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សមាគមតេតសេ 
 

សារលិខិតសម្រាប់ឆ្ន ាំ ២០២៣ 

 

ជីវតិខាងវញិ្ញា ណ និងភាពសាមគ្គ ី
 

តតើត ើងអាចបតងកើតតមត្តីភាព រវាងមនុស្សទាំងឡា  ត្ពមទាំងរវាងមនុស្សនិងធមមជាតិ 
តោ ពឹងត ើអ្វ?ី សាស្នានានាជាចតមលើ ម ួ ដែ ត្បជាជនត ើដែនែីបានចងត្រង។ 

ត្គី្ស្ដបរស័ិ្ទគួ្ររិិះគិ្តអ្ាំពីជាំតនឿផ្ទា  ់ ឲ្យសីុ្ជតត្ៅ ដតមនិដមនតែើមបអី្តួខ្លួនថា   ់ស្ពវ
ត្គ្បនូ់វអ្វីៗ ទាំងអ្ស់្តនាិះតទ។ ែាុ តៅវញិ ត្គី្ស្ដបរស័ិ្ទត្តូវររែលូវតបត ល្ើ  រមួជាម ួអ្ស់្អ្នរ 
ដែ មនិត្ពមគិ្តថា ការត្បឈមមុខ្នាបចចុបបននជាត្ពហ្ម ិខិ្តតនាិះតទ។ សារឆ្ន ាំ២០២៣តនិះ
ចងែ់ដ ់តោប ់ ឲ្យត ើងដររតបៀបរស់្តៅជាត្គី្ស្ដបរស័ិ្ទ ឲ្យស្មនឹងស្ម ័។ 

«អ្ធិោា ន តហ្ើ តធវើអ្វដីែ ជាអ្ាំតពើសុ្ចរតិ»៖ តនិះជាគ្ាំនិតរបស់្តោរត្គ្ូគ្ង្វវ   តែៀត្ទីស្ 
បុនហ្ហឹ្វរឺ Dietrich Bonhoeffer (១៩០៦-១៩៤៥) តព ជាបរ់នុងមហានដរា ននស្ង្គ្ង្វគ មពិភព
តោរត ើរទី២។ រនុងគុ្រ គាតរ់ិិះគិ្តអ្ាំពីខ្លឹមសារននជីវតិជាត្គី្ស្ដបរស័ិ្ទ។ រនុង បអ់្នធការនន
ស្ម ័តនាិះ គាតស់្រតស្រោ៉ា ងចាស់្ថា៖ «នងៃតនិះ ត ើងអាចស្តងេបជីវតិជាត្គី្ស្ដបរស័ិ្ទ តាម 
ឥរោីបងពីរប៉ាុត ណ្ ិះ គឺ្អ្ធិោា ន តហ្ើ តធវើអ្ាំតពើសុ្ចរតិរនុងចាំត្មមនុស្ស។ អ្វីៗ ទាំងអ្ស់្ ដែ 
ត ើងគិ្ត និោ  និងតធវើ តែើមបអី្នុវតតជាំតនឿ ត្តូវដតតចញពីការអ្ធិោា ន និងការត្បតិបតត»ិ។ 

តតើពារយរបស់្តោរមានអ្តថន ័អ្វសី្ត្មាបត់ ើង? ត ើងមាន រ់ៗ អាចមានតោប ់ដបលរៗ 
ពីគាន ។ តៅភូមតិតតហ្ស ត ើងមានគ្ាំនិតថា គួ្រឲ្យត ើង  ់ពីជីវតិខាងវញិ្ញា ណចាស់្ជាង និង
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បណដុ ិះភាពសាមគ្គឲី្យកានដ់តខាល ាំង ឬម ួ គួ្រឲ្យត ើង រចិតតទុរោរអ់្ធិោា ន និងបតងកើតចាំនង
តមត្តីកានដ់តរងឹមាាំជាម ួអ្នរែនទ... 

តែើមបតី ើញស្ញ្ញា ននវតតមានត្ពិះជាមាច ស់្រនុងជីវតិ ស្រេីភាពតោរ តែៀត្ទីស្ បុនហ្ហឹ្វរឺ 
អាចជួ  ត ើងបាន។ គាត ់ ់ចាស់្្ស់្អ្ាំពីវបិតតសិ្ម ័ រប៏៉ាុដនដតោ ពឹងត ើរមាល ាំងចិតត 
គាតប់ានតត្ជើស្តរ ើស្ត្បកានត់ស្ចរដីស្ងឃមឹ និងការតជឿទុរចិតតត ើត្ពិះជាមាច ស់្ រុាំឲ្យអ្ស់្ស្ងឃមឹ
ចាំតពាិះមនុស្សតោរ ែូចមានមនុស្សជាតត្ចើនធ្លល បប់ានត្បត្ពឹតត រនុងស្ភាពត្បរបតោ ហ្ឹងា 
រហូ្តមរទ ់ស្ពវនងៃតនិះែង។ 

សាថ នភាពបចចុបបននទមទរឲ្យត ើងតត្ជើស្តរ ើស្តស្ចរដីស្ងឃមឹដែរ។ ត ើងតៅដតមានតស្រ ី
ភាព តែើមបរីររនុងពិភពត ើង ពនលមឺ ួដែ មរពីចមាៃ  ។ សូ្មបដីតតព ត ើងរាំពុងរងទុរេ
 ាំបារ ឬសូ្មបដីតតព ត្ពិះជាមាច ស់្ហារបី់មនិតបត ល្ើ ែ ់ស្ដត្មររបស់្ត ើង ពនលឺតនាិះតៅដត
រិះត ើង ែូចជាផ្ទក  ត្ពឹរម៉ាាង តហ្ើ ស្ថិតរនុងចិតតរបស់្ត ើង (២ សិ្ោ ១,១៩)។ 

 

បងប្រុស អាឡូអ ៊ីស 

 
 

  



3 
 

តត្ជើស្តរ ើស្តស្ចរដសី្ងឃមឹ 

 

ស្ពវនងៃតនិះ មានបញ្ញា ជាតត្ចើនស្ងកតត់ៅត ើ ុវជន ុវនារ ីនិងមនុស្សឯតទៀតៗ៖ តតើមាន
អ្វអីាចនាាំឲ្យត ើងមានតស្ចរដីស្ងឃមឹ តែើមបនីចនត្បឌិតែលូវងមី? ពិតដមន មានមូ តហ្តុជាតត្ចើន 
ដែ អាចបងកឲ្យមានភាពតានតឹ់ង និងតធវើឲ្យត ើងត្ពួ បារមភអ្ាំពីអ្នាគ្តរបស់្ដែនែី និងផ្ទា  ់ 
ខ្លួន។ អ្នរខ្លិះរដ៏ ងតជឿត ើត្ពិះជាមាច ស់្ដែរ។ 

ការត្ពួ បារមភជាត្បតតរិមមចិតតត្តឹមត្តូវ ដែ តធវើឲ្យដភនរមុត និងត្បជាា ឆ្ល តនវ តហ្ើ ែូតចនិះ
អាចជួ  ស្តង្គ្ង្វគ ិះខ្លួនឲ្យែុតពីតត្គាិះថាន រ។់ តទិះជាោ៉ា ង្ ត ើងត្តូវត្ប ត័ន រុាំឲ្យចុិះចាញ់
អារមមណ៍អ្វជិជមាន ែូចជា ការអ្ស់្រមាល ាំង ការភ ័កាល ច ឬការមានចិតតរងឹចតចស្ចាំតពាិះអ្នរែនទ។ 

តែើមបរុីាំឲ្យត ើងធ្លល ររ់នុងអ្នាា រទ់ាំងតនិះ ត្ពិះបនាូ ែាំណឹង អតបើរែលូវម ួ តោ បង្វា ញ
ត្ពិះត ស្ ូត្គី្ស្ដឲ្យត ើង។ ត្ពិះអ្ងគតែើរខាងមុខ្ត ើង។ អ្ស់្ម ួជីវតិ ត្ពិះអ្ងគបានសាគ  ់ ទាំង
អ្ាំណរស្បា  ទាំងការត្ពួ បារមភ។  មនុស្សកានដ់តតត្ចើនបានត្បឆ្ាំងនឹងត្ពិះអ្ងគ រហូ្តែ ់
តឈើឆ្ក ង ជាទីតោរតៅបាំែុត។ រប៏៉ាុដនដ តស្ចរដីសាល បម់និបានឈនិះតទ ពីតត្ពាិះត្ពិះជាមាច ស់្បាន
ត ើរត្ពិះត ស្ ូ  ឲ្យមានត្ពិះជនមរស់្ត ើងវញិ គឺ្ត្ពិះជនមអ្ស់្រ បជានិចច។ តនិះជាែាំណឹង អែ ៏
អ្សាច រយ។ សាវរ័ដែ ជាសារសមុីនែាំបូងរបស់្ត្ពិះអ្ងគ រអ៏្ត ជ្ ើញត ើងឲ្យមានចិតតកាល ហាន និង
តជឿទុរចិតតតៅត ើត្ពិះបនាូ របស់្ត្ពិះអ្ងគតនិះ។ 

បចចុបបននតនិះ ត្ពិះត្គី្ស្ដតៅដតបនតតធវើែាំតណើ រជាម ួមនុស្សមាន រ់ៗ  តែើមបតីត្បាស្តគ្ឲ្យទទួ 
 រតស្ចរដីត្ស្ឡាញ់ឥតត្ពាំដែន របស់្ត្ពិះជាមាច ស់្។ ត្ពិះវញិ្ញា ណែវ៏សុិ្ទធជាែតងាើមរបស់្ត្ពិះអ្ងគ 
ែដ ់ឲ្យត ើងមានរមាល ាំងតស្ ូ  ត្ពមទាំងត្បទនតនមលែ ់មនុស្ស ដែ គាម នអ្វអីាច បប់ាន។ 

ចូររុាំឲ្យត្ពឹតតកិារណ៍ខាងតត្ៅបាំភ ័ត ើង ែាុ តៅវញិ សូ្មទទួ ពនលឺ ដែ គ្ងត់ៅរនុងខ្លួន 
តពា គឺ្ការទុរចិតត ដែ តគ្តៅថា«ជាំតនឿ»។ 
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អ្ធិោា នតែើមបដីស្វរររត្បភពម ួ 
 

តបើសិ្នជាត ើងចងែូ់រគ្ាំនិត អ្ាំពីជីវតិត ើងផ្ទា  ់ អ្នរែនទ រែូ៏ចជាពិភពតោរ ត ើងត្តូវ
ដតររវធីិសាង្គ្ស្ដផ្ទា  ់ខ្លួនម ួ តែើមបតីធវើបាន។ វធីិសាង្គ្ស្ដតនាិះតរើតតចញពីទីជតត្ៅបាំែុតននចិតត ជា
រដនលងដែ វតតមានែស៏្បបុរស្របស់្ត្ពិះជាមាច ស់្គ្ងត់ៅ។ តព ត ើងដបរខ្លួនមរររត្ពិះជាមាច ស់្
វញិ ត ើងនឹងដរដត្បចិតតគ្ាំនិត គឺ្ត ើងត្ពមទទួ ត្ពិះហ្ឫទ ័អាណិតអាសូ្ររបស់្ត្ពិះអ្ងគ តហ្ើ 
រត៏ចិះត្ស្ឡាញ់កានដ់តខាល ាំងត ើងៗែង។ 

ត ើងទាំងអ្ស់្គាន គួ្ររររដនលងនិងតព តវោ តែើមបមីានបទពិតសាធនអ៍្ាំពីភាពស្ៃបស់ាៃ ត់
រនុងចិតត ឲ្យតចិះសាដ ប ់ និង  ់ត ើញថាត្ពិះជាមាច ស់្ស្ពវត្ពិះហ្ឫទ ័ឲ្យែសិះែាជាម ួត ើង។ 
ត្ពិះត ស្ ូអ្ត ជ្ ើញមតិតត្ពិះអ្ងគថា៖ «កា ្អ្នរអ្ធិោា ន ត្តូវចូ តៅរនុងបនាប ់ បិទទវ រឲ្យជិត 
តហ្ើ ទូ តៅកានត់្ពិះបិតារបស់្អ្នរ ដែ គ្ងត់ៅរនុងទីសាៃ តរ់ាំបាាំង» (មា៉ា ថា  ៦,៦)។ 

ស្ពវនងៃ ពារយអ្ាំពាវនាតនិះបង្គ្ញ្ញច ស់្នឹងទាំតនារស្ងគម។ ត ើងរាំពុង្លងកាតស់្ម ័ ដែ 
មនុស្សកានដ់តដបរបារគ់ាន និងត្បឆ្ាំងគាន  សូ្មបដីតរនុងត្គួ្សារ ត្ពិះស្ហ្គ្មន ៍និងត្រុមជាំនុាំ។ រនុង
បរោិកាស្ដបបតនិះ ស្ដមលង ូឡានិងពារយរុហ្រមានតត្បៀបតៅត ើគ្ាំនិត ដែ ត្តូវការតព 
តវោ ូរ តែើមបបីនាុ ាំខ្លួនរនុងភាពស្ៃបស់ាៃ ត។់ 

ការអ្ធិោា នមានតស្ចរដីចាាំបាចរ់តិដតខាល ាំងជាងហ្នឹងតៅតទៀត។ ការអ្ធិោា នជាត្បភពនន
តស្ចរដីស្ងឃមឹ ជាែលូវនាាំឲ្យចិតតបានសុ្ខ្សានត ជាវធីិជួ  ពត្ងឹងស្មតថភាពតែើមបសី្នានាជាម ួ
មនុស្សទាំងអ្ស់្ ទាំងអ្នរដែ ត្បឆ្ាំងត្បដររនឹងត ើង ត្ពមទាំងអ្នរដែ ដបលរពីត ើងដតមដង។ 
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តធវើែាំតណើ ររមួជាម ួគាន  
 

ត ើស្ពីការអ្ធិោា នមាន រឯ់ង ត្ពិះជាមាច ស់្ត្តាស់្តៅត ើង ឲ្យតធវើែាំតណើ ររមួជាម ួគាន  
តែើមបរីសាងភាតរភាពសារ  ដែ ត ើងតៅដតចងរ់រស្ញ្ញា ស្មាគ  ់ត ើញ រនុងតោរ។ ជីវតិ
ខាងវញិ្ញា ណមនិមានបាំណង ឲ្យត ើងររដតឯរឯង។ ែាុ តៅវញិ ជីវតិខាងវញិ្ញា ណជាែាំតណើ រ 
ដែ ត ើងតធវើរមួជាម ួអ្ស់្អ្នរ ដែ មានបាំណងែូចគាន ។ 

ែូតចនិះ គួ្រឲ្យត ើងចាបត់ែដើមែាំតណើ រតនិះ តោ រតឹបនតឹងឯរភាព រវាងនិកា ទាំងប៉ាុនាម ននន
ត្គី្ស្ដសាស្នា គឺ្មនិដមនតែើមបមីានរមាល ាំងត្បឆ្ាំងនឹងពិភពតោរ ដតែាុ តៅវញិ តែើមបឲី្យត្ពិះ
បនាូ ែាំណឹង អមានរមាល ាំងប៉ាិះែ ់តបិះែូងរបស់្មនុស្ស។ តែើមបតីធវើបាន ចូរឲ្យត ើងទាំងអ្ស់្គាន
ជួបជុាំគាន តែើមបអី្ធិោា នជាម ួគាន  គឺ្មនិបាចរ់ងច់ាាំែ ់តព ដែ គាម នឧបស្គ្គខាង ទធិតទៀតតទ។ 

តព ្និកា តែសងៗមរតែើមបជួីបជាម ួគាន  ត ើងត ើញថា ជាំហ្របស់្ត្រុមនីម ួៗ
ោល តឆ្ៃ  ពីគាន  ពិបារបត្ងួមវញិ។ ែូតចនិះ សូ្មរុាំតមើ ដតែ ់គ្មាល តទាំងអ្ស់្តនាិះ គឺ្សូ្មតត្ជើស្
តរ ើស្តធវើតាមរតបៀបតែសងម ួតទៀត៖ សូ្មចាបត់ែដើមតោ អ្ធិោា ន រមួជាម ួគាន  ត្គ្បត់ព តវោ 
ែង។ មានដតការអ្នុវតតនឯ៍រភាពដបបតនិះ ដែ នឹងែដ ់ ឲ្យត្បជាជនរបស់្ត្ពិះជាមាច ស់្អាច
ត្បកាស្ជាំតនឿរមួជាម ួគាន បាន។ 

ត្បដហ្ វធីិតនិះនឹងជួ  ត ើងឲ្យដរដត្បគ្ាំនិត ដែ ត ើងគិ្តអ្ាំពីត្ពិះស្ហ្គ្មនឬ៍ត្រុមជាំនុាំ 
គឺ្គួ្រ  ់កានដ់តចាស់្ថា ត្ពិះស្ហ្គ្មន ៍(ឬត្រុមជាំនុាំ) ជាមហាត្គ្សួាររបស់្អ្ស់្អ្នរ ដែ បាន
តត្ជើស្តរ ើស្តស្ចរដតី្ស្ឡាញ់ តាមត្ពិះត្គី្ស្ដ។ តបើត ើងចងត់ៅជាតមតមៅននស្នតិភាព ត ើងត្តូវ
ប ច្ បត់្គ្បក់ារដបរបារគ់ាន  ដែ ប ដ្  ឲ្យត ើងតែើរតាមែលូវពីរ ដែ ទនាឹមគាន  តហ្ើ មនិតចិះ
ជួបគាន តសាិះ។ 
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ការដស្វងររឯរភាពរវាងនិកា ទាំងឡា ជាឱកាស្ តែើមបទីទួ សាគ  ់អ្ាំតពើអាត្ររដ់ែ  
ត្រុមនីម ួៗធ្លល បប់ានត្បត្ពឹតត ត្ពមទាំងខិ្តខ្ាំោ៉ា ងមងឹមា៉ា ត ់ ឲ្យមានការផ្ទល ស់្បដូរដែ ចាាំបាច។់ 
មនុស្សជាតត្ចើនបាតក់ារទុរចិតត តហ្ើ សូ្មបដីតតៅតតតហ្ស រអ៏្នរខ្លិះបានតៅជាជនរងតត្គាិះដែរ។ 
ការទុរចិតតគាន ពិបាររសាងសាត ើងវញិ គឺ្អាចតធវើបាន  ុិះត្តាដតត ើងតចិះសាដ បច់ាំតពាិះបងបអូន 
ដែ ត្តូវបានរងរបសួ្តនាិះ។ 

 

ពត្ងីរតមត្តីភាព 
 

តែើមបរីសាងភាតរភាពសារ តនិះ ត្ពិះស្ហ្គ្មន(៍ឬត្រុមជាំនុាំ) ត្តូវតធវើបនាា  ់អ្ាំពីត្ពិះរាជយ 
ននត្ពិះជាមាច ស់្ ដែ រាំពុងដតោងមរ តហ្ើ រត៏្តូវ  ់អ្ាំពីការត្តាស់្តៅរបស់្ត្ពិះវញិ្ញា ណែ៏
វសុិ្ទធ ស្ត្មាបខ់្លួនផ្ទា  ់ រនុងស្ម ័បចចុបបននតនិះ។ តនិះជាការត្តាស់្តៅខ្លិះៗ ដែ ត ើងរមួ
ជាម ួគាន គ្ួរចាបអ់ារមមណ៍៖ 

 ស្ត្មាបម់នុស្សជាតត្ចើន អារមមណ៍ជាស្មាជិររនុងត្រុមម ួមានសារស្ាំខានខ់ាល ាំង
្ស់្ តែើមបជួី  តគ្រសាងអ្តតស្ញ្ញា ណផ្ទា  ់។ រប៏៉ាុដនដ អារមមណ៍តនាិះមនិគួ្រររី
ចតត្មើនត ើង តោ ពឹងត ើការត្បឆ្ាំងជាំទស់្ ដតែាុ តៅវញិ តោ ពឹងត ើការ
តគារពគាន  និងត ើការជួបជុាំគាន ។ តព ្ ត ើងខ្ាំររតស្ចរដីពិតរបស់្អ្នរែនទ 
តព តនាិះ ត ើងរម៏ានការររីចតត្មើនដែរ។ 

 ការស្នានារវាងសាស្នានានា អាចជួ  ត ើង ឲ្យតចិះតគារពគាន តៅវញិតៅមរ។ 
តព ្ត ើងនិោ ជាម ួគាន  ត ើងអាចមានចិតតទូ ាំទូោ   ុិះត្តាដតត ើង
មានការ  ់ោ៉ា ងសីុ្ជតត្ៅអ្ាំពីសាស្នារបស់្ត ើងផ្ទា  ់ ែូចតែើមតឈើត្តូវការ
មានឫស្ោ៉ា ងតត្ៅ តែើមបឲី្យដមររបស់្វាតបើរចាំហ្។ តមត្តីភាពពិតត្បារែអាចតរើត
បាន តទិះបីត ើងត្តូវឈចឺាបប់នតិច ពីតត្ពាិះអ្នរែនទមនិអាចទទួ គ្ាំនិតរបស់្
ត ើងទាំងត្ស្ុងតនាិះបានតទ។ 
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 បងបអូនជាតត្ចើនពិបារចិតតតោ ត ើញថា ការត្បកានជ់ាតិសាស្ន ៍ និងគ្ាំនិតតរ ើស្ 
តអ្ើងត្គ្បដ់បបោ៉ា ង បានតធវើជាឧបស្គ្គ មនិអ្នុញ្ញា តឲ្យមានទាំនារទ់ាំនងត្ស្ួ ប ួ
រវាងបុគ្គ  និងតៅរនុងស្ងគម។ ែូតចនិះ ចូរររវធីិម ួ តែើមបែូីរចិតតគ្ាំនិតរបស់្ត ើង
ចាំតពាិះអ្នរែនទ ឧ. តោ ត ើងខិ្តខ្ាំសាដ បជ់នអ្តនាត ត្បតវស្ន ៍ដែ ត្តូវចារតចញពី
ត្ស្ុររាំតណើ ត... តហ្ើ តព ត ើងជួបនឹងអ្នរែនទ ចូរត ើងទទួ  រភាពខុ្ស្គាន
របស់្តគ្ ទុរែូចជាត្ទពយស្មបតតមិ ួ។ 

 តតើត ើងតចិះសាដ បស់្ដត្មរននដែនែីរបស់្ត ើង? ជាញឹរញាប ់ស្រមមភាពត ើងនិង
ការតធវស្ត្បដហ្ស្ បាំផ្ទល ញភពែអ៏្សាច រយរបស់្ត ើង ប ដ្  ឲ្យមានតត្គាិះធមមជាតិ 
និងបាតុភូតធ្លតុអាកាស្កានដ់តតត្ចើន។ មនុស្សតោរត្តូវនឹរពីការទទួ ខុ្ស្ត្តូវ 
ដែ ត្ពិះជាមាច ស់្បានត្បទនឲ្យពរួតគ្។ តួោ៉ា ងខាងនតោបា និងតស្ែារិចចត្តូវ
 រតស្ចរដីស្តត្មចជាចាាំបាច។់ រប៏៉ាុដនដ ត ើងផ្ទា  ់អាចតធវើឲ្យរតបៀបរស់្តៅរបស់្
ខ្លួនសាម ា្ជាង និងឲ្យត ើងតចិះតកាតស្រតស្ើរត្ពិះជាមាច ស់្ ចាំតពាិះធមមជាតិដែ 
ជាសាន ត្ពិះហ្ស្ដរបស់្ត្ពិះអ្ងគ។ 

 ស្ង្គ្ង្វគ មតៅអ្  ុដត្រន និងតាមតាំបនជ់ាតត្ចើនរនុងតោរ នាាំឲ្យមនុស្សម ួចាំនួនគិ្ត
ថា គាម នត្ពិះជាមាច ស់្តទ ឬថា ត្ពិះអ្ងគតចិះដតតៅតស្ៃៀម ែូតចនិះតគ្ពិបារអ្ធិោា ន។ 
តាមពិត តព ្ត ើងអ្ធិោា នសូ្មស្នតិភាព ត ើងែូចជាសុ្ខ្ចិតតទទួ ខុ្ស្ត្តូវ 
និងចូ រមួសាមគ្គី ជាម ួមនុស្សទាំងអ្ស់្ ដែ ជាជនរងតត្គាិះននស្ង្គ្ង្វគ ម។ 
ត ើងមនិសូ្មត្ពិះជាមាច ស់្ត្បទនស្នដិភាព តោ ែដ ់តជាគ្ជ ័ែ ់ភាគី្តោរ 
តៅ ដតែាុ តៅវញិ ស្នតិភាពពិតត្បារែនិង ូរអ្ដងវង រពឹ៏ងត ើ ុតតធិមនិ៌ង
តស្ចរដីពិត។ ដមនតហ្ើ ! អ្ធិោា នស្ត្មាបស់្នតិភាពជាកាតពវរិចចបនាា នជ់ាងតគ្។ 
 

ចាំតពាិះបងបអូនដែ ជាអ្នរតជឿត ើត្ពិះជាមាច ស់្ ជាំតនឿអាចែដ ់តស្ចរដីស្ងឃមឹខាល ាំងជាងការ
ភ ័ខាល ចអ្ាំពីអ្នាគ្ត។ ជាំតនឿតនិះមនិដមនជាការទុរចិតតតភលើតភលនឺតនាិះតទ ដតែាុ តៅវញិជាការ
តជឿជារថ់ា ត្ពិះជាមាច ស់្រាំពុងដតស្រមម តៅត ើដែនែីតនិះ ដែ ជាសាន ត្ពិះហ្ស្ដរបស់្ត្ពិះអ្ងគ 
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តហ្ើ  ត្ទងរ់ត៏្តាស់្តៅត ើង ឲ្យចូ រមួចាំដណរស្រមមជាម ួត្ពិះអ្ងគ គឺ្ឲ្យតចិះទទួ ខុ្ស្ត្តូវ 
ស្ត្មាបជ់ាំនានឥ់ ូវ និងជាំនានត់ត្កា ។ 

តព ្ត ើងត ើញថា មនិអាចមានស្នតភិាពបានតទ តោ សារហ្ឹងាតធវើឲ្យជនជាតិ
នានាដបរបារគ់ាន  ត្ពមទាំងត ើញតត្គាិះត្គ្បដ់បបោ៉ា ងតធវើឲ្យដែនែីរតងគើ តព តនាិះតបើត ើងរបួរមួ
ជាម ួបងបអូនត ើង រនុងតស្ចរដតី្ស្ឡាញ់កានដ់តខាល ាំង គឺ្ត្ពិះត្គី្ស្ដដែ មានត្ពិះជនមរស់្ត ើង
វញិ ត្ទងរ់ោ៏ងមរគ្ងត់ៅជាម ួត ើងដែរ សូ្មបដីតជីវតិខាងវញិ្ញា ណរបស់្ត ើងត្ទុឌតត្ទម
ោ៉ា ង្រត៏ោ ។ ត្ពិះអ្ងគផ្ទល ស់្បដូររតបៀបដែ ត ើងធ្លល បត់មើ ែ ់អ្នរែនទ ត្ទងរ់អ៏ាចដណនាាំ
ត ើងឲ្យតធវើែាំតណើ រតៅឆ្ៃ   គឺ្ត្ទងអ់្ត ជ្ ើញត ើងឲ្យរ ាំ ងដែនរាំណត ់បងាួស្តៅកានជី់វតិងមី។ តតើ
ត ើងចងទ់ទួ ត្ពិះអ្ងគដែរឬតទ? 

 

បរដត្បតោ  តោរឪពុរ តចរា៉ា   តៅនងៃទី ២៥/០១/២០២៣ 

 
 
 

 
 

 


