
មរតកនៃភាពស្មោះតតង់សតរាប់

ជំនាៃ់សតរោយៗស�ៀត�ំព័រ៤៤

សោលសៅរបស់សយើង៖ចែកចាយដំណឹងល្អ

ជាមួយមៃុស្ស១០០នាក់�ំព័រ១៨

រាៃឥ�្ធិពលខ្លាំងជាងរោរកសតកើកដីស្លើង

ឬខ្យល់�ំព័រ២០

អ្នកតតួសតរាយ៖សតើអ្ីសៅចដលជំរុញពួកសេ

ឲ្យស្ពោះសៅមុខ?�ំព័រ២៤

ស្សនាចម្កននម្ពះនយស៊ូវម្គពីស្ទននពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងនម្កាយ•ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨



«យយើង...សូមថ្លែងអំណរគុណ

ដល់ពួក្ររិសុទ្ធថ្ងៃចុងយបកាយថដលជា

អ្នកប្ួសបរាយយៅទូទាំងពិភពយោក

ថដលបាន្រយងកើ្ផលែលូវ—និងកំពុង

្រយងកើ្ផលែលូវ—គឺផលែលូវថនដំណឹងល្អយដើម្បីឲ្យ

អ្នកដថទយដើររាម»។

ថអលយ�ើររ៉ូណលយអរ៉សបាន

ដកស្រង់មកពី«ស្រចក្ីជំស�ឿសដើម្ីប�្ស្ពោះសៅមុខ»ទំព័រ២៤។
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36	ម្ពះគម្ពីរមរមនផ្លាស់ប្តូរជពីវិតមនុស្សជានម្ចើន

អ្នកប្រែចិត្តជ�ឿបចកចាយរជរែៀរែបែល្្រះគម្ពីរ

មរមនបាន�ួយ្ ួកជគឲ្យទទួលយកែំណឹងល្អ។

ថផ្នកនានា

4	 ការបង្ហាញអំពពីនសចក្ពីជំននឿ:វិចទ័របាប៊ីនោ៉ាហ្គ្រា

6	 នោលការណ៍ននការង្របនម្មើ:នោងនៅជួយ

នដាយនសចក្ពីអាណិតអាសូរ

10	នៅនលើនវទិកា:ការស្រាល់ថាអ្នកជានរណា—

ន�ើយថានយើងជាមនុស្សម្បនេទណាតាំងពពីនេើមមក

យដាយស៊ីយសទើរយសសើរី�ូ

40	សំន�ងពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងនម្កាយ

80	លុះម្តាជួបនទៀត:ម្ពះគម្ពីរមរមននាំមកនូវ

ភាពរីកចនម្មើនោ៉ាងម�ិរា

យដាយប្រធានថអ៊សរ៉ថាហ្វថ្រ៊នសឹន

លបីអាហូណាថែកកកដាឆ្នាំ2០18

អ្្ថ្រទពិយសសៗ

12	ពួកបរិសុទ្ធ៖នរឿងអំពពីស្សនាចម្ក—

ជំពូក៥៖បាត់អស់ន�ើយ

រែន្ទារែ់្ ពីចារែ់ជ្្តើមរែកប្រែផ្ទាំងចំណារជាមួយនឹង

�ំនួយររែស់ម៉ាទិនហារីសជន្រះយ៉ូបសរែ�ួរែ

នឹង្ លវិបាកជៅជ្លជោកបានអនុញ្ញាតឲ្យ

សំជៅសរជសរដែជន្រះបាត់ជចញ្ ពីដែជោក។

18	រនបៀបខេលនយើងបាននជាគជ័យក្នមុងការ

ខចកចាយេំណឹងល្អ

យដាយយណយវើរឈបីែុនហ្លូវ៉ូ

ជៅជ្លជយើងជ្មរះ្តង់ក្ននុងការដាក់ជោលជៅ

ន្ំមនុស្សែដទឲ្យមកកាន់្្រះ្គពីស្ទជន្រះជយើង

នឹង្តូវបាន្រែទាន្ រជាមួយនឹងអ្្ភូតជេតុ។

20	ចូរនយើងកុំបរាជ័យក្នមុងការទទួលអារម្ណ៍

យដាយថអលយ�ើរហ៊រយហយអហ្វថសសបាលូស

ជៅក្ននុង្ ិភ្ជោកបែលមនសំជេងជារែ់ជានិច្ច

ជនរះជយើង្តូវបត្ តារែ់រកសំជេងតូចរជេៀងៗ

ជែើម្ពីែឹងអំ្ពី្្រះទ័យររែស់្្រះវររែិតា។

24	នសចក្ពីជំននឿនេើម្ពីបន្នឆ្ពះនៅមុែ

យដាយថអលយ�ើររ៉ូណលយអរ៉សបាន

�ពីែូន�ពីតាបែលជាអ្នក្តួស្តាយររែស់ជយើង

បានស៊ូ្ទាំនឹងការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងជៅជ្ល

្ួកជគបាន្ យាយម្រែមូល្ ្តនុំោនាជៅក្ននុងទពី្កុង

ស៊ីយ៉ូន។

30	ការរកសានសចក្ពីជំននឿនោះនៅដាច់ឆ្ងាយពពីនគក្ពី

យដាយរ៉យអិនដុ្រ័លយូសលហ្បីយវើរ

ជទារះរែពីជាោមនអោរ្ សន្ច្កឬសូម្ពីបតវួែ

មួយក្តពីក៏្ ួករែរិសុទ្ធទាំងជនរះបានខិតខំយ៉ាង

ខ្លាំងជែើម្ពី្ ថារែន្្ សន្ច្កជៅក្ននុង្រែជទស

កំជណើតររែស់្ ួកជគបែរ។

នៅនលើម្កបមុែ

រចនា	រូបភាព	ដោយ	ដេវីឌ	ហ្គ្រីន
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44	ការន្វើេំនណើររបស់អ្នកម្តួសម្តាយសម័យ

ទំននើបបពីនាក់

យដាយសារ៉ឃបីណាន

ែូចជា្ ួកអ្នក្តួស្តាយ�ំន្ន់ជែើមបែរ

ការចូលជ្វើជាសម�ិក្ សន្ច្កស្វដ្ងៃជនរះ

ត្មូវឲ្យមនភា្កាលាហាននិងការលរះរែង់។

48	រានអារម្ណ៍ថាដាច់ទំនាក់ទំនងឬ?

សូមស្កល្ងបង្អង់បនិ្ចសិន

យដាយឆ្ឡុ្ឡាកាបាល

ខ្នុំបានែឹងថាជល្ឿនែ៏ជលឿនររែស់ខ្នុំបានរែបងវរ្ ្ភូវ

ដនការរស់ជៅររែស់ខ្នុំឲ្យជៅឆ្ងាយ្ ពី្្រះ។

50	ការនដាះម្ស្យជាមួយសំណួរពិបាកៗ៖

នោលការណ៍៣ោ៉ាងខេលអាចជួយបាន

ការសួរសំណួរគឺជារជរែៀរែែ៏អ្ចារ្យមួយជែើម្ពី

រែង្ហាញ្ ពីភា្រឹងមំដនទពីរែន្ទាល់ររែស់អ្នកនិងការ

បរែរជៅរក្្រះអមចាស់ទូលសូមចជម្ើយនឹងជ្វើឲ្យ

្្រះវិញ្ញាណ�ួយអ្នក។

54	នៅនពលខេលការបនម្មើរានការលំបាក

យដាយលបីរាធបីវ៉ថ�ល

ការរែជ្មើ�ពីតាររែស់ខ្នុំ្ ុំបមនជាជរឿងរីករាយ

ជេើយ—លុរះ្តាណាខ្នុំបានផ្លាស់រែ្តភូរ

ឥរិយរែ្ររែស់ខ្នុំ។

56	នោបល់គន្ឹះ៧ចំណុចសម្រាប់ការន�ើងនិោយ

យដាយសារ៉ហានសុន

ការនិយយជៅក្ននុង្្រះវិហារអាចជាការមួយគួរឲ្យ

ខ្លាច!រែ៉ុបន្តអ្នកអាចជ្រែើ្បាស់ជយរែល់គន្ឹរះទាំង

ជនរះជែើម្ពីជរៀរែចំនិងបចកចាយការនិយយមួយែ៏

គួរឲ្យចារែ់អារម្មណ៍។

58	ការនរៀបចំែ្លួនសម្រាប់ជពីវិត:នតើនយើងន្វើអវពីែ្ះ

នៅក្នមុងម្ពះវិគ្របរិសុទ្ធ?

60	អារម្ណ៍នកើតទុក្ខនៅន្ងៃឈប់សម្រាក

យដាយអាលបីសាយនៀលសិន

ខ្នុំបានជរៀនអំ្ពីរជរែៀរែបែលខ្នុំអាចចារែ់ជ្្តើមទន្ទឹង

រង់ចាំដ្ងៃឈរែ់ស្មក�ំនួសឲ្យការ្ ុញ្ទាន់ដ្ងៃ

ឈរែ់ស្មក។

62	ប័ណ្ណម្បកាស:េយាម្កាម

63	ពាក្យចុងនម្កាយ:អ្នកអាចរានភាពសកិ្សម

សម្រាប់ម្ពះវិគ្របរិសុទ្ធ

យដាយថអលយ�ើរឃ្វបីនធិនអិលឃុក

យុវវ័យ

64	េំនណើររបស់អ៊ីស្ខប៊ល

យដាយយជស៊ីកាឡាសិន

ការជ្វើែំជណើរជនរះអាចនឹងយូររែ៉ុបន្ត្គួ្រររែស់

អ៊ី្បរែ៊លបានែឹងថា្្រះវិហាររែរិសុទ្ធសក្ិសម

នឹងែំជណើរជន្រះជេើយ។

66	នោកតានោកោយេ៏ល្អ

យដាយយជណាកូហ្វ័ដ

បអន្ែូមនការ្្ួយបារម្អំ្ពីថានាក់ជរៀនររែស់ោត់

ជៅទិវាន្ំឪ្ុកមតាយមកកាន់្ ោជរៀន។

68	ទពីបំផុតកាលាយជាម្កុមម្គួស្រេ៏និរន្រ៍

យដាយយជនមា៉ាកបបាយដ៍

ដម៉ចូលចិត្តអារម្មណ៍កក់ជ្តាបែលោត់មនជៅក្ននុង

្្ទរះររែស់សូយបែលជាមិត្តភក្តិររែស់ោត់។

70	បញ្ចាំងពន្ឺរបស់អ្នកនចញនៅ:ជាមិត្េក្ិនិងជាអ្នក

ផ្សពវផសាយស្សនា

72	ពួកស្វកខ្្ងទពីបនាទាល់អំពពីម្ពះម្គពីស្ទ

យដាយថអលយ�ើរថហ្រីអ៊ីសទបីថវ៉នសុន

73	ក្ឹបអានម្ពះគម្ពីរមរមន:ន�នលមិន៥:១២

74	ទំព័ររបស់នយើង

75	ប័ណ្ណវីរៈបុរសមកពពីម្ពះគម្ពីរសញ្ញាចាស់

76	េំនណើរនរឿងម្ពះគម្ពីរ៖គ្ណានិងស្ំយូខអល

យដាយគបីមវិ្រយរៀដ

79	ទំព័រផ្ត់ពណ៌:ែ្មុំអាចខចកចាយជាមួយមនុស្សេនទ

កុរារ

ចាំម�ើលថាម�ើអ្នកអាច
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គំនូរអំពពីនសចក្ពីជំននឿ

វិចទ័រ	បាប៊ីនយ៉ាហគ្រា
ទពី្កុងខ្ឃពីវ្រែជទសអ៊ុយប្កន

ែញុំពិ្ជាមាន្រញ្ហាគឺដូចជាមនុសសបគ្រ់គ្នា

យផសងយទៀ្មានផងថដរ។វមិនធំជាងឬ

្ូចជាងយនារះយទយហើយយទារះ្របីជាយយើងពុំអាច

យដារះបសាយវបាន1០០ភាគរយក្តបីក៏ែញុំដឹង

ថាយយើងអាចទ្រ់ទល់នឹង្រញ្ហារ្រស់យយើង

បានយហើយយយើងអាច្រន្តយឆ្ពរះយៅមុែយ៉ាង

ពិ្បបាកដ។

យដាយសារសាសនាចបកែញុំដឹងថាយយើង

អាចរីករយបានមិនថាមានយរឿងអ្វបីយកើ្យឡើង

យឡើយយបពារះថផនការរ្រស់បពរះគឺជាថផនការថន

សុភមង្ល។ែញុំយជឿថាសុភមង្លគឺជាអ្វបីមួយ

ថដលស្ថិ្យៅក្នុងែលែលួនរ្រស់យយើងពុំថមនយៅយបរៅ

ែលែលួនយយើងយឡើយ។

សុភមង្លយកើ្មកពបីការមានយសចក្តបីជំយនឿ

ការពឹងថផ្អកយលើបពរះនិងការរស់យៅរាម

ដំណឹងល្អ។ការណ៍យនរះជួយយយើងឲ្យ

មានឥរិយ្រ្ប្ឹមប្ូវយហើយយប្រើបបាស់

អ្វបីថដលយយើងមានយដើម្បីយធ្វើឲ្យែលែលួនយយើង

កាន់ថ្ល្អប្រយសើរយឡើង។

វិចទ័រជកើតមុនកំជណើតរែពីបខ។ជាលទ្ធ្លោត់មន

្ិការភា្មួយចំនួនជេើយ្ ុំអាចជែើរបានរេូតែល់ោត់

អាយុបាន្បាំ្ពីរឆ្នាំ។ជទារះរែពីជាោត់�ួរែឧរែសគ្គក្តពីក៏វិចទ័រ

បានជ្�ើសជរើសជ្វើជាមនុស្សរីករាយបែរ។ោត់បានរកជឃើញ

អំណរជៅក្ននុងការ�ួយនិងការរែង្ហាញជសចក្តពី្សឡាញ់ែល់

អ្នកែដទ។

ន�សលពីនពីលសុនជាង្ តរូប

ថស្វងរក្រថន្ថមយទៀ្
សូមយមើល្រថន្ថមយទៀ្អំពបីដំយណើរថនយសចក្តបីជំយនឿរ្រស់វិចទ័រយៅយគហទំព័រ 
liahona .lds .org។

សូមអាន«ថផនការថនយសចក្បីសយហង្គារះ»យៅយគហទំព័រlds .org/ topics
យដើម្បីថស្វងយល់អំពបីរយ្រៀ្រថដលថផនការថនយសចក្បីសយហង្គារះជួយយយើងឲ្យរកយឃើញ

សុភមង្ល។
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យសចក្រីអាណិតអាសូរ	គឺ	ការេឹង	អំពរី	ទុក្ខពពរួយ	

របស់	មនុស្ស	េទទ	ជាមរួយ	នឹង	បំណង	ពបាថ្នា	

ដេើម្រី	សពរាល	ឬ	បន្ធូរ	ទុក្ខពពរួយ	ដនាះ	។	

ដសចក្រីសញ្ញា	ដេើម្រី	ដ្វើ	តាម	ពពះអង្សដហគ្រាះ	គឺ	ជា	ដសចក្រីសញ្ញា	ទន	

ដសចក្រីអាណិតអាសូរ	ដេើម្រី	«	ទទរួល	បន្ទុក	គ្នា	ដៅវិញ	ដៅមក	»	

(	ម៉ូសាយ	18:8	)	។	ការចាត់តាំង	ឲ្យ	ដមើល	ថែ	មនុស្ស	េទទ	គឺ	ជា	

ឱកាស	មរួយ	ដេើម្រី	បដពមើ	េូចជា	ពពះអរាចាស់	បាន	បដពមើ	៖	ជាមរួយ	

នឹង	«	ចិត្	អាណិត	ថេល	រាន	ដសចក្រី	សង្ស័យ	ផង	(	យូោស	

1:22	)	។	ពពះអរាចាស់	បាន	ពតាស់	បគ្រាប់	ថ្	«	សថម្ង	ដសចក្រី	

សប្ទុរស	និង	ដសចក្រី	អាណិត	ដមតាតា	េល់	គ្នា	ដៅ	វិញ	ដៅ	មក	ចុះ	»	

(	សាការ	ី7:9	)	។

នសចក្ពីអាណិតអាសូររបស់ម្ពះអង្គសនហ្ង្រាះ

ដសចក្រីអាណិតអាសូរ	គឺ	ជា	ករាលាំង	ជំរុញ	ដៅក្ទុង	ការគ្រ	បដពមើ	

របស់	ពពះអង្សដហគ្រាះ	(	សូមដមើល	របា	ចំដ្គៀង	៖	«	ពពះអង្	

សដហគ្រាះ	េ៏	រាន	ដសចក្រីអាណិតអាសូរ	»	)	។	ដសចក្រី	អាណិតអាសូរ	

ចំដោះ	បងប្ធូន	របស់	ពទង់	បាន	បណ្តាល	ឲ្យ	ពទង់	ដោង	ដៅ	ជរួយ	េល់	

អស់	អ្ក	ថេល	ដៅ	ជុំវិញ	ពទង់	ក្ទុង	ឱកាស	រាប់	មិន	អស់	។	ដោយបាន	

ថញកេឹង	អំពរី	តពមូវការ	និង	បំណង	ពបាថ្នា	របស់	មនុស្ស	ដនាះ	

ពទង់	អាច	ពបទាន	ពរ	េល់	ពរួកដគ	ដ្គើយ	បដពងៀន	ពរួកដគ	ក្ទុង	រដបៀប	

នានា	ថេល	សំខាន់	បំផុត	ចំដោះ	ពរួកដគ	។	បំណង	ពបាថ្នា	របស់	

ពពះអង្សដហគ្រាះ	ដេើម្រី	ដលើក	ស្ទួយ	ដយើង	ដចញ	ពរី	ដសចក្រីទុក្ខពពរួយ	បាន	

នាំ	ដៅ	រក	ទដងវើ	េ៏	្ ំ	បំផុត	ទន	ដសចក្រីអាណិត	អាសូរ	៖	េគ្វាយ្រួន	

របស់	ពទង់	សពរាប់	អំដពើបាប	និង	ការរងទុក្ខ	ទន	មនុស្ស	ជាតិ	។

សមត្ថភាព	របស់	ពទង់	ក្ទុង	ការដ្លើយតប	ចំដោះ	តពមូវការ	របស់	

មនុស្ស	គឺ	ជា	អវរី	មរួយ	ថេល	ដយើង	ពយាយម	ដ្វើ	ដពល	ដយើង	បដពមើ	។	ដៅ	

ដពល	ដយើង	រស់ដៅ	ដោយ	សុចរិត	និង	សាដាប់	តាម	ការបំផុសគំនិត	ពរី	

ពពះវិញ្ញាណ	ដនាះ	ដយើង	នឹង	ពតូវបាន	បំផុស	គំនិត	ដេើម្រី	ដោង	ដៅ	

ជរួយ	ក្ទុង	រដបៀប	េ៏	រាន	អត្ថន័យ	។

នសចក្ពីសញ្ញារបស់នយើងស្ពីពពីនសចក្ពីអាណិតអាសូរ

ពពះវរបិតា	សរួគ៌	សពវ	ពពះ	ទ័យ	ឲ្យ	បុពតាបុពតរី	របស់	ពទង់	រាន	ចិត្	

អាណិត	អាសូរ	(	សូមដមើល	កូរិនែូស	ទរី	1	12:25–27	)	។	

ដេើម្រី	កាលាយ	ជា	សិស្ស	េ៏	ពិត	ដនាះ	ដយើង	ពតូវ	អភិវឌ្ឍ	និង	បគ្ហាញ	

ដសចក្រីអាណិត	អាសូរ	េល់	មនុស្ស	េទទ	ជាពិដសស	េល់	អ្ក	ថេល	

ខវះខាត	(	គ.	និង	ស.	52:40	)	។

យគ្លការណ៍ថនការង្រ្រយបមើ

យោងយៅជួយយដាយ
យសចក្តបីអាណិ្អាសូរ
សៅសពលសយើងស្វើរាម្ ំរូរប្រ់សពោះអង្គ្រស្គ្រោះ្រ្ីពីស្រចក្ីអាណិតអា្រូរស្ោះ

អ្ក�ឹងរកស�ើញថាអ្កអាចស្វើឲ្យមា�រោរផ្លា្រ់ប្ូរសៅក្នុងជីេិតរប្រ់ម�ុ្រសេដថទ។
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មក—ពុំថមនប្ូវបានថចកចាយដូចជាសារលិែិ្យនារះយទ។យៅយពលយយើងសាគាល់អស់អ្នក

ថដលយយើង្រយបមើយនារះបពរះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធនឹង្រំផុសគំនិ្យយើងឲ្យដឹងអំពបីសារលិែិ្អ្វបីែលែរះ

ថដលពួកយគអាចប្ូវការ្រថន្ថមពបីយលើការយមើលថ្និងយសចក្បីយមរាតាករុណារ្រស់យយើង។
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ការដលើក	ោក់	មក	ដលើ	ខលទួន	ដយើង	នូវ	ពពះនាម	ទន	ពពះដយស៊ូវពគរីស្	

តាមរយៈ	ដសចក្រីសញ្ញា	បុណ្យ	ពជមុជទឹក	របស់	ដយើង	ដនាះ	ដយើង	ដ្វើ	

ជា	សាក្សរី	ថ្	ដយើង	រាន	្ ន្ៈ	ដេើម្រី	អនុវត្	ដសចក្រីអាណិត	អាសូរ	។	

ពបធាន	្គិនរី	ប៊ី	អាវរិង	ទរីពបឹកសា	ទរីពរីរ	ក្ទុង	គណៈពបធាន	ទរីមរួយ	បាន	

បដពងៀន	ថ្	អំដណ្យទាន	ទន	ពពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ជរួយ	ដយើង	ឲ្យ	

ដ្វើ	កិច្ចការ	ដនាះ	៖	«	បងប្ធូន	គឺ	ជា	សរាជិក	ទន	ដសចក្រីសញ្ញា	របស់	

សាសនាចពក	ទន	ពពះដយស៊ូវពគរីស្	។	.	.	.

ដនាះ	ជា	ដ្គតុ	ថេល	បងប្ធូន	រាន	អារម្មណ៍	ចង់	ជរួយ	មនុស្ស	

រានាក់	ថេល	ពុះោរ	ដ្ពះ	ដៅមុខ	ក្ទុង	ភាពដសាកដៅ	និង	ក្រី	លំបាក	

ដនាះ	។	បងប្ធូន	សនយា	ថ្	នឹង	ជរួយ	ពពះអរាចាស់	ដ្វើ	ឲ្យ	បន្ទុក	ពរួកដគ	

បាន	ពសាល	និង	ពតូវបាន	លរួងដោម	ចិត្	។	ដពល	បងប្ធូន	ទទរួល	

អំដណ្យទាន	ទន	ពពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	បងប្ធូន	ពតូវ	បាន	ពបទាន	ឲ្យ	នូវ	

អំណ្ច	ដេើម្រី	ជរួយ	សពរាល	បន្ទុក	ទាំង	ដនាះ	»	។ 1

ម្ពះអង្គសនហ្ង្រាះខេលម្បកបនដាយ

នសចក្ពីអាណិតអាសូរ

សូមគិតពពីការសិកសាែគម្ពីរមួយចំនួនននះនេើម្ពីន�ើញ

អំពពីរនបៀបខេលនសចក្ពីអាណិតអាសូររបស់ម្ពះនយស៊ូវម្គពីស្ទ

បំផុសម្ពះទ័យម្ទង់ឲ្យពយាបាលម្បោនពរនិងបនម្ងៀនេល់

អស់អ្នកខេលនៅជុំវិញម្ទង់អំ�មុងនពលការង្របនម្មើរបស់

ម្ទង់៖រា៉ាថាយ9:៣៥–៣៨;១4:១4;១៨:២៧,៣៣;

២០:៣០–៣4;រា៉ាកុស១:4០–4២;៥:១9;6:៣០–

4២;9:២២;លូកា៧:១៣;១០:៣៣;១៥:២០។

ឧទា្គរណ៍	បងពសរី	រានាក់	ដៅក្ទុង	ពបដទស	រុស្សទុរី	រាន	

សាថានភាព	លំបាក	ក្ទុង	ពគរួសារ	ថេល	រារាំង	គ្ត់	មិន	ឲ្យ	ចូលររួម	

ពពះវិគ្រ	អស់	រយៈដពល		ជាងមរួយ	្ នាំ	។	បងពសរី	រានាក់	ដទៀត	

ដៅក្ទុង	សាខា	បាន	ដោង	ដៅ	ជរួយ	ដោយ	ដសចក្រីអាណិត	

អាសូរ	ជាដរៀង	រាល់	សបាតា្គ៍	តាមរយៈ	ការទូរសព្	ដៅ	កាន់	គ្ត់	

ដ្គើយ	ពបាប់	គ្ត់	អំពរី	ការដ�ើង	និយយ	ដមដរៀន	ការដៅ	បដពមើ	

ដបសកកម្ម	កំដណើត	របស់	ទារក	និង	ព័ត៌រាន	េទទ	ដទៀត	អំពរី	

សាខា	។	ដៅដពល	សាថានភាព	ពគរួសារ	របស់	បងពសរី	ដនាះ	បាន	

ដោះពសាយ	គ្ត់	បាន	ទទរួល	អារម្មណ៍	ថ្	គ្ត់	គ្ក់េូច	ជា	

ដៅថត	ជា	ថផ្ក	មរួយ	ទន	សាខា	ដនាះ	ដោយសារ	ការទូរសព្	ពបាប់	ជា	

ដរៀងរាល់	សបាតា្គ៍	ពរី	មិត្ភក្ិ	របស់	គ្ត់	។ ◼
កំណត់ចំណាំ

	 1.	្គិនរី	ប៊ី	អាវរីង	«	The Comforter	»	Liahona	ថខ	ឧសភា		

្នាំ	2015	ទំព័រ	18	។
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នោបល់បួនោ៉ាងសម្រាប់ការអេិវឌ្ឍនសចក្ពីអាណិតអាសូរ
យដាយសារជាយរឿយៗយសចក្តបីអាណិ្អាសូរបានយកើនយឡើង្រនាទា្រ់ពបីយយើងដក្រទពិយសាធន៍ការសាកល្ងយដាយែលែលួនយយើងផ្ទាល់យនារះមានអ្វបីៗមួយចំនួនថដល

យយើងអាចយធ្វើនាយពល្រចុ្្រ្ន្នយនរះយដើម្បីអភិវ�្ឍយសចក្តបីអាណិ្អាសូរ។សូមពិចារណាពបីរយ្រៀ្រថដលអ្នកអាចអនុវ្្តរាមយគ្លការណ៍ទាំង្រួនយនរះ។

២.អនុវត្

៣.ការបំផុសគំនិត

យសចក្តបីអាណិ្អាសូរ4.មិត្ភាព

អ្ិស្ឋានទូលសូមនសចក្ពីអាណិតអាសូរ។យៅយពលអ្នក

អំពាវនាវដល់បពរះវរ្រិរាសួគ៌យនារះបទង់នឹងយ្រើកដួងចិ្្ត

រ្រស់អ្នកយហើយ«អ្នកនឹងទទួលអារមមែណ៍ខារាយែ្វល់

យដាយយសាមរះសរសបមា្រ់សុែុមាលភាពអស់កល្ជានិច្

និងសុភមង្លរ្រស់មនុសសដថទយទៀ្»(សបរោ្រ

ដំណឹងល្អរប្រ់សយើង៖ម្្គនុសទ្រក៍ចំសោោះរោរបសសមើជា

អ្ក្ សេពវ្ សាយសា្រ្[ឆ្នាំ2០០៤]ទំព័រ118

សូមយមើលផងថដរមរ៉ូថណ៧:៤8)។

អនុវត្នសចក្ពីអាណិតអាសូរ។

អ្នកអាច្រង្ហាញយសចក្តបីអាណិ្

អាសូររាមរយៈការសាតា្រ់និង

ការយល់ចិ្្ត។សូមដាក់ែលែលួន

រ្រស់អ្នកយៅក្នុងសាថានភាពរ្រស់

ពួកយគយហើយពិចារណាអំពបីរយ្រៀ្រ

ថដលពួកយគអាចទទួលអារមមែណ៍។

ប្រសិនយ្រើសាថានភាពនិងយពលយវោ

សមរម្យយនារះអ្នកអាចផ្តល់

ជំនួយថដលសបមាលការឈឺចា្រ់

ការរងទុក្ខឬការបាក់ទឹកចិ្្ត។

ន្វើតាមការបំផុសគំនិត។បពរះអមាចាស់អាចយ្រើកសថម្ង

ដល់យយើងនូវរយ្រៀ្រនានាយដើម្បី្រង្ហាញយសចក្តបីអាណិ្

អាសូរថដលយយើងពុំអាចក្់សមាគាល់យដាយែលែលួនយយើង

ផ្ទាល់។យៅយពលអ្នកទទួលអារមមែណ៍ពបីការបបា្រ់មកពបី

បពរះវិញ្ញាណយដើម្បីជួយមនុសសដថទយនារះសូមកុំសាទាក់យសទើរ

ក្នុងការយធ្វើរាមការ្រំផុសគំនិ្យនារះ។

សូមន្វើជាមិត្ផ្ទាល់នឹង

ការបំផុសគំនិត។ការ្រង្ហាញ

យសចក្តបីអាណិ្អាសូរអាចកាលាយជា

យរឿងសាមញ្ដូចយៅនឹងការ្រង្ហាញ

ចំណា្រ់អារមមែណ៍យសាមរះសរក្នុងជបីវិ្

រ្រស់មនុសស។យរៀនយដើម្បីសាតា្រ់ឲ្យបាន

ល្អ(សូមយមើល«យគ្លការណ៍ថន

ការង្រ្រយបមើ៖យរឿងបបាំយ៉ាងថដលអ្នក

សាតា្រ់ដ៏ល្អយធ្វើ»លីអាហូណាថែមិ្ុនា

ឆ្នាំ2០18ទំព័រ៦–៩)។យសចក្បី

បសឡាញ់រ្រស់អ្នកចំយពារះពួកយគនឹងយកើ្

យឡើងយហើយវនឹងកាន់ថ្បសួលយដើម្បី

ទទួលសាគាល់រយ្រៀ្រនានាក្នុងការ្រង្ហាញ

យសចក្តបីបសឡាញ់យនារះ។

១.អ្ិស្ឋាន



១០ លបីអាហូណា

ការសាគាល់ថាអ្នកជានរណា—

យហើយថាយយើងជាមនុសស

ប្រយភទណារាំងពបីយដើមមក
នដាយស៊ីនស្ទើរនស្សើរីឌូ

នៅនលើនវទិកា

្មែបីៗ	ដនះ	ក្មទួយ	ពសរី	អាយុ	16	្នាំ	របស់	ខ្ទុំ	ដោមះ	ដមដ្គ្ន	

និង	មិត្ភក្ិ	ពរីរនាក់	ដទៀត	របស់	នាង	បាន	មក	សពរាក	

ដៅ	ផ្ះ	របស់	ខ្ទុំ	។	ដៅដពល	ដយើង	និយយ	គ្នា	នា	ោងាច	

ដនាះ	មិត្	រានាក់	របស់	គ្ត់	បាន	សរួរ	ខ្ទុំ	ថ្	ដតើ	ការ្ំដ�ើង	ដៅ	

ក្ទុង	កសិោឋាន	ដៅ	ជំនាន់	មុនៗ	ដនាះ	រាន	សភាព	ថបប	ណ្	

ថេរ	។	.	.	.	ខ្ទុំ	បាន	ពបាប់	ដមដ្គ្ន	និង	មិត្ភក្ិ	របស់	នាង	

ថ្	ដៅ	«	ជំនាន់	មុន	»	ខ្ទុំ	រាន	ការដអៀនខាមស	ពជុល	ដពក	

ដ្គើយ	ពិតជា	គ្មន	ទំនុកចិត្	ដលើ	ខលទួន	ឯង	ដសាះ	។

ដមដ្គ្ន	បាន	សរួរ	ថ្	«	ដតើ	អ្ក	មរីង	អាច	យក	ឈ្ះ	

ដលើ	អារម្មណ៍	ថបប	ដនាះ	ដោយ	រដបៀប	ណ្	?	»	ខ្ទុំ	ដស្ើរថត	

ដ្លើយ	ចដមលើយ	ថេល	ដៅ	ចុងៗ	រាត់	ខ្ទុំ	ដៅ	ដ្គើយ	ពសាប់ថត	

ខ្ទុំ	បាន	ឈប់	ដោយ	ទទរួល	អារម្មណ៍	ថ្	យុវនារី	េ៏	អសាចារ្យ	

ទាំង	ដនះ	នឹង	កាន់ថត	យល់បាន	ដពចើន	ជាង		ពបសិនដបើ	

ខ្ទុំ	ពន្យល់	បថន្ថមដទៀត	។	េូដច្ះ	ខ្ទុំ	បាន	ពន្យល់	ពរួកដគ	

ពរី	ដ្គតុផល	ខាង	វិញ្ញាណ	វិញ	៖	ខ្ទុំ	គ្មន	អារម្មណ៍	ទាំង	

ដនាះ	ដ�ើយ	រ្គូត	េល់	ខ្ទុំ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	យល់	អំពរី	រដបៀប	

ថេល	ពពះអរាចាស់	រាន	ពពះទ័យ	ចំដោះ	ខ្ទុំ	ថ្	អារម្មណ៍	

របស់	ខ្ទុំ	អំពរី	ខលទួន	ខ្ទុំ	និង	ជរីវិត	របស់	ខ្ទុំ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	ផ្លាស់ប្ធូរ	

បន្ិច	ម្ងៗ	។	ដពកាយ	មក	សំណួរ	របស់	ពរួកដគ	បាន	ដកើត	

ដ�ើង	ភាលាម	ថ្	៖	ដតើ	ខ្ទុំ	ែឹងថា	ពពះអរាចាស់	រាន	ពពះទ័យ	

ថបប	ណ្	យ៉ាង	េូចដម្ច	?	ដ្គើយ	ដតើ	ពរួកដគ	អាច	េឹង	អំពរី	

ពពះទ័យ	របស់	ពទង់	ចំដោះ	ពរួកដគដោយ	រដបៀប	ណ្	?

អស់	រយៈជា	ដពចើន	ដរា៉ាង	ដោយ	រាន	ពពះគម្រីរ	ដៅក្ទុង	

ទេ	ដយើង	បាន	និយយ	គ្នា	អំពរី	រដបៀប	ដេើម្រី	សាតាប់	ឮ	

សំដ�ង	ទន	ពពះវិញ្ញាណ	អំពរី	ពពះទ័យ	េ៏	អន្ះសារ	របស់	

ពពះអរាចាស់	ក្ទុងការ	ដបើក	សថម្ង	ចំដណះ	េឹង	ថេល	បាន	

ទុក	យ៉ាង	សុវត្ថិភាព	ដៅក្ទុង	វិញ្ញាណ	របស់	ដយើង	ទាក់ទង	

នឹង	ដរឿង	ថ្	ខលទួន	ដយើង	ជា	នរណ្	និង	អវរី	ជា	ដបសកកម្ម	

របស់	ដយើង	ពពមទាំង	អំពរី	រដបៀប	ថេល	ជរីវិត	នឹង	រាន	

ការខុសថបលក	ថបប	ណ្	ដៅដពល	ដយើង	េឹង	ដរឿង	ដនាះ	។

.	.	.	គ្មន		ដជាគជ័យ		និង	សុភមង្ល	របស់	ដយើង	

ណ្ដៅ	ដលើ	ដោក	ដនះ	សំខាន់	ជាង	ការដរៀន	សាតាប់	តាម	

សំដ�ង	ទន	ពពះវិញ្ញាណ	ដ�ើយ	។	ពពះវិញ្ញាណ	គឺ	ជា	អង្	

ថេល	ដបើក	បគ្ហាញ	ពរី	អត្សញ្ញា	ណរបស់	ដយើង	—	គឺ	

មិន	ពគ្ន់	ថត	ថ្	ដយើង	ជា	នរណ្	ដនាះ	ដទ	—	ប៉ុថន្	ថែម	

ទាំង	េឹង	ថ្	ដយើង	ជា	មនុស្ស	ពបដភទ	ណ្	តាំង	ពរី	ដេើម	

េំបូង	មក	ដទៀត	ផង	។	ដ្គើយ	ថ្	ដៅ	ដពល	ដយើង	េឹង	ពរី	

ដរឿង	ដនះ	ដនាះ	ជរីវិត	របស់	ដយើង	នឹង	េឹង	ពរី	ដគ្លបំណង	

អំពពីស៊ីនស្ទើរឌូ

យសសើរីលបីន�ូយកើ្យៅ

អូលបីសស៍កានសាស

ស.រ.អា.ក្នុងឆ្នាំ1៩៥៣។

គ្្់គឺជាកូនច្ងថន្រង្រ្អលូន

បបាំនាក់យហើយយៅបគ្យនារះគ្្់បាន

យរៀនច្រ់ថានាក់ទបីបបាំគ្្់យ្រើកបរាក់ទ័រយៅ

កសិដាឋានថបសរ្រស់បគួសារ។យៅថ្ងៃអាទិ្្យជបីដូន

រ្រស់គ្្់យមា៉ា�បី�ូនឹងយៅយកគ្្់ពបីបពលឹម

យដើម្បីយៅបពរះវិហារថដលយធ្វើពិធបីយៅក្នុងសាល

ជួលមួយ។ពួកយគនឹងយបាសសមាអា្កនទុយបារី

និងសំ្រកកំ្រ៉ុងបសាយ្រៀរយដើម្បីយរៀ្រចំ្រនទ្់រយនារះ

សបមា្រ់បពរះវិហារ។ការចូលរួមយៅក្នុងសាខា

្ូចមួយមានន័យថាគ្្់ប្ូវយឡើងនិយយនិង

្រយបងៀនយបចើនណាស់។គ្្់បានកាលាយជាអ្នក

យលងពយាណូយៅសាខាកាលគ្្់ជាយុវនារីយហើយ

បាន្រយបមើយៅក្នុងគណៈប្រធានថានាក់អង្ការ

្រឋមសិកសាកាលគ្្់អាយុ1៦ឆ្នាំ។

្រនាទា្រ់ពបីយរៀនបាន្ររិញ្ញា្រ័ប្ប្រវ្្តិសាបស្ត

យៅសាកលវិទយាល័យបពិកហាំយ៉ង់ក្នុង

ឆ្នាំ1៩៧8គ្្់បានយធ្វើការមួយជាអ្នកនិពន្ធ

ជាមួយBookcraft។គ្្់បានចូលរួមជាមួយ

Deseret Bookយៅក្នុងឆ្នាំ1៩88យហើយ

កាលាយជាអនុប្រធានប្រ្ិ្រ្្តិយៅក្នុងឆ្នាំ2០០០។

គ្្់មានអាយុ៣៥ឆ្នាំកាលគ្្់បាន

ចូលរួមក្នុងគណៈកមមែការសមាគមសយហង្គារះទូយៅ

អំឡុងយពលថនគណៈប្រធានបាបារ៉ដុ្រ័លយូ

វីនយ�ើរ។គ្្់មានអាយុប្ឹមថ្៤៣ឆ្នាំ្រ៉ុយណាណរះ

យៅយពលគ្្់កាលាយជាទបីប្រឹកសាទបីពបីររ្រស់មា៉ារី

អ៊ីថឡនដុ្័រលយូសមែលូ្ក្នុងគណៈប្រធានសមាគម

សយហង្គារះទូយៅក្នុងឆ្នាំ1៩៩៧។

ស៊ីយសទើរ�ូបានយបកើនរំឭកដល់បស្តបីឲ្យយល់អំពបី

្ថមលែរ្រស់ពួកយគអំឡុងយពលថ្លែង្រយញ្ញយយ្រល់

រ្រស់គ្្់យៅសន្និសបីទបស្តបី្រ៊ី.វយ.យូ.ឆ្នាំ2០០1

ការដកបសង់យៅទបីយនរះ(វណ្យុ្្តិប្ូវបានយធ្វើរាម

្រទដាឋាន)។

ការយចញផសាយជា្រន្ត្រនាទា្រ់យនរះដកបសង់ថផ្នកសំខាន់ៗអំពបីជបីវិ្បស្តបីដ៏យសាមរះប្ង់និងសារលិែិ្រ្រស់ពួកគ្្់ដកបសង់យចញពបីយសៀវយៅ

At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women(ឆ្នាំ2០1៧)។
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េ៏	អសាចារ្យ	ថេល	នឹង	ផ្លាស់ប្ធូរ	ដយើង	ទាំងពសុង	។

.	.	.	វិញ្ញាណ	របស់	ដយើង	ចង់	ឲ្យ	ដយើង	ចងចាំ	ពរី	

ដសចក្រីពិត	ថ្	ដយើង	ជា	នរណ្	ដោយសារ	រដបៀប	ថេល	

ដយើង	ដមើល	មក	ខលទួន	ដយើង	េឹង	អំពរី	អត្សញ្ញាណ	របស់	ដយើង	

វា	នឹង	ជះ	ឥទ្ិពល	ដលើ	អវរី	ពគប់យ៉ាង	ថេល	ដយើង	ដ្វើ	។	.	.	.	វា	

ជះ	ឥទ្ិពល	ដលើ	រដបៀប	ថេល	ដយើង	រស់ដៅ	។	េូដច្ះ	នា	ទែងៃ	ដនះ	

ខ្ទុំ	សូម	អដ្ជើញ	អ្ក	ឲ្យ	ពិចារណ្	ដៅ	ក្ទុង	រដបៀប	មរួយ	ែ្មរី		—	គឺ	

មិន	ពគ្ន់	ថត	ថ្	អ្ក	ជា	នរណ្	ដនាះ	ដទ	—	ថែម	ទាំង	េឹង	ថ្	

អ្ក	ជា	មនុស្ស	ពបដភទ	ណ្	តាំង	ពរី	ដេើមេំបូង	មក	ផងថេរ	។

.	.	.	ដតើ	អ្ក	អាច	ពសទម	ដ�ើញ	ថ្	ពពះ	ថេល	សារាល់	ដយើង	

យ៉ាង	ឥតដខាចាះ	បាន	បពមុង	ទុក	ឲ្យ	ដយើង	ដកើត	មក	ក្ទុង	ដពល	

ដនះ	ដៅ	ដពល	ថេល	សាថានភាព	ថពបកាន់	ថត	តានតឹង	ដ្គើយ	

ការពប្ំង	កាន់ថត	រាន	ខាលាំង	ដ�ើង	ជាង	ដពលណ្	ៗ ទាំង	

អស់	ថេរ	ឬ	ដទ	?	ដតើ	ដៅ	ដពល	ណ្	ថេល	ពទង់	ពតូវការ	ពស្រី	

ថេល	នឹង	ជរួយ	ចិ្្ចឹម	ដ្គើយ	េឹកនាំ	ជំនាន់	ជដពមើស	មរួយ	

ដៅក្ទុង	បរិយកាស	ដពគ្ះថ្នាក់	ខាង	វិញ្ញាណ	ដនាះ	?	ដតើ	

អ្ក	អាច	ពសទម	ដ�ើញ	ថ្	ពទង់	បាន	ដពជើសដរើស	ដយើង	

ដោយសារ	ពទង់	បាន	េឹង	ថ្	ដយើង	នឹង	គ្មន	ក្រី	ភ័យខាលាច	

ដេើម្រី	សាងសង់	ទរីពកុង	ស៊ីយ៉ូន	ឬ	ដទ	?

.	.	.		រាន	ពតកូល	ខ្ស់	និង	អសាចារ្យ	។	រាន	

ភាពកាលាគ្ន	និង	ការដប្ជាញាចិត្	។	ដសាមះពតង់	ដ្គើយ	

គ្មន	ការភ័យខាលាច	។	ដនាះ	គឺ	ជា	អ្ក	—	ដ្គើយ	ដនាះ	គឺ	

ជា	រូប	អ្ក	តាំង	ពរី	ដេើមេំបូង	មក	។	ការយល់	េឹង	អំពរី	

ដសចក្រីពិត	ដនាះ	អាច	ផ្លាស់ប្ធូរ	ជរីវិត	របស់	អ្ក	ដោយសារ	

ចំដណះេឹង	ដនះ	នាំ	មក	នូវ	ទំនុកចិត្	ថេល	ពុំ	អាច	ដ្វើ	តាម	

រដបៀប	ដផ្សង	ណ្	ដទៀត	ដ�ើយ	។

.	.	.	ដៅដពល	អ្ក	យល់	ថ្	អ្នក	ពតូវបាន	ដពជើសដរើស	

ដ្គើយ	បពមុង	ទុក	សពរាប់	ដពល	ឥ�ធូវ	ដនះ	ដ្គើយ	

ដៅដពល	អ្ក	រស់ដៅ	ពសប	តាម	ដបសកកម្ម	ដនាះ	ដនាះ	អ្ក	

នឹង	កាន់ថត	សបបាយ	រីករាយ	ជាង	មុន	។

.	.	.	ពពះ	ជា	ពពះវរបិតា	របស់	ដយើង	ដ្គើយ	បុពតា	

បដងកើត	ថត	មរួយ	របស់	ពទង់	គឺ	ជា	ពពះពគរីស្	។	សូម	ឲ្យ	

ដយើង	រីករាយ	ក្ទុងការ	អនុវត្គ្ំពទ	ដោយ	កាលាគ្ន	ចំដោះ	

ពពះអង្សដហគ្រាះ	សារជាែ្មរី	ម្ង	ដទៀត	ដ្គើយ	បដពមើ	ដោយ	

កាលាគ្ន	និង	រឹងបុឹង	ដៅក្ទុង	ចរាការ	ទំោំង	បាយ	ជូរ	របស់	

ពទង់	។	ដយើង	សូម	ឲ្យ	ដយើង	កុំ	ខាលាច	ក្ទុងការ	សាថាបនា	ទរីពកុង	

ស៊ីយ៉ូន	ទន	ពពះ	របស់	ដយើង	ដ�ើយ	—	ដោយសារ	ដយើង	

េឹង	ថ្	ដយើង	ជា	នរណ្	ដ្គើយ	ដយើង	ជា	មនុស្ស	ពបដភទ	

ណ្	តាំង	ពរី	ដេើមេំបូង	មក	។ ◼
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បនាទាប់	ពរី	យ៉ូថសប	បាន		យក	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	មក	េល់	ផ្ះ	ពរួក	អ្ក	ថសវង	រក	កំណប់	

បាន	ពយាយម	លរួច	វា	ពរី	ដោក	អស់	ជា	ដពចើន	សបាតា្គ៍	។	ដេើម្រី	ទុក	ផ្ទាំង	

ចំណ្រ	ឲ្យ	រាន	សុវត្ថិភាព	ដោក		ពតូវ	ប្ធូរ	កថនលង		ោក់	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	ពរី	កថនលង	

មរួយ	ដៅ	កថនលង	មរួយ	ដោយ	ោក់		ផ្ទាំងចំណ្រ	តាំង	ពរី	ដពកាម	ចហគ្កាន	ដពកាម	ឥេ្ឋ	ក្ទុង	គ្ង	

ឪពុក	ដោក	និង	ដពកាម	គំនរ	ពគ្ប់	្ ុ្្ញជាតិ	ជា	ដេើម	។	គ្ត់	មិន	ថេល	ដបាះបង់	ការ	

ថែរកសា	វា	ដ�ើយ	។

ពរួក	អ្ក	ជិតខាង	ថេល	ចង់	ដ�ើញ	បាន	ឈប់	ដៅ	ផ្ះដោក	ដ្គើយ	បាន	សូម	អងវរ	

ដោកឲ្យ	បគ្ហាញកំណត់		ពតា	េល់	ពរួក	ដគ	។	យ៉ូថសប	ថតងថត	បេិដស្	ដទាះ	បរី	ជា	ដៅ	

ដពល	ខលះ		រាន	មនុស្ស	មរួយ	ចំនរួនចង់		ឲ្យ	លុយ	ដោក	ក្រី	។	ដោក	បាន	តាំង	ចិត្	ថ្	នឹង	រកសា	

ផ្ទាំង	ចំណ្រ	ដោយ	ទុក	ចិត្	ដលើ	ដសចក្រី	សនយា	របស់	ពពះ	អរាចាស់ថ្	ពបសិន	ដបើ	ដោក	ដ្វើ	

អស់	ពរី	លទ្ភាពដោក	ដនាះ	ផ្ទាំងចំណ្រ	នឹង	រាន	សុវត្ថិភាព	។ 1

ជា	ញឹក	ញាប់	ការ	រំខាន	ដនះ			ដ្វើ	ឲ្យ	ដោកអាក់	ខាន	មិន	បាន	ពិនិត្យ	ដមើល	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	

និងដរៀន	បថន្ថម	ដទៀត	អំពរី	ត្ធូងយូរីម	និង្ូមរីម	។	ដោក	េឹង	ថ្	ពបោប់	បកថពប		ដនះគឺ	

សពរាប់	ជរួយដោក	ឲ្យ	ដ្វើ	ការ	បកថពប	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	ប៉ុថន្	ដោកមិន	ធាលាប់		ដពបើ	ត្ធូង	ដមើល	្ ុត	

ដេើម្រី	អាន		ភាសា	ពរី	បុរាណ	ពរីមុន	មក	ដនាះ	ដទ	។	ដោក	រាន	ចិត្	អន្ះសាដេើម្រី	ចាប់	ដផ្ើម	

ការគ្រ	ប៉ុថន្	វា	មិន	គ្យ	ពសរួល	ឲ្យ	ដោក	ដ្វើ	វា	ដនាះ	ដទ	។ 2

ដៅ	ដពល	យ៉ូថសប	បាន	សិកសា	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	រាន	រាចាស់	េរី	េ៏	គរួរ	ឲ្យ	ដគ្រព	រានាក់	ដៅ	ភូមិ	

បា៉ាល់	ទម៉រា៉	ថេល	រាន	ដោមះ	ថ្	រា៉ាទិន	គ្រីស	បាន	រាន	ចំណ្ប់	អារម្មណ៍	ដលើ		ការគ្រ	

របស់	ដោក	។	រា៉ាទិន	រាន	អាយុ	ពសបាល	នឹង	ឪពុក	របស់	យ៉ូថសប	ដ្គើយ	ដៅ	ដពល	ខលះ	

បាន	ជរួល	ឲ្យ	យ៉ូថសប	ជរួយ	ការគ្រ	គ្ត់	ដៅ	ឯ	កសិោឋាន	គ្ត់	។	រា៉ាទិន	បាន	ឮ	អំពរី	ផ្ទាំង	

ចំណ្រ	រាស	ប៉ុថន្	បាន	ឮ	តិច	តរួច	អំពរី	វា	រ្គូត	េល់	រាតាយ	របស់	យ៉ូថសប	បាន	អដ្ជើញ	

គ្ត់	មក	ដលង	នឹង	យ៉ូថសប	។ 3

យ៉ូថសប	បាន	ដចញ	ដៅ	ដ្វើ	ការ	ដៅ	ដពលរា៉ាទិន	បាន	ឈប់	ចូល	មក	ដលង	េូដច្ះ	

គ្ត់	បាន	សាក	សរួរ	ដៅ	អិមរា៉ា	និង	សរាជិក	េទទ	ដទៀត	ដៅ	ក្ទុង	ពគរួសារ	អំពរី	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	។	

ដៅ	ដពល	យ៉ូថសប	បាន	មក	េល់	ផ្ះ	រា៉ាទិន	បាន	ចាប់	ទេដោក	ដ្គើយ	បាន	សរួរ	សំណួរ	

លម្ិត	ថែម	ដទៀត	។	យ៉ូថសប	បាន	ពបាប់	គ្ត់	អំពរី	ផ្ទាំង	ចំណ្ររាស	និង	ដសចក្រី	ថណនាំ	

របស់	ដទវតា	មរ៉ូទណ	ឲ្យ	បកថពប	និង	ដបាះពុម្		ដសចក្រី	ថចង	ដៅ	ក្ទុង	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	ដនះ	។

រា៉ាទិន	បាន	និយយ	ថ្	«	ពបសិន	ដបើ	វា	ជា	កិច្ចការ	របស់	អារក្ស	ដនាះ	ខ្ទុំ	មិន	ចាប់	

អារម្មណ៍	អំពរី	ដរឿង	ដនះ	ដទ	»	។	ប៉ុថន្	ពប	សិន	ដបើ		វា	ជា	កិច្ច	ការ	របស់	ពពះ	អរាចាស់	ដនាះ	គ្ត់	

រាន	ចិត្	ចង់	ជរួយ	េល់	យ៉ូថសប	ពបកាស	េំណឹង	ល្		ដនះេល់	ពិភព	ដោក	។

យ៉ូថសប	បាន	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	រា៉ាទិន	ដលើក	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	ដៅ	ក្ទុង	ពបអប់	ចាក់	ដសា	។	

រា៉ាទិន	អាច	េឹង	ថ្	វា	រាន	របស់្ងៃន់	ដៅ	ក្ទុងដនាះ	ប៉ុថន្	មិន	ដជឿ	ថ្	វា	ជា	ផ្ទាំងចំណ្រ	រាស	

ដ�ើយ	។	គ្ត់	បាន	ពបាប់	យ៉ូថសប	ថ្	«	ក្មទួយ	កុំ		បដនាទាស	ពូ	ថ្	ពូ	មិន	ដជឿ	ោក្យ	របស់	ក្មទួយ	

ដ�ើយ	»	។

ដៅ	ដពល	រា៉ាទិន	ពត�ប់	ដៅ	ផ្ះ	វិញដៅ	ោក់	កណ្តាល	យប់	គ្ត់	បានចូល	បន្ប់	ដេក	

គ្ត់		យ៉ាង	សាងាត់ៗ	ដ្គើយ	បាន	អ្ិសាឋាន	ដោយ	សនយា	នឹង	ពពះ	ថ្	នឹង	ផ្ល់		អវរីៗ	ទាំង	អស់	

ថេល	គ្ត់	រាន		ពបសិន	ដបើ	គ្ត់	អាច		េឹងថ្	យ៉ូថសប	កំពុង	ដ្វើ	កិច្ចការ	របស់	ពពះ	។

ដៅ	ដពល	ថេល	រា៉ាទិន		បាន	អ្ិសាឋាន	ដនាះ	គ្ត់	ទទរួល	បាន	អារម្មណ៍	ពរី	សំដ�ង	េ៏	

តូច	រដ្គៀង		រាន	បន្ធូល	មក	កាន់	ពពលឹង	របស់	គ្ត់	។	ដពល		ដនាះ	ដទើប	គ្ត់	បាន	េឹង	ថ្	

ផ្ទាំង	ចំណ្រ	ដនាះ	គឺ	មកពរី	ពពះ		—	ដ្គើយ	គ្ត់	បាន	េឹងថ្	គ្ត់	ពតូវ	ថត	ជរួយ	េល់	យ៉ូថសប	

ដេើម្រី	ថចកចាយ	សារ	េំណឹង	ដៅ	ក្ទុង	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	ដនះ	។ 4

ដៅ	ចុង	្ នាំ	1827	អិមរា៉ា	បាន	េឹងថ្		ខលទួន	រាន	ទផ្	ដោះ	ដ្គើយ	ក៏	សរដសរ	សំបុពត	

ដៅជពរាប			ឪពុក	រាតាយ	នាង	។	នាង	និង	យ៉ូថសប	បាន	ដរៀប	ការ	ជិត	មរួយ	្ នាំ	ដៅ	ដ្គើយ	

ថត	ឪពុក	រាតាយ	របស់	នាង	ដៅ	ថត	មិន	សបបាយ	ចិត្	នឹង	ពរួក	គ្ត់	។	ប៉ុថន្	ពគរួសារ	ដោក	

ជំពូក៥

បាត់អស់ហ�ើយ

ជនរះគឺជា�ំ្ូកទពី៥ដននិទានកថាទាំងរែួនភាគ្ ្មពីអំ្ពី្រែវត្តិ្សន្ច្កបែលមនចំណងជ�ើងថាពរួក	បរិសុទ្	៖	

ដរឿង	អំពរី	សាសនាចពក	ទន	ពពះដយស៊ូវពគរីស្	ដៅ	ទែងៃ	ចុង	ដពកាយ	។ជសៀវជៅជនរះនឹងជបារះ្ុម្ជា១៤ភា្ជៅក្ននុងវគ្គ

្រែវត្តិ្សន្ច្កដនកម្មវិ្ពីរែណាណាល័យែំណឹងល្អនិងជៅជលើអ៊ិនជ្ើរបណតជៅជគេទំ្័រsaints .lds .org។

�ំ្ូករែន្ទារែ់មួយចំនួនជទៀតនឹង្តូវជចញ្ សាយក្ននុងចបារែ់្ សាយជ្កាយៗរេូតែល់ភាគ១្តូវជចញ្ សាយជៅចុង

ឆ្នាំជនរះ។�ំ្ូកទាំងជន្រះនឹងមនជា៤៧ភា្ជៅក្ននុងកម្មវិ្ពីរែណាណាល័យែំណឹងល្អនិងជៅជលើអ៊ិនជ្ើរបណត

ជៅជគេទំ្័រsaints .lds .org។
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១4 លបីអាហូណា

ដ្គល	បាន	យល់	ពពម	ឲ្យ	គូ	សាវាមរី	ភរិយ	ដក្មង	ខ្ចរី	ដនះ		ពត�ប់	ដៅ	កាន់	ភូមិ	គ្ម៉ូនរី		វិញដេើម្រី		

អិមរា៉ា	អាច	សពរាល	កូន	ដៅ	ជិត	ពកុម	ពគរួសារ	របស់	ខលទួន	។

ដទាះ	បរី	ជា	ការ	ពត�ប់	ដៅភូមិ	គ្ម៉ូនរី	វិញ	នឹង	ដ្វើ	ឲ្យ	ដោក	ឃ្លាត	្ ងាយ	ពរីឪពុក	រាតាយ	

និងបងប្ធូន	ដោក	ផ្ទាល់	ក្រី	ក៏	យ៉ូថសប	ដៅ	ថត	រាន	ចិត្	អន្ះសា	ចង់	ដៅថេរ	។	ពកុម	

មនុស្ស	ដៅ	រេ្ឋ	ញធូវយ៉ក	ដៅ	ថត	ពយាយម	លរួច	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	ដ្គើយ	ការ	ប្ធូរ	លំដៅ	ដៅ	កថនលង	

ែ្មរី	អាច	ដ្វើ	ឲ្យ	រាន	សុវត្ថិភាព	និង	ឯកជន	ភាព	ថេល	ដោក	ពតូវ	ការ	ដេើម្រី	ដ្វើ	កិច្ចការ	របស់	

ពពះ	អរាចាស់	។	ថត	ជា	អកុសល	ដោក			ជំោក់	បំណុល	ដគ	ដ្គើយ	គ្មន	ពបាក់	ដេើម្រី	ដ្វើ	

េំដណើរ	ដ�ើយ	។ 5

ដោយ		រាន	ចិត្	ចង់	ដោះ	ពសាយ	បញ្ហា	្គិរ្្ញវត្ថទុ	របស់	ដោក	យ៉ូថសប	បាន	ដ�ើង	ដៅ	

ពកុង	ដេើម្រី	សង	បំណុល	របស់	ដោក	មរួយ	ចំនរួន	។	ខណៈ			កំពុង	ឈរ	ដៅក្ទុង	គ្ង	បង់	ពបាក់	

ពសាប់	ថត	រា៉ាទិន	គ្រិស	បាន	ឈរ	ដៅ	ថក្រ	ដោក	។	គ្ត់	បាន	និយយ	ថ្	«	ដោក	ស្ម៊ី្	

ដនះ	លុយ	គ្សិប	េុោលារ	។	ខ្ទុំ	ឲ្យ	ដោក	ដេើម្រី	ដ្វើ	កិច្ចការ	របស់	ពពះ	អរាចាស់	»	។

យ៉ូថសប	រាន	ការភ័យ	ខាលាច	នឹង	យក	លុយ	ដនះ	ដ្គើយ	បាន	សនយា	ថ្	នឹង	សង	វិញ	ប៉ុថន្	

រា៉ាទិន	ពបាប់ថ្	កុំ	ឲ្យ	ពពរួយ	បារម្ភ	អំពរី	ដរឿង	ដនះ	។	លុយ	ដនាះ	គឺ	ជា	អំដណ្យ	ដ្គើយ	គ្ត់	

បាន	ដៅ	មនុស្ស	ពគប់	គ្នា	ដៅ	ក្ទុង	បន្ប់	ដនាះ		ឲ្យ	ដ្វើ	ជា	សាក្សរី	ថ្	

គ្ត់	ឲ្យ	លុយ	ដនះ	ដោយ	សុទ្ចិត្	។ 6

បនាទាប់	ពរី	ដនាះ	ភាលាម			យ៉ូថសប	បាន	សង	បំណុល	របស់	ដោក		

ដ្គើយ		បាន	ដលើក	ឥវា៉ន់	ោក់	ក្ទុង	រដទះ	។	ររួច	ដោក	ដ្គើយនិង		

អិមរា៉ា	បាន	ដចញ	េំដណើរ	ដៅភូមិ	គ្ម៉ូនរីដោយ	ោក់	ផ្ទាំង	

ចំណ្រ	ដៅ	ក្ទុង	ោង	សថណតាក	។ 7

ពបថ្គល	ជា	មរួយ	សបាតា្គ៍	ដពកាយ	មក		ប្រី	ពបពន្មរួយ	គូ	ដនះ	

បាន	មក	េល់	ដគ្គោឋាន	េ៏្ំ	របស់ពគរួសារ	ដ្គល	។ 8	មិន	យូរ	

ប៉ុនាមន	ឪពុក	របស់	អិមរា៉ា	បាន	សុំ	ដមើល	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	រាស	ប៉ុថន្	

យ៉ូថសប	បាន	ថ្	ដោកអាច	បគ្ហាញ	ថត			ពបអប់		ថេលដោក	បាន	

ោក់	វា	ដៅ	ក្ទុង	ដនាះ	ប៉ុដណ្ណះ	។	ដោយ	្ ុញ	ពទាន់	ដពក	អ៊ីសាក	បាន	ដលើក	ពបអប់	ដសា	ដនាះ	

ដ�ើង	ដ្គើយ	បាន	េឹង	ទមងៃន់	របស់	ពបអប់	ដនះ	ប៉ុថន្	គ្ត់	ដៅ	ថត	រាន	ការ	សង្ស័យ	។	គ្ត់	

បាន	និយយ	ថ្	យ៉ូថសប	មិន	អាច	ទុក	វា	ដៅ	ក្ទុងផ្ះ	បាន	ដទ		លុះ	ពតា	ថត	យ៉ូថសប	បគ្ហាញ	

េល់	គ្ត់	នូវ	អវរី	ថេល	រាន	ដៅ	ខាង	ក្ទុង	ដនាះ	។ 9

កាល	រាន	វត្រាន	របស់	ឪពុក	អិមរា៉ា	ដៅ	ជិត	ដនាះ	វា	មិន	ដ្វើ	ឲ្យ	ការ	បកថពប	គ្យ	

ពសរួល	ដទ	ប៉ុថន្	យ៉ូថសប	ដៅ	ថត	ពយាយម	អស់	ពរី	លទ្ភាព	របស់	ដោក	។	ដោយ	រាន	

ជំនរួយ	ពរី	អិមរា៉ា	ដោក	បាន	ចមលង	តរួ	អក្សរ	ចថមលកៗ	ជា	ដពចើន	ដចញ	ពរី	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	ោក់	ដលើ	

ពកោស	។	 10	ជា	ដពចើន	សបាតា្គ៍	បនាទាប់	មក	ដោក	បាន	ពយាយម	បកថពប	វា	ដោយ	ដពបើត្ធូង	

យូរីម	និង្ូមរីម	។	េំដណើរ	ការ	បក	ថពប	ដនះ	តពមូវ	ឲ្យដោក	ដ្វើ	ដពចើន	ជាង	ការ	ពគ្ន់	ថត	ដមើល	

តាម	ពបោប់	បក	ថពប	ដនាះ	។	ដោក	ពតូវ	ថត	រាន	ចិត្	រាបសា	ដ្គើយ	អនុវត្	ដសចក្រី	ជំដនឿ	ដៅ	

ដពល	ដោក	សិកសា	តរួ	អក្សរ	ដនាះ	។ 11

ពរីរ	បរី	ថខ	ដពកាយ	មក	រា៉ាទិន	បាន	មក	េល់		ភូមិគ្ម៉ូនរី	។	គ្ត់	បាន	និយយ	ថ្	គ្ត់	

រាន	អារម្មណ៍	ថ្	ពពះ	អរាចាស់	បាន	ដៅ	គ្ត់	ឲ្យ	ដ្វើ	េំដណើរ	ដៅ	េល់	ទរីពកុង	ញធូវយ៉ក	ដេើម្រី	

ពបឹកសា	នឹង	អ្ក	ជំនាញ	អំពរី	ភាសា	បុរាណ	។	គ្ត់	បាន	សង្ឹម	ថ្	ពរួក	ដគ	អាច	បក	ថពប	តរួ	

អក្សរ	ដនាះ	។ 12

យ៉ូថសប	បាន	ចមលង	តរួ	អក្សរ	ជា	ដពចើន	ពរី	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	បាន	សរដសរ	ការ	បកថពប	របស់	

ដោក	ដ្គើយ	បាន	ពបគល់	ពកោស	ដនាះ	ឲ្យ	ដៅ	រា៉ាទិន	។	បនាទាប់	មកដោក		និង	អិមរា៉ា		

បាន	ដមើល	មិត្			របស់	ពរួក	គ្ត់	ដ្វើ	េំដណើរ	ដ្ពះ	ដៅ	កាន់	ទិស	ខាង	ដកើត	ដេើម្រី			ពបឹកសា	ជា	មរួយ	

អ្កពបាជ្	ល្រីៗ	។	 13

ដៅ	ដពល	រា៉ាទិន	បាន	មក	េល់	ទរីពកុងញធូវយ៉ក	គ្ត់	បាន	ដៅ	ជរួប	នឹង	ដោក	្លស៍	

អាន់	តុន	ជា	សាពសាតាចារ្យ	ថផ្ក	ភាសា	ឡាតាំង	និង	ភាសា	ពកិក	ដៅ	ឯ	មគ្វិទយាល័យ	

កូ�ទុំដបៀ	។	សាពសាតាចារ្យ	អាន់	តុន			រាន	វ័យ	ដក្មង	—	ថេល	រាន	អាយុ	ដក្មង	ជាង	

រា៉ាទិន	ពបថ្គល	ជាេប់	ពបាំ	្ នាំ		—		ដ្គើយ	ដោក	រាន	ដករ្តិ៍	ដោមះល្រី	ថផ្ក	ដបាះពុម្ផសាយ	

សពវវចនា្ិបបាយ	េ៏	រាន	ពបជាពបិយភាព	មរួយ	ស្រី	ពរី	វប្្ម៌ពកិក	និងរ៉ូម	។	ដោក	ក៏	បាន	

ចាប់	ដផ្ើម	ពបមូល	សាច់	ដរឿង	អំពរី	ជនជាតិ		អាដមរិកាំង	ឥណ្ឌា	ដេើម	ផងថេរ	។ 14

ដោក	អាន់	តុន	គឺ	ជា	អ្ក	ពបាជ្ថេល	តឹងថតង	មរួយ	រូប	មិន	ចូលចិត្	ការ	រំខាន	ដ�ើយ	

ប៉ុថន្	ដោកបាន	សាវាគមន៍	រា៉ាទិន	ដ្គើយ	បាន	សិកសា	អក្សរ	ថេល	យ៉ូថសប	បាន	បក	ថពប	។ 15	

ដទាះ	ជា	សាពសាតាចារ្យ	រូប	ដនះ	មិន	ដចះ	អក្សរ	ដអស៊ីព្	ក្រី	ក៏	គ្ត់	បាន	អាន	ការ	ពសាវ	ពជាវ	មរួយ	

ចំនរួន	អំពរី	ភាសា	ដនះ	ដ្គើយ	បាន	េឹង	ថ្	វា	រាន	លក្ខណៈ	យ៉ាង	

ណ្	។	កាល	កំពុងដមើល	អត្ថបទ	ដនះ	ដោកបាន	ដ�ើញ	ភាព	

ពសដេៀង	គ្នា	មរួយ	ចំនរួន	នឹង	អត្ថន័យ	ជា	ភាសា	ដអស៊ីព្		

ដ្គើយ	បាន	ពបាប់	រា៉ាទិន	ថ្	ការ	បកថពប	ដនះ	គឺ	ពតឹម	ពតូវ	។

រា៉ាទិន	បាន	បគ្ហាញ	ដោក	នូវ	ការ	បកថពប	ជា	ដពចើន	ដទៀត	

ដ្គើយ	ដោក	អាន់	តុន	បាន	ពិនិត្យ	ដមើល	វា	។	ដោក	បាន	រាន	

ពបសាសន៍	ថ្	តរួ	អក្សរ	ដនះ			រាន	ប្្ចធូល	គ្នា	នូវ	ភាសា	ពរី	បុរាណ	

ជា	ដពចើន	ដ្គើយ	ក៏	បាន	ផ្ល់	វិញ្ញាបនបពត	េល់	រា៉ាទិន	បញ្ជាក់	ថ្	

ការ	បក	ថពប	គឺ	ពតឹម	ពតូវ	។	ដោក	ក៏	បាន	ផ្តាំ	ឲ្យ	រា៉ាទិន	បគ្ហាញ	ការ	

បក	ថពប	ដនះ	ដៅ	កាន់	អ្ក	ពបាជ្	មរួយ	រូប	ដទៀត	ថេល	រាន	ដោមះ	ថ្	

សាំយូថអល	មិចថ្ល	ថេល	ធាលាប់	បដពងៀន	ដៅ	កូ�ទុំដបៀ	ថេរ	។	 16

ដោក	អាន់	តុន	បាន	រាន	ពបសាសន៍	ថ្	«	គ្ត់	ដចះ	េឹង	ដពចើន	ណ្ស់	ពរី	ភាសា	

បុរាណ	ទាំង	ដនះ	ដ្គើយ		ខ្ទុំ	ដជឿ	ថ្	គ្ត់	នឹង	ជរួយ	ដោក	បាន	ដពចើន	»	។ 17

រា៉ាទិន		បាន	ោក់	វិញ្ញាបនបពត	ចូល	ក្ទុង	ដគ្ដ៉៉ា	របស់	គ្ត់	ប៉ុថន្	ដៅ	ដពល	គ្ត់	

ដ្គៀបនឹង				ចាក	ដចញ	ដៅ		ដនាះ	ដោក	អាន់	តុន	បាន	ថពសក	ដៅ	គ្ត់	ឲ្យ	ពត�ប់	មក	វិញ	។	

ដោក	ចង់េឹង	អំពរី	រដបៀប	ថេល	យ៉ូថសប	ទទរួល	បាន	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	ដនះ	។

រា៉ា	ទិន	បាន	រាន	ពបសាសន៍ថ្	«	ដទវតា	របស់	ពពះ	បាន	ដបើក	សថម្ង	េល់	

យ៉ូថសប	»	។	គ្ត់	បាន	ថែលង	ទរីបនាទាល់	ថ្	ការ	បកថពប	ពរី	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	ដនះ	នឹង	ផ្លាស់	ប្ធូរ	

ពិភព	ដោក	ដ្គើយ	សដហគ្រាះ	ពិភព	ដោក		ដនះ	ពរី	ការ	វិនាស	បង់	។	ដ្គើយ			ឥ�ធូវ	ដនះ		កាល	

ថេល	គ្ត់	រាន	ការ	បញ្ជាក់	ពរី	ភាព	ពតឹម	ពតូវ	ររួច	ដ្គើយ	គ្ត់	រាន	បំណង	ចង់	លក់	កសិោឋាន	

របស់	គ្ត់	ដេើម្រី	ជរួយ	ឧបត្ថម្ភជា	លុយ	ដេើម្រី	ឲ្យ	ការ	បក	ថពប	ដនះ	អាច	ដបាះ	ពុម្	បាន	។

ដោក	អាន់	តុន	បាន	រាន	ពបសាសន៍	ថ្	«	ខ្ទុំ	សូម	ដមើល	វិញ្ញាបនបពត	បន្ិច	មក	»	។

រា៉ាទិន	បាន	លូក	យក	វា	ដចញ	ពរី	ដគ្ដ៉៉ា	ររួច	ក៏	ពបគល់	ជូន	ដោក	។	ដោក	អាន់	តុន	

បាន	ថ្គក	វា	ជា		ចំថណកៗ	ដ្គើយ	និយយ	ថ្	វា	គ្មន	ដទវតា	ឯ	ណ្	ដទ	។	ដបើ	យ៉ូថសប	ចង់	

បក	ថពប	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	ដោក	គរួរ	ថត	យក	វា	មក	កូ�ទុំដបៀ	ដ្គើយ	ទុក	ឲ្យ	ពរួក	អ្ក	ពបាជ្	ជា	អ្ក	

បក	ថពប	វា	។

ជដាយជមើលជៅកាន់តួអក្សរ

្្្តាចារ្យបអន្ុនបាន

ជឃើញអក្សរមួយចំនួនបែល

្សជែៀងអក្សរ្ ួកជអស៊ី្្ទជេើយ

បាន្បារែ់ម៉ាទិនហារីសថា

ការរែកប្រែជន្រះគឺ្តឹម្តូវ។
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រា៉ាទិន	បាន	ពន្យល់	ថ្	ថផ្ក	ទន	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	ទាំង	ដនាះ	ពតូវ	បាន	ផសារភាជាប់	ដ្គើយ	ថ្	

យ៉ូថសប	ពុំ	ពតូវបាន	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	បគ្ហាញ	វា	េល់	នរណ្	រានាក់	ដ�ើយ	។

អាន់តុន	បាន	និយយ	ថ្	«	ខ្ទុំ	ពុំ	អាច	អាន	ដសៀវដៅ	មរួយ	ថេល	បាន	ផសារភាជាប់	

ដ�ើយ	»	។	ដោកបាន		ពពរាន	រា៉ាទិន	ថ្	យ៉ូថសប	ពបថ្គល	ជា	កំពុង	កុ្គក	

គ្ត់	ដ្គើយ	។	ដោកបាន	និយយ	ថ្	«	ចូរ	ពបុង	ពបយ័ត្	ចំដោះ	ពរួក	មនុស្ស	ដបាក	

ពបាស់	»	។ 18

រា៉ាទិន	បាន	ដចញ	ពរី	សាពសាតាចារ្យ	អាន់តុន	ដ្គើយ	បាន	ដៅ	ជរួប	នឹង	ដោក	

សាំយូថអល	មិចថ្ល	។	សាំយូថអល	បាន	ទទរួល	រា៉ាទិន	យ៉ាង	រាក់	ទាក់	បាន	សាដាប់	

អំពរីេំដណើរ	ដរឿង	របស់	គ្ត់	ដ្គើយ	បាន	ដមើល	តរួអក្សរ	ទាំងឡាយ		និង	ការ	បកថពប	។	

ដោក	ពុំ	យល់	អំពរី	វា	ដទ	ប៉ុថន្	ដោកបាន	និយយ	ថ្	វា	បាន	រំឭក	ដោក	អំពរី	តរួអក្សរ	របស់	

ដអស៊ីព្	ពរី	បុរាណ	ដ្គើយ	គឺជា	ការ	សរដសរ	ទន	ជាតិ	សាសន៍	មរួយ	ថេល	បាន	សាបសូន្យ	ដៅ	

ដ្គើយ	។ 19

មិន	យូរ	ប៉ុនាមន	ដពកាយ	មក	រា៉ាទិន		បាន	ចាក	ដចញ	ពរី	ទរីពកុង	ដនាះ	ដ្គើយ	ពត�ប់	ដៅ	

ភូមិ	គ្ម៉ូនរី	វិញ	ដោយ	ដជឿ	ជាក់	យ៉ាង	ខាលាំង	ថ្	យ៉ូថសប	រាន	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	ពរី	បុរាណ	និង	

រាន	អំណ្ច	ដេើម្រី	បកថពប	វា	។	គ្ត់	បាន	ពបាប់	យ៉ូថសប	អំពរី	ការ	សរាភាស	របស់គ្ត់	

ជាមរួយ	នឹង	ពរួក	សាពសាតាចារ្យ	ដ្គើយ	បាន	ផ្ល់	ដ្គតុផល	ថ្	

ពបសិន	ដបើ	មនុស្ស	ថេល	រាន	អប់រំ	ខ្ស់	មរួយ	ចំនរួន	ដៅ	ពបដទស	

អាដមរិក	ពុំ	អាច	បកថពប	ដសៀវដៅ	ដនះ	បាន	ដទ	ដនាះ	យ៉ូថសប	ពតូវ	

ដ្វើ	កិច្ចការ	ដនះ	។

យ៉ូថសប	បាន	និយយ	ដោយ	ការ	រំជរួល	ចិត្	យ៉ាង	ខាលាំង	

ចំដោះ	កិច្ចការ	ដនះ	ថ្	«	ខ្ទុំ	ពុំ	អាច	ដ្វើ	កិច្ចការ	ដនះ	បាន	ដទ	

ដោយសារ	ខ្ទុំ	ដរៀន	ពុំ	បាន	ដពរៅ	ពជះ	ដ�ើយ	»	។	ប៉ុថន្	ដោក	បាន	

េឹង	ថ្	ពពះអរាចាស់	បាន	ដរៀបចំ	ពបោប់		បកថពប	ដេើម្រី	ដោក	

អាច	បកថពប	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	ដនះ	បាន	។ 20	

រា៉ាទិន	យល់	ពសប	។	គ្ត់	បាន	ដរៀបថផនការ	ពត�ប់	ដៅ	

ភូមិ	បាល់ទម៉រា	ដេើម្រី	ដរៀបចំ	ជំនរួញ	របស់	គ្ត់	ឲ្យ	ដរៀបរយ	ដ្គើយ	

ពត�ប់	មក	វិញ	ភាលាម	តាម	ថេល	អាច	ដ្វើបាន	ដេើម្រី	ដ្វើ	ជា	អ្ក	

សរដសរ	ឲ្យ	យ៉ូថសប	។ 21

ដៅ	ថខ	ដមសា	្នាំ		1828	អិមរា៉ា	និង	យ៉ូថសប	កំពុង	រស់	ដៅ	ក្ទុង	ផ្ះ	មរួយ	ដៅ	តាម	

បដណ្តាយ	ទដនល	សុសគវរីគ្ណ្	ថក្រ	នឹង	ផ្ះ	របស់	ឪពុក	រាដាយ	នាង	។ 22	ឥ�ធូវ	ដនះ		

កាល	កូន	ក្ទុង	ទផ្	អិមរា៉ា	ជិត	ពគប់	ថខ	ជាដរឿយៗ	នាង	បាន	ដ្វើ	ជា	អ្ក	សរដសរឲ្យ		យ៉ូថសប	

បនាទាប់	ពរី	ដោក	ចាប់ដផ្ើម	បកថពប	កំណត់	ពតា	ដនាះ	។	ទែងៃ	មរួយ	កាល	ដោក	បាន	បកថពប	

រំដពច	ដនាះយ៉ូថសប	បាន	រាន	ទឹក	មុខ	ដសលក	សាលាំង	។	ដោក	បាន	សរួរ	ថ្	«	អិមរា៉ា	ដតើ	

ទរីពកុង	ដយរូសា�ិម	រាន	របង	ព័ទ្	ជុំ	វិញ	ថេរ	ឬ	ដទ	អូន	?	»	

នាងបាន	ដ្លើយដោយ	នឹក	គិត		អំពរី	ពពះ	គម្រីរ	ប៊ីប	ថ្	«	ចា៎ាស	រាន	»	។

យ៉ូថសប	បាន	និយយ	ដោយ	រាន	អារម្មណ៍	្ ូរ	ពសាល	ថ្	«	ឱ!	បង	ខំ	ថត	បារម្ភ	ថ្	

ថពកង	បង	ពច�ំ	»	។ 23

អិមរា៉ា		រាន	ការ	សងៃប់	ថសងៃង		ថ្		ដទាះ		សាវាមរី	ខលទួន	មិន	សូវ	ដចះ	េឹងអំពរី	ពបវត្ិ	សាពស្	

និង	ពពះ	គម្រីរ	ក្រី		ក៏		វាមិន	អាច		រារាំង	ការ	បក	ថពប	ដនះ	បាន	ដ�ើយ	។	យ៉ូថសប	ស៊្មី្	ដស្ើរ	ថត	

មិន	អាច	សរដសរ	អក្សរឲ្យ	បាន	ពតឹមពតូវ	ផង	។	ប៉ុថន្	នាង		អង្ទុយ	សរដសរ	ថក្រ	យ៉ូថសប		

អស់	រាប់	ដរា៉ាង	កាល			ដោក	បាន	អាន	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	ដោយ		គ្មន	ជំនរួយ	ពរី	ដសៀវដៅ	ណ្	

ឬ	សំដៅ	ឯកសារ	ដេើម		ណ្	ដនាះ	។	នាង	េឹង	យ៉ាង	ចបាស់	ថ្		រាន	ថត	ពពះ	ដទ	ថេល	

បំផុស	ដោក	ឲ្យ	បកថពប	េូច	ថេល	ដោក	បាន	ដ្វើ	ដនះ	។ 24

រា៉ាទិន	បាន	ពត�ប់	មកពរី	ភូមិ	បាល់ទម៉រា	វិញ	ទាន់ដពល	ដ្គើយ	ដ្វើ	ជា	អ្ក	សរដសរ	

ដេើម្រី	ឲ្យ	អិមរា៉ា	បាន	សពរាក	ពរីមុនសពរាល	កូន	។ 25	ប៉ុថន្វា	មិន	បាន		ដកើត	ដ�ើង	ដោយ	

គ្យ	ពសរួល	ដទ	។	ដោក	ពសរីលូស៊ី	ជា	ភរិយ	របស់	ដោក	រា៉ាទិន	បាន	សុំ	គ្ត់	មក	

ភូមិគ្ម៉ូនរី	ជា	មរួយ	ថេរ	ដ្គើយ	ពរួកគ្ត់ទាំង	ពរីរ	នាក់	រាន	បុគ្លិក	លក្ខណៈ	ចដចះ		។ 26	

ដោក	ពសរីលូស៊ី	រាន	ការ	សង្ស័យ	អំពរី	បំណង	ពបាថ្នា	របស់	រា៉ាទិន	ក្ទុង	ការ	ជរួយថផ្ក	

្គិរ្្ញវត្ថទុ	េល់	យ៉ូថសប	ដ្គើយ	រាន	ការ	ខឹង	សមបារ	ថេល	គ្ត់	ដចញ	ដៅ	ពកុង	ញធូវយ៉ក	

ដោយ	មិន	ឲ្យនាង	ដៅ	ជា	មរួយ	។	ដៅ	ដពល	គ្ត់	ពបាប់	េល់នាង	ថ្	គ្ត់	ពតូវ	ដៅ	ភូមិ	

គ្ម៉ូនរី	ដេើម្រី	ជរួយ		េល់	ការ		បក	ថពប	ដនាះ	នាង	បាន	ដរៀប	ចំ	ខលទួន	ដៅថេរ	ដោយ	បាន	តាំង	ចិត្	

ថ្	ដៅ		ដមើល	ផ្ទាំង	ចំណ្រ	។

ពតដចៀក	រប	ស់	ដោក	ពសរី	លូស៊ី	សាតាប់មិន	សូវ	ឮ	ដទ	ដ្គើយដៅ	ដពល	នាង	សាដាប់	ដគ	

និយយ	គ្នា	មិន	បាន	ដពល	ខលះ	នាង	គិត	ថ្	ដគ	កំពុង	រិះគន់	ពរីនាង	។	នាង	ក៏	មិន	សូវ	យល់	

ពរី	ឯកជន	ភាព	ផងថេរ	។	បនាទាប់	ពរី	យ៉ូថសប	បាន	បេិដស្		

មិន	បគ្ហាញ	ផ្ទាំង	ចំណ្រ		ដនាះ	នាងចាប់	ដផ្ើម	រុករក		ដៅ	ក្ទុង	

ផ្ះ	ដោយ	រូស	កាតារ	ដលងអុក	ទូ	ចាន	និង្គិប	្ ំ	មរួយ	របស់	

ពគរួសារ	យ៉ូថសប	។	យ៉ូថសប	គ្មន	ជដពមើស	ក៏	ោក់	ផ្ទាំង	

ចំណ្រ	ដៅ	ក្ទុង	ទពព	។ 27

មិន	យូរ	ប៉ុនាមន	លូស៊ី	ក៏	ដចញ	ពរី	ផ្ះ	ដៅ	សានាក់	ដៅជាមរួយ	

អ្ក	ជិត	ខាង	។	អិមរា៉ា	បាន	ដរៀប	ចំ	កាដារ	អុក	និង	ទូ	ចាន	

ដ�ើង	វិញ	ប៉ុថន្	ឥ�ធូវ	ដនះ	លូស៊ី	បាន	ពបាប់	អ្ក	ជិត	ខាង	ថ្	

យ៉ូថសប	រាន	បំណង	ចង់	បាន	លុយ	របស់	រា៉ាទិន	។	បនាទាប់	

ពរី	បងក	បញ្ហា	អស់	ជា	ដពចើន	សបាតា្គ៍	មក	លូស៊ី	បាន	ពត�ប់	

ដៅ	ផ្ះ	ដៅភូមិ	បាល់ទម៉រា	វិញ	។	

ដោយ	រាន	ភាព	សងៃប់	សាងាត់	វិញ	យ៉ូថសប	និងរា៉ាទិន	

បាន	បកថពប	បាន	ដលឿន	។	យ៉ូថសប	បាន	រីកចដពមើន	ក្ទុង	តរួនាទរី	ថេល	ពពះ	បាន	ពបទាន	

ឲ្យ	ក្ទុង	នាម	ជា	អ្ក	ដមើល	្ ុត	និង	អ្ក	ទទរួល	វិវរណៈ	រានាក់	។	តាម	រយៈ	ការ	ដមើល	ពបោប់	

បកថពប	ឬ	ត្ធូង	ដមើល	្ ុត	ដោក	អាច	បកថពប	បាន	ដទាះ	បរី	ជា	ផ្ទាំងចំណ្រ	ដៅ	ពរីមុខ	ដោក	

ឬ	រុំ	ដៅ	ក្ទុងពកណ្ត់	នរី�ទុង	របស់	អិមរា៉ា	ោក់	ដៅ	ដលើ	តុ	ក្រី	។	 28

ដៅដពញ	ថខ	ដមសា	ថខ			ឧសភា	និង	ដេើម	ថខ		មិែុនា	អិមរា៉ា	បាន	សាតាប់	សំដ�ង	

ទន	ការ	ដៅឲ្យ	សរដសរ	ការ	បកថពប	មកពរី	កំណត់	ពតា	របស់	យ៉ូថសប	។ 29	ដោកបាន	

រាន	ពបសាសន៍	មរួយៗ	ថត	ចបាស់		ដោយ	ផ្អាក		ម្ងរាកាល	ដេើម្រី	រង់ចាំ	រា៉ាទិន	និយយថ្	

«	សរដសរ	ររួចដ្គើយ	»	បនាទាប់	ពរី	យ៉ូថសប	បាន	ដៅ	ឲ្យ	សរដសរ	។ 30		អិមរា៉ា	ក៏	បាន	

ផ្លាស់	ដវន	ដ្វើ	ជា	អ្ក	សរដសរ	ដ្គើយ	បាន	ដសងៃើច	សរដសើរ	យ៉ាង	ខាលាំង	ថ្		រាល់	ដពល	ដពកាយ	

ការរំខាន	និងការ		សពរាក	យ៉ូថសប	ថតងថត	េឹង	ថ្	ពតូវ	ចាប់	ដផ្ើម	ពតង់	ណ្	ដោយ	ពុំ	ចាំ	

បាច់	រាន	ការ	ពបាប់	ដ�ើយ	។ 31

មិន	យូរ	ប៉ុនាមន	ដពលដវោ	ថេល	អិមរា៉ា	ពតូវ	សពរាល	កូន	ក៏	មក	េល់	។	

អត្ថបទបកថពប	សំដៅដេើម	បាន	ដកើន	ដ�ើង	ពកាស់	ដ្គើយ	រា៉ាទិន	បាន	លង់	ដជឿ	ថ្	

សំធៅតួអក្សររកពពីផ្ទាំង្ពរះគរ្ពីររររន។



១6 លបីអាហូណា

ពបសិន	ដបើ	គ្ត់	អាច	ឲ្យ	ភរិយ	គ្ត់	អាន	ការ	បកថពប	ដនះ	ដនាះ	នាង	នឹង	បាន	ដ�ើញ			ពរី	តទមល	

ទន	ការ	បកថពប	ដនះ	និង	ឈប់	បគ្អាក់	ការគ្រ	របស់	ពរួក	គ្ត់	ដទៀត	។	 32	គ្ត់ក៏	សង្ឹម	ថេរ	

ថ្	លូស៊ី	នឹង	រីករាយ		កាល	ថេល	គ្ត់	បាន	ចំណ្យ	ដពលដវោ	និង	លុយ	ដេើម្រី	ជរួយ	នាំ	

នូវ	ពពះ	បន្ធូល	របស់	ពពះ	ដចញ	មក	ដនាះ	។

ដៅ	ទែងៃមរួយ	រា៉ាទិន	បាន	សុំ	ការ	អនុញ្ញាត	ពរីយ៉ូថសប		ដេើម្រី	យក	សំដៅដេើម	ដនះ	

ដៅ	កាន់	ភូមិបាល់ទម៉រា		ពរីរបរី	សបាតា្គ៍	។ 33	ដោយ	ដៅចាំ	ពរី	ឥរិយបែ	ថេល	លូស៊ី	

គ្រិស	បាន	ដ្វើ	ដពល	ថេល	នាង	បាន	មក	ដលង	ផ្ះ	ដោក	ដនាះ	យ៉ូថសប	ពបយ័ត្	នឹង	

ការសុំ	ដនះ	។	ប៉ុថន្	ដោក	ចង់	ឲ្យ	រា៉ាទិន	សបបាយ	ចិត្	ដពោះ	រា៉ាទិន		ជា	អ្ក	ថេល	បាន	

ដជឿ	េល់	ដោក	ខណៈ	ដពល	ថេល	រាន	មនុស្ស	ជា	ដពចើន	រាន	ការ	សង្ស័យដលើ	ោក្យ	សម្រី	

របស់ដោកដនាះ	។ 34

ដោយ	មិន	ពបាកេ	ថ្	ពតូវ	ដ្វើ	េូចដម្ច	ដនាះ	យ៉ូថសប	បាន	អ្ិសាឋាន	សូម	ការ	ថណនាំ	

ដ្គើយ	ពពះ	អរាចាស់	បានរាន	បន្ធូល		ពបាប់	ដោក	ថ្	កុំ	ឲ្យ	រា៉ាទិន	យក	ឯកសារ	ដនះ	ដៅ	

ដនាះ	ដ�ើយ	។ 35	ប៉ុថន្	រា៉ាទិន	រាន	ទំនុក	ចិត្	យ៉ាង	ខាលាំង	ថ្	ដបើ	បាន	បគ្ហាញ	េល់	ភរិយ	

របស់	គ្ត់		ដនាះ	ដរឿង	អវរីៗ	ទាំង	អស់	នឹង	ផ្លាស់	ប្ធូរ	ដ្គើយ	គ្ត់	បាន	សុំ	អងវរ	េល់	យ៉ូថសប	

ឲ្យ	ទូលសរួរ	ពពះ	ម្ង	ដទៀត	។	យ៉ូថសប	ក៏	បាន	ទូល	សរួរ	េល់	ពពះ	ប៉ុថន្	ចដមលើយ	ដៅ	ថត	

េថេល	។	ប៉ុថន្	រា៉ាទិន	បាន	ទទូច	សុំ	ឲ្យ	គ្ត់	ដៅ	ទូល	សរួរ	

ពពះជា	ដលើក	ទរីបរី	ដ្គើយ		ដលើក	ដនះ	ពពះ	បាន	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ពរួក	

គ្ត់	ដ្វើ	តាម	ោក្យ	អងវរ	។

យ៉ូថសប	បាន	ពបាប់	រា៉ាទិន		ថ្	គ្ត់	អាច	យក	ឯកសារ	

ថេល	បាន	បក	ថពប	ររួច	ដនះ	ដៅ	ថត	ក្ទុង	រយៈ	ដពល	ពរីរ	សបាតា្គ៍	

ដទ	ពបសិន	ដបើ	គ្ត់	សនយា	ថ្	នឹង	រកសា	វា	ដ្គើយ	ចាក់	

ដសាទុក	ដ្គើយ	បគ្ហាញ	វា	ថត	ដៅ	សរាជិក	ពគរួសារ	មរួយចំនរួន	

ប៉ុដណ្ណះ	។	រា៉ាទិន	បាន	សនយា	ដ្គើយ	ក៏	បាន	ពត�ប់	ដៅ	ភូមិ	

បាល់ទម៉រា	វិញ		ដោយ	រាន	ឯក	សារ	បកថពប	ដៅ	ក្ទុង	ទេ	។ 36

បនាទាប់	ពរីរា៉ាទិន	បាន	ចាក	ដចញ	ដៅ	ដនាះ	មរ៉ូទណ	បាន	

បគ្ហាញ	ពពះ	កាយ	េល់	យ៉ូថសប	ដ្គើយ	បាន	យក	ពបោប់	

បកថពប	ពរី	ដោក	។ 37

ដពកាយ	រា៉ាទិន		ចាកដចញ	ដៅ	បាន		មរួយ	ទែងៃ		អិមរា៉ាឈឺ	ដោះ		សពរាល	កូន	ដ្គើយ	ដកើត	

បាន	កូន		ពបុស	។	ទារក	ដនាះ	រាន	សភាពឈឺ	ទន់ដខសាយ	ដ្គើយ		ក៏	មិន	រាន	ជរីវិត	បាន	

យូរ	ដ�ើយ	។	បទពិដសា្ន៍	េ៏	អាពកក់	ដនះ	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	អិមរា៉ា		ចុះ	ទន់	ដខសាយ	ខាង	រូបកាយ	

ដ្គើយខូច	សតិ	អារម្មណ៍		ដ្គើយ	ដៅ	ដពល	មរួយ	ដនាះ	នាង	ដស្ើរ	នឹង	សាលាប់	ថេរ	។	យ៉ូថសប	

ដមើល	ថែ	នាង	យ៉ាង	ខាជាប់	ខជទួន	មិន	ថេល	ទុក	ឲ្យ	នាង	ដៅ	ថត	រានាក់	ឯង	យូរ	ដ�ើយ	។ 38

ពរីរ	សបាតា្គ៍	ដពកាយ	មក	សុខភាព	របស់	អិមរា៉ា	បាន	្ ូរ	ពសា	ល	ដ្គើយនាង	បាន	

គិត	អំពរី	រា៉ាទិន	និង	អត្ថបទ	បក	ថពប	ដនាះ	។	នាង	បាន	ពបាប់	យ៉ូថសប	ថ្	«	អូន	មិន		

ពសណុកក្ទុង		ចិត្	ដសាះ	វា	ដ្វើ	ឲ្យ	អូន	មិន	អាច	សពរាក	បាន	ដ�ើយ	ដបើ	មិន	បាន	េឹងថ្	

ដោកគ្រិស	កំពុង	ដ្វើ	អវរី	ជា	មរួយ	នឹង	អត្ថបទ	ថេល	បាន	បកថពប	ដនាះ	»	។	

នាង	បាន	ជពមុញ	យ៉ូថសប	ឲ្យ	ដៅ	រក	រា៉ាទិន	ប៉ុថន្	យ៉ូថសប	មិន	ចង់	ដៅ	ដចាល	នាង	

ដ�ើយ	។	នាង	បាន	និយយ	ថ្	«	សូម	ពបាប់	រាតាយ	អូនឲ្យ	មក	ដៅ	ជា	មរួយ	អូន	មក	ដពល	

ថេល	បង	មិន	ដៅ	»	។ 39

យ៉ូថសប	បាន	ជិះ	រដទះ	ដៅ	ទិស	ខាង	ដជើង	។	កាល	កំពុង	ដ្វើ	េំដណើរ	ដនាះ		ដោក	

ទទរួល	អាគ្រ	និង	សពរាក	បាន	តិច	តរួច	ណ្ស់	ដោយ	ពពរួយ	បារម្ភ	ថ្	នឹង	ដ្វើ	ឲ្យពពះ	

អរាចាស់	ខក	ពពះ	ទ័យ		ដោយ	ការ	មិន	សាតាប់	តាម	ដៅ	ដពល	ពទង់	រាន	បន្ធូល	ពបាប់	ថ្		

កុំ	ឲ្យរា៉ាទិន	យក	អត្ថបទ	ថេល	បាន	បកថពប	ដនាះ	ដៅ	។ 40

គ្ត់	មក	េល់	ផ្ះ	ឪពុក	រាតាយ	ដៅ	ដមន	ថ្សដស្ើរ	ដៅ	ដពល	ពពះ	អាទិត្យ	រះ	។	

ពគរួសារ	ស្ម៊ី្	កំពុង	ដរៀប	ចំ	អាគ្រ	ដពល	ពពឹក	ដ្គើយ	បាន	អដ្ជើញ	រា៉ាទិន	ឲ្យ	ចូលររួម	

ជាមរួយ	។	ដៅ	ដរា៉ាង	ពបាំបរី	ពពឹក	អាគ្រ	ក៏	ររួចរាល់	ោក់	ដៅ	ដលើ	តុ	ប៉ុថន្		មិន	ដ�ើញ	

រា៉ាទិន	មក	ដនាះ	ដទ	។	យ៉ូថសប	និង	ពកុម	ពគរួសារ		បាន	ចាប់	ដផ្ើម		ពពរួយ	បារម្ភ	កាល	ពរួក	

គ្ត់	រង់	ចាំ	រា៉ាទិន	ដនាះ	។

ដៅ	ទរីបំផុត	ដពកាយពរី	ចាំ	អស់	រយៈ	ដពល	បរួន	ដរា៉ាង	មក		រា៉ាទិន	បាន	បគ្ហាញ	

ខលទួន	ពរី	ចរាងាយ		ដោយ	ដេើរ		យឺតៗ	សំដៅ	ចូល	មក	ក្ទុង	ផ្ះ	ទាំង	ដោងាក	មុខ	

ចុះ	។	 41		ដៅដពល	មក	េល់	ពចកទាវារ	គ្ត់	បាន	ឈប់	អង្ទុយ	ដលើ	របង	ដ្គើយ	

ទាញ	មរួក	មក	បាំង	មុខ	។	បនាទាប់	មក		គ្ត់	ក៏	ដេើរ	ចូល	ក្ទុង	ផ្ះ	អង្ទុយ	ចុះ	បរិដភាគ	

ដោយ	សងៃប់	សាងាត់	។	

ពកុម	ពគរួសារ	ទាំង	មូល	ដមើល	ដៅ	រា៉ាទិន	កាល	គ្ត់	ដលើក	សាលាបពោ	បពមុង	នឹង	

បរិដភាគ	ររួច	ក៏	ឈប់	វិញ	។	គ្ត់	បាន	ថពសក	យំ	យក	ទេ	

ផ្ប់	កបាល	ររួច	និយយ	ថ្	«	ខ្ទុំ	បាន	បាត់	ពពលឹង	អស់	

ដ្គើយ	!	»	។	«	ខ្ទុំ	បាន	បាត់	ពពលឹង	អស់	ដ្គើយ	!	»

យ៉ូថសប	ក៏	ដពកាក	ដ�ើង	។	«	រា៉ាទរីន	ដោក	បាន	ដ្វើ	

ឲ្យ	បាត់	អត្ថបទ	ថេល	បាន	បកថពប	ដនាះ	ឬ	?	»

រា៉ាទិន	បាន	និយយ	ថ្	«	បាទ	»	។	«	វា	បាន	បាត់	

ដ្គើយ	ដ្គើយ	ខ្ទុំ	ពុំ	េឹង	ថ្	វា	ដៅ	ឯ	ណ្	ដទ	»	។

យ៉ូថសប	បាន	ថពសក	យំ	ដោយ	កាតាប់	ទេ	យ៉ាង	

ថណនថ្	«	ឱ	ពពះ	ដអើយ	ពពះ	ដអើយ	»	។	«	បាត់	អស់		

ដ្គើយ	!	»

ដោកក៏	ដេើរ	ចុះ	ដ�ើង	។	ដោក	ពុំ	េឹង	ថ្	ពតូវ	ដ្វើ	យ៉ាង	

ដម៉ច	ដទ	។	ដោកបាន	ពបាប់		រា៉ាទិន	ថ្	«	ពត�ប់	ដៅ	

វិញ	»	។	«	ដៅ	រក	ដមើល	ម្ងដទៀត	»	។

រា៉ាទិន	បាន	យំ	«	វា	គ្មន	ពបដយជន៍	ដទ	។	ខ្ទុំ	បាន	រក	ដមើល	ពគប់	ក	ថនលងក្ទុង	ផ្ះ	ខ្ទុំ	

ដ្គើយ	។	ខ្ទុំ	ថែម	ទាំង	កដម្ច	ថពគ	មរួយ	ដចាល	និង	ដខ្ើយ	អស់	ជា	ដពចើន	ដ្គើយ	ខ្ទុំ	េឹង	ថ្		

វា	មិន	ដៅ	ទរីដនាះ	ដទ	»	។

«	ដតើ	ខ្ទុំ	ពតូវ	ពត�ប់	ដៅ	ជរួប	ភរិយខ្ទុំ	ជាមរួយនឹង	ដរឿង	េូដច្ះ	ឬ	?	»	យ៉ូថសប	

បារម្ភ	ថ្	ដរឿង	ដនះ	នឹង	សរាលាប់	នាង	។	«	ដ្គើយ	ដតើ	ខ្ទុំ	រាន	មុខ	ឯណ្	ដៅជរួប	នឹង	

ពពះអរាចាស់	ដនាះ	?	»

រាតាយ	ដោក	ពយាយម	លរួងដោម	ដោក	។	គ្ត់	បាន	រាន	ពបសាសន៍	ថ្	

ពបថ្គល	ជា	ពពះ	អរាចាស់	នឹង	អភ័យ	ដទាស	ឲ្យ	ដោក		ពបសិន	ដបើ	ដោក	ថពប	ចិត្	ដោយ	

រាបសាដនាះ	។	ប៉ុថន្	យ៉ូថសប	កំពុង		ថពសក	ទរួញ	យំ	យ៉ាង	ខាលាំង	ខឹង	នឹង	ខលទួន	ឯង	ថេល	

មិន	បាន	ដគ្រព	តាម	ពពះ	អរាចាស់	តាំង	ពរី	េំបូង	។	ដពញ	មរួយ	ទែងៃ	ដនាះ		ដោក		មិន	អាច	

បរិដភាគ	អវរី	បាន	ដ�ើយ	។	ដោក	បាន	សានាក់	ដៅ	មរួយ	យប់	លុះ	ពពឹក	ថស្ក	ដ�ើង	ក៏	

ពត�ប់	ដៅ	ភូមិគ្ម៉ូនរី	វិញ	។ 42

ផ្ទរះរបស់យ៉ូចសបនិងអិររា៉ាស្ម៊មី្ធៅក្នបុងទពី្កុងហារ៉ូនពី

រដ្ឋធផនស៊មីធេើរញ៉ា។
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កាល	ថេល	ដោក	ពសរី	លូស៊ីដមើល		ដោកចាក	ដចញ	ដៅ	េរួងចិត្គ្ត់	ដសាក	ដៅ	

យ៉ាង	ខាលាំង	។	វា	គ្ក់	េូច	ជា	អវរីៗ	ថេល	ពគរួសារ	គ្ត់	សង្ឹម	ដនាះ		—	អវរីៗ	ថេល	នាំ	

ដសចក្រី	រីករាយ	េល់	ពរួក	គ្ត់	អស់	ជា	ដពចើន	្ នាំ	មក	ដនះ	—	ពតូវ	បាន	បាត់	បង់	ថត	ក្ទុង	

មរួយ	ពពពិច	ថភ្ក	។ 43	◼
្រញ្បីទាំងបសុងថនយសៀវយៅយនរះមានជាភាសាអង់យគលែសយៅយគហទំព័រsaints .lds .org។
ពាក្យប្រធាន្រទយៅក្នុងកំណ្់ចំណាំ្រង្ហាញពបីព័្៌មាន្រថន្ថមយៅយលើអ៊ិនយធើរថណ្យៅយគហទំព័រ

saints .lds .org។
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មិែុនា	្នាំ	1884	ទំព័រ	396	។

	24.	Joseph Smith III	«	Last Testimony of Sister Emma,” Saints’ Herald	ទែងៃទរី	

1	ថខ		តុោ	្នាំ	1879	ទំព័រ	289–90;	Briggs	«	A Visit to Nauvoo in 1856	»	ទំព័រ	
454	។

	25.	Joseph Smith History	្នាំ	1838–56	ភាគ	A-	1	ទំព័រ	9ដៅ	ក្ទុង	JSP, H1:244	(	ដសចក្រី	

ពោង	2	);	Isaac Hale, Affidavit	ទែងៃទរី	20	ថខ		មរីនា	្នាំ	1843	ដៅ	ក្ទុង	«	Mormonism	»	

Susquehanna Register, and Northern Pennsylvanianដ្ងៃទពី១	ថខ		ឧសភា	្នាំ	

1834	[	ទំព័រ	1	]	។

	26.	Lucy Mack Smith, History	្នាំ	1844–45	ដសៀវដៅ	6	[	ទំព័រ	8	]	។

	27.	Lucy Mack Smith, History	្នាំ	1844–45	ដសៀវដៅ	6	ទំព័រ	[	3	]–[	5]	,	[	8	]–[	9	]	។

	28.	Lucy Mack Smith, History	្នាំ	1844–45	ដសៀវដៅ	6,	ទំព័រ	[	9	]–[	10	]	;	Joseph 
Smith III	«	Last Testimony of Sister Emma	»	Saints’ Herald	ទែងៃទរី	1	ថខ		តុោ		

្នាំ	1879	ទំព័រ	289–90	។

	29.	ដៅ	ក្ទុង	ការ		សំដណះ	សំណ្ល	មរួយ	អិមរា៉ា	ស៊្មី្	បាន	និយយ	ថ្	នាង	បាន	ដ្វើ	ការ	ដៅ	ក្ទុង	បន្ប់	ជា	មរួយ	

គ្នា	នឹង	យ៉ូថសប	និង	អូលរីដវើរ	ដៅដឌើរី	ខណៈ	ពរួកគ្ត់	កំពុង	បំដពញ	ការគ្រ	បក	ថពប	ដៅ	ក្ទុង	្ នាំ	1829	ដ្គើយ	

គ្ត់ក៏	រាន	វត្រាន		េូចគ្នា	ដៅ	ក្ទុង	ការ	បកថពប	របស់			យ៉ូថសប	និង	រា៉ាទិន	ដៅ	ក្ទុង	្ នាំ	1829	ផងថេរ	។	

( Joseph Smith III	« Last Testimony of Sister Emma	»	Saints’ Herald	ទែងៃទរី	
1	ថខ		តុោ	្នាំ	1879	ទំព័រ	290	)	។

	30.	William Pilkington , Affidavit , Cache County , UT ,	ទែងៃទរី	3	ថខ		ដមសា	្នាំ	

1934ដៅ	ក្ទុង	William Pilkington, Autobiography and Statements, Church 
History Library;	« One of the Three Witnesses	»	Deseret News,	ទែងៃទរី	28	ថខ	

្្ធូ	្នាំ	1881	ទំព័រ	10	។

	31.	Briggs	«	A Visit to Nauvoo in 1856	»	456;	Joseph Smith III	«	Last 
Testimony of Sister Emma	»	Saints’ Herald	ទែងៃទរី	1	ថខ		តុោ	្នាំ	1879	ទំព័រ	

289–90	។

	32.	សូម	ដមើល	Lucy Mack Smith, History	្នាំ	1844–45	ដសៀវដៅ	6	[	ទំព័រ	10	];	Joseph 
Smith History	្នាំ	1836–56	ភាគ	A-	1	ទំព័រ	9ដៅ	ក្ទុង	JSP, H1:244;	Joseph 
Smith History,	ពបថ្គល	រេូវ	ដ្ដា	្នាំ	1832	ទំព័រ	5ដៅ	ក្ទុង	JSP, H1:15;	Knight, 
Reminiscences ,	ទំព័រ	5;	and Historical Introduction to Preface to the 
Book of Mormon,	ពបថ្គល	ដៅ	ថខ		សរីគ្	្នាំ	1829ដៅ	ក្ទុង	JSP, D1:92–93	។

	33.	Joseph Smith History	្នាំ	1838–56	ភាគ	A-	1	ទំព័រ	9ដៅ	ក្ទុង	JSP, H1:244		

(	ដសចក្រី	ពោង	2	);	Lucy Mack Smith, History	្នាំ	1844–45		ដសៀវដៅ	6	[ទំព័រ	10]។

	34.	Lucy Mack Smith, History	្នាំ	1844–45	ដសៀវដៅ	6	ទំព័រ	[10	]–[	1	]	;	ដសៀវដៅ	7,		

[	ទំព័រ	1	]	។.

	35.	Joseph Smith History,	ពបថ្គល	ក្ទុង	រេូវ	ដ្ដា	្នាំ	1832	ទំព័រ	5ដៅ	ក្ទុង	JSP, H1:15	។

	36.	Joseph Smith History	្នាំ	1838–56	ភាគ	A-	1	ទំព័រ	9–10ដៅ	ក្ទុង	JSP, H1:244–46	

(	ដសចក្រី	ពោង	2	);	Lucy Mack Smith, History	្នាំ	1844–45	ដសៀវដៅ	7	[	ទំព័រ	1	]	;	

Knight , Reminiscences ,	ទំព័រ	5។
	37.	Joseph Smith History	្នាំ	1838–56	ភាគ	A-	1	ទំព័រ	9–10ដៅ	ក្ទុង	JSP, H1:244–46	

(	ដសចក្រី	ពោង	2	)	។

	38.	Lucy Mack Smith, History	្នាំ	1844–45	ដសៀវដៅ	7	ទំព័រ	[	1	]–[	2	]	។	ប្រធាន្រទ៖

Joseph and Emma Hale Smith Family
	39.	Lucy Mack Smith, History	្នាំ	1844–45	ដសៀវដៅ	7	ទំព័រ	[	1	]–[	2	]	។

	40.	Lucy Mack Smith, History	្នាំ	1844–45	ដសៀវដៅ	7	ទំព័រ	[	2	]–[	4	]	។

	41.	Lucy Mack Smith, History	្នាំ	1844–45	ដសៀវដៅ	7	ទំព័រ	[	5	]	។

	42.	Lucy Mack Smith, History ្នាំ	1844–45	ដសៀវដៅ	7	ទំព័រ	[	5	]–[	7	]	។	ប្រធាន្រទ៖

Lost Manuscript of the Book of Mormon
	43.	Lucy Mack Smith, History	្នាំ	1844–45	ដសៀវដៅ	7	ទំព័រ	[	7	]	។	ប្រធាន្រទ៖	

Lucy Mack Smith.



១៨ លបីអាហូណា

នដាយនណនវើរឈពីែុន�្គតូវ៉ូ

អ្នកប្រឹកសាខាងពងសប្រវ្្តិប្រយទសសសុបីមបាយវ៉

ភរិយ	របស់	ខ្ទុំ	ដអដវើរចយ	ដ្គើយ	និង	ខ្ទុំ	មកពរី	ទរីពកុង	តូច	មរួយទន	ម៉ូថ្រ	ដៅ	

ពពំថេន	ភាគខាង	ដកើត	របស់	ពបដទស	ស្សទុរីមបាដវ៉	។	មិន	យូរ	ប៉ុនាមន	បនាទាប់	

ពរី	ដយើង	បាន	ទទរួល	បុណ្យ	ពជមុជ	ទឹក	និង	ពិ្រី	បញ្ជាក់	ររួច	ដនាះ	ដយើង	រាន	

ចិត្	រំដភើប	ក្ទុងការ	ដ្វើ	កិច្ចការ	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	។	ដយើង	បាន	អាន	ថ្	«	ថពស	ស	

សំពពុះ	ល្មម	ពចូត	ដ្គើយ	»	(	គ.	និង	ស.	33:7	)	

ដ្គើយ	ដទាះបរីជា	ដយើង	ពុំ	េឹង	ដពចើន	អំពរី	រដបៀប	ដ្វើ	ជា	អ្ក	

ផ្សពវផសាយ	សាសនា	ក្រី	ក៏	ដយើង	បាន	សដពមច	ចិត្	ថ្	

ដយើង	ពតូវថត	«	លូក	កដណតាៀវ	[	របស់	ដយើង	]	ដ្គើយ	

ពចូត	ដោយ	អស់	ពរី	ពលំ	អស់	ពរី	គំនិត	និង	អស់	ពរី	ករាលាំង	

[	របស់	ដយើង	]	»	ថេរ	។

ដយើង	គឺ	ជា	សរាជិក	ទន	សាខា	ថេងគ្រាមវ៉រួរា៉	ថេល	

ដទើប	នឹង	បដងកើត	ែ្មរី	រាន	ទរីតាំង	ដៅ	ក្ទុង	ទរីពកុង	មរួយ	ទន	

ម៉ូថ្រ	។	ដៅ	ពគ្	ដនាះ	កាល	្ នាំ	1991	សាខា	រាន	

សរាជិក	25	នាក់	។	មិនយូរ	ប៉ុនាមន	ដពកាយ	មក	ដយើង	

ពតូវបាន	ដៅ	ឲ្យ	ដ្វើជា	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	ពបចាំ	សាខា	។	ដយើង	បាន	ដរៀន	យ៉ាង	

ដពចើន	ពរី	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	សាវាមរី	ភរិយ	ដរៀមច្ង	ថេល	បដពមើ	ដៅក្ទុង	តំបន់	របស់	

ដយើង	។	ដយបល់	មរួយ	ថេល	ពរួកគ្ត់	បាន	ផ្ល់	ឲ្យ	ដនាះ	គឺ	ថ្	ដយើង	ពតូវ	ោក់	ដគ្លដៅ	។

ដយើង	ចង់	ថចកចាយ	េំណឹងល្	ជាមរួយ	មនុស្ស	ពគប់	រូប	េូដច្ះ	ដយើង	បាន	ោក់	

ដគ្លដៅ	ថចកចាយ	វា	ជាមរួយ	នឹង	មនុស្ស	100	នាក់	អំ�ទុង	្ នាំ	េំបូង	ថេល	ដយើង	គឺ	

ជា	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	ក្ទុង	សាខា	ដនាះ	។	ដយើង	ពបថ្គល	ជា	ខវះ	បទពិដសា្ន៍	

ប៉ុថន្	វា	គ្ក់	េូចជា	ពិតពបាកេ	ចំដោះ	ដយើង	។	ដយើង	បាន	ទុកចិត្	ថ្	ពពះអរាចាស់	នឹង	

ជរួយ	ដយើង	។

តាមរយៈ	ការដពចៀង	ទំនុកតដមកើង	ដៅ	ក្ទុង	ការពបជុំ	ដៅ	ពពះវិគ្រ	ដយើង	បាន	ដ�ើញ	

ថ្	ដយើង	រាន	ដទពដកាលស្យ	ថផ្ក	តហន្រី	ថេល	ដយើង	ពុំ	បាន	េឹង	ពរីមុន	មក	។	ដយើង	បាន	

សដពមច	ចិត្	ដពបើពបាស់	ដទពដកាសល្យ	របស់	ដយើង	េូដច្ះ	ដយើង	បាន	ចាប់ដផ្ើម	ដពចៀង	ឲ្យ	

មនុស្ស	សាតាប់	—	និង	ដពចៀង	ជាមរួយ	—	មនុស្ស	ថេល	បាន	បគ្ហាញ	ចំណ្ប់	អារម្មណ៍	

ដៅក្ទុង	េំណឹងល្	ដៅដពល	ដយើង	បាន	ជរួប	បដពងៀន	ពរួកដគ	។	ពពះវិញ្ញាណ	បាន	គង់	

ដៅជាមរួយ	ដយើង	ដពល	ដយើង	ដពចៀង	ចដពមៀង	េ៏	ពិសិេ្ឋ	ដ្គើយ	ពទង់	បាន	រំជរួល	េរួងចិត្	

ទន	អស់	អ្កថេល	ដយើង	កំពុង	បដពងៀន	។	សារលិខិត	

ទនេំណឹងល្	ទនពពះដយស៊ូវពគរីស្	ថេល	បាន	សាដារ	ដ�ើង	

វិញ	ក៏	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ពរួកដគ	រំជរួលចិត្	ផងថេរ	។	ដយើង	បាន	

ដលើកទឹកចិត្	មនុស្ស	ពគប់	គ្នា	ឲ្យ	ចូលររួម	ពកុម	ចដពមៀង	

ទន	សាខា	របស់	ដយើង	ដ្គើយ	មនុស្ស	ជាដពចើន	បាន	

ចូលររួម	ទាំង	ពរួកបរិសុទ្	ទែងៃ	ចុងដពកាយ	ឬ	មិនថមន	ក្រី	។	

ដៅដពល	មនុស្ស	កាន់ថត	ដពចើន	បាន	ដរៀន	អំពរី	េំណឹងល្	

ដនាះ	មនុស្ស	ជាដពចើន	បាន	ចូល	ដៅ	ក្ទុង	ទឹក	ទន	ពិ្រី	បុណ្យ	

ពជមុជ	ទឹក	ផងថេរ	។

ដៅដពល	ដយើង	បន្	កិច្ចខិតខំ	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	

របស់ដយើង	ដនាះ	ដយើង	បាន	បន្	តម	អាគ្រ	និង	អ្ិសាឋាន	សពរាប់	ពកុមពគរួសារ	ថេល	បាន	

ចូល	សាសនាចពក	។	ដយើង	រាន	អារម្មណ៍	ថ្	មនុស្ស	េទទ	ដៅក្ទុង	ស្គគមន៍	កំពុង	

ដមើល	គំរូ	េ៏	សុចរិត	ទន	ពកុមពគរួសារ	ទាំង	ដនះ	។	ដយើង	បាន	ទទរួល	ការអដ្ជើញ	កាន់ថត	ដពចើន	

ឲ្យ	បដពងៀន	ពកុមពគរួសារ	ដ្គើយ	ការបដពងៀន	របស់	ដយើង	ដោរដពញ	ដោយ	អ្ក	ថេល	នឹង	

ដពតៀម	ដ្វើ	ជា	សរាជិក	។

ជា	លទ្ផល	ទន	ការដរៀនសូពត	និង	ការរស់ដៅ	តាម	េំណឹង	ល្	គូសាវាមរី	ភរិយ	

ថេល	បាន	ពជមុជទឹក	ដថ្មងែ្មរីដនាះ	បាន	ថពបកាន់	ថត	ស្ិទ្សានាល	ដ្គើយ	កាន់ថត	រាន	

ក្រីពសឡាញ់	។	ពរួក	ឪពុករាតាយ	អាច	ទរាលាក់	ដចាល	នូវ	ពបទពណរី	នានា	ថេល	ពុំ	ពសប	

ដៅនឹង	វប្្ម៌		របស់	េំណឹង	ល្	។	ពរួកដគ	បាន	ឈប់	ដពបើពបាស់	ដពគឿង	ពសវឹង	និង	ថ្នាំ	

ជក់	។	ពរួកដគ	បាន	បដពងៀន	កូនៗ	ខលទួន	នូវ	ដគ្លការណ៍	េ៏	ពតឹមពតូវ	ទាំងឡាយ	។	មនុស្ស	

រយ្រៀ្រថដលយយើងបានយជាគជ័យ

ក្នុងការចែកចាយដំណឹងល្អ
ក្ននុងន្មជាអ្នកប្រែចិត្តជ�ឿ្ ្មពីភរិយររែស់ខ្នុំនិងខ្នុំ្ ុំបានែឹងជ្ចើនអំ្ពីរជរែៀរែជ្វើជាអ្នក្ ្ស្វ្សាយ្ សន្ជេើយ។

រែ៉ុបន្តជយើងដាក់ជោលជៅជែើម្ពីបចកចាយជាមួយមនុស្ស១០០ន្ក់។

ធ�ធេើរនិងធអធេើរចយឈពីខុនហ្គគូេ៉ូ



 ថែកកកដាឆ្នាំ2០18 ១9

ជាដពចើន	ថេល	ធាលាប់	បាន	ដផ្តាត	យ៉ាង	ដលើសលុប	ដៅដលើ	ដរឿង	ខាង	ដោកិយ	កាល	ពរីមុន	

ឥ�ធូវ	ដនះ	អាច	ទទរួល	យក	ការដៅ	ដៅក្ទុង	សាសនាចពក	។	ពរួកដគ	បាន	កាលាយ	ជា	

ពរជ័យ	សពរាប់	សាខា	និង	ស្គគមន៍	របស់	ពរួកដគ	។	ពពះ្គស្	របស់	ពពះអរាចាស់	

បាន	នាំ	មកនូវ	ការផ្លាស់ប្ធូរ	េ៏	ខាលាំង	េល់	ជរីវិត	របស់	ពរួកដគ	។

ដទាះបរីជា	ការដបៀតដបៀន	េ៏	្ ំ	បាន	ដកើត	ដ�ើងដៅ	ម៉ូថ្រ	ដៅ	ពគ្	ដនាះ	ក្រី	ក៏	វា	ពុំ	

បាន	ប្្ឈប់	ការរីកចដពមើន	របស់	សាសនាចពក	ដ�ើយ	។	វា	ទំនង	ថ្	ដៅដពល	

ការពប្ំង	បាន	ដកើន	ដ�ើង	ដនាះ	ចំនរួន	មនុស្ស	ថេល	ចង់	ដរៀន	អំពរី	សាសនាចពក	

ក៏	ដកើន	ដ�ើង	ផងថេរ	។	ឧទា្គរណ៍	ដៅដពល	មនុស្ស	ពរី	កងទ័ព	ជាតិ	បាន	មក	

ដោយ	បនលំ	ខលទួន	ដេើម្រី	ដស៊ីបអដងកត	ពរី	សាសនាចពក	ក្ទុង	ការដ្វើ	ខុស	្ ្ង	ដនាះ	

ពពះវិញ្ញាណ	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ពរួកដគ	រំជរួលចិត្	។	ដពកាយមក	មនុស្ស	ជាដពចើន	បាន	

ពជមុជទឹក	និង	ពតូវបាន	ថតងតាំង	ឲ្យ	ទទរួល	បាន		បពវជិតភាព	។

ជាមរួយ	នឹង	ជំនរួយ	របស់	ពពះអរាចាស់	ដយើង	បាន	ថចកចាយ	េំណឹង	ល្	ជាមរួយ	

មនុស្ស	កាន់ថត	ដពចើន	ដលើស	ពរី	ដគ្លដៅ	េំបូង	របស់	ដយើង	ដៅ	ដទៀត	។	ដោយសារ	

ដយើង	រាន	្ ន្ៈ	ថសវង	រក	មដ្យាបាយ	នានា	ថេល	ដយើង	អាច	ដោង	ដៅេល់	មនុស្ស	េទទ	

ដនាះ	ដយើង	អាច	ដ�ើញ	ការផ្លាស់ប្ធូរ	េ៏	្ ំ	ដៅក្ទុង	ជរីវិត	មនុស្ស	ជាដពចើន	ដៅក្ទុង	ស្គគមន៍	

ដយើង	ទាំងមូល	។ ◼

កំណត់ចំណាំររែស់អ្នកជបារះ្ុម្្ សាយ៖ការរីកចជ្មើនែ៏ជលឿនដន្ ខ្ជែងហាគាមវូ៉រា៉មិនយូរ

រែ៉ុន្មនជ្កាយមកបានន្ំជៅរកការ្ងសង់្ ោ�ំនុំមួយ។កិច្ចខិតខំររែស់អ្នក្ ្ស្វ្សាយ

្សន្បានរីកសុរះ្យជៅតំរែន់រែបន្ថមជទៀតជេើយជៅក្ននុងឆ្នាំ១៩៩៥ម៉ូប្រ្តូវបានជរៀរែចំជៅ

ជាមណ្ឌលមួយបែលមន្ ខ្ចំនួន្បាំរែពី។រច
នា
រូ្រ
ភា
ព
យដា

យ
អ
ូរីអ
ុល
វ
ីដា
ល
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យៅ
ទែងៃ	ទរី	27	ថខ	កុម្ភៈ	្នាំ	2010	ដៅ	ដរា៉ាង	3:34	ពពឹក	ការរ្ជទួយ	

េរី	មរួយ	ថេល	រាន	ករាលាំង	8.8	រិចទ័រ	ក្ទុង	រគ្វាស់	ទំ្គំ	រាពតោឋាន	ថេល	

បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ពបដទស	ឈរីលរីញ័ររ្ជទួយ	យ៉ាង	ខាលាំង	បណ្តាល	ឲ្យ	រាន	

ការសលន់ដសាលារ	ភ័យខាលាច	និង	ខវល់ខាវាយ	ដៅក្ទុង	ចំដណ្ម	មនុស្ស	រាប់	ោន	នាក់	។	

ពរីរបរី	ទែងៃ	ដពកាយ	មក	ខ្ទុំ	ពតូវបាន	ចាត់	ឲ្យ	ដៅ	ដ្វើជា	អ្ិបតរី	ដលើ	សន្ិសរីទ	ដស្ក	មរួយ	

ដៅ	តំនប់	ថេល	ជិត	នឹង	កថនលង	ថេល	រានការរ្ជទួយ	េរី	េ៏ខាលាំង	ដនាះ	។	ខ្ទុំ	បាន	សង្ស័យ		

ពបសិនដបើ	ការរ្ជទួយ	េរី	និង	ការរ្ជទួយបនាទាប់	មក	ដទៀត	ដនាះ	នឹង	ប៉ះោល់	េល់	វត្រាន	

ចូលររួម	ដៅ	សន្ិសរីទ	ដនាះ	។	ខ្ទុំ	រាន	ការភាញាក់ដផ្ើល	ណ្ស់	ដៅដពល	វត្រាន	ចូលររួម	ដៅ	

វគ្	នរីមរួយ	ទន	សន្ិសរីទ	រាន	ដពចើន	ជាង	សន្ិសរីទ	មុនៗ	។

តាមដមើល	ដៅ	ការរ្ជទួយ	េរី	បាន	រំឭក	សរាជិក	ដស្ក		យ៉ាងដគ្ច	ណ្ស់ជា	

បដណ្តាះអាសន្	អំពរី	សារៈសំខាន់	ទន	ការខិតដៅ	ជិត	ពពះ	ការថញក	ទែងៃ	ឈប់សពរាក	

ឲ្យ	បាន	បរិសុទ្	និង	ការចូលររួមការពបជុំ	នានា	។	ជាដពចើន	សបាដា្គ៍	ដពកាយ	មក	ខ្ទុំ	

បាន	ទូរសព្ដៅ	ពបធាន	ដស្ក	។	ខ្ទុំ	បាន	សរួរ	ពបសិនដបើ	វត្រាន	ចូលររួម	ដៅ	ការពបជុំ	

ដៅ	ពពះវិគ្រ	ដៅ	ថតរាន	កពមិត	ខ្ស់	។	គ្ត់	បាន	តប	ថ្	េូចជាចំនរួន	និង	ទំ្គំ	

រាពតោឋានបនាទាប់	ពរីការរ្ជទួយេរី	បាន	ធាលាក់ចុះ	ដនាះ	ចំនរួន	វត្រាន	ចូលររួម	ដៅ	ពពះវិគ្រ	

ក៏ចុះផងថេរ	។

ឥរិយបែ	ពសដេៀង	គ្នា	ដនះ	ដកើត	ដ�ើង	េូចដៅ	នឹង	ពពឹត្ិការណ៍	េ៏ដសាកដៅ	ថេល	

បាន	បំផ្លាញ	មជ្ឈមណ្ឌលោជជណិកម្មពិភពដោក	ដៅ	ទរីពកុង	នូវ	ដយ៉ាក	ស.រ.អា.	

ក្ទុង	ថខ	កញ្ញា	្នាំ	2001	ថេរ	។	មនុស្ស	រាប់ោន់	នាក់	បាន	ថបរ	ដៅរក	ពពះវិគ្រ	

របស់	ពរួកដគដេើម្រី	ថសវងរក	ភាពសុខសាន្	ទន	គំនិត	និង	ការលរួងដោម	ថេល	ពរួកដគ	

ពតូវការ	យ៉ាង	ខាលាំង	។	ប៉ុថន្ដៅដពល	ដពលដវោ	កនលង	ផុត	ដៅ	ការថសវងរក	ដនាះ	បាន	

រានតិចដៅៗ	ដ្គើយ	អវរីៗ	បាន	ពត�ប់ដៅ	រក	ភាពពបពកតរីវិញ	។	មិន	ថ្	វា	ដកើត	ដោយ	

សារ	្ ម្មជាតិ	ឬ	ដោយ	សារ	មនុស្ស	ដ្វើ	ដនាះ	ដទ	វា	ពុំថមន	មកពរី	ការរ្ជទួយ	េរី	ព្យទុះ	ឬ	ដពគ្ះ	

្ម្មជាតិ	និង	ដសាកនាេកម្ម	ដនាះ	ដទ	ថេល	វា	បដងកើន	នូវ	ដសចក្រីជំដនឿ	ទរីបនាទាល់	និង	

ការថពបចិត្	ដជឿ	េ៏	យូរ	អថងវង	ដនាះ	។

នអលពីោ៉ានិងសំន�ងតូចរន�ៀង

ដៅក្ទុង	ជំនាន់	របស់	ពយាការី	ដអលរីយ៉ា	អ័គ្ប់	គឺ	ជា	ដស្ច	សាសន៍អ៊ីពសាថអល	។		

អ័គ្ប់	បាន	ដរៀប	អភិដសក	ជាមរួយ	ដយសិបិល		ថេល	ជា	រាចាស់ក្សពតរី	្គវធូនរីដសៀន	

មរួយ	អង្	។	ពពះនាង	បាន	ថណនាំ	ពរួកសាសន៍	អ៊ីពសាថអល	នូវ	រដបៀប	នានា	របស់	

សាសន៍្គវធូនរីដសៀន	ររួមទាំង	ការថ្វាយ	បង្ំ	រូប	សំណ្ក	ផងថេរ	។	បនាទាប់	ពរី	ដអលរីយ៉ា	បាន	

អដ្ជើញ	និង	យក	ឈ្ះ	ដលើ	ពរួកសង្	ទនពពះបាល		ថេល	រាន	ដពចើន	សន្ឹក	ដៅក្ទុងដៅពកម	

របស់	ដស្ច	អ័គ្ប់		ដនាះ	ដយសិបិល	បាន	គំរាមកំថ្គង	យក	ជរីវិត	របស់	ពយាការី	ដ្គើយ	

ដោក	បាន	រត់ដគច	ខលទួន	ចូលដៅ	ក្ទុង	ទរីរដគ្សាថាន	។	(	សូមដមើល	ពងសាវតារក្សពត	

ទរី	1	18:4,	13,	19,	21–40;	19:1–4	)	។

បនាទាប់	ពរី	ទទរួល	បាន	អាគ្រ	ពរី	ដទវតា	មរួយ	អង្	ដៅក្ទុង	ទរីរដគ្សាថាន	មក	ដអលរីយ៉ា	

បាន	ដេើរ	អស់រយៈដពល	40	យប់	40	ទែងៃ	ដៅ	កាន់	ភ្ំដគ្ថរប	(	សូមដមើល	

ពងសាវតារក្សពត	ទរី	1	19:5–8	)	។	ដៅក្ទុង	ទរីរដគ្សាថាន	ពពះអង្រាចាស់	បាន	រាន	

បន្ធូល	មក	កាន់	ដអលរីយ៉ា	។	ដោក	ពតូវបាន	ពបាប់	ឲ្យ	ដចញ	ពរីរូង	ភ្ំ	ជាកថនលង	ថេល	ដោក	

បាន	សពរាក	ដៅទរីដនាះ	អស់	មរួយ	យប់	។	ដៅដពល	ដោក	ឈរដលើ	ភ្ំ	ដៅ	ចំដោះ	ពពះភហក្	

របស់	ពពះអរាចាស់	«		រាន	ខ្យល់	ព្យទុះ	គំ្គុក	ជា	ខាលាំង	»	ដបាកបក់មក	ថេល	រាន	ករាលាំង	ដ្វើ	

ឲ្យ	ថបកែ្ម	និង	ភ្ំ	ដខ្ចខ្រី	«	ថត	ពពះអរាចាស់	មិន	ថមន	គង់	ដៅ	ក្ទុង	ខ្យល់	ដនាះ	ដទ	»	។	បនាទាប់	

មក	រាន	រ្ជទួយេរី	មរួយ	«	ថត	ពពះអរាចាស់មិន	ថមន	គង់	ដៅ	ក្ទុង	ការ	កដពកើក	េរី	ដនាះ	ដទ	»	។	

បនាទាប់	មក	រាន	ដភលើង	ដ្ះ		«	ថត	ពពះអរាចាស់មិន	ថមន	គង់	ដៅ	ក្ទុង	ដភលើង	ដ្ះ	ដនាះ	ដទ	»	

នដាយខអលនឌើរ

�៊រន�នអ�វខស្សបាលូស

ក្នុងពួកចិ្សិ្រនាក់

មនកមលាំងមួយបែលមនថាម្លខ្លាំងជាងការរញ្ជួយែពីខ្យល់្ ្យនុរះកំណាចឬជភ្ើងជេរះែ៏សជន្ធោរសជៅធោជៅជទៀត។

រែ៉ុបន្តវាគឺជាសំជេងែ៏តូចរជេៀងជេើយជយើង្តូវយកចិត្តទុកដាក់្រែសិនជរែើជយើងចង់ឲ្យ្ទង់ែឹកន្ំជយើង។
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២២ លបីអាហូណា

(	ពងសាវតារក្សពត	ទរី	1	19:11–12	)	។	ែវរីដបើ	រាន	ខ្យល់	បក់	គំ្គុក	ថផនេរី	រ្ជទួយ	

ញាប់ញ័រ	និង	ដភលើង	ដ្ះ	សដនាធោរសដៅធោ	ក្រី	ក៏	វា	ពុំ	ថមន	ជា	ការបគ្ហាញ	អំពរី	សំដ�ង	របស់	

ពពះអរាចាស់	ថែលង	ដៅ	កាន់	ពយាការី	ដ�ើយ	។

បនាទាប់	ពរី	ករាលាំង	ទាំង	ដនះ	ថេល	បគ្ហាញ	អំពរី	ថ្មពល	ទន	្ ម្មជាតិ	មក	«		សំដ�ង	

តូច	រដ្គៀងៗ	»	បាន	ឮ	ដ�ើង	េល់	ដអលរីយ៉ា	ដ្គើយ	ដោក	បាន	សាតាប់	ឮ	សំដ�ង	ដនាះ	

(	សូមដមើល	ពងសាវតារក្សពត	ទរី	1	19:12–13	)	។	សំដ�ងេ៏	ពសទន់	របស់	

ពពះអរាចាស់	បាន	ពបាប់	ដោក	អំពរី	អ្ក	ថេល	ពតូវ	ោប	ដពបង	តាំង	ដ្វើ	ជា	ដស្ច	បនាទាប់	របស់	

ពសុក	ស៊ីរី	ជា	អ្ក	ថេល	ពតូវ	ដ្វើជា	ដស្ច	បនាទាប់	របស់	ពរួក	សាសន៍	អ៊ីពសថអល	ដ្គើយ	ថ្	

គ្ត់	ពតូវ	ោបដពបង	តាំង	ដអលរីដស	ឲ្យ	ដ្វើ	ជាពយាការី	ថេល	នឹង	ស្ង	តំថណង	ពរី	ដោក	។

ការខសវងរកសំន�ង

សំដ�ង	េូចគ្នា	ថេល	ដកើត	ដ�ើង	ចំដោះ	ដអលរីយ៉ា	ដនាះ	—	សំដ�ង	ថេល	ពបាប់	គ្ត់	

អំពរី	អវរី	ថេល	ពតូវដ្វើ	ក្ទុង	ពគ្	លំបាក	ដៅក្ទុង	ជរីវិត	និង	ការបដពមើ	របស់	ដោក	—		

គឺ	ដៅ	ថត	ដកើត	រាន	េល់	បុពតាបុពតរី	ពគប់	រូប	របស់	ពពះ	ថេល	ចង់	ដ្វើ	តាម	ពពះទ័យ	របស់	

ពពះវរបិតា	ដោយ	ដសាមះសរ	។	ប៉ុថន្	ដៅកណ្តាល	ទន	សំដ�ង	ពទ្គឹង	អឺងកង	សំដ�ងទន	

ពិភពដោក	ថេល	អដ្ជើញ	ដយើង	ឲ្យ	ដ្វើេំដណើរ	ដៅដលើផលធូវ	ងងឹត	និង	ពចបូកពចបល់	ដនះ	

ជាកថនលង	ថេល	ដយើងអាច	រកដ�ើញ	សំដ�ង	តូច	រដ្គៀងៗ	ថេល	នឹង	ពបាប់	ដយើង	នូវ	អវរី	

ថេល	ពតូវ	ដ្វើ		អវរី	ថេលពតូវ	និយយ	និង	អវរី	ថេល	ពពះ	សពវពពះទ័យ	ឲ្យ	ដយើង	ថពបកាលាយ	?

នរីទ្គវ	បាន	ទូនាមនដយើង	ឲ្យ	«	ទទរួល	ទាន	នូវ	ពពះ	បន្ធូល	ទាំង	ឡាយ	ទន	ពពះ	ពគរីស្	េ្ិត	

ដមើល	ចុះ	ពពះ	បន្ធូល	ទាំង	ឡាយ	ទន	ពពះ	ពគរីស្	នឹង	ពបាប់	េល់	អ្ក	នូវ	ពគប់	អវរី	ទាំង	អស់	ថេល	

អ្ក	ពតូវ	ដ្វើ	»	(	នរីទ្គវ	ទរី	2	32:3	)	។

ដតើ	ដយើងអាច	រក	ដ�ើញពពះបន្ធូល	ទន	ពពះពគរីស្	ដៅឯណ្	ដេើម្រី	ដយើង	អាច	ទទរួលទាន	

ពពះបន្ធូល	ទាំង	ដនាះ	?	ដយើង	អាច	អាន	ពពះគម្រីរ	ជាពិដសស	ពពះគម្រីរមរមន	ថេល	បាន	

សរដសរ	ដ�ើង	និង	រកសាទុក	ដៅភាពបរិសុទ្	របស់	វា	សពរាប់	ពរួកដយើង	ថេល	ជា	ពបជាជន	

ទន	ជំនាន់	ដនះ	។	ដយើង	ក៏	ពតូវ	សាតាប់	តាម	ពបសាសន៍	របស់ពរួកពយាការី	សម័យ	ទំដនើប	ថេល	

ពបាប់	ដយើង	អំពរី	ពពះទ័យ	របស់	ពពះវរបិតា	េ៏	អស់កល្ជានិច្ច	និង	ពពះអង្សដហគ្រាះ	របស់	

ដយើង	គឺ	ពពះដយស៊ូវពគរីស្	សពរាប់	សពវទែងៃដនះ	ផងថេរ	។

ពបសាសន៍	របស់	ពយាការី	ដៅ	រស់	េឹកនាំ	ដយើង	ដៅដពល	ដយើង	ជរួប	ពបទះនឹង	ឧបសគ្	

ែ្មរីៗ	និង	ស្មទុគសាមញ	ទាំងឡាយ	។	ឧទា្គរណ៍	ដៅ	ប៉ុនាមន	្ នាំ	ែ្មរីៗ	កនលង	មក	ដនះ	ខណៈ	

ថេល	ការរីករាលោល	ទន	ការយល់	ពច�ំ	អំពរី	ពិភពដោក	និង	ទស្សនៈ	របស់	ពិភពដោក	

ថេល	បាន	ពយាយម	ផ្លាស់ប្ធូរ	ដគ្លគំនិត	ទន	អាោ្គ៍ពិោ្គ៍	និង	ពកុមពគរួសារ	ជា	

អចិទហន្យ៍		ដនាះ	ពបសាសន៍	របស់	ពរួកពយាការី	បាន	គូស	បញ្ជាក់	យ៉ាងមុឺង	រា៉ាត់	អង់អាច	

និង	ដពញ	ដោយ	ក្រីពសឡាញ់ដៅដលើ	លក្ខណៈ	ពិសិេ្ឋ	ទន	ពកុមពគរួសារ	ដោយ	ពបកាស	ថ្	

«	អាោ្គ៍ពិោ្គ៍	រវាង	បុរស	និង	ពស្រី	គឺ	ពតូវ	បាន	ថតងតាំង	ដ�ើង	ដោយ	ពពះ	ដ្គើយ	ថ្	

ពគរួសារ	ជា	ថផ្ក	េ៏	សំខាន់	មរួយ	ដៅ	ក្ទុង	ថផនការ	របស់	ពពះ	េ៏	បងកបដងកើត	សពរាប់	ដគ្លដៅ	េ៏	

ដៅ	អស់កល្	ជានិច្ច	ទនកូនដៅ	របស់	ពទង់	»	។ 1

ពរួក	ពយាការី	និង	ពរួក	សាវក	បច្ចទុប្ន្	ដនះ	ក៏	បាន	សងកត់	្ ងៃន់	ដៅដលើ	សារៈសំខាន់	

ទនការដគ្រព	ទែងៃ	ឈប់	សពរាក	ទាំង	ដៅ	ផ្ះ	និង	ដៅ	ពពះវិគ្រ	និង	ការសដពមច	ឲ្យ	បាន	នូវ	

ដសចក្រីសដហគ្រាះ	េល់	ជរីេូនជរីតា	របស់	ដយើង	តាមរយៈ	កិច្ចការ	ពង្សពបវត្ិ	និង	ពពះវិគ្រ	

បរិសុទ្	ផងថេរ	។	ដៅក្ទុងពគប់	សន្ិសរីទ	ទូដៅ		ពរួកដោក	ផ្ល់	ការេឹកនាំ	ខាង	វិញ្ញាណ	

បថន្ថម	ដទៀត	េល់	សរាជិក	សាសនាចពក	។

ម្ពះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងេឹកនាំអ្នក

នរីទ្គវ	បាន	បដពងៀន	ដទៀត	ថ្	«	ដបើ	សិន	ជា	អ្ក	រាល់	គ្នា	នឹង	ចូល	ដៅ	តាម	ផលធូវ	ដនាះ	

ដ្គើយ	ទទរួល	ពពះ	វិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ដនាះ	ពពះ	វិញ្ញាណ	បរិសុទ្	នឹង	បគ្ហាញ	េល់	អ្ក	នូវ	

ពគប់	អវរី	ទាំង	អស់ថេល	អ្ក	ពតូវ	ដ្វើ	»	(	នរីទ្គវ	ទរី	2	32:5	)	។	េូដច្ះ	ការពពងឹង	េល់	

សារៈសំខាន់	ទន	ការថសវងរក	ពពះបន្ធូល	ទន	ពពះពគរីស្	ឥ�ធូវ	ដនះ	នរីទ្គវ	ថណនាំ	ដយើង	អំពរី	

ទំនាក់ទំនង	ផ្ទាល់	ដោយ	ផ្ទាល់	ខលទួន	ថេល	ដយើង	ពតូវថត	រាន	ជាមរួយ	ពពះវិញ្ញាណ		ថេល	ជា	

សរាជិក	ទរី	បរី	ទន	ពកុម	ពពះ	។

នរីទ្គវ	បាន	េឹង	យ៉ាង	ចបាស់	អំពរី	អវរី	ថេល	ដោក	បាន	ថែលង	។	ពបរាណ	ជា	30	ឬ	

40	្នាំ	មុន	ដនាះ	កាល	ពគរួសារ	របស់	ដោក	កំពុង	ដៅ	ទរីរដគ្សាថាន	ដ្គើយ	ដោក	កំពុង	
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សង់សំដៅ	ថេល	នឹង	នាំ	ពរួកដគ	ដៅកាន់	ថេនេរី	សនយា	ដនាះនរីទ្គវបាន	ស្រីបដនាទាស	បងៗ	

របស់	ដោកចំដោះការដចាទសរួរ	នានា	ដទាះបរី	ជា	បនាទាប់ពរី	បាន	ឮ	សំដ�ង	ទន	ដទវតា	ក្រី	។

នរីទ្គវ	បាន	ថែលង	ដៅកាន់	ពរួកដគ	ថ្	«	បង	រាល់	គ្នា	រ្គ័ស	ដ្វើ	អំដពើ	ទុច្ចរិត	ណ្ស់	ប៉ុថន្	

កពម	នឹក	ចាំ	េល់	ពពះ	អរាចាស់	ជា	ពពះ	របស់	បង	។	បង	រាល់	គ្នា	បាន	ដ�ើញ	ដទវតា	ដ្គើយ	

ដទវតា	ដនាះ	បាន	និយយ	ជាមរួយ	នឹង	បង	រាល់	គ្នា	ថមន	ដ្គើយ	បង	រាល់	គ្នា	បាន	ឮ	សំដ�ង	

របស់	ពពះ	អង្ជា	ញឹកញយ	ដ្គើយ	ពទង់	រាន	ពពះ	បន្ធូល	ជាមរួយ	នឹង	បង	រាល់	គ្នា	ដោយ	

សំដ�ង	តូច	រដ្គៀងៗ	ប៉ុថន្	បង	រាល់	គ្នា	រាន	ចិត្	វក់	វិញ	ដទើប	មិន	អាច	ចាប់	អារម្មណ៍	ពរី	

ពពះ	បន្ធូល	របស់	ពពះ	អង្	ដ�ើយ	ដ្គតុ	េូដចានាះ	ដ្គើយ	បាន	ជា	ពទង់	រាន	ពពះ	បន្ធូល	ជាមរួយ	

នឹង	បង	េូច	ជា	សូរ	ផ្រោន់	ថេល	ដ្វើ	ឲ្យ	ថផនេរី	ញ័រ	គ្ក់	បរី	េូច	ជា	ចង់	ដពបះ	ដចញ	ពរី	គ្នា	»	

(	នរីទ្គវ	ទរី	1	17:45	)	។

ចូរនយើងកុំឈប់ក្នមុងការទទួលអារម្ណ៍

ជាទូដៅ	ទំនាក់ទំនង	របស់	ពពះ	ជាមរួយ	បុពតាបុពតរី	របស់	ពទង់	ដកើត	ដ�ើង	តាម	រយៈ	

ពពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ថេល	ភាគដពចើន	ពពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ទាក់ទង	ដយើង	តាម	សំដ�ង	

ថេល	ចូល	មក	ក្ទុង	គំនិត	និង	ចិត្	របស់ដយើង	«	សំដ�ង	តូច	រដ្គៀងៗ	ថេល	ខ្សឹប	ដ្គើយ	

ទំ	លុះ	ពគប់	ទាំង	អស់	»	(	គ.	និង	ស.	85:6	)	។	ចូរ	ដយើង	សាតាប់	សំដ�ង	េ៏ពសទន់	ដនាះ	

ដ្គើយ	កុំ	រង់ចាំ	រ្គូត	េល់	នរណ្	រានាក់	ដទៀត	ពតូវ	និយយ	មក	កាន់	ដយើង	ដោយ	សំដ�ង	

ផ្រោន់	ដ�ើយ	!	ចូរ	ចាំ	ថ្	ដអលរីយ៉ា	បាន	េឹង	ថ្	សំដ�ង	របស់	ពពះអរាចាស់	ពុំ	គង់	ដៅ	

ក្ទុង	ខ្យល់	ការកដពកើក	េរី	ឬដៅក្ទុង	ដភលើង	ដ�ើយ	។	ពពះអរាចាស់	រាន	បន្ធូល	មក	កាន់	ដោក	

តាមរយៈ	ពពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ជា	សំដ�ង	តូច	រដ្គៀងៗ	។

ពបធាន	ប៊យ	ដខ	ផ្កកឺ	(	1924–2015	)	ពបធាន	កូរ៉ុម	ពរួក	សាវក	េប់	ពរីរ	នាក់	

បាន	រាន	ពបសាសន៍	ថ្	«	សំដ�ង	ទន	ពពះវិញ្ញាណ	ដកើត	ដ�ើងជា	អារម្មណ៍	ជាជាង	

ជាសំដ�ង	។	អ្ក	នឹង	ដរៀន	េូចជា	ខ្ទុំ	បាន	ដរៀន	ថេរ	ដេើម្រី	‹	សាដាប់	›	សំដ�ង	ដនាះ	ដនាះ	

គឺជា	អារម្មណ៍	ជាជាង	ការ្តារែ់ឮ។	.	.	.

.	.	.	វាជាសំដ�ង	ខាងវិញ្ញាណ	ថេល	មក	ក្ទុងេរួងចិត្	ជា	គំនិត	ឬ	ជាអាម្មរណ៍	ថេល	

ោក់	ក្ទុង	េរួងចិត្	របស់អ្ក	»	។ 2

ដយើង	ទទួលអារម្មណ៍	នូវ	ោក្យនានា	មក	ពរី	ពពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ដៅក្ទុង	គំនិត	

និង	ចិត្	របស់	ដយើង	ជាជាង	ោក្យ	ទាំង	ដនាះ		បែលជយើង្ តារែ់ឮ	ដោយ	ពតដចៀក	

របស់	ដយើង	។	ចូរ	ដយើង	កុំ	បរាជ័យ	ក្ទុងការទទរួលអារម្មណ៍	ទន	ការបំផុសគំនិត	

ទាំង	ដនាះ	ដ�ើយ	!	ចូរ	ដយើង	ដបើក	គំនិត	និង	េរួងចិត្	របស់	ដយើង	ទទរួល	ពបសាសន៍	

របស់	ពរួកពយាការី	។	ចូរ	ដយើង	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ពពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	បន្	បដពងៀន	ដយើង	

តាមរយៈ	សំដ�ង	តូច	រដ្គៀងៗ	។	ការបដពងៀន	របស់	ពរួកសិស្ស	ពទង់	អំពរី	ពពះវិញ្ញាណ	

បរិសុទ្	ថេល	នឹង	ពតូវ	ប្ជធូន	មក	កាន់	ពរួកដគ	បនាទាប់	ពរី	ពទង់	បាន	យង	ដចញដៅ	ដនាះ	

ពពះអង្សដហគ្រាះ	បាន	ពបាប់	ពរួកដគ	ថ្	«	ថត	ពពះ	េ៏	ជា	ជំនរួយ	គឺជា	ពពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	

ថេល	ពពះវរបិតា	នឹង	ចាត់មក	ដោយ	នូវ	ដោមះ	ខ្ទុំ	ពទង់	នឹង	បដពងៀន	អ្ក	រាល់គ្នា	ពរី	ពគប់	

ដសចក្រី	ទាំង	អស់	ក៏	នឹង	រំឭក	ពរី	ពគប់ទាំង	ដសចក្រី	ថេល	ខ្ទុំ	បាន	ពបាប់	េល់	អ្ក	រាល់គ្នា	

ថេរ	»	(	យ៉ូគ្ន	14:26	)	។

សរាជិកដសាមះពតង់ពគប់រូប	ទន	សាសនាចពក	ទន	ពពះដយស៊ូវ	ពគរីស្	ទន	ពរួកបរិសុទ្	ទែងៃ	

ចុង	ដពកាយ	រាន	សិទ្	និង	ពរជ័យ	ទន	ការទទរួលបាន	ការេឹកនាំ	ការបំផុសគំនិត	និង	

វិវរណៈ	ផ្ទាល់	ខលទួន	មក	ពរី	សាថានសរួគ៌	តាមរយៈ	ពពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	។

ពបធាន	ែូរា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	(	1927–2018	)	បាន	រាន	ពបសាសន៍	

ថ្	៖	«	ចូរ	ទទរួល	ឥទ្ិពល	មក	ពរី	សំដ�ង	តូច	រដ្គៀងៗ	។	ចូរ	ចងចាំ	ថ្	មនុស្ស	រានាក់	

ថេល	រានសិទ្ិ	អំណ្ច	បាន	ោក់ទេ	ដលើ	កបាល	អ្ក	ដៅដពល	បញ្ជាក់	អ្ក	ដ្គើយ	ថែលង	ថ្	

‹	ចូរ	ទទរួល	ពពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ចុះ	›	។	ចូរ	ដបើក	េរួងចិត្	របស់	អ្ក	សូម្រី	ថត	ពពលឹង	របស់	

អ្ក	សាតាប់	សំដ�ង	េ៏ពិដសស	ដនាះ	ថេល	ថែលង	ទរីបនាទាល់	អំពរី	ដសចក្រីពិត	។	េូច	ថេល	

ពយាការី	ដអសាយ	បាន	សនយា	‹	ពតដចៀក	នឹង	ឮ	ោក្យ		.	.	.	គឺ	ផលធូវ	ដនះ	ដទ	ចូរ	ដេើរ	តាម	ដនះ	

វិញ	›	[	ដអសាយ	30:21	]	»	។ 3 ◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	 «	ពកុមពគរួសារ	៖	ការពបកាស	េល់	ពិភពដោក	»	Liahona	ថខ	ឧសភា	្នាំ	2017	ទំព័រ	145	។

	 2.	 ប៊យេ៍	ដ�	ផ្កកឺ	«	Counsel to Youth	»	Liahona	ថខ	វិច្ិកា	្នាំ	2011	ទំព័រ	17–18	។

	 3.	 ែូរា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	«	ដជឿ,	ដគ្រពពបតិបត្ិ,	និង	កាន់ខាជាប់	»	Liahona	ថខ	ឧសភា	្នាំ	2012		

ទំព័រ	129	។



២4 លបីអាហូណា

ជដាយមនការោំ្ទជាមួយនឹងទពីរែន្ទាល់អំ្ពី្្រះអមចាស់ជយស៊ូវ្គពីស្ទជន្រះសម�ិកដន្កុមរជទរះ

វីល្ពីបានរែន្តជ្វើែំជណើរជឆ្ពរះជៅមុខតទល់នឹងការលំបាកនិងការជ្សកឃ្លាន។

ហសែក្តីជំហ�ឿ
យដើម្បី្រន្តយឆ្ពរះយៅមុែ



ដំ
ដណើរ	ដរឿង	ថេល	ខ្ទុំ	ចង់	ថចកចាយ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	ដ�ើងដៅក្ទុងទរីជនបទ	ថេល	រាន	ដទសភាព	

ពណ៌	ទបតង	ទន	ពបដទស	អង់ដគលស	ជា	កថនលង	ថេល	ចន	ថបនថណត	គ្�រីន	បាន	ដកើត	ដៅ	

្គ្លធូដ្ដស្ើរ	ក្ទុង	្ នាំ	1825	។	គ្ត់	បាន	ពជមុជ	ទឹក	កាលាយ	ជា	សរាជិក	ទន	សាសនាចពក	ទន	

ពពះដយស៊ូវ	ពគរីស្	ទន	ពរួក	បរិសុទ្	ទែងៃ	ចុង	ដពកាយ	ដៅ	្ នាំ	1849	ដ្គើយ	បាន	ចាកដចញ	ដៅកាន់	ទវរីប	

អាដមរិក	ដៅ	ក្ទុង	្ នាំ	េថេល	ដនាះ	ជាមរួយ	ពកុម	ពរួកបរិសុទ្	ទែងៃ	ចុងដពកាយដោយ	ជិះ	កបា៉ាល់	េុិនរី

បវ៉។	គ្ត់	បាន	មក	េល់	រេ្ឋ	យូថ្្គ៍	ដៅក្ទុង	ថខ	សរីគ្	្នាំ	1852	ដ្គើយ	ជាអ្កពតរួសពតាយ	

ថេលជាជាង	ថេក	ដៅក្ទុង	ជំនាន់	ដេើមទនការតាំងទរីលំដៅដៅ	រេ្ឋ	យូថ្្គ៍	។

អនាគត	ភរិយ	របស់	គ្ត់	ដោមះ	សារា៉	ដអលរីសសាថប៊ត	មូលតុន	ក៏	មក	ពរី	តំបន់	ជនបទ	

ទន	ពបដទស	អង់ដគលស	ផងថេរ	។	អឺដ្សដស្ើរគឺ	ជា	ភូមិតូច	មរួយ	ដៅ	ថក្រ	រីដវើរ	នរីនរី	ថេល	រាន	

ចរាងាយ	ពបថ្គល	ជា	105	គរី�ធូថម៉ពត	ដៅ	ភាគខាង	ដជើង	ពបដទស	អង់ដគលស	ដ្គើយ	រាន	ចរាងាយ	

ពបគ្ក់ពបថ្គល	ដៅនឹង	ទរីពកុង	ដប៊ីមរីងគ្ំ		ភាគខាង	ដកើត	។	សារា៉	ដអលរីសសាថប៊ត	ដកើត	ដៅ	

ទរីដនាះ	ក្ទុង	្ នាំ	1837	ជាកូន	របស់	ែូរា៉ាស់	មូលតុន	-និង		ដអដស្ើរ	រា៉ាស្ស	។	រាតាយ	របស់	សារា៉	

ដអលរីសសាថប៊ត	បាន	សាលាប់	កាល	គ្ត់	អាយុ	ពរីរ	្ នាំ	ដ្គើយ	ក្ទុង	្ នាំ	1840	ឪពុក	របស់	គ្ត់	បាន	

ដរៀបការ	នឹង	សារា៉	ថេនតុន	។

ដៅក្ទុង	ថខ	មិែុនា	្នាំ	1837	ថអលដឌើរ	្គុរីដប៊ីរ	ស៊ី	�ិមបឹល	(	1801–1868	)	ក្ទុង	កូរ៉ុម	

ទន	ពរួក	សាវក	េប់ពរីរ	នាក់	និង	សរាជិក	េទទ	ដទៀត	ទន	សាសនាចពក	បានដៅក្ទុង	ពបដទស	អង់ដគលស	

ដ្វើ	កិច្ចការ	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	។	ក្ទុង	ចំដណ្ម	អ្កថពបចិត្	ដជឿ	ជាដពចើន	ថេល	ពតូវបាន	បដពងៀន	

ដោយ	ពរួកអ្កផ្សពវផសាយ	សាសនា	ទាំង	ដនះ	រាន	ពកុមពគរួសារ	មរួយ	ថេល	បាន	ឲ្យដសៀវដៅ		A 
Voice of Warning	ដោយ	ថអលដឌើរ	បា៉ាលរី	ភរី	ពបាត្	(	1807–1857	)	ក្ទុង	កូរ៉ុម	ទន	ពរួក	

សាវក	េប់ពរីរ	នាក់	។	ដោយ	បាន	អាន	ដសៀវដៅ	ដនាះ	ែូរា៉ាស់	និង	សារា៉	បាន	ថពបចិត្	ដជឿ	ដ្គើយ	បាន	

ពជមុជទឹក	ដៅ	ទែងៃ	ទរី	29	ថខ	្្ធូ	្នាំ	1841	។	កាល	ដនាះ	ពគរួសាររបស់	ពរួកដគ	រាន	ថត	កូន	ពរីរនាក់	

ប៉ុដណ្ណះ	—	សារា៉	ដអលរីសសាថប៊ត	អាយុ	បរួន	្ នាំ	និង	រា៉ារី	អាន	អាយុ	ពបាំពរីរ	ថខ	។

វិញ្ញាណ	ទន	ការពបមូល	ផ្ទុំ	គ្នា	គឺ	រានទំ្គំ	្ ំដ្ង	ដៅក្ទុង	េរួងចិត្	ទន	អ្ក	ថពបចិត្	ដជឿ	ដៅក្ទុង	

ទវរីបដអើរ៉ុប	។	បំណង	ពបាថ្នា	េ៏	្ ំបំផុត	របស់	ពរួកដគ	គឺ	ដ្វើ	អដនាតាពបដវសន៍	ដៅ	ទវរីប	អាដមរិក	ជា	កថនលង	ថេល	

ពរួកដគ	អាច	ដៅ	ជាមរួយ	ពរួក	បរិសុទ្ក្ទុង	ចំនរួន	េ៏	ដពចើន	។	េូច	ជា	មនុស្ស	េទទ	ដទៀង	ផងថេរ	ពគរួសារ	

មូលតុន	គ្មន	ពបាក់	ពគប់ពគ្ន់	ដេើម្រី	បំដពញ	បំណង	ពបាថ្នា	ដនះ	ដទ	។	ប៉ុថន្	ការដប្ជាញាចិត្របស់	ពរួកដគ	

ដនាះ	រានទំ្គំ	្ ំដ្ង	ណ្ស់	ដ្គើយ	ពរួកដគ	បានចាប់ដផ្ើម	សន្សំ	ពបាក់	ដៅក្ទុង	ពក�	ថផលដឈើ	មរួយ	។

មូលនិ្ិអននាតោម្បនវសន៍ខេលរានជាបន្បនាទាប់

ដៅក្ទុង	្ នាំ	1849	ពបធាន	ពពិកគ្ំ	យ៉ង់	(	1801–1877	)	បាន	បដងកើត	មូលនិ្ិ	

អដនាតាពបដវសន៍	ថេល	រាន	ជា	បន្បនាទាប់	ដេើម្រី	ជរួយ	សរាជិក	សាសនាចពក	ទទរួល	បាន	មដ្យាបាយ	

ដ្វើ	េំដណើរ	ដៅ	ទវរីប	អាដមរិក	។	មនុស្ស	េំបូង	ថេលពតូវ	ដ្វើ	េំដណើរ	ជាមរួយ	នឹង	ជំនរួយ	ទនមូលនិ្ិ	ដនះ	

បានដ្វើ	េំដណើរ	ដោយ	ពកុមរដទះ	ជាមរួយ	គ្នា	ប៉ុថន្	មដ្យាបាយ	ដ្វើេំដណើរ	ដនះ	រាន	សភាព	យឺត	និង	

ទែល	។	ដទាះបរីជារាន	ជំនរួយ	មក	ពរី	មូលនិ្ិ	អដនាតាពបដវសន៍	ថេល	រាន	ជា	បន្បនាទាប់ក្រី	ក៏	រាន	មនុស្ស	

នដាយខអលនឌើរ

រ៉ូណលនអរា៉ាសបាន

ក្នុងកូរ៉ុមថនពួកសាវក

ដ្រ់ពបីរនាក់

ហសែក្តីជំហ�ឿ
យដើម្បី្រន្តយឆ្ពរះយៅមុែ

ធ្វងថដ៖ទពី្កុងហ្គ្គូធ្ធស្ទើរ្បធទសអង់ធគ្សបច្ចបុប្ន្នទពី�នបទ
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២6 លបីអាហូណា

បន្ិចបន្ទួច	ប៉ុដណ្ណះ	ថេល	អាច	រាន	ពបាក់	ពគប់ពគ្ន់	ដេើម្រី	ដ្វើ	េំដណើរ	។	ថ្នាក់	េឹកនាំ	

សាសនាចពក	បាន	ដ្វើការដស៊ីបអដងកត	អំពរីការដពបើរដទះ	អូស	ដ្គើយ	បានេឹង	ថ្	រដទះអូស	

អាច	ដ្វើ	េំដណើរ	ដលឿន	ជាង	ដ្គើយ	ចំណ្យ	ពបាក់ទាបជាង	។

ដៅ	ពគ្ដនាះ	ពគរួសារ	មូលតុន	រាន	កូន	ចំនរួន	ពបាំពរីរនាក់	ប៉ុថន្	ជាមរួយ	នឹង	ពបាក់	សន្សំ	

ក្ទុង	ពក�	ថផលដឈើ	របស់	ពរួកដគ	និង	ជំនរួយ	មក	ពរី	មូលនិ្ិ	អដនាតាពបដវសន៍ថេល	រាន	ជា	

បន្បនាទាប់	ររួមទាំង	មដ្យាបាយ	ដ្វើេំដណើរថេល	ដថ្ក	ជាង	មុន	ដនាះ	ក្រីសុបិន	របស់	

ពរួកដគ	ក្ទុងការ	ដ្វើ	អដនាតាពបដវសន៍ដកើត	ដចញ	ជារូបរាង	ដ�ើង	។	សពរាប់	ពកុមពគរួសារ	មរួយ	

ថេលរាន	គ្នា	ពបាំបរួន	នាក់	វា	តពមូវ	ឲ្យ	រានការោក់ថផនការ	យ៉ាង	ពបុងពបយ័ត្	ដេើម្រីដរៀបចំ	

ដ្វើ	េំដណើរ	។	ដេើម្រីសន្សំ	ពបាក់ឲ្យ	ដពចើន	ថែមទាំង	ដេើម្រីទិញ	អវរី	ថេល	ពរួកដគ	ចាំបាច់	ពតូវ	ទិញ	

ដនាះ	ពរួកដគ	បាន	រស់ដៅ	ដោយ	បរិដភាគ	ថតដមសៅពសូវបាលរីប៉ុដណ្ណះ	ដស្ើរជិត	មរួយ	្ នាំ	។	

ដៅដពល	ការដចញេំដណើរ	របស់	ពរួកដគ	មក	េល់	ែូរា៉ាស់	សាទាក់ដស្ើរ	មិន	ចង់	ដ្វើ	

េំដណើរ	ដោយសារ	ភរិយ	របស់	គ្ត់	កំពុង	ពដោះ		។	ប៉ុថន្	សារា៉	ដេនតុន	មូលតុន		គឺ	

ជាពស្រី	រានាក់	ថេល	រាន	ដសចក្រីជំដនឿ	ដ្គើយ	ពុំ	បាន	រុញរា	ដ�ើយ	។	ពរីមុន	ពរួកដគ	ចាកដចញ	

ពរី	ពបដទស	អង់ដគលស	អ្កផ្សពវផសាយ	សាសនា	រានាក់	បាន	ផ្ល់	ការពបសិទ្ពរ	ឲ្យសារា៉	

ថេល	គ្ត់	បាន	សនយា	នឹង	នាង	ថ្	ពបសិនដបើ	នាង	នឹង	ដៅ	រេ្ឋ	យូថ្្គ៍	ដនាះ	នាង	នឹង	ដ្វើ	

េំដណើរ	ដោយ	សុវត្ថិភាព	ដោយ	គ្មន	បាត់បង់	សរាជិក	ណ្	រានាក់	ទន	ពគរួសារ	របស់	នាង	

ដ�ើយ	—	ជាការសនយាមរួយ	ដៅក្ទុង	ការពបសិទ្ពរដនាះ		ថេល	មិន	យូរ	ដ�ើយនឹង	រាន	

សរាជិក		10	នាក់	ដៅក្ទុង	ពគរួសារ	ដនះ	!

បនាទាប់	ពរី	ពកុមពគរួសារ	ដនាះ	បាន	ដចញេំដណើរ	ដោយ	ជិះ	កបា៉ាល់	បាន	បរី	ទែងៃ	ដោយ	ជិះ	

កបា៉ាល់	ពរី	លរីដវើរភូល	ពបដទស	អង់ដគលស	ដៅក្ទុង	្ នាំ	1856	ដនាះ	កបា៉ាល់	ស្សនតុន	បាន	

សាវាគមន៍	ទារក	ែ្មរី	រានាក់	។	កបា៉ាល់	ស្សនតុន	ពតូវបាន	ជរួល	ឲ្យ	េឹក	ពរួកបរិសុទ្ចំនរួន	764	

នាក់	ថេល	រាន	ជនជាតិ	ោណ្រា៉ាក់,	ស៊ុយថអត	និង	អង់ដគលស	។	ពរួកដគ	ដៅ	ដពកាម	ការ	

េឹកនាំ	របស់	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	រានាក់	ដោមះ	ដជមស៍	ដហ្គ្	វីលលរី	។

ពបាំមរួយ	សបាតា្គ៍	ដពកាយ	មក	កបា៉ាល់	ស្សនតុន	បាន	ដ្វើេំដណើរ	ចូលដៅ	កំពង់ថផ		នូវ	

ដយ៉ាក	។	បនាទាប់	មក		ពកុមពគរួសារ	មូលតុន	បាន	ជិះ	រែដភលើង	ដេើម្រី	ដ្វើ	េំដណើរេ៏	ថវង	ដៅភាគ	

ខាង	លិច	។	ពរួកដគ	បាន	ដៅេល់	ទរីពកុងទអអូវា៉	រេ្ឋ	ទអអូវា៉	ក្ទុង	ថខ	មិែុនា	្នាំ	1856	ជា	

ចំណុច	ចាប់ដផ្ើម	ទន	ពកុម	រដទះអូស	។	ក្ទុង	រយៈដពល	ថត	បរី	ទែងៃ	ប៉ុដណ្ណះ	ពរីមុន	ពរួកដគ	ដៅ	េល់	

ពកុម	រដទះអូសរបស់	ដោកដមបញ្ជាការ	ថអតវឺត	ប័ងដ�ើរ	បាន	ដ្វើ	េំដណើរ	ដចញពរី	ទរីពកុង	

ទអអូវា៉	ដោយ	យក	ពកុម	រដទះ	អូស	ជា	ដពចើន	ថេល	អាច	យក	ដៅ	បាន	។

ការលំបាករបស់ម្កុមរនទះអូស

ពរីរសបាតា្គ៍	ដពកាយ	មក	ពកុម	រដទះ	វីលលរី	ពតូវ	បាន	ពរួកបរិសុទ្	មរួយ	ពកុម	ដទៀត	ចូលររួម	

ជាមរួយ	ដពកាម	ការេឹកនាំ	របស់	ថអតវឺត	រា៉ាទរីន	។	ឥ�ធូវ	ដនះ	ភានាក់គ្រ	របស់	សាសនា	

ដៅ	ទរីពកុង	ទអអូវា៉	ថេល	បាន	ដ្វើការ	យ៉ាង	ខាលាំង	ក្ទុងការផ្ត់ផ្ង់	និង	ប្ជធូន	ពកុម	រដទះ	អូស	

ទាំង	បរី	ពកុម	េំបូង		រាន	ការលំបាក	យ៉ាង	ខាលាំង	ក្ទុងការ	ផ្ត់ផ្ង់	េល់	ពកុម	េ៏	្ ំ	ថេល	ដទើប	

ថតមកេល់យឺតដោយ	ពុំ	បាន	រំពឹង	ទុកដនះ	។	ពរួកដគ	ពតូវ	ដ្វើ	រដទះ	អូស	ចំនរួន	250	រដទះ	

ពរីមុន	ពរួកបរិសុទ្ទាំង	ដនះ	អាច	បន្	េំដណើរ	របស់	ពរួកដគ	។

បុរសពគប់	គ្នា	ថេលរាន	សុខភាព	ល្	និង	រឹងរាំ	ពតូវ	ោក់	ឲ្យ	ដ្វើ	រដទះ	ខណៈ	

ថេលពរួកពស្រី	ដ្វើតង់	ជាដពចើនសពរាប់	ការដ្វើេំដណើរ	។	អ្ក	ដ្វើ	រដទះ	ជាដពចើន	នាក់ថេល	

គ្មន	ជំនាញពុំ	បានអនុវត្តាមគំរូ	បលង់	ដ�ើយ	ប៉ុថន្	បាន	ដ្វើ	រដទះ	ថេល	រាន	ទំ្គំ	និង	

ករាលាំង	ដផ្សងៗ	ថេល	បងក	ឲ្យ	រាន	ការលំបាក	ដៅ	ដពលដពកាយ	មក	ដទៀត	។	ជាចាំបាច់	

រដទះ	ថេល	ពតូវការ	មរួយ	ចំនរួន	តពមូវ	ឲ្យ	ដ្វើ	ដចញ	ពរី	ដឈើ	ថេល	ដទើប	ថត	កាប់	ែ្មរី	ថេល	ពុំ	

ទាន់ចាស់	ដ្គើយ	ជរួនកាល	ដពបើ	ថស្ក	និង	កំប៉ុង	ដេើម្រី	ដ្វើ	ជា	កង់រដទះ	។	រដទះ	នរីមរួយៗ	

ផ្ទុក	អាគ្រ	ពពមទាំង	ពទព្យសម្ត្ិ	ទាំងអស់	របស់	ពរួក	បរិសុទ្	ជាដពចើន	។

ជាដរឿយៗ	រដទះ	នរីមរួយៗពតូវ	ផ្ទុក	ឥវា៉ន់	ពរី	180	ដៅ	230	គរី�ធូពកាម	ថេល	រាន	

េូចជា	ដម្ស៉ៅ	អងករ	សរាភារដេក	ពបោប់ពបោ	ចម្ិនអាគ្រ	និង	សដមលៀកបំោក់		។	បុគ្ល	

រានាក់ៗ	អនុញ្ញាតឲ្យ	ោក់	វា៉លរី	ផ្ទាល់ខលទួន	ថត		8	គរី�ធូពកាម	ថត	ប៉ុដណ្ណះ	។

ែូរា៉ាស	មូលតុន	និង	ពកុមពគរួសារ	របស់	ដោក	ថេល	រាន	គ្នា	10	នាក់	ពតូវបាន	

ចាត់	ឲ្យ	ដៅ	ពកុម	រដទះ	ទរី	បរួន	គ្ត់	ដៅដពកាម	ការេឹកនាំ	របស់	ដមបញ្ជាការ	វីលលរី	ម្ង	

ដទៀត	។	ពកុម	ដនះ	រាន	ពរួកបរិសុទ្	ជាង	400	នាក់	ថេល	ជាទូដៅរាន	មនុស្សចាស់	

ដពចើន	ជាង	។	របាយការណ៍	ថេល	បាន	ដ្វើ	ដ�ើង	ដៅ	ក្ទុង	ថខ	កញ្ញា	នា	្ នាំ	ដនាះ	បាន	

ដរៀបរាប់ថ្	រាន	«	មនុស្ស	404	នាក់,	រដទះដសះ	6	ដពគឿង,	រដទះអូស	87	ដពគឿង,		

ដគ្	6	នឹម,	ដគ្	32	កបាល	និង	ដសះ	5		កបាល	»	។ 1

ពគរួសារ	មូលតុន	ពតូវបាន	ផ្ល់ឲ្យ	ថត	តង់	មរួយ	និង	រដទះ	ទដទ	មរួយ	ប៉ុដណ្ណះ	។	

េិរានជាតិស្តត់ប្៊ូធៅភាគខាងលិចរដ្ឋធន្រាស្កាស.រ.អា.
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ែូរា៉ាស់	និង	ភរិយ	របស់	គ្ត់	ទាញ	រដទះថេល	រាន	េំបូល	។	ទារក	ថេល	ដទើបដកើត	

្លដ�ស	និង	បងពសរី	លរីស្សទុរី	(	សូ្គវរីយ៉ា	ដអលរីសសាថប៊ត	)	ជិះ	ដៅដលើ	រដទះ	ដនះ	។	

�ធូ្រី	(	្�ទុត	)	អាច	ជិះ	បាន	ដៅដពល	រដទះ	អូស	ចុះ	ទរួលប៉ុដណ្ណះ	។	ដជមស៍	ដ្គុើដប៊ី	

ថេល	រាន	អាយុ	ពបាំបរី	្ នាំ	ដេើរ	ពរីដពកាយ	ជាមរួយ	ថខ្ស	ចង	ជាប់	នឹង	ចដងកះ	របស់	គ្ត់	ដេើម្រី	

កុំ	ឲ្យ	គ្ត់	វដងវង	។	រដទះ	្ ងៃន់	មរួយ	ដផ្សង	ដទៀត	ទាញ	ដោយ	បងពសរី	ច្ង	ពរីរ	នាក់	—	សារា៉	

ដអលរីសសាថប៊ត	(	19	្នាំ	)	និង	រា៉ារី	អាន	(	15	្នាំ	)	—	និង	ដោយ	ប្ធូនពបុស	វីោលាម	

(	12	្នាំ	)	ពពមទាំង	យ៉ូថសប	(	10	្នាំ	)	។

ដៅក្ទុង	្ នាំ	1856	ពគរួសារ	មូលតុន	ដលើកទេោ	ទរីពកុងទអអូវា៉	ដ្គើយ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	

ការដ្វើ	េំដណើរ	របស់	ពរួកដគ	ថេល	រាន	ចរាងាយ	2090	គរី�ធូថម៉ពត	ដៅ	ភាគ	ខាង	លិច	។		

បនាទាប់	ពរីដ្វើេំដណើរ	បាន	26	ទែងៃ	ពរួកដគ	បាន	ដៅេល់	វិនដ្ើរ	ខវរដ្ើរ		(	្គលធូរិន	)	រេ្ឋ	

ដនពបាសាកា	។	ជាទរាលាប់	ពរួកដគ	បាន	ចំណ្យ	ដពល	ជាដពចើន	ទែងៃ	ដៅទរីដនាះ	ជរួសជរួល	រដទះ	

និង	រក	ដពគឿង	ផ្ត់ផ្ង់	បថន្ថមដទៀត	ដោយសារ	គ្មន	ទរីពកុង	្ ំៗ	ពរី	វិនដ្ើរ	ខវរដ្ើរ		ដៅ	ទរីពកុង	

សលត៍	ដលក	ដ�ើយ	។

វា	រាង	យឺតដពល	ដៅក្ទុង	រេូ	វ	ដនាះ	ពរីមុន	ពកុម	រដទះវីលលរី	ដរៀបចំ	ខលទួន	ដចញ	េំដណើរ	ពរី	វិនដ្ើរ	

ខវរដ្ើរ	ថេល	ពកុមពបឹកសា	មរួយ	ពតូវបាន	បដងកើត	ដ�ើង	ដេើម្រី	សដពមច	ចិត្ថ្	ដតើ	ពរួកដគ	គរួរថត	

ដ្វើេំដណើរ	ដៅ	ឬ	រង់ចាំ	រ្គូត	េល់	និទាយរេូវ	។	មនុស្ស	មរួយ	ចំនរួន	ថេល	បាន	ដ្វើ	េំដណើរ	

ពជុល	ដៅមុន	ដ្គើយ	ដនាះ	បាន	ពពរាន	ពរួកដគ	ពរី	ដពគ្ះថ្នាក់	ទន	ការដ្វើេំដណើរ	រាងយឺត	

ដៅក្ទុង	រេូវ	ដនាះ	។		ប៉ុថន្	ដមបញ្ជាការវីលលរី	និង	សរាជិក	ពកុម	មរួយ	ចំនរួន	រាន	អារម្មណ៍	ថ្	

ពរួកដគ	គរួរថត	បន្	េំដណើរ	ដៅមុខ	ដោយសារពរួកដគ	គ្មន	ទរីអាពស័យ	ដៅ	ក្ទុង	រេូវ	រគ្រ	ដៅ	

ទរីពកុង	្គលធូរិន	ដ�ើយ	។

នស្ៀងបានរនោះបន្ិចម្ងៗ

ដោយ	គ្មន	ដស្ៀងអាគ្រ	ពគប់ពគ្ន់	ដនាះ	សរាជិក	ពកុម	រដទះ	អូសវីលលរី	បាន	ចាប់ដផ្ើម	

េំដណើរ	របស់	ពរួកដគ	ម្ង	ដទៀត	ដៅ	ទែងៃទរី	18	ថខ	សរីគ្	ដោយ	គិត	ថ្	ពរួកដគ	អាច	បំដពញ	

ដពគឿង	បរិកាខារ	របស់	ពរួកដគ	ដ�ើង	វិញ	ដៅ	្គវត	ឡារា៉មរី	(	ដៅ	ភាគ	ខាង	ដជើង	ទន		ឡារា៉មរី	

សពវទែងៃ	ដនះ	ក្ទុង	រេ្ឋវា៉យអូមរីង	)	។	ដោយសារថត	ការពពរាន	ថេល	ពរួកដគ	បាន	ទទរួល	

ដនាះ	ពរួកដគ	បាន	ោក់	ដម៉សៅពសូវសាលរីទមងៃន់	45	គរី�ធូ	ពកាម	បថន្ថម	ដទៀត	ដៅដលើ	រដទះ	

អូសនរីមរួយៗ	របស់	ពរួកដគ	ដ្គើយ	រាន	ទំនុកចិត្	ថ្	ពរួកដគ	នឹង	ជរួប	ពកុមរដទះដស្ៀង	

ថេលប្ជធូនមក	ពរី	ទរីពកុង	សលត៍	ដលក	។	ប៉ុថន្	ដោយ	គិត	ថ្	គ្មន	ពរួកជន	អដនាតាពបដវសន៍	

បាន	ដ្វើេំដណើរ	មកដទៀត		ដនាះ	អ្កដបើកបរ	រដទះដស្ៀង	បាន	ដ្វើ	េំដណើរ	ពត�ប់	ដៅ	ទរីពកុង	

សលត៍	ដលក	វិញ	ដៅ	ចុង	ថខ	កញ្ញា	ដនាះ	ពរីមុន	ពកុម	រដទះ	វីលលរី	បាន	ដៅេល់	ពរួកដគ	។

ដៅ្គលធូរិន	ពគរួសារ	មូលតុន	បាន	គិត	ថ្	អាច	ជា	គំនិត	ល្	ដេើម្រី	ទុកដស្ៀង	មរួយ	ពបអប់	

ដនាះ	ដចាល	ដោយសារ	ឥវា៉ន់	ថេល	ពរួកដគ	បាន	អូស	សពរាប់	ពគរួសារ	មរួយ	ថេលរាន	គ្នា	

10	នាក់	ដនាះគឺវា	្ ងៃន់	ខាលាំង	ណ្ស់	។	កាលដនាះ	ពរួកដគ	បាន	ទុក	កាបូប	មរួយ	ដចាល	ដៅ	

កំពង់ថផ	លរីដវើរភូល	សដមលៀក	បំោក់	មរួយ	កាបូប	ដៅ	ដពលជិះដលើ	កបា៉ាល់	សដមលៀកបំោក់	

មរួយ្គិប	ដៅ	ទរីពកុង	នូវ	ដយ៉ាក	និង	ដស្ៀង	មរួយ	្គិប	ថេល	រាន	សុទ្ថត	របស់របរ	ផ្ទាល់	

ខលទួន	របស់	ពរួកដគ	ដៅ	ទរីពកុងទអអូវា៉	។	ដទាះបរី	ដៅតាម	ផលធូវ	ក្រី	ពរួកដគ	រកដមើល	វិ្រី	ដេើម្រី	

សពរាល	បន្ទុក	របស់	ពរួកដគ	។

វា	រានការលំបាក	េល់	អស់	អ្កថេល	រីករាយ	នឹង	ភាពពសណុកសុខពសរួល	ទន	

ជរីវិត	សម័យ	ទំដនើប	ដនះ	ដេើម្រី	ពសទម	អំពរី	ការរងទុក្ខ	ពបចាំ	ទែងៃ	របស់	ពគរួសារ	មូលតុន	

និង	ពរួកបុរស	និង	ពស្រី	េ៏	អសាចារ្យ	ដផ្សង	ដទៀត	ទន	ពកុម	រដទះ	អូសទាំងដនាះ	។	ដតើ	ដយើង	

អាចពសទមដ�ើញអំពរីពងថបក	ដៅ	នឹង	ទេ	និង	ដជើង	ឈឺសាច់េុំ	េរី្គុយ	និង	ខសាច់	រោក	

ដោយ	កដ្តា	ពពះអាទិត្យ	រុយ	និង	មូស	ការរត់	ពបដសចពបសាច	របស់	្គវធូង	ពកបរី	និង	

ការពបឈម	មុខ	នឹង	ពរួក	អាដមរិក	កាំង	ដេើម	ថេរ	ឬដទ	?	ដតើ	ដយើង	អាច	ពសទម	ដ�ើញ		

ពរីការដេើរ្លងទដនល	និង	ការលំបាក	ទនការ	ដេើរ	រអិល	ដលើេរី	និង	ដលើែ្ម	ដៅ	ដពល	ពរួកដគ	

ពយាយម	អូស	រដទះកាត់	ទឹក	ថេល	្គូរដលឿន	និង	ដពរៅដនាះ	ថេរ	ឬ	ដទ	?	ដតើ	ដយើង	អាច	យល់	

អំពរី	ភាពទន់ដខសាយ	ថេល	ដកើត	មកពរី	កងវះ	សារធាតុចិ្្ចឹម	ថេរ	ឬ	ដទ	?

អំ�ទុងដពលដ្វើេំដណើរ	របស់	ពរួកដគ	កូនៗ	របស់	ពគរួសារមូលតុន	បាន	ដៅវាលថពស	

ជាមរួយ	រាតាយ	របស់	ពរួកដគ	ដេើម្រីពបមូល	ពសូវសា�រី	បន្ិចបន្ទួច		យក	មក	បថន្ថម	ជា	

អាគ្រ	ថេល	ដស្ៀង	របស់	ពរួកដគ	បាន	អស់	យ៉ាង	ដលឿន	។	រាន	ពគ្	មរួយដនាះ	ពគរួសារ	

ដនះ	រានថតនំបុ័ង	ពសូវបាលរីថត	បន្ិច	និង	ថផលដបា៉ាម	មរួយ	សពរាប់	បរិដភាគ	មរួយ	ទែងៃ	

ដេើម្រីថចកជាមរួយ	សរាជិក	បរីនាក់	។	

ពរីមុន	ទែងៃអស្ង្ត	នា	ទែងៃ	ទរី	12	ថខ	កញ្ញា	ពកុម	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	មក	ពរី	

ដបសកកម្ម	ចពកភព	អង់ដគលស	បាន	មក	េល់	ជំរំ	ដនាះ	។	ពរួកដគ	ពតូវបាន	េឹកនាំ	ដោយ	រូប
ែ
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២៨ លបីអាហូណា

ថអលដឌើរ	ថហ្គវគលរីន	ឌរី	រី្ត	(	1821–1899	)	ក្ទុង	កូរ៉ុម	ទន	ពរួក	សាវក	េប់ពរីរ	នាក់	

និង	ជរីតាលរួត	របស់	ភរិយ	ខ្ទុំ	។	ដៅដពល	ថអលដឌើរ	រី្ត	និង	អ្កេទទដទៀត	បាន	ដ�ើញ	

ការលំបាក	របស់	ពកុម	រដទះ	អូស	ដនាះ	ពរួកដគ	បានសនយា	ថ្	នឹង	ពបញាប់	ដៅ	ពជលង	ភ្ំ	

សតល៍	ដលក	ដ្គើយ	ប្ជធូន	មក	វិញ	នូវ	ជំនរួយ	កាន់ថត	្ ប់	តាមថេល	អាច	ដ្វើ	បាន	។

ដៅ	ទែងៃ	ទរី	30	ថខ	កញ្ញា	ពកុមរ	ដទះអូស	វីលលរី	បាន	ដៅ	េល់	្គវត	ឡារា៉មរី	

រេ្ឋ	វា៉យអូមរីង	ថេល	រាន	ចរាងាយ	645	គរី�ធូថម៉ពត	ទន	ភាគ	ខាង	ដកើតពរី	ទរីពកុង	

សលត៍	ដលក	។

ដៅ	ដេើម	ថខ	តុោ	រេូវរគ្រ	បានចាប់ដផ្ើម	ចូលមក	ដ្គើយ	ការលំបាក	បានដកើន	ដ�ើង	

ដៅ	ដពល	ពកុម	ដនះ	បាន	ពយាយម	ពុះោរ	ដៅមុខ	។	ដស្ៀង	អាគ្រ	ដៅសល់បន្ិចបន្ទួច	

ថេល	ដ្វើ	ឲ្យ	ដមបញ្ជាការ	វីលលរី	បានបង្ខំ	ចិត្	កាត់	បន្ថយចំថណក	ដម៉សៅ	អងករ	ឲ្យ	ដៅ	ពតឹមថត	

425	ពកាម	សពរាប់	បុរស,	368	ពកាម	សពរាប់	ពស្រី,	255	ពកាម	សពរាប់	កុរារ	និង		

142	ពកាម	សពរាប់	ទារក	ប៉ុដណ្ណះ	។	មិន	យូរ	ប៉ុនាមន	ដពកាយ	មក		ពរួកដគ	បាន	ជរួប	នឹង	

ខ្យល់	េ៏	ខាលាំង	និង	ពពិល	ធាលាក់	េ៏	ពកាស់	។	ដៅ	ពពឹក	ទែងៃ	ទរី	20	ថខ	តុោ	ពពិល	បាន	ធាលាក់	

កម្ស់	10	សង់ទរីថម៉ពត	ដ្គើយ	តង់	និង	េំបូល	រដទះ	បាន	រថ្គក	ដោយសារ	ទមងៃន់	របស់	

វា	។	សរាជិក	ពបាំនាក់	ទន	ពកុម	ដនាះ	និង	សតវ	អូស	រដទះ	មរួយ	ចំនរួន	របស់	ពរួកដគ	បាន	

សាលាប់	ដោយសារ	ថត	ភាពពតជាក់	និង	ការដពសក	ឃ្លាន	អាគ្រ	ដៅយប់	ពរីមុន	រាន	ខ្យល់	

ព្យទុះ	ដ្គើយ	សរាជិក	ពបាំនាក់	បថន្ថម	ដទៀត	បាន	សាលាប់	ដៅ	បរី	ទែងៃ	បនាទាប់មក	។	ដោយ	ពតូវ	

ទុក	អាគ្រ	េល់	ពស្រី	កុរារ	និង	អ្ក	រាន	ជំងឺ	ជាមុន	សិន	ដនាះ	ពរួកបុរស	ថេល	រាំមរួន	

ពតូវបង្ខំ	ចិត្	ដ្វើ	េំដណើរ	ដៅមុខ	ដោយ	គ្មន	អវរី	បរិដភាគ	ដ�ើយ	។

ម្កុមសនហ្ង្រាះបានចាប់នផ្ើមន្វើេំនណើរ

ដៅ	ចរាងាយ	3	គរី�ធូថម៉ពត	ដៅ	ខាង	ដពកាមភ្ំ	រ៉កគរី	រីច	ដៅដលើ	តាម	េងទដនល	

សវរីតវ៉តដ្ើរ	រីដវើរ	ពកុម	ដនាះ	បាន	ដបាះជំរំ	ដ្គើយ	រង់ចាំ	ដោយ	ការដពសក	ឃ្លាន	រគ្រ	

និង	រងទុក្ខ	រង់ចាំ	ឲ្យ	ព្យទុះ	កនលង	្គរួស	ដៅ	។

ដៅដពល	ពកុម	របស់	ថហ្គវនគលរីន	ឌរី	រី្ត	បាន	ដៅេល់	ទរីពកុង	សលត៍	ដលក	ពរួកដគ	

បាន	ពបញាប់	រាយការណ៍	ពបាប់	ពបធាន	យ៉ង់	អំពរី	សាថានភាព	េ៏	ដពគ្ះថ្នាក់	របស់	ពរួក	អ្ក	

ដ្វើ	អដនាតាពបដវសន៍ទាំងដនាះ	។	ពរួកបរិសុទ្	ដៅ	ក្ទុង	ពជលង	ភ្ំ	ដនាះ	ពុំបានរំពឹង	ទុកថ្	

នឹង	រាន	អ្កដ្វើ	អដនាតាពបដវសន៍	ដទៀត	ដ�ើយ	រ្គូត	េល់	្ នាំបនាទាប់	ដទៀត	ដ្គើយ	េំណឹង	អំពរី	

សាថានភាព	េ៏	ដពគ្ះថ្នាក់	ដនះ	បាន	រីករាល	ោល	យ៉ាង	ដលឿន	។

ពរីរ	ទែងៃ	ដពកាយ	មក	ដៅ	ទែងៃទរី	6	ថខ	តុោ	្នាំ	1856	សន្ិសរីទ	ទូដៅ	ពតូវបាន	ដ្វើ	ដ�ើង	

ដៅក្ទុង	ដរាង	ឧដបាសែ	ចាស់	។	ដៅដលើដវទិកា	ពបធាន	យ៉ង់	បាន	អំោវនាវ	សុំ	ពរួកបុរស	

ដស្ៀង	និង	បរិកាខារ	ដផ្សងៗ	ឲ្យ	ចាកដចញ	ដៅ	ដោយ	ជិះដសះ	ឬររដទះដសះ	ដៅ	ទែងៃ	បនាទាប់	ដេើម្រី	

ផ្ល់	ជាជំនរួយ	។	 2

ចន	ថបនថណត	គ្�រីន		បានដៅ	ក្ទុង	ដរាង	ឧដបាសែ	ចាស់	ដៅ	ទែងៃ	ដនាះ	ផងថេរ	

ដ្គើយ	បាន	ដ្លើយតប	សពរាប់	ជំនរួយ	ដនាះ	។	គ្ត់	គឺ	ជា	បុរស	រានាក់	ក្ទុង	ចំដណ្ម	បុគ្ល	

រាប់រយ	នាក់	ដៅក្ទុង	ពកុម	សដហគ្រាះ	ថេល	បាន	ដចញ	េំដណើរ	ពរី	ទរីពកុង	សលត៍	ដលក	។	

ទរីបំផុត	ដៅោងាច	ទែងៃទរី	21	ថខ	តុោ	ពកុម	រដទះ	ដសះ	ជរួយ	សដហគ្រាះ	បាន	ដៅ	េល់ជំរំ	វីលលរី	។	

ពរួកដគ	ពតូវបាន	សាវាគមន៍	ដោយ	អំណរ	និង	អំណរគុណ	ពរី	អ្កថេល	ដៅ	រស់	ពរី	អាកាសធាតុ	

ពតជាក់	និង	ការដពសកឃ្លាន	ដនាះ	។	ដនះ	គឺ	ជាការជរួប	ដលើក	េំបូង	របស់	ចន	ថបនថណត	

គ្�រីន	និង		សារា៉	ដអលរីសសាថប៊ត	មូលតុន	ថេល	កាលាយ	ជា	ជរីេូនជរីតាតរួត	របស់ខ្ទុំ	។

ដៅ	ទែងៃ	ទរី	22	ថខ		តុោ	អ្ក	ជរួយ	សដហគ្រាះ	មរួយ	ចំនរួន	បាន	បន្	ជរួយ	ពកុម	រដទះ	អូស	

ដផ្សង	ដទៀត	ខណៈ	ថេល	វិោលាម	ដអច	�ឹមបល	ជាមរួយ	នឹង	រដទះ	ថេលដៅសល់	បាន	

ចាប់ដផ្ើម	ដ្វើេំដណើរ	ពត�ប់	ដៅ	ទរីពកុង	សលត៍	ដលក	វិញ	ដោយ	ដមើល	ខុសពតូវ	ដលើ	

ពកុម	រដទះ	វីលលរី	។

អស់	អ្ក	ថេល	ទន់ដខសាយ	ពុំ	អាច	អូស	រដទះ	របស់	ពរួកដគ	បាន	ោក់	ពទព្យសម្ត្ិ	របស់	

ពរួកដគ	ដលើ	រដទះដសះ	ដ្គើយ	ដេើរ	ដៅ	ថក្រ	រដទះ	ដនាះ	។	អស់	អ្ក	ថេល	ពុំ	អាច	ដេើរ	ររួច	បាន	

ជិះ	ដលើ	រដទះដសះ	។	ដៅដពល	ពរួកដគ	បាន	ដៅ	េល់	រ៉កគរី	រីច	រាន	ព្យទុះ	ពពិល	េ៏	ខាលាំង	មរួយ	

ដទៀត	បាន	ដបាកបក់	មក	ដលើ	ពរួកដគ	។	ដៅដពល	ពរួកដគ	កំពុង	រាន	ការលំបាក	ដ�ើង	ដៅ	

ចដងកះ	ភ្ំ	ដនាះ	ពរួកដគ	ពតូវ	រុំ	ខលទួន	ពរួកដគ	នឹង	ភរួយ	និង	ភរួយ	ញាត់	សំ�រី	ដេើម្រី	ការោរ	ពរួកដគ	កុំ	

ឲ្យ	រគ្រ	រ្គូត	េល់	សាលាប់	។		រាន	មនុស្ស	ពបថ្គល	ជា	40	នាក់	ដៅក្ទុង	ពកុម	ដនាះ	បាន	

សាលាប់	ររួច	ដៅដ្គើយ	។ 3

អាកាស	ធាតុ	ពតជាក់	យ៉ាង	ខាលាំង	ថេល	ដ្វើ	ឲ្យ	ពរួកបរិសុទ្	ជាដពចើន	នាក់	បាន	រងទុក្ខ	

នឹងការ	រោក	នឹង	ធាតុ	ពតជាក់	ដៅ	ទេ	ដជើង	និង	មុខ	របស់	ពរួកដគ	អំ�ទុងដពល	ដេើរ	្ លង	កាត់	

កំពូល	ភ្ំដនាះ	។	ពស្រី	រានាក់	បាន	ខាវាក់	ថភ្ក	ដោយ	សារ	ថត	អាកាសធាតុ	ពតជាក់ដនាះ	។

សវពីតេ៉តធ្ើររីធេើរធៅចក្រ្ ករា៉ាទពីនរដ្ឋវ៉យអូរពីងស.រ.អា.
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ដយើង	អាចពសទម	ដ�ើញ	ពគរួសារ	មូលតុន	ជាមរួយ	នឹង	កូន	ទាំង	ពបាំបរី	នាក់	របស់	

ពរួកដគ	ទាញ	និង	អូស	រដទះ	ពរីរ	របស់	ពរួកដគ	ខណៈ	ថេល	ពរួកដគ	ពុះោរ	្ លង	កាត់	ពពិល	េ៏	

ពកាស់	ដនាះ	។	រដទះ	មរួយ	អូស	ដោយ	ែូរា៉ាស់	និង	ភរិយ	របស់	គ្ត់	ជាមរួយ	នឹងកូនៗេ៏	

រានតទមល	របស់	ពរួកដគ	គឺ		—	�ធូត្រី,	លរីស្សទុរី	និង	ទារក	្លដ�ស	—		ជាមរួយ	នឹង		

ដជមស៍	ដ្គុើដបើរ	តូច	ថេល	ដេើរ	ដពគច	ដជើង	និង	ពតូវបាន	ទាញ	ដោយ	ថខ្ស	ថេល	ចង	ដៅ	

ចដងកះ	របស់	គ្ត់	។	រដទះ	មរួយ	ដទៀត	ទាញ	និង	អូស	ដោយ	សារា៉	ដអលរីសសាថប៊ត	និង	

កូន	ទាំងបរី	នាក់	ដផ្សង	ដទៀត	។	ពស្រី	វ័យ	ចំណ្ស់	ចិត្	ល្	រានាក់	ដោយ	ដ�ើញ	ដជមស៍	

ដ្គុើដបើរ	ថេល	រាន	ការលំបាក	បាន	ចាប់ទេ	របស់	គ្ត់	ដៅដពល	គ្ត់	ដេើរតាម	

ពរីដពកាយ	រដទះ		។	ទដងវើ	េ៏	សប្ទុរស	ដនះ	បាន	សដហគ្រាះ	ទេ	ខាង	សាតាំ	គ្ត់	ប៉ុថន្	ទេខាង	

ដ្វងឥតពគបេណតាប់របស់	គ្ត់	បាន	ប៉ះ	នឹង	អាកាសធាតុ	ដពកាម	សូន្យ	អង់សសាដស	េ៏	

ពតជាក់	ដនាះ	។	ដៅដពល	ពរួកដគ	បាន	ដៅេល់	ទរីពកុង	សលត៍	ដលក	ពរាម	ទេ	បរីបរួន	របស់	

គ្ត់	ដៅ	ខាងទេដ្វង	ដនាះ	ពតូវបាន	កាត់	ដចាល	។

ដៅ	មុន	រដសៀល	ទែងៃ	ទរី	9	ថខ	វិច្ិកា	ពកុម	រដទះ	មនុស្ស្ម៌	សដហគ្រាះ	អ្ក	រង	ទុក្ខ	ដនាះ	បាន	

ឈប់	ដៅ	ពរីមុខ	អគ្រ	ការិយល័យ	េគ្វាយ	មរួយ	ភាគ	ក្ទុង	េប់	ជាកថនល	ងទនអគ្រ	រំឭក	ចាំ	

យ៉ូថសប	ស្ម៊ី្	ដៅ	ក្ទុង	ទរីពកុង	សលត៍	ដលក	សពវទែងៃដនះ	។	មនុស្ស	ជាដពចើន	បាន	ដៅ	

េល់	ទរីដនាះ	ដោយ	រាន	ដជើង	និង	ទេ	ថេល	កក	ពតជាក់	។	មនុស្ស	្គុកសិប	ពបាំបរួន	នាក់	

បានសាលាប់	ដៅក្ទុង	ការដ្វើ	េំដណើរដនាះ	។	ប៉ុថន្	ការសនយា	ដៅកាន់	ពគរួសារ	មូលតុន	ដៅក្ទុង	

ការពបសិទ្ពរ	ដៅ	ក្ទុង	ពបដទស	អង់ដគលស	ពតូវបាន	បំដពញ	។	ែូរា៉ាស់	និង	សារា៉	ដេនតុន	

មូលតុន	ពុំ	បាន	បាត់បង់	កូន	មរួយ	ណ្	ដ�ើយ	។

ពពីការសនហ្ង្រាះនៅរកនសចក្ពីនស្នគ្

ពកុម	ដនះ	ពតូវបាន	ទទរួល	សាវាគមន៍	ដោយ	ពលរេ្ឋ	សតល៍	ដលក		រាប់រយ	នាក់	ថេល	

រង់ចាំ	ដោយ	អន្ះសារ	ទន	ការមក	េល់	របស់	ពរួកដគ	ដ្គើយ	បាន	ដពតៀម	ររួច	ជាដពសច	ដេើម្រី	

ជរួយ	ដមើល	ថែ	ពរួកដគ	។	ការេឹងគុណ	និង	អំណរគុណ	ចំដោះ	វីរៈបុរស	រានាក់	ថេល	បាន	

ជរួយ	សដហគ្រាះពគរួសារ	របស់	មូលតុន	ពរី	ពកញា៉ាំ	ទន	ដសចក្រីសាលាប់	បាន	ធាលាក់ក្ទុង	អនលង់	ដស្្គ៍	

និង	ពសឡាញ់		សារា៉	ដអលរីសសាថប៊ត	។

ដៅ	ទែងៃ	ទរី	5	ថខ	្្ធូ	្នាំ	1856	ដៅក្ទុង	ចំដណ្ម	ទន	ក្រី	ពបាថ្នា	េ៏	រីករាយ	របស់	មនុស្ស	

ជាទរីពសឡាញ់	ដនាះ	សារា៉	ដអលរីសសាថប៊ត	បានដរៀបការ	នឹង	ចន	ថបនថណត	គ្�រីន	

ថេល	ជា	អ្ក	ជរួយ	សដហគ្រាះ	គ្ត់	។	ពរួកដគ	បាន	ផសារភាជាប់	សពរាប់ដពលដនះ	និង	អស់	

កល្	ជានិច្ច	ដៅ	ថខ	កកកោ	បនាទាប់	ដៅក្ទុង	េំណ្ក់	ទន	អំដណ្យទានពិសិេ្ឋ	។	ពរួកដគ	

បាន	សាងសង់	ផ្ះ	ដៅ	ទរីពកុង	សលត៍	ដលក	ដ្គើយ	រាន	ពរជាមរួយ	នឹង	កូន	ពបុស	បរី	នាក់	

និង	កូនពសរី	ពបាំពរីរ	នាក់	។	កូន	រានាក់	ទន	កូនពសរី	ទាំងដនាះ	ដោមះ	ដអសដ្ើរ	អ៊ីមរីលរី	បាន	

ដរៀបអាោ្គ៍ពិោ្គ៍	នឹង	ជរីតា	របស់	ខ្ទុំ	ដោមះ	្ដ�ស	រា៉សបាន	ដៅក្ទុង		1891	។

ដៅ	ទែងៃ	ទរី	24	ថខ	កកកោ	ដយើង	ពបារព្	ទិវា	អ្កពតរួសពតាយ		ដ្គើយ	ដយើង	ថែលង	

អំណរគុណ	េល់	អ្កពតរួសពតាយ	ជា	ដពចើន	នាក់	ថេល	បាន	ផ្ល់	អវរីៗពគប់	យ៉ាង	ដេើម្រី	

សាថាបនា	ពជលង		សតល៍	ដលក	និង	ស្គគមន៍	ជាដពចើន	ដផ្សង	ដទៀត	ដៅក្ទុង	ស្គរេ្ឋ	

អាដមរិក	ភាគ	ខាង	លិច	។	ដយើង	ក៏	សូម	ថែលង	អំណរគុណ	េល់ពរួកបរិសុទ្	ទែងៃ	ចុងដពកាយ	

ថេល	ជា	អ្កពតរួសពតាយ	ដៅ	ទូទាំង	ពិភពដោក	ថេល	បាន	បដងកើត	ផលធូវ	—	និង	កំពុង	បដងកើត	

ផលធូវ	—	គឺ	ផលធូវ	ទន	េំណឹង	ល្	ដេើម្រី	ឲ្យ	អ្កេទទ	ដេើរ	តាម	ផងថេរ	។

ដតើ	អវរី	ដៅ	ថេល	ដ្វើ	ឲ្យ	ពរួកដគ	បន្ដ្ពះ	ដៅមុខ	ដនាះ	?	ដតើ	អវរី	ដៅ	ថេល	ជំរុញ	ពរួកដគ	ឲ្យ	

ដ្ពះ	ដៅមុខ	ដនាះ	?	ចដមលើយ	ដនាះ	គឺ	ទរីបនាទាល់	របស់	ពរួកដគ	អំពរី	ពពះអរាចាស់	ដយស៊ូវពគរីស្	។	

ក្ទុងនាម	ជា	ដៅ	តរួត	ទន	អ្ក	ពតរួសពតាយ	រានាក់	ខ្ទុំ	សូម	បថន្ថម	សាក្សរី	និង	ទរីបនាទាល់	របស់	

ខ្ទុំ	ថ្	ការលំបាក	របស់	ពរួកដគ	ពុំ	ឥត	ពបដយជន៍	ដ�ើយ	។	អវរី	ថេល	ពរួកដគ	បាន	ទទរួល	

អារម្មណ៍	ដនាះ	ខ្ទុំ	ក៏	បានទទរួល	អារម្មណ៍	ផងថេរ	។	អវរី	ថេលពរួកដគ	បានេឹង	ដនាះ	ខ្ទុំ	ក៏	េឹង	

ដ្គើយ	ថែលង	ទរីបនាទាល់	អំពរី	វា	ផងថេរ	។ ◼

ែក្សង់ជចញ្ ពី្ រលិខិតបែលបានប្្ងជេើងជៅជរាងឧជបាស្ទពី្កុងសលត៍ជលកដ្ងៃទពី២៤បខកក្កដា

ឆ្នាំ២០០៧ជៅក្ននុងទិវា្ ួកអ្នក្តួស្តាយបែលជ្វើការ្រែ�ុំ្ិជសសន្ជ្ល្្ឹក្្លឹម។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	 របាយការណ៍	ដោយ	ដអ្គវ	ឌរី	រី្ត	និង	ោនរីថញ៉ល	ថស្នដសើរ	«	Smith, Marilyn Austin, 
Faithful Stewards—the Life of James Gray Willie and Elizabeth Ann 
Pettit, 95–120	»	history .lds .org	។

	 2.	សូមដមើល	ពពិកគ្ំ		យ៉ង់	«	Remarks	»	Deseret News	ទែងៃ	ទរី	15	ថខ	តុោ	្នាំ	1856	

សូមដមើលផងថេរ	LeRoy R. Hafen and Ann W. Hafen Handcarts to Zion	

(	្នាំ	1981	)	ទំព័រ	120–121	។

	 3.	 មនុស្ស		19	នាក់	ទន	ពកុមដនះ	បាន	សាលាប់	ពរីមុន	ពកុម	ដនះ	បាន	ដៅ	េល់	្គវត	ឡារា៉មរី	ររួមទាំង	7	នាក់	ដទៀត	

បាន	សាលាប់	ដៅដលើ	ដ្្រ	មគ្សមុពទ	និង	4	នាក់	ដទៀត	បាន	សាលាប់	ដៅ	ទរីពកុងទអអូវា៉	។	19	នាក់	បានសាលាប់	ដៅ	

្គវត	ឡារា៉មរី	និង	ដពល	ចាប់ដផ្ើម	រេូវរគ្រ	ភាគដពចើន	គឺ	ដៅ	ជាដពចើនទែងៃមុន	ពកុម	សដហគ្រាះ	បាន	ដៅេល់	។
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ពួក	បរិសុទ្	ទែងៃ	ចុង	ដពកាយ	ភាគដពចើន	ថ្វាយបង្ំ	ដៅក្ទុង	វរួេ	និង	

សាខា	ជា	កថនលង	ថេល	ពរួកដគ	អាច	«	ជរួបជុំ	គ្នា	ជា	ញឹកញាប់	

ដេើម្រី	តម	អាគ្រ	ដ្គើយ	អ្ិសាឋាន	ដ្គើយ	ពិដពគ្ះ	គ្នា	ដៅ	

វិញ	ដៅ	មក	អំពរី	សុខុរាល	ភាព	េល់	ពពលឹង	ពរួក	ដគ	»	(	មរ៉ូទណ	

6:5	)	។	ប៉ុថន្	មរ៉ូទណ	ជា	ពយាការី	ថេល	បាន	សរដសរ	ោក្យ	ទាំង	ដនះ	

បាន	ដ្វើកិច្ចការ	មរួយ	ចំនរួន	ចុងដពកាយបំផុត	របស់	ដោក	ដៅដពល	

ដោក	ដៅថតរានាក់	ឯង	ដោយ	បន្	ដ្វើ	ជា	សិស្ស	រានាក់	បនាទាប់	ពរី	

ការបំផលិចបំផ្លាញ	ទន	ពបជាជន	ដោក	មក	។

ដពញ	ពបវត្ិសាសនាចពក	ពរួក	បរិសុទ្	ទែងៃ	ចុង	ដពកាយ	ជាដពចើន	

នាក់	បាន	រកសា	ដសចក្រីជំដនឿ	របស់	ពរួកដគ	ថតឯង	ដៅដពល	

កាលៈដទសៈ	បាន	ទុក	ឲ្យ	ពរួកដគ	ដៅោច់	្ ងាយ	ពរី	ដគ	។	មនុស្ស	មរួយ	

ចំនរួន	េូចជា	មរ៉ូទណ	បាន	រស់ដៅ	ក្ទុង	ជរីវិត	របស់	ពរួកដគ	ក្ទុង	នាម	ជា	

សាក្សរី	និង	គំរូ	សពរាប់	មនុស្ស	ជំនាន់	ដពកាយៗ	ដទៀត	។	មនុស្ស	េទទ	

ដទៀត	បាន	រស់ដៅ	ដេើម្រី	ដ�ើញ	នូវ	ទែងៃ	មរួយ	ថេល	ពរួកដគ	អាច	ថចកចាយ	

ដសចក្រីជំដនឿ	របស់	ពរួកដគ	សារជាែ្មរី	ម្ង	ដទៀត	។

ការអ្ិស្ឋានអស់ជានម្ចើនឆ្នាំសម្រាប់ន្ងៃននះ

ហគ្វានទរីសាកា	ពបូឌរី�ធូវា៉	រាន	ការលំបាក	ក្ទុងការ	ទស្សនទាយ	

អំពរី	តរួនាទរី	ថេល	គ្ត់	នឹង	រាន	ដៅក្ទុង	ពបវត្ិ	សាសនាចពក	កាល	

អ្កផ្សពវផសាយ	សាសនា	រានាក់	បាន	ដគ្ះទាវារ	ផ្ះ	របស់	គ្ត់	ដៅ		

ទរីពកុងដវៀនណ្	ក្ទុង	្ នាំ	1913	។	មរួយ	្ នាំ	ដពកាយ	ពរី	ការថពបចិត្	

ជៅជ្លបែលសង្ង្គាម�ំងឺឬកាលៈជទសៈជ្្សងជទៀត

បានរែន្សល់ទុកឲ្យសម�ិក្ សន្ច្កទាំងជនរះជៅ

ឯជកាជៅក្ននុង្រែជទសររែស់្ ួកជគជនរះគឺជារជរែៀរែបែល

្ួកជគរែន្តជៅជ្មរះ្តង់។

រច
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៊ីរ

ហសែក្តីជំហ�ឿ

ហៅដាែ់ឆ្ងាយពតីហេក្តី
យទារះ

នដាយរា៉ាយអិនេុប័លយូសល�្គពីនវើរ

ការិយល័យប្រវ្្តិសាបស្តរ្រស់សាសនាចបក
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ដជឿ	របស់	គ្ត់	មក	សហគ្រាម	ដោកដលើក	ទរី	I	បាន	ដលប	យក	

អាណ្ចពកអូពទរី	—	្គុងពគរី	ដ្វើ	ឲ្យ	ពរួក	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	

ពតូវ	ពត�ប់	ដៅ	ផ្ះ	ដ្គើយ	សរាជិក	បុរស	ជាដពចើន	នាក់	ពតូវបាន	

ដៅ	ឲ្យ	ចូល	បដពមើ	ទាគ្ន	ដោយ	ទុក	ឲ្យ		ហគ្វានទរីសាកា	និង	

បងប្ធូន	ពសរី	ពរីរបរីនាក់	ដផ្សង	ដទៀត	បំដពញ	នូវ	ដសចក្រីពតូវការ	ដោយ	

ខលទួន	ពរួកដគ	ផ្ទាល់	។

វា	គឺ	ជា	ដពល	ថេល	ហគ្វានទរីសាកា	ទាក់ទង	ជាមរួយ	សរាជិក	

សាសនាចពក	ដពចើន	ជាងដគ	បំផុត	អស់រយៈ	ដពល	ជាដពចើន	្ នាំ	។	

បនាទាប់	ពរី	សហគ្រាម	សាវាមរី	របស់	ហគ្វានទរីសាកា	ដោមះ	ហគ្វានទរីដសក	

ពតូវបាន	ជាប់	ការសនយា	បដពមើ	មុខគ្រ	ដៅក្ទុង	ជរួរ	រោឋាភិបាលែ្មរី	

ទន	ពបដទស	ដ្កូសលធូវា៉គរី	។	បនាទាប់	ពរី	ពរួកដគ	បាន	ប្ធូរ	ដៅ	រស់ដៅ	

ពបាក	ដនាះ	ហគ្វានទរីសាកា	គឺ	ជា	សរាជិក	សាសនាចពក	ថត	រានាក់	ឯង	

គត់	ដៅក្ទុង	ពបដទស	ដនាះ	។	ពរីរបរីថខដពកាយមក	ហគ្វានទរីដសក	

បានសាលាប់	ដោយ	ទុក	ឲ្យ	ហគ្វានទរីសាកា	ដៅជាមរួយ	កូនពសរី	តូច	ពរីរនាក់	

គឺ	—	ហគ្វានដសស	និង	ដជន	—	ទំនុកបពមុង	េល់	ពរួកដគ	។

ហគ្វានទរីសាកា	បាន	បដពងៀន	េំណឹង	ល្	េល់	កូនពសរី	របស់	គ្ត់	

ដោយ	ខលទួន	គ្ត់	ផ្ទាល់	។	ហគ្វានដសស	និយយ	ថ្	«	ខ្ទុំ	ពតូវបាន	

ចិ្្ចឹម	ឲ្យ	្ ំ	ដ�ើង	ដៅក្ទុង	សាសនាចពក	។	សាសនាចពក	គឺ	

ជា	ផ្ះ	របស់	ដយើង	!	» 1	ហគ្វានទរីសាកា	ក៏	

បានសរដសរ	សំបុពត	ដៅ	ថ្នាក់	េឹកនាំ	

សាសនាចពក	ដៅក្ទុង	ពបដទស	អូពទរីស		រូ្រ
្
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ង្ហារានទពី្កា្រែូឌពីេភូវា៉បានចូលជាសម�ិក

្សន្ច្កជៅទពី្កុងជវៀនណាក្ននុងឆ្នាំ១៩១៣—

មួយឆ្នាំមុនសង្ង្គាមជោកជលើកទពីIចារែ់ជ្្តើម—

ជេើយោមនទំន្ក់ទំនងជាមួយសម�ិកែដទជទៀត

ដន្ សន្ច្ករេូតែល់ឆ្នាំ១៩២៩។
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ដោយសូម	ចាត់	ឲ្យ	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	

សាសនា	ឲ្យ	មក	ពបដទស	ដ្កូសលធូវា៉គរី	។	

ថ្នាក់	េឹកនាំ	សាសនាចពក	រាន	

ការសាទាក់ដស្ើរ	ដោយសារ	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	

សាសនាចុងដពកាយ	ដគ	ដៅ	ទរីពកុង	ពបាក	

កាល	ពរី	ពបរាណ		40	្នាំ	មុន	ពតូវបាន	

ចាប់ោក់	គុក	ដោយសារថត	ពបកាស	េំណឹងល្	ដ្គើយ	ដពកាយ	មក	ពតូវបាននិរដទស	

ដចញ	ពរី	ទរីពកុង	ដនាះ	។	ដទាះបរីជា	រាន	រោឋាភិបាល	ែ្មរី	ក្រី	ក៏	ថ្នាក់	េឹកនាំ	សាសនាចពក	

រាន	ការភ័យខាលាច	ថ្	រាន	ការផ្លាស់ប្ធូរ	ថត	បន្ិចបន្ទួច	ប៉ុដណ្ណះ	។

ដោយ	ពុំ	បាន	គិត	អំពរី	កងវល់ដនាះ	ហគ្វានទរីសាកា	បាន	បន្	សរដសរ	សំបុពត	

ដ្គើយ	អ្ិសាឋាន	ទូលសូម	ឲ្យ	រាន	ដបសកកម្ម	មរួយ	ពតូវបាន	បដងកើត	ដ�ើង	។	ក្ទុង	

្នាំ	1928	បនាទាប់	ពរី	ហគ្វានទរីសាកា	បាន	ដ្វើ	ជា	សរាជិក	ថត	រានាក់	ឯង	អស់រយៈដពល	

មរួយទសវត្សរ៍	មក	ែូរា៉ាស	ប៊ីស៊ីដ្គ្ើរ	អាយុ	83	្នាំ	—	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	

េថេល	ថេល	បាន	ពបកាស	េំណឹងល្	ដៅទរីពកុង	ពបាក		កាល	ពរី	ប៉ុនាមន	្ នាំ	មុន	

ដនាះ	—	បាន	ពត�ប់	មក	វិញ	។	វា	ទំនង	ថ្	ភាពដៅោច់ថត	ឯង	របស់	ពគរួសារ	ដនះ	

ពតូវបាន	ោន	េល់	ទរី	ប្្ចប់	ដ្គើយ	។	ប៉ុថន្	មិន	យូរ	ប៉ុនាមន	ដពកាយ	មក	សុខភាព	

ពទុឌដពទាម	របស់	ថអលដឌើរ	ប៊ីស៊ីដ្គ្ើរ	បាន	បង្ខំ	ឲ្យ	គ្ត់	ចាកដចញ	ពរី	ពបដទស	ដនាះ	។

ហគ្វានទរីសាកា	រាន	ការខកចិត្		ប៉ុថន្	គ្ត់	បាន	សដពមច	ចិត្	បន្	សរដសរ	សំបុពត	

ដៅ	កាន់	សរាជិក	និង	ថ្នាក់	េឹកនាំ	សាសនាចពក	ដៅ	ដព្	ពបដទស	។	សាមរតរី	

លះបង់	របស់	គ្ត់	ពតូវបាន	ទទរួល	រគ្វាន់	៖	ដៅ	ទែងៃ	ទរី	24	ថខ	កកកោ	្នាំ	1929	

ថអលដឌើរ	ចន	ដអ	វិតសូ		(	1872–1952	)	ក្ទុង	កូរ៉ុម	ទន	ពរួក	សាវក	េប់ពរីរ	នាក់	

បាន	ដៅ	េល់	ទរីពកុង	ពបាក	ជាមរួយ	នឹង	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	មរួយ	ពកុម	។	ដៅ	

ោងាច	ដនាះ	ហគ្វានទរីសាកា	និង	ពកុម	ដនាះ	បាន	ដ�ើង	ដៅ	កូន	ភ្ំ	ថក្រ	ពបាសាទខាស្ិច	

ជា	កថនលង	ថេល	ថអលដឌើរ	វិតសូ	បាន	ឧទ្ិស	្ លង	ពបដទស	ដ្កូសលធូវា៉គរី	សពរាប់	

ការពបកាស	េំណឹងល្	ដ្គើយ	បាន	បដងកើត	ដបសកកម្ម	មរួយ	ជា	ផលធូវការ	។	ដពកាយ	

មកហគ្វានទរីសាកា		បាន	សរដសរថ្	«	រាន	មនុស្ស	បន្ិចបន្ទួច	ប៉ុដណ្ណះ	ថេល	អាច	

យល់	នូវ	អំណរ	ថេល	ដយើង	បាន	រាន	។	ដយើង	[	បាន	]	អ្ិសាឋាន	អស់ជាដពចើន	្ នាំ	

សពរាប់	ទែងៃ	ដនះ	»	។ 2

អស់រយៈដពល	ពបថ្គល	ជា	ពបាំមរួយ	ថខ	សាខា	មរួយ	បាន	ជរួប	ពបជុំ	គ្នា	ដៅក្ទុង	

ផ្ះ	របស់	ហគ្វានទរីសាកា	។	ទរីបំផុត	ហគ្វានទរីសាកា	បាន	ជរួយ	កូនពសរី	របស់	គ្ត់	

ក្ទុងការ	បកថពប	ពពះគម្រីរ	មរមន	ដៅ	ជា	ភាសាដ្ក	ដ្គើយ	បាន	ចាក់	ពគឹះ	សពរាប់	

សាសនាចពក	ថេល	ឥ�ធូវ	ដនះ	ពតូវបាន	ដៅ	ថ្		សាធារណរេ្ឋដ្ក	។

េូចជា	ហគ្វានទរីសាកា	ថេល	ពរួក	បរិសុទ្	ទែងៃ	ចុង	ដពកាយ	ជាដពចើន	នាក់	រាន	

ការកាន់ខាជាប់	ដទាះជា	ដៅ	ោច់្ងាយ	ថត	ឯង	ក្រី	។	បុរស	និង	ពស្រី	េូចតដៅដនះ	គឺ	

ដៅក្ទុង	ចំដណ្ម	មនុស្ស	េំបូង	ដគ	ថេល	ថចកចាយ	េំណឹងល្	ដ្គើយ	ចាក់ពគឹះ	ទន	

សាសនាចពក	ដៅក្ទុង	ពបដទស	កំដណើត	របស់	ពរួកដគ	ថេល	ឲ្យ	មនុស្ស	េទទដទៀត	

ថចកចាយ	ដៅដពល	ដពកាយ	ដទៀត	ក្ទុងការ	សាវាគមន៍	េល់	ពរួក	បរិសុទ្	។

ង្ហារានទពី្កាមនវត្តមនជៅជ្លបែលបអលជឌើរ

ចនជអវិតសូ(ទាំង្ពីរន្ក់ឈរជៅ�ួរកណាតាល)

បានឧទ្ទិសេ្ង្រែជទសជេកកូស្ភូវា៉គពីស្មរែ់

ការ្រែកាសែំណឹងល្អជៅក្ននុងឆ្នាំ១៩២៩។
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អំនណាយោនេ៏ខ្ជាប់ែ្ជលួននននសចក្ពីជំននឿពិត

ដៅដពល	ដបសកកម្ម	ពបដទស	ជប៉ុន	បាន	បិទ	ដៅក្ទុង	

្នាំ	1924	សរាជិក	ជាដពចើន	រាន	អារម្មណ៍	ថ្	បាត់	

បង់	និង	ពតូវដគ	ដបាះបង់	ដចាល	។	ភាព	ជា	ថ្នាក់េឹកនាំ	

សពរាប់	សរាជិក	ថេល	រាន	ពបរាណ	ជា	160	នាក់	

ដៅក្ទុង	ពបដទស	ជប៉ុន	ពតូវ	ធាលាក់	ដៅដលើ	្គវធូជរីយ៉ា	ណ្រា៉	

ជា	ថអលដឌើរ	ថេល	ជា	អ្ិបតរី	ដៅក្ទុង	ពបដទស	ថេល	

បដពមើការ	គ្រ	ដៅ	តាម	រែដភលើងថេល	បាន	ដ្វើ	ឲ្យគ្ត់	អាច	

សរួរសុខទុក្ខ	េល់	សរាជិក	ថេល	ថបក	ថខ្ក	ទាំង	ដនាះ	។	

ដៅដពល	ថេល	គ្ត់	ពុំ	អាច	ដៅ	សរួរសុខទុក្ខ	បាន	្គវធូជរីយ៉ា	

បានប	ន្	ទាក់ទង	តាមរយៈ	ទស្សនាវេ្រី	ដបាះពុម្	ថេល	

រាន	ចំណងដជើង	ថ្	Shuro(ស្ឹកជតានាត)	ដៅក្ទុង	

ដនាះ	ដោក	បាន	ថចកចាយ	សារលិខិត	េំណឹងល្	ដ្គើយ	

បាន	ដលើ	ក	ទឹកចិត្	ពរួកបរិសុទ្	ថេល	ដៅសល់	ទាំង	ប៉ុនាមន	

ដៅក្ទុង	អំ�ទុង	ប៉ុនាមន	្ នាំ	េ៏	លំបាក	បនាទាប់	មក	ដទៀត	ដនាះ	។

បនាទាប់	ពរី	កថនលង	ការគ្រ	របស់	្គវធូជរីយ៉ា	បាន	ប្ធូរ	

គ្ត់	ដៅ	រា៉ាន់ជូរី	ដ្គើយ	អ្ក	ជំនរួស	គ្ត់	ក្ទុងនាម	ជា	

ថអលដឌើរ	ជា	អ្ិបតរី	បាន	សាលាប់	ភាលាមៗ	ក្ទុង	្ នាំ	1937	

ដនាះទំនាក់ទំនង	ជាមរួយ	សរាជិក	ដៅក្ទុង	ពបដទស	

ជប៉ុន	ពតូវបាន	បាត់បង់	ភាលាម	។	្គវរីជរីយ៉ា	បាន	និយយ	

ថ្	«	ដទាះបរីជា	ដយើង	គ្មន	ការដ្លើយ្លង	ជាមរួយ	អ្កដៅ	

ទរីពកុង	សលត៍	ដលក	ក្រី	.	.	.	ក៏ដយើង	រាន	ការដជឿជាក់	

ថ្	សាសនាចពក	នឹង	បាន	ដបើក	វិញ	ម្ង	ដទៀត	[	ដៅ	

ទរីដនះ	]	»	។ 3

អំ�ទុងដពល	សហគ្រាម	

ដោកដលើក	ទរី	II	្គវធូជរីយ៉ាបាន	

ពត�ប់	ដៅ	ទរីពកុង	តូក្យធូ	វិញ	ជា	

កថនលង	ថេល	គ្ត់	បាន	ពបកាស	

េំណឹង	ល្	េល់	អ្កជិតខាង	

របស់	គ្ត់	ដ្គើយ	បាន	ដរៀបចំ	

ការពបជុំ	ថ្នាក់	សាោ	ទែងៃ	អាទិត្យ	

ពបចាំ	សបាតា្គ៍	។	បនាទាប់	ពរី	

សហគ្រាម	ចប់	្គវរីជរីយ៉ា	បាន	

រកដ�ើញ	កំណត់	ចំណ្ំ	មរួយ	

ថេល	បាន	សរដសរ	ដោយ	

ថអតវឺត	អិល	គលរីសូល	—	ជា	

ពរួកបរិសុទ្	ទែងៃ	ចុងដពកាយ	រានាក់	

ថេល	បដពមើ	ដៅក្ទុង	កងទ័ព	អាដមរិកកាំង	—	អដ្ជើញ	ឲ្យ	

សរាជិក	សាសនាចពក	ដៅក្ទុង	ពបដទស	ដនាះ	ទាក់ទង	

គ្ត់	។	ភាលាម	ដនាះ	្គវរីជរីយ៉ា	បាន	ដៅជរួប	ថអតវឺត	ដៅក្ទុង	

បន្ប់	របស់	គ្ត់	ដៅ	សណ្ឋាគ្រ	។	ដៅដពល	ថអតវឺត	បាន	

ចូលររួម	ការពបជុំ	របស់	ពរួកបរិសុទ្	ទែងៃចុងដពកាយ	ដៅ	ក្ទុង	

ទរីពកុង	តូក្យធូ	គ្ត់	រាន	ការអសាចារ្យ	ក្ទុង	ចិត្	ថេល	ដ�ើញ	

រាន	មនុស្ស	ជិត	100	នាក់	បាន	ចូលររួម	ពបជុំ	។

ដពកាយ	មក	្គវរីជរីយ៉ា	បាន	និយយ	ថ្	«	្លង	កាត់	

នូវ	អវរីៗ	ទាំង	អស់	មក	អំដណ្យទាន	េ៏	ម្គិរា	និង	

អំដណ្យ	ទាន	េ៏	ខាជាប់ខជទួន	ដកើត	រាន	ដេើម្រី	េឹង	ដ្គើយ	ឱប	

ពកដសាប	យក	ដសចក្រីជំដនឿ	េ៏	ពិត	—	ដនាះគឺ	រានន័យ	ថ្	

សារាល់	ពពះវរបិតាសរួគ៌	ពពះដយស៊ូវពគរីស្	និង	ពពះវិញ្ញាណ	

បរិសុទ្	»	។ 4

ការស្ថាបនាស្សនាចម្កនៅរេ្ឋគ្នវ៉

ចូណ្ថ្ន់	ដអច	ណ្ដភឡា	គឺ	ជា	ដៅពកមថេល	

ទទរួល	ការដគ្រព	េ៏ពបទព	ដៅដលើ	ដកាះដ្៉ាអរី	ពរីមុន	

គ្ត់	និង	ភរិយ	គ្ត់		កាដតើ	�រី្រី	បាន	ពជមុជទឹក	

ក្ទុង	្ នាំ	1851	។	បនាទាប់	ពរី	ចូណ្ថ្ន់	ពតូវបាន	

បង្ខំ	ឲ្យ	ោថលង	ពរី	តំថណង	ជាដៅពកម	ដោយសារ	

ថត	ការចូលជា	សរាជិក	សាសនាចពក	ដនាះដោក	

បាន	លះបង់	ថ្មពល	របស់	ដោក	ក្ទុងការសាថាបនា	

សាសនាចពក	ដៅក្ទុង	ចំដណ្ម	ពរួក	អ្កថេល	និយយ	

ភាសា	គ្ទវ៉	។	ចូណ្ថ្ន់	បាន	បដពងៀន	ភាសា	េល់		

ចច		�្យធូ	ខានុន	ថេល	ជា	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	បាន	

ជរួយ	បកថពប	ពពះគម្រីរ	មរមន	ដ្គើយ	បដងកើត	កម្មវិ្រី	េំបូង	

សពរាប់	បំោក់បំប៉ន	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	ជា	ភាសា	

បរដទស	នានា	។

ជាលទ្ផល		រាន	ពរួក	សាសន៍	គ្ទវ៉	សញ្ជាតិ	ដេើម	

ជាង	3000	នាក់	បាន	ចូល	ជា	សរាជិក	សាសនាចពក	

ដៅក្ទុង	អំ�ទុងដពល	បរី	្ នាំ	។	ចូណ្ថ្ន់	បានសរដសរ	

ថ្	«	វា	រាន	ភាព	ចបាស់ោស់	ណ្ស់	ចំដោះ	ដយើង	

ថ្	ដនះ	គឺ	ជា	សាសនាចពក	របស់	ពពះ	។	រាន	មនុស្ស	

ជាដពចើន	ដៅដលើដកាះ	ទាំង	ដនះ	ថេល	បាន	ទទរួល	

ដសចក្រីជំដនឿ	េ៏រឹងរាំ	តាមរយៈ	ពពះគុណ	ទន	ពពះ	តាមរយៈ	

ពពះដយស៊ូវពគរីស្	ជា	ពពះអរាចាស់	ថេល	ដយើង	អាច	ទទរួល	

ពពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	»	។ 5

រែន្ទារែ់្ រាមពីររែស់ោត់បាន្ លារែ់ជៅង្ហារានទពី្កាបាន

ចិញ្ចឹមកូន្សពីររែស់ោត់ទាំង្ ពីរន្ក់បតមនាក់ឯង។

ក្ននុងន្មជាបអលជឌើរជាអ្ិរែតពីេវភូ�ពីយ៉ាណារា៉

(ជស្ៀកសជម្ៀករែំពាក់្ ណ៌្កជ៉៉ា)បានទទួល

ការខុស្តូវក្ននុងការរែន្តទាក់ទងជាមួយសម�ិក

រែន្ទារែ់្ពីជរែសកកម្ម្រែជទស�រែ៉ុន្តូវបានរែិទជៅក្ននុង

ឆ្នាំ១៩២៤។

ែូចជាង្ហារានទពី្កាបែល្ួក

រែរិសុទ្ធដ្ងៃចុងជ្កាយជាជ្ចើន

ន្ក់មនការកាន់ខ្ជារែ់

ជទារះជាជៅដាច់ឆ្ងាយបតឯង

ក្តពី។្ួករែុរសនិង្ស្តពីទាំង

ជនរះបានចិញ្ចឹមរែពីបាច់ជភ្ើង

ដនជសចក្តពី�ំជនឿររែស់្ ួកជគ

បានបចកចាយែំណឹងល្អ

ជេើយបាន្ថារែន្

្សន្ច្កជៅក្ននុង្រែជទស

កំជណើតររែស់្ ួកជគ។



៣4 លបីអាហូណា

ដៅក្ទុង	្ នាំ	1872	�រី្រី	ណ្ដភឡា	បាន	ដកើត	�លង់	

ដ្គើយ	ពតូវ	បានតពមូវ	ឲ្យ	ប្ធូរ	ដៅ	ដៅ	ជាមរួយ	ពកុម	អ្ក	ដកើត	ជំងឺ	

�លង់	ដៅ	ម៉ូ�ធូកាយ	ជាជាងបន្	ដៅ	ជាមរួយ	ពរួក	បរិសុទ្	

ដនាះ	ចូណ្ថ្ន់	បាន	សូម	អងវរ	ឲ្យ	ពកុម	ដនាះ	ទទរួល	យក	

គ្ត់	ដៅ	ដៅ	ជាមរួ	យ	ផងថេរ	។	គ្ត់	បានសរដសរ	សំបុពត	

ដៅ	កាន់	គណៈកម្មការ	សុខាភិបាល	ថ្	«	អំ�ទុង	ដពល	េ៏ខលរី	

ថេលដៅ	សល់	ដនះ	ខ្ទុំ	ចង់	រស់ដៅ	ជាមរួ	យ	ភរិយ	របស់	ខ្ទុំ	»	។ 6	

ការអងវរករ	ដនាះ	ពតូវបាន	ផ្ល់	ឲ្យ	ដ្គើយ	ចូណ្ថ្ន់	បាន	កាលាយ	ជា	ពបធាន	សាខា	

ដៅ	ម៉ូ�ធូកាយ	។	ចូណ្ថ្ន់	បាន	ដ្វើការ	យ៉ាងជិតស្ិទ្	ជាមរួយ	សង្	កាតូលិក	

ក្ទុង	មូលោឋាន	ដនាះ	គឺ	ដោក	ឪពុក	ោដមៀន	ដេើម្រី	បដពមើ	េល់	អស់	អ្ក	ថេល	រងទុក្ខ	

ដោយសារ	ជំងឺ	ដនាះ	។	ទរីបំផុត		ចូណ្ថ្ន់	បាន	សាលាប់	ដោយសារ	ជំងឺ�លង់	ថេល	

គ្ត់	បាន	្ លង	ពរី	ពកុម	ដនាះ	។

«ែ្មុំរីករាយក្នមុងការន្វើជានម្គឿងឧបករណ៍

មួយនៅក្នមុងម្ពះ�ស្ននម្ពះ»។

រាន	ថតពកុមពគរួសារ	ដហ្គវពេរីច	និង	

្គូប	ប៉ុដណ្ណះ	ថេល	ជា	ពរួកបរិសុទ្	ទែងៃ	

ចុងដពកាយ	ដៅ	ពបដទស	អា្គ្សង់ទរីន	

កាល	ពរួកដគ	បាន	ប្ធូរ	ទរីលំដៅ	ពរី	ពបដទស	

អាលលឺម៉ង់	ដៅទរីដនាះ	ដៅដេើមទសវត្សរ៍	ទរី	

20	។		វីលថ្គម	ដហ្គវពេរីច	និង	អ៊ីមរីល	

្គូប	បាន	ពយាយម	ថចកចាយេំណឹង	

ល្	ដៅក្ទុង	ពបដទស	ែ្មរី	របស់	ពរួកដគ	

ដោយ	ថចក	កូនដសៀវដៅ	ដ្គើយ	អដ្ជើញ	

មនុស្ស	េទទ	ដទៀត	ឲ្យ	ចូលររួម	ការពបជុំ	របស់	ពរួកដគ	។	វីថ្គល	បាន	សរដសរ	ថ្	

«	ខ្ទុំ	រាន	ទំនុកចិត្	ទាំងពសុង	ដលើ	ពពះវរបិតា	សរួគ៌	របស់	ខ្ទុំ	ថ្	ពទង់	នឹង	ប្ជធូន	

មិត្ភក្ិេ៏	ដសាមះសរ	ថេល	នឹង	ទទរួល	យក	េំណឹងល្	េ្ិត	ខ្ទុំ	រីករាយ	ដៅក្ទុង	ការដ្វើ	

ជា	ដពគឿង	ឧបករណ៍	ដៅក្ទុង	ពពះ្គស្	ទន	ពពះ	»	។	 7

ប៉ុថន្	រាន	ឧបសគ្	ចម្ងនានា	បាន	ដកើត	ដ�ើង	។	ពកុមពគរួសារ	ទាំងដនះ	

បាន	រស់	ដៅ	្ ងាយ	ពរី	គ្នា	ដ្គើយ	ពតូវ	ដ្វើ	េំដណើរ	អស់រយៈដពល	ពរីរដរា៉ាង	ដេើម្រី	

ជរួប	គ្នា	។	ដោយសារ	អ៊ីមរីល	គឺ	ជា	ឌរីកុន	ដ្គើយ	វីលថ្គម	គឺ	ជា	ពគូ	ដៅក្ទុង	

បពវជិតភាពដអើរ៉ុន		ដនាះ	ពរួកដគ	ពុំ	អាច	ចាត់ថចងពិ្រីបរិសុទ្	េូចជា	ពិ្រីសាពកាម៉ង់	

ឬ	ផ្ល់ការពបសិទ្ពរ	បពវជិតភាព	បាន	ដ�ើយ	។

ក្ទុង	្ នាំ	1924	្គរីលដេគ្រាត	្គូប	បាន	បដងកើត	កូន	ពសរី	រានាក់	ថេល	កូនពសរី	

ដនាះ	បាន	សាលាប់	ដៅ	រយៈដពល	ពរីរ	ថខ	ដពកាយ	មក	។	ដៅដពល	គ្ត់	កាន់ទុក្ខ	

្គរីលដេគ្រាត	បាន	សរួរ	អំពរី	រដបៀប	ថេល	ដោមះ	របស់	កូន	ពសរី	ដនាះ	អាច	ពតូវបាន	

ោក់	ប្្ចធូលដៅក្ទុង	កំណត់ពតា	ទន	សាសនាចពក	។	ជាលទ្ផល	វីលថ្គម	បាន	

្តាំដែ៖អ្នកប្រែចិត្តជ�ឿមុនែំរែូងជគជៅក្ននុងរែ្ឋហាដវ៉ចូណាថាន់ណាជភឡា

បាន�ួយរែកប្រែ្្រះគម្ពីរមរមនជៅជាភា្ហាដវ៉។ខ្ងជ្កាម៖

វីលបេមជង្េវ្ែពីច(រូរែទពី្ពីរមក្ ពីខ្ងជេវងដែ)និងអ៊ីមពីលេូរែ(ជៅ

កណាតាល�ួរខ្ងជ្កាយ)បានចូលរួម្ ិ្ពីរែុណ្យ្�មុ�ទឹកែំរែូងជគជៅ

្រែជទសអាេ្សង់ទពីន។

រូ្រ
្
្
រ្រ
ស
់ច
ូណា

ថា
ន់
ណា

យភ
ឡា

ទ
ទ
ួល
បា
ន
ស
ិទ
្ធិអ
ន
ុញ្

ញា្
ជា
ផ
លែលូវកា

រព
បី

្រ
ណា

ណល
័យ
ន
ិង
្រ
ណា

ណសា
រ
ប្រ
វ្
្តិសា

បស
្តសា

ស
នា
ច
បក



 ថែកកកដាឆ្នាំ2០18 ៣៥

ចាប់ដផ្ើម	ដ្លើយ្លង	ជាមរួយ	ថ្នាក់	េឹកនាំ	សាសនាចពក	ដៅ	

ទរីពកុង	សលត៍	ដលក	។

មរួយ	្ នាំកនលះ	ដពកាយ	មក	ថអលដឌើរ	ថមលវិន	ដជ	

បា�ឺេ	(	1873–1939	)	ក្ទុង	កូរ៉ុម	ទន	ពរួក	សាវក	

េប់ពរីរ	នាក់	បាន	ប្ជធូន	អ្	កផ្សពវផសាយ	សាសនា	ពរីរនាក់	

ដៅ	ជរួប	ពកុម	អ្កថពបចិត្	ដជឿ	ថេល	កំពុង	រីកចដពមើ	ន	ដ�ើង	

ដនាះ	ដៅទរីពកុងប៊ុយណូ	ថ្គ្ស	។	ដៅដពល	ពរួកដគ	បាន	

ដៅេល់	ទរីដនាះ	ដៅក្ទុង	ថខ	្្ធូ	្នាំ	1925	ថអលដឌើរ	

បា�ឺេ	បាន	ពជមុជទឹក	អ្កថពបចិត្	ដជឿ	ជាដពចើន	នាក់	

ដ្គើយ	បាន	ដរៀបចំ	បដងកើត	សាខា	មរួយ	ដ�ើង	។	ដៅ	ទែងៃបុណ្យ	

ពគរីស្រា៉ាស់	ថអលដឌើរ	បា�ឺេ	បាន	ឧទ្ិស	ទវរីប	អាដមរិក	

ខាង	ត្ធូង	សពរាប់	កិច្ចការ	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	ដ្គើយ	

បាន	ដរៀបចំ	ដបសកកម្ម	េំបូង	ដ�ើង	ដៅដលើ	ទវរីប	ដនះ	។

ការនាំយកេំណឹងល្អម្ត�ប់មកកាន់រាម្ស្របស់ម្ទង់វិញ

្គវរីលរីព	និង	អានរីលរី	អាសាត	បាន	សាថាបនា	ជរីវិត	

មរួយ	េ៏	ស្ទុកស្ម្ភ	កាល	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	បាន	ដគ្ះ	

ទាវារ	ផ្ះ	របស់	ពរួកដគ	ដៅ	ទរីពកុង	ខូន	ពបដទស		អាលលឺម៉ង	

ក្ទុង	្ នាំ	1980	។	ពរួក	គ្ត់	បាន	ឱប	ពកដសាប	យក	

េំណឹង	ល្	ភាលាម	ដ្គើយ	ទទរួល	អារម្មណ៍	នូវ	«	ពរជ័យ	េ៏	

ដលើសលុប	»	។	មិន	យូរ	ប៉ុនាមន	ដពកាយ	មក	្គវរីលរីពបាន	

ទទរួល	អារម្មណ៍	យ៉ាង	ខាលាំង	នូវ	បំំណង	ពបាថ្នា	ដេើម្រី	ពត�ប់	

ដៅកាន់	ពបដទស	កំដណើត	របស់	គ្ត់	ដៅ	កូតឌរីវ័រ	ដេើម្រី	

ថចកចាយ	េំណឹងល្	ថេល	សាតារ	ដ�ើង	វិញ	។	្គវរីលរីព	

បានចាំ	ថ្	«	េូដច្ះ	ដៅក្ទុង	្ នាំ	1986	បនាទាប់	ពរី	

ការអ្ិសាឋាន	និង	តមអាគ្រ	អស់	ជាដពចើន	េង	ជាមរួយ	

ភរិយ	របស់	ខ្ទុំ	ដនាះ	ខ្ទុំ	បាន	សដពមច	ចិត្	ពត�ប់	ដៅ	

កូតឌរីវ័រ	វិញ	ដេើម្រី	ផ្ល់	នូវ	អវរី	ថេល	ខ្ទុំ	បាន	ទទរួល		ដេើម្រី	ដ្វើ	

ឲ្យ	ពកុមពគរួសារ	និង	ពបជាជន	ជាដពចើន	របស់	ខ្ទុំ	រាន	ភាព	

ពបដសើរ	ដ�ើង	»	។ 8

ពរីមុន	ចាកដចញ	ពរី	ពបដទស	អាលលឺម៉ង់	្គវរីលរីព	បាន	

ពបឹកសា	ជាមរួយ	ថ្នាក់េឹកនាំ	សាសនាចពក	។	ដទាះបរីជា	

គ្មនអង្ភាព	សាសនាចពក	ដៅ	កូតឌរីវ័រ	ក្រី	ក៏	រាន	

សរាជិក	មរួយ	ចំនរួន	ដៅ	ទរីដនាះបាន	ចូល	ជា	សរាជិក	

សាសនាចពក		ខណៈ	ថេល	ពរួកដគ	បាន	ដៅក្ទុង	ពបដទស	

េទទ	ដទៀត	។	ពគរួសារ	អាសាត	បានទទរួល	នូវ	ប្ជរី	ដោមះ	

របស់	សរាជិក	ដៅដព្	ពបដទស	ទាំងដនាះ	ដ្គើយ	ដៅ	្ នាំ	

បនាទាប់	មក	គ្ត់	បាន	ឧសសា្គ៍	សរដសរ	សំបុពត	ដៅកាន់	

ពរួកដគ	រានាក់ៗ		។	ដោយ	សន្សឹមៗ	ពគរួសារ	អាសាត	បាន	

បគ្កាត់	ដភលើង	ទន	ដសចក្រីជំដនឿ	ដៅក្ទុង	មនុស្ស	េទទ	ដ្គើយ	

ពតូវបាន	ផ្ល់	ការអនុញ្ញាត	ឲ្យ	ចាប់ដផ្ើម	ដ្វើ	ការពបជុំ	ដៅ	

ទែងៃ	អាទិត្យ	ដៅក្ទុង	ផ្ះ	របស់	ពរួកដគ	។	រានវរួេ	និង	សាខា	

ជា	ដពចើន	បាន	ដកើត	ដ�ើង	បន្មក	ដទៀត	ដ្គើយ	ដៅក្ទុង	្ នាំ	

1997	ដស្ក	េំបូង	ដគ	ដៅក្ទុង	ពបដទស	កូតឌរីវ័រ	ពតូវបាន	

បដងកើត	ដ�ើង	។ ◼
កំណត់ចំណាំ

	 1.	Frances McOmber	ដៅក្ទុង	Ruth McOmber Pratt	
« Frantiska Vesela Brodilova	»	ឯកសារ	សរដសរ	

ដោយ	ទេ	ថេល	ពុំ	បាន	ដបាះពុម្	(	្នាំ	2009	)	ទំព័រ	18	។

	 2.	Františka Brodilová	ដៅក្ទុង	Pratt	«	Frantiska 
Vesela Brodilova	»	ទំព័រ	25	។

	 3.	Fujiya Nara	ដៅក្ទុង	Lee Benson	« Japanese 
Member Survives Adversity	»	Church News		
ទែងៃ	ទរី	17	ថខ	កុម្ភៈ	្នាំ	1979	ទំព័រ	7	។

	 4.	Fujiya Nara	ដៅក្ទុង	Benson	«	Japanese Member 
Survives Adversity	»	ទំព័រ	7	។

	 5.	 Jonathan Napela	ដៅក្ទុង	«	Foreign 
Correspondence: Sandwich Islands — 
Minutes of Conference, Makawao, April 1st, 
1852	»	Deseret News	ទែងៃ	ទរី	27	ថខ	វិច្ិកា	្នាំ	1852	

ទំព័រ	4	។

	 6.	 Jonathan Napela	ដៅក្ទុង	Fred E. Woods	«	A 
Most Influential Mormon Islander: Jonathan 
Hawaii Napela	»	The Hawaiian Journal of 
History	វ៉ុល	ទរី	42	(	្នាំ	2008	)	ទំព័រ	148	។

	 7.	សំបុពត	ដ្លើយ្លង	Wilhelm Friedrichs	ចុះ	ទែងៃ	
ទរី	5	ថខ	មរីនា	្នាំ	1924	Argentine Mission	

បណ្ណល័យពបវត្ិសាពស្សាសនាចពក	។

	 8.	Robert L. Mercer	«	Pioneers in Ivory Coast	»	
Liahona	ថខ	មរីនា	្នាំ	1999	ទំព័រ	19	។

សម្រាប់ព័ត៌រានបខនថែមស្ពីពពីនរឿងោំង

ននះនិងពួកបរិសុទ្ធនស្មាះម្តង់ជា

នម្ចើននាក់នទៀតនៅជុំវិញពិេពនោក

សូមនមើលម្បវត្ិម្បនទសនៅក្នមុងវគ្គ

ម្បវត្ិស្ម្ស្ស្សនាចម្កននកម្វិ្ពី

បណាណាល័យេំណឹងល្អឬនៅនគ�ទំព័រ

history .lds .org។

ជៅជ្លេវពីលពី្និងអានពីលពីអា្ត(ខ្ង

ជេវង)បាន�ួរែលូជសៀននិងអាហាគា្ពីអាង្េវភូជអ

ជៅក្ននុង្រែជទសកូតឌពីវ័រគូ្រាមពីភរិយទាំង្ ពីរជនរះ

បានរីករាយបែលែឹងថា្ួកជគ្ ុំជៅឯជកាជៅក្ននុង

្សន្ច្កជៅទពីជន្រះជេើយ។

ការតស៊ូររែស់្ ួកជគ

ជៅក្ននុងការចាក់្គឹរះដន

្សន្ច្កបានជ្វើ

ឲ្យមនុស្សែដទជទៀត

បចកចាយជៅជ្លជ្កាយ

ជទៀតក្ននុងការ្ រាគមន៍ែល់

្ួករែរិសុទ្ធ។
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ពពរះគម្រីរមរមន	គឺពិតជា	អំដណ្យមរួយ	ថេល	រាន	បំណង	នាំឲ្យ	ដយើង	

ថេល	ជា	បុពតាបុពតរី	របស់	ពពះ	ដៅ	កាន់	ចំដណះ	េឹង	អំពរី	េំណឹងល្	ទន	

ពពះដយស៊ូវពគរីស្	េ៏	ពិត	។	អ៊ិនរី្គ្	ដសើបា៉ា	ប៊ូសាតាថមនដត	សរាជិក	

មក	ពរី	ទរីពកុង	លរីរា៉ា	ពបដទស	ដប៉រូ	គិត	ថ្	ពពះគម្រីរ	មរមន	គឺ	ជា	សំបុពត	មរួយ	មក	

ពរី	ឪពុក	រាតាយ	េ៏	រាន	ដសចក្រីពសឡាញ់	៖	«	ពពះវរបិតា	សរួគ៌	ដយើង	បាន	សរដសរ	

‹	សំបុពត	›	តាមរយៈ	ពយាការី		ពបទាន	ពពះេំបូនាមន	ការលរួងដោម	និង	ការថណនាំ	

សពរាប់	ដសចក្រី	ល្	េល់	ដយើង	និង	ពបទាន	ពរ	េល់	ដយើង	ពគប់	ដពល	ដវោ	ទាំងអស់	។	

ពទង់	រានពបាជាញាោលាសទវ	ដៅក្ទុង	ថផនការ	របស់	ពទង់	ថេល	ពទង់	ពជាបេឹង	អំពរី	រដបៀប	

ដេើម្រីពបទាន	េល់	ដយើង	នូវ	សំបុពត	ទន	ដសចក្រីពសឡាញ់	ទាំង	ដនាះ	ពតូវនឹងដពល	ដយើង	

ដពតៀម	េរួងចិត្	ដយើង	ជា	ដពសច	ដេើម្រី	យល់	ពរី	ពរជ័យ		និង	េំណឹង	ល្	របស់	ពទង់	»	។

ដនះ	គឺ	ជា	ទរីបនាទាល់	មរួយ	ចំនរួន	មក	ពរី	អ្ក	ថពបចិត្ដជឿ	ជា	ដពចើន	នាក់ដៅ	ជុំ	វិញ	

ពិភពដោក	ស្រីពរី	ពពះគម្រីរ	មរមន	ថេល	រាន	សារៈសំខាន់	យ៉ាង	ពិដសស	ចំដោះ	

ពរួកដគ	ដៅដពល	ពរួកដគ	កំពុង	ដរៀន	អំពរី	សាសនាចពក	។

សក្ខពីបទមួយនទៀតអំពពីម្ពះនយស៊ូវម្គពីស្ទ

ែញុំ	បាន	ដ�ើញ	ពពះគម្រីរ	មរមន	មរួយ	កបាល	ដៅក្ទុង	ផ្ះ	របស់	ក្មទួយ	ពសរី	ខ្ទុំ	ដៅ	ទរីពកុង	

អ៊ីបាោន	ពបដទសនរីដ្គ្សរីយ៉ា	។	ដោយសារ	ខ្ទុំ	ជា	អ្កចង់ដចះចង់េឹងក្ទុងការ	

អាន	ដនាះ	ខ្ទុំ	ចង់	េឹង	ចង់	យល់ពរី	មូលដ្គតុ	ថេល	គម្រីរ	ដនាះ	ថែលង	ថ្	«	សក្ខរីបទ	មរួយ	

ដទៀត	អំពរី	ពពះដយស៊ូវ	ពគរីស្	»	េូដចានាះ	ខ្ទុំ	បាន	យក	គម្រីរ	ដនាះមក	អាន	។

ចំណង	ដជើង	រង	«	សក្ខរីបទ	មរួយ	ដទៀត	អំពរី	ពពះដយស៊ូវ	ពគរីស្	»	បាន	ដបើក	េរួងចិត្	

ខ្ទុំ	ដៅរក	សកាតានុពល	របស់	ពពះអង្សដហគ្រាះ	សាកលដោក	មរួយ	ជាជាង	ពគ្ន់ថត	

ជាពពះអង្សដហគ្រាះ	ទន	សាសន៍	អ៊ីពសាថអល	ថេល	ពគ្	ដនាះ	គឺ	ជា	កងវល់	េ៏	្ ំ	មរួយ	

ចំដោះ	ខ្ទុំ	។	ការយង	របស់	ពទង់ដៅ	ជរួប	សាសន៍	នរីទ្គវ		និង	ការបដងកើត	ពកឹត្យវិន័យ	

និង	ពិ្រីបរិសុទ្	របស់	ពទង់	ក្ទុង	ចំដណ្ម	ពបជាជ	ន	ទាំង	ដនាះ	ដ្វើ	ឲ្យ	ខ្ទុំ	ចង់	េឹង	កាន់ថត	

ខាលាំង	អំពរី	ការបដពមើ	របស់	ពទង់	។

ពពរះេម្តីរមរម�

អ្នកប្រែចិត្តជ�ឿទាំងជនរះបានអភិវឌ្ឍជសចក្តពី�ំជនឿតាមរយៈការអាន្្រះគម្ពីរមរមន។

ផ្លាស់ប្តូរជតីវិតម�ុស្សជាហពែើ�

ចំណង	ដជើង	រង	ដនាះ	បាន	នាំ	ខ្ទុំ	ឲ្យ	ដរៀន	បថន្ថម	ដទៀត	អំពរី	សាសនាចពក	។	

ខ្ទុំ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	ទទរួល	អារម្មណ៍	ពរី	ពពះវិញ្ញាណ	ដពល	ខ្ទុំបាន	ដ្វើ	តាម	

ការោស់ដតឿន	ថេលបាន	សរដសរ	ដៅក្ទុង	ពពះគម្រីរ	មរមន	េូចជា	ការអ្ិសាឋាន	

ដេើម្រី	េឹង	ដសចក្រីពិត	ដោយ	ខលទួន	ឯង	ផ្ទាល់	(	សូមដមើល	មរ៉ូទណ	10:4	)	។	

ឥ�ធូវដនះ	ខ្ទុំ	េឹង	ថ្	ពពះអង្	សដហគ្រាះ	រាន	ពពះជន្មរស់	ដ្គើយ	ពសឡាញ់	ដយើង	

ទាំងអស់	គ្នា	។

យអយសគ្លអាថែរដ្ឋថអដាហូស.រ.អា.

នពីន�វទពី១៨—ខផ្នឈើ«ជាងអវពីៗោំងអស់ខេលែ្មុំធាលាប់បានេ្ក់ពពីមុន»

យៅ
ក្ទុង	នរីទ្គវ	ទរី		1	8:11–12	លរីទ្គ	បាន	ពិពណ៌នា	អំពរី	ថផល	ទន	ដេើម	ជរីវិត	

ថ្	«		រាន	រស	ជាតិ	ថផ្ម	បំផុត	គឺ	ថផ្ម	ជាង	អវរីៗ	ថេល	ខ្ទុំ	ធាលាប់	បាន	ភលក់	ពរី	

មុន	មក	។	.	.	.	ដនាះ	ពពលឹង	វិញ្ញាណ	ឪពុក	ក៏	ដោរដពញ	ដៅ	ដោយ	ដសចក្រី	អំណរ	

ជា	អតិបររា	»	។	ដៅដពល	ខ្ទុំ	អាន	ខគម្រីរ	ទាំង	ដនះ	ខ្ទុំ	រាន	អារម្មណ៍	យ៉ាង	ខាលាំង	

ថ្	ថផល	ដឈើ	ដនះគឺ	ពិដសស	ណ្ស់	ដ្គើយ	ខ្ទុំ	រាន	បំណង	ចង់	បាន	វា	។

ខ្ទុំ	ទទរួល	អារម្មណ៍	ទន	ការយល់	ចិត្យ៉ាង	ខាលាំងចំដោះ	លរីទ្គ	។	ខ្ទុំ	បាន	គិត	

ថ្	ចុះ	ពបសិនដបើ	ខ្ទុំ	គឺជា	លរីទ្គ	ដ្គើយ	ថផល	ដឈើ	ដនះ	ដៅ	រាន	ដនាះ	ខ្ទុំ	នឹង	ទទរួល	

អារម្មណ៍	េូច	ដោក	ថេរ	ដ្គើយ	ខ្ទុំ	ពិតជា	ចង់	ឲ្យ	ពគរួសារ	ខ្ទុំ	បរិដភាគថផល	ដឈើ	ដនាះ	

ផងថេរ	។	ការណ៍	ដនះ	ដ្វើ	ឲ្យ	ខ្ទុំ	ទទរួល	អារម្មណ៍	ពិដសស	េ៏	ពិត	ដោយសារ	ឪពុក	

រាតាយ	ខ្ទុំ	ពុំ	ថមន	ជា	សរាជិក	សាសនាចពក	េូដច្ះ	សូម្រី	ថត	ដពល	ដនះ	ដ្គើយ	ក្រី		

ដពល	ខ្ទុំ	អាន	ខគម្រីរ	ទាំង	ដនះ	ក្ទុង	ដពល	ឥ�ធូវ	ដនះ		ដនាះ	ខគម្រីរ	ទាំងដនះ	គ្ក់េូច	

ជា	ថែលង	អំពរី	អវរី	ថេល	រាន	ដៅក្ទុង	ចិត្	ខ្ទុំ	។

ខ្ទុំ	បាន	េឹង	ថ្	ថផលដឈើ	ដនះ	ពិដសស	ដទាះបរី	ពរីមុន	មក	ខ្ទុំ	បាន	េឹង	ថ្	ថផលដឈើ	

តំណ្ង	ឲ្យ	ដសចក្រីពសឡាញ់	ទន	ពពះ	និង	េំណឹង	ល្	របស់	ពទង់	ក្រី	។	ដពកាយ	មក	

ដពល	ខ្ទុំ	បាន	យល់	អំពរីអត្ថន័យ	របស់	ថផលដឈើ	ដនាះ	ខ្ទុំ	បាន	គិ	ត	អំពរី	អត្ថន័យ	យ៉ាង	

ចបាស់	របស់	វា	ថេល	បាន	ពិពណ៌នា	ដៅក្ទុង	ខគម្រីរ	។	



៣៨ លបីអាហូណា

ដពល	ខ្ទុំ	អាន	យ៉ាកុប	5:74	នា	យប់	ដនាះ	ខ្ទុំ	បាន	េឹង	ថ្	ខ្ទុំ	ពតូវថត	បដពមើ	ពពះ	។	

ដ្គើយ	មិនេឹង	ជា	យ៉ាង	ដម៉ច	ដទ	ដោយ	សមលឹង	ដមើល	ដៅ	អ្ក	ផ្សពវផសាយសាសនា	—	គឺ	

យុវជន	ទាំង	ពរីរ	នាក់	ដនាះ	ថេល	រាន	អាយុ	ពសបាល	នឹង	ខ្ទុំ	—	បាន	លះបង់	ជរីវិត	របស់	

ពរួកដគ	ថ្វាយ	េល់	ពទង់	ដនាះ	ខ្ទុំ	បាន	េឹង	ថ្	ដនះ	គឺ	ជា	រដបៀប	ថេល	ខ្ទុំ	អាច	ដ្វើ	េូដចានាះ	

ផងថេរ	។	នា	យប់	មរួយ	ពរីមុន	ការពបជុំ	ដៅ	ពពះវិគ្រ	ខ្ទុំ	បាន	សដពមច	ចិត្	ទទរួល	បុណ្យ	

ពជមុជទឹក	។	យប់	ដពកាយ	ពរី	បុណ្យ	ពជមុជ	ទឹក	ខ្ទុំ	បានសដពមច	ចិត្	បដពមើ	ដបសកកម្ម	។	

ឥ�ធូវ	ដនះ	ខ្ទុំ	បាន	ពត�ប់	មក	ផ្ះវិញ	ដោយ	កិត្ិយស	បនាទាប់	ពរី	បដពមើ	ពបជាជន	េ៏	អសាចារ្យ	

ដៅ	ដបសកកម្ម	ដសប៊ូ	ភាគ	ខាង	ដកើត	ពបដទស	្គវរីលរីពរីន	។

ចូយសហ្វហ្លូធបីថរសទបីបកុងបា៉ារាំងហាគាសប្រយទសហ្វបីលបីពបីន

គម្ពីរនអណុស—ការអេ័យនោសពពីអំនពើបាប

យពលខ្ទុំ	អាន	ពពះគម្រីរ	មរមន	ដលើកេំបូង	ខ្ទុំ	ពុំ	េឹង	ថ្	ពតូវ	ចាប់	ដផ្ើម	អាន	ពរី	ពតង់	

ណ្	ដៅ	ដទ	។	ខ្ទុំរាន	ការលំបាក	ជាមរួយ	នឹង	ការអភ័យ	ដទាស	ជាពិដសសគឺ	

ការអភ័យដទាស	េល់	ខលទួន	ឯង	និង	ការេឹង	ថ្	ដតើ	ខ្ទុំ	សក្ិសម	នឹង	ទទរួល	បាន	ការអភ័យ	

ដទាស	ថេរ	ឬ	អត់	។	រាន	ស៊ីដស្ើរ	ថេល	ជា	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	រានាក់	បាន	ពបាប់	ខ្ទុំ	ថ្	

ខ្ទុំ	នឹង	ទទរួល	ចដមលើយ	ដៅក្ទុង	ពពះគម្រីរ	ដ្គើយ	ថ្	ពបសិនដបើ	ខ្ទុំ	ពុំ	េឹង	ពរី	កថនលង	ចាប់ដផ្ើម	

អានដទ	ដនាះ	ខ្ទុំ	គរួរថត	អ្ិសាឋាន	ឲ្យ	េឹង	អំពរី	វា	និង	ខគម្រីរ	ថេល	ខ្ទុំ	ពតូវ	អាន	ដៅពតង់កថនលង	

ដនាះផងថេរ	។	ខ្ទុំ	បាន	សដពមច	ចិត្	ដបើកពពះគម្រីរ	ដនាះ	ដោយពោវ	ដ្គើយ	អាន	ដៅ	កថនលង	

ថេល	ខ្ទុំ	ឈប់	—	ដៅ	គម្រីរ	ដអណុស	ខ	ទរី	4–6	។	ខ្ទុំ	បាន	េឹង	ថ្	ពពះគម្រីរ	មរមន	ពិត	ដៅ	

ពគ្	ដនាះ	ថត	ម្ង	បនាទាប់	ពរី	ខ្ទុំ	បាន	អាន	វា	ររួច	។

យជនបីយហ្វើរថអនយប�ស្បីរដ្ឋកាលបីហ្វលូញា៉ាស.រ.អា

ម៉ាូស្យ២៧—ឱកាសនេើម្ពីផ្លាស់ប្តូរ

យៅ
ដពល	ពគ្	េំបូង	ថេល	ខ្ទុំ	បាន	អាន	ពពះគម្រីរ	មរមន	វគ្	មរួយទន	ពពះគម្រីរ	មរមន	

ថេល	ខ្ទុំ	ចូលចិត្	ខាលាំង	បំផុត	ដនាះ	គឺ	ដៅក្ទុង	ម៉ូសាយ	ដពល	កូនពបុស	របស់	

អាលរា៉ា	ពបថកក	ពុំ	ទទរួល	សារាល់	សាសនាចពក	ដ្គើយ	ពយាយម	បំផ្លាញ	សាសនាចពក	

ដចាល	។	ប៉ុថន្	រាន	ការផ្លាស់ប្ធូរ	មរួយ	េ៏	្ ំ	ដៅក្ទុង	ខលទួន	ដោក		—		ដោក	បាន	ទទរួល	

អារម្មណ៍	ពរី	ពពះវិញ្ញាណ	ដ្គើយ	ដោក	បាន	ផ្លាស់ថពប	ដៅ	ជា	អ្ក	ដជឿ	រានាក់	។	ខ្ទុំ	ពិត	ជា	

ចូលចិត្	េំដណើរ	ដរឿង	ដនាះ	ណ្ស់	ដោយសារ	ឱកាស	ដេើម្រី	ផ្លាស់ប្ធូរ	គរួរថត	ពតូវបាន	

ពបទាន	ឲ្យ	េល់	មនុស្ស	ពគប់	រូប	។

មា៉ាយរៀយហហ្យសៀហិនរីហ្បីកហ្ុងសសាថលសទបីបកុងយ៉៉ាយលប្រយទសឈបីលបី។

ម៉ាូស្យ២៧:២៨—២9សុេមង្គលនិងការនម្បាសនោះ

ក្នងុ	នាម	ជា	សរាជិក	ែ្មរី	ខ្ទុំ	រាន	ការណ៍អសាចារ្យ	ក្ទុង	ចិត្	ដោយសារ	បទគម្រីរ	ម៉ូសាយ	

27:28–29	។	ខ្ទុំ	បាន	—	ដ្គើយ	ខ្ទុំ	ដៅថត	—	រាន	អំណរគុណ	ថេល	

ពពះគម្រីរ	កត់ពតា	នូវ	ដសចក្រីពិត	មក	ពរី	ពរួកពយាការី	ដ្គើយ	រាន	នូវ	ពពះបន្ធូល	ពពះ	

ពបាកេ	ថមន	។

អ៊ុនជបីនយយឿមយ៉ាំងជបីកូយរ៉ខាង្ ្លូង

ោ៉ាកុប៥:៧4—បំណងម្បាថានានេើម្ពីបនម្មើម្ពះ

កាល	ខ្ទុំ	កំពុង	ដរៀន	អំពរី	សាសនាចពក	ខ្ទុំ	បាន	អាន	យ៉ាកុប	5:74	។	វា	េក់	ជាប់	

ក្ទុង	ចិត្	ខ្ទុំ	តាំង	ពរី	ដពល	ថេល	ខ្ទុំ	បាន	អាន	វា	មក	។	ខ្ទុំ	គឺ	ជា	សរាជិក	េ៏	សកម្ម	

រានាក់	ដពញ	មរួយ	ជរីវិត	ខ្ទុំ	កាល	ពរី	ដៅ	ពពះវិគ្រ	មុន	របស់	ខ្ទុំ	ដ្គើយ	ខ្ទុំ	បាន	រាន	ចិត្	ចង់	បដពមើ	

ពពះ	ជានិច្ច	។	ខ្ទុំ	ថែមទាំងរាន	សង្ឹមថ្	ដៅទែងៃ	ណ្	មរួយ	ខ្ទុំ	នឹង	សិកសាទស្សនវិទយា	និង	

សាសនា	វិទយា	ដេើម្រី	បដពមើ	ពទង់	ដទៀត	ផង	។	ខ្ទុំ	ក៏	បាន	ជាប់	ការពប�ង	ចូល	របស់	ខ្ទុំ	ដេើម្រី	

ដរៀន	ទស្សនវិទយា	ផងថេរ	។

ប៉ុថន្	ខ្ទុំ	នឹង	មិន	បំដភលច		ដពល	ខ្ទុំ	បាន	អាន	ខគម្រីរ	ដនាះ	េំបូង	ដ�ើយ	។	ខ្ទុំ	ចាំថ្	វា	គឺ	

ជា	យប់	បនាទាប់	ពរី	ខ្ទុំ	បាន	ចូលររួម	ការពបជុំ	ដៅ	ពពះវិគ្រ	អិល.ឌរី.ដអស.		ជា	ដលើក	េំបូង	។	

អំ�ទុងដពល	ដរា៉ាង	សពរាក	ទន	ចដនាលាះ	ដរា៉ាង	ដរៀន	ខ្ទុំ	បាន	ដ�ើញ	ដៅ	ដលើ	កាតារដខៀន	បិទ	

ព័ត៌រាន	នូវ	វិវរណៈ	ថេល	ពបធាន	ែូរា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	បាន	ទទរួល	ទាក់ទង	នឹង	ការ	

បន្ថយ	អាយុ	របស់	ពរួក	អ្កផ្សពវផសាយ	សាសនា	។
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នសចក្ពីពិតេ៏រានឥទ្ធិពលនៅក្នមុងម្ពះគម្ពីរមរមន

«មានយរឿងអសាចារ្យមួយយកើ្យឡើងយពលកូនមានាក់រ្រស់បពរះថស្វង

យល់ចង់ដឹង្រថន្ថមយទៀ្អំពបីបទង់និងបពរះរជ្រុបរាសងៃលួនភាញា

បទង់។គ្មនកថនលែងណាយផសងយទៀ្ថដលយសចក្បីពិ្ទាំងយនារះ

បាន្រយបងៀនកាន់ថ្ច្បស់យហើយកាន់ថ្យពញយដាយអនុភាព

ជាងយៅក្នុងបពរះគម្បីរមរមនយឡើយ។...

្រង្រ្អលូនប្រុសបសបីជាទបីបសឡាញ់រ្រស់ែញុំយអើយែញុំសូមថ្លែងទបី្រនាទាល់ថាបពរះគម្បីរមរមន

ពិ្ជា្រនទលូលរ្រស់បពរះ។វមាននូវចយមលែើយសបមា្រ់សំណួរពិបាកៗ្រំផុ្ក្នុងជបីវិ្»។

ម្បធានរ័សុលអិមណិលសុន«ម្ពះគម្ពីរមរមន៖នតើជពីវិតរបស់អ្នកនៅជាោ៉ាងណានបើោមានគម្ពីរននះ?»Liahona
ខែវិច្ិកាឆ្នាំ២០១៧ទំព័រ6១,6២។

ពពះអរាចាស់	រាន	ដសចក្រីដមតាតា	កុរណ្	េល់	ខ្ទុំ	ដ្គើយ	ដពបាសដោះ	ខ្ទុំ	ពរី	ជរីវិត	ទន	អំដពើ	បាប	

ដនះ	។	ពរីមុន	បុណ្យពជមុជ	ទឹក	របស់	ខ្ទុំ	ខ្ទុំ	បាន	គិត	ថ្	ខ្ទុំ	រាន	ភាពរីករាយ	ប៉ុថន្	គ្មន	អវរី	

អាច	យក	មក	ដពបៀបផ្ឹម	នឹង	សុភមង្ល	ថេល	ខ្ទុំ	បានទទរួល	អារម្មណ៍	ដៅដពល	ខ្ទុំ	បាន	

ទទរួល	យក	េំណឹង	ល្	ថេល	បាន	សាតារ	ដ�ើ	ងវិញ	ដ�ើយ	។	ខ្ទុំ	ពុំ	ធាលាប់	បាន	រាន	ទំនុក	ចិត្	

និង	ពបាកេពបាជា	េូច	ដនះ	ដ�ើយថ្	អនាគត	េ៏ភលឺ	សាវាងបាន	ដៅ	រង់ចាំ	ខ្ទុំ	ដនាះ	។		

បនាទាប់	ពរី	ការទទរួល	យក	ការអដ្ជើញ	របស់	អាលរា៉ា	ឲ្យ	«	ចូរ	មក	ដ្គើយ	ទទរួល	បុណ្យ	

ពជមុជ	ទឹក	ចំដោះ	ការ	ថពបចិត្	ចុះ	ដេើម្រី	ឲ្យ	អ្ក	រាល់	គ្នា	អាច	បាន	ដៅ	ជា	ពរួក	អ្ក	ទទរួល	ទាន	

នូវ	ថផល	ទន	ដេើម	ជរីវិត	ថេរ	»	(	អាលរា៉ា	5:62	)	ខ្ទុំ	បាន	េកបទពិដសា្ន៍	ទន	ការលរួងដោម	

ពសដេៀង	គ្នា	ដនាះ	និង	ការរំដោះ	េ៏	សុខសាន្	េូច	ថេល	អាលរា៉ា	ជា	កូន	បាន	រាន	កាល	

ដោក	បាន	សរដសរ	ថ្	៖	«	ខ្ទុំ	បាន	ដៅ	ក្ទុង	ដពជាះ	ដពរៅ	ងងឹត	ប៉ុថន្	ឥ�ធូវ	ដនះ	ខ្ទុំ	ដ�ើញ	ពនលឺ	

េ៏	អសាចារ្យ	ទន	ពពះ	ដ្គើយ	។	ពពលឹង	ខ្ទុំ	ពតូវ	បាន	ញាំញរី	ដោយ	ដសចក្រី	ទុក្ខ	ដវទនា	េ៏	អស់	កល្	

ជានិច្ច	ប៉ុថន្	ឥ�ធូវ	ដនះ	ខ្ទុំ	ពតូវ	បាន	ទាញ	ដចញ	មក	ដ្គើយ	ដ្គើយ	ពពលឹង	ខ្ទុំ	ពុំ	ឈឺ	ចាប់	ដទៀត	

ដទ	»	(	ម៉ូសាយ	27:29	)	។	វគ្	បទគម្រីរ	ដនះបាន	ជរួយ	ខ្ទុំ	ឲ្យ	យល់	ថ្	ការចាប់ដផ្ើម	

ជរីវិត	ែ្មរី	របស់	ខ្ទុំ	និង	សុភមង្ល	ថេល	ដទើប	ថត	រកដ�ើញ	ដនាះ	ពតូវបាន	បដងកើត	ដ�ើង	ដៅដលើ	

ការទទរួលសារាល់	ថ្	ពពះដយស៊ូវ	ពគរីស្	គឺ	ជា	ពពះអង្សដហគ្រាះ	និងពពះដពបាសដោះ	របស់	

ខ្ទុំ	។	ឥ�ធូវ	ដនះ	ខ្ទុំ	រាន	អំណរគុណជា	និរន្រ	ថ្	ពពះអង្	សដហគ្រាះ	របស់	ខ្ទុំ	បាន	បង់ទែល	ទន	

ភាពយុត្ិ្ម៌	ដ្គើយ	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	ខ្ទុំ	ទទរួល	អារម្មណ៍	ទន	ដសចក្រីពសឡាញ់	េ៏	ដពបាសដោះ	

េថេល	ដនាះ	ម្ងដ្គើយ	ម្ងដទៀត	ពគប់ដពល	ថេល	ខ្ទុំ	បាន	ថពបចិត្	។

មា៉ារីចាន់្លហុងទបីបកុងអនរារីយ៉ូប្រយទសកាណាដា

នសៀវនៅពណ៌នែៀវតូចននាះ

ែញុំ	បាន	្ ំ	ដ�ើង	ដៅក្ទុង	ពបដទស	ឥណ្ឌា	ជា	កថនល	ង	ថេល	ខ្ទុំ	បាន	ជរួប	ពរួក	អ្កផ្សពវផសាយ	

សាសនា	ដ្គើយ	បាន	ចូលររួម	សាសនាចពក	។	ដៅ	ទែងៃ	អាទិត្យ	ដនាះ	វា	គ្ប់ជរួន	ជា	

ទែងៃ	អាទិត្យ	ទន	បុណ្យ	អ៊ីដស្ើរ	។	ដោយសារ	កាលវិភាគ	ការគ្រ	របស់	ខ្ទុំ	ដនាះ	ខ្ទុំ	បាន	ដៅ	

ពពះវិគ្	រយឺត	ដ្គើយ	បាន	ចូលររួម	ថ្នាក់	សាោ	ទែងៃ	អាទិត្យ	របស់	ពរួកយុវវ័យ	ជា	កថនលង	

ថេល	អ្កផ្សពវផសាយ	រានាក់	បាន	បដពងៀន	ដមដរៀន	។	គ្ត់	បាន	េកពសង់	ខគម្រីរ	មរួយចំនរួន	

មក	ពរី	ដសៀវដៅ	ពណ៌	ដខៀវ	ថេល	ខ្ទុំ	ពុំ	ធាលាប់	បាន	ដ�ើញ	ពរីមុន	ដ�ើយ	ប៉ុថន្	វា	េូច	ជា	ពពះគម្រីរ	

បរិសុទ្	។	ដៅដពល	គ្ត់	កំពុង	បដពងៀន	ខ្ទុំ	ទទរួល	អារម្មណ៍	យ៉ាង	ខាលាំង	ក្ទុង	ចិត្	របស់	ខ្ទុំ	

ដ្គើយ	បាន	េឹង	ថ្	ខ្ទុំ	ក៏គរួរថត	រាន	ដសៀវដៅ	ដនាះ	ផងថេរ	។

ខ្ទុំ	បាន	ដៅ	ជរួប	គ្ត់	ដោយ	ផ្ទាល់	បនាទាប់	ពរី	ចប់	ថ្នាក់	ដរៀន	ដ្គើយ	បាន	ពបាប់	គ្ត់	ថ្	

«	ខ្ទុំ	ពតូវការ	ដសៀវដៅ	ដនាះ	»	។	ដោយសារ	ថត	ដសៀវដៅ	ដនាះ	គឺ	ជា	ពពះគម្រីរ	មរួយ	ឈុត	

របស់	គ្ត់	ផ្ទាល់	ដនាះគ្ត់	ពុំ	អាច	ឲ្យ	វា	មក	ខ្ទុំ	ដ�ើយ	ប៉ុថន្	គ្ត់	បាន	ឲ្យ	ខ្ទុំ	ដមើល	វា	ដ្គើយ	

ទទរួលអារម្មណ៍	ពរី	វា	។	ខ្ទុំបាន	ដ�ើញ	អក្សរ	ថេល	រាន	ពណ៌	ទឹករាស	ថេល	រាន	កបាច់ក្ធូរ	

ដៅដលើ	ពកប	ខាង	មុខ	សរដសរ	ថ្	៖	«	ពពះគម្រីរ	មរមន	»	។	ខ្ទុំ	បាន	ទទរួល	អារម្មណ៍	េូច	

គ្នា	ដនាះ	ម្ង	ដទៀត	ថ្	ខ្ទុំ	ពតូវការ	ពពះគម្រីរ	ដនាះ	សពរាប់	ខលទួន	ខ្ទុំ	ផ្ទាល់	។	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	

សាសនា	បាន	យក	អាសយោឋាន	របស់	ខ្ទុំ	ដ្គើយ	បាន	សនយា	ថ្	នឹង	យក	ពពះគម្រីរ	ដនះ	

មរួយកបាល	ឲ្យ	ខ្ទុំ	។	ពបាកេ	ណ្ស់	មិនយូរ	ប៉ុនាមន	ដពកាយ	មក	ពរួក	អ្កផ្សពវផសាយ	

សាសនា	បាន	មក	េល់	ផ្ះ	ខ្ទុំ	ដ្គើយ	បាន	បគ្ហាញ	ខ្ទុំ	នូវពពះគម្រីរ	មរមន	ថេល	ជា	ពពះគម្រីរ	

ផ្ទាល់	របស់	ខ្ទុំ	។	បនាទាប់	មក		ពរួកដគបាន	បដពងៀនការ	ពិភាកសា	េល់	ខ្ទុំ	។

ដៅ	្ នាំដនាះ	បុណ្យ	អ៊ីដស្ើរ	បាន	នាំ	មក	នូវ	ពរជ័យ	េ៏	មិនគរួរ	ឲ្យ	ដជឿ	មក	ក្ទុងជរីវិត	ខ្ទុំ	៖	

គឺពពះគម្រីរ	មរមន	។	ដសៀវដៅ	ពណ៌	ដខៀវ	តូច	ដនាះ	បាននាំ	មក	នូវ	វិញ្ញាណ	ទន	ជរីវិត	

មក	កាន់	ជរីវិត	របស់	ខ្ទុំ	ដ្គើយ	ខ្ទុំ	រាន	អំណរគុណ	ថេល	ខ្ទុំ	រានឯកសិទ្ិ	ដេើម្រី	ដរៀន	ពរី	

ពពះគម្រីរ	ដនះ	។ ◼
ថវនុបាសាកាណាក់ការដ្ឋកាលបីហ្វ័រញា៉ាស.រ.អា.

នអនសោលអាខែ នជនពីន�វើរខអននម្ឌស្គពី ខវនុបាស្កាណាក់កាចូនស�វ�្គតូ្ពីខរស រា៉ារីចាន់្ល�ុង



កាល	ខ្ទុំ	អាយុ	ពបថ្គល	12	្នាំ	ខ្ទុំ	បាន	ដ�ើញ	

ថខ្ស	ភាពយន្	សាសនាចពក	ថេល	បគ្ហាញ	អំពរី	

ពបធាន	�ធូថរនសូ	ស្ធូ	(	1814–1901	)	អ្ិសាឋាន	

ទូល	សូម	ពរ	ឲ្យ	ពរួកបរិសុទ្	ទែងៃ	ចុងដពកាយ	ដៅ	ទរីពកុង	ដសន	

ចច	រេ្ឋ	យូថ្្គ៍	ស.	រ.	អា.	ថេល	កំពុង	រងទុក្ខ	មក	

ពរីដពគ្ះ	រាំង	សងៃទួត	េ៏	្ ងៃន់្ងៃរ	។

ពបធាន	ស្ធូ	បាន	អ្ិសាឋាន	ថ្	«	ឱ	ពពះអរាចាស់	ដអើយ	

សូម	ពបទានពរ	េល់	មនុស្ស	ល្	ដៅ	ទរីពកុង	ដសន	ចច	»	។

ឃ្លា	ដនាះ	«	មនុស្ស	ល្	ទន	ទរីពកុង	ដសន	ចច	»	បាន	

បន្សល់	ទុក	នូវ	ការបំផុសគំនិត	េ៏	យូរ	អថងវង	ដៅក្ទុង	គំនិត	

មនុស្ស	វ័យ	ដក្មង	េូច	រូប	ខ្ទុំ	។	ដោយសារ	ខ្ទុំ	រស់ដៅ	ពបដទស	

ឈរីលរី	ដនាះ	ខ្ទុំ	បាន	ពយាយម	ពសទម	គិត	អំពរី	ពបដភទ	ទន	

ពរួកបរិសុទ្	ថេល	ដសាមះពតង់	«	មនុស្ស	ល្	ទន	ទរីពកុង	ដសន	

ចច	»	ថ្	ជា	មនុស្ស	ថេល	ពតូវរាន	លក្ខណៈ	ថបប	ណ្	។		

ខ្ទុំ	ចង់	ជរួប	ពរួកគ្ត់	។

ដពចើន	ជាង	30	្នាំ	ដពកាយ	មក	ក្ទុង	្ នាំ	2005	

ពគរួសារ	របស់	ខ្ទុំ	និង	ខ្ទុំ	បាន	យក	កូន	ពបុស	ទរីពរីរ	របស់	ដយើង	

ដៅ	ទរីពកុង	ពបូវ៉ូ	រេ្ឋ	យូថ្្គ៍	ដេើម្រី	ចូលររួម	នឹង	បងពបុស	

របស់	គ្ត់	ថេល	កំពុងដរៀន	ដៅ	សាកល	វិទយាល័យ	

ពពិកគ្ំ	យ៉ង់	។	ដៅ	ោងាច	បនាទាប់	ពរី	ដយើង	បាន	ដៅ	េល់	

ទរីដនាះ	ខ្ទុំ	បាន	និយយ	ថ្	«	ខ្ទុំ	ចង់	ដៅ	ជរួប	មនុស្ស	ល្	ទន	

ទរីពកុង	ដសន	ចច	»	។

កូនពបុស	ច្ង	របស់	ដយើង	បាន	ពបថកក	ថ្	«	អត់ដទ	បា៉ា	

ដសន	ចន	ដៅ	្ ងាយ	ណ្ស់	»	។

ខ្ទុំ	បាន	តប	ថ្	«	កូន	បា៉ា	គឺ	ជា	អ្ក	ថេល	បាន	បង់	ទែល	

សំបុពត	យន្ដគ្ះ	។		គឺ	បា៉ា	កំពុង	បង់	ទែល	អាគ្រ	។		គឺ	

បា៉ា	កំពុង	បង់	ទែល	សាំង	។	ដ្គើយ	បា៉ា	ពគ្ន់ថត	ចង់	បាន	អវរី	

មរួយ	សពរាប់	ខលទួន	បា៉ា	ប៉ុដណ្ណះ	។	បា៉ា	ចង់	ជរួប	មនុស្ស	ល្	ទន	

ទរីពកុង	ដសន	ចច	!	»

កូន	ពបុស	របស់	ខ្ទុំ	បាន	និយយ	ថ្	«	យល់	ពពម	»	

បនាទាប់	ពរី	គ្ត់	បាន	េឹង	ថ្	ខ្ទុំ	និយយ	ពិតពបាកេ	ថមន	។

លុះថស្ក	ដ�ើង	ដយើង	បាន	ជិះ	ឡាន	អស់	ចរាងាយ	

418	គរី�ធូថម៉ពត	។	បនាទាប់	ពរី	ដៅេល់	ទរីពកុងដសន	ចច	

ដ្គើយ	ដយើង	បាន	ដៅ	មជ្ឈមណ្ឌល	អ្ក	ទស្សនា	ដៅ	ឯ	

ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	ដ្គើយ	ដេើរ	ទស្សនា	ផ្ះ	រេូវ	រគ្រ	របស់	

ពបធាន	ពពិកគ្ំ	យ៉ង់	(	1801–1877	)	។	ដយើង	ក៏	

បាន	ដៅ	ទស្សនា	ដរាង	ឧដបាសែ	ផងថេរ	ជា	កថនលង	ថេល	

ខ្ទុំ	ពតូវបាន	អដ្ជើញ	ឲ្យ	និយយ	ដៅកាន់	ពកុមពគរួសារ	របស់	

ខ្ទុំ	រយៈដពល	មរួយ	នាទរី	ពរី	ដវទិកា	េថេល	ថេល	ពបធាន	ស្ធូ	

បាន	ថែលង	អំពរី	«	មនុស្ស	ល្	ទន	ទរីពកុង	ដសន	ចច	»	។	

ដយើង	បាន	ដេើរ	ជុំវិញ	ទរីពកុង	ដនាះ	បាន	ដមើល	និង	ជរួប	

មនុស្ស	រានា	។	ពរួកដគ	គ្ក់	េូចជា	មនុស្ស	្ ម្មតា	គឺ	ជា	

ពរួកបរិសុទ្	ទែងៃ	ចុង	ដពកាយ	េ៏	ដសាមះពតង់	។

ខ្ទុំ	រីករាយ	ណ្ស់	ថេល	ដយើង	បាន	ដៅ	ទរីដនាះ	។	ប៉ុថន្	

ដៅដពល	ដយើង	បាន	ពត�ប់	មក	ពបដទស	ឈរីលរី	វិញ	ខ្ទុំ	

បាន	េឹង	នូវ	អវរី	មរួយ	៖	ខ្ទុំ	ធាលាប់	បាន	ដ�ើញ	«	មនុស្ស	ល្	ទន	

ទរីពកុង	ដសន	ចច	»	ពរីមុន	។

ដោយសារ	ថត	ការគ្រ	និង	ការដៅ	ក្ទុង	សាសនាចពក	

របស់	ខ្ទុំ	ដនាះ	ខ្ទុំ	បាន	ដ្វើ	េំដណើរ	ទូទាំង	ពបដទស	ឈរីលរី	។	

ដៅក្ទុង	ទរីពកុង	ខាឡារា៉ា	ខ្ទុំ	បាន	ដ�ើញ	ពរួកយុវមជ្ឈិម	

វ័យ	ថេល	ពយាយម	ដគ្រព	តាម	ពពះប្្ញត្ិ	។	ដៅ	

ឡា	ថសថរណ្	ខ្ទុំ	បាន	ដ�ើញ	ឪពុក	រាតាយ	ថេល	រាន	

ការលះបង់	មក	េល់	ការពបជុំ	មុន	ដរា៉ាង	ជាមរួយ	កូនៗ	

របស់	ពរួកដគ	សពរាប់	ការពបជុំ	ដៅ	ពពះវិគ្រ	។	ដៅ	

ទរីពកុង	ថអនតូគ្វាគ្រាសសាតា	ខ្ទុំ	បាន	ដ�ើញ	ពរួកបរិសុទ្	

ទែងៃ	ចុងដពកាយ	ថេល	បាន	ពបយុទ្	ថសវងរក	សិទ្ិ	របស់	

ពរួកដគ	ដរៀងរាល់	ទែងៃ	។	ដៅ	ទរីពកុង	វា៉លិនណ្,	កូដភៀប៉ូ,	

ខាលដឌើរា៉,	តូខូពរីឡា	និង	ទរីពកុង	ដផ្សងៗ	ដទៀត	ខ្ទុំ	បាន	

ដ�ើញ	សរាជិក	ថេល	លុត	ជង្ង់	អ្ិសាឋាន	ដ្គើយ	បនាទាប់	

មក	ដបាះ	ជំគ្ន	ដ្ពះ	ដៅមុខ	ដទាះបរី	ជា	កិច្ចការ	នានា	ពុំ	

គ្យ	ពសរួល	ក្រី	។

ដៅដពល	ខ្ទុំ	ដ�ើញ	ពរួកបរិសុទ្	ទែងៃ	ចុងដពកាយ	ថេល	

ដគ្រព	និង	ការខាជាប់ខជទួន	—	ដទាះបរី	ពរួកដគ	រស់ដៅ	ទរីណ្	

ក្រី	ឬ	ឧបសគ្	អវរី	ថេល	ពរួកដគ	ជរួប	ពបទះ	ក៏	ដោយ		—	ខ្ទុំ	បាន	

និយយ	ពបាប់	ខលទួន	ឯង	ថ្	«	ទាំង	ដនះ	គឺ	ជា	មនុស្ស	ល្	ទន	

ទរីពកុង	ដសន	ចច	»	។	◼

យខាលា�បីយូហ្ុងសសាថណលទបីបកុងអាន្ូហារាហាគាសាតាប្រយទសឈបីលបី រច
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៍

មនុសសល្អថនទបីបកុងយសនចច

សំន�ងពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងនម្កាយ

យៅយពលែញុំយឃើញពួក្ររិសុទ្ធថ្ងៃ

ចុងយបកាយ—យទារះ្របីពួកយគ

រស់យៅទបីណាក្តបី—ែញុំបាននិយយ

បបា្រ់ែលែលួនឯងថា«ទាំងយនរះគឺជា

មនុសសល្អថនទបីបកុងយសនចច»។
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រច
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ដ
ល
បីខា

លាក

ែញុំ	ដទើប	ថត	អង្ទុយ	ដលើ	ឡាន	ពកុង	កាល	រាន	បុរស	រានាក់	

បាន	ដេើរ	កាត់	ពចកផលធូវ	ក្ទុង	ឡាន	ដនាះ	ដោយ	ដផ្ៀង	

ខលទួនមក	ដលើ	ខ្ទុំ	ដ្គើយ	និយយ	ថ្	«	ពពលឹង	របស់	អ្ក	

ពសស់	សាអាត	ណ្ស់	»	។

ពបាកេ	ណ្ស់	ខ្ទុំ	រាន	ការ	ភាញាក់ដផ្ើល	ជា	ខាលាំង	។	គ្មន	

នរណ្	ធាលាប់	សរដសើរ	អំពរី	ពពលឹង	ខ្ទុំ	ពរីមុន	ដ�ើយ	។	ដោយ	

ពុំ	ពបាកេ	អំពរី	អវរី	ថេល	ពតូវ	តប	ដៅវិញ	ដនាះ	ខ្ទុំ	ពគ្ន់ថត	

និយយ	ថ្	«	អរគុណ	»	។

បុរស	ដនាះ	បាន	ពបាប់	ខ្ទុំ	ថ្	គ្ត់	អាច	ពបាប់	ដរឿង	ដនះ	

បាន	ដោយសារ	គ្ត់	ដ្វើ	ការ	ជាមរួយ	ពកុម	សាសនា	របស់	

គ្ត់	។	ខ្ទុំ	បាន	សាតាប់	គ្ត់	ដៅដពល	គ្ត់	បាន	ផ្ល់	

េំបូនាមន	េល់	ខ្ទុំ	ស្រីពរី	រដបៀប	ដេើម្រី	រកសា	ពពលឹង	របស់	ខ្ទុំ	ឲ្យ	

ល្	សាអាត	។

ដៅដពល	ឡាន	ពកុង	ដបើក	េល់	ចំណត	មរួយ	ដយើង	

ទាំងពរីរ	នាក់	បាន	ឈរ	ដៅ	រាត់	ពចកទាវារ	ដចញ	ដ្គើយ	

គ្ត់	បាន	ផ្ល់	ជា	ដយបល់	មរួយ	ចុង	ដពកាយ	មក	

កាន់ខ្ទុំ	៖	«	សូម	ពបាកេ	ថ្	អ្ក	ពុំ	សាតាប់	តាម	ពរួកមរមន	

ទាំង	ដនាះ	ដទ	»	។

ដពលដវោ	ដនាះ	គ្ក់	េូចជា	មិន	ដេើរ	ដៅមុខ	ដសាះ	។	

បុរស	រានាក់	ដនះ	បាន	ដ�ើញ	អវរី	មរួយ	ពិដសស	ដៅដលើ	មុខ	របស់	

ខ្ទុំ	ប៉ុថន្	គ្ត់	ពុំ	េឹង	ដសាះ	ដ�ើយ	ថ្	វា	ដកើត	មក	ជដាយ្រ	

សាសនា	របស់	ខ្ទុំ	។

ដតើ	ខ្ទុំ	ពតូវ	ដ្លើយ	តប	េូចដម្ច	ដៅ	?	និយយ	តាម	ពតង់	

ដៅ	គំនិត	េំបូង	របស់	ខ្ទុំ	គឺ	ថ្	ខ្ទុំ	មិន	និយយ	អវរី	ទាំងអស់	

ដ្គើយ	ដ្វើ	ពុត	េូច	ជា	ពុំ	ឮ	គ្ត់	និយយ	។	ខ្ទុំ	បារម្ភ	ថ្	

ពបសិនដបើ	ខ្ទុំ	ពបាប់	គ្ត់	ថ្	ខ្ទុំ	ជា	សរាជិក	សាសនាចពក	

ដនាះ	គ្ត់	ពបថ្គល	ជា	ដ្លើយ	តប	យ៉ាង	អវិជជរាន	ឬ	

ពបថ្គល	ជា	គដពរាះគដពមើយ	ដទៀត	ផង	។

ប៉ុថន្	ដពកាយ	មក	រាន	ខគម្រីរ	មរួយ	បាន	ផុស	ក្ទុង	គំនិត	

របស់	ខ្ទុំ	៖	«	េ្ិត	ខ្ទុំ	គ្មន	ដសចក្រី	ខាមស	ចំដោះ	េំណឹង	

ល្	ទន	ពពះពគរីស្	ដទ	ពរី	ដពោះ	ជា	ពពះដចសាតា	ទន	ពពះ	សពរាប់	

នឹង	ជរួយ	សដហគ្រាះ	េល់	អស់	អ្ក	ណ្	ថេល	ដជឿ	»	(	រ៉ូម	

1:16	)	។	ខ្ទុំ	បាន	េឹង	ថ្	ខ្ទុំ	ពុំ	ខាមស	ចំដោះ	េំណឹង	ល្	

ដ�ើយ	ដ្គើយ	ខ្ទុំ	បាន	េឹង	ថ្	ពពលឹង	របស់	ខ្ទុំ	ពុំ	អាចបញ្ចាំង	

ពនលឺ	ដចញ	ដៅ	េល់	អ្កេទទ	ដ�ើយ	ពបសិនដបើ	ខ្ទុំ	ពុំ	ដពកាក	

«រាមពិ្យៅែញុំគឺជាសមាជិកសាសនាចបក»

ឈរ	ដ�ើង	ដ្វើ	ជា	សាក្សរី	ដនាះ	។	ដោយ	ការតាំងចិត្	ែ្មរី	

របស់	ខ្ទុំ	ដនាះ	ខ្ទុំ	បាន	ដមើល	ដៅ	បុរស	ដនាះ	ដ្គើយ	និយយ	

ថ្	«	តាម	ពិតដៅ	ខ្ទុំ	គឺ	ជា	សរាជិក	សាសនាចពក	»	។

បុរស	ដនាះ	បាន	សមលឹង	ដមើល	ខ្ទុំ	ដ្គើយ	ខ្ទុំ	បាន	

សមលឹង	ដមើល	គ្ត់	វិញ	។	គរួរ	ឲ្យ	ភាញាក់	ដផ្ើល	ណ្ស់	គ្ត់	

បាន	ដសើច	ដ្គើយ	បាន	និយយ	ថ្	គ្ត់	ពុំ	អាច	ចូល	

ជា	សរាជិក	សាសនាចពក	បាន	ដទ	ដោយសារ	គ្ត់	

ចូលចិត្	ផឹក	កាដ្គវ	ខាលាំង	ដពក	។	ខ្ទុំ	ក៏	បាន	ដសើច	ផងថេរ	

ដ្គើយ	ដយើង	បាន	ថបក	គ្នា	ដៅ	តាម	ផលធូវ	ដរៀងៗ	ខលទួន	។

រ្គូត	មក	េល់	សពវ	ទែងៃ	ខ្ទុំ	សបបាយ	រីករាយ	អំពរី	

ជដពមើស	ថេល	ខ្ទុំ	បាន	ដ្វើ	។	ខ្ទុំ	េឹង	ថ្	វា	អាច	ជា	ការពិបាក	

ក្ទុង	ឲ្យ	ដគេឹង	ថ្	អ្ក	ជា	សរាជិក	សាសនាចពក	។	

ជរួនកាល	វា	អាច	ជា	ដរឿង	គរួរ	ឲ្យ	តក់សលទុត	!	ប៉ុថន្	ដៅដពល	

ដយើង	ឈរ	យ៉ាង	រឹងបុឹង	តំណ្ង	ឲ្យ	ពពះ	ដនាះ	ពពលឹង	ដយើង	

អាច	បញ្ចាំង	ជា	ពនលឺ	េល់	ពិភពដោក	។	◼

អា្រ់្រ៊ីសសនរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា

ែញុំបានដឹងថា

បពលឹងរ្រស់ែញុំពុំ

អាច្រញ្ចាំងពនលែឺយចញ

យៅដល់អ្នកដថទ

យឡើយប្រសិនយ្រើែញុំពុំ

បានយបកាកឈរយឡើង

យធ្វើជាសាកសបីយនារះ។
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ថ្ងៃ	មរួយ	អំ�ទុងដពល	កំពុង	រកដមើល	កថនលង	រត់	គ្ត់	

ពបាណ	ដនាះ	ខ្ទុំ	បាន	សដពមច	ចិត្	សាកល្ង	រត់	

ដៅ	ចំណត	រែយន្	របស់	ពពះវិគ្រ	ដៅក្ទុង	ភូមិ	របស់	ខ្ទុំ	។	

ខ្ទុំ	ចូលចិត្	វា	ដោយសារ	វា	រាន	ពនលឺ	ដភលើង	និង	រាន	ចាក់	

ដបតុង	។	ខ្ទុំ	រកដ�ើញ	ថ្	ការរត់	ជុំវិញ	អគ្រ	ដនាះ	ពរី	10	

ដៅ	15	េង	ដស្មើ	នឹង	ការរត់	ចរាងាយ	4.8	គរី�ធូថម៉ពត	ទន	

ការគ្ត់	ពបាណ	របស់	ខ្ទុំ	។

ការរត់	របស់	ខ្ទុំ	ដៅ	ចំណត	ដនាះ	បាន	បន្	ជា	ដទៀងទាត់	

អស់	រយៈដពល	បរី	្ នាំ	។	ពរីដពល	មរួយ	ដៅដពល	មរួយ	

ដទៀត	ខ្ទុំ	បាន	ដ�ើញ	មនុស្ស	ដៅ	ចំណត	ដនាះ	ដោយសារ	

ជរួនកាល	ខ្ទុំ	រត់	ដៅ	អំ�ទុងដពល	ការពបជុំ	ពពះ	វិគ្រ	និង	

សកម្មភាព	េទទ	ដទៀត	។

ជាដពចើន	ដលើក	ដពចើន	ពគ្	ខ្ទុំ	រាន	ការបំផុសគំនិត	ថ្	

ខ្ទុំ	ពតូវ	និយយ	ជាមរួយ	នរណ្	រានាក់	អំពរី	សាសនាចពក	

ប៉ុថន្	ខ្ទុំ	ពុំ	េឹង	ថ្	ពតូវដ្វើ	េូចដម្ច	ដ�ើយ	។	ដៅតាម	ផលធូវ	

ដពល	ខ្ទុំ	ពត�ប់	មក	ពរី	ដ្វើ	ការវិញ	នា	ោងាច	មរួយ	ខ្ទុំ	បាន	

សដពម	ចចិត្	ឈប់	ដ្គើយ	សមលឹង	រកដមើល	ថពកង	ខ្ទុំ	

អាច	រកដ�ើញ	នរណ្	រានាក់	ដៅ	ទរីដនាះ	។	ដៅដពល	ខ្ទុំ	

បាន	ដេើរ	ដៅក្ទុង	អគ្រ	សាសនាចពក	ខ្ទុំ	បាន	ជរួប	ពរួក	

ការជួ្រប្រទរះនឹងសាសនាចបកយដាយថចដន្យ

អ្កផ្សពវផសាយ	សាសនា	ដៅដពល	ពរួកដគ	បាន	ប្្ចប់	

ការសរាភាសន៍	ជាមរួយ	ពបធាន	ដបសកកម្ម	របស់	ពរួកដគ	។	

ខ្ទុំ	បាន	ថណនាំ	ខលទួន	ខ្ទុំ	ដ្គើយ	បាន	អង្ទុយ	ដៅដលើ	ដ្អរី	

ពតង់	ពចកដេើរ	ដនាះ	។	ដនាះ	ជា	កថនលង	ថេល	ពរួកដគ	បាន	

បដពងៀន	ខ្ទុំ	ជា	ដលើក	េំបូង	អំពរី	ដមដរៀន	ទន	េំណឹងល្	។

អស់	រយៈដពល	ពរីរ	សបាតា្គ៍	ជាង	បនាទាប់	មក	

ខ្ទុំ	បាន	បន្	ជរួប	នឹង	ពរួកអ្កផ្សពវផសាយ	សាសនា	។	

ដៅដពល	ខ្ទុំ	បាន	ចូលររួម	ពិ្រីសាពកាម៉ង់	សរាជិក	ដៅ	

វរួេ	ដនាះ	បាន	បគ្ហាញ	ដសចក្រីពសឡាញ់	ការទទរួល	

យក	ការសាវាគមន៍	និង	ការដលើកទឹកចិត្	េល់	

ខ្ទុំ	។	ដៅដពល	ខ្ទុំ	បាន	គិត	អំពរី	អវរី	ថេល	ខ្ទុំ	កំពុង	ដរៀន	

ដនាះ	ខ្ទុំ	បាន	េឹង	ថ្	ការចង់	េឹង	ចង់	យល់	របស់	ខ្ទុំ	

អំពរី	សាសនាចពក	បាន	អភិវឌ្ឍ	ដៅរក	តពមូវការ	ឲ្យ	

ខ្ទុំ	សដពមច	ចិត្	ទទរួល	បុណ្យ	ពជមុជទឹក	។	ខ្ទុំ	បាន	

ទទរួល	អារម្មណ៍	ថ្	ខ្ទុំ	ពតូវបាន	បំផុស	គំនិត	ដោយ	

ពពះវិញ្ញាណ	ឲ្យ	ដ្វើ	នូវ	អវរី	ថេល	ពពះវរបិតាសរួគ៌	សពវ	

ពពះទ័យ	ឲ្យ	ខ្ទុំ	ដ្វើ	ប៉ុថន្	ខ្ទុំ	បាន	បន្	ពុះោរ	ជាមរួយ	នឹង	

ការសដពមច	ចិត្	ដនាះ	។	ទរីបំផុត	ខ្ទុំ	បាន	ពជមុជទឹក	

ដៅថខ	វិច្ិកា	្នាំ	2001	ដៅ	អាយុ	36	្នាំ	។

ការសដពមច	ចិត្	របស់	ខ្ទុំ	ដេើម្រី	រត់	ដៅ	ក្ទុង	ចំណត	

របស់	ពពះវិគ្រ	ដនាះ	គ្ក់	េូចជា	ពគ្	មរួយ	មិន	គរួរ	ឲ្យ	

អសាចារ្យ	ដ�ើយ	។	ប៉ុថន្	វា	បាន	នាំ	ខ្ទុំ	ដៅកាន់	ពរជ័យ	

េ៏	ម្គិរា	របស់	ខ្ទុំ	៖	គឺសរាជិកភាព	ដៅក្ទុង	

សាសនាចពក,	ការជរួប	នឹង	ភរិយ	េ៏	អសាចារ្យ	របស់	ខ្ទុំ	

គឺ	ដជននរីដ្គវើរ	ដ្គើយ	បាន	ផសារ	ភាជាប់	នឹង	គ្ត់	សពរាប់	

ដពលដនះ	និង	អស់កល្	ជានិច្ច	ដៅ	ក្ទុង	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	

សាន់ឌរីអា្គ្ធូ	កាលរី្គវធូញា៉ា	។

េូដច្ះ	ពបសិនដបើ	ដោយ	ទចេន្យ	អ្ក	បាន	ដ�ើញ	

នរណ្	រានាក់	គ្ត់	ពបាណ	ដៅក្ទុង	ចំណត	ទន	សាោ	

ពបជុំ	របស់	អ្ក	សូម	ថណនាំ	ខលទួន	របស់	អ្ក	ឲ្យ	គ្ត់	

សារាល់	!	អ្ក	ពុំ	េឹង	ដ�ើយ	—	ថ្	មិនយូរ	មិន	្ ប់	គ្ត់	

អាច	កាលាយ	ជា	សរាជិក	ែ្មរី	ដៅ	ក្ទុង	វរួេ	របស់	អ្ក	!	◼

ដានបីថយ៉លអ័រ្មសុនរដ្ឋកាលបីហ្វ័រញា៉ាស.រ.អា.

ការរ្់រ្រស់ែញុំយៅចំណ្យនារះ

បាន្រន្តជាយទៀងទា្់អស់

រយៈយពល្របីឆ្នាំ។
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យៅ
ដពល	សាវាមរី	ខ្ទុំ	និង	ខ្ទុំ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	អាជរីវកម្ម	

ផ្ទាល់	ខលទួន	របស់	ដយើង	ដនាះ	ដៅបរី	្ នាំ	េំបូង	រាន	

ការលំបាក	ណ្ស់	។	ដយើងពុំ	បាន		ទទរួល	ពបាក់	ចំដណញ	

ដទ	ដ្គើយ	ដយើង	ធាលាក់	ដៅក្ទុង	ការជំោក់	បំណុល	។	ដយើង	

បាន	ខិតខំ	ដ្វើការ	ប៉ុថន្	បញ្ហា	ថេល	ពុំ	អាច	រំពឹង	ទុក	ជា	មុន	

បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	ពគ្ដនាះ	កាលាយ	ជា	ពគ្	េ៏	លំបាក	បំផុត	ទន	ជរីវិត	

របស់	ដយើង	។

វា	កាន់ថត	អាពកក់	ដ�ើង	ដៅដពល	រាតាយ	ដក្មក	របស់	

ខ្ទុំ	បាន	ថចកឋាន	ដៅ	ដៅ	ទែងៃ	បនាទាប់	ពរី	បុណ្យ	ពគរីស្រា៉ាស់	

ដ្គើយ	មរួយ	សបាតា្គ៍	ដពកាយ	មក	គឺ	មុន	យប់	ទែងៃ	បុណ្យ	ចូល	

្នាំ	ែ្មរី	ដនាះ	ខ្ទុំ	បាន	ធាលាក់	ខលទួន	ឈឺ	យ៉ាង	ខាលាំង	។	នា	ពគ្	ដនាះ	

ដយើង	គ្មន	ពបាក់	ដសាះ	ដ្គើយ	ដយើង	បាន	បាត់	ឡាន	របស់	

ដយើង	ដ្គើយ	អវរី	ថេល	កាន់ថត	អាពកក់	បំផុត	ដនាះ	គឺ	ដយើង	

គ្មន	ពបាក់	នឹង	បង់	ការធានារា៉ប់រង	សុខភាព	របស់	ដយើង	

ដ�ើយ	។

ទរីបំផុត	ខ្ទុំ	ពតូវបាន	ដ្វើ	ដរាគវិនិច្័យ	េឹង	ថ្	រាន	ដកើត	

ជំងឺ	មគ្រីក	េ៏	កាច	សាគ្វ	មរួយ	ពបដភទ	ថេល	វា	បាន	

អភិវឌ្ឍ	អស់រយៈដពល	យ៉ាង	ដគ្ច	ណ្ស់	ពបាំ	្ នាំ	មក	

ដ្គើយ	។	វា	រាន	សភាព	្ ងៃន់្ងៃរ	ដ្គើយ	តពមូវ	ឲ្យ	វះកាត់	

ជា	បនាទាន់	។	ខ្ទុំ	គ្មន	ដពល	ដពចើន	ដ�ើយ	ដ្គើយ	ដយើង	គ្មន	

ពបាក់	ដេើម្រី	ចំណ្យ	ទែល	ពយាបាល	ថេល	ខ្ទុំ	ពតូវការ	ដ�ើយ	។

សាវាមរី	របស់	ខ្ទុំ	និង	ខ្ទុំ	បាន	ជរួប	ជាមរួយ	ប៊ីស្សព	របស់	

ដយើង	ដ្គើយ	ដយើង	បាន	សូម	រក	ជំនរួយ	។	ដយើង	បាន	

ពន្យល់	ថ្	ដនះ	ពិត	ជា	ករណរី	ដរឿង	សាលាប់	រស់	។	ប៊ីស្សព	

បាន	ខវល់ខាវាយ	ប៉ុថន្	គ្ត់	បាន	ពបាប់	ដយើង	ថ្	គ្ត់	បាន	

ទទរួល	ការបំផុស	គំនិត	ឲ្យ	ចាំ	បន្ិច	ដទៀត	ពរីមុន	ផ្ល់	

ជំនរួយ	ពបសិនដបើ	រាន	មដ្យាយបាយ	មរួយ	ដផ្សង	ដទៀត	

ពបថ្គល	ជា	អាច	ដបើក	ផលធូវ	សពរាប់	ដយើង	។	គ្ត់	បាន	

អះអាង	នឹង	ដយើង	ថ្	ពបសិនដបើ	ដសចក្រីជំដនឿ	របស់	ដយើង	

រាន	ពគប់ពគ្ន់	ដនាះ	ពពះអរាចាស់	នឹង	ពបទាន	មដ្យាបាយ	

មរួយ	សពរាប់	ខ្ទុំ	ឲ្យ	ទទរួល	បាន	ជំនរួយ	ថេល	ខ្ទុំ	ពតូវការ	។

ដៅ	ពគ្	េំបូង	ការដ្លើយ	តប	របស់	ប៊ីស្សព	បាន	ដ្វើ	ឲ្យ	

ខ្ទុំ	ខឹង	និង	រាន	ការថ្នាំងថ្នាក់	ចិត្	។	ខ្ទុំ	រាន	អារម្មណ៍	

ថ្	ទាំង	គ្ត់	និង	ពពះអរាចាស់	បាន	ដបាះបង់	ខ្ទុំ	ដចាល	។	

ប៉ុថន្	ខ្ទុំ	រាន	ទរីបនាទាល់	អំពរី	េំណឹង	ល្	ដ្គើយ	ខ្ទុំ	បាន	ដជឿ	

ថ្	ប៊ីស្សព	របស់	ដយើង	ពតូវបាន	ដៅ	ពរី	ពពះ	។	ដទាះបរីជា	

ការទូនាមនថដលែញុំពុំចង់ឮ

េរួងចិត្	របស់	ខ្ទុំ	ឈឺចាប់	ក្រី	ខ្ទុំ	បាន	អ្ិសាឋាន	ទូល	សូម	

ថ្	ពពះវរបិតាសរួគ៌	នឹង	ជរួយ	ខ្ទុំ	ឲ្យ	បន្	ពសឡាញ់	ដគ្រព	

និង	គ្ំពទ	ប៊ីស្សព	របស់	ខ្ទុំ	។	ដៅដពល	ខ្ទុំ	បាន	អ្ិសាឋាន	

ទូល	សូម	ដរឿង	ដនះ	ដនាះ	ខ្ទុំ	ពតូវបាន	លរួងដោម	ដ្គើយ	

ទទរួល	អារម្មណ៍	ថ្	ពពះអរាចាស់	នឹង	ជរួយ	ខ្ទុំ	ដៅក្ទុង	

រដបៀប	ដផ្សង	។

សាវាមរី	ខ្ទុំ	និង	ខ្ទុំ	បាន	បន្	ដ្ពះ	ដៅមុខ	ដោយ	

ដសចក្រីជំដនឿ	ដ្គើយ	ខ្ទុំ	បាន	ទទរួល	ការដ្វើ	ដតស្	ដវជជសាពស្	

ចាំបាច់	នានា	ពពមទាំង	ោក់	កាលវិភាគ	សពរាប់	

ការវះកាត់	របស់	ខ្ទុំ	ដទាះបរីជា	ដយើង	ខវះ	ពបាក់	ក្រី	។	ដៅ	ទែងៃ	

មុន	ការវះកាត់	របស់	ខ្ទុំ	ដយើង	បាន	លក់	អាជរីវកម្ម	របស់	

ដយើង	ក្ទុង	តទមល	មរួយ	េ៏	ល្	ថេល	ដ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	អាច	បង់	ទែល	
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ែញុំគ្មនយពលយបចើនយឡើយ

យហើយយយើងគ្មនបបាក់យដើម្បី

ចំណាយថ្លែពយាបាលថដលែញុំ

ប្ូវការយឡើយ។

ការចំណ្យ	ទែល	ដពទ្យ	របស់	ខ្ទុំ	ទាំងអស់	។

ឥ�ធូវ	ដនះ	វា	ថពប	កាន់ថត	ចបាស់	ថ្	ដ្គតុអវរី	ប៊ីស្សព	

របស់	ខ្ទុំ	រាន	ចិត្	សាទាក់ដស្ើរ	ក្ទុងការជរួយ	។	គ្ត់	បាន	

ដ្វើ	តាម	ការបំផុសគំនិត	ដេើម្រី	ឲ្យ	ខ្ទុំ	រាន	បទពិដសា្ន៍	

ខាង	វិញ្ញាណ	េ៏	រាន	តទមល	មរួយ	។	បទពិដសា្ន៍	ដនាះ	

បាន	បដពងៀន	ខ្ទុំ	ឲ្យ	ទុកចិត្	ដលើ	ពពះអង្សដហគ្រាះ	ដទាះបរី	ជា	

ផលធូវ	ដនាះ	គ្ក់	េូចជា	រាន	ឧបសគ្	និង	ភ័យ	ខាលាច	យ៉ាង	

ណ្	ក្រី	។	ខ្ទុំ	រាន	អំណរគុណ	ចំដោះ	ការទូនាមន	ថេល	ខ្ទុំ	ពុំ	

ចង់	ឮ	មក	ពរី	ប៊ីស្សព	របស់	ខ្ទុំ	។	ឥ�ធូវ	ដនះ	ខ្ទុំ	េឹង	ថ្	ពពះ	គឺ	

ជាពពះ	ទន	អព្ភធូតដ្គតុ	ដ្គើយ	ពទង់	ពុំ	ថេល	ដបាះបង់	ដយើង	

ដចាល	ដ�ើយ	។	◼

យោមរះប្ូវបានោក់ទបីបកុងព័រ្ូអាយលយហហ្ប្រយទសយប្រស៊ីល
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ការយធ្វើដំយណើររ្រស់អ្នក

ប្ួសបរាយសម័យទំយនើ្រ្របីនាក់
នដាយស្រា៉ា�ពីណាន

អំ
�ទុងដពល	ខ្ទុំ	កំពុង	បដពមើ	ដបសកកម្ម	របស់	ខ្ទុំ	ដៅ	

ទរីពកុង	ថមលដប៊ីន	ពបដទស	អូពសាតាលរី	ខ្ទុំ	បាន	ដៅ	

ក្ទុង	វរួេ	មរួយ	ថេល	បដងកើត	ដ�ើង	ដោយ	និស្សិត	

អន្រជាតិ	។	ដៅដពល	ពរួកដគ	ដរៀន	អំពរីពរួកអ្កពតរួសពតាយ	

ដៅក្ទុង	ថ្នាក់	ទែងៃ	អាទិត្យ	ខ្ទុំ	បាន្ងៃល់	អំពរី	ចំណ្ប់	អារម្មណ៍	

េ៏	ខាលាំង	របស់	ពរួកដគ	—	ពរួកដគ	ដស្ើរថត	ទាំងអស់	គ្នា	គឺ	ជា	

អ្ក	ថពបចិត្	ដជឿែ្មរី	ដ្គើយ	គ្មន	នរណ្រានាក់	រាន	ជរីេូនជរីតា	

ថេល	បាន	ដេើរ	្ លង	កាត់	វាលទំនាប	ទន	ទវរីបអាដមរិកខាង	

ដជើង	ដ�ើយ	។

គរួរ	ឲ្យ	អសាចារ្យ	ណ្ស់	និស្សិត	អន្រជាតិ	ជាដពចើន	បាន	

ចាប់អារម្មណ៍	ដោយសារ	ថតេំដណើរដរឿង	នានា	ថេល	បាន	

ថចកចាយ	។	ពរួកដគ	មរួយ	ចំនរួន	បាន	ពបាប់	អំពរី	រដបៀប	

ថេល	ពរួកដគ	ផសារភាជាប់	ដៅនឹង	ពរួកបរិសុទ្	ជំនាន់	ដេើម	

ដោយផ្ទាល់	មរួយ	៖	គឺ	េូច	ជា	ពរួក	អ្កពតរួសពតាយ	ថេរ	

និស្សិត	អន្រជាតិ	ទាំង	ដនះ	គឺ	ជា	អ្ក	ថពបចិត្	ដជឿែ្មរី	ដ្គើយ	

បាន	ដ្វើការលះបង់	នានា	ដេើម្រី	សាថាបនា	សាសនាចពក	

ដៅក្ទុង	តំបន់	នានា	ថេល	ពរួកដគ	រស់ដៅ	។	សពរាប់	

សរាជិក	មរួយ	ចំនរួន	សាសនាចពក	រាន	តិចតរួច	ឬ	គ្មន	

ដសាះ	ដៅក្ទុង	ពបដទស	កំដណើត	របស់	ពរួកដគ	។	ពរួកដគ	គឺ	ជា	

អ្កពតរួសពតាយ	សម័យ	ទំដនើប	ដនះ	ថេល	នឹង	បដងកើត	មរតក	

ទន	សាសនា	ែ្មរី	មរួយ	សពរាប់	ជំនាន់	ដពកាយៗ	ដទៀត	។

ដនះ	គឺ	ជា	បទពិដសា្ន៍	បរី	យ៉ាង	មក	ពរី	អ្កថពបចិត្	

ដជឿ	ថេល	បានកាលាយ	ជា	ពរួកអ្កពតរួសពតាយ	សម័យ	

ទំដនើបដនះ	។

នោរពម្កុមម្គួស្ររបស់ែ្មុំ

នៅក្នមុងរនបៀប្ ្ពីៗ
ណាមបីចាន់ទបីបកុងយៅយ៉ុនប្រយទសថ្វ៉ន់

បគួសាររ្រស់ែញុំនិងសាច់ញា្ិជាយបចើនយទៀ្

រ្រស់បគួសារែញុំយៅក្នុងប្រយទសថ្វ៉ន់គឺជា

ពុទ្ធសាសនិក។កាលែញុំយៅ្ ូចែញុំចាំពបីការជួយយរៀ្រចំ

យបគឿង្រូជាសបមា្រ់ជបីដូនជបីរានិងបពរះជាយបចើនអង្យៅក្នុង

ពិធបី្រុណ្យចូលឆ្នាំចិននិងថ្ងៃ្រុណ្យជា្ិយផសងៗយទៀ្។

វគឺជាប្រថពណបីបគួសាររ្រស់ពួកយយើងបពមទាំងជាពិធបីមួយ

យដើម្បីរំឭកដល់ជបីដូនជបីរារ្រស់យយើងនិងនាំសុែសន្តិភាព

បពមទាំងភាពចបមុងចយបមើនដល់បគួសាររ្រស់ែញុំ។

យៅយពលសាច់ញា្ិមួយចំនួនរ្រស់ែញុំបានចូល

ជាសមាជិកបពរះវិហារសាសនាបគិស្តថដលគ្មននិកាយ

ណាមួយដំ្រូងវគ្មនការ្ររះពាល់អ្វបីយឡើយដល់

បកុមបគួសាររ្រស់ែញុំនាបគ្យនារះយឡើយ។្រ៉ុថន្តយៅ

អំឡុងយពល្រុណ្យថសនផ្នលូរជាយពលអ្នកថារាយ្រង្ំ

ជបីដូនជបីរារ្រស់អ្នកយហើយដុ្ធូ្រយៅឯផ្នលូររ្រស់ពួកគ្្់

យនារះសាច់ញា្ិថដលជាពួកបគិស្តសាសនិករ្រស់ែញុំបាន

្រដិយសធមិនបពមចូលរួមយឡើយ។ពួកយគបាននិយយ

ថាពួកយគប្ូវបានរាំងចិ្្តយធ្វើរាមបកឹ្្យវិន័យដ្រ់ប្រការ

ជាពិយសស«កុំឲ្យមានបពរះឯណាយទៀ្យៅចំយពារះយយើ

ងឲ្យយសារះ»(និក្ខមនំ2០:៣)។បកុមបគួសាររ្រស់

ែញុំពុំបានពិភាកសាអំពបីជំយនឿដថទយទៀ្ពបីមុនយឡើយ្រ៉ុថន្ត

ចា្រ់រាំងពបីថ្ងៃយនារះមកជំយនឿយលើសាសនាបគិស្ត្ ំណាង

ពួកយុវមជ្ិមវ័យបពីនាក់

ខចកចាយេំនណើរនរឿងរបស់

ពួកនគអំពពីការចូលជាសរាជិក

ស្សនាចម្កនិងការបនង្កើត

មរតកនននសចក្ពីជំននឿសម្រាប់

ែ្លួនពួកនគនិងម្កុមម្គួស្រ

របស់ពួកនគ។



 ថែកកកដាឆ្នាំ2០18 4៥

យ
ុវម
ជ
្ឈិម
វ័យ

ឲ្យការ្រំផ្លាញប្រថពណបីយៅក្នុងបកថសថភ្នករ្រស់បគួសារែញុំ

យហើយយឃើញថាវគឺជាពនលែឺអវិជ្មានមួយ។

កាលែញុំចូលយរៀនមហាវិទយាល័យយនារះែញុំបានជួ្រ

អ្នកផសព្វផសាយសាសនាអិល.�បី.យអស.យៅរាមផលែលូវ។

ជាទូយៅែញុំពុំចា្រ់អារមមែណ៍យលើអ្វបីថដលពួកយគនិយយ

យឡើយ្រ៉ុថន្ត្រទពិយសាធន៍មួយចំនួនបានយប្ៀមចិ្្តរ្រស់

ែញុំយដើម្បីទទួលយកសារលិែិ្រ្រស់ពួកយគ។អំឡុងយពល

ជួ្រជាមួយពួកយគែញុំបានយល់បពមអធិសាឋានយហើយ

អានបពរះគម្បីរមរមនយហើយែញុំបានចា្រ់យផ្តើម្រយងកើននូវ

ទបី្រនាទាល់ផ្ទាល់ែលែលួនអំពបីបពរះយយស៊ូវបគបីសទនូវអ្វបីថដលែញុំ

កំពុងប្ូវបាន្រយបងៀន។្រ៉ុថន្តយដាយសារអារមមែណ៍

រ្រស់ឪពុកមាតាយរ្រស់ែញុំប្រឆ្ំងនឹងជំយនឿបគិស្តសាសនា

យនារះែញុំពុំចង់បបា្រ់ពួកយគថាែញុំចង់ទទួល្រុណ្យ

បជមុជទឹកយឡើយ។ជាយបចើនថែ្រនាទា្រ់ពបីែញុំបានជួ្រ

ជាមួយនឹងអ្នកផសព្វផសាយសាសនាយលើកដំ្រូងទបី្រំផុ្

ែញុំបានបបា្រ់ឪពុកមាតាយរ្រស់ែញុំថាែញុំចង់ទទួល្រុណ្យ

បជមុជទឹកយហើយែញុំចង់្រយបមើយ្រសកកមមែ។ពួកគ្្់បាន

អាក់អន់ចិ ្្ត្រ៉ុថន្តែញុំបានដឹងថាែញុំបានសយបមចចិ្្ត

ប្ឹមប្ូវ។

ែញុំគ្មនជបីដូនជបីរាជាអ្នកប្ួសបរាយយឡើយ្រ៉ុថន្ត

ែញុំមានអារមមែណ៍ដូចជាែញុំយល់អំពបីការលរះ្រង់រ្រស់

ពួកគ្្់។វមានការលំបាកក្នុងការយបារះ្រង់

ទំយនៀមទមាលា្រ់មួយចំនួនយហើយប្រឈមមុែនឹងការ

ជំទាស់មកពបីសមាជិកបគួសារ។សូម្បីថ្យពលឥឡលូវ

យនរះបបាំឆ្នាំបានកនលែងផុ្យៅ្រនាទា្រ់ពបីែញុំបានចូលជា

សមាជិកសាសនាចបកយៅក្នុងបគ្ថដលែញុំបាន្រយបមើ

យ្រសកកមមែយនារះបគួសាររ្រស់ែញុំពុំគ្ំបទែញុំទាំងបសុងយលើ

ការសយបមចចិ ្្តរ្រស់ែញុំយឡើយ្រ៉ុថន្តពួកគ្្់បានទទួល

យកវ។ការចូលរួមសាសនាចបកបានអនុញ្ញា្ឲ្យែញុំ

យគ្រពបគួសាររ្រស់ែញុំរាមរយ្រៀ្រ្ មែបីៗរាមរយៈការយធ្វើ

ពងសប្រវ្្តិនិងការបសាវបជាវអំពបីជបីដូនជបីរារ្រស់ែញុំ។

ទបី្រនាទាល់រ្រស់ែញុំអំពបីបពរះយយស៊ូវបគបីសទនិងដង្រាយធួន

រ្រស់បទង់ជួយែញុំក្នុងការយដារះបសាយជយមាលារះថដលែញុំអាច

មានជាមួយបគួសាររ្រស់ែញុំ។
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ការរកន�ើញអំណរមកពពី
េំណឹងល្អ
ហារីហ្នរដ្ឋយូថាហ៍ស.រ.អា

ែញុំធំយឡើងយៅក្នុងប្រយទសចិនយហើយបានចា្់ទុកែលែលួនែញុំ

ថាជាបគិស្តសាសនិកយទារះ្របីជារាមពិ្យៅែញុំពុំធាលា្រ់

បានយៅបពរះវិហារក្តបី។ែញុំបានចា្់រអារមមែណ៍យលើបពរះនិង

បពរះយយស៊ូវបគបីសទយហើយែញុំបានគិ្អំពបីយគ្លលទ្ធិរ្រស់

បគិស្តសាសនាថាជាការលួងយោមចិ្្តមួយ។

យៅយពលែញុំ្រ្តលូរយៅយរៀនមហាវិទយាល័យយៅសហរដ្ឋ

ែញុំបានចា្រ់យផ្តើមចូលរួមបពរះវិហារបគិស្តសាសនាមួយ

ថដលគ្មននិកាយណាមួយយឡើយ។ពបីរ្របីថែយបកាយមក

ែញុំបានឮអំពបីសាសនាចបកថនបពរះយយស៊ូវបគបីសទថនពួក្ររិសុទ្ធ

ថ្ងៃចុងយបកាយមកពបីមិ្្តភក្តិមួយចំនួនថដលកំពុងគិ្

ពបីការចូលយរៀនយៅសាកលវិទយាល័យបពិកហាំយ៉ង់។

ែញុំបានសួរនិសសិ្មួយចំនួនយៅបពរះវិហារបគិស្តសាសនា

អំពបីពួក្ររិសុទ្ធថ្ងៃចុងយបកាយយហើយគួរឲ្យភាញាក់យផ្អើលណាស់

យៅយពលពួកយគបានបពមានែញុំយដាយយសាមរះសរថាឲ្យែញុំ

យៅឲ្យឆ្ងាយពបី«ពួកមរមន»។យៅយពលដំ្រូងែញុំបាន

សាតា្រ់ការទូនាមនរ្រស់ពួកយគ្រ៉ុថន្តយៅយពលែញុំបានយមើល

ប្រព័ន្ធផសព្វផសាយសង្មប្រថហលជាមួយសបាតាហ៍យបកាយមក

ែញុំបានយឃើញសុនទរកថាមួយថដលថ្លែងយដាយថអលយ�ើរថជហហ្វបី

អ័ហូឡិនក្នុងកូរ៉ុមថនពួកសាវកដ្រ់ពបីរនាក់។យៅក្នុង

សុនទរកថាយនារះយោកបានថ ល្ែងថាសមាជិកសាសនាចបក

គួរថ្មានការយគ្រពដល់សាសនាដថទ(សូមយមើល

«Faith, Family, and Religious Freedom»

lds .org/ prophets - and - apostles )។យៅយពលែញុំ

បានសាតា្រ់ថអលយ�ើរហូឡិនែញុំមានអារមមែណ៍ពបីអ្វបីថដលឥឡលូវ

យនរះែញុំដឹងគឺជាបពរះវិញ្ញាណយហើយបានសយបមចចិ្្តថា

ែញុំប្ូវថ្យរៀន្រថន្ថមយទៀ្អំពបីសាសនាចបកយនរះ។

ទបី្រំផុ្ែញុំបានយៅបពរះវិហារយហើយយបកាយមក

បានជួ្រជាមួយពួកអ្នកផសព្វផសាយសាសនា។ែញុំមាន

ការរំជួលចិ្្តចំយពារះការ្រយបងៀនរ្រស់ពួកយគជាពិយសសអំពបី

ថផនការថនយសចក្បីសយហង្គារះ។ឪពុកមាតាយរ្រស់ែញុំ

ពុំសូវរីករយ្រ៉ុនាមនយទយៅយពលែញុំបានសយបមចិ្្ត

ទទួល្ុរណ្យបជមុជទឹក្រ៉ុថន្តពួកគ្្់បានទទួល

សាគាល់ថាែញុំមានភាពចាស់ទុំលមែមយដើម្បីយធ្វើការសយបមចចិ្្ត

ផ្ទាល់ែលែលួនយហើយ។យៅយពលយោករាយោកយយរ្រស់ែញុំ

បានមកសួរសុែទុក្ខែញុំយៅអាយមរិកពបីរ្របីថែយបកាយមក

ែញុំក៏បាន្រយបងៀនដំណឹងល្អដល់ពួកគ្្់។

ពួកគ្្់ទាំងពបីរនាក់បានសយបមចចិ ្្តទទួល្ុរណ្យ

បជមុជទឹក។

ដំណឹងល្អបាននាំអំណរដ៏ខាលាំងដល់ែញុំយហើយវបាននាំ

ែញុំយៅរកបស្តបីមានាក់ថដលែញុំនឹងយរៀ្រការឆ្្រ់ៗនាយពល

ខាងមុែ។វសក្តិសមចំយពារះ្ថមលែថនការលរះ្រង់ថដលែញុំ

ធាលា្រ់បានយធ្វើឬនឹងយធ្វើ។

ការនរៀបចំផ្តូវសម្រាប់ជំនាន់

នម្កាយៗនទៀត
ប្រូកគបីនបីគបីនបីរដ្ឋហាថវ៉ស.រ.អា.

ែញុំបានចូលជាសមាជិកសាសនាចបកកាលែញុំអាយុ1៥

ឆ្នាំ្រ៉ុថន្តែញុំបានយៅបពរះវិហារនិងអភិវ�្ឍយសចក្តបីជំយនឿ

និងទបី្រនាទាល់រ្រស់ែញុំរាំងពបីែញុំយៅ្ ូចយម៉លែរះ។យទារះ្របីែញុំជា

សមាជិកថ្មានាក់ឯងយៅក្នុងបកុមបគួសារែញុំក្តបីក៏មិ្្តភក្តិ

ដ៏យសាមរះប្ង់រ្រស់ែញុំបសឡាញ់ែញុំយហើយបានដឹកនាំែញុំ

រាមរយៈគំរូរ្រស់ពួកយគ។

មិនដូចជាពួកអ្នកប្ួសបរាយជំនាន់្រុរណយឡើយ

ែញុំពុំធាលា្រ់យដើរជាមួយនឹងការអូសរយទរះែលែងកា្់វលទំនា្រ
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ដ៏ប្ជាក់យឡើយ។បបាកដណាស់ែញុំពុំជួ្រនូវការលំបាក

យបចើនយឡើយយៅយពលែញុំចូលជាសមាជិកសាសនាចបក។

ថមនយហើយែញុំបានបា្់្រង់មិ្្តភក្តិមួយចំនួនយហើយ

ែញុំប្ូវចូលរួមបពរះវិហារថ្មានាក់ឯងយហើយយៅយរៀនថានាក់

សិកាខាសាោយដាយែលែលួនឯង។្រ៉ុថន្តយៅយពលែញុំគិ្អំពបី

ឥទ្ធិពលថដលវបានមានយហើយ្រន្តមានមកយលើបគួសារ

រ្រស់ែញុំយនារះែញុំដឹងថាវគឺជាការសយបមចចិ្្តមួយដ៏

ល្អ្ំរផុ្ថដលែញុំពុំធាលា្រ់បានយធ្វើពបីមុនមក។ការសយបមច

ចិ្្តរ្រស់ែញុំយដើម្បីទទួល្រុណ្យបជមុជទឹកយដើម្បីផសារភាជា្រ់

យៅក្នុងបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធនិង្រន្តយសាមរះប្ង់ចំយពារះ

យសចក្តបីសញ្ញាថដលែញុំបាន្រយងកើ្ជាបចវ៉ក់ថនលក្ខែណ្ឌ

ថដលនឹងមានឥទ្ធិពលវិជ្មានដល់ជបីវិ្ថនកូនទាំង្របី

ដ៏បសស់សាអា្រ្រស់ែញុំបពមទាំងជំនាន់យបកាយៗយទៀ្

ជាយរៀងរហូ្។

ការយធ្វើជាអ្នកប្ួសបរាយគឺជាការយរៀ្រចំផលែលូវសបមា្រ់

មនុសសដថទ។ែញុំចូលចិ្្តគិ្អំពបីពរជ័យមួយក្នុង

ចំយណាមពរជ័យជាយបចើនថដលែញុំបានទទួលក្នុងការយធ្វើជា

សមាជិកយសាមរះប្ង់ថនសាសនាចបកយនារះគឺថាែញុំអាចជួយ

នាំមនុសសដថទយទៀ្ឲ្យមកកាន់បពរះបគបីសទ។បពឹ្្តិការណ៍

យនរះទំនងដូចជា្ួចរាច—ដូចជា្រុណ្យបជមុជទឹកថន

យកមែងបសបីអាយុ1៥ឆ្នាំយៅយមា៉ាអី៊រដ្ឋហាថវ៉ឬការអធិសាឋាន

ដ៏រ្រសារ្រស់យកមែងប្ុរសអាយុ1៤ឆ្នាំយៅក្នុងថបពពិសិដ្ឋ

—អាចផ្លាស់្រ្តលូរជបីវិ្រ្រស់បកុមបគួសារយៅក្នុងអ្បី្កាល

្រច្ុ្រ្ន្នកាលនិងអនាគ្កាល។

មុខគ្រ	ទន	ពរួក	អ្កពតរួសពតាយ	សម័យ	ទំដនើប	

ពុំពគ្ន់ថត	បពមុង	ទុក	សពរាប់	អ្កថពបចិត្	ដជឿ	ប៉ុដណ្ណះ	

ដទ	។	ដៅដពល	ដយើង	ពយាយម	បដងកើត	មរតក	ទន	

ដសចក្រីដសាមះពតង់	េ៏	យូរ	អថងវង	មរួយ	សពរាប់	ជំនាន់	

ដពកាយៗ	មក	ដទៀត	ដនាះដយើង	ទាំងអស់	គ្នា	អាច	កាលាយ	

ជាអ្ក	ពតរួសពតាយ	បាន	។	◼

អ្នកនិ្ន្ធរស់ជៅរែ្ឋយូថាេ៍ស.រ.អា.។

ការម្បកាសអំពពីមរតកននអ្នក

ម្តួសម្តាយរបស់នយើង

«ែញុំបសឡាញ់និងយគ្រព

យសចក្បីជំយនឿបពមទាំង

ភាពកាលាហានរ្រស់ពួកអ្នក

ប្ួសបរាយជំនាន់យដើមរ្រស់

សាសនាចបកណាស់។្រុព្វការីជនរ្រស់ែញុំផ្ទាល់បាន

រស់យៅឆ្ងាយែលែងមហាសមុបទយៅយពលយនារះ។...

គ្មនពួកគ្្់ណាមានាក់បានយដើរែលែងកា្់វលទំនា្រយនារះ

យឡើយ។្រ៉ុថន្តក្នុងនាមជាសមាជិកសាសនាចបកមានាក់

ែញុំប្រកាសយដាយក្ញ្លូរានិងយដាយយមាទនភាពពបី

យករដំថណលអ្នកប្ួសបរាយយនរះជារ្រស់ែញុំផ្ទាល់។

«ជាមួយនឹងយសចក្បីអំណរដូចគ្នាយនារះែញុំសូម

ប្រកាសពបីយករដំថណលថនពួកអ្នកប្ួសបរាយក្នុង

សាសនាចបកសម័យទំយនើ្រនា្រច្ុ្រ្ន្នយនរះថដលរស់

យៅក្នុងបគ្រ់ជា្ិសាសន៍យហើយថដលដំយណើរយរឿងថន

ការ្ស៊ូយសចក្បីជំយនឿនិងការលរះ្រង់ផ្ទាល់ែលែលួនរ្រស់

ពួកយគបាន្រថន្ថមនូវវគ្្ មែបីៗដ៏មានសិរីល្អក្នុងវគ្្រនទរដ៏

អសាចារ្យថន្រទយភលែងនគរបពរះនាថ្ងៃចុងយបកាយយនរះ»។

ខអលនឌើរនឌៀន្ើរនអ�វអុជេូ�វក្នមុងកូរ៉ុមននពួកស្វកេប់ពពីនាក់

«Faith of Our Father» Liahonaខែឧសភាឆ្នាំ២០០៨

ទំព័រ៧០។
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នដាយឆ្�មុតឡាកាបាល

ទសសនាវដ្តបីសាសនាចបក

ប្រសិនដបើ	អ្ក	ឈរ	តពមង់	ជរួរ	ដៅ	ក្ទុង	ជរួរ	េ៏	ថវង	ថក្រ	

ពរីងោង	និង	ពស់	ថេល	ជា	សតវ	ថេល	អ្ក	ខាលាច	

ដនាះ	អ្ក	មិន	ថមន	ជា	អ្ក	ខាលាច	ថត	ឯង	ដ�ើយ	។

មិន	ថ្	ដយើង	កំពុង	ឈរ	តពមង់	ជរួរ	អង្ទុយ	រង់ចាំ	ដោយ	

ស្ះ	ចររាចរណ៍	ឬ	រង់ចាំ	ឡាន	ពកុង	ដនាះ	ដទ	ដយើង	ស្ប់	

ការរង់ចាំ	ណ្ស់	។

សំណ្ង	ល្	សពរាប់	ដយើង	ដពលដវោ	រង់ចាំ	កាលាយ	

ជា	អវរី	មរួយ	ថេល	កាន់	ថត	អាពកក់	៖	វា	ជា	អវរី	មរួយ	ថេល	ដយើង	

មិន	ចង់	ជរួប	ប៉ុថន្	វា	ពុំ	ថមន	ជា	អវរី	ថេល	ដយើង	ជរួប	រាល់	ទែងៃ	

ដនាះ	ដទ	។	ដយើង	រស់ដៅ	ក្ទុងសម័យ	មរួយ	ថេល	គ្មន	

ដពលដវោ	រង់ចាំ	ដ�ើយ	។	បដច្ចកវិជាជា	កំពុង	បដងកើន	ដល្ឿន	

អវរីៗ	ពគប់	យ៉ាង	រ្គូត	េល់	វា	ដ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	រាន	ការយក	ចិត្	

ទុកោក់	ខលរី	ជាង	ពតរីរាស	ដៅ	ដទៀត	(	ថមនដ្គើយ	ដនាះ	គឺ	ជា	

ការពិត	)	។ 1	ដៅដពល	តពមូវការ	ឲ្យ	រង់ចាំ	ដកើត	ដ�ើង	ដនាះ	

ដយើង	ពយាយម	បំដពញ	ដពលដវោ	របស់	ដយើង	—	ជា	ទូដៅ	

គឺ	ការថបរ	ដៅ	រក	ឧបករណ៍	ចល័ត	។

ជាទូដៅ	វា	គ្មន	អវរី	ខុស	នឹង	បដច្ចកវិជាជា	ឬ	សមត្ថភាព	

ដ�ើយ	ប៉ុថន្	ដល្ឿន	េ៏	ដលឿន	និង	ការបថងវរ	ចិត្	ជា	ពបចាំ	

ដនាះ	អាច	រារាំង	ដយើង	ពរី	អវរី	មរួយ	ថេល	កាន់ថត	សំខាន់	ជាង	

ដនាះ	។

ែគម្ពីរនលើសពពីភាពចបាស់ោស់នៅនទៀត

មិន	យូរ	ប៉ុនាមន	កនលង	មក	ដនះ	អារម្មណ៍	ខាង	វិញ្ញាណ	

របស់	ខ្ទុំ	បាន	រសាត់	អថណតាត	។	ខ្ទុំ	ពុំ	យល់	ពរី	អារម្មណ៍	

ដនាះ	ដ�ើយ	។	ខ្ទុំ	បាន	ដៅ	ពពះវិគ្រ	អ្ិសាឋាន	ពចំ	ថេលៗ	

ដ្គើយ	អាន	ពពះគម្រីរ	របស់	ខ្ទុំ	ថត	បន្ិចបន្ទួច	។	យូរៗ	ម្ង	ខ្ទុំ	

ទទរួល	អារម្មណ៍	បំផុស	គំនិត	ខាង	វិញ្ញាណ	ប៉ុថន្	យូរៗ	ដៅ	

ខ្ទុំ	រាន	អារម្មណ៍	ថ្	ខ្ទុំ	ោច់	ទំនាក់ទំនង	។

ដៅដពល	ខ្ទុំ	បាន	ទូល	ពបាប់	ពពះវរបិតាសរួគ៌	អំពរី	ដរឿង	ដនះ	

ដៅក្ទុង	ការអ្ិសាឋាន	េ៏	អន្ះសារ	របស់	ខ្ទុំ	ោក្យ	ទាំង	ដនះ	

បាន	ផុស	ដ�ើង	ក្ទុង	ចិត្	របស់	ខ្ទុំ	៖	«	សូម	បង្ង់	សិន	ឲ្យ	

បាន	េឹង	ថ្	ដយើង	ជា	ពពះ	»	(	ទំនុក	តដមកើង	46:10	)	។

វា	គ្ក់	េូច	ជា	ោក្យ	រែង្អង់សិន	ពតូវ	បាន	គូស	ចំណ្ំ	

គូស	បនាទាត់	ពរី	ដពកាម	និង	ជា	ពបដភទ	អក្សរ	េិត	។

ពបថ្គល	ជា	ខ្ទុំ	បាន	ដ្វើ	នូវ	ដរឿង	ទាំងអស់	ថេល	ពតឹមពតូវ	

ប៉ុថន្	ខ្ទុំ	បាន	ដ្វើ	វា	ដៅ	ក្ទុង	ដល្ឿន	េ៏	ដលឿន	មរួយ	ជាមរួយ	នឹង	

ការដផ្តាត	ចិត្	ទុកោក់	រាក់	កំថភល	។	ខ្ទុំ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	

ថលង	រស់ដៅ	តាម	េំណឹងល្	ដ្គើយ	។

គ្មន	ការអនុវត្	សាសនា	ណ្	អាច	នាំ	ខ្ទុំ	ឲ្យ	រាន	

ទំនាក់ទំនង	ខាង	វិញ្ញាណ	េ៏	ពជាលដពរៅ	ដ�ើយ	ពបសិនដបើ	

ការចូលររួម	របស់	ខ្ទុំ	ដ្វើ	ដ�ើង	ដោយ	ដសើរៗ	និង	ពុំ	យក	ចិត្	

ទុក	ោក់	ដនាះ	។	ខគម្រីរ	ដនាះ	បញ្ជាក់	ពរី	ការណ៍	ដលើស	ពរី	

ចបាស់ោស់	ដៅ	ដទៀត	។	ដេើម្រី	សារាល់	ពពះ	ឲ្យ	ចបាស់	និង	

ទាក់ទង	នឹង	ពពះ	ដ្គើយ	ទាញ	យក	ចំដណះេឹង	ថេល	ខ្ទុំ	

កំពុង	ពបាថ្នា	ចង់	បាន	យ៉ាង	ខាលាំង	ដនាះ	ខ្ទុំ	ពតូវ	បន្ថយ	ដល្ឿន	

ដ្គើយ	ដៅ	បង្ង់	សិន	។

ការសាតាប់	តាម	ការបំផុសគំនិត	ដនាះ	គឺ	ពុំ	គ្យ	ពសរួល	

ដ�ើយ	។	ប៉ុថន្	វា	នឹង	ដ្វើ	ឲ្យ	រាន	ការផ្លាស់ប្ធូរ	ទាំង	ពសុង	។

ឥ�តូវននះសូមបនថែយនល្ឿន...

នរីទ្គវ	បដពងៀន	ថ្	អស់	អ្ក	ថេល	«	្ យាយមរក	នឹង	

ដ�ើញ	ដ្គើយ	ការ	អាែ៌កំបាំង	ទាំង	ឡាយ	ទន	ពពះ	នឹង	បាន

ជរែើករែង្ហាញ	េល់	ដគ	ដោយ	ពពះ	ដចសាដា	ទន	ពពះ	វិញ្ញាណ	

បរិសុទ្	»	(	នរីទ្គវ	ទរី	1	10:19,	ការ	គូស	បញ្ជាក់	បាន	

បថន្ថម	)	។

ចូរ	ដយើង	ពិនិត្យ	វា	ឲ្យ	បាន	ម៉ត់ចត់	៖	ការេឹង	អំពរី	

ការអាែ៌កំបាំង	របស់	ពពះ	តពមូវ	ឲ្យ	ដយើង	្យាយមរក	។	

វា	គឺ	ជា	ការអនុវត្	េ៏	ខាជាប់ខជទួន	និង	រាន	ដចតនា	ដ្គើយ	

ពុំ	ថមន	ដ្វើ	ថត	ម្ង	េូច	ការពសាវពជាវ	តាម	អ៊ិនដ្ើរថណត	

ដ�ើយ	។	បនាទាប់	មក	ដទៀត	អាែ៌កំបាំង	ពុំ	ផុស	ដ�ើង	ភាលាម	

ដ�ើយ	វា	ជរែើករែង្ហាញដោយ	សន្សឹមៗ	។	េំដណើរការ	

ដនះ	ពតូវការ	ដពលដវោ	។	ដ្គើយ	ដពល	ដវោ	ដនាះ	វា	

សំខាន់	ណ្ស់	!	វា	ជា	ជ្ល	ថេល	ដយើង	ចំណ្យ	ដេើម្រី	

ពិចារណ្	និង	ថសវងរក	នូវ	ជ្លជវោ	ឲ្យ	ដយើង	ទាក់ទង	

នឹង	ពពះវិញ្ញាណ	ជា	អង្	ថេល	ពបទាន	ចដមលើយ	េ៏	រាន	

អនុភាព	។

រច
នា
រូ្រ
ភា
ព
យដា

យ
ផ្

សា
កាល
យ
ែ
ម
យភ
ៀន

ោមាននរណារានាក់

និោយថា«ែ្មុំចូលចិត្

ការរង់ចាំន�ើយ»។

ប៉ាុខន្ម្បខ�លជាពួកនគ

គួរខតន្វើេូនចានាះ។

មានអារមមែណ៍ថាដាច់ទំនាក់ទំនងឬ?
សូមស្កល្ងបនថែយនល្ឿន
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យ
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ជ
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វ័យ

ពបធាន	ដេវីឌ	អូ	មិកដ�	(	1873–1970	)	

បាន	ពបកាស	ថ្	ការស្មឹងសាម្	—	«	ពជាលដពរៅ	បន្	

គិត	អំពរី	ពបធាន	បទ	សាសនា	មរួយ	ចំនរួន	»	—	គឺ	ជា	

«	ទាវារ	េ៏	ពិសិេ្ឋ	បំផុត	មរួយ	.	.	.	ថេល	ដយើង	្ លង	កាត់	

ចូល	ដៅក្ទុង	វត្រាន	របស់	ពពះអរាចាស់	»	។ 2	តាមរយៈ	

ការបន្ថយ	ដល្ឿន	ដនាះ	ដយើង	អាច	ដបើក	ទាវារ	ដៅកាន់	

វិវរណៈ	បាន	។	ដយើង	អាច	ផ្លាស់ប្ធូរ	ឧត្មគតិ	ថេល	

រីករាល	ោល	របស់	ពិភពដោក	ដ្គើយ	ទាក់ទង	ជាមរួយ	

នឹង	ពពះ	។	ដយើង	្តូវការ	ទាវារ	ដនាះ	។	ដយើង	ពតូវ	ថត	បន្ថយ	

ដល្ឿន	។

វាម្តូវការការែិតែំែ្នះខែ្នង

សពរាប់	ខ្ទុំ	ការបន្ថយ	ដល្ឿន	រាន	ន័យ	ថ្	ការលុត	

ជង្ង់	ចុះ	និង	ការអ្ិសាឋាន	ឲ្យ	ឮៗ	។	ការបគ្ហាញ	

គ្រវភាព	និង	សំដ�ង	ទន	ោក្យ	ផ្ទាល់	របស់	ខ្ទុំ	បាន	

ជរួយ	ខ្ទុំ	ឲ្យ	ដផ្តាត	ចិត្	ទុកោក់	កាន់ថត	ពបដសើរ	ដ�ើង	។	

ការបន្ថយ	ដល្ឿន	រាន	ន័យ	ថ្	ការសិកសា	មក	ពរី	

ពពះគម្រីរ	ជាដសៀវដៅ	ដ្គើយ	កត់ពតា	ក្ទុង	ដសៀវដៅ	

កំណត់	ដ្គតុ	។	វា	តពមូវ	ឲ្យ	រាន	ការខិតខំ	កាន់ថត	

ខាលាំង	និង	ពតូវការ	ដពលដវោ	កាន់ថត	ដពចើន	ដ្គើយ	

ការខិតខំ	និង	ដពលដវោ	ថេល	បាន	បដងកើន	ដនាះ	គឺ	ជា	

មដ្យាបាយ	ល្	មរួយ	ដេើម្រី	«	ភាញាក់	ដ�ើង	ដ្គើយ	ោស់	

សមត្ថភាព	ទាំង	ឡាយ	របស់	ខលទួន	»	ដេើម្រី	អនុញ្ញាត	ឲ្យ	

ពពះវិញ្ញាណ	និង	បំណង	ពបាថ្នា	ទន	ដសចក្រីពិត	«	ដ្វើការ	

ក្ទុង	ខលទួន	អ្ក	»	ដ្គើយ	ថ្	ពគ្ប់	ពូជ	ទន	ទរីបនាទាល់	«	េុះ	

ឫស	ដេើម្រី	វា	អាច	េុះ	ដ�ើង	ដ្គើយ	នឹង	ផ្ល់	ថផល	ផ្កា	»	

(	អាលរា៉ា	32:27,	37	)	។

ដយើង	អាច	រក	បាន	ព័ត៌រាន	ដស្ើរថត	ទាំងអស់	ដោយ	

ពគ្ន់ថត	វាយ	ោក្យ	ដនាះ	ចូល	ក្ទុង	កុំព្យធូទ័រ	ប៉ុថន្	ការយល់	

េឹង	ខាង	វិញ្ញាណ	និង	ការថពបចិត្	ដជឿ	តពមូវ	ឲ្យ	ដយើង	

ចំណ្យ	ជ្លជវោ	និង	ខិតខំ	្យាយម	។	រជរែៀរែ	

ថេល	អ្ក	បន្ថយ	ដល្ឿន	និង	បូជា	ការខិតខំ	ចំដោះ	

េំណឹងល្	ពុំ	សំខាន់	ដ�ើយ	អវរី	ថេល	សំខាន់	ដនាះ	គឺ	អវរី	

ថេល	អ្ក	ដ្វើ	តាម	េំណឹង	ល្	ដនាះ	។	ដៅដពល	ដយើង	

ទទរួល	បាន	ព័ត៌រាន	ដោយ	គ្យពសរួល	ដនាះ	ដយើង	ក៏	មិន	

សូវ	ចូលររួម	ដៅក្ទុង	ការដរៀនសូពត	ដោយ	ផ្ទាល់	ខលទួន	របស់	

ដយើង	ផងថេរ	។	ដយើង	លុបដចាល	ឱកាស	ដេើម្រី	ទាក់ទង	

ជាមរួយ	ពពះវិញ្ញាណ	។

ដយើង	ពិតជា	អាច	ដពបើពបាស់	បដច្ចកវិជាជា	និង	

ការរីកចដពមើន	របស់	វា	ដេើម្រី	ដ្វើ	ឲ្យ	កិច្ចការ	ពបចាំ	ទែងៃ	កាន់ថត	

គ្យពសរួល	ដ្គើយ	ដ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	ដពបើពបាស់	ដពលដវោ	

ដយើង	កាន់ថត	រាន	ពបសិទ្ភាព	។	ប៉ុថន្	ដយើង	ពុំ	សម	នឹង	

សពមប	ខលទួន	ដេើម្រី	រស់ដៅ	តាម	ការបថងវរ	អារម្មណ៍	ដនាះ	

ដ្គើយ	គិត	យ៉ាង	រាក់	កំថភល	ថេល	ជាដរឿយៗ	វា	ដកើត	មក	ពរី	

បដច្ចកវិជាជា	ដនាះ	ដ�ើយ	។	ជំនរួស	ឲ្យ	ការខាលាច	ការ	ពតូវរង់ចាំ	

ដនាះ	ដយើង	អាច	ទទរួល	យក	វា	ជា	ឱកាស	មរួយ	ដេើម្រី	បន្ថយ	

ដល្ឿន	ស្មឹងសាម្	ដ្គើយ	បដងកើន	ទំនាក់ទំនង	របស់	ដយើង	

ជាមរួយ	ពពះវិញ្ញាណ	ឲ្យ	កាន់ថត	ពជាលដពរៅ	ដ�ើង	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	សូមដមើល	Leon Watson	«	Humans Have Shorter 
Attention Span Than Goldfish, Thanks to 
Smartphones	»	The Telegraph	ទែងៃ	ទរី	15	ថខ	ឧសភា	

្នាំ	2015	ដគ្គទំព័រ	telegraph.co.uk	។
	 2.	Teachings of Presidents of the Church: 

David O. McKay	(	្នាំ	2011	)	ទំព័រ	31,	32	។
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ត�ើ
	អ្ក	ធាលាប់	រាន	សំណួរ	មរួយ	អំពរី	េំណឹង	ល្	ឬ	សាសនាចពក	

ថេរ	ឬ	ដទ	?	ដតើ	អ្ក	ធាលាប់	បារម្ភ	ថ្	ដតើ	សំណួរ	របស់	អ្ក	អាច	

រាន	ន័យ	ថ្	អ្ក	គ្មន	ដសចក្រីជំដនឿ	ពគប់ពគ្ន់	ឬ	ថ្	ទរីបនាទាល់	

របស់	អ្ក	ពុំ	ខាលាំង	ពគប់ពគ្ន់	ថេរ	ឬ	ដទ	?

សំណួរ	គឺ	ជា	ថផ្ក	មរួយ	េ៏	សាម្្ញ	និង	ចាំបាច់	ទន	េំដណើរ	របស់	អ្ក	

ដពញ	មរួយ	ជរីវិត	រថមង	សាលាប់	ដនះ	។	វា	អាច	នាំ	អ្ក	ដៅ	រក	ការយល់	េឹង	និង		
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ស�ោះ្ ឺជារសបៀបដ្រវងរកចសមលេើយសៅក្នុងរសបៀបមួយដដលពសងឹងស្រចក្ីជំស�ឿរប្រ់អ្ក។

ការដោះស្រាយជាមួយសំណួរពិបាកៗ៖

ដសចក្រីជំដនឿ	កាន់ថត	ពបដសើរ	ដ�ើង	។	ប៉ុថន្	ឥរិយបែ	ការជំរុញ	ចិត្	និង	

េំដណើរការ	ថសវងរក	ចដមលើយ	របស់	អ្ក	វា	ជះ	ឥទ្ិពល	េល់	លទ្ផល	ដនាះ	។

ដៅក្ទុង	ថ្នាក់	សិកាខា	សាោ	អ្ក	នឹង	ដរៀន	អំពរី	ដគ្លការណ៍	ចំដណះ	ចំណ្ន	

ខាង	ដគ្លលទ្ិ	ទាំង	បរី	ដនះ	ថេល	អាច	ជរួយ	េឹកនាំ	អ្ក	ដៅ	រក	ដសចក្រីពិត	

អស់កល្	ជានិច្ច	។

យគ្លការណ៍៣
យ៉ាងថដលអាច
ជួយបាន
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១.ដ្វើសកម្មភាពដោយដសចក្ដីជំដ�ឿ
ដៅដពល	អ្ក	រាន	សំណួរ	អ្ក	អាច	ដ្វើ	សកម្មភាព	ដោយ	ដសចក្រីជំដនឿ	

ដោយ	ដពជើសដរើស	ទុកចិត្	ពពះ	ដ្គើយ	ថបរ	ដៅរក	ពទង់	ជា	មុន	ដេើម្រី	ទទរួល	

បាន	ចដមលើយ	។	ពពះ	ពបទាន	ចដមលើយ	«	មរួយ	បនាទាត់	ម្ងៗ	មរួយ	សិកាខាបទ	

ម្ងៗ	»	(	នរីទ្គវ	ទរី	2	28:30	)	។	វា	សំខាន់	ដេើម្រី	ពឹង	ថផ្ក	ដៅដលើ	

ទរីបនាទាល់	ថេល	អ្ក	រាន	ររួច	ជាដពសច	ដៅ	ក្ទុង	ពគ្	ទន	ការសង្ស័យ	។

«	សង្ស័យ	មន្ិល	អ្ក	ពរី	មុន	សង្ស័យ	ដសចក្រី	ជំដនឿ	អ្ក	» 1	—	ថអលដឌើរ	

ដឌៀដែើរ	ដអ្គវ	អុជេូ្គវ	។

«	ចូរ	ដតាង	ឲ្យជាប់	ដៅនឹង	អវរី	ថេលអ្ក	បាន	េឹង	ររួច	ដ្គើយដនាះ	ដ្គើយ	ឈរ	

ឲ្យ	រឹងរាំ	រ្គូត	េល់ទទរួលបាន	ចំដណះ	េឹង	បថន្ថម	» 2	—	ថអលដឌើរ	ថជហ្គវរី	

អ័រ	្គូ�ិន	។

២.ពិ�ិត្យដមើលដោលគំ�ិត�ិងសំណួរទាំងឡាយដោយទស្ស�វិស័យន�ដំណឹងល្អ
ពបសិនដបើ	អ្ក	ពិចារណ្	សំណួរ	ដៅ	ក្ទុង	បរិបទ	ទន	ថផនការ	ទន	ដសចក្រី	

សដហគ្រាះ	ឬ	ការ	បដពងៀន	របស់	ពពះអង្	សដហគ្រាះ	ដនាះ	អ្ក	អាច	ចាប់ដផ្ើម	

ដ�ើញ	ដរឿង	នានា	តាម	រដបៀប	ថេល	ពពះ	ទត	ដ�ើញ	ថេរ	។	ការណ៍	ដនះ	នឹង	

ជរួយ	អ្ក	ឲ្យ	ពិនិត្យ	ដមើល	សំណួរ	របស់	អ្ក	ដ�ើង	វិញ	ដោយ	ដពបើពបាស់	

បទោឋាន	របស់	ពពះ	អំពរី	ដសចក្រីពិត	ជាជាង	ដពបើពបាស់	បទោឋាន	របស់	

ពិភពដោក	។

«	ចូរ	ដ្វើ	ជា	យុថ្កា	ដៅ	នឹង	ដសចក្រីពិត	អស់កល្		.	.	.	នឹង	ផ្ល់	

ភាពសុខសាន្	េល់	ដយើង	ថេល	ដកើត	ដ�ើង	មក	ពរី	ដសចក្រីជំដនឿ	ដលើ	

ពពះដយស៊ូវពគរីស្	និង	ចំដណះ	េឹង	ថេល	ដយើង	កំពុង	ដេើរ	ដលើ	ផលធូវ	ដ្ពះដៅ	រក	ជរីវិត	

អស់កល្	ជានិច្ច	» 3	—ពបធាន	ោលលិន	ដអក	អូក	។

«	ដបើ	អ្ក	រក	ដ�ើញ	ថ្	រាន	អវរីមរួយ	គ្ក់េូចជា	រារាំងក្រីអំណរ	និង	ពនលឺ	

ទន	េំណឹងល្	ក្ទុង	ជរីវិត	ររែស់អ្នក	ខ្ទុំសូម	អដ្ជើញអ្ក	ឲ្យ	ោក់	វា	ដៅក្ទុង	

ទស្សនវិស័យ	ទន	េំណឹង	ល្	។	សូម	ដមើល	តាម	ក្្ចក់	ពពងរីក	ទន	េំណឹង	ល្	

ដ្គើយ	រាន	ការពបុងពបយ័ត្	កុំ	បដណ្តាយ	ឲ្យ	ដរឿង	មិន	សំខាន់	និងគ្មន	ពបដយជន៍	

មក	ក្ទុង	ជរីវិត	អ្ក	ដេើម្រី		បិទបាំង	ទស្សនអស់កល្	ជានិច្ច	របស់	អ្ក	អំពរី	ថផនការ	

ទន	សុភមង្ល	េ៏	ម្គិរា	ដ�ើយ	» 4	—ថអលដឌើរ	ថ្គ្រី	អី៊	ស្រីថវ៉នសុន	។

៣.សសវងរកការយល់ដឹងបស�ថែមតាមរយៈស្បភពសដលស្តរូវបា�តាំងមកពដីស្ពះ
ពពះ	បាន	ពបទាន	ពបភព	ជា	ដពចើន	េល់	អ្ក	ដេើម្រី	ដពបើពបាស់		ដៅដពល	អ្ក	ថសវងរក	ដសចក្រីពិត	។	ពបភព	ទាំង	ដនាះ	ររួមរាន	ពពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្,	ពពះគម្រីរ,	

ពគរួសារ,	ថ្នាក់	េឹកនាំ	សាសនាចពក	របស់	អ្ក	ពពមទាំង	ពបភព	ខាង	ដព្	

សាសនាចពក	ថេល	ពពងឹង	ដសចក្រីជំដនឿ	របស់	អ្ក	ដលើ	ពពះដយស៊ូវពគរីស្	។	

ដៅដពល	ថសវងរក	ចដមលើយ	នានា	សូម	ពបាកេ	ថ្	ដយើង	ថញក	ឲ្យ	ោច់	រវាង	

ពបភព	ថេល	ពុំ	អាច	ទុកចិត្	បាន	និង	ពបភព	ថេល	អាច	ទុក	ចិត្	បាន	ថេល	

នឹង	ពពងឹង	ដសចក្រីជំដនឿ	របស់	អ្ក	ដ្គើយ	យង	អដ្ជើញ	ពពះវិញ្ញាណ	

បរិសុទ្	មក	កាន់	ជរីវិត	របស់	អ្ក	។

«	ពបដយជន៍	ជាដពចើន	.	.	.	ដកើត	ដ�ើង	មក	ពរី	ការខិតខំ	របស់	អ្ក	ដេើម្រី	

ពពងរីក	ពនាលាត	និង	បដងកើន	ការយល់	េឹង	របស់	អ្ក	អំពរី	ដសចក្រីពិត	។	
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សូម	ដពបើពបាស់	ពពះគម្រីរ	និង	ការពបកាស	នានា	របស់	ពរួក	ពយាការី	

ដេើម្រី	ពពងរីក	ចំដណះ	េឹង	របស់	អ្ក	» 5	—	ថអលដឌើរ	រី្េ	ជរី	សកត	

(	1928–2015	)	។

«	ដយើង	បន្	ថសវងរក	ដសចក្រីពិត	មក	ពរី	ដសៀវដៅ	ល្ៗ	និង	ពបភព	

កមសាន្ពតឹមពតូវ	ដផ្សងៗ	ដទៀត	។	‹	ដ្គើយ	ដបើ	សិន	ជា	រាន	អវរី	ណ្	មរួយ	ថេល	

ពបកប	ដោយ	គុណ្ម៌	គរួរ	ឲ្យ	ពសឡាញ់	ឬ	ដោមះ	ល្	ឬ	ក៏	គរួរ	ឲ្យ	សរដសើរ	

ដនាះ	ដយើង	ខ្ទុំ	ថសវងរក	របស់	ផង	ទាំងដនះ	ដ្គើយ	›	[	រាពតា	ទន	ដសចក្រី	ជំដនឿ	

1:13	]	» 6	—	ថអលដឌើរ	ដឌៀដែើរ	ដអ្គវ	អុជេូ្គវ	។

សរូមរាកល្បងវាដោយខ្លួ�ឯង!

ឧទា្គរណ៍	ខាងដពកាម	ដនះ	បគ្ហាញ	អំពរី	រដបៀប	ថេល	វា	អាច	ពតូវបាន	ដ្វើ	។	

សូម	កត់ចំណ្ំ	ថ្	ទាំង	ដនះ	ពុំ	ថមន	ជា	ចដមលើយ	ដពញ	ដលញ	ដទ	គឺ	ពគ្ន់ថត	ជា	

ឧទា្គរណ៍	អំពរី	រដបៀប	ថេល	យុវជន	ឬ	យុវនារី	អាច	សាកល្ង	ដ្លើយ	សំណួរ	

ទាំង	ដនាះ	ដោយ	ខលទួន	ពរួកដគ	។	អ្ក	នឹង	ចង់	បន្	ការសិកសា	និង	ការអ្ិសាឋាន	អំពរី	

ពបធាន	បទ	នានា	ថេល	អ្ក	រាន	សំណួរ	ដេើម្រី	ថសវងរក	ចដមលើយ	ដ្គើយ	ពពងឹង	

ទរីបនាទាល់	របស់	អ្ក	។

ដេតុអវដីស្ពះវរបិតាសួគ៌ទុកឲ្យដរឿងអាស្កក់ដកើតមា�ដ�ើង?

ធ្វើសកម្មភាពធោយធសចក្ដីជំធនឿ៖	ខ្ទុំ	បាន	ទទរួល	អារម្មណ៍	ទន	

ដសចក្រីពសឡាញ់	របស់	ពពះ	សពរាប់	ខ្ទុំ	ដ្គើយ	ខ្ទុំ	េឹង	ថ្	ពទង់	រាន	ពិត	

ថមន	ដទាះបរី	ជា	ខ្ទុំ	ពុំ	យល់	ពរី	មូលដ្គតុ	ថេល	ពពះ	ទុក	ឲ្យ	ដរឿង	អាពកក់	

ដកើត	ដ�ើង	ក្រី	។

ពិនិត្យធមើលធោលគំនិតនិងសំណួរទាំងឡាយធោយ

ទស្សនវិស័យននដំណឹងល្អ៖	សិទ្ិដសរីភាព	ដពជើសដរើស	គឺ	ជា	ថផ្ក	

សំខាន់	មរួយ	ទន	ថផនការ	ទន	ដសចក្រីសដហគ្រាះ	។	ពពះ	បាន	ប្ជធូន	ដយើង	

មក	កាន់	ថផនេរី	ដនះ	ដេើម្រី	េក	ពិដសា្ន៍	ការសាកល្ង	សដពមច	ចិត្	

និង	ទទរួល	រូបកាយ	សាច់	ោម	។	ប៉ុថន្	ការអនុញ្ញាត	ឲ្យ	មនុស្ស	ដ្វើ	

ការសដពមច	ចិត្	រាន	ន័យ	ថ្	ជរួនកាល	មនុស្ស	នឹង	ដ្វើ	ការដពជើសដរើស	

ខុស	ដ្គើយ	ប៉ះទង្ិច	េល់	ជរីវិត	របស់	មនុស្ស	េទទ	ដទៀត	។	ដ្គើយ	

ការសាកល្ង	ដនាះ	គឺ	ពុំ	ថមន	ជា	លទ្ផល	ទន	ការខវះការដពជើសដរើស	

ពតឹមពតូវ	ដនាះ	ដទ		—	េូចជា	ដពគ្ះ្ម្មជាតិ,	ពិការភាព	និង	

ដសចក្រីសាលាប់	—	អាច	ផ្ល់	ឱកាស	សពរាប់	ដយើង	ដេើម្រី	ពពងឹង	

ទរីបនាទាល់	របស់	ដយើង	ដ្គើយ	ទុកចិត្	ដលើ	ពពះ	។

សសវងរកការយល់ដឹង្រសនថែមតាមរយៈប្រភពសដលបតរូវបានតាំងមក

ពដីបពរះ៖	ដតើ	ពពះគម្រីរ	និង	ពរួក	ពយាការី	សម័យ	ទំដនើប	បាន	ថែលង	អវរី	ខលះ	អំពរី	

មូលដ្គតុ	ថេល	ដយើង	ពតូវ	្ លង	កាត់	ដរឿង	លំបាក	ទាំង	ដនះ	?	«	ដសចក្រី	

ទំនាស់	និង	ដសចក្រី	ទុក្ខ	លំបាក	របស់	អ្ក	ដនាះ	ពគ្ន់	ថត	មរួយ	ថភលត	

ប៉ុដណ្ណះ	ដទ	ដ្គើយ	ខណៈ	ដនាះ	ដបើ	សិន	ជា	អ្ក	ស៊ូពទាំ	ការណ៍	ដនាះ	

ដោយ	្គ្មត់ចត់	ដនាះ	ពពះ	ពទង់	នឹង	តដមកើង	អ្ក	ដ�ើង	ដៅ	សាថាន	ខ្ស់	»	

(	គ.	និង	ស.	121:7–8	)	។	ថអលដឌើរ	ថជហ្គវរី	អ័រ	្គូ�ិន	ក្ទុង	

កូរ៉ុម	ទន	ពរួកសាវក	េប់ពរីរ	នាក់បាន	រាន	ពបសាសន៍	ថ្	«	ពពះ	ពុំ	

ដបាះបង់	ដយើង	ឲ្យ	ដៅ	ឯដកា	ដ�ើយ	ពុំ	ដបាះបង់	ដចាល	ដោយ	ពុំ	ជរួយ	

ដយើង	ដៅក្ទុង	ឧបសគ្	ថេល	ដយើង	ជរួប	ពបទះ	ដ�ើយ	»	។ 7	ខ្ទុំ	ពុំ	េឹង	

ពរី	ដ្គតុផល	ចំដោះ	ការសាកល្ង	ទាំង	អស់	របស់	ខ្ទុំ	ដ�ើយ	ប៉ុថន្	ខ្ទុំ	

ដជឿ	ថ្	ពពះដយស៊ូវ	ពគរីស្	បាន	ដ្វើ	េគ្វាយ្រួន	សពរាប់	ខ្ទុំ	និង	មនុស្ស	

ពគប់	គ្នា	។	ខ្ទុំ	អាច	ថបរ	ដៅ	រក	ពទង់	និង	ពពះវរបិតាសរួគ៌	ទូល	សូម	

ភាពសុខសាន្	ករាលាំង	និង	ការគ្ំពទ	អំ�ទុងដពល	ទន	ការសាកល្ង	

របស់	ខ្ទុំ	(	សូមដមើល	អាលរា៉ា	7:11–12	)	។
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នមើលរនបៀបខេលវាេំនណើរការ

សូមយមើលវីយដអូយនរះ«ដំយណើរយរឿងរ្រស់មា៉ា�បីសុន»យដើម្បីយមើលអំពបីយុវនារីមានាក់

ថដលបានយធ្វើរាមដំយណើរការយនរះក្នុងការយែលែើយនឹងសំណួររ្រស់គ្្់ផ្ទាល់។

សូមទសសនាយគហទំព័រlds .org/ go/ 71853។

ដតើខ្ញំអាចស្បាប់ថាដពលណាសដលស្ពះវិញ្ញាណមា�

ប�្ទូលមកកា�់ខ្ញំ?

ធ្វើសកម្មភាពធោយធសចក្ដីជំធនឿ៖	ដទាះបរី	ជរួនកាល	វា	រាន	

ការពិបាក	សពរាប់	ខ្ទុំ	ដេើម្រី	ពបាប់	ដៅដពល	ខ្ទុំ	កំពុង	ទទរួល	ការបំផុស	

គំនិត	ខ្ទុំ	េឹង	មក	ពរី	សាតាប់	ទរីបនាទាល់	របស់	មនុស្ស	េទទ	និង	អាន	ពពះគម្រីរ	

ថេល	ពពះវិញ្ញាណ	នឹង	ជរួយ	ខ្ទុំ	យល់	ពបសិនដបើ	ខ្ទុំ	បន្	ពយាយម	សាតាប់	

តាម	ការទូនាមន	របស់	ពទង់	។

ពិនិត្យធមើលធោលគំនិតនិងសំណួរទាំងឡាយធោយទស្សនវិស័យ

ននដំណឹងល្អ៖	ពពះ	ពបទាន	អំដណ្យ	ទាន	ទន	ពពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	

េល់	ដយើង	េូដច្ះ	ដយើង	អាច	ទទរួល	ការបំផុសគំនិត	ដេើម្រី	ដ្វើ	អវរី	ថេល	

ពតឹមពតូវ	។	ពបសិនដបើ	ខ្ទុំ	កំពុង	ទទរួល	ការបំផុស	គំនិត	ដេើម្រី	ដ្វើ	អវរី	មរួយ	

ល្	ដនាះ	ខ្ទុំ	អាច	េឹង	ថ្	វា	គឺ	មក	ពរី	ពពះវិញ្ញាណ	ដទាះបរី	វា	គ្ក់	េូចជា	

គំនិត	ផ្ទាល់	របស់	ខ្ទុំ	ក្រី	។

សសវងរកការយល់ដឹង្រសនថែមតាមរយៈប្រភពសដលបតរូវបានតាំង

មកពដីបពរះ៖	ពពះគម្រីរ	បដពងៀន	ថ្	«	ចូរ	រាន	ចិត្	រាបសា	ដ្គើយ	

ពពះអរាចាស់	ជា	ពពះ	របស់	អ្ក	នឹង	េឹក	ទេ	អ្ក	ដ្គើយ	ពបទាន	ចដមលើយ	េល់	

បទអ្ិសាឋាន	ទាំងឡាយ	របស់	អ្ក	»	(	គ.	និង	ស.	112:10	)	។	

ថអលដឌើរ	ដេវីឌ	ដអ	ថបេណ្	ក្ទុង	កូរ៉ុម	ទន	ពរួកសាវក	េប់ពរីរនាក់	បាន	

បដពងៀន	ថ្	«	បំណង	ពបាថ្នា	និង	ភាពសក្ិសម	េ៏	ដសាមះសរ	អដ្ជើញ	

វិញ្ញាណ	ទន	វិវរណៈ	មក	កាន់	ជរីវិត	ដយើង	»	។ 8	ពបសិនដបើ	ខ្ទុំ	ពយាយម	

បនាទាបខលទួន	ដ្គើយ	ដ្វើ	ឲ្យ	អស់	ពរី	សមត្ថភាព	របស់	ខ្ទុំឲ្យ		រាន	ភាព	

សក្ិសម	នឹង		ពពះវិញ្ញាណ	ដនាះ	ពពះអរាចាស់	នឹង	ជរួយ	េឹកនាំ	ខ្ទុំ	ដៅរក	

ចដមលើយ	។	ពទង់	នឹង	បដពងៀន	ខ្ទុំ	អំពរី	រដបៀប	ថេល	ពពះវិញ្ញាណ	រាន	បន្ធូល	

មក	កាន់	ខ្ទុំ	យ៉ាង	ជាក់ោក់	។

ដសចក្ដីបញ្ចប់

សំណួរ	ពុំថមន	ជា	សញ្ញា	ទន	ការខវះ	ដសចក្រីជំដនឿ	ដទ	ជាដរឿយៗ	សំណួរ	គឺ	ជា	

ការបគ្ហាញ	នូវ	ការរីកចដពមើន	ទន	ទរីបនាទាល់	។	ដៅ	ដពល	អ្ក	ដ្វើ	សកម្មភាព	

ដោយ	ដសចក្រី	ជំដនឿ	ពិនិត្យ	ដមើល	ដគ្លគំនិត	និង	សំណួរ	ទាំង	ឡាយ	

ដោយ	ទស្សនវិស័យ	ទន	េំណឹងល្	និង	ថសវងរក	ការ	យល់េឹង	បថន្ថម	

តាមរយៈ	ពបភព	ថេល	ពតូវ	បាន	តាំង	មក	ពរី	ពពះ	ដនាះ	អ្ក	អាច	ថសវងរក	

ចដមលើយ	ថេល	រាន	ពបដយជន៍	ចំដោះ	សំណួរ	របស់	អ្ក	ដ្គើយ	រាន	

ដសចក្រីជំដនឿ	កាន់ថត	ពបដសើរ	ដ�ើង	ដលើ	ពពះដយស៊ូវពគរីស្	។	◼

កំណត់ចំណាំ

	 1.	 ដឌៀដែើរ	ដអ្គវ	អុជេូ្គវ	«	សូម	មក	ចូល	ររួម	ជាមរួយ	ដយើង	»	សន្ិសរីទ	ទូដៅ	ថខ	តុោ		

្នាំ	2013	។

	 2.	 ថជហ្គវរី	អ័រ	្គូ�ិន	«	ខ្ទុំ	ដជឿ	ដ្គើយ	ដោករាចាស់	ដអើយ	»	សន្ិសរីទ	ទូដៅ	ថខ	ដមសា		

្នាំ	2013	។

	 3.	ោលលិន	ដអក	អូក	«	As He Thinketh in His Heart	»	(	ការពបជុំ	្ ម្មនិោឋាន	

ពបព័ន្	អប់រំ	សាសនាចពក	សពរាប់	យុវមជ្ិឈមវ័យ	ទែងៃ	ទរី	8	ថខ	កុម្ភៈ	្នាំ	2013	)	

ដគ្គទំព័រ	lds .org/ prophets - and - apostles	។
	 4.	 ថ្គ្រីអ៊ី	ស្រីថវ៉នសុន	«	សូរ្យពគ្ស	ខាងវិញ្ញាណ	»	សន្ិសរីទ	ទូដៅ	ថខ	តុោ	្នាំ	2017	។

	 5.	 រី្េ	ជរី	សកត	«	Acquiring Spiritual Knowledge	»	សន្ិសរីទ	ទូដៅ	ថខ	

តុោ	្នាំ	1993	។

	 6.	 ដឌៀដែើរ	ដអ្គវ	អុជេូ្គវ	«	ដតើ	ដសចក្រីពិត	ជា	អវរី	?	»	(	ការពបជុំ	្ ម្មនិោឋាន	សពរាប់	

យុវមជ្ឈិមវ័យ	អំពរី	ពបព័ន្	អប់រំ	សាសនាចពក	ដៅ	ទែងៃ	ទរី	13	ថខ	មករា	្នាំ	2013	)	

ដគ្គទំព័រ	broadcasts .lds .org	។
	 7.	 ថជហ្គវរី	អ័រ	្គូ�ិន	«	The Ministry of Angels	»	សន្ិសរីទ	ទូដៅ	ថខ	តុោ		

្នាំ	2008	។

	 8.	 ដេវីឌ	ដអ	ថបេណ្	«	The Spirit of Revelation	»	សន្ិសរីទ	ទូដៅ	ថខ	

	ដមសា	្នាំ	2011	។



៥4 លបីអាហូណា

នដាយលពីតា្ពីវា៉ាខឌល

យរឿ
ង	មរួយ	ថេល	ជា	ឧបសគ្	មរួយ	េ៏	្ ំ	បំផុត	ថេល	ខ្ទុំ	ធាលាប់	យក	ឈ្ះ	ដនាះ	គឺ	ឥរិយបទ	«	ខ្ទុំ	មិន	ខវល់	»	។	ពបសិន	ដបើ	ខ្ទុំ	ពុំ	ចូលចិត្	

នឹង	អវរី	ថេល	ខ្ទុំ	កំពុង	ដ្វើ	ដទ	ដនាះ	ខ្ទុំ	រាន	ចិត្	ដសាះកដពកាះ	និង	គ្មន	ចិត្	អត់្្មត់	ជាមរួយ	ដគ	ឯង	ដ�ើយ	។

អវរីៗ	ទាំង	អស់	បាន	ផ្លាស់ប្ធូរ	នា	ពគ្	សពរាក	ពរី	ការសិកសា	កាល	ខ្ទុំ	ពតូវ	បាន	សុំ	ឲ្យ	ដមើល	ថែ	ជរីតា	អាយុ	76	្នាំ	របស់	ខ្ទុំ	។	

«	ោតឌរី	»	ជា	ដោមះ	ថេល	ដយើង	ដៅ	គ្ត់	គ្ត់	រាន	ឈឺ	ជំងឺ	ោច់	សទស	ោម	ក្ទុង	ខរួរកបាល	ថេល	ដ្វើ	ឲ្យ	គ្ត់	សាលាប់	មរួយ	ចំដ្គៀង	

ខលទួន	។	ដៅដពល	ពគរួសារ	របស់	ខ្ទុំ	បាន	សុំ	ឲ្យ	ខ្ទុំ	ដមើល	ថែ	គ្ត់	រយៈដពល	ពរីរ	ថខ	ខ្ទុំ	សឹង	ពុំ	អាច	ពសទម	ថ្	ដតើ	វា	នឹង	ដកើត	ដ�ើង	ដោយ	រដបៀប	

ណ្	ផង	។

ខ្ទុំ	ពតូវ	ដពកាក	ពរី	ពពលឹម	ដេើម្រី	ដរៀបចំ	អាគ្រដពល	ពពឹក	ឲ្យ	គ្ត់	ងូតទឹក	ឲ្យ	គ្ត់	និង	ប្្ចទុក	ថ្នាំ	គ្ត់	។	ខ្ទុំ	បាន	ជរួយ	ពគ្	គ្ត់	ឲ្យ	ដេើរ	

គ្ត់	ពបាណ	ពបចាំ	ទែងៃ	។	ចាប់តាំង	ពរី	គ្ត់	រាន	ការលំបាក	ក្ទុង	ការកដពមើក	មក	ខ្ទុំ	ដៅ	ថក្រ	គ្ត់	ពគប់	ដពលដវោ	ររួមទាំង	ដពល	គ្ត់	ងូត	

ទឹក	និង	ដពល	គ្ត់	បត់	ដជើង	តូច	្ ំ	ផងថេរ	។	ជា	ដក្មង	ពសរី	អាយុ	18	្នាំ	ដរឿង	ដនះ	គឺ	ជា	ដរឿង	លំបាក	បំផុត	។

ដព្	ពរី	អវរីៗ	ទាំងអស់	ដនះ	គ្ត់	ពិបាក	នឹង	ដៅ	ជាមរួយ	ណ្ស់	។	គ្ត់	ពុំ	ថមន	ជា	សរាជិក	សាសនាចពក	ដទ	ដ្គើយ	គ្ត់	រាន	

ដគ្លការណ៍	ដផ្សង	ពរី	ខ្ទុំ	។	គ្ត់	ជា	មនុស្ស	រានាក់	ដោរដពញ	ដោយ	វិប្េិសារី	—	គ្ត់	ថតងថត	ថពសក	ពុំ	ថេល	ញញឹម	ដ្គើយ	និយយ	

ជាប់	ជានិច្ច	ថ្	«	អញ	គ្ប់	ដ្គើយៗ	!	»	។	ដោយសារ	ថត	ឥរិយបែ	ដនះ	ដ្គើយ	វា	ដ្វើ	ឲ្យ	ពរួកដយើង	ពិបាក	នឹង	បដងកើត	ទំនាក់ទំនង	ល្	

ជាមរួយ	គ្ត់	។

ដៅ	ពគ្	េំបូង	ខ្ទុំ	បាន	ដ្វើ	អវរី	ៗ 	ទាំងអស់	ដេើម្រី	ខ្ទុំ	អាច	ដចៀសវាង	ពរី	កិច្ចការ	របស់	ខ្ទុំ	ប៉ុថន្	ខ្ទុំ	ពុំ	អាច	ដ្វើ	ដៅ	បាន	ដ�ើយ	។	េូដច្ះ	ខ្ទុំ	បាន	

សដពមច	ចិត្	ផ្លាស់ប្ធូរ	ឥរិយបែ	របស់	ខ្ទុំ	ដ្គើយ	ខំពបឹង	យ៉ាង	អស់	ពរី	សមត្ថភាព	របស់	ខ្ទុំ	។ រច
នា
រូ្រ
ភា
ព
យដា

យ
ប
គ
បីស
ទ្
័រណ

៉ាក

សតើខ្នុំអាចសមើលដ្ម�ុ្រសេមានាក់ដដល

មា�ឥរិយប្ពិបាកដបបស�ោះ

សោយរសបៀបណាសៅ?

នៅនេល  

ដែលការបម្រើ  
មាន ការលំបាក



យ
ុវវ័យ

មរួយ	សបាតា្គ៍	ដពកាយ	ពរី	ឥរិយបែ	ែ្មរី	ដនះ	ការបដពមើ	ោតឌរី	បាន	កាលាយ	ជា	អំណរ	មរួយ	សពរាប់	ខ្ទុំ	។	ការអត់្្មត់	របស់	ខ្ទុំ	បាន	ដកើន	

ដ�ើង	ដ្គើយ	ខ្ទុំ	បាន	យល់	ពរី	ការរងទុក្ខ	របស់	គ្ត់	។	ដៅដពល	ខ្ទុំ	បាន	បដពមើ	គ្ត់	ខ្ទុំ	បាន	ឈប់	គិត	អំពរី	ការដៅ	ជាមរួយ	គ្ត់	ថ្	ជា	

បន្ទុក	ផ្ទុយ	ដៅវិញ	ខ្ទុំ	បាន	គិត	ថ្	វា	ជា	ឱកាស	ដេើម្រី	បដងកើត	ពគ្	េ៏	សបបាយៗ	ជាមរួយ	គ្ត់	។

ោតឌរី	បាន	ផ្លាស់ប្ធូរ	ផងថេរ	។	ទឹកមុខ	ពកញ៉ធូវ	របស់	បុរស	ចំណ្ស់	ដនះ	បាន	ថពប	ជា	ញញឹម	និង	ជា	ជរីតា	ថេល	សុភាព	។	គ្ត់	

ថែមទាំង	ថពប	ជា	ចូលចិត្	សាតាប់	តហន្រី	ពិដសស	សពរាប់	យុវវ័យ	ដទៀត	ផង	!

នា	យប់	មរួយ	ខ្ទុំ	បាន	សាតាប់	ឮ	គ្ត់	ដ្វើ	សំដ�ង	អវរី	មរួយ	េូដច្ះ	ខ្ទុំ	បាន	ដមើល	ដៅក្ទុង	បន្ប់	គ្ត់	ដេើម្រី	ចង់	េឹង	ថ្	ដតើ	គ្ត់	កំពុង	ដ្វើ	

អវរី	។	គ្ត់	កំពុង	ថត	អ្ិសាឋាន	ជា	ដលើក	េំបូង	។	ខ្ទុំ	ទទរួល	បាន	ការបំផុសគំនិត	ដរៀងរាល់	ទែងៃ	ដោយសារ	ថត	ការផ្លាស់ប្ធូរ	ដនះ	។

ឥ�ធូវ	ដនះ	ខ្ទុំ	បាន	ពត�ប់	ដៅ	ដរៀន	វិញ	ដ្គើយ	ប៉ុថន្	ខ្ទុំ	ដៅថត	ដៅ	សរួរ	សុខ	ទុក្ខ	ោតឌរី	ជាមរួយ	ពគរួសារ	របស់	ខ្ទុំ	ពរីរ	េង	ក្ទុង	មរួយ	ថខ	។	

ដយើង	បាន	បរិដភាគ	អាគ្រ	ជាមរួយ	គ្ត់	ដ្គើយ	ដពចៀង	ឲ្យ	គ្ត់	សាតាប់	។	សុខភាព	របស់	គ្ត់	កាន់ថត	េុនោប	ដៅៗ	េូដច្ះ	ជំនរួយ	េ៏	

រាន	ឥទ្ិពល		ខាលាំង	បំផុត	ថេល	ខ្ទុំ	អាច	ផ្ល់	ឲ្យ	បាន	ដៅដពល	ដនះ	គឺ	ការអ្ិសាឋាន	សពរាប់	គ្ត់	។

ខ្ទុំ	រាន	អំណរគុណ	ចំដោះ	ឱកាស	ដមើល	ថែ	ោតឌរី	ដោយសារ	វា	បាន	ជរួយ	ខ្ទុំ	ឲ្យ	ដមើល	ដ�ើញ	ពរី	អវរី	ថេល	ខ្ទុំ	អាច	រាន	សមត្ថភាព	

ក្ទុងការ	ផ្ល់	ឲ្យ	អ្ក	េទទ	។	ដសចក្រីពសឡាញ់	គឺ	ជា	អវរី	មរួយ	ថេល	រាន	ឥទ្ិពល	បំផុត	—	វា	បាន	បន្ន់	ចិត្	របស់	ខ្ទុំ	និង	ចិត្	របស់	

ោតឌរី	។	ខ្ទុំ	បាន	ដរៀន	អំពរី	អត្ថន័យ	ទន	ការលះបង់	និង	ដសចក្រីដមតាតា	ករុណ្	។	ពិតពបាកេ	ណ្ស់	ដសចក្រីសប្ទុរស	សពរាល	

បន្ទុក	េល់	េរួងចិត្	ទន	ជន	ពគប់	រូប	!	◼

អ្នកនិ្ន្ធរស់ជៅទពី្កុង្ន់ទពីអាជហាគា

្រែជទសេវពីលពី្ពីន។

ការបនម្មើម្កុមម្គួស្ររបស់អ្នក

«សូមចា្រ់យផ្ើមការ្រយបមើរ្រស់អ្នកយៅក្នុង

យគហដាឋានអ្នកផ្ទាល់និងក្នុងបគួសារអ្នកផ្ទាល់។

ទាំងយនរះគឺជាទំនាក់ទំនងថដលអាចយៅអស់កល្

ជានិច្។យទារះជា—យហើយជាពិយសសប្រថហល

ជា—សាថានភាពបគួសារអ្នកមិនសូវល្អឥ្យខាចារះ

ក្បីក៏អ្នកអាចថស្វងរកវិធបី្រយបមើយលើក្ យមកើងយហើយ

ពបងឹងគ្នាផងថដរ។សូមចា្រ់យផ្ើមពបីរូ្រអ្នកសូម

បសឡាញ់ពួកយគរាមលក្ខណៈរ្រស់យគយហើយ

យរៀ្រចំសបមា្រ់បគួសារថដលអ្នកចង់បានយៅយពល

អនាគ្»។

ស៊ីយសទើរ្រូនបីអិលអូសាការសុនប្រធានយុវនារីទូយៅ«យសចក្បីប្ូវការ

យៅចំយពារះយយើង»សន្និសបីទទូយៅថែ្ុោឆ្នាំ2០1៧។



៥6 លបីអាហូណា

សតើសតូេសែើង�ិយយសៅក្នុងរោរសបជុំ

សាសរោមែង់្ ប់ៗស�ោះដម�សទ?្រូម

សាកល្ងសយបល់្ �លេឹោះទាំងស�ោះ។

ចំណ៉ាចសបមា្រ់

ការយឡើង

និយយ

យយ្រល់គនលែឹរះ

ែញុំ	មិន	េឹង	អំពរី	អ្ក	ដ�ើយ	ប៉ុថន្	ដៅដពល	ខ្ទុំ	ពតូវបាន	ចាត់	ឲ្យ	ដ�ើង	និយយ	

ដៅក្ទុង	ពបជុំ	សាពកាម៉ង់	ខ្ទុំ	ពិតជា	រាន	អារម្មណ៍	ភ័យ	ណ្ស់	—	

ពុំថមន	អំពរី	ការសរដសរ	ការ	និយយ	ដនាះ	ដទ	ប៉ុថន្	ពិតពបាកេ	ណ្ស់	

វា	គឺ	ជា	ការជេើង	និយយ	ដនាះ	។	ខ្ទុំ	បារម្ភ	ជានិច្ច	ថ្	«	ដតើ	រាន	អវរី	ដកើត	

ដ�ើង	ដៅ	ពបសិនដបើ	ដគ	្ ុញពទាន់	នឹង	ខ្ទុំ	ខាលាំង	ដពក	ដនាះ	?	ចុះដបើ	ខ្ទុំ	ដភលច	

និយយ	អំពរី	អវរី	មរួយ	វិញ	ដនាះ	?	ចុះ	ដបើ	ខ្ទុំ	និយយ	ោក្យ	ខុស	ដនាះ	?	»

ដតើ	ធាលាប់	រាន	អារម្មណ៍	េូដច្ះ	ថេរ	ឬ	ដទ	?	(	សង្ឹម	ថ្	ខ្ទុំ	ពុំ	ថមន	ជា	

មនុស្ស	ថបប	ដនាះ	ថត	ឯង	ដទ	)	។	ពបសិនដបើ	េូដច្ះ	ថមន	ដនាះ	ដរឿង	ដនះ	ពុំថមន	

ជាដរឿង	ខូចខាត	្ ងៃន់្ងៃរ	អរី	ដនាះ	ដទ	!	សូម	ដមើល	ដយបល់	គនលឹះ	ទាំង	ពបាំ	ពរីរ	

១.សូមនម្បើម្បាស់ម្ពះគម្ពីរនិងការបនម្ងៀនរបស់ពួកពយាការី

សម័យទំននើប(សូមនមើលគ.និងស.៥២:9)។យនរះគឺជាចំណ៉ាច

សំខាន់ថនការនិយយរ្រស់អ្នក។យលើសពបីយនារះយទៀ្យនារះគឺជា

យហ្ុផលចម្ងមួយថដលយយើងប្ូវយៅបពរះវិហារ—គឺយដើម្បី្រយបងៀន

និងយរៀនដំណឹងល្អថនបពរះយយស៊ូវបគបីសទ។អ្នកអាចសិកសាប្រធាន្រទ

រ្រស់អ្នកយដាយមានជំនួយមកពបីយសចក្តបីថណនាំដល់្រទគម្បីរទាំង

ឡាយ(យគហទំព័រscriptures .lds .org)និងសុនទរកថាសន្និសបីទ

ទូយៅ(បសាវបជាវរាមប្រធាន្រទយៅយគហទំព័រgc .lds .org)។
សូមបបាកដថាអ្នកយល់ពបីែគម្បីរនិងការដកបសង់ថដលអ្នកយបគ្ងនឹង

យប្រើបបាស់យៅក្នុងសុនទរកថារ្រស់អ្នក។ប្រសិនយ្រើអ្នកប្ូវការជំនួយ

សូមសួរឪពុកមាតាយឬថានាក់ដឹកនាំសាសនាចបករ្រស់អ្នក។

២.សូមោងអន្្ជើញម្ពះវិញ្ញាណ។វជាគំនិ្ល្អជានិច្

យដើម្បីអធិសាឋានយហើយយរៀ្រចំជាមុនយដើម្បីមានបពរះវិញ្ញាណគង់យៅ

ជាមួយអ្នកយៅយពលអ្នកនិយយ។បពរះវិញ្ញាណពុំបគ្ន់ថ្ប្រទាន

នូវការលួងយោមដល់អ្នក្រ៉ុយណាណរះយទ្រ៉ុថន្តបទង់ក៏ថ្លែងទបី្រនាទាល់អំពបី

យសចក្តបីពិ្ផងថដរ(សូមយមើលគ.និងស.៤2:1៤)។សូមយង

អយញ្ើញបពរះវិញ្ញាណមកក្នុងការប្រជុំសាបកាម៉ង់រ្រស់អ្នករាមរយៈ

ការថ្លែងទបី្រនាទាល់អំពបីអ្វបីថដលអ្នកយជឿថាជាការពិ្។

៣.សូមគិតអំពពីនរឿងផ្ទាល់ែ្លួន។វិធបីមួយដ៏ល្អ្រំផុ្យដើម្បីមាន

ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុសសដថទគឺរាមរយៈដំយណើរយរឿង។យយើង

ចូលចិ ្្តសាតា្រ់្រទពិយសាធន៍រ្រស់មនុសសដថទនិងអ្វបីថដលជបីវិ្រ្រស់

ពួកយគបានែលែងកា្់។ដូយច្នរះសូមពយាយមគិ្អំពបី្រទពិយសាធន៍

រីករយពិយសសៗឬ្រទពិយសាធន៍ថនឧ្រសគ្នានាថដលអ្នកបានមាន

ថដលទាក់ទងនឹងយគ្លការណ៍ថនដំណឹងល្អថដលអ្នកប្ូវបានចា្់

ឲ្យនិយយយនារះ។យ្ើអ្នកបានយរៀនអ្វបីែលែរះពបី្រទពិយសាធន៍យនារះ?យ្ើ

វបានជួយអ្នកយ៉ាងដូចយម្ច?យនរះគឺជារយ្រៀ្រដ៏ល្អ្រំផុ្យដើម្បីយ្រើក

ការនិយយរ្រស់អ្នកប្រសិនយ្រើអ្នកពុំដឹងពបីរយ្រៀ្រចា្រ់យផ្តើមនិយយ។

4.សូមគ្ត់និោយម្ដងន�ើយម្ដងនទៀតៗ!្រនាទា្រ់ពបីអ្នកបាន

សរយសរការនិយយរ្រស់អ្នកយហើយអ្នកអាចហា្់សមការនិយយ

យនារះឲ្យឮៗយដាយែលែលួនឯងយហើយ្រនាទា្រ់មកហា្់និយយវយៅពបីមុែ

សមាជិកបគួសារឬមិ្្តភក្តិរ្រស់អ្នក។អ្នកអាចដឹងថាយ្ើការនិយយ

រ្រស់អ្នកយៅក្នុងរយៈយពលកំណ្់ថដលបានផ្តល់ឲ្យថដរឬយទយហើយ

ថាមានថផ្នកណាែលែរះថដលអ្នកប្ូវ្រញ្ជាក់ឲ្យច្បស់។ប្រសិនយ្រើមាន

ការអនុញ្ញា្ពបី្រ៊ីសសពរ្រស់អ្នកអ្នកថ្មទាំងអាចសាកល្ងយៅអគ្រ

សាសនាចបកជាមុនយដើម្បីយឡើងនិយយយៅយលើយវទិកាផងថដរ!

នដាយស្រា៉ាគ្នសុន

៧

ការយរៀ្រចំការនិយយ
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អ្នកនិ្ន្ធរស់ជៅរែ្ឋយូថាេ៍

ស.រ.អា.។

៥.សូមនចៀសវាងចាប់នផ្ើមនដាយការនិោយថា«ែ្មុំពុំចង់

ន�ើងមកទពីននះនទ»។ការចា្រ់យផ្តើមនិយយថ្រ្រយនរះមានជា

យបចើនទបមង់យផសងគ្នា្រ៉ុថន្តអ្នកសាតា្រ់ភាគយបចើនសាតា្រ់វសាគាល់ភាលាម។

ជាទូយៅវដូចជាការនិយយថា«យៅយពល្រ៊ីសសពទូរសពទមក

ែញុំយហើយសួរប្រសិនយ្រើែញុំអាចយឡើងនិយយបានឬយទយនារះែញុំបាន

ពយាយមគិ្អំពបីការយដារះសារមួយចំនួនយដើម្បី្រដិយសធមិនយឡើង

និយយ»។សមាជិកសាសនាចបកភាគយបចើនអាចយល់អំពបី

ភាពពំុបសណ៉ាកចិ ្្តក្នុងការយឡើងនិយយ្រ៉ុថន្តជាទូយៅយៅយពលអ្នក

និយយថា«ែញុំពុំចង់យឡើងមកទបីយនរះ»យនារះមនុសសអាចសាតា្រ់ឭថា

«សូមកុំសាតា្រ់ែញុំនិយយអបី»។វជាយរឿងល្អ្រំផុ្យដើម្បីយចៀសវង

ការនិយយពាក្យទាំងយនារះ—ចូរមានភាពសុទិដ្ឋនិយមអំពបី

ប្រធាន្រទរ្រស់អ្នក!

6.សូមនិោយឲ្យចបាស់ៗ។វជាយរឿងធមមែរាថដលមនុសស

មានាក់និយយយលឿនយពកឬយឺ្យពកយដាយសារថ្ការភ័យ។ែញុំ

អាចយល់យរឿងយនរះច្បស់ណាស់។្រ៉ុថន្តវសំខាន់យដើម្បីនិយយ

ច្បស់ៗយៅយពលអ្នកផ្ល់ការនិយយរ្រស់អ្នកដូយច្នរះបកុមជំនុំអាច

យល់អ្នកបាន។សូមែិ្ែំយដាយការរាំងចិ្្តក្នុងការ្រន្ថយយល្ឿន

និយយ្រយញ្ញសំយឡងពាក្យរ្រស់អ្នកយហើយនិយយយដាយយចរះ

យលើកដាក់សំយឡងរ្រស់អ្នក(ថមនយហើយសូម្បីថ្ជាមួយយមបកូ

យហើយក៏វអាចសាងា្់យពកផងថដរ)។មនុសសចង់សាតា្រ់អ្វបីថដលអ្នក

ប្ូវនិយយ!

៧.សូមបន្សម្ឹងនមើលនៅមុែ។ការសំឡឹងយមើលថកវថភ្នក

គឺជាថផ្នកសំខាន់្រំផុ្ថនទំនាក់ទំនងល្អ។វ្រង្ហាញថាអ្នកយផ្តា្

ចិ្្តទុកដាក់យដាយយសាមរះសរយហើយចា្រ់អារមមែណ៍ក្នុងការសនទនា។

ឥឡលូវយនរះអ្នកពុំប្ូវថ្សំឡឹងយមើលថកវថភ្នកមនុសសបគ្រ់រូ្រយៅក្នុង

បកុមជំនុំយៅយពលអ្នកនិយយយឡើយ្រ៉ុថន្តប្រសិនយ្រើអ្នកសមលែឹងយមើល

យៅខាងយបកាយឬខាងមុែ្រនទ្រ់យនារះអ្នកនឹងមានចំណា្រ់អារមមែណ៍

កាន់ថ្ខាលាំងយឡើងក្នុងនាមជាអ្នកយឡើងនិយយ។សូមយចៀសវង

ការសំឡឹងយមើល្ បមុយថនការក្់ចំណាំរ្រស់អ្នក!អ្នកសាតា្រ់ចង់

យឃើញសានាមញញឹមរ្រស់អ្នកពុំថមនយមើលក្បលរ្រស់អ្នកយឡើយ។

ដនះ	ដេើម្រី	ដ្វើ	ឲ្យ	ការបុិនពបសប់	ក្ទុង	ការ	និយយ	និង	

ការដ�ើង	និយយ	ថេល	គរួរ	ឲ្យ	ចាប់	អារម្មណ៍	រាន	សភាព	

កាន់ថត	ពបដសើរ	ដ�ើង	។

សូម្រី	ថត	ជាមរួយ	នឹង	ដយបល់	

គនលឹះ	ទាំង	ពបាំពរីរ	ចំណុច	ដនះ	ក្រី	ក៏	

អ្ក	អាច	ដៅថត	រាន	កំ្គុស	ឬ	

កត់សរារាល់	ដ�ើញ	រាន	អ្ក	កំពុង	

ដេក	លក់	ដៅជរួរ	ទរីបរី	ផងថេរ	។	

ប៉ុថន្	ដតើ	ការណ៍	ដនាះ	រាន	ន័យ	

ថ្	អ្ក	គឺ	ជា	អ្ក	និយយ	មិន	ល្	

ឬ	?	ពបាកេ	ណ្ស់	វា	ពុំ	ថមន	

េូដចានាះ	ដទ	!

ដៅដពល	អ្ក	ដ្វើ	អវរី	មរួយ	ថេល	

ពិបាក	នឹង	ដ្វើ	ដនាះ	ជា	ដរឿង	្ ម្មតា	

ថេល	អ្ក	រាន	អារម្មណ៍	ភ័យ	ឬ	

រាន	កំ្គុស	តិចតរួច	។	ប៉ុថន្	

េរាប	ណ្	អ្ក	ពយាយម	ឲ្យ	អស់	

ពរី	សមត្ថភាព	របស់	អ្ក	ដ្គើយ	

យង	អដ្ជើញ	ពពះវិញ្ញាណ	

ដទាះបរី	ជា	អ្ក	និយយ	ពតេិត	ឬ	

ដភលច	និយយ	អវរី	មរួយ	ក្រី	ដនាះ	វា	

មិន	ជា	បញ្ហា	អវរី	ដ�ើយ	។	អ្ក	

កំពុង	ដ្វើ	កិច្ចការ	របស់	ពពះ	ដ្គើយ	

ជរួយ	បុពតាបុពតរី	របស់	ពទង់	ឲ្យ	

ដរៀន	កាន់ថត	ដពចើន	ដទៀត	អំពរី	

េំណឹងល្	!

ពបសិនដបើ	អ្ក	បដពងៀន	និង	

ថែលង	ទរីបនាទាល់	អំពរី	អវរី	ថេល	អ្ក	ដជឿ	

ដនាះ	អវរីៗ	ពគប់	យ៉ាង	នឹង	ថពប	ដៅ	ជា	

ល្	ពបដសើរ	ដ�ើង	។	◼

ការផ្តល់ការនិយយ



៥៨ លបីអាហូណា

ព្រះវិគ្រ	បរិសុទ្	គឺជា	កថនលង	ពិសិេ្ឋ	ថេល	អ្ក	

អាច	ខិត	កាន់ថត	ជិត	ពពះវរបិតាសរួគ៌	របស់	

ដយើង	និង	ពពះដយស៊ូវពគរីស្	។	ដៅក្ទុង	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	

ដយើង	ពតូវបាន	បដពងៀន	អំពរី	សារៈសំខាន់	ទន	ដសចក្រីពិត	

ចូលររួម	ក្ទុង	ពិ្រីបរិសុទ្	បពវជិតភាព	(	ពិ្រី	ពិសិេ្ឋ	

នានា	)	និង	ចុះ	ដសចក្រីសញ្ញា	(	ការសនយាពិសិេ្ឋ	)	

ជាមរួយ	ពពះ	ថេល	ដរៀបចំ	ដយើង	ឲ្យ	ពត�ប់	ដៅ	កាន់	

វត្រាន	របស់	ពទង់	វិញ	។

ដយើង	អាច	ទទរួល	ពិ្រី	បរិសុទ្	ទន	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	

សពរាប់	ខលទួន	របស់	ដយើង	ពពមទាំង	ជរីេូនជរីតា	របស់	

ដយើង	ផងថេរ	។	ឧទា្គរណ៍	ពរួកយុវវ័យ	អាច	ចូលររួម	

ដៅក្ទុង	បុណ្យ	ពជមុជ	ទឹក	ជំនរួស	ឲ្យ	ជរីេូនជរីតា	របស់	អ្ក	

និង	មនុស្ស	េទទ	ដទៀត	ថេល	គ្មន	ឱកាស	ទទរួលបុណ្យ	

ពជមុជទឹក	ដោយ	សិទ្ិ	អំណ្ច	ពតឹមពតូវ	កាល	ពរី	ពរួកដគ	

ដៅរស់	។	សពរាប់	យុវមជ្ឈិមវ័យ		ពិ្រីបរិសុទ្ដផ្សង	

ដទៀត	ទន	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	ររួម	ទាំង	ពិ្រី	អំដណ្យទាន	

ពិសិេ្ឋ	និង	ការផសារភាជាប់	(	េូចជា	អាោ្គ៍ពិោ្គ៍	ក្ទុង	

ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	)	។

ត�ើត�ើងត្វើអវវីតៅក្នុង

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធ?

ការនរៀបចំែ្លួនសម្រាប់ជពីវិត

ពិ្ពីបុណ្យម្ជមុជទឹកនិងពិ្ពីបញ្ជាក់សម្រាប់ជពីេូនជពីតារបស់នយើង

ពិ្រីបុណ្យ	ពជមុជទឹក	និង	ពិ្រីបញ្ជាក់	រាន	ភាព	ចាំបាច់	ចំដោះ	ដសចក្រីសដហគ្រាះ	របស់	មនុស្ស	ពគប់រូប	

ថេលរានការទទរួលខុសពតូវ	ថេលបានរស់ដៅដលើថផនេរីដនះ	(	សូមដមើល	យ៉ូគ្ន	3:5	)	។	ប៉ុថន្	

មនុស្ស	ជាដពចើន	បាន	សាលាប់	ដោយ	គ្មន	ឱកាស	ទន	ការសាតាប់	ឮ	េំណឹងល្	ឬ	ទទរួល	ពិ្រីបរិសុទ្	ទាំង	ដនះ	

ដ�ើយ	។	តាមរយៈ	ពពះគុណ	និង	ដសចក្រីករុណ្	ទន	ពពះដយស៊ូវពគរីស្	រដបៀប	មរួយ	ពតូវបាន	ដរៀបចំ	សពរាប់	

មនុស្ស	ពគប់	រូប	ឲ្យ	ទទរួល	ពរជ័យ	ទាំង	ដនះ	។	ដៅ	ក្ទុង	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	សរាជិក	សាសនាចពក	ថេល	

សក្ិសម	អាច	ដ្វើ	ពិ្រី	បុណ្យ	ពជមុជទឹក	ជំនរួស	អ្ក	ថេល	បាន	សាលាប់	។	ដៅក្ទុង	ពិភពវិញ្ញាណ	េំណឹងល្	

ពតូវបាន	ពបកាស	(	សូមដមើល	គ.	និង	ស.	138	)	ដ្គើយ	អស់	អ្ក	ថេល	សាតាប់	ឮ	េំណឹងល្	អាច	ដពជើសដរើស	

ទទរួល	យក	វា	ររួច	មក	ពិ្រីបរិសុទ្	ថេល	បាន	ដ្វើ	ជំនរួស	ពរួកដគ	។
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ម្ពះវិគ្របរិសុទ្ធ៖និមិត្សញ្ញានននសចក្ពីជំននឿរបស់នយើង

«បពរះវិហារ្ររិសុទ្ធនបីមួយៗគឺជានិមិ្្តសញ្ញាថនយសចក្តបីជំយនឿរ្រស់យយើងចំយពារះបពរះនិង

ជាភស្តុរាងមួយពបីយសចក្តបីជំយនឿរ្រស់យយើងយៅក្នុងជបីវិ្្រនាទា្រ់ពបីយសចក្តបីសាលា្រ់។បពរះវិហារ

្ររិសុទ្ធជាយគ្ល្រំណងថនរល់សកមមែភាពរល់យមយរៀនរល់ជំហានថដលរីកចយបមើនយៅក្នុង

សាសនាចបក។រល់ការែិ្ែំទាំងអស់រ្រស់យយើងយៅក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អការយធ្វើ

ឲ្យពួក្ររិសុទ្ធបានល្អឥ្យខាចារះនិងការយបបាសយោរះមនុសសសាលា្រ់ដឹកនាំយៅរកបពរះវិហារ

្ររិសុទ្ធ។

ប្រធានរ័សុលអិមណិលសុន«Prepare for the Blessings of the Temple»Liahona
ថែ្ុោឆ្នាំ2០1០ទំព័រ៤1។

នតើអ្នកនរៀបចំែ្លួននដាយរនបៀបណា?

យ្ើការរកសាយសចក្តបីសញ្ញាថនពិធបី្រុណ្យបជមុជទឹក

រ្រស់អ្នកជួយអ្នកឲ្យយរៀ្រចំែលែលួនយដើម្បីទទួល

ពិធបី្ររិសុទ្ធក្នុងបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធយដាយរយ្រៀ្រណា?

យ្ើអ្នកចាំបាច់ប្ូវយធ្វើអ្វបីែលែរះយទៀ្យដើម្បីអ្នកអាចយប្ៀម

ែលែលួនទទួលពិធបី្ររិសុទ្ធក្នុងបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធ?

យ្ើ្រ័ណ្ចូលបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធរ្រស់អ្នកមាន

សុពលភាពថដរឬយទ?ប្រសិនយ្រើអ្នកគ្មន្រ័ណ្ចូល

បពរះវិហារ្ររិសុទ្ធយទអ្នកអាចណា្់ជួ្រ្រ៊ីសសពឬ

ប្រធានសាខារ្រស់អ្នក។

សដើម្ីសរៀ�បដ�ថែមសទៀតអំពីរោរសៅសពោះេិហារបរិ្ុរទ្ធ

សៅសលើកដំបូង្រូមទ្រសេ្«សៅខាងក្នុងសពោះេិហារ

បរិ្រុទ្ធ»សៅស្ហទំព័រlds .org/ temples។

អំនណាយោនពិសិេ្ឋ

ោក្យ	អំជណាយទាន្ ិសិែ្ឋ	រាន	ន័យ	ថ្	«	អំដណ្យ	»	។	អំដណ្យទាន	ពិសិេ្ឋ	ក្ទុង	ពពះវិគ្រ	

បរិសុទ្	គឺ	ជា	អំដណ្យ	មក	ពរី	ពពះ	ថេល	ពទង់	ពបទាន	ពរជ័យ	ពិដសស	មក	ដលើ	អ្ក	ររួមរាន		

«	ពពះដចសាដាពរីសាថានដលើ	»	(	គ.	និង	ស.	95:8	)	។

ដៅដពល	អ្ក	ចូល	ជា	សរាជិក	សាសនាចពក	អ្ក	បាន	ទទរួល	ពិ្រីបរិសុទ្	ចំនរួន	ពរីរ	—	ពិ្រីបុណ្យ	

ពជមុជទឹក	និង	ពិ្រី	បញ្ជាក់	។	អំដណ្យទាន	ពិសិេ្ឋ	ក្ទុង	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	ក៏	ពតូវបាន	ទទរួល	ជា	ពរីរ	ថផ្ក	

ផងថេរ	។	ទរីមរួយ	អ្ក	ទទរួល	ពិ្រីបរិសុទ្	ទន	ពិ្រី	ោង	ជពមះ	ជា	កថនលង	ថេល	អ្ក	ពតូវបាន	«	ោងជពមះ	»	

ឲ្យ	សាអាត	ដោយ	និមិត្	សញ្ញា	និង	ដោយ	សមរម្យ	ដ្គើយ	ទទរួល	ពរជ័យ	ពិដសស	ទាក់ទង	នឹង	មរតក	

និង	សកាតានុពល	េ៏	អស់	កល្	ជានិច្ច	ទន	ភាព	ជា	ពពះ	របស់	អ្ក	។	ដៅ	ក្ទុង	ថផ្ក	ទរី	ពរីរ	អ្ក	ទទរួល	ពិ្រី	

អំដណ្យទាន	ពិសិេ្ឋ	ថេល	សល់	ទាំង	ប៉ុនាមន	របស់	អ្ក	ដៅដពល	អ្ក	ដរៀន	បថន្ថម	ដទៀត	អំពរី	ថផនការ	

ទន	ដសចក្រីសដហគ្រាះ	ររួមរាន	ការបងកបដងកើត	ដគ្លបំណង	របស់	ដយើង	ដៅដលើ	ថផនេរី	និង	ដបសកកម្ម	

ពពមទាំង	េគ្វាយ្រួន	របស់	ពពះដយស៊ូវពគរីស្	។

អំ�ទុងដពល	អំដណ្យទាន	ពិសិេ្ឋ	ដយើង	ដ្វើ	ការសនសា	េ៏	ឱឡារិក	ដេើម្រី	ដគ្រព	ពពះ	ដ្វើតាម	

ពពះដយស៊ូវពគរីស្	រាន	ភាពសាអាតស្ំ	ខាង	ផលធូវ	ដភទ	ដ្គើយ	ជរួយ	សាថាបនា	នគរ	ពពះ	។	ពបសិនដបើ	ដយើង	រកសា	

ដសចក្រីសញ្ញា	របស់	ដយើង	ដនាះ	ដយើង	រាន	នូវ	ការសនយា	ទន	ការ	ទទរួល	បាននូវ	ពរជ័យ	អស់កល្	ជានិច្ច	

របស់	ពពះ	។

ពិ្ពីផសារភាជាប់

ពកុមពគរួសារ	គឺ	ជាថផ្ក	េ៏	សំខាន់	មរួយ	ទន	ថផនការ	របស់	ពពះ	សពរាប់	សុភមង្ល	របស់	ដយើង	។	

ពកុមពគរួសារ	ររួមរស់	ជាមរួយ	គ្នា	ជា	ដរៀងរ្គូត	គឺ	ជា	ពរជ័យ	េ៏	្ ំ	ម្គិរា	ថេល	រាន	ដៅក្ទុង	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	

តាមរយៈ	សិទ្ិ	អំណ្ច	បពវជិតភាព	ទនពិ្រី	ផសារភាជាប់	—	ជា	សិទ្ិ	អំណ្ច	េូចគ្នា	ថេល	ពពះដយស៊ូវ	បាន	

ពបាប់	ពរួកសាវក	របស់	ពទង់	(	សូមដមើល	រា៉ាថ្យ	16:19	)	។	ពិ្រីផសារភាជាប់	ក្ទុង	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	អាច	

ជរួយ	ឲ្យ	សាវាមរី	និង	ភរិយ	ពពមទាំង	កូនៗ	និង	ឪពុក	រាតាយ	អាច	ដៅ	ជាមរួយ	គ្នា	ជា	ដរៀង	រ្គូត	តាមរយៈ	

ដសចក្រីដសាមះពតង់	របស់	ពរួកដគ	ចំដោះ	ដសចក្រីសញ្ញា	របស់ពរួកដគ	។	◼
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ែគម្រីរ	ថចង	ថ្	ទែងៃ	ឈប់	សពរាក	គឺ	ជា	ទែងៃ	

បរិសុទ្	ជា	ទែងៃ	អំណរ	និង	ជា	ទរីរីករាយ	ជា	ទែងៃ	

សពរាក	ជា	ែ្មរី	ដេើម្រី	សាទរ	។ 1	ប៉ុថន្	ពរីរបរី	្ នាំ	

កនលង	ដៅ	ដនះ	អំ�ទុងដពល	ចុងដពកាយ	ទន	វ័យ	ជំទង់	របស់	

ខ្ទុំ	ខ្ទុំ	បាន	ដ�ើញ	ថ្	ទែងៃ	អាទិត្យ	គឺ	ជា	ទែងៃ	េ៏	ដសាកដៅ	។	

ខ្ទុំ	រាន	អារម្មណ៍	តានតឹង	ក្ទុង	ចិត្	ជាជាង	រាន	អារម្មណ៍	

សុខសាន្	។	ដកើត	ទុក្ខ	ជា	ជាង	រាន	អំណរ	។	រាន	

កំ្គុស	ជា	ជាង	រាន	ដសចក្រីសង្ឹម	។	ខ្ទុំ	រាន	អារម្មណ៍	

ដកើត	ទុក្ខ	យ៉ាង	ខាលាំង	ដៅ	ទែងៃ	ឈប់	សពរាក	។

ដៅដរៀង	រាល់	ពពឹក	ទែងៃ	អាទិត្យ	បនាទាប់	ពរី	ការោក់	ខលទួន	

ក្ទុង	ភរួយ	ដោយ	ដអៀនខាមស	អស់	ជាដពចើន	ដរា៉ាង	មក	ខ្ទុំ	

បាន	េឹង	ថ្	វា	ជា	ទែងៃ	អាទិត្យ	ដ្គើយ	ដរៀបចំ	ខលទួន	ដសលៀកោក់	 រច
នា
រូ្រ
្
្
យដា

យ
ដា

វី�
ស

្តលូឃ
ឺ

ដៅ	ពពះវិគ្រ	។	ដៅ	ពពះវិគ្រ	ខ្ទុំ	បាន	រំឭក	ពរី	អវរីៗ	កាល	ពរី	

សបាតា្គ៍	មុន	។	អំ�ទុងដពល	សាពកាម៉ង់	ខ្ទុំ	នឹង	រាប់	នូវ	

បរាជ័យ	នានា	របស់	ខ្ទុំ	ពុំ	ចប់	ដ�ើយ	ពរីមុន	អ្ក	និយយ	

ទរីមរួយ	ដ�ើង	និយយ	។	ដរា៉ាង	ថេល	ដៅ	សល់	ទាំង	

ប៉ុនាមន	ដៅ	ពពះ	វិគ្រ	កាលាយ	ជា	សមរភូមិ	ទន	ការទប់	ទឹក	ថភ្ក	

ដៅដពល	ដទាស	កំ្គុស	កាន់ថត	រាន	ដពចើន	ដ�ើង	ជាមរួយ	

នឹង	វិប្េិសារី	ែ្មរី	ទន	អារម្មណ៍	ថេល	មិន	រីករាយ	ដសាះ	ដៅ	

ពពះវិគ្រ	។

ដៅដពល	រដសៀល	ក៏	េូចគ្នា	ផងថេរ	។	ខ្ទុំ	នឹង	រាន	

អារម្មណ៍	ថ្	រាន	ដទាស	ដោយសារ	ថត	ការដពជើសដរើស	

ពរី	អតរីតកាល	រាន	ភាពតានតឹង	ក្ទុង	ចិត្	អំពរី	ជដពមើស	

នា	ដពល	អនាគត	ដ្គើយ	ដកើត	ទុក្ខ	អំពរី	កាលៈដទសៈ	នា	

ខ្នុំបា�ដឹងថាខ្នុំ្ួរដត

ចូលចិត្ថ្ងៃឈប់្រសមាក

បែុដ�្ខ្នុំពុំដឹងអំពីរសបៀប

ចូលចិត្ស្ោះសែើយ។ យៅថ្ងៃឈ្រ់សបមាក
ដពលបច្ចទុប្ន្	។	ដបើ	គ្មន	សកម្មភាព	មក	ពរី	សាោ	និង	

សកម្មភាព	ទន	កាលវិភាគ	បថន្ថម	ជរួយ	បថងវរ	អារម្មណ៍	ខ្ទុំ	

ដទ	ដនាះ	ខ្ទុំ	នឹង	ចំណ្យ	ដពល	របស់	ខ្ទុំ	រស់ដៅ	ក្ទុង	គំនិត	

អវិជជរាន	។

បនាទាប់	ពរី	សាតាប់	អាន	ដ្គើយ	អាន	ម្ង	ដទៀត	នូវ	

សុន្រកថ្	សន្ិសរីទ	ទូដៅ	ថខ	តុោ	្នាំ	2015	របស់	

ពបធាន	រ័សុល	អិម	ណិលសុន	អំពរី	រដបៀប	ថេល	ទែងៃ	

ឈប់	សពរាក	គឺ	ជាទរី	រីករាយ	ចិត្	ដនាះ	ខ្ទុំ	បាន	អ្ិសាឋាន	

ទូល	សូម	ភាពសុខសាន្	និង	ដសចក្រី	ពសឡាញ់	សពរាប់	

ទែងៃ	ឈប់	សពរាក	ជាជាង	ដកើត	ទុក្ខ	េូច	ខ្ទុំ	កំពុង	ថត	ទទរួល	

អារម្មណ៍	ដនះ	។ 2	ដ្គើយ	ចដមលើយ	មរួយ	បាន	ដកើត	រាន	

ដ�ើង	។

អារមមែណ៍យកើ្ទុក្ខ
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យ
ុវវ័យ

យផ្តា្យៅយលើបពរះវរ្រិរាសួគ៌និងបពរះយយស៊ូវបគបីសទ

ខ្ទុំ	បាន	ទទរួល	អារម្មណ៍	ឲ្យ	ប្ធូរ	ការដផ្តាត	ចិត្	

ទុកោក់	របស់	ខ្ទុំ	ពរី	ទុក្ខ	ដសាក	របស់	ខ្ទុំ	ដៅជា	ការដផ្ដាត	

ដលើ	ទំនាក់ទំនង	របស់	ខ្ទុំ	ជាមរួយ	ពពះវរបិតាសរួគ៌	និង	

ពពះអង្សដហគ្រាះ	។	ជាជាង	ពិចារណ្	អំពរី	បរាជ័យ	របស់	

ខ្ទុំ	ខ្ទុំ	បាន	ចំណ្យដពល	ពិចារណ្	អំពរី	ទំនាក់ទំនង	

របស់	ពរួកពទង់	ដៅក្ទុង	ជរីវិត	របស់	ខ្ទុំ	។

ដៅដពល	គំនិត	អវិជជរាន	ដកើត	ដ�ើង	ខ្ទុំ	បាន	និយយ	

ពបាប់	ខលទួន	ខ្ទុំ	ម្ង	ដ្គើយ	ម្ង	ដទៀត	ថ្	អវរី	ថេល	ខ្ទុំ	បាន	េឹង	

និង	ដជឿ	អំពរី	ពពះ	និង	ពពះដយស៊ូវពគរីស្	គឺ	ថ្	៖	ខ្ទុំ	ជា	កូន	

របស់	ពពះ	។	ពទង់	ពសឡាញ់	ខ្ទុំ	។	ពពះដយស៊ូវ	ពគរីស្	គឺ	ជា	

បងពបុស	របស់	ខ្ទុំ	ដ្គើយ	ពទង់	បាន	ដ្វើ	េគ្វាយ្រួន	សពរាប់	

ខ្ទុំ	។	ពរួកពទង់	សពវ	ពពះទ័យ	ឲ្យ	ខ្ទុំ	រីករាយ	ដ្គើយ	ពត�ប់	

ដៅ	កាន់	ពរួកពទង់	វិញ	។	ទែងៃឈប់	សពរាក	គឺ	ជា	អំដណ្យ	

មក	ពរី	ពពះ	។

ខ្ទុំ	បាន	ចាប់	ដផ្ើម	អនុវត្	ដសចក្រីជំដនឿ	ដៅក្ទុង	ទរីបនាទាល់	

ដនះ	។

ទទួលសាបកាម៉ង់យដាយសកមមែ

ការផ្លាស់ប្ធូរ	ការដផ្តាត	ចិត្	ទុកោក់	របស់	ខ្ទុំ	ក៏	បាន	

នាំ	ខ្ទុំ	ឲ្យ	ពិចារណ្	ជា	ែ្មរី	ម្ង	ដទៀត	អំពរី	រដបៀប	ថេល	ខ្ទុំ	

ទទរួល	សាពកាម៉ង់	ផងថេរ	។	អស់	រយៈដពល	ជា	យូរមក	

ដ្គើយ	ថេល	ខ្ទុំ	បាន	ចាត់ទុក	ថ្	សាពកាម៉ង់	គឺជា	

ដពលដវោ	ថេលខ្ទុំ	ោក់ដទាស	ខលទួន	ឯង	។	ប៉ុថន្	ដនាះ	

ពុំថមន	ជា	ដគ្លបំណង	ទន	ពិ្រី	សាពកាម៉ង់	ដ�ើយ	។	

ពិ្រី	សាពកាម៉ង់	គឺ	ជា	ពិ្រីបរិសុទ្	ពិសិេ្ឋ	ដេើម្រី	រំឭក	

ដសចក្រីសញ្ញា	របស់	ដយើង	។	វា	ជា	ឱកាស	ដេើម្រី	ថពបជា	

សាអាត	វិញ	ម្ង	ដទៀត	តាមរយៈ	អំណ្ច	េ៏	្ រួន	របស់	

ពពះដយស៊ូវពគរីស្	។	ការដផ្តាត	ដលើ	ពិ្រីបរិសុទ្	និង	

ដសចក្រីសញ្ញា	ជាមរួយ	នឹង	ដសចក្រីជំដនឿ	និង	េរួងចិត្	ថេល	

ថពបចិត្	ដនាះខ្ទុំ	បាន	េឹង	ថ្	ពិ្រីសាពកាម៉ង់	បាន	ផ្ល់	

យៅថ្ងៃឈ្រ់សបមាក
ភាពសុខសាន្	ដៅដពល	ខ្ទុំ	បាន	ទទរួល	អំណ្យ	ទាន	

ទន	ការអភ័យដទាស	ដៅដពល	ខ្ទុំ	បាន	រកសា	ដសចក្រីសញ្ញា	

របស់	ខ្ទុំ	ដ្គើយ	បាន	ទទរួល	ពពះវិញ្ញាណ	របស់	ពពះអរាចាស់	

(	សូមដមើល	គ.	និង	ស.	20:77,	79	)	។

ការគិត	អំពរី	េគ្វាយ្រួន	របស់	ពពះដយស៊ូវពគរីស្	

អំ�ទុងដពល	ពិ្រីសាពកាម៉ង់	នាំ	មក	នូវ	អំដណ្យ	មរួយ	

ដទៀត	ក្ទុង	គំនិត	របស់	ខ្ទុំ	។	ខ្ទុំ	ពុំ	ពគ្ន់ថត	អាច	ទទរួល	បាន	

ការអភ័យ	ដទាស	ប៉ុដណ្ណះ	ដទ	ប៉ុថន្	ខ្ទុំ	ថែមទាំង	បាន	

ទទរួល	ការពយាបាល	ផងថេរ	ដោយសារ	ពពះអង្សដហគ្រាះ	

បាន	ដលើក	ោក់	ដលើ	ពពះអង្ពទង់	នូវ	ការឈឺចាប់	និង	

ជំងឺ	របស់	ខ្ទុំ	(	សូមដមើល	អាលរា៉ា	7:11–12	)	។	

តាមរយៈេគ្វាយ	្ រួន	របស់	ពទង់	និង	ពិ្រី	សាពកាម៉ង់	

ដនាះ	ខ្ទុំ	អាច	រក	ដ�ើញ	ភាពសុខសាន្	និង	ករាលាំង	ដៅ	ទែងៃ	

ឈប់	សពរាក	—	ឬ	ដៅ	ទែងៃ	េទទ	ដផ្សង	ដទៀត	—	ជា	ជាង	

រាន	ភាព	តានតឹង	ចិត្	និង	ដកើត	ទុក្ខ	។

ដ្គើយ	ខ្ទុំ	បាន	រកដ�ើញ	ភាពសុខសាន្	ដនាះ	។	

ពពះអង្សដហគ្រាះ	គង់	ដៅ	ទរីដនាះ	សពរាប់	ខ្ទុំ	ដៅ	ទែងៃ	អាទិត្យ	

និង	ពគប់	ដពល	ជានិច្ច	!

អនុវ្្តយសចក្តបីជំយនឿថដលអ្់ធមែ្់

ដនះ	ពុំថមន	ជា	ការជរួសជរួល	ថេល	ដលឿន	ដ�ើយ	។	វា	

ជា	ការពុះោរ	មរួយ	ដ្គើយ	វា	ពតូវការ	ដពលដវោ	។	«	ថត	ដបើ	

ដយើង	សង្ឹម	នឹង	បាន	អវរី	ថេល	ដមើល	មិន	ដ�ើញ	វិញ	ដនាះ	

ដយើង	នឹង	រង់ចាំ	ដៅ	ដោយ	អំណត់	(រ៉ូម	8:25)	។	ខ្ទុំ	បាន	

បន្	ខិតខំ	ដផ្តាត	ចិត្	ទុកោក់	និង	អ្ិសាឋាន	ដេើម្រី	ទទរួល	

អារម្មណ៍	ទន	ក្រីពសឡាញ់	សពរាប់	ទែងៃ	ឈប់	សពរាក	។

ដៅ	ដពល	ដចះថត	កនលង	ដៅ	ខ្ទុំ	បាន	រកដ�ើញ		

ភាពសុខសាន្	និង	ក្រីរីករាយ	ដៅ	ទែងៃ	បរិសុទ្	ដនាះ		

ប៉ុថន្	ខ្ទុំ	ពុំ	អាច	ឈប់	ដៅ	ទរីដនាះ	ដ�ើយ	ដបើ	មិន	អ្្ចឹង	

ដទ	ខ្ទុំ	នឹង	ពតូវ	ធាលាក់	ដៅក្ទុង	ភាពដសាកដៅ	ដៅ	ទែងៃ	

ឈប់	សពរាក	ម្ង	ដទៀត	ដ្គើយ	។	ដរៀងរាល់	សបាតា្គ៍	

តពមូវឲ្យ	រាន	ភាពរីករាយ	ដផ្តាត	ដៅដលើ	ពពះអង្សដហគ្រាះ	

និង	ដគ្លបំណង	ទន	ទែងៃ	ឈប់	សពរាក	ប៉ុថន្	ខ្ទុំ	េឹង	

ថ្	ការសនយា	ទន	ភាពសុខសាន្	និង	អំណរ	គឺ	ជា	

ការពិត	។	◼

អ្នកនិ្ន្ធរស់ជៅរែ្ឋយូថាេ៍ស.រ.អា.។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	សូមដមើល	និក្ខមនំ	20:11;	និក្ខមនំ	31:15;	ដលវីវិន័យ	

23:32;	ដអសាយ	58:13;	ដគ្លលទ្ិ	និង	ដសចក្រីសញ្ញា	

59:13	។

	 2.	សូមដមើល	រ័សុល	អិម	ណិលសុន	«	ទែងៃ	ឈប់	សពរាក	ជា	ទែងៃ	

មរួយ	េ៏	សបបាយ	»	Liahona	ថខ	ឧសភា	្នាំ	2015	ទំព័រ	

129–132	។
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វ
	ជា	បំណង	ពបាថ្នា	េ៏	្ ំ	របស់	ដយើង	ថ្	សរាជិក	

សាសនាចពក	នឹង	រស់ដៅ	ដោយ	សក្ិសម	តាម	

ប័ណ្ណ	ចូល	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	។	សូម	កុំ	យល់	ថ្	

ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	គឺ	ជា	ដគ្លដៅ	មរួយ	ថេល	ដៅ	ោច់	្ ងាយ	

និង	មិន	អាច	សដពមច	បាន	ដ�ើយ	។	សូម	ពិភាកសា	ជាមរួយ	

ប៊ីស្សព	របស់	អ្ក	សរាជិក	ភាគ	ដពចើន	អាច	សដពមច	បាន	

តាមកិច្ច	តពមូវ	សុចរិត	ទាំងអស់	ដៅក្ទុង	រយៈដពល	មរួយ	

េ៏	ខលរី	ពបសិនដបើ	ពរួកដគ	ដប្ជាញា	ចិត្	ឲ្យ	រាន	គុណសម្ត្ិ	

និង	ថពបចិត្	ទាំងពសុង	ពរី	អំដពើ	រំលង	នានា	។	ការណ៍	ដនះ	

ររួមរាន	ការរាន	្ ន្ៈ	អភ័យដទាស	េល់	ខលទួន	ឯង	ដ្គើយ	

ពុំ	ដផ្តាត	ដលើ	ភាពឥត	ពគប់	លក្ខណ៍	ឬ	អំដពើ	បាប	របស់	ខលទួន	

ថ្	ជា	គុណវិបត្ិ	រារាំង	ដយើង	ពរី	ការចូលររួម	ក្ទុង	ពពះវិគ្រ	

បរិសុទ្	េ៏	ពិសិេ្ឋ	ដនាះ	ដ�ើយ	។

េគ្វាយ្រួន	របស់	ពពះអង្	សដហគ្រាះ	បាន	ដ្វើ	ដ�ើង	

សពរាប់	កូនដៅ	ទាំងអស់	របស់	ពពះ	។	ពលិកម្ម	

េ៏	ដពបាសដោះ	របស់	ពទង់	បំដពញ	នូវ	តពមូវ	ការទន	

ដសចក្រីយុត្ិ្ម៌	សពរាប់	អស់	អ្ក	ថេល	ថពបចិត្	ពិត	

ពបាកេ	។	ពពះគម្រីរ	ពិពណ៌នា	ការណ៍	ដនះ	ក្ទុង	រដបៀប	មរួយ	

េ៏	អសាចារ្យ	បំផុត	៖

«	ដទាះដបើ	អំដពើបាប	របស់	អ្ក	រាល់	គ្នា	ដៅម	កខវក់	

យ៉ាង	ណ្	ក្រី	ក៏	វា	ថពប	ស	េូច	សំ�រី	វិញ	ថេរ	»	(	ដអសាយ	

1:18	)	។

ដ្គើយ	ដយើង	ជា	ពពះ	អរាចាស់	មិន	ចាំ	ពរី	[	អំដពើ	បាប	ទាំង	

ដនាះ	]	ដទៀត	ដទ	»	(	ដយដររា	31:34	)	។

ដយើង	សូម	បញ្ជាក់	េល់	បងប្ធូន	ថ្	ការរស់ដៅ	

តាម	ដគ្លការណ៍	សុចរិត	នឹង	នាំ	មក	នូវ	សុភមង្ល	

ការបំដពញ	ការសនយា	និង	ភាពសុខសាន្	េល់	បងប្ធូន	

និង	ពគរួសារ	បងប្ធូន	។	សរាជិក	ទាំងចាស់	ទាំងដក្មង	

ដ្វើការ	បញ្ជាក់	នូវ	ភាពសក្ិសម	របស់	ខលទួន	ឯង	ដៅដពល	

អ្នកអាចសក្ិសមចំនពាះ

ម្ពះវិគ្របរិសុទ្ធ
នដាយខអលនឌើរ�វពីន្ិនអិល�ុក

ក្នុងកូរ៉ុមថនពួកសាវកដ្រ់ពបីរនាក់

ពាក្យចុងនម្កាយ
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ពរួកដគ	ដ្លើយ	សំណួរ	សរាភាស	ប័ណ្ណ	ចូល	ពពះវិគ្រ	

បរិសុទ្	។	កិច្ច	តពមូវ	ចាំបាច់	ដនះ	គឺ	ដេើម្រី	បដងកើន	ទរីបនាទាល់	

របស់	ដយើង	អំពរី	ពពះ	ជា	ពពះវរបិតា	ពពះរាជ	បុពតា	ពទង់	គឺ	

ពពះដយស៊ូវពគរីស្	និង	ការសាតារ	ដ�ើង	វិញ	ទន	េំណឹងល្	

របស់	ពទង់	និង	បទ	ពិដសា្ន៍	ទន	ការបដពមើ	របស់	

ពពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	។

ចូរ	េឹង	ថ្	ពរួក	ដយើង	រាន	បំណង	ចិត្	ខាលាំង	ប៉ុណ្ណ	

ដេើម្រី	ឲ្យ	បុគ្ល	រានាក់ៗ	អាច	ដ្វើ	ការផ្លាស់ប្ធូរ	េ៏	ចាំបាច់	

ដេើម្រី	រាន	គុណសម្ត្ិ	សពរាប់	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	។	

សូម	គិត	ដោយ	ដសាមះ	ពរី	ចិត្	ថ្	ដតើ	បងប្ធូន	កំពុង	ោន	

េល់	ចំណុច	ណ្	ដ្គើយ	សូម	ថសវងរក	ការថណនាំ	ពរី	

ពពះវិញ្ញាណ	ដ្គើយ	ពិភាកសា	ជាមរួយ	ប៊ីស្សព	របស់	បងប្ធូន	

អំពរី	ការដរៀបចំ	ខលទួន	ដៅ	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	។	ពបធាន	

ែូរា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	(	1927–2018	)	បាន	

រាន	ពបសាសន៍	ថ្	«	គ្មន	ដគ្ល	ដៅ	ណ្	មរួយ	របស់	អ្ក	

សំខាន់	ជាង	ការខិតខំ	ឲ្យ	រាន	ភាពសក្ិសម	ដេើម្រី	ដៅ	

ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	ដ�ើយ	»	។1

ខ្ទុំ	សូម	អ្ិសាឋាន	ថ្	ដយើង	រានាក់ៗ	នឹង	ដគ្រព	ពពះអង្	

សដហគ្រាះ	ដ្គើយ	ដ្វើ	ការផ្លាស់ប្ធូរ	ចាំបាច់	នានា	ដេើម្រី	ដ�ើញ	

ថ្	បងប្ធូន	ដៅក្ទុង	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	េ៏	ពិសិេ្ឋ	របស់	

ពទង់	។	ដៅដពល	ដ្វើ	េូដចានាះ	ដយើង	អាច	សដពមច	បាន	

នូវ	ដគ្លបំណង	េ៏	បរិសុទ្	របស់	ពទង់	ដ្គើយ	ដរៀបចំ	ខលទួន	

និង	ពគរួសារ	របស់	ដយើង	សពរាប់	ពរជ័យ	ទាំងអស់	ថេល	

ពពះអរាចាស់	និង	សាសនាចពក	របស់	ពទង់	អាច	ផ្ល់	ឲ្យ	

ដៅក្ទុង	ជរីវិត	ដនះ	និង	ភាពអស់	កល្	ជានិច្ច	។	◼

ែក្សង់ជចញ្ ពីសុន្ទរកថាសន្និសពីទទូជៅបខជម្ឆ្នាំ២០១៦។

កំណត់ចំណាំ

	 1.	 ែូរា៉ាស	ដអស	ម៉នសុន	«	The Holy Temple —  
a Beacon to the World	»	សន្ិសរីទ	ទូដៅ		ថខ	ដមសា		

្នាំ	2011	។

សកើតសៅ�ទូេ្ិ�រដ្ឋយរូថាេ៍

បា�គាំសទជា្រមាជិកក្នុង

ករូរ៉ុមន�ពួករាវកដប់ពដីរនាក់

សៅថ្ងៃទី៦ដខតុលា្នាំ២០០៧

បា�សរៀបអាោហ៍ពិោហ៍

ជាមួយ�ឹងមា៉ារី

ហារតឌីសៅក្នុង

ស្ពះវិហារបរិសុទ្ធ
លរូសេ្�យរូថាេ៍

សៅថ្ងៃទី៣០ដខេិច្ិរោ្នាំ

១៩៦២បា�សលងទាំងកីឡា

បាល់ឱប

�ិងកីឡា

វាយករូ�បាល់
ក្នុងរោរសបកួតយកោ�រគ្វា�់

រដ្ឋសៅក្នុងេិទយាល័យ។

ពី្ នាំ១៩៦០ដល់១៩៦២

សលាកបា�បសសមើសៅក្នុង

ដបសកកម្មចស្កភព
អង់ដគ្សសហើយដអលដឌល

ដជ្ហវីអ័រហូែិ�្ឺជាថដ្ូមានាក់

រប្រ់សលាក។

មា�ករូ�៣នាក់�ិង

ដៅ១១នាក់

សៅថ្ងៃទី៨ដខកញ្ញា្នាំ១៩៤០។
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នដាយនជស៊ីកា�សិន

ថផ្អកយៅយលើដំយណើរយរឿងពិ្

្រែជទសជ្រែស៊ីលឆ្នាំ១៩៩២

អ៊ី
សាថប៊ល	បាន	សមលឹង	ដមើល	ដៅ	ដម�	ពណ៌	ដខៀវ	ងងឹត	។	ពុំ	រាន	ដ�ើញ	ពពក	

ដ�ើយ	។	នាង	បាន	លិឍ	បបូរ	រាត់	សងៃទួត	របស់	នាង	។

ឪពុក	រាតាយ	របស់	នាង	កំពុង	និយយ	គ្នា	យ៉ាង	ដសងៃៀមសាងាត់	ជាមរួយ	ពបធាន	

សាន់ឌរីអាដគ្រា	ថេល	ជា	ពបធាន	ដស្ក	។	សំដ�ង	រា៉ាស៊ីន	ទូក	ដរាទ៍	ោន់	ខាលាំង	

ថេល	ដ្វើ	ឲ្យ	នាង	ពុំ	អាច	សាតាប់	ពរួកគ្ត់	បាន	។	ប៉ុថន្	នាង	បាន	េឹង	ថ្	ពរួកគ្ត់	កំពុង	

និយយ	ដរឿង	អវរី	។	គ្មន	ទឹក	ផឹក	ដទៀត	ដទ	។

អ៊ីសាថប៊ល	បាន	ពយាយម	ដផ្តាត	ចិត្	ទុកោក់	ដៅដលើ	ដ្គតុផល	សពរាប់	េំដណើរ	

របស់	ពរួកដគ	។	ពរួកដគ	នឹង	ដៅ	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	ដេើម្រី	ផសារភាជាប់	ជា	ពកុមពគរួសារ	!	

នាង	បាន	ចាំ	ពរី	ការ	និយយ	របស់	ឪពុក	រាតាយ	នាង	អំពរី	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	េ៏	ពសស់សាអាត	

ដៅទរីពកុងដៅ	ប៉ូ�ធូ	តាំង	ពរីនាង	ដៅ	ដក្មង	ដម៉លះ	។	ការដៅ	ទរីដនាះ	គ្ក់	េូចជា	ដរឿង	

និទាន	មរួយ	អ្្ចឹង	។	ដលើសពរី	ដនាះ	ដទៀត	ពគរួសារ	របស់	អ៊ីសាថប៊ល	បាន	រស់ដៅ	

ទរីពកុងរា៉ាណូស	ដៅ	ដពរៅ	ដៅក្ទុង	ទពពលបាត	អារា៉ាស្សធូន	ដ្គើយ	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	រាន	

ចរាងាយ	ជាង	3219	គរី�ធូថម៉ពត	។

បនាទាប់	មក	ពបធាន	សាន់ឌរី	អាដគ្រា	បាន	ដពគ្ង	ការដ្វើ	េំដណើរ	រយៈដពល	ពបាំមរួយ	

ទែងៃ	ដេើម្រី	ដៅេល់	ទរីដនាះ	។	រាន	សរាជិក	ជាង	100	នាក់	បាន	សដពមច	ចិត្	

ដៅ	។	ម៉ាបម	បាន	ពបាប់	នាង	ថ្	«	វា	ជា	ពលិកម្ម	មរួយ	។	ប៉ុថន្	ពលិកម្ម	នាំ	មក	នូវ	

ពរជ័យ	»	។

ដៅដពល	ពគ្	េំបូង	ការដ្វើ	េំដណើរ	ដនាះ	គរួរ	ឲ្យ	រំដភើប	ណ្ស់	។	ពរួកដគ	បាន	ដេក	

ដៅក្ទុង	អពងឹង	ដៅដលើ	េំបូល	ទូក	ដពចៀង	ទំនុកតដមកើង	និង	អាន	ពពះគម្រីរ	។

ប៉ុថន្	ដពកាយ	មក	ទឹក	ផឹក	បាន	អស់	ដ្គើយ	ទឹក	ទដនល	ពុំ	អាច	ផឹក	បាន	ដ�ើយ	

ដោយសារ	វា	កខវក់	ខាលាំង	ដពក	។

អ៊ីសាថប៊ល	រាន	អារម្មណ៍	ថ្	ម៉ាបម	សាទាប	ទេ	របស់	នាង	។	នាង	បាន	និយយ	ថ្	

«	ពបធាន	សាន់ទរីអាដគ្រា	កំពុង	ពបមូល	ដយើង	ទាំង	អស់	គ្នា	ឲ្យ	ជរួបជុំ	គ្នា	។	ដយើង	នឹង	

អ្ិសាឋាន	ទូល	សូម	ឲ្យ	ដភលៀង	»	។

អ៊ីសាថប៊ល	បាន	ចូលររួម	ជាមរួយ	ពកុម	ដ្គើយ	ការអ្ិសាឋាន	បាន	ចាប់ដផ្ើម	។	

បនាទាប់	ពរី	ការអ្ិសាឋាន	បាន	ប្្ចប់	ដៅ	នាង	រាន	អារម្មណ៍	ថ្	ខ្យល់	ពតជាក់	បាន	បក់	

ប៉ះក	របស់	នាង	។	នាង	បាន	រត់	ដៅ	ដកៀន	ទូក	ដ្គើយ	ខំ	េក	េដងហើម	។	ពពក	ព្យទុះ	ពណ៌	

ពបដផះ	កំពុង	រំកិល	មក	កាន់	ពរួកដគ	។	មិន	យូរ	ប៉ុនាមន	ដពកាយ	មក	ដភលៀង	បាន	ចាប់ដផ្ើម	

ធាលាក់	!	នាង	បាន	គ្	រាត់	ដេើម្រី	ពតង	តំណក់	ទឹក	ដភលៀង	។

ម៉ាបម	បាន	ថពសក	ថ្	«	ដលឿន	ដ�ើងៗ	!	យក	្ ុង,	យកខ្ះ	—	អវរី	ក៏	បាន	ថេរ	!	»

អ៊ីសាថប៊ល	បាន	ចាប់	យក	ខ្ះ	មរួយ	ដ្គើយ	កាន់	វា	។	នាង	ចង់	ពតង	ទឹក	ទាំង	អស់	

តាម	ថេល	នាង	អាច	ដ្វើ	បាន	។	មនុស្ស	ពគប់	គ្នា	ដ្វើការ	ររួមគ្នា	ទាំង	ដសើច	សបបាយ	និង	

រាន	ក្រីសាទរ	។	មិន	យូរ	ប៉ុនាមន	ដពកាយ	មក	ពរួកដគ	បាន	ទទឹកខលទួន	ដជាគ	!	ព្យទុះ	ដនាះ	

រាន	រយៈដពល	15	នាទរី	។	វា	យូរ	ល្មម	សពរាប់	ឲ្យ	ពរួកដគ	ពតង	ទឹក	ទាំងអស់	ថេល	

ពរួកដគ	ពតូវការ	។	វា	ជា	អព្ភធូតដ្គតុ	មរួយ	។

មិន	យូរ	ប៉ុនាមន	ដពកាយ	មក	ទូកបាន	ដៅ	េល់	កំពង់	។	ប៉ុថន្	ពរួកដគ	ដៅថត	ពតូវ	

ដ្វើ	េំដណើរ	ចរាងាយ	2414	គរី�ធូថម៉ពត	ដទៀត	។	មនុស្ស	ពគប់	គ្នា	បាន	ជិះ	ឡាន	ពកុង	

សពរាប់	ការដ្វើ	េំដណើរ	ថេល	ដៅសល់	ដនាះ	។	អស់	រយៈដពល	ជាដពចើន	ទែងៃ	ឡាន	ពកុង	

ដំត�ើររបស់អ៊ីសាបប៊ល
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បរ	ដៅដលើ	ផលធូវ	ថេល	រោក់	។	រាន	ម្ង	ដនាះ	វា	បាន	រោក់	យ៉ាង	ខាលាំង	ថេល	ដ្វើ	ឲ្យ	ក្្ចក់	

ខាង	មុខ	ឡាន	ពកុង	ដនាះ	បាន	ខូច	!	ជរួនកាល	ពរួកដគ	ជិះ	កាត់	ទរីពកុង	ថេល	ដ្តា	ដ្គើយ	

រាន	មនុស្ស	អ៊ូរអរ	។	ប៉ុថន្	យ៉ាង	ដគ្ច	ណ្ស់	ផលធូវ	ដៅ	ទរីដនាះ	ពុំ	សូវ	រោក់	ប៉ុនាមន	ដទ	!

មនុស្ស	ពគប់	គ្នា	រាន	អំណរគុណ	ជានិច្ច	ដៅដពល	ពរួកដគ	ឈប់	ដៅ	តាម	ភូមិ	ឬ	

ទរីពកុង	ណ្	មរួយ	ដេើម្រី	បរិដភាគ	អាគ្រ	។	ពរួកដគ	បាន	បរិដភាគ	អាគ្រ	ដៅ	

សាោជំនុំ	ឬ	ជាមរួយ	សរាជិក	សាសនាចពក	ដៅ	តាម	ផ្ះ	ដនាះ	។	នា	យប់	

េំបូង	ពរួកដគ	បាន	ដៅ	េល់	ទរីដនាះ	រាង	យប់	ដពរៅ	ថេល	ដ្វើ	ឲ្យ	អ៊ីសាថប៊ល	ខាលាច	ថ្	

គ្មន	នរណ្	រានាក់	នឹង	រង់ចាំ	ពរួកដគ	។	ម៉ាបម	បាន	និយយ	ដោយ	ញញឹម	ទាំង	

អស់	ករាលាំង	ថ្	«	កុំ	បារម្ភ	អរី	។	ដមើល	ន៎	!	»

ពបធាន	សាខា	និង	សរាជិក	សាសនាចពក	បាន	ឈរ	តពមង់	ជរួរ	ដៅ	ផលធូវ	រាខាង	

ដទៀត	។	ពរួកដគ	បាន	កាន់	បោ	ថេល	រាន	សរដសរ	អក្សរ	ថ្	«	ពលិកម្ម	នាំ	

មកនូវ	ពរជ័យ	»	។	អ៊ីសាថប៊ល	បាន	ញញឹម	។	ម៉ាបម	រាន	ពបសាសន៍	ពតូវ	!

បនាទាប់	ពរី	ជិះឡាន	ពកុង	ដលើ	ផលធូវ	រោក់	អស់	រយៈដពល	បរី	ទែងៃ	មក	ដៅ	

ទរីបំផុត	ពរួកដគ	បាន	ដៅ	េល់	ទរីពកុង	ដៅ	ប៉ូ�ធូ	។	អ៊ីសាថប៊ល	បាន	ឈរ	

ដៅដលើ	ដ្អរី	អង្ទុយ	របស់	នាង	ដេើម្រី	ដមើល	ដ�ើញ	ដទសភាព	កាន់ថត	ចបាស់	ដៅដពល	

ឡានពកុង	ដបើក	ជុំវិញ	ផលធូវ	ដកាង	។	រំដពច	ដនាះ	មនុស្ស	ពគប់	គ្នា	ដៅដលើ	ឡាន	ពកុង	បាន	

ផ្ទុះ	នូវ	ក្រីរីករាយ	ដ�ើង	។	«	O templo ! O templo !	»	ពរួកដគ	អាច	ដ�ើញ	

កំពូល	ខ្ស់	ពសរួចៗ	ដស្ើង	របស់	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	ដលច	ខ្ស់	ពតថេត	ដលើស	ចុង	ជរួរ	ដេើម	

ដតានាត	។	ពនលឺ	ពពះអាទិត្យ	បាន	ចាំង	ដៅដលើ	រូប	ដទវតា	មរ៉ូទណ	ពណ៌	រាស	ដនាះ	។

ពរជ័យខេលពុំអាចកាត់ន្្បាន

«ពរជ័យថនបពរះវិហារ្ររិសុទ្ធគឺពុំអាចកា្់ថ្លែបានយឡើយ»។

ម្បធាន្ូរា៉ាសនអសម៉ានសុន(១9២៧–២០១៨)«ពរជ័យោំងឡាយននម្ពះវិគ្រ

បរិសុទ្ធ»Liahonaខែឧសភាឆ្នាំ២០១៥ទំព័រ9៣។

យៅក្នុងឆ្នាំ2០12បពរះវិហារ្ររិសុទ្ធមួយប្ូវបានសាងសង់យឡើងយៅទបីបកុង

មា៉ាណូសប្រយទសយប្រសី៊លជាកថនលែងថដលអ៊ីសាថ្រ៊លបានធំយឡើង។យបកាយ

មកអ៊ីសាថ្រ៊លនិងយកមែងដថទយទៀ្បានធំយឡើងជាមួយបគួសារផ្ទាល់រ្រស់

ពួកយគ។ពួកយគជាយបចើននាក់បានមកទសសនាបពរះវិហារ្ មែបីដ៏បសស់សាអា្យនរះ

យហើយចាំអំពបីដំយណើរផ្ទាល់រ្រស់ពួកយគ។

មនុស្ស	ពគប់	គ្នា	អស់	ករាលាំង	ជា	ខាលាំង	ប៉ុថន្	គ្មន	នរណ្	រានាក់	ចង់	សពរាក	ដ�ើយ	។	

ពរួកដគ	ចង់	ទទរួល	បាន	ការផសារភាជាប់ៗ	ភាលាម	ថត	ម្ង	។	ដៅដពល	េល់	ដវន	ថេល	ពគរួសារ	

របស់	នាង	ពតូវ	ផសារភាជាប់	អ៊ីសាថប៊ល	បាន	ដសលៀក	សដមលៀកបំោក់	ពណ៌	ស	យ៉ាង	

យកចិត្	ទុកោក់	។	ដពល	នាងដេើរ	ចូល	ដៅក្ទុង	បន្ប់	ផសារភាជាប់	នាង	បាន	ដ�ើញ	

ឪពុក	របស់	នាង	ញញឹម	ពពោយ	។	ទឹក	ថភ្ក	ទន	អំណរ	បាន	្គូរ	មក	ដលើ	មុខ	របស់	

ម៉ាបម	។	អ៊ីសាថប៊ល	បាន	គិត	ថ្	«	េំដណើរ	របស់	ពរួកដគ	យូរ	ដ្គើយ	ថែម	ទាំង	

រាន	ដពគ្ះថ្នាក់	ដទៀត	។	បុ៉ថន្	ពលិកម្ម	ដនាះ	សក្ិសម	នឹង	ការដ្វើេំដណើរ	

ដនាះ	»	។	នាង	បាន	ញញឹម	ដៅដពល	នាង	បាន	អង្ទុយ	ដៅ	កថនលង	នាង	

ដេើម្រី	ផសារភាជាប់	ជាមរួយ	ពគរួសារ	របស់	នាង	ជា	ដរៀងរ្គូត	។	◼

អ្នកនិ្ន្ធរស់ជៅរែ្ឋតិច្សស.រ.អា។

ការជ្វើែំជណើរជនរះអាចនឹងយូរជេើយ

ជ្ោរះថានាក់រែ៉ុបន្តការជៅ្្រះវិហាររែរិសុទ្ធវា

សក្ិសមនឹងែំជណើរជន្រះជេើយ។
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នដាយនជណាកូ�វ័េ

ថផ្អកយៅយលើដំយណើរយរឿងពិ្

«ខ្នុំមន្កុម្គួ្រជលើប្ន។ជគ្ ្តល់ក្តពីសុខែល់ខ្នុំ»(ដសៀវដៅ	ចដពមៀង	កុរារ

ជលខ៩៨)។

ណាណ្	បាន	ដៅ	«	ថអនពេូ	!	ឡាន	ពកុង	មក	េល់	ទរីដនះ	ដ្គើយ	!	»

ថអនពេូ	បាន	រត់	ដចញពរី	ទាវារ	។	គ្ត់	បាន	ដលើក	ទេ	ោ	ណ្ណ្	

បា៉ាបា៉ា	និង	ប្ធូនពសរី	របស់	គ្ត់	ថអមមរី	។	ថអមមរី	ដៅ	តូចដពក	មិន	អាច	ដៅ	ដរៀន	បាន	ដៅ	

ដ�ើយ	េូដច្ះ	នាង	ដៅ	ផ្ះ	ជាមរួយ	ណ្ណ្	និង	បា៉ាបា៉ា	។

ថអនពេូ	ចូលចិត្	សាោ	ដរៀន	។	គ្ត់	ចូលចិត្	ដលង	ជាមរួយ	មិត្ភក្ិ	របស់	គ្ត់	

ដពល	ដចញ	ដលង	។	គ្ត់	ចូលចិត្	អ្កពគូ	របស់	គ្ត់	ដោមះ	អ្កពគូ	�ឹមបល	។

បនាទាប់	ពរី	ដរា៉ាង	ដចញ	ដលង	ដពល	ពពឹក	អ្កពគូ	�ឹមបល	បាន	និយយ	ថ្	

«	សបាតា្គ៍	ដពកាយ	ដយើង	នឹង	រាន	ទិវា	នាំ	ឪពុករាតាយ	មកកាន់	សាោ	ដរៀន	។	

ដៅដពល	ឪពុក	រាតាយ	របស់	កូនៗ	មក	សូម	ពបាកេ	ថ្	ពរួកគ្ត់	យក	អវរី	មរួយ	មក	ពរី	

មុខរបរ	របស់	ពរួកគ្ត់	មក	បគ្ហាញ	ពរួក	ដយើង	។	ដយើង	រីករាយ	ដេើម្រី	សាតាប់	ពរួកគ្ត់	!	»

តោកតា
តោកយា�ដ៏ល្អ រច

នា
រូ្រ
ភា
ព
យដា

យ
ហា

គាយ
ហ
ហា

រាន
ស
៊ីស

បអនពដរូ្ ុំពរាកដក្នុងចិ�្ត

អំ្វីទិវានាំឪ្ុកម្តា�

មកកាន់សាោតរៀន

ត�ើ�។
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ទឹកមុខ	របស់	ថអនពេូ	ដ�ើង	ពក្គម	។	គ្ត់	គ្មន	អវរី	និយយ	ដពចើន	អំពរី	ឪពុករាតាយ	

របស់	គ្ត់	ដទ	។	គ្ត់	ពុំ	ចាំ	ដពចើន	ពរី	រាតាយ	របស់	គ្ត់	ដទ	។	គ្ត់	បាន	ចាកដចញ	ដៅ	

តាំង	ពរី	ថអនពេូ	ដៅ	តូច	ដម៉លះ	។	ដ្គើយ	ថអនពេូ	ក៏	ពុំ	សារាល់	ឪពុក	របស់	គ្ត់	ផងថេរ	។

ថអនពេូ	បាន	សាតាប់	ដក្មង	េទទ	ដទៀត	និយយ	អំពរី	រាតាយ	និង	ឪពុក	របស់	ពរួកដគ	។	

រាតាយ	របស់	តូនរី	គឺ	ជា	អ្ក	ពនលត់	អគ្ិភ័យ	ដ្គើយ	ឪពុក	របស់	ដជស៊ីកា	ដ្វើការ	ដៅ	

សរួនសតវ	។	មនុស្ស	ពគប់	គ្នា	សង្ឹម	ថ្	ឪពុក	របស់	នាង	នឹង	យក	សតវ	សាវា	ឬ	សតវ	

សលធូស្ស	មក	កាន់	ថ្នាក់	ដរៀន	!

តូនរី	បាន	សរួរ	ថអនពេូ	«	ចុះ	ឪពុក	រាតាយ	របស់	ឯង	វិញ	?	»

ថអនពេូ	បាន	ដោងាក	មុខ	ដមើល	ចុះ	ដពកាម	។	គ្ត់	បាន	ញាក់	សាម	។	«	ខ្ទុំ	រស់ដៅ	

ជាមរួយ	ដោកតា	ដោកយយ	របស់	ខ្ទុំ	»	។

ថអនពេូ	ពសឡាញ់	ណ្ណ្	និង	បា៉ាបា៉ា	ប៉ុថន្	ពរួកគ្ត់	គ្មន	ការគ្រ	អសាចារ្យ	អវរី	

ដ�ើយ	។	ណ្ណ្	លក់	ភរួយ	និង	សដមលៀកបំោក់	ទារក	។	បា៉ាបា៉ា	ដបើក	ឡាន	្ ំ	េឹក	

អាគ្រ	។	ថអនពេូ	ពុំ	ពបាកេ	ក្ទុង	ចិត្	អំពរី	ទិវា	នាំ	ឪពុករាតាយ	មកកាន់	សាោ	ដរៀន	

ដ�ើយ	។

នា	យប់	ដនាះ	ថអនពេូ	បាន	អាន	ជំពូកទរីមរួយ	ទន	ពពះគម្រីរ	មរមន	៖	«	ខ្ទុំ	នរីទ្គវ	

ដោយ	បាន	ដកើត	មក	ពរី	ឪពុក	រាតាយ	ល្	.	.	.	»	(	នរីទ្គវ	ទរី	1:1	)	។

ថអនពេូ	បាន	គិត	ថ្	«	ខ្ទុំ	មិន	រស់ដៅ	ជាមរួយ	ឪពុករាតាយ	ខ្ទុំ	ដទ	។	ខ្ទុំ	ពគ្ន់ថត	រស់ដៅ	

ជាមរួយ	ណ្ណ្	និង	បា៉ាបា៉ា	»	។

ភាលាម	ដនាះ	ថអមមរី	បាន	ដេើរ	ចូល	មក	ក្ទុង	បន្ប់	របស់	ថអនពេូឱប	ភរួយ	ទន់ៗ	េ៏	

កក់ដ្តា	។	នាង	បាន	ដលើក	ភរួយ	ដនាះ	ដ�ើង	ឲ្យ	ថអនពេូ	ដមើល	ដ�ើញ	។	«	ណ្ណ្	ដ្វើ	វា	!

«	ថមនដ្គើយ	ណ្ណ្	ដ្វើ	ភរួយ	ដនះ	សពរាប់	បង	»	។	ថអនពេូ	បាន	ញញឹម	បន្ិច	។

គ្ត់	បាន	គិត	អំពរី	ដរឿង	ល្ៗ	ទាំងអស់	ថេល	ណ្ណ្	បាន	ដ្វើ	សពរាប់	គ្ត់—ចម្ិន	

អាគ្រ	ដពលពពឹក	ពរីមុន	សាោ	ដរៀន	ជរួយ	ដ្វើ	កិច្ចការ	មក	ពរី	សាោ	ដលង	ថល្ង	កមសាន្	

ជាមរួយ	គ្ត់	និង	ថអមមរី	។	ណ្ណ្	េូច	ជា	រាតាយ	រានាក់	ខាលាំង	ណ្ស់	។

បនាទាប់	មក	ថអនពេូ	បាន	គិត	អំពរី	បា៉ាបា៉ា	។	បា៉ាបា៉ា	អាន	ដរឿង	និទាន	ឲ្យ	ថអនពេូ	សាតាប់	

រាល់	យប់	។	គ្ត់	បាន	ជរួយ	កិច្ចការ		សាោ	ផងថេរ	។	គ្ត់	ក៏	បាន	បដពងៀន	ថអនពេូ	ឲ្យ	

ដចះ	ជិះកង់	ផងថេរ	។	បា៉ាបា៉ា	េូច	ជាឪពុក	រានាក់	ខាលាំង	ណ្ស់	។

សានាម	ញញឹម	របស់	ថអនពេូ	រាន	កាន់ថត	្ ំដ�ើង	។	គ្ត់	ពិតជា	រាន	អំណរគុណ	

ចំដោះ	ណ្ណ្	និង	បា៉ាបា៉ា	ណ្ស់	។	គ្ត់	ដៅថត	រាន	អារម្មណ៍	ភ័យ	ក្ទុងការ	យក	

ដោកតា	ដោកយយ	ដៅ	សាោ	ដរៀន	។	ប៉ុថន្	វា	នឹង	មិន	អរី	ដទ	។	គ្ត់	បាន	គិត	ថ្	

«	ខ្ទុំ	អាច	មិន	រាន	ឪពុករាតាយ	ល្	ប៉ុថន្	ខ្ទុំ	រាន	ដោកតា	ដោកយយ	ល្	ដ្គើយ	ដនាះ	គឺ	

ជាដរឿង	ពិដសស	ណ្ស់	»	។

ដៅ	ទិវា	នាំ	ឪពុករាតាយ	មកកាន់	សាោ	ដរៀន	ថអនពេូ	បាន	អង្ទុយ	ជាមរួយ	បា៉ាបា៉ា	ដៅ	

តុ	ដពកាយ	ទន	ថ្នាក់	ដរៀន	ដ្គើយ	សាតាប់	ឪពុករាតាយ	របស់	ដក្មងៗ	េទទ	ដទៀត	។	រាតាយ	របស់	

តូនរី	បាន	យក	ឯកសណ្ឋាន	អ្ក	ពនលត់	អគ្ិភ័យ	មក	។	គ្ត់	បាន	ឲ្យ	មនុស្ស	ពគប់គ្នា	សាក	

ោក់	មរួក	សុវត្ថិភាព	របស់	គ្ត់		។	ឪពុក	របស់	ដជស៊ីកា	បាន	យក	សតវ	អដណតាើក	មរួយ	មក	

ពរី	សរួនសតវ	។

អ្កពគូ	�ឹមបល	បាន	និយយ	ថ្	«	េល់	ដវនរបស់	កូន	ដ្គើយ	ថអនពេូ	»	។

ថអនពេូ	បាន	ដេើរ	ដៅមុខ	សិស្ស	ជាមរួយ	បា៉ាបា៉ា	។	គ្ត់	បាន	េក	េដងហើម	្ ំ	ដ្គើយ	

និយយ	ថ្	«	បា៉ាបា៉ា	របស់	ខ្ទុំ	គ្ត់	ដបើក	ឡាន	្ ំ	ដ្គើយ	េឹក	អាគ្រ	ឲ្យ	ដគ	។	គ្ត់	ជរួប	

មនុស្ស	ជាដពចើន	ដ្គើយគ្ត់	ខិតខំ	ដ្វើការ	ណ្ស់	»	។

ថអនពេូ	បាន	ដងើយ	មុខ	ដ�ើង	ដ្គើយ	បាន	ដ�ើញ	បា៉ាបា៉ា	ញញឹម	។	បនាទាប់	មក	បា៉ាបា៉ា	

បាន	និយយ	អំពរី	ការដបើក	ឡាន	្ ំ	របស់	គ្ត់	។	គ្ត់	ក៏	បាន	ឲ្យ	នំ	ដៅ	មនុស្ស	ពគប់	

គ្នា	ថេល	គ្ត់	បាន	យក	មក	ពរី	កថនលង	ការគ្រ	គ្ត់	ផងថេរ	!	ដក្មងៗ	ដៅ	ក្ទុង	ថ្នាក់	របស់	

ថអនពេូ	បាន	សរួរ	សំណួរ	ជាដពចើន	េល់	បា៉ាបា៉ា	អំពរី	ការគ្រ	របស់	គ្ត់	។

ថអនពេូ	រីករាយ	ថេល	រាន	បា៉ាបា៉ា	ដៅ	ជាមរួយ	គ្ត់	។	គ្ត់	និង	បា៉ាបា៉ា	និង	ណ្ណ្	

ពពមទាំង	ថអមមរី	គឺ	ជា	ពគរួសារ	មរួយ	—	ដ្គើយ	ពរួកដគ	ជា	ពគរួសារ	េ៏	ល្	មរួយ	។	◼

អ្នកនិ្ន្ធរស់ជៅរែ្ឋយូថាេ៍ស.រ.អា.



ទវីបំផុ�កាលា�ជា
ពកុមព្រួសារ
ដ៏និរន្តរ៍
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នដាយនជនរា៉ាកម្បាយេ៍

ថផ្អកយៅយលើដំយណើរយរឿងពិ្

«ជទារះជាអវពីក៏ជដាយបែលអ្នកនឹងភាជារែ់ជៅជលើប្នែពីក៏នឹង្តូវបានភាជារែ់ជៅជលើ

្ថានសួគ៌បែរ»(ជេជលមិន១០:៧)។

មមៃ
	បាន	សរួរ	ដតើ	ោក្យ	‹	ពគរួសារ	គឺ	និរន្រ៍	›	រានន័យ	េូចដម្ច	?	នាង	បាន	

ដេើរ	ពគ្ប់	ថល្ង	កមសាន្	របស់	នាង	ដៅដលើ	កាតារ	។	នាង	និង	មិត្ភក្ិ	

ស្ិទ្សានាល	របស់	នាង	សូយ	កំពុង	ដលង	ថល្ង	កមសាន្	ដៅក្ទុង	បន្ប់	ទទរួលដភ្ៀវ	

របស់	សូយ	។	ដៅ	ដលើ	ជញ្ជាំង	រាន	រូបភាព	មរួយ	ថេល	រាន	អក្សរ	ថ្	«	ពគរួសារ	គឺ	

និរន្រ៍	»	។	ទម៉	ចូលចិត្	ោក្យ	ដនាះ	ណ្ស់	។

សូយ	បាន	ពន្យល់	ថ្	«	វា	រាន	ន័យ	ថ្	ដទាះបរី	បនាទាប់	ពរី	ដយើង	សាលាប់	ក្រី	ក៏	ដយើង	

ដៅថត	អាច	កាលាយ	ជា	ពគរួសារ	េថេល	»	។	នាង	បាន	ោក់	កាត	មរួយ	ចុះ	

ដ្គើយ	ដេើរ	ពគ្ប់	ថល្ង	កមសាន្	របស់	នាង	។

ទម៉	បាន	សមលឹង	ដមើល	ជុំ	វិញ	បន្ប់	។	វា	ដមើលដៅ	េូចជា	្ ម្មតា	។	

រាន	សា�ទុង	តុ	ដខ្ើយ	និង	ទូរទស្សន៍	មរួយ	។	ប៉ុថន្	ផ្ះ	របស់	សូយ	រាន	

អារម្មណ៍	ថបលក	ពរី	ផ្ះផ្ទាល់	របស់	នាង	។	ទម៉	បាន	សរួរ	«	ដតើ	ឯង		

រាន	ពកុមពគរួសារ	ជានិរន្រ៍	ឬ	?	»

សូយ	បាន	ដងើយ	ដមើល	ដលើ	ដចញ	ពរី	

ថល្ង	កមសាន្	ដនាះ	ដោយ	ញញឹម	។	

«	ចាស៎	!	រាតាយ	និង	ឪពុក	របស់	ខ្ទុំ	ដរៀបការ	

ដៅ	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	។	េូដច្ះពរួកដយើង	

អាចរស់	ដៅ	ជាមរួយ	គ្នា	ជានិរន្រ៍	។

ទម៉	បាន	សរួរ	«	ដតើ	ដនាះ	ជាអវរី	ថេល	ដ្វើ	ឲ្យ	

ផ្ះរបស់	ឯង	រាន	អារម្មណ៍	ថបលក	ឬ	?	»

សូយ	ដមើល	ដៅេូច	ជា	ភាន់ភាំង	។	«	ថបលក	?	»

ទម៉	ពុំ	េឹង	អំពរី	រដបៀប	ដេើម្រី	ពន្យល់	អំពរី	អារម្មណ៍	ថេល	នាង	រាន	ដៅក្ទុង	ផ្ះ	របស់	

សូយ	ដ�ើយ	។	វា	ជា	អារម្មណ៍	រីករាយ	និង	កក់ដ្តា	។	ប៉ុថន្	វា	សាដាប់	ដៅ	េូចជា	ដ្ត	

ណ្ស់	ថេល	និយយ	ដរឿង	ដនាះ	។	នាង	បាន	និយយ	ថ្	«	មិន	អរីដទ	ដតាះ	ដយើង	បន្	

ដលង	ដទៀត	»	។

ដៅ	យប់	ដនាះ		ទម៉	ពុំ	អាច	ឈប់	គិត	អំពរី	ពគរួសារ	េ៏	និរន្រ៍	របស់	សូយ	បាន	ដ�ើយ	។	

នាង	ចូលចិត្	អារម្មណ៍	ថេល	នាង	រាន	ដៅក្ទុង	ផ្ះ	របស់	សូយ	។	ពគរួសារ	របស់	ទម៉	

នឹង	ប្ធូរ	ដៅ	រស់ដៅ	ទរីពកុង	អនតារីយ៉ូ	ពបដទស	កាណ្ោ	ដៅក្ទុង	រយៈដពល	ពរីរ	បរី	ទែងៃ	

ដទៀត	។	គ្ត់	្ ងៃល់	ថ្	ដតើ	ផ្ះ	ែ្មរី	របស់	នាង	នឹង	ដ្វើ	ឲ្យ	នាង	រាន	អារម្មណ៍	ថបប	ណ្	?

ទម៉	បាន	និយយ	ដៅដពល	រាតាយ	នាង	ោក់	នាង	ឲ្យ	ចូល	ដគង	«	រា៉ាក់	ផ្ះ	របស់	

សូយ	រាន	អារម្មណ៍	រីករាយ	ណ្ស់	។	ខ្ទុំ	ចង់	ឲ្យ	ផ្ះ	ែ្មរី	របស់	ដយើង	ដ្វើ	ឲ្យ	ដយើង	រាន	

អារម្មណ៍	េូដច្ះ	ថេរ	»	។	ទម៉	បាន	គិត	អំពរី	ដសចក្រីពសឡាញ់	េ៏	ខាលាំង	ថេល	នាង	រាន	

ចំដោះ	រា៉ាក់	បា៉ា	និង	ប្ធូនពបុសៗ	របស់	នាង	។	ខ្ទុំ	ចង់	ឲ្យ	ពកុមពគរួសារ	របស់	ដយើង	កាលាយ	

ជា	និរន្រ៍	ផងថេរ	»	។

រា៉ាក់	បាន	សាតាប់	ដោយ	ដសងៃៀមសាងាត់	។	បនាទាប់	មក	រា៉ាក់	បាន	និយយ	ថ្	«	រា៉ាក់	ក៏	

អ្្ចឹង	ថេរ	កូន	»	។រច
នា
រូ្រ
ភា
ព
យដា

យ
ប
បា
យ
អ
ិន
្រ
៊ីច

ដៅ	ទែងៃ	បនាទាប់	រា៉ាក់	បាន	ទូរសព្	ដៅ	ផ្ះ	របស់	សូយ	។	គ្ត់	បាន	េឹង	ថ្	ពគរួសារ	

របស់	សូយ	បាន	ដៅ	សាសនាចពក	ទន	ពពះដយស៊ូវពគរីស្	ទន	ពរួកបរិសុទ្	ទែងៃ	ចុង	ដពកាយ	។

ទម៉	បាន	ពបាប់	ឪពុក	រាតាយ	នាង	ខណៈ	ថេល	ពរួកគ្ត់	កំពុង	ដរៀបចំ	ឥវា៉ន់	«	កូន	ចង់	

ដៅ	ពពះវិគ្រ	ដនាះ	ថេរ	»	។	ឥ�ធូវ	ដនះ	ផ្ះ	របស់	ពរួកដគ	ដស្ើរថត	ដៅ	ទដទ	ដ្គើយ	។

បា៉ា	បាន	និយយ	ដៅដពល	គ្ត់	បាន	បិត	សកត់	ពបអប់	មរួយ	«	រាតាយ	របស់	សូយ	បាន	

និយយ	ថ្	គ្ត់	អាច	ជរួយ	ដយើង	ឲ្យ	រកដ�ើញ	អគ្រ	ពពះវិគ្រ	ដនាះ	បាន	»	។

ទម៉	បាន	ញញឹម	ដ្គើយ	រាន	អារម្មណ៍	ភ័យ	បុក	ដោះ	។	ពបថ្គល	ជា	ផ្ះ	ែ្មរី	របស់	

ពរួកដគ	អាច	ដ្វើ	ឲ្យ	ពរួកដគ	រាន	អារម្មណ៍	កក់ដ្តា	និង	រីករាយ	េូចជា	ផ្ះ	របស់	សូយ	ថេរ	។

ដៅដពល	ពរួកដគ	បាន	ចាប់ដផ្ើម	ផ្ះ	ែ្មរី	របស់	ពរួកដគ	ពគរួសារ	របស់	ទម៉	បាន	ចាប់ដផ្ើម	

ដៅ	ពពះវិគ្រ	។	មនុស្ស	ដៅ	ទរីដនាះ	រាន	ការររួសរាយ	ណ្ស់	។	មនុស្ស	ពគប់គ្នា	បាន	

ដៅ	គ្នា	ដៅវិញ	ដៅមក	ថ្	«	បងប្ធូន	ពបុស	»	និង	«	បងប្ធូន	ពសរី	»	។	ទម៉	បាន	ដៅ	ថ្នាក់	

អង្ការ	បបឋម	សិកសា	ជាមរួយ	ប្ធូនពបុសៗ	របស់	គ្ត់	។	គ្ត់	ចូលចិត្	ដពចៀង	ចដពមៀង	

និង	អាន	ពពះគម្រីរ	។

មិន	យូរ	ប៉ុនាមន	ដពកាយ	មក	រាន	យុវនារី	ពរីរ	រូប	បាន	មក	

ផ្ះ	របស់	ទម៉	។	ដោមះ	របស់	ពរួកដគ	គឺ	ស៊ីដស្ើរ	ចាស្រីន	

និង	ស៊ីដស្ើរ	រា៉មូស	ដ្គើយ	ពរួកដគ	គឺ	ជា	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	

សាសនា	។	ពរួកដគ	បាន	ពបាប់	ពកុមពគរួសារ	របស់	ទម៉	អំពរី	

ពពះវរបិតា	សរួគ៌	ពពះដយស៊ូវ	និង	ពពះគម្រីរ	មរមន	។	ទម៉	

ចូលចិត្	សាតាប់	េំណឹងល្	។	សូម្រី	ថត	ប្ធូនពបុសៗ	របស់	គ្ត់	ក៏	អង្ទុយ	

យ៉ាង	ដសងៃៀមសាងាត់	ដ្គើយ	សាតាប់	ថេរ	!

ទម៉	បាន	ពបាប់	ស៊ីដស្ើរ	រា៉មូស	និង	ស៊ីដស្ើរ	ចាស្រីន	អំពរី	ផ្ះ	របស់	សូយ	។	

ស៊ីដស្ើរ	រា៉មូស	បាន	និយយ	ដោយ	សានាម	ញញឹម	យ៉ាង	្ ំ	ថ្	«	ខ្ទុំ	ចង់	បាន	ពកុមពគរួសារ	

េ៏	និរន្រ៍	មរួយ	េូច	ជា	ពគរួសា	សូយ	ថេរ	។

ពពះវរបិតា	សរួគ៌សពវពពះទ័យ	ឲ្យ	ដយើង	ទាំងអស់	គ្នា	រាន	ពកុមពគរួសារ	និរន្រ៍	។	ពទង់	

សពវ	ពពះទ័យ	ឲ្យ	ដយើង	សបបាយ	រីករាយ	»	។

មិន	យូរ	ដពកាយ	មក	ពគរួសារ	របស់	ទម៉	បាន	សដពមច	ចិត្	ទទរួល	បុណ្យ	ពជមុជទឹក	។

សូយ	និង	ពគរួសារ	របស់	គ្ត់	បាន	ដបើក	ឡាន	មក	កាន់	ទរីពកុង	អនតារីយ៉ូ	ចូល	ររួម	

ក្ទុង	ពិ រ្ីបុណ្យ	ពជមុជទឹក	ដនាះ	។	មរួយ្នាំ	ដពកាយ	មក	ពរួកដគ	បាន	ពត�ប់	មក	វិញ	

ម្ង	ដទៀត	។	ដលើក	ដនះ	គឺ	ដោយសារ	ទម៉	និង	ពគរួសារ	របស់	គ្ត់	ពតូវបាន	ផសារ	ភាជាប់	ក្ទុង	

ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	។

ដៅ	ទែងៃ	ទន	ពិ្រីផសារភាជាប់	ទម៉	បាន	ឈរ	ដៅ	ខាងដព្	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	ជាមរួយ	

	ពកុមពគរួសារ	របស់	គ្ត់	ដោយ	ដសលៀកសដមលៀក	បំោក់	ពណ៌-	ស	។	ពរួកដគ	ទាំងអស់		

គ្នា	បាន	ញញឹម	យ៉ាង	ប៉ពបិម	។	ទម៉	បាន	ទទរួល	អារម្មណ៍	កក់ដ្តា	និង	សុខសាន្	ក្ទុង		

ចិត្	។	គ្ត់	បាន	និយយ	យ៉ាង	រីករាយ	ថ្	«	ឥ�ធូវ	ដនះ	ដយើង	គឺ	ជាពកុម	ពគរួសារ	េ៏		

និរន្រ៍	ដ្គើយ	!	»

បា៉ាបាន	និយយ	ថ្	«	ពតឹមពតូវ	ដ្គើយ	។	ដយើង	គឺ	ជាពកុម	ពគរួសារ	េ៏	និរន្រ៍	»	។	◼

អ្នកនិ្ន្ធរស់ជៅក្ននុងរែ្ឋខូេភូរា៉ែូស.រ.អា.។
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ជាមិ�្តភក្តិនិងជាអ្កផ្ស្វផសា�សាសនា
្រញ្ចាំងពនលែឺរ្រស់អ្នកយចញយៅ

ជម្រាបសួរ!
ខ្នុំត្មរះវ័នតៅ្វីសាតា

ត�ើ�ខ្នុំមក្ វីពបតទស

អា�្សង់ទវីន។

ែ្មុំបញ្ចាំងពន្ឺរបស់

ែ្មុំនចញនៅតាមរយៈ

ការខចកចាយ

េំណឹងល្អ។

កលយាណមិត្
កលយាណ	មិត្	របស់	ខ្ទុំ	គ្វា�ុនេូ	និង	ខ្ទុំ	បាន	សារាល់	គ្នា	តាំង	ពរី	

ពរួកដយើងដៅអាយុពបាំ្នាំមកដម៉លះ	។	ពរួកដយើង	ទាំង	ពរីរ	នាក់	ចូលចិត្	

ករីឡា	បាល់	ទាត់	!	ខ្ទុំ	បាន	អដ្ជើញ	គ្ត់	ឲ្យ	មក	សកម្មភាព	ជា	ដពចើន	

របស់	សាសនាចពក	។
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សូមនផ្ើរូបផ្កាយមកនយើង!
បពរះយយស៊ូវសុំឲ្យពួកយយើង«្រញ្ចាំងពនលែឺរ្រស់អ្នកឲ្យភលែឺយៅមុែ

មនុសស»(មា៉ាថាយ៥:1៦)។យ្ើអ្នក្រញ្ចាំងពនលែឺរ្រស់អ្នក

យចញយៅយដាយរយ្រៀ្រណា?សូមកា្់រូ្រផ្កាយយនរះយចញយហើយ

សរយសរយរឿងរ្រស់អ្នកយលើវ។សូមឲ្យឪពុកមាតាយអ៊ីថម៉លរូ្រ្្

ថនរូ្រផ្កាយរ្រស់អ្នកជាមួយនឹងការអនុញ្ញា្រ្រស់ពួកគ្្់យៅកាន់

liahona@ ldschurch .org។

នតើអ្នកអាចបញ្ចាំងពន្ឺនចញនៅនដាយរនបៀបណា?
• សូមអយញ្ើញមិ្្តភក្ិមានាក់ឲ្យមកសកមមែភាពបពរះវិហារឬរប្បីជួ្រជុំបកុមបគួសារ។

• សូមយធ្វើជាគំរូល្អអំពបីការមានចិ្្តស្រ្ុរសនិងយសចក្តបីបសឡាញ់។

• សូមអធិសាឋានទូលសូមជំនួយនិងការ្រំផុសគំនិ្។

សំណួរទពីមួយរបស់គ្វា�ុនេូ
រាន	ពគ្	មរួយ	ដៅដពល	គ្វា�ុនេូ	បរិដភាគ	អាគ្រ	

ដពល	ោងាច	ជាមរួយ	ពរួកដយើង	គ្ត់	បាន	សរួរ	ថ្	

«	ដ្គតុអវរី	ពគរួសារ	របស់	អ្ក	អ្ិសាឋាន	ជានិច្ច	?	»	

ខ្ទុំ	បាន	និយយ	ថ្	ដោយសារ	ពពះវរបិតាសរួគ៌	បាន	

ពបទាន	ពរ	េល់	ដយើង	ដ្គើយ	ដនះ	ជា	រដបៀប	ថេល	

ពរួកដយើង	ថែលង	អំណរគុណ	ចំដោះ	ពទង់	។	គ្ត់	រាន	

ការអសាចារ្យ	ក្ទុង	ចិត្	ណ្ស់	!

រាម្តពីជួបជុំម្កុមម្គួស្រ
គ្វា�ុនេូ	បាន	មក	ចូលររួម	កម្មវិ្រី	រាពតរីជរួបជុំ	ពកុមពគរួសារ	ដពលប្ធូន	

ពបុស	របស់	ខ្ទុំ	ដបនយ៉ាមរីន	ដពតៀម	ខលទួន	ររួច	ជាដពសច	ដេើម្រី	ទទរួល	បុណ្យ	

ពជមុជទឹក	។	គ្វា�ុនេូ	ទទរួល	អារម្មណ៍	ពរី	ពពះវិញ្ញាណ	បរិសុទ្	ដ្គើយ	គ្ត់	បាន	

សរួរ	ពបសិនដបើ	គ្ត់	អាច	ទទរួល	បុណ្យ	ពជមុជទឹក	ផងថេរ	!	ដពកាយមក	ឪពុក	

របស់	ខ្ទុំ	បាន	និយយ	ដៅកាន់	ឪពុក	រាតាយ	របស់	គ្វា�ុនេូ	។

ពរួកអ្ក	ផ្សពវផសាយ	សាសនា	បាន	បដពងៀន	ពកុមពគរួសារ	របស់	គ្វា�ុនេូ	។	

បនាទាប់មក	ទាំងគ្វា�ុនេូ	និងបងពសរីរបស់គ្ត់	អ័រដ្គ្ើស្រីន	បាន	ទទរួល	បុណ្យ	

ពជមុជ	ទឹក	!	ឪពុក	រាតាយ	របស់	គ្ត់	បាន	មក	ពពះវិគ្រ	ប៉ុថន្	ពរួកគ្ត់	ពុំ	ទាន់	

ពជមុជទឹក	ដៅ	ដ�ើយ	ដទ	។

សំណួរទពីពពីររបស់គ្វា�ុនេូ
គ្វា�ុនេូ	បាន	សរួរ	រាតាយ	របស់	ខ្ទុំ	ថ្	ដតើ	គ្ត់	នឹង	ដចះ	ដពចើន	អំពរី	ពពះ	េូចជា	

ខ្ទុំ	ថេរ	ឬ	អត់	។	រាតាយ	របស់	ខ្ទុំ	បាន	ញញឹម	ដ្គើយ	និយយ	ថ្	ពបសិនដបើ	

គ្ត់	សិកសា	ពពះគម្រីរ	ដ្គើយ	អ្ិសាឋាន	ដនាះ	គ្ត់	អាច	ដរៀន	បាន	កាន់ថត	

ដពចើន	!
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ពួកស្វកខ្្ងទពីបនាទាល់អំពពីម្ពះម្គពីស្ទ
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«ខ្នុំម្នតសចក្តវីជំតនឿនិងទវីបនាទាល់អំ្វីព្រះត�ស៊រូវព្វីស្ទនិង�រួនាទវីរបស់ពទង់ជាព្រះអង្គសត្គ្ររះ

និងព្រះតពរាសតោរះរបស់ត�ើង»។

ែក្សង់មក្ ពី«A Gospel Perspective»(ការ្រែ�ុំ្ ម្មនិដាឋាន្ កលវិទយាល័យ្្ិកហាំយ៉ង់–ហាដវ៉ដ្ងៃទពី១៩បខកញ្ញា២០១៧)ជគេទំ្័រ

devotional .byuh .edu។

នដាយខអលនឌើរខ�្គរីអ៊ីស្ទពីខវ៉នសុន

ក្នុងកូរ៉ុមថនពួកសាវកដ្រ់ពបីរនាក់
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ពកុមពគរួសារ	របស់	ខ្ទុំ	កំពុង	អាន	ពពះគម្រីរ	មរមន	។	ជរួនកាល	

ដយើង	ដេើរ	តរួសថម្ង	ដរឿង	ទាំងដនាះ	។	ការដ្វើ	ថបប	ដនះ	ពិត	

ជា	សបបាយ	ណ្ស់	។	ខ្ទុំ	ដរៀន	ោក្យ	និង	អវរី	ែ្មរីៗ	ជា	ពបចាំ	

ទែងៃ	។	ការដ្វើ	កិច្ចការ	ទាំង	ដនះជរួយ	ខ្ទុំ	ឲ្យ	បន្	ដផ្តាត	ដលើ	ការពបជុំ	

សាពកាម៉ង់	និង	ថ្នាក់	អង្ការបឋម	សិកសា	។	វា	ក៏ជរួយ	ខ្ទុំ	ឲ្យ	បន្	

រាន	ភាពស្ិទ្សានាល	ជាមរួយ	ពគរួសារ	របស់	ខ្ទុំ	ផងថេរ	។

អ៊ិនអាំរា៉ារ៉ុនអាយុ៧ឆ្នាំទពីម្កុងេ្នំនពញម្បនទសកម្មុជា

បទគម្ពីរសម្រាប់ខែននះ៖

ន�នលមិន៥:១២
«	ចូរ	ចងចាំ	ចុះ	ចូរ	ចងចាំ	ចុះ	ថ្	គឺ	ដៅ	ដលើ	សិោ	ទន	ពពះ	េ៏	

ដពបាស	ដោះ	ទន	ដយើង	គឺ	ពពះ	ពគរីស្	ជា	ពពះ	រាជ	បុពតា	ទន	ពពះ	

ថេល	កូន	ពតូវ	សង់	ពគឹះ	របស់	កូន	»	។

ក្ឹបអា�

បពរះគម្បីរមរមន

សូមចូលរួមតាមរយៈការអានម្ពះគម្ពីរមរមន!

អ្ក	អាច	អាន	ដោយ	ខលទួន	ឯង	ជាមរួយ	ពកុមពគរួសារ	របស់	អ្ក	ឬ	ជាមរួយ	មិត្ភក្ិ	។	បនាទាប់	មក	សូម	ដផ្ើ	

រូបែត	មរួយ	ថេល	អ្ក	កំពុង	អាន	ពពះគម្រីរ	មរមន	ដ្គើយ	ពបាប់	ដយើង	អំពរី	អវរី	ថេល	អ្ក	បាន	ដរៀន	ឬ	ខគម្រីរ	

ថេល	អ្ក	ចូលចិត្	មក	ពរី	ពពះគម្រីរ	មរមន	។	សូម	ដផ្ើ	វា	តាមរយៈ	ដគ្គទំព័រliahona .lds .org		

(	សូម	ចុច	ដលើ	«Submit an Article	»	)	។

ខ្ទុំ	ចូលចិត្	អាន	ពពះគម្រីរ	មរមន	ចាប់តាំង	ពរី	អ្ក	ផ្សពវផសាយ	

សាសនា	បាន	ថណនាំ	ឲ្យ	ដយើង	សារាល់	គម្រីរ	ដនះ	។	ដរឿង	

ពពះគម្រីរ	ថេល	ខ្ទុំ	ចូលចិត្	គឺ	ដៅក្ទុង	គម្រីរ	ម៉ូសាយ	ដពល	ដស្ច	

ដបនយ៉ាមរីន	បាន	េឹកនាំ	ពបជាជន	របស់	ពទង់	ដោយ	ដសចក្រីជំដនឿ	

របស់	ពទង់	។	ខ្ទុំ	ចង់	រាន	ចិត្	ដសាមះពតង់	និង	ដគ្រព	ពបតិបត្ិ	

តាម	អវរី	ថេល	ឪពុក	រាតាយ	របស់	ខ្ទុំ	ដស្ើ	ឲ្យ	ខ្ទុំ	ដ្វើ	។

ចានពីសនអសអាយុ១០ឆ្នាំទពីម្កុងអ៊ី�យ�តូម្បនទស�វពីលពីពពីន
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«ការនិមិត្េំបូង»នដាយអាឡាណាអិលអាយុ៧ឆ្នាំទពីម្កុងនៅប៉ាូ�តូម្បនទសនម្បស៊ីល

ទំព័ររ្រស់យយើង

រា៉ាកូស្សមុពីអាយុ9ឆ្នាំទពីម្កុងលពីរា៉ាម្បនទសនប៉ារូ

គ្រា៉ាដានែអាយុ៨ឆ្នាំទពីម្កុងយ៉ាូកូគ្រា៉ាម្បនទសជប៉ាុន

ខ្នុំមាេចិ�្តសបបាយរីករាយមែើ�្ីេេួលបរុណ្យម្រ�រុ្រេឹក

ចូលក្ននុងសាសនាចមកពិ�របស់មពះមយស៊ូវម្ីស្ទ។ខ្នុំែឹង

ថាមពះ្�្ីរ�រ�េពិ�មហើយខ្នុំចូលចិ�្តអាេវាជាមរៀងរាល់

ថ្ងៃ។វាម្្ើឲ្យខ្នុំមាេការេេួលខរុសម�ូវកាេ់ដ�មមចើេក្ននុងនា�

ជាបងមបរុសចំមោះបងប្អូេបមងកើ�របស់ខ្នុំ។

ខអននម្េៀអិលអាយុ១០ឆ្នាំទពីម្កុងអ៊ី�យ�តូម្បនទស�វពីលពីពពីន
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នាងរស់្ ឺជាមិ�្តដ៏ម្នភក្តវីភា្

ប័ណ្ណវីរៈបុរសមកពពីម្ពះគម្ពីរសញ្ញាចាស់

នាងរស់បាននម្ជើសន្វើជាមិត្េក្ិខេលរានេក្ពីភាព

ន�ើយែ្មុំក៏អាចន្វើេូនចានាះបានផងខេរ!

 សូមទយនទញនាងរស់1:1៦។

 ការមានភក្តបីភាពមានន័យថាការជួយយបជាមថបជងដល់

នរណាមានាក់សូម្បីថ្យៅយពលវមានការលំបាកក្បី។សូម

សរយសរយៅក្នុងទិនានុ្រ្វ្្តិរ្រស់អ្នកអំពបីបគ្មួយថដល

មនុសសមានាក់មានភក្តបីភាពចំយពារះអ្នក។

 សូមរ្រ់អានមិ្្តភក្តិ្ មែបីមានាក់នាសបាតាហ៍យនរះ។សូមយរៀនយរឿង

រីករយ្របីយ៉ាងអំពបីពួកយគ!

នាងរស់
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បស្តបីមានាក់យោមរះនា៉ាអូមបីបានរស់យៅជាមួយកូនប្រុសពបីរនាក់រ្រស់

គ្្់និងភរិយរ្រស់ពួកយគ។យៅយពលកូនប្រុសទាំងពបីរ

នាក់រ្រស់គ្្់បានសាលា្រ់យៅនា៉ាអូមបីបានបបា្រ់ភរិយរ្រស់កូនៗគ្្់

ថាពួកយគអាចប្ឡ្រ់យៅរស់យៅជាមួយបគួសារផ្ទាល់រ្រស់ពួកយគវិញ

បាន។្រ៉ុថន្តមានភរិយមានាក់រ្រស់កូនប្រុសគ្្់យោមរះនាងរស់ពិ្ជា

មានភក្បីភាពណាស់។គ្្់បានយបជើសយរើសយដើម្បី្រន្យៅយហើយជួយ

យមើលថ្នា៉ាអូមបី។នាងរស់បានយៅប្រមូលបគ្្រ់បសូវពបីវលថបសយៅ

ថក្រយនារះ។មាចាស់ថបសបានឮពបីចរិ្ល្អរ្រស់នាងរស់។គ្្់បានមាន

សនាតានចិ្្តល្អនឹងនាង។នាងរស់បានសយបមចចិ្្តយរៀ្រការជាមួយ

គ្្់។នាងរស់និងនា៉ាអូមបី្រន្តយធ្វើជាមិ្្តភក្តិល្អនឹងគ្នាយហើយនា៉ាអូមបី

បានជួយយមើលថ្កូនប្រុសរ្រស់នាងរស់។ជាយបចើនឆ្នាំយបកាយមក

បពរះយយស៊ូវបានប្រសូប្យៅក្នុងថែសបសឡាយថនបគួសារយនរះ។យនារះ

មានន័យថានាងរស់គឺជាជបីដូនជបីរាមានាក់រ្រស់បពរះយយស៊ូវ!

សូមអានអំ្ពីន្ងរស់ជៅក្ននុងន្ងរស់១–៤។

«នាងរស់រានចិត្តល្អនិងគួរឲ្យ្សឡាញ់»ធោយឃពីលពីឃ្យគូអាយុ៨ឆ្នាំរដ្ឋធេើរ�ពីញ៉ាស.រ.អា.

 ែញុំអាចកាលាយជាកលយាណមិ្្តមានាក់រាមរយៈ...
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ហាណានិងសាំ�រូបអល
នរឿងក្នមុងម្ពះគម្ពីរ
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យ
អា

្រ
រីល
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គ្ណ្	និង	សាវាមរី	របស់	គ្ត់	ពិត	ជា	

បាន	កូនថមន	!	គ្ណ្	បាន	ោក់	

ដោមះ	គ្ត់	ថ្	សាំយូថអល	។	គ្ត់	បាន	

េឹង	ថ្	ពពះ	បាន	ដ្លើយតប	ការអ្ិសាឋាន	

របស់	គ្ត់	។

គ្ណ្	រាន	អារម្មណ៍	ដសាកសាតាយ	ថេល	គ្ត់	

គ្មន	កូន	។	គ្ត់	បាន	អ្ិសាឋាន	ដៅក្ទុង	ពពះវិគ្រ	

បរិសុទ្	។	គ្ត់	បាន	សនយា	ថ្	ពបសិនដបើ	គ្ត់	

រាន	កូនពបុស	រានាក់	ដនាះ	គ្ត់	នឹង	ចិ្្ចឹម	កូន	

ពបុស	ដនាះ	ឲ្យ	បដពមើ	ពពះ	។

នដាយគពីមនវបរីេ
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នា	យប់	មរួយ	ដពល	សាំយូថអល	កំពុង	ថត	ដេក	

គ្ត់	បាន	ឮ	សំដ�ង	មរួយ	។	គ្ត់	បាន	សរួរ	ថ្	

ជា	ដអលរី	ឬ	ថេល	បាន	ដៅ	គ្ត់	។	ដអលរី	បាន	

និយយ	ថ្	ពពះ	កំពុង	ពយាយម	រាន	បន្ធូល	មក	

កាន់	សាំយូថអល	។	ដៅដពល	សាំយូថអល	បាន	

ឮ	សំដ�ង	ដនាះ	ដលើក	ដពកាយ	មក	ដទៀត	គ្ត់	បាន	

សាតាប់	។	បនាទាប់	មក	ពពះ	បាន	រាន	បន្ធូល	ដៅកាន់	

សាំយូថអល	។	សាំយូថអល	បាន	សាដាប់	ពពះ	

ដ្គើយ	បាន	ដ្វើ	តាម	ពទង់	។

ដៅដពល	សាំយូថអល	្ ំ	ដ�ើង	គ្ណ្	បាន	រកសា	

ការសនយា	របស់	គ្ត់	។	គ្ត់	បាន	សូម	ដអលរី	ជា	

សង្	ដៅ	ពពះវិគ្រ	បរិសុទ្	ឲ្យបដពងៀន	សាំយូថអល	

អំពរី	រដបៀប	បដពមើ	ពពះ	។	ដអលរី	បាន	ជរួយ	ដមើល	

ថែសាំយូថអល	។



៧៨ លបីអាហូណា

ខ្ទុំ	អាច	ដរៀន	អំពរី	ពពះ	ដ្គើយ	ដ្វើតាម	បទប្្ញត្ិ	របស់	ពទង់	!	◼

ែក្សង់មក្ ពី្ំយូបអលទពី១១–៣។
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ទំព័រផ្ត់ពណ៌

ខ្នុំអាចបចកចា�ជាមរួ�មនុស្សដមទ
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УЧЕННЯ П
РЕЗИДЕНТІВ Ц

ЕРКВИ: ЕЗРА ТЕФТ БЕНСОН

 УЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТІВ 
ЦЕРКВИ

  ЕЗРА ТЕФТ БЕНСОН 

៨០ លបីអាហូណា

យ្ើ
	ពុំ	រាន	អវរី	ថេល	ដៅក្ទុងេក់	េរួងចិត្	របស់	ដយើង		

ដេើម្រី	ទាញ	ដយើង	ឲ្យ	ខិត	ជិត	ពពះ	ដេើម្រី	ឲ្យ		

ថពបកាលាយ	កាន់ថត	េូច	ពទង់	ដៅក្ទុង	ជរីវិត	ពបចាំ	ទែងៃ	របស់	

ដយើង	ដេើម្រី	ទទរួល	បាន	នូវ	អារម្មណ៍	ថ្	រាន	វត្រាន	

របស់	ពទង់	ដៅមរួយ	នឹង	ដយើង	ជាប់	ជានិច្ច	ដទ	ឬ	?	ដបើ	

សិន	ជា	គ្មន	ដទ	ដនាះ	ពពះគម្រីរ	មរមន	នឹង	ជរួយ	ដយើង	ឲ្យ	

ចូលកាន់	ថតជិត	ពពះ	បាន	ដពចើន	ជាង	គម្រីរ	េទទ	ដផ្សង	ដទៀត	

ទាំងអស់	។

	ពពះគម្រីរ	មរមនពុំ	ពគ្ន់	ថត	បដពងៀន	ដយើង	អំពរី	ដសចក្រី	

ពិត	ដនាះ	ដទ	ថត	វា	ជា	ដសចក្រីពិតដនាះដ្គើយ	។		ពពះគម្រីរ	

មរមនពុំ	ពគ្ន់	ថត		ថែលង	ទរីបនាទាល់	អំពរី	ពពះពគរីស្	ប៉ុដណ្ណះ	

ដនាះ	ដទ	ថត	វា	ជាទរីបនាទាល់ផងថេរ	។	ប៉ុថន្	វា	រាន	អវរីៗ	ជា	

ដពចើន	ដទៀត	។	រាន	អំណ្ច	មរួយ	ដៅក្ទុង	ពពះគម្រីរ	ថេល	

នឹង	ចាប់ដផ្ើម	្គូរ	ចូលមក	ក្ទុង	ជរីវិត	របស់	អ្ក	ដពល	អ្ក	

ចាប់ដផ្ើម	សិកសា	ដោយ	្គ្មត់ចត់	អំពរី	ពពះគម្រីរ	ដនះ	។	អ្ក	

នឹង	រកដ�ើញ	អំណ្ច	កាន់ថត	ម្គិរា	ដេើម្រី	ទប់ទល់	នឹង	

ការល្ទួង	។	អ្ក	នឹង	រក	ដ�ើញ	អំណ្ច	ដេើម្រី	ដចៀស	ផុត	

ពរី	ការដបាក	បដញ្ឆោត	។	អ្ក	នឹង	រកដ�ើញ	អំណ្ច	ដេើម្រី	

ឈរ	ដៅ	ដលើ	ផលធូវ	តូច	និង	ចដង្ៀត	។	ខគម្រីរ	ដៅ	ថ្	«	ពពះ	

បន្ធូល	ទាំង	ឡាយ	ខាង	ជរីវិត	»	(	គ.	និង	ស.	84:85	)	

ដ្គើយ	គ្មនពពះគម្រីរ	ណ្	ដទៀត	ថេល	ពិតជា	ងពពះគម្រីរ	

មរមន	ដ�ើយ	។	ដៅដពល	អ្ក	ចាប់ដផ្ើម	ដពសក	ឃ្លាន	នូវ	

ពពះបន្ធូល	ទាំង	ដនាះ	អ្ក	នឹង	ដ�ើញ	ថ្	ជរីវិត	នឹង	កាន់	ថត	

រាន	ភាពរីកចដពមើន	យ៉ាង	ម្គិរា	។	.	.	.

ការសនយា	ទាំង	ដនះ	—	បាន	បដងកើន	ដសចក្រីពសឡាញ់	

និង	ភាពចុះ	សពមុង	គ្នា	ដៅក្ទុង	ផ្ះ	ការដគ្រព	គ្នា	េ៏	

អសាចារ្យ	រវាង	ឪពុក	រាតាយ	និង	កូនៗ		ជរួយ	បដងកើន	ជរីវភាព		

ខាង	វិញ្ញាណ	និង	ដសចក្រី	សុចរិត	—	គឺ	មិនថមន	ជា	

ការសនយា	ថេល	គ្មន	ពបដយជន៍	ដ�ើយ	ប៉ុថន្	ពិត	េូច	អវរី	

បពរះគម្បីរមរមននាំមក

នូវភាពរីកចយបមើនយ៉ាង

មហិមា
មា�អំណាចមួយសៅក្នុងសពោះ្ម្ីរដដល�ឹង

ចាប់ស្ដើមហូរចូលមកក្នុងជីេិតរប្រ់អ្កសពល

អ្កចាប់ស្ដើម្រិកសាសោយហ្មត់ចត់។

លុះម្តាជួបនទៀត

ថេល	ពយាការី	យ៉ូថសប	ស្ម៊ី្	បាន	បញ្ជាក់	ដៅដពល	ដោក	

រាន	ពបសាសន៍	ថ្	ពពះគម្រីរ	មរមន	នឹង	ជរួយ	ដយើង	ឲ្យ	ខិត	

កាន់ថត	ជិត	ពពះ	។	.	.	.

េប់	្ នាំ	ជាង	បាន	កនលង	ផុត	ដៅ	ដ្គើយ	ខ្ទុំ	បាន	ថែលង	េូច	

ខាង	ដពកាម	អំពរី	ពពះ	គម្រីរ	មរមន	៖

«	ដតើ	លទ្ផល	េ៏	អស់	កល្	ជានិច្ច	ស្ថិតដៅ	ដលើ	

ការអនុវត្	របស់	អ្ក	តាម	ពពះគម្រីរ	ដនះ	ថេរ	ឬ	ដទ	?	ពិត	

ថមន	ដ្គើយ	មិន	ថ្	ចំដោះ	ពរជ័យ	របស់	ដយើង	ឬ	ការោក់	

ដទាស	របស់	ដយើង	ដនាះ	ដទ	។

ពរួក	បរិសុទ្	ទែងៃ	ចុង	ដពកាយ	ពគប់	រូប	គរួរ	ថត	ខិតខំ	ដ្វើ	ការ	

សិកសា	ពពះគម្រីរ	មរមន	ដពញ	មរួយ	ជរីវិត	។	ដបើ	ពុំ	េូដចានាះ	ដទ	

គ្ត់	នឹង	ោក់	ពពលឹង	គ្ត់	ដៅក្ទុង	ដពគ្ះថ្នាក់	ដ្គើយ	ដ្វស	

ពបថ្គស	នឹង	ការណ៍	ថេល	អាច	ផ្ល់	ឲ្យ	រាន	ភាពពតូវគ្នា	

ខាង	វិញ្ញាណ	និង	បញ្ញា	ររួមគ្នា	មក	ក្ទុង	ជរីវិត	គ្ត់ទាំង	

មូល		។	រាន	ភាព	ខុស	គ្នា	មរួយ	រវាង	អ្ក	ថពបចិត្ដជឿ	ថេល	

សាង	សង់	ដលើ	ែ្ម	ទន	ពពះ	ពគរីស្	តាម	រយៈ	ពពះ	គម្រីរ	មរមន	

ដ្គើយ	កាន់	ខាជាប់	េំបង	ថេក	ដនាះ	និង	អ្ក	ថេល	មិន	ដ្វើ	

តាម	ដនះ	»	។

.	.	.	សូម	ដយើង	កុំ	ដៅ	ដពកាម	ការោក់	ដទាស	.	.	.	

ដោយ	ការ	មិន	សូវ	យក	ចិត្	ទុក	ោក់	នឹង	អំដណ្យទាន	េ៏	

អសាចារ្យ	និង	ម្គិរា	ដនះ	ទុក	ជា	គ្មន	ផល	ពបដយជន៍	ដនាះ	

ដ�ើយ	។	ផ្ទុយ	ដៅ	វិញ	ចូរ	ដយើង	យក	ឈ្ះ	ដលើ	ការសនយា	

ទាំងឡាយ	ថេល	ភាជាប់	ជាមរួយ	នឹង	ពទព្យ	សម្ត្ិ	ថេល	

បាន	កប់	ទុក	ក្ទុង	ចិត្	របស់	ដយើង	។	◼

ែក្សង់មក្ ពី«The Book of Mormon — Keystone of 
Our Religion»Ensignបខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៨៦ទំ្័រ៤–៧។ រច
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យុវវ័យ

ស្មុគស្មាញជាមួយនឹងសំណួរ

ពិបាកឬ?ននះគឺជាជំនួយ។

៥០
ការប្រជុំសាបកាម៉ង

នោបល់គន្ឹះ៧ចំណុច

សម្រាប់ការន�ើងនិោយ

៥៦
កុមារ

សូមចូលរួមក្ឹបអានម្ពះគម្ពីរ

មរមនរបស់នយើង!

៧៣

យុវមជ្ឈិមវ័យ

មានអារម្មណ៍ថាដាច់ទំនាក់ទំនងឬ?

យ�ើងរស់យៅក្នុងគ្រាដែលមានការបដងវែរអារម្មណ៍

និងរាមានការរង់ចាំយ�ើ�។ប៉ុដនតែយែើម្បីមាន

ទំនាក់ទំនងពិតគ្រាកែជាមួ�គ្ពរះយនារះយ�ើង

គ្តរូវបន្ថ�យល្ឿនយ�ើ�បង្អង់សិន។

៤៨


