
េយងេដ រ ម ពះេយស៊ូវ គីសទ 
ែអលេឌរ ខីនធីន អិល ឃុក 

ជ កមៃនពួក វកដប់ពីរនក់ 

 

 ខញុំសូមសែមងករអបអរចំេពះ សិុេសទ ន់ និងទី បឹក របស់គត់ចំេពះករបំេរ ដ៏អ ច រយ ែដល

ពួកេគផល់ឱយ។ 

 

គឺជករទទួលខុស តវមួយយ៉ងពិេសសកនុងករនិយយេនកនុងែថង ទិតយបុណយអីុេសទរ េទកន់ពួក

បរសុិទធ ៃថងចុងេ កយទំងអស់េនជំុវញិពិភពេ ក ែដលជអនក ស ញ់ ពះអមច ស់ និង ពះអងគសេ ងគ ះ

របស់េយងគឺ ពះេយសូ៊វ គីសទ។ េយង បរឰន ពឹកេនះនូវករយកឈនះេលេសចកី ប់របស់ ទង់។ េយង

រកី យចំេពះ ករយល់ដឹងរបស់េយង និងមនអំណរដ៏េ ម ះអស់ពីដួងចិត ចំេពះឆនទៈេធពលិកមមដងយ

ធួន របស់ ពះអងគសេ ងគ ះ ជំនួសេយង។ ករែដល ទង់សុខចិតេធ មឆនទៈ ពះវរបិ ទង់ មនជ័យជំនះ

យ៉ងឧតម េលេសចកី ប់ និងជ ពឹតិករណ៍ដ៏អ ច រយេនកនុង បវតិ សរបស់មនុស ជតិ។ ខញុំមន

អំណរគុណ ចំេពះឱកសែដលបននិយយអំពីករេធ ម ពះអងគសេ ងគ ះ។ 

 

េន គចុងេ កយពីរៃថង កនុងជីវតិៃនករបំេរ របស់ ពះអងគសេ ងគ ះមុនករឆក ងរបស់ ទង់ គឺមន រៈសំខន់

យ៉ង ជលេ ជ គឺជេរ ងមួយហួសពីករយល់ដឹងរបស់េយង។ អីែដលសំខន់ចំេពះេជគ សនដ៏

អស់កលបរបស់េយងគឺេកតេឡងេនៃថង ពហសបត៍ និងៃថងសុ ក គឺជៃថងែដល ពះ គីសទ តវេគឆក ង។ 

រចុងេ កយ គឺ រ ៃថងបុណយរលំង «...ែដលបនបេងកតជៃថងបុណយរឭំក ពីកររេំ ះ បជជន

អីុ ែអលេចញពីទសភព» 1  បនចប់េផមេនយប់ៃថង ពហសបត៍។  ពិធីករ និងេគលលទធិ បកប  

េ យ រៈសំខន់ដ៏អ ច រយ គឺបនចប់េផមបញចូ លេន រចុងេ កយ។ ខញុំនឹងេលកេឡងបីចំណុច

បុ៉េ ះ។ ទីមួយគឺ ពះអងគសេ ងគ ះែណនំពិធី កម៉ង់។ ទង់បនយកនំប័ុង េហយកច់ជដំុ និង

អធិ ន ពមទំងបនហុចឱយសិស របស់ ទង់ េហយមន ពះបនទូលថ៖ «េនះេហយជរបូកយខញុំ ែដល

បន បទន មកសំ ប់អនក ល់គន  ចូរេធបុណយេនះេដមបីរឮំកពីខញុំចុះ»។ 2 េនះគឺជរេប បែដល ទង់ ថ បន

ពីធី កម៉ង់េឡង។ ទីពីរ ករសងកត់ធងន់ខំងរបស់ ទង់ គឺបេ ង នអំពីេគលលទធិៃនេសចកី ស ញ់ 

គឺជេគលករណ៍ដ៏ចមបងជងេគ។ ទង់បនបេ ង នថ៖ «េគនឹងដឹងថអនក ល់គន ជសិស របស់ខញុំ 

េ យ រេសចកីេនះឯង គឺេ យ រអនក ល់គន មន េសចកី ស ញ់ដល់គន េទវញិេទមក»។ 3 ទីបី 

មរយៈករអងរជំនួស ឬករែណនំរបស់ ពះ គីសទ « ពះវញិញ ណបរសុិទធបនសនយដល់ វក» 4 ជ

តួអងគលួងេ មចិតមួយេផ ងេទ ត។ 

 

េ កយមក ពះអងគសេ ងគ ះបនសេ មចនូវដងយធួន។ ទង់េលក ក់មកេល ខួន ទង់នូវ «នឹមៃនអំេព

បបរបស់មនុស េ ក» និង «េសចកីសប់េខពមែដល ំង... ចេធឱយរបួស»។5 



េនដំេណ រករេនះ ទង់បនសូ៊ ទំករ កលបង បឌិតែកងបនំ និង ពឹតករណ៍ដ៏ កក់ និងអន យ 

ែដលនំឱយមនករឆក ង ទង់។ ករណ៍េនះ តវបនបញច ប់េនកនុងកររស់េឡងវញិេ យេជគជ័យរបស់

ពះ គីសទ េនៃថង ទិតយបុណយអីុេសទរ។ ពះ គីសទ បនបំេពញេបសកកមម ដ៏ពិសិដរបស់ ទង់ជ ពះអងគ

សេ ងគ ះ និង ពះេ បសេ ះ។ េយងនឹងរស់េឡងវញិពីេសចកី ប់ េហយវញិញ ណរបស់េយងនឹងផគុំ

ជមួយរបូកយរបស់េយង។ ែផកេលភពសកិសមផទ ល់ មរយៈ ពះគុណរបស់ ទង់ េយងមនឱកសដ៏

សស់បំ ពង ៃនករ តឡប់េទកន់វតមនរបស់ ពះវញិ។ 6 

 

ពយករយូ៉ីែសប សមុីធ មន ប សន៍ អំពី ពឹតិករណ៍បុណយអីុេសទរ ថ៖ «េគលករណ៍ គឹះៃន សន

របស់េយង គឺទីបនទ ល់អំពី វក និងពយករ ីចំេពះ ពះេយសូ៊វ គីសទថ ទង់បនសុគត់ បនបញចុ ះ និង

មន ពះជនមរស់ជថមីេនៃថងទីបី េហយ ទង់បនេឡងេទ ថ នសួគ៌ េហយអីេផ ងេទ តែដលទក់ទងនឹង 

សនរបស់េយង គន់ែតជេរ ងបនទ ប់បន ចំំេពះករណ៍េនះបុ៉េ ះ»។ 7 

 

ខណៈេពលែដលេយងេ តកអរចំេពះអតថន័យដ៏វេិសសវ ិ លៃនសួនចបែគេសម៉នី និងភនំរ កបល 

េនះករេផត សំខន់របស់េយងគឺែតងែតេទេលកររស់េឡងវញិរបស់ ពះអមច ស់។ េ ហឌឺរកី ៉  គឺជ

េទវវទូិរអង់េគស និងជអនកេជ មន ក់ បនែថងទីបនទ ល់ថ អនកមនជំេន កលពីជំនន់មុន េនកនុង ពះវ ិ រ

គី ទ នដំបូងេគ បនចត់ ទុក ពះអងគសេ ងគ ះជ «... ពះ គីសទែដលរស់េឡងវញិ អស់កលបជនិចច និង

រងុេរ ង» េហយ «មិនបនគិតថ ទង់ េនេលេឈឆក ងេនះេទ បុ៉ែន ទង់គង់េនេលបល័ងក...»។ 8 

 

បធន ហិុងគី បនបេ ង នថ រលិខិតរបស់េយងេទកន់ពិភពេ កគឺថ ទង់មន ពះជនមរស់! 

និមិតរបូៃន ពះ គីសទ ចំេពះពួកបរសុិទធៃថងចុងេ កយនឹងរកេឃញេ យករបងញយ៉ង មនអតថន័យ

បំផុត នូវេសចកីជំេន  របស់េយង និងរេប បែដលេយងរស់េន មដំណឹងលរបស់ ទង់។ 9 

 

េនេពលេយងសញជ ឹងគិតេត មនអតថន័យដូចេមចកនុងករេធជពួក គី ទ ននបចចុបបននេនះ ចូរគិតអំពីេត

ផូវៃន ករេធជសិស នឹងទមទរអីខះពីេយង។ ខញុំសូមផល់េយបល់ថេយង តវសញជ ឹងគិត េហយេធ ម

គំរដ៏ូ តឹម តវ មអីែដល ពះអងគសេ ងគ ះបនេធ េនពីរៃថងចុងេ កយៃនជីវតិខង ច់ឈមរបស់ ទង់។ 

 

ទីមួយ ចូរពិចរ ពី ករែណនំពិធី កម៉ង់របស់ ពះអងគសេ ងគ ះ។ ពះអងគសេ ងគ ះ ជបអំពីអី ែដល

នឹងេកតេឡង ចំេពះ ទង់។ េបសកកមមដងយធួនដ៏ពិសិដរបស់ ទង់បនចប់េផមជមួយនឹងស ងគ មេន

ថ នសួគ៌ េនកនុងជីវតិមុន ជីវតិេនះ គឺបន ត ត ងេន ង ចេនះ និងេនៃថងបនទ ប់។  េនេពល

ករវនិិចឆ័យ េរ បនឹងេធេឡងពីសំ ក់បចច មិតិ របស់ ទង់ គឺគម នភសុង ង បនិចែដលបងញថ 

ទង់បនេរ បចំករពរ បឆំងនឹងករេចទ បកន់ មិនពិតេនះ េឡយ។ ផទុយេទវញិ ពះអងគសេ ងគ ះ បន

ែណនំពិធីករពិសិដៃនពិធី កម៉ង់ដល់សិស របស់ ទង់។ េនេពលខញុំសញជ ឹងគិតអំពី ថ នភពដ៏



ឱ រកិេនះ រមមណ៍របស់ខញុំ ទទួលបនករប៉ះទងគិចយ៉ងខំង។ ករ បជំុ កម៉ង់ គឺជករ បជំុដ៏

ពិសិដ និងបរសុិទធបំផុត េលសអស់ទំងករ បជំុេនកនុង សនច ក។ បនទ ប់ពី កររស់េឡងវញិរបស់

ទង់ ពះអងគសេ ងគ ះបនបេងកតពិធី កម៉ង់កនុងចំេ ម សន៍នីៃហ។ 10 េបេយងចង់េធជសិស  

របស់ ទង់ េហយចង់េធជសមជិកែដលេបជញ ចិតចំេពះ សនច ករបស់ ទង់ េយង តវែតចងចំ និង

មនគរវភព ចំេពះ ពិធី កម៉ង់។ អនុញញ តឱយេយងមន ក់ៗបងញពីចិតសេ ងង និងវញិញ ណទន់ទប

របស់េយង ែដលមនឆនទៈ េធ ម ពះអងគសេ ងគ ះ ចង់ែ បចិត េហយកយជពួកបរសុិទធ មរយៈ ដងយ

ធួនរបស់ ពះ គីសទ។ 11 ពិធី កម៉ង់ អនុញញ តឱយេយងេធជ ក ីចំេពះ ពះថ េយងនឹងចងចំ ពះ ជ

បុ របស់ ទង់ និងេគរព មបទបញញតិរបស់ ទង់ េនេពលេយងរឮំកេឡងវញិពីេសចកីសញញ ៃន

ពិធីបុណយ ជមុជទឹក។ 12 ករណ៍េនះបេងកនេសចកី ស ញ់ និងករអរគុណរបស់េយងចំេពះ ពះវរបិ  

និង ពះ ជបុ ។ 

 

ពះអងគសេ ងគ ះក៏បនគូសបញជ ក់អំពីេសចកី ស ញ់ និង មគគីភព េហយ ទង់បន បកសថ េយង

នឹង តវបនេគ គ ល់ថ ជសិស របស់ ទង់ េបេយង ស ញ់គន េទវញិេទមក។ េនេពលេយងសញជ ឹង

គិតអំពីដងយធួន ែដល មនលកខណៈអស់កលបជនិចច បទបញញតិដូេចនះគឺត មវឱយេយង បឹងែ បង។ េយង

បងញេសចកី ស ញ់របស់េយង ចំេពះ ពះ េនេពលេយងេគរព មបទបញញតិរបស់ ទង់ និងបំេរ កូន

េច ទង់។ េយងយល់មិនអស់អំពីដងយធួនេទ បុ៉ែនេយង ចចំ យេពលពយយមរស់េនឱយកន់ែត 

មនេសចកី ស ញ់ និងមនចិតសបបុរស មិនថ តវ បឈមមុខនឹងបចច មតិរេប ប េនះេទ។ 

 

ពះអងគសេ ងគ ះ ក់ឱយពួកសិស របស់ ទង់ ស ញ់គន េទវញិេទមក េហយរេប បដ៏អ ច រយ និង បកប

េ យអំ ច ែដល ទង់បនបេ ង នេគលករណ៍េនះ េនយប់ចុងេ កយ គឺជ ពឹតករដ៏សំខន់ និង

អ ច រយបំផុត មកពីៃថងចុងេ កយ ៃនជីវតិរែមង ប់របស់ ទង់។ ទង់មិនែមនបេ ង នថន ក់ មញញមួយ 

អំពីឥរយិបទមន កមសីលធម៌េនះេទ។ េនះគឺជ ពះ ជបុ របស់ ពះ ែដលកំពុងែតអងរដល់ពួក

វករបស់ ទង់ និងពួកសិស ទំងអស់ ែដលនឹងេដរ មពួកេគ ឱយចងចំ និងេធ ម ករបេ ង នដ៏

សំខន់បំផុតរបស់ ទង់េនះ។ រេប បែដលេយងទំនក់ទំនង និង ប ស័យទក់ទងនឹងគន  គឺជរងស់ៃន

ឆនទៈរបស់េយង េដមបីេធ ម ពះេយសូ៊វ គីសទ។ 

 

េនេពលេយង ប់ រលិខិតៃនសននិសីទេនះ េយងនឹងទទួលករប៉ះនឹងដួងចិតរបស់េយង េហយេធករ

េ ះ យ និងករ ំងចិតេដមបីេធឱយបនកន់ែតល បេសរ។ បុ៉ែនេន ពឹកៃថងច័នទ េយងនឹង តឡប់

េទេធករ េទ េរ ន និងេទតំបន់រស់េន េហយេទកន់ពិភពេ កមួយ ែដលមនករណីជេ ចន

សថិតេនកនុងច ចល។ មនមនុស ជេ ចន េនកនុងពិពភេ កេនះ កំពុងភ័យខច និងខឹងជមួយគន

េទវញិេទមក។ េទះបីេយងយល់អំពី រមមណ៍ទំង េនះ ក៏េយងចំបច់និយយសីេ យគួរសម េហយ

េគរពេនកនុងករ ប ស័យទក់ទងរបស់េយង។ េនះគឺជ ករពិតពិេសស េនេពលេយងមិនយល់ សប។ 



ពះអងគសេ ងគ ះបនបេ ង នេយងថ ឱយ ស ញ់ទំងខម ំងស តវរបស់ េយងផង។ 13 េយង ល់គន កនុង

ចំនួនដ៏េ ចនបន ប់ឮដំបូនម នេនះ។ បុ៉ែនេនមនមនុស មួយចំនួន ែដលមន រមមណ៍ ថ ករបេញច ញ

កំហឹងផទ ល់ខួន ឬករកន់គំនិតយ៉ងខំងរបស់ពួកេគ គឺមន រៈសំខន់ជង ករ ប ពឹតឲយបនដូចែដល 

ពះេយសូ៊វ គីសទបនរស់េន និងបនបេ ង ន។ ខញុំសូមអេញជ ញេយងមន ក់ៗ ជបុគគល ឱយទទួល គ ល់ថ 

រេប បែដលេយងមិនយល់ សប គឺជរងស់ពិតមួយ ៃនខួនេយងជនរ  េហយថេតេយងជអនកេដរ

មពិតរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ ឬក៏អត់។  សមរមយេដមបីមិនយល់ សប បុ៉ែន  មិនសមរមយ ែដលេយង

គំេ ះគំេរ យ េនះេទ។ អំេពហឹង  និង ករបំផញ ទពយ រធរណៈ គឺមិនែមនជចេមយចំេពះករមិន

យល់ សបរបស់េយងេទ។ េបសិនជេយងបងញេសចកី ស ញ់ និងេគរពេទដល់ទំងស តវរបស់

េយង េនះេយងនឹងកន់ែតែ បកយដូចជ ពះ គីសទ។ 

 

េសចកីសនយរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ េដមបី បទន ពះវញិញ ណបរសុិទធ ដល់ពួក វកទំងដប់ពីរនក់ គឺ

រៈសំខន់បំផុត េនកនុងករទទួល គ ល់តួរនទីដ៏មហិមៃន ពះវញិញ ណបរសុិទធ ជសមជិកៃន កម ពះ

ទំងបី។ ពះវញិញ ណបរសុិទធ ជតួអងគវញិញ ណមួយ ជអងគលួងេ មចិត ែដលែថងជ ក ីចំេពះ ពះ

វរបិ  និង ពះ ជបុ  ពមទំងេបកសែមង ករពិត គប់យ៉ង េហយ ទង់ ងអស់អនកែដលែ បចិត 

េហយបនទទួលពិធីបុណយ ជមុជទឹក។ ទង់ តវបនសំេ ថ ជ ពះវញិញ ណ បរសុិទធៃនេសចកីសនយ 

េហយបញជ ក់ថទទួលយកចំេពះ ពះនូវទេងរសុចរតិ ពិធីបរសុិទធ និងេសចកីសញញ ទំង យរបស់

េយងមន ក់ៗ។ 14 ពួកេគែដល តវបនផ ភជ ប់េ យ ពះវញិញ ណបរសុិទធៃន េសចកីសនយ េនះទទួល

នូវអីៗទំងអស់ ែដល ពះវរបិ មន។ 15 

 

េយងរស់េនកនុងពិភពេ កអូ៊ែអរ បកបេ យករេឈះ បែកក េន គប់ទីកែនងែដល ចេបកេមល ឬ

ប់ព័ត៌មន ត នី ឬេរ ងែដលមិនសមេហតុផលេនេសទរែត គប់េពល។ េបសិនជេយងចង់មនករ

បំផុសគំនិតពី ពះវញិញ ណបរសុិទធ េយង តវែតរកេពល េដមបីបងង់េលប ន ពិចរ  អធិ ន និងរស់េន 

េដមបីេយងមនភពសកិសម េដមបីទទួល និងេធសកមមភព មករបំផុសគំនិតរបស់ ទង់។ គឺជឯក

សិទធរបស់េយងកនុងនមជសមជិកេដមបីទទួលពនឺ និងចំេណះដឹងមកពី ទង់ រហូតដល់ៃថងលឥតេខច ះ។16 

ករ កលបងៃនដងយធួនែដល ពះអងគសេ ងគ ះ បឈមមុខេនកនុងសួនចបរែគេសម៉នី និងេនេលេឈ

ឆក ង គឺជគំរមួូយដ៏អ ច រយសំ ប់េយង។ ទង់ បឈមមុខនឹងករឈឺចប់ខងសតិ រមមណ៍ ច់ឈម 

និងខងវញិញ ណ ែដលហួសពីករយល់ដឹងរបស់េយង។ េនកនុងសួនចបរែគេសម៉នី ទង់ បនអធិ នេទ

ពះវរបិ ទង់ថ «ឱ ពះវរបិ ៃនទូលបងគំ េអយ េបសិនជបនេនះសូមឱយែពងេនះកនងហួសពីទូលបងគំ

េទ បុ៉ែនកំុ មចិតទូលបងគំេឡយ សូម មែត ពះហឬទ័យ ទង់វញិ»។ 17 កនុងនមជសិស របស់ ទង់ 

នឹងមនេពលែដល េយង នឹងេន យហត់ េហយ តវេគេធទុកខបុកេមនញទំង អយុតិធម៌ និង ករេសចចំអក

មិន តឹម តវ េហយ តវ បឈមុខនឹងខយល់ពយុះខងេ កិយ៍ និងខងវញិញ ណ ែដលមនទំហំ ក់បីដូចជ

មិន ចអត់ ទំបន  ចំេពះេយង េហយជួបនឹងែពងលីង ែដលេយងបនអធិ ន ថសូមកនងហួសពី



េយងេទ។ គម ននរ មន ក់ តវបនេលកែលងពីពយុះេភ ងជីវតិេទ។ 

 

េយង កំពុងេរ បចំខួនសំ ប់ករយងមកជេលកទីពីររបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ។ ពះគមពីរបនបញជ ក់

យ៉ងចបស់ ស់ថ គម ននរ មន ក់ដឹងថនឹងេកតេឡងេពល េនះេទ។ ពះគមពីរ គន់ែត បប់

េយងថេនៃថងចុងេ កយ នឹងមនេរ ង លីងជូរចត់ជេ ចនេកតេឡង នឹងមន៖ «...កេ កកដីេន

កែនងេផ ង»18  និង «...រលកទឹកសមុ ទេបកហួស  ហួសណី»។ 19 

 

ករបំផិចបំផញេ យ ររញជួ យែផនដី និងរលកសូ៊ មិេទបែតេកតេឡងកនុងេពលថមីៗេនះ េនកែនង

េផ ងៗជេ ចន រមួទំង ឈីលី ៃហទី និងេកះជេ ចនេនម សមុ ទប៉សីុហិក។ ពីរបីសបហ៍កនងេទ

េហយ  បី៊ស ពអធិបតី េអច េដវឌី េប៊រតុន ែអលេឌរ ថត អរ ខលីេសទរ និងខញុំបនជួបជមួយពួកបរសុិទធ

ែដលបនបត់បង់សមជិក គ រ េ យ ររលកសូ៊ មិ ែដលបនេបកប៉ះភគ ខងេកតៃនេកះ 

ម័រកលពីែខ កញញ  កនងេទេនះ។ បជំុទំងមូលេពញ េហយជករ បជំុដ៏រជួំលចិតមួយ។ 

េយងបនអះ ងដល់សមជិកជំេរ សទំងេនះថ ពីេ ពះដងយធួនរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ េនះពួកេគ

បនជួបជំុជមួយ មនុស ជទី ស ញ់ែដលពួកេគបត់បង់េនះមងេទ ត។ 

 

បធនេសក សូនី ភឺេសល កំពុងែតេបក នេនេពលែដលគត់បនេឃញរលកដ៏ធំេនះបក់េបកមក 

យ៉ងឆង យ ពីសមុ ទ។ គត់បនចុចសីុេផ ន េហយបញឈប់កុមរែដលកំពុងេដរ មផូវេទ េរ ន 

េហយ ពមនពួកេគឱយរត់េទទីខពស់ េហយមនសុវតថិភពឱយេល នបំផុត មែដល ចេធេទបន។ កុម

រទំងេនះបនេធ មករែណនំ របស់គត់។ គត់បនេបក នជមួយកូន សី យុ 4  ឆន ំរបស់គត់ 

េហយពយយមេទទទួលមយ របស់គត់។ មុនេពលគត់េទជួបមយគត់ នីវ ៉ទឹូកបនជន់េលច ន

របស់គត់ េហយេកនេឡងជង 90 ែម៉ ត ែដលេធឱយ នគត់ េក ងជប់នឹងេដមេឈមួយ។ គត់បន

យកកូន សីគត់ ក់េលដំបូល នជកែនង ែដលមន សុវតថិភពយ៉ង បញប់ េហយែហលទឹកេទ

សេ ងគ ះមយរបស់គត់ ែដលបនេឡងេទេលែមកេឈមួយេផ ងេទ ត េនជិតផទះរបស់ពួកេគ។ គត់

ខំ បឹងែហលទឹកជមួយមយរបស់គត់េទកន់ ន េ យសុវតិភព។ មនមនុស ជ េ ចនែដលគម ន

សំ ងល។ ពួកេគគម នេពល គប់ គន់េដមបីេទកន់ទីខពស់ េហយមនសុវតថិភព។ មនុស ជេ ចន បន

បត់បង់ជីវតិ ជពិេសសគឺកូនេកមង និងមនុស ចស់។ 

 

េយងបននិយយ បប់ កម គ រ ម័រទំងេនះថ សមជិកេនជំុវញិពិភពេ កទំងមូល សូម

បងញនូវេសចកី ស ញ់ និងករយកចិតទុកខ ក់ េហយបនអធិ នសំ ប់ពួកេគ េហយបនេធករ

បរចិច គ មរយៈដងយតម រ និងផល់ជំនួយសបបុរសធម៌ សំ ប់ទំងអនកជសមជិក និងអនកជិតខង

របស់េគ។ េរ ងពិតដូចគន េនះក៏បនេកតេឡង ចំេពះសមជិក និងអនកជិតខតរបស់ពួកេគេន ឈីលី និង

ៃហទី។ េយងេធដូេចនះពីេ ពះេយងេធ ម ពះេយសូ៊វ គីសទ។ 



 

ខណៈេពលែដលេយងជួបជំុជមួយ កម គ រេន ម័រ រៈសំខន់ខងវញិញ ណៃនករេទទីខពស់ និង

កររស់េនកនុងជីវតិដ៏ បេសរ េហយករ បកន់ខជ ប់នូវពិធីករៃនេសចកីសេ ងគ ះ គឺមនភពចបស់ ស់

បំផុត។ គំរ ូនិង ជីវតិរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះបនបេ ង នេយងនូវគំនិតខងវញិញ ណឱយេច ស ងពីផូវទប គឺ

ករណ៍ទំង យែដល េ កិយេនះ តត ។ េពលខញុំចប់ៃដជមួយសមជិកទំង យបនទ ប់ពីករ

បជំុរចួមក បង សីមន ក់បន បប់ខញុំថ កម គ ររបស់នងមិនទន់បនេទ ពះវ ិ របរសុិទធេទ េហយ

ពួកេគបនបត់បង់កូន សីមន ក់។ នងនិយយទំង ទឹកែភនកថ ឥឡូវេនះេគលេ របស់ពួកេគគឺេរ បចំ

ខួនសំ ប់ពិធីករពិសិដៃន ពះវ ិ របរសុិទធ េដមបីពួកេគ ច រស់េនជួបជំុគន ដ៏អស់កលបជនិចច។ 

 

េនេពលខញុំពិចរ ចំេពះអីែដលបង សីេនះបននិយយ និង ថ នភពែដលបនេកតេឡងថមីៗេនះកនុង

ពិភពេ ក ខញុំមន រមមណ៍ថ គឺជករបនទ ន់មួយកនុងករ បឹក េទកន់អនកឱយែសងរកទីខពស់ ទីជំរក និង

ករករពរដ៏ អស់កលបជនិចចៃន ពះវ ិ របរសុិទធ។ 

 

េនកនុងៃថង ទិតយបុណយអីុេសទរ ៃថងទី  3 ែខ េម   1836 មួយសបហ៍បនទ ប់ពីពិធីឧទទិស ពះវ ិ របរសុិទធ  

ខឺតឡង់ ពួក វកទំងដប់ពីរនក់បនេធពិធីែចកចយ កម៉ង់ ែដលជ រចុងេ កយរបស់ ពះ

អមច ស់ដល់សមជិក។ បនទ ប់ពីករ បជំុមននូវករអធិ នដ៏ឧ រកិ និងេសង ម ង ត់។ ពះអងគសេ ងគ ះ

បនបងញអងគខួនដល់េ យកីរងុេរ ង ចំេពះពយករ ីយូ៉ែសប និង អូលីេវ រ េខេឌរ ីេហយ មរយៈពយ

ករ ី មូ៉េស េអលីយ៉ និងេអលីហ  េ កបនេបកទរសំ ប់ករ រេឡងវញិៃនកូនេ របពជិតភព

បែនថម រមួទំងអំ ចផ រភជ ប់ដ៏ពិសិដ ែដលរបួរមួ កម គ រដ៏េនអស់កលបជនិចច។ 20 

 

ៃថងេនះេន ពឹកបុណយអីុេសទរ េនះេយងរកី យជមួយនឹងអី គប់យ៉ងែដល ពះអងគសេ ងគ ះបនេធសំ ប់

េយង។ ទង់េធឱយេយងមន ក់ៗ ចទទួលបននូវេសចកីសេ ងគ ះ និងករេលកដំេកង។ បុ៉ែនេយងទំង

អស់គន ដូចជកូនេកមងេកះ ម័រ ែដរ េយង តវែតរត់ឱយេល នេទទីខពស់ មែដល ចេធេទបន េន

ទីេនះ ទង់ផល់ឱយេយងនូវសុវតថិភព និងភពសុខ ន។ 

 

មេធយបយមួយែដលេយង ចេធករណ៍េនះបនគឺ មរយៈករកន់ មករបេ ង នរបស់ពយករែីដល

េនរស់របស់េយងគឺ បធន ថូម៉ស េអស ម៉នសុន ។ គត់គឺជគំរមួូយយ៉ងល កនុងករេធ ម ពះអងគ

សេ ងគ ះ។ 

 

េនកនុង ពឹកៃថងបុណយអីុេសទរដ៏ តចះ តចង់េនះខញុំបនគិតអំពីពកយេពចន៍ និពនធេ យ េអលីហ  អ័រ សនូ 

ែដលជអនកបំេរ ដ៏េ ម ះ តង់មន ក់ េនកនុងករ រេឡងវញិ។ 

 



 «ឱែផនករណ៍ៃនកររេំ ះដ៏ធំអ ច រយ 

 េនះរងុេរ ងេពញសព គប់េហយ  

 មនទំងយុតិធម៌ ស ញ់ និងកីេម  

 កនុងភពដ៏សុខ នអ ច រយ!» 21 

 

ខញុំសូមែថងជ ក ីកនុងនមជ វក ថ ពះេយសូ៊វ គីសទមន ពះជនមរស់ េហយគឺជ ពះអងគសេ ងគ ះ និង

ជ ពះេ បសេ ះៃនពិភពេ កេនះ។ ទង់បនផល់ផូវេទរកសុភមងគលពិត។ ខញុំសួមែថងទីបនទ ល់

ទំងេនះេនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 
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