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អារាម តេតសេ 
សណូំមពរសម្រាប់ឆ្ន  ំ២០២២ 

ការទៅជាអ្នកកសាងឯកភាព  
 

បញ្ហា ប្បឈមដធំ៏នាសមយ័ឥឡូវន េះមា ពីរ គឺកសាងឯកភាព  ិងបនងកើតទំនាកទំ់ ងរវាងគ្នា  ិងគ្នា ។ នយើងអាច
នមើលន ើញជាកស់្សែងថា សមយ័បចចុបប ាកំពុងស្តរងឥទធិពលនសេងៗ សទុយពីគ្នា ។ មយ៉ាង ម ុសេនោកយល់កា ស់្តចាស់
អំពីចំណង  ិងទំនាកទំ់ ង ស្ដលពួកនគមា ជាមយួគ្នា   ិងជាមយួធមមជាតិទងំមូល។ ជំងឺរាតតាត “កូវដិ-១៩” បា 
បញ្ហា កស់ាជាថ្មីថា នយើងជាមហាប្គួសារស្តមយួ៖ នបើនយើងរងនប្គ្នេះថាា កជ់ាមយួគ្នា យ៉ា ងណា នយើងកអ៏ាចន េះប្សាយ
បា  ន យរមួជាមយួគ្នា យ៉ា ងននាេះស្ដរ។ 

មយ៉ាងនទៀត នយើងអាចន ើញថា ម ុសេ ចពី់គ្នា កា ស់្តខ្ល ងំនឡើងៗ ទងំកាុងសងគម ទងំខ្ង នយបាយ  ិង
ខ្ងសីលធម ៌នាឲំ្យប្បជាជ  ប្បនទស  ិងប្គួសារបាកស់្បកគ្នា ។ ប្គីសដបរស័ិទនគចម ិសុតពីបញ្ហា ទងំន េះនទ ៖ ប្កុមជំ ំុ 
 ិងប្ពេះសហគម ក៍រ៏ងការបាកស់្បកកាុងប្កុមផ្ទទ ល់ ឬ រវាងគ្នា  ិងគ្នា  នហើយន យនគនចេះស្តអាងនលើភាពខុសស្បលករបស់
ខលួ  ការបាកស់្បកន េះកក៏ា ស់្តធង ន់ៅៗ។ គរួសាដ យណាស់ ពីនប្រេះនយើងអាចពឹងនលើភាពសមបូរស្បបរបស់នយើងន េះ 
នដើមបសីដល់សកខភីាពយ៉ា ងសំខ្ បំ់សុតអំពីស ែិភាព។ 

សពវថ្ថ្ងន េះ កាុងប្បនទសមយួចំ ួ  ម ិប្គ្ន ស់្តមា ការស្បកបាករ់វាងគ្នា ននាេះនទ សងគមកស៏្លងនជឿនលើប្កុមប្គីសដ
បរស័ិទសងស្ដរ ជាពិនសសន យមា ការនលចនឡើង ូវនរឿងបំរ  ទងំខ្ងសលូវនេទ ទងំខ្ងសលូវវញិ្ហា ណ។ ម ុសេជា
នប្ចើ មា អារមមណ៍ថា នយើងបា កបតជំ់ន ឿរបស់នគ។ នៅអារាមនតនហេ កដូ៏ចនៅកស្ លងឯនទៀតៗ នយើងបា រេិះគិតអំពី
បញ្ហា ដធ៏ង ធ់ងរទងំននាេះ ន យម ិខ្ល ចកាុងការទទួលយកការពិត តងំពីប៉ាុនាម  ឆ្ា មំកនហើយ។ នយើងចងន់ធវើអស់ពីសមតថ
ភាព នដើមបឲី្យអារាមនតនហេកាល យនៅជាកស្ លងមា សុវតិថភាព សប្មាបន់យើងទងំអស់គ្នា  (www.taize.fr/protection)។ 

ប្ពេះសហគម  ៍  ិងប្កុមជំ ំុប្តូវនៅជាកស្ លងប្បកបន យនមប្តីភាព សប្មាបម់ ុសេទងំអស់។ នដើមបនីធវើបា  
នៅថ្ថ្ងន េះ នយើង ចខ់្តប្តូវស្កស្ប្បចិតែគំ ិត តមប្ពេះប ទូលដំណឹងលអ យ៉ា ងនសាម េះអស់ពីដងួចិតែ។ ប្ពេះប្គីសដបា បូជា
ប្ពេះជ មផ្ទទ ល់ នហើយនសចកដីប្សឡាញ់របស់ប្ពេះអងគន េះជាអណដូ ងថ្មី ស្ដលនយើងអាចដងកមាល ងំបា  នដើមបនីធវើជាបងបអូ  ឹង
អាកដថ្ទ  ិងនលើកតថ្មលរបស់ម ុសេមាា ក់ៗ នឡើង ប្ពមទងំស្ថ្ទធំមមជាតិ ិងបរសិាថ  ។ ប្ពេះប្គីសដសំុឲ្យនយើងរបួរមួជាមយួ
គ្នា  នធវើជាសញ្ហា ថា ប្ពេះអងគបា យងមកបប្ងួបបប្ងួមម ុសេនោក កាុងនសចកដីប្សឡាញ់របស់ប្ពេះអងគ។  



2 

 

សប្មាបឆ់្ា ២ំ០២២ន េះ ខ្ុ ំចងសំ់ណូមពរ ឲ្យនយើងរេិះគិត ិងតបន្លើយ ូវសំណួរន េះ គឺ៖ នតើនយើងអាចនធវើអវី នដើមបី
ឲ្យឯកភាពកា ស់្តរកីចនប្មើ  កាុងមហាប្គួសាររបស់ម ុសេនោក ជាមយួធមមជាតិ ជាមយួបងបអូ ជិតសាិទធ កាុងប្ពេះសហ
គម  ៍ឬកាុងប្កុមជំ ំុរបស់នយើង នហើយជាទីបំសុតនៅកាុងដងួចិតែរបស់ខលួ ? 

 

បងម្របុស អាឡូអ ៊ីស 
 

 នប្កាយសំណូមពរទងំ៦ន េះ មា អតថបទខលីមយួ នដើមបបី ែការរេិះគិតឲ្យសីុជនប្ៅ។ អតថបទខលីៗទងំន េះជាប្បធា 
បទស្ដលនគ ឹងប ែពិភាកាតមរយៈនគហទំពរ័អីុ នធើនណត ឬនៅនពលមា ប្បជំុនៅអារាមនតនហេ។ 

 អំពីសំណូមពរទងំ៦ន េះ នយើង ឹងសាយ ូវចំណងនជើង ជំពូក  ិងខថ្ ប្ពេះគមពរី ប្ពមទងំមតិនយបល់ស្ដល
ភាា បជ់ាមយួ តមប្បព ធអីុ័ នធើនណតស្ដរ។ សូមនៅនមើល www.taize.fr/bible។ 

 

ដតំណើ រ“បូជន៊ីតេសចរ”តដើមប ៊ីការតជឿទ កចេិត ឆ្ន ២ំ០២២ 
 នទេះបីជានមនរាគកូវដីប ែមា ការរាតតាត នយើងសងឃមឹថា នយើងអាចប ែដំនណើ របូជ ីនយសចរនដើមបកីារនជឿ
ទុកចិតែ នៅអារាមនតនហេ កដូ៏ចជានៅកស្ លងនសេងៗនទៀតសងស្ដរ៖ 
 

 អស់រយៈនពលមយួឆ្ា នំ េះ ជានរៀងរាល់អាទិតយ  ឹងមា ប្បជំុជាប្បចនំៅនតនហេ។ 
 ពីថ្ថ្ងទី៨ ដល់១៥ ស្ខឧសភា ឆ្ា ២ំ០២២ មា បូជ ីនយចរនៅប្បនទសអីុប្សាស្អល។ 
 ចបពី់ថ្ថ្ងទី១៣ ដល់ថ្ថ្ងទី១៧ ស្ខកកក  ឆ្ា ២ំ០២២ មា ជំ បួនមតែ ភាពយុវជ រវាងឥសាល មបរស័ិទ  ិងប្គីសដ 

បរស័ិទ។ 
 ពីថ្ថ្ងទី២១ ដល់២៨ ស្ខសីហា ឆ្ា ២ំ០២២ មា សបាដ ហ៍រេិះគិត សប្មាបអ់ាកមា អាយុចបពី់១៨ ដល់៣៥ឆ្ា  ំជា

ពិនសសមា កមមវធីិ នដើមបយីល់អំពីការការររជីវចប្មុេះកាុងបរសិាថ  ធមមជាតិ។ 
 ពីថ្ថ្ង ២៨ ស្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២២ រហូតដល់ ថ្ថ្ងទី០១ ស្ខមករា ឆ្ា ២ំ០២៣ មា ប្បជំុទូទងំទវីបអឺរ ៉ាុប (ទីកស្ លងប្តូវ

ប្បកាសនៅប្កុងទូរណូី នពលខ្ងមុខន េះ)។ 
 

  



3 

 

សណូំមពរទ៊ីមួេ ៖ អណំរកន ងការទទួល 
 
នយើងទងំអស់គ្នា អាចចូលរមួចំស្ណក នដើមបកីសាងអនាគតមហាប្គួសាររបស់ម ុសេ ឲ្យប្បកបន យស ែិភាព

 ិងឯកភាព។ ទីមយួ នយើងរាល់គ្នា កប៏្តូវចងប្កងទំនាកទំ់ ងលអនៅវញិនៅមក។ កាុងសមយ័នររនពញន យទុកខលំបាក
ន េះ ចូរឲ្យនយើងយកចិតែទុក កដ់ល់អាកដថ្ទ ជាពិនសស កាុងប្គួសារផ្ទទ ល់  ិងកាុងចំនណាមបងបអូ   ិងមតិែេកែិរបស់ខលួ 
សង។ 

ឯកភាពកាុងម ុសេនោក ឹងកា ស់្តរកីចនប្មើ នឡើង រាល់នពលស្ដលនយើងប្ពមនបើកចិតែដល់អស់អាកស្ដលជា
ម ុសេចស្មលក ខុសស្បលកពីខលួ នយើង។ នតើនយើងម ិគួរនៅរកអាកដថ្ទឲ្យបា នប្ចើ  ជាពិនសសអស់អាកស្ដលនយើងម ិសូវ
ចងជ់បួននាេះនទ ? សូមកំុឲ្យ្ងល់ ! នយើង ឹងទទលួពីនគហួសពីការបា៉ា  ស់ាម  ទងំឡាយរបស់ខលួ ។ 

នបើភាពសងេយ័ ិងការេយ័ខ្ល ចម ិនធវើឲ្យនយើងសពឹកចិតែ នយើង ឹងទទលួពីនគទងំមា អំណរសបាយដអ៏សាច រយ។ 
នយើងទទលួអតែសញ្ហា ណនយើងផ្ទទ ល់ពីការទកទ់ងជាមយួអាកដថ្ទ នគកអ៏ាចជួយ នយើងកាុងនពលប្ពួយចិតែ នហើយនគអាច
នធវើឲ្យជីវតិរបស់នយើងមា អតថ យ័សងស្ដរ។ 

កាុងរកយប្បសាា មយួ ប្ពេះនយស ូធាល បន់រៀបរាបអំ់ពីជ រងនប្គ្នេះមាា ក ់ស្ដលជ ជាតិបរនទសមាា កន់ទៀតបា សនគ គ្ េះ។ 
នពលននាេះ ជ ជាតិដថ្ទននាេះបា នធវើកាយវកិារ ស្ដល្លងស្ដ កំណតទ់ងំប៉ាុនាម   ខ្ងជាតិ ខ្ង នយបាយ  ិងខ្ង 
សាសនា។ នតើកិចចការប្បកបន យធមន៌មតែ ស្ដលគ្នតប់ា នធវើ នៅនពលចតទុ់កខលួ ជាបងបអូ  ឹងជ រងនប្គ្នេះនៅថ្ថ្ងននាេះ 
ម ិបា សដល់អតថ យ័ដល់ជីវតិរបស់គ្នតន់ទឬ? សពវថ្ថ្ងន េះ នយើងនៅស្ត ឹកពី “ជ ជាតិសាមា៉ា រដីស៏បបុរស” ន េះ នហើយ
កិចចការរបស់គ្នតន់ៅស្តបំេលនឺយើងជា ិចច (លក១០,២៩-៣៧)។ 

  
 
«នយើងមា រកយនពច ម៍យួ គឺរកយ “អ ូប ូ ទូ”។ រកយន េះសនៅដ នៅនលើសភាវៈរបស់ម ុសេ។ ជាពិនសស រកយ

“អ ូប ូ ទូ” ចងព់ យល់ថា ម ុសេម ិអាចមា ជីវតិរស់នៅន យនៅស្តមាា កឯ់ងបា នទ។ “អ ូប ូ ទូ” ប ា្ ញថា ម ុសេទងំ
អស់ប្តូវស្តជាបជ់ាមយួគ្នា ។ ជាធមមត នយើងគិតថា ខលួ នយើងជាបុគគល ចស់្ឡកពីគ្នា  កប៏៉ាុស្ ែតមពិត នយើងជាបជ់ាមយួគ្នា
ន យទំនាកទំ់ ងជិតសាិទធ នហើយកិចចការរបស់នយើងស្តងស្តប៉ាេះរល់ពិេពនោកទងំមូល»  

ព៊ីតោកអភបិាល តដសមន ទូទូ 
ជាអភបិាលម្រពះសសគមន ៍និកាេអងគ់ល៊ីកង ់តៅម្របតទសអាហ្វសរ៊ីកខាងេបូង 

  



4 

 

សណូំមពរទ៊ីព៊ីរ ៖ អាទិភាពននការសនទនា 
 
ឯកភាពអាចរកីចនប្មើ បា  លុេះប្តស្តនយើងចងប្កងទំនាកទំ់ ងប្បកបន យការនជឿទុកចិតែ។ កប៏៉ាុស្ ដជាធមមត 

ទំនាកទំ់ ងរវាងម ុសេរងការគំរាមកំស្ហង ន យសារគ្នម  ការទុកចិតែចំនរេះគ្នា នៅវញិនៅមក។ ការជស្ជកជាមយួគ្នា  
ជាពិនសសការពិភាកាជាសាធារណៈ  ិងតមបណាែ ញសងគម កា ស់្តពឹងស្សអកនលើអំនពើហិងា នហើយមា នគបំេយ័ប្បជា
ជ  នដើមបសីនប្មច ូវបំណងរបស់ខលួ សងស្ដរ។  នតើនយើងអាចនធវើអវី នដើមបកីារររកំុឲ្យការណ៍ន េះប ែនកើតមា នឡើង
នទៀត? 

នយើងអាចនប្ជើសនរ ើសសាដ បន់គសង  ិងស ទនាជាមយួនគសង។ ន េះម ិមា  យ័ថា នយើងប្តូវចុេះចញ់ នហើយយល់
ប្ពម ឹងនគនទ ថ្វីដបតិនយើងមា មតិសទុយ ឹងនគកន៏ យ កប៏៉ាុស្ ដនយើងប្តូវស្តប្បឹងស្ប្បងឲ្យអស់ពីចិតែ ប ែការស ទនាននាេះ 
ជាមយួអាកស្ដលគិតនសេងពីនយើង។ ចូរនយើងពយយម នដើមបនីចៀសវាងកំុឲ្យផ្ទដ ចក់ារស ទនាននាេះឲ្យនសាេះ។ 

ចូរនយើងសនប្មចចិតែ កំុោបពណ៌ ឬនធវើបុនរវ ិិចឆយ នៅនលើអាកដថ្ទ។ កំុបប្ងួមអតែសញ្ហា ណរបស់នគ តមស្តកិចច
ការ ឬមតិរបស់នគ។ ជាពិនសស នពលណានយើងជំទស់ ឹងនគយ៉ា ងខ្ល ងំកន៏ យ នយើងប្តូវសស្មែងគំ ិតរបស់ខលួ  តម
រនបៀបសលូតបូត ម ិនប្បើហិងា នទេះបីមដងៗ កាុងសភាពការណ៍អយុតែិធមខ៌លេះ នគប្តូវស្តបនចចញកំហឹងរបស់នគស្ដរ។ 

គំ ិតប្បកា ជ់ាតិសាស ន៍ធវើឲ្យសងគមនយើងកា ស់្តបាកស់្បក នហើយប្កុមប្គីសដបរស័ិទកដូ៏នចា េះស្ដរ។ នយើង 
ឧសាហ៍ប្បឆ្ងំ ឹងនគ នដើមបសីស្មដងអតែសញ្ហា ណរបស់ខលួ  ប៉ាុស្ ែសទុយនៅវញិ នយើងគរួអេវិឌ្ឍ អ៍តែសញ្ហា ណ  ិង
អារមមណ៍ជាសមាជិក [ប្កុម ជាតិ ប្បនទស សាសនា ។ល។] ន យម ិបិទទវ រចំនរេះអាកដថ្ទ។ 

 
 
«នមប្តីភាព ពិតប្បាកដ ិងជិតសាិទធបំសុត អាចមា រវាងម ុសេស្ដលមា គំ ិតសទុយគ្នា  សូមបសី្តនគមា គំ ិតខុស

គ្នា នលើនរឿងសំខ្ ស់្ម ស្ទ កន៏ យ។ ប្បស្ហលនមប្តីភាពស្បបន េះនររនពញនៅន យការឈចឺប ់កប៏៉ាុស្ ដទុកខនវទនាន េះ
នធវើឲ្យមតិែេកែិកា ស់្តប្សឡាញ់គ្នា នៅនទៀត»។  

 

ដកម្រសងព់៊ីតោក ចាក ់ា៉ា រ ៊ីតងំ ជាទសេនវទូិបារាងំ តៅឆ្ន  ំ១៩៧០ 
 

  



5 

 

សណូំមពរទ៊ីប៊ី ៖ ភាពជាបងបអូននឹងមន សេទងំឡាេ 
 
នបើនយើងចងឲ់្យឯកភាពមា ការរកីចនប្មើ  នយើងប្តូវបដិនសធ កំុឲ្យមា អយុតែិធមក៌ាុងសងគម។ ម ុសេជានប្ចើ  

នហើយជ ួកាលប្បជាជ ទងំមូល នផ្ទដ តចិតែគំ ិតនៅនលើបញ្ហា របស់ខលួ  ន យយល់ថា សងគមធំបា នដញនគនចញ ឬ
ន យនគមា អារមមណ៍ថា ប្តូវនគនបាេះបងន់ចល។ 

ដូនចាេះ ចូរឲ្យប្គីសដបរស័ិទប្គប ិ់កាយ អាកនជឿប្គបស់ាសនា  ិងអាកស្ដលម ិមា សាសនាននាេះនទ ស្តមា ចិតែលអ 
របួរមួជាមយួអស់អាក ស្ដលប្កីប្ក ស្ដលនគនបាេះបងន់ចល ឬជាជ ចំណាកប្សុក នហើយស្ដលធាល បម់ា ដំនណើ រជីវតិនររ
នពញន យទុកខលំបាកប្គបស់្បបយ៉ា ង។ 

នយើងអាចនធវើជាបងបអូ  ឹងអាកដថ្ទ នៅកាុងប្គួសារនយើងស្តមដង។ ចូរឲ្យនយើងហា  រលំងស្ដ កំណតរបស់ខលួ  
នដើមបបីនងកើតនមប្តីភាពនៅជំុវញិខលួ ។ នពលននាេះ ចិតែរបស់នយើង ឹងរកីធំ  ិងទូលំទូោយ នហើយមា លកខណៈម ុសេ
ធមក៌ា ស់្តខ្ល ងំជាង។ នតើនយើងម ិដឹងនទថា រនបៀបស្ដលនយើងរស់នៅ កអ៏ាចប៉ាេះរល់ដល់នគ នៅឯចុងកាតម់ាតញ់កថ្ 
ពិេពនោកស្ដរ ? 

អាកនជឿម ិអាចបំស្បកភាពជាបងបអូ ពីជំន ឿបា នឡើយ។ ប្ពេះនយស ូធាល បម់ា ប្ពេះប ទូលថា ៖ «អវីស្ដលអាករាល់
គ្នា បា ប្បប្ពឹតែ ចំនរេះអាកតូចតចជាងនគបំសុត ស្ដលជាបងបអូ របស់ខ្ុ ំ គឺអាករាល់គ្នា បា ប្បប្ពឹតែចំនរេះខ្ុ ំ» (មថ្ 
២៥,៤០)។ ប្ពេះនយស ូប្គីសដយងមកកាុងនោក នដើមបរីបួរមួជាមយួម ុសេរាល់គ្នា ។ នពលនយើងខិតនៅរកអាកស្ដលបា 
រងរបសួន យសារជីវតិ គឺនយើងកា ស់្តជិតសាិទធ ឹងប្ពេះអងគ។ ពកួនគនាឲំ្យនយើងមា ទំនាកទំ់ ងកា ស់្តសីុជនប្ៅជាមយួ
ប្ពេះអងគ។ 

 
 
 

«បញ្ហា ប្បឈមធំនាសមយ័ន េះ មា ដូចតនៅ៖ នតើនយើងប្តូវនធវើយ៉ា ងដូចនមដច នដើមបឲី្យមា បដិវតែ ក៍ាុងចិតែ ជា
បដិវតែ ស៍្ដលប្តូវចបន់សដើមនចញពីនយើងផ្ទទ ល់? នពលណានយើងចបយ់កកស្ លងទប ដូចជាោងនជើងអាកដថ្ទ  ិង
ប្សឡាញ់បងបអូ យ៉ា ងខ្ល ងំ ន យនសចកដីប្សឡាញ់មយ៉ាងស្ដលអាចនានំយើងឲ្យនៅដល់ប្ពេះនឈើឆ្ក ង នពលននាេះនយើង
អាច ិយយបា យ៉ា ងពិតប្បាកដថា ៖ “ឥឡូវន េះ ខ្ុ ំបា ចបន់សដើមនហើយ!”» 

ដកម្រសងព់៊ី ដូរ ៉ាូធ៊ី ឌែ ជាអនកកាឌសេជនជាេអិាតមរកិ ឌដលេវ៉ាសម្រាបសិ់ទធិមន សេ នាឆ្ន ១ំ៩៦៣ 
 

  



6 

 

សណូំមពរទ៊ីបួន ៖ ភាពជាធល ងឌេមួេនឹងធមមជាេ ិ
 
សពវថ្ថ្ង នយើងកា ស់្តយល់ចាស់អំពីឯកភាពថ្ ធមមជាតិ ជាសាា ប្ពេះហសថរបស់ប្ពេះជាមាច ស់។ ធមមជាតិមា ជីវតិ 

 ិងសភាវៈទងំអស់ពឹងស្សអកគ្នា នៅវញិនៅមក ស្ណនាឲំ្យនយើងទទួលសាគ ល់ថា នយើងជាបងបអូ របស់សតវ ិងរុកខជាតិ
ទងំឡាយសងស្ដរ។ សប្មាបអ់ាកនជឿ ស្ស ដីដអ៏សាច រយរបស់នយើងន េះជាប្ពេះអំនណាយទ  ស្ដលប្ពេះជាមាច ស់បា ប្បទ 
ឲ្យនយើង នដើមបបីចាូ  ប ែឲ្យនធវើជាកមមសិទធិដល់អាកជំនា ន់ប្កាយៗនទៀត។ 

ប៉ាុស្ ដនយើងកន៏មើលន ើញស្ដរថា សកមមភាពម ុសេបា បំផ្ទល ញេពនយើងន េះស្ដរ។ ថ្មីៗន េះ មា កស្ លងជានប្ចើ កាុង
ពិេពនោក ស្ដលប្តូវរងនប្គ្នេះមហ ែរាយខ្ងបរសិាថ    ិងឧបប្ទពខ្ងអាកាសធាតុ។ ន យសារវបិតែិទងំន េះ ម ុសេ
កា ស់្តនប្ចើ  ឹងចកនចញពីសទេះ  ិងដីធលីរបស់ខលួ ។ ម ិប្តឹមស្តប៉ាុនណាណ េះ តងំពីយូរឆ្ា មំកនហើយ ការប្សាវប្ជាវខ្ងវទិយ
សាគសដជានប្ចើ នទៀតនសាត បា ជូ ដំណឹងអំពីការធាល កចុ់េះថ្ ភាពចប្មុេះកាុងធមមជាតិ។ 

នាកាុងប្គ្នអាស ាន េះ នហើយនដើមបទីបទ់ល់ ឹងវបិតែបិរសិាថ   ការតបន្លើយខ្ង នយបាយ ការថ្្ាប្បឌិ្តថ្មីខ្ង
វទិយសាគសដ  ិងការនប្ជើសនរ ើសរនបៀបរស់នៅថ្មីខ្ងសងគម ជាអវីមយួស្ដលម ិអាចនជៀសវាងបា នឡើយ។ យុវជ ជា
នប្ចើ នបដជ្ាចិតែចូលរមួចំស្ណកជាមយួគ្នា នដើមបកីារររធមមជាតិ ប៉ាុស្ ដមយួចំ ួ នទៀតកខ៏កចិតែ  ិងខឹង... នហើយនយើងក៏
យល់ពីអារមមណ៍របស់នគស្ដរ។ 

កំុធាល កទឹ់កចិតែ ! នយើងឧសាហ៍ន ើញថា ការផ្ទល ស់បដូរអាចចបន់សដើមពី “ប្គ្នបពូ់ជដតូ៏ចមយួ” ស្ដលនសទើរស្តគ្នម   
នសាេះ។ ចំនរេះអាកនជឿ ជំន ឿរបស់នគជប្មុញដល់ការនបដជ្ាចិតែ ប្ពមទងំឲ្យនគទុកចិតែនលើសមតថភាពរបស់ម ុសេ នដើមបី
រកការតបន្លើយ ឹងវបិតែិទងំននាេះ។ ដូនចាេះ នយើងអាចសួរខលួ ឯងថា៖ នានពលខ្ងមុខន េះ នតើខ្ុ ំអាចនធវើជំហា អវីណា  
សូមបសី្តតូចមយួ នដើមបចីបន់សដើមស្កស្ប្បចិតែគំ ិត ឲ្យប្ពមការររបរសិាថ   (ឬនបើខ្ុ ំធាល បប់ា នធវើខលេះនហើយ ឲ្យខ្ុបំ ដនធវើកា ស់្ត
ជាកោ់កត់នៅមុខនតៀត) ? 

 
«នយើងទងំអស់គ្នា  -នទេះបីនយើងមា ឋា ៈអវី  ិងរស់នៅទីណាកន៏ យ- អាចមា តនួាទី នដើមបសី្កស្ប្បរនបៀបរស់

នៅរបស់នយើង នហើយតបន្លើយ ឹងការគំរាមកំស្ហងថ្មី គឺការផ្ទល ស់បដូរធាតុអាកាសសង  ិងការបំផ្ទល ញបរសិាថ  សង។ ការ
ស្ថ្ទសំាា ប្ពេះហសថរបស់ប្ពេះជាមាច ស់ជាកិចចការខ្ងសលូវវញិ្ហា ណ ស្ដលទមទរឲ្យនយើងមា ចនមលើយ ប្បកបន យចិតែប៉ាង
ប្បាថាា ។ នយើងកំពុង្លងកាតន់ពលនវោនររនពញន យវបិតែិ។ អនាគតកូ នៅនយើង  ិងអនាគតពិេពនោកនយើង 
អាប្ស័យនលើចនមលើយន េះ»។ 

ការអពំាវនាវរបស់សតមេចបា៉ា ប ហ្វសរងស់ ៊ីសកូ   សតមេចជាបតិ បាថូឡូតម នននិកាេអូសត ដក ់
និងតោកអភបិាលេ សទ៊ីន នននិកាេអងគ់ល៊ីកង ់
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សណូំមពរទ៊ីម្របា ំ៖ ការតបេជាា ចេិតឲ្យម្រគ៊ីសេបរស័ិទម្រគបនិ់កាេរួបរួមគ្នន  
 
ការកសាងឯកភាពជាការប្បឈមមយួយ៉ា ងធំ ចំនរេះប្គីសែបរស័ិទ។ នតើនយើងអាចនធវើជា”នមនមៅ”ថ្ ភាតរភាព

យ៉ា ងដូចនមដចបា  នបើនយើងម ិប្ពមបចចបក់ារបាកស់្បកគ្នា កាុងខលួ នយើងដូនចាេះ ? ប្បេពថ្ ឯកភាពរបស់នយើងមា ស្តមយួ
គត ់ គឺប្ពេះប្គីសដ (យហ ១៧,២០-២១ ; អេ ២,១៤)។ នពលប្ពេះប្គីសដស ូបដូរជីវតិនៅនលើនឈើឆ្ក ង ប្ពេះអងគបា សស្មដង
នសចកដីប្សឡាញ់ស្ដលគ្នម  ស្ដ កំណត ់គឺប្ពេះអងគបា រសំាយការសអប ់ ិងរោំយប្ពំស្ដ  ស្ដលម ុសេបា នលើករវាងគ្នា
 ិងគ្នា ។ 

ប្ពេះប ទូលដណឹំងលអប្តស់នៅនយើងឲ្យបចចបក់ារបាកស់្បកទងំឡាយ នហើយឲ្យសដល់សកខីភាពថា ភាពចប្មុេះសមបូរស្បបម ិ
ស្ម ជាឧបសគគកាុងការកសាងឯកភាពនទ។ ន េះជាការចូលរមួចំស្ណក ជាអាទិភាពរបស់ប្គីសដបរស័ិទ នដើមបបីនងកើតភាតរភាពកាុង
មហាប្គសួាររបស់ម ុសេនោក។ សកខីភាពន េះអាចមា កមាល ងំខ្ល ងំជាងសុ ទរកថាជានប្ចើ ។ 

ប្ពេះប ទូលដណឹំងលអជប្មុញនយើង ឲ្យនៅជាអាកមា ជំនាញ នដើមបបីនងកើតឯកភាព។ នយើងទងំអស់គ្នា អាចនធវើជាអាកជំនាញ
ន េះនៅកស្ លងស្ដលនយើងរស់នៅ ន យចងទំនាកទ់ ំងរវាងគ្នា  គឺន យសាដ បគ់្នា   ិងប្សឡាញ់គ្នា ។ 

អំពីការស ទនារវាង ិកាយប្គសីដសាសនា នយើងប្តូវចបអ់ារមមណ៍ ឹងភាពខុសគ្នា ស្ដលមា ជាយូរមកនហើយ នហើយកាុង
ការណ៍ន េះ ការប្សាវប្ជាវខ្ងនទវវទិយសំខ្ ណ់ាស់។ ប៉ាុស្ ដការពឹងនៅនលើការស ទនាស្តមយួមុខ នដើមបកីសាងឯកភាពជាកស់្សដង
ម ិលមមប្គបប់្គ្ន ន់ទ។ 

នដើមបនីៅមុខ ចូរនយើងឧសាហ៍ជួបជុំគ្នា  ជាមយួប្គីសដបរស័ិទ ិកាយនសេងៗ នដើមបអីធ ិា  រមួគ្នា  ន យយកប្ពេះប ទូលរបស់
ប្ពេះជាមាច ស់នធវើជាគល់។ ដឹងនទ... ប្បស្ហលប្ពេះវញិ្ហា ណដវ៏សុិទធ ឹងនធវើឲ្យនយើង្ងល់។ នយើង ឹងន ើញថា ប្ពេះនយស ូជាប្ពេះស្ដល
បប្ងួបបប្ងួមនយើង នហើយនសចកដីប្សឡាញ់របស់ប្ពេះអងគអាចបំេលយឺ៉ា ងចាស់ នៅនពលនយើង កខ់លួ  ិងទទួលសាគ ល់កងវេះខ្តរបស់
ខលួ  ប្ពមទងំនបើកចិតែនដើមបទីទួលពីអាកដថ្ទ។ 

 
 
«នយើងប្តូវនចេះសដល់ ងិទទួលពីគ្នា នៅវញិនៅមក ម ិស្ម នដើមបឲី្យនយើងតមជំន ឿរបស់នគនទ ប៉ាុស្ ដនដើមបឲី្យយល់ថា  កិាយ

 ីមយួៗធាល បប់្បកាសនគ្នលសំខ្ ់ៗ ថ្ ជំន ឿរបស់ប្គីសដទូត ន យនប្បើរនបៀបនសេងពីគ្នា  ប៉ាុស្ ែន យមា អតថ យ័ជិត ឹងគ្នា ស្ដរ។ 
នប្ៅពីការណ៍ន េះ នយើងប្តូវស្តសងឃមឹ ិងរងច់ ំ ឲ្យប្ពេះវញិ្ហា ណដវ៏សុិទធយងមកមដងនទៀត នហើយកប៏្តូវនប្តៀមខលួ នដើមបទីទួលប្ពេះ 
អងគនដរ»។ 

 

ដកម្រសងព់៊ី តោកម្រស៊ី តអល៊ីសាបេិ ឌប៊ែស ៊ីសគិល ជាតទវវទូិនិកាេអូសត ដក ់នាឆ្ន ១ំ៩៨៦ 
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សណូំមពរទ៊ីម្របាមួំេ ៖ អងររម្រពះជាាា ស់ឲ្យានឯកភាពកន ងចេិត 
 
ការកសាងឯកភាពទមទរឲ្យមា ការនបដជ្ាចិតែ អស់ពីកមាល ងំកាយ ិងប្បាជ្ា នហើយការនបដជ្ាន េះប្តូវស្តចប ់

នសដើមនៅកាុងចិតែខលួ ឯង។ នយើងសូមអងវរប្ពេះជាមាច ស់ ន យពឹងនលើរកយទំ ុកតនមកើងថា ៖ «សូមប្បទ ឲ្យទូលបងគំមា 
ចិតែនសាម េះប្តង ់ [ឬឯកភាពថ្ ចិតែ គឺការប្បមូលអងគវញិ្ហា ណថ្ ចិតែកំុឲ្យមា ការប្បទញប្បទង]់ នគ្នរពនកាតខ្ល ចប្ពេះនាម
ប្ពេះអងគ» (ទំ  ៨៦,១១)។ 

នយើងម ិអាចសនប្មចឯកភាពថ្ ចិតែន េះបា នទ នបើសិ ជាមដងៗ នយើងម ិប្ពមនប្ជើសនរ ើសរវាងការប៉ាងប្បាថាា
ទងំអស់របស់ខលួ ។ មយ៉ាងនទៀត នយើងកប៏្តូវទទលួសាគ ល់ថា ខលួ កម៏ ិអាចរស់នៅ ន យនធវើតមរាល់បំណងប្បាថាា ទងំ
អស់របស់ខលួ ននាេះនឡើយ។ នបើនយើងមា សមតថភាពនប្ជើសនរ ើសរវាងជនប្មើសនប្ចើ  ចូរនយើងរេិះគិតនដើមបយីល់ថា នតើ
ជនប្មើសណា ឹងនាឲំ្យមា  ស ែិភាព ព លឺ  ិងសុេមងគលបា នប្ចើ ជាងនគ។ 

នៅកាុងចិតែនយើង មា នសចកដីនប្សកឃ្លល  អំពីឯកភាព  ិងការរបួរមួគ្នា  ស្ដលមកពីប្ពេះជាមាច ស់ នហើយនយើងកអ៏ាច
អងវរប្ពេះអងគ សប្មាបក់ារណ៍ន េះបា ។ សូមបសី្តនយើងម ិសូវនចេះ ិយយ នយើងកអ៏ាចនៅនសងៀមសាង ត ់រមួជាមយួប្ពេះអងគ 
ទល់មុខគ្នា ។ ប្គ្ន ស់្តនធវើដូនចាេះ នយើង ឹងយល់ចាស់ជាងអំពីអតថ យ័ថ្ ជីវតិ នហើយចិតែរបស់នយើង ឹងនបើកយ៉ា ងទូលំ
ទូោយ ចំនរេះកិចចការថ្ ប្ពេះវញិ្ហា ណដវ៏សុិទធ។ 

នដើមបរីកឯកភាពថ្ ចិតែន េះន ើញ មា សលូវមយួ គឺនយើងអាចស្បរស្េាករបស់នយើងមករកប្ពេះប្គីសដនយស ូ  ឲ្យសាគ ល់
ប្ពេះអងគកា ស់្តចាស់នឡើងៗ នហើយនស្ើសុខ ិងទុកខរបស់ខលួ នៅឯប្ពេះអងគវញិ។ សូមបសី្តនយើងកំពុងរងទុកខលំបាក ឬម ិ
ដឹងប្តូវគិតយ៉ា ងណាអំពីអនាគត កន៏យើងអាចប ែដំនណើ រ មយួជំហា មដងៗ ន យនជឿតមរយៈប្ពេះវញិ្ហា ណដវ៏សុិទធថា
ប្ពេះប្គីសដកំពុងស្តអម  ិងនធវើដំនណើ ររមួជាមយួនយើង។ 

 
«ភាពសាង តន់សងៀម នាឲំ្យសាដ បប់្ពេះជាមាច ស់បា  គឺនយើងលុបឧបសគគទងំឡាយ ស្ដលម ិឲ្យនយើងសាដ បឮ់ប្ពេះ 

អងគ។ នយើងប្តូវសាដ បប់្ពេះជាមាច ស់ កាុងប្គបក់ាលៈនទសៈ ស្ដលប្ពេះអងគសស្មដងប្ពេះហឫទយ័ នៅនពលអធិ ា  កប៏ា  នប្ៅ
ពីនពលអធិ ា  កប៏ា ។ នដើមបនីធវើតមប្ពេះហឫទយ័ប្ពេះជាមាច ស់ នយើងប្តូវស្តរកភាពសាង តន់សងៀម នហើយនយើងអាចសាង ត់
នសងៀមយ៉ា ងយូរស្ដរ គឺ “សមាធិ”។ កប៏៉ាុស្ ដនប្ចើ នលើកនប្ចើ សារ នយើងកាតខ់លួ ពីសមតថភាពន េះ ឬនយើងម ិយកចិតែទុក 
 ក។់ នពលនយើងអធិ ា  សមាធិ នយើង “ប្បមូល” ទងំ   ិងេសែុតង ទងំនសចកដីអនចា ើញ ិងការបញ្ហា  ស្ដលមកពី
ប្ពេះហឫទយ័របស់ប្ពេះជាមាច ស់ ដូចអាកស្ប្សប្បមូលប្សូវ កក់ាុងជប្ងុក ឬដូចអាកវទិយសាគសដប្បមូលលទធសលពីការ
ប្សាវប្ជាវរបស់គ្នត»់។ 

ដកម្រសងព់៊ី នាង ា៉ា ដឌឺលន ដលិម្របលិ ជាសកមមជនសងគមបារាងំ តៅឆ្ន  ំ១៩៦៨ 


