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ដោកចន្ របាញ គែលជាអតីតបុែគលិកប្របសណីយដ៍ៅរែឋឈខីាដគគ  និ្ងអនកចដររៀង/និ្ពន្ធចដររៀង 
ែឺជាអនកតន្តន្រសីាំណពវចិតរម្នន ករ់បស់ខុ្ាំ។ គាតដ់រចៀងចដររៀងែូចជាបទ “Your Flag Decal Won’t Get 
You Into Heaven Anymore” (ទងរ់បស់អនកនឹ្ងរនិ្ចូលដៅឋានសួែដ៌ទៀតដទ) និ្ង “Big Old Goofy 
World” (ពិភពដោកែធ៏ាំចាំណាស់) កនុងចាំដណារអនកែប្ទដទៀត។  កាលពីប្ងៃទី 7 គខដរសា ឆ្ន ាំ 2020 
ដោកចន្ របាញ បាន្កាា យដៅជារនុ្សសម្នន កក់នុងចាំដណាររនុ្សស 3/4 ោន្នាក ់ ដៅកនុងរបដទសដន្េះ
គែលសាា បដ់ោយសារជាំងឺ COVID។ ចដររៀងរយួបទដទៀតគែលគាតដ់រចៀង គែលខុ្ាំរសោញ់ម្នន្
ចាំណងដជើងថា “God Only Knows.” បទចដររៀងដនាេះចាបដ់ ដ្ើរជារយួនឹ្ងឃ្លា ដន្េះ៖ 
 
“God only knows the price that you pay (ម្នន្គតរពេះប ុដណាណ េះគែលែឹងតប្រាគែលអនកបងប់្ងា) 
For the ones you hurt along the way” (សរម្នបរ់នុ្សសគែលអនកដធវើឲ្យឈចឺាប)់ 
 
ដៅកនុងែាំណឹងលអរបស់ដយើង ម្ន ថាយជាំពូក 5 ខទី 23-24 បញ្ជា កយ់ ងចាស់ថា “ែូដចនេះ ដបើកាលណាអនក
នាាំយកតង្វវ យរកែល់អាសន្ៈ ដ ើយដៅទីដនាេះអនកនឹ្កដ ើញថា បងបអូន្ណាម្នន្ដ តុអវីទាស់នឹ្ងអនក 
ដនាេះរតូវទុកតង្វវ យរបស់អនកដៅរុខអាសន្ៈ ដ ើយដៅរកជានឹ្ងបងបអូន្ជារុន្សិន្ រចួសឹររកថាវ យ
តង្វវ យអនកចុេះ” 
 
ដៅកនុងការជួបជុាំដៅ Yom Kippur Confessional, របជាជន្យូោបាន្ទដន្ទញឃ្លា ែូចខាងដរការ៖  
រុន្ដពលរនុ្សសម្នន ក់រតូវបាន្ពាបាល គាត់រតូវគតែឹងអាំពីជាំងឺរបស់គាត់។ រុន្ដពលរនុ្សសម្នន ក់រកដ ើញ
ពន្ាឺ គាត់រតូវគតែឹងអាំពីភាពងងឹតរបស់គាត់ផ្ទទ ល់សិន្។ ដ ើយរុន្ដពលរនុ្សសរតូវបាន្អភ័យដទាស គាត់
រតូវសារភាពអាំពីអាំដពើបាបរបស់គាត់សិន្។ ដយើងសារភាពអាំពីអាំដពើបាបរបស់ដយើងនិ្ងអាំដពើបាបរបស់រិតរភករិ
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ដយើងគែលដយើងទទួលខុសរតូវ ចាំដ េះគាន ដៅវញិដៅរក។ ពាបាលដយើងរកចុេះអាែូប្ណ ដ ើយែឹកនាាំ
ដយើងឆ្ាងកាត់ភាពងងឹតដៅរកពនលឺ្ង។” 
 
សុន្ទរកថាទាាំងដន្េះគតងគតពិបាកយល់។ ដតើរនុ្សសម្នន ក់អាចបូកសរុបរួយឆ្ន ាំកនុងដពលកន្ាេះដម្ន ងយ ងែូច
ដរដច? ជាពិដសស ឆ្ន ាំគែលដយើងបាន្ដធវើអវីៗជារួយគាន ? ែូដចនេះ ខុ្ាំគតងចាប់ដ ដ្ើរជារួយនឹ្ងការសុាំដទាស 
ដ ើយែូដចនេះ ខុ្ាំនឹ្ងសុាំដទាស ដ ើយឆ្ន ាំដន្េះ សុន្ទរកថាដន្េះនឹ្ងបញ្ច ប់ជារួយនឹ្ងការសុាំដទាសខាេះគែរ។ 
 
ការសុាំដទាសដៅខាងដែើរដន្េះ ែឺជាការសុាំដទាសរបស់ខុ្ាំចាំដ េះការដភាចដលើកយករកនិ្យយអាំពីអវីរយួ
គែលអនកែិតថា ខុ្ាំែួរបាន្ដលើកយករកនិ្យយ។ របសិន្ដបើខុ្ាំដភាច ដ ើយខុ្ាំែឹងថាខុ្ាំរបាកែជានឹ្ងដភាច 
សូររបាបឲ់្យខុ្ាំបាន្ែឹង្ងដៅដពលដរកាយ។ ខុ្ាំែឹងថាអនកចាស់ជានឹ្ងរបាបខុ្់ាំ។ 
 
ប្ងៃដន្េះ ដៅកនុងសុន្ទរកថាដន្េះ ខុ្ាំចងដ់ផ្ទដ តចាំណាបអ់ាររមណ៍របស់ខុ្ាំជុាំវញិការែករសង ់កយសរដបីីគែលខុ្ាំ
បាន្ចាបដ់ ដ្ើរ ដោយដ ដ្ើរជារយួនឹ្ងការពិនិ្តយដរើលដ ើងវញិដលើជីវតិរបស់ដយើងជារយួគាន  ដៅដពល
គែលពិភពដោកដន្េះបាន្បន្ររងការប េះ ល់ដោយការរាតតាតពីជាំងឺ COVID និ្ងការរតរ់បណាាំង។ 
បនាទ បរ់ក និ្យយអាំពីដយើងទាាំងអស់គាន កនុងនារជាពួកជាំនុ្ាំ ដ ើយបនាទ បរ់ក ដោយការគចករ ាំគលក
ផ្ទទ ល់ខាួន្។ ការសងឃរឹរបស់ខុ្ាំដៅកនុងសុន្ទរកថាដន្េះ ែឺការ ដ្ល់នូ្វរកបខណឌ ដែើរបបីន្រកិចចការគែលបាន្
ចាបដ់ ដ្ើរតាំងពីដពលសន្និបាតកាលពីដលើករុន្ ដ ើយជាការពិត ែឺតាំងពីដរចើន្ឆ្ន ាំរុន្ ដ ើយជាចុង
ដរកាយ ែឺការគចករ ាំគលកផ្ទទ ល់ខាួន្អាំពីកិចចការរបស់ខុ្ាំ ការដសាកសាដ យ ការឆ្ាុេះបញ្ជច ាំង និ្ងការសងឃរឹ
សរម្នបប់្ងៃខាងរុខ។ 
 
កនុងពិភពដោកទាាំងរូល ដយើងគកែូ់ចជាកាំពុងសថិតដៅកនុងភាពរចបូករចបល់។ ការតកស់ាុតរបស់
ពិភពដោកែឺដរើលដ ើញយ ងចាស់ ដ ើយការគបកបាករ់បស់ដយើងែឺដរើលដ ើញយ ងជាកគ់សដង។ 
ម្នន្ម្នតដ់រជាេះជាដរចើន្ដទៀតសរម្នបដ់រឿងរែបយ់ ងនិ្ងរនុ្សសរែបគ់ាន ។ ការរាតតាតជាំងឺបាន្បង្វា ញ
ឲ្យដ ើញអាំពីែម្នា តែធ៏ាំដៅកនុងពិភពដោករបស់ដយើង។ វរុីសបាន្ដធវើឲ្យដយើងរបឈររុខ និ្ងទទួលយក
ការពិត ដទាេះដយើងចងឬ់រនិ្ចងក់ដ៏ោយថា ដយើងជារែួសាររនុ្សសរយួដៅដលើភពគ្ន្ែីែែូ៏ចគែលកាំពុង
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វលិជុាំវញិដន្េះ ដ ើយកនុងដពលគែលនិ្នាន ការរនុ្សសដយើងែឺចងព់ទ័ធរបង រពាំគែន្ ខណឌ សីម្ន  វរុីសបាន្រ ាំលឹក
ដយើងថា វារនិ្ដគារពដលើនិ្នាន ការណារយួដទ។ 
 
ខុ្ាំរតូវគតនិ្យយអាំពីភាពអាបអ់រួប្ន្សាថ ន្ភាព ដោយែិតថាវរុីសនឹ្ងដធវើតរដចតនារបស់វា ដោយសារវា
ដៅកនុងរពាំគែន្របស់វា ដ ើយរនិ្ប េះ ល់ែល់សាថ ន្ភាពបនាទ បដ់ទ ឬអវីគែលជាការសាំខាន្ស់រម្នបពិ់ភព
ដោកដ ើយ បាន្បាំភាឲឺ្យដ ើញអាំពីរដបៀបគែលថាដយើងពិតជាអាចរសូបទទួលយកបាន្ប ុន្ណា។ 
 
របដទសនានាបាន្ែិតនិ្ងដធវើែូចគាន ។ ការពិតែឺថា វរុីសរនិ្ខវល់ដទ - រនិ្ខវល់អាំពីពូជសាសន្ ៍រនិ្ខវល់អាំពី
របដទស រនិ្ខវល់អាំពីែណបកស រនិ្ខវល់អាំពីជាំដន្ឿ - រនិ្ខវល់ទាាំងអស់។ របសិន្ដបើពិតជាម្នន្ខណៈដពល
ណារយួដៅកនុងជីវតិគែល “ដយើងដៅកនុងសាថ ន្ភាពដន្េះជារយួគាន ” ដន្េះែឺជាសាថ ន្ភាពដនាេះដ ើយ។ យ ង
ដគចណាស់ដយើងអាចនិ្យយបាន្ថា វារនិ្ែល់ថាន កជ់ាការដឆ្ាើយតបររួគែលម្នន្ភាព សួដ តុដទ ឬ
ជាអវគីែល ដ្ល់ខុ្ាំនូ្វផ្ទសុកភាពដរចើន្ដ ើយ។ 
 
ជាការពិតណាស់ កនុងនារជាពួកជាំនុ្ាំ ែម្នា តែូចគាន ទាាំងដនាេះរយួចាំនួ្ន្ រនិ្ទាន្ប់ាន្រ ាំដលចឲ្យដ ើញ
ដៅដ ើយដទ ដោយវរុីស និ្ងដោយការសម្នា បដ់ោកចច ា្យ។ ែូចគែលខុ្ាំបាន្និ្យយកាលពីឆ្ន ាំរុន្ 
កនុងនារជាពួកជាំនុ្ាំ ដយើងកនុងនារជារែីសាទ ន្ម្នន ក់ៗ  គែលដៅគតជារនុ្សស ពុាំម្នន្ការដលើកគលងពី
ដរឿងដន្េះដទ។ ដយើងម្នន្ចាំណុចជាដរចើន្គែលរតូវដរបាសដោេះ និ្ងរតូវជួសជុល របសិន្ដបើអាចដធវើបាន្។ 
អវីគែលជាំដន្ឿរបស់ដយើងដធវើ អវីគែលជាំដន្ឿរបស់ខុ្ាំដធវើ ែឺរតូវ ដ្ល់រកខុ្ាំនូ្វដសចកដីសងឃរឹ និ្ងការបញ្ជា កថ់ា 
ដរឿងដន្េះែឺអាចដៅរចួ។ ខុ្ាំរនិ្អាចលេះបងដ់រឿងដន្េះដចាលបាន្ដទ។ 
 
កាលពីឆ្ន ាំរុន្ ដៅកនុងសន្និបាទដន្េះ ដោយសារម្នន្សាកសកីាា គន្ និ្ងភាពង្វយរងដរគាេះប្ន្រកុរពណ៌
សរបុរដយើង អនកបាន្ររួគាន តាំងចិតរជួយ ែល់ពួកដយើង កនុងនារជាពួកជាំនុ្ាំ ចាបដ់ ដ្ើរដធវើការផ្ទា ស់បដូរ។ 
សករមភាពដនាេះែឺម្នន្ភាពកាា គន្ ប ុគន្របាន្កន្ាង ួសអស់ដពលជាយូរ ដ ើយែូចអវីគែលខុ្ាំបាន្និ្យយ
ដៅដពលដនាេះ និ្យយជាដរចើន្ែង ដ ើយកច៏ងនិ់្យយដទៀត ដែើរបបីញ្ចប ់ដយើងដទើបគតបាន្បញ្ចបវ់ាតរ
វធីិង្វយរសួលបាំ្ុត។ 
 
ការពិតែឺ ពួកជាំនុ្ាំគតងសដររចបាន្ជាដរចើន្ែូចគែលយយើងសដររចបាន្កាលពីឆ្ន ាំរុន្ដៅកនុងសន្និបាតដន្េះ
គែរ ដោយបាន្ចុេះ តថដលខាដលើដសចកដីសដររចគែលគងាងថា រាល់កិចចការរតឹររតូវទាាំងអស់ ឬភាែដរចើន្ 
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ដ ើយបាន្ចងអុលរកដយើង និ្ងគងរទាាំងបាន្ដៅរកដយើងដែើរបអីនុ្រត័ដលើដសចកដីសដររចទាាំងដនាេះ។ 
ប ុគន្រជាញឹកញាប ់ដនាេះជាចាំណុចែួលរលាំដកើតដ ើង។ ដន្េះជាកគន្ាងគែលកិចចការឈបែ់ាំដណើ រការ។ 
 
កាលពីឆ្ន ាំរុន្ដន្េះែឺជាការសាកលបងតរដរចើន្រដបៀប ប ុគន្រការសាកលបងថាដតើដយើង កនុងនារជា Diocese 
of Olympia អាចដបាេះជាំគន្បនាទ ប់ ដោយរិន្ធ្លា ក់ដៅកនុងលាំនាាំធរមតឬដទ។ 
 
អនុ្ញ្ជា តឲ្យខុ្ាំដរៀបរាប់ចាំណុចខាេះៗថា ដទាេះជាដយើងរបឈររុខនឹ្ងចាំណុចទាាំងអស់ដន្េះក៏ដោយ ក៏ដយើង
សដររចបាន្លទធ្លដន្េះកាលពីឆ្ន ាំរុន្។ រុន្ដពលខុ្ាំចូលនិ្យយជាក់ោក់ ខុ្ាំរគាន់្គតចង់និ្យយដៅអនក
ទាាំងអស់គាន ថា ដ ើយសូរ ាំនាាំដៅសម្នជិកកនុងរសុករបស់អនកវញិ សូរអរែុណ សូរអរែុណ សូរអរែុណ 
ចាំដ េះរដបៀបែ៏អសាច រយគែលអនកបាន្រួររួរ ដធវើការជារួយគាន  ដរៀន្សូរតជារួយគាន  រកីចដររើន្ជារួយគាន  ដ ើយ
កនុងករណីជាដរចើន្ បាន្ដរបើការអត់ធមត់យ ងដរចើន្ និ្ងយកអាសារគាន ដៅដពលដយើងជួបរបទេះនឹ្ងតងភាពងមី
ដន្េះ។ 
 
បណាដ អនកែឹកនាាំបាន្បន្ថយពន្ាឺ ដ ើយចាបដ់ ដ្ើរដធវើកិចចការសរម្នបពួ់កជាំនុ្ាំតរពីររដបៀប។ ដន្េះជាឆ្ន ាំគែល
ដយើងបាន្សងឃរឹថានឹ្ងបញ្ចបស់ាថ ន្ភាពដន្េះ ដ ើយដទាេះយ ងណា ជាងមីរដងដទៀត ខុ្ាំចងនិ់្យយតររយៈ
ការគបងគចករបស់ដយើងថា ដយើងដៅគតរតូវពុេះ រដែើរបបិីទសករាជប្ន្ជាំងឺរាតតាតដន្េះ។ 
 
កាលពីពីរឆ្ន ាំរុន្ ដតើដយើងធ្លា បរ់សប្រដទថា គាន ដយើងប ុនាម ន្នាកដ់ៅដពលដន្េះ គែលែឹងយ ងរបាកែថាវា
ម្នន្ន្យ័ែូចដរដចដៅដពលដយើងនិ្យយថា “អនកដៅគតរតូវបាន្ដែបិទសាំដ ង!” 
 
កាលពីពីរឆ្ន ាំរុន្ ខុ្ាំរនិ្អាចដរៀបចាំការរបជុាំផ្ទទ ល់ខាួន្តរ Zoom បាន្ដទ។ ខុ្ាំអាចជារបធ្លន្នាយករកុរ
  ុន្ដៅប្ងៃដន្េះ ែូចគែលអនកទាាំងអស់គាន អាចដធវើបាន្គែរ! 
 
ខណៈដពលគែលដយើងដងើបដចញពីជាំងឺរាតតាត ដពលដវោែ៏លាំបាកែឺដៅខាងរុខដយើងដៅដ ើយ 
ដោយដ តុថា ដយើងរិន្គរន្រគាន្់គតដធវើការថាវ យបងគាំន្ិរម ិតដទ គតរតូវដធវើតរវធិីន្ិរម ិត្ង ន្ិងផ្ទទ ល់
រុខ្ង ដ ើយដយើងកាំពុងដធវើែូដចនេះ ែូចជារនុ្សសរែប់គាន គែរ។ គាម ន្ន្រណាម្នន ក់កនុងចាំដណារដយើងែឺ
ដៅែគែលដទ ដរកាយពីដពលដន្េះ។ 
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អនកែឹកនាាំទាាំងឡាយកាំពុងដន្ឿយ តយ់ ងខាា ាំង។ ការស់ដៅដោយឆ្ាងកាតស់ាថ ន្ភាពែូដចនេះ ែឺម្នន្ភាព
ដន្ឿយ ត។់ ដទាេះយ ងណា ដៅដពលដន្េះ វា ដ្ល់នូ្វការបាំ្ុសែាំនិ្តយ ងខាា ាំងដពលដរើលដ ើញអនក និ្ង
ពួកដយើងបន្សាំជីវតិ។ 
 
ដន្េះជាកិចចការខាេះៗគែលដយើងបាន្ដធវើយ ងលអ កនុងការដឆ្ាើយតបដៅនឹ្ងតងភាពងមីដន្េះ។ 
 

• កនុងនារជាពួកជាំនុ្ាំ ដយើងែឹងអាំពីដរឿងដន្េះ ន្ិងបាន្ដផ្ទដ តដលើសុខុម្នលភាពគ្នកវញិ្ជា ណ។ ដយើង
ដធវើែូដចនេះ តររយៈការវេះកាត ់ការពាបាលដ ើងវញិដលើសុខុម្នលភាព ន្ិងការ្ដល់ដ្សងដទៀត
ដោយវធិីន្ិរមតិ ឬវធិីដ្សងដទៀត។ ដយើងន្ឹងបន្រការដផ្ទដ តយកចិតរទុកោកដ់នាេះដៅឆ្ន ាំដរកាយ្ង
គែរ។ 

• ដយើងបាន្ដរបើចាំណុចទាក់ទងនិ្រមតិងមីដែើរបបីដររើែល់អនកែឹកនាាំទាាំងឡាយ និ្ងអនកែឹកនាាំគ ន្កវញិ្ជា ណ
តរវធីិទាាំងពីរ គែលដយើងរិន្គែលអាចបដររើបាន្កាលពីរុន្រក - ផ្ទសុកភាពគ ន្កវញិ្ជា ណសរម្នប់
វបិប ណីាអនកែឹកនាាំ ប្ងៃបណដុ េះបណាដ ល vestry/BC ការដធវើវដីែអូសរម្នប់ការផ្ទា ស់ទីចូលជាដែើរ 
ធន្ធ្លន្ែដរម្នងសរម្នប់ការអភិវឌ្ឍធុរកិចច។ កិចចការទាាំងដន្េះ និ្ងកិចចការែូដចនេះជាដរចើន្ដទៀត ែឺជាការ
ដ្ល់ជូន្ងមី និ្ងម្នន្របសិទធភាពគែលកាំពុងជួយ ដយើងដែើរបដីធវើឲ្យម្នន្សរង់ោរសរម្នប់ការអនុ្វតររបស់

អនកែឹកនាាំ និ្ងការរ ាំពឹងទុកដៅកនុងចាំដណារពួកជាំនុ្ាំដយើងទាាំងរូល។ 
• ដយើងបាន្សាកលបងរគវទិាល័យកូន្កាតស់រម្នបក់រមវធីិអភវិឌ្ឍពួកជាំនុ្ាំ គែលម្នន្ែាំដណើ រការ

យ ងលអ និ្ងអាចគកលរអនិ្ងផ្ទា ស់បដូររដបៀបគែលករមវធីិ CCD ដន្េះរតូវបាន្ ដ្ល់ជូន្ទូទាាំងពួកជាំនុ្ាំ
និ្ងការគតងតាំងរបស់ដយើង។ កនុងដពលគែលម្នន្ការរាតតាតជាំងឺដន្េះ CCD បាន្បន្រលូតោស់
និ្ងពរងីកទូទាាំងពួកជាំនុ្ាំដអពីសកូបា ល់។ 

• ដយើងបាន្ដធវើការជារួយគាន ជារួយនឹ្ង Circles of Color សរម្នប់ One Service for Turtle Island 
ដ ើយបាន្ចាប់ដ ដ្ើរការសន្ទនាសាំខាន់្ៗអាំពីរដបៀបអនុ្វតរការថាវ យបងគុ ាំពីរកុរជន្ជាតិភាែតិច និ្ង
វបបធរ៌ដ្សងដទៀតដោយរិន្ម្នន្ការដធវើអសសរិករ។ 

• ខុ្ាំបាន្ដ ើញថាដយើងទាាំងអស់គាន កាំពុងដរៀន្សូរតជាំនាញងមីៗដៅកនុងការភាា ប់គបបនិ្រមតិ ដ ើយថា កាន់្
គតបន្សាំបាន្លអអាំពីរដបៀបដរតៀរខាួន្សរម្នប់ការគរបរបួលដន្េះ ដបើដធៀបនឹ្ងកាលពីដលើករុន្។ ដយើងម្នន្
ចិតរអន្ទេះសារនិ្ងការបាររភតិចជាងរុន្ អាំពីការដោេះរសាយបញ្ជា ដៅកនុងឆ្ន ាំដន្េះ។ ខុ្ាំសងឃឹរថាអនកក៏
ែូដចនេះគែរ។ អនកទាាំងអស់គាន ែួរគតម្នន្ដម្នទន្ភាពយ ងខាា ាំងចាំដ េះខាួន្ឯង។ អនកបាន្បន្សាំខាួន្ ដយើង
បាន្បន្សាំខាួន្។ 
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ខុ្ាំពិតជាចងនិ់្យយថា សូរអរែុណ សូរអរែុណ សូរអរែុណែល់អនកទាាំងអស់គាន  សម្នជិក បុពវជិត 
សម្នជិកចាស់ដកមង ដៅទីរបជុាំជន្និ្ងដៅទីជន្បទ អនករកពីកគន្ាងតូចធាំ រែបទី់កគន្ាងកនុងពួកជាំនុ្ាំទាាំង
អស់។ ខុ្ាំសូរអរែុណចាំដ េះការប្ចនរបឌិ្ត ន្វានុ្វឌ្ឍ ការខិតខាំ ការសងឃរឹ សរតថភាពដរើលដ ើញឱកាស
វជិាម្នន្ ដៅកនុងដពលលាំបាកនិ្ងប េះ ល់ខាា ាំងបាំ្ុត កនុងការដធវើជាសម្នជិករកុរជាំនុ្ាំដៅកនុងអនុ្សសវរយី
ងមីៗដន្េះ។ 
 

“God only knows the price that you pay (ម្នន្គតរពេះប ុដណាណ េះគែលែឹងតប្រាគែលអនកបង់ប្ងា) 
សរម្នប់រនុ្សសគែលអនកបងកការឈចឺាប់ដៅតរ ា្ូវ” – “ម្នន្គតរពេះប ុដណាណ េះគែលែឹង” ចន្ របាញ 

 
“ែូដចនេះ ដបើកាលណាអនកនាាំយកតង្វវ យរកែល់អាសន្ៈ ដ ើយដៅទីដនាេះអនកនឹ្កដ ើញថា បង
បអូន្ណាម្នន្ដ តុអវីទាស់នឹ្ងអនក ដនាេះរតូវទុកតង្វវ យរបស់អនកដៅរុខអាសន្ៈ ដ ើយដៅរកជា
នឹ្ងបងបអូន្ជារុន្សិន្ រចួសឹររកថាវ យតង្វវ យអនកចុេះ” - ម្ន ថាយ 5:23-24 

 
“រុន្ដពលរនុ្សសរតូវបាន្ពាបាល គាត់រតូវទទួលសាគ ល់ជាំងឺរបស់គាត់សិន្។ រុន្ដពលរនុ្សសម្នន ក់
រកដ ើញពន្ាឺ គាត់រតូវគតែឹងអាំពីភាពងងឹតរបស់គាត់ផ្ទទ ល់សិន្។ ដ ើយរុន្ដពលរនុ្សសរតូវបាន្
អភ័យដទាស គាត់រតូវសារភាពអាំពីអាំដពើបាបរបស់គាត់សិន្។”– The Yom Kippur Confessional 

 
 
ខុ្ាំសូរទទួលសាគ ល់និ្ងគងាងដ ើងវញិដៅប្ងៃដន្េះថា ដគាលដៅចរបងរបស់ដយើងកនុងនារជាការយិល័យប សីសបែឺ
ការបដររើែល់អនក និ្ងបាំ ក់ែល់អនក រពរទាាំងដៅអនកឲ្យដធវើជារាងកាយប្ន្រពេះរែីសទដៅកនុងពិភពដោក ដ ើយ
ដនាេះជារូលដ តុគែលដយើងរតូវដធវើ - រួរទាាំងការង្វរគែលរិន្ង្វយរសួល ជុាំវញិការដរ ើសដអើងពូជសាសន៍្ គែល
ជាែាំណាក់កាលចរបងដៅខណៈដពលដន្េះ។ ពួកជាំនុ្ាំែឺជាកគន្ាងរតឹររតូវសរម្នប់ដយើងដរៀន្សូរតសរម្នប់ការរិន្
ម្នន្ផ្ទសុកភាព និ្ងដរៀន្រសោញ់គាន កនុងចាំដណាររនុ្សសគែលម្នន្ភាពខុសគបាកពីដយើង និ្ងដរៀន្គកគរបចិតរ
តររដបៀបគែលម្នន្ឥទធិពលលអ។ ខុ្ាំគតងែិតនិ្ងនិ្យយថា របសិន្ដបើដយើង ពួកជាំនុ្ាំ រាងកាយរបស់រពេះរែីសទ 
រិន្អាចដធវើែូដចនេះបាន្ដទ ខុ្ាំរិន្ែឹងថារន្រណាអាចដធវើបាន្ដទ។ ដ ើយដតើដយើងជាន្រណាពិតរបាកែ របសិន្ដបើ
ដយើងរិន្អាចដធវើែូដចនេះបាន្? របសិន្ដបើដយើងរិន្អាចដធវើជាែាំរូដលើកិចចការដន្េះបាន្ដទ ន្ាំប័ុងនិ្ងប័ររបស់ដយើង 
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គែលដយើងែិតថាដយើងម្នន្ភាពដពញដលញបរបូិរណ៍ដនាេះ ដយើងអាប់ឱន្ដ ើយ។ ដន្េះរតូវគតជាដពលប្ន្របវតរិ
សាន្តសរគែលដយើងរតូវនិ្យយ រស់ដៅ និ្ងដធវើតរ កយសរដគីែលដយើងអេះអាងថាជាការពិត។ 
 
កនុងនារជាបុែគលិក និ្ងជាការយិល័យប សីសប ខុ្ាំចង់និ្យយថា ការលុបបាំបាត់ការដរ ើសដអើងដលើពួកជាំនុ្ាំ និ្ង
កនុងពិភពដោក ែឺជាការប ងរបាថាន  ដសចកដីសងឃរឹ ដគាលដៅគែលបាន្កាំណត់តាំងពីយូរលង់រកដ ើយ 
រុន្ដពលសន្និបាតដលើករុន្ ប ុគន្រែូចគែលវាបាន្ដធវើយ ងដរចើន្ចាំដ េះពិភពដោក ការសម្នា ប់ដោក ចច 
ា្យ បាន្អរងួន្សាកលដោកដយើង អរងួន្ពួកជាំនុ្ាំ ដ ើយការដឆ្ាើយតបកន្ាងរក និ្ងកងវេះខាតរបស់ដយើង 

បាន្ដបើកគភនករបស់ដយើង ដ ើយដៅដពលដយើងនិ្យយ កយថារបស់ដយើង បុែគលិកដយើង របស់ខុ្ាំ ដៅកនុង
រែប់សាថ ន្ភាពពិតទាាំងអស់ថា កិចចការរបស់ដយើងែឺរិន្ដពញដលញ ដ ើយសាំខាន់្ជាងដន្េះដទៀត ថាម្នន្
រនុ្សសជាដរចើន្ដៅរែប់រចកលាកប្ន្ពួកជាំនុ្ាំគែលប េះ ល់រិន្រតឹរគតដោយសារការរបកាន់្ពូជសាសន៍្
ដៅកនុងពិភពដោក ប ុគន្រក៏ដៅកនុងចាំដណារពួកជាំនុ្ាំ និ្ងដោយខាួន្ខុ្ាំផ្ទទ ល់ខាួន្ កនុងនារជាប សីសប។ 
 
និ្យយឲ្យខាី BIPOC របស់ដយើងរនុ្សសជាទីរសោញ់គែលរងការឈឺចាប់ដោយការដរ ើសដអើសពូជសាសន៍្
ដៅកនុងសាថ ប័ន្រកដលើពួកជាំនុ្ាំ Diocese of Olympia រិន្បាន្ទុកចិតរដលើការែឹកនាាំពួកជាំនុ្ាំឲ្យបាំដពញកិចចការ
ដន្េះដោយដសាម េះរតង់ដទ ដោយសារគតភាពសមុែសាម ញគែលដយើងដធវើការសដររចចិតរដៅកនុងការែឹកនាាំគែល
បងកការឈឺចាប់ែល់សម្នជិក BIPOC ប្ន្រាងកាយរបស់ដយើង។ 
 
ដយើងនឹ្ងឮ ក់ដន្េះនិ្យយពីរឬបីែងដៅប្ងៃដន្េះ ដៅកនុងសុន្ទរកថារបស់ខុ្ាំ គែលរិន្គរន្ជាដចតនារបស់ខុ្ាំ ខុ្ាំ
ដជឿថា វាម្នន្ឥទធិពល ដ ើយដយើងក៏រតូវគតដជឿ ទទួលសាគ ល់ និ្ងចាប់ដ ដ្ើរទទួលការដរបាសដោេះសរម្នប់វា។ 
 
ដ ើយរបសិន្ដបើម្នន្របធ្លន្បទរយួដៅប្ងៃដន្េះ គែលអាចជាដរឿងដនាេះ ឬយ ងដគចណាស់ជាគ ន្ករយួ
ែ៏ធ៏ាំប្ន្ដរឿងដនាេះ។  ដយើងរតូវគតឈបជ់ាបគ់ាាំងដៅកនុងភាពរសណុករសួលប្ន្ដចតនារបស់ដយើង ដ ើយ
ដបើកគភនករបស់ដយើងគែលខាវ កច់ាំដ េះ្លប េះ ល់របស់ដយើង។ ដៅទីបញ្ចប ់ ដចតនាែឺរនិ្រែបរ់គាន្ដ់ទ 
ដ ើយែឺរគាន្គ់តជារកបខណឌ ការង្វរ ការប ងរបាថាន  ដសចកដីសងឃរឹ ដគាលដៅ។ កនុងអាររមណ៍រយួ អនក
អាចនឹ្ងនិ្យយថាពួកជាំនុ្ាំដន្េះបាន្ ដ្ល់នូ្វដចតនាពិតរបាកែដៅកនុងសន្និបាតដលើករុន្របស់ដយើង។ 
្លប េះ ល់ែឺរនិ្ទាន្ដ់រើលដ ើញដៅដ ើយ។ ដនាេះជាការង្វរកាំពុងអនុ្វតរបន្រ ដ ើយម្នន្ដរចើន្ដទៀត 
គវងឆ្ៃ យដទៀត ដរចើន្ជាងអវីគែលបាន្ដធវើរចួដ ើយ ដ ើយដៅរតូវដធវើបន្រដទៀត។ 
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ដយើងអាចនឹ្ងពិនិ្តយដរើលងយដរកាយដៅដលើរបវតរិសាន្តសរ ដ ើយនិ្យយថា ដយើងបាន្ដធវើកិចចការដនាេះ
រចួដ ើយ ជាពិដសស ោក ់កយដនាេះចុេះ រដងដ ើយរដងដទៀត ដ ើយដទាេះយ ងណា ដយើងរនិ្ឆ្ាងកាតវ់ា
បាន្ដ ើយ ដ ើយដយើងករររបងុយឆ្ាងកាតប់ញ្ជា ពិត ្លប េះ ល់ប្ន្ការសដររចចិតររបស់ដយើង សករម
ភាពរបស់ដយើង និ្ងជាញឹកញាប ់ការរនិ្យកចិតរទុកោក ់ឬការរនិ្ដធវើសករមភាពរបស់ដយើង។ 
 
សញ្ជា របឆ្ាំងខាា ាំងបាំ្ុតរួយ គែលខុ្ាំដរើលដ ើញ កាលពីឆ្ន ាំរុន្ ែឺជាអវីរួយគែលខុ្ាំដរើលដ ើញដែនិ្យយថា៖ 
 

“ចច ា្យ រនិ្គរន្ជាការដៅោស់ដទ ការដៅែូដចនេះបាន្ដកើតដ ើងតាំងពីឆ្ន ាំ 1619 ប ុគន្រដែដចេះ
គតចុចប ូតុងបិទសាំដ ងដៅវញិ។” 

 
ចាំដ េះខុ្ាំ ដន្េះែឺសរុបទាាំងអស់ដ ើយ។  កយថា “អនកទាាំងអស់គាន ” ដៅដលើសញ្ជា ដនាេះែឺជារនុ្សសគសបកស 
វបបធរ៌គែលម្នន្រទង់រទាយធាំ ខុ្ាំ។ ប ូតុងបិទសាំដ ងែឺបដងកើតដ ើងដោយដចតនា ម្នន្ភាពសទក់ ដវាគ
របដគងកនុង ដ ើយគងរទាាំងជាសករមភាពគែលដធវើដ ើងដែើរបរីចាន្ងយដរកាយ។ ដយើងរតូវគតបន្រដៅរុខ
ដែើរបបីដងកើត្លជេះ។ ដយើងរតូវគតឈប់ពាយរបញ្ច ប់ការបញ្ជច ាំងនិ្ងការពិតពីអតីតកាល ដ ើយ ទ្ុយដៅ
វញិ ដយើងរតូវទទួលសាគ ល់វា ដសុើបអដងគតអាំពីវា ដ ើយរបគ លជារតូវសុាំដទាសដែើរបវីា។ 
 
ដយើងរតូវគតអនុ្ញ្ជា តឲ្យសាំដ ងោស់បន្ាឺដ ើង ដ ើយដរកាកដ ើងដោយកាា គន្ ដរើលដៅដលើ្លជេះ 
និ្ងតស ូជាំរុញដែើរបវីាយប ូតុងបិទសាំដ ង។ 
 
សរម្នប់ចាំគណករបស់ដយើង ដរកាយពីសន្និបាតដលើករុន្ និ្ងសាំ ឹងដរើលដៅរុខដៅឆ្ន ាំដន្េះ បុែគលិកការយិល័យ
ប សីសបបាន្យល់រពរែូចតដៅ៖ 
 

1. កាំណតអ់ាទិភាពការបញ្ចបក់ាររងដរគាេះ និ្ងការគងទាាំគ ន្កែង្វវ លែល់រនុ្សសគែលរងការរបកាន្់
ពូជសាសន្ដ៍ៅកនុងពួកជាំនុ្ាំ។ 

2. ដធវើជាែាំរូប្ន្វបបធរ៖៌ 
a. ការទទួលសាគ ល់កាំ ុសដយើង 
b. សុាំដទាសដៅដពលដយើងដធវើខុស ដធវើរនិ្សរររយ បរាជយ័ ឬជាំពប ់និ្ង 
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c. របារស័យទាកទ់ងអាំពីអវីជាការផ្ទា ស់បដូរអាកបបកិរយិ ឬដគាលន្ដយបាយងមី ឬទររងក់ារ
គែលដយើងអនុ្រត័។ រនិ្រតឹរគតសុាំដទាសដទ គតដយើងករ៏តូវម្នន្គ្ន្ការបញ្ឈបវ់ាកុាំឲ្យ
ដកើតដ ើងដទៀត។ 

3. ដ្ល់ឱកាសដរៀន្សូរតនិ្ងធន្ធ្លន្ដៅកនុងវស័ិយ 
a. សរតថភាពអន្ររវបបធរ ៌
b. ការរបកាន្ពូ់ជសាសន្ ៍ ការរបឆ្ាំងការរបកាន្ពូ់ជសាសន្ ៍ ការតតាំងនឹ្ងការរបកាន្ពូ់ជ

សាសន្ ៍
c. ការបដររើគ ន្កជន្ជាតិភាែតិច និ្ងព ុវបបធរ។៌  

 
កាលពីឆ្ន ាំរុន្ សន្និបាតដន្េះរតូវបាន្បង្វា ញនូ្វដសចកដីសដររចែន្ាឹេះរបាាំដែើរបដីោេះរសាយបញ្ជា ដន្េះ។ អនក
បាន្គាាំរទដសចកដីសដររចដនាេះយ ងដពញទាំ ឹង ដ ើយកនុងឆ្ន ាំដន្េះ បុែគលិករបស់ដយើង ដោយបាន្ដធវើការ
ជារយួរកុរដន្េះ និ្ងរកុរដ្សងដទៀតកនុងចាំដណារអនកែឹកនាាំទូទាាំងពួកជាំនុ្ាំ បាន្យកដសចកដីសដររចដន្េះ
ជាធាំ ដ ើយខុ្ាំបាន្និ្យយចាំណុចដន្េះខាេះរចួដ ើយ ប ុគន្រដលើសពីដន្េះ សម្នជិកប្ន្រកុរកប៏ាន្គងាងអាំពី
ចាំណុចដន្េះ ទាាំងអាំពីអវីគែលបាន្ដធវើរចួ និ្ងអវីគែលរតូវអនុ្វតរបន្រ ដៅកនុងវដីែអូគែលដយើងបាន្ដ ើញ
កាលពីរសលិរុញិ។ ទាាំងដន្េះជាដចតនាប្ន្សន្និបាតដន្េះ និ្ងរដបៀបគែលដយើងចាបដ់ ដ្ើរពិនិ្តយដរើល និ្ង
ដធវើគ្ន្ការដោយរបុងរបយត័នសរម្នប់្ លជេះ ដ ើយដយើងកាំពុងសងឃរឹថានឹ្ងម្នន្្លជេះវជិាម្នន្ ជាជា
ង្លជេះគែលដរើលរនិ្ដ ើញ និ្ងអវជិាម្នន្។ 
 
រកុរដន្េះ របគ លជាដធវើបាន្យ ងដលឿន្ តរបទពិដសាធន្រ៍បស់ខុ្ាំដៅសន្និបាត បាន្គចករ ាំគលកយ ង
កាា គន្ និ្ងយ ងលអអាំពីដរគាេះថាន កគ់ែលពួកដែធ្លា បប់ាន្ជួបរបទេះដៅកនុងប្ែប្ន្ពួកជាំនុ្ាំដន្េះ ដៅកនុងប្ែរបស់
រនុ្សសភាែដរចើន្ គែលពួកដែដៅកនុងពួកជាំនុ្ាំដន្េះ ដៅកនុងប្ែប្ន្បុែគលិករបស់ដយើង ដៅកនុងប្ែការយិល័យ
របស់ខុ្ាំ និ្ងខុ្ាំផ្ទទ ល់។ សរម្នបអ់នកគែលដៅដរើលដៅដលើយេបសាយរបស់ដយើង ខុ្ាំដជឿ និ្ងខុ្ាំដលើកទឹកចិតរ
អនកទាាំងអស់គាន  ដពលរតលបដ់ៅវញិ បនាទ បពី់សន្និបាតដន្េះ សូរសាដ បដ់ ើងវញិ រដងដ ើយរដងដទៀត។ 
 
ដៅកនុងឆ្ន ាំរុន្ ការយិល័យរបស់ខុ្ាំបាន្ចាបដ់ ដ្ើរពិភាកសជារយួរកុរអាំពីលទធភាពប្ន្ការជួលរុខតាំគណង
បុែគលិកដែើរបដីធវើការជារយួនឹ្ងវស័ិយដន្េះ។ រកុរបាន្បដងកើតបរយិយការង្វររបស់ គ ន្កបដររើព ុវបបធរ ៌
និ្ងការបាំគបាងស ែរន្ ៍និ្ង ជាំនួ្យការករមវធីិ។ 
 

https://ecww.org/job/canon-for-multicultural-ministry-and-community-transformation/
https://ecww.org/job/canon-for-multicultural-ministry-and-community-transformation/


សុនទរកថាសននិបាតឆ្ន ាំ 2021 – ប ៊ីសសប រ ៊ីគែល ថ្ងៃទ៊ី 30 គែតុលា ឆ្ន ាំ 2021 

 

10 

 

ងវកិាគែលបាន្ដសនើ គែលអនកបាន្អនុ្រត័កាលពីរសលិរុញិ ែឺរងឹម្នាំ និ្ងដរចើន្ជាងរុន្ ដោយសារដសចកដី
រតូវការដលើចាំណុចដន្េះ ដ ើយខុ្ាំដៅវាថាជាការវនិិ្ដយែចាាំបាច ់ គែលដយើងដជឿថា រតូវគតដធវើដ ើងដៅ
ដពលដន្េះ ដ ើយនឹ្ងបដងកើន្កនុងងវកិាឆ្ន ាំ 2021 ចាំនួ្ន្ 8% ដ ើយររួបញ្ចូ លនូ្វការង្វរដពញដម្ន ងសរម្នប់
ជាំនួ្យការករមវធីិ និ្ងកាណុង។ កាណុងដនាេះនឹ្ងម្នន្អនកបដររើការររួគាន ជារយួនឹ្ងរកុរ ដ ើយជាដសនា
ធិការរបស់បុែគលិកប សីសប។ បចបុបបន្ន ែណៈករមការរសាវរជាវ ដោយម្នន្ការគណនាាំពីរកុរ និ្ងម្នន្
ការគតងតាំងដោយរូបខុ្ាំ កាំពុងដធវើការដែើរបបីាំដពញរុខតាំគណងកាណុងដន្េះ។ 
 
ដោយដ តុថាកាណុងរបស់អារគីយន្ ដែវសុីន្ធរមតដពញចិតរនឹ្ងការនិ្យយ ដ ើយដៅដពលនាងនិ្យយ
ការពិតែូដចាន េះ “កិចចការដន្េះដឆ្ព េះដៅរុខយ ងដលឿន្ដោយការទុកចិតរ។” 
 

“God only knows the price that you pay (ម្នន្គតរពេះប ុដណាណ េះគែលែឹងតប្រាគែលអនកបង់ប្ងា) 
សរម្នប់រនុ្សសគែលអនកបងកការឈចឺាប់ដៅតរ ា្ូវ” – “ម្នន្គតរពេះប ុដណាណ េះគែលែឹង” ចន្ របាញ 

 
“ែូដចនេះ ដបើកាលណាអនកនាាំយកតង្វវ យរកែល់អាសន្ៈ ដ ើយដៅទីដនាេះអនកនឹ្កដ ើញថា បង
បអូន្ណាម្នន្ដ តុអវីទាស់នឹ្ងអនក ដនាេះរតូវទុកតង្វវ យរបស់អនកដៅរុខអាសន្ៈ ដ ើយដៅរកជា
នឹ្ងបងបអូន្ជារុន្សិន្ រចួសឹររកថាវ យតង្វវ យអនកចុេះ” - ម្ន ថាយ 5:23-24 

 
“រុន្ដពលរនុ្សសរតូវបាន្ពាបាល គាត់រតូវទទួលសាគ ល់ជាំងឺរបស់គាត់សិន្។ រុន្ដពលរនុ្សសម្នន ក់
រកដ ើញពន្ាឺ គាត់រតូវគតែឹងអាំពីភាពងងឹតរបស់គាត់ផ្ទទ ល់សិន្។ ដ ើយរុន្ដពលរនុ្សសរតូវបាន្
អភ័យដទាស គាត់រតូវសារភាពអាំពីអាំដពើបាបរបស់គាត់សិន្។”– The Yom Kippur Confessional 

 
 
ជាចុងដរកាយ ដៅប្ងៃដន្េះ ខុ្ាំចង់និ្យយអាំពីកិចចការផ្ទទ ល់ខាួន្របស់ខុ្ាំអាំពីឆ្ន ាំរុន្។ ពួកដយើងជាដរចើន្គែលជា
បុែគលិកម្នន្ពរជ័យដោយឆ្ន ាំដន្េះ ដយើងទទួលបាន្ការបណដុ េះបណាដ លអាំពីវធីិសាន្តសរដោយបន្តញ្ជា បចូលនូ្វ
ន្តសរីដៅកនុងអន្ររវស័ិយ សរម្នប់ការែឹកនាាំដោយរិន្ម្នន្ការបងខិតបងខាំ។ ដៅដពលខុ្ាំបាន្ចូលដៅកនុងកិចចការ
ដនាេះដោយម្នន្ការភ័យខាា ចខាេះៗ ដ ើយអនកខាេះនឹ្ងម្នន្អាររមណ៍ែូដចាន េះគែរ ដ ើយរបសិន្ដបើម្នន្ ដ ើយ
របសិន្ដបើអនកពិតជាចង់ដធវើកិចចការែូដចាន េះ ដ ើយរបសិន្ដបើម្នន្ការសាទ ក់ដសទើរចិតរដងឿងឆ្ៃល់ថាដតើការសិកស
អាំពីភាពជាន្តសរីម្នន្ការ ក់ព័ន្ធនឹ្ងកិចចការដន្េះឬដទ ខុ្ាំអាចនិ្យយបាន្ថា វាជាបទពិដសាធន៍្ែ៏ធាំបាំ្ុតរួយ
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ដៅកនុងជីវតិរបស់ខុ្ាំ។ ដៅដពលគែលអនកម្នន្ការលាំបាកកនុងការដធវើកិចចការែូដចាន េះ សូរចងចាាំថា របសិន្ដបើ
អនកភ័យ បាររភ រិន្របាកែកនុងចិតរ រិន្ម្នន្សាម រតីនឹ្ងន្រ ម្នន្ន័្យថា អនកកាំពុងដធវើកិចចការដនាេះយ ងដរៅ
និ្ងចាាំបាច់ ដ ើយខុ្ាំក៏ម្នន្អាររមណ៍ែូដចាន េះគែរដៅឆ្ន ាំដន្េះ។ 
 
រែូបងវឹករបស់ដយើង  ីរដប ើលី ចច ែឺអសាច រយណាស់ ដ ើយខុ្ាំចងឲ់្យអនកែឹងថា តររយៈការសិកស និ្ង
ការបងវឹក និ្ងការអាន្ដន្េះ ជាពិដសសរទឹសរីនិ្ងសាំដណរអាំពីន្តសរីគសបកដមម  ដ ើយការរបឈរចាំដ េះរុខខុ្ាំ 
ខុ្ាំបាន្ភ្ាកខ់ាួន្ដៅដធវើអវីរយួគែលរបគ លជាបាន្ដធវើឲ្យអនកទាាំងអស់គាន  យ ងដគចណាស់ កក់ណាដ ល 
សាដ បខុ្់ាំដោយភ្ាកដ់ អ្ើល និ្ងគភនកសាំ ឹងដៅឋានសួែ ៌ ដ ើយនិ្យយថា ឱរពេះអម្នច ស់ដអើយ ដតើវាយូរ
ប ុណាណ ដ ើយ? ឬរបគ លជា របសិន្ដបើអនកម្នន្ចិតរលអ អនកែិតដោយញញឹរថា វាែល់ដពលដ ើយ! 
ដ ើយខុ្ាំយល់អាំពីអាររមណ៍ដន្េះ ប ុគន្រការបង្វា ញការពិតែឺែូដចនេះ។  
 
ដោយសារគតអាំណាចរបស់ខុ្ាំ ដៅកនុងរុខតាំគណងដន្េះ ដោយសារគតពណ៌សរបស់ខុ្ាំ ដោយសារគតភាព
ជាបុរសរបស់ខុ្ាំ ដោយសារគតឯកសិទធិរបស់ខុ្ាំ ដោយសារគតខុ្ាំសថិតដៅកនុងវបបធររ៌ទងរ់ទាយធាំដៅកនុង
របដទសដន្េះ និ្ងពិភពដោក ដោយសារគតដរឿងទាាំងអស់ដន្េះ រនុ្សសណា ន្រណាគែលដធវើកិចចការជារយួខុ្ាំ 
ម្នន្ការង្វរ ា្ូវចិតរកាន្គ់តដរចើន្គែលពួកដែរតូវគតដធវើ ដែើរបសីថិតដៅកនុងទាំនាកទ់ាំន្ងដនាេះ។ អវីគែលម្នន្ដៅ
កនុងចិតររបស់ខុ្ាំបនាទ បពី់ដធវើការទាាំងរបាាំបនួ្គខដន្េះកនងការបណដុ េះបណាដ ល ែឺជាការង្វរ ា្ូវចិតរជាដរចើន្ គែល
ខុ្ាំបាន្បងកដ ើង និ្ងកាំពុងោកទុ់ន្ដលើវា។ ដតើវាជាដចតនាឬដទ?  តរពិតដៅ វារនិ្ែូដចាន េះរ ូតដទ ប ុគន្រ
របសិន្ដបើខុ្ាំនិ្យយដោយដសាម េះ ខុ្ាំែឹងថាខុ្ាំបងកឲ្យដរឿងដន្េះដកើតដ ើង ដទាេះបីជាខុ្ាំរនិ្និ្យយអាំពីវាកដ៏ោយ 
ដ ើយខុ្ាំបាន្ដធវើែូដចាន េះ ដធវើវាដោយរនិ្សូវបាន្លអដទ ដ ើយរនិ្សូវម្នន្របដយជន្ស៍រម្នបតួ់នាទី និ្ង
រុខតាំគណងរបស់ខុ្ាំដទ។ 
 
រែប់្ ាូវគែលខុ្ាំែិត ខុ្ាំផ្ទទ ល់ខាួន្ដរើលដ ើញយ ងចាស់ ភាពខាវ ករ់បស់ខុ្ាំបាន្ខិតរករកខុ្ាំកាន្គ់តឆ្ៃ យ។ 
ការង្វរ ា្ូវចិតរគែលខុ្ាំបាន្បងកដ ើងសរម្នបរ់នុ្សសជាដរចើន្នាក ់ ែឺជាអវីរយួគែលខុ្ាំរតូវគតដធវើ ទទួលការ
ដរបាសដោេះ និ្ងសងឃរឹថាជួសជុល គកគរបចាំដ េះខាួន្ខុ្ាំសរម្នបដ់ពលអនាែត។ 
 
ដៅកនុងឆ្ន ាំរុន្ ខុ្ាំរតូវបាន្អដញ្ា ើញឲ្យចូលដៅសន្ទនាផ្ទទ ល់រុខជារួយនឹ្ង ដរ  វ រា គឆ្ល ដងដប ើ គរីលងុន្ 
និ្ងខាណុន្ គជរ ី សសគីគ ែី ដែើរបចីាប់ដ ដ្ើរការង្វរលាំបាកនិ្ងរយៈដពលគវងសរម្នប់កសាងទាំនុ្កចិតរដ ើង
វញិ។ ពួកដែទាាំងពីរនាក់កាា គន្ និ្ងសដណាដ សរបណីខាា ាំងណាស់ដៅកនុងការសន្ទនាដនាេះ ដ ើយខុ្ាំសូរ
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អរែុណពួកដែជាសាធ្លរណៈចាំដ េះកិចចការដន្េះ។ ដៅកនុងការពិភាកសដនាេះ ខុ្ាំបាន្ដរៀន្សូរតអាំពី្លប េះ ល់
របស់ខុ្ាំចាំដ េះពួកដែ អវីគែលជាសករមភាពរបស់ខុ្ាំកាលពីរុន្  កយសរដរីបស់ខុ្ាំ ភាពអសករមរបស់ខុ្ាំ 
និ្ងកនុងករណីជាដរចើន្ អាំពីដចតនារបស់ខុ្ាំ។   ខុ្ាំែឹងចាស់ថា ខុ្ាំរិន្ដរៀន្សូរតទាាំងអស់ដទ ដៅសល់ចាំណុចជា
ដរចើន្ដទៀត។ ប ុគន្រជាពិដសសពីខាណុន្ សសគីគ ែី គែលម្នន្ភាពកាា គន្កនុងការគចករ ាំគលកបទពិដសាធន៍្
របស់ខុ្ាំដៅកនុងែាំណាក់កាលែាំបូងប្ន្ការបដររើកនុងការយិយល័យប សីសបរបស់ខុ្ាំ។ ដទាេះខុ្ាំរិន្ម្នន្ដចតនា
បងកការរងដរគាេះ វាជា្លជេះរួយ។ ឥ ូវ ខុ្ាំែឹងដរឿងដនាេះ ដ ើយខុ្ាំទទួលសាគ ល់វា។ ដទាេះជាវាពិបាក
ខាា ាំងសរម្នប់ខាណុន្ សសគីគ ែី កនុងការដជឿដរឿងដន្េះ ដទាេះដយើងម្នន្ែាំនិ្តខុសគាន ដលើការង្វរខាងរុខខាេះ ខុ្ាំរិន្
គែលសងស័យដលើការលេះបង់របស់គាត់ ការដបដជ្ាចិតររបស់គាត់ ភាពជាសាវក័របស់គាត់ចាំដ េះរពេះរែីសទ និ្ង
កិតរិយសទាាំងអស់របស់គាត់ដទ។ ដនាេះជារូលដ តុគែលខុ្ាំដៅគាត់ថាជាខាណុន្កិតរិយស។  គាត់ែឺជាែាំរូែ៏
អសាច រយសរម្នប់កិតរិយសែូដចាន េះ។ 
 
ដទាេះយ ងណា  កយសរដផី្ទទ ល់របស់ខាណុន្ សសគីគ ែី គាតប់ាន្ពណ៌នាការរបរពឹតតរបស់ខុ្ាំចាំដ េះគាត ់
និ្ងអាំពីអនកែប្ទជុាំវញិគាត ់ែឺសាគវនិ្ងបាំ ន្។ វាពិបាកនឹ្ងសាដ ប។់ ែូចខុ្ាំបាន្និ្យយ ដនាេះរនិ្គរន្ជា
ដចតនារបស់ខុ្ាំដទ ប ុគន្រឥ ូវដន្េះ ខុ្ាំែឹងថា វាជា្លជេះ។ ែូដចនេះ ប្ងៃដន្េះ រុន្នឹ្ងខុ្ាំដៅអនក ខុ្ាំសុាំ
ដទាសជាសាធ្លរណៈចាំដ េះខាណុន្ សសគីគ ែីចាំដ េះការឈចឺាបគ់ែលគាតប់ាន្ទទួលដោយប្ែរបស់ខុ្ាំ។ 
 
ជារយួនឹ្ងការសុាំដទាសដន្េះ ខុ្ាំរនិ្រ ាំពឹងការអភយ័ដទាសដទ ឬថា អតីតកាលនឹ្ងដៅគតរតូវពិនិ្តយ និ្ង
ដសុើបអយងេតយ ងសីុជដរៅ។ 
 
ខុ្ាំសងសយ័ថាខុ្ាំដៅម្នន្ការសុាំដទាសជាដរចើន្ដទៀតគែលរតូវដធវើ រតូវជួសជុលជាដរចើន្ដទៀត។ ខុ្ាំសងសយ័ថា 
កាំ ុសខាេះនឹ្ងរនិ្អាចជួសជុលបាន្ដទ។ 
 
ខុ្ាំជាំ កក់ារសុាំដទាសចាំដ េះ ដរ  វ រា គជល ថាដប ើ គរលីងុន្្ងគែរ ដ ើយនាងបាន្ចាបដ់ ដ្ើរការង្វរែល៏អ
រចួដ ើយកនុងការគចករ ាំគលកជារយួខុ្ាំនូ្វ្លជេះរបស់ខុ្ាំចាំដ េះនាង ការង្វរ ា្ូវចិតរគែលខុ្ាំបណាដ លឲ្យម្នន្
ចាំដ េះនាង។ កិចចការដនាេះដៅគតបន្រ។ 
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ដន្េះជាកិចចការរបស់ខុ្ាំ ដ ើយខុ្ាំែិតថាវាកជ៏ាកិចចការរបស់អនកគែរ ដ ើយកនុងនារជារនុ្សសរនិ្ទាន្ដ់ចេះែឹង
ដរៅរជេះដៅដ ើយ ខុ្ាំនឹ្ងខាំដធវើវា ដទាេះយ ងណា ខុ្ាំនឹ្ងជាំរុញឲ្យអនកដធវើវាគែរ។ ដោយដ តុដនាេះសន្និបាត 
យុាំ ែីពួ ែឺរតឹររតូវយ ងខាា ាំង។  
 

“រុន្ដពលរនុ្សសរតូវបាន្ពាបាល គាតរ់តូវទទួលសាគ ល់ជាំងឺរបស់គាតសិ់ន្។ រុន្ដពលរនុ្សស
ម្នន ករ់កដ ើញពន្ា ឺគាតរ់តូវគតែឹងអាំពីភាពងងឹតរបស់គាតផ់្ទទ ល់សិន្។” 

 
កិចចការដន្េះរិន្ង្វយរសួលដទ។ កិចចការដៅខាងរុខក៏រិន្រសួលគែរ ប ុគន្រខុ្ាំដជឿថា វាជា ា្ូវគតរួយែត់ 
របសិន្ដបើដយើងចង់ឲ្យចកខុវស័ិយប្ន្ស ែរន៍្ជាទីរសឡាញ់របស់ដយើងកាា យដៅជាការពិត។ វាដធវើឱយខុ្ាំ
ឈចឺាប់គែលរតូវនិ្យយដរឿងដន្េះែល់អនក ប ុគន្រខុ្ាំពិតជាបាន្តាំងចិតរ និ្ងបាន្ចូលដៅកនុង ា្ូវដន្េះរួចដ ើយ 
វានឹ្ងពិបាក ប ុគន្រដែើរបដីធវើកិចចការដន្េះបាន្សរម្នប់ពួកជាំនុ្ាំ ដយើងទាាំងអស់គាន រតូវគតដបដជ្ាចាំដ េះកិចចការដន្េះ។ 
ដ ើយវារបគ លជាកិចចការគែលខុ្ាំអាចដធវើជារួយអនក ដៅដកៀកនឹ្ងអនក ដ ើយវាអាចជាកិចចការគែលដយើង
នឹ្ងយល់ដ ើញថា អាចដធវើបាន្លអជាង របសិន្ដបើរិន្យល់អាំពីរូបភាពរួរ។ កិចចការទាាំងអស់ដនាេះែឺដៅគត
រតូវពិភាកសដៅដ ើយ។ 
ដទាេះយ ងណាកដ៏ោយ  ដយើងរនិ្អាចបាតប់ងក់ម្នា ាំងដន្េះខណៈដពលដន្េះដ ើយ ដន្េះជាឱកាសគែលរនិ្
រតូវចុចបូតុងបិទសាំដ ង។ 
 
ដរឿងរយួកនុងចាំដណារដរឿងទាាំងឡាយអាំពីការកាា យខាួន្រកជាប សីសបដៅកនុងពួកជាំនុ្ាំ ែឺថាពុាំម្នន្ដសៀវដៅ
គណនាាំអាំពីការបណដុ េះបណាដ លពិតរបាកែដ ើយ។ 
ខុ្ាំចងចាាំអាំពីការរកទីដន្េះនិ្ងការម្នន្អាររមណ៍ថាបាន្ធ្លា ក់ចូលដៅកនុងទឹកទដន្ាគែលម្នន្ទឹក ូរខាា ាំង ទាាំង
គែលខុ្ាំបាន្រតែរខយល់ដែើរបែីកែដងាើរ ពាយរឱយកាលរបស់ខុ្ាំឲ្យ្ុតពីទឹក ពាយរឲ្យ្ុតពីដសចកដសីាា ប់ 
និ្ងដៅកនុងម្នគ៌ាែឹកនាាំគែលរកអឺតរកទរែ៏ែួរឲ្យអស់សាំដណើ ចរបស់ខុ្ាំកនុងការពាយររកដរើល
សុវតថិភាពែ៏អសាច រយជារួយគាន កនុងការដធវើគបបដន្េះ។ 
 
ការដរបៀបដធៀបធ្លា ក់ចុេះ ដោយសារគតការធ្លា ក់ចូលដៅកនុងទដន្ាគែលម្នន្ទឹក ូរខាា ាំង និ្ងពាយររកសកាល
ឲ្យ្ុតពីទឹកដសទើររិន្បាន្ ដនាេះពុាំគរន្ជាកគន្ាងសៃប់ រសួល និ្ងរបរូល ដ្ុ ាំដទ។ វាែឺជាការដធវើជាសបាយចិតរ
 ដ ើយខុ្ាំពូគកដធវើែូដចាន េះ។ ដពលខាេះែឺវាចាាំបាច់ ចាំដ េះអនកែឹកនាាំលអគែលរិន្រតូវម្នន្ចិតរអន្ទេះសាររតូវដៅជា
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រួយគាន  រតូវសៃប់ចិតរដៅកនុងសាថ ន្ភាពលាំបាក ប ុគន្រជាំនាញែូចគាន ដនាេះអាចរតូវបាន្ដរបើរបាស់ ដោយដចតនា 
ឬគាម ន្ដចតនា សរម្នប់បាំណងលអ និ្ងអារកក់។ ខុ្ាំបាន្ដធវើទាាំងពីរ។ 
 
ខុ្ាំរនិ្គរន្ជារនុ្សសែគែល ដ ើយករ៏និ្គរន្ជាប សីសបែគែលគែរ គែលដឆ្ាើយការដៅរបស់អនកកាលពី
ជាង 14 ឆ្ន ាំកន្ាងដៅ ប ុគន្រខុ្ាំជាម្នច ស់ប្ន្ 14 ឆ្ន ាំដនាេះ ដ ើយខុ្ាំែឹងថាខុ្ាំសាងកាំ ុសជាដរចើន្អាំ ុងដពល
ដនាេះ។ កនុងនារជារនុ្សស ខុ្ាំែឹងចាស់ថា ខុ្ាំនឹ្ងដធវើកាំ ុសជាដរចើន្ដទៀត។ 
 
ខុ្ាំរិន្របាកែថាខុ្ាំនឹ្ងអាចរកវធីិដែើរបបីញ្ឈប់ការកសាងកាំ ុសដទ ប ុគន្រអវីគែលខុ្ាំដជឿ ែឺថា ដយើងអាចគសវង
យល់ពីរដបៀបបន្ធូរបន្ថយកាំ ុស រដបៀបដធវើរែប់រែងកាំ ុស រដបៀបដរបាសដោេះកាំ ុស និ្ងរដបៀបដធវើឲ្យការ
ពុេះ រចាំដ េះកាំ ុសកាា យដៅជារសួលជាងរុន្បន្រិច ដ ើយរិន្សូវខាំរបឹងគ ន្ក ា្ូវចិតរដពកចាំដ េះន្រណា
គែលដយើងជួបរបទេះ ដ ើយខុ្ាំដបដជ្ាចិតរកិចចការទាាំងដន្េះ ដៅទីដន្េះជារួយអនក ឬន្រណាម្នន ក់គែលខុ្ាំដែើរជា
រួយនាដពលអនាែត។ 
 
ខុ្ាំនិ្យយដន្េះរិន្គរន្ជាការដោេះសារ ឬជាការសងឃរឹកនុងការទទួលបាន្ការអនុ្ញ្ជា តដទ។ ខុ្ាំក៏រិន្សរ
នឹ្ងទទួលបាន្គែរ។ ខុ្ាំនិ្យយដៅទីដន្េះដោយដសាម េះរតង់ និ្ងដែើរបគីចករ ាំគលកជារួយអនកបន្រិចបន្រួចអាំពី
កិចចការ និ្ងការរបឈរផ្ទទ ល់ខាួន្ គែលដៅចាំដ េះរុខខុ្ាំដៅកនុងកដសីងឃរឹយ ងខាា ាំងគែលអនកនឹ្ងម្នន្្ងគែរ។ 
 
កាលពីឆ្ន ាំរុន្ ដៅកនុងសន្និបាតដន្េះ ដពលគែលដយើងបាន្អនុ្រត័ដសចកដីសដររចធាំៗជាដរចើន្ ខុ្ាំបាន្រ ាំឮក
អនក ដ ើយខុ្ាំរតូវនិ្យយថាខុ្ាំបាន្ដរបៀន្របដៅខាួន្ឯងកនុងនារជារែូែង្វវ លថា ដន្េះជាគ ន្ក ង្វយរសួល។ 
ការអនុ្រត័ដលើដសចកដីសដររច ការនិ្យយជា កយសរដ ីការោកដ់ចញគ្ន្ការនិ្ងដគាលដៅ និ្ងសូរបគីត
ចកខុវស័ិយប្ន្ស ែរន្ជ៍ាទីរសោញ់ ប ុគន្រគ ន្កគែលពិបាកែឺដៅចាំដ េះរុខដយើងដៅដ ើយ ដ ើយគ ន្ក
គែលពិបាកបាំ្ុតែឺដយើងរនិ្ទាន្ជួ់បដៅដ ើយ។  
 
កិចចការដនាេះបាន្ចាបដ់ ដ្ើរដោយរពេះពររចួដ ើយ ប ុគន្រដយើងម្នន្ ា្ូវគវងឆ្ៃ យតដៅដទៀត ដ ើយប្ងៃដន្េះខុ្ាំ
ឈរដៅពីរុខអនក ដែើរបទីទួលសាគ ល់ថា ខុ្ាំម្នន្ ា្ូវគវងឆ្ៃ យតដៅដទៀត។ 
 
ែូដចនេះ ដៅឆ្ន ាំដន្េះ វាែឺជាដពលដវោទទួលយកករីសងឃរឹ ចកខុវស័ិយ បាំណងរបាថាន របស់ដយើងសរម្នប់
ស ែរន្ទី៍រសឡាញ់ និ្ងចាបដ់ រ្ើរខិតខាំដធវើការកនុងការសារ រទាំនុ្កចិតរដ ើងវញិគែលនឹ្ងអាចចាាំបាចខ់ាា ាំង



សុនទរកថាសននិបាតឆ្ន ាំ 2021 – ប ៊ីសសប រ ៊ីគែល ថ្ងៃទ៊ី 30 គែតុលា ឆ្ន ាំ 2021 

 

15 

 

ដែើរបដីធវើឱយដរឿងដនាេះកាា យដៅជាការពិត។ ដតើដយើងអាចនឹ្ងសដររចបាន្គបបដនាេះគែរឬដទ? ខុ្ាំពិតជារនិ្
ែឹងពិតគរន្។ ែូដចនេះដរឿងជាដរចើន្រតូវធ្លា កដ់ៅនឹ្ងកគន្ាង គែលដរឿងជាដរចើន្ដនាេះដៅគតរតូវគកតររូវ ទទួល
សាគ ល់ និ្ងអតដ់ទាស។ អវីគែលខុ្ាំែឹងនិ្ងដជឿែឺថា កិចចការដន្េះរតូវចាបដ់ ដ្ើរដធវើយ ងយកចិតរទុកោក ់ ដៅ
កនុងរូលោឋ ន្ ដៅកនុងសាថ ន្ភាពរបស់អនក ដ ើយបនាទ បរ់កទីបាំ្ុត ដៅកនុងចិតរម្នន ក់ៗ ។ 
 
កាលពីឆ្ន ាំរុន្ដយើងបាន្តតាំងជារយួគាន  ដ លែឺការជាំរុញឱយចុចបូតុងបិទសាំដ ង។ ការដៅោស់កាំពុង
គតដៅដរាទដ៍ៅដ ើយ។ ការដរាទក៍ាន្គ់តយូរ ការលបួងកាន្គ់តម្នន្ដរចើន្ កាន្គ់តពិបាករទាាំ កាន្គ់តម្នន្
ការលបួង ឱយចុចបូតុងបិទសាំដ ងដែើរបរីត បដ់ៅសៃបវ់ញិ និ្ងរងច់ាាំខណៈដពលែអ៏ារកករ់យួដទៀត 
គែលនាាំឱយដយើងដៅឆ្ៃ យរដងដទៀត ប ុគន្ររនិ្ឆ្ៃ យជាងរុន្ដទ។ 
 
ចូរដយើងតតាំង។ ទុកឱយវាដរាទិ៍។ កុាំចុចបិទសាំដ ង។ 
 
ដៅកនុងការពិភាកសគែលនឹ្ងដគារពតរសុន្ទរកថា ប្ងៃដន្េះថា ជារូលដ តុរតឹររតូវគែលដយើងកាំពុងដធវើ ដៅគែល
ដពលដយើងកាំពុងដសនើសុាំអនកដៅតររូលោឋ ន្ដោយម្នន្ែណៈរបតិភូរបស់អនកចូលរួរកនុងរបធ្លន្បទដន្េះ។ 
អនកអាចនឹ្ងដលើកដ ើងសាំណួរទាាំងដន្េះ។ 
 
ដៅកនុងការសងឃរឹប្ន្ការរ ាំកិលកាន្់គតជិតដឆ្ព េះដៅរកការបរងួបបរងួរ ន្ិងការកាា យជាស ែរន្៍ជាទី
រសោញ់របស់រពេះយយ៉េស ូ៖ 
 

• ដតើអនកនឹ្ងដធវើអវីខាេះជារយួគាន កនុងនារជារកុរសាសនិ្ក ដែើរបដីែញដោលនិ្ងសារភាពអាំដពើបាបពី
អតីតកាល និ្ងកាតប់ន្ថយការរនិ្ទុកចិតរ និ្ងរន្ទិលសងសយ័? 

• ដតើអនកនឹ្ងដធវើអវីខាេះដោយផ្ទទ ល់ដៅកនុងជីវតិខាងវញិ្ជា ណរបស់អនក និ្ងអនុ្វតរដែើរបឆី្ាុេះបញ្ជច ាំងពីអាំដពើបាប
ផ្ទទ ល់ខាួន្របស់អនក និ្ងកសាងទាំនាក់ទាំន្ងដ ើងវញិ? 

• ដតើអនកនឹ្ងជួយ រកុរសាសនិ្ករបស់អនកឱយធន្នឹ់្ងការជាំរុញឱយចុចប ូតុងបិទសាំដ ងយ ងែូចដរដច? 
• ដតើអនកនឹ្ងដធវើអវីខាេះជារយួគាន កនុងបរបិទដៅតររូលោឋ ន្របស់អនក កនុងការចាបដ់ ដ្ើរកិចចការប្ន្ការ

ដែញដោលអតីតកាល ការសារភាពអាំដពើបាបកនុងអតីតកាល ដែើរបរីបាបឱ់យែឹងឱយបាន្ដរចើន្តរ
គែលអាចដធវើដៅបាន្ចាំដ េះការរនិ្ទុកចិតរនិ្ងរន្ទិលសងសយ័ ដែើរបឱីយអនកអាចរ ាំកិលកាន្គ់តជិត
ដៅរកការបរងួបបរងួរ និ្ងស ែរន្ជ៍ាទីរសោញ់? 
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• ដ ើយដតើអនកផ្ទទ ល់ខាួន្នឹ្ងដធវើអវ ីដៅកនុងរពលឹងផ្ទទ ល់របស់អនក ដែើរបដីធវើែូដចាន េះគែរ?   
 

“God only knows the price that you pay (ម្នន្គតរពេះប ុដណាណ េះគែលែឹងតប្រាគែលអនកបងប់្ងា) 
សរម្នបរ់នុ្សសគែលអនកបងកការឈចឺាបដ់ៅតរ ា្ូវ” – “ម្នន្គតរពេះប ុដណាណ េះគែលែឹង” ចន្ របាញ 

 
“ែូដចនេះ ដបើកាលណាអនកនាាំយកតង្វវ យរកែល់អាសន្ៈ ដ ើយដៅទីដនាេះអនកនឹ្កដ ើញថា បងបអូន្
ណាម្នន្ដ តុអវីទាស់នឹ្ងអនក ដនាេះរតូវទុកតង្វវ យរបស់អនកដៅរុខអាសន្ៈ ដ ើយដៅរកជានឹ្ងបង
បអូន្ជារុន្សិន្ រចួសឹររកថាវ យតង្វវ យអនកចុេះ” - ម្ន ថាយ 5:23-24 

 
“រុន្ដពលរនុ្សសរតូវបាន្ពាបាល គាតរ់តូវទទួលសាគ ល់ជាំងឺរបស់គាតសិ់ន្។ រុន្ដពលរនុ្សសម្នន ក់
រកដ ើញពន្ាឺ គាតរ់តូវគតែឹងអាំពីភាពងងឹតរបស់គាតផ់្ទទ ល់សិន្។ ដ ើយរុន្ដពលរនុ្សសរតូវបាន្
អភយ័ដទាស គាតរ់តូវសារភាពអាំពីអាំដពើបាបរបស់គាតសិ់ន្។ ដយើងសារភាពអាំពីអាំដពើបាបរបស់ដយើង
និ្ងអាំដពើបាបរបស់រតិរភករិដយើងគែលដយើងទទួលខុសរតូវ ចាំដ េះគាន ដៅវញិដៅរក។ ពាបាលដយើង
រកចុេះអាែូប្ណ ដ ើយែឹកនាាំដយើងឆ្ាងកាតភ់ាពងងឹតដៅរកពនលឺ្ង។”– សន្និបាតសុាំ ែីពួ 

 
អាគែន្។ អាគរន្។ 


