
សារលខិិតជនូពររបស់សម្តេចព្ពឹទ្ធា ចារយននរដ្ឋធានតី ូសគ ូ នងិព្បម្េសរសុ្សទី្ធាំងតូល 

ម្ោក  គរីលី  កនសងឱកាសពិធបុីណ្យប សាា រ 

ជនូចាំម្ ោះ  ពកួតហាបូជាចារយ  ពកួបូជាចារយ  ពកួឌកីនុ 

ពកួសងឃ  ព្ពតទ្ធាំងម្្ញើជនូសមាជកិទ្ធាំងអស់  ម្ៅេទូ្ធាំង 

ព្ពោះសហគតនព៍្គសិេសាសនាអថដូ្កុព្បចាាំម្ៅព្បម្េសរសុ្ស ី

 

 

សម្តេចម្ោកតហាបូជាចារយ  ម្ោកបូជាចារយនងិឌកីុនជាេមី្ោរព 

ម្ោកសងឃនងិដ្នូជដីដ្លជាេមី្ោរព  បងបអនូជាេពី្សឡាញម់្អើយ! 

 

ព្ពោះព្គសិេបនរស់ម្ ើងវញិ! 

 

កនសងពិធីបុណ្យននការរងេុកខរហូតដ្ល់សុគត និងការមានព្ពោះជនមរស់ម្ ើងវញិរបស់ព្ពោះម្យស ូវ    

ដ្អ៏សាា រយ និងការសម្គ គ្ ោះពិភពម្ោកម្នោះ ខញស ាំសូតជព្មាបសួរម្ៅកាន់អស់ម្ោកអនកអស់ពីដ្ងួចិតេរបស់ខញសាំ 

ម្ោយការប ា្ ញព្បប់ដ្ល់អស់ម្ោកអនកនវូព្ពោះបនទូលអោះអាងទ្ធាំងម្នោះសេីពីជវីតិ។ ម្ៅនថៃដ្វ៏សុិេាដ្ម៏្លើស

លប់ដដ្លបនព្បរពាម្ ើងម្នោះ គឺជាកេអីាំណ្រខាងវញិ្ញា ណ្ និងការដ្ងឹគុណ្យ ងព្ជាលម្ព្ៅចាំម្ ោះព្ពោះជា

មាា ស់ ដដ្លសដតេងឲ្យម្ ើញពីដ្ងួព្ពោះេ័យ និងជម្ព្ៅននម្សចកេពី្សឡាញ់របស់ព្ពោះអាេិករ (ព្ពោះបម្ងាើត) 

ដដ្លព្េងម់ានចាំម្ ោះតនសុ្ជាតិ ម្ៅម្ពលដដ្លម្យើងចងព់ាយតប ា្ ញពីអារតមណ៍្របស់ម្យើង ម្នាោះ

ម្យើងម្សទើរដតតិនអាចរកម្ ើញព្ពោះបនេូលណាម្្្ងម្េៀតម្ព្ៅពីគសេីៗដដ្លបន្លតិជរ័លវងីម្េស ដដ្ល

ពកួនាងបនរត់ម្ៅរកពកួសាវក ម្ដ្ើតបីព្បប់ពកួម្គអាំពីព្ពឹតេិការណ៍្ដ្អ៏សាា រយ ដដ្លពកួនាងបនម្ ើញព្ពោះ

ជាមាា ស់។ 

តនសុ្មាន ក់អាចព្សនតម្តើល ថាម្តើមានការលាំបកយ ងណាចាំម្ ោះសិស្របស់ព្ពោះសម្គ គ្ ោះកនសង

ការម្ជឿម្លើការពិតននការមានព្ពោះជនមរស់ម្ ើងវញិរបស់ព្ពោះអងគ។ ការម្នោះតិនយូរប ុនាម នម្េ ដដ្លពកួម្គ

បនម្ ើញម្ោកព្គដូ្ជ៏ាេីព្សឡាញ់របស់ពកួម្គព្តវូបនម្គម្ធវើទ្ធរណុ្កតមនិងឆ្កា ង។ ម្ហតុការណ៍្ម្នោះម្េើប

ដតម្ៅថមីៗ កនសងគាំនិតរបស់ពកួម្គម្ៅម្ ើយម្េ គឺជាការចងចាាំអាំពីរម្បៀបដដ្លព្ពោះសពរបស់ព្េងដ់ដ្លបន

សុគត  និងោម នព្ពោះជនម  ម្ហើយព្តវូបនម្គោក់កនសង្នូរ  ម្ោយមានថមដ្ធ៏ៃន់តួយបនរម្តៀលម្ៅបិេមាត់ទ្ធវ រ   

្នូរ។ ម្ហើយឥ ូវម្នោះ េុកខព្ពយួ្េល់កដនែងដ្ល់ភាពរងឹមាាំននជមំ្នឿ និងជយ័ជតនោះននជវីតិ ម្ហើយេឹកដភនកនន

ម្សចកេេីុកខលាំបកបនដព្បម្ៅជាេឹកដភនកននកេីអាំណ្រ។ 



បេពិម្សាធន៍ននការព្បកបទ្ធក់េងោន ពិតព្បកដ្ជាតួយព្ពោះព្គីសទ ដដ្លព្េងប់នមានព្ពោះជនមរស់

ម្ ើងវញិ និងជាកេីអាំណ្រពីការរងេុកខរហូតដ្ល់សុគត និងការមានព្ពោះជនមរស់ម្ ើងវញិរបស់ព្ពោះម្យស ូវ

ដដ្លតិនបនរោយ ដថតទ្ធាំងបនជរំញុ និង្េល់សាែ បដ្ល់ពកួសាវកដដ្លបនម្ៅដ្ល់ចុងបាំ្តុននដ្នដ្ី

ម្ដ្ើតបីអធិបាយព្ពោះបនទូលអាំពីការអត់ម្ទ្ធសបប និងម្សចកេីសម្គ គ្ ោះដដ្លម្យើងបនេេួលតាតរយៈព្ពោះ

ជាមាា ស់ម្យស ូវដដ្លមានព្ពោះជនមរស់ម្ ើងវញិម្ចញពី្នូរ។ ម្ោយតិនមានភាពភ័យខាែ ចចាំម្ ោះេុកខលាំបក 

និងការម្ធវើេុកខម្បៀតម្បៀនយ ងនព្ពន្្ រងេុកខលាំបកយ ងម្នឿយហត់ និងម្សចកេីម្វេនាម្្្ងៗ ពកួសាវក

តិនម្ចោះម្នឿយហត់ និងបនម្ធវើបនាទ ល់ម្ោយភាពកាែ ហានពីព្ពោះព្គីសទ ដដ្លព្េងជ់ាអនកឈ្នោះម្លើម្សចកេី

សាែ ប់ទ្ធាំងព្សុង។ 

អស់រយៈម្ពលពីរ ន់ឆ្កន ាំតកម្ហើយ ដ្ណឹំ្ងននការមានព្ពោះជនមរស់ម្ ើងវញិបនបម្ងាើតម្ ើងដដ្ល

ជាសនូលសាំខាន់ននជវីតិរបស់ព្ពោះសហគតន៍ ដដ្លបនខិតខាំនាាំយកដ្ណឹំ្ងទ្ធាំងម្នោះម្ៅកាន់តនសុ្ព្គប់របូ

ដដ្លចូលតកកនសងម្ោកិយ (យ ូហាន ១:៩)។ ម្ៅកនសងពនែឺននការរងេុកខរហូតដ្ល់ការសុគត និងការមានព្ពោះ

ជនមរស់ម្ ើងវញិរបស់ព្ពោះម្យស ូវ អវីព្គប់យ ងគឺពិតជាខុសោន ដតនដេន: ការភ័យខាែ ច និងភាពអស់

សងឃឹត បណាេ លតកពីេុកខព្ពយួ េុកខម្វេនា និងបញ្ញា ម្ោកិយ ចាកឆ្កៃ យម្ៅ។ ម្ហើយសូតបីដតកាលៈម្េ

សៈដ្ល៏ាំបកននព្ោដ្ល៏ាំបកទ្ធាំងម្នោះ ក៏បត់បងន់វូភាពព្សចួព្សាវដ្អ៏ាព្កក់របស់ពកួម្គម្ៅកនសងេស្នៈនន

ភាពអស់កលបជានិចាដដ្លបន្េល់ឲ្យម្យើង។ 

ម្ដ្ើតបីម្ធវើបនាទ ល់ពីព្ពោះសម្គ គ្ ោះដដ្លមានព្ពោះជនមរស់ម្ ើងវញិ ម្យើងតិនចាាំបច់ម្ៅកដនែងណា

ឆ្កៃ យដ្ចូពកួសាវកបនម្ធវើម្េ, ពកួម្គបន្ាយដ្ណឹំ្ងពីការរងេុកខរហូតដ្ល់សុគត និងការមានព្ពោះជនមរស់

ម្ ើងវញិរបស់ព្ពោះម្យស ូវម្ៅកាន់ម្ោកិយទ្ធាំងតូល។ តនសុ្ជាម្ព្ចើនម្ៅជុវំញិម្យើងកាំពងុព្តវូការគាំរពីូ

ការរស់ម្ៅម្ោយជមំ្នឿព្គីសទបរស័ិេដដ្លម្ធវើតាតរយៈម្សចកដីព្សឡាញ់   (កាឡាេី ៥:៦)។    ព្ពោះជាមាា ស់  

តិនទ្ធតទ្ធរពីម្យើងនវូេម្ងវើវរីភាពតួយចាំននួ ដដ្លហួសពីកមាែ ាំងរបស់ម្យើងម្េ។ ព្េងព់្ោន់ដតសុាំឲ្យម្យើង

សដតេងម្សចកដីព្សឡាញ់ចាំម្ ោះោន ម្ៅវញិម្ៅតក ម្ោយព្តវូចាាំថាតាតរយៈការម្ធវើដ្មូ្ចនោះ ម្យើងក៏សដតេង

ម្សចកដីព្សឡាញ់ចាំម្ ោះព្េង់ដដ្រ។ សាន តញញឹត ការយកចិតេេុកោក់ និងការអាណិ្តអាសូរចាំម្ ោះអនក

ដដ្លម្ៅជតិម្យើង ក៏ដ្ចូជា កយសតេីលងួចិតេ និងការោាំព្េទ្ធន់ម្ពលម្វោ អាចកាែ យជាេម្ងវើដ្ស៏ាំខាន់

បាំ្តុរបស់ម្យើងសព្មាប់ជាព្បម្យជន៍ដ្ល់ព្ពោះជាមាា ស់ននម្យើង។ 

សពវនថៃម្នោះ ម្ៅម្ពលដដ្លពិភពម្ោកព្តវូបនដហកហួរម្ោយជម្មាែ ោះ និងការព្បឈ្តតុខោន , 

ម្ៅម្ពលដដ្លចិតេជាម្ព្ចើនម្ រម្ពញម្ៅម្ោយការសអប់ ការភ័យខាែ ច និងការព្ចដណ្ន វាពិតជាមានសារៈ

សាំខាន់ជាពិម្សសកនសងការយកចិតេេុកោក់ចាំម្ ោះអាជពីជាព្គីសទបរស័ិេរបស់ម្យើង និងម្ដ្ើតបីប ា្ ញម្សច

កេីព្សឡាញ់ដ្ម៏្សាម ោះសម័ព្គចាំម្ ោះអនកជតិខាងរបស់ម្យើង – ម្សចកេីព្សឡាញ់ដតតួយគត់ដដ្លអាចពាបល

របួសដដ្លរងេុកខម្ោយអាំម្ពើអាព្កក់ និងភាពដកែងកាែ យ។ ម្យើងតិនព្តវូចុោះចាញ់នឹងការលបួងរបស់ពកួ

អនាធិបម្តយយ ដដ្លពាយតបាំផ្លែ ញការរបួរតួដ្ម៏ានពររវាងព្គីសទបរស័ិេអូតូដ្កុម្នាោះម្េ។ ខញស ាំសូត



បួងសួងដ្ល់ព្ពោះជាមាា ស់ម្យស ូវ ដដ្លជាអនកេេួលតរណ្ភាពននម្យើង ម្ហើយសូតឲ្យអនកម្លើកការ

អធិសាឋ នដ្ម៏្កែៀវកាែ របស់អនកចាំម្ ោះព្េង់្ ងដដ្រ ម្ដ្ើតបីឲ្យព្គប់ឧបសគគបនជយ័ជតនោះ សនេិភាពយូរអដងវង 

និងរបួសននការដបកបក់ោន បនជាសោះម្សបើយម្ោយព្ពោះគុណ្ននព្ពោះជាមាា ស់។ 

ជព្មាបសួរអស់ម្ោកអនកម្ៅកនសងពិធីបុណ្យននការរងេុកខរហូតដ្ល់សុគត និងការមានព្ពោះជនមរស់

ម្ ើងវញិរបស់ព្ពោះម្យស ូវ, ខញសាំសូតអាំ វនាវជនូម្ោកអនកនវូពរជយ័ននព្ពោះព្គីសទដដ្លមានព្ពោះជនមរស់

ម្ ើងវញិ ម្ហើយសូតជនូពរដ្ល់ម្ោកអនកនវូកេីអាំណ្រកនសងពិធបុីណ្យព្ពោះម្យស ូវមានព្ពោះជនមរស់ម្ ើងវញិ 

ដដ្លតិនម្ចោះរងីសៃួត ម្ហើយពព្ងងឹម្យើងកនសងជមំ្នឿ, ម្សចកេីសងឃឹត និងម្សចកេីព្សឡាញ់។ ព្ពោះសពវព្ពោះ

ហឫេ័យ សូតឲ្យពនែឺម្នោះតិនរលត់កនសងចិតេរបស់ម្យើងម្ ើយ គឺដតងដតភែឺកនសងម្ោកិយ (មា ថាយ ៥:១៤)។ 

ម្ហើយសូតឲ្យម្យើងបាំភែឺម្ោយព្ពោះបនទូលននព្ពោះ ម្ោយការអានដ្ណឹំ្ងលអ និងការេេួលទ្ធនព្ពោះគុណ្នន

ព្ពោះជាមាា ស់ម្ោយអគគសញ្ញា ព្គីសទបរស័ិេននព្ពោះសហគតន៍  ឲ្យបនរកីចម្ព្តើនជាលាំោប់កនសងចាំម្ណ្ោះដ្ងឹ

អាំពីព្ពោះជាមាា ស់ និងតាតការបាំម្ពញតាតបញ្ាតេិរបស់ព្េង ់ ដ្មូ្ចនោះតនសុ្នឹងម្ ើញអាំម្ពើលអរបស់ម្យើង 

សូតម្លើកតម្តាើងព្ពោះបិតាននម្យើង ដដ្លគងម់្ៅសាា នបរតសុខ (មា ថាយ ៥:១៦) ម្ហើយចូលរតួជាតួយ

ម្យើងកនសងការព្បកាសម្ោយអាំណ្រថា៖ 

 

ព្ពោះព្គសិេពិតជាបនរស់ម្ ើងវញិ! 

 

 

+គរីលី 

សម្តដចព្ពឹទ្ធា ចារយននរដ្ឋធានតូីសគ ូ នងិព្បម្េសរសុ្សទី្ធាំងតូល 

 

ពិធីបុណ្យប សាា ររបស់ព្ពោះព្គិសដ 

២០២២ 

 


