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ការរង់ចាំ  និង សកម្មភាព 
 

ឧប សៅ សង្ហា  គាំនិត ៤ ម្ីនា ២០២០ 

ការរង់ចាំ  និង សកម្មភាព 
ខ្មែ រ សករណីយ1 ខ្ែល ជា អ្នកតស ៊ូ  ដែើម្បី ប្រជាធិរតី និង ដសរ ី

ភាព គរបី មាន សងវរ2 ម្ិនយក ការរង់ចាំ ដធវ ើ ជា សកម្ែភាព 

សាំរារ់ ការតស ៊ូ  ដប្រោះ នាំឱ្យ ចិតត សដប្ងក ដរើ ការរំពឹងទុក ដនោះ 

វា អាប្ស័យ ដលើ អ្នកែទទ។ មិ្នែ៊ូច សកម្ែភាព សនទ ិែឋ ិក3 គឺ ទុក 

មល នួឯង ជា មាា ស់ ទន ការតស ៊ូ  ជា ដោលការណ៏ វា នាំដអាយ 

មាន សដនត ស ជា កមាល ាំងរងករ់ ដៅកន ុង ចិតត ដ ើយ អាច ស្គា ល់ 

អ្វ ី ខ្ែល ជា ចាំណុច ខ្ល ាំង និង អ្វ ី ខ្ែល ជា ចាំណុច ដមោយ ររស់ 

មល នួ ដោយ មល នួឯង។ រង់ចាំ រំពឹង ខ្ត ជាំនួយ និង កមាល ាំង អ្នត រ

ជាតិ គឺ អ្ដនទ ល ស្គល រ់រស់ កន ុង ែដងហ ើម្ ររស់អ្នកែទទ។ ទីទទពី 

សកម្ែភាព ខ្ែល មាន ការដរៀរចាំ ដោយ មល នួឯង ដ ើយ រក

រាំណោះ4 ដអាយ ដសែ ើោន នឹង កមាល ាំង អ្នត រជាតិ ខ្ែល ដគ ចង់ជួយ 

វា នាំឱ្យ ដម្ើល ដៅដ ើញ ប្តឡុង5 ដោលដៅ ដៅទី រញ្ារ់ ជា 

និចា ដៅកន ុង ែាំដណើរ ទន ការតស ៊ូ ។  រ ីសកម្ែភាព វា ជា ចាំណី សាំ

រារ់ កមាល ាំង កាយ និង រញ្ញា  ខ្ែល រដងក ើត កត ីសងឃឹម្ សកម្ែ។ ខ្ត 

សកម្ែភាព ប្តវូ មាន ភាពដមាោះម្ុត និង ការភាន ល់ចិតត (défi) 

 

1 សករណីយ (ដរើស្តសត ី សករណីយា) : ន. អ្នកខ្ែលមានកិចាការប្តូវដធវ ើ។ 
2 សងវរ : ន. ការសប្ងួម្ រិទ ឬ ប្រយ័តនម្ិនដអាយអារម្ែណ៏អាប្កក់ច៊ូល
កន ុងចិតតបាន។ 
3 សនទ ិែឋ ិក (សន់ ទិត ឋិ កៈ) : គុ. ខ្ែលដ ើញមល នួ។ សនទ ិែឋ ិកដ តុ, ែាំដណើរ
ខ្ែលជាក់ប្បាកែផ្ទទ ល់មល នួ។ 
4 រាំណោះ : គ៊ូខ្ែលរ ោះោន ។ 
5 ប្តឡុង : ខ្ែលភ្ល ឺម្៊ូល, ពនល ឺ ទន ចដងកៀងរញ្ញា ាំង (Phare)។ 
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ការរង់ចាំ  និង សកម្មភាព 
 

ឧប សៅ សង្ហា  គាំនិត ៤ ម្ីនា ២០២០ 

ដៅ ចាំដរោះមុ្ម ឧរសគា  និង មារ ប្គរ់ ខ្ររយា ង ែ៊ូច ពួក រ៊ូ

ជនីដយសក ៏(pèlerin) នាំោន  សវ ោះខ្សវ ង រក ទីកខ្នលង ខ្ែល គួរដោ

រព។ ចាំដរោះ អ្នកតស ៊ូ  ទីកខ្នលង ដនោះ គឺ លទធិប្រជាធិរដតយយ ដសរ ី

និង ដសរភីាព។ ជាំដនឿ ខ្ែល អ្នកតស ៊ូ  មាន រចួដប្សច គឺ ោែ ន 

កមាល ាំង អ្វ ីមួ្យ អាច ប្រយុទធ យកឈ្ន ោះនឹង ចាំណង់ ទន ដសរភីាព 

ររស់ ម្នុសសដោក ដនោះបានដឡើយ ដប្រោះ ដសរភីាព ជា រាំណាច់ 

ររស់ ធម្ែជាតិ ទន ជាតមិ្នុសស។  រ ីការរង់ចាំ នាំរដងក ើត ជា ដរឿ

យៗ ន៊ូ វ រាំណាាំ ខ្ែល ជា ប្រភ្ព ទន ជដមាល ោះ រវាង អ្នកអ្កម្ែ ដប្រោះ 

គិតខ្ត ប្រចាំោន  ដធវ ើ អ្វ ីមួ្យ។ មួ្យវញិដទៀត វា មិ្ន រាំបាន ន៊ូ វ 

ស្គម្គា ីភាព និង រាំបាក់រាំររ  វន័ិយ ទន ការតស ៊ូ  ខ្ែល នាំ 

រាំ ខ្ររ ចិតត ដៅរក ការអ្ស់សងឃឹម្ និង ដធវ ើដអាយ ចលន តស ៊ូ  

ខ្រក ជា រាំ ខ្ណក ខ្ា តដ់ចញពីោន  បាន ងាយប្សួល។ ែ៊ូដចនោះ ការ

រង់ចាំ ជា ផ្ល វូទាល់, ទីទទពី សកម្ែភាព ជា ម្ហាវថីិ ទន 

ដជាគជ័យ ររស់ អ្នកតស ៊ូ  ដែើម្បី ដសរភីាព និង លទធិប្រជាធិរដត

យយ ដសរ។ី 

សាំនួរ សួរ ថា ដតើ ប្រជាពលរែឋខ្មែ រ សពវទថៃ មាន ចាំណង់ ទន ដសរ ី

ភាព ខ្ែរឬដទ ? ដតើ អ្នកប្រជាធិរដតយយខ្មែ រ ហា ន ភាន ល់ចិតត 

រនត  ប្រទលម់្ុមនឹង អ្ាំណាច ផ្ទត ច់ការ ខ្ែរឬដទ ?   


