
មយ និងកូន សីទងំ យ 
ែអលេឌរ អិម រសុ័ល បឡឺដ 

ៃនកូរ ៉មុៃនពួក វកដប់ពីរនក់ 

 

 កលពី បំមួយែខកនងមុន ខញុំបនែថងសុនទរកថេនកនុងសម័យ បជំុបពជិតភពទូេទេទកន់

ឪពុក និងកូន បសទំង យ។ ដូចែដលអនកបនដឹងថ ខញុំមនកូន សី បំនក់ និងេច សីៃមភបួននក់ 

េហយចំនួនេច សីតួតកន់ែតេកនេឡងយ៉ងេ ចន េនះបន តវសំុឱយចំ ប់ រមមណ៍េលខួនេសមរគន ។ 

ដូេចនះ េនៃថងេនះ ខញុំនឹងនិយយជពិេសសេទកន់មយ និងកូន សីទំង យែដល តវបនសំុឱយមន

ចំ ប់ រមមណ៍េលខួនេសមរគន ។ េនៃថងេនះ ខញុំនឹងនិយយជពិេសសចំេពះមយ និងកូន សីទំង យ

េនកនុង សនច ក។  
 

ភរយិជទី ស ញ់របស់ខញុំ បប ៉  មនឥទធិពលយ៉ងសំខន់ដ៏េនអស់កលបជនិចចចំេពះកូន សី និង

េច សីរបស់េយង េហយពួកេគក៏មនឥទធិពលចំេពះភរយិរបស់ខញុំែដរ។ មយ និងកូន សីទំង យេដរ

តួនទីយ៉ងសំខន់ េនកនុងករជួយគន េទវញិេទមកែសងរកលទធភពដ៏េន អស់កលបជនិចចរបស់ពួកេគ 

េទះបីជមនឥទធិពលៃនេ កិយេធឱយភពជ សី និងមយ កំពុងែត តវបនរងនូវករហិចេ ច និងពុក

រលួយកី។ 

  

បធនយូ៉ែសប េអហ សមុីធ បននិយយេទកន់ សីៃន សនច កជិតមួយសតវត រថ៍៖ «អនកពំុ តវ

បេ យទុកឱយ តវបនដឹកនំេ យ សីេនកនុងពិភពេ កេទ បុ៉ែនអនក តវ... ដឹកនំ សីេនកនុងពិភព

េ កវញិ ចំេពះអីៗែដលគួរឱយចង់សរេសរ អីៗែដលដូចជ ពះ អីៗែដលេលកដំេកង និង... អីៗែដល

បរសុិទធចំេពះកូនរបស់មនុស » (Relief Society General Board Minutes ឆន ំ 1914)។ 
 

បងបូន សីទំង យ េយងទំងអស់គន ែដលជបងបូន បសរបស់អនក ពំុ ចេធអីែដលអនក តវបនេរ បចំ

េ យេទវភពពីមុនកំេណ តែផនដីេនះេទ។ េយង ចពយយម បុ៉ែនេយងមិន ចចមងអំេ យទនដ៏

ពិេសសរបស់អនកបនេឡយ។ គម នអីេនកនុងពិភពេ កេនះែដលមនលកខណៈផទ ល់ខួន ជលកខណៈអប់រ ំ

ជលកខណៈផស់បូរេពញមួយជីវតិដូចជឥទធិពលរបស់ សីែដលសុចរតិបនេនះេឡយ។ 

  

ខញុំយល់ថ អនកែដលជយុវនរមួីយចំនួនពំុមនមយែដលអនក ចពិភក អំពីបញទំងេនះបនេឡយ។ 

េហយថមយជេ ចនែដលពំុមនកូន សីេនកនុងជីវតិរបស់អនកឥឡូវេនះេទ។ បុ៉ែនពីេ ពះ អីៗទំងអស់  

ែដល សីមនេនកនុងនិស ័យដ៏េទវភពរបស់នង ទំងេទពេកសលយែដលមន និងទំនួលខុស តវចំេពះ

មយ ភគេ ចនអីែដលខញុំនិយយនឹងអនុវតេសមគន ចម ំេពះជីដូន មីង បងបូន សី មយចុង មយេកមង 

អនកដឹកនំ និងចំេពះអនកេធករេ ប ន បេ ទំង យ ែដលេនេពលខះេធកិចចករ ប ក់ បែហលគន



ចំេពះ ទំនក់ទំនងដ៏សំខន់ៃនមយ-កូន សីទំងេនះ។ 
 

យុវនរទំីង យ មយរបស់អនក ស ញ់អនក ស់។ ពួកគត់េមលេឃញអនកេនកនុងជំនន់អនគត

ែដលបនសនយ។ អីៗែដលអនកបនសំេរច ឧបសគគែដលអនកបនយកឈនះ នំឱយពួកគត់មនេសចកី

ស ញ់ដ៏បរសុិទធ។ េហយដូចគន េនះផងែដរ េសចកី ពយបរមភ និងករឈឺចប់ របស់អនក គឺជេសចកី

ពយបរមភ និងករឈឺចប់ របស់ពួកគត់។ 
 

េនៃថងេនះ ខញុំសូមផល់នូវមតិមួយចំនួនអំពីរេប បែដលអនក ចទញយកអតថ បេយជន៍ទំងមូល ពីទំនក់

ទំនងរបស់អនកជមួយនឹងមយរបស់អនក។ េហយបនទ ប់មក ខញុំមនគំនិតមួយចំនួនេដមបីែចកចយជមួយ

នឹងមយ អំពីរេប បែដលពួកគត់ ចព ងីកឥទធិពលរបស់ពួកគត់ចំេពះកូន សីរបស់ពួកគត់ ក៏ដូចជ

សមជិកេនកនុង កម គ ររបស់ពួកគត់។ 

  

ជេរ ងល ស់ ែដលមនុស ទំងអស់ងយ សលបងញអំពីករភន់ ចឡំ និងករផស់បូរៃនភពជ

សីេនកនុងសងគមសពៃថង។ សីែដលគម នភពសមរមយ គម នសីលធម៌ អតសញញ ណរបស់ សីផ ពផ យ

ពសេពញរលក កស គប់ទស នវដី េហយមនេនេលកញច ក់ែខ ភពយន---ែដលជអីៗ តវបន

បរឰេឡងេ យខងេ កិយ។ វកបុ៉ល និយយពយករអំពី “េពលេវ ដ៏មនេ គះថន ក់” ែដលនឹង

េកតេឡងេនកនុងៃថងចុងេ កយ េហយជពិេសសសំ ងេទេលអីែដល ចេមលេទ ក់ដូចជ មន

េ គះថន ក់យ៉ងខំងចំេពះគត់ៈ « សីទំងេនះផទុកធងន់ េ យអំេពបបេហយ ក៏បេ យ ម េសចកីប៉ង់

បថន េផ ងៗ» (ធីមូ៉េថទី 2 3:6)។ វបបធម៌ដ៏េពញនិយមេនសពៃថងេនះ ជញឹកញប់េធឱយ សីេមលេទឆកួត

លី  មិនសមេហតុសមផល មិនគិតគូរ និងគម នអំ ច។ គម នេគលេ  េហយគម នករេគរពចំេពះ

ពួកេគ និងបនទ ប់មកផល់េយបល់ថ ពួកេគ ចមនបន ល់ទុកនូវកិតិនមរបស់ពួកេគបនែត មរយៈ

ែខ ភពយនបុ៉េ ះ---ជ រលិខិតែដលងយ យភយេ គះថន ក់បំផុតែដលបនបញជូ នដល់ សីអំពី

ខួនរបស់ពួកេគ។ 

  

េហតុដូេចនះេហយ យុវនរជីទី ស ញ់របស់ខញុំ ខញុំសូមជំរញុទឹកចិតដល់អនកអស់ពីដួងចិតរបស់ខញុំ ថកំុឱយ

អនកេមលេទេលវបបធម៌សពៃថងេនះទុកជគំរៃូនតួនទី និងជអនកែណនំេឡយ។ សូមសមឹងេទមយដ៏

េ ម ះ តង់របស់អនកទុកជគំរេូដមបីេធ ម។ េធខួនអនកឱយដូចជ ពួកគត់  កំុឱយដូចជអនកលបីលបញែដល

បទ នរបស់ពួកេគពំុែមនជបទ នរបស់ ពះអមច ស់េឡយ េហយតៃមរបស់ពួកេគមិន ចមនឥទធិពល

ដល់ទស នវស័ិយដ៏េនអស់កលបជនិចចេឡយ។ សូមេធ មគំររូបស់មយអនក។ សូមេរ ន មកមំង 

េសចកីក ន និងេសចកីេ ម ះ តង់របស់គត់។ មយរបស់អនក បែហលជពំុែមនជអនកជំនញខង

សរេសរ រទូរស័ពទ មយរបស់អនក បែហលជមិនមនេឈម ះេនេលកមមវធីិ Facebook (េហសបុ៊ក) ។ 

បុ៉ែនេនេពលែដលមនអីេកតេឡងែដលទក់ទងនឹងដួងចិត និងកិចចកររបស់ ពះអមច ស់ មយរបស់អនក

មនចំេណះវជិជ យ៉ងសនធឹកសនធ ប់។ េនេពលែដលអនកដល់េពលជិតនឹងេរ ប ពហ៍ពិពហ៍ េហយជ



មយដ៏េកមងខចី េនះមយរបស់អនកនឹងកយជធនធនដ៏មន បជញ ឈៃវ។ គម នមនុស េនេលែផនដី

ែដល ស ញ់អនកេសមនឹងមយរបស់អនកេទ ឬមនឆនទៈេដមបីពលិកមមេ ចនកនុងករេលកទឹកចិតអនក និង

ជួយអនកែសងរកសុភមងគល---េនកនុងជីវតិេនះ និងជេរ ងរហូតេឡយ។ 
 

សូម ស ញ់មយរបស់អនក បូន សីៗទំង យ។ សូមេគរពដល់មយរបស់អនក។ សូម ប់ដល់មយ

របស់អនក។ សូមទុកចិតដល់មយរបស់អនក។ មយរបស់អនកគិតលពីអនកបំផុតេនកនុងចិត។ មយរបស់អនក

ខល់ខយអំពីសុវតថិភពដ៏េនអស់កលបជនិចច និងសុភមងគលដ៏េនអស់កលបជនិចចរបស់អនក។ ដូេចនះ សូម

មនចិតលចំេពះគត់។ សូមមនចិតអត់ធមត់ជមួយនឹងភពមិនឥតេខច ះែដលមយរបស់អនកមន។ េយង

ទំងអស់គន ពំុមនភពឥតេខច ះេឡយ។ 

  

ឥឡូវេនះ ខញុំសូមែចកចយនូវគំនិតមួយចំនួនជមួយនឹងមយទំង យ អំពីតួនទីដ៏ពិេសស ែដលអនក

មន េនកនុងជីវតិកូន សី របស់អនក។ េយងមន គ រ និងមិតភកិ ែដលេធដំេណ រជញឹកញប់ជមួយនឹង

សមជិក គ រ របស់ពួកេគដៃទេទ ត។ ករសេងកតេឃញរបស់នង បនទ ប់ពីករេធដំេណ រនិមួយៗ គឺថ

េតយុវនរទំីងេនះ បនមនឥរយិបថដូចមយរបស់ពួកេគយ៉ង ។ បសិនេបមយេចះៃចន បឌិត កូន

សីរបស់ពួកេគក៏េចះៃចន បឌិតែដរ។ បសិនេបមយមនភពរមទមយ កូន សីរបស់ពួកេគក៏ដូេចន ះែដរ។ 

បសិនេបមយរបស់ពួកេគពក់ វៃដមួយ និងសំេល កបំពក់ មញញេទចូលរមួករ បជំុ កម៉ង់ 

កូន សីរបស់ពួកេគដ៏ដូេចន ះែដរ។ មយទំង យ គំររូបស់អនកគឺសំខន់ខំង ស់ចំេពះកូន សីរបស់

អនក---េទះបីជពួកេគពំុដឹងកី។ 

  

េនកនុង បវតិ សទំងមូលៃនពិភពេ ក សីែតងែតេដរតួនទីជ គបេ ង នខងតៃមសីលធម៌។ 

េសចកីែណនំេនះចប់េផមេឡង ំងពីកូនេនកនុងអ ងឹង បនរហូតដល់េពញមួយជីវតិៃនកូនរបស់ពួក

េគ។ េនសពៃថងេនះ សងគមរបស់េយងគឺ តវបនរកីសគុះ គ យជមួយនឹង រលិខិតអំពីភពជ សី និង

ភពជមយែដលមនេ គះថន ក់ និងទុចចរតិបំផុត។ ករេធ ម រលិខិតេនះ ចប លឱយកូន សី

របស់អនក ឈនេទរកអំេពបប និងបំផិចបំផញដល់ខួន។ កូន សីរបស់អនក បែហលជមិនយល់ករណ៍

េនះេឡយ េលកែលងែតអនក បប់ដល់ពួកេគ---ឬ បេសរជង េលកែលងែតអនកបងញដល់ពួកេគ អំពី

រេប បេធករេ ជសេរ សដ៏ តឹម តវ។ កនុងនមជមយេនកនុងអីុ ែអល អនក តវ ក់កូន សីរបស់អនកេន

ជួរទីមួយ បឆំងនឹងឧបយកលៃនពិភពេ ក។ 
 

ឥឡូវេនះ មយទំង យ ខញុំយល់ថ េនេពលខះ បងញថ កូនេចរបស់េយងពំុយកចិតទុក ក់េទ

េលេមេរ ន ែដលេយងកំពុងពយយមបេ ង នពួកេគេនះេឡយ។ សូមេជ េលខញុំចុះ ខញុំបនេឃញនូវ

ចំ ប់ រមមណ៍ែដលេកតមន េនកនុងែកវែភនករបស់េកមងវយ័ជំទង់ គឺេនេពលែដលអនកចប់េផមនិយយ

អីែដលជែផនកដ៏សំខន់បំផុត េនកនុងករបេ ង នរបស់អនក។  ខញុំសូមបញជ ក់ដល់អនកថ េទះបីជេនេពល

ែដលអនកគិតថ កូន សីរបស់អនកមិន ប់ដល់អីែដលអនកនិយយ េនះគឺមនន័យថ កូន សីរបស់អនក



េនែតកំពុងេរ នសូ តអំពីអនក េនេពលែដលនងកំពុងែតេមលថេតសកមមភពរបស់អនក សបនឹងពកយ

សំដីរបស់អនកែដរឬេទ។ េនេពល រហ៉ វល៉ដូ េអមឺសិន និយយថ «េហតុអីម៉ក់និយយឮេម៉ះ កូនមិន ច

ប់ម៉ក់បនេទ» (អិុនេធរែណត ករដក សង់ #2323 មកពី Laura Moncur’s Motivational Quotations)។ 
 

សូមបេ ង នកូន សីរបស់អនកឱយែសងរកេសចកីរកី យេនកនុងករចិញច ឹមកូនេច។ ករចិញច ឹមេនះេហយ

ែដល េសចកី ស ញ់ និងេទពេកសលយទំង យ ចមន រៈសំខន់ដ៏មហិម ជងេគបំផុតដ៏េន

អស់កលបជនិចច។ សូមេធករពិចរ េនកនុងបរបិទេនះអំពីពកយទូនម នរបស់ បធន រលូ បី៊ លី ថ 

«ករងរ...ដ៏មន រៈសំខន់ បំផុតែដលអនកមិនែដលធប់េធពីមុនមកគឺជកិចចករែដលមនេនេល

ជញជ ំងផទះរបស់អនក» (Harold B. Lee, Decisions of Successful Living ទំព័រ 248--249)។ ពិត បកដ

ស់ កិចចករេនះគឺជករពិតចំេពះេយងទំងអស់គន  បុ៉ែនកិចចករមនអំ ចជពិេសស េនេពល

ែដលេធករពិចរ ពីទំនក់ទំនងរបស់មយ និងកូន សីេនះ។ 
 

មយទំង យសូមបេ ង នកូន សីរបស់អនកថ បុ តីដ៏េ ម ះ តង់របស់ ពះគឺ តវេជ ស ងនូវករលបួងឱយ

និយយេដម ឬវនិិចឆ័យគន ។ េនកនុងេទសនកថេទកន់សមគមសេ ងគ ះេនេ វ ូពយករយូ៉ីែសប សមីធ 

បន បឹក ដល់បងបូន សីថ «អ តគម នអនក ចផ ំងបនេឡយ---ទប់អ ត កំុនិយយេរ ងឥត

បេយជន៍» (ៃថងទី 26 ែខ ឧសភ ឆន ំ 1842)។ 
 

កលពីបុ៉នម នឆន ំមុន មនអតថបទមួយចំនួន ដូចជេស វេភ ែខ ភពយនបនសរេសរអំពី សី និងេកមង សី

ែដលចូលចិត និយយេដមេគ និងអនកែដលមន «ចិត កក់»។ ំងែតងែតលបួងបំផញនូវ រធតុ

ដ៏មនតៃមបំផុត ៃននិស ័យដ៏េទវភពរបស់ សី---និស ័យកនុងករចិញច ឹមបីបច់។ 
 

ទំនក់ទំនងមយ/កូន សីគឺជកែនងែដលកូន សីមន ក់ ចេរ នអំពីរេប បចិញច ឹមបីបច់ល េ យបនទទួល

ករចិញច ឹមបីបច់ល។ កូន សី តវបន ស ញ់។ កូន សី តវបនបេ ង ន និងមនបទពិេ ធន៍ដំបូង

បំផុត ថេត រមមណ៍ែដលមននរ មន ក់ខល់ខយចំេពះខួនែបប ែដល គប់ គន់លមម ែកែ បនង

ខណៈែដលកំពុងបនេដមបីេលកទឹកចិត និងេជ េទេលនងកនុងេពលដូចគន េនះ។ 

  

បងបូន សីសូមចងចំថ ពះ គឺជ បភពៃនអំ ចខងសីលធម៌ និងខងវញិញ ណទំងអស់។ េយងទទួល

បនអំ ចេនះ មរយៈករចុះកនុងេសចកីសញញ ទំង យជមួយ ទង់ និងរក េសចកីសញញ ទំង

េនះ។ មយទំង យ សូមបេ ង នកូន សីរបស់អនកនូវ រៈសំខន់ៃនករេធេសចកីសញញ ទំង យ 

េហយបនទ ប់មកបងញអំពីរេប បេដមបីរក េសចកីសញញ ទំងេនះ មរេប បែដលនឹងេធឱយមនចិតចង់

រស់េន ឱយមនភពសកិសមេដមបីេទ ពះវ ិ របរសុិទធ។ 

  

ពិភពេ កសពៃថងនះ េនះមនន័យថ តវនិយយជមួយកូន សីរបស់អនកអំពីបញផូវេភទ។ កូន សីរបស់

អនក ក៏ដូចជ កូន បសរបស់អនកផងែដរ គឺកំពុងែតធំេឡងេនកនុងពិភពេ ក ែដលកំពុងេ ប កេ ប



យកយ៉ងទូលំទូ យ នូវភព ចបូក ចបល់េ យខះករគិតពិចរ ។ សីែដលគម នភពៃថថនូរ និងមិន

បរសុិទធគឺ តវបនេគេលកដំេកង េហយជញឹកញប់មនុស ទំងអស់បនេកតសរេសរ និងចង់េធ ម។ 

ខណៈែដលមនជំ នមួយចំនួនែដលេយង ច អនុវតេនកនុងផទះ និងកនុង កម គ ររបស់េយងគឺេដមបី

កត់បនថយកររកុរករបស់េយង ចំេពះ រធតុែដលគម នតៃម ៃនជីវតិបចចុបបននទំងេនះ េនះកូន សីរបស់

អនកមិន ចេជ ស ងបនទំង សងនូវ រលិខិតខងផូវេភទេ យគម នករ ក់េល ម េហយទក់ទញ

ែដលេនជំុវញិពួកេគេនះេឡយ។ អនក តវមនករពិភក ជញឹកញប់ និងេ យេបកចំហរ េនអំឡុង

េពលែដលអនកបេ ង នកូន សីរបស់អនកនូវេសចកីពិតអំពីបញេនះ។ 

  

ឧទហរណ៍ ពួកេគ តវយល់ដឹងថ េនេពលែដលពួកេគពក់សំេល កបំពក់តឹងេពក ខីេពក ឬ លេពក 

េនះពួកេគមិន តឹមែតបញជូ ននូវ រលិខិតខុសចំេពះយុវជនែដលពួកេគមនទំនក់ទំនងជមួយបុ៉េ ះ

េទ បុ៉ែនពួកេគក៏េធឱយចងចំេនកនុងគំនិតរបស់ពួកេគផទ ល់នូវជំេន ខុសថតៃមរបស់ សីគឺពឹងែផកេទេល

របូភពទក់ទញសំបកេ ក។ គំនិតេនះពំុធប់មន ឬក៏នឹងមិនែដលមនេនកនុងអតថន័យសុចរតិៃនបុ តីដ៏

េ ម ះ តង់របស់ ពះេនះេឡយ។ ពួកេគ តវែតបន ប់ឮពកយេពចន៍េនះ---យ៉ងចបស់ េហយមងេហយ

មងេទ ត---េចញពីបបូរមត់របស់អនក េហយពួកេគ តវករេមលេឃញ មរយៈគំររូបស់អនក និងករ បកន់

ខជ ប់នូវបទ នផទ ល់ខួនរបស់អនកេនកនុងករ េស កពក់ ករតុបែតងខួន និងកររស់េនេ យៃថថនូរ។ 

  

យុវវយ័ទំងអស់នឹងកន់ែតចុះ និង បកន់ខជ ប់នូវេសចកីសញញ ទំង យ បសិនេបពួកេគេរ នអំពីរេប ប

េដមបី គ ល់នូវវតមន និងសេមងរបស់ ពះវញិញ ណបរសុិទធ។ សូមបេ ង នកូន សីរបស់អនកអំពីកិចចករ

របដស់ ពះអមច ស់។ សូមឱយពួកេគ ន ពះគមពីរ។ សូមផល់ឱយពួកេគនូវបទពិេ ធន៍ទំង យែដលនឹង

ជួយពួកេគេលកសទួយនូវអំ ច បពជិតភពេនកនុងជីវតិរបស់ពួកេគ។ មរយៈករចុះេសចកីសញញ ទំង

យ េនះពួកេគនឹងេរ នេដមបី ប់សេមងៃន ពះអមច ស់ េហយទទួលវវិរណៈផទ ល់ខួន។ ពះនឹង ប់ឮ 

និងេឆយចំេពះករអធិ នរបស់ពួកេគ។ បវចនរបស់ម៉ងូឆលសំ ប់ឆន ំ  2010 អនុវតចំេពះយុវវយ័ក៏ដូច

ជចំេពះេយងផងែដរ៖ «ចូរឱយមនកមំង និងចិតក នចុះ កំុឱយខចេឡយ ក៏កំុឱយ សយុតចិតផង តបិត

ពះេយហូ ៉ជ ពះៃនឯង ទង់គង់ជមួយេនគែនង ែដលឯងេទផង» (យូ៉េស 1:9)។ កិចចករេនះនឹង

ដឹកនំពួកេគេទរកសុវតថិភពៃនពរជ័យទំង យៃន ពះវ ិ របរសុិទធ។ 

  

សូម បកដថ ពួកេគបនដឹងថ ករ បកន់ខជ ប់នូវេសចកីសញញ ទំង យគឺជផូវែដលមនសុវតថិភព

បំផុតចំេពះសុភមងគលដ៏េនអស់កលបជនិចច។ េហយ បសិនេបចំបច់ សូមបេ ង នពួកេគអំពីរេប ប

ែ បចិត និងរេប បបនមនភពបរសុិទធ និងភពសកិសម។ 

  

ឥឡូវេនះ បងបូន បស សីរបស់ខញុំេអយ បសិនេបករណ៍េនះធប់បនឮដល់អនក ពីេ ពះែតខញុំធប់បន

និយយេទកន់ ឪពុកមយ និងកូនេចរបស់ពួកេគសំ ប់សននិសីទទូេទបីដងជប់ៗគន ។ កលពីែខ 



េម  ឆន ំមុន ខញុំបនេលកទឹកចិត ដល់ កមយុវវយ័ឱយ «េរ នពីេមេរ នកលពីអតីតកល»។ េចញពី

សុនទរកថេនះខញុំសូមដក សង់៖ «េនេពលែដលអនកមន ឆនទៈ ប់ និងេរ ន ករបេ ង នដ៏សំខន់បំផុត

មួយចំនួនអំពីជីវតិេកតេឡងេចញពីអនកទំង យ ែដល បនធប់ឆងកត់ពីមុនអនក...។ េតជីវតិរបស់

អនកនឹងបន បេសរយ៉ង េទ បសិនេបអនកេធ មគំរដ៏ូអ ច រយពីពួកអនកេធ ម ពះ គីសទយ៉ងេ ម ះ

តង់»។ 

  

កលពីសននិសីទែខ តុ  ឆន ំមុន ខញុំបននិយយេទកន់ឪពុក និងកូន បសទំង យេនកនុងករ បជំុ

បពជិតភព េហយេនៃថងេនះ ភគេ ចនខញុំនិយយេទកន់មយ និងកូន សីទំង យ។ េនកនុងករណី

នីមួយៗ រលិខិតរបស់ខញុំ គឺេកតេឡងខុសៗគន  បុ៉ែន ប ក់ បែហលគន ។ ខញុំសងឃឹមថ អនកកំពុង ប់ 

េហយេមលេឃញនូវគំរមួូយ និង ប់ឮ និងេធ ម រលិខិតដ៏ខជ ប់ខជួនថ េនសម័យចុងេ កយេនះ 

គឺ មនករចំបច់ ស់---ែថមទំងសំខន់---ថឪពុកមយ និងកូនេចទំង យសូម ប់ េហយ

េរ នពីគន េទវញិេទមក។ ទំងេនះពំុែមន គន់ែតជគំនិត សេម សៃមអំពីអី ែដលខញុំកំពុងនិយយេនះ

េទ។ គំនិតទំងេនះគឺមនខឹម រ ចំនុចសំខន់េនកនុងែផនកររបស់ ពះចំេពះសុភមងគល និងេសចកីសុខ

នដ៏េនអស់កលបជនិចចរបស់េយង។ 

  

សនច កនជួយអី មែដល ចេធបន។ េយងេនទីេនះេដមបីគំ ទ និងេលកសទួយអនកកនុងនមជ

ឪពុកមយ និងេនកនុងនមជកូនេច។ បុ៉ែនេគហ ន គឺជកែនងែដលមន រៈសំខន់បំផុត េដមបីេរ ប

ចំយុវវយ័េនសពៃថងេនះ េដមបី ដឹកនំ កម គ រ និងអនគតរបស់ សនច ក។ កិចចករេនះបនធក់

មកេលេយងមន ក់ៗ កនុងនមជមយ និងជឪពុក េដមបីេធអីៗែដលេយង ចេធបនេដមបីេរ បចំយុវវយ័

សីេ ម ះ តង់ ជបុរស និង សីសុចរតិ។ គឺេនកនុងផទះេនះេហយែដលេយង តវបេ ង នដំណឹងល មរយៈ

សិកខ បទ និង មរយៈគំរ។ូ 

  

ខញុំសូមបញច ប់ពកយទូនម នរបស់ខញុំ ពមជមួយនឹងេសចកីសេងខបអំពីករពយករណ៍របស់ បធន យូ៉ែសប 

េអហ សមុីធ ថ៖ «ទំនក់ទំនង [ កម គ រ] របស់េយងគឺពំុែមនមនេគលបំណងែតសំ ប់ជីវតិេនះ សំ ប់

េពលេនះទំង សង ដូចជេយងគិតេពលេនះពីជីវតិដ៏េនអស់កលបជនិចចេនះេទ។ េយងរស់េនសំ ប់

េពលេនះ និងសំ ប់ភពដ៏េនអស់កលបជនិចច។ េយងបេងកតករចូលរមួចំែណក និងទំនក់ទំនងសំ ប់

េពលេនះ និងសំ ប់េពល ដ៏េនអស់កលបជនិចច...។ េតមននរ េផ ងេទ តេ កពីពួកបរសុិទធៃថងចុង

េ កយែដលគិតពិចរ អំពីគំនិតហួសពីេសចកី ប់េនះថ េយងនឹងបនសថិតេនកនុងអងគករ កម

គ រ? ករ គ ល់ឪពុក មយ កូនេចេទវញិេទមក... អងគករ កម គ រេនះចប់េផមេឡងនូវអងគភព

មួយេនកនុងអងគករដ៏អ ច រយ និងឥតេខច ះ ៃនកិចចកររបស់ ពះ េហយអីៗទំងអស់គឺ តវបនេរ បចំេឡង

េដមបីបនេនេពលេនះ និងេពលដ៏េនអស់កលបជនិចច?» (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine: Selections 

from the Sermons and Writings of Joseph F. Smith  ចង កងេ យ John A. Widtsoe ទំព័រ 277)។ 



 

សូមឱយ ពះ បទនពរជ័យដល់េយងេដមបីបេ ង ន ចិញច ឹមបីបច់ និងេរ បចំគន េទវញិេទមកេនកនុងផទះ

របស់េយង ចំេពះកិចចករដ៏មហិមែដលេយង តវែតេធ មរយៈេយងទំងអស់គន សំ ប់េពលេនះ និង

េនកនុងអនគត គឺជករអធិ នរបស់ខញុំ េនកនុង ពះនម ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 


