ធមមេទសនរបស់េ

កអភិបលអូលវ
ី ីេយ

អភិបូជេគរពអនកម្តយេតេរ

េទជសន្តីបុគគលេនភនំេពញថមី

ៃថងទី២៤ កញ
ញ ២០១៦
បងប្អូនជទី្រស
ញ់!
ៃថងេនះ ជេពលេវ
មួ យែដល្រពះសហគមន៍កតូលិករបស់េយើងមនអំណរសបបយ េនកនុងឆនំ្រពះ
ម
ករុ
ទិគុណ។ ចំេពះឆនំេម ្ត ករុ
របស់េយើងែដលមនរយៈេពលបីឆនំ បនកន្លងេទជិតផុ ត
េហើយ

េ

យរួមជមួយនឹងឆនំេនះជឆនំ្រពះម

គុណ្រពះជមចស់ចំេពះគ្រមូមួយៃនករុ

ករុ

ទិគុណ

ទិគុណរបស់្រពះអងគ

ែដលជគេ្រមងករមួយរបស់្រពះជមចស់

ឲយពិភពេ

នប៉ូលទីពីរនិងសន្តីេតេរ

បុគគលែដលចូលកនុង្របវត្តិ

គឺសន្តីេតេរ

ៃនទី្រកុងកល់ហូគ

ករបស់េយើងបនទទួលែផ្លេនកនុងសតវត ទី

២០េនះ។
សន្តៈយ៉ូ

េនះជឱកសមួយឲយេយើងអរ្រពះ

ៃនទី្រកុងកល់ហូគ

ែដលេយើងបន

គ ល់

មិនែមនជសន្ត

្រស្តមនុស េយើងពីយូរមកេហើយេនះេទ ប៉ុែន្តជសន្តបុគគលែដលចូលេន

កនុងជីវ ិតរបស់េយើង និងពិភពេ
ករបស់េយើងេនេពលកន្លងេទថមីៗេនះ ែដលេយើងធ្លប់បនេឃើញ
មទូរទស ន៍
បន ្ត ប់ឮសេម្លង មវ ិទយុ
គឺេ
កទំងពីរជសន្តៈសន្តីែដលអស់មួយជីវ ិតរបស់
េ

កទំងពីរ បនខិតខំបេងកើតពិភពេ

ជយរបស់្រពះជមចស់ ជ

កេយើងេទជពិភពេ

កថមី។ េ

កទំងពីរជ

ថ បនករសងគមថមីកុងេពលបចច
ន
ុបបននេនះ។

ដូេចនះស្រមប់េយើងទំងអស់គន េតើេយើងមនសុបិនអ្វីស្រមប់ពិភពេ

កេយើងសព្វៃថង? េតើេយើងមន

សុបិនអ្វីស្រមប់្របេទសកមពុជេយើងសព្វៃថង?។ េយើង្រគប់គនចង់បនពិភពេ

ចក្តីសុខ

ន្ត

េយើងចង់បនសងគមកមពុជមួយែដលផ្តល់សុខសន្តិភព

របស់េយើង ែដលកន្លងមកអនកម្តយេតេរ
មកសេម្តចប៉ បយ៉ូ
ន់ៗកនុងពិភពេ

បនខិតខំបង្ហញ

នប៉ូលទីពីរខិតខំបង្ហញ

មរយៈៃនេសចក្តី្រស

យេស

ញ់ ែដលកន្លង

កេទ្រគប់ទីកែន្លងសំខ

កទំងមូល េដើមបីែណនំឲយ្រពះ ជយរបស់្រពះជមចស់ គឺេសចក្តីសុខ

ពកយអធិ ្ឋ នែដលអនកម្តយេតេរ

ន្តមនជរូប

ករបស់េយើង។

ចូលចិត្តអធិ ្ឋ នេ្រចើនដងេនះគឺ

អធិ ្ឋ ន ផលែផ្លៃនករអធិ ្ឋ នគឺជំេនឿ ផលែផ្លៃនជំេនឿគឺេសចក្តី្រស
បេ្រមើ ផលែផ្លៃនករបេ្រមើគឺសន្តិភព”។ អតថបទទីពីរែដលេយើង

“ផលែផ្លៃនភពេសង ម
ញ់ ផលែផ្លៃនេសចក្តី្រស

ង ត់គឺ
ញ់គឺ

្ត ប់ឮេនៃថងេនះគឺ “ដបិត្រពះជមចស់ជ

ញ់” ែដលេសចក្តីេនះ្រសបនឹងកររស់េនរបស់អនកម្តយ ែដលអស់មួយជីវ ិត អនកម្តយ

បនយកចិតទ
្ត ុក
មន្រប

កមួយ្របកបេ

េនះេហើយជេសចក្តី្រតូវករ

មរយៈករេធ្វើដំេណើររបស់េ

ងជក់ែស្តងេឡើងកនុងសងគមរបស់េយើង និងកនុងពិភពេ

េសចក្តី្រស

ថ បនករ្រពះ

សន៍ថ

ក់យកេសចក្តី្រស

ញ់របស់្រពះជមចស់មកបេងកើតពិភពេ

“េនេពលែដលខញំុបំពក់្រពះ្រគីស្ត

កថមី។

អនកម្តយធ្លប់

េពលេនះែណនំឲយខញំុមនសមតថភពនំេសចក្តី

្រស

ញ់របស់្រពះអងគេទជូនដល់បងប្អូនឯេទៀតៗ។

េម ្ត ករុ
្រស

គឺេ

យ

ខញំុមនសមតថភពក ងពិភពេ កថមីេ យចិត្ត
ញ់ែដលមកពី្រពះ្រគីសផ
្ត ទ ល់
ដបិត្រពះជមចស់ជេសចក្តី

រេសចក្តី្រស

ញ់”។

អនកម្តយេតេរ

បនរកេឃើញពីកុងករអធិ
ន
្ឋ នរបស់គត់ នូវកម្លំងៃនេសចក្តី្រស

បេ្រមើអនក្រកី្រក បេ្រមើអនកែដលកំពុង

្ល ប់។ ភពេសង ម

ង ត់ែណនំឲយអនកម្តយេតេរ

េរៀង ល់ៃថងអនកម្តយបនអធិ ្ឋ នេនមុខ្រពះកយ្រពះ្រគីសព
្ត ីរឬបីេម៉ ង
ដល់អនកែដលកំពុង

ញ់េដើមបីយកេទ
អធិ ្ឋ ន។ ជ

េដើមបីទទួលកម្លំងេទជួយ

្ល ប់ ជួយដល់អនក្រកី្រកទុរគត។ ស្រមប់ជីវ ិតរបស់េយើងក៏ដូចគនែដរ េយើង

មនសមតថភពេដើមបី្រស

ញ់អនកដៃទបន

លុះ្រ

មចស់ពីកុងករអធិ
ន
្ឋ នរបស់េយើង។ េសចក្តី្រស

េយើងរកេឃើញេសចក្តី្រស
ញ់មកពី្រពះជមចស់ មនអំ

ច

ញ់មកពី្រពះជ
ចេលើអីៗ
្វ ទំងអស់

កនុងករបេងកើតសងគមថមី។ ៃថងេនះ្រពះេយស៊ូែដលកំពុងសម្លឹងេមើលមកេយើងេនទីេនះ ែដលកំពុង្របទន
ពរដល់េយើង ែដលែណនំឲយេយើងទទួលជីវ ិតថមីមន្រពះបនទូលមកេយើងថ “អ្វីៗទំងអស់ែដលអនក ល់
គនបនេធ្វើចំេពះអនកតូច

ចជងេគបំផុតមនក់កុងចំ
ន េ

មបងប្អូនរបស់េយើង េនះដូចអនក ល់គនបនេធ្វើ
ចំេពះខញំុែដរ”។ ដូេចនះមនន័យថ េនេពលេយើងសម្លឹងេមើល្រពះភ្រក្តរបស់្រពះេយស៊ូ គឺេយើងកំពុង
សម្លឹងេមើលមុខជនែដលកំពុងរងទុកខេវទន។
ំ សង់ដឺប៉ូលជសន្តបុគគលមនក់ែដលមនចិត្ត្រស
សន្តៈ ុ ង

ញ់េ្រចើន។ ៃថងមួយមនបង្រសីមនក់សួរគត់

ថ “េ

កឪពុក េពលខញំុកំពុងអធិ ្ឋ នេនមុខ្រពះកយ េហើយ្របសិនេបើមនអនក្រកី្រកមកសុទ
ំ ន េតើខំុញ
េងើបេចល្រពះកយេដើមបីេទជួយគត់ឬខញំុអធិ ្ឋ នបន្ត?”។ គត់បនេឆ្លើយថ “មិនែមនេចល្រពះកយ

េទេនេពលបង្រសីេទជួយអនកសុទ
ំ ន
អធិ ្ឋ ន

ដបិតអនកសូមទនេនះេហើយជ្រពះកយ”។

គឺពិត្របកដេយើងេនជមួយ្រពះេយស៊ូ

េនេពលេយើង

ដូចគនែដរេនេពលេយើងេទជួយអនកតូច

ចមនក់

ែដលកំពុងមនេសចក្តី្រតូវករ គឺេយើងពិត្របកដេនជមួយ្រពះេយស៊ូដែដល។ ដូេចនះ្រពះេយស៊ូមិន
េនឆងយពីេយើង ែដលកំពុងបំេពញតួនទីជ្រគីសប
្ត រ ិស័ទជមួយអនក្រកី្រកេទ ...។
អនកម្តយេតេរ

បនទទួលករ្រ

ស់េ

េដើមបីបេ្រមើមនុស តូច

ច

េនេពលអនកម្តយសម្លឹងេមើល

្រពះ្រគីសេ្ត នេលើ្រពះេឈើ ឆកងទំងបនឮ្រពះអងគមន្រពះបនទូលថ

“ខញំុេ្រសកទឹក”។ េហតុេនះេហើយ
េនទូទំងពិភពេ
កទំងមូល មនទូ

បនជេនកនុង្រពះវ ិ ររបស់្រកុមបង្រសី បង្របុសេម ្ត ករុ
្រពះកយែដលមនលកខណៈដូចគនទំងអស់
គឺមនេឈើ ឆកងរបស់្រពះ្រគីសន
្ត ិងមន្រពះបនទូលថខញំុ
េ្រសកទឹក។ ៃថងេនះសូមបងប្អូនទំងអស់គនសម្លឹងេមើល្រពះេយស៊ូ ែដលមន្រពះបនទូលម្តងេទៀតដល់
េយើងថ “ខញំុេ្រសកទឹក” គឺ្រពះអងគេ្រសក្របទនេសចក្តីសុខ
ន្តនិងសន្តិភពឲយេយើង ្រពះអងគេ្រសកចង់

ឲយេយើងេលើកែលងេទសឲយគនេទវ ិញេទមក ្រពះអងគេ្រសកផ្តល់ជីវ ិត ផ្តល់េសចក្តីសងឃឹមឲយេយើង ្រពះ
អងគេ្រសកឲយេយើងេនែត្របយុទធ្របឆំងនឹងឥទធិពលៃនេសចក្តី

្រកក់ ៃនភពងងឹតអនធិកែដលសមងំេន

កនុងចិត្តរបស់េយើង ែដលេ្រចើនដងបនផទុះេឡើងនូវករស្អប់េខពើម កំហឹង ករសងសឹកេ យ ម នថអនក
ដៃទែដលែប្លកពីេយើងសុទធែតជខមំងែដលេយើង្រតូវែត យសម្លប់។
ម្របវត្តិ
្រស្តៃនពិភពេ
ក
េយើងនឹកេឃើញដល់ហុីែត្ល ប៉ុលពត

យសុីសែដលេគបន្រប្រពឹត្តែបបេនះ េហើយក៏េគេនែត្រប្រពឹ ត្ត

ែបបេនះដែដលេនបចចុបបននកលេនះ។
្រពះេយស៊ូេ្រសកែថមេទៀត គឺ្រពះអងគេ្រសកកុំឲយេយើងេថកលេទសបងប្អូនដូចេគបនេថកលេទស្រពះ

អងគ

ដ៏កបលែដរ។ សព្វៃថងមនមេនគមវ ិជជេផ ងៗ

កុំឲយេយើងឆកងេគដូចេគឆកង្រពះអងគេនឯភនំល

មនរបបនេយបយនន

មនរចនសមពនធេសដ្ឋកិចចននែដលមិន ប់មនុស ទុកជសំខន់ជងអ្វី

ទំងអស់េនះេទ។ លទធិអក
ន ជតិនិយមហួសេហតុ អត្តទតថបុគល
គ និយម េនែតឆកងខញំុតេទេទៀត។ សូម
កុំចូលរួមកនុងចំេ

មគំនិតរបស់េគ។ អនកែដលជ

គឺ្រពះនងម៉ រ ី ចូរសម្លឹងេមើលមកខញំុ ចូរ

វ ័ករបស់ខំុេញ អើយ! ចូរសម្លឹងេមើលមកម្តយរបស់ខំុញ

្ត ប់ដំណឹងល្អដំបូងបង្អស់របស់ខំុែញ ដលបន្របកសថ “ចូរែ្រប

ចិតគ
្ត ំនិតនិងេជឿេលើដំណឹងល្អចុះ ដបិត្រពះជមចស់េហៀបនឹងយងមក្រគង ជយេហើយ”។ េនះជេសចក្តី

សងឃឹមរបស់េយើងេនៃថងេនះ ែដល្រពះេយស៊ូែណនំឲយេយើងភញក់
អស់ែដលអសកមមេនកនុងសងគមរបស់េយើង
ជីវ ិត េ

ម រតីឈរេឡើង េដើមបីបំបត់អីៗ
្វ ទំង

ែដលជិះជន់េលើសិទិម
ធ នុស

យេគបេណ្តញមនុស ទន់េខ យេចញពីសងគម េ

ែដលជិះជន់តៃម្លៃថ្លថូរៃន
ន

យមិនេអើេពើនឹងអនកគមនសមតថភពឲយ

រស់េនដូចេគឯងបន ែដលេនះជថមីម្តងេទៀត្រពះេយស៊ូេ្រសកទឹក គឺ្រពះអងគេ្រសកឲយេយើងភញក់
បេងកើតពិភពេ

កថមី បេងកើតសងគមថមីរបស់េយើង ឲយេយើងេទជពន្លឺស្រមប់ពិភពេ

កនុងអតថបទទីមួយែចងថ
្របសិនេបើអក
ន យកម្ហូប

“្របសិនេបើអក
ន សុខចិតេ្ត បះ

ច

ម រតី

កទំងមូល។

រពីមត់ខួនយកេទឲយអន
្ល
កែដលេ្រសកឃ្លន

រេទចែម្អតមនុស ទុរគត េនះពន្លឺរបស់អក
ន នឹងែចងចំងកនុងទីងងឹត េហើយ

ភពងងឹតរបស់អក
ន នឹងែ្របេទជភ្លឺដូចពន្លឺៃថងែដរ” េនះជជីវ ិតរបស់អនកម្តយេតេរ

ជជីវ ិតរបស់េយើងែដរ គឺឲយេយើងបេងកើតពិភពេ

េហើយេនះក៏្រតូវែត

កថមី ឲយេយើងេទជពន្លឺស្រមប់ពិភពេ

កទំងមូល

។ មនអនកកែសតមនក់សួរអនកម្តយេតេរ

អំពីទស នៈកនុងករក
ងពិភពេ
កថមីថ “ សូមអនកម្ត
យជួយ្របប់ផង េតើេយើង្រតូវករេធ្វើអីខ
្វ ះ្ល េដើមបីក ងពិភពេ កថមី?”។ អនកម្តយបនេឆ្លើយថ “េ ក

នឹងខញំុ្រតូវែ្របចិតគ
្ត ំនិតសិន

េ

យយល់ថ

ករក

ងពិភពេ

កថមីមិន្រតូវករទស នៈដ៏អ

យ្រតូវចប់េផ្តើមពីករេលើកែលងេទស ្របសិនេបើគមនករេលើកែលងេទសេទ េយើងមិន

េឡើយ”។ អនកម្តយេតេរ
េ

េ

ធ្លប់មន្រប

គឺកុងដួ
ន ងចិតរ្ត បស់េយើងេពញេ

្រកក់”។ េហតុេនះេហើយ េយើង្រតូវែត្រ

្រតូវដកេចញនូវអ្វីៗទំងអស់ែដល

ចេធ្វើអីប
្វ ន

សន៍ថ “េយើងែដលជអនកបប ជួនកលេយើងគមនទុកកែន្លង

មួយកនុងចិតរ្ត បស់េយើងថ្វយ្រពះជមចស់េទ

យអំេពើ

ច រយេទ

យភពងងឹត

េពញ

យបបរបស់េយើង ្រតូវដកភពងងឹតពីកុងចិ
ន
ត្ត

ង
ំ ផ្លូវេយើងេឆពះេទរក្រពះជមចស់ េ

យេយើងមកស្រមុះស្រមួល

ទទួលករេលើកែលងេទសពី្រពះជមចស់ េដើមបីឲយ្រពះជមចស់មនកែន្លងមួយគង់េនកនុងដួងចិត្តរបស់

េយើង េដើមបីឲយេសចក្តី្រស

ញ់របស់្រពះ្រគីសច
្ត ូលេពញកនុងខ្លួនរបស់េយើង ែដលេពលេនះខ្លួនរបស់

េយើងេ្រប បដូចជ
្រស

ងទឹកមួយែដលេពរេពញេ

ញ់េនះនឹងេហៀរេចញពី

យ៉ ងកនុងេសចក្តី្រស

យេសចក្តី្រស

ញ់របស់្រពះជមចស់ ែដលេសចក្តី

ងៃនដួងចិត្តរបស់េយើងេទេលើអនកដៃទ។

ញ់បន លុះ្រ

េយើងទទួលករេលើកែលងេទស េ

េយើង

ចេធ្វើកិចចករ្រគប់

យ

រមនែតករេលើក

ែលងេទសេទែដលនំឲយដួងចិត្តរបស់េយើងមនកែន្លងមួយថ្វយ្រពះេយស៊ូែដលពុងេ្រសក។
េយើង្រតូវផ្តល់សកខីភពអំពីេសចក្តី្រស

ញ់។ អនកម្តយេតេរ

ធ្លប់មន្រប

សន៍ថ ្របសិនេបើអនក

គមនសមតថភពេដើមបីចិញចឹមមនុស ១០០នក់ េនះសូមចិញចឹមែតមនក់ក៏បន។ េពលេចញពីពិធីបុណយ
េនះេទ

េ

យ

រេយើងបនទទួលកម្លំងពីអក
ន ម្តយេតេរ

និង្រពះេយស៊ូែដលកំពុងសម្លឺងេមើល

េយើង េនះសូមឲយេយើងសេ្រមចចិត្តេនៃថងេនះថ តេទេទះបីខំុជ
ញ ួយមនុស ១០០នក់មិនបន ែតខញំុ្រតូវ
ែតជួយឲយបនមនក់។ ធម៌េម ្ត ករុ
ត្រមូវឲយេយើងភញក់ ម រតី្រគប់េពលេវ
េដើមបីផ្តល់សកខីភព អនក
ម្តយេតេរ
ចប្រងួមម
ងពិភពេ

មន្រប

សន៍ថ

េយើងរស់េនកនុងម

សមុ្រទេនះឲយតូចជង
កថមី។

្របសិនេបើេយើងខិតខំរស់េនកនុងេសចក្តី្រស

េពលេយើងេធ្វើជអនកបេ្រមើ

អធិ ្ឋ នរបស់អនកម្តយេតេរ

សមុ្រទៃនភព្រកី្រកកម ត់ទុរគត

កិចចកររបស់េយើងគឺក

ប៉ុែន្តេយើង

ញ់

ខិតខំក

ងសុខសន្តិភព

មពកយ

ថ “ផលែផ្លៃនករបេ្រមើគឺសន្តិភព”។

ៃថងេនះ

ខញំុសូមអេញជើញបងប្អូនទំងអស់េធ្វើជទូតៃនសុខសន្តិភពស្រមប់សងគមរបស់េយើង។ ខញំុមន
េយបល់មួយ េ យសូមឲយករ ិយល័យផ ព្វផ យព័ត៌មនកតូលិកកមពុជបេងកើតទំព័រេហ្វសបុកមួយ

ែដលមនេឈមះថ “្រពះសហគមន៍កតូលក
ិ កមពុជ េដើមបីក
អស់

ជពិេសសស្រមប់យុវជនយុវនរ ីេយើង

ងសុខសន្តិភព” ស្រមប់បងប្អូនទំង

និងស្រមប់បងប្អូនេយើងែដលកំពុងេ្របើ្របស់ទូរស័ពទ

ៃដ។

ខញំុចង់ឲយទំព័រេហ្វសបុកេនះ េទជកែន្លងមួយេដើមបីឲយេយើងទំងអស់គនផុស្រគប់ព័ត៌មនែដល
ទក់ទងនឹងសុខសន្តិភព។ េពលេយើងមនរូបថតមួយយ៉ ង ្អ តែដលបេង្ហះេទែណនំឲយមនសន្តិ
ភព េនះចូរផុសេទ។ េពលេយើងមនគំនិតមួយែដលែណនំឲយមនសន្តិភព ចូរផុសេទ។ េពល
េយើងមនពិេ

ធន៍ជក់ែស្តងមួយ ឧទហរណ៍ថៃថងេនះខញំុបនជួយស្រមុះស្រមួលមិត្តភក្តិពីរនក់ ឲយ

េគ្រសុះ្រសួលគន េនះចូរផុសេទ េដើ មបីឲយ្រពះសហគមន៍របស់េយើង ឲយ្របេទសកមពុជរបស់េយើងេកើត
មនែតសេម្លងអំពីសុខសន្តិភព។ េពលទំព័រេហ្វសបុកេនះេរៀបចំេហើយ គឺេយើងទំងអស់គនជអនកចូល
រួមចិញចឹមឲយមនដំេណើរករ ល់ៃថង េ

យេយើងែចករ ំែលកនូវពត៌មន មតិេយបល់ រូបភព ឬជអ្វីក៏

បនែដលនំមកនូវសុខសន្តិភពស្រមប់្រកុម្រគួ
ស្រមប់សងគមរបស់េយើង។

េយើង

មជ

រ

ស្រមប់

ច់ខតនូវករផុសទំង

ភព។ សូមឲយ្រពះសហគមន៍កតូលិករបស់េយើង មនសេម្លង
ព។

ស្រមប់្រពះសហគមន៍
យ

និ ង

ែដលផទុយនឹងសុខសន្តិ
មរេបៀបែដលនំឲយមនសុខសន្តិភ

េយើងខញំុសូមអរ្រពះគុណ្រពះជមចស់

បំេពញតួនទីរបស់េយើងខញំុ
ង ត់គឺអធិ ្ឋ ន

្រស

េ

សូម្រពះអងគគង់េនជមួយេយើងខញំុ

យនឹកគិតដល់្រប

ផលែផ្លៃនករអធិ ្ឋ នគឺជំេនឿ

សន៍អនកម្តយេតេរ

េដើមបីឲយេយើងខញំុបន្តរម
ួ គន

ថ

ផលែផ្លៃនជំេនឿគឺេសចក្តី្រស

ញ់គឺបេ្រមើ ផលែផ្លៃនករបេ្រមើគឺសន្តិភព” ដបិត្រពះជមចស់ជេសចក្តី្រស

“ផលែផ្លៃនភពេសង ម

ញ់

ផលែផ្លៃនេសចក្តី
ញ់។

ែម៉ន។

