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បងប្អូនបបរុសបសរីជាទរីបសឡាញ់របស់ខ្ញុំ

ដែលរស់នៅពាសនេញេិភេនោកនៅក្ញង

សាសនាចបកននបេរះនេស៊ូវប្រីស្ទននេួក

បរិសរុទ្ធន្ងៃចរុងនបរោេន�ើេខ្ញុំមាន�ុំណរ្រុណដែល

បបធាន្ូមា៉ាសន�សម៉នសរុនបាននស្ើឲ្យខ្ញុំដ្លែង

នៅក្ញងសន្ិសរីទនៅន្ងៃឈប់សបមាកននរះ។ខ្ញុំសូម

�ធិសាឋានថាបេរះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ធនឹងនាុំពាក្យសម្រីខ្ញុំ

ចូលនៅក្ញងែួងចិត្តរបស់បងប្អូន។

នៅន្ងៃននរះខ្ញុំចង់និយាេ�ុំេរីអារម្មណ៍នៅក្ញងែួង

ចិត្ត។នរឿងមួេដែលខ្ញុំន្ដោតសុំខាន់នៅន្ងៃននរះ្ ឺរោរ

ែឹង្ រុណ—ជាេិនសសនៅន្ងៃឈប់សបមាក។

នេើងមាន�ុំណរ្រុណចុំនពារះនរឿងជានបចើនែូចជា៖

សណ្ដានចិត្តមកេរីមនរុស្សដបលែកមរុខមានាក់មានអាហារ

មួេនេលរោលនេើងឃ្លានមានែុំបូលផ្ទរះប្រកនរោន

នេលមានេ្យញរះនភលែៀងមានឆ្ឹងមួេដែលបាក់បតូវបាន

េយាបាលនិងសដបមកេុំែ៏ខាលាុំងរបស់ទារកនទើបនឹង

នកើត។នេើងភា្នបចើននឹងចងចាុំេរីអារម្មណ៍នន

រោរែឹង្រុណចុំនពារះបរាទាុំងននរះ។

ចុំនពារះេួកបរិសរុទ្ធន្ងៃចរុងនបរោេន្ងៃឈប់សបមាក

្ឺជាន្ងៃមួេននរោរែឹង្រុណនិងនសចក្រីបសឡាញ់។

បេរះ�មាចាស់បានបង្គាប់េួកបរិសរុទ្ធនៅឃរុុំចាកសិន

រែ្ឋមិសសួរីក្ញងឆ្នាុំ១៨៣១ថារោរ�ធិសាឋាននិង

រោរ�រ្រុណរបស់េួកន្្ ួរសុំនៅនៅសាថានសួ្៌។

េួកបរិសរុទ្ធរោលេរីមរុនបានទទួលវិវរណៈ�ុំេរីរោរ

រកសាន្ងៃឈប់សបមាកនិងរនបៀបតមអាហារនិងរោរ

�ធិសាឋាន។ ១

បេរះ�មាចាស់បានមានបេរះបន្ទអូលបបាប់េួកន្

និងេួកនេើង�ុំេរីរនបៀបថាវាេបង្ុំន�ើេដ្លែង

�ុំណរ្រុណនៅន្ងៃឈប់សបមាក។ែូចដែលបងប្អូន

បានែឹងន�ើេថា�្រីដែលសុំខាន់បុំផរុតននារះ្ ឺនសចក្រី

បសឡាញ់ដែលនេើងមានចុំនពារះ�ង្ដែលបានបបទាន

�ុំនណ្េទានទាុំងឡាេ។ននរះ្ ឺជាបេរះបន្ទអូលរបស់

បេរះ�មាចាស់�ុំេរីរនបៀបដ្លែង�ុំណរ្ រុណនិងរនបៀបមាន

នសចក្រីបសឡាញ់នៅន្ងៃឈប់សបមាក៖

«នេើងបបទានបញ្ញត្តិមួេែល់ន្នោេមាន

បន្ទអូលថា�្កបតូវបសឡាញ់ែល់បេរះ�មាចាស់ជាបេរះ

នន�្កឲ្យ�ស់េរីចិត្តនន�្ក�ស់េរីេលុំ�ស់េរី្ ុំនិត

ន�ើេ�ស់េរីកមាលាុំងនន�្កន�ើេនោេនូវបេរះនាមនន

បេរះនេស៊ូវប្រីស្ទននារះ�្កបតូវបនបមើបទង់។...

«�្កបតូវថាវាេ�ុំណរ្រុណែល់បេរះ�មាចាស់ជាបេរះ

នន�្កនៅប្ប់រោរណ៍ទាុំង�ស់។

«�្កបតូវថាវាេរោរបូជាែល់បេរះ�មាចាស់ជាបេរះនន

�្កនោេនសចក្រីសរុចរិត្ឺនោេចិត្តសនបងងនិង

វិញ្ញាណទន់ទាប»។ ២

បនាទាប់មកបេរះ�មាចាស់បានបន្តបេមាន�ុំេរី

នបរារះថានាក់មកេរីរោរដែលនេើងខកខាននឹងដ្លែង�ុំណរ

បេរះ រ្ុណែល់បេរះវរបិតាសួ្៌និងបេរះនេស៊ូវប្រីស្ទជា

�ង្ដែលបបទាន�ុំនណ្េទានទាុំងឡាេ៖«ន�ើេ

មនរុស្សមិនដែល្រុំទាស់បេរះក្ញងរោរណ៍ណ្មួេន�ើេ

ឬក៏នសចក្រីនបរោធរបស់បទង់មិនទាស់នឹងនរណ្មួេ

នទនលើកដលងដត�ស់�្កណ្ដែលមិនទទួលសាគាល់

បេរះ�ស្តរបស់បទង់ក្ញងប្ប់ទាុំង�ស់ន�ើេមិន

នរារេតាមបេរះបញ្ញត្តិទាុំងឡាេរបស់បទង់

ប៉រុនណ្ណរះ»។ ៣

បងប្អូនជានបចើនដែលកុំេរុងសាដោប់ធាលាប់មាននូវ

�ុំណរក្ញងន្ងៃឈប់សបមាកថាជាន្ងៃចងចាុំន�ើេបាន

ដ្លែង�ុំណរ្រុណចុំនពារះបេរះសបមាប់េរ្រ័េនានារួចនៅ

ន�ើេ។បងប្អូនចាុំេរីចនបមៀងបសនែៀងរានាននរះថា

កាលណាទុក្ខលំបាកសង្កត់ជាខ្លាំងពន់ពពក

ព�ើយព�ើលពៅទាំងអស់ខូចខ្តគួរមានសពងវេគ

ចូររាប់ពពរះពរពទង់ផ្ដល់រាប់�ួយ�្ដង�ួយ�្ដង

ពោរះនឹងនឹកអរព�ើងពោយព�ើញពពរះគុណ

ពពរះអង្គ។

ចូររាប់ពពរះពរ

ពោយរា៉ាយរា៉ាប់�ួយ�្ដង

ចូររាប់ពពរះពរ

នឹកពីគុណពពរះអង្គ។...

ពតើមានបន្ទុកធ្ងន់ពោយកងវេល់�ួសពបមាណ?

ពតើព�ើឆ្កាងសង្កត់ពលើអ្នកចិត្ត�ិនពចរះកសាន្ត?

ចូររាប់ពពរះពរពទង់ផ្ដល់ពោរះនឹងលលងសង្ស័យ

 ព�ើយនឹងមានបទពពចៀងសបបាយក្នទុង

ចិត្តរាល់ថ្្ង។៤

ខ្ញុំទទួលសុំបរុបតនិងរោរមកនលងេរីសុំណ្ក់េួក

បរិសរុទ្ធន្ងៃចរុងនបរោេែ៏នសាមរះបតង់ដែលមានបន្ទញក�ួស

បបមាណ។មាន�្កខលែរះមានអារម្មណ៍ថាខលែលួនបាន

បាត់បង់�្រីៗទាុំង�ស់។ខ្ញុំសង្ឹមន�ើេ�ធិសាឋាន

សូមឲ្យ�្រីដែលខ្ញុំដ្លែងននរះនឹងមានបបនយា្រន៍នែើម្រីនធ្ើ

ឲ្យរោរសង្ស័េទាុំងឡាេរសាេបាត់ន�ើេចាប់នផ្ើម

នបចៀងក្ញងចិត្តរបស់បងប្អូន។

េរ្រ័េមួេដែលនេើងអាចមាន�ុំណរ្រុណ្ ឺ

ថានេើងបាននៅក្ញងរោរបប្ររុុំសាបរោម៉ង់ននារះនោេ

បាន្រួប្ររុុំនឹងេួកសិស្សរបស់បទង់នបចើនជាងមានាក់ឬេរីរ

នាក់នៅក្ញងបេរះនាមបទង់។មាន�្កខលែរះសបមាកនៅ

ផ្ទរះមិនអាចនងើបនចញេរីដប្ខលែលួនរួចន�ើេ។មាន�្កខលែរះ

ចង់មកែូចជានេើងដែរប៉រុដន្តបតូវជាប់បនបមើរោរង្រនៅ

មន្ទរីរនេទ្យនិងកុំេរុងរោរពារសរុវត្ិភាេសាធារណៈឬ

កុំេរុងដតប្តអូរ្ររីវិតរបស់េួកន្នៅនលើវាលខសាច់និងនបេ

នែើម្រីរោរពារនេើង។នោេសារដតនេើងអាចចូលរួម

ជាមួេនឹងេួកបរិសរុទ្ធនផ្សងនទៀតន�ើេទទួលទាន

សាបរោម៉ង់ននារះវានឹង្រួេនេើងឲ្យចាប់នផ្ើមមាន

�ុំណរ្រុណនិងនសចក្រីបសឡាញ់ចុំនពារះបេរះទ័េ

សប្ញរសរបស់បេរះ។

នោេសារដតេយារោរីេ៉ូដសបស្ម៊៊ីធនិងែុំណឹងល្

ដែលបានសាដោរន�ើងវិញជាេរ្រ័េមួេនទៀតដែល

នេើងអាចរាប់្ ឺថានេើងមានឱរោសទទួលទាន

សាបរោម៉ង់រាល់សបាដោ�៍—ដែលបាននរៀបចុំបបសិទ្ធេរ

សារលិខិតគណៈបបធានទីមួយខខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១៦

ការដឹងគុណនៅថ្ងៃឈប់សបរាក

ចំពោះពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងព្រោយថ្ងៃឈប់ស្រាកគឺជាថ្ងៃមួយថៃរោរដឹងគុណៃិង

ពសចក្ដី្សឡាញ់។

ដោយ ប្រធាន ហិនរី ្រ៊ី អាវរិង 
ទដី្បឹកសាទដីមួយក្នុងគណៈ្បធាៃទដីមួយ
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ន�ើេដចកនោេេួក�្កបនបមើដែលមានសិទ្ធិ�ុំណ្ច

របស់បេរះ។នេើងអាចមាន�ុំណរ្រុណបានរោល

បេរះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ធបញ្ជាក់ែល់នេើងថាពាក្យ

�ធិសាឋានសបមាប់សាបរោម៉ង់ដែលបាននធ្ើន�ើងនោេ

េួក�្ករោន់បេ្្រិតភាេែ៏មានសិទ្ធិ�ុំណ្ច្ឺបតូវ

បានបេរះវរបិតាសួ្៌ទទួលេកនោេន្លែ្ ្អូរ។

រាល់េរ្រ័េទាុំង�ស់េរ្រ័េដែលធុំជាងន្បុំផរុត

្ឺជាអារម្មណ៍ននរោរ�ភ័េនទាសដែលនកើតមាននៅ

នេលនេើងទទួលសាបរោម៉ង់។នេើងនឹងទទួល

អារម្មណ៍នសចក្រីបសឡាញ់និងរោរែឹង្រុណរោន់ដត

នបចើនចុំនពារះបេរះ�ង្សន្ង្គារះដែលរោរបូជារបស់

បទង់នធ្ើឲ្យនេើងអាចប្ររះសាអាតេរី�ុំនេើបាប។នេល

នេើងទទួលទាននុំបរុ័ងនិងទឹកនេើងចងចាុំថាបទង់

បានរងទរុក្ខ្រុំនួសនេើង។ន�ើេនេលនេើងមាន

�ុំណរ្រុណចុំនពារះ�្រីដែលបទង់បាននធ្ើចុំនពារះនេើង

ននារះនេើងនឹងទទួលបាននសចក្រីបសឡាញ់របស់បទង់

មានចុំនពារះនេើងន�ើេនេើងក៏បសឡាញ់បទង់ដែរ។

េរ្រ័េនននសចក្រីបសឡាញ់ដែលនេើងទទួលបាន

នឹង្រួេនេើងឲ្យរោន់ដតង្េនរារេតាមបេរះបញ្ញត្តិ

នែើម្រី«ចងចាុំបទង់ជានិច្ច»។ ៥បងប្អូនដ្មទាុំងមាន

នសចក្រីបសឡាញ់និងរោរែឹង្រុណចុំនពារះបេរះវិញ្ញាណ

បរិសរុទ្ធដែលបេរះវរបិតាបានសនយាថានឹង្ ង់នៅ

ជាមួេនឹងនេើងជានិច្ចរោលណ្នេើងបន្តនសាមរះ

បតង់ចុំនពារះនសចក្រីសញ្ញារបស់នេើង។នេើងអាច

រាប់េរ្រ័េទាុំងននារះនៅរាល់ន្ងៃអាទិត្យន�ើេមាននូវ

រោរែឹង្រុណ។

ន្ងៃឈប់សបមាក្ ឺជានេលែ៏ល្ឥតនខាចារះមួេ

នែើម្រីចងចាុំនសចក្រីសញ្ញាដែលនេើងបាននធ្ើនៅនេល

ប្រមរុ្រទឹកថានឹងបសឡាញ់ន�ើេបនបមើកូននៅរបស់

បេរះវរបិតាសួ្៌។រោរបុំនេញរោរសនយាននារះនៅន្ងៃ

ឈប់សបមាកនឹងរាប់បញ្ចអូលទាុំងរោរចូលរួមក្ញង

ថានាក់ឬកូរ៉រុមមួេនោេ�ស់េរីចិត្តនែើម រ្ីសាថាបនា

នសចក្រី្រុំននឿនិងនសចក្រីបសឡាញ់ចុំនពារះបងប្អូនបបរុស

បសរីរបស់នេើងដែលបានចូលរួមជាមួេរានាននារះ។

រោរសនយាននារះនឹងរាប់បញ្ចអូលទាុំងរោរបុំនេញរោរនៅ

របស់នេើងនោេរីករាេផងដែរ។

ខ្ញុំមាន�ុំណរ្រុណចុំនពារះន្ងៃអាទិត្យជានបចើនដែលខ្ញុំ

បានបនបងៀនកូរ៉រុមឌរីករុនមួេនៅក្ញងទរីបករុងនបានទរី�្ញល

រែ្ឋេូថា�៍ក៏ែូចជាថានាក់សាោន្ងៃអាទិត្យមួេនៅរែ្ឋ

ន�ោ�ូដែរ។ន�ើេខ្ញុំចងចាុំេរីបរាដែលខ្ញុំបនបមើជា

្រុំនួេរោរភរិយាខ្ញុំនៅក្ញងថានាក់ទារកោឋានដែលរោរង្រ

ចម្ងរបស់ខ្ញុំ្ ឺដចកន�ើេបបមូលរបស់នក្មងនលង។

វាកនលែងនៅ�ស់រេៈនេលជានបចើនឆ្នាុំេរីមរុនខ្ញុំ

បានែឹងតាមរេៈបេរះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ធថារោរបនបមើែ៏

សាមញ្ញរបស់ខ្ញុំចុំនពារះបេរះ�មាចាស់មានសារៈសុំខាន់

នៅក្ញង្ររីវិតរបស់កូននៅននបេរះវរបិតាសួ្៌។ខ្ញុំ

ភាញាក់នផ្ើលដែលេួកន្មួេចុំនួនបានចងចាុំន�ើេ

�រ្រុណខ្ញុំដែលបានបនបមើេួកន្្រុំនួសបេរះ�មាចាស់នៅ

ន្ងៃឈប់សបមាកទាុំងននារះ។

នេលខលែរះនោេសារនេើងនមើលមិននឃើញេរី

លទ្ធផលននរោរបនបមើរបស់នេើងនៅន្ងៃឈប់សបមាក

ននារះនេើងក៏បបដ�លជានមើលមិននឃើញេរីលទ្ធផល

ែ៏ធុំមកេរីេួក�្កបនបមើនផ្សងនទៀតរបស់បេរះ�មាចាស់

ដែរ។ប៉រុដន្តបេរះ�មាចាស់កុំេរុងសាថាបនាន្របទង់នោេ

នសងៃៀមសាងាត់តាមរេៈេួក�្កបនបមើែ៏នសាមរះបតង់

ន�ើេរាបសាន�ើេេរុុំសូវបានរោរសរនសើរដតនឆ្ពរះនៅ

�នា្តនាបរាស�សវត្សរ៍ែ៏ររុងនរឿងរបស់ន្រននរះ។

វាបតូវរោរបេរះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ធនែើម្រីនមើលនឃើញភាេ

�សាចារ្យននារះ។

ខ្ញុំបានធុំន�ើងចូលរួមរោរបប្ររុុំសាបរោម៉ង់នៅក្ញង

សាខាមួេតូចនៅញ៉អូវន្រើស៊៊ីដែលមានសមា្រិកដតេរីរ

បរីនាក់និងប្ួសារមួេ្ឺប្ួសាររបស់ខ្ញុំ។រោលេរី

ចិតសិបបបាុំឆ្នាុំមរុនខ្ញុំបានប្រមរុ្រទឹកនៅ�្រីឡានឌន�្ៀ

ក្ញង�រារសាសនាចបកដតមួេ្ត់ដែលនេើងអាចនៅ

នៅរែ្ឋនផនស៊៊ីលនវ៉នញ៉ាឬរែ្ឋញ៉អូវន្រើស៊៊ី។ប៉រុដន្តកដនលែង

ដែលមានសាខាតូចមួេនៅបេរីស្ទញនរែ្ឋញ៉អូវន្រើស៊៊ីនា

នេលននារះឥ�អូវននរះមានវួែេរីរធុំៗ។ន�ើេប៉រុនាមនន្ងៃ

មរុនននរះមានេរុវវ័េរាប់ពាន់នាក់បាននធ្ើរោរ�ប�រ

មួេសបមាប់រោរចាប់នផ្ើមរោរឧទ្ទិសឆលែងបេរះវិហារ

បរិសរុទ្ធ�្រីឡានឌលហាវានផនស៊៊ីលនវនញ៉ា។

រោលនៅជាេរុវ្រនខ្ញុំបតូវបាននៅជា�្ក

ផ្សេ្ផសាេសាសនាបបចាុំមណ្ឌលជាកដនលែងដែល

នេើងបានថាវាេបង្ុំនៅន្ងៃអាទិត្យនៅក្ញងសាោបប្ររុុំ

ដតមួេ្ត់នៅទរីបករុងអាល់ប៊ូនឃើ្ញ៉អូវមរុិកស៊ិកកូ។

នៅសេ្ន្ងៃននរះមានបេរះវិហារបរិសរុទ្ធមួេនិងនស្តកចុំ

នួនបួន។

ខ្ញុំបាននចញេរីទរីបករុងអាល់ប៊ូនឃើ្នៅសាោនរៀន

នៅនខមបប៊៊ី្ររែ្ឋមា៉ាសសា្រូនសត។រោលននារះមាន

សាោបប្ររុុំមួេនិងមណ្ឌលមួេដតប៉រុនណ្ណរះនៅ

រែ្ឋមា៉ាសសា្រូនសតនិងរ៉ូែន��ិនទាុំងមូល។ខ្ញុំបាន

នបើករ្េន្តនៅរោរបប្ររុុំសាបរោម៉ង់នៅក្ញងសាខា

តូចៗនោេឆលែងរោត់កូនភ្ុំននតុំបន់ែ៏បសស់សាអាត

ននារះ�រារទាុំងននារះភា្នបចើនជា�រារ្រួលឬផ្ទរះ

តូចៗ ដែលបានដកលម្។សេ្ន្ងៃននរះមានបេរះវិហារ

បរិសរុទ្ធែ៏េិសិែ្ឋមួេរបស់បេរះនៅទរីបករុងនប៊លម៉រុនរែ្ឋ

រែ្ឋមា៉ាសសា្រូនសតនិងនស្កជានបចើននៅពាសនេញ

តុំបន់្រនបទននារះ។

�្រីដែលខ្ញុំេរុុំបាននមើលនឃើញចបាស់នៅនេលននារះ

្ឺថាបេរះ�មាចាស់បានចាក់បេរះវិញ្ញាណរបស់បទង់មក

នលើមនរុស្សនៅក្ញងរោរបប្ររុុំតូចៗទាុំងននារះ។ខ្ញុំអាច

មានអារម្មណ៍ដបប�្ឹងប៉រុដន្តខ្ញុំមិនអាចនមើលនឃើញ

េរីទុំ�ុំនិងរោលនវោននបេរះទ័េរបស់បេរះ�មាចាស់

នែើម្រីសាថាបនាន�ើេនធ្ើឲ្យន្របទង់ររុងនរឿងន�ើេ។

តាមរេៈវិវរណៈេយារោរីមួេរូបបាននឃើញន�ើេបាន

កត់បតានូវ�្រីដែលនេើងអាចនឃើញខលែលួននេើង។នរីន�្

បាននពាលថាចុំនួនសររុបរបស់នេើងនឹងេរុុំដមនជានរឿង

�សាចារ្យន�ើេប៉រុដន្តេនលែឺដែលនកើនន�ើងនឹងនធ្ើឲ្យមាន

រោរទាក់ទាញ។

ន�ើេន�តរុរោរណ៍បាននកើតន�ើងថាខ្ញុំបាននឃើញ

សាសនាចបកននកូននចៀមននបេរះន�ើេសមា្រិកនន

សាសនាចបកមានចុំនួនតិចណ្ស់។...

«ន�ើេន�តរុរោរណ៍បាននកើតន�ើងថាខ្ញុំនរីន�្

បាននឃើញថាបេរះនចសាដោននកូននចៀមននបេរះបានយាង

ចរុរះមកសណឋាិតនលើេួកបរិសរុទ្ធក្ញងសាសនាចបកននកូន

នចៀមន�ើេនលើរាបស្តដែលនៅក្ញងនសចក្រីសញ្ញាននបេរះ

�មាចាស់ដែលបានខាចាត់ខាចាេពាសនេញនលើនផ្ទដផនែរី

ន�ើេេួកន្បបោប់អាវរុធនោេនសចក្រីសរុចរិតនិង

នោេបេរះនចសាដោននបេរះនោេសិរីល្ែ៏�សាចារ្យ»។ ៦

នៅបរារោន់រោប់បតួតបតាននរះរោរនរៀបរាប់បសនែៀង

រានាមួេរបស់េយារោរីស្រីេរីសាថានភាេនិងឱរោសនា

នេលខាងមរុខរបស់នេើង្ ឺបតូវបានកត់បតានៅក្ញង

នរាលលទ្ធិនិងនសចក្រីសញ្ញា៖

«�្ករាល់រានាេរុុំទាន់េល់នៅន�ើេនទ�ុំេរីបេរះេរ

ែ៏ធុំណ្ស់�្ន៎ដែលបេរះវរបិតាមាននៅក្ញងបេរះ�ស្ត

របស់បទង់ន�ើេបាននរៀបចុំទរុកសបមាប់�្ក

ន�ើេ�្ករាល់រានាេរុុំអាចបទាុំប្ប់ទាុំង�ស់បាន

ន�ើេនៅនេលននរះនទារះជាយា៉ាងណ្ក៏នោេចូរ

សង្ឹមន�ើងែ្ិតនេើងនឹងែឹកនាុំ�្ករាល់រានា។ន្រ

ជារបស់ផង�្ករាល់រានាន�ើេបេរះេរទាុំងឡាេនន

ន្រជារបស់ផង�្ករាល់រានាន�ើេបទេ្យសម្ត្តិទាុំង

ឡាេខាងភាេ�ស់កល្ជានិច្ចជារបស់ផង�្ក

រាល់រានា។

«ព�ើយអ្នកណាលែលទទួលពគប់ទាំងអស់ពោយ

�ុំណរ�រ្រុណននារះនឹងបតូវបាននធ្ើឲ្យររុងនរឿងន�ើេ

រោរខាងដផនែរីននរះនឹងបតូវបានបបទានែល់�្កននារះ

ដ្មនទៀត្ឺមួេរេភា្ដ្មនទៀតដមនន�ើេ្ឺ

នបចើនជាងននារះនៅនទៀត»។ 7

ខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ែឹងេរីរោរ្ លាស់ប្អូររីកចនបមើននូវ

រោរែឹង្ រុណរោន់ដតនបចើនន�ើងចុំនពារះេរ្រ័េនិង

នសចក្រីបសឡាញ់ចុំនពារះបេរះនៅទូទាុំងសាសនាចបក។

វាទុំនងែូចជាកុំេរុងមានរោរេននលែឿននៅក្ញងចុំនណ្ម

សមា្រិកសាសនាចបកនៅបរានិងទរីកដនលែងដែលមាន

រោរសាកល្ងនននសចក្រី្រុំននឿរបស់េួកន្ជាបរាដែល

េួកន្បតូវទូល�ង្របេរះសូម្រុំនួេនែើម្រីបន្តរស់នៅ

នទៀត។

បរាដែលនេើងនឹងឆលែងរោត់នឹងមាននូវរោរ

សាកល្ងលុំបាកៗែូចជាវាបាននកើតន�ើងចុំនពារះ

បបជា្រនអាលមា៉ារោលនៅនបរោមរោរបតួតបតារបស់

អាមូ�ញនែ៏អាបកក់ដែលបានោក់បន្ទញកយា៉ាងធងៃន់ឲ្យ

េួកន្ដរក៖

«ន�ើេន�តរុរោរណ៍បាននកើតន�ើងថាសុំន�ង

ននបេរះ�មាចាស់បនលែឺមកន្នៅនេលនវទនារបស់ន្ថា

ចូរនងើបកបាលន�ើងន�ើេចូរកសាន្តចិត្តចរុរះនបពារះនេើង

ែឹងនូវនសចក្រីសញ្ញាដែល�្ករាល់រានាបាននធ្ើជាមួេ

នឹងនេើងន�ើេនេើងនឹងនធ្ើនសចក្រីសញ្ញាជាមួេ

នឹងរាបស្តនេើងន�ើេនឹងនោរះេួកន្ឲ្យរួចផរុតេរី

នសវកភាេ។

«ន�ើេនេើងនឹងសបមាលបន្ទញកទាុំងឡាេដែល

ោក់នៅនលើសាម�្កផងន�ើេសូម្រីដតរូប�្កក៏នឹង

មិនអាចចាប់អារម្មណ៍ថាមានបន្ទញកទាុំងននារះនៅនលើ
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ខ្ង�្កន�ើេនទារះនៅនេល�្កជាប់នៅក្ញងនសវក

ភាេក្រីន�ើេនេើងនឹងនធ្ើរោរននរះនែើម រ្ីឲ្យ�្ករាល់

រានាអាចឈរជាសាក្សរីែល់នេើងេរី�ុំណឹរះតនៅន�ើេ

នែើម្រីឲ្យ�្ករាល់រានាអាចែឹងជាេិតបបាកែថានេើងជា

បេរះ�មាចាស់ែ៏ជាបេរះមករករាបស្តនេើងក្ញងនេលន្ស្ិត

ក្ញងនសចក្រីនវទនា។

«ន�ើេឥ�អូវននរះន�តរុរោរណ៍បាននកើតន�ើងថា

បន្ទញកទាុំងឡាេដែលោក់នៅនលើអាលមា៉ានិងបងប្អូន

នោកបតូវបានសបមាលនៅដមនន�ើេបេរះ�មាចាស់

បទង់បានចនបមើនកមាលាុំងឲ្យន្នែើម រ្ីឲ្យន្អាចបទបន្ទញក

ទាុំងឡាេរបស់ន្បានង្េន�ើេេួកន្បាន

នធ្ើតាម�ស់ទាុំងបេរះ�ឫទ័េននបេរះ�មាចាស់»។ ៨

បងប្អូននិងខ្ញុំនមើលនឃើញថានេលណ្នេើង

រកសានសចក្រីសញ្ញានេើងជាមួេនឹងបេរះជាេិនសស

នេលមានរោរលុំបាកបទង់បានឮរោរ�ធិសាឋានននរោរ

ដ្លែង�ុំណរ្រុណរបស់នេើងចុំនពារះ�្រីដែលបទង់បាន

នធ្ើសបមាប់នេើងន�ើេបាននឆលែើេែល់រោរ�ធិសាឋាន

របស់នេើងនោេបបទានកមាលាុំងនែើម្រីស៊ូបទាុំនោេ

នសាមរះបតង់។បទង់ធាលាប់នធ្ើឲ្យនេើងរីករាេន�ើេរឹងមាុំ

ជានបចើនែង។

បងប្អូនអាចនឹងនងឿងឆងៃល់ថានតើបងប្អូនអាចនធ្ើ�្រី

ខលែរះនែើម្រីរស់នៅន�ើេថាវាេបង្ុំនៅន្ងៃឈប់សបមាក

ននរះនែើម្រីបង្ហាញរោរែឹង្រុណន�ើេេបងឹងខលែលួនឯង

និងមនរុស្សែនទនទៀតសបមាប់រោរសាកល្ងដែលមាន

នៅខាងមរុខ។

បងប្អូនអាចចាប់នផ្ើមនៅន្ងៃននរះនូវរោរ�ធិសាឋាន

ដ្លែង�ុំណរ្រុណ្ ទាល់ខលែលួននិងជាប្ួសារចុំនពារះ�្រីៗ

ដែលបេរះបាននធ្ើសបមាប់បងប្អូន។បងប្អូនអាច

�ធិសាឋាននែើម្រីែឹងនូវ�្រីដែលបេរះ�មាចាស់ចង់ឲ្យបងប្អូន

នធ្ើនែើម្រីបនបមើបទង់និងមនរុស្សែនទនទៀត។ជាេិនសស

បងប្អូនអាច�ធិសាឋាននែើម្រីមានបេរះវិញ្ញាណបរិសរុទ្ធ

បបាប់បងប្អូនេរីមនរុស្សមានាក់ដែលឯនរោឬខ្រះខាតដែល

បេរះ�មាចាស់ចង់ឲ្យបងប្អូននៅ។

ខ្ញុំអាចសនយានឹងបងប្អូនថារោរ�ធិសាឋានរបស់

បងប្អូននឹងបានទទួលចនមលែើេន�ើេនៅនេលបងប្អូន

នធ្ើតាមចនមលែើេដែលបងប្អូននឹងទទួលបងប្អូននឹងរក

នឃើញ�ុំណរនៅន្ងៃឈប់សបមាកន�ើេចិត្តបងប្អូន

នឹងនពារនេញនោេរោរែឹង្រុណ។

ខ្ញុំសូមដ្លែងទរីបនាទាល់ថាបេរះជាបេរះវបិតាបជាប

ន�ើេមានបេរះទ័េបសឡាញ់បងប្អូន។បេរះ�ង្

សន្ង្គារះជាបេរះ�មាចាស់នេស៊ូវប្រីស្ទបានធួន្រុំនួស

�ុំនេើបាបរបស់បងប្អូននោេសារបទង់បសឡាញ់

បងប្អូន។បទង់ទាុំងនទ្្ឺបេរះវរបិតានិងបេរះរា្របរុបតា

សាគាល់ន្មរះរបស់បងប្អូនែូចជាបទង់សាគាល់ន្មរះ

របស់េយារោរីេ៉ូដសបដែររោលបទង់បានយាងមក

្រួបនឹងនោក។ខ្ញុំសូមដ្លែងទរីបនាទាល់ថាននរះ្ ឺជា

សាសនាចបករបស់បេរះនេស៊ូវប្រីស្ទន�ើេថាបទង់

នរារេនសចក្រីសញ្ញាដែលបងប្អូននធ្ើន�ើេរំឭក

ជាមួេនឹងបេរះ។លក្ខណៈរបស់បងប្អូននឹង្ លាស់ប្អូរ

ន�ើេដបបរោលាេរោន់ដតែូចបេរះ�ង្សន្ង្គារះ។បងប្អូន

នឹងមានរោររោរពារេរីរោរល្លួងនិងអារម្មណ៍សង្ស័េ

�ុំេរីនសចក្រីេិត។បងប្អូននឹងមាន�ុំណរនៅន្ងៃឈប់

សបមាក។ខ្ញុំសូមសនយាចុំនពារះបងប្អូននៅក្ញងបេរះ

នាមននបេរះ�មាចាស់បេរះនេស៊ូវប្រីស្ទអាដម៉ន។

កំណត់ ចំណាំ

១.សូមនមើលនរាលលទ្ធិនិងនសចក្រីសញ្ញា៥៩។

២.នរាលលទ្ធិនិងនសចក្តរីសញ្ញា៥៩:៥,7-៨។

៣.នរាលលទ្ធិនិងនសចក្រីសញ្ញា៥៩:២១។

៤.«ចូររាប់បេរះេរ»ទំៃុកតពមកើងនលខ២៤១។

៥.មរ៉ូនណ៤:៣;៥:២នរាលលទ្ធិនិងនសចក្តរីសញ្ញា

២០:77,7៩។

៦.នរីន�្ទរី១១៤:១២,១៤។

7.នរាលលទ្ធិនិងនសចក្តរីសញ្ញា7៨:១7–១៩្ូសបញ្ជាក់បដន្ម។

៨.ម៉ូសាេ២៤:១៣-១៥។
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ការបនបងៀនទាំងឡាយសបរាប់ជំនាន់របស់នយើង

ចាប់ពីខខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១៦រហូតដល់ខខនមសាឆ្នាំ២០១៧នមនរៀនថ្នាក់បព្វជិតភាព

មិលគីសសាខដកនិងថ្នាក់សរាគមសន្គ្រោះនៅសប្តាហ៍ទីបួនគួរខតនរៀបចំមកពីសុន្ទរកថ្មួយ

ឬនបចើនខដលប្នផ្តល់ឲ្យនៅក្នុងសន្ិសីទទូនៅខខតុលាឆ្នាំ២០១៦។នៅក្នុងខខនមសាឆ្នាំ២០១៧

សុន្ទរកថ្ទាំងឡាយអាចបតូវប្ននបជើសនរើសមកពីសន្ិសីទទូនៅខខនមសាឬខខតុលា។បបធាននស្តកនិង

បបធានមណ្ឌលនបជើសនរើសសុន្ទរកថ្ណាមួយខដលបតូវនបបើបប្ស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឬពួកគាត់អាច

ខចករំខលកការទទួលខុសបតូវននោះដល់ប៊ីស្សពនិងបបធានសាខាទាំងឡាយ។

សុន្ទរកថ្ទាំងននោះរានជានបចើនភាសានៅនគហទំព័រconference. lds. org ។



1

បងប្អូនបបរុសបសរីជាទរីបសឡាញ់របស់ខ្ញុំទាុំង

នៅក្ញងម្រ្ឈមណ្ឌលសន្ិសរីទននរះនិងនៅ

ទូទាុំងេិភេនោកខ្ញុំមាន�ុំណរ្រុណចុំនពារះ

ឱរោសនែើម្រីដចកចាេ្ ុំនិតខ្ញុំជាមួេនឹងបងប្អូននា

បេឹកននរះ។

ហាសិបេរីរឆ្នាុំកនលែងនៅនៅដខកក្កោឆ្នាុំ១៩៦៤

ខ្ញុំមានរោរចាត់តាុំងមួេនៅទរីបករុងនូវនយា៉ាក�ុំ�ញង

នេលរោរតាុំងេិេ័រណ៍េិភេនោកនធ្ើន�ើងនៅទរី

ននារះ។នាបេឹកបេលឹមមួេខ្ញុំបាននៅេនាលាបករុមមរមន

ក្ញងរោរតាុំងេិេ័រណ៍ននារះ។ខ្ញុំបានមកែល់មរុនរោរ

ចាក់បញ្ចាុំងដខ្សភាេេន្សាសនាចបកដែលមាន

ចុំណងន្រើងថាការលសវេងរកសុភ�ង្គលរបស់�នុស្

វាបង្ហាញ�ុំេរីដផនរោរននសរុភមង្លជានរឿងបរុរាណ

របស់សាសនាចបក។ខ្ញុំបាន�ង្ញេនៅ្រិតេរុវ្រន

មានាក់ដែលមានវ័េបបដ�លជា៣៥ឆ្នាុំ។នេើងបាន

និយាេរានាខលែរះៗ។រាត់េរុុំដមនជាសមា្រិកបេរះវិហារ

នេើងនទ។បនាទាប់មកេនលែឺនភលែើងបានបន្េន�ើេដខ្ស

ភាេេន្ចាប់នផ្តើម។

នេើងបានសាដោប់សុំន�ងរបស់�្ក�តាថាធិបបាេ

នេលរាត់បាននចាទសួរសុំណួរែ៏សុំខាន់និងជា

សាកលែូចននរះ៖នតើខ្ញុំមកេរីណ្?នតើន�តរុ�្រីបាន

ជាខ្ញុំបតូវនកើតមកនលើដផនែរីននរះ?នតើខ្ញុំនៅកដនលែងណ្

នេលខ្ញុំចាកនចញេរី្ររីវិតននរះ?ប្ប់បតនចៀកបតងបតាប់

សាដោប់ចនមលែើេន�ើេប្ប់ដកវដភ្កនមើលតបមង់ចុំរូបភាេ

ដែលបានចាក់បញ្ចាុំងននារះ។មានរោរេិេណ៌នា�ុំេរី

្ររីវិតមរុន្ររីវិតនលើដផនែរីបេមជាមួេនឹងរោរេន្យល់

�ុំេរីនរាលបុំណងនៅនលើដផនែរីរបស់នេើងផងដែរ។

នេើងបាននធ្ើជាសាក្សរីេរីរោរេិេណ៌នាែ៏រំ្រួលចិត្តនន

រោរឆលែងរោត់េរី្ររីវិតននរះរបស់្ររីតា្ររាមានាក់និងរោរ្រួប្ររុុំ

ែ៏ររុងនរឿងរបស់រាត់ជាមួេនឹងមនរុស្សជាទរីបសឡាញ់

ដែលបាននៅមរុនរាត់នៅក្ញងេិភេវិញ្ញាណ។

នៅចរុងបញ្ចប់ននរោរចាក់បញ្ចាុំងែ៏ល្ននរះ�ុំេរី

ដផនរោររបស់បេរះវរបិតាសួ្៌សបមាប់នេើងមនរុស្ស

បាននែើរនចញេរីបន្ទប់នោេសាងាត់នសងៃៀមមនរុស្សជា

នបចើនបានេុំនោេសារដតសារលិខិតននដខ្សភាេេន្

ននរះ។�្កមកទស្សនាវ័េនក្មងដែល�ង្ញេនៅ្រិត

ខ្ញុំេរុុំបាននបរោកន�ើងនទ។ខ្ញុំបានសួររាត់នតើរាត់

នេញចិត្តនឹងរោរចាក់បញ្ចាុំងឬនទ។រាត់នឆលែើេន�ើង

នោេចបាស់ោស់ថា«ននរះ្ ឺជានសចក្រីេិត!»

ដផនរោររបស់បេរះបិតាសបមាប់សរុភមង្លនិង

នសចក្រីសន្ង្គារះរបស់នេើងបតូវបានដចកចាេ

តាមរេៈ�្កផ្សេ្ផសាេសាសនារបស់នេើងនៅ

ទូទាុំងេិភេនោក។េរុុំដមនមនរុស្សប្ប់រូបដែល

បានសាដោប់ឮសារលិខិតែ៏នទវភាេននរះទទួលេក

ន�ើេនប្រើសនរើសនធ្ើតាមននារះនទ។នទារះជាយា៉ាង

ណ្ក៏នោេបរុរសបស្តរីនៅប្ប់ទរីកដនលែងក៏ែូចជាមិត្ត

វ័េនក្មងរបស់ខ្ញុំនៅក្ញងរោរតាុំងេិេ័រណ៍េិភេនោក

ក្ញងទរីបករុងនូវនយា៉ាកបានទទួលសាគាល់នសចក្រីេិត

ន�ើេេួកន្បាននប្រើសនរើសនធ្ើតាមផលែអូវដែលនឹងែឹកនាុំ

េួកន្នៅរោន់ន្�ោឋាននោេសរុវត្ិភាេ។្ររីវិត

របស់េួកន្បាន្លាស់ប្អូរជានរៀងរ�ូត។

ដផ្កសុំខាន់ននដផនរោរននរះ្ ឺបេរះ�ង្សន្ង្គារះរបស់

នេើងបេរះនេស៊ូវប្រីស្ទ។នបើរាមនរោរេលិកម្មធួន

របស់បទង់នទននារះមនរុស្សទាុំង�ស់នឹងបតូវវនង្ង។

នទារះជាយា៉ាងណ្វាេរុុំប្ប់បរាន់នទនបើបរាន់ដតន្រឿ

នៅនលើបទង់និងនបសកកម្មរបស់បទង់ននារះ។នេើង

ចាុំបាច់បតូវនធ្ើរោរន�ើេនរៀនបសាវបជាវន�ើេ

�ធិសាឋានដបបចិត្តន�ើេដកលម្។នេើងចាុំបាច់

បតូវសាគាល់បកឹត្យវិន័េរបស់បេរះន�ើេរស់នៅតាម។

នេើងចាុំបាច់បតូវទទួលនូវេិធរីបរិសរុទ្ធសន្ង្គារះរបស់

បទង់។នបើបរាន់ដតនធ្ើែូនច្រះននារះនេើងនឹងបានទទួល

សរុភមង្លែ៏�ស់កល្ជានិច្ចេិត។

នេើងមានេរដែលមាននសចក្តរីេិត។នេើងមាន

រោតេ្កិច្ចនែើម្រីលចកចាយនសចក្តរីេិត។ចូរនេើង

រស់ពៅតាមនសចក្រីេិតនែើម្រីនេើងអាចទទួលបាន

នូវ�្រីៗទាុំង�ស់ដែលបេរះវរបិតាមានសបមាប់នេើង។

បទង់េរុុំនធ្ើ�្រីនបរៅេរីនែើម្រីជាបបនយា្រន៍របស់នេើងននារះ

នទ។បទង់មានបន្ទអូលមកនេើងថា«ែ្ិតនមើលចរុរះននរះ

ន�ើេជាកិច្ចរោររបស់នេើងនិងសិរីល្បស់នេើង—្ឺ

នែើម្រីនាុំឲ្យមាន�មតភាេនិង្ររីវិតែ៏នៅ�ស់កល្

ជានិច្ចែល់មនរុស្ស»។ ១

ខ្ញុំសូមដ្លែងទរីបនាទាល់�ុំេរី�ុំនណ្េែ៏ម�ិមាដែល

ជាដផនរោររបស់បេរះបិតាសបមាប់នេើងនោេ�ស់

េរី្រនបរៅននបេលឹងរបស់ខ្ញុំនិងនោេរាបសារបុំផរុត។

វា្ ឺជាផលែអូវមួេែ៏ឥតនខាចារះនៅរោន់ភាេសរុខសាន្និង

សរុភមង្លទាុំងនៅទរីននរះនិងនៅក្ញងបរនោក

នាេ។

បងប្អូនបបរុសបសរីរបស់ខ្ញុំន�ើេខ្ញុំសូមបន្សល់ទរុក

នូវនសចក្រីបសឡាញ់និងេរ្រ័េរបស់ខ្ញុំនៅនឹងបងប្អូន

រាល់រានានៅនេលខ្ញុំបញ្ចប់រោរណ៍ននរះនៅក្ញងបេរះនាម

ននបេរះ�ង្សន្ង្គារះនិងបេរះនបបាសនោរះរបស់នេើង

បេរះនេស៊ូវប្រីស្ទអាដម៉ន។

កំណត់ ចំណាំ

១.ម៉ូនស១:៣៩។

រាគា៌ាដ៏ឥតនខាចោះនាំនៅរក
សុភមង្គល
ខ្នុំសូមថ្លែងទដីបន្ទាល់អំពដីអំពោយដ៏មហិរាថដលជាថែៃរោររបស់្ពះវរបិតាស្រាប់ពយើង។

វាគឺជាែលែលូវដ៏ឥតព្ចះមួយពៅរោៃ់ភាពសុខសាៃ្ៃិងសុភមង្គល។

ដោយ ប្រធាន ថូម៉ាស ដេស. ម៉នសុន

សារលិខិតការបនបងៀនសួរសុខទុក្ខខខវិច្ិកាឆ្នាំ២០១៦
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