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ទី បឹក ទីមួយ េនកនុងគណៈ បធនទីមួយ 

 

 បងបូន បស ខញុំមនអំណរគុណេដមបីេនជមួយនឹងអនក ល់គន នយប់េនះ។ េហយខញុំមនចិត

ប អំពីអីែដលខញុំដឹង អំពីករបំេរ បពជិតភពេ យេ ម ះ តង់របស់អនក។ ខញុំនិយយេទកន់អនកេន

យប់េនះ អំពីភពឧស ហ៍ពយយម េនកនុងករបំេរ របស់ ពះអមច ស់។ បទពិេ ធន៍ថមីៗេនះ បននំឱយខញុំ

េ ជសេរ សយក បធនបទេនះ។ 

 

បទពិេ ធន៍មួយកនុងេពលថមីៗេនះ គឺជករសិក េ យ បង បយ័តនរបស់ខញុំ អំពីកូនេស វេភថមីដ៏អ ច រយ 

ស មប់ បពជិតភពេអរ ៉នុ។ មនចំណងេជងថ កតពកិចចចំេពះ ពះ ។ េនេពលខញុំ ន និងពិចរ  

អំពីអីែដលកូន េស វេភេនះ រពឹំងចង់ឱយយុវជនេធ និងែ បកយ ខញុំបនដឹងចបស់ថ គឺជករពិពណ៌ន

អំពីអី ែដល បធន ពិក ំ យ៉ង់ បនសនយចំេពះអនកកន់បពជិតភព ែដលឧស ហ៍ពយយមេនេពញ

មួយជីវតិរបស់គត់ថ៖ 

 

«បុគគលមន ក់ៗ ែដលកន់បពជិតភព េហយបនេ ម ះ តង់េនកនុងករេ របស់គត់ ែដលបនរកី យនឹង

ករេធនូវេរ ង ទំង យែដល ពះត មវឱយគត់េធ និងបនេនេពញមួយជីវតិ េនកនុងករេធ ល់កតពកិចច 

នឹងទទួលបនស មប់ខួន គត់ មិន តឹមែតឯកសិទធិកនុងករទទួលបុ៉េ ះេទ បុ៉ែនជចំេណះដឹងអំពីរេប ប 

េដមបីទទួលនូវេរ ងទំង យ របស់ ពះ ែដលគត់ ច គ ល់អំពីគំនិតៃន ពះជបនបនទ ប់»។ 1 

 

េទបែតពីរបីសបហ៍កនងេទេនះ ខញុំបនេមលេឃញឌីកុនថមីមន ក់ បនចប់េផមេនេលផូវៃនភពឧស ហ៍

ពយយមេនះ។ ឪពុករបស់គត់បនបងញដល់ខញុំ នូវរបូបង់ែដលកូន បសរបស់គត់បនបេងកត ែដល

បងញពីជួរទំងអស់ េនកនុង ជំនំុរបស់ពួកេគ មនេលខមួយស មប់ឌីកុនមន ក់ៗ ែដលនឹងចត់ឱយ

ែចក កម៉ង់ និងផូវស មប់ឌីកុន មន ក់ៗេដរេនកនុង ជំនំុ េដមបីបំេរ  កម៉ង់េទដល់សមជិក។ 

ឪពុកគត់ និងខញុំបនញញឹម េហយគិតថ គត់ជេកមង បសមន ក់ ែដលេរ បចំែផនករ េដមបី បកដថ 

គត់នឹងេធករបំេរ េនកនុងបពជិតភពរបស់ េ យ េជគជ័យ េ យមិនបច់មនករសំុឱយេធេនះេទ។ 

 

ខញុំបនទទួល គ ល់នូវភពឧស ហ៍ពយយមរបស់គត់ ជគំរមូកពីកូនេស វេភ កតពកិចចចំេពះ ពះ ថមី។ 

គឺ តវេរ ននូវ អី ែដល ពះអមច ស់រពឹំងចង់បនពីអនក េរ បចំែផនករេដមបីេធកិចចករេនះ អនុវតែផនករអនក

េ យឧស ហ៍ពយយម េហយបនទ ប់មក ែចកចយជមួយនឹងអនកដៃទអំពីរេប បែដលបទពិេ ធន៍

របស់អនក ផស់បូរអនក និង បទនពរដល់អនកដៃទ។ 

 



េកមង បសឌីកុនែដលបនេធបង់េនះ េធ េដមបីឱយ បកដថ គត់នឹង ចេធនូវអីែដល ពះអមច ស់ បន

េ ឱយគត់ េធ។ េនេពលចប់េផមករបំេរ បពជិតភពរបស់គត់ ពះអមច ស់បនបេ ង នគត់ឱយរកី យ

េនកនុងករ «េធនូវេរ ង ទំង យែដល ពះត មវឱយគត់េធ» ជបនបនទ ប់។ 2 

 

បទពិេ ធន៍មួយេទ ត ែដលនំខញុំឱយនិយយអំពីភពឧស ហ៍ពយយម េនយប់េនះ គឺករេមលេទបុរស

មន ក់ែដលជិតនឹងបញច ប់ករបំេរ បពជិតភពរបស់គត់េនកនុងជីវតិេនះ។ គត់បនេធជបី៊ស ពពីរដង។ 

ករេ ទីមួយរបស់គត់ គឺឱយេធជបី៊ស ព ំងពីគត់េនេកមង មនរយៈេពលជេ ចនឆន ំ មុនេពលែដល

ខញុំបនជួបគត់។ ឥឡូវេនះ គត់ចស់ េហយ គត់ តវបនេ ះែលងស មប់ករេ ឱយេធជបី៊ស ពេលក

ទីពីរ។ ករកំណត់ចំេពះសុខភព ងកយរបស់គត់ កំពុងែតបេងកនេឡង ែដលេធឱយករបំេរ បពជិតភព

ទំងអស់មនករលំបក។ 

 

បុ៉ែន គត់មនែផនករ េដមបីេធកិចចករេ យករពយយម។ គត់បនមកអងគុយេន ល់ៃថង ទិតយ េន

េពលគត់ ច េទ ពះវ ិ របន គត់អងគុយេនជួរេ កយេគ ជិតមត់ទរ ជកែនងែដលមនុស ជេ ចន 

េដរចូលមកកនុង ករ បជំុ កម៉ង់។ គត់េទទីេនះឱយបនមុន េដមបី បកដថមនេកអីស មប់គត់។ 

មនុស មន ក់ៗែដលមកដល់ ចេមលេឃញទឹកមុខៃនកី ស ញ់ និង គមន៍របស់គត់ មរេប បដូច

គន  កលែដលគត់អងគុយេនេលេវទិករ កនុងនមជបី៊ស ពរបស់ពួកេគ។ ឥទធិពលរបស់គត់ បនេធឱយ

េយងមនភពកក់េក និងេលកដំេកង េ យ រែតេយងបនដឹងអំពីតៃម ែដលគត់បនបង់ៃថចំេពះ

ករបំេរ ។ កិចចកររបស់គត់កនុងនមជបី៊ស ព តវបនបញច ប់ ែតករបំេរ បពជិតភពរបស់គត់ មិនបន

បញច ប់េទ។ 

 

េយងបនេមលេឃញគំរដូូចគន េនះរបស់ពួកអនកបំេរ បពជិតភពដ៏មហិម។ េនយប់េនះ ខញុំនឹងពយយម

បប់ដល់អនក ល់គន  អំពីអីែដលខញុំបនេរ នមកពីពួកគត់។ ចប់េផមជមួយនឹងករេរ នរបស់ពួកគត់ 

េដមបី គ ល់ថពួកគត់កំពុងបំេរ នរ  េហយស មប់េគលបំណងអី។ េនេពលពួកគត់ទទួលបន

ចំេណះដឹងេនះចក់ឬសកនុងេបះដូងពួកគត់េហយ េនះ េធឱយពួកគត់េធជអនកបំេរ កន់ែតល បេសរ។  

 

ដំបូង ខញុំនឹងនិយយចំៗេទកន់យុវជនៃនបពជិតភពេអរ ៉នុ។ អនក ល់គន  នឹងកន់ែតឧស ហ៍ពយយម 

េនេពលអនក ទទួល រមមណ៍ដឹងអំពីទំហំៃនទំនុកចិត ែដល ពះបនមនចំេពះអនក។ មន រលិខិតមួយ

មកពីគណៈ បធនទីមួយ ស មប់អនក ល់គន  េនកនុងកូនេស វេភ កតពកិចចចំេពះ ពះ។ 

 

« ពះវរបិ សួគ៌ មនករទុកចិត និងទំនុកចិតដ៏មហិមេទេលអនក េហយមនេបសកកមមដ៏សំខន់មួយ 

ស មប់អនកបំេពញ។ ទង់នឹងជួយអនក េនេពលអនកែបរមករក ទង់េនកនុងករអធិ ន។ ចូរ ប់

ករបំផុសគំនិត ពី ពះវញិញ ណ។ េគរព ពះបញញតិ និងរក េសចកីសញញ  ែដលអនកបនេធ»។ 3 



 

យូ៉ ន បទីសទ បន តឡប់មកែផនដីវញិ េដមបី បពជិតភពែដលអនកកន់េនះ។ គត់កន់កូនេ

ទំង យៃនបពជិតភពេអរ ៉នុ។ គត់គឺជយូ៉ ន ែដល ពះេយសូ៊វបនេទរកេដមបីទទួលបុណយ ជមុជ

ទឹក។ យូ៉ ន បនដឹងថ នរ បនេ គត់។ គត់បនទូលេទ ពះអមច ស់ថ «ទូលបងគំែដល តវ

ទទួលបុណយ ជមុជពី ទង់វញិេទេត»។ 4 

 

យូ៉ នបនដឹងថ បពជិតភពេអរ ៉នុ កន់កូនេ ទំង យៃនករបំេរ របស់ពួកេទវ  និងៃនដំណឹងល

ៃនករែ បចិត និងៃនបុណយ ជមុជទឹក េ យករពនិចស មប់ករផច់បប េនេពល ពះអមច ស់បន

បញជូ នគត់ឱយែតង ំងដល់ យូ៉ែសប សមីធ និងអូលីេវ រ េខឌឺរ ីេនៃថងទី 15 ែខ ឧសភ ឆន ំ 1829 ។ 

គត់បនដឹងថនរ បនេ គត់ េហយគត់ តវបនបញជូ នឱយមក ស មប់េគលបំណងដ៏រងុេរ ងជ

យ៉ង ។ 

 

ករេ បពជិតភពរបស់អនក អនុញញ តឱយអនកផល់ កម៉ង់ៃនករេល ងបរេិភគរបស់ ពះអមច ស់ េទ

ដល់សមជិក កនុង សនច ករបស់ ទង់នសពៃថងេនះ។ េនះគឺជអំ ច ែដល ពះអងគសេ ងគ ះបន

បទនដល់ពួក វកដប់ពីរនក់ េនកនុងករបំេរ កនុងជីវតិរែមង ប់របស់ ទង់។ ទង់បនេធដូចគន េនះមង

េទ ត េនេពល ទង់បនេ ពួកសិស ដប់ពីរនក់ បនទ ប់ពីកររស់េឡងវញិរបស់ ទង់ េដមបីដឹកនំ

សនច ករបស់ ទង់។ 

 

ពះអមច ស់ផទ ល់ បនពិពណ៌នេនកនុង ពះគមពីរមរមន ែដលបនផល់ជនិមិតរបូៃនករពលិកមមដ៏ធំបំផុត

របស់ ទង់ េហយបនបំេរ ដល់ បជជន។ ចូរគិតអំពី ទង់ និងគិតអំពីរេប ប ែដល ទង់េគរពដល់អនក 

េនេពលអនកេធករបំេរ  បពជិតភពរបស់អនក។ េនេពលអនកចងចំអំពី ទង់ េនះអនកនឹង តវបនេបជញ ចិត 

េដមបីេធករបំេរ េនះ ឱយបនេ ចនដូចជ ទង់ មែដលអនក ចេធបន ឱយបនល និងេ ម ះ តង់ដូចែដល

ទង់បនេធ។ 5 

 

េនះ ចកយជគំរមួូយ េនកនុងជីវតិរបស់អនក ែដលនឹងបេងកនអំ ចរបស់អនកឱយមនភពឧស ហ៍ 

េនកនុង គប់ករបំេរ បពជិតភព ែដល ពះអមច ស់កំពុងែតេរ បចំអនក េហយែដល ទង់នឹងេ អនក។ 

ករេបជញ ចិតេនះនឹងជួយអនកេរ បចំខួនេដមបីទទួលបពជិតភពមិលគីស ែដក ែដល តវបនេ ពី

បុ ណថជ «បពជិតភពដ៏បរសុិទធ ម រេប បៃន ពះ ជបុ ៃន ពះ»។ 6 

 

ឥឡូវេនះ ខញុំចង់និយយេទកន់អនកទំង យ ែដល តវបនេ  និងផល់កិតិយសឱយបំេរ េនកនុង

បពជិតភពមិលគីស ែដក។ ក៏ដូចជបពជិតភពេអរ ៉នុផងែដរ បពជិតភពមិលគីស ែដក គឺ តវបនទុក

ចិតកន់ែតខំង េដមបីេធ នូវអីែដល ពះអមច ស់ នឹងេធ។ គឺជករអេញជ ញមួយ េដមបីឱយែ បកយដូចជ



ទង់។ េនះគឺជករសនយរបស់ ទង់៖ 

 

«តបិតអស់អនក ែដលេ ម ះ តង់ កនុងកលបនបពជិតភពទំងពីរេនះ ែដលេយងបនេពលដល់ េហយ

បនដំេកងករេ របស់ខួន េនះ តវបនែញកជបរសុិទធ េ យ រ ពះវញិញ ណចំេពះករ ងរបូកយ

របស់ពួកេគជថមី។ ពួកេគ តឡប់ជកូន បសៃនេ កមូ៉េស និងេ កេអរ ៉នុ េហយជពូជៃនេ ក

អ័ ប ំ និងជ សនច ក និងនគរ និងជពួកេរ ស ំងៃន ពះ។ េហយអស់អនក ែដលទទួល

បពជិតភពេនះ េឈម ះថទទួលេយងែដរ ពះអមច ស់ ទង់មន ពះបនទូលថដូេចន ះ តបិតអនក ែដល

ទទួលពួកអនកបំេរ របស់េយង េឈម ះថទទួលេយងែដរ។ េហយអនក ែដលទទួលេយង េឈម ះថទទួល

ពះវរបិ េយងែដរ េហយអនក ែដលទទួល ពះវរបិ េយង េឈម ះថទទួលនគររបស់ ពះវរបិ េយង

ែដរ េហតុដូេចនះេហយ គប់អីៗ ទំងអស់ ែដល ពះវរបិ មន េនះនឹង តវបន បទនដល់អនកេនះែដរ»។ 

7 

 

មនគំរមួូយ ែដលអនកកន់បពជិតភពទំងអស់ តវបនដំេកងេឡងេទដល់ពរជ័យដ៏រងុេរ ងេនះ។ មន

កែនងមួយ េនកនុង ពះគមពីរ ែដល ពះអមច ស់បន បទនគំរសូ មប់េយង គឺេនកនុងកណទី 107 ៃន

េគលលទធិ និងេសចកីសញញ ៖ 

 

«េហតុដូេចន ះេហយ េនេពលឥឡូវេនះ ចូរឱយមនុស គប់របូេរ នពីភរកិចចរបស់ខួន េហយឱយ បតិបតិកនុង

តំែណង ែដលខួន តវបន ំងេឡង េ យេសចកីឧស ហ៍ គប់ជំពូក។ អនក ែដលខជិល ចអូសមិន តវ

បន ប់ថសមនឹងឈរេឡយ េហយអនក ែដលមិនេរ នពីភរកិចចរបស់ខួន េហយ បងញខួនថ ពំុបន

ទទួលករអនុមតិេទ េនះមិន តវបន ប់ថសមនឹងឈរេឡយ»។ គឺដូេចន ះែមន។ ែម៉ន។ 8 

 

េយង តវេរ នពីភរកិចចរបស់េយងមកពី ពះ េហយបនទ ប់មកេយង តវ េធកិចចករេ យអស់ពីករពយយម 

មិន តវខជិល ចអូសេឡយ។ គំរេូនះគឺ មញញ បុ៉ែនមិនងយ សលកនុងករេធ មេទ។ េយង តវបនរខំន

េ យងយ សល ស់។ ករសិក អំពីព័ត៌មន បចំៃថង ចមនចំ ប់ រមមណ៍ជងេស វេភេមេរ ន

បពជិតភព។ ករអងគុយសំ ក ចនឹងមនករទក់ទញជង ករ ត់ជួបេទសួរសុខទុកខអនកទំង យ 

ែដល តវករករបំេរ បពជិតភពរបស់េយង។ 

 

េនេពលខញុំរកេឃញថ ខួនខញុំកំពុងែតងកេចញពីកតពកិចចបពជិតភពរបស់ខញុំ េ យចំ ប់ រមមណ៍

េផ ងៗ និងេនេពលរបូកយរបស់ខញុំ តវករសំ ក ខញុំេលកទឹកចិតដល់ខួនខញុំជមួយនឹងពកយទំងេនះថ៖ 

«សូមចងចំអំពី ទង់»។ ពះអមច ស់ គឺជគំរៃូនភពឧស ហ៍ដ៏ឥតេខច ះរបស់េយង េនកនុងករបំេរ 

បពជិតភព។ ទង់គឺជអនកេមបញជ កររបស់េយង។ ទង់បនេ េយង។ ទង់បនយងេទមុនេយង។ 

ទង់បនេ ជសេរ សេយង ឱយេដរ ម ទង់ េហយនំអនកដៃទ េទជមួយេយងផង។ 



 

ង ចេនះ ខញុំចងចំអំពី ទង់ េហយ បនប៉ះដល់ដួងចិតរបស់ខញុំ។ េនះគឺជយប់ៃថងេ រមុ៍នៃថង ទិតយបុណយ

អីុេសទរ ជេពលែដលេយងចងចំអំពីកររស់េឡងវញិរបស់ ទង់។ ខញុំចងចំអំពីគំររូបស់ ទង់េនកនុងៃថងមុន

ករសុគតរបស់ ទ់ង។ 

 

េ យកី ស ញ់ចំេពះ ពះវរបិ របស់ ទង់ និងចំេពះេយង ទង់បនអនុញញ តឱយរបូអងគ ទង់ តវរងទុកខ

ហួសពី សមតថភពរបស់មនុស ៃនជីវតិរែមង ប់ ចេធបន។ ទង់បន បប់ដល់េយងអំពីអីខះៗ ែដល

ត មវឱយមន  ករពលិកមមដ៏ធំបំផុតរបស់ ទង់េនះ។ 

 

«តបិតេមលចុះ េយងជ ពះ បនរងទុកខនូវករទំងេនះជំនួសមនុស ទំងអស់ េដមបីកំុឱយេគ ចរងទុកខ េប

សិនជពួកេគ ែ បចិត បុ៉ែនេបសិនជពួកេគមិន ពមែ បចិតេទ េនះពួកេគ តវរងទុកខដូចជេយងែដរ គឺជ

េសចកីរងទុកខេវទន ែដលប លឱយេយង គឺជ ពះែដលមហិមេលអីៗទំងអស់ តវញ័រេ យ រែត

ករឈឺចប់ េហយ តវ ចចេ ហិតេចញពី គប់រនធេញស េហយ តវរងទុកខ ពមទំងរបូកយ និងវញិញ ណ

ផង-- េហយេដមបីកំុឱយ េយង តវផឹកែពងលីង េហយរញួខច---េទះជយ៉ង ក៏េ យ សូម ពះវរបិ

បនសិរលី េហយេយងបនទទួលទន និងសេ មចករេរ បចំរបស់េយង ចំេពះកូនេចមនុស »។ 9 

 

ពះអងគសេ ងគ ះ បន បកសេចញមកពីេលេឈឆក ង េនកល ៉រថី៖ «ករេ សចេហយ»។ 10 បនទ ប់មក 

ពះវញិញ ណរបស់ ទង់បនចកេចញពីរបូកយ រចួរបូកយជីវតិរែមង ប់របស់ ទង់ តវបន ក់ទុក 

េ យកី ស ញ់ េនកនុងផនូរមួយ។ ទង់បនបេ ង នេយង នូវេមេរ នមួយ មរយៈអីែដល ទង់បនេធ 

េនកនុងេពលបីៃថង េនកនុងពិភព វញិញ ណ មុនេពលកររស់េឡងវញិរបស់ ទង់ ែដលខញុំចងចំ េនេពល  

ខញុំ តវបនលបួងឱយមន រមមណ៍ថ ខញុំបនបញច ប់កិចចករពិបកៗមួយចំនួនេនកនុងករបំេរ របស់ ទង់ េហយ

សមនឹងបនសំ ក។ 

 

គំររូបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ បនផល់ករេលកទឹកចិតដល់ខញុំឱយេឆព ះេទមុខ។ កិចចកររបស់ ទង់េនកនុងជីវតិ

រែមង ប់ តវបនបញច ប់ បុ៉ែន ទង់បនចូលេទកនុងពិភពវញិញ ណ បនេបជញ ចិតេដមបីបនកិចចករដ៏រងុេរ ង

របស់ ទង់ េដមបីសេ ងគ ះដល់ ពលឹង។ ទង់បនេរ បចំកិចចកររបស់ពួកវញិញ ណេ ម ះ តង់ េដមបីសេ ងគ ះ 

វញិញ ណទំង យ ែដល ចេនែត តវបន បទនពរេ យកីេម ករុ របស់ ទង់ ែដល ទង់បនេធ

ឱយេកតមន មរយៈពលិកមមដងយធួនរបស់ ទង់។  

 

«បុ៉ែនេមលចុះ ពីចំេ មពួកសុចរតិ េនះ ទង់បនេរ បចំពលរបស់ ទង់ េហយបន ំង រទូតទំង

យ គឺបំពក់េ យអំ ច និងសិទធិអំ ច េហយបនអនុញញ តឱយពួកេគេចញេទ េហយនំពនឺៃន

ដំណឹងលេទឱយពួកេគ ែដលេនកនុងេសចកីងងឹត គឺេទដល់ គប់អស់ទំងវញិញ ណៃនមនុស េ ក េហយ



ដំណឹងល តវបនផ យដល់ពួកអនក ប់ មែបបដូេចន ះេហយ។ េហយពួក រទូតែដលបនេរ សេឡង

េនះ បនេចញេទ បកស បប់ពីៃថង ែដល ពះអមច ស់ ទង់សព ពះហឬទ័យ េហយ បកស បប់ពី

ឥស រភពដល់ពួកជប់ឃំុឃំង ែដលជប់ចំណង គឺដល់អស់អនក ែដល ពមែ បចិតពីអំេពបបទំង

យរបស់ខួន េហយទទួលបនដំណឹងល»។ 11 

 

េនេពល  េយងចងចំ ទង់ េនះ កន់ែតងយ សលេដមបីតទល់នឹងករលបួងកនុងករសំ កពីកិចចករ

បពជិតភពរបស់េយង។ េយង តវែតចងចំ ទង់េនៃថងេនះ េ យ រែតេយងេនទីេនះេដមបីេរ នអំពី

កតពកិចចរបស់េយង េបជញ ចិតេដមបីេធនូវអីែដលេយងបនចុះេសចកីសញញ ថនឹងេធ េ យឧស ហ៍

ពយយមទំងអស់។ េហយេ យ រែត គំររូបស់ ទង់ េនះេយងនឹង បកន់ខជ ប់ដ បដល់ចុងបំផុតៃន

កិចចករ ែដល ទង់បន បគល់មកឱយេយងេនកនុងជីវតិេនះ េហយ ំងចិតេដមបីេធ មឆនទៈរបស់ ពះវរបិ

របស់ ទង់ជេរ ងរហូត ដូចែដល ទង់បន ំងចិត េហយេនែត ំង ចិត។ 

 

េនះគឺជ សនច ករបស់ ពះអមច ស់។ ទង់បនេ េយង េហយទុកចិតេលេយង េទះបីជេយងទន់

េខ យ េ ពះ ទង់បនដឹងរចួេហយ។ ទង់បនដឹងអំពីករ កលបងែដលេយងនឹងជួប បទះ។ មរយៈ

ករបំេរ េ យេ ម ះ តង់ និង មរយៈដងយធួនរបស់ ទង់ េនះេយង ចេរ នចង់េធនូវអីែដល ទង់ចង់

ឱយេយងេធ េហយេរ ននូវអីែដល េយង តវែតេធ េដមបី បទនពរដល់អនកទំង យែដលេយងបំេរ េ យ

នូវ ពះនម ទង់។ េនេពលេយងបំេរ  ទង់ រយៈេពលយូរលមម េហយេ យកីឧស ហ៍ពយយម េនះេយង

នឹងផស់បូរ។ េយង ចែ បកយជបនបនទ ប់ កន់ែតដូចជ ទង់។ 

 

ខញុំបនេមលេឃញភសុង ងៃនអពភូតេហតុេនះ េនកនុងជីវតិរបស់ពួកអនកបំេរ  ទង់។ ខញុំបនេមលេឃញ  

កលពីបុ៉នម ន សបហ៍កនងេទ េនកនុងបនទប់ទទួលេភញ វរបស់អនកកន់បពជិតភពេ ម ះ តង់មន ក់។ 

 

ខញុំបន គ ល់គត់ កនុងនមជឌីកុន ជឪពុក ជបី៊ស ព និងជសមជិកៃនគណៈ បធនេសកមន ក់។ ខញុំបន

សេងកតេមល អស់ជេ ចនទស វត រនូ៍វករឧស ហ៍ពយយមរបស់គត់ េនកនុងករបំេរ ដល់កូនេចរបស់

ពះ ជមួយនឹងបពជិតភពរបស់គត់។ 

 

គ ររបស់គត់ បនមកជួបជំុគន េនជំុវញិគត់កនុងបនទប់ទទួលេភញ វ។ គត់ញញឹម េស កពក់សំេល ក

បំពក់ពណ៌ស និងចង ក ៉ត់ក។ ខញុំមនករភញ ក់េផល េ យ រខញុំេនទីេនះ ពីេ ពះខញុំ តវបន បប់ថ 

គត់សថិតេនកនុងករពយបល ខងេពទយយ៉ងឈឺចប់ ែដលគត់មិនទន់បនជសះេសបយេនេឡយ។ 

 

គត់បន គមន៍ខញុំ ដូចែដលគត់ តវ គមន៍ដល់អនកមកេលងដៃទេទ ត ប់រយនក់ អស់រយៈេពល

េពញមួយជីវតិៃនករបំេរ បពជិតភព។ ខញុំបនមកជួយគត់េនកនុងករ កលបងែដលគត់បន បឈម



មុខ បុ៉ែនជញឹកញប់ ស់ ដូចែដលបនេកតេឡងេនកនុងករបំេរ បពជិតភព គឺខញុំ តវបនជួយ និង តវ

បនេរ នមកវញិ។  

 

េយងបនអងគុយនិយយគន េលងេ យរកី យ។ គត់បន បប់ខញុំអំពីរេប ប ែដលឪពុករបស់គត់ បន

េមលែថដល់ មយរបស់ខញុំ េនេពលគត់េហ បនឹង ប់។ ខញុំមិនបនដឹងេរ ងេនះេ ះ។ េពលេនះ

ខញុំបនដឹងយ៉ងចបស់ថ គត់បនេរ នកលពីេនេកមងមកពីឪពុករបស់គត់ អំពីរេប បេដមបីបំេរ ដល់អនក

ដៃទ។ គំនិតេនះ បនេធឱយខញុំមន អំណរគុណចំេពះេពលេវ  ែដលខញុំបននំកូន បសតូចរបស់ខញុំេទ

ជមួយខញុំ កនុងករចុះសួរសុខទុកខខងបពជិតភព េដមបីលួងេ មចិត និង បសិទធពរ។ 

 

បនទ ប់ពីរយៈេពលពីរបីនទីេ កយមក គត់បនសួរេ យ ង ត់ៗថ «េតសមរមយេទ េបខញុំសំុឱយេ កផល់

ករ បសិទធពរមួយដល់ខញុំេនះ?» អតីត បធនេសករបស់គត់ ពមទំងអនកែដលគត់បនបំេរ អស់រយៈ

េពលជេ ចនឆន ំបនចក់េ បង ំងែដលបនឧទទិសេលកបលគត់ េ យអំ ចបពជិតភពមិលគីស

ែដក។ 

 

េនេពលខញុំផ ភជ ប់ករ បសិទធពរជមួយនឹងករសនយទំង យ ខញុំបនេរ នមកពី ពះវញិញ ណបរសុិទធ 

យ៉ងេ ច ស់ នូវចំែណកមួយ ៃនអីែដល ពះអមច ស់បនេធ ស មប់អនកកន់បពជិតភពេ ម ះ តង់

េនះ។ គត់ តវបន ត េហយអំេពបបរបស់គត់ តវបន ងជំរះ។ ចរតិលកខណៈរបស់គត់បនផស់

បូរ េដមបីចង់បននូវអីែដល ពះអងគសេ ងគ ះ ចង់បន។ គត់មិនភ័យខចនឹងេសចកី ប់េទ។ បំណង

បថន ៃនដួងចិតរបស់គត់ គឺចង់រស់េនេដមបីផល់ករបំេរ ដល់ គ ររបស់គត់ និងកូនេចដៃទេទ ត

របស់ ពះវរបិ សួគ៌ែដល តវករគត់។ 
 

ខញុំបនេដរេចញេទកនុងយប់ងងឹត េ យមនអំណរគុណ ែដលបនេធជ ក ីចំេពះ ពះទ័យលរបស់

ពះអមច ស់ ចំេពះអនកបំេរ បពជិតភពដ៏ឧស ហ៍ពយយមែដល ចពឹងពក់បនរបស់ ទង់។ ទង់បន

ផស់ែ បដួងចិតរបស់ពួកេគ ឱយចង់បននូវអីែដល ទង់ចង់បន េហយេធនូវអីែដល ទង់នឹងេធ។ 
 

ឥឡូវ ខញុំសូមបញច ប់ជមួយនឹងពកយទូនម នេនះ ចំេពះអនកបំេរ បពជិតភពរបស់ ពះអមច ស់។ ចូរពិចរ

ឱយបន ជលេ ជ និងេ យឧស ហ៍េនកនុងបទគមពីរទំង យ និងេនកនុងពកយសំដីរបស់ពយករ ី

េនរស់។ បកន់ខជ ប់េនកនុងករ អធិ នសំុ ពះវញិញ ណបរសុិទធ េដមបីបងញដល់អនកនូវលកខណៈរបស់

ពះ ជ ពះវរបិ  និង ពះ ជបុ សំណប់របស់ ទង់។ ទូលអងរសំុឱយ ពះវញិញ ណ នឹងបងញដល់អនកនូវ

អីែដល ពះអមច ស់ចង់ឱយអនកេធ។ េរ បចំែផនករេដមបីេធ ។ សនយនឹង ទង់ថនឹងេគរព ម។ េធទេង

េ យករ ំងចិត រហូតដល់អនកបនេធនូវអីែដល ទង់សំុឱយអនកេធ។ បនទ ប់មក អធិ នេដមបីែថង

អំណរគុណចំេពះឱកសេដមបីបំេរ  និងេដមបីដឹងនូវអី ែដលអនក ចេធបនទ ប់មកេទ ត។ 

 



ខញុំសូមែថងទីបនទ ល់ថ ពះវរបិ សួគ៌ និង ពះេយសូ៊វ គីសទ របស់េយងមន ពះជនមរស់។ ពួក ទង់ តវបន

រស់េឡងវញិ និងជតួអងគ បកបេ យសិរលី ថ ទង់ ស ញ់េយង េហយទតេមលមកេលេយង។ 

កូនេ ទំង យៃនបពជិតភព តវបន រេឡងវញិ េ យ រទូត ថ នសួគ៌មកដល់ពយករយូ៉ីែសប 

សមីធ។ ពួកគត់បនបននូវែខ ែដលមិន បនផច់បនមកដល់ បធន ថូម៉ស េអស ម៉នសុន។ កូនេ

ទំងេនះ តវបនកន់េ យពួក វករស់េនមន ក់ៗ។ 

 

ខញុំសូមបន ល់ទុកនឹងអនក ល់គន នូវពរជ័យរបស់ខញុំ េដមបីឱយអនក ចដឹងេ យ ពះវញិញ ណនូវទំហំៃនទំនុក

ចិត និងករសនយទំង យ ែដលអនកបនទទួល កនុងនមជអនកបំេរ បពជិតភព ែដលបនែតង ំង 

េនកនុង សនច កពិត របស់ ពះអមច ស់។ េនកនុង ពះនមដ៏ពិសិដរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 

 

កំណត់ចំ ំ 

1. Discourses of Brigham Young ទំព័រ 132។ 

2. Ibid។ 
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