
 
 

ឱ !ខញុំសងឃមឹថេច្រសីរបស់ខញុំនឹងយល់អំពីសមគមសេ្រងគ ះ 
េ យ ជូលី បី៊ េប៊ក 
្របធនសមគមន៍សេ្រងគ ះទូេទ 
 

ជឯកសិទធិមួយ េដើមបីែថ្លងេទកន់អនកេនឯករ្របជំុដ៏ជ្របវត្តិ ្រស្តេនះ ។ ជពរជ័យមួយស្រមប់េយើង កនុងករមកជួបជំុគន  ។ អំឡុង
េពលករបេ្រមើរបស់ខញុំ ជ្របធនសមគមន៍សេ្រងគ ះ ខញុំបនព្រងីកក្ដី្រស ញ់ដ៏្រជលេ្រជមួយចំេពះអនក ែដលជបងប្អូន្រស្តីកនុងសមគមន៍សេ្រងគ ះ
ៃន សនច្រកេនះ េហើយ្រពះអមច ស់បនព្រងីកនូវចកខុវស័ិយរបស់ខញុំ ថ្រទង់មន្រពះទ័យយ៉ង អំពីេយើង និងអ្វីែដល្រទង់រពឹំងពីេយើង ។ 
 
ខញុំបន ក់ចំណងេជើង រដំណឹងេនះថ « ឱ ខញុំសងឃឹមថ េច្រសីទំង យរបស់ខញុំនឹងយល់អំពីសមគមន៍សេ្រងគ ះ » ។ ពួកេច្រសីធំៗរបស់ខញុំ កំពុង
រវល់េធ្វើេសៀវេភករអភិវឌ ន៍ខ្លួន និងកំពុងអភិវឌ ទម្ល ប់ និងលកខណៈៃនភពជ្រស្តីសុចរតិ ។ មិនយូរេទ ពួកេគ និងមិត្តេគនឹងទទួលករខុស្រតូវ
ចំេពះភពជបងប្អូន្រស្តីដ៏អ ច រយែដលមនេនពសេពញពិភពេ កេនះ ។ 
 
ខញុំសងឃឹមថ អ្វីែដលខញុំនិយយកនុង រដំណឹងេនះ នឹងផ្ដល់ដល់ពួកេគ រមួទំងអនកទំងអស់ែដលឮ ឬ ន  នូវករយល់ដឹងដ៏ចបស់មួយ ពីអ្វីែដល្រពះ
អមច ស់មន្រពះទ័យ ស្រមប់ពួកបុ្រតី្រទង់ េពលែដលសមគមន៍សេ្រងគ ះ្រតូវបនបេងកើតេឡើង ។ 
 
គំរពីូបុ ណមួយៃនភពជសិស  
 

ខញុំសងឃឹមថ ពួកេច្រសីខញុំនឹងយល់ថ សមគមន៍សេ្រងគ ះសព្វៃថងេនះ គឺ្រតូវបនបេងកើតេឡើង មគំរៃូនភពជសិស ែដលមនកនុង សន
ច្រកកលពីបុ ណ ។ េពល្រពះអងគសេ្រងគ ះបន ថ បន សនច្រក្រទង់កនុងសម័យគមពីរសញញ ថមី « ្រស្តីគឺជអនកចូលរមួដ៏ចំបច់ កនុងករបេ្រមើ [ របស់
្រទង់ ] » ។1 ្រទង់បនអេញជ ើញ ម៉ថ និងម៉  ែដលជអនកេដើរ មដ៏លះបង់ពីរនក់របស់្រទង់ េនកនុងផទះម៉ថ ។ េពលម៉ថបន ្ដ ប់ និងបេ្រមើ្រទង់ 

មទម្ល ប់កនុងសម័យេគ េនះ្រទង់បនជួយនងឲយេឃើញថ នង ចេធ្វើបនេ្រចើនជងេនះ ។ ្រទង់បនជួយម៉ថ និងម៉ ៉  ឲយយល់ថពួកេគ ច
េ្រជើសេធ្វើ « ចំែណកយ៉ងល្អ » េនះ ែដលមិន្រតូវយកេចញពីពួកេគេឡើយ ។2 បនទូលដ៏ទន់ភ្លន់េនះ ជករអេញញើញឲយចូលរមួកនុងករបេ្រមើរបស់្រពះ
អមច ស់ ។ េហើយេ្រកយមកេទៀត កនុងគមពីរសញញ ថមី ទីបនទ ល់ដ៏រងឹមំុរបស់ម៉ថ អំពីេទវភពៃន្រពះអងគសេ្រងគ ះ បនផ្ដល់ដល់េយើងនូវករយល់ដឹងដ៏
្រជលេ្រជមួយចំនួន ពីជំេនឿ និងភពជសិស របស់នង ។3 
 
េពលេយើង នេទមុខេទៀតកនុងគមពីរសញញ ថមី េយើងេរៀនថ ពួក វកបនបន្ត ថ បន សនច្រក្រពះអមច ស់ ។ េយើងេរៀនផងែដរ អំពីពួក្រស្តីដ៏េ ម ះ
្រតង់ ែដលជគំរៃូនភពជសិស  បនជួយដល់កររកីចេ្រមើនៃន សនច្រក ។ បុ៉លបននិយយពីពួកសិស ្រសីកនុងកែន្លង ដូចជ េអេភសូរ4 និង 
ភីលីព ។5 ែតេពលែដល សនច្រកពិតរបស់្រពះអមច ស់បនបត់បង់េ យករកបត់ សន េនះគំរៃូនភពជសិស េនះក៏បនបត់បង់ផងែដរ ។ 
 
េពល្រពះអមច ស់ចប់េផ្ដើម ្ដ រ សនច្រក្រទង់េឡើងវញិ មរយៈពយករ ីយូ៉ែសប សមុីធ េនះ្រទង់បនបញជូ លពួក្រស្តីកនុងគំរមួូយៃនភពជសិស ម្តង
េទៀត ។ ពីរបីែខេ្រកយពី សនច្រក្រតូវបន ថ បនេឡើងជផ្លូវករ ្រពះអមច ស់បនេបើកសែម្ដងថ អិមម៉ សមុីធ ្រតូវែញកេចញជអនកដឹកនំ និង្រគូ
មន ក់ កនុង សនច្រក េហើយកនុងនមជអនកជំនួយផ្លូវករដល់ ្វ មីគត់ ែដលជពយករ ី។6 កនុងករេ របស់គត់េដើមបីជួយ្រពះអមច ស់ ថ បននគរ
្រទង់ គត់បនទទួលករែណនំពីរេបៀបព្រងីកជំេនឿ និងភពសុចរតិរបស់គត់ រេបៀបព្រងឹង្រគួ រ និងផទះគត់ និងរេបៀបបេ្រមើអនកដៃទេទៀត ។ 
 
ខញុំសងឃឹមថ ពួកេច្រសីខញុំនឹងយល់ថ ចប់ពីៃថងែដលដំណឹងល្អបនចប់េផ្ដើម ្ដ រេឡើងវញិ កនុង្រគកន់កប់្រតួត្រ េនះ ្រពះអមច ស់្រតូវករពួក្រស្តីចូល
រមួជសិស ្រទង់ ។ 
 
ឧទហរណ៍មួយៃនករបរចិច គដ៏ធំេធញ គឺកនុងកិចចករផ ព្វផ យ ។ កររកីចេ្រមើនដ៏អ ច រយរបស់ សនច្រកពីដំបូង េកើតេឡើងេ យ រពួកបុរសដ៏
េ ម ះ្រតង់ ែដលសុខចិត្តទុក្រគួ រេគ េហើយេធ្វើដំេណើ រេទកែន្លងែដលេគមិន គ ល់ េហើយបន្រទំ្រទនឹងករលំបក េដើមបីបេ្រង នដំណឹងល្អ ។ េទះ
យ៉ង  បុរសទំងេនះយល់ថ េបសកកមមរបស់េគនឹងមិន ចេធ្វើបន េ យគម នជំេនឿដ៏េពញេលញ និងភពជៃដគូៃនពួក្រស្តីេនកនុងជីវតិរបស់ពួក
េគ ែដលជអនកែថទំផទះសែមបងេនះបនេឡើយ ។ 
 
 



 
 

ទំនក់ទំនងជមួយបព្វជិតភព 
 

ខញុំសងឃឹមថ ពួកេច្រសីខញុំនឹងយល់ថ ្រពះអមច ស់បនបំផុសដល់ពយករ ីយូ៉ែសប សមុីធ ឲយេរៀបចំពួក្រស្តីៃន សនច្រក « េ្រកមបព្វជិត
ភព មគំរៃូនបព្វជិតភព »7 េហើយេដើមបីបេ្រង នពួកេគពី « រេបៀបែដល [ ពួកេគ ] នឹងចូលមកទទួលឯកសិទធ ពរជ័យ និងអំេ យទនទំង យ
ៃនបព្វជិតភព » ។8 
 
េពលសមគមន៍សេ្រងគ ះ្រតូវបន ថ បនជផ្លូវករ អិមម៉ សមុីធ បនបន្តករេ របស់គត់ជអនកដឹកនំមន ក់ ។ គត់្រតូវបនផ្ដល់េឈម ះជ្របធនៃន
អងគករេនះ េ យមនទី្របឹក ពីរនក់ បេ្រមើជមួយគត់កនុងគណៈ្របធនមួយ ។ េលើសពីករេ្រជើសេ យសេម្លងេឆន តេ្រចើន ដូចជករធមម កនុងអងគ
ករខងេ្រក សនច្រកេនះ គណៈ្របធនេនះ្រតូវបនេ េ យវវិរណៈ គំ្រទេ យអនកទំង យែដលពួកេគនឹងបេ្រមើ េហើយែញកេចញេ យ
អនកដឹកនំបព្វជិតភព េដើមបីបេ្រមើកនុងករេ របស់ពួកេគ េហតុេនះេហើយ ករ្រតូវបន « េ ពី្រពះ េ យករពយករណ៍ និងេ យករ ក់ៃដេលើ 
េ យអស់អនក ែដលមនសិទធិអំ ច » ។9  
 
េ យ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ្រកមបព្វជិតភព េនះបនេធ្វើឲយគណៈ្របធន ចទទួលករែណនំពី្រពះអមច ស់ និងពយករ្ីរទង់ ស្រមប់កិចចករជក់

ក់ មួយ ។ េហើយអងគករៃនសមគមន៍សេ្រងគ ះ បនេធ្វើឲយឃ្ល ំង្រពះអមច ស់េពញេ យ េទពេកសលយ េពលេវ  និងធនធនទំង យ េដើមបី
យកេទបេ្រមើកនុង្របជញ  និងរេបៀបេរៀបរយ ។ 
 
្រកុម្រស្តីដំបូងេនះ បនយល់ថ ពួកេគ្រតូវបនផ្ដល់នូវសិទធិអំ ចេដើមបីបេ្រង ន បំផុស និងេរៀបចំបងប្អូន្រស្តីជសិស  េដើមបីជួយកនុងកិចចករៃនក្ដី 
សេ្រងគ ះរបស់្រពះអមច ស់ ។ កនុងករ្របជំុេលើកទីមួយរបស់េគ បងប្អូន្រស្តី្រតូវបនបេ្រង នពីេគលបំណងៃនសមគមន៍សេ្រងគ ះ---េដើមបីព្រងីកជំេនឿ និង
សុចរតិភពផទ ល់ខ្លួន ព្រងឹង្រគួ រ និងផទះ និងែស្វងរក និងជួយដល់ពួកអនកែដល្រតូវករជំនួយ ។ 
 
ខញុំសងឃឹមថ ពួកេច្រសីខញុំនឹងយល់ថ អងគករសមគមន៍សេ្រងគ ះ គឺជែផនកដ៏ចំបច់ៃនករេរៀបចំពួកបរសុិទធេដើមបីទទួលឯកសិទធិ ពរជ័យ និងអំេ យ
ទនទំង យ ែដលមនែតេនកនុង្រពះវ ិ របរសុិទធ ។ ្របធន យូ៉ែសប  ហ៉្វីលឌីង ស៉មីធ បនបេ្រង នថ សមគមន៍សេ្រងគ ះ « ជែផនកមួយដ៏ចំបច់
ៃននគរ្រពះេនេលើែផនដី » េហើយ « ្រតូវបនេរៀបចំ និងដំេណើ រករ មែបបេនះ េដើមបីជួយដល់សមជិកេ ម ះ្រតង់របស់អងគករេនះឲយទទួលបន
ជីវតិដ៏អស់កលបកនុងនគរ្រពះវរបិ  » ។10  
 
េយើង ច្រសៃមថ យ៉ង  ស្រមប់បងប្អូន្រស្តី កនុងករ្របជំុេលើកដំបូងទំងេនះរបស់ពួកេគ េនកនុងឃ្ល ំងេធ្វើពីឥដ្ឋពណ៌្រកហមរបស់ យូ៉ែសប សមុីធ 
ែដលេនទល់មុខនឹងទីទួលែដលកំពុងសង់្រពះវ ិ របរសុិទធេនេលើេនះ ខណៈែដលពយករបីនបេ្រង នពួកេគថ « គួរែតមនសមគមន៍ដ៏ពិេសស
មួយ ែដលែញកេចញពីអស់ទំងករណ៍ ្រកក់ៃនេ កិយ ែដលជជេ្រមើស ្របកបេ យគុណធម៌ និងបរសុិទធ » ។11 
 
ខញុំសងឃឹមថ ពួកេច្រសីខញុំឲយតៃម្ល្រពះវ ិ របរសុិទធ ដូចជបងប្អូន្រស្តីៃនសមគមន៍សេ្រងគ ះដំបូងេនះ ែដលបនេជឿថ ពរជ័យ្រពះវ ិ របរសុិទធជរង្វ ន់
ដ៏មហិម និងជេគលេ ដ៏ធំៃន្រស្តីពួកបរសុិទធ្រគប់របូ ។ ដូចជបងប្អូន្រស្តីៃនសមគមន៍សេ្រងគ ះដំបូងេនះែដរ ខញុំសងឃឹមថ ពួកេច្រសីខញុំនឹងពុះពរ
ល់ៃថង េដើមបីឲយមនភពចស់ទំុ្រគប់្រគន់ េដើមបីេធ្វើ និងរក េសចក្ដីសញញ ដ៏ពិសិដ្ឋកនុង្រពះវ ិ របរសុិទធ េហើយថ េពលពួកេគេទ្រពះវ ិ របរសុិទធ ពួក

េគនឹងយកចិត្តទុក ក់េលើអ្វីទំងអស់ែដល្រតូវបននិយយ និងេធ្វើ ។ មរយៈពរជ័យៃន្រពះវ ិ របរសុិទធ ពួកេគនឹង្រតូវបន្រប ប់េ យអំ ច12 
និងពរជ័យេដើមបីទទួល « កូនេ រៃនចំេណះវជិជ ពី្រពះ » ។13 មរយៈពិធីករៃនបព្វជិតភព ែដលមនកនុង្រពះវ ិ របរសុិទធ ពួកេគនឹងទទួលពរជ័យ 
េដើមបីបំេពញទំនួលខុស្រតូវដ៏េទវភព និងអស់កលបរបស់ពួកេគ េហើយពួកេគនឹងសនយ េដើមបីរស់េនកនុងនមជសិស ែដលេពញេ យករ ំងចិត្ត ។ 
ខញុំមនអំណរគុណែដល េគលបំណងចមបងមួយរបស់្រពះអមច ស់ កនុងករបេងកើតសមគមន៍សេ្រងគ ះ គឺេដើមបីផ្ដល់ទំនួលខុស្រតូវដល់្រស្តី េដើមបីជួយគន
េទវញិេទមកេរៀបចំ « ស្រមប់ពរជ័យៃនបព្វជិតភពែដលកន់ែតធំជង ែដលមនកនុងពិធីករ និងេសចក្ដីសញញ ៃន្រពះវ ិ របរសុិទធ » ។14 
 
ទីជ្រមក និងឥទធិពលៃនភពជបងប្អូន្រសីេនពសេពញពិភពេ ក 
 

ខញុំសងឃឹមថ ពួកេច្រសីខញុំនឹងយល់ពីឥទធិពល និងសមតថភពដ៏សំខន់ៃនភពជបងប្អូន្រសីដ៏អ ច រយេនពសេពញពិភពេ កៃនសមគមន៍
សេ្រងគ ះ ។ ំងពីឆន ំ 1842 សនច្រកបនផ ព្វផ យឆង យហួសពីទី្រកុង េ វ ូេហើយឥឡូវេនះ សមគមន៍សេ្រងគ ះមនេនជង 170 ្របេទស 



 
 

ែដលបងប្អូន្រសីនិយយជង 80 ភ  ។ ជេរៀង ល់សប្ដ ហ៍ វដួ និង ខថមី ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េហើយសមគមន៍សេ្រងគ ះថមីៗ ក្ល យជែផនកៃនបង
ប្អូន្រស្តីដ៏រកីលូត ស់ែដល « តសនធឹងកត់ទ្វីបទំង យ » ។15 េពលសមគមន៍សេ្រងគ ះេនតូច េហើយបន្រតូវបេងកើតេឡើងជចមបងែតកនុងរដ្ឋ  
យូថហ៍ េនះ អនកដឹកនំ ចេផ្ដ តេទេលើអងគករ និងភពជសិស របស់ពួកេគបនេ្រចើន េលើកមមវធីិសងគមកនុងមូល ្ឋ ន និងករងរសេ្រងគ ះែដលទក់
ទងគន េទវញិេទមក ។ ពួកេគបនបេងកើតឧស ហកមមផទះ និង ក់េចញនូវគេ្រមងក ងមនទីរេពទយ និងឃ្ល ំងធញញជតិ ។ កិចច្របឹងែ្របងរបស់
សមគមសេ្រងគ ះដំបូងៗ បនជួយបេងកើតគំរៃូនភពជសិស  ែដលឥឡូវេនះ្រតូវបនអនុវត្តេនពសេពញែផនដី ។ កលែដល សនច្រករកីចេ្រមើន 
េនះសមគមសេ្រងគ ះ ចមនលទធភពបំេពញេគលបំណងរបស់អងគករ កនុង្រគប់វដួ និង ខ កនុង្រគប់េស្តក និងមណ្ឌ ល ខណៈែដលស្រមប ម
ពិភពេ កដ៏ផ្ល ស់ប្ដូរេនះ ។ 
 
ល់ៃថង បងប្អូន្រស្តីៃនសមគមន៍សេ្រងគ ះជំុវញិពិភពេ ក ជួបឧបសគគ និងបទពិេ ធន៍ៃនជីវតិរែមង ្ល ប់្រគប់យ៉ង ។ សព្វៃថងេនះ ្រស្តី និង្រគួ រ

េគ្របឈមេ យផទ ល់នឹងកររពឹំងែដលមិនបនដឹងជមុន ជំងឺខងផ្លូវចិត្ត ខងរបូកយ និងខងវញិញ ណ េ្រគះថន ក់ និងករ ្ល ប់ ។ បងប្អូន្រស្តីខ្លះរង
ទុកខេ យភពឯេក និងករខកចិត្ត េ យេ្រពះេគពំុមន្រគួ រផទ ល់ខ្លួន េហើយអនកខ្លះេទៀតរងទុកខ េ យ រលទធផលៃនករេ្រជើសខុសេ យ
សមជិក្រគួ រ ។ ខ្លះជួបស្រងគ ម ឬករអត់ឃ្ល ន ឬេ្រគះធមមជតិ និងខ្លះេទៀតកំពុងេរៀនពីសមព ធៃនករេញ ន ករអត់ករងរេធ្វើ ឬករអប់រ ំនិងករ
បំពក់បំប៉នមិន្រគប់្រគន់ ។ ករលំបកទំងអស់េនះនឹង ចឈនេទករបំផ្ល ញក្ដីជំេនឿ និងេធ្វើឲយបុគគលមន ក់ៗ និង្រគួ រអស់កម្ល ំង ។ េគល
បំណងមួយរបស់្រពះអមច ស់កនុងករេរៀបចំបងប្អូន្រស្តីកនុងភពជសិស  គឺេដើមបីផ្ដល់ករសេ្រងគ ះ ែដលនឹងេលើកពួកេគេឡើងខពស់ជង « អ្វីទំងអស់
ែដល ងំក្ដីអំណរ និងកររកីចេ្រមើនរបស់្រស្តី » ។16 កនុង្រគប់វដួ និង ខ មនសមគមន៍  សេ្រងគ ះមួយ េ យមនបងប្អូន្រស្តីែដល ចែស្វងរក 
និងទទួលវវិរណៈ និងករ្របឹក ពីអនកដឹកនំបព្វជិតភព េដើមបីព្រងឹងគន េទវញិេទមក និងរកដំេ ះ្រ យទំង យ ែដល ចអនុវត្តកនុងផទះ និង
សហគមេគផទ ល់ ។ 
 
ខញុំសងឃឹមថ ពួកេច្រសីខញុំនឹងយល់ថ មរយៈសមគមន៍សេ្រងគ ះ ភពជសិស របស់ពួកេគនឹង្រតូវបនព្រងីក េហើយពួកេគ ចចូលរមួជមួយអនក
េផ ងេទៀត កនុងកិចចករែដល្រពះអងគសេ្រងគ ះបនេធ្វើ ។ មរយៈករបេ្រមើេនះ ពួកេគ ចេធ្វើឲយពិភពេ កមនករផ្ល ស់ប្ដូរ ។ េបើកំណត់្រ ជក់ ក់
មួយ្រតូវបនរក ពី្រគប់ករបេ្រមើ និងជំនួយទំងអស់ ែដលបនផ្ដល់េ យសមគមន៍   សេ្រងគ ះ ំងពីសមគមន៍្រតូវបនបេងកើតេឡើង េនះ នឹងជ
កំណត់្រ មួយដ៏អ ច រយ និងជ្របវត្តិ ្រស្ត ។  
 
ពួកេច្រសីខញុំ គបបីដឹងផងែដរថ ភពបងប្អូន្រស្តីៃនសមគមន៍សេ្រងគ ះ ចផ្ដល់កែន្លងសុវតថិភព ជ្រមក និងករករពរមួយ ។17 ខណៈែដលជំនន់
របស់េយើងកន់ែតពិបក េនះបងប្អូន្រស្តីដ៏េ ម ះ្រតង់ៃនសមគមន៍សេ្រងគ ះ នឹងជួយករពរផទះរបស់្រកុងសីុយូ៉ន ពីសេម្លងដ៏ខ្ល ំងៃនេ កិយ និងពីឥទធិ
ពលដ៏រខំន និងអន្ត យរបស់ ំង ។ េហើយ មរយៈសមគមន៍សេ្រងគ ះ ឥទធិពលៃន្រស្តីសុចរតិទំង យ ចផ្ដល់ពរដល់កូនេច្រពះវរបិ ជ
េ្រចើនែថមេទៀត ។ 
 
ភពជសិស ៃនករបេ្រមើ និងករខ្វល់ខ្វ យដ៏យកចិត្តទុក ក់ 
 

ខញុំសងឃឹមថ ពួកេច្រសីខញុំនឹងយល់ថ ករបេ្រង នសួរសុខទុកខ ជករបង្ហ ញភពជសិស របស់េគ និងជរេបៀប្រតឹម្រតូវមួយ េដើមបីេគរព
ដល់េសចក្ដីសញញ របស់េគ ។ ក ្ត ៃនភពជសិស របស់េយើងេនះ ច្រសេដៀងគន យ៉ងខ្ល ំងេទនឹងករបេ្រមើរបស់្រពះអងគសេ្រងគ ះេយើង ។ ្រគដំបូងៗ
របស់សមគមន៍សេ្រងគ ះ គណៈកមមករសួរសុខទុកខមួយ ពីវដួនីមួយៗបនទទួលករចត់ ំងឲយេធ្វើករប៉ន់្របមណត្រមូវករ និង្របមូលវភិគទន 
េដើមបីែចកចយដល់ពួកអនកែដល្រតូវករជំនួយ ។ អស់រយៈេពលជេ្រចើនឆន ំ បងប្អូន្រស្តី និងអនកដឹកនំៃនសមគមន៍សេ្រងគ ះបនេរៀនមួយជំ នម្ដងៗ 
និងបនអភិវឌ សមតថភពរបស់េគកនុងករែថរក អនកដៃទេទៀត ។ មនេពលជេ្រចើន ែដលបងប្អូន្រស្តីបនេផ្ដ តេលើករសួរសុខទុកខ បេ្រង នេមេរៀន 
និងេផញើ រ មទ្វ ររបស់បងប្អូន្រស្តីរបស់េគ េពលពួកេគមិនេន ។ ករអនុវត្តន៍ទំងេនះ បនជួយបងប្អូន្រស្តីេរៀនពីគំរៃូនករខ្វល់ខ្វ យដ៏យកចិត្ត
ទុក ក់ ។ គឺដូចជមនុស េនជំនន់មូ៉េស ែដលបនេផ្ដ តេលើកររក បញជ ីដ៏ែវងៃនចបប់ទំង យ េនះបងប្អូន្រស្តីៃនសមគមន៍សេ្រងគ ះ មនេពល
ខ្លះ បនរពឹំងថនឹង ក់ទំងចបប់ជសំេណរ និងមិនែមនជសំេណរ កនុងបំណងេដើមបីយល់ពីរេបៀបេដើមបីព្រងឹងគន េទវញិេទមក ។ 
 
េ យមនត្រមូវករៃនកររេំ ះ និងករសេ្រងគ ះ ជខ្ល ំង កនុងជីវតិបងប្អូន្រស្តី និងសមជិក្រគួ ររបស់ពួកេគេនសព្វៃថងេនះ េនះ្រពះវរបិ សួគ៌េយើង
្រតូវករេយើង េដើមបីេដើរ មផ្លូវែដលខពស់ជង និងែដលបង្ហ ញពីភពជសិស របស់េយើង េ យករខ្វល់ខ្វ យេ យេ ម ះ្រតង់ ចំេពះកូនេច្រទង់ ។ 
េ យចងចំេគលបំណងដ៏សំខន់េនះេនកនុងចិត្ត េនះអនកដឹកនំ្រតូវបនបេ្រង នឲយេសនើសំុនូវរបយករណ៍ អំពីសុខមលភពខងវញិញ ណ និងខង



 
 

ច់ឈមរបស់បងប្អូន្រស្តី និង្រគួ រេគ និងអំពីករបេ្រមើែដលបនផ្ដល់ ។18 េហើយ្រគូសួរសុខទុកខមនទំនួលខុស្រតូវេដើមបី « េរៀន គ ល់ និង
្រស ញ់ដល់បងប្អូន្រស្តីមន ក់ៗេ យេ ម ះសម័្រគ េដើមបីជួយព្រងឹងដល់េសចក្ដីជំេនឿរបស់គត់ េហើយផ្ដល់ករបេ្រមើ » ។19 
 
េ្រពះេយើង ំងចិត្តជសិស ៃន្រពះអងគសេ្រងគ ះ េនះេយើងកំពុងអភិវឌ សមតថភពេយើង េដើមបីេធ្វើករណ៍ែដល្រទង់នឹងេធ្វើ េបើ្រទង់គង់េនទីេនះ ។ េយើង
ដឹងថ ចំេពះ្រទង់ គឺករខ្វល់ខ្វ យរបស់េយើងែដលសំខន់ ដូេចនះេយើងកំពុងពយយមេផ្ដ តេលើករខ្វល់ខ្វ យចំេពះបងប្អូន្រស្តីរបស់េយើង ជជងករ
បញច ប់បញជ ីៃនកិចចករែដល្រតូវេធ្វើ ។ ករបេ្រមើដ៏ពិតគឺ្រតូវបន ស់ែវង េ យជេ្រមៃនក្ដីសបបុរសរបស់េយើង ជជងេ យភពឥតេខច ះៃនសថិតិរបស់
េយើង ។ េយើងនឹងដឹងថ េយើងេជគជ័យកនុងករបេ្រមើរបស់េយើង កនុងនមជ្រគូសួរសុខទុកខ េនេពលបងប្អូន្រស្តីេយើង ចនិយយថ « ្រគូសួរសុខទុកខ
ខញុំជួយខញុំឲយរកីចេ្រមើនខងវញិញ ណ » និងថ « ខញុំដឹងថ ្រគូសួរសុខទុកខខញុំខ្វល់ខ្វ យយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះខញុំ និង្រគួ រខញុំ » និងថ « េបើខញុំមនបញ្ហ  ខញុំ
ដឹងថ ្រគូសួរសុខទុកខខញុំនឹងេធ្វើអ្វីមួយ េ យមិនចំបច់ខញុំសំុគត់េនះេទ » ។ បងប្អូន្រស្តី និងអនកដឹកនំែដលយល់ពី រៈសំខន់ៃនករបេ្រមើអនកដៃទ 
នឹង្របឹក ជមួយគន  េដើមបីែស្វងរក និងទទួលវវិរណៈ ពីរេបៀបេដើមបីបំភ្លឺដល់្រគូសួរសុខទុកខ និងពីរេបៀបេដើមបីេរៀបចំ និងអនុវត្តករបេ្រមើរបស់ពួកេគ ។ 
 
ជងេនះេទៀត ករបេ្រង នសួរសុខទុកខ ជករព្រងីកនូវទំនួលខុស្រតូវរបស់បី៊ស ព កនុងករខ្វល់ខ្វ យពីហ្វូងេចៀមៃន្រពះ ។ បី៊ស ព និង្របធន
សមគមសេ្រងគ ះ ្រតូវករករបេ្រមើរបស់្រគូសួរសុខទុកខែដល្របកបេ យករបំផុស េដើមបីជួយពួកគត់កនុងករបំេពញទំនួលខុស្រតូវរបស់ពួកគត់ ។ 

មរយៈករបេ្រមើរបស់្រគូសួរសុខទុកខ ្របធនសមគមសេ្រងគ ះ ចដឹងពីសុខមលភពរបស់បងប្អូន្រស្តីមន ក់ៗកនុងវដួ េហើយ យករណ៍ពីសុខម
លភពេគ េពលគត់ជួបជមួយបី៊ស ពគត់ ។ 
 
្របធន ថូម៉ស េអស ម៉នសុន បនបេ្រង នេយើងថ « េពលេយើងពុះពរេ យចិត្តេជឿ ឥតសង ័យអ្វីេ ះ េដើមបីបំេពញតួនទីែដលបនចត់ ំងដល់
េយើង េពលេយើងែស្វងរកករបំផុសពី្រពះដ៏មនមហិទធិឫទធិ កនុងករបំេពញទំនួលខុស្រតូវរបស់េយើង េនះេយើង ចទទូលលទធផលដូចជអពភូត
េហតុ » ។20 ខញុំសងឃឹមថ ពួកេច្រសីខញុំនឹងចូលរមួកនុងអពភូតេហតុទំង យ កលែដលពួកេគជួយឲយករបេ្រង នសួរសុខទុកខក្ល យជគំរមួូយៃនភពជ
សិស  ែដល្រពះអមច ស់នឹងទទួល គ ល់ េពល្រទង់យងមកម្ដងេទៀត ។ 
 
ករបំេពញេគលបំណងរបស់សមគមន៍សេ្រងគ ះ 
 

ឥឡូវេនះ ករបេ្រង នដ៏ចំបច់ទំងេនះ និងេផ ងៗេទៀត អំពីសមគមន៍សេ្រងគ ះមនស្រមប់ពួកេច្រសីខញុំ េដើមបីសិក  គឺេនកនុងេសៀវេភ 
Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society ។ េសៀវេភេនះមនកំណត់្រ មួយ អំពីេករដំែណលៃនសមគមន៍សេ្រងគ ះ និង
ពួក្រស្តីៃន សនច្រកេនះ ។ នឹងប្រងួបប្រងួម និងតែ្រមត្រមង់ភពជបងប្អូន្រស្តីពសេពញពិភពេ កចូលជធ្លុងែតមួយ ជមួយនឹងេគលបំណង
ៃនសមគមន៍សេ្រងគ ះ និងគំរ ូនិងឯកសិទធិ កនុងនមជសិស ៃន្រពះ្រគីសទ ។ ជទីបនទ ល់ពី រៈសំខន់ៃនតួនទីរបស់្រស្តី កនុងែផនករសុភមងគល
របស់្រពះវរបិ  េហើយ ផ្ដល់នូវបទ ្ឋ នដ៏រងឹមំមួយៃនអ្វីែដលេយើងេជឿ អ្វីែដលេយើងេធ្វើ និងអ្វីែដលេយើងករពរ ។ គណៈ្របធនទីមួយបនេលើកទឹក
ចិត្តេយើងឲយ « សិក េសៀវេភេនះ េហើយសូមឲយេសចក្ដីពិតដ៏អស់កលប និងគំរដ៏ូបំផុសរបស់  ជៈឥទធិពលកនុងជីវតិ [ េយើង ] ចុះ » ។21 
 
េ យករដឹងថ អងគករៃនសមគមន៍សេ្រងគ ះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យេទវភព េនះ្របធន យូ៉ែសប  េអហ្វ ស៉មីធ បន្របប់ដល់បងប្អូន្រស្តីៃន
សមគមន៍សេ្រងគ ះថ ៖ « ជទំនួលខុស្រតូវរបស់អនក េដើមបីដឹកនំពិភពេ កេនះ និងជពិេសស េដើមបីដឹកនំ្រស្តីៃនពិភពេ កេនះ... ។ អនកគឺជ
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សនច្រករបស់្រពះេយសូ៊វ្រគីសទែដលបន ្ដ រេឡើងវញិ េហើយខញុំមនអំណរគុណស្រមប់គំរៃូនភពជសិស  ែដល្រតូវបន ្ដ រ េពលែដល្រពះ
អមច ស់បនបំផុសដល់ពយករ ីយូ៉ែសប សមុីធ ឲយេរៀបចំសមគមន៍សេ្រងគ ះេឡើង ។ កនុង្រពះនមៃន្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ ែម៉ន ។ 
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