ការលក់ដូរកូន

មាយដដលស្រឡាញ់កូន ហ

ើយរពះរទង់ក៏ស្រលញ់អ្នក

កមមវ ិធីស្ររាក
ី ងកា
ុន ីរងឃឹម
ហមហរៀនជីវ ិតៈ ការលក់ដូរកូន
ហមហរៀនរពលឹងវ ិញ្ញដណៈ មាយដដលស្រឡាញ់កូន ហ

ើយរពះរទង់ក៏ស្រលញ់អ្ក
ន

ហរចកាីហផាើម
បូផៈ ចារ កមមវ ិធី ស្ររាីកុងកា
ន ី រងឃឹម រូមស្វវគមន៍ និ ងរូមជំរបរួរដល់របិ យ៍មិតាអ្ក
ន ស្វាប់
ទំងអ្រ់។ ហៅរប្តា
ណាវ ីៈ ចារ ហ

៍ហនះ ហៅដតប្តនជួ បជាមួយខញំុ បូ ផ

ើយនាងខញំុ ណាវ ី។ ហតើ បងបអូនរុខរបាយអ្ត់ ? ចារ ហ

ើយហៅថ្ថងហនះ ពី

កមមវ ិធីរបរ់ហយើងក៏ប្តនពំនាំនូវហមហរៀនមួ យ ហដើមបីដចកជូ នដល់បងបអូន គឺ ហមហរៀនដដលនិ យយ
ពី ការលក់ដូរកូ ន ហ

ើយហនះជាហរឿងពិ តដដលហកើតមនហៅកនុងស្រុកហយើងដតមាង។

បូផៈ ចារ ពិ តដមនហ

ើយ បងបអូនស្ររាី អ្វីដដលណាវ ីនិ យយ គឺជាការពិ ត។ ហៅថ្ថងហនះហយើង

នឹងពិភាគ្ននពីការជួញដូរកូ ន

ឬ

ការលក់ ដូរកូនបហងកើតរបរ់ខួន
ល

ហោយស្វរដតជី វភពកនុង

រគួស្វររកីរកហពក។ ហតើហៅកនុងជី វ ិតរបរ់អ្ក
ន
ដដលធ្លលប់ ជួបរបទះនូ វហរឿងដបបហនះដដរឬហទ ឬ
មួយអ្នកជិតខាងរបរ់អ្ក
ន ដដលប្តនរបរពឹតាការទំងអ្រ់ហនះ?
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ការលក់ដូរកូន

មាយដដលស្រឡាញ់កូន ហ

ណាវ ីៈ ចារ ចឹង រូមកុំអ្រ់រងឃឹម ហ

ើយរពះរទង់ក៏ស្រលញ់អ្នក

ើយកុំទន់អាលហៅណាអ្ី រូមចូលរួមជាមួយ ហយើងខញំុ

ទំងពីរនាក់ រិន ហរពះកមមវ ិធី ថ្ថងហនះ គឺ រំរប់អ្នកហ

ើយ ដូ ហចនះរូមចូលរួមជាមួ យហយើង ហៅ

កនុងហមហរៀនជី វ ិតដូចតហៅ
……………………………………………ហភលង

…………………………………………………………………

ហមហរៀនជីវ ិតៈ ការលក់ដូរកូន
បូផៈ ចារ បងបអូនស្ររាី ហៅហពលដដលនិ យយពី បញ្ញ
ា ការលក់ ដូរកូ នដូ ហចនះ ហធវើហអាយខញំុនឹក
ចាំពីរកុមរគួស្វរមួយ ដដលរកុមរគួស្វរហនាះមនការពិប្តកដមនដទន ពួកគ្នត់រកអ្វីញ
ុ ហំ រទើដត
គ្នមន។ ថ្ថងមួយហៅកនុងរគួស្វរហនាះ មនលុយរតឹ មដត១៥០០ហរៀន ដតប៉ុហណាណះ ហ

ើយអ្នកមីង

មនក់ហនាះមនកូនដល់ហៅ៧-៨នាក់ឯហណាណះ។ អ្នកមីងមនការពិប្តកចិតាដមនដទន ហ

ើយមិន

ដឹងហោះស្ស្វយយ៉ ងណាហទ ។ ថ្ថងហនាះអ្នកមីងប្តនហអាយលុយ១៥០០ហរៀល ហៅកូនស្រីគ្នត់
មនក់ ហដើមបីហៅផារ ចាត់ដចងទិញមាូបយកមកញ
ំ
កូ នស្រីគ្នត់ ប្តនទិញកូ នរតី បនាិចហៅ
ុ ។
ហ

ើយទិញរតកួនបនាិចហៅ ហរពះហៅផទះក៏ មនរប

ុក ឬមជូរខលះហ

ើយ។ អ្នកមីងក៏របដមរបមូល

ហរគឿងផសំ ហដើមបីចំអ្ិនអាហារមួយហពលរំរប់បរ ិហភគទំងអ្រ់គ្នន។
ណាវ ីៈ ហៅហពលហនាះអ្នកមីងប្តនហចញមុនទទួលខុររតូវ រ៉ ប់រងហលើរគួស្វរទំងមូល គឺខវះអ្ី
មនអ្ីហលើគ្នត់ទំងអ្រ់ រ ីឯបាីគ្នត់មិនរូវដឹងលឺហរឿងទំងអ្រ់ហនាះប៉ុនាមនហទ។ ហពលខលះអ្នកមីង
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ការលក់ដូរកូន

ប្តនខចីលុយហគ

មាយដដលស្រឡាញ់កូន ហ

យកមកទិញមាូបអាហារ

គ្នត់ យកហៅរងហគវ ិញហ

ើ យ។

ហ

ើយរពះរទង់ក៏ស្រលញ់អ្នក

ើយហៅហពលដដលគ្នត់ ប្តនលុយបនាិចបនាួចមក

អ្នកមីងមនការពិ ប្តកណារ់កុងស្វ
ន
ា នភពដដលប្តនជំរប

ជូនបង បអូនខាងហលើ។ ហពលខលះគ្នត់ មនការអ្រ់រងឃឹមកនុងជីវ ិតដមនដទន។
បូផៈ ចារ បងបូផ ក៏ ដូចជាបងបអូនស្ររាី មាយណាក៏ ដូចជាមាយណាដដរ ដមនហទ? របដ

ល

ជាពួកគ្នត់មនការលំប្តក និ ងខវល់ខាវយហរចើនកនុងការចិញ្ចឹមបីប្តច់ ដថរកាកូ នៗ ទំ រដំ តកូ នៗ
ប្តនធំហពញវ ័យ គឺរតូវចំណាយហពលអ្រ់យ៉ងយូរ។ អ្នកមីងហនាះមនការតរ៊ូ និ ងហោះស្ស្វយ
រួចរ

ូតមក។ ហទះបីជាគ្នត់មនកូនហរចើនយ៉ ងណាក៏ហោយ ក៏គ្នត់ហៅដតបីប្តច់ដថរកាកូនៗ

ហោយហអាយកូនៗប្តនហរៀនរូរតហចះដឹងហរទើររគប់ៗគ្នន។

ចារ

ហ

ើយហនះគឺជាហមទនភព

មួយយ៉ ងអ្ស្វចរយរបរ់អ្ក
ន មីង។
ណាវ ីៈ ចារ បងបអូនស្ររាី ខញំុមិនដឹងថា បងបអូនវ ិញយ៉ ងហម៉ ចហទ ហៅហពលដដលអ្នកជួបនូវបញ្ញ
ា
ហៅកនុងរគួស្វរ ហ

ើយខញំុក៏មិនដឹងដដរថា តអ្នកហោះស្ស្វយយ៉ ងណាដដរ។ ដតខញំុមនរំនួរខលះៗ

ចង់រួរហៅកាន់បងបអូនថា ហៅហពលដដលអ្នកទល់រកបំ ផុត ហតើ អ្ក
ន មនចិ តច
ា ង់ ហដើររុំទនហគ
ដដរអ្ត់? ឬ ហតើអ្នកមនចិតាចង់ហអាយកូនអ្នកដដលមិនទន់រគប់អាយុហៅហធវើការ ហដើមបីរកលុយ
យកហៅហអាយអ្នកដដរអ្ត់? ហ

ើយហតើអ្ក
ន មនដដលហឃើញញតិមិតជ
ា ិតខាងអ្នក ហគហធវើដបបហនះ

អ្ត់?

Page 3 of 14

ការលក់ដូរកូន
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បូផៈ ចារ បងបអូនស្ររាី ហបើ រិនជាបងបអូនជាអ្នកដដលមនបទពិ ហស្វធន៍ ដបបហនះ ហ

ើយអ្នកក៏

កំពុងដតស្វាប់ហយើងដដរហនាះ ខញំុចង់ហលើកទឹ កចិ តអ្
ា នកថា មិ នដមនមនដតអ្នកហទ ដដលហធវើដបបហនះ
គឺមនបងបអូនស្ររាីដខមរហផសងហទៀត ក៏ប្តនហធវើការដបបហនះដដរ ហរពះអ្ី បងប្តនហមើលកនុងកាដរត
Cambodia daily ដដលចុះផាយពីបញ្ញ
ា របជាជនដខមររកីរក ដដលពួកគ្នត់ប្តនបនាលក់កូនរបរ់
ខលួន។ មនស្ររាីមនក់ ប្តននិយយថា
ធ្លលក់ខួនឈឺ
ល

ដំបូងគ្នត់គិតថា គ្នត់រតូវដតលក់ កូនហនះ ហរពះអ្ីគ្នត់

គ្នមនទឹ កហោះហដើ មបីបំហៅហទ

ហ

ើយក៏ គ្នមនលុយទិ ញទឹ កហោះហគ្នហអាយកូនដថម

ហទៀតផង។ ហពលហនាះ កូនតូចហនាះរគម ហមើលហឃើញដតឆអឹង ពិប្តកហមើលដមនដទន ហ
របរ់កូនហនាះរបដ
ហ

ើយ

ហ

ើយទំងន់

លជា មួ យគី ឡូកនលះប៉ុ ហណាណះ។ ប៉ុ ដនាឥឡូវគ្នត់មនអារមមណ៍លអហឡើងវ ិញ

ើយគ្នត់ ដលងចង់ លក់ កូនហទៀតដដរ

ហរពះគ្នត់ គិតថា

ការខវះខាតហៅកនុងរគួស្វរ

មិនដមនយកកូនហៅលក់ជាដំហណាះស្ស្វយហនាះហទ។
ណាវ ីៈ ចារ ពិតដមនហ

ើយបងបូ ផ ខញំុក៏គ្នំរទដដរ។ ភពរកី រក ការខវះខាត និងបញ្ញ
ា ហផសងៗ

ជាហរចើនដដលហកើតមនហលើរបជាជនដខមរគឺមនហរចើនណារ់ ប៉ុដនាហយើងមិនរតូវយកកូនហៅលក់
ហោយគិតថា លក់កូនយកលុយ អាចហោះទល់ប្តនហនាះហទ។ ចារ បងបអូនស្ររាី ខញំុមិនដមន
បហនាទរបងបអូនហនាះហទ របដ

លជាបងបអូនគ្នមនអ្នកជួ យហោះស្ស្វយ ឬ គ្នមនអ្នកជួ យផាល់គំនិត

ដូហចនះអ្វីដដលអ្នកគិតហឃើញភលមៗ រួចក៏ហធវើដតមាង។ ប៉ុដនា កូនរបរ់ហយើង ពិតជារំខាន់ណារ់
ហរពះហគជាស្វច់ឈាមបហងកើតរបរ់ហយើង

ហ

ើយហពលដដលហយើងខំពរហពះ
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និងបហងកើតហគមក

ការលក់ដូរកូន

មាយដដលស្រឡាញ់កូន ហ

ើយរពះរទង់ក៏ស្រលញ់អ្នក

មិនដមនជាការងាយស្រួលហទ គឺពិប្តកដមនដទន ដូហចនះហយើងមិនគួរលក់កូនហឡើយ ដតហយើងគួរ
ដតស្រលញ់ ថានក់ថនម និងចិ ញ្ចឹមវ ិញ។
បូផៈ ចារ បងបអូនស្ររាី រតង់ កដនលងហនះ ខញំុក៏មនហរឿងមួយហទៀតចង់ជំរបជូ នបងបអូនស្ររាីដដរ។
មនបងស្រីមនក់ គ្នត់ប្តននិ យយថា ហៅកនុងកំឡុងហពលដដលគ្នត់ និ ងរគួស្វរហៅកនុងរម័យ
ប៉ុលពត មនការពិប្តក អ្ត់ឃ្លលនហរទើរោច់ហពះស្វលប់មាងៗហៅហ

ើយ ហ

ើយហៅហពលដដល

មននរណាហគមនក់ស្វលប់ គ្នត់ហាក់បីដូចជារងតទឹ
កដភនកអ្រ់ រកយំមិនហចញហស្វះ ហរពះភព
ួ
ជូរចត់ហនាះ កាលយជាបទពិ ហស្វធន៍ ហៅហ

ើយ។ ដតហៅហពលបចចុបបននហនះវ ិញ ហៅហពលដដល

គ្នត់លឺថា មាយខលះោច់ចិតាលក់កូនហោយស្វរ រកី រក គ្នត់គឺស្រង់ទឹកដភនកហោយមិ នដឹងខលួន។
ណាវ ីៈ ចារ បងបអូនស្ររាី ពកយរំដីហនះហលើកទឹ កចិ តាហយើងទំងអ្រ់គ្ននខាលំងណារ់ ហរពះហយើង
ហមើ លហឃើញថា ហៅកនុងរម័ យហនះ ហយើងមនហររ ីភពកនុងការោំដុះ ហធវើដស្រចំការ ឬអាច
ហចញហៅរបកបមុខរបររតឹមរតូវប្តន ហបើហយើងមនគំនិតរករុី ដមនហទបង? មយ៉ ងវ ិញហទៀត អ្នក
នឹងមិនស្វលប់ហទ ហទះបីអ្នកទូលរតកួនមួយកដ្ញ្ចងក៏ អ្ក
ន អាចចិញ្ចឹមកូនរបរ់អ្នកររ់ប្តនដដរ។
ខញំុក៏ធ្លលប់ជួបរបទះនឹងជីវភពលំប្តកដដរ ដតខញំុ និ ងបអូនស្រីខំុហញ ៅដតមនជី វ ិតររ់ហៅប្តនហោយ
ស្វរដតភពអ្ត់ធមត់របរ់មាយខញំុ ដដលគ្នត់ខំរបឹងតរ៊ូ ហទះបី រកប្តនមួយកាក់មួយហរន ក៏
គ្នត់របឹ ងហដើមបីររ់ដដរ។

ឥឡូវមាយខញំុមិនអ្រ់រងឃឹមហទ

ហរពះខញំុ និងបអូនស្រីខំុញ មនលទធភពកនុងការរកការងារហធវើប្តន។
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ហ

ើយមនហមទនភពហទៀតផង

ការលក់ដូរកូន

មាយដដលស្រឡាញ់កូន ហ

ើយរពះរទង់ក៏ស្រលញ់អ្នក

បូផៈ ចារ អ្រគុ ណណាវ ី ដដលប្តនរប្តប់ បង ក៏ ដូចជាបងបអូនស្ររាីពីជីវ ិតរបរ់រកុមរគួស្វរ
របរ់អ្ូន។ ចារ បងបអូនស្ររាី ហ

ើយពកយរំដីរបរ់បងស្រីខាងហលើ ដដលគ្នត់ ប្តននិ យយ

រប្តប់ហយើង ពី ទឹកដភនករបរ់គ្នត់ ដដលស្រក់មិនដឹ ងខលួន ហៅហពលដដលគ្នត់លឺថា មនមាយខលះ
ោច់ចិតល
ា ក់ កូន ហោយស្វរដតភពខវះខាត។ បងបអូនស្ររាី មិ នថាគ្នត់ ឬ ខញំុហទ ហៅហពលដដល
លឺដូហចនះ

ហធវើហអាយអារមមណ៍របរ់ខំុគ
ញ ឺអាណិតដល់ហកមងដដលមិនទន់ ដឹងកាី

ដដលហពលខលះហគ

ហកើតមក ហគរងឃឹមថា ហពលធំហឡើងនឹ ងមនឪពុកមាយររ់ហៅជុំគ្ននយ៉ ងរបាយរ ីករយ និ ង
ប្តនទទួលភពកក់ហតាពីរកុមរគួស្វរផង។
ណាវ ីៈ ចារ បងបអូនស្ររាី កុំ ហអាយបំ ណងកូ នៗរបរ់អ្នកអ្រ់រងឃឹមហអាយហស្វះ។ រូមអ្នក
ហងើបឈរហឡើង គិតស្វរជាថមីថា រពះមិនដដលហប្តះបង់ហចាលអ្នកហឡើយ រគប់ហពលហវល រគប់
វ ិនាទី រទង់ ដតងដតទតហមើលអ្នក ហ

ើយរទង់ចង់ហអាយអ្នកដស្រកហៅរទង់ ថា “ រពះបិតាហអ្ើយ

ជួយកូនផង កូនរតូវការរពះអ្ងគណារ់” ។ ហបើរិនជាអ្នកមិនដឹងថា ហតើរពះណាមួយ ដដលអាច
ជួយអ្នកប្តន ហតើរពះណាមួយដដលកំពុងទតហមើលអ្នក ហ

ើយរង់ចាំហលើកអ្នកហឡើង និងជូតទឹក

ដភនកហអាយអ្នកហនាះ រូមហធវើតាមខញំុឥឡូវ ហោយបិ ទដភនក ហ

ើយអ្ធិ ស្វានជាមួយខញំុ “ រពះវរបិតា

ដដលគង់ហៅស្វានរួគ៌ហអ្ើយ

កូនអ្ររពះគុ ណរទង់

ដដលរទង់ប្តនចាត់រពះរជបុរតារទង់ដត

មួយ មករុគតហលើហឈើ ឆ្កកងជំនួរប្តបកូន ហពលហនះកូនមនទុកល
ខ ំប្តក ហ
រពះអ្ងគ

រូមយងគង់កុងជី
ន
វ ិតកូ នផង។

រូមជូ តទឹ កដភនករបរ់កូនដដល
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ើយកូនរតូវការ
ូរមកហរៀងរល់ថ្ថង

ការលក់ដូរកូន

មាយដដលស្រឡាញ់កូន ហ

ើយរពះរទង់ក៏ស្រលញ់អ្នក

កូន រូមពឹងរជកកនុងរទង់ ដតមួយគត់ កូ នអ្រគុណរទង់ កូ នរូមថាវយបងបអូនរបរ់កូនកនុងរពះ
នាម រពះអ្មចរ់ រពះហយរ៊ូរគីរទ អាដមន។
បូផៈ ចារ បងបអូនស្ររាី រពះមួយអ្ងគហនាះ គឺ ជារពះហយរ៊ូរគី រ។
ទ រទង់ជារពះរជបុ រតាថ្នរពះ
ដ៏ខពរ់បំផុត។ រទង់ប្តនយងមកពីនគរស្វានរួគ៌មកយកនិរស័យជាមនុរស ហរកាយមករទង់ក៏
រុគតហៅហលើហឈើ ឆ្កកង

ហដើមបីហចញថ្ថលរងអ្ំ ហពើប្តបរបរ់ហយើងរល់គ្នន។

អ្នកនឹងមិនអ្រ់

រងឃឹមហទ ហៅហពលដដលអ្នកភលក់នូវហរចកាីជំហនឿ ដដលហជឿហៅហលើអ្ងគរទង់។
ណាវ ីៈ

អ្រគុ ណហៅដល់បងបអូនស្ររាី

ក៏ ដូចជារបិ យ៍មិតាអ្ក
ន ស្វាប់ ទំងអ្រ់

ហយើងក៏រងឃឹមថា អ្នកដដលប្តនលឺពីហមហរៀនហនះហ
ហ

ហ

ើយពីកមមវ ិធី

ើយ ពួកគ្នត់រ ឹតដតស្រឡាញ់កូនៗរបរ់គ្នត់

ើយខំរបឹ ងដរបងតរ៊ូ ហដើមបីអ្នាគតកូ នៗរបរ់ពួកគ្នត់។ មយ៉ ងវ ិញហទៀត ហយើងខញំុរងឃឹមហជឿ

ជាក់ថា បងបអូនឈប់ គិតខលី ហោយចង់ យកកូ នហៅលក់ ហទៀត ហ

ើយរងឃឹមថា បងបអូនរំហរច

ចិតហា ដើរតាមរពះអ្ងគ ថាវយរល់ទុកខលំប្តកហៅរពះអ្ងគ។ រូមរពះរបទនពរដល់បងបអូនដដល
ប្តនចំណាយហពលស្វាប់រ

ូតមកដល់ហពលហនះ

ហ

ើយមុននឹងចូលដល់ហមហរៀនខាងឯរពលឹង

វ ិញ្ញដណ រូមប្តនរណា
ា ប់ ជាមួ យបទចំ ហរៀងមួ យបទរិន ចារ រូមអ្ហញ្ជើញ…………
………………………………………………………ចំហរៀង

…………………………………………………

ហមហរៀនរពលឹងវ ិញ្ញដណៈ មាយដដលស្រលញ់កូន រពះរទង់ក៏ស្រលញ់អ្ក
ន
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ការលក់ដូរកូន

ណាវ ីៈ

ចារ

មាយដដលស្រឡាញ់កូន ហ

នាងខញំុរូមជំរបរួរបងបអូនមាងហទៀត។

ចារ

ើយរពះរទង់ក៏ស្រលញ់អ្នក

យ៉ ងហម៉ ចដដរហមហរៀនជី វ ិត

និងបទចំហរៀងមិញហនះ? ខញំុរងឃឹមថា ហមហរៀន និ ងចំ ហរៀង អាចជួ យហលើកទឹកចិ តាដល់បងបអូនប្តន
ហរចើន។ ចារ ឥឡូវរូមបដងវរអារមមណ៍មកកនុងហមហរៀនរពលឹងវ ិញ្ញដណរបរ់ហយើងវ ិញមាង។ ថ្ថង
ហនះ ពី កមមវ ិធី ហយើងក៏ នឹងនិ យយពី រពះរទង់ស្រលញ់អ្នក រទង់យកចិតទ
ា ុកោក់ការពរអ្នក។
បូផៈ ចារ អ្ូន ហពលអ្ូននិយយដល់រតង់ហនះ បងនឹកចាំពីហរឿងមួយ ដដលនិយយពី ស្ររាីពីរ
នាក់ ប្តនហឈាលះរបដកកគ្ននអ្ំ ពីហរឿងកូ ន។ ស្ររាីទីមួយ និ យយហៅកាន់ ស្ររាីទីពីរថា ហ

តុ អ្ីថ្វ វ ៉កូន

របរ់ខំុច
ញ ឹង កូនខញំុហៅតូចមិ នដឹ ងអ្ី ហទ។ ស្ររាីទីពីរតបវ ិញថា ខញំុថ្វ ៉ហោយស្វរមិនដមនកូ នខញំុ ហ

ើយ

ខញំុហរបើហធវើអ្ីវមិនប្តនហស្វះ។ ស្ររាីទីមួយដដលជាមាយ គ្នត់ខឹងខាលំងណារ់ ហៅហពលដដលលឺស្ររាី
ទីពីរនិយយដូហចនះ ហរពះអ្ីកនលងមកគ្នត់ស្រលញ់ ថានក់ថនម និងការពរដថរកាកូនរបរ់គ្នត់
រូមបីដតស្រហមចមួយវរហលើក៏មិនដដរផង។
ណាវ ីៈ ចារ បងបអូនស្ររាី ហរឿងហនះ ខញំុរគ្នន់ដតចង់ហលើកចំនុចដដលនិយយពីទឹកចិតាមាយដដល
ស្រឡាញ់កូនខលួនយ៉ ងខាលំង ហ
ហឡើយ។ ចារ ហ

ើយខញំុដឹងថា បងបអូនស្ររាីដដលជាអ្នកមាយរពវថ្ថង ក៏អ្ញ្ចឹងដដរដមនហទបង!

បូផៈ ចារ ពិតដមនហ
មាយរបរ់បង

ើយមិ នចង់ ហអាយអ្នកណាប៉ ះពល់ធងន់ៗ ឬ វយហធវើប្តបហនាះ

ើយអ្ូ ន ហ

ើយខញំុដឹងថា មាយរគប់រប
ូ ស្រឡាញ់កូនខាលំងណារ់ ហរពះអ្ី

គ្នត់ស្រលញ់កូនៗគ្នត់ខាលងណារ់
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ហទះបីជាគ្នត់រតូវលំប្តកយ៉ ងណាក៏

ការលក់ដូរកូន

មាយដដលស្រឡាញ់កូន ហ

ើយរពះរទង់ក៏ស្រលញ់អ្នក

ហោយ ក៏គ្នត់ខិតខំហមើលដថរកាកូន រកមាូបអាហារហដើ មបីហអាយប្តនដឆអតរគប់ ៗគ្នន ហ

ើយបង

ស្រលញ់មាយណារ់។
ណាវ ីៈ ចារ អ្រគុណបងបូផហរចើន ហ

ើយមិនដមនដតបងបូ ផហទ ខញំុក៏អ្ញ្ចឹងដដរ។ អ្នកណាមិ ន

ស្រលញ់មាយខលួន ហបើរិនជាហយើងហមើ លហឃើញថា មាយរបរ់ហយើង គ្នត់ តរ៊ូរគប់ ដបបយ៉ ង
ហទះបីជាកនុងស្វានភពដបបណាក៏ គ្នត់ខំពុះពរដដរ។ ចារ បងបអូនស្ររាី ដូ ហចនះរូមហបើកហៅ
កនុងរពះគមពីរ ១ពងារតារកសរត ៣:១៦-២៧ ដដលខញំុ និងបងបូផនឹ ងអាចជូ នបងបអូនស្វាប់។ “
មនស្ររាីហពរយពីរនាក់
រពះករុណាជាអ្មចរ់!
ស្ររាីហនះស្វនក់ហៅជាមួយ

ចូលមកគ្នល់រពះប្តទស្វឡម៉
ូ ូន។
ខញំុមចរ់

និងស្ររាីមនក់ហនះ

ស្ររាីមនក់ទូលថា«

ររ់ហៅកនងផទ
ុ ះចាមួយគ្នន។

ខញំម
ំ លប្តនកូនមួយ។
ុ ច រ់ររ

បពិរត

ហៅហពលដដល

បីថ្ថងហរកាយខញំម
ំ លកូន
ុ ច រ់ររ

នាង

ហនះក៏រំរលប្តនកូនមួយដដរ។ ហៅកនងផទ
ុ ះ គ្នមនអ្នកហផសងហទ គឺមនដតខញំម
ុ ច រ់ពីរនាក់ប៉ុហណាណះ។
បូផៈ “យប់មួយ កូនរបរ់ស្ររាីហនាះស្វលប់ ហោយនាងហដករងកត់ហលើ។ លុះដល់ពក់កណា
ា ល
អ្រធ្លរត ហពលខញំម
ុ ច រ់កំពុងហដកលក់
ជិតខញំម
ុ ច រ់

យកហៅោក់ហដកដកបរនាង

នាងក៏ហរកាកហឡើងចូលមកបីកូនខញំុមចរ់ ដដលហដកហៅ
រួចនាងយកកូនរបរ់នាងដដលស្វលប់ហនាះ

មកោក់

ជិតខញំម
ុ ច រ់វ ិញ។ រពឹកហឡើង កាលខញំម
ុ ច រ់ភញក់ពីដំហណក ហដើមបីបំហៅកូនរបរ់ខំម
ុញ ច រ់ ហឃើញថា
កូនស្វលប់ប្តត់ហៅហ

យ
ើ ។ លុះខញំុមចរ់ពិនិតយហមើលយ៉ ងចារ់លរ់ ក៏ហឃើញថា មិនដមនជា

កូនរបរ់ខំុម
ញ ច រ់ហទ»។ ហពលហនាះស្ររាីមនក់ហទៀតដស្រកហឡើងថា » មិនដមនហទ! កូននាងស្វលប់
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ការលក់ដូរកូន

ហ

មាយដដលស្រឡាញ់កូន ហ

ើយរពះរទង់ក៏ស្រលញ់អ្នក

ើយ គឺកូនខញំុហទដដលហៅររ់»។ ដូហចនះ ស្ររាីទង
ំ ពីរនាក់ក៏របដកកគ្នន ហៅចំហពះរពះភ័្កាហរាច។

រពះរជាមនរជឳងាករថា » កនុងចំហណាមនាងទំងពីរ មនមនក់ហពលថា : កូនដដលហៅររ់ជា
កូនរបរ់ខំុញ

ហ

យ
ើ កូនដដលស្វលប់ជាកូនរបរ់នាង។

កូនរបរ់នាងស្វលប់ហ

រ ីឯមនក់ហទៀតហពលថា

:

មិនដមនហទ!

យ
ើ គឺកូនរបរ់ខំុហញ ទ ដដលហៅររ់!។

ណាវ ីៈ “រពះរជាបងាគប់ថា » ចូរយកោវមកហអាយហយើង»។ ហពលហគយកោវមកដល់ រទង់មន
រជឳងាករថា » ចូរកាប់កូនហនះជាពីរចំដណក ហ
ចុះ។»

ស្ររាីជាមាយរបរ់កូនដដលហៅររ់

ក៏ទូលរពះរជាថា

»

ើយដចកមួយចំហ

ៀងមនក់ៗហអាយស្ររាីទង
ំ ពីរ

មនចិតអា
ា ណិតហមតាាដល់កូនរបរ់ខនយ៉
ងខាលង
ំ
ួល

បពិរតរពះករុណាជាអ្មចរ់

ខញំុមចរ់រូមអ្ងវររពះករុណាហមតាារបទន

កូនដដលហៅររ់ ហអាយស្ររាហី នះចុះ! រូមកុំរមលប់វហឡើយ»។ ចំដណកឯស្ររាីមនក់ហទៀតហពលថា »
រូមកាប់កូនហនះជាពីរហៅ! ហធវើដូហចនះ កូនហនះនឹងមិនប្តនមកខញំុ ឬ ប្តនហៅនាងហឡើយ»។ ចារ
បងបអូនស្ររាី យ៉ ងហម៉ចដដរ ហតើ បងបអូនហមើ លហឃើញពី ទឹកចិតាមាយពិ តរប្តកដហ

ើយឬហៅ?

បូផៈ ចារ ណាវ ី បងរុំកាន់បនាិច។ ហរឿងហនះ ហពលខញំុស្វាប់ ហៅ មនអារមមណ៍ថា អ្ស្វចរយដមន
ដទន

ហរពះអ្ីប្តនបងាាញពីទឹកចិតាមាយបហងកើតដដលស្រលញ់កូនប៉ុនណា

ដមនហទ គ្នត់មិនរុខចិតហា អាយហគរំលប់កូនហឡើយ ហរពះទំ
មកហរបៀបពុំប្តនហទ។
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គឺធំហធងណារ់

ំទឹកចិតាដដលស្រលញ់កូនរកអ្វី

ការលក់ដូរកូន

មាយដដលស្រឡាញ់កូន ហ

ើយរពះរទង់ក៏ស្រលញ់អ្នក

ណាវ ីៈ ចារ ពិ តជារតឹមរតូវណារ់បង។ ចុ ះបងបអូនស្ររាីវ ិញ ហតើ អ្ក
ន ស្រលញ់កូនរបរ់អ្នកដូច
ជាអ្នកមាយដដលហៅកនុងហរឿងហនះអ្ត់ ? ហតើ អ្ក
ន ហា៊នតរ៊ូរគប់យ៉ង ហដើមបីកូនរបរ់អ្នកដដរឬហទ?
ខញំុរងឃឹមថា ហរឿងមួ យហនះ នឹ ងហធវើហអាយបងបអូនចាប់អារមមណ៍ ហ

ើយហអាយអ្នកគិ តពីទឹកចិតា

កនលងមក ដដលអ្នកមនចំហពះកូន។
បូផៈ ចារ ចំដណកឯរពះជាមចរ់វ ិញ រទង់ក៏មនរពះ
រទង់ស្រលញ់បងបអូនណារ់

រទ័យដបបហនះដដរចំ ហពះបងបអូន។

រទង់ រុខចិ តទ
ា ទួលរងការឈឺចាប់ រគប់ដបបយ៉ ង

រទង់ហា៊ន

របឈមមុខនឹងការតមិះតិះហដៀល ហោយហរពះដតស្រលញ់ហយើងទំងអ្រ់គ្នន។ ចុងហរកាយបំផុត
រទង់ក៏រតូវមនុរសវយដំយ៉ងហវទនា

ហ

ើយពយួរហលើហឈើ ឆ្កកងហទៀត។

ហនះហោយហរពះដតរទង់

ស្រលញ់ហយើង រទង់ចង់ហអាយហយើងប្តនរួចចំណងពីអារកសស្វតាំង។
ណាវ ីៈ បងបអូនដឹ ងហ

ើយថា អារកសស្វតាំង វមិនចង់ហអាយហយើងហជឿហលើរពះដ៏ពិតហនាះហទ វ

ចង់ដតហធវើប្តបហយើង និងចង់ហអាយហយើងធ្លលក់ហៅកនុងស្វាននរកដូ ចជាវដដរ ហរពះហយើងមិនដមន
ជាកូនដដលវប្តនបហងកើតមកហនាះហទ។ ដតរពះវ ិញ រទង់ ប្តនបហងកើតហយើងមកហោយរពះអ្ងគផទល់
។ ហយើងជាកូនរបរ់រពះអ្ងគ ដូហចនះហ

ើយប្តនជារទង់ឈឺចាប់ ហពលដដលរទង់ហឃើញអារកស

ស្វតាំងចង់ហធវើប្តបហយើង។
បូផៈ បងបអូនស្ររាី ថ្ថងហនះរបរិនជាអ្នកកំ ពុងដតស្វាប់ កមមវ ិធី ស្ររាី ហ
រទង់ ហ

ើយអ្នកចង់ ទទួលហជឿហលើ

ើយអ្នកក៏ចង់លន់តួប្តប ដដលអ្នកប្តនហធវើខុរចំហពះរទង់ ឬកនលងមកអ្នកមនចិតាចង់
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ការលក់ដូរកូន

លក់កូន
ហធវើការ

មាយដដលស្រឡាញ់កូន ហ

ហោយស្វរដតជីវភពរកីរក
ួរកមលំង

ើយរពះរទង់ក៏ស្រលញ់អ្នក

មិនរូវយកចិតាទុកោក់ចំហពះកូន

មិនហអាយកូនហៅស្វលហរៀន

ហ

ើយអ្នកមិនដឹងថា

ថ្ថងហនះរូមអ្នកហបើកចិតទ
ា ទួ លយករពះអ្ងគរហ្ងាគះោក់ ជីវ ិតអ្នកចុ ះ

ហ

ហោយហអាយកូន
ការហនះជាកំ

ុរ

ើយចូ លមករករពះ

ហយរ៊ូ ហនាះរទង់ នឹងលងរំអាតអ្នកជាមិ នខាន។ រូមប្តនអ្ធិ ស្វានជាមួ យខញំុ “ រពះបិតាដដល
គង់ហៅស្វានរួគ៌ដ៏ខពរ់បំផុត រពះអ្មចរ់ហអ្ើយ កូនអ្ររពះគុណរពះអ្ងគរំរប់ ហមហរៀនហៅថ្ថង
ហនះ ដដលកូនទំងអ្រ់គ្ននដឹងថា រល់ហពលដដលកូនទំងអ្រ់គ្ននរតូវការជំនួយ ហៅរល់ហពល
ដដលកូនទំងអ្រ់គ្ននទល់ រល់ហពលដដលកូនទំងអ្រ់គ្ននជួបឧបរគគ រពះអ្ងគគឺជារពះដដល
ហៅរង់ចាំជួយហយើងទំងអ្រ់គ្នន។ រពះអ្ងគដ៏ជារពះ ដតងដតស្រលញ់ហយើងខញំុ ដូ ចជាហយើងខញំុប្តន
ស្រលញ់ដល់កូនហយើងខញំុរគប់ ៗគ្នន។ រពះអ្ងគដ៏ជារពះហអ្ើយ រូមរពះអ្ងគទតហមើល ពី បងបអូន
របរ់កូនទំងអ្រ់គ្ននហៅថ្ថងហនះ រូមរពះអ្ងគដ៏ជារពះប្តនចំហរ ើនកមលំងដល់ពួកគ្នត់ ជួយដល់
ពួកគ្នត់ទំងអ្រ់គ្នន ហ

ើយរបរិនហបើមនការណាមួ យ ឬគំនិតអារកក់ណាមួយដដលប្តនហកើត

ហឡើងដល់ហយើងខញំុទំងអ្រ់គ្នន ហោយស្វរដតជី វភព ហោយស្វរដតការហផសងៗ ដដលនាំហអាយ
ចិតហា យើងខញំុមនចិតច
ា ង់លក់កូនៗរបរ់ហយើងខញំុ

រូមរពះអ្ងគប្តនបញ្ឈប់ហនះ

ហ

ើយងាកមក

ហអាយហយើងខញំុប្តនទុកចិតារពះអ្ងគវ ិញ។ រពះអ្ងគជាមចរ់ហលើរគប់ ទំងអ្រ់ហៅដផនដី ហនះ រពះ
អ្ងគមនអ្ំណាចអាចផគត់ផគង់កូនៗទំងអ្រ់គ្ននហៅទីហនះ មនរគប់រគ្នន់ ហអាយកូនៗទំងអ្រ់
គ្នន និងអ្នកស្វាប់ទំងអ្រ់ មនលមមហដើមបីអាចចិញ្ចឹមកូនជាទីស្រលញ់របរ់ពួកគ្នត់ ហដើមបី
បញ្ឈប់គំនិតថ្នការចង់ដតហោះស្ស្វយបញ្ញ
ា ប្តនដតមួយរយៈ
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ហោយស្វរដតការលក់កូនហនះ។

ការលក់ដូរកូន

មាយដដលស្រឡាញ់កូន ហ

ើយរពះរទង់ក៏ស្រលញ់អ្នក

កូនអ្រគុណរពះអ្ងគ កូនរូមថាវយរគប់ ការទំងអ្រ់ ដដលកូ នរគប់ គ្ននមនហៅថ្ថងហនះ ហៅកនុង
រពះ

រារបរ់រពះអ្មចរ់ រពះហយរ៊ូរគិរា អាដមន!! ”

កំណប់មរតក
ណាវ ីៈ ចារ បងបអូនស្ររាី ហមហរៀនរពលឹងវ ិញ្ញដណរបរ់ហយើងហៅថ្ថងហនះ ប្តនបញ្ចប់ ហ
ចារ ហ

ើយ។

ើយហៅកនុងនាទីកំណប់ មរតករបរ់ហយើងវ ិញ ហយើងនឹ ងហលើកយកកំ ណាពយមួយ ហដើ មបី

ដចកជូនបងបអូនស្វាប់ ទំងអ្រ់គ្នន ដដលកំ ណាពយរបរ់ហយើងមនចំ ណងហជើ ងថា “ ទឹកចិតម
ា ា យ”
១ រគប់មាយទំងអ្រ់កុងហលកហយើ
ន
ងហនះ ដតងដតរតិះរ ិះនិងពិចារណា
ចំហពះកូនខលួនជាខាលំងយ៉ ងណា
២ ហពលដឹងថាកូនមកទុមកនុងថ្ផទ
ចង់ហឃើញមុខណារ់ដតមិនអាចប្តន
៣ មាយពរហពះកូនទំងចិតាអ្ភ័យ
មាយហគងមាយគិតកនុងចិតាហស្វកា
៤ ហពលថ្ថងកំណត់កូនហកើតមកដល់

រពះទ័យហរនហាមិនងាកហរថយ។
មាយរ ីករយថ្រករកអ្វីផឹទមគ្នមន
ហរពះភ័្កាកលយនមនហពលកំណត់ ។
មិនដឹងចរថ្ណរុខទុកយ
ខ ៉ ងណា
កងវល់ថ្រកណាហរពះដតកូនរងួន។
ចិតាមាយរចបល់ឈឹចាប់របមណ
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ការលក់ដូរកូន

មាយដដលស្រឡាញ់កូន ហ

ដតរលយប្តត់ហពលហឃើញកលយណ
៥ ហរឿងមួយដដលខញំុនឹកហរងើច

ួរចិ តា

គឺមាយបហងកើតស្វហាវហឃ្លហៅ

ើយរពះរទង់ក៏ស្រលញ់អ្នក

រកអ្វីហរបៀបគ្នមនតំ ថ្លកូ នរងួន។
ហលភលន់ហភលចគិតមិនដឹងខុររតូវ
លក់កូនហអាយហៅររ់ហៅហវទនា។

៦ ខញំុរងឃឹមថាហៅកនុងហពលហនះ

អ្នកនឹងរតិះរ ិះគិតពិចារណា

រត់មកឯរពះលន់តួហទស្វ

រទង់ពិតហរនហាអ្ត់ហទរប្តបហអាយ។

ហភលង…………………………………….
ិ ី ស្ររាីកុ នងកាីរងឃឹមប្តនដល់ ហពលហវល ដដលរតូវហគ្នរពលដល់
ណាវ ីៈ ចារ បងបអូនស្ររាី កមមវធ
បងបអូនស្ររាីហ

ិ ី ហយើ ងហៅថ្ថងហនះ នឹ ង
ើយ។ ចារ ហយើ ងទំងពី រនាក់ រងឃឹមថា ពី កមមវធ

ហលើកទឹ កចិ តាដល់ បងបអូនទំងអ្រ់ គ្នន ហ

ប្តន

ើ យក៏ រងឃឹមថា បងបអូននឹ ងយកអ្វីដដលហយើ ងខញំុ ប្តន

ជំ របជូ ន ហៅថ្ថងហនះហៅពិ ចារណាផងដដរ។ របរិ នហបើ បងបអូនមនចំ ងល់ បងបអូនអាចទំ នាក់
ទំ នងមកកាន់ តាមរយៈទូ ររពទហលខ ០៩២ ៦០ ៦០ ៥១ និ ង ០៨៨ ៤៥៦ ៤៤ ៥៥។
បូផៈ

ិ ី ស្ររាីកុនងកាីរងឃឹម
កមមវធ

ើ កមពុជា។
ផលិ តហោយអ្ងគការហរតរន៍ ហវល

ិ ី ស្ររាីកុនងកាី
កមមវធ

រងឃឹម រូមលំ ហអានកាយជំ របល របិ យមិ តាអ្នកស្វាប់ រតឹ មប៉ុ ហណណ ះរិ ន។ រនយថានឹ ង វ ិល
មកជួ បគ្ននមាងហទៀត ហៅរប្តា

៍ ហរកាយ តាមហពលហវលដដដល ហម៉ ងដដដល។

របទនពរ!!
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រូ មរពះ

