសពបីរ

« ផ្លូវ របស់ ក្រះអម្ចាស់ មិន លំបា្រ ដទ ។  

ជបីវិត គឺ ្ ិបា្រ ប៉ុនន្ត �ំណឹងល្អ មិន �ូដ្នរះ 

ដទ ។. . . ជបីវិត ដ្វើ ឲ្យដ�ើង ទាំងអស់ គ្ន ម្ន 

ការ លំបា្រ ប៉ុនន្ត ជបីវិត្រ៏ ម្ន ភា្ សាមញ្ញ ផង 

ន�រ ។ ដ�ើង ម្ន ជដកមើស នត ្ បីរ ប៉ុដ ណ្រះ ។ 

ដ�ើង អាច ដ�ើរ តាម ក្រះអម្ចាស់ ដ�ើ� ទទួល 

បាន នូវ ក្រះដចសាដា របស់ កទង់ ដ�ើ� ម្ន 

ដសច្រ្បី សុខសាន្ត ្ន្ឺ ្រម្លាំង ចំដណរះ�ឹង 

ភា្ ដជឿជា្រ់ ដសច្រ្បី កសឡាញ់ និង អំណរ្រ៏ 

បាន  ឬ ្រ៏ ដ�ើង អាច ដៅ ផ្លូវ មួ� ចំនួន ដទៀត 

ផ្លូវ ដផ្សង ្  មួ� ផ្លូវ ដផ្សង ្  ្រ៏ បាន ន�រ 

ដ�ើ� ដ�ើរ ដលើ ផ្លូវ ដនារះ នត ម្ន្រ់ ឯង — ដោ� 

គ្មាន ជំនួ� របស់ កទង់ គ្មាន ការ គ្ំកទ របស់ 

កទង់ គ្មាន ក្រះដចសាដា របស់ កទង់ គ្មាន ការ 

�ឹ្រនាំ របស់ កទង់ ដៅ ្រ្នុង ដសច្រ្បីងងឹត 

ភា្ចលាចល ការ សង្សស័� ទុ្រ្ខដសា្រ  

និង ភា្ អស់ សង្ឹម ។ ដ�ើ� ខ្នុំ សួរ ថា  

ដតើ ផ្លូវ មួ� ្  ន�ល កសួល ជាង ? »

ដអលម�ើរលូដរនអ៊ីខូពប៊ីតេ្គក្នចុរពួកចិតសិបនាក់«The 
Way»Liahona,ដខវិច្ិកា្នាំ២00៨ទំព័រ៣6។



៤៨ លីអា�ូណា

មោយអូរីឡាសភបីម្ើសិន

ខ្ញំ	ចាុំ	េី	ការកុំណែ់	ម្ងៃ	បុណ្យ	កជ៉ុជេឹក	របស់	ខ្ញុំ	

ជា៉ួយ	េួក	អ្នក	ផ្សេវផសាយ	សាសោ	។	េួកនរែ	

បាន	សួរ	ខ្ញុំ	ថា	នែើ	ខ្ញុំ	នកែៀ៉	ខលែលួន	រួររាល់	នែើ៉្ី	រុះ	

នសរក្តីសញ្ញា	ជា៉ួយ	កេះ	វរបរិតាសួរែ៌	តែរ	ឬ	នេ	។	

នោយ	េុុំបាន	រែរិែ	អុំេីវា	នរិង	នោយ	មាន	ររិែ្ត	នពារនេញ	

នោយ	អុំណរ	នោះ	ខ្ញុំ	បាន	នរិយយ	ថា	«	នកែៀ៉	រួរ	រាល់	

នហើយ	!	»	ខ្ញុំ	រង់	េេួល	អុំណាយ	េរិនសស	េី	កេះវរបរិតា	

តែល	នពារនេញ	នោយ	ក្តីកសឡាញ់	របស់	ខ្ញុំ	កបទាន	

ែល់	ខ្ញុំ	នហើយ	ខ្ញុំ	បាន	ែឹង	ថា	ខ្ញុំ	នឹង	េុុំ	រីករាយ	ន�ើយ	

កបសរិននបើ	គាមាន	កេះអង្គសន្ងារះ	ក្នញង	ជីវិែ	ខ្ញុំ	នោះ	។	

បៃុតន្ត	ខ្ញុំ	មាន	អារ៉្មណ៍	េុុំ	កបាកែកបជា	អុំេី	អោរែែ	ថា	

នឹង	នកើែ	ន�ើង	យ៉ាង	ណា	រុំនពាះ	ខ្ញុំ	ន�ើយ	។

េីបុំផុែ	ម្ងៃ	ែ៏	�ុំនោះ	បាន	នកើែ	ន�ើង	។	ខ្ញុំ	េុុំ	

អារ	បុំនភលែរ	វា	បាន	ន�ើយ	នហើយ	ខ្ញុំ	េរិែ	ជា	រីករាយ	

ណាស់	។

ន្ងៃដ៏អា្រ់អួរ

បោទាប់	េី	បុណ្យកជ៉ុជេឹក	នរិង	េរិ�ីបញ្ជាក់	របស់	ខ្ញុំ	

៉ក	ោក់ែរូរជា	មាន	ភាេ	អាប់អួរ	នកើែ	ន�ើង	រុំនពាះ	

ខ្ញុំ	។	ខ្ញុំ	កុំេុង	នោះកសាយ	បញ្ហា	ជា៉ួយ	ករែួសារ	ខ្ញុំ	

នហើយ	ខ្ញុំ	កុំេុង	េុះពារ	នគារេ	តា៉	កកឹែ្យវិន័យ	ទាុំងអស់	

របស់	កេះ	។	ខ្ញុំ	េុុំ	ែឹង	ថា	កែរូវន�វើ	អវី	ន�ើយ	នហើយ	ខ្ញុំ	រង់	

រុះចាញ់	នរូវ	អវីៗ	ករែប់	យ៉ាង	។	វា	ោក់ែរូរ	ជា	គាមាន	

នរណា	មានាក់	យល់	ររិែ្ត	ខ្ញុំ	ន�ើយ	។

ខ្ញុំ	ររូលររិែ្ត	អាន	កេះរែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	ជានរិរ្ច	បៃុតន្ត	អុំ�ញង	

កគា	នោះ	ខ្ញុំ	បាន	េុក	វា	៉ ួយ	អននលែើរ	។	ម្ងៃ	៉ ួយ	នេល	

ជំហានទីមួ�យ្ពរះយៅកាន់ 

ការនកបចិត្ត

ខ្ញំទទួ�អា�រ្មណ៍ថាភាព

ងងឹត្្រប�ណតាប់ម�ើជបីវិត

ខ្ញំ។បនាទាប់រកខ្ញំបាន

�ឹងថាខ្ញំ្តរូវនិយាយ

ជារួយប៊ីស្ព�បស់ខ្ញំ។

ខ្ញុំ	នៅ	ផ្ះ	តែ	ឯង	ខ្ញុំ	មាន	អារ៉្មណ៍	ែ៏	តផ្៉តលហែ៉	៉ ក	េី	

ការបុំផុសរែុំនរិែ	េី	កេះវិញ្ញាណ	ែល់	ខ្ញុំ	ឲ្យ	អាន	កេះរែ៉្ពីរ	

៉រ៉ន	។	ខ្ញុំ	បាន	អ�រិសាឋាន	ជា៉ុន	នោយ	រង់	តសវងរក	

រន៉លែើយ	តែល	អារ	ោុំ	នរូវ	ភាេ	សុខសាន្ត	រុំនពាះ	

ការរងេុក្ខ	របស់	ខ្ញុំ	។	ខ្ញុំ	បាន	នបើក	នៅ	អាលមា៉ា	ជុំេរូក	

5	តែ	៉ ្ង	។	ខេី	27	តរង	ថា	៖	«	នែើ	អ្នក	រាល់	គានា	

បាន	នែើរ	នោយ	កាន់	ខលែលួន	អ្នក	ថា	ជា	គាមាន	នទាស	នៅ	

រុំនពាះ	កេះ	ឬ	?	នែើ	អ្នក	រាល់	គានា	អារ	នរិយយ	នៅ	ក្នញង	

ររិែ្ត	អ្នក	នបើ	សរិន	ជា	អ្នក	រាល់	គានា	កែរូវ	បាន	នៅ	ឲ្យ	នៅ	

សាលាប់	នៅ	ក្នញង	នេល	ននះ	ថា	នែើ	អ្នក	រាល់	គានា	បាន	បោទាប	

ខលែលួន	ករែប់	កគាន់	នហើយ	ឬ	នៅ	?	នែើ	សន៉លែៀក	បុំពាក់	របស់	

អ្នក	កែរូវ	បាន	ជក៉ះ	នហើយ	កែរូវ	បាន	ន�វើ	ឲ្យ	ស	តា៉	រយៈ	

កេះ	នល្ហរិែ	មន	កេះ	ករែីស្	តែល	កេង់	នឹង	យង	៉ ក	

សន្ងារះ	រាកស្ត	របស់	កេង់	េី	អុំនេើ	បាប	ទាុំង	ឡាយ	របស់	

នរែ	នហើយ	ឬ	?	»

េីបុំផុែ	ខ្ញុំ	រំជួល	ែួងររិែ្ត	នឹង	ពាក្យ	ទាុំង	នោះ	។	ខ្ញុំ	

ែឹង	ថា	ខ្ញុំ	កែរូវ	តកបររិែ្ត	ែរូនរ្នះ	ខ្ញុំ	បាន	ណាែ់	ជួប	ជា៉ួយ	

ប៊ីស្សេ	របស់	ខ្ញុំ	។	ខ្ញុំ	មាន	ការភ័យខាលារ	ណាស់	បៃុតន្ត	

ខ្ញុំ	បាន	បង្ខុំ	ខលែលួន	ឯង	នែើ៉្ី	នៅ	ជួប	ជា៉ួយ	គាែ់	។

ការ�ល់ដឹងអុំពីការសនយារ្រស់បពរះ

នេលខ្ញុំ	នៅ	ែល់	ការិយល័យ	របស់	ប៊ីស្សេ	ខ្ញុំ	

មាន	អារ៉្មណ៍	ថា	មាន	កុំហុស	តែល	ខ្ញុំ	រង់	នរញ	

នៅវិញ	នោយ	េុុំ	បារ់	ជួប	គាែ់	។	បៃុតន្ត	ខ្ញុំ	បាន	

អ�រិសាឋាន	េរូលសរូ៉	ភាេ	កាលាោន	នែើ៉្ី	នរិយយ	នរូវ	អវី	

តែល	ខ្ញុំ	កែរូវ	នរិយយ	។	ប៊ីស្សេ	បាន	សាវារែ៉ន៍	ខ្ញុំ	ឲ្យ	

ររូល	ការិយល័យ	របស់	គាែ់	បោទាប់	៉ ក	គាែ់	បាន	 រច
នា
រូប
ភា
្
ទោ

យ
យ

៉ូទស
្ទ
ដ
ន
ន
ីស

�ុវមជ្ិមវ័�
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អ�រិសាឋាន	នែើ៉្ី	េេួល	បាន	ជុំនួយ	េី	កេះ	។	គាែ់	

បាន	នរិយយ	៉ ក	កាន់	ខ្ញុំ		ែរូរ	ខ្ញុំ	ជា	ករូន	របស់	គាែ់	

នហើយ	បងាហាញ	នសរក្តីកសឡាញ់	របស់	គាែ់	រុំនពាះ	

ខ្ញុំ	តា៉រយៈ	ពាក្យ	ស៉្តី	របស់	គាែ់	។	គាែ់	បាន	ផ្តល់	

ការេរូោមាន	ែល់	ខ្ញុំ	នហើយ	សុុំ	ឲ្យ	ខ្ញុំ	ន�វើ	នរូវ	នរឿង	ចាុំបារ់	

ោោ	នែើ៉្ី	េេួល	បាន	ការអភ័យនទាស	េី	កេះ	នហើយ	

បោទាប់	៉ ក	កែ�ប់	៉ ក	ជួប	គាែ់	នេៀែ	។

ខ្ញុំរីករាយ	យ៉ាង	ខាលាុំង	សកមាប់	ឱកាស	ននះ	។	

ខ្ញុំ	បាន	ន�វើ	តា៉	ការេរូោមាន	របស់	គាែ់	នហើយ	

េីបុំផុែ	ខ្ញុំ	បានយល់	អុំេី	ការសនយា	របស់	កេះ	អុំេី	

ការអភ័យនទាស	ែល់	អាលមា៉ា	៖	«	នបើ	សរិន	ជា	នរែ	

េេួល	សារ	ភាេ	នរូវ	អុំនេើ	បាប	ទាុំង	ឡាយ	របស់	ខលែលួន	

រុំនពាះ	អ្នក	នរិង	រុំនពាះ	នយើង	នហើយ	តកប	ររិែ្ត	នោយ	

នសាមាះ	អស់	េី	ររិែ្ត	អ្នក	នោះ	នហើយ	តែល	អ្នក	កែរូវ	អែ់	

នទាស	ឲ្យ	នហើយ	នយើង	ក៏	នឹង	អែ់	នទាស	ឲ្យ	នរែ	តែរ	»	

(	៉ៃរូសាយ	26:29	)	។	បោទាប់	េី	ការតកបររិែ្ត	ែ៏	

នសាមាះកែង់	នោះ	ខ្ញុំ	បាន	ែឹង	ថា	កេះ	បាន	អភ័យនទាស	

ឲ្យ	ខ្ញុំ	។	េីបុំផុែ	ខ្ញុំ	អារ	េេួល	អារ៉្មណ៍	មន	

នសរក្តីកសឡាញ់	របស់	កេះវរបរិតាសួរែ៌	ក្នញង	ររិែ្ត	របស់	

ខ្ញុំ	នហើយ	ភាេ	អាប់អួរ	នោះ	កែរូវបាន	នលើក	ស្លួយ	។	ខ្ញុំ	

រីករាយ	នហើយ	មាន	នមាេនភាេ	រុំនពាះ	ខលែលួន	ឯង	។

្រ៊ីស្សពតៅទីតោរះតដើម្ីជួ�ជានិច្ច

ប៊ីស្សេ	រែឺជា	អ្នកែុំណាង	ឲ្យ	កេះ	អមាចាស់	សកមាប់	

សមាជរិក	វួែ	។	សរូ៉	ែឹង	ថា	គាែ់	នៅ	េីនោះ	នែើ៉្ី	

ជួយ	អ្នក	តសវងរក	សុភ៉ង្គល	ែ៏	េរិែ	តែល	កេះ	បាន	

នកែៀ៉	េុក	សកមាប់	អ្នក	។	សរូ៉	េុក	ររិែ្ត	គាែ់	។	

កបសរិននបើ	អ្នក	មាន	បញ្ហា	ឬ	កែរូវ	តកបររិែ្ត	សរូ៉	នៅ	ជួប	

គាែ់	។	គាែ់	នឹង	ជួយ	អ្នក	។

ខ្ញុំ	ែឹង	ថា	ជួនកាល	វា	េុុំត៉ន	ជា	នរឿង	ងាយ	កសួល	

នែើ៉្ី	នៅ	ជួប	គាែ់	ន�ើយ	។	បៃុតន្ត	កបធាន	�អូតរនសរូ	

ស្នអូ	(	1814–1901	)	បាន	េន្យល់	អុំេី	តផនការ	

អស់កល្ជានរិរ្ច	របស់	កេះវរបរិតាសួរែ៌	របស់	នយើង	៖	

«	ខ្ញុំ	ោោន	នរិយយ	ថា	នៅក្នញង	េរិភេវិញ្ញាណ	[	ជីវិែ	

៉ុន	ឆ្ក	ជីវិែ	ននះ	]	នៅនេល	នយើង	កែរូវបាន	នស្នើសុុំ	

ឲ្យ.	.	.្លែងកាែ់	បេេរិនសា�ន៍	តែល	នយើង	កុំេុង	េេួល	

ឥ�អូវ	ននះ	វា	េុុំ	រីករាយ	នរិង	េេួល	យក	បាន	ទាុំង	

អស់	នោះ	នេ	។	.	.	.	បៃុតន្ត	គាមាន	ការសង្ស័យ	ន�ើយ	

តែល	នយើង	បាន	ន�ើញ	នរិង	យល់	យ៉ាង	របាស់	នៅ	

េីនោះ	ថា	ននះ	ជា	បេេរិនសា�ន៍	ចាុំបារ់	៉ ួយ	នែើ៉្ី	

សនក៉រ	បាន	នរូវ	ភាេែន៉្កើង	ន�ើង	នរិង	សរិរីល្	របស់	

នយើង	»	។	នល្ក	បាន	បន្ត	ត្លែង	នេៀែ	ថា	«	នយើង	មាន	

្ន្ៈ	អនុនល្៉	តា៉	កេះេ័យ	របស់	កេះ	នហើយ	នោះ	

ជា	នហែុ	តែល	នយើង	នៅ	េីននះ	»	(	Teachings 
of Presidents of the Church: Lorenzo 
Snow	[	ឆ្នាុំ	2012	]	េុំេ័រ	110	)	។

ការតកបររិែ្ត	រែឺជា	តផ្នក	មន	ការអនុនល្៉	តា៉	

កេះេ័យ	របស់	កេះ	។	ែរូនរ្នះ	ជាជាង	ការភ័យខាលារ	

នឹង	ប៊ីស្សេ	សរូ៉	ន�វើ	ជា៉រិែ្តភក្តរិ	នឹង	គាែ់	វិញ	។	កេះ	

បាន	នកជើសនរើស	គាែ់	នហើយ	គាែ់	អារ	ជួយ	អ្នក	ឲ្យ	

តកបររិែ្ត	នរិង	េយាបាល	កេលឹង	អ្នក	តា៉រយៈ	ការ៉ក	រក	

កេះនយស៊រូវករែីស្	។	កេះអមាចាស់	សេវកេះេ័យ	ជួយ	

នយើង	បៃុតន្ត	នយើង	កែរូវតែ	ន�វើ	ជុំោន	េី	៉ ួយ	នឆ្ពាះ	នៅ	

កាន់	ការតកបររិែ្ត	សរិន	។	តា៉	រនបៀប	ននះ	នយើង	អារ	

ន�ើញន�ើញ	ការសនយា	នៅក្នញង	នអសាយ	1:18	

កែរូវបាន	បុំនេញ	៖	«	នទាះនបើ	អុំនេើបាប	របស់	អ្នក	រាល់	

គានា	ន្មា	កខវក់	យ៉ាង	ណា	ក្តី	ក៏	វា	តកប	ស	ែរូរ	សុំ�ី	វិញ	

តែរ	»	។	នោយ	នហែុនោះ	នហើយ	ប៊ីស្សេ	នៅេីនោះ	

នែើ៉្ី	ជួយ	។

ខ្ញុំ	សរូ៉	ត្លែង	េីបោទាល់	ថា	កេះមាន	កេះ	ជន្មរស់	

នហើយ	ថាកេះនយស៊រូវ	ករែីស្	រែឺជា	កេះអង្គសន្ងារះ	របស់	

នយើង	!	េួកកេង់	កសឡាញ់	នយើង	ខាលាុំង	ណាស់	។	◼
អ្នកនិពន្ធរស់នៅទីកករុងអូនអសក្រនទសហៃទី។



៥0 លីអា�ូណា

រមបៀបរបស់

រោ
រេននលែឿន	មន	ករិរ្ចការ	របស់	កេះអមាចាស់	

ែក៉រូវ	ឲ្យ	នយើង	បន្ត	នរៀនសរូកែ	ផ្លាស់ប្តអូរ	

នរិង	នឆ្ពាះនៅ៉ុខ	នោយ	នសរក្តីជុំននឿ	នលើ	

កេះអង្គសន្ងារះ	។

្ំរូអំ្ីក្ប់ទាំងអស់

នៅក្នញង	វិវរណៈ	៉ ួយ	តែល	បាន	កបទាន	ឲ្យ	េយាការី	យៃរូតសប	ស្ម៊ី�	

នៅតខ	៉រិ្ុោ	ឆ្នាុំ	1831	នោះ	កេះអមាចាស់	បាន	កបកាស	ែរូនរ្នះ	៖	

«	នយើង	នឹង	កបទាន	រែុំររូ	ែល់	អ្នក	អុំេី	ករែប់	ទាុំង	អស់	នែើ៉្ី	កុុំ	ឲ្យ	អ្នក	

រាល់	គានា	អារ	កែរូវ	នរែ	បនញ្ឆោែ	បាន	ែ្រិែ	សាតាុំង	កុំេុង	នៅ	ពាស	

នេញ	នលើ	តែនែី	នហើយ	វា	នរញ	នៅ	នោយ	បនញ្ឆោែ	សាសន៍	ោោ	»	

(	រែ.	នរិង	ស.	52:14	)	។

រែួរ	ឲ្យ	ចាប់	អារ៉្មណ៍	ណាស់	កេះអមាចាស់	បាន	កបទាន	ែល់	នយើង	

នរូវរែុំររូ	«	៉ួយ	»	៉រិនត៉ន	រែុំររូ	«	៉ួយ	»	សកមាប់	ករែប់	ទាុំង	អស់	នោះ	

នេ	។	ខ្ញុំ	េុុំ	នជឿ	ថា	កេះអមាចាស់	កុំេុង	កបាប់	នរូវ	ពាក្យ		«	រែុំររូ	អុំេី	ករែប់	

ទាុំង	អស់	»	ថាកេង់	មាន	តែ	រែុំររូ	៉ ួយ	នែើ៉្ី	នកបើកបាស់	នៅក្នញង	ករែប់	

សាថានភាេ	នោះ	នេ	។	ផ្ញយ	នៅវិញ	រនបៀប	របស់	កេះអមាចាស់	រួ៉មាន	

រោរទរៀនសូកត

មោយដអលម�ើរ

ោវី�មអដបែណា

្រ្នុង្រូរ៉ុមនន្ ួ្រសាវ្រដប់

្ីរនា្រ់

រាម

រែុំររូ	ជា	នករើន	តែល	អារ	កែរូវ	បាន	នកបើកបាស់	នែើ៉្ី	សនក៉រ	បាន	នរូវ	វែ្ថញ	

បុំណង	ខាង	វិញ្ញាណ	នផ្សងៗ	គានា	។

នគាលបុំណង	រ៉្ង	បុំផុែ	របស់	នយើង	ក្នញងបេេរិនសា�ន៍	មន	

ការនរៀនសរូកែ	នរិង	ការបនកងៀន	រែួរតែ	កែរូវបានកុំណែ់	នរិង	នកបើ	រែុំររូ	ននះ	

ឬ	រែុំររូ	ោោ	តែល	បុំនេញ	ែក៉រូវ	ការ	របស់	នយើង	បាន	ល្	បុំផុែ	នហើយ	

សនក៉រ	បាននរូវ	លេ្ផល	នរៀនសរូកែ	តែល	បៃង	កបាថានា	។

ក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ្ វឺជាក្ូបទកងៀន

កេះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	រែឺជា	សមាជរិក	េី	បី	មន	កកុ៉	កេះ	នរិង	ជា	

អ្នក	ផ្តល់	វិវរណៈ	ករែរូបនកងៀន	អង្គជា	ជុំនួយ	អង្គ	តែល	តញក	នរញ	

បរិសុេ្	នហើយ	កេង់	ោុំឲ្យ	នយើង	រងចាុំ	នរូវ	អវីៗ	ទាុំងអស់	(	សរូ៉ន៉ើល	

យៃរូោន	14:16–17,	26;	នីមហវ	េី	3	27:20	)	។	តអលន�ើរ	

នជ៉	អ៊ី	ថាលន៉ៃហ្គ	(	ឆ្នាុំ	1862–1933	)	ក្នញង	ករូរ៉ុ៉	មន	

េួកសាវក	ែប់េីរ	ោក់	បានេន្យល់	ថា	«	ែុំតណង	របស់	កេះវិញ្ញាណ	

បរិសុេ្	នៅក្នញង	ការងារបនក៉ើ	របស់	កេង់	ក្នញង	រុំនណា៉	៉ នុស្ស	កែរូវបាន	

េរិេណ៌ោ	នៅក្នញង	កេះរែ៉្ពីរ	។	កេង់	រែឺជា	ករែរូបនកងៀន	តែល	កេះវរបរិតា	

បាន	បញ្អូន	៉ ក	នហើយរុំនពាះអស់	អ្នក	តែល	មាន	សរិេ្រិ	នែើ៉្ី	េេួល	

ពពរះអរាចាស់
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យ
ុវវ័យ

ការយង អត្ជើញ សពរះវិញ្ញាណ បរិសុ្រ្ធ ឲ្យ ត្្ើ 

ជា សេូ បតសងៀន េលឺជា តគាលបំណង ចម្ង មួយ 

តៅក្នញង លំោំ ទាំងអស់ របស់ សពរះអម្ចាស់ សសម្ប់ 

ការតរៀនសូស� ។



៥២ លីអា�ូណា

ការបនកងៀន	របស់	កេង់	នោះ	កេង់	នឹង	នបើក	សត៉្តង	នរូវ	

ករែប់អវីៗ	ទាុំងអស់	តែល	ចាុំបារ់	សកមាប់	ការនលើកែន៉្កើង	

កេលឹង	»	។ 1	ការយង	អនញ្ើញ	កេះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	

ឲ្យ	ន�វើ	ជា	ករែរូ	បនកងៀន	នោះ	រែឺជា	នគាលបុំណង	រ៉្ង	

៉ួយ	នៅក្នញង	លុំោុំ	ទាុំងអស់	របស់	កេះអមាចាស់	សកមាប់	

ការនរៀនសរូកែ	នរិង	ការបនកងៀន	។

អ្នក	នរៀនសរូកែ	តែល	អនុវែ្តសរិេ្រិនកជើសនរើស	

ខាងសីល�៉៌	នហើយ	អនុវែ្ត	កសប	តា៉	នគាលការណ៍	

កែឹ៉កែរូវ	នបើក	ែួងររិែ្ត	េួកនរែរុំនពាះ	កេះវិញ្ញាណបរិសុេ្	

—	នហើយ	អនញ្ើញ	ការបនកងៀន	របស់	កេង់	អុំណារ	មន	

ការត្លែង	េីបោទាល់	នរិង	សាក្សី	បញ្ជាក់	របស់	កេង់	។	.	.	.	

ការនរៀនសរូកែ	ជា៉ួយ	នរិង	នោយ	នសរក្ី	ជុំននឿ	ែក៉រូវ	ឲ្យ	

មាន	ករិរ្ចខរិែ	ខុំ	ខាង	វិញ្ញាណ	ខាង	សែរិអារ៉្មណ៍	នរិង	

ខាង	ររូបកាយ	នហើយ	េុុំ	ត៉ន	កគាន់	តែ	ជា	ការេេួល	នោយ	

ភាេ	អក៉្ម	នោះ	នេ	។	នៅ	ក្នញង	នសរក្តី	នសាមាះកែង់	នរិង	

ភាេខាជាប់ខ្លួន	មន	សក៉្មភាេ	តែល	បាន	បុំផុស	រែុំនរិែ	នយើង	

ឲ្យ	មាន	នសរក្ី	ជុំននឿ	នោះ	នយើង	បងាហាញ	រុំនពាះ	កេះវរបរិតា	

សួរែ៌	នរិង	កេះរាជ	បុកតា	របស់	កេង់	កេះនយស៊រូវ	ករែីស្	នរូវ	

ការស្ម័ករែ	ររិែ្ត	របស់	នយើង	នែើ៉្ី	នរៀន	នរិង	េេួល	យក	

ការបងាហាែ់	បនកងៀន	េី	កេះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	។

សរូ៉	េរិចារណា	អុំេីរនបៀប	តែល	េួកអ្នក	

ផ្សេវផសាយ	សាសោ	ជួយ	សាសោរែន់ការី	នរៀន	នោយ	

នសរក្តីជុំននឿ	។	ការន�វើ	នរិង	ការរកសា	ការតាុំងររិែ្ត	

ខាង	វិញ្ញាណ	ែរូរជា	ការសរិកសា	នរិង	ការអ�រិសាឋាន	អុំេី	

កេះរែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	ការរកសា	បេបញ្ញែ្តរិ	នរិង	ការររូលរួ៉	

ការកបជុុំ	សាសោរកក	ែក៉រូវ	ឲ្យ	សាសោរែន់ការី	អនុវែ្ត	

នសរក្តីជុំននឿ	នហើយ	ន�វើ	សក៉្មភាេ	។	នគាលការណ៍	ននះ	

ក៏	អនុវែ្ត	រុំនពាះ	សមាជរិក	ទាុំងអស់	រួ៉ទាុំង	ឪេុកមាតាយ	

ករែរូបនកងៀន	នរិង	ថានាក់ែឹកោុំ	ផងតែរ	។

ការបនកងៀន	ការោស់នែឿន	នរិង	ការេន្យល់	—		

រែឺ	សុំខាន់	—	តែ	េុុំ	អារ	ផ្លាស់ប្តអូរ	សាសោរែន់ការី	

កុមារ	សរិស្ស	ឬ	សមាជរិក	នរូវ	សាក្សីមននសរក្ីេរិែ	

ែ៏នេញ	នលញ	មន	ែុំណឹងល្	តែល	បាន	សាដោរ	ន�ើង	វិញ	

ន�ើយ	។	នលើកតលង	តែ	នៅនេល	នសរក្តីជុំននឿ	របស់	

េួកនរែចាប់នផ្តើ៉	សក៉្មភាេ	នហើយ	នបើក	ផលែអូវ	នៅែល់	

ែួងររិែ្ត	តែល	អារ	ឲ្យ	កេះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	ោុំ	៉ ក	នរូវ	

សាក្សី	បញ្ជាក់	នោះ	។	េួក	អ្នក	ផ្សេវផសាយ	សាសោ	

ឪេុក	មាដោយ	ករែរូ	បនកងៀន	នរិង	ថានាក់ែឹកោុំ	កែរូវតែ	

នរៀន	ជា	កបាកែ	នែើ៉្ី	បនកងៀន	នោយ	កេះនរសាតា	មន	

កេះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	។	បៃុតន្ត	ភាេ	សុំខាន់	នស្មើ	គានា	នោះ	រែឺ	

ការេេួលខុសកែរូវ	តែល	េួកនរែ	មាន	នែើ៉្ី	ជួយ	អ្នកែមេ	

ឲ្យ	នរៀន	នោយ	ខលែលួន	េួកនរែ	តា៉រយៈ	នសរក្តីជុំននឿ	។

ការនរៀនសរូកែ	តែល	ខ្ញុំ	កុំេុង	េរិេណ៌ោ	ននះ	វា	មាន	

កក៉រិែ	ហួស	េី	ការយល់	ែឹង	នហើយ	រកសា	េុក	នរិង	

រងចាុំ	អុំេី	េ័ែ៌មាន	។	កបនភេ	ការនរៀនសរូកែ	តែល	

ខ្ញុំ	កុំេុង	នរិយយ	ននះ	ន�វើ	ឲ្យ	នយើង	ភាញាក់	ន�ើង	រុំនពាះ	

កេះ	(	សរូ៉ន៉ើល	អាលមា៉ា	5:7	)	សកមាែ	ភាេ	ខាង	

សារ់្៉	នរញ	(	សរូ៉ន៉ើល	៉ៃរូសាយ	3:19	)	

ផ្លាស់ប្តអូរ	ែួងររិែ្ត	របស់	នយើង	(	សរូ៉ន៉ើល	៉ៃរូសាយ	

5:2	)	នហើយ	បាន	តកប	ររិែ្ត	នជឿ	ែល់	កេះ	អមាចាស់	នរិង	េុុំ	

ការមរៀនសូពតមោយ

មសចក្បីជំមនឿតព�ូវឲ្យ

រានទាំរចិត្និរគំនិត

ដែលស្័ពគត្�។

នបាះបង់	នចាល	សាសោ	ន�ើយ		(	សរូ៉ន៉ើល	អាលមា៉ា	

23:6	)	។	ការនរៀនសរូកែ	នោយ	នសរក្ី	ជុំននឿ	ែក៉រូវ	

ឲ្យមាន	ររិែ្ត	នរិង	រែុំនរិែ	តែល	ស្ម័ករែ	តា៉	(	សរូ៉ន៉ើល	

រែ.	នរិង	ស.	64:34	)	នហើយ	ជា	លេ្ផល	មន	

កេះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	តែល	ោុំ	កេះនរសាដោ	មន	កេះបន្អូល	

កេះ	៉ ក	កាន់	ែួង	ររិែ្ត	ផង	នរិង	ររូល	ែល់	ក្នញង	ែួងររិែ្ត	ផង	។	

ការ	នរៀនសរូកែ	នោយ	នសរក្ីជុំននឿ	េុុំអារ	កែរូវ	បាន	នផ្រ	េី	

ករែរូបនកងៀន	នៅ	សរិស្ស	មានាក់	េី	អ្នក	ផ្សេវផសាយ	សាសោ	

មានាក់	នៅ	សាសោរែន់ការី	មានាក់	តា៉រយៈ	ការ	បនកងៀន	

ការ	បងាហាញ	ឬ	តា៉សក៉្មភាេ	ក្នញង	ថានាក់នរៀន	នេ	តែ	សរិស្ស	

មានាក់	កែរូវ	តែ	អនុវែ្ត	នសរក្ីជុំននឿ	នរិងន�វើ	សក៉្មភាេ	នែើ៉្ី	

េេួលបាន	រុំនណះ	ែឹង	សកមាប់	ខលែលួនគាែ់	។

្ំរូសកមាប់រោរទរៀនសូកតនឈិងរោរបទកងៀន

១.មរៀបចំខ្លួេមរៀេ	កបសរិននបើ	អ្នក	ររូលរួ៉	ថានាក់	

សាល្	ម្ងៃ	អាេរិែ្យ	នហើយ	សាតាប់	ករែរូបនកងៀន	របស់	អ្នក	

បងាហាញ	កបធានបេ	៉ ួយ		នោះរែឺជា	ការល្	ណាស់	។	

បៃុតន្ត	កបសរិននបើ	អ្នក	បាន	ន�វើការ	នហើយ	នរៀបរុំ	កបសរិននបើ	

អ្នក	កុំេុង	រែរិែ	អុំេី	អវី	តែល	ករែរូបនកងៀន	របស់	អ្នក	បាន	

អនញ្ើញ	អ្នក	ឲ្យ	អាន	េរិចារណា	នរិង	អ�រិសាឋាន	េី៉ុន៉ក	

នរៀន	នោះ	អារ	មាន	ការចាក់នកសារ	កេះវិញ្ញាណ	ែ៏	មាន	

អនុភាេ	នហើយ	កេះវិញ្ញាណបរិសុេ្	កាលាយ	ជា	ករែរូបនកងៀន	

របស់	អ្នក	។	ការនរៀបរុំ	អនញ្ើញ	ឲ្យ	មាន	វិវរណៈ	។

២.រួ�ចំដែកមែើ�្ីឲ្យស្អាងម�ើង	ខ្ញុំរង់	ឲ្យ	អ្នក	

យកររិែ្ត	េុកោក់	នឹង	ខរែ៉្ពីរ	ននះ	។	«	តាុំង	ករែរូបនកងៀន	
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មានាក់	នៅ	ក្នញង	រុំនណា៉	អ្នក	រាល់	គានា	នហើយ	ររូរ	កុុំឲ្យ	

ទាុំងអស់	គានា	នរិយយ	កេ៉	គានា	ន�ើយ	បៃុតន្ត	ររូរ	នរិយយ	

មានាក់	៉ ្ង	នហើយ	ររូរ	ឲ្យ	ទាុំងអស់	គានា	សាដោប់	ពាក្យ	ស៉្ី	របស់	

អ្នក	នោះ	កបនយជន៍	កាលណា	ទាុំង	អស់	គានា	នរិយយ	

នោះ	នេើប	ឲ្យ	ទាុំង	អស់	បាន	សាអាងន�ើង	ទាុំងអស់គានា	

នហើយ	កបនយជន៍	ឲ្យ	៉ នុស្ស	ករែប់ររូប	អារ	បាន	សរិេ្រិ	

នស្មើគានា	»	(	រែ.	នរិង	ស.	88:122	)	។

ននះ	រែឺជា	រែុំររូ	ែ៏	មាន	អនុភាេ	៉ ួយ	របស់	កេះអមាចាស់	

សកមាប់	ការនរៀនសរូកែ	នរិង	ការបនកងៀន	។	ខ្ញុំ	សរូ៉	ផ្តល់	

នយបល់	នរូវ	វិ�ី	៉ ួយ	មន	ការន៉ើល	ខរែ៉្ពីរ	ននះ	«	តាុំង	

ករែរូបនកងៀន	មានាក់	នៅ	ក្នញង	រុំនណា៉	អ្នក	រាល់	គានា	»	។	នែើ	

នរណា	ជា	ករែរូបនកងៀន	?	កេះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	។	នែើ	វា	

អារ	នេ	កបសរិននបើ	អ្នក	រង់	ឲ្យ	កេះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	កាលាយ	

ជា	ករែរូបនកងៀន	របស់	អ្នក	នោះ	«	ររូរ	កុុំឲ្យ	ទាុំងអស់	គានា	

[	នរិយយ	]	កេ៉	គានា	ន�ើយ	បៃុតន្ត	ររូរ	នរិយយ	មានាក់	៉ ្ង	

នហើយ	ររូរ	ឲ្យ	ទាុំងអស់	គានា	សាដោប់	ពាក្យ	ស៉្ី	របស់	អ្នក	នោះ	

កបនយជន៍	កាលណា	ទាុំង	អស់	គានា	នរិយយ	នោះ	នេើប	ឲ្យ	

ទាុំង	អស់	បាន	សាអាងន�ើង	ទាុំងអស់គានា	?	»	បុរែ្គល	មានាក់	

តែល	អារ	បនង្កើែ	ការសាអាង	ន�ើង	នោះ	មាន	តែ	កេះវិញ្ញាណ	

បរិសុេ្	បៃុនណាណាះ	។

ការររូលរួ៉	នែើ៉្ី	សាអាង	ន�ើង	អនញ្ើញ	ឲ្យ	មាន		

វិវរណៈ	។	បរ្ចញប្ន្នននះនៅក្នញងសាសោរកក	

េួកនយើងកុំេុងតែនរៀន	នរិងអនុវែ្តការកាន់តែឆ្ប់ែឹង	

ភាេហ្មែ់រែ់	ខាង	វិញ្ញាណ	នរិង	រែុំររូ	មន	ែក៉រូវការ	ក្នញង	

ការនរៀនសរូកែ	នរិង	ការបនកងៀន	។	នែើ	នយើង	នឹង	ន�វើ	ជានរិរ្ច	

នរូវ	អវី	តែល	តែងតែ	ន�វើ	នហើយ	េេួល	លេ្ផល	ែតែលៗ	

តែល	នយើង	ធាលាប់	េេួល	តែរ	ឬនេ	ឬ	នែើ	នយើង	នឹង	តកបររិែ្ត	

នហើយ	នរៀន	នរិង	ផ្លាស់ប្តអូរ	នហើយ	បនកងៀន	តា៉	រនបៀប	របស់	

កេះអមាចាស់	កាន់តែ	នករើន	ន�ើង	តែរ	ឬ	នេ	?

៣.អម្ជើញឲ្យអេរុវ�្ត	កគាន់តែ	សុំណួរ	សា៉ញ្ញ	

៉ួយអារ	ជួយ	ឲ្យ	សនក៉រ	បាន	នគាលនៅ	ននះ	។	នែើ		

អ្នក	នឹង	ន�វើ	យ៉ាង	ណា	ជា៉ួយ	នឹង	អវី	តែល	អ្នក	បាន	នរៀន	

ននះ	?	ការអនុវែ្ត	តា៉	វិវរណៈ	អនញ្ើញ	វិវរណៈ	កាន់តែ	

នករើន	ន�ើង	។

ខ្ញុំ	អ�រិសាឋាន	សរូ៉	ឲ្យ	េួកនយើង	រកសា	នល្ឿន	ជា៉ួយ	

ការេននលែឿន	របស់	កេះអមាចាស់	ថា	នយើង	នឹង	េុុំ	កគាន់តែ	

ន�វើ	នរូវ	អវី	តែល	សា៉ញ្ញ	ៗ 	ែរូរតែល	នយើង	ធាលាប់	បាន	ន�វើ	វា	

ន�ើយ	។

ខ្ញុំ	សរូ៉	កបកាស	ជា	សាក្សី	អុំេី	ភាេេរិែកបាកែ		

មនកេះជន្ម	របស់	កេះអមាចាស់	នយស៊រូវករែីស្	។	ខ្ញុំ	សរូ៉		

ន�វើ	ជា	សាក្សីថា	កេង់	មាន	កេះជន្ម	រស់	។	កេង់	បាន		

មាន	កេះជន្ម	រស់	ន�ើ	ង	វិញ	។	កេង់	រែង់	នៅ	ជា	កប៉ុខ		

មន	សាសោរកក	ននះ	នហើយ	កេង់	ែឹកោុំ	ករិរ្ចការ		

សាសោរកក	ននះ	។	កេង់	កុំេុង	អងវរករ	នយើង	មានាក់ៗ		

ឲ្យ	រកសា	នល្ឿន	ជា៉ួយ	នឹង	ការេននលែឿន	ករិរ្ចការរបស់	កេង់	

នហើយ	ន�វើ	តា៉	រែុំររូ	តែល	កេង់	បាន	រែរូសោន	៉ ក	សកមាប់	

ការរីករនក៉ើន	នរិង	ការនរៀនសរូកែ	របស់	នយើង	។	◼

ដកតសង់នចញេីសុន្រកថាដដលបានន្វើនឡើងនៅក្នុង

សិរោខា្លាសតមាប់តបធាននបសកកម្្ ្ីនៅថ្ងៃទី២៥ដខ

មិ្ុនាឆ្នាំ២០១៤។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	 នជ៉	អ៊ី	ថាលន៉រ	Articles of Faith 12th	បាន	នបាះេុ៉្ព	

(	ឆ្នាុំ	1924	)	េុំេ័រ	162	។

ការមរៀបចំអម្្ជើញឲ្យរានវិវរណៈ។
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រមបៀប

យ៉ារមែើ�្បបីមរៀនអំពបី

សន្និសបីទទូមៅ

សន្និសបីទទូមៅគលឺជាឱកាស�ួយែ៏អសាចារ្យមែើ�្បបី ចូលរួម ជាមួ� 

សម្ជិ្រ សាសនាចក្រ ទូទាំង ្ ិភ្ដលា្រ ដ�ើម្បីសាតាប់ 

ថាន្រ់ �ឹ្រនាំ និង ទទួល ការនណនាំ ម្រ ្ បី ក្រះអម្ចាស់ ។ 

ការទស្សនា ការសាតាប់ និង ការសិ្រសាសារលិខិត សន្ិសបីទ 

ទូដៅ នឹង យាង ក្រះវិញ្ញាណ ម្រ កាន់ ជបីវិត អ្្រ ដ�ើ� ជួ� 

អ្្រ ឲ្យ សាថាបនា ដសច្រ្តបីជំដនឿ អ្្រ ។ វា ជា ឱកាសមួ� ឲ្យ អ្្រ 

ទទួល បាន និង អនុវត្ត តាម វិវរណៈ ផ្ទាល់ ខ្លួន ។

ដនរះ គឺ ជា រដបៀប ទាំង កបាំ ន�ល អ្្រ អាច ដរៀន ្ បី សន្ិសបីទ 

ទូដៅ ។

១កត់ពត្សំណួររបស់អ្នកពបី�ុនសន្និសបីទទូមៅ

ចាប់មផ្ើ�
សូម ចំ្� ដ្ល ្រត់កតា សំណួរ របស់ អ្្រ ្ បីមុន សន្ិសបីទ 

ទូដៅ ្ ប់ដផ្តើម បនាទាប់ ម្រ �្រចិត្ត ទុ្រោ្រ់ ចំដោរះ ចដម្ើ� ន�ល 

ដ្រើត ម្ន ចំដោរះ អ្្រ អំឡនុងដ្ល សន្ិសបីទ ។ ការអ្ិសាឋាន និង 

សំណួរ របស់ អ្្រ អាច កតូវ បាន ដ្្ើ� តប ដៅដ្ល អ្្រ ចូលរួម 

ដ�ើ� សាតាប់ តាម ក្រះវិញ្ញាណ ។

២ពយាយ�មរៀនអំពបីពពរះពគបីស្ទ
្ួ្រ ្ យាការី ន្្ងទបីបនាទាល់ និង បដកងៀន អំ្បី ក្រះអង្គសដ្គ្ររះ 

( សូមដមើល ្រិច្ចការ ១០:៤៣ ) ។ ដៅដ្ល អ្្រ សាតាប់ សារលិខិត 

សន្ិសបីទ អ្្រ អាចគិត អំ្បី អវបី ន�ល អ្្រ និយា� ្រំ្ុង បដកងៀន អ្្រ 

អំ្បី ក្រះដ�ស៊ូវកគបីស្ទ ។ អ្្រ អាច ដ្វើ បញ្បី មួ� ដៅ្រ្នុង ដសៀវដៅ 

្រំណត់ចំ្ំ របស់ អ្្រ ។



យ
ុវវ័យ

អ្នក ម្ន សមត្ថភា្ 

ដ�ើម្បី ទទួល វិវរណៈ 

ដ�ើ� ដ្វើ តាម វា ដោ� 

្ុំ ភស័� ខ្លាច ។
ពបធានេិនរីប៊ីអាវរិរ«ពពរះអរ្គរាចាស់ែឹកនាំ

សាសនាចពករបស់ពទរ់»សន្និសបីទទូមៅដខ

តុោ្នាំ២0១៧

ការដរៀនសូកត ជាមួ� និង 

ដោ� ដសច្រ្បី ជំដនឿ តកមូវ ឲ្យ 

ម្ន ្រិច្ចខិត ខំ ខ្ង វិញ្ញាណ 

ខ្ង សតិអារម្មណ៍ និង ខ្ង 

រូបកា� ដ�ើ� ្ ុំ នមន កគ្ន់ 

នត ជា ការទទួល ភា្ អ្រម្ម 

ដនារះ ដទ ។
ដអលម�ើរមែវី�មអដបែណា«ការមរៀនសូពតត្�រមបៀបរបស់

ពពរះអរាចាស់»ទំព័រ៥0ននចបាប់មចញផសាយមនរះ។

រូប
ភា
្
ម
្រ
្
ីG

ET
TY

 IM
AG

ES
រូប

្
ត
យ
ុវជ
ន
ទៅ

ទល
ើ្រ
ំ្
ូល
ភ
្ំម
្រ
្
ីJO

SH
UA

 E
AR

LE
/U

NS
PL

AS
H

៥ពតូវជំរុញចិត្និរ

បំផុសគំនិតឲ្យអនុវត្
សូម ្រត់ សារលិខិត និង ការ�្រកសង់ 

ន�ល បំផុសគំនិត អ្្រ ឬ អដញ្ើញ 

អ្្រ ឲ្យ អនុវត្ត ។ ការណ៍ ដនរះ អាច 

ជួ� អ្្រឲ្យ អនុវត្ត អវបី ន�ល អ្្រ ដរៀន—

ដ�ើ� ជួ� អ្្រ ឲ្យ ្ ំ អវបី ន�ល ជា គំនិត 

របស់ អ្្រ ដៅដ្ល អ្្រ កតូវការ 

ការរំឭ្រ ដលើ្រ ដកកា� !	◼

៤កត់ពត្ទុកអំពបីពពរះគ�្បីរ�រ�ន
អ្្រ អាច ដរៀន ដកចើន តាមរ�ៈ ការដផ្តាត ចិត្ត ទុ្រោ្រ់ �ល់ខគម្បីរ ន�ល ថាន្រ់ �ឹ្រនាំ ដលើ្រ ដឡើង 

ជា្ិដសស ក្រះគម្បីរ មរមន ន�លជា « មូលោឋាន នន សាសនា របស់ ដ�ើង » ( សូមដមើល បុ្វ្រថា 

ក្រះគម្បីរ មរមន ) ។ ដមើល ថា ដតើ អ្្រ អាច តាមោន កគប់ ដ្ល ន�ល ្ ួ្រគ្ត់ ន្្ង អំ្បី វា ដៅ្រ្នុង 

សន្ិសបីទទូដៅ ន�រ ឬដទ ។ អ្្រ នឹង ភាញា្រ់ដផ្អើល ចំដោរះ អវបី ន�ល អ្្រ រ្រដ�ើញ !

៣រកម�ើលបាវចនា
បនាទាប់ ្ បី ទស្សនា សន្ិសបីទ ទូដៅ មួ� ចំនួនម្រ អ្្រ អាច ្រត់សម្រល់ ថា អ្្រ បាន សាតាប់ ឮ 

កបធាន បទ ឬ បាវចនា ន�ល ដលើ្រ ដឡើង ដកចើន ជាង ម្តង ។ គំរូ ន�ល អ្្រ ្រត់សម្រល់ អាច 

ជា រដបៀប មួ� ន�ល ក្រះវិញ្ញាណ ជួ� អ្្រ ទទួល សារល់ អវបី ន�ល អ្្រ កតូវ ដរៀន ។



រោរខណនាំដ៏បំផុស្ ំនឈិត
សន្ឈិសីទទូទៅបានបំផុស្ំនឈិតដល់ែញនុំ។អំឡនុងទ្លសាតាប់រោរខណនាំម្រ្ ីថានា្រ់ដឹ្រនាំ

របស់ទយើងឲ្យបទកមើអ្្រដនទទុ្រចឈិត្តទលើក្រះក្ីស្ទនឈិងទរាងឲ្យជាប់ដំបងខដ្រទនារះែញនុំទទួល

អារមមែណ៍្ ីក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្លែងទីបនាទាល់ម្រែញនុំថាដំណឹងល្អទនរះ្ ឈិតទ�ើយថាទយើងអាច

ទទួលជីវិតអស់្រល្ជានឈិច្ចរាមរយៈរោររ្រសាបទបញ្ត្តឈិនឈិងរោរទធ្ើរាមក្រះបន្ទតូលក្រះ។ែញនុំ

បានោ្រ់ទរាលទៅទធ្ើរោរបទកមើរោន់ខតទកចើនទៅ្រ្នុងស�្មន៍របស់ែញនុំទ�ើយ្ កងឹងទីបនាទាល់

របស់ែញនុំរាមរយៈរោរអធឈិសាឋាននឈិងរោរសឈិ្រសាក្រះ្ម្ីទរៀងរល់ន្ងៃ។ែញនុំដឹងថាែញនុំជាបុកតីរបស់

ក្រះវរបឈិរាសួ្៌។កទង់មានក្រះជនមែរស់ទ�ើយកសឡាញ់ែញនុំជាទរៀងរ�ូតនឈិងជានឈិច្ច។

ម្៉ានដលីនប៊ីអាយុ១៦ឆ្នាំនដោនេេស.រ.អា.

អំពីខ្នុំ៖្រូនច្ងននបងប្អតូនបីនា្រ់ទធ្ើដំទណើរជុំវិញកបទទសចូលចឈិត្តអាននឈិងទកចៀងចូលចឈិត្តភាសាទអស្ប៉ាញទ�ើយ

សង្ឹមថាបទកងៀនភាសាអង់ទ្លែសជាភាសាទី្ ីរ
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ចទមលែើយចំទពារះសំណួរ
្ីមុនសន្ឈិសីទទូទៅែញនុំមានសំណួរ្ ីរ៖(១)ទតើ

ែញនុំអាចរ្រសាឥរិយប្ល្អទ�ើយជួយមឈិត្តភ្រ្តឈិរបស់

ែញនុំទៅទ្ល្ ួ្រទ្ទធ្ើរោរសទកមចចឈិត្តមឈិនល្អទោយ

រទបៀបណា?នឈិង(2)ទតើែញនុំអាចខ្លែងទីបនាទាល់អំ្ី

សាសនាចក្រទោយរាមានរោរទសើចចំអ្រ្ី្ួ្រទ្ទោយ

រទបៀបណា?អំឡនុងសន្ឈិសីទក្រះវិញ្ញាណបានខ្លែង

ទីបនាទាល់ដល់ែញនុំថាែញនុំ្ ុំទៅឯទរោទទ។ឥឡតូវទនរះែញនុំដឹង

ថារាមរយៈរោរសឈិ្រសាក្រះ្ម្ីរទោយអស់្ ីដួងចឈិត្ត

ែញនុំទនារះែញនុំនឹងទទួលចទមលែើយចំទពារះសំណួររបស់ែញនុំ

អំ្ីមឈិត្តភ្រ្តឈិែញនុំ។ែញនុំដឹងថាក្រះវរបឈិរាក្រះសណាតាប់

រោរអធឈិសាឋានរបស់ែញនុំទ�ើយែញនុំនឹង្ យាយមទធ្ើែលែលួនឲ្យ

កបទសើរទឡើងជាទរៀងរល់ន្ងៃ។

អ៊ីស្កអ័រអាយុ១៣ឆ្នាំទីសកុងពីឈីនឆ្សបនទសនអកាខាទ័រ

អំពីខ្នុំ៖ ជា្រូនទទាលចូលចឈិត្តទលង្ យាណូទលងទសកតទលង

បាល់ឱបហាត់យូដូខ�លទឹ្រទកចៀងនឈិងទធ្ើសករករាប់ចង់

រោលាយជាទវជ្បណ្ឌឈិត្ណ៌ខដលចូលចឈិត្ត្ វឺ្ ណ៌នបតង

បានបទកងៀនទោយ

ពពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
យុេេ័យោំងននរះបាននរៀបចំខ្លួនទដើម្ីទទួលរោរបទកងៀនទោយក្រះវិញ្ញាណ្ ីមុន

សន្ឈិសីទទូទៅ។ទនរះ្ វឺជាអ្ីខដល្ ួ្រទ្បានទរៀន្ ីសន្ឈិសីទមុនៗនឈិងអ្ីខដល

្ួ្រទ្្រំ្ុងទធ្ើខបលែ្រែុស្ ីមុនទោយសាររោរណ៍ទនារះ។



 ខែតុលាឆ្នាំ2០១៨ ៥៧

យ
ុវវ័យ

ទរៀបចំែលែលួនទរៀន
ែញនុំទទួលអារមមែណ៍្ ីក្រះវិញ្ញាណយ៉ាងខាលាំងទៅសន្ឈិសីទ

ទូទៅ។ទោយសារែញនុំបានចាប់ទផ្តើមទរៀបចំសំណួរនឈិង

រោរទរៀបចំែលែលួនែញនុំខាងវិញ្ញាណសកមាប់សន្ឈិសីទទនារះវទធ្ើ

ឲ្យមានរោរផ្លាស់ប្តតូរដ៏ធំទៅ្រ្នុងជីវិតរបស់ែញនុំទ�ើយែញនុំអាច

ទរៀនរោន់ខតទកចើនរាមរយៈសុន្ទរ្រថានីមួយៗ។ែញនុំមាន

អំណរ្ុណចំទពារះ្ យារោរីនឈិង្ ួ្រសាវ្រទ�ើយែញនុំដឹងថា

ក្រះវរបឈិរាសួ្៌បញ្តូន្ ួ្រទលា្រឲ្យម្រដឹ្រនំានឈិងខណនាំ

ផលែតូវទៅ្រ្នុងជីវិតរបស់្ ួ្រទយើង!

បិននអចអាយុ១៧ឆ្នាំរដ្ឋនខននធើ�ីស.រ.អា.

អំពីខ្នុំ៖ ចូលចឈិត្ត្រីឡាទលងបាល់ទបារះនឈិងទធននីសទៅសាលា

ទរៀនចូលចឈិត្តជឈិរះសគែីជឈិរះរោតារទលើទឹ្រ្រ្រទធ្ើដំទណើរនឈិងទឡើងភ្ំ

បានអទញ្ើញឲ្យរី្រចទកមើន
សន្ឈិសីទទូទៅបាន្ កងឹងែញនុំនូវបំណងកបាថានាទដើម្ី

ទដើររាមមារា៌ាននដំណឹងល្អរបស់ក្រះទយស៊ូវក្ីស្ទ។

វជួយែញនុំឲ្យដឹងនឈិងយល់ថាទនរះ្ វឺជាសាសនាចក្រ

្ឈិតខដលនាំ្ នលែវឺនឈិងសុភមងគែលដល់ទយើង។ែញនុំ

ទទួលអារមមែណ៍្ ីក្រះវិញ្ញាណអទញ្ើញែញនុំឲ្យរី្រចទកមើន

ទរៀងរល់ន្ងៃទ�ើយអានក្រះ្ម្ីរមរមនទដើម្ីទទួល

បានទីបនាទាល់រឹងមាំអំ្ីដំណឹងល្អ។ែញនុំទជឿថា

ក្រះវរបឈិរាសួ្៌ស្្ក្រះទ័យឲ្យែញនុំសាតាប់សារលឈិែឈិត

ដ៏បំផុស្ំនឈិតទាំងទនរះ។

េិជិននតនអអាយុ១៦ឆ្នាំទីសកុងនមសតូប៉ូលីតានរីជិន

សបនទសឈីលី

អំពីខ្នុំ៖ ្រូនច្ងននបងប្អតូនបួននា្រ់ចូលចឈិត្តទលងវីទដអូទ�គែម

សាតាប់តហន្តីនឈិងទលងបាល់ឱបចូលទរងមទហាកស្ចង់បទកមើ

ទបស្រ្រមមែ

ខស្ងរ្រ្នលែវឺ
ទៅឆ្នាំ្ ីមុនឆ្នាំទៅ្ វឺជាឆ្នាំដ៏លំបា្រសកមាប់ែញនុំ។ឪ្ុ្ររបស់ែញនុំ្រំ្ុង

ឈវឺជំងវឺមហារី្រទ�ើយមាន្ ួ្រភាវរ្ររបានវយកបហារទីក្រុងរបស់ែញនុំ។ែញនុំមានរោរលំបា្រនឹង

រោរ្ប់បារម្ទោយែងៃល់ថាទតើែញនុំអាចទទួលអារមមែណ៍សុែសាន្តទៅទ្លែញនុំភ័យខាលាចសកមាប់

សុវត្ថឈិភា្ខាងវិញ្ញាណនឈិងខាងសាច់ឈាមរបស់ែញនុំទោយរទបៀបណា។ែញនុំបានទរៀនម្រ្ ីសន្ឈិសីទ

ទូទៅថាទយើងអាចរ្រទឃើញភា្សុែសាន្តទៅទ្លទយើងរស់ទៅទោយមាន្ ុណធម៌បំទ្ញដួងចឈិត្ត

របស់ទយើងទោយទសច្រ្តីជំទនឿទ�ើយរ្រសាទស្សនវិស័យអស់្រល្ជានឈិច្ច។ែញនុំកតូវបានបំផុស្ំនឈិតឲ្យ

ង្្រទៅរ្រក្រះក្ីស្ទទៅ្រ្នុងករាលំបា្រជំនួសឲ្យរោរ្ឹងខផ្អ្រទលើរោរយល់ដឹងរបស់ែញនុំផ្ទាល់។ែញនុំដឹងថា

ែញនុំអាចយ្រឈ្រះទលើឥទ្ធឈិ្លននភា្ទ្មាងងឹតរាមរយៈរោរ្យាយមខស្ងរ្រភា្ភលែវឺនន្ នលែវឺក្រះក្ីស្ទ។

អូលីនេៀនអចអាយុ១៧ឆ្នាំសបនទសភប៊លសិក

អំពីខ្នុំ៖ អ្្រខ�លទឹ្រចូលចឈិត្តរោរបទកមើរួមមានរោរសមែ័ក្ចឈិត្តទធ្ើម្តូបទៅផ្ទរះបាយអ្្រទមើលខ្ផ្ទរះនឈិង្រមមែវិធីអប់រំ

្ឈិទសសទៅសាលា



«	ខ្ញុំ	

	 		

នឹង	សមាជរិក	សាសោរកក	

	វ័យ	នក្មង	ថា	នបើ	អ្នក	

	

	[	សន្នរិសីេ	េរូនៅ	]		

នោះ	អ្នក	នឹង	េេួល	អារ៉្មណ៍	េី	កេះវិញ្ញាណ		

ក្នញង	ររិែ្ត	អ្នក	។	កេះអមាចាស់	នឹង	កបាប់	អ្នក	េី	អវី	តែល		

កេង់	រង់	ឲ្យ	អ្នក	ន�វើ	ក្នញង	ជីវិែ	អ្នក	»	។

ខអលទ�ើររ៉ូបវឺត�ីខ�ល(១៩៣2–2០១៧)

្រ្នុង្រូរ៉ុមនន្ ួ្រសាវ្រដប់្ ីរនា្រ់«សន្ឈិសីទទូទៅ៖

រោរ្ កងឹងទសច្រ្ីជំទនឿនឈិងទីបនាទាល់»

សន្ឈិសីទទូទៅខែតុលាឆ្នាំ2០១៣។
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យ
ុវវ័យទសច្រ្តី្ឈិតស្តី្ី

សន្និសបីទទូមៅ

ការពបកាសដែលអាចកត់សរាគោល់បានអំឡចុរមពលសន្និសបីទទូមៅ៖

ដខកញ្ញា្នាំ១99៥៖
«ក្រុមក្ួសារ៖រោរកបរោសដល់

្ឈិភ្ទលា្រ»

ដខម�សា្នាំ១99៨៖
រោរសាងសង់ក្រះវិហារបរិសុទ្ធ

ខដលតូចជាងមុន

ដខម�សា្នាំ២00១៖
មូលនឈិធឈិអប់រំខដលមានជាបន្តប

នាទាប់បានចាប់ទផ្តើម

ដខតុោ្នាំ២0១២៖
អាយុនន្ ួ្រអ្្រផ្ស្្ផសាយ

សាសនាកតូវបានបន្ថយចុរះ

ដខម�សា្នាំ២0១៨៖
រោរង្របទកមើជំនួសរោរបទកងៀន

រាមផ្ទរះនឈិងរោរបទកងៀន

សួរសុែទុ្រ្ខ

កបធានរ័សុលអឈិម

ណឈិលសុនបានខ្លែង

៨៤

សុន្ទរ្រថាននសន្ឈិសីទទូទៅទៅ្រ្នុង

រយៈទ្ល៣៤ឆ្នាំ្រ្នុងនាមជាអ្្រ

មានសឈិទ្ធឈិអំណាចទូទៅ

យន្ម្រះប៉ូអ៊ីរ៧៤៧—ខដលមានកបខវង៧០.៥

ខម៉កត—អាចោ្រ់ចូល្រ្នុងសាលកបជុំមជ្មណ្ឌលសន្ឈិសីទ

ទវទឈិរោទឈើនន

មជ្មណ្ឌលសន្ឈិសីទបានម្រ

្ីទដើមវ៉លណាត់ចាស់របស់

ពបធានេ្គរែុនប៊ីេុិរគលែបី
(១៩១០–2០០៨)

សុន្ទរ្រថាកតូវបានប្រខកបជា

9៤

ភាសា

មនុស្សទៅ្រ្នុង

២២១

កបទទសនឈិងតំបន់ទស្សនា

សន្ឈិសីទទូទៅ

មានសុន្ទរ្រថាកបខ�ល

៣៥

កតូវបានខ្លែងទរៀងរល់សន្ឈិសីទ
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—បុ៉ខន្តមានបំ្ង់សំទឡងខត១៧០

ប៉ុទណាណារះខដលទស្សនឈិជនអាចទមើលទឃើញ

្យាណូែ្យល់ននមជ្មណ្ឌលសន្ឈិសីទ

មានបំ្ង់សំទឡងចំនួន

៧66៧

ចូលរួមសម័យកបជុំទាំងកបាំទៅមជ្មណ្ឌលសន្ឈិសីទ្រ្នុងទីក្រុង

សលត៍ទល្ររដ្ឋយូថា�៍ស.រ.អា.

មនុស្សជាង

១00000



60 លីអា�ូណា

កបាប់ទរឿងរបស់អ្្រ

នេល	ខ្ញុំមាន	ជនមាលាះ	ខ្ញុំ	បានន�ើញ	

ថា	ការនរិយយ	ពាក្យ	សរូ៉នទាស	

នរិង	សារភាេ	ថា	អ្នក	ខុស		នទាះបី	

អ្នក	រែរិែ	ឬ	ែឹង	ថា	អ្នក	កែរូវ	ក្តី	វាជួយ	

ោុំ	ភាេសុខសាន្ត	កែ�ប់	៉ ក	កាន់	បន្ប់	នោះ	វិញ	។	

បោទាប់	៉ ក	នែើរនរញ	នៅ	នសងៃៀ៉	ប្តអូរ	កបធាន	បេ	ឬ	

តសវងរក	រុំណុរ	អវី	៉ ួយ	នែើ៉្ី	យល់	កសប	នឹង	គានា	។	វា	េុុំ	

រុំណាយ	នេល	នករើន	ន�ើយ	នែើ៉្ី	ឲ្យ	កេះវិញ្ញាណ	យង	

កែ�ប់	៉ ក	វិញ	នោះ	។

ឌីភលនអិមអាយុ១៥ឆ្នាំរដ្ឋកាលីហ្វវូញ៉ាស.រ.អា.

ចូរម្វើជាអ្នកផ្រះផសាមគ

« តពល តយើង ពុំ អាច 

ផ្លស់ប្តតូរ ឥរិយបែ របស់ 

អ្នក�ទ្រ តោរះតយើង នឹង ស�ូវ 

សេប់សេង ខលលួន តយើង ឲ្យ បាន 

ស�ឹមស�ូវ ។ . . .

�ួោ្រវី របស់ តយើង 

តៅក្នញង ជតម្លរះ និង 

ការរកាំរកុរះ រវាង សម្ជិក 

សេួសារ េលឺ ស�ូវ សាថាបោ សាតាប់ 

និង ពិតសគារះ គានា » ។
ខអលទ�ើរមា៉ាវីនទជអាស្តនុន្រ្នុង្រូរ៉ុមនន្ ួ្រសាវ្រ

ដប់្ីរនា្រ់(ឆ្នាំ១៩១៥–១៩៩៤)«No 
Time for Contention,»សន្ឈិសីទទូទៅខែ

ទមសាឆ្នាំ១៩៧៨។

សូមកសឡាញ់

ខ្ញុំ	បាន	ន�ើញ	ថា	ការបងាហាញ	នសរក្តីកសឡាញ់	ែ៏	

សុេ្សា�	រុំនពាះ	ករែួសារ	អ្នក	យង	អនញ្ើញ	កេះវិញ្ញាណ	

ឲ្យ	រែង់	នៅ	ក្នញង	នរែហោឋាន	របស់	នយើង	។	េយាការី	បានត្លែង	

អុំេី	នសរក្តីកសឡាញ់	ថា	ជា	កាតាលីករ	តែល	បណាតាល	

ឲ្យ	ផ្លាស់ប្តអូរ	នរិង	ជា	ថានាុំ	តែល	ោុំ	៉ ក	នរូវការេយាបាល	ែល់	

កេលឹង	។	វិញ្ញាណ	មន	ក្តីកសឡាញ់	ោុំ	៉ ក	នរូវ	សុវែ្ថរិភាេ	

នរិង	ភាេសុខសាន្ត	ក្នញង	នរែហោឋាន	។

យ៉ូភសបស៊ីអាយុ១៨ឆ្នាំរដ្ឋអារីហ្សវូណាស.រ.អា.

សូមនឈិយយទៅរោន់ក្ួសាររបស់អ្្រ

កបសរិននបើ	ករែួសារ	អ្នក	េុុំ	ត៉ន	ជា	សមាជរិក	សាសោរកក	

សរូ៉	កបាប់	េួកនរែ	អុំេី	អារ៉្មណ៍	អាកកក់	តែល	អ្នក	មាន	

នេល	េួកនរែ	ន្លាះ	គានា	នហើយ	សរូ៉	ឲ្យ	េួកនរែ	តកល៉្		។	

កបសរិននបើ	វា	េុុំ	ែុំនណើរការ	នេ	នោះ	សរូ៉	អ�រិសាឋាន	នហើយ	

េយាយ៉	៉ ្តង	នេៀែ	។	កបសរិននបើ	េួកនរែ	ជា	សមាជរិក	

សរូ៉	រំឭក	េួកនរែ	ថា	េួកនរែ	រែឺជា	ករូន	របស់	កេះ	នហើយ	ថា	

េួកនរែ	រែួរតែ	នរៀសវាង	ការន្លាះ	ទាស់តេង	គានា	។

ខ្រេូលីណានអសអាយុ១៩ឆ្នាំទីសកុងហ្វូយអាសសបនទស

នសបសី៊ល

សំណួរនិរចម�លែើយ

«ទតើែញនុំអាចយង

ក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

ម្រ្រ្នុងទ្�ោឋាន

ែញនុំទ្លទយើង្រំ្ុង

មានជទមាលារះឬ

រោរទាស់ខទងរានារាម

រទបៀបណា?»



យ
ុវវ័យ

អធឈិសាឋានទូលសូមក្រះវិញ្ញាណ

នៅនេល	ណា	តែល	ករែួសារ	កុំេុង	

ន្លាះ	គានា	វា	េរិបាក	នឹង	េេួល	

អារ៉្មណ៍	េីវែ្តមាន	មន	កេះវិញ្ញាណ	

បៃុតន្ត	នោះ	េុុំត៉ន	មាន	ន័យ	ថា	អ្នក	

េុុំ	អារ	េេួល	អារ៉្មណ៍	េី	កេង់	នោះ	នេ	កបសរិន	នបើ	អ្នក	

សក្តរិស៉	នោះ	។	សរូ៉	អ�រិសាឋាន	ក្នញង	ររិែ្ត	អ្នក	េរូលសរូ៉	

ការបនង្កើន	នរូវ	កេះវិញ្ញាណ	របស់	កេះអមាចាស់	នហើយ	

យក	ររិែ្ត	េុកោក់	បតន្ថ៉	នេៀែរុំនពាះ	ការបុំផុសរែុំនរិែ	

តែលកេង់	បាន	កបទាន	៉ ក	។	កេះវរបរិតាសួរែ៌	អារ	ជួយ	

អ្នក	ឲ្យ	េេួល	អារ៉្មណ៍	សុខសាន្ត	នហើយ	ែឹង	អុំេី	រនបៀប	

ែ៏	ល្	បុំផុែ	នែើ៉្ី	ជួយ	ោុំ	ភាេសុខសាន្ត	នោះ	ររូល	ក្នញង	

នរែហោឋាន	អ្នក	។

ខ្ធីជីអាយុ១៧ឆ្នាំរដ្ឋយូថ្ហ៍ស.រ.អា.

្យាយមទោរះកសាយ

សរូ៉	នរិយយ	ជា៉ួយ	ករែួសារ	អ្នក	នែើ៉្ី	នោះកសាយ	បញ្ហា	

តា៉រនបៀប	៉ ួយ	តែល	៉ នុស្ស	ករែប់	គានា	បាន	កបនយជន៍	ឬ	

តរកចាយ	ខរែ៉្ពីរ	ឬ	នករៀង	េុំនុកែន៉្កើង	។	អ្នក	ក៏អារ	

េរូល	សរូ៉	ជុំនួយ	េី	កេះវរបរិតាសួរែ៌	ឲ្យ	ជួយ	នោះកសាយ	

បញ្ហា	។	តា៉	រនបៀប	ននះ	៉នុស្ស	ករែប់	ររូប	នឹង	សងៃប់	ររិែ្ត	

នហើយ	អារ	នោះកសាយ	បញ្ហា	នោយ	េុុំ	កែរូវ	ការការតកសក	

ឬ	អុំនេើហរិងសា	ន�ើយ	។	កបាកែ	ណាស់	កេះវិញ្ញាណ	

បរិសុេ្	នឹង	បុំនេញ	ែល់	អ្នកនរូវភាេសុខសាន្ត	នហើយ	

ផ្តល់	ែល់	៉ នុស្ស	ករែប់	ររូប	នរូវ	បុំណង	កបាថានា	៉ រិន	ឲ្យ	

ន្លាះគានា	នេៀែ	ន�ើយ	។

ល្វីសនអហ្វអាយុ១៤ឆ្នាំនប្យ៉ានឌលកាមិនសបនទស

មុិកសិ៊ក។

ទតើទីបនាទាល់វទលើស្ ីរោរទទួលអារមមែណ៍ឬ?

ទីបនាទាល់្ វឺជាអ្ីខដលក្រះអងគែសទហង្គារះបានខ្លែងរោលកទង់បានកបាប់ទ្កតុសថា«មឈិនខមនជាសាច់

ឈាមទទខដលបានសខម្តងឲ្យអ្្រសាគាល់្វឺក្រះវរបឈិរាននែញនុំខដល្ ង់ទៅសាថានសួ្៌វិញ(មា៉ាថាយ

១៦:១៧)។វ្វឺជាចំទណរះដឹង្ ីក្រះខដលបានទបើ្រសខម្តងរាមរយៈក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។

ក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានបន្ទតូលជាសំទឡងខដលទយើងទទួលអារមមែណ៍ជាជាងសាតាប់ឮប៉ុខន្ត

ក្រះវិញ្ញាណយងម្រទាំង«ទៅ្រ្នុង្ ំនឈិតរបស់អ្្រនិងទៅ្រ្នុងចឈិត្តរបស់អ្្រ»(្.នឈិងស

៨:2រោរ្ ូសបញ្ជា្រ់បានបខន្ថម)—្ំនឈិតរបស់ទយើងក្មទាំងអារមមែណ៍របស់ទយើងផងខដរ។

្យារោរីយ៉ូខសបស៊មែីធបាន្ ឈិ្ណ៌នាអំ្ីវិញ្ញាណននវិវរណៈថាជាអារមមែណ៍នន«បញ្ញាដ៏

សុទ្ធសាធខដល�ូរចូលម្ររោន់អ្្រ[ទោយផ្តល់]ដល់អ្្រនូវ្ ំនឈិតភាលាមៗ»(ការ បតសងៀន ទន 

សបធាន សាសោចសក ៖ យ៉ូភសប ស្ម៊ី្[ឆ្នាំ2០០៧]ទំ្័រ១៣2)។

ទ្លទយើងខបរ្ ំនឈិតនឈិងដួងចឈិត្តរបស់ទយើង—្ំនឈិតអារមមែណ៍នឈិងបំណងកបាថានារបស់ទយើង

—ទៅរ្រក្រះទនារះកទង់អាចមានបន្ទតូលម្ររោន់្ ំនឈិតនឈិងដួងចឈិត្តរបស់ទយើងជាមួយនឹងសំទឡង

តូចរទ�ៀងននក្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ។ទៅទ្លកទង់ទា្រ់ទងនឹងវិញ្ញាណរបស់ទយើងទនារះអារមមែណ៍

នឈិង្ ំនឈិតជា្រ់លា្រ់ហា្រ់ដូចជា�ូរម្ររោន់្ ួ្រទយើង។ទនរះ្ វឺជាទីបនាទាល់ខដលកទង់កបទានឲ្យ

្ួ្រទយើង។

នតើអនែកគិតដូចនម្តច? កបសឈិនទបើអ្្រមានបំណងទែលែើយនឹងសំណួរទនរះសូមទផញើចទមលែើយរបស់

អ្្រនឈិងរូប្តច្បស់មួយសនលែឹ្រឲ្យបានកតឹមន្ងៃទី១៥ខែវិច្ឈិរោ

ឆ្នាំ2០១៨ទៅរោន់ទ្�ទំ្័រliahona .lds .org(សូមចុច

« Submit an Article»)។

ចទមលែើយអាចនឹងកតូវបានខ្រសកមួលទឡើងវិញកបសឈិនទបើវខវងទ្្រឬមឈិន

សូវច្បស់លាស់។

ការត្លើយ �ប ទាំងោយ ត្្ើ ត�ើង ក្នញង តគាល បំណង ្រុក ជា ជំនួយ និង 

្រស្សនវិស័យ មិន ភមន ជា ការសបកាស អំពវី តគាលល្រ្ធិ សាសោចសក ជា 

ផលតូវការ តោរះ ត្រ ។

«ទតើែញនុំអាចខស្ងរ្រមឈិត្តភ្រ្តឈិខដលមានបទោឋានល្អទោយរទបៀបណា?»
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6២ លីអា�ូណា

មោយមលៀចបាតុន

ទស្សនាវដ្តីសាសនាចក្រ

ែញនុំ
្ុំ្ ឈិតថាវជា្រ្តីសុបឈិនរបស់ទ្រមែងកសីអាយុ១៤ឆ្នាំទដើម្ីទឃើញែលែលួននាងទៅ្រ្នុងជកងុ្រកសូវមួយ

ខដលកបឡា្រ់ដីទលើ្រខ្លទកចរះសមាអាតទករោលទសរះដ៏ស្អនុយទឡើយ។ប៉ុខន្តទនារះ្ វឺជា្រឈិច្ចរោររបស់

ែញនុំទរៀងរល់ន្ងៃបនាទាប់្ ីទចញ្ ីសាលាទរៀនរ�ូតដល់ែញនុំធំលមែមទដើម្ីបានរោរង្រមួយទផ្សង។

កបា្រដណាស់វ្ ុំខមនជាសាថានភា្ល្អឥតទខាចារះរបស់ែញនុំទដើម្ីទធ្ើរោរអំឡនុងទ្លទរៀនវិទយាល័យ

ទឡើយប៉ុខន្តរោលទនារះែញនុំបានយល់ថាកបសឈិនទបើែញនុំចង់បានរោរង្រមួយខដលែញនុំ្ ឈិតជាចូលចឈិត្ត—

ជារោរង្រមួយខដលមឈិនទា្រ់ទងនឹងរោរសមាអាតសត្ទាំងទនរះ—ទនារះែញនុំកតូវរោរមហាវិទយាល័យទ�ើយែញនុំ

កតូវទៅទរៀនមហាវិទយាល័យែញនុំកតូវរោរកបា្រ់។ែញនុំបានដឹងថា(ទោយ្រ្តីសង្ឹម)សកមាប់ែញនុំ

រោរអប់រំ្ វឺជាជំហានកតឹមកតូវទឆ្ពរះទៅរោរបំទ្ញមុែរបរមួយ។

ទរឿងខដលល្អទនារះ្វឺថាផលែតូវខដលែញនុំបានទកជើសទរើស្ វឺជាផលែតូវមួយននផលែតូវជាទកចើនខដល

អាចជួយែញនុំឲ្យទរៀនទធ្ើរោរនឈិងផ្តល់តកមូវរោរែញនុំផ្ទាល់។ទនរះមានន័យថាកតូវមានភា្

ែលែលួនទី្ឹងែលែលួនទាំងខាងសាច់ឈាមនឈិងខាងវិញ្ញាណ។ទៅទ្លអ្្រ្ ឈិចារណាអំ្ីជទកមើស

របស់អ្្រសូម្ យាយមទកជើសផលែតូវខដលអ្្រទទួលអារមមែណ៍ថានឹងទរៀបចំអ្្របានល្អបំផុត។

ទរឿងទាំងទនរះបានម្រ្ ីមនុស្សខដលមានអាយុកសបាលអ្្ររោល្ ីប៉ុនាមានឆ្នាំ្រនលែងទៅ

ទនរះ។រាមរយៈរោរទធ្ើរាម្ ំរូននយុវមជ្ឈិមវ័យទាំងទនរះអ្្រអាចរ្រទឃើញផលែតូវផ្ទាល់ែលែលួនអ្្រ

ទឆ្ពរះទៅរ្រភា្ែលែលួនទី្ឹងែលែលួនយ៉ាងទជា្ជ័យ។

មារា៌ាខដលទរៀបចំែលែលួនអ្្រសកមាប់អនា្តរបស់អ្្រ

ពិចារណាអំពបីតព�ូវការជុំវិញអ្នក

នោយឧ្្មេិសិដ្ឋតបនទសកម្នុជា

មែើ
៉្ី	សនក៉រ	បាន	នរូវ	នគាលនៅ	របស់	ខ្ញុំ	ខ្ញុំ	កបាប់	ខលែលួន	ខ្ញុំ	ជានរិរ្ច	ថា	ការខរិែខុំ	ន�វើ	ការ	រែឺ	មាន	សារៈសុំខាន់	ណាស់	

បៃុតន្ត	រនបៀប	៉ ួយ	នែើ៉្ី	ឲ្យ	េរូតក	នោះ	រែឺ	ការន�វើការ	នោយ	្ លាសមវ	។	បោទាប់	េី	នបសកក៉្ម	របស់	ខ្ញុំ	នៅ	កបនេស	អង់នរែលែស	៉ ក	ខ្ញុំ	បាន	កែ�ប់	នៅ	កបនេស	ក៉្ពញជា	

វិញ	នហើយតសវងរក	ការងារ	។	ខ្ញុំ	ន៉ើល	រុំណុរ	ោោ	ែរូរជា	រយៈនេល	មន	ការបុំពាក់បុំបៃន	នែើ៉្ី	េេួល	បាន	ការងារ	នី៉ួយៗ	នរិង	ែម៉លែ	មន	ការបុំពាក់បុំបៃន	។

ខ្ញុំ	បាន	រកន�ើញ	ក៉្មវិ�ី	បុំពាក់បុំបៃន	៉ ួយ	នែើ៉្ី	ន�វើ	ជា	អ្នក	បញ្ជា	េរិញ	សមាភារ	នរាងរកក	កាែ់នែរ	សន៉លែៀកបុំពាក់	វា	មាន	រយៈនេល	ខលែី	បៃុតន្ត	មាន	ការលុំបាក	នហើយ	េុុំ	

សរូវ	មាន	៉ នុស្ស	នករើន	ន�វើ	ការងារ	ននះ	នេ	។	ខ្ញុំ	បាន	ន�ើញ	ថា	វា	ជា	ឱកាស	ល្	នហើយ	ខ្ញុំ	បាន	សនក៉រ	ររិែ្ត	នរៀន	វា	។	ឥ�អូវ	ននះ	ខ្ញុំ	បាន	នរៀន	រប់	ក៉្មវិ�ី	ននះ	នហើយ	ខ្ញុំ	កុំេុង	

ន�វើ	ការជា	អ្នក	បញ្ជាេរិញ	សមាភារ	នរាងរកក	កាែ់នែរ	សន៉លែៀកបុំពាក់	៉ ួយ	។

ការតសវងរក	៉ ុខ	របរ	កែឹ៉កែរូវ	អារ	ជា	ការ	េរិបាក	ណាស់	បៃុតន្ត	ខ្ញុំ	មាន	កេះអង្គសន្ងារះ	ជួយ	ខ្ញុំ	នហើយ	នលើក	ស្លួយ	ខ្ញុំ	ន�ើង	។
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មពបើការអប់រំមែើ�្បបីមបើកឱកាសនានា

នោយអ៊ីអរូដលនោន្ៀនសៀរ៉ទីតកុងរោនេនវើដតបនទសអា្េវិក

រាតាយ	ខ្ញុំ	នលើក	េឹកររិែ្ត	ខ្ញុំ	ជានរិរ្ច	ជា៉ួយ	នឹង	ឃ្លា	ថា	«	ការអប់រំ	រែឺជា	រែនលែឹះ	នឆ្ពាះ	នៅរក	ភាេ	នជារែជ័យ	»	។	

ខ្ញុំ	រង់	បាន	អោរែែ	៉ ួយ	ែ៏	កបនសើរ	សកមាប់	ខលែលួន	ខ្ញុំ	នហើយ	ជាេរិនសស	សកមាប់	ករែួសារ	ខ្ញុំ	នហើយ	នែើ៉្ី	

ន�វើ	នរឿង	ននះ	ខ្ញុំ	កែរូវ	តែ	បន្ត	ការអប់រំ	របស់	ខ្ញុំ	។	នោយគាមាន	កបាក់	នែើ៉្ី	នៅ	នរៀន	៉ ោវិេយាល័យ	នៅ	កគា	នោះ		

ខ្ញុំ	បាន	ោក់	ពាក្យ	នស្នើសុុំ	អាោរររូបករណ៍	ររូលនរៀន	សាល្	បុំពាក់បុំបៃន	វិជាជាជីវៈ	នែើ៉្ី	សរិកសា	កបេ័ន្		នរិង	

ការត្ទាុំ	កុុំេ្យអូេ័រ	។

នេញ	៉ ួយ	ក៉្មវិ�ី	សរិកសា	របស់	ខ្ញុំ	ខ្ញុំ	បាន	ជួប	នឹង	ឧបសរែ្គ	ជានករើន	បៃុតន្ត	វា	េុុំ	អារ	បញ្ឈប់	ខ្ញុំ	េីការបន្ត		

នឆ្ពាះ	នៅ	៉ ុខ	នោយ	តកវតភ្នក	ស៉លែឹង	នៅ	រក	ម្ងៃ	ែ៏	កបនសើរ	នោះ	នេ	។	ការអ�រិសាឋាន	បាន	ជួយ	ខ្ញុំ	យ៉ាង	នករើន		

ខ្ញុំ	តសវងរក	ការេរូោមាន	៉ ក	េី	កេះអមាចាស់	ជានរិរ្ច	។	ខ្ញុំ	តាុំងររិែ្ត	រុំនពាះ	ការសរិកសា	ខ្ញុំ	ជានរិរ្ច	នហើយ	សេវម្ងៃ	ននះ	

ខ្ញុំ	បន្ត	តាុំងររិែ្ត	ន�វើការងារ	របស់	ខ្ញុំ	ខុំកបឹង	អស់	េី	ស៉ែ្ថភាេ	ខ្ញុំ	ក្នញង	ោ៉	ជា	ជាងជួសជុល	កុុំេ្យអូេ័រ	នរិង	ជុំនួយ	

ការ	តផ្នក	េី	ផសារ	។
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ម្វើការបច្ចុប្បន្នមនរះមែើ�្បបីម្ពរះមៅកាន់អនាគតដែល

អ្នកចរ់បាន

នោយអានសរូេវីនិងឡដរែនខ្វីនតបនទសស្ក្់ឡង់ចតក្េអង់នគលេស

អាន-សូ�្ី៖	ខ្ញុំ	រង់	សរិកសា	នៅ	៉ ោវិេយាល័យ	ជានរិរ្ច	

បៃុតន្តតផនការ	របស់	ខ្ញុំ	អុំេី	អវី	តែល	កែរូវ	សរិកសា	បាន	

ផ្លាស់ប្តអូរ	យ៉ាង	នករើន	អុំ�ញង	នេល	មន	យុវវ័យ	របស់	ខ្ញុំ	។	បោទាប់	េី	

នរៀនរប់	វិេយាល័យ	ខ្ញុំ	បាន	ស្ម័ករែររិែ្ត	នៅក្នញង	៉ ន្ីរនេេ្យ	រយៈនេល	

កបាុំ៉ួយតខ	។	ចាប់តាុំង	េី	នេល	នោះ	៉ ក	ខ្ញុំ	បាន	ររូលររិែ្ត	រែុំនរិែ	

៉ួយ	មន	ការកាលាយ	ជា	រែរិល្នុបោឋាយរិកា	បៃុតន្ត	ខ្ញុំរែរិែ	ថា	ខ្ញុំ	េុុំ	អារន�វើ	

វា	បាន	នេ	។

នៅក្នញង	ថានាក់	ភាេខលែលួន	េីេឹង	ខលែលួន	របស់	វួែ	ខ្ញុំ	

នយើង	កែរូវបាន	សរូ៉	ឲ្យ	នរើស	យក	ការងារ	៉ ួយ	តែល	

នយើង	ររូលររិែ្ត	នទាះបី	ជា	នយើង	៉ រិន	អារ	មាន	

រែុណ	ស៉្ែ្តរិ	នឹង	ការងារ	

នោះ	ក្តី	។	ខ្ញុំ	បាន	អ�រិសាឋាន	

អុំេី	អវី	តែល	កែរូវ	ន�វើ	នហើយ	

ការន�វើ	ជា	រែរិល្នុបែ្ឋយរិកា	

បាន	បន្ត	ផុស	ន�ើង	ក្នញង	រែុំនរិែ	

ខ្ញុំ	។	ខ្ញុំ	បាន	សនក៉រ	ររិែ្ត	ន�វើ	តា៉	

ការ	បុំផុស	រែុំនរិែ	េី	កេះអមាចាស់	។

ការចាប់	យក	ជុំោញ	នៅនលើ	

ផលែអូវ	ននះ	េុុំ	ងាយ	កសួល	ន�ើយ	។	

នែើ៉្ី	ចាប់នផ្តើ៉	ខ្ញុំ	បាន	កសាវកជាវ	

ក៉្មវិ�ី	រែរិល្នុបែ្ឋយរិកា	នរិង	អវី	តែល	

ែក៉រូវ	ឲ្យ	ខ្ញុំ	នរៀន	។	ខ្ញុំ	បាននរិយយ	

ជា៉ួយ	៉ នុស្ស	តែល	បាន	្ លែង	កាែ់	

ែុំនណើរការ	កសនែៀងនោះ	។	នៅ	កគា	

ែុំបរូង	ខ្ញុំ	បានោក់	ពាក្យ	នរៀន	ក៉្មវិ�ី	

រែរិល្នុបែ្ឋយរិកា	ខ្ញុំ	កែរូវបាន	ោក់	ឲ្យ	នៅក្នញ	

ងបញ្ី	រង់ចាុំ	។	បៃុតន្ត	ខ្ញុំ	េុុំ	នបាះបង់	នចាល	

ន�ើយ	ខ្ញុំ	បាន	ោក់	ពាក់	សុុំ	៉ ្តង	នេៀែ	នហើយ	េីបុំផុែ	ខ្ញុំ	អារ	ររូលនរៀន	

បាន	។	ជួនកាល	អ្នក	កែរូវតែ	អែ់�្មែ់	នហើយ	េុកររិែ្ត	នលើ	កេះអមាចាស់	

នៅនេល	កេង់	មានតផនការ	ផ្ទាល់	សកមាប់	អ្នក	។

ឡខរ៉ន៖	កាល	ខ្ញុំ	នៅនក្មង	ខ្ញុំ	បាន	ោក់	នគាលនៅ	

នែើ៉្ី	ន�វើជា	៉ នុស្ស	តែល	មាន	ស៉ែ្ថភាេ	បុំផុែ	តា៉	

តែល	ខ្ញុំ	អារ	ន�វើ	បាន	នទាះបី	ខ្ញុំ	នរៀន	៉ ុខវិជាជា	អវី	ឬ	ន�វើ	

ការងារ	អវី	ក៏	នោយ	។	ខ្ញុំ	តែងតែ	េយាយ៉	នរៀនសរូកែ	

នរិង	តកល៉្	ខលែលួន	នែើ៉្ី	ផ្តល់	ែល់	ខលែលួន	ខ្ញុំ	នរូវ	ឱកាស	

សកមាប់	ភាេនជារែជ័យ	។

បរ្ចញប្ន្ន	ននះ	ខ្ញុំ	ន�វើការ	ជា	អ្នកករែប់ករែង	មានាក់	នៅ	

នរាងរកក	កាែ់នែរ	បៃុតន្ត	ខ្ញុំ	រង់	ររូល	ន�វើ	ជា	កងកមាលាុំង		

បៃរូលីស	។	នៅ	កបនេស	ស្កែ់�ង់	អ្នក	កែរូវ	រស់នៅ		

ក្នញង	កបនេស	រយៈនេល	បី	ឆ្នាុំ	ជាប់	គានា	េី៉ុន	ោក់ពាក្យ	

សរូ៉	ន�វើ	ជាបៃរូលីស	។	នោយសារ	ការបនក៉ើ	នបសកក៉្ម	

ខ្ញុំ	បាន	រស់នៅ	នករៅ	កបនេស	អស់រយៈនេល	េីរ	ឆ្នាុំ	

	នោះ	ខ្ញុំ	កែរូវ	រង់ចាុំ	េីរបី	តខ	នេៀែ	េី៉ុន	ខ្ញុំ	អារ	ររូល	កកុ៉	

នោះ	បាន	។

នទាះបី	វា	ជា	ឧបសរែ្គ	ែ៏�ុំ	តែល	ពាុំង	ផលែអូវ	ខ្ញុំ	ក្តី	ខ្ញុំ	េុុំ	

នបាះបង់	វា	ន�ើយ	។	ខ្ញុំ	មាន	ការងារ	ល្	នែើ៉្ី	ផ្គែ់ផ្គង់	

ករែួសារ	របស់	ខ្ញុំ	នហើយ	ខ្ញុំ	បាន	ខរិែខុំ	ន�វើ	ការ	នែើ៉្ី	កបាកែ	

ថា	ខ្ញុំ	មាន	ន្មាះល្	នែើ៉្ី	នរែអារ	តណោុំ	សកមាប់	

ការងារ	ោ	នេល	អោរែែ	។
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ែរូរជា	េួកយុវ៉ជ្ឈរិ៉វ័យ	ទាុំងននះ	

តែរ	អ្នក	នឹង	រក	ន�ើញ	នរូវ	ផលែអូវ	ជា	នករើន	

តែល	អារ	នរៀបរុំ	អ្នក	ឲ្យ	ន៉ើល	ត្	ខលែលួន	

អ្នក	នរិង	ករែួសារ	ោ	នេល	អោរែែ	របស់	

អ្នក	។	នោយ	មាន	នគាលនៅ	ក្នញង	ររិែ្ត	

នោះ	អ្នក	អារ	ោក់តផនការ	សកមាប់	

ភាេនជារែជ័យ	។	តអលន�ើរ	ន�ៀន្ើរ	

នអសវ	អុជែរូហវ	ក្នញង	ករូរ៉ុ៉	មន	េួកសាវក	

ែប់េីរោក់	បាន	បនកងៀន	ថា	«	ររូរ	នយើង	

ន�វើ	ឲ្យ	អស់	េី	ស៉ែ្ថភាេ	តែល	នយើង	អារ	

ន�វើ	បាន	នហើយ	បណតាតះ	នករ្តិ៍	ន្មាះ	សកមាប់	

ភាេ	ឥែនខាចាះ	នៅក្នញង	ករែប់	ករិរ្ចការ	តែល	

នយើង	ន�វើ	។	ររូរ	នយើង	ោក់	រែុំនរិែ	នរិង	

ររូបកាយ	របស់	នយើង	នៅ	រក	ឱកាស	ែ៏	

រុងនរឿង	មន	ការងារ	តែល	មាន	្ ្មីៗ	នរៀងរាល់	

ម្ងៃ	ននះ	»	(	«	Two Principles for 
Any Economy	»	សន្នរិសីេ	េរូនៅ	

តខ	ែុល្	ឆ្នាុំ	2009	)	។	នៅនេល	

អ្នកនផ្តាែ	យក	ររិែ្ត	េុក	ោក់	ក្នញង	នេល	ននះ	

នៅនលើ	ការនរៀនសរូកែ	នរិង	ការងារ	នោះ	

អ្នក	នឹង	បនង្កើែ	េមាលាប់	ោោ	តែល	នឹង	ជួយ	

អ្នក	ឲ្យ	េេួល	អារ៉្មណ៍	ថា	មាន	េុំនុកររិែ្ត	

កាន់តែ	ខាលាុំង	អុំេី	អោរែែ	។	◼

កំណ្់ចំណាំរបស់អ្កនបាោះេុម្ផសោយ៖សរូមគិ្

េីរោរសួរប៊ីស្សេរបស់អ្កឲ្យដណនាំអ្ក្ គាល់អ្ក

ឯកនទសភាេខលេលួនទីេឹងខលេលួននៅក្នុងនស្ករបស់អ្ក។

េួកនគអាចជួយអ្កឲ្យរកនមើលឱរោសនានាសតមាប់

រោរអប់រំនិងរោរងារនានេលអនាគ្របស់អ្ក។

សាគោល់ខលែលួនឯរ

ទតើអ្្រ្ ូខ្រខាងអ្ី?ទតើអ្្រចូលចឈិត្តទធ្ើអ្ី?រោរទែលែើយសំណួរ

ទាំងទនរះអាចជួយអ្្ររ្រទឃើញមុែរបរខដលនឹងអាចមានខដល

កតូវនឹងជំនាញចំណាប់អារមមែណ៍នឈិងទទ្ទរោសល្យខដលអ្្រ

មានរួចជាទកសចទនារះ។

តព�ុយ៖សូម្ ឈិត្ ីរោរសួរឪ្ុ្រមាតាយ

ក្ូបទកងៀននឈិងមឈិត្តភ្រ្តឈិរបស់អ្្រអំ្ី

ទទ្ទរោសល្យខដល្ ួ្រទ្ទឃើញថាអ្្រ

មាន។អ្្រអាចនឹងភាញា្រ់ទផ្អើលចំទពារះ

អ្ីខដល្ ួ្រទ្នឈិយយ!

សាគោល់ពបីពិភពមោកជុំវិញអ្នក

ទតើរោរង្រអ្ីែលែរះខដល្រំ្ុងកតូវរោរទៅ្រខនលែងខដលអ្្ររស់ទៅ?

ទតើក្រុម�៊ុនមួយណាខដល្រំ្ុងទរើសមនុស្សទធ្ើរោរ?វជាទរឿង

ឈាលាសនវទដើម្ីទរើសយ្រផលែតូវននមុែរបរមួយទៅ្រ្នុង្រខនលែងមួយ

ខដលរី្រចទកមើនទ�ើយខដលនឹងទំនងជាមានឱរោសនាទ្ល

អនា្ត។

ការដសវររករាគា៌ារបស់អ្នក

តព�ុយ៖ជាទរឿយៗមហាវិទយាល័យ

សា្រលវិទយាល័យឬសាលាជំនួញ

សាគាល់ជំនាញនានាខដល្រំ្ុងកតូវរោរ

នឈិងវិស័យណាខដល្រំ្ុងរី្រចទកមើន។

១.

2.

៣.

ែឹរអវបីដែលអ្នកពតូវម្វើបនាទាប់មទៀត

ទតើមានតកមូវរោរទរៀបចំអ្ីែលែរះសកមាប់រោរង្រខដលអ្្រចង់

ទធ្ើ?ទតើអ្្រនឹងទទួលរោរបំពា្រ់បំប៉ននឈិងរោរអប់រំខដល

អ្្រកតូវរោរទៅ្រខនលែងណា?ទតើអ្្រនឹងបង់ន្លែរោរអប់រំទនារះ

យ៉ាងដូចទម្ច?ទដើម្ីសទកមចបាននូវទរាលទៅមុែរបរយូរ

អខង្ងមួយអ្្រចាំបាច់កតូវដឹងអំ្ីរទបៀបទដើម្ីទៅ

ដល់ទីទនារះ។

តព�ុយ៖សូម្ ឈិត្ីរោរនឈិយយ

ជាមួយនរណាមានា្រ់ខដល្រំ្ុងទធ្ើ

នូវអ្ីខដលអ្្រចង់ទធ្ើ។សួរសំណួរ

្ួ្រទ្។ភា្ទកចើនមនុស្សរី្ររយនឹង

ផ្តល់រោរទូនាមាននឈិងទយបល់នានា។
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មោយអាលបីប៊ីអាយុ១២្នាំរែ្ឋមខនម្ើ�បីស.រ.អា.

មួយ	រយៈកនលែង	នៅ	ករែួសារ	ខ្ញុំ	នរិង	ខ្ញុំ	បានប្តអូរ	

នៅរស់នៅ	រែ្ឋ	នខនន�ើ�ី	។	ខ្ញុំ	េរិែជា	អន់ររិែ្ត	

ណាស់	នោយ	សារ	ខ្ញុំ	កែរូវនរញ	េី	៉ រិែ្តភក្តរិ		នរិង	សារ់	

ញែរិ	របស់	ខ្ញុំ	។	រែ្ឋ	នខនន�ើ�ី	រែឺជា	រែ្ឋ	៉ ួយនផ្សង	េី	កតនលែង	តែល	ខ្ញុំ	ធាលាប់	រស់នៅ	។	

កគា	ែុំបរូង	តែល	នយើង	បាន	នៅ	កេះវិោរ	ខ្ញុំ	បាន	ន�ើញ	ថា	េុុំ	សរូវ	មាន	៉ នុស្ស	នករើន	

នៅេីនោះន�ើយ	។	នេល	ខ្ញុំ	ែឹង	ថា	នយើង	មាន	សមាជរិក	ែរិរ	នៅ	សាខា	ែរូនចានាះ	ខ្ញុំ	

បាន	សនក៉រ	ររិែ្ត	ថា	ជុំនួស	ឲ្យ	ការរែរិែ	៉ រិន	ល្	អុំេី	សាខា	ននះ	នោះ	ខ្ញុំ	នឹង	ន�វើ	អវី	៉ ួយ	។

នៅ	ម្ងៃ	បោទាប់		មាតាយ	ខ្ញុំ	នរិង	ខ្ញុំ	បាន	នៅ	ោងេុំនរិញ	៉ ួយ	។	េី៉ុន	នយើង	នរញេី		

ផ្ះ	ខ្ញុំ	បាន	ចាប់	យក	ប័ណ្	តរកចាយ	៉ ួយែុុំ	។	នេលនយើង	នៅែល់	ោង	េុំនរិញ		

ខ្ញុំ	បានយក	ស្ករកគាប់	៉ ួយ	ែុុំ	នហើយ	បាន	នរញ	នៅ	បង់	កបាក់	។	នបឡាករ	បាន	នស្កន	

ស្ករកគាប់	នោះ	បោទាប់	៉ ក	ហុរ	វា	ឲ្យ	ខ្ញុំ	។	ខ្ញុំ	បាន	ហុរ	វា	កែ�ប់	នៅ	វិញ	។	គាែ់	បាន	

ន៉ើល	៉ ក	ខ្ញុំ	នោយ	នងឿង្ងៃល់	នហើយ	នរិយយ	ថា	«	ប្អូន	នេើបតែ	បានបង់	កបាក់	រួរ	

សកមាប់	ស្ករកគាប់	ននះ	»	។

ខ្ញុំ	បាន	នរិយយ	ថា	«	ខ្ញុំ	ែឹង	បៃុតន្ត	ខ្ញុំ	ជរូន	បង	េុក	ជា	អុំនណាយ	»	។	បោទាប់	៉ ក	

ខ្ញុំ	បាន	ោក់	ប័ណ្	តរកចាយ	៉ ួយ	ជា៉ួយ	នឹង	ស្ករ	កគាប់	នោះ	។	គាែ់បាន	ញញឹ៉	

នហើយ	អររែុណ	ខ្ញុំ	។	គាែ់	បាន	ន៉ើល	តផ្នក	ខាង	នកកាយ	មន	ប័ណ្	តរកចាយ	នោះ		

នៅ	នលើ	ប័ណ្	នោះ	ខ្ញុំ	បាន	សរនសរ	ថា	«	៉នុស្ស	ករែប់	គានា	រែឺជា	បុកែ	របស់	កេះ	»	។		

ខ្ញុំ	បាន	នែើរ	នរញ	នៅ	នោយ	មានសុភ៉ង្គល	នោយែឹង	ថា	នទាះបីជា	គាែ់	េុុំ	ររូលរួ៉	

សាសោរកក	ក្តី	ខ្ញុំ	នៅតែ	បាន	ន�វើ	អវី	៉ ួយ	តែលល្	។

បន្តរិរ	នកកាយ	៉ ក	នៅ	ម្ងៃ	ែតែល	នោះ	ខ្ញុំ	បាន	ចាុំថា	ខ្ញុំ	បាន	េុក	ប័ណ្	តរកចាយ	

តែល	នៅសល់	នៅ	កតនលែង	មា៉ាស៊ីន	រែរិែ	កបាក់	នោះ	។	នកកាយ	៉ ក	នេល	នយើង	បាន	

នៅ	ោង	នោះ	នេៀែ	ខ្ញុំ	បាន	នៅ	សួរ		កបសរិននបើ	ប័ណ្	ទាុំង	នោះនៅតែ	នៅេីនោះ	។	

នកកាយ	៉ ក	ខ្ញុំ	បាន	ន�ើញ	អវី	៉ ួយ	នហើយ	ខ្ញុំ	បាន	ឈប់	នៅ	នសងៃៀ៉	។	មា៉ាស៊ីន	រែរិែ	កបាក់	

កបតហល	ជា	កបាុំ	មាន	ប័ណ្	តរកចាយ	នោះ	តែល	សរនសរ	ថា	«	៉នុស្ស	ករែប់	គានា	រែឺជា	

បុកែ	របស់	កេះ	»	។	នបឡាករ	នោះ	បាន	តរកចាយ	កាែ	ទាុំង	នោះ	!	ខ្ញុំ	មាន	អារ៉្មណ៍	

សបបាយ	រីករាយ	រុំនពាះ	អវី	តែល	ខ្ញុំ	បាន	ន�វើ	។	◼

ការចែកចាយ  

សេែក្តីសេឡាញ់ នៃ ស្រះ
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រូប
ភា
្
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អ
ឈិម
មា
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គែឈិល
ខល

ត
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មោយខាសិនមខអាយុ១១្នាំរែ្ឋយូថាេ៍ស.រ.អា.

កាល	េី	ឆ្នាុំ	៉ ុន	ខ្ញុំ	បាន	ន�ើង	ភ្នុំ	ជា៉ួយ	ឪេុក	

នរិង	បងកបុស	ខ្ញុំ	។	នយើង	បាន	ន�ើង	នៅែល់	

កជលង	ភ្នុំ	ែ៏	នករៅ	។	៉រិន	យរូរ	បៃុោមាន	នកកាយ៉ក	

នយើងបាន	ចាប់នផ្តើ៉	ន៉ើល	ផលែអូវ	នកៀនៗ	។	នយើង	បាន	ន�ើញ	ររូង	�ុំ	នរិង	កតនលែង	តែល	ន៉ើល	

ន�ើញ	នេសភាេ	សាអាែៗ	។	នយើង	បាន	ន�ើង	កាន់តែ	ខ្ពស់នៅៗ	នហើយ	ខ្ពស់	ផុែ	េី្្ម	

តវងៗ	នរិង	ករូន	ភ្នុំ	តែល	នចាែ	។

៉ួយ	រយៈ	នកកាយ	៉ ក	នយើង	បាន	វនងវង	ផលែអូវ	ទាុំង	កសុង	។	នយើង	េុុំ	ែឹង	ថា	នែើ	ផលែអូវ	

ណា	អារ	កែ�ប់	រុះ	នៅ	កាន់	បាែ	មន	កជលង	ភ្នុំ	វិញ	នេ	។	នយើង	បាន	នៅ	ជាប់	ក្នញង	

មកេរែុ៉្ពនពាែ	ែ៏	កកាស់	នោយ	ន៉ើល	េុុំ	ន�ើញ	ទាុំង	កុំេរូល	នរិង	បាែ	មន	កជលង	ភ្នុំ	។		

ខ្ញុំ	បាន	ចាប់នផ្តើ៉	មានភាេ	ស្មញរែសាមាញ	ជា	ខាលាុំង	។		ខ្ញុំ	េុុំ	ែឹង	ថា	កែរូវ	នៅ	ណា	នហើយ	

ឪេុក	ខ្ញុំ	ក៏	ែរូរ	គានា	ផងតែរ	!

ន៉�	ចាប់នផ្តើ៉	ងងឹែ	នហើយ	កែជាក់	នហើយ	នយើង	៉ រិន	ែឹង	េី	រនបៀប	នរញ	េី	កជលង	

ភ្នុំ	នោះ	ន�ើយ	។	ខ្ញុំ	ែឹង	ថា	កេះវរបរិតាសួរែ៌	ែឹង	ផលែអូវ	ណា	តែល	កែរូវ	នៅ	។

ខ្ញុំ	បាន	នរិយយ	ថា	«	កបសរិននបើ	នយើង	រង់	នរញ	េី	េីននះ	នោះ	នយើង	កែរូវតែ	

អ�រិសាឋាន	!	»	ែរូនរ្នះ	នយើង	ទាុំងបីោក់	បាន	លុែជង្គង់	រុះ	អ�រិសាឋាន	នោយ	េរូលសរូ៉	

ឲ្យ	កេះវរបរិតាសួរែ៌	ែឹកោុំ	នយើង	នរញ	េី	កជលង	ភ្នុំ	នោះ	។

នៅនេល	នយើង	ចាប់នផ្តើ៉	នែើរ	មានអារ៉្មណ៍	៉ ួយ	បាន	កបាប់	ខ្ញុំ	ថា	នេល	ខ្ញុំ	ន�ើញ	

នែើ៉	នឈើ	កែង់	ខ្ពស់ៗ	នោះ	ខ្ញុំ	រែួរតែ	បែ់	ន្វង	។	បោទាប់	េី	ខ្ញុំ	បែ់	ន្វង	ខ្ញុំ	បានន�ើញ	

ឡាន	របស់	នយើង	។	ខ្ញុំ	ែឹង	ថា	កេះវរបរិតាសួរែ៌	បាន	ជួយ	នយើង	ឲ្យ	នរញ	េី	កជលង	ភ្នុំ	

នោះ	។	កេះវរបរិតាសួរែ៌	បាន	ន្លែើយ	ែប	ការអ�រិសាឋាន	របស់	នយើង	នហើយ	នយើង	បាន	រក	

ន�ើញ	ផលែអូវ	នរញ	៉ ក	នោយសុវែ្ថរិភាេ	—	រែឺ	រុំនេល	តែលកេះអាេរិែ្យ	បានលរិរ	។

ខ្ញុំ	មាន	អុំណររែុណ	សកមាប់	អុំណារ	មន	ការអ�រិសាឋាន	នរិង	សកមាប់	ការន្លែើយែប	

របស់	កេះវរបរិតាសួរែ៌	។	◼រច
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ការអធិស្ឋាៃសៅឯ ស្រលង ភ្ុំ
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ទយើង្ វឺជា្រុមារទៅថានា្រ់បឋមសឈិ្រសាទៅ្រ្នុង

សាធារណៈរដ្ឋខែ្រ។ទនរះ្ វឺជារទបៀបខដល

ទយើងបញ្ចាំង្ នលែវឺទៅ្រ្នុងកបទទសរបស់ទយើង។

៉រិែ្តភក្រិ	ខ្ញុំ	នរិង	ខ្ញុំ	កុំេុង	រុះ	នៅ	ជាន់	នកកា៉	។	

នេលនយើង	នៅែល់	ជនណតាើរ	នយង	ខ្ញុំ	មាន	អារ៉្មណ៍	

អែ់	ល្	នហើយ	សរូ៉	កុុំ	ឲ្យ	៉ រិែ្ត	ខ្ញុំ	នកបើ	ជនណតាើរ	នយង	

នោះ	ន�ើយ	។		តែេួកនរែ	បាន	សនក៉រ	ររិែ្ត	ជរិះ	

ជនណតាើរ	នយង	នោះ	។	ខ្ញុំ	បាន	រុះតា៉	ជនណតាើរ	�៉្មតា	

វិញ	។	នេល	ខ្ញុំ	រុះ	នៅែល់	ជាន់	នកកា៉	៉រិែ្តភក្រិ	

របស់	ខ្ញុំ	៉ រិន	នៅ	េីនោះ	នេ	។	ជនណតាើរ	នយង	នោះ	បាន	

ជាប់	គាុំង	!	វា	គាុំង	៉ ួយ	រយៈនេល	�ុំ	េី៉ុន	េួកនរែ	

អារ	នរញ	វិញ	បាន	។	ខ្ញុំ	រីករាយ	តែល	គាមាន	បញ្ហា	អវី	

�ងៃន់�ងៃរ	បាននកើែ	ន�ើង	។	ខ្ញុំ	ក៏	េេួល	អារ៉្មណ៍	ល្	

តែល	ខ្ញុំ	បាន	ន�វើ	តា៉	កេះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	។

អារា៉ាលបីអិនអាយុ១0្នាំ

បញ្ចាំរពនលែលឺរបស់អ្នកមចញមៅ

ខ្ញុំ	មាន	៉ រិែ្តភក្តរិ	នៅ	សាល្	នរៀន	តែល	េុុំ	ត៉ន	ជា	សមាជរិក	សាសោរកក	នេ	

បៃុតន្ត	េួកនរែ	នៅតែ	នគារេ	បេោឋាន	របស់	ខ្ញុំ	។	នេល	ខ្ញុំ	នរិយយ	ថា	នយើង	រែួរតែ	

អ�រិសាឋាន	េួកនរែ	បាន	យល់	កេ៉	!	ខ្ញុំ	សបបាយ	ររិែ្ត	ខាលាុំង	ណាស់	។

អ៊ីវ៉ណាមអអាយុ១១្នាំ

សៅក្ញង ស្ធារណៈរដ្ឋ ចែក

មាន	កគា	៉ ួយ	ខ្ញុំ	បាន	បាែ់	នកសា៉មែ	តែល	ខ្ញុំ	ររូលររិែ្ត	។	ខ្ញុំ	នកើែ	េុក្ខ	ជាខាលាុំង	។	

មាតាយ	ខ្ញុំ	នរិង	ខ្ញុំ	បាន	អ�រិសាឋាន	បៃុតន្ត	នយើង	រកវា	េុុំ	ន�ើញ	នេ	។	ខ្ញុំ	បាន	េយាយ៉	ឲ្យ	

មាន	នសរក្តីជុំននឿ	។	៉ួយ	សបាតាហ៍	នកកាយ	៉ ក	ប្អូន	កបុស	របស់	ខ្ញុំ	បាន	រកន�ើញ	

នកសា៉	មែ	ខ្ញុំ	នៅ	តា៉	ផលែអូវ	!	កេះ	បាន	ន្លែើយ	ែប	ការ	អ�រិសាឋាន	របស់នយើង	។	ខ្ញុំ	

កសឡាញ់	កេង់	នហើយ	ខ្ញុំ	ែឹង	ថា	កេង់	មាន	កេះជន្ម	រស់	!

ដអនមពែៀែបុលយូអាយុ9្នាំ

ការបញ្ចាុំង ្ ៃ្លឺ 

ចងតកងនោយ្រែុននហាគាដរិចទស្សនាវដី្្ សនាចតក
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ខ្ញុំ	បាន	ខឹង	នឹង	មាតាយ	ខ្ញុំ	នោយសារ	ខ្ញុំ	េុុំ	រង់	ងរូែ	

េឹក	នហើយ	ររូល	នរែង	។	នៅ	ម្ងៃ	បោទាប់	ខ្ញុំ	នកើែ	េុក្ខ	

នោយសារ	ជនក៉ើស	៉ រិន	ល្	របស់	ខ្ញុំ	។	មា៉ាក់	បាន	

នរិយយ	ថា	នយើង	អារ	អ�រិសាឋាន	នហើយ	េរូល	សរូ៉	

ការអភ័យ	នទាស	េី	កេះវរបរិតាសួរែ៌	។	នយើង	បាន	

លុែជង្គង់	នហើយ	អ�រិសាឋាន	។	ខ្ញុំ	មាន	អារ៉្មណ៍	

កបនសើរ	ន�ើង	វិញ	។	ខ្ញុំ	បាន	នរៀន	ថា	នយើង	អារ	តកបររិែ្ត	

នហើយ	នោយសារ	កេះនយស៊រូវករែីស្	នោះ	នយើង		

អារ	េេួល	បាន	ការ	អែ់នទាស	។

សាំយូដអលមអចអាយុ៥្នាំ

នៅ	សាល្នរៀន	ខ្ញុំ	មាន	៉ រិែ្តមានាក់	តែល	គាមាន	នរណា	នផ្សង	នេៀែ	

រង់	រាប់	អាន	គាែ់	ជា	៉ រិែ្ត	ន�ើយ	។	នក្មង	នផ្សង	នេៀែ	បាន	ចាប់នផ្តើ៉	

នរិយយ	ពាក្យ	អាកកក់ៗ	ោក់	ោង	តែល	ន�វើ	ឲ្យ	ោង	មាន	អារ៉្មណ៍	

អាកកក់	។	ខ្ញុំ	បាន	កបាប់	

ករែរូបនកងៀន	របស់	ខ្ញុំ	នហើយ	

បាន	អនញ្ើញ	៉ រិែ្ត	របស់	ខ្ញុំ	ឲ្យ	

នលង	ជា៉ួយ	ខ្ញុំ	។	វា	ន�វើ	ឲ្យ	

៉រិែ្ត	ខ្ញុំ	រីករាយ	ជា	ខាលាុំង	!

លូ�បីឡាវីអាយុ៨្នាំ

សូ�មផ្ើរូបផាកាយ
�កមយើរ!

ទយើងជឈិតឈប់កបមូលរូប

ផ្កាយទ�ើយ!កបសឈិនទបើអ្្រ

្ុំទាន់បានទផញើវម្រទទសូមកបញាប់ទឡើងទ�ើយ

អ៊ីខម៉លទយើងនូវរូប្តននផ្កាយរបស់ប្អតូនជាមួយនឹងទរឿង

រូប្តរបស់ប្អតូនក្មជាមួយនឹងរោរអនុញ្ញាត្ ីឪ្ុ្រ

មា្យរាមអ៊ីខម៉លliahona@ ldschurch .org។

សៅក្ញង ស្ធារណៈរដ្ឋ ចែកការបញ្ចាុំង ្ ៃ្លឺ 

ខ្ញុំ	បាន	ត្លែង	េីបោទាល់	របស់	ខ្ញុំ	នៅក្នញង	

កេះវិោរ	។	វា	កែរូវការ	ភាេ	កាលាោន	!	

ចាប់តាុំង	េី	នោះ	៉ ក	ខ្ញុំ	មាន	អារ៉្មណ៍	េី	

កេះវិញ្ញាណ	បរិសុេ្	។

អ៊ីលបីសាកាមខអាយុ១១្នាំ

នេល	សែវ	កណតាតរ	តែល	ជា	សែវ	ររិញ្ចឹ៉	របស់	ខ្ញុំ	ឈឺ		

ខ្ញុំ	បាន	អ�រិសាឋាន	សកមាប់	វា	។	ខ្ញុំមានអុំណររែុណ	

រុំនពាះកេះវរបរិតាសួរែ៌	សកមាប់	ការជួយ	េួកនយើង	។

អាមណត្ភបីអាយុ១0្នាំ

នៅ	ឯ	មាែ់	ស៉ុកេ	ន៉�	បាន	ចាប់នផ្តើ៉	ងងឹែ	។	ខ្យល់	បាន	នបាកបក់	

នហើយ	ន�វើ	ឲ្យ	មាន	រលក	�ុំៗ	។	មាន	រន្ះ	បាញ់	នផលែក	បនោទារ	នរិង	

ែុុំ	េឹកកក	�ុំៗ	។	៉នុស្ស	មានា	បាន	រែ់	នៅ	រក	េីកជក	។	នយើង	គាមាន	

នកគាះថានាក់	នោយសារ	េ្យញះ	នោះ	នេ	។	នៅ	តា៉	ផលែអូវ	នៅ	ផ្ះ	វិញ	នយើង	បាន	

ន�ើញ	ឥន្�នរូបី	។	នយើង	ែឹង	ថា	កេះ	បាន	ជួយ	នរិង	ការពារ	នយើង	។

ចាកូបប៊ីអាយុ១0្នាំ
ចងតកងនោយ្រែុននហាគាដរិចទស្សនាវដី្្ សនាចតក



៧0 លីអា�ូណា

ពួកសាវកដ្លែរទបីបនាទាល់អំពបីពពរះពគបីស្ទ

រច
នា
ទោ

យ
ស

៊ីម
ីន
ីប
លែ្រ
ទឃ

ើរ

« ខ្ញុំ សូម ថ្លែង ទីបន្ទាល់ អុំពី ទទង់ ថា ជា ទពរះអង្គបទរោសបោរះ នៃ ពិភពបោក ៃិង ជា បោក បៅហ្វាយ នៃ បយើង ទាុំងអស់ គ្នា ។ 

ទទង់គឺជាបុទ្រសុំណព្វថ្រមួយគ្រ់ នៃ ទពរះ ដ៏ មាៃ ទពរះជៃ្ម រស់ ។

«Miracles of the Restoration»Ensign,ដខវិច្ិរោឆ្នាំ១៩៩៤ទំេ័រ៣៤។

មោយដអលម�ើរដជ្េវបីអ័រេូឡិន

្រ្នុង្រូរ៉ុមនន្ ួ្រសាវ្រដប់្ីរនា្រ់



 ខែតុលាឆ្នាំ2០១៨ ៧១

ក
ុមា
រទុំ្័រ របេ់ សយើង

ែញនុំចូលចឈិត្តទៅក្រះវិហារបរិសុទ្ធ

ជាមួយក្ួសារែញនុំ។វ្ វឺជា្រខនលែង

ដ៏អសាចារ្យខដលែញនុំអាចទៅទ្លែញនុំ

អាយុ១2ឆ្នាំ។វជាដំណា្រ់

របស់ក្រះអមាចាស់។

អាលែូស៊ីអាយុ១0្នាំពបមទស

�ុិកស៊ិក

ែញនុំចូលចឈិត្តខច្រចាយដំណឹងល្អទៅសាលាទរៀនជាមួយ

មឈិត្តភ្រ្តឈិជា្ឈិទសសជាមួយទ្រមែងកបុសខដល្ ឈិបា្រ្រ្នុងរោរ

នឈិយយសរទសរនឈិងអានអ្រ្សរ។រទបៀបមួយទដើម្ី

ខច្រចាយដំណឹងល្អដូចជាក្រះទយស៊ូវក្ីស្ទបានបទកងៀន

ទនារះ្ វឺជួយនឈិងបទកមើអ្្រដនទ។ទៅទ្លណាខដល

ក្ូបទកងៀនផ្តល់រោរចាត់រាំងដល់ទយើងទៅ្រ្នុងទសៀវទៅ

្រឈិច្ចរោរផ្ទរះែញនុំមានែន្ទៈទដើម្ីជួយទ្រមែងកបុសទនរះជានឈិច្ច។

ែញនុំចូលចឈិត្តបទកមើអ្្រដនទទោយសារវជួយែញនុំឲ្យទទួល

អារមមែណ៍ននទសច្រ្តីកសឡាញ់របស់ក្រះវរបឈិរាសួ្៌ែញនុំ។

អាលបីសុនអិ�អាយុ១0្នាំពបមទសដអលសាល់វ៉�័រ

«ពបធាន�៉នសុននិរទបីពបឹកសារបស់មោក»

អូរា៉ាមអអាយុ9្នាំពបមទសមប៉រូ

ទ្លែញនុំទៅក្រះវិហារែញនុំទទួលអារមមែណ៍្ ី

ក្រះវិញ្ញាណននក្រះនឈិងទសច្រ្តីកសឡាញ់

ខដលែញនុំមានចំទពារះកទង់នឈិងក្រះអងគែសទហង្គារះ

របស់ែញនុំ្ វឺក្រះទយស៊ូវក្ីស្ទ។ែញនុំកសឡាញ់

ក្រះទកបាសទលារះរបស់ែញនុំ។

អាយ៉ាណាប៊ីអាយុ៧្នាំពបមទសបារាំរ
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មោយម�្គោនអា�និក

ខផ្អ្រទៅទលើដំទណើរទរឿង្ ឈិត

ន្េ្គសគឺជានក្ងតសីអាយុ១៥ឆ្នាំរស់នៅតបនទស

េរូឡង់អំឡនុងស្ងាគាមនលាកនលើកទីII។

ស្ងាគាមបានអរូសបណាតាយនេលយ៉ាងយរូរ។

តបជាជននៅតបនទសេរូឡង់មានភាេអ្់

ឃ្លាននេើយេួកនគសង្ឹមថាស្ងាគាមនឹងចប់

ក្នុងនេលឆ្ប់ៗ។

ឆ្នាុំ	រុងនកកាយ	នរែមន	ស្ងារ៉	នល្កនលើកេី	

II	រែឺជា	ឆ្នាុំ	ែ៏	អាកកក់	បុំផុែ	សកមាប់	កបនេស	

ហរូ�ង់	។	េួក	ណាស្សញីស	បាន	ករែប់ករែង	នលើ	អវីៗ	ករែប់	

យ៉ាង	។	ន្ហ្គស	េុុំ	អារ	នៅ	នរៀន	បាន	ន�ើយ	។	គាមាន	�្យអូង	

នែើ៉្ី	ែុែ	កន្ដោ	នៅក្នញង	ផ្ះ	េួកនរែ	ន�ើយ	។	ន្ហ្គស	នរិង	ករែួសារ	

របស់	ោង	កែរូវតែ	បរិនភារែ	ផ្កា	�រូលីប	នែើ៉្ី	កុុំ	ឲ្យ	ោរ់	នពាះ	សាលាប់	។	

	វា	មាន	រសជាែរិ	មិនឆ្ងាញ់នទ	!	កាន់តែ	អាកកក់	បុំផុែ	នោះ	បា៉ា	របស់	ោង	នៅ	តែ	ជា	

អ្នក	នទាស	ស្ងារ៉	។

បៃុតន្ត	េួកនរែ	នៅតែ	មាន	ក្តីសង្ឹ៉	។	៉នុស្ស	មានា	នរិយយ	ថា	េួក	ណាស្សញីស	

បាន	ចាញ់	ស្ងារ៉	។	នហើយ	នៅក្នញង	តខ	ឧសភា	ឆ្នាុំ	1945	េួកណាស្សញីស	

បាន	រុះចាញ់	។	េីបុំផុែ	កបនេស	ហរូ�ង់	មាន	នសរីភាេ	សារ	ជា្្មី	!	៉នុស្ស	មានា	

បាន	អបអរសាេរ	នៅ	តា៉	ែង	ផលែអូវ	។	ឥ�អូវ	ននះ	ន្ហ្គសអារកែ�ប់	នៅ	នរៀន	វិញ	

បាននហើយ	។	គាមាន	ទាោន	តែល	ន�វើ	ឲ្យ	ោង	ខាលារ	នេៀែ	ន�ើយ	។

កាន់តែ	ល្	បុំផុែ	នោះ	ោម្ងៃ	៉ ួយ	នេល	ន្ហ្គស	នរិង	ប្អូនកបុស	ោង	កុំេុង	នែើរ	នៅ	ផ្ះ	

នេល	នរញ	េី	នរៀន	េួកនរែ	បាន	ន�ើញ	ថា	េង់	ជាែរិ	កបនេស	ហរូ�ង់	បាន	បនងាហាះ	ន�ើង	

នៅ	ខាង	៉ ុខ	ផ្ះ	របស់	េួកនរែ	។	េួកនរែ	ែឹង	ថា	ការណ៍	នោះ	មាន	អែ្ថន័យ	អវី	៉ ួយ	។

នហើនប៊ីរ	បាន	តកសក	ថា	«	បា៉ា	កែ�ប់	៉ ក	ផ្ះ	វិញ	នហើយ	!	»

ន្ហ្គស		នរិង	ប្អូនកបុស	របស់	ោង	បាន	រែ់	ររូល	នៅ	ក្នញង	ផ្ះ	។	ន្ហ្គស	បាន	ឱប	បា៉ា	

នហើយ	ឱប	គាែ់	យ៉ាង	តណន		។	ឪេុក	គាែ់	ក៏	បាន	ឱប	គាែ់	វិញ	ផងតែរ	។	វា	ជា	នរឿង	ែ៏	

អសាចារ្យ	តែល	ឪេុក	គាែ់	បាន	កែ�ប់	៉ ក	ផ្ះ	វិញ	។

៉រិន	យរូរ	បៃុោមាន	បោទាប់	េី	នរឿង	នោះ៉ក	កញ្ចប់	អាោរ	សន៉លែៀកបុំពាក់	នរិង	ថានាុំនេេ្យ	

បាន	ចាប់នផ្តើ៉	៉ ក	ែល់	កបនេស	ហរូ�ង់	។	ថានាក់	ែឹកោុំ	សាសោរកក	នៅ	េីកកុង		

សលែ៍	នលក	បាន	បញ្អូន	នករែឿង	បរិកាខារ	ជា	នករើន	នែើ៉្ីជួយ	៉ នុស្ស		

បោទាប់	េី	ស្ងារ៉	។	ន្ហ្គស	ត្៉ទាុំង	បាន	រ៉រូប្្មី	៉ ួយ		

ផងតែរ	។	គាែ់	បាន	ពាក់	រ៉រូប	ែតែល	ៗ 	អស់រយៈនេល		

កបាុំឆ្នាុំ	នហើយ	ែរូនរ្នះ	គាែ់	សបបាយ	ររិែ្ត	ណាស់		

តែល	បានរ៉រូប	្ ្មី	៉ ួយ	។

ជា	នលើក	េី៉ួយ	ក្នញង	រយៈនេល	ជា	នករើន	

ឆ្នាុំ	ន្ហ្គស	មាន	អាោរ	ករែប់កគាន់	បរិនភារែ	។	

រែណៈកបធាន	នបសកក៉្ម	នរិង	រោឋាភរិបាល	នៅ	

កបនេស	ហរូ�ង់	បាន	សនក៉រ	ររិែ្ត	ចាប់នផ្តើ៉	រែនកមាង	

ោុំែុំ�អូង	នែើ៉្ី	បានអាោរ	នករើន	ត្៉	នេៀែ	។	

សមាជរិក	សាសោរកក	បាន	ោុំ	ែុំ�អូង	យ៉ាង	នករើន	

នៅនលើ	ែី	វាល	តក្រ	នោះ	។	នៅ	កែឹ៉	រែរូវ	ធាលាក់	េឹកកក		

េួកនរែ	េេួល	បាន	ែុំ�អូង	រាប់ពាន់	នែើ៉្ី	បរិនភារែ	។

ន្ហ្គស	បាន	កបាប់	បា៉ា	នោយ	រង្ញល	នៅ	េនលែក	នែើ៉	ែុំ�អូង	ថា	«	ន៉ើល	ន៎	!	

នយើង	នឹង	៉ រិន	នកសក	ឃ្លាន	នេៀែ	នេ	!	»

បា៉ា	បាន	ងក់	កបាល	តែ	េុុំ	បាន	ញញឹ៉	នេ	។	គាែ់	បាន	នរិយយ	ថា	«	បា៉ា	បាន	

នរិយយ	ជា៉ួយ	កបធាន	សសាមភ	។	គាែ់	បាន	កបាប់	បា៉ា	ថា	េួក	បរិសុេ្	ម្ងៃ	រុង	នកកាយ	

នៅ	កបនេស	អាលលែឺ៉ៃង់	នៅ	តែ	នកសកឃ្លាន	ែរូរ	នយើង	ធាលាប់	នកសកឃ្លាន	ផងតែរ	។	

េួកនរែ	េុុំ	បាន	េេួល	ជុំនួយ	េី	រោឋាភរិបាល	ែរូរ	នយើង	ន�ើយ	»	។	បា៉ា	បាន	ោក់	មែ	នលើ		

សាមា	របស់	ន្ហ្គស	។	«	កបធាន	សសាមភ	បាន	សួរ	កបសរិននបើ	នយើង	នឹង	ឲ្យ	ែុំ�អូង	របស់	

នយើង	នៅ	េួកបរិសុេ្	អាលលែឺ៉ៃង់តែរ	ឬ	អែ់	។

លះបង់	ែុំ�អូង	របស់	នយើង	!	»	ន្ហ្គស	បាន	យុំ	។	បៃុតន្ត	េួក	ណាស្សនុីស	រែឺ	៉ ក	េី	

កបនេស	អាលលែឺ៉ៃង់	!	«	បា៉ា	េួកនរែ	កបតហលជា	េួក	បរិសុេ្	ម្ងៃ	រុងនកកាយ	បៃុតន្ត	េួកនរែ	

នៅតែ	ជា	ជនជាែរិ	អាលលែឺ៉ៃង់	»	។

បា៉ា	បាន	នរិយយ	ថា	«	បា៉ាែឹង	ថា	វា	៉ រិន	ត៉ន	ជា	នរឿង	ងាយ	កសួល	នេ	។	បៃុតន្ត	េួកនរែ	

ក៏	ជា	ករូន	របស់	កេះ	តែរ	។	កេង់	កសឡាញ់	េួកនរែ	ផងតែរ	។	បា៉ា	បាន	អភ័យនទាស	ឲ្យ	

េួកនរែ	តែល	ចាប់	បា៉ា	យក	ន�វើ	ជា	នឈលែើយ	។	កេះអមាចាស់	អារ	ជួយ	នយើង	ទាុំងអស់	គានា	ឲ្យ	

អភ័យនទាស	»	។

ន្ហ្គស	បាន	ស៉លែឹងន៉ើល	នៅ	បា៉ា	។	បា៉ា	រែឺជា	៉ នុស្ស	មានាក់ែ៏កាលាោន	បុំផុែ		

តែល	ោង	សារល់	បៃុតន្ត	ោង	េុុំ	ែឹង	ថា	នែើោង	មាន	ររិែ្ត	កាលាោន	នែើ៉្ី	អភ័យនទាស		

សេែក្តីេង្ឃឹម  
មសចក្បីជំមនឿមសចក្បីសរ្ឹ�និរពពរះគុណ—ដផ្នកទបី៣
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សៅក្ញង សបសទេ ហូឡង់



 ខែតុលាឆ្នាំ2០១៨ ៧៣

ក
ុមា
រ

ែរូរជា	បា៉ា	ោង	បាន	ន�វើតែរ	អែ់	នោះនេ	។	បោទាប់	៉ ក		ោង	បាន	ចាុំ	េី	ករែរូបនកងៀន		

មានាក់	របស់	ោង	នៅក្នញង	សាល្	អុំ�ញងនេល	ស្ងារ៉	។	ករែរូបនកងៀន	របស់	ោង		

បាន	នរិយយថា	៉រិនត៉ន	េួក	អាលលែឺ៉ៃង	ទាុំងអស់	ជាេួកណាស្សញីស	នេ	នហើយ		

េួក	ណាស្សញីស	ទាុំងអស់	ក៏	៉ រិន	សុេ្តែ	ជា	ទាោន	អាកកក់	តែរ	។	នហើយ	ឥ�អូវ		

ននះ	នក្មង	កបុសកសី	នៅ	កបនេស	អាលលែឺ៉ៃង់	កុំេុង	នកសកឃ្លាន	រែឺែរូរជា	ន្ហ្គស		

ធាលាប់នកសក	ឃ្លាន	តែរ	។

ន្ហ្គស	បាន	ែក	ែនងហែើ៉	�ុំ	។	ោង	បាន	នរិយយ	ថា	«	ករូន	យល់	នហើយ	។		

ររូរ	ឲ្យ	ែុំ�អូង	របស់	នយើង	នៅ	េួកនរែ	រុះ	»	។

បា៉ា	បាន	ឱប	ោង	នហើយ	ញញឹ៉	។	«	ករូន	រែឺ	ជា	នក្មង	កសី	ែ៏	កាលាោន	មានាក់	។	

ននះជានរឿង	៉ ួយ	តែល	េរិបាក	ន�វើ	ណាស់	។	បៃុតន្ត	នយើង	រែឺជា	សរិស្ស	របស់	

កេះនយស៊រូវករែីស្	នហើយ	បងប្អូន	កបុសកសី	ជនជាែរិ	អាលលែឺ៉ៃង់	របស់	នយើង	នោះ	

ក៏ែរូនចានាះ	តែរ	។

ន្ហ្គស	បាន	ញញឹ៉	។	កុំហឹង	តែល	ោង	មាន	ក្នញង	ររិែ្ត	បាន	រសាយ	បាែ់	អស់	

នហើយ	ោង	មាន	អារ៉្មណ៍សងៃប់សុខ	នរិង	កក់នរៅតា	។	ោង	អារ	អភ័យនទាស	ែល់	េួក	

អាលលែឺ៉ៃង់	បាន	!	នហើយ	កេះនយស៊រូវ	អារ	ជួយ	ោង	ឲ្យ	កសឡាញ់	េួកនរែ	ផងតែរ	។	◼

អ្កនិេន្ធរស់នៅរដ្ឋនរូវនជើស៊ីស.រ.អា.។

្ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងទករោយទៅកបទទស�ូឡង់បានឲ្យដំឡតូង៧០

ទរាននឈិងកតីចំនួន៩០ទរានឲ្យទៅ្ ួ្របរិសុទ្ធអាលលែវឺម៉ង់។

ទករោយម្រទៅ្រ្នុងឆ្នាំ១៩៥៣្ួ្របរិសុទ្ធអាលលែវឺម៉ង់បានបញ្តូន

ទក្ឿងបរិរោខារទៅឲ្យសមាជឈិ្រសាសនាចក្រទៅ្រ្នុងកបទទស�ូឡង់

បនាទាប់្ ីទឹ្រជំនន់ដ៏ធំមួយ។



៧៤ លីអា�ូណា

នរឿង	តែល	ខ្ញុំ	នេញ	ររិែ្ត	នៅ	ក្នញង	កេះរែ៉្ពីរ	

៉រ៉ន	រែឺ	នៅក្នញង	នីមហវ	េី	3	17	វា	ជា	នរឿង	

អុំេី	កេះនយស៊រូវ	កបសរិេ្េរ	ែល់	កុមារ	។	ខ្ញុំ	

ររូលររិែ្ត	នរឿង	ននះ	នោយសារ	វា	កបាប់	នយើង	

អុំេី	នសរក្តីកសឡាញ់	ែ៏�ុំន�ញ	តែល	

កេះវរបរិតាសួរែ៌	មានរុំនពាះ	នយើង	។	ខ្ញុំ	អារ	ន�ើញ	ខលែលួនឯង	នៅ	ជា៉ួយ	នក្មងៗ	

ទាុំង	នោះ	នហើយ	ខ្ញុំ	កសម៉	ថា		ខ្ញុំ	កុំេុង	ឈរ	នៅេីនោះ	។

បា៉ាបូរា៉មជអាយុ១១្នាំសាធារណៈរែ្ឋដែក

ក្ឹបអាន

ក្រះ្ម្ីរមរមន

សូ�ចូលរួ�ត្�រយៈការអានពពរះគ�្បីរ�រ�ន! 
អ្ក អាែ អាៃ សោយ ខ្លួៃ ឯង ជាមួយ សករុមស្ួស្រ របេ់ អ្ក ឬ ជាមួយ មិត្ភក្ិ ។ បន្ទាប់ មក េូម ស្្ើ រូបថត មួយ ចដល អ្ក 

កុំ្រុង អាៃ ស្រះ្ម្តីរ មរមៃ សហើយ សរាប់ សយើង អុំ្តី អ្តី ចដល អ្ក រាៃ សរៀៃ ឬ ខ្ម្តីរ ចដល អ្ក ែូលែិត្ មក ្ តី ស្រះ្ម្តីរ មរមៃ ។ 

េូម ស្្ើ វា តាមរយៈ ស្ហទុំ្័រ liahona .lds .org ( េូម ែរុែ សលើ « Submit an Article » ) ។

ខ្ញុំ	កសឡាញ់	កេះរែ៉្ពីរ	៉ រ៉ន	នោយសារ	វា	ជា	កេះរែ៉្ពីរ	េរិែ	។	

វា	កែរូវបាន	សរនសរ	ន�ើង	នោយេួក	េយាការី	។	វា	ជួយ	ខ្ញុំ	ឲ្យ	

នកជើសនរើស	កែឹ៉កែរូវ	នហើយ	នៅនេល	ខ្ញុំ	មាន	បញ្ហា	វា	បាន	ជួយ	

ខ្ញុំ	។	ខ្ញុំ	នជឿនលើ	កេះរែ៉្ពី	រននះ	។

ចាសុនមអសអាយុ១0្នាំទបីពកុររា៉ា្រា៉ពត្ពបមទសឥណាឌា

បទគ�្បីរសពរាប់ដខមនរះ៖

�រេូនណ១0:៤

«	.	.	.	នបើ	សរិន	ជា	អ្នក	រាល់	គានា	សរូ៉	សួរ	នោយ	ររិែ្ត	នសាមាះសរ	

រែឺ	នោយ	នសាមាះ	អស់	េី	ររិែ្ត	នោយ	មាន	នសរក្ី	ជុំននឿ	នជឿ	ែល់	

កេះ	ករែីស្	នោះ	កេង់	នឹង	សត៉្ង	នសរក្ី	េរិែ	មន	ការណ៍	ននះ	

ែល់	អ្នក	នោយ	កេះ	នរសាដោ	មន	កេះ	វិញ្ញាណ	បរិសុេ្	»	។
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ស្រះ ន្ង សអេសធើរ មាៃ ែិត្ កាលាហាៃ

ពពរះនារមអសម្ើររានចិត្កាលា្ននិរមជឿមលើពពរះ។

ខ្ចុំអាចរានចិត្កាលា្នមេើយការពារនូវអវបីដែលពតឹ�ពតូវ!

ពពរះនារមអសម្ើរ
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ក្រះនាងទអសទធើរ្វឺជាមាចាស់្រ្សកតីននកសុ្រទ្ើស៊ី។ទស្តច្ ុំបាន

ដឹងទឡើយថាក្រះនាងទអសទធើរ្ វឺជាសាសន៍យូោ។ទស្តច

មានមឈិត្តចឈិត្តអាក្រ្រ់មានា្រ់ខដលស្អប់្ ួ្រសាសន៍យូោ។រាត់បានបទញ្ឆោត

ទស្តចឲ្យមានបន្ទតូលថា្ួ្រសាសន៍យូោទាំងអស់ទៅ្រ្នុងខដនដីកតូវយ្រ

ទៅសមាលាប់ទចាល។ក្រះនាងទអសទធើរបានសទកមចចឈិត្តទៅសូមទស្តច

ឲ្យទុ្រជីវិតឲ្យកបជាជនរបស់ក្រះនាង។ប៉ុខន្តក្រះនាងអាចនឹងកតូវទ្

សមាលាប់ទោយសាររោរទៅបលលែ័ងគែរបស់ទស្តចទនារះ។ក្រះនាងទអសទធើរ

បានសុំឲ្យ្ ួ្រសាសន៍យូោទាំងអស់តមអាហារសកមាប់ក្រះនាង។

ទ្លក្រះនាងទអសទធើរបានទៅបលលែ័ងគែរបស់សាវោមីក្រះនាងទនារះទស្តច

បានសាវោ្មន៍ក្រះនាង។ក្រះនាងបានអទញ្ើញទស្តចនឈិងមឈិត្តភ្រ្តឈិ

របស់កទង់ទសាយអាហារទ្លលាងាច។ទៅទីទនារះក្រះនាងបានទូល

កបាប់្ួ្រកទង់ថាក្រះនាង្ វឺជាសាសន៍យូោ។ទស្តច្ ុំអាចផ្លាស់ប្តតូរ

ក្រឹត្យវិន័យបានទឡើយប៉ុខន្តកទង់បានអនុញ្ញាតឲ្យ្ ួ្រសាសន៍យូោរោរពារ

ែលែលួន្ ួ្រទ្។ទោយមានជំនួយ្ ីក្រះក្រះនាងទអសទធើរបានសទហង្គារះ

កបជាជនក្រះនាង!

សរូមអានអំេីតេោះនាងនអសន្ើរនៅក្នុងនាងនអសន្ើរ២–៨។

«សពរះនាងនអសនធើរ»នរេនបកាស៊ីអាយុ៨ឆ្នាំទីសកុងអារ៉នហារសបនទសនេនណហ្ស៊ុនអោ

វីរៈនារីពពរះគ�្បីរសញ្ញាចាស់

សូមទទន្ទញខផ្្រចុងទករោយទ្នននាងទអសទធើរ៤:១៤។

 សូមទមើលជំ្ូ្រទី៤៥ននដំទណើរទរឿងក្រះ្ម្ីរសញ្ញាចាស់

ទៅទ្�ទំ្័រscripturestories .lds .org។

កបសឈិនទបើឪ្ុ្រមាតាយរបស់អ្្រនឈិយយថាអ្្រធំលមែមទ�ើយ

ទនារះសូមតមអាហារសកមាប់នរណាមានា្រ់ខដលអ្្រែ្ល់ខាវោយ

អំ្ីរាត់។

 ែញនុំអាចមានចឈិត្តរោលាហានរាមរយៈ...
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ស្រះ ន្ង សអេសធើរ
មរឿរក្នចុរពពរះគ�្បីរ
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ស
្តនុតនស្តរ	នោះ	មាន	៉ រិែ្តមានាក់	ជា៉នុស្ស	អាកកក់	។	៉នុស្ស	អាកកក់នោះ	បាន	បនញ្ឆោែ	នស្តរ	ឲ្យ	បនង្កើែ	កកឹែ្យវិន័យ	

៉ួយ	តែល	ថា	េួកសាសន៍	យរូោ	ទាុំងអស់	កែរូវយក	នៅ	សមាលាប់	នចាល	!	នស្តរ	េុុំ	បាន	ែឹង	ន�ើយ	ថា	កេះ	

ោង	នអសន�ើរ	តែល	ជា៉នហសីរបស់	កេង់	រែឺជា	សាសន៍	យរូោ	នេ	។

មោយគបី�មវបរីែ

ោង	នអសន�ើរ	រែឺជា	មាចាស់	ក្សកែី	។	កេះ		

ោងបាននរៀបការនឹងនស្តរមនកសុក	

នេើស៊ី	។
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កេះ	ោងនអសន�ើរ	បានសនក៉រ	ររិែ្ត	នៅ	

សរូ៉	សាវា៉ី	កេះ	ោង	តែល	ជា	នស្តរ	ឲ្យ	

េុក	ជីវិែ	ែល់	កបជាជន	របស់	កេះ	ោង	។	

បៃុតន្ត	កេះ	ោង	បាន	បារ៉្ភ	ថា	នស្តរ	នឹង	

ខាញាល់	។	កេះ	ោងនអសន�ើរ	បាន	សុុំ	ឲ្យ	េួក	

សាសន៍	យរូោ	ទាុំងអស់	ែ៉អាោរ	នរិង	

អ�រិសាឋាន	ឲ្យ	កេះ	ោង	។	បោទាប់	៉ ក	កេះ	

ោងនអសន�ើរបាន	ររូល	នៅ	គាល់	នស្រ	។	

នស្តរ	េុុំ	បាន	ខាញាល់នេ	!

កេះ	ោង	នអសន�ើរ	បាន	អនញ្ើញ	នស្តរ	នរិង	៉ រិែ្តភក្តរិ	របស់	កេង់	នសាយ	អាោរ	នេល	ល្ងារ	។	នៅ	ឯ	អាោរ	នេល	ល្ងារ	

នោះ	កេះ	ោង	នអសន�ើរ	បាន	កបាប់	នស្តរ	ថា	តេោះនាង	រែឺជា	សាសន៍	យរូោ	។	នស្តរ	បាន	ខាញាល់	តែល	៉ រិែ្ត	របស់	កេង់	

បាន	បនញ្ឆោែ	កេង់	។	កេង់	បាន	កបាប់	េួកសាសន៍	យរូោ	ថា	េួកនរែ	អារ	ការពារ	ខលែលួន	បាន	។	កេះ	ោង	នអសន�ើរ	បាន	

សន្ងារះ	ជីវិែ	កបជាជន	របស់	កេះ	ោង	!
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នយើង	អារ	េរូល	សរូ៉	ជុំនួយ	េី	កេះវរបរិតាសួរែ៌	។		

នយើង	អារ	កាលាោន	នរិង	មានររិែ្ត	កាលាោន	ែរូរ	កេះ	ោង	នអសន�ើរ	តែរ	។	◼

ដកតសង់េីនាងនអសន្ើរ២–៨។
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ទំព័រផាត់ពណ៌

ខ្ញុំ អាែ ្រួយ អ្កដនទ ឲ្យ ទទួល អារម្មណ៍ ថា 

្ួកស្ សតូវរាៃ ស្ សេឡាញ់
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៨0 លីអា�ូណា

ែញនុំ	មាន	បុំណង	នរិយយ	អុំេី	ែុំតណង	ែ៏េរិសរិែ្ឋ	មន	ថានាក់	

ែឹកោុំ	បេវជរិែភាេ	ទាុំង	នោះ	តែល	កែរូវបាន	«	នៅ	

នហើយ	នរើស	»	(	រែ.	នរិង	ស.	55:1	)	នែើ៉្ី	ែឹកោុំ	

សាសោរកក	នៅ	ជុំោន់	ននះ	។	.	.	.

.	.	.	បងប្អូន	របស់	ខ្ញុំ	[	នៅក្នញង	ករូរ៉ុ៉	មន	េួក	សាវក	

ែប់េីរ	ោក់	]	នោយ	គាមាន	ការនោះសា	អវី	ន�ើយ		រែឺជា	

បុរស	ល្	រែួរ	ឲ្យ	នគារេ	នរិង	រែួរឲ្យ	េុកររិែ្ត	។	ខ្ញុំ	សារល់	ររិែ្ត	

របស់	េួកនល្ក	។	េួកនល្ក	រែឺ	ជា	អ្នក	បនក៉ើ	របស់	កេះ	

អមាចាស់	។	បុំណង	កបាថានា	តែ	៉ ួយ	រែែ់	របស់	េួកនល្ក	រែឺ	

ន�វើការ	ក្នញង	ការនៅ	បនក៉ើ	ែ៏អសាចារ្យ	របស់	េួកនល្ក	នរិង	

សាថាបោ	នរែរ	កេះ	នៅនលើ	តផនែី	។	បងប្អូន	កបុស	របស់	

នយើង	តែល	កុំេុង	បនក៉ើ	នៅជុំោន់	ននះ	នរិង	នេលននះ	រែឺជា	

ភស្តញតាង	កែរូវបាន	សាកល្ង	នរិង	េរិែ	នសាមាះកែង់	។	.	.	.	

ែួងររិែ្ត	របស់	េួកនល្ក	បរិសុេ្	បេេរិនសា�ន៍	របស់	

េួកនល្ករែឺ	អសាចារ្យ	រែុំនរិែ	េួកនល្ក	ក៏	នមាះ៉ុែ	នហើយ	

កបាជាញា	ខាង	វិញ្ញាណរបស់	េួកនល្ក	ក៏	នករៅកជះ	តែល	

វា	រែឺជា	ការលួងនល្៉	៉ ួយ	តែល	នៅក្នញង	វែ្តមាន	របស់	

េួកនល្ក	។

.	.	.	[	នេល	ខ្ញុំ	កែរូវបាន	នៅ	ខ្ញុំ	កែរូវបាន	េរូោមាន	]	ថា	

នរឿង	ែ៏	សុំខាន់	បុំផុែ	តែល	ខ្ញុំ	កែរូវ	ន�វើ	នោះ	រែឺ	កែរូវ	នៅ	ឲ្យ	

រុះសក៉ុង	ជា៉ួយ	េួកបងប្អូន	កបុស	របស់	ខ្ញុំ	។	.	.	.	នោះ	

ជា	អវី	តែល	ខ្ញុំ	រង់	ន�វើ	នោយ	អស់	េីែួងររិែ្ត	របស់	ខ្ញុំ	។

.	.	.	ខ្ញុំ	អារនរិយយ	បាន	ថា	នសរក្តីតណោុំ	ខាង	

វិញ្ញាណ	ក្នញង	េុំហុំ	ែ៏	�ុំ	៉ ួយ	អាកស័យ	នៅនលើ	ភាេកែរូវគានា	

ជា៉ួយ	នឹង	កបធាន	សាសោរកក	រែណៈ	កបធាន	េី	៉ ួយ	

នរិង	ករូរ៉ុ៉	មន	េួក	សាវកែប់	េីរ	ោក់		—	ជា	អស់	អ្នកតែល	

កែរូវបាន	គាុំកេ	ថា		.	.	.	ជា	េួក	េយាការី	អ្នក	ន៉ើល	្ ុែ	នរិង	

អ្នក	េេួល	វិវរណៈ	។	ខ្ញុំ	េុុំ	ែឹង	អុំេី	រនបៀប	តែល	នយើង	

អារ	សង្ឹ៉	ថា	បាន	រុះ	សក៉ុង	នេញនលញ	ជា៉ួយ	

នឹង	កេះវិញ្ញាណ	មន	កេះអមាចាស់	ន�ើយ	កបសរិននបើ	នយើង	

េុុំ	រុះសក៉ុង	ជា៉ួយ	នឹង	កបធាន	សាសោរកក	នរិង	េួក	

េយាការី	អ្នក	ន៉ើល	្ ុែ	នរិង	អ្នក	េេួល	វិវរណៈ	នផ្សង	នេៀែ	

នោះ	។	.	.	.

ការេរូោមាន	របស់	ខ្ញុំ	រុំនពាះ	សមាជរិក	សាសោរកក	

រែឺ	ឲ្យ	គាុំកេ	ែល់	កបធាន	សាសោរកក	រែណៈ	កបធាន	

រោរកទកទង់រាំកទ

របស់ទយើង
តសចក្តវីភណោំ ខ្ង វិញ្ញាណ ក្នញង ្រំ�ំ �៏ ្ ំ មួយ 

អាសស័យ តៅតលើ ភាពស�ូវគានា ជាមួយ នឹង . . . 

ពួក ពយាការី អ្នក តមើល ្ ុ� និង អ្នក ្រ្រួល 

វិវរណៈ ។

លុរះពត្ជួបមទៀត

េី	៉ ួយ	ករូរ៉ុ៉	មន	េួកសាវក	ែប់	េីរ	ោក់	នរិង	េួកអ្នក	មាន	

សរិេ្រិអុំណារ	េរូនៅ	ែមេនេៀែ	ជា៉ួយ	នឹង	ែួងររិែ្ត	នរិង	

កេលឹង	របស់	េួកនរែ	ទាុំង៉រូល	។	កបសរិននបើ	នយើង	ន�វើ	ែរូនរ្នះ	

នោះ	នយើង	នឹង	នៅក្នញង	កុំេង់តផ	ែ៏	សុវែ្ថរិភាេ	៉ ួយ	។

នយើង	ក៏ចាុំបារ់	កែរូវ	គាុំកេ	នហើយជួយ	ែល់		

ថានាក់ែឹកោុំ	ក្នញង	៉ រូលោឋាន	របស់	នយើង	នោយសារ		

េួកគាែ់	«	កែរូវ	បាន	នៅ	នរិង	នកជើសនរើស	»	។	សមាជរិក	

ករែប់ររូប	មន	សាសោរកក	ននះ	អារ	េេួល	បាន	ការ		

កបឹកសា	៉ កេី	ប៊ីស្សេ	ឬ	កបធាន	សាខា	កបធាន	នស្ក		

ឬ	កបធាន	នបសកក៉្ម	នរិង	កបធាន	សាសោរកក	

កេ៉ទាុំង	សហការី	របស់	នល្ក	។	បងប្អូនកបុស	ទាុំង	

ននះ	េុុំ	មាន	នរណា	មានាក់	សុុំ	ការនៅ	របស់	គាែ់	ននះ	នេ	។	

គាមាននរណា	មានាក់	ល្	ឥែនខាចាះ	នោះនេ	។	បៃុតន្	េួកនល្ក	

រែឺ	ជា	អ្នកបនក៉ើ	របស់	កេះអមាចាស់	បាន	នៅ	នោយ	កេង់	

តា៉រយៈ	អ្នកទាុំងឡាយ	តែល	មានសរិេ្រិ	េេួល	ការ		

បុំផុសរែុំនរិែ	។	អ្នកទាុំងឡាយ	តែល	កែរូវ	បាន	នៅ		

គាុំកេ	នរិង	តញកនរញ	រែឺ	មាន	សរិេ្រិ	េេួលបាន	ការ	កេកេង់	

គាុំកេ	របស់	នយើង	។	◼

ដកតសង់នចញេីសុន្រកថានៅក្នុងសន្ិសីទទរូនៅ
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មោយពបធាន

ដជ�ស៍អ៊ីម្វាស្

(្នាំ១9២0–២00៧)

ទីកបឹ្រសាទី្ីរទៅ្រ្នុង

្ណៈកបធានទីមួយ
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អ៊ីដមុនខបលែរទលតុន(១៨៥2–១៩22)បុរស ខ្វាក់ ភភ្នក តៅ ឯ សសរះ ស៊ីតោមឆ្នាំ១៨៧៩្ំនូរលាបទកបងទំ�ំ៤០x៥០១/៤អ៊ីញ។សារៈមន្ទីរសា្រលវិទយាល័យកឈ្ិ្រហាំយ៉ង់បានទឈិញទោយមូលនឈិធឈិខដលបានផ្តល់ឲ្យទោយចា្រអ័រវីតនលឆ្នាំ2០១៤។



យុវមជ្ឈិមវ័យ

ពិនិត្យម�ើល«�ូលមេតុ»របស់អ្នក

ត�ើអ្វីជាការជំរុញចិ�្តរបស់អ្នក 

ត�ើម្វីរស់តៅតាម�ំណឹងល្អ ?

៤៤

យុវវ័យ

រមបៀបដែលពពរះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ

អាចបមពរៀនអ្នក

៥០,៥៦
ម្វើការបច្ចុប្បន្នមនរះសពរាប់

អនាគតដែលអ្នកចរ់បាន

៦2

សន្ឈិសីទទូទៅ

រមបៀប៥យ៉ារមែើ�្បបីមរៀន�ក

ពបីសន្និសបីទ

៥០,៥៤,

៥៨


