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សារលិខិតគណៈប្រធានតំ្រន់អាស៊ី

[ គ. និង ស. ១១០:១៣–១៦ ] ។ សព្វថ្ងៃននះអំណាច

ថនការផ្សារភ្ជាប់នោះត្រូវបាននតបើនៅក្នុងតពះវិហារ 

បរិសុទ្ធនៅទរូទាំងពិភពនោកននះ ន�ើម្បីតបមរូលផ្្នុំតកុម 

តគរួសារជានរៀង�រាប ។

នៅក្នុង « តកុមតគរួសារ ៖ ការតបកាស�ល់ពិភព 

នោក » ន�ើងនរៀនថា « អាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងបុរស  

និងតស្បី គឺត្រូវបានត្ងតាំងន�ើងនោ�តពះ នហើ� 

ថាតកុមតគរួសារជាតផ្្ក�៏សំខាន់មរួ�នៅក្នុងតផ្នកា 

ព័ត៌មានសាសនាចក្រ

បោទាប់ពបីសន្ិសបីទនស្កនៅតបនទសឥណាឌាកាល 

ពបីឆ្នាំមុន នកមេងតសបីអា�ុតបាំបបីឆ្នាំម្នាក់បានហុច 

លិខិ្្រូចមរួ�មកខ្នុំ ។ ជាសំនេរ�៏សាអា្សរនសរ 

នោ�ថ�ត�លសរនសរថា « ទស្សនវិស័�្ំបន់ 

អាស៊ី ៖ ថាទាំងអស់គ្នាអាចចនតមើនន�ើងនៅក្នុង 

នសចក្បីជំននឿនលើតពះវរបិតារបស់ន�ើង និង 

តពះន�ស៊រូវតគបីស្ទ ជាតពះរាជបុតតារបស់តទង់ នហើ� 

សបបា�រីករា�នឹងតកុមតគរួសារ�៏អស់កល្ជានិច្ច » ។ 

នកមេងតសបីននះបានទនន្ទញចាំទស្សនវិស័�្ំបន់អាស៊ី  

នហើ�បានសរនសរករូនលិខិ្នោះអំ�នុងនពល 

សន្ិសបីទ ។

ខ្នុំសាគាល់តកុមតគរួសារោងចបាស់ ។ អំ�នុងនពល 

នហាះនហើរយ៉ាង�រូរត្�ប់មកទបីតកុងហុងកុងវិញ  

ខ្នុំបានគិ្ថា ោងម្នពរម្ល៉នះត�លម្នឪពុកម្ដា�� ៏

តបថព�រូចនោះ ត�លកំពុងបនតងៀនោង និងករូនៗនផ្្សង 

នទៀ្របស់ពរួកនគនរូវនសចក្បីពិ្�៏សំខាន់ថន�ំេឹង 

ល្អ ។ នសចក្បីពិ្មរួ�ក្នុងចំនណាមនសចក្បីពិ្ទាំង 

នោះគឺថា តកុមតគរួសាររបស់ន�ើងអាចជាតគរួសារអស់ 

កល្ជានិច្ចផ្ង និងជាតគរួសារ�៏រីករា�ផ្ង ។ តកុម 

តគរួសារអាចជាតគរួសារ�៏អស់កល្ជានិច្ចតាមរ�ៈការ 

ទទរួលនរូវពិធបីបរិសុទ្ធទាំងឡា� និងរកសានសចក្បីសញ្ញាថន 

តពះវិហារបរិសុទ្ធ នហើ�ពរួកនគអាចជាតគរួសារ�៏រីករា� 

តាមរ�ៈការរស់នៅតាមនគ្លការេ៍ទាំងឡា� 

ថន�ំេឹងល្អរបស់តពះន�ស៊រូវតគបីស្ទ ។

ប្រុមបគរួសារដ៏អស់្ល្បជានិច្ច

នពលមរ៉រូថេបានមកជរួបនឹង�ល៉រូតសប សមេ៊ីធ  

ត�លម្នអា�ុ ១៧ ឆ្នាំ នរឿង�ំបរូងមរួ�ត�ល 

នោកបានបនតងៀន�ល់�ល៉រូតសប គឺថាចិ្្ថនករូននៅ 

នឹងបានបតង្វរមករកពរួកឪពុករបស់ពរួកនគវិញ ។  

មរ៉រូថេបានសំនៅ�ល់ពាក្យទាំងឡា�ត�លម្ន 

ក្់តតានៅក្នុងគម្បីរម្៉ាឡាគបី នហើ�បានពន្យល់ថា  

នអលបីយ៉ានឹងសាដារន�ើងវិញនរូវអំណាចថនការ 

ផ្សារភ្ជាប់�ល់តផ្ន�បីននះ [ �ល៉រូតសប សមេ៊ីធ — តបវ្្ិ 

១:៣៦–៣៩ ] ។ នៅថ្ងៃទបី ៣ តខ នមសា ឆ្នាំ ១៨៣៦ 

នៅក្នុងតពះវិហារបរិសុទ្ធខឺ្�ង់ នអលបីយ៉ាបានតបគល់

អំណាចថនការផ្សារភ្ជាប់�ល់ពយាការី�ល៉រូតសប សមេ៊ីធ ។ 

ក្រុមក្រួសារដ៏រី្ររាយ	និងអស់្រល្ប
អអលឌ�ើរ	រ៉ាន�ី	�ី	ហ្វាំង	ននពរួ្ចិតសិ្រនា្់

កបធានតំបន់អាស៊ី អែលឌ�ើរ រ៉ាន�ី �ី ហ្វាំង

ខណៈអែលឌ�ើងទន្ទឹងរង់ចាំែល់ថ្ងៃអែលនទឹងមានព្រះវិហ្របរិសុទ្ធកាន់អែជិែែល់សមាជិកកាន់អែឌពរើនឌៅក្នុងអាស៊ី 

ឌោរះឌ�ើងមានែំណរគុណអែលែ្កទាំងែស់គ្នាអារទទួល្រជ័�ថនពកុមពគួសារែ៏ែស់កល្បមួ� កាលអែល្ួកឌគរស់

ឌៅឌោ�សក្ិសមឌែើម្បីកាន់បណ្ណព្រះវិហ្របរិសុទ្ធ ។
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ររបស់តពះ�៏បង្កបនង្កើ្ សតម្ប់នគ្លនៅ�៏នៅអស់ 

កល្ជានិច្ចថនករូននៅរបស់តទង់ » ។ ការររួបររួមគ្នា 

សតម្ប់ភ្ពអស់កល្ជានិច្ចថនសាវាមបី និងភរិយ  

ថនករូននៅនៅនឹងឪពុកម្ដា� គឺស្ិ្នៅក្នុងចំនណាម 

ពរជ័��៏ខ្ង់ខ្ស់បំផ្ុ្ោោថន�ំេឹងល្អត�លបានសាដារ 

ន�ើងវិញរបស់តពះន�ស៊រូវតគបីស្ទ ។ វាជាមរូលនហ្ុត�ល 

តកុមតគរួសារទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសារន�ើម្បីចរូលររួមនៅក្នុង 

តពះវិហារបរិសុទ្ធ ។

ម្នការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការនតបើតបាស់មរូលនិធិជំនរួ� 

ទរូនៅសតម្ប់ការនធ្វើ�ំនេើរនៅតពះវិហារបរិសុទ្ធ ត�ល 

អាចនធ្វើឲ្យសម្ជិកសាសោចតកកាន់ត្នតចើន ររួម 

ទាំងសម្ជិកនៅអាស៊ីត�លរស់នៅឆ្ងា�ពបីតពះវិហារ 

បរិសុទ្ធ អាចម្នលទ្ធភ្ពនៅតពះវិហារបរិសុទ្ធកាន់ 

ត្បានឆ្ប់ និងកាន់ត្ញឹកញាប់ជាងនពលមុន ។  

នទាះជា្តមរូវឲ្យម្នការលះបង់ខ្ះៗក្បី  

ក៏សម្ជិកពុំចាំបាច់រង់ចាំសន្សំ�រូរ�រូចពបីមុននទ ។ 

សតម្ប់សម្ជិកមរួ�ចំនរួន ការលះបង់ត�ល្តមរូវឲ្យ 

ម្នគឺការរកសាបទបញ្ញ្្ិ និងបង់�ង្វា�មរួ�ភ្គក្នុង 

�ប់នពញនលញ ។

បតន្មនលើការនតបើតបាស់មរូលនិធិជំនរួ�ទរូនៅ 

សតម្ប់ការនធ្វើ�ំនេើរនៅតពះវិហារបរិសុទ្ធ ន�ើម្បីជរួ� 

�ល់សម្ជិកឲ្យទទរួលអំនណា�ទានពិសិ�្ឋផ្ទាល់ខ្លួន  

នោះឥ�ដូវននះមរូលនិធិននះក៏អាចត្រូវបាននតបើតបាស់ 

ន�ើម្បីអាចឲ្យសម្ជិកនៅចរូលររួមតពះវិហារបរិសុទ្ធ 

នពលត�លសម្ជិកតគរួសារផ្ទាល់ទទរួលពិធបីបរិសុទ្ធផ្ង 

ត�រ ។ ឧទាហរេ៍ ឪពុកម្ដា��៏នសាមះត្ង់ត�ល 

ចញ្ចឹមបបីបាច់ករូនៗនោ�សុចរិ្ ឥ�ដូវននះអាចចរូលររួម 

ជាមរួ�នឹងករូនៗនៅក្នុងតពះវិហារបរិសុទ្ធ ន�ើម្បីជា 

សាក្សបី�ល់ការផ្សារភ្ជាប់ថនករូនៗរបស់ពរួកនគនៅនពល 

ករូនពរួកនគនរៀបអាពាហ៍អាពាហ៍នៅក្នុងតពះវិហារ 

បរិសុទ្ធ ។ ខេៈត�លន�ើងទន្ទឹងរង់ចាំ�ល់ថ្ងៃត�ល 

នឹងម្នតពះវិហារបរិសុទ្ធកាន់ត្ជិ្�ល់សម្ជិកកាន់ត្ 

នតចើននៅក្នុងអាស៊ី នោះន�ើងម្នអំេរគុេត�លអ្ក 

ទាំងអស់គ្នាអាចទទរួលពរជ័�ថនតកុមតគរួសារ�៏អស់កល្មរួ� 

កាលត�លពរួកនគរស់នៅនោ�សក្ិសមន�ើម្បី 

កាន់បេ្ណតពះវិហារបរិសុទ្ធ ។

ប្រុមបគរួសារដ៏រី្រយ

តពះវរបិតាសរួគ៌មិនត្ឹមត្ម្នតពះរាជបំេងឲ្យ 

ម្នតកុមតគរួសារ�៏អស់កល្ត្បល៉ុនណាណះនទ ត្តទង់ម្ន 

តពះរាជបំេងឲ្យតកុមតគរួសារបានរីករា�ផ្ងត�រ ។  

នៅក្នុងការតបកាសអំពបីតកុមតគរួសារ ន�ើងនរៀនផ្ងត�រពបីរ 

នបៀបត�លតគរួសារន�ើងអាចកាន់ត្ម្នភ្ពរីករា� ។  

វាតចងថា ៖ « សុភមង្គលនៅក្នុងជបីវិ្តគរួសារអាចនកើ្ 

ម្នន�ើងបាននៅនពលនធ្វើតាមការបនតងៀនរបស់តពះ 

អម្ចាស់តពះន�ស៊រូវតគបីស្ទ » ។ នៅនពលន�ើងរស់នៅក្នុង 

រនបៀបមរួ�ត�លសព្វតពះហឫទ័��ល់តពះវរបិតាសរួគ ៌

របស់ន�ើង និងតពះរាជបុតតាតទង់ នោះន�ើងន�ើញថាការ 

តបតពឹ្្ិរបស់ន�ើងក៏នធ្វើឲ្យតគរួសារនលើតផ្ន�បីរបស់ន�ើង 

នពញចិ្្ផ្ងត�រ ។

ការតបកាសអំពបីតកុមតគរួសារត្្ងថា អាពាហ៍ពិពាហ៍  

និង តគរួសារត�លម្ននជាគជ័� នោះគឺ « ត្រូវសាថាបោ  

និង ត្រកសា នៅនលើនគ្លការេ៍ ថននសចក្បីជំននឿ  

ការអធិសាឋាន ការតតបចិ្្ ការអភ័�នទាស ការនគ្រពគ្នា  

នសចក្បីតសឡាញ់ នសចក្បីនមតាតាករុណា ការង្រ និង 

កមមេវិធបីកំសាន្ល្អៗោោ » ។ តាមរ�ៈនសចក្បីជំននឿ  

និងការអធិសាឋាន ន�ើងខិ្កាន់ត្ជិ្នៅនឹងតពះវរបិតា 

សរួគ៌របស់ន�ើង ។ នោ�ការនគ្រព នសចក្បីតសឡាញ់  

និងនសចក្បីនមតាតាករុណា នោះន�ើងកាន់ត្ខិ្ជិ្ 

សម្ជិកតគរួសាររបស់ន�ើងនៅនលើតផ្ន�បីននះ ។  

នហើ�តាមរ�ៈការង្រ និងកមមេវិធបីកំសាន្ល្អៗោោ  

ន�ើងជរួ� និងគ្ំតទ�ល់គ្នានៅវិញនៅមក នហើ�ម្ន 

ភ្ពសបបា�រីករា�ជាមរួ�គ្នា ។

ស៊ីនស្ទើរ ហាវាំង និងខ្នុំបានរស់នៅអាស៊ីអស់តបាំពបីរ 

ឆ្នាំនហើ� នោ�នៅឆ្ងា�ពបីករូនៗ និងនៅៗរបស់ 

ន�ើង ។ ន�ើងបានក្់សម្គាល់ថា ករូននៅរបស់ន�ើង 

រីករា�ជាមរួ�នឹងការជរួបជុំគ្នាណាស់ នហើ�សបបា� 

ណាស់នៅនពលនគនធ្វើ�រូនចានាះ ។ ពរួកនគម្នការនគ្រព 

ក្បីតសឡាញ់ និងនសចក្បីនមតាតាករុណាចំនពាះគ្នានឹងគ្នា  

នហើ�ពរួកនគជរួ�គ្នានៅវិញនៅមក នពលត�លន�ើង 

កំពុងបនតមើនៅទបីននះ ។ ន�ើងម្នអំេរគុេណាស ់

ចំនពាះតកុមតគរួសាររបស់ន�ើង និងចំនពាះពិធបីបរិសុទ្ធថន 

ការផ្សារភ្ជាប់ត�លបតងរួបបតងរួមន�ើង ។

មិនថាកាលៈនទសៈបច្ចនុប្ន្របស់អ្កយ៉ាងណា 

នោះនទ ចរូរពុះពារន�ើម្បីម្នតកុមតគរួសារមរួ�ត�ល 

អស់កល្ផ្ង និងរីករា�ផ្ង ។ ខ្នុំអធិសាឋានថា  

អ្កនឹងខិ្ខំន�ើម្បីបាន និងទទរួលបទពិនសាធន៍ថន 

អំេរត�លបានពបីពរជ័�នោះនៅក្នុងជបីវិ្អ្ក ។ ◼

ទីបនាទាល់របស់សមាជិ្រ

ទៅកាន់កពរះវិហារបរិសុទ្ធ

មា៉ានីល	ហី្លីពីន

ទពលខ្នុំចរូលក្នុងតពះវិហារបរិសុទ្ធ 

ខ្នុំម្នអារមមេេ៍រីករា� នហើ�ម្នភ្ព 

សុខសាន្ណាស់ ។ ខ្នុំបានគិ្ថា ខ្នុំបានមក�ល ់

កតន្ងពិសិ�្ឋ នហើ�វាជាថ្ងៃ�ំបរូងន�ើម្បីនធ្វើពិធបីបរិសុទ្ធ 

សតម្ប់ខ្លួនខ្នុំ នហើ�ក៏នធ្វើពិធបីបរិសុទ្ធសតម្ប់តគរួសារ 

ខ្នុំផ្ងត�រ ។ ខ្នុំម្នអារមមេេ៍រំនភើបណាស់ ត�ល

ហាក់�រូចជាតពលឹងរបស់ខ្នុំបានចរូលមកឯតពះ ។ 

ថ្ងៃទបីពបីរគឺជាថ្ងៃនធ្វើពិធបីបរិសុទ្ធសតម្ប់អ្ក�ថទ

នទៀ្ បល៉ុតន្រហរូ្�ល់នពលោងាច ខ្នុំពុំន�ើញឯក

សារន�ើម្បីនធ្វើពិធបីបរិសុទ្ធសតម្ប់តគរួសារខ្នុំន�ើ� 

ខ្នុំម្នអារមមេេ៍នសាកនៅបន្ិច នោ�ន�ើញនគតគប់

គ្នាម្នឯកសារសតម្ប់នធ្វើពិធបីបរិសុទ្ធសតម្ប់តគរួសា

រពរួកនគ នហើ�ខ្នុំរកមិនន�ើញនទ រហរូ្�ល់នម្៉ាង ៣ 

ខ្នុំបានរកន�ើញឯកសារនោះ នហើ�បាននធ្វើពិធបីបរិសុទ្ធ

សតម្ប់�រូនតារបស់ខ្នុំនៅតពឹកថ្ងៃចុងនតកា� ។ ខ្នុំម្ន

អារមមេេ៍ល្អនពលខ្នុំបាននធ្វើវាររួច ។
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នោះគឺជាតពះរាជបំេងរបស់តពះ ។  

តទង់បាននរៀបចំ នហើ�តទង់ម្នតពះនចសាដានធ្វើអ្វបីៗ 

តគប់យ៉ាង ។ គឺតពះហស្របស់តទង់ត�លបានជរួ� 

ខ្នុំឲ្យរកន�ើញឯកសាររបស់ខ្នុំ ពុំម្នអ្វបីត�ល 

តទង់ពុំអាចនធ្វើបានន�ើ� នបើសិនន�ើងនសាមះត្ង់ 

នហើ�ម្ននសចក្បីជំននឿរឹងម្ំ ។

សរូមអរតពះគុេតពះត�លតបទានពរខ្នុំឲ្យបាន 

នធ្វើពិធបីបរិសុទ្ធទាំងអស់សតម្ប់តគរួសារខ្នុំ ។ នៅក្នុង 

តពះោមថនតពះន�ស៊រូវតគបីស្ទ អាតមល៉ន ៕

ខ្ញំឌ្មោះ	ឌេង	លី

ខ្នុំចង់និយ�អំពបីអារមមេេ៍របស់ខ្នុំនៅក្នុងតពះវិហារ 

បរិសុទ្ធ ។ នពលខ្នុំឈាននជើងចរូលនៅក្នុងតពះវិហារ 

បរិសុទ្ធ ខ្នុំគិ្ថា ខ្នុំម្នពរជ័� ។ ខ្នុំម្នអារមមេេ៍ថន 

នសចក្បីតសឡាញ់របស់តពះចំនពាះន�ើង នសចក្បី 

តសឡាញ់របស់តទង់ចំនពាះន�ើងមិនត�លផ្លាស់ប្ដូរន�ើ� ។ 

ខ្នុំ�ឹងថា តទង់តបទានជបីវិ្ និងការនចះ�ឹង�ល់ខ្នុំ ។

ខ្នុំសបបា�ចិ្្ត�លខ្នុំបាននធ្វើពិធបីបរិសុទ្ធថន 

តពះវិហារបរិសុទ្ធសតម្ប់�រូនតាខ្នុំ ។ ខ្នុំក៏ន�ើញអ្កតគប់គ្នា

រីករា�ផ្ងត�រ ការផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងតពះវិហារបរិសុទ្ធគឺ

ជាកិច្ចការ�៏អសាចារ្យណាស់ ។ ខ្នុំពយាយមនធ្វើល្អនៅក្នុង

ជបីវិ្ខ្នុំន�ើម្បីខ្នុំអាចនៅកាន់ត្ជិ្តពះ ៕

ខរុង	�ិញ	វិន

ការនៅកាន់តពះវិហារបរិសុទ្ធហ្វបីលបីពបីន  

គឺជាពរជ័��៏អសាចារ្យមរួ� ។ ខ្នុំ និងតគរួសារខ្នុ ំ

បាននធ្វើពិធបីការបរិសុទ្ធទាំងអស់នៅក្នុងតពះវិហារ 

បរិសុទ្ធ ។ បា៉ាម្៉ាក់ខ្នុំ ខ្នុំ និងភរិយខ្នុំបានផ្សារភ្ជាប ់
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4	 លីអាហូណា

ន�ើម្បីរស់នៅជាមរួ�គ្នាសតម្ប់ជបីវិ្�៏នៅ 

អស់កល្ជានិច្ច វានធ្វើឲ្យនសចក្បីជំននឿរបស់ខ្នុ ំ

កាន់ត្រឹងម្ំនៅនលើតពះអង្គសន្ង្គាះ និង 

តពះវរបិតាសរួគ៌ ។

ខ្នុំ និងតគរួសារនឹងពយាយមយ៉ាងខាលាំង ន�ើម្បីបនតមើតពះ 

នោ�ការបនតមើ�ល់សម្ជិកទាំងអស់នៅក្នុងសាខា ១០ 

ជរួ�ឲ្យសាខារីកចនតមើន និងជរួ�ឲ្យសម្ជិកម្ននសចក្បី 

ជំននឿនលើតពះ ។ នៅក្នុងតពះោមថនតពះន�ស៊រូវតគបីស្ទ អាតមល៉ន ៕

ធី	ថាញ់	្រ៊ិញ	បរាន

ការចរូលនៅក្នុងតពះវិហារបរិសុទ្ធគឺជា 

ពរជ័�មរួ� ជាពិនសសគឺក្នុងបន្ទប់ពិធបីពិសិ�្ឋ  

តពមទាំងន�ើញមនុស្សទាំងអស់ត�លនធ្វើការ 
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នៅក្នុងតពះវិហារបរិសុទ្ធ ពរួកគ្្់ម្នភ្ពររួស 

រា�រាក់ទាក់ ម្នសានាមញញឹម�៏កក់ន្ដា  

ខ្នុំសង្ឹមថា ខ្នុំអាចនៅតពះវិហារបរិសុទ្ធម្ងនទៀ្ 

នៅថ្ងៃណាមរួ� ៕

ឈរួន	ចន្ី

ខ្នុំមិនត�លគិ្នទថាខ្នុំអាចនៅតបនទសហ្វបីលបី 

ពបីន ខ្នុំជាតស្បីនមម្៉ា� ខ្នុំមិនត�លគិ្ថា ខ្នុំអាច 

មកតពះវិហារបរិសុទ្ធនៅទបីននះ នហើ�ផ្សារភ្ជាប ់

ជាមរួ�នឹងសាវាមបីខ្នុំ និងឪពុកម្ដា�ខ្នុំនោះនទ ។  

អំ�នុងនពលផ្សារភ្ជាប់ ខ្នុំម្នអារមមេេ៍ថាសាវាមបីខ្នុំនៅ 

ជិ្ខ្នុំ តពមទាំងឪពុកម្ដា�ខ្នុំផ្ងត�រ ខ្នុំម្នអារមមេេ ៍

ថាពរួកគ្្់នៅជិ្ខ្នុំ នហើ�ខ្នុំបានឱបពរួកគ្្់ ។  

ខ្នុំម្នអារមមេេ៍សុខតសរួស នហើ�នឹងមិនត�លឯនកា 

នទៀ្ន�ើ�ពបីនពលននះនៅ នតពាះខ្នុំម្នអារមមេេ៍ថា 

ពរួកគ្្់នៅតក្រខ្នុំ ពរួកគ្្់នៅតក្រខ្នុំរាល់ថ្ងៃ សាវាមបី 

ជាទបីតសឡាញ់ និងឪពុកម្ដា�របស់ខ្នុំ ។

ខ្នុំម្នអំេរគុេណាស់ចំនពាះ�ំេឹងល្អថនតពះន�

ស៊រូវតគបីស្ទ តទង់អសាចារ្យណាស់ តទង់បានផ្លាស់ប្ដូរជបីវិ្ខ្នុំ  

តទង់ជរួ�ខ្នុំឲ្យនធ្វើអ្វបីត�លខ្នុំមិនអាចនធ្វើបាន ៕

ធី	វ៉រុង	ងិន

ខ្នុំម្នអំេរគុេត�លម្នឱកាសនៅតពះវិហារ 

បរិសុទ្ធនៅហ្វបីលបីពបីន ន�ើម្បីខ្នុំអាចនធ្វើពិធបីបរិសុទ្ធទាំង 

អស់នៅក្នុងតពះវិហារបរិសុទ្ធ�៏ពិសិ�្ឋ ។ ខ្នុំបាននធ្វើពិធបី 

បរិសុទ្ធសតម្ប់ខ្លួនខ្នុំ និង�រូនតាខ្នុំ នហើ�ខ្នុំអរគុេ 

ខាលាំងណាស់�ល់ពរួកអ្កផ្្សព្វផ្សា�សាសោត�លបាន 

ោំ�ំេឹងល្អ�ល់តគរួសារខ្នុំ ោំឲ្យសាគាល់�ំេឹងល្អ 

ត�លបានសាដារន�ើងវិញ និងតផ្នការថននសចក្បីសន្ង្គាះ  

វាជរួ�ខ្នុំ�ឹងថាខ្នុំបានមកពបីណា នហើ�នឹងនៅទបីណា 

បោទាប់ពបីជបីវិ្ននះ ខ្នុំម្នពរជ័�ត�លបានមកនលើ 

តផ្ន�បីននះ នហើ�បាន�ឹងថាខ្នុំជាបុត្បីថនតពះម្នាក់  

នៅនលើតផ្ន�បីននះ ។

នពលន�ើងត្�ប់មកវិញ ខ្នុំវនង្វងផ្្ដូវនៅតពោន 

�ន្នហាះនសៀមរាប តគប់គ្នាត្រូវនៅនលើ�ន្នហាះ  

បា្់ត្ខ្នុំ ។ តអលន�ើរ ស៊ឺស្ទនុន បានរ្់រកខ្នុំ ខ្នុំអាច 

ន�ើញថាគ្្់ហ្់ណាស់ នហើ�តបកនញើសនជាគ  

នពលគ្្់ន�ើញខ្នុំ គ្្់រ្់មកឱបខ្នុំ នហើ�ខ្នុំរីករា� 

ណាស់ត�លបានជរួបគ្្់ ។ ខ្នុំម្នអំេរគុេ 

ចំនពាះតពះ និងតពះន�ស៊រូវ ត�លតបទាននសចក្បី 

តសឡាញ់�ល់ខ្នុំ ន្ើម្នអ្វបីនកើ្ន�ើងនបើខ្នុំមិនតមន 

ជាបុត្បីរបស់តទង់ មិននតជើសនរើសផ្្ដូវត្រូវ នោះខ្នុំនឹង 

មិនអាចន�ើញពបីនសចក្បីតសឡាញ់ត�លម្នក្នុងការ 

នធ្វើ�ំនេើរននះន�ើ� ៕

ធី	ង៉ា	ងិន

ខ្នុំជាសម្ជិកថនសាសោចតកថនតពះន�ស៊រូវ 

តគបីស្ទថនពរួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងនតកា� ។ ខ្នុំសបបា�ចិ្្  

នហើ�ម្ននម្ទនភ្ពចំនពាះខ្លួនឯង ត�លខ្នុំអាច 

នៅតពះវិហារបរិសុទ្ធហ្វបីលបីពបីន នហើ�នធ្វើពិធបីអំនណា� 

ទានពិសិ�្ឋផ្ទាល់ខ្លួន ។ នៅខាងក្នុង និងខាងនត្តពះ 

វិហារបរិសុទ្ធសាអា្ណាស់ ខ្នុំសង្ឹមថាខ្នុំអាច 

នៅទបីនោះម្ងនទៀ្នៅថ្ងៃណាមរួ� ៕

បគរួសារ	េរួត	ដារិន

នពលខ្នុំ និងតគរួសារខ្នុំចរូលក្នុងតពះវិហារបរិសុទ្ធ  

ខ្នុំម្នអារមមេេ៍រំនភើប នហើ�គិ្ថាខ្នុំ និងតគរួសារខ្នុ ំ

ពិ្ជាស្ិ្នៅក្នុងសាថានសរួគ៌ ជានគរថនតពះ ។  

តគរួសារខ្នុំបានផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងតពះវិហារបរិសុទ្ធ ។  

ខ្នុំនឹងមិនត�លនភ្ចពបីអារមមេេ៍នោះន�ើ� ។  

ខ្នុំទទរួលអារមមេេ៍ពបីតពះវិញ្ញាេបរិសុទ្ធគង់នៅ 

ក្នុងខ្លួនខ្នុំ នហើ�នធ្វើឲ្យម្នភ្ពកក់ន្ដាជាខាលាំង  

ត�លខ្នុំនឹងចងចាំជានរៀងរហរូ្ ៕

្រ្អូនបសី	នម៉ា

នៅក្នុងតពះវិហារបរិសុទ្ធ ខ្នុំម្នអារមមេេ៍ពបីរ ។  

ទបីមរួ� នពលតគរួសារខ្នុំផ្សារភ្ជាប់ ខ្នុំម្នអារមមេេ ៍

យ៉ាងខាលាំងថាម្៉ាក់ខ្នុំ និងប្អដូនតសបីខ្នុំបាននៅទបីនោះជាមរួ� 

ន�ើង នហើ�ខ្នុំបានម្នអារមមេេ៍ត�លតបាប់ខ្នុំឲ្យ 

នមើលនៅអ្កនធ្វើពបីធបីជំនរួសទាំងពបីរ ពរួកគ្្់ជាម្៉ាក់  

និងប្អដូនតសបីរបស់ខ្នុំ ។ វាជានលើកទបីមរួ�នហើ�ត�ល 

ខ្នុំម្នអារមមេេ៍ថា ម្៉ាក់ និងប្អដូនតសបីខ្នុំនៅជាមរួ�ខ្នុំ  

នៅជិ្ខ្នុំ ខ្នុំម្នសុភមង្គលណាស់ ។ ខ្នុំមិនត�ល 
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សាគាល់មុខពរួកគ្្់នទ នតពាះនពលពរួកគ្្់សាលាប់ 

ខ្នុំនទើបត្ម្នអា�ុពបីរឆ្នាំ ។ នពលបា៉ាខ្នុំបានផ្សារភ្ជាប ់

នឹងម្៉ាក់ខ្នុំ ខ្នុំមិនអាចទប់ទឹកតភ្កបាននទ នតកា�មក 

ពរួកគ្្់បានផ្សារភ្ជាប់នឹងករូនតសបីជាទបីតសឡាញ ់

ទាំងបបីរបស់ពរួកគ្្់ ។ អំ�នុងនពលផ្សារភ្ជាប់ ខ្នុំមិន 

អាចទប់ទឹកតភ្កបាននទ គឺ�ំនហើ��ំនទៀ្ �ំនោ� 

ក្បីអំេរ ត�លបានជរួបជុំតគរួសារត�លន�ើងបានតបកគ្នា 

ជា�រូរមកនហើ� ឥ�ដូវននះន�ើងបានរកគ្នាន�ើញ 

វិញនហើ� ៕

ចំតេកឯអារមមេេ៍មរួ�នទៀ្ គឺខ្នុំម្នភ្ព 

សុខសាន្ និងរីករា�ណាស់ត�លបានជរួ��ល់អ្ក 

នៅរស់ឲ្យផ្សារភ្ជាប់នឹងអ្កសាលាប់ ។ ខ្នុំរីករា�ណាស់  

នពលន�ើញសម្ជិកញញឹម នពលពរួកគ្្់ផ្សារភ្ជាប់ 

នឹងតគរួសារគ្្់ នហើ�នធ្វើពិធបីបរិសុទ្ធជានតចើនសតម្ប ់

អ្កសាលាប់ ។ អារមមេេ៍នោះនធ្វើឲ្យខ្នុំតសឡាញ់កិច្ចការក្នុង 

តពះវិហារបរិសុទ្ធ នហើ�ចង់ជរួ� និងនធ្វើការតសាវតជាវ 

ពង្សតបវ្្ិកាន់ត្នតចើន នហើ�ខ្នុំបាន�ឹងថាវាសំខាន់ខាលាំង 

បល៉ុណាណ ន�ើម្បីជរួ�មនុស្សត�លសាលាប់នៅនហើ�ឲ្យទទរួល 

បុេ្យតជមុជទឹក និងនធ្វើពិធបីបរិសុទ្ធនផ្្សងៗនទៀ្ក្នុងតពះ 

វិហារបរិសុទ្ធ ។ ខ្នុំម្នអំេរគុេចំនពាះតពះសតម្ប់ 

ការនៅបនតមើននះ ។

អំ�នុងនពលត�លខ្នុំជរួ��ល់សម្ជិកនៅក្នុងតពះ 

បរិសុទ្ធ វារំឭកខ្នុំអំពបីនបសកកមមេរបស់ខ្នុំ ខ្នុំបានបំនភ្ច 

ខ្លួនឯងក្នុងការបនតមើ�ល់តពះ បនតមើតទង់នោ�អស់ពបីចិ្្  

និងគំនិ្ខ្នុំ នហើ�នពលខ្នុំត្�ប់នៅបន្ទប់ខ្នុំវិញ  

ខ្នុំគិ្នៅក្នុងចិ្្អំពបីរនបៀបត�លខ្នុំអាចជរួ�សម្ជិក  

និងរនបៀបត�លខ្នុំអាចនរៀបចំកាលវិភ្គសតម្ប់ថ្ងៃ 

តស្អកន�ើម្បីជរួ�ពរួកគ្្់ ។

ន�ើងម្នអ្វបីត្រូវនធ្វើតគប់វិោទបី ម្នអ្វបីត�លត្រូវ 

និយ� និងនោះតសា�តគប់វិោទបី វាជានពលនវោ 

�៏ល្អ អារមមេេ៍�៏ល្អ រីករា� និងនពារនពញនោ� 

អំេរ ។ ររូបកា�របស់ន�ើងអស់កម្លាំង បល៉ុតន្វិញ្ញាេ 

របស់ន�ើងរឹងម្ំ ។

ខ្នុំបាននរៀន នហើ�ចងចាំនរឿងបបីយ៉ាងនៅក្នុង 

តពះវិហារបរិសុទ្ធ ត�លខ្នុំនឹងត្ងត្ចងចាំសតម្ប ់

ខ្លួនខ្នុំ ។

១.  នសាមះត្ង់ជាមរួ�សាវាមបីភរិយរបស់អ្ក 

នហើ�សាដាប់គ្្ ់។

2.  រកសាចបាប់តពហមេចារីភ្ព ។

៣. បរូជានពលនវោរបស់អ្ក នទព្យនកាសលរបស់អ្ក 

ន�ើម្បីបនតមើអ្ក�ថទត�ល�រូចជាបនតមើតពះត�រ ។

ខ្នុំអាចន�ើញនសចក្បីតសឡាញ់របស់តពះ 

នោ�ការបនតមើក្នុងការនធ្វើ�ំនេើរននះ ៕ ◼

កពរះក្ីស្ទបានកបទានអាហារឲ្យអ្ន្រែ្រះខាត	ដូទច្នរះអ្ន្រ្រ៏អាចខដរ
ឌដាយអអលឌ�ើរ	និងស៊ីឌសទើរ	ស៊ឺសទិន	អង្គការស្រ្បញរសធម៌

ក្រសរួងធមមេការ និងសាសោតបចា ំ

្ំបន់ក្នុងនខ្្កំពង់ធំ បាននស្ើសុ ំ

ជំនរួ�សតម្ប់តគរួសារតកបីតកក្នុង្ំបន ់

ត�លរងទុក្ខនោ�ការអ្់នស្ៀងអាហារ ។  

អង្គការសប្នុរសធម៌អ៊ិល.�បី.នអស ម្នអំេរ 

គុេចំនពាះឱកាសន�ើម្បីបនតមើនៅក្នុង 

លទ្ធភ្ពននះ ។

តកុមតគរួសារចំនរួន ១៣០ តគរួសារត្រូវ 

បានអនញជើញឲ្យមកទទរួល�កអំនណា� 

ត�លពរួកនគកំពុងត្ត្រូវការជាចាំបាច់ ។  

អង្ករ មបី ទឹកត្បី និងនតបងឆ្ អាចជរួ��ល ់

តគរួសារមរួ�បានពបីពបីរសបាដាហ៍នៅមរួ�តខ  

អាតស័�នលើទំហំសម្ជិកតគរួសារ ។ នពល 

ត�លតបជាជនបានមកតបមរូលផ្្នុំគ្នាន�ើម្បី 

ទទរួលការតេោំ នោះពរួកគ្្់ម្នការ 

�កចិ្្ទុកោក់សាដាប់�ល់នហ្ុផ្លត�ល 

មិ្្ភក្ិត�លពរួកគ្្់ត�លពុំធ្លាប់បានជរួប  

នហើ�នៅឆ្ងា�ម្នចិ្្លះបង់ ន�ើម្បីពរួកគ្្ ់

អាចទទរួលបានអ្វបីត�លពរួកគ្្់ត្រូវការទទរួល 

ទាន ។ ពរួកគ្្់បាននរៀនអំពបីតពះន�ស៊រូវតគបីស្ទ  

និង�ំបរូោមនរបស់តទង់ត�លឲ្យផ្្ល់អាហារ�ល ់

អ្កតកបីតក និងនមើលត្ទាំគ្នានៅវិញនៅមក ៕ ◼
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្ទកមាងដាំដំណំា	និងការចិញ្ចឹមសត្តូចៗ	

្រ្ននុងទែត្ត្រំពង់ធំ	ននកពរះរាជាណាចក្រ្រម្នុជា
ឌដាយអអលឌ�ើរ	និងស៊ីឌសទើរ	ស៊ឺសទិន	អង្គការស្រ្បញរសធម៌

ពី
រឆ្នាំបោទាប់ពបីគនតម្ងោំ�ំណាំជានលើក 

�ំបរូងត្រូវបានផ្្លួចនផ្្ើមនៅក្នុងនខ្្កំពង់ធំ  

នោះនពលនវោចិញ្ចឹមម្ន់ក៏បានមក�ល់ ។  

តកុមតគរួសារមរួ�ចំនរួនត�លជាសម្ជិកសាសោ 

ចតកនៅក្នុងសាខាក្នុង្ំបន់ បាននធ្វើការយ៉ាង 

ឧសសាហ៍ពយាយមន�ើម្បីោំ�ំណាំ នហើ�ផ្លិ្ 

អាហារផ្ទាល់ខ្លួនបានកាន់ត្នតចើនន�ើង តពមទាំង 

បានលក់ខ្ះនៅក្នុងផ្សារក្នុង្ំបន់នទៀ្ផ្ង ។ តកុម 

តគរួសារត�លបានតាំងចិ្្ក្នុងការនធ្វើគនតម្ងោំ�ំណាំ  

នហើ�ម្នភ្ពនជាគជ័�ជាមរួ�នឹងការោំ�ំណាំ 

រ�ៈនពលពបីរឆ្នាំកន្ងមកននះ បានម្នឱកាស 

ពតងបីកធនធ្នរបស់របស់ពរួកនគ នោ�បតន្ម 

ម្ន់នឈាមលមរួ�កបាល និងនមម្ន់ខ្ះនៅ 

ក្នុងតគរួសារនទៀ្ផ្ង ។ ម្ន ៩ តគរួសារត�លម្ន 

លក្ខេៈតគប់តគ្ន់នឹងទទរួលបានសម្ភារសង់តទុងម្ន់  

និងម្ន់ ។ តគរួសារទាំងននះក៏បានបញ្ចប់ថានាក ់

ការសទ្គ្ររះពីទកររះ	

រាំងស្ងួតទៅ្រម្នុជា
ឌដាយអអលឌ�ើរ	និងស៊ីឌសទើរ	ស៊ឺសទិន	អង្គការស្រ្បញរសធម៌

ក្រុមតគរួសារចំនរួន ១2០០ តគរួសារ នឹងទទរួល 

អំនណា�ជានស្ៀងអាហារត�លត្រូវ 

ការចាំបាច់នៅក្នុង្ំបន់ជនបទត�លហរួ្តហង  

និងម្ន�បីហុ�នៅនខ្្សាវា�នរៀង ។ នៅនពលននះ 

ក្នុងឆ្នាំគឺគរួរត្នៅត្ម្នភ្ពថប្ងតសស់ចាប់តាំងពបីរ 

�រូវនភ្ៀងធ្លាក់មក បល៉ុតន្ជា្មេបីម្ងនទៀ្វាតបរជាសងៃលួ្ហរួ្ 

តហងនលឿននពក ។

្ំបន់�បីសេដាថនទនន្នមគង្គថនតបនទសកម្នុជា 

បានទទរួលរងនរូវនតគ្ះកង្វះទឹកនភ្ៀងអស់រ�ៈនពល 

បបីបរួនឆ្នាំចុងនតកា�ននះ ។ នៅឆ្នាំ 2០១៦ គឺវាម្ន 

ភ្ពតបនសើរបន្ិច បល៉ុតន្នៅត្មិនតគប់តគ្ន់ន�ើម្បីនឹង 

សតម្ល្តមរូវការត�លខ្វះខា្ពបីមរួ�ឆ្នាំនៅមរួ�ឆ្នាំ 

កន្ងមកនោះ ។ តគរួសារនបីមរួ�ៗនឹងទទរួលបានអង្ករ  

៥០ គបី�ដូតកាម មបីមរួ�នកស ទឹកស៊ីអ៊ីវ ទឹកត្បី  

និងនតបងឆ្ ។ នោះជាអ្វបីត�លសំខាន់បំផ្ុ្នៅក្នុង 

របបអាហាររបស់តបជាជនកម្នុជា ។ អាហារបល៉ុនននះ 

នឹងអាចជរួ�តគរួសារមរួ�បានពបីរបបីសបាដាហ៍អាតស័�

នលើទំហំសម្ជិកតគរួសារ ។

កតន្ងជរួបជុំនៅក្នុងវ្្្មេបី�៏ធំ និងតសស់សាអា្ 

មរួ� គឺនៅត្មិនធំលមេមតគប់តគ្ន់សតម្ប់មនុស្ស 

ទាំងអស់ត�លមកជរួបជុំនោះន�ើ� �រូនច្ះពរួកនគ 

បានជរួបជុំនៅឯទបីធ្លាត្មនទៀ្ ។ ឡាន�ឹក 

អំនណា�នពញនៅនោ�អង្ករ គឺម្នទមងៃន់ធងៃន ់

រហរូ្�ល់នធ្វើឲ្យតបកបាក់ ផ្្ដូវស៊ីមល៉ង់ ជិ្ផ្្ដូវ�បីនោះ ។ 

ននះគឺអង្កររាប់នតាន ។

ឯកឧ្្ម ហុបីម តែម បាន�កឱកាសនោះន�ើម្បី 

ត្្ងនៅកាន់តបជាជន នហើ�បោទាប់មកតអលន�ើរ 

ស៊ឺស្ទនុន បានម្នតបសាសន៍ក្នុងោមជាអ្ក្ំណាង 

ឲ្យអង្គការសប្នុរសធម៌ពរួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងនតកា� ។  

ខ្លួនទបីពឹងខ្លួនផ្ងត�រ ត�លបានផ្្ល់នោ�អង្គភ្ព 

សាសោចតកក្នុង្ំបន់ ។

តគរួសារនបីមរួ�ៗបានទទរួលនរូវសម្ភារសតម្ប់ 

សង់ ររួមម្នឫស្សបី ន�ើ និងលរួសសំណាញ់ ។  

ពរួកគ្្់រចោមល៉រូ្នោ�ខ្លួនឯង អ្កខ្ះនតបើសម្ភារនផ្្សង 

ៗនទៀ្ត�លពរួកគ្្់ម្នក្នុងថ�តសាប់ ។ ពរួកគ្្់ត្រូវ 

នធ្វើតទុងទាំងអស់ឲ្យររួចរាល់ជាមុនសិនមុននឹងន�ើង 

បញជដូនម្ន់នៅឲ្យពរួកគ្្់ �រូនច្ះពរួកអ្កជិ្ខាងបានជរួ� 

គ្នាន�ើម្បីឲ្យបានររួចរាល់ទាន់នពលនវោ ។

តកុមតគរួសារបងប្អដូនតសបី ន� ជាអ្កទទរួលម្នាក ់

ក្នុងចំនណាមអ្កទទរួលទាំងឡា� ។ ពរួកគ្្់បាន 

សង់តទុងម្ន់យ៉ាងសាអា្ នហើ�ររួចរាល់ជានតសច 

សតម្ប់ោក់ម្ន់ នោ�ទទរួលបានម្ន់នឈាមលមរួ�កបាល  

និងនមម្ន់ថ្ចំនរួនតបាំមរួ�កបាល ។

តកុមតគរួសារទាំងនោះសបបា�ចិ្្ត�លបានទទរួល 

ពរជ័�ទាំងននះ ៕ ◼
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នោកបានម្នតបសាសន៍ថាវាម្នសារសំខាន់ 

យ៉ាងណាក្នុងការជរួ�គ្នានៅវិញនៅមក ជរួ�អ្ក 

ជិ្ខាងត�លម្នមល៉រូ្រូខរូច ឬនរណាម្នាក់ត�លកំពប ់

របស់របរ ។ នោកបានសរួរថាន្ើម្នមនុស្សបល៉ុោមន 

ោក់ត�លម្នែន្ទៈជរួ� ខេៈត�លពរួកនគបាន 

ទទរួលជំនរួ�នោះ ។ ទាំងអស់គ្នានលើកថ�ន�ើង ។

កាលត�លពិធបីបានបញ្ចប់ នោះន�ើងន�ើញថា 

�ំបរូោមនឲ្យ « ជរួ��ល់អ្កជិ្ខាងអ្ក » បាន 

្រម្មវិធីចំទេរះចំណាន

ខាងទរលលទ្ធិ

្រមមេវិធបីចំនេះចំណានខាងនគ្ល 

លទ្ធិជរួ�សម្ជិកសាសោចតកថន 

តពះន�ស៊រូវតគបីស្ទថនពរួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងនតកា� 

សិកសា នហើ�នរៀនពបីវគ្គបទគម្បីរចំនេះ 

ចំណានខាងនគ្លលទ្ធិ ម្តតាថននសចក្បី 

ជំននឿ និងម្្ិកានផ្្សងនទៀ្ត�លបានោំចរូល 

នោ�នតបើលក្ខេៈពិនសសថនការតចក 

រំតលកនៅក្នុងកមមេវិធបីបណាណល័��ំេឹងល្អ ។ 

សកមមេភ្ពនរៀនសរូត្ ររួមម្ន ការទនន្ទញ  

ការរំឭកកា្បិទនបើក និងសំេួរ ។ ការ 

ទនន្ទញចាំបទគម្បីរអាចផ្្ល់ជាតបភពថនការ 

បំផ្ុសគំនិ្មរួ��៏ម្នឥទ្ធិពលនៅក្នុងនពល 

ត�លត្រូវការ ។ ឥ�ដូវ កមមេវិធបីននះម្នជា ៣៥  

ភ្សា ររួមទាំងភ្សាតខមេរផ្ងត�រ នហើ�វា 

�ំនេើរការនលើតបព័ន្ធតប្ិប្្ិការ Android 

និង IOS ។ ន�ើម្បីទាញ�កកមមេវិធបីននះ  

សរូមវា�ពាក្យ LDS Doctrinal 
Mastery ក្នុងតបអប់តស្វងរកថន Play 
Store និង App Store ។ ◼
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អនុវ្្យ៉ាងជាក់តស្ង ។ មនុស្សវ័�នកមេងៗ នហើ� 

ម្នកម្លាំងបានជរួ��កអំនណា�សតម្ប់អ្ក 

ត�លម្នការពិបាកក្នុងការលបីអំនណា�នៅផ្្ទះ 

ឲ្យពរួកនគ ។ តតាក់ទ័រទាំងឡា�បាននៅចាំពរួកអ្ក 

ត�លត្រូវការ�ឹកជញជដូននស្ៀងអាហារនៅ�បីចម្ការ  

និងភរូមិនៅឆ្ងា�ៗ ។ ម្នសានាមញញឹម�៏នតចើន 

សន្ធឹកសោធាប់ ជានលើកទបីមរួ�ក្នុងរ�ៈនពល�៏�រូរមក 

ថានឹងមិនម្ននពាះទនទនទនៅ�ប់ននះនទ ។ ◼

ដំណឹងអសវែងរ្អត្ថ្រទចរុោះផ្សាយ

ទៅ
កតង់ខ្្ន្រទំព័រព័ត៌មាន្រ្ននុងកសុ្ររបស់បងប្អូន	កតូវបានចុរះ្សាយតាមរយៈសមាជិ្រទាំងឡាយទៅតាម	

តំបន់ផ្ទាល់ែ្ងួនរបស់បងប្អូនទៅទកកាមការខេនាំរបស់្េៈកបធានតំបន់	ទដើម្បីអាចចុរះពីតកមូវការ	និង	

បទពិទសាធន៍នានារបស់សមាជិ្រទៅតាម្រខន្ងខដលបងប្អូនរស់ទៅ	។	ការដា្រ់បញ្អូលទំព័រ្រ្ននុងមូលដាឋានទៅ្រ្ននុង	

ទស្សនាវដ្ីក្ប់ចបាប់	្ឺអាកស័យទៅទលើការមានអត្ថបទ្រ្ននុងមូលដាឋានចុរះ្សាយ	។	ទយើងែ្នុំសូមអទញជើញឲ្យបងប្អូន	

ខច្រចាយ្ំនិត	និងបទពិទសាធន៍ខដលទលើ្រ្រម្ស់ដល់ទសច្រ្ីជំទនឿ	ទដាយទំនា្រ់ទំនងទៅកាន់នាយ្រនិពន្ធ្រ្ននុង	

មូលដាឋានរបស់បងប្អូន	៖

អាសយដាឋានអ៊ីខមែល	sokbo@ldschurch.org ◼


