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្ររុមារ្ ួបៃឹងការណ៍អាសជរាម—
រអបៀបដែលអសច្រ្តវីជសឡាញ់អាច

្ួយបាៃទំព័រ៣៦

ភាពចបាស់លាស់នៃទស្សៃៈរបស់

ែំណឹងល្អទំព័រ១២

រអបៀប៥យា៉ាងដែលជពលះអយស៊ូវបាៃ

ការពារ្ររុមារទំព័រ១៨

ជបារព្ខួបអលើ្រទវី១០០ឆ្នាំនៃពរ្័យ

ជពលះវិហារបរិសរុទ្អៅបា៉ាស៊ីហ្ធិ្រទំព័រ២៨



សាសនាចក្រ 

យៅទរីយៃរះ

ទរីក្រុង អង់តាណាណារីវ៉ូ 

ជបអទសមា៉ាដាហាគាសាកា
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ជបអទសមា៉ាដាហាគាសាកា
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នេះគឺជានេចក្តីពឈិតមួយចំេួេអំពតីប្រនេេម៉ាដាហ្គាស្កា

េឈិងស្េនាចបកនៅេតីនេះ៖

បកុមកុលេម្័េ្ធជេជាតឈិន�ើម

រេ់នៅនលើនោះ

េមជឈិកស្េនាចបក

បកុមជំេុំ

លាេនាក់នៅប្រនេេ

ម៉ាដាហ្គាស្កា

េមជឈិកម៉ាឡាោេ៊ី�ំ្រូងនគបាេ

េេួល្រុណ្យបជមុជេឹកនៅេតីបកុង្រ័រ

�ុកប្រនេេបារាំង

មេុេ្សបបាំនាក់បាេបជមុជេឹកេឈិង

បាេ្រញ្ជាក់

ន្រេកកម្ម�ំ្រូងបាេ្រនងកើតន�ើង

៥
ឥេ្ធឈិពលវ្រ្បធម៌ធំៗ៖

្រ៉ូលតីេតីនេៀេ,អារា៉្រ់,

អាេ៊ី,អាហ្វ្ឈិកេឈិងបារាំង

២ភាស្ជាផ្លូវោរ៖

ម៉ាឡាហ្គាេ៊ីេឈិងបារាំង

នេ្ក�ំ្រូងបាេ្រនងកើតន�ើង

១៨

២៦

១២,០០០
៤០

ឆ្នាំ ១៩៨៦

ឆ្នាំ ១៩៩០

ឆ្នាំ ១៩៩៨

ឆ្នាំ ២០០០



២ លរីអាហូណា

កពរះយេស៊ូវ កសឡាញ់ 
្រុមារ របស់ យេើង
ខ្ញំបាេចំណាយនពលនបចើេគឈិតអំពតីកុមរ។ខ្ញំបេឡាញ់

នក្មងៗនៅក្ញងរង្ង់បគួស្រេឈិងមឈិត្ភក្ឈិរ្រេ់ខ្ញំ។នលើេ

ពតីននាះនេៀតោរងាររ្រេ់ខ្ញំជាមួយេេ្សនាវ�្តីស្េនាចបក

ទាក់េងេឹងោរ្រនងកើតេឈិងោរេឈិពេ្ធឯកស្រេបម្រ់កុមរនៅ

ជុំវិញពឈិភពនលាក។្រ៉ុនេ្ោលពតីពតីរឆ្នាំមុេខ្ញំបាេ�ឹងថាខ្ញំពុំ

ន�លបាេេឈិកសាពតីអ្តីន�លខគម្តីរបាេ្រនបងៀេអំពតីកុមរនេ។

�ូនច្ះខ្ញំបាេេនបមចចឈិត្អាេបពះគម្តីរេញ្ញាថ្មតីេឈិងបពះគម្តីរ

មរមេន្វើយចំណាយនពលយកចឈិត្េុកដាក់្រនេថែមនៅនលើអ្តី

ន�លខ្ញំអាចនរៀេអំពតីបកុម�៏ពឈិនេេនេះ។

វាគឺជា្រេពឈិនស្ធេ៍�៏ផ្លាេ់្រ្លូរជតីវិតមួយ!ក្ញងចំនណាម

នេចក្តីពឈិតជានបចើេន�លខ្ញំបាេរកន�ើញននាះនេចក្តីពឈិតន�ល

មេតមម្្រំផុតគឺោរយល់�ឹង្រនេថែមនេៀតអំពតីោរខ្ល់បពះេ័យ

�៏ខ្លាំងន�លបពះនយេ៊ូវមេ�ល់កុមរ។បេង់បាេប្រទាេ

ោរងារ្រនបមើ�ល់កុមរេុក�ូចជាបកុមពឈិនេេមួយនញកនចញពតី

បកុមនផ្សងនេៀតម្ងន្វើយម្ងនេៀត។នតើនយើងអាចនធ្ើតាមគំរូ

រ្រេ់បេង់យ៉ាង�ូចនមដេច?

អតថែ្រេរ្រេ់ខ្ញំនៅេំព័រេតី១៨នចកចាយពតីនមនរៀេមួយចំេួេ

ន�លខ្ញំបាេប្រនមប្រមូលពតី្រេពឈិនស្ធេ៍មេោរេឈិកសាខគម្តីររួម

ផ្សំេឹងគំេឈិតេឈិងនយ្រល់ពតីអ្កជំនាញមួយចំេួេនេៀតនៅក្ញង

វិេ័យមេោរ្រងាការោររំនលាភ្រំពាេ។

កុមរគឺគួរឲ្យបេឡាញ់ណាេ់។ខ្ញំេង្ឹមថានយើងអាច

នធ្ើោររួមគ្នាន�ើម្បតីោរពារន្វើយផ្ល់អំណាច�ល់ពួកនគ

ប្របពឹត្ចំនពាះពួកនគ�ូចបពះបគតីេ្ទបាេនធ្ើ!

នដាយក្តីបេឡាញ់

ម៉ារីេសាវី�ឌតីេុេ

ជពលះវិហារបរិសរុទ្ឡាេ៊ីអេហានវៃ៖
មួយសតវត្សរ៍នៃការជបមូលផ្តតំ

សោយក្តីនតុនឌតីនិងដអនដជលឡា

អ័រគ្តីេ្ិនសេន

២8

ពរ្័យនៃទស្សៃវិស័យនៃែំណឹងល្អ

សោយដអលសឌើរដ្គែរីអ៊ីេ្តីដ៉ែនេុន

១២

ការអដាលះជសាយៃឹងការណ៍អាសជរាម៖
ការពារអ្្ើយតបៃធិងពយាបាល

សោយចយឌតីចូនេ៍

3៦

គឺជាឬធ្លាប់ជា៖អនាលះគឺជាសំណួរ

សោយដអលសឌើរចូនតីអិល្ុច

២៤
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៥ ការការពារ្ររុមារពវីការណ៍អាសជរាម

៦ ការបង្ហាញេំពវីអសច្រ្តវី្ំអៃឿ
 វិលសរុៃឌវីផលាលា—ទវីជ្ររុងសាៃ់ហូអសជបអទសេ៊រុយរូហាគាយ

យពល វិលសុៃ បាៃ មាៃ យកររះថ្នា្រ់ ចរាចរណ៍ ខែល យ្វើ ឲ្យ រត់ ធ្លា្រ់ែ្លួៃ ពិរោរ យហើេ មិៃេូរ ប៉ុនាមាៃ 

យករោេ ម្រ ភរិយា របស់ រត់ បាៃ សាលាប់ យនារះ រត់ ពុំ ែឹង ថ្ កតូវ យ្វើ អវរី យ�ើេ ។ ប៉ុខៃតែ ែំណឹង ល្អ បាៃ 

ផតែល់ ចយម្ើេ ែល់ រត់ ។

៨ អរាលការណ៍នៃការង្របអជមើអតើេ្ន្រ្រំពរុងខ្រខាៃដផ្ន្រែ៏សំខាៃ់នៃការង្របអជមើអៃលះឬ?

យេើង ពុំ ្ ួរ ករៃ់ខត « េំ ជាមួេ ៃឹង អ្ន្រ ណា ខែល េំ » ប៉ុយណាណរះ យទ យេើង ្រ៏ កតូវ « អរ សបបាេ ជា 

មួេ ៃឹង អ្ន្រ ណា ខែល អរ សបបាេ » ផងខែរ ។ យៃរះ ្ ឺ ជា រយបៀប បួៃ យា៉ាង ខែល អ្ន្រ អាច យ្វើ ្រិច្ចរោរ 

យនារះ បាៃ ។

១២ ពរ្័យនៃទស្សៃវិស័យនៃែំណឹងល្អ
សោយដអលសឌើរដ្គែរីអ៊ីេ្តីដ៉ែនេុន

យពល យេើង រ្រសា តុល្យភាព ខាង វិញ្ញាណ  យនារះ យេើង ៃឹង មាៃ ទស្សៃវិស័េ នៃ ែំណឹងល្អ រោៃ់ខត កបយសើរ 

យ�ើង ។

១៨ ការការពារ្ររុមារតូចៗ
សោយមា៉ារីេសា៉ីែឌតីេុន

កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ បាៃ កសឡាញ់ ៃិង រោរពារ ្រុមារ ។ យតើ អ្ន្រ អាច យ្វើ តាម ្ ំរូ របស់ កទង់ ែូចយមដេច ?

២៤ គឺជាឬធ្លាប់ជា៖អនាលះគឺជាសំណួរ
សោយដអលសឌើរចូនតីអិល្ុច

វា ងាេ កសួល យែើម្រី វិៃិច្័េ មៃុស្ស ែនទ ប៉ុខៃតែ យេើង កតូវ កបុងកបេ័ត្ន  យែើម្រី វិៃិច្័េ យោេ សុចរិត 

យហើេ យមើល យៅមៃុស្ស ែនទ  ែូច កពរះទង់ ទត យមើលយៅ ពួ្រយ្ ។

២៨ ជពលះវិហារបរិសរុទ្ឡាេ៊ីអេហានវៃ៖មួយសតវត្សរ៍នៃការជបមូលផ្តតំ
សោយក្តីនតុនឌតីនិងដអនដជលឡាអ័រគ្តីេ្ិនសេន

អស់ រេៈយពល ១០០ ឆ្នាំ កពរះវិហារបរិសុទ្ធ យៅ រែ្ឋ ហានវ៉ បាៃ អៃុញ្ញាត ឲ្យ ពួ្រ បរិសុទ្ធ ទាំងអស់ យៅ 

ជុំវិញ តំបៃ់ បា៉ាស៊ីហវិ្រ ទទួល ពរជ័េ នៃ កពរះវិហារ បរិសុទ្ធ ។

៣២សំអេងពួ្របរិសរុទ្នថងៃចរុងអជកាយ

បងប្អអូៃ កសរី ពរី នា្រ់ កតូវ បាៃ ែឹ្រនាំ ឲ្យ បយកមើ សារលិែិត របស់ ពួ្រ អ្ន្រ ផ្សពវផសាេ សាសនា បាៃ យ្វើ 

ឲ្យ មាៃ រោរផ្លាស់បតែអូរ ប៊ីស្សព សយកមច ចិតតែ យកបើ កបា្រ់បខៃថែម ខែល រត់ រ្រ បាៃ សំបុកត មួេ ខែល ជួេ 

ជួសជុល ទំនា្រ់ទំៃង ខែល យកបរះ ឆ្ ។

៣៦ការអដាលះជសាយៃឹងការណ៍អាសជរាម៖ការពារអ្្ើយតបៃធិងពយាបាល
សោយចយឌតីចូនេ៍

្រុមារ ទទួល រង ៃិងជួប ៃឹង រោរណ៍ អាសករម ប៉ុខៃតែ យសច្រតែរីកសឡាញ់ របស់ អ្ន្រ អាច ជួេ ពួ្រយ្ ឲ្យ 

យចៀសវាង ៃិង េ្រ ឈ្នរះ យលើ ឥទ្ធិពល ែ៏ យកររះថ្នា្រ់ របស់ វា បាៃ ។

យរុវម្្ធិមវ័យ

៤២ 
ែំយណារះកសាេ ខែ យៃរះ ៃូវ េ្វីដែលជតូវ

អ្្ើ កបសិៃយបើ អ្ន្រ ្រំពុង ខត អែើរអលងជាគូ

ជាមួយៃរណាមានា្រ់ដែលមាៃបញ្ហាៃឹង

ការណ៍អាសជរាម យហើេ ខច្រចាេ អរឿង

នានានៃអសច្រ្តវីសង្ឹម ម្រ 

ពរី មៃុស្ស ែនទ ខែល បាៃ ជួប 

កបទរះ ៃឹង រោរណ៍ អាសករម 

្រ្ននុង ទំនា្រ់ទំៃង យែើរ យលង 

ជា្ូរបស់ពួ្រយ្ ។

យរុវវ័យ

៥០ 
យតើ រោរយ្វើ ជា មធិត្តពធិតជបា្រែ 

មាៃៃ័េ យា៉ាង ណា រយបៀប ខែល 

េុវវ័េ មានា្រ់ ដច្រចាយែំណឹងល្អ 

ៃិង រោរចងចាំ ពរី ្ ្ម កជុង យា៉ាង ឯង 

នៃ សាសនាចក្រ ។

អំណាៃ ែ្រីៗ

អៅអលើជ្របមរុខ
រូប្ត ម្រ ពរី Getty Images

ដផ្ន្រ

មាតធិកា

្ររុមារ

គ�ិយមិត្ 
រ្រយមើល រអបៀបជសឡាញ់មៃរុស្សែនទ 

ែូច កពរះក្រីស្ទ ។ រោរអ្ិសាឋាៃ ជួេ កបូឌរី 

យពល រត់ ខាលាច ។ ហវ្រិៃ បាៃ រោលាេ 

ជា្ិលាៃុបោឋាេិរោ ។  

អ្ន្រ អាច អរៀបចំខ្លួៃ

សជមាប់ជពលះវិហារ

បរិសរុទ្។



 

៤ លរីអាហូណា

ខ្តំបាៃតយរុទ្ឈ្នលះអលើការណ៍អាសជរាម។
អហតរុេ្វីរាត់ពរុំអាចអ្្ើបាៃ?

ស្មះគតូ៉បានែកសចញ

េុវមជ្ិមវ័េ មានា្រ់ ម្រ ពរី កបយទសហ្អូយតមា៉ាឡា 

ខច្រចាេ បទពិយសា្ៃ៍ របស់ នាង អំពរី រោរទុ្រចិតតែ 

យលើ កពរះអមាចាស់ យែើម្រី យ្វើរោរ សយកមច ចិតតែ ែ៏ពិបា្រ 

មួេ ។

រអបៀបដែលខ្តំបាៃអរៀៃអែើម្វីអ្្ើយតបអពល
បរុគ្គលមានា្រ់សារភាពថាពួ្រអគ្រំពរុងមាៃបញ្ហា
ជាមួយការណ៍អាសជរាម

ស្មះគតូ៉បានែកសចញ

រោរែឹង អំពរី រោរយកបើកបាស់ រោរណ៍អាសករម របស់ 

បុ្្ល ណា មានា្រ់ អាច បណាតាល ឲ្យ មាៃរោររំជួលចិតតែ 

ក្ប់ ខបបយា៉ាង ប៉ុខៃតែ េុវមជ្ិមវ័េ រូប យៃរះ ពឹងខផ្អ្រ 

យលើ កពរះអង្សយ្ងាររះ យែើម្រី ែឹង ពរី រយបៀប យ្្ើេតប 

យោេ យសច្រតែរីកសឡាញ់ ។

ការអឆ្ពលះអៅមរុខបនាទាប់ពវីែឹងការអជបើជបាស់
ការណ៍អាសជរាមរបស់គូែណ្ឹងខ្តំ

ស្មះគតូ៉បានែកសចញ

េុវមជ្ិមវ័េ មានា្រ់ យៅ កបយទស តានហទរី  ខច្រចាេ 

រោរេល់ ែឹង របស់ នាង អំពរី រយបៀប ខែល រោរណ៍អាសករម 

ជរះឥទ្ធិពល ែល់ ទំនា្រ់ទំៃង របស់ នាង ។

ដស្ងរ្របដៃថែមអទៀត

យៅ្រ្ននុង ្រម្មវិ្រី Gospel Library ៃិង យៅ យ្ហទំព័រ liahona 
.ChurchofJesusChrist .org អ្ន្រ អាច ៖

• ខសវងរ្រ ចបាប់ យចញ ផសាេ បច្ចនុប្ៃ្ន ។

• យមើល មាតិរោ មាៃ ខត ឌរីជរី្ល ប៉ុយណាណរះ ។

• ខសវងរ្រ យលែ យចញ ផសាេ មុៃៗ ។

• ោ្រ់ បញ្អូៃ យរឿង ៃិង មតិ ខ្រលម្អ របស់ អ្ន្រ ។

• ជាវ ឬ ជាវ យែើម្រី ផតែល់ ជា អំយណាេ ។

• ពកងរី្រ រោរសិ្រសា ជាមួេ ឧប្ររណ៍ ឌរីជរី្ល ។

• ខច្រចាេ អតថែបទ ៃិង វីយែអូ ខែល ចូលចិតតែ ។

• ទាញ េ្រ ឬ យបារះពុម្ព អតថែបទ ។

ទំនា្រ់ទំៃងម្រកាៃ់អយើងខ្តំ

សូម អ៊ីខម៉ល សំណួរ ៃិង មតិ ខ្រលម្អ របស់ អ្ន្រ យៅរោៃ់ liahona@ 
ChurchofJesusChrist .org ។

សូម ោ្រ់ បញ្អូៃ យរឿង ខែល បំផុស ឲ្យ មាៃ យសច្រតែរីជំយៃឿ ទាំងឡាេ 

របស់ អ្ន្រ យៅ យ្ហទំព័រ liahona .ChurchofJesusChrist .org 

ឬ យផញើ សំបុកត យៅ រោៃ់ ៖

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

លវីអាហូណាឌវី្វីថល

េតថែបទដែលមាៃល្រ្ខណៈសជមាប់ដតឌវី្វីថលប៉រុអណាណលះ
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liahona .ChurchofJesusChrist .org  facebook .com/ liahona ្រម្មវិ្វីGospel Library 

ដខតរុលាឆ្នាំ២០១៩វៃរុល១៨អលខ៥
លវីអាហូណា១៨៦១០២៥៨

ទស្សនាវដ្ដីជាអន្តរជាតិរបស់សាសនាចក្រនន

ក្រះយេស៊ូវក្ដីស្ទនន្ ួ្របរិសុទ្ធន្ងៃចុងយករោេ

គណៈជបធ្ៃទវីមួយ៖ រ័សុល អិម 

ណិលសុៃ, ោល្ិៃ យអ្រ អូ្រ, ហិៃរី ប៊ី 

អាវរិង

្រូរៃរុមនៃពួ្រសាវ្រែប់ពវីរនា្រ់៖ អិម រ័សុល 

បា�ឺែ, ខជ្ហវរី អ័រ ហូ�ិៃ, យឌៀយ្ើរ យអហវ 

អុជែូហវ, យែវីឌ យអ ខបែណា, ឃវរីៃ្ិៃ 

អិល ឃុ្រ, ឌរី ្ត ក្រីសតែអូហវឺសិៃ, ខៃល អិល 

អាៃ់យឌើរសិៃ, រ៉ូណល យអ រា៉សបាៃ, ខហ្រី 

អ៊ី ស្ទរីខវ៉ៃសុៃ, យឌល ជរី យរៃឡាៃ់, យជើរិត 

ែបុលេូ ហ្ង, អូលរីយសស សូយរ៉ស

េ្ន្រៃធិពៃ្៖ រា៉ៃ់ឌរី ឌរី  ហាវាំង

េ្ន្រជបឹ្រសា៖ ខប៊្រឃរី យក្រវិៃ, ក្រីស្ទរីណា 

ប៊ី ្ហាវាៃ្រូ, សសាៃរ៉ុៃ យអើខប៊ង, វ៉តយ្ើរ 

យអហវ ហ្នុៃសសាយ�, ឡារី យអស ខាច់យ្ើរ, 

យអយកែៀៃ អូយឆ្, យវើៃ ភរី យស្ទៃហវរីល

នាយ្រជគប់ជគង៖ រីឆ្ែ អាេ ហុរីតុៃ

នាយ្រទស្សនាវែ្តវីសាសនាចជ្រ៖ អាខលៃ 

អ័រ �េប៊ហ្

េ្ន្រចាត់ការពាណធិ្្ជ្រម្ម៖ ហារសវ ខាណាៃ់

ៃធិពៃ្នាយ្រជគប់ជគង៖ អ័ោម ស៊ី អូសុៃ

្ំៃួយការៃធិពៃ្នាយ្រជគប់ជគង៖ 

រា៉េអិៃ ខារ

្ំៃួយការអបាលះពរុម្ពផសាយ៖ រោមរីឡា 

ខាកស្ទរីលលុៃ

ៃធិពៃ្ៃធិងអបាលះពរុម្ព៖ មា៉ារីសសា ខឌៃៃរីស, 

យែវីឌ ឌិ្រសុៃ, យែវីែ យអ ខអ៊តយវើត, មា៉ា្្យអូ 

ឌរី ហវ្រីតុៃ, ហារខរត យអច ហារហវ, យអើរ៉ុៃ ចៃ 

សតែនុៃ, ចៃ រា៉េអ៊ិៃ ជិៃសិៃ, ឆ្ល�នុត 

ឡារោបាល់, នម៉ឃល អរ ម៉ូរីស, អ៊ីរិ្រ ប៊ី 

ម៉ែុ្រ, េ៉ូយសវ យជ ភឺ្រី, ចាៃ ភរីៃបូរា៉ហវ, 

រីឆ្ត អិម រ៉មៃរី, មរីៃឌរី យសលូ, �អូរី ហវអូយលើរ 

សូសា, ឆ្្រខែល វួែយ�, មា៉ារីសា វីឌរីសុៃ

នាយ្រជគប់ជគងដផ្ន្រសធិល្ៈ៖ យជ ស្កត 

ៃូែស៊ិៃ

នាយ្រដផ្ន្រសធិល្ៈ៖ ខ្ែ អ័រ ភរីយ្ើរសុៃ

រចនាប្ង់៖ ជរីៃិត អាៃ់កទូ, យហវ ភរី 

អាៃ់កតូស, ខមៃឌរី បិៃ្្រី, ស៊ី ឃឹមបឹល 

បុត, ្ូមា៉ាស ឆ្ល, ចូសវ័រ យែៃៃរីស យែវីឌ 

្ហ្រីៃ, ែូលរីៃ ហុរីង្្រី, យអរិ្រ ភរី ចៃសិៃ, 

ស៊ូសាៃ �អូ ្ហ្រីៃ, ស្កត អិម ម៉ូេ, អ៊ីមរីលរី 

យ្ៀ្រូ យរ៉មរីងតុៃ, មា៉ា្រ ែ័បុលេូ រ៉ូប៊ីសុៃ, យឃ 

ៃរី្រូល វ៉្រឃិៃហូស

េ្ន្រសជមបសជមួល្រម្មសធិទ្ធិបញ្ញា៖ ែូខលត 

ខៃយបយឃើ អាៃៃរី

េ្ន្រជគប់ជគងដផ្ន្រផលធិត្រម្ម៖ យជៃ អាៃ 

ភិយ្ើរស៍

ផលធិត្រម្ម៖ អ៊ីរា៉ ខហ្្ៃ អាយឌៀ, ជូលរី បឺយែត, 

្ូមា៉ាស ជរី កែូៃរីៃ, កបាេខអៃ ែ័បុលេូ 

ហ្រីជរី, ជរីៃៃរី យជ ៃរីលសុៃ, មា៉ារីសា អិម ស្ម៊ី្

មរុៃការអបាលះពរុម្ព៖ េ៉ូយសវ ខែៃៃរីស, អាំមុៃ 

ហារីស
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ស៊ី
យស្ទើរ ចេ ឌរី ចូៃស៍ កបធ្ៃ អង្រោរ បឋម សិ្រសា ទូយៅ បងាហាញ ថ្ យសច្រតែរីកសឡាញ់ ្ ឺ ជា អាវុ្ ែ៏ ខាលាំង 

មហិមា បំផុត កបឆ្ំង ៃឹង រោរណ៍ អាសករម ៖ « ែូច ឃ្លា ែ៏ ល្រី មួេ ខ្្ង ថ្ ‹ រោរណ៍អាសករម 

សមាលាប់ យសច្រតែរីកសឡាញ់ › ប៉ុខៃតែ ចូរ ចាំ ថ្ យសច្រតែរីកសឡាញ់ ្រ៏ សមាលាប់ រោរណ៍អាសករម វិញ បាៃ 

ខែរ » ។ យៃរះ ្ ឺជា រយបៀប បរី យា៉ាង ខែល រោរបងាហាញ យសច្រតែរីកសឡាញ់ រោរពារ ្រុមារ ទាស់ ៃឹង ឥទ្ធិពល នៃ 

រោរណ៍អាសករម ។

អ្តីន�លអ្កអាចនធ្ើបាេ

ស៊ីសសទើរចូនស៍

ពន្យល់ស្ចើន

អំពីគំនិត

នីមួយៗសនះ

សៅក្នុងអត្ថបទ
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«អយើងការពារ្រូៃៗរបស់អយើងរហូតែល់ជរាមួយដែលពួ្រអគអាច
ការពារខ្លួៃពួ្រអគបាៃ»។

ចាសរុៃអេសខារៃូលសាជសា្ចារ្យដផ្ន្រ្ វីវិតជ្ររុមជគួសារអៅសា្រលវិទយាល័យ

ជពធិ្រហាំយ៉ង់។

■  ៃិយាេ តាម សកមួល ជាមួេ 

្រូៃៗ របស់ អ្ន្រ អំពរី យរឿង ផ្អូវ យភទ 

ៃិង រយបៀប រោរពារ ពួ្រយ្ ពរី 

រោរណ៍អាសករម ។

■  ជួេ ្រូៃៗ ឲ្យ េល់ ពរី 

មូលស្ត ុ។

■  ក្ប់ ទូរសព្ទ សាមាតហវអូៃ tablet 
ៃិង ្រុំព្យអូទ័រ ្ ួរខត មាៃ ្រម្មវិ្រី 

រោរពារ ទាំងឧប្ររណ៍ រ 

បស់ មៃុស្ស វ័េ ជំទង់ ៃិង 

យពញវ័េ ្រតែរី ។

■  ្រុំ អៃុញ្ញាត ឲ្យ ៃរណា មានា្រ់ 

យៅខត ឯង ្រ្ននុង បៃ្ទប់ 

យមើល ឧប្ររណ៍ 

កបព័ៃ្ធ ផ្សពវផសាេ 

យ�ើេ ។

■  ្រុំ រោត់យទាស ្រុមារ ខែល 

បងាហាញ ថ្ ពួ្រយ្ មាៃ បញ្ហា 

ជាមួេ រោរណ៍អាសករម។

ោរោរពារ៖

«ខ្តំជសឡាញ់េ្ន្រ»

បយង្កើត ទំនា្រ់ទំៃង មួេ ខែល ្រូៃៗ 

របស់ អ្ន្រ មាៃ អារម្មណ៍ ថ្ មាៃ 

សុវតថែិភាព ៃិង មាៃ យ្ កសឡាញ់ ។

ោរន្្ើយត្រ៖

«ខ្តំអៅដតជសឡាញ់េ្ន្រ»

សូម ៃិយាេ អំពរី រោរណ៍អាសករម 

ជាមួេ ្រូៃៗ របស់ អ្ន្រ យហើេ 

អយញ្ើញពួ្រយ្ ឲ្យ ម្រ សួរ អ្ន្រ យពល 

ពួ្រយ្ មាៃ សំណួរ ។

ោរពយាបាល៖

«ខ្តំៃឹងជសឡាញ់េ្ន្រជាៃធិច្ច»

សូម យ្វើ រោរបញ្ជា្រ់ កបាប់ ្រូៃៗ របស់ 

អ្ន្រ មតែង យហើេ មតែង យទៀត ថ្ យទារះបរី 

ពួ្រយ្ មាៃ បញ្ហា ជាមួេ រោរណ៍ 

អាសករម ្រតែរី ្រ៏ យសច្រដេរី កសឡាញ់ 

របស់ អ្ន្រ ពុំ ខកបកបួល យ�ើេ ។

ការការពារ្ររុមារពវីការណ៍អាសជរាម



៦ លរីអាហូណា
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វិលសរុៃឌវីផលាលា
ទតីគកុងសាន់្ូសេគ�សទេអ៊ុយរូហ្គាយ

ដស្ងរ្របដៃថែម
សូម យមើល បខៃថែម យទៀត អំពរី ែំយណើរ នៃ យសច្រតែរីជំយៃឿ 
របស់ វិលសុៃ រួមទាំង រូប្ត ជា យកចើៃ បខៃថែម យទៀត 
យៅ្រ្ននុង ្រំខណ នៃ អតថែបទ យៃរះ យៅយលើ អ៊ិៃយ្ើរខណត 
ឬ Gospel Library យៅយ្ហទំព័រ Church 
ofJesusChrist .org/ go/ 10196។

រអបៀបអែើម្វីអផ្ើេតថែបទការបង្ហាញេំពវីអសច្រ្តវី្ំអៃឿ
យៅ liahona .ChurchofJesusChrist 
.org អ្ន្រ អាច យផញើ រោរពិពណ៌នា ែ្រី មួេ ៃិង រូប ្ ត 
របស់ បុ្្ល ណា មានា្រ់ ខែល យសច្រតែរី ជំយៃឿ របស់ រត់ 
បំផុស ្ ំៃិត ែល់ អ្ន្រ ។

ស្គាះថ្នាក់ចរាចរណ៍សោយម៉ូតូមួយបានបន្សល់ទុកឲ្យវិលសុន

ពិការ។មួយឆ្នាំស្កាយមកភរិយារបស់គាត់បានស្លាប់។ជា

កស្លាះសោះ្៉ាយដែល្ នកូន្សីតូចពីរនាក់វិលសុនពុំែឹងថ្

្តូវស្វើអវីសនាះសទ។គាត់ពុំបានែឹងថ្សតើ្ នសគាលបំណងអវី

សៅក្នុងជីវិតសនះសទ។វិលសុនអាច្ នភាពជូរចត់។ដតផទនុយ

សៅវិញគាត់បានចាប់សផតើមដសវងរកសសចកតីពិត។

ខូឌវីដប៊លជាងថតរូប

ការបង្ហាញេំពវីអសច្រ្តវី្ំអៃឿ

ែញនុំ មាៃ ចមងៃល់ ជា យកចើៃ ។ យហតុអវរី យរឿង អាក្រ្រ់ បាៃ 

យ្រើត យ�ើង ? ែញនុំ បាៃ ពយាយាម យ្វើ យរឿង កតឹមកតូវ រហូត 

ម្រ យហើេ ភរិយា ែញនុំ បាៃ សាលាប់ យចាល ែញនុំ យហើេ ែញនុំ ធ្លា្រ់ 

ែ្លួៃ ពិរោរ យៅយលើ រយទរះ រុញ យករោេ ម្រ យទៀត យវជ្បណ្ិត 

កតូវ វរះរោត់ ្របាល ្រូៃកសរី របស់ ែញនុំ យែើម្រី ែ្រ េ្រ ែុំ សាច់ 

យចញ ។ ែញនុំ បាៃ ចាប់យផតែើម ្ ិត ថ្ រមាៃ យរលបំណង អវរី 

យ�ើេ យៅ ្រ្ននុង ជរីវិត យៃរះ ។

ែញនុំ បាៃ ែឹង ថ្ ែញនុំ ចាំបាច់ កតូវ ខសវងរ្រ ្រដេរីពិត ។ ែញនុំ 

បាៃ យរៀៃ ពរី សាសនា ជា យកចើៃ យហើេ ែញនុំ បាៃ រ្រយឃើញ 

សាសនាចក្រ នៃ កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ នៃ ពួ្របរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុង 

យករោេ ។ ែញនុំ បាៃ ទទួល អារម្មណ៍ ថ្ សាសនាចក្រ យៃរះ 

ពិត ។

ឥ�អូវ យៃរះ ែញនុំ ែឹង ថ្ មាៃ យរលបំណង មួេ 

សកមាប់ រោរ ម្រ យៅយលើ ខផៃែរី យៃរះ ។ យេើង ម្រ 

ខផៃែរី យៃរះ ជា ខផ្ន្រ មួេ នៃ ខផៃរោរ អស់្រល្ ជាៃិច្ច 

របស់កពរះវរបិតាសួ្៌ ។ យេើង មាៃ កពរះអង្សយ្ងាររះ 

ខែល េ្រ ឈ្នរះ យលើ យសច្រតែរីសាលាប់ យហើេ បាៃ មាៃ កពរះជៃ្ម 

រស់ យ�ើង វិញ ។  រោរែឹង ពរី យរឿង យៃរះ ផតែល់ ភាព រឹងមាំ 

ែល់ ែញនុំ ។ ឥ�អូវយៃរះ ែញនុំ ពយាយាម តស៊ូ យហើេ បៃតែ យឆ្ពរះ 

យៅមុែ ។ ែញនុំ មាៃ យរលបំណង មួេ យហើេ ែញនុំ ែឹង ថ្ 

យពល ែញនុំ ពយាយាម រស់យៅ ្រ្ននុង ជរីវិត ស័្រតែិសម យនារះ ែញនុំ អាច 

មាៃ ក្រុមក្ួសារ អស់្រល្ ។
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យពលយ�ើងគិតអំពីការងារបយ្រើវាងា�យ�ើរ្ីគិតពីការជួ�អ្នកដ�ល

ខ្វះខាត។យ�ើងនិយា�ពីការដែសួន�ំណាំឲ្យ្ស្ីយរម៉ា�ការ�ក

អាហារយៅឲ្យអ្នកជំងឺឬការជួ�អ្នកដ�លកំពុងមនបញ្ហា។យ�ើង

ចាំការទូន្មានរបស់ប៉ុលឲ្យ«�ំជារួ�នឹងអ្នកណាដ�ល�ំ»ប៉ុដន្យតើយ�ើងបាន

យ្តោតចិត្ទុកដាក់្គប់្រាន់យលើដ្្នកែំបូងននខគរ្ីរយន្វះ—គឺឲ្យ«អរសបបា�ជា

រួ�នឹងអ្នកណាដ�លអរសបបា�»ដ�រឬយទ?(រ៉ូរ១២:១៥)។អរសបបា�

ជារួ�អ្នកដ�លយ�ើង្ ្ល់ការងារបយ្រើ—យោវះជាវាជាការសាទរ�ល់យជាគជ័�

របស់ពួកយគឬការជួ�ពួកយគឲ្យរកយ�ើញអំណរក្ននុង្រាលំបាកក្ី—គឺជាដ្្នក

សំខាន់រួ�ននការងារបយ្រើ�ូច្ពវះអង្គសយ្ងារវះបានយ្្ើ។

យនវះគឺជាយយាបល់បីយា៉ាងដ�លអាចជួ�(យ�ើ�មនយយាបល់រួ�យ�ើរ្ី

យចៀសវាង)យពលយ�ើងរកយរើលការយ្តោតយលើអ្ីល្អៗដ�ល្ពវះដាក់យៅក្ននុង

ជីវិតរបស់យ�ើង។

១.ចូរជបរុងអជបៀបខ្លួៃ

បូនីយអចខ័រឌុន្បធាន�ុវន្រីទូយៅជួ�យ�ើងឲ្យ�ល់ថាយ�ើង

្តូវដតសមើលអស់អ្នកដ�លយ�ើង្ ្ល់ការងារបយ្រើ—ពុំ្រាន់ដតយរើល

បន្នុកនិងការលំបាករបស់ពួកយគប៉ុយណាណវះយទយ�ើងក៏្តូវយរើលឲ្យ

អរាលការណ៍នៃការង្របអជមើ

យតើ អ្ន្រ ្រំពុង ែ្រខាៃ  
ផ្នែកដ៏សំខាន ់យៃរះ នៃ 
រោរងារ បយកមើ ឬ ?
ការងារ�សគមើ្ ឺជា«ការអរេ�បាយជាមួយនឃឹងអ្នកណាដែលអរេ�បាយ»

ក៏ែូចជា«យំជាមួយនឃឹងអ្នកណាដែលយំផង»(រែូម១២:១៥)។



 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ៩

សូម ចែកចាយ បទពិសោធន៍ របស់ អ្នក

េូមនផ្ើមកោេ់នយើងេូវ្រេពឈិនស្ធេ៍រ្រេ់

អ្កនៅនពលអ្កបាេផដេល់ោរងារ្រនបមើ�ល់

មេុេ្ស�មេឬេេួលបាេោរងារ្រនបមើ។េូម

ចូលនៅliahona .ChurchofJesusChrist 
.orgន្វើយចុចនលើ«Submit an Article or 
Feedback»។
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យ�ើញពីកមលាំងយទពយកាសល្យនិងភាពយជាគជ័�របស់ពួកយគ្ ងដ�រ។រាត់

បានមន្បសាសន៍ថាយ�ើង្តូវដតយ្្ើជា«អ្នករាំ្ទនិងជាអ្នកយគអាចទុកចិត្

បាន—ជារនុស្សមនាក់ដ�ល�ឹងអំពីសាថានភាពពួកយគយ�ើ�ជួ�យ្ជារដ្ជងពួកយគយៅក្ននុង

យសចក្ីសង្ឹរនិងបំណង្បាថានារបស់ពួកយគ»។ ១

យៅក្ននុងយរឿង្ប�ូចអំពីសត្យចៀរនិងសត្ពដពយន្វះ្ពវះអង្គសយ្ងារវះបានមនបន្ទូលថាអស់អ្នកដ�ល

នឹង្តូវបានរកយ�ើញថាយៅខាងសាតោំ្ពវះ�ស្្ទង់បានទូលសួរថា«្ពវះអមចាស់យអើ�យតើយ�ើងខ្នុំបាន

យ�ើញ្ទង់យ្សកឃ្លានយ�ើ�បានថាវា�្ទង់យសា�ពីកាលណា?

យតើយ�ើងខ្នុំបានយ�ើញ្ទង់ជាអ្នក�នទយ�ើ�បានទទួល្ទង់ពីកាលណា?»(ម៉ាថា�

២៥:៣៧–៣៨)។

ស៊ីយស្ើរខ័រឌុនបានដែលែងថា«បងប្អទូន្បុស្សីពាក្យគនលែឹវះយន្វះគឺពាក្យបានស�ើញ។ជនសុចរិតបាន

យ�ើញរនុស្សោំងយន្វះមនការខ្វះខាតយដា�សារពួកយគកំពុងយរើលនិងកត់សមរល់។យ�ើងក៏អាចយ្្ើ

ជាដ្្នកជា្ចរុវះយ�ើរ្ីជួ�និងលួងយោរសាទរនិងយរើលយ�ើញសូរ្ីដតក្ីសុបិនរបស់ពួកយគ»។ ២

២.ដស្ងរ្រអហតរុផលអែើម្វីសាទរ

សូរសាទរ�ល់យជាគជ័�យោវះ្ ំឬតូចក្ី។វាអាចជាការឆលែងកាត់ជំងឺរហារីកឬការ�កឈ្នវះ

ការឈឺចាប់យដា�ការដបកបាក់រានាការដស្ងរកការងារែ្ីឬការដស្ងរកដស្កយជើងដ�របាត់ការបន្រស់យៅ

បន្ទាប់ពីការបាត់បង់រនុស្សជាទី្សឡាញ់ឬការបន្រស់យៅរួ�សបាតោ�៍យដា�រាមានស្ករសយ្បើក្ី។

សូរទូរសព្យៅពួកយគយ្្ើរកាតរួ�ឬអយ្ជើញពួកយគយៅបរិយភាគអាហារនែងៃ្តង់យ�ើរ្ីអបអរសាទរ។

តាររ�ៈការដចកចា�ពរជ័�របស់យ�ើងជារួ�រានាការរស់យៅយដា�អំណរគុណយ�ើ�ការសាទរ�ល់
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ពរជ័�និងភាពយជាគជ័�របស់រនុស្ស�នទយន្វះយ�ើង«បានអររីករា�ក្ននុងយសចក្ីអំណររបស់បងប្អទូន

យ�ើង»(អាលម៉ា៣០:៣៤)។

៣.អមើលអ�ើញជពលះហស្តរបស់ជពលះេមាចាស់

ជួនកាលការអរសបបា�ជារួ�រនុស្ស�នទមនន័�ថាការជួ�ពួកយគឲ្យយ�ើញយ�តុ្លយ�ើរ្ី

អរសបបា�—យោវះបីមនទុក្ខលំបាកឬភាពរីករា�ចូលរកក្ននុងជីវិតយ�ើងដបបណាក្ី។យសចក្ីពិត

សារ្្ញដ�ល្ពវះវរបិតាសួគ៌្ជាប�ឹងពីយ�ើងយ�ើ�យ្តៀរជាយ្សចយ�ើរ្ីយលើកស្ទួ�យ�ើងអាចជា្ប្ព

�៏អសាចារ្យននអំណរ។

អ្នកអាចជួ�រនុស្ស�នទឲ្យយ�ើញ្ពវះ�ស្របស់្ពវះអមចាស់យៅក្ននុងជីវិតរបស់ពួកយគតាររ�ៈ

ការដចកចា�រយបៀបដ�លអ្នកយ�ើញ្ពវះ�ស្្ទង់យៅក្ននុងជីវិតរបស់អ្នក្ ទាល់។សូរស្័្គចិត្

ដចកចា�រយបៀបដ�ល្ពវះវរបិតាសួគ៌បានជួ�អ្នកឆលែងកាត់ឧបសគ្គរបស់អ្នក។ទីបន្ទាល់យនវះ

អាចជួ�រនុស្ស�នទឲ្យទទួល�ឹងនិងទទួលសារល់រយបៀបដ�ល្ទង់បានជួ�ពួកយគ(សូរយរើល

រ៉ូសា�២៤:១៤)។

៤.្ររុំ្រំណត់សមតថែភាពរបស់េ្ន្រអែើម្វីេរសបបាយ

ជាអកុសលជួនកាលយ�ើងអាចកំណត់សរត្ថភាពយ�ើងយ�ើរ្ីចូលរួរអរសបបា�ជារួ�រនុស្ស�

នទជាពិយសសយពលយ�ើងមនអាររ្ណ៍ថាអសុវត្ថិភាពពីអ្ីដ�លយ�ើង្តូវ្ ្ល់ឲ្យឬយដា�សារដតសាថាន

ភាពបច្នុប្ន្នក្ននុងជីវិតយ�ើង។ជំនួសឲ្យការដស្ងរកអំណរក្ននុងសុ្រង្គលរបស់រនុស្សមនាក់យទៀតយ�ើង

គំរូ របស់ ពពរះអង្គ សស្គ្ររះ

ជានរឿយៗបពះនយេ៊ូវបគតីេ្ទបាេអរបពះេ័យ

នៅក្ញងេុភមង្គលរ្រេ់មេុេ្ស�មេ។បេង់បាេ

ចូលរួមពឈិធតីអាពា្វ៍ពឈិពា្វ៍នៅក្ញងបេុកោណាេ

នៅេតីននាះបេង់ពុំបគ្េ់នតបាេស្េរ�ល់ឱោេ

�៏រីករាយ្រ៉ុនណាណះនេបេង់នថមទាំងនធ្ើឲ្យេឹក

ោលាយនៅជាបស្ផងន�រ(េូមនមើលយ៉ូហ្េ

២:១–១១)។នយើងក៏អាចខឈិតខំចូលរួម

បពឹត្ឈិោរណ៍ពឈិនេេៗក្ញងជតីវិតមេអេ់អ្កន�ល

នយើងផ្ល់ោរងារ្រនបមើផងន�រ។

នយើងក៏ន�ើញបពះអង្គេនហងាគាះអរបពះេ័យ

នដាយស្រភាពេុចរិតរ្រេ់មេុេ្ស�មេ

ផងន�រ។នពលបេង់បាេយងនៅជួ្រពួក

ស្េេ៍េតីម្វ្បេង់បាេមេ្រេ្ទលូលបបា្រ់

ពួកនគថា«មេពរន្វើយអ្ករាល់គ្នាមកពតី

នេចកដេតីជំនេឿរ្រេ់អ្ក។ន្វើយឥ�លូវនេះ

នមើលចុះនេចក្តីអំណររ្រេ់នយើងបាេនពារ

នពញ»(េតីម្វ្េតី៣១៧:២០)។



 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ១១

បានធាលាក់យៅក្ននុងអន្ទាក់ននការយ្បៀបយ្ៀប។យ�ើ��ូចដអលយឌើរ�្ីនែិនអិល�ុកក្ននុងកូរ៉ុរននពួកសាវក

�ប់ពីរន្ក់បានបយ្ងៀនថា៖«ការយ្បៀបយ្ៀបពរជ័�គឺយស្ើរដតបង្ខំឲ្យអំណរចាកយចញ។យ�ើងពុំអាចមន

អំណរគុណនិងមនភាព្ចដណនក្ននុងយពលដតរួ�បានយទ»។ ៣

ដអលយឌើរដជ្�្ីអ័រ.�ូឡិនក្ននុងកូរ៉ុរននពួកសាវក�ប់ពីរន្ក់បានសួរថា«យតើយ�ើងអាច�កឈ្នវះ

យលើទំយន្រ�៏សារ្្ញដបបយន្វះដ�លមនយៅក្ននុងរនុស្សយស្ើរដត្គប់រានាយា៉ាង�ូចយរ្ច?...យ�ើងអាចរាប់

ពរជ័�ជាយ្ចើនរបស់យ�ើងយ�ើ�យ�ើងអាចអបអរសាទរនឹងការសយ្រចបានរបស់រនុស្ស�នទ។យលើសពី

អ្ីៗោំងអស់យ�ើងអាចបយ្រើរនុស្ស�នទដ�លជាការអនុវត្�៏្បនពបំ្ុតនន�ួងចិត្ដ�ល�ួសពីការដែលែង

បាន»។ ៤ជំនួសឲ្យការយ្បៀបយ្ៀបរានាយន្វះយ�ើងអាចសរយសើរអស់អ្នកដ�លយ�ើង្ ្ល់ការងារបយ្រើ។

សូរដចកចា�យដា�យសរីនូវអំណរគុណដ�លអ្នកមនចំយពាវះពួកយគឬសមជិក្គួសារពួកយគ។

�ូចប៉ុលរំឭកយ�ើងថាយ�ើងោំងអស់រានាគឺជាអវៈ�វៈរូបកា�នន្ពវះ្គីស្យ�ើ�យពល«យបើរួ�បាន

តយរ្កើងយឡើងយន្វះោំងអស់នឹងបានរីករា�ជារួ�ដ�រ»(កូរិនែូសទី១១២:២៦)។ជារួ�នឹងជំនួ�ពី

្ពវះវរបិតាសួគ៌យ�ើងអាច�ឹងពីបទពិយសា្ន៍របស់រនុស្ស�នទសាទរ�ល់យជាគជ័�ោំង្ ំនិងតូចយ�ើ�

ជួ�ពួកឲ្យយគទទួលសារល់្ពវះ�ស្របស់្ពវះអមចាស់យ�ើ��កឈ្នវះយលើភាព្ចដណនយ�ើរ្ីយ�ើងអាច

រីករា�ពិត្បាក�យៅក្ននុងពរជ័�យទពយកាសល្យនិងសុ្រង្គលរបស់រនុស្ស�នទ។◼

្រំណត់ចំណាំ
 ១. បូនីយអចខ័រ�ុន«ការកាលា�ជាអ្នកគងាវាលមនាក់»Liahonaដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១៨ទំព័រ៧៥។

 ២. បូនីយអចខ័រឌុន«ការកាលា�ជាអ្នកគងាវាលមនាក់»ទំព័រ៧៥។

 ៣. �្ីនែិនអិល�ុក«Rejoice!»Ensignដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩៩៦ទំព័រ៣០។

 ៤. ដជ្�្ីអ័រ�ូឡិន«The Other Prodigal»Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ២០០២ទំព័រ៦៤។

ការអស្ជើញ ឲ្យ អនុវត្ត

េូមពឈិចារណាពតីមេុេ្សន�លអ្ក

ផ្ល់ោរងារ្រនបមើ។នតើពួកនគមេ

នេពនោេល្យេឈិងភាពខ្លាំងអ្តីខ្ះ?

នតើពួកនគមេឱោេឬនជាគជ័យអ្តី

ខ្ះ?នតើអ្កអាចអរេ្របាយជាមួយ

ពួកនគេរនេើរពួកនគឬនលើកេឹកចឈិត្

ពួកនគនដាយរន្រៀ្រណា?





 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ១៣

ឱ
វាជាពរជ័�អ្ីយរ៉លែវះដ�លបានកាលា�ជាសមជិកសាសន្ច្កនន្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្យៅក្ននុងសរ័�កាន់កាប់

្តួត្តាយនវះជាយពលននការសាតោរយឡើងវិញននកូនយសានននគរនិងការបំយពញតារការពយាករដ�លអនុញ្ញា

តឲ្យយ�ើងយ�ើញ្ ទាល់នូវ«�ំណឹងល្អដ�លរយរៀ់លយចញយៅ�ល់ទីបំ្ុតដ្ន�ី�ូចជាែ្ដ�លដាប់្ តោច់

យចញពី្ ្នំឥតន�ណាយ្្ើនឹងរយរៀលយចញយៅរ�ូត�ល់បានយពញដ្ន�ីោំងរូល»(យរាលលទ្ិនិង

យសចក្ីសញ្ញា៦៥:២)។

ដានីដ�៉លយៅក្ននុង្ពវះគរ្ីរសញ្ញាចាស់បានពយាករអំពីយរឿងយនវះយ�ើ�ការពយាករយនវះមនជាបន្បន្ទាប់យៅក្ននុងសរ័�

កាន់កាប់្តួត្តាយនវះការពយាករយនវះហាក់�ូចជាកំពុងបានបំយពញយពលយ�ើងសយង្កតយ�ើញយស្កជាង៣៣០០្តូវបាន

យរៀបចំយឡើងយៅក្ននុងសាសន្ច្កន្យពលបច្នុប្ន្នយនវះ។កាលពី៥០ឆ្នាំរុនសមជិកភាពក្ននុងសសាន្ច្កបានយកើនពី

២.១ោនន្ក់យៅជាង១៦ោនន្ក់។ ១

ការរីកចយ្រើននិងការ្លាស់ប្ទូរ�៏យ្ចើនយនវះដ�លយ្្ើឲ្យខ្នុំរំយ្ើបចិត្គឺជាយសចក្ីពិតថាយរាលការណ៍និងការអនុវត្

ន្ន្នន�ំណឹងល្អបន្យៅ�ដ�លរួរោំងគំរូននការ្គប់្គងពី្ពវះដ�លបានយបើកសដរ្ង�ល់សាសន្ច្កនន

្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្។គំរូយនវះអនុញ្ញាតឲ្យមនការយរៀបចំយស្កដ�លបានបយង្កើតយឡើងយ�ើរ្ី្ ្ល់«ទីការពារនិងជាទី

្ជកយកានពីព្យនុវះសង្រានិងពីយសចក្ីយ្កា្ដ�លឥតោ�ក្ននុងកាលបានចាក់រកយលើដ្ន�ីោំងរូល»(យរាលលទ្ិ

និងយសចក្ីសញ្ញា១១៥:៦)។

បងប្អទូន្បុស្សី្ពវះអមចាស់មន្ពវះទ័�សប្នុរសក្ននុងពរជ័�ដ�ល្ទង់្បោន�ល់យ�ើង។ការ�ល់

ថាពរជ័�គឺជាលទ្្លននការយរារព្បតិបត្ិរបស់យ�ើងចំយពាវះបទប្្ញត្ិនិងការរកសាបទប្្ញត្ិគឺជាការបងាហាញ

សោយ ចអលស�ើរ  

ច្្គរី អ៊ី ស្ទីចវែនសុន

ក្ញងកូរ៉ុមមេពួកស្វក�្រ់

ពតីរនាក់

ពរជ័�នន

ទស្សនវិស័�នន�ំណឹងល្អនឹងជួ�អ្នកឲ្យមនភាពចបាស់ោស់កាន់ដតខាលាំងោក់ទង

នឹងរយបៀបដ�លអ្នកគិតអំពីអាទិភាពននជីវិតរបស់អ្នកយដាវះ្សា�បញ្ហានិង្បឈរ

រុខនឹងការល្ទួង្ ទាល់ខលែទួន។
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នន�ំណឹងល្អ



១៤ លរីអាហូណា

យសចក្ី្សឡាញ់របស់យ�ើងចំយពាវះ្ពវះអមចាស់គឺជាសិកាខាបទ�៏មនតនរលែយ�ើរ្ីយរៀន។

យរាលការណ៍ោំងឡា�នន�ំណឹងល្អដបបយនវះ្ ្ល់ទស្សនវិស័�សំខាន់រួ��ល់

យ�ើង។

ការណ៍យនវះន្ំយៅរកចំណុចពីរដ�លខ្នុំចង់គូសបញ្ជាក់។ខ្នុំសមរល់ថា្បធាន

ដាលលែិនយអកអូកជាទី្បឹកសាទីរួ�ក្ននុងគណៈ្បធានទីរួ�ដចកចា�ចំណុចោំងពីរ

យនវះកាលពីរុនជារួ��ុវរជ្ិរវ័�យៅលីវក្ននុងឆ្នាំ២០១៥។

រ្រសាៃូវទស្សៃវិស័យនៃែំណឹងល្អ

្បធានអូកបានមន្បសាសន៍ថា«ទស្សនវិស្ស័�មនន័�ថាការយរើលយ�ើញ

យរឿងពិតោំងអស់យៅក្ននុងទំន្ក់ទំនងរួ��៏មនអត្ថន័�គឺទស្សនៈរួ�

ោំង្សុង»។ ២យនវះជាយរឿងរួ�ចំនួនដ�លអ្នក�ល់យពលអ្នកយរើលយ�ើញពីទស្សន

វិស័�នន�ំណឹងល្អ៖

• អ្នកគឺជាបុ្តាបុ្តីរបស់្ពវះវរបិតាសួគ៌ដ�លយពារយពញយដា�ក្ី្សឡាញ់

(សូរយរើលយរាលលទ្ិនិងយសចក្ីសញ្ញា៧៦:២៤)។

•  អ្នករកកាន់ដ្ន�ីយនវះយដា�មនយរាលបំណងរួ�ជារួ�នឹងលទ្ភាព

យ�ើរ្ីយ្្ើការយ្ជើសយរើស(សូរយរើលនីន�្ទី២២:២៧;១០:២៣)។

•  «�្ិតជាការចាំបាច់្តូវដតមនការ្្នុ�ចំយពាវះយរឿងសព្សារយពើរ»(នីន�្ទី២

២:១១)។

•  ្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្គឺជា្ពវះអង្គសយ្ងារវះនិងជាអង្គជំនួ�គង់យៅជារួ�

្ពវះវរបិតា(សូរយរើល�៉ូហានទី១២:១;យរាលលទ្ិនិងយសចក្ីសញ្ញា

១១០:៤)។

សូរពិចារណាថាយតើមនអ្ីយកើតយឡើង្បសិនយបើទស្សនវិស័�នន�ំណឹងល្អ

កាលា�ជាចក្ខនុវិស័�ដ�លអ្នកយរើលក្ននុង្គប់ទិ�្ឋភាពោំងអស់ននជីវិតអ្នកយន្វះ។

ទស្សនវិស័�នន�ំណឹងល្អនឹងជួ�អ្នកឲ្យមនភាពចបាស់ោស់កាន់ដតខាលាំង

ោក់ទងនឹងរយបៀបដ�លអ្នកគិតអំពីអាទិភាពននជីវិតរបស់អ្នកយដាវះ្សា�បញ្ហានិង

្បឈររុខនឹងការល្ទួង្ ទាល់ខលែទួន។ការណ៍យនវះពិតជាអាចជវះឥទ្ិពល�ល់បញ្ហា

្បឈរោំងអស់យពញរួ�ជីវិតអ្នកនិងការសយ្រចចិត្ជាយ្ចើនយទៀតដ�លអ្នកនឹង

យ្្ើក្ននុងជីវិត។

ជារួ�នឹងទិ�្ឋភាពយនវះយ�ើង�ឹងថា្ពវះអមចាស់មន្ពវះទ័�ឲ្យយ�ើងទទួលោន

សា្ការ៉ង់ជាយរៀងរាល់សបាដា�៍យ�ើ�យ�ើង្តូវសិកសា្ពវះគរ្ីរនិងអ្ិសាឋានយៅ

កាន់្ទង់ជាយរៀងរាល់នែងៃ។យ្រៅពីយនវះយ�ើង�ឹងថាសាតាំងនឹងល្ទួងយ�ើងរិនឲ្យយ្្ើ

តារ្ពវះអង្គសយ្ងារវះយ�ើងឬសាតោប់តារការបំ្ុសគំនិត�៏សងៃប់សាងាត់ពី្ពវះវិញ្ញាណ

បរិសុទ្យទ។យ�ើ�យ�ើងអាច�ឹងកាន់ដតយ្ចើនថាមរស្តូវពយាយារឆក់�កសិទ្ិ

យ្ជើសយរើសនិងសរត្ថភាពរបស់យ�ើងយ�ើរ្ីទប់ទល់នឹងការខិតខំរបស់វាតាររ�ៈ

ការយញៀនរួរោំងការយញៀនថានាំនិងការណ៍អាស្រារ្ ងដ�រ។

្្នុ�យៅវិញទិ�្ឋភាពនន�ំណឹងល្អ្ ្ល់ទស្សនវិស័�ចបាស់រួ��ល់យ�ើងអំពី

សារៈសំខាន់ននការបយង្កើត្កុរ្គួសារ—ការយ្ជើសយរើសយរៀបការនិងចិ្្ឹរកូនយៅក្ននុង

យសចក្ីសុចរិត។ទស្សនៈយនវះក៏យ្្ើឲ្យយ�ើងយ�ើញថាមរស្តូវចង់បំ្លាញ្គួសារ

ដ�លរួបរួររានាយ�ើ�បំភាន់តួន្ទីននយ្ទយ�តុ�ូយច្នវះយ�ើ��ឹកន្ំយៅរកការបន្ថ�

តនរលែសង្គរដ�លបានយ្តោតយលើការបយង្កើតនិងការសាថាបន្្កុរ្គួសារ។

រ្រសាតរុល្យភាពខាងវិញ្ញាណ

្បធានអូកបានដែលែងថា៖«យៅយពល�ុវរជ្ិរវ័�មនទស្សនវិស័�—

គឺទស្សនៈោំងរូល—យន្វះវាចាំបាច់ចំយពាវះពួកយគឲ្យរកសាតុល្យភាពខាងវិញ្ញាណ

យៅក្ននុងជីវិតពួកយគ។យ�ើរ្ីយ្្ើការណ៍យនវះអ្នក្តូវយចៀសវាងពីការោក់ោញ

អាររ្ណ៍រួ�ចំនួនននយោកិ�យ�ើ�យ្្ើកិច្ការចាំបាច់ន្ន្យ�ើរ្ីខិតកាន់ដត

្ពវះអង្គសយ្ងារវះ»។ ៣

យៅ្ជុងមខាងអ្នកមនបញ្ហាសំខាន់និងអាទិភាពក្ននុងជីវិតជាយ្ចើន្គប់ទំ�ំ

និងភាពច្រុវះ្គប់្បយ្ទដ�ល្តូវការយដាវះ្សា�ចាំបាច់្តូវការយ្តោតចិត្ទុកដាក់

អព្ភូតសេតុមួយែ៏អស្ចារ្យបំផុតននជីវិតរដមងស្លាប់

របស់អ្កគឺសមត្ថភាពរបស់អ្កសែើម្ីរកស�ើញនូវ

តុល្យភាពរវាងតួនាទីននជីវភាពខាងវិញ្ញាណរបស់អ្ក

និងតួនាទីសំខាន់ៗសផ្សងសទៀតននជីវិតរបស់អ្ក។



 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ១៥

និង្តូវការការ�ឹកន្ំ។ប្ជីកិច្ការដ�លអ្នក្តូវយ្្ើអាចមនភាពយ្្សងពីរានាដ្្អកយលើ

កាលៈយទសៈ្ ទាល់ខលែទួនរបស់អ្នកប៉ុដន្យៅក្ននុងប្ជីកិច្ការោំងយន្វះអ្នកនឹងរកយ�ើញ

ជា្បាក�នូវការសិកសាការងារអាពា�៍ពិពា�៍និងសុខភាព្ លែទូវចិត្និងសុខភាព

រូបកា�។្បាក�ណាស់ឧបសគ្គរបស់អ្នកគឺយ្្ើឲ្យតួន្ទី�៏សំខាន់ោំងយនវះមន

តុល្យភាពយៅនឹងជីវភាពខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នក។

្បធានអូកក៏បានទូន្មាន្ ងដ�រថាអ្នក្តូវមនការ្បុង្ប�័ត្ន«យពលអ្នក

ចាត់ដចងយពលយវោអ្នកយ�ើរ្ីកុំឲ្យអ្នកមនការយ្សកឃ្លានខាងវិញ្ញាណ្ ទាល់ខលែទួន

អំឡនុងយពលសករ្ភាពករ្វិ្ីថានាក់អង្គការបឋរសិកសារបស់អ្នកយ្តោតយៅយលើយរឿងយ្្សង

។យរាលការណ៍យនវះពន្យល់ពីរូលយ�តុដ�លវាពិតជាសំខាន់ចំយពាវះ�ុវរជ្ិរវ័�...

យ�ើរ្ីយ្្ើតារការទូន្មានឲ្យចូលរួរការ្បជុំយៅ្ពវះវិហារបយ្រើក្ននុងសាសន្ច្ក

សិកសា្ពវះគរ្ីរជា្បចាំលុតជង្គង់អ្ិសាឋានជា្គួសារយ�ើ�បយ្រើយៅក្ននុងការយៅ

របស់សាសន្ច្ក»។ ៤

យៅចំយពលននត្រូវការ្ ទាល់ខលែទួននិងយ្ចើនរុខរបស់អ្នកយន្វះការយ្្ើឲ្យក្ីសុបិននន

ជីវិតរបស់អ្នកនិងឧបសគ្គននជីវភាពខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកមនតុល្យភាពយន្វះ

អ្នកនឹង�ឹងថាការយ្្ើឲ្យមនតុល្យភាពគឺជាសរិទ្ិ្លរួ�ដ�លអាចសយ្រច

បាន។្ពវះអមចាស់ពុំត្រូវឲ្យអ្នកយ្្ើអ្ីរួ�ដ�លអ្នកពុំអាចសយ្រចបានយន្វះ

យទ។ខ្នុំបានឮ្បធានែូម៉ាសយអសរ៉នសុន(១៩២៧–២០១៨)ទូន្មានជា

យ្ចើនយលើករកយ�ើ�ថា«អ្នកដ�ល្ពវះអមចាស់បានយៅ្ពវះអមចាស់នឹងយ្្ើឲ្យយគ

សរនឹងកិច្ការយន្វះ»។ ៥ខ្នុំគិតថាជាពិយសសយរឿងយនវះអនុវត្ចំយពាវះសមជិក

សាសន្ច្ក។

ែ្ីយបើការរកសាតុលយាភាពយនវះអាចយរើលយៅហាក់�ូចជាយរឿង�៏គួរឲ្យពិបាកក្ីខ្នុំ

សនយាថាអព្ទូតយ�តុរួ��៏អសាចារ្យបំ្ុតននជីវិតរដរងសាលាប់របស់អ្នកគឺសរត្ថភាព

របស់អ្នកយ�ើរ្ីរកយ�ើញនូវតុល្យភាពរវាងតួន្ទីននជីវភាពខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នក

និងតួន្ទីសំខាន់ៗយ្្សងយទៀតននជីវិតរបស់អ្នក។យរឿងយនវះអាចយកើតយឡើងក្ននុងរយបៀប

រួ�ដ�លនឹងយ្្ើឲ្យអ្នកពុំ្រាន់ដតរកសាជីវភាពខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកនិងតួន្ទី

សំខាន់ក្ននុងជីវិតរបស់អ្នកក្ននុងក្រិតរួ�ប៉ុយណាណវះយទវាក៏ព្ងីកនិងអ្ិវឌ្ឍនូវវិស័��៏

សំខាន់ោំងពីរយនវះ្ ងដ�រ។

យ�តុ្លសំខាន់ដ�លអាចមនយន្វះគឺថា្ពវះអមចាស់គឺជាតួន្ទី�៏ចាំបាច់។

្ទង់ពិតជាចំណុចចាំបាច់ននតុល្យភាពយន្វះ។យ�ើ�្ទង់មនចំណាប់អាររ្ណ៍ពី

្ពវះចំយពាវះអ្នក្ ទាល់យដា�សារអ្នកគឺជាបុ្តមនាក់របស់្ពវះ។ប៉ុដន្លទ្្លគឺដ្្អក

យៅយលើការយ្តោតចិត្្តឹរ្តូវរបស់អ្នកនិងការខិតខំយ�ើរ្ីរកឲ្យយ�ើញតុល្យភាពយន្វះ។

តារការអយង្កតនិងបទពិយសា្ន៍្ ទាល់ខលែទួនខ្នុំវាទំនងថាយ�ើងមនទំយន្រយពញ

រួ�ជីវិតយ�ើងយ�ើរ្ីយ្្អៀងខាលាំងយៅរក្ លែទូវរួ�ឬ្ លែទូវរួ�យ្្សងយទៀត។យ�ើរ្ីបន្ឲ្យ

មនតុល្យភាពក្ននុងជីវិតយ�ើងវាត្រូវឲ្យមនការខិតខំនិងការយរើលដែខាជាប់ខជទួន។

ចូរយ្ជើសយរើសយា៉ាងសករ្យ�ើរ្ីបន្យៅឲ្យខាជាប់ខជទួន។

គួរឲ្យចាប់អាររ្ណ៍ណាស់វាអាចរាមានតុល្យភាពោំងពីរ្ លែទូវ។្បដ�លជាមន

្រាដ�លអ្នកយ�ើញថាអ្នក្តូវអនុវត្ការយរើលដែយ�ើរ្ីរកសាការយ្តោតកាន់ដតខាលាំង

យលើសាោយរៀនឬការងារននវិជាជាជីវៈរបស់អ្នក«ជារួ�នឹងការបយ្រើដ�លបានយ្្ើ

ក្ននុងសាសន្ច្កតារយពលយវោដ�លគួរដតយ្្ើ»។៦យោវះជាយា៉ាងណាក៏យដា�

ការចងចាំយ�ើរ្ីទុក្ពវះអមចាស់ជាតួន្ទី�៏ចាំបាច់របស់អ្នកយន្វះអ្នកអាចរកយ�ើញ

តុល្យភាពខាងវិញ្ញាណ្តឹរ្តូវរបស់អ្នក។

ជពលះេមាចាស់ៃឹង្ ួយេ្ន្រ

យពលយ�ើងរកសាទស្សនវិស័�នន�ំណឹងល្អវាងា��ល់ពីរូលដាឋាន្គឹវះនន

យសចក្ីពិតថា្ពវះអមចាស់នឹងជួ�យ�ើង។យរាលការណ៍នន�ំណឹងល្អចាំបាច់រួ�គឺ

ថាយ�ើងគឺជាបុ្តាបុ្តីរបស់្ពវះវរបិតាសួគ៌ដ�លយពារយពញយដា�យសចក្ី្សឡាញ់។

វាគឺជា្ រ្ជាតិស្មប់ពួក្ទង់យ�ើរ្ីជួ�យ�ើងក្ននុង្គប់វិ្ីោំងអស់យ�ើរ្ី្តឡប់យៅ

្្វះសួរា៌ារបស់យ�ើងវិញ។

ខ្នុំចង់ដចកចា�ឧោ�រណ៍រួ�អំពីរយបៀបដ�ល្ពវះអមចាស់អាចជួ�អ្នកបាន។

អ្នក�ឹកន្ំ�ុវវ័�មនាក់របស់ខ្នុំយ្មាវះថាតខាលសុនបានដចកចា�វាជារួ�ខ្នុំកាល

ពីយ្ចើនឆ្នាំកនលែងយៅ។ថាតដ�លយទើបដតសាលាប់រាត់មនឥទ្ិពលខាលាំងណាស់យលើ

ខ្នុំខណៈខ្នុំកំពុងយពញវ័�។រាត់្តូវបានចិ្្ឹរឲ្យ្ ំយឡើងយៅក្ននុងជំន្ន់រួ�ដ�ល

មនយស�្ឋកិច្ធាលាក់ចុវះយា៉ាងខាលាំងដ�លជាកូនទី្បាំបួនក្ននុងចំយណារកូន១៤ន្ក់។

្គួសាររាត់្បកបរបរចិ្្ឹរជីវិតយដា�យ្្ើដ្សនិងចិ្្ឹរសត្។វាគឺជា្រាដ�លមន

�ិរ្្ញវត្ថនុយា៉ាប់�ឺនបំ្ុតយ�ើ�្ទព្យ�៏មនតនរលែបំ្ុតរបស់ពួកយគគឺជា�្ទូងយរារបស់

ពួកយគ។



១៦ លរីអាហូណា

យៅយពលថាតយៅជំទង់ការទទួលខុស្តូវរួ�របស់រាត់គឺយរើលដែ�្ទូងយរារបស់

រាត់យ�ើ�យបើចាំបាច់រាត់្តូវ្បាក�ថាយរារាត់បានស៊ីចំណី�៏ល្អបំ្ុត—គឺជា

ការងារ�៏្ ំ�ុំរួ�ស្មប់�ុវជនរួ�រូប។រាត់អាចយ្្ើការងារយន្វះបានយដា�មន

ជំនួ�ពីយសវះតូចរួ�ដ�លយចវះសាទាត់ពីរយបៀបន្ំ្ លែទូវ�្ទូងសត្យដា�មនការ្បាប់

ដតបន្ិចបន្ទួចប៉ុយណាណវះ។យសវះតូចយន្វះមនយ្មាវះថាអូស្ទូគី។ដតអូស្ទូគីមន

កំ�ុសរួ�៖វារិនចង់ឲ្យយគចាប់វាយទ។យពលនរណាមនាក់យ�ើរយៅរកវាវានឹងរត់យចញ

ឆ្ងា�យដា��ឹងថាយគនឹងដាក់ឲ្យវាយ្្ើការ។

នែងៃរួ�បន្ទាប់ពីចាប់អូស្ទូគីបានដាក់បយងហៀរនិងដកបយលើខ្នងវារួចថាត�៏យក្ង

យនវះបានជិវះយលើខ្នងវាយចញយៅវាលយ្មាជាកដនលែងដ�ល�្ទូងយរារាត់ស៊ីយ្មា។�ី

យន្វះសងៃទួតយ�ើ�វាលយ្មាក៏យខសាវះដ�រប៉ុដន្ថាតយ�ើញថាយ្មាយៅខាងយ្រៅវាលតារ

សងខាង្ លែទូវរែយ្លែើងយន្វះដវងជាងនិងខ្ីជាង។�ូយច្នវះរាត់បានគិតថារាត់ចង់�ក

�្ទូងយរារាត់យចញយៅយ្រៅរបងវាលយ្មាយន្វះយ�ើ�ឲ្យវាស៊ីយ្មា�៏ល្អដ�លយៅតារ្ លែទូវ

រែយ្លែើងយន្វះ។

យដា�មនជំនួ�ពីអូស្ទូគីយន្វះថាតបានបយណតោើរ�្ទូងយរារាត់យចញពីវាលយ្មា

យន្វះជាកដនលែងដ�ល�្ទូងយរាយ�ើរចុវះយឡើងតារ�ង្ លែទូវរែយ្លែើងយន្វះស៊ីយ្មាដ�លល្អជាង

ដ�លខ្ីជាង។សត្យរា�៏រីករា�យន្វះហាក់�ូចជាយរើលដែខលែទួនវា�ូយច្នវះថាតបានចុវះពី

យសវះយ�ើ�អង្គនុ�យលើបងាខាំងននបយងហៀរយសវះយដា�រីករា�នឹងយទសភាពយៅជុំវិញរាត់

យលងនិងរីករា�ដតឯង។ប៉ុដន្យដា�សរលែឹងយរើលយៅយ្មាខ្ីយន្វះទីបំ្ុតអូស្ទូគី

បានយ�ើរយចញឆ្ងា�បន្ិចរ្ងៗបយងហៀររបស់វាបានរអិលធាលាក់យចញពីថាត។

្រា�៏្សស់្សា�និងសុខសាន្យនវះបានឈប់រួ�រំយពចយពលថាតបាន

ឮសំយឡង�៏ខាលាំងរួ�រកពីឆ្ងា�។វាជាសំយឡងស៊ីយ្លែររបស់រែយ្លែើងដ�លកំពុង

យ្្ើ�ំយណើររកយា៉ាងយលឿនតារ្ លែទូវដ�ល�្ទូងយរារបស់រាត់កំពុងយ�ើររបា៉ាត់របា៉ា�

�ឺតៗយៅនឹងរុខរាត់។រាត់បាន�ឹងថាលទ្្លដ�លនឹងយកើតយឡើងអា

ចបំ្លាញ�្ទូងសត្និង្គួសាររាត់្បសិនយបើរាត់រិនយ្្ើសករ្ភាពរួ�ភាលារៗ

យ�ើរ្ី�ក�្ទូងយរារាត់្តឡប់យៅវាលយ្មាវិញយ�ើ�យៅឲ្យឆ្ងា�ពីរែយ្លែើង

ដ�លកំពុងដតយ្្ើ�ំយណើររកយន្វះ។រាត់បានមនអាររ្ណ៍ថារាត់នឹងរិនអាច

អ្័�យោសឲ្យខលែទួនរាត់យឡើ�្បសិនយបើរាត់ពុំបានបំយពញការទទួលខុស្តូវដ�ល

យគទុកចិត្យលើរាត់យន្វះ។

ថាតបាន្បញាប់រត់យៅចាប់បងាខាំងយសវះអូស្ទូគីយា៉ាងយលឿន។អូស្ទូគីបាន

យ�ើញថាតរត់រកវាក៏រត់យចញពីរាត់យា៉ាងយលឿនយដា�រិនចង់ឲ្យថាតចាប់វា

យឡើ�។យដា�ភាព្ចាស់្ចាលនិងអស់សង្ឹរជារួ�នឹងការ្សនរពីការងាប់

យរានិងយសាកន្�្ឋករ្្គួសារដ�ល្ុសយចញរកក្ននុងចិត្យន្វះថាតបាន�ឹងថារាត់

្តូវដតយ្្ើអ្ីរួ�ឲ្យរ�័ស។

យ្កា�រករាត់បានកត់្តាពីអ្ីដ�លបានយកើតយឡើង៖«្គូបយ្ងៀនថានាក់

អង្គការបឋរសិកសារបស់យ�ើងបានបយ្ងៀនយ�ើងឲ្យអ្ិសាឋាននិងការបយ្ងៀន

�៏រឹងបុឹងរកពីមតោ�ខ្នុំ។យដា�រាមានជយ្រើសណាយទៀតខ្នុំបានលុតជង្គង់ចុវះ

យ�ើ�ចាប់យ្្ើរអ្ិសាឋានទូលសុំជំនួ�យ�ើរ្ីយ�ញយរាយចញពី្ លែទូវរែយ្លែើង

យន្វះ។

ថាតពុំបានឮសំយឡងអ្ីយទប៉ុដន្គំនិត�៏ចបាស់រួ�បាន្ ុសយឡើងក្ននុងចិត្រាត់៖

«ចូរសមរល់ពីរយបៀបដ�លយរាអាចយ�ើរយៅដក្រអូស្ទូគីយ�ើ�វារិនយ្្អើលយទ។

�ូយច្នវះ...ឥឡទូវយនវះអ្នកលុតជង្គង់អ្នកក៏្តូវ្ចត់ន�យលើ�ីដ�រ។ចូរអ្នកយ្្ើ�ូចជាសត្

យរារួ�យ�ើ�លូនយៅរកអូស្ទូគីយៅ។

ថាតបាននិយា�ថា៖«ខ្នុំបានយ្្ើតារ។វារិនយ្្អើលយទ។ខ្នុំបានចាប់បយងហៀរ

របស់វា�ឹកវាយៅរករបងជិវះពីយលើខ្នងវាយ�ើ�យ�ើងបានរត់យា៉ាងយលឿន�ូចខ្យល់យៅ

យ�ញយរាឲ្យចូលយៅក្ននុងវាលយ្មាវិញ។អូស្ទូគីមនភាពជំន្ញក្ននុងការរត់បត់ដបន

និង្តឡប់យ្កា�ណាស់»។

យ្កា�រកយពលថាតយៅយរៀនវិទយាល័�រាត់បាន�ឹងយា៉ាងចបាស់ថារាត់បាន

ទទួលចយរលែើ�យា៉ាងចបាស់ចំយពាវះការអ្ិសាឋានរបស់រាត់ក្ននុង្រា�៏ចាំបាច់បំ្ុត។

រាត់បានដែលែងថា«ពួកយទវតាបានយរើលដែអូស្ទូគី�ួសពីសរត្ថភាពខ្នុំយ�ើ�

្គួសារយ�ើងបានយចៀស្ុតពីយសាកន្ក�្ឋករ្»។យ្កា�រករាត់បាននិយា�

ថា៖«យនវះគឺជាការបំ្ុសគំនិត�ំបូងននការបំ្ុសគំនិតជាយ្ចើនដ�ល[យកើតមន]

ចំយពាវះខ្នុំ។‹សូរ្ីជាអ្ីដ�លអ្នករាល់រានាសុំ្ពវះវរបិតាយដា�នូវន្រយ�ើងដ�ល

្តឹរ្តូវនិងយដា�យជឿថាអ្នកនឹងបានទទួលយរើលចុវះនឹងបាន្បោន�ល់អ្នក›

(នីន�្ទី៣១៨:២០)»។ ៧

យ�ើងោំងអស់រានាមនសត្យរាដ�ល្តូវ�កយចញពី្ លែទូវរែយ្លែើងពីរុនរែយ្លែើងរក

�ល់។យ្រាវះថានាក់អាចយកើតមនតាររូបភាពយ្្សងៗ។យ្រាវះថានាក់រួ�ចំនួន្ ងៃន់្ងៃរ

�ូចជាសាថានភាពរបស់ថាតដ�រគឺ្ លវិបាកននការគំរារកំដ�ង�ល់ជីវិតឬការគំរារ

កំដ�ង�ល់្ពលឹងយ�ើងឬរនុស្សជាទី្សឡាញ់របស់យ�ើង។

សាថានភាពយ្្សងយទៀតដ�លយ�ើងជួប្បទវះអាចពុំមន្ លវិបាក្ ងៃន់្ងៃរយឡើ�ដត

វាយ្្ើឲ្យគំនិតនិងចិត្យ�ើងវក់វីយា៉ាងខាលាំង។អ្ីរួ�ដ�ល្បាក�្បជាយន្វះ—គឺយ�ើង

មនាក់ៗនឹងមនយ្រាវះអា្កក់និងទុក្ខយវទន្យៅក្ននុងជីវិតយ�ើងយដា�សារវាជាដ្្នក

រួ�ននបទពិយសា្ន៍ក្ននុងជីវិតរដរងសាលាប់យ�ើង។ប៉ុដន្សូរចាំថា្ពវះអមចាស់នឹង

ជួ�យ�ើង!

ខ្នុំចូលចិត្ពាក្យយនវះរកពី្ពវះគរ្ីររររន៖«យ�ើងយ�ើញថា្ពវះ្ទង់ចងចាំអស់

ោំង្បជាជនយោវះជាយគយៅយលើដ�ន�ីណាក៏យដា�ដរនយ�ើ�្ទង់រាប់ចំនួនរា្ស្

្ទង់យ�ើ�្ពវះ�ឫទ័�ននយសចក្ីយរតាតោករុណារបស់្ទង់្គប�ណដាប់ដ្ន�ីោំង

រូល»(អាលម៉ា២៦:៣៧)។

សូមចងចាំថ្្តូវរកសានូវទស្សនវិស័យ

ននែំណឹងល្អ។ចូរសមើលពិភពសោកជុំវិញ

អ្កតាមរសបៀបននែំណឹងល្អរបស់្ពះសយស៊ូវ្គីសទ។



ពាក្យយន្វះមនអត្ថន័�ណាស់ចំយពាវះពួកយ�ើងមនាក់ៗ។ឱវា

ជាការលួងយោរ�៏អសាចារ្យអ្ីយរ៉លែវះយ�ើរ្ី�ឹងថា្ពវះអមចាស់នឹងជួ�

យ�ើង។

អសច្រ្តវី្ំអៃឿអសច្រ្តវីសង្ឹមៃធិងទស្សៃវិស័យនៃែំណឹងល្អ

សរុបរកខ្នុំសូរយលើកទឹកចិត្អ្នកឲ្យចងចាំរកសានូវទស្សនវិស័�

នន�ំណឹងល្អ។ចូរយរើលពិ្ពយោកជុំវិញអ្នកតាររយបៀបនន

�ំណឹងល្អរបស់្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្។

រកសាតុល្យភាពខាងវិញ្ញាណ។យ�ើងោំងអស់រានា្បឈររុខ

នឹងឧបសគ្គនិងឱកាសន្ន្ក្ននុងតួន្ទីជាយ្ចើននន

ជីវិតយ�ើងយ�ើ�វាអាចយដាវះ្សា�បានយពលយ�ើង

យ្្ើឲ្យមនតុល្យភាពជារួ�នឹងយសចក្ីជំយនឿយ�ើងយលើ

្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្និង�ងាវា�្ ួនរបស់្ទង់។

យ�ើ�ទីបំ្ុត្តូវមនយសចក្ីជំយនឿនិង

យសចក្ីសង្ឹរថា្ពវះអមចាស់នឹងជួ�អ្នក។ចំយណវះ

�ឹងយនវះគឺជាអ្ីដ�លជួ�អ្នកឲ្យ្បឈររុខនឹងឧបសគ្គ

យដា�មនទំនុកចិត្ដ�លវាយកើតយឡើងយដា�យចៀសរិនរួចក្ននុងដ្្នករួ�ននយបសកករ្ននជីវិតរដរង

សាលាប់របស់អ្នក។◼

ែក្សង់សចញពីសុនទរកថ្មួយ្ នចំណងសជើងថ្«A Gospel Perspective»ដែលដ្លែងសៅស្កលវិទយាល័យ្ពិកហាំយ៉ង់–

ហានវៃកាលពីន្ងៃទី១៩ដែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧។

្រំណត់ចំណាំ
 ១. សូរយរើល«Statistical Report 2018»Liahonaដខឧសភាឆ្នាំ២០១៩ទំព័រ១១២។

 ២. ដាលលែិនយអកអូកការ្បជុំពិយសសស្មប់�ុវរជ្ិរវ័�យៅលីវនែងៃទី៨ដខកុរ្ៈឆ្នាំ២០១៥ទី្កុងសលត៍យលករ�្ឋ�ូថា�៍

(ពំុបានយបាវះពុរ្្សា�)។

 ៣. ដាលលែិនយអកអូកការ្បជុំពិយសសស្មប់�ុវរជ្ិរវ័�យៅលីវនែងៃទី៨ដខកុរ្ៈឆ្នាំ២០១៥។

 ៤. ដាលលែិនយអកអូកការ្បជុំពិយសសស្មប់�ុវរជ្ិរវ័�យៅលីវនែងៃទី៨ដខកុរ្ៈឆ្នាំ២០១៥។

 ៥. ែូម៉ាសយអស.រ៉នសុន«Duty Calls»Ensignដខឧសភាឆ្នាំ១៩៩៦ទំព័រ៤៤។

 ៦. ដាលលែិនយអកអូកការ្បជុំពិយសសស្មប់�ុវរជ្ិរវ័�យៅលីវនែងៃទី៨ដខកុរ្ៈឆ្នាំ២០១៥។

 ៧. ថាតខាលសុនសំបុ្តយឆលែើ�ឆលែង្ ទាល់ខលែទួន។



១៨ លរីអាហូណា



 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ១៩

សោយ ម៉ារីសសា វីដ�ទីសុន

េេ្សនាវ�ដេតីស្េនាចបក

ក្រៅ
ពី្កុររនុស្សោំងអស់ដ�ល្ពវះយ�ស៊ូវបានបយ្ងៀនយ�ើង�ឹងថា្ទង់ពិតជា

បាន្សឡាញ់កុមរជាខាលាំង។្ទង់បាន�ក្ពវះទ័�ទុកដាក់យលើកុមរ

យោវះបីវាពុំសូវងា�្សួលក្ី។្ទង់បានអយ្ជើញកុមរឲ្យទទួលពរជ័�ពី្ទង់

យរៀងៗខលែទួន។្ទង់បានកាត់យោសអ្នកដ�លយ្្ើបាបកុមរ។យ�ើ�្ទង់បាន

បយ្ងៀនថាយ�ើង្តូវដតកាលា�ឲ្យកាន់ដត�ូចកុមរយ�ើរ្ីចូលក្ននុងនគរសាថានសួគ៌។ ១

្ទង់បានមនបន្ទូល្បាប់អ្នកយៅទ្ីបអាយររិកបន្ទាប់ពី្ទង់បានមន្ពវះជន្រស់យឡើងវិញថា«យរើល

កូនតូចរបស់អ្នករាល់រានា។សាថានសួគ៌បានយបើកចំ�រយ�ើ�ពួកយទវតាដ�លយពារយពញយដា�ក្ី្សឡាញ់

ការការពារបានយាងចុវះរកយ�ើ�បយង្កើតជារង្ង់យៅជុំវិញកុមរព័ទ្ជុំវិញពួកយគយដា�យ្លែើង។(សូរយរើល

នីន�្ទី៣១៧:២៣–២៤)។

ជារួ�នឹងយ្រាវះថានាក់ោំងអស់យៅក្ននុងពិ្ពយោកបច្នុប្ន្នយនវះយ�ើងអាចចង់ឲ្យកូនៗរបស់យ�ើង

្តូវបាន�៊ុរព័ទ្ជុំវិញយដា�យ្លែើងសួរា៌ាជានិច្។យគបានវា�តនរលែថារនុស្សមនាក់ក្ននុងចំយណាររនុស្សបួន

ន្ក់យៅទូោំងពិ្ពយោក្តូវបានយគយ្្ើបាបកាលយៅកុមរយ�ើ�ចំនួនជារ្្យរយន្វះបានយកើនយឡើង

យពលអ្នក្កយឡកយរើល្កុរជាក់ោក់ដ�លរាមានការរាំពារ�ូចជា្កុរជនពិការជាយ�ើរ។ ២�ំណឹងល្អយន្វះ

គឺថាមនអ្ីជាយ្ចើនដ�លយ�ើងអាចយ្្ើយ�ើរ្ីមននូវវិ្ីសា្ស្ទុកជារុនក្ននុងការការពារកុមរ។

ស៊ីយស្ើរច�ឌីចូនស៍្បធានអង្គការបឋរសិកសាទូយៅបានមន្បសាសន៍ថា«សូរគិតក្ននុងចិត្

អ្នកពីកូនមនាក់ដ�លអ្នក្សឡាញ់។យពលអ្នក្បាប់កូនយន្វះថា‹ខ្នុំ្សឡាញ់អ្នក›យតើវាមនន័�យា៉ាង

ណា?...យ�ើង្ ្ល់ការការពារយ�ើរ្ីយ�ើងអាចជួ�អ្នកដ�លយ�ើង្សឡាញ់យ�ើរ្ីឲ្យពួកយគកាលា�ជា

រនុស្សល្អបំ្ុតយ�ើ�្បឈររុខនឹងឧបសគ្គក្ននុងជីវិតបានល្អបំ្ុត»។ ៣

្បដ�លការ្កយឡកយរើលកាន់ដតចបាស់អំពីគំរូរបស់្ពវះអង្គសយ្ងារវះនឹងបំ្ុសគំនិតអំពីរយបៀបដ�ល

យ�ើងអាចការពារកុមរក្ននុងជីវិតយ�ើងឲ្យបានកាន់ដត្បយសើរយឡើង។

យតើយ�ើងអាចយ្្ើអ្ីខលែវះយ�ើរ្ីការពារនិង្ ្ល់អំណាច�ល់កុមរយៅក្ននុង

ជីវិតរបស់យ�ើង?

ការការពារកុមរ
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២០ លរីអាហូណា

ជពលះអយស៊ូវបាៃចំណាយអពលជាមួយពួ្រអគ

្ពវះយ�ស៊ូវបានចំណា�យពលយ្តោតចិត្ទុកដាក់�ល់កុមរនិងរនុស្សខ្វះខាត(សូរយរើលម៉ាថា�

១៩:១៤)។យ�ើងក៏អាចយឆលែៀតយពលសាតោប់កូនៗយ�ើងយ�ើ�ពយាយារ�ល់ពីឧបសគ្គរបស់ពួកយគ។

ស៊ីយស្ើរចូនស៍មន្បសាសន៍ថា«កាលណាកុមរទទួលអាររ្ណ៍ននយសចក្ី្សឡាញ់កាន់ដតយ្ចើន

យន្វះវាកាន់ដតងា�្សួលឲ្យពួកយគយបើក�ួងចិត្...សយើង្តូវចាប់យ្្ើរការសន្ន្យ�ើ�កុំរង់ចាំរ�ូត

ោល់ដតកុមររករកយ�ើងយឡើ�»។ ៤

មតោ�មនាក់បានរកយ�ើញថាវាមន្បយយាជន៍យ�ើរ្ីសួរកូនៗរបស់រាត់យរៀងរាល់ោងាចថា«យតើកូន

សាតោប់ឮពាក្យអ្ីដ�លកូនរិន�ល់យទនែងៃយនវះ?»

សភាវគតិ�ំបូងរបស់កូនយ�ើងអាចរកយរើលពាក្យយន្វះយៅតារអ៊ិនយ្ើរដណតយ�ើរ្ីទទួលបានចយរលែើ�

យដា�សារអ៊ិនយ្ើរដណត្ ្ល់ជំនួ�បានភាលារៗយ�ើ�ពុំកាត់យោសយគយទប៉ុដន្យ�ើង្តូវយ្្ើឲ្យយគយជឿថា

សយើងគឺជា្ប្ពព័ត៌មន�៏គួរឲ្យទុកចិត្ជាង។យ�ើ�យន្វះរួរមនោំងការរិនមន្បតិករ្្ចយឡាត

យពលកូនៗយ�ើង្បាប់នូវយរឿងអ្ីរួ�ដ�លយ្្ើឲ្យរិន្សណុកចិត្។ឧោ�រណ៍្បសិនយបើយ�ើងមន

កំ�ឹង្ចយឡាតភាលារៗយពលកូនយ�ើងសារភាពថាពួកយគបានយរើលការណ៍អាស្រារយន្វះពួកយគអាច

នឹងពុំ្តឡប់រករកជំនួ�ពីយ�ើងយទៀតយទ។ប៉ុដន្យបើយ�ើងយឆលែើ�តបយដា�យសចក្ី្សឡាញ់យន្វះយ�ើង

មនឱកាសយ�ើរ្ីយ្្ើសារលិខិត�៏ចបាស់ោស់រួ�—ថាយ�ើងចង់ឲ្យពួកយគនិយា�្បាប់យ�ើងពី

អវី្គប់យា៉ាង។

ស៊ីយស្ើរចូនស៍បានសយង្កតយ�ើញថា«ការនិយា�អំពីបញ្ហាតូចៗក្ននុងលក្ខណៈននក្ី្សឡាញ់បយង្កើត

ជា្គឹវះរួ�ននការយឆលែើ�តប�៏ល្អ�ូយច្នវះយពលបញ្ហា្ ំៗយកើតយឡើងយន្វះទំន្ក់ទំនងគឺយៅដតបន្មន»។ ៥

យរឿងសំខាន់បំ្ុតរួ�ចំនួនននការសន្ន្្បកបយដា�ការការពារដ�លឪពុកមតោ�អាចមនជារួ�

កុមរយន្វះគឺអំពីរូបកា�របស់ពួកយគ។ការសន្ន្ោំងយន្វះគួរដត

រួរប្្ទូលនូវពាក្យយពចន៍ចបាស់ោស់ស្មប់ដ្្នកន្ន្ននរាងកា�

ព័ត៌មនអំពីអន្រ័�និងការ្លាស់ប្ទូរន្ន្ដ�លរំពឹងថាយកើតមន

យៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងរុខយទៀត។យ�ើងគួរដតនិយា�អំពីបញ្ហា្ លែទូវយ្ទ

និងរយបៀបដ�លការស្និតសានាលខាងរូបកា�និងអាររ្ណ៍គឺជាដ្្នក

សំខាន់រួ�ននដ្នការរបស់្ពវះវរបិតាសួគ៌ស្មប់យ�ើង។យ�ើង

ក៏អាចនិយា�អំពី្បធានបទន្ន្�ូចជាការរំយោ្បំពាននិង

ការណ៍អាស្រារ។ការសន្ន្ោំងយនវះ្តូវដតសរ្សបតារ

អា�ុយ�ើ��ឹកន្ំយដា�សំណួរន្ន្ដ�លកូនរបស់យ�ើងមន។

ដរនយ�ើ�យ�ើងចង់មនការសន្ន្ជាយ្ចើនយៅយពលយ្កា�យទៀត

យដា�្ ្ល់ព័ត៌មនបដន្ថរយពលកូនៗយ�ើង្ ំយឡើងយ�ើ�ការ�ល់

�ឹងរបស់យគយកើនយឡើង។(សូរយរើល្ នធាន�៏មន្បយយាជន៍

ន្ន្យៅចុងប្្ប់ននអត្ថបទយនវះ)។

ជពលះអយស៊ូវបាៃអ្្ើជាគំរូែល់ពួ្រអគ

្ពវះយ�ស៊ូវបានយ្្ើជាគំរូ�៏ល្អឥតយខាចាវះ�ល់រនុស្ស្គប់រូប

(សូរយរើល�៉ូហាន៨:១២)។ក្ននុងន្រជារនុស្សយពញវ័�

យ�ើងក៏មនឱកាសនិងការទទួលខុស្តូវយ�ើរ្ីយ្្ើជាគំរូ្ ងដ�រ។

វិ្ី�៏ល្អបំ្ុតរួ�ដ�លយ�ើងអាចជួ�កូនៗរបស់យ�ើងឲ្យមន

សុវត្ថិភាពយន្វះគឺតាររ�ៈការយ្្ើជាគំរូក្ននុងការយ្ជើសយរើសយដា�

សុវត្ថិភាពរបស់យ�ើង។កូនៗយរើលពីរយបៀបដ�លឪពុកមតោ�

្ប្ពឹត្ចំយពាវះរនុស្ស�នទនិងរយបៀបដ�លរនុស្ស�នទ្ប្ពឹត្ចំយពាវះ

ពួកយគ។្បសិនយបើអ្នកកំពុងយៅក្ននុងទំន្ក់ទំនងរួ�ឬមន

ការលំបាកនឹងការយញៀនរួ�ដ�លយ្្ើឲ្យអ្នកឬ្គួសារអ្នកស្ថិតក្ននុង

ភាពយ្រាវះថានាក់សូរដស្ងរកជំនួ�។សូរយ្ងយៅរកអាជាញា្រ

ស៊ីវិលនិងការ្បឹកសាពីអ្នកមនវិជាជាជីវៈ្ពរោំងប៊ីស្សពឬ្បធាន

សមគរសយ្ងារវះរបស់អ្នកដ�លអាចជួ�អ្នកោក់ទងនឹង្ នធាន

ន្ន្ដ�លសរ្សបយៅក្ននុង្ពវះវិហារនិងក្ននុងស�គរន៍។អ្នក

ស័ក្ិសរក្ននុងការទទួលបានសុវត្ថិភាពនិងការយរារព។ សម
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សពល្ពះសយស៊ូវបានយាងសៅជួបពួកស្សន៍

នីនេវសនាះ្ទង់បាន្បទានពរែល់កុ្រ្គប់

រូប។ែូចគានាផងដែរសយើងគួរដតស្គាល់កុ្រ

្នាក់ៗឲ្យបានចបាស់។



 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ២១

យ�ើងក៏គួរដតយ្្ើជាគំរូក្ននុងការយរើលដែកមលាំងខាងវិញ្ញាណរបស់យ�ើង្ ងដ�រ។យតើ

កូនៗយ�ើងយ�ើញយ�ើងអ្ិសាឋានដ�រឬយទ?យតើពួកយគ�ឹងថាយ�ើងអាន្ពវះគរ្ីរដ�រឬ

យទ?យតើពួកយគបានសាតោប់ឮទីបន្ទាល់របស់យ�ើងដ�រឬយទ?យតើយ�ើងបានពាក់«្គប់

យ្គឿងសឹករបស់្ពវះ»ជា្កុរ្គួសារយៅយពល្ពឹកពីរុនយចញយៅកាន់ពិ្ពយោក

ខាងយ្រៅដ�រឬយទ?(សូរយរើលយអយ្សូរ៦:១១–១៨;យរាលលទ្ិនិងយសចក្ី

សញ្ញា២៧:១៥–១៨)។

ជពលះអយស៊ូវបាៃដថ្ងការពារពួ្រអគ

្ពវះអង្គសយ្ងារវះបានដែលែងោស់នឹងអ្នកដ�លយ្្ើបាបកុមរ(សូរយរើលម៉ាថា�

១៨:៦)។យ�ើងក៏អាចនិយា�រាំពារកុមរយៅក្ននុងជីវិតរបស់យ�ើង្ ងដ�រ។

្បធានដាលលែិនយអកអូកទី្បឹកសាទីរួ�ក្ននុងគណៈ្បធានទីរួ�បានបយ្ងៀនថា

«កុមរ្តូវការរនុស្ស�នទនិយា�រាំពារពួកយគយ�ើ�ពួកយគ្តូវការអ្នកសយ្រចចិត្

ឲ្យដ�លដាក់សុខុមលភាពរបស់ពួកយគសំខាន់ជាងចំណាប់អាររ្ណ៍�៏អាតាមានិ�រ

របស់រនុស្សយពញវ័�យន្វះ»។ ៦

ខណៈដ�លយ�ើងរិន្តូវខាលាចឬសង្ស័��ួសយ�តុ�ល់រនុស្ស�នទយន្វះ

យ�ើងគួរដត�ឹងពីការគំរារកំដ�ងដ�លអាចយកើតមនយ�ើ�យ្្ើការសយ្រចចិត្

យដា�សុវត្ថិភាព្បកបយដា�ភាពនវឆ្លាត។ថានាក់�ឹកន្ំអង្គការបឋរសិកសាគួរដត

យ្្ើតារយសចក្ីដណន្ំរបស់សាសន្ច្កស្ីពីការបងាការការរំយោ្បំពាន ៧—គឺជា

ការការពារយដា�មន្គូបយ្ងៀនពីររូបយៅក្ននុងថានាក់យរៀននីរួ�ៗយ�ើ�ទី្បឹកសាមនាក់

ក្ននុងគណៈ្បធាន្តួតពិនិត្យថានាក់។

ឪពុកមតោ�និងថានាក់�ឹកន្ំគួរដត្បឹកសារួររានាយ�ើ�សយ្រចថាយតើមន

ការ្បុង្ប�័ត្នជារុនអ្ីបដន្ថរយទៀតដ�លពួកយគអាចយ្្ើយ�ើរ្ីកាត់បន្ថ�

ការគំរារកំដ�ងជាក់ោក់ន្ន្។ឧោ�រណ៍អរារសាសន្ច្កជាយ្ចើនមន

បង្អទួចក្ននុងបន្ប់យរៀន។្បសិនយបើអរាររបស់អ្នករាមានបង្អទួចក្ននុងបន្ប់យរៀនអ្នកអាចយបើក

ោវារបន្ិចអំឡនុងយពលយម៉ាងយរៀនយ�ើ�្បឹកសាជារួ�អ្នកតំណាង្គប់្គងអារារក្ននុង

រូលដាឋានយ�ើរ្ី�ឹងថាយតើ្តូវដាក់បង្អទួចក្ននុងបន្ប់យរៀនដ�រឬយទ។រិនថាពួកយគមន

ការយៅបយ្រើជាអ្ីយឡើ�រនុស្សយពញវ័�ោំងអស់អាចយ្តោតចិត្ទុកដាក់យពលយៅ

ឯ្ពវះវិហារយ�ើ�ជួ�យពល្តូវការ�ូចជាការសាវាគរន៍យ្្ៀវដ�លយ�ើរតារសាលឬ

យលើកទឹកចិត្កុមរដ�លយ�ើរ្បយសច្បសាចឲ្យ្តឡប់យៅថានាក់យរៀនវិញ។

គួរឲ្យសាតោ�ណាស់ជួនកាលកុមរៗ្តូវបានយ្្ើបាបយដា�កុមរយ្្សងយទៀត។

្បសិនយបើយ�ើងយ�ើញមនការសរលែនុតគំរារឬការប៉វះពាល់រិនសរររ្យណារួ�យៅឯ

្ពវះវិហារឬយៅកដនលែងយ្្សងយទៀតយ�ើង្តូវដតយ្្ើអន្រាគរន៍ភាលារ។្បសិនយបើយ�ើង

ជាអ្នក�ឹកន្ំយ�ើង្តូវដតមនឆន្ៈនិយា�ជារួ�្គួសារដ�លពាក់ព័ន្—យោវះបីជា

ការសន្ន្យន្វះពុំងា�្សួលក្ី—យ�ើរ្ី្បាក�ថាកុមរោំងអស់មនសុវត្ថិភាព។

សូរនិយា�យដា�យសចក្ីអាណិតអាសូរនិងចបាស់ោស់យ�ើរ្ីជួ�សាថាបន្

វប្្រ៌ននការមនសន្តោនចិត្ល្អ។

្បសិនយបើយ�ើងយជឿថាមនយគបានយ្្ើបាបកុមរណាមនាក់យ�ើងគួរដតរា�

ការណ៍កង្ល់ោំងយន្វះយៅអាជាញា្រស៊ីវិលជាបន្ទាន់។យៅក្ននុង្បយទសជាយ្ចើន

មនយលខទូរសព្ោក់ទងបន្ទាន់យ�ើរ្ី្ ្ល់ការអន្រាគរន៍យពលមនវិបត្ិ្្ល់

ព័ត៌មននិង្ ្ល់យសវករ្រាំ្ទ។យ�ើងក៏គួរដត្បាប់ប៊ីស្សពអំពីការរំយោ្បំពាន

ដ�លសង្ស័�យន្វះជាពិយសសោក់ទងនឹងបុគ្គលដ�លអាចប៉វះពាល់កុមរតាររ�ៈ

សាសន្ច្ក។យ្រៅពីការចាត់វិធានការយ�ើរ្ីការពារឧ្កិ�្ឋជនរិនឲ្យោក់ទង

នឹងកុមរយៅយពលខាងរុខយទៀតប៊ីស្សពអាច្ ្ល់ការលួងយោរនិងការជួ�

យ្ជារដ្ជង�ល់ជនរងយ្រាវះយ�ើ�ជួ�ពួកយគឲ្យោក់ទងនឹង្ នធានបដន្ថរ

យទៀតរកពីយសវាករ្្គួសារ។

ជពលះអយស៊ូវបាៃជបទាៃពរែល់ពួ្រអគម្ដងមានា្រ់ៗ

្ពវះយ�ស៊ូវបានសារល់យ�ើ�បាន្បោនពរ�ល់កុមររ្ងមនាក់ៗ(សូរយរើល

នីន�្ទី៣១៧:២១)។�ូចរានាយនវះ្ ងដ�រយ�ើងគួរដតសារល់កុមរមនាក់ៗយ�ើ�

ជាពិយសសពយាយារជួ�ពួកយគ។

យតើយ�ើងអាចយ្្ើឲ្យ្ពវះវិហារកាន់ដតមនសុវត្ថិភាព�ល់កុមរជារួ�នឹងដ្្នក

យវជជសា្ស្តាររយបៀបណា?យតើយ�ើងមនដ្នការយ�ើរ្ីជួ�កុមរថានាក់អង្គការបឋរ

សិកសាដ�លពិការដ�រឬយទ?យតើយរយរៀនថានាក់អង្គការបឋរសិកសាដ�លយ�ើងបយ្ងៀនវា

ប៉វះពាល់�ល់សាថានភាពយ្្សងៗរានាយៅក្ននុង្ ្វះពួកយគដ�រឬយទ?យតើយ�ើងអាចយ្្ើអ្ីខលែវះ

យ�ើរ្ីជួ�ពួកយគឲ្យចូលរួរកាន់ដតសករ្យន្វះ?
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២២ លរីអាហូណា

យយាបល់ដ�ល្បកាន់ពូជសាសន៍វាចាដ�លបន្ទាប�ល់វប្្រ៌�នទយទៀតនិងឥរិយាបែកាត់យោស

�ល់សមជិកននអ្នកមនជំយនឿយ្្សងយទៀតពុំគួរមនយៅក្ននុងសារលិខិតដ�លយ�ើងដចកចា�យឡើ�។

យៅក្ននុងថានាក់អង្គការបឋរសិកសារួ�កុមរាមនាក់ពុំអាចនិយា�ភាសា�ូចរានាដ�លកុមរ�នទយទៀត

និយា�បានល្អយន្វះយទ។យ�ើរ្ីជួ�ឲ្យរាត់មនអាររ្ណ៍ថាយគសាវាគរន៍យន្វះ្គូបយ្ងៀន្តូវ្បាក�ថា

បានយបាវះពុរ្្កដាសដចកោំងពីរភាសាយន្វះ។ទយង្ើសារ្្ញននការយចវះគិតគូរបងាហាញកុមរថាយ�ើង�ឹង

យ�ើ�ខ្ល់ខាវា�ពីពួកយគមនាក់ៗយ�ើ�ទយង្ើោំងយនវះអាចកាលា�ជាគំរូឲ្យពួកយគយ្្ើតារ។

យ�ើងអាចយ�ើញថាកុមរខលែវះ្តូវការជំនួ�បន្ទាន់រួ�។ឧោ�រណ៍យោវះបីជាការ្លាស់ប្ទូរ

អាររ្ណ៍រួ�ចំនួនគឺជាដ្្នករួ�សារ្្ញននការ្ំលូតោស់ក្ី្បសិនយបើកុមរមនាក់ខឹង្តោច់ខលែទួន

យចញពីរនុស្ស�នទឬយកើតទុក្ខអស់ជាយ្ចើនសបាតោ�៍យន្វះ្បដ�លជាមនបញ្ហា្ ងៃន់្ងៃរដ�ល្តូវការ

ជំនួ�ពីអ្នកមនវិជាជាជីវៈ។ខណៈដ�លទមលាប់ននភាពសុចរិត�ូចជាការអ្ិសាឋាននិងការសិកសា

្ពវះគរ្ីរសំខាន់ក្ីជាយរឿ�ៗការរាំ្ទបដន្ថរគឺចាំបាច់�ល់កុមរដ�លពាក់ព័ន្នឹងជំងឺ្ លែទូវចិត្ដ�ល

យទើបដតមនឬកំពុងដតពុវះពារនឹងការប៉វះទង្គិច្ លែទូវចិត្�៏សមងាត់រួ�។ការ្ពយងើ�កយន្ើ�នឹងសាថានភាព

យន្វះនឹងពុំយ្្ើឲ្យសាថានភាពយន្វះបាន្បយសើរយឡើង។យៅក្ននុងតំបន់ជាយ្ចើនប៊ីស្សពអាច្ ្ល់ជំនួ�

�ិរ្្ញវត្ថនុ�ល់បុគ្គលមនាក់ៗនិង្កុរ្គួសារស្មប់ការ្បឹកសាតាររ�ៈយសវាករ្្គួសារឬអ្នក

្្ល់យសវា�នទយ្្សងយទៀត។

ជពលះអយស៊ូវបាៃជបទាៃេំណាចែល់ពួ្រអគ

យពលការពារកុមរ្ពវះយ�ស៊ូវក៏បាន្បោនអំណាច�ល់ពួកយគ

្ងដ�រ។្ទង់បានយលើកពីកុមរទុកជាគំរូ(សូរយរើលម៉ាថា�

១៨:៣)។បន្ទាប់ពីការយាងយៅទ្ីបអាយររិករបស់្ទង់កុមរ

តូចៗអាចបយ្ងៀនរនុស្សយពញវ័�បាននូវ«ការណ៍�៏អសាចារ្យោំង

ឡា�»(នីន�្ទី៣២៦:១៦)។

យ�ើងអាច្ ្ល់អំណាច�ល់កុមរដ�លយ�ើងសារល់តាររ�ៈ

ការបយ្ងៀនពួកយគឲ្យទទួលសារល់រយបៀបដ�ល្ពវះវិញ្ញាណមន

បន្ទូលរកកាន់ពួកយគយ�ើ�បន្ទាប់រកយ្្ើតារ្ពវះវិញ្ញាណយពល

ពួកយគយ្្ើការសយ្រចចិត្—គឺការជួ�កុមរឲ្យអ្ិវឌ្ឍត្រងន្្ក្ននុង

យ�ើរ្ី�ឹកន្ំទយង្ើរបស់ពួកយគ។�ូចស៊ីយស្ើរចូនស៍បានបយ្ងៀនថា

«ការជួ�កុមរឲ្យបយង្កើតយ�តុ្លក្ននុងចិត្ពួកយគ្ ទាល់ស្មប់

ការចង់[យ្្ើការសយ្រចចិត្្បកបយដា�សុវត្ថិភាព]គឺចាំបាច់

ណាស់»។ ៨យនវះជាយយាបល់រួ�ចំនួនដ�ល្ ្ល់អំណាច�ល់

្កុរ្គួសារ�នទយទៀត៖

• មតោ�រួ�រូបបយ្ងៀនកូនៗរបស់រាត់ឲ្យ�កចិត្ទុកដាក់យលើ

«អាររ្ណ៍គួរឲ្យសង្ស័�»របស់ពួកយគយ�ើ�មនភាព

្បុង្ប�័ត្នចំយពាវះរនុស្សដ�លហាក់�ូចជាមន«ល្ិច

កល»។ការណ៍យនវះមនភាពយជាគជ័�យពលរនុស្សរួ�

ចំនួនបានពយាយារប្្នុវះប្ជទូលកូន្បុសរាត់ឲ្យយ្្ើតារ

ពួកយគចូលយៅក្ននុងបន្ប់ទឹករួ�យ�ើ�កូន្បុសយន្វះបាន

សាតោប់តារអាររ្ណ៍ននការ្ពមនរបស់រាត់យ�ើ�បាន

ប�ិយស្រិនយ្្ើតារពួកយគ។

• ្កុរ្គួសាររួ�ចំនួនបយង្កើតដ្នការវាងជារុនយ�ើរ្ី

យ្បើ្បាស់យពលពួកយគជួបនឹងអ្ីរួ�ដ�លយ្រាវះថានាក់។

ឧោ�រណ៍ដ្នការវាងរបស់្គួសាររួ�្តូវបានយៅថា

«បិទនិង្បាប់»យ�ើ�រួរមនការបិទយអ្កង់កុំព្យទូទ័រនិង

ការ្បាប់ឪពុកមតោ�ភាលារ្បសិនយបើរូបភាពអា្កក់រួ�បាន

្ុសយឡើងរកយន្វះ។កូនៗរបស់ពួកយគពុំដ�លសង្ស័�ពី

រយបៀបោក់ទងនឹង្បព័ន្្្សព្្សា�រិនល្អយឡើ�—ពួកយគ

បាន�ឹងពីអ្ីដ�ល្តូវយ្្ើ!

• ្គួសាររួ�យទៀតបានបយង្កើតពាក្យសមងាត់រួ�ដ�លកូនៗ

របស់ពួកយគអាចយ្្ើសារយៅកាន់ឪពុកមតោ�យគឬនិយា�

តារទូរសព្្បសិនយបើពួកយគ្តូវការឲ្យឪពុកមតោ�យៅទទួល

�កភាលារៗ។

• អ្នកអាចជួ�កូនៗរបស់អ្នកអនុវត្ការនិយា�

«ប�ិយស្!»យពលនរណាមនាក់ពយាយារប្្នុវះប្្ទូល



 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ២៣

ពួកយគឲ្យយ្្ើអ្ីរួ�ដ�លយ្្ើឲ្យពួកយគមនអាររ្ណ៍ពុំល្អ។កុមរ្គប់រូបគួរ�ឹងថាពួកយគអាចសូរ

ជំនួ�បានយ�ើ�ពួកយគគួរបន្សូរជំនួ�រ�ូត�ល់ពួកយគមនសុវត្ថិភាព។

តួនាទវីរបស់អយើងជាមៃរុស្សអពញវ័យ

សូរយ�ើងរំឭករ្ងយទៀតពីឈុតឆ្កយៅក្ននុងនីន�្ទី៣១៧យពល្ពវះយ�ស៊ូវ«បាន�កកូនយក្ង

របស់ពួកយគរ្ងមនាក់ៗយ�ើ�បាន្បោនពរ�ល់ពួកវាយ�ើ�បានអ្ិសាឋាន�ល់្ពវះវរបិតាស្មប់ពួក

យគ។...រីឯយ្លែើងក៏ព័ទ្ជុំវិញពួកវាយ�ើ�ពួកយទវតាបានយ្្ើការងារបយ្រើ�ល់ពួកកូនយក្ង»(ខទី២១,

២៤)។្បដ�លចំណុចសំខាន់រួ�ននយរឿងយនវះគឺពុំ្រាន់ដតបយ្ងៀនយ�ើងអំពីសារៈសំខាន់របស់កុមរ

យន្វះយទវាក៏បងាហាញពីតួន្ទីរបស់សយើងដ�លគួរយ្្ើក្ននុងន្រជារនុស្សយពញវ័�្ ងដ�រ។យ�ើងគឺជា

អ្នកយរើលដែរនុស្សយៅជំន្ន់បន្ទាប់យទៀត។សយើងគួរដតយ្្ើជាពួកយទវតាដ�លព័ទ្ជុំវិញយ�ើ�យ្្ើការងារ

បយ្រើ�ល់កុមរ។សូរបន្សរលែឹងយរើលយៅ្ពវះយ�ស៊ូវទុកជាគំរូ�៏ល្អឥតយខាចាវះរបស់យ�ើងយ�ើ�បន្ទាប់

រកយ្្ើកិច្ការឲ្យអស់ពីសរត្ថភាពដ�លយ�ើងអាចយ្្ើបានយ�ើរ្ី�៊ុរព័ទ្កុមរតូចៗរបស់យ�ើងយដា�

យសចក្ី្សឡាញ់និងការការពារ។◼

្រំណត់ចំណាំ
 ១. សូរយរើលយសចក្ីយយាងបទគរី្រយ្ការវគ្គចំណងយជើងនីរួ�ៗយៅក្ននុងអត្ថបទយនវះយ�ើរ្ីដស្ងរកយរឿងោំងយនវះយៅក្ននុង្ពវះគរ្ីរ។

 ២. សូរយរើល«Child Maltreatment (Child Abuse)»World Health Organization, who.int/violence_
injury_prevention/violence/child/en។

 ៣. ច�ឌីចូនស៍«Addressing Pornography: Protect, Respond, and Heal»Liahonaដខតុោឆ្នាំ២០១៩

ទំព័រ៣៨។

 ៤. ច�ឌីចូនស៍«Addressing Pornography»ទំព័រ៣៩,៤០។

 ៥. ច�ឌីចូនស៍«Addressing Pornography»ទំព័រ៣៩។

 ៦. ដាលលែិនយអកអូក«Protect the Children»Liahonaដខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១២ទំព័រ៤៣។

 ៧. សូរយរើល«Preventing and Responding to Abuse»newsroom .ChurchofJesusChrist .org។

 ៨. ច�ឌីចូនស៍«Addressing Pornography»ទំព័រ៤០។

ធនធាន ជំនួយ តាម អ៊ិនសធើរចែត

• OvercomingPornography .lds .org
• «ោររំនលាភ្រំពាេ»ប្រធាេ្រេ�ំណឹងល្អ

topics .lds .org

សោបល់ គន្លរះ សពមប់ ការពារ កុមរ

អៅផ្លះ

• េូម្រនងកើតនផេោរបគួស្រមួយន�ើម្បតីនៅឆ្ងាយពតី

ប្រព័េ្ធផ្សព្ផសាយមឈិេល្អឬនចៀេនចញពតីស្ថាេភាព

នបគ្ះថានាក់។

• េឈិយយអំពតីរូ្រោយ្រញ្ហាផ្លូវនភេេឈិង

ភាពេ្ឈិតស្នាលនៅតាមអាយុបតឹមបតូវ។

អៅជពលះវិហារ

• នធ្ើតាមនេចក្តីនណនាំពតីស្េនាចបកេបម្រ់

ោរ្រនបងៀេរួមមេោរមេមេុេ្សនពញវ័យពតីរនាក់

នៅក្ញងបគ្រ់ថានាក់នរៀេ។

• នលើកេឹកចឈិត្ឲ្យមេវ្រ្បធម៌មេោរមេេនាតាេចឈិត្ល្អ

ន្វើយកុំ្រនណាតោយឲ្យមេោរេម្ញតគំរាម។
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 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ២៥

កាលពីបីបួនឆ្នាំរុន្រិយារបស់ខ្នុំនិងខ្នុំបានយៅទស្សន្្បាសាទ្កុនប៉កយៅទី្កុងដ�លសិន�្គ័រ

្បយទសដាណាម៉ាក។្បាសាទយនវះបានមនភាពល្ីលបាញយដា�សារឆ្កយោខានរួ�មនចំណង

យជើងថាHamlet ដ�លនិពន្យដា�វីោលារយស្សៀកយស្ៀ។យពលយ�ើងយៅយលង្បាសាទយន្វះចិត្របស់

យ�ើងបានយពារយពញយដា�ឈុតឆ្កនិងការសន្ន្យៅក្ននុងយោខានយន្វះជាពិយសសសំណួរ�៏ល្ីលបាញរួ�ក្ននុងយោខាន

Hamletដ�លបានសួរថា«គឺជាឬរិនធាលាប់ជា៖យន្វះគឺជាសំណួរ»។

ប៉ុដន្យ្កា�រកខ្នុំបានគិតពីសំណួររួ�ដ�លោក់ទងរានាយា៉ាងខាលាំងយ�ើរ្ីសួរខលែទួនយ�ើងថា៖«គឺជាឬធ្លាប់ជាយន្វះ

គឺជាសំណួរ»។

េៃរុញ្ញាតឲ្យមាៃការដ្រលម្អ

ជាអកុសលយៅយពលយ�ើងនិយា�ពីរនុស្ស�នទជាយរឿ�ៗយ�ើងយ្ចើនដតោបពណ៌ឲ្យអ្នកយន្វះ។ឧោ�រណ៍

យ�ើងអាចនិយា�ពាក្យ�ូចជា៖

•  «ដអលស�ើរស្បានគឺជាអ្កផ្សពវផសាយស្សនាែ្ិល្ចអូស»។្្នុ�យៅវិញយ�ើងគួរនិយា�ថា«ដអលយឌើរ

យ្បានពុំបានខំយ្្ើការយទរួ�រ�ៈយនវះប៉ុដន្ខ្នុំយជឿថារាត់អាចដកលរ្អខលែទួនបាន»។

•  «្៉ារីពុំដមនជាមនុស្សសជឿសលើស្សនាសទ»។្្នុ�យៅវិញយ�ើងអាចនិយា�ថា«ម៉ារីពុំចាប់អាររ្ណ៍នឹង

សាសន្យទប៉ុដន្រាត់អាចទទួលអាររ្ណ៍ពី្ពវះវិញ្ញាណ្បសិនយបើខ្នុំដែលែងទីបន្ទាល់របស់ខ្នុំ្បាប់រាត់»។

យពលយ�ើងនិយា�ថានរណាមនាក់គឺជាអ្ីរួ�យន្វះយ�ើងអាចកំពុងដតោបពណ៌ឬវិនិច្័�យគយដា�ការសាមាន

វិនិច្័�យដា�រាមានទុកចយន្លាវះស្មប់លទ្ភាពយ�ើរ្ី្ លាស់ប្ទូរនិងដកលរ្អយឡើ�។ប៉ុដន្យពលយ�ើងនិយា�ថាធ្លាប់ជា

យន្វះយ�ើងបងាហាញថាយ�ើងយជឿថាអាចមនការលូតោស់និងការរីកចយ្រើន។

សោយ ចអលស�ើរ ែូនទី អិល គុែ

ក្ញងពួកចឈិតេឈិ្រនាក់

យ�ើង្តូវបានរំពឹងឲ្យវិនិច្័�។យ�ើង្តូវដតវិនិច្័�។ប៉ុដន្យ�ើងពុំ

្តូវវិនិច្័�យដា�ការសាមានឬោបពណ៌នរណាមនាក់យន្វះយទ។
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២៦ លរីអាហូណា

អតើវាខរុសអទអែើម្វីវិៃធិច្័យអនាលះ?

ការបកដ្ប្ពវះគរ្ីរប៊ីបភាគយ្ចើន្ ្ល់កំដណ�ូច

តយៅយនវះអំពីការបយ្ងៀនរកពី្ពវះអង្គសយ្ងារវះ៖«កុំ

ឲ្យយថាកាលយោសយគយឡើ�យ�ើរ្ីរិនឲ្យមនយគយថាកាល

អ្នកវិញ»(ម៉ាថា�៧:១)។ប៉ុដន្ការបកដ្បរបស់

�៉ូដសបស្៊ី្្្ល់ភាពចបាស់ោស់ថា៖«ចូរកុំ

យថាកាលយោសសោយមិនសុចរិតស�ើយ...ប៉ុដនតចូរ

សថ្កោលសទាសសោយការសថ្កោលសទាសែ៏សុចរិតចុះ»

(យៅក្ននុងម៉ាថា�៧:១យលខយយាងកការគូស

បញ្ជាក់បានបដន្ថរ)។

វាពិតជាអាចទទួល�កបាន—យ�ើ�ដែរោំង

រពឹងទុកជារុនយទៀត្ ង—ថាយ�ើងអនុវត្ការវិនិច្័�

យពលយ�ើងស្ង់យរើលវា�តនរលែយ�ើ�ដញក�ឹងពី

សាថានភាពនិងយ្្ើការសយ្រចចិត្។យ�ើ�វារិតដត

សំខាន់ថាយ�ើងអនុវត្ការវិនិច្័�សុចរិតយពលយ�ើង

ោក់ទងជារួ�រនុស្ស។

ឧោ�រណ៍យ�ើងគួរដតវា�តនរលែយដា�្បុង្ប�័ត្ន

ពីបុគ្គលដ�លយ�ើងនឹងយរៀបការជារួ�យ្បើការដញក�ឹង

យ�ើរ្ី�ល់ពីបំណងចិត្របស់នរណាមនាក់ឬស្ង់យរើល

សរត្ថភាពរបស់នរណាមនាក់យ�ើរ្ីបំយពញការចាត់តាំង

្បកបយដា�វិជាជាជីវៈរួ�។

យ�ើងគួរដតវា�តនរលែពីទយង្ើឬបុគ្គលិកលក្ខណៈ

របស់រនុស្សតារបទដាឋានរបស់្ពវះអមចាស់ជានិច្�ូច

មនយៅក្ននុង្ពវះគរ្ីរ�៏បរិសុទ្និង្បសាសន៍របស់

ពួកពយាការី។យលើសពីយន្វះយ�ើងគួរដត្បាក�ថា

ការវិនិច្័�របស់យ�ើងពុំពយាយាររុករកភាពអសប្នុរស

រ�័សវិនិច្័�យដា�ការសាមានឬោបពណ៌នរណាមនាក់

យដា�អ�ុត្ិ្រ៌យឡើ�។

អាចផ្លាស់ប្តតូរបាៃ

យ�ើងអនុវត្ការវិនិច្័�រិនសុចរិតយពលយ�ើង

ពិពណ៌ន្រិន្តឹរ្តូវពីរនុស្ស�នទជាពិយសស

យបើយ�ើងយ្្ើដបបយន្វះយ�ើងដែលែងបញ្ជាក់ថាពួកយគពុំ

អាច្ លាស់ប្ទូរបានយឡើ�។យៅក្ននុង្គប់ទំន្ក់ទំនង

របស់យ�ើងជារួ�រនុស្ស�នទយ�ើងគួរដតចងចាំថា

យដា�សារពលិករ្្ួនរបស់្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្យន្វះ

យ�ើងមនាក់ៗមនសរត្ថភាពយ�ើរ្ីដកលរ្អខលែទួន។សូរ

ពិចារណាពីគំរូោំងយនវះរកពី្ពវះអង្គសយ្ងារវះ៖

•  ្ទង់បានមនបន្ទូលយៅកាន់្ស្ីមនាក់ដ�ល

យគោន់យៅ�ំយណកថា«អយ្ជើញយៅចុវះដតកុំ

យ្្ើបាបយទៀតយឡើ�»(�៉ូហាន៨:១១)។

•  ្ទង់បានមនបន្ទូល្បាប់បុរសមនាក់

ដ�ល្តូវបានឆ្កាងយៅដក្រ្ទង់ថា

«នែងៃយនវះអ្នកនឹងយៅក្ននុងសាថានបររសុខជារួ�

នឹងខ្នុំដ�រ»(លូកា២៣:៤៣)។

•  ជាអង្គដ�លបានមន្ពវះជន្រស់យឡើងវិញ

្ទង់បានបន្យ�ើញសកាតោនុពលរបស់យព្តុស

យ�ើ�ដណន្ំយោកយោវះបីជាយព្តុស

បានប�ិយស្្ទង់បី�ងក្ី(សូរយរើល

ម៉ាថា�២៦:៣៤និង�៉ូហាន

២១:១៥–១៧)។

•  ្ទង់បានមនបន្ទូល្បាប់សូលដ�លបាន

យបៀតយបៀន�ល់ពួកបរិសុទ្ឲ្យដ្បចិត្។សូល

ដ�លបានកាលា�ជាប៉ុលបានយរារពតារ

យ�ើ�កាលា�ជារនុស្សសុចរិត។(សូរយរើល

កិច្ការ៩:៣–៦)។

្ពវះអមចាស់យ�ស៊ូវ្គីស្គឺជាអង្គដ�លជួ�

យ្ជារដ្ជងយា៉ាងខាលាំងស្មប់ឱកាសទីពីរ—និង

ទីបីនិងទីបួន្ ងដ�រ។្ទង់បានបយ្ងៀនយ�ើងឲ្យ

អ្័�យោស«្បាំពីរចិតសិប�ង»(ម៉ាថា�

១៨:២២)។្ទង់គឺជាបុគ្គលដតមនាក់គត់ដ�លបាន

រស់យៅក្ននុងជីវិត�៏ល្អឥតយខាចាវះយៅយលើដ្ន�ីយនវះប៉ុដន្

យដា�សារ្ពវះជន្របស់្ទង់ការបយ្ងៀនរបស់្ទង់

ពលិករ្�៏្ ួនរបស់្ទង់និងការមន្ពវះជន្រស់

យឡើងវិញរបស់្ទង់និងតាររ�ៈពិ្ីបរិសុទ្នន

�ំណឹងល្អរបស់្ទង់យន្វះយ�ើងក៏អាចដ្បជាល្អ

ឥតយខាចាវះយៅនែងៃខាងរុខ្ ងដ�រ។ការយៅបងប្អទូន្បុស

្សីរបស់យ�ើងក្ននុងរយបៀបរួ�ដ�ល្ ្ល់ការឥតជំយនឿ

យៅក្ននុងសរត្ថភាពពួកយគយ�ើរ្ី្ លាស់ប្ទូរយន្វះវាក៏នឹង

្្ល់ការឥតជំយនឿ�ល់អំណាចនន្ពវះអង្គសយ្ងារវះនិង

�ងាវា�្ ួនរបស់្ទង់្ ងដ�រ។

ខាងអជរៅៃធិងខាង្រ្នតង

វាជាយរឿងពិតក្ននុងជីវិតដ�លយ�ើងដតងដតវិនិច្័�

(យ�ើ�្តូវបានយគវិនិច្័�)តាររ�ៈអការៈខាង

យ្រៅ។យ�ើងស្ថិតយៅក្ននុងភាពយ្រាវះថានាក់ននការវិនិច្័�

ឥតសុចរិត្បសិនយបើយ�ើងវិនិច្័�យដា�ដ្្អកដតយៅយលើ

អការៈខាងយ្រៅយ�ើ�រិនវា�តនរលែបុគ្គលិកលក្ខណៈ

ពិតរបស់បុគ្គលមនាក់។

«្ពវះ្ទង់រិនទតចំយពាវះយសចក្ីដ�លរនុស្ស

យោកពិចារណាយរើលយទឯរនុស្សយោកដតងយរើល

ដតឫកពាខាងយ្រៅប៉ុយណាណវះដត្ពវះយ��ូវា៉្ទង់ទត

ចំយពាវះក្ននុងចិត្វិញ»(សាំ�ូដអលទី១១៦:៧)។

្ពវះយ�ស៊ូវយៅពួករនុស្សោក់ពុតយៅជំន្ន់្ទង់

ថាជា«រ៉ុងយខាមាចដ�លោបសឯខាងយ្រៅល្អយរើល

ពិតដរនដតខាងក្ននុងមនយពញយដា�...យសចក្ី

យសាមាកយ្រាក្គប់រុខវិញ»(ម៉ាថា�២៣:២៧)។

្ពវះអង្គសយ្ងារវះពុំបានបយ្ងៀនថាអការៈខាងយ្រៅ

ដ�លវិជជមននិងល្អគន់ពុំដរនជាយរឿងល្អយន្វះយទប៉ុដន្

បុគ្គលិកលក្ខណៈខាងក្ននុងរបស់បុរសឬ្ស្ីយន្វះយទ

(លក្ខខណ្ឌដ្្នកសីល្រ៌និងខាងវិញ្ញាណ)ដ�ល

កាន់ដតសំខាន់ខាលាំងយន្វះ។សូរគិតពី្ពវះវិហារបរិសុទ្

�៏មនរិទ្ិរបស់យ�ើងបរិយវណខាងយ្រៅគឺមនភាព

្សស់សាអាតណាស់ប៉ុដន្អ្ីដ�លកាន់ដតសំខាន់ខាលាំង

យន្វះគឺពិ្ីបរិសុទ្ដ�លយ្្ើយឡើងយៅក្ននុងយន្វះ។

ពួកអ្នក្ ្សព្្សា�សាសន្ក៏្តូវត្រូវឲ្យ

យសលែៀកពាក់និងតុបដតងកា�តារបទដាឋាន្ ងដ�រ។

តាររ�ៈភាពសាអាតបាតការយសលែៀកពាក់ររ្យទរនិង

ការយ្បើពាក្យសរ្ីសរររ្យយន្វះពួកយគយ្្ើជាគំរូល្អ�ល់

អ្នកដ�ល្តូវបានយគដណន្ំឲ្យសារល់�ំណឹងល្អរបស់

្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្នឹងទទួលបានអ្ីដ�លពួកយគយ�ើញ

និងសាតោប់ឮពីពួកអ្នក្ ្សព្្សា�សាសន្។

ការេៃរុវត្តការដញ្រែឹង

យពលយ�ើងសាកល្ងយ្្ើការវិនិច្័�សុចរិតវា

ចាំបាច់្តូវយ្បើការដញក�ឹង។យសចក្ីដណន្ំ�ល់

បទគរ្ីរោំងឡា�ដែលែងពីការដញក�ឹងថា«គឺយ�ើរ្ី

ឲ្យ�ល់យ�ើ��ឹងនូវអ្ីៗតាររ�ៈ្ពវះយចសាដានន



្ពវះវិញ្ញាណ។...គឺមនោំងការសារល់យា៉ាង

្ជាលយ្រៅពិតអំពីចរិតននរនុស្សនិង្ប្ពនិងន័�

ននយសចក្ីសដរ្ងខាងវិញ្ញាណ្ ង»(«ការដញក�ឹង,

អំយណា�ោននន»)។

ជួនកាលរនុស្សដ�លមនចិត្អា្កក់យ្បើអការៈ

ខាងយ្រៅននយោកិ�យ�ើរ្ីយបាកបយញ្ឆោតយ�ើងឲ្យគិតថា

ពួកយគស័ក្ិសរយ�ើរ្ីយ្្ើតារ។ពួកយគ«មន្បាជាញា

យ�ើ�សាមានថាខលែទួនយគមនគំនិត្សួច»(យអសា�

៥:២១;នីន�្ទី២១៥:២១)។្ពវះអង្គសយ្ងារវះអាច

ទតយរើលយ�ើញថាទស្សនៈយនវះរិន្តឹរ្តូវយទយ�ើ�

្ទង់អាចដញកឲ្យ�ឹងពីភាពខាលាំងខាងចរិតលក្ខណៈ

និងបំណងចិត្យទៀង្តង់យៅក្ននុងចំយណាររនុស្ស�៏

រាបោបនិងរនុស្សដ�លយគសង្កត់សង្កិនខាលាំងបំ្ុត។

អាលម៉ាបានអនុវត្ការដញក�ឹងយនវះយពលយោក

បានដែលែងយៅកាន់អ្នកដ�ល«អស់ោំងរនុស្សស្អប់

យគយដា�យ្ពាវះយសចក្ីករ្សត់របស់យគ»ប៉ុដន្មន

ពរយដា�សារពួកយគបន្ទាបខលែទួននិង«ចិត្រាបសា»

(សូរយរើលអាលម៉ា៣២:៥–៨)។

យ�ើងគួរដតចងចាំថា«យសចក្ីខាងឯ

្ពវះវិញ្ញាណនន្ពវះ...្តូវពិចារណា�ល់ខាង

វិញ្ញាណវិញ»(កូរិនែូសទី១២:១៤)។យពលយ�ើង

យរើលយៅរនុស្ស�នទ�ូច្ពវះវរបិតាគង់យៅសាថានសួគ៌

្ទង់ទតយរើលពួកយគយន្វះការដញក�ឹងអនុញ្ញាតឲ្យ

យ�ើងអនុវត្ការវិនិច្័�សុចរិត។

វិៃធិច្័យសរុចរិត

យរៀងរាល់នែងៃក្ននុងជីវិតយ�ើងយ�ើងវិនិច្័�តាររ�ៈ

ការស្ង់យរើលការវា�តនរលែនិងការដញក�ឹង។

ប៉ុដន្្ពវះអមចាស់រំពឹងឲ្យយ�ើងយ្្ើវាយដា�សុចរិត។

ក្ននុងន្រជាសិស្សនន្ពវះអមចាស់្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្ពាក្យ

សរ្ីនិងទយង្ើរបស់យ�ើងគួរដតបងាហាញថាយ�ើងមន

យសចក្ីយរតាតោករុណាមនយសចក្ី្សឡាញ់និងមន

ឆន្ៈយ�ើរ្ីជួ�។

យៅយពលវិនិច្័�យដា�សុចរិតយន្វះយ�ើង្តូវ

្បាក�ថាយ�ើងបានយ្តោតចិត្ទុកដាក់បានយ្ចើនយលើ

បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់រនុស្សជាជាងអការៈខាងយ្រៅ

របស់ពួកយគ។យៅយពលតំណាលរានាយន្វះយ�ើងគួរដត

ចងចាំថាយរៀងរាល់នែងៃយ�ើងបយង្កើតចំណាប់អាររ្ណ៍

�ំបូងតាររ�ៈអការៈខាងយ្រៅរបស់យ�ើងនិងពាក្យ

សរ្ីដ�លយ�ើងនិយា�។រនុស្សភាគយ្ចើននឹង

ពយាយារដស្ង�ល់ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យ�ើង

និងសារលិខិតនន�ំណឹងល្អបដន្ថរយទៀត្បសិនយបើ

អការៈខាងយ្រៅរបស់យ�ើងឆលែនុវះបញ្ចាំងពីគុណតនរលែ

�៏ខ្ស់ននសារលិខិតរបស់យ�ើង។

្ពវះអមចាស់និងយោកយៅហាវា�យ�ើងគឺ

្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្បានបងាហាញគំរូ�៏ល្អឥតយខាចាវះ�ល់យ�ើង

ឲ្យយ�ើងយ្្ើតារយពលយ�ើងពយាយារវិនិច្័�យដា�

សុចរិត។យ�ើងគួរដតយ្្ើ—�ូច្ទង់យ្្ើ—យ្្ើឲ្យមន

តុល្យភាពនូវអ្ីដ�លយ�ើងយរើលយ�ើញយៅអាការៈ

ខាងយ្រៅជារួ�នឹងអ្ីដ�លមនយៅក្ននុងបុគ្គល

មនាក់ៗ។◼



កណ្តាល៖ប្រធានហ៊ីប្រ៊ើរបេបរាន្ត

បៅទីបក៊ងឡាអ៊ើបអសបរា្រ់រារឧទ្ទិស

ឆ្លងប្រះវិហារ្ររិស៊ទ្ធ។

ខាងបលើ៖ប្រធានយ៉ូផស្របអហ្វ

ស្៊ើធ(បៅឆ្ងាយខាងបឆ្វង)បៅទីបក៊ង

ឡាអ៊ើបអ។បោកបានឧទ្ទិសឆ្លង

្ររិបវណសបរា្រ់ប្រះវិហារ្ររិស៊ទ្ធបៅផែ

មទិថ៊នាឆ្នាំ១៩១៥។

ស្ថា្រត្យកម្្ ្តល់បោយស្ថា្រត្យករ

ហហរ៉៊ម្រ៉ូ្រនទិងហាបវើតដ្រ៊លយូរ

ប្រើរត៊ន។

ខាងស្តាំ៖រូ្រេរាលាក់បលើប្៊ងមួយហន

រូ្រេរាលាក់បលើប្៊ងទាំង្រួនបៅ្ ៊ំវិញ

ប្រះវិហារ្ររិស៊ទ្ធផដលតំណ្ងឲ្យ

សម័យរាន់រា្រ់បតួតបរាទាំង្រួនហន

ដំណឹងល្អ។

ចានផដលរានឆ្លាក់រូ្រោក់រាំង្រង្ហាញ

្ីប្រះវិហារ្ររិស៊ទ្ធទាំងបបាំ្រីដំ្រូង

បេបៅស្សនាេបក។ឡាអ៊ើបអបៅ

កណ្តាលខាងបបរាម។

រូ្រេរាលាក់ហនរារាភា្ផដលបាន

ឆ្លាក់បោយអាវ៉តផហ្វបា៉ាង។

ខាងបឆ្វង៖សរា្ទិកប្រមូល្ ្តតំគ្នាបៅ

ប្រះវិហារ្ររិស៊ទ្ធ(១៩២០)។



 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ២៩

សោយ ក្ទីនតុន �ទី និង ចអនចជលឡា អ័រ ពគទីស្ិនសសន

អ្កេឈិពេ្ធរេ់នៅរ�្ឋយូថា្វ៍េ.រ.អា.។្រងប្រុេបគតីេ្ទឈិេេុេនធ្ើោរនៅនាយកដាឋាេប្រវត្ឈិស្បេ្

ស្េនាចបក។

កេ
សកករ្រួ��៏អសាចារ្យននសាសន្ច្កនន

្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្ននពួកបរិសុទ្នែងៃចុងយ្កា�គឺ

្្ល់ពរជ័�នន្ពវះវិហារបរិសុទ្�ល់រនុស្ស

យៅយលើពិ្ពយោកោំងអ្នកយៅរស់និង

ររណជន។ពយាការី�៉ូដសបស៊្ី្បានបយ្ងៀនថា

«យរាលបំណងននការ្បរូល្ ្នុំ...រា្ស្របស់្ពវះយៅជំន្ន់ណារួ�ននពិ្ពយោក

យនវះ...គឺយ�ើរ្ីសាងសង់�ំណាក់ថាវា�្ពវះអមចាស់ជាកដនលែងដ�ល្ទង់អាចយបើក

សដរ្ង�ល់រា្ស្្ទង់នូវពិ្ីបរិសុទ្នន�ំណាក់របស់្ទង់» ១

យៅយ�ើរសតវត្សរ៍ទី២០មន្ពវះវិហារបរិសុទ្ដតបួនប៉ុយណាណវះដ�លមនយៅយលើ

ដ្ន�ីយនវះ្ពវះវិហារបរិសុទ្ោំងអស់មនទីតាំងយៅរ�្ឋ�ូថា�៍។យ�តុ�ូយច្នវះយ�ើ�

ការ្បរូល្ ្នុំយដា�្ ទាល់យៅរ�្ឋ�ូថា�៍គឺជារយ្យាបា�សំខាន់ក្ននុងការទទួលបាន

ពរជ័�នន្ពវះវិហារបរិសុទ្។ក្ននុងឆ្នាំ១៩១៩ការ្បរូល្ ្នុំបាន្ លាស់ប្ទូរ។យៅនែងៃទី

២៧ដខវិច្ិកាឆ្នាំ១៩១៩្បធាន�ុីយប៊ីរយច្កាន្(១៨៥៦–១៩៤៥)បានឧទ្ិស

ឆលែង្ពវះវិហារបរិសុទ្ឡាអ៊ីយអហានវ៉។ការណ៍យនវះគូសបញ្ជាក់ពីយពលយវោ្ លាស់ប្ទូរ

ជា្បវត្ិសា្ស្ក្ននុងការសាតោរយឡើងវិញយពលពរជ័�នន្ពវះវិហារបរិសុទ្បានមន�ល់

្បជាជាតិជាយ្ចើន។

្ពវះវិហារបរិសុទ្ឡាអ៊ីយអហានវ៉៖ 

យដា�បានឧទ្ិសឆលែងកាលពី

១០០ឆ្នាំរុនយន្វះ្ពវះវិហារបរិសុទ្

ឡាអ៊ីយអហានវ៉បានអនុញ្ញាតឲ្យ

ពួកបរិសុទ្ជួបជុំរានាទទួលពរជ័�

នន្ពវះវិហារបរិសុទ្យពល�ំណឹងល្អ

បានចាប់យ្្ើរ្ សា�យៅទូោំង

ពិ្ពយោក។

មួយសតវត្សរ៍នៃការប្រមូលផ្តុំ

យដា�ការយរារព្ពវះវិហារបរិសុទ្ឡាអ៊ីយអហានវ៉គឺជា្ពវះវិហារបរិសុទ្អន្រជាតិ

�ំបូងយគ។្ពវះវិហារបរិសុទ្យនវះបានបយ្រើសមជិកចាប់ពីរ�្ឋហានវ៉,នូវដវលយសឡង់,

សារ័រ,តុងហារ,តាន�ទី,ជប៉ុននិងអូ្សាតោលី។យពលសាសន្ច្កបានបន្

រីកចយ្រើនទូោំងតំបន់បា៉ាស៊ី�្ិកនិងអាស៊ីយន្វះចំនួន្បយទសដ�លបានទទួលពី

្ពវះវិហារបរិសុទ្យនវះបានបន្រីកចយ្រើន។

ឆ្នាំយនវះជាខួបយលើកទី១០០នន្ពឹត្ិការណ៍�៏សំខាន់យនវះក្ននុងការ្បរូល្ ្នុំសាសន៍

អ៊ី្សាដអលយៅដ្្នកសងខាងននវាំងនន។

ការជបមូលផ្តតំម្រពវីសាម័រ

យកាវះសារ័រមនចមងា�្បដ�ល៤០២៣គីឡទូដរ៉្តពីរ�្ឋហានវ៉។យៅឆ្នាំ១៩១៩

ចន�្យទូអ�័រ្បធានយបសកករ្យៅសារ័របានមន្បសាសន៍ថា«យពល្ពវះវិហារ

បរិសុទ្យៅទី្កុងឡាអ៊ីយអបានសាងសង់រួច្បជាជនរបស់យ�ើងហាក់�ូចជាមន

បំណង្បាថានាភាលារយា៉ាងខាលាំងយ�ើរ្ី្បរូល្ ្នុំរានាយៅ្ពវះវិហារបរិសុទ្។ឧោ�រណ៍

អូយលលីអូអាយណបានបយ្រើជាអ្នក្ ្សព្្សា�សាសន្យដា�ពុំទទួលបាន្បាក់

កន្រអស់រ�ៈយពល២០ឆ្នាំ។យដា�សារការលវះបង់បយ្រើជាយ្ចើនឆ្នាំយន្វះយន្វះរាត់

រាមាន្បាក់្គប់្រាន់យ�ើរ្ីយ្្ើ�ំយណើរយៅរ�្ឋហានវ៉យទ។�ូយច្នវះបង្បុសអាយណបានលក់

អ្ីៗោំងអស់ដ�លរាត់មនយ�ើ�បានចាត់ដចង្បរូល្បាក់ោំងអស់បាន៦០០ឬ

៧០០�ុោលារអាយររិក។ ២បង្បុសអាយណនិង្បជាជនសារ័រ�នទយ្្សងយទៀតបាន

លវះបង់អ្ីៗោំងអស់ដ�លពួកយគអាចយ្្ើបានយ�ើរ្ីប្ទូរលំយៅយៅទី្កុងឡាអ៊ីយអអំឡនុងរូប
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ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩២០។

្គួសាររួ�យ្មាវះយលអូតាបានយៅ�ល់រ�្ឋហានវ៉យៅនែងៃបុណ្យចូលឆ្នាំែ្ីឆ្នាំ១៩២៣។យវ៉លីនយលអូ

តាអា�ុ្បាំពីរឆ្នាំបានចាំថា«ការ[ទស្សន្]្ពវះវិហារបរិសុទ្យលើក�ំបូងរបស់យ�ើង...គឺជា

្ទាំងទស្សនី�ភាព�៏អសាចារ្យបំ្ុត»។ ៣ពីរសបាតោ�៍យ្កា�រកឪពុកមតោ�របស់យវ៉លីនគឺយអវា៉អូនិង

ម៉ាតាឡាបានទទួលអំយណា�ោនពិសិ�្ឋរបស់ពួកយគយ�ើ�បាន្ សារភាជាប់ជាគូសាវារី្ រិយានិងកូនៗ

របស់ពួកយគក៏បាន្ សារភាជាប់នឹងពួកយគ្ ងដ�រ។្គួសារយលអូតាបានបយ្រើយា៉ាងយសាមាវះ្តង់យៅក្ននុង

�ំណាក់របស់្ពវះអមចាស់អស់រ�ៈយពល៥០ឆ្នាំយ�ើ�្តូវបានប្្នុវះ«យៅដក្រ្ពវះវិហារបរិសុទ្ដ�ល

ពួកយគ្សឡាញ់យា៉ាងខាលាំង»។ ៤នែងៃយនវះពូជពង្ស�៏យសាមាវះ្តង់របស់ពួកយគរាប់រ�ន្ក់រស់យៅទូោំងរ�្ឋ

ហានវ៉។

្រធិច្ចការដែលពរុំអាចអ្្ើបាៃ

ខណៈសមជិកជាយ្ចើនយៅតំបន់បា៉ាស៊ី�្ិកបានយចញពី្សុកកំយណើតពួកយគយ�ើ�យ្្ើអយន្តោ្បយវសន៍

យៅរ�្ឋហានវ៉យន្វះមនវួ�និងសាខាជាយ្ចើនពី្បយទសជាយ្ចើនបានយរៀបចំការយ្្ើ�ំយណើរជា្កុរៗ

ដ�លយៅថាការយ្្ើ�ំយណើរយៅ្ពវះវិហារបរិសុទ្។ទ្រង់ននការ្បរូល្ ្នុំខាងវិញ្ញាណយនវះបាន្ ្ល់

រយ្យាបា�រួ��ល់សមជិកសាសន្ច្កឲ្យយ្្ើ�ំយណើរយៅទទួលពិ្ីបរិសុទ្នន្ពវះវិហារបរិសុទ្

យ�ើ�បន្ទាប់រក្តឡប់យៅ្ ្វះរបស់ពួកយគវិញយ�ើរ្ីសាថាបន្សាសន្ច្កយៅក្ននុង្បយទសរបស់ពួកយគ

្ទាល់។

យៅឯការឧទ្ិសឆលែង្បធាន្កាន្បានអ្ិសាឋានទូលសូរឲ្យ្ពវះអមចាស់យបើក្ លែទូវឲ្យពួកបរិសុទ្យៅ

្បយទសនូវដវលយសឡង់និងពួកអ្នកយៅយកាវះបា៉ាស៊ី�្ិកោំងអស់យ�ើ�ក៏ទូលសូរឲ្យការពារ�ល់

ពងសាវលលែីរបស់ពួកយគយ�ើរ្ីពួកយគអាចរក្ពវះវិហារបរិសុទ្យ�ើ�កាលា�ជាអ្នកសយ្ងារវះជី�ូនជីតារបស់

ពួកយគ។

ការយ្្ើ�ំយណើរយៅ្ពវះវិហារបរិសុទ្បានចាប់យ្្ើរជារួ�នឹង្កុរពួកបរិសុទ្យ៉៉ារីយៅ្បយទស

នូវដវលយសឡង់បន្ទាប់ពីការឧទ្ិសឆលែងបានដត្បាំរួ�ដខប៉ុយណាណវះ។យោវះបីវាមនទីតាំងចមងា�៨០៤៥

គីឡទូដរ៉្តពីរ�្ឋហានវ៉ក្ីពួកបរិសុទ្ោំងយនវះបានរីករា�នឹង�ំណឹងអំពីការឧទ្ិសឆលែងយន្វះ។

យវ៉យរ៉តនិងយ�នីអាណារុចង់ចូលរួរយៅ្កុរ�ំបូងយ�ើរ្ីយ្្ើ�ំយណើរយៅ្ពវះវិហារបរិសុទ្។ប៉ុដន្

កិច្ការយនវះហាក់�ូចជាពុំអាចយ្្ើយៅបានយទយដា�សារដតសភាព្កី្ករបស់្គួសារយនវះយ�ើ�ត្រូវ

ឲ្យមន្បាក់១២០០យ្ននូវដវលយសឡង់យ�ើរ្ីចំណា�យលើនែលែយ្្ើ�ំយណើរយនវះ—គឺជាទឹក្បាក់យ្ចើន

អយនក។ពួកយគ្តូវការអព្ទូតយ�តុរួ�។

អស់យពលជាយ្ចើនឆ្នាំ្គួសារអាណារុបានយ្្ើតារការទូន្មានរបស់ពយាការីយ�ើ�បាន្បរូល

កំណត់្តាពងសាវលលែីរបស់ពួកយគ។កំណត់្តាោំងយន្វះមនយ្ចើន

ខណៈដ�ល្គួសារអាណារុទន្ឹងរង់ចាំអព្ទូតយ�តុរួ�យកើតយឡើង។

កូន្បុសរបស់ពួកយគវីវីនីបាន�ឹងពីយសចក្ីជំយនឿរបស់ឪពុកមតោ�

រាត់៖«មតោ�ខ្នុំពុំធាលាប់អស់សង្ឹរថារាត់នឹង[ពុំ]អាចលុត

ជង្គង់ជារួ�ឪពុកខ្នុំយៅអាសន្្ពវះវិហារបរិសុទ្យៅនែងៃខាងរុខ

យទ»។

អព្ទូតយ�តុរួ�បានយកើតយឡើង។យវ៉យរ៉តបានឈ្នវះការចុវះកុង្តា

រួ�ពីរដាឋា្ិបាលនូវដវលយសឡង់ស្មប់គយ្មងអ្ិវឌ្ឍ�ី្លែី�៏្ ំ

រួ�។្បាក់ចំណូលរបស់រាត់បានរកពីគយ្មងយនវះបាន្ ្ល់

សាច់្បាក់្គប់្រាន់ល្រយ�ើរ្ីបង់នែលែយ្្ើ�ំយណើរយន្វះជារុនយៅរ�្ឋ

ហានវ៉។យវ៉យរ៉តនិងយ�នីបាន�កឈ្នវះយលើក្ី្័�ខាលាចក្ននុងការយ្្ើ

�ំយណើរឆលែងកាត់រហាសរុ្ទនិងការយ្្ើ�ំយណើរយៅរ�្ឋហានវ៉ជារួ�

នឹងពួកបរិសុទ្រួ�្កុរដ�លមនរានា១៤ន្ក់យៅដខឧសភាឆ្នាំ

១៩២០។ពួកយគបានទទួលអំយណា�ោនពិសិ�្ឋរបស់ពួកយគ

យ�ើ�បាន្ សារភាជាប់។យរឿងដ�លពុំអាចយ្្ើបានយន្វះបានយកើតយឡើង

ដរន។

យរឿងរបស់អាណារុគឺ្រាន់ដតជាយរឿងរួ�ក្ននុងចំយណារយរឿងរាប់រ�

ពាន់អំពីពួកបរិសុទ្នែងៃចុងយ្កា�ដ�លបានយ្្ើ�ំយណើរយៅ្ពវះវិហារ

បរិសុទ្ឡាអ៊ីយអហានវ៉យ�ើរ្ីទទួលពិ្ីបរិសុទ្យ�ើ�ទទួលបាន

ការសនយាដ�ល្ពវះអមចាស់បាន្បោនឲ្យយៅក្ននុង�ំណាក់របស់្ទ

ង់ប៉ុយណាណវះ។វាត្រូវឲ្យមនការលវះបង់�៏្ ំប៉ុដន្វាបានបយង្កើតឲ្យ

មនពួកបរិសុទ្រឹងមំដ�លបាន្តឡប់យៅ្សុកកំយណើតរបស់ពួកយគ

វិញយ�ើរ្ី�ឹកន្ំសាសន្ច្ក។ ៥

ការជបមូលផ្តតំខាងវិញ្ញាណម្រពវីទ្វីបអាស៊ី

បន្ទាប់ពីស្ងាររយោកយលើកទីពីរនិងការសាថាបន្សាសន្ច្ក

យឡើងវិញយៅ្បយទសជប៉ុនយន្វះពួកបរិសុទ្យៅទីយន្វះបានយរៀបចំការ

យ្្ើ�ំយណើរយៅ្ពវះវិហារបរិសុទ្ជាយលើក�ំបូងពីទ្ីបអាស៊ី។យៅឆ្នាំ

១៩៦៥�ន្យហាវះរួ�ដ�ល�ឹកពួកបរិសុទ្�៏មនការលវះបង់ចំនួន
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ឆ្នាំ១៨៥០៖ពួកអ្ក

ផ្សព្ផសាយស្េនានៅ�ល់

បពះរាជាណាចបកហ្មវ៉ន�ើម្បតី

ប្រោេ�ំណឹងល្អន�លបាេ

ស្តារន�ើងវិញ។

ឆ្នាំ១៨៥៥៖

យ៉ូនេ្រនអ្វ្េ្ម៊ីធ

្រនបមើន្រេកកម្ម

�ំ្រូងរ្រេ់នលាកនៅ

ហ្មវ៉។

ឆ្នាំ១៨៦៥៖ស្េនាចបកេឈិញ�តីនៅ

ឡាអ៊ីនអជាកនេ្ងេបម្រ់ស្ងេង់

ស្លាជំេុំ។អគ្រនេះបាេ្រ្លូរនៅឆ្នាំ

១៩១៦ន�ើម្បតីនធ្ើផ្លូវចូលនៅបពះវិហ្រ

្ររិេុេ្ធ។

ឆ្នាំ១៩១៥៖បពះវិហ្រ្ររិេុេ្ធឡាអ៊ីនអហ្មវ៉

បាេប្រោេនដាយប្រធាេយ៉ូនេ្រនអ្វ្េ្ម៊ីធ។

មថងៃេតី២៧នខវិច្ឈិោឆ្នាំ១៩១៩៖

បពះវិហ្រ្ររិេុេ្ធបាេឧេ្ទឈិេ្ ្ងនដាយ

ប្រធាេ្វុតីន្រ៊ីរនចបោេ្(េូមនមើល

រូ្រខ្ងនលើនៅចំកណាតោល)។

ឆ្នាំ១៩២០៖នវ៉នម៉តអាណារុនធ្ើ

�ំនណើរពតីេូវនវលនេ�ង់នៅបពះវិហ្រ

្ររិេុេ្ធ។

ឆ្នាំ១៩២៣៖បគួស្រ

នលអូតា(ខ្ងនបោម)

បាេ្រ្លូរពតីស្ម័រនៅរេ់នៅ

ឡាអ៊ីនអ។



 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ៣១

១៦៥ន្ក់បានយ្្ើ�ំយណើរពីទី្កុងតូក្យទូយៅរ�្ឋហានវ៉យ�ើរ្ីទទួល

ពិ្ីបរិសុទ្យៅក្ននុង្ពវះវិហារបរិសុទ្។ការយ្្ើ�ំយណើរយនវះបានបយង្កើត

ឲ្យមនកមលាំង�៏ខាលាំងកាលាស្មប់សាសន្ច្កយៅ្បយទសជប៉ុន។

យរៅសិប្បាំភាគរ�ននសមជិកោំងយនវះបានបន្សករ្យៅក្ននុង

សាសន្ច្ក។យ្កា�រកមន្បាំន្ក់បានកាលា�ជា្បធាន

្ពវះវិហារបរិសុទ្យៅក្ននុង្សុកកំយណើតរបស់ពួកយគរួរមនដអលយឌើរ

�៉ូស្សនុី�ុីកូគីគូឈីដ�លជាអ្នកមនសិទ្ិអំណាច�ំបូងយគរកពី

្បយទសជប៉ុន។ ៦

យៅឆ្នាំ១៩៧០សមជិកកូយរ៉រួ�្កុរបានយ្្ើ�ំយណើរយៅ

ឡាអ៊ីយអ។ឆ�វ៉ុកវា៉នជា្បធានសាខាបាននិយា�ថា

«យ�ើងបានយៅ្ពវះវិហារបរិសុទ្យ�ើ�វាបានយបើកចិត្យ�ើង

និងដាស់សាមារតី�ល់យ�ើងពីរយបៀបដ�លយ�ើងអាចទទួលបាន

យសចក្ីសយ្ងារវះ។ដ្នការអស់កល្ជានិច្បានកាលា�ជាការពិត

ទីបន្ទាល់របស់យ�ើង្តូវបានព្ងឹងយា៉ាងខាលាំងយ�ើ�វាពិបាកពន្យល់

ណាស់។ឱវាជាពរជ័�អសាចារ្យណាស់ស្មប់្បជាជនកូយរ៉យ�ើរ្ី

មនឱកាសចូលរួរ្ពវះវិហារបរិសុទ្»។ ៧

ការជបមូលផ្តតំមរណ្ៃដែលជាសាច់ញាតធិអយើង

យពលពិ្ិបរិសុទ្នន្ពវះវិហារបរិសុទ្មន�ល់្បយទសរួ�យន្វះ

ពួកយគបានន្ំពរជ័�របស់្ពវះអមចាស់ពុំ្រាន់ដត�ល់អ្នកដ�លយៅ

រស់ក្ននុង្បយទសយន្វះប៉ុយណាណវះយទវាដែរោំងន្ំពរជ័��ល់អ្នកដ�ល

យៅដ្្នកមខាងយទៀតននវាំងនន្ ងដ�រ។សមជិកយៅក្ននុង្បយទស

យៅអាស៊ីបានទទួលអាររ្ណ៍ននពរជ័�យនវះជាកដនលែងដ�លវប្្រ៌

របស់ពួកយគបានកត់្តាពងសាវលលែីរបស់ពួកយគយា៉ាង្ ្ិត្្ង់អស់

រ�ៈយពលជាយ្ចើនសតវត្សរ៍។

ឪពុកមតោ�របស់នវ៉ស្សទូនឡាំងបានយ្្ើអយន្តោ្បយវសន៍ពី

្បយទសចិនយៅរ�្ឋហានវ៉។រាត់បានយកើតយៅ្សុកយរៅអ៊ីយៅឆ្នាំ

១៨៩៤យ�ើ�បាន្ជរុជទឹកយៅឆ្នាំ១៩៤៤យៅគ្រប់ខួបអា�ុ

៥០ឆ្នាំរបស់រាត់។បង្បុសឡាំងបានបយ្ងៀនពង្ស្បវត្ិយៅ

្ពវះវិហារយ�ើ�បាន្បាប់សិស្សក្ននុងថានាក់រាត់ថា«ខ្នុំបានយ�ើញការនិរិត្យៅ�ប់រួ�ខ្នុំបានយ�ើញ

សាច់ញាតិជាយ្ចើនរបស់ខ្នុំដ�លបានសាលាប់យៅយន្វះបក់ន�យៅខ្នុំឲ្យយ្្ើកិច្ការស្មប់ពួករាត់»។បីនែងៃ

យ្កា�រករាត់បានទទួលពងសាវលលែីរបស់រាត់ពីមតោ�រីងរាត់យៅ្បយទសចិន៖ចំនួន២២ទំព័រដ�ល

មនសរយសរជាភាសាចិនបានបងាហាញនូវជី�ូនជីតារាត់រ�ូតយៅ�ល់ឆ្នាំ១២២១រុន្គិស្សករាជ។

ជារួ�នឹង�្គលែិនកូន្បុសរាត់និងកូន្បសារ្សីរាត់យ្មាវះជូលីណាយន្វះពួករាត់បានប្្ប់ពិ្ី

បរិសុទ្រាប់ពាន់ពិ្ីយៅក្ននុង្ពវះវិហារបរិសុទ្ស្មប់្គួសារពួកយគ។យ្កា�រក�្គលែិននិងជូលីណា

ឡាំងបានបយ្រើយា៉ាងយសាមាវះ្តង់ជា្បធាននិង្បពន្្បធាន្ពវះវិហារបរិសុទ្យៅ្ពវះវិហារបរិសុទ្

ឡាអ៊ីយអពីឆ្នាំ២០០១�ល់២០០៤។ ៨

ការជបមូលផ្តតំបៃ្ត

យដា�មនទីតាំងយៅចយន្លាវះរហាសរុ្ទបា៉ាស៊ី�្ិករវាងទ្ីបអាយររិកនិងអាស៊ីយន្វះ

្ពវះវិហារបរិសុទ្ឡាអ៊ីយអរ�្ឋហានវ៉បានយបើកោវារននពរជ័�្ពវះវិហារបរិសុទ្�ល់្បយទសជាយ្ចើន។

យ�តុ�ូយច្នវះយ�ើ�ការ្បរូលពួកសាសន៍អ៊ី្សាដអលបានកាលា�ជាយរឿងសំខាន់រួ�ននការ្បរូល្ ្នុំខាង

វិញ្ញាណយពលសមជិកអាចទទួលពរជ័�នន្ពវះវិហារបរិសុទ្យ�ើ�បន្ទាប់រក្តឡប់យៅសាថាបន្

សាសន្ច្កយៅក្ននុងដ�ន�ីកំយណើតរបស់ពួកយគ។ឱកាសយនវះបានជួ��ល់ការព្ងីកកិច្ការ្ សា�

�ំណឹងល្អដ�លបានសាតោរយឡើងវិញយៅ�ល់វប្្រ៌និងរនុស្សជាយ្ចើនយៅោំងសងខាងវាំងនន។

យពលយ�ើង្បារព្ខួបយលើកទី១០០ឆ្នាំនន្ពវះវិហារបរិសុទ្ឡាអ៊ីយអហានវ៉យន្វះយ�ើងមនឯកសិទ្ិ

យរើលយ�ើញ្ពឹត្ិការណ៍យៅក្ននុងការសាតោរយឡើងវិញនិងការបំយពញននការពយាកររបស់ពយាការីយា៉ាកុបយៅក្ននុង

្ពវះគរ្ីររររន៖«ពាក្យសនយាោំងឡា�របស់្ពវះ្ ំណាស់�្នន៎ចំយពាវះពួកអ្នកដ�លយៅយលើយកាវះោំង

ឡា�ក្ននុងសរុ្ទ»(នីន�្ទី២១០:២១)។◼

្រំណត់ចំណាំ
 ១. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith(ឆ្នាំ២០០៧)ទំព័រ៤១៦។

 ២. សូរយរើល James Adams Argyle, comp « The Writings of John Q. Adams »ទំព័រ១៤  
FamilySearch .org។

 ៣. Vailine Leota Niko, in Clinton D. Christensen, comp.Stories of the Temple in Lāʻie, Hawaiʻi
(ឆ្នាំ២០១៩)ទំព័រ៧០–៧១។

 ៤. Aivao Frank Leota(១៨៧៨–១៩៦៦) FamilySearch .org។

 ៥. សូរយរើល Christensen,Stories of the Temple in Lāʻie, Hawaiʻi,ទំព័រ៦៤–៦៥។
 ៦. សូរយរើលChristensenStories of the Temple in Lāʻie, Hawaiʻiទំព័រ១១៤–១១៧។

 ៧. Choi Wook Whan យៅក្ននុង« Going to the Temple Is Greatest Blessing »Church Newsនែងៃទី១៧ដខ

យរសាឆ្នាំ១៩៧១ទំព័រ១០។

 ៨. សូរយរើល ChristensenStories of the Temple in Lāʻie, Hawaiʻiទំព័រ១១៦។
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ឆ្នាំ១៩៦៥៖េបម្រ់ោរនធ្ើ�ំនណើរ�ំ្រូង

រ្រេ់ពួកអាេ៊ីពួក្ររិេុេ្ធជ្រ៉ុេចំេួេ១៦៥

នាក់នៅ�ល់រ�្ឋហ្មវ៉។

ឆ្នាំ១៩៧០៖ពួក្ររិេុេ្ធពតី

ប្រនេេកូនរ៉ចូលរួមជាមួយពួក

្ររិេុេ្ធជ្រ៉ុេនធ្ើ�ំនណើរនៅបពះវិហ្រ

្ររិេុេ្ធ។

មថងៃេតី១៣នខមឈិថុនាឆ្នាំ១៩៧៨៖ប្រធាេនេ្េនេ៊ីរ�្រុលយូ�ឹម្រឹល

បាេឧេ្ទឈិេ្ ្ងបពះវិហ្រ្ររិេុេ្ធន�ើងវិញ្រនាទា្រ់ពតីបាេនធ្ើោរពបងតីកេំ្វំ�៏

ធំននាះ។នលាកេឈិងប្រធាេអឈិេនអល�ុេនថេនេើរ(ខ្ងនលើ)ក៏បាេ

នៅេេ្សនាមជ្មណ្ឌលវ្រ្បធម៌្រ៉ូលតីេតីនេៀេផងន�រ។

មថងៃេតី២១នខវិច្ឈិោឆ្នាំ២០១០៖

្រនាទា្រ់ពតីោរនកលម្អេឈិងជួេជួល

នបោយោររញ្ជួយ�តីមកប្រធាេ

ថូម៉ាេនអេ.ម៉េេុេបាេឧេ្ទឈិេ

្្ងបពះវិហ្រ្ររិេុេ្ធនេះន�ើងវិញ។



រោលខ្នុំរស់យៅទី្កុងយ្ប៉ូឡទូ្បយទស

យ្បស៊ីលខ្នុំបានសារល់្ស្ី�៏អសាចារ្យមនាក់

យ្មាវះ្ហារសសា។រាត់ជារនុស្សគួរឲ្យ្សឡាញ់

យ�ើ�មនចិត្ល្អយ�ើ�ជារិត្ជារួ�រនុស្ស

ោំងអស់។

្ហារសសាគឺជា្គូបយ្ងៀនសួរសុខទុក្ខរបស់ខ្នុំ។

រាត់មនកូនបីន្ក់យ្្ើការយ្រៅយម៉ាងយ�ើ�រាមានឡាន

ឬទូរសព្យទប៉ុដន្យោវះបីរាត់រាមានវាក្ីក៏វារិនអាច

ប្្ប់រាត់រិនឲ្យបយ្រើ្ ងដ�រ។

ខ្នុំអាចយរើលយ�ើញបង្អទួចរួ�យៅ្ ្វះរបស់រាត់ពី

រានហាល្ ្វះខ្នុំ។យពលរាត់ទំយនរ្ហារសសានឹងដាក់

្កណាត់ពណ៌្ក�ររួ�្ ទាំងយៅបង្អទួចយន្វះយ�ើរ្ី

្្ល់ជាសញ្ញាថារាត់យ្តៀរខលែទួនយចញយៅសួរសុខទុក្ខ

យ�ើ�។រាត់រិនដ�លយដាវះសារថារិនបយ្រើយឡើ�។

ជាយរឿ�ៗខ្នុំបានគិតអំពីសញ្ញារបស់្ហារសសានិងគំរូ

�៏អសាចារ្យរបស់រាត់អំពីការបយ្រើយដា�យសាមាវះ្តង់និង

សារ្្ញៗ។

បទពិយសា្ន៍រួ�បាន្ ុសយឡើងក្ននុងគំនិត

ខ្នុំ។យ�ើងបានយរៀបចំយ�ើ�អ្ិសាឋានពីរុន

យៅសួរសុខទុក្ខបងប្អទូន្សីរបស់យ�ើងមនាក់។

យពលយ�ើងយៅ�ល់្ ្វះរាត់យ�ើងបាន�ឹងថា

យ�ើង្តូវបានោក់ោញចិត្ឲ្យយៅ្ ្វះបង្សីយ្្សងមនាក់

យទៀត។យ�ើង្តូវបានចាត់ឲ្យយៅសួរសុខទុក្ខបង្សី

យនវះជាមតោ�រួ�រូបដ�លរិនសូវសករ្ដ�លមនកូន

តូចពីរន្ក់ប៉ុដន្យ�ើងពុំបានយ្រាងយៅសួរសុខទុក្ខរាត់

យៅនែងៃយន្វះយទ។យដា�សារយ�ើងបានយៅទីយន្វះយ�ើង

បានយរាវះោវារប៉ុដន្រាមាននរណាយបើកយទ។

សំអេងពួ្របរិសរុទ្នថងៃចរុងអជកាយ

យ�ើងបានសយ្រចចិត្បន្យរាវះោវារយ�ើ�រង់ចាំ។

ទីបំ្ុតបង្សីរ៉ូនីកាបានរកយ�ើ�្បាប់យ�ើងថា

រាត់ជាប់រវល់។យ�ើងបានសមរល់យ�ើញថារាត់

�ត់យនឿ�យ�ើ�យស្ើរដត�ំ។យពលយ�ើងនិយា�

ថាយ�ើងរកទីយនវះយ�ើរ្ីជួ�យន្វះរាត់បានអនុញ្ញាត

ឲ្យយ�ើងចូលយៅក្ននុង្ ្វះ។កូនរបស់រាត់បានដ្សក

�ំ�ូយច្នវះយ�ើងបាន្បាប់រាត់ឲ្យយរើលកូនរាត់យ�ើ�

យ�ើងបានរង់ចាំ។យពលរ៉ូនីកាបានយឡើងយៅជាន់ខាង

យលើជារួ�កូនរាត់យ�ើងបានយ្្ើកិច្ការយ្្សងៗជូត

សមអាតបន្ប់បីបួននិងបត់យខាអាវដ�លយ�ើងអាចយរើល

យ�ើញ។

យពលរ៉ូនីកាបានយ�ើញថា្្វះរាត់យរើលយៅមន

សណាតាប់ធានាប់យន្វះរាត់បានចាប់យ្្ើរ�ំបានយបើក

�ួងចិត្ចំយពាវះយ�ើងយ�ើ�រាត់បាន្បាប់យ�ើងពី

ឧបសគ្គរួ�ចំនួនរបស់រាត់។យ�ើងបានសនយា

យ�ើរ្ីជួ�រាត់យ�ើ�យ�ើងបាននិយា�ជារួ�

្បធានសមគរសយ្ងារវះអំពីឧបសគ្គរបស់រាត់។

យៅសបាតោ�៍បន្ទាប់រ៉ូនីកាបានយៅ្ពវះវិហារ។

រ៉ូនីកាបានសករ្យឡើងវិញជា្ស្ីរីករា�មនាក់

យ�ើ�យ�ើងបានបន្្ ្ល់ការងារបយ្រើ�ល់រាត់យដា�

យសចក្ី្សឡាញ់និងការយរើលដែ។រាត់យៅដតមន

ឧបសគ្គ�ដ�លប៉ុដន្រាត់អាចយដាវះ្សា�ឧបសគ្គ

យន្វះបានជារួ�នឹងយសចក្ីជំយនឿកាន់ដតខាលាំងយ�ើ�

មនភាពកាលាហានយដា�សារសករ្ភាពរបស់រាត់យៅ

ក្ននុង្ពវះវិហារ។

ខ្នុំមនអំណរគុណចំយពាវះគំរូរបស់្ហារសសាយពល

យ�ើងបានបយ្រើជារួ�រានា។យ�ើងបានអ្ិសាឋាន

ទូលសូរការដណន្ំយ�ើ�្ពវះបានន្ំយ�ើងយៅរក

រ៉ូនីកា។◼

រែូោណា សូសរែស រដ្ឋ យូថា្៍ ស.រ.អា

បាៃែឹ្រនាំអៅរ្រម៉ូៃវីកា

្ហារសសានឹងោក់្កណាត់ពណ៌្កេម

មួយផ្ទាំងសៅបង្អអួចគាត់សែើម្ីផតល់

ជាសញ្ញាថ្គាត់ស្តៀមែលែអួនសចញសៅសួរសុែទុក្ខ

សេើយ។
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 ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៣៣

ែញនុំ្ នអារម្មណ៍ថ្ែ្នុំគួរដត

្បាប់ពួកស៊ីសសទើរថ្សតើ

នរណាដែលបានបស្ងៀនែ្នុំឲ្យ

ចូលជាស្ជិកស្សនាច្ក

សេើយពួកសគបានោំ្គាប់ពូជនន

ែំណឹងល្អដែលបានស្តារស�ើង

វិញក្នុងចិតតែ្នុំ។

ពួ្រអគបាៃដាំជរាប់ពូ្
មួយ្រ្នតងចធិត្តខ្តំ

យតើ
ខ្នុំរកពីណា?យតើខ្នុំកំពុងយ្្ើអ្ីយៅទីយនវះ?យតើខ្នុំ

នឹងយៅកដនលែងណាបន្ទាប់ពីជីវិតយនវះ?

កាលខ្នុំមនអា�ុ២៩ឆ្នាំខ្នុំបានគិតពីសំណួរោំង

យនវះរ្ងយ�ើ�រ្ងយទៀត។ឪពុកមដា�ខ្នុំបានដចកឋាន

យ�ើ�។ខ្នុំបានយកើតទុក្ខយា៉ាងខាលាំងចំយពាវះការបាត់បង់

កូន្បុសតូច�ំបូងរបស់ខ្នុំ។ខ្នុំមនកូនបីន្ក់យ្្សង

យទៀតយ�ើរ្ីចិ្្ឹរបីបាច់យ�ើ�ជីវិតយនវះយពារយពញ

យដា�ឧបសគ្គ។

្ពវះអមចាស់បានចាប់យ្្ើរយឆលែើ�តបសំណួរខ្នុំយពល

្ទង់បាន�ឹកន្ំពួកអ្នក្ ្សព្្សា�សាសន្យក្ងៗពីរ

ន្ក់រក្ ្វះរបស់ខ្នុំ។យពលខ្នុំបានសាវាគរន៍ពួកយគយៅ

ក្ននុង្ ្វះពួកយគបានសួរ្បសិនយបើខ្នុំមនអាររ្ណ៍ខ្វះអ្ី

រួ�ក្ននុងជីវិតខ្នុំ។ខ្នុំបាន្បាប់ពួកយគអំពីឪពុកមតោ�

និងកូន្បុសរបស់ខ្នុំ។ខ្នុំបាន្បាប់ពួកយគថាខ្នុំបាន

គិតថាវាអ�ុត្ិ្រ៌ណាស់យ�ើរ្ីមនកូនយ�ើ�បយង្កើត

្កុរ្គួសារដតអ្ីៗ្តូវប្្ប់្តឹរយសចក្ីសាលាប់យន្វះ។

ខ្នុំបានសួរពួកយគ្បសិនយបើខ្នុំនឹងជួបឪពុកមតោ�

និងកូន្បុសរបស់ខ្នុំវិញ។

ពួកយគបាននិយា�ថា«ម៉ាថាអ្នកអាចយៅជារួ�

្គួសារអ្នកជាយរៀងរ�ូត»។

អំណរបានមនយពញ�ួងចិត្ខ្នុំ។ខ្នុំចង់�ឹង

បដន្ថរយទៀត។យៅយពលពួកយគរកជួបខ្នុំយលើកយ្កា�

យទៀតពួកយគបានបយ្ងៀនខ្នុំបដន្ថរអំពី�ំណឹងល្អ

របស់្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្។ពួកយគបានឲ្យ្ពវះគរ្ីររររន

រួ�កបាលរកខ្នុំយ�ើ�បានអយ្ជើញខ្នុំឲ្យអានរួចទូល

សួរ�ល់្ពវះយបើវាជា្ពវះបន្ទូលរបស់្ទង់។ខ្នុំបាន

ទទួល�កការអយ្ជើញយន្វះ។យពលខ្នុំបានអ្ិសាឋាន

្ពវះបានយឆលែើ�តបរកខ្នុំយា៉ាងចបាស់�ូចនែងៃ។ខ្នុំបាន�ឹង

ក្ននុងចិត្ថាវាជាការពិត។

ជាអកុសលយពលខ្នុំបានយ្្ើការងារែ្ីរួ�យន្វះ

ខ្នុំបានបាត់ការោក់ទងជារួ�ពួកអ្នក្ ្សព្្សា�

សាសន្។យៅអំឡនុងប៉ុន្មានដខបន្ទាប់រកយន្វះ

អាពា�៍ពិពា�៍របស់ខ្នុំបានប្្ប់យ�ើ�ខ្នុំបាន

ពយាយារយ�ើរ្ីចាប់យ្្ើរជីវិតែ្ីរួ�ជារួ�កូនៗ

របស់ខ្នុំ។

ទីបំ្ុតខ្នុំបានយរៀបការរ្ងយទៀត។យៅនែងៃរួ�សាវារី

ខ្នុំបាននិយា�ថារាត់បានខ្វះ្ពវះយៅក្ននុងជីវិតរាត់។

យ�ើងបានសយ្រចចិត្ចូលរួរ្ពវះវិហារដ�លរាត់ធាលាប់

បានចូលរួរ។យពលយ�ើងយ�ើរចូលយៅក្ននុងអរារខ្នុំបាន

យ�ើញ្ពវះគរ្ីររររនយៅយលើតុយៅ្ចក្ លែទូវយ�ើរ។យនវះគឺជា

្ពវះវិហារ�ដ�លដ�លយគបានដណន្ំឲ្យខ្នុំសារល់។ខ្នុំ

បានចូលចិត្អាររ្ណ៍ពី្ពវះវិញ្ញាណដ�លខ្នុំបានទទួល

យៅទីយន្វះ។យៅយពលយ�ើងបានយចញយៅវិញខ្នុំបាន

សួរសាវារីខ្នុំថាយតើខ្នុំអាច្ជរុជទឹកបានតាររយបៀបណា?

រាត់បាននិយា�ថា«ពួកអ្នក្ ្សព្្សា�សាសន្

្តូវបយ្ងៀនអូន»។

ខ្នុំបានតបថា«ពួកយគបានបយ្ងៀនអូនកាលពី្បាំ

ឆ្នាំរុន!»

ពួកយគបានបយ្ងៀនយរយរៀនោំងឡា��ល់កូនៗ

របស់ខ្នុំនិងខ្នុំ។នែងៃបុណ្យ្ជរុជទឹកយ�ើងគឺជានែងៃ�៏

រីករា�ខាលាំងបំ្ុតក្ននុងជីវិតយ�ើង។

ជាយ្ចើនឆ្នាំយ្កា�រកខ្នុំមនអាររ្ណ៍ថាខ្នុំគួរដត

្បាប់ពួកស៊ីយស្ើរថាយតើនរណាដ�លបានបយ្ងៀនខ្នុំឲ្យ

ចូលជាសមជិកសាសន្ច្ក។យៅយលើយ�្សប៊ុកខ្នុំ

បានរកយ�ើញទំព័រ្កុរពួកអ្នក្តឡប់រកពីយបសកករ្

យ្បស៊ីលសាន់តាម៉ាយរៀ។ខ្នុំបានយ�ើញស៊ីយស្ើរមនាក់

ដ�លបានបយ្ងៀនខ្នុំ។ខ្នុំបានយ្្ើការយស្នើសុំយ្្ើជារិត្

ជារួ�រាត់យ�ើ�បាន្បាប់រាត់ពីខលែទួនខ្នុំរយបៀបដ�ល

ខ្នុំបានកាលា�ជាសមជិកសាសន្ច្ករយបៀបដ�ល

្គួសារខ្នុំបាន្ សារភាជាប់យៅក្ននុង្ពវះវិហារបរិសុទ្យ�ើ�

កូន្បុសខ្នុំបានបយ្រើយបសកករ្យពញយម៉ាង។ខ្នុំបាន

្បាប់រាត់ថាយរឿងោំងអស់យកើតយឡើងបានយដា�សារ

រាត់និងន�គូរាត់បានដាំ្រាប់ពូជរួ�នន�ំណឹងល្អ

ដ�លសាតោរយឡើងវិញក្ននុងចិត្ខ្នុំ។◼

ម៉ាថា អាលហ្រសវ ទទីពកុង ោន់តា កាតារីណា ពបសទស 
សពបស៊ីលរច
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៣៤ លរីអាហូណា

ពរ្័យបដៃថែម

ែញនុំបានទិញអាហារពីរ

សសបាងសពញសេើយ

ស្វើែំសណើរសៅផទះរបស់

បង្សី្ នាក់សៅក្នុងវួែរបស់
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ភរិយាខ្នុំខារិននិងខ្នុំយទើបដតមនកូនយលើក�ំបូង

យពលខ្នុំ្តូវបានយៅឲ្យយ្្ើជាប៊ីស្សពននវួ�យ�ើង។

យៅចំយពលដ�លយ�ើងមនបញ្ហាដ្្នក�រិ្្ញវត្ថនុ។វា

បានដ្បកាន់ដតតានតឹងយឡើងចំយពាវះខ្នុំយ�ើរ្ី្ ្គត់្្គង់

្គួសារខ្នុំយ�ើ�យៅ្រា�ំណាលរានាយន្វះខ្នុំ្តូវ

្គប់្គងនិងយរើលដែសមជិកក្ននុងវួ�។

យៅនែងៃអាទិត្យរួ�ខ្នុំបានកត់សមរល់យ�ើញមតោ�

យោលមនាក់ជារួ�កូនតូចបួនន្ក់របស់រាត់យៅក្ននុង

ការ្បជុំសា្ការ៉ង់។រាត់បានអង្គនុ�យលើយរៅអីយ្កា�

យគយៅក្ននុងសាោ្បជុំយ�ើ�បានពយាយារអស់ពី

សរត្ថភាពរាត់យ�ើរ្ីយរើលកូនរាត់កុំឲ្យមត់ឡទូឡា។

ខ្នុំបាន�ឹងថារាត់ក៏កំពុងមនបញ្ហាដ្្នក�ិរ្្ញវត្ថនុ

្ងដ�រប៉ុដន្រាត់ពុំដ�លសូរជំនួ�យទ។ជាយ្ចើន

សបាតោ�៍បានកនលែងយៅយ�ើ�រាត់បានរក្ពវះវិហារ

ជារួ�កូនៗរបស់រាត់យរៀងរាល់សបាតោ�៍។

យៅនែងៃរួ�ខ្នុំបានយបើក្បាក់ដខរបស់ខ្នុំ។ខ្នុំបាន

ពរយដា�បានទទួល្បាក់រងាវាន់បដន្ថរខ្នុំបានសយ្រច

ចិត្យ្បើ្បាក់បដន្ថរយន្វះយ�ើរ្ីទិញយ្គឿងបរិកាខារ

ជួសជុលយ្គឿងយ្បើ្បាស់ន្ន្យៅ្ ្វះរបស់ខ្នុំ។ប៉ុដន្

យពលខ្នុំបានយ្្ើ�ំយណើរយៅ្ សារយន្វះខ្នុំបាននឹកយ�ើញ

បង្សីរូបយនវះនិងកូនៗរបស់រាត់ក្ននុងចិត្ខ្នុំ។ខ្នុំមន

អាររ្ណ៍ថាខ្នុំគួរយ្បើ្បាក់បដន្ថរយន្វះយ�ើរ្ីទិញអាហារ

ឲ្យពួកយគ។ខ្នុំបានទូរសព្្បាប់ខារិនយ�ើ�បាន

្បាប់រាត់ពីអាររ្ណ៍ដ�លខ្នុំ្តូវយ្្ើតារ។រាត់បាន

�ល់្ពរ។

យពលខ្នុំយ�ើរទិញឥវា៉ន់ខ្នុំបានសរលែឹងរកយរើលនំរួ�

ចំនួន។ខ្នុំបានគិតថា្បដ�លជាយក្ងៗចូលចិត្

បដង្អរខលែវះយ�ើ�។ខ្នុំបានទិញអាហារពីរយសបាងយពញ

យ�ើ�យ្្ើ�ំយណើរយៅ្ ្វះរបស់បង្សីយន្វះ។

ខ្នុំបានយរាវះោវារ្ ្វះចាស់ដ�លយ្្ើពីយឈើយន្វះបីបួន

�ង។យពលខ្នុំយ�ៀបនឹងយចញយៅយ�ើ�យន្វះ្សាប់

ដតោវារបានយបើកយឡើង។បង្សីយន្វះបាននិយា�ថា

«ប៊ីស្សពខ្នុំរំយ្ើបចិត្ណាស់ដ�លយ�ើញប៊ីស្សពរក

ទីយនវះ»។ភាលារយន្វះកូនៗរបស់រាត់បានរត់រកពី

យ្កា�រាត់។

ខ្នុំបាននិយា�ថា«ខ្នុំបានទិញអាហាររួ�ចំនួន

ឲ្យបង»។

កូន្សីមនាក់របស់រាត់បានយ�ើញនំយ�ើ�ន្ង

បានោន់មត់យឡើងថា«នំ!»។បងប្អទូន្បុស្សី

របស់រាត់បានរកជួបជុំរានាបរិយភាគនំយន្វះយដា�

ក្ីរំយ្ើប។កូន្សីអា�ុ្បាំពីរឆ្នាំមនាក់បានឱបខ្នុំ។

រាត់បាននិយា�ថា«សូរអរគុណប៊ីស្សព!»។

ខ្នុំបានយរើលយៅក្ននុង្្វះពួកយគយ�ើ�ខ្នុំបានយ�ើញ

ថាបង្សីយនវះបានយបាកយខាអាវយៅក្ននុងចានដ�ករួ�

យៅយលើក្មលឥ�្ឋ។្គួសារយនវះរាមានតុយ�ើ�យ�ក

យលើពូកដ�លយៅយលើក្មលឥ�្ឋ។ខ្នុំបានយ�ើញថា

ពួកយគមនការខ្វះខាតខាលាំងណាស់។ខ្នុំបានយរៀបចំ

យ�ើរ្ី្បាក�ថាពួកយគមនតុរួ�និងមនដ្គយ�ក

ស្មប់ពួកយគមនាក់ៗ។

បទពិយសា្ន៍យនវះបានជួ�ខ្នុំឲ្យទទួលសារល់ថា

្ពវះអមចាស់�ឹកន្ំនិង្បោនពរ�ល់ពួកអ្នកបយ្រើរបស់

្ទង់។យ�ើងពុំចាំបាច់្តូវមនការយៅបយ្រើពិយសស

រួ�យ�ើរ្ីជួ�បងប្អទូន្បុស្សីយ�ើងយទ។យ�ើង

្រាន់ដតសាតោប់តារ្ពវះវិញ្ញាណដស្ងរករនុស្សដ�ល

្តូវការជំនួ�យ�ើងយ�ើ�មនឆន្ៈយ្្ើជាឧបករណ៍ក្ននុង

្ពវះ�ស្របស់្ពវះអមចាស់ប៉ុយណាណវះ។◼

រែូសប៊ីតូ អាតុនខា នទីសអតូ ទទីពកុង លទីម៉ា ពបសទស សបេរូ



ឪ
ពុកែ្នុំបានអានសំបុ្តែ្នុំស្រចុះស្រស�ើង។

គាត់ពុំអាចនិយាយជាមួយែ្នុំបានសទ

សោយស្រគាត់ក៏កំពុងយំយា៉ាងខាលាំងផងដែរ។

ពវីរទំព័រអពារអពញអដាយេំណរគរុណ

ឪ
ពុកខ្នុំបានរងទុក្ខយពញរួ�ជីវិតរាត់ពីការពុំ្ ្ល់

តនរលែឲ្យខលែទួនឯងនិងការមនអាររ្ណ៍ថាខលែទួនរាមាន

តនរលែ។រាត់្តូវបានចិ្្ឹរយដា�ឪពុក្បរឹកមនាក់

ដ�លជាយរឿ�ៗបាន្បាប់រាត់ពីភាពរាមានតនរលែននខលែទួន

រាត់។យដា�អំណរគុណឪពុកខ្នុំពុំបានកាលា�ជា

រនុស្ស្បរឹកយទប៉ុដន្រាត់ពុំបាន្បាប់ខ្នុំនិងបងប្អទូន

ខ្នុំថារាត់មនយមទនភាពចំយពាវះពួកយ�ើងឬបាន

សរយសើរយ�ើងចំយពាវះកិច្ការដ�លយ�ើងបានយ្្ើយា៉ាង

ល្អយន្វះយទ។យពល្ ំយឡើងខ្នុំបានពយាយារ្ រប់ចិត្

រាត់ប៉ុដន្ខ្នុំមនអាររ្ណ៍ថាខ្នុំ្ រប់ចិត្រាត់ពុំ្តូវយទ។

ការណ៍យនវះបានបណាតាលឲ្យយ�ើងមនទំន្ក់ទំនងពុំ

សូវល្អយទ។

មនឆ្នាំរួ�យន្វះខ្នុំបាននិយា�យរឿងយនវះ្បាប់

ប៊ីស្សព�៏្ លាសនវរបស់ខ្នុំ។រាត់បាន្ ្ល់យយាបល់

ឲ្យខ្នុំសរយសរសំបុ្តយៅឪពុកខ្នុំយ�ើ�្បាប់រាត់នូវ

យ�តុ្លោំងអស់ដ�លខ្នុំមនអំណរគុណចំយពាវះ

រាត់។យរឿងយនវះរិនងា�្សួលយ្្ើយទស្មប់ខ្នុំ។

�ំយៅ្ លែទូវចិត្ខ្នុំមនទំ�ំ្ ំណាស់យ�ើ�ខ្នុំពុំចង់ឲ្យ

សំបុ្តននអំណរគុណរបស់ខ្នុំកាលា�ជាការថានាំងថានាក់

ចិត្យន្វះយទ។�ូយចានាវះខ្នុំបានអ្ិសាឋាន។យដា�មន

្ពវះវិញ្ញាណបាន�ឹកន្ំខ្នុំយន្វះយ�តុ្លន្ន្ដ�លខ្នុំ

មនអំណរគុណចំយពាវះឪពុកខ្នុំបានចាប់យ្្ើរ្ ុសយឡើង

រក។វាបានចំណា�យពលយ្ចើនប៉ុដន្យពលខ្នុំបាន

ប្្ប់ការសរយសរសំបុ្តខ្នុំរួចខ្នុំសរយសរសំបុ្តបាន

ពីរទំព័រយពញ។

ខ្នុំបានយ្្ើសំបុ្តយន្វះយៅឪពុកខ្នុំយដា�ពុំ�ឹងថា

រាត់នឹងតបរកវិញយា៉ាងណាយន្វះយទ។ប៉ុដន្ខ្នុំបាន

�ឹងថាខ្នុំពុំអាចយ្ជើសយរើសចយរលែើ�របស់រាត់យទ។ខ្នុំ

្រាន់ដតយរើលយៅចិត្ខលែទួនឯងយ�ើ�ចាំពីរូលយ�តុ

ដ�លខ្នុំបានសរយសរសំបុ្តយន្វះ។

យៅ្ពឹកបន្ទាប់ខ្នុំបានទទួលទូរសព្ពីមតោ�ចុង

របស់ខ្នុំ។រាត់បាន�ំ។រាត់បាន្បាប់ខ្នុំថាឪពុកខ្នុំ

បានអានសំបុ្តខ្នុំយន្វះសារចុវះសារយឡើង។មតោ�ចុង

ខ្នុំបាននិយា�ថារាត់ពុំអាចនិយា�ជារួ�ខ្នុំបានយទ

យដា�សាររាត់ក៏កំពុង�ំយា៉ាងខាលាំង្ ងដ�រ។

មតោ�ចុងខ្នុំបាននិយា�ថា«អរគុណ!»។ឪពុក

របស់កូន្តូវការសំបុ្តយនវះ»។

យ្កា�រកយៅនែងៃ�ដ�លយន្វះឪពុកខ្នុំបានទូរសព្

រកអរគុណខ្នុំ។រាត់បានទូរសព្រកខ្នុំយរៀងរាល់នែងៃ

អស់រ�ៈយពលបីបួននែងៃយ�ើរ្ីបងាហាញពីអត្ថន័��៏

អសាចារ្យននសំបុ្តយន្វះមនចំយពាវះរាត់។

ខ្នុំ្បាថានាថាខ្នុំអាចនិយា�ថាទំន្ក់ទំនងយ�ើង

្តូវបានពយាបាល្បកបយដា�អព្ទូតយ�តុប៉ុដន្យ�ើង

យៅដតមនកិច្ការជាយ្ចើនដ�ល្តូវយ្្ើ។�ូរៗយៅចិត្

ខ្នុំចាប់យ្្ើរជាសវះយស្ើ�យ�ើ�ទំន្ក់ទំនងយ�ើងបាន

្បយសើរយឡើង។ទីបំ្ុតខ្នុំអាចអ្័�យោសឲ្យរាត់

បាន។

ពីរបីឆ្នាំយ្កា�រកបន្ទាប់ពីការតស៊ូយា៉ាងខាលាំងកាលា

នឹងជំងឺរហារីកយន្វះឪពុកខ្នុំបានសាលាប់។ខ្នុំ�ឹង

យា៉ាង្បាក�ថាឥឡទូវយនវះរាត់កំពុងមនអំណរយា៉ាង

ខាលាំងយពល្ពវះអង្គសយ្ងារវះជួ�រាត់ឲ្យជាសវះយស្ើ�

ពីការយ្្ើទុក្ខយោសអស់ជាយ្ចើនឆ្នាំ។ខ្នុំ�ឹងថាខ្នុំមន

បទពិយសា្ន៍ននការពយាបាលតាររ�ៈអំណាចនន

�ងាវា�្ួនរបស់្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្។្ពវះអង្គសយ្ងារវះ

�ល់ពីត្រូវការយ�ើងយ�ើ�អាចជួ�យ�ើង�កយចញ

នូវជាតិពុលននការឈឺចាប់និងការថានាំងថានាក់ចិត្

យចញពី្ពលឹងរបស់យ�ើង។ខ្នុំ�ឹងថាអំណរគុណ

ការអ្័�យោសនិងយសចក្ី្សឡាញ់គឺជា

ការពយាបាល�៏មនឥទ្ិពល។◼

សអលទីសស ោចលន រដ្ឋយូថា្៍ ស.រ.អា.
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ខ្ញុំបានដឹងយ៉ាងឈឺចាេ់ពីឥទ្ធិពលននការណ៍អាស្រាមកៅកលើកុមារកៅក្ញងសង្គមក�ើង—គឺកូនៗរេស់ក�ើង។

ជាសមម្ត�៏្ំរួ�ននបញ្ហាយន្វះការណ៍អាស្រារអាចបណាតាលឲ្យមនក្ីអាម៉ាស់ការយបាក្បាស់ខូចចិត្

បាត់បង់ការ្គប់្គងខលែទួនឯងយញៀនខាលាំងយ�ើ�ខាតបង់យពលយវោគំនិតនិងថារពល។យ�ើងោំងអស់រានាមន

ត្រូវការរួ�យា៉ាងខាលាំង—ឪពុកមដា�្គូបយ្ងៀនថានាក់�ឹកន្ំ—យ�ើរ្ីយរើល្្ល់តនរលែនិងការពារកុមរនិង�ុវវ័�យ�ើង

ពិត្បាក�។

យសចក្ី្សឡាញ់គឺជាអំយណា�ោន�៏រ�ិមបំ្ុតរបស់្ពវះ។ការ្សឡាញ់្ពវះនិងការ្សឡាញ់អ្នកជិតខាង

យ�ើងគឺជាបទប្្ញត្ិ្ ំពីរដ�ល្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្្ ទាល់បាន្បោន�ល់យ�ើង។ខ្នុំយជឿថាយសចក្ី្សឡាញ់ក៏ជាអាវុ្�៏

ខាលាំងបំ្ុតរបស់យ�ើងក្ននុងការ្ប�ុទ្្បឆ្ំងនឹងការណ៍អាស្រារ។

្បាក�ណាស់�ូចឃ្លា�៏ល្ីរួ�ដែលែងថា«ការណ៍អាស្រារសមលាប់យសចក្ី្សឡាញ់»ប៉ុដន្ចូរចាំថា

យសចក្ី្សឡាញ់ក៏អាចសមលាប់ការណ៍អាស្រារវិញបានដ�រ។វាពុំដរនមនន័�ថាយសចក្ី្សឡាញ់របស់យ�ើង

ចំយពាវះបុគ្គលមនាក់យទៀតអាច្ លាស់ប្ទូរលក្ខខណ្ឌឬសូរ្ីដតឥរិយាបែរបស់ពួកយគយន្វះយទ។ប៉ុដន្យសចក្ី្សឡាញ់អាច

ជំរុញចិត្យ�ើង—រយបៀបយ�ើងយរៀបចំរយបៀបយ�ើងយឆលែើ�តបរយបៀបយ�ើងសាតោប់—ជាពិយសសកូនៗរបស់យ�ើង។្បសិនយបើ

យ�ើងចង់បានយសចក្ីសង្ឹរក្ននុងការកមចាត់បញ្ហាយនវះពីពិ្ពយោកយន្វះយសចក្ី្សឡាញ់្តូវដតជា្តីរុខ្ ងនិងជា្គឹវះ

្ងននកិច្ខិតខំរបស់យ�ើងោំងអស់រានា។

ខ្នុំចង់្ ្ល់យយាបល់នូវការអនុវត្ចំនួនបីអំពីយសចក្ី្សឡាញ់ដ�លខ្នុំសង្ឹរថាយ�ើងនឹងយ្តោត�កចិត្ទុកដាក់ឱប

្កយសាប�កនិងអនុរតិ។ការអនុវត្យសចក្ី្សឡាញ់បីយា៉ាងយនវះនឹងភាជាប់យៅនឹងឃ្លាបីននការ្បឈររុខនឹងការណ៍

អាស្រារដ�លកូនៗរបស់យ�ើងអាចជួប្បទវះ។

�ំបូងយ�ើងនិយា�ថា«ខ្នុំ្សឡាញ់អ្នក»យដា�ការការពារពិត្បាក��ល់ពួកយគ។ទីពីរយ�ើងនិយា�ថា«ខ្នុំ

យៅដត្សឡាញ់អ្នក»តាររយបៀបដ�លយ�ើងយឆលែើ�តបចំយពាវះការយរើលការណ៍អាស្រាររបស់ពួកយគយោវះយដា�យចតន្

ឬអយចតន្ក្ី។យ�ើ�ទីបីយ�ើងនិយា�ថា«ខ្នុំនឹង្សឡាញ់អ្នកជានិច្»យដា�ការ្្ល់ការជួ�យ្ជារដ្ជង្បកប

យដា�យសចក្ី្សឡាញ់�ល់ពួកយគយពលពួកយគខិតខំយ�ើរ្ីពយាបាលខលែទួន្បសិនយបើពួកយគបានជួបនឹងការយ្បើ្បាស់ឬ

យញៀនដ�លអត់ពុំបាន។យៅក្ននុង�ំណាក់កាលនីរួ�ៗយសចក្ី្សឡាញ់គឺជាគនលែឹវះ។

សោយ ែយ �ទី ែូនស៍

ប្រធាេអង្គោរ្រឋមេឈិកសា

េូនៅ

រោរយោរះកសាេ ៃឹង រោរណ៍ អាសករម ៖ 

 ការពារ 
ក ល្ើ�តេ&  

ពយាបាល
ការអនុវត្យសចក្ី្សឡាញ់បីយា៉ាងយនវះអាចជួ�កូនៗរបស់យ�ើងក្ននុងការ្បឈររុខ
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៣៨ លរីអាហូណា

១ ការការពារ៖«ខ្តំជសឡាញ់េ្ន្រ»

សូរគិតក្ននុងចិត្អ្នកពីកូនមនាក់ដ�លអ្នក្សឡាញ់។យពល

អ្នក្បាប់កូនយន្វះថា‹ខ្នុំ្សឡាញ់អ្នក›យតើវាមនន័�យា៉ាង

ណា?ជារូលដាឋានយរាលយ�ើង្ ្ល់ការការពារយ�ើរ្ីយ�ើងអាច

ជួ�អ្នកដ�លយ�ើង្សឡាញ់យ�ើរ្ីឲ្យពួកយគកាលា�ជារនុស្សល្អ

បំ្ុតយ�ើ�្បឈររុខនឹងឧបសគ្គក្ននុងជីវិតបានល្អបំ្ុត។ដ្្នក

ននការការពារយន្វះគឺការបយង្កើតទំន្ក់ទំនងរឹងមំគួរឲ្យទុកចិត្

�៏ខាជាប់ខជទួន។ទំន្ក់ទំនងដបបយនវះជួ�ោញកូនៗយ�ើងឲ្យមន

ភាពស្និទ្សានាល។យពលយ�ើងបយង្កើតទំន្ក់ទំនងរឹងមំននការយជឿ

ទុកចិត្យ�ើ�ការពារកូនៗនិងយៅៗរបស់យ�ើង—ឬកុមរយ្្សង

យទៀត—យ�ើង្ ្ល់កដនលែង�៏មនសុវត្ថិភាពរួ��ល់ពួកយគយ�ើរ្ី

ពួកយគងាកយៅរក។ការការពារយនវះជួ�យ�ើង�ល់ពីពួកយគយ�ើ�

ជួ�ពួកយគ�ឹងពីទំន្ក់ទំនងរបស់ពួកយគជារួ�្ពវះ។អាររ្ណ៍

ដ�ល�ឹងថាយគ្្ល់តនរលែឲ្យនិងមនយគ្សឡាញ់ជួ�កុមរឲ្យគិត

យ�ើញនិងពឹងដ្្អកយលើ្ពវះវរបិតាសួគ៌ដ�លយរើលដែជាអង្គដ�ល

្្ល់ការដណន្ំស្មប់សុ្រង្គលរបស់ពួកយគ។

ខ្នុំមនកង្ល់ថាឪពុកមដា�ជាយ្ចើនពុំោន់�ឹងពិត្បាក�ពី

យ្រាវះថានាក់�៏្ ងៃន់្ងៃរននការណ៍អាស្រារយៅយឡើ�ឬអាចគិត

ថាវា្រាន់ដតជាបញ្ហារបស់យក្ងយៅជិតខាងប៉ុយណាណវះ។ភាពពិត

យន្វះគឺថាបញ្ហាយនវះគឺជវះឥទ្ិពល�ល់កូន្បុស្សីរបស់យ�ើង

យ�ើ�យ�ើងពុំអាចនិយា�វាអស់យន្វះយទ។

អស់ជាយ្ចើនឆ្នាំរកយ�ើ�សាវារីខ្នុំនិងខ្នុំបានឮយរឿងរួ��៏មន

អត្ថន័�យ�ើ�យ�ើងបាននិយា�យឡើងវិញជាយរឿ�ៗ្បាប់កូន

របស់យ�ើង។យរឿងយន្វះគឺស្ីពីសត្ពស់កណតោឹងចាស់រួ�ដ�លបាន

សូរយក្ង្បុសមនាក់ដ�លយ�ើរកាត់យន្វះឲ្យ�កវាយៅយលើកំពូល្ ្នំ

យ�ើរ្ីយរើល្ពវះអាទិត្យលិចជាយលើកចុងយ្កា�រុននឹងសត្ពស់យន្វះ

ងាប់។យក្ង្បុសយន្វះមនចិត្សាទាក់យស្ើរប៉ុដន្សត្ពស់យន្វះបាន

សនយាថារិនចឹកយក្ង្បុសយន្វះយទដ�លជាែ្នទូរនឹងការ�កវាយឡើង

យៅយលើ្ ្នំយន្វះ។បន្ទាប់ពីនិយា�រានារួចយក្ង្បុសយន្វះបានចាប់

ពស់យន្វះ�កយៅយលើកំពូល្ ្នំជាកដនលែងដ�លពួកយគយរើលនែងៃលិច

ជារួ�រានា។

បន្ទាប់ពីបាន�កពស់យន្វះចុវះរក្ជលង្ ្នំវិញយក្ង្បុ

សយន្វះបានចរ្អិនអាហារស្មប់ខលែទួនឯងនិងយរៀបចំដ្គយ�ក

ស្មប់�ប់យន្វះ។យៅយពល្ពឹកសត្ពស់យន្វះបានសូរថា

«យក្ងតូចយអើ�យតើអ្នកអាច�កខ្នុំ្តឡប់យៅសំបុកខ្នុំវិញដ�លឬ

យទ?ឥឡទូវវា�ល់យពលដ�លខ្នុំ្តូវោចាកពីពិ្ពយោកយនវះ

យ�ើ�យ�ើ�ខ្នុំចង់្តឡប់យៅរកសំបុករបស់ខ្នុំវិញ»។យក្ង

្បុសយន្វះមនអាររ្ណ៍ថារាត់មនសុវត្ថិភាពយ�ើ�ពស់យន្វះ

បានរកសាពាក្យរបស់ខលែទួន�ូយច្នវះរាត់បានសយ្រចចិត្ថារាត់នឹង

បញ្ហាសនះគឺជះឥទ្ិពលែល់

កូន្បុស្សីរបស់សយើង

សេើយសយើងពុំអាចនិយាយវា

អស់សនាះសទ។

 



 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ៣៩

�កពស់យន្វះយៅសំបុកវាវិញ�ូចការយស្នើសុំ។

រាត់បានយលើកពស់យន្វះយា៉ាង្បុង្ប�័ត្នដាក់វាយៅជិតនឹង

្ទូងរាត់យ�ើ�បីវា្តឡប់យៅកាន់វាលដ�លជាសំបុកវាយ�ើរ្ី

រង់ចាំយសចក្ីសាលាប់។ពីរុនរាត់បានដាក់សត្ពស់យន្វះចុវះពស់

យន្វះបានងាករកយ�ើ�ចឹក្ទូងរបស់រាត់។យក្ង្បុសតូចយន្វះ

បានដ្សក�ំយ�ើ�យបាវះពស់យន្វះយៅយលើ�ី។«សត្ពស់យអើ�

យ�តុអ្ីឯងយ្្ើ�ូយចានាវះ?ឥឡទូវយនវះខ្នុំ្បាក�ជាសាលាប់ជារិនខានយទ!»

ពស់យន្វះបានយងើ�យរើលយៅរាត់យ�ើ�និយា�ថា៖«អ្នកបាន

សារល់ខ្នុំយ�ើ�តាំងដតពីយពលអ្នកយលើកខ្នុំយឡើងយរ៉លែវះ»។

យៅក្ននុងពិ្ពយោកបច្នុប្ន្នយនវះខ្នុំយ�ើញឪពុកមតោ�ជាយ្ចើន

បាន�ុចសត្ពស់យៅឲ្យកូនៗរបស់ពួកយគ។ខ្នុំកំពុងនិយា�

អំពីទូរសព្ទំយនើប។យ�ើងពុំអាចដាក់ទូរសព្ទំយនើបដ�លភាជាប់

អ៊ិនយ្ើរដណតរួចយៅក្ននុងន�យក្ងតូចៗដ�លពុំោន់្គប់អា�ុ

ទទួលការបយ្ងៀនជាអា�ុដ�លពុំោន់មនយ�តុ្លនិងរាមាន

សរត្ថភាពយ្្ើការសយ្រចចិត្ចាំបាច់យ�ើ�ជាអ្នកដ�លរាមាន

ការ្គប់្គងពីឪពុកមតោ�និងឧបករណ៍�នទយទៀតយ�ើរ្ីជួ�

ការពារពួកយគយន្វះយទ។យជសុនស៊ីខារ៉ូលសា្សាតោចារ្យស្ីពីជីវិត

្គួសារយៅសាកលវិទយាល័�្ពិកហាំ�៉ង់បានដែលែងថា៖«យ�ើង

ការពារកូនៗរបស់យ�ើងរ�ូត�ល់្រារួ�ដ�លពួកយគអាចការពារ

ខលែទួនពួកយគបាន»។ដ្្នកតូចននខួរកបាលដ�ល្ ្នុកនូវរជ្រណ្ឌល

ននភាពរីករា�ននខួរកបាលអ្ិវឌ្ឍរុនយគ។យ្កា�រកយទៀត

យទើបសរត្ថភាពននការមនយ�តុ្លនិងការសយ្រចចិត្អ្ិវឌ្ឍ

យពញយលញយៅក្ននុងដ្្នកfrontal cortexននខួរកបាល។«�ូយច្នវះ

យក្ងអាចមនអាររ្ណ៍និងដស្ងរកការសបបា�ដតពុំអាច្គប់្គង

សករ្ភាពពួកយគបានយទ»។ ១

្គប់ទូរសព្ទំយនើបគួរដតមនករ្វិ្ីការពារោំងទូរសព្ទំយនើប

របស់រនុស្សវ័�ជំទង់្ ងដ�រ។ការទូន្មានយនវះក៏ល្អចំយពាវះរនុស្ស

យពញវ័�្ ងដ�រ។រាមាននរណាមនាក់យគចរួចពីឥទ្ិពលអា្កក់បាន

យទ។ឪពុកមដា�រួ�ចំនួនយ្ជើសយរើសឲ្យទូរសព្បត់យៅកូនៗរបស់

ពួកយគយ�ើរ្ីកំណត់ការយ្បើ្បាស់ក្ននុងការទូរសព្និងយ្្ើសារ។

យ្រៅពីទូរសព្ទំយនើបមនឧបករណ៍រាប់រិនអស់យ្្សងយទៀត

ដ�លអាចចូលយរើល្បព័ន្្្សព្្សា�ដ�លគួរឲ្យ្បាថានាចង់យរើល

តាររ�ៈអ៊ិនយ្ើរដណត។ការសិកសាែ្ីរួ�បានបងាហាញថា៧៩

ភាគរ�ននការយរើលការណ៍អាស្រារយដា�អយចតន្បានយកើត

យឡើងយៅក្ននុង្ ្វះ។ ២កុមរអាចយ�ើញការណ៍អាស្រារយៅយលើ

ឧបករណ៍tabletsទូរសព្ទំយនើបទូយ�្គរម៉ាស៊ីនចាក់DVD

ចល័តនិងសាមាត្ ីវីនិងឧបករណ៍រួ�ចំនួនយទៀត។ខ្នុំសារល់

្កុរ្គួសារដ�លបានបយង្កើតកដនលែងរួ�ក្ននុង្ ្វះរបស់ពួកយគដ�ល

មនរនុស្សយ�ើរកាត់ជាយរឿ�ៗយ�ើរ្ីយ្បើឧបករណ៍យអឡិច្តូនិច។

្កុរ្គួសារោំងយនវះយៅកដនលែងយន្វះថា«បន្ប់្បព័ន្្ ្សព្្សា�»យ�ើ�ឧបករណ៍ចល័តរបស់ពួកយគ

បានទុកយៅកដនលែងដ�លយគយរើលយ�ើញយៅកដនលែង្លែឺ។រាមាននរណាមនាក់យៅដតឯងក្ននុងបន្ប់យរើល

ឧបករណ៍្បព័ន្្ ្សព្្សា�យឡើ�។

្កុរ្គួសារយ្្សងយទៀតបានដាក់ចបាប់ថាហារយ្បើ្បាស់ទូរសព្យៅក្ននុងបន្ប់យគងឬបន្ប់ទឹក។

្គួសារខលែវះយទៀតនិយា�យា៉ាងសារ្្ញថា«ហារយ្បើទូរសព្យពលយៅដតឯង»។មន្គួសារយ្្សង

យទៀតបដន្ថរការចូលយរើលតារករ្វិ្ីទូរសព្របស់កូនៗពួកយគយដា�សន្សឹរៗជារួ�នឹងករ្វិ្ីដ�ល

អនុញ្ញាតឲ្យទូរសព្របស់យក្ងៗដ�ល្តូវបានយរៀបចំយដា�ឪពុកមតោ�។តាររយបៀបយនវះពួកយគបយ្ងៀនថា

ការទុកចិត្គឺអាចរកបានយ�ើ�សុវត្ថិភាពដ្្នកទូរសព្គឺសំខាន់។

យោវះបីត្រូវការស្មប់្គួសានីរួ�ៗជាអ្ីក្ីសូរបយ្ងៀន្គួសារនីរួ�ៗឲ្យយ្បើ្បាស់បយច្កវិទយា

យដា�្ លាសនវយ�ើ�យដា�ភាពវិជជមនចាប់តាំងពី�ំបូង—យ�ើរ្ីអ្ិវឌ្ឍ្ ្នត់គំនិតសីល្រ៌។សូរ

អប់រំកុមរក្ននុងរយបៀបរួ�វិជជមនយ�ើរ្ីយ្បើ្បាស់បយច្កវិទយាស្មប់យសចក្ីល្អ។យ�ើងអាចបយ្ងៀន

ពួកយគឲ្យវា�តនរលែតាររ�ៈការសួរពួកយគថា«យតើការយ្បើ្បាស់ឧបករណ៍យនវះបយ្រើក្ននុងយរាលបំណង

ល្អឬយទ?»ជយ្រើសរបស់យ�ើងតាររយបៀបដ�លយ�ើងបយ្ងៀន្គួសារយ�ើងក្ននុងយពលយនវះនឹងជវះឥទ្ិពល

�ល់ជំន្ន់បន្ទាប់។

ក្ននុងន្រជាឪពុកមតោ�ខ្នុំសង្ឹរថាយ�ើងនឹងពិចារណាពីសារៈសំខាន់ននទំន្ក់ទំនងយ�ើងជារួ�

កូនៗនិងការខិតខំជាពិយសសដ�លយ�ើងកំពុងយ្្ើយ�ើរ្ីការពារពួកយគ។យពលយ�ើងព្ងឹងទំន្ក់ទំនង

ននយសចក្ី្សឡាញ់ោំងយនវះយន្វះកុមរនឹង�ល់កាន់ដតចបាស់ពីរូលយ�តុដ�ល្ពវះ្ពមនោស់នឹង

អំយពើអា្កក់ននការណ៍អាស្រារពួកយគនឹង�ឹងពីរយបៀបយចៀសវាងពីវាយ�ើ�ពួកយគនឹងយ្តៀរខលែទួនយបើ

ពួកយគយ�ើញវា។

២ ការអ្្ើយតប៖«ខ្តំអៅដតជសឡាញ់េ្ន្រ»

ការបយង្កើតការសាវាគរន៍ការយបើកចំ�រការអយ្ជើញឲ្យមនការសន្ន្ដ�លយលើកទឹកចិត្កុមរឲ្យ

ដចកចា�គំនិតបទពិយសា្ន៍និងសំណួររបស់ពួកយគជារួ�ឪពុកមតោ�ពួកយគគឺរិនងា�្សួល

យទ។យ�ើងអាចអយ្ជើញកុមរ្គប់អា�ុឲ្យនិយា�ឬយពលពួកយគអ្ិវឌ្ឍក្រិតណារួ�យលើបញ្ហា

ការណ៍អាស្រារ—តាំងពី�ំបូងទី្បដ�សយ្បើ្បាស់�ូរៗរ្ងមនយចតន្យ្បើនិងយ្បើោំងបង្ខំ

ចិត្។ការពិភាកសាឲ្យបានឆ្ប់គឺកាន់ដត្បយសើរយ�ើ�កុមរនឹងរកនិយា�ជារួ�យ�ើងកាន់ដត

យ្ចើនយពលពួកយគ�ឹងថាពួកយគ្តូវបាន្សឡាញ់យ�ើ�អ្ីដ�លពួកយគនិយា�ឬយ្្ើពុំអាច្ លាស់ប្ទូរ

យសចក្ី្សឡាញ់យន្វះបានយឡើ�។

ប៉ុដន្វាក្រណាស់ដ�លកុមររកនិយា�ជារួ�យ�ើងយដា�ស្័្គចិត្យន្វះ។ជាទូយៅវាយកើតយឡើង

យពលឪពុកមតោ�ដ�លយចវះសយង្កតសួរកុមរថា«យតើកូនមនយរឿងអ្ីឬ?»ឬ«កូន�ូចជាមនបញ្ហា

អី»។កាលណាកុមរទទួលអាររ្ណ៍ននយសចក្ី្សឡាញ់កាន់ដតយ្ចើនយន្វះវាកាន់ដតងា�្សួលឲ្យ

ពួកយគយបើក�ួងចិត្។

ការបញ្ជាក់ននយសចក្ី្សឡាញ់យនវះគឺបានយកើតមនយឡើងក្ននុងចិត្ពួកយគរកពីបទពិយសា្ន៍តិចតួច

ដ�លយកើតមនរ្ងយ�ើ�រ្ងយទៀត។ការនិយា�អំពីបញ្ហាតូចៗក្ននុងលក្ខណៈននក្ី្សឡាញ់បយង្កើត

ជា្គឹវះរួ�ននការយឆលែើ�តប�៏ល្អ�ូយច្នវះយពលបញ្ហា្ ំៗយកើតយឡើងយន្វះទំន្ក់ទំនងគឺយៅដតបន្មន។

សំខាន់បំ្ុតកុមរ�ឹងថាចយរលែើ�របស់អ្នកយន្វះគឺ«ខ្នុំយៅដត្សឡាញ់អ្នក។ខ្នុំពុំឈប់្សឡាញ់អ្នក

យដា�សារដតយរឿងដ�លបានយកើតយឡើងយទ។ខ្នុំយៅដត្សឡាញ់អ្នក»។
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៤០ លរីអាហូណា

ស្មប់យ�តុ្លរួ�ចំនួនយ�ើងពុំនិយា�យ្ចើនចំយពាវះ

�ុវវ័�និងកុមរអំពីការជំរុញចិត្�៏ខាលាំងរួ�និងការល្ទួង�៏្ ំដ�ល

យ�ើងនឹងជួប្បទវះយន្វះយទ។ការសាទាក់យស្ើរចិត្របស់យ�ើងយរៀបចំ

ពួកយគយ�ើរ្ីទទួលការបយ្ងៀនជាចរ្ងពីអ៊ិនយ្ើរដណតកុមរឬយក្ង

ជំទង់យ្្សងយទៀតឬពី្បព័ន្្ ្សព្្សា�ដ�លមន្បជា្បិ�ភាព។

ពួកយ�ើងខលែវះ្បដ�លជាសាទាក់យស្ើរចិត្ក្ននុងការយ្បើពាក្យការណ៍

អាស្គាមជារួ�កុមរក្ននុងការខិតខំយ�ើរ្ីការពារ�ល់ភាពពុំ�ឹង

របស់ពួកយគ។វាជាអាររ្ណ៍ចដរលែកណាស់។្បដ�លជាឪពុក

មតោ�យ�ើងពុំធាលាប់និយា�យរឿងយន្វះយបើកចំ�រជារួ�យ�ើងយទ។

ចុវះមនអ្ីយកើតយឡើង្បសិនយបើការសន្ន្របស់យ�ើងន្ំយៅរក

ការចង់�ឹងឬចង់យ�ើញយន្វះ?ចុវះមនអ្ីយកើតយឡើង្បសិនយបើ

ពួកយគចង់�ឹងបដន្ថរយទៀតយន្វះ?យតើយ�ើងអាចរំពឹងថាកូនៗរបស់

យ�ើងនិយា�អំពីការណ៍អាស្រារជារួ�យ�ើងតាររយបៀបណា

្បសិនយបើយ�ើងរិនធាលាប់និយា�យរឿងយន្វះជារួ�ពួកយគយសាវះ?

ឪពុកមតោ�យអើ�យ�ើង្តូវចាប់យ្្ើរសន្ន្យ�ើ�កុំរង់ចាំរ�ូត

ោល់ដតកូនរកនិយា�ជារួ�យ�ើងយឡើ�។ខ្នុំចូលចិត្យយាបល់

ឲ្យមនការសន្ន្យទៀងោត់ញឹកញាប់យដា�ស្រួលជំនួសឲ្យ

ការនិយា�យរឿងយន្វះដតរ្ងប៉ុយណាណវះ។្បយយាជន៍ននការសន្ន្

យដា��កចិត្ទុកដាក់យន្វះគឺថាឪពុកមដា�និងថានាក់�ឹកន្ំដ�ល

ទុកចិត្គឺជាអ្នកជំន្ញពុំដរនGoogleយទការនិយា�យនវះ

អាចយកើតមនក្ននុងបរិសាថានសុវត្ថិភាពយ�ើ�និយា�យ�ើរ្ីបយង្កើន

ការទុកចិត្ពីកូន។យ�ើងចង់ឲ្យកូនៗទទួលអាររ្ណ៍ថាបានយ្តៀរ

ខលែទួននិងទទួលអំណាចពុំដរន្ ័�ខាលាចយទ។យ�ើងចង់និយា�

ជារួ�ពួកយគពុំដរននិយា�្បាប់យគយន្វះយទ។

ក្ននុងន្រជាឪពុកមតោ�និង្គូបយ្ងៀនយន្វះយ�ើងពុំអាច

ជួ�កុមរបានយទ្បសិនយបើយ�ើងពុំបានយរៀនខលែទួនយ�ើងយន្វះ។

ការបយ្ងៀនពីសរឿងសនាះនិងមូលសេតុរបស់វាគឺចាំបាច់ណាស់។

យ�ើងអាចយរៀនយដា�ខលែទួនយ�ើងយ�ើ�ជួ�កុមរឲ្យ�ល់ពីរូលយ�តុ

ដ�លការណ៍អាស្រារគឺជាយរឿងខុសរូលយ�តុដ�លវាយ្រាវះថានាក់

រូលយ�តុដ�លយ�ើងពុំចង់ឲ្យពួកយគឈឺចាប់យដា�សារវានិងអ្ី

ដ�ល្តូវយ្្ើ្បសិនយបើពួកយគយ�ើញវា។

យតើយ�ើងកំពុង្បាប់កូនយ�ើងបាន្គប់្រាន់ពីមូលសេតុននយរឿង

យន្វះតារអា�ុសរររ្យដ�រឬយទ?្បសិនយបើយ�តុ្លដតរួ�ដ�ល

យ�ើង្ ្ល់ឲ្យពួកយគគឺ្រាន់ដតយ�ើរ្ីយចៀសវាងពីការណ៍អាស្រារ

យន្វះគឺ«វាអា្កក់ណាស់»ដ�លអាចប្្ប់យដា�យ�តុ្លដ�ល

រិន្គប់្រាន់។្្នុ�យៅវិញយ�ើង្តូវបងាហាញរូលយ�តុឲ្យបាន

យ្ចើនយដា�សារយ�ើងអាចបយង្កើតចបាប់សីល្រ៌ដ�លជំរុញចិត្

យ�ើងស្មប់�ុវវ័�យ�ើង។

មនយ�តុ្លជាយ្ចើនយ�ើរ្ីយចៀសវាងពីការណ៍អាស្រារប៉ុដន្

យនវះគឺជាយ�តុ្លរួ�ចំនួនដ�លជំរុញចិត្យ�ើងរកពីអង្គការFight the New Drug(្បឆ្ំង

និងថានាំយញៀនែ្ី)ដ�ល�ុវ័�របស់យ�ើងអាចចាប់អាររ្ណ៍៖

• ការណ៍អាស្រារអាច្ លាស់ប្ទូរនិងចងខួរកបាលអ្នកយ�ើ�មនការសិកសាដ�លបងាហាញថាវា

អាចយ្្ើឲ្យខួរកបាលរបស់អ្នកតូចជាងរុនយ�ើ�ពុំសូវសករ្យទ។

•ការណ៍អាស្រារអាចយ្្ើឲ្យយញៀន។

• ការណ៍អាស្រារនឹងបំ្លាញការមនទំនុកចិត្យលើខលែទួនឯង។

• ការណ៍អាស្រារអាចយ្្ើឲ្យអ្នកឯយកា។

• ការណ៍អាស្រារអាចយ្្ើឲ្យរនុស្សដ�លអ្នក្សឡាញ់ឈឺចាប់។

• ការណ៍អាស្រារអាចបំ្លាញសុខភាព្ លែទូវយ្ទ។

•ការណ៍អាស្រារពាក់ព័ន្នឹងអំយពើ�ិងសា។

•ការណ៍អាស្រារបណាតាលឲ្យរនុស្សដ្បជារិនយទៀង្តង់។

• ការណ៍អាស្រារនឹងបលែន់�កយពលយវោនិងថារពលរបស់អ្នក។

•ការណ៍អាស្រារបណាតាលឲ្យមនជំងឺបាក់ទឹកចិត្ការែប់បាររ្និងក្ីអាម៉ាស់។

ខ្នុំចង់បដន្ថរថាការណ៍អាស្រារគឺ្បឆ្ំងនឹងបទប្្ញត្ិរបស់្ពវះ។ជារួ�នឹងយ�តុ្លោំង

យនវះនិងយ�តុ្លយ្្សងរួ�ចំនួនយទៀតយ�ើងកំពុងបយង្កើតករណីរួ�ោស់នឹងការណ៍អាស្រារប៉ុដន្

ចំយណវះ�ឹងដ�លរាមានការអនុវត្ន្ំយៅរកភាពស្នុគសាមាញ។យ�ើង្តូវកំណត់្ពំដ�នដ�នកំណត់និង

ការរំពឹងទុកដ�លមនយ�តុ្លនិងមន្បយយាជន៍។ការជួ�កុមរឲ្យបយង្កើតយ�តុ្លក្ននុងចិត្ពួកយគ

្ទាល់ស្មប់ការចង់យៅឲ្យឆ្ងា�ពីការណ៍អាស្រារគឺចាំបាច់ណាស់។្បសិនយបើកូនមនាក់ពុំសយ្រច

ចិត្យដា�ខលែទួនឯងពីជយ្រើសដ�ល្តូវយ្្ើស្ីពីបញ្ហាយនវះពួកយគទំនងជាកាលា�ជាដ្្នកននស្ថិតិបច្នុប្ន្ន�៏

យ្ចើនយលើសលុបយនវះ។

៣ ការពយាបាល៖«ខ្តំៃឹងជសឡាញ់េ្ន្រជាៃធិច្ច»

យពលកុមរបានយ�ើញការណ៍អាស្រារយ�ើ�ជាប់អន្ទាក់វាយន្វះពួកយគពិបាកនឹង្បតិករ្

ជាសវះយស្ើ�និងពយាបាល។ការជួ�រាំ្ទយដា�យសាមាវះអស់ពីចិត្យដា�ចិត្យសាមាវះសរ

ជាប់ោប់រឹងបុឹងនិងអត់្្ត់គឺជាត្រូវការចាំបាច់យដា�សារកុមរគិតពីការទទួលខុស្តូវចំយពាវះ

ការជាសវះយស្ើ�្ ទាល់របស់ពួកយគយ�ើ�បន្�ំយណើរយៅរុខយទៀត។រាមាននរណាមនាក់អាច្ ្ល់ការជួ�

យ្ជារដ្ជងដបបយនវះ�ូចឪពុកមតោ�បានយទ។បន្ទាប់ពីយ�ើង្តូវបានបយ្ងៀនយដា��កចិត្ទុកចិត្

ដាក់និង្ ទាល់ខលែទួននូវយសចក្ីពិតយនវះរួចបន្ទាប់ពីយ�ើងបានបយង្កើតទំនុកចិត្យដា�ររ្យទរយ�ើ�មន

ការសន្ន្ដ�លយលើកទឹកចិត្រួចយន្វះកុមរ្តូវការ�ឹងថាយោវះជាពួកយគយ្្ើខុសនិងយ្ជើសយរើសខុសក្ី

យន្វះការអវះអាងរបស់យ�ើងគឺថា«ខ្នុំយៅដត្សឡាញ់អ្នកយោវះបីមនយរឿងអ្ីយកើតយឡើងក្ី»។

ខ្នុំចាំពីយរឿងសារ្្ញរួ�ដ�លបានយកើតយឡើងយៅក្ននុង្គួសារយ�ើងជាយ្ចើនឆ្នាំកនលែងយៅ។សាវារីខ្នុំ

និងខ្នុំរិនយៅ្ ្វះយទយ�ើ�កូន្បុសច្ងរបស់យ�ើងយៅយរើលកូនៗយ្្សងយទៀតរបស់យ�ើង។អ្នកជិតខាង

យៅកាច់្ជុង្ ្វះយ�ើងបានទូរសព្រក្បាប់យ�ើងថាមនឡានទឹកបានរក្ ្វះរបស់យ�ើង។យ�ើងបាន

្បញាប់្តឡប់រក្ ្វះវិញយ�ើ�បាន�ឹងថាកូន្បុសអា�ុ១០ឆ្នាំរបស់យ�ើងបានយលងយៅវាលខាង

យ្កា�្ ្វះយៅជាប់នឹងវាលយ្មាខ្ស់ៗនិងសងៃទួតទំ�ំពីរ�ិចតាកនលែវះ។រាត់បានពយាយារចង់�ឹងថាយតើ

រាត់អាច�ុតយ្លែើងយដា�យ្បើ្ កាយ្លែើងបានដ�រឬយទ។

្បាក�ណាស់រាត់បាន�ុតវាដរន!យពលយ�ើងយៅ�ល់អ្នកពនលែត់អគ្គិ្័�បានពនលែត់យ្លែើងយឆវះ

រូប
ភា

ព
 ល

ម
្អិត

 ម
្រ

ព
រី ទ

ុ្រ
 ឲ

្យ យ
្រ

្មង
 ត

ូច
ៗ

 ម
្រ

 រោ
ៃ

់ ែ
ញនុំ ច

ុរះ 
យោ

េ
  ខា

ល
 យ
ហ

ៃ
រី្រ

 ប
្្រ

់



 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ៤១

បន្ិចបន្ទួចយន្វះអ្នកពនលែត់អគ្គិ្័�បានបយ្ងៀនកូន្បុសយ�ើង

យ�ើ�អ្នកជិតខាងយ�ើងបានចាប់យ្្ើរដបក្ លែទូវរានាយរៀងៗខលែទួន។កូន

្បុសយ�ើងមនការយអៀនខាមាស្័�ខាលាច�ំយ�ើ��ឹងថារាត់ពិត

ជាមនបញ្ហាយ�ើ�។

យ�ើងោំងអស់រានាបានចូលយៅក្ននុង្ ្វះ។កូន្បុសរបស់យ�ើង

្័�យា៉ាងខាលាំងថាយោវះបីសាថានភាពយន្វះវា្ ងៃន់្ងៃរក្ីអ្ីោំងអស់ដ�ល

យ�ើងអាចយ្្ើគឺឱបកូន្បុស�៏គួរឲ្យ្សឡាញ់យន្វះយ�ើ�បញ្ជាក់

�ល់រាត់អំពីយសចក្ី្សឡាញ់របស់យ�ើងនិងជំយនឿរបស់យ�ើងថា

រាត់រិនឈឺចាប់យទ។

យពលកុមរបានយ�ើញការណ៍អាស្រារយ�ើ�ជាពិយសសយពល

ពួកយគបានជាប់នឹងសំណាញ់របស់វាយន្វះពួកយគនឹងខាមាសយអៀន

្័�ខាលាចយ�ើ��ំ្ ងដ�រ។វាពិបាកយ�ើរ្ី�កអ្ីរួ�ដ�លធាលាប់

យៅក្ននុងភាពងងឹតយ�ើ�ដាក់បងាហាញវាយៅក្ននុងពនលែឺ។វាជាអាររ្ណ៍

ខាមាសយអៀននិងឈឺចាប់។ពួកយគអាចបរាជ័�និងមនឧបសគ្គ

យៅបន្យទៀតយពលពួកយគជាសវះយស្ើ�និងបានពយាបាលរួច។

ត្រូវការរបស់ពួកយគយ�ើរ្ីឲ្យមនយសចក្ី្សឡាញ់ខាជាប់ខជទួនគឺជា

យរឿងសំខាន់ណាស់។យោវះជាយា៉ាងណាក៏យដា�ឪពុកមដា�្តូវ

�ឹងថាយសចក្ី្សឡាញ់របស់ពួកយគនឹងជួ�ក្ននុងយរឿងយនវះបាន

ជានិច្ប៉ុដន្ការ�ឹងយរឿងយនវះវារិន្រាន់ដតចាំបាច់ប៉ុយណាណវះយទ។

យៅក្ននុងការពយាបាលអ្នក្តូវភាជាប់យសចក្ី្សឡាញ់ដ�លអ្នក

មនចំយពាវះកូនរបស់អ្នកយៅនឹងការរក្ នធាន្តឹរ្តូវយ�ើរ្ីជួ�។

យសចក្ី្សឡាញ់របស់អ្នកគឺជា្គឹវះស្មប់អ្ីដ�លចាំបាច់ដ�ល

យកើតយឡើងប៉ុដន្្បសិនយបើនរណាមនាក់ដ�លអ្នក្សឡាញ់្តូវបាន

ជាប់អន្ទាក់យន្វះអ្នកទំនងជា្តូវដស្ងរកអ្នកមនវិជាជាជីវៈដ�លអាច

ជួ�រនុស្សជាទី្សឡាញ់របស់អ្នកយ�ើ�ក៏នឹងជួ�អ្នក្ ងដ�រ។

យពលអ្នកនិងរនុស្សជាទី្សឡាញ់របស់អ្នកដស្ងរក

ការពយាបាលខ្នុំសង្ឹរថាអ្នកនឹងរកយ�ើញកមលាំងយៅក្ននុង្ពវះរួ�

អង្គដ�លមន្ពវះយចសាតោយ�ើរ្ីពយាបាល្គប់របួសោំងអស់្សារភាជាប់

រនុស្សឲ្យរួបរួររានាយ�ើ�បយង្កើតទំន្ក់ទំនងរួ��ួសពីសរត្ថភាព

បច្នុប្ន្នដ�លយ�ើងនឹងសាមានរិន�ល់។្ពវះអង្គសយ្ងារវះយ�ើងជា

អង្គពយាបាល�៏ទន់្លែន់មន្ពវះយចសាតោយ�ើរ្ីសយ្ងារវះ។យ�ើងអាច

កាលា�ជាឪពុកមតោ�របស់កូនៗយ�ើងយ�ើ�ចង្អនុលបងាហាញពួកយគ

យៅរក្ទង់ប៉ុដន្្ទង់ដតអង្គឯងអាចយ្្ើជា្ពវះអង្គសយ្ងារវះរបស់

ពួកយគ។យ�ើ�យរឿង�៏អសាចារ្យយន្វះគឺថា្ទង់្សឡាញ់កូនយ�ើង

ខាលាំងជាងយ�ើង្សឡាញ់ពួកយគយៅយទៀត—យោវះជាមនយរឿងអ្ីក៏

យដា�។◼
ែក្សង់ពីសនទនុរកថ្សៅក្នុងការ្បជុំដែលបានដ្លែងសៅសន្ិសីទសតីពីការរួបរួមគានា្បឆ្ំង

នឹងការណ៍អាស្គាមរែ្ឋយូថ្េ៍ឆ្នាំ២០១៨សៅទី្កុងសលត៍សលករែ្ឋយូថ្េ៍។

្រំណត់ចំណំា

 ១. Jason S. Carroll ន�ៅ Lisa Ann Thomson« Eight Strategies to 
Help Children Reject Pornography » Liahona ខែ សីហៅ ឆ្ៅ ំ២០១៧ 

ទំព័រ ១៩ ។

 ២. Jason S. Carroll ន�ៅ Lisa Ann Thomson «  Eight Strategies 
to Help Children Reject Pornography»Liahonaដខសីហាឆ្នាំ

២០១៧ទំព័រ១៩។

 ចសវែងរក ធនធាន បចនថែម សទៀត សៅ 

សលើ អ៊ិនសធើរចែត សៅ សគ្ទំព័រ 

overcoming 
pornography .lds .org ។



៤២ លរីអាហូណា

អៅ្រ្នតងវគ្គអៃលះ

៤៤ ការអែើរអលងជាគូៃធិងការណ៍អាសជរាម

យោេ បុ្្លិ្រ ទេ្សនា៉ែ្តី ៃិង យសវា្រម្ម 
ក្ួសារ

ដច្រចាយអរឿងរបស់េ្ន្រ
នតើអ្កមេនរឿងន�ើម្បតីនចកចាយឬនេ?ឬនតើអ្ក

ចង់ន�ើញអតថែ្រេអ្តីខ្ះអំពតីប្រធាេ្រេជាក់លាក់

នានា?អ្កអាចនផ្ើអតថែ្រេឬមតឈិនកលម្អរ្រេ់អ្ក

តាមនគ្វេំព័រ liahona .ChurchofJesusChrist 
.org ។

នេ្ងរកអតថែ្រេទាំងនេះេឈិងអ្តីៗ្រនេថែមនេៀត៖

•នៅនគ្វេំព័រ liahona .ChurchofJesus 
Christ .org

• នៅក្ញងយុវមជ្ិមវ័យ ពបចាំ សប្តា្៍(ខ្ង

នបោមវគ្គយុវមជ្ឈិមវ័យនៅក្ញងកម្មវិធតីGospel 
Library)

• នៅនគ្វេំព័រfacebook.com/liahona

យៅ
្រ្ននុង រោរយករង យ្វើ អតថែបទ សកមាប់ េុវមជ្ិមវ័េ យនារះ យេើង ចំណាេ យពល យកចើៃ ្ ិត ពរី បញ្ហា នានា 

ខែល ពួ្រយ្ ្រំពុង ជួប កបទរះ ្រ្ននុង យពល បច្ចនុប្ៃ្នយៃរះ ។ មាៃ បញ្ហា យកចើៃ ណាស់ ។ ប៉ុខៃតែ យៅយពល 

បាៃ ្ ិត អំពរី កបធ្ៃ បទ សកមាប់ ខែ យៃរះ យេើង កតូវបាៃ នាំ យៅ រ្រ កបធ្ៃ បទ មួេ ខែល ជរះឥទ្ធិពល 

ែល់ យេើង ផ្ទាល់ែ្លួៃ មិតតែភ្រដេិ ៃិង មៃុស្ស ែនទ យទៀត រាប់ មិៃអស់ ៖ រោរយែើរយលង ជា្ូ ៃិង រោរណ៍អាសករម ។ យេើង 

ែឹង ថ្ រោរោ្រ់ខផៃរោរ សកមាប់ វ្្ យៃរះ ្ ឺ ពិបា្រ ណាស់ ។ យលើស ពរី អវរីៗ ទាំងអស់ រោរណ៍ អាសករម ជរះឥទ្ធិពល ែល់ 

មៃុស្ស ជា យកចើៃ ្រ្ននុង រយបៀប មួេ ខែល យ្វើ ឲ្យែូច ចិតតែ យហើេ ជួៃរោល បំផ្លាញ ជរីវិត ។ យហើេ សកមាប់ ពួ្រ េុវមជ្ិមវ័េ 

យៅ លរីវ អនា្ត រោល ហា្រ់ែូចជា ពុំ សូវ កបា្រែកបជា យ�ើេ ជាពិយសស រោរយរៀបចំ ែ្លួៃ សកមាប់ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ។

យេើង ពិតជា បាៃ យឃើញ កពរះយចសាតា របស់ កពរះវរបិតាសួ្៌ ែឹ្រនាំ ្រិច្ចរោរ យេើង យពលយេើង ចាប់យផតែើម ទទួល យរឿង នានា 

ម្រ ពរី េុវមជ្ិមវ័េ ខែលទំនា្រ់ទំៃង របស់ ពួ្រយ្ រង ឥទ្ធិពល ម្រ ពរី រោរណ៍ អាសករម ។ យហើេ យេើង យឃើញ ថ្ មាៃ 

យសច្រតែរីសង្ឹម ែ៏អសាចារ្យ សកមាប់ អាពាហ៍ពិពាហ៍ រី្ររាេ អាពាហ៍ពិពាហ៍ អស់្រល្ ខែល រមាៃ រោរយញៀៃ ។ យហតុអវរី ? 

យោេសារ យរឿង ៃរីមួេៗ ខ្្ង ទរីបនាទាល់ អំពរី អំណាចខែលផ្លាស់បតែអូរជរីវិត ផតែល់ ៃូវ ្រតែរីសង្ឹម រោរពយាបាល យោេ អំណាច 

នៃ កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ ៃិង ែងាវាេ្ួៃ របស់ កទង់ ។

ែូយច្នរះ កបសិៃយបើ អ្ន្រ យឃើញ ថ្ ែ្លួៃ អ្ន្រ យៅ្រ្ននុង ទំនា្រ់ទំៃង មួេ ខែល ទទួល រង ឥទ្ធិពល ពរី រោរណ៍ អាសករម យនារះ 

យេើង សូម អយញ្ើញ អ្ន្រ ឲ្យ អាៃ វ្្ យៃរះ យៅ្រ្ននុង ចបាប់យចញ ផសាេ ខែ យៃរះ ខែល មាៃ អតថែបទ នានា បាៃ ខច្រចាេ យោេ 

្រតែរីឈឺចាប់ យោេមៃុស្ស ែនទ ខែល សារល់ មៃុស្ស ទាំងអស់ យា៉ាង ចបាស់ ខែល ពុរះពារ កបឆ្ំង ៃឹង រោរណ៍ អាសករម 

ថ្្ឺ ជា រោរពិត ។ អតថែបទ ទាំង យៃរះ មាៃ កបធ្ៃ បទ ែូចជា រយបៀប យលើ្រ យ�ើង ពរី រោរណ៍អាសករម យពល អ្ន្រ យែើរយលង 

ជា ្ ូ ៃិង រយបៀប ពិភា្រសា អំពរី វា ( ទំព័រ ៤៤ ) រយបៀប យ្្ើេ តប យពល ៃរណា មានា្រ់ សារភាព ថ្ មាៃ បញ្ហា ជាមួេ 

រោរណ៍អាសករម ( មាៃ ខត ឌរីជរី្ល ប៉ុយណាណរះ ) រយបៀប អភ័េយទាស ៃិង រោរពយាបាល ខែល អាច មាៃ សកមាប់ បុ្្ល 

ទាំង ពរីរ ( មាៃ ខត ឌរីជរី្ល ប៉ុយណាណរះ ) ៃិង រយបៀប ខែល កពរះវិញ្ញាណ អាច ែឹ្រនាំ អ្ន្រ ឲ្យ សារល់ រយបៀប បៃតែ ទំនា្រ់ទំៃង 

របស់ អ្ន្រ ( មាៃ ខត ឌរីជរី្ល ប៉ុយណាណរះ ) ។

យេើង ែឹង ថ្ កបសិៃយបើ អ្ន្រ ពឹង ខផ្អ្រ យលើ កពរះអង្សយ្ងាររះ យហើេ អយញ្ើញ កពរះវិញ្ញាណ ចូល ្រ្ននុង ជរីវិត អ្ន្រ យពល 

អ្ន្រ ខសវងរ្រ ចយម្ើេ យនារះ កពរះវរបិតាសួ្៌ ៃឹង ែឹ្រនាំ អ្ន្រ យៅ្រ្ននុង ទិសយៅ កតឹមកតូវ សកមាប់ សាថាៃភាព ជា្រ់លា្រ់ របស់ 

អ្ន្រ ។ ឥទ្ធិពល អាក្រ្រ់ នៃ រោរណ៍ អាសករម អាច មាៃ ឥទ្ធិពល ខាលាំង យៅ្រ្ននុង ពិភពយលា្រ យៃរះ ប៉ុខៃតែ រោរពយាបាល របស់ 

កពរះអង្សយ្ងាររះ អាច ្រមាចាត់ ឥទ្ធិពល អាក្រ្រ់ យនារះ បាៃ ។ អវរី ខែល យេើង កតូវ យ្វើ យនារះ ្ ឺ ខសវងរ្រ កទង់ ។

យោេ យសាមារះស្ម័ក្

ឆ្ខែល វួែខលញ ៃិង មរីៃឌរី យសលូ

អ្ន្រ ៃិពៃ្ធ វ្្ េុវមជ្ិមវ័េ សកមាប់ ទស្សនាវែតែរី សាសនាចក្រ

យុវមជ្ិមវ័យ

ការដស្ងរ្រជពលះជគវីស្ជាជាងឥទ្ធិពលអាជ្រ្រ់នៃការណ៍អាសជរាម

េូមអាេោរេូនាមាេរ្រេ់ប្រធាេអឈិមរ័េុលបា�ឺ�េ្តីពតីអ្តីន�លបតូវនធ្ើនពលេំនាក់េំេងន�ើរនលងជាគូរ្រេ់អ្កបតូវបាេរង

ឥេ្ធឈិពលពតីោរណ៍អាេបគ្មនៅក្ញងអតថែ្រេរ្រេ់នលាកក្ញងកំនណឌតីជតីថលនៅក្ញងចបា្រ់នចញផសាយលីអាហូណានខនេះ។

មាៃដតឌវី្វីថលប៉រុអណាណលះ

រអបៀបដែលខ្តំបាៃអរៀៃអែើម្វីអ្្ើយតបអពលបរុគ្គល
មានា្រ់សារភាពថាពួ្រអគ្រំពរុងមាៃបញ្ហាជាមួយ
ការណ៍អាសជរាម

យ្មារះ កតូវ បាៃ ែ្រ យចញ រែ្ឋ េូថ្ហ៍ ស.រ.អា

ការអឆ្ពលះអៅមរុខបនាទាប់ពវីែឹងពវីការអជបើជបាស់
ការណ៍អាសជរាមរបស់គូែណ្ឹងខ្តំ

យ្មារះ កតូវ បាៃ ែ្រ យចញ បារាំង ប៉ូលរីយៃស៊ី

ខ្តំបាៃតយរុទ្ឈ្នលះអលើការណ៍អាសជរាម។
អហតរុេ្វីរាត់ពរុំអាចអ្្ើបាៃ?

យ្មារះ កតូវ បាៃ ែ្រ យចញ កបយទសហ្អូយតមា៉ាឡា 



 ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៤៣
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យរុវម្្ធិមវ័យ



 ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៤៥

្រំណត់ចំណាំ 

របស់អ្ន្រយបារះពុម្ពផសាេ ៖ 

« រោរយែើរ យលង ជា ្ ូ » មាៃ ៃ័េ 

យផ្សងៗ តាម វប្្ម៌ យផ្សង រនា សកមាប់ 

យរលបំណង យៅ្រ្ននុង អតថែបទ យៃរះ 

យេើង មាៃ ៃ័េ ថ្ ជារោរយែើរ យលង ជា 

្ូ ្រ្ននុង បទោឋាៃ នៃ ែំណឹង ល្អ យែើម្រី 

សារល់ ៃរណា មានា្រ់ ឲ្យ បាៃ ចបាស់ 

យហើេ អភិវឌ្ឍ ទំនា្រ់ទំៃង ជាមួេ 

ពួ្រយ្ ខែល អាច ្ ៃ យៅ ែល់ 

រោរយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ។

ការអែើរអលងជាគូ
ៃធិងការណ៍អាសជរាម

សោយ បុគ្គលិក ទស្សនាវដ្តី  

និង សសវាកម្ម ពគួោរ

្រ្ននុង នាម ជា េុវមជ្ិមវ៏េ យេើង 

ទាំងអស់ រនា ែឹង ថ្ រោរយែើរ 

យលង ជា ្ ូ អាច ជា យរឿង ែ៏ រំយភើប 

្ួរ ឲ្យ ខាលាច ជារោរបំយពញ 

ចិតតែមួេ ៃិង ជាយរឿង លំបា្រ 

មួេ យៅ ្រ្ននុង យពល ែំណាល រនា យនារះ ។ យពល 

យេើង យបើ្រ ែួង ចិតតែ ចំយពារះ រនា យៅវិញ យៅ 

ម្រ យនារះ យេើង ចង់ សារល់ រនា រោៃ់ខត ចបាស់ 

យហើេ រោរបយង្កើៃ ៃូវ ភាព មាៃ ឥទ្ធិពល 

ចំយពារះរនា្ឺ ជា យរឿង សំខាៃ់ ្រ្ននុង រោរសាថាបនា 

ៃិង យ្វើ ឲ្យ ទំនា្រ់ទំៃង មាៃ ភាព ស៊ី ជយករៅ ។ 

យតើ អវរី ែ្រះ ជា ្រតែរីសុបិៃ រោរភ័េខាលាច ៃិង ជំយៃឿ 

របស់ យេើង ? យតើ យេើង មាៃ អារម្មណ៍ យា៉ាង 

ណា អំពរី អាពាហ៍ពិពាហ៍ ៃិង ក្រុម ក្ួសារ ? 

យតើ យេើង បាៃ កបឈម មុែ ៃឹង ឧបស្្ អវរី ែ្រះ 

រោល ពរី អតរីតរោល ឬ បច្ចនុប្ៃ្ន យៃរះ ខែល 

យេើង ្ ួរខត ខច្រចាេ ជាមួេ រនា ?

រោរខាលាច មិៃហា៊ាៃ ៃិយាេ ( ឬ សួរ ) 

អំពរី បញ្ហា រោរណ៍ អាសករម កបខហល 

ជា មិន ៃិយាេ អំពរី វា អាច នាំ យៅ រោៃ់ 

បញ្ហា ្ ងៃៃ់្ងៃរ យៅ យពល យករោេ ។ បញ្ហា 

រោរណ៍អាសករម ៃរីមួេៗ ្ ឺ មាៃ ល្រ្ខណៈ 

ពិយសស ៃិង មាៃ ឧបស្្ យហើេ អ្ន្រ ខ្ម 

ទាំង ពុំ អាច ែឹង ថ្ យតើ វា ជា បញ្ហា ខែរ ឬ យទ ឬ 

យតើ អ្ន្រ យលើ្រម្រ ៃិយាេ ពរីយរឿង យៃរះ ជាមួេ 

បុ្្ល ខែល អ្ន្រ ្រំពុង យែើរ យលង ជា ្ ូ យោេ 

រយបៀប ណា ែូយច្នរះ វា សំខាៃ់ ថ្ អ្ន្រ កតូវ 

ខសវងរ្រ រោរខណនាំ ពរី កពរះវិញ្ញាណ ។ ពុំខមៃ 

មាៃ ខត ែំយណារះកសាេ មួេ សកមាប់ ក្ប់ 

សាថាៃភាព យទ ប៉ុខៃតែ យៅ្រ្ននុង អតថែបទ យៃរះ យេើង 

សូម ផតែល់ យយាបល់ មួេ ចំៃួៃ ែល់ អ្ន្រ ខែល 

អាច មាៃ ចមងៃល់ ៖

•  យតើ ែញនុំ អាច យលើ្រ ៃិយាេ ពរី កបធ្ៃ បទ 

រោរណ៍ អាសករម ជាមួេ បុ្្ល ខែល 

ែញនុំ ្រំពុង យែើរ យលង ជា ្ ូ តាម រយបៀប ណា ? 

យតើ យៅ យពល ណា ខែល វា សមរម្យ យែើម្រី 

សួរ/កបាប់ ?

• យតើ ែញនុំ អាច ែឹង តាម រយបៀប ណា ថ្ យតើ ែញនុំ 

្ួរខត បៃតែ ទំនា្រ់ទំៃង ជាមួេ បុ្្ល មានា្រ់ 

ខែល មាៃ កបវតតែិ ៃឹង រោរយកបើកបាស់ រោរណ៍ 

អាសករម យនារះ ឬយា៉ាងណា ?

• យតើ យេើង អាច យ្វើ រោររួមរនា យែើម្រី េ្រ ឈ្នរះ 

យលើ រោរណ៍ អាសករម យា៉ាងែូចយមតែច ?

ជំៃួេ ៃិងយសច្រតែរី 

សង្ឹម ្រ្ននុងរោរ 

កបឈម មុែ ៃឹង 

រោរណ៍ អាសករម 

្រ្ននុង ទំនា្រ់ទំៃង 

រោរយែើរ យលង ជា្ូ ។
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៤៦ លរីអាហូណា

ចំអពាលះេស់េ្ន្រដែល
ធ្លាប់មាៃបញ្ហាឬ្រំពរុង
មាៃបញ្ហា

កបសិៃយបើ អ្ន្រ ធ្លាប់ មាៃ បញ្ហា ជាមួេ 

រោរណ៍ អាសករម រោល ពរី អតរីតរោល ឬ 

កបសិៃយបើ អ្ន្រ ្រំពុង មាៃ បញ្ហា ្រ្ននុង យពល 

បច្ចនុប្ៃ្ន យៃរះ ្ំៃិត នៃ រោរយែើរ យលង ជា 

្ូ អាច នាំ អារម្មណ៍ នៃ ្រតែរីអស់សង្ឹម ឬ 

ចិតតែរសាប់ រសល់ ែល់ អ្ន្រ ។ ប៉ុខៃតែ 

កបសិៃយបើ អ្ន្រ មាៃ បំណង កបាថ្នា 

យសាមារះសរ យែើម្រី ែ្រ រោរណ៍ អាសករម 

យចញ ពរី ជរីវិត អ្ន្រ ( ឬ បាៃ ែ្រ យចញ រួច 

យៅ យហើេ យនារះ ) សូម ែឹង ថ្ ជាមួេ 

ៃឹង ្រិច្ចែិតែំ ផ្ទាល់ របស់ អ្ន្រ ៃិង ជំៃួេ 

ពរី កពរះវរបិតាសួ្៌ ៃិង កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ 

យនារះ ទំនា្រ់ទំៃង ល្អ ៃិង េូរ អខងវង អាច 

យ្រើត មាៃ ែល់ អ្ន្រ ។ សូម ពិចារណា 

អំពរី សំណួរ ែូច តយៅ យៃរះ យពល អ្ន្រ បៃតែ 

ទំនា្រ់ទំៃង របស់ អ្ន្រ ។

១. យតើ យេើង ពិត ជា កតូវ ៃិយាេ 

រនា អំពរី បញ្ហា យនារះ ខែរ ឬ 

យទ ?

សំណួរ ទូយៅ មួេ ្ ឺ ថ្ « យតើ ែញនុំ ពិត ជា កតូវ 

ខច្រចាេ កបវតតែិ នៃ រោរយកបើកបាស់ រោរណ៍ 

អាសករម របស់ ែញនុំ ជាមួេ បុ្្ ល ខែល 

ែញនុំ ្រំពុង យែើរ យលង ជា្ូ ខែរ ឬ យទ សូម្រី ខត 

ែញនុំ បាៃ ខកបចិតតែ ពរី វា យហើេ យនារះ ? » ឬ 

« យតើ ែញនុំ កតូវ ខត ៃិយាេ អំពរី បញ្ហា រោរណ៍ 

អាសករម បច្ចនុប្ៃ្ន របស់ ែញនុំ ជាមួេ បុ្្ល 

ខែល ែញនុំ ្រំពុង យែើរ យលង ជា ្ ូ ខែរ ឬ យទ ? » ជាទូយៅ វា ពិតជា កតូវ ពិភា្រសា រនា—យៅ យពលយវលា សមរម្យ ៃិង 

្រ្ននុង រយបៀប មួេ ខែល អាច ទទួល េ្រ បាៃ ។ យពល អ្ន្រ មាៃ រោរសៃ្ទនា យៃរះ សូម ចាំ ពរី យរលរោរណ៍ សំខាៃ់ 

មួេ ចំៃួៃ ៖

• យពលយវលា—រោរសៃ្ទនា ្ ួរខត យ្វើ យ�ើង យពល ទំនា្រ់ទំៃង រី្រចយកមើៃ យៅ រ្រ សាថាៃភាព មួេ ខែល កបា្រែ 

កបជា ខែល ៃឹង តកមូវ ឲ្យ មាៃ រោរសៃ្ទនា ពរី យរឿង យនារះ យោេ ឯ្រឯង ។

•  ភាព យទៀងកតង់—ទំនា្រ់ទំៃង ្ ួរ ខត ខផ្អ្រ យលើ រោរទុ្រចិតតែ ៃិង ភាព យទៀងកតង់ ។ យទារះបរី ជា បុ្្ល ខែល 

អ្ន្រ ្រំពុង យែើរ យលង ជា ្ ូ អាច យកជើសយរើស បញ្ចប់ ទំនា្រ់ទំៃង ្រតែរី ពួ្រយ្ កតូវខត េល់ ពរី ្ ម្មជាតិ នៃ បញ្ហា 

យនារះ រោររី្រចយកមើៃ បច្ចនុប្ៃ្ន របស់ អ្ន្រ ្រ្ននុង រោរយោរះកសាេ វា ៃិង ខផៃរោរ របស់ អ្ន្រ សកមាប់ យោរះកសាេ 

វា កបសិៃយបើ យ្រើត យ�ើង មតែង យទៀត នា យពល ខាង មុែ ។

• រោរអភ័េយទាស—រោរ មាៃ ភាព យទៀងកតង់ អំពរី រោរយកបើកបាស់ រោរណ៍ អាសករម របស់ អ្ន្រ ជាមួេ បុ្្ល 

ខែល អ្ន្រ ្រំពុង យែើរ យលង ជា ្ ូ ពុំខមៃ មាៃ ៃ័េ ថ្ អ្ន្រ កតូវ ខត កបាប់ លម្អិត យពល ពិភា្រសា ពរី យរឿង យនារះ 

យទ ។ កបសិៃយបើ អ្ន្រ បាៃ ខកបចិតតែ យហើេ ទទួល អារម្មណ៍ ថ្ អ្ន្រ បាៃ ទទួល រោរអភ័េយទាស អ្ន្រ ពុំ 

្ួរ មាៃ វិប្ែិសារីអំពរី យរឿង យនារះ យទៀត យទ ។ កពរះអមាចាស់ ពុំ ចាំ អំយពើ បាប យេើង យទៀត យទ បនាទាប់ ពរី យេើង 

ខកបចិតតែ ពរី វា យនារះ ( សូមយមើល យរលលទ្ធិ ៃិង យសច្រដេរីសញ្ញា ៥8:៤២ ) ែូយច្នរះ រោរពិភា្រសា របស់ 

អ្ន្រ ជាមួេ បុ្្ល ខែល អ្ន្រ ្រំពុង យែើរ យលង ជា ្ ូ ្ ឺ « សារភាព » តិច ប៉ុខៃតែ បយង្កើៃ រោរសាង ទំៃុ្រចិតតែ 

រោរខច្រចាេ ខផៃរោរ សកមាប់ រោរជា សរះយស្ើេ ជា យរៀងរហូត ៃិង រោរទទួល បាៃ រោរ រំកទ ។

•  រោរពយាបាល—យទារះបរី អ្ន្រ បាៃ ខកបចិតតែ បាៃ ពៃយារ យពល ឬ យកបើកបាស់ រោរណ៍ អាសករម 

យកចើៃយា៉ាងណា ្រតែរី វា អាច មាៃ ឥទ្ធិពល ជរីវសាកសតែ ផ្អូវ ចិតតែ សង្ម ៃិង ខាង វិញ្ញាណ េូរ អខងវង ។ 

ែំយណើរ រោរ នៃ រោរពយាបាល អាច មាៃ រោរពិបា្រ យហើេ កតូវរោរ យពលយវលា ប៉ុខៃតែ រោរជា សរះ យស្ើេ ៃិង 

រោរពយាបាល ពិតកបា្រែ ្ ឺ អាច យ្រើត មាៃ ។ តាម រេៈ ែំយណើរ រោរ យៃរះ អ្ន្រ កតូវរោរ ជំៃួេ ៃិង រោររំកទ 

សមកសប ខែល ្ ួរខត រួមទាំង អនា្ត សាវាមរី ឬ ភរិយា របស់ អ្ន្រ ។

២. យតើ ែញនុំ យកតៀម ែ្លួៃ រួច ជា យកសច សកមាប់ ទំនា្រ់ទំៃង កបា្រែ កបជា ខែរ ឬ 

យទ ?

ភាព ែុស រនា ែ៏ ្ ំ បំផុត មួេ រវាង បុ្្ល មានា្រ់ ខែល យកតៀម ែ្លួៃ រួច ជា យកសច 

សកមាប់ ទំនា្រ់ទំៃង កបា្រែ កបជា ៃិង បុ្្ល មានា្រ់ ខែល រមាៃ ្ ៃ្ទៈ យ្វើ ឲ្យ 

មាៃ តមាលា ភាព ជាមួេ បុ្្ល ខែល ពួ្រយ្ ្រំពុង យែើរ យលង ជា ្ ូ ។ កបសិៃយបើ 

អ្ន្រ មាៃ បញ្ហា ជាមួេ រោរណ៍ អាសករម យនារះ អ្ន្រ អាច បយណាតាេ ឲ្យ ភាព 

ភ័េ ខាលាច ្ ្រ់ េ្រ ទំនា្រ់ទំៃង របស់ អ្ន្រ យៅ ្រ្ននុង សាថាៃភាព មួេ ខែល រមាៃ 

រោរទុ្រចិតតែ ឬ យកបើ យសច្រតែរីជំយៃឿ យែើម្រី យោរះកសាេ ឧបស្្ រួម រនា ។

យទារះបរី វា ពុំ ងាេ កសួល យហើេ ្ ួរ ឲ្យ ខាលាច រអាល ្រ្ននុង រោរខច្រចាេ កបវតតែិ រោរណ៍ អាសករម របស់ អ្ន្រ ្រតែរី 

រោរយចៀសវាង មិៃ ខច្រចាេ ពរី វា អាច យ្វើ ឲ្យ អ្ន្រ មាៃ អារម្មណ៍ រោៃ់ខត ភ័េ ខាលាច ៃិង ខាមាស់យអៀៃ ។ រោរភ័េ 
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ខ្លាចរបស់អ្នកក្ននុងការបាត់បង់បុគ្គល

នោះអាចន្វើឲ្យអ្នកបដិនស្ឬនចៀសវាង

ការចចកចាយនរឿងនោះទាំងសសុងចដល

អាចន្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តឬបំផ្លាញ

ទំោក់ទំនងរបស់អ្នកនៅនេលនសកាយ។

ម្យ៉ាងវិញនទៀតនេលអ្នកនោរេដល់

សិទ្ិនសរើសនរើសរបស់បុគ្គលចដលអ្នក

កំេុងនដើរនលងជាគូនោះអ្នកនឹងនោរេ

ដល់រនសមើសរបស់េួកនគនដើម្បីបន្ត

ទំោក់ទំនងមួយចដលដឹងទាំងរ�ឿងល្អ

និងរ�ឿងអាក្រ្រ់ផងរោះរេ។អ្នកអាច

នៅចតខ្លាចចំនោះលទ្ផលចដលនកើត

ន�ើងប៉ុចន្តវាសំខ្ន់នដើម្បីដឹងថាការផ្តល់

េ័ត៌មានទាំងអស់នោះដល់បុគ្គលនផសេង

នទៀតក៏អាចរួយអ្នកក្ននុងកិច្ចខិតខំនិង

បំណងសបាថានារបស់អ្នកនដើម្បីដកយក

ការណ៍អាសសោមនចញេបីរបីវិតរបស់អ្នក

ផងចដរ។ប៉ុចន្តនទាះបបីទំោក់ទំនងនោះ

មិនដំនណើរការល្អក្តបីជាមួយនឹងរំនួយ

របស់សេះអ្នកអាចបន្តនដើរនៅនលើផ្លូវន្ពះ

នៅកាន់ការជាសះនស្ើយ។

ចំអពាលះេ្ន្រដែល្រំពរុងអែើរអលងជាគូជាមួយៃរណា
មានា្រ់ដែលធ្លាប់មាៃបញ្ហា

យោេសារ អាកតាអាេុ ជា ម្្យម នៃ រោរយមើល រោរណ៍ អាសករម យលើ្រ ែំបូង ្ ឺ យៅ 

អាេុ ១១ ឆ្នាំ យហើេ វា មាៃ ភាព ងាេកសួល ៃឹង ចូល យមើល យនារះ េុវវ័េ ជាយកចើៃ បាៃ 

យមើល រោរណ៍ អាសករម យា៉ាង យហាច ណាស់ យៅយពល អាេុ ១8 ឆ្នាំ ។ យៃរះ អាច ជា ្រងវល់ 

ទា្រ់ទង ៃឹង រោរ យែើរ យលង ជា ្ ូ ។ ប៉ុខៃតែ រោរយមើល យឃើញ ពុំ ែូច រោរយញៀៃ យទ យហើេ មាៃ 

្រកមិត ែុស រនា ្រ្ននុង រោរពា្រ់ព័ៃ្ធ ៃឹង រោរណ៍ អាសករម ( សូមយមើល ោល្ិៃ យអ្រ អូ្រ 

« Recovering from the Trap of Pornography » Liahona ខែ តុលា ឆ្នាំ 

២០១៥ ទំព័រ ៥០–៥៥ ) ។ ែំណឹងល្អ យនារះ ្ ឺ ថ្ ែងាវាេ្ួៃ របស់ កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ អាច 

ផដេល់ ្រមាលាំង ៃិង រោរពយាបាល ែល់ មៃុស្ស ទាំងអស់ ខែល ខសវងរ្រ វា ។ យៃរះ ្ ឺ ជា សំណួរ 

មួេ ចំៃួៃ ខែល អ្ន្រ អាច េ្រ ម្រ ពិចារណា យពល ទំនា្រ់ ទំៃង របស់ អ្ន្រ រី្រចយកមើៃ ៖

១. យតើ ែញនុំ ្ ួរខត សួរ អំពរី រោរណ៍ អាសករម យពល ណា ៃិង រយបៀប ណា ?

រោរសយកមច ចិតតែ យពលយវលា ៃិង ពរី រយបៀប យែើម្រី យលើ្រម្រ ៃិយាេ ពរី បញ្ហា យៃរះ ជាមួេ បុ្្ល ខែល អ្ន្រ ្រំពុង 

យែើរ យលង ជា ្ ូ អាច ជា អវរី មួេ ខែល កតូវ ពិភា្រសា ជាមួេ ឪពុ្រ មាតាេ  បង បយង្កើត របស់ អ្ន្រ ថ្នា្រ់ ែឹ្រនាំ របស់ 

សាសនាចក្រ ឬ ៃរណា មានា្រ់ ខែល អ្ន្រ ទុ្រចិតតែ ថ្ ៃឹង ផតែល់ យយាបល់ បាៃ ល្អ ។ សូម ខសវងរ្រ រយបៀប មួេ ខែល យ្វើ 

ឲ្យ អ្ន្រ មាៃ អារម្មណ៍ ល្អ បនាទាប់ ម្រ យ្វើ រោរសៃ្ទនា យៅ យពលយវលា សមរម្យ យពល អ្ន្រ ោ្រ់ ចិតតែ ឬ មាៃ ទំនា្រ់ទំៃង 

កបា្រែ កបជា ្រ្ននុង ទំនា្រ់ទំៃង របស់ អ្ន្រ ។

យនារះ ពុំខមៃ មាៃ ៃ័េ ថ្ អ្ន្រ កតូវ ចាប់យផតែើម រោរយែើរយលង ជា ្ ូ ែំបូង របស់ អ្ន្រ ជាមួេ ៃឹង រោរសួរ សំណួរ ពរី 

អតរីតរោល របស់ ពួ្រយ្ យនារះ យទ ប៉ុខៃតែ យពល ទំនា្រ់ទំៃង អ្ន្រ រី្រចយកមើៃ អ្ន្រ អាច ខសវងរ្រ រោរបំផុស្ំៃិត ពរី 

កពរះវិញ្ញាណ យែើម្រី ជួេ អ្ន្រ ែឹង ពរី រយបៀប ៃិង យពលយវលា យែើម្រី សួរ អំពរី កបវតតែិ របស់ ពួ្រយ្ ទា្រ់ទង ៃឹង រោរណ៍ 

អាសករម ។

២. យតើ ែញនុំ ្ ួរខត យ្្ើេ តប ែូចយមតែច ?

យពល អ្ន្រ ៃិង បុ្្ល ខែល អ្ន្រ ្រំពុង យែើរ យលង ជា ្ ូ ចាប់យផតែើម ខច្រចាេ អារម្មណ៍ យសាមារះកតង់ របស់ អ្ន្រ វា អាច 

នាំ ម្រ ៃូវ រោរពយាបាល ។ វា សំខាៃ់ យែើម្រី ែឹង ពរី ្ ំៃិត ៃិង អារម្មណ៍ ផ្ទាល់ ែ្លួៃ របស់ អ្ន្រ យពល រោរយកបើកបាស់ 

រោរណ៍ អាសករម កតូវបាៃ យបើ្រ បងាហាញ កបាប់—វា អាច បណាតាល ឲ្យ អ្ន្រ មាៃ ភាព មុឹងមា៉ាត់ ែឹង ត្រ់ស្នុត ឬ មាៃ 

អារម្មណ៍ ថ្ យ្ យបា្រ កបាស់ អ្ន្រ ។ ប៉ុខៃតែ យៅ ្រ្ននុងយពល ែំណាល រនា យៃរះ រោរខច្ររំខល្ររបស់ ពួ្រយ្ ្រ៏ អាច បយង្កើៃ 

ៃូវ ទំៃុ្រចិតតែ រោរអាណិតអាសូរ យសច្រដេរី កសឡាញ់ ៃិង រោរយយា្េល់ ជាមួេអ្ន្រ ផងខែរ ។ សូម ពិចារណា ពរី 

អារម្មណ៍ របស់ ពួ្រយ្ ៃិង អារម្មណ៍ របស់ អ្ន្រ ផ្ទាល់ យពល អ្ន្រ យ្្ើេ តប ។



៤៨ លរីអាហូណា

• សូម េល់ ថ្ រោរពយាបាល ៃិង រោរជា សរះយស្ើេ កតូវរោរ 

ចំណាេ យពល យវលា ។ រោរលាប់ យ�ើង វិញ អាច យ្រើត មាៃ 

យហើេ អ្ន្រ ខែល ្រំពុង ពយាយាម ពយាបាល កតូវរោរ រោររំកទ ។ 

រោរណ៍ យៃរះ រួម ទាំង រោរេល់ ពរី ្ ៃ្ិរះអូសទាញ របស់ ពួ្រយ្ 

( អវរី ខែល អាច បណាតាល ឲ្យ ពួ្រយ្ កត�ប់ យៅ រ្រ រោរណ៍ 

អាសករម វិញ ) យហើេ រំកទ ឬ ជួេ បយង្កើត សុវតថែិភាព 

សមរម្យ មួេ ។

• កបសិៃយបើ ទំនា្រ់ទំៃង របស់ អ្ន្រ ្រំពុង រី្រចយកមើៃ យឆ្ពរះ យៅ 

រ្រ រោរយរៀប អាពាហ៍ពិពាហ៍ សូម កបា្រែ ថ្ អ្ន្រ ទាំងពរីរ  

េល់ កសប ថ្ រោរណ៍ អាសករម ជា យរឿង ពុំ អាច ទទួល េ្រ 

បាៃ យទ យហើេ ពុំ ្ ្នុរះ បញ្ចាំងពរី ទំនា្រ់ទំៃង ផ្អូវ យភទ ល្អ នៃ 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ យទ ។

ខផ្ន្រ ែ៏ សំខាៃ់ បំផុត នៃ រោរបៃតែ យឆ្ពរះ យៅ មុែ យនារះ ្ ឺ ពឹង ខផ្អ្រ 

យលើ អវរីខែលកពរះវិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ បំផុស្ំៃិត អ្ន្រ ឲ្យ យ្វើ ខែល 

អាច ជា អវរី មួេ ពរី រោរបៃតែ ទំនា្រ់ទំៃង យនារះ ជាមួេ ៃឹង រោរ 

េល់ ែឹង ថ្ រោរយកបើកបាស់ រោរណ៍ អាសករម ្ ឺ កតូវ ឈប់ ឬ 

កតូវ បញ្ចប់ ទំនា្រ់ទំៃង ប៉ុខៃតែ បៃតែ រំកទ ្រិច្ចែិតែំ របស់ ពួ្រយ្ ឲ្យ 

ផ្លាស់បតែអូរ ។ យទារះ បរី អ្ន្រ សយកមច ចិតតែ ខបប ណា ្រតែរី បុ្្ល ខែល អ្ន្រ 

្រំពុង យែើរ យលង ជា ្ ូ ្ ួរខត េល់ ថ្ អវរីៗ អាច ផ្លាស់បតែអូរ អាកស័េ យលើ 

រោររី្រចយកមើៃ របស់ ពួ្រយ្ ឬ ្រងវរះ នៃ រោររី្រចយកមើៃ ្រ្ននុង រោរ េ្រ 

ឈ្នរះ យលើ រោរណ៍ អាសករម ។

3. យតើ ែញនុំ បៃតែ យៅ មុែ យទៀត យោេ រយបៀប 

ណា ?
រោរែឹង ថ្ បុ្្ល ខែល អ្ន្រ ្រំពុង យែើរ យលង ជា ្ ូ 

្រំពុង មាៃ បញ្ហា ជាមួេ រោរណ៍អាសករម ្ ួរខត ជា 

្រងវល់  មួេ ប៉ុខៃតែ ្រុំ ្រ្ត់ ទំៃុ្រចិតតែ របស់ ពួ្រយ្ យោេ 

រោរខច្រចាេ ឧបស្្ របស់ ពួ្រយ្ ផ្ទាល់ ជាមួេ មៃុស្ស 

ែនទ យ�ើេ ។ រោរៃិយាេ យោេ មាៃ ទំៃុ្រចិតតែ ជាមួេ 

ប៊ីស្សព ឬ អ្ន្រ ពយាបាល ឬ យោេ មាៃ រោរអៃុញ្ញាត ពរី 

បុ្្ល ខែល អ្ន្រ ្រំពុង យែើរ យលង ជា ្ ូ ជាមួេ មិតតែភ្រតែិ ឬ ថ្នា្រ់ 

ែឹ្រនាំ ខែល ទុ្រចិតតែ ្រ៏ អាច មាៃ កបយយាជៃ៍ ផងខែរ ។

យពល សយកមច ចិតតែ ថ្ យតើ ្ ួរខត បៃតែ ទំនា្រ់ទំៃង យទៀត ឬ អត់ 

យនារះ អ្ន្រ ្ ួរខត បៃតែ ខសវងរ្រ រោរខណនាំ ពរី កពរះវិញ្ញាណ ។ ប៉ុខៃតែ 

យយាបល់ ែូច តយៅ យៃរះ ្រ៏ អាច មាៃ កបយយាជៃ៍ ផងខែរ ៖

•  សួរ ពួ្រយ្ ថ្ យតើ រោរណ៍អាសករម បាៃ ជរះ ឥទ្ធិពល ខាលាំង 

ប៉ុណាណ ែល់ ជរីវិត របស់ ពួ្រយ្ យហើេ យតើ ពួ្រយ្ ្រំពុង សថែិត 

យៅ ចំណុច ណា នៃ ែំយណើរ រោរ ពយាបាល របស់ ពួ្រយ្ ។ 

ពួ្រយ្ កតូវ បងាហាញ បំណង កបាថ្នា របស់ ែ្លួៃ យែើម្រី ្រមាចាត់ 

រោរណ៍អាសករម យចញ ពរី ជរីវិត ពួ្រយ្ តាមរេៈ រោរ ចាត់ 

វិធ្ៃ រោរ សមរម្យ យផ្សងៗ ខែល ចាំបាច់ ។

•  ទទួល សារល់ ថ្ ទកមង់ មួេ ចំៃួៃ នៃ រោរយកបើកបាស់ រោរណ៍ 

អាសករម ( ឧទាហរណ៍ រោរណ៍ អាសករម ្រុមារ ) ្ឺ ជា 

សញ្ញា បងាហាញ ែ៏ ្ ំ មួេ ថ្ បុ្្ល យនារះ កតូវរោរ ជំៃួេ ពរី អ្ន្រ 

មាៃ វិជាជាជរីវៈ យហើេ រត់ អាច រមាៃ សុវតថែិភាព យទ ។

•  សូម ែឹង ថ្ កពរះយចសាដា នៃ ែងាវាេ្ួៃ របស់ កពរះអង្សយ្ងាររះ 

្ឺ មាៃ ពិត ។ អ្ន្រ អាច អត់យទាស ឲ្យ យ្ យហើេ ពួ្រយ្ អាច 

បាៃ ពយាបាល ។

• សូម សយកមច ចិតតែ ថ្ អ្ន្រ ៃឹង រស់យៅ យោេ ពុំ ចង់ បាៃ អវរី យករៅ ពរី 

ភាព យសាមារះកតង់ ទាំងកសុង ្រ្ននុង ទំនា្រ់ទំៃង របស់ អ្ន្រ ៃិង ភាព 

ស័្រតែិសម យែើម្រី យរៀបរោរ ្រ្ននុង កពរះវិហារ បរិសុទ្ធ យទ ។



 ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៤៩

ការអ្្ើការរួមរានាអែើម្វីយ្រឈ្នលះអលើ
ការណ៍អាសជរាម

រោរេ្រឈ្នរះ យលើ រោរណ៍ អាសករម អាច ចំណាេ យពល យហើេ 

មាៃ រោរពិបា្រ ប៉ុខៃតែ វា អាច យ្វើ បាៃ ។ យហើេ យៅ ទរី បំផុត រោរែិតែំ 

េ្រ ឈ្នរះ យលើ វា ជាមួេ រនា អាច ពកងឹង ទំនា្រ់ទំៃង របស់ អ្ន្រ យពល 

អ្ន្រ ទាំង ពរីរ ទទួល រោរេល់ ែឹង រោៃ់ខត ស៊ី ជយករៅ អំពរី ែងាវាេ ្ ួៃ របស់ 

កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ ៃិង រោរយរៀៃ រំកទ រនា ្ ្ង រោត់ ករលំបា្រ ។ សូម 

ពិចារណា ៃូវ ចំណុច ែូច តយៅ យៃរះ យពល អ្ន្រ យ្វើ រោររួម រនា យែើម្រី ឈ្នរះ យលើ 

រោរណ៍ អាសករម ៖

• យ្ហទំព័រ overcomingpornography .Churchof 
JesusChrist .org របស់ សាសនាចក្រ ផតែល់ ្ ៃធ្ៃ ជា យកចើៃ 

( រួមមាៃ ព័ត៌មាៃ របស់ សាសនាចក្រ សតែរីពរី ្រម្មវិ្រី រោរជា សរះយស្ើេ 

ពរី រោរយញៀៃ ) ខែល អាច ជួេ អ្ន្រ ទាំង ពរីរ ខសវងរ្រ ែំយណើរ រោរ 

ពយាបាល យៃរះ ។

• សូម ្ ិត ពរី ទរី ្រខៃ្ង ៃិង យពលយវលា ជា្រ់លា្រ់ យែើម្រី ពិភា្រសា ពរី 

បញ្ហា រោរណ៍ អាសករម យែើម្រី ្រុំ ឲ្យ វា រោលាេ ជា យរឿង យផ្តាត ចិតតែ យលើ 

ទំនា្រ់ទំៃង របស់ អ្ន្រ ។ យពល អ្ន្រ ចង់ ៃិយាេ អំពរី យរឿង យៃរះ សូម ្រុំ 

ៃិយាេ យមើល ងាេ ឬ យ្វើ តកមូវ ចិតតែ យ្ យ�ើេ ។ ទំនា្រ់ទំៃង របស់ 

អ្ន្រ ្ ួរខត ជា ្រខៃ្ង មួេ មាៃ សុវតថែិភាព ជា ្រខៃ្ង ខែល អ្ន្រ ទទួល 

អារម្មណ៍ ថ្ មាៃ យ្ កសឡាញ់ ៃិង រំកទ មិៃ ខមៃ ជា ្រខៃ្ង ខែល 

យ្ យចាទ សួរ ឬ បនាទាប បយនាថា្រ យទ ។

• រោរអៃុវតតែ ខាង វិញ្ញាណ របស់ អ្ន្រ អាច ជួេ ផតែល់ រោររោរពារ ទាស់ 

ៃឹង រោរល្លួង ។ សូម យលើ្រ ទឹ្រចិតតែ រនា យៅវិញ យៅម្រ យែើម្រី 

រ្រសា ៃិង ពកងឹង ទមាលាប់ ខាង វិញ្ញាណ ជា យទៀងទាត់—រួម មាៃ 

រោរសិ្រសា កពរះបៃ្ទអូល កប្រប យោេ អតថែៃ័េ ៃិង រោរថ្វាេ បង្ំ យៅ 

កពរះវិហារ បរិសុទ្ធ ( យពល យពលយវលា អៃុញ្ញាត ឲ្យ ) យររព ន្ងៃ ឈប់ 

សកមា្រ បយកមើ មៃុស្ស ែនទ តម អាហារ ឲ្យ បាៃ ជាប់ លាប់ ៃិង 

អ្ិសាឋាៃ យោេ យសាមារះសរ—ជាមួេ ៃឹង រោរបយង្កើៃ បំណង កបាថ្នា 

យែើម្រី ពកងឹង ទំនា្រ់ទំៃង របស់ អ្ន្រ ជាមួេ កពរះអង្សយ្ងាររះ ៃិង 

កពរះវរបិតាសួ្៌ ។ ទំនា្រ់ទំៃង យនារះ អាច ជួេ បៃថែេ ឥទ្ធិពល នៃ 

រោរណ៍ អាសករម ខែល មាៃ យលើ ជរីវិត អ្ន្រ ។ វិៃ័េ ្ ឺ ជា រោរខសវងរ្រ 

េូរ អខងវង យហើេ ្រមាលាំង ខែល យេើង ទទួល បាៃ ្រ្ននុង នាម ជា អ្ន្រ យែើរ 

តាម កពរះក្រីស្ទ ៃឹង ជួេ យេើង េ្រ ឈ្នរះ យលើ ឧបស្្ ទាំងអស់ ្រ្ននុង ជរីវិត 

យេើង ពុំ ខមៃ ករៃ់ខត រោរណ៍ អាសករម យនារះ យទ ។

• កបសិៃយបើ ្រិច្ចែិតែំ របស់ អ្ន្រ ផ្ទាល់ ពុំ ផតែល់ យជា្ជ័េ យទ យនារះ សូម 

្រុំ ខាលាច ឬ ខាមាស់ យអៀៃ យែើម្រី ខសវងរ្រ ជំៃួេ ពរី អ្ន្រ មាៃ វិជាជាជរីវៈ ខផ្ន្រ 

សុែភាព ផ្អូវ ចិតតែ ្រ្ននុង ខផ្ន្រ យញៀៃ ខាង ផ្អូវ យភទ ។ ពួ្រយ្ អាច ជួេ អ្ន្រ 

ឲ្យ ទទួល បាៃ រោរេល់ែឹង រោៃ់ខត យកចើៃ យៅ្រ្ននុង រោរ ពយាបាល រោរ 

យកបើកបាស់ រោរណ៍ អាសករម ៃិង រោរយោរះកសាេ មូលយហតុ ខែល 

បង្កប់ យៅ ្រ្ននុង យនារះ ។

• សូម ចងចំា ថ្ យេើង កតូវបាៃ ហ៊ុម ព័ទ្ធ យោេ កបព័ៃ្ធ ផ្សពវផសាេ ពុំ 

សមរម្យ ខែល ល្លួង ទា្រ់ទាញយេើង ឲ្យ យ្វើ បាប ។ កបសិៃយបើ បុ្្ល 

ខែល អ្ន្រ ្រំពុង យែើរ យលង ជា ្ ូ មាៃ ែំយណើរ លាប់ យ�ើង វិញ រយបៀប 

ខែល ពួ្រយ្ កត�ប់ ម្រ យលើ ផ្អូវ វិញ យា៉ាង យលឿៃ  ្ឺ ជា សញ្ញា ល្អ មួេ 

នៃ រោរតាំងចិតតែ របស់ ពួ្រយ្ យែើម្រី ្រមាចាត់ រោរណ៍ អាសករម យចញ 

ពរី ជរីវិត ពួ្រយ្ ។ កបសិៃយបើ អ្ន្រ ចាប់យផតែើម មាៃ អារម្មណ៍ ថ្ អ្ន្រ 

កតូវបាៃ ជំរុញ ចិតតែ រោៃ់ខត ខាលាំង ឲ្យ យឃើញ រោរផ្លាស់បតែអូរ ជាង ែ្លួៃ ពួ្រយ្ 

យនារះ អ្ន្រ ្ ួរ ខត ពិចារណា យ�ើង វិញ ពរី រោរបៃតែ ទំនា្រ់ទំៃង យែើរ យលង ជា 

្ូ របស់ អ្ន្រ ។

•  ឥទ្ធិពល របស់ អ្ន្រ យលើ បុ្្ល ខែល អ្ន្រ ្រំពុង យែើរ យលង ជា្ូ អាច 

មាៃ ទំហំ ខាលាំង រោលា ប៉ុខៃតែ វា ្ ួរខត ពុំ ខមៃ ជា យហតុផល ចម្ង សកមាប់ 

រោរផ្លាស់បតែអូរ ឥរិយាប្ របស់ ពួ្រ យ្ យនារះ យទ ។ បំណង កបាថ្នា របស់ 

ពួ្រយ្ យែើម្រី ផ្លាស់បតែអូរ ្ ឺ កតូវ យចញ ពរី ចិតតែ ពួ្រយ្ ពុំខមៃ ម្រ ពរី អ្ន្រ 

យនារះយទ ។

យលើស ពរី អវរីៗ ទាំងអស់ សូម ខសវងរ្រ រោរខណនាំ ពរី កពរះវរបិតាសួ្៌ 

យហើេ ចង ចាំ ថ្ មាៃ យសច្រតែរីសង្ឹម ជាៃិច្ច តាមរេៈ 

កពរះអង្សយ្ងាររះ ។ កពរះ្ុណ របស់កទង់ ្ ឺ មាៃល្មម ក្ប់ករៃ់ យែើម្រី 

ពយាបាល ៃិង ផ្លាស់បតែអូរ យេើង ។ ែងាវាេ ្ ួៃ របស់ កទង់ ្ ឺ មាៃ សកមាប់ 

អ្ន្រ ទាំង ពរីរ យែើម្រី ផតែល់ ្រមាលាំង យហើេ ជួេ អ្ន្រ ឲ្យ អភ័េយទាស ។ យទារះ ជា 

យា៉ាង ណា ្រ៏ យោេ បុ្្ល ខែល មាៃ បញ្ហា ជាមួេ រោរណ៍ អាសករម កតូវ 

ខសវងរ្រ ជំៃួេ ពរី កពរះអមាចាស់ យា៉ាង ស្រម្ម យែើម្រី េ្រ ឈ្នរះ យលើ វា ។ រមាៃ 

ៃរណា មានា្រ់ អាច យ្វើ វា ជំៃួស ពួ្រយ្ បាៃយទ ។ សូម មាៃ យសច្រតែរីជំយៃឿ 

យហើេ ទុ្រចិតតែ យលើ កពរះវរបិតាសួ្៌ ។ កទង់ៃឹង ែឹ្រនាំ អ្ន្រ យៅ្រ្ននុង 

សាថាៃភាព ជា្រ់លា្រ់ របស់ អ្ន្រ ។ ◼



ទូរសព្នែមាៃតនម្នថ្អៅ

ជបអទសឈវីលវី 
 ប៉ុខៃតែ ែញនុំ បាៃ ោ្រ់ យរលយៅ ថ្ យៅឆ្នាំ ២០១៦ ែញនុំ ៃឹង រ្រកបា្រ់ ឲ្យ 

បាៃ ក្ប់ករៃ់ ទិញ ទូរសព្ទ នែ មួេ ។ អស់ រេៈយពល យពញ មួេ 

ឆ្នាំ ែញនុំ បាៃ ទិញ ស្ករ ករប់ ៃិង alfajores * ល្រ់ ែុំ យហើេ បាៃ ល្រ់ 

វា ឲ្យ មិតតែភ្រតែិ របស់ ែញនុំ យៅ សាលា យរៀៃ ។ ែញនុំ បាៃ សៃ្សំ កបា្រ់ ខែល ែញនុំ 

រ្របាៃ ។ ែញនុំ មិៃ យៅ ញា៉ាំ អាហារ យៅ ខាង យករៅ យទ យហើេ ែញនុំ ្រ៏ ពុំ យៅ 

យមើល ្រុៃ ខែរ ។

ែញនុំ មិៃ ចង់ សុំ កបា្រ់ ពរី ឪពុ្រ មាតាេ ែញនុំ យែើម្រី ទិញ ទូរសព្ទ យ�ើេ ។ ែញនុំ ចង់ 

មាៃ លទ្ធភាព យែើម្រី ៃិយាេ ថ្ ែញនុំ បាៃ រ្រ កបា្រ់ យហើេ ទិញ វា យោេ 

ែ្លួៃ ឯង ។ ឪពុ្រ ែញនុំ បាៃ យលើ្រ ទឹ្រចិតតែ ែញនុំ ។ រត់ បាៃ មាៃ កបសាសៃ៍ 

ថ្ « ខារ៉ូល សូម បៃតែ យៅ មុែ យទៀត » ។

ែញនុំ រ្រ កបា្រ់ បាៃ យកចើៃ ។ រមាៃ អវរី ខែល មិៃ កតូវរោរ ចំណាេ កបា្រ់ យទ ។ 

យរលយៅ កតូវរោរ រោរែិតែំ ប៉ុខៃតែ យេើង ពុំ ្ ួរ យបារះបង់ យចាល យ�ើេ ។ 

យពល យេើង រ្រ បាៃ អវរី មួេ យហើេ ែឹង ថ្  យេើងចំណាេ យពល យកចើៃ 

យែើម្រី ទទួល បាៃ វា យនារះ យេើង ផតែល់ តនម្ ឲ្យ វា រោៃ់ខត យកចើៃ យ�ើង ។

ែញនុំ បាៃ យរៀៃ ថ្ ែញនុំ កតូវ សយកមច ចិតតែ ពរី អវរី ខែល ែញនុំ ចង់ សយកមច បាៃ ៃិង 

្រខៃ្ង ខែល ែញនុំ ចង់ យៅ ។ កបសិៃយបើ ែញនុំ ចង់ យរៀប អាពាហ៍ពិពាហ៍ 

យៅ កពរះវិហារ បរិសុទ្ធ យនារះ ែញនុំ កតូវ យៅ កពរះវិហារ ៃិង ថ្នា្រ់ សិរោខា 

សាលា បនាទាប់ ម្រ យៅ ថ្នា្រ់ វិទយាសាថាៃ ៃិង ស្រម្មភាពយផ្សង យទៀត 

របស់ េុវមជ្ិមវ័េ ។ យហើេ ែញនុំ កតូវ យែើរ យលង ជា ្ ូ ជា មួេ េុវជៃ 

ខែល មាៃ ភាព ស័្រតែិសម ។ រោរសយកមច ៃូវ យរលយៅ តកមូវ ឲ្យ 

មាៃ រោរលរះបង់ ្រ្ននុង យពល យៃរះ សកមាប់ អវរី ខែល ល្អ កបយសើរ យៅ យពល 

យករោេ ។

ខារៃូល អាេុ ១៥ កបយទស ឈរីលរី

*  ៃំ កបនពណរី របស់ ពួ្រ អាយមរិ្រ ខាង ត្អូង



 ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៥១

៥២ ពវីេ្ន្រសម្តតគំរាមអៅទទួលបរុណ្យ
ជ្មរុ្ទឹ្រ

យោេ ខអលយឌើរ ហ៊ូហ្អូ ម៉ុៃតូយា៉ា

៥៤ អែស្វីៃវីែ៏េសាចារ្យ

យោេ អិមមា៉ា ស៊ី

៥៦ មធិត្តដែលបាៃដច្រចាយពៃ្ឺរបស់
ពួ្រអគជាមួយខ្តំ

យោេ មា៉ាយរៀ ណា អិម ឡារា៉

៥8 ពរុំខាលាចអែើម្វីដច្រចាយអសច្រ្ដវីពធិត

យោេ នម៉្ល អរ ម៉ូរីស

៦២ សំណួរៃធិងចអម្ើយ

៦៤ ពា្រ្យចរុងអជកាយ ៖ ្្ម កជុង យា៉ាង ឯ្រ 
នៃ យសច្រតែរីជំយៃឿ របស់ អ្ន្រ

យោេ កបធ្ៃ ហ្រែុៃ ប៊ី ហុិង្្រី

យុវវ័យ

អៅ្រ្នតងវគ្គអៃលះ
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៥២ លរីអាហូណា

រច
នា

រូប
ភា

ព
 យោ

េ
 ក
ប

ូ្រ
 សា

មាត

កាល ែញនុំ អាេុ ១៧ ឆ្នាំ ែញនុំ បាៃ ជួប 

ៃឹង សមាព្ែ៏ ្ ងៃៃ់្ងៃរ ពរី មិតតែភ្រតែិ យៅ 

វិទយាល័េ ែញនុំ ។ ជា មិតតែភ្រដេិ ខែល ពុំ 

ទទួល េ្រ តនម្  ែូច ែញនុំ យទ ។ មិតតែភ្រដេិ ែញនុំ ៃិង ែញនុំ បាៃ 

ចូលរួម ្រ្ននុង ស្រម្មភាព សមរម្យ ជា យកចើៃ ជាមួេ រនា 

ែូចជា យលង បាល់ យបារះ ឬ បាល់ ឱប ។ ប៉ុខៃតែ ពួ្រយ្ 

្រ៏ ផឹ្រ កសា ៃិង ជ្រ់ បារី ផងខែរ—ជា ស្រម្មភាព 

ពរីរខែល ែញនុំ មិៃ យ្វើ ជាមួេ ពួ្រយ្ ។

ន្ងៃ មួេ ពួ្រ យេើង មួេ ក្រុមបាៃ យៅ យករៅ សាលា 

យរៀៃ យែើម្រី សិ្រសា សកមាប់ រោរកប�ង មួេ ខែល 

យេើង ៃឹង កប�ង យៅ យពល យករោេ យទៀត យៅ ន្ងៃ 

ែខែល យនារះ ។ យៅជាមួេ មាៃ មិតតែភ្រតែិ ជិត ស្និទ្ធ 

ែញនុំ ពរីរ នា្រ់ យ្មារះ ហួៃ ៃិង ្ហាវាៃ់ ស៊ីស្កអូ ( យ្មារះ 

កតូវបាៃ បតែអូរ ) ។ យៅ ករ យនារះ មាៃ ពួ្រយ្ មានា្រ់ មាៃ 

ខែ្រ យ្ររះ ៃិង បារី ។ ែញនុំ បាៃ ្ ិត ថ្ មិតតែភ្រដេិ ែញនុំ បាៃ 

្ុញ ៃឹង រោរសិ្រសា យហើេ បាៃ យភ្ច ថ្ ែញនុំ ្រំពុង 

យៅជាមួេ ពួ្រយ្ ។ ែញនុំ បាៃ ែឹង ថ្ ែញនុំបាៃេល់ 

ែុស យពល ពួ្រយ្ បាៃ ងា្រ ម្រ រ្រ ែញនុំ យហើេ ៃិយាេ 

ថ្ « ឥ�អូវ យៃរះ ែល់ យពល ខែលហ៊ូហ្អូ កតូវ យរៀៃ ជ្រ់ 

បារី យហើេ » ។

ពរីមុៃ យពល ខែល ែញនុំ មាៃ ឱរោស យែើម្រី តប វិញ 

ហួៃ ៃិង ្ហាវាៃ់ ស៊ី ស្កអូ  បាៃ យលាត ម្រ រ្រ ែញនុំ យហើេ 

្េី្ន្រសម្តតគំរាមអៅ
ទទួលបរុណ្យជ្មរុ្ទឹ្រ



 ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៥៣

ែញនុំ បាៃ អយញ្ើញ មិតតែ ែញនុំ យៅ រោរកបជុំ យៅ ន្ងៃ អាទិត្យ ជា 

យកចើៃ យលើ្រ ពរីមុៃម្រ ប៉ុខៃតែ រមាៃ ៃរណា មានា្រ់ ទទួល េ្រ 

រោរអយញ្ើញ យ�ើេ រហូត ម្រ ែល់ យពល យៃរះ ។ យទារះបរីជា 

ែញនុំ ពុំ អាច ចូលរួម កពរះវិហារ ជាមួេ ហួៃ ្រតែរី បងកបុស 

ៃិង ឪពុ្រ ែញនុំ បាៃ យៅ ទរីយនារះ យែើម្រី ជួេ រត់ យហើេ 

សាវា្មៃ៍ រត់ ។ ក្ួសារ ែញនុំ បាៃ ទទួល រត់ យហើេ 

ហួៃ មាៃ អារម្មណ៍ ផ្សុ្រភាព យៅ កពរះវិហារ ។ រត់ 

មិត្ភាពនិង្ ំរូេុចរិតរ�េ់អ្នកនឃឹងផ្ល់ពរែល់មិត្ភក្ិ

រ�េ់អ្នកនិងជំនាន់សគកាយៗសទៀត។

អដាយដេលអឌើរហ៊ូហ្គតូម៉រុៃតូយា៉ា

្រ្ននុង ពួ្រ ចិត សិប នា្រ់

ឲ្យ ពួ្រយ្ ែឹង ថ្ អ្ន្រ ែវល់ខាវាេ ពរី ពួ្រយ្ » ។ ១ យៃរះ ជា 

អវរី ខែល កពរះអមាចាស់ បាៃ ជួេ ែញនុំ ឲ្យ កបកពឹតតែ ជាមួេ ហួៃ 

ៃិង ្ហាវាៃ់ ស៊ីស្កអូ ។ យោេសារ យរឿង យៃរះ ែញនុំ មាៃ មិតតែ ភ្រតែិ 

ែ៏ អសាចារ្យ ពរីរ នា្រ់ ខែល ែញនុំ ធ្លាប់ សារល់ យហើេ ឥ�អូវ យៃរះ 

យេើង ្រំពុង យ្វើ រោរជាមួេ រនា យែើម្រី ជួេ ជួេ យកជាមខកជង 

ៃ្រ កពរះ ្រ្ននុង នាម ជា សមាជិ្រ សាសនាចក្រ ។

ចូរ កបរោៃ់ ខាជាប់ ៃូវ បទោឋាៃ របស់ សាសនាចក្រ ជាៃិច្ច 

បាៃ ចាប់យផតែើម ផ្លាស់បតែអូរ បៃតែិច មតែងៗ រហូត ែល់ រត់ បាៃ 

សយកមច ចិតតែទទួល បុណ្យ កជមុជទឹ្រ ។ ែញនុំ រំយភើប ចិតតែ 

ណាស់ ចំយពារះ រត់ យហើេ រោៃ់ខត រំយភើប ចិតតែ ខ្ម យទៀត 

យពល រត់ បាៃ កបាប់ ែញនុំ ថ្ រត់ បាៃ យរៀៃ កសឡាញ់ 

កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ យោេសារសំបុកត របស់ែញនុំ ។ យពល ែញនុំ 

កត�ប់ ពរី យបស្រ្រម្ម វិញ ែញនុំ ្រ៏ បាៃ បៃតែ ទា្រ់ ទង ជិតស្និទ្ធ 

ជាមួេ ្ហាវាៃ់ស៊ីស្កអូ ខែរ យហើេ យពល យករោេ ម្រ រត់ 

ៃិង ភរិយា រត់ ្រ៏ បាៃ កជមុជទឹ្រ ផងខែរ ។ បច្ចនុប្ៃ្ន  

យៃរះ ហួៃ ៃិង ្ហាវាៃ់ ស៊ីស្កអូ ្ឺយៅ ខត ជា មិតតែ ពរីរ នា្រ់ ែ៏ 

ជិតស្និទ្ធ ៃឹង ែញនុំ ។

កពឹតតែិរោរណ៍ យៃរះ បាៃ ែ្រ់ ជាប់ ្រ្ននុង ជរីវិត ែញនុំ ។ ែញនុំ 

បាៃ យរៀៃ ថ្ រយបៀប ែ៏ ល្អ បំផុត យែើម្រី ជរះ ឥទ្ធិពល ែល់ 

មៃុស្ស ែនទ យនារះ ្ ឺ រស់យៅ យោេ សុចរិត កសឡាញ់ 

មៃុស្ស ែនទ យហើេ យ្ង យៅ ជួេ ពួ្រយ្ ។ យសៀវយៅ 

សែើម្តីកមាលាំងននយុ៉ជន ខចង ថ្ « យែើម្រី មាៃ មិតតែភ្រតែិ 

ល្អ ចូរ យ្វើ ជា មិតតែ ល្អ ។ ចូរ បងាហាញ ពរី ចំណាប់ អារម្មណ៍ 

ែ៏ ពិតកបា្រែ យៅ ែល់ អ្ន្រ ែនទ យទៀត ចូរ ញញឹម ៃិង យ្វើ 

យទារះ បរី អ្ន្រ សថែិត យៅ ្រ្ននុង សាថាៃភាព លំបា្រ ែូច សាថាៃភាព 

ខែល ែញនុំ មាៃ ផងខែរ ។ សែើម្តីកមាលាំងននយុ៉ជន បងារប់ ថ្ 

« យៅយពល ខែល អ្ន្រ ពយាយាម យ្វើជា មិតតែ ៃឹង អ្ន្រ ែនទ ចូរ 

្រុំ បនាទាប បទោឋាៃ របស់អ្ន្រយ�ើេ ។ កបសិៃយបើ មិតតែភ្រតែិ 

របស់ អ្ន្រ ទទូច ឲ្យ អ្ន្រ យ្វើ ៃូវ អវរី ខែល ែុស ្ ្ង ចូរ យ្វើ ជា 

មៃុស្ស មានា្រ់ ខែល យករោ្រ ឈរ យ�ើង សកមាប់ ភាព កតឹមកតូវ 

យទារះបរីជា អ្ន្រ កតូវ ឈរ ខត មានា្រ់ ឯង ្រ៏ យោេ » ។ ២ យទារះបរី 

ជា ៃរណា មានា្រ់ យទៀត ្រំពុង យ្វើ អវរី មួេ ខែល ផ្ទនុេ ៃឹង 

បទបញ្ញតតែិ ្រតែរី សូម បៃតែ រឹងបុឹង យោេសារ ្ ំរូ របស់ អ្ន្រ 

មាៃ ឥទ្ធិពល ខាលាំង ណាស់ ។ សូម យ្វើ ជា ្ ំរូ មួេ កបយភទ 

ខែល មិតតែ របស់ អ្ន្រ អាច ្ ិត ែល់ អំ�នុងករ ខែល ពួ្រយ្ 

កតូវរោរ ។ យៅ្រ្ននុង ្ររណរី ែូច ែញនុំ មិតតែភាព របស់ អ្ន្រ 

អាច ជា អវរី មួេ ខែល ជួេ ពួ្រយ្ ឲ្យ យរៀៃ ខកបចិតតែ យហើេ 

ខកបចិតតែ យជឿ ។ ◼

្រំណត់ចំណាំ
 ១. សែើម្តីកមាលាំងននយុ៉ជន ( ឆ្នាំ ២០១១ ) ទំព័រ ១៦ ។

 ២. សែើម្តីកមាលាំងននយុ៉ជន ទំព័រ ១៦ ។

ចាប់ នែ ែញនុំ មាខាង មានា្រ់ ។ ពួ្រយ្ បាៃ ទាញ នែ ែញនុំ ចុរះ យករោម 

យពល មានា្រ់ យទៀត បាៃ ញ៉នុ្រ បារី ចូល ្រ្ននុង មាត់ ែញនុំ ។ រំពិច 

យនារះ ែ្លួៃ កបាណ របស់ ែញនុំ បាៃ មាៃ កបតិ្រម្ម ៃឹង វា យហើេ 

ែញនុំ បាៃ យសាតារះ បារី  យនារះ យៅ យលើ ែរី   ឆ្ងាេ ពរី ែញនុំ ។ មិៃ េូរ 

ប៉ុនាមាៃ យករោេ ម្រ យ្ បាៃ កចបាច់ មាត់ ែញនុំ មតែង យទៀត ។ 

ពួ្រយ្ ្ ំរាម ែញនុំ យោេ ៃិយាេ ថ្ « យេើង ៃឹង អុច បារី 

មតែង យទៀត យហើេ ឯង កតូវ ខត យរៀៃ ជ្រ់ បារី យៃរះ ។ ្រុំ ខាជា្រ់ វា 

យចាល យៅយលើ ែរី យទៀត ។ យបើ ឯង ខាជា្រ់ វា យចាល យទៀត ឯង 

ៃឹង មាៃ យរឿង យហើេ » ។

យៅ ករ យនារះ ែញនុំ បាៃ ែឹង ថ្ ែញនុំ ្រំពុង មាៃ បញ្ហា 

យហើេ ។ ែញនុំ បាៃ បិទ ខភ្ន្រ យហើេ អ្ិសាឋាៃ ែ្រី មួេ ទូល 

សូម  ជំៃួេ ពរី កពរះ ។ យពល ែញនុំ បញ្ចប់ រោរអ្ិសាឋាៃ ភាលាម 

ឡាៃ ក្ូបយកងៀៃ របស់ យេើង បាៃ យចញ ម្រ យហើេ ចត 

យៅ ខ្រ្រ យេើង ។ ក្ូ បយកងៀៃ របស់ យេើង បាៃ យែើរ យចញ 

ម្រ ពរី ឡាៃ យហើេ សួរ ថ្ យតើ យេើង ្រំពុង យ្វើ អវរី ។ មិតតែ 

របស់ ែញនុំ បាៃ ខលង ែញនុំ ។ ពួ្រយ្ បាៃ យ្្ើេ ថ្ « យេើង 

្រំពុង យរៀៃ យែើម្រី យកតៀម កប�ង » ។ យេើង បាៃ យៅ ្រ្ននុង 

សាលា យហើេ កប�ង យហើេ កពឹតតែិរោរណ៍ យនារះ បាៃ 

បញ្ចប់ យៅ ។

យទារះបរី ជា មាៃ បទពិយសា្ៃ៍ ពិបា្រ យា៉ាង ណា ្រតែរី ែញនុំ 

បាៃ អភ័េយទាស ែល់មិតតែ ែញនុំ ចំយពារះ អវរី ខែល ពួ្រយ្ បាៃ 

យ្វើ ។ ែញនុំ បាៃ ែឹង ថ្ ពួ្រយ្ ពុំ េល់ ពរី បទោឋាៃ ៃិង 

រោរសយកមច ចិតតែរបស់ ែញនុំ យែើម្រី រស់យៅ តាម ពា្រ្យ សមដេរី នៃ 

កបាជាញា វាង នវ ែូយច្នរះ ែញនុំ បាៃ អភ័េយទាស ពួ្រយ្ យហើេ 

យកជើស មិៃ មាៃ អារម្មណ៍ មិៃ ល្អ យលើ ពួ្រយ្ យ�ើេ ។ 

យពល យេើង យរៀៃ ចប់ ែញនុំ បាៃ យចញ បយកមើ យបស្រ្រម្ម 

ប៉ុខៃតែ បាៃ បៃតែ ទា្រ់ទង ហួៃ ៃិង ្ហាវាៃ់ ស៊ីស្កអូ ។ ែញនុំ បាៃ 

សរយសរ សំបុកត យៅ ពួ្រយ្ ជាយរឿេៗ យោេ ខច្រចាេ 

ជាមួេ ពួ្រយ្ អំពរី ែំណឹងល្អ ៃិង ទរីបនាទាល់ របស់ ែញនុំ អំពរី 

កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ ។ ែញនុំ បាៃ អយញ្ើញ ពួ្រយ្ ឲ្យ ខកបចិតតែ 

យហើេ ចូលរួម សាសនាចក្រ ។ ្ួរ ឲ្យ ភាញា្រ់យផ្អើល ណាស់ 

មាៃ មានា្រ់ ្រ្ននុង ចំយណាម ពួ្រយ្ បាៃ យៅ កពរះវិហារ ។



៥៤ លរីអាហូណា

ន�េ្ទតីេតី�៏
អស្ចារ្យ
មិត្ភក្ិរ�េ់ខ្ញំ្ ឺតាមធម្មតារីករាយគ្�់សពលទាំងអេ់។សតើមានអ្តីខ្ះដែលអាចរំខានែល់នាងសនាះ?

អដាយេធិមមា៉ាស៊ី

ែញនុំ ម្រពរី កបយទស បារាំង ប៉ុខៃតែ ប្អអូៃ កសរី ែញនុំ ៃិង ែញនុំ បាៃ រស់យៅ សហរែ្ឋ 

អាយមរិ្រ ភា្ ខាង យ្រើត អស់ រេៈយពល មួេ ឆ្នាំ ្រ្ននុង នាម ជា ៃិស្សិត ចុរះ 

្រម្មសិ្រសា ។ អំ�នុង ករ យនារះ យេើង បាៃ ជួប មៃុស្ស ជាយកចើៃ ប៉ុខៃតែ 

មៃុស្ស មានា្រ់ ខែល ទុ្រ ៃូវ ចំណាប់ អារម្មណ៍ ែ៏ អសាចារ្យ បំផុត ចំយពារះែញនុំ យនារះ 

 ្ ឺ េុវនារី មានា្រ់ យ្មារះ យែស្ទរីៃរី ។  នាង បាៃ រោលាេ ជា មិតតែ មានា្រ់ ែ៏ ល្អ បំផ ុ

ត របស់ ែញនុំ ។ យេើង យ្វើ ្រិច្ចរោរ ទាំងអស់ ជាមួេ រនា អំ�នុងយពល យៅ 

សាលា ៃិង បនាទាប់ ពរី សាលា ៃិង ជាមួេ ប្អអូៃ កសរី របស់ ែញនុំ ។ យែស្ទរីៃរី ្ ឺ 

មាៃ ភាព រី្ររាេ ជាប់ជាៃិច្ច ។ យនារះ្ឺជាអវរីមួេ ខែល ែញនុំ ចូលចិតតែ ខាលាំង 

បំផុត អំពរីនាង ។

យករោេ ម្រ ន្ងៃ មួេ ែញនុំ បាៃ យឃើញ មុែ នាង មិៃសូវ រី្ររាេ ែូច ែញនុំ ធ្លាប់ 

បាៃ យឃើញ រោល ពរី មុៃ យសារះ ។ ែញនុំ បាៃ សួរ នាងថ្យតើ មាៃអវរីយ្រើត យ�ើង ។ 

នាង បាៃ ៃិយាេ ថ្ នាង មិៃ ចង់ ៃិយាេ ពរី យរឿង យនារះ យទ ។ យករោេ ម្រ  

ែញនុំ បាៃ យឃើញ ក្រោស មួេ យៅ្រ្ននុង នែ នាង ។ ែញនុំ បាៃ េ្រ វា ម្រ អាៃ ។

មាៃ មៃុស្ស បាៃ សរយសរ ពា្រ្យ សមតែរី មិៃ ល្អ ោ្រ់ នាង ។ សំបុកត 

អនាមិ្រ យនារះ បាៃ សរយសរ ថ្ នាង ជា មៃុស្ស កសរី មិៃ សាអាត រមាៃ ៃរណា 

មានា្រ់ អាក្រ្រ់ ែូច នាង យទ យហើេ ថ្ នាង មិៃ ្ ួរ រស់យៅ យទៀត យទ យហើេ ថ្ 

នាង ្ ួរខត យៅ សមាលាប់ ែ្លួៃ យៅ ។ ែញនុំ ពុំ ខែលយជឿ ថ្ មៃុស្ស ែូច ជា នាង មាៃ 

យ្ វាេ កបហារ នាង ខបប យៃរះ យសារះ ។ វា បាៃ យ្វើ ឲ្យ ែញនុំ ឈឺចាប់ យពល ែឹង ពរី 

រោរឈឺចាប់ ខែល នាង ្រំពុង មាៃ ។

ចាប់ តាំង ពរី យពលយនារះ ម្រ ែញនុំ បាៃ ែិតែំ យា៉ាង ខាលាំង យែើម្រី យ្វើ ជា មិតតែ របស់ 

យែស្ទរី ៃរី—មិៃ ករៃ់ខត ចំណាេ យពលយៅ ជាមួេ នាង យទ ប៉ុខៃតែ ចាំ ជួេ នាង 

ក្ប់ យពល យហើេ ជាពិយសស ជួេ យោេ យសាមារះសរ ។ ែញនុំ បាៃ ពៃ្យល់ នាង ថ្ 

នាង ្ ឺ ជាបុកតរី របស់ កពរះ បាៃ ទទួល ពរ ពរី កពរះ ពរី ្រំយណើត មាៃ ភាពស័្រតែិសម 

ៃឹង រោរយរោត សរយសើរ ៃិង មាៃ សមតថែភាព យ្វើ យរឿង អសាចារ្យ ជា យកចើៃ ។

វា ពិបា្រ យែើម្រី ពយាយាម កសឡាញ់ ែ្លួៃ ឯង យពល មៃុស្ស ែនទ កបកពឹតតែ 

អាក្រ្រ់ ៃិង រិរះ្ៃ់ អ្ន្រ ។ យពល ែញនុំ យ្វើ ជា មិតតែ ៃឹង យែស្ទរីៃរី ែញនុំ បាៃ ែឹង 

ថ្ ជួៃរោល រយបៀប ែ៏ ល្អ បំផុត យែើម្រី ជួេ មៃុស្ស ែនទ យនារះ ្ ឺ ករៃ់ខត 

កសឡាញ់ ពួ្រយ្ យហើេ ជួេ ពួ្រយ្ ឲ្យ ែឹង ថ្ យតើ ពួ្រយ្ ្ ឺ ជា ៃរណា ពិត 

កបា្រែ ។

យៅ ចុង ឆ្នាំ យនារះ យពល ែញនុំ កតូវ កត�ប់ ម្រ កបយទស បារាំង វិញ យែស្ទរីៃរី  

បាៃ កបាប់ ែញនុំ យរឿង មួេ ខែល ែញនុំ ៃឹង ផតែល់ តនម្ ឲ្យ ជាៃិច្ច ។ នាង បាៃៃិយាេ 

ថ្ « អិមមា៉ា អ្ន្រ បាៃ សយ្ងាររះ ែញនុំ ។ ពរីមុៃ អ្ន្រ បាៃ ម្រ ែញនុំ ចង់ សមាលាប់ 

ែ្លួៃ ។ ប៉ុខៃតែ យករោេ ម្រ អ្ន្រ ៃិង ប្អអូៃ កសរី អ្ន្រ បាៃ ជួេ ែញនុំ យកចើៃ ណាស់  

្ឺ តាមរេៈ រោរយមើល ខ្ ែញនុំ ។ សពវ ន្ងៃ យៃរះ ែញនុំ កសឡាញ់ ែ្លួៃ ែញនុំ យហើេ ែញនុំ 

កសឡាញ់ អ្ន្រ » ។

មាៃ សិស្ស ជា យកចើៃ យៅ ្រ្ននុង សាលា យរៀៃ ខែល ស៊ូកទាំ ៃឹង រោរសម្នុត ្ ំរាម 

ជា អ្ន្រ ខែល យ្ យ្វើ បាប ឬ មិៃ រាប់ រ្រ ។ សូម ខសវងរ្រ រយបៀប មួេ យែើម្រី 

យ្ង យៅ ជួេ ពួ្រយ្ ។ សូម ៃិយាេ ជាមួេ ពួ្រយ្ សូម ្ ិត ពរី ពួ្រយ្ 

សូម មាៃ សនាតាៃ ចិតតែ ល្អ ៃឹង ពួ្រយ្ ។ វា ជា អវរី ខែល កពរះអង្សយ្ងាររះ បាៃ 

យ្វើ យហើេ ជួៃរោល វា ករៃ់ខត ជារោរៃិយាេ ថ្ សួសតែរី ែ៏ សាមញ្ញ មួេ ឬ 

រោរញញឹម មួេ ខែល អាច ផ្លាស់បតែអូរ អវរីៗ ក្ប់ យា៉ាង ។ ◼
អ្នកនិពន្ធរេ់សៅគ�សទេបារាំង។
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 ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៥៥
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ល្អ របស់ ែញនុំ បាៃ នាំ យៅរ្រ រោរយ្លារះ កបខ្រ្រ រនា ជាមួេ 

ក្ួសារ ែញនុំ យហើេ ែញនុំ បាៃ ែឹង ថ្ ែញនុំ ពុំ អាច បៃតែ រស់យៅ 

ខបបយនារះ ជាមួេ ពួ្រយ្យទៀត យទ ។ ប៉ុខៃតែ វា មិៃ ែូយច្នរះ 

យ�ើេ រ ហូត ែល់ មរណភាព នៃ មិតតែ ជិតស្និទ្ធ របស់ ែញនុំ 

មានា្រ់ ខែល ជា សមាជិ្រនៃ ពួ្របរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុងយករោេ 

យទើបែញនុំ បាៃ ែឹង ថ្ ែញនុំ ែវរះ អវរី មួេ ។  ជា អ្រុសល ែញនុំ បាៃ 

បយនាទាស កពរះ ៃិង ែំណឹងល្អ ។ ែញនុំ ឈប់ យជឿ ថ្ ពរជ័េ 

យ្រើត ម្រ ពរី រោរយររព កបតិបតតែិ យទៀតយហើេ ។ ែញនុំ បាៃ 

ែឹង ថ្ កបសិៃយបើ ែញនុំ ពុំ បាៃ សយកមច ចិតតែ ចាប់យផតែើមរស់យៅ 

តាម ែំណឹងល្អ យនារះ ែញនុំ ៃឹង បៃតែ កពយងើេ ្រយៃតែើេ ៃឹង 

ទំនា្រ់ទំៃង របស់ ែញនុំ ជាមួេ សាសនាចក្រ យហើេ បៃតែ 

រស់យៅ តាម ខបប យលា្រិេ យទៀត ។

ែញនុំ ្រំពុង អង្នុេ យៅ យលើ ខក្ របស់ ែញនុំ ្រ្ននុង បៃ្ទប់ ងងឹត 

ទាំង េំ ៃិង មាៃ អារម្មណ៍យសា្រ សាតាេ ចំយពារះ ែ្លួៃ  

ែញនុំ យពល ែញនុំ បាៃ ែឹង ថ្ ែញនុំ ភ័េ ខាលាច—ភ័េ ថ្ ែញនុំ យៅ  

ឯយរោ រមាៃ ៃរណា ៃិយាេ ជាមួេ ភ័េ ថ្ ពុំ អាច 

ជួសជុល ្រំហុស ទាំងអស់ ខែល ែញនុំ បាៃ កបកពឹតតែ ភ័េ  

ថ្ រមាៃ ៃរណា មានា្រ់ ៃឹង អភ័េយទាស ែញនុំ យ�ើេ 

ជាពិយសស កពរះ ។

ទរីបំផុត ែញនុំ បាៃ បតែអូរ យៅ រស់យៅរែ្ឋ មរីៃរីសូតា ស.រ.អា. 

ជាមួេ យាេ តា ែញនុំ ខែល ពុំមិៃខមៃ ជា សមាជិ្រ 

អដាយមា៉ាអរៀណាេធិមឡារា៉

ែញនុំ
 ្រំពុង រស់យៅ ជាមួេ មាតាេ ែញនុំ យៅ ទរីក្រុង តូច មួេ្រ្ននុង 

កបយទស មុិ្រស៊ិ្រ ជា ្រខៃ្ង ខែល មៃុស្ស ក្ប់រនា 

សារល់ រនា យៅ វិញ យៅម្រ ។ ែញនុំ ែឹង ែុស ៃឹង កតូវ ប៉ុខៃតែ 

ែញនុំ មាៃ រោរភាៃ់ កច�ំ យហើេជា េុវនារី ស្រម្ម មានា្រ់ ្រ្ននុង 

ទរីក្រុង ទាំង មូល របស់ ែញនុំ ។

ែញនុំ ចង់ ចុរះ ចំយណាម ៃឹង យ្ ែូយច្នរះ ែញនុំ បាៃ យ្វើ យរឿង មួេ 

ខែល សមយហតុផល យៅ ករ យនារះ ្ ឺ ៖ មាៃ មិតតែកបុស ។ 

យៃរះ ្ ឺ ជា ្រំហុស ែំបូង យ្ ខត មួេ ្ ត់ ខែល ែញនុំ បាៃ 

ចាប់យផតែើម យ្វើ វា ។ ែញនុំ បាៃចាប់យផតែើម ធ្លា្រ់ ចូល ្រ្ននុង សមាព្ 

ពរី មិតតែភ្រតែិ យហើេ យជឿ ថ្ ែញនុំ មាៃ អាេុ យកចើៃ ល្មម យែើម្រី្ិត 

យោេ ែ្លួៃ ែញនុំ  ខែល មាៃ ៃ័េ ថ្ រោលាេ ជា េុវនារី អស្រម្ម 

ខែល រស់យៅ យករោម ឥទ្ធិពលងងឹត ។

ែញនុំ បាៃ រស់យៅ ្រ្ននុង សភាព ខបប យៃរះ អស់ រេៈ យពល 

មួេ ឆ្នាំ ជាមួេ ៃឹងសភាព អាក្រ្រ់យនារះ រោៃ់ខត ្ ងៃៃ់ 

យ�ើងៗ ពរី មួេ ន្ងៃ យៅ មួេ ន្ងៃ ។ រោរសយកមច ចិតតែ មិៃ 

មធិត្ត ខែល 
បាៃដច្រចាយ 

 ពៃ្ ឺរបស់ ពួ្រយ្ ជាមួេ ែញនុំ
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សាសៃចក្រ យទ ។ ឪពុ្រ ចុង របស់ ែញនុំ បាៃ យ្វើ ែំយណើរ 

តាម េៃតែយហារះ យៅ ជាមួេ ែញនុំ យហើេ ន្ងៃ អាទិត្យ ែំបូង 

របស់ ែញនុំ យៅ ទរីយនារះ យេើង បាៃ យៅ កពរះវិហារ ប៉ុខៃតែ បាៃ 

យៅ ខត យមា៉ាង សាករោម៉ង់ យទ ។ យៅ ចុង បញ្ចប់ នៃ រោរកបជុំ 

ែញនុំ បាៃ សយកមច ចិតតែ រួច យហើេ ថ្ ចា្រ យចញ ពរី កពរះវិហារ 

ប៉ុខៃតែ យោេ ្រតែរី ភាញា្រ់យផ្អើល យពល យេើង យែើរយៅ រ្រ ឡាៃ 

របស់ យេើង យនារះ យេើង បាៃ យឃើញ ប៊ីស្សព រត់ ម្រ រ្រ 

ពួ្រយេើង ។ រត់ បាៃ យេើង ពរីរបរី សំណួរ យហើេ អយញ្ើញ 

យេើង ឲ្យ កត�ប់ ម្រ វិញ យទៀតយៅ សបាតាហ៍ យករោេ—

យហើេ យេើង បាៃ កត�ប់ ម្រ ខមៃ ។

យៅ សបាតាហ៍ បនាទាប់ យពល ពិ្រី សាករោម៉ង់ ចប់ ពរីមុៃ 

ែញនុំ យករោ្រ ឈរ យ�ើង មាៃ េុវនារី ជា យកចើៃ ្រ្ននុង វួែ បាៃ ជួប 

ែញនុំ—្ឺ ពួ្រេុវនារី ខែល ៃឹង ជួេ ែញនុំ ឲ្យ ផ្លាស់បតែអូរ ជរីវិត ែញនុំ ។

រំពិច យនារះ ែញនុំ បា ៃ ចូល យៅ្រ្ននុង ពិភព មួេ ្ ្មរី 

ទាំងកសុង ៖ ជា ពិភព មួេ ខែល មាៃ ប៊ីស្សព ៃិង 

កបធ្ៃ េុវនារី ខែល យមើល ខ្ ែញនុំ យហើេ េុវនារី យស្ទើរ ខត 

ទាំងអស់ ខែល បាៃ ពយាយាម រស់យៅ តាម ែំណឹងល្អ ជា 

កបចាំ ខែល បាៃ ពយាយាម រស់យៅ តាម បទោឋាៃ ែ៏ ែ្ពស់ 

យហើេ រោរពារ ភាព កតឹមកតូវ ។ ពួ្រយ្ បាៃ បំភ្ឺ ពៃ្ឺ ជា 

ខាលាំង ខែល ពួ្រយ្ អាច បំភ្ឺ ផ្អូវ យៅ ចំយពារះ មុែ ែញនុំ ។

យនារះ ្ ឺជា យពល ខែល ែញនុំ បាៃ ែឹង អវរី ខែល ែញនុំ កតូវ យ្វើ ៖ 

« ចូរឲ្យ ពៃ្ឺ [ របស់ ែញនុំ ] បាៃ ភ្ឺ យៅ មុែ មៃុស្ស យលា្រ 

យា៉ាង យនារះ ខែរ យែើម្រីឲ្យ យ្ យឃើញ រោរ ល្អ ខែល [ ែញនុំ ] 

កបកពឹតតែ រួច សរយសើរ តយម្កើងែល់ កពរះ វរបិតា នៃ [ ែញនុំ ] ខែល 

្ង់ យៅ សាថាៃ សួ្៌ » ( សូមយមើល មា៉ាថ្េ ៥:១៦ ) ។ 

ែូយច្នរះ យហើេ ែញនុំ បាៃចាប់យផតែើម យៅ កពរះវិហារ ៃិង ្រម្មវិ្រី 

ម៉ញអូត្ល យរៀងរាល់ សបាតាហ៍ អាៃ កពរះ្ម្ពរីរ មរមៃ យហើេ 

អ្ិសាឋាៃ យរៀងរាល់ ន្ងៃ យស្ៀ្រពា្រ់ សមរម្យ យកបើពា្រ្យ សមតែរី 

ពិយរារះពិសារ យៅ កពរះវិហារ បរិសុទ្ធ យហើេ យរៀបចំ ែ្លួៃ ែញនុំ 

យែើម្រី ទទួល ពរ របស់ យលា្រ អេ្យយរោ ។

ែញនុំ បាៃ ផ្លាស់បតែអូរ ទាំងកសុង ប៉ុខៃតែ ែញនុំ ពុំ បាៃ ែឹង 

អំពរី រោរផ្លាស់បតែអូរ យៃរះ យ�ើេ រហូត ែល់ យពល ្រម្មវិ្រី 

យបារះ ជំរំ ក្រុម េុវនារី យពល ែញនុំ បាៃ ទទួល អារម្មណ៍ ពរី 

កពរះវិញ្ញាណ យហើេ បាៃ ែឹង ថ្ ែញនុំ មាៃ ទរីបនាទាល់—្ឺ 

ជា ទរីបនាទាល់ ខែល រំឭ្រ ែញនុំ ថ្ កពរះកសឡាញ់ ែញនុំ ថ្ កទង់ 

មាៃ ខផៃរោរ សកមាប់ ែញនុំ យហើេ ថ្ កទង់ ពុំ ចង់ ឲ្យ ែញនុំ យៅ 

ឯយរោ ។ ជាទរីបនាទាល់ ខែល អសាចារ្យ ៃិង រឹងបុឹង ខែល វា 

បាៃ ផ្លាស់បតែអូរ ែញនុំ ។ ជា ទរីបនាទាល់ យែើម្រី ខច្រចាេ ៃិង បំភ្ឺ 

មិៃខមៃ ខត ផ្អូវ ែញនុំ ប៉ុយណាណរះ យទ ្ឺ បំភ្ឺ ផ្អូវ របស់ មៃុស្ស ែនទ 

ផងខែរ ។ ជាទរីបនាទាល់ ខែល មិៃ ខាលាច ៃឹង បំភ្ឺ យៅ្រ្ននុង 

ទរីងងឹត ។ ◼
អ្នកនិពន្ធរេ់សៅទតីគកុងបាហ្កាលតី្្វូញ៉ាគ�សទេមុិេ៊ិក។

ខ្ញំមានអារម្មណ៍ភ័យខាលាច

និងឯសកា។សគកាយមក

ខ្ញំបាន�្វូរសៅរេ់សៅគ�សទេ

សផ្សងសទៀតស្ើយបានសៅ

គពះ៉ិហ្រជាសលើកែំ�ូងក្នញង

រយៈសពលជាយូរមក។
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៥៨ លរីអាហូណា

ពុំខ្លាច



 ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៥៩
 ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៥៩

អែើម្វីដច្រចាយអសច្រ្ដវីពធិត

អដាយនម៉គលេរម៉ូរីស

ទស្សនាវែដេរី សាសនាចក្រ

សោយបានគ�ោ�់ជាមួយនឃឹងទតី�នាទាល់និងពរជ័យននែំណឃឹងល្អហ្វាស�៊ៀនពុំបានទុកឲ្យភាព៉័យសក្មងរ�េ់គ្ត់�ញ្ឈ�់

គ្ត់ពតីការសធ្ើជាេមាជិកអ្នកផ្សព្ផសាយសាេនាែ៏មានឥទ្ធិពលនិងមិនភ័យខាលាចមានាក់។

កពរះអាទិត្យ បាៃ ចាប់យផតែើម ររះ យៅ  ឡាស តូមា៉ាស ជា ភូមិ 

មួេ ខែល មាៃ ទរីតាំង យៅ យលើ វាល ែសាច់ យៅ ទរីក្រុង 

ខអៃតូហាវាហារសាតា ។  ខាង យករោម យៃរះ ពៃ្ឺ យភ្ើង បាៃ 

ចាប់យផតែើម បំភ្ឺ យ�ើង យពល កពរះអាទិត្យ យរៀបលិច យៅ ខផ នៃ ទរីក្រុង ្រ្ននុង 

កបយទស ឈរីលរី ភា្ ខាង យជើង ។

វា ជា េប់ ន្ងៃ យៅរ៍ យហើេ ហាវាយប៊ៀៃ យអច ខែល មាៃ អាេុ ១3 

ឆ្នាំ អាច រត់ យលង ជាមួេ មិតតែភ្រតែិ របស់ រត់ ។ ប៉ុខៃតែ ហាវាយប៊ៀៃ ខែល 

ជាសមាជិ្រ ្ ្មរី យៅ កពរះវិហារ បាៃ យកជើស ចំណាេ យពល លាងាចយៅ 

ជាមួេ ពួ្រ អ្ន្រ ផ្សពវផសាេ សាសនា យពញ យមា៉ាង វិញ ។ វា ែល់ យពល 

« យែើម្រី ជួេ កបមូល ផតែនុំ ពួ្រ សាសៃ៍ អ៊ីកសាខអល យហើេ » ។ ១

្រ្ននុង ចំយណាម សមាជិ្រ ខែល ជា អ្ន្រ ផ្សពវផសាេ សាសនា ទាំងអស់ 

ខែល យែលិៃ វា៉ៃណាយ្ើរ ៃិង េ័រោៃ់ ខស្សតុៃ បាៃ យ្វើ រោរ 

ជាមួេ អំ�នុងយពល យបស្រ្រម្ម យពញ យមា៉ាង របស់ ពួ្រយ្ យៅ កបយទស 

ឈរីលរី យនារះ ហាវាយប៊ៀៃ ្ ឺ យលច យធ្លារ ជាង យ្ ។

យែលិៃ ៃិយាេ ថ្ « កបសិៃយបើ រត់ មាៃ យពល ទំយៃរ រត់ យៅ 

ជាមួេ ពួ្រយេើង យែើម្រី យ្វើ ្រិច្ចរោរ ផ្សពវផសាេ សាសនា ។ យពល 

វិស្សមរោល រែូវ យរៅតា ចប់ រត់ យ្រើត ទុ្រ្ខ មិៃខមៃ យោេសារ រត់ កតូវ 

កត�ប់ យៅ យរៀៃ វិញយនារះ យទ ខត យោេសារ រត់ រមាៃ យពល យកចើៃ យែើម្រី 

យៅ ជាមួេ យេើង » ។

េ័រ ោៃ់ ខែល បាៃ ចំណាេ យពល យកចើៃ ខែ យ្វើ ជា នែ្ូ របស់ យែលិៃ 

បខៃថែម ថ្ « ហាវាយប៊ៀៃយៅ បយកងៀៃ ជាមួេ យេើង បួៃ ឬ កបាំែង ្រ្ននុង 

មួេ សបាតាហ៍— យរៀងរាល់ សបាតាហ៍—យពល យេើង បយកមើ ជាមួេ រនា យៅ 

ខអៃតូហាវាហារសាតា ។ រត់្ឺ ជា សមាជិ្រ ផ្សពវផសាេ សាសនា ែ៏ ល្អ 

បំផុត ខែល យេើង ធ្លាប់ យ្វើ រោរជាមួេ » ។

យតើ អវរី យៅ ខែល យ្វើឲ្យ េុវជៃ យៃរះ មាៃ ្ ៃ្ទៈ យ្វើ ្រិច្ចរោរ អ្ន្រ 

ផ្សពវផសាេ សាសនា យទារះបរី មិតតែ រួម ថ្នា្រ់ យមើល ងាេ រត់ យហើេ 

មៃុស្ស ែនទ យកបើ សមតែរី កទយររះ យបារះយបា្រ ោ្រ់ រត់ ែូយចានារះ ? សកមាប់ 

ហាវាយប៊ៀៃ ចយម្ើេ យនារះ ្ ឺ មាៃ យៅ្រ្ននុង ពរជ័េ ខែល រត់ ៃិង ក្ួសារ 

រត់ បាៃ ទទួល ចាប់តាំង ពរី បាៃ ទទួល េ្រ ែំណឹងល្អ —ជាពរជ័េ 

ខែល រត់ ចង់ ខច្រចាេ ជាមួេ មៃុស្ស ែនទ ។

«េំណរដែលមធិៃអាចពៃ្យល់បាៃ»

ហាវាយប៊ៀៃ បាៃ ចាប់យផតែើម យរៀៃ យមយរៀៃ អ្ន្រ ផ្សពវផសាេ សាសនា ភាលាម 

បនាទាប់ ពរី ពួ្រ អ្ន្រ ផ្សពវផសាេ សាសនា យពញ យមា៉ាង បាៃ ម្រ យររះ ទាវារ ផ្ទរះ 

រត់ ។ រត់ យៅ ខត ចាំ រោរកបជុំ សាករោម៉ង់ ែំបូង របស់ រត់ ។

រត់ ៃិយាេ ថ្ « ែញនុំ អត់ សារល់ ៃរណា យទ យពល ែញនុំ យែើរ ចូល ្រ្ននុង 

សាលា ជំៃុំ យនារះ ែូយច្នរះ ែញនុំ រាង ភ័េ បៃតែិច ។ ប៉ុខៃតែ ែញនុំ មាៃ អារម្មណ៍ 

អសាចារ្យអវរី យម៉្រះ យទ ។ ែញនុំ មាៃ អារម្មណ៍ ថ្ ែញនុំ បាៃ យៅ ្រ្ននុង សាសនាចក្រ 



៦០ លរីអាហូណា

យៃរះ អស់ រេៈយពល រាប់ ខែ ឬ រាប់ ឆ្នាំ អញ្ចឹង » ។

អំ�នុងយពល ពរីរបរី សបាតាហ៍ បនាទាប់ ពរី បុណ្យ កជមុជទឹ្រ 

របស់ រត់ ម្រ រត់ ៃិយាេ ថ្ « ែញនុំ មាៃ អារម្មណ៍ នៃ 

អំណរ ខែល ពុំ អាច ពៃ្យល់ បាៃ យពល កជមុជ ចូល ្រ្ននុង ទឹ្រ 

យហើេយងើប យចញ ពរីទឹ្រ យ�ើង ម្រ វិញ ។ ែញនុំ មាៃ អារម្មណ៍ 

ថ្ ែញនុំ ជា មៃុស្ស ្ ្មរី មានា្រ់ យោេែឹង ថ្ ែញនុំ ្រំពុង យ្វើ តាម 

កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ យហើេ ែិតែំ អស់ពរី សមតថែភាព ែញនុំ យែើម្រី 

យររព បទបញ្ញតតែិ របស់ កទង់ » ។

្រ្ននុង នាម ជាឪពុ្រ មាតាេ របស់ ហាវាយប៊ៀៃ ខែល ពុំ បាៃ 

យរៀបរោរ យលអូណាែូ ៃិង ខអៃខជលឡា បាៃ ចូលរួម 

អំ�នុងយពល ពួ្រ អ្ន្រ ផ្សពវផសាេ សាសនា បយកងៀៃ 

ហាវាយប៊ៀៃ ពួ្រយ្ បាៃ យរៀៃ អំពរី អាពាហ៍ពិពាហ៍ កពរះវិហារ 

បរិសុទ្ធ ៃិង ក្រុមក្ួសារ អស់្រល្ ជាៃិច្ច ។ ហាវាយប៊ៀៃ 

ៃិយាេ ថ្ « មួេ សបាតាហ៍ យករោេ ម្រ ឪពុ្រ ែញនុំ បាៃ 

្រំណត់ ន្ងៃ យរៀប រោរ ។ មាតាេ ែញនុំ រី្ររាេ ខាលាំង ណាស់ » ។

បួៃ ខែ បនាទាប់ ពរី ហាវាយប៊ៀៃ បាៃ ចូល ជា សមាជិ្រ 

សាសនាចក្រ ខអៃខជលឡា បាៃ យែើរ តា ម រត់ ចូល យៅ 

្រ្ននុង ទឹ្រ នៃ បុណ្យ កជមុជទឹ្រ ។ រត់ ៃិយាេថ្ « យនារះ 

្ឺជា ពរជ័េ មួេ ែ៏ អសាចារ្យ » ។

ពរជ័េ យផ្សង យទៀត បាៃ យ្រើត មាៃ ភាលាមៗ ។ 

យលអូណាែូ ខែល បាៃ កជមុជទឹ្រ តាំង ពរី រត់ យៅ 

តូច បាៃ កត�ប់ ម្រ ស្រម្ម ្រ្ននុង សាសនាចក្រ វិញ ។ 

រោរសិ្រសា ែំណឹងល្អ បាៃ រោលាេ ជា ស្រម្មភាព ចាំបាច់ 

យៅ្រ្ននុង យ្ហោឋាៃ របស់ ពួ្រយ្ ។ សមាជិ្រ ក្ួសារ បាៃ 

មាៃ ភាព ស្និទ្ធសានាល រនា រោៃ់ខត ខាលាំង ។ យលអូណាែូ បាៃ 

រ្រ យឃើញ រោរងារ មួេ ខែល មាៃ លំៃឹង ។ ហាវាយប៊ៀៃ បាៃ 

ទទួល បពវជិតភាព យអើរ៉ុៃ ។

ហាវាយប៊ៀៃ ៃិយាេ ថ្ « ែញនុំ ចូលចិតតែ រោររោៃ់ 

បពវជិតភាព ណាស់ ែូយច្នរះ ែញនុំ អាច ខច្រ សាករោម៉ង់ ែល់ 

សមាជិ្រ ្រ្ននុង វួែ យហើេ ជួេ ពួ្រយ្ រំឭ្រ យសច្រតែរីសញ្ញា 

របស់ ពួ្រយ្ ។ ជាពិយសស ែញនុំ រី្ររាេ យពល ែញនុំ បាៃ ខច្រ 

វា យៅ ឲ្យ ក្ួសារ ែញនុំ ៃិង ខច្រ យៅ ខអលយឌើរ ខែល បាៃ 

បយកងៀៃ ែញនុំ ។ ឪពុ្រ ែញនុំ យមើល ម្រ ែញនុំ យោេ រោរយមាទៃភាព 

យពល រត់ យឃើញ ែញនុំខច្រ សាករោម៉ង់ វា យ្វើ ឲ្យ ែញនុំ សបបាេ 

ចិតតែ ណាស់ » ។

«វាជាអរឿងែ៏េសាចារ្យណាស់»

ហាវាយប៊ៀៃ បាៃ ចាប់យផតែើម យ្វើ ្រិច្ចរោរ នៃ រោរផ្សពវផសាេ 

សាសនា ពរីមុៃ រត់ បាៃ កជមុជទឹ្រ ។

រត់ ៃិយាេ ថ្ « ែញនុំ បាៃ កបាប់ មិតតែភ្រតែិ ែញនុំ បរី នា្រ់ថ្ 

ែញនុំ ៃឹង ទទួល បុណ្យ កជមុជទឹ្រ ។ ពួ្រយ្ ពរីរ នា្រ់ បាៃ 

ម្រ ចូលរួម ។ ែញនុំ ចូលចិតតែ ខច្រ ចាេ ែំណឹងល្អ ែូយច្នរះ 

មិតតែភ្រតែិ ែញនុំ េល់ ពរី អវរី ខែល យេើង យជឿ ៃិង អវរី ខែល យេើង 

យ្វើ យៅ កពរះវិហារ ែូយច្នរះ ពួ្រយ្ អាច យរៀៃ ពរី ែំណឹងល្អ 

ទទួលបុណ្យ កជមុជទឹ្រ យហើេ ែឹ្រនាំ យៅ រ្រ ជរីវិត 

រី្ររាេ ។ ែញនុំសបបាេ ចិតតែ ណាស់ កបសិៃយបើ ពួ្រយ្ ណា 

មានា្រ់ កជមុជទឹ្រ យហើេ រោលាេ ជា សមាជិ្រ ្រ្ននុង ្រូរ៉ុម របស់ 

ែញនុំ ។ វា ជា យរឿង ែ៏ អសាចារ្យ ណាស់ » ។

ហាវាយប៊ៀៃ បាៃ ទុ្រ កពរះ្ម្ពរីរ មរមៃ ជាមួេ រត់ យៅ 

សាលា យរៀៃ យហើេ រត់ បាៃ េ្រ ្រូៃ យសៀវយៅ អ្ន្រ 

ផ្សពវផសាេ សាសនា ខច្រ មិតតែភ្រតែិ របស់រត់ ។ រត់ 

សបបាេ ចិតតែ ្រ្ននុង រោរ យ្្ើេ សំណួរ អំពរី សាសនាចក្រ 

យហើេ អយញ្ើញ មិតតែ រត់ ឲ្យ យៅ រោរកបជុំ យៅ ន្ងៃ អាទិត្យ 

ៃិង ស្រម្មភាព េុវវ័េ នា យពល េប់ ។ យហើេ រត់ ពុំ 

ខាលាច ៃឹង យៅ ជួប មៃុស្ស យៅ តាម ផ្អូវ យៅយពល ពួ្រ អ្ន្រ 

ផ្សពវផសាេ សាសនា បយកងៀៃ រត់ យហើេ រត់ បាៃ 

អយញ្ើញ ពួ្រយ្ ឲ្យ យរៀៃ អំពរី សាសនាចក្រ ៃិង យរៀបចំ ែ្លួៃ 

សកមាប់ បុណ្យ កជមុជទឹ្រ ។

យែលិៃ ៃិយាេ ថ្ « ហាវាយប៊ៀៃ ពុំ ែវល់ ថ្ យ្ ថ្ រត់ 

ជា មៃុស្ស ចខម្្រ យោេសារ ខត រត់ ខច្រចាេ ទរីបនាទាល់ 

របស់ រត់ យទ ។ រត់ ែឹង ថ្ រត់ ្រំពុង យ្វើ ្រិច្ចរោរ 

កតឹមកតូវ ។ រត់ ែឹង ថ្ ្រិច្ចរោរ ខាង វិញ្ញាណ មាៃ 

សារៈសំខាៃ់ ជាង អវរីៗ យផ្សង យទៀត ទាំងអស់ » ។

យពលហាវាយប៊ៀៃ ខច្រចាេ ទរីបនាទាល់ របស់ រត់ 

េ័រោៃ់ ៃិយាេ ថ្ រត់ ទាញ េ្រ អំណាច ពរី 

រោរខកបចិតតែ យជឿ  យសច្រដេរី កសឡាញ់ ចំយពារះ ែំណឹងល្អ  

ៃិង ពរជ័េ របស់ រត់ ។

េ័រោៃ់ ៃិយាេ ថ្ « រត់ បាៃ យឃើញ ពរជ័េ  

ខែល យ្រើត មាៃ ែល់ ក្ួសារ រត់ ជា អវរី ខែល បំផុស្ំៃិត 

រត់ ឲ្យ មាៃ ភាព រោលាហាៃ យហើេ មាៃ ភាព យសាមារះកតង់ 

្រ្ននុងរោរ ខច្រចាេ ែំណឹងល្អ ជាមួេ មិតតែ របស់ រត់ ។ 

យពល រត់ ខ្្ង ទរីបនាទាល់ យៅ រោៃ់ សាសនា្ៃ់រោរី មានា្រ់ 

អំពរី អវរី ខែល ជា ពរជ័េ ្ ំ សកមាប់ ឪពុ្រ មាតាេ របស់  

រត់ យនារះ ្ ឺ រោរយរៀបរោរ ប៉ុខៃតែ វា មាៃ រោរលំបា្រ ចំយពារះ 

រត់ ខែល កតូវ រង់ចាំ បួៃ ខែ បនាទាប់ ពរី រត់ កជមុជទឹ្រ 

យហើេ យែើម្រី ឲ្យ មាតាេ រត់ កជមុជទឹ្រ ។ រត់ បាៃ 

 រំជួល ចិតតែ  យហើេ បាៃ យ្វើ ឲ្យ រត់ េំ ។ យករោេ ម្រ 

 រត់ បាៃ ខ្្ង ទរីបនាទាល់ ថ្ កបសិៃយបើ យេើង យររព 

«គ្ត់នតងនតនចកចាយ្រេពឈិនស្ធេ៍ផ្ទាល់ខ្ជួេរ្រេ់គ្ត់—�ូចជាអារម្មណ៍ន�លគ្ត់មេនពលគ្ត់នៅបពះវិហ្រនលើក�ំ្រូងេឈិងអារម្មណ៍នពលគ្ត់អាេបពះគម្តីរមរមេជាន�ើម»។



 ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៦១

 តាម បទបញ្ញតតែិ កពរះ ៃឹង យមើល ខ្ យេើង » ។

យែលិៃ បខៃថែម ថ្ ទរីបនាទាល់ របស់ ហាវាយប៊ៀៃ យ្វើ ឲ្យ រត់ 

រោលាេ ជា សមាជិ្រ អ្ន្រ ផ្សពវផសាេ សាសនា មានា្រ់ ែ៏ មាៃ 

ឥទ្ធិពល ។

« រត់ ពុំ ៃិយាេ អវរី ែូច ជា ‹ អូ៎ ែញនុំ បាៃ សាតាប់ ឮ យ្ 

ៃិយាេ យរឿង យៃរះ យៅ កពរះវិហារ › យទ ។ ផ្ទនុេយៅវិញ 

រត់ ខតងខត ខច្រចាេ បទពិយសា្ៃ៍ ផ្ទាល ់ែ្លួៃ របស់ 

រត់—ែូចជា អារម្មណ៍ ខែល រត់ មាៃ យពល រត់ យៅ 

កពរះវិហារ យលើ្រ ែំបូង ៃិង អារម្មណ៍យពល រត់ អាៃ 

កពរះ្ម្ពរីរ មរមៃ ជាយែើម ។ អារម្មណ៍ ទាំង យនារះ ពិត 

កបា្រែ ៃិង ចបាស់លាស់ ណាស់ » ។

«ខ្តំមាៃអារម្មណ៍ជបអសើរជាៃធិច្ច»

ចំយពារះ ហាវាយប៊ៀៃ រោរខច្រចាេ ែំណឹង ល្អ នាំ ម្រ ៃូវ 

ពរជ័េ មួេ យផ្សង យទៀត ។

រត់ ៃិយាេ ថ្ « ជួៃរោល យរឿង អាក្រ្រ់ បាៃ យ្រើត 

យ�ើង ចំយពារះ ែញនុំ យៅ សាលា យរៀៃ ប៉ុខៃតែ យករោ េ ម្រ ពួ្រ អ្ន្រ 

ផ្សពវផសាេ សាសនា បាៃ ម្រ យររះ ទាវារ ផ្ទរះ ែញនុំ យហើេ សួរ 

កបសិៃយបើ ែញនុំ មាៃ ចិតតែ ចង់ យៅ ជួេ ពួ្រយ្ បយកងៀៃ ។ 

បនាទាប់ ពរី យៅ បយកងៀៃ ជាមួេ ពួ្រយ្ ម្រ ែញនុំ មាៃ អារម្មណ៍ 

ថ្ ែញនុំ រមាៃ បញ្ហា អវរី ទាំងអស់ ។ ែញនុំ មាៃ អារម្មណ៍ 

កបយសើរ យ�ើង ជា ៃិច្ច យពល ែញនុំ យចញ យៅបយកងៀៃ ជាមួេ 

ពួ្រយ្ អាៃ កពរះ្ម្ពរីរ ជាមួេ ពួ្រយ្ ៃិង ជួេ ពួ្រយ្ 

ខច្រចាេ ែំណឹងល្អ ។ រោរខច្រចាេ ែំណឹង ល្អ ៃិង 

រោរខកបចិតតែ យជឿ របស់ ែញនុំ ពកងឹង ទរី បនាទាល់ របស់ែញនុំ ។ យហើេ 

រោរបយកងៀៃ ែំណឹងល្អ ផតែល់ ឱរោស ឲ្យ ែញនុំ យ្វើ ជា ្ ំរូ ែល់ 

មៃុស្ស ែនទ រួមទាំង ប្អអូៃ កសរី ែញនុំ ផងខែរ » ។

វា មិៃ ្ ួរ ជា យរឿង ភាញា្រ់ យផ្អើល យទ ខែល យរលបំណង ែ៏ 

្ំ បំផុត មួេរបស់ ហាវាយប៊ៀៃ ្ ឺ រោលាេ ជា អ្ន្រ ផ្សពវផសាេ 

សាសនា យពញ យមា៉ាង បនាទាប់ ពរី រត់ យរៀៃ ចប់ វិទយាល័េ ។

រត់ ៃិយាេ ថ្ « ែញនុំ ចង់ ខច្រចាេ យសច្រតែរីពិត យៃរះ 

ជាមួេ អ្ន្រ ខែល ពុំ ែឹង ពរី វា ។ ែញនុំ ចង់ អយញ្ើញ ពួ្រយ្ ឲ្យ 

លាង ជកមរះ អំយពើ បាប របស់ ពួ្រយ្ ។ ែញនុំ ចង់ បយកងៀៃ 

ពួ្រយ្ អំពរី រយបៀប ខែល ពួ្រយ្ អាច រោលាេ ជា ក្រុមក្ួសារ 

អស់្រល្ ជាៃិច្ច ។ ែញនុំ ចង់ អយញ្ើញ ពួ្រយ្ ឲ្យ រី្ររាេ 

្រ្ននុង យពល យៃរះ យហើេ រស់យៅ ្រ្ននុង សាថាៃភាព មួេ នៃ 

សុភមង្ល ខែល មិៃ យចរះ ចប់ មិៃ យចរះ យហើេ បនាទាប់ ពរី 

ជរីវិត យៃរះ » ។ ◼

្រំណត់ចំណាំ
 ១.  សូមយមើល កបធ្ៃ រ័សុល អិម ណិលសុៃ « សង្ឹម អ៊ីកសាខអល » 

( រោរកបជុំ ្ ម្មៃិោឋាៃ ទូទាំង ពិភពយលា្រ សកមាប់ េុវវ័េ ន្ងៃ 

ទរី 3 ខែ មិ្ុនា ឆ្នាំ ២០១8 ) យ្ហទំព័រ HopeofIsrael 
.ChurchofJesusChrist .org ។

«គ្ត់នតងនតនចកចាយ្រេពឈិនស្ធេ៍ផ្ទាល់ខ្ជួេរ្រេ់គ្ត់—�ូចជាអារម្មណ៍ន�លគ្ត់មេនពលគ្ត់នៅបពះវិហ្រនលើក�ំ្រូងេឈិងអារម្មណ៍នពលគ្ត់អាេបពះគម្តីរមរមេជាន�ើម»។

« េុវវ័េ ែ៏អសាចារ្យជាទរីកសឡាញ់ 

របស់ែញនុំយអើេ ប្អអូៃៗ កតូវបាៃ 

បញ្អូៃ ម្រ រោៃ់ ខផៃែរី យៅករ 

ែ៏ជា្រ់លា្រ់យៃរះ ជា ករ ែ៏សំខាៃ់ 

្រ្ននុងកបវតតែិសាកសតែ នៃ ពិភពយលា្រ 

យែើម្រី ជួេ កបមូល វង្សអ៊ីកសាខអល !  

គ្មន អវរី យ្រើតយ�ើងយៅយលើ ខផៃែរីយៃរះ 

្រ្ននុងយពលយៃរះ ខែល សំខាៃ់ ជាង 

្រិច្ចយៃរះយទ ។  គ្មន អវរី ខែល មាៃ 

សារៈសំខាៃ់ ខាលាំង ជាង យនារះយទ ។  

គ្មន ទាល់ខតយសារះ ។

« រោរ កបមូល ផដេនុំ យៃរះ ្ ួរ ខត 

មាៃអតថែៃ័េ ទាំងគេុង ចំយពារះ 

ប្អអូៃៗ ។  សនះ ្ឺជា យបស្រ្រម្ម 

ខែល ប្អអូៃៗ កតូវ បាៃ បញ្អូៃ ម្រ 

ខផៃែរី » ។

ជបធ្ៃរ័សរុលេធិមណធិលសរុៃ

«សង្ឹមេ៊ីជសាដេល»

(ការជប្រុំ្ម្មៃធិដាឋាៃទូទាំងពធិេពអលា្រ

សជមាប់យរុវវ័យនថងៃទវី៣ដខមធិថរុនា

ឆ្នាំ២០១៨)HopeofIsrael 
.ChurchofJesusChrist .org ។

រាមាៃេ្វីដែលសំខាៃ់ជាងអៃលះអទ

ហាវាប្រ៊ៀនបរៀ្រេំែ្លលួនសបរា្រ់រារ្្ស្្វ្សាយប្លោងាេ

ជាមួយផអលប�ើរបែលទិនវ៉នណ្បធើរ(ខាងបលើរូ្រ

កណ្តាល)នទិងផអលប�ើរយ័រោន់ផស្សត៊ន(ខាងបលើរូ្រ

ខាងស្តាំ)។



៦២ លរីអាហូណា

សនា្ៃចធិត្តល្អគឺជាគៃ្ឹលះ

 សូមបងាហាញ យសច្រដេរី កសឡាញ់ 

ៃិង ចិតតែ ល្អ ចំយពារះ ពួ្រយ្ ។ សូម 

បងាហាញ ថ្ អ្ន្រ ែវល់ខាវាេ ពរី ពួ្រយ្ 

ៃិង សុភមង្ល របស់ ពួ្រយ្ ។ 

កបសិៃយបើ ពួ្រយ្ ពុំ បងាហាញ ថ្ ពួ្រយ្ ែវល់ខាវាេ ៃឹង អ្ន្រ 

យហើេ រមាៃ សនាតាៃ ចិតតែ ល្អ ៃឹង អ្ន្រ អ្ន្រ កបខហល ជា ពុំ ចង់ 

បៃតែ មិតតែភាព យនារះ យទៀត យទ ។

រា៉ា�ី្រ៊ើអាយ៊១៥ឆ្នាំរដ្ឋអារីហ្សសូណ្ស.រ.អា.

សំណួរៃធិងចអម្ើយ

ដច្រចាយែំណឹងល្អ

អ្ន្រ អាច រ្រ យឃើញ មិតតែ ្ ្មរី ខែល 

មាៃ បទោឋាៃ ល្អ តាមរេៈ រោរ យៅ 

បយកងៀៃ ជាមួេ ពួ្រ អ្ន្រ ផ្សពវផសាេ 

សាសនា ។ ពួ្រយ្ សារល់ េុវវ័េ 

មួេ ចំៃួៃ ខែល កតូវរោរ មិតតែ ភ្រតែិ យៅ្រ្ននុង សាសនាចក្រ ។

ផអលប�ើរឃ្វីនរានីឡាអាយ៊២០ឆ្នាំប្រសកកម្បាបាដូសប្រ៊ើដបោន

េ្ធិសាឋាៃឲ្យមធិត្តេ្រ្តធិរបស់េ្ន្រ

ែញនុំ អ្ិសាឋាៃ យកចើៃ យែើម្រី ែឹង ថ្ យតើ មិតតែភ្រតែិ របស់ ែញនុំ ្ ឺ 

ជា មិតតែភ្រតែិ កតឹមកតូវ ខែរ ឬ យទ ជា អ្ន្រ ខែល អាច ជួេ 

ែញនុំ ឲ្យ យលើ្រ ្រម្ពស់ បទោឋាៃ ែញនុំ ៃិង ទរីបនាទាល់ ែញនុំ អំពរី 

កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ ។

អ៊ើរា៉ាណុលអទិមអាយ៊១៨ឆ្នាំទីបក៊ងឈីបហាបហាប្របទសម៊ទិកស៊ិក

«អតើខ្តំអាចដស្ងរ្រ

មធិត្តេ្រ្តធិដែលមាៃ

បទដាឋាៃល្អអដាយ

រអបៀបណា?»

«សេចក្តីសមតាតា

ករុណាក្នញងនាមជាមិត្ភក្ិ

ដែលែូចគពះគ្តីេ្បាន

ចាក់សោតយ៉ាងសគរៅនិង

ផ្លាេ់�្វូរជតី៉ិតរ�េ់សយើង។

សយើង្ ួរដតចងចាំឲ្យចបាេ់

ថាជាសរឿយៗគពះអមាចាេ់

�ញ្វូន‹ពរជ័យមកពតី

សាថានសលើតាមរយៈពាក្យ

េម្តីនិងទសង្ើននអ្នក

ដែលគេឡាញ់›»។

ដេលអឌើរយ៉ូដសបប៊ីវរុឺតលវីៃ(១៩១7–

២០០៨)្រ្នតង្រូរៃរុមនៃពួ្រសាវ្រែប់ពវីរនា្រ់

អៅ្រ្នតងសៃ្នធិសវីទទូអៅដខតរុលាឆ្នាំ១៩៩7។



 ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ ៦៣

ជពលះៃឹង្ ួយេ្ន្រ

ែញនុំ បាៃ យឃើញ ថ្ កបសិៃយបើ ែញនុំ ែិតែំ 

ខសវងរ្រ មៃុស្សខែល បងាហាញ ពៃ្ឺ 

របស់ កពរះក្រីស្ទ  យនារះ បាៃ យ្វើ ឲ្យ 

មាៃ រោរផ្លាស់បតែអូរ ទាំងកសុង ។ 

កពរះវរបិតាសួ្៌ កជាបែឹង ពរី បំណង កបាថ្នា របស់ អ្ន្រ 

យហើេ កបសិៃយបើ អ្ន្រ យ្វើ ខផ្ន្រ របស់ អ្ន្រ យនារះ កទង់ ៃឹង 

យ្្ើេ តប រោរអ្ិសាឋាៃ ទាំង យនារះ ។

អូលីបវៀធីអាយ៊១៨ឆ្នាំរដ្ឋយូោហ៍ស.រ.អា

រស់អៅតាមបទដាឋាៃរបស់េ្ន្រ

ចូរ យ្វើ ជា្ំរូ ្រ្ននុងរោររស់យៅ តាម បទោឋាៃ របស់ អ្ន្រ ។ 

យហើេ កបសិៃយបើ អ្ន្រ មាៃ មិតតែភ្រតែិ ខែល រមាៃ បទោឋាៃ ែូច 

អ្ន្រ សូម បងាហាញ ថ្ ពួ្រយ្ ពិយសស យៅ ្រ្ននុង កពរះយៃកត 

របស់ កពរះ ។ កពរះយេស៊ូវ កសឡាញ់ មៃុស្ស ក្ប់ រូប 

យហើេ បាៃ បយកងៀៃ ពួ្រយ្ ឲ្យ យ្វើ តាម មារ៌ា របស់ កទង់ ។

ប្រ៊ើណ្ត្រ៊ើអាយ៊១៩ឆ្នាំទីបក៊ងផាឡាវ៉ន់ប្របទសហ្វីលី្ីន

អតើសាសនាចជ្រមាៃទស្សៃៈែូចអម្តចដែរ

អៅអលើបរិសាថាៃ?
ពា្រ្យ ្ ៃ្ឹរះ យៅ្រ្ននុង រោរេល់ ែឹង ពរី ទស្សៃៈ យេើង សតែរីពរី បរិសាថាៃយនារះ ្ ឺ ការទទួលខុេគតូ៉។ វា ពុំខមៃ 

មាៃ ៃ័េ ថ្ មៃុស្ស មាៃ ខផៃែរី យហើេ អាច យកបើកបាស់ វា តាម ចិតតែ ពួ្រយ្ ចង់ យនារះ យទ ខត ផ្ទនុេ យៅវិញ 

្ឺ ថ្ យេើង មាៃ រោរទទួលែុសកតូវ ចំយពារះ រយបៀប ខែល យេើង យកបើ ្ ៃធ្ៃ របស់ ខផៃែរី ( សូមយមើល 

យរលលទ្ធិ ៃិង យសច្រដេរី សញ្ញា ១០៤:១3–១៥ ) ។ យទារះ ជា « មាៃ បរិបូរ ក្ប់ករៃ់ ៃិង យៅ សល់ 

យទៀត ផង » ( យរលលទ្ធិ ៃិង យសច្រដេរី សញ្ញា ១០៤:១៧ ) យនារះ កពរះ សពវ កពរះទ័េ ឲ្យ យេើង យកបើកបាស់ 

្ៃធ្ៃ នានា របស់ ខផៃែរី យោេ ឆ្លាត នវ ( សូមយមើល យរលលទ្ធិ ៃិង យសច្រដេរី សញ្ញា ៥៩:២០ ) ។

កពរះ បាៃ បយង្កើត ខផៃែរី យហើេ កបរោស ពរី រោរបង្កបយង្កើត របស់ កទង់ ថ្ « រោរ ល្អ កបនព » ( សូមយមើល 

យលា្រុប្តតែិ ១:១, 3១ ) ។ ខផៃែរីយៃរះ ្ ឺ កតូវ បាៃ បយង្កើត យ�ើង សកមាប់បុកតាបុកតរី របស់ កពរះ ជា 

ខផ្ន ្រមួេ នៃខផៃរោរ នៃ យសច្រតែរីសយ្ងាររះ របស់ កទង់ ។ ខផៃែរី ៃឹង កតូវបាៃ បៃ្សនុទ្ធ យហើេ ទទួល ៃូវ 

សិរីរុងយរឿង នៃ យសយ�សាទាល ( សូមយមើល យរលលទ្ធិ ៃិង យសច្រដេរី សញ្ញា 88:១8–១៩ ) ។

កពរះ បាៃ បយង្កើត ខផៃែរី ពុំ ករៃ់ខត មាៃកបយយាជៃ៍ ប៉ុយណាណរះ យទ ខ្ម ទាំង មាៃសកមស់ កសស់ សាអាត 

យទៀត ផង ។ អវរី យៅយលើ ខផៃែរី « កតូវ បាៃ បយង្កើត យ�ើង សកមាប់ ផល កបយយាជៃ៍ ៃិង រោរ យកបើកបាស់ របស់ 

មៃុស្ស ទាំង យែើម្រី ផ្រប់ ខភ្ន្រ ៃិង យែើម្រី យ្វើ ឲ្យ ចិតតែ អរ សបបាេ ផង » កពមទាំង « យែើម្រី យ្វើ ឲ្យ កពលឹង 

មាៃ ជរីវិត ជរីវា៉ យ�ើង » ( យរលលទ្ធិ ៃិង យសច្រដេរី សញ្ញា ៥៩:១8–១៩ ) ។

យេើង ្ ួរខត យររព កពរះ យោេ រោរ ខ្្ង អំណរ្ុណ ៃូវ រោរបង្កបយង្កើត របស់ កទង់ បងាហាញអំណរ្ុណ 

ែល់ វតថែនុ ទាំង យនារះ យហើេ ពយាយាម រ្រសា វា ឲ្យ បាៃ កសស់ សាអាត ។ យេើង ្ ួរ រ្រសា ្ ៃធ្ៃ នានា រោរពារ 

្ម្មជាតិ យហើេ យចៀសវាង ពរី រោរបំពុល ៃិង រោ្រសំណល់ ។

បតើអនែកេទិតដូេបម្តេ?

កបសិៃ យបើ អ្ន្រ មាៃ បំណង យ្្ើេ ៃឹង សំណួរ យៃរះ សូម យផញើ ចយម្ើេ 

របស់ អ្ន្រ ៃិង រូប្តមាៃ ្ ុណភាព ចបាស់ មួេ សៃ្ឹ្រ ឲ្យ បាៃ 

កតឹម ន្ងៃ ទរី  ១៥ ខែ វិច្ិរោ ឆ្នាំ ២០១៩  យៅ រោៃ់ យ្ហទំព័រ 

liahona .ChurchofJesusChrist .org ( សូម ចុច 

« Submit an Article or Feedback » ) ។

ចយម្ើេ អាច ៃឹង កតូវបាៃ ខ្រសកមួល យ�ើង វិញ កបសិៃ យបើ វា ខវង 

យព្រ ឬ មិៃ សូវ ចបាស់ លាស់ ។

ការស្្ើយត�ទាំងឡាយសធ្ើស�ើងក្នញងសគ្ល�ំណងទុកជាជំនួយនិង

ទេ្សន៉ិេ័យមិនដមនជាការគ�កាេអំពតីសគ្លលទ្ធិសាេនាចគកជា

ផ្វូ៉ការសនាះសទ។

« យតើ ែញនុំ អាច េ្រ ឈ្នរះ យលើ អារម្មណ៍ 

ឯយរោ ែូច យមតែច ? »



៦៤ លរីអាហូណា

យៅ
្រ្ននុង កពរះវិហារ បរិសុទ្ធ ្ ្មរី ៃរីមួេៗ យេើង មាៃ ពរី្រី 

បញ្ចនុរះ បឋម សរីលា ខែល កសប យៅ ៃឹង កបនព 

ណរី ខែល កត�ប់ យៅ រ្រ ករ បុរាណ ។ ពរីមុៃ 

រោរយកបើកបាស់យបតុង ក្ឹរះ ជញ្ជាំង នៃ អររ កតូវបាៃ ចា្រ់ ជាមួេ ៃឹង 

្្ម ្ ំៗ ។ រយ្តា កតូវ បាៃ ជរី្រ យហើេ ្ ្ម កតូវបាៃ ោ្រ់ ជា ក្ឹរះ យករោម ។ 

យផតែើម ពរីចំណុច ចាប់យផតែើម ក្ឹរះ ជញ្ជាំង ៃឹង កតូវ សាងសង់ តកមង់យៅ ទិស 

យៅ ខត មួេ  យៅ យម្្ម កជុង យា៉ាង ឯ្រ បនាទាប់ ម្រ កជុង មាខាង ៃឹង កតូវបាៃ 

បខងវរ យហើេ ជញ្ជាំង ៃឹង យរៀប យៅ រ្រ កជុង មាខាង យទៀត ជា ្រខៃ្ង ខែល 

្្ម យផ្សង យទៀត ៃឹង កតូវបាៃ ោ្រ់ យចញ ពរី ្រខៃ្ង ខែល ជញ្ជាំង ៃឹង យរៀប 

យៅរោៃ់ កជុង មាខាង យទៀត យហើេ យនារះ ្ ឺ ជា ចំណុច ចាប់យផតែើម ។ . . . ្្ម 

ចុង យករោេ យ្ ខែល កតូវ បាៃ ៃិយាេ យនារះ ្ ឺ ្ ្ម កជុង យា៉ាង ឯង យហើេ 

ទរីតាំង របស់ វា រោលាេ ជា យហតុផល មួេ សកមាប់ រោរសាទរ ែ៏ ខាលាំងរោលា ។ 

ជាមួេ ៃឹង ្ ្ម កជុង យៃរះ ឈរ យៅ្រ្ននុង ទរីតាំង វា យនារះ ក្ឹរះ កតូវបាៃ យកតៀម 

ជា យកសច សកមាប់ សំណង់ ែ៏ មហិមា ។ យហតុែូយច្នរះ ពា្រ្យ កបែូច ខែល 

ប៉ុល បាៃ យកបើ ្រ្ននុងរោរ ពិពណ៌នា អំពរី សាសនាចក្រពិត ៖

ែូយច្នរះ អ្ន្រ រាល់ រនា មិៃ ខមៃ ជា អ្ន្រ ែនទ ឬ ជា អ្ន្រ ករៃ់ខត សំណា្រ់ 

យៅ យទៀត យទ ្ឺ ជា ជាតិ ខត មួេ ៃឹង ពួ្របរិសុទ្ធ ជា ពួ្រ ែំណា្រ់ កពរះ វិញ

ខែល បាៃ សាអាង យ�ើង យលើ យជើង ជញ្ជាំង នៃ ពួ្រ សាវ្រ ៃិង ពួ្រ យហារា 

យហើេ កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ យនារះ ឯង កទង់ ជា ្ ្ម កជុង យា៉ាង ឯ្រ

ខែល យោេសារ កទង់ ែំណា្រ់ ទាំង មូល យនារះ បាៃ ផ្នុំ ភាជាប់ រនា 

ទាំងចយកមើៃ យ�ើង ជា វិហារ បរិសុទ្ធ ្រ្ននុង កពរះអមាចាស់ » ( យអយភសូរ 

២:១៩–២១ ) ។

យេើង មាៃ ្ ្ម កជុង ក្ឹរះ ខែល សាសនាចក្រ យៅ ន្ងៃ ចុងយករោេ 

យៃរះ កតូវបាៃ សាថាបនា យោេ កពរះអមាចាស់ ៃិង សាងសង់ យ�ើង 

« បាៃ ផ្នុំ ភាជាប់ រនា » ។ វា ពិតជា ក្ឹរះ ែ៏ រឹងមាំ ចំយពារះ្រិច្ចរោរ យៃរះ ជា 

ក្ឹរះពិតកបា្រែ ជា េុថ្កា ខែល សាសនាចក្រ យៃរះ ឈរ យលើ ។ [ ប៉ុខៃតែ ] 

ែញនុំ ៃិយាេ ពរី ្ ្ម កជុង យា៉ាង ឯង ខែល យេើង ទទួល សារល់ យហើេ យររព 

យនារះ ្ ឺ កពរះអមាចាស់ កពរះ យេស៊ូវក្រីស្ទ ។ . . .

កទង់ ្ ឺជា ្ ្ម កជុង យា៉ាង ឯង នៃ សាសនាចក្រ យៃរះ ខែល មាៃ កពរះនាម 

របស់ កទង់ ្ ឺ សាសនាចក្រ នៃ កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ នៃ ពួ្រ បរិសុទ្ធ ន្ងៃ 

ចុង យករោេ ។ រមាៃ នាម យ្មារះ ណា យទៀត បាៃ កបទាៃ ម្រ មៃុស្ស 

យលា្រ ឲ្យ យេើង រាល់រនា បាៃ សយ្ងាររះ យនារះ យ�ើេ ( សូមយមើល ្រិច្ចរោរ 

៤:១២ ) ។ កទង់ ្ ឺជា អ្ន្រ ៃិពៃ្ធ នៃ យសច្រតែរីសយ្ងាររះ របស់យេើង ជា អ្ន្រ 

កបទាៃ ជរីវិត អស់្រល្ ជាៃិច្ច ( សូមយមើល យហយកពើរ ៥:៩ ) ។ រមាៃ 

ៃរណា ខែល យស្មើ កទង់ យ�ើេ ។ រមាៃ ៃរណា ធ្លាប់ យស្មើ កទង់ ខែរ ។ រមាៃ 

ៃរណា ៃឹង យស្មើ កទង់ យ�ើេ ។ សូម ខ្្ង អំណរ ្ ុណ ែល់ កពរះ ចំយពារះ 

អំយណាេ នៃ បុកតា ែ៏ សងៃលួៃ ភាងា របស់ កទង់ ខែល បាៃ កបទាៃ កពរះជៃ្ម កទង់ 

ខែល យេើង អាច រស់យៅ យហើេ កទង់ ្ ឺ ជា ្ ្ម កជុង យា៉ាង ឯ្រ ែ៏ រឹងមាំ នៃ 

យសច្រតែរីជំយៃឿ របស់ យេើង ៃិង សាសនាចក្រ របស់ កទង់ ។ ◼
ដកបសង់បេញ្ីស៊ន្រកោបៅកនែតងសននែទិសីទទូបៅផែត៊ោឆ្នាំ១៩៨៤។

ថ្មជ្រុងយា៉ាងឯ្រនៃអសច្រ្តវី្ំអៃឿរបស់
អយើង

អដាយជបធ្ៃហ្គរែរុៃប៊ីហរុធិងគ្វី(១៩១០–២០០៨)

កបធ្ៃ ទរី ១៥ នៃ សាសនាចក្រ

ពា្រ្យចរុងអជកាយ

រច
នា

 រូប
ភា

ព
 យោ

េ
 ចា

វីយ
អ

ើរ 
អា

យរ
៉ស



ថ្មជ្រុងទាំងបួនននសាសនាចជ្រ

កបធ្ៃ ហ្រែុៃ ប៊ី ហុិង្្រី បាៃ ខ្្ង 

ទរីបនាទាល់ថ្ កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ ្ ឺជា ្ ្ម កជុង 

យា៉ាង ឯ្រ នៃ យសច្រតែរីជំយៃឿ របស់ យេើង ។ 

យលា្រ ្រ៏ បាៃ បយកងៀៃ ថ្ មាៃ ្ ្ម ក្ឹរះ យផ្សង យទៀត ខែល 

សាសនាចក្រ នៃ កពរះយេស៊ូវក្រីស្ទ នៃ ពួ្របរិសុទ្ធ ន្ងៃ ចុង 

យករោេ សាងសង់ ពរី យលើ ។

ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវព្រីស្ទ

គពះអមាចាេ់និង

គពះអងគែេស្ងាគាះរ�េ់

សយើង។ថ្មគជុងយ៉ាង

ឯកដែលសយើងេង់

សេចក្តីជំសនឿសយើងនិង

សាេនាចគកពតីសលើ ។

ប្្វជិតភា្

តាមរយៈអំណាចនិងេិទ្ធិ

អំណាច�ព្ជិតភាព�ុរេ

សធ្ើកិច្ចការសៅក្នញងគពះនាម

គពះក្នញងការចាត់ដចង

កិច្ចការននន្ររ�េ់

គទង ់។

ការនិមិត្តដំបូង

បានស�ើកនូ៉កិច្ចការែ៏

អសាចារ្យននការសាតារស�ើង

៉ិញ ។

ព្រះ្ម្រីរមរមន

ដថ្ងែូចជាេំស�ងសចញ

ពតីធូលតីែតីជាមួយនឃឹងពាក្យ

េម្តីរ�េ់ពួកពយាការី

សោយដថ្ងទតី�នាទាល់ពតី

គពះអងគែេស្ងាគាះននមនុេ្ស

សោក ។



យុវវ័យ

ឥទ្ធិពលនៃមធិត្តល្អ

ទំព័រ  ៥២–
៥៧, ៦២

ចូរមកតាមខ្ញុំ

អេអេសូរ២៖អតើេ្វីខ្លះជាថ្ម
ជ្រុងនៃសាសនាចជ្រ?

ទំព័រ ៦៤

យុវមជ្ឈិមវ័យ

អតើេ្ន្រដែលអាចអ្្ើជាសាវាមវីឬេរិយានា
អពលេនាគតរបស់េ្ន្រមាៃបញ្ហាជាមួយ

ការណ៍អាសជរាមដែរឬអទ?

មានសេចក្តីេង្ឃឹមនិងជំនួយ។សនះជា

រស�ៀ�ដែលអ្នកអាច�ន្ស្ពះសៅមុខសោយ

សេចក្តីជំសនឿ។

ទំព័រ ៤២



សាធារណៈរដ្ឋ
ពបជាធិបយតេ្យ
កុងយ្គោ!
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នាំ ២
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សួស្តីមកពតី

សូមនមើលទំព័រខ៤–ខ៧



ែ២ កបរិយមរិត្

ជ្រះយ�ស៊ូវបាន្បោនបទប្្ញត្ិសំខាន់រួ��ល់ពួកសិស្សរបស់្ទង់៖

«្សឡាញ់�ល់រានាយៅវិញយៅរក�ូចជាខ្នុំបាន្សឡាញ់អ្នករាល់រានា

ដ�រ»(�៉ូហាន១៥:១២)។ក្ននុងន្រជាអ្នកយ�ើរតារ្ពវះ្គីស្យ�ើងគួរដត

រស់យៅជារួ�រនុស្ស�នទ្បកបយដា�ភាពសុខសាន្។យន្វះគឺរួរោំងអ្នកដ�ល

រាមានជំយនឿ�ូចយ�ើង្ងដ�រ។

យនវះជារយបៀបរួ�ចំនួនដ�លយ�ើងអាច្សឡាញ់រនុស្ស�នទ�ូច

្ពវះអង្គសយ្ងារវះ្សឡាញ់យ�ើង៖

•  ចូរ មាន សន្តាន ចិត្ត ល្អ ជាមួយ អ្នក ខែល មាន ជំននឿ ន្សេង ពី នយើង ។

•  បង្ហាញ ការ នោរព ែល់ ជំននឿ របស់ ពួកនេ ។

•  មិន តតូវ សម្លុត េំរាម ឬ នជរ នរណានេ ។

ការជសឡាញ់មនរុស្សដនៃដូច

ជ្រះយេស៊ូវជសឡាញ់យេើង

រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
យ

៉ានរឌ
នប

៊កន
កស

្ៃ

សារលរិខរិតគណៈកបធាៃទតីមួយ

នោយ តបធាន ោល្ិន នអក អូក

ទតីកបរឹកសាទតីមួយក្នុងគណៈកបធាៃទតីមួយ

•  ចូរ ន្វើ ជា អ្នក ស្តាប់ ែ៏ល្អមានាក់ ។

•  ចូរ នចះ េួរ សម ។ កុំ ន្លះ តបខកក ោនា នោយ កំហឹង ។

•  ការពារ អវី ខែល ពិត ។

• តរាប់ មនុសសេ ែទេ អំពី ែំណឹងល្អ ក្នលុង រនបៀប ែ៏ រាបស្ ។ « [ និយាយ ] នសចក្ីពិត នោយ ស្លូត 

តតង់ » ( នអនេសូរ ៤:១៥ ) ។

បទប្្ញត្ិរបស់្ពវះអង្គសយ្ងារវះដ�លឲ្យ្សឡាញ់រានាយៅវិញយៅរក�ូច

ដ�ល្ទង់្សឡាញ់យ�ើងគឺ្បដ�លជាយសចក្ីល្ង�៏្ ំជាងយគរបស់យ�ើង។ខ្នុំ

អ្ិសាឋានថាយ�ើងអាចពយាយារបងាហាញយសចក្ី្សឡាញ់យៅ្គប់កិច្ការដ�ល

យ�ើងយ្្ើ។●

ែក្សង់មកពី«Loving Others and Living with Differences»Liahonaដែវិច្ិកាឆ្នាំ

២០១៤ទំព័រ២៥–២៨។
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រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
យ

៉ានរឌ
នប

៊កន
កស

្ៃ

េំព័រ ននះ ោំតេ ែល់ េំព័រ េី ១៥៥  ទន នសៀវនៅ ចូរមកតាមខ្ញុំ—សម្រាប់បុគ្គលរានាក់ៗនិងម្កុមម្គរួសារ។

ពួក ពយាការី និង ពួក ស្វក
ខគម្ពតីរដចងថាសាសនាចកកកតូវោៃ«សាអាងន�ើងនលើន�ើង�ញ្ជាំងនៃពួកសាវកៃរិងពួក

នោរាន�ើយកពះនយស៊ូវកគតីស្ទននាះឯងកទង់ជា្ ្មក�ុងយ៉ាងឯក»(នេនេសូរ២:២០)។

នៃះមាៃៃ័យថាកពះនយស៊ូវកគតីស្ទដរឹកនាំសាសនាចកកនៃះតាមរយៈពួកពយារោរីៃរិងពួកសាវក

បច្នុប្បៃ្នៃះ។

សូមផាត់ពណ៌នលើរូបមៃុស្សដដលដ្លែងក្នុងសៃ្រិសតីទទូនៅ។ឬផាត់ពណ៌នលើរូបទាំងននាះ

បនាទាប់ពតីសៃ្រិសតីទនពលេ្កៃរិយយជាមួយកគួសារេ្កេំពតីសុៃ្ទរកថាដដលេ្កនពញចរិត្។

សូមផាត់ពណ៌រូបនបះដូងរាល់នពលដដលេ្កសាតាប់ឮៃរណាមានាក់ៃរិយយពតីកពះនយស៊ូវ។កទង់

កសឡាញ់េ្ក។

ដេលនឌើរកគតីស្ដូ�្វឺសរិៃ

ដេលនឌើរដបដណាដេលនឌើរេុ�ដូ�្ដេលនឌើរ�ូ�រិៃកបធាៃោ�វឺដ

ដេលនឌើរសូនរេសដេលនឌើរ�្កងដេលនឌើរនរៃឡាៃ់ដេលនឌើរស្ទតីដវេៃសុៃ

ដេលនឌើររា៉ាសោៃដេលនឌើរអាៃ់នឌើរសរិៃដេលនឌើរឃុក

កបធាៃណរិលសុៃកបធាៃេូក កបធាៃអាវរិង



ែ៤ កបរិយមរិត្

្ិតបយងកើេយ្លអធិសាឋាន

រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
ខា

ធតី
នេ
ៃតី

ប្រូឌីខ្លាចមិនហ៊ានចរូលគេង

វិញ។គ�ើនឹងមានអ្ីគ�ើ�គ�ើង

គ្ើសិនគា�់មានសុ្ិនអាប��់

គ�ៀ�គោះ?
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នោយ លូស៊ី ស្ីខវែនសុន

ទស្សនាវដ្តីសាសនាចកក

«ចូរអ្ិស្ឋានសនាះ្ទង់នឹងស្តាប់អ្ក»

(យសៀវយៅចយ្រៀងកុមរទំព័រ១២)។

ជបូឌីយ្កាកអង្គនុ�យលើដ្គយា៉ាងយលឿន។យបវះ�ូងរាត់

យោតញាប់ខុសចងាវាក់។

�ំណក់យ្លែៀងបានធាលាក់យលើ�ំបូល្ ្វះយពលរាត់យ្កាកអង្គនុ�ក្ននុងបន្ប់

ងងឹតយន្វះ។រាត់អាចសាតោប់ឮសំយឡង�ំណក់ទឹកយ្លែៀងធាលាក់យលើយ�ើរោវាយៅខាង

យ្រៅបង្អទួចរាត់យ�ើ�មនខ្យល់យរៅតោស្អនុវះសាអាប់។្បូឌីបាន�ក�យងហើរ្ំយ�ើ�

ពយាយារស្មកវិញ។វា្រាន់ដតជាសុបិនប៉ុយណាណវះ។

រាត់បានយងើបយចញពីដ្គយ�ើ�បានចូលយៅក្ននុងបន្ប់របស់ឪពុកមតោ�

រាត់។ម៉ាក់និងបា៉ាកំពុងស្មន្យា៉ាងស្កប់ស្កល់។យសយលៀយា៉ាប្អទូន្សីរបស់

រាត់ចំយកាងខលែទួនន្ងយៅយលើដ្គយគង្ងដ�រ។អ្ី្គប់យា៉ាង�ំយណើរការល្អ។

្គួសាររាត់មនសុវត្ថិភាព។

្បូឌីបានយឡើងយលើដ្គវិញយ�ើ�ពយាយារចូលយគងវិញ។រាត់ដ្បខលែទួនចុវះ

យឡើងយ�ើ�រាត់រសាប់រសល់កាន់ដតខាលាំងយឡើង។រាត់បាន�ឹងថាសុបិនរាត់

រិនពិតយទប៉ុដន្វាគួរឲ្យ្ ័�ខាលាចណាស់!យោវះបីជារាត់មនការយនឿ��ត់ក្ី

រាត់ខាលាចនឹងការយ�កលក់រ្ងយទៀត។យតើនឹងមនអ្ីយកើតយឡើងយបើសិនរាត់មន

សុបិនអា្កក់យទៀតយន្វះ?

្បូឌីបានតយ្រតខ្នងរាត់យ�ើ�សរលែឹងយរើលពិដាន។រាត់បានខំគិតពីគំនិត

រីករា�។«្ពវះវរបិតាសួគ៌្ទង់គង់ទីយន្វះឬ?យតើ្ទង់ឮយ�ើ�យឆលែើ�ការអ្ិសាឋា

នកូនឬយទ?ភាពកក់យរៅតោបាន្គប់�ណតោប់យលើ្បូឌីយពលរាត់បានគិតពីទំនុកបទ

ននចយ្រៀងកុមរដ�លរាត់យពញចិត្។អ្នក្គូគីអូសាកាបានបយ្ងៀនពួកយគថា្ពវះ

វរបិតាសួគ៌កំពុងយរើលដែពួកយគជានិច្។ពួកយគអាចអ្ិសាឋានយៅកាន់្ទង់្គប់

យពល្គប់ទីកដនលែង។

្បូឌីបាន�ឹងពីអ្ីដ�ល្តូវយ្្ើ។រាត់

បានយងើបយចញពីដ្គយ�ើ�បានលុតជង្គង់

អ្ិសាឋាន។

រាត់បានអ្ិសាឋានថា«ឱ្ពវះវរបិតាសួគ៌យអើ�

ទូលបង្គំខាលាចណាស់។សូរជួ�រកសា្គួសារទូលបង្គំ

ឲ្យមនសុវត្ថិភាព្ ង។យ�ើ�សូរជួ�ទូលបង្គំឲ្យចូល

យ�កវិញយ�ើ�កុំឲ្យមនសុបិនអា្កក់យទៀត»។

្បូឌីបានប្្ប់ការអ្ិសាឋានរាត់យ�ើ�យឡើងយៅយលើដ្គរាត់វិញ។រាត់

បានស្មកយ�ើ�ចិត្រាត់ក៏មនភាពសុខសាន្។រិន�ូរប៉ុន្មានយ្កា�រក

រាត់បានយគងលក់ស្កប់ស្កល់។

យពល្ពឹកយឡើង្បូឌីបានភាញាក់យឡើងយពលពនលែឺ្ពវះអាទិត្យចាំងតារបង្អទួច។

រាត់អាចសាតោប់ឮសំយឡងឆ្នាំងខ្រក្ននុង្ ្វះបា�យ�ើ�បានយ្កាកយៅរកម៉ាក់។

យសយលៀយា៉ាកំពុងអង្គនុ�យៅឯតុបា�ញា៉ាំ�ំឡទូងយឈើយសាងារដ�លយៅសល់។ម៉ាក់

កំពុងកយ៉តោ�ំឡទូងយឈើយសាងារខលែវះឲ្យ្បូឌីញា៉ាំ្ ងដ�រ។

ម៉ាក់បាននិយា�ថា«Bonjour ។យតើកូនយគងលក់្សួលយទ?»

្បូឌីតបថា«ខ្នុំបានសុបិនអា្កក់ណាស់។ប៉ុដន្កូនបានអ្ិសាឋាន។

្ពវះវរបិតាសួគ៌បានជួ�កូនឲ្យមនអាររ្ណ៍សុវត្ថិភាព»។

ម៉ាក់បាននិយា�ថា«ម៉ាក់សាតោ�ណាស់ដ�លកូនសុបិនអា្កក់»។

រាត់បានឱប្បូឌីយា៉ាងដណនយ�ើ�ពុំដលងយសាវះអស់យពលយា៉ាង�ូរ។

«ប៉ុដន្ម៉ាក់សបបា�ចិត្ណាស់ដ�លកូនបានអ្ិសាឋាន។យ�ើញថា

្ពវះវរបិតាសួគ៌ពិតជាបានជួ�កូនដរន»។

្បូឌីនិយា�ថា«្ទង់បានជួ�កូនដរន។កូនអាចយគងលក់ស្កប់ស្កល់រ្ង

យទៀតយ�ើ�ពុំសុបិនអា្កក់យទៀតយទ»។្បូឌីបានឱបម៉ាក់យា៉ាងដណន។រាត់

បានរីករា�ដ�លបាន�ឹងថាយោវះរាត់មនអាររ្ណ៍្ ័�ខាលាចប៉ុណាណក៏យដា�

្ពវះវរបិតាសួគ៌នឹងគង់យៅដក្រ្បសិនយបើរាត់អ្ិសាឋាន។●រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
ខា

ធតី
នេ
ៃតី

សូម នបើក េំព័រននះ នែើម្ី ជួប កុមារា នៅក្នលុង នរឿង ននះ ។
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សាធ្រណៈរែ្ឋ កបជា្ិបយតេ្យ ្រុងយហារ មាៃភាព 

ល្រីលបាញ យោេសារ សិល្ៈ កបនពណរី ែ៏ ល្អ 

កបនព របស់ កបយទស យៃរះ រួមទាំង រូប ចមាលា្រ់ យ្វើ ពរី 

យឈើ ្រ្ៃតែ្រ់ តមបាញ ៃិង មា៉ាស់ តមបាញ ។

្ួកយេើងកំ្ុងយធ្វើ

ទស្សនកិច្ចយៅសាធារណៈរដ្ឋ

ពបជាធិបយតេ្យកុងយ្គោ។

ខផ្ន្រ ែ៏ ្ ំ មួេ នៃ សាធ្រណៈរែ្ឋ កបជា្ិបយតេ្យ ្រុងយហារ កតូវបាៃ 

ក្ប ែណតាប់ យៅ្រ្ននុង នកពខែល យ្រើត ពរី យភ្ៀង ធ្លា្រ់ ែ៏ ខាលាំង ។ វា ជា ជកម្រ 

ែល់ សតវ ្ ួរ ឲ្យ ចាប់អារម្មណ៍ ក្ប់ កបយភទ ែូចជា សតវ ែំរី សាវា ្ ំ ៃិង 

រមាស ។ សតវ យៃរះ កតូវបាៃ យៅ ថ្ អូរោពរី ។

សួស្តី
ម្រ្ តី

សាធារណៈរដ្ឋ

ជបជាធិបយតេ្យ

្ររុងយ្គោ!
សាធ្រណៈរែ្ឋ

ជបជា្ធិបអតយ្យ្ររុងអហាគា មាៃ 

ទរីតាំង សថែិត យៅ កបយទស អា្ហវិ្រ 

្រណាតាល ។ មាៃ កបជាជៃ 

កបមាណ ជា 8០ លាៃ នា្រ់ 

រស់យៅ ទរី យនារះ ។

រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
ខា

ធតី
មា
៉ាកឌ

តី

ជពម្បសួរ្ ួកយេើងយ្មរះ

ម្៉ាយ្គោនិងយ៉៉ាឡូ។



ឆ្នាំ យៃរះ សាធ្រណៈរែ្ឋ កបជា្ិបយតេ្យ ្រុងយហារ 

បាៃ ទទួល កពរះវិហារ បរិសុទ្ធ ែំបូង មួេ ! សមាជិ្រ 

សាសនាចក្រ មាៃ ចិតតែ រី្ររាេ ខែល មាៃ កពរះវិហារ 

បរិសុទ្ធ យៅ្រ្ននុង កបយទស របស់ ពួ្រយ្ ។

ពួ្រ អ្ន្រផ្សពវផសាេ សាសនា 

ម្រ ពរី សាសនាចក្រ យេើង បាៃ 

ចាប់យផតែើម បយកងៀៃ កបជាជៃ យៅ 

សាធ្រណៈរែ្ឋ កបជា្ិបយតេ្យ 

្រុងយហារ ្រ្ននុង ឆ្នាំ ១៩8៦ ។ 

ឥ�អូវ យៃរះ មាៃ កបជាជៃ 

ជិត ៦០០០០ នា្រ់ ជា 

សមាជិ្រ សាសនា ចក្រ នៃ កពរះ 

យេស៊ូវក្រីស្ទ នៃ ពួ្រ បរិសុទ្ធ ន្ងៃ 

ចុងយករោេ ។

យៅ ្រ្ននុង សាធ្រណៈរែ្ឋ កបជា្ិបយតេ្យ ្រុងយហារ ភា្យកចើៃ កបជាជៃ 

ៃិយាេ ភាសា បារាំង យៅ កពរះវិហារ ។ យនារះ ្ ឺ ជា ភាសា ផ្អូវរោរ របស់ 

កបយទស យៃរះ ។ ប៉ុខៃតែ មាៃ ភាសា ជិត ២៥០ ភាសា យផ្សង យទៀត ខែល 

យ្ ៃិយាេ យៅ្រ្ននុង សាធ្រណៈរែ្ឋ កបជា្ិបយតេ្យ ្រុងយហារ !

សូម ជួប ជាមួយ មិត្តេក្តិ មួយ ចំនួន របស់ នយើង មក ពី 
ស្ធារណៈរែ្ឋ តបជា្ិបនតយ្យ កុងន្គោ !

«នៅន្ងៃអាទរិត្យមួយមាៃទាោៃនៅកគប់ទតីកដៃលែង

ន�ើយឪពុកមាតាយខ្នុំោៃៃរិយយថាវាៃរឹងមាៃ

រោរពរិោកនដើម្បតីនៅកពះវិោរ។ខ្នុំោៃកោប់ឪពុក

មាតាយខ្នុំថាយ៉ាងនោចណាស់នយើងគួរដតចូលរួម

ពរិធតីសាករោម៉ាង់។នយើងោៃបង្ហាញនសចក្តី�ំនៃឿ

ន�ើយោៃនៅកពះវិោរជាមួយគ្នានដើម្បតីនគ្រពដល់

ន្ងៃនៃកពះេមាចាស់»។

តបូឌី នែ អាយុ ៧ ឆ្នាំ េីតកុង េីន សសាស្ ស្ធារណៈរែ្ឋ 

តបជា្ិបនតយ្យ កុងន្គោ

រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
ខា

ធតី
មា
៉ាកឌ

តី

សូមអរ្ុណចំយោរះ

ការមកការទស្សនាសាធារណៈរដ្ឋ

ពបជាធិបយតេ្យកុងយ្គោជាមួេ

្ួកយេើង។ជួបគ្នាយ្ល

យពកាេយទៀត!

នតើ អ្នក មកពី ស្ធារណៈរែ្ឋ តបជា្ិបនតយ្យ កុងន្គោ ឬ ? សូម សរនសរ មក 

កាន់ ពួកនយើង ! ពួក នយើង ចង់ ឮ ពី ប្អលូនៗ ។ សូម នមើល េំព័រែ២៤ ។

ខ្នុំចូលចរិត្�ួយមៃុស្សដនទ។ន្ងៃមួយនៅក្នុង

ថានាក់នរៀៃខ្នុំកុមារមានាក់នកើតទុក្ខេំ�នុងនពលនចញ

នលងនោយសារគ្ត់គ្មាៃអាោរញ៉ាំ។ខ្នុំោៃ

នៅ�ួបគ្ត់ន�ើយោៃដចកៃំដដលខ្នុំោៃយក

មកឲ្យគ្ត់ញ៉ាំដដរ»។

នសនលៀ សសេលុី ឌីប៊ី នែ អាយុ ៥ ឆ្នាំ េីតកុង េីន សសាស្ 

ស្ធារណៈរែ្ឋ តបជា្ិបនតយ្យ កុងន្គោ
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នោយ អ៊ីលីសសា តប្រត ខប្រន

(ដេអែកនៅនលើដំនណើរនរឿងពរិត)

«ចូរចាំចុះថ្តនមលែនន្ពលឹងទាំងឡាយគឺមេិ្ណាស់ចំសោះ្ពះសន្តនន្ពះ»

(សគាលលទ្ិនិងសសចក្ីសញ្ញា១៨:១០)។

មតី
កាទន្ឹងចាំ�ល់យម៉ាងយរៀនរាំជានិច្។ន្ងចូលចិត្សាតោប់ត្ន្ីណាស់។ន្ង

ចូលចិត្ហាត់រាំយោតកបាច់យរអំយៅរបស់ន្ងយ�ើ�យ្្ើវាឲ្យបាន្តូវ។

យ�ើ�ន្ងពិតជាចូលចិត្យពលសិស្សក្ននុងថានាក់ោំងអស់រាំជារួ�រានា។យពល

ពួកយគរាំជារួ�រានាវាទំនងថាអ្នករាំោំងអស់គឺ�ូចរានា។ន្ងមនអាររ្ណ៍ថា

ន្ងរិនដរនជារនុស្សមនាក់គត់ដ�លមនជំងឺវិបត្ិ្កូរ៉ូសូរយន្វះយទ។

នែងៃយនវះពួកយគបានយរៀនកបាច់រាំែ្ីរួ�។រីកាបានយរើល្គូបងាហាត់ន្ង

យោតយ្លាវះយៅយលើអាកាស។ន្ងបានយរើលយក្ង្សីយ្្សងៗយទៀតសាកល្ង

យោត។អ្នកខលែវះអាចយោតបាន្តូវភាលារ។អ្នកខលែវះយទៀតពយាយារពីរបី

�ង។រីកាបានពយាយារយ�ើ�ពយាយារយទៀតប៉ុដន្ន្ងពុំអាចយ្្ើវា្តូវ

បានយទ។

រីកានិយា�ថា«យតើអ្នក្គូនឹងជួ�បយ្ងៀនខ្នុំដ�រឬយទ?»

យក្ង្សីយៅដក្ររីកាបានយរើលរកន្ង។បន្ទាប់រកន្ងបានយ្្អៀងខលែទួនយៅ

រករិត្ន្ង។ន្ងបាននិយា�ខ្សឹបថា«យរ៉ចបានន្ងនិយា��ូយច្នវះ?»យក្ង

្សីោំងពីរបានងាកយរើលរីកា។

យពលយ្្ើ�ំយណើរតារ្ លែទូវតឡប់យៅ្ ្វះវិញរីកាយៅសាងាត់យសងៃៀរតារ្លែទូវរ�ូត

�ល់្ ្វះ។ រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
មា

៉ារីេ
ៃ

រូស

ខ្ញំមិនចង់

យនារះយៃ!
ខរុសយេ



 ដខតុលាឆ្នាំ២០១៩ ែ៩

យៅយពលពួកយគយៅ�ល់្ ្វះវិញម៉ាក់កំពុង្ចបាច់យរសៅនំបុ័ងយៅក្ននុង្ ្វះបា�។

យរសៅ្បឡាក់ថាពាល់រាត់។ជួនកាលការ្បឡាក់យន្វះយ្្ើឲ្យរីកាយសើច។ប៉ុដន្នែងៃ

យនវះន្ង្រាន់ដតទមលាក់កាតាបរបស់ន្ងយៅក្មលឥ�្ឋយ�ើ�អង្គនុ�ចុវះយលើ

យរៅអីដ�លយៅឯតុបា�។

ម៉ាក់បានសួរថា«យតើការយរៀនរាំរបស់កូនយា៉ាងយរ៉ចដ�រ?»

រីកាបាននិយា�ថា«អត់ល្អយទ។ខ្នុំបានសូរជំនួ�យ�ើ�យក្ង្សីមនាក់

បាននិយា�ថាខ្នុំនិយា�កំដបលែង។បន្ទាប់រកន្ងបានសរលែឹងយរើលរុខខ្នុំ»។

រីកាបានយ្ងាករុខចុវះ។«កូនរិនចង់យៅយរៀនរាំយទៀតយទ»។

ម៉ាក់បាននិយា�ថា«អូន៎រីកា!ម៉ាក់សាតោ�ណាស់។បា៉ានិងម៉ាក់ចូលចិត្

យរើលកូនរាំណាស់។ម៉ាក់មនយមទនភាពដ�លកូនខិតខំហាត់រាំយា៉ាងខាលាំង!»

រីកាមនអាររ្ណ៍ចាប់យ្្ើរ�ូរទឹកដ្្នក។«កូនអត់ចង់មនជំងឺវិបត្ិ

្កូរ៉ូសូរក្ននុងខលែទួនកូនយទ។កូនរិនចង់មនរុខខុសពីយគយទ។កូន្បាថានាថាវា

រិនពិបាកខាលាំងស្មប់កូនយ�ើរ្ីយរៀនអ្ីែ្ីយទ។កូន្តូវដតយរៀនហាត់និយា�

្ងដ�រ!»

បា៉ាបានអង្គនុ�ដក្ររីកាយ�ើ�ដាក់ន�រាត់យលើសាមាន្ង។«រីកាយអើ�បា៉ា

និងម៉ាក់្សឡាញ់កូនខាលាំងណាស់។យ�ើងពុំ្ លាស់ប្ទូរក្ី្សឡាញ់យន្វះយទ»។

ប៉ុដន្រីកា្រាន់ដត្គវីកបាលន្ងយ�ើ�យ្ងាករុខក្ននុងរង្ង់ន�ន្ង។

«កូនរិនចង់ខុសយគយន្វះយទ។កូនចង់ឲ្យជំងឺវិបត្ិ្កូរ៉ូសូរយន្វះយចញឆ្ងា�

ពីកូនយៅ!»

ម៉ាក់និងបា៉ាបានយសងៃៀររួ�សន្នុវះ។

ម៉ាក់បាននិយា�ថា«ម៉ាក់មនយយាបល់រួ�។រីកាបានយងើបរុខយចញ

ពីរង្ង់ន�ន្ង។«យ�តុអ្ីកូនរិនអ្ិសាឋានយ�ើ�ទូលសួរ្ពវះវរបិតាសួគ៌ពី

្ពវះទ័�្ទង់ចំយពាវះកូនយៅ?»

រីកាបានគិតអំពីយរឿងយន្វះ។ន្ងចូលចិត្អ្ិសាឋាន។ន្ងបានងក់កបាល

�ល់្ពរយដា��ឺតៗ។«យតើម៉ាក់អាចកត់សំណួរបានយទយ�ើរ្ីខ្នុំអាចចាំ

សំណួរដ�លខ្នុំ្តូវសួរ?»

ម៉ាក់បានកត់សំណួរយន្វះ។បន្ទាប់រករីកាបាន�ក្កដាសយន្វះយ�ើ�យៅ

បន្ប់របស់ន្ងយ�ើរ្ីអ្ិសាឋាន។

យពលន្ងយ�ើរចូលយៅក្ននុង្ ្វះបា�រ�ៈយពលពីរបីន្ទីយ្កា�រកទឹករុខ

របស់រីកាបាន្សស់្សា�យ�ើ�ញញឹរយឡើងវិញ។ន្ងបាននិយា�ថា

«្ពវះវរបិតាសួគ៌បានយឆលែើ�តបយ�ើ�!»

ម៉ាក់បានសួរ«យតើ្ទង់បានមនបន្ទូល�ូចយរ្ចខលែវះ?»

ន្ងបានតបថា«្ទង់មនបន្ទូលថា‹រីកាយ�ើង្សឡាញ់អ្នកយោវះអ្នក

ជារនុស្សដបបណាក៏យដា�›។យ�ើ�្ទង់មនបន្ទូលយដា�្ពវះសូរយសៀង

ខាលាំងៗ!»

យៅសបាតោ�៍បន្ទាប់យៅយពលយរៀនរាំរីកាពុំ្ពួ�បាររ្ពីអ្ីដ�លយក្ង្សីយ្្សង

យទៀតគិតអំពីជំងឺវិបត្ិ្កូរ៉ូសូររបស់ន្ងយឡើ�។្្នុ�យៅវិញន្ងបានសមរល់

យ�ើញយក្ង្សីមនាក់យទៀតយ្មាវះសារា៉មនទឹករុខ្សងូត្សងាត់។សារា៉កំពុង

ដតពិបាកចិត្យរៀនកបាច់រាំែ្ីរួ�ចំនួន្ ងដ�រ។

យពលរីកាបានយៅ�ល់្ ្វះវិញន្ងបានសយ្រចចិត្សរយសរសំបុ្តខលែីរួ�

យៅសារា៉។ន្ងបានគូររូបយបវះ�ូងជាយ្ចើន។ម៉ាក់បានជួ�ន្ង្បកបពាក្យ

សរយសរ។

រីកាបានសរយសរថា«សួស្ីសារា៉ឯងជារនុស្សពូដករាំ។ខ្នុំចង់យ្្ើជារិត្

របស់ឯង។ខ្នុំសបបា�ចិត្ដ�លឯងជាសិស្សក្ននុងថានាក់យរៀនរាំជារួ�ខ្នុំដ�រ»។

រីកាទន្ឹងរង់ចាំឲ្យសំបុ្តខលែីយន្វះយៅសារា៉។ន្ងចង់ឲ្យសារា៉មនអាររ្ណ៍

សបបា�រីករា�យ�ើ�ចូលចិត្ការរាំដ�រ។●

អ្កនិពន្រស់សៅរែ្ឋយូថ្េ៍ស.រ.អា.។
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អអលយ�ើរស្តីអវែនសរុនយៅ
ៃស្សនាជបយៃសឈតីលតី

ពួកសាវកនៅ�ុំវិញពរិេពនលាក
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ពួកសាវកនធ្ើដំនណើរ�ុំវិញពរិេព

នលាកនដើម្បតីេ្ល់រោរង្របនកមើដល់

មៃុស្សន�ើយបនកងៀៃពួកនគេំពតី

កពះនយស៊ូវកគតីស្ទ។

«នថងៃយនរះ្ ្រ់ដូចជា

ៃៃួលអារម្មណ៍

យ៉ាង្ ិតជរា្រដ្ តី

សាថានសួេ៌»។

ដេលនឌើរដ�្គរីេ៊ីស្ទតីដវេៃសុៃៃរិងស៊ីនស្ទើរន�សាស្ទតីដវេៃសុៃោៃនធ្ើដំនណើរជាមួយកបធាៃរ័សុលេរិមណរិលសុៃៃរិងស៊ីនស្ទើរវិៃឌតីណរិលសុៃនៅកបនទសឈតីលតីសកមាប់

កពរឹត្រិរោរណ៍ដ៏សំខាៃ់មួយ។កពះវិោរបរិសុទ្ធ្ ្មតីមួយកតូវោៃឧទ្ទរិសឆលែងនៅក្នុងទតីកកុងខៃសរិបសរិៃ!

កពះវិោរបរិសុទ្ធ្ ្មតីដ៏កសស់សាអាត

នៃះគវឺជាកពះវិោរបរិសុទ្ធទតីពតីរដដល

កតូវសាងសង់នៅក្នុងកបនទសឈតីលតី

ន�ើយជាកពះវិោរបរិសុទ្ធទតី១៨

នៅក្នុងអានមរិកខាងត្បដូង។

មាៃរោររញ្ជួយដតីជានកចើៃនកើតន�ើង

នៅក្នុងកបនទសឈតីលតី។កពះវិោរ

បរិសុទ្ធខៃសរិបសរិៃឈតីលតីមាៃ

កគរឹះយ៉ាងពរិនសសនដើម្បតីរកសាវាពតី

រោររងនកគ្ះថានាក់កបសរិៃនបើមាៃ

ដេៃដតីរញ្ជួយនកើតន�ើងនៅទតីននាះ។

�រា៉ាៃរិងអាលតីនសៀេូោៃ�ួយោក់្ ្មចុងនករោយនគនៅខាង

នករៅកពះវិោរបរិសុទ្ធ។នៃះកតូវោៃនៅថា្្មក�ុងនៃកពះវិោរ

បរិសុទ្ធ។បនាទាប់មកកពះវិោរបរិសុទ្ធរួចរាល់នដើម្បតីឧទ្ទរិសឆលែង។

កុមារោៃមកជាមួយឪពុកមាតាយរបស់ពួកនគនដើម្បតីសាតាប់

កបធាៃណរិលសុៃេធរិសាឋាៃពរិនសសមួយនដើម្បតីឧទ្ទរិសឆលែង

កពះវិោរបរិសុទ្ធ។

ឥ�ដូវនៃះសមា�រិកស័ក្រិសមនៃ

សាសនាចកកនៃកពះនយស៊ូវកគតីស្ទនៃ

ពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងនករោយអាចចូលនៅ

ខាងក្នុងកពះវិោរបរិសុទ្ធនដើម្បតីេសារ

ភាជាប់កកុមកគួសារពួកនគន�ើយបនកមើ

តាមរយៈរោរនធ្ើបុណ្យក�មុ�ទរឹកក្នុង

កពះវិោរបរិសុទ្ធ!



 ដខតុលាឆ្នាំ២០១៩ ែ១១

អអលយ�ើរយ�ល្តីយរនឡាន់យៅៃស្សន្រិច្ចជាយជចើន្រអនលែងជាមួេនឹង

ភរិយយោ្រេឺស៊ីយស្ើររែូស្សអិលយរនឡាន់យដើម្តី្ ួេមនរុស្សឲ្យយរៀន្ តី

ជ្រះយេស៊ូវជេតីស្។យោ្ររានអថលែងសរុន្រ្រថានិងនិយេយៅកាន់្ ួ្រ

អ្ន្រផ្ស្្វផសាេសាសនា។ប៉រុអន្ជេប់្រអនលែងអដលយោ្ររានយៅអ្វតីមួេអដល

យោ្រចូលចិត្យធ្វើយនារះេឺ្ ួបនិងចាប់នដជាមួេ្ររុមារ។្ួនកាលយោ្រយៅសួរ

សរុខៃរុ្រ្ខ្ ួ្រយេយៅ្រ្នញងថានា្រ់អង្គការបឋមសិ្រសាយៃៀតផង!

អអលយ�ើរយរនឡាន់សួរ
សរុខៃរុ្រ្ខ្ររុមារ

ពួកសាវកនៅ�ុំវិញពរិេពនលាក

ពួកសាវកនធ្ើដំនណើរ�ុំវិញពរិេព

នលាកនដើម្បតីេ្ល់រោរង្របនកមើដល់

មៃុស្សន�ើយបនកងៀៃពួកនគេំពតី

កពះនយស៊ូវកគតីស្ទ។

«យតើ្រ្មមួេៗចង់ដឹង្ តីអាថ៌្រំរាំង

មួេយៃ?ៃស្សនាវដ្តីប្ិយមិ�្ត

េឺជាៃស្សនាវដ្តីសាសនាចជ្រ

អដលខ្ញំចូលចិត្។ខ្ញំអានវាមរុន

អានអផ្ន្រយផ្សងៗជានិច្ច!»

ដេលនឌើរនរៃឡាៃ់ចង់ឲ្យកុមារនៅកគប់ទតីកដៃលែងដរឹងថា

កពះវរបរិតាសួគ៌សាគាល់ពួកនគន�ើយកសឡាញ់ពួកនគ។

នៅបូលតីវី

នៅ�ប៉ាុៃ

នៅនពរូ

នៅនសេ៊ូលកូនរេខាងត្បដូង



ែ១២ កបរិយមរិត្

នោយ យ័រោន់ ម្រនសុន រា្រយ

(ដេអែកនៅនលើដំនណើរនរឿងពរិត)

ហ្វលែរិនអន�ីដជកវីអា�ុ�ប់បីឆ្នាំបានយៅ�ល់កដនលែងរួ�ដ�លន្ងធាលាប់

យៅយៅ្ សារដ�លមនរនុស្សយ្ចើនកុវះករយៅទី្កុងអននីតសសា្បយទស

នីយ�្សរីយា៉ា។យៅ្ លែទូវយន្វះមនសុទ្ដតអ្នកលក់�ូរដ្សកយៅអ្នកយ�ើរទិញទំនិញ�៏

រមញឹក។ពួក្ស្ីបានទូលឥវា៉នយៅយលើកបាលរបស់ពួកយគយពលពួកយគយ�ើរ។

សាោយរៀនយទើបដតឈប់យរៀនយដា�សារបុណ្យឈប់ស្មកយ�ើ��្លែរិនបាន�ឹង

ថារិត្្ក្ិរបស់ន្ងរីករា�នឹងការឈប់ស្មកពីការសិកសា។ប៉ុដន្�្លែរិនបាន

ចំណា�យពលនននែងៃឈប់ស្មករបស់ន្ងលក់្តួ�យរ្សយៅឯ្ សារ។វាជា

ឱកាសដតរួ�គត់ដ�លន្ងរក្បាក់ស្មប់បង់នែលែសាោយរៀនរបស់ន្ង។

យោវះជាយា៉ាងណាក្ី�្លែរិនពំុត្អទូញដត្អរយទ។យលើសពីយន្វះយទៀតមតោ�បាន

ចំណា�យពលយ្ចើនយម៉ាងយៅ្ សារយរៀងរាល់នែងៃលក់�ំឡទូងជាវាយ�ើរ្ីទិញអាហារ

ស្មប់្គួសារ។ម៉ាក់ខិតខំយ្្ើការណាស់។

ឪពុកមដា�របស់ន្ងខិតខំយ្្ើការោំង

ពីរន្ក់។ប៉ុដន្យដា�រាមាន

ការអប់រំយ្ចើនយន្វះគឺជារយបៀប

ដ�លពួកយគអាចយ្្ើបាន។�្លែរិនជិតយរៀនចប់ថានាក់បឋរសិកសា

យ�ើ�។្បដ�លន្ងអាចបន្ការសិកសារបស់ន្ងយទៀតន្ង

អាចទទួលបានការងារដ�លទទួលបាន្បាក់ឈ្នទួលយ្ចើនយ�ើ�ជួ�្គួសារ

ន្ង។

យពលន្ង្តឡប់យៅ្ ្វះវិញ�្លែរិនបានយ�ើញឪពុកមតោ�ន្ងយ�ើ�បានសួរ

ថា«យតើម៉ាក់និងបា៉ាគិតថាខ្នុំគួរដតយៅយរៀនវិទយាល័�ដ�រឬយទ?យ�ើ�្បដ�ល

ជាបន្យៅ�ល់សាកលវិទយាល័�យទៀត្ ង?»

ម៉ាក់បានយរើលយៅNnam(បា៉ា)យ�ើ�បាន្គវីកបាល។បា៉ាបាននិយា�ថា

«សាកលវិទយាល័�្តូវបង់នែលែជាង្បាក់ចំណូលដ�លយ�ើងមន»។�្លែរិនបាន

យ្ងាករុខយរើលយៅដស្កយជើងរបស់ខលែទួន។ន្ងពុំចង់ឲ្យម៉ាក់និងបា៉ាន្ងយ�ើញ

ថាន្ងអន់ចិត្ខាលាំងប៉ុណាណយន្វះយទ។

ប៉ុន្មាននែងៃយ្កា�រក�្លែរិនបានយៅរន្ីរយពទ្យយ�ើរ្ីយបើកថានាំរួ�ចំនួន។

រន្ីរយពទ្យយន្វះមនរនុស្សយ្ចើន�ូចយៅ្ សារដ�រ្រាន់ដតរិនសូវឮមត់ឡទូឡា

ប៉ុយណាណវះ។�្លែរិនបានសរលែឹងយរើលយៅរួកពណ៌សរបស់គិោនុបដាឋា�ិកា។ន្ង

បាន្សនរថាន្ងពាក់ឯកសណាឋាន�ូចយន្វះជួ�អ្នកជំងឺនិងដែោំោរកយៅក្ននុង

រន្ីរយពទ្យ�៏្ ំរួ�។្បដ�លនាងអាចកាលា�ជាគិោនុបដាឋា�ិកាមនាក់។

�្លែរិនបាន�ឹងថាឪពុកមដា�ន្ងនិយា�្តូវ—ការទទួលបានការអប់រំវា

ពិបាកណាស់។ប៉ុដន្�្លែរិនបាន�ឹងពីរយបៀបខិតខំយ្្ើការ។ន្ងបាន

សយ្រចចិត្សាកល្ង។

មួ្រ-សសជមាប់
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ហ្វលែរិន



 ដខតុលាឆ្នាំ២០១៩ ែ១3

រិនថាន្ងមនការងារ្្វះយ្ចើន្តូវយ្្ើយរៀងរាល់នែងៃក្ី�្លែរិនបានយឆលែៀតយពល

សិកសា។ន្ងបាន្បឡងជាប់ស្មប់ថានាក់វិទយាល័�យ�ើ�បា៉ាបានខ្ី្បាក់ល្រ

ឲ្យន្ងយៅយរៀន។យ្កា�រកយទៀតន្ងបាន�ឹងថារដាឋា្ិបាលនឹងជួ�បង់នែលែ

សាោគិោនុបដាឋា�ិកា។កី្សុបិនរបស់ន្ងអាចសយ្រចបាន!

ប៉ុដន្យពលចាប់យ្្ើរសាោគិោនុបដាឋា�ិកា�្លែរិនមនអាររ្ណ៍សង្ស័�

បនិ្ច។យតើវានឹងយៅជាយា៉ាងណា្បសិនយបើសាោគិោនុបដាឋា�ិកាពិបាក

យរៀនយន្វះ?យតើវានឹងយៅជាយា៉ាងណា្បសិនយបើន្ងឯយកាយន្វះ?�្លែរិនបានឱន

កបាលន្ងយ�ើ�អ្ិសាឋាន«ឱ្ពវះយអើ�សូរ្ ្ល់កមលាំងឲ្យខ្នុំមចាស់យ�ើរ្ីយៅ

យរៀនសាោគិោនុបដាឋា�ិកាយ�ើ�ខិតខំយ្្ើការ»។

យៅសាោគិោនុបដាឋា�ិកា�្លែរិនបានយរៀនរយបៀប្ ្ល់ថានាំនិងរកសាឧបករណ៍

ឲ្យបានសាអាតបាតពីយរយរាគ។ជួនកាលអ្នកជំងឺរបស់រាត់្ ូរយស្ើ�ប៉ុដន្

ជួនកាលពួកយគពុំបាន្ ូរយស្ើ�យទ។�្លែរិនបានអ្ិសាឋានជាយរឿ�ៗយ�ើរ្ីទូល

សូរយសចក្ីកាលាហាន។បន្ទាប់ពីបីឆ្នាំរក�្លែរិនបានប្្ប់ការសិកសាយដា�បាន

ទទួលរងាវាន់ជាសិស្សយឆ្នើរក្ននុងថានាក់របស់ន្ង។ក្ីសុបិនរបស់ន្ងបានកាលា�ជា

ការពិត!ន្ងបានពាក់រួកពណ៌សរបស់គិោនុបដាឋា�ិកាសេើយន្ងចង់រក

្បាក់ឲ្យបាន្គប់្រាន់យ�ើរ្ីជួ�្គួសារន្ង។

យ្ចើនឆ្នាំយ្កា�រក�្លែរិនបានយៅយលងសាខាតូចរួ�យៅយបសកករ្ហារណា

អា្កា។សាវារីរាត់្គីស្ទូយ�្ើឈុកវ៉ូរា៉គឺជា្បធានយបសកករ្យៅទីយន្វះ។
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�្លែរិនបានជួបកុមររួ�ចំនួនយៅក្ននុងសាខាយន្វះដ�លពុំអាចយៅយរៀនជាប់ោប់

បាន។ពួកយគពុំ�ឹង្បាក�ថាយតើអន្គតរបស់ពួកយគនឹងយៅជាយា៉ាងណាយទ។

ពួកយគបានយ្្ើឲ្យ�្លែរិននឹកយ�ើញកាលរាត់យៅយក្ង។«យតើខ្នុំអាចនិយា�អ្ីខលែវះ

យ�ើរ្ីជួ��ល់ពួកយគ?»�្លែរិនបានអ្ិសាឋានយដា�សាងាត់ៗ។

បន្ទាប់រកន្ងបានទទួលអាររ្ណ៍បំ្ុសគំនិត�៏ចបាស់ោស់រួ�៖ចូរ

្បាប់ពួកយគពីជីវិតរបស់អ្នក។

�្លែរិនបានគិតពីជីវិតរបស់ខលែទួន។រាត់បានយ្្ើការយៅក្ននុងរន្ីរយពទ្យយៅ

្បយទសនីយ�្សរីយា៉ានិងស�រ�្ឋអាយររិក។រាត់បានយរៀបការនឹងបុរសល្អមនាក់

យ�ើ�ពួកយគបានរកយ�ើញសាសន្ច្កនន្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្ននពួកបរិសុទ្នែងៃចុង

យ្កា�។រាត់បានកាលា�ជាមតោ�មនាក់។ឥឡទូវយនវះរាត់កំពុងជួ�អ្នក្ ្សព្្សា�

សាសន្ឲ្យមនសុខភាពល្អយ�ើ�ខិតខំយ្្ើការ។្ពវះវរបិតាសួគ៌បានជួ�

រាត់ឲ្យកាលា�ជាគិោនុបដាឋា�ិកា។្ទង់បានជួ�ន្ងឲ្យយ្្ើកិច្ការបាន្បយសើរ

ជាងខលែទួនន្ង្សនរ�ល់យៅយទៀត។្ទង់អាចយ្្ើកិច្ការ�ូចរានាយនវះ�ល់កុមរ

ោំងយនវះ។

�្លែរិនបានសរលែឹងយរើលកុមរោំងយន្វះយ�ើ�ញញឹរ។«យតើក្ទួ�ៗសារល់

រួក-សដ�លគិោនុបដាឋា�ិកាពាក់ដ�រឬយទ?រីងបានយ�ើញរួករួ��ូចយន្វះ

យ�ើ�រីងបានសយ្រចចិត្យរៀនយ្្ើជាគិោនុបដាឋា�ិកា...»●

អ្កនិពន្រស់សៅរែ្ឋមីឈីេ្ិនស.រ.អា.។

រូបភាពនៃះបង្ហាញពតី�្លែរិៃដដលនៅ

ទតីបំេុតគ្ត់ោៃពាក់មួកពណ៌សរបស់

គ្ត់ផាទាល់!



ែ១៤ កបរិយមរិត្

នោយ តបូេ្ីន េី អាយុ ៩ ឆ្នាំ រែ្ឋ យូថាហ៍ ស.រ.អា.

ឆ្នាំរុនខ្នុំបានយរើសយសៀវយៅយៅបណាណល័�

ដ�លសរយសរអំពីយក្ង្សីមនាក់ចាប់យ្្ើរ

សរយសរកំណត់យ�តុបណាតាញរួ�។ខ្នុំបាន

គិតថាវាជាយសៀវយៅ�៏រីករា�រួ�យដា�សារ

តួអង្គសំខាន់យន្វះគឺមនអា�ុ្សបាលនឹងខ្នុំយ�ើ�មតោ�ខ្នុំក៏ជាអ្នកសរយសរ

កំណត់យ�តុបណាតាញដ�រ។�ូយច្នវះខ្នុំបានគិតថាវាជាយសៀវយៅដ�លខ្នុំអាច

អានបាន។

ខ្នុំបានអានដតពីរបីទំព័រប៉ុយណាណវះយពលយក្ង្សីយន្វះបានយ្បើ្ពវះន្ររបស់

្ពវះអមចាស់ជាអសារឥតការ។ខ្នុំរាមានអាររ្ណ៍ល្អយសាវះបន្ទាប់ពីខ្នុំបានអាន

ដ្្នកយន្វះ។ប៉ុដន្ខ្នុំបានបន្អានយទៀតយដា�សង្ឹរថាវា្រាន់ដតយកើតយឡើងដត

រ្ងប៉ុយណាណវះ។ខ្នុំបានអានពីរបីទំព័របដន្ថរយទៀតយ�ើ�ន្ងយៅដតនិយា�ពាក្យ

យន្វះ�ដ�រ។

ខ្នុំបាន្បាប់មតោ�ខ្នុំអំពីអ្ីដ�លខ្នុំបានយ�ើញ។ខ្នុំពុំ�ឹងថាយតើខ្នុំគួរបន្អាន

យសៀវយៅយន្វះយទៀតឬក៏អត់យទ។មតោ�ខ្នុំបាន្បាប់ខ្នុំថាវាជាជយ្រើសរបស់ខ្នុំ។

ប៉ុដន្រាត់បាន�ល់្សបថាវា្បដ�លជារិនដរនជាយរឿងល្អយ�ើរ្ីបន្អាន

រច
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រូប
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ៃសា
តាស
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ល
ូស
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យឡើ�្បសិនយបើយក្ង្សីយន្វះនិយា�ពាក្យដ�លយ�ើង�ឹងថាវាខុសយន្វះ។

មតោ�ខ្នុំនិយា�ថាជាពិយសសវាអត់ល្អយទ្បសិនយបើន្ងបានយ្បើ្ពវះន្ររបស់

្ពវះអមចាស់ជាអសារឥតការយន្វះ។

ខ្នុំបានគិតថាខ្នុំនឹងយរើលថាយតើមនពាក្យយន្វះយ្ចើនដ�រឬយទ�ូយច្នវះខ្នុំបា

នយបើកយរើលយពញយសៀវយៅយន្វះ។ខ្នុំបានយ�ើញថាការ�ក្ពវះន្រ្ពវះជា

អសារឥតការគឺជារយបៀបដ�លយក្ង្សីយន្វះនិយា�ជាយរឿ�ៗ។ខ្នុំបា

នសយ្រចចិត្�កយសៀវយៅយន្វះយៅបណាណល័�វិញយដា�រិនបន្អានវា

យទៀតយទ។

ខ្នុំយសាកសាតោ�ដ�លអ្នកនិពន្យសៀវយៅយនវះបានយ្បើ្ពវះន្ររបស់្ពវះអមចាស់

ជាអសារឥតការ។បន្ទាប់ពីខ្នុំបាន�កយសៀវយៅយន្វះយៅបណាណល័�វិញខ្នុំមន

អាររ្ណ៍រីករា�ថាខ្នុំបានយ្ជើសយរើសយ្្ើ្តឹរ្តូវ។ខ្នុំ�ឹងថាខ្នុំកំពុងយ្្ើតារ

«បទដាឋាន�ំណឹងល្អរបស់ខ្នុំ»�ក្សង់រកពីយសៀវយៅសសចក្ីជំសនឿសលើ្ពះ

ដ�លដចងថា«ខ្នុំនឹងអានយ�ើ�យរើលដតអ្ីដ�លរាប់្ពវះទ័��ល់្ពវះវរបិតាសួគ៌

ដតប៉ុយណាណវះ»។ខ្នុំ�ឹងថាយ�ើង្តូវយ្បើ្ពវះន្ររបស់្ពវះវរបិតាសួគ៌និង

្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្យដា�រារវភាពនិងយរារពជានិច្។●

យត
ើខ្ញំេ

ួរអតប
ន្អានយៃៀតឬ?



 ដខតុលាឆ្នាំ២០១៩ ែ១៥

«ខ្ញំអាចនឹងយធ្វើជេប់ទាំងអស់រានយោេសារ

ជ្រះជេតីស្អដលជៃង់ចយជមើន្រមាលាំងដល់ខ្ញំ
(ភតីលតី្៤:១៣)។

គំៃរិតឆ្លាតនវ
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នា
រូប
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៊ីនឃ
ើតុៃ



ែ១6 កបរិយមរិត្

«ចិតតននកូនសៅនឹងបានបដងវរមករកពួកឪពុករបស់ពួកសគវិញ»(សគាលលទ្ិនិង

សសចក្ីសញ្ញា២:២)។

នថងៃអាទិត្យរួ�ទី្បឹកសារបស់ខ្នុំនិងខ្នុំបានយៅការ្បជុំរួ�របស់

សាសន្ច្ក។យ�ើងបានដែលែងអំពី្ពវះវិហារបរិសុទ្និងអ្ីពិយសសយទៀត

ដ�លយកើតយឡើងយៅទីយន្វះ។បន្ទាប់ពីការ្បជុំចប់យក្ង្បុសអា�ុ១២ឆ្នាំមនាក់

យ្មាវះខុលប៊ីបានជួបខ្នុំយ�ើ�ចាប់ន�ខ្នុំ។យ�ើងបានជដជករានាអំពី្ពវះវិហារ

បរិសុទ្។បន្ទាប់រកខ្នុំបានអយ្ជើញរាត់ឲ្យដស្ងរកយ្មាវះ្គួសាររួ��កយៅ

្ពវះវិហារបរិសុទ្។

រិន�ូរប៉ុន្មានយ្កា�រកខ្នុំបានទទួលសំបុ្តរួ�ពីខុលប៊ី។យនវះជាអ្ីដ�ល

ខុលប៊ីបាន្បាប់ខ្នុំ៖

«ខ្នុំបានយៅ្ ្វះវិញយ�ើ�រកយ�ើញយ្មាវះែ្ីរួ�។ខ្នុំបានរកយ�ើញ

យ្មាវះជីតាតួតទីបីរបស់ខ្នុំ។

រួ�រ�ៈយពលយ្កា�រកខ្នុំបានយៅ្ពវះវិហារបរិសុទ្យ�ើ�យ្្ើពិ្ីបុណ្យ

្ជរុជទឹកឲ្យរាត់។វាពិតជាពិយសសណាស់យដា�សារបង្បុសខ្នុំ្ជរុជទឹកឲ្យ

ខ្នុំយ�ើ�ឪពុកខ្នុំបញ្ជាក់ខ្នុំជំនួសឲ្យជីតាតួតខ្នុំ។

ខ្នុំមនអាររ្ណ៍កក់យរៅតោក្ននុងចិត្ដ�លន្ំភាពសុខសាន្�ល់ខ្នុំ។

ខ្នុំមនអាររ្ណ៍ថាអ្ីដ�លខ្នុំបានយ្្ើស្មប់ជីតារបស់ខ្នុំគឺពិតជាល្អ

យដា�សារឥឡទូវយនវះរាត់អាចយៅនគរយសយឡសាទាលយ�ើរ្ីរស់យៅជារួ

�្គួសាររបស់រាត់។យពញរួ�នែងៃយន្វះខ្នុំមនអាររ្ណ៍ល្អខាលាំងណាស់

ក្ននុងចិត្ខ្នុំ។

ខ្នុំក៏បានយ�ើញថារាមាននរណាសារល់យោកតាយោកយា�តួតទីបីរបស់ឪពុក

មតោ�ខ្នុំយទ�ូយច្នវះខ្នុំអាចរកយ�ើញយ្មាវះរបស់ពួករាត់យ�ើ��កយ្មាវះយន្វះយៅ

្ពវះវិហារបរិសុទ្្ ងដ�រ!»

ខុលប៊ីគឺជាគំរូ�៏យឆ្នើរ!យោវះបីអ្នកអា�ុប៉ុន្មានក្ីអ្នកអាចយ្្ើជាគំរូ�ល់្គួសារ

និងរិត្្ក្ិរបស់អ្នក។អ្នកអាចដចកចា��ំណឹងល្អជារួ�រនុស្ស្គប់រានាដ�ល

អ្នកសារល់—សូរ្ីដតជារួ�ជី�ូនជីតារបស់អ្នក!● រច
នា
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គាត

នោយ ស៊ីនស្ើរ ចយ ឌី ចូនស៍

កបធាៃេង្គរោរបឋមសរិកសាទូនៅ

ការអយ្ជើញននជ្រះវិ្របរិសរុៃ្ធ



 ដខតុលាឆ្នាំ២០១៩ ែ១៧

្រម្មវិធតីបង្ហាញយហើេនិទានជរាប់
សន្ិសី��រូគៅេឺគៅខែគនះគ�ើយ!គនះជាអ្ីខែល�ុមារមួយចំនួនបានរី�រាយអំពីសន្ិសី�។
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អាណា្រ៊ីអាយុ១០ឆ្នាុំទីប្ុងម៉ាហារ៉ាបត្រាប្រទទសឥណាឌាបាន

យរើលសន្និសីទជារួ�មតោ�របស់ន្ង។ន្ងបាន�កយសៀវយៅ

កំណត់ចំណាំនិងប៊ិចយៅជារួ�យៅយពលសន្និសីទរ្ងៗយ�ើរ្ីកត់

ទីបន្ទាល់និងសារលិខិតដ�លន្ងសាតោប់ឮ។

ខ្ញំចូលចិត្សាតោប់ពយាការីយដា�សារ

្ពវះអមចាស់មនបន្ទូលតាររ�ៈយោក។

ខអននតឌ ស៊ី អាយុ ១២ ឆ្នាំ េីតកុង វ្រនល នឌល នៅកា តបនេស 

កូឡលុំប៊ី ។

ខ្ញំចូលចិត្យរើលសន្និសីទយដា�សារខ្នុំចូលចិត្

យរៀនពីពយាការីយ�ើ�ខ្នុំចូលចិត្ចំណា�យពល

យន្វះជារួ�្គួសារខ្នុំ។

ោវីឌ នជ អាយុ ៩ ឆ្នាំ េីតកុង សូឡលូ ឡា តបនេស ហ្លូនតមា៉ាឡា

ដាវីឌៃិងជូទលៀណាអិមអាយុ៤

ៃិង៦ឆ្នាុំទីប្ុងហូឡិៃខាងត្បូង

ប្រទទសហូល្លង់បានដាក់អាហារ

ស្រន់១៥ចានយ�ើ�ដាក់រូប

ែតរបស់សាវកមនាក់ៗឬសមជិក

ននគណៈ្បធានទីរួ�យៅយលើចាន

ោំងយន្វះ។យពលបងប្អទូន្បុស

មនាក់និយា�ពួកយគបរិយភាគអាហារ

ដ�លមនយៅក្ននុងចានយន្វះ!

ខ្ញំចូលចិត្សាតោប់យរឿងន្ន្និង្កុរចយ្រៀង

យ្ចៀង។ខ្នុំក៏ចូលចិត្សាតោប់យរឿងយ្បៀប្ប�ូច

ដ�លពួកយោកដែលែង្ ងដ�រ។

យូរី នអច អាយុ 8 ឆ្នាំ េីតកុង នៅយួន តបនេស ទតវ្រន់

អា្រិលស៊ីៃិងធីណាទអសអាយុ១០ៃិង៩ឆ្នាុំ

ទីប្ុង្រងទខាៃធីប្រទទសលីទ្ររីយ៉ាគឺជាបងប្អទូន

នឹងរានា។អាបិលចូលចិត្សន្និសីទ«យដា�សារ

យន្វះជាយពលដ�លយ�ើងរាំ្ទពយាការីយ�ើងជា្បធាន

សាសន្ច្កយរៀងរាល់ឆ្នាំ»។្ីណា«ចូលចិត្

សន្និសីទយពលពយាការីដែលែងអំពី្ពវះវិហារបរិសុទ្»។



ែ១8 កបរិយមរិត្

នោយ ខជននីនហវើ មា៉ាឌី

(ដេអែកនៅនលើដំនណើរនរឿងពរិត)

សូរ្សនរថារិត្្ ក្ិរបស់អ្នកបានឲ្យយសៀវយៅល្អបំ្ុតរួ�កបាលដ�លរាត់

បានអានរកអ្នក។អ្នកយបើកគ្របយសៀវយៅយន្វះ...យ�ើ�យ�ើញថាអ្នក

ពុំអាចអានយសៀវយៅយន្វះបានយទ។យសៀវយៅយន្វះសរយសរជាភាសាយ្្សង!យតើអ្នក

នឹងយ្្ើ�ូចយរ្ច?

យៅ្រា�ំបូងននសាសសន្ច្ក្ពវះគរ្ីររររន្តូវបានយបាវះពុរ្ជាភាសា

អង់យគលែស។្បធាន្ពិកហាំ�៉ង់បានយៅពួកអ្នក្្សព្្សា�សាសន្ពីរ

ន្ក់ឲ្យ្ សា��ំណឹងល្អយៅ្បយទសរុិកស៊ិកយ�ើ�បកដ្ប្ពវះគរ្ីររររនជា

ភាសាយអសបា៉ាញ។ប៉ុដន្ពួកយគ្តូវការជំនួ�បដន្ថរយ�ើរ្ីយ្្ើកិច្ការយនវះ។ប៉ុដន្

ពួកយគពុំ�ឹងថាយៅឯន្�សរុ្ទ្ពវះបានយរៀបចំបុរសមនាក់ដ�លអាច្ ្ល់ជំនួ�

ពិត្បាក�ដ�លពួកយគ្តូវការ។

យរលីតុន�្គនុនសសាយឡសយ្ត�ូជាអ្នករកពី្តកូលស្នុកស្រ្មនាក់យៅក្ននុង

្បយទសយអសបា៉ាញ។រាត់បានខិតខំយរៀនយៅសាោយ�ើ�បានកាលា�ជារ្ន្ីរួ�

រូបយៅក្ននុងជួរកងទ័ពក្ននុង្បយទសយអសបា៉ាញ។រាត់ជក់ចិត្នឹងយរឿងសាសន្ជានិច្

ប៉ុដន្រាត់រកពុំយ�ើញអ្ីដ�លរាត់ទទួលអាររ្ណ៍ថា្តឹរ្តូវយសាវះ។នែងៃរួ�រាត់

បាន�ឹងថារ្ន្ីរួ�រូបយ្្សងយទៀតនិយា�អំពីរនុស្សរួ�្កុរដ�លយៅខលែទួន

ពួកយគថាជា«ពួកបរិសុទ្»។ពួកយគជាសមជិកក្ននុងសាសន្ច្កនន្ពវះយ�ស៊ូវ

្គីស្ននពួកបរិសុទ្នែងៃចុងយ្កា�យ�ើ�ពយាការីរបស់្ពវះបាន�ឹកន្ំពួកយគយៅ

្្នំរ៉ក់គីយៅស�រ�្ឋអាយររិក។យរលីតុនទទួលអាររ្ណ៍ចង់ជួបពួកយគជាខាលាំង។

រាត់បានចូលរួរ�ំយណើរជារួ�ពួកកងទ័ពយៅ្បយទស�្ីលីពីនយដា�សង្ឹរ

ថាការណ៍យនវះនឹងជួ�រាត់ឲ្យយៅស�រ�្ឋអាយររិកយៅយពលយ្កា�យទៀត។

ប៉ុដន្យរលីតុនមនការរមញឹកក្ននុងការងារដ�លយ្្ើឲ្យការយៅជួបពួកបរិសុទ្

យន្វះកាលា�ជាយរឿងរិនសូវសំខាន់ចំយពាវះរាត់។

បន្ទាប់រកយរលីតុនបានឈឺជាទរងៃន់។រាត់បានចាំពីរូលយ�តុដ�លរាត់

បានយៅ្បយទស�្ីលីពីនយ�ើ�រាត់បានអ្ិសាឋានយៅកាន់្ពវះអំពីអ្ីដ�លរាត់

គួរយ្្ើ។ន្�ប់យន្វះយរលីតុនមនសុបិន�៏ពិយសសរួ�។រាត់បាន�ឹងថា

រាត់្តូវចាកយចញយៅ្ ្នំរ៉ក់គី។

យពលយរលីតុនបានជាសវះយស្ើ�ពីជំងឺរាត់បានបន្�ំយណើររបស់រាត់យៅ

ស�រ�្ឋអាយររិក។រាត់បានយៅ�ល់រ�្ឋកាលី�្ទូញា៉ាយៅនែងៃទី៤ដខកក្កដាឆ្នាំ

១៨៧៤យ�ើ�បានយ្្ើ�ំយណើរយៅទី្កុងសលត៍យលក។

យពលយរលីតុនបានយៅ�ល់ទី្កុងសលត៍យលករាត់បានជួបបញ្ហារួ�៖

ការបយជមើជ្រះអមាចាស់ជាភាសាយអស្ប៉ាញ

គំរូរោលាោៃ
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ហវលីីពនី

នអស្ប៉ាញ



 ដខតុលាឆ្នាំ២០១៩ ែ១៩

រាត់អាចអានភាសាអង់យគលែសបានប៉ុដន្រាត់ពុំធាលាប់និយា�វាយទ។រាត់ពុំអាច

និយា�ជារួ�នរណាមនាក់យឡើ�!ប៉ុដន្រាត់បានសយ្រចចិត្ថា្បសិនយបើរាត់

ពុំអាចនិយា�ជារួ�រនុស្សបានយន្វះរាត់នឹងយ្្ើឲ្យពួកយគចាប់អាររ្ណ៍យលើ

រាត់តាររយបៀបយ្្សងរួ�យទៀត។យរលីតុនបានយសលែៀកពាក់ឯកសណាឋានោហាន

យអសបា៉ាញរបស់រាត់យ�ើ�យ�ើរចុវះយឡើងយៅតារ្ លែទូវយៅក្ននុងទី្កុង។�ូចរាត់បាន

រំពឹងទុកយន្វះមនរនុស្សជាយ្ចើនបានយរើលរាត់!ទីបំ្ុតរាត់បានជួបសមជិក

សាសន្ច្កមនាក់យ្មាវះបង្បុសដបលែនឆ្�ជាសា្សាតោចារ្យសាកលវិទយាល័�

ដ�លនិយា�ភាសាយអសបា៉ាញ។បង្បុសដបលែនឆ្�បានជួ�យរលីតុនឲ្យតាំង

ទីលំយៅយៅទី្កុងសលត៍យលកយ�ើ�បានបយ្ងៀន�ំណឹងល្អ�ល់រាត់។រិន

�ូរប៉ុន្មានយ្កា�រករាត់បានទទួលបុណ្យ្ជរុជទឹក។

បង្បុសដបលែនឆ្�ក៏បានដណន្ំយរលីតុនឲ្យសារល់្បធាន្ពិកហាំ�៉ង់

្ងដ�រ។យរលីតុនបាន្បាប់្បធាន្ពិកហាំ�៉ង់ថាអ្ីដ�លរាត់ចង់បានជាង

អ្ីៗយ្្សងយទៀតយន្វះគឺឲ្យ្ពវះគរ្ីររររន្តូវបានបកដ្បជាភាសាយអសបា៉ាញ។

្បធាន�៉ង់បានសូរយរលីតុនឲ្យជួ�ពួកអ្នក្ ្សព្្សា�សាសន្ដ�ល

នឹងយៅ្បយទសរុិកស៊ិកបកដ្បដ្្នកខលែវះនន្ពវះគរ្ីររររនជាភាសាយអសបា៉ាញ។

យរលីតុនបានចំណា�យពលជាយ្ចើនសបាតោ�៍បកដ្បពាក្យភាសាអង់យគលែស

យៅជាភាសាយអសបា៉ាញ។រាត់បានពិនិត្យយរើលការបកដ្បរបស់រាត់ជារួ�

ពួកអ្នក្្សព្្សា�សាសន្យរៀងរាល់�ប់។ពួកយគនិយា�ភាសាយអសបា៉ាញ

ខលែវះៗប៉ុដន្ពួកយគមនអាររ្ណ៍ថាការបកដ្ប�៏សំខាន់យនវះចាំបាច់្តូវការ

អ្នកនិយា�ភាសាយអសបា៉ាញពីកំយណើត។ពួកយគបាន�ឹងថាយរលីតុនគឺជា

ចយរលែើ�ចំយពាវះការអ្ិសាឋានរបស់ពួកយគ។ក្ននុងឆ្នាំ១៨៧៥ការបកដ្បយន្វះ

្តូវបានយបាវះពុរ្។វា្តូវបានយៅថាTrozos Selectos del Libro de 
Mormon(វគ្គបទគរ្ីរជយ្រើសរកពី្ពវះគរ្ីររររន)។

ឥឡទូវយនវះពួកអ្នក្ ្សព្្សា�សាសន្យ្តៀរខលែទួនរួចជាយ្សចយ�ើរ្ីយៅ្បយទស

រុិកស៊ិក។ពួកយគបាន�ឹក្ពវះគរ្ីរដ�លបានបកដ្បរួចចំនួន១៥០០កបាល

យៅយលើខ្នងយសវះយ�ើ�ចាប់យ្្ើរ�ំយណើររបស់ពួកយគ។យន្វះគឺជា្រា�ំបូង

ដ�លពួកអ្នកនិយា�ភាសាយអសបា៉ាញអាចអាន្ពវះគរ្ីររររនជាភាសារបស់

ពួកយគ្ ទាល់!យោវះបីជាយរលីតុនបានរស់យៅរាប់ពាន់គីឡទូដរ៉្តពី្បយទស

យអសបា៉ាញក្ី្ពវះវរបិតាសួគ៌បានន្ំរាត់ឲ្យរកកដនលែងពិត្បាក�ដ�លរាត់្តូវ

រក។យដា�សារភាពកាលាហាននិងយសចក្ីជំយនឿរបស់យរលីតុនរាត់បានជួ�ន្ំ

្ពវះបន្ទូលរបស់្ពវះយៅ�ល់រនុស្សរាប់រិនអស់។●

អ្កនិពន្រស់សៅរែ្ឋយូថ្េ៍ស.រ.អា.។

រូប
គំៃ

ូរនោ
យ
មា

៉ាក
រេូប
៊ិៃស

ុៃ

នមលតីតុៃ�្គនុៃសសាន�សនកត�ូ(១៨៤៤–១៩១៧)ោៃ

បនកមើនបសកកម្មជានកចើៃដងនៅកបនទសមុរិកស៊ិកន�ើយោៃ

ក�មុ�ទរឹកសមា�រិកសាសនាចកកមួយចំៃួៃមុៃនគបងអែស់

នៅទតីននាះ។ក្នុងឆ្នាំ១៨៨៦នមលតីតុៃោៃ�ួយបញ្ប់

រោរបកដកបកពះគម្ពតីរមរមៃទាំងមូលនៅជាភាសានេស្ប៉ាញ។

រែ្ឋ យូថាហ៍



ែ២០ កបរិយមរិត្

ដំយណើរផ្ស្្វផសាេសាសនារបស់ប៉រុល

នរឿងក្នុងកពះគម្ពតីរ

បន្ទាប់ពី្ពវះយ�ស៊ូវបានមន្ពវះជន្រស់យឡើងវិញសាវកប៉ុលបានយ្្ើ�ំយណើរយៅដ�ន�ីយ្្សងៗ

យ�ើរ្ីបយ្ងៀនរនុស្សអំពី្ពវះយ�ស៊ូវ។កាលជំន្ន់យន្វះរាមានឡានឬ�ន្យហាវះយទ

�ូយច្នវះយោកបានយ្្ើ�ំយណើរយដា�យែ្ើយជើងយ្ចើន។ជួនកាលយោកបានជិវះសំយៅ។

នោយ មា៉ារីសសា វីែឌីសុន

ទស្សនាវដ្តីសាសនាចកក

រច
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ស
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 ដខតុលាឆ្នាំ២០១៩ ែ២១

ប៉ុលបានបយ្ងៀនរនុស្សយៅក្ននុង្ពវះវិហារនិងតារ្ ្វះ។

យោកបានបយ្ងៀនរនុស្សយៅយលើកំពូល្ ្នំនិងតារ្ លែទូវន្ន្ក្ននុងទី្កុង។

រនុស្សជាយ្ចើនពុំចូលចិត្អ្ីដ�លប៉ុលបាន

បយ្ងៀនយទ។ជួនកាលយគចាប់ប៉ុលដាក់គុក។

ជួនកាលយោកបានឈឺ។

រច
នា
រូប
ភា
ពន
ោ
យ
អា

បរ
ីល
ស

្នុត

ប៉ុដន្យោវះបីជាមនការលំបាកោំងយនវះក្ីប៉ុលយៅដត

មនយសចក្ីជំយនឿ។យោកបានមន្បសាសន៍

ថា«ខ្នុំអាចនឹងយ្្ើ្គប់ោំងអស់បានយដា�សារ

្ពវះ្គីស្»។យោកបាន�ឹងថា្ពវះយ�ស៊ូវនឹងជួ�

យោកឲ្យរឹងបុឹង។



ែ២២ កបរិយមរិត្

្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្អាចជួ�ខ្នុំឲ្យរឹងបុឹង្ ងដ�រ។្ទង់្សឡាញ់ខ្នុំយ�ើ�ខ្នុំក៏្សឡាញ់្ទង់ដ�រ!●



 ដខតុលាឆ្នាំ២០១៩ ែ២3

ទំព័រផាត់ពណ៌

ជ្រះយេស៊ូវអាច្ ួេខ្ញំឲ្យយធ្វើ្រិច្ចការលំរា្រៗរាន
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្នុត



សារលិខិតចរ្ងរួ�នន្ពវះគរ្ីរសញ្ញាែ្ីគឺថាយ�ើងអាចរកយ�ើញភាពសុខសាន្និងយសចក្ីអំណរក្ននុង

្ពវះ្គីស្យោវះបីជីវិតរបស់យ�ើងមនសភាពដបបណាក្ី។ទស្សន្វ�្ីក្ននុងដខយនវះដចកចា�នូវទីបន្ទាល់រួ�

្សយ�ៀងរានា។

• យៅទំព័រខ៤យក្ង្បុសមនាក់្តូវបានលួងយោរចិត្យពលរាត់សុបិនអា្កក់។

• យៅទំព័រខ៨យក្ង្សីដ�លមនជំងឺវិបត្ិ្កូរ៉ូសូរមនាក់្តូវបានរំឭកថា្ពវះវរបិតាសួគ៌្សឡាញ់ន្ង។

• យៅទំព័រខ១៥ប័ណ្ណ្បកាសបយ្ងៀនថាកិច្ការោំងអស់អាចយ្្ើបានយដា�មនជំនួ�ពី

្ពវះយ�ស៊ូវ្គីស្។

• យៅទំព័រខ២០–ខ២៣ប៉ុលបានយ្្ើជាគំរូអំពីយសចក្ីជំយនឿ។

យៅយពលអ្នកអានទស្សន្វ�្ីដខយនវះជារួ�រានាសូររកយរើលរយបៀបដ�ល្ពវះយ�ស៊ូវនិង្ពវះវរបិតាសួគ៌បាន

ជួ�រនុស្សយៅក្ននុងយរឿងនីរួ�ៗ។អ្នកអាចគូសបន្ទាត់ពីយ្ការពាក្យដ�លពិពណ៌ន្ពីឧបសគ្គដ�លពួកយគ

បានជួប្បទវះ។បន្ទាប់រកគូសរង្ង់យលើពាក្យដ�លពិពណ៌ន្ពីជំនួ�ដ�លពួកយគបានទទួល។ជា្គួសារ

សូរពិភាកសារានាអំពីរយបៀបដ�លការសាកល្ងជួនកាល្តូវបាន�កយចញយ�ើ�ជួនកាលយទៀតយ�ើង្តូវបាន

យ្្ើឲ្យរឹងមំតាររ�ៈការពុវះពារ�កឈ្នវះយលើការសាកល្ងរបស់យ�ើង។យ�ើ�រយា៉ាងវិញយទៀត្ពវះយ�ស៊ូវនិង

្ពវះវរបិតាសួគ៌្សឡាញ់យ�ើងយ�ើ�ពួក្ទង់ជួ�យ�ើង។

យ�ើងសង្ឹរថាអ្នកនឹងយពារយពញយដា�អំណរក្ននុងដខយនវះ

ទស្សន្វ�្ី្បិយមិតត

្ូនចំយោរះមាតាបិតា

មាតិកា

ខ2	 ការ	ស្រឡាញ់	មនុ្រ្ស	ដទៃ	ដូច	ស្រះយេ្រ៊ូវ	ស្រឡាញ់	យេើង

ខ4	 ជិត	បយងកើេ	យ្ល	អធិស្ឋាន

ខ6	 ្រួ្រ្តី	មក	្ តី	ស្ធារណៈរដ្ឋ	សបជាធិបយតេ្យ	កុងយ្គោ	!

ខ8	 ខ្ញុំ	មិន	ចង់	ខុ្រ	យេ	យោរះ	យៃ	!

ខ10	 ្ួក	ស្វក	យៅ	ជុុំ	វិញ	្ ិភ្យោ:	កអអលយ�ើរ	្រ្តីអវែន្រុន	យៅ	

ៃ្រ្សោ	សបយៃ្រ	ឈតីលតី

ខ11	 ្ួក	ស្វក	យៅ	ជុុំ	វិញ	្ ិភ្យោក:	អអលយ�ើរ	យរនឡាន់	្រួរ	

្រុខៃុក្ខ	កុមារ

ខ12	មួក	-	្រ	្រសមាប់	ហ្វ្លរិន

ខ14	 យតើ	ខ្ញុំ	េួរ	អត	បន្	អាន	យៃៀត	ឬ	?

ខ15	 េុំនិត	ឆ្លាតទវ:	ខ្ញុំ	អាច	នឹង	យធ្វើ	សេប់	ទាុំង	អ្រ់	បាន	យោេស្រ	

ស្រះសេតី្រ្

ខ16	 ការអយ្ជើញ	ទន	ស្រះវិ្រ	បរិ្រុៃ្ធ

ខ17	កម្មវិធតី	បង្ហាញ	យហើេ	និទាន	សបាប់

ខ18	 េុំរូ	កាលា្:	នការបយសមើ	ស្រះអមាចា្រ់	ជា	ភាស្	យអ្រ្ប៉ាញ

ខ20	 យរឿង	ក្ញង	ស្រះេម្តី:	រដុំយណើរ	ផ្ស្្វផសាេស្្រោ	រប្រ់	ប៉ុល

ខ23	ៃុំ្័រ	ផាត់	្ ណ៌:	ស្រះយេ្រ៊ូវ	អាច	ជួេ	ខ្ញុំ	ឲ្យ	យធ្វើ	កិច្ចការ	

លុំបាកៗ	បាន©
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សូម ខសវងរក រូប លីអាហូណា ខែល លាក់ នៅ ខាង ក្នលុង !

នៅ នលើ តកប េសសេន្វែ្តី ម្បិយមិត្ត 

រចនារូបភាពនោយមា៉ាកគតីោ៉ាមតីៃធួៃ

រនបៀប នែើម្ី ន្ញើ រូប េំនូរ  ឬ បេពិនស្្ន៍ ន្ន្ របស់ 
កូន នលាក អ្នក មក កាន់ េសសេន្វែ្តី លីអាហូណា

សូមចូលនៅនគ�ទំពរ័liahona.Churchof 

JesusChrist.orgន�ើយចុចនលើ«Submit an 

Article or Feedback»។ឬេ៊ីដម៉ាលវានៅរោៃ់

liahona@ ChurchofJesusChrist .orgនោយ

ោក់ន្មាះអាយុកូៃរបស់េ្កទតីកកុងដដលរស់នៅកពមទាំង

នសចក្តីដ្លែងរោរណ៍េៃុញ្ញាតនៃះថា៖«ខ្នុំ[សរនសរន្មាះ

របស់េ្ក]សូមេៃុញ្ញាតឲ្យសាសនាចកកនៃកពះនយស៊ូវកគតីស្ទ

នៃពួកបរិសុទ្ធន្ងៃចុងនករោយនកបើកោស់រោរោក់បញ្ដូៃរបស់

កូៃខ្នុំនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីសាសនាចកកនៅនលើនគ�ទំព័រ

សាសនាចកកៃរិងកម្មវិធតីកបព័ៃ្ធេ្សព្េសាយសង្គម»។ពួក

នយើងទៃ្ទរឹងរង់ចាំឮពតីេ្ក!




