
 
 

េសចក្តីសបបុរសពំុបត់បងេ់ទេឡើយ 
េ យ  សិលេវៀ េអច អ័លេរដ៉ 
ជទី្របឹក ទីមួយេនកនុង គណៈ្របធនសមគមន៍សេ្រងគ ះទូេទ  

 
ថមីៗេនះ ្វ មីរបស់ខញុំ និងខញុំបនទស នទី្រកុង េ វ ូអិលលីេ យ។ ខណៈែដលេយើងអងគុយកនុងបនទប់ជន់េលើ ៃនឃ្ល ំងស្តុកឥដ្ឋ្រកហម 

ជកែន្លងែដលពយករ ីយូ៉ែសប សមុីធ  បនេ្របើេធ្វើជករយិល័យ និងេធ្វើកិចចករេផ ងៗេនទីេនះ។ េយើងបន ្ត ប់អនកនំេភញ វមន ក់េ យយកចិត្ត
ទុកខ ក់ ែដលេរៀប ប់្របប់េយើង អំពី្រពឹត្តិករណ៏្របវត្តិ ្រស្ត ៃនករ ្ត រេឡើងវញិែដលបនេកើតេឡើងេនទីេនះ។  
 
ខញុំបនគិតអំពីករបេងកើតសមគមសេ្រងគ ះ និងករបេ្រង នមួយចំនួន ែដលបងប្អូន ្រស្តីៃន សមគមសេ្រងគ ះបនទទួលពីពយករ ីយូ៉ែសប  េន
បនទប់េនះ។ ករបេ្រង ន ទំងេនះក្ល យជេគលករណ៍្រគឹះ ែដលបងប្អូន្រស្តីៃនសមគមសេ្រងគ ះ បន ង សង់េនេលើ។ េគលបំណងៃនករ
បេងកើនេសចក្តីជំេនឿ ករព្រងឹងេគហ ្ឋ នៃនសីុយូ៉ន និងករែស្វងរក និងករជួយអស់អនកែដល្រតូវករជំនួយ គឺបន ថ បន ំងពីដំបូង។ 
េគលករណ៍ទំងេនះគឺេនបន្តជករពយករដ៏មនអទិភពែដលមិនផ្ល ស់ប្តូរេឡើយ។  
 
េនកនុងករ្របជំុមួយេនសម័យេនះ ពយករ ីយូ៉ែសប  បនដក្រសង់េចញពីករសរេសរ របស់ពយករ ីបុ៉ល េទកន់្របជជន កូរនិថូស។ េនកនុង
ករពិភក ដ៏មន្រពះេច ្ត  អំពីសបបុរសធម៌របស់គត់ បុ៉លបនេយងេទនឹង េសចក្តីជំេនឿ េសចក្តីសងឃឹម និងេសចក្តីសបបុរស បញច ប់ជមួយ 
« បុ៉ែន្តេសចក្តីែដលវសិសជងេគគឺេសចក្តី្រស ញ់ » ។ 1 
 
គត់បនពិពណ៌នលកខណៈសមបត្តិមួយចំនួនេនកនុងេសចក្តីសបបុរស។ គត់បន និយយថ៖  « ឯេសចក្តី្រស ញ់ ែតងែតអត់ធមត់ េហើយក៏សបបុរស 
េសចក្តី្រស ញ់មិនេចះ ឈន នីស មិនេចះអួតខ្លួន ក៏មិនែដលមនចិត្តធំផង។ ...មិនែដលរក្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន មិនរហ័សខឹង មិន្របកន់េទស  មិន
ែដលអរសបបយចំេពះេសចក្តីទុចចរតិេឡើយ គឺអរសបបយែតនឹងេសចក្តីេ ម ះ ្រតង់វញិ ក៏្រគបបំងទំងអស់ េជឿទំងអស់ សងឃឹមទំងអស់ េហើយ
្រទំ្រទេរឿងទំងអស់។ េសចក្តីសបបុរសពំុបត់បង់េទេឡើយ »។ 2 

 
កនុងករមន្រប សន៍េទកន់បងប្អូន្រសីទំង យ ពយករ ី យូ៉ែសប  បនមន្រប សន៍ថ៖  « អនកមិន្រតូវកំណតទស នៈរបស់អនកេ យគិតអំពី
គុណធម៌ៃនអនកជិតខងរបស់អនកេឡើយ …អនក្រតូវព្រងីក្រពលឹងរបស់អនកេឆព ះ េទរកអនកដៃទេបើសិនជអនក [នឹង] េធ្វើដូច្រពះេយសូ៊វ… េនេពលអនក
បេងកើនេសចក្តីសុចរតិ និងគុណធម៌ ខណៈែដលអនកបេងកើនេសចក្តីល្អ --- ចូរឲយ ដូងចិត្តរបស់អនកេបើកទូ យេទកន់អនកដៃទ --- អនក្រតូវមនចិត្តអត់ធមត់
ដ៏យូរ េហើយែរកពន់កំហុស និងភពខុសឆគងៃនមនុស ជតិ ។ ឱ ្រពលឹងៃនមនុស មនតៃម្លយ៉ង ! » 3 
 
្រពះគមពីបន្របកសថ៖ « េសចក្តីសបបុរសពំុបត់បង់េទេឡើយ » បនក្ល យេទជបវចន របស់សមគមសេ្រងគ ះ េ្រពះ បនឱប្រកេ បករ
បេ្រង នទំងេនះ និងករទទួលខុស្រតូវែដលពយករ ីយូ៉ែសប សមុីធ បន្របគល់ឲយបងប្អូន្រស្តីឲយ « ស្រមលទុកខអនក្រក » និង « សេ្រងគ ះ្រពលឹងទំង

យ » ។ 4 
 

េគលករណ៏្រគឹះទំងេនះ ្រតូវបនឱប្រកេ បេ យបងប្អូនសមគមសេ្រងគ ះ េនទូទំងពិភពេ ក តបិតេនះគឺជចរតិៃនកិចចករសមគមសេ្រងគ ះ ។  
េតើអ្វីជេសចក្តីសបបុរស? េតើេយើង ចទទួលបនេសចក្តីសបបុរសេ យរេបៀប ?  
 

ពយករ ីមរ ៉ៃូណ បនឲយនិយមន័យពកយ េសចក្តីសបបុរសថជេសចក្តី្រស ញ់ដ៏សុទធ ធៃន្រពះ្រគីសទ 5 ខណៈ ែដលបុ៉ល បេ្រង នថ៖ « េសចក្តី
្រស ញ់…ជចំណងៃនេសចក្តី្រគប់លកខណ៏ »6 េហើយនីៃហ្វ បនរលឹំកដល់េយើងថ៖ « ្រពះអមច ស់ដ៏ជ្រពះ ្រទង់បន្របទនបញញត្តិមួយថ មនុស
េ កទំងអស់្រតូវមនេសចក្តីសបបុរស ឯេសចក្តីសបបុរសេនះ គឺជេសចក្តី្រស ញ់ »។ 7 េដើមបីរឭំកដល់ករពិពណ៌នរបស់បុ៉ល កលពីមុនអំពី
េសចក្តីសបបុរស េយើងបនេរៀនថ េសចក្តីសបបុរសគឺមិនែមនជសកមមភពែតមួយ ឬរបស់មយ៉ងែដលេយើងឲយេទេនះេទ បុ៉ែន្តជចរតិលកខណៈ ជ
ស ្ឋ នចិត្ត ជ រមមណ៏ចិត្តល្អ ជ រមមណ៍ែដលបេងើកតឲយមននូវ សកមមភពៃនេសចក្តី្រស ញ់។  
 



 
 

មរមន ក៏បនបេ្រង នផងែដរថ េសចក្តីសបបុរស មនេនជមួយនឹងពួកសិស ដ៏ពិតៃន្រពះអមច ស់ េហើយថេសចក្តីសបបុរស េធ្វើឲយអនកែដលមន
បនបរសុិទធ។ 8 បែនថមពីេលើេនះេទៀត េយើងបនេរៀនថ េសចក្តីសបបុរសជអំេ យដ៏េទវភពែដលេយើង្រតូវែតែស្វងរក និងអធិ ្ឋ នសូម។ 

េយើង្រតូវែតមនេសចក្តីសបបុរសេនកនុង ដួងចិត្តរបស់េយើង េដើមបីេយើង ច្រគងនគរេសេឡ ទ ល។ 9 
 
ជមួយនឹងករយល់ដឹងថ ្រពះអមច ស់េសនើសំុឲយេយើង « ចូរបំពក់ខ្លួន [របស់អនក]ជមួយចំណងៃនេសចក្តីសបបុរស » 10 េយើង្រតូវសួរថេតើលកខណៈ
សមបត្តិមួយ ែដលនឹងជួយេយើងអភិវឌ ន៏េសចក្តីសបបុរស។  
 
ដំបូងេយើង្រតូវមនបំណង្របថន បេងកើននូវេសចក្តីសបបុរស និងែ្របក្ល យឲយកន់ែតដូច្រពះ្រគីសទ។  
 
ជំ ៊ នបនទ ប់គឺអធិ ថ ន ។ មរមន បន ស់េតឿនេយើងឲយ៖  « ចូរអធិ ្ឋ នដល់្រពះវរបិ  េ យអស់ពីកម្ល ំងចិត្ត េដើមបី [េយើង ] ល់គន  បនេពរ
េពញេ យេសចក្តី្រស ញ់ » ។ េសចក្តី្រស ញ់ៃន្រពះ គឺជេសចក្តីសបបុរស េហើយេនេពលេយើងបំេពញ មេសចក្តី្រស ញ់ទំងេនះ  េនះ 
«  េយើង ល់គន នឹងបនដូចជ្រទង់ » ។ 11 
 
ករ ន្រពះគមពីរ ល់ៃថង ចេធ្វើឲយគំនិតរបស់េយើងេឆព ះេទរក្រពះអងគសេ្រងគ ះ និងមនបំណង្របថន កន់ែតែ្របក្ល យដូច្រទង់។  
 
កនុងករយិល័យរបស់ខញុំ ខញុំេ្រជើសេរ ើសពយួររបូគំនូរែដលគូរេ យ មីណឺ ៉ ទីឆឺត ែដលមនចំណងេជើងថ សេ្រងគ ះេចៀមែដលវេង្វងផ្លូវ ។ បនពិពណ៌ន
អំពី្រពះអងគសេ្រងគ ះឈរកនុងចំេ មហ្វូង េចៀមរបស់្រទង់ និងបីកូនេចៀមតូចមួយយ៉ងទន់ភ្លន់េនកនុង្រពះហសថ្រទង់។ បនជួយដល់ខញុំឆ្លុះបញច ំងពី
្រពះបនទូលអង្វររបស់្រទង់ថ៖ «  ចូរឲយចំណីដល់ហ្វូងេចៀមខញុំសីុផង »12 ែដលចំេពះខញុំគឺមនន័យថ ចូរ្របកសផ យដល់អស់អនកែដលេនជំុវញិអនក 
េហើយយកចិត្តទុក ក់ដល់អស់អនក ែដលសថិតកនុងេសចក្តី្រតូវករពិេសស។  
 
្រពះអងគសេ្រងគ ះគឺជគំរដ៏ូឥតេខច ះអំពីករព្រងីកេសចក្តីសបបុរស។ េនកនុងអំឡុងេពលៃនករបំេរ ើរបស់្រទង់េនកនុងជីវតិរែមង ្ល ប់ ្រទង់បនបង្ហ ញ
េសចក្តីេម ្ត ករុ  ដល់អស់អនកែដលអត់ឃ្ល ន ដល់មនុស មនបប ដល់មនុស តូច ច និងដល់មនុស ឈឺ។ ្រទង់បនបំេរ ើមនុស ទ័ល្រក និងពួក
អនកមន ដល់្រស្តី ដល់កុមរ និងបុរស ដល់្រកុម្រគួ ររបស់្រទង់ មិត្តភិក្ត និងមនុស ចែម្លក។ ្រទង់បនអភ័យេទសដល់មនុស េចទ្របកន់្រទង់ ្រទង់
រងទុកខ និងសុគតេដើមបីមនុស ជតិទំងមូល។  
 
េនកនុងជីវតិរបស់េ ក ពយករ ីយូ៉ែសប សមុីធ ក៏បនអនុវត្តន៏េសចក្តីសបបុរស េនេពលែដលេ កបនព្រងីកនូវេសចក្តី្រស ញ់កនុងនមជបងប្អូន
្របុស និងករេគរពចំេពះអនកដៃទ។ េ ក្រតូវបនេគទទួល គ ល់ចំេពះ ចិត្តល្អ ករអត់ឱន េសចក្តីេម ្ត  និងយកចត្តិទុក ក់របស់េ កចំេពះ
អនកែដលេនជំុវញិេ ក។  
 
បចចបបុននេនះ  េយើងមនពរេ យមនពយករែីដលបនេធ្វើជគំរៃូនេសចក្តីសបបុរស។ ្របធន ថូម៉ស េអស ម៉នសុន គឺជគំរសំូ ប់េយើង និងពិភព
េ កទំងមូល។ េ កបនបំពក់ចំណងៃនេសចក្តីសបបុរស ។ េ កមនចិត្តល្អ មនេសចក្តីេម ្ត  និងចិត្ត ណិត សូរ ែដលជអនកបំេរ ើយ៉ងពិត
្របកដរបស់្រពះអមច ស់្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ។  
 
្របធន ម៉នសុន បនបេ្រង នថ៖ «  េសចក្តីសបបុរសគឺករមនចិត្តអំណត់ជមួយអស់អនក ែដលេមើល្រ លេយើង។ តទល់្របឆំងនិងករ ក់
អន់ចិត្តបនេ យងយ។ គឺជករ្រពមទទួលយកភពទន់េខ យ និងកំហុស។ គឺជករ្រពមទទួល គ ល់នូវលកខណៈពិតរបស់បុគគល មួយ។ 
គឺមិនសំេ េលើរបូ ងខងេ្រកជំនួសឲយចរតិលកខណៈ ែដលេមើលមិនេឃើញកនុងេពលេនះ។ គឺជករទប់ទល់ករមនបំណងកនុងករកត់េសចក្តីអនក
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េពលែដលេយើងមនេសចក្តីសបបុរស គឺេយើងមនឆនទៈបំេរ ើ និងជួយអនកដៃទ េទះជកនុងេពលែដលសមេហតុផល និងេទះជមិនគិតថេគនឹង
ទទួល គ ល់ ឬមនបនតបសនងវញិក៏េ យ។ េយើងមិនរង់ចំឲយមនករចត់ ំងេដើមបីជួយេទ ពីេ្រពះ ជចរតិពីធមមជតិរបស់េយើង។ េពលេយើង
េ្រជើសេរ ើសមនចិត្តល្អ ខ្វល់ខ្វ យ មនចិត្ត ណិត សូរ អត់ធមត់ ្រពមទទួលយក អភ័យេទស ចុះស្រមុងជមួយអនកដៃទ និងមិន ម និយម េនះ
េយើងរកេឃើញថខ្លួនេយើងហុ៊មព័ទធេ យេសចក្តីសបបុរស។  
 



 
 

សមគមសេ្រងគ ះបនផ្តល់នូវករបេ្រមើ មរេបៀបជេ្រចើន ប់មិនអស់ ។ វធីិមួយដ៏សំខន់ ជងេគកនុងចំេ មវធីិទំង យៃនករអនុវត្តន៏េសចក្តី
សបបុរស គឺ មរយៈករបេ្រង នសួរសុខទុកខ។ មរយៈករបេ្រង នសុខទុកខដ៏មន្របសិទធភព េយើងមនឱកសជេ្រចើនេដើមបី្រស ញ់ បេ្រង ន 
និងបំេរ ើអនកដៃទ។ ករសែម្ដងនូវេសចក្តីសបបុរស ឬេសចក្តី្រស ញ់ េនះ ែញក និងបន ុត្រពលឹងរបស់េយើងឲយបនបរសុិទធ េហើយ នឹងជួយេយើង 
ឲយកន់ែតែ្របក្ល យដូច្រពះអងគសេ្រងគ ះ។  
 
ជករអ ច រយ ស់ ខណៈែដលខញុំបនេធ្វើជ ក ី ចំេពះសកមមភពសបបុរស ដ៏េ្រចើនសនធឹកសនធ ប់ែដលបនេធ្វើេឡើង្របចំៃថង ពីសំ ក់្រគូ

បេ្រង នសួរសុខទុកខេនជំុវញិពិភពេ កែដលបនេធ្វើករបំេរ ើដល់េសចក្តី្រតូវករចំេពះបងប្អូន្រស្តីមន ក់ៗ និង្រកុម្រគួ រ េ យមិនគិតពីខ្លួនឯង។ ខញុំ
សូមនិយយេទកន់្រគូបេ្រង នសួរសុខទុកខដ៏េ ម ះ្រតង់ទំងេនះ ថ មរយៈសកមមភពៃនេសចក្តីសបបុរសតូចៗទំងេនះ គឺអនកបនេធ្វើ ម្រពះអងគ
សេ្រងគ ះ េហើយអនកបនេធ្វើជឧបករណ៏េនកនុង្រពះហស្តរបស់ ្រទង់ េនេពលែដលអនកជួយ យកចិត្តទុកខ ក់ េលើកសទួយ លួងេ ម ្ត ប់ េលើកទឹកចិត្ត 
បីបច់ បេ្រង ន និងព្រងឹងបងប្អូន្រស្តី េនេ្រកមករយកចិត្តទុកខ ក់របស់អនក។ ខញុំសូមែចកចយគំរេូ យសេងខប ពីករបំេរ ើដូេចនះ។  
 
រ ៉សូ  រងទុកខេ យ រជមងឺទឹកេនមែផ្អម និងជមងឺេផ ងៗេទៀត ។ នងបនចូលរមួកនុង សនច្រកកលពី ពីរបីឆន ំមុន។ នងជម្ត យេមម៉យៃនកូន
្របុសវយ័ជំទង់មន ក់។ ជញឹកញប់នង្រតវូសំ កេនមនទីរេពទយម្តងពីរបីៃថង។ ្រគូបេ្រង នសួរសុខទុកខរបស់នងមិន្រតឹមែតនំនងេទមនទីរេពទយបុ៉េ ្ណ ះ
េទ ពួកេគែថមទំងបនសួរសុខទុកខ និងេលើកទឹកចិត្តនងេនមនទីេពទយ ្រពមទំងជួយេមើលកូន្របុសរបស់នងទំង េនផទះ និងេន ។ ្រគូបេ្រង ន
សួរសុខទុកខរបស់នងបនបំេរ ើដូចជមិត្តភក្តិ និងជ្រកុម្រគួ ររបស់នងអញច ឹង។  
 
បនទ ប់ពីករជួបសួរសុខទុកខបង្រសី ពិេសសមន ក់េនះ េខធី បនដឹងថ បង្រសីមន ក់េនះមិនេចះ នេទ បុ៉ែន្តគត់ចង់េចះ។ េខធី បនស័ម្រគចិត្តជួយគត់ 
េទះបីជនងដឹងថ ្រតូវ ចំ យេពល មនករអត់ធមត់ និងសូ៊្រទំក៏េ យ។  
 
េអមីលី គឺជភរយិវយ័េកមងមួយរបូ ែដលកំពុងែស្វងរកេសចក្តីពិត។ ្វ មីរបស់នង មីែកល មិនសូវជចប់ រមមណ៏កនុងេរឿង សនបុ៉នម នេទ។ េន
េពលែដល េអមីលី ធ្ល ក់ខ្លួនឈឺ េហើយ្រតូវចំ យេពលខ្លះេនកនុងមនទីរេពទយេនះ ខលី ជ្រស្តីៃនសមគមសេ្រងគ ះ េហើយក៏្រតូវជអនកជិតខងរបស់
នងផង បនយក រសំ ប់្រកុម្រគួ រ របស់នង ែថទំទរករបស់នង សំ តផទះ និងបនេរៀបចំឲយ េអមីលី ទទួលនូវករ្របសិទធិពរពីបព្វជិតភព
េទៀត។ សកមមភពសបបុរសធម៌េនះបនបនទន់ ដួងចិត្តរបស់ មីែកល។ គត់បនសេ្រមចចិត្តចូលរមួកនុងករ្របជំុ សនច្រក េហើយជួបជមួយពួកអនក
ផ ព្វផ យ សន។ េអមីលី និង មីែកល េទើបបនទទួលបុណយ្រជមុជ ទឹកកនុងេពលថមីៗេនះ។  
 
េសចក្តីសបបុរសពំុបត់បង់េទេឡើយ។ េសចក្តីសបបុរស គឺចិត្តល្អ មិនែស្វងរក្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន ្រគបបំងទំងអស់ េហើយ្រទំ្រទទំងអស់។  
 
្របធន ហិនរ ីបី៊ វរងិ បនមន្រប សន៏ថ៖ « ្របវត្តិ ្រស្តៃនសមគមសេ្រងគ ះ គឺេពរេពញេទេ យដំេណើ រេរឿងដ៏អ ច រយៃនករបំេរ ើដ៏ឥតសៃមច… 
សមគមេនះគឹ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យ ្រស្តីែដលមនដួងចិត្តដ៏សបបុរសគឺផុស េចញពីករផ្ល ស់ប្តូរដួងចិត្ត មរយៈលកខណៈសមបត្តិ និង មរយៈ
ករេគរពបទបញញត្តិ ែដលបនផ្តល់ឲយតកនុង សនច្រកពិតរបស់្រពះអមច ស់ ែតមួយបុ៉េ ្ណ ះ។ រមមណ៏ៃនេសចក្តីសបបុរសរបស់ពួកេគបនមកពី
្រទង់ មរយៈដង្វ យធួនរបស់្រទង់។ សកមមភពៃនេសចក្តីសបបុរសរបស់ពួកេគ គឺបនដឹកនំ មរយៈគំររូបស់្រទង់--- េហើយផុសេចញមកេ្រក

មរយៈអំណរគុណសំ ប់អំេ យៃនេសចក្តីករុ ដ៏គម នទីបំផុត --- និង មរយៈ្រពះវញិញ ណបរសុិទធ  ែដល្រទង់បនបញជូ នមកេដើមបីេនជប់
ជមួយអនកបំេរ ើរបស់្រទង់ េនកនុងេបសកកមម ៃនេសចក្តីេម ្ត ករុ របស់ពួកេ ក។ ដូេចនះេហើយ េទើបពួកេគបនេធ្វើ ករណ៍មិនធមម  សំ ប់អនកដៃទ 
និងែស្វងរកេសចក្តីអំណរ សូមមបីែតេនកនុងេពលែដលពួកេ កមិន ច បំេពញេសចក្តី្រតូវករផទ ល់ខ្លួនដ៏ធំេធងក្តី » ។ 14 
 
ករផ្តល់នូវករបំេរ ើ និងព្រងីកេសចក្តីសបបុរសេឆព ះេទរកអនកដៃទ ជួយេយើងយក ឈនះេលើ ករលំបកផទ ល់ខ្លួនរបស់េយើង េហើយេធ្វើឲយ េមើលេឃើញ

ក់បីដូចជ មិនសូវមនឧបសគគ។  
 
ឥឡូវេនះខញុំសូមងកេទរកករបេ្រង នរបស់ពយករ ីយូ៉ែសប េទកន់បងប្អូន្រស្តីកលពីជំនន់មុនៃនករ ្ត រេឡើងវញិ។េ កជំរញុឲយរសួ ន់កនុង
ករអនុវត្តន៍ េសចក្តីសបបុរស និងេសចក្តីេម ្ត  េ កមន្រប សន៏ថ៖ « ្របសិនេបើអនករស់េន មេគលករណ៏ទំងេនះ អនកនឹងមនរង្វ ន់ដ៏មហិម 
និងដ៏រងុេរឿង េនកនុង នគរេសេឡ ទ ល! ្របសិនេបើអនករស់េន មអភ័យឯកសិទធរបស់អនក េនះេទវ ទំង យមិន ចបញឈប់ទក់ទងជមួយអនក
េឡើយ »។ 15 
 



 
 

ដូចជកលពីសម័យមុនេនកនុងទី្រកុង េ វ ូជកែន្លងែដលបងប្អូន្រស្តីទំង យបនេចញេទជួយអស់អនកែដលសថិតកនុងេសចក្តី្រតូវករដូចជ
បចចបបុននេនះែដរ។ បងប្អូន្រស្តីេនកនុងនរគេនះគឺជសរសរ្រទូងយ៉ងអ ច រយៃនភពរងឹមំខងវញិញ ណ ករបំេរ ើេ យក្តីេម ្ត  និងករលះបង់។ ្រគូ
បេ្រង នសួរសុខទុកខែដល្របកបេ យករលះបង់ទំងេនះ សួរសុខទុកខ និងយកចិត្តទុកខ ក់ចំេពះគន េទវញិេទមក។ ពួកេគបនេធ្វើ មគំររូបស់
្រពះអងគសេ្រងគ ះ និងេធ្វើ មអ្វីែដល្រទង់េធ្វើ។  
 
្រស្តីទំងអស់េនកនុងសមគមសេ្រងគ ះ ចទទួលបននូវេសចក្តី្រស ញ់ េ យករដឹងថសកកមមភពតូច ចៃនេសចក្តីសបបុរសរបស់ពួកេគ មននូវ
អំ ចៃនករពយបលសំ ប់អនកដៃទ និងខ្លួនឯង។ ពួកេគដឹងយ៉ងពិត្របកដថ េសចក្តីសបបុរសគឺជេសចក្តី្រស ញ់ដ៏ សុទធ ធៃន្រពះ្រគីសទ និង
មិនែដលផុតេឡើយ។  
 
េពលែដលអនក នអំពី្របវត្តិ ្រស្តរបស់សមគមសេ្រងគ ះ នឹងជួយបំផុសគំនិត អនកឲយដឹងថ េគលករណ៏ៃនដំណឹងល្អ គឺជបវចនកនុងេសៀវេភ
ទំងមូល។ 
 
ខញុំសូមបញច ប់ជមួយនឹងករអេញជ ើញដល់្រស្តីទំងអស់កនុង សនច្រក ឲយទូលសំុនូវបំណង្របថន ែដលេពរេពញេទេ យ អំេ យទនៃនេសចក្តី
សបបុរស ែដលជេសចក្តី្រស ញ់ដ៏សុទធ ធៃន្រពះ្រគីសទ។ សូមេ្របើធនធនទំងអស់ែដលអនក មនេដើមបីេធ្វើករល្អ េដើមបីនំមកនូវភពធូរេសបើយ 
និងេសចក្តីសេ្រងគ ះដល់អស់អនក ែដលេនជំុវញិអនក រមួទំង្រកុម្រគួ ររបស់អនកផទ ល់ផងែដរ។ ្រពះអមច ស់ នឹង្របទនពរចំេពះ
កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់អនក ជមួយនឹងភពេជគជ័យ។  
 
សូមឲយចំេណះដឹងរបស់េយើង ចំេពះេសចក្តី្រស ញ់ដ៏មហិមែដល្រពះវរបិ  និង្រពះ ជបុ្រ មនចំេពះេយើង ្រពមទំងេសចក្តីជំេនឿ និងអំណរ
គុណរបស់េយើងចំេពះ ដង្វ យធួន ែដលបំផុសេយើងឲយអភិវឌ ន៍ និងអនុវត្តន៍ េសចក្តីសបបុរសចំេពះអស់អនកៃដេនជំុវញិេយើង។ េនះគឺជករអធិ ្ឋ ន
របស់ខញុំ េនកនុង្រពះនមៃន្រពះេយសូ៊វ ្រគីសទ ែម៉ន។  
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