ធមមេទសនរបស់េ

កអភិបលអូលវ
ី ីេយ

កនងអភិ
បូជបុណយភជំុេនផ រតូច
ុ
ៃថងទី០២ តុ

បងប្អូនជទី្រស
ញ់!
ប៉ុនមនៃថងកន្លងមក េគលបីេរឿងេទសចរណ៌េទ

ថ ននរក ប៉ុែន្តស្រមប់េយើងជ្រគីសប
្ត រ ិស័ទ គឺេយើង

ថ នបរមសុខវ ិញ។

េទសចរណ៌េទ
េន

២០១៦

ថ នបរមសុខ

្រពះបនទូលៃថងេនះែណនំឲយេយើងយល់ខ្លះៗអំពីអីែ្វ ដលេកើតេឡើង
និងពីអីែ្វ ដល្រពះជមចស់េរៀបចំស្រមប់េយើងេនៃថងអនគត។ អតថបទទីពីរស្តីពី

អនគតផងនិងេពលបចចុបបននេនះផងែចងថ “បងប្អូនជទី្រស ញ់! សូមគិតេមើល ្រពះបិ មន្រពះហ
បញទ័យ្រស ញ់េយើងដល់ក្រមិត
គឺ្រពះអងគ្រស ញ់រហូតដល់េ េយើងថជបុ្រតធី របស់្រពះ
អងគ”។ ្រគប់េពលែដលេយើង

្ត ប់អតថបទេនះ េយើង្រតូវែតរ ំេភើបចិត្ត េយើង្រតូវែតមនេមទនភពនិង

កិតិយ
្ត សរបស់េយើង េ

រ្រពះជមចស់្រស

េយើងថជបុ្រតធី

យ

របស់្រពះអងគ

ញ់េយើងយ៉ ងខ្លំង

ស់ រហូតដល់្រពះអងគេ

មនន័យថជកូន្របុស្រសីរបស់្រពះជមចស់។

ែដលេនទីេនះដឹងថ េយើងគឺជបុ្រ

បុ្រតីរបស់្រពះជមចស់។ សន្តៈយ៉ូ

េយើងទំងអស់គន

នបន្តថ “ប៉ុែន្តេនេពល្រពះ

្រគីសយ
្ត ងមកដល់ េយើងនឹងបនដូច្រពះអងគែដរ”។ អនគតរបស់េយើងគឺេយើងដូច្រពះេយស៊ូ េយើងចូល
េនកនុងម
កិតិយ
្ត ស ម
េមទនភព េ យ
រេនៃថងអនគត្រពះជមចស់េរៀបចំ ឲយេយើង បនដូច
្រពះអងគផទល់។ ដូេចនះេនេលើែផនដីេនះ េយើង្រតូវែតខិតខំេរៀបចំខួនេដើ
្ល
មបីេទ ថ នបរមសុខដូច្រពះ
េយស៊ូ រេបៀបែដលេយើងេមើលេឃើញ្រពះេយស៊ូ គឺជរេបៀបរបស់េយើងេនៃថងអនគត។ េយើងពិបកនឹង

ទទួលដំណឹងេនះ

ស់ េ

យនឹកេឃើញពីជីវ ិតរបស់េយើងែដលមនែតទុកខលំបក ែដលមនបប េតើ

េយើងនឹងដូច្រពះេយស៊ូយ៉ងដូចេម្តចបន?
កនុងអតថបទទីមួយមនែចងថ មនម
ែវងេនះជនរ
? េហើយេគមកពី
ខ្លំង េគបនេបក
ពក់

វសេន

វរបស់េគបន

ជនែដលមន

វស មនេគសួរថេតើអស់អនកែដលពក់

វស

?។ ចេម្លើយគឺពួកេគសុទធែតជអនកែដលបនឆ្លងកត់ទុកខេវទន
្អ តកនុង្រពះេ
ហិតកូនេចៀមរបស់្រពះជមចស់។ ម
ជនែដល
ជនែដលបនឆ្លងកត់ទុកខេវទន េពលេយើង ្ត ប់េសចក្តីេនះនំ

ថ នបរមសុខ ជម

ឲយេយើងនឹកេឃើញដល់ទុកខលំបកទំងប៉ុនមនែដលេយើងមន នឹកេឃើញដល់បបទំងប៉ុនមនែដលេយើង
បន្រប្រពឹត្តែណនំឲយេយើងេនឆងយពីេសចក្តី្រស
បនេបក

វផទល់របស់េយើងបនសវ ិញេនកនុងេ

សញញ្រជមុជទឹក េយើងបនបំពក់

ញ់របស់្រពះជមចស់ ក៏ប៉ុែន្តេយើងបន
ហិតរបស់្រពះ្រគីស។
្ត

ក់ គឺ្រប

េនេពលេយើង្រប្រពឹតិអ
្ត ំេពើបបនន

េនៃថងេយើងទទួលអគគ

វសែដលជសញញសមគល់ៃនជីវ ិតថមីែដលេយើងបនទទួលពី្រពះ្រគី

ស្ត ជសញញសមគល់ែដល្រពះ្រគីសភ
្ត ជ ប់ជមួយេយើងជនិចច។
ែដលជេ្រចើ នដងបន្រប

ង េយើង

វសែដលជដំេណើរៃនជីវ ិតរបស់េយើង

ក់េនេពលេយើងស្អប់េគ ្រប

ក់េនេពលេយើងេមើលងយេគ

ប៉ុែន្តេយើងមនឱកសអស់មួយជីវ ិតេដើមបីឲយេយើងសេទៗ

េ

យ

ចំេ

រេយើងែ្របចិត្តគំនិត។
មម

ជនែដលមន

េដើមបីចូលខ្លួនេន

វសយ៉ ង

្រពះគមពីរដំណឹងល្អៃថងេនះមនែចងថ “អនក
េគនឹងមនេឈមះជបុ្រតធី
្រពះជមចស់

ថ នបរមសុខ

្អ តេនះ ដូេចនះ េយើង្រតូវែតែ្របចិត្តគំនិត។
ក

ងសន្តិភព អនកេនះមនសុភមងគលេហើយ ដបិតពួក

របស់្រពះជមចស់”។ ដូេចនះេនេលើែផនដីេនះ េយើងែដលជបុ្រតធី

មនតួនទីមួយយ៉ ងពិេសសគឺេយើង្រតូវក

បច់របស់ពិភពេ
របស់េយើងែដល្រប

កេយើង

និងេយើង្រតូវែ្របចិត្តគំនិតេ

ក់េទជ

របស់

ងសន្តិភពែដលជេសចក្តី្រតូវករយ៉ ងចំ
យចប់េផ្តើមពីខួនេយើ
្ល
ងមនក់ៗ

េដើមបីឲយ

វែដលសេទៗ។ ប៉ុនមនៃថងមុនអតីតនយករដ្ឋម្រន្តី្របេទសអុី្រ

លបនទទួលមរណភព អស់មួយជីវ ិត គត់បនខិតខំក
េយស៊ូ ែដលសព្វៃថងេនែតបន្តមនស្រងគមឥតឈប់េ
្រកុងេយរូ ៉

េនះេយើង្រតូវចូលខ្លួនេនកនុង

វ
ែអ

ងសន្តិភពេនេលើទឹកដីកំេណើតរបស់្រពះ

ះ។ េគបនេធ្វើពិធីេគរពសពរបស់េ

កេនទី

ឡឹម ែដលមនវត្តមនេមដឹកនំៃន្របេទសននកនុងពិភពេ

កមកចូលរួម។ កនុងឱកស
េនះេមដឹកនំែដលជខមំងស្រតូវគន បនអងគុយេនែកបរគនេដើមបីេគរពវ ិញញណកខនធរបស់គត់ ែដលជ

អនកបនខិតខំក

ងសន្តិភពេន្របេទសរបស់្រពះេយស៊ូ។ ្របេទសអុី្រ

ស្អប់គន េឈ្លះគនមិនែដល្រតូវគនេ

ែអលនិងប៉ េឡសទីនេចះែត

ះ។

ប៉ុែន្តស្រមប់ជីវ ិតរបស់េយើងគឺចប់ពីេពលេនះតេទ េយើង្រតូវែតចប់េធ្វើសកមមភពតូច
ងសុខសន្តិភព។ ពី

ទិតយមុន

មួយេដើ មបីក

ថ បនិកៃនអងគករភពញញឹមៃនកុមរបនទទួលមរណភព ែដល

មនមនុស ជេ្រចើនបនចូលរួមេគរពសពរបស់គត់។ េនកនុងេហ្វសបុក CSC ផុសព័ត៌មនពីមរណ
ភពេនះ មនមនុស ជងមួយ
ននក់ែដលបនចូលេមើល។ ជីវ ិតរបស់ PAPY អ ច រយែមនែទន ដបិត
កលពី២៥ឆនំមុន

េពលចូលនិវត្តន៍កុង
ន

យុ៦០ឆនំ

គត់ពីរនក់បី្រ្ត បពនធបនមកេលង្របេទសកមពុជ

េពលេនះគត់បនេឃើញកូនេកមងេរ ើសស្រមមេនសទឹងមនជ័យ។
ស់ គត់គិតថមិន

គត់

ណិតេកមងៗទំងេនះ

ចទុកឲយេកមងៗរស់េនេលើភំស
ន ្រមមែដលគមនអនម័យ គមនករសិក

គមន

ម្ហូប
រ្រគប់្រគន់ គមនអនគតដូចេនះបនេទ។ ដូេចនះគត់ពីរនក់បី្រ្ត បពនធបនជួយឲយកូនេកមងបី
បួននក់េទេរៀន េ្រកយមកមនសបបុរសជនចូលរួមជួយជមួយគត់ ែដលរហូតដល់សព្វៃថងមន

កុមរ ប់មុឺននក់បនទទួលករសិក ពីអងគករេនះ។

អងគករកុមរេមគងគក៏ដូចគនែដរ េនឆនំ១៩៦០ អនកែដលបេងកើតអងគករេនះបនេទេលង្របេទស
និង្របេទសេវៀត

ម។

េពលេនះគត់េឃើញមនកូនេកមងអនថគមនលទធភពនឹងចូលេរៀន

ណិតេគេហើយក៏េទរកឪពុកម្តយធម៌េន្របេទសប ង
ំ ឲយជួយលុយបន្តិបន្តួច

េនះ

ចេទ

បន។ គត់ចប់េផ្តើមពីកុមរប៉ុនមននក់ប៉ុេ

កុមរ ប់មុឺននក់ឲយបនេទ
អនថមនក់ែដលឈឺេន

េរៀន។ អនកម្តយេតេរ

មដងផ្លូវ

បនទទួលករែថទំ

វ

គត់

េដើមបីឲយកុមរទំង

្ណ ះ ែដលសព្វៃថងអងគករេនះបនជួយ

ក៏ ដូចគន បនចប់េផ្តើមេ

យជួយឲយបុរស

េ្រកយមកមនអនកជំងឺអនថជេ្រចើ នមក

សូមឲយគត់ជួយ ែដលសព្វៃថងេនះមន្រកុមបង្រសីេម ្ត ករុ

នំេសចក្តីសុខ

ន្តេទកែន្លងជេ្រចើន

កនុងពិភពេ
កទំងមូល។ សន្តៈ្រហ្វង់ស័រ្វ ៃនទី្រកុង សុីសុីក៏ដូចគនែដរ េ្រកយពីបនជួបមនុស ឃ្លង់
មនក់ែដលគត់បនេថើបេន មដងផ្លូវ គត់បនចប់េផ្តើមសកមមភពជមួយអនក្រកី្រកបំផុត។ សព្វៃថង
មនមនុស

ប់

ននក់បនទទួលេសចក្តី្រស

ញ់

នបេងកើត។
ស្រមប់េយើងជ្រគីសប
្ត រ ិស័ទេនទីេនះក៏ដូចគនែដរ
ករុ

មរយៈ្រកុម្រហ្វង់សុីសូក ែដលសន្តៈ្រហ្វង់ស័រ្វ ប

សប្តហ៍មុនេយើងបន្របរពធសននិបតៃន្រពះម

ទិគុណរបស់ភូមិភគភនំេពញ។ េនេពលថ្វយអភិបូជបិទ

េឡើង្របកសថ

មមណ្ឌលសកមមភពនីមួយៗបន

ឆនំេ្រកយេយើងខិតខំអនុវត្តគេ្រមងករេម ្ត ករុ

របស់េយើង

មចំណុចទំង

ប៉ុនមនែដលេយើងបនមូលមតិគន។ េយើងខិតខំែណនំឲយមនសន្តិភពេន្រគប់ទីកែន្លងែដលេយើងរស់
េន។ េយើងយកចិត្តទុក
េយើងមនក់ែដរ េ

ក់ក

ងសន្តិភព

យេយើងដឹងថ “អនក

មនេឈមះជបុ្រតធី

ក

របស់្រពះជមចស់”

មរយៈ្រពះសហគមន៍ និង

មរយៈសកមមភពរបស់

ងសន្តិភព អនកេនះមនសុភមងគលេហើយ តបិតពួកេគ

ែដលបន្តិចម្តងៗជួយឲយសងគមរបស់េយើងមនេសចក្តីសុខ

ន្ត ជួយឲយជីវ ិតរបស់េយើងរកេឃើញេសចក្តីសងឃឹម និងជួយឲយ

វសែដលេយើងបនទទួលេនេពល

ទទួលអគគសញញ្រជមុជទឹក ែដលឥឡូវបន្រប
ក់ ក្លយជសេទៗេដើមបីេយើង ចេមើលេឃើញ្រពះ
េយស៊ូេនៃថងអនគត ដូច្រពះអងគមន្រពះបនទូលថ “អនក
មនេសចក្តីសងឃឹមេលើ្រពះអងគែបបេនះ
អនកេនះបនជ្រមះខ្លួនឲយបរ ិសុទដ
ធ ូច្រពះអងគ្រទង់បរ ិសុទែធ ដរ”។

ៃថងេនះេយើងេគរពសន្តៈសន្តីបុគគលនិងបុព្វករ ីជនរបស់េយើងទំងអស់
េទ។ េយើងេគរពេ

យជំេនឿ និងេ

យយកចិត្តទុក

ក់ក

ែដលបនទទួលមរណភព

ងសុខសន្តិភពថមីៗែថមេទៀតស្រមប់

សងគម និង្រពះសហគមន៍របស់េយើង។ សប្តហ៍មុនខញំុបនសុំឲយបេងកើតេហ្វសបុកមួយែដលមនចំណង

េជើងថ

្រពះសហគមន៍កតូលក
ិ កមពុជក

ងសន្តិភព

ែដលេយើង

ព័ត៌មន ្រគប់អតថបទ ្រគប់រប
ូ ភពែដលេយើងបនេធ្វើទក់ទងនឹងករក
សហគមន៍របស់េយើងមនេឈមះកនុងករក

េយើងេគរពសន្តៈសន្តីបុគគល េ

ចផុស្រគប់សកមមភព

្រគប់

ងសុខសន្តិភព េដើមបីឲយ្រពះ

ងសុខសន្តិភពេន្របេទសកមពុជ។

ដូេចនះ

េនៃថងេនះ

យដឹងថេយើងក៏នឹងមនេឈមះជសន្តៈសន្តីេទៃថងអនគតែដរ េ

យ

រ្រពះជមចស់បនេ្រជើសេរ ើសេយើង េដើមបីឲយេយើងេធ្វើដំេណើររួមជមួ យ្រពះអងគ។
េយើងខញំុសូមអរ្រពះគុណ្រពះជមចស់

ែផនដីចស់។

ែម៉ន។

សូម្រពះអងគគង់េនជមួយេយើងខញំុ

េដើមបីឲយ្រពះ

ទិតយថមីរះេលើ

