ធម្មទេសនារបស់ទោកអភិបាលអូលវ
ី ីទេ

អភិបូជាប្បជុុំជាម្ួេប្បធានបុព្វជិតបុព្វជិតា
ថ្ងៃេី០៧ ម្ករា ២០១៧
អ្តថបទទី១៖ ១យហ ៥,១៤-២១
ដុំែឹងលអ៖ យហ ២,១-១១

បងបងបងស្រីជាទីស្រឡាញ់!
ថ្ងៃន េះ នយើងបា ជួមជុុំគ្នាជាមួយអ្ាកណែនុំក្កុមបុព្វជិតបុព្វជិតានៅក្បនទរកមពុជា ក្ព្េះជា
ម្ចារ់ណែនុំឲ្យនយើងភ្ញាក់ស្មារតីរក្ម្ចប់ឆ្ាុំងីនា េះ។ នៅកាុងអ្តថបទទីមួយ “ក្បរិ នបើនយើងទូលរុអ្
ុំ ីវ
ស្របតាមក្ព្េះហបាទ័យរបរ់ក្ព្េះអ្ងគ
នគ្នលនៅថ្ ជីវ ិតរបរ់នយើង។

ននេះក្ទង់ ឹងក្ព្េះរណ្ត
ា ប់នយើងជាមិ ខា ”

នយើងនៅដល់

ណែនុំឲ្យនយើងគិតអ្ុំព្ីមូលនហតុណដលនយើងមកន្វើការនៅក្បនទរ

កមពុជា រកមាភ្ញព្ណដលនយើងបា បនងកើតព្ីមួយឆ្ាុំនៅមួយឆ្ាុំតាមក្កុមក្គួស្មរ ីមួយៗ នយើងយល់ថា
នយើងអាចន្វើបា នោយស្មរនយើងន្វើតាមក្ព្េះហបាទ័យរបរ់ក្ព្េះជាម្ចារ់

ម្ច

័យថានយើងចូលរួម

នៅកាុងជីវ ិតថ្ ក្ព្េះរហគម ៍នៅទីន េះ នដើមបីន្វើជា្លុងណតមួយជាមួយក្ព្េះរហគម ៍ក្បនទរកមពុជា
នោយអ្្ិោា

នោយស្មាប់ក្ព្េះប ូទលរបរ់ក្ព្េះជាម្ចារ់ណដឡបុំភ្ឺនល យើង ននេះនយើងអាចទទួលព្ ឺង
ល ីា

នដើមបីររ់នៅតាមការក្តារ់នៅថ្ ក្កុមក្គួស្មរ ីមួយៗ

នោយស្របតាមក្ព្េះហបាទ័យរបរ់ក្ព្េះជា

ម្ចារ់។ ម្ច ក្កុមងាីៗនក្ចើ បា រុុំមកន្វើការនៅក្បនទរកមពុជា នោយនគ ិយាយថានគបា រនក្មច
ចិតានហើយថា ឹងមក្ញនវ ើការនៅក្បនទរកមពុជា

ខាុុំរួរថានតើបា រនក្មចតាមក្ព្េះហបាទ័យរបរ់

ក្ព្េះជាម្ចារ់ឬតាមក្ព្េះវ ិញ្ញាែដ៏វ ិរុទធឬនៅ? នយើងមិ អាចរនក្មចចិតាណតម្ចាងនទ ផ្ទុយនៅវ ិញនយើង
ក្តូវការស្មាប់នរចកាីក្តូវការថ្ ក្ព្េះរហគម ៍នៅក្បនទរកមពុជា

នក្កាយមកនយើងចូលគ្នាអ្វីណដល

នយើងបា រនក្មចចិតា អ្វីណដលជានរចកាីក្តូវការនៅទីន េះ ចូលគ្នានហើយនដើមបីរកន

ើញក្ព្េះហបាទ័យ

របរ់ក្ព្េះជាម្ចារ់ព្ិតណម ។ ថ្ងៃន េះនយើងអ្រក្ព្េះគុែក្ព្េះជាម្ចារ់ ណដលបា ណែនុំឲ្យនយើងចូលនៅ
ិ របរ់នយើងជាបុព្វជិតបុព្វជិតា
កាុងមួលោា ក្គឹេះថ្ ជីវត

គឺន្វើតាមក្ព្េះហបាទ័យរបរ់ក្ព្េះជាម្ចារ់។

នៅនព្លនយើងចង់បនងកើតកណ លងងាី ទីតាុំងងាី នយើងក្តូវការស្របតាមនរចកាីក្តូវការរបរ់ក្ព្េះរហគម
៍ នដើមបីចូលគ្នារកន

ើញក្ព្េះហបាទ័យរបរ់ក្ព្េះជាម្ចារ់។ តួនទីរបរ់នយើង គឺនយើងមិ មកបនក្មើ

ក្កុមរបរ់នយើងនទ គឺនយើងមកបនក្មើក្ព្េះរហគម ៍នៅទីន េះ។ ក្ព្េះរហគម ៍ម្ច វតាម្ច ព្ី យូរឆ្ាុំ
នហើយ នយើងមកទីន េះនដើមបីបនក្មើតាមតួនទីរបរ់នយើងកាុងក្កុមក្គួស្មរ ីមួយៗ តាមកម្ចលុំង តាម
រកមាភ្ញព្ណដលនយើងអាចន្វើបា ។ នយើងក្តូវអ្ងគុយនដើមបីស្មាប់រនមលងក្ព្េះរហគម ៍ នដើមបីចាប់នផ្ាើ
មរកន
អ្្ិោា

ើញក្ព្េះហបាទ័យរបរ់ក្ព្េះជាម្ចារ់ នោយន្វើជា្លុងណតមួយជាមួយក្ព្េះរហគម ៍ នៅកាុងការ
ិងនៅកាុងការស្មាប់ក្ព្េះប ូទលរបរ់ក្ព្េះជាម្ចារ់។

កាុងអ្តថបទទីមួយ “នយើងដឹងថានយើងនកើតមកព្ីក្ព្េះជាម្ចារ់” ន េះជាជីវ ិតរបរ់នយើងណតមាង ជា
ក្ព្េះជាម្ចារ់ណដលបា នក្ជើរនរ ើរ ជាក្ព្េះជាម្ចារ់ណដលបា បនងកើតនយើង ជាក្ព្េះជាម្ចារ់ណដលបា
ចាត់នយើងឲ្យមក ជាក្ព្េះជាម្ចារ់ណដលណែនុំនយើង ជាក្ព្េះជាម្ចារ់ណដលន្វើដុំនែើរជាមួយនយើង។
ន េះជារញ្ញាមួយយា៉ា ងព្ិនររ

នោយស្មរជីវ ិតជាអ្ាកបួរជារញ្ញាមួយព្ិនររកាុងរងគមនយើង

បចាុបប ាន េះ នយើងនៅកាុងនោកីយ៍ប៉ាុណ ានយើងមិ ណម មកព្ីនោកីយ៍នទ នោយស្មរក្ព្េះជាម្ចារ់បា

បនងកើតនយើង។ ន េះជាកម្ចលុំងជាព្ ឺលរបរ់នយើង នដើមបីដឹងថាជីវ ិតរបរ់នយើងនៅជារញ្ញារម្ចគល់មួយ
យា៉ា ងព្ិនរររក្ម្ចប់បងបអូ ឯនទៀតៗណដលមិ ណដលស្មគល់ក្ព្េះជាម្ចារ់

ណដលមិ ស្មគល់ក្ព្េះរហ

គម ៍ ប៉ាុណ ានយើងដឹងថាជីវ ិតរបរ់នយើងនៅជារញ្ញាមួយយា៉ា ងអ្ស្មារយ នោយស្មរនយើងមកព្ីក្ព្េះជា
ម្ចារ់ណតមាង។ នយើងនមើលរនបៀបក្ព្េះនងម្ច៉ា រក
ី ុងអ្តថ
ា
បទក្ព្េះគមពីរ “ម្ចតាក្ព្េះនយរនូ ៅទីន េះ” ន េះជា
តួនទីរបរ់នយើងឲ្យនយើងនៅទីន េះ
ជាម្ចារ់។ នោកយ៉ាូហា

ឲ្យវតាម្ច របរ់នយើងនៅជារញ្ញារម្ចគល់ថ្ វតាម្ច របរ់ក្ព្េះ

ណដលទទួលព្ ឺលព្ីក្ព្េះវ ិញ្ញាែដ៏វ ិរុទច
ធ ង់បង្ហាញថា ម្ចតាក្ព្េះនយរូនៅទី

ន េះ។ ដូចនព្លក្ព្េះនយរូបា នក្ជើរនរ ើរក្កុមស្មវ ័ក ក្កុមស្មវ ័កបា នៅជាមួយក្ព្េះនយរូ។ ដូនចាេះ
ជីវ ិតរបរ់នយើងជាបុព្វជិតបុព្វជិតា
នលើរព្ីស្មាថ្ដ

ដូចក្ព្េះនងម្ច៉ា រ ីនយើងនៅទីន េះវតាម្ច របរ់នយើងម្ច អ្តថ ័យ

រកមាភ្ញព្របរ់នយើងនក្ចើ ណ្តរ់។

រនបៀបណដលនយើងររ់នៅ

នៅកាុងនរចកាី

ស្រឡាញ់ នៅកាុងភ្ញព្ក្កីក្ក នៅកាុងការលេះបង់ ន េះជាអ្តថ ័យយា៉ា ងនក្ៅរក្ម្ចប់បងបអូ ឯនទៀត។
ក្ព្េះនងម្ច៉ា រ ីបា

ិយាយនៅអ្ាកបនក្មើថា “នបើនោកក្បាប់ឲ្យន្វើអ្ីច
វ ូរន្វើតាមនោកនៅ” នយើងក្តូវណតន្វើ

តាមក្ព្េះហបាទ័យក្ព្េះជាម្ចារ់។ ប៉ាុណ ាមិ ណម ក្ព្េះនងម្ច៉ា រ ីណដលន្វើនទ គឺក្ព្េះនងម្ច៉ា រ ីជាអ្ាកណែនុំ
នយើងទុកឲ្យក្ព្េះនយរូណដលន្វើនៅកាុងជីវ ិតរបរ់នយើង។ នយើងដឹងថាមិ ណម នយើងណដលន្វើនទគឺក្ព្េះ
នយរូណដលន្វើប ិច
ា មាងៗនយើងអាច ិយាយដូចរ ាប៉ាូលថា

“មិ ណម ខាុុំណដលររ់នៅ

គឺក្ព្េះនយរូ

ណដលររ់នៅកាុងខាុុំ”។
ក្ព្េះនយរូបា រណមាងនររ ីរុងនរឿងរបរ់ក្ព្េះជាម្ចារ់នលើកទីមួយ បនទប់ព្ីក្ព្េះនយរូនចញព្ី
ភ្ូមិណ្តស្មណរ ៉ាតនៅក្បការដុំែឹងលអ ក្ព្េះអ្ងគបា នក្ជើរនរ ើរមងគលការ។ ឆ្ាុំន េះនយើងចូលនៅកាុង
ឆ្ាុំក្គួស្មរ ក្ព្េះនយរូបា នក្ជើរនរ ើរមងគលការ ណដលជានព្លនវោណដលបាីក្បព្ ធបនងកើតក្គួស្មរងាី។
ក្ព្េះនយរូបា នរ ើរក្កុមក្គួស្មរជាអាទិភ្ញព្

នដើមបីរណមាងអ្ុំព្ីឋា ៈរបរ់ក្ព្េះអ្ងគ

នយើងយល់ថា

មងគលការជាអ្ុំែររបាយ។ កណ លងណ្តម្ច បុព្វជិតបុព្វជិតា កណ លងននេះម្ច អ្ុំែររបាយ ជា
កណ លងណដលក្ព្េះនយរូបា នក្ជើរនរ ើរនដើមបីរណមាងនររ ីរុងនរឿងរបរ់ក្ព្េះអ្ងគ នៅកាុងមងគលការនដើមបី
បង្ហាញថាក្កុមក្គួស្មរណដលនចេះស្រឡាញ់គ្នានៅវ ិញនៅមក ជាក្ព្េះរហគម ៍យា៉ាងតូចមួយអាចបុំភ្ឺល
រងគមទុំងមូល។

នយើងប ាអ្្ិោា

នដើមបីឲ្យនយើងរួមគ្នាន្វើតាមក្ព្េះហបាទ័យរបរ់ក្ព្េះជាម្ចារ់ជា ិចា នោយ

ដឹងថានយើងនកើតព្ីក្ព្េះជាម្ចារ់

វតថម្ច របរ់នយើងម្ច

័យនដើមបីឲ្យអ្ុំែររបាយរបរ់ក្ព្េះក្គីរា

យាងចូលនៅក្គប់ទីកណ លងតាមរយៈជីវ ិតរបរ់នយើងជាបុព្វជិតបុព្វជិតា
ក្បនទរកមពុជា។ រូមអ្រក្ព្េះគុែក្ព្ក្ព្េះជាម្ចារ់

បនក្មើក្ព្េះរហគម ៍ នៅ

ិងរូមទូលអ្ងវរក្ព្េះវ ិញ្ញាែដ៏វ ិរុទប
ធ ុំភ្ឺនល យើង ឲ្យ

ឆ្ាុំនយើងអាចនៅជា្លុងណតមួយរវាងគ្នា ឹងគ្នា ្លុងណតមួយជាមួយក្ព្េះរហគម ៍ណដលនយើងបនក្មើ ្លុង
ណតមួយជាមួយរងគមរបរ់នយើង នដើមបីឲ្យរងគមរបរ់នយើងរកន
នរចកាីស្រឡាញ់
ក្បចាុំ។ អាណម៉ា ។

ិងតាមរយៈអ្ុំែររបាយ

ើញព្ ឺថ្ល នមតាាករុណ្ត តាមរយៈ

ណដលនយើងណចករ ុំណលកនៅកាុងជីវ ិតរបរ់នយើងជា

