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ការបម្រើ និង ជីវិត អស់កល្ប

ពរ្ះអង្គសង្គ្រោះគឺជាគំរូសម្រាប់ង�ើងនៃការបងម្រើងោ�ពុំគិតពី

ខ្លួៃឯង។ម្ពោះជៃ្មដ៏ឥតង្ចោះរបស់ម្្រង់ម្តូវបាៃថ្វា�ដល់

ការបងម្រើម្ពោះវរបិតាសួគ៌ៃិងកូៃងៅរបស់ម្្រង់ទាំងអស់គ្នា។

ម្ពោះរាជឆៃ្ទៈតតរួ�របស់ម្ពោះវរបិតាៃិងម្ពោះរាជបុម្តាគឺម្បទាៃឲ្យង�ើងៃូវ

អំងោ�នៃអរតភាពៃិងពរជ័�នៃជីវិតដ៏អស់កល្បជាៃិច្ច(សូរងរើល

រ៉ូងស1:39)។

ងដើរ្បីស័ក្ិសរ្រ្រួលបាៃជីវិតដ៏អស់កល្បជាៃិច្ចង�ើងម្តូវតតតកតម្បតារ

រ�ទៈដគ្វា�ធួៃនៃម្ពោះង�ស៊ូវម្គីស្—ងោ�ងកើតរ្ងង្រៀតង�ើ�បាៃម្ជោះ

ស្អាតពីអំងពើបាប។ងទាោះជាយ៉ាងោក្ីងក្មងតូចៗតដលរាៃអា�ុងម្ការម្បាំ

បីឆ្នាំគឺពុំរាៃអំងពើបាបង�ើ�ង�ើ�ម្តូវបាៃងម្បាសងោោះតាររ�ទៈដគ្វា�

ធួៃ(សូរងរើលរ៉ូស្�3:16,21ររ៉ូនៃ8:10–12)។

សម្រាប់ពួកង�ើងទាំងអស់គ្នាតដលម្គប់អា�ុនៃការដឹងខុសម្តូវរាៃ

តែៃការអស្ចរ្យរួ�តដលអៃុញ្ញាតឲ្យង�ើងបាៃម្ជោះស្អាតពីអំងពើបាបង�ើ�

ងម្តៀរខ្លួៃសម្រាប់ជីវិតដ៏អស់កល្បជាៃិច្ច។ការងម្តៀរខ្លួៃងោោះងែ្ើរងចញពី

បុៃ្យម្ជរុជ្រឹកងោ�សិ្រ្ិអំោចបព្វជិតភាពៃិងការ្រ្រួលម្ពោះវិញ្ញាៃ

បរិសុ្រ្។បោទាប់រកង�ើងម្តូវតតចងចាំម្ពោះអង្គសង្គ្រោះៃិងរកសាប្របញ្ញត្ិ

ទាំងឡា�តដលម្្រង់ម្បទាៃ។

ងស្ចងបៃយ៉ារីៃបាៃរាៃបៃ្ទូលម្បាប់ម្បជាជៃរបស់ម្្រង់ងៅក្នុង

ម្ពោះគរ្ីររររៃពីងសចក្ីអំៃរតដលងកើតង�ើងពីអាររ្មៃ៍នៃការអភ័�ងទាស

ពីអំងពើបាបតាររ�ទៈដគ្វា�ធួៃនៃម្ពោះង�ស៊ូវម្គីស្។បោទាប់រកម្្រង់បាៃ

បងម្ងៀៃពួកងគថ្ងដើរ្បី្រ្រួលការផ្ដាច់បាបបាៃងោោះពួកងគម្តូវតតបងម្ងៀៃ

កូៃងៅពួកងគឲ្យបងម្រើគ្នាងៅវិញងៅរកង�ើ�ពួកងគម្តូវតតរាៃចិត្សប្បនុរស

ងពលជួបអ្កងៅជុំវិញខ្លួៃតដលរាៃតម្រូវការ្ ងស្ច់ឈារៃិង្ ង

វិញ្ញាៃ។(សូរងរើលរ៉ូស្�4:11–16)។

ម្្រង់ក៏បាៃបងម្ងៀៃែងតដរថ្៖«ង�ើ�ងរើលចុោះង�ើងសុំម្បាប់អ្កៃូវ

ការៃ៍ទាំងងៃោះងដើរ្បីឲ្យអ្ករាល់គ្នាអាចរាៃម្បាជាញាងដើរ្បីឲ្យអ្ករាល់គ្នាអាច

បាៃដឹងថ្កាលោអ្ករាល់គ្នាងៅក្នុងការបងម្រើដល់រៃុស្ស្រូងៅងោោះអ្ក

រាល់គ្នាម្គ្ៃ់តតងៅក្នុងការបងម្រើដល់ម្ពោះរបស់អ្កតតប៉ុងោណោះ»(រ៉ូស្�

2:17)។

ម្ពោះង�ស៊ូវបាៃយងចុោះងៅបងម្ងៀៃដំៃឹងល្អម្្រង់ង�ើ�ងធ្វើការតដល

ល្អ(សូរងរើលកិច្ចការ10:38)។ម្្រង់បាៃពយាបាលអ្កជំងឺ។ម្្រង់

បាៃងម្បាសអ្កស្លាប់។ងោ�ម្ពោះងចស្ដារបស់ម្្រង់ងោោះម្្រង់បាៃម្បទាៃ

អាហារដល់រៃុស្សរាប់ពាៃ់ោក់ងៅងពលពួកងគងម្សកឃ្លាៃៃិងគ្មាៃអាហារ

បរិងភាគ(សូរងរើលរា៉ាថ្�14:14–21�៉ូហាៃ6:2–13)។

ងម្កា�ពីការរាៃម្ពោះជៃ្មរស់ង�ើងវិញម្្រង់បាៃម្បទាៃអាហារដល់ស្វក

ម្្រង់ជាងម្ចើៃោក់ងពលពួកងគរកសំចតងៅងឆ្រសរុម្្រកាលីង�(សូរ

ងរើល�៉ូហាៃ21:12–13)។ងៅឯ្រ្វីបអាងររិកម្្រង់បាៃពយាបាល

អ្កជំងឺៃិងបាៃម្បទាៃពរដល់ងក្មងៗរ្ងរានាក់ៗ(សូរងរើលៃីន�្វ្រី3

17:7–9,21)។

យ៉ាកុបតដលជាស្វកបាៃបងម្ងៀៃង�ើងពីរងបៀបតដលបំៃងម្បាថ្នា

បងម្រើដល់រៃុស្សដន្ររាៃម្បភពងចញពីអំៃរគុៃសម្រាប់អ្វីៗតដល

ម្ពោះអរាចស់បាៃម្បទាៃដល់ង�ើងថ្៖

«តតអ្កោតដលពិៃិត្យងរើលក្នុងម្កិតវិៃ័�ដ៏ម្គប់លក្ខៃ៍គឺជា

ម្កិតវិៃ័�្ ងឯងសរីភាពង�ើ�ក៏ជាប់ចិត្ចំងពាោះឥតរាៃងភ្ចងសចក្ីតដល

ស្ដាប់ងោោះង�ើ�គឺបាៃម្បម្ពឹត្តារវិញអ្កងោោះៃឹងរាៃពរក្នុងម្គប់ទាំងការ

តដលខ្លួៃងធ្វើទាំងប៉ុោមាៃ។...

«ឯស្សោតដលបរិសុ្រ្ង�ើ�ឥតងៅ�្មងងៅចំងពាោះម្ពោះដ៏ជា

ម្ពោះវរបិតាងោោះគឺឲ្យងៅសួរពួកកំម្ពាៃិងពួកងររា៉ា�ក្នុងកាលតដលងគរាៃ

ងសចក្ីងវ្រោង�ើ�ឲ្យរកសាខ្លួៃរិៃឲ្យម្បឡាក់ងោ�ងោកី�ងៃោះង�ើ�»

(យ៉ាកុប1:25,27)។

ការសៃយារួ�តដលអ្កម្តូវបាៃបៃ្សនុ្រ្គឺការបងងកើៃបំៃងម្បាថ្នា

បងម្រើដល់រៃុស្សដន្រជំៃួសម្ពោះអង្គសង្គ្រោះ។ការបងម្ងៀៃតារែ្ោះៃិង

សារលិខិតគណៈប្រធានទីមួយខខមិនាឆ្នាំ2014

ដោយ ប្រធាន ហិនរី ្រ៊ី អាវរិង

ទីប្ររឹក្សាទីមួយក្្នុងគណៈប្រធានទីមួយ
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ការបងម្ងៀៃសួរសុខ្រុក្ខកាៃ់តតកាលា�ជាងសចក្ីអំៃរៃិងពុំសូវជាកិច្ចការ

តដលធុញម្ទាៃ់។អ្កង�ើញថ្ខ្លួៃអ្កកំពុងតតងធ្វើការស្ម័ម្គចិត្កាៃ់តតងម្ចើៃ

ងៅក្នុងស្ោក្នុងតំបៃ់ឬជួ�ងរើលតែជៃម្កីម្កងៅក្នុងស�គរៃ៍អ្ក។

ងទាោះបីជាអ្កអាចរាៃម្បាក់តតបៃ្ិចបៃ្លួចងដើរ្បីែ្ល់ឲ្យជៃតដលម្កីម្កជាង

អ្កក្ីក៏អ្កអាចម្បាថ្នាថ្អ្កអាចរាៃងម្ចើៃជាងងៃោះងដើរ្បីឲ្យអ្កអាចជួ�

កាៃ់តតងម្ចើៃ(សូរងរើលរ៉ូស្�4:24)។អ្កង�ើញថ្ខ្លួៃអ្កចង់

បងម្រើកូៃៗរបស់អ្កង�ើ�បគ្ហាញពួកងគពីរងបៀបបងម្រើដល់រៃុស្សដន្រ។

ងៅងពលៃិស្ស័�របស់អ្កតកតម្បងោោះអ្កៃឹងចង់ែ្ល់ការបងម្រើកាៃ់តត

ងម្ចើៃងោ�ពុំគិតពីរគ្វាៃ់។ខ្នុំស្រល់ពួកសិស្សជាងម្ចើៃរបស់ម្ពោះអង្គសង្គ្រោះ

តដលបាៃែ្ល់អំងោ�ដ៏អស្ចរ្យជាម្បាក់កាសៃិងការបងម្រើងោ�ការងប្ជាញា

ចិត្តដលគ្មាៃៃរោរានាក់ដឹងង�ើ�រាៃតតម្ពោះៃិងកូៃងៅរបស់ពួកងគ

ប៉ុងោណោះតដលដឹងពីងរឿងងៃោះ។ម្ពោះបាៃ្រ្រួលស្រល់ការបងម្រើរបស់ពួកងគ

ងោ�ការម្បទាៃពរដល់ពួកងគងៅក្នុងជីវិតងៃោះរួចម្្រង់ៃឹងម្បទាៃពរពួកងគ

ងៅក្នុងជីវិតដ៏អស់កល្បជាៃិច្ចតដលៃឹងរកដល់(សូរងរើលរា៉ាថ្�

6:1–4ៃីន�្វ្រី313:1–4។)។

ងៅងពលអ្កបាៃរកសាប្របញ្ញត្ិបងម្រើដល់រៃុស្សដន្រ(សូរងរើល

រា៉ាថ្�22:39)អ្កបាៃរាៃអាររ្មៃ៍ផ្លាស់ប្ទូររួ�ចំងពាោះអាររ្មៃ៍

ងឆ្មើងនឆ្មរបស់អ្ក។ម្ពោះអង្គសង្គ្រោះបាៃតកតម្រូវពួកស្វករបស់ម្្រង់ងៅ

ងពលពួកងគម្បតកកគ្នាអំពីៃរោតដលៃឹងងធ្វើជាអ្កធំជាងក្នុងចំងោរ

ពួកងគ។ម្្រង់បាៃរាៃម្ពោះបៃ្ទូលថ្៖

«ង�ើ�កុំឲ្យអ្កោងៅខ្លួៃជាស្ស្ដាង�ើ�៖ដ្បិតរាៃស្ស្ដាតត

រួ�ប៉ុងោណោះគឺជាម្ពោះម្គីស្។

«តតអ្កោតដលធំជាងងគក្នុងពួកអ្ករាល់គ្នាងោោះម្តូវងធ្វើជាអ្កបងម្រើ

ដល់អ្ករាល់គ្នាវិញ»(រា៉ាថ្�23:10–11)។

ម្ពោះអង្គសង្គ្រោះបងម្ងៀៃង�ើងពីរងបៀបតដលង�ើងអាចងរៀៃបងម្រើដល់

រៃុស្សដន្រ។ម្្រង់បាៃបងម្រើយ៉ាងល្អឥតង្ចោះង�ើ�ង�ើងម្តូវតតងរៀៃបងម្រើ

ឲ្យដូចជាម្្រង់តដលម្្រង់បាៃងរៀៃជាបៃ្បោទាប់(សូរងរើលគ.ៃិងស.

93:12–13)។តាររ�ទៈការបងម្រើតដលង�ើងងធ្វើង�ើងអាចតម្បកាលា�

កាៃ់តតដូចជាម្្រង់។ង�ើងៃឹងអធិស្ឋាៃងោ�អស់ពីករាលាំងចិត្ងដើរ្បី

ម្សឡាញ់សម្តូវរបស់ង�ើងដូចជាម្្រង់ម្សឡាញ់ពួកងគតដរ(សូរងរើល

រា៉ាថ្�5:43–44ររ៉ូនៃ7:48)។ងៅ្រីបំែុតង�ើងអាចៃឹងកាលា�ជា

ស័ក្ិសរៃឹងជីវិតដ៏អស់កល្បជាៃិច្ចជារួ�ៃឹងម្្រង់ៃិងម្ពោះវរបិតាសួគ៌របស់

ង�ើង។

ខ្នុំសូរសៃយាថ្ង�ើងអាចបងម្រើកាៃ់តតល្អងៅងពលង�ើងងធ្វើតារ

ការបងម្ងៀៃរបស់ម្ពោះអង្គសង្គ្រោះៃិងគំរូរបស់ម្្រង់។

ការ្រដបងៀន ដេញ ពី សារលិខិត ដនះ

ខែលឌ�ើរែិមរ័សុលបាឡឺដននក្ូរ៉ុមននពួក្សាវក្ដ្រ់ពីនាក្់បានឌលើក្ទរឹក្ចិត្តឌយើង

ឲ្យែធិសាឋានសបរា្រ់ឱកាស្រឌបមើ៖«ឌៅក្្នុងការែធិសាឋានឌរៀងរាល់បពរឹក្រ្រស់ែ្ក្ឌនាះសូម

ទូលសុំបពះវរ្រិតាសួគ៌ឲ្យដរឹក្នាំែ្ក្ឲ្យរានឱកាស្រឌបមើក្ូនឌៅដ៏រានតនមលៃណារានាក្់រ្រស់

បទង់។លំដា្រ់ឌនាះសូមរស់ឌៅឌពញមួយន្ងៃ...ឌដាយខសវែងរក្នរណារានាក្់ឌដើម្ីជួយឌគ»

(«ការចូលរួមឌដាយឧសសាហ៍»Ensignឬលីអាហូណាខខវិច្ិកាឆ្នាំ2012ទំព័រ

31)។សូមពិចារណាពីការែឌ្ជើញែ្ក្ខដលែ្ក្្រឌបងៀនឲ្យដាក្់ឌោលឌៅែធិសាឋានជាឌរៀង

រាល់បពរឹក្សបរា្រ់ឱកាស្រឌបមើរួច្រនាទា្រ់មក្ខសវែងរក្ពួក្ឌគឌពញមួយន្ងៃ។

យុវវ័យ

េដ្លើយ េំដោះ ការអធិសាឋាន រ្រស់ នាង
ដោយ ស៊ីហ្ីលីល ឃូម៉ាឡូ

នារាបតីមួយរានមិត្តរានាក្់ខដលរានជំឌនឿសាសនាឌ្សេងបានមក្ឌលងខ្នុំ។ជាធម្មតាខ្នុំសិក្សា

បពះគម្ីរខតឯងឌហើយខ្នុំបានយក្បពះគម្ីរឌៅសិក្សាឌៅខាងឌបរៅឌៅរាបតីឌនាះ។ខ្នុំបាន

រានការ្រំ្ុសគំនិតឲ្យែឌ្ជើញនាងមក្សិក្សាបពះគម្ីរជាមួយខតខ្នុំបានភ័យខាលាចឌហើយបាន

ចា្រ់ឌ្ដើមសិក្សាខតឯងជំនួសវិញ។ខ្នុំដរឹងថាខ្នុំបានបពឌងើយក្ឌន្តើយនរឹងការ្រំ្ុសគំនិតរ្រស់បពះ

វិញ្ញាណឌហើយ។្រ៉ុនាមាននាទីឌបកាយមក្ខ្នុំបានសួរឌដាយប្រុងប្រយ័ត្ថា«ឌតើឯងចង់សិក្សា

បពះគម្ីរជាមួយខ្នុំឌទ»?មិត្តខ្នុំបានឌ្លៃើយត្រឌដាយោមានការសាទាក្់ឌសទើរឌសាះថា«បាន»។

រួចឌយើងបានអានចា្រ់ពីគម្ីរមរមន។នាងបានសួរសំណួរខ្នុំខលៃះៗឌហើយខ្នុំបានទទួល

អារម្មណ៍ពីបពះវិញ្ញាណដរឹក្នាំខ្នុំឌពលឌ្លៃើយសំណួរ។ខ្នុំបានខ្លៃងទី្រនាទាល់ពីឌសចក្្តីពិត

ដ៏ឌពញឌលញននបពះគម្ីរមរមន។្រនាទា្រ់ពីខ្នុំបានឌធវែើដូចឌនាះឌហើយនាងបានបបា្រ់ខ្នុំថា«ខ្នុំ

បានយំឌហើយភ័យខាលាចឌពញមួយន្ងៃ។ខ្នុំឌទើ្រខតបានែធិសាឋានឌៅបពះសុំជំនួយឌពលខដលឯង

បានសុំខ្នុំឲ្យអានបពះគម្ីរជាមួយឯង។ខ្នុំរានអារម្មណ៍កាន់ខតប្រឌសើរឥឡូវឌនះ។ខ្នុំែរគុណ

ឯងឌហើយណា៎»។

បពះែរាចាស់បានឌប្រើបបាស់ខ្នុំជាឧ្រក្រណ៍ក្្នុងការឌ្លៃើយត្រការែធិសាឋាននិង្រឌបមើក្ូនរានាក្់

រ្រស់បទង់ខដលបតូវការជំនួយ។ខ្នុំដរឹងថាការ្រំ្ុសគំនិតឌនាះគឺជាការខណនាំដ៏ឌទវភាពមក្ពី

បពះវរ្រិតាដ៏រុងឌរឿងនិងដ៏ប្រក្្រឌដាយ្រញ្ញាញាណ។ឌពលឌយើងទុក្ការភ័យខាលាចឌយើងមួយ

ែឌនលៃើឌនាះឌយើងែនុញ្ញាតឲ្យបទង់សខមដងបពះឌចសាដាបទង់តាមរយៈការឌោរពប្រតិ្រត្តិរ្រស់ឌយើង។

អ្នកនិពន្ធរស់នៅន្កោទែងអាហហ្ិកខាងត្ូង។

កុមរ

សស្ងរក រដ្រៀ្រ ្រដប្ើ

ែន្ក្អាចឌបជើសឌធវែើតាមបពះឌយស៊ូវបគីសទនិង្រឌបមើដល់មនុសសេដនទ។សូមគូររូ្ររ្រស់ែ្ក្

ផ្ទាល់ខដល្រឌបមើដល់សរាជិក្បក្ុមបគួសារឬមិត្តភក្្តិណារានាក្់ឌហើយដាក្់គំនូឌនាះបតង់

ក្ខនលៃងណាខដលវាអាចរំឭក្ែ្ក្ឲ្យរានសណាដានចិត្តល្អជាឌរៀងរាល់ន្ងៃ។
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សេចក្ដីជំស�ឿកករុមក្រួសារការេស្គ្រោះ

នេះជាផ្នែកនេគំរូមួយអំពីសារលិខិតបន្រៀេតាម្ ្ះឆ្លះ

បញ្ចាំរពីទិដ្ឋភាពនេនបសកកម្មរបស់្ពះអរ្គសន្គ្រះ។

ងៅ
 ដពល ដយើង យល់ ដឹង ថា គពះដយស៊ូវគ្ររីស្ទ 

្រឺ ជា ពនលេឺ នន ដោក្ិយ ដោះ ដយើង នឹង បដងកើន 

ក្្រី ជំដនឿ របស់ ដយើង ដលើ គទង់ ដ�ើយ កាលាយ ជា ពនលេឺ 

សគរាប់ មនុស្ស ដនទ ។ គពះ គ្ររីស្ទ ោន ប្លេង ទរី 

បោទាល់ ពរី តួោទរី របស់ គទង់ ថា « ជា ពនលេឺ ពិត បដល 

បំភលេឺ ដល់ គ្រប់ បុរស [ និង គស្រី ] បដល ដក្ើត មក្ ក្្នុង 

ដោក្ិយ » ( ្រ.និង ស. 93:2 ) ដ�ើយ គទង់ 

ោន សុំ ឲ្យ ដយើង « ដលើក្ ពនលេឺ [ របស់ គទង់ ] ដ�ើង 

គបដយជន៍ ឲ្យ ោន ភលេឺ ដល់ មនុស្ស ដោក្ » ( នរីន�វៃ 

ទរី 3 18:24 ) ។

ពួក្ ពយាការី របស់ ដយើង ក្៏ ោន ប្លេង ទរីបោទាល់ ពរី 

ពនលេឺ នន គពះគ្ររីស្ទ បដរ ។ គបធាន �ិនរី បី៊ អាវរិង 

ទរីគបឹក្សា ទរី មួយ ដៅ ក្្នុង ្រណៈ គបធាន ទរី មួយ ោន 

រាន គបសាសន៍ ថា ៖ « រាល់ ដពល បដល អ្ក្ 

ពយាយម រស់ ដៅ ឲ្យ កាន់បត ដូច ជា គពះ អង្គ សដ្គ្រះ 

ដោះ ទរី បោទាល់ របស់ អ្ក្ នឹង គតូវ ោន ពគងឹង ។ ដៅ 

ដពល ដោះ អ្ក្ នឹង ដឹង ដោយ ខលេលួន អ្ក្ ថា គទង់ ្រឺ ជា 

ពនលេឺ នន ដោក្ិយ ។ . . . អ្ក្ នឹង ជះ ពនលេឺ នន គពះ គ្ររីស្ទ 

ដល់ មនុស្ស ដនទ ដៅ ក្្នុង ជរីវិត របស់ អ្ក្ » ។ 1

បអលដ�ើរ ឃវៃរីន្ិន អិល ឃុក្ នន ក្ូរ៉ុម នន ពួក្ 

សាវក្ ដប់ ពរី ោក្់ ោន រាន គបសាសន៍ ពរី ការដ្វៃើ ជា 

ពនលេឺ ដល់ មនុស្ស ដោក្ ថា ៖ « ដយើង គតូវ ការពារ 

គក្ុម គ្រួសារ របស់ ដយើង និង ដ្វៃើ ជា អ្ក្ ដចញ មុខ 

ទាំង អស់ គ្នា ជាមួយ នឹង មនុស្ស បដល រាន ឆន្ទៈ 

ងបសកកម្មដ៏ងទវភាពរបស់្ពរះងេស៊ូវ្្រីស្ទ៖ពន្លឺនន
ងោកិេ
សូមសិកសាឯកសារនេះនោយការអធិសាឋាេន�ើយពយាយាមសារល់េូវអ្ីផដល្តូវផែកចាយ។នតើការយល់ដឹរពីឆាកជីវិត

េិរនបសកកម្មរបស់្ពះអរ្គសន្គ្រះេឹរព្រឹរនសែក្ីជំនេឿរបស់អនែកនលើ្ទរ់ន�ើយ្បទាេពរដល់ជេផដលនមើលផែ

ការបន្រៀេតាម្ ្ះនោយរនបៀបណា?ែំនោះព័ត៌មាេបផេថែមសូមែូលនៅកាេ់នគ�ទំព័រreliefsociety.lds.org។

ល្អ ក្្នុង ការដ្វៃើ អវៃរីៗ គ្រប់ យ៉ាង បដល ដយើង អាច ដដើម្រី 

រក្សា ពនលេឺ ដសចក្្រី សង្ឹម និង សរីល្ម៌ ដៅ ក្្នុង 

ស�្រមន៍ របស់ ដយើង » ។ 2

ចេញពីពពរះគម្ីរ
យ៉ូហាន 8:12 ដគ្លលទ្ិ និង ដសចក្្រី 

សញ្ញា 50:24 115:5 ។

ចេញពីព្រវត្តិសាព្ត្រ្រ្ត់ច�ើង

្ស្រី
 ពួក្ បរិសុទ្ ន្ងៃ ចុង ដគកាយ ោ ដពល បច្នុប្ន្ 

ដនះ បន្ ដលើក្ ពនលេឺ របស់ ពួក្ដ្រ ដ�ើង ។

ដៅ ជាន់ ទរី 80 នន អគ្រ ខ្ពស់ មួយ ក្្នុង ទរីគក្ុង 

�ុងក្ុង គបដទស ចិន រាន បងគសរី ដៅ លរីវ មួយ 

រូប បដល អសមត្ថភាព ខាង កាយ សម្ទា ្រឺ ជា 

ពួក្ បរិសុទ្ ន្ងៃ ចុង ដគកាយ បត ឯង ្រត់ ដៅ ក្្នុង គក្ុម 

គ្រួសារ របស់ គ្ត់— ោន បដងកើត ដ្រ�ោឋាន មួយ 

ជា សាថានសួ្រ៌ បដល គ្ត់ និង អ្ក្ មក្ សួរសុខទុក្្ខ 

អាច រាន អារម្មណ៍ នន អានុភាព នន គពះ វិញ្ញាណ ។ 

គ្ត់ ោន ទុក្ ោក្់ គពះ្រម្ពរីរ ដសៀវដៅ ដមដរៀន ថានាក្់ 

សរា្រម សដ្គ្រះ និង ទំនុក្ តដមកើង របស់ គ្ត់ ដៅ 

បក្្រ ខលេលួន ។ គ្ត់ ោន ដ្វៃើ ដំដណើរ ដៅ កាន់ គពះវិហារ 

បរិសុទ្ ដដើម្រី ដ្វៃើ ពរី្រី បរិសុទ្ សគរាប់ បុពវៃការីជន 

របស់ គ្ត់ ។ 3

ដៅ គបដទស ដគបស៊ីល រាន រាដាយ ដ៏ សុចរិត 

មួយ រូប ោន ចិញ្ឹម ក្ូនៗ របស់ គ្ត់ ដៅ ក្្នុង ពនលេឺ នន 

ដំណឹង ល្អ ។ ចដគមៀង ក្ុរារ ោន រាន ពាសដពញ 

ក្្នុង ផ្ទះ ដ្វៃើ ពរី ឥដ្ឋ ពណ៌ គក្�ម របស់ គ្ត់ ដ�ើយ 

រូបភាព គពះវិហារ បរិសុទ្ ពយាការី នន គពះ និង រូប 

គពះ អង្គ សដ្គ្រះ ដចញ ពរីលីអា�ូណា គតូវ ោន 

បិទ ដៅ ដលើ ជញ្ជាំង ។ គ្ត់ និង សាវាមរី របស់ គ្ត់ 

ោន លះបង់ ដដើម្រី ផសាភាជាប់ ដៅ ក្្នុង គពះ វិហារ 

បរិសុទ្ ដដើម្រី ឲ្យ ក្ូនៗ របស់ ពួក្គ្ត់ អាច ោន 

ដក្ើត មក្ ដៅ ក្្នុង ដសចក្្រី សញ្ញា ។ ការអ្ិសាឋាន 

ជានិច្ របស់ គ្ត់ ្រឺ ដដើម្រី គពះអរាចាស់ ជួយ ោំ 

ក្ូនៗ របស់ គ្ត់ ឲ្យ ដៅ ក្្នុង ពនលេឺ ដសចក្្រី ពិត និង 

ភាព រឹងរាំ នន ដំណឹង ល្អ ។ 4
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