កំដៅថ្ងងដ្វើដោឝអ្នកអ្ស់កម្លំង

ដ ើបន្ទុកឞបស់ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?

កវមហ ិ្ីស្រសតក
ី ងកត
ុន ីសងឃឹវ
ដវដឞៀន្ជីហ ិ ៈ កំដៅថ្ងងដ្វើដោឝអ្នកអ្ស់កម្លង
ំ
ដវដឞៀន្ររសឹងហ ិញ្ញាណៈ ដ ើបន្ទកឞបស់
ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?
ុ
ដសចកតីដ្តើវ
កៈ ឝី ដូចជាដតតស្ុុះស្អ្ប់ ដស់ដ្ើឝដ្ន៎!!!! បក្លិ ….. បងដខន្ឯងដវើសដៅដូចជាវិ ន្ស្ុុះ
ស្អ្ប់អ្ីដស្អុះចឹង!!
ខៈ ឝី ដវ៉េចដឹង ថាឯងវិ ន្ស្ុុះ។ ស្ុុះសឹងងប់ដដងហើវដ្ើឝ្នឹង! ដវើសដៅោកាសធា ុ ស្សុក
ដឝើងឥឡូហ ដូចជាប្របរបួសខុ សរី ្វមតាណាស់
ណាហ ីៈ ចាស បងប្ូន្ស្រសតី ដ ើ បងប្ូន្ដូ ចជាបងប្ូន្ដឝើងរី ឞនាក់ ខាងដសើដន្ុះអ្ ់ ? ចាស ដ
ជាដរសដន្ុះអ្នកវិន្ស្ុុះ

ប្ ខ្ំុដឹងថាអ្នកក៏ធាលប់ម្ន្ោឞវមណ៍ប្បបដន្ុះប្ដឞ

ប្វន្ដេ?

ុះបី
ដូ ដចនុះ

កវមហ ិ្ីស្រសតីកុងកត
ន ីសងឃឹវដឝើងដៅសប្តត្៍ដន្ុះ ដឝើងន្ឹ ងន្ិ យាឝរី កំដៅថ្ងងប្ដសវកប៉េ ុះខលួន្ដឝើង
រាស់ថ្ងង

ដ ើវាជុះឥេធិរសយា៉េ ងណាខលុះដស់រាងកាឝឞបស់ដឝើងដនាុះ

សូវបងប្ូន្តាវដាន្

ជាវួឝកវមហ ិ្ីដឝើងដូច ដៅ
……………………………………………ដលលង

…………………………………………………………………
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ដ ើបន្ទុកឞបស់ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?

ដវដឞៀន្ជីហ ិ ៈ កំដៅថ្ងងដ្វើដោឝអ្នកអ្ស់កម្លង
ំ
បូផៈ ចាស កវមហ ិ្ីស្រសតីកុងកត
ន ី សងឃឹវ សូវស្អវគវន្៍ ន្ិ ងសូវជំ រាបសួឞដស់របិ ឝ៍វិ តអ្ក
ន ស្អតប់
ំងអ្ស់។ ដៅសប្តត្៍ដន្ុះ ដៅប្ ប្តន្ជួ បជាវួឝខ្ំុ បូ ផ
ណាហ ីៈ ចាស ដ្ើឝនាងខ្ំុ ណាហ ី។ ដ ើ បងប្ូន្សុខសបាឝអ្ ់ ? ចាស ដ្ើឝដឝើងខ្ំុសងឃឹវ
ថា បងប្ូន្ឞបស់ដឝើងសុខសបាឝ

ំងអ្ស់គ្នន ប្វន្ដេបង?

បូផៈ ចាស រិ ប្វន្ដ្ើឝអ្ូន្។ បងប្ូន្ស្រសតី ដឝើងន្ឹងដឞៀន្ជាវួឝគ្ននបន្តិចរីោកាសធា ុដៅ
កនុងរបដេសឞបស់ដឝើង។ ចាស ណាហ ី ដឝើងដឃើញថា ដៅរបដេសដឝើងម្ន្ឞដូ ហរី ឞ្ំ ៗ គឺឞដូ ហ
រប្តំង ន្ិងឞដូហហសា។ ឞដូហហសាចាប់រីចុងប្ខដវស្អ ឞ្ូ ដស់ប្ខសីហា ប្ដសម្ន្ដលលៀងធាលក់
ដរចើន្ដៅចដនាលុះប្ខឧសភា ន្ិ ងវិ ងុនា បន្តឞ្ូ ដស់ប្ខ ុ លា។ ចំ ប្ណកឞដូ ហរប្តំងហ ិញ ចាប់រីប្ខ
ហ ិចឆិកា

ឞ្ូ ដៅដស់ប្ខដវស្អ

ប្ដសម្ន្សី ុ ណហភាររី

២៧អ្ងា

ឞ្ូ ដស់៤០អ្ងា

រិដសសដៅប្ខដវស្អ កំដៅោចដឡើងដស់ ៤០អ្ងាឯដណាុះ គឺដតតប្វន្ប្េន្។
ណាហ ីៈ

ចាស

រិ ប្វន្ដ្ើឝបង

ដ្ើឝដៅដរសប្ដសបងប្ូន្ដឝើងដ្វើកាឞដៅដរកាវកំ ដៅ

ថ្ងងខាលំងដរកចឹង រិ ជាដ្វើដោឝរួ កគ្ន ់ ងាឝអ្ស់កម្លំង ដ្ើឝដខាុះខលួន្ប្ងវដេៀ ្ង។
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ដ ើបន្ទុកឞបស់ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?

បូផៈ ចាស រិ ប្វន្ដ្ើឝអ្ូន្ ដររុះថាបងក៏ធាលប់ជួបកាឞដន្ុះប្ដឞ គឺដៅដរសប្ដសបងចុុះដៅ
បដរងៀន្តាវលូវិចឹងប្ដឞ។ ចាស ដ្ើឝដបើ ដឝើងដវើ សដៅដសើអ្នកប្ដសដ្វើប្ស្សចំកាឞហ ិញ រួ ក
គ្ន ់រាយាវដសលៀករក់ដខាោហជិ ថ្ដ ជិ ដជើង រិដសសដៅដេៀ ម្ន្វួកដេៀ ្ង ដ្ើឝដបើ
វិន្កាឞរឞចឹងដេ គឺរ

ំវិន្ប្តន្ដរកាវកំដៅថ្ងងដេ។

ណាហ ីៈ ចាស បង ដរសបងន្ិ យាឝចឹ ង ខ្ំុចាំប្តន្ដរសថ្ងងវួឝ ប្ដសខ្ំុឈឞដរកាវកំដៅថ្ងង
គឺដ្វើដោឝខ្ំុឈឺកាសដខាទកៗប្ វតង ជារិ ដសសដរសប្ដសឈឞដៅថ្ងងរ ង់ អ្ូឝ…រិ ជាដតត
ប្វន្ប្េន្។ ដ្ើឝវិន្ប្ ប៉េុ ដណាណុះដេ ប្សបកខ្ំុក៏ចាប់ ដ្តើវសងួ

គ្នមន្សំដណើវ ដវើ សដៅដូចជាផា

វិន្ប្តន្ដស្ស្អចេឹកអ្ញ្ចឹងប្ដឞ។
បូផៈ អ្ូ អ្ូន្ន្ិយាឝចឹង បងន្ឹកដឃើញរីកាឞវួឝប្ដឞ ដរសបងឈឺកាស ដ្ើឝរាងដូចជា
ដខាុះៗកនុងខលួន្ បងក៏ ប្តន្ដៅជួបដរេយ ដរសដនាុះដលាករគូដរេយម្ន្របស្អសន្៍ ថា ដោឝបង
ញ
ំ ឹកដោឝប្តន្ដរចើន្ ជារិដសសដៅប្ខដតត ដររុះរាងកាឝដឝើងរ ូហកាឞេឹកប្វន្ប្េន្ ដ្ើឝ
ុ េ
ដបើ វិន្ចឹងដេ ប្សបកដឝើងរិ ជាស្សដរន្ ដូ ចជាផាប្ដសណាហ ី ន្ិ យាឝចឹង។( ដសើច)
ណាហ ីៈ

ជាងដន្ុះដៅដេៀ

បងប្ូន្ស្រសតី ដៅដរសប្ដសដឝើងដដើ ឞហាសថ្ងង ឬដ្វើកាឞដៅដរកាវ

កំដៅថ្ងងដរចើន្ដរក ដនាុះវាោចដ្វើដោឝកំ ដៅកនុងខលួន្ដឝើងដឡើងខពស់ជាង្វមតា ដ្ើឝដបើគ្នមន្
ហ ិ្ី កា ់បន្ថឝដេ ដនាុះវាន្ឹងដ្វើដោឝដឝើងសន្លប់ប្ត ់ស្អមឞ ី។ ចាស បងបូផ ដឝើងដឃើញថា
ដឝើងម្នក់ៗប្បកដញើសដជាគ ដៅដរសប្ដសដតតខាលំង ដដាឝស្អឞប្ រាងកាឝដឝើងម្ន្រកដរញ
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ដញើស

ដ ើបន្ទុកឞបស់ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?

ប្ដសរគប់ដណតប់ដសើប្សបកឞបស់ដឝើង

ដ្ើឝវាបដញ្ចញដញើស ិចៗវក

ដដើវបីកា ់

បន្ថឝកំដៅដៅដសើប្សបកដឝើង។ កាឞដន្ុះដវើសដៅគួ ឞដោឝអ្ស្អចឞយប្វន្ប្េន្ ដ ើ បងប្ូន្គិ ដូច
ជាខ្ំុអ្ ់?
បូផៈ ចាស ដ្ើឝដឝើងដវើ សដឃើញថា សី ុណហភារដៅកនុងខលួន្ដឝើងម្ន្កាឞផលស់បូឞត ប្វន្
អ្ ់អ្ូន្ គឺដៅដរសដឝើងដតត ដឝើងចាប់ដ្តើវប្បកដញើស ដ្ើឝដឝើងប្បកដញើសកាន្់ប្ ដរចើន្
ដៅដរសប្ដសដឝើងដតតខាលំង។ ដបើសិន្ជាដឝើងវិន្ដ្វើអ្ីដវ ោឝកំដៅងឝចុុះដេ ដឝើងរិ ជាចង់
ក្ួ

ដ្ើឝម្ន្ោឞវមណ៍ដសវើឝៗ អ្ស់កម្លំង ឈឺកាស ន្ិងដខាុះដៅកនុងខលួន្ប្ងវដេៀ ្ង

ដ្ើឝជារិដសសសំរ្ឈាវឞបស់ដឝើងក៏ដឡើងប្ដឞ។ វា៉េ ងហ ិញដេៀ

ខួឞកាសោចប៉េ ុះរស់

ខាលំងឞ្ូ ដស់ឈឺកាសដខាទកៗ ដដាឝស្អឞប្ វាជាសឞ ីរាងគវួឝប្ដសងាឝេេួសឞងដរគ្នុះថានក់
ជាងដគ។
ណាហ ីៈ ចាស បងប្ូន្ស្រសតី ដបើសិន្ជាវន្ុ សសម្នក់ េេួ សសំរ្កំដៅខាលំងដរក ប្ដសបណា
ត ស
ដោឝអ្នកដសវើឝ ដ្ើឝឈឺកាស ឬវួ ឝឞ្ូ ដស់សន្លប់ អ្នកគបបីដៅអ្ងគុឝដៅកប្ន្លងវលប់
ឝកេឹកកកស្ំដសើកាស កញ្ចឹងក ឬ រ ង់ដកលៀក ឬ បក្លិ ដ្វើដោឝរ ជាក់ ដនាុះវាជួឝដោឝ
រាងកាឝឞបស់អ្នកងឝកំដៅជាងវុន្្ងប្ដឞ។
បូផៈ ចាស បងប្ូន្ស្រសតី ដូ ចជាអ្វីប្ដសណាហ ីប្តន្រប្តប់ចឹង ដ្ើឝដបើកាសណាដឝើងបដណា
ត ឝ
ខលួន្ដឝើងដោឝេេួសកំដៅដរចើ ន្ដរក ឞ្ូ ្ួ ជា ិ េឹករី កុងខល
ន ួន្ដឝើងអ្ស់ដនាុះ វាបណា
ត ស
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ដ ើបន្ទុកឞបស់ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?

ដោឝដឝើងជួបដរគ្នុះថានក់ប្ដឞ។ ដូដចនុះ ដដើវបីដចៀសវាងកុំដោឝកាសដន្ុះដកើ ដឡើង សូវដវតាត
េេួស

ន្េឹកដោឝប្តន្ដរចើន្ ជារិដសសដៅដរសណាប្ដសអ្នកដ្វើកាឞដរកាវកំដៅថ្ងងដរចើន្។

វា៉េ ងហ ិញដេៀ

សូវរក់វួក ដររុះដូចជាអ្វីប្ដសដឝើងប្តន្ជំរាបជូន្ខាងដសើថា ខួឞកាសដឝើង

ងាឝេេួសឞងដរគ្នុះថានក់ជាងដគ

ដ្ើឝកាឞប្ដសរក់ោហថ្ដប្ហងដនាុះ

កាន្់ប្ របដសើឞដៅ

ដេៀ ។
ណាហ ីៈ ចាស បងប្ូន្ស្រសតី ជាវួ ឝគ្ននដន្ុះ្ងប្ដឞ ដបើ សិន្ជាបងប្ូន្ស្រសតី ប្ដសដ្វើកាឞដៅជិ កំដៅ
ដរចើន្

ដូចជាអ្នកដុ ន្ំ

ដចៀន្ន្ំ

អ្នកដ្វើងស
ន ់ដតសូដនាុះ

ដរសអ្នកេេួសកំដៅដរចើន្គួឞសវ

ដ្ើឝគួឞដកខលួន្សំរាកបន្តិច ដដើ វបីកុំដោឝកំ ដៅកនុងខលួន្អ្នកដកើ ដេៀ
ដេៀ

រិដសសសូវេេួស

ឞួចសឹវបន្តកាឞងាឞដនាុះ

ន្េឹកដោឝប្តន្ដរចើន្។

បូផៈ ចាស បងប្ូន្ស្រសតី រីកវមហ ិ្ី សងឃឹវថា បងប្ូន្វិ ន្ដលលចកនុងកាឞេេួ ស
តាវបងដឹង ណាហ ី កនុងវួឝថ្ងងដឝើងម្នក់ ៗ រ ូហេេួ ស

ន្េឹ ក រី ២សីរ

ន្េឹ ក ដររុះដបើ

ដៅ៣សីរ

ដូដចនុះ

សូវបងប្ូន្រិស្អឞេឹកដោឝប្តន្ដរចើន្ ដដើវបីសុខភារឞបស់បងប្ូន្ប្ដឞ។ ចាស ដ្ើឝជាបន្ត
ដៅដេៀ ដន្ុះ

សូវបងប្ូន្ប្តន្សំរាកជាវួឝបេចំ ដឞៀងវួ ឝបេសិន្

វុ ន្ន្ឹ ងដឝើងចូសដស់

ដវដឞៀន្ខាងឯររសឹងហ ិញ្ញាណ។ ចាស សូវអ្ដញ្ចើញ
………………………………………………………ចំដឞៀង

…………………………………………………
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កំដៅថ្ងងដ្វើដោឝអ្នកអ្ស់កម្លំង

ដ ើបន្ទុកឞបស់ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?

ដវដឞៀន្ររសឹងហ ិញ្ញាណៈ ដ ើបន្ទកឞបស់
ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?
ុ
ណាហ ីៈ ចាស ដវដឞៀន្ជីហ ិ ដឝើងដៅថ្ងងដន្ុះន្ឹងន្ិ យាឝរី ដ ើ បន្ទុកឞបស់ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ ដេ។
ចាស បងប្ូន្ស្រសតី ដ ើអ្ក
ន ធាលប់ម្ន្ោឞវមណ៍ថា ររុះវិ ន្ោចសឺអ្ីប្វ ដសដៅកនុងចិ តអ្នកប្ដឞឬដេ?
ដ្ើឝថា ជី ហ ិ ឞបស់អ្ក
ន ជួបរបេុះប្ កាឞសំប្តកឞ្ូ

ដ្វើដោឝអ្នករិ ប្តកឞស់ដៅសំរាប់ ថ្ងងប្ស្ក

បន្តដេៀ ? ដ ើដៅដរសខលុះអ្នកម្ន្ោឞវមណ៍ថា ដូចជាដសវើឝ ដ្ើឝចុុះចាញ់អ្ីវៗប្ដសដកើ
ដឡើងដៅកនុងជីហ ិ ឞបស់អ្ក
ន ប្ដឞអ្ ់ ?
បូផៈ ចាស រិ ប្វន្ដ្ើឝបងប្ូន្ស្រសតី ខ្ំុក៏ធាលប់ ម្ន្ោឞវមណ៍ប្បបដន្ុះដរចើន្ដងប្ដឞ រិដសស
ដៅដរសប្ដសម្ន្កាឞោរកក់ជាដរចើន្ប្តន្ដកើ ដឡើងចំ ដរុះខ្ំុ ប្ដសដ្វើដោឝខ្ំុគិ ថា ដ ើររុះ
ម្ន្ប្ដសឝកររុះេ័ឝេុកដាក់ចំដរុះខ្ំុប្ដឞអ្ ់? ដ្ើឝសំន្ួឞដន្ុះ ខ្ំុដជឿថា រិ ជាម្ន្បងប្ូន្
ខលុះក៏ធាលប់សួឞសំន្ួឞដន្ុះដៅកាន្់ខួន្ឯងប្ដឞ
ល
ប្វន្ដេ?
ណាហ ីៈ ចាស រិ ប្វន្ដ្ើឝបង ខ្ំុក៏ចង់ សួឞដៅកាន្់បងប្ូន្ស្រសតីដឝើងប្ដឞថា ដៅដរសប្ដសអ្នក
កំរុង ឝុេជា
ធ វួ ឝោឞវមណ៍ប្បបដន្ុះ ដ្ើឝដ្វើដោឝជី ហ ិ ឞបស់អ្នកម្ន្បញ្ញ
ហ ដ្ើឝអ្នកវិន្
ម្ន្ដំដណាុះស្ស្អឝអ្វីដេ

ដ ើ ដរសដនាុះ

អ្នកម្ន្វិ តណាម្នក់ វកអ្ងគុឝស្អតប់

ដយាបស់ដស់អ្នកប្ដឞអ្ ់? ឬវួឝក៏ដគេុកអ្នកដចាសប្ ម្នក់ឯង?
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ន្ិ ង្តស់ជា

កំដៅថ្ងងដ្វើដោឝអ្នកអ្ស់កម្លំង

ដ ើបន្ទុកឞបស់ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?

បូផៈ ចាស បងប្ូន្ស្រសតី ម្ន្បងស្សីម្នក់ ប្ដសគ្ន ់ ធាលប់ សួឞសំន្ួឞ

ំងអ្ស់ដន្ុះ ប្ ដរកាឝវក

ដេើបគ្ន ់ដឹងថា ររុះរេង់ ដស្អមុះរ ង់ ដ្ើឝគ្ន ់ោចេុកចិ តរេង់ សំរាប់ថ្ងងអ្នាគ ឞបស់គ្ន ់
្ងប្ដឞ។ បងស្សីម្នក់ ដនាុះ គ្ន ់ ប្តន្សំដឞចចិ តដជឿដសើររុះបន្ទូសសន្ាឞបស់ររុះ ដ

ុះបី ជា

គ្ន ់សិថ ដៅកនុងស្អថន្ភារសំប្តកដហេនាអ្ស់ជាដរចើន្ឆ្នំ ប្ដសដវើសដៅ រិប្តករណ៌នាយា៉េ ង
ណាក៏ដដាឝ។ គ្ន ់ដខាឝប្វន្ប្េន្ គ្ន ់វិន្ោចឈឞន្ឹងប្តន្ដេ គឺគ្ន ់រ ូហសូន្រីកប្ន្លងវួឝ
ដៅកប្ន្លងវួឝដេៀ

ដដើវបីដ្វើកាឞងាឞ្ទុះ។

សូវបីប្ គ្ន ់វុជេឹក

ន្ិងចំអ្ិន្ោហាឞដស់រកុវ

រគួស្អឞឞបស់គ្ន ់ ក៏ គ្ន ់ម្ន្កាឞរិប្តកខាលំងប្ដឞ។
ណាហ ីៈ ចាស ម្ន្ថ្ងងវួឝ គ្ន ់វករី្ាឞេិញវហូបហ ិញ គ្ន ់ ដសវើឝ ដ្ើឝអ្ស់កម្លំងប្វន្ប្េន្
កនុងកាឞដឞៀបចំដ្វើវូប។
ហ
រគូដរេយជាដរចើន្ប្តន្រិ ន្ិ យដវើ សោកាឞុះជំ ងឺឞបស់គ្ន ់ ប្ រគូដរេយវិន្
ដឹងថា គ្ន ់ម្ន្ជំងឺអ្ីច
វ ាស់លាស់ដេ។ គ្ន ់ប្តន្ចំ ណាឝសុឝជាដរចើ ន្ ដដើ វបីឞកហ ិ្ី រាប្តស
ជំងឺដ៏ចំប្ឡកឞបស់គ្ន ់។ គ្ន ់ប្តន្អ្្ិស្អាន្ថាវឝកាឞដន្ុះដៅកាន្់ររុះ ប្ គ្នមន្អ្វីរបដសើឞដឡើឝ
គឺគ្ន ់ដៅប្ ឈឺដប្ដឞ។ វិ តលកតិគ្ន ់ប្តន្ដប្តុះបង់ដចាសគ្ន ់ ដដាឝស្អឞរួកដគវិន្ោចចូសឞួវ
េុកស
ខ ំប្តកជាវួឝគ្ន ់ប្តន្។ ម្ន្វិ តលកតិខលុះប្តន្្តស់ជាដយាបស់ខលុះៗដស់គ្ន ់ ប្ វិន្ោច
ជួឝគ្ន ់ប្តន្ដេ។ ដរសខលុះរគួស្អឞឞបស់គ្ន ់ ផទស់្ុញរ

ន្់ន្ឹងជំងឺឞបស់គ្ន ់ ន្ិងវិន្ចង់ ជួឝ

គ្ន ់បន្តដេៀ ។ ដរសខលុះគ្ន ់ឈឺ្ងន្់ ដ្ើឝញ
ំ ិ ន្ប្តន្ ប្ រគួស្អឞគ្ន ់ ប្បឞជាគិ ថា គ្ន ់
ុ វ
ខជិសរចអ្ូស ដ្ើឝដ្វើរុ ដៅហ ិញ។ ភារអ្ស់កម្លំង ដសវើឝដន្ុះ ប្តន្យាឞឝីសុខភារគ្ន ់អ្ស់
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ជាដរចើន្ឆ្នំ

ដ ើបន្ទុកឞបស់ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?

ដ្ើឝកាន្់ប្ ដ្វើដោឝគ្ន ់ប្តក់េឹកចិ តប្ងវដេៀ ដនាុះ

គឺសូ វបីប្ រកុវរគួស្អឞ

ឞបស់គ្ន ់ ក៏វិន្ដជឿគ្ន ់ប្ដឞ។ គ្ន ់ម្ន្ោឞវមណ៍ឯដកា ន្ិងេុកខររួឝប្វន្ប្េន្ ដ្ើឝដរសខលុះ
គ្ន ់ក៏ម្ន្ោឞវមណ៍ខឹ ងខលួន្ឯង។ គ្ន ់ ប្តន្អ្ំរហនាហដៅកាន្់ ររុះ

ំងអ្ស់សងឃឹវ។

បូផៈ គ្ន ់ចាប់ដ្តើវសួឞររុះថា ដ្ ុអ្ីវ ដ្ ុអ្ី?
វ ?? ដ ើដន្ុះជាគំដរាងកាឞណ៍ឞបស់រេង់ សំរាប់ខំុ្
ឬ? ដ ើកាឞដន្ុះន្ឹងដៅជាយា៉េ ងណា? គ្ន ់ចាប់ដ្តើវម្ន្ោឞវមណ៍ថា គ្ន ់ដាច់ដចញឆ្ងឝរីររុះ
គ្ន ់ម្ន្សំន្ួឞជាដរចើន្សួឞដស់ររុះថា ដ ើរេង់ម្ន្ដឃើញសណា
ា ន្សំប្តកដហេនាឞបស់េូសបងគំ
ដៅដរសដន្ុះដេ? ដ ើរេង់ម្ន្ខវស់ចំដរុះេូសបងគំអ្ ់? ដរកាឝវក បងស្សីម្នក់ដនាុះប្តន្ន្ឹក
ដឃើញរីដឞឿងវួឝដៅកនុងររុះគវពីឞ

រីបុឞសម្នក់ដឈាមុះដលាកឝ៉េូប។

គ្ន ់ម្ន្ជំងឺសុុះដរញ

រាងកាឝឞបស់គ្ន ់ ដ្ើឝវិ គ្ន
ត
់ប្តន្ដសើចចំអ្កដាក់គ្ន ់ ដៅដរសគ្ន ់ដ្វើអ្ីវវិន្ដកើ
រួកដគេុកដោឝគ្ន ់ដៅកំស ់ប្ ម្នក់ឯង។

ដ្ើឝ

សូវបីប្ របរន្ធគ្ន ់ក៏ដរបើរកយសំដីវិន្ស្ចំដរុះ

គ្ន ់ប្ដឞ។ ដលាកឝ៉េូបប្ត ់បង់្ទុះសប្វបងដ៏ ្ំសឹវ
គ ថ្សគ ដីប្ស្សចំកាឞ កូន្ដៅ ន្ិងអ្នកបំដឞឞើ បស់
គ្ន ់
ដ

ំងអ្ស់។ ប៉េុប្ន្តដលាកឝ៉េូបជាអ្នកដជឿដស់ររុះដឝសូ។ គ្ន ់ដឹងថា ររុះអ្ងគស្សលាញ់គ្ន ់

ុះបីគ្ន ់ កំរុងប្ សថិ កនុងស្អថន្ភារឈឺចាប់ ដហេនា

ដខាឝ

អ្ស់កម្លំង

យា៉េ ងណាក៏ដដាឝ។ ដលាកឝ៉េូបប្តន្ន្ិយាឝដៅកាន្់វិ តឞបស់គ្ន ់ថា “ ដ
ក៏ដដាឝ

គង់ ប្ ខ្ំុេុកចិ តដស់រេង់ប្ដឞ

ន្ិងម្ន្ជំងឺរាុថ្ំ ឞ ៉េ
ុះបីរេង់សំលាប់ខំុ្

ប៉េុប្ន្តខំុន្
្ ឹងដចុះប្ ជប្ជករី ដសចកតីសុចឞ ិ ថ្ន្្លូហខ្ំុ
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ដ ើបន្ទុកឞបស់ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?

ដៅចំដរុះរេង់ ឬ ររុះអ្ងគន្ឹងរបហាឞខ្ំុ ខ្ំុប្សងម្ន្សងឃឹវអ្វីដេៀ ដ្ើឝ ប៉េុ ប្ន្តខំុន្
្ ឹ ងកាឞរឞខលួន្
ដៅចំដរុះររុះល័ក្តកតររុះអ្ងគ។ (ឝ៉េូប១៣:១៥) ”។
ណាហ ីៈ

បនាទប់រីគិ ដស់ដឞឿងដលាកឝ៉េូប

បងស្សីម្នក់ដនាុះក៏ប្តន្ន្ិយាឝដៅកាន្់ររុះថា

ររុះដឝសូដអ្ើឝ! េូសបងគំស្សលាញ់ររុះអ្ងគ ដ្ើឝេុកចិ តររុះអ្ងគជាន្ិចច។ សូវរេង់រប

“
ន្

ចិ ប្ត ដសបឞ ិសុេធ ដ្ើឝដោឝេូសបងគំដៅប្ សុចឞ ិ ដៅចំដរុះរេង់ ”។ បងប្ូន្ស្រសតី បងស្សី
ម្នក់ដនាុះ ដូចជាដលាកឝ៉េូបអ្ញ្ចឹងប្ដឞ គ្ន ់ចាប់ដ្តើវេុកចិ តររុះ ដ្ើឝដៅជិ ររុះអ្ងគកាន្់ ប្
សនិ ស្អនសជាងវុន្ កនុងដរសប្ដសគ្ន ់កំរុងប្ អ្ស់កម្លំង ន្ិ ងម្ន្ជំ ងឺរបចាំកាឝ។ គ្ន ់ប្តន្
ដជឿថា ដ

ុះបីជាម្ន្ដ្ ុកាឞណ៍អ្វីដកើ ដឡើងចំដរុះគ្ន ់ក៏ដដាឝ គឺម្ន្ប្ ររុះប្ដសជាអ្នក

រ ួ រតាដសើជីហ ិ ឞបស់គ្ន ់ ដ្ើឝគ្ន ់ ោចេុ កចិ តដសើរេង់ ប្តន្។
បូផៈ ចាស បងប្ូន្ស្រសតី ជាវួ ឝគ្នន្ងប្ដឞ ខ្ំុក៏ប្តន្ន្ឹ កដឃើញខគវពីឞវួឝ ប្ដសដៅកនុងររុះគវពីឞ
េុ ិឝកថា ៣១:៦ ប្តន្ប្ចងថា “ ចូ ឞម្ន្កម្លំង ន្ិ ងចិ តកាលហាន្ដឡើង! កុំ ល័ឝខាលច ឬ
ដៅចំដរុះវុខរួកដគដោឝដស្អុះ

ដបិ ររុះអ្ម្ចស់ផទស់

ក់ សុល

ជាររុះឞបស់អ្នក

ន្ឹងយាងដៅជាវួឝអ្នក។ ររុះអ្ងគវិន្ដប្តុះបង់ដចាសអ្នកដាច់ខា ។” ចាស ណាហ ី ខគវពីឞដន្ុះ
រិ ជាដសើកេឹកចិ តប្វន្ប្េន្

ដ្ើឝរិដសសោចជួឝបងដរចើន្

ដៅដរសប្ដសបងល័ឝខាលចន្ឹងកាឞោរកក់ ណាវួឝប្ដសន្ឹងរ ូហដកើ ដឡើងចំដរុះបង។
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ណាហ ីៈ

ដ ើបន្ទុកឞបស់ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?

ចាស រិ ប្វន្ដ្ើឝបង ដូចជាបងស្សីម្នក់ប្ដសដឝើងប្តន្ជំរាបជូន្ខាងដសើអ្ញ្ចឹង

បនាទប់រីគ្ន ់ន្ឹកដឃើញរីគំឞឞូ បស់ដលាកឝ៉េូបដ្ើឝ

ដឞឿងដនាុះប្តន្ជួឝដសើកេឹកចិ តគ្ន ់ប្វន្

ប្េន្ ដ្ើឝគ្ន ់កាន្់ ប្ ម្ន្ជំដន្ឿម្ំដៅដសើររុះ ប្ងវ
ថា រេង់ន្ឹងគង់ជាវួឝន្ឹងគ្ន ់ឞ្ូ

ដៅ ដ

ំងដជឿដសើររុះបន្ទូសសន្ាឞបស់រេង់

ុះបីជាជី ហ ិ គ្ន ់រ ូហប្តន្បញ្ចប់ ដៅដសើប្្ន្ដីដន្ុះ

ដ្ើឝក៏ដដាឝ។ គ្ន ់ចាប់ដ្តើវសឞដសឞខគវពីឞចងចាំ ប្ដសជាររុះបន្ទូសសន្ាឞបស់ររុះចំដរុះ
ជីហ ិ គ្ន ់ ដ្ើឝេដន្ទញរាស់ថ្ងងន្ូហរាស់ខគវពីឞដនាុះ។ ររុះអ្ងគប្តន្ន្ិ យាឝវកកាន្់ចិ តគ្ន ់តាវ
ឞឝៈខគវពីឞ ដ្ើឝប្តន្្តស់កីស
ត ងឃឹវ កាឞសំរាក ន្ិ ងភារសុខស្អន្តដៅកនុងចិ តគ្ន ់ដេៀ ្ង។
បូផៈ គ្ន ់ប្តន្ោន្ររុះគវពីឞ ន្ិ ងគិ រិចាឞណារី ររុះបន្ទូសរេង់ រិ ដសសដៅដរសប្ដសគ្ន ់
ម្ន្េុកខររួឝ ដ្ើឝម្ន្ោឞវមណ៍ឯដកា ន្ិងល័ឝខាលច គ្ន ់ប្បឞដៅររុះ ដ្ើឝេុកចិ តដសើ
ររុះអ្ងគ

ប្ដសរេង់ម្ន្រគប់

ំងអ្ំ ណាចររុះដចស្អត។

គ្ន ់ ប្តន្ោន្ររុះបន្ទូសឞបស់ររុះអ្ងគ

ដៅកនុងររុះគវពីឞេំន្ុក ដវាើង ១២១: ២ - ៤ ប្ដសប្តន្រប្តប់ថា “ គឺម្ន្ប្ ររុះអ្ម្ចស់ប្ដសប្តន្
បដងាើ ថ្្ទដវឃ ន្ិងប្្ន្ដី ប៉េុដណាណុះ ប្ដសន្ឹ ងយាងវកជួឝខ្ំុ។ ររុះអ្ងគវិន្បដណា
ត ឝដោឝដជើង
ឞបស់អ្នកជំរប់ដួស ររុះអ្ងគន្ឹងប្ងឞកាកាឞរឞអ្នក ដដាឝឥ ដ្វសរបប្្ស។ ររុះអ្ងគប្ដសប្ង
ឞកាកាឞរឞជន្ជា ិអ្ុីស្ស្អប្អ្ស រេង់ន្ឹងវិន្ដងាកងុឝ វិន្្ទំសក់ដស្អុះដឡើឝ។” ដៅរ ង់
ខដន្ុះ ដ្វើដោឝគ្ន ់ម្ន្េំន្ុកចិ ត ន្ិងជួឝកំស្អន្តចិ តប្ដសេន្់ដខាឝឞបស់គ្ន ់ដេៀ ្ង។
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ណាហ ីៈ

ដ ើបន្ទុកឞបស់ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?

គ្ន ់ក៏ដៅប្ បន្តោន្ររុះគវពីឞដអ្ស្អឝ ៤០:២៨-៣១ ថា “ដ ើអ្ក
ន វិន្ធាលប់សឺដេឬថា

ររុះអ្ម្ចស់ជាររុះប្ដសគង់ដៅអ្ស់កសបជាន្ិចច
ររុះអ្ងគវិន្ដចុះដន្ឿឝ្ ់

វិន្ដចុះអ្ស់កម្លង
ំ

ន្ឞណាោចសទង់ប្តន្ប្ដឞ។ ររុះអ្ងគរប
ដកមងជំេង់ៗប្ ងដន្ឿឝ្ ់

ប្តន្បដងាើ ប្្ន្ដី
ឞ ីឯររុះ ំឞ ិុះឞបស់ររុះអ្ងគ

ង
ំ វូស?
ក៏គ្នមន្

ន្កម្លង
ំ រសំ ដស់អ្ក
ន ដន្ឿឝ្ ់ ន្ិងដខាុះដសវើឝ។

ន្ិងអ្ស់កម្លង
ំ

ដ្ើឝវន្ុសសដរញកម្លង
ំ ក៏ប្ ងភាល ់ដួសប្ដឞ។

ឞ ីឯអ្នកដជឿ សងឃឹវដសើររុះអ្ម្ចស់ប្ ងប្ ម្ន្កម្លង
ំ ងមីជាន្ិចច ដរបៀបប្តន្ន្ឹងស ឥ
វ ក្តន្ទីដហាុះដ្ើឞ
ដគសទុះឞ
់ដៅវុខ
ុ

ដដាឝវិន្ដចុះ្ ់

ដ្ើឝដដើឞដដាឝវិន្ដចុះអ្ស់កម្លង
ំ ។”

ប្ដសគ្ន ់ោន្គវពីឞដ្ើឝ គ្ន ់ប្តន្ន្ិយាឝដៅកាន្់ររុះអ្ងគថា

ដរកាឝដរស

“ររុះអ្ងគដអ្ើឝ សូវេ ដវើស

រីជីហ ិ េូសបងគំ។ េូ សបងគំសូវអ្ំរហនាហដស់ររុះអ្ងគ

ំងដសវើឝ ដ្ើឝគ្នមន្កម្លំងដស្អុះ ដ ើ រេង់

ន្ឹងចំដឞ ើន្កម្លំងដស់េូសបងគំដេ?

រេង់ោចដ្វើប្តន្

ររុះបន្ទូសសន្ាដន្ុះេុក

រេង់សន្ាថា

ដូដចនុះេូសបងគំន្ឹងចាំ

ដបិ េូសបងគំដជឿដសើររុះបន្ទូសសន្ាឞបស់រេង់ ។

េូសបងគំោចឈឞដៅកនុងដសចកតីរិ

សូវជួឝដោឝ

សូវជួ ឝបំ ដរញន្ូ ហររុះបន្ទូសសន្ាឞបស់រេង់ដស់

េូសបងគំរាស់ថ្ងង។ ដ្ើឝដៅកនុងដំ ដណើឞជី ហ ិ ឞបស់េូសបងគំបន្តដេៀ

សូវដោឝេូសបងគំដឹងថា

ររុះអ្ងគឝកររុះេ័ឝេុកដាក់ចំដរុះេូសបងគំ ដ្ើឝស្សលាញ់េូសបងគំ។”
បូផៈ ចាស បងប្ូន្ស្រសតី វិន្ប្ ប៉េុដណាណុះ បងស្សីដនាុះ គ្ន ់ ប្តន្េេួសកាឞដសើកេឹកចិ ដត េៀ ដៅ
ិញ កនុង
កនុងររុះគវពីឞ លីសីរ ៤:៦-៧ ប្ដសប្តន្រប្តប់ថា “ សូវកុំខស
វ ខា
់ វ ឝន្ឹងអ្វីដឡើឝ ្ទឝដៅហ
ុ
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រគប់កាសៈដេសៈ
អ្្ិស្អាន្

ង
ំ អ្ស់

ដ ើបន្ទុកឞបស់ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?

រ ហូ េូសររុះជាម្ចស់ដោឝរជាបរីសណ
ំ ូ វរឞឞបស់បងប្ន្
ូ

ន្ិងេូសបងវឞ

ង
ំ អ្ឞររុះគុណររុះអ្ងគ្ង។

ររុះជាម្ចស់ប្ដស្ួសរីកាឞស្អមន្ឞបស់វន្ុសស
កនុងអ្ងគររុះរគិសដត ឝសវ
ូ ិន្ខាន្។”
ររុះរឞ

ំងប៉េុនាមន្

ដ្វើដូដចនុះ

ដដាឝ

ដសចកតីសុខស្អន្តឞបស់

ន្ឹងសថិ ជាប់កុងចិ
ន
គ
ត ំន្ិ បងប្ន្ប្ដសឞួ
វ
ូ

ដរសដនាុះគ្ន ់ក៏ប្តន្អ្្ិស្អាន្អ្ឞររុះគុណររុះអ្ងគសំរាប់

ប្ដសរេង់ប្តន្រប

ន្ដោឝគ្ន ់។

គ្ន ់ប្តន្អ្ឞររុះគុណសំរាប់រគប់អ្ីៗ
វ

ំងអ្ស់ប្ដសគ្ន ់ម្ន្ ដូចជាខយស់ដកដដងហើឝ េឹក ោហាឞ ររវ
គ្ន ់អ្ឞររុះគុណររុះអ្ងគសំរាប់កាឞដន្ុះ

ដររុះគ្ន ់ដឹងថា

ឞបស់

ំងរកុវរគួស្អឞឞបស់គ្ន ់។
ំងអ្ស់ដនាុះជាអ្ំដណាឝ

ប្ដសប្តន្វករីររុះជាម្ចស់។
ណាហ ីៈ

ចាស

បងបូ ផ

ខ្ំុឝស់ស្សបតាវគំ ន្ិ ឞបស់បងស្សីម្នក់ ដន្ុះ

បេរិដស្អ្ន្៍ជីហ ិ ឞបស់គ្ន ់ជាវួឝន្ឹងររុះ

ដ្ើឝខ្ំុគិ ថា

គឺជាគំ ឞវ
ូ ួឝស្ប្វន្ប្េន្សំរាប់ ខំុផ
្ ទ ស់។

ចាស

បងប្ូន្ស្រសតី ខ្ំុវិន្ដឹងថា បងប្ូន្គិ ដូចជាខ្ំុអ្ ់ដេ ប្ ខ្ំុក៏ចង់សួឞដស់បងប្ូន្ប្ដឞថា ដ ើ អ្នកឞ ់
ឞកររុះអ្ងគ

ដៅដរសប្ដសអ្នកម្ន្បញ្ញ
ហ ដៅកនុងជី ហ ិ

ដូ ចជាបងស្សីប្ដសដឝើងខ្ំុដសើកវក

ន្ិយាឝដន្ុះដេ? ដ ើអ្នកស្អគស់ររុះអ្ងគ ដ្ើឝសនិ ស្អនសជាវួឝរេង់ ដូចជាវិ តយា៉េងជិ សនិ
ឞបស់អ្ក
ន ប្ដឞដ្ើឝឬដៅ?

ដបើអ្ក
ន ស្អគស់រេង់

ន្ិងម្ន្ភារសនិ ស្អនសជាវួឝរេង់ដូចជាវិ ត

អ្នកោចន្ិយាឝ ន្ិងជួបជាវួឝរេង់រាស់ថ្ងង។
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ដ ើបន្ទុកឞបស់ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?

បូផៈ បងប្ូន្ស្រសតី ដ ើ អ្ក
ន ្ុ ញរ

ន្់ កុងកាឞឞស់
ន
ដៅដដាឝស្អឞកម្លំងឞបស់ខួន្អ្
ល
់ ? ររុះអ្ងគប្តន្

ដឞៀបចំ្ូហវួ
ល ឝសំរាប់អ្នក ដដើវបីដោឝអ្នកោចដៅជិ ររុះអ្ងគ ដៅដរសប្ដសជី ហ ិ អ្នកម្ន្បន្ទុក
្ងន្់្ួសកម្លំង ដ្ើឝដចុះប្ ដខាឝដៅៗ។ ចាស ណាហ ី ន្ិ យាឝរ ង់កប្ន្លងដន្ុះ សូវបីប្ បង
ក៏ធាលប់ជួបរបេុះកាឞដន្ុះដៅកនុងជីហ ិ ប្ដឞ ប្ បងដឹ ងថា ររុះអ្ងគសន្ាថាន្ឹ ងដឆលើឝ បដស់បង
គឺរេង់ប្តន្បតូឞកាឞល័ឝខាលចប្ដសបងម្ន្ដៅជាកាឞេុ កចិ ហត ិញ។

រេង់សឺរគប់រកយអ្្ិស្អាន្

ឞបស់បង ដ្ើឝរេង់ក៏េ ដឃើញភារឈឺចាប់ឞបស់បងប្ដឞ។
ណាហ ីៈ ចាស បង ខ្ំុដជឿថា ររុះរេង់ ន្ឹងសបាឝចិ ត ដៅដរសដឝើងសឞដសើឞ ំដកើងដស់រេង់
ដ្ើឝរេង់ន្ឹង្គ ់្ង
គ ់រាស់

ំងដសចកតីរ ូហកាឞឞបស់ដឝើងជាវិ ន្ខាន្។ វា៉េ ងហ ិញដេៀ

ោចជួឝដោឝដឝើងម្ន្កម្លំងដឡើងហ ិញ

ដៅដរសប្ដសដឝើងដខាឝ

ររុះអ្ងគ

ដ្ើឝអ្ស់កម្លំង។

ររុះអ្ងគប្តន្បតូឞគំន្ិ ប្ដសខ្ំុធាលប់គិ សងស័ឝជាវួ ឝរេង់ ដោឝដៅជាឈប់ សងស័ឝហ ិញ ដររុះ
ខ្ំុដឹងថា ររុះអ្ងគស្សលាញ់ខំុ្ ដ្ើឝចង់ ដោឝខ្ំុចូសដៅជិ ររុះអ្ងគ ដ្ើឝរប្តប់រេង់ រគប់

ំង

ភារេន្់ដខាឝប្ដសខ្ំុម្ន្ប្ងវដេៀ ្ង។
បូផៈ ចាស បងប្ូន្ស្រសតី ដ ើអ្នកន្ឹងចូ សជិ រេង់ ដ្ើឝសូវដោឝរេង់ ជួឝអ្នក ដរសប្ដសអ្នក
ដសវើឝ ដ្ើឝអ្ស់កម្លំងប្ដឞអ្ ់ ? ដបើ បងប្ូន្ចង់ សូវប្តន្អ្្ិស្អាន្ជាវួ ឝខ្ំុ “ ររុះហឞបិតា កូន្
អ្ឞររុះគុណររុះអ្ងគសំរាប់ដសចកតីស្សលាញ់

កាឞស្អតប់រាស់កាឞអ្្ិស្អាន្ឞបស់កូន្។

អ្ឞររុះ

គុណប្ដសររុះដឝសូប្តន្នាំសន្តិភារដស់រួកកូន្។ កូ ន្េុ កចិ តររុះអ្ងាកុងកាឞប្ដសរេង់
ន
ជួឝ
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កូន្ប្ដសជាវន្ុ សសេន្់ដខាឝ

ដ ើបន្ទុកឞបស់ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?

ដោឝប្តន្កាលឝជាស្រសតីម្នក់ប្ដសប្សវងឞកររុះអ្ងគជាេីវួឝដៅ

កនុងជីហ ិ ។ អ្ឞររុះគុណសំរាប់ ររុះបន្ទូសសន្ាប្ដសរេង់ បដរងៀន្កូន្ដោឝឞស់ដៅកនុងដសចកតី
រិ ឞបស់រេង់។

អ្ឞររុះគុណររុះអ្ងគប្ដសរេង់វិន្ប្តន្ចាក់ដចាសកូន្

ដ្ើឝក៏ វិន្ដប្តុះបង់

កូន្ប្ដឞ។ សូវដោឝកូន្ដឹងថា ររុះអ្ងគឝកររុះេ័ឝេុកដាក់ចំដរុះកូន្ ដ្ើឝស្សលាញ់កូន្
ដនាុះកូន្វិន្ខវស់ខាវឝអ្វីដេៀ ដឡើឝ
កូន្អ្ឞររុះគុ ណរេង់
ដ៏ម្ន្រគប់

ដររុះររុះអ្ងគជាររុះដសើអ្ីវៗ

ន្ិងសូវអ្្ិ ស្អាន្ថាវឝរាស់អ្ី វ

ំងអ្ស់ប្ដសកូ ន្ម្ន្

ំងអ្ស់។

ដៅកនុងររុះ្សត

ំងអ្ំណាចររុះដចស្អត ររុះអ្ម្ចស់ ររុះដឝសូរគីសទ ោប្វន្!!
កំណប់វឞ ក

ណាហ ីៈ ចាស បងប្ូន្ស្រសតី ដៅកនុងសប្តត្៍ដន្ុះ ដឝើងប្បលករី្វមតាបន្តិច គឺ ដឝើងន្ឹងដសើកឝក
ខគវពីឞខលុះៗវកោន្ជូន្ប្ដសខគវពីឞន្ិ យាឝរី កាឞសំរាកកនុងររុះរគីស។
ទ ដូ ដចនុះសូវប្តន្ចូសឞួវ
ជាវួឝដឝើងខ្ំុដូច ដៅ។
បូផៈ ចាស បងប្ូន្ស្រសតី ដៅកនុងររុះគវពីឞេំ ន្ុក ដវាើង ៦២:១-២ ប្តន្រប្តប់ថា “ ម្ន្ប្ ដៅ
ប្កបឞររុះជាម្ចស់ដេ ប្ដសចិ ខ
ត ំុប្ត
្ ន្សងប់ ដររុះររុះអ្ងគសដក្តងាគុះខ្ំុ។ ររុះអ្ងគប្ វួឝគ ់ជាងមដា
ជាររុះសដក្តងាគុះខ្ំុ ររុះអ្ងគជាកំ ប្រងដ៏ ឞ ឹងម្ំ ដូ ដចនុះ ខ្ំុន្ឹងវិ ន្រ ហូ បរាជ័ ឝដឡើឝ។
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ដ ើបន្ទុកឞបស់ខំុម្
្ ន្ថ្ងងបញ្ចប់ដេ?

ណាហ ីៈ ចាស ដ្ើឝដៅកនុងររុះគវពីឞម្៉េ ថាឝ ១១:២៨-២៩ ប្តន្រប្តប់ថា “ អ្ស់អ្នកប្ដសដន្ឿឝ
្ ់ ន្ិងម្ន្បន្ទុក្ងន្់ដអ្ើឝ! ចូ ឞវកឞកខ្ំុ ខ្ំុន្ឹងដោឝអ្នករាស់គ្ននប្តន្សំរាក។ ចូ ឞឝកន្ឹវឞបស់
ខ្ំុ ដាក់ដសើអ្នករាស់គ្នន ដ្ើឝដឞៀន្រី ខំុដ្ ៅ អ្នករាស់គ្ននវុខជាប្តន្សងប់ចិ វ
ត ិ ន្ខាន្ ដបិ ខ្ំុសូល
ន្ិងម្ន្ចិ តសុភារ។”
ដលលង…………………………………….
ិ ី ស្រសតីកុនងកតីសងឃឹវប្តន្ដស់ ដរសដហលា ប្ដសរ ូហដគ្នឞរលា
ណាហ ីៈ ចាស បងប្ូន្ស្រសតី កវមហ្
ដស់បងប្ូន្ស្រសតីដ្ើឝ។ ចាស
ប្តន្ដសើកេឹ កចិ តដស់បងប្ូន្

ដឝើ ង

ំងរី ឞនាក់ សងឃឹវថា រី កវមហ ិ្ី ដឝើ ងដៅថ្ងងដន្ុះ ន្ឹ ង

ំងអ្ស់ គ្នន ដ្ើឝក៏ សងឃឹវថា បងប្ូន្ន្ឹ ងឝកអ្វីប្ដសដឝើងខ្ំុ

ប្តន្ជំ រាបជូ ន្ ដៅថ្ងងដន្ុះដៅរិ ចាឞណា្ងប្ដឞ។ របសិ ន្ដបើ បងប្ូន្ម្ន្ចំ ងស់ បងប្ូន្ោច
េំ នាក់ េំន្ងវកកាន្់ តាវឞឝៈេូ ឞសរទដសខ ០៩២ ៦០ ៦០ ៥១ ន្ិ ង ០៨៨ ៤៥៦ ៤៤ ៥៥។
បូផៈ

ិ ី ស្រសតីកុនងកតីសងឃឹវ
កវមហ្

ើ កវពុជា។
្សិ ដដាឝអ្ងគកាឞដរ សន្៍ ដហស

ិ ី ស្រសតីកុនងកតី
កវមហ្

សងឃឹវ សូវសំ ដោន្កាឝជំ រាបលា របិ ឝវិ ត អ្នកស្អតប់ រ ឹ វប៉េុ ដណណ ុះសិ ន្។ សន្ាថាន្ឹ ង ហ ិស
វកជួ បគ្ននវតងដេៀ
រប

ដៅសប្តត្៍ ដរកាឝ តាវដរសដហលាដប្ដស ដម្៉េ ងដប្ដស។

ន្រឞ!!
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