
សូម គមន៍មកកន់សននិសីទ 
បធនថូម៉ស េអស ម៉នសុន 

 

 បងបូន បស សីជទី ស ញ់របស់ខញុំ េនះជករល ស់េដមបីជួបជំុគន ជថមីមងេទ ត។ សននិសីទ

េនះគឺគំរប់រយៈេពលមួយរយែប៉តសិបឆន ំ ចប់ ំងពី សនច ក តវបនេរ បចំេឡង។ េយងមនអំណរ 

គុណខំង ស់ចំេពះពយករ ីយូ៉ែសប សមីធ ជអនកែសងរកេសចកីពិត េហយបនរកេឃញេសចកីពិត

េនះ េហយជអនកែដលបន រដំណឹងល និងេរ បចំ សនច កេឡងវញិេនេ កមករដឹកនំរបស់

ពះអមច ស់។ 

 

សនច កបនរកីចំេរ នយ៉ងខជ ប់ខជួន ចប់ ំងពីៃថងេនះមក នឆន ំ 1830។ សនច ក បនផស់បូរ

ជីវតិរបស់មនុស កន់ែតេ ចនេឡងៗជេរ ង ល់ឆន ំ េហយបនរកីដុះ លពសេពញែផនដី េនេពល

កមំងអនកផ ពផ យ សនរបស់េយង បនែសងរកអនកទំង យ  ែដលកំពុងែតែសងរកេសចកី

ពិត។ ជថមីមងេទ ត េយងអំពវនវសមជិក សនច កងកេទរកអនកផស់ែ បចិតថមី ឬអនកទំង យ

ែដលកំពុងែត តឡប់មករក សនច កវញិ េដមបីឱប កេ បពួកេគេ យកី ស ញ់ និងេដមបីជួយ

ដល់ពួកេគឲយទទួល រមមណ៍កក់េកថជផទះរបស់ពួកេគ។ 
 

បងបូន បស សីរបស់ខញុំ អរគុណចំេពះេសចកីជំេន  និងករលះបង់របស់អនក ចំេពះដំណឹងលៃន

ពះេយសូ៊វ គីសទ។ អរគុណចំេពះកិចចករទំងអស់ ែដលអនក ល់គន បនេធេនកនុងវដួ និង ខ េនកនុង

េសក និងមណលរបស់អនក។ អនកបនបំេរ េ យសម គ័ចិត និងបំេរ បនយ៉ងល េហយសេ មចបនយ៉ងល

មហិម។ សូមឲយ ពះអមច ស់ បទនពរដល់អនក េនេពលអនកពយយមេដរ ម ទង់ និងេគរព ម

ពះបញញតិទំង យរបស់ ទង់។ 
 

ចប់ ំងពីេយងជួបគន េលកមុន សនច កបនបនផល់ជំនួយមនុស ធម៌ែដលចំបច់ជេ ចន េទកន់

ទី ំងេផ ងៗេនជំុវញិពិភពេ ក។ កលពីបីែខកនងេទ ជំនួយមនុស ធម៌ បនផល់ឲយេនកនុង បេទស

ប ងំ បូ៉លីេណេស  មុងេ គ លី បូលីេវ  េពរ ូ រហី ូ  មិុចសីុកូ ព័រទុយ គ ល់ អុ៊យហគង់  និង 

េនកនុងចំេ មតំបន់ដៃទេទ ត។ ថមីៗេនះ េយងបនជួយេនកនុង បេទសៃហទី និង បេទសឈលី បនទ ប់

ពីកររញជួ យដី និងរលកសមុ ទ សូ៊ មី បនបំផិចបំផញេនកនុងតំបន់ទំងេនះ។ េយងសូមសែមង

េសចកី ស ញ់របស់េយង ចំេពះសមជិក សនច ក ែដលបនរងទុកខេនកនុងេ គះធមមជតិទំង

េនះ។ អនក ល់គន សថិតេនកនុងករអធិ នរបស់េយង។ េយងសូមសែមងនូវករអរគុណដ៏ ជលេ ជ 

ចំេពះអនកទំងអស់គន  ស មប់ករសម គ័ចិតរបស់អនក កនុងករជួយដល់កិចចករខងមនុស ធម៌របស់េយង 

េ យែចករែំលកធនធនរបស់អនក និងេនកនុងករណីជេ ចនេទ ត ដូចជ ករែចករែំលកេពលេវ  

េទពេកសលយ និងជំនញរបស់អនក។ 
 



ឆន ំេនះ គឺគំរប់រយៈេពល 25 ឆន ំ ចប់ ំងពីកមមវធីិមនុស ធម៌របស់េយង បនកយជែផនកមួយៃនកិចចខិតខំ 

ខងសុខុមលភពរបស់េយង។ កមមវធីិេនះបនជួយដល់មនុស ជេ ចន ប់មិនអស់។ េយងនឹងពយយម

ជនិចច េដមបីសថិតេនកនុងចំេ មអនកទីមួយ ែដលនឹងេទដល់កែនងមនេ គះធមមជតិ និងេនកែនង  

ែដល ចេកតមន។ 
 

សនច កបនរកីចំេរ ន និងេឆព ះេទមុខ។ ករ ងសង់ ពះវ ិ របរសុិទធ គឺជសញញ មួយៃនកររកីចំេរ ន

េនះ។ ថមីៗេនះ េយងបន បកសអំពី ពះវ ិ របរសុិទធថមីមួយ ែដលនឹង ងសង់េនកនុងទី កង េផសិន រដ

យូថហ៍។ េយងក៏បន បកសផងែដរ អំពីករផស់ទ មង់ថមីដ៏ធំមួយ ែដលនឹងេធេឡងដល់ ពះវ ិ រ

បរសុិទធ អូហគិន រដយូថហ៍។ េនកនុងបីែខេ កយ េយងនឹងឧទទិសឆង ពះវ ិ របរសុិទធថមីេនទី កង ៉ ន់ខូេវ រ 

កូឡុបមេប បី៊តធីស េនកនុង ជលងភនំ ហគី  រដ រហី ូ  និងទី កង េសបូ៊ េន បេទសហីលីពីន។ 

េពលេ កយៗេទ ត េនកនុងឆន ំ នឹងមន ពះវ ិ របរសុិទធដៃទេទ ត ែដលនឹង តវបនឧទទិសឆង ឬឧទទិស

ឆង រជថមី។ េយងនឹងបន ងសង់ ពះវ ិ របរសុិទធ េនទូទំងពិភពេ ក េនេពលសមជិកភព

របស់េយងមនកររកីចំេរ ន។ ជេរ ង ល់ឆន ំ មនពិធីបរសុិទធ ប់ ន តវបនេធេឡងេនកនុង ពះវ ិ រ

បរសុិទធ ស មប់មរណជន ជទី ស ញ់របស់េយង។ សូមឲយេយងបនេ ម ះ តង់េនកនុងករេធនូវ

ពិធីបរសុិទធទំងេនះ ស មប់អនកទំង យែដលមិន ចេធេ យខួនឯងបន។ 
 

អនក ល់គន ជេ ចនបនដឹងថ េនកនុងរយៈេពលខីមួយ បនទ ប់ពីសននិសីទែខ តុ  ភរយិជទី ស ញ់

របស់ខញុំ េ ហនេសស បនរងករឈឺចប់មកពីករដួល ែដលបនេធឲយបក់ឆឹង តេគ ក និងឆឹង ម ។ 

បនទ ប់ពីទទួលករវះកត់ ពីរកែនងេ យេជគជ័យ េហយសំ កេពទយអស់រយៈេពលជេ ចនសបហ៍ 

េនះគត់ ច តឡប់មកផទះវញិេហយ។ គត់សុខសបបយ េហយបនរកីចំេរ នេឆព ះេទរកករជសះ

េសបយទំង សង។ គត់ ចចូលរមួេនកនុងករ បជំុយុវនរទូីេទកលពីៃថងេ រមុ៍ន េហយេរ បចំែផនករ

ថមកចូលរមួេនកនុងសម័យ បជំុមួយ ឬពីរេនចុងសបហ៍េនះ។ គត់ចូលរមួជមួយនឹងខញុំ េដមបីសែមង

ករដឹងគុណយ៉ង ជលេ ជរបស់េយង ចំេពះ ពះវរបិ សួគ៌របស់េយង និងចំេពះអនក ល់គន  ស មប់

ករអធិ នរបស់អនក និងករជូនពរសំ ងលរបស់អនកជំនួសគត់។ 
 

ឥឡូវេនះ េយងបនមកទីេនះ េដមបីេរ ន និងទទួលករបំផុសគំនិត។ េយងសូម គមន៍អនកទំង យ 

ែដលថមីេនកនុង សនច ក។ អនកទំង យដៃទេទ តែដលកំពុងែតមនបញ ឧបសគគ ករបក់ទឹកចិត 

និងករបត់បង់។ េយង ស ញ់អនក ល់គន  េហយអធិ នស មប់អនក ល់គន ។ មន រលិខិតជេ ចន 

ែដលនិយយអំពី បធនបទដំណឹងលេផ ងៗគន  ែដលនឹងផល់ឲយេនអំឡុងេពលពីរៃថងេនះ។ បុរស សី

ទំង យ  ែដលនឹងនិយយមកកន់អនក បនែសងរកជំនួយមកពី ថ នសួគ៌អំពី រលិខិត ែដល

ពួកគត់នឹងផល់ឲយ។ 
 

ខញុំសូមអធិ នថ សំុឲយេយង ចេពរេពញេទេ យ ពះវញិញ ណរបស់ ទង់ េនេពលេយង ប់ និង

េរ ន។ សូមឲយករណ៍េនះបនសេ មច ខញុំអធិ នេនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 



 


