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បម្រើ្្រះអម្ចាស់មោយ
មសចក្តី្សឡាញ់

្្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានបយ្រៀនថា«ត្បិតអ្នកណាដែលចរ់ឲ្យរួច

ជីវិតយោះនឹរបាត់ជីវិតយៅដតអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតយោេ

យ្រះខ្ញុំយោះនឹរបានជីវិតវិញ»(លូកា9:24)។

្បធានថូម្៉ាសយអសម៉នសុនបានម្ន្បសាសន៍ថា៖«ខ្ញុំយជឿថា

្្ះអរ្គសយ្គ្រះកុំ្ុរដត្បាប់យេើរថាយលើកដលរដតយេើរលះបរ់ខ្លួន

យេើរយែើម្ីបយ្មើែល់អ្នកែទៃយោះយៃើបជីវិតរបស់យេើរផ្ទាល់នឹរម្ននូវ

យោលបុំណរបន្បិចបន្លួចវិញ។អ្នកទាុំរឡាេណាដែលរស់យៅស្ម្ប់ដត

ខ្លួនឯរេូរៗយៅនឹរហួតដហរយហើេម្ននបិមបិត្រូបជាការបាត់ជីវិតរបស់

ខ្លួន្សបយ្លដែលមនុស្សដែលបុំយ្្ចខ្លួន្ ួកយេយែើម្ីបយ្មើអ្នកែទៃនឹរ

រីកចយ្មើនយហើេលូតលាស់—នបិរជា្បយោជន៏ស្ម្ប់សយ្គ្រះជីវិតរបស់

្ួកយេវិញ។ 1

យៅក្នញរការែក្សរ់ខារយ្កាមយនះ្ ីការបយ្មើរបស់្បធានម៉នសុន

យោះយលាកបានរំឭក្ ួកបរិសុៃ្ធទថងៃចុរយ្កាេថា្ួកយេេឺជា្្ះហស្របស់

្្ះអម្ចាស់យហើេថា្រជ័េទាុំរឡាេទនភា្អស់កល្ជានបិច្ចកុំ្ុរររ់ចាុំ

អស់អ្នកទាុំរឡាេណាដែលយសាមះ្តរ់បយ្មើមនុស្សែទៃ។

ការបម្រើមៅក្នុង្្រះវិហារបរិសុទ្ធ

«ការបយ្មើែ៏អសាចារ្យ្តូវបានផ្ល់ឲ្យយៅយ្លយេើរយ្វើ្ បិ្ីបរិសុៃ្ធជុំនួស

អ្នកទាុំរឡាេណាដែលលាចាកយចាលយលាកយៅ។យៅក្នញរករណីជាយ្ចើន

យេើរមបិនបានសារល់អ្នកដែលយេើរបានយ្វើកបិច្ចការឲ្យយោះយៃ។យេើរមបិនរំ្ឹរ

ចរ់បានការអរេុណយោះយៃទាុំរ្ ុុំបានធាោថា្ ួកយេនឹរៃៃួលេកអវីដែល

បានផ្ល់ឲ្យ្ ួកយេយោះយៃ។ោ៉ារណាក៏យោេយេើរបយ្មើយហើេយៅក្នញរ

ែុំយណើរការយោះយេើរៃៃួលបានអវីដែលយេើរមបិនអាចៃៃួលបានតាមវិ្ី

ណាយផ្សរបានយៃៀតយៃ៖យេើរដ្បកាលាេជាអ្នកសយ្គ្រះយលើ្ ្នុំស៊ីេ៉ូន្ បិត

្បាកែ។យៅយ្ល្្ះអរ្គសយ្គ្រះរបស់យេើរថាវាេជីវិតរបស់្ៃរ់ជាការ

្លបិកម្មជុំនួសយេើរែូយច្នះយេើរ្តូវយ្វើែូចោនាជាកបិច្ចការតូចមួេយៅយ្ល

ដែលយេើរយ្វើកបិច្ចការជុំនួសអ្នកសាលាប់យៅក្នញរ្្ះវិហារបរិសុៃ្ធស្ម្ប់អ្នក

ទាុំរឡាេោមនមយ្យោបាេយ្ពះយៅមុខយលើកដលរដតម្នអវីដែល្តូវបានយ្វើ

ជុំនួស្ ួកយេតាមរេៈយេើរយៅយលើដផនែីយនះដតប៉ុយណាណះ»។ 2

ម�ើងគឺជា្្រះហស្តរបស់្្រះអម្ចាស់

«បរប្អូន្បុស្សីរបស់ខ្ញុំយេើររស់យៅជុុំវិញមនុស្សដែល្តូវការការ

េកចបិត្ៃុកោក់ការយលើកៃឹកចបិត្ការោុំ្ៃការលួរយលាមនបិរយសចក្ី

សប្ញរស្ ីយេើរ—្ួកយេអាចជាសម្ជបិកទន្េួសារមបិត្្ក្បិអ្នកសារល់មុខ

ឬជនដប្កមុខយផ្សរៗយៃៀត។យេើរេឺជា្្ះហស្ដរបស់្្ះអម្ចាស់យៅយលើ

ដផនែីយនះយោេម្នបញ្ជាឲ្យបយ្មើនបិរជួេកូនយៅរបស់្ៃរ់។្ៃរ់្ ឹរ

យលើយេើរម្នាក់ៗ»។...

«ការបយ្មើយោះដែលយេើរទាុំរអស់ោនា្តូវបានយៅេឺជាការបយ្មើទន

្្ះអម្ចាស់យេស៊ូវ្េីស្ទ»។ 3

ការបម្រើតារគំរូរបស់្្រះអង្គសម្គ្ររះ

យៅក្នញរ្ បិ្្យលាកថ្មី្្ះអម្ចាស់ដែលម្ន្្ះជន្មរស់យ�ើរវិញបាន

្បកាសថា«អ្នករាល់ោនាសារល់ការណ៍ទាុំរឡាេដែលអ្នករាល់ោនា្តូវយ្វើ

យៅក្នញរសាសោច្ករបស់យេើរត្បិតកបិច្ចការទាុំរឡាេដែលអ្នករាល់ោនា

បានយ�ើញយេើរយ្វើោ៉ារណាយោះអ្នករាល់ោនា្តូវយ្វើោ៉ារយោះដែរត្បិតអវីៗ

ដែលអ្នករាល់ោនាបានយ�ើញយេើរយ្វើោ៉ារណាយោះអ្នក្តូវយ្វើតាមោ៉ារយោះ

ដែរ»[នីទហវៃី327:21]។

«យេើរ្បទាន្ រែល់អ្នកែទៃយៅយ្លដែលយេើរបយ្មើតាមេុំរូ

របស់«្្ះយេស៊ូវ្ ី្សុកណាសាដរែត...ដែលបានោរចុះយ�ើរយ្វើការ

ល្»[កបិច្ចការ10:38]។្្ះ្បទាន្ រែល់្ ួកយេើរឲ្យដសវររកយសចក្ី

សារលិខិតគណៈប្រធានទីមួយខខកុម្ៈឆ្នាំ2014

មោ�្បធានថូម្៉ាសមអសរ៉នសុន
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អុំណរក្នញរការបយ្មើ្្ះវរបបិតាដែលេរ់យៅសាថានសួេ៌យៅយ្លយេើរបយ្មើ

កូនយៅរបស់្ៃរ់យៅយលើដផនែី»។ 4

ត្រូវការម�ើរ្បីបម្រើ

«យេើរ្តូវៃៃួលបានឱកាសមួេយែើម្ីបយ្មើ។ស្ម្ប់សម្ជបិក

ទាុំរឡាេដែលមបិនសកម្មឬដែលសាទាក់យស្ទើរនឹរសកម្មយេើរអាច

ដសវររកយោេការអ្បិសាឋាននូវវិ្ីសា្ស្យែើម្ីជួេ្ ួកយេយោះ។ការសុុំ

្ួកយេឲ្យបយ្មើតាមសមត្ថភា្ខ្ះអាចជាការយលើកៃឹកចបិត្ែ៏្តឹម្តូវដែល

្ួកយេ្តូវការយែើម្ី្ត�ប់មកសកម្មភា្យ្ញយលញវិញ។ប៉ុដន្ដអ្នកែឹកោុំ

ទាុំរឡាេដែលអាចជួេយោេយៅ្ ួកយេឲ្យបយ្មើយ្លខ្ះោត់ម្ន

ការសាទាក់យស្ទើរយែើម្ីយ្វើការយោះយៅវិញ។យេើរ្តូវចាុំថាមនុស្សអាច

ផ្លាស់ប្ដអូរ។្ួកយេអាចៃុកយចាលនូវៃម្លាប់អា្កក់យោះបាន។្ួកយេអាច

ដ្បចបិត្្ ីការរំលរយោះបាន។្ួកយេអាចកាន់ប្វជបិតភា្យោេសក្ដបិសម

បាន។យហើេ្ ួកយេអាចបយ្មើ្្ះអម្ចាស់យោេឧសសាហ៍បាន»។ 5

មតើម�ើងកំ្ុងម្វើនូវអវបីដ�លម�ើងគួរម្វើឬមទ?

«្បិ្្យលាកេឺ្តូវការជុំនួេរបស់យេើរ។យតើយេើរកុំ្ុរយ្វើអវីដែល

យេើរេួរយ្វើឬយៃ?យតើយេើរចរចាុំ្បសាសន៍របស់្បធានេ៉ូហានយថយលើរ

ថា៖«យបើអ្នក្ ុុំតយមកើរការយៅរបស់អ្នកយៃយោះ្្ះនឹរឲ្យអ្នកៃៃួលខុស្តូវ

ចុំយរះអ្នកទាុំរឡាេណាដែលអ្នកអាចនឹរបានសយ្គ្រះ្ ួកយេយបើអ្នកបាន

យ្វើកាត្វកបិច្ចរបស់អ្នកយោះ?»[ Teachings of Presidents of the 
Church: John Taylor (្នាុំ2001)ៃុំ្័រ164]។ម្នយជើរដែល

្តូវៃប់ឲ្យឈរនឹរទែដែល្តូវយោរជួេែួរចបិត្ដែល្តូវយលើកៃឹកចបិត្

េុំនបិតដែល្តូវបុំផុសនបិរ្្លឹរដែល្តូវសយ្គ្រះ។្រជ័េទាុំរឡាេទន

ភា្អស់កល្ជានបិច្ចកុំ្ុរររ់ចាុំអ្នក។ឯកសបិៃ្ធបិរបស់អ្នកេឺ្ុុំ្តូវយ្វើជាអ្នក

សាដាប់យៃប៉ុដន្យ្វើជាអ្នកចូលរួមយៅយលើយវៃបិការទន...ការបយ្មើ»។ 6

កំណត់ចំណាំ

1.«យតើយៅទថងៃយនះខ្ញុំបានយ្វើអវីខ្ះចុំយរះមនុស្សម្នាក់?»លីអាហូណាដខវិច្បិកា្នាុំ2009ៃុំ្័រ85។
2.«Until We Meet Again»លីអាហូណាដខឧសភា្នាុំ2009ៃុំ្័រ113–14។
3.«យតើយៅទថងៃយនះខ្ញុំបានយ្វើអវីខ្ះចុំយរះមនុស្សម្នាក់?»ៃុំ្័រ86,87។
4.«The Savior’s Call to Serve»លីអាហូណាដខសីហា្នាុំ2012ៃុំ្័រ5។
5.«យមើលអ្នកែទៃែូចដែល្ ួកយេអាចដ្បកាលាេ»លីអាហូណាដខវិច្បិកា្នាុំ2012ៃុំ្័រ68។
6.«ឆន្ទៈនបិរសក្បិសមយែើម្ីបយ្មើ»លីអាហូណាដខឧសភា្នាុំ2012ៃុំ្័រ69។
7.Teaching, No Greater Call: A Resource Guide for Gospel Teaching(្នាុំ

1999)ៃុំ្័រ12

ការបម្ងៀនមេញ្ បីសារលិខិតមនរះ

«ប្រើសិនអ្នកមានក្ីបសឡាញ់ដូចប្រះបគីស្ទបោរះអ្នកនឹងបតូវបានបរៀ្រចំខ្លួនបានយ៉ាងល្អ

បដើម្ី្របបងៀនដំណឹងល្អ។អ្នកនឹងបតូវបាន្រំផុសគំនិតឲ្យជួយមនុស្សដទទបទៀតបដើម្ីសាគាល់

ប្រះអង្គសប្គ្គារះប�ើយប្វើតាមបទង់»។ 7សូម្ ិចារណាបោយអ្ិសាឋានបដើម្ី្របងកើនបសចក្ី

ស្រ្បុរសដល់អ្នកខដលអ្នកបៅសួរសុខទុក្ខ។បៅប្លអ្នកអភិវឌ្ឍបសចក្ីបសឡាញ់សបមា្រ់

្ួកបគឲ្យដូចប្រះបគីស្ទបោរះការ្របបមើរ្រស់អ្នកកាន់ខតមានន័យដល់ប្រះអមាចាស់និងអ្នកខដល

អ្នក្របបងៀន។

�ុវវ័�

ការបម្រើមៅរ�ូវម្តៅ
មោ�មអលបីសសាដបតប្លា�

កា
ល្ ីរដូវប្តៅមួយខ្បុំបានចំណាយប្លបៅបប្ប្របទសប្វើការជាមួយបកមេងៗខដលបតូវការ

ជំនួយ្ ិបសសៗ។បៅប្លដំ្រូងខដលខ្បុំជួ្របកមេងៗទាំងបោរះខ្បុំមានការប្ួយបារម្ជា

ខ្លាំង។ខ្បុំអត់បចរះនិយយភាសារ្រស់្ ួកបគបទ្រ៉ុខន្ខ្បុំបានទុកចិត្ថាប្រះវិញ្ញាណនឹងដឹកោំ

ខ្បុំឲ្យទំោក់ទំនងជាមួយ្ ួកបគ។បៅប្លខ្បុំបានសាគាល់បកមេងមានាក់ៗបោរះខ្បុំបានដឹងថាភាសាមិន

ខមនជារបាំងទនបសចក្ីបសឡាញ់បោរះបទ។ខ្បុំបានបលងបសើចស្របាយនិងបានប្វើការយ៉ាង

្រុិនប្រស្រ់ជាមួយបកមេងៗប�ើយមិនអាចទ្រ់អារមមេណ៍ថាមិនបសឡាញ់្ ួកបគបានប�ើយ។ខ្បុំ

បាននឹកដល់ភាលាម្ ីបសចក្ីបសឡាញ់ខដលប្រះវរ្រិតាសួគ៌មានចំបោរះកូនបៅរ្រស់បទង់ប�ើយ

ដួងចិត្រ្រស់ខ្បុំបានប្ញបោយបសចក្ីអំណរខដល្ុំអាច្ ិ្ណ៌ោបានប�ើយ។

បៅប្លណាខដលខ្បុំ្របបមើដល់អ្នកដទទបោរះខ្បុំមិនបរាន់ខតមានអារមមេណ៍បសឡាញ់អ្នក

ខដលខ្បុំ្របបមើខត្រ៉ុបណាណរះបោរះបទ្រ៉ុខន្ខែមទាំងមានអារមមេណ៍បសឡាញ់ដល់ប្រះវរ្រិតាសួគ៌

ផងខដរ។ខ្បុំ្ ិតជាបានដឹងថា«កាលណាអ្នករាល់រានាបៅក្នបុងការ្របបមើដល់មនុស្សទូបៅបោរះ

អ្នករាល់រានាបរាន់ខតបៅក្នបុងការ្របបមើដល់ប្រះអ្នកខត្រ៉ុបណាណរះ»(ម៉ូសាយ2:17)។បទារះ្រីជា

គបបមាង្របបមើ្ ំៗឬតាមរយៈសកមមេភា្ស្រ្បុរស្ម៌តូចតាចក្ីបរាល្រំណងទនការ្របបមើ

រ្រស់ខ្បុំបោរះគឺបតូវបានសរបសើរតបមកើងដល់ប្រះ(សូមបមើលមា៉ាថាយ5:16)។ខ្បុំសង្ឹមថា

បៅប្លខ្បុំ្របបមើមនុស្សដទទបោរះ្ ួកបគនឹងដឹង្ ីបសចក្ីបសឡាញ់រ្រស់ខ្បុំចំបោរះប្រះវរ្រិតា

សួគ៌ប�ើយ្ន្ឺទនប្រះបគីស្ទនឹងភ្ឺបៅក្នបុងចិត្ខ្បុំ។

អ្នក និពន្ធ ននះ រស់ នៅ ក្ននុង រដ្ឋ វីជីញ៉ា ស.រ.អា. ។

កុម្រ

តំណរននមសេក្តបី្សឡាញ់

សូ
មឲ្យមនុស្សជំទង់មានាក់ជួយអ្នកកាត់បកោសបស្ើងៗ ចំនួន28ចបបមៀកខដលបកោស

ោក្យនិមួយៗមានទទឹងប្រខ�ល1អ៊ីង(2.5សង់ទីខម៉បត)និង្របណាតោយប្រខ�ល

8អ៊ីង(20សង់ទីខម៉បត)។ជាបរៀងរាល់ទែងៃបៅក្នបុងខខបនរះសូមប្វើការ្របបមើមួយខដល

្រគ្ហាញ្ីបសចក្ីបសឡាញ់រ្រស់អ្នកដល់នរណាមានាក់។អ្នកប្រខ�លជាចង់ជួយមាតៅយរ្រស់អ្នក

សំអាតផ្ទរះឬសរបសរសំ្រុបតដ៏ខផ្អមខលហែមមួយជូនបៅអ្នកជិតខ្ងណាមានាក់។

បរៀងរាល់ទែងៃសូមសរបសរ្ ីរប្រៀ្រខដលអ្នកបាន្របបមើបៅបលើបកោសោក្យមួយចបបមៀក

បោរះ្រោទា្រ់មកសូមភាជា្រ់ឬ្រិទចុងបកោសោក្យទាំងបោរះបដើម្ីប្វើជារងវង់មួយ។អ្នកអាច

ភាជា្រ់រងវង់រ្រស់អ្នកបោយរំកិលចុងមាខាងទនបកោសោក្យែមេីបោរះចាក់ចូលបៅតាមរងវង់បផ្ើម

បចញ្ ីទែងៃដំ្រូងមុនអ្នកភាជា្រ់ឬ្រិទចុងទនបកោសោក្យែមេីបោរះជា្រ់ជាមួយរានា។សូមបមើល

ការរីកចបបមើន្ ីតំណរទនបសចក្ីបសឡាញ់រ្រស់អ្នក!អ្នកអាច្រន្្រខនថែមបលើតំណរទនការ្របបមើ

រ្រស់អ្នក្រោទា្រ់្ ីោច់ខខកុម្ៈផងខដរ។

© 2014យោេIntellectual Reserve, Inc.រកសាសបិៃ្ធបិ្េប់ោ៉ារ។យបាះ្ុម្ពយៅស.រ.អា.។អនុមតបិជាភាសាអរ់យេ្ស៖6/13។អនុមតបិការបកដ្ប៖6/13។
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សារលិខិតបង្រៀនសួរសុខទុក្ខខខកុម្ភៈឆ្នាំ2014
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សេចក្ដីជំស�ឿកករុមក្រួសារការេស្គ្រោះ

នេះជាផ្នែកជាគំរូមួយអំពីសារលិខិតបន្រៀេសួរសុខទុក្ខ

ឆ្លះបញ្ចាំរពីទិដ្ឋភាពនេនបសកកម្មរបស់្ពះអរ្គ

សន្គ្រះ។

្្រះដយស៊ូវគ្ររីស្ទ ជា អ្នក្ ្រង្វាល ល្អ ោន 

បដគងៀន ថា ៖

« ក្្ននុង ចំដោម ពួក្ អ្នក្ រាល់ គ្នា  ដបើ អ្នក្ ោ 

មាន ដចៀម មួយរយ បត ោត់ មួយ ដតើ មិន ទុក្ ដចៀម 

ដៅសិប គោំបួន  ឲ្យ ដៅ ទរី រដោ សាថាន ដ�ើម្រី ដៅ 

តាម រក្ ដចៀម មួយ ប�ល ោត់ ទាល់ បត ដ�ើញ ដទ 

ឬអរី ? . . .

« ខ្នុំ គោប់ អ្នក្ រាល់ គ្នា ថា. . .ដៅ ឋាន សួ្រ៌នឹង 

មាន ដសចក្្រី អំណរ យ៉ាង ដោះប�រ ដោយ សារ 

មនុស្ស ោប បត មានាក្់ ោន បគប ចិត្ វិញ » (លូកា 

15:4, 7) ។

ដៅដពល ដយើង ោន យល់ ថា គពះដយស៊ូវគ្ររីស្ទ 

្រឺ ជា អ្នក្ ្រង្វាល ល្អ ដោះឆន្ទទៈ  របស់ ដយើង នឹង ដក្ើន 

ដ�ើង ដ�ើម្រី ដ្វើ តាម ្រំរូ របស់ គទង់ ដ�ើយ បដគមើ �ល់ 

អ្នក្ ប�ល គតូវ ការ ។ គពះដយស៊ូវ មាន បន្ទទូល ថា ៖ ខ្នុំ 

ជា អ្នក្ ្រង្វាល ល្អ ខ្នុំ សាគាល់ដចៀម របស់ ខ្នុំ ដ�ើយ 

ដចៀម ក្៏ សាគាល់ ។ . . .ខ្នុំ ស៊ូ ប្ទូរ ជរីវិត ខ្នុំ នឹង ដចៀម » 

(យ៉ូោន 10:14–15) ។ ដោយ សារ �ង្វាយ 

្ួន របស់ គពះគ្ររីស្ទ ដោះគ្មាន ពួក្ ដយើង ោ មានាក់្ 

នឹង វដងវង  ថា ដយើង មិន អាច បសវង រក្ ផលេទូវ ដៅ ផ្ទះ របស់ 

ដយើង វិញដ�ើយ ( សូមដមើលលូកា 15) ។

គបធាន ថូមា៉ាស ដអស ម៉នសុន ោន មាន 

គបសាសន៍ ថា « ទំនួល ខុសគតូវ របស់ ដយើង ្រឺ ដមើល 

ងបសកកម្មដ៏ងទវភា្របស់្្រះងេស៊ូវ្្រីស្ទ៖អ្នក្ ង្វាលល្អ
សូមសិកសាឯកសារនេះន�ើយផសវែររកនដើម្ីបាេដឹរេូវអវែីផដល្តូវផែកចាយ្បកបនោយការអធិសាឋាេ។នតើការ

យល់ដឹរពីឆាកជីវិតេិរនបសកកម្មរបស់្ពះអរ្គសន្គ្រះេឹរព្រឹរដល់នសែក្ីជំនេឿរបស់អនែកនលើ្ទរ់ន�ើយ្បទាេ

ពរដល់ជេផដលអនែកនមើលផែតាមរយៈការបន្រៀេសួរសុខទុក្ខនោយរនបៀបណា?ែំនោះព័ត៌មាេបផេថែមសូមែូលនៅ

reliefsociety.lds.org។

បថទាំ �វទូង ដចៀម ដោះ ។ . . .សូម ឲ្យ ដយើង ឈាន 

ដៅ មុខ ដ�ើម្រី បដគមើ » ។ 1

ចេញពីពពរះគម្ីរ

ទំនុក្ តដមកើង 23; ដអសាយ 40:11; 

ម៉ូសាយ 26:21

ចេញពីព្រវត្តិសាព្ត្រ្រ្ត់ច�ើង

ងអ
លរីស្សបបត អាន វីតនរី ប�ល ោន ចូលរួម 

ការ គបជុំ ថានាក្់ សមា្រម សដ្ង្គាះ មុន ដ្រ ោន 

មាន គបសាសន៍ ពរី ការ ផ្លាស់ បគប ចិត្ របស់ គ្ត់ 

ដៅ ឆ្នាំ 1830 ថា ៖ « ចាប់ តាំង ពរី ខ្នុំសាគាល់ 

�ំណឹង ល្អ ដនះ ប�ល បអលដ�ើរោន បដគងៀន  ដោះ 

ខ្នុំ ោន �ឹង ថាវា ្រឺ ជា សំដ�ង នន អ្នក្្រង្វាល 

ល្អ » ។ 2ដអលរីស្សបបត ោន ដ្វើ តាម សំដ�ង នន 

អ្នក្ ្រង្វាល ល្អ ដ�ើយ ោន គជមុជ ទឹក្ និង ទទួល 

ពិ រ្ី បញ្ជាក្់ ។

ដយើង អាចសាតាប់ តាម សំដ�ង នន អ្នក្ ្រង្វាល 

ល្អ ដ�ើយ បចក្ចាយ ការ បដគងៀន របស់ គទង់ ជាមួយ 

មនុស្ស �នទ ោន ផងប�រ ។ គបធាន ម៉នសុន 

មាន គបសាសន៍ថា « ដយើង ្រឺជា គពះ�ស្ដ របស់ 

គពះអមាចាស់ ដៅដលើ បផន�រី ដនះ ដោយ មាន បញ្ជា ឲ្យ 

បដគមើ និង ជួយ ក្ូនដៅ គទង់ » ។ 3

�ូច ប�លអ្នក្ ្រង្វាល រុក្រក្ ដចៀម ប�ល ោត់ 

ដោះ ឪពុក្ មាតាយ អាច បសវងរក្ ក្ូន ប�ល ោន 

វដងវងផងប�រ ។ គបធាន ដជមស៍ អ៊ី ដោវាស្ 

( 1920–2007 ) ទរីគបឹក្សា ទរីពរីរ នន 

្រណទៈគបធាន ទរីមួយ ោន មាន គបសាសន៍ ថា ៖ 

« ចំដោះ ឪពុក្ មាតាយ ប�ល ខូច ចិត្ ប�ល មាន 

ភាពសុចរិត ភាពឧសសា�៍ និង ដពញ ដោយ 

ការ អ្ិសាឋាន ដ�ើម្រី បដគងៀន ក្ូន ប�ល មិន សាតាប់ 

បង្គាប់ ដយើង សូម និយយ ដៅ កាន់ អ្នក្ ថា អ្នក្ 

្រង្វាល ល្អ ក្ំពុង ដមើល បថ ទាំ ពួក្គ្ត់ ។ គពះ 

គទង់ គជាប ដ�ើយ យល់ ពរី ទុក្្ខដសាក្ �៏ ្ ំដ្ង 

របស់ អ្នក្ ។ ដៅ មាន ដសចក្្ដរី សង្ឹម » ។ 4
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