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សារលិខិត	របស់	អ្នក	ដឹកនាំ	បបចាំ	តំបន់	អាស៊ី

នោះគឺពិតជាមានមែន។ប៉ុមនតែពរជ័យ

ន្សេងៗែួយចំនួនមែលនយើងទទួលបាន

នៅនពលមែលនយើងនោរពតាែបទបញ្ញតតែិ

ននះគឺសំខាន់និងល្ិតល្ន់។ពរជ័យែូច

នោះអាចតតូវបាននែើលន�ើញនបើសិនជា

នយើងតាំងចិតតែទាំងខាងវិញ្ញាណនិងនោរព

តបតិបតិតែមតប៉ុន្ណះ(សូែនែើលកូរិនថូសទី

1 2:14)។7

នែើែ្ីយល់ពីនោលការណ៍ននះចូរនយើង

តតឡប់នៅឆ្នាំ1845។នៅនពលនោះ

សាសោចតកនទើបមតតតូវបានបនងកើតនឡើង

រយៈនពល15ឆ្នាំប៉ុន្ណះ។សមាជិក

ភាគនតចើនបានតបែូល្ តែតំោនានៅក្តងទីតកុង

នៅវ៉ូមែលជាទីតកុងែ៍តសស់សាអាតមែល

មានតបជាជនជាង20,000ោក់មែលបាន

បនងកើតនឡើងនោយពួកបរិសុទ្ធ។ពយាការី

យ៉ូមសបស្ម៊ីធតតូវបាននគនធវើឃាតន�ើយ

ពួកបរិសុទ្ធតតូវរងទុក្ខនវទោយ៉ាងខាលាំង។ពួក

សតតូវរបស់សាសោចតកបានែុតបំផ្លាញ

្្ះសំមបងកសិោឋាននិងចមាការរបស់ពួក

ព័ត៌មានសាសនាចក្រ

យ�ើ
ងែឹងថាតពះវរបិតាមែលគង់នៅ

សាថានសួគ៌របស់នយើងមានតពះទ័យ

នែើែ្ីតបទានពរែល់នយើង។តទង់តបទាន

ពរែល់នយើងនៅនពលនយើងទូលសូែែល់

តទង់និងនៅនពលនយើងនោរពតបតិបតតែិតាែ

តកិតវិន័យនិងបទបញ្ញតតែិទាំងឡាយរបស់

តទង់។1ែូចជាកាំតជួចតសស់សាអាតមែល

បាញ់នចញនូវផ្កាន្លើងចំរុះពណ៌ែ៏្ លឺមចងចាំង

នៅនលើនែ�ងងឹតនធវើឲ្យអ្កទាំងអស់្ 

មែលន�ើញបានរីករាយនោះពរជ័យរបស់

តទង់ក៏បាញ់នចញែកតគប់ទិសទីទាំងអស់

និងនតសាចតសពែកនលើនយើងជាែួយនឹង

ភាពតសស់សាអាតែ៏អសាចារ្យយ៉ាងនោះមែរ។

ពរជ័យរបស់តទង់តបទានែកតាែរនបៀបជា

នតចើននិងក្តងភាពបរិបូរែ៍អសាចារ្យ។នទាះជា

យ៉ាង្ ក៏ពរជ័យែិនមតងមតបានែកនោយ

ជាក់លាក់តាែរនបៀបមែលនយើងសុំនៅក្តង

នពលមែលនយើងគិតថាសែគួរឬក្តងទតែង់

មែលនយើងរំពឹងទុកជានិច្ចនោះមែរ។ប៉ុមនតែ

ពរជ័យមតងមានជានិច្ច។

ការបង់ែង្វាយែួយភាគក្តងែប់គឺជា

បទបញ្ញតតែិែួយមែលោំែកនូវពរជ័យយ៉ាង

កតកមលងប៉ុមនតែវាែិនង្យតសួលតបតិបតតែិ

តាែតគប់នពលនោះនឡើយ។នយើងតគប់ោនា

ខាវាយខវល់ពីការមានអាហារ�ូបចុកតគប់

តោន់មាន្ ្ះមែលមានសុវត្ិភាពនិង

សុខតសួលរស់នៅមាននូវនសវាកែ្មថរកសា

សុខភាពនិងការអប់រំល្។នសចកតែីតតូវការ

ទាំងអស់ននះនែើលនៅហាក់ែូចជាតតែូវឲ្យ

នយើងមានតបាក់កាក់និងតទព្យសែ្តតែិ។

ការនោរពចបាប់កនការបង់ែង្វាយែួយ

ភាគក្តងែប់តតែូវឲ្យនយើងលះបង់នូវម្្ក

សនតែិសុខនិងភាពសុខតសួលមែលបានែក

ពីការមាននូវភាពជាមាចាស់ខាងសាច់ឈាែ

បមន្ែនទៀត។វាតតែូវឲ្យនយើងបង្ហាញថា

នយើងែិនបានោក់ែួងចិតតែរបស់នយើងនលើ

តទពសែ្តតែិខាងនលាកិយនឡើយមតបាន

ោក់ែួងចិតតែរបស់នយើងនលើតទព្យសែ្តតែិនៅឯ

សាថានសួគ៌វិញ។2វាតតែូវឲ្យនយើងទុកចិតតែនលើ

តពះន�ើយនជឿថានយើងនឹងមតងមតតតូវបាន

តបទានឲ្យ«មានបរិបូរតគប់តោន់និងនៅ

សល់នទៀត្ ង»។3

ចបាប់កនការបង់ែង្វាយែួយភាគក្តងែប់

គឺសាែញ្ញ។វាតតែូវឲ្យនយើង«ថាវាយែួយ

ភាគក្តងែប់នូវធនធានក្តងែួយឆ្នាំ[របស់

នយើង]»4—នោះមានន័យថាែប់ភាគរយ

កនតបាក់ចំណូលរបស់នយើង។ការបង់

ែង្វាយែួយភាគក្តងែប់គឺជា«តកិត្យវិន័យ

មែលនៅអចិក្តនតែយចំនោះ[ពួកនយើង]ជា

នរៀងែរាបតនៅ»។5មា៉ាឡាគីមថលងថានបើ

នយើងនោរពតាែចបាប់កនការបង់ែង្វាយែួយ

ភាគក្តងែប់នោះតពះអមាចាស់នឹង«នបើក

ទាវារសាថានសួគ៌នែើែ្ីចាក់តពះពរែកនលើឯង

មែលនឹងោមានកមនលងល្ែទុកបាននទ»។6

ពរជ័យមែលបានសនយាែល់នយើងតាែរយៈ

ការនោរពតាែតកិតវិន័យននះជាពរជ័យមែល

ចាំបាច់និងបរិបូរ—ប៉ុមនតែែិនមែនន�ើញ

ជាក់មសតែងជានិច្ចនឡើយ។

មអលន�ើរមបែ្កត់ចំ្ំថា៖

ែូចមែលនយើងបនតងៀននិងនធវើទីបោទាល់

ជាញឹកញាប់អំពីចបាប់កនការបង់ែង្វាយ

ែួយភាគក្តងែប់នយើងសូែសងកត់បញ្ជាក់

ពីពរជ័យខាងនលាកិយមែលបានែកភាលាែៗ

មែលអសាចារ្យកតកមលងនិងមែលបានទទួល

សាគាល់រួចជានតសចថានយើងបានទទួល។

ន�ើយតបាកែ្ ស់ពរជ័យែ៏អសាចារ្យមបប

អែលឌ�ើរ ស្ទ៊ីវីន ែិល 

តូរ៉ុនតូ

ដង្វា�	មួ�	ភាគ	ក្នុង	ដប់	និង	ដង្វា�	នានា
អអលឌ�ើរ	ស្៊ីវីន	អិល	តូរ៉ុនតូ

នន	កករុម	ចិតសិប	នាក់



2	 លីអាហូណា

បរិសុទ្ធន�ើយបាននធវើការបង្ខំពួកនគឲ្យ

ចាកនចញពីទីតកុងនៅវ៉ូ។មតនទាះជានៅ

ក្តងនសចកតែីនវទោែ៏ធំនធងនោះក៏ពួកបរិសុទ្ធ

តតូវបានបញ្ជាឲ្យសាងសង់តពះវិហារបរិសុទ្ធ

ែួយនឡើង។ការសាងសង់តពះវិហារបរិសុទ្ធ

តតែូវឲ្យមានការលះបង់នតចើន។មានបុរស

វ័យនក្ងមានាក់បានែឹងពីនសចកតែីលំបាក

របស់សមាជិកសាសោចតកក្តងការនធវើឲ្យ

តពះវិហារបរិសុទ្ធសនតែចនឡើងនោះបាននៅ

ជួបតពិកហាំយ៉ង់នៅកថងៃទី8មខកកកោឆ្នាំ

1845ន�ើយបានតបគល់តបាក់សនសេំនពញ

ែួយជីវិតរបស់ោត់ឲ្យនលាក។តបាក់ននះ

មានចំនួន2,500ែុលាលារមែលជាតបាក់កាក់

មាសជាចំនួនែ៏នតចើននៅក្តងនពលនោះ។

តបាក់នោះតតូវបាននតបើនែើែ្ីជួយសាងសង់

បញ្ចប់តពះវិហារបរិសុទ្ធ។

ពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់តតូវបានសុំឲ្យបង់

ែង្វាយែួយភាគក្តងែប់គឺែួយភាគែប់

កនចំណូលរបស់ពួកនគនែើែ្ីសាងសង់

តពះវិហារបរិសុទ្ធ។ចំនួនតបាក់ជានតចើនតតែូវ

ឲ្យមាន។តបាក់នោះបានែកពីតបជាជន

មែលទីទ័លតកទុគ៌តអ្កតតូវនគចាប់អ្ក

កំពុងតបឈែនឹងការ្ ្គត់្្គង់ែល់តគួសារ

របស់ខលលួនន�ើយកំពុងនរៀបចំនែើែ្ីចាកនចញពី

នគ�ោឋានរបស់ខលលួននៅកាន់ទីរនហាសាថាន។.

ថវីនបើមានការលំបាកមបបននះក៏នោយនៅមខ

ធ្នូឆ្នាំ1845តពះវិហារបរិសុទ្ធតតូវបានសង់

រួចរាល់។ពីរមខបោទាប់ែកអំឡតងនពលមែល

តតជាក់ខាលាំងបំ្ុតក្តងរែូវរង្នោះពួកបរិសុទ្ធ

តតូវបង្ខំឲ្យចាកនចញពីទីតកុងនៅវ៉ូជាទីតកុង

ែ៏តសស់សាអាតនិងតពះវិហារបរិសុទ្ធែ៏ពិសិែ្ឋ

របស់ពួកនគ។ពីរឆ្នាំនតកាយែកតពះវិហារ

បរិសុទ្ធនៅវ៉ូតតូវបានែុតបំផ្លាញនចាល

បនសេល់ទុកនៅមតតគឹះប៉ុន្ណះ។បំមណក

តពះវិហារបរិសុទ្ធមែលនសសសល់តតូវបាន

លក់ក្តងតកែល2,000ែុលាលារជាតកែលតូចែួយ

កនតកែលនែើែរបស់វា។8

ពួកបរិសុទ្ធតបាកែជាបានបាក់ទឹកចិតតែ

និងមានទុក្ខតពួយខាលាំង្ ស់ន�ើយ។

តបម�លជាមានសមាជិកែួយចំនួនបាន

ឆងៃល់ថាន�តុអវីបានជាតពះអមាចាស់នធវើ

ែូនចានាះ។ន�តុអវីបានជាតតែូវឲ្យពួកនគ

លះបង់យ៉ាងនតចើនសន្ធឹកសោធាប់នែើែ្ីតោន់

មតឲ្យតពះវិហារបរិសុទ្ធតតូវបំផ្លាញនចាល

នៅវិញ?ចុះបុរសវ័យនក្ងមែលបានតបគល់

បាតក់2,500ែុលាលារនោះយ៉ាងនែ៉ចវិញ?

ោត់បាននចញពីទីតកុងនៅវ៉ូនោយោមានអវី

នសាះ។នតើពរជ័យមែលបានសនយានោយ

មា៉ាឡាគីនោះនៅឯ្?

ប៉ុមនតែនោយគំរូែ៏អសាចារ្យកននសចកតែីជំននឿ

ទាំងននះនយើងន�ើញនូវភាព«សំខាន់

និងល្ិតល្ន់»កនពរជ័យមែលបានែកពី

ការបង់ែង្វាយែួយភាគក្តងែប់។អំឡតង

នពលពីរមខពីែុនពួកបរិសុទ្ធចាកនចញពី

ទីតកុងនៅវ៉ូពរជ័យកនតពះវិហារបរិសុទ្ធ

បានមានសតមាប់ពួកបរិសុទ្ធនសាមាះតតង់នៅទី

បំ្ុត។សមាជិកតបាំោន់ោក់បានចូលរួែ

ក្តងពិធីបរិសុទ្ធកនតពះវិហារបរិសុទ្ធនិងបាន

ទទួលអំន្យទានពិសិែ្ឋផ្ទាល់ខលលួនរបស់

ពួកនគ។តពះវិហារបរិសុទ្ធបានជាប់រវល់

ទាំងកថងៃទាំងយប់។នៅនពលពួកបរិសុទ្ធ

បាននចញពីទីតកុងនៅវ៉ូនៅកាន់ទននលមែល

កករឹងនៅជាទឹកកកនិងនៅទីរនហាសាថាន

មែលែិនសាគាល់នោះពួកនគបានោំយកជា

ែួយពួកនគនូវ«តពះនចសាតាពីសាថាននលើ»9

និងពរជ័យមែលបាន្ សារភាជាប់ជាែួយោនាជា

តកុែតគួសារែ៏អស់កល្ជានិច្ច។ទាំងននះ

គឺជារតនៈសែ្តតែិមែលពុំអាចបំផ្លាញបាន

នោយសារែនុសសេឬនធវើឲ្យខូចខាតនោយ

សតវកោលាតនឡើយ។10

នចញពីបទពិនសាធន៍ទាំងននះនយើង

ក៏អាចន�ើញពីទំោក់ទំនងយ៉ាងជិតស្ិទ្ធ

រវាងពរជ័យកនតពះវិហារបរិសុទ្ធនិង

ែង្វាយែួយភាគក្តងែប់។តពះអមាចាស់

បានបញ្ជានយើងឲ្យបង់ែង្វាយែួយភាគ

ក្តងែប់«សតមាប់ការកសាងែំ្ក់របស់

តទង់»—នោះគឺជាការកសាងតពះវិហារ

បរិសុទ្ធ។11សែ្តភាពរបស់នយើងនែើែ្ី

កសាងនិងែំនណើរការតពះវិហារបរិសុទ្ធគឺ

អាតសយ័នៅនលើែង្វាយែួយភាគក្តងែប់

និងែង្វាយោោរបស់សមាជិកទាំងឡាយ

កនសាសោចតក។ោមានតប្ព្ ន្សេង

នទៀតនតរៅពីនោះនឡើយ។ការអនុែ័តនែើែ្ី

កសាងតពះវិហារបរិសុទ្ធគឺពឹងម្្កនៅនលើ

ភាពនសាមាះតតង់កនការបង់ែង្វាយែួយភាគ

ែប់កនពួកសមាជិកជាពិនសសគឺពួកអ្ក

កាន់បពវជិតភាព។តតូវមតមាននសតែកជា

នតចើនរបស់សាសោចតកក្តងតំបន់ែួយសិន

ែុននឹងតពះវិហារបរិសុទ្ធែួយតតូវកសាង

នឡើង។នែើែ្ីកសាងនសតែកែួយតតែូវឲ្យ

មានអ្កកាន់បពវជិកភាពែិលគីសសាមែក

មែលសកែ្ជានតចើនបង់ែង្វាយែួយភាគ

ក្តងែប់ែ៏នពញនលញ។នៅទីបំ្ុតអស់

សមាជិក្ មែលចូលក្តងតពះវិហារបរិសុទ្ធ

តតូវមតមានភាពសកតែិសែន�ើយបាននរៀបចំ

ខាងវិញ្ញាណនិងជាពិនសសនោះពួកនគ

តតូវមតជាអ្កបង់ែង្វាយែួយភាគក្តងែប់

នពញនលញ។

តបធានែ៉នសុនរំលឹកនយើងថា៖

«កតែិតកនការពលិកែ្ែួយចំនួនមានជាប់

ទាក់ទងក្តងការសាងសង់តពះវិហារបរិសុទ្ធ

និងការចូលរួែក្តងតពះវិហារបរិសុទ្ធ»។12

ែូចមែលនយើងចង់ឲ្យមាន

ភាពង្យតសួលនែើែ្ីទទួលបានពរជ័យកន

តពះវិហារបរិសុទ្ធនៅអាសម៊ីនោះនយើងក៏នឹង

តតូវឲ្យលះបង់នោយការបង់ែង្វាយែួយភាគ

ក្តងែប់នពញនលញ្ ងមែរ។នយើងក៏នឹងតតូវ

បនតងៀនកូនៗរបស់នយើងពីនោលការណ៍កន

ការបង់ែង្វាយែួយភាគក្តងែប់និងអនញជើញ

សមាជិកទាំងអស់ឲ្យនោរពនោយនសាមាះតតង់

ចំនោះចបាប់ននះ។នៅនពលនយើងនធវើែូនច្ះ

នោះពរជយ័ែ៏ធំន�ើយអសាចារ្យនឹងនកើត

មាន។ពរជ័យែួយចំនួននឹងែកជាតបាកែ

ែួយចំនួននទៀតនឹងែកជាែំ្ក់ៗ។

ការលះបង់របស់នយើងតបម�លជាែិន

នចញជាលទ្ធ្លជាតពះវិហារបរិសុទ្ធនៅ

ក្តងតបនទសនយើងភាលាែៗនោះនទមតនបើសិន

ជានយើងនែើលនោយមកវម្្កកននសចកតែីជំននឿ

ែួយនោះនយើងអាចនែើលន�ើញនូវពរជ័យែ៏

«សំខាន់និងល្ិតល្ន់»ែូចមែលមអលន�ើរ
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មបែ្ពិពណ៌ោ។នយើងអាចន�ើញ

ថានយើងមានអំណរគុណកាន់មតខាលាំងនឡើង

សតមាប់តទព្យសែ្តតែិមែលនយើងតតូវបាន្ តែល់

ឬតបទានឲ្យ។នយើងអាចនរៀននូវភាពសនសេំ

សំកចបានតបនសើរជាង។នយើងអាចតតូវបាន

ែឹកោំនៅកាន់ការង្រមែលតតឹែតតូវ។នយើង

អាចរកន�ើញនូវការជំរុញទឹកចិតតែឲ្យមសវងរក

នឈាមាះបុពវការីជនរបស់នយើងន�ើយបំពញ

នូវពងសេតបវតតែិរបស់តគួសារ។នយើងអាចរក

បាននូវកមាលាំងនែើែ្ីមរកពុនបន្តកែ៏ធងៃន់។

នយើងអាចនឹងអ្ិវ�្ឍសែ្តភាពបានកាន់មត

តបនសើរនែើែ្ីយល់និងនធវើតាែការមណោំកន

តពះវិញ្ញាណ។នយើងអាចរកន�ើញនូវនសចក្ី

ជំននឿនែើែ្ីនែើលន�ើញយ៉ាងចបាស់ពីនសចកតែី

តសឡាញ់កនតពះវរបិតាសួគ៌របស់នយើង។

នទាះបីជានយើងែិនបានន�ើញពរជ័យនៅ

ក្តងជីវិតនយើងក៏នោយក៏តបម�លជានៅៗ

និងនៅទួតរបស់នយើងនឹងតតូវបានតបទានពរ

ឲ្យនោយសារមតគំរូកនភាពនសាមាះតតង់របស់

នយើង។បុរសវ័យនក្ងមែលបានតបគល់

តបាក់ចំនួន2,500ែុលាលារមានាក់នោះជា

នលាកតាទួតរបស់ខ្តំ។ោត់តបម�លពុំ

បានន�ើញថាការអនុវតតែន៏នសចក្ីជំននឿ

របស់ោត់នឹងបំ្ុសគំនិតែល់ខ្តំនិងជា

គំរូែួយែល់កូននៅជំោន់នតកាយរបស់ោត់

យ៉ាង្ នទ។

នៅនពលនយើងនោរពតាែចបាប់កនការបង់

ែង្វាយែួយភាគក្តងែប់នោះនយើងនឹងោំ

ពរជ័យកនតពះវិហារបរិសុទ្ធកាន់មតជិតចំនោះ

នយើងនិងចំនោះកូននៅជំោន់នតកាយរបស់

នយើង។នទាះបីជានយើងអាចនែើលន�ើញ

ឬែិននែើលន�ើញនូវតគប់ពរជ័យទាំងអស់

ក៏នោយនយើងក៏អាចតបាកែថាពរជ័យ

ទាំងនោះគឺទាំងជាក់មសតែងនិងល្ិតល្ន់

នឹងនតសាចតសពែកនលើនយើងជាែួយនឹង

ភាពបរិបូរនិងតសស់សាអាតអសាចារ្យ—

ែូចជាពនលឺន្លកៗកនកាំតជួចែ៏តសស់សាអាត

ែូនចានាះមែរ។◼

Notes

 1. សូែនែើលមា៉ាថាយ7:7–11នោលលទ្ធិនិង
នសចកតែីសញ្ញា130:20–21។

 2. សូែនែើលនោលលទ្ធិនិងនសចកតែីសញ្ញា121:35
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នាងខ្តំនឈាមាះនថាងកុែ្ៈជាសមាជិកថ្ីមានាក់នៅក្តង

សាសោចតកកនតពះនយសមូវតគីស្កនពួកបរិសុទ្ធកថងៃចុង

នតកាយ។នោយសារខ្តំចង់រស់នៅនោយសុខសាន្កថងៃែួយខ្តំបាន

នៅនិយយនលងជាែួយនឹងអ្កជិតខាងមានាក់នែើែ្ី្ ្ល់នយបល់

ោនាន�ើយនែើែ្ីឲ្យខ្តំធូរតសាលក្តងចិតតែប៉ុមនតែខ្តំែឹងថាពួកោត់ជាអ្ក

កាន់សាសោក្តងសាសោចតកែួយននះន�ើយខ្តំបាននិយយនៅ

កាន់ោត់ថា«ែនុសសេនយើងនៅនពល្ ជួប្ លវិបាកនទើបមតសក

រកតពះ»។ោត់ក៏បាននិយយថា«មែនន�ើយមានមតតពះនទមែល

ែឹងទុក្ខលំបាករបស់នយើងនពលនោះខ្តំក៏សនតែចចិតតែភាលាែថាខ្តំចង់

នៅនលងនឹងតពះវិហារនោះមែរនែើែ្ីជួបពួកនគទាំងអស់ោនានិង

នែើែ្ីឲ្យខ្តំបានធូរតសាលក្តងចិតតែ។

កថងៃអាទិត្យក៏បានែកែល់ខ្តំែឹងថាពួកោត់មតងមតនៅកាន់

តពះវិហារខ្តំក៏នតតៀែខលលួនជានតសចនិងនសលៀកោក់យ៉ាងសែរែ្យ។

បងនីោត់ក៏បានោំខ្តំនៅពិត្ ស់នៅនពលខ្តំនៅែល់តពះវិហារ

អារែ្ណ៍ខ្តំបានធូរតសាលភាលាែ។នៅនពលខ្តំន�ើញអ្កទាំងអស់

ោនាជួបជុំោនានែើែ្ីទសសេោការចាក់្ សាយសន្ិសីទែួយ។នពល

នោះខ្តំបានសាដាប់យ៉ាងយកចិតតែទុកោក់ន�ើយពយាយែមសវង

យល់នៅអវីមែលនគបាននិយយ។ន�ើយនៅនពលចប់កែ្វិធី

នពលនោះបងនីក៏បានមណោំខ្តំឲ្យសាគាល់សម៊ីនស្ើរ2ោក់។

អវីមែលខ្តំភាញាក់ន្្ើលគឺនៅនពលពួកោត់ទទួលខ្តំនោយរាក់ទាក់បំ្ុត

ន�ើយោត់បាននិយយថាកថងៃ្ ែួយោត់នឹងែកសួរសុខទុក្ខ

ខ្តំនៅ្ ្ះ។

នៅនពលខ្តំតតឡប់ែក្ ្ះវិញខ្តំនគងពុំលក់នសាះខ្តំបានគិតតសកែ

ន�ើយនិយយក្តងចិតតែថា«ឱតពះអង្គនអើយនបើសិនជាកូននែើរនៅ

តាែ្ លនូវែួយននះពិតជាឲ្យកូនធូរនស្ើយពីទុក្ខលំបាកន�ើយរស់នៅ

នោយនសចក្ីសុខសូែឲ្យខ្តំមានជំននឿន�ើយចង់នៅតពះវិហារែួយ

ននះ្ ង»។ខ្តំបានចាំថានៅយប់នោះខ្តំបានយល់សបិ្ល្្ ងមែរ។

ពិត្ ស់កនលងែកែិនបានប៉ុោមានកថងៃ្ ងសម៊ីនស្ើរទាំងពីរោក់ក៏

បានែកែល់្ ្ះរបស់ខ្តំន�ើយខ្តំទទួលពួកោត់នោយក្ីសបបាយ

រីករាយន�ើយោត់បានឲ្យគែ្ីរែួយកបាលែកខ្តំន�ើយតបាប់ខ្តំថា

ពយាយែអានគែ្ីរននះចុះនោះបងនឹងែឹងថាតពះមានពិតន�ើយតទង់

នឹងនឆលើយតបនៅរាល់ការអធិសាឋានរបស់បង។នៅនពលនោះខ្តំមាន

អារែ្ណ៍សបបាយរីករាយជាខាលាំងន�ើយអារែ្ណ៍នសាកនៅរបស់ខ្តំក៏

រសាយបាត់ខលះ្ ងមែរ។
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ខ្តំចូលចិតតែនសៀវនៅនោះមតខ្តំពុំមែលអាននសៀវនៅបាននតចើននទក៏

ប៉ុមនតែចំមឡកនៅនពលមែលសម៊ីនស្ើរតបគល់នសៀវនៅែួយនោះែកខ្តំ។

ខ្តំចាប់ន្្ើែមានអារែ្ណ៍ចង់អានន�ើយចង់មសវងយល់ពីគែ្ីរែួយ

កបាលនោះរ�ូតខ្តំបានអាននតចើនទំព័រ្ ងមែរនៅកថងៃនោះ។

ជាបន្បោទាប់ខ្តំមតងមតនៅកាន់តពះវិហារជានរៀងរាល់កថងៃអាទិត្យ

ន�ើយអវីមែលខ្តំមានគឺការនជឿនិងការនោរពតាែតពះបញ្ញតតែិបាន

យ៉ាងល្នៅក្តងគែី្រមែលបានមចងែក។ខ្តំមានជំននឿយ៉ាងខាលាំង

នលើតពះនយសមូវតគីស្ន�ើយខ្តំមតងមតអធិសាឋានជានរៀងរាល់កថងៃនែើែ្ី

ខ្តំអាចកាលាយនៅជាសមាជិកកនសាសោចតកែួយននះ។ជាការពិត

មែលការនឆលើយតបរាល់ការអធិសាឋានរបស់ខ្តំគឺខ្តំតតូវទទួលនៅកថងៃចូល

នធវើការសមាភាសនែើែ្ីនធវើពិធីបុណ្យតជែុជទឹកនិងនែើែ្ីលាងជំរះរាល់

អំនពើបាបមែលខ្តំមានពីែុនែក។ន�ើយនិងការនធវើការមតបចិតតែរាល់

កំ�ុសទាំងឡាយរបស់ខ្តំ។តពះបញ្ញតតែិក្តងតពះគែ្ីរនិងតកិត្យវិន័យ

និងចបាប់ទាំងឡាយជាអវីមែលបានផ្លាស់ប្នូរចរិតរបស់ខ្តំឲ្យអត់ធ្ត់

តសមូនែើែ្ីជីវិតសាកល្ងននះ។វានធវើឲ្យខ្តំកាលាយជាែនុសសេថ្ីមានាក់

ន�ើយមានភាពរឹងមាំនៅក្តងជីវិតននះ្ ងមែរ។

ែួយអាទិត្យនតកាយែកខ្តំបានទទួលពិធីបុណ្យតជែុជទឹក

ន�ើយក៏ជាកថងៃមែលខ្តំទន្ឹងរង់ចាំ្ ងមែរ។ខ្តំបានចូលរួែក្តងនមា៉ាង

សាតកាែ៉ង់នែើែ្ីទទួលទាននំបុ័ងនិងទឹកនែើែ្ីរំលឹកែល់ែង្វាយធួន

របស់តពះអមាចាស់មែលតទង់បានបូជានែើែ្ីលាងអំនពើបាបរបស់នយើង

ទាំងអស់ោនារួែទាំងរូបខ្តំ្ ងមែរ។

ន�ើយនៅនមា៉ាង6លាងាចជាកែ្វិធីពិនសសរបស់ខ្តំគឺ

ពិធីបុណ្យតជែុជទឹកនែើែ្ីលាងជំរះរាល់អំនពើបាបរបស់ខ្តំ។ន�ើយ

ក៏ជាកថងៃមែលខ្តំសនយានឹងតទង់ថាខ្តំនឹងនែើរតាែ្ លនូវែ៏តូចចនង្ៀត

របស់តទង់និងនោរពតាែចបាប់របស់តទង់និងនោរពនធវើតាែតពះបញ្ញតតែិ

របស់តទង់នែើែ្ីឲ្យសកតែិសែនិងកាលាយនៅជាបុតតីែ៏ល្មានាក់របស់តទង់

នៅកថងៃែ៏អស់កល្។

បោទាប់ពីពិធីអបអរនិងពិធីសាវាគែន៍សតមាប់ខ្តំមែលកាលាយជា

សមាជិកថ្ីែួយោក់ក្តងសាសោចតកននះខ្តំមានការសបបាយចិតតែ

ជាខាលាំងរ�ូតែល់តសក់ទឹកម្្ក។នៅនពលនោះខ្តំបាននឡើងមថលង

ទីបោទាល់ែល់ែនុសសេទាំងអស់មែលខ្តំមានកថងៃននះន�ើយពិតជា

អសាចារ្យខាលាំង្ ស់។

ន�ើយខ្តំសូែអរគុណែល់តទង់មែលខ្តំមានកថងៃននះ្ ងមែរ។ខ្តំសូែ

សនយានឹងតទង់ថាខ្តំនឹងនែើរតាែនោរពតាែតពះបញ្ញតតែិរបស់តទង់ជា

នរៀងរ�ូតែល់កថងៃែ៏អស់កល្ជានិច្ច។ន�ើយខ្តំសូែនោលោក្យទាំង

ននះក្តងតពះោែតពះនយសមូវតគីស្អាមែ៉ន។◼

ជានរៀងរាល់ឆ្នាំតពះរាជា្ចតកកែ្តជាតបារព្ធពិធីបុណ្យ្ ជតំ

បិណ្ឌ។វាជាតោែួយមែលែនុសសេជានតចើនបាននធវើែំនណើរ

នៅកមនលងោោមែលសមាជិកតគួសារន្សេងៗ

នទៀតរស់នៅនែើែ្ីពួកនគអាចជួបជុំោនា។វា

ជាតោែួយនែើែ្ីបរិនភាគអាហារជុំោនានលង

សបបាយជុំោនាន�ើយចំ្យនពលជុំោនាែ៏

សបបាយរីករាយ។

នតើអ្កបាននធវើអវីខលះក្តងឆ្នាំននះ?ចុះ

ចំមណកឯការចាប់ន្្ើែទំននៀែទំលាប់

តគួសារែួយវិញយ៉ាងនែ៉ចមែរ?ថ្ីៗ ននះ

មានកូននសៀវនៅជាភាសាមខ្របាននបាះពុែ្

មានចំណងនជើងថា«តគួសារខ្តំ-នរឿង

ទាំងឡាយមែលោំតកុែតគួសារនយើងែកជុំ

ោនា»្្ល់ជាែនធយាបាយែ៏ល្ែួយនែើែ្ី

រីករាយែូចក្តងពិធីបុណ្យ្ជតំបិណ្ឌន�ើយ
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ន្សេងៗ។សូែសរនសរអំពីនពលនវលានិងទីកមនលងមែលសមាជិក

តគួសារបាននកើតនិងសាលាប់។ន�តុអវីក៏នយើងែិននតបៀបនធៀបវា

ជាែួយនឹងកំណត់តតាែួយចំនួនន�ើយយកបមិចឬន្មាកែែកសរនសរ

នូវអវីមែលអ្កបានសាដាប់ឮទុក។រួចន�ើយសរនសរនរឿងខលីៗក្តងកូន

នសៀវនៅ«តគួសាររបស់ខ្តំ»របស់អ្ក។ថតរូបថតតគួសាររបស់អ្ក

ន�ើយ្ ្ិតយកែកោក់ក្តងកូននសៀវនៅរបស់អ្កឬោក់ក្តងកំណត់

ន�តុផ្ទាល់ខលលួនរបស់អ្ក។

មានរនបៀបែ៏ល្ជានតចើន្ ស់នែើែ្ីរីករាយក្តងតគួសារ

ែូចជានយើងមានក្តងពិធី្ ជតំបិណ្ឌ។អ្កអាចចាប់ន្្ើែបនងកើត

ទំននៀែទំលាប់កនការតបែូល្ ្តំែំនណើរនរឿងនែើែ្ីនរៀនអំពីជីែូនជីតា

របស់អ្កនិងនរៀនពីែនុសសេមែលកំពុងរង់នៅ។ជំោន់នតកាយនឹង
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ែ៏បរិបូរណ៍នោយសារនរឿងទាំងឡាយមែលអ្កសរនសរទុកនៅកថងៃននះ

សតមាប់ែនុសសេជំោន់នតកាយ។◼


