3- ធមមេទសនរបស់េ

កអភិបលអូលវ
ី ី េយ

អភិបូជបិទឆន ំសិក េនមណ្ឌលនិស ិតកតូលក
ិ កមពជ
ុ
ៃថងទី០៦ កកក

២០១៦

បងប្អូនជទី្រស
ញ់!
ៃថងេនះជឱកសមួយឲយេយើងអរ្រពះគុណ្រពះជមចស់ េ
កុំ

យ េរៀង ល់េវ

យេយើងសមូ្រតថ “ចូរេ្រច ងបទថ្វយ តេមកើង

េរៀប ប់អំពី សព្វអស់កិចក
ច រ សុទែធ តអ

ច រយ ែដល្រទង់្រប្រពឹត”្ត ។ េយើងរួមគន

អរគុណ្រពះជមចស់ កនុងឱកសេយើងបិទឆនំសិក ឆនំ២០១៥-២០១៦។ េយើងអរ្រពះគុណ្រពះជមចស់
ែដលបនែណនំឲយេយើងទទួលេជគជ័យេនកនុងករសិក ។ េយើងអរ្រពះគុណ្រពះជមចស់ ចំេពះ
េ

កបូជចរយែដលបនជួយែណនំជ្របចំ

េយើងែដលរស់េនកនុងមណ្ឌល
េលើកទឹកចិតេ្ត យើង។

ចំេពះ្របធននិងជំនួយករមណ្ឌល

ចំេពះមិត្តភ្រក្ត

និងអរ្រពះគុណ្រពះជមចស់ស្រមប់បងប្អូនទំងអស់ែដលបនជួយ

េពលេនះ េយើងនឹកេឃើញដល់អីៗ
្វ ទំងអស់ ែដលេយើងបនទទួលមួយឆនំកន្លងេទ ទំងចំេណះដឹង
និងទំងទំនក់ទំនង។ ជេពលេវ
ស្តបរ ិស័ទក៏េ

ែដលេយើង យតៃម្លអំពីខួន
្ល េទះបីនិស ិតទំងអស់មិនែមនជ្រគី

យ ប៉ុែន្ត្រតូវទទួលយកទស នៈរបស់្រពះសហគមន៍កតូលិក េទេផទ ងផទត់កររស់េន

របស់ខួន។
្ល
េតើមួយឆនំកន្លងមកេនះ ចំេណះដឹងរបស់ខំុរញ ីកចេ្រមើនក្រមឹត

ជមួយអនកដៃទ ជមួយ្រពះជមចស់រ ីកចេ្រមើនក្រមឹត
្រមឹត

? េតើខំុប
ញ នបេ្រមើអនកដៃទែដរឬយ៉ ង
ធម៌េម ្ត ករុ
ចិត្ត្រស
ញ់ និងចិត្តបេ្រមើ ។

អតថបទែដលេយើង

? េតើកិចចករបេ្រមើអនកដៃទរបស់ខំុញ រ ីកចេ្រមើនក

? ទស នៈរបស់្រពះសហគមន៍កតូលិក គឺបង្ហញ

្ត ប់ៃថងេនះ គឺ “្របជជនអុី្រ

ែអលេ្រប បដូចជចមករទំពង
ំ បយជូ ែដលដុះ្រទប់

្រទុល និងែដលបេងកើតផលែផ្លយ៉ងេ្រចើន។ ប៉ុែន្តផលែផ្លចេ្រមើនេឡើងយ៉ ង
ែក្លងក្លយក៏េកើនេឡើងេ្រចើនយ៉ ងេនះែដរ”។

? េតើទំនកទំនងរបស់ខំុញ

ពីេដើម្របជជនអុី្រ

ចំនួន

ែអលរ ីកចេ្រមើន

សនៈស្រមប់្រពះ
ប៉ុែន្តេពលេគរ ីក

ចេ្រមើនខងេសដ្ឋកិចច និងខងសងគម េនះែណនំឲយេគេភ្លចខ្លួនេទេគរព្រពះែក្លងក្លយ និងបេ

្ត យ

ខ្លួនឲយេគេដើរឆងយពី្រពះជមចស់។ ដូេចនះកន្លងមក និស ិតទំងអស់ក៏មនកររ ីកចេ្រមើ នយ៉ ងេ្រចើនែដរ
គឺរ ីកចេ្រមើនខងចំេណះដឹង ខងទំនក់ទំនងជេដើម ដូេចនះសូមឲយេយើងសួរខ្លួនឯងថ “េតើកន្លងមក ខញំុ

បនបេងកើតផលែផ្លអីខ
្វ ះ្ល ?” “េតើកុងចិ
ន តរ្ត បស់ខំុញ មនកររ ីកចេ្រមើនែដរឬេទេនកនុងករ្រស
បេ្រមើ?” “េតើកុងទំ
ន នក់ទំនងែដលខញំុបនបេងកើតជមួយអនកដៃទ ជទំនក់ទំនងេដើមបី្រស
ចិតេ្ត គ ផ្តលក
់ ម្លង
ំ និងេសចក្តីសងឃឹមដល់េគ ឬយ៉ ង

ញ់ េនកនុងករ
ញ់េគ េលើកទឹក

?”។

កនុង្រពះគមពីរដំណឹងល្អៃថងេនះ ្រពះេយស៊ូមិនេផញើជូនែត្រកុម្រគីសទ
្ត ូតពីេដើមប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តស្រមប់
េយើងសព្វៃថងែដរ “េពលេធ្វើដំេណើរ ចូរ្របកសថ្រពះ ជយៃន ថ នបរមសុខមកជិតបេងកើយេហើយ”។ េនះ

ជឱកសមួយ ឲយេយើងគិតេឡើងវ ិញពីេបសកកមមែដលេយើងបនទទួល េតើេបសកកមមេនះរ ីកចេ្រមើន
ដល់ក្រមិត

េហើយ?។ ជពិេសសកនុងឆនំ្រពះម

ករុ

ទិគុណេនះ គឺជឱកសមួយេដើមបីេយើង

ែ្របចិត្តគំនិតផទល់ខួន
្ល ែ្របចិត្តគំនិតរបស់មណ្ឌលទំងមូល ែ្របចិត្តគំនិតរបស់្រពះសហគមន៍ទំងមូល
មកេធ្វើ

ម្រពះហបញទ័យរបស់្រពះជមចស់

េដើមបីបេងកើត្រពះ ជយរបស់្រពះអងគ។

បេងកើត្រពះ ជយរបស់

្រពះជមចស់ គឺមនន័យថ េយើងបេណ្តញេខមចឲយ េចញេទ និងែណនំឲយអនកជំងឺបនជសះេសបើយ
និងឲយបងប្អូនបនរ ីកចេ្រមើនេឡើង។

េយើងមិនែស្វងរកកររ ីកចេ្រមើនស្រមប់ែតផទល់ខួនេទ
្ល

ស្រមប់បងប្អូនឯេទៀតៗែដរ ឲយេគចេ្រមើនេឡើង
េទជមនុស ដ៏េពញលកខណៈ ែដលជ្រពះអំេ

ប៉ុែន្ត

មផ្លូវកយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវវ ិញញណ ផ្លូវ្របជញ មនឱកស
យមកពី្រពះជមចស់។

កនុងអភិបូជេនះ េយើង្របមូល្រគប់កិចក
ច រទំងអស់ែដលេយើងបនេធ្វើ មកអរ្រពះគុណ្រពះជមចស់ និង
កនុងវ ិស មកលខងមុខេនះ មុននឹងចូលឆនំសិក ថមី មុននឹងនិស ិតខ្លះ្រតូវចូលបេ្រមើករងរ មកែន្លង

េផ ងៗ េនះសូមឲយេយើងរ ិះគិតពីសំណួរខងេលើេនះ “េតើឥឡវេនះខញ
ំុរ ីកចេ្រមើនដល់ក្រមិត
ូ

ចំណុចចុងេ្រកយឲយប្អូនៗនិស ិតទំងអស់ ពិចរ

ពីអនគតរបស់ខួន
្ល
េ

?” និ ង

យគិតឲយបនែវងឆងយ

ថ “េតើខំុេញ ទនឹងេទជមនុស យ៉ ង
?”។ សំណួរេនះ ក៏ជសំណួររបស់ប
េគមនក់ៗ េនេពលេគបនេឃើញទរកយ៉ូ
នបទីសេ្ត កើតមកេនះែដរ។

្ត ជនែដលបនសួរខ្លួន

េយើងមនក់ៗ្រតូវករមនកម្លំងេនកនុងចិត្ត េដើមបីេរៀបចំអនគត េដើមបីេរៀបចំជីវ ិតរបស់ខួនឲយេទជ្រគី
្ល
ស្តបរ ិស័ទេនកនុងសងគម

ទូ

ែដលជួយឲយសងគមរបស់េយើងចេ្រមើនេឡើង។

េយើង្រតូវគិតឲយបនទូលំ

យពីរេបៀបែដលេយើងេរៀបចំអនគត ពីរេបៀបែដលេយើងេចះគិតអំពីអនកដៃទ ជពិេសសឲយេយើង

យល់ថ ករងររបស់េយើងមនតៃម្ល
របស់េយើង ែដលមនដូចជករ្រ

ស់។ េហតុដូេចនះេហើយេយើង្រតូវែតយកចិត្តទុកចំេពះករងរ

វ្រជវឯក

រជូន

្រ

្ត ចរយ ករែថរក ករពរមណ្ឌល ករងរ

បេ្រមើ្រពះសហគមន៍ ករងរបេ្រមើសងគម... ែដលទំងអស់េនះ គឺជេមទនភពរបស់េយើង និងជ
អំណរសបបយផទល់របស់េយើង។ សូមចប់េផ្តើមគិតពីេពលេនះតេទ ដបិត្រពះជមចស់ដ៏េពញលកខណៈ
្រពះអងគសព្វ្រពះហឫទ័យឲយេយើងេទជមនុស ដ៏េពញលកខណៈដូច្រពះអងគែដរ។
កនុងកររស់េន សូមឲយេយើង្របឹងែ្របងេធ្វើករងរឲយអស់ពីសមតថភពែដលេយើងមន េដើមបីឲយេយើងរ ីក
ចេ្រមើនេឡើង ដូចកនុងអតថបទមនែចងអំពីអនកែដលបនទទួល្របក់ គឺមនមនក់បនទទួល២ មនក់េទៀត

បនទទួល៥ េ្រកយមកេគសងជ៤ និងមនក់េទៀតេគសងជ១០ េ

យ

រេគបនេធ្វើអស់ពីសមតថ

ភពរបស់េគ។ រ ីឯអនកែដលបនទទួល១សង១េនះ ្រតូវបនបេណ្តញេចញ ដបិតអីគត់ខិល
ជ មិនបនេធ្វើ
អ្វីេ

ះ។

្រពះជមចស់បេងកើតមនុស េយើង

េហតុដូេចនះេហើយ េ

យ

េដើមបីឲយមនុស េយើងសែម្តងភពអ

រ្រពះជមចស់បេងកើតខញំុ េ

យ

រ្រពះជមចស់្រស

ជមចស់េ្រជើ សេរ ើសខញំុឲយេធ្វើជនិស ិតកនុងមណ្ឌលនិស ិតកតូលិក

ច រយរបស់្រពះអងគ។

ញ់ខំុញ េ

ដូេចនះេនៃថងអនគត

យ

រ្រពះ

ខញំុ្រតូវែតជ

មនុស ដ៏អ

ច រយែដលមកពី្រពះជមចស់ េដើមបីជួយសងគម ឲយេទជសងគមរ ីចេ្រមើន។ េយើង

សងគមថមីបន េ

ចបេងកើត

យេយើងទទួល្រពះជមចស់ទុកជទីពឹងរបស់េយើង េ្រពះ្រពះអងគបនេ្រជើសេរ ើសេយើង

រួចេទេហើយ។
រួមជមួយគន េយើងខញំុសូមអរ្រពះគុណ្រពះជមចស់ស្រមប់េពញមួយឆនំេនះ េ
បទថ្វយ តេមកើងកុំ
។

ែម៉ន។

យ េរៀង ល់េវ

េរៀប ប់អំពី សព្វអស់កិចក
ច រ សុទែធ តអ

យេ្រច ងថ “ចូរេ្រច ង
ច រយ ែដល្រទង់្រប្រពឹត”្ត

