ធម្មទេសនារបស់ទោកអភិបាលអូលវ
ី ីទេ
អភិបូជាបុណ្យទោេទ េះទៅព្រេះសហគម្ន៍បង
ឹ េំរន
ុ
ថ្ងៃេី០១ ម្ីនា ២០១៧
អត្ថបទទី១៖

អ ២,១២-១៨

អត្ថបទទី ២៖ ២ក្រ ៥,២០-៦,២
ែាំែឹងលអ៖ មង ៦,១-៦.១៦-១៨

បងបអូនជាទីស្រឡាញ់!
យ

“ឥលូវយនេះចូរនាំគ្ននវ ិលមក្រក្យ

ើងបានស្តាប់យៅក្នុងអត្ថបទទីមួ

ចិត្ា ចូរត្មអាហារ

យាំ ស្តក្ យ

ើ

កាន់ទុក្ខ ចូរកក្ករបចិត្គ
ា ាំនិត្ ក្ុាំក

វ ិលមក្រក្រពេះជាអម្ចារ់”។ ថ្ងៃយនេះកែលយ

យែើមបីស្តាប់និងអនុវត្ាតាមរពេះបនទូលយនេះ ឲ្យយ
ើងបានរបា

រពេះរ

គមន៍។ យរកា

យពលយនេះយ
រងចាំយ

រួមជាមួ

មក្យ

រូរបរូត្បុនមនកែមុន

យ

យែើមបីរក្យ

ើងជានិចា។

ើញរពេះយ

ម្ចារ់ស្តរជាងមី

យោ

រូ

យោ

ឲ្យយ

យ

ើងគិត្ថារពេះយ
យ

ទាន

រូយៅឆ្ងៃ
យ

រពេះជា

ើងយធវើែូចយមាច

រយមាចបាបបានអយ្ជើញយ

ង
ើ ទទួលស្តវគមន៍រពេះបនទូលរបរ់រពេះជាម្ចារ់ជារពេះអាំយ្
យ

ពីបញ្ហ
ា កែល

ើងរត្ូវកត្រវ ីរវល់ជាមួ

ើងរគប់យពលយវលា។

រូ

រូវ ិញ?

ទទួលស្តវគមន៍បងបអូនឯយទៀត្ៗជាអាំយ្
អាំយ្

រវល់យនេះរវល់យនេះ

ស្តរវ ិលរត្លប់មក្វ ិញយរពាេះរពេះយ

យៅក្នុងស្តរលិែិត្របរ់រយមាចបាបររម្ចប់រែូវ៤០ថ្ងៃយនេះ
“ទីមួ

បងបអូនយៅក្នុង

ើញ តាមពិត្រពេះជាម្ចារ់បនាទនទឹង

ើងចូលយៅក្នុងរែូវ៤០ថ្ងៃយនេះ យ

ែឹងថារពេះជាម្ចារ់គង់យៅជាមួ

យែើមបីវ ិលរត្លប់មក្រក្រពេះយ

ជាមួ

យស្តមេះអរ់ពីចិត្ា។ រែូវ៤០ថ្ងៃ ជាឱការមួ

បុនមនែងបុនមនស្តរ

ើងជួបជារបចាំថ្ងៃ បុកនាយៅយពលយ

ើង៤០ថ្ងៃ

យស្តមេះអរ់ពីចិត្ា។

ើងរវល់និងការងារ

យែើមបីនឹក្យ

ើង ឥលូវយនេះចូរវ ិលមក្រក្រពេះអងគវ ិញយោ

គង់យៅជាមួ

បានរបា

ើងចូលយៅក្នុងរែូវធមមតា យ

យែើមបីស្តាប់រពេះ

គមន៍បានឲ្យយពលយវលាយ

ើងវ ិលយៅរក្រពេះជាម្ចារ់វ ិញ យោ

ើងចូលយៅក្នុងរែូវ៤០ថ្ងៃ ជាឱការមួ

យែើមបីវ ិញរត្លប់មក្វ ិញ
យ

រពេះយ

ើង រពេះរ

យស្តមេះអរ់ពី

ក្កត្រយមលៀក្បាំពាក្់បុយ្ណេះ ចូរ

ើងចូលយៅក្នុងរែូវ៤០ថ្ងៃ ជាឱការមួ

បនទូលយនេះមាងយទៀត្ ឥលូវយនេះចូរនាំគ្ននវ ិញមក្រក្យ
យ

ង
ើ យោ

ទាន និងទីពីរ ឲ្យយ

ើង
ង
ើ

ទានកែរ”។ យែើមបីទទួលរពេះបនទូលរបរ់រពេះជាម្ចារ់ជា

ើងម្ចនរយបៀបបកែលរពេះរ

គមន៍កែនាំយ

ើងជាយរៀងរាល់ឆ្ងនាំ

ែូចយ

ើងបាន

ស្តាប់យៅក្នុងរពេះគមពីរែាំែឹងលអថា “យពល្អនក្រាល់គ្ននយធវើទានែល់អក្
ន រក្ីរក្ យពល្អនក្រាក្់គ្នន
អធិោាន យពល្អនក្រាល់គ្ននត្មអាហារ” យនេះជាររររទាាំងបីកែលរពេះរ
យែើមបីឲ្យយ

ើងែិត្ែាំរត្លប់មក្រក្រពេះយ

រូកែលគង់យៅជាមួ

យ

ើង ទីមួ

ឲ្យយ

ើង

ល់ថារពេះរ

ើង

ើងជារបចាំ។

យែើមបីទទួលស្តវគមន៍រពេះបនទូលរបរ់រពេះជាម្ចារ់យងពិយររ

ម្ចារ់យៅក្នុងជីវ ិត្យ

គមន៍របគល់ឲ្យយ

គឺរពេះបនទូលរបរ់រពេះជា-

គមន៍បានអយ្ជើញយ

ើងឲ្យយ

ើងអធិោាន។

មុនគិត្ជួ

អនក្ែថ្ទ មុនគិត្អាំពីការជួ

បងបអូនឯយទៀត្ៗ ឲ្យយ

ើង

ក្យពលយវលាយៅក្នុង៤០ថ្ងៃយនេះ

យែើមបីអធិោាន។ យពលយ

ើងចូលយៅក្នុងការអធិោាន ជាយពលយវលាមួ

ក្នុងែួងចិត្ារបរ់យ

ជាយពលយវលាមួ

ើង

ជាយរៀងរាល់ថ្ងៃក្ុងរែូ
ន
វ៤០ថ្ងៃយនេះ
រូរត្ធម៌បពិរត្រពេះបិតា
យ

ើង ែូចរពេះយ

របរ់យ

ង
ើ ”។ យ

រូ

ែល់យ

យ

ើ

ើង យៅក្នុងយ

យ

ើងឲ្យយ

ើងកក្ករបចិត្ាគាំនិត្។

ើងែឹងថា យ

យរៃៀមស្តៃត្់

ើងម្ចនយ

ើ ឆ្ងាង

យែើមបីចូលយៅក្នុងែួងចិត្ា

ើង។ យបើយ

ើងយពារយពញយោ

ើងក្ាំពុងគិត្ កែនាំឲ្យរពេះជាម្ចារ់

ើងគិត្អាំពីអីៗ
វ ទាាំងអរ់

ឲ្យយ

ើង

ក្ចិត្ាទុក្ោក្់

ើង យែើមបីទុក្ឱការឲ្យរពេះជាម្ចារ់ម្ចនរពេះបនទូល

ើងស្តាប់រពេះបនទូល យោ

យៅក្នុង៤០ថ្ងៃយនេះ

ើងគិត្អាំពីរពេះបនទូលយនេះម្ចនន័

ឲ្យយ

ស្តរម្ចនកត្រពេះបនទូល កែល
ើងអានរពេះបនទូលជាយរៀងរាល់ថ្ងៃ

យងយមចររម្ចប់ជីវ ិត្របរ់យ

ើ ង។

យ

ើងម្ចនទរសនៈ

យរចើន បុកនាយធវើយង្ឲ្យទរសនៈរបរ់យ

ើងគាំនិត្របរ់យ

កែលយ

ើងបានអានជាយរៀងរាល់ថ្ងៃ។ ពីមួ

ថ្ងៃយៅមួ

របរ់យ

ើងយៅជាជីវ ិត្ងមី លុេះរតាកត្យ

ក្រពេះបនទូលយនេះ យែើមបីចូលយងយរៅយៅក្នុងជីវ ិត្យ

និងកែនាំឲ្យយ

ើង

ើងកក្ករបចិត្ាគាំនិត្តាមរពេះបនទូល។ រពេះរ

យែើមបីម្ចនផលរបយយជន៍យៅក្នុងជីវ ិត្របរ់យ

ក្នុងរពេះរ

គមន៍កាត្ូលិក្ភូមិភាគភនាំយពញ

ើងត្មអាហារ

ើង យចញពីរពេះបនទូលរបរ់រពេះជាម្ចារ់

ថ្ងៃ ម្ចនរពេះបនទូលមួ

ត្មអាហារ
យ

ើង

គមន៍ឲ្យយ

កែលកែនាំឲ្យជីវ ិត្

កែលរត្លប់មក្រក្រពេះយ

ែ្ុាំបានថាយរៀងរាល់ថ្ងៃរុរក្របាា

និងរាល់ថ្ងៃរុរក្ក្នុងរែូវ៤០ថ្ងៃយ

ើងក្៏រត្ូវត្មអាហារ។

គមន៍រក្ល។ យៅយពលយ

ើង

ើងយធវើ គឺរូមអនក្រាល់គ្នន
រូវ ិញ។

៍ទីបីថ្នកែនីមួ

ក្នុងកែយនេះយ

ររម្ចប់រគីរប
ា រ ិរ័ទកែលរត្ូវយគយបៀត្យបៀនយៅក្នុងពិភពយលាក្ទាាំងមូល រួមជាមួ
រពេះរ

ង
ើ

ើងម្ចនរយមលងរគប់ទីក្កនលង ឲ្យ

រូម្ចនរពេះបនទូលែល់យ

ែូយចនេះមុនយ

ើង។ រយមាចបាប អយ្ជើញយ

អាចកែនាំឲ្យយ

យោ

បិទរយមលងជុាំវ ិញ

ថ្ងៃ យែើមបីយៅយរៃៀមស្តៃត្់។ មុនរូរត្

រយមលងយៅខាងក្នុង កែលយ

ើង។

យែើមបីរក្ភាពយរៃៀមស្តៃត្់ជុាំវ ិញយ

ើងអងគុ

ើងអធិោានរគ្នប់កត្

ង
ើ ចូលយៅក្នុងបនទប់របរ់យ

ើងយៅយរៃៀមស្តៃត្់យែើមបីឲ្យយ

ម្ចនរពេះនងម្ចរ ី យ

ក្ុាំឲ្យយ

ើងអធិោានយោ

ង
ើ អធិោាន ឲ្យយ

ក្យពលយវលាែប់ ែប់របាាំនទី ក្នុងមួ

រយមលងពីខាងយរៅ យពារយពញយោ
ពិបាក្ក្នុងការនិយ

ឲ្យយ

ើងែឹងថា រងគមរបរ់យ

ើង យែើមបីទុក្យពលយវលឲ្យរពេះយ

ែល់យ

ើងយងពិត្របាក្ែ។

រូម្ចនរពេះបនទូលថា “យៅយពលយ

ើងយធវើែូចយមាចយែើមបី
ើងម្ចនរពេះយ

យែើមបីចូលយរៅយៅក្នុងជីវ ិត្របរ់យ

ើងរក្យពលយវលាយែើមបីអធិោាន

ធម៌ មុនអានរពេះគមពីរែាំែឹងលអ ឲ្យយ
យ

ើងចូលយងយរៅយៅ

ឬបពិរត្រពេះនងម្ចរកី ត្បុែឹ ណ ង

យៅក្នុងបនទប់ថ្នែួងចិត្រា បរ់យ
យ

ឲ្យយ

កែលយ

ៗ

ើងអធិោាន

រយមាចបាបនិង

ើងត្មអាហារ យែើមបីឲ្យចូលយៅក្នុងែួងចិត្ារបរ់យ

ើងកងមយទៀត្

យែើមបីស្តាប់រពេះបនទូលរបរ់រពេះជាម្ចារ់កងមយទៀត្ យែើមបីទុក្ឲ្យរពេះបនទូលរបរ់រពេះជាម្ចារ់រូនយបេះ
ែូងរបរ់យ

ើង រូនជីវ ិត្របរ់យ

ើងឲ្យយ

ើងម្ចនជីវ ិត្ងមី។ របរិនយបើយ

រពេះជាម្ចារ់បនាិចមាងៗកក្ករបចិត្ាគាំនិត្ និងកក្ទរសនៈរបរ់យ

ើងមិនទុក្ឲ្យរពេះបនទូលរបរ់

ើង កក្ឥរយ
ិ បទរបរ់យ

ើង កក្រយបៀប

របរ់យ

ើង រពេះបនទូលរបរ់រពេះជាម្ចារ់យរបៀបបីែូចជា រពេះបនទូលកែលចូលមួ

មាង។ ក្នុងស្តរលិែិត្របរ់រយមាចបាប កែលអយ្ជើញយ

ើងឲ្យយ

យភលត្ និងយចញកត្

ើងរមលឹងយមើលរពេះបនទូលមួ

កែល

រាីអាំពីយលាក្ឡាស្ត កែលជាអនក្រក្ីរក្ម្ចនក្់ ពីមួ

ថ្ងៃយៅមួ

ថ្ងៃយៅមុែទាវផទេះរបរ់យរែាីម្ចនក្់ កត្

យរែាីម្ចនក្់យនេះមិនកមនោក្់ទានយស្តេះ។ ចុងយរកា

យគទាាំងពីរបានស្តលប់ រយមាចបាបបានឲ្យយ

ើងរ ិេះ

គិត្អាំពីរយបៀបរបរ់យរែាីម្ចនក្់យនេះ តាមពិត្យរែាីម្ចនក្់យនេះគ្នត្់ម្ចនបញ្ហ
ា យរចើនយពក្ កែលកែនាំឲ្យ
គ្នត្់ែវេះកភនក្យែើមបីយមើលយ

ើញយលាក្ឡាស្ត។ បញ្ហ
ា ទីមួ

របរ់គ្នត្់ គឺស្រឡាញ់លុ

ួរយ

ត្ុ

កែនាំឲ្យែួរក្ាលរបរ់គ្នត្់គិត្កត្រទពយរមបត្ាិ គ្នត្់ គិត្យធវើយង្យែើមបីរក្រុីកងមយទៀត្។ បញ្ហ
ា
ទីពីរ អាំនួត្របរ់គ្នត្់ គ្នត្់ម្ចនអាំនួត្យពញែលួន យោ

បានគិត្ថាគ្នត្់ជាមនុរសលអជាងយគ ជាមនុរស

កែលម្ចនរមត្ថភាពជាងយគ ជាមនុរសអស្តារយជាងយគ។ បញ្ហ
ា ទីបី គឺគ្នត្់ម្ចនការរក្យអើត្រក្ទម
កែលកែនាំឲ្យគ្នត្់ចង់បងាាញអាំពីអីកវ ែលគ្នត្់ម្ចន ឲ្យមនុរសទាាំងអរ់យ
របរ់រពេះយ
កែរ។ យ
ឲ្យយគយ

រូ២០០០ឆ្ងនាំមុន

បុកនាជាអវីកែលក្ាំពុងយក្ើត្យ

ើងចង់បានរទពយរមបត្ាិកងមយទៀត្ យ
ើញ

យ

ើងចង់បងាាញយគយមើលយ

ើងយៅក្នុងរងគមរបរ់យ

ើងចង់អួត្ែលួនថាយ

ើញយងចារ់

ថាយ

កែនាំឲ្យយ

ើងបិទកភនក្ បិទរត្យចៀក្

របរិនយបើយ

ើងរុែចិត្ាត្មអាហារ អវីៗទាាំងអរ់កែលកែនាំឲ្យយ

បិទែួងចិត្ារបរ់យ
ែល់ឋាននរក្

តាមរ

ៈការអធិោាន

និងកែនាំឲ្យយ

យនេះកែល

ើងបិទកភនក្ បិទថ្ែ បិទរត្យចៀក្
កត្

ួរយពលយ

ើ

ើងម្ចនយពល៤០ថ្ងៃ យែើមបីស្តាប់រពេះបនទូលរបរ់

តាមការត្មអាហារ

ើងកក្ករបចិត្ាគាំនិត្យ

ើងអាចយធវើបុែយោក្់ទានយែើមបីជួ

គិត្អាំពីអីកវ ែលយ

ើងចង់

ជីវ ិត្របរ់គ្នត្់ គ្នត្់ម្ចនយពលយែើមបីស្តាប់រពេះបនទូលរបរ់រពេះជាម្ចារ់ បុកនាគ្នត្់

ក្យពលយែើមបីស្តាប់រពេះបនទូលយនេះ។ ររម្ចប់យ

យពលយនេះយ

ើងជាមនុរសយងមិច

គ្នត្់បានរុាំយធវើយង្របាប់បងបអូនគ្នត្់ក្ុាំឲ្យយធវើតាមគ្នត្់

មិន
ើង

ើងម្ចនរមត្ថភាពកែលយ

ើង បនាិចមាងៗរពេះបនទូលរបរ់រពេះជាម្ចារ់យងចូលស្តរជាងមី។ យពលយរែាីយៅ

ស្តរអរ់មួ

យ

ើងបចាុបបននយនេះ

បិទថ្ែ បិទែួងចិត្ាយែើមបីទទួលស្តវគមន៍បងបអូនឯយទៀត្ៗ។

យោ

រពេះជាម្ចារ់

ើញ។ យនេះជាពាក្យរបស្តន

ើងអាចយៅជាមនុរសងមី។

ឲ្យយ

យែើមបីយៅជាមនុរសងមី។ យពលយ
៤០ថ្ងៃយនេះ ជាឱការមួ

យពលយ

ើងយៅជាមនុរសងមី

បងបអូនឯយទៀត្ៗ។ បុកនាមុនគិត្ជួ

ើងចង់យធវើររម្ចប់បងបអូនឯយទៀត្ៗ ឲ្យយ

បនទូលរបរ់រពេះជាម្ចារ់

យែើមបីឲ្យរពេះបនទូលយងចូលយៅក្នុងែលួន

ើងកក្ករបែលួនរិន ឲ្យយ

ើងទទួលអាំយពើអារក្ក្់យៅក្នុងជីវ ិត្របរ់យ

ើងយៅជាមនុរសងមីយ

ើ

យ

ើងអាចជួ

អនក្ែថ្ទ មុន

ើងភាជប់ជាមួ

រពេះ

ើងយងពិត្របាក្ែកមន

បងបអូនឯយទៀត្ៗ ក្នុងរែូវ

យែើមបីរយរមចចិត្ាពីថ្ងៃយនេះត្យៅ យត្ើក្ុង៤០ថ្ងៃ
ន
ខាងមុែយនេះែ្ុាំបានយធវើអីែ
វ លេះ

យែើមបីកចក្រ ាំកលក្យរចក្ាីស្រឡាញ់ែល់បងបអូនឯយទៀត្ៗ។
យធវើយង្ក្នុង៤០ថ្ងៃយនេះ ទីមួ
ទាាំងខាងយរៅទាាំងខាងក្នុង ទីពីរ

ក្យពលយែើមបីអធិោានយៅក្នុងបរ ិយការយរៃៀមស្តៃត្់

ក្យពលយែើមបីត្មអាហារឲ្យជីវ ិត្របរ់យ

ើងលេះបង់យចលអវីកែល

រារាាំងកភនក្ រត្យចៀក្ ថ្ែ ែួងចិត្ារបរ់យ
បងបអូនឯយទៀត្ៗ។ ទីបី ឲ្យយ
ន័

ថាឲ្យយ

របរ់យ

ើង

ែ្ុាំ

ើងរយរមចចិត្ាយ

ើងយធវើយរៀងៗែលួន។ ឲ្យយ

យ

ើងរយរមចចិត្ាផ្ទទល់ែួនយ
ល

ើងអធិោានយោ

បងបអូនឯយទៀត្ជាក្់ករាង គឺម្ចន

ើងយធវើអីែ
វ លេះ យែើមបីឲ្យការរយរមចចិត្ា

យរៃៀមស្តៃត្់ យោ

ទូលអងវររពេះជាម្ចារ់ រូមរពេះអងគ

យែើមបីឲ្យែ្ុាំរត្លប់យៅរក្រពេះអងគវ ិញយៅក្នុងែួងចិត្ារបរ់ែុាំ្

ទទួលរពេះបនទូលរបរ់រពេះអងគជាជីវ ិត្
របា

ើងយធវើអីែ
វ លេះ យែើមបីជួ

ើញ

ក្យៅអនុវត្ាជាក្់ករាង។

យៅយពលយនេះ យ
ជួ

ើង យែើមបីទទួលរពេះបនទូលរបរ់រពេះជាម្ចារ់ និងយមើលយ

រូមរពេះអងគជួ

យរចក្ាីស្រឡាញ់ែល់បងបអូនឯយទៀត្ៗ

ើងទទួលពីរពេះជាម្ចារ់ផ្ទទល់។ អាកមន។

យោ

ែ្ុាំ

រូមរពេះអងគជួ

ែ្ុាំ

យែើមបីឲ្យែ្ុាំ

យែើមបីឲ្យែ្ុាំពិត្កមនកចក្រ ាំកលក្អាំែរ

ស្តរបងបអូនឯយទៀត្ជាអាំយ្

ទានកែល

