ធម្មទេសនារបស់ទោកអភិបាលអូលវ
ី ីទេ

អភិបូជាពិធត្រី ាស់ទៅយ៉ាងឱឡារ ិកទៅភនំទពញថ្មី
ថ្ថ្ៃេី០៥ ម្ីនា ២០១៧
អ ថបទទី១៖ ក្ណ ២,៧-៩.៣,១-៧ក្
អ ថបទទី ២៖ រម ៥,១២-១៩
ែំណឹងលអ៖ មង ៤,១-១១

បងបអូនជាទីស្រឡាញ់!

ត ើបងបអូនមានបំណងចូលរួមតៅក្នុងព្រះកាយព្រះព្រីរត តោយទទួលអរគរញ្ញាព្រមុរទឹក្ អរគរញ្ញា
លាបថ្ងារ និងអរគរញ្ញាអរព្រះរុណព្រះជាមាារ់ ឬតទ?។ តនះជារំណួរ ដែលខ្ុំនឹងរួរបងបអូនក្នុង
រិធីព្ារ់តៅយ៉ា ងឱឡារ ិក្បនតិចតទៀ តនះ។ ចតមលើយចំត
បអូននឹងត្លើយចំត

ះរំណួរតនះរំខាន់ណារ់។ ថ្ងាតនះបង

ះរំណួរតនះថ្ង៖ “រិ ដមនខ្ុំចង់ចូលរួមតៅក្នុងព្រះកាយព្រះព្រីរត តោយទទួលអរគ

រញ្ញាព្រមុរទឹក្ និងអរគរញ្ញាអរព្រះរុណ ដែលនឹងទទួលតៅរាព្ ីថ្នបុណយចមលងខាងមុខតនះ និង
ទទួលអរគរញ្ញាលាបថ្ងារតៅតព្កាយថ្ងាបុណយចមលង”។ តរលទទួលអរគរញ្ញាព្រមុរទឹក្ តរលត

ះ

បងបអូនចូលក្នុងព្រួសារងមី រឺចូលក្នុងព្រះកាយព្រះព្រីរ។
ត
ព្រួសារកា ូលិក្របរ់តយើងតៅតលើរិ រ
តលាក្មាន ១.១៥០ លាន

ក្់ ក្នុងត

ះតៅ ូមិភារ ំតន រញតយើងមាន ១.៥០០០

ក្់។

ថ្ងាតនះ មាន ំណាងរីព្រះរហរមន៍ព្រប់ទីក្ដនលងមក្ចូលរួម តែើមបីបង្ហាញថ្ង រិ ដមនតយើងមាន
អំណររបាយ
ព្រួសាររបរ់តយើង

តោយសារតយើងបានទទួលបងបអូនងមីតៅក្នុងព្ក្ុមព្រួសាររបរ់តយើង
រឺជាព្រះកាយព្រះព្រីរផ្ទ
ត ា ល់។

តហើយព្ក្ុម

ថ្ងាតនះព្រះតយរូក្ំរុងរមលឹងតមើលមក្បងបអូន

ទំងអរ់គ្នន។ តៅតរលតយើងរថិ តៅតរាៀមសាា ់ជាមួយព្រះកាយព្រះព្រីរតត ៅតលើអារនៈ ទំង
តយើងរមលឹងតមើលព្រះតនព្ របរ់ព្រះអងគដែលបានរមលឹងមក្តយើង

ត

ះតយើងរ ំត ើបចិ តខាលំងណារ់

តោយែឹងថ្ង រិ ដមនព្រះតយរូក្ំរុងទនាឹងរង់ ចំខុំ្ ឲ្យខ្ុំចូលតៅក្នុងព្រះកាយព្រះអងគ។
រព្មាប់តយើងទំងអរ់គ្នន រែូវ៤០ថ្ងា រឺជាឱការមួយតយើងទុក្ឲ្យព្រះតយរូរមលឹងតមើលតយើង តែើមបី
តយើងចូលតៅក្នុងរីវ ិ របរ់តយើងយ៉ា ងតព្ៅ តែើមបីតយើងព្ ឡប់តៅរក្ព្រះតយរូវ ិញ និងតែើមបីឲ្យរូប
កាយតយើងតៅជាវ ិរុទធតោយសារតយើងបានចូលតៅក្នុងព្រះកាយព្រះព្រីរែ
ត ៏វ ិរុទធ។

តយើងមានក្់ៗ

មិនអាចតៅជាវ ិរុទតធ ោយខលួនឯងបានតទ ព្បរិនតបើតយើងមិនជាប់ជាមួយព្រះតយរូជាព្រះែ៏វ ិរុទធ។
ែូតចនះ
ត

៤០ថ្ងាខាងមុខតនះ

រិ ជាឱការតែើមបីតយើងដព្បចិ តរំនិ

និងជារិតររតែើមបីតយើងនឹក្

ើញអំរីអរគរញ្ញាព្រមុរទឹក្ដែលតយើងបានទទួលរីវ ិ ងមីរីព្រះតយរូព្រីរជា
ត អមាារ់។

រព្មាប់

បងបអូនដែលទទួលការព្ារ់តៅតៅថ្ងាតនះ ៤០ថ្ងា រឺជាឱការតែើមបីបងបអូនតរៀបចំខួនដងមតទៀ
ល
តែើមបីទទួលរីវ ិ ងមី តែើមបីទទួលព្រះតយរូ និងតែើមបីចូលតៅក្នុងព្រះកាយព្រះអងគ។
បងបអូនជាទីស្រឡាញ់ !
រែូវ៤០ថ្ងាខាងមុខតនះ រព្មាប់តយើងទំងអរ់គ្ននតៅាមណឌលរក្មមភារនីមួយៗ តោយរួមជាមួយ
តបក្ខរនងមីៗដែលតយើងបានទទួល រឺតយើងចូលតៅក្នុងតរលតវលាមួយយ៉ា ងរិតររ រឺជាការអប់រ ំ
រិតរររព្មាប់តយើងទំងអរ់គ្នន។ តរលខាងមុខតនះ តយើងនឹងចូលតៅក្នុងែំណាក្់កាលនីមួយៗ
ជាមួយតបក្ខរន តោយមានរិធីរព្មះចិ តរំនិ ទីមួយ រិធីរព្មះចិ តរំនិ ទីរីរ រិធីរព្មះចិ តរំនិ ទីបី
និងតព្កាយមក្ព្បរល់ធម៌ព្បការរំតនឿឲ្យតបក្ខរន និងមួយរបាតហ៍ប ា ប់តទៀ

រឺការព្បការរំតនឿ

របរ់តបក្ខរន។ រិ ដមន តយើងតរឿតលើព្រះជាមាារ់ជាព្រះបិា ព្រះបុព្ា និងព្រះវ ិញ្ញាណែ៏វ ិរុទធ។
រិ ដមនតយើងតរឿតលើព្រះរហរមន៍កា ូលិក្ តរឿតលើរីវ ិ អរ់ក្លបជានិចា តរឿតលើការតលើក្ដលង
តទររបរ់ព្រះជាមាារ់។
តទៀ

តនះជាឱការមួយឲ្យតយើងជាព្រីរប
ត រ ិរ័ទទំងអរ់

ទំងខិ ខំរព្មះចិ តរំនិ របរ់ខួនមត
ល
ងបនតិចៗ

តព្កាយមក្តយើងព្បរល់ធម៌ឱព្រះបិាតៅតបក្ខរន

ភា្ក្់សាមរ ីដងម

ខិ ខំព្បការរំតនឿរបរ់ខួនមត
ល
ងតទៀ

ទំងនឹក្ត

ើញថ្ង

និង

រិ ដមនខ្ុំជាបុព្ ធីារបរ់

ព្រះជាមាារ់។
ែូតចនះតៅរយៈតរល៤០ថ្ងាខាងមុខតនះ

រឺជាតរលមួយយ៉ា ងរិតរររព្មាប់ព្រះរហរមន៍របរ់

តយើងទំងមូល ឲ្យតយើងចូលរួមជាមួយបងបអូនដែលទទួលរិធីព្ារ់តៅតៅថ្ងាតនះ តោយឲ្យតយើង
ចូលតៅក្នុងរិធីនីមួយៗរហូ ែល់របាតហ៍រិរិែឋ។

ឆ្នំតនះថ្ងារុព្ក្រិរិែឋព្ ូវចំតលើថ្ងាចូលឆ្នំដខមរទី

មួយ ដែលជាឱការមួយតែើមបីឲ្យតយើងព្បការថ្ង រិ ដមនខ្ុំជាព្រីរប
ត រ ិរ័ទ តទះបីជាថ្ងាទីមួយថ្ន
រិធីចូលឆ្នំដែលបងបអូនព្រប់ព្ក្ុមព្រួសារព្ ូវមក្រួបរុំគ្ននរបាយ ប៉ាុដនតរព្មាប់ខុំ្ ខ្ុំព្ ូវចូលតៅក្នុង
ព្រះវ ិហារតែើមបីតគ្នររព្រះតយរូដែលតសាយទិវងគ

និងខ្ុំព្ ូវចូលរួមក្នុងទុក្ខលំបាក្របរ់ព្រះអងគ

តោយ មអាហារ និងតធវើែំតណើរជាមួយព្រះអងគយ៉ាងរិ រនិទធ។ តយើងអាចនិយយបានថ្ង អាទិ យ
រិរិែឋឆ្នំតនះរិតររណារ់ ដែលដណ

ំឲ្យតយើងតៅជាមនុរសែ៏វ ិរុទធដងមតទៀ

តោយសារតយើង

រុខចិ តលះបង់តចល ការរបាយរីការរួបរុំព្ក្ុមព្រួសារាមព្បថ្រណី តែើមបីបង្ហាញថ្ងតយើងជា
សាវ ័ក្របរ់ព្រះព្រីរ។
ត
ថ្ងាដែលព្រះតយរូតសាយទិវងគ

តយើងចូលតៅក្នុងទុក្ខលំបាក្របរ់ព្រះតយរូរម
ួ ជាមួយព្រះរហ

រមន៍តៅក្នុងរក្លតលាក្ទំងមូល។ តព្កាយមក្ តយើងចូលតៅក្នុងអំណររបាយថ្នរាព្ ីបុណយ

ចមលង

ដែលតយើងមានក្់ៗជាព្រីរប
ត រ ិរ័ទព្ ូវដ ចូលរួម។

រូមអត្ជើញបងបអូនចូលរួមក្នុងរាព្ ីថ្ន

បុណយចមលងឲ្យបានតព្ចើន តែើមបីអបអរសាទរបងបអូនដែលនឹងទទួលអរគរញ្ញាព្រមុរទឹក្ ដែលនឹង
ទទួលរីវ ិ ងមី ដែលនឹងតៅជាព្រះកាយព្រះព្រីររត ម
ួ ជាមួយតយើងទំងអរ់គ្ននតៅរាព្ ីត
ទទួលអំណររបាយតនះ

ះ។ តែើមបី

តយើងព្ ូវដ ចូលតៅក្នុងរែូវ៤០ថ្ងារម
ួ ជាមួយព្រះតយរូដែលរងទុក្ខ

លំបាក្ តហើយដែលបនតិចមតងៗ តយើងតៅជាព្រះកាយព្រះព្រីរតត ៅក្នុងរិ រតលាក្តយើងទំងមូល។
អ ថបទថ្ងាតនះ ដណ

ំឲ្យតយើងរិ រិចរណាអំរីរីវ ិ របរ់តយើង និងអំរីការលបួងរបរ់តយើង។ ក្នុង

អ ថបទទីមួយ រ រ
វ រ់ ែូចជាររុបការលបួងទំងឡាយដែលតយើងមានាំងរីតែើមតរៀងមក្ រឺតយើង
ចង់តរមន
ើ ឹងព្រះជាមាារ់។

មនុរសបានហូបដលលដែលព្រះជាមាារ់ហាមមិនឲ្យហូប

ាមការញុះញង់

របរ់ររ់ តែើមបីឲ្យខលួនបានតរមើនឹងព្រះជាមាារ់។ មនុរសចង់តរមើនឹងព្រះជាមាារ់ តោយសារមនុរស
ចង់ររ់តៅតោយមិនចំបាច់រឹងដលអក្តលើព្រះជាមាារ់។ មនុរសចង់ររ់តៅាមរតបៀបឯក្រារយ ាម
រតបៀបផ្ទាល់ខួនក្ន
ល ុងភារអាាមនិយម។ មនុរសចង់ររ់តៅតោយមានអំណាច មានក្ិ ិយ
ត រ មាន
ក្មាលំង តោយទីរឹងតលើខួនឯង។
ល
ការលបួងធំបំលុ របរ់មនុរស រឺការចង់ររ់តៅតោយឥ មានព្រះ
ជាមាារ់តៅក្នុងរីវ ិ របរ់តរ។

ប៉ាុដនតថ្ងាតនះ

ព្រះតយរូអត្ជើញតយើងឲ្យរឹងតៅតលើព្រះជាមាារ់។

តរលតធវើរិធីចូលព្រះរហរមន៍ តយើងបានព្បការយ៉ា ងឱឡារ ិក្ថ្ង៖ “ខ្ុំរូមយក្ព្រះព្រីរជា
ត ទីរឹង
ខ្ុំរូមយក្ព្រះបនាូលជាទីរឹង ខ្ុំរូមយក្ព្រះរហរមន៍ជាទីរឹង” ដែលតនះជារីវ ិ របរ់តយើងជាព្រី
រតបរ ិរ័ទ។

ព្បរិនតបើតយើងចង់តរមើនឹងព្រះជាមាារ់

ត

ះមានន័យថ្ងតយើងដលងរឹងតលើព្រះអងគ

តទៀ តហើយ រឺតយើងចង់រឹងតលើខួនឯងដ
ល
ប៉ាុតណាណះ។ ប៉ាុដនតរព្មាប់តយើងជាព្រីរប
ត រ ិរ័ទ តយើងព្ ូវ
យក្ព្រះបនាូលជាទីរឹង

តែើមបីចិ្ាឹមរីវ ិ របរ់តយើងរីមួយថ្ងាតៅមួយថ្ងា

ែូចព្រះតយរូមានព្រះ

បនាូលថ្ង “មនុរសមិនអាចររ់តៅតោយសារមាូបអាហារដ ប៉ាុតណាណះ រឺមនុរសព្ វូ ររ់តៅតោយសារ
ព្រះបនាូលរបរ់ព្រះជាមាារ់”។
ថ្ងាតនះតយើងមាន ំណាងមក្រីព្រះរហរមន៍ទំងអរ់ក្ុនង ូមិភារ ំតន រញ។
ន័យថ្ន

តយើងបានយល់អ ថ

ក្យថ្ង “ព្រះរហរមន៍ជាទីរឹង” តោយសារតយើងតចះរួយគ្នន តចះតលើក្ទឹក្ចិ តគ្ននតៅវ ិញ

តៅមក្។ តយើងបានតមើលត

ើញថ្ង ាមព្រះរហរមន៍របរ់តយើងនីមួយៗ មានបងបអូនជាតព្ចើនបាន

ចូលរួមក្នុងរក្មមភាររបរ់ព្រះរហរមន៍តោយអំណររបាយ

ទំងបានបតងកើ ទំ

ក្់ទំនងរវាង

គ្នននឹងគ្នន តោយភារក្ក្់តតតតទៀ លង។ តនះជាអំណររបាយរបរ់តយើងជាព្រីរប
ត រ ិរ័ទ។ យក្
ព្រះរហរមន៍ជាទីរឹង

រឺតយើងរឹងតលើគ្ននតៅវ ិញតៅមក្

និងតយើងទំងអរ់គ្ននរឹងតលើព្រះតយរូ

ដែលជារីវ ិ របរ់តយើង ជារនលឺបំ ឺល
ល ូវតយើ
ល
ងរីមួយថ្ងាតៅមួយថ្ងា។ ចូរបងបអូនរឹងតលើព្រះតយរូដែល
ស្រឡាញ់តយើង រឹងតលើព្រះជាមាារ់ដែលមានឧបការរុណចំត

ះតយើង ក្ុំរឹងតលើខួលនឯង។

ថ្ងាតនះតៅវាលរតហាសាថន មារសាាំងលបងលព្រះតយរូ តព្កាយតរលព្រះអងគអ ់អាហារអរ់រយៈ
តរល៤០ថ្ងា តោយមាររងឃឹមថ្ង ព្រះអងគង្ហយនឹងចញ់ការលបួង តោយលួងតលាមព្រះអងគថ្ង “...
រូមតលាក្តធវើឲ្យែុំងទ
ម ង
ំ តនះតៅជានំបុ័ងតមើល”៍ ។ តរលត
ព្រះអងគមិនចញ់ការលបួងដែរ

តោយសារព្រះអងគររ់តៅតោយរឹងដលអក្តលើព្រះបនាូលរបរ់ព្រះជា

មាារ់ ព្រះអងគយក្ព្រះបនាូលែឹក្
រុព្ក្តយើង មអាហារ

ះ តទះបីព្រះតយរូក្ំរុងឃ្លលនក្៏តោយ ក្៏

ំរីវ ិ របរ់ព្រះអងគ។ រព្មាប់ ូមិភារ ំតន រញតយើង តរៀងរាល់ថ្ងា

តោយតយើងមានក្់ៗព្បមូលលុយមួយ

ន់

រីរ

ន់

បី

ន់តរៀលរីការ ម

អាហាររបរ់តយើង តៅោក្់ក្ុងហិ
ន
បមួយតែើមបីទុក្រួយអនក្ែថ្ទ។
ការលបួងមួយតទៀ របរ់មនុរសតយើង រឺជាក្ិ ិយ
ត រ តមាទនភារ អំណួ ...ដែលមនុរសព្រប់រប
ូ ចង់
បាន។ ប៉ាុដនតព្រះតយរូបានដណ

ំឲ្យតយើងោក្់ខួនវ
ល ិញ “អនក្ណាោក្់ចិ ជា
ត អនក្ព្ក្ខស ់ អនក្ត

ះមាន

រុ មងគលតហើយ”។ ការលបួងមួយតទៀ ដែលតយើងតរៀងៗខលួនចង់បានដែរ រឺមានអំណាចតលើតរ ប៉ាុដនត
ព្រះតយរូដណ

ំឲ្យតយើងតធវើជាអនក្បតព្មើ។ ររុបមក្មានការលបួងបី៖ ទីមួយ ចង់បានព្ទរយរមប ិត

ទំងមូលតៅក្នុងតលាក្ ប៉ាុដនតព្រះតយរដូ ណ

ំឲ្យតយើងរឹងតលើព្រះបនាូលរបរ់ព្រះជាមាារ់ តោយឲ្យ

តយើងដចក្រ ំដលក្រហូ ។ ទីរីរ ចង់មានក្ិ ិយ
ត រ ឲ្យតរតកា ររតរើរ ប៉ាុដនតព្រះតយរដូ ណ
ោក្់ខួន។
ល
ទីបី ចង់មានអំណាចតលើតរ ប៉ាុដនតព្រះតយរដូ ណ

ំឲ្យតយើង

ឲ្
ំ យតយើងតៅជាអនក្បតព្មើ។

ែូតចនះក្នុងរែូវ៤០ថ្ងាតនះ រឺជាតរលតវលាដែលតយើងព្ ូវវ ិលតៅរក្ព្រះជាមាារ់សាជាងមី។ តយើងក្៏រូម
អររុណតបក្ខរន១២៨

ក្់

ដែលទទួលរិធីព្ារ់តៅយ៉ា ងឱឡារ ិក្តៅថ្ងាតនះ

ព្រះកាយព្រះព្រីរ។
ត តោយសារវ តមានរបរ់បងបអូន ដណ

តែើមបីចូលតៅក្នុង

ំឲ្យតយើងមានក្មាលំងមួយយ៉ា ងរិតររ

តែើមបីតយើងវ ិលតៅរក្ព្រះតយរូសាជាងមី តែើមបីតយើងតធវើែំតណើរជាមួយព្រះតយរូសាជាងមី និងតែើមបី
តយើងយក្ចិ តទុក្ោក្់តៅជាព្រះកាយព្រះព្រីរយ
ត ៉ា ងសាអ បំលុ
បអូនដែលរុំចូលក្នុងព្រះកាយព្រះព្រីរល
ត ងដែរ។
តយរូ តរលត

និងតែើមបីតយើងទទួលសាវរមន៍បង

តរលមានបងបអូនងមីរ័ព្ម រចិ តតធវើែំតណើរាមព្រះ

ះរិ ជាលតល់ក្មាលំងងមីមួយឲ្យតយើងជាព្រីរប
ត រ ិរ័ទយូរឆ្នំតហើយ នឹក្រឭក្រីរំតនឿរបរ់

ខលួនតឡើងវ ិញ ែបិ រួនកាលតយើងត លចព្រះតយរូ តយើងត លចថ្ងតយើងជាព្រះកាយព្រះព្រីរែ
ត ៏វ ិរុទធ។

ក្នុងរែូវ៤០ថ្ងាតនះ រួមជាមួយតបក្ខរនទំងអរ់របរ់តយើង តយើងតធវើែំតណើររួមជាមួយគ្ននតៅរក្ព្រះ
តយរូដែលរង់ចំតយើង។

តយើងរួមគ្ននដចក្រ ំដលក្អំណររបាយ

និងតរចក្តីស្រឡាញ់ដែលតយើង

បានទទួលរីព្រះតយរូ។ តយើងរួមគ្ននោក្់ខួនជាអន
ល
ក្បតព្មើែូចព្រះតយរូជាអនក្បតព្មើ។ ចូរតយើងតៅ
តរាៀមសាា ់ តែើមបីទុក្ឲ្យព្រះតយរូរមលឹងតមើលតយើង តែើមបីតយើងដព្បចិ តរំនិ ។ អាដម៉ាន។

