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អារម្ភកថា 

តាំងពីព្ពះសហគមន៍បានចូលមកព្រទេសកមពុជា ការងាររកប្ព្រ ជាការចាំបាច់ 
ពីទព្រះព្គសីដររស័ិេព្រូវការទសៀវទៅសព្ារ់អរ់រ ាំជាំទនឿ។ ទព្កាយមក ទោងតមស្មា ររ ី
ររស់មហាសននិបារវ៉ាេកីង់េ២ី ទោកអភបិាល អុវី រ៉ាមូស  (Yves Ramousse) បានប្ែនាំ 
ព្ពះសហគមន៍ឲ្យប្កប្ព្ររទរៀរព្បារពធពិធរុីែយព្សរតមព្រពពែីប្មារ។ ជាពិទសស 
ទោកសុាំឲ្យទគរកប្ព្រកបួនពិធអីភរូិជាពីភាស្មឡាតាំងមកជាភាស្មប្មារ។ ព្កសួងពិធរុីែយ 
ពនសនតអាសនៈបានអនុញ្ញា រឲ្យទព្រើឯកស្មរថ្ាទីនះ ជារទ ដ្ ះអាសនន ទៅពថ្ៃេ១ី៨ ប្ម
កញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៦៥។ រនា រ់មកទេៀរ ទោករូជាចរយ ហ្វហរង់សរ័រ រ៉ាុងសូដ ៍ (François Ponchaud)  
ព្រធានមែឌ លវរបធម៌ការូលកិកមពុជា បានជួយប្កសព្មួលអរថរេទ ាំងទនះ តម កា
លៈទេសៈ ដូចជាទៅទពលជនទភៀសមលួនប្មារ ទធរើារុភូមនិិវរតន៍ពីជាំរ ាំតមព្ពាំប្ដន កមពុជា-
ប្ថ្ មក កមពុជាវញិជាទដើម។  

ទៅឆ្ន ាំ២០០៦ ព្កុមទោកអភបិាលព្ពះសហគមន៍ទៅកមពុជា     បានរទងកើរឲ្យាន  
គែៈកាា ធកិារពិធរុីែយអនដរភូមភិាគជាផ្លូវការ     ទដើមបីប្កសព្មួលកបួនពិធរុីែយឲ្យ 
ព្សរតមឯកស្មរចុងទព្កាយររស់ព្កុងរ ៉ាូម (Missale Romanum) ទោយេេួលគាំនិរ និង
ទោរល់ពីមនុសសជាទព្ចើន។ ទោកអភបិាល ទអមលី ទដរមប (Emile Destombes) ជាព្រធាន
គែៈកាា ធកិារទនះ ានសាជកិមកពីភូមភិាគទ ាំងរ ី ជាអនកឯកទេស ដូចជា ទេវ
វេិា គមពរីវេិា ភាស្មឡាតាំង និងភាស្មប្មារ៖ 

១. ទោកអភបិាល ទអមលី ទដរមប (Emile Destombes) ព្រធាន (២០០៦-២០១០)។ 
២. ទោកអភបិាល អង់រូនីស្មម ី ស ូពសរជយ (Antonysamy Susairaj) រនតរាំប្ែងជា
ព្រធានពនគែៈកាា ធកិារពិធរុីែយអនតរភូមភិាគ រនា រ់ពីទោកអភបិាល ទអ
មលី ទដរមប ចូលនិវរតន៍ 

៣.ទោករូជាចរយ ទសរ៉ាល វ ៉ាូហសាំង (Gérald Vogin) ជា ទលខាធកិារ 
៤. ទោករូជាចរយ វុ ាំងសង់ ទសទនឆ្ល់ (Vincent Sénéchal)  ឯកទេសខាងគមពរីវេិា 
និងភាស្មព្កកិ 

៥. ទោករូជាចរយ រូនី វនីព្ោមនី (Antonio Vendramin) ឯកទេសភាស្មឡាតាំង 
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៦. ទោករូជាចរយ រ៉ាូល ទរឿងឆ័ព្រសរិ ី(Roeung Chatsirey) ឯកទេសភាស្មពថ្ 
៧.ទោករូជាចរយ េាល រ់ សុផ្ល (Tonlop Sophal) សព្មួលខាងភាស្មប្មារ 
៨. ទោករូជាចរយ ប្អ នរកូី ហរីោនហស (Enrico Fidanza) ឯកទេសភាស្មឡាតាំង 
៩.ទោករូជាចរយ ហ្វហរង់កូ ទេញ៉ានី (Franco Legnani) ឯកទេសភាស្មឡាតាំង 
១០. ទោករូជាចរយ ហា ន់ (Juan Jesus Solorzano) រកប្ព្រទសចកតបី្ែន ាំររស់  
       សននិបារវ៉ាេកីង់េ២ី។ 
១១. ទោករូជាចរយ ហារ រនឺ ោមញុី ាំង (Damien Fahrner) រកប្ព្រទសចកតបី្ែន ាំររស់   
       មហាសននិបារវ៉ាេកីង់េ២ី។ 
១២.រងព្ស ីអុទីយឿង ា៉ារអីង ់(Y Yoeung Marie-Ange) ឯកទេសភាស្មឡាតាំង 
១៣.រងព្ស ីអាង សងារ រ (Ang Sangvath) សព្មួលខាងភាស្មប្មារ 
១៤.អនកព្ស ីស្មពេ សងឃឹម (Salay Sangkhum) សព្មួលខាងភាស្មប្មារ 
១៥.អនកព្ស ីរ៉ាុល ខា ាំថ្ង (Pol Kamthang) សព្មួលខាងភាស្មប្មារ 
១៦.ទោក ល ីសុវ ា្  (Ly Sovanna) សព្មួលខាងភាស្មប្មារ 
១៧.ទោក ដួង ស្មវង់ (Duong Savong) សព្មួលខាងភាស្មប្មារ 
១៨.ទោក ោ៉ាន សុគុនធ (Yan Sokun) សព្មួលខាងភាស្មប្មារ 
១៩.កញ្ញា  សាំ អានីតត  (Sam Anita) វយកុាំពយូេរ័ ។ 
អស់រយៈទពល ១០ឆ្ន ាំ គែៈកាា ធកិាររកប្ព្របានជួរជុាំគ្នន  ២ ឬ ៣ពថ្ៃ ជាទរៀង

រល់ប្ម។ គែៈកាា ធកិារទយើងបានសុាំទោរល់ពីទោករូជាចរយ និងរងរអូនព្គសីដររស័ិេឯ
ទេៀរៗ ទហើយបានេេួលទោរល់ និងសាំទែើ ររស់រងរអូនទ ាំងទនះ តមប្រអាច ទធរើបា
ន។ 

កនុងទសៀវទៅកបួនពិធអីភរូិជាថ្ាទីនះ ទយើងម្ុ ាំមនិទន់ឯកភាពនូវរកយទពចន៍មួយ
ចាំនួន ដូចជារកយ "ានព្ពះជនារស់ទេើងវញិ" ឬ "ានព្ពះជនាថ្ាដ៏ីរុងទរឿង" "គទព្ាង
ការដ៏អស្មា រយ" ឬ "ការអាថ៌្កាំបា ាំងដ៏អស្មា រយ" ។ល។ ដូទចនះ ទយើងបានសព្មុះ សព្មួលតម
សភាពការែ៍ និងអរថន័យពនរររិេ។ រយៈទពលកនលងមកទនះ ាន សាជកិពនគែៈ
កាា ធកិារទយើងចាំនួនពីរនក់បានប្ចកឋានទៅឯព្ពះអងគ គទឺោក អភបិាល ទអមលី ទដ
រមប និងអនកព្ស ី រ៉ាុល ខាាំថ្ង។ ទយើងមនិអាចទភលចគុែសមបរត ិ ររស់អនកទ ាំងពីរទេ 
ទហើយទយើងក៏ទជឿថា អនកទ ាំងពីរទៅប្រអងររព្ពះជាាា ស់ឲ្យ គែៈកាា ធកិារររស់ទយើង
អាចសទព្មចការងារទនះបាន។ 
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ជាេរីញ្ា រ់ ទយើងសូមឲ្យអស់ទោកអនកប្ដលទព្រើទសៀវទៅ កបួនអភរូិជាថ្ាទីនះចរ់
អារមាែ៍ទមើលកាំែរ់សាគ ល់ទៅចុងេាំព័រ ប្ដលរ ាំឭកអាំពីរទរៀរថារ យអភរូិជា តមវរប
ធម៌ប្មារ ជាពទិសស កាយវកិារររស់ទោករូជាចរយប្ដលបានេេួលការ អនុញ្ញា រពីសនត
អាសនៈ ដូចជា ការព្រែមយពដទពលអធោិា ន ការព្ការថារ យរងគាំ និងការអងគុយររ់ទជើង
ទលើកទនាលជាទដើម។ 

សូមព្ពះជាាា ស់ព្រទនពរដល់ព្ពះសហគមន៍ទយើងម្ុ ាំផ្ង។ 

 

ភនាំទពញ, ពថ្ៃេ ី០៩ ធនូ  ២០១៦ 
ទោករូជាចរយ ទសរ៉ាល វ ៉ាូហសាំង 
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លិខតិស្នើ្ ុំច្បាប់អន ញ្ញា តពីក្រ្ងួពធិីប ណ្យនន្នតអា្នៈ 

្តីអុំពីរបួនពិធីអភបិូជាថ្មីជាភាសាខ្ខមរ 
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ធម្មនុញ្ញព្រះសហគម្ន៍ 
ក្បួនរិធីអភិបូជាក្ក្ុងរ ៉ូម្ 

តាម្ព្ក្ឹត្យអនុញ្ញាត្របស់ម្ហាសននិបាត្វ ាទីក្ង់ទី២ 
 

CONSTITUTIO APOSTOLICA 

MISSALE ROMANUM 

EX DECRETO CONCILII CECUMENICI VATICANI II 

INSTURATUM PROMULGATUR 

ម្ុ ាំរ៉ាូលជាអភបិាលព្ពះសហគមន៍ 
ជាអនករទព្មើររស់ព្ពះជាាា ស់ 

សូមព្រកាសធមានុញ្ាទនះ ទដើមបីជួយឲ្យរងរអូនចងច ាំរហូររទរៀងទៅ 

ទៅឆ្ន ាំ១៥៧០ សទមតចបា៉ារ ភយី៉ាូសេ៥ី (Pius V) ជារុពររុរសររស់ទយើងបានព្រកាស 
ឲ្យទព្រើកបួនពិធអីភរូិជាតមចារ់ពនមហាសននិបារប្ព្រន (Trente) 1  ទហើយអស់ទោក ក៏បាន 
េេួលនូវផ្លប្ផ្លដ៏លអមកពីមហាសននិបារ ទោយព្រកាសឲ្យទព្រើកបួនពិធទីនះតមព្ពះ 
សហគមន៍ទ ាំងអស់។ រយៈទពលរួនសរវរសកនលងមក មនិព្រមឹប្រផ្តល់ឲ្យអស់ទោក
រូជាចរយទព្រើកបួនពិធតីមចារ់ឡាតាំង សព្ារ់ពិធអីរព្ពះគុែដ៏វសុិេធ រ៉ាុប្នត ព្រូវប្រ
ទគ្នរពព្រររិរតតិមព្ពះគមពរីដាំែឹងលអមុនទគ ទសាើរប្រេូទ ាំងពិភពទោក។ ម៉ាាងទេៀរ 
កនុងកបួនពិធទីនះ សព្ារ់សនតរុគគល និងព្គសីតររស័ិេជាទព្ចើនបានេេួលផ្លប្ផ្លខាង
វញិ្ញា ែ   ទោយទគ្នរពព្សឡាញ់ទឆ្ព ះទៅរកព្ពះជាាា ស់ររស់មលួន  ខាងអានព្ពះគមពរីដ៏
វសុិេធ ឬខាងអធោិា នប្ដលបានទរៀរចាំទេើងវញិនូវកបួនពិធទីនះ គជឺាទសចកតរីាំព្ពួញពន
មលមឹស្មរររស់សទមតចបា៉ារ ទហ្វហគដកូរ ីជាជនដ៏ឧរតុងគឧរតម (Saint Gregory the Great)។ 

                                                           
1 Cf. Apost. Const. Quo primun, July 13, 1570. 
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សទមតចបា៉ារ ភយី៉ាូស េ៧ី (Pius XII) ជារុពររុរសររស់ទយើងយល់ថា តាំងពីានការ
រកីចទព្មើន និងបានព្រកាសកនុងចាំទ្មព្គសីតររស័ិេ កបួនពិធរុីែយចរ់ទផ្តើមទរៀរចាំ
ទេើងវញិបានលអ ជាសញ្ញា សាគ ល់រងាា ញថា វរតានររស់ព្ពះជាាា ស់ និងព្ពះ 
វញិ្ញា ែដ៏វសុិេធប្ថ្រកសប្ែនាំដល់ព្ពះសហគមន៍។ 2  ដូទចនះ ព្រូវពិនិរយពិច័យកបួនទនះ 
និងរប្នថមមលមឹស្មរមលះៗពនកបួនពិធអីភរូិជាព្កុងរ ៉ាូម។ ការចរ់ទផ្តើមនូវការងារពិនិរយ ប្ក 
សព្មួលទេើងវញិទនះ គរឺនតពសីទមតចបា៉ារ ភយី៉ាូស េ៧ី (Pius XII) ប្ដលជារុពររុរស ររស់
ទយើងបានប្កទេើងវញិនូវកបួនពិធរីព្ររុីែយចមលង និងរទរៀរព្បារពធពិធសីបាត ហ៍ ពិសដិា3  
ជាដា្ំ ក់កាលដាំរូងប្ដលទេើររទងកើរនូវកបួនពិធអីភរូិជាព្កុងរ ៉ាូម តមគាំនិរ សម័យ
រចាុរបនន។ 

ថ្ាីៗ ទនះ ធមានុញ្ាមហាសននិបារសកលពនវ៉ាេកីង់េ២ី បានព្រកាសឲ្យទព្រើកបួនពិធដ៏ី 
ពិសដិាតមព្មូវការទដើមបីប្កសព្មួល និងទគ្នរពព្រែិរ័រន៍ តមការចរត់ ាំងមូលោា ន 
ព្គះឹេូទៅសព្ារ់ប្ករប្នថមរនថយពីកបួនអភរូិជាព្កុងរ ៉ាូម៖ កនុងការព្រកាសអរថរេ និង
កបួនពិធនីន គួរប្រព្រងទសចកតបី្ដលទគបានរងាា ញពីអរថន័យោ៉ាងចាស់ថា ទសចកតី
ទ ាំងរ៉ាុនា នទៅកនុងពិធរុីែយទនះ គជឺាអរបី្ដលររសុិេធ" 4  និងចរ់ប្ចងឲ្យានរទរៀរ
ទរៀររយ គ ឺ "ព្រូវពិនិរយប្កទេើងវញិនូវកបួនពិធអីភរូិជាកនុងរទរៀរមួយប្ដលានទៅកនុង
ចារ់ទដើម និងទគ្នលរាំែងពនប្ផ្នកនីមួយៗកនុងអភរូិជា ានរួនេពីិទសសដូចជាការ រ
ភាា រ់គ្នន ទៅវញិទៅមករវងនឹងព្គសីតររស័ិេ អាចរងាា ញឲ្យទ ើញោ៉ាងចាស់រប្នថម 
ទេៀរ ទហើយអនកទគ្នរពព្រែិរ័រន៍ព្ពះជាាា ស់ ងាយព្សួលចូលរួមោ៉ាងសកមា និង 
រាំទពញទោយចរិតទស្មា ះ។5 ទៅកនុងរេរញ្ារតទិនះ "ព្រូវយកព្ពះគមពរីេុកជាព្េពយដ៏ ាន
រពមល   គជឺាការទរើកឱកាសឲ្យព្គសីតររស័ិេានគាំនិរទព្ចើនជាងពីមុន  ទដើមបីឲ្យអនកទជឿ
េេួល ព្ពះរនាូលព្ពះជាាា ស់េុកជាអាហារ"។6  ទៅេរីាំផុ្រ ការចរ់ត ាំងទនះ ព្រូវ "ជា
កបួន ពិធថី្ាសីព្ារ់ថារ យអភរូិជារួម គទឺដើមបីឲ្យានទព្គ្នងការ ទហើយរញ្ាូ លគ្នន ទៅកនុង
កបួន ពិធរីរស់ទោកអភបិាល និងចូលទៅកនុងកបួនពិធអីភរូិជាព្កុងរ ៉ាូម"។7 

                                                           
2 Cf. Pius XII, Discourse to the participants of the First International Congress of Pastoral Liturgy at Assisi, May 22, 1956: A.A.S. 48 (1956) 112. 
3 Cf. Sacred Congregation of Rites, Decree Dominicae Resurrectionis, February 9, 1951: A.A.S. 43 (1951) 128ff.; Decree Maxima Redemptionis nostrae mysteria, November 16, 1955: 

A.A.S. 47 (1955) 838ff. 
4 Vatican Council, Const. on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, art. 21: A.A.S. 56 (1964) 106. 
5 lbid., art. 50: A.A.S. 56 (1964) 114. 
6 lbid., art. 51: A.A.S. 56 (1964) 114. 
7 lbid., art. 58: A.A.S. 56 (1964) 115. 
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ទទះជាោ៉ាង្ក៏ទោយ កុាំនឹកស្មា នថា ជាការទរៀរចាំទេើងវញិ នូវកបួនពិធ ី អភិ
រូជាព្កុងរ ៉ាូមបានចរ់ត ាំងគ្នា នព្រងេុក។ ដាំទែើ រការប្ដលរាំទពញកបួនពិធរុីែយ បាន
សទព្មច ជាលេធផ្លពនការរះិគរិ និងរេពិទស្មធអស់រយៈទពលរួនសរវរសកនលង មក 
ទោយគ្នា នការសងស័យពីរទរៀរប្ដលបានចរ់ប្ចងទនះ។ រនា រ់ពីមហាសននិបារររស់
ទោកអភបិាលព្ពះហគមន៍ប្ព្រន (Trent) តមការសកិស "ទគបានចរ់ទផ្តើមរក ឯកស្មរពី
រុរែប្ដលទៅកប្នលងទផ្សងៗមកពនយល់ ដូចជារ ា្ ល័យវ៉ាេកីង់ និង ព្រមូលតម
ព្ពះសហគមន៍ព្រពពែីខាងទកើរ" ដូចជារុពររុរសររស់ទយើង សទមតចបា៉ារ ភយី៉ាូស េ៥ី 
(Pius V) បានរងាា ញឲ្យទ ើញកនុងធមានុញ្ាព្ពះសហគមន៍ព្ស្មរ់ Quo Primum បានជួយ
ោ៉ាងខាល ាំងសព្ារ់ការពិនិរយប្កទេើងវញិនូវកបួនពិធពី្កុងរ ៉ាូម។ ចរ់តាំងពីទពល ទនះមក 
ទទះជាោ៉ាង្ ឯកស្មរទដើមអាំពីកបួនពិធរុីែយរុរែជាទព្ចើនទេៀរ ព្រូវ បានរក
ទ ើញ និងទបាះពុមព ទហើយទៅទពលជាមួយគ្នន ទនះប្ដរ រូរមនតកបួនពិធរុីែយ ពនព្ពះ
សហគមន៍ខាងទកើរប្ដលបានេេួលស្មគ ល់ថា លអព្រទសើរជាងទគ។ មនុសសមួយ ចាំនួនធាំ 
ានរាំែងចង់ឲ្យឯកស្មររុរែទនះ ជាព្េពយសមបរត ិទាំងទគ្នលលេធ ិ និង ទ ាំងខាង
វញិ្ញា ែ អាចនឹងមនិោក់ទៅកនុងេងីងរឹពនរ ា្ ល័យទនះ ប្រផ្ាុយទៅវញិ អាចនឹង
ន ាំចូលទៅកនុងពនលឺ ទដើមបីរាំភលចឺរិតគាំនិរ ព្ពមទ ាំងជាំរុញេកឹចរិតព្គសីតរីរស័ិេ និង ចញិ្ាឹមទគ
ខាងវញិ្ញា ែ។ 

ឥេូវទនះ សូមឲ្យទយើងរងាា ញទៅកនុងរទរៀរោ៉ាងេូោយ ជាសាសភាពថ្ាពីន
កបួនពិធអីភរូិជាព្កុងរ ៉ាូម។ ជារឋម ទៅកនុងអារមភកថា ប្ដលជាទសៀវទៅទព្រើសព្ារ់ទស
ចកតបី្ែន ាំេូទៅពីកបួនពិធអីភរូិជា ជារេរញ្ញា ថ្ាមួីយ បានកាំែរ់ទចញមកេុកឲ្យ
ព្បារពធពិធអីរព្ពះគុែដ៏វសុិេធ អាំពីកបួនពិធ ី និងពីមុមងារនិមួយៗររស់អនកចូលរួម ព្ពម
ទ ាំងសាភ រៈពិសដិាសព្ារ់ទរៀរចាំចរ់ប្ចងកនុងព្ពះវហិារ ឬទៅេសីកាក ររូជា។ 

ទគ្នលទៅសាំខាន់ជាងទគ គកឺារប្កទសៀវទៅទចញថ្ាបី្ដលទក់េងនឹងធម៌អរព្ពះគុែ
ព្ពះជាាា ស់។ ព្រសនិទរើ ទៅកនុងកបួនពិធពី្កុងរ ៉ាូម ជាប្ផ្នកេមួីយពនរកយអធោិា នធម៌ 
ព្បារពធ បានរកសនូវរេរញ្ារតទិផ្សងគ្នន ត ាំងពយូីរសរវរសមកទហើយទនះ ផ្ាុយពីប្ផ្នកេី
ពីរប្ដលទយើងទៅថា "កបួនចារ់ពនកចិាការសកាក ររូជា" (Canon Actionis) មនិអាច 
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 េេួលយកការផ្លល ស់រតូ របានឲ្យព្រូវតមចារ់ តាំងពីអាំេុងទពលសរវរសេ៤ី និងេ៥ី 
ប្ដលផ្ាុយពីរទរៀររររពិធរុីែយព្រពពែីភាគខាងទកើរ ប្ដលអនុញ្ញា រឲ្យានភាព 
ផ្លល ស់រតូ រជាទរឿយៗទៅកនុងការទព្រើរកយកា្ំ ពយទព្ចើន (Anaphora)។ ទទះរជីាោ៉ាង្ 
ទៅកនុងរញ្ញា ទនះ ានប្រប្ផ្នកមួយប្ដលទៅសថរិទសថរទៅទេើយ គរឺកយធមអ៌រព្ពះគុែ 
ព្ពះជាាា ស់ ទោយានធម៌ព្បារពធមួយចាំនួនធាំទធរើឲ្យានមលមឹស្មរ ទយើងបានពិចរ្ 
សទព្មចោក់រប្នថមរកយអធោិា នថ្ាចីាំនួនរទីេៀរកនុងកបួនពិធទីនះ ប្ដលបានេេួលព ី
ព្រពពែីរុរែពនព្ពះសហគមន៍រ ៉ាូាុ ាំង ឬទរៀរចាំប្រងជាថ្ាផី្ងប្ដរ។ ទៅកនុងរទរៀរ 
អធោិា នទផ្សងៗគ្នន ទនះ ជាេសសនៈមួយជួយឲ្យព្គសីតររស័ិេសញ្ាឹងគរិពីការអាថ៌្កាំបា ាំង 
ពនការសទហ្វងាគ ះររស់ព្ពះជាាា ស់ ទដើមបីផ្តល់ឲ្យព្គសីតររស័ិេព្បាថាន ទលើករទមកើង និង អរ
ព្ពះគុែព្ពះជាាា ស់។ ទទះរជីាោ៉ាង្ក៏ទោយ ករែីកចិាប្ែន ាំព្គសីតររស័ិេ 
និងការចរ់ត ាំងទដើមបីជួយសព្មួលកនុងការព្បារពធពិធ ី   ប្ដលានរូជាចរយទព្ចើននក់ 
ចូលរួម គួរឲ្យទយើងចរ់ប្ចងព្ពះរនាូលររស់ព្ពះអាា ស់ ដូចគ្នន នឹងកបួនររស់ស្មសន 
ព្ករឹយ។ ដូទចនះ ទៅកនុងរកយអធោិា ននីមួយៗពនធម៌អរព្ពះគុែព្ពះជាាា ស់ ជាព្ពះ 
រនាូលប្ដលទយើងបានព្រកាស គពឺ្រសេិធពរទលើនាំរងារ យទពលព្ពះទយស ូជរ់ទលៀងចុង 
ទព្កាយជាមួយព្កុមស្មវក័ថា៖ "សូមអ្នករាល់គ្នន យកពិសាច ុះ ន ុះជារូបកាយរបស់ខ្ ុំ ដែលត្រវូ 
បូជាសត្ាបអ់្នករាល់គ្នន  (ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS 

MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR.)។ ព្រសេិធពរទលើប្ពងព្ពះទោហិរ៖ "សូមអ្នក រាល់គ្នន
យកដពងន ុះ ន ើយពិសាច ុះ ន ុះជានោ រិរបស់ខ្ ុំដែលចងសមព ធនមត្រីថ្ម ី ិងគងវ់ងស អ្ស់កលបជា
 ិចច ន ើយដែលត្រវូបងហូរនែើមបនីលើកដលងនោសអ្នករាល់គ្នន   ិងម  សសនត្ចើ ឥរ គណនាឲ្យរចួពីបាប 
សូមអ្នករាល់គ្នន ន្វើែូនចនុះនែើមប ឹីករឭកែល់ខ្ ុំ"។ (ACCÍPTE ET BÍBITE EX EO OMNES: HIC EST 

ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI NOVI ET ÆTÉRNI TESTAMÉNTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS 

EFFUNDÉTUR IN REMISSIÓNEM PECCATÓRUM. HOC FÁCITE IN MEAM 

COMMEMORATIÓNEM.) រឯីរកយ "ទនះជាគទព្ាងការដ៏អស្មា រយពនជាំទនឿ" (MYSTÉRIUM FIDEI)      
ព្សង់ទចញពីអរថរេពនព្ពះរនាូលររស់ព្ពះព្គសីតជាអាា ស់ ទហើយទរលទផ្តើមទោយ
ទោករូជាចរយជាអនករទព្មើ ព្រកាសខាល ាំងៗប្ែនាំដល់អស់អនកទជឿ។ ទក់េងនឹងកបួន
ពិធអីភរូិជាទនះ "ជាកបួនពិធបី្ដលស្មមញ្ា ទទះជាព្រូវរកសនូវមលឹមស្មរពនពិធទី ាំងទនះ"។8  

                                                           
8 lbid., art. 50: A.A.S. 56 (1964) 114. 
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ទយើងក៏បានលុរទចលនូវអរបី្ដលានប្ចងពីរដងផ្ងប្ដរ គរឺប្នថមទៅតមដាំទែើ រការ 
ព្រវរតសិ្មហ្វសត ឬមនិសូវានព្រទោជន៍រ៉ាុនា ន"។ 9  ទៅកនុងកបួនពិធពីនរកយថារ យរងារ យ 
ខាងទលើ គនឺាំ និងព្ស្មរងារ យ ទហើយទៅកនុងពិធទី ាំងអស់ទនះ ជាពិធកីាច់នាំព្ពះកាយ 
ទហើយក៏ជាពិធេីេួលព្ពះកាយ និងព្ពះទោហិរ។ 

មា៉ាងទេៀរ បានយកទសចកតមីលះប្ដលបារ់រង់តមព្រវរតសិ្មហ្វសតឲ្យានទេើងវញិ 10 
ដូចជា ធមាទេសន11 រកយអធោិា នធមាត ឬរកយអធោិា នសព្ារ់អស់អនកទជឿ។12  ពិធី
េេួលស្មរភាព ឬពិធផី្សះផ្សមនុសសទោកជាមួយព្ពះជាាា ស់ និងជាមួយអស់ រងរអូន
ព្គសីតររស័ិេ ព្ពមទ ាំងទរៀរចាំកប្នលងសមរមយតមការប្ចងរញ្ញា ក់ប្ែនាំខាង ទដើមទៅ
ទពលចរ់ទផ្តើមថារ យអភរូិជា។ 

តមការរញ្ញា ក់នូវរេរញ្ារតរិរស់មហាសននិបារវ៉ាេកីង់េ២ី "ប្ចកប្ផ្នកសាំខាន់ៗពន 
អរថរេព្ពះគមពរីប្ដលព្រជាជននឹងព្រូវអាន ព្រូវទរៀរចាំកាំែរ់េុកកនុងរយៈទពលរ៉ាុនា ន 
ឆ្ន ាំ"13 ទហើយសព្ារ់ការអានអរថរេគមពរីព្រច ាំពថ្ៃអាេរិយ ព្រូវប្រងប្ចកកនុងរយៈទពល ៣
ឆ្ន ាំ។ ទលើសពីទនះទេៀរ ថារ យអភរូិជាសព្ារ់ពថ្ៃអាេរិយ និងពថ្ៃរុែយ ព្រូវអានលមិរិ
ររស់ព្គសីតេូរ និងអរថរេព្ពះគមពរីដាំែឹងលអ រនា រ់មក ព្រូវរនតអានអរថរេព្ពះគមពរី
សមពនធទមព្រចីស់ ឬក័ែឌ កចិាការព្គសីតេូរទៅកនុងរដូវរុែយចមលង។ ទធរើរទរៀរទនះ គជឺា
ថាមភាពជួយឲ្យគទព្ាងការដ៏អស្មា រយពនការសទហ្វងាគ ះ ប្ដលរងាា ញទចញពីអរថរេព្ពះ 
គមពរីវវីរែៈព្រូវរប្នថមន័យទលចទធាល កាន់ប្រចាស់។ ការទព្ជើសទរ ើសអានអរថរេព្ពះគមពរី 
ទ ាំងទនះោ៉ាងេូលាំេូោយ ជាប្ផ្នកមួយសាំខាន់ជាងទគអាំពីធម៌វន័ិយដ៏ពិសដិាទដើមបីផ្តល់ 
ឲ្យដល់អស់អនកទជឿទៅកនុងពថ្ៃរុែយ គពឺ្គសីតររស័ិេបានេេួលទសចកតជីាទព្ចើនមកពីការ 
អានទសៀវទៅដ៏វសុិេធទពញលកខែៈទៅពថ្ៃទផ្សងទេៀរ។ 

ទយើងទរៀរចាំរទរៀរទ ាំងអស់ទនះ ទដើមបីទធរើឲ្យព្គសីតររស័ិេប្ព្សកឃ្លល នចង់ស្មត រ់ព្ពះ 
រនាូលររស់ព្ពះជាាា ស់14 ទោយានការប្ែនាំពីព្ពះវញិ្ញា ែដ៏វសុិេធ និងដកឹន ាំព្រជា
រហ្វសតពនសមពនធទមព្រថី្ាឲី្យានការរួររួមគ្នន ជាធលុងប្រមួយកនុងព្ពះសហគមន៍។ 
                                                           
9 lbid. 
10 Cf. lbid. 
11 Cf. lbid., art. 52: A.A.S. 56 (1964) 114. 
12 Cf. lbid., art. 53: A.A.S. 56 (1964) 114. 
13 lbid., art. 51: A.A.S. 56 (1964) 114. 
14 Cf. Amos 8: 11. 
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ទយើងទជឿជាក់ថា ទាំងទោករូជាចរយ ទាំងព្គសីតររស័ិេ និងទព្រៀមមលួនទដើមបីចូលរួមកនុង 
ពិធជីរ់ទលៀងររស់ព្ពះអាា ស់   ទោយនឹកសញ្ាឹងគរិដល់ព្ពះគមពរីដ៏វសុិេធ    ទហើយទៅ 
ទពលទនះ ទយើងក៏េេួលព្ពះរនាូលររស់ព្ពះជាាា ស់ជាអាហារចញិ្ាឹមពួកទគពីមួយពថ្ៃ 
ទៅមួយពថ្ៃកាន់ប្រទព្ចើន។ ទហរុទនះ តមរកយផ្លត ាំទផ្្ើររស់មហាសននិបារវ៉ាេកីង់េ២ី អរថ
រេព្ពះគមពរីដ៏វសុិេធនឹងទៅជាព្រភពពនជវីរិខាងវញិ្ញា ែ និងជាឧរករែ៍សព្ារ់ 
ោស់ទរឿនពីរពមលលេធពិ្គសីតស្មសន ទហើយជាមទធាបាយដ៏លអសព្ារ់ការអរ់រ ាំជាំទនឿ 
និងមលមឹស្មរទេវវេិា។ 

ទៅកនុងការពិនិរយប្កទេើងវញិ ពនកបួនពិធរុីែយព្កុងរ ៉ាូមទនះ រុពររេប្ដលរប្នថម
កនុងការផ្លល ស់រតូ រចាំប្ែកទ ាំងរដូីចទរៀរររ់ខាងទលើ គធឺម៌អរព្ពះគុែដ៏វសុិេធ កបួនពិធី
អភរូិជា និងអានអរថរេព្ពះគមពរីព្រច ាំពថ្ៃ ទៅប្ផ្នកទផ្សងទេៀរក៏បានពិនិរយទោយ
ហារ់ចរ់ និងប្ករព្មូវគួរឲ្យករ់សាគ ល់ជាទព្ចើនដូចជា៖ រកយអធោិា នតមរដូវទផ្សងៗ
ពិធរុីែយទគ្នរពសនតរុគគលទ ាំងឡាយ រកយអធោិា នរួមសព្ារ់សនតរុគគល អភរូិជា 
តមកបួនពិធទីផ្សងៗ និងអភរូិជាតមព្បាថាន ។ ទៅកនុងការផ្លល ស់រតូ រទ ាំងអស់ទនះ ជា 
ពិទសសការយកចរិតេុកោក់នូវរកយអធោិា ន មនិព្រមឹប្រានចាំនួនទ ាំងទនះទកើនទេើង 
ទេ ប្រអរថរេថ្ាទីនះ អាចលអព្រទសើរជាមុន ទហើយសុគី្នន នឹងរព្មូវការរចាុរបនន រ៉ាុប្នតអរថរេ 
អស់ទ ាំងទនះក៏បានទធរើទេើងវញិ ភាគទព្ចើនទៅទលើេរីនា ល់ពនភុសតុតងជាក់ប្សតងពី ឯក
ស្មររុរែ។ តមេាំទនៀមេាល រ់រ ៉ាូាុ ាំងពនកបួនពិធរុីែយតមរដូវទផ្សងៗ គរឺដូវរង់ច ាំ រដូវ
អរអរស្មេររុែយព្ពះទយស ូព្រសូព្រ រដូវប្សសរិពថ្ៃ និងរដូវរុែយចមលង បាន ទរៀរចាំ
រកយអធោិា នផ្តល់ជូនជាព្ស្មរ់។ 

ទទះរអីរថរេចទព្មៀងព្រច ាំពិធរុីែយព្កុងរ ៉ាូម (Gradual Romanum) មនិបានប្ករព្មូវ 
ក៏ទោយ ក៏ទយើងយកេាំនុករទមកើងកនុងពិធអីភរូិជាានជាព្ស្មរ់ ទដើមបីជួយឲ្យព្គសីត 
ររស័ិេចូលរួមពិធរុីែយងាយព្សួល ដូចសនតអូគូស្មត ាំង និងសនតទេអូជនដ៏ព្រទសើរឧរតម 
បានប្ចងជាទរឿយៗកនុងការប្កសព្មួលទេើងវញិ ដូចជារកយអធោិា នទពលចូល និងរកយ 
អធោិា នមុនទពលេេួលព្ពះកាយព្ពះព្គសីត ព្រូវផ្លល ស់រតូ រទដើមបីសព្មរសព្មួលដល់អនក 
អានកនុងពិធអីភរូិជា។ 
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ទៅេរីញ្ា រ់ ទយើងានរាំែងព្រកាសជាំរុញឲ្យទព្រើកបួនចារ់ទ ាំងអស់ ប្ដលបាន
ប្ចងទៅកនុងកបួនពិធអីភរូិជាព្កុងរ ៉ាូមថ្ា ី ព្រកាសជាផ្លូវការឲ្យទព្រើកបួនពិធអីភរូិជាព្កុងរ ៉ាូម
និងទបាះពុមពផ្សយ ប្ដលរុពរជកិការរីរស់ទយើង សទមតចបា៉ារ ភយី៉ាូសេ៥ី (Pius V) បាន
តាំងកបួនពិធរុីែយទនះ ជាឧរករែ៍េុកសព្ារ់ជាមទធាបាយឲ្យព្គសីតររស័ិេទព្រើកបួន
ទនះទពញមួយឆ្ន ាំ ទដើមបីរួររួមគ្នន  និងទធរើជាសកខភីាពពនការថារ យរងគាំព្ពះជាាា ស់ ទោយ
ព្រមឹព្រូវទៅកនុងព្ពះសហគមន៍។ រឯីអរបី្ដលទៅសល់កនុងកបួនពិធអីភរូិជាថ្ា ី គអឺាព្ស័យ
ទលើការចរ់ត ាំងររស់មហាសននិបារវ៉ាេកីង់េ២ី អនុញ្ញា រឲ្យ "ប្កសព្មួលពិធទីផ្សងៗ
តមរទរៀរព្រមឹព្រូវ" 15  ោ៉ាង្ក៏ទោយ ទយើងសងឃឹមថា ទសៀវទៅអភរូិជាទនះ នឹង
េេួលបាននូវភាពព្រមឹព្រូវពិរព្បាកដេុកជាឧរករែ៍ និងជាស្មកសី  ទដើមបីរញ្ញា ក់ោ៉ាង
ចាស់ថា៖ ទយើងទព្រើកបួនពិធទីនះ ព្ពមទព្ពៀងរួមគ្នន កនុងព្ពះសហគមន៍។ ដូទចនះ ទៅកនុង
ការទព្រើភាស្មទផ្សងៗក៏សាំខាន់្ស់ប្ដរ គាឺនប្ររកយអធោិា នមួយគរ់នឹងទលើកទេើង 
ជាមួយរងារ យ ប្ដលព្ពះរតិគ្នរ់ព្ពះហឫេយ័ទលើកព្ពះទយស ូទេើងទៅស្មថ នររមសុម 
តមរយៈព្ពះទយស ូព្គសីតជាមហារូជាចរយររស់ទយើងកនុងព្ពះវញិ្ញា ែដ៏វសុិេធ។ 

ទយើងបានចរ់ត ាំងឲ្យអនុវរតពនរញ្ញា រតធិមានុញទនះ ចរ់ពីពថ្ៃេ ី៣០ ប្មវចិឆកិា ឆ្ន ាំ
ទនះ ព្រូវជាពថ្ៃអាេរិយេ១ី កនុងរដូវរង់ច ាំ។ 

ទយើងសងឃឹមថា រេរញ្ញា រត ិ និងទសចកតរីងាគ រ់ររស់ទយើងទ ាំងរ៉ាុនា នទនះ អាចនឹង 
ព្រកាន់ខាា រ់ ទហើយានព្រសេិធភិាពទៅកនុងទពលរចាុរបនន និងនទពលអនគរ ទោយ 
គ្នា នឧរសគគ ថ្រទីរើវសិ្មលភាពចាំបាច់ ជាធមានុញព្ពះសហគមន៍ និងរេរញ្ារតបិ្ដល
ទចញពីរុពរជកិាររីរស់ទយើងបានព្រកាសមុនៗ ទហើយជាទសចកតរីងាគ រ់ទផ្សងទេៀរបាន 
ទលើកមកនិោយទៅកនុងកបួនចារ់ព្ពះសហគមន៍ ប្ដលសមនឹងេេួលបានទោយផ្លា ល់ 
និងព្រូវរដរិរតតិមចារ់។ 

េពី្កុងរ ៉ាូម ទៅព្ពះវហិារសនតសោិ 
ពថ្ៃព្ពហសបរិ៍ពិសដិា េ៣ី ប្មទមស្ម ឆ្ន ាំ១៩៦៩ 

ពមី្ុ ាំជាសទមតចបា៉ារ រ៉ាូលេ ី៦ 

                                                           
15 II Vatican Council, Const. on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Consilium, art. 38: A.A.S. 56 (1964). 
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សេចក្តីស្តើម 
PROŒMIUM 

១.  ខណៈដែលព្រះព្រីស្តជាអម្ចាស្់ បានធ្វើរិ្ីជបធ់លៀងននបុណាយចម្លងជាម្ួយព្រុម្សាវ័រ
ព្រះអងគស្រវព្រះហឫទ័យថ្វាយព្រះកាយ និងព្រះធោហិតរបស្់ព្រះអងគ ធោយបង្គាប់ឲាយធរ
ធរៀបចំបនទប់ម្ួយយ ាង្ជំាធព្ស្ច។ "ចូរធរៀបចមំ្ហូបអាហារស្ព្ម្ប់បុណាយចម្លងធៅរនុងបនទប់ 
ធនះចុះ" (លរ.២២,១២)។ តាម្រិតព្រះស្ហរម្នទ៍ទួលទុរព្រះបញ្ជាធនះ ជារបស្់ខលួនផ្ទាល ់
ដែលព្តូវអនុវតត ធែើម្ាបីដណនំព្រីស្តបរិស្័ទឲាយយរចិតតទុរោរ់ធរៀបចំចិតតរំនិត  រួម្ទំងទីរដនលង 
រាបួនរិ្ី និងអតថបទស្ព្ម្ប់ព្បាររធរិ្ ីអរព្រះរណុែ៏វិស្ុទធ។ រាបួនចាាបប់ចចុបាបននធនះ ម្ន 
ដចងទុររនុងបញ្ញតតិរបស្់ម្ហាស្ននិបាតវ ាទីរង់ទី២ ព្រម្ទំងធស្ៀវធៅរាបួនរិ្ីអភិបូជាថ្មី ដែល 
ព្ស្បតាម្រាបនួរិ្ីព្បនរណីរ ូម្ ាំងផងដែរ។ បញ្ជារ់ជាថ្មីម្តងធទៀត ព្រះស្ហរម្ន៍ព្តូវយរចិតត
ទុរោរ់យ ាងខ្ាំងអំរីជំធនឿ និងធស្ចរតីព្ស្ឡាញ់ដែលមិ្នធចះដព្បព្បួល ចំធ ះរធព្ម្ងការែ៏អសាចារាយ 
ដែលជាររំូលនន្ម្៌អរព្រះរុណែ៏វិស្ុទធ។ ធហើយផតល់ស្រខីភារបញ្ជូនបនតែល់ព្រះស្ហរម្ន៍ 
និងព្ស្បធៅតាម្វបាប្ម្៌ព្បនរណីស្រវនថ្ៃ ធទះបជីាព្តូវម្នការដរស្ព្ម្ួលចាាប់ថ្មីម្ួយចនំួន 
ខលះរ៏ធោយ។ 
សក្ខីភារអំរីជំននឿដែលម្ិនន ះដព្បក្បលួ 

២.  ធោរបូជាចារាយ ជាស្ភាវៈននស្កាការបជូាស្ព្ម្ប់ថ្វាយអភិបូជា ដែលព្រុម្ព្បឹរាានន
ម្ហាស្ននិបាតដព្តន (Trent) ការ រយ ាងម្ុ៉ឺងម្ ាត ់ ធព្ ះធ្វើយ ាងឲាយព្ស្បគ្នានងឹព្បនរណរីបស្់
ព្រះស្ហរម្ន៍ទូធៅ16 ែូធចនះ ម្ហាស្ននិបាតវ ាទីរងទ់ី២ បានព្បកាស្យ ាងចាាស្់អំរី រាយ
អភិបូជាធៅរនុងរិ្ីជប់ធលៀងចុងធព្កាយរបស្់ព្រះស្ធ្ង្គាះ ដែលបានដតងតាំងស្កាការបូជាធែើម្ាបី 
អរព្រះរុណព្រះជាម្ចាស្់ រ៉ឺព្រះកាយ និងព្រះធោរហិតរបស្់ព្រះអងគ ដែលបានបូជាព្រះជនមធៅ 
ធលើធ ើឆ្កាង ធហើយនឹរចាំរហូតែល់ធរលព្រះអងគយងម្រវិញ ព្រះអងគរ៏ធផញើទុរឲាយព្រះស្ហរម្ន៍ 
ជាភរិយែ៏ជាទីព្ស្ឡាញន់ឹររឭរែល់ព្រះអងគធសាយទិវងគត និងម្នព្រះជនមរស្់ធ ើងវិញ។17

 

  ម្ហាស្ននិបាតរបស្់ធោរអភិបាល បានបញ្ជារ់យ ាងម្ុ៉ឺងម្ ាត់ធៅរនុងរាបួនអភិបូជា ធោយ 
បធព្ងៀនព្រះស្ហរម្ន៍រីរធបៀបធព្បើរាបួនរិ្ីធនះ ម្ា្  ាងធទៀត ជាធគ្លលទធិដែលធលចធ្្ាជាង 
ធរធៅរនុងឃ្្ាព្បធយរធែើម្ាបីឲាយអនរធជឿតាម្ ធរបានរត់ស្ម្គាល់បញ្ចូលរួចជាធព្ស្ច ធហើយបញ្ជារ់ 
យ ាងចាាស្់ នងិស្ធងខបរាបួនរិ្ីអរគស្ញ្ញាធផាេងៗរមួ្គ្នា ដែលម្នធៅរនុងស្ម្័យបុរាណធនះ 
ធៅថ្ (Leonine) ជាការនឹររឭរែល់យញ្ញបូជាធនះ រ៉ឺជារិ្ីព្បាររធនូវព្រះរាជរិចចននព្រះស្ធ្ង្គាះ 
របស្់ធយើងដែលបានបំធរញ18 ធៅរនុងខលឹម្សារ និងធស្ចរតីរនាយល់យ ាងចាាស្់រនុង រាយអ្ិោឋាន 
្ម្៌អរព្រះរុណែ៏វិស្ទុធ។ រីធព្ ះ រាយអ្ិោឋានទំងធនះធោរបូជាចារាយព្តូវធព្ជើស្ធរើស្្ម្៌  

                                                           
16 Ecumenical Council of Trent, Session 22, Doctrina de ss. Missae sacrificio, 17 September 1562: Enchiridion Symbolorum, H. Denzinger and A. Schönmetzer, editors (edition XXXIII, Freiburg: Herder, 1965; hereafter, 

Denz-Schön), 1738-1759. 
17 Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 47; cf. Second Vatican Ecumenical Council, Decree on the Ministry and Life of Priests, Presbyterorum ordinis, nos. 2, 4, 5. 
18 Evening Mass of the Lord's Supper, prayer over the offerings. Cf. Sacramentarium Veronense, L.C. Mohlberg et al., editors, (3rd edition, Rome, 1978), section I, no. 93. 
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នឹររឭរទលូអងវរធៅព្រះជាម្ចាស្់ រនុងនម្ព្បជាជនទំងអស្ ់ ធោរអរព្រះរុណព្រះអងគ 
ធហើយថ្វាយស្កាការបូជាែ៏រិស្ិែឋ និងថ្វាយនូវការរស់្ធៅរបស្់ព្រះស្ហរម្ន៍ ព្រម្ទំងជាអនរថ្វាយ 
យញ្ញបូជា និងជាតង្វាយដែលគ្ប់ព្រះហឫទ័យព្រះបិតា19 ធហើយធោរបូជាចារាយធ ល រាយ 
អ្ិោឋានថ្ ស្ូម្ព្រះបតិាធម្តាតាធព្បាស្ព្បទនឲាយព្រះកាយ និងព្រះធោហិតរបស្់ព្រះព្រសី្ត 
ធព្បាស្ឲាយម្នុស្ាេធោរបានទទួលការស្ធ្ង្គាះរីយញ្ញបូជាែ៏លអព្បធស្ើរធនះ។20 

  ធហតុធនះ ធៅរនងុរាបួនរិ្ ីអភិបូជាថ្មី ជារាបួនអ្ោិឋានរបស្ព់្រះស្ហរម្ន ៍ (lex orandi) 
ដែលព្ស្បតាម្ជំធនឿននព្រះស្ហរម្ន៍ (lex credendi) ដែលធព្បៀនព្បធៅធយើងថ្ ព្រះធ ើឆ្កាង
របស្់ព្រះអម្ចាស្ជ់ាយញ្ញបូជា ធហើយបនតអរគស្ញ្ញាដែលរំឭរធៅរនុងអភបិូជាធនះ ែូចដែល
ព្រះព្រីស្តជាអម្ចាស្់បានដតងតាំងធៅធរលព្រះអងគជប់ធលៀងចុងធព្កាយ ធហើយបានបញ្ជាធៅ
ព្រុម្សាវ័រទំងម្នព្រះបនទូលថ្៖ "ស្ូម្ធ្វើែធូចនះ ធែើម្ាបនីរឹរឭរែលខ់ញុ"ំ រ៉ឺម្នដតម្តង ធហើយ
ធ លរនុងធរលែដែលខសុ្គ្នា ដតធៅរនុងរធបៀបថ្វាយតង្វាយ រ៏ជាធហតផុលម្ួយដែលរិ្ី
ថ្វាយអភិបូជា រ៉ឺជារិ្ ីធលើរតធម្កើងព្រះជាម្ចាស្ ់រិ្ ីអរព្រះរុណែ៏វិស្ទុធ រិ្ថី្វាយតង្វាយ នងិ
រិ្ីផាេះផាាម្នសុ្ាេធោរឲាយជាននងឹព្រះជាម្ចាស្់។ 

៣.  ម្ា្ ាងធទៀត រធព្ម្ងការអសាចារាយននវតតម្នរបស្់ព្រះអម្ចាស្់ តាម្រយៈព្រះកាយ និងព្រះ
ធោហិតព្រះព្រីស្ត បានបញ្ជារ់បដនថម្ធោយម្ហាស្ននិបាតវ ាទីរងទ់ី២21 និងយល់ព្រម្រពី្រុម្
ដណនំព្រះស្ហរម្ន៍ឯធទៀតៗបានបង្ហាតប់ធព្ងៀន22 ធៅរនុងស្ុភនិចឆ័យែូចគ្នាធនះដែរ រ៉ឺែូចគ្នា
នឹងឯរសារននធគ្លលទធិរបស្់ម្ហាស្ននិបាតធៅដព្តនបានោរធ់ស្នើ និងព្បកាស្ធៅរនុងរិ្ី
អភិបូជាថ្ ព្តូវដតធជឿទុរចិតតធលើព្រះជាម្ចាស្់23 ម្ិនព្តឹម្ដតព្រះបនទូលរបស្់ព្រះព្រីស្តប ុធ ្ាះ
ធទ រ៉ឺព្បស្ិទធនំ និងព្សាតង្វាយឲាយធៅជាព្រះកាយ នងិព្រះធោហិតព្រះព្រសី្ត ជាវតតម្នរបស្់
ព្រះអងគដែលបានបំធរញតាម្រយៈការផ្្ាស្់បតូរ្តុ រ៉ឺនំ នងិព្សា ព្ត ប់ធៅជាព្រះកាយ និង
ព្រះធោហិតរបស្់ព្រះធយស្ ូ ប ុដនតរជ៏ាការធព្តៀម្ខលនួផងដែរ ដផនរខងវិញ្ញាណ និងដផនរខង
ធព្ៅ ធោយបង្ហាញនូវធស្ចរតីធគ្រររាប់អានយ ាងនថ្លថ្នូរ ព្រម្ទំងថ្វាយបងគំព្រះជាម្ចាស្់ធោយ
ខិតខំទទួលនូវអវីដែលបានរីការចលូរួម្រនុងអភិបជូា។ ធនះជាម្ូលធហតដុែលព្រសី្តបរិស្័ទ
ព្កាបព្បណិប័តន៍អរគស្ញ្ញាែ៍អសាចារាយ តាម្រយៈការថ្វាយបងគំព្រះជាម្ចាស្រ់នុងរធបៀបរិធស្ស្
ធៅនថ្ៃព្រហស្ាបតិ៍ននរិ្ ីជប់ធលៀងរបស្់ព្រះអម្ចាស្រ់នុងស្បាតាហ៍រសិ្ិែឋ និង ធៅនថ្ៃបុណាយយ ាង
ឱឡារិរននបុណាយព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត។ 

៤.  ធយើងអាចយល់ចាាស្់អំរមី្ុខង្រ ជាអនរបធព្ម្ើននអរគស្ញ្ញាដតងតាំងជាបជូាចារាយរបស្់
ធោរអភិបាល និងធោរបូជាចារាយដែលថ្វាយអភបិូជារនុងព្រះនម្ព្រះព្រីស្ត និងជាអ្ិបតី
រនុងការជួបជុគំ្នារនុងព្រះស្ហរម្ន៍ ធោយបង្ហាញរីម្ខុង្ររិធស្ស្របស្់ធោរ។  ្ម្៌ព្បាររធ 

                                                           
19 Cf. Eucharistic Prayer III. 
20 Cf. Eucharistic Prayer IV. 
21 CoNC. Œcum. VAT. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn.7, 47; Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, nn. 5, 18. 
22 Cf. Pius XII, Litt. Enc. Humani generis, diei 12 augusti 1950: A.A.S. 42 (1950) pp.570-571; Paulus VI, Litt. Enc. Mysterium Fidei, diei 3 septembris 1965: A.A.S. 57 (1965) pp. 762-769, Sollemnis profession fidei, diei 

30 iunii 1968, nn. 3f, 9: A.A.S. 59 (1967) pp. 543, 547.   
23 Cf. Cong. Œcum. Trid., Sessio XIII, II octobris 1551: Denz. Schönrm. 1635-1661. 
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 ស្ព្ម្ប់ថ្វាយអភិបូជា ការព្បស្ិទធររធលើធព្បងព្រីសាមាធៅនថ្ៃព្រហស្ាបតិ៍ ស្បាតាហ៍រិស្ិែឋ រ៉ឺជានថ្ៃ
នឹររឭររកីារដតងតាំងម្ខុង្រជាបជូាចារាយដែលបានព្បកាស្ រ៉ឺរនាយល់រីអតថន័យននម្ុខង្រ
តាម្រធបៀបែល៏អព្បធស្ើរ។ ្ម្៌ព្បាររធបានបង្ហាញរលីរខណៈ និងអ ំចរបស្់ព្រះព្រីស្ត ជា
ម្ហាបូជាចារាយននស្ម្ពនធធម្ព្តីថ្មី។ 

៥.  ម្ុខង្របធព្ម្ើព្រះជាម្ចាស្ជ់ាអរគស្ញ្ញាដតងតាំងជាបូជាចារាយ រ៉ឺបង្ហាញររីធបៀបសាម្ញ្ញ
ននឋានៈជាបូជាចារាយ ដែលព្រីស្តបរិស្័ទទំងឡាយបានទទលួធោយអរគស្ញ្ញាព្ជម្ុជទឹរ។ 
ព្រីស្តបរិស្ទ័ដែលរលិរម្មទំងរម្្ាំងកាយចិតត ធោយបំធរញនូវម្ុខង្ររបស្់ធោរអភិបាល 
និងធោរបូជាចារាយដែលបានបូជារនុងស្កាការបជូារបស្់ព្រះព្រីស្ត នងិជាសាពានធម្ព្តីដតម្យួរត់
របស្់ធយើង។24    អភិបូជា រ៉ឺជាស្រម្មភារននរិ្ីបណុាយរបស្់ព្រះស្ហរម្នទ៍ំងម្ូល  ធហើយ 

 ធៅរនុងរិ្ធីនះ ម្នារ់ៗព្តូវបំធរញម្ុខង្ររបស្់ខលនួដែលទទួលរនុងព្រះស្ហរម្ន៍។ ធហតុធនះ 
ព្តូវយរចិតតទុរោរ់ធលើដផនរខលះននរិ្ីអភិបូជា ដែលជួនកាលធយើងម្ិនស្ូវធអើធរើ។ ព្រះស្ហរម្ន៍
ជាព្រុម្ម្នុស្ាេដែលព្រះជាម្ចាស្់បានស្ធ្ង្គាះធោយព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត ធហើយរួបរួម្គ្នា
ធោយសារព្រះអម្ចាស្ ់  ព្រម្ទំងទទលួព្រះបនទូលព្រះអងគទុរជាអាហារ   ជាព្បជារា្ស្តដែល 

 ព្រះអងគបានព្តាស្់ធៅ ឲាយព្បម្ូលផតុំគ្នាអ្ិោឋានទលូអងវរព្រះអងគស្ព្ម្បម់្នសុ្ាេធោរ នងិអរ
ព្រះរុណព្រះព្រីស្ត តាម្រធព្ម្ងការែ៏អសាចារាយរបស្់ព្រះអងគជាព្រះស្ធ្ង្គាះ។ ែធូចនះ ធយើងទងំ
អស្់គ្នានឹងកា្ាយធៅជា្លងុដតម្ួយ រនងុព្រះកាយ និងព្រះធោហិតរបស្់ព្រះធយស្ ូព្រសី្ត ជា
ជនែ៏វិស្ុទធតាំងរីរធំណើត ធព្ ះភារែ៏វសិ្ុទធធនះ បានរើរចធព្ម្ើនលូតោស្់ធោយការរួបរួម្គ្នា
យ ាងស្រម្ម និងជាផលដផលែ៏លអព្បធស្ើរចូលរនងុរធព្ម្ងការែ៏អសាចារាយននរិ្ីអភិបូជា។25 

សាក្សីអំរីការបញ្ជូនបនតដែលឥត្ន ះដព្បក្បលួ 
៦.  ធៅធរលរំណត់ធចញការដណនំឲាយធព្បើរាបួនរិ្ីអភបិូជា ព្តូវរិនិតាយធម្ើលធ ើងវិញ រ៉ឺធ្វើ
តាម្រធបៀបរបស្ម់្ហាស្ននបិាតវ ាទរីងទ់២ី ធព្បើ រាយឲាយែចូស្ធម្តចបា ាប ភយី សូ្ ទ៥ី (Pius V) 

បានព្បកាស្រនុង្ម្មនញុ្ញ Quo primum ននម្ហាស្ននិបាតដព្តន ធៅឆ្នា១ំ៥៧០ ព្តវូយររិ្ ខីលះ
ម្រវិញ "តាម្រធបៀបចាាប់ធែើម្ននព្រុម្ធោរឪររុដែលជាបរុវបុរស្ែវ៏ិស្ទុធ"។ 26  ធទះបីជា
ម្នភារខុស្គ្នា៤០០ស្តវតាេយ ាង  រ៏ធយើងអាចយល់ថ្ រាបួនរិ្ីអភិបូជារ ូម្ ាំងទំងធនះ 
ធៅដតធព្បើ រាយែដែល ធហើយកាន់យររធបៀបននការធគ្ររព្បនរណីដតម្ួយ។ ម្ា្ ាងធទៀត
ព្បស្ិនធបើ ធៅរនងុរាបួនរិ្ នីនចាាប់ព្បនរណីទំងររីចណំ ចដែលបានបញ្ជារ់ខងធលើ រ៉ឺវម្ន
សារៈស្ំខន ់ស្់រនងុការបញ្ជូនបនត និងស្ខុចតិតបំធរញរាបនួរិ្ីអភិបូជាចាស្់ជាររំូលនន
រិ្ីដែលបានស្ធព្ម្ចផតល់រាបួនរិ្ីបុណាយថ្មីធនះ ធៅស្ម្័យធព្កាយធទៀត។  

៧.  រិត ស្់ធៅរនុងព្គ្លបំារ ព្រះស្ហរម្នក៍ាតលូិរស្ម្័យធែើម្ ធរធ្វើបជូាយញ្ញរនងុ
ធរលថ្វាយអភិបូជា ជាស្កាការបូជារបស្់ព្រះធយស្ ូព្រីស្ត ជាម្ុខង្រអនរបធព្ម្ើ ជាបូជាចារាយ
ដែលទទលួអរគស្ញ្ញាដតងតាំង ធហើយជាវតតម្នរបស្់ព្រះធយស្ ពូ្រីស្ត    រនុងព្រះកាយ    និង 

                                                           
24 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Decree on the Ministry and Life of Priests, Presbyterorum ordinis, 
25 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 11. 
26 Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 50. 
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ព្រះធោហិត ជាព្បធភទ្ម្៌អរព្រះរុណព្រះជាម្ចាស្ ់ ដែលធរស្ងាេយ័ថ្ ម្ិនទន់ព្រប់ព្គ្ន់
ស្ធម្តចបា ាប ភយី ូស្ ទី៥ (Pius V) បានយរចិតតទុរោរ់ជារិធស្ស្ ធោយការ រចាាប់
ព្បនរណីថ្មីធនះបដនថម្ធទៀត បនទាប់ម្រ ភារអយុតតិ្ម្៌ដែលអនរខលះព្បឆ្ំងម្ិនព្រម្ទទួលសាគាល់ 
ម្នការដរដព្បរាបួនរិ្ីបុណាយម្ិនស្ូវធព្ចើនប ុនមានធទ។ តាម្រិត រិ្ ីអភិបូជាធៅឆ្នាំ១៥៧០ មិ្ន
ស្ូវខុស្គ្នារីរាបួនរិ្ីដែលធបាះរុម្ពធលើរទីម្យួធៅឆ្នាំ១៤៧៤ ដែលបានដបរម្រចាប់យរធព្បើ
រាបួនអភិបូជាធៅស្ម្យ័ស្ធម្តចបា ាប អនិណសូ្ង ់ ទ៣ី (Innocent III)។ ម្ា្  ាងធទៀត ធៅរនងុប
 ្ាល័យវ ាទីរង ់ ម្នធស្ៀវធៅដែលស្រធស្រនែព្រប់ព្គ្ន់រីអនរនិរនធបុរាណ ធទះបី ជា
អស្់ធោរបានផតល់ស្ម្ភារៈ ដែលជាអតថបទជាធព្ចើនស្ព្ម្ប់ជយួដរតព្ម្វូ រាយធរចន៍ខលះ រ៏
ធោយ រ៏គ្មានម្ធ្ា្បាយ  ដែលអាចធ្វើឲាយការដស្វងររបនតចលូធៅរនុង "អនរនិរនធស្ម្យ័
បុរាណ និងយល់ព្រម្" ធែើម្ាបីជួយធព្ជាម្ដព្ជងបដនថម្ធទៀតនូវធស្ចរតីអតាថា្ិបាាយរីរាបួនរិ្ីបុណាយ
ធៅម្ជាឈិម្ស្ម្យ័។  

៨.  ស្រវនថ្ៃធនះ យ ាង រធ៏ោយ ការស្ិរាារព្សាវព្ជាវបានបំភល៉ឺរីរធបៀបធែើម្របស្់បុរវបុរស្ែ៏
វិស្ុទធដែលរិនិតាយធម្ើលធ ើងវញិនវូរាបនួរិ្ អីភបិជូារបស្ ់ ស្ធម្តចបា ាប ភយី សូ្ ទ៥ី (Pius V) 
បានធ្វើតាម្។ រីធព្ ះ ធរបានធបាះរុម្ពផាាយជាធលើរែំបូងធៅឆ្នាំ១៥៧១ ស្ព្ម្បរ់ាបួនរិ្ី
អរគស្ញ្ញាដែលធៅថ្ (Gregorian)។ ធរបានធបាះរុម្ពរាបួនបុរាណរ មូ្ ាំងធផាេងធទៀត និងដចរ
ចាយរាបួនអរគស្ញ្ញាអាំព្បសូ្ (Ambrosian) ព្រម្ទំងធស្ៀវធៅរិ្ីបុណាយខលះៗរពី្បនរណី ហីស្ 
ផ្នរី នងិហាកា ធីរន (Hispanic and Gallican) ដែលម្ន រាយអ្ោិឋានែល៏អព្បធស្ើរ ដែលធរម្និ
្្ាប់សាគាល់។ ការធបាះរមុ្ពធស្ៀវធៅបុរាណទងំធនះ នំឲាយធរររធ ើញនូវរធបៀបអ្ិោឋានជា
ធព្ចើនដែលជារុណតនម្លននរនល៉ឺខងវិញ្ញាណដែលធរម្និ្្ាប់សាគាល់កាលរីស្ម្យ័ម្ុន។ 

  ធៅរនុងរធបៀបែដែល ចាាប់ព្បនរណីននស្តវតាេធែើម្ែំបូង បានររធ ើញរាបួនរិ្ីនន
ព្បនរណីទិស្ខងធរើត និងខងលចិម្ុនធរ។ ឥ ូវធនះ រ៉ឺធរយល់ែឹងព្បធស្ើរជាងម្នុ
ធោយសារដតធរររធ ើញនូវឯរសាររាបួនរិ្ ីបុណាយជាធព្ចើន។ 

  ធលើស្រីធនះធៅធទៀត ការស្ិរាារននបុរវបុរស្ែ៏វិស្ទុធបានបនតឲាយម្នែំធណើរការធៅម្ខុ 
និងបំភល៉ឺឲាយយល់ចាាស្់ជាងរីធទវវិទា្ របស្ស់្នតអ ៊ីរា ាណូស្ ស្នតអាំព្បូស្ នងិស្នតព្ររីាលជា 
អភិបាលព្រុងធយរូសា ឹម្ និងស្នតយ ូហានព្រីស្ូស្តូម្ អំរីរធព្ម្ងការែ៏អសាចារាយននរិ្ីអភិបូជា។ 

៩.  ធហតុធនះ ធគ្លការណ៍របស្់ស្នតអាស្នៈម្និតព្ម្វូដតររាារធបៀបធែើម្ប ធុ ្ាះធទ រ៉ឺព្តូវដថ្
ររាាធស្ចរតីដែលទទួលរបីុរវបុរស្របស្ធ់យើង ព្រម្ទំងការស្ិរាាយល់ែឹងរីអតីតកាលនន
ព្បវតតិសា្ស្តរបស្ព់្រះស្ហរម្ន៍ និងរធបៀបដែលធរព្បកាស្ជធំនឿតាម្អរិយ្ម្៌ធផាេងៗ ែូច
ជា អ ីុព្សាដអល ព្រិរ នងិឡាតាំង។ រធបៀបធផាេងៗរីគ្នាធនះ បង្ហាញឲាយធយើងធ ើញថ្ ព្រះ
វិញ្ញាណែ៏វិស្ុទធជយួបំភល៉ឺព្បជាជនែ៏វសិ្ុទធរបស្ព់្រះអងគ ធែើម្ាបីដថ្ររាាការ រជំធនឿដតម្ួយ 
ធទះបី ម្ន រាយអ្ិោឋានធផាេងរីគ្នារ៏ធោយ។ 
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ការនរៀប ដំក្សក្ម្លួឲ្យស្សបតាម្សថានភារថ្មី 
១០. រាបនួរិ្ីថ្មីធនះ ធគ្ររតាម្ចាាប់ននអ្ិោឋាន (lex orandi) ដែលជាទម្្ាប់របស្់ព្រះស្ហរម្ន៍
ព្បនរណីរ ូម្ ាំង ធហើយទទួលការធគ្ររលទធិននជធំនឿរីម្ហាស្ននិបាតខលះៗ ព្រម្ទំងធែើរម្យួ
ជំហានធៅម្ុខធទៀត រនងុែធំណើរការននចាាប់ព្បនរណខីងរិ្ីបុណាយ។ 

  ធោយធោរឪរុរននម្ហាស្ននិបាតវ ាទីរង់ទីរីរ បានបញ្ជារ់បដនថម្ធទៀតនូវធគ្លស្ំខន់
រនុងធស្ចរតពី្បកាស្របស្ម់្ហាស្ននិបាតដព្តន ដែលធរនិយយរីភារខសុ្គ្នារនលងម្រ ធៅរនងុ
ព្បវតតិសា្ស្តរិភរធោរ ធហើយស្ព្ម្ប់ធហតុផលធនះ អាចនំយរស្ំធណើរ និងការវស្់ដវង
ធៅម្ុខធទៀត ចំធ ះការទនំរ់ទំនងនងឹជីវិតអនរដណនំដែលម្ិនអាចធជឿនធលឿនធៅម្ុខជាង 
បួនស្តវតាេម្នុ។ 

១១. ម្ហាស្ននិបាតដព្តន បានទទួលសាគាល់រីអតថព្បធយជន៍ជាធព្ចើនននការអប់រំជំធនឿម្ន
ធៅរនុងរាបនួរិ្ីអភិបូជា ប ុដនតធរមិ្នបានទញយរនូវផលវបិារទំងអស្់របស្់ខលួនចំធ ះការ
អនុវតតជារ់ដស្តង។ តាម្រិត ព្រុម្ធផាេងៗបានធស្នើស្ុំការអនុញ្ញាតជាធព្ចើនែងធែើម្ាបីឲាយធព្បើ
ភាសាព្បចាំភូម្ិភារធៅរនងុរិ្ីអរព្រះរុណព្រះជាម្ចាស្់។ ធែើម្ាបីឲាយការធស្នើស្ុំម្ហាស្ននិបាត 
បានរនាយល់រីសាថានភារធៅស្ម្័យធនះ ជាបញ្ហាននកាតរវរិចចម្ួយធែើម្ាបីធ្លើយតប ធោយទម្ទរ
ជាថ្មីម្តងធទៀតធៅធលើការបង្ហាត់បធព្ងៀនស្ព្ម្ប់ព្រះស្ហរម្ន៍ ែូចដែលធរ្្ាប់បានព្បរល់
ឲាយបញ្ជូនបនត ធបើធយងតាម្រិ្ីអរព្រះរុណព្រះជាម្ចាស្់ រ៉ឺស្ថិតធៅរនុងធែើម្ែំបូងអងអស្់ ជា
ស្រម្មភាររបស្់ព្រះព្រីស្តផ្ទាល់ព្រះអងគដែលម្នព្បស្ិទធភារ ធហតុែូធចនះ ម្និអាព្ស្័យធលើ
រធបៀបដែលព្រីស្តបរសិ្័ទចូលរួម្ធទ។ ធនះជាម្ូលធហតុដែលម្ហាស្ននបិាតបានបញ្ជារ់យ ាង
ម្ុ៉ឺងម្ ាត់ែូចដែលបានធព្គ្ងទុរថ្ ធទះជាអភិបូជាម្នការដណនសំ្ព្ម្បអ់ស្់អនរធជឿយ ាង
 រ៏ធោយ រ៏ព្រុម្ធោរឪរុរដែលព្បាររធរិ្ីធនះម្ិនធ ើញថ្ ការធព្បើភាសាព្បចាំ ភូម្ិ
ភារជាចំណ ចម្យួែ៏ចាបំាច់ធទ។ 27  រួចធហើយ ម្ហាស្ននិបាតរបស្់ធោរអភបិាល បាន
ព្បកាស្ជារិតតិយស្ែល់អស្់អនរដែលព្បកាន់រិះរន់យ ាងខ្ាំងថ្ "រាបួនរិ្ីរបស្់ព្រះស្ហរម្ន៍
រ ូម្ ាំងជាដផនរម្ួយននសាស្នព្រឹតាយព្រុងរ ូម្ និងថ្វាយ រាយស្នា្ចធំ ះព្រះជាម្ចាស្់ រ៉ឺព្បកាស្
ជាផលូវការ ធៅរនុង្ម្៌ព្បស្ទិធិព្រះកាយ នងិព្រះធោហិតព្រះព្រសី្ត ដែលព្តវូនយិយខាេបឹៗ ឬ
្ម្៌ធលើរដលងធទស្ ដែលព្តូវថ្វាយអភបិូជាធោយធព្បើដតភាសាព្បចាំភមូ្ិភារ។ យ ាង រ៏ធោយ 
រនុងធរលែដែលម្ហាស្ននបិាតបានហាម្ឃ្ត់ម្ិនឲាយធព្បើភាសាព្បចាំតំបន់រនងុអភិបូជា ធនះជា 
ការចាត់ដចង ធហើយម្ា្  ាងធទៀត រង្វាលជាែួងព្រលងឹននអនរដណនោំរ់ឲាយស្ម្តាម្ការអប់រំ 
ជំធនឿព្រីស្តបរិស្័ទធៅរនុងរដនលងរបស្់ខលួន "រុំបធ តាយឲាយហវូងធចៀម្របស្់ព្រះព្រីស្តធព្ស្រឃ្្ាន
...ម្ហាស្ននបិាតព្រសី្តបរសិ្័ទបានោរ់ស្ំធណើធៅធោរបូជាចារាយ នងិអស្់អនរដែលទទួល
បនទុរដណនំែល់ព្រីស្តបរិស្័ទយរចិតតទុរោរ់នូវអាហារខងវិញ្ញាណរបស្់ធរជាធរឿយៗ 

                                                           
27 Ecumenical Council of Trent, Session 22, Doctrina de ss. Missae sacrificio, 17 September 1562, chapter 8: Denz-Schön, 1749. 
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 ធៅរនុងធរលថ្វាយអភិបូជា ម្ិនថ្ចំធ ះខលួនឯងផ្ទាល់ ឬអនរែនទ ព្តវូរនាយល់ធរនូវអវីៗ ដែល
បានអានរនុងអភិបូជា ធហើយអ្ិបាាយអំរីរធព្ម្ងការែ៏អសាចារាយននរិ្ីអភិបូជាធនះ ជារិធស្ស្ 
ធៅនថ្ៃអាទតិាយ និងនថ្ៃបុណាយ។28 

១២. ធហតុធនះ ម្ហាស្ននបិាតវ ាទីរង់ទី២ បានរិះរតិរីរធបៀបដែលព្រះស្ហរម្ន៍ទម្ទរឲាយដរ 
ស្ព្ម្ួលធៅស្ម្័យធនះ ធោយរិនតិាយធម្ើលលរខណៈរិធស្ស្ននរិ្ីបណុាយខងការអប់រំព្រសី្ត 
បរិស្័ទ ែូចម្ហាស្ននិបាតដព្តនបានធ្វើ29 ស្រវនថ្ៃធនះ ព្រះស្ហរម្ន៍បែិធស្្ម្ិនទទលួសាគាល់ 
រាបួនអភិបូជាដែលព្បាររធជាភាសាឡាតាំង តាម្ចាាប់របស្់ម្ហាស្និនបាតបានអនុញ្ញាតថ្ 
ម្នព្បស្ិទធភារ និងព្តមឹ្ព្តូវតាម្ចាាប់ ព្រុម្ព្បរឹាារ៏បានទទួលសាគាលថ់្ ការធព្បើភាសា 
ព្បចាំតំបន់រិតជាម្នព្បធយជន៍យ ាងខ្ាំង ស្ព្ម្ប់បងបងបអូនព្រីស្តបរសិ្័ទ។30 ភារខនះដខនង 
ជាម្ួយនឹងធស្ចរតសី្ធព្ម្ចធនះ បានទទលួធៅព្រប់ទីរដនលងព្បធស្ើរធលើស្លប់ធោយអណំរ 
រើររាយអស្់រីែួងចតិត ធៅធព្កាម្ការែឹរនំរបស្់ធោរអភិបាលភូម្ិភារ និងធោរអភិបាល 
ព្រះស្ហរម្ន៍ព្រុងរ ូម្ននស្នតអាស្នៈ ចំធ ះការអនុញ្ញាតឲាយព្បាររធព្រប់រិ្ីបុណាយជាភាសាព្បចាំ 
តំបន់តាម្ម្ណឌលស្រម្មភារ ធែើម្ាបីជួយឲាយព្រសី្តបរិស្័ទចូលរួម្ និងយល់កាន់ដតចាាស្រ់ី 
រធព្ម្ងការែ៏អសាចារាយននអភិបូជាធនះ។ 

១៣. ធោយសារធព្បើភាសាព្បចាតំំបន់រនុងរិ្ីបុណាយម្នសារៈស្ំខនស់្ព្ម្ប់អប់រជំំធនឿ និង 
បង្ហាញរីអតថនយ័ែ៏អាថ្រ៌បំាំងននរិ្ីបុណាយ ម្ហាស្ននិបាតវ ាទីរងទ់ី២ បានចាត់ដចងឲាយម្ន 
ព្រឹតាយវិនយ័ខលះរីម្ហាស្ននបិាតដព្តនដែលម្ិនទន់អនុវតតបានធៅព្រប់ទរីដនលង ែូចជាឲាយម្ន 
អប់រំជំធនឿធ ើងវញិ ្ម្មធទស្នធៅនថ្ៃអាទតិាយ នងិនថ្ៃបុណាយធផាេងៗ31 ព្រម្ទងំអនុញ្ញាតឲាយ 
រនាយល់ធស្ចរតីខលះៗដែលចាំបាច់ធរលរំរុងព្បាររធរិ្ ី។32  

  ម្ហាស្ននិបាតវ ាទីរង់ទ២ី បានជំរុញឲាយព្រីស្តបរិស្ទ័ទទួលព្រះកាយ និងព្រះធោហិត 
បនទាប់រីធោរបូជាចារាយធ្វើរិ្ីព្បស្ិទធររធលើនំ និងព្សាតង្វាយធនះ33 ម្ហាស្ននិបាតវ ាទីរង់ទី២ 
ម្នធគ្លបណំងធផញើលខិតិធៅធោរឪរុរធៅដព្តន ថ្ធ្វើយ ាង  ធែើម្ាបឲីាយព្រីស្តបរសិ្័ទ 
ចូលរួម្ថ្វាយអភិបូជា ម្និព្គ្ន់ដតទទួលព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រសី្ត តាម្បំណង 
ព្បាថ្នារនុងចិតតដតប ុធ ្ាះធទ រ៉ឺទទួលអរគស្ញ្ញាព្រះកាយ និងព្រះធោហិតរបស្់ព្រះព្រីស្ត។34 

១៤. ធោយការយរចតិតទុរោរអ់ំរីការដណនពំ្រីស្តបរសិ្ទ័ ម្ហាស្និនបាតវ ាទីរងទ់ី២ បាន 
ឲាយព្រឹតាយវនិ័យសាជាថ្មីធទៀត ចំធ ះអវីដែលម្ហាស្ននិបាតដព្តនបានស្ធព្ម្ច អំរីការទទួល 
ព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត។ តាម្រិតស្រវនថ្ៃធនះ ធគ្លការណ៍ននលទធិធៅម្ន
ព្បស្ិទធភារធរញធលញរនងុរិ្ីអរព្រះរុណែ៏វសិ្ុទធ  ដែលជាវតតម្នព្រះធយស្ ពូ្រីស្តធៅរនុងន ំ

                                                           
28 Ecumenical Council of Trent, Session 22, Doctrina de ss. Missae sacrificio, 17 September 1562, chapter 8: Denz-Schön, 1749. 
29 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 33 
30 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 36. 
31 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 52. 
32 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 35:3. 
33 Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 55. 
34 Ecumenical Council of Trent, Session 22, Doctrina de ss. Missae sacrificio, 17 September 1562, chapter 6: Denz-Schön, 1747. 
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ព្រះកាយ និងព្រះធោហិត ធរលធយើងរួម្គ្នាថ្វាយអភិបូជា ែូធចនះ ម្ហាស្និនបាតបានអនុញ្ញាតឲាយ
ព្រីស្តបរិស្ទ័ទទួលអរគស្ញ្ញាព្រះកាយ និងព្រះធោហិតរនុងឱកាស្រធិស្ស្ រ៉ឺទទួលទំងព្រះ
កាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត ធ្វើរធបៀបធនះ ជួយឲាយព្រសី្តបរិស្ទ័ដែលចូលរួម្ស្ុីជធព្ៅ 
និងយល់ររីធព្ម្ងការែអ៏សាចារាយរបស្់ព្រះជាម្ចាស្់។35 

១៥. ធ្វើែូធចនះ ម្ុខង្របធព្ម្ើព្រះស្ហរម្ន៍ម្នរធបៀបរនងុការដថ្ររាា ែូចជា "រធបៀបចាស្់" 
ទុរជាព្រូបា្ា្យននធស្ចរតីរិត រ៉ឺជាការបញ្ជូនបនតឲាយអនរធជឿននទំធនៀម្ទម្្ាប់ រនុងធរលដតម្ួយ 
ធែើម្ាបីបំធរញកាតរវរចិចននការរិនិតាយធម្ើលធោយព្បងុព្បយ័តននូវ "រធបៀបថ្មី" (ម្ថ្ ១៣,៥២)។ 
ព្ស្បនឹងធស្ចរតីធនះ ធៅរនុងរាបួនអភិបូជាថ្មី ម្ន រាយអ្ិោឋានខលះជា រាយទូលអងវរព្រះជាម្ចាស្់
ស្ព្ម្ប់ធស្ចរតីព្តូវការរបស្់ធយើងរនងុធរលបចចុបាបនន។ តាម្រធបៀបខងធលើ រាបួនរិ្ីអភិបូជា 
ទំងព្ស្ុង និងអភិបូជាស្ព្ម្ប់ធស្ចរតីព្តូវការធផាេងៗ ម្ន រាយអ្ិោឋានធព្ចើនម្ររីស្ម្យ័ 
បុរាណដែលម្នព្សាប់ធៅរនុងរាបួនចាស្់ៗ ននរិ្បីុណាយរ ូម្ ាំង ធយើងម្ិនបានផ្្ាស្់បតូរធទ ប ុដនត 
ម្ន រាយខលះបានដរស្ព្ម្លួតាម្ធស្ចរតីព្តូវការ និងធ្វើឲាយទន់ស្ម្យ័។ រើឯ រាយអ្ោិឋាន 
ស្ព្ម្ប់ព្រះស្ហរម្ន៍ នងិព្បជាជន ជា រាយអងវរស្ូម្ព្រះអងគធព្បាស្ឲាយការង្ររបស្់ម្នសុ្ាេ
បានវិស្ុទធ នងិធព្បាស្ឲាយព្បជាជនចូលរួម្ជា្លុងដតម្ួយ ព្រម្ទំងធស្ចរតីព្តូវការរនុងស្ម្័យ
បចចុបាបននធនះ រ៉ឺអស្់ធោរបានស្រធស្រសាជាថ្មធីទៀតនូវឯរសា នងិតាម្រំនតិរបស្់ម្ហាស្ននិបាត។ 
ព្ស្បតាម្សាថានភារស្ម្័យបចចុបាបនន ធរលព្រះស្ហរម្ន៍យរឯរសារបុរាណដែលធយើងធគ្ររ 
ែូចជាព្ទរាយស្ម្ាបតតរិបស្់ព្រះស្ហរម្ន៍ ធហើយធបើស្ិន ព្តូវការផ្្ាស្់បតូរ រាយខលះៗ ឬធស្ចរតី 
ខលះរីទម្្ាប់បុរាណធនះ ែូចជា  រាយវយតនម្លព្ទរាយស្ម្ាបតតិធោរយី៍ វិនយ័ព្រះស្ហរម្ន៍ 
និងការតម្ទំងប ុនមានដែលព្បព្រឹតតតាម្ផលូវកាយ អស្់ធោរព្តូវយរចិតតទុរោរ់ រុំធចាល ឯរ
សារបុរាណទំងធនះ ឬផ្្ាស្់បតូរអតថន័យតាម្រធបៀបដែលម្ិនរួរស្ម្។ 

  ធៅរនុងរធបៀបចុងធព្កាយ រាបួនរិ្ីបណុាយននព្រុម្ព្បឹរាាដព្តន រិតជាបានបញ្ចប់ និង
ធោយស្ពុ្រឹតាយភារធៅរនងុចំណ ចជាធព្ចើន ធោយម្ហាស្ននិបាតវ ាទីរងទ់ីរីរធនះ យរបទ
បញ្ជាននរាបួនរិ្ីបុណាយដែលម្នព្បស្ទិធភារ អតថនយ័ចាាស្់ និងលអជាង។ ធហតុែូធចនះ ម្ហា
ស្ននិបាតបានបញ្ចប់រចិចការរបស្់ព្រះស្ហរម្ន៍អស្់រយៈធរល៤០០ឆ្នាំចុងធព្កាយ ធហើយជា
រិធស្ស្ រិចចព្បឹងដព្បងរបស្់ស្ធម្តចបា ាប ភីយ សូ្ទី១០ (Pius X) និងស្ធម្តចបា ាបឯធទៀតៗ 
ដែលធោរម្នបំណងចង់ឲាយព្រីស្តបរិស្័ទចលូរួម្យ ាងស្រម្ម។ 

                                                           
35 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 55. 
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ជំរូក្ទី ១ 
សារៈសំខាន់ និងម្ុខងារកំ្រូលននរិធីអរព្រះគុណដ៏វិសុទធ 

១៦. រិ្ីអភិបូជា រ៉ឺជាស្រម្មភាររបស្់ព្រះព្រសី្ត និងព្រះស្ហរម្ន៍ ធហើយជាព្បជារា្ស្ត
របស្់ព្រះជាម្ចាស្់ននម្ុខង្ររបស្់ធោរបជូាចារាយ ជាស្កាការបជូាននែងួជីវិតរបស្់ព្រីស្តបរសិ្័ទ 
ម្នារ់ៗរនុងព្រះស្ហរម្ន៍ទំងរនុងតំបន់ និងទូទំងស្រលធោរ។36 រីធព្ ះអភិបូជា ជាបុណាយ
ែ៏រំរូលននស្រម្មភារព្រះជាម្ចាស្់ដែលធព្បាស្ឲាយរភិរធោរបានវិស្ទុធរនុងអងគព្រះព្រីស្ត និង
ថ្វាយបងគំធគ្ររបូជា ដែលម្នុស្ាេព្របជ់ាតិសាស្នថ៍្វាយធឆ្ពាះធៅព្រះបិតា ព្កាបថ្វាយបងគពំ្រះ
អងគ តាម្រយៈព្រះព្រសី្តជាព្រះបុព្តារបស្់ព្រះជាម្ចាស្់ រួម្ជាម្យួព្រះវិញ្ញាណែ៏វិស្ុទធ។37 ម្ា្ ាង
ធទៀត ធៅរនុងអភិបូជា ម្នរែូវកាលននរិ្ ីបណុាយធរញម្ួយឆ្នាំដែលជយួឲាយនឹររឭរែល់
រធព្ម្ងការែ៏អសាចារាយននព្រះស្ធ្ង្គាះ រ៉ឺព្តូវព្បាររធរិ្ីតាម្រធបៀបម្ួយចំនួនដែលបានបធងកើត
ស្រវនថ្ៃធនះ។38 អភិបូជា ជាព្បភរ និងជាធគ្លធៅននរិ្ីបុណាយទំងអស្់ ជាស្រម្មភារទងំ
ប ុនមានដែលបានចាត់ដចងរនុងព្រះស្ហរម្ន៍ស្ព្ម្ប់ជីវិតជាព្រសី្តបរិស្ទ័។39  

១៧. ែូធចនះ លរខណៈស្ខំន់បផំុតននការព្បាររធរិ្ីអភិបជូា ឬរិ្ជីប់ធលៀងរបស្ព់្រះអម្ចាស្់
ដែលបានចាត់តាងំធនះ អនរបធព្ម្ើរិ្ីបុណាយ នងិអស្់អនរធជឿដែលចលូរមួ្ ព្តវូធរៀបចធំៅតាម្
ដផនរននម្ុខង្រម្នារ់ៗធោយស្ម្រម្ាយ អាចនឹងទរទ់ញចិតតព្រីស្តបរសិ្័ទជាធព្ចើនធទៀត40 ទំង
ធនះរ៉ឺជាផលដផលដែលទទលួបានរីព្រះព្រីស្តជាអម្ចាស្់ ដតងតាងំស្កាការបូជាននព្រះកាយ និង
ព្រះធោហិតរបស្់ព្រះអងគ ធហើយព្បរល់ឲាយព្រះស្ហរម្ន៍ជាភរិយែ៏ជាទីព្ស្ឡាញ់របស្់ព្រះអងគ 
រំឭររីព្រះអម្ចាស្ធ់សាយទុរខលំបារ និងម្នព្រះជនមរស្់ធ ើងវិញ។41 

១៨. ព្បស្ិនធបើម្នបំណងឲាយរិ្ីធនះស្ម្រម្ាយ ព្តូវធរៀបចំដតងលម្អធោយម្នលរខណៈ្ម្មជាតិ
ធហើយព្តូវយល់រីកាលៈធទស្ៈធផាេងធទៀតននការជបួជុំគ្នារនុងរិ្ីបុណាយ ធៅរនុងរធបៀបដែលនំ
ឲាយម្នការរំរឹងទុរថ្ ព្រីស្តបរិស្័ទចូលរួម្យ ាងស្រម្ម អស្រ់ីែួងចិតត អស្់រីសាមារតី និង
ព្បរបធោយជំធនឿ ធស្ចរតីស្ងាឃឹម្ នងិធស្ចរតីព្ស្ឡាញ់ រ៉ឺតាម្រធបៀបដែលព្រះស្ហរម្ន៍
ព្បាថ្នាធៅតាម្រធបៀបស្ម្រម្ាយ នថ្លថ្នូរ ធនះជាស្ិទធ និងជាកាតរវរិចចរបស្់ព្រីស្តបរិស្័ទដែល
ទទួលអរគស្ញ្ញាព្ជម្ជុទរឹ។42 

១៩. ធទះបីជារិ្ីខលះម្ិនម្នឱកាស្អាចព្បព្រឹតតធៅបានធែើម្ាបីព្ប ម្ម្ុខ និងអនរចូលរួម្
យ ាងស្រម្មរបស្់ព្រីស្តបរិស្័ទ ព្តូវបង្ហាញធរឲាយយល់ចាាស្់រីលរខណៈននការព្បាររធរិ្ីបុណាយ43  

                                                           
36 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 41; Dogmatic Constitution on the Church, Lumen gentium, no. 11; Decree on the Ministry and Life of Priests, 

Presbyterorum ordinis, nos. 2, 5, 6; Decree on the Pastoral Office of Bishops, Christus Dominus, 28 October 1965 , no. 30; Second Vatican Ecumenical Council, Decree on Ecumenism, Unitatis redintegratio, 21 
November 1964, no. 15; Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 May 1967, nos. 3e, 6: AAS 59 (1967), pp. 542, 544-545. 

37 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 10. 
38 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 102. 
39 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 10; cf. Decree on the Ministry and Life of Priests, Presbyterorum ordinis, no. 5. 
40 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, nos. 14, 19, 26, 28, 30. 
41 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 47. 
42 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 14. 
43 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 41. 
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 ការព្បាររធរិ្ីអរព្រះរុណព្រះជាម្ចាស្់ ដតងដតផតលន់ូវព្បស្ិទធភារខពស្ ់ ជាបណុាយរំរូល និង
ជាស្រម្មភាររបស្់ព្រះព្រីស្ត ធហើយជាកាតរវរិចចែ៏ស្ំខន់របស្់ព្រះស្ហរម្ន៍ ធៅរនុងម្ុខង្រ
បធព្ម្ើដែលធោរបជូាចារាយបំធរញយ ាងស្រម្ម ធហើយធែើរតនួទីធែើម្ាបសី្ធ្ង្គាះម្នុស្ាេធោរ។ 

  ធហតុធនះ ធោរបូជាចារាយព្តូវផតល់អនុសាស្ន៍ធែើម្ាបពី្បាររធរិ្ីអរព្រះរុណែ៏វសិ្ុទធ តាម្
ដតធោរអាចធ្វើបាន ធទះជាម្នថ្វាយអភិបជូាធរៀងរាល់នថ្ៃ។44 

២០. រនលងម្រ ធទះបីជាយ ាង រ៏ធោយ ការព្បាររធរិ្ីអរព្រះរុណព្រះជាម្ចាស្ ់ រ៏ែូចជា
រិ្ីបុណាយទំងឡាយ ព្តូវអនុវតតន៍ធោយម្ធ្ា្ បាយនូវស្ញ្ញាស្ម្គាល់ឯធទៀតៗដែលបង្ហាញរ ី
ជំធនឿែ៏រងឹម្ំទុរជាអាហារ45 ែូធចនះ ព្តូវយរចិតតទុរោរ់យ ាងខ្ាំងចំធ ះការព្បកាន់យររាបួន
ចាាប់ ព្រម្ទំងធស្នើស្ុំនូវចំណ ចស្ំខន់ៗដែលព្រះស្ហរម្ន៍បានរធបៀបចំ និងធព្ជើស្ធរើស្ ទី
រដនលងដែលផតល់ឲាយបងបអនូធៅតាម្កាលៈធទស្ៈ ធែើម្ាបីជួយជំរុញឲាយព្រីស្តបរិស្័ទកាន់ដតម្ន
ព្បស្ិទធភារចលូរួម្យ ាងស្រម្ម ធហើយដថ្ម្ទំងជយួឲាយព្រសី្តបរិស្័ទ ង្យនឹងធ្លើយតបនូវ 
ធស្ចរតីព្តវូការខងផលូវវិញ្ញាណ។ 

២១. ធស្ចរតីដណនំធនះ ម្នធគ្លធៅរីរ ទីម្ួយ ការធរៀបចំចាត់ដចងរិ្ីអភិបូជាទូធៅននរិ្ី 
អរព្រះរុណព្រះជាម្ចាស្ ់ និងទីរីរ ធស្ចរតីស្ធព្ម្ចរនុងការរនាយល់អំរីរាបួនចាាប់ននទព្ម្ង ់
នីម្ួយៗដែលព្តូវធរៀបចសំ្ព្ម្ប់ថ្វាយអភិបូជា។46 

២២. អភិបូជាម្នសារៈស្ំខន់ខ្ាំង ស្់ ជារិធស្ស្ធៅរនុងព្រះស្ហរម្ន៍តាម្ភូម្ិភារ។ 
រីធព្ ះធោរអភិបាលព្រះស្ហរម្ន៍ភូម្ិភារ ជាអនរទទួលខសុ្ព្តូវ នងិជាអនរបធព្ម្ើ ធម្ើល 
ដថ្ររាានូវរធព្ម្ងការែ៏អសាចារាយរបស្់ព្រះជាម្ចាស្់រនុងព្រះស្ហរម្ន៍ ធោរយរចិតតទុរោរ់ជយួ 
ជំរុញ ស្ព្ម្ុះស្ព្ម្ួល គ្ំព្ទ និងដណនំជីវតិព្រសី្តបរិស្័ទខងផលូវវិញ្ញាណឲាយព្ស្បតាម្រាបួន 
រិ្ីខងព្រសី្តសាស្ន។47 រិ្ីអភិបូជា រ៉ឺធៅធព្កាម្អ្ិបតីភាររបស្់ធោរអភិបាល ជា 
រិធស្ស្ ថ្វាយអភិបូជា ធោយម្នធោរបូជាចារាយ ធោរឧបោឋារ និងព្រីស្តបរិស្័ទឯធទៀតៗ 
ចូលរួម្ ជាការបង្ហាញឲាយធ ើញរីអាថ្៌រំបាំងននព្រះស្ហរម្ន៍។ ធហតុធនះ ការព្បាររធរិ្ីអភិបូជា 
យ ាងឱឡារិរ រួរយររំរូរាបួនរិ្ីតាម្រធបៀបែ៏លអព្បធស្ើរស្ព្ម្ប់ភូម្ិភារទំងអស្់។ 

  ធហតុធនះធហើយ ធោរអភិបាល រួរដតធ្វើតាម្ការរំណត់ថ្ ធោរបូជាចារាយ ធោរ
ឧបោឋារ ព្រម្ទំងព្រីស្តបរិស្័ទព្តូវយល់យ ាងចាាស្រ់ីធស្ចរតសី្ំខន់ននរាបួនរិ្ ី និងអតថនយ័
ធៅរនុងអតថបទននរិ្ីបណុាយធផាេងៗ ធ្វើែូធចនះ អាចនំអនរទងំអស្់ចលូរមួ្យ ាងស្រម្ម និង
ទទួលបានផលដផលយ ាងបរិបូរណ៍រីអភិបូជា។ ធែើម្ាបីឲាយែល់ធគ្លធៅ ធោរអភិបាលរួរដត
ម្នការព្បុងព្បយ័តនរនងុការអះអាងថ្ ម្ុខង្របធព្ម្ើរិ្ីបុណាយទំងអស្់ធនះ បានព្បាររធធ ើង 

                                                           
44 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Decree on the Ministry and Life of Priests, Presbyterorum ordinis, no. 13; Codex Iuris Canonici , can. 904. 
45 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 59. 
46 Special celebrations of Mass should observe the guidelines established for them: For Masses with special groups, cf. Sacred Congregation for Divine Worship, Instruction Actio pastoralis, on Masses with special groups, 

15 May 1969: AAS 61 (1969), pp. 806-811; for Masses with children, cf. Sacred Congregation for Divine Worship, Directory for Masses with Children, 1 November 1973: AAS 66 (1974), pp. 30-46; for the manner of 
joining the Hours of the Office with the Mass, cf. Sacred Congregation for Divine Worship, General Instruction of the Liturgy of the Hours, editio typica, 11 April 1971, editio typica altera, 7 April 1985, nos. 93-98; for 
the manner of joining certain blessings and the crowning of an image of the Blessed Virgin Mary with the Mass, cf. The Roman Ritual, Book of Blessings, editio typica, 1984, Introduction, no. 28; Order of Crowning an 
Image of the Blessed Virgin Mary, editio typica, 1981, nos. 10 and 14. 

47 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Decree on the Pastoral Office of Bishops, Christus Dominus, no. 15; cf. also Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 41. 
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 លអព្បធស្ើរ និងធ្វើឲាយម្នធសាភ័ណភារធៅទីស្កាការបូជា ែូចជាម្នលរខណៈស្ិលាបៈ រួម្ទំង
ម្នធភលងត្នតធីែើម្ាបីជួយផតល់ឲាយរិ្ីធនះកាន់ដតព្បធស្ើរធ ើងតាម្ដតអាចធ្វើបាន។ 

២៣. ម្ ា្ងធទៀត ធៅរនុងការចាត់ដចងព្បាររធរិ្ ី អាចព្ស្បគ្នាធព្ចើនជាងធស្ចរតបីង្គាប់ដែល
បានបំធរញ និងជំរញុសាមារតីឲាយព្បាររធរិ្ីបុណាយែ៏រសិ្ិែឋធនះ ធហើយធៅរនុងការចាត់ដចងធនះ
ផងដែរ ម្ណឌលស្រម្មភារខលះម្នព្បស្ិទធភារកាន់ដតព្បធស្ើរធ ើង រតិដម្នធហើយ អស្ធ់ោរ
ព្តូវយរចិតតទុរោរ់ធរៀបចំ ដរតព្ម្ូវតាម្ធស្ចរតីដណនំទូធៅ និងធស្ៀវធៅរាបួនរិ្ី អភិបូជាធនះ។  

២៤. ធោរបជូាចារាយដែលយរលនំំតាម្រិ្ ីធនះ ភារធព្ចើនធព្ជើស្ធរើស្យរ រាបួនរិ្ីដែលបាន 
រំណត់រួចម្រធហើយ ែូចជា អតថបទព្រះរម្ពីរ បទចធព្ម្ៀង ការអាន  រាយអ្ិោឋាន ធស្ចរត ី
អតាថា្ិបាាយ កាយវិការដែលធ្លើយតបនឹងធស្ចរតីព្តូវការ ព្រម្ទងំរធបៀបធព្តៀម្ខលួននិងវបាប
្ម្៌ព្បនរណីរបស្់អនរចលូរួម្ ដែលធោរបូជាចារាយបានព្បាររធរិ្ី្លងធនះ។ ធទះជាយ ាង
  ធោរបូជាចារាយព្តូវដតចងចាំថ្ ធោរជាអនរបធព្ម្ើរិ្ីបុណាយែស៏្កាការៈ ែូធចនះធោរមិ្ន
អាចធ្វើការស្ធព្ម្ចចិតត ធោយខលួនឯង លុបធចាល ឬបដនថម្ធៅធលើការផ្្ាស្់បតូរចំណ ច 
ម្ួយធៅរនុងរាបួនរិ្ីអភិបជូាធ ើយ។48 

២៥. ធលើស្រីធនះធៅធទៀត ធៅរនុងអភិបូជាព្តូវម្នរដនលងព្តឹម្ព្តូវ រ៉ឺបង្ហាញព្បាប់រលីំនំម្ួយ 
ចំនួនដែលបានអនុញ្ញាតអំរី្ម្មនុញ្ញរិ្ីបុណាយែស៏្កាការៈ ម្នទរ់ទងនឹងធោរអភិបាល
នីម្ួយៗព្បចាំភូម្ិភារ ឬអងគព្បជុំរបស្់ធោរអភិបាល49 (ស្ូម្ធម្ើលធលខ ៣៨៧, ៣៨៨, ៣៩៣)។  

២៦. ស្ព្ម្ប់ធស្ចរតីធផាេងៗ និងការផ្្ាស្់បតូរធៅតាម្អតថន័យែ៏ព្ជាលធព្ៅដែលបានរិនិតាយរិច័យ 
រីទំធនៀម្ទម្្ាប់ និងវបាប្ម្៌របស្់ព្បជាជនតាម្តបំន់ ចំធ ះការដណនំដែលម្នធៅរនុង 
ម្ព្តាទី៤០ បានអនុញ្ញាតឲាយធគ្ររបទបញ្ជា្ម្មនញុ្ញននរិ្ីបុណាយែ៏ស្កាការៈធនះ រីធព្ ះជា 
ធហតុដែលម្នអតថព្បធយជន៍ ឬជាការចាបំាច់ធជៀស្ម្និរចួ រាបនួចាាបទ់ងំអស្ធ់នះ ព្តវូបាន 
រំណត់ធៅរនុងធស្ចរតដីណនំរបស្់ម្ហាស្ននបិាត ស្តីអំរីរិ្ីបុណាយព្រុងរ ូម្ និងការស្ព្ម្បរាបួន 
រិ្ីព្រះស្ហរម្ន៍រួម្នឹងព្បនរណីដខមរ 50  ធហើយព្តូវព្បតិបតតិតាម្ឯរសារធយងខងធព្កាម្ធលខ 
៣៩៥-៣៩៩។  

                                                           
48 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 22. 
49 Cf. also Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, nos 38, 40; Paul VI, Apostolic Constitution Missale Romanum, above. 
50 Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Instruction Varietates legitimae, 25 January 1994 : AAS 87 (1995), pp. 288-314. 
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ជំរូក្ទី ២ 
រ នាសម្ព័ នធននអភិបូជា និងដននក្ននសងជានោលការណ៍សំខាន់ៗ  

I. រ នាសម្ព័ នធទូនទៅននរិធអីភិបូជា 
២៧. ធរលថ្វាយអភិបូជា ឬរិ្ ីជប់ធលៀងរបស្់ព្រះអម្ចាស្់ រ៉ឺព្រះជាម្ចាស្់បានព្តាស្់ធៅ
ព្បជារា្ស្តរបស្់ព្រះអងគឲាយរួបរួម្គ្នា ធោយម្នធោរបូជាចារាយធ្វើជាអ្ិបតី ធហើយថ្វាយអភិបូជា
រនុងព្រះនម្ព្រះព្រសី្ត ធែើម្ាបីនឹររឭរែល់ព្រះអម្ចាស្់ ឬរិ្ីអរព្រះរុណព្រះជាម្ចាស្់។51 ែូធចនះ 
ធៅរនុងរធបៀបែ៏ព្បធស្ើរធនះ ព្តូវអនុវតតធៅជួបជុគំ្នារនុងព្រះវិហារធៅតាម្តំបន់របស្់ខលួន ែូច
ព្រះព្រីស្តម្នព្រះបនទូលស្នា្ថ្៖ "កាល ម្នរីរ ឬបីនរ់ ជួបជុំគ្នារនងុនម្ខញុំ ធនះខញុំ
ស្ថិតធៅជាម្ួយអនររាលគ់្នាដែរ" (ម្ថ្១៨, ២០)។ រីធព្ ះ រនុងថ្វាយអភបិូជា រ៉ឺជាការថ្វាយ
យញ្ញបូជាននធ ើឆ្កាងដែលធៅឋិតធថ្រជានិចច52 ព្រះព្រីស្ត រ៉ឺរិតជាម្នវតតម្នរង់ធៅរនុងអស្់ 
អនរដែលជួបជុំគ្នារនុងនម្ព្រះអងគ រង់ធៅរនុងស្រម្មភារននអនរបធព្ម្ើរិ្ីបុណាយ និងធៅរនុងព្រះ 
បនទូលរបស្់ព្រះអងគ ព្រម្ទំងខលឹម្សារននធស្ចរតីរតិ និងនិម្ិតតរូបនំនិងព្សាតង្វាយរនុងធរល 
ថ្វាយអភិបូជា។53 

២៨. រិ្ីអភិបូជាដចរជារីរភារ្ំៗរ៉ឺ៖ រិ្ីធលើរតធម្កើងព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស្ ់ និងរិ្ីអរ
ព្រះរុណែ៏វិស្ុទធ  ្ម្ទ៌ំងរីរធនះម្នការទរ់ទងគ្នាយ ាងព្ជាលធព្ៅ ធហើយជាស្រម្មភារថ្វាយ 
បងគំព្រះជាម្ចាស្់ដតម្ួយ។54 រីធព្ ះ ធៅរនុងធរលថ្វាយអភិបូជា រ៉ឺព្បកាស្ព្រះបនទូលរបស្់ព្រះ 
ជាម្ចាស្រ់ីតុព្រះបនទូល និងធៅតុននព្រះកាយព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត ធហើយព្រីស្តបរិស្័ទរទ៏ទួល 
បានការដណនំ និងធ្វើឲាយធរម្នរម្្ាំងធ ើងវញិដែលម្ររីអាហារខងវិញ្ញាណ។55 រាបួនរិ្ី 
ទំងធនះ រ៏ម្នការចាប់ធផតើម្រិ្ី និងរិ្ ីបញ្ចប់ផងដែរ។  

II. នោលការណ៍សំខាន់ៗរីភារខុសោន ននរិធអីភិបជូា 
អានអត្ថបទព្រះគម្ពីរ និងនស ក្តីអតាថ ធិបបាយ 

២៩. ធរលធរអានព្រះរម្ពីររនុងព្រះវិហារ ព្រះជាម្ចាស្់ម្នព្រះបនទូលធៅព្បជារា្ស្តរបស្់ព្រះអងគ 
និងវតតម្នរបស្់ព្រះព្រីស្តជាព្រះបនទូលព្រះអងគ ដែលបានព្បកាស្ែំណឹងលអរបស្់ព្រះអងគផ្ទាល់។ 

  ធហតុែូធចនះធហើយ អងគព្បជុំព្តូវសាតាប់ព្រះបនទូលរបស្់ព្រះជាម្ចាស្ធ់ោយធគ្ររ រីធព្ ះ 
ព្រះបនទូលធនះ ជាធគ្លការណ៍ែ៏ស្ខំន់បំផុតធៅរនងុរិ្ បីណុាយ។ ធទះបយី ាង  រនងុធរល
អានព្រះរម្ពីរ  រ៉ឺជាព្រះបនទូលរបស្់ព្រះជាម្ចាស្់  ដែលព្រះបិតាម្នព្រះបនទូលធៅព្បជារា្ស្ត 

                                                           
51 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Decree on the Ministry and Life of Priests, Presbyterorum ordinis, no. 5; Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 33. 
52 Cf. Ecumenical Council of Trent, Session 22, Doctrina de ss. Missae sacrificio, 17 September 1562, chapter 1: Denz-Schön, 1740; Paul VI, Solemn Profession of Faith, 30 June 1968, no. 24: AAS 60 (1968), p. 442. 
53 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 7; Paul VI, Encyclical Letter Mysterium fidei, On the doctrine and worship of the Eucharist, 3 September 1965: 

AAS 57 (1965), p. 764; Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 May 1967, no. 9: AAS 59 (1967), p. 547. 
54 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 56; Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 

May 1967, no. 3: AAS 59 (1967), p. 542. 
55 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, nos. 48, 51; Second Vatican Ecumenical Council, Dogmatic Constitution on Divine Revelation, Dei Verbum, 18 

November 1965, no. 21; Decree on the Ministry and Life of Priests, Presbyterorum ordinis, no. 4. 
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ទំងអស្់របស្់ព្រះអងគរនុងព្រប់ស្ម្័យកាល ធហើយររួធរអាចយល់ែឹងបានចាាស្់នូវធស្ចរតីទំង
ប ុនមានដែលបានអតាថា្ិបាាយ ព្រម្ទំងទទួលបានផលដផលជាធព្ចើនរីព្រះបនទូលធនះ ធោយជួយ
ជំរុញឲាយព្រះបនទូលម្នជវីតិរស្់រធវើរ តាម្ការស្នទនអំរីអតថន័យព្រះរម្ពីរ (្ម្មធទស្ន) 
ដែលជាដផនរម្ួយននស្រម្មភាររិ្ីបុណាយ។56 

រាក្យអធិែឋាន និងដននក្ននសងនទៀត្ដែលនលាក្បូជាចារយក្ត្វូព្បព្រឹត្ត 
៣០. រនុងចំធ ម្រិចចការននអភិបូជាដែលធោរបជូាចារាយព្តូវព្បព្រតឹត ម្នរដនលងម្ួយដែល
ស្ំខន់ជាង រ៉ឺ្ម្៌អរព្រះរុណព្រះជាម្ចាស្ ់ ដែលជារំរូលននការព្បាររធអភបិូជា។ បនទាប់ម្រ 
ម្នដថ្លងព្រះបនទលូ  រាយអ្ិោឋានស្រុប  រាយថ្វាយតង្វាយ និង រាយអរព្រះរុណ។  រាយ
អ្ិោឋានទំងធនះ ធោរបូជាចារាយធ្វើជាអ្ិបតភីាររនុងព្រះនម្ព្រះព្រសី្ត ទូលអងវរថ្វាយធៅ
ព្រះបិតារនុងនម្ព្បជារា្ស្តែ៏វិស្ុទធ និងម្នសុ្ាេទងំអស្់ស្រវនថ្ៃធនះ។57 ធ ហតធុនះ ធរធៅ
 រាយអ្ិោឋានទំងធនះធោយព្តឹម្ព្តូវថ្ "ព្ប្នននការអ្ិោឋាន"។  

៣១. ែូចគ្នាធនះដែរ ធោរបូជាចារាយម្នម្ុខង្រដណនំព្រសី្តបរិស្័ទ ជាបនទុររបស្់ធោររនុង
ការព្បដម្ព្បម្ូលអងគព្បជុ ំ ធែើម្ាបីផតលក់ាររនាយល់នូវចំណ ចម្ួយចំនួន ដែលបានរា្ររធៅរនងុ
រាបួនរិ្ីផ្ទាល់។ ការព្បាររធរិ្ីធនះ ធោរជាអ្ិបតីអាចដរស្ព្ម្ួលចំណ ចខលះ តាម្ រាយដណនំ
រណ៌ព្រហម្ធែើម្ាបីជួយអនរចូលរួម្បានយល់ែងឹព្ស្បគ្នានឹងរធបៀបធនះ។ យ ាង រ៏ធោយ 
ធោរបូជាចារាយព្តូវយរចតិតទុរោរ ់ធែើម្ាបពី្បម្ូលអារម្មណ៍រនុងការរនាយល់អតថបទ និងបង្ហាញ 
រីអតថន័យដែលម្នខលឹម្សារធៅរនុងអភិបូជា។ ធោរបូជាចារាយជាអ្ិបតផីងដែរ ព្តូវចាត់ដចង
ព្រះបនទូលរបស្់ព្រះជាម្ចាស្់ ធហើយធោរព្បទនររចុងធព្កាយននរិ្ីបញ្ចប់។ បនទាប់ម្រ
ធោរោតនែធ ល រាយយ ាងខលី ែល់អស្់អនរធជឿដណនំ អំរីអតថន័យធៅនថ្ៃ អភិបូជា (ធគ្ររ 
សាវារម្ន៍ម្ុន រួចធហើយរិ្ីស្ូម្ទទួលសារភារ) ចំធ ះរិ្ីធលើរតធម្កើងព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស្់ 
(ព្តូវអានអតថបទមុ្ន) ធហើយបនតធៅរិ្ីអរព្រះរណុព្រះជាម្ចាស្ ់រនុងធ្វើរិ្ ីបញ្ចប់ធោរអាច 
ដបរម្ុខធៅររអងគព្បជុំ រនាយល់រីស្រម្មភារ ននរិ្ីបុណាយដែល ធទើបបានព្បព្រឹតត ម្ុនចាត់ឲាយធៅ។  

៣២. ធោយសារធោរជា "អ្ិបតី" ព្តូវអានខលឹម្សារធនះ ធោយនិយយបធញ្ចញស្ំធ ងខ្ាំងៗ 
និងចាាស្់ោស្់ ធហើយអងគព្បជុំទំងម្លូព្បុងសាមារតីតាំងចិតតសាតាប់។58  ែូធចនះ ខណៈធរល 
ដែលធោរបូជាចារាយរំរងុធ ល រាយធនះ ធោរម្ិនរួរធ ល រាយអ្ិោឋានធផាេង ឬចធព្ម្ៀង 
ព្រម្ទំងស្ធំ ងអរហគ៍ ឬឧបររណ៍ត្នតីធទ រួរសាងាតធ់ស្ៃៀម្បនតិច។ 

                                                           
56 Cf. II Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, nos. 7, 33, 52 
57 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 33. 
58 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Musicam sacram, On music in the Liturgy, 5 March 1967 , no. 14: AAS 59 (1967), p. 304. 
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៣៣. ធោរបូជាចារាយជាអ្ិបត ី ធ ល រាយអ្ោិឋានរនុងនម្ព្រះស្ហរម្ន៍ និងអងគព្បជុំឲាយ 
ធៅជា្លុងដតម្ួយ ធោររ៏ព្តូវអ្ិោឋានស្ព្ម្បខ់លួនឯងផងដែរ ធោយទូលអងវរព្រះអងគធព្បាស្
ធោរឲាយយរចិតតទុរោរ់ព្បព្រឹតតនូវម្ុខង្រជាអនរបធព្ម្ើព្រះជាម្ចាស្់ ធោយភរតីភារ និងរស្់ធៅ  

 ស្ម្នឹងឋានៈជារង្វាលែល៏អ។ ធោរឱនលំធទនធ ល រាយអ្ិោឋាន ម្ុនព្បកាស្ព្រះបនទូល 
ែំណឹងលអ រនុងរិ្ធីរៀបចតំង្វាយ ព្រម្ទំងមុ្ន នងិធព្កាយទទួលព្រះកាយ និងព្រះធោហិត 
ព្រះព្រីស្ត រ៉ឺធោរបជូាចារាយធ លខាេឹបៗធោយធស្ៃៀម្សាងាត់។  
ក្បួនននសងៗក្នុងការព្បាររធអភិបូជា 

៣៤. ធព្ ះថ្ព្បាររធរិ្ីអភិបជូា ម្នលរខណៈ "រួបរួម្គ្នាជាស្ហរម្ន៍"59 ែូធចនះ ការស្នទន
រវងធោរបូជាចារាយ នងិព្រីស្តបរិស្ទ័ជួបជុំគ្នា ព្រម្ទំងធ ល រាយដែលម្នសារៈស្ខំន់
អបអរសាទរ 60  ធនះម្ិនដម្នព្គ្ន់ដតស្ញ្ញាស្ម្គាលខ់ងធព្ៅននការព្បាររធរិ្ីធទ ដតជាការ 
បង្ហាញញ ាំងឲាយម្នការបតរូចិតតរំនិតគ្នារធៅវិញធៅម្រវងធោរបូជាចារាយ និងព្រីស្តបរិស្័ទ។  

៣៥.  រាយអបអរសាទរ  រាយធ្លើយតបនឹងព្រីស្តបបរិស្័ទ និង រាយសាវារម្ន៍របស្់ធោរបូជាចារាយ 
ព្រម្ទំង រាយអ្ិោឋាន រ៉ឺជារធបៀបដែលព្រីស្តបរិស្័ទចូលរួម្យ ាងស្រម្មរនុងអភិបូជា ធ្វើែូធចនះ 
ស្រម្មភាររបស្់ព្រះស្ហរម្ន៍ទំងម្ូល អាចធម្ើលធ ើញយ ាងចាាស្់រីការរួម្គ្នា និងធលើរ 
តធម្កើង61។ 

៣៦. ធៅដផនរធផាេងធទៀត រ៉ឺម្នអតថព្បធយជន៍បំផតុស្ព្ម្ប់ការបធញ្ចញធយបល់ និងជួយជំរុញ 
ឲាយអនរចូលរួម្ស្រម្មយ ាងខជាប់ខជួន ធហើយការព្បជុំទំងម្ូលម្នការដចររំដលររីគ្នាធៅវិញ 
ធៅម្រ ជារិធស្ស្ធៅរនងុរិ្ីស្ូម្ទទលួសារភារ រិ្ីព្បកាស្ជំធនឿ  រាយអងវរស្រល និង
 រាយអ្ិោឋានរបស្់ព្រះអម្ចាស្់ "្ម្៌ ឱ ព្រះបិតា"។ 

៣៧. ធស្ចរតីចុងធព្កាយ រនុងចំធ ម្រាបនួធផាេងធទៀតម្នែូចខងធព្កាម្៖ 
រ. ម្នរាបួនខលះដែលជាដផនរម្ួយននរិ្ី ែូចជា៖ "្ម្៌ធលើរតធម្កើងស្ិរើរុងធរឿងរបស្់ព្រះជាម្ចាស្់" 
ស្មូតទំនុរតធម្កើង "អាធលលូយ ា"  រាយអបអរសាទរម្ុនព្បកាស្ព្រះបនទូលែណំឹងលអ  រាយ
បនទរ "ព្រះែ៏វិស្ុទធ" បទចធព្ម្ៀងធព្កាយរិ្ីទទួលព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត។  

ខ. ម្ា្ ាងធទៀត រាបួនធផាេងដែលជួយរនុងរិ្ីខលះៗ ែូចជា បទចធព្ម្ៀងធរលចលូ ធរលថ្វាយ
តង្វាយ ធៅធរលរិ្ីកាចន់ំព្រះកាយ  រាយបនទរ "ឱ រូនធចៀម្របស្់ព្រះជាម្ចាស្់…" និង
រិ្ីទទួលព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត។ 

រនបៀបននការព្បកាសអត្ថបទននសងៗ 
៣៨. រនុងធរលព្បកាស្អតថបទព្រះរម្ពីរព្តូវម្នស្ំធ ងខ្ាំង និងចាាស្់ ធទះជាធោរបូជាចារាយ 
ធោរឧបោឋារ ឬអនរព្បកាស្ព្រះបនទូល  ឬអនរឯធទៀត  រួរដតបធញ្ចញស្ំធ ងឲាយស្ុីគ្នាធៅនឹង 

                                                           
59 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, nos. 26-27; Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 

25 May 1967, no. 3d: AAS 59 (1967), p. 542. 
60 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 30. 
61 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Musicam sacram, On music in the Liturgy, 5 March 1967, no. 16a: AAS 59 (1967), p. 305. 
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អតថបទព្រះរម្ពីរដែលអងគព្បជុំធ្លើយ រ៉ឺជាការអ្ិោឋាន ធស្ចរតរីនាយល ់ រាយអបអសាទរ ស្មូត
ទំនុរតធម្កើង ឬបទចធព្ម្ៀង ទំងធនះអាព្ស្័យធៅធលើការព្បតិបតតិរបស្់អនរព្បកាស្ព្រះបនទូល។ 
រួរធព្ចៀងបនតគ្នាព្ស្បធៅតាម្ការព្បាររធរិ្ី និងរិ្ីបុណាយយ ាងឱឡារិរស្ព្ម្ប់ការព្បជុំធនះ។ 
ព្តូវយរចតិតទុរោរ់អំរភីាសា និងវបាប្ម្៌របស្់ព្បជាជន ដែលម្នចរិតលរខណៈខសុ្គ្នាធៅ 
តំបន់ធនះ។ 

  ធហតុធនះធហើយ បានជាធៅរនុង រាយដណនំរណ៌ព្រហម្ និងធៅរនុងរាបួនចាាប់ខង
ធព្កាម្ធនះ ម្ន រាយែូចជា "និយយ" និង "ព្បកាស្" រ៉ឺព្តវូឲាយធរយលទ់ងំការធព្ចៀង ឬការ
ស្ូព្តព្តូវទរ់ទងជាម្ួយនឹងធគ្លការណ៍ដែលបានដចងរនាយល់ធៅខងធលើ។ 

សារៈសំខាន់ននការនព្ ៀង 
៣៩. ជំធនឿព្រសី្តបរិស្ទ័ដែលរួបរួម្គ្នាបានរង់ចាំព្រះអម្ចាស្់យងម្រ រ៉ឺជាព្រីស្តទូតប ូលដែល
បានបធព្ងៀនធរឲាយធព្ចៀងអរព្រះរុណព្រះជាម្ចាស្់រនុងចិតតរួម្ជាម្ួយគ្នា ធោយធព្បើទំនុរតធម្កើង 
បទធកាតស្រធស្ើរ នងិបទចធព្ម្ៀងម្ររពី្រះវិញ្ញាណ (រូ ូស្៣. ១៦)។ ចធព្ម្ៀងជាស្ញ្ញានន
អំណរស្បាាយរើររាយអស្់រីធបះែូង និងធោយចិតតធសាមាះ (រ២.៤៦)។ ធហតុែូធចនះធហើយបាន
ជាស្នតអូរូសាតាំងដថ្លងធោយផ្ទាលថ់្ ការធព្ចៀង រ៉ឺជាស្រម្មភាររបស្់ម្នសុ្ាេដែលម្នធស្ចរតី
ព្ស្ឡាញ6់2 ធហើយម្នស្ភុាស្ិតបុរាណម្យួធ លថ្ "អនរ ធព្ចៀងបានលអ រីធរាះ ធស្មើនឹង
អ្ិោឋានរីរែង"។ 

៤០. ែូធចនះ ស្ំខន់បំផុតព្តូវយរចិតតទុរោរ់ ជាប់ចតិតនឹងការធព្ចៀងបធព្ម្ើរនុងធរលព្បាររធរិ្ី
អភិបូជា ធោយរិតរិចារ រីវបាប្ម្៌របស្់ព្បជាជន និងស្ម្តថភារននការជួបជុំគ្នាស្ព្ម្ប់
រិ្ីបុណាយនមី្ួយៗធៅតំបន់ធនះ។ ធបើជាការចាំបាច់ដែលធជៀស្ម្ិនរួចព្រប់ធរល (ឧទហរណ៍ 

អភិបូជាព្បចាំស្បាដាហ៍) ព្រប់អតថបទព្តូវព្បកាស្តាម្ធគ្លការណ៍ ធែើម្ាបីធព្ចៀងធៅនថ្ៃអាទិតាយ 
រួរដតម្នការយរចិតតទុរោរ់ព្រប់បទចធព្ម្ៀងធោយអនរបធព្ម្ើរិ្ីបុណាយ ធហើយអងគព្បជុំម្ិន 
ព្តូវអវតតម្នធៅធរលថ្វាយអភិបូជាធ ើយ ព្តូវដតម្នម្ុខជានិចចធៅនថ្ៃអាទតិាយ និងនថ្ៃបុណាយ
ខនម្ិនបាន។ 

  ធទះបីយ ាង រ៏ធោយ រនុងការធព្ជើស្ធរើស្ដផនរខលះននបទចធព្ម្ៀង ព្តូវរិតែល់ចំណង់
ចំណូលចិតត និងធស្ចរតីព្ស្ឡាញ់ ធែើម្ាបីផតល់ឲាយអនរដែលស្ខំន់ជាងធរ នងិជារធិ ស្ស្ អនរដែល 
ព្តូវធព្ចៀងធនះឯង រ៉ឺធោរបូជាចារាយ ធោរឧបោឋារ ឬអនរព្បកាស្ព្រះបនទូល ព្រម្ទំងម្ន
អងគព្បជុំធ្លើយ ឬធោរបជូាចារាយ និងព្រសី្តបរិស្័ទធព្ចៀងជាម្យួគ្នា។63 

៤១. ចធព្ម្ៀង និងបទធភលង រួរដតធ្វើតាម្រធបៀបធោរធព្រហគ័រ ដែលម្នរដនលងរិតតិយស្ជារធបៀប 
រិ្ីបុណាយរ ូម្ ាំង។   ព្បធភទត្នតីែ៏ស្កាការៈធផាេងធទៀត   ធៅរនុងបទធភលងដែលម្នទំនុរោយ  

                                                           
62 Saint Augustine of Hippo, Sermo 336, 1: Patrologiae cursus completus: Series latina, J. P. Migne, editor, Paris, 1844-1855, 38, 1472. 
63 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Musicam sacram, On music in the Liturgy, 5 March 1967, nos. 7, 16: AAS 59 (1967), pp. 302, 305. 
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ធព្ចើន ជារិធស្ស្ រ៉ឺម្និអាចធចាលធភលងរធបៀបធនះបានធ ើយ ធព្ ះធ្វើឲាយធយើងម្នសាមារតី 
ស្រម្មចំធ ះរិ្ីបុណាយ និងជួយជំរុញព្រីស្តបរិស្័ទឲាយចលូរួម្ទំងអស្់គ្នាធោយចតិតធសាមាះ។64 

  ធព្ ះថ្ ស្រវនថ្ៃធនះអស្់អនរធជឿម្នឱកាស្ជាធព្ចើនធែើម្ាបីធៅព្បធទស្ធផាេងៗ ែូធចនះ 
រួរអប់រំធរឲាយធចះរីរធបៀបធព្ចៀងជាម្ួយគ្នា យ ាងធហាច ស្់បទខលះតាម្រធបៀបសាម្ញ្ញរនុងការ 
ធរៀបចំស្ព្ម្ប់រិ្ីអភិបូជារនុងភាសាឡាតាំង ជារិធស្ស្ ្ម្៌ព្បកាស្ជំធនឿ និង រាយអ្ិោឋាន
របស្់ព្រះអម្ចាស្់ "្ម្៌ ឱ ព្រះបិតា"។65 
អាក្បបកិ្រិយា និងឥរិយាបថ្ 

៤២. កាយវិការ និងឥរិយបថ្របស់្ធោរបូជាចារាយ ធោរឧបោឋារ អនរបធព្ម្ើរិ្ីបុណាយ ព្រម្ទំង ព្រី
ស្តបរិស្័ទជយួឲាយរិ្ ីទំងម្ូល ម្នធសាភណភារ សាម្ញ្ញស្ម្រម្ាយ ដែលបង្ហាញចាាស្់រីអតថ
ន័យរិ្ីបុណាយធផាេងៗ និងជួយព្រីស្តបរិស្័ទឲាយចូលរួម្យ ាងស្រម្ម។ 66  ែូធចនះ ព្តូវយរចិតត
ទុរោរ់អំរីធស្ចរតីដណន ំ ធហើយព្បព្រតឹតតាម្រាបនួរិ្ីននព្បនរណរី ូម្ ាំង នងិដស្វងយល់រីអវី
ដែលជួយឲាយជីវិតខងវិញ្ញាណម្នព្បធយជន៍ែលព់្បជារា្ស្តរបស្់ព្រះជាម្ចាស្ ់ ជាជាងការ
ធទរទន់លធម្អៀងធៅររដតអវីដែលខលួនឯងធរញចិតត ឬធព្ជើស្ធរើស្ធោយបំ ន។ 

  អារបាបរិរិយែ៏សាម្ញ្ញ ជាដផនរម្ួយដែលព្តូវព្បតបិតតិ រ៉ឺជាស្ញ្ញាននការរួបរួម្គ្នា ជា
ស្ម្ជិររួម្ជធំនឿដតម្ួយរនុងព្រះស្ហរម្ន៍ ធែើម្ាបីព្បដម្ព្បម្ូលព្រីស្តបរិស្័ទឲាយចូលរួម្រនងុរិ្ី
បុណាយែ៏ស្កាការៈធនះ ធរលព្រីស្តបរិស្័ទម្នឥរិយបថ្រួម្គ្នាដតម្ួយ និងបង្ហាញនូវបំណងព្បាថ្នា
របស្់ធរអស្់រីែួងចិតត នឹងជួយខងផលវូចិតតអស្់អនរដែលចូលរួម្ថ្វាយអភិបជូាផងដែរ។ 

៤៣. ធរលធព្ចៀងបទចលូ អងគព្បជុំធព្ការ រ ឬធរលធោរបូជាចារាយដហធៅែលត់ុស្កាការ 
បូជា រហូតចប់ រាយអ្ោិឋានស្រុប។ អងគព្បជុំធព្ការ រធរលធព្ចៀង "អាធលលូយ ា" ម្ុន 
ព្បកាស្ព្រះបនទូលែំណឹងលអ។ អងគព្បជុំធព្ការ រធរលស្ូព្ត្ម្៌កាស្ជំធនឿ និង រាយអ្ិោឋាន 
អងវរស្រល។  រាយអធញ្ជើញ "ស្ូម្បងបអនូតាងំចតិតអ្ោិឋាន" (Orate, fratres) ម្នុ រាយថ្វាយ 
តង្វាយ រហូតែល់រិ្ីបញ្ចប់អភិបូជា ធលើរដលងដត៖ 

  អងគព្បជុំរួរដតអងគយុសាតាបអ់តថបទព្រះរម្ពីរ ម្ុននឹងស្មូតទំនុរតធម្កើងធ្លើយ្លងគ្នា បនទាប ់
ម្រ សាតាប់ព្រះបនទូលែំណឹងលអ និងសាតាប់្ម្មធទស្ន ធៅរនុងរិ្ីធរៀបចំតង្វាយ ធហើយតាម្កា
លៈធទស្ៈធរៀបចខំលនួររាាភារធស្ៃៀម្សាងាតរ់នងុធរលអងគយុ ឬលតុជងគង ់ ធព្កាយរទីទលួ ព្រះ
កាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត។ 

  អងគព្បជុំទំងម្លូអងគុយបត់ធជើងធលើរធនទល ឬលុតជងគង់ បនទាប់រីព្បស្ិទធររធលើនំ និង 
ព្សាតង្វាយ   ធលើ ិរដលងដតម្នបញ្ហាស្ុខភាររារាងំ   ឬម្ូលធហតុម្ររីរដនលងចធងអៀតធោយ 

                                                           
64 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 116; cf. also Sacred Congregation of Rites, Instruction Musicam sacram, On music in the Liturgy, 5 March 

1967, no. 30. 
65 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 54; Sacred Congregation of Rites, Instruction Inter Oecumenici, on the orderly carrying out of the Constitution 

on the Sacred Liturgy, 26 September 1964, no. 59: AAS 56 (1964), p. 891; Sacred Congregation of Rites, Instruction Musicam sacram, On music in the Liturgy, 5 March 1967, no. 47: AAS 59 (1967), p. 314. 
66 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, nos. 30, 34; cf. also Sacred Congregation of Rites, Instruction Musicam sacram, On music in the Liturgy, 5 March 

1967, no. 21. 
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សារម្នចំនួនម្នុស្ាេធព្ចើន ឬម្នធហតុផលធផាេងធទៀត។ ធទះបីយ ាង រធ៏ោយ ចំធ ះអនរ
ដែលម្ិនលតុជងគង់អាចឱនកាយធគ្ររ ធរលធោរបូជាចារាយបនទនជ់ងគងព់្បស្ិទធព្រះកាយ 
និងព្រះធោហិត។ 

   ស្ព្ម្បព់្រុម្ស្ននិស្ិទរបស្់ធោរអភិបាល បានអនុញ្ញាតតាម្រនុងរាបួនចាាប់ធែើម្ាបីស្ព្ម្ប
ខលួនធៅតាម្កាយវកិារ នងិឥរិយបថ្ដែលធរៀបរាប់ធៅរនុងរិ្ីអភិបូជា ឲាយស្ម្នឹងវបាប្ម្៌ និង
ព្បនរណីរបស្់ព្បជាជនធៅតំបន់ធនះ។67 យ ាង រ៏ធោយ ព្តូវយរចិតតទុរោរ់អះអាងថ្
ការយរលំនតំាម្ឲាយែូចគ្នាធៅនឹងអតថន័យ ធហើយលរខណៈតួអរាេរននដផនរនីម្ួយៗព្តវូគ្នារនុង
រិ្ីថ្វាយអភិបជូា។ អងគព្បជុំព្តូវទម្្ាប់លុតជងគង់ ធរលែល់ព្តង់រដនលងធរធព្ចៀង "ព្រះែ៏វិស្ុទធ" 
រហូតចប់រិ្ីអរព្រះរុណែ៏វិស្ុទធ និងម្ុនទទួលព្រះកាយព្រះព្រីស្ត ធៅធរលធោរបូជាចារាយ
ធ លថ្ "ធនះជារូនធចៀម្របស្់ព្រះជាម្ចាស្់" (Ecce Agnus Dei) កាយវិការធនះ ររួឲាយធកាត 
ស្រធស្ើរ និងររាាទុរព្បតបិតតិតាម្ធែើម្ាបីចងចាំរហូត។ 

  រីធព្ ះ លរខណៈននឥរយិបថ្ និងកាយវិការម្ួយស្ម្រម្ាយធៅរនុងធរលព្បាររធរិ្ី ធហើយ
ែូចគ្នាធនះដែរ អស្់អនរធជឿរួរដតព្បព្រឹតតតាម្ធស្ចរតីដណនំននរាបួនរិ្ ី ដែលធោរបូជាចារាយ 
ធោរឧបោឋារ ឬអនរបធព្ម្ើរិ្ីបុណាយផតល់ឲាយ ធៅតាម្អវីដែលបានចុះធៅរនុងរាបួនរិ្ីអភិបូជា។ 

៤៤. អារបាបរិរិយរ៏បង្ហាញរីស្រម្មភារធៅរនុងចំធ ម្រាបួនដហដែរ តាម្រយៈធោរបូជាចារាយ 
ធោរឧបោឋារ និងអនរបធព្ម្ើរិ្ីបុណាយ ដែលធែើរធឆ្ពាះធៅតុស្កាការបូជា ធោរឧបោឋារដហ 
ធស្ៀវធៅព្រះរម្ពីរែំណឹងលអធៅតុព្រះបនទូល ម្ុនព្បកាស្ព្រះបនទូលែំណឹងលអ រើឯព្រីស្តបរិស្័ទ 
ដហតង្វាយ ធហើយបនតរិ្ទីទួលព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត។ រិតជាការរួរ ស្ ់
ដែលព្រសី្តបរិស្័ទធគ្ររតាម្រិចចការ និងការធែើរែដងហដបបធនះ ព្រម្ទំងម្នបទចធព្ម្ៀងព្បចាំ
រិ្ីធនះ ែូចដែលបានចុះធៅរនុងរាបនួរិ្ីនីម្យួៗ។ 

ភារនសងៀម្សងាត់្ 
៤៥. ភារធស្ៃៀម្សាងាត់រ៏ជាប់ទរ់ទងនឹងព្រះជាម្ចាស្ ់ជាដផនរម្ួយននរិ្ីបុណាយដែលព្តូវព្បតិបតតិតាម្ 
ព្រប់ធរល។68 ភារធស្ៃៀម្សាងាត់ អាព្ស្័យធៅធលើរិ្ ីនីម្ួយៗដែលម្នធរើតធ ើងធផាេង។ រិ្ី 
ស្ូម្ទទួលសារភារ និងបនទាប់រីធោរបូជាចារាយអធញ្ជើញព្រីស្តបរសិ្័ទឲាយតាំងចិតតអ្ោិឋាន 
បនទាប់ម្រសាតាប់ព្រះបនទូល ឬ្ម្មធទស្ន អងគព្បជុពំ្តូវស្ញ្ជឹង រិតអំរីអវីដែលធរបានសាតាប់។ 
ធព្កាយរទីទួលព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត អងគព្បជុំធកាតស្រធស្ើរ នងិអ្ោិឋានអស្់
រីែួងចិតត។ ម្ុន និងធព្កាយរិ្ី ព្តវូដតររាាធស្ៃៀម្សាងាត់ធៅរនុងព្រះវិហារ ធៅបនទប់ធោរផ្្ាស្់  

                                                           
67  Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 40; Congregation for Divine Worship and the Discipline of the 

Sacraments, Instruction Varietates legitimae, 25 January 1994, no. 41: AAS 87 (1995), p. 304. 
68 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 30; Sacred Congregation of Rites, Instruction Musicam sacram, On music 

in the Liturgy, 5 March 1967, no. 17: AAS 59 (1967), p. 305. 
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ធស្ចរតីព្ស្ឡាញ់។ 
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III. ដននក្នីម្ួយៗននរិធអីភិបូជា 
ក្. រិធីព្បាររធ 

៤៦. រិ្ីព្បាររធ រ៉ឺម្ុនរិ្ធីលើរតធម្កើងព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស្់ ធរលចូលទទួលសាវារម្ន៍ រិ្ីស្ូម្
ទទួលសារភារ ចធព្ម្ៀង ឬ រាយទូលអងវរព្រះធយស្ ូព្រីស្តជាអម្ចាស្់ ឱ ព្រះអម្ចាស្់ធអើយ! 
ស្ូម្អាណិតអាស្ូរ ្ម្៌ធលើរតធម្កើងស្ិរើរុងធរឿងរបស្់ព្រះជាម្ចាស្់  រាយអ្ិោឋានស្រុប។ រិ្ីធនះ 
ម្នលរខណៈដផនរធែើម្បរុវរថ្ និងការធព្តៀម្ខលួន។ ធគ្លធៅរ៉ឺ ជួយឲាយព្រីស្តបរិស្័ទរួបរួម្ 
គ្នាជា្លុងដតម្ួយ និងធព្តៀម្ខលួនសាតាប់ព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស្់ និងថ្វាយអភិបូជាធោយស្ម្រម្ាយ។ 
តាម្រាបួនធស្ៀវធៅរិ្ីបណុាយ ម្នរិ្ីខលះដែលោយ ំនឹងរិ្ ីអភិបូជា ែូធចនះ ជួនកាលព្តវូ 
ធចាលរិ្ពី្បាររធ ឬព្បព្រឹតតរិ្ីធនះតាម្រធបៀបរិធស្ស្។  

ក្បួនែដងែ ូលព្រះវិហារ 
៤៧. ធព្កាយរីព្រសី្តបរិស្ទ័រួបរួម្គ្នា ធរចាប់ធផតើម្បទចធព្ម្ៀងធរលចលូ ធរលធោរបូជាចារាយដហ 
ចូលវិហារជាម្យួធោរឧបោឋារ និងអនរបធព្ម្ើរិ្ ីបណុាយ។ ធគ្លធៅននបទចធព្ម្ៀង រ៉ឺបធងកើត 
រិ្ីជួយឲាយបងបអូនរួបរួម្គ្នា និងព្បម្ូលអារម្មណ៍រនងុរធព្ម្ងការែ៏អសាចារាយននរិ្ីបុណាយ ឬរិ្ ី
តាម្រែូវ ធោយម្នអនរបធព្ម្ើរិ្ីបុណាយដហរួម្ជាម្យួធោរបូជាចារាយ។  

៤៨. ចធព្ម្ៀងធរលចូល ព្រុម្ចធព្ម្ៀង និងព្រីស្តបរិស្័ទ ឬព្ប្នអនរចធព្ម្ៀង ឬដតព្រីស្តបរិស្័ទ ឬ 
ដតព្រុម្អនរចធព្ម្ៀង។ រនុងចំធ ម្បទចធព្ម្ៀងទងំធនះ អាចធព្ជើស្ធរើស្៖  រាយបនទរររីាបួន 
រិ្  ី ឬទនំរុតធម្កើងរ ី (Gradual Romanum) ឬបទម្ួយរធីស្ៀវធៅបទចធព្ម្ៀងដែលម្នអតថនយ័ 
និងទទួលការអនុញ្ញាតរីធោរអភិបាលព្បចាំតំបន ់ ឬធោរអភិបាលភូម្ិភារ។69 ព្បស្ិនធបើ 
គ្មានបទចធព្ម្ៀងធរលចលូធទ អងគព្បជុំ ឬអនរព្បកាស្ព្រះបនទូល ឬធោរបូជាចារាយស្ូព្ត រាយ 
បនទររីរាបួនរិ្ ីធនះ (ស្ូម្ធម្ើលធលខ ៣១)។ 

នោររតុ្សកាា របូជា និងជព្ម្ាបសួរសវាគម្ន៍អងគព្បជុំ ូលរួម្ 
៤៩. ធរលធោរបូជាចារាយ ធោរឧបោឋារ និងអនរបធព្ម្ើរិ្ីបុណាយដហែល់រដនលងទីស្កាការបូជា 
ធោរធគ្ររតុស្កាការបូជាធោយឱនកាយ។ ធោរបូជាចារាយ និងធោរឧបោឋារធថ្ើបតុស្កាការបូជា 
ជាស្ញ្ញាបង្ហាញរីការធគ្ររ។ តាម្កាលៈធទស្ៈ ធោរបជូាចារាយអាចធព្បើរញំន ឬ្បូ ធែើម្ាបី
ធគ្ររព្រះធ ើឆ្កាង និងតសុ្កាការបូជា។  

៥០. ចធព្ម្ៀងធរលចលូចប់ ធោរបូជាចារាយ រធៅរដនលងធៅអីរបស្ធ់ោរ ធហើយរួម្ជាម្យួ
អងគព្បជុំរូស្ស្ញ្ញាព្រះធ ើឆ្កាង។ ធព្កាយម្រ តាម្រយៈការសាវារម្ន៍ ធោរបង្ហាញវតតម្ន 
របស្់ព្រះជាម្ចាស្់រង់ធៅជាម្ួយព្រីស្តបរិស្័ទដែលរួបរួម្គ្នារនុងព្រះស្ហរម្ន៍។  រាយសាវារម្ន៍ 
និងអងគព្បជុំធ្លើយ រ៉ឺបង្ហាញរីរធព្ម្ងការែ៏អសាចារាយននការរួបរួម្គ្នារបស្់ព្រីស្តបរិស័្ទ។ 

  ធព្កាយរីសាវារម្ន៍អងគព្បជុំ ធោរបូជាចារាយ ធោរឧបោឋារ ឬអនរបធព្ម្ើរិ្ីបុណាយរនាយល់ 
ព្រីស្តបរិស្ទ័អំរីអតថនយ័អភិបូជាព្បចាំនថ្ៃ។ 

                                                           
69 Cf. John Paul II, Apostolic Letter Dies Domini, 31 May 1998 , no. 50: AAS 90 (1998), p. 745. 
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រិធីសូម្ទទួលសារភារ 
៥១. បនទាប់ម្រ ធោរបូជាចារាយអធញ្ជើញអងគព្បជុចំូលរួម្រិ្ីស្ូម្ទទលួសារភារ ធោយ 
ធស្ៃៀម្សាងាត់បនតិច អងគព្បជុំព្បព្រឹតតរិ្ីធនះតាម្រូបម្នតដែលម្នព្សាប់។ ទីបញ្ចប់ននរិ្ីធនះ 
រ៉ឺ រាយធលើរដលងធទស្របស្់ធោរបូជាចារាយ ដែលគ្មានព្បស្ិទធភិារែូចអរគស្ញ្ញាធលើរដលង 
ធទស្។ ធៅនថ្ៃអាទិតាយ ជារិធស្ស្រែូវបុណាយចម្លង ធោរបូជាចារាយអាចធ្វើរិ្ីធលើរដលងធទស្ 
ធោយបាចទឹរព្រះររ ធែើម្ាបីនឹររឭរែល់អរគស្ញ្ញាព្ជម្ុជទឹរ។70  

រាក្យអងវរព្រះនយស ូជាអម្ចាស់៖ ឱ ព្រះអម្ចាស់នអីយ ! សូម្អាណិត្អាសូរ 
៥២. ធព្កាយរិ្ីស្ូម្ទទលួសារភារ ធព្ចៀង "ឱ ព្រះអម្ចាស្់ធអើយ! ស្ូម្អាណិតអាស្ូរ"។ ធលើរ
ដលងដតបានបញ្ចូលចធព្ម្ៀងធនះរនុងរិ្ីផ្ទាល់។ ជាបទចធព្ម្ៀងម្ួយធែើម្ាបអីងវរព្រះជាម្ចាស្ ់ស្មូ្
អាណិតអាស្ូរ ែូធចនះអងគព្បជុំរួម្គ្នាធព្ចៀង រ៉ឺព្រីស្តបរិស្័ទ នងិព្រុម្អនរចធព្ម្ៀង។ តាម្ចាាប់
ព្តូវធព្ចៀងឃ្្ានីម្ួយៗរីរែង។ យ ាង រ៏អាចធព្ចៀងឃ្្ានីម្ួយៗធព្ចើនជាងរីរែងធទៀត ធោយ 
លរខណៈភាសា ធភលង ឬតាម្កាលៈធទស្ៈ។ ចលូរិ្ីស្ូម្ទទលួសារភារ ព្តូវស្ូព្តឃ្្ាម្ួយ 
ម្ុនធព្ចៀងបនទរ ធរលធព្ចៀង "ឱ ព្រះអម្ចាស្់ធអើយ! ស្ូម្អាណិតអាស្ូរ" ។ 

ធម្៌នលីក្ត្នម្ាីងសិរីរុងនរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 
៥៣. ្ម្៌ធលើរតធម្កើងស្ិរើរុងធរឿងរបស្់ព្រះជាម្ចាស្់ ជា្ម្ស៌្ម្័យបុរាណបំផតុ និងជា្ម្ែ៌ ៏
ស្កាការៈដែលព្រះស្ហរម្ន៍ធព្ចៀងថ្វាយព្រះជាម្ចាស្ ់ រួបរួម្គ្នារនុងព្រះវិញ្ញាណែ៏វិស្ុទធ ធលើរ 
តធម្កើងស្ិរើរងុធរឿង និងទលូអងវរព្រះជាម្ចាស្់ ជាព្រះបិតា និងព្រះបុព្តាជារូនធចៀម្ែវ៏ិស្ុទធ។ 
ម្ិនអាចធព្ជើស្ធរើស្បទធផាេងម្រជំនួស្្ម្៌ធនះបានធទ។ ធោរបូជាចារាយធព្ចៀងបទធនះ ឬអនរ 
ចធព្ម្ៀងធព្ចៀងម្នារ់ឯង ឬធព្ចៀងជាព្រុម្ ឬអងគព្បជុំធព្ចៀងរួម្ជាម្ួយព្រុម្ចធព្ម្ៀង។ ព្បស្ិនធបើ 
ម្ិនអាចធព្ចៀងបានធទ រួរស្ូព្តទំងអស្់គ្នា ឬស្ពូ្តដចរជារីរព្រុម្ធោយ្លងធ្លើយគ្នា។ ព្តូវ 
ព្បកាស្្ម្៌ធនះ ធៅនថ្ៃអាទិតាយធព្ៅរីរែូវរង់ចាំ និងរែូវដស្ស្ិបនថ្ៃ និងរិ្ីយ ាងឱឡារិរផងដែរ។ 

រាក្យអធិែឋានសរុប 
៥៤. ធោរបូជាចារាយអធញ្ជើញអងគព្បជុឲំាយតាំងចិតតអ្ិោឋាន។ អងគព្បជុំររាាភារធស្ៃៀម្សាងាត់បនតចិ 
ធែើម្ាបីយរចតិតទុរោរ់អំរវីតតម្នរបស្ព់្រះជាម្ចាស្់  និងទលូអងវរព្រះអងគធរៀងៗខលួន។  ធោរ 
បូជាចារាយធ ល រាយអ្ោិឋានស្រុបដែលបញ្ជារ់អរំីរិ្ីព្បចាំនថ្ៃដែរ។ តាម្ព្បនរណីបុរាណ 
ននព្រះស្ហរម្ន៍  រាយអ្ិោឋានធរលចូល ជា រាយអងវរព្រះបិតា តាម្រយៈព្រះព្រីស្តរនុងព្រះ 
វិញ្ញាណែ៏វិស្ុទធ71 ធហើយបញ្ចប់ រាយអ្ោិឋានធនះ ធោយម្នរូបម្នតអងវរព្រះនព្តឯរែូចតធៅ៖  
- ព្បស្ិនធបើ រាយអ្ិោឋានធៅកាន់ព្រះបិតា៖ "ធោយរួម្ជាម្ួយព្រះធយស្ ពូ្រសី្តជាព្រះអម្ចាស្ ់
ជាព្រះបុព្តាដែលធសាយរាជាយរួម្ជាម្យួព្រះអងគ នងិព្រះវិញ្ញាណែ៏វិស្ុទធអស្រ់លាបជាអដងវង 
តធរៀងធៅ"។  

                                                           
70 Cf. below, pp. 1249-1252. 
71 Cf. Tertullian, Adversus Marcionem, IV, 9: Corpus Christianorum, Series latina, Turnhout, Belgium, 1953- (hereafter, CCSL), 1, p. 560. PL 2, 376A; Origen, Disputatio cum Heracleida, no. 4, 24: Sources chrétiennes, 

H. deLubac et al., ed. (Paris, 1941-), p. 62; Statuta Concilii Hipponensis Breviata, 21: CCSL 149, p. 39. 
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- ព្បស្ិនធបើ រាយអ្ិោឋានធៅកាន់ព្រះបិតា ធហើយម្នដចងអំរីព្រះព្រីស្តធៅខងចុង "ដែល
ធសាយរាជាយរួម្ជាម្ួយព្រះអងគ និងព្រះវិញ្ញាណែ៏វិស្ទុធអស្់រលាបជាអដងវងតធរៀងធៅ"។ 

- ព្បសិ្នធបើ រាយអ្ិោឋានធៅកាន់ព្រះបុព្តា៖ ដែលធសាយរាជាយរួម្ជាម្ួយព្រះបិតា និងព្រះវិញ្ញាណ 
ែ៏វិស្ុទធអស្រ់លាបជាអដងវងតធរៀងធៅ។ 

  អងគព្បជំុចូលរួម្រនុង រាយអ្ិោឋានធនះ ធហើយយរ រាយអ្ិោឋានទំងធនះ ជា រាយអ្ិោឋាន 
ខលួនឯងធោយព្បកាស្ថ្ "អាដម្  ន"។ 

  ធរលថ្វាយអភិបូជា ម្ន រាយអ្ិោឋានស្រុបដតម្យួរត់។  

ខ. រិធីនលីក្ត្នម្ាីងព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស់ 
៥៥. រិ្ធីលើរតធម្កើងព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស្់ ម្នអានអតថបទព្រះរម្ពីរ នងិស្មូតបទចធព្ម្ៀង រួម្ 
ជាម្ួយ ធហើយម្ន្ម្មធទស្ន ព្បកាស្ជំធនឿ និង រាយអងវរស្រល។ ព្រះបិតាម្នព្រះបនទូលធៅ 
កាន់អងគព្បជុំតាម្រយៈអតថបទព្រះរម្ពរី ធស្ចរតីអ្ិបាាយរបស្់ធោរបូជាចារាយរនងុ្ម្មធទស្ន 72 
និងជួយឲាយព្រីស្តបរិស័្ទធបើរចិតតចំធ ះរធព្ម្ងការែ៏អសាចារាយននការស្ធ្ង្គាះ ធហើយធព្បាស្ព្បទន
អាហារខងវិញ្ញាណឲាយធយើង។ ព្រះព្រីស្តរង់ធៅជាម្ួយបងបអូនតាម្រយៈព្រះបនទូលព្រះអងគ។73 
អងគព្បជំុទទួលព្រះបនទូលព្រះអងគរនុងែួងចិតត ធោយការធព្ចៀង និងធោយភារធស្ៃៀម្សាងាត់ ធហើយ
បញ្ជារ់សាជាថ្មីធទៀតថ្ ជាប់នឹងព្រះបនទូលធនះធោយព្បកាស្ជំធនឿ។ ធព្កាយរីបានទទួល
អាហារខងវិញ្ញាណ អងគព្បជុំអងវរព្រះជាម្ចាស្់ស្ព្ម្ប់ព្រះស្ហរម្ន៍ នងិការស្ធ្ង្គាះរិភរ 
ធោរទំងម្ូលតាម្រយៈ រាយអងវរស្រល។    

ភារនសងៀម្សងាត់្ជាសកាា របូជា 
៥៦. ព្តូវព្បព្រឹតតរិ្ីធលើរតធម្កើងព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស្់តាម្រធបៀបស្ញ្ជឹងរិត ែូធចនះ រួរធជៀស្ 
វងឱកាស្ ដែលព្រសី្តបរិស្័ទម្ិនស្វូយរចតិតទរុោរ់ ស្ូម្ជយួឲាយធរស្ញ្ជឹងរិត។ រនុង 
រិ្ីធលើរតធម្កើងព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស្់រួរដតររាាភារធស្ៃៀម្សាងាត់ ធែើម្ាបីទទួលព្រះវិញ្ញាណែ៏វិស្ុទធ 
អងគព្បជុំទុរព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស្់រនុងែួងចិតត ធហើយធព្តៀម្ខលួនធែើម្ាបីអ្ោិឋាន។ ភារធស្ៃៀម្ 
សាងាត់ធនះ ម្ុនរិ្ីធលើរតធម្កើងព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស្់ ធព្កាយអានអតថបទទមី្ួយ និងអតថបទ 
ទីរីរ និងធព្កាយ្ម្មធទស្ន។74 

អានអត្ថបទព្រះគម្ពីរ 
៥៧. រនុងធរលអានអតថបទព្រះរម្ពីរ "ព្តូវធបើរព្រះរម្ពីរចំហ ធព្ ះជារំណបែ់ន៏ថ្លថ្នូរស្ព្ម្ប់ព្រីស្ត 
បរិស្័ទទទួលទរុជាអាហាររីតុព្រះបនទូលឲាយបានធព្ចើនជាងរីម្នុ"។75 ែូធចនះ ជាការរួរ ស់្ដែល 
ព្តូវធគ្រររធបៀបការអានអតថបទព្រះរម្ពីរ ដែលជារនល៉ឺបំភល៉ឺព្បវតតិសា្ស្តរីការស្ធ្ង្គាះធនះ ធោយ 
ឯរភាររវងស្ម្ពនធធម្ព្តចីាស្់ និងស្ម្ពនធធម្ព្តីថ្មី។ ែូធចនះធហើយ ធបើស្ិនជាយរអតថបទធផាេង 
ជំនួស្ព្រះរម្ពីរដែលជាព្រះបនទូលរបស្់ព្រះជាម្ចាស្់ ធនះខុស្ចាាបរ់ិ្ីបុណាយ។76  

                                                           
72 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 33. 
73 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 7. 
74 Cf. The Roman Missal, Lectionary for Mass, editio typica altera, 1981, Introduction, no. 28. 
75 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 51. 
76 Cf. John Paul II, Apostolic Letter Vicesimus quintus annus, 4 December 1988 , no. 13: AAS 81 (1989), p. 910. 
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៥៨. ធរលថ្វាយអភិបូជា ព្តូវម្នអងគព្បជុំចូលរួម្ ធហើយព្បកាស្ព្រះបនទូលរបស្់ព្រះជាម្ចាស្់រីតុ 
ព្រះបនទូល។ 

៥៩. តាម្ព្បនរណីព្រះស្ហរម្ន៍ ម្ុខង្រព្បកាស្ព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស្ ់ ម្នលរខណៈជាអនរ 
បធព្ម្ើរិ្ីបុណាយ ម្ិនដម្នជាម្ុខង្ររបស្់អនរជាអ្បិតី។ ែូធចនះ អនរបធព្ម្ើរិ្ ីបុណាយព្តវូអាន 
អតថបទព្រះរម្ពីរ ធហើយធោរឧបោឋារ ឬធោរបូជាចារាយខុស្រីធោរដែលធ្វើជាអ្ិបតី ដែល 
ព្បកាស្ព្រះបនទលូែំណឹងលអ។ ព្បស្ិនធបើគ្មានអនរបធព្ម្ើរិ្ីបុណាយព្បកាស្ព្រះបនទូលធោរ 
បូជាចារាយដែលធ្វើជាអ្ិបតីព្តូវអានអតថបទទំងអស្់។ ធព្កាយរីអតថបទនីម្ួយៗ អនរដែលបាន 
អានដថ្លង រាយអបអរសាទរ   ធហើយព្រីស្តបរិស្័ទធ ល្ើយធោយធគ្ររព្រះបនទូលរបស្់ព្រះជាម្ចាស្់ 
ដែលធរបានទទលួធោយជំធនឿ នងិចិតតព្បរបធោយអំណររុណ។  

៦០. ព្បកាស្ែំណឹងលអរ៉ឺជារំរលូននរិ្ីធលើរតធម្កើងព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស្់។ ការធព្បៀនព្បធៅ 
ននរិ្ ីបុណាយឲាយធយើងធគ្ររយ ាងព្ជាលធព្ៅ ធោយម្នស្ញ្ញាស្ម្គាល់ខលះបញ្ជារ់រិតតិយស្ធនះ 
ែូចជាអនរបធព្ម្ើរិ្ ីបុណាយព្បកាស្ែំណឹងលអ ធព្តៀម្ខលួនទទួលព្រះររ ឬការអ្ិោឋាន អងគព្បជុ ំ
ធព្ការ រធ ើងធែើម្ាបីសាតាប់ រាយអបអរសាទព្រះរម្ពីរែំណឹងលអ ទទលួសាគាល់ និងព្បកាស្
វតតម្នព្រះព្រីស្តដែលម្នព្រះនទូលែល់ធរ ឬធគ្ររដហធស្ៀវធៅព្រះបនទូលែំណឹងលអ។  

សមូត្បនទរទនំុក្ត្នម្ាីង 
៦១. បនទាប់រីអានអតថបទទីម្ួយ  ស្ូព្តបទទំនុរតធម្កើង។ សារៈស្ំខន់រនុងរិ្ីបុណាយ រ៉ឺអនរដណនំ 
ជួយព្រីស្តបរិស្័ទឲាយស្ញ្ជងឹរិតរីព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស្់។ 

  ការស្មូតទំនុរតធម្កើងព្តូវទរ់ទងនឹងអតថបទនីម្ួយៗ ធហើយព្តូវយររីធស្ៀវធៅអតថបទរម្ពីរ 
ដែលព្តូវព្បកាស្រនុងរិ្ីបុណាយធផាេងៗ។ ធបើអងគព្បជុំស្មូតទំនុរតធម្កើង ធព្ចៀងធ្លើយ្លងគ្នា រិតជា
ការលអ ស្់។ ែូធចនះ អនរស្មូតទំនុរតធម្កើង ឬធព្ចៀងម្នារ់ឯង រ៉ឺស្មូតទំនុរតធម្កើងរីតុព្រះបនទូល 
ឬរីរដនលងធផាេង។ បរវជិត បរវជិតាទំងអស្់អងគុយ ធហើយសាតាប ់តាម្្ម្មតាព្តវូចូលរួម្ធព្ចៀងបនទរ  

 លុះព្តាដតស្មូតទំនុរតធម្កើងទំងធនះគ្មាន រាយធ្លើយ។ ធទះជាយ ាង  ព្តូវធរៀបចំឲាយអងគព្បជុំ
អាចចូលរួម្ស្មូតទំនុរតធម្កើងធព្ចៀងធ្លើយ្លងបានង្យព្ស្ួល   អតថបទដែលធ្លើយបនទរនឹងទំនុរ 

 តធម្កើងព្តូវធព្ជើស្ធរើស្ធៅតាម្រែូវបុណាយព្បចាំឆ្នាំ ឬរិ្ីបុណាយធផាេងៗននបុណាយធគ្ររស្នតបុរគល។ 
 ទំងធនះ អាចធព្បើអតថបទអានជំនួស្ធព្ចៀងបនទរទំនរុតធម្កើងរ៏បាន។ ព្បស្ិនធបើម្ិនម្នស្មូត 
បនទរ រួរដតស្ូព្តតាម្រធបៀបដែលជួយឲាយព្រសី្តបរិស្ទ័ស្ញ្ជឹងរតិរីព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស្់។ 
 ជំនួស្ឲាយការស្មូតទំនុរតធម្កើងដែលយររីធស្ៀវធៅអតថបទរម្ពីររនុងរិ្ីបុណាយធផាេងៗ អាច 
ធព្ចៀងទនំុរតធម្កើងធ្លើយ្លងយ ាងរហឹម្ដបបព្បនរណរី មូ្ ាងំ (Graduale Romanum) ឬអាធលលយូ ា 
ែូចបានធរៀបរាប់រនងុធស្ៀវធៅទំងធនះ។  
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រិធីអបអរសាទរព្រះគម្ពីរែំណឹងលអ 
៦២.  បនទាប់រីអានអតថបទព្រះរម្ពីរម្ុនធហើយភា្ាម្ ធព្ចៀង អាធលលូយ ា ឬស្ូព្ត រាយអបអរសាទរ 
ធផាេងធទៀតតាម្ រាយដណនំព្បចាំរិ្ីបុណាយតាម្រែវូ។  រាយអបអរសាទរធនះ ជារិ្ីម្ួយ ឬ 
ស្រម្មភារម្ួយដែរ រីធព្ ះនំឲាយអងគព្បជុំចលូរួម្អ្ោិឋានតាម្រយៈ រាយអបអរសាទរធនះ និង 
ទទួលសាវារម្ន៍ព្រះអម្ចាស្់ដែលម្នព្រះបនទូលម្រធរ ធហើយព្បកាស្ជំធនឿរបស្់ធរ។ អងគព្បជុំ 
ធព្ការ រធ ើង និងធព្ចៀងរួម្ជាម្ួយព្រុម្ចធព្ម្ៀង ឬធព្ចៀងម្នារ់ឯង។  
រ)ធព្ចៀង "អាធលលូយ ា" ធលើរដលងដតរែូវដស្ស្ិបនថ្ៃ។ យរ រាយអបអរសាទរព្រះរម្ពីរ
ែំណឹងលអ រពី្កាំង ឬធស្ៀវធៅអតថបទរម្ពីរដែលព្តូវព្បកាស្រនុងរិ្ ីធផាេងៗ (Graduale) ។ 

ខ)រនុងរែូវដស្ស្ិបនថ្ៃជំនសួ្ឲាយ "អាធលលូយ ា" ធព្ចៀងម្ួយវរគម្ុនព្បកាស្ព្រះបនទូលែំណឹងលអ 
អាចស្មូតទំនុរតធម្កើងម្ួយែរព្ស្ង់រីធស្ៀវធៅអតថបទរម្ពីរដែលព្តូវព្បកាស្រនុងរិ្ីធផាេងៗ។ 

៦៣. ម្នដតអតថបទទីម្យួដែលអានម្ុនព្រះបនទលូែណំឹងលអ ៖  
រ)រនុងរែូវបុណាយធព្ចៀង "អាធលលូយ ា" អាចធព្បើទំនុរតធម្កើងអាធលលូយ ា ឬទំនុរតធម្កើង្លងធ្លើយ 
ធព្កាយម្រធព្ចៀង "អាធលលូយ ា"។ 

ខ)រែូវបុណាយម្ិនអាចធព្ចៀង "អាធលលូយ ា" អាចធព្បើទំនុរតធម្កើង និង រាយអបអរសាទររីធស្ៀវធៅ 
អតថបទរម្ពីររនុងរិ្ធីផាេងៗ  ឬទំនុរតធម្កើង ម្ុនព្បកាស្ព្រះបនទូលែំណឹងលអ។ 

រ)ព្បសិ្នធបើម្ិនអាចធព្ចៀងបានធទ អាចធចាល "អាធលលូយ ា" ម្ុនព្បកាស្ព្រះបនទូលែំណងឹលអ។  

៦៤. ជាលំោប់តព្ម្ូវឲាយធព្ចៀងតៗគ្នា ធលើរដលងដតនថ្ៃអាទិតាយបុណាយចម្លង និងនថ្ៃបុណាយធលើរតធម្កើង 
ព្រះធយស្ ូចាត់ព្រះវិញ្ញាណយងម្រ (នថ្ៃបុណាយទី៥០) អាចធព្ចៀង អាធលលូយ ា ម្ុនតាម្ចិតត។  

ធម្មនទសនា 
៦៥. ្ម្មធទស្ន រ៉ឺជាដផនរម្ួយននរិ្ ីបុណាយដែលគ្ំព្ទយ ាងខ្ាំង77 រីធព្ ះ ជួយរព្ងឹងជីវិត 
ខងផលូវវិញ្ញាណ។ ្ម្មធទស្ន ជាអ្ិបាាយរនាយល់អតថបទព្រះរម្ពីរជាព្បចាំ ឬអតថបទព្បចា ំ
រិ្ីបុណាយធៅធរលអភិបូជា ធហើយព្តូវយរចិតតទុរោរ់រីរធព្ម្ងការែ៏អសាចារាយរបស្់ព្រះជាម្ចាស្់ 
និងធស្ចរតពី្តូវការរបស្់ព្រសី្តបរិស្័ទរនងុព្រះស្ហរម្ន៍ដែរ។78 

៦៦. ជា្ម្មតា ធោរបូជាចារាយដែលជាអ្ិបតីននអភិបូជាព្តូវស្ដម្តង្ម្មធទស្ន ដតធោរអាច 
ឲាយម្នារ់ធទៀត ជាធោរឧបោឋារដែលចូលរួម្ថ្វាយអភិបូជាស្ដម្តង្ម្មធទស្នបានដែរ ប ុដនតម្ិន 
អាចឲាយព្រសី្តបរិស្័ទធ្វើ្ម្មធទស្នជាោចខ់ត។79 រនុងររណីរិធស្ស្ ធោរអាចអនុញ្ញាត 

ស្ដម្តង្ម្មធទស្នឲាយធោរអភិបាល ឬធោរបជូាចារាយដែលអងគយុជាម្យួព្រីស្តបរសិ្័ទចលូ
រួម្ថ្វាយអភិបូជា ម្ិនអាចចូលរួម្ជាម្យួធែើម្ាបីព្បាររធរិ្ីធ ើយ។ 

  ធរៀងរាល់នថ្ៃអាទិតាយ និងនថ្ៃបុណាយខនម្ិនបាន រាល់អភិបូជាដែលម្នព្រីស្តបរិស័្ទចូលរួម្ 
ព្តូវដតម្ន្ម្មធទស្ន។ ម្ិនអាចធចាល្ម្មធទស្នបានធទ លុះព្តាដតម្នម្ូលធហតុ្ំែុំ។ 

                                                           
77 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 52; Codex Iuris Canonici, can. 767 § 1. 
78 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Inter Oecumenici, on the orderly carrying out of the Constitution on the Sacred Liturgy, 26 September 1964, no. 54: AAS 56 (1964), p. 890. 
79 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 767 ' 1; Pontifical Commission for the Authentic Interpretation of the Code of Canon Law, response to dubium regarding can. 767 § 1: AAS 79 (1987), p. 1249; Interdicasterial Instruction 

on certain questions regarding the collaboration of the non-ordained faithful in the sacred ministry of priests, Ecclesiae de mysterio, 15 August 1997 , art. 3: AAS 89 (1997), p. 864. 
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 រួរធ្វើ្ម្មធទស្នរាល់នថ្ៃស្ព្ម្ប់រែូវអបអរសាទរព្រះអម្ចាស្់យងម្រ រែូវដស្ស្ិបនថ្ៃ រែូវបុណាយ 
ចម្លង និងរិ្ីបុណាយធផាេងៗ ដែលម្នព្រសី្តបរិស្័ទជាធព្ចើនចលូរួម្ថ្វាយអភបិូជា។80 

  ធព្កាយរី្ ម្មធទស្ន រួរតាំងចិតតអ្ោិឋានធោយធស្ៃៀម្សាងាត់។ 

ការព្បកាសជំននឿ 
៦៧. ធគ្លបំណងនន្ម្៌ព្បកាស្ជំធនឿ រ៉ឺនំឲាយព្រីស្តបរសិ្័ទទំងអស្់ចូលរួម្យ ាងស្រម្មរនុង
រធព្ម្ងការែ៏អសាចារាយននអភិបូជា ធ ល្ើយតបនឹងអតថបទព្រះរម្ពីរ ដែលធរសាតាប់ធោរបូជាចារាយ 
អ្ិបាាយរនុង្ម្មធទស្ន ធែើម្ាបឲីាយធរចងចាំ និងព្បកាស្រីរធព្ម្ងការែ៏អសាចាាយរបស្់ព្រះជាម្ចាស្់ 

 និងបនតជំធនឿរបស្់ធយើងតាម្រំរូននរាបួនរិ្ីបុណាយ។ 
៦៨. ្ម្៌ធជឿព្តវូដតធព្ចៀង ឬស្ពូ្តធោយធោរបូជាចារាយ និងអងគព្បជុំរាល់នថ្ៃអាទិតាយ និងរនុង
រិ្ីបុណាយយ ាងឱឡារិរ។ រួរព្បកាស្ជំធនឿរាល់ធរលថ្វាយអភិបូជារនងុរិ្ីឱឡារិរជាព្បចាំ។ 

  ធបើស្ិនព្បកាស្ជំធនឿធោយធព្ចៀង ធោរបជូាចារាយព្តូវចាប់ធផតើម្ ឬព្រុម្ចធព្ម្ៀង ឬ 
ធព្ចៀងម្នារ់ឯង ឬអងគព្បជុំព្តូវធព្ចៀង្លងធ្លើយជាម្យួនឹងព្រុម្ចធព្ម្ៀង។ ធបើម្និម្នចធព្ម្ៀងធទ 
អងគព្បជុំស្ូព្ត្ម្៌ព្បកាស្ជំធនឿ ធោយដចរជាររីព្រមុ្បនទរ្លងធ្លើយគ្នា។ 

រាក្យអងវរសក្ល 
៦៩.  រាយអងវរស្រល ជារធបៀបម្ួយធែើម្ាបីឲាយព្រីស្តបរិស្័ទធ្លើយតបនឹងព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស្់ 
ដែលធទើបនងឹទទួល ធហើយស្ូម្អងវរព្រះជាម្ចាស្់ស្ព្ម្បស់្ធ្ង្គាះម្នសុ្ាេធោរ ព្ស្បនឹង 
លរខណៈជាបូជាចារាយដែលធរបានទទួលរីអរគស្ញ្ញាព្ជម្ុជទឹរ។  រាយអងវរស្រល ព្តវូម្ន 
រាល់ធរលថ្វាយអភិបជូាធោយម្នព្រីស្តបរសិ្័ទចលូរួម្ ធែើម្ាបទីូលអងវរព្រះជាម្ចាស្់ស្ព្ម្ប ់
ព្រះស្ហរម្ន៍ទំងម្ូល ស្ព្ម្ប់អាជាញា្ រ នងិបងបអូនទំងឡាយដែលរងទរុខលំបារ និងទលូ 
អងវរព្រះអងគធែើម្ាបីស្ធ្ង្គាះែល់រិភរធោរទងំម្ូល។81 

៧០. ធគ្លបំណង រាយទលូអងវរស្រលម្នរធបៀបែូចខងធព្កាម្ ៖  
 រ)ស្ព្ម្ប់ធស្ចរតីព្តវូការរបស្់ព្រះស្ហរម្ន ៍
 ខ)ស្ព្ម្ប់អាជាញា្រ នងិការស្ធ្ង្គាះែល់រិភរធោរទំងម្ូល  
 រ)ស្ព្ម្ប់បងបអូនដែលរងទុរខលំបារ  
  )ស្ព្ម្ប់ស្ហរម្ន៍ព្បចាំតំបន់  ធទះជាយ ាង រ៏ធោយ  ធៅរនុងរិ្បីុណាយរិធស្ស្  
 ែូចជា៖ អរគស្ញ្ញាោបថ្ងាស្ អរគស្ញ្ញាអា ហ៍រិ ហ៍ ឬរិ្ីបុណាយបញ្ចុះស្រ រួរម្ន 
 រាយអងវរខលះដែលព្ស្បតាម្រាបួនរិ្ធីនះ។  

៧១. ធោរបូជាចារាយដែលជាអ្ិបតីរនុងអភិបូជា ធផតើម្បង្ហាញ រាយដណនំយ ាងខលី ធោយ 
អធញ្ជើញព្រសី្តបរិស្ទ័អ្ោិឋានអងវរស្រល ធហើយបញ្ចប់រិ្ីធនះធោយ រាយអ្ិោឋានដែរ។ រួរ 
ធរៀបចំ រាយអ្ិោឋានម្ុនតាម្ព្រុម្ ទំងស្ដម្តងម្ធនស្ធញ្ចតន និងការធគ្ររ រុំធព្បើ រាយដវងធររ  

                                                           
80 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Inter Oecumenici, on the orderly carrying out of the Constitution on the Sacred Liturgy, 26 September 1964, no. 53: AAS 56 (1964), p. 890. 
81 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 53. 
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ព្តូវអ្ិោឋានស្ព្ម្បព់្រះស្ហរម្ន៍ទំងម្ូល ម្ិនដម្នអ្ិោឋានអងវរស្ព្ម្ប់ដតម្នារ់ប ុធ ្ាះធទ។ 
ធោរឧបោឋារ អនរបធព្ម្ើរិ្ីបុណាយ ឬព្រីស្តបរសិ្័ទម្នារ់ធ ើងធៅតុព្រះបនទលូធ ល រាយអងវរ 
ស្រល ឬរដនលងម្ួយធផាេងធទៀត។82 អងគព្បជុំធៅ រ ធហើយធ្លើយតបនូវ រាយអងវរនីម្ួយៗ ឬ
ធៅធស្ៃៀម្សាងាត់បនតិច។ 

គ. រិធីអរព្រះគុណដ៏វិសុទធ 
៧២. ធៅរិ្ីជប់ធលៀងចុងធព្កាយរបស្់ព្រះធយស្ ូ ព្រះអងគបានដតងតាំងរិ្ីអភិបជូាដែលជា 
រធបៀបធោរបូជាចារាយជាតំ ងរបស្់ព្រះធយស្  ូ នឹររឭរសាជាថ្មីរនុងព្រះស្ហរម្ន៍រីស្កាការបូជា
ននព្រះធ ើឆ្កាងដែលព្រះអងគបានព្បព្រឹតត និងព្បទនឲាយព្រុម្សាវ័រ ធែើម្ាបីនឹររឭរែល់ព្រះអងគ។83 

  រីធព្ ះព្រះធយស្ ូយរនំព្រះកាយ និងដរងព្រះធោហិត អរព្រះរុណព្រះបិតា កាច់នំបុ័ង 
ធហើយព្បទនឲាយព្រុម្សាវ័រធោយម្នព្រះបនទូលថ្៖ "ស្ូម្អនររាល់គ្នាយររិសាចុះ! ធនះជារូប 
កាយរបស្់ខញុំ ធនះជាធោហិតរបស្់ខញុំ! ស្ូម្ធ្វើែូធចនះ ធែើម្ាបីនឹររឭរែលខ់ញុំ"។ ែូធចនះធហើយព្រះ 
ស្ហរម្ន៍បានធរៀបចំរិ្អីរព្រះរុណព្រះជាម្ចាស្់ ធោយដផនរនីម្ួយៗព្តូវនឹងព្រះបនទូល និង 
ស្រម្មភាររបស្់ព្រះធយស្ ូ ៖  
រ)ធរលធរៀបចំនំ និងព្សាតង្វាយ ធរយរម្រតសុ្កាការបូជា ធហើយនំ និងព្សាតង្វាយជាម្យួ
ទឹរ រ៉ឺជា្តុដែលព្រះធយស្ ូបានធព្បើដែរ។ 

ខ)្ម្៌អរព្រះរុណែ៏វសិ្ុទធ រ៉ឺជា រាយអរព្រះរុណព្រះបិតាដែលបានស្ធ្ង្គាះ ធហើយនំ និង
ព្សាតង្វាយកា្ាយធៅជាព្រះកាយ និងព្រះធោហិតរបស្់ព្រះធយស្ ពូ្រីស្ត។  

រ)ធោយកាច់នំតង្វាយ និងរិ្ីទទួលព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត ធទះបីម្នអងគព្បជំុ 
ធព្ចើនយ ាង  រ៏ទទលួព្រះកាយព្រះព្រីស្ត រនីំព្រះកាយ និងរីដរងព្រះធោហិតដតម្ួយ
ែូចព្រុម្ព្រសី្តទូតរីធែើម្បានទទួលរីព្រះហស្តរបស្់ព្រះព្រីស្ត។  

ការនរៀប នំ ំនិងស្សាត្ងវាយ 
៧៣. ធរលចាប់ធផតើម្រិ្ីអរព្រះរុណព្រះជាម្ចាស្់ ធោរយរនំ និងព្សាតង្វាយដែលោរ់ធលើ
តុស្កាការបជូា ម្រព្បស្ិទធឲាយធៅជាព្រះកាយ នងិព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត។ 

  ម្ុនែំបូង ធរៀបចំតុស្កាការបូជា ដែលជាតុរបស្់ព្រះអម្ចាស្់រនុងរិ្ីអរព្រះរុណព្រះជាម្ចាស្់84 
ធរៀបចំោរ់រព្ម្លរិស្ិែឋ រដនាេងជូត ដរងរសិ្ិែឋ ធស្ៀវធៅរាបួនរិ្ីបុណាយ នងិដរងរិស្ែិឋ ធលើ
តុស្កាការបូជា (លុះព្តាដតការធរៀបចំតាម្ជំធនឿសាស្ន តុតូចស្ព្ម្ប់នំ និងព្សាតង្វាយ)។ 

  រិ្ីថ្វាយតង្វាយ រ៉ឺយរន ំ និងព្សាតង្វាយធឆ្ពាះធៅតុស្កាការបជូា។ ជាការព្បព្រឹតតរបស្់
អនរធជឿធលើររធម្កើងព្រះជាម្ចាស្់ ធោយយរនំ និងព្សាតង្វាយម្រថ្វាយ។ ធោរបូជាចារាយ ឬ 

                                                           
82 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Inter Oecumenici, on the orderly carrying out of the Constitution on the Sacred Liturgy, 26 September 1964, no. 56: AAS 56 (1964), p. 890. 
83 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 47; Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 

May 1967, no. 3a, b: AAS 59 (1967), pp. 540-541. 
84 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Inter Oecumenici, on the orderly carrying out of the Constitution on the Sacred Liturgy, 26 September 1964, no. 91: AAS 56 (1964), p. 898; Sacred Congregation of Rites, 

Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 May 1967, no. 24: AAS 59 (1967), p. 554. 
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 ធោរឧបោឋារទទលួនំ នងិព្សាតង្វាយ យរម្រោរ់ធលើតុស្កាការបូជា។ ធទះបីស្រវនថ្ៃព្រសី្ត 
បរិស្័ទម្ិនយរនំ និងព្សារីផទះរបស្់ខលួនរ៏រិ្ថី្វាយអភិបូជាធៅដតម្នអតថន័យរនុងជីវតិខង 
វិញ្ញាណ។ 

  ធបើព្រីស្តបរិស្័ទយរព្បារ់ោរ់ជាតង្វាយ ឬតង្វាយធផាេងៗស្ព្ម្ប់អនរព្រីព្រ ជាការព្បធស្ើរ 
 ស្់។ ព្តូវធរៀបចតំង្វាយធៅរដនលងម្ួយស្ម្រម្ាយ ដតម្ិនដម្នធៅធលើតសុ្កាការបូជាធទ។  

៧៤. ម្នបទចធព្ម្ៀងថ្វាយតង្វាយ រនុងធរលដហន ំនិងព្សាតង្វាយម្រែលត់ុស្កាការបូជា (ស្ូម្ 
ធម្ើលធលខ ៣៧ ខ) ធព្ចៀងរហូតែល់ធោរធរៀបចនំ ំនងិព្សាតង្វាយធលើតសុ្កាការបជូា។ រាបនួ 
ចាាប់រីរធបៀបននការធព្ចៀងែូចគ្នានឹងបទចធព្ម្ៀងធរលចូល (ស្ូម្ធម្ើលធលខ ៤៨)។ រួរដត
ធព្ចៀងអម្ែំធណើររិ្ថី្វាយតង្វាយរហូត ធទះបីគ្មាន រិ្ីដហនំ និងព្សាតង្វាយរ៏ធោយ។  

៧៥. ន ំ និងព្សាតង្វាយធលើតុស្កាការបូជា ធោរបជូាចារាយស្ូព្ត រាយអ្ិោឋានដែលម្នព្សាប។់ 
ធោរអាចធព្បើរំញនព្បស្ិទធររធលើនំ និងព្សាតង្វាយ ធគ្ររព្រះធ ើឆ្កាង និងតុស្កាការបូជា 
ដែលជាស្ញ្ញាបញ្ជារ់ថ្ តង្វាយ និង រាយអ្ោិឋានរបស្់ព្រះស្ហរម្ន៍ធឆ្ពាះធៅកាន់ព្រះបិតា 
ែូចដផាេងរំញន ឬ្ូបធនះដែរ។ ធព្កាយម្រ ធោរឧបោឋារ ឬអនរបធព្ម្ើរិ្ីបណុាយធព្បើរំញន 
ធគ្ររធោរបូជាចារាយ និងអងគព្បជុំ ជាររណីរិចចននអរគស្ញ្ញាព្ជម្ុជទឹរដែលធោរបានទទួល។    

៧៦. បនទាប់ម្រ ធោរបូជាចារាយោងនែធៅដរាបរតុស្កាការបជូា។ រាបួនរិ្ីធនះ ព្ស្បតាម្ រាយ
អ្ិោឋានរបស្ធ់ោរបូជាចារាយ ស្ូម្ព្រះជាម្ចាស្ជ់ព្ម្ះភារខងរនុងរបស្់ធោរ។  

រាក្យថ្វាយត្ងវាយ 
៧៧. នំ និងព្សាតង្វាយធៅធលើតុស្កាការបជូា រួម្ទំងម្នធស្ៀវធៅរាបួនរិ្ីបុណាយធផាេងៗរួច
ជាធព្ស្ច ធោរបូជាចារាយអធញ្ជើញអងគព្បជុំឲាយចលូរមួ្អ្ិោឋាន ធហើយធ ល រាយថ្វាយតង្វាយ
ព្បស្ិទធររធលើនំ និងព្សាតង្វាយ ធែើម្ាបីធព្តៀម្ធរៀបចំ្ ម្៌អរព្រះរុណែ៏វិស្ុទធ។ 

  ធៅរនុងអភិបូជា ម្ន រាយអ្ិោឋានដតម្ួយរតដ់ែលព្បស្ិទធររធលើន ំ និងព្សាតង្វាយ។ 
 រាយអ្ិោឋានធនះ បញ្ចបធ់ោយ រាយខលីែូចជា៖ តាម្រយៈព្រះធយស្ ូព្រសី្តជាអម្ចាស្់ធយើងខញុំ។ 
ធបើ រាយអ្ិោឋានបញ្ចប់ ធោយព្រះបុព្តាម្នព្រះបនទូល ព្តូវបដនថម្ ដែលរង់ធៅ និងធសាយរាជាយ 
អស្់រលាបជាអដងវងតធរៀងធៅ។ អងគព្បជុំចលូរួម្នឹង រាយអ្ិោឋាន ធោយធ្លើយថ្៖ អាដម្ ន។ 

 ធម្៌អរព្រះគុណដ៏វិសុទធ 
៧៨. រ៉ឺជាខលឹម្សារែ៏រំរូលននរិ្ីអភិបូជា។ ្ម្៌អរព្រះរុណែ៏វិស្ុទធ ជា រាយអរព្រះរុណ ព្រះ 
ជាម្ចាស្់ និងធ្វើឲាយបានវិស្ុទធ។ ធោរបូជាចារាយអធញ្ជើញអងគព្បជុំឲាយធលើរចិតតថ្វាយព្រះអងគ ធោយ 
អរព្រះរុណព្រះជាម្ចាស្រ់មួ្ជាម្ួយគ្នា ធែើម្ាបីអ្ោិឋានរនុងនម្ព្រះស្ហរម្ន៍ទំងម្ូលធឆ្ពាះធៅ 
កាន់ព្រះបិតា តាម្រយៈព្រះបុព្តា និងព្រះវិញ្ញាណែ៏វិស្ុទធ។  រាយអ្ិោឋានធនះ ម្នន័យថ្ ព្រះ 
ស្ហរម្ន៍រួម្គ្នាព្បកាស្រីរិចចការែ៏អសាចារាយរបស្់ព្រះបិតា តាម្រយៈព្រះធ យស្ ូព្រីស្ត និងព្រះ 
វិញ្ញាណែ៏វិសុ្ទធ។ អងគព្បជុំព្តូវយរចិតតទុរោរ់សាតាប់្ម្៌អរព្រះរុណែ៏វិស្ុទធធោយធស្ៃៀម្សាងាត់។ 
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៧៩. ដផនរនីម្ួយៗនន្ម្៌អរព្រះរុណែ៏វិស្ុទធម្ន៖  
រ) រាយអរព្រះរុណ (ជារិធស្ស្ធៅ្ម្៌ព្បាររធ) ធោរបូជាចារាយរនុងនម្ព្រះស្ហរម្ន៍ទំងមូ្ល 
ធកាតស្រធស្ើរព្រះបិតា អរព្រះរុណព្រះអងគជាព្រះស្ធ្ង្គាះរបស្់ធយើង  ឬម្នការដព្បព្បលួ 
ធៅតាម្រិ្ីបុណាយព្បចាំនថ្ៃ ឬតាម្រែូវបុណាយធផាេងៗ។  

ខ) រាយអបអរសាទរ៖ ព្រះស្ហរម្ន៍ទំងម្ូល ចូលរួម្ជាម្ួយអស្់ធទវទូតធៅសាថានបរម្ស្ុខ 
ធព្ចៀង ព្រះែ៏វិស្ុទធ (Sanctus)។ ធោរបូជាចារាយ និងអងគព្បជុំព្តូវព្បកាស្ រាយសាទរធនះ។ 

រ) រាយអងវរព្រះវិញ្ញាណ៖ ជា រាយអ្ិោឋានស្ព្ម្ប់ព្រះស្ហរម្ន៍អងវរព្រះជាម្ចាស្ ់ ធព្បាស្ 
ព្បទនព្រះវិញ្ញាណយងម្រធលើតង្វាយដែលព្បស្ទិធឲាយធៅជាព្រះកាយ និងព្រះធោហិត 
ព្រះព្រីស្ត ធហើយអងវរព្រះអងគធព្បាស្ឲាយអស្់អនរដែលចូលរួម្ទទួលព្រះកាយ និងព្រះ 
ធោហិត ព្រះព្រីស្តទទួលបានការស្ធ្ង្គាះ។   

 ) រាយនឹររឭរការដតងតាំង និងរិ្ីព្បស្ិទធររ៖  ធៅតាម្ព្រះបនទូល និងស្រម្មភាររបស្់
ព្រះព្រីស្តដែលបានបជូាព្រះជនមផ្ទាល់រនុងធរលជបធ់លៀងចុងធព្កាយ ធោយថ្វាយព្រះកាយ 
និងព្រះធោហិតរបស្់ព្រះអងគ តាម្រយៈនំ នងិព្សាដែលព្រះអងគព្បទនឲាយព្រុម្ព្រីស្តទូត 
រិសា ធហើយបញ្ជាឲាយព្រុម្ព្រីស្តទូតធ្វើែូធចនះ ធែើម្ាបីបនតរធព្ម្ងការែ៏អសាចារាយធនះ។  

ង) ្ម្៌នឹររឭរ៖ ជា្ម្៌ដែលព្រះស្ហរម្ន៍អនវុតតតាម្ែំបូនមានរបស្់ព្រះព្រីស្តជាព្រះ
អម្ចាស្់ តាម្រយៈព្រុម្ ព្រីស្តទូត ជារិធស្ស្ នឹររឭរែល់ព្រះព្រីស្តដែលរងទុរខលំបារ 
និងម្នព្រះជនមរស្់ធ ើង វិញព្បរបធោយស្រិើរុងធរឿង ធហើយយងធ ើងសាថានបរម្ស្ុខ។  

ច) ការថ្វាយតង្វាយ៖  រាយធនះ ដែលរឭំរែលព់្រះស្ហរម្ន៍យ ាងខ្ាំង ជារិធស្ស្អស្ ់
បងបអូនដែលចូលរួម្ថ្វាយអភិបូជា តង្វាយែ៏វិស្ុទធតាម្រយៈព្រះវិញ្ញាណែ៏វិស្ុទធ រ៉ឺជារូនធចៀម្ 
បូជាយញ្ញថ្វាយធៅព្រះបតិា។ ធគ្លបំណងព្រះស្ហរម្ន៍ រ៉ឺនំឲាយព្រសី្តបរសិ្័ទ ថ្វាយដត
តង្វាយប ុធ ្ាះធទ រ៉ឺបូជាយញ្ញែូចព្រះអងគបានបធព្ងៀន85 តាម្រយៈព្រះព្រីស្តជាសាពានធម្ព្តី 
ធែើម្ាបឲាយព្រះជាម្ចាស្់បំធរញអវីៗទំងអស្់រនុងម្នសុ្ាេ ជាសាថាររធៅនថ្ៃចុងធព្កាយបំផុត។86 

្) រាយអងវរស្រល៖ ព្តូវបង្ហាញថ្ ធយើងថ្វាយអភិបូជាធោយរួម្ជាម្ួយព្រះស្ហរម្ន៍ ទំង 
ម្ូលទំងធៅធលើដផនែី ទំងធៅសាថានបរម្ស្ុខ ធហើយតង្វាយដែលបានម្រស្ព្ម្ប់ព្រះ 
ស្ហរម្ន៍ នងិបងបអូនទងំអស្់ ទំងធៅរស្ ់ ទំងស្ាាប់ ឲាយរួចផុតរីបាប នងិទទួលការ 
ស្ធ្ង្គាះម្ររីព្រះកាយ នងិព្រះធោហិតព្រីស្ត។  

ជ)ជាចុងធព្កាយ  រាយធលើរតធម្កើងស្ិរើរុងធរឿងព្រះព្រីស្ត៖ ជា រាយដែលព្រះស្ហរម្ន៍ធកាត 
ស្រធស្ើរ ព្រះជាម្ចាស្់ ធហើយអងគព្បជុំបញ្ចប់ធោយធ ល រាយថ្៖ "អាដម្ ន"។  

 

                                                           
85 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 48; Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 

May 1967, no. 12: AAS 59 (1967), pp. 548-549. 
86  Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 48; Decree on the Ministry and Life of Priests, Presbyterorum ordinis, no. 5; Sacred Congregation of Rites, 

Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 May 1967, no. 12: AAS 59 (1967), pp. 548-549. 
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រិធីទទួលព្រះកាយ និងព្រះនលាហិត្ព្រះព្គីសត 
៨០. រិ្ីអភិបូជាជប់ធលៀងននបុណាយចម្លង។ ម្ុននឹងទទួលព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត 
តាម្ព្រះែំបូនមានរបស្់ព្រះអងគ ព្រីស្តបរិស្័ទទំងអស់្យរចិតតទុរោរ់ស្ព្ម្ុះស្ព្ម្ួល ធ្វើកាយវិការ 
ម្ួយដែលបង្ហាញរកីារអត់ធទស្ឲាយគ្នាធៅវិញធៅម្រ ធនះជាអតថន័យននរិ្ជីប់ធលៀងរបស្់
ព្រះអម្ចាស្់ និងរិ្ ីធផាេងៗរហូតែល់រិ្ទីទួលព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត។ 

រាក្យអធិែឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់ (ធម្៌ ឱ ព្រះបិតា) 
៨១. ធៅរនុង រាយអ្ិោឋានរបស្់ព្រះអម្ចាស្់ ជា រាយទលូអងវរស្ូម្ព្បទនអាហារព្បចាំនថ្ៃ រ៉ឺ
ស្ំខន់បំផុតស្ព្ម្ប់ព្រីស្តបរិស្័ទដែលទទួលព្រះកាយព្រះព្រីស្តជាអាហារ និងទូលអងវរព្រះអងគ
ឲាយធលើរដលងធទស្ជព្ម្ះបាប ែូធចនះ អាហារែ៏វសិ្ុទធធនះ នឹងបានធៅែល់ជនែ៏វសិ្ុទធរបស្់
ព្រះអងគដែរ។ ធោរបូជាចារាយព្បកាស្ជាការអធញ្ជើញរនុងធរលអ្ោិឋាន ធហើយព្រីស្តបរិស្ទ័
ទំងអស្់ធ ល រាយអ្ោិឋានរួម្ជាម្យួធោរ ធព្កាយម្រ ធោរបូជាចារាយដតម្នារ់ដែលបនត
 រាយអ្ិោឋាន ធហើយអងគព្បជុំបញ្ចប់ធោយ រាយស្រធស្ើរតធម្កើងស្ិរើរុងធរឿងព្រះព្រីស្ត។ ការបនត
 រាយអ្ិោឋានរបស្់ព្រះអម្ចាស្់ោតស្នធឹងធ ើងនធរលចុងធព្កាយ ធែើម្ាបទីូលអងវរព្រះជាម្ចាស់្ 
ែ៏ម្នឫទធានុភារ ស្ូម្ស្ធ្ង្គាះព្រះស្ហរម្ន៍ទំងម្ូលឲាយរួចផុតរីអំ ចននអំធរើអាព្ររ់។ 
 ការអធញ្ជើញធនះ ជាការអ្ិោឋានខលួនឯងផ្ទាល ់ ធហើយអងគព្បជុំ បនតការអ្ោិឋានរបស្់ព្រះ
អម្ចាស្់ធោយធព្ចៀងស្រធស្ើតធម្កើងស្រិើរុងធរឿងព្រះព្រីស្តបនល៉ឺស្ំធ ងខ្ាងំៗ។  

រិធីជូននស ក្តីសុខសានត 
៨២. តាម្រាបួនរិ្ីជូនធស្ចរតីស្ុខសានត ព្រះស្ហរម្ន៍ស្ូម្អងវរព្រះជាម្ចាស្់ព្បទនស្នតិភារ 
និងឯរភាររនងុព្រះស្ហរម្ន៍រនុងទូទងំរិភរធោរ ធហើយព្រសី្តបរិស្័ទបង្ហាញកាយវិការ 
ធគ្ររគ្នាធៅវញិធៅម្រ ឯរភារ ជាស្ញ្ញារីធស្ចរតីស្ុខសានតរបស្់ធរ ម្ុនទទួលព្រះកាយ 
និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត។ ព្រុម្ធោរអភិបាលព្បចាំតំបន់ព្តូវធព្ជើស្ធរើស្ស្ញ្ញា ឬរធបៀប 
 ម្ួយឲាយព្រសី្តបរិស្ទ័ជនូធស្ចរតសី្ុខសានតតាម្វបាប្ម្៌ ព្បនរណីរបស្ធ់រ។ រួរជូនធស្ចរត ី
ស្ុខសានតឲាយព្រសី្តបរិស្័ទដែលធៅដរាបរខលួន។  

រិធីកា ់នតំ្ងវាយ 
៨៣. ធោរបូជាចារាយកាច់នំបុ័ងដែលជារិ្ ីព្បស្ិទធព្រះកាយ ធហើយធោរឧបោឋារអាចជយួ 
រនុងរិ្ីធនះបាន។ ធៅស្ម្័យព្រីស្តទតូរិ្ីថ្វាយអភិបូជាធរ្្ាប់ធៅ៖ រិ្ កីាច់នំប ័ុង តាម្ 
កាយវិការរបស្់ព្រះធយស្ ូជប់ធលៀងចុងធព្កាយជាម្ួយព្រុម្សាវ័រ។ កាយវិការធនះ ម្នន័យថ្ 
ព្រីស្តបរិស្ទ័កា្ាយធៅជារបូកាយដតម្យួ (១ររ ១០.១៧) ធោយទទួលនំប ័ុងដែលផដល់ជីវិត 
រ៉ឺព្រះកាយព្រះព្រសី្តដែលធសាយទិវងគត និងម្នព្រះជនមរស្់ធ ើងវិញ ធែើម្ាបសី្ធ្ង្គាះម្នុស្ាេ 
ធោរ។  ធព្កាយរីជូនធស្ចរតីស្ុខសានតឲាយគ្នាធៅវិញធៅម្រ ព្តូវម្នរិ្ីកាច់នំបុ័ងជាោច់ខត 
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 ធទះជារិ្ីធនះម្នរយៈធរលខលីរ៏ធោយ។ ម្នដតធោរបូជាចារាយ និងធោរឧបោឋារដែល 
អាចព្បាររធរិ្ីធនះបាន។ 

  ធោរបូជាចារាយ កាច់នំធលើចានព្រះកាយ ធហើយយរបំដណរតូចម្យួោររ់នុងដរងព្រះ
ធោហិត ធែើម្ាបីបង្ហាញឯរភារននព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្តរនុងការស្ធ្ង្គាះ រ៉ឺព្រះ
កាយព្រះធយស្ ូព្រសី្តដែលម្នព្រះជនមរង់ធៅរនងុស្ិរើរុងធរឿង។ តាម្ រាយទលូអងវរធនះ ព្រុម្
ចធព្ម្ៀងព្តវូធព្ចៀងបទ "រនូធចៀម្របស្ព់្រះជាម្ចាស្"់ (Agnus Dei) ជា្ម្មតាអងគព្បជុធំ្ លើយ ឬរ៏
ព្តូវស្ូព្តឲាយខ្ាំងៗ។ បទចធព្ម្ៀងធនះ រំែររិ្ីកាច់នំព្រះកាយ ែូធចនះ ព្តវូធព្ចៀងធព្ចើនែងរហូត
ែល់បញ្ចប់រិ្ីធនះ។  រាយចុងធព្កាយននបទចធព្ម្ៀងធនះ រ៉ឺ "ស្ូម្ព្បទនធស្ចរតីស្ុខសានតឲាយ
ធយើងខញុំ"  (dona nobis pacem)។ 

ទទួលព្រះកាយ និងព្រះនលាហិត្ព្រះព្គីសត 
៨៤. ធោរបូជាចារាយអ្ោិឋានធោយខាេឹបៗ ស្ូម្អងវរព្រះជាម្ចាស្់ស្ព្ម្បទ់ទួលផលដផលលអរ ី
ព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត។ ព្រីស្តបរិស្័ទអងវរព្រះជាម្ចាស្់ធោយអ្ិោឋានធស្ៃៀម្សាងាត់។ 

ធោរបូជាចារាយបង្ហាញនំព្រះកាយឲាយព្រីស្តបរិស្័ទធ ើញ ធោយកាន់នំព្រះកាយធលើចានរិស្ិែឋ 
ឬធលើដរងព្រះធោហិត ធោរអធញ្ជើញព្រសី្តបរិស្ទ័ទំងអស្់ចលូរួម្រនុងរិ្ជីប់ធលៀងរបស្ ់
ព្រះព្រីស្ត និងបង្ហាញរីកាយវកិារម្ួយព្បរបធោយភារស្ុភាររាបសារ ធហើយអងគព្បជុ ំ
ព្បកាស្ធស្ចរតីម្ួយដែលែរព្ស្ង់រពី្រះរម្ពីរែំណងឹលអ។  

៨៥. ជាការរួរ ស្់ ធបើស្ិនជាព្រីស្តបរសិ្័ទអាចទទលួនំព្រះកាយ និងព្រះធោហិត ែូច 
ធោរបូជាចារាយដែលព្បស្ទិធរនុងអភិបូជា ធៅជាព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត (ស្ូម្ 
ធម្ើលធលខ ២៨៣) ែូធចនះ ស្ញ្ញាស្ម្គាល់ជយួឲាយយល់ចាាស្ថ់្ ធយើងទំងអស្់គ្នាចូលរួម្រនុង 
ស្កាការបូជាដែលបានព្បាររធធនះ។87 

៨៦. ធរលធោរបូជាចារាយរំរងុទទួលព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត ព្រីស្តបរិស្័ទចាប ់
ធផតើម្ធព្ចៀង។ ធគ្លធៅននបទចធព្ម្ៀងធនះ រ៉ឺបង្ហាញតាម្រយៈស្ធំ ងដតម្យួ ននការរួបរួម្គ្នា
រនុងអងគព្រះព្រីស្តរបស្់អនរទទួលអរគស្ញ្ញា ម្ា្ ាងធទៀត រ៉ឺបង្ហាញអំណរស្បាាយអស្់រីែួងចិតត 
និងបង្ហាញយ ាងចាាស្់រី "លរខណៈរួម្" ននរិ្ីដហរ និងទទួលព្រះកាយព្រះព្រីស្ត។ ព្តូវធព្ចៀង 
រហូតែល់ចប់រិ្ីទទួលព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត។88 ព្បស្ិនធបើម្នបទចធព្ម្ៀង
ធផាេងធទៀត រួរបញ្ចប់បទចធព្ម្ៀងបនទាប់រ ីរិ្ីទទួលព្រះកាយព្រះព្រីស្តរួចតាម្រធបៀបព្តឹម្ព្តូវ។
ចូរព្បយ័តនព្តូវឲាយព្រុម្ធព្ចៀងទទួលព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្តតាម្រធបៀបព្ស្ួលបួល។   

៨៧. ស្ព្ម្ប់រិ្ីទទួលព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត អាចធព្ជើស្ធរើស្ រាយបនទរ នងិ 
ទំនុរតធម្កើងរ ី Graduale Romanum  ឬ រាយបនទរទំនុរតធម្កើងរី  Graduale Simplex  ឬបទចធព្ម្ៀង 

                                                           
87 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 May 1967, nos. 31, 32; Sacred Congregation for the Discipline of the Sacraments, Instruction Immensae 

caritatis, 29 January 1973, no. 2: AAS 65 (1973), pp. 267-268. 
88 Cf. Sacred Congregation for the Sacraments and Divine Worship, Instruction Inaestimabile donum, 3 April 1980, no. 17: AAS 72 (1980), p. 338. 
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  រីបញ្ជីធផាេងដែលទទួលធស្ចរតីអនុញតរីព្រុម្ធោរអភិបាលព្បចាំតំបន។់ បទចធព្ម្ៀងធនះ 
ព្រុម្ចធព្ម្ៀង ឬព្រីស្តបរិស្ទ័ធព្ចៀងរួម្ជាម្ួយ។ 

  ព្បស្ិនធបើគ្មានបទចធព្ម្ៀងធទ អងគព្បជុ ំស្ូព្ត រាយបនទរដែលម្នរនុងរាបនួរិ្ ីបុណាយ ឬ
ធោរបូជាចារាយស្ូព្តម្នារឯ់ង ធព្កាយម្រ ទទលួព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត ធហើយ
ជូនព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្តែល់ព្រីស្តបរិស្័ទ។  

៨៨. ធព្កាយរទីទួលព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្តរួច ធោរបូជាចារាយ និងព្រីស្តបរិស្័ទ
អ្ិោឋានធរៀងខលួនៗ ឬអងគព្បជុំរួម្គ្នាធព្ចៀងបទធកាតស្រធស្ើរ ឬទំនុរតធម្កើង ព្បសិ្នជាអាចធ្វើបាន។ 

៨៩. ទីបញ្ចប់ននរិ្ទីទលួព្រះកាយ និងព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត ធោរបូជាចារាយស្ូព្ត រាយ 
អ្ិោឋានធែើម្ាបទីូលអងវរព្រះអងគ ស្ូម្ធព្បាស្ព្បទនផលដផលននរិ្ីដែលធរបានព្បាររធ។ 

  ធរលថ្វាយអភិបូជា ម្ន រាយអ្ិោឋានដតម្ួយប ធុ ្ាះ ធព្កាយរីទទលួព្រះកាយ និង
ព្រះធោហិតព្រះព្រីស្ត ធោយធ ល រាយបញ្ចបយ់ ាងខលី ៖   

- ព្បស្ិនធបើ រាយអ្ិោឋានធៅកាន់ព្រះបិតា៖ "ធោយរមួ្ជាម្ួយព្រះធយស្ ូព្រសី្តជាអម្ចាស្់"។ 

- ធបើស្ិនធព្បើ រាយអ្ោិឋានធៅកាន់ព្រះបិតា ម្នដចងអំរីព្រះព្រីស្តធៅខងចងុ "ដែលរង់ធៅ 

និងធសាយរាជាយអស្់រលាបជាអដងវងតធរៀងធៅ"។ 
- ធបើ រាយអ្ោិឋានធៅកាន់ព្រះព្រីស្ត៖ "ដែលរង់ធៅ និងធសាយរាជាយអស្់រលាបជាអដងវង ត
ធរៀងធៅ"។ 

  ព្រីស្តបរិស្ទ័យរ រាយអ្ិោឋានធនះ ម្រអ្ិោឋានខលនួឯងធោយព្បកាស្ថ្ អាដម្ ន។ 

ឃ) រិធីបញ្ចប់ 
៩០. រិ្ីបញ្ចប់ម្ន ៖ 
រ)ធស្ចរតីព្បកាស្ រួរស្ធងខបធបើម្នការចាំបាច់។  
ខ) រាយជរំាបស្ួររបស្់ធោរបូជាចារាយ  និងការព្បទនររ ដែលម្នរំណត់ជាធព្ស្ច ធហើយ
បង្ហាញនូវការអ្ិោឋានែល់អងគព្បជុំ ឬធ្វើតាម្រាបួនរិ្ីននការព្បទនររយ ាងឱឡារិរ។  

រ)រិ្ីចាត់បងបអនូឲាយធៅរបស្់ធោរបូជាចារាយ ឬធោរឧបោឋារ ធែើម្ាបីឲាយបងបអូនធៅព្បព្រឹតត
ការង្រលអ ធោយធកាតស្រធស្ើរព្រះជាម្ចាស្់។  

 )ធោរបូជាចារាយ ធោរឧបោឋារ ព្រម្ទំងអនរបធព្ម្ើរិ្ីបុណាយ ធថ្ើបតុស្កាការបូជា និងឱន 
កាយធគ្ររតុស្កាការបូជា។  
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ជំរូក្ទី ៣ 
ភារកិ្ ចរបស់អនក្បនព្ម្ីរិធីបុណយក្នុងអភិបូជា 

៩១. អភិបូជា រ៉ឺជាស្រម្មភាររបស្់ព្រះព្រីស្ត និងជាស្រម្មភារចូលរួម្របស្់ព្រះស្ហរម្ន៍
ជាព្បជារា្ស្តរបស្់ព្រះអងគធព្កាម្ការដណនំរបស្់ធោរអភិបាល។ ែូធចនះ ព្រះកាយជារម្មស្ិទធិ 
របស្់ព្រះស្ហរម្ន៍ ធហើយម្នព្បស្ិទធភារធលើព្រីស្តបរិស្័ទម្នារ់ៗតាម្រធបៀបធផាេងរីគ្នា ធោយ 
ទទួលម្ុខង្រ និងចូលរួម្រនុងការធរៀបចំរិ្ី។89 តាម្រធបៀបធនះ ព្រីស្តបរិស្័ទដែលព្រះអងគបាន 
ធព្ជើស្ធរើស្ ជាព្រុម្បជូាចារាយរបស្ព់្រះម្ហារាេព្ត ជាជាតិសាស្នែ៍៏វិស្ុទធ ជាព្បជារា្ស្តដែល
ព្រះជាម្ចាស្់យរម្រធ្វើជារម្មស្ិទធិផ្ទាល់របស្់ព្រះអងគ ធែើម្ាបីបង្ហាញរីឯរភារ និងឋាននពុ្រម្ 
របស្់ខលួន។90 ធហតុែូធចនះ ធទះជាអនរបធព្ម្ើរិ្ីបុណាយ ឬអស្់អនរធជឿដែលម្នភាររិចចបំធរញ 
ម្ុខង្រទំងធនះ ទទលួអរគស្ញ្ញាដតងតាំងឲាយបំធរញនូវម្ុខង្រទំងព្ស្ុងដតម្នារ់ឯង។91 

I. ភារក្ិ ចននអគគសញ្ញាដត្ងតាំងជាអនក្បនព្ម្ ី
៩២. តាម្ចាាប់រាល់ធរលថ្វាយអភិបូជា រ៉ឺព្តូវម្នធោរអភិបាលជាអ្ិបតីភារ ឬតាម្រយៈ 
ធោរបូជាចារាយម្នារ់រ៏អាចជួយធោរជាអ្ិបតីរនុងអភិបូជាធនះរ៏បាន។ 92  ធរលធោរអភិបាល 
ថ្វាយអភិបូជាធោយម្នព្រីស្តបរិស្័ទធព្ចើននរ់ចលូរួម្ ធហើយរិតជាព្បធស្ើរ ស្់ ធបើធោរ
បូជាចារាយឯធទៀតចូលរួម្ថ្វាយអភិបូជារួម្ជាម្យួធោរជាអ្ិបតី។ ធ្វើែូធចនះ ម្ិនដម្នធែើម្ាបី 
បដនថម្ភារឱឡារិរធៅខងធព្ៅធទ រ៉ឺធែើម្ាបីបង្ហាញរីរធព្ម្ងការែ៏អសាចារាយរបស្់ព្រះអងគែល់ 
ព្រះស្ហរម្ន៍នូវ "អរគស្ញ្ញាននការរួបរួម្គ្នា"។93 ធបើធោរអភិបាលម្ិនថ្វាយអភិបូជា ធោរ 
ចាត់តាំងម្នារ់ធទៀតឲាយព្បាររធរិ្ីធនះ អនុញ្ញាតឲាយធោរបូជាចារាយម្នារថ់្វាយអភិបូជា ជាការរួរ 
 ស្់ ធោរអភិបាលជាអ្ិបតី ធ្វើរិ្ីធលើរតធម្កើងព្រះបនទូលរបស្ព់្រះជាម្ចាស្់ ធោយ រ ់
ធ ើឆ្កាងធលើអាវធោរអភិបាល រដនាេងបង់ររសិ្ិែឋ និងអាវ្ំធលើអាវស្ដវង ធហើយររួឲាយ
ធោរព្បទនររធរលរិ្បីញ្ចប់អភិបូជា។94 

៩៣. ធោរបូជាចារាយ ម្នស្ទិធិថ្វាយអភិបូជារនុងនម្ព្រះព្រីស្តធៅរនងុព្រះស្ហរម្ន៍ ជា 
អរគស្ញ្ញាដតងតាំងដែលព្រះព្រីស្តបានបជូាព្រះជនមផ្ទាល់ 95  ធោរដណនំព្បជារា្ស្តព្រះអងគ 
ដែលរួបរួម្គ្នាអ្ិោឋាន និងព្បកាស្ែំណឹងលអរីការស្ធ្ង្គាះរបស្់ព្រះអម្ចាស្់ឲាយធរសាតាប់ ព្រម្ទំង 

រួបរួម្ព្រីស្តបរសិ្័ទឲាយថ្វាយតង្វាយធៅព្រះបិតា តាម្រយៈព្រះព្រសី្តរនុងព្រះវិញ្ញាណែ៏វិស្ុទធ និង
ឲាយបងបអូនចូលរួម្ទទួល "នំប័ ុង" ដែលធព្បាស្ព្បទនជីវិតអស្់រលាបជានិចច។ ធរលធោរ
ថ្វាយអភិបូជា ធោរព្តវូបធព្ម្ើព្រះជាម្ចាស្់ បធព្ម្ើបងបអូនធោយធស្ចរតនីថ្លថ្នរូ និងបនទាបខលួន 
ធោយខិតខំដថ្លងព្រះបនទូលរបស្់ព្រះអងគធៅធរលដែលព្រះអងគដតងតាំងអភបិូជាធនះ។ ធោរ
បង្ហាញរីវតតម្នរបស្ព់្រះព្រីស្តដែលរង់ធៅជាម្ួយ។  

                                                           
89 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 26. 
90 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 14. 
91 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 28. 
92 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Dogmatic Constitution on the Church, Lumen gentium, nos. 26, 28; Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 42. 
93 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 26. 
94 Cf. Caeremoniale Episcoporum, editio typica, 1984, nos. 175-186. 
95 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Dogmatic Constitution on the Church, Lumen gentium, no. 28; Decree on the Ministry and Life of Priests, Presbyterorum ordinis, no. 2. 
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៩៤. ធព្កាយរីធោរបូជាចារាយ ម្នធោរឧបោឋារ ធោយអរគស្ញ្ញាដតងតាំងដែលគ្ត់បានទទួល 
រដនលងរិធស្ស្រនុងចំធ ម្អនរបធព្ម្ើននរិ្ីអភិបជូា។ តាំងរសី្ម្័យព្រុម្ព្រសី្តទូត ធរទទលួ 
សាគាល់រិតតិយស្ននការដតងតាំងជាឧបោឋារ។96 ធរលព្បាររធរិ្ីអភិបជូា ធោរឧបោឋារម្ន 
ម្ុខង្រចាាស្់ោស្់ រ៉ឺព្បកាស្ែំណឹងលអ ្ម្មធទស្នយូរៗម្តង អ្ិោឋានអងវរស្រលជួយ 
ធោរបូជាចារាយធរៀបចំតុស្កាការបូជា ជូនព្រះកាយែល់ព្រីស្តបរិស្័ទ ជារិធស្ស្ធរលព្រីស្ត 
បរិស្័ទទទលួព្រះកាយ នងិព្រះធោហិត ព្រម្ទំងដណនំរីកាយវិការ និងឥរយិបថ្របស្់ ព្រី
ស្តបរិស្័ទធរលថ្វាយអភបិូជា។ 

៩៥. ធរលថ្វាយអភិបជូា ព្រីស្តបរិស្័ទចូលរួម្ជាព្បជាជនែ៏វសិ្ុទធ ជាព្បជារា្ស្តរបស្់ព្រះអងគ 
ធែើម្ាបីអរព្រះរុណព្រះជាម្ចាស្់ នងិថ្វាយធៅព្រះអងគ "យញ្ញបូជាែ៏លអព្បធស្ើរ រ៉ឺអភិបូជា" ម្ិន 
ដម្នដតតាម្រធបៀបធោរបូជាចារាយធទ ប ុដនតរួម្ជាម្ួយធោរ។ ធ វ្ើែូធចនះ ព្រីស្តបរិស្័ទម្នារ់ៗថ្វាយ 
ខលួនធៅព្រះជាម្ចាស្់។97 ព្រីស្តបរិស្័ទខិតខំបង្ហាញថ្ ធរចង់ថ្វាយខលួនធៅព្រះជាម្ចាស្់ ធោយ 
ធស្ចរតីព្ស្ឡាញ់ចំធ ះព្រះជាម្ចាស្់ និងធស្ចរតីព្ស្ឡាញ់ចំធ ះព្រីស្តបរិស្័ទ ដែលចូលរួម្ 
ថ្វាយអភិបូជា។ ែធូចនះ ព្រីស្តបរិស្័ទព្តូវធជៀស្វងបង្ហាញភារបុរគលនិយម្ ឬភារបារ់ដបរ 
គ្នា ធោយរំឭរគ្នាធៅវញិធៅម្រថ្ ធយើងម្នព្រះបិតាដតម្ួយ ែូធចនះធហើយធយើងជាបងបអូន។ 

៩៦. រិតព្បារែដម្ន ធរជារូបកាយដតម្ួយ ធោយសាតាប់ព្រះបនទូលរបស្់ព្រះជាម្ចាស្់ចូលរួម្អ្ិោឋាន 
និងធព្ចៀង ជារិធស្ស្ថ្វាយអភិបូជាដតម្ួយ និងចូលរួម្ទទួលព្រះកាយដតម្ួយរីតុស្កាការបូជា 
របស្់ព្រះអម្ចាស្់។ ធរបង្ហាញការរួបរួម្គ្នាធនះ ធោយធ្វើកាយវិការ និងឥរិយបថ្របស្់បងបអូន 
តាម្រធបៀបែល៏អព្បធស្ើរ។  

៩៧. ព្រីស្តបរិស្័ទម្ិនព្តូវបែិធស្្ជាអនរបធព្ម្ើព្បជាជនែ៏វិស្ុទធរបស្់ព្រះអងគ ធរលដែលធរស្ូម្ 
ឲាយទទួលម្ុខង្រម្ួយ ឬបធព្ម្ើព្រះស្ហរម្ន៍រនុងរិ្មី្ួយ។  

III. នបសសក្ក្ម្មរបស់អនក្បនព្ម្ីរិធបីុណយ 
ការចាត់្តំាងអនក្បនព្ម្ីតុ្សកាា របូជា និងអនក្ព្បកាសព្រះបនទូល 

៩៨. អនរបធព្ម្ើតុស្កាការបជូា ទទលួការចាត់តាំងឲាយជួយធោរបូជាចារាយ នងិធោរឧបោឋារ។ ជា 
រិធស្ស្ព្តូវធរៀបចំតុស្កាការបូជា ចានរិស្ិែឋ នំតង្វាយ និងដរងព្រះធោហិត ព្សាតង្វាយ ធហើយ 
តាម្ធស្ចរតីព្តូវការ រនុងររណីរិធស្ស្ អាចជូនព្រះកាយព្រះព្រីស្តែល់ព្រីស្តបរិស្័ទ។98 អ្នក 
បម្រើតុសក្ការបូជា មានរុខងាររបសគ់ាត ់ (សូរមរើលមលខ ១៨៧/១៩៣) ដែលគាត់្តវូ 
្ប្រឹតតផ្ទាល់ខលួន។  

                                                           
96 Cf. Paul VI, Apostolic Letter Sacrum diaconatus ordinem, 18 June 1967: AAS 59 (1967), pp. 697-704; The Roman Pontifical, Rites of Ordination of a Bishop, of Priests, and of 

Deacons, editio typica altera, 1989, no. 173. 
97 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 48; Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, 

On the worship of the Eucharist, 25 May 1967, no. 12: AAS 59 (1967), pp. 548-549. 
98 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 910 ' 2; cf. also Interdicasterial Instruction on certain questions regarding the collaboration of the non-ordained faithful in the sacred ministry of priests, 

Ecclesiae de mysterio, 15 August 1997, art. 8: AAS 89 (1997), p. 871. 
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៩៩. អ្នក្បក្កស្រះបនទលូ ទទួលក្ករដតងតាំងមែើរ្បី្បក្កសអ្តថបទ្រះគរពរី មលើកដលងដតអ្តថ
បទ្រះគរពីរែាំណឹងលអ។ គាត់អាចអានពាក្យអ្ងវរសកល ម ើយតរមសចកតី្តូវក្ករ្បក្កស
ទាំនុកតមរកើងម្ក្កយអ្តថបទទីរួយ។ មរល្ាររធរធិីអ្ភិបូជា អ្នក្បក្កស្រះបនទូលមានរុខងារ 
របស់គាត់ (សូរមរើលមលខ ១៩៤-១៩៨) ដែលគាត់្តូវ្ប្រឹតតផ្ទាលខ់លួន។  

ម្ុខងារននសងៗននរិធីបុណយ 
១០០. មរលគាានអ្នកបម្រើតុសក្ការបូជា ្គីសតបរិស័ទអាចបម្រើតុសក្ការបូជា ជួយមោកបូជាចារ្យ 
និងមោកឧបដ្ឋាក។ មគអាចដ មដ្ឋយក្កន់្រះម ើឆ្កាង មទៀន ចង្រ្ងាានកាំញាន នាំ និង្ាតងាាយ
ជារួយទឹក។  កនុងករណរីមិសស អាចជូន្រះក្កយ្រះ្គីសតែល់្គីសតបរសិ័ទ។99 

១០១. មបើគាានអ្នក្បក្កស្រះបនទូល មោកអាចផ្តល់សិទធិឲ្យ្គីសតបរសិ័ទមាាក់ម ើង្បក្កស ្រះ 
បនទូល។ មោក្តូវយកចិតតទុកដ្ឋក់្បក្កស្រះបនទូល ម ើយ្តូវទទួលក្ករអ្ប់រំរីរុខងារមនះ។ 
មធវើែូមចនះ ជួយឲ្យ្គីសតបរសិ័ទក្កន់ដតមានចិតត្ សឡាញ់្រះបនទូលរបស់្រះជាមាាស់រាល់មរល
ាាប់្រះគរពីរ។100 

១០២. មានអ្នកបម្រើមាាក់ ដែល្តូវសមូតទាំនុកតមរកើង ឬបទចម្រៀងមផ្្េង ម្ក្កយរីអ្តថបទទីរួយ។ 
មែើរ្បីបាំមរញភារកិចចមនះាន្តឹរ្តវូ អ្នកសមូតទាំនុកតមរកើង ្តវូមានមទរមក្កសលយ្ជាអ្នក 
ចម្រៀង ្ររទាំងនិយាយច្ាស់ នងិរីមរាះ។  

១០៣. ក្ករបងាាត់្គីសតបរសិ័ទឲ្យមចះម្ចៀង (schola cantorum) ឬ្កុរចម្រៀង មានរុខងារ 
ច្ាស់ោស់កនងុរិធីបុណ្យ មដ្ឋយម្ចៀងតររមបៀប្តឹរ្តូវ និងជួយឲ្យ្គីសតបរិស័ទឯមទៀតៗ 
ចូលរួរយា៉ាងសករម មដ្ឋយម្ចៀងជារួយគាា។101 បទបញ្ជាមនះស្មាប់្កុរអ្នកចម្រៀងែចូគាា 
ស្មាប់តង្រ្នតឯីមទៀតៗ ជារិមសសអ្នកមលងអ្ក គ។៍  

១០៤. គួរមាន្បធាន្កុរចម្រៀង ឬអ្នកដណនាំចងាាក់ មែើរ្បីជួយ្គីសតបរិស័ទមរលកាំរុងម្ចៀង។ 
មរលគាាន្កុរចម្រៀង គួរមានមាាក់ដណនាំបទចម្រៀងមផ្្េងៗ មែើរ្បីជួយ្គសីតបរិស័ទចលូរួរ 
ម្ចៀងជារួយគាា។102 

១០៥. រុខងាររិធីបុណ្យមានដបងដចកែូចជា ៖  
ក)អ្នកដែរកា្កដនលងសក្ការបូជា  មរៀបចាំមសៀវមៅក្បនួរិធីបុណ្យ សមរលៀកបាំពាក់រិសិែឋ នងិអ្វីៗ
ដែល្តូវក្ករស្មាប់ថ្វាយអ្ភិបូជា។ 

ខ)រិធីកររនយ្ល់ ដ្ឋស់មតឿន្គសីតបរិស័ទឲ្យយលច់្ាស់ ម ើយចលូរួរយា៉ាងសករម។ រិធីករ
្តូវមរៀបចាំមសចកតរីន្យលត់ររមបៀប្តឹរ្តូវ និងចា្ស់ោស់ ្តូវអាន និងរន្យល់ មដ្ឋយ
 រមៅខាងរុខ្គីសតបរសិ័ទ  មៅកដនលងមផ្្េងរតីុ្រះបនទូល។  

 គ)អ្នកររ៉ៃលយុតងាាយរី្គសីតបរិស័ទ។  

                                                           
99 Cf. Sacred Congregation for the Discipline of the Sacraments, Instruction Immensae caritatis, 29 January 1973, no. 1: AAS 65 (1973), pp. 265-266; Codex Iuris Canonici, can. 230 § 3. 
100 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 24. 
101 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Musicam sacram, On music in the Liturgy, 5 March 1967, no. 19: AAS 59 (1967), p. 306. 
102 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Musicam sacram, On music in the Liturgy, 5 March 1967, no. 21: AAS 59 (1967), pp. 306-307. 
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ឃ)មៅតាំបន់ខលះ មានអ្នកទទួលាាគរន៍រង់ចាាំ្គីសតបរិស័ទមៅខាងរុខទារធាំ ម ើយដណនាំមគ 
ែល់កដនលងអ្ងគុយ។  

១០៦. មៅវិាលវិហារ និង្រះវិហារធាំ គួរមានអ្នកដណនាំរិធីបុណ្យមែើរ្បីជួយមរៀបចាំរិធី និងជួយ 
ដណនាំអ្នកបម្រើរធិីបុណ្យ និង្គីសតបរសិ័ទឲ្យមគ្ាររធរិធី្បកបមដ្ឋយមសចកតីរែលែនូរ រមបៀប 
្តឹរ្តូវ នងិមសចកតី្សឡាញ់ចាំមពាះ្រះជាមាាស។់  

១០៧. រុខងារមផ្្េងៗរនរិធីបុណ្យ មោកបូជាចារ្យទទួលខុស្តូវ្រះស គរន៍្បចាាំតាំបន់អាច 
ម្ជើសមរើស្គីសតបរសិ័ទ មែើរ្បីជួយជាបម្ដះអាសននកនុងរុខងារជាអ្នកបម្រើ ដែលរិនដរនជា 
រុខងាររបសម់ោកបូជាចារ្យ ឬមោកឧបដ្ឋាក (សូរមរើលមលខ ១០០-១០៦)។103 ែូមចនះ 
រុខងារអ្នកបម្រើតសុក្ការបូជាស្មាប់ជយួមោកបជូាចារ្យ ្តូវមគាររ្បតិបតតិតរក្បួនចា្ប ់
ដែលមោកអ្ភិាលភូរភិាគានចាត់តាំង។  

IV. ការចាត់្ដ ងម្ខុងារននរិធីបុណយ និងការនរៀប ពំ្បាររធរិធ ី
១០៨. ្តូវមានមោកបូជាចារ្យដតមាាក់មធវើជាអ្ធិបតីកនុងរិធនីនរនអ្ភិបជូា មលើកដលងដតដផ្នក 
របស់មោកអ្ភិាល មរលមោកចូលរួរ (សូរមរើលមលខ ៩២)។ 

១០៩. មបើសិនជាមានអ្នកបម្រើខលះ ដែលអាចបាំមរញរុខងាររនរិធីបុណ្យ មគអាចដចករុខងារខលះៗ 
ឲ្យអ្នកទាំងមនះ។ ឧទ រណ៍ មោកឧបដ្ឋាកមាាកអ់ាចម្ចៀង ឬសមូតមាាក់មទៀត បម្រើតុសក្ការ 
បូជា។ ្បសិនមបើមានគាាម្ចើន អ្នកបម្រើ្ បក្កស្រះបនទូលអាចដចកគាាអានអ្តថបទ្រះគរពីរ។ 
រុខងារមផ្្េងៗ កអ៏ាចមធវើែូចគាាដែរ។ ប ុដនតមគរនិអាចដចករុខងារដតរយួានមទ ឧទ រណ៍ 
មានរីរ ឬបនីក់ ជាអ្នក្បក្កស្រះបនទូល រិនអាចអានអ្តថបទដតរយួ មដ្ឋយមាាក់ចាប់មផ្តើរ 
និងមាាក់មទៀតបនតមនះមទ។ ប ដុនតមានករណីមលើកដលង គមឺរល្បក្កសអ្តថបទសតីរីទុកខលាំាក 
របស់្រះមយស ូ។ 

១១០. កនុងអ្ភិបូជា មបើមានអ្នកបម្រើដតមាាក់ អ្នកបម្រើមនះអាចបាំមរញរុខងារមផ្េ្ងៗាន។ 

១១១. គរួដតមធវើឲ្យរិធីទាំងមនះមានភារសប្ាយរើករាយ និងយកចិតតទកុដ្ឋក់ែល់អ្ស់អ្នកដែល 
ចូលរួរជាប់ចិតតនឹងក្ករមរៀបចាំរិធីបុណ្យនីរួយៗមដ្ឋយសរររ្យ កនុងមរលថ្វាយអ្ភិបូជា ្តូវមាន 
បទមភលងឲ្យ្សបតរក្បួនរិធីដណនាំ្រះស គរន ៍ និងមសៀវមៅមផ្្េងៗរនក្បួនរិធីបុណ្យ។ 
ក្ករមរៀបចាំ្តូវសួរមយាបលរ់ីមោកបូជាចារ្យទទលួខុស្តូវ និង្គសីតបរិស័ទ។ មោកបូជាចារយ្ 
ដែលជាអ្ធិបតី មានសិទធិមរៀបចាំនូវអ្វីដែលសថតិមៅម្ក្ករអ្ធិបតីភាររបស់មោក។104 

                                                           
103 Cf. Pontifical Commission for interpreting legal texts, response to dubium regarding can. 230 § 2: AAS 86 (1994), p. 541. 
104 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 22. 
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ជំរូក្ទី ៤ 
រនបៀបននសងៗននការព្បាររធរិធីអភិបូជា 

១១២. តរ្រះស គរន៍្បចាាំភូរិភាគ អ្ភិបូជា្តូវសថិតម្ក្ករអ្ធិបតីភាររបស់មោកអ្ភិាល 
មដ្ឋយមានមោកបូជាចារយ្ មោកឧបដ្ឋាក និងអ្នកបម្រើរិធីបុណ្យ 105  ្ររទាំងជនែ៏វិសទុធ 
របស់្រះជាមាាស់ចូលរួរយា៉ាងសករម មធវើរមបៀបមនះ បងាាញ្គប់លកខណៈរបស់្រះស គរន៍។ 

  មរល្ាររធរិធីអ្ភិបជូាម្ក្ករអ្ធិបតីភាររបស់មោកអ្ភិាល ្តវូមគាររបទបញ្ជារន
ក្បួនរិធីរបស់មោកអ្ភាិល (Caereminiale Episcoprum)។106 

១១៣. ្តូវយកចិតតទុកដ្ឋក់យា៉ាងខាលាំង ចាំមពាះរិធីអ្ភិបូជាដែលមាន្គីសតបរិស័ទចូលរួរ ជារិមសស 
មរលថ្វាយអ្ភិបូជាតរ្រះស គរន៍្បចាាំភូរិភាគ ម្ពាះ្រះស គរន៍នីរួយៗ ជាតាំ្ងរន 
ស គរន៍ទាំងរូលដែលជួបជុាំគាាមៅកដនលងរយួ ជារិមសស ភិបជូា្បចាាំរែៃអាទិត្យ។107 

១១៤. អ្ភិបូជាស្មាប់្កុរ្គាួរបរវជិត បរវជិត ឬអ្ភិបូជា្បចាាំរែៃស្មាបអ់ារារ មាន 
រមបៀបរិមសស មទះបីគាានរិធីរិមសស។  យា៉ាង្ក៏ជាក្ករគួរ្ស់ មបើសិនជាមគម្ចៀង 
ម ើយសមាជិកទាំងអ្សគ់ាា ចូលរួរយា៉ាងសករម មទះបីមគជាបរវជិត បរវជតិ។ កនុងរិធ ីអ្ភិ
បូជាមនះ មាាក់ៗ គួរបាំមរញរុខងាររបស់ខលួនជាអ្នក បម្រើមដ្ឋយក្ករចាតត់ាំង ឬមដ្ឋយក្ករ 
ដតងតាំងជាអ្គគសញ្ជា។ មោកបូជាចារ្យដែលរនិ្តូវមៅថ្វាយអ្ភិបជូាជារួយ្គីសតបរសិ័ទ 
មៅម្ៅអារារ គួរចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជាកនុង្កុរ្គួាររបស់មោក។ រ្យ៉ាងមទៀត មោកបូជាចារ្យ 
ដែល្តូវមៅថ្វាយអ្ភិបជូាមៅកដនលងមផ្្េង គួរចលូរួរថ្វាយអ្ភិបជូាកនុង្ករុ្គួាររបស់ខលួន 
ដែរ។108 មោកបូជាចារ្យដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា គួរចូលរួរថ្វាយមដ្ឋយមានសមរលៀកបាំពាក ់
្តឹរ្តូវ មលើកដលងដតមានករណីរិមសស។  

I. រិធីអភិបូជានែាយម្ានព្គីសតបរិស័ទ ូលរួម្ 
១១៥. ជាក្ករគួរ្ស់ មបើមានបទចម្រៀងកនុងរិធីអ្ភិបូជារមបៀបមនះ ជារិមសសមៅរែៃអាទិត្យ 
និងរែៃបុណ្យខានរិនាន គួរមានអ្នកបម្រើរិធីបណុ្យម្ចើននក់។ 109  ប ុដនតមគអាច្ាររធរិធ ី
មដ្ឋយគាានបទចម្រៀង នងិមានអ្នកបម្រើដតមាាក់។ 

១១៦. មបើមានមោកឧបដ្ឋាកចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា មោក្តូវបាំមរញរុខងាររបស់ខលួន។ រ្យ៉ាងមទៀត  
្តូវទុកែូចជាច្ាប់មរល្ាររធរិធីអ្ភិបូជា គួរមានអ្នកបម្រើតុសក្ការបូជា អ្នក្បក្កស្រះបនទូល  
និងអ្នកចម្រៀង មែើរ្បីជយួមោកបូជាចារយ្។ ក្បនួរិធីដែលានមរៀបរាប់ែចូខាងម្ក្ករមនះ 
បងាាញថ្វ គួរឲ្យមានអ្នកបម្រើរិធីបុណ្យម្ចើននក់។  

                                                           
105 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 41. 
106 Cf. Caeremoniale Episcoporum, editio typica, 1984, nos. 119-186. 
107 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 42; Dogmatic Constitution on the Church, Lumen gentium, no. 28; Decree on the Ministry and Life of Priests, 

Presbyterorum ordinis, no. 5; Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 May 1967, no. 26: AAS 59 (1967), p. 555. 
108 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 May 1967, no. 47: AAS 59 (1967), p. 565. 
109 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 May 1967, no. 26: AAS 59 (1967), p. 555; Sacred Congregation of Rites, Instruction Musicam sacram, On 

music in the Liturgy, 5 March 1967, nos. 16, 27: AAS 59 (1967), pp. 305, 308. 
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សម្ភារៈដែលក្ត្វូនរៀប មំ្ុន 
១១៧. ្តូវ្ក្កល្ក្តរ់ណស៌មលើតសុក្ការបជូា។ ្តវូមានមទៀនមៅមលើតុសក្ការបូជា ឬមៅ 
ជិត។ យា៉ាងតិច្តវូមានររី បួន ឬ្ាាំរួយមែើរ ជារិមសស ស្មាប់អ្ភិបូជា្បចាាំរែៃអាទតិ្យ 
និងរែៃបុណ្យខានរិនាន។ រិធីម្ក្ករអ្ធិបតីភាររបស់មោកអ្ភិាល្បចាាំភូរិភាគ ្តូវមាន 
មទៀន្ាាំរីរមែើរ។ មលើតសុក្ការបូជា ឬមៅជតិ ្តូវមាន្រះម ើឆ្កាងដែលមានភាាប់រូប្រះ មយ
ស ូ។ មរលចូលអាចដ មទៀន នងិ្រះម ើឆ្កាងជារួយគាា។ ្បសិនមបើរិនមានដ  មសៀវមៅ
្រះគរពីរែាំណឹងលអមទ (ខុសរីមសៀវមៅអ្តថបទទរីួយ និងទីរីរ) កនុងមរលដ ្តូវ ដ្ឋក់
មសៀវមៅ្រះគរពីរមនះ មៅមលើតុសក្ការបូជា។  

១១៨. មលើសរីមនះ្តូវមរៀបចាំ ៖  
ក)្តវូមានមសៀវមៅក្បួនរិធីបុណ្យជិតមៅអ្មីោកបូជាចារយ្ និងមសៀវមៅចម្រៀង មបើ្តូវក្ករ។  
ខ)្តូវដ្ឋកម់សៀវមៅអ្តថបទ្រះគរពីរមលើតុ្ រះបនទូល។ 
គ)មៅមលើតុតងាាយ ្តូវមានដរង្រះមោ ិត ក្មាលរិសិែឋ និងកដន្េងជូតដរង្រះមោ ិត 
គ្របដរង្រះមោ ិត ចាន្រះក្កយ កលងតរកល់្ រះក្កយមបើសនិជា្តវូក្ករ នាំតងាាយ 
ស្មាប់មោកបូជាចារ្យ មោកឧបដ្ឋាក អ្នកបម្រើរធិីបុណ្យ និង្គសីតបរិសទ័ដែលទទលួ
្រះក្កយ្រះ្គសីត។ ្តូវមរៀបចាំដរង្ាតងាាយ នងិដរងទឹក មលើកដលងដត្គីសតបរិស័ទ
យកសមាារៈទាំងមនះ មរលដ តងាាយ។ ្តូវមរៀបចាំផ្តិលទឹក្រះររ មបើសនិជាមានរិធាីច
ទឹក្រះររ ចាន្ទ និងសមាារៈឯមទៀតៗដែល្តូវក្ករស្មាប់រិធីោងរែរបស់មោកបូជាចារ្យ 
(ផ្តិលោងរែ កដន្េងជូតសមាាត)។ 

  គួរមានទមាលបល់អ្បមសើរ គឺ្តូវយក្ក្ត់រណស៌ ឬរណ៌តររែូវរិធីបណុ្យ្គបមលើ 
ដរង្រះមោ ិត។ 

១១៩. មៅបនទប់មោកបូជាចារ្យផ្ទលស់បតូរសមរលៀកបាំពាក់ ្តូវមរៀបចាំសមរលៀកបាំពាក់រិសិែឋ ស្មាប់ 
មោកបូជាចារ្យ  មោកឧបដ្ឋាក និងអ្នកបម្រើរិធីបណុ្យ (សូរមរើលមលខ ៣៣៧-៣៤១)។ 
ក)ស្មាប់មោកបូជាចារយ្ អាវសដវង កដន្េងបង់ករិសិែឋ អាវរិសិែឋ។   
ខ)ស្មាប់មោកឧបដ្ឋាក អាវសដវង កដន្េងបង់ករិសិែឋ អាវរិសិែឋស្មាប់មោកឧបដ្ឋាក។ 
មដ្ឋយមានរលូម តុ្តឹរ្តូវ ឬមដ្ឋយាររិធីរិនសូវឱឡារិក មោកឧបដ្ឋាករិនពាក ់
អាវរិសិែឋកា៏ន ។ 

គ)ស្មាប់អ្នកបម្រើរិធីបណុ្យ អាវដវងរណ៌ស ឬមខាអាវមផ្េ្ងដែលានទទួលមសចកតី 
អ្នុញ្ជាត។110 

  អ្នកបម្រើរិធីបុណ្យទាំងអ្ស់ពាក់អាវដវងរណស៌ ្តូវមានដខ្េចងចមងកះ មលើកដលងដត 
ករណីដែលអាវដវងរណស៌ខលះ វារិន្តូវក្ករដខ្េចងចមងកះ។ 

                                                           
110 Cf. Interdicasterial Instruction on certain questions regarding the collaboration of the non- ordained faithful in the sacred ministry of priests, Ecclesiae de mysterio, 15 August 1997, art. 6: AAS 89 (1997), p. 869. 
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  មបើសិនជាមានរិធីដ មរលចូល ្តូវមរៀបចាំមសៀវមៅ្រះគរពីរែាំណឹងលអមៅរែៃអាទិតយ្ 
និងរែៃបុណ្យរិមសស។ ្តូវមរៀបចាំចង្រ្ងាានកាំញាន ចានដ្ឋក់កាំញាន និងកាំញាន ្បសិនមបើចង់ 
ម្បើ។ ្រះម ើឆ្កាងស្មាប់ដ មរលចូល និងមទៀនដែលកាំរុងម ះ។  

ក្) រិធីអភិបូជានែាយោម ននលាក្ឧបែឋាក្ 
រិធីព្បាររធ 

១២០. មរល្គសីតបរិស័ទចូលកនងុ្រះវិហារម ើយ មោកបូជាចារ្យ និងអ្នកបម្រើរិធីបុណ្យ 
ដែលមសលៀកសមរលៀកបាំពាករ់ិសិែឋ ដ ចូលែល់តសុក្ការបូជាតររមបៀបែចូតមៅ៖  
ក)អ្នកបម្រើក្កនច់ង្រ្ងាានកាំញាន មដ្ឋយមានកាំញានកាំរុងម ះ មបើសិនជាម្បើកាំញាន។ 
ខ)អ្នកបម្រើតុសក្ការបូជា ឬអ្នកបម្រើរិធីបុណ្យដែលក្កន់្រះម ើឆ្កាង នងិអ្នកបម្រើដែល 
ក្កន់មទៀន។  

គ)អ្នកបម្រើតុសក្ការបូជា និងអ្នកបម្រើឯមទៀតៗ។  
ឃ)អ្នក្បក្កស្រះបនទូល ក្កន់មសៀវមៅអ្តថបទ្រះគរពីរែាំណឹងលអ មដ្ឋយមលើកម ើងខពស ់
បនតិច (ប ុដនតរិនអាចយកមសៀវមៅ្រះគរពីរមផ្្េង)។  

ង)មោកបូជាចារ្យដែលមធវើជាអ្ធិបតីរនរិធីអ្ភិបូជា។ មបើសិនជាម្បើកាំញាន រុនមរលដ ចូល 
មោកបូជាចារ្យដ្ឋក់កាំញានកនុងចង្រ្ងាានកាំញាន ម្ក្កយរក ្បទនររមដ្ឋយគូសសញ្ជា 
ម ើឆ្កាង ប ុដនតគាាន្បាសន៍មទ។  

១២១. មរលកាំរុងដ មៅែលត់សុក្ការបូជា អ្ងគ្បជុាំម្ចៀងបទចម្រៀងមរលចលូ (សូរមរើល 
មលខ ៤៧-៤៨)។ 

១២២. មរលមៅែល់តសុក្ការបជូា មោកបូជាចារ្យ និងអ្នកបម្រើឱនក្កយមគាររ។ មោកយក 
្រះម ើឆ្កាងដែលមានភាាប់រូប្រះមយស ូ (ដែលដ កនុងមរលចូល) តរកល់មៅជិតតុសក្ការបូជា។ 
មបើមាន្រះម ើឆ្កាង្ាប់កនុង្រះវិហារ ្តូវទុក្រះម ើឆ្កាងដែលដ រក មៅកដនលងមផ្្េង។ 
គួរដតដ្ឋកម់ជើងមទៀនមៅមលើតុសក្ការបូជា ឬមៅជិត។ ្តូវដ្ឋក់មសៀវមៅ្រះគរពីរែាំណឹងលអ មៅ
មលើតុសក្ការបូជា។  

១២៣. ម្ក្កយរក មោកបជូាចារ្យមែើបតសុក្ការបជូាមែើរ្បីបងាាញក្ករមគាររ។ មបើសិនជាម្បើ 
កាំញាន មោកបូជាចារ្យមគាររ្រះម ើឆ្កាងមដ្ឋយបក់ដផ្្េងកាំញាន ម្ក្កយរកមោកឱនមគាររ 
តុសក្ការបជូា ម ើយមែើររទ័ធជុាំវិញតុមដ្ឋយបកដ់ផ្្េងកាំញាន។  

១២៤. រួចម ើយ មោកបូជាចារយ្មែើរមៅកដនលងអ្ងគយុរបស់មោក។ មរលម្ចៀងបទចូលចប ់
មោកបូជាចារ្យ និងអ្ងគ្ បជុាំ មៅ រគសូសញ្ជាម ើឆ្កាង។ មោកបូជាចារយ្មពាលថ្វ៖ កនងុ
្រះនរ្រះបិត និង្រះបុ្ត និង្រះវិញ្ជាណែ៏វិសុទធ។ អ្ងគ្បជុាំម លើយ៖ អាដរ ន។ 
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  មោក រមៅខាងរុខអ្ងគ្បជុាំ ម ើយោតរែាាគរន៍្គីសតបរិស័ទ មដ្ឋយមពាលពាក្យ
ដែលមាន្ាប់កនុងក្បួនរិធី។ មោកបូជាចារ្យ ឬអ្នកបម្រើរិធីបុណ្យដណនាំអ្ភិបូជា្បចាាំរែៃ
មនះែល់អ្ងគ្បជុាំ។  

១២៥. រិធីសូរទទួលារភារ បនាប់រក ម្ចៀង ឬសូ្ត ឱ ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ! សូរអាណិតអាសូរ 
(Kyrie) មដ្ឋយមធវើតរពាកយ្ដណនាំរណ៌្ក រ (សរូមរើលមលខ ៥២)។ 

១២៦. ម្ចៀង ឬសូ្តធរ៌មលើកតមរកើងសិរើរុងមរឿងរបស់្រះជាមាាស់ (មបើ្តូវសូ្ត) (សូរមរើល 
មលខ ៥៣។ 

១២៧. មោកបូជាចារ្យមលើករែ្បណរ្យ ម ើយអ្ម្ជើញអ្ងគ្បជុាំអ្ធិដ្ឋាន៖ សូរបងបអូនតាំងចិតត 
អ្ធិដ្ឋាន អ្ងគ្បជុាំអ្ធិដ្ឋានររួជារួយមោកបូជាចារ្យ មដ្ឋយរកា្ភារមសៃៀរាាត់រួយរយៈខល។ី 
ម ើយមោកបូជាចារ្យោតរែ មពាលពាកយ្អ្ធិដ្ឋានសរុប។ ទីប្ចប់អ្ងគ្ បជុាំម លើយ៖ អាដរ ន។  

រិធីនលីក្ត្នម្ាីងព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស់ 
១២៨. ម្ក្កយរីពាក្យអ្ធិដ្ឋានសរុប អ្ងគ្បជុាំអ្ងគុយចុះ។ មោកបូជាចារ្យអាចរន្យល់អ្តថន័យរន 
្រះបនទូលរបស់្រះជាមាាស់្បចាាំរែៃមនះ។ ម្ក្កយរក អ្នក្បក្កស្រះបនទូលមែើរសាំមៅមៅ 
តុ្រះបនទូល ម ើយ្បក្កសអ្តថបទទីរយួ កនងុមសៀវមៅអ្តថបទ្រះគរពីរស្មាប់អ្ភិបូជា។ 
អានអ្តថបទរួចម ើយ អ្នក្បក្កស្រះបនទូលមពាលថ្វ៖ "មនះជា្រះបនទូលរបស់្រះអ្មាាស់" អ្ងគ 
្បជុាំម លើយ៖ "សូរអ្រ្រះគណុ្រះជាមាាស"់។ បនាបរ់កមសៃៀរាាត់បនតិច មែើរ្បីជួយឲ្យ្គីសត 
បរិស័ទស្ជឹងគិតអ្ាំរី្ រះបនទូលរបស់្រះជាមាាស់ដែលមគានាាប់។  

១២៩. ម្ក្កយរក អ្នកសមូតទាំនុកតមរកើង ឬអ្នក្បក្កស្រះបនទូល សូ្តទាំនកុតមរកើង ម ើយអ្ងគ 
្បជុាំម លើយមដ្ឋយសមូត ឬសូ្ តបនទរ។  

១៣០. មបើសិនជាមានអ្តថបទទីរីរ អ្នក្បក្កស្រះបនទូលអានអ្តថបទ្តង់តុ្រះបនទូល។ អ្ងគ្បជុាំ 
ាាប់ បនាប់រកម លើយ (សូរមរើលមលខ ១២៨)។ ម្ក្កយរកមសៃៀរាាត់បនតិចមែើរ្បីជយួឲ្យ 
្គីសតបរិសទ័ស្ជងឹគិត អ្ាំរី្រះបនទូលដែលមគានាាប់។  

១៣១. បនាប់រក អ្ងគ្បជុាំម្ក្កក រម ើងម្ចៀងអាមលលូយា៉ា ឬបទចម្រៀងមផ្្េងតររែូវ 
រិធីបុណ្យ (សូរមរើលមលខ ៦២-៦៤)។ 

១៣២. មបើសិនជាែតុកាំញាន មរលម្ចៀង "អាមលលូយា៉ា" ឬបទចម្រៀងមផ្្េង មោកបូជាចារ្យ 
ដ្ឋក់កាំញានកនុងចង្រ្ងាានកាំញាន ម ើយ្បទនររ។ មោកមលើករែ្បណរ្យឱនក្កយខាងរុខ 
តុសក្ការបជូា មដ្ឋយមពាលខ្េឹបៗថ្វ៖ បរិ្ត្រះជាមាាស់ែ៏មានឫទានុភារសរវ្បក្ករ! សូរ 
មរតាជ្រះចិតតគាំនតិ និងបបូរមាត់ខ្ុាំ មែើរប្ី្បក្កស្រះបនទូលែាំណឹងលអមដ្ឋយសរររ្យ 
(Munda cor meum)។ 
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១៣៣. មបើសិនជាមសៀវមៅ្រះបនទូលែាំណឹងលអមៅមលើតុសក្ការបូជា មោកបូជាចារ្យ្តូវយករក 
ក្កន់មដ្ឋយមលើកម ើងបនតចិ ម ើយមែើរមៅតុ្រះបនទូល មដ្ឋយមានអ្នកបម្រើរិធីបុណ្យដែល 
ក្កន់ចង្រ្ងាានកាំញាន និងមទៀនមែើររីរុខ។ អ្ងគ្បជុាំដបរខលួនមៅរកតុ្រះបនទូលជាសញ្ជាបញ្ជាក់ 
អ្ាំរីក្ករមគាររ ្រះបនទលូែាំណឹងលអរបស់្ រះមយស ូ្ គីសត។  

១៣៤. មៅតុ្រះបនទូល មោកបជូាចារ្យមបើកមសៀវមៅ ម ើយមលើករែ្បណរ្យទាំងមពាលថ្វ៖ 
"សូរ្រះអ្មាាសគ់ង់មៅជារួយបងបអូន" អ្ងគ្ បជុាំម លើយ "ម ើយគង់មៅជារួយវិញ្ជាណរបស់
មោកផ្ង"។ មោកក៏មពាលបនតថ្វ៖ "សូរដែលង្រះគរពីរែាំណឹងលអ" មដ្ឋយយកមររែគូស
សញ្ជាម ើឆ្កាងមលើមសៀវមៅ មលើថ្វាស មលើមាត ់ មលើ្ទូងរបស់មោក។ អ្ងគ្ បជុាំក៏មធវើែូចគាា
ដែរ មដ្ឋយ្បក្កសថ្វ "សូរមលើកតមរកើងសិរើរុងមរឿងរបស់្រះអ្មាាស់"។ មបើសិនជាម្បើកាំញាន 
មោកបក់ដផ្្េងកាំញានមៅរកមសៀវមៅ្រះគរពីរែាំណងឹលអ (សូរមរើលមលខ ២៧៦-២៧៧)។ 
ម្ក្កយរក មោក្បក្កស្រះបនទូលែាំណឹងលអ ម ើយមៅចុងប្ចប់មពាលថ្វ "មនះជា្រះបនទូល
ែាំណឹងលអរបស់្ រះអ្មាាស់"។ អ្ងគ្បជុាំម លើយ "សូរមក្កតសរមសើរ្រះអ្មាាស់មយស ូ្គីសត"។ 
មោកបូជាចារ្យមែើបមសៀវមៅ មពាលខ្េឹបៗថ្វ "សូរឲ្យ្រះបនទូលែាំណឹងលអមនះ..." (Per evangelica dicta)។ 

១៣៥. មបើគាានអ្នក្បក្កស្រះបនទូល មោកបូជាចារ្យផ្ទាល់្បក្កសអ្តថបទទាំងអ្ស់ និងទាំនុក 
តមរកើងមដ្ឋយ រមៅ្តងត់ុ្រះបនទូល។ ្បសិនមបើម្បើកាំញាន មៅ្តងត់ុ្រះបនទូល មោក 
បូជាចារ្យដ្ឋក់កាំញានខលះកនងុចង្រ្ងាានកាំញាន្បទនររ ឱនក្កយមពាលថ្វ៖ "សូរមរតាជ្រះ
ចិតតគាំនិតរបស់ខ្ុាំ" (Munda cor meum)។  

១៣៦. មោកបូជាចារ្យមធវើធរមមទសន មៅកដនលងអ្ងគុយ ឬមៅតុ្រះបនទូល ឬមៅកដនលងមផ្្េង 
មទៀត។ គួរមសៃៀរាាត់រយួរយៈខលីម្ក្កយរីធរមមទសនចប់។  

១៣៧. មោកបូជាចារ្យរួរជារួយអ្ងគ្បជុាំ រម ើងមែើរ្បី្បក្កសជាំមនឿ (សូរមរើលមលខ ៦៨)។ 
មរលែល់្ តង់ពាក្យ "្រះអ្ងគមានកាំមណើតជារនសុ្េ មដ្ឋយារ្រះវិញ្ជាណែ៏វិសុទធ..." (et 

incarnates est) អ្ងគ្បជុាំឱនក្កយបនតិច។ ប ុដនតរែៃបណុ្យយា៉ាងឱឡារិក បុណ្យរំលឹករីមទវទូត 
ជូនែាំណឹងអ្ាំរីកាំមណើត្រះអ្មាាស់មយស ូ  អ្ងគ្បជុាំ្តូវលុតជងគង់។ 

១៣៨. សូ្តធរ៌្បក្កសជាំមនឿចប់ មោកបូជាចារ្យ រមលើករែ្បណរ្យ ម ើយអ្ម្ជើញអ្ងគ្បជុាំ 
អ្ធិដ្ឋានពាកយ្អ្ងវរសកល។ ម្ក្កយរកអ្នកចម្រៀង អ្នក្បក្កស្រះបនទូល ឬមាាក់មផ្្េងមទៀត 
អ្ធិដ្ឋានពាកយ្ទូលអ្ងវរសកលមៅ្តង់តុ្រះបនទលូ ឬកដនលងគរួសរមផ្េ្ងមទៀត មៅខាងរខុ 
អ្ងគ្បជុាំមដ្ឋយមពាលពាក្យបនទរជារួយគាា។ ម្ក្កយរីអ្ធិដ្ឋានពាក្យអ្ងវរសកល មោកបូជាចារ្យ 
ោតរែ ម ើយអ្ធិដ្ឋានប្ចប់។  
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រិធីអរព្រះគុណដ៏វិសុទធ 
១៣៩. មរលអ្ធិដ្ឋានពាក្យអ្ងវរសកលចប ់ អ្ងគ្បជុាំអ្ងគយុចុះ ម ើយចាប់មផ្តើរម្ចៀងចម្រៀង 
ថ្វាយតងាាយ (សូរមរើលមលខ ៧៤)។ អ្នកបម្រើតុសក្ការបជូា ឬអ្នកបម្រើរិធីបុណ្យមរៀបចាំ 
ក្មាលរសិិែឋ កដន្េងជតូដរង្រះមោ ិត ដរង្រះមោ ិត គ្របដរង្រះមោ ិត  និង 
មសៀវមៅក្បួនរធិីបុណ្យដ្ឋក់មៅមលើតុសក្ការបូជា។ 

១៤០. កនុងរិធីថ្វាយតងាាយគួរចូលរួរកនុងរិធីថ្វាយតងាាយ មដ្ឋយនាំតងាាយ និង្ាស្មាប់រិធី 
អ្ភិបូជា ឬអ្ាំម្យមផ្្េងៗមទៀត ស្មាប់ជួយ្រះស គរន៍ និងអ្នក្កី្ក។ មោកបូជាចារ្យ 
(មដ្ឋយមានអ្នកបម្រើតុសក្ការបូជា និងអ្នកបម្រើរិធបីុណ្យរកជួយផ្ង) ទទលួតងាាយរី្ គីសត 
បរិស័ទ។ មោកដែលជាធិបតីកនុងរិធីអ្ភិបូជាទទលួនាំ និង្ាតងាាយស្មាប់រិធីអ្ភិបូជា 
ម ើយមោកដ្ឋក់តងាាយមនះមលើតុសក្ការបូជា។ រើឯតងាាយឯមទៀតៗ មគដ្ឋកម់ៅកដនលងមផ្្េង 
ដែលគួរសរ (សូរមរើលមលខ ៧៣)។  

១៤១. មៅមលើតុសក្ការបូជា មោកបូជាចារ្យទទួលចាន្រះក្កយជារួយនាំតងាាយ។ មោកក្កន់ 
នាំតងាាយមលើចាន្រះក្កយ រែទាំងរីរមលើកម ើងមពាលខ្េឹបៗថ្វ "បរិ្ត្រះអ្មាាស់ជា្រះបិត 
សូរ្រះអ្ងគម្ាស្បទន..." (Benedictus es, Domine) ម្ក្កយរក មោកដ្ឋកច់ាន្រះក្កយ 
និងនាំតងាាយមលើក្មាលរិសិែឋ។  

១៤២. បនាប់រក អ្នកបម្រើរិធីបុណ្យយកដរង្រះមោ ិតជូនមោកបូជាចារ្យ មោកចាក់្ា 
តងាាយ និងចាកទ់ឹកបនតិច ចូលកនុងដរង្រះមោ ិត មដ្ឋយមពាលខ្េឹបៗថ្វ "ែូចទឹកោយ 
ជារួយ្ាមនះ..." (Per huius aquae)។ មោកមលើកដរង្រះមោ ិតម ើងរែទាំងរីរមពាល 
ខ្េឹបៗថ្វ "បរិ្ ត្រះបិតជាអ្មាាស ់សូរ្រះអ្ងគម្ាសឲយ្..." (Benedictus es, Domine)។ ម្ក្កយ 
រកមោកដ្ឋក់ដរង្រះមោ ិតមលើក្មាលរសិិែឋ និងយកគ្របដរងរសិែិឋ្គបរីមលើ។ មបើ
សិនជាគាានបទចម្រៀងថ្វាយតងាាយ មគរិនមលងអ្ក គ៍ ម ើយមោកបូជាចារ្យមពាលពាក្យ 
ខាងមលើមដ្ឋយសាំម ងខាលាំងៗ។ អ្ងគ្បជុាំម លើយ "សូរសរមសើរតមរកើង្រះអ្ងគអ្ស់កល្បជាអ្ដងវង 
តមរៀងមៅ"។ 

១៤៣. ម្ក្កយរដី្ឋក់ដរង្រះមោ ិតមលើតុសក្ការបជូា មោកបូជាចារ្យលាំមទនក្កយ ម ើយ 
មពាលខ្េឹបៗថ្វ "ឱ ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ! សូរទលូអ្ងវរ្រះអ្ងគ សូរឲ្យ្រះវញិ្ជាណែ៏វិសុទធ..."  
(In spiritu humilitatis)។  

១៤៤. ្បសិនមបើម្បើកាំញាន មោកដ្ឋក់កាំញានកនុងចង្រ្ងាានកាំញាន ម ើយ្បទនររ រួចបក់ដផ្្េង 
កាំញានរីមលើតងាាយ ម ើឆ្កាង នងិតុសក្ការបូជា។ អ្នកបម្រើរិធីបុណ្យមាាក់បក់ដផ្្េងកាំញាន
ត្រង់មៅរកមោកបូជាចារ្យ និង្គីសតបរសិ័ទ។   
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១៤៥. បនាប់រក អ្ធិដ្ឋាន "ឱ ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ! មយើងខ្ុាំទលូអ្ងវរ្រះអ្ងគ សូរឲយ្្រះវិញ្ជាណ
ែ៏វិសុទធ…" (In spiritu humilitatis) ឬម្ក្កយរបីកដ់ផ្េ្ងកាំញាន មោកបជូាចារយ្ោងរែមៅចាំម ៀង
តុសក្ការបជូា។ មរលអ្នកបម្រើរិធីបុណ្យចាក់ទឹក មោកមពាលខ្េឹបៗថ្វ "ឱ ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ! 
សូរលុបោងកាំ ុសរបស់ខ្ុាំ (Lava me, Domine)។  

១៤៦. មោកបូជាចារ្យ្ត ប់រក រមៅម្ក្កយតុសក្ការបូជា ដបររុខមៅរកអ្ងគ្បជុាំ មោកោតរែ 
្បណរ្យទាំងមពាលថ្វ "សូរបងបអូនតាំងចិតតអ្ធិដ្ឋាន" (Orate, fraters)។ អ្ងគ្ បជុាំម្ក្កក រម ើង 
ម ើយម លើយថ្វ "សូរ្រះអ្មាាស់ទទួលសក្ការបូជាមនះ..."។ ម្ក្កយរក មោកបូជាចារ្យោតរែ 
មដ្ឋយមពាលពាក្យថ្វាយតងាាយ។ អ្ងគ្បជុាំម លើយ "អាដរ ន"។ 

១៤៧. បនាប់រក មោកបូជាចារ្យចាប់មផ្តើរសូ្តធរ៌អ្រ្រះគណុែ៏វិសុទធ។ តរពាក្យដណនាំរណ ៌
្ក រ (សូរមរើលមលខ ៣៦៥) មោកម្ជើសមរើសធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វិសទុធ ដែលមាន្ាប់ 
កនុងក្បួនរិធីបុណ្យ ឬរួយ្ដែលានទទួលមសចកតីអ្នុញ្ជាតរីសនតអាសនៈ។ មានដតមោក 
បូជាចារ្យប ុម្ណះ អាចសូ្តធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វសិុទធ តរអ្គគសញ្ជាដតងតាំងរបស់មោក។ 
ចាំដណកឯអ្ងគ្បជុាំវិញ ចលូរួរជារួយមោកមដ្ឋយជាំមនឿ និងមសៃៀរាាត់ ្ររទាំងម លើយបនទរ
កនុងធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វិសុទធ គឺម លើយមៅកនុងធរ៌្ាររធជាពាក្យមក្កតសរមសើរ "្រះែ៏វិសុទធ" ពាក្យ 
អ្បអ្រាទរ ម្ក្កយរីរធិី្បសិទធមលើនាំ និង្ាតងាាយ ពាកយ្ "អាដរ ន" ម្ក្កយរក ពាក្យ
មលើកតមរកើងមដ្ឋយ្រះ្គីសត ជារួយ្រះ្គីសត... ្ររទាំងពាក្យអ្បអ្រាទរឯមទៀតៗដែលាន 
ទទួលមសចកតីអ្នុញ្ជាតរីរហាសននិាតមោកអ្ភិាល ដែលសនតអាសនៈានទទួលាាល់។ 

  ជាក្ករគួរ្ស់ មបើមោកបូជាចារ្យម្ចៀង ដផ្នកខលះរនធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វសិុទធដែលមាន
អ្ក្េរមភលង្ាប។់  

១៤៨. មរលមោកបូជាចារ្យមផ្តើរសូ្តធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វសិុទធ មោកោតរែ ម្ចៀង ឬមពាល
ថ្វ "សូរ្រះអ្មាាសគ់ងជ់ារួយបងបអូន"។  អ្ងគ្បជុាំម លើយ "ម ើយគង់មៅជារួយវិញ្ជារបស់
មោកផ្ង"។ មោកោតរែមពាលបនត "សូរមលើកចិតតថ្វាយ្រះអ្ងគ"។ អ្ងគ្បជុាំម លើយ "មយើង 
មលើកចិតតថ្វាយ្រះអ្ងគម ើយ"។ មោកោតរែមពាលបនត "សូរអ្រ្រះគុណ្រះអ្មាាស់" ម ើយ 
អ្ងគ្បជុាំម លើយ "រិតជាក្ករគួរ្ស់ម ើយ្បររផ្ង"។ បនាប់រក មោកបជូាចារ្យោតរែ 
្បណរ្យបនតសូ្តធរ៌្ាររធ។ មៅទីប្ចប់រនធរ៌្ាររធ មោកមលើករែ្បណរ្យ រួរជារួយ 
អ្ងគ្បជុាំម្ចៀង ឬសូ្តពាក្យមក្កតសរមសើរ ្រះែ៏វសិទុធ (សូរមរើលមលខ ៧៩ ខ)។  

១៤៩. មោកបូជាចារ្យបនតធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វិសុទធ តរពាក្យដណនាំរណ៌្ ក រ។ មបើសិនជា 
មោកអ្ភិាលជាអ្ធិបតី បនាប់រីពាក្យអ្ធិដ្ឋានឲ្យសមរតចា៉ាប្រះនរ...មោកបដនថរ "ម ើយ 
ខ្ុាំជាអ្នកបម្រើរបស់្រះអ្ងគ.."។   ្បសិនមបើ  មោកអ្ភិាលថ្វាយអ្ភិបជូាមៅកដនលងមផ្្េង 
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 ម្ៅរីភូរិភាគរបស់មោក ម្ក្កយរពីាក្យសមរតចា៉ាប្រះនរ..មោកបដនថរ "ខ្ុាំជាអ្នកបម្រើ 
របស់្រះអ្ងគ និងមោក...ជាមោកអ្ភិាលរនភូរិភាគមនះ"។ ្តូវអ្ធិដ្ឋានឲយ្មោកអ្ភិាល 
ភូរិភាគ ឬមោក្មាាក់ ដែលតរច្ាបម់ានឋានៈមសមើនងឹមោក។ ្តវូម្បើពាក្យមនះ  "រួរ 
ជារួយសមរតចា៉ាប្រះនរ ... មោកនរ... ជាអ្ភិាល្រះស គរន"៍ អាចមៅម្ាះ 
មោកអ្ភិាលជាំនសួាន ប ុដនតរិនចាាំាច់មៅម្ាះមោកអ្ភិាលមផ្្េងៗ ដែលចូលរួរ 
ថ្វាយអ្ភិបូជាមនះមទ។ មរល្ដែល្តូវមៅម្ាះមោកអ្ភិាលដែលមានចាំនួនម្ចើន 
្តូវម្បើពាក្យ "មោកនរ...ជាអ្ភិាល្រះស គរន៍មយើងខ្ុាំ និងមោកអ្ភិាលទាំងអ្ស់"។ 
្តូវមរៀបរាប់តរលាំដ្ឋបល់ាំមដ្ឋយ ែូចមានដចងមៅកនុងក្បួន។ 

១៥០. រនុរិធី្បសិទធមលើនាំ និង្ាតងាាយ អ្នកបម្រើមាាក់មគាះកណតឹងជាសញ្ជាសមាាល់ ស្មាប់ 
្គីសតបរិស័ទ។ តរទមាលប់កដនលងខលះ អ្នកបម្រើក៏មគាះកណតឹងមទៀត មរលមោកបូជាចារ្យមលើក 
បងាាញ្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត។ មបើសិនជាម្បើកាំញាន មរលមោកបូជាចារ្យ 
មលើកបងាាញ្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត (ម្ក្កយរីរិធី្បសិទធមលើនាំ និង្ា 
តងាាយ) អ្នកបម្រើមគាររមដ្ឋយបក់ដផ្េ្ងកាំញាន។  

១៥១. បនាប់រី្បសិទធររមលើនាំ និង្ាតងាាយ មោកបូជាចារ្យមពាលថ្វ "មនះជាគម្មាងក្ករែ៏ អ្
ាារ្យរនជាំមនឿ" ្គសីតបរិសទ័ម្ចៀង ឬសូ្តតរក្បួនរិធីរួយដែលមាន្ាប់ម ើយ។ 

  ទីប្ចប់រនធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វិសុទធ មោកបូជាចារ្យយកចានដែលមាន្រះក្កយ និងដរង
ដែលមាន្រះមោ ិត ម ើយមលើកម ើងមដ្ឋយរែទាំងរីរ ទាំងម្ចៀង ឬសូ្តពាក្យមក្កតសរមសើរ 
"គឺមដ្ឋយ្រះ្គសីត…"។ ចុងប្ចបអ់្ងគ្បជុាំម លើយ "អាដរ ន"។ ម្ក្កយរក មោកបូជាចារយ្ដ្ឋក់
ចាន្រះក្កយ និងដរង្រះមោ ិតមលើក្មាលរសិិែឋ។  

១៥២.  ម្ក្កយរីធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វិសុទធ មោកបូជាចារ្យមលើករែ្បណរ្យ ម ើយមពាលពាក្យមផ្តើរ 
រនធរ៌ ឱ ្រះបិត។ មោកោតរែម ើយសូ្តធរ៌ ឱ្រះបិតជារួយ្គីសតបរសិ័ទ។  

១៥៣. បនាប់រីចប់ រាយអ្ិោឋានរបស្់ព្រះអម្ចាស្់ មោកបូជាចារ្យោតរែព្បណម្ាយ ទំងមពាល 
ថ្វ បរិ្ត្រះអ្មាាស!់ សូរម្ាសមយើងខ្ុាំឲ្យរួចរមីសចកតីអា្កក់្គប់យា៉ាង (Libera nos) មៅ 
មរលចប់ អ្ងគ្ បជុាំម លើយ "ែ្បិត្រះអ្ងគ្គងរាជ្យ..."។ 

១៥៤. ម្ក្កយរក មោកបូជាចារ្យោតរែ ម ើយមពាលពាក្យអ្ធិដ្ឋាន "ឱ្រះអ្មាាស់មយស  ូ
្គីសតមអ្ើយ! ្រះអ្ងគមាន្រះបនទូលមៅក្កន់្ ករុ្គីសតទតូថ្វ..." (Domine Iesu Christe, qui dixisti)។ 
ម្ក្កយរពីាក្យអ្ធដិ្ឋានមនះ មោកោតរែ ម ើយមលើករែ្បណរយ្ទាំងមពាលថ្វ "សូរឲ្យ 
មសចកតីសខុានតរបស់្រះអ្មាាស់គង់មៅជារួយបងបអូន"។ អ្ងគ្ បជុាំម លើយ "ម ើយគង់មៅ
ជារួយវិញ្ជាណរបសម់ោកផ្ង"។ បនាប់រក ជាក្ករគួរសរ មោកបជូាចារយ្អ្ម្ជើញអ្ងគ្បជុាំ 
"សូរបងបអូនជនូមសចកតសីុខានតចាំមពាះគាាមៅវញិមៅរក"។ 
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  មោកបូជាចា្យអាចជូនមសចកតីសុខានតែល់អ្នកបម្រើ ដែលសថតិមៅទីសក្ការបូជា មដ្ឋយ
រិនចាាំាច់មៅកដនលងមផ្្េងៗនាំឲ្យរំខានរិធីមនះ។ តរក្ករសម្រចរបស់មោកអ្ភិាល អ្ងគ្បជុាំ
មធវើក្កយវកិ្កររួយតរ្បររណីកនុង្សុក មែើរ្បីជូនមសចកតីសុខានត ឯកភារ និងធរ៌មរតា ក
រុ្។ មរលអ្ងគ្បជុាំបងាាញសញ្ជារនមសចកតសីុខានតរវាងគាានឹងគាា មដ្ឋយមាាក់មពាលថ្វ 
"សូរឲ្យមសចកតីសុខានតរបស់្រះអ្មាាស់គង់មៅជារួយបងបអូន"   មាាក់មទៀតម លើយថ្វ "អាដរ ន"។  

១៥៥. មោកបូជាចារ្យក្កច់នាំ្រះក្កយរីមលើចាន្រះក្កយ យកចាំដណកតូចរយួដ្ឋក់កនុងដរង 
្រះមោ ិត ទាំងមពាលខ្េឹបៗថ្វ "សូរឲ្យ្រះក្កយ និង្រះមោ ិត..." (Haec commixtio)។ 
កនុងមរលែដែលមនះ អ្ងគ្ បជុាំម្ចៀង ឬសូ្ ត "ឱ កនូមចៀររបស់្ រះជាមាាស…់" (Agnus Dei) 
(សូរមរើលមលខ ៨៣)។ 

១៥៦. ម្ក្កយរក មោកបូជាចារ្យ្បណរ្យរែមពាលខ្េឹបៗថ្វ "បរិ្ ត្រះអ្មាាស់មយស ូ្គីសត! 
ជា្រះបុ្តរន្រះជាមាាស់ដែលមាន្រះជនមគង់មៅ..." (Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi) ឬ "បរិ្ ត
្រះអ្មាាស់មយស ូ្គីសត! សូរម្ាសខ្ុាំដែលទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិតរបស់្រះអ្ងគ" 
(Perceptio Corporis et Sanguinis tui)។ 

១៥៧. មរលប្ចប់ពាក្យអ្ធិដ្ឋាន មោកបូជាចារ្យលុតជងគង់យក្រះក្កយដែលមទើបាន្បសិទធររ 
កនុងរិធីអ្ភិបូជា ម ើយមលើកម ើងបនតិចរីចាន្រះក្កយ ឬដរង្រះមោ ិត មៅចាំមពាះរុខ 
អ្ងគ្បជុាំមពាលថ្វ "មនះជាកូនមចៀររបស់្រះជាមាាស.់.." (Ecce Agnus Dei)។ រួរជារយួអ្ងគ្ បជុាំ 
មោកមពាលថ្វ "បរិ្ ត្រះអ្មាាស់! ខ្ុាំរិនសរនឹងទទួល្រះអ្ងគ..." ។  

១៥៨. មោកបូជាចារ្យដបររុខមៅរកតុសក្ការបូជា ទាំងមពាលខ្េឹបៗថ្វ "សូរ្រះក្កយ្រះ្គីសត 
រក្ាខ្ុាំទុកកនុងជីវិតអ្ស់កល្បជានិចច" (Corpus Christi custodiat me in vitam aeternam) រួចមោក 
ទទួល្រះក្កយ្រះ្គីសតមដ្ឋយមគាររ។ បនាប់រក មោកក្កន់ដរង្រះមោ ិតទាំងមពាល
ខ្េឹបៗថ្វ "សូរ្រះមោ ិត្រះ្គីសតរក្ាខ្ុាំទុកកនុងជីវិតអ្សក់ល្បជានចិច" (Sanguis Christi custodiat 

me in vitam aeternam) រួចមោកទទួល្រះមោ ិត្រះ្គីសតមដ្ឋយមគាររ។  
១៥៩. មរលមោកកាំរុងទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត អ្ងគ្ បជុាំចាប់មផ្តើរម្ចៀង
ចម្រៀងទទួល្រះក្កយ (សូរមរើលមលខ ៨៦)។ 

១៦០. មោកបូជាចារ្យក្កន់ចាន្រះក្កយ ឬកលង្រះក្កយរួចមែើរមៅក្កន់អ្នកទទលួ្រះក្កយ
្រះ្គីសត។ តរធរមត អ្ងគ្បជុាំមែើរមៅទទលួ្រះក្កយ្រះ្គសីត។ 

  អ្ងគ្បជុាំរិនអាចយក្រះក្កយ ឬក្កន់ដរង្រះមោ ិត្រះ្គីសតមដ្ឋយខលនួឯងានមទ 
ម ើយក៏រិនអាចជូន្រះក្កយ្រះ្គីសតឲ្យគាាមៅវិញមៅរកានដែរ។ អ្ងគ្បជុាំទទួល្រះក្កយ 
និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត មដ្ឋយ រ ឬលតុជងគង។់ យា៉ាង្ក៏មដ្ឋយ្តូវមធវើក្កយវកិ្កររួយ
បងាាញរីក្ករមគាររចាំមពាះ្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត។ 
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១៦១. មបើទទួលដត្រះក្កយ្រះ្គីសត មោកបូជាចារ្យមលើក្រះក្កយម ើងបនតិច បងាាញឲ្យអ្នក 
ទទួល្រះក្កយ្រះ្គីសតមរើលមឃើញ ទាំងមពាលថ្វ "្រះក្កយ្រះ្គីសត"។ អ្នកទទួលអ្គគសញ្ជា 
ម លើយថ្វ "អាដរ ន" ម ើយទទួល្រះក្កយមលើអ្្ដត ឬកនុងរែរបស់ខលនួ។ មរលទទួល្រះក្កយ 
និង្រះមោ ិត្គីសតរួចម ើយ ្តូវបរិមភាគអាហារែ៏សក្ការៈមនះភាលរ តរច្ាប់រិធីបុណ្យ 
អ្នុញ្ជាត។ 

  មបើសិនជាទទួលអ្គគសញ្ជាទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត ្តូវមធវើែូចមសចកតី
រន្យល់មលខ ២៨៤-២៨៧។  

១៦២. មបើសិនជាមានមោកបូជាចារ្យមាាក់មទៀត ដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា មោកអាចជួយជូន 
្រះក្កយ្រះ្គីសតែល់្គីសតបរិស័ទ។ មបើសិនជាគាានមោកបូជាចារ្យមផ្្េងមទៀតមទ ម ើយមាន 
្គីសតបរិសទ័ម្ចើនដែលរកទទួលអ្គគសញ្ជា្រះក្កយ្រះ្គីសត មោកបូជាចារ្យអាចមៅអ្នក 
បម្រើរិធីបុណ្យជួយមោក ែូចជាអ្នកបម្រើដែលទទួលក្ករចាតត់ាំង អ្នកបម្រើតុសក្ការបូជា ឬ 
្គីសតបរិសទ័ដែលានម្ជើសមរើសជារុន។ 111  មបើមានមសចកតី្តូវក្ករចាាំាច ់ មោកបូជាចារ្យ 
អាចមៅ្គីសតបរិស័ទឯមទៀតៗ មែើរ្បីជួយមោកកនុងឱក្កសដតរួយមនះ។112 អ្នកបម្រើទាំងមនះ 
រិនអាចរកទីសក្ការបូជារុនមោកបូជាចារ្យ ទទលួ្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសតមនះ 
មទ រីម្ពាះ្តូវទទលួចាន្រះក្កយ ឬដរងដែលមាន្រះមោ ិតរីមោកបូជាចារ្យ។ 

១៦៣. បនាប់រី្គីសតបរិស័ទានទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសតម ើយ មោកបូជាចារ្យ 
រិា្រះមោ ិត្រះ្គីសតទាំងអ្សដ់ែលមៅសល។់ រើឯ្រះក្កយ្រះ្គសីតដែលមៅសល់ 
មោកបូជាចារ្យអាចរិាទាំងអ្ស់ ឬទុក្រះក្កយ្រះ្គីសតកនុង្រះរនល។ មរលមោកបូជាចារ្យ 
្ត ប់រកតសុក្ការបជូាវញិ មោក្បរូលកមរទចរីចាន្រះក្កយ និងកលង្រះក្កយចូលដរង
្រះមោ ិត។ មរលសមាាតដរង្រះមោ ិត មោកមពាលខ្េឹបៗថ្វ "បរិ្ត្រះអ្មាាស!់ 
សូរឲ្យមយើងខ្ុាំទទលួមដ្ឋយចិតតបរិសទុធនូវអ្វីដែលមយើងខ្ុាំានទទួលតរមាត់..." (Quod ore 

sumpsimus)។ ម្ក្កយរក មោកយកកដន្េងជូតដរង្រះមោ ិត សមាាតដរង្រះមោ ិត។ 
មបើមោកសមាាតចាន្រះក្កយ និងដរង្រះមោ ិតមលើតុសក្ការបូជា អ្នកបម្រើរិធីបុណ្យ្តូវ
ដ្ឋក់ចាន្រះក្កយ និងដរង្រះមោ ិតមលើតុតងាាយ។ ្បសិនមបើមានចាន្រះក្កយ និង
ដរង្រះមោ ិតម្ចើនដែល្តូវសមាាត មោកអាចទុកមលើតុសក្ការបូជា ឬមលើតតុងាាយ 
មដ្ឋយយកក្មាលរិសិែឋ្ គបរីមលើ ម ើយសមាាតមរលអ្ភិបូជាចប់។  

១៦៤. រួចម ើយ មោកបជូាចារ្យអាច្ត ប់មៅអ្ងគុយមៅកដនលងចាប់មផ្តើររិធីវញិ។ តរ ក្ក
លៈមទសៈ ្គសីតបរិសទ័អាចរក្ាភារមសៃៀរាាត់រួយរយៈខលី ឬសមូតទាំនុកតមរកើង ឬម្ចៀង 
បទមក្កតសរមសើរ ឬម្ចៀងបទមផ្្េងៗមទៀត (សូរមរើលមលខ ៨៨)។ 

                                                           
111 Cf. Sacred Congregation for the Sacraments and Divine Worship, Instruction Inaestimabile donum, 3 April 1980, no. 10: AAS 72 (1980), p. 336; Interdicasterial Instruction on certain questions regarding the 

collaboration of the non-ordained faithful in the sacred ministry of priests, Ecclesiae de mysterio, 15 August 1997, art. 8: AAS 89 (1997), p. 871. 
112 Cf. below, Appendix, Order of Commissioning a Minister to Distribute Holy Communion on a Single Occasion, p. 1253. 
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១៦៥. មៅរុខអ្ងគ្បជុាំ ្តង់កដនលងចាប់មផ្តើររិធី ឬកដនលងតុសក្ការបូជា មោកបូជាចារ្យមលើករែ
្បណរ្យ ម ើយមពាលថ្វ "សូរបងបអនូតាំងចតិតអ្ធដិ្ឋាន" (Oremus)។ មោកោតរែ មពាល
ពាក្យអ្រ្រះគុណ្រះជាមាាស់។ គួររកា្ភារមសៃៀរាាត់រួយរយៈខលី រុនពាក្យអ្រ្រះគុណ។ 
ម្ក្កយរពីាក្យអ្រ្រះគណុ អ្ងគ្បជុាំម លើយ "អាដរ ន"។ 

 រិធបីញ្ចប់ 
១៦៦. មរលពាកយ្អ្រ្រះគុណចប់ មានមសចកតី្បក្កសខលីររី័ត៌មានមផ្្េងៗមបើសនិជាមាន។ 
១៦៧. មោកបូជាចារ្យោតរែ្បណរ្យ មពាលថ្វ "សូរ្រះអ្មាាស់គង់មៅជារួយបងបអូន"។ 
អ្ងគ្បជុាំម លើយ "ម ើយគង់មៅជារយួវិញ្ជាណរបសម់ោកផ្ង"។ មោកដ្ឋករ់ែម វងមលើ្ទូង 
មលើករែាាាំម ើងមពាលថ្វ  "សូរ្រះបិតែ៏មានឫទានុភារសរវ្បក្ករ ្បទន្រះររែល ់

 អ្ស់បងបអូន" ម ើយមោកគូសសញ្ជាម ើឆ្កាងមលើ្គសីតបរិស័ទទាំងអ្សគ់ាា មដ្ឋយមពាលថ្វ  
 "កនុង្រះនរ ្រះបិត នងិ្រះបុ្ត និង្រះវិញ្ជាណែ៏វិសុទធ"។ អ្ងគ្បជុាំម លើយ "អាដរ ន"។ 
  មានរែៃខលះ ឬឱក្កសខលះដែលមានរិធីរមិសស មោកបូជាចារ្យអាចបដនថរពាក្យអ្ធិដ្ឋាន 
តរពាក្យដណនាំរណ៌្ក រ រុនមរល្បទនររប្ចប់។ មបើមោកអ្ភិាលមធវើជាអ្ធិបតី 
មោក្បទនររមលើ្គសីតបរិស័ទ មដ្ឋយគសូសញ្ជាម ើឆ្កាង៣ែងមលើ្គសីតបរសិ័ទ។113 

១៦៨. ភាលរមនះ មោកមលើករែ្បណរ្យទាំងមពាលថ្វ "អ្ភិបូជាចប់ម ើយ ្រះជាមាាស់ចាត់
បងបអូនឲ្យមៅ" (Ite, Missa est) អ្ងគ្បជុាំម លើយ "សូរអ្រ្រះគុណ្រះជាមាាស"់។ 

១៦៩. បនាប់រក មោកបូជាចារយ្មគាររមដ្ឋយមែើបតុសក្ការបូជា។ ម ើយបនាប់រីឱនក្កយមៅ
រុខតុសក្ការបជូា មោកបជូាចារ្យរួរជារួយអ្នកបម្រើរិធីចាកមចញ។  

១៧០. មបើសិនជាមៅកនុងរធិីបញ្ជាប់រនអ្ភិបូជាមានសករមភាររិធីបុណ្យរួយមទៀត មនះពាក្យ
ាាគរន៍ ពាក្យ្បទនររ្តូវលប់មចាល ម ើយរិន្តូវប្ចូល។ 

ខ.រិធីអភិបូជានែាយម្ាននលាក្ឧបែឋាក្ 
១៧១. មរលមោកឧបដ្ឋាកចូលររួថ្វាយអ្ភិបូជា មោក្តូវបាំមរញរុខងាររបស់ខលនួ មដ្ឋយ 
ពាក់អាវរសិិែឋ។ តនួទីមោកឧបដ្ឋាកគឺ៖ 
ក)្តូវជួយមោកបូជាចារយ្ និងសថិតមៅដកប្រមោក។ 
ខ)បម្រើតុសក្ការបូជាទាំងមគាររដរង្រះមោ ិត នងិមសៀវមៅវក្បនួរិធីបុណ្យ។ 
គ)្បក្កស្រះបនទូលែាំណឹងលអ។ មបើសនិជាមោកបូជាចារ្យអ្នុញ្ជាត មោកឧបដ្ឋាកអាច ស
ដរតងធរមមទសន (សូរមរើលមលខ ៦៦)។  

ឃ)ដណនាំ្គីសតបរសិ័ទមដ្ឋយរន្យល់អ្ាំរីរិធី្ បចាាំរែៃ ម ើយអ្ធិដ្ឋានពាក្យអ្ងវរសកល។ 
ង)ជួយមោកបូជាចារ្យជនូ្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសតឲ្យ្គសីតបរសិ័ទ។ សមាាត 
ចាន្រះក្កយ និងដរង្រះមោ ិត។ 

ច)្តូវបាំមរញរុខងាររបស់អ្នកបម្រើរិធីបុណយ្ មបើសិនជាមគអ្វតតមាន។ 

                                                           
113 113 Cf. Cérémonial des éveques, n. 1118-1121 
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រិធីព្បាររធ 
១៧២. មោកឧបដ្ឋាកមែើរខាងរនុមោកបូជាចារ្យមៅក្កនត់ុសក្ការបជូា មដ្ឋយមលើកមសៀវមៅ 
្រះគរពីរែាំណឹងលអម ើងបនតិច ឬមែើរមៅជិតមោកបជូាចារ្យកា៏នដែរ។ 

១៧៣. មរលមោកឧបដ្ឋាកមៅែល់តុសក្ការបូជា មបើសិនជាមោកក្កន់មសៀវមៅ្រះគរពីរែាំណឹងលអ 
មោករិនឱនក្កយខាងរខុតុសក្ការបជូាមទ គឺមោកមែើររ ូតែល់តុសក្ការបូជាដតរតង។ មោក 
ដ្ឋក់មសៀវមៅ្រះគរពីរែាំណឹងលអមលើតុសក្ការបូជា ម្ក្កយរក មោកមគាររមដ្ឋយមែើបត ុ
សក្ការបូជា។ ប ុដនត មបើមោករិនក្កន់មសៀវមៅ្រះគរពីរែាំណឹងលអ មោក្តវូឱនក្កយជារួយ 
មោកបូជាចារ្យមៅខាងរខុតុសក្ការបជូា ម ើយមោកមគាររមដ្ឋយមែើបតសុក្ការបូជាជារយួ 
មោកបូជាចារ្យ។ ចុងម្ក្កយ មបើសិនជាម្បើកាំញាន មោកជួយមោកបូជាចារ្យដ្ឋកក់ាំញាន 
កនុងចង្រ្ងាានកាំញាន និងែុតកាំញាន មគាររ្រះម ើឆ្កាង និងតុសក្ការបូជា។ 

១៧៤. ម្ក្កយរក រួរជារយួមោកបូជាចារ្យ មោកឧបដ្ឋាកមែើរមៅក្កនក់ដនលងចាប់មផ្តើររិធ ី
ម ើយអ្ងគុយមៅជិតមោកបូជាចារ្យ និងជួយមោកតរមសចកតី្ តូវក្ករ។ 

រិធីនលីក្ត្នម្ាីងព្រះបនទូលព្រះជាម្ចាស់ 
១៧៥. មបើមានម្បើកាំញាន មោកឧបដ្ឋាកជយួមោកបូជាចារ្យ ដ្ឋកក់ាំញានកនុងចង្រ្ងាានកាំញាន 
អ្ងគ្បជុាំម្ចៀង "អាមលលូយា៉ា" ឬបទចម្រៀងមផ្េ្ង។ ម្ក្កយរក មោកឱនក្កយមៅរុខ 
មោកបូជាចារ្យ ម ើយសរូមោកបូជាចារ្យ្បទនររែល់មោក ទាំងមពាលខ្េឹបៗថ្វ "សូរ 
មោក្បទនររឲយ្ខ្ុាំ"។ មោកបូជាចារ្យ្បទនររែល់មោកឧបដ្ឋាក មដ្ឋយមពាលថ្វ "សរូ 
្រះអ្មាាស់គង់សណាិតមៅកនុងចិតត.."។ មោកឧបដ្ឋាកគូសសញ្ជាម ើឆ្កាងមលើខលួន ម ើយ
ម លើយថ្វ "អាដរ ន"។ មោកឱនក្កយមៅរុខតុសក្ការបូជា មោកយក្រះគរពីរែាំណឹងលអរីតុ 
សក្ការបូជា ម ើយមែើរមៅក្កន់តុ្រះបនទូលមដ្ឋយមលើក្រះគរពរីែាំណងឹលអម ើងបនតិច។ អ្នកបម្រើ 
រិធីបុណ្យអ្រែាំមណើរមោក មដ្ឋយក្កន់កាំញាន និងមទៀន។ មោកឧបដ្ឋាកមលើករែ្បណរ្យ
មពាលថ្វ "សូរ្រះអ្មាាស់គង់មៅជារួយបងបអនូ" បនាប់រក មោកមពាលថ្វ "សូរដែលង្រះ 
គរពីរែាំណឹងលអ" មោកគសូសញ្ជាម ើឆ្កាងមលើមសៀវមៅ មដ្ឋយម្បើមររែ ម្ក្កយរកមោក 
គូសសញ្ជាម ើឆ្កាងមលើថ្វាស បបូរមាត់ និងមលើមែើរ្ទូងរបសម់ោក។ មោកបក់ដផ្្េង 
កាំញានមៅរក្រះគរពីរែាំណឹងលអ ម ើយ្បក្កស្រះបនទូល។ មរល្បក្កស្រះបនទូលចប់ម ើយ 
មោកមពាលថ្វ "មនះជា្រះបនទូលែាំណឹងលអរបស់្ រះអ្មាាស់" អ្ងគ្បជុាំម លើយ "សរូមក្កត 
សរមសើរ្រះអ្មាាស់មយស ូ្ គីសត"។ មោកមែើប្រះគរពីរែាំណឹងលអ មដ្ឋយមពាលថ្វ "សូរឲ្យ 
្រះបនទូលែាំណឹងលអមនះ" (Per evangelica dicta) ម ើយ្ត ប់មៅអ្ងគុយមៅកដនលងជិតមោក 
បូជាចារ្យ។ មរលមោកអ្ភិាលមធើវជាអ្ធិបតី មោកឧបដ្ឋាកជូនមសៀវមៅ្រះគរពីរែាំណឹងលអឲ្យ 
មោកអ្ភិាលមែើប ឬមោកមែើប្រះគរពីរែាំណឹងលអមដ្ឋយខលួនឯង ទាំងមពាលថ្វ "សូរឲ្យ្រះ 
បនទូលែាំណឹងលអមនះ" Per evangelica dicta។  
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  មរល្ាររធរិធីយា៉ាងឱឡារិក តរក្កលៈមទសៈ មោកអ្ភិាលម្បើ្រះគរពរីែាំណឹងលអ 
្បទនររែល់្គសីតបរិសទ័ចុងម្ក្កយ មោកឧបដ្ឋាកតរកល់្រះគរពីរែាំណឹងលអមៅកដនលង 
សរររ្យ។  

១៧៦. ្បសិនមបើគាាននរ្អានអ្តថបទមផ្្េងមទៀត មោកឧបដ្ឋាកអាចអានាន។ 

១៧៧. ម្ក្កយរពីាក្យមផ្តើររបស់មោកបូជាចារ្យ តរធរមត មោកឧបដ្ឋាកជាអ្នក្បក្កស 
ពាក្យអ្ងវរសកលមៅ្តងត់ុ្រះបនទូល។ 

រិធីអរព្រះគុណដ៏វិសុទធ 
១៧៨. ម្ក្កយរពីាក្យអ្ងវរសកល មោកបូជាចារ្យអ្ងគុយមៅកដនលងរបស់គាត់ ម ើយមោក 
ឧបដ្ឋាកមរៀបចាំតុសក្ការបូជាមដ្ឋយមានអ្នកបម្រើតុសក្ការបូជាជួយគាត់។ ប ុដនតជារុខងាររបស់ 
មោកឧបដ្ឋាក មរៀបចាំចាន្រះក្កយ និងដរង្រះមោ ិត។ គាត់ក៏ជួយមោកបូជាចារ្យទទួល 
តងាាយមផ្េ្ងៗរបស់្គសីតបរិស័ទ។ គាត់ជូនមោកបូជាចារ្យ ចានរសិិែឋជារួយនាំតងាាយ។ 
គាត់ចាក់្ាតងាាយ នងិចាក់ទឹកបនតចិចូលកនងុដរង្រះមោ ិត មដ្ឋយមពាលខ្េឹបៗថ្វ 
"ែូចទឹកោយជារួយ្ាមនះ" ម ើយជូនដរងរិសិែឋមៅមោកបូជាចារយ្។ គាត់អាចមរៀបចាំ 
ដរង្រះមោ ិតមលើតុតងាាយក៏ានដែរ។ មបើម្បើកាំញាន មោកឧបដ្ឋាកជយួមោកបូជាចារយ្
មគាររតងាាយ ្រះម ើឆ្កាង និងតសុក្ការបជូាជារយួកាំញាន។ ម្ក្កយរក មោកឧបដ្ឋាក ឬ
អ្នកបម្រើតុសក្ការបូជា ម្បើកាំញានមគាររ មោកបជូាចារ្យ និង្គីសតបរសិ័ទ។  

១៧៩. មរលធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វសិុទធ មោកឧបដ្ឋាកអ្ងគុយមៅជិតមោកបូជាចារ្យ ប ុដនតមៅខាង 
ម្ក្កយបនតចិ ែូមចនះ មបើមោកបូជាចារ្យ្តវូក្ករមោកឧបដ្ឋាក មោកអាចជយួជារួយ ដរង
្រះមោ ិត ឬជារួយមសៀវមៅក្បួនរិធាីន។ ធរមតមោកឧបដ្ឋាកលុតជងគង់តាំងរីពាក្យ
អ្ងវរ្រះវិញ្ជាណរ ូតែល់មោកបូជាចារយ្ បងាាញដរងដែលមាន្រះមោ ិត្រះ្គីសត។ មបើ
មានមោកឧបដ្ឋាកម្ចើនចូលរួរ មាាក់ដ្ឋក់កាំញានកនុងចង្រ្ងាានកាំញាន និងមគាររនាំ្រះក្កយ 
និងដរងដែលមាន្រះមោ ិត្រះ្គីសត មរលមោកបូជាចារ្យបងាាញទាំងរីរឲ្យអ្ងគ្បជុាំមឃើញ។  

១៨០. ចុងម្ក្កយរនធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វិសុទធ៖ ឱ្រះបិតែម៏ានឫទានុភារសរវ្បក្ករ! មោក
ឧបដ្ឋាក រមៅជតិមោកបូជាចារ្យ មដ្ឋយមលើកដរងដែលមាន្រះមោ ិត្រះ្គីសតម ើង
បនតិច រើឯមោកបូជាចារ្យវិញក្កន់ចាននាំ្រះក្កយម ើងបនតិច រ ូតែល់អ្ងគ្បជុាំម លើយ អាដរ ន។  

១៨១. ម្ក្កយរីមោកបូជាចារ្យានសូ្តពាក្យអ្ធិដ្ឋានរនមសចកតីសុខានត ម ើយមោកមពាល
ថ្វ៖ សូរឲយ្មសចកតីសុខានតរបស់្រះអ្មាាស់គងម់ៅជារួយបងបអូន (Pax Domini sit semper 
vobiscum) ម ើយអ្ងគ្បជុាំម លើយ៖ ម ើយគងម់ៅជារយួវញិ្ជាណរបស់មោកផ្ង (Et cum spiritu tuo)  
មបើសិនជាក្ករគួរសរ មោកឧបដ្ឋាក អ្ម្ជើញ្គីសតបរិស័ទទាំងអ្ស់ ជូនសញ្ជារនមសចកតសីុខ 



63 

ានតចាំមពាះគាាមៅវញិមៅរក។ ខាងរុខ្គីសតបរសិទ័ មោកមលើករែ្បណរយ្ទាំងមពាលថ្វ 
សូរបងបអូនជូនមសចកតសីខុានត ចាំមពាះគាាមៅវិញមៅរក (Offerte vobis pacem)។ ម្ក្កយរក 
មោកទទួលសញ្ជារនមសចកតសីុខានតរីមោកបូជាចារ្យ ម ើយមោកឧបដ្ឋាកជូនសញ្ជាមនះ 
ែល់អ្នកបម្រើរិធីបណុ្យដែលមៅជតិគាត់។ 

១៨២. ម្ក្កយរមីោកបូជាចារយ្ទទួលនាំ្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត មោកឧបដ្ឋាក 
ក៏ទទលួរមីោកបជូាចារយ្ដែរ ម ើយជយួមោកបជូាចារ្យជូន្រះក្កយ្រះ្គសីតែល់្គសីតបរសិទ័។ 
មបើ្គីសតបរសិ័ទទទលួទាំង្រះក្កយ ទាំង្រះមោ ិត្រះ្គីសត មោកឧបដ្ឋាកក្កន់ដរង្រះ
មោ ិត ម ើយអ្ងគ្បជុាំទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត មោកឧបដ្ឋាកមៅ តុ
សក្ការបូជា រិា្រះមោ ិតដែលមៅសល់កនុងដរង្រះមោ ិត។ តរក្កលៈមទសៈ 
មោកបូជាចារ្យ ឬមោកឧបដ្ឋាកឯមទៀតៗអាចជួយរិា្រះមោ ិត ដែលមៅសល់។  

១៨៣. ម្ក្កយរីអ្ងគ្បជុាំទទលួ្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត មោកឧបដ្ឋាក្ត ប់រក
តុសក្ការបជូា ជារួយមោកបូជាចារ្យ ម ើយ្បរូលកមរទចនាំ្រះក្កយ មបើសិនជាមាន។ 
ម្ក្កយរកយកដរង្រះមោ ិតមៅដ្ឋក់មលើតុតងាាយមែើរ្បីសមាាត។ រើឯមោកបូជាចារ្យវញិ 
មោកក៏មៅអ្ងគុយមៅកដនលងរបស់មោក។ មោកឧបដ្ឋាកទុកដរង្រះមោ ិតមលើតុសក្ការបូជា 
ឬមលើតុតងាាយមដ្ឋយ្គបជារួយក្មាលរិសែិឋ ម ើយសមាាតមរលអ្ភិបូជារចួ។  

រិធីបញ្ចប់ 
១៨៤. ម្ក្កយរពីាក្យអ្ធដិ្ឋាន មោកឧបដ្ឋាកអាចអានរត៌មានមផ្្េងៗមបើសិនជាមាន ម ើយ 
មបើសិនជាមោកបជូាចារ្យគាានបាំណងចង់អានរតម៌ានមនះខលួនឯងមទ។ 

១៨៥. ្បសិនជាមានពាក្យអ្ធិដ្ឋានមលើអ្ងគ្បជុាំ ឬមានក្ករ្បទនររយា៉ាងឱឡារិក មោកឧបដ្ឋាក
ដណនាំ្គសីតបរិស័ទ "សរូឱនក្កយទលូអ្ងវរ្រះជាមាាស់្បទនររែល់បងបអូន"។ ម្ក្កយរី
មោកបូជាចារ្យ្បទនររ មោកឧបដ្ឋាកមលើករែ្បណរ្យមពាលថ្វ "អ្ភិបជូាចប់ម ើយ ្រះ
ជាមាាស់ចាត់បងបអូនឲ្យមៅ" (Ite, missa est)។ 

១៨៦. ម្ក្កយរក មោកបូជាចារយ្រួរជារួយមោកឧបដ្ឋាក មែើបមគាររតសុក្ការបជូា ឱនក្កយ
ម ើយែដងែមចញមៅទារចលូ។ 

គ) ម្ុខងាររបស់អនក្បនព្ម្ីតុ្សកាា របូជា 
១៨៧. រុខងារអ្នកបម្រើតសុក្ការបូជាមានម្ចើនយា៉ាង ម ើយជួនក្កល្តូវ្ប្រឹតតរខុងារមផ្្េងរី
គាាកនុងមរលដតរួយ។ ែមូចនះ ្តូវដចករំដលករុខងារមនះ កនុងចាំម្រអ្នកបម្រើតុសក្ការបជូា
មផ្្េងៗ។ ្បសិនមបើមានអ្នកបម្រើតុសក្ការបូជាដតរួយ មោក្តូវក្ករបាំមរញរុខងារដែល 
សាំខាន់ជាង ម ើយរុខងារមផ្្េងៗអាចដចករំដលក កនងុចាំម្រអ្នកបម្រើមផ្្េងមទៀត។  
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រិធីព្បាររធ 
១៨៨. មរលដ មៅក្កន់ទីសក្ការបូជា អ្នកបម្រើតុសក្ការបូជាក្កន់្រះម ើឆ្កាង មដ្ឋយមែើរមៅ ចាំ
ក្ដលអ្នកបម្រើរីរនក់ ដែលក្កនម់ទៀនកាំរុងម ះ។ មរលមៅែល់តសុក្ការបជូា អ្នកបម្រើ តុ
សក្ការបូជា តរកល់្រះម ើឆ្កាងមៅជិតតសុក្ការបជូា ែូមចនះម ើយ ក្កលយមៅជា្រះម ើឆ្កាងរន
តុសក្ការបជូា។ ឬ្តូវតរកល់្រះម ើឆ្កាងមៅកដនលងកិតតិយសរយួ។ ម្ក្កយរកមោកមៅ
អ្ងគុយមៅកដនលងរបស់មោកមៅទីសក្ការបូជា។ 

១៨៩. អ្នកបម្រើតុសក្ការបូជា្តូវក្ករម្តៀរខលួនរ ូត មែើរ្បីជួយមោកឧបដ្ឋាក ឬមោកបូជាចារ្យ 
មដ្ឋយក្កន់មសៀវមៅកប្ួនរធិី ឬជួយតររមបៀបមផ្្េងៗដែលមោក្តូវក្ករ។ ែមូចនះម ើយ អ្នក 
បម្រើតុសក្ការបូជា ្តវូក្ករអ្ងគុយមៅកដនលងដែល្សួលស្មាប់បម្រើរុខងាររបស់គាត ់ ឬ 
្សួលមៅកដនលង មោកបជូាចារ្យអ្ងគយុ ឬ្សួលមៅែល់តុសក្ការបូជា។  

រិធីអរព្រះគុណដ៏វិសុទធ 
១៩០. មរលគាានមោកឧបដ្ឋាកចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា បនាប់រីពាក្យអ្ងវរសកល មោកបូជាចារ្យ
មៅកដនលងរបស់មោក ម ើយអ្នកបម្រើតសុក្ការបជូា មរៀបចាំក្មាលរិសែិឋ កដន្េងជូតដរង្រះ
មោ ិត និងគ្របដរង្រះមោ ិត និងមសៀវមៅក្បួនរិធីមលើតុសក្ការបូជា។ ម្ក្កយរកមបើ
ជាក្ករចាាំាច់ អ្នកបម្រើតុសក្ការបជូាអាចជយួមោកបូជាចារ្យទទលួតងាាយរី្គីសតបរិស័ទ 
និងជូននាំ និង្ាតងាាយមៅឲ្យមោកបូជាចារ្យ។ មបើមានម្បើកាំញាន អ្នកបម្រើតុសក្ការបជូា
ជូនចង្រ្ងាានកាំញានឲ្យមោកបូជាចារ្យ និងជួយមរល្ដែលមោកបូជាចារ្យមគាររតងាាយ 
្រះម ើឆ្កាង នងិតុសក្ការបូជា ជារួយដផ្េ្ងកាំញាន។ ម្ក្កយរក អ្នកបម្រើតុសក្ការបជូា 
មគាររមោកបូជាចារ្យ និងអ្ងគ្បជុាំជារួយដផ្្េងកាំញាន។  

១៩១. អ្នកទទួលក្ករចាត់តាំងបម្រើតុសក្ការបូជា មបើមានក្ករចាាំាច់ អាចជួយមោកបូជាចារ្យជនូ 
្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសតែល់្គីសតបរិស័ទ។ 114  មបើអ្ងគ្បជុាំទទលួទាំង្រះក្កយ 
ទាំង្រះមោ ិត្រះ្គីសត ម ើយគាានមោកឧបដ្ឋាកចូលរួរអ្ភិបូជា អ្នកបម្រើតុសក្ការបជូា 
អាចជូនដរងដែលមាន្រះមោ ិត្រះ្គីសតែល់្គីសតបរិស័ទ មបើសិនជាអ្ងគ្បជុាំទទួលទាំង
្រះក្កយ ទាំង្រះមោ ិត្រះ្គីសត មដ្ឋយ្ជលក់្រះក្កយកនុង្រះមោ ិត្រះ្គីសត។ 

១៩២. អ្នកទទួលក្ករចាត់តាំងជាអ្នកបម្រើតុសក្ការបូជា អាចជួយមោកបូជារ្យ ឬមោកឧបដ្ឋាក
សមាាត និងមរៀបចាំចាន្រះក្កយ និងដរង្រះមោ ិត។ មរលគាានមោកឧបដ្ឋាកចូលរួរអ្ភិ
បូជា អ្នកបម្រើដែលទទលួក្ករចាតត់ាំងជាអ្នកបម្រើតុសក្ការបជូា យកចាន្រះក្កយ និង ដរង
្រះមោ ិតមៅតុតងាាយ ម ើយជូតសមាាត និងមរៀបចាំតររមបៀប្តឹរ្តូវ។  

                                                           
114 Cf. Caeremoniale Episcoporum, editio typica, 1984, nos. 1118-1121. Cf. Paul VI, Apostolic Letter Ministeria quaedam, 15 August 1972: AAS 64 (1972), p. 106 
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១៩៣. ម្ក្កយររីិធីអ្ភិបូជា អ្នកបម្រើតុសក្ការបូជា នងិអ្នកបម្រើឯមទៀតៗ ែដងែ្ត ប់មៅ
បនទប់មោកផ្ទលស់បដូរសមរលៀកបាំពាក់ រួរជារួយមោកឧបដ្ឋាកនិងមោកបូជាចារ្យ តររមបៀប 
ដែលមគានែដងែចូលរិធដីែរ។ 

ឃ) ម្ុខងាររបស់អនក្ព្បកាសព្រះបនទូល 
រិធីព្បាររធ 

១៩៤. កនុងមរលដ មឆ្កពះមៅតុសក្ការបូជា ម ើយគាានមោកឧបដ្ឋាកចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា អ្នក
្បក្កស្រះបនទលូ្តូវមសលៀកពាក់្តឹរ្តូវ ដ មៅខាងរុខមោកបូជាចារ្យ ក្កន់មសៀវមៅ្រះ
គរពីរែាំណឹងលអមលើកម ើងបនតិច។ មបើមោករិនក្កន់្រះគរពីរែាំណឹងលអមទ មោកដ ជារួយ អ្នក
បម្រើឯមទៀតៗ។   

១៩៥. មរលែលត់ុសក្ការបូជា អ្នក្បក្កស្រះបនទូលឱនក្កយមគាររតុសក្ការបូជាររួជារួយ 
អ្នកបម្រើរិធីបុណ្យ។ ប ុដនតមបើសិនជាគាត់ក្កន់្រះគរពីរែាំណឹងលអ មោកមែើរែល់ត ុ សក្ការ
បូជា ម ើយតរកលម់សៀវមៅមនះមលើតុសក្ការបូជា។ ម្ក្កយរក មោកមៅអ្ងគុយជារួយ អ្នក
បម្រើរិធីបុណ្យមៅកដនលងរបស់គាត់មៅទីសក្ការបូជា។  

រិធីនលីក្ត្នម្ាីងព្រះបនទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 
១៩៦. អ្នក្បក្កស្រះបនទូលមៅែល់តុ្រះបនទូល ម ើយអានអ្តថបទដែលមានរុន្បក្កស 
្រះបនទូលែាំណឹងលអ។ មបើសិនជាគាានអ្នកបម្រើសូ្តទាំនុកតមរកើង គាត់អាចសូ្តទាំនុកតមរកើង 
ម្ក្កយរីអ្តថបទទីរួយ។ 

១៩៧. មរលគាានមោកឧបដ្ឋាកចូលរួររិធីអ្ភិបជូា អ្នក្បក្កស្រះបនទលូ អាចអានពាកយ្ 
អ្ងវរសកលរីតុ្រះបនទូល។ 

១៩៨. មបើសិនជាគាានបទចម្រៀងមរលចលូ ឬមរលទទលួ្រះក្កយ្រះ្គីសត ម ើយមបើសិន
ជា្គីសតបរសិ័ទរិន្បក្កសពាក្យបនទររីមសៀមៅកប្នួរិធីមទ ែូមចនះ អ្នក្បក្កស្រះបនទូលអាច 
អានពាក្យបនទរមនះានដែរ។ (សូរមរើលមលខ ៤៨.៨៧) 

II. រិធអីភិបូជានែាយម្ាននលាក្បូជាចារយ ូលរួម្នព្ ីននាក់្ 
១៩៩. ក្បួនរិធីស្មាប់ដតងតាំងមោកអ្ភិាល ឬមោកបូជាចារ្យ និងរិធី្បទនររមលើ
្បធាន្កុរបរវជតិ និងរិធីអ្ភិបូជា្បទនររមលើម្បង្គីាា មានក្បួនរធិីអ្ភិបូជា្ាប ់
មដ្ឋយមានមោកបូជាចារយ្ម្ចើននកច់ូលរួរ។ រធិីរមបៀបមនះ បងាាញយា៉ាងចា្ស់រីក្ករ រួបរួរ
គាាកនុង្កុរបជូាចារ្យ និង្បជារាង្រ្សតរបស់្រះអ្ងគ។ ែូចគាាមនះដែរគួរមានរធិអី្ភិបូជា មដ្ឋយ
មានមោកបូជាចារយ្ម្ចើននក់ចូលរួរ ៖   
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ក)រិធីអ្ភិបូជាមរលរមសៀល មៅរែៃ្រះមយស ូជប់មលៀង្កុរាវ័កចុងម្ក្កយ។ 
ខ)រិធីអ្ភិបូជាមរលមានរហាសននិាត ្បជុាំ្ករុមោកអ្ភិាល ឬ្បជុាំមោកអ្ភិាល 
ជារួយមោកបូជាចារ្យ្បចាាំភូរិភាគ។  

គ)រិធីអ្ភិបូជាកនុងវតតអារារ រិធីអ្ភិបូជាសាំខាន់ជាងមគកនុង្រះវិហាររយួ ឬ្រះវិហារតូចរន
បូជនីយដ្ឋាន។ 

ឃ)រិធីអ្ភិបូជារន្បជុាំមោកបូជាចារ្យ្បចាាំភូរភិាគ ឬ្កុរបរវជិត 115  មោកបូជាចារ្យមាាក់ 
មានសិទធិថ្វាយអ្ភិបូជាដតមាាក់ឯង ប ុដនតមៅមរលមវោនិងកដនលងខុសគាា។ យា៉ាង្ក៏មដ្ឋយ 
ស្មាប់រិធីអ្ភិបូជាមៅរែៃ្រ ស្បតិ៍រិសិែឋ និងរិធីអ្ភិបូជាយប់បុណ្យចរលង មោកបូជាចារ្យ 
រិនអាចថ្វាយអ្ភិបជូាដតមាាក់ឯងានមទ។  

២០០. មរលមានមោកបជូាចារ្យរកសួរសុខទុកខ្រះស គរន៍រួយ គួរទទលួមោកចូលរួរ 
ថ្វាយអ្ភិបូជា លុះ្តដតមោកបងាាញថ្វ មោកជាមោកបូជាចារ្យដែលគាានបញ្ជាជារួយ្រះ 
ស គរន៍ឬភូរិភាគដែលមោកបម្រើមទ។  

២០១. តរក្កលៈមទសៈ ក្កល្មានមោកបូជាចារ្យជាំនួយម្ចើន មគអាច្ាររធរិធីអ្ភិបូជា 
មដ្ឋយមានមោកបូជាចារយ្គាាម្ចើនចលូរួរតរមរលមវោមផ្្េងៗមៅរែៃែដែល ក៏ប ុដនត្តូវ 
្ាររធរិធមីនះមៅកដនលងមផ្្េងរីគាា។116 

២០២. មោកអ្ភិាលភូរិភាគនីរួយៗ ្តូវបមងកើតច្ាប់្សបនឹង្រះស គរន៍សកល ស្មាប់ 
រិធីអ្ភិបូជាមដ្ឋយមានមោកបូជាចារ្យគាាម្ចើនចលូរួរ។  

២០៣. ្តូវចាប់អាររមណ៍យា៉ាងខាលាំងចាំមពាះអ្ភិបូជា កនងុមរលមានមោកបូជាចារ្យ្បចាាំភូរិភាគ
ចូលរួរជារយួមោកអ្ភាិលមៅវិាលវិហារ ជារិមសស មៅកនុងរែៃបុណ្យយា៉ាងឱឡារិករន
ក្បួនរិធីបុណ្យស្មាប់រយួឆ្កាាំ រធិីដតងតាំងមោកអ្ភិាល ឬមោកអ្ភាិលរង អ្ភបិូជា
្បសិទធររមលើម្បង្គីាា រិធីអ្ភិបូជាមរលោាច រែៃ្រ ស្បតិ៍រិសិែឋរនរិធីជប់មលៀងរបស់
្រះអ្មាាស់ មរល្ាររធរធិីស្មាប់សនតឧបក្ករើរន្បររណី្រះស គរន៍ ឬមោកអ្ភិាល
្បចាាំភូរិភាគ រែៃបុណ្យខួបរនមោកអ្ភិាល្រះស គរន៍ និងចុងម្ក្កយ គឺមៅកនុងឱក្កស
រនក្ករសននិាត ឬមៅមរលមោកអ្ភិាលចុះមៅសួរសុខទកុខ។ 

  តររមបៀបែដែល អ្ភិបជូាដែលមានមោកបូជាចារ្យម្ចើននក់ចលូរួរ ក្កល្ដែល 
មាន្បជុាំមោកបូជាចារ្យជារួយមោកអ្ភិាល ្ករុរបស់មោកមានសា្ំ ក់ធរ៌ ឬ្បជុាំមផ្្េ
ងៗ។ កនុងករណទីាំងមនះ បងាាញរីឯកភាររន្ករុមោកបូជាចារ្យ នងិ្រះស គរន៍មាន
ក្ករ្ប្រឹតតជាមរៀងរាល់រែៃក្កន់ដតចា្ស់។117 

                                                           
115 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 57; Codex Iuris Canonici, can. 902. 
116 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25    May 1967, no. 47: AAS 59 (1967), p. 566. 
117 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25    May 1967, no. 47: AAS 59 (1967), p. 565. 
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២០៤. តរក្កលៈមទសៈ មែើរ្បី្ាររធរិធីបុណ្យរយួដែលមានអ្តថន័យស្មាប់រិធមីនះ អាច
ចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជាម្ចើនជាងរួយែងកនុងរួយរែៃ ឬមដ្ឋយករណរីិមសស ែចូតមៅ ៖ 
ក)មោកបូជាចារ្យដែលថ្វាយអ្ភិបូជា ឬានចលូរួរថ្វាយអ្ភិបជូា្បសទិធិររមលើម្បង្គីាា
មៅ្រ ស្បតិ៍រិសិែឋ អាចថ្វាយអ្ភិបូជា ឬចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជាមរលរមសៀល រធិីជប់មលៀង
របស់្រះយស ជូារួយ្ករុាវ័ក។   

ខ)មោកបូជាចារ្យដែលថ្វាយអ្ភិបូជា ឬចលូរួរថ្វាយអ្ភិបូជាមរលយប់បណុ្យចរលង អាច 
ថ្វាយអ្ភិបូជា ឬចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជាមៅរែៃអាទិតយ្បុណ្យចរលង។  

គ)រែៃមលើកតមរកើង្រះមយស ូ្បសូត មោកបូជាចារយ្ថ្វាយអ្ភិបូជា ឬចលូរួរថ្វាយអ្ភិបូជា ៣
ែង តរមរលមវោ្តឹរ្តូវរនរិធីនីរយួៗ។  

ឃ)មៅរែៃរិធីមគាររសនតបុគគលទាំងឡាយ មោកបូជាចារ្យថ្វាយអ្ភិបូជា ឬអាចចូលរួរថ្វាយ 
អ្ភិបូជា៣ែង តរមរលមវោមផ្្េងៗរីគាា ម ើយមដ្ឋយមគាររបទបញ្ជាស្មាប់ករណ ី
ថ្វាយអ្ភិបូជា២ ឬ ៣ែង កនុងរួយរែៃ។118   

ង)មោកបូជាចារ្យចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា ជារួយមោកអ្ភិាល ឬកនុងរហាសននិាតរបស់មោក
អ្ភិាល ឬក្ករមៅសួរសខុទុកខតរ្រះស គរន ៍ឬ្បជុាំមោកបូជាចារយ្្បចាាំភូរិភាគ ឬ 
បរវជិត អាចថ្វាយអ្ភិបជូាស្មាប់្គីសតបរសិ័ទតរ្រះស គរន៍ានដែរ។ អ្ភិបូជា
ដែលមានមោកបជូាចារ្យម្ចើនចូលរួរ ជារមបៀប្ក៏មដ្ឋយ គឺ្តូវមគាររតរក្បួនច្ាប់។ 

២០៥. ្តូវមគាររចាំណុចខាងម្ក្ករមនះ (សូរមរើលមលខ ១១២-១១៨) មលើកដលងដតករណ ី
ដែល្តូវមគាររ មទះបីតរករណីរិមសសក៏មដ្ឋយ។    

២០៦. រិនអាចទទួលមោកបូជាចារយ្ឲ្យចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជាម្ក្កយរីចាប់មផ្តើររិធីរចួម ើយ។ 
២០៧. មៅទីសក្ការបូជា្តូវមរៀបចាំ ៖ 
ក)មៅអ្ី និងមសៀវមៅ្គប់្គាន់ស្មាប់មោកបជូាចារ្យដែលចលូរួរ។ 
ខ)មលើតុតងាាយ ្តូវមានដរងមោ ិតធាំលមរ ឬដរង្រះមោ ិតចាំនួនម្ចើនលមរ ស្មាប់
មោកបូជាចារ្យដែលចលូររួថ្វាយអ្ភិបូជា។  

២០៨. មបើសិនជាគាានមោកឧបដ្ឋាកចូលរួររិធីអ្ភិបូជាមទ មនះ្តូវមានមោកបជូាចារ្យមាាក់ 
បាំមរញរុខងាររបស់មោកឧបដ្ឋាក។ មបើគាានអ្នកបម្រើរិធីបុណ្យ គួរម្ជើសមរើស្គសីតបរិស័ទ
មាាក់ឲ្យបាំមរញរុខងារមនះ ឬមោកបូជាចារ្យដែលចូលរួរអាចបាំមរញរុខងារទាំងមនះានដែរ។  

២០៩. មៅកដនលងមោកបូជាចារ្យផ្ទលស់បតូរសមរលៀកបាំពាក់ ឬកដនលងមផ្្េងសរររ្យ ជាសមរលៀកបាំពាក់
រិសិែឋដែលមោកពាក់មរលថ្វាយអ្ភិបូជា។ មបើមានរូលម តុមផ្្េង (ឧទ រណ៍ ចាំនួនមោក 
បូជាចារ្យចលូរួរម្ចើន ឬគាានសមរលៀកបាំពាករ់ិសិែឋ្ គប់្គាន់) មោកអាចពាក់អាវសដវង និង
កដន្េងបង់ករិសិែឋាន (មលើកដលងដតមោកមធវើជាអ្ធិបតី)។  

                                                           
118 Cf. Benedict XV, Apostolic Constitution Incruentum altaris sacrificium, 10 August 1915: AAS 7 (1915), pp. 401-404. 
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រិធីព្បាររធ 
២១០. មរលមរៀបចាំអ្វីទាំងអ្ស់ម ើយ តរធរមតកប្ួនដ កនងុ្រះវិហារមៅែល់តុសក្ការបូជា។ 
មោកបូជាចារ្យដែលចលូររួថ្វាយអ្ភិបូជាមែើរខាងរខុមោកបូជាចារ្យដែលមធវើជាអ្ធិបតី។ 

២១១. មៅែល់តសុក្ការបជូា មោកបូជាចារ្យមធវើជាអ្ធិបតី និងមោកបជូាចារ្យដែលចូលរួរ
ថ្វាយអ្ភិបូជាឱនក្កយមគាររ និងមែើបតុសក្ការបជូា ម្ក្កយរក មៅអ្ងគុយមៅកដនលងមរៀងៗ ខលួ
ន។ មបើសិនជាម្បើកាំញាន មោកបូជាចារ្យមគាររ្រះម ើឆ្កាង និងតុសក្ការបូជាជារយួ 
កាំញាន ម្ក្កយរក មៅអ្ងគុយមៅកដនលងរបស់ខលួន។ 

រិធីនលីក្ត្នម្ាីងព្រះបនទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 
២១២. ស្មាប់រិធីមលើកតមរកើង្រះបនទូលរបស់្រះជាមាាស់ មោកបូជាចារ្យដែលចូលរួរថ្វាយ
អ្ភិបូជាចាាំមៅកដនលងែដែល អ្ងគុយ ឬ រម ើង តរមោកបូជាចារយ្ដែលមធវើជាអ្ធិបតី។ 
ម្ក្កយរីចាប់មផ្តើរម្ចៀងបទអាមលលូយា៉ា ទាំងអ្ស់គាា រម ើង មលើកដលងដតមោកអ្ភិាល
ដែល្តូវប្ចូលកាំញានកនងុចង្រ្ងាានកាំញានមដ្ឋយមសៃៀរាាត់។ ម្ក្កយរក មោកអ្ភិាល
្បទនររែល់មោកឧបដ្ឋាក។ មបើសិនជាគាានមោកឧបដ្ឋាក មោកអ្ភិាល្បទនររ ែល់
មោកបូជាចារ្យដែល្បក្កស្រះបនទូលែាំណឹងលអ។ ្បសិនមបើ មោកដែលមធវើជាអ្ធិបតី ជា
មោកបូជាចារ្យមធវើែូចគាា ប ុដនតមបើគាានមោកឧបដ្ឋាក មោកបូជាចារ្យដែល្បក្កស្រះបនទូល
ែាំណឹងលអ រិន្តូវក្ករ សរូមោកបូជាចារ្យដែលមធវើជាអ្ធិបតី្បទនររែល់មោកមទ។  

២១៣. មោកជាអ្ធិបតីរិធី ឬមោកដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជាអាចសដរតងធរមមទសនាន។  

រិធីអរព្រះគុណដ៏វិសុទធ 
២១៤. មោកដែលមធវើជាអ្ធិបតីរិធី មរៀបចាំរិធីថ្វាយតងាាយ (សូរមរើលមលខ ១៣៩-១៤៦) 
មោកមផ្្េងៗដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា រង់ចាាំមៅកដនលងរបស់មោក។  

២១៥. មោកមធវើជាអ្ធិបតីរិធី មពាលពាក្យអ្ធិដ្ឋានថ្វាយតងាាយរួចម ើយ មោកបូជាចារ្យមផ្្េងៗ
ដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបជូា រក រដក្បរតុសក្ការបូជា តររមបៀបដែលរិនរាាំងសទះកនុងរធិី 
ម ើយ្គីសតបរសិ័ទ អាចមរើលមឃើញសករមភារទសីក្ការបូជារនរិធីបុណ្យដែលកាំរុង្ាររធ។ 
រិន្តូវរាាំងសទះផ្លូវរបសម់ោកឧបដ្ឋាកដែលមានរខុងារមៅតុសក្ការបូជា មដ្ឋយជួយជារួយ
ដរង្រះមោ ិត និងមសៀវមៅក្បួនរិធី។ មោកឧបដ្ឋាក រដក្បរមោកមធវើជាអ្ធិបតី ប ុដនត 
មៅខាងម្ក្កយបនតិចរី្ករុមោកបូជាចារ្យចលូរួរថ្វាយអ្ភិបូជា។ 

រនបៀបនរាលធម្៌អរព្រះគុណដ៏វិសុទធ 
២១៦. មោកជាអ្ធិបតី ម្ចៀង ឬសូ្តធរ៌្ាររធមាាកឯ់ង រើឯពាក្យមក្កតសរមសើរ្រះែ៏វិសុទធ គឺ 
ម្ចៀង ឬសូ្តទាំងអ្ស់គាា ទាំងមោកបូជាចារ្យចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា ទាំងអ្ងគ្បជុាំ និង្កុរម្ចៀង។    
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២១៧. ម្ក្កយរពីាក្យមក្កតសរមសើរែ៏វិសទុធ មោកបូជាចារ្យដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា សូ្ត 
ធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វិសទុធ ែូចរន្យលខ់ាងម្ក្ករមនះ មលើកដលងដតមានពាកយ្ដណនាំមផ្្េង។ 
មានដតមោកមធវើជាអ្ធិបតីរិធីដែលមធវើក្កយវិក្ករ។ 

២១៨. មោកបូជាចារ្យដែលចលូររួថ្វាយអ្ភិបូជា ្តូវសូ្តដផ្នករួរ ជារិមសសពាក្យរនរិធី
្បសិទធមលើនាំបុ័ង និង្ាតងាាយ មដ្ឋយសមរលងទបម ើយតរក្ករដណនាំរបស់មោកដែល 
មធវើជាអ្ធិបត ី មែើរ្បីឲ្យ្គសីតបរិស័ទអាចាាប់សមរលងយា៉ាងច្ាស់។ មបើសិនជាមោកទាំងអ្ស ់
ម្ចៀងដផ្នករួរ ជាក្ករគរួ្ស់ ម ើយលអជាងរមបៀបសូ្ត។ 

ធម្៌អរព្រះគុណដ៏វិសុទធ ទី១ ធម្៌អរព្រះគុណដ៏វិសុទធបុរាណរីក្កុ្ងរ ៉ូម្ 
២១៩. កនុងធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វសិទុធទី១ ឬធរ៌បុរាណតរាសន្កឹត្យ្កងុរ៉ៃូរ មោកបូជាចារ្យ
ជាអ្ធិបតីោតរែ ម ើយមពាលមាាក់ឯងថ្វ "បរិ្ត្រះបិតែ៏មាន្រះ ឫទ័យសប្បុរស
យា៉ាងរ្កដលង… " (Te igitur)។  

២២០. ជាក្ករគួរ្ស់ដែល បណុ្យរំឭក (Memento) មពាលពាក្យអ្ធដិ្ឋានែលអ់្នកមៅរស ់  នងិ 
"អ្ស់អ្នកដែលរួបរួរគាាមៅទីមនះជារួយ្រះស គរន៍ទាំងរូល" (Communicantes)  គឺចាតដ់ចង
មាាក់ឲ្យមៅជារួយ ឬមាាកម់ផ្្េងមទៀតជាមោកបជូាចារ្យដែល្ាររធរិធី្បក្កសពាក្យអ្ធដិ្ឋាន 
មាាក់ឯង មដ្ឋយោតរែ នងិបនលឺសាំម ងខាលាំងៗ។  

២២១. គឺមោកជាអ្ធិបតីោតរែ មដ្ឋយមពាលពាកយ្អ្ធិដ្ឋានបនតថ្វ ម តមុនះម ើយានជា 
"មយើងខ្ុាំសូរទូលអ្ងវរ្រះអ្មាាស់..." (Hanc igitur)។  

២២២. ចាប់រី "ឱ ្រះជាមាាស់មអ្ើយ! មយើងខ្ុាំសូរទូលអ្ងវរ្រះអ្ងគ សូរ្ទង់សរវ្រះ ឫទ័យ" 
(Quam oblationem) រ ូតែល់ "បរិ្ត្រះជាមាាសែ់៏មានឫទានុភារសរវ្បក្ករ មយើងខ្ុាំសរូឱ
នក្កយទលូអ្ងវរ្រះអ្ងគ" មោកបូជាចារ្យដែលមធវើជាអ្ធិបតី មធវើក្កយវកិ្ករមាាក់ឯង ម ើយ
មោកបូជាចារ្យឯមទៀតចលូរួរជារួយគាាតររមបៀបែូចខាងម្ក្ករ៖  
ក)"ឱ ្រះជាមាាស់មអ្ើយ! មយើងខ្ុាំសូរទូលអ្ងវរ្រះអ្ងគ សូរ្ទង់សរវ្រះ ឫទ័យ និង្បទនររ
មលើតងាាយមនះ" (Quam oblationem) មោក្ទបរែទាំងរីរមលើតងាាយ។  

ខ)មៅរុនរែៃ្ រះមយស មូាយទុកខលាំាក និងមៅមរលចងុម្ក្កយរនរធិជីប់មលៀង្រះអ្ងគ 
មធវើតររមបៀបែដែល (Simili modo)  មោកមលើករែ្បណរ្យ។  

គ)មរល្រះអ្ងគមាន្រះបនទូល មោកទាំងអ្ស់ោតរែមៅមលើនាំ្រះក្កយ នងិដរង្រះមោ ិត។ 
មោកទាំងអ្ស់មគាររមរើល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត ម ើយឱនក្កយបនតិច។  

ឃ)ពាក្យអ្ធិដ្ឋាន "ឱ ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ! មយើងខ្ុាំជាអ្នកបម្រើ្រះអ្ងគ រួរជារួយ្បជារាង្រ្សតែ៏វិសុទធ
របស់្រះអ្ងគ នាំគាានឹករឭក…" (Unde et memores) "សរូ្រះអ្ងគសរវ្ រះ ឫទ័យទតមរើល…" 
(Supra quae)  មោកោតរែ្បណរ្យ។  
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ង)ចាប់រី "បរិ្ត្រះបិតែ៏មានឫទានុភារសរវ្បក្ករ មយើងខ្ុាំសូរឱនក្កយទូលអ្ងវរ្រះអ្ងគ" 
(Supplices) រ ូតែល ់ "សូរម្ាសមយើងខ្ុាំដែលទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិតែ៏វិសុទធ 
របស់្រះបុ្តរតីុសក្ការបូជាមនះ" មោកឱនក្កយមលើករែ្បណរយ្។ ម្ក្កយរក មោក
ម្ក្កក រ ម ើយគូសសញ្ជាម ើឆ្កាងទាំងមពាលថ្វ៖ "ានមពារមរញមដ្ឋយ្រះ ឫទ័យ
្បណីសមនាស និង្រះររយា៉ាងបរិបូរណ៍" (omni benedictione et gratia repleamur)។ 

២២៣. មោកបូជាចារ្យមាាក់ដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា ោតរែម ើយអ្ធិដ្ឋានឲ្យអ្ស់អ្នកដែល
ានោចាកមោកមនះមៅម ើយ (Memento) ម ើយស្មាប់មយើងដែរ "មទះបីមយើងខ្ុាំជាអ្នក
ាបក៏មដ្ឋយ" (Nobis quoque peccatoribus)។  

២២៤. មរលសូ្តពាក្យ "មទះបីមយើងខ្ុាំជាអ្នកាបក៏មដ្ឋយ..." (Nobis quoque peccatoribus)  អ្សម់ោក 
ដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបជូាគក់្ទូង។  

២២៥. មោកជាអ្ធិបតីមពាលពាក្យ "គឺមដ្ឋយារ្រះ្គសីតមនះម ើយ ានជា្រះអ្ងគមៅដត
បមងកើតអ្វីៗែ៏លអទាំងអ្សម់នះ ម្ាសឲ្យានវិសុទធ ឲយ្មានជីវិត និង្បទនររ ម ើយ្បគល់ឲ្យ
មយើងខ្ុាំ" (Per quem haec omnia) ។ 
ធម្៌អរព្រះគុណដ៏វិសុទធ ទី២ 

២២៦. មៅកនុងធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វសិុទធ ទ២ី មៅដផ្នក "ឱ ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ! ្រះអ្ងគរិតជា្រះែ៏
វិសុទធដរន" មោកជាអ្ធិបតីោតរែ្បណរ្យ មដ្ឋយមពាលមាាកឯ់ង។  

២២៧. ចាប់រី "សូរ្រះអ្ងគម្ាស្រះវិញ្ជាណរបស់្រះអ្ងគែូចទឹកសមន្េើរ រកញាុាំងតងាាយ
ទាំងមនះឲ្យានវិសុទធ" រ ូតែល់ "មយើងខ្ុាំសូរឱនក្កយទលូអ្ងវរ សូរ្រះអ្ងគម្ាស្បទន
្រះវិញ្ជាណែ៏វិសុទធ..." មោកទាំងអ្ស់សូ្តតររមបៀបែូចខាងម្ក្ករ៖ 
ក)ពាក្យអ្ងវរ "សូរ្រះអ្ងគម្ាស្រះវិញ្ជាណរបស់្រះអ្ងគ..." មោក្ទបរែមៅែល់តងាាយ។  
ខ)ពាក្យ "មៅ្គាដែល្រះមយស ូ្គីសតសរវ្រះ ឫទ័យ ឲ្យមគប្ជូន្រះអ្ងគមៅមាយទុកខលាំាក" 
មោកមលើករែ្បណរយ្។  

គ)មបើសិនជាក្ករគួរសរ មរលកាំរុងនិយាយ្រះបនទូលរបស់្រះជាមាាស់ មោកមាាក់ៗោតរែ 
ាដាំមលើនាំ្រះក្កយ និងដរង្រះមោ ិត ម ើយមោកទាំងអ្ស់មរើលមៅនា្ំ រះក្កយ និង
្រះមោ ិត ្ររទាំងឱនក្កយបនតិច។  

ឃ) ពាក្យ "កនុងមរលដែលមយើងខ្ុាំនឹករឭក ែល់្រះបុ្តមាយទិវងគត... និង មយើងខ្ុាំសូរឱ
ក្កយទូលអ្ងវរ" មោកទាំងអ្ស់ោតរែ្បណរ។ 

២២៨. មោកបជូាចារ្យមាាក់ោតរែទលូអ្ងវរស្មាប់បងបអូនមៅរស់ "សរូ្រះអ្មាាសម់រតានកឹែល់
្រះស គរន៍របស់្រះអ្ងគ" និងស្មាប់បងបអូនដែលានទទួលររណភារមៅម ើយ "សូរ 
្រះអ្ងគនឹកែល់អ្ស់បងបអូនមយើងខ្ុាំ..." គឺចាត់ដចងមាាក់ឲ្យមៅជារួយ ឬមាាក់មផ្្េងមទៀតជាមោក 
បូជាចារ្យដែល្ាររធរិធី្បក្កសពាក្យអ្ធិដ្ឋានមាាក់ឯង មដ្ឋយោតរែនងិបនលឺសាំម ងខាលាំងៗ។ 
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ធម្៌អរព្រះគុណដ៏វិសុទធ ទី៣ 
២២៩. មៅកនុងធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វសិុទធ ទី៣ ្តងព់ាក្យ "ឱ ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ ្រះអ្ងគរតិជា្រះ
ែ៏វិសុទធដរន…" មោកជាអ្ធិបតីោតរែ្បណរ។ 

២៣០. កនុងពាក្យ "ឱ ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ! ម តុមនះម ើយ ានជាមយើងខ្ុាំសូរឱនក្កយទូលអ្ងវរ
្រះអ្ងគ សូរចាត់្រះវិញ្ជាណរបស់្រះអ្ងគ រក្បសិទធិររមលើតងាាយដែលមយើងខ្ុាំមលើកថ្វាយ..." 
រ តូែល់ "សូរ្រះអ្ងគមរតាទតមរើលតងាាយ..." មោកទាំងអ្សស់ូ្តតររមបៀបមៅខាងម្ក្ករ៖ 
ក)ពាក្យ "ឱ ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ! ម តុមនះម ើយ ានជាមយើងខ្ុាំសូរឱនក្កយទូលអ្ងវរ្រះអ្ងគ" 
មោក្បណររែ ម ើយ្ទបរែទាំងរីរមៅមលើតងាាយ។ 

ខ)ពាក្យ "មៅរា្តីដែលមគប្ជូន្រះមយស ូមៅមាយទុកខលាំាក..." និង "មៅមរលចុងម្ក្កយ 
រនរិធីជប់មលៀង..." មោកោតរែ្បណរ្យ។ 

គ) មពាល្រះបនទូលរបស់្រះអ្មាាស់ មោកមាាក់ៗោតរែាដាំមលើនាំ្រះក្កយ និងដរង្រះ
មោ ិត។ មោកទាំងអ្ស់្តូវមរើល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត ឱនក្កយមគាររបនតិច។  

ឃ)ពាក្យ "ឱ ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ! មយើងខ្ុាំនឹករឭក..." និង "សូរ្រះអ្ងគមរតាទតមរើល..." 
មោកោតរែ្បណរ្យ។ 

២៣១. មោកបូជាចារ្យមាាក់ដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា ្តូវោតរែ្បណរ្យមពាលពាក្យអ្ងវរ 
"សូរ្រះអ្ងគម្ាសមយើងខ្ុាំឲ្យមៅជាតងាាយគង់វងេ្អ្ស់កល្បជានិចច..." ម ើយ "សូរ្រះអ្ងគ
មរតាែល់អ្ស់បងបអូនមយើងខ្ុាំដែលទទួលររណភារ"។  

ធម្៌អរព្រះគុណដ៏វិសុទធ ទី៤ 
២៣២. មៅកនុងធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វសិុទធ ទី៤ មោកជាអ្ធិបតោីតរែ្បណរ្យមពាលថ្វ "បរិ្ត
្រះបិតែ៏វិសុទធ! មយើងខ្ុាំសូរ្បក្កសថ្វ ្រះអ្ងគជា្រះែ៏្បមសើរឧតតរ..." រ ូតែល ់"្រះអ្ងគ
ានបមងកើតអ្វីៗសរវារមរើទាំងអ្ស់…"។ 

២៣៣. ចាប់រី "ឱ ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ! មយើងខ្ុាំសូរអ្ងវរ្រះអ្ងគ..." រ ូតែល់ "ឱ ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ! 
សូរ្រះអ្ងគសរវ្រះ ឫទ័យទតមរើលសក្ការបូជា..." មោកដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជាទាំងអ្ស់
សូ្តតររមបៀបែូចខាងម្ក្ករ៖ 
ក)ពាក្យអ្ងវរ "ឱ ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ! ម តុែូចមនះម ើយ ានជាមយើងខ្ុាំសូរអ្ងវរ្រះអ្ងគ 
សូរម្ាសឲ្យ្រះវិញ្ជាណែ៏វិសុទធ..." មោក្បណរ្យរែ ម ើយ្ទបរែទាំងរីរមលើតងាាយ។ 

ខ)ពាក្យ "បរិ្ត្រះបិតែ៏វិសុទធ! ែល់មរលកាំណត់ដែល្រះបុ្តានទទួលសិរើរុងមរឿងរី្រះ
បិត មដ្ឋយ្ទង់្សឡាញ់ាវ័ក..." និង "បនាប់រក ្រះអ្ងគមធវើតររមបៀបែដែល..." 
មោកមលើករែ្បណរយ្។ 
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គ)្តូវមពាល្រះបនទូលរបស់្រះជាមាាស់ មដ្ឋយោតរែាដាំមលើនាំ្រះក្កយ និងដរង្រះមោ ិត 
្ររទាំងសរលងឹមរើល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត ម ើយឱនក្កយបនតចិមគាររ។ 

ឃ)មោកោតរែ្បណរ ្តង់ពាកយ្ "ឱ ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ! ម តុមនះម ើយ ានជាមយើងខ្ុាំ
រួរគាាមៅមរលមនះ មធវើរិធី..." និង "ឱ ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ! សូរ្រះអ្ងគសរវ្ រះ ឫទ័យទត
មរើលសក្ការបូជា..." ។ 

២៣៤. មោកបូជាចារ្យដែលចលូររួថ្វាយអ្ភិបូជា ្តូវោតរែ្បណរ្យមរលមពាលពាក្យអ្ងវរ 
ខាលាំងៗថ្វ៖ "បរិ្ត្រះអ្មាាស់! សូរ្រះអ្ងគម្ាស្បណែីលអ់្សប់ងបអនូ..." នងិ "ឱ ្រះ 
បិតែ៏មាន្រះ ឫទ័យមរតាមអ្ើយ! សូរ្រះអ្ងគម្ាសឲ្យមយើងខ្ុាំទាំងអ្សគ់ាា ដែលជាបុ្ត 
ធីត្រះអ្ងគ..."។  

២៣៥. ស្មាប់ធរ៌អ្រ្រះគណុែវ៏ិសុទធមផ្េ្ងៗ ដែលានទទួលក្ករអ្នុញ្ជាតរសីនតអាសនៈ្តូវ 
មធវើតរបទបញ្ជាមនះ។ 

២៣៦. មោកបូជាចារ្យជាអ្ធិបតី មពាលពាក្យមក្កតសរមសើរខលីចុងម្ក្កយ គមឺោកសូ្តមាាក់រតងៗ 
"ឱ ្រះបតិែ៏មានឫទានភុារសរវ្បក្ករ!" រនធរអ៌្រ្រះគុណែ៏វិសុទធ  មបើសិនអ្ស់មោក 
បូជាចារ្យចលូរួរសូ្ តាន ប ុដនត្គសីតបរិស័ទរនិអាចចូលរួរានមទ។  

រិធីទទួលព្រះកាយ និងព្រះនលាហិត្ព្រះព្គីសត 
២៣៧. មោកជាអ្ធិបតី សូ្តធរ៌ឱ្រះបិត មដ្ឋយមលើករែ្បណរ្យ។ មោកទាំងអ្ស់ោត
រែ្ររគាា ម ើយសូ្ត ឬម្ចៀង។ 

២៣៨. មោកជាអ្ធិបតីោតរែមពាលពាក្យ "ឱ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ! សូរម្ាសមយើងខ្ុាំឲ្យរួចរី..." 
(Libera nos)។ មោកទាំងអ្ស់ រួរនឹង្គីសតបរសិ័ទមពាលពាកយ្ "ែ្បតិ្រះអ្ងគ្គងរាជ្យ..." ។  

២៣៩. ម្ក្កយរមីោកឧបដ្ឋាក ឬមបើសិនជាគាានឧបដ្ឋាកមទ មោកបូជាចារ្យមាាក ់ មពាលពាកយ្ 
អ្ម្ជើញ "សូរបងបអូនជនូមសចកតសីុខានត..." (Offerte vobis pacem pacem) អ្ងគ្ បជុាំបងាាញ 
សញ្ជារនមសចកតសីុខានតរវាងគាានិងគាា។ មោកបជូាចារ្យចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា ដែលមៅជិត 
មោកជាអ្ធិបតីបងាាញសញ្ជារនមសចកតីសុខានតឲ្យមោកជាអ្ធិបតីរុនមោកឧបដ្ឋាក។  

២៤០. មរលកាំរុងម្ចៀង ឬសូ្ត "ឱកូនមចៀររបស់្រះជាមាាស់..." (Agnus Dei) មោកឧបដ្ឋាក 
ឬមោកបូជាចារ្យដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជាជួយក្កច់នាំ្រះក្កយស្មាប់មោក និងអ្ងគ្បជុាំ។  

២៤១. បនាប់រីក្កច់នា្ំ រះក្កយ ម ើយយកបាំដណកតូចរយួដ្ឋក់កនុងដរង្រះមោ ិត មោក
ជាអ្ធិបតីមលើករែ្បណរ្យ ម ើយមពាលខ្េឹបៗថ្វ "បរិ្ត្រះអ្មាាស់មយស ូ្គីសត! ជា្រះបុ្ត
រន្រះជាមាាស់..." (Domine Iesu Christe Fili Dei vivi) ឬពាកយ្ "បរិ្ ត្រះអ្មាាស់មយស ូ្ គសីត! សរូ
ឲ្យមយើងខ្ុាំដែលទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិតរបស់្រះអ្ងគ..."  (Perceptio Corporis et Sanguinis)។  
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២៤២. រុនមរលអ្ធិដ្ឋានទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត មោកជាអ្ធិបតីលុតជងគង់ 
ម ើយែយម្ក្កយបនតិច។ ម្ក្កយរកមោកទាំងអ្ស់ រកែលត់ុសក្ការបូជាលុតជងគង់ ែយ
ម្ក្កយបនតចិ និងយក្រះក្កយ្រះ្គីសតរីតុសក្ការបូជា រួចម ើយ្ត ប់មៅែល់កដនលង 
ផ្ទាល់ខលួនវញិ មដ្ឋយក្កន់្រះក្កយ្រះ្គីសតកនុងរែាាាំ និងរែម វង្ទមៅខាងម្ក្ករ។ មោក 
ដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបជូាអាចរងច់ាាំមៅកដនលងផ្ទាល់ខលួន ម ើយយក្រះក្កយ្រះ្គីសតរចីាន
្រះក្កយដែលមោកជាអ្ធិបតីជូនឲ្យ ឬមោកមាាក់ដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបជូាជូនតៗគាា។ 

២៤៣. មោកជាអ្ធិបតីមលើក្រះក្កយ្រះ្គសីតម ើង ម ើយមពាលពាក្យ "មនះជាកូនមចៀរ
របស់្រះជាមាាស់..." ទាំងអ្ស់គាាបនតពាក្យអ្ធិដ្ឋាន "ឱ្រះអ្មាាស់មអ្ើយ! ខ្ុាំរិនសរ..."។ 

២៤៤. មោកមធវើជាអ្ធិបតីមពាលថ្វ៖ "សូរ្រះក្កយ្រះ្គីសតរក្ាខ្ុាំទុកកនុងជីវិតអ្ស់កល្បជា
និចច" (Corpus Christi custodiat me ad vitam aeternam) ម ើយទទួល្រះក្កយ្រះ្គសីត។ 
ម្ក្កយរកមោកទាំងអ្ស់ ដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជាមធវើែូចគាាដែរ។ បនាប់រកមោក
ឧបដ្ឋាកទទលួ្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសតរីមោកមធវើជាអ្ធិបតី។  

២៤៥. មគអាចទទលួ្រះមោ ិត្រះ្គីសត និងរិារីដរង្រះមោ ិត មដ្ឋយ្ជលក់ ឬ
មដ្ឋយបាំរងត់ូចរួយ ឬមដ្ឋយាលប្ពា។  

២៤៦. មបើសិនជាមោកផ្កឹរីដរងរិសិែឋ្តវូមធវើែូចតមៅ៖ 
ក)មោកជាអ្ធិបតីយកដរង្រះមោ ិត្រះ្គីសតទាំងមពាលថ្វ៖ "សូរ្រះមោ ិត្រះ្គីសត
រក្ាខ្ុាំទុកកនុងជីវិតអ្ស់កល្បជានិចច" (Sanguis Christi custodiat me in vitam aeternam)។ មោក 
ទទួល្រះមោ ិត្រះ្គីសត ម ើយជូនដរង្រះមោ ិតមៅមោកឧបដ្ឋាក ឬមោកបូជាចារ្យ 
មាាក់មទៀត។ ម្ក្កយរក មោកជូន្រះក្កយ្រះ្គសីតែល់្គសីតបរិសទ័ (សរូមរើលមលខ 
១៦០-១៦២)។ មោកដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជាមៅែល់តុសក្ការបូជារដងមាាក់ៗ (មបើសិន
មានដរង្រះមោ ិតរីរ ែូមចនះមៅរីរនក់ៗ) មោកលុតជងគង់ទទួល្រះមោ ិត្រះ្គីសត 
ជូតដរង្រះមោ ិត និង្ត ប់មៅកដនលងរបស់គាត់វិញ។  

ខ)មោកជាអ្ធិបតីទទលួ្រះមោ ិត្រះ្គីសតមៅតុសក្ការបជូា។ មោកបូជាចារ្យចលូរួរ
អាចទទួល្រះមោ ិត្រះ្គីសតមៅកដនលងផ្ទាល់ខលួន មដ្ឋយមានមោកឧបដ្ឋាក ឬមោកមាាក ់
ជូន្រះមោ ិត្រះ្គីសតបនតមៅមោកមាាក់មទៀត។ ម្ក្កយរីមោកមាាក់ៗទទួល្រះមោ ិត 
្រះ្គីសត មោកខលួនឯង ឬមោកមាាក់ដែលជូនដរង្រះមោ ិត ្តូវជូតដរង្រះមោ ិត។  
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២៤៧. មោកឧបដ្ឋាកទទួល្រះមោ ិត្រះ្គីសតដែលមៅសល់ មបើសល់ម្ចើន មោកមផ្្េងៗ
អាចជួយាន។ មោកឧបដ្ឋាក យកដរងរិសិែឋមៅែល់តុតងាាយ ម ើយអ្នកបម្រើតុសក្ការបូជា 
ជូតដរង្រះមោ ិត និងមរៀបចាំទុកមៅកដនលង្តឹរ្តូវ (សូរមរើលមលខ ១៨៣)។ 

២៤៨. មោកបូជាចារ្យដែលចលូររួអាចទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត មៅតុ
សក្ការបូជា។ កនុងករណីមោកជាអ្ធិបតីទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត តរ
រមបៀបធរមត (សូរមរើលមលខ ១៥៨) យា៉ាង្ក៏មដ្ឋយ ្តូវម្ជើសមរើសរមបៀបរួយ មែើរ្បី
ទទួល្រះមោ ិត្រះ្គសីត ម ើយអ្ស់មោកដែលចូលរួរ្តូវមធវើតរ។ ម្ក្កយរី មោក
អ្ធិបតីទទួល្រះក្កយ នងិ្រះមោ ិត្រះ្គីសត មោកដ្ឋក់ដរង្រះមោ ិតមលើ កដនេ្ង
រិសិែឋមៅរយួចាំម ៀងមលើតុសក្ការបជូា។ មោកដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា រកែល់ក្ដល
តុសក្ការបជូា លតុជងគង់ទទួល្រះក្កយ្រះ្គីសត មៅែល់ចាំម ៀងរនតសុក្ការបូជាដែលាន
ដ្ឋក់ដរង្រះមោ ិត ម ើយទទួល្រះមោ ិត្រះ្គីសតតររមបៀបដែលមគានម្ជើសមរើស 
ែូចាននិយាយមៅខាងមលើមនះ។ មោកឧបដ្ឋាកទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត 
ម ើយសមាាតដរង្រះមោ ិត តររមបៀបដែលានរន្យល់រួចម ើយ។  

២៤៩. មបើសិនជាមោកដែលចលូរួរថ្វាយអ្ភិបូជាទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត 
តររមបៀប្ជលក ់ មោកជាអ្ធិបតីទទលួ្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គសីត ្តូវយកចិតត
ទុកដ្ឋក់រក្ាទុក្រះមោ ិត្រះ្គីសត្គប់្គាន់ស្មាប់អ្ស់មោកដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា។ 
ម្ក្កយរក មោកឧបដ្ឋាក ឬមោកមាាក់មទៀត មរៀបចាំដរង្រះមោ ិតមៅក្ដល ឬមៅចាំម ៀង 
រនតុសក្ការបូជា មលើកដនេ្ងរិសិែឋរួយ ជារួយចាន្រះក្កយដែលមាន្រះក្កយ្រះ្គីសត។  

  មោកដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា មៅែល់តុសក្ការបូជា លុតជងគង់យក្រះក្កយ្រះ្គីសត
្ជលក់កនុង្រះមោ ិត្រះ្គីសត ម្ក្កយរក យកកដន្េងរិសិែឋជូតដរង្រះមោ ិត ម្ក្ករ 
ចងាាមោក ម ើយទទួល្រះក្កយ្រះ្គីសតដែលាន្ជលក់កនុង្រះមោ ិត្រះ្គីសត។ រួចមៅ 
អ្ងគុយមៅកដនលងមែើរវញិ។ 

  មោកឧបដ្ឋាកទទលួ្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត តររមបៀបែដែល ម្ក្កយរី 
ពាកយ្ "្រះក្កយ នងិ្រះមោ ិត្រះ្គសីត"  (Corpus et Sanguis Christi) មោកម លើយ អាដរ ន។ 
មោកឧបដ្ឋាកទទួល្រះមោ ិត្រះ្គីសតដែលមៅសល់ មបើមៅសល់ម្ចើនមោកមផ្្េងៗអាច 
ជួយាន។ មោកឧបដ្ឋាកយកដរងរិសិែឋមៅែល់តុតងាាយ ម ើយមោក ឬអ្នកបម្រើតុសក្ការបូជា 
ជូតដរង្រះមោ ិត និងមរៀបចាំទុកមៅកដនលង្តឹរ្តូវ។    

រិធីបញ្ចប់ 
២៥០. មោកអ្ធិបតី្ាររធរិធីចប់ ែូចានរន្យល់ម ើយ (សូរមរើលមលខ ១៦៦-១៦៨) រើឯ
មោកបូជាចារ្យដែលចលូររួថ្វាយអ្ភិបូជា ចាាំមៅកដនលងរបស់មោក។  

២៥១. រុនចាកមចញរីតុសក្ការបូជា មោកដែលចូលរួរអ្ភិបូជាឱនក្កយខាងរុខតុសក្ការបូជា។ 
មោកអ្ធិបតី  និងមោកឧបដ្ឋាកមែើបមគាររតសុក្ការបូជា។   
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III. រិធីអភិបូជាដែលម្ាននលាក្បូជាចារយដត្ម្នាក់្ នងិអនក្បនព្ម្ីម្នាក់្ 
២៥២. ស្មាប់រិធីអ្ភិបជូាដែលមានដតមោកបូជាចារ្យមាាក់ និងអ្នកបម្រើមាាក់្ តូវ្ប្រឹតតែូច
រិធីអ្ភិបូជាដែលមាន្គសីតបរិស័ទចលូរួរ (សូរមរើលមលខ ១២០-១៦៩)។ អ្នកបម្រើម លើយ 
ដផ្នករបស់្គីសតបរសិ័ទ។  

២៥៣. មបើអ្នកបម្រើមនះជាមោកឧបដ្ឋាក គាត់្ប្រឹតតរខុងាររបសគ់ាត់ (សូរមរើលមលខ 
១៧១-១៨៦) ្ររទាំង្តូវក្ករម លើយដផ្នករន្គសីតបរិស័ទ។  

២៥៤. រិនគួរថ្វាយអ្ភិបជូាមដ្ឋយគាានអ្នកចលូរួរមទ យា៉ាងតិចអ្នកបម្រើមាាក់ ឬ្គីសតបរិសទ័ 
មាាក់។ មបើសិនជាគាាន្គសីតបរិស័ទចលូរួរមទ រិន្តូវក្ករពាក្យាាគរន៍ ពាក្យមផ្តើរ ឬពាក្យ 
រន្យល់ ម ើយ្បទនររចងុម្ក្កយមទ។   

២៥៥. រុនចាប់មផ្តើរថ្វាយអ្ភិបជូា ្តូវមរៀបចាំចាន និងដរងរិសិែឋមៅតុតងាាយ ឬមៅមលើត ុ
សក្ការបូជាខាងាាាំរែ។  

រិធីព្បាររធ 
២៥៦. មោកបូជាចារ្យមៅែល់តុសក្ការបូជា ឱនក្កយមគាររជារួយអ្នកបម្រើ ម ើយមែើបមគាររ
តុសក្ការបជូា រួចមៅកដនលងអ្ងគុយ។ មោកអាចចាាំមៅតុសក្ការបូជា នងិម្តៀរមរៀបចាំមសៀវមៅ
ក្បួនរិធីបុណ្យមលើតុសក្ការបូជា។ មោកបូជាចារ្យ ឬអ្នកបម្រើ្បក្កសពាក្យបនទរមរលចលូ។  

២៥៧. មោកបូជាចារ្យ រម ើង គូសសញ្ជាម ើឆ្កាង ទាំងមពាលថ្វ "កនុង្រះនរ្រះបិត..." 
(In nomine Patris)។ មោកាាគរន៍អ្នកបម្រើមដ្ឋយម្បើរូបរនតាាគរន៍រួយ។  

២៥៨. រិធីសូរទទលួារភាររចួ មធវើតរពាក្យដណនាំរណ៌្ក រ សូ្តធរ៌មលើកតមរកើង សិរើ
រុងមរឿងរបស់្រះជាមាាស។់   

២៥៩. ម្ក្កយរក មោកមលើករែ្បណរ្យទាំងមពាលថ្វ៖ "សូរបងបអូនតាំងចិតតអ្ធិដ្ឋាន"។ 
មោកសូ្តពាកយ្អ្ធិដ្ឋានមរលចូល។ ទីប្ចប់រនពាក្យអ្ធិដ្ឋាន អ្នកបម្រើ្បក្កស អា៉ាដរន។  

រិធីនលីក្ត្នម្ាីងព្រះបនទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 
២៦០. មបើសិនជាមធវើាន គួរ្បក្កស្រះបនទូលរបស់្រះជាមាាស់រីតុ្រះបនទូល ឬប្្ឈរ្រះគរពីរ។ 
២៦១. បនាប់រីពាក្យអ្ធិដ្ឋានសរបុ អ្នកបម្រើរិធីបុណ្យអានអ្តថបទទីរួយ និងសមូតទាំនកុតមរកើង 
ម ើយអានអ្តថបទទីររី មបើសិនជាមាន រួចម្ចៀងបនទរ អាមលលូយា៉ា ឬបទចម្រៀងមផ្្េង។  

២៦២. ម្ក្កយរក បជូាចារយ្ឱនក្កយ ទាំងមពាលថ្វ "សរូ្រះអ្មាាស់គង់សណាតិមៅកនុងចិតត" 
(Munda cor meum) ម ើយ្បក្កស្រះបនទូលែាំណងឹលអ។ មរលចបម់ោកមពាលថ្វ "មនះជា ្រះ
បនទូលែាំណឹងលអរបស់្រះជាមាាស់" ម ើយអ្នកបម្រើរិធីបុណ្យម លើយ "សូរមក្កតសរមសើរ ្រះអ្
មាាស់មយស ូ្គីសត"។ មោកបូជាចារ្យមែើប្រះគរពីរ មដ្ឋយមពាលខ្េឹបៗថ្វ "សូរឲ្យ្រះបនទូល
ែាំណឹងលអមនះជ្រះមយើងខ្ុាំឲ្យរួចរីាប" (Per evangelica dicta)។ 
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២៦៣. មោកបូជាចារ្យ នងិអ្នកបម្រើរិធីបុណ្យសូ្ តធរ៌្បក្កសជាំមនឿ មដ្ឋយអ្នុវតតតរពាក្យ
ដណនាំរណ៌្ក រ។  

២៦៤. រួចម ើយពាក្យអ្ងវរដែល្តូវមាន។ មោកបូជាចារ្យមពាលពាក្យមែើរ និងពាក្យចុងម្ក្កយ 
ម ើយអ្នកបម្រើអានពាក្យអ្ងវរ។  

រិធអីរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ 
២៦៥. មៅកនុងរិធីអ្រ្រះគុណែ៏វសិុទធ ្គប់យា៉ាង្តូវមធវើែូចរិធីអ្ភិបូជាដែលមាន្គសីតបរិស័ទ
ចូលរួរ មលើកដលងដតមានករណីមផ្្េង។  

២៦៦. បនាប់រិធីអ្បអ្រាទរចប់ ្តូវបដនថរពាក្យអ្ធិដ្ឋានរបស់្រះអ្មាាស់ មដ្ឋយមោកបូជាចារ្យ
មពាលថ្វ "ឱ ្រះអ្មាាស់មយស ូ្គសីតមអ្ើយ! ្រះអ្ងគមាន្រះបនទូលមៅក្កន់្ករុ្គីសតទូតថ្វ" 
(Domine Iesu Christe, qui dixisti)។ ម្ក្កយរក បដនថរ "សរូឲ្យមសចកតសីុខានតរបស់្ រះអ្មាាស ់
គង់មៅជារយួបងបអូន" អ្នកបម្រើម លើយថ្វ "ម ើយគង់មៅជារួយវិញ្ជាណរបស់មោកផ្ង"។ 
មោកបូជាចារ្យបងាាញសញ្ជារនមសចកតីសខុានតែល់អ្នកបម្រើរិធីបុណយ្។  

២៦៧. បនាប់រក មោកបូជាចារ្យរួរនឹងអ្នកបម្រើរិធីបុណ្យសូ្ត "ឱ កូនមចៀររបស់្រះជាមាាស់" 
(Agnus Dei) មោកបូជាចារ្យក្កចន់ាំ្រះក្កយមលើចាន្រះក្កយ ម ើយយកបាំដណកតូចរួយ 
ដ្ឋក់កនុងដរង្រះមោ ិត ទាំងមពាលខ្េបឹៗថ្វ "សូរឲ្យ្រះក្កយ្រះ្គីសត រក្ាខ្ុាំទុកកនុងជីវិត
អ្ស់កល្បជានិចច" (Haec commixtio)។ 

២៦៨. ម្ក្កយរកី្កច់នាំ្រះក្កយម ើយ មោកយកបាំដណកតូចរួយដ្ឋក់កនុងដរង្រះមោ ិត
មដ្ឋយមពាលខ្េឹបៗថ្វ "ឱ ្រះអ្មាាស់មយស ូ្គសីត! ជា្រះបុ្ តរន្រះជាមាាស"់ (Domine Iesu 

Christe, Fili Dei vivi) ឬ "បរិ្ ត្រះអ្មាាសម់យស ូ្ គសីត! សរូម្ាសឲយ្ខ្ុាំដែលទទលួ្រះក្កយ 
និង្រះមោ ិត" (Perceptio Corporis et Sanguinis tui)។ មោកបជូាចារយ្លតុជងគងយ់កនា្ំ រះក្កយ 
មបើមានអ្នកបម្រើរិធីបុណយ្ទទួល្រះក្កយ្រះ្គសីត មោកដបរមៅរកអ្នកបម្រើ ម ើយក្កន់
្រះក្កយ្រះ្គសីតមលើចានរិសិែឋ មលើកម ើងបនតចិ ទាំងមពាលថ្វ៖ "មនះជាកូនមចៀររបស់
្រះជាមាាស់" រួរជារួយអ្នកបម្រើមពាលបនតថ្វ "បរិ្ត្រះអ្មាាស់! ខ្ុាំរិនសរនឹងទទួល..."។ 
មរលមនះ មៅរុខតុសក្ការបូជា មោកបូជាចារ្យទទួល្រះក្កយ្រះ្គីសត។ យា៉ាង្ក៏មដ្ឋយ 
មបើអ្នកបម្រើរិធីបុណ្យរិនទទួល្រះក្កយ្រះ្គីសត ម្ក្កយរក មោកបជូាចារ្យលុតជងគង់
យក្រះក្កយ្រះ្គីសត ម ើយមៅខាងរុខតុសក្ការបូជាមពាលខ្េឹបៗថ្វ "បរិ្ ត្រះអ្មាាស់! 
ខ្ុាំរិនសរនឹងទទួល..." (Domine, non sum dignus) នងិ "សរូឲយ្្រះមោ ិត្រះ្គសីត រកា្ខ្ុាំទុក
កនុងជីវិតអ្សក់ល្បជានិចច" (Corpus Christi custodiat me in vitam aeternam) ម ើយទទលួ្រះក្កយ 
្រះ្គីសត។ ម្ក្កយរក មោកយកដរង្រះមោ ិត ម ើយមពាលខ្េឹបៗថ្វ  "សូរ្រះមោ ិត 
្រះ្គីសត រកា្ខ្ុាំទុកកនុងជីវិតអ្ស់កល្បជានចិច" (Sanguis Christi custodiat me in vitam aeternam) 

ម ើយទទួល្រះមោ ិត្រះ្គីសត។ 
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២៦៩. អ្នកបម្រើរិធីបុណ្យទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសតរុន ្តូវ្បក្កសពាក្យបនទរ
រនរិធីទទលួ្រះក្កយ្រះ្គីសត មដ្ឋយអ្នកបម្រើរិធបីុណ្យ ឬមោកបូជាចារយ្ផ្ទាល់។ 

២៧០. មោកបូជាចារ្យជតូដរង្រះមោ ិតមៅតុតងាាយ ឬមៅមលើតសុក្ការបជូា។ ម្ក្កយរក 
ដ្ឋក់ដរង្រះមោ ិតមៅមលើតុសក្ការបូជា។  

២៧១. ម្ក្កយរជីូតដរង្រះមោ ិត មោកបូជាចារ្យមៅមសៃៀរាាត់ ម ើយមពាលពាកយ្ 
អ្ធិដ្ឋាន ម្ក្កយរទីទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត។  

រិធីបញ្ចប់ 
២៧២. រិធីប្ចប់ ែចូគាានឹងមរលថ្វាយអ្ភិបជូាដែលមាន្គីសតបរសិ័ទចូលរួរ មលើកដលងដត 
ពាក្យអ្ភិបូជាចប់ម ើយ ្រះជាមាាស់ចាត់បងបអូនឲ្យមៅ គលឺបុមចាល (Ite, missa est)។ មោក
បូជាចារ្យមគាររមែើបតុសក្ការបូជាតររមបៀបធរមត បនាប់រក មោកឱនក្កយមគាររជារួយអ្នក
បម្រើរិធីបុណ្យ ម ើយចាកមចញមៅ។  

IV. ក្បួនទូនទៅម្ួយ នំនួរីរនបៀបថ្វាយអភិបូជា 
នោររតុ្សកាា របូជា និងព្រះគម្ពីរែំណឹងលអ 

២៧៣. តរ្បររណីមែើបមគាររតសុក្ការបូជា នងិមសៀវមៅ្រះគរពីរែាំណឹងលអ គជឺារមបៀបរួយ
មែើរ្បីបងាាញរីក្ករមគាររថ្វាយបងគាំ មទះបីជាយា៉ាង្ក៏មដ្ឋយ មោកអ្ភាិល្តូវរកសញ្ជា
សមាាល់្រយួជាំនសួក្ករមែើបមនះមែើរ្បីបងាាញរកី្ករមគាររ រមី្ពាះ មៅកដនលងខលះរិនមាន
្បររណីទមាលប់មែើបរមបៀបមនះ  ដែលរហាសននិាតរបស់មោកអ្ភិាល ានទទួលមសចកតី
អ្នុញ្ជាតរីសនតអាសនៈ។  

ការលុត្ជងគង់ និងឱនកាយ 
២៧៤. ក្ករលុតជងគង់បនាបខាងាាាំរ ូតែល់ែី មាននយ័ថ្វ៖ ក្ករមគាររមលើកតមរកើងថ្វាយបងគាំ 
ែូមចនះម ើយ ្តូវទុកសញ្ជាមនះស្មាប់អ្គគសញ្ជា្ រះក្កយ្រះមោ ិត្រះ្គីសត នងិរិធី
មគាររ្រះម ើឆ្កាងមៅរែៃសុ្ករិសែិឋ រ ូតែលរ់ែៃមៅរ៍រិសិែឋ ចាប់មផ្តើររា្តបីុណ្យចរលង។ 

   មរលកាំរុងថ្វាយអ្ភិបូជា មោកបូជាចារ្យ្តូវលុតជងគងប់ីែង គឺមរលបងាាញ្រះក្កយ
្រះ្គីសត មរលបងាាញដរង្រះមោ ិត្រះ្គីសត និងរុនទទួល្រះក្កយ នងិ្រះមោ ិត 
្រះ្គីសត។ លកខណៈរិមសស្រយួដែលមានមោកបូជាចារ្យមផ្េ្ងៗចលូរួរថ្វាយអ្ភិបជូា 
្តូវមធវើតរពាក្យដណនាំមៅខាងមលើមនះ (សូរមរើលមលខ ២១០-២៥១)។ 

  ្បសិនមបើ មាន្រះរនលមៅទីសក្ការបូជា មោកបជូាចារ្យ មោកឧបដ្ឋាក នងិអ្នកបម្រើ
រិធីបុណ្យ្តូវលុតជងគងម់រលមៅមៅជិត ឬចាកមចញរីតុសក្ការបជូារិន្តវូលតុជងគង់មរលមគ
កាំរុងមធវើរិធីអ្ភិបជូា។ ម្ៅរីមនះ ្គីសដបរិស័ទ្តូវក្ករលុតជងគង់ មលើកដលងដតករណីដែលមគ
កាំរុងែដងែ។ អ្នកបម្រើដែលដ ក្កន់ម ើឆ្កាង ឬមទៀន រិន្តូវក្ករលុតជងគង់មទ ប ុដនត្តូវក្ករឱ
នក្ាលមគាររ។  
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២៧៥. ក្ករឱនក្កយ ឬឱនក្ាល បងាាញរីក្ករមគាររ និងជាកិតតិយសចាំមពាះរនុស្េ ឬជាសញ្ជា 
សមាាល់របស់មគ។ ក្ករមគាររឱនក្កយមានរីរ្បមភទ៖ ក្ករមគាររឱនកា្ល និងក្ករមគាររឱ
នក្កយ។ 
ក)ក្ករឱនកា្ល គឺមគាររែល់្រះនរទាំងបី កនុង្រះនរ្រះបិត ្រះបុ្ត ្រះវិញ្ជាណែ៏ 
វិសុទធ ្រះនរ្រះមយស  ូ ្រះនររន្រះនង្រ មចារិនីមា៉ារើ និងកនុងមរលថ្វាយអ្ភិបូជា 
ដែលនឹករឭកែល់សនតៈឬសនតីមនះ។  

ខ)ក្ករឱនក្កយមគាររខាងរុខតុសក្ការបូជា កនុងមរលដែលមពាលពាក្យអ្ធិដ្ឋាន "សរូ្រះអ្មាាស់
ោងជ្រះចិតតគាំនិតរបស់ខ្ុាំ" (Munda cor meum) នងិ "សរូម្ាស្បទនឲយ្មយើងខ្ុាំមានចតិត
សុភាររាបា" (In spiritu humilitatis)។ មៅកនុងពាកយ្ធរ៌្ បក្កសជាំមនឿ "្រះអ្ងគមានកាំមណើត 
ជារនុស្េមដ្ឋយារ្រះវញិ្ជាណែ៏វិសុទធ" (et incarnates est)។ មៅកនុងាសន្កតឹយ្្កងុរ៉ៃរូ 
ធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វិសទុធទ១ី មៅ្តង់ "បរិ្ត្រះជាមាាស់ែ៏មានឫទានុភារសរវ្បក្ករ! 
មយើងខ្ុាំសូរឱនក្កយទូលអ្ងវរ្រះអ្ងគ" (Supplices te rogamus)។ តររមបៀបែចូគាា មោក
ឧបដ្ឋាកឱនក្កយមរលទលូអ្ងវរសូរ្បទនរររុន្បក្កស្រះបនទលូែាំណឹងលអ។ មលើសរី
មនះមៅមទៀត មោកបូជាចារ្យឱនក្កយបនតិច មរលមោក្បក្កស្រះបនទូលរបស់្រះអ្មាាស់
មៅមរល្បសិទធររមលើនាំ និង្ាតងាាយ។ 

ការអុជធូប ឬែុត្កំ្ញាន 
២៧៦. ក្ករអ្ុជធូប ឬែុតកាំញាន ជារមបៀបរយួមែើរ្បីបងាាញរីក្ករមគាររ នងិអ្ធិដ្ឋាន ែូចមយើង
ានអានកនុង្រះគរពីរ (សរូមរើលទាំនុកតមរកើងមលខ ១៤០ (១៤១),២ វវ ៨.៣)។ 

  ធូប ឬកាំញាន អាចម្បើតរមសចកតី្តវូក្ករកនងុមរលថ្វាយអ្ភិបូជា៖ 
ក)មៅមរលដ ចូល។  
ខ)មៅមរលចាប់មផ្តើររិធីអ្ភិបូជា ែុតធូប ឬកាំញានមែើរ្បីមគាររ្រះម ើឆ្កាង និងតុសក្ការបូជា។  
គ)កនុងមរលែដងែ្រះគរពីរែាំណឹងលអ នងិ្បក្កស្រះបនទូលែាំណឹងលអ។  
ឃ)បនាប់រីមរៀបចាំនាំ និង្ាតងាាយ មៅមលើតសុក្ការបូជា មានែុតកាំញាន ឬធូបមែើរ្បីថ្វាយ
តងាាយ ្រះម ើឆ្កាង និងមគាររតុសក្ការបូជា ្ររទាំងមោកបូជាចារ្យ និង្គសីតបរិស័ទ។ 

ង)មៅមរលមោកមលើកបងាាញនាំ្រះក្កយ និងដរង្រះមោ ិត្រះ្គីសត ម្ក្កយមរលរិធី
្បសិទធររ្រះក្កយ នងិ្រះមោ ិត្រះ្គីសត។  

២៧៧. មោកបូជាចារ្យ មរៀបចាំធបូ ឬកាំញានកនុងចង្រ្ងាានកាំញាន ្បទនររគូសសញ្ជាម ើឆ្កាង
មដ្ឋយរិនមពាលពាក្យអ្វទីាំងអ្ស់។ 

  រុន និងម្ក្កយ អ្ុជធូប ឬបក់ដផ្្េងកាំញាន ្តូវឱនក្កយខាងរុខអ្ងគ្បជុាំ ឬវតថុសក្ការ
បូជាដែលមយើងមគាររ មលើកដលងដត តុសក្ការបូជា នងិតងាាយស្មាប់ថ្វាយអ្ភិបូជា។ 
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  ្តូវមគាររបក់ដផ្្េងកាំញាន៣ែង មៅមលើ្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត អ្ែឋិធាតុ
រន្រះម ើឆ្កាង រូប្រះមយស ូដែលានមរៀបចាំស្មាប់ថ្វាយបងគាំ តងាាយស្មាប់ថ្វាយអ្ភិបូជា 
្រះម ើឆ្កាងជាប់នឹងតុសក្ការបូជា មសៀវមៅ្រះគរពីរែាំណឹងលអ មទៀន្រះជ័យ មោកបូជាចារ្យ 
និង្គីសតបរសិ័ទ។ ្តវូមគាររមដ្ឋយបក់ដផ្េ្ងកាំញាន២ែងស្មាប់អ្ែឋិធាតុ និងរូបរបសស់នតៈ 
សនតីដែលានមរៀបចាំមែើរប្មីក្កតសរមសើរ។ យា៉ាង្ក៏្តូវក្ករបក់ដផ្្េងកាំញាន ម្ក្កយាន 
បក់ដផ្្េងកាំញានមគាររមៅរុខតុសក្ការបជូា។ ្តវូបក់ដផ្្េងកាំញានមគាររមៅរខុតុសក្ការបជូា 
តររមបៀមនះ ៖  
ក)មបើសិនជាតុសក្ការបូជារិនជាប់នឹងជញ្ជាាំងមទ មោកមែើរជុាំវិញម ើយបក់ដផ្្េងកាំញានរួយៗ។  
ខ)មបើសិនជាតុសក្ការបូជាជាប់នឹងជញ្ជាាំង មោកមែើរមៅខាងាាាំរែ ម ើយបក់ដផ្្េងកាំញានរួ
យៗ ម្ក្កយរក មៅខាងម វងរែម ើយបកដ់ផ្្េងកាំញានរួយៗ។ មបើសិនជា្រះម ើ ឆ្កាង
មៅមលើ ឬមៅជិតតសុក្ការបូជា មោកបូជាចារ្យបក់ដផ្្េងកាំញានមៅមលើ្រះម ើឆ្កាង មនះ 
រុនបក់ដផ្្េងកាំញានមៅែល់តុសក្ការបូជា។ មបើសិនជា្រះម ើឆ្កាងមៅកដនលងមផ្្េង មោក
បក់ដផ្្េងកាំញាន មរលមែើរមៅខាងរុខ្រះម ើឆ្កាងមនះ។ មោកបជូាចារ្យបក់ដផ្េ្ង 
កាំញាន មៅមលើតងាាយ៣ែង ឬគូសសញ្ជាម ើឆ្កាងមលើតងាាយ ម្ក្កយរក បក់ដផ្្េង
កាំញានមៅមលើ្រះម ើឆ្កាង និងតុសក្ការបូជា។ 

រិធីជព្ម្ះឲ្យបានសអាត្បរិសុទធ 
២៧៨. ្គប់មរលដែលបាំដណកតចូរននាំ្រះក្កយជាប់និង្មាររែ ជារមិសស ម្ក្កយរីរិធី
ក្កច់នាំ្រះក្កយ ឬជូន្រះក្កយ្រះ្គីសតែល់្គសីតបរិស័ទ មោកបូជាចារ្យ្តូវជូត្មាររែ
មលើចាន្រះក្កយ ឬមបើសនិជាចាាំាច់ោង្មាររែ។ ែូចគាាដែរ មោកបូជាចារ្យ ្តវូ្បរូល
បាំដណកតូចរននា្ំ រះក្កយ ដែលធាលក់ខាងម្ៅចាន្រះក្កយ។  

២៧៩. មោកបូជាចារ្យ មោកឧបដ្ឋាក ឬអ្នកបម្រើតសុក្ការបូជាជ្រះចាន្រះក្កយ និងដរង
្រះមោ ិត (គួរមធវើរិធជី្រះមលើតុតងាាយ) ម្ក្កយរីរិធទីទួល្រះក្កយនិង្រះមោ ិត
្រះ្គីសត ឬម្ក្កយររីិធអី្ភិបូជា។ ្តូវជ្រះដរង្រះមោ ិតជារួយទឹក ឬជារួយទឹក្ា 
ដែលអ្នកមធវើរិធីជ្រះ្តូវរិាទាំងអ្ស់។ មោកជ្រះចាន្រះក្កយជារយួកដន្េងជូតដរង
្រះមោ ិត។ ្តូវែឹងថ្វ ្តូវរិា្រះមោ ិត្រះ្គីសតដែលមៅសល់ទាំងអ្ស់ ម្ក្កយរី
រិធីទទួល្រះក្កយ នងិ្រះមោ ិត្រះ្គីសត។  

២៨០. មបើសិនជានា្ំ រះក្កយរយួ ឬបាំដណកតូចរយួានធាលក់្តូវមរើសយករកវិញ។ មបើសិន
្រះមោ ិត្រះ្គីសតធាលក់ ្តូវោងកដនលងមនះជារួយទឹក ម ើយទឹកមនះយកមៅបនទប់
មោកផ្ទលស់បតូរសមរលៀកបាំពាក់ sacrarium ។ 
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រិធីទទួលព្រះកាយ និងព្រះនលាហិត្ព្រះព្គីសត 
២៨១. ជាក្ករលអ្ស់ មបើសិនជា្គីសតបរិស័ទអាចទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត 

(មានន័យថ្វ ទទលួនាំ្រះក្កយ និង្រះមោ ិត) រីម្ពាះរមបៀបមនះបញ្ជាកច់្ាស់ជាសញ្ជា 
របស់្រះមយស ូដែលានបូជា្រះជនម និងចងសរពន័ធមរ្តីែមីអ្សក់ល្បជានិចច។119 

២៨២. មោកគងាាល គួរអ្ប់រំអ្សអ់្នកដែលចលូរួរថ្វាយអ្ភបិូជា មែើរប្ីឲ្យមគអាចយលក់្ករអ្ប់រំ
របស់្រះស គរន៍ក្កតូលិក តររមបៀបអ្ប់រំរនរហាសននិាតដ្តនតូ។ ជារិមសស ្តូវអ្ប់រំ 
ឲ្យមគយល់ច្ាស់ថ្វ ្គសីតបរិស័ទទទួលនាំ្រះក្កយដតរួយ ឬ្រះមោ ិតដតរួយែូចគាានឹង 
ទទួលទាំង្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត គឺមគទទួល្រះអ្ាំម្យទនទាំងអ្ស់ដែល 
មយើង្តូវក្ករស្មាប់ក្ករសមង្រ្ងាាះ។120 ្តូវអ្ប់រំថ្វ ្រះស គរន៍ទទួលខុស្តូវមលើអ្គគសញ្ជា 
មៅមលើមោកមនះ មានអ្ាំ្ចផ្ទលស់បតូរចាំណុចខលះៗ (រីខលឹរាររនអ្គគសញ្ជា) តរក្កលៈមទសៈ 
សរ័យក្កល និងទីកដនលងមែើរ្បីបដនថរក្ករមគាររចាំមពាះអ្គគសញ្ជា នងិមាន្បមយាជន៍ខាង 
វិញ្ជាណ។121 រ្យ៉ាងមទៀត គរួជាំរុញឲ្យ្គីសតបរសិ័ទចលូរួរយា៉ាងសករមកនុងអ្ភិបជូាមនះ ដែល 
បងាាញច្ាស់រីសក្ការបជូារបស់្រះមយស ូ្គសីត។  

២៨៣. ម្ៅរីករណីដែលមានកនុងមសៀវមៅក្បួនរិធីបុណ្យ ្គីសតបរិស័ទអាចទទួលទាំង្រះក្កយ 
និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត កនុងករណីែូចតមៅ៖  
ក)មោកបូជាចារ្យដែលរនិអាចថ្វាយអ្ភិបជូា ឬចលូរួរថ្វាយអ្ភិបជូា។  
ខ)មោកឧបដ្ឋាក នងិអ្នកបម្រើឯមទៀតៗដែលមានរុខងាររិមសសមរលថ្វាយអ្ភិបូជា។  
គ.)អ្ភិបូជាស្មាប់សមាជិក្កុរ្គូារ ឬអ្ភិបូជាស្មាប់នសិ្េិតមទវវិទយ្ល័យ ឬអ្ស់អ្នក
ដែលចូលរួរកនុងសាំ្កធ់រ៌ ឬអ្ងគ្បជុាំដណនាំ្គសីតបរិស័ទ។ មោកអ្ភិាល្បចាាំភូរិភាគ 
្តូវដ្ឋក់បទបញ្ជាស្មាបរ់ិធីទទួល្រះក្កយ្រះ្គីសត មដ្ឋយទទួលទាំង្រះក្កយ និង្រះ 
មោ ិត្រះ្គីសតដែល្តូវមគាររកនុងភូរិភាគ ្ររទាំងតរផ្ទះបរវជិតបរវជិត និងរិធ ី
អ្ភិបូជាជារួយ្កុរតូចៗ។ មោកអ្ភិាលអាចអ្នុញ្ជាតមោកបូជាចារ្យដែលទទួលខុស 
្តូវកនុង្រះស គរន៍្បចាាំតាំបន់ឲ្យមោកជូនទាំង្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសតែល់ 
អ្ងគ្បជុាំ លុះ្តដត្គីសតបរិស័ទទទួលក្ករអ្ប់រំអ្ាំរីរមបៀប្តឹរ្តូវមែើរ្បីទទួលទាំង្រះក្កយ 
និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត គាានហានិភ័យាត់បង់កតិតិយស មសចកតរីែលែនូររបស់អ្គគសញ្ជា 
ក្ករមគារររិធីមនះ ឬបមងកើតសភាររិនសូវ្សលួ មដ្ឋយារចាំនួនរនសុ្េម្ចើនមរក។  

២៨៤. មរល្ដែល្គសីតបរិសទ័ទទួលទាំង្រះក្កយនិង្រះមោ ិត្រះ្គីសត        

                                                           
119 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 May 1967, no. 32: AAS 59 (1967), p. 558. 
120 Cf. Council of Trent, session 21, Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum, 16 July 1562, chapters 1-3: Denz-Schön, 1725-1729. 
121 Cf. Council of Trent, session 21, Doctrina de communione sub utraque specie et parvulorum, chapter 2: Denz-Schön, 1728. 
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ក)មោកឧបដ្ឋាក (មបើសនិជាគាានមោកឧបដ្ឋាក មោកបូជាចារ្យ ឬអ្នកបម្រើតុសក្ការបជូា ឬ 
អ្នកបម្រើរិមសសជូន្រះក្កយ្រះ្គីសត ឬ្គីសតបរិស័ទដែលទទួលរុខងារយា៉ាងរិមសស 
ស្មាប់រិធីអ្ភិបជូារែៃមនះ) ក្កន់ដរង្រះមោ ិត្រះ្គីសត។  

ខ)មោកបូជាចារ្យ ឬមោកឧបដ្ឋាក ឬអ្នកបម្រើតុសក្ការបជូាមៅែល់តសុក្ការបូជា ម ើយ
ទទួល្រះមោ ិត្រះ្គីសតដែលមៅសល់ ម្ក្កយរកជូតដរង្រះមោ ិតជារួយកដន្េង 
ជូតដរង្រះមោ ិត ម ើយទុកចាន្រះក្កយ នងិដរង្រះមោ ិតតររមបៀប្តឹរ្តូវ។ 
មបើសិនជាមាន្គីសតបរិសទ័មាាក់រិនចង់ទទួលទាំង្រះក្កយ និង្រះមោ ិត ្រះ្គីសត 
មទ មោកអាចទទលួដត្រះក្កយ្រះ្គីសតកា៏នដែរ។ 

២៨៥. ស្មាប់្គីសតបរិស័ទដែលទទួលទាំង្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត គួរមរៀបចាំរុន៖ 
ក)មបើសិនជា្គីសតបរិស័ទទទួល្រះមោ ិត្រះ្គីសត មដ្ឋយផ្ឹករីដរង្រះមោ ិត គួរមរៀបចាំ 
ដរង្រះមោ ិតម្ចើន ឬដរង្រះមោ ិតរួយធាំលមរ។ យា៉ាង្ ្តូវយកចិតតទុកដ្ឋក់ 
អ្ាំរីចាំនួន្រះមោ ិត្រះ្គីសតដែល្តូវក្ករ រីម្ពាះរិធីទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត
្រះ្គីសតរួចម ើយ ្តូវទទលួ្រះមោ ិតទាំងអ្ស់ដែលមៅសល់។ 

ខ)មបើសិនជាទទួលទាំង្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសតតររមបៀប្ជលក់ (intinction) 
ែូមចនះ ្តូវយកចិតតទុកដ្ឋក់អ្ាំរីនាំបុ័ងតងាាយ មដ្ឋយមជៀសវាងកុាំឲយ្មរៀបចាំនាំតងាាយតូចមរក 
ឬមសតើងមរក ផ្ទុយមៅវិញ ្ក្កស់ជាងធរមត ែូមចនះ ម្ក្កយរាីន្ជលក់្រះក្កយកនុង្រះ 
មោ ិត្រះ្គីសត ្គីសតបរិស័ទអាចទទួលទាំង្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសតយា៉ាង 
ងាយ្សលួ។  

២៨៦. ម្ក្កយរីានទទលួ្រះក្កយ្រះ្គីសត ្គសីតបរិស័ទមៅខាងរខុអ្នកបម្រើដែលក្កន់ដរង 
្រះមោ ិត្រះ្គីសត។ អ្នកបម្រើមពាលថ្វ៖ ្រះមោ ិត្រះ្គីសត។ អ្ងគ្បជុាំម លើយថ្វ៖ អា
ដរ ន! អ្នកបម្រើជូនដរង្រះមោ ិត។ ្គីសតបរិសទ័ទួលដរង្រះមោ ិត ម្ក្កយរកទទួល
្រះមោ ិត្រះ្គីសតដតបនតិចប ុម្ណះ ម ើយជូនដរង្រះមោ ិតែល់អ្នកបម្រើវិញ រចួចាក
មចញមៅ។ អ្នកបម្រើជូតមាត់ដរង្រះមោ ិត ជារួយកដន្េងជូតដរង្រះមោ ិត។  

២៨៧. មបើ្គីសតបរសិ័ទទទលួទាំង្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត តររមបៀប្ជលក ់
(intinction) មគមៅែល់មោកបូជាចារ្យមដ្ឋយក្កន់ចាន្រះក្កយខាងម្ក្ករចងាា។ មោកបូជាចារ្យ 
ក្កន់ចាន្រះក្កយ្រះ្គសីត អ្នកបម្រើមផ្្េងមទៀតក្កន់ដរង្រះមោ ិត។ មោកបូជាចារ្យ
យកនាំ្រះក្កយរួយ្ជលក់កនុង្រះមោ ិត្រះ្គសីត បងាាញឲ្យ្គសីតបរិសទ័មឃើញ មដ្ឋយ 
មពាលថ្វ៖ ្រះក្កយ នងិ្រះមោ ិត្រះ្គសីត (Corpus et Sanguis Christi)។ អ្ងគ្ បជុាំម លើយថ្វ៖ 
អាដរ ន។ ្គសីតបរិសទ័ទទួលទាំង្រះក្កយ នងិ្រះមោ ិត្រះ្គីសតកនងុមាត់របសគ់ាត់ 
ម ើយមចញមៅកដនលងរបស់គាត់វញិ។  
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ជំរូក្ទី ៥ 
ការនរៀប ពំ្រះវិហារ និងនព្គឿងសងែារិម្សព្ម្ាប់រិធីអភិបូជា 

I. នោលការណ៍ទនូទៅ 
២៨៨. ជាក្ករធរមត ស្មាប់្ាររធរិធីអ្ភិបជូា ្បជារាង្រ្សតរបស់្រះជាមាាស់ចលូរួរមៅ្រះ 
វិហារ។   ្បសិនមបើគាាន្រះវិហារ ឬក៏្រះវិហារតូចមរក មគរួបរួរគាាមៅកដនលងមផ្្េង ដែលគួរ 
សរនឹងរិធីែអ៏្ាារ្យែ៏រុងមរឿងមនះ។ ែូមចនះម ើយ ្តូវមរៀបចាំ្រះវិហារ និងកដនលងមផ្្េង មែើរ្ប ី
្ាររធសករមភាររនសក្ការបូជា និងមែើរ្បីជួយឲ្យ្គីសតបរិស័ទចូលរួរយា៉ាងសករម។ អ្គារជាែ៏ 
សក្ការៈ និងអ្វមីផ្្េងៗដែល្តូវក្ករស្មាប់្ ាររធសករមភារជាទីសក្ការបជូា ្តវូឲ្យានាាត 
និងជាសញ្ជាសមាាល់នូវរភិរសក្ការៈមៅាានបររសុខ។122 

២៨៩. ែូមចនះម ើយ ្គប់មរលមវោ្រះស គរន៍ធាលប់រកជាំនួយរីសលិ្បៈ និងទទលួវប្បធរ ៌
សិល្បៈដែលរករី្គប់ជាតិ្គប់ទីកដនលង។123 តររិត ែូច្រះស គរន៍ខាំ្បឹងរក្ាទុក្ទរ្យ 
សរ្បតតិសលិ្បៈដែលានទទួលតាំងរីសរ័យបរុាណ 124  ខាំ្បឹងគាាំ្ទសលិ្បៈែមីៗ ដែលសរនឹង 
សរ័យបចចុប្បននក្កលមនះ។125 មដ្ឋយារម តុមនះ កនងុក្ករម្ជើសមរើសអ្នកសលិ្បៈ និងាារែ 
សិល្បៈ មែើរ្បមី្បើ្ាស់មៅ្រះវិហារ ្តវូមានលក័ខខ័ណឌរួយគឺ ្តូវដតបងាាញរន ភារសិលប្ៈ 
លអ្បមសើរ ម ើយដែល្តូវបមងកើនជាំមនឿ និងមសចកតី្សឡាញ់ចាំមពាះ្រះជាមាាស់ ្ររទាំង 
បញ្ជាក់យា៉ាងច្ាស់មគាលមៅដែលមាន។126 

២៩០. ស្មាប់្រះវិហារទាំងអ្ស់ គរួមានរិធ ីលង្រះវិហារ ឬយា៉ាងតិចរធិី្បទនររ។ រើឯ 
វិាលវិហារវិញ ្តូវមានរិធី លង្រះវិហារយា៉ាងឱឡារិក។ 

២៩១. មែើរ្បីាងសង ់ឬជួសជុលាជាែមីនូវអ្គារែ៏សក្ការៈ ្តូវសួរមយាបល់របស់គណៈករមក្ករ 
រិធីបុណ្យ និងសលិ្បៈជាទីសក្ការៈ។ មោកអ្ភាិលភូរិភាគ គួរសួរមយាបល់គណៈ ករមក្ករ
មនះដែរ មរលមោក្តូវក្ករបមងកើតបទបញ្ជាអ្ាំរកី្ករាងសង់ មរៀបចាំបលង់ស្មាប់អ្គារែមី និង
ក្ករសម្រចសាំខាន់ៗអ្ាំរីមរឿងមនះ។127 

២៩២. ភារាាត និងភាររែលែនូររន្រះវិហារ ្តូវគួរសរនឹងភារារ្ញ រិនដរនមដ្ឋយអ្ាំនួត។ 
មរលម្ជើសមរើសវតថុធាតុរនសមាារៈ និងម្គឿងសងាារិរ ្តូវមគាររគុណភាររនវតថុធាតុមនះ 
មគាលមៅអ្ប់រំអ្នកមជឿ និងភាររែលែនូររនទីសក្ការៈ។  

                                                           
122 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, nos. 122-124; Decree on the Ministry and Life of Priests, Presbyterorum ordinis, no. 5; Sacred Congregation of 

Rites, Instruction Inter Oecumenici, on the orderly carrying out of the Constitution on the Sacred Liturgy, 26 September 1964, no. 90: AAS 56 (1964), p. 897; Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum 
mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 May 1967, no. 24: AAS 59 (1967), p. 554; Codex Iuris Canonici, can. 932 § 1. 

123 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 123. 
124 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 May 1967, no. 24: AAS 59 (1967), p. 554. 
125 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, nos. 123, 129; Sacred Congregation of Rites, Instruction Inter Oecumenici, on the orderly carrying out of the 

Constitution on the Sacred Liturgy, 26 September 1964, no. 13c: AAS 56 (1964), p. 880. 
126 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 123. 
127 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 126; Sacred Congregation of Rites, Instruction Inter Oecumenici, on the orderly carrying out of the 

Constitution on the Sacred Liturgy, 26 September 1964, no. 91: AAS 56 (1964), p. 898. 
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២៩៣. ក្ករមរៀបចាំអ្គារសក្ការបូជា និងបរិមវណជុាំវិញ ដែលម លើយតបនឹងមសចកតី្តូវក្ករនសរ័យ 
បចចុប្បននមនះ ្តូវយកចិតតទុកដ្ឋក់ រិនដរនដតអ្ាំរីមគាលក្ករណ៍ដែលទក់ទងនឹងសករមភារ
ប ុម្ណះ គឺអ្ាំរីចាំណុចខលះដែលជួយឲយ្្គីសតបរិស័ទមានភារងាយ្សលួកនុងក្ករចូលរួរ។  

២៩៤. ្បជារាង្រ្សតរបស់្រះជាមាាស់ ដែលចលូរួរថ្វាយអ្ភិបូជាមានរមបៀប និងរចនសរព័នធ 
តរលាំដ្ឋបថ់្វាក់្តឹរ្តូវ ដែលរិធីបុណ្យបងាាញតរដផ្នករិធីរខុងារបម្រើ និងសករមភារ 
មៅទីសក្ការៈមផ្្េងៗ។ រមបៀបមរៀបចាំអ្គារែស៏ក្ការៈ្តូវជយួបងាាញរូបភាររន្រះស គរន៍ 
ដែលរួបរួរគាា ្តូវជយួឲ្យអ្ស់អ្នកដែលចូលរួរមានកដនលងរបសខ់លួន និងមានភារងាយ្សួល 
កនុងក្ករបាំមរញសករមភារផ្ទាល់ខលួន។ ្គីសតបរិស័ទ និង្កុរអ្នកម្ចៀង គួរមានកដនលង្តឹរ្តូវ 
ដែលជួយឲ្យចូលរួរយា៉ាងសករម។128 មោកបូជាចារ្យដែលមធវើជាអ្ធិបតី មោកឧបដ្ឋាក និង 
អ្នកបម្រើរិធីបុណ្យមានកដនលង្តឹរ្តូវ មៅទីសក្ការបូជាគួរមរៀបចាំកដនលងរយួស្មាប់អ្ស់ 
មោកបូជាចារ្យដែលចលូររួថ្វាយអ្ភិបូជា។ ្បសនិមបើចាំនួនបូជាចារ្យម្ចើនមរក គួរមរៀបចាំ 
កដនលងមផ្្េងស្មាប់មោក យា៉ាង្ក៏្តូវក្ករមរៀបចាំមៅជិតតសុក្ការបជូា។ មគាលក្ករណ៍ 
ទាំងអ្ស់មនះ មទះបីបងាាញរចនសរព័នធតរលាំដ្ឋប់ថ្វាក់ និងរខុងារមផ្្េងរគីាា យា៉ាង្ក ៏
្តូវបងាាញឯកភាររន្បជារាង្រ្សតរបស់្រះជាមាាស។់ រិត្ាកែដរន ភារាាតរនអ្គារែ៏ស
ក្ការៈ ម្គឿងសងាារិរ និងសមាារមផ្្េងៗ្តូវបងាាញរីមសចកតី្សឡាញ់ចាំមពាះ្រះជាមាាស់ និង
ភារែ៏វិសុទធរនរិធីដែល្គីសតបរិស័ទ្ាររធមៅកដនលងមនះ។  

II. ការនរៀប ទំីសកាា របូជាសព្ម្ាប់អភិបូជា 
២៩៥. ទីសក្ការបជូា ជាកដនលងដែលដ្ឋក់តសុក្ការបជូា កដនលងដែលមានតុ្រះបនទូល និងកដនលង 
មោកបូជាចារ្យ មោកឧបដ្ឋាក និងអ្នកបម្រើឯមទៀតៗ្ប្រតឹតរុខងាររបស់មគ។ ្តូវមាន 
សញ្ជាសមាាល់ដែលជយួឲយ្ាាល់យា៉ាងច្ាស ់ មពាលគឺ៖ មរៀបចាំទីសក្ការៈខពស់ជាងបនតិច ឬ 
មដ្ឋយគម្មាងរិមសស ឬមដ្ឋយតុបដតងយា៉ាងរិមសស។ ្តូវជាកដនលងធាំលមរមែើរ្បី្ាររធរិធី 
អ្ភិបូជាមដ្ឋយភារងាយ្សួល ម ើយដែល្គសីតបរសិ័ទអាចមរើលមឃើញដែរ។129 

តុ្សកាា របូជា និងនព្គឿងដ៏សកាា រៈសព្ម្ាប់តុ្សកាា របូជា 
២៩៦. មលើតុសក្ការបូជា មយើងបាំមរញជាែមី (តររមបៀបអ្គគសញ្ជា) ្រះមយស លូីម ើឆ្កាង។ ត ុ
សក្ការបូជា គឺជាតុរបស់្រះអ្មាាស់ដែល្បជារាង្រ្សតរបស់្រះអ្ងគរកចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា។ ជា 
រជ្ឈដ្ឋានរនរិធីអ្រ្រះគណុដែលមយើង្ាររធ មរល្ដែលមយើងថ្វាយអ្ភិបូជា។ 

២៩៧. ្តូវថ្វាយអ្ភិបជូាមលើតុសក្ការបូជាមៅទីសក្ការៈ។ មរលថ្វាយអ្ភិបូជាមៅកដនលងមផ្្េង 
អាចម្បើតុរួយធរមត មដ្ឋយមានក្មាលតុ ក្មាលរិសិែឋ ្រះម ើឆ្កាង និងមទៀន។ 

                                                           
128 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Inter Oecumenici, on the orderly carrying out of the Constitution on the Sacred Liturgy, 26 September 1964, nos. 97-98: AAS 56 (1964), p. 899. 
129 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Inter Oecumenici, on the orderly carrying out of the Constitution on the Sacred Liturgy, 26 September 1964, no. 91: AAS 56 (1964), p. 898. 
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២៩៨. ្រះវិហារនីរួយៗ គរួមានតុសក្ការបជូាដែលជាប់នឹង្រះវិហារ ជាសញ្ជាសមាាល់អ្ាំរី្រះ 
មយស ូ្គសីត “ជាសិោែម៏ានជីវិត” (១សល ២: ៤; អ្ភ២: ២០)។ មៅកដនលងមផ្្េងដែលមគ 
ចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជាអាចមានតុសក្ការបូជាចល័តដែលរិនជាប់នងឹ្រះវិហារ។ មយើងមៅត ុ
សក្ការបូជាជាប់នឹង្រះវិហារ មរលតុសក្ការបូជាមនះជាប់ រិនអាចមធវើចលន ឬមយើងរិន 
អាចយកដ្ឋក់មៅកដនលងមផ្្េង។ មបើសិនជាមយើងអាចយកមៅដ្ឋក់មៅកដនលងមផ្្េង មយើងមៅ 
តុសក្ការបជូាចល័ត។  

២៩៩. គួរាងសង់តុសក្ការបូជាដ្ឋច់ដ ករីជញ្ជាាំង ែូមចនះមោកអាចមែើរជុាំវិញ ម ើយថ្វាយ
អ្ភិបូជាមៅរុខ្បជាជនដែលជារមបៀបលអជាង។ ្តូវមរៀបចាំតុសក្ការបូជាមៅពាក់ក្ដលទី
សក្ការៈ មែើរ្បីមធវើឲ្យ្គសីតបរិស័ទយកចិតតទកុដ្ឋក់អ្ាំរីតុសក្ការបូជាមនះ។ 130  តុសក្ការបជូាគួរ
ជាប់នឹង្រះវិហារ នងិគួរមធវើរិធីថ្វាយមៅ្រះជាមាាស់។ 

៣០០. តុសក្ការបជូា ្តូវមធវើរិធថី្វាយមៅ្រះជាមាាស់ មទះបីជាប់នឹង្រះវិហារ ឬចល័ត។ រិធ ី
ថ្វាយតុសក្ការបូជាមនះ មានកនុងក្បួនរិធីមោកអ្ភិាល។ ស្មាប់តុសក្ការបូជាចល័ត អាច 
មធវើដតរិធី្បសិទធិររប ុម្ណះ។  

៣០១. មែើរ្បីមគាររ្បររណីរបស់្ រះស គរន៍ និងនិរិតតសញ្ជារនតុសក្ការបូជា្តវូាងសង់
ជាប់នឹង្រះវិហារអ្ាំរីែមធរមជាតិ។ ស្មាប់្គឹះ និងអ្វីៗដែល្តូវ្ទតុសក្ការបូជាមគអាចម្បើ
្ាស់ធាតុមផ្្េងដែលលអ និងរឹងមាាំ។ មគអាចាងសង់តុសក្ការៈចល័ត អ្ាំរធីាតុដែលគួរសរ 
នឹងភាររែលែនរូរនរិធីបុណយ្ តរ្បររណី និងទាំមនៀរទមាលប់តរតាំបន់មផ្្េងៗ។  

៣០២. គួរមគាររនិងរក្ាទុកទាំមនៀរទមាលប់របស់្រះស គរន៍ ប្ចុះម្ក្ករតុសក្ការបូជាអ្ែឋិធាតុ 
សនតៈសនតីមទះបី អ្ែឋិធាតុមនះ រិនដរនរបស់ររណាក្េី។ យា៉ាង្ក៏្តូវរិនិត្យឲ្យែឹង 
ច្ាស់ យថ្វភាររនអ្ែឋិធាតុដែលមាន។  

៣០៣. មរលាងសង់្រះវិហារែមី គួរមានតសុក្ការៈដតរយួ ជាសញ្ជាសមាាល់បញ្ជាក់ថ្វ ្រះ 
ស គរន៍មាន្រះ្គសីតដតរួយ នងិអ្ភិបូជាដតរយួ។ មរលមាន្រះវិហារចាស ់ ដែលមាន 
តុសក្ការបូជាជាប់មៅកដនលងដែលរិនសូវជួយឲ្យ្គីសតបរិស័ទចូលរួរ ប ុដនតមគរិនអាចែូរកដនលង 
ានមដ្ឋយារបងខូចសលិប្ៈ នងិមាភណភាររនវហិារមនះ ែូមចនះម ើយ មគអាចាងសង់ 
តុសក្ការបូជារួយមទៀត ជាលកខណៈសិល្បៈមៅទីសក្ការៈ ដែល្តូវមធវើរិធីថ្វាយមៅ្រះជាមាាស់។ 
្តូវ្ប្រឹតតសករមភារជាទីសក្ការៈដតមលើតុសក្ការបជូាែមីមនះ។ រិន្តូវតុបដតងតុសក្ការបូជា 
ចាស់មទ មជៀសវាងកុាំឲ្យ្គសីតបរិស័ទយល់្ច ាំ។  

                                                           
130 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Inter Oecumenici, on the orderly carrying out of the Constitution on the Sacred Liturgy, 26 September 1964, no. 91: AAS 56 (1964), p. 898. 
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៣០៤. មែើរ្បីមគារររិធីនឹករឭកែល់្រះអ្មាាស់ រិធជីប់មលៀង្រះក្កយ និង្រះមោ ិត ្រះ 
្គីសត គួរមានក្មាលរណ៌ស ដែលសរនឹងតុសក្ការបូជា។ អាចដែរក្មាលរួយមទៀតមលើ 
ក្មាលរណស៌មនះ ដែលមានរណ៌មផ្េ្ងតររធិបីុណ្យ្បចាាំរែៃ ឬរណល៌អ តរទមាលបម់ៅ 
កដនលងមនះ។ យា៉ាង្ក៏្ តូវដតមានក្មាលរណស៌ រុនក្មាលឯមទៀតៗ។  

៣០៥. មរលតុបដតងតុសក្ការបូជា ្តូវរក្ាភារារ្ញ។ កនុងរែូវរង់ចាាំ ្តូវមរៀបចាំផ្ទាតររមបៀប 
ដែលសរររ្យតរអ្តថន័យរនរិធីបុណ្យ ដែលបងាាញរីអ្ាំណរសប្ាយរនរិធីបុណ្យ្រះមយស ូ 
្បសូត។ កនុងរែូវអ្ប់ររំិមសស ហារតុបដតងផ្ទាមៅតុសក្ការបជូា។ មលើកដលងដតរែៃអាទិតយ្ ទី
៤ កនុងរែវូអ្ប់រំរិមសស (Laetare Sunday) រែៃបុណ្យយា៉ាងឱឡារិក និងរធិមីផ្េ្ងៗ។ ្គបម់រល 
មរៀបចាំផ្ទា ្តូវរកា្ភារារ្ញ ម ើយមរៀបចាំផ្ទា មៅជុាំវិញតុសក្ការបូជា រនិដរនមលើតសុក្ការ 
បូជាមទ។ 

៣០៦. មលើតុសក្ការបូជា ្តូវដ្ឋកដ់តអ្វីដែល្តូវក្ករស្មាបអ់្ភិបូជា គឺតាំងរីចាប់មផ្តើរ រ ូត
ែល់្បក្កសែាំណឹងលអ មានដត្រះគរពីរែាំណងឹលអ។ តាំងរីរិធីថ្វាយតងាាយរ ូតែល់រិធី
ជ្រះចាន្រះក្កយ និងដរង្រះមោ ិត ្តូវមានដត ដរង្រះមោ ិត និងចាន្រះក្កយ 
កលងរិសិែឋតរកល់្រះក្កយ មបើ្តូវក្ករក្មាលរសិិែឋ កដន្េងជូតដរង្រះមោ ិត គ្របដរង
្រះមោ ិត និងមសៀវមៅក្បួនរិធីបុណ្យ។ មបើ្ តវូក្កររី្កូ ្តវូមរៀបចាំវាតររមបៀបដែលរនិ
រំខាន រិនបិទាាំងម្គឿងសក្ការបូជាដែលសាំខាន់។  

៣០៧. ្តូវដ្ឋក់មទៀន ដតមរល្ាររធរិធីបុណ្យនូវ្គប់សករមភារ សូរមរើលមលខ ១១៧) មៅ 
ជុាំវិញ ឬមលើតុសក្ការបូជា្តូវមរៀបឲ្យសរមៅនឹងតុសក្ការបូជា និងទីសក្ការបូជា តររមបៀបដែល 
រិនបិទាាំងតសុក្ការបជូា នាំឲ្យ្គីសតបរសិ័ទមរើលរិនមឃើញ សករមភារដែល្ប្រឹតតមលើត ុ
សក្ការបូជា ឬម្គឿងសក្ការបូជាដែលមានមៅមលើតសុក្ការបូជាប មុ្ណះ។  

៣០៨. មលើតុសក្ការបូជា ឬមៅជតិ ្តូវមានម ើឆ្កាង ដែលមានរូបភារ្រះមយស លូីម ើឆ្កាង 
ម ើយ្គីសតបរសិ័ទអាចមរើលមឃើញាន។ ្រះម ើឆ្កាងរំឭក្គីសតបរិស័ទអ្ាំរីទុកខលាំាករបស់
្រះមយស ូដែលសមង្រ្ងាាះមយើង ម ើយគរួទុក្រះម ើឆ្កាង មៅជតិតុសក្ការបូជា មទះបីគាាន 
សករមភាររនរិធីបុណ្យ។  

តុ្ព្រះបនទូល 
៣០៩. មដ្ឋយភាររែលែនូររន្រះបនទូលរបស់្រះជាមាាស់ ្រះវិហារគួរមានកដនលងរយួែ៏លអ មែើរ្បី
្បក្កស្រះបនទលូរបស់្រះជាមាាស ់ ម ើយជាកដនលងដែល្គីសតបរសិ័ទទាំងអ្ស់គាា្តវូយក
ចិតតទុកដ្ឋក់ មរល្ាររធរិធី មលើកតមរកើង្រះបនទលូរបស់្រះជាមាាស់។131 ជាក្ករគួរ្ស់ 
មបើតុ្រះបនទូលមនះ ជាប់នឹង្រះវិហារ រិនដរនជាតុចល័តមែើរ្បី្បក្កស្រះបនទូល។ ្តូវដ្ឋក់

                                                           
131 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Inter Oecumenici, on the orderly carrying out of the Constitution on the Sacred Liturgy, 26 September 1964, no. 92: AAS 56 (1964), p. 899. 
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តុ្រះបនទូលជាប់មនះ មៅកដនលងដែលគួរសរនឹងបលង់រន្រះវិហារ ែូមចនះម ើយ ្គីសតបរិស័ទ
ទាំងអ្ស់អាចមរើលនឹងាាប់ឮ មសចកតីដែលអ្នកបម្រើដែលានទទលួក្ករដតងតាំង នងិអ្នក 
បម្រើ្បក្កស្រះបនទូល្បក្កស។ ្តូវ្បក្កសរីតុ្ រះបនទូល អ្តថបទ្បចាាំរិធី ទាំនុកតមរកើង 
និងមលើកតមរកើងសិរើរុងមរឿងរបស់្រះ្គីសត ដែលមាន្រះជនមែមីែ៏រុងមរឿងដតប មុ្ណះ។ អាចម្បើ
ានស្មាប់ដែលងធរមមទសន និងអ្ធិដ្ឋានពាក្យអ្ងវរសកល។ មដ្ឋយភាររែលែនូររនតុ្រះបនទូល 
មានដតអ្នកបម្រើ្បក្កស្រះបនទូលដែលអាចម ើងមៅកដនលងមនះ។ រុនចាប់មផ្តើរម្បើតុ្រះ 
បនទូលែមី គួរមធវើរិធី្បទនររ តររិធដីែលមានកនុងក្បួនរិធីរ៉ៃូមាុាំង។132  

នៅអីសព្ម្ាប់នលាក្បូជាចារយជាអធិបតី្ និងនៅអីននសង 
៣១០. មៅអ្ីរបស់មោកបូជាចារ្យជាអ្ធិបតី ្តូវបងាាញរុខងាររបស់មោក គឺមធវើអ្ធិបតីរនរិធី 
និងដណនាំពាក្យអ្ធិដ្ឋាន។ ែូមចនះ កដនលងលអជាង គឺមៅទីសក្ការបូជាខាងរុខ្គីសតបរិស័ទ មលើក
ដលងដតបលង់រន្រះវហិារ ឬក្កលៈមទសៈមផ្្េងរិនអាចឲ្យមរៀបចាំរមបៀបមនះាន។ ឧទ រណ៍ 
មបើសិនជាឆ្កាយរី្គីសតបរិស័ទ ឬមបើសិនជា្រះរនលមៅពាក់ក្ដល ម្ក្កយរីតុសក្ការបូជា។ 
យា៉ាង្ ្តូវមជៀសវាង បងាាញឲ្យមគមឃើញែូចជា្រះបលល័ងករួយ។133 រុនចាប់មផ្តើរម្បើមៅអ្ី 
មនះ គួរមធើវរិធី្បទនររ តររិធីដែលមានកនុងក្បនួរិធីរ៉ៃូមាុាំង។134 ែូចគាាដែរ ្តូវមរៀបចាំមៅអ្ ី
ស្មាប់មោកបូជាចារ្យដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបជូា និងស្មាប់មោកបូជាចារ្យដែលចូលរួរ 
កនុង្កុរម្ចៀង ប ុដនតរិនចលូរួរថ្វាយអ្ភិបជូា។ មៅអ្ីរបស់មោកឧបដ្ឋាក គមឺៅជិតមោកមធវើ 
ជាអ្ធិបតី។ ្តូវមរៀបចាំមៅអ្ីស្មាប់អ្នកបម្រើឯមទៀតៗ តររមបៀបដែលមគអាចមឃើញច្ាស់ 
ថ្វ ខុសគាារមីៅអ្ីរបស់មោក និងតររមបៀបដែលជួយឲ្យមគ្ប្រតឹតរុខងាររបស់មគកនុងរិធ ី
បុណ្យ។135 

III. រនបៀបនរៀប ពំ្រះវិហារ 
ក្ដនែងសព្ម្ាប់ព្គីសតបរិស័ទ 

៣១១. ្តូវមរៀបចាំកដនលងស្មាប់្គីសតបរិស័ទតររមបៀប្សួលបួល ែមូចនះ មគអាចចូលរួរយា៉ាង 
សករម មដ្ឋយមរើលមឃើញច្ាស់ និងមដ្ឋយចូលរួរតរផ្លូវវិញ្ជាណ។ គួរមានមជើងមា៉ា ឬមៅអ្ ី
ស្មាប់មគ។ យា៉ាង្ ្តូវមចាលទមាលប់រិនលអ គឺទុកមៅអ្ីខលះស្មាប់រកួអ្ភិជនកនុង្រះ 
វិហារ។136 រ្យ៉ាងមទៀត ្តូវមរៀបចាំមជើងមា៉ា ឬមៅអ្ី មដ្ឋយជួយឲ្យ្គីសតបរិស័ទងាយ្សួល កនុង 
ផ្ទលស់បតូរឥរិយាបែ តរដផ្នកមផ្្េងៗរនរិធី ម ើយងាយ្សលួមែើរ្បមីៅទទលួ្រះក្កយ នងិ 
្រះមោ ិត្រះ្គីសត។ ្តូវយកចិតតទុកដ្ឋក់មែើរ្បីជួយឲ្យ្គីសតបរិស័ទមរើលមឃើញ និងាាប់ 
ឮយា៉ាងច្ាស់ មោកបជូាចារ្យ មោកឧបដ្ឋាក និងអ្នកបម្រើ្បក្កស្រះបនទូល។  

                                                           
132 Cf. The Roman Ritual, Book of Blessings, editio typica, 1984, Order for a Blessing on the Occasion of the Installation of a New Ambo, nos. 900-918. 
133 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Inter Oecumenici, on the orderly carrying out of the Constitution on the Sacred Liturgy, 26 September 1964, no 92: AAS 56 (1964), p. 898. 
134 Cf. The Roman Ritual, Book of Blessings, editio typica, 1984, Order for a Blessing on the Occasion of the Installation of a New Cathedra or Presidential Chair, nos. 880-899. 
135 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Inter Oecumenici, on the orderly carrying out of the Constitution on the Sacred Liturgy, 26 September 1964, no. 92: AAS 56 (1964), p. 898. 
136 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 32. 
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ក្ដនែងសព្ម្ាប់ក្កុ្ម្ នព្ម្ៀង និងឧបក្រណ៍ត្ន្រនតី 
៣១២. កដនលង្កុរអ្នកម្ចៀងមនះ ្តូវគួរសរនឹងបលង់រន្រះវិហារ ម ើយ្តូវបងាាញយា៉ាងច្ាស់ថ្វ៖ 
្កុរមនះគឺជា្កុររួយរន្គីសតបរិស័ទដែលចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជា ម ើយមានរុខងាររួយរិមសស 
កនុងរិធីបុណ្យ។ កដនលងមនះ ្តូវជយួអ្នកម្ចៀង្ប្រឹតតរុខងាររបស់មគយា៉ាងងាយ្សលួ និង 
ចូលរួររិធីអ្ភិបជូាយា៉ាងសករម។137 

៣១៣. ក្ករម្បើអ្ក គ៍ នងិឧបករណ៍តង្រ្នតីមផ្្េងមទៀត តរចា្ប់អ្នុញ្ជាត្តូវមានកដនលងសរររ្យ 
មែើរ្បីជួយទាំង្កុរចម្រៀង ទាំង្គីសតបរិស័ទ អាចងាយ្សួលាាប់មភលងមៅមរលម្ចៀង។ 
រុនម្បើអ្ក គ ៍គួរមធវើរិធី្បទនររ តររិធីដែលមានកនុងក្បួនរិធីរ៉ៃូមាុាំង។138 កនងុរែូវរងច់ាាំ ្តវូ 
ម្បើអ្ក គ ៍ និងឧបករណត៍ង្រ្នតីមផ្្េងៗតររមបៀបគួរសរ រែូវរិធីបុណ្យមានន័យថ្វ រិនអាច 
បងាាញយា៉ាងមរញមលញអ្ាំណរសប្ាយរនរិធីបណុ្យ្រះមយស ូ្បសូត។ 

  កនុងរែូវអ្ប់រំរិមសស អាចម្បើអ្ក គ៍ និងឧបករណ៍តង្រ្នតីស្មាប់ជួយឲ្យម្ចៀងដតប ុម្ណះ។ 
មលើកដលងដត (រែៃអាទិត្យទីបួនរនរែូវអ្ប់រំរិមសស)(Laetare) បុណ្យយា៉ាងឱឡារិក និងបុណ្យមផ្្េងៗ។  

ព្រះរនែា ជាក្ដនែងទុក្ព្រះកាយព្រះព្គីសត 
៣១៤. តរបលង់រន្រះវិហារនីរួយៗ និងទាំមនៀរទមាលប់្បររណីដែល្តឹរ្តូវតរច្ាប់កនុង្សកុ 
្តូវរក្ាទុក្រះក្កយ្រះ្គីសតដ្ឋក់តរកល់កនុង្រះរនល ជាកដនលងដែលស័កតិសិទធិបាំផ្ុតកនុង្រះវិហារ 
គឺបងាាញឲ្យមឃើញថ្វ មានក្ករចាប់អាររមណ៍ខាលាំង មដ្ឋយតុបដតងជារបស់មានតររល និងជាកដនលង
សរររ្យស្មាប់ជួយមគកនងុក្ករអ្ធិដ្ឋាន។139 

  ្រះរនល ជាទូតាំងម្គឿងសក្ការបូជា្តូវមានដតរួយជាប់នឹង្រះវិហារដែលរិនអាចមដ្ឋះ 
មចញាន ្តូវាងសង់មដ្ឋយធាតុរឹងមាាំដែលរិនអាចមរើល លុះ ្តូវចាក់មារក្ករពារមដ្ឋយ 
សុវតថិភារ140 រ ្យងមទៀត ្រះរនលជាទីសក្ការៈដែលមគារររុនចាប់មផ្តើរមធវើរិធីបុណ្យតររមបៀប 
ក្បួនរិធី្បររណីរ៉ៃូមាុាំង។141 

៣១៥. មដ្ឋយមគាររអ្តថនយ័រនសញ្ជាមនះ ្រះរនលជាកដនលងរក្ាទុក្រះក្កយ្រះ្គសីត ែូមចនះ
រិនអាចដ្ឋក់្រះរនលមលើតុសក្ការបជូាដែលម្បើ្ាស់ស្មាបថ់្វាយអ្ភិបូជា។142 

  ម តុមនះ ្តូវមគាររមយាបល់របស់មោកអ្ភិាល្បចាាំភូរិភាគដែលានមរៀបចាំ្រះរនល៖  
ក)ទីសក្ការបជូា ដ្ឋច់ដ ករីតុសក្ការបូជាស្មាប់ថ្វាយអ្ភិបូជា ឬមលើតសុក្ការបូជាចាស ់
ដែលរិនម្បើស្មាបថ់្វាយអ្ភិបូជា(សូរមរើលមលខ ៣០៣)  

ខ)មៅ្រះវិហារតូចដែលមាន្គីសតបរិស័ទអ្ធិដ្ឋាន143 ជាប់នឹង្រះវិហារធាំ ម ើយ្គីសតបរិស័ទ 
អាចមរើលមឃើញាន។  

                                                           
137 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Musicam sacram, On music in the Liturgy, 5 March 1967, no. 23: AAS 59 (1967), p. 307. 
138 Cf. The Roman Ritual, Book of Blessings, editio typica, 1984, Order for the Blessing of an  Organ, nos. 1052-1067. 
139 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 May 1967, no. 54: AAS 59 (1967), p. 568; cf. also Sacred Congregation of Rites, Instruction Inter 
Oecumenici, on the orderly carrying out of the Constitution on the Sacred Liturgy, 26 September 1964, no. 95: AAS 56 (1964), p. 898. 
140 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 May 1967. no. 52: AAS 59 (1967), p. 568; Sacred Congregation of Rites, Instruction Inter Oecumenici, on the 
orderly carrying out of the Constitution on the Sacred Liturgy, 26 September 1964, no. 95: AAS 56 (1964), p. 898; Sacred Congregation for the Sacraments, Instruction Nullo umquam tempore, 28 May 1938, no. 4: AAS 30 
(1938), pp. 199-200; The Roman Ritual, Holy Communion and Worship of the Eucharist outside Mass, editio typica, 1973, nos. 10-11; Codex Iuris Canonici, can. 938 § 3. 
141 Cf. The Roman Ritual, Book of Blessings, editio typica, 1984, Order for a Blessing on the Occasion of the Installation of a New Tabernacle, nos. 919-929. 
142 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 May 1967. no. 55: AAS 59 (1967), p. 569. 
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៣១៦. តរ្បររណីគួរមានចមងកៀងរួយជារួយម្បង ឬ្ករួន បាំភលឺ្រះរនល មែើរ្បីបងាាញមសចកតី 
រែលែនូរ   និងកិតតយិសរនវតតមាន្រះ្គីសត។144 

៣១៧. មៅកនុងរមបៀបទាំងមនះ រនិអាចបាំមភលចមចាលនូវអ្វីៗ ដែលច្ាបក់ាំណត់ គឺ្ តូវដ្ឋក់តរកល់
្រះក្កយ្រះ្គសីតកនុង្រះរនល។145 

រ៉ូបភារដ៏សកាា រៈ 
៣១៨. តររិធីបុណ្យមលើដផ្នែីមនះ ្រះស គរនច៍ូលរួរកនុងរធិីបុណ្យទី្កងុមយរូា ឹរ រន
ាានបររសុខដែលជាមគាលមៅរនែាំមណើរជីវិតរបស់មយើង ម ើយដែលជាកដនលង្រះមយស  ូ
គង់មៅខាងាាាំ្រះបិត។ មដ្ឋយមគាររសនតៈសនតី ្រះស គរន៍សង្ឃឹរថ្វ មៅរែៃ្រួយនឹង 
ចូលរួរជារយួមគមៅាានបររសុខ។146 ែូមចនះម ើយ តរ្បររណីបុរាណរន្រះស គរន៍ 
គួរមានរូបភាររបស់្រះមយស ូ ្រះនងមា៉ារើ នងិសនតៈសនត ី មៅអ្គារជាទីសក្ការបូជាមែើរប្ីឲ្យ 
្គីសតបរិស័ទមគារររូបភារមនះ147 និងជួយឲ្យ្គីសតបរសិ័ទចូលរួរកនុងគម្មាងក្ករែ៏អ្ាារ្យ និង 
អាែ៌កាំាាំងរនជាំមនឿ។ យា៉ាង្ ្តូវ្បយ័តនកុាំឲ្យមានរូបភារម្ចើនមរក នាំឲ្យ្គីសតបរសិ័ទ 
ដបកអាររមណ៍ ម ើយរិនអាចផ្ចង់ាារតីនឹងរធិីដែលកាំរុង្ប្រឹតត148។ គួរមានរូបភារដតរួយ
រនសនតៈសនតីមាាក់។ និយាយរួរ មរលមរៀបចាំតុបដតង្រះវិហាររួយ ្តវូយកចិតតទុកដ្ឋក់អ្ាំរី
ជាំមនឿ នងិ្បររណីរន្រះស គរន៍តាំបន់មនះ មាភណភារ និងមសចកតីរែលែនូរផ្ង។  

                                                                                                                                                                                  
143 Cf. Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 May 1967, no. 53: AAS 59 (1967), p. 568; The Roman Ritual, Holy 
Communion and Worship of the Eucharist outside Mass, editio typica, 1973, no. 9; Codex Iuris Canonici can. 938 § 2; John Paul II, Apostolic Letter Dominicae Cenae, 24 February 
1980, no. 3: AAS 72 (1980), pp. 117-119. 
144 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 940; Sacred Congregation of Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, On the worship of the Eucharist, 25 May 1967, no. 57: AAS 59 (1967), p. 
569; The Roman Ritual, Holy Communion and Worship of the Eucharist outside Mass, editio typica, 1973, no. 11. 
145 Cf. particularly in Sacred Congregation for the Sacraments, Instruction Nullo umquam tempore, 28 May 1938: AAS 30 (1938), pp. 198-207; Codex Iuris Canonici, cann. 934-944. 
146 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 8. 
147 Cf. The Roman Pontifical: Order of the Dedication of a Church and an Altar, editio typica, 1984, Chapter 4, no. 10; The Roman Ritual, Book of Blessings, 
editio typica, 1984, Order for the Blessing of Images for Public Veneration by the Faithful, nos. 984-1031. 
148 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 125. 
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ជំរូក្ទី ៦ 
លក្ខណៈននសងៗននរិធីអភិបូជា 

I. ន ំនិងស្សាត្ងវាយសព្ម្ាប់អភិបូជា 
៣១៩. មធវើតរគាំរូរបស់្រះមយស  ូ ្រះស គរន៍តាំងរមីែើរានម្បើនាំបុ័ង និង្ាជារួយទឹក 
មែើរ្បីមធវើរិធីជបម់លៀងរបស់្រះអ្មាាស់។  

៣២០. នាំបុ័ងស្មាបថ់្វាយអ្ភិបូជា ្តូវមធវើរី្សូវាលី ែុតរិនសូវយរូប នុាន ម ើយតរ 
្បររណីបុរាណរន្រះស គរន៍ឡាតាំង ្តូវជានាំបុ័ងងឥតមរ។ 

៣២១. តរអ្តថន័យរនរិធីមនះ នាំ និង្ាតងាាយ្តូវជារែបូ្តឹរ្តូវ។ ែូមចនះ មោកបូជាចារ្យ 
និងអាចក្កចន់ាំតងាាយស្មាប់ថ្វាយអ្ភិបូជា មទះបីឥតមរ និងែុតតររមបៀបធរមត ម ើយ 
ដចកឲ្យ្គសីតបរិសទ័។ យា៉ាង្ក៏្តូវមាននាំបុ័ងតូច មរលមាន្គីសតបរសិ័ទចាំនួនម្ចើន ដែល 
ទទួល្រះក្កយ្រះ្គីសត ឬមដ្ឋយក្កលៈមទសៈតរក្ករដណនាំ្គសីតបរិសទ័។ សករមភារ 
ក្កច់នាំ្រះក្កយ (ក្កលរមីែើរមគមៅរិធីអ្ភិបជូាគ ឺ រិធីក្កចន់ាំបុ័ង) នឹងបងាាញយា៉ាងច្ាស់ 
អ្ាំរីកមាលាំងរនសញ្ជាឯកភារ និងក្ករចលូរួរគាាកនងុនាំបុ័ងដតរួយ និងសញ្ជាអ្ាំរីមរតាករុ្ 
មដ្ឋយារមគដចកនាំបុ័ងដតរួយ កនុងចាំម្របងបអូនទាំងអ្ស់។  

៣២២. ស្មាប់ក្ករថ្វាយអ្ភិបូជា ្តូវក្ករ្ាទាំពាាំងាយជូរ (លក២២ : ១៨) ធរមជាតិ ម ើយ 
រិន្តូវោយនឹងធាតុមផ្្េងមទ។   

៣២៣. ្តូវ្បយ័តន នងិដែរកា្ក្ករពារនាំបុ័ង និង្ាស្មាប់ថ្វាយអ្ភិបូជា។ មជៀសវាងឲ្យ្ា 
ក្កលយមៅជាទឹកមខមះ និងនាំបុ័ង ខូច ឬ រងឹមរក ដែលមយើងរិនអាចក្កច់ាន។ 

៣២៤. ម្ក្កយរី្ បសិទធ្រះររ ឬមរលមោកទទលួ្រះមោ ិត្រះ្គីសត មោកបូជាចារ្យ្តូវ
ែឹងថ្វ កនុងដរង្រះមោ ិតមានដតទឹក គាាន្រះមោ ិត្រះ្គីសតមទ មោក្តូវចាក់ទឹក
មនះមចាល ម ើយដ្ឋក់្ាតងាាយ និងទឹក រួចមោកមធវើរិធី្បសិទធ្ រះររ។ មោកមពាលដត
ដផ្នករនធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វសិុទធ ដែលទក់ទងនឹង្រះក្កយ និងមោ ិត្រះ្គីសត មដ្ឋយរិន
ាច់មធវើរិធី្ បសិទធមលើនាំតងាាយ។  

II. នព្គឿងសងែារមិ្ដ៏សកាា រៈ 
៣២៥. មរលាងសង់្រះវិហារែមី ម ើយមរៀបចាំម្គឿងសងាារិរ ្រះស គរន៍ទទួលាាល ់
សិល្បៈ្បចាាំតាំបន់ នងិទទួលាាល់ក្ករដកស្រលួដែល្សបតរ្បររណី និងអ្រិយធរ៌រន 
្បជាជនមផ្្េងៗលុះ្តដតម្គឿងសងាារិរមនះ្សបនឹងមគាលមៅែ៏សក្ការៈរនម្គឿងមនះ។149 

  កនុងមរឿងមនះ ្តូវមគាររភារារ្ញដែលជាគូែ៏លអរនសិល្បៈែ៏រិត្ាកែ។  
                                                           
149 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 128. 
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៣២៦. ក្ករម្ជើសមរើសម្គឿងសងាារិរែ៏សក្ការៈដែល្បឌិត ្តូវម្បើតរ្បររណី្រះស គរន៍ 
អាចទទួលម្គឿង្បឌិតែម ី មបើសិនជាតរបទដ្ឋានសរ័យបចចុប្បននមានភាររែលែនូរ គុណភារលអ 
រឹងមាាំ ម្បើានយូរ ម ើយសរនឹងម្បើ្ាស់មលើតសុក្ការបូជា។  

III. សម្ភារៈនព្បីព្បាស់នលតី្ុសកាា របូជា 
៣២៧. កនុងចាំម្រសមាារៈទាំងប ុនានដែល្តូវមរៀបចាំស្មាប់ថ្វាយអ្ភិបូជា មានចាន្រះក្កយ 
និងដរង្រះមោ ិតដែលមានារៈសាំខាន់ និងកិតតិយសរមិសស ស្មាប់ថ្វាយនាំ និង្ា
តងាាយរនុងធរល្បសិទធរធិី មដ្ឋយារចាន្រះក្កយ និងដរង្រះមោ ិត ្គីសតបរិស័ទ
ទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត។  

៣២៨. សមាារៈម្បើ្ាស់មលើតសុក្ការបូជា គួរមធវើរមីោ ធាតុមានតររល។ ្បសនិមបើមគមធវើរី
មោ ធាតុដែលម្ចះសុី ឬមថ្វកជាងមាស  ជាទូមៅមគ្តូវម្ាបមាសរខីាងម្ៅ។  

៣២៩. មយាងតរមយាបល់របស់រហាសននិាត មោកអ្ភិាលានសម្រចរបស់អាចរចន្បឌតិ 
ចាន្រះក្កយនិងដរង្រះមោ ិតរីម្គឿង្បណីត រឹងមាាំ ដែល្បជាជនរាប់ែូចម្គឿងដែល 
មានតររល ែូចជាម ើមមា ឬម ើឯមទៀតៗដែលរឹងមាាំ លុះ្តដតអាចម្បើម្គឿង្បឌិតមនះកនុង 
សករមភារជាទីសក្ការបជូា និងរិនងាយដបក ឬខូច។ ្តូវមគាររសមាារៈ ស្មាប់សក្ការបជូា 
មនះ ជាម្គឿងែ៏សក្ការៈទាំងអ្ស់ដែលម្បើ្ាស់ស្មាប់តរកល់នាំ្រះក្កយ ែចូជា ចានរសិិែឋ 
កលងរិសិែឋតរកល់្រះក្កយមជើងតរកល់្រះក្កយ។ 

៣៣០. រើឯដរង្រះមោ ិតវិញ និងសមាារៈស្មាប់សក្ការបូជាមផ្្េងមទៀត ដែល្តូវម្បើមែើរ្បី
តរកល់្រះមោ ិត្រះ្គសីត ្តូវទុកខាងកនុងមដ្ឋយម្គឿង្បឌតិដែលរិនអាច្ជាបានមទ។ 
រើឯ្គឹះរបស់វាវិញ អាចម្បើម្គឿង្បឌតិរឹងមាាំមផ្្េងៗានដែរ។  

៣៣១. ស្មាប់រិធី្បសិទធិនាំ្រះក្កយ អាចម្បើចានរិសែិឋធាំ ដែលមាននា្ំ រះក្កយស្មាប់
មោកបូជាចារ្យ មោកឧបដ្ឋាក អ្នកបម្រើឯមទៀតៗ នងិ្គីសតបរសិ័ទ។  

៣៣២. រើឯសមាារៈម្បើ្ាស់មលើតសុក្ការបូជាវិញ អ្នកអាច្បឌិតតរដបបសលិ្បៈរន្បររណី
តាំបន់នីរួយៗ លុះ្តដតមានមគាលមៅចា្ស់ គឺម្បើកនុងសករមភារជាទសីក្ការបូជា ដែល
អាចមឃើញច្ាស់ថ្វ ខុសរីចានដែលម្បើរាល់រែៃ។ 

៣៣៣. មែើរ្បីមធវើរិធី្បទនររមលើសមាារៈម្បើ្ាស់មលើតសុក្ការបូជា្តវូមធវើតរក្បួនរធិី ដែល
មាន្ាប់ម ើយ។150 

៣៣៤. គួរទមាលប់ទុកអាគារដែលមានបនទប់មោកផ្ទលស់បតូរសមរលៀកបាំពាក ់ sacrarium ដែលមានទឹក 
ោងជ្រះសមាារៈម្បើ្ ាស់មលើតសុក្ការបជូា និង្ក្ត់រិសិែឋ (សូរមរើលមលខ ២៨០)។ 

                                                           
150 Cf. The Roman Pontifical: Order of the Dedication of a Church and an Altar, editio typica, 1984, Chapter 7, Order of the Blessing of a Chalice and a Paten; The Roman Ritual, Book of Blessings, editio typica, 1984, 

Order for the Blessing of Articles for Liturgical Use, nos. 1068- 1084. 
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IV. សនម្ែៀក្បំរាក់្រិសិែឋ 
៣៣៥. មៅកនុង្រះវិហារ ជា្រះក្កយ្រះ្គសីត បងបអូនខលះមានរុខងារមផ្្េងៗរគីាា។ សមរលៀកបាំ
ពាក់រិសិែឋជាសញ្ជាសមាាល់ខាងម្ៅ ដែលជួយឲ្យាាល់រីរុខងារមផ្្េងៗរបស់អ្នកបម្រើ។ 
រ្យ៉ាងមទៀត សមរលៀកបាំពាក់រិសិែឋ្ តូវជយួបដនថរមាភណ័ភាររនសករមភារែ៏សក្ការៈដែរ។ 
ជាក្ករគួរ្ស ់ មបើមធវើរធិី្បទនររែល់សមរលៀកបាំពាក់ែ៏សក្ការៈរបស់មោកបូជាចារ្យ និង
មោកឧបដ្ឋាក ្ររទាំងសមរលៀកបាំពាក់របស់អ្នកបម្រើរិធីបុណ្យតររិធីដែលមាន្ាប់កនុង
ក្បួនរិធីរ៉ៃូមាុាំង។151  

៣៣៦. សមរលៀកបាំពាក់ែ៏រសិិែឋរបស់អ្នកបម្រើដែលទទលួក្ករដតងតាំង ជាអ្គគសញ្ជា និងជាអ្នក 
បម្រើមដ្ឋយក្ករដតងតាំង ្ររទាំងអាវសដវងដែលម្បើដខ្េរិសិែឋចងចមងកះ មលើកដលងដតអាវស 
ដែលជាប់ចមងកះរិន្តូវក្ករដខ្េរិសិែឋចងមទ។ តរធរមតរិនគួរម្បើអាវសាាំងសមរលៀកបាំពាក ់
ែល់កមទ គួរម្បើដខេ្រិសែិឋចងចមងកះ ។ មរលពាកអ់ាវរិសិែឋ ឬអាវរិសែិឋមោកឧបដ្ឋាក ឬ
តរក្បួនរិធីអាចពាក់ដតកដន្េងបង់ករិសិែឋ រិនចាាំាច់ពាក់អាវរិសិែឋ ឬអាវរិសិែឋមោកឧបដ្ឋាក 
រិនអាចយក surplice ជាំនសួអាវសមទ មទះបីអាវសមលើ cassock ។ 

៣៣៧. សមរលៀកបាំពាក់រិសិែឋរបស់មោកបូជាចារ្យ មរលថ្វាយអ្ភិបូជា និងសករមភាររនរិធីបុណ្យ
មផ្្េងៗ ដែលទក់ទងនឹងរិធីអ្ភិបូជា (មលើកដលងដតមានពាក្យដណនាំមផ្េ្ង) គឺជាអាវរិសិែឋ
មលើអាវស និងកដន្េងបងក់រិសិែឋ។  

៣៣៨. សមរលៀកបាំពាក់រិសែិឋស្មាប់មោកឧបដ្ឋាក គជឺាអាវរិសែិឋមោកឧបដ្ឋាក ដែលមគ
ពាក់មលើអាវស និងកដន្េងបង់ករិសិែឋ។ ស្មាបរ់ិធីរិនឱឡារិក រិនចាាំាច់ពាក់អាវរសិិែឋ
មោកឧបដ្ឋាកមទ។ 

៣៣៩. អ្នកបម្រើដចក្រះក្កយ អ្នកបម្រើតុសក្ការបូជា អ្នក្បក្កស្រះបនទូល និងអ្នកបម្រើរិធី
បុណ្យ អាចពាកអ់ាវសដវង ឬ សមរលៀកបាំពាក់មផ្្េង ដែលគួរសរនឹងរិធី។  

៣៤០. មោកបូជាចារ្យពាក់កដនេ្ងបង់ករិសិែឋ រទ័ធករបស់មោក ម ើយចងចុះម្ក្ករ។ មោក
ឧបដ្ឋាក ពាក់កដន្េងបង់ករិសិែឋមដ្ឋយពាកម់ ៀងមលើាាខាងម វង។    

៣៤១. មោកបូជាចារ្យពាក់ cope មរលដ  ឬស្មាបស់ករមភាររនរិធីបុណយ្មផ្្េងៗ តរ
ពាក្យដណនាំរណ៌្ក ររនក្បួនរិធីនីរយួៗ។  

៣៤២. ទក់ទងនឹងសមរលៀកបាំពាក់រិសិែឋ រហាសននិាតរបស់មោកអ្ភិាលអាចសម្រចិតត និង 
មសើនសុាំមៅសនតអាសនៈមែើរ្បីសូរក្ករអ្នុញ្ជាតនូវរាល់មសចកតី្តូវក្ករមៅតរតាំបន់នីរួយៗ។152 

                                                           
151 Cf. The Roman Ritual, Book of Blessings, editio typica, 1984, Order for the Blessing of Articles for Liturgical Use, no 1070. 
152 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 128. 
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៣៤៣. សូរម្បើ្ាស់ម្គឿង្បណិតដែលធាលប់ម្បើតរ្បររណី្រះស គរន៍ ្ររទាំងម្គឿង 
្បណិតធរមជាតិ ឬផ្លិតផ្លកនុង មែើរ្បីមធវើសមរលៀកបាំពាក់រិសិែឋ។ មោកអ្ភិាល្បចាាំភូរិភាគ 
្តូវសម្រចអ្ាំរីមរឿងមនះ។153 

៣៤៤. ជាក្ករគួរ្ស់ មបើមាភណភាររនសមរលៀកបាំពាក់រិសិែឋរករីម្គឿង្បណិត និងគាំនរូ 
ា៉ាក់ រិនម្បើម្គឿងតុបដតងរែលមរក។ គួរតុបដតងសមរលៀកបាំពាក់រិសិែឋមដ្ឋយគូរគាំនូរអ្ាំរីសញ្ជា 
សមាាល់ជាទីសក្ការបូជារនិចាាំាច់ម្បើអ្វីដែលរនិគរួសរ។  

៣៤៥. រណ៌មផ្្េងៗរនសមរលៀកបាំពាក់រិសិែឋ គឺបងាាញរលីកខណៈខាងម្ៅរនគម្មាងក្ករែ ៏ អ្
ាារ្យ ដែលកាំរងុ្ប្រឹតត និងបងាាញចលនរនជីវិតតរចលនរនឆ្កាាំ្បចាាំរធិីបុណ្យ។  

៣៤៦. ្តូវម្បើរណ៌រនសមរលៀកបាំពាក់រិសិែឋែូចតមៅ៖  
ក)រណ៌ស រែូវបុណយ្ចរលង និងអ្បអ្រាទរ្រះមយស ូ្បសតូ រិធីមក្កតសរមសើរ្រះអ្មាាស់
មយស ូ្គសីត (មលើកដលងដតរិធីមលើកតមរកើងទុកខលាំាក្រះមយស ូ) រិធីមក្កតសរមសើរ្រះ 
នងមា៉ារើ មទវទូត សនតៈសនតី (ដែលរិនដរនររណាក្េី) មគាររសនតបគុគល និងឧទទិស
ែល់ររណបុគគលទាំងអ្ស់ រិធីកាំមណើតសនតយ ូហានាទីសត (២៤ រិែុន) រិធីសនតយ ូហាន
ជា្គីសតទតូជាអ្នកនរិនធគរពីរ (២៧ ធនូ) សនតសីោ (២២ កុរភៈ) រិធសីនតប លូដ្បចិតតមជឿ 
មលើ្រះមយស ូ (២៥ រករា)។ 

ខ)រណ៌្ក រ រែៃអាទិត្យសាា ៍រិសិែឋ មលើកតមរកើងទុកខលាំាក្រះមយស ូមៅរែៃសុ្ករិសិែឋ 
បុណ្យ្រះវិញ្ជាណយាងរក បុណ្យ្គីសតទូត និងអ្នកនិរនធគរពីរ រិធបីុណ្យសនតៈសនតី និងជា 
ររណាក្េី។   

គ)រណ៌របតង ម្បើកនុងរែវូធរមត ឬអ្ធដិ្ឋានតរមរលកាំណត់កនុងរែូវធរមត។ 
ឃ)រណ៌ាាយ ្រះ្គីសតយាងរក (រែូវរងច់ាាំ) រែូវអ្ប់រំរិមសស (រែូវដសសិបរែៃ)។ រិធី
អ្ភិបូជា និងរិធីអ្ធិដ្ឋានតរមរលកាំណត់អ្ងវរ្រះជាមាាស់ឲ្យអ្នកដែលទទួលររណភារ។  

ង)អាចម្បើរណ៌មមា (មៅតរកដនលងដែលមានទាំមនៀរទមាលប់) ស្មាប់រធិីប្ចុះសរ រិធី
អ្ភិបូជា ឬអ្ធិដ្ឋានតរមរលកាំណតស់្មាប់អ្នកដែលទទួលររណភារ។ 

ច)តរទាំមនៀរទមាលប់កដនលងខលះៗ ម្បើរណផ៌្ទា ូក មៅរែៃអាទិត្យទី៣ រែវូរង់ចាាំ និងរែៃ
អាទិត្យទី៤ កនុងរែូវអ្បរ់ំរមិសស ។  

ជ)្តូវម្បើសមរលៀកបាំពាករ់ិសិែឋ (មទះបីរណ៌ខុសគាា) ជារិមសស កនុងរិធយីា៉ាងឱឡារិក។  
៣៤៧. អ្ភិបូជាស្មាប់រធិីមផ្្េងៗតររណ៌្បចាាំឆ្កាាំ (រណ៌សបងាាញរីអ្ាំណរសប្ាយ)។ 
ស្មាប់រិធីអ្ភិបជូាតរមសចកតី្តូវក្ករមផ្េ្ងៗម្បើរណ៌្បចាាំរែៃ ឬតររែូវរនរិធីបុណ្យ ឬ
រណ៌ាាយ (មបើសនិជារធិីស្រុះស្រួល)។ ឧទ រណ៍ រិធីអ្ភិបូជា មលខ៣១ មៅមរល
មានសង្រ្ងាារ ឬជមមាលះ។ មលខ៣៣ មៅមរលមានទុរភិក្េ។ មលខ៣៨ អ្ងវរ្រះជាមាាស់មលើក
ដលងមទស។ ស្មាប់រិធីអ្ភិបូជាតរបាំណងរិមសស រណ៌ដែលគួរសរ ឬរណ៌្បចាាំរែៃ ឬ
្បចាាំរែូវរធិីបុណ្យ។  

                                                           
153 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 128. 
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V. សម្ភារននសងៗដែលក្ត្វូការននៅក្នុងព្រះវិហារ 
៣៤៨. ម្ៅរីសមាារៈរិសិែឋ និងសមរលៀកបាំពាក់រិសិែឋ ដែល្តូវម្បើ្ាស់ម្គឿង្បណិតរិមសស 
្តូវក្ករម្បើ្ាស់ម្គឿង្បណិតែ៏លអនិងសរររ្យ ស្មាប់ម្គឿងសងាារិរខលះ ដែលមគ្តវូម្បើ 
ស្មាប់រិធីបុណ្យ154 ឬម្បើមៅ្រះវិហារ។  

៣៤៩. ្តូវយកចតិតទុកដ្ឋក់អ្ាំរីមសៀវមៅក្បួនរិធីបុណយ្ ជារិមសសមសៀវមៅ្រះគរពីរែាំណឹងលអ 
និងមសៀវមៅអ្តថបទ្រះគរពីរ ដែលម្បើស្មាប់្បក្កស្រះបនទូលរបស់្រះជាមាាស់។ ្តូវ
មគាររមសៀវមៅមនះ និងឲ្យកិតតិយស ្តូវមានសករមភារកនុងរិធីបុណយ្ដែលជានិរិតតរូបរន
រិភរសក្ការបជូា ែូមចនះ្តវូមានកិតតិយស មសចកតីរែលែនូរ និងមាភណ័ភារ។ 

៣៥០. ្តូវយកចតិតទុកដ្ឋក់នឹងអ្វីៗ ទាំងអ្សដ់ែលទក់ទងនឹងតុសក្ការបូជា និងរិធអី្ភិបូជា។ 
ឧទ រណ៍  ្រះម ើឆ្កាងដ្ឋក់មលើតសុក្ការបជូា និង្រះម ើឆ្កាងដែលម្បើស្មាប់រិធីែដងែ។  

៣៥១. ្តូវយកចិតតទុកដ្ឋក់អ្ាំរីសមាារៈ មទះបីរិនសូវសាំខាន់ក៏មដ្ឋយ ជាលកខណៈសិល្បៈ ភារ 
ារ្ញ រួរនឹងភារ្សស់្ បណិត។   

 

                                                           
154 For blessing objects that are designed for liturgical use in churches, cf. The Roman Ritual, Book of Blessings, editio typica, 1984, part III. 
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ជំរូក្ទី ៧ 
ជនព្ម្ីសននអភិបូជា និងដននក្នីម្ួយៗ 

៣៥២. រណឌលសករមភារដែលមាន្បសិទធិភារដណនាំ្គសីតបរិស័ទថ្វាយអ្ភិបូជា នឹងជួយឲ្យ
បងបអូនដែលចលូរួរកនុងរធិីយា៉ាងខាលាំង មបើមៅកនុងខលរឹារអានអ្តថបទ្រះគរពរី ពាក្យអ្ធដិ្ឋាន 
បទចម្រៀង អាច្សបមៅតរវប្បធរ៌្ បររណី និងជាមសចកតី្តូវក្ករខាងជីវិតផ្លូវវិញ្ជាណ។  
មែើរ្បីមៅែល់ទិសមៅមនះ ្តូវម្បើតររមបៀប្តឹរ្តូវ ជម្រើសទាំងប ុនានដែលមយើងមានមៅ
ខាងម្ក្ករមនះ។ 

  ែូមចនះ មៅកនុងមរលមរៀបចាំថ្វាយអ្ភិបូជា ្តូវគតិែល់មសចកតី្ តូវក្កររបស់្គសីតបរិស័ទ
កនុង្រះស គរន៍មនះ រនិដរនគិតអ្ាំរីអ្វីៗដែលខលនួចូលចិតត។ មោក្តូវម្ជើសមរើសចាំដណក
ខាង្គីសតបរិស័ទដែលចូលរួរកនុងរិធី។ មដ្ឋយមានជម្រើសម្ចើនស្មាប់ដផ្នកនីរួយៗរនអ្ភិបូជា 
្តូវឲ្យមោកឧបដ្ឋាក្បក្កស្រះបនទូល សមូ្តទាំនុកតមរកើង អ្នកដណនាំចងាាក់មភលង និងអ្នក
អ្តាធិប្ាយ ម ើយ្កុរចម្រៀងែងឹច្ាស់នូវជម្រើស្រួយដែល្តវូម្ជើសមរើសស្មាប់
អ្ភិបូជា មជៀសវាងក្កររនិានម្តៀរទុកជារុន។ ក្ករ្ររម្រៀងកនុងក្ករមរៀបចាំរិធីអ្ភិបូជា 
ជួយ្គីសតបរិស័ទឲយ្តាំងចិតត និងចលូរួរថ្វាយអ្ភិបជូាយា៉ាងសករម។  

I. ការនព្ជីសនរីសននរធិីអភិបូជា 
៣៥៣. រែៃបុណ្យយា៉ាងឱឡារិក មោកបូជាចារ្យ្តវូដតមធវើតរ្បតិទិនរន្រះស គរន៍ ដែល
មោកថ្វាយអ្ភិបូជា។  

៣៥៤. មៅរែៃអាទតិ្យ ជារែៃអាទតិ្យកនុងរែូវរង់ចាាំ បុណ្យ្រះមយស ូ្បសូត រែវូដសសបិរែៃ នងិ 
បុណ្យចរលង មៅរែៃបុណ្យ និងមៅរែៃបុណយ្រំឭក ៖  
ក)មបើថ្វាយអ្ភិបជូាមដ្ឋយមាន្គីសតបរសិ័ទ គួរ្ប្រឹតតតរ្បតិទនិរន្រះស គរន៍ ដែល
មោកថ្វាយអ្ភិបូជា  

ខ)មបើថ្វាយអ្ភិបូជាមានអ្នកបម្រើរិធីបុណ្យដតរួយនក់ មោកបូជាចារ្យអាចម្ជើសមរើស្បតិទិន
្រះស គរន៍ដែលមោកថ្វាយអ្ភិបូជា ឬ្បតិទិនរបស់្រះស គរន៍ផ្ទាល។់  

៣៥៥. ចាំមពាះរិធីបុណ្យរំឭកដែលខានរិនាន ៖ 
ក)មៅរែៃអាទិត្យកនុងរែូវរង់ចាាំ ចាប់រីរែៃទី១៧ រ តូែល់រែៃទ២ី៤ ដខធនូ មៅរែៃអាទិត្យម្ក្កយ
បុណ្យ្រះអ្មាាស់មយស ូ្បសូត នងិរែៃអាទតិ្យកនងុរែូវដសសិបរែៃ មលើកដលងដតរែៃរុធ
បុណ្យមរាយមផ្ះ និងសាា ៍រិសិែឋ អ្តថបទ្រះគរពីរ្តូវ្ាររធរធិីអ្ភិបូជាតរក្បួនរធិីបុណ្យ 
ដែលមាន្ាប់ ប ុដនតអាចម្បើពាក្យអ្ធិដ្ឋានសរុប យករីបុណ្យរឭំកដែលប្ចូលកនុង្បតិទនិ
្តូវនឹងរែៃមនះ មលើកដលងដតរែៃរុធបុណយ្មរាយមផ្ះ និងកនុងសាា ៍រិសិែឋ។ រែៃអាទិត្យ 
ធរមតកនុងរែវូបុណ្យចរលងអាច្ាររធបុណយ្រំឭកសនតៈសនតាីន។ 
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ខ)មៅរែៃអាទិត្យកនុងរែូវរង់ចាាំ រុនរែៃទ១ី៧ ធនូ សាា ៍បុណ្យ្រះមយស ូ្ បសូត រីរែៃទ២ីដខ 
រករា និងរែៃអាទិត្យរនរែូវបុណ្យចរលង អាចម្ជើសមរើសរិធីអ្ភិបូជា្បចាាំរែៃ ឬបុណ្យរំឭកស
នតៈសនត ីតរ្បតិទនិ្រះស គរន៍។  

គ)រែៃអាទិត្យកនុងរែូវធរមត អាចម្ជើសមរើសអ្ភិបជូា្បចាាំសាា ៍ ឬបុណ្យរំឭកដែល្ាររធ 
មៅរែៃមនះ ឬថ្វាយអ្ភិបជូាស្មាប់បុណ្យរំឭកដែលខានរិនាន ឬអ្ភិបជូាស្មាបស់នត
បុគគលខលះដែលមានម្ាះមៅកនុងប្ចរីែៃមនះ ឬអ្ភបិូជាតរមសចកតី្តូវក្ករមផ្្េងៗ ឬអ្ភិ
បូជាស្មាបក់្ករបួងសងួរិមសស។ 

 មបើមោកថ្វាយអ្ភិបូជាជារួយ្គីសតបរិស័ទ ្តូវយកចិតតទុកដ្ឋក់កុាំមចាលអ្តថបទ្រះគរពីរ
្បចាាំរែៃជាញឹកញាប់ រីម្ពាះ ្រះគរពីរជា្ទរ្យែ៏រែលែនូរ ដែលអ្ស់អ្នកមជឿទទួលរីតុ្រះបនទូលឲ្យាន
ម្ចើនជាងរនុ។ 155  មដ្ឋយមានរូលម តុែូចគាា គួរមជៀសវាងម្បើរិធីអ្ភិបជូាស្មាប់អ្នកដែល 
ទទួលររណភារឲ្យញឹកញាប់ មដ្ឋយារមយើងថ្វាយ្គប់អ្ភិបជូាស្មាប់បងបអូនដែលមៅរស ់
នងិបងបអូនដែលទទួលររណភារ ម ើយធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វិសុទធក៏មានពាក្យអ្ងវរ្រះជាមាាស់ស្មាប់ 
បងបអូនដែលានោចាកមោកមនះមៅម ើយ។ 

 មទះជាយា៉ាង្ មៅរែៃបុណ្យរំឭកដែលខានរិនាន គសឺ្មាប់បុណ្យមគាររ្រះនង
្រ មចារិនីមា៉ារើ ឬបុណ្យសនតបុគគលែជ៏ា្សឡាញច់ាំមពាះអ្នកមជឿដែលមគាររ្បណិបតតិន៍ មោក
បូជាចារ្យគរួថ្វាយអ្ភិបជូា មដ្ឋយម្បើរិធីរមបៀបមនះតរបាំណង្ាថ្វារបស់្គសីតបរិស័ទ។ មរល
ម្ជើសមរើសរិធីបុណ្យរំឭកតរ្បតិទិន្បចាាំតាំបន ់ ្បចាាំ្កុរបរវជិតបរវជិត ឬរី្បតិទិនទូមៅ 
ែូមចនះ ្បតិទិនទីរយួមានអ្ទិភារមលើ្បតិទិនទូមៅ។  

II. ជនព្ម្ីសននអត្ថបទននសងៗសព្ម្ាប់រិធអីភិបូជា 
៣៥៦. ម្ជើសមរើសអ្តថបទគរពីរស្មាប់ដផ្នកមផ្្េងៗរនរិធីអ្ភិបូជា មទះជាស្មាបរ់ែវូ្បចាាំឆ្កាាំ 
ឬស្មាប់បុណ្យសនតបុគគល ក៏្ តូវមធវើតរកប្ួនរិធីបណុ្យមាន្ាប់។ 

អត្ថបទព្រះគម្ពីរ 
៣៥៧. មាន៣អ្តថបទ្រះគរពីរស្មាប់រែៃអាទិត្យ និងរិធយីា៉ាងឱឡារិក ែូចជា រ្យក្ករើរួយ ្គី
សតទូតរួយ ែាំណឹងលអរួយ។ តរអ្តថបទមនះ ្គីសតបរិស័ទទទលួាាល់្បវតតាិង្រ្សតរនក្ករស
មង្រ្ងាាះតរគម្មាងក្កររបស់្រះបិត។ មដ្ឋយអានអ្តថបទទាំងបីឲ្យ្តឹរ្តូវតរ្បររណីរន
្រះស គរន៍ កនុងរែូវបណុ្យចរលងជាំនួសអ្តថបទរសីរព័នធមរ្តចីាស់ ្តវូអានអ្តថបទរីក័ណឌ
កិចចក្ករ្គសីតទូត។ ស្មាប់រិធីមផ្្េងៗ មានអ្តថបទ្រះគរពីររីរ។ ម ើយមបើមានរិធីរួយដែល
មគ្ាររធតររមបៀបរិធយីា៉ាងឱឡារិក ្តូវបដនថរអ្តថបទរួយរីអ្តថបទ្បចាាំរិធីមនះ។ អាច
អានអ្តថបទ្បចាាំរែៃស្មាប់បុណ្យរំឭកែល់សនតៈសនតី មលើកដលងដតអ្តថបទ្បចាាំរិធីមនះ

                                                           
155 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 51. 
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ត្រូវឲ្យអាន។ ជនួក្កលបុណ្យរំឭកសនតៈសនតី មានអ្តថបទរិមសសដែលជយួឲ្យនឹកែល់ជីវិត
របស់សនតៈសនតី ឬមបសកករមរបស់គាត់ រិនបងខាំឲ្យអានអ្តថបទមនះ លុះ្តដតមានមសចកតី
្តូវក្កររីអ្នកដណនាំ្គីសតបរិស័ទ។  

៣៥៨. មៅកនុងមសៀវមៅអ្តថបទគរពីរ្បចាាំសាា ៍ អានអ្តថបទស្មាប់រែៃនីរួយៗមរញរួយឆ្កាាំ 
ដែលគួរម្បើតររមបៀប្តរឹ្តូវ មលើកដលងដតរែៃដែល្តូវនឹងរិធីយា៉ាងឱឡារកិ ឬបុណ្យរំឭក
សនតៈសនតីដែលមានកនុងអ្តថបទគរពីរសរព័នធមរ្តីែមី្ាប់ គឺអ្តថបទដែលនិយាយអ្ាំរីសនតបុគគល
មនះ។ មរលបនតអានអ្តថបទ្បចាាំសាា ៍ ្តូវផ្ទាកមដ្ឋយារមានរិធីបុណ្យយា៉ាងឱឡារិក ឬ 
រិធីមផ្្េង មោកមានជម្រើសកនុងចាំម្រអ្តថបទដែលមោកមានស្មាប់រធិី និងអ្តថបទ
្បចាាំរែៃ។ ស្មាប់អ្ភបិូជាជារួយ្កុររិមសស មោកបូជាចារយ្មានជម្រើស លុះ្តដត 
មោកម្ជើសមរើសមសៀវមៅអ្តថបទ្រះគរពីរដែលានទទួលមសចកតីអ្នុញ្ជាត្តរឹ្តូវ។  

៣៥៩. រ្យ៉ាងមទៀត មសៀវមៅអ្តថបទ្រះគរពីរមានអ្តថបទខលះៗ រិធីអ្ភិបូជាស្មាបរ់ិធីមផ្្េងៗ 
ដែលមានរិធីអ្គគសញ្ជា ឬអ្នុសញ្ជា ឬរិធីអ្ភិបូជាតរមសចកតី្តូវក្ករមផ្្េងៗ។ មគានមរៀបចាំ 
អ្តថបទ្រះគរពីរតររមបៀបមនះ មែើរ្បីជួយឲ្យ្គីសតបរិស័ទចូលរួរយា៉ាងសករម យល់ក្កន់ដតច្ាស់ 
រីគម្មាងក្ករែ៏អ្ាារ្យរនរិធីបុណ្យ និង្សឡាញ់្រះបនទូលរបស់្រះជាមាាស់ក្កន់ដតខាលាំង 
ម ើង។ ែូមចនះ មែើរប្ីម្ជើសមរើសអ្តថបទ្រះគរពីរ្តវូក្ករគិតែល់មសចកតី្តូវក្ករខាងក្ករដណនាំ
្គីសតបរិសទ័ និងមដ្ឋយគតិែល់្កុរអ្តថបទជម្រើសដែលមានកនុងមសៀវមៅអ្តថបទ។  

៣៦០. ជួនក្កលមានរមបៀបដវងជាង ឬខលជីាងស្មាប់អ្តថបទដតរួយ មោក្តូវក្ករម្ជើសមរើស 
រួយមដ្ឋយគិតែលម់សចកតី្តូវក្ករខាងដណនាំ្គីសតបរិស័ទមដ្ឋយសួរខលួនឯង មតើ្គីសតបរសិ័ទ 
អាចយល់អ្តថបទដែលដវងជាង មៅមរលមោករនយ្ល់កនុងធរមមទសន។156 

៣៦១. មរលម្ជើសមរើសអ្តថបទ្រះគរពីរ ្តូវយកចិតតទកុដ្ឋក់ែលម់សចកតី្ តូវក្កររបស់្គីសត   
បរិស័ទដែលចូលរួរកនុងរធិីមនះ មដ្ឋយម្ជើសមរើសរួយ្ដែល្សលួជាង ឬរួយ្ដែល
សរនឹងអ្នកចលូរួរ និងយល់ែលម់សចកតី្ តូវក្ករដណនាំ្គីសតបរសិ័ទ។157 ជួនក្កល្តូវអាន
អ្តថបទរួយ ប ុនានរែៃម្ក្កយមទៀត ឧទ រណ៍ មៅរែៃអាទិតយ្ម្ក្កយរែៃ្បចាាំសាា ៍ ឬជួន
ក្កលមយើងគិតថ្វ អ្នកចលូរួររិធីមនះ រិនសូវ្សលួាាប់អ្តថបទរួយមនះ។ យា៉ាង្ ្តូវ
្បយ័តនកុាំឲ្យមចាលអ្តថបទខលះៗរ ូត។  

៣៦២. រ្យ៉ាងមទៀត មោកអ្ភិាល្បចាាំតាំបន ់ អាចម្ជើសមរើសអ្តថបទខលះស្មាប់រធិីរិមសស 
លុះ្តដតែក្សង់អ្តថបទមនះ រីមសៀវមៅដែលានទទួលមសចកតីអ្នុញ្ជាតរីសនតអ្សនៈ។ 

                                                           
156 The Roman Missal, Lectionary for Mass, editio typica altera, 1981, Introduction, no. 80 
157 The Roman Missal, Lectionary for Mass, editio typica altera, 1981, Introduction, no. 81. 
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រាក្យអធិែឋាន 
៣៦៣. ស្មាប់រិធីអ្ភិបជូា ្តូវម្បើពាកយ្អ្ធិដ្ឋានដែលមាន្ាប់ស្មាប់រិធីអ្ភិបូជាមនះ 
មលើកដលងដតមានករណីរមិសស។ រែៃរធិីនឹករឭកសនតៈសនតី្តូវម្បើពាក្យអ្ធិដ្ឋានមរលចូល
ដែលមានម ើយ មបើគាានមទ យកពាក្យអ្ធិដ្ឋានរួយរីអ្តថបទធរមតសនតៈសនតី។ ្បសិនជាគាាន
ពាក្យថ្វាយតងាាយ និងពាក្យអ្រ្រះគុណ ្តូវយកពាក្យអ្ធិដ្ឋានធរមតរនសនតៈសនតី ឬពាក្យ
អ្ធិដ្ឋាន្បចាាំរែៃតររែូវរិធីបុណ្យ។ ស្មាប់រែៃធរមត្បចាាំសាា ៍អាចម្បើពាក្យអ្ធិដ្ឋានរី
រែៃអាទិត្យរុន ឬរែៃអាទិតយ្មផ្្េង។  មោកអាចម្បើពាក្យអ្ធិដ្ឋានតរមសចកតី្ តូវក្ករមផ្្េងៗ 
និងពាក្យអ្ធដិ្ឋានសរុបដែលមានកនុងកប្ួនរិធី។ មបើមធវើែូមចនះ មានពាក្យអ្ធិដ្ឋានយា៉ាងម្ចើន នាំ
ឲ្យជីវិតខាងផ្លូវវិញ្ជាណរបស់្គីសតបរិស័ទលូតោស់។ ស្មាប់រែូវរិមសសតរឆ្កាាំរិធីបុណ្យ 
មានពាក្យអ្ធដិ្ឋាន្បចាាំរែៃ្ាប់ម ើយ។  

ធម្៌អរព្រះគុណដ៏វិសុទធ 
៣៦៤. មានធរ៌្ាររធជាម្ចើនកនងុមសៀវមៅក្បួនរិធីបុណ្យ រូលម តុមដ្ឋយមានបាំណងចង ់
្បរូល មែើរ្បីអ្រ្រះគណុ្រះជាមាាស់ និងជួយមយើងឲ្យយល់ចា្ស់រីគម្មាងក្ករែ៏អ្ាារ្យ 
រនក្ករសមង្រ្ងាាះ។ 

៣៦៥. មែើរ្បីម្ជើសមរើសធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វិសុទធរីក្បនួរិធី ្តូវមធវើតរបទបញ្ជាខាងម្ក្ករ៖ 
ក)ធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វសិុទធទី១ ឬជាធរ៌តរាសន្កឹត្យ្កុងរ៉ៃូរដែលម្បើតរធរមត មដ្ឋយ
ម្ចៀង ឬសូ្ត ជារិមសស មរលមានអ្តថបទ្ាប់ "មដ្ឋយរួរជារួយ្រះស គរន៍ទាំងរូល"  
ឬអ្ភិបូជាដែលមានរមបៀបអ្ធិដ្ឋាន្ាប់ "បរិ្ត្រះអ្មាាស់! សូរទទួលតងាាយមនះ" ឬ
បុណ្យរំឭក្គសីតទូត ឬសនតៈសនត ីគួរម្បើធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វិសុទធ រាលរ់ែៃអាទតិ្យ លុះ្តដត
ក្ករដណរបសន់ាំ្គសីតបរសិ័ទសម្រចឲ្យម្បើធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វិសុទធទី៣។  

ខ)ធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វសិុទធទី២ ម្បើមៅរែៃធរមត្បចាាំសាា ៍ ឬតរក្កលៈមទសៈរិមសស។ 
មគអាចម្បើធរ៌្ាររធមផ្្េងៗ ជារិមសសធរ៌្ ាររធដែលបញ្ជាក់យា៉ាងសមងខប្បវតតិាង្រ្សត 
រនក្កសមង្រ្ងាាះ ែូចជា ធរ៌្ាររធរិធទីូមៅ មទះបីធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វិសទុធទ២ីមនះមានធរ ៌
្ាររធ្ាប់។ មរលថ្វាយអ្ភិបូជា អ្ងវរ្រះជាមាាស់ស្មាប់មាាក់ដែលានោចាកមោក 
មនះមៅម ើយ ្តូវម្បើរូបរនតមៅកដនលងដែលមាន្ាប់ គឺ "សូរ្រះអ្ងគនកឹែល់អ្ស់បង
បអូនមយើងខ្ុាំ"។ 

គ)ធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វសិុទធទី៣ ម្បើជារួយធរ៌្ ាររធមផ្្េងៗ ជារិមសសមៅរែៃអាទិត្យ នងិរែៃ
បុណ្យមផ្្េងៗ។ មបើម្បើធរ៌មនះ ជារិធីអ្ភិបជូាស្មាប់អ្ងវរ្រះជាមាាស់ឲ្យមាាក់ដែលាន
ោចាកមោកមនះមៅម ើយ គួរម្បើរូបរនតរិមសសស្មាប់អ្នកាលប់ម្ក្កយរី "អ្ស់បុ្តធីត
្រះអ្ងគដែលខាាត់ខាាយ" ។  
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ឃ)ធរ៌អ្រ្រះគុណែ៏វិសទុធទី៤ (មានធរ៌្ាររធ្ាប់ដែលរិនអាចផ្ទលសប់តូរានមទ) ម ើយ
បញ្ជាក់យា៉ាងសមងខប្បវតតាិង្រ្សតរនក្ករសមង្រ្ងាាះ។ គួរម្បើរែៃ្ដែលរធិីអ្ភបិូជាគាានធរ៌
្ាររធ្ាប់ និងរែៃអាទតិ្យរែូវធរមត។ មដ្ឋយគម្មាងរនធរ៌មនះ រិនអាចប្ចូលរូបរនត
រិធីអ្ភិបូជាអ្ងវរ្រះជាមាាស់ ស្មាបម់ាាក់ដែលោចាកមោកមនះមៅម ើយ។  

បទ នព្ម្ៀង 
៣៦៦.រិនអាចផ្ទលស់បតូរបទចម្រៀងដែលមាន្ាប់ម ើយ ស្មាប់រិធីអ្ភិបូជាកនុងក្បួនរិធី។ 
ឧបមាថ្វ "ឱ កូនមចៀររបស់្រះជាមាាស!់" (Agnus Dei)។ 

៣៦៧. ្តូវមគាររបទបញ្ជាដែលមានម ើយ (សូរមរើលមលខ ៤០-៤១, ៤៧-៤៨, ៦១-៦៤, ៧៤, 
៨៦-៨៨) ស្មាប់បទចម្រៀងចមនលះអ្តថបទ ្ររទាំងបទចម្រៀងមរលចលូ ថ្វាយតងាាយ 
និងទទួល្រះក្កយ នងិ្រះមោ ិត្រះ្គីសត។ 



99 

ជំរូក្ទី ៨ 
រិធីអភិបូជាតាម្កាលៈនទសៈននសង និងរិធីអភិបូជាអងវរព្រះជាម្ចាស់សព្ម្ាប់ម្នាក់្ដែលបានលាចាក្

នលាក្ននះនទៅនហីយ 

I. រិធីអភបិូជាតាម្នស ក្តកី្ត្វូការននសងៗ 
៣៦៨. មដ្ឋយាររិធីបុណយ្ជាអ្គគសញ្ជា និងជា្រឹតតិក្ករណ៍ែ៏សាំខានន់ីរួយៗរនជីវតិអ្នកមជឿ 
្គីសតបរិសទ័្តូវម្តៀរខលួនតររមបៀបលអ គឺទទលួ្រះអ្ាំម្យទន ូរមចញរីគម្មាងក្ករែ៏
អ្ាារ្យរនបុណ្យចរលង158 ម ើយមដ្ឋយារអ្ភិបជូា គជឺាអ្គគសញ្ជា ក្បនួរិធីបណុ្យមានរមបៀប
រនរិធីអ្ភិបូជា និងពាក្យអ្ធិដ្ឋានមផ្្េងៗ ដែលអាចម្បើ្ាសត់រ្រឹតតកិ្ករណម៍ផ្្េងៗស្មាប់
ជីវិត្គីសតបរិស័ទ និងតរមសចកតី្តូវក្ករកនុងរិភរមោក និង្រះស គរន៍ទាំងរូលកនុងរិភរ
មោក។  

៣៦៩. មដ្ឋយារមានជម្រើសយា៉ាងម្ចើន គួរម្បើរិធីអ្ភបិូជាតរមសចកតី្តូវក្ករមផ្្េងៗ មរល 
មានមសចកតី្ តូវក្ករចាាំាច។់  

៣៧០. ស្មាប់រិធីអ្ភិបជូាតរមសចកតី្តូវក្ករមផ្េ្ងៗ អាចម្បើអ្តថបទ្រះគរពីរ្បចាាំរែៃ នងិ 
បទចម្រៀងចមនលះអ្តថបទ មបើសិនជាក្ករគរួសរនងឹរិធីដែល្ាររធ មលើកដលងដតករណី 
ដែលបញ្ជាក់យា៉ាងច្ាស។់  

៣៧១. កនុងចាំម្ររិធីអ្ភិបជូាមនះ មានអ្ភិបូជាស្មាបរ់ិធីមផ្្េងៗ អ្ភិបូជាតរមសចកតី្តូវ
ក្ករមផ្្េងៗ និងអ្ភិបជូាតរបាំណងរិមសស។ 

៣៧២. អ្ភិបូជាស្មាប់រធិីមផ្្េងៗ ទក់ទងនឹងរិធីអ្គគសញ្ជា និងអ្នុសញ្ជា។ តរបទបញ្ជា
ដែលមានកនងុមសៀវមៅកប្នួរិធី ហារ្ាររធរិធីអ្ភិបូជាមនះ មៅរែៃអាទតិ្យរែូវអ្បអ្រាទរ
្រះអ្មាាស់យាងរក រែូវដសសិបរែៃ រែូវបុណ្យចរលង រែៃរិធីយា៉ាងឱឡារិក សាា ៍បុណ្យចរលង  
រែៃអាទិត្យរនបុណ្យចរលង បុណ្យមគាររសនតបុគគល និងឧទទិសែល់ររណបុគគលទាំងអ្ស់ រែៃ
រិធីបុណ្យមរាយមផ្ះ រែៃនរីួយៗរនសាា ៍រិសិែឋ។   

៣៧៣. ្តូវ្ាររធអ្ភិបូជាតរមសចកតី្តូវក្ករមផ្េ្ងៗ ឬតរក្កលៈមទសៈមផ្េ្ងៗ មៅមរល
ដែលមានករណីររិមសស ឬតរមរលដែលានកាំណត់ម ើយ។  

៣៧៤. តរករណីរិមសស ឬជា្បមយាជន៍តរក្ករដណនាំ្គីសតបរិស័ទ និងតរមសចកតីអ្នុញ្ជាត
របស់មោកអ្ភិាល្បចាាំភូរិភាគ អាច្ាររធរិធីទាំងមនះ មលើកដលងដតរែៃបុណ្យយា៉ាងឱឡារិក 
រែៃអាទិត្យកនងុរែូវរងច់ាាំ រែូវដសសិបរែៃ រែូវបណុ្យចរលង សាា ៍បុណ្យចរលង បុណ្យមគាររស
នតបុគគល និងឧទទិសែល់ររណបុគគលទាំងអ្ស់ រែៃនីរយួៗរនសាដ ៍រិសិែឋ។ 

                                                           
158 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 61. 
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៣៧៥. មៅរែៃ្បចាាំអាទិត្យរែូវធរមត មទះបីមានបុណ្យរំឭក អាច្ាររធរិធីអ្ភិបូជាតរ
បាំណងរិមសស មដ្ឋយនកឹែល់គម្មាងក្ករែ៏អ្ាារ្យរបស់្រះអ្មាាស់ ឬរែៃមគាររ្រះនង
្រ មចារិនីមា៉ារើ ឬររួកមទវទូត ឬសនតបគុគលទាំងឡាយ។ យា៉ាង្ រិនអាច្ាររធអ្ភិបជូា
តរបាំណងរិមសស មដ្ឋយថ្វាយអ្ភិបជូារនគម្មាងក្ករែ៏អ្ាារ្យរបស់្រះអ្មាាស់ ឬ្រះនង
្រ មចារិនីមា៉ារើ មលើកដលងដតបុណ្យមគាររ្រះនង្រ មចារិនីមា៉ារើគាានជាំពាកា់បករម មដ្ឋយ
ាររិធីមនះ ជាដផ្នករួយែ៏សាំខាន់រនរិធីបុណ្យ្បចាាំឆ្កាាំ។ 

៣៧៦. ហារ្ាររធអ្ភិបូជាតរមសចកតី្តូវក្ករមផ្្េងៗ និងតរបាំណងរិមសស មៅរែៃបុណ្យរំឭក 
្គប់្បមភទដែល្តូវនងឹសាា ៍កនុងរែូវរង់ចាាំរ ូតែល់រែៃទី១៦ ដខធន ូនិងសាដ ៍្រះមយស ូ
្បសូត ចាប់ររីែៃទី២ ដខរករា និងរែៃ្ បចាាំសាដ ៍រនរែូវបុណ្យចរលង ម្ក្កយរីសាដ ៍រន
បុណ្យចរលង មបើចាាំាច ់ឬសរនឹងមសចកតី្តូវក្ករតរក្ករដណនាំ្គីសតបរសិ័ទ មោកបូជាចារ្យ
ទទួលខុស្តូវ្រះស គរន៍្បចាាំតាំបន់ ឬមោកបូជាចារ្យជាអ្ធិបតី អាច្ាររធរិធរីមបៀប
មនះានដែរ ស្មាប់អ្ភបិូជាដែលមាន្គីសតបរិសទ័ចូលរួរ។  

៣៧៧. មៅរែៃអាទតិ្យកនុងរែូវធរមត មានបុណ្យរំឭករួយ្បមភទគួរ្ាររធ ឬពាក្យអ្ធិដ្ឋានតរ
មរលកាំណត់្បចាាំរែៃ អាច្ាររធអ្ភិបូជាតរក្កលៈមទសៈមផ្្េងៗ ប ុដនតរិនអាច្ាររធអ្ភិបូជា
តររិធីមផ្្េងៗមទ។  

៣៧៨. គួរ្ាររធរិធីអ្ភិបូជាមគាររ្រះនងមា៉ារើមៅរែៃមៅរ៍ រីម្ពាះកនុងរិធីបុណ្យរន្រះស គរន៍ 
មគាររ្រះមាតរបស់្រះសមង្រ្ងាាះមយើង ខាលាំងជាងមគាររសនតៈសនតីឯមទៀតៗ។159 

II. រិធីអភិបូជាអងវរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យវិញ្ញាណក្ខនធម្នុសសសែាប់នទៅនហីយ 
៣៧៩. ្រះស គរន៍ថ្វាយអ្ភិបជូាអ្ងវរ្រះជាមាាស់ឲ្យវញិ្ជាណកខនធរនុស្េាលប់ មដ្ឋយារ
្គីសតបរិសទ័ទាំងឡាយចលូរួរកនុង្រះក្កយ្រះ្គសីត ែូមចនះ អ្ងវរ្រះជាមាាស់ឲ្យអ្នកខលះនឹង 
ជួយគាាំ្ទ និងផ្តល់មសចកតសីង្ឃឹរែល់អ្នកមនះដែរ។  

៣៨០. កនុងចាំម្រអ្ភិបូជាអ្ងវរ្រះជាមាាស់ឲ្យវិញ្ជាណកខនធរនុស្េាលប់ រិធីអ្ភិបូជាប្ចុះសរ 
មានកដនលងរមិសស អាច្ាររធអ្ភិបូជាមនះ មៅរែៃ្ ក៏ានដែរ មលើកដលងដត រែៃបុណ្យ
យា៉ាងឱឡារិក រែៃបុណ្យខានរិនាន រែៃ្រ ស្បតិ៍រិសិែឋ រ្តទិវារនបុណ្យចរលង រែៃអាទិត្យ
កនុងរែូវរងច់ាាំ និងរែូវដសសិបរែៃ។ សូរមរើលច្ាប់្ រះស គរន៍មផ្្េងៗ។160 

៣៨១. អាច្ាររធអ្ភិបូជាអ្ងវរ្រះជាមាាស់ឲ្យវិញ្ជាណកខនធរនុស្េាលប់ មៅរែៃទទួលរត័៌មានអ្ាំរ ី
រនុស្េដែលានាលប់ រែៃប្ចុះសរ បុណ្យខួបរួយរយរែៃ មទះបី មៅកនុងសាា ៍្រះមយស ូ្បសូត 
បុណ្យរំឭក្គប់្បមភទ្តវូដត្ាររធមៅរែៃបុណ្យ្បចាាំសាា ៍ មលើកដលងដតរែៃរិធីមរាយមផ្ះ 

                                                           
159 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Dogmatic Constitution on the Church, Lumen gentium, no. 54; Paul VI, Apostolic Exhortation Marialis cultus, 2 February 1974, no. 9: AAS 66 (1974), pp. 122-123. 
160 Cf. particularly Codex Iuris Canonici, can. 1176-1185; The Roman Ritual, Order of Christian Funerals, editio typica, 1969. 
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ឬសាដ ៍រិសិែឋ។ អាច្ាររធអ្ភិបូជាអ្ងវរ្រះជាមាាស់ឲ្យវិញ្ជាណកខនធរនសុេ្ាលប់ មៅរែៃ
អាទិត្យកនុងរែូវធរមត និងរែៃបុណ្យរំឭក។  

៣៨២. មរលថ្វាយអ្ភិបូជាប្ចុះសរ ្តូវមានធរមមទសន ប ុដនត្តូវ្បយ័តនកុាំឲ្យម្បើធរមមទសន 
មែើរ្បីមានមក្កតសរមសើរ្រះជាមាាស់ឲ្យអ្នកាលប់ានម្ចើន។  

៣៨៣. ្គីសតបរិស័ទ ជារិមសសបងបអូនរបស់អ្នកាលប់ គួរចូលរួរថ្វាយអ្ភិបូជាប្ចុះសរ ម ើយ 
ទទួល្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត។  

៣៨៤. មបើថ្វាយអ្ភិបូជាប្ចុះសរ ជាប់នឹងរធិីប្ចុះសរ ម្ក្កយរីពាក្យអ្ធិដ្ឋានទទលួ្រះក្កយ 
និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត មចាលរិធីប្ចប ់ ម ើយ្ាររធរិធីរកំិលសរ។ អាច្ាររធរធិីមនះ 
លុះ្តដតមានសរអ្នកាលប់មៅ្រះវិហារ។  

៣៨៥. មរលមរៀបចាំអ្ភិបូជាស្មាប់ប្ចុះសរ ឬដផ្នកមផ្្េងៗរនរិធី ែូចជា ពាក្យអ្ធិដ្ឋានអ្តថបទ 
្រះគរពីរ ពាក្យអ្ងវរសកល ្តូវយកចិតតទុកដ្ឋក់អ្ាំរីអ្នកដែលានាលប់ ្កុរ្គួារ និង្គីសត 
បរិស័ទមផ្្េងៗដែលចូលររួរិធី។ មោកបូជាចារ្យ្តូវយកចតិតទុកដ្ឋក់រីអ្នកចូលរួររិធ ី ឬ 
ចូលរួរាាប់្រះបនទូលែាំណឹងលអ ជារមិសសអ្សអ់្នកដែលរិនដរនជា្គសីតបរិស័ទ ឬ្គសីត 
បរិស័ទដែលរិនសូវចូលររួថ្វាយអ្ភិបូជា ឬអ្នករស់មៅមដ្ឋយមាះបង់មចាលជាំមនឿយូរ។ រីម្ពាះ 
មោកបូជាចារ្យជាគងាាល និង្តូវ្បក្កសែាំណឹងលអស្មាប់បងបអូនទាំងអ្សគ់ាា។  
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ជំរូក្ទី ៩ 
ការដក្សក្ម្លួដែលននៅនព្កាម្អំណា នលាក្អភិបាល 

ឬក្កុ្ម្នលាក្អភិបាលព្បចាំភូម្ិភាគ 

៣៨៦. ក្បួនរិធីរ៉ៃូមាុាំងែមីមនះ ាន្ប្រឹតត្សបតរ្កឹត្យរបស់រហាសននិាតវា៉ាទីកង់ទ២ី ាន
យកចិតតទុកដ្ឋក់ឲ្យ្គីសតបរិស័ទចូលរួរយា៉ាងមរញមលញ មដ្ឋយែឹងខលួន យល់រីអ្តថន័យ និង
យា៉ាងសករមមទៀត ្សបតរលកខណៈផ្ទាលរ់នរិធបីុណ្យផ្ង លកខណៈរន្គសីតបរិស័ទ មដ្ឋយ
អ្គគសញ្ជា្ជរុជទឹក មានសិទធិ នងិក្កតរវកិចចមនះ។161 កនុងក្បួនរធិីមនះ កនងុក្ករចាត់ដចងរធិី 
អ្ភិបូជាមានក្ករដកស្រលួខលះ មែើរ្បីជួយឲយ្រិធីបណុ្យ្សបនឹងកប្ួនរិធី នងិខលឹរាររនរិធ ី
បុណ្យ ម ើយមោកអ្ភិាលភូរិភាគ និងមោកអ្ភិាល្បចាាំតាំបន់្តូវរិនិតយ្មរើល។  

៣៨៧. មោកអ្ភិាល្បចាាំភូរភិាគ ្តូវចាត់មោកអ្ភិាល ទុកជារហាបូជាចារ្យរន វូងមចៀរ 
របស់មោក។ កនុងភូរិភាគ ក្កររួររស់កនុងអ្ងគ្រះ្គីសតជាតនួទីរបស់្ គីសតបរិស័ទអា្ស័យ 
មលើមោកផ្ងដែរ162 ្តូវគាាំ្ទនូវក្ករបមងកើតក្បួនចា្ប ់ និងរិនិតយ្មរើលជវីិតខាងរិធីបុណ្យកនុង 
ភូរិភាគរបស់មោក។ មោកទទួលខុស្តូវរីក្បនួរិធីរនអ្ភិបូជា មដ្ឋយមានមោកបូជាចារ្យ 
ចាំនួនម្ចើនចូលរួរ (សូរមរើលមលខ ២០២-៣៧៤) និងបទបញ្ជាស្មាប់អ្នកបម្រើរិធីបុណ្យ 
ដែលជួយមោកបូជាចារយ្មៅតុសក្ការបូជា (សូរមរើលមលខ ១០៧) រិធីទទលួ្រះក្កយ្រះ
្គីសត មដ្ឋយទទលួទាំង្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត (សូរមរើលមលខ ២៨៣) និង
រមបៀបាងសង់្រះវិហារ (សូរមរើលមលខ ២៩១)។ ជារិមសស មោកទទួលខុស្តូវជួយ 
ឲ្យមោកបូជាចារយ្ មោកឧបដ្ឋាក និង្គីសតបរសិ័ទទាំងអ្ស់្សឡាញ់ និងយល់រីខលឹរារ 
រនរិធីបុណ្យ។  

៣៨៨. មោកអ្ភិាល្បចាាំភូរភិាគ ្តវូដកស្រួលចាំណចុដែលរនយ្ល់មៅខាងម្ក្ករ តរ
ច្ាប់្រះស គរន៍។  

៣៨៩. មោកអ្ភិាល្បចាាំតាំបន់ មរៀបចាំបកដ្បជាភាា្បចាាំតាំបន់ដែលមគទទួលខុស្តូវ និង 
ផ្តល់មសចកតីអ្នុញ្ជាតរនកប្ួនរិធីមនះ មរលទទួលមសចកតីអ្នុញ្ជាតរីសនតអាសនៈ។ 163  ្តូវ
មាះរុរពក្បួនរិធរី៉ៃូមាុាំងទាំងអ្ស់មនះ ជាភាាឡាតាំង ឬភាា្បចាាំតាំបន។់ 

៣៩០. អា្ស័យមលើមោកអ្ភិាល្បចាាំភូរិភាគ សម្រចអ្ាំរីក្ករដកស្រួលែូចានរន្យល់
កនុងក្បួនរិធីមនះ ម ើយប្ចូលក្ករដកស្រួលក្បួនរិធី ម្ក្កយដែលានទទួលមសចកតីអ្នុញ្ជាត
រីសនតអាសនៈ។ ្តូវសម្រចអ្ាំរី៖  
ក)ក្កយវកិ្ករ និងឥរិយាបែរបស់្គសីតបរិស័ទ (សរូមរើលមលខ ៤៣) 

                                                           
161 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 14. 
162 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 41. 
163 Cf. Codex Iuris Canonici, can. 838 § 3. 
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ខ)ក្កយវកិ្ករមគាររតុសក្ការបូជា នងិមសៀវមៅ្រះគរពីរែាំណឹងលអ (សូរមរើលមលខ ២៧៣)  
គ)មសៀវមៅបទចម្រៀងរនរិធី មរលចូល ថ្វាយតងាាយ ទទលួ្រះក្កយ និង្រះមោ ិត 
្រះ្គីសត (សូរមរើលមលខ ៣៨, ៧៤, ៨៧) 

ឃ)អ្តថបទ្រះគរពីរ ដែល្តូវម្បើមៅមរលក្កលៈមទសៈរិមសស (សូរមរើលមលខ ៣៦២)។ 
ង)ក្កយវកិ្ករជូនមសចកតសីុខានត (សូរមរើលមលខ ៨២)។  
ច)រមបៀបទទលួ្រះក្កយ និង្រះមោ ិត្រះ្គីសត (សូរមរើលមលខ ១៦០, ២៨៣) 
 )ម្គឿង្បណិតស្មាបត់ុសក្ការបជូា និងម្គឿងសងាារិររសិិែឋ នងិម្គឿង្បណិតរមបៀបរន
រណ៌សមរលៀកបាំពាក់រសិិែឋ (សូរមរើលមលខ ៣០១-៣២៦, ៣២៩-៣៣៩, ៣៤២-៣៤៦) 
អាចប្ចូលកនងុក្បួនរធិីមនះ មសៀវមៅដណនាំរិធី ឬពាក្យដណនា្ំ គីសតបរសិទ័ ដែល្កុរ
មោកអ្ភិាល្បចាាំភូរភិាគ មដ្ឋយគិតថ្វ មសចកតីអ្នុញ្ជាតរីសនតអាសនៈអាចជួយាន។   

៣៩១. អា្ស័យមលើមោកអ្ភិាល្បចាាំភូរិភាគយកចិតតទុកដ្ឋក់ និងទទលួខុស្តូវមលើក្ករ 
បកដ្បអ្តថបទ្រះគរពីរដែល្តូវម្បើស្មាបថ់្វាយអ្ភិបូជា។ ម្ពាះអ្តថបទដែល្បក្កសកនុង
រិធីបុណ្យ និងរន្យល់តររិធីបក្ាយ ្ររទាំងទាំនុកតមរកើងដែលសមូតសុទធដតែក្សង់
មចញរី្រះគរពីរ។ ពាក្យអ្ធិដ្ឋានមផ្្េងៗ ពាក្យអ្ងវរ និងបទចម្រៀងកនុងរិធីបណុ្យក៏សុទធសឹង
ដតមយាងគាំនិត និងកមាលាំងរី្រះគរពីរដែរ។ ក្កយវិក្ករ និងនិរិតតរូបមផ្េ្ងៗ ក៏ទទួលអ្តថន័យរី
្រះគរពីរដែរមទៀតផ្ង។ 164  ្តូវក្ករម្បើភាាដែល្បជាជនអាចយល់តររមបៀប្សួលបួល 
ប ុដនតភាាដែលគួរសរនងឹរិធីបុណ្យ។  

៣៩២. មោកអ្ភិាល្បចាាំតាំបន់្តូវបកដ្ប និងមរៀបចាំអ្តថបទមផ្្េងៗ មដ្ឋយមគារររចនសរព័នធ
រនភាា និងអ្តថនយ័មែើររីភាាឡាតាំង។ ្តូវយកចិតតទុកដ្ឋក់ែល់្បមភទអ្ក្េរាង្រ្សត 
កនុងអ្ភិបូជា ែចូជា ពាក្យអ្ធិដ្ឋានរបស់អ្នកមធវើជាអ្ធិបតី ពាក្យមផ្តើរ ពាក្យ្បក្កស ពាក្យម លើយ 
ពាក្យអ្ងវរ។ល។ មគាលមៅទីរួយរនក្ករបកដ្បអ្តថបទទាំងមនះ រិនដរនមែើរ្បីស្ជឹងគិតមទ 
គឺមែើរ្បី្បក្កស នងិចម្រៀងដែលម្ចៀងកនងុរិធីបុណយ្។ ្តូវម្បើភាាដែលងាយ្សួលយល់
ស្មាប់្គសីតបរិស័ទមៅតាំបន់នីរួយៗ ប ដុនតភាាដែលមានគុណភារលអ តរអ្ក្េរាង្រ្សត 
និងគួរសរនងឹរិធីយា៉ាង្ ក៏្គសីតបរិស័ទ្តូវទទួលអ្ប់រំ អ្ាំរពីាក្យមរចនដ៍ែលកនុង្រះគរពីរ 
មានអ្តថន័យរមិសសស្មាប់្គីសតបរសិ័ទ។ តរតាំបន់ដែលម្បើភាាែដែល គួរម្បើពាកយ្
មរចន៍ែូចគាាកនុងមសៀវមៅដែលម្បើស្មាប់រិធីបុណ្យ ជារិមសស អ្តថបទ្រះគរពីរ និងក្បួនរិធី165 

                                                           
164 Cf. II Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 24. 
165 Cf. II Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 36 § 3. 
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៣៩៣. មដ្ឋយារបទចម្រៀងមានារៈសាំខាន់កនុងរចនសរព័នធរនរិធីបុណ្យ 166  ្តូវមផ្្ើមសៀវមៅ 
បទចម្រៀងស្មាប់្គសីតបរិស័ទ និងពាក្យដែល្តវូម លើយ និង្បក្កសកនងុរធិីអ្ភិបូជា និង 
រិធីបុណ្យមផ្្េងៗ្បចាាំឆ្កាាំឲ្យ្កុរមោកអ្ភិាលរនិិត្យមរើលរុនមាះរុរព។ 

៣៩៤. ភូរិភាគនីរួយៗ្តូវមាន្បតិទិន និងរធិីអ្ភិបូជា្បចាាំភូរិភាគ។ ្កុរមោកអ្ភិាល
្បចាាំតាំបន់វញិ ្តូវមរៀចាំ្បតិទិនស្មាប់្ បមទស ឬស្មាប់តាំបន់ធាំជាង មដ្ឋយរួរជារួយ្កុរ
មោកអ្ភិាល្បចាាំតាំបន់មផ្្េង  ដតស្មាប់្បតិទិនធាំមនះ្តូវមានក្ករអ្នុញ្ជាតរសីនតអាសនៈ។167  

 ម តុមនះម ើយានជារែៃរបស់្រះអ្មាាស ់ជារែៃមគាររថ្វាយបងគាំែ៏សាំខានជ់ាងមគ។ ្តូវដ្ឋស់ 
មតឿន្គសីតបរិសទ័ឲ្យមគារររែៃរបស់្រះអ្មាាស់ មៅជារែៃ្បកបមដ្ឋយអ្ាំណរសប្ាយ និង
ស្មាករកី្ករងារ។ បុណយ្ឯមទៀតៗគាានអាទិភារមលើរែៃអាទិតយ្មទ មលើកដលងដតបុណ្យយា៉ាង
ឧឡារិក រីម្ពាះរែៃអាទិតយ្ជា្គឹះ និងជាសនូលរនរធិីមគាររ្បណិបត័ន៍្បចាាំឆ្កាាំ។168 ្តូវយក 
ចិតតទុកដ្ឋក់អ្ាំរីរមបៀបរហាសននិាតវា៉ាទីកងទ់ី២ ានដចងរធិីបុណ្យ្បចាាំឆ្កាាំ កុាំយករមបៀប 
មផ្្េងមានអាទិភារជាង។ មរលមាះរុរពក្បនួរិធ ី គួរដ្ឋក់រិធី្បចាាំ្បមទស ឬតាំបន់ធាំមៅ 
កដនលងគួរសររួរជារយួរធិីឯមទៀតៗ។ រើឯរធិី្បចាាំតាំបន់តូច ឬ្រះស គរន៍្បចាាំតាំបន ់
្តូវដ្ឋក់កនងុមសចកតីបដនថរ។169  

៣៩៥. ្តូវដកស្រួលដែរមទៀត តរវប្បធរ៌ និង្បររណ ី មែើរ្បីជួយឲ្យ្គីសតបរិសទ័ចូលររួ 
យា៉ាងសករម ជារិមសស កដនលងចាប់មផ្តើរ្បក្កសែាំណឹងលអ ្កុរមោកអ្ភិាល្បចាាំភូរិភាគ 
្តូវសូរមសចកតីអ្នុញ្ជាតរីសនតអាសនៈ។ 170  ្តូវមគាររបទបញ្ជាដែលមានកនុងឯការដណនាំ 
អ្ាំរីរិធីបុណ្យរ៉ៃូមាុាំង និងដកស្រួលតរអ្រិយធរ៌្បចាាំតាំបន់។ 171  មែើរ្បី្ប្រតឹតតរក្ករដក
ស្រួលមនះ ្តូវមាន៖  
ក)ក្កររន្យល់យា៉ាងលអិតលអន់កនុងឯការសាំមណើ ម ើយមផ្្ើមៅសនតអាសនៈ។ ែូមចនះ ម្ក្កយរី
ានទទួលមសចកតីអ្នុញ្ជាតរួចម ើយ មគអាចចាបម់ផ្តើរអ្នុវតតតរ។ ម្ក្កយរីទទួលមសច
កតីអ្នុញ្ជាត មោកចាប់មផ្តើរម្បើបម្ដះអាសននមៅតាំបន់ខលះ ម ើយមដ្ឋយកាំណត់មរល
មវោយា៉ាងច្ាស់។ ម្ក្កយរីម្បើបម្ដះអាសននរចួម ើយ ្កុរមោកអ្ភាិល្បចាាំតាំបន់
្តូវសម្រចបនតអ្នុវតតតរ ឬរិនបនត។ មបើសិនជាបនតអ្នុវតតតរក្ករដកស្រួលមនះ ្តវូ
មផ្្ើែល់់សនតអាសនៈនូវឯការសាំមណើែមីលអជាង និងច្ាសជ់ាង ម ើយរង់ចាាំមសចកតី
សម្រចមនះ។172 

៣៩៦. រុនបនតអ្នុវតតតរក្ករដកស្រួលមនះ ជារិមសស ករណីដែលសាំខានជ់ាង ្តូវយកចតិត
ទុកដ្ឋក់អ្ាំរកី្ករបងាាតត់ររមបៀប្តឹរ្តវូែល់្កុរមោកបូជាចារ្យ និង្គសីតបរិស័ទជយួឲ្យ
យល់ច្ាស់រកី្ករដកស្រលួ និងបមងកើតបទបញ្ជាខាងក្ករដណនាំ្គីសតបរសិ័ទ មែើរ្បីជួយរក្ា
ទុកខលឹរាររនរិធីបុណ្យ។  

                                                           
166 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 112 
167 Cf. General Norms for the Liturgical Year and the Calendar , nos. 48-51, below, p. 99; Sacred Congregation for Divine Worship, Instruction Calendaria particularia, 24 June 1970, nos. 4, 8: AAS 62 (1970), pp. 652-653. 
168 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 106. 
169 Cf. General Norms for the Liturgical Year and Calendar, no. 46, below, p. 98; cf. also Sacred Congregation for Divine Worship, Instruction Calendaria particularia, 24 June 1970, no. 38: AAS 62 (1970), p. 660. 
170 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, nos. 37-40. 
171 Cf. Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Instruction Varietates legitimae, 25 January 1994, nos. 54, 62-69: AAS 87 (1995), pp. 308-309, 311-313. 
172 Cf. Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Instruction Varietates legitimae, 25 January 1994, nos. 66-68: AAS 87 (1995), p. 313. 
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៣៩៧.រ្យ៉ាងមទៀត ្តូវមគាររមគាលក្ករណ៍ ដែល្រះស គរន៍នីរួយៗ (្បចាាំតាំបន់ ឬ្បចាាំ
្បមទស) ្តូវឯកភារនងឹ្រះស គរន៍សកល រិនដរនដតអ្ាំរីលទធិរនាសន្រះ្គីសត និង 
អ្គគសញ្ជា គឺអ្ាំរីទមាលបស់កល និងក្ករប្ជូនបនត តាំងរីសរយ័្គីសតទូតដែរមទៀត។ ្តូវ ដែ
រក្ាក្ករប្ជូនបនតមនះ រិនដរនដតមែើរ្បីមជៀសវាងអ្ាំមរើខុស គង គឺមែើរ្បីបនតជាំមនឿរបស់មយើង 
ទាំង្សុង រីម្ពាះ្រះស គរន៍មគាររទមាលបច់្ាប់ស្មាប់អ្ធិដ្ឋាន ្សបនឹងច្ាប់រន ជាំ
មនឿ។173 រិធីបុណ្យ្បររណីរ៉ៃមូាុាំង គឺជាដផ្នកែ៏រែលថ្វលរយួរន្ទរយ្សរ្បតតខិាងរធិីបុណ្យរបស់
្រះស គរន៍ក្កតូលកិ ម ើយដែលមាន្បមយាជន៍ែល់្រះស គរនទ៍ាំងរូល ែូមចនះមបើ 
ាត់្ទរ្យសរ្បតតិមនះ ្រះស គរន៍នឹងរបួសយា៉ាងធៃន់។ តាំងរីមែើរែល់បចចបុ្បនន រិធីបុណ្យ 
្បររណីរ៉ៃូមាុាំង ានរក្ាទុករិនដរនដតរមបៀបរិធីបុណ្យមៅទី្កងុរ៉ៃូរប ុម្ណះមទ គឺានទទួល 
តររមបៀបែល៏អ្បមសើរ រមបៀបម្បើ្ាស់ និងសករមភារមផ្្េងៗ តរទមាលប់ និង្បររណី
របស់្បជាជន និង្រះស គរន៍ទិសខាងមកើត ទសិខាងលចិ រ ូតានទទលួអ្តតសញ្ជាណ
សកល។ សរវរែៃមនះ មយើងមរើលអ្តតសញ្ជាណ និងឯកភាររនរិធី្បររណីរ៉ៃូមាុាំងមនះ កនុង 
មសៀវមៅក្បួនរធិីបុណ្យដែលានមាះរុរព ម្ក្ករក្ករអ្នុញ្ជាតរបស់មោកអ្ភិាល្កុងរ៉ៃូរ 
្ររទាំងមសៀវមៅក្បួនរិធីបុណ្យដែល្កុរមោកអ្ភិាល្បចាាំភូរិភាគានបកដ្ប និងមរៀបចាំ 
ម ើយដែលានទទួលក្ករអ្នុញ្ជាតរីសនតអាសនៈ។174 

៣៩៨. ្តូវមគាររបទបញ្ជាដែល្រះស គរន៍មានរីរហាសននិាតវា៉ាទីកង់ទី២ គឺ្ តវូដកស្រួល
ជាែមីនូវក្បួនរិធីបុណ្យ លុះ្តដតមាន្បមយាជនែ៍ល់្រះស គរន៍រិត្ាកែ។ ម ើយក៏
្តូវធានអ្ះអាងយា៉ាងចា្ស់ថ្វ រមបៀបមធវើរិធីដបបែមីៗមនះ  ូរមចញរកររីមបៀបរិធីដែល
ធាលប់មធវើរីរុនរក ហាក់ែចូជាមកើតមចញរីរធិីចាសម់នះវិញ។ ្បសនិមបើអាចមធវើាន ្តូវ
មជៀសវាងកុាំឲយ្មានរិធដីបលកៗរីគាាខាលាំងមរក កនុងតាំបន់ដែលមៅដក្បរគាា។175 ជារិមសស មរល
ដកស្រួល្សបតរអ្រិយធរ៌្បចាាំតាំបន់។ 176  ្តូវក្ករទុកមរលមវោដវងស្មាប់ែាំមណើរក្ករដក 
ស្រួលមនះ ដ្កងមោមានម្គាះថ្វាក់ែល់ក្ករប្ជូនបនត្តឹរ្តូវរនរិធីបណុ្យ មដ្ឋយ្បញាប់ 
្បញាល់ និងខវះក្កររិះគតិរិចារ្។ ចុងម្ក្កយ្តូវបញ្ជាក់ថ្វ មគាលមៅរនក្ករដកស្រួល
្សបតរអ្រយិធរ៌្បចាាំតាំបន់ រិនដរនបមងកើតរិធបីុណ្យ្បររណីមផ្្េងៗមទៀតមទ ផ្ទយុមៅវញិ 
គឺ្ប ររុខនឹងមសចកតី្តូវក្កររបស់្រះស គរន៍្បចាាំភូរិភាគ  មដ្ឋយយកចិតតទុកដ្ឋក់ 
មជៀសវាងក្ករដកស្រួលកប្ួនរិធីបុណ្យ ឬមសៀវមៅមផ្្េងស្មាបរ់ិធីបុណ្យ មចញឆ្កាយរីរិធ ី
បុណ្យ្បររណីរ៉ៃូមាុាំង។177 

៣៩៩. ែូមចនះ ្តូវដតរក្ារទុកក្បួនរិធីរ៉ៃូមាុាំង ជាឧបករណ៍ និងជាសញ្ជាសមាាល់ែ៏អ្ាារ្យរួយអ្ាំរី 
ឯកភាររនរធិីបុណ្យ្បររណីរ៉ៃូមាុាំង178 មទះបីជាភាាមផ្្េងរីគាា កា៏នដកស្រលួខលះជាភាា 
តរតាំបន់ននដែរ។179 

                                                           
173 Cf. Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Instruction Varietates legitimae, 25 January 1994, nos. 26-27: AAS 87 (1995), pp. 298-299. 
174 Cf. John Paul II, Apostolic Letter Vicesimus Quintus Annus, 4 December 1988, no. 16: AAS 81 (1989), p. 912; Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Instruction Varietates legitimae, 25 

January 1994, nos. 2, 36: AAS 87 (1995), pp. 288, 302. 
175 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 23. 
176 Cf. Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Instruction Varietates legitimae, 25 January 1994, no. 46: AAS 87 (1995), p. 306. 
177 Cf. Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Instruction Varietates legitimae, 25 January 1994, no. 36: AAS 87 (1995), p. 302. 
178 Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Constitution on the Sacred Liturgy, Sacrosanctum Concilium, no. 38; Paul VI, Apostolic Constitution Missale Romanum, above, p. 14. 
179 Cf. Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, Instruction Varietates legitimae, 25 January 1994, no. 54: AAS 87 (1995), pp. 308-309. 
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ពាកយអធិដ្ឋា ន្តាម្រដូវសសេងៗ 

PROPRIUM DE TEMPORE 
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រដូវរង់ច ាំ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ១ កនងុរដូវរង់ច ាំ 

DOMINICA I ADVENTUS 

មិនសូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគមានត្រះបនទ ូសនយាថា 
នឹងប្ត្បផៃ្ទលមឃ និងប្្នដ្ីឲ្យបានថម ីអឥរល ចាះ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំយកចរិាទ្កុដ្ាក ់
នឹងសញ្ញាសមគា ់ប្ដ្ បងហាញរើត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគកុំរុងយាងមក។  
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានលសចកាើកាា ហាន និងត្បងុសមាររើជានិចច កនញងការកសាង
រិភរល ាកថមីស្សបត្តមត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 
សូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! ត្រះអងគបានត្បទ្ានអវើៗទ្ាុំងអសឲ់្យលយើង ្ញុំលត្បើត្បា
ស់។ 
លយើង ្ញុំសូមយកត្បាក់ ធូប ្កា នុំ និងស្សាមកថវាយត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយទ្ាុំងលនះ លដ្ាយអនុលត្រះ រួមនឹងសកាក របូជារបស់
ត្រះត្គើសា ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤ ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ កុំរុងលធវើដ្ំលណើរកនញងល ាកដ៏មិនលទ្ៀងទ្ារល់នះ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធមកប្ណនាុំលយើង ្ញុំ 
ឲ្យជាបច់ិរាស្សឡាញ់ត្រះអងគកាន់ប្រ ាាុំងលឡើងៗត្គបក់ា ៈលទ្សៈទ្ាុំងអស់។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររយ ាងឱឡារិក (Latin p. 606)។ 
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ថ្ងៃចន្ទ 
Feria secunda 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! 
ត្តុំងរើលដ្ីម ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យសល្ងគាះមនុសសល ាក។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ដ្ាស់លរឿនចិរាគុំនិរលយើង ្ញុំ 
ឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក់ទ្ទ្ ួត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគប្ដ្ កុំរុងយាងមក។  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរយាយាមអធិដ្ឋាន  
ត្រមទ្ាុំងត្បុងសមាររើលនៅផៃថងប្ដ្ ត្រះត្គើសាលរះទ្វារ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានអវើៗទ្ាុំងអស់ឲ្យលយើង ្ញុំ 
លត្ៅរើត្រះអុំលណាយទ្ានរបស់ត្រះអងគ  
លយើង ្ញុំរម នអវើយកមកល ើកថវាយត្រះអងគលឡើយ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយទ្ាុំងលនះលដ្ាយអនុលត្រះ 
លហើយត្បទ្ានររឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ រួមជាមួយត្រះត្គើសាកនញងអភិបជូាលនះ  
បានរួមជាមួយត្រះអងគអស់ក បជានចិច។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្ត្តស់លហៅលយើង ្ញុំឲ្យមកជបួជុំរន លនៅលរ លនះ។ សូមត្រះ
អងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចះស្សឡាញ់ត្រះអងគ កនញងត្គបក់ិចចការប្ដ្ លយើង ្ញុំ
ត្បត្ររឹាលនៅលរ បចចញបបននលនះ។ សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំស្សឡាញ់ត្រះអងគជានិចច និង
លនៅល ាក ាងមុ ្ង។ 
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ថ្ងៃអង្គារ 
Feria tertia 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគជាទ្ើរឹង និងជាប្  ការរារលយើង ្ញុំជានិចច។ សមូត្រះអងគសណា ាប់រាកយ
អងវររបស់លយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ កុំរុងជួបត្បទ្ះទ្ុកខ ុំបាកត្គប់យ ាងកនញងល ាកលនះ។ សូមត្រះបុត្ត្តដ៏ជាទ្ើ
ស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគគង់លនៅជាមយួលយើង ្ញុំ លហើយត្បទ្ានររឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិា
កាា ហាន និងលជៀស្ុររើអុំលរើបាបនានា។  
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! 
សូមត្រះអងគសណា ាប់រាកយអងវររបស់លយើង ្ញុំ នងិទ្ទ្ ួរងវាយដ៏សាួចលសាើងរបស់
លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
លយើង ្ញុំរុុំអាចរឹងប្្អកល ើអុំលរើ អរបស់លយើង ្ញុំបានលឡើយ សូមត្រះអងគត្បណើសលនាា
សដ្ ់លយើង ្ញុំ និងយាងមកសល្ងគាះលយើង ្ញុំ ង។  
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ ប្ដ្ លត្បាសត្បណើឲ្យលយើង ្ញុំ 
ទ្ទ្ ួត្រះកាយត្រះត្គើសាកនញងអភបិូជាលនះ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យយ ់រើអរថន័យដ៏ររិត្បាកដ្ 
ផៃនត្ររឹាិការណ៍ទ្ាុំងអស់ប្ដ្ លកើរលឡើងលនៅកនញងល ាកលនះ  
លដ្ាយជាប់ចរិានឹងសមបរាិផៃនសថានបរមសុ ្ង។ 
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ថ្ងៃពុធ 
Feria quarta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តលយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគត្ត្តស់លហៅលយើង ្ញុំឲ្យមកជួបជុំរន លនៅទ្ើលនះ 
លដ្ីមបើរង់ចុំត្រះបុត្ត្តយាងមក។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្មងច់ិរាគុំនរិរបស់លយើង ្ញុំឲ្យបានសអារបរិសទុ្ធ 
លហើយទ្ទ្ួ លយើង ្ញុំឲ្យច ូរួមជាមយួត្រះត្គើសាប្ដ្ យាងមក។ 
លនៅលរ លនាះ សូមត្រះអងគលមត្តា អាណរិអាសូរលយើង ្ញុំ្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តដ៏សបបញរសលអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសត្បណើដ្ ់ត្រះសហគមនឲ៍្យថវាយសកាក របជូាលនះជានិចច។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាប្ដ្ សល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤ ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិររបសត់្រះ
ត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ការរារលយើង ្ញុំ 
កុុំឲ្យចញក់ារ បួងលទ្ៅត្តមកិល សរណហ ាលឡើយ ប្រសមូត្រះអងគលរៀបចុំចរិាគុំនរិ
របស់លយើង ្ញុំ 
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួត្រះត្គើសាប្ដ្ យាងមក។ 
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ថ្ងៃព្ពហសាបតិ៍ 
Feria quinta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងត្រះអងគ 
ប្ដ្ ជាទ្ើរឹងដ៏មាុំមនួការរារលយើង ្ញុំជានិចច។ 
សូមត្រះអងគបងហាញឫទ្ធានុភាររបស់ត្រះអងគ និងរុំត្ទ្លយើង ្ញុំ  
លហើយសល្ងគាះលយើង ្ញុំ លនៅលរ  ាងមុ លនះ  
សូមកុុំឲ្យអុំលរើបាបរបស់លយើង ្ញុំរារាុំង្ាូវត្រះអងគលឡើយ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានត្រះបនទូ ត្រះអងគឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
និងរត្ងឹងជំលនឿលយើង ្ញុំឲ្យមាុំមួនជានិចច។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤ ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសា 
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំបានរួមដ្ំលណើរជាមួយត្រះលយស ូកនញងរិភរល ាកលនះ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលរររបលត្មើត្រះអងគ លដ្ាយមិនត្រន់ប្រលរា 
រាកយសមាើប ុលណ្ាះលទ្ 
គឺលដ្ាយត្បត្រឹរាកិចចការទ្ាុំងអស់ស្សបត្តមត្រះហឫទ្័យត្រះអងគជានិចច។ 
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ថ្ងៃសុព្រ 
Feria sexta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ ! 
មានប្រត្រះអងគលទ្ ប្ដ្ សល្ងគាះមនសុសល ាក 
ឲ្យរួច្រុរើអុំលរើអាត្កកត់្គបប់្បបយ ាង។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា សប្មាងឫទ្ធានុភារដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ 
មកប្ត្បចិរាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ ឲ្យកាន់កិរិយាមារយាទ្ អត្រឹមត្រូវបរិសទុ្ធ  
និងបានរប់ត្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគ្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! 
ត្រះអងគចរ់ត្រះលយស ឲូ្យលធវើជារនាឺ លដ្ីមបើបុំភាជឺីវិរលយើង ្ញុំសរវផៃថងលនះ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ លជឿសងឃឹមល ើត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករណុារបស់ត្រះអងគលដ្ាយអនុលត្រះ។  
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះបនទូ   
និងត្រះកាយត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំទ្កុជាអាហារ្ា ់ជីវិរ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំ ឲ្យទ្ទ្ ួសគា ់វរាមានរបស់ត្រះអងគកនញង
រិភរល ាកលនះ។ 
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ថ្ងៃសៅរ៍ 
Sabbato 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានចរ់ត្រះបុត្ត្តយាងមករុំលដ្ាះមនុសសល ាកឲ្យរួចរើបាប។  
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគលដ្ាយលសមាះអស់រើចិរា  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យមានលសរើភារដ៏លរញល ញ 
លដ្ីមបើស្សឡាញ់ត្រះអងគ្ ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ !  
ត្រះអងគអាណរិអាសូរមនុសសមានជំងឺត្គប់ប្បបយ ាង ត្រះអងគក៏យាងមកលធវើជា
គងវា ផៃនត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគប្ដ្រ។ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយភារទ្ន់ល សាយរបស់លយើង ្ញុំលទ្ៅកនញងត្រះហសថរបស់ត្រះអងគ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួយកលដ្ាយអនុលត្រះ និងត្បទ្ានកមាាុំងឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤ ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏សបបញរស ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ 
និងត្រះល ាហរិរបសត់្រះត្គើសាទ្ុកជាអាហារសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះអងគបានចរ់ត្រះលយស ូឲ្យយាងមកប្ថរកសាការរារ និងប្ណនាុំលយើង ្ញុំ  
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំឲ្យស ុចិរាត្បកាសដ្ណំឹង អ អុំរើការស
ល្ងគាះរបស់ត្រះអងគ និងជួយសត្មា ទ្ុកខដ្ ់អស់អនកប្ដ្ លវទ្នា។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ២ កនងុរដូវរង់ច ាំ 
DOMINICA II ADVENTUS 

មិនសូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរបុ 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការលអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ចរ់រយាការើយ ូហានបាទ្ើសា  
ឲ្យមកលរៀបចុំ ាូវថវាយត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាចឺិរាគុំនរិលយើង ្ញុំ
ឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក់ លរៀបចុំ ាូវថវាយត្រះត្គើសាប្ដ្ កុំរុងយាងមក  
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចះកសាងរិភរល ាកត្បកបលដ្ាយយុរាធិម។៌ 
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករុណាផៃត្កប្ ងលអើយ !   
កនញងលរ លយើង ្ញុំនាុំរន លធវើរធិើនឹករឭកត្រះបុត្ត្តបូជាត្រះជនម  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកគង់លនៅជាមយួលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមនឹងសកាក របជូារបសត់្រះត្គើសា ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ  
និងលសាយរាជយអសក់ បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសា 
ឲ្យលយើង ្ញុំទ្កុជាអាហារ្ា ់ជីវិរ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្កប្ត្បចិរាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក ់
កសាងសនាភិារជាលរៀងរា ់ផៃថងលនៅកប្នាងប្ដ្ លយើង ្ញុំរស់លនៅ  
លដ្ាយលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ សអបរ់ន  បានជានានឹងរន វិញ។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររយ ាងឱឡារិក (Latin p. 606)។ 
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ថ្ងៃចន្ទ 
Feria secunda 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគមានត្រះហឫទ្យ័លមត្តា ករណុាដ៏ល ើស ប់ចុំលរាះមនុសសល ាក។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរាកយអងវររបស់លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគរត្មងច់ិរាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យមានឆនទៈបរិសុទ្ធលទ្ៀងត្រង់  
សុ ចរិារួមសាាប់រមួរស់ជាមួយត្រះបុត្ត្តប្ដ្ ត្បសូរជាមនុសសដ្ូចលយើង ្ញុំ ង។  
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យមនុសសល ាកលដ្ាយសារត្រះលយស តូ្គើសា។ 
លយើង ្ញុំរម នអវើរបសនងត្រះគុណត្រះអងគលឡើយ លត្ៅរើកាយ វាច និងចិរា 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជត្មះចិរាគុំនរិលយើង ្ញុំឲ្យបានសអារបរិសទុ្ធ 
និងរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ្ង។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យរួចរើបាប លដ្ាយសារត្រះកាយ 
និងត្រះល ាហរិរបសត់្រះត្គើសា លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគណុត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បណើលយើង ្ញុំឲ្យលចះអរ់លទ្ាស 
ដ្ ់អសអ់នកប្ដ្ ត្បត្ររឹា ុសនឹងលយើង ្ញុំ លដ្មីបើឲ្យលយើង ្ញុំបានរួមរស់ជាមួយត្រះអ
ងគ។ 
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ថ្ងៃអង្គារ 
Feria tertia 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! 
ត្រះអងគមានត្រះបនទ ូសនយាថា នឹងចរ់ត្រះត្គើសា 
ឲ្យយាងមកសល្ងគាះមនសុសត្គប់ជារិសាសន។៍ 
ត្រះត្គើសាបានយាងមកត្តមត្រះបនទ ូសនយារបស់ត្រះអងគប្មន  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំត្បុងសមាររើទ្ទ្ួ ត្រះត្គើសាប្ដ្ កុំរុងយាងមក។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំយកចិរាទ្ុកដ្ាក់ត្បកាសអុំរើការសល្ងគាះលនះ លនៅកប្នាងប្ដ្ 
លយើង ្ញុំរស់លនៅ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ ! 
លយើង ្ញុំរម នអវើរបសនងត្រះគុណត្រះអងគលទ្ 
លត្ៅរើយកនុំ និងស្សាលនះមកថវាយត្រះអងគទ្ុកជារងវាយ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានចូ រួមជាមួយត្រះលយស ូ  
និងអរត្រះគណុត្រះអងគកនញងអភិបជូាដ៏ត្បលសើរលនះ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានចូ រួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសា។  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំឲ្យយ ់អុំរើ 
ត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករណុាដ៏ល ើស ប់របស់ត្រះអងគចុំលរាះមនុសសល ាក។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំយកចិរាទ្ុកដ្ាក់បងហាញធម៌លមត្តា ករណុាលនះ 
ជារិលសស ដ្ ់អនកជិរ ាងប្ដ្ លកើរទ្ុកខ ុំបាក។ 
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ថ្ងៃពុធ 
Feria quarta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគត្បគ ភ់ារកចិចឲ្យលយើង ្ញុំលរៀបចុំ ាូវថវាយត្រះបតុ្ត្ត។  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំ ឲ្យមានលសចកាើសងឃឹមជានចិច  
ត្រមទ្ាុំងយកចិរាទ្ុកដ្ាក់កសាងរភិរល ាកថមីត្បកបលដ្ាយយុរាធិម៌ និង
ភាររភារថវាយត្រះអងគ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមកត្បទ្ានធមមវិន័យថមីដ្ ់លយើង ្ញុំ។ សូមត្រះអងគ
លមត្តា ទ្ទ្ួ កាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ  
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស តូ្គើសា ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ  
និងលសាយរាជយអសក់ បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤ ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានកមាាុំងថមីឲ្យលយើង ្ញុំ លដ្ាយត្បទ្ានត្រះកាយ  
និងត្រះល ាហរិរបសត់្រះត្គើសាទ្ុកជាអាហារប្ដ្ ្ា ់ជីវិរ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ត្បចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យហ ានលធវើជាសាកសើអុំរើ 
ត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករណុារបស់ត្រះអងគដ្ ់មនុសសល ាកសរវផៃថងលនះ។ 



121 

ថ្ងៃព្ពហសាបតិ៍ 
Feria quinta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការលអើយ !  
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមកសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្កប្ត្បចិរាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ  
ឲ្យសម័ត្គចរិាលរៀបចុំ ាូវថវាយត្រះត្គើសាប្ដ្ កុំរុងយាងមក។  
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំយកចិរាទ្ុកដ្ាក់បលត្មើត្រះអងគ 
លដ្ាយលសចកាើស្សឡាញ់ និងជួយដ្ ់អនកកមសរទ់្ុគ៌រ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានលត្បៀនត្បលដ្ៅលយើង ្ញុំ ត្តមរយៈរយាការើទ្ាុំងឡាយ។  
លត្ៅរើត្រះលយស ូ រម ននរណាអាចរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគបានលឡើយ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូាដ៏វិសុទ្ធរបស់ត្រះលយស ូត្គើសាប្ដ្ បានបូជាត្រះជនម។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាសជ់ាត្រះបតិ្ត ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះបនទូ  និងត្រះកាយត្រះត្គើសាកនញងអភិបជូាលនះ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាជយួដ្ អ់នកលកើរទ្ុកខ 
លដ្ីមបើបងហាញរើត្រះហឫទ្័យស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគឲ្យលគសគា ់។ 
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ថ្ងៃសុព្រ 
Feria sexta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគបានសល្ងគាះលយើង ្ញុំលដ្ាយសារត្រះលយស ូត្គើសា។  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យត្បុងសមាររើ  
កនញងលរ លយើង ្ញុំទ្ទ្ ួត្រះត្គើសាយាងមក។  
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលឃើញត្រះភ្កាត្រះអងគកនញងមនុសសត្គប់ៗរូប  
ប្ដ្ លយើង ្ញុំជួបជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏សបបញរសលអើយ !  
ត្រះអងគដ្ាស់លរឿនលយើង ្ញុំឲ្យត្បុងសមាររើជានិចច។ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយ កាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
ទ្ុកជារងវាយរួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស ូត្គើសា សមូត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួ
លដ្ាយអនុលត្រះ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះបនទូ  និងត្រះកាយត្រះត្គើសាកនញង
អភិបូជាលនះ។ 
សូមត្រះអងគបុំភាចឺិរាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យលមើ លឃើញ 
សញ្ញាសមគា ់របស់ត្រះអងគប្ដ្ ត្ត្តស់លហៅលយើង ្ញុំសរវផៃថងលនះ។ 
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ថ្ងៃសៅរ៍ 
Sabbato 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តរបស់ត្រះអងគឲ្យយាងមកបុំភាឺមនសុសល ាក។ ត្រះបុត្ត្តយាង
មកត្បកបលដ្ាយសិរើរុងលរឿងយ ាងអសចារយ 
ត្ទ្ងន់ឹងបុំបារភ់ារងងឹរ និងលសចកាើអាត្កក់ត្គបយ់ ាង។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលធវើជាបតុ្រធើត្តដ៏វិសទុ្ធរបស់ត្រះអងគ្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្បៀនត្បលដ្ៅលយើង ្ញុំត្តមរយៈរយាការើទ្ាុំងឡាយ។ 
កនញងអភិបជូាលនះ លយើង ្ញុំនាុំរន នឹករឭកដ្ ត់្រះបុត្ត្តត្រះអងគ  
ប្ដ្ បូជាត្រះជនមលដ្ាយត្រះហឫទ្័យស្សឡាញ។់  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ  
រួមនឹងសកាក របជូារបសត់្រះត្គើសា ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ  
និងលសាយរាជយអសក់ បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។  
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ សរវត្រះហឫទ្័យឲ្យលយើង ្ញុំ 
ចូ រួមជាមួយត្រះលយស ូកនញងអភបិូជាលនះ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំកាន់កិរិយាត្រឹមត្រូវ 
និងលចះយកចរិាទ្កុដ្ាកជ់ួយដ្ ់អនកកមសរ់ទ្គុរ៌ 
លដ្ីមបើលរៀបចុំ ាូវថវាយត្រះត្គើសាប្ដ្ កុំរុងយាងមក។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៣ កនងុរដូវរង់ច ាំ 
DOMINICA III ADVENTUS 

មិនសូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏សបបញរសយ ាងផៃត្កប្ ងលអើយ !  
ត្រះអងគបានចរ់ត្រះត្គើសាឲ្យយាងមក្ា ់លសចកាើសុ ត្គប់យ ាង 
និងលត្បាសមនុសសល ាកឲ្យបានរចួរើបាប។  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យលជឿថា ត្រះលយស ូររិជាត្រះត្គើសា  
ប្ដ្ កុំរុងយាងមករុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ ឲ្យរួចរើលសចកាើអាត្កក់ត្គប់យ ាងប្មន។ 
សូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
លរ ណាលយើង ្ញុំនាុំរន ថវាយអភិបជូាលនះ លយើង ្ញុំនឹករឭកដ្ ត់្រះបុត្ត្ត 
ប្ដ្ បានបូជាត្រះជនម លដ្ីមបើសល្ងគាះមនសុសល ាក។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ  
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសាប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ និងលសាយរាជយអស់
ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។  
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ និង ទ្ើ២ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤ និង ៤១៦។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសា 
ឲ្យលយើង ្ញុំទ្កុជាអាហារ្ា ់ជីវិរ។ 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ចរ់ត្រះត្គើសាយាងមកលត្បាសលយើង ្ញុំ 
ឲ្យលមើ លឃើញ និងលជឿថា ត្រះអងគមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញប្មន។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យទ្ទ្ ួត្រះអុំលណាយទ្ានរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយចិរាលសមាះ និងត្បត្រឹរាត្តមត្រះអុំលណាយទ្ានទ្ាុំងលនាះជានិចច។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររយ ាងឱឡារិក (Latin p. 606)។ 
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ថ្ងៃចន្ទ 
Feria secunda 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងត្រះអងគ 
ប្ដ្ មានត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករណុាដ៏ល ើស បច់ុំលរាះមនុសសល ាក។  
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមកបុំភាមឺនុសសល ាក  
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿ លសចកាើសងឃមឹ 
និងលសចកាើស្សឡាញ់របស់លយើង ្ញុំ ង។  
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ !  
ត្រះអងគប្ណនាុំលយើង ្ញុំត្តមរលបៀបល្សងៗលដ្ីមបើឲ្យសគា ់ត្រះអងគ។ សូមត្រះអងគ
លមត្តា ទ្ទ្ួ កាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសាប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅជានចិច។  
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ ! 
ត្រះអងគចរ់រយាការើជាលត្ចើនឲ្យមកលត្បៀនត្បលដ្ៅលយើង ្ញុំកនញងត្រះនាមត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្កប្ត្បចិរាគុំនិរលយើង ្ញុំ ឲ្យទ្ទ្ួ សគា ់ត្រះបនទ ូត្រះអងគ 
ត្តមរយៈអស់អនកប្ដ្ និយាយមកលយើង ្ញុំកនញងត្រះនាមត្រះអងគសរវផៃថង លហើយសមូ
រត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំ ង។ 
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ថ្ងៃអង្គារ 
Feria tertia 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលកើរជាថមី  
និងរួមសាាប់រួមរសជ់ាមយួត្រះលយស ជូាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា សល្ងគាះលយើង ្ញុំឲ្យលជៀស្រុរើលសៅហមងទ្ាុំងឡាយ។  
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំកាន់កិរិយាផៃថាថនូរសមជាបុត្រធើត្តរបសត់្រះអងគ 
លដ្ីមបើលរៀបចុំ ាូវទ្ទ្ួ ត្រះបុត្ត្តប្ដ្ កុំរុងយាងមក។  
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមកសល្ងគាះមនសុសល ាក។ 
លយើង ្ញុំរម នអវើយកមកថវាយរបសនងត្រះគណុត្រះអងគលទ្ លត្ៅរើល្្ជីីវិរទ្ាុំងស្សុង
លទ្ៅល ើធម៌លមត្តា ករុណារបស់ត្រះអងគ។ សមូត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យច ូរួម
ជាមួយត្រះលយស ូ  
ប្ដ្ បានបូជាត្រះជនមលដ្ីមបើសល្ងគាះមនសុសល ាក្ង។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏មានត្រះហឫទ្យ័លមត្តា ករុណាលអើយ ! 
ត្រះអងគមានត្រះហឫទ្យ័ស្សឡាញ់មនសុសល ាក ាាុំងណាស។់ 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យមនុសសត្គប់ជារិសាសន ៍
លចះបងហាញរើធម៌លមត្តា ករុណាដ៏អសចារយលនះ 
ឲ្យមនសុសសម័យឥឡូវលឃើញ្ង។  
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ថ្ងៃពុធ 
Feria quarta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការលអើយ !  
លយើង ្ញុំសូមលការសរលសើរត្រះអងគប្ដ្ ចរត់្រះបុត្ត្ត 
ឲ្យយាងមកសល្ងគាះមនសុសល ាក។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ យកចរិាទ្កុដ្ាក់លរៀបចុ្ំ ាូវថវាយត្រះអងគ  
លដ្ាយ ិរ ុំលធវើកិចចការប្ដ្ បងហាញរើធម៌លមត្តា ករុណារបសត់្រះអងគ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមកបងហាញរើធម៌លមត្តា ករណុាដ៏ល ើស ប ់
ចុំលរាះមនុសសរចូត្តច និងអនកប្ដ្ លកើរទ្ុកខត្រយួត្គបយ់ ាង។ 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ កិចចការទ្ាុំងប ុនមាន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំបានត្បត្ររឹាចុំលរាះអនកលកើរទ្កុខត្រយួ 
លធវើជារងវាយរួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស ូត្គើសា។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាបតិ្ត ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ 
និងត្រះល ាហរិរបសត់្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំទ្ុកជាអាហារ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក់ត្បត្រឹរាកចិចការ 
ប្ដ្ បងហាញរើធម៌លមត្តា ករុណារបសត់្រះអងគចុំលរាះមនុសសល ាកសរវផៃថង ជា
រិលសស ចុំលរាះអនកកមសរ់ទ្ុគរ៌។ 
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ថ្ងៃព្ពហសាបតិ៍ 
Feria quinta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះសល្ងគាះលអើយ !  
ត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យសគា ់ និងបលត្មើត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យទ្ទ្ួ ត្រះត្គើសាប្ដ្ កុំរុងយាងមកសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគមានគលត្មាងការដ៏អសចារយសល្ងគាះអសអ់នក 
ប្ដ្ ល្្ីជីវិរទ្ាុំងស្សុងល ើត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ កាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំទ្កុជារងវាយ 
រប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសា។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ ប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ ឲ្យសគា ់រើគលត្មាងការដ៏អសចារយរបស់
ត្រះអងគ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាទ្ូ ុំទ្ូ ាយដ្ ់អស់បងបអូនឯលទ្ៀរ្ង។ 
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ថ្ងៃសុព្រ 
Feria sexta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគយាងមករកលយើង ្ញុំ មុនលយើង ្ញុំចប់ល្ាមីរកត្រះអងគលទ្ៅលទ្ៀរ  
ត្រះអងគមិនត្បកាន់ជារសិាសន៍ ឬអនកបាបណាលឡើយ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំ 
ឲ្យទ្ទ្ួ សគា ់ត្រះហឫទ្័យស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគកាន់ប្រចបាស់លឡើងៗ  
និងលចះបងហាញរើលសចកាើស្សឡាញ់លនះ  
ដ្ ់អសអ់នកប្ដ្ រស់លនៅប្កបរលយើង ្ញុំ ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏សបបញរសលអើយ ! 
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមកសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំទ្កុជារងវាយ លដ្ាយអនុលត្រះ 
លហើយសូមបុំភាឺលយើង ្ញុំឲ្យយ ់រើគលត្មាងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ្ង។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៤។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្កប្ត្បចិរាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យហ ានរួមសាាប់រួមរសជ់ាមួយត្រះត្គើសាត្គប់លរ លវ ា 
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំអាចលធវើជាសាកសើអុំរើត្រះអងគកនញងរិភរល ាកលនះ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៤ កនងុរដូវរង់ច ាំ 
DOMINICA IV ADVENTUS 

មិនសូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគបងហាញធម៌លមត្តា ករុណាដ៏ល ើស ប់ឲ្យមនុសសល ាកសគា ់ លដ្ាយលត្បាសឲ្យ
្សាើត្រហមចរើមនាក់ អាចបលងកីរត្រះបតុ្ត្តរបស់ត្រះអងគបាន។ សូមត្រះអងគលមត្តា
លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿមាុំមួន 
ដ្ូចត្រះនាងម ារើ និងល ាកយ ូប្សប។ 
សូមត្រះអងគបុំភាចឺិរាគុំនរិរបស់លយើង ្ញុំឲ្យយ ់រើទ្ើសមគា ់នានា 
ប្ដ្ បងហាញថា ត្រះអងគគង់លនៅជាមយួលយើង ្ញុំសរវផៃថងលនះ។ 
សូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! ត្រះអងគលត្បាសនាងម ារើឲ្យមានគភ៌លដ្ាយសារត្រះ
វិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធមកញញាុំងរងវាយទ្ាុំងលនះ 
ឲ្យលទ្ៅជាត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសា។ សមូលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យច ូ
រួមកនញងសកាក របូជារបស់ត្រះលយស ូត្គើសា 
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ និងលសាយរាជយអស់ក បជានិចច្ ង។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ២ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៦។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំទ្កុជាអាហារ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ចរត់្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ យាងមកគងក់នញងចិរាលយើង ្ញុំ 
ដ្ូចត្រះអងគបានគង់លនៅកនញងត្រះនាងម ារើកា រើលដ្ីម 
លហើយសូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានរប់ត្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគជានចិច។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររយ ាងឱឡារិក (Latin p. 606)។ 
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អាទិតយចុងសក្ោយថ្ន្រដូវរង់ច ាំ 

IN FERIIS ADVENTUS 

ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ ២៤ធ្នូ 
a die 17 ad diem 24 decembris 

ថ្ងៃទី ១៧ ធនូ 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងត្រះអងគប្ដ្ ជាត្រះបលងកីរលមឃ និងដ្ ី
ត្រមទ្ាុំងល ាះមនុសសល ាកឲ្យរចួរើបាប។ 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះបនទ ូ ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅត្តុំងរើលដ្មីលរៀងមក  
ឲ្យត្បសូរជាមនុសស លដ្ាយសារត្រះនាងត្រហមចរើម ារើ។  
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលរៀបចុំ ាួនទ្ទ្ួ ត្រះបុត្ត្តប្ដ្ កុំរុងយាងមក។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យត្រះបុត្ត្តយាងមកចូ រួមជាមួយលយើង ្ញុំជាមនុសស។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំទ្ុកជារងវាយ 
រួមជាមួយត្រះបុត្ត្តប្ដ្ បូជាត្រះជនមថវាយត្រះអងគកនញងនាមលយើង ្ញុំទ្ាុំងអស់រន ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ២ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ចរត់្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកគង់ជាមួយលយើង ្ញុំ 
ឲ្យមានចិរាស្សឡាញ់ត្រះអងគកាន់ប្រ ាាុំងលឡើងៗ និងត្បត្ររឹាប្រអុំលរើណាប្ដ្ រប់
ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគជានិចច។ 
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ថ្ងៃទី ១៨ ធនូ 
Die 18 decembris 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័សល្ងគាះមនុសសល ាកឲ្យរួចរើបាប។  
សូមត្រះអងគលមត្តា រុំលដ្ាះលយើង ្ញុំឲ្យមានលសរើភារដ៏រិរត្បាកដ្ ាង្ាូវចរិា  
និងរត្មងច់ិរាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ លដ្ីមបើលរៀបចុំ ាួនលធវើរធិើល ើករលមកើង 
ត្រះបុត្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគប្ដ្ ត្បសូរមកជាមនសុស។  
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ ! 
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមកត្បសូរជាមនុសសប្ដ្ រប្មងប្រសាាប់។ 
ឥឡូវលនះ ត្រះបុត្ត្តអងវរត្រះអងគកនញងនាមលយើង ្ញុំ  
និងថវាយសកាក របូជាប្ដ្ របត់្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ាន
ត្រះជនមរបស់ត្រះអងគឲ្យលយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយត្រះបុត្ត្តប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានចិច។  
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ២ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏សបបញរសលអើយ ! 
ត្រះអងគមានត្រះហឫទ្យ័ស្សឡាញ់មនសុសល ាក ាាុំងណាស ់
រហូរដ្ ់ចរ់ត្រះបុត្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញឲ់្យយាងមកសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំឲ្យកាន់ប្រមាុំមួនលឡើង 
លហើយលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលចះបលត្មើអនកដ្ផៃទ្សមជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃទី ១៩ ធនូ 
Die 19 decembris 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! ត្រះអងគសប្មាងសិរើរុងលរឿងដ៏អសចារយ
របស់ត្រះអងគ លដ្ាយលត្បាសឲ្យ្សាើត្រហមចរើមនាក់អាចបលងកីរកូនបាន។ សូមត្រះអងគ
លមត្តា បុំភាចឺិរាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យមានជំលនឿកាន់ប្រមាុំមួនលឡើងៗ និងសុ ចិរាលធវើត្តម
ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគលដ្ាយចិរាស្សឡាញ់។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លអើយ ! ត្រះអងគសល្ងគាះត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគត្តមរលបៀប
អសចារយ។ លត្ៅរើល្្ីជីវរិទ្ាុំងស្សុងលទ្ៅល ើត្រះអងគ លយើង ្ញុំរម នអវើរបសនងត្រះគណុ
ត្រះអងគលឡើយ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសាកនញងអភិបជូាលនះ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ២ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះអុំលណាយ
ទ្ានដ៏លត្ចើនឥរគណនាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ត្បចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំឲ្យយ ់កាន់ប្រចបាស ់
រើត្រះអុំលណាយទ្ានដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគចុំលរាះមនុសសល ាក។  
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ថ្ងៃទី ២០ ធនូ 
Die 20 decembris 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! ត្រះអងគចរ់ត្រះបនទូ ត្រះអងគឲ្យយាងមកត្បសូរជា
មនុសស។ 
លនៅលរ លនាះ នាងត្រហមចរិនើម ារើបានលរារលរញលដ្ាយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ និងត្រ
ឡប់លទ្ៅជាត្រះវិហាររបស់ត្រះដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិរ
លយើង ្ញុំឲ្យសគា ់រើត្រះហឫទ្័យរបសត់្រះអងគ និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំត្បត្ររឹាត្តមគុំរូ
របស់ត្រះនាងម ារើ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! ត្រះអងគចរត់្រះបុត្ត្តឲ្យត្បសរូមកជាមនុសសដ្ូច
លយើង ្ញុំ 
លហើយអងវរត្រះអងគកនញងនាមលយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានចិច។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ២ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសា 
ឲ្យលយើង ្ញុំទ្កុជាអាហារប្ដ្ ្ា ជ់ីវិរ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ថរកសាការរារ 
និងត្បទ្ានលសចកាើសុ សានាឲ្យលយើង ្ញុំជានចិច។  
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ថ្ងៃទី ២១ ធនូ 
Die 21 decembris 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏មានត្រះហឫទ្យ័លមត្តា លអើយ ! ត្រះអងគសណា ាបរ់ាកយទ្ូ អងវរ
របស់លយើង ្ញុំ 
លដ្ាយចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមករួមរសជ់ាមួយមនុសសល ាក 
ទ្ាុំងត្បទ្ានកិរាយិសដ៏ផៃថាថាាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ សិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លនៅផៃថងត្រះត្គើសាយាងមក។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគប្រងប្រត្បទ្ានសុភមងគ ដ្ អ់ស់អនកលជឿសងឃឹមល ើត្រះអងគ។ 
លត្ៅរើជំលនឿ លយើង ្ញុំរម នអវើយកមកថវាយត្រះអងគលឡើយ។ សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ួ 
កាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ លដ្ាយអនុលត្រះ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស តូ្គើសាប្ដ្ ជាត្រះសល្ងគាះ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ២ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។ សមូត្រះអងគលមត្តា
ប្ថរកសាការរារត្បជារា្សារបសត់្រះអងគទ្ាុំង្ាូវកាយ 
ទ្ាុំង្ាូវចរិា ឲ្យលចះបលត្មើត្រះអងគ និងបលត្មើអនកដ្ផៃទ្្ង។ 
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ថ្ងៃទី ២២ ធនូ 
Die 22 decembris 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគមិនបលណា ាយឲ្យមនុសសល ាកវិនាសអនារាយលឡើយ  
គឺត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យមនសុសមានជីវិរ  
លដ្ាយសារត្រះបតុ្ត្តប្រមួយរបសត់្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យអស់អនកប្ដ្ លជឿសងឃឹម 
និងលរររថវាយបងគំត្រះបុត្ត្ត បានទ្ទ្ ួការសល្ងគាះរើត្រះអងគជានិចច។  
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគស្សឡាញម់នុសសល ាក ាាុំងណាស ់
រហូរដ្ ់ចរ់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគឲ្យយាងមករួមរស់ជាមួយលយើង ្ញុំ។ 
លយើង ្ញុំសូមល្្ីជីវិរទ្ាុំងស្សុង លទ្ៅល ើត្រះហឫទ្យ័លមត្តា ករណុារបសត់្រះអងគ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជត្មះចិរាគុំនរិរបស់លយើង ្ញុំ កនញងអភិបជូាលនះ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ២ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគមានត្រះហឫទ្យ័លសមាះត្រង់ជានចិច លហើយត្រះអងគបានសល្ងគាះត្បជារា្សា
របស់ត្រះអងគត្តមត្រះបនទូ សនយា។ សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំ 
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួសភុមងគ ដ៏លរញល ញ ត្តមត្រះបនទ ូសនយាលនះ។ 
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ថ្ងៃទី ២៣ ធនូ 
Die 23 decembris 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការលអើយ ! ត្រះអងគបានចរ់ត្រះបតុ្ត្តឲ្យ
យាងមកត្បសូរជាមនុសសដ្ចូលយើង ្ញុំ 
លដ្ាយបងហាញរើត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករុណាចុំលរាះអនករូចត្តច និងអនកត្កើត្ក។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្ត្បចិរាគុំនរិ 
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួករិាិយសដ៏ផៃថាថាាជាបុត្រធើត្តរបសត់្រះអងគ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមកសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
កនញងអភិបជូាលនះ លយើង ្ញុំនាុំរន នឹករឭកដ្ ស់កាក របូជាដ៏ត្បលសើរបុំ្រុ ប្ដ្ ត្រះ
បុត្ត្តបានថវាយលទ្ៅត្រះបិត្ត។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលរៀបចុំចិរាគុំនិរ លដ្ីមបើទ្ទ្ួ ត្រះបុត្ត្តប្ដ្ យាងមក
ជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ២ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏សបបញរសលអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំចូ រួមជាមួយត្រះលយស ូកនញងអភបិូជាលនះ។ សូមត្រះអងគ
លមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យត្បុងសមាររើលរៀបចុំ ាូវ 
ទ្ទ្ ួត្រះបុត្ត្តប្ដ្ កុំរុងយាងមក។ 
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ថ្ងៃទី ២៤ ធនូ 
អភិបូជាសពលព្ពឹរ 

Ad Missam matutinam 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះលយស ជូាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគយាងមកសល្ងគាះលយើង ្ញុំយ ាងត្បញាប់ លដ្ាយមិនបងអង់លឡើយ។ សូមត្រះ
អងគល ើកទ្កឹចរិាដ្ ់លយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ លជឿសងឃឹមល ើត្រះហឫទ្័យស្សឡាញ់របសត់្រះអងគ 
សូមត្រះអងគរត្ងឹងជំលនឿ និងសល្ងគាះលយើង ្ញុំ ង។  
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់លអើយ ! 
ត្រះអងគសល្ងគាះលយើង ្ញុំ លដ្ាយសារត្រះលយស ជូារនាឺបុំភាមឺនុសសល ាក។ សូមត្រះ
អងគលមត្តា ទ្ទ្ួ កាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស  ូ
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានចិច។  
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ២ កនញងរដូ្វរង់ចុំ ទ្ុំរ័រ ៤១៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមកត្បសូរជាមនុសសត្តមរលបៀបអសចារយ។ សូមត្រះ
អងគបុំភាឺចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំ ឲ្យយ រ់ើត្រះអុំលណាយទ្ានដ៏វិលសសបុ្ំ ុរ 
ប្ដ្ ត្រះអងគបានត្បទ្ាន។ 
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រដូវបុែយក្ពះសយេ ូក្បេូត 

TEMPUS NATIVITATIS 
 

សព្ាប់ថ្ងៃទី ២៥ ធន ូ
Die 25 decembris 

បុែយក្ពះអម្ចា េ់សយេ ូក្បេូត 

IN NATIVITATE DOMINI 
 
 

 (បុណ្យឱឡារកិ) 
Sollemnitas 
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អភិបូជាសៅសពលយប់ 
Ad Missam in nocte 

ល ាកបូជាចរយលធវើរិធើត្បាររធបុណយត្រះអមចាសល់យស ូត្បសូរលនៅយប់ផៃថងទ្ើ ២៤ ធន ូឬ ល ាកអាច
ត្បាររធរិធើអភិបូជាទ្ាុំងបើលរ  ត្តមការគួរ។ 
សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
លនៅរាត្រើលនះ ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យចរ់ត្រះបុត្ត្ត 
ឲ្យយាងមកបុំភាមឺនុសសត្គប់ជារតិ្គប់សាសន។៍  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យមនុសសទ្ាុំងអសម់ានជំលនឿមាុំមួន 
និងសគា ់រើត្រះហឫទ្័យស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ 
លដ្ីមបើឲ្យរនាឺរបស់ត្រះអមចាស់បុំភារឺិភរល ាកសរវផៃថងលនះ។ 
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ 
ដ្ ់ "ត្រះអងគមានកុំលណើរជាមនុសសលដ្ាយសារត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ" អងគត្បជំុឱនកាយបនាិច។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! ត្រះអងគស្សឡាញ់មនសុសល ាក ាាុំងណាស់។ 
លយើង ្ញុំសូមយកត្បាក់ ធូប ្កា លទ្ៀន នុំ និងស្សាមកថវាយត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ លដ្ាយអនុលត្រះ  
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស តូ្គើសា ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជា
និចច។  
ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ ទ្ើ២ ឬ ទ្ើ៣ កនញងរដូ្វបុណយត្រះអមចាសល់យស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យសគា ់ត្រះត្គើសាជារនា ឺប្ដ្ បុំភារឺិភរល ាកទ្ាុំងមូ ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿ និងលសចកាើសងឃឹមរបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យកានប់្ររឹងមាុំលឡើងលដ្មីបើបុំភាឺដ្ ់អសអ់នកប្ដ្ លយើង ្ញុំជួបជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររយ ាងឱឡារិក (Latin p. 606)។ 
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អភិបូជាសៅសពលព្ពឹរព្ពលឹម 
Ad Missam in aurora 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគបានចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមកបុំភាឺមនសុសល ាក។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យមនុសសទ្ាុំងអស ់
យ ់រើត្រះហឫទ្័យស្សឡាញ់របសត់្រះអងគ 
លដ្ីមបើឲ្យរនាឺរបស់ត្រះអមចាស់បុំភាដឺ្ អ់ស់អនកប្ដ្ មិនសគា ់ត្រះអងគ។  
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ 
ដ្  ់"ត្រះអងគមានកុំលណើរជាមនុសសលដ្ាយសារត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ" អងគត្បជំុឱនកាយបនាិច។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏សបបញរសលអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះបុត្ត្តប្រមួយរបស់ត្រះអងគឲ្យយាងមកសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស តូ្គើសា 
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានចិច។  
ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ ទ្ើ២ ឬ ទ្ើ៣ កនញងរដូ្វបុណយត្រះអមចាសល់យស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាសត់្បកបលដ្ាយធម៌លមត្តា ករណុា ! ត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យ
សគា ់ត្រះត្គើសាជារនាឺ ប្ដ្ បុំភាឺរិភរល ាកទ្ាុំងមូ ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿ និងលសចកាើសងឃមឹរបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យកានប់្ររឹងមាុំលឡើង លដ្ីមបើបុំភាដឺ្ ់អស់អនកប្ដ្ លយើង ្ញុំជួបជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររយ ាងឱឡារិក (Latin p. 606-607)។ 
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អភិបូជាសៅសពលថ្ងៃ 
Ad Missam in die 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លអើយ ! 
លដ្ាយសារត្រះបតុ្ត្តត្បសូរជាមនុសស 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានកិរាយិសយ ាងអសចារយ  
កនញងឋានៈជាបុត្រធើត្ត នងិជារូបរុំណាងរបស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ 
មកបុំភាឺចិរាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំឲ្យទ្ទ្ ួសគា ់ឋានៈរបស់ ាួន  
និងត្បរបិរាិយ ាងសមរមយជាបតុ្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ។ 
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ 
ដ្ ់ "ត្រះអងគមានកុំលណើរជាមនុសសលដ្ាយសារត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ" អងគត្បជំុឱនកាយបនាិច។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករុណាលអើយ !  
អវើៗសរវសារលរើសទុ្ធប្រលកើរមករើត្រះបនទ ូត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរាប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលនៅផៃថងលនះ  
រួមជាមួយនឹងសកាក របជូារបស់ត្រះលយស តូ្គើសា លដ្ីមបើអរត្រះគុណត្រះអងគ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ ទ្ើ២ ឬ ទ្ើ៣ កនញងរដូ្វបុណយត្រះអមចាស់លយស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះបុត្ត្តប្រមួយត្រះអងគ 
ត្បសូរមកជាមនុសសលដ្មីបើសល្ងគាះមនុសសល ាក។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលជឿសងឃឹមល ើត្រះអងគ និងលចះស្សឡាញ់អសប់ង
បអូនឯលទ្ៀរៗដ្ូចត្រះអងគបានស្សឡាញ់លយើង ្ញុំប្ដ្រ។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររយ ាងឱឡារិក (Latin p. 606)។ 
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ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយបុណ្យររះអម្ចា ស់ក្យស ៊ូរបស៊ូត្ 

បុែយក្រួសារដ៏វិេុទធរបេ់ក្ពះសយេ ូ 

S. FAMILIÆ IESU, MARIÆ ET IOSEPH 

(បុណ្យ) 

លគលធវើបុណយលនះ លនៅផៃថងអាទ្ិរយលត្កាយបុណយត្រះអមចាសល់យស ូត្បសូរ ឬ ផៃថងទ្ើ ៣០ ធនូ។ 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានគុំរូដ៏អសចារយផៃនត្គួសារដ៏វិសទុ្ធដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំយករត្មាប់ត្តម 
រលបៀបរស់លនៅរបស់ត្គសួារត្រះលយស ូ លដ្ាយមានចិរាស្សឡាញ ់
លហើយផៃថងណាមយួ សូមឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយអស់ក បជានចិច  
កនញងត្គួសារប្រមួយរបសត់្រះអងគ។ 

សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។  
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំចូ រួមកនញងសកាក របូជារបស់ត្រះបុត្ត្ត  
ប្ដ្ ្សះ្សាមនសុសល ាកជាមួយត្រះអងគ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្រះនាងត្រហមចរិនើ ជាមាត្តរបស់ត្រះជាមចាស ់
រួមជាមួយសនាយ បូ្សប សូមត្រះអងគត្បទ្ានការលត្បាសត្បណើ  
និងលសចកាើស ុសានាដ្ ត់្គួសាររបស់លយើង ្ញុំ។ 

ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ ទ្ើ២ ឬ ទ្ើ៣ កនញងរដូ្វបុណយត្រះអមចាស់លយស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 
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រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏សបបញរស ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសាដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំយកគុំរូត្តមត្គួសារដ៏វិសុទ្ធ។ 
បនទាប់រើបានរងទ្កុខ ុំបាកកនញងល ាកលនះ សមូលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាសមាជិកផៃន
ត្គួសារដ៏វិសទុ្ធអសក់ បជានិចច្ង។ 
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ថ្ងៃទី ២៩ ធនូ 
ថ្ងៃទ ី៥ រនងុសប្តាហព៍្ពះអាចាសស់យស ពូ្បសតូ 

De V die infra octavam Nativitatis Domini 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! ត្រះអងគមានត្រះហឫទ្យ័ដ៏ទ្ូ ុំ
ទ្ូ ាយ ត្បទ្ានត្រះបតុ្ត្តប្រមួយរបស់ត្រះអងគ 
ឲ្យយាងមកលធវើជារនាឺលដ្មីបើបុំបារ់ភារងងឹរលចញរើរិភរល ាក។  
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿលយើង ្ញុំ និងត្បទ្ានលសចកាើសុ សានាដ្ ់លយើង ្ញុំ  
លហើយសូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំអាចលមើ លឃើញត្រះអងគកនញងត្រះបតុ្ត្ត្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមកលធវើជារងវាយរិលសសរបស់លយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមយួសកាក របជូារបស់ត្រះលយស តូ្គើសា ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជា
និចច។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ ទ្ើ២ ឬ ទ្ើ៣ កនញងរដូ្វបុណយត្រះអមចាសល់យស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ 
និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំទ្ុកជាអាហារ្ា ់ជីវិរ។ 
សូមត្រះអងគរុំត្ទ្ និងប្ណនាុំលយើង ្ញុំឲ្យសគា ត់្រះបុត្ត្តកាន់ប្រចបាស់  
លហើយគង់លនៅជាមួយលយើង ្ញុំជានិចច។  
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ថ្ងៃទី ៣០ ធនូ 
ថ្ងៃទ ី៦ រនងុសប្តាហព៍្ពះអាចាសស់យស ពូ្បសតូ 

De VI die infra octavam Nativitatis Domini 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តប្រមួយរបស់ត្រះអងគឲ្យត្បសូរមកជាមនុសសដ្ូចលយើង ្ញុំ។ 
លយើង ្ញុំសូមលការសរលសើរត្រះអងគ ចុំលរាះគលត្មាងការដ៏អសចារយលនះ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ល ាះលយើង ្ញុំឲ្យរួចរើបាបនានា 
លហើយត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានលសរើភារដ៏រិរត្បាក។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ !  
ត្រះអងគបានចរ់ត្រះលយស ូឲ្យយាងមកត្បសូរជាមនុសសដ្ូចលយើង ្ញុំ។ សូមត្រះអងគ
លមត្តា ទ្ទ្ួ កាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ លដ្ាយអនុលត្រះ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសាប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ ទ្ើ២ ឬ ទ្ើ៣ កនញងរដូ្វបុណយត្រះអមចាស់លយស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ ! 
លរ ណាលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួត្រះកាយត្រះត្គើសា 
លរ លនាះត្រះអងគត្បទ្ានកមាាុំងដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះអុំលណាយទ្ានរបសត់្រះអងគនាុំឲ្យលយើង ្ញុំសមនឹងទ្ទ្ ួការសល្ងគាះ។ 
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ថ្ងៃទី ៣១ ធនូ 
ថ្ងៃទ ី៧ រនងុសប្តាហព៍្ពះអាចាសស់យស ពូ្បសតូ 

De VII die infra octavam Nativitatis Domini 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ និងគង់លនៅអសក់ បជានចិច ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យត្រះបុត្ត្តប្ដ្ ត្បសូរជាមនុសស ទ្ាកទ់្ាញលយើង ្ញុំឲ្យ
ប្បរចរិាប្សវងរកត្រះអងគ 
លហើយក៏លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាបុត្រធើត្តរបសត់្រះអងគប្ដ្រ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រាបប់ញ្ចូ លយើង ្ញុំកនញងត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ យាងមកបត្ងួបបត្ងួមមនុសសល ាកទ្ាុំងអស់។  
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យមនុសសល ាកអាចបលត្មើត្រះអងគលដ្ាយចិរាលសមាះ ត្រមទ្ាុំងឲ្យលគ
អាចកសាងសនាិភារបាន។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសាប្ដ្ បត្ងួបបត្ងួមលយើង ្ញុំជាធាញងប្រមួយ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ ទ្ើ២ ឬ ទ្ើ៣ កនញងរដូ្វបុណយត្រះអមចាសល់យស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !   
ត្រះអងគប្រងប្រជួយការរារលយើង ្ញុំត្គប់លរ លវ ា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ លចះលត្បើសមបរាិល ាកើយ៍ដ៏មិនលទ្ៀងទ្ារ់លនះ 
លដ្ាយភាា បច់ិរានឹងសមបរាិសួគប៌្ដ្ សថិរលសថរអសក់ បជានចិច។ 
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ថ្ងៃទី ១ មររា 
In octava Nativitatis Domini 

បុែយសោរពក្ពះនងម្ច៉ា រ ីជាម្ចតារបេ់ក្ពះជាម្ចា េ់ 
SOLLEMNITAS SANCTÆ DEI GENETRICIS MARIÆ 

(បុណ្យឱឡារកិ) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ 
បលងកីរត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគលដ្ីមបើសល្ងគាះមនុសសល ាក។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្រះនាង សមូត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
សមនឹងទ្ទ្ួ ត្រះអមចាស់លយស ូត្គើសា ជាត្រះបតុ្ត្តប្ដ្ ជាត្បភរផៃនជីវរិថមី។ 
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ !  
ត្រះអងគជាត្បភរផៃនត្រះអុំលណាយទ្ានត្គប់យ ាង។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្កប្ត្បចិរាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យស ុចិរារួមសាាប់រួមរស ់
ជាមួយត្រះលយស បូ្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអសក់ បជានចិច។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ បុណយលរររត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ ទ្ុំរ័រ ៤៧៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
ផៃថងលនះ លយើង ្ញុំនាុំរន ល ើករលមកើងត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ 
ជាមាត្តផៃនត្រះបុត្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ និងជាមាត្តផៃនត្រះសហគមន៍។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ថរកសាការរារដ្ ់អសត់្គើសាបរិស័ទ្ 
ទ្ូទ្ាុំងសក ល ាកបានត្បកបលដ្ាយលសចកាើសុ សានា។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ២ សក្ោយបុែយក្ពះសយេ ូក្បេូត 
DOMINICA II POST NATIVITATEM 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការលអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័បលងកីររិភរល ាកថមី  
លដ្ាយត្បទ្ានត្រះបុត្ត្តមកត្បសូរជាមនុសសរើ្ សាើត្រហមចរើមនាក់។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួត្រះបតុ្ត្ត 
ប្ដ្ យាងមករុំលដ្ាះលយើង ្ញុំឲ្យរួចរើបាបនានា្ង។  
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលយើង ្ញុំបានច ូរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសាប្ដ្ មានត្រះជនមគងល់នៅអស់ក បជានិចច។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ ទ្ើ២ ឬ ទ្ើ៣ កនញងរដូ្វបុណយត្រះអមចាសល់យស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
លរ ទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសា ត្រះអងគយាងមករកលយើង ្ញុំ។ 
មានប្រត្រះអងគលទ្ ប្ដ្ ជត្មះចិរាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ ឲ្យទ្ទ្ ួត្រះកាយត្រះត្គើសា
យ ាងសមសួន។ សូមត្រះអងគលមត្តា រត្មង់ចរិាលយើង ្ញុំឲ្យរស់លនៅជាត្គើសាបរិស័ទ្
លទ្ៀងត្រង ់
ស័កាិសមនឹងត្រះកាយប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ួ លនៅលរ លនះ្ង។ 
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អភិបូជាសៅសពលថ្ងៃ 
Ad Missam in die 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមកបុំភាមឺនុសសត្គប់ជារតិ្គប់សាសន ៍
លដ្ីមបើសគា ់ត្រះអងគ និងឲ្យសគា ់រើរផៃមាដ៏ ពង់ ពស់ផៃនជីវិររបស ់ាួន។  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យ ិរ ុំប្សវងរកលសចកាើរិរ និងរត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំជានិចច។ 
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ ! 
រើលដ្ីម រួកលហារាចរយយកមាស កុំញាន និងជ័រ វើងលទ្ស  
មកថវាយត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ លយើង ្ញុំសូមយកត្បាក់ ធូប ្កា លទ្ៀន នុំ នងិស្សា 
ប្ដ្ ជានិមរិារូបផៃនជីវិររបស់លយើង ្ញុំ ល ើកថវាយត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរបស់លយើង ្ញុំរួមជាមួយសកាក របជូារបសត់្រះត្គើសា 
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានចិច។ 
ធម៌ត្បាររធ កនញងបុណយត្រះលយស ូសប្មាងត្រះអងគ ទ្ុំរ័រ ៤២៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគប្ណនាុំលយើង ្ញុំឲ្យសគា ់ត្រះត្គើសា ប្ដ្ ជារនាឺបុំភាឺមនុសសល ាក។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួសគា វ់រាមានរបសត់្រះអងគ 
កនញងរិភរល ាកលនះ លហើយសូមរត្ងឹងជំលនឿលយើង ្ញុំ  
និងលសចកាើសងឃឹមរបស់លយើង ្ញុំជានិចច។  
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររយ ាងឱឡារិក (Latin p. 608)។ 
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េបាតហ៍កនងុរដូវបុែយក្ពះសយេ ូក្បេូត 

IN FERIIS TEMPORIS NATIVITATIS 

រើផៃថងទ្ើ ២ មករា រហូរដ្ ់ផៃថងលសៅរ៍មុនបុណយត្រះអមចាស់លយស ូទ្ទ្ួ រិធើត្ជមុជទ្ឹក 

ថ្ងៃចន្ទ 
Feria secunda 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ចរ់ត្រះបុត្ត្តមកលធវើជារនាឺបុំភាឺមនុសសល ាក។ សូមត្រះ
អងគលមត្តា ប្ណនាុំលយើង ្ញុំប្ដ្ សថរិកនញងល ាកដ៏ងងឹរលនះ 
បានលទ្ៅដ្ រ់នាឺដ៏ត្រចះត្រចងផ់ៃនត្រះរាជយត្រះអងគលនៅផៃថងណាមយួ្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគបានត្បទ្ាននូវអវើៗ ទ្ាុំងអសប់្ដ្ លយើង ្ញុំត្រូវការកនញងល ាកលនះ។ 
លយើង ្ញុំសូមយកនុំបុ័ង នងិស្សាលនះ មកថវាយត្រះអងគ 
ទ្ុកជារុំណាងផៃនត្រះអុំលណាយទ្ានដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយទ្ាុំុំងលនះ រើលយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ ទ្ើ២ ឬ ទ្ើ៣ កនញងរដូ្វបុណយត្រះអមចាស់លយស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 
ឬ ធម៌ត្បាររធ បុណយត្រះលយស ូសប្មាងត្រះអងគ ទ្ុំរ័រ ៤២៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ 
ប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសា 
ត្រមទ្ាុំងត្រះបនទូ របស់ត្រះអងគ ទ្ុកជាអាហារប្ដ្ ្ា ក់មាាុំងឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
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ថ្ងៃអង្គារ 
Feria tertia 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចចលអើយ !  
ត្រះបុត្ត្តចបក់ុំលណើរជាមនុសស លដ្ាយត្បសរូរើត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្កប្ត្បចរិាគុំនរិ និងត្បត្ររឹារា ់កចិចការ  
លដ្ីមបើរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគជានិចច។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានអវើៗ ទ្ាុំងអស់ ប្ដ្ លយើង ្ញុំត្រូវការកនញងល ាកលនះ។ 
លយើង ្ញុំសូមយកនុំបុ័ង នងិស្សាលនះមកថវាយ 
ទ្ុកជារុំណាងផៃនត្រះអុំលណាយទ្ានរបស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយទ្ាុំងលនះ រើលយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ ទ្ើ២ ឬ ទ្ើ៣ កនញងរដូ្វបុណយត្រះអមចាស់លយស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 
ឬ ធម៌ត្បាររធ បុណយត្រះលយស ូសប្មាងត្រះអងគ ទ្ុំរ័រ ៤២៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានត្រះបនទូ  និងត្រះកាយត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ 
ទ្ុកជាអាហាររិលសសកនញងអភិបូជាលនះ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿមាុំមួន 
លដ្ីមបើចូ រួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច។  
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ថ្ងៃពុធ 
Feria quarta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគជារនាបឺ្ដ្ បុំភាមឺនុសសត្គបជ់ារិត្គបស់ាសន៍ 
និងមានត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករុណាចុំលរាះមនសុសត្គប់ៗរូប។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានសគា ់ត្រះអងគ លហើយសូមឲ្យត្បជាជារិនានា
លនៅល ើប្្នដ្បីានត្បកបលដ្ាយលសចកាសុើ សានា។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
មានប្រត្រះអងគលទ្ប្ដ្ លត្បាសឲ្យមនសុស 
អាចបលត្មើត្រះអងគលដ្ាយចិរាលសមាះ និងលចះកសាងសនាិភារ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសាប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលនៅលរ លនះ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ ទ្ើ២ ឬ ទ្ើ៣ កនញងរដូ្វបុណយត្រះអមចាស់លយស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 
ឬ ធម៌ត្បាររធ បុណយត្រះលយស ូសប្មាងត្រះអងគ ទ្ុំរ័រ ៤២៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
លនៅលរ ត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគលធវើដ្ំលណើរលនៅនាល ាកលនះ 
ត្រះអងគប្រងប្រប្ណនាុំរកួលគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងងឹជំលនឿលយើង ្ញុំ និងបុំភាចឺរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យនឹកដ្ ់ត្រះអងគប្ដ្ គងល់នៅជាមយួលយើង ្ញុំជានិចច។ 
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ថ្ងៃព្ពហសាបតិ៍ 
Feria quinta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
លដ្ាយសារត្រះបតុ្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់ត្បសូរជាមនុសស រនាឺដ៏ត្រចះត្រចង់របស់ត្រះ
អងគបានបុំភាឺដ្ ់មនុសសត្គប់ជារសិាសន។៍  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
ទ្ទ្ ួសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះត្គើសាប្ដ្ ជារនាឺមិនលចះរ រ់។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះអុំលណាយទ្ានត្គបប់្បបយ ាងដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ នុំបុ័ង និងស្សាលនះ 
ទ្ុកជារងវាយប្ដ្ មករើការងាររបស់លយើង ្ញុំ លដ្ាយអនុលត្រះ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ ទ្ើ២ ឬ ទ្ើ៣ កនញងរដូ្វបុណយត្រះអមចាស់លយស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 
ឬ ធម៌ត្បាររធ បុណយត្រះលយស ូសប្មាងត្រះអងគ ទ្ុំរ័រ ៤២៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានចូ រួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសា កនញងអភិបជូាលនះ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួលយើង ្ញុំឲ្យមានកមាាុំងចិរា និងកាន់កិរិយាមារយាទ្ត្រមឹត្រូវ
ជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 
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ថ្ងៃសុព្រ 
Feria sexta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័បងហាញឲ្យមនុសសល ាកដ្ឹងថា ត្រះសល្ងគាះបានត្បសូរ
មកលហើយ 
ត្រះអងគកុំរុងបុំលរញកចិចការកនញងរិភរល ាកសរវផៃថងលនះ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ ឲ្យយ រ់ើសញ្ញាសមគា ់ផៃនត្រះរាជយ
របស់ត្រះអងគ។  

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគមានត្រះហឫទ្យ័ស្សឡាញ់មនសុសល ាក ាាុំងណាស ់
រហូរដ្ ់ត្បទ្ានត្រះបុត្ត្តឲ្យមកល ាះបាបរបសល់យើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
ទ្ុកជារងវាយរួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសា លដ្ាយអនុលត្រះ។  
ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ ទ្ើ២ ឬ ទ្ើ៣ កនញងរដូ្វបុណយត្រះអមចាស់លយស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 
ឬ ធម៌ត្បាររធ បុណយត្រះលយស ូសប្មាងត្រះអងគ ទ្ុំរ័រ ៤២៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
មានប្រត្រះអងគលទ្ ប្ដ្ លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួត្រះកាយត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្មងច់ិរាគុំនរិរបស់លយើង ្ញុំឲ្យរស់លនៅយ ាងលទ្ៀងត្រង។់ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានរួចរើលសចកាើអាត្កក់នានា 
ប្ដ្ រារាុំង្ាូវមិនឲ្យទ្ទ្ ួជីវិរដ៏លរញ កខណៈ។  
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ថ្ងៃសៅរ៍ 
Sabbato 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ 
លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅអសក់ បជានចិច ! 
ត្រះអងគមានត្រះហឫទ្យ័ស្សឡាញ់មនសុសល ាក ាាុំងណាស ់
លដ្ាយលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលទ្ៅជាបតុ្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ។ សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យ
លយើង ្ញុំរួបរួមរន ជាធាញងប្រមួយ 
និងស្សឡាញ់អនកដ្ផៃទ្ដ្ចូស្សឡាញ់ ាួនឯង។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាលសមាះ នងិលចះកសាងសនាភិារ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួសកាក របជូាប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលនៅលរ លនះ 
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាសអារបរិសទុ្ធ 
លដ្ីមបើល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។  
ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ ទ្ើ២ ឬ ទ្ើ៣ កនញងរដូ្វបុណយត្រះអមចាស់លយស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 
ឬ ធម៌ត្បាររធ បុណយត្រះលយស ូសប្មាងត្រះអងគ ទ្ុំរ័រ ៤២៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លនៅលរ ត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគលធវើដ្ំលណើរលនៅនាល ាកលនះ 
ត្រះអងគប្រងប្រប្ណនាុំរកួលគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចះលត្បើសមបរាិល ាកើយ៍ដ៏មិនលទ្ៀងទ្ារ់លនះ  
លដ្ាយភាា បច់ិរានឹងសមបរាិសួគប៌្ដ្ លនៅសថរិលសថរអស់ក បជានិចច។ 
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ថ្ងៃអាទិត្យ ឬ ថ្ងៃចន្ទក្រោយបុណ្យររះក្យស ៊ូសម្តែងររះអងគ 

បុែយក្ពះអម្ចា េ់សយេ ូទទួលពិធីក្រម្ុរទឹក 

IN BAPTISMATE DOMINI 

(បុណ្យ) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
លរ ត្រះលយស ទូ្ទ្ួ រធិើត្ជមុជទ្ឹក 
ត្រះអងគសប្មាងឲ្យមនសុសល ាកសគា ់ឋានៈរបសត់្រះត្គើសា 
ជាត្រះបតុ្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របសត់្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់អសអ់នកប្ដ្ ទ្ទ្ួ រិធើត្ជមជុទ្កឹ 
លដ្ាយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ ឲ្យបនាលបសកកមមរបស់ត្រះលយស កូនញងរិភរល ាកលនះ។ 

សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
លរ ត្រះលយស ទូ្ទ្ួ រធិើត្ជមុជទ្ឹក ផៃ្ទលមឃលបើកចុំហ  
លដ្ីមបើឲ្យមនសុសល ាករ ត់្រះបុត្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធមកញញាុំងរងវាយទ្ាុំងលនះ រួមនឹងសកាក រ
បូជារបសត់្រះត្គើសា 
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានចិច។ 

ធម៌ត្បាររធ បុណយត្រះអមចាស់លយស ូទ្ទ្ួ រិធើត្ជមុជទ្ឹក ទ្ុំរ័រ ១៦២។  
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ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ និងមានត្រះជនមអស់ក បជានិចច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
លយើង ្ញុំសូមប្ថាងអុំណរត្រះគុណត្រះអងគ លត្រាះលរ ត្រះលយស ទូ្ទ្ួ រធិើត្ជមុជទ្ឹក
កនញងទ្លនាយ័រដ្ាន ់
ត្រះអងគមានត្រះបនទ ូបញ្ាាក់ថា ត្រះលយស រូរិជាត្រះបុត្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របស់
ត្រះអងគ។ 
ត្រះវិញ្ញាណអភិលសកត្រះលយស ូប្រងត្តុំងជាត្រះត្គើសា និងជាអនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ
លដ្ីមបើនាុំដ្ំណឹង អលទ្ៅត្បកាសឲ្យអនកត្កើត្ក។ 
ឥឡូវលនះ ត្រះអងគក៏លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលកើរជាថមលីដ្ាយសារទ្ឹក និងត្រះវិញ្ញាណ 
លដ្ីមបើលធវើជាបតុ្រធើត្តរបស់ត្រះអងគប្ដ្រ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
ប្ដ្ មានអុំណាចលនៅសថានបរមសុ  ល ើករលមកើងឫទ្ធានុភារដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ
ជានិចចលនៅល ើប្្នដ្ីលនះ លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
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ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ល ើរិភរល ាកទ្ាុំងមូ  
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏មានធមល៌មត្តា ករុណាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគចរ់ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ មកប្ណនាុំអស់អនកលជឿសងឃមឹល ើត្រះអងគ  
ឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក់សាាបត់្រះបនទ ូត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា។ 
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ពាកយអធិដ្ឋា ន្កនងុរដូវណេេិបថ្ងៃ 

TEMPUS QUADRAGESIMÆ 
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ថ្ងៃពុធ សោយសសះ 

FERIA QUARTA CINERUM 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគត្ត្តស់លហៅលយើង ្ញុំជាត្គើសាបរិសទ័្ឲ្យវិ ត្រឡបម់ករកត្រះអងគវញិ។ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ យាងមកប្កប្ត្បចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំ  
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានកមាាុំងអាចរុំងាបក់ិល សរណហ ាត្គបប់្បបយ ាង។ 

ពិធីសរាយស ះ ន្ិងសូមព្ពះពរពីព្ពះជាាចាស ់
Benedictio et imposition cinerum 

លត្កាយលរ ធមមលទ្សនា ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លដ្ាយលរា ថា ៖ 

ឱ ត្រះបតិ្តលយើង ្ញុំលអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ល ើកប្ ងលទ្ាស 
ឲ្យអស់អនកប្ដ្ ដ្ាក់ ាួន និងយ ់ត្រមប្កប្ត្បចរិាគុំនិរ។ 
(ល ាកបូជាចរយត្ទ្ាបផៃដ្អធិដ្ឋានលដ្ាយសងារ់លសងៀម) លហើយល ាកលរា បនា ៖ 

សូមត្រះជាមចាស់លមត្តា ទ្ទ្ួ រាកយអងវររបស់លយើង ្ញុំ 
ត្រមទ្ាុំងត្បទ្ានររឲ្យលយើង ្ញុំ  ប្ដ្ លហៀបនឹងលរាយល្ះល ើ ាួន។  
សូមត្រះអងគជត្មះចិរាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំបានច ូរួមជាមួយត្រះបុត្ត្ត 
ប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវញិ្ង។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

(ល ាកបូជាចរយ លត្បាះទ្ឹកត្រះររល ើល្ះ លដ្ាយសងារ់លសងៀម) 
កនញងលរ លរាយល្ះ ល ាកបូជាចរយលរា ថា ៖ 

ចូរប្រែចិត្តគំនិត្ ហ ើយហ ឿដំណឹងល្អច ុះ។ 
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ឬ 
ចូរនឹកថា អ្នកហកើត្ពើដី ហ ើយរត្ឡែ់ហ ៅដីវញិ។ 

លរាយល្ះលហើយ ល ាកបូជាចរយ ាងផៃដ្  បនទាប់មក មានរាកយអងវរសក ។  

មិនសូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 
 

ពិធីអរព្ពះគុណព្ពះជាាចាស ់
Liturgia eucharistica 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ចូ កនញងរដ្ូវប្សសិបផៃថងលនះ លយើង ្ញុំសូមថវាយ កាយ វាច ចិរា 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស តូ្គើសា 
ប្ដ្ លសាយទ្កុខ ុំបាក និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ។ 
សូមត្រះអងគប្កប្ត្បចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យមានចិរាស្សឡាញ់ត្រះអងគ និងអនកដ្ផៃទ្យ ាង
រិរត្បាកដ្។ 

ធម៌ត្បាររធទ្ើ ៣ និងទ្ើ ៤ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៣៣១-៣៣៣។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធមកបុំភាឺចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំ ឲ្យលចះយក
ចិរាទ្កុដ្ាក់ត្បរិបរាតិ្តមធម៌លមត្តា ករណុារបសត់្រះអងគ 
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំបានរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ និងបានជាសះលសបើយ។  
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ថ្ងៃព្ពហសាបតិ៍ សព្ោយបណុាយសរាយស ះ 
Feria quinta post Cineres 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
លហើយត្បណើសលនាាសដ្ ់លយើង ្ញុំកនញងលរ បុំលរញកិចចការនានា  
ត្រមទ្ាុំងជួយលយើង ្ញុំឲ្យសលត្មចកិចចការទ្ាុំងលនាះ 
ត្តមត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏មានធមល៌មត្តា ករុណាលអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យមនុសសត្គប់ជារិសាសន។៍ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយប្ដ្ មករើការងាររបស់លយើង ្ញុំលនៅផៃថងលនះ 
បានច ូរួមជាមួយសកាក របូជារបស់ត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅជានិចច្ ង។  

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ 
ប្ដ្ លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាជនដ៏វិសទុ្ធ លដ្ាយចូ រមួជាមយួត្រះបុត្ត្តជាត្រះស
ល្ងគាះ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
និងសល្ងគាះលយើង ្ញុំឲ្យរួចរើបាបនានា។ 
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ថ្ងៃសពុ្រ សព្ោយបណុាយសរាយស ះ 
Feria sexta post Cineres 

រាកយអធិដ្ឋានសរបុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
កនញងរដ្ូវប្សសិបផៃថងលនះ សូមត្រះអងគប្ថរកសាការរារ  
និងរុំត្ទ្លយើង ្ញុំប្ដ្ ជាមនុសសទ្ន់ល សាយ។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានកមាាុំងរ ុំ 
អាចរុំងាប់កិល សរណហ ារបស់ ាួន និងមានចិរាស្សឡាញត់្រះអងគជានចិច។  

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
លយើង ្ញុំសូមច ូរួមកនញងសកាក របជូារបស់ត្រះលយស ូលនៅផៃថងលនះ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ 
លដ្ាយយកចរិាទ្កុដ្ាក ់ះបង់ត្បលយាជន៍របស ់ាួន។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំ 
បានទ្ទ្ួ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជត្មះចិរាគុំនរិរបស់លយើង ្ញុំឲ្យរួច្ុររើបាប 
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានជាសះលសបើយ។ 
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ថ្ងៃសៅរ ៍សព្ោយបណុាយសរាយស ះ 
Sabbato post Cineres 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ 
និងមានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច ! ត្រះអងគអាណិរអាសូរលយើង ្ញុំជាអនកបាប 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ថរកសាការរារ និងរុំត្ទ្លយើង ្ញុំ លដ្ាយឫទ្ធានុភារដ៏ ាាុំងកាា
របស់ត្រះអងគជានិចច្ ង។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានល ើកប្ ងលទ្ាស និងជត្មះចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
លដ្ាយឫទ្ធានុភារដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ។ 
លនៅលរ លនះ លយើង ្ញុំសមូថវាយសកាក របជូារួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសា 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យទ្ទ្ ួលដ្ាយអនុលត្រះ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ត្បកបលដ្ាយត្រះលចសាាលអើយ ! លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគណុត្រះអងគ
ប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ 
និងត្រះល ាហរិរបសត់្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំមានកមាាុំង។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ណនាុំ និងបងហាញ្ាូវឲ្យលយើង ្ញុំ លធវើដ្ំលណើរល ព្ ះលទ្ៅកាន់ត្រះអងគ
ឯសថានបរមសុ ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ១ កនងុរដូវណេេិបថ្ងៃ 

DOMINICA I IN QUADRAGESIMA 

មិនសូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានជីវិរឲ្យមនសុសល ាក 
និងលត្បាសឲ្យលគមានសភុមងគ យ ាងលរញល ញ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំឲ្យលចះស្សឡាញ់ និងបលត្មើត្រះអងគ 
លដ្ីមបើលយើង ្ញុំអាចសគា ម់ារ៌ល ព្ ះលទ្ៅកាន់ត្រះអងគឯសថានបរមសុ ។ 

សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគរិរជាមចាសជ់ីវិររបស់លយើង ្ញុំ លហើយត្បទ្ានអវើៗទ្ាុំងអស់ល ើប្្នដ្ឲី្យលយើង
 ្ញុំលត្បើត្បាស់។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំទ្ុកជារងវាយ 
រួមជាមួយនឹងសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានចិច។  
ធម៌ត្បាររធ ល ើករលមកើងត្រះអមចាស់លសាយទ្ុកខ ុំបាក។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 
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បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ជាត្រះអមចាស់ដ៏ ពង់ ពស ់ 
លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានិចច ! 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់។ 
ត្រះត្គើសាបានរមអាហារអស់រយៈលរ ប្សសិបផៃថង 
លហើយត្រះអងគទ្ុកការរមលនះ ជាគុំរូសត្មាប់លយើង ្ញុំត្បត្រឹរាកនញងរដ្ូវត្រណម។ 
ត្រះអងគបានឈនះ បិចក របសស់រវរស់ និងលត្បៀនត្បលដ្ៅឲ្យលយើង ្ញុំកមចារ់លមលមសៅ
ផៃនអុំលរើអាត្កក ់
ដ្ូលចនះ លយើង ្ញុំអាចចូ រួមកនញងគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនបុណយចមាងលដ្ាយសមរមយ  
និងចូ រួមកនញងរធិើបណុយចមាងអសក់ បជានិចចលនៅផៃថងណាមួយ។ 

លហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសូមច ូរួមជាមយួលទ្វទ្ូរ 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមអរត្រះគុណត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសទ្ាុំងអុំណរសបបាយផៃត្កប្ ងថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ល ើរិភរល ាកទ្ាុំងមូ  
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ…។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។  
ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសា លយើង ្ញុំទ្ទ្ួ ជីវិរថម ីមានជំលនឿ  
និងមានលសចកាើសងឃឹមយ ាងមាុំមួន។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំសគា ់ត្រះត្គើសា  
ប្ដ្ ជាត្រះបនទូ របសត់្រះអងគ កានប់្រចបាស់លឡើងៗ។ 
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ថ្ងៃចន្ទ 
Feria secunda 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះសល្ងគាះលយើង ្ញុំលអើយ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានត្បាជ្ាយ ់ដ្ឹងរើអរថន័យផៃនត្រះបនទូ ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្កប្ត្បចិរាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យវិ ត្រឡបម់ករកត្រះអងគវិញ 
លហើយលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលចះស្សឡាញ់អនកដ្ផៃទ្ដ្ចូស្សឡាញ់ ាួនឯង។   

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ល ើកប្ ងលទ្ាស និងការរារលយើង ្ញុំត្គប់លរ លវ ា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំទ្ុកជារងវាយ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសាប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាឲ្យ
លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ការរារលយើង ្ញុំទ្ាុំង្ាូវកាយ ទ្ាុំង្ាូវចិរា 
លហើយសល្ងគាះលយើង ្ញុំឲ្យមានអុំណរសបបាយជានិចច។   
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ថ្ងៃអង្គារ 
Feria tertia 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្បភរផៃនជីវិរ !  
ត្រះអងគទ្រលមើ ត្បជារា្សារបសត់្រះអងគ 
ត្រមទ្ាុំងលត្បាសឲ្យរួកលគរមអាហារលដ្ីមបើជត្មះចិរាគុំនរិ។  
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំត្បាថនាប្សវងរកត្រះអងគ និងត្បត្ររឹាត្តមត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ
ជានិចច។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានអវើៗត្គបយ់ ាងឲ្យលយើង ្ញុំសត្មាបច់ិញ្ចឹមជីវិរ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យញញាុំងរងវាយទ្ាុំងលនះ ឲ្យលទ្ៅជាត្រះកាយ  
និងត្រះល ាហរិរបសត់្រះត្គើសា ប្ដ្ ្ា ់ជីវិរអស់ក បជានិចចដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាឲ្យ
លយើង ្ញុំកនញងអភិបជូាលនះ។ 
លដ្ាយអគគសញ្ញាលនះ សមូត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរួបរួមរន  
លដ្ីមបើមានកមាាុំងរុំងាបក់ិល សរណហ ា ត្រមទ្ាុំងយកចរិាទ្កុដ្ាកប់្សវងរកសមបរាិលនៅ
សថានបរមស ុ។ 
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ថ្ងៃពុធ 
Feria quarta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ !  
ត្រះអងគទ្រលមើ ត្បជារា្សារបសត់្រះអងគលដ្ាយត្រះហឫទ្័យស្សឡាញ។់ សូមត្រះ
អងគលមត្តា ប្កប្ត្បចិរាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យ ះបង់លច ត្បលយាជន៍្ទា  ់ាួន លហើយត្បត្រឹរាអុំលរើ អចុំលរាះអនកដ្ផៃទ្។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានជាសះលសបើយ និងមានជីវិរដ៏ត្បលសើរត្តមរយៈអគគ
សញ្ញានានា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ញញាុំងនុំបុ័ង និងស្សាលនះ 
ឲ្យលទ្ៅជាត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសា។   

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏សបបញរសលអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានអគគសញ្ញានានា 
ទ្ុកជាកមាាុំងត្បចុំជីវិររបស់លយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ល ាះលយើង ្ញុំឲ្យរួចរើបាបនានា 
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួត្រះកាយ នងិត្រះល ាហិររបស់ត្រះត្គើសា 
ទ្ុកជាអាហារប្ដ្ ្ា ជ់ីវិរអសក់ បជានចិច។ 
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ថ្ងៃព្ពហសាបតិ៍ 
Feria quinta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគបុំភាចឺិរាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យប្សវងរកលសចកាើសចុរិរ 
និងត្បត្ររឹាអុំលរើ អត្តមលសចកាើប្ដ្ លយើង ្ញុំត្បាថនា។  
ត្បសិនលបើត្រះអងគមិនជយួលយើង ្ញុំលទ្ លយើង ្ញុំក៏រស់លនៅមិនបានប្ដ្រ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចះស្សឡាញ់អនកដ្ផៃទ្ 
និងត្បត្ររឹាកចិចការទ្ាុំងអស់ ឲ្យបានរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ្ង។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏មានធមល៌មត្តា ករុណាលអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្ត្បចិរាគុំនិរប្បរមករកត្រះអងគវិញ។ សមូត្រះអងគលមត្តា
ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចរិា និងរាកយទ្ូ អងវររបសល់យើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសា លដ្ាយអនុលត្រះ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលយើង ្ញុំលអើយ !  
ត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំថវាយអភិបជូាដ៏វិសុទ្ធលនះ 
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំបានរួចរើបាប និងមានជីវិរយ ាងលរញល ញ។  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានជាសះលសបើយ 
លនៅលរ លនះ និងរហូររលរៀងលទ្ៅ។ 
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ថ្ងៃសុព្រ 
Feria sexta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលរៀបចុំ ាួនសត្មាបប់ណុយចមាង ាងមុ លនះ លដ្ីមបើរុំឭក
ដ្ ់ត្រះលយស ូលសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរសល់ឡើងវិញ។   
ត្តមរយៈការរម ាង្ាវូកាយ សូមត្រះអងគលមត្តា ជួយឲ្យលយើង ្ញុំ 
បលងកីរ្ ប្្ា អ ាង្ាូវចិរា។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគមានត្រះហឫទ្យ័សល្ងគាះលយើង ្ញុំឲ្យរួច្ុររើបាបនានា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសាប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅជានចិច 
លហើយលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានជាសះលសបើយ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាគុំនិរថម ី
និង ាងជត្មះលយើង ្ញុំឲ្យរួច្រុរើបាបចស់ លដ្ីមបើលយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួការសល្ងគាះរើ
ត្រះអងគ្ ង។ 
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ថ្ងៃសៅរ៍ 
Sabbato 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តប្ដ្ គងល់នៅអស់ក បជានិចច ! 
ត្រះអងគស្សឡាញម់នុសសល ាក ាាុំងណាស។់ 
សូមត្រះអងគបប្ងវរចិរាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំឲ្យប្បរមករកត្រះអងគវិញ លដ្ាយលត្បាសឲ្យ
លយើង ្ញុំស្សឡាញ់ និងហ ានថវាយជីវិរទ្ាុំងស្សុង 
លដ្ីមបើបលត្មើត្រះអងគកនញងត្គប់កចិចការទ្ាុំងអស់។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
សកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យជាសះលសបើយ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួរត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យហ ានរួមសាាប់រួមរសជ់ាមួយត្រះលយស ូត្គើសា 
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានចិច្ង។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិររបស់ត្រះត្គើសា 
ឲ្យលយើង ្ញុំទ្កុជាអាហារ្ា ់កមាាុំង។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ថរកសាការរារ និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
លទ្ៅជាត្បជារា្សាដ៏វិសទុ្ធរបស់ត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ២ កនងុរដូវណេេិបថ្ងៃ 

DOMINICA II QUADRAGESIMA 

មិនសូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ងលអើយ ! 
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់ ឲ្យលធវើជាត្រះបនទ ូកនញងល ាកលនះ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំយកចរិាទ្កុដ្ាក ់
សាាប់លសចកាើប្ដ្ ត្រះអងគមានត្រះបនទ ូមកលយើង ្ញុំត្តមរយៈអនកដ្ផៃទ្  
និងត្តមរយៈត្រឹរាកិារណន៍ានាត្បចុំជីវិរលយើង ្ញុំ។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿមាុំមួន លដ្ីមបើសគា ់សិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះត្គើសា  
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ ជាមួយលយើង ្ញុំសរវផៃថងលនះ្ង។  
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
កា រើលដ្មី ល ាកអត្បាហាុំបានយកកូនដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់មកថវាយត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួនុំ និងស្សាលនះ ត្រមទ្ាុំងកាយ វាច ចិរារបសល់យើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របូជារបស់ត្រះត្គើសា ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច។ 
ធម៌ត្បាររធ ត្រះអមចាស់បលញ្ាញរសមើរណ្រាយ។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 
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បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានលរ លវ ាដ៏រិសិដ្ឋដ្ ់បតុ្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ីមបើឲ្យរកួលគជត្មះចរិាគុំនិរបានសអារបរិសទុ្ធលឡើងវិញ។ 
ត្រះអងគក៏សរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យរកួលគរុំងាប់កិល សរណហ ា 
លដ្ាយលត្បើត្បាស់ត្ទ្រយសមបរាិផៃនរិភរល ាកដ៏មនិលទ្ៀងទ្ារ់លនះ 
លដ្ីមបើ្ចង់ចិរាលទ្ៅរកសមបរាិលនៅសថានបរមសុ  ប្ដ្ សថរិលសថរអសក់ បជានិចច។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមលការសរលសើរត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ល ើរិភរល ាកទ្ាុំងមូ  
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ… 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏សបបញរសលអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសាដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំ ឲ្យសគា ់រើគលត្មាងការដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគ 
លហើយបុំភាចឺិរាគុំនិររបសល់យើង ្ញុំឲ្យរស់លនៅសមជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគជានិចច។  
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ថ្ងៃចន្ទ 
Feria secunda 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគបងហាញឲ្យលយើង ្ញុំលចះ រដ់្ំរូបកាយ លដ្ីមបើប្កប្ត្បចរិាគុំនរិ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យរចួ្ុររើអុំលរើបាបនានា 
លហើយរស់លនៅស្សបត្តមលសចកាើស្សឡាញ់របសត់្រះអងគជានិចច។  

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្ត្តស់លហៅលយើង ្ញុំឲ្យលរររបលត្មើត្រះអងគ និងថវាយអភបិូជាលនះ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ថរកសាការរារលយើង ្ញុំ ឲ្យលជៀស្ុររើអុំលរើអាត្កក់ត្គប់យ ាង 
លហើយត្រះសណា ាបរ់ាកយទ្ូ អងវររបស់លយើង ្ញុំ លដ្ាយអនុលត្រះ។  

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិររបសត់្រះ
ត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំទ្កុជាអាហារ្ា ់ជីវរិ។  
សមូត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យបានជាសះលសបើយ នងិប្ត្បចរិារបសល់យើង ្ញុំឲ្យ
ប្សវងរកសមបរាិលនៅសថានបរមសុ ។ 
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ថ្ងៃអង្គារ 
Feria tertia 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏មានធមល៌មត្តា ករុណាយ ាងផៃត្កប្ ងលអើយ !  
ត្រះអងគប្ថរកសាត្រះសហគមន៍របស់ត្រះអងគជានិចច លដ្ាយប្ណនាុំលយើង ្ញុំមិនឲ្យ
វលងវងរើមារ៌របសត់្រះអងគលឡើយ។ 
សូមត្រះអងគរុំត្ទ្លយើង ្ញុំឲ្យលជៀស្ុររើលសចកាើអាត្កក់ត្គបយ់ ាង និងរត្មង់ចរិា
លយើង ្ញុំឲ្យប្បរល ព្ ះលទ្ៅរកត្រះអងគជាត្រះសល្ងគាះ។  

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យយញ្ញបូជាលនះ ្ា ់លសចកាើស ុសានាដ្ ់លយើង ្ញុំ  
និងជត្មះចិរាលយើង ្ញុំឲ្យសអារបរសិទុ្ធ រួចរើលសចកាើអាត្កក់ត្គប់យ ាង។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសា ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏មានធមល៌មត្តា ករុណាដ៏ល ើស ប់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះលយស ូត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យមានជំលនឿមាុំមួនល ើត្រះអងគ 
លដ្ាយរស់លនៅស្សបត្តមត្រះហឫទ្័យត្រះអងគជានិចច។ 
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ថ្ងៃពុធ 
Feria quarta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគរុំត្ទ្ត្រះសហគមន៍ឲ្យលទ្ៅជាមហាត្គួសារប្រមួយ។ សូមត្រះអងគត្បទ្ាន
ររជ័យឲ្យលយើង ្ញុំត្តមលសចកាើត្រូវការសរវផៃថងលនះ លហើយសូមប្កប្ត្បចរិាគុំនិរលយើង
 ្ញុំឲ្យត្បត្ររឹាត្តមត្រះហឫទ្័យត្រះអងគជានចិច។  

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគស្សឡាញម់នុសសល ាក ាាុំងណាស។់ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយទ្ាុំងលនះ លដ្ាយអនុលត្រះ  
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានរួចរើបាប ត្រមទ្ាុំងមានលសរើភារ  
លដ្ាយជាប់ចរិានឹងត្រះអងគជានិចច។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលយើង ្ញុំលអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះលយស ូត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ 
ទ្ុកជាអាហារ្ា ក់មាាុំង។  
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿ និងលសចកាើសងឃមឹដ្ ់លយើង ្ញុំ្ង។ 
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ថ្ងៃព្ពហសាបតិ៍ 
Feria quinta 

 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគស្សឡាញម់នុសសប្ដ្ មានចរិាបរិសទុ្ធ 
លហើយក៏លត្បាសអនកបាបឲ្យមានចិរាបរសិុទ្ធប្ដ្រ។ 
សូមត្រះអងគបុំភាចឺិរាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យមានជំលនឿមាុំមួន 
លដ្ីមបើបុំលរញការងាររបស់ ាួន លត្កាមការប្ណនាុំរបស់ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគស្សឡាញម់នុសសល ាក ាាុំងណាស។់ 
កនញងរដ្ូវប្សសិបផៃថងលនះ សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
 ិរ ុំជត្មះចរិាគុំនរិយ ាងរិរត្បាកដ្ លដ្មីបើរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ 
ប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះលយស ូត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ 
ទ្ុកជាអាហារ្ា ក់មាាុំង។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលចះរមួសាាប់រួមរស់ជាមួយត្រះលយស ូ  
ប្ដ្ គង់លនៅជាមួយលយើង ្ញុំកនញងត្គប់កា ៈលទ្សៈ។ 
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ថ្ងៃសុព្រ 
Feria sexta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលយើង ្ញុំប្ត្បចិរាគុំនិរ និងត្បត្រឹរាអុំលរើ អ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជត្មះលយើង ្ញុំឲ្យបានសអារបរិសុទ្ធ  និងមានចិរាលសមាះត្រង់  
លដ្ីមបើចូ រួមជាមួយត្រះត្គើសាលនៅសថានបរមសុ ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចះបលត្មើត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គប់ទ្ិសទ្ើ 
លដ្ីមបើថវាយអភបិូជាលនះលដ្ាយសមរមយ។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរស់លនៅលដ្ាយត្បត្ររឹាត្តមត្រះហឫទ្័យត្រះអងគជានិចច។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះលយស តូ្គើសា 
ប្ដ្ ជាអគគសញ្ញាផៃនការសល្ងគាះអស់ក បជានចិចដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលដ្រីល ព្ ះលទ្ៅរកត្រះអងគ 
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួការសល្ងគាះត្តមត្រះបនទ ូសនយារបស់ត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃសៅរ៍ 
Sabbato 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាលអើយ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានជាសះលសបើយ លហើយត្រះអងគក៏ត្បទ្ានសមបរាិផៃនសថាន
បរមសុ ឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្រ។ សូមត្រះអងគលមត្តា អាណរិអាសូរប្ថរកសាលយើង ្ញុំត្គប់
លរ លវ ា និងប្ណនាុំលយើង ្ញុំលទ្ៅកាន់រនាឺដ៏ភាឺសវាងរបស់ត្រះលយស តូ្គើសាជានិចច។  

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមឲ្យត្រះអុំលណាយទ្ានដ៏សកាក រៈលនះ ល ាះលយើង ្ញុំលដ្ីមបើទ្ទ្ួ បាន្ ប្្ា អ 
គឺការរារលយើង ្ញុំឲ្យរួច្ុររើកិល សរណហ ា 
និងប្ណនាុំលយើង ្ញុំល ព្ ះលទ្ៅកាន់ការសល្ងគាះ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ 
និងត្រះល ាហរិរបសត់្រះលយស ូត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំទ្ុកជាអាហារត្បចុំជីវិរ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យកមាាុំងផៃនអគគសញ្ញានានា ត្ជាបចូ កនញងចិរារបស់លយើង ្ញុំ  
លដ្ីមបើជាច ករជំរុញឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿមាុំមួន។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៣ កនងុរដូវណេេិបថ្ងៃ 

DOMINICA III IN QUADRAGESIMA 

មិនសូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានត្រះជនម្ទា ់របស់ត្រះអងគ ឲ្យអស់អនកប្ដ្ ល្្ី
ជីវិរលទ្ៅល ើត្រះលយស តូ្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានត្រះអុំលណាយទ្ានដ៏អសចារយលនះ 
ដ្ ់អសប់ងបអូនលយើង ្ញុំប្ដ្ លត្រៀម ាួនទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមជុទ្កឹ 
កនញងឱកាសបណុយចមាង ាងមុ ។ 
សូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានធមមវិន័យឲ្យលយើង ្ញុំត្បរិបរាិត្តម លហើយត្រះអងគក៏សនយាថា  
នឹងត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណផៃនលសចកាើស្សឡាញ ់
ដ្ ់អសអ់នកប្ដ្ លជឿសងឃឹមល ើត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយកាយ វាច ចិរា និងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំ  
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
ធម៌ត្បាររធ៖ ្សាើជាសាសន៍សាម ារើ ឬ ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 
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បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ជាត្រះអមចាស់ដ៏ ពង់ ពស ់ 
លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានិចច ! 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លនៅលរ ត្រះអងគសុុំទ្ឹករើ្សាើសាសន៍សាម ារើ 
ត្រះអងគមានបុំណងឲ្យនាងសប្មាងជំលនឿ 
ដ្បិរត្រះអងគបានបងការល់ភាើងផៃនលសចកាើស្សឡាញច់ុំលរាះត្រះជាមចាស ់
លនៅកនញងចរិារបស់នាង។  

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមលការសរលសើរត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 

ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ល ើរិភរល ាកទ្ាុំងមូ  
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ… 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះបុត្ត្តឲ្យលយើង ្ញុំទ្ុកជាអាហារ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿ និងបុំភាឺចរិាគុំនរិរបស់លយើង ្ញុំឲ្យសគា  ់
ធម៌លមត្តា ករុណារបស់ត្រះអងគលនៅត្គប់កា ៈលទ្សៈកនញងជីវិរត្បចុំផៃថងលនះ។ 
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ថ្ងៃចន្ទ 
Feria secunda 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្បសិនលបើត្រះអងគមិនជយួការរារលទ្លនាះ ត្រះសហគមន៍រម នលសចកាើស ុសានាលឡើ
យ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា សប្មាងធម៌លមត្តា ករុណារបសត់្រះអងគចុំលរាះលយើង ្ញុំ 
លដ្ាយជត្មះឲ្យលយើង ្ញុំបានសអារបរិសទុ្ធ ត្រមទ្ាុំងប្ថរកសា និងប្ណនាុំត្រះសហគម
ន៍របស់ត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏សបបញរស ! 
លយើង ្ញុំជាអនកបលត្មើត្រះអងគ សូមល ើករងវាយលនះលដ្ីមបើល ើករលមកើងត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយទ្ាុំងលនះលដ្ាយអនុលត្រះ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះត្គើសាប្ដ្ ជាត្រះសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ 
ប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំកនញងអភិបជូាលនះ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បត្ងួបបត្ងួមលយើង ្ញុំជាធាញងប្រមួយកនញងអងគត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានចិច។ 
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ថ្ងៃអង្គារ 
Feria tertia 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏មានត្រះហឫទ្័យលសមាះត្រង់ជានិចចលអើយ !  
ត្រះអងគសប្មាងធម៌លមត្តា ករុណាចុំលរាះលយើង ្ញុំ 
និងជួយឧបរថមភលយើង ្ញុំឲ្យស័មត្គចរិាបលត្មើត្រះអងគជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 
សូមត្រះអងគប្ថរកសាការរារលយើង ្ញុំ 
ឲ្យលជៀស្រុរើមហនារាយត្គបប់្បបយ ាង។  

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការលអើយ !  
ត្រះអងគទ្ាក់ទ្ាញចិរាលយើង ្ញុំឲ្យប្សវងរកត្រះអងគ 
លដ្ាយចរ់ត្រះលយស ូឲ្យយាងមកសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
លហើយលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានជាសះលសបើយ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគប្រងប្រប្ថរកសាការរារលយើង ្ញុំត្គប់លរ លវ ា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចះស្សឡាញ់ត្រះអងគ 
និងរួមរស់ជាមយួត្រះត្គើសាកានប់្រជរិសនទិ្ធលឡើងៗ។ 
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ថ្ងៃពុធ 
Feria quarta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! 
កនញងរដ្ូវប្សសិបផៃថងលនះ ត្រះអងគចិញ្ចមឹលយើង ្ញុំលដ្ាយត្រះបនទ ូរបសត់្រះអងគ 
និងបលត្ងៀនលយើង ្ញុំឲ្យលចះរួមរស់ជាមួយត្រះត្គើសា។  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបលត្មើត្រះអងគលដ្ាយចិរាលសមាះ  
និងរួមរន អធិដ្ឋានជានិចច។  

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏សបបញរសលអើយ ! 
ត្រះអងគប្រងប្រប្ថរកសាការរារលយើង ្ញុំឲ្យរួចរើអនារាយត្គបប់្បបយ ាង។ 
កនញងអភិបជូាលនះ សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ួ រងវាយរបស់លយើង ្ញុំ  
រួមជាមួយរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្បជារា្សាត្រះអងគ លដ្ាយអនុលត្រះ។  

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏ ពង់ ពសប់ុំ ុរលអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះលយស ូ
ត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំទ្កុជាអាហារ្ា ់កមាាុំង។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ជត្មះចិរាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យសអារបរិសុទ្ធ្ ុររើលសៅហមងនានា 
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំយ ់រើគលត្មាងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ្ង។ 
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ថ្ងៃព្ពហសាបតិ៍ 
Feria quinta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យរួមសាាប់រួមរស់ជាមយួត្រះលយស តូ្គើសា 
ប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវញិ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺលយើង ្ញុំឲ្យយកចរិាទ្កុដ្ាក់លរៀបចុំចរិាគុំនិរ 
សត្មាបរ់ិធើបុណយចមាងលនៅលរ  ាងមុ លនះ។  

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ជត្មះចិរាគុំនិរលយើង ្ញុំ 
ឲ្យរួច្រុរើអុំលរើអាត្កកត់្គបប់្បបយ ាង។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចះស្សឡាញ់បងបអូនឯលទ្ៀរៗ លហើយជាបច់ិរានឹង
សមបរាិដ៏លរញ កខណៈលនៅសថានបរមសុ ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏សបបញរសលអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះលយស ូ
ត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំទ្កុជាអាហារ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួឧបរថមភលយើង ្ញុំ 
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចះបងហាញរើការសល្ងគាះរបស់ត្រះអងគ 
កនញងត្គបក់ិចចការប្ដ្ លយើង ្ញុំត្បត្រឹរា។ 
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ថ្ងៃសុព្រ 
Feria sexta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏មានត្រះហឫទ្័យសបបញរសយ ាងផៃត្កប្ ងលអើយ !  
ត្រះអងគបងហូរធម៌លមត្តា ករុណារបស់ត្រះអងគមកកនញងចិរាលយើង ្ញុំ។ សូមត្រះអងគ
លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលចះរុំងាប់កិល សរណហ ា 
លដ្ាយសាាប់ និងត្បរិបរាិត្តមត្រះបនទ ូរបស់ត្រះអងគ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័នាុំការសល្ងគាះមកឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
និងញញាុំងរងវាយទ្ាុំងលនះ ឲ្យលទ្ៅជាសកាក របូជាប្ដ្ រប់ត្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគបានបងហាញឫទ្ធានុភារដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគ 
ឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ ការសល្ងគាះរបស់ត្រះត្គើសាយ ាងបរិបូណ៌។ សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យ
លយើង ្ញុំលចះរួមរស់ជាមយួត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ 
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានចិច។ 
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ថ្ងៃសៅរ៍ 
Sabbato 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលយើង ្ញុំត្បារឰរិធើល្សងៗ កនញងរដ្ូវប្សសបិផៃថងលនះ 
លដ្ីមបើប្កប្ត្បចិរាគុំនិរ។  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ ិរ ុំរួមរស់ជាមយួត្រះលយស  ូ
ប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវញិ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពសប់ុំ្ុរលអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាសអារបរិសទុ្ធ  
លដ្ីមបើចូ រួមកនញងអភបិជូាលនះ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំហ ានត្បកាសថា អវើៗទ្ាុំងអស់សទុ្ធប្រមករើត្រះអងគ។ 
សូមឲ្យសកាក របូជាប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយលនៅផៃថងលនះ បានរប់ត្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាលអើយ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះអុំលណាយទ្ានយ ាងបរិបណូឲ៌្យលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគរត្ងឹងជំលនឿ និងលសចកាើសងឃឹមរបសល់យើង ្ញុំ 
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំលរររថវាយបងគំត្រះអងគជានចិច។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៤ កនងុរដូវណេេិបថ្ងៃ 

DOMINICA IV IN QUADRAGESIMA 

មិនសូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាលអើយ !  
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមក្សះ្សាមនសុសល ាកនឹងត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿ និងបុំភាឺចរិាគុំនរិត្គើសាបរិសទ័្ទ្ាុំងអស ់
ឲ្យសគា ់រើត្រះហឫទ្័យស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា 
ជារិលសស អស់អនកប្ដ្ លត្រៀម ាួនទ្ទ្ ួអគគសញ្ញាត្ជមជុទ្កឹ  
កនញងឱកាសបណុយចមាង ាងមុ លនះ។ 
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! 
ត្រះអងគមានត្រះហឫទ្យ័លមត្តា ករណុាចុំលរាះលយើង ្ញុំជាអនកបាប។ 
លយើង ្ញុំរម នអវើរបសនងត្រះគុណត្រះអងគ លត្ៅរើល្្ីជីវិរទ្ាុំងស្សុង 
លទ្ៅល ើត្រះហឫទ្័យស្សឡាញ់របសត់្រះអងគលឡើយ។ 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ កាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស តូ្គើសាប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅជានចិច។  
ល ាកអាចលត្ជីសលរើស ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ ទ្ើ២ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 
ធម៌ត្បាររធ បុរសមនាក់ប្ដ្  វាក់ប្ភនករើកុំលណើរ  
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 
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បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះអមចាស់ដ៏ ពង់ ពស ់លហើយមានត្រះជនមអសក់ បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លដ្ាយសារគលត្មាងការដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគ ត្រះបុត្ត្តបានចប់កុំលណើរជា
មនុសស 
លដ្ីមបើប្ណនាុំមនុសសជារបិ្ដ្ លដ្ីរកនញងលសចកាើងងឹរ ឲ្យច ូកនញងរនាឺផៃនជំលនឿ។ 
ត្រះអងគបានយកទ្ឹកផៃនជីវិរថមមីក ាងជត្មះអស់អនក 
ប្ដ្ លកើរកនញងទ្ាសភារផៃនបាបចស ់ លដ្ីមបើឲ្យលគលទ្ៅជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគវិ
ញ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមលការសរលសើរត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ល ើរិភរល ាកទ្ាុំងមូ  
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ… 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគរិរជារនាបឺ្ដ្ បុំភាឺមនសុសត្គបជ់ារិត្គប់សាសន៍។  
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ លទ្ើបទ្ទ្ ួត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសា 
ឲ្យកានប់្រយ រ់ើធម៌លមត្តា ករុណា និងស្សឡាញអ់នកដ្ផៃទ្ត្តមរលបៀបត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃចន្ទ 
Feria secunda 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានអគគសញ្ញានានា លដ្ីមបើកសាងរភិរល ាកថម។ី  
សូមត្រះអងគជួយឧបរថមភឲ្យត្រះសហគមនក៍ាន់ប្ររើកចលត្មើនលឡើង លហើយលត្បាសឲ្យ
លយើង ្ញុំលចះប្ចករុំប្ កសមបរាផិៃនសថានបរមសុ  
ដ្ ់មនសុសល ាកសរវផៃថងលនះ្ង។   

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះជនមរបស់ត្រះអងគលដ្ីមបើសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យទ្ទ្ ួរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលនៅផៃថងលនះ 
លហើយសូមជត្មះចិរាលយើង ្ញុំឲ្យ្រុរើភារលសៅហមងនានា។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាឲ្យ
លយើង ្ញុំទ្ុកជាអាហារចញិ្ចឹមជីវិរ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ណនាុំលយើង ្ញុំល ព្ ះលទ្ៅកាន់សភុមងគ អស់ក បជានិចច។ 
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ថ្ងៃអង្គារ 
Feria tertia 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏មានធមល៌មត្តា ករុណាលអើយ ! 
ត្រះអងគសល្ងគាះមនសុសល ាក លដ្ាយសារត្រះលយស ូជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
ប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវញិ។ 
កនញងរដ្ូវប្សសិបផៃថងលនះ សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំហ ានត្បកាសដ្ណំឹង អ 
ដ្ ់មនសុសល ាកថា ត្រះអងគរិរជាត្រះសល្ងគាះប្មន។  
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានអាហារត្គប់យ ាងសត្មាបច់ិញ្ចឹមជីវិរ។ លយើង ្ញុំសូមយកអាហារ ាះ
មកថវាយ លដ្ីមបើអរត្រះគុណត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ញញាុំងនុំបុ័ង និងស្សាលនះ 
ឲ្យលទ្ៅជាត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះលយស តូ្គើសា។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានជាសះលសបើយ និងមានជីវិរជាអននា។   
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះលយស ូត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ  
ទ្ុកជាអាហារ្ា ជ់ីវិរ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជត្មះចិរាគុំនរិរបស់លយើង ្ញុំ 
លនៅលរ ឥឡូវលនះ លហើយជាដ្រាបរលរៀងលទ្ៅ។  
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ថ្ងៃពុធ 
Feria quarta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានរងវាន់ដ្ ់អស់អនកសចុរិរ 
លហើយត្រះអងគល ើកប្ ងលទ្ាសដ្ អ់នកបាបប្ដ្ ប្កប្ត្បចរិាគុំនរិ។ 
សូមត្រះអងគមានត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករុណាចុំលរាះអស់អនកប្ដ្ ទ្ូ អងវរត្រះអងគ។
លរ លយើង ្ញុំសារភារថា លយើង ្ញុំជាអនកបាប 
សូមត្រះអងគលមត្តា ល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យលយើង ្ញុំរួច្ុររើបាប្ង។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួសកាក របជូាលនះ លដ្ាយអនុលត្រះ។   
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលបាះបង់លច រលបៀបរស់លនៅចស់ លហើយប្ត្បចរិាមក
រួមរស់ជាមួយត្រះលយស  ូប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ 
និងលសាយរាជយអសក់ បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ្ង។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគប្រងត្តុំងអគគសញ្ញាត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសា  
សូមត្រះអងគលមត្តា កុុំបលណា ាយឲ្យលយើង ្ញុំមានលទ្ាស លត្រាះលយើង ្ញុំត្បត្រឹរាមនិសម
រមយចុំលរាះត្រះកាយ 
ប្រ្ទញយលទ្ៅវញិ សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានជាសះលសបើយ 
លដ្ាយសារបានទ្ទ្ ួត្រះកាយលនះ។ 
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ថ្ងៃព្ពហសាបតិ៍ 
Feria quinta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏មានត្រះហឫទ្័យសបបញរសលអើយ !  
សូមត្រះអងគត្បណើសលនាាសលយើង ្ញុំជាអនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ ប្ដ្ បាន ិរ ុំ្ានទា
 ាួន និងរយាយាមលធវើអុំលរើ អ  
លដ្ីមបើត្បត្រឹរាត្តមវិន័យរបស់ត្រះអងគ 
លហើយលត្រៀម ាួនត្បាររធរិធើបណុយចមាង ាងមុ លនះ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគត្ជាបថា លយើង ្ញុំជាមនុសសទ្ន់ល សាយ 
សូមឫទ្ធានភុារផៃនសកាក របូជារបសត់្រះលយស  ូ
លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរួច្ុររើលសចកាើអាត្កក់នានា 
និងជួយការរារលយើង ្ញុំជានិចច។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានត្រះកាយ នងិត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សមូត្រះអងគលមត្តា ជត្មះចរិាគុំនរិរបសល់យើង ្ញុំ ឲ្យរចួរើលសចកាើអាត្កកត់្គបប់្បបយ ា
ង។ 
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ថ្ងៃសុព្រ 
Feria sexta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ជួយឧបរថមភលយើង ្ញុំជាមនុសសទ្ន់ល សាយ។ 
លដ្ាយសារជំនួយលនះ សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានជាសះលសបើយ 
និងមានអុំណរសបបាយ លហើយរស់លនៅត្តមរលបៀបសុចររិ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការលអើយ ! 
ត្រះលយស បូានបូជាត្រះជនម លដ្ីមបើត្បទ្ានត្រះជនមលនះឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស តូ្គើសាត្គប់លរ លវ ា្ង។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាឲ្យ
លយើង ្ញុំទ្ុកជាអាហារ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ ះបងច់ិរារឹងមានៈលច  លដ្ីមបើទ្ទ្ួ ចិរាថមីដ៏វិសុទ្ធវិ
ញ។ 
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ថ្ងៃសៅរ៍ 
Feria Sabbato 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ត្បកបលដ្ាយធម៌លមត្តា ករណុាលអើយ !  
ត្បសិនលបើ ត្រះអងគមិនលត្បាសត្បណើដ្ ់លយើង ្ញុំលទ្លនាះ 
លយើង ្ញុំរុុំអាចរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគបានលឡើយ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្មងច់ិរាគុំនរិរបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យប្បរល ព្ ះលទ្ៅរកត្រះអងគជានិចច។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ !  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។  លនៅលរ លយើង ្ញុំ
ឃាារចករើត្រះអងគ សមូត្រះអងគលមត្តា អាណរិអាសូរ 
រត្មងច់ិរាគុំនរិរបស់លយើង ្ញុំឲ្យវិ មករកត្រះអងគវិញ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏សបបញរសលអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសា
ទ្ុកជាអាហារ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ជត្មះចិរាគុំនរិរបស់លយើង ្ញុំ 
ត្រមទ្ាុំង្ា ក់មាាុំងឲ្យលយើង ្ញុំត្បត្រឹរាប្រកិចចការ 
ប្ដ្ របត់្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៥ កនងុរដូវណេេិបថ្ងៃ 

DOMINICA V IN QUADRAGESIMA 

មិនសូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំ !  
សូមត្រះអងគជួយលយើង ្ញុំឲ្យត្បាថនា 
លដ្ីរត្តម្ាូវផៃនធម៌លមត្តា ករុណារបសត់្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ 
ប្ដ្ ស្សឡាញ់មនុសសល ាករហូរដ្ ់លសាយទ្វិងគរ។  
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគមិនសរវត្រះហឫទ្័យឲ្យមនុសសបាបវិនាសអនារាយលឡើយ 
ប្រត្រះអងគលត្បាសឲ្យលគប្កប្ត្បចិរាគុំនិរ និងទ្ទ្ ួជីវិរថមី។  
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ កាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស តូ្គើសា ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ  
និងលសាយរាជយអសក់ បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។  
ល ាកអាចលត្បើ ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ទ្ុំរ័រ ៤២៨-៤៣៤។ 
ធម៌ត្បាររធ ៖ ល ាកឡាសារ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 
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បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
កា រើលដ្មី កនញងសភារជាមនុសស ត្រះអងគត្រះកប្នសង  
លសាកសាាយល ាកឡាសារជាមិរាសមាាញ់ ប្រកនញងសភារជាត្រះដ៏វិសទុ្ធ  
ត្ទ្ង់លត្បាសឲ្យល ាកបានលត្កាកលចញរើ្នូរ។ 
ឥឡូវត្រះអងគលនៅប្រមានត្រះហឫទ្័យអាណិរអាសូរមនុសសល ាក 
លហើយប្ណនាុំលយើង ្ញុំលទ្ៅកាន់ជីវិរថមី លដ្ាយត្រះអុំលណាយទ្ានរបស់ត្រះអងគ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមលការសរលសើរត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ល ើរិភរល ាកទ្ាុំងមូ  
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ… 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិររបសត់្រះ
ត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរួបរួមរន ជាធាញងប្រមួយកនញងអងគត្រះត្គើសា។ 
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ថ្ងៃចន្ទ 
Feria secunda 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏សបបញរសលអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្ត្តស់លហៅមនុសសឲ្យសគា ់ និងស្សឡាញត់្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បណើដ្ ់លយើង ្ញុំ 
ជារិលសស បងបអូនប្ដ្ លត្រៀម ាួនទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក 
កនញងបុណយចមាង ាងមុ លនះ ឲ្យមានជីវរិថមីរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជានចិច។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមថវាយអភបិូជាលនះ 
លដ្ីមបើលការសរលសើរ និងអរត្រះគណុត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួលយើង ្ញុំប្ដ្ បាន្ានទា ានួ លដ្ីមបើជត្មះចិរាគុំនិរឲ្យបានសអារ
បរិសុទ្ធ។ 

ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ ល ើករលមកើងត្រះអមចាស់លសាយទ្ុកខ ុំបាក ទ្ុំរ័រ ៤៣៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ !  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ  
ទ្ុកជាអាហារ្ា ក់មាាុំង។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិារើករាយលដ្ីរត្តមត្រះលយស ូត្គើសា 
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ និងលសាយរាជយរួមជាមួយត្រះអងគ  
អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
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ថ្ងៃអង្គារ 
Feria tertia 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ !  
មានប្រត្រះអងគលទ្ ប្ដ្ អាចលត្បាសឲ្យមនសុសលទ្ៅជាបតុ្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិា ាាប ់ាួន ត្បាថនាលធវើត្តមត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ
ជានិចច។ 
សូមលត្បាសឲ្យត្បជារា្សាប្ដ្ បលត្មើត្រះអងគកាន់ប្ររើកចលត្មើនលឡើង្ង។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមថវាយសកាក របូជា ប្ដ្ ្សះ្សាលយើង ្ញុំជាមួយត្រះអងគ  
សូមត្រះអងគលមត្តា រុំលដ្ាះលយើង ្ញុំឲ្យរួច្ុររើបាបនានា 
និងជំរុញលយើង ្ញុំឲ្យបលត្មើត្រះអងគលដ្ាយចិរាលសមាះ។ 

ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ ល ើករលមកើងត្រះអមចាស់លសាយទ្ុកខ ុំបាក ទ្ុំរ័រ ៤៣៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ 
និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ ទ្ុកជាអាហារ្ា ់ជីវរិ។  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាលសមាះ 
រួមរស់ជាមួយត្រះត្គើសាលនៅសថានបរមសុ ។ 
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ថ្ងៃពុធ 
Feria quarta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាលអើយ !  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់បតុ្រធើត្តត្រះអងគ 
ប្ដ្ មានចរិាលសាកសាាយចុំលរាះអុំលរើបាបរបស ់ាួន។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យសមត័្គចិរាបលត្មើត្រះអងគជាលរៀងរហូរ្ង។  

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានអវើៗសរវសារលរើឲ្យលយើង ្ញុំសត្មាប់ចិញ្ចឹមជីវិរ។ លយើង ្ញុំសូមយក
រងវាយ ាះមកថវាយត្រះអងគ 
លដ្ីមបើល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ និងអរត្រះគណុត្រះអងគ។   
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយទ្ាុំងលនះ លដ្ាយអនុលត្រះ។  

ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ ល ើករលមកើងត្រះអមចាស់លសាយទ្ុកខ ុំបាក ទ្ុំរ័រ ៤៣៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ !  
មានប្រត្រះអងគលទ្ប្ដ្ លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានជាសះលសបើយ សូមត្រះអងគលមត្តា ដ្ក
ឫសផៃនលសចកាើអាត្កកត់្គប់យ ាង លចញរើចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំ 
សូមការរារលយើង ្ញុំ និងត្បទ្ានកមាាុំងឲ្យលយើង ្ញុំជានិចច។ 
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ថ្ងៃព្ពហសាបតិ៍ 
Feria quinta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏ ពង់ ពសប់ុំ្ុរលអើយ !  
សូមត្រះអងគលមត្តា សណា ាប់រាកយទ្ូ អងវររបស់លយើង ្ញុំ 
លហើយប្ថរកសាការរារលយើង ្ញុំ ប្ដ្ រឹងប្្អកល ើធម៌លមត្តា ករុណារបសត់្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ល ើកប្ ងលទ្ាសលយើង ្ញុំឲ្យរួចរើបាបនានា 
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំរស់លនៅស្សបត្តមត្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគ្ង។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះលយស បូានបូជាត្រះជនមលដ្ីមបើល ើកប្ ងលទ្ាសលយើង ្ញុំឲ្យរចួរើបាប។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស តូ្គើសា ជាត្រះសល្ងគាះមនុសសល ាក។ 

ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ ល ើករលមកើងត្រះអមចាស់លសាយទ្ុកខ ុំបាក ទ្ុំរ័រ ៤៣៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករុណា ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ 
ប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ  
ទ្ុកជាអាហារ្ា ជ់ីវិរអស់ក បជានិចច។ 
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ថ្ងៃសុព្រ 
Feria sexta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
សូមត្រះអងគល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យលយើង ្ញុំជាត្បជារា្សាដ៏ទ្ន់ល សាយ 
ប្ដ្ សថិរលនៅលត្កាមអុំណាចផៃនរណហ ាលនៅលឡើយ។ សូមត្រះអងគលមត្តា រុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ
ឲ្យមានលសរើភារយ ាងររិត្បាកដ្។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏សបបញរសលអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលយើង ្ញុំលរររបលត្មើត្រះអងគលនៅទ្ើលនះ។ សូមត្រះអងគ
លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំច ូរួមកនញងសកាក របូជារបសត់្រះលយស ូត្គើសា 
ប្ដ្ បានបូជាត្រះជនម និងសល្ងគាះលយើង ្ញុំ្ង។ 

ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ ល ើករលមកើងត្រះអមចាស់លសាយទ្ុកខ ុំបាក ទ្ុំរ័រ ៤៣៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាឲ្យ
លយើង ្ញុំទ្ុកជាអាហារ្ា ់ជីវិរ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ការរារលយើង ្ញុំឲ្យ្ុររើអនារាយនានា។ 
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ថ្ងៃសៅរ៍ 
Sabbato 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័សល្ងគាះមនុសសល ាកត្គប់លរ លវ ា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ថរកសាការរារលយើង ្ញុំ ជាបុត្រធើត្តរបសត់្រះអងគ  
លហើយសូមបនាប្ណនាុំបងបអូនប្ដ្ លត្រៀម ាួនទ្ទ្ ួអគគសញ្ញាត្ជមជុទ្កឹ្ង។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចចលអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានជីវរិថមឲី្យអស់អនកប្ដ្ មានជំលនឿ 
លហើយទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយ និងរាកយអងវររបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
សូមត្ទ្ងល់ ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ លជឿសងឃឹមល ើត្រះអងគ។  

ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ ល ើករលមកើងត្រះអមចាស់លសាយទ្ុកខ ុំបាក ទ្ុំរ័រ ៤៣៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏ ពង់ ពស់បុំ្រុ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ បានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើ
សាឲ្យលយើង ្ញុំ ទ្ុកជាអាហារ្ា ់ជីវរិ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានត្រះជនម្ ទា ់របស់ត្រះអងគឲ្យលយើង ្ញុំ ង។ 
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េបាតហ៍ពេិិដា 

HEBDOMADA SANCTA 
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ថ្ងៃអាទិតយបុែយណហេលឹក 

សលើកតសម្កើងក្ពះអម្ចា េ់រងទុកខលាំបាក 

DOMINICA IN PALMIS DE PASSIONE DOMINI 

លនៅផៃថងអាទ្ិរយលនះ លយើងនាុំរន រុំឭកត្រះលយស ូយាងចូ ត្កុងលយរូសាឡឹមកនញងឋានៈជា «ត្រះត្គើសា» 
គឺជាលសាចមួយអងគប្ដ្ ត្បទ្ានសុភមងគ ដ៏លរញល ញឲ្យមនុសសល ាកត្តមត្រះបនទូ សនយារបស់ 
ត្រះជាមចាស់។ លដ្ាយលយើងអានគមពើរសាើអុំរើត្រះលយស ូរងទុ្កខ ុំបាក លយើងសនមរលហៅផៃថងអាទិ្រយលនះ 
ថា «ផៃថងអាទ្ិរយល ើករលមកើងត្រះលយស ូរងទ្ុកខ ុំបាក»។ លនៅផៃថងលនះ មានរិធើប្ហសាឹក បនទាប់មក 
ថវាយអភិបូជា។ 

ព្ពះសយស យូាងចលូព្រងុសយរសូាឡមឹ 

Commemoratio ingressus Domini in Ierusalem 

ត្គើសាបរិស័ទ្ជួបជំុរន លនៅ ាងលត្ៅត្រះវិហារ លដ្ាយកាន់ធាងទ្ប្នស (សាឹក) លរៀងៗ ាួន។ ល ាក
បូជាចរយ ជាអធិបរើរាក់អាវរណ៌ត្កហមអលញ្ាើញមកដ្ ់។ លនៅលរ អងគត្បជំុលត្ចៀងចប់ ល ាក
បូជាចរយលរា ថា ៖ 

ក្នុងព្រះនាមព្រះបិតា និងព្រះបុព្តា  និងព្រះវិញ្ញាណដ៏វសិុទ្ធ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

ល ាកបូជាចរយរនយ ់យ ាង ាើអុំរើអរថន័យរិធើ លហើយត្បណមយផៃដ្លរា ថា ៖ 
បរិត្រត្រះបតិ្តត្បកបលដ្ាយធម៌លមត្តា ករុណាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលយើង ្ញុំអបអរសាទ្រទ្ទ្ួ ត្រះលយស ូ  
ប្ដ្ យាងមករកលយើង ្ញុំកនញងនាមត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំលនៅលរ លកើរទ្ុកខ ុំបាក  
លហើយលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំសុ ចរិាបូជាជីវិរត្តមត្រះលយស ូត្គើសា ប្ដ្ មានត្រះជនមរស់
លឡើងវិញ និងលសាយរាជយជាមយួត្រះអងគ  
អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
ល ាកបូជាចរយលត្បាះទ្ឹកត្រះររល ើអងគត្បជំុទ្ាុំងមូ  បនទាប់មក ល ាកត្បកាសត្រះបនទូ  
ដំ្ណឹង អសាើអុំរើត្រះលយស ូយាងចូ ត្កុងលយរូសាឡឹម។ 
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ឆ្ន ាំ «ក្» 
 សូមថ្ងែងព្ពះគមពីរដំណឹងលអតាមសោរា ាថាយ         ២១,១-១១ 
ររះក្យស ៊ូយាងតកជាតួយរកួសាវក័ជិត្ដល់រកុងក្យរ៊ូសាឡតឹក្ ើយ។ ោលតកដល់ភ៊ូតិ ក្បត្
ផាក្ស ម្ដលក្ៅចក្ងកះភនំក្ដើតអ៊ូលើវ ររះអងគចាត់្សាវក័រើររ៊ូបឲ្យក្ៅតុន្ ទងំម្ចន្ររះបន្ទ៊ូលថា៖ 
«ច៊ូរក្ៅភ៊ូតិម្ដលក្ៅតុខអនករាល់គ្នន ។ ក្រលក្ៅដល់ភ្លា ត អនកនឹ្ងក្ ើញក្តលាតយួម្ដលក្េចង
ក្ៅទើក្ ះ ក្ ើយម្ចន្ក៊ូន្វាក្ៅជាតួយម្ដរ។ ច៊ូររសាយវាដឹកតកឲ្យខំុ្។ របសិន្ក្បើម្ចន្ន្រណា សួរ 
ច៊ូររាប់ក្េថា ររះអម្ចា ស់រតូ្វោរវា ម្ត្ររះអងគនឹ្ងឲ្យក្េដឹកតកវញិភ្លា តជាតិន្ខាន្»។ 
ររឹត្ែិោរណ៍្ក្ន្ះ ក្កើត្ក្ឡើងរសបនឹ្ងក្សចកដើម្ដលម្ចន្ម្ចងទុកតាតរយៈរាោរ ើថា៖ «ច៊ូររាប់
របជាជន្រកុងសុើយ ៊ូន្ថា៖ ក្តើល ន៎! ររះតហាកសរត្របស់អនកយាងតករកអនកក្ ើយ។ រទង់ម្ចន្
ររះ ឫទ័យសា៊ូត្ប៊ូត្ រទង់េង់ក្លើខនងលា ក្ ើយេង់ក្លើខនងក៊ូន្លាផងម្ដរ»។ សាវក័ទងំរើរ  ំ
គ្នន ក្ចញក្ៅ ក្ វ្ើតាតបញ្ជា របស់ររះក្យស ៊ូ  ដឹកក្តលា និ្ងក៊ូន្វាតក។ ក្េយកអាវរោលរើក្លើខនង
លា និ្ងក្លើខនងក៊ូន្លាផង ក្ ើយររះក្យស ៊ូក្ឡើងេង់ក្លើខនងវា។ ក្ៅក្រលក្ ះម្ចន្បណាដ ជន្
ជាក្រចើន្  គំ្នន យកអាវរបស់ខាួន្រោលតាតផា៊ូវ ក្ ើយអនកខាះក្ទៀត្ ោច់ធាងទម្ន្សយកតករោល 
ក្លើផា៊ូវម្ដរ។ តហាជន្ម្ដលក្ដើរម្  តររះក្យស ៊ូរើតុខរើក្រោយ  គំ្នន ម្រសកក្ឡើងថា៖ «ជក្យា! 

ររះរាជវងសរបស់ររះាទដាវ ើឌ! ស៊ូតររះជាម្ចា ស់របទន្ររ ដល់ររះអងគម្ដលយាងតកកនុងររះ
 តររះជាអម្ចា ស់! ជក្យា! ររះជាម្ចា ស់ក្ៅសាា ន្ដ៏ខពង់ខពស់បំផុត្!»។ ោលររះក្យស ៊ូយាង
ក្ៅដល់រកុងក្យរ៊ូសាឡតឹ របជាជន្ក្ៅកនុងទើរកុងទងំត៊ូល គំ្នន រជួលរចបល់សួរថា៖ «ក្ត្ើក្លាក
ក្ ះជាន្រណា?»។ តហាជន្ក្្ាើយថា៖ «ក្លាកជារាោរ ើក្យស ៊ូតករើភ៊ូតិណាសាម្រ  ត្ កនុងរសុក 
ោលើក្ឡ»។  
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ឆ្ន ាំ «ខ» 
 សមូថ្ងែងព្ពះគមពរីដណំងឹលអតាមសោរា ារសុ        ១១,១-១០ 
ររះក្យស ៊ូយាងតកជាតួយសាវក័ជិត្ដល់រកុងក្យរ៊ូសាឡតឹក្ ើយ។ លុះតកដល់ជិត្ភ៊ូតិក្បត្ផា
ក្ស និ្ងភ៊ូតិក្បថាន្ើ ម្ដលក្ៅចក្ងកះភនំក្ដើតអ៊ូលើវ ររះអងគចាត់្សាវក័រើររ៊ូបឲ្យក្ៅតុន្ ក្ដាយម្ចន្
ររះបន្ទ៊ូលថា៖ «ច៊ូរក្ៅភ៊ូតិក្ៅតុខអនករាល់គ្នន  ក្រលក្ៅដល់ភ្លា ត អនកនឹ្ងក្ ើញក៊ូន្លាតយួ
ម្ដលក្េចងទុក រំុទន់្ម្ដលម្ចន្ន្រណាជិះក្ៅក្ឡើយក្ទ ច៊ូររសាយវាដឹកតក។ របសិន្ក្បើម្ចន្
ក្េសួរថា  "ក្ តុ្អវើាន្ជាអនករសាយវា?" ច៊ូរក្ ា្ើយរាប់ក្េថា "ររះអម្ចា ស់រតូ្វោរវា ម្ត្ររះអងគ
នឹ្ងឲ្យក្េដឹកតកវញិភ្លា តជាតិន្ខាន្"»។ សាវក័ទងំរើររ៊ូបក្ចញដំក្ណ្ើ រក្ៅក្ ើញ ក៊ូន្លាតយួ
ម្ដលក្េចងទុកក្ៅម្ចត់្ទវ រខាងក្រៅផទះម្កែរផា៊ូវ ក្ ើយក៏រសាយវា។ ម្ចន្អនកខាះក្ៅទើក្ ះ សួរ
អនកទងំរើរថា៖  «ក្ត្ើអនកក្ វ្ើអវើ នងឹ ក្ តុ្អវើាន្ជាអនករសាយក៊ូន្លាក្ន្ះ?»។ សាវក័ទងំរើរ
ក្ ា្ើយក្ៅក្េតាតពាកយម្ដលររះក្យស ៊ូាន្បង្គគ ប់តក ក្េក៏ឲ្យដឹកក្ចញក្ៅ។ សាវក័ទងំ រើរដឹក
វាយកតកថាវ យររះក្យស ៊ូ ក្ ើយយកអាវរបស់ខាួន្រោលរើក្លើខនងក៊ូន្លា ររះអងគក៏ក្ឡើង េង់
ក្លើខនងក៊ូន្លាក្ ះ។ ម្ចន្តនុ្សសម្ចន ជាក្រចើន្ គំ្នន យកអាវរបស់ខាួន្រោលតាតផា៊ូវ ក្ ើយខាះ
ក្ទៀត្យកសាឹកក្ ើរើចម្ចក រតករាយក្លើផា៊ូវម្ដរ។ អស់អនកម្ដលក្ដើរម្  តររះក្យស ៊ូរើតុខរើ
ក្រោយ គំ្នន ម្រសកក្ឡើងថា៖ «ជក្យា! ស៊ូតររះជាម្ចា ស់របទន្ររដល់ររះអងគម្ដលយាងតកកនុង 
ររះ តររះអម្ចា ស់ ស៊ូតររះជាម្ចា ស់របទន្ររដល់ររះរាជយម្ដលកំរុងម្ត្តកដល់ េឺររះរាជយ
របស់ររះាទដាវ ើឌជាបិតារបស់ក្យើង! ជក្យា! ររះជាម្ចា ស់ក្ៅសាា ន្ដ៏ខពង់ខពស់បំផុត្!»។ 

ឬ 
 សមូថ្ងែងព្ពះគមពរីដណំងឹលអតាមសោរយ ហូាន្     ១២,១២-១៦ 
បណាែ ជន្ក្រចើន្កុះករច៊ូលរតួក្្វើបុណ្យចតាង។ ោលក្េឮដំណឹ្ងថា ររះក្យស ៊ូយាងជិត្ដល់រកុង 
ក្យរ៊ូសាឡតឹ ក្េ គំ្នន ោច់ធាងទម្ន្សោន់្តកទទលួររះអងគទងំម្រសកថា៖ "ជក្យា! ស៊ូតររះ 
ជាម្ចា ស់របទន្ររដល់ររះអងគម្ដលយាងតកកនុងររះ តររះអម្ចា ស់ េឺររះតហាកសរត្របស់ជន្ 
ជាតិ្អុើរសាម្អល!"។ ររះក្យស ៊ូរកាន្ក៊ូន្លាតយួ ក្ ើយររះអងគេង់ក្លើខនងវា រសបតាត ក្ស
ចកែើម្ដលម្ចន្ម្ចងទុកតកថា៖ "របជាជន្រកុងសុើយ ៊ូន្ក្អើយ! កំុភ័យខាា ចអើ! ក្តើល ន៎! ររះ 
តហាកសរត្របស់អនកយាងតកដល់ក្ ើយ ររះអងគេង់ក្លើខនងក៊ូន្លា"។ ក្ៅក្រលក្ ះ រកុតសាវក័ 
រំុាន្យល់ក្ តុ្ោរណ៍្ទងំក្ន្ះភ្លា តៗក្ទ។ លុះដល់ររះក្យស ៊ូ ទទួលសិរ ើរុងក្រឿងក្ ើយ ក្ទើប 
ក្េនឹ្កក្ ើញថា ក្ តុ្ោរណ៍្ទងំក្ន្ះ ម្ចន្ម្ចងទុកអំរើររះអងគ ក្ ើយតហាជន្កា៏ន្ក្ វ្ើ 
កិចាោរទងំប ុ ា ន្ថាវ យររះអងគរសបតាតេតពើរម្ដរ។ 
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ឆ្ន ាំ «គ» 
 សូមដថ្ែងត្ពុះគមពរីែុំណឹងលអតាមនោកលូកា     ១៩,២៨-៤០ 
ោលររះក្យស ៊ូម្ចន្ររះបន្ទ៊ូលដ៊ូក្ចាន ះក្ ើយ ររះអងគក៏យាង តុំខបណាែ ជន្ក្ឡើងក្ៅរកុងក្យរ៊ូ
សាឡតឹ។ លុះររះអងគយាងជិត្ដល់ភ៊ូតិក្បត្ផាក្ស និ្ងភ៊ូតិក្បត្ថាន្ើ ម្ដលក្ៅចក្ងកះភនំក្ដើតអ៊ូ
លើវ    ររះអងគចាត់្សាវក័រើររ៊ូបឲ្យក្ៅតុន្ ក្ដាយម្ចន្ររះបន្ទ៊ូលថា៖   «ច៊ូរក្ៅភ៊ូតិខាងតុខក្ ះ 
ក្រលអនកក្ៅដល់   អនកនឹ្ងក្ ើញក៊ូន្លាតយួម្ដលក្េចងក្ៅ ទើក្ ះ រំុទន់្ម្ចន្ន្រណាជិះក្ៅ
ក្ឡើយក្ទ ច៊ូររសាយវាដឹកតក។ របសិន្ក្បើម្ចន្ក្េសួរថា "ក្ តុ្អវើាន្ជាអនករសាយវា?" ច៊ូរ
ក្ ា្ើយក្ៅក្េថា "ររះអម្ចា ស់រតូ្វោរវា"»។ សាវក័ទងំរើរក៏ក្ចញក្ៅ ក្ ើយក្ ើញដ៊ូចររះក្យស ៊ូ
ម្ចន្ររះបន្ទ៊ូលរាប់ក្េម្តន្។ ក្រលក្េកំរុងរសាយ ក៊ូន្លា ម្ចា ស់វាសួរថា៖ «ក្ តុ្អវើាន្ជា
អនករសាយលាក្ន្ះ?» សាវក័ក្្ាើយថា៖ «ររះអម្ចា ស់រត្ូវោរវា»។ ប ទ ប់តក អនកទងំរើរដឹកក៊ូន្ 
លាយកតកថាវ យររះក្យស ៊ូ ក្ ើយរោលអាវ្ំរបស់ខាួន្ក្លើខនងវា ថាវ យររះអងគេង់។ ក្ៅក្រល
ររះអងគយាងក្ៅតុខ តនុ្សសម្ចន យកអាវ្ំរបស់ខាួន្តករោលតាតផា៊ូវ។ ោលររះក្យស ៊ូយាងតាត
ផា៊ូវម្ដលចុះរើភនំក្ដើតអ៊ូលើវ តកជិត្ដល់រកុងក្យរ៊ូសាឡតឹ ម្ចន្សាវក័ក្រចើន្កុះករអរសបាយ  ំ
គ្នន បន្ាសឺំក្ឡងសរក្សើរត្ក្តកើងររះជាម្ចា ស់អំរើោរអសាា រយទងំប ុ ា ន្ម្ដលក្េាន្ក្ ើញ។ ក្េ 
ក្ពាលថា៖ «ស៊ូតររះជាម្ចា ស់របទន្ររដល់ររះតហាកសរត្ម្ដលយាងតកកនុងររះ តររះអម្ចា ស់! 
ស៊ូតសន្ែិភ្លរក្កើត្រើសាា ន្បរតសុខតក ស៊ូតក្លើកត្ក្តកើងសិរ ើរុងក្រឿងរបស់ររះអងគ ក្ៅសាា ន្ដ៏ខពង់ 
ខពស់បំផុត្!»។ ម្ចន្អនកខាងេណ្ៈផារ ើសុើខាះ ម្ដលក្ៅកនុងចំក្ណាតបណាែ ជន្ទ៊ូលររះក្យស ៊ូថា៖ «
ក្លាករេូស៊ូតឃាត់្សិសសរបស់ក្លាកឲ្យក្ៅក្សៃៀតផង!»។ ររះក្យស ៊ូម្ចន្ររះបន្ទ៊ូលត្បថា៖ «ខំុ្ 
សុំរាប់ឲ្យអនករាល់គ្នន  ដឹងថា របសិន្ក្បើអនកទងំក្ន្ះក្ៅក្សៃៀត ដំុងាតុខជាម្រសកជំន្សួក្េវញិ
តិន្ខាន្»។ 

រួចមានធមមលទ្សនាយ ាង ាើ។ ល ាកបូជាចរយនាុំអងគត្បជំុប្ហសាឹកចូ ត្រះវិហារ។ 

ទ្ុំនុករលមកើង ២៤ (២៣), ៤៧ (៤៦) 
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អភិបូជា 
AD MISSAM 

ល ាកបូជាចរយលររររុសកាក របូជា លហើយលរា ថា ៖ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យរងទ្កុខ ុំបាក និងលសាយ
ទ្ិវងគរយ ាងប្សនអាម ាស់ លដ្ីមបើសល្ងគាះមនសុសល ាកឲ្យរួចរើបាប។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យយ រ់ើគលត្មាងការដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគ 
លហើយសូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំសុ ចរិាលធវើត្តមត្រះលយស ូជានចិច្ង។ 
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ !  
លនៅលរ ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគរងទ្ុកខ ុំបាក និងលសាយទ្ិវងគរ 
ត្រះអងគសប្មាងលសចកាើស្សឡាញច់ុំលរាះត្រះបិត្តកនញងនាមលយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន ។  
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ កាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស តូ្គើសាប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ និងលសាយ
រាជយអស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
ធម៌ត្បាររធ ៖ ល ើករលមកើងត្រះអមចាស់រងទ្ុកខ ុំបាក 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 
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បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច។ 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លដ្ាយសារត្រះបតុ្ត្តរងទ្ុកខ ុំបាក លដ្ីមបើត្បទ្ានការសល្ងគាះដ្ រ់ិភរល ាក
ទ្ាុំងមូ   
ត្ទ្ងត់្បកាសអុំរើឫទ្ធានភុាររបស់ត្រះអងគ។ 
អុំណាចដ៏អសចារយផៃនលឈើ ក្ ង 
សប្មាងការវិនិចឆយ័របសត់្រះជាមចាស់ចុំលរាះមនសុសល ាក 
និងសប្មាងឫទ្ធានភុាររបស់ត្រះត្គើសា ប្ដ្ ជាប់លនៅល ើលឈើ ក្ ង។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមអរត្រះគុណត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសទ្ាុំងអុំណរសបបាយផៃត្កប្ ងថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ !  
ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគបានបជូាត្រះជនម 
លដ្ាយសប្មាងលសចកាើស្សឡាញ់ដ៏ត្ជា លត្ជៅចុំលរាះមនុសសល ាក លយើង ្ញុំសូមអរ
ត្រះគណុត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿ និងលសចកាើស្សឡាញ់របស់លយើង ្ញុំ   
ឲ្យសុ ចិរាបូជាជីវរិរួមជាមួយត្រះលយស  ូ
លដ្ាយមានសងឃឹមថា នងឹទ្ទ្ ួសិរើរុងលរឿងរួមជាមួយត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃចន្ទ កនងុេបាត ហ៍ពិេិដា 

FERIA II HEBDOMADÆ SANCTÆ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
លយើង ្ញុំនាុំរន រុំឭកដ្ ់ត្រះលយស ូជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
រងទ្ុកខ ុំបាកលដ្មីបើសល្ងគាះមនុសសល ាក។ សមូត្រះអងគលមត្តា ល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យ
លយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ ជាមនសុសទ្ន់ល សាយ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យត្រះបុត្ត្តបជូាត្រះជនម  
លដ្ីមបើរុំលដ្ាះមនុសសល ាកឲ្យរួចរើបាប។ 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រងវាយរួមជាមយួសកាក របូជាលនះ លហើយលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានរួម
រស់ជាមួយត្រះត្គើសា 
និងបលងករី្ ប្ដ្ លនៅសថិរលសថរជានចិច។ 

ធម៌ត្បាររធទ្ើ ២ ល ើករលមកើងត្រះអមចាស់រងទ្ុកខ ុំបាក ទ្ុំរ័រ ៤៣៨។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លនៅកនញងអភបិូជាលនះ ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ  
និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំបានវិសទុ្ធ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា គងល់នៅជាមយួត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគ 
លហើយលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរស់លនៅកនញងលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគជាដ្រាប។ 
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ថ្ងៃអង្គគ រ កនងុេបាត ហ៍ពិេិដា 

FERIA III HEBDOMADÆ SANCTÆ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ  
លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅអសក់ បជានចិច !  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យយ អ់រថន័យដ៏លត្ជៅបុំ្ុរផៃនទ្កុខ ុំបាករបសត់្រះលយស ូ។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំស ុចិរារមួសាាប់រួមរស់ជាមួយត្រះត្គើសាជានិចច។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យមហាត្គសួារត្រះអងគ រួមរន ថវាយសកាក របូជាលនះ  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួលដ្ាយអនុលត្រះ។   
លយើង ្ញុំចូ រួមជាមួយត្រះត្គើសាប្ដ្ បជូាត្រះជនមយ ាងណា  
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរួមរស់ជាមួយត្រះត្គើសាលនៅសថានបរមស ុយ ាងលនាះប្ដ្រ។  

ធម៌ត្បាររធទ្ើ ២ ល ើករលមកើងត្រះអមចាស់រងទ្ុកខ ុំបាក ទ្ុំរ័រ ៤៣៨។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ 
ប្ដ្ ត្បទ្ានអគគសញ្ញាផៃនការសល្ងគាះឲ្យលយើង ្ញុំទ្ុកជាអាហារ្ា ជ់ីវិរ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
បានច ូរួមកនញងជីវិរអសក់ បជានចិចរបសត់្រះអងគ។ 



222 

ថ្ងៃពុធ កនងុេបាត ហ៍ពិេិដា 

FERIA IV HEBDOMADÆ SANCTÆ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះបុត្ត្តសរវត្រះហឫទ្យ័លសាយទ្ិវងគរលនៅល ើលឈើ ក្ ង  
លដ្ីមបើរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំឲ្យរួចរើអុំណាចរបស់មារ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានចូ រួមកនញងសរិើរុងលរឿងរបស់ត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ មានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ !  
ត្រះបុត្ត្តសរវត្រះហឫទ្យ័រងទ្ុកខ ុំបាក និងលសាយទ្ិវងគរ 
លដ្ីមបើត្បទ្ានជីវិរអស់ក បជានិចចឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយកាយ វាច ចិរារួមជាមយួសកាក របូជារបស់ត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ ជាគលត្មាងការដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយទ្ាុំងលនះលដ្ាយអនុលត្រះ។ 

ធម៌ត្បាររធទ្ើ ២ ល ើករលមកើងត្រះអមចាស់រងទ្ុកខ ុំបាក ទ្ុំរ័រ ៤៣៨។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះលយស ូបជូាត្រះជនម្ទា ់របស់ត្រះអងគលដ្ីមបើសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿមាុំមួនល ើត្រះបុត្ត្ត 
និងសុ ចរិារួមសាាប់រួមរស់ជាមួយត្រះអងគ 
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច។ 



223 

ថ្ងៃក្ពហេបតិ៍ កនងុេបាត ហ៍ពិេិដា 

FERIA V HEBDOMADÆ SANCTÆ 

មានរិធើត្បសិទ្ធររល ើលត្បង និងរិធើជប់ល ៀងសាវ័ក។ កនញងសបាា ហ៍រិសិដ្ឋ ល ាកអភិបា ត្រះ 
សហគមន៍ប្រងប្រលធវើរិធើត្បសិទ្ធររល ើលត្បងសត្មាប់រិធើបុណយនានាកនញងរយៈលរ មួយ ន្ ុំ។ 
សហគមន៍ត្គើសាបរិស័ទ្បានយកលត្បងលនះ ទុ្កជានិមិរារូបផៃនត្រះវិញ្ញាណប្ដ្ ជាត្រះអុំលណាយទ្ាន  
រិលសសរបស់ត្រះជាមចាស់ គឺត្រះអងគត្ជាបចូ កនញងចិរាគុំនិរ ត្រមទ្ាុំងត្បទ្ានកមាាុំង និងអុំណរ 
សបបាយដ្ ់អស់អនកលជឿ។ លនៅកនញងរិធើជប់ល ៀងសាវ័ក ត្រះលយស ូយកនុំប័ុង និងស្សាមកប្បង 
ប្ចកឲ្យសាវ័កបរិលភាគ ទ្ុកជាសញ្ញាសមគា ់បញ្ាាក់ថា ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យបូជាត្រះជនម 
ទ្ា ់របស់ត្រះអងគ លដ្ាយរម ននរណាបងខំ។ ត្រះលយស ូមានធម៌លមត្តា ករុណាហួសរើការសមាន 

របស់មនុសស។ 

១. ត្តមត្បផៃរណើត្រះសហគមន៍រើបុរាណលនៅផៃថងលនះ មិនអនុញ្ញារឲ្យល ាកបូជាចរយថវាយអភិបូជា  
លដ្ាយរម នត្គើសាបរិស័ទ្ចូ រួម។ 

អភបិជូាព្បសទិធពរសលើសព្បង 

Ad Missam chrismatis 

២. ផៃថងត្រហសបរិិ៍រិសិដ្ឋលរ ត្រឹក ល ាកអភិបា ត្រះសហគមន៍រួមជាមួយអស់ល ាកបូជាចរយ 
ត្បសិទ្ធររល ើលត្បងទ្ាុំងបើកនញងអភិបូជាលនះ។ 

៣. លគអាចលត្ជីសលរើសផៃថងណាមួយល្សងជិរបុណយចមាង លដី្មបើសត្មួ ដ្ ់អស់ល ាកបូជាចរយអាច 
មកចូ រួមបាន។ 

៤. អភិបូជាលនះ បងហាញអុំរើការរួបរួមរន ជាធាញងប្រមួយរវាងល ាកអភិបា ត្រះសហគមន៍ និងអស់ 
ល ាកបូជាចរយ។ 

៥. ត្តមត្បផៃរណើត្រះសហគមន៍ លរ ត្បសិទ្ធររល ើត្រះកាយរួចលហើយ ល ាកអភិបា ត្រះសហគមន៍ 
ត្បសិទ្ធររល ើលត្បងសត្មាប់ ាបឲ្យអនកជំងឺ។ លរ ប្ចកត្រះកាយរួចលហើយ ល ាកត្បសិទ្ធររ 
ល ើលត្បងត្គើសមា និងលត្បងសត្មាប់ ាបឲ្យអនកលរៀបចុំ ាួនទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក។ ប ុប្នាត្តម 
លសចកាើត្រូវការរបស់ត្រះសហគមន៍ ល ាកអភិបា អាចត្បសិទ្ធររ ល ើលត្បងទ្ាុំងបើបនទាប់រើ រិធើ
ល ើករលមកើងត្រះបនទូ ត្រះជាមចាស់។ 

៦. អភិបូជាលនះ សូមសូត្រ ឬលត្ចៀងធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់។ 
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៧. រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានអភិលសកត្រះបុត្ត្តលដ្ាយត្រះវិញ្ញាណរបស់ត្រះអងគ  
លហើយប្រងត្តុំងជាត្រះត្គើសា និងជាត្រះអមចាស។់ 
ត្រះអងគកប៏ានអភិលសកលយើង ្ញុំកនញងអងគត្រះត្គើសាប្ដ្រ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចះ្ា ស់កខើភារផៃនការសល្ងគាះ 
កនញងរិភរល ាកសរវផៃថងលនះ្ង។ 

៨. បនទាប់រើអានអរថបទ្គមពើរដំ្ណឹង អ ល ាកអភិបា លធវើធមមលទ្សនា លយាងត្តមអរថបទ្គមពើរប្ដ្  
លទ្ើបនឹងអាន។ ល ាកមានត្បសាសន៍លទ្ៅកាន់អងគត្បជំុ និងត្កុមបូជាចរយរុំឭកអុំរើរិធើប្រងត្តុំង 
ជាបូជាចរយ។ ល ាកអភិបា ដ្ាស់លរឿនបូជាចរយឲ្យបុំលរញលបសកកមមលដ្ាយមានចិរាលជឿជាក់ 
លហើយល ាកអលញ្ាើញរួកលគឲ្យត្បកាសរាកយសចច លឡើងវិញលនៅមុ អងគត្បជំុ។ 

ពិធីព្បោសពារាយសច្ចាសាជាងមីរបស់អស់សោរបូជាច្រាយ 
Renovatio promissionum sacerdotalium 

៩. ល ាកអភិបា អលញ្ាើញល ាកបូជាចរយទ្ាុំងអស់ ត្បកាសរាកយសចច របស់ ាួនលឡើងវិញ។ 
បងបអូនជាទ្ើស្សឡាញ់ ! 
លនៅផៃថងប្ដ្ លយើង ្ញុំនឹករឭកដ្ ត់្រះលយស តូ្ត្តសល់ហៅរួកសាវ័ក និងត្ត្តស់លហៅ
លយើង ្ញុំមនាក់ៗឲ្យចូ រួមជាមួយត្រះអងគជាមហាបូជាចរយ លរើបងបអូនចង់ត្បកាស
រាកយសចច ត្បណិធានរបស់ ាួនសាជាថម ី
លនៅចុំលរាះមុ ល ាកអភបិា  និងចុំលរាះមុ ត្បជារា្សាត្រះជាមចាស់ ឬលទ្? 
ល ាកបូជាចរយលឆាើយ ៖ បាទ្ !  ្ញុំចង់ 
លនៅផៃថងប្ដ្ បងបអូនប្រងត្តុំងជាបជូាចរយលដ្ីមបើបលត្មើត្រះសហគមន ៍ បងបអូនបាន
ទ្ទ្ ួមុ ដ្ំប្ណងមួយដ៏សុំ ាន់រើត្រះជាមចាស់។ លរើបងបអូនចងរ់ួមសាាប់រួមរស់
ជាមួយត្រះលយស ូ ជាត្រះអមចាស់ឲ្យអស់រើចិរា  
លដ្ាយ ះបងត់្បលយាជន៍្ទា ់ ាួន និងត្បកានយ់ ាងលសមាះត្រង់ត្តមរាកយសចច   
ត្រមទ្ាុំងបុំលរញលបសកកមមរបសប់ងបអូនកនញងត្រះសហគមន៍ ឬលទ្? 
ល ាកបូជាចរយលឆាើយ ៖ បាទ្ !  ្ញុំចង់ 
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លយើងបលត្មើគលត្មាងការដ៏អសចារយរបសត់្រះជាមចាស់ ត្តមរយៈត្រះបនទ ូត្រះអងគ 
លដ្ាយថវាយអភិបូជា និងលធវើរធិើបុណយល្សងៗ។ លរើបងបអូនចងប់ុំលរញកចិចការ
របស់ត្រះជាមចាសត់្តមត្រះត្គើសាជាគងវា ដ៏ត្បផៃរ ឬលទ្? 
ល ាកបូជាចរយលឆាើយ ៖ បាទ្!  ្ញុំចង់ 

 ល ាកអភិបា លរា មកកាន់ត្គើសាបរិស័ទ្ 
សូមបងបអនូជាត្គើសាបរសិ័ទ្ជយួអងវរត្រះជាមចាស់ លដ្ីមបើ្ ា ជ់ាត្បលយាជន៍ដ្ ់អស ់
ល ាកបូជាចរយ។ សមូអងវរត្រះអងគចក់បងហូរត្រះអុំលណាយទ្ានល ើល ាកយ ាង ប
រិបូណ៌ លដ្ីមបើជួយអស់ល ាកឲ្យលចះបលត្មើត្រះជាអមចាស់លដ្ាយលសមាះត្រង ់ និង 
ប្ណនាុំបងបអូនលទ្ៅដ្ ់ត្បភរផៃនការសល្ងគាះ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសសាាបល់យើង ្ញុំ។ 

សូមបងបអនូអងវរត្រះជាមចាស់សត្មាប់ ្ញុំ និងអសល់ ាកអភបិា ។ 
លទ្ាះបើលយើង ្ញុំមិនសមទ្ទ្ួ បនទញកលនះក៏លដ្ាយ ប្រសូមត្រះជាមចាសជ់ួយឲ្យលយើង ្ញុំ
លចះបុំលរញមុ ងារលនះលដ្ាយសម័ត្គចរិា និងមានភកាើភារកនញងនាមត្រះត្គើសាជាមហា
បូជាចរយ 
ជាគងវា ដ៏សបបញរស ជាបរមត្គូ និងជាអនកបលត្មើមនុសសទ្ាុំងឡាយ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសសាាបល់យើង ្ញុំ។ 

សូមត្រះជាមចាសត់្បម ូ និងប្ថរកសាលយើង ្ញុំកនញងលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគប្ណនាុំទ្ាុំងល ាកបជូាចរយ ទ្ាុំងត្បជារា្សារបសត់្រះអងគ 
ឲ្យមានជីវរិអសក់ បជានិចច។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 
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រិធីព្បសិទ្ធររល ីលព្បង180 

អនកលរា ៖ កនញងសបាា ហ៍រិសិដ្ឋ ល ាកអភិបា ត្រះសហគមន៍ប្រងលធវើរិធើត្បសិទ្ធររល ើលត្បង 
សត្មាប់រិធើបុណយនានាកនញងរយៈលរ មួយ ន្ ុំ។ សហគមន៍ត្គើសាបរិស័ទ្បានយកលត្បងទ្ុកជា 
និមិរារូបផៃនត្រះវិញ្ញាណប្ដ្ ជាត្រះអុំលណាយទ្ានរិលសសរបស់ត្រះជាមចាស់ គឺត្រះអងគត្ជាបចូ  
កនញងចិរាគុំនិរ ត្រមទ្ាុំងត្បទ្ានកមាាុំង និងអុំណរសបបាយដ្ ់អស់អនកលជឿ។ 

ធព្បងរសិ្ែិឋម្ន ៣ យ ាង ៖ 
១-លត្បងអនកជំង ឺជាលត្បងសត្មាប់ ាបឲ្យអនកជំងឺ (oleum infirmorum : OI)។ 
២-លត្បងអនកប្សវងយ ់ ជាលត្បងសត្មាប់ ាបឲ្យអនកប្ដ្ កុំរុងលរៀបចុំ ាួនទ្ទួ្ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក 

(oleum sanctum : OS)។ 
៣-លត្បងត្គើសមា ជាលត្បងសត្មាប់ ាបឲ្យអនកប្ដ្ ទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក និងទ្ទ្ួ អគគសញ្ញា 
 ាបថងាស ត្រមទ្ាុំងសត្មាប់ ាបឲ្យល ាកបូជាចរយប្ដ្ ល ាកអភិបា លទ្ើបនឹងប្រងត្តុំង 
លឡើង (sanctum chrisma : SC)។ 

របសិទធររក្លើក្របងអនកជងំ ឺ
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! 
មានប្រត្រះអងគលទ្ ប្ដ្ ល ើកទ្ឹកចិរាមនសុសលនៅលរ លកើរទ្កុខត្រយួ  
លដ្ាយត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យចរ់ត្រះបុត្ត្ត 
ឲ្យយាងមករយាបា ជំងឺលរាររបស់លយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្រះសណា ាប់រាកយអងវររបស់លយើង ្ញុំ ប្ដ្ ទ្ូ លទ្ៅត្រះអងគលដ្ាយ
ជំលនឿ។  
សូមចរត់្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាត្រះដ៏ជយួការរារមកត្បសិទ្ធររល ើលត្បង 
ប្ដ្ ត្រះអងគបានបលងកីរសត្មាប់លត្បាសឲ្យរាងកាយលយើង ្ញុំមាុំមួន។ 
លដ្ាយឫទ្ធានុភារផៃនត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ លត្បងលនះបានលទ្ៅជាឱសថរិសដិ្ឋ  
លដ្ីមបើសត្មា ការឈឺចប់ទ្ាុំងកាយ ទ្ាុំងវិញ្ញាណរបសប់ងបអូន 
ប្ដ្ ទ្ទ្ួ អគគសញ្ញា ាបលត្បង្ា ់កមាាុំង។ 
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សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យបងបអូនទ្ាុំងលនាះ បានរួច្ុររើជំង ឺនិងរើបាបនានា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា សរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលត្បងលនះ 
បានលទ្ៅជាឧបករណស៍ត្មាប់ត្រះអងគលត្បើត្បាស ់
លដ្ីមបើត្បទ្ានត្រះអុំលណាយទ្ានល្សងៗឲ្យលយើង ្ញុំ 
កនញងត្រះនាមត្រះលយស តូ្គើសាជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ លសាយរាជយរួមជាមួយត្រះអងគ អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

របសិទធររក្លើក្របងអនកម្សវងយល់ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគប្រងប្រប្ថរកសាត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគជានិចច  
និងលត្បាសត្បទ្ានឲ្យលគមានកមាាុំងរ ុំ។  
ត្រះអងគបានបលងកីរលត្បងជានិមិរារូបផៃនភារអង់អាចកាា ហាន សូមត្រះអងគលមត្តា ចរ់
ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធមកត្បសិទ្ធររល ើលត្បងលនះ 
ឲ្យបានរិសដិ្ឋសត្មាប់ ាបល ើបងបអូនលយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ សម័ត្គចរិាលដ្ីរត្តមត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះអមចាស់។  
សូមត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យបងបអូនមានត្បាជ្ាឈាាសផៃវ មានកមាាុំងអង់អាចកាា ហាន  
និងលត្បាសឲ្យរកួលគយ ់កានប់្រចបាស់រើត្រះបនទូ ដ្ណំឹង អរបស់ត្រះអងគ ត្រម
ទ្ាុំងឲ្យរកួលគមានកមាាុំងត្ប្ុំងនឹងអុំលរើអាត្កក់នានា 
ប្ដ្ ជាឧបសគគកនញងជីវរិជាត្គើសាបរិសទ័្។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យរកួលគបានសកាសិមជាបុត្រធើត្តរបសត់្រះអងគ 
និងមានអុំណរសបបាយប្ដ្ បានលកើរជាថមី លដ្ាយរស់លនៅរួបរួមរន កនញងត្រះសហគម
ន៍របស់ត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគលដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសា និងជាត្រះអមចាស់។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 
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របសិទធររក្លើក្របងរេើសាា  
ជាលត្បងសត្មាប់ ាបឲ្យអនកប្ដ្ ទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក និងទ្ទ្ួ អគគសញ្ញា ាបថងាស ត្រម
ទ្ាុំងសត្មាប់ ាបល ើផៃដ្របស់ល ាកបូជាចរយ ប្ដ្ ល ាកអភិបា លទ្ើបនឹងប្រងត្តុំងលឡើង។ 

ល ាកអភិបា ា្ញំល ើដ្បលត្បងត្គើសមា ៖ 

ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាលអើយ ! 
ត្រះអងគប្រងត្តុំងអគគសញ្ញានានាលដ្ីមបើ្ ា ់ជីវិរឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
ប្ដ្ មានត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករណុាដ៏ល ើស ប។់ 
កនញងសមពនធលមត្រើចស់ ត្រះអងគសប្មាងឲ្យលឃើញចបាស់នូវឫទ្ធិបារមើផៃនលត្បងរិសិដ្ឋ។ 
លនៅលរ កុំណរម់កដ្  ់ត្រះលយស ូទ្ទ្ួ រធិើត្ជមុជទ្កឹលនៅទ្លនាយ័រដ្ាន ់
ត្រះអងគបានបលញ្ចញរសមើដ៏ត្រចះត្រចងក់នញងអងគត្រះត្គើសា លហើយត្បកាសថា 
ត្រះលយស ូជាត្រះបតុ្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញប់្រមួយគរ់របសត់្រះអងគ។ 
ត្រះអងគសប្មាងឲ្យលយើង ្ញុំដ្ឹងថា ត្ទ្ង់ចរ់ត្រះលយស ូជាអនកស្សកុណាសាប្រ រ 
ឲ្យមកត្បកាសដ្ណំឹង អដ្ ់អនកត្កើត្ក។ 
ត្រះលយស ូជាមហាបជូាចរយប្ដ្ រុំលដ្ាះបាបមនសុសល ាក លដ្ាយត្រះល ាហិរត្រះ
អងគ្ទា  ់
ត្រះលយស ូជាគងវា ដ៏សបបញរសដ្ឹកនាុំហវូងលចៀមល ព្ ះលទ្ៅកាន់ត្បភរផៃនជីវរិ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ ត្រះលយស ូជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ  
និងជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំបានសល្ងគាះមនុសសល ាក។ 
កនញងត្រឹរាកិារណផ៍ៃនបណុយចមាង ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ  
និងត្រះអុំលណាយទ្ានយ ាងបរិបូណ៌ដ្ ់ត្រះសហគមន៍របស់ត្រះអងគ លដ្ីមបើបុំលរញ
លបសកកមមផៃនការសល្ងគាះកនញងរិភរល ាកលនះ។ 
លដ្ាយសារឫទ្ធានភុារផៃនលត្បងរិសដិ្ឋលនះ ត្រះអងគលត្បាសឲ្យមនសុសល ាក 
បានត្បកបលដ្ាយត្រះររយ ាងបរិបូណ៌។ 
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លយើង ្ញុំប្ដ្ ជាបតុ្រធើត្តរបស់ត្រះអងគបានលកើរជាថម ី
លដ្ាយទ្ឹកផៃនអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក និងទ្ទ្ ួត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ  
ប្ដ្ លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមាន កខណៈត្បលសើរ 
លហើយអនុវរាត្តមត្រះលយស ូត្គើសា  
ជាត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគលដ្ាយចូ រមួកនញងលបសកកមមជារយាការើ 
ជាបូជាចរយ និងជាត្រះមហាកសត្រ។ 

ល ាកអភិបា អលញ្ាើញអស់ល ាកបូជាចរយ ឲ្យត្ទ្ាបផៃដ្ល ើដ្បលត្បង។ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
លដ្ាយឫទ្ធានុភារផៃនត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលត្បង 
ប្ដ្  ាយចូ រន នឹងលត្គឿងត្កអបូលនះ បានលទ្ៅជាអគគសញ្ញា  
បងហាញរើត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករណុារបសត់្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យអស់បងបអូនប្ដ្ ទ្ទ្ួ លត្បងលនះ 
បានលរារលរញលដ្ាយត្រះអុំលណាយទ្ានផៃនត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
លដ្ីមបើឲ្យជីវិររស់លនៅរបស់រួកលគបានត្បកបលដ្ាយលសចកាើសុ សានា 
និងបងហាញរើភារដ៏វិសទុ្ធរបស់ត្រះអងគ។ 
សូមលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន៍របស់ត្រះអងគរើកចលត្មើនលឡើង 
កនញងរនាឺរបសត់្រះអងគរហរូរលរៀងលទ្ៅ។ 

លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសា 
ជាត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ នងិជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

១០. អរ់មានសូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 
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១១. រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! 
លដ្ាយឫទ្ធានុភារផៃនសកាក របូជារបស់ត្រះលយស តូ្គើសាជាត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ 
បានបជូាត្រះជនម្ទា ់ លដ្ីមបើ ុបបុំបារ់លសចកាើអាត្កក់ត្គប់យ ាង 
ត្រមទ្ាុំងត្បទ្ានជីវិរថម ីនិង្ា ់ការសល្ងគាះឲ្យលយើង ្ញុំ  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំចូ រួមកនញងសកាក របជូារបស់ត្រះលយស ូ 
ជាត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ និងជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 

១២. ធម៌ត្បាររធ  
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅអស់
ក បជានចិច។ 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ បានចកប់ងហូរត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ  
មកអភិលសកត្រះបុត្ត្ត ប្រងត្តុំងជាមហាបូជាចរយប្រមួយផៃនសមពនធលមត្រើថមី  
ប្ដ្ គងល់នៅសថិរលសថរអស់ក បជានចិច។ 
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ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យមានបូជាចរយលនៅកនញងត្រះសហគមន៍ 
លដ្ីមបើបនាមុ ងាររបស់ត្រះបុត្ត្តជាមហាបូជាចរយប្រមួយ។ 
ត្រះត្គើសាត្បទ្ានឲ្យត្បជារា្សាទ្ាុំងអសប់្ដ្ ត្រះអងគបានរុំលដ្ាះ មានកិរាិយសជា
បូជាចរយរួមរន ត្គងរាជយល ើរិភរល ាកទ្ាុំងម ូ។ 
ត្រះត្គើសាជាលរៀមចបង ត្រះអងគស្សឡាញ់បងបអូន លហើយបានលត្ជសីលរើសអស់  
ល ាកបូជាចរយឲ្យរួមចុំប្ណកកនញងមុ ងាររបស់ត្រះអងគលដ្ាយរធិើត្ទ្ាបផៃដ្។ 
កនញងនាមត្រះត្គើសា អស់ល ាកបជូាចរយថវាយសកាក របូជាប្រមយួ 
ប្ដ្ សល្ងគាះមនសុសល ាកកនញងរធិើជប់ល ៀងបណុយចមាង។ អស់ល ាកបូជាចរយ
ត្រូវប្របលត្មើត្បជារា្សាត្រះអងគ ត្រមទ្ាុំងប្ចកត្រះបនទូ របស់ត្រះអងគលធវើជា
អាហារ 
និង្ា ់ជីវរិដ្ ត់្បជារា្សាត្រះអងគត្តមរយៈអគគសញ្ញានានា។ 
អស់ល ាកនឹងលទ្ៅជាសាកសើដ៏ររិត្បាកដ្អុំរើជំលនឿ និងអុំរើលសចកាើស្សឡាញ់  
លដ្ាយសុ ចរិាបជូាជីវិរថវាយត្រះអងគត្តមត្រះត្គើសា  
លដ្ីមបើជាត្បលយាជន៍ដ្ អ់ស់បងបអូន។ 
អាស្ស័យលហរុលនះ បានជាលយើង ្ញុំសូមចូ រួមជាមួយអស់លទ្វទ្ូរ  
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ល ើរិភរល ាកទ្ាុំងមូ  
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ 
ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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១៣. រាកយបនទរ លរ ទ្ទ្ួ ត្រះកាយ    (ទ្ុំនុករលមកើង ៨៩ (៨៨), ២) 

 ្ញុំនឹងលត្ចៀងសរលសើរត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករុណារបស់ត្រះអមចាស់រហរូរលទ្ៅ។ 
 ្ញុំនឹងត្បកាសអុំរើត្រះហឫទ្័យលសមាះសម័ត្គរបសត់្រះអងគ 
អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។  

១៤. រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួអគគសញ្ញាប្ដ្ ្ា ជ់ីវិរយ ាងបរិបូណ៌។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
បានលរារលរញលដ្ាយកានិរិលដ្ារដ៏ត្កអបូរបស់ត្រះត្គើសា្ ង។  

១៥.ល ាកបូជាចរយ អាចលធវើរិធើទ្ទ្ួ លត្បងរិសិដ្ឋត្តមត្រះសហគមន៍នើមួយៗ មុនលរ ត្បាររធអភិ
បូជាជប់ល ៀងចុងលត្កាយរបស់ត្រះអមចាស់ ឬលនៅលរ ណាមួយល្សងលទ្ៀរប្ដ្ សមស្សប។ 
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ថ្ក្តទិវថ្ន្បុែយចម្លង 

SACRUM TRIDUUM PASCHALE
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ថ្ងៃក្ពហេបតិ៍ពិេិដា 

ក្ពះអម្ចា េ់រប់សលៀងសាវ័ក 

FERIA V IN CENA DOMINI 

អភបិជូាសៅសពលោងាច 

Ad Missam vespertinam 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
លនៅយប់លនះ ត្រះបុត្ត្តសរវត្រះហឫទ្យ័បូជាត្រះជនមត្រះអងគ  
លដ្ីមបើឲ្យត្រះសហគមន៍លចះរួមរន ថវាយសកាក របជូាផៃនសមពនធលមត្រើ ប្ដ្ លនៅសថិរលសថរ
អស់ក បជានិចច និងត្បទ្ានជីវិរថមីឲ្យលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាស្សឡាញ់ត្រះអងគ 
និងលចះស្សឡាញ់អនកដ្ផៃទ្ ដ្ូចត្រះលយស បូានស្សឡាញ់លយើង ្ញុំប្ដ្រ។ 

រិ្ើលាងក្ជើង 
Loto pedum 

មិនសូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 
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រិ ើ្អរររះេុណ្ដ៏វសុិទធ 
Liturgia eucharistica 

១៥. រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំរួមរន ថវាយអភបិជូាលនះ  
លដ្ីមបើនឹករឭកដ្ ់ត្រះលយស ូប្ដ្ បានបជូាត្រះជនមសត្មាប់លយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះបតុ្ត្តប្ដ្ ជាត្រះសល្ងគាះ។  

១៦. ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ បុណយត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសា ទ្ុំរ័រ ៤៦៨។ 
(ត្រះត្គើសាជាអគគសញ្ញា និងជាយញ្ញបូជា) 

១៨. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា ថា ៖ 
ឱ ត្រះបតិ្តត្បកបលដ្ាយត្រះហឫទ្័យសបបញរសយ ាងផៃត្កប្ ងលអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសា 
ជាត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ និងជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួ 
ល ាកបូជាចរយលធវើសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើនុំ និងស្សារងវាយ ទ្ាុំងលរា ថា ៖ 
លហើយត្បទ្ានត្រះររ  ល ើអុំលណាយ រងវាយ នងិសកាក របជូាដ៏វិសុទ្ធលនះ។ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយរងវាយទ្ាុំងលនះ 
ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លហើយលរា បនាថា ៖ 
ជាដ្ំបូង លដ្ីមបើជាត្បលយាជន៍ដ្ ់ត្រះសហគមន៍ការ ូិក។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានលសចកាើសុ សានា ដ្ ់ត្រះសហគមន៍លនៅល ើប្្នដី្ទ្ាុំងមូ ។ 
សូមត្រះអងគប្ថរកសាការរារ ប្ណនាុំ និងបត្ងួបបត្ងួមត្រះសហគមន៍ជាធាញងប្រមួយ 
រួមជាមួយអនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ សលមាចបា បលយើង ្ញុំ (នាម…) 
និងល ាក (លឈមាះ…) ជាអភិបា ត្រះសហគមន៍លយើង ្ញុំ 
ត្រមទ្ាុំងអស់ល ាកអភបិា  ប្ដ្ ប្ថរកសាលសចកាើររិ 
និងជំលនឿការ ូិក ប្ដ្ បនាមករើត្កុមត្គើសាទ្រូ។ 
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១៩. ធម៌អងវរសត្មាប់មនុសសទ្ាុំងឡាយ។ 
សូមត្រះជាអមចាស់លត្បាសត្បណើ ដ្ អ់ស់អនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ (លឈមាះ…) 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយលសងៀមសងារ់បនាិចលដ្ាយនឹកដ្ ់អនកលនាះ។ បនទាប់មក ល ាក
 ារផៃដ្ លហើយលរា បនាថា ៖ 
និងអស់អនកប្ដ្ រួបរួមរន លនៅទ្ើលនះ មានប្រត្រះអងគលទ្ប្ដ្ ត្ជាបថា 
បងបអូនទ្ាុំងលនះ មានជំលនឿ និងចិរាភកាើយ ាងណាចុំលរាះត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយអភបិូជាលនះ សត្មាប់បងបអូនទ្ាុំងលនាះ  
លហើយបងបអូនក៏ថវាយអភិបូជាសត្មាប ់ាួនលគ និងញារិមិរារបស់លគប្ដ្រ។ 
បងបអូនសងឃឹមថា ត្រះអងគរុំលដ្ាះរួកលគឲ្យរចួរើបាប  
ឲ្យមានសុ ភារ អ និងឲ្យចក្រុរើអនារាយត្គប់ប្បបយ ាង 
លហរុលនះ លគអាចបុំលរញត្តមរាកយសនយាចុំលរាះត្រះអងគ 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ររិត្បាកដ្ និងមានត្រះជនមគងល់នៅអស់ក បជានិចច។ 

២០. រាកយអងវរបនា ៖ 

លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន  រួមជាមួយត្រះសហគមន៍ទ្ាុំងមូ  
អបអរសាទ្រផៃថងដ៏វិសុទ្ធបុំ្ុរ ជាផៃថងប្ដ្ ត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ 
សរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលគបញ្ាូនលទ្ៅលសាយទ្ុកខ ុំបាក។ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន សូមលរររ 
ជាបឋម ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង 
ជាត្រះមាត្តត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះជាមចាស់ និងជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
បនទាប់មក សនាយ បូ្សប ជាសវាមើរបស់ត្រះនាង 
ត្គើសាទ្ូរ និងមរណសាកសើ 
សនាសិ ា និងសនាប  ូ, សនាអន់លត្ដ្, 
(សនាយ ាកុប, សនាយ ហូាន, 
សនាថូម ាស, សនាភើ ើរ, 
សនាបារថូឡូលម, សនាម ាថាយ, 
សនាសុើម ូន និងសនាយដូ្ា, 
សនា ើណូ, សនាប្កា, សនាលកាម ង់, 
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សនាសុើកសទ្សុ, សនាក័រណើ, សនាសុើត្រើយុាុំង, 
សនាឡូរ ង, សនាត្គើសូហគន, 
សនាយ ូហាន និងសនាប  ូ, 
សនាកូសមា និងសនាដ្ាមើយុាុំង) និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ។ 
លដ្ាយរាកយអងវររបសស់នាបុគគ ទ្ាុំងអស់លនាះ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួការរារលយើង ្ញុំត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
(លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។) 

២១. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
សូមទ្ទ្ួ រងវាយលនះ រើត្គួសារទ្ាុំងមូ របស់ត្រះអងគ 
ប្ដ្ កុំរុងនកឹរឭកផៃថងត្រះលយស ូត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
សរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានអគគសញ្ញាត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិ 
ដ្ ់សាវ័ករបស់ត្រះអងគ ទ្ុកសត្មាបត់្បត្រឹរាត្តម។ 
សូមត្បទ្ានលសចកាើស ុសានារបស់ត្រះអងគ ដ្ ល់យើង ្ញុំជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 
សូមរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ ឲ្យរួចរើលទ្ាសអស់ក បជានិចច 
លហើយសូមទ្ទ្ ួលយើង ្ញុំចូ កនញងចុំលណាមអស់អនក ប្ដ្ ត្រះអងគបានលត្ជីសលរើស។ 

 ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ 
 (លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។) 

២២. ល ាកបូជាចរយត្ទ្ាបផៃដ្ទ្ាុំងរើរល ើរងវាយ ទ្ាុំងលរា ថា ៖ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួ និងត្បទ្ានររល ើរងវាយលនះ 
ឲ្យបានវសិុទ្ធ និងជាទ្ើរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 
សូមលត្បាសឲ្យរងវាយលនះ បានលទ្ៅជាត្រះកាយ  
និងត្រះល ាហរិត្រះអមចាស់លយស ូត្គើសា 
ជាត្រះបតុ្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របសត់្រះអងគ លដ្មីបើជាត្បលយាជន៍ដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ 
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២៣. ល ាកបូជាចរយលរា រាកយនើមួយៗឲ្យបានចបាស់ ត្រូវត្តមអរថន័យផៃនត្រះបនទូ លនះ។ 
លនៅផៃថង មុនត្រះលយស ូលសាយទ្កុខ ុំបាក 
ល ាកបូជាចរយល ើកនុំប័ុងលឡើងបនាិចរើរុសកាក របូជា លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
ត្រះអងគយកនុំបុ័ងមកកាន់កនញងត្រះហសាដ៏វិសទុ្ធជាទ្ើលរររ 
ល ាកបូជាចរយ លងីបមុ លឡើងបនាិច 
ត្រះអងគលងីបត្រះភ័្កាទ្រលទ្ៅល ើលមឃ 
ល ព្ ះលទ្ៅកាន់ត្រះជាមចាស់ 
ជាត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ 
ត្រះអងគអរត្រះគុណ នងិសរលសើររលមកើង 
លហើយកាច់ត្បទ្ានឲ្យត្កមុសាវ័ក ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយ ឱនកាយបនាិច 

សូមអ្នក្រា ់គ្នន យក្រិសាចុះ 
លនះជារូបកាយរបស់ខុ្ាំ 
ដែ ព្រូវបូជាសព្មាប់អ្នក្រា ់គ្នន ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកត្រះកាយលឡើង បងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់លរររ។ 

២៤. ល ាកបូជាចរយលរា បនា ៖ 
លនៅលរ ចុងលត្កាយផៃនរិធើជប់ល ៀង ត្រះអងគលធវើត្តមរលបៀបដ្ប្ដ្  
ល ាកបូជាចរយយកប្រងមកកាន់ ល ើកបនាិចរើរុសកាក របូជា លដ្ាយលរា បនា៖ 
ត្រះអងគកានប់្រងដ៏ត្បលសើរលនះ 
កនញងត្រះហសាដ៏វិសទុ្ធជាទ្ើលរររ 
អរត្រះគណុ និងសរលសើររលមកើងមាងលទ្ៀរ 
លហើយត្បទ្ានឲ្យត្កុមសាវ័ក ទ្ាុំងមានត្រះបនទ ូថា៖ 
ល ាកបូជាចរយ ឱនកាយបនាិច 
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សូមអ្នករាល់គ្នាយកពពងន េះ ន ើយពិសាច េះ 
ន េះជានោ ិតរបស់ខ្ញុំ ពដលចងសមព ័នមត្តីងម ី
 ិងគង់វង្សអ្ស់កល្បជា ិចច ន ើយពដលត្តូវបងហរូ 
នដើម្បនីលើកពលងនោសអ្នករាល់គ្នា 
 ិងម  ស្សនត្ចើ ឥតគណនាឲ្យរចួពីបាប។ 
សូមអ្នករាល់គ្នានធ្វើដូនចនេះ នដើម្ប ឹីករឭកដល់ខ្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកប្រងត្រះល ាហិរលឡើងបងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់លរររ។ 

២៥. ល ាកបូជាចរយ លត្ចៀង ឬលរា ថា ៖ 
លនះជាគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនជំលនឿ ! 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំលជឿថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
ឬ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លរៀងរា ់លរ លយើង ្ញុំរសិានុំបុ័ង និងរិសារើប្រងលនះ 
លយើង ្ញុំបញ្ាាក់ថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
ឬ 
ឱ ត្រះសល្ងគាះផៃនមនសុសល ាកលអើយ ! 
ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរល ើលឈើ ក្ ង និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លដ្ីមបើរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ សូមសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
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២៦. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនា ៖ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំជាអនកបលត្មើត្រះអងគ រួមជាមួយត្បជារា្សាដ៏វិសុទ្ធរបស់ត្រះអងគ  
នាុំរន នឹករឭកដ្ ត់្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ និងជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
គឺត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញរើសថានលត្កាម 
លហើយត្រះអងគយាងលឡើងសថានបរមស ុយ ាងរុងលរឿង។ 
កនញងចុំលណាមអវើៗប្ដ្ ត្រះអងគបានត្បទ្ាន លយើង ្ញុំសូមថវាយត្រះអងគនូវ 
សកាក របជូាដ៏បរិសទុ្ធ 
សកាក របជូាដ៏រិសដិ្ឋ 
សកាក របជូាដ៏និមម  ជាត្រះកាយប្ដ្ ្ា ់ជីវិរអស់ក បជានិចច 
និងត្រះល ាហរិ ប្ដ្ ្ា ់ការសល្ងគាះជានិរនារ៍។ 

២៧. កា រើលដ្មី ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យទ្ទ្ ួរងវាយរបស់ល ាកអាប្ប    
ជាមនុសសសចុរិរ និងយញ្ញបូជារបស់ល ាកអត្បាហាុំ 
ជាបុរវបុរសលយើង ្ញុំ ត្រមទ្ាុំងយញ្ញបជូារបស់លសាចប្ម គើលសប្ដ្ក  
ជាមហាបជូាចរយរបស់ត្រះអងគយ ាងណា 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួសកាក របជូាលនះ 
ទ្ុកជាយញ្ញបូជាដ៏រិសដិ្ឋ និងជាសកាក របូជាដ៏នមិម យ ាងលនាះ្ង។ 

២៨. ល ាកបូជាចរយឱនកាយបនាិច ត្បណមយផៃដ្ លហើយលរា បនា ៖ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
លយើង ្ញុំសូមឱនកាយអងវរត្រះអងគ 
សូមលមត្តា ឲ្យលទ្វទ្ូរដ៏រសិិដ្ឋនាុំយកសកាក របូជាលនះ 
លទ្ៅថវាយត្រះអងគលនៅល ើរុសកាក រៈឯសថានបរមស ុ 
លនៅចុំលរាះត្រះភ័្កាផៃនត្រះដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ ទ្ទ្ ួត្រះកាយ 
និងត្រះល ាហរិដ៏វិសុទ្ធរបស់ត្រះបុត្ត្តរើរសុកាក របូជាលនះ 
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ល ាកបូជាចរយឈរលឡើង និងគូសសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើ ាួន លហើយលរា ថា ៖ 
បានលរារលរញលដ្ាយត្រះហឫទ្័យត្បណើសលនាាស និងត្រះររយ ាងបរបិូរណ៍។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ 
(លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។) 

២៩. រាកយអងវរសត្មាប់មរណបុគគ  ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លហើយលរា ថា ៖ 
សូមត្រះអមចាស់លមត្តា នកឹដ្ ់អនកបលត្មើត្រះអងគ នាម… និងនាម… 
ប្ដ្ បានលដ្ៅលដ្ាយសញ្ញាផៃនជំលនឿ 
រួកររ់បាន ាចកល ាកលនះមុនលយើង ្ញុំ និងកុំរុងសត្មាកយ ាងស ុសានា។ 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយអធិដ្ឋានយ ាង ាើសត្មាប់មរណបុគគ ទ្ាុំងលនាះ។ បនទាប់មក 
ល ាក ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
សូមត្រះជាអមចាស់លមត្តា លត្បាសត្បទ្ានបុគគ ទ្ាុំងលនាះ 
និងអស់អនកប្ដ្ សត្មាកកនញងអងគត្រះត្គើសា 
បានត្រជាក់ត្រជំ លរារលរញលដ្ាយរនាឺ និងលសចកាើស ុសានា។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ 
(លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។) 

៣០. ល ាកបូជាចរយ គក់ត្ទ្ូង លហើយលរា បនា ៖ 
លទ្ាះបើលយើង ្ញុំជាអនកបាបក៏លដ្ាយ ក៏លយើង ្ញុំជាអនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ 
ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លហើយលរា បនាថា ៖ 
ប្ដ្ លជឿសងឃឹមល ើត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករណុាដ៏ល ើស ប់របសត់្រះអងគប្ដ្រ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
បានច ូរួមកនញងសហភារជាមួយត្គើសាទ្ូរ និងមរណសាកសើ 
ជាមួយសនាយ ូហានបាទ្ើសា, សនាលសទរ្ាន 
សនាម ាធើយ ា, សនាបារណាបាស 
(សនាអុើញ ាស, សនាអាឡិចសង់ 
សនាម ាលសឡាុំង និងស ិា 
សនាើលភ ើសុើត្ត និងប្រលរទ្ូអា 
សនាើអាហគារ, សនាើ ូសុើ 



244 

សនាើអាប្ញ ស, សនាើលសសុើ  
សនាើអាណាសាាសុើ) និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ្ង។ 
លយើង ្ញុំសូមទ្ទ្ចូអងវរត្រះអងគ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំបានចូ រួមកនញងសហភាររបសជ់នដ៏វិសុទ្ធទ្ាុំងលនះ។ 
សូមត្រះអងគកុុំរាប់អុំលរើ អរបស់លយើង ្ញុំលឡើយ 
ប្រសមូល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យលយើង ្ញុំវិញ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ៖ 
លដ្ាយសារត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 

៣១. ល ាកបូជាចរយលរា បនា ៖ 
គឺលដ្ាយសារត្រះត្គើសាលនះលហើយ 
បានជាត្រះអងគលនៅប្របលងកីរអវើៗដ៏ អទ្ាុំងអស់លនះ 
លត្បាសឲ្យបានវសិុទ្ធ ឲ្យមានជីវិរ និងត្បទ្ានររ លហើយត្បគ ់ឲ្យលយើង ្ញុំ។ 

៣២. ល ាកបូជាចរយល ើកចនត្រះកាយ និងប្រងត្រះល ាហិរកនញងផៃដ្ទ្ាុំងរើរ លហើយលរា ថា ៖ 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ ! 
គឺលដ្ាយត្រះត្គើសា ជាមយួត្រះត្គើសា និងកនញងអងគត្រះត្គើសា 
រួមជាមួយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ្ង បានជាលយើង ្ញុំ  
សូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ អសក់ បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 
រិធើទ្ទ្ួ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ ទ្ុំរ័រ ៥៥៥។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួជីវិរថមរីើត្រះអងគកនញងរិធើជប់ល ៀងរបស់ត្រះបុត្ត្ត។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យមានអុំណរសបបាយ យ ាងសកបស់ក ់លនៅផៃថងណា
មួយឯសថានបរមសុ ។ 
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ថ្ងៃេុក្កពិេិដា 

FERIA VI IN PASSIONE DOMINI 

 (ត្ពេះនយស ូនសាយទ កខលុំបាក) 

១. ត្តមត្បផៃរណើត្រះសហគមន៍លដ្ីមដំ្បូង ត្រះសហគមន៍មិនត្បាររធអគគសញ្ញាល្សងៗលនៅផៃថងលនះ 
និងផៃថងបនទាប់ ល ើកប្ ងប្រអគគសញ្ញាល ើកប្ ងលទ្ាស និងអគគសញ្ញា ាបលត្បងឲ្យអនកជំងឺ។ 
២. លនៅផៃថងលនះ ត្គើសាបរិស័ទ្អាចទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសា ប្រលនៅកនញងរិធើល ើករលមកើងត្រះលយស ូលសាយ 
ទ្ុកខ ុំបាកប ុលណ្ាះ។ ប ុប្នា អនកជំងបឺ្ដ្ មិនអាចចូ រួមកនញងរិធើបុណយលនះ អាចទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះ ត្គើ
សាបានលនៅត្គប់លរ លវ ា។  

៣. សូមរកសារុសកាក របូជាឲ្យលនៅទ្ុំលនរ លដ្ាយមិនត្កា ត្កណារ់ រម នលទ្ៀន ឬលឈើ ក្ ង។ 
 

ពិធីសលើរតសមកើងព្ពះសយស ូសសាយទុរខលំប្រ 

Celebratio Passionis Domini 

៤. លនៅផៃថងលនះ ត្រះសហគមន៍ត្បាររធរិធើល ើករលមកើងត្រះលយស ូលសាយទ្ុកខ ុំបាកលនៅលវ ាលម ាង 
៣រលសៀ  (ល ើកប្ ងប្រមានលសចកាើត្រូវការរិលសស អាចរនយាលរ ត្បាររធរិធើលត្កាយលម ាង៣ 
រលសៀ បាន) លដ្ាយប្ចករិធើជា៣ភាគ ទ្ើមួយ ល ើករលមកើងត្រះបនទូ ត្រះអងគ ទ្ើរើរ លរររត្រះលឈើ 
ក្ ង និងទ្ើបើ ទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសា។  

៥. បូជាចរយ និងល ាកឧបដ្ឋាក (ត្បសិនលបើមានឧបដ្ឋាក) រាក់អាវកាស ូឡា (អាវធុំសត្មាប់ 
អភិបូជា) រណ៌ត្កហម លទ្ៅកាន់រុសកាក របូជាលដ្ាយលសងៀមសងារ់ លហើយឱនកាយលររររុសកាក របូជា។ 
បនទាប់មកល ាកត្កាបចុះដ្ ់កលនទ  អធិដ្ឋានលសងៀមសងារ់មួយរយៈ។ អងគត្បជំុ ុរជងគង់181។ 

៦. បនទាប់មក ល ាកបូជាចរយ និងអនកបលត្មើរិធើបុណយ លដី្រល ព្ ះលទ្ៅកានល់ៅអើ លហើយប្បរមុ  
លទ្ៅអងគត្បជំុ។ អងគត្បជំុលត្កាកឈរលឡើង 182 ។ ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លហើយលរា រាកយអធិដ្ឋាន 
(មិនលត្បើរាកយអលញ្ាើញ សូមបងបអូនត្តុំងចិរាអធិដ្ឋាន)។ 

                                                           
181  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx 1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

GgÁRbCMuTaMgmUlGgÁúybt;eCIgelIkédRbNmü»nküaldl;kenÞl. 

182  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx 1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

GgÁRbCMuTaMgmUlGgÁúybt;eCIgelIkenÞl. 
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ត្គើសាបរិស័ទ្លនៅលសងៀមបនាិច សមឹងសមាធិិ៍ រួចល ាកបូជាចរយលរា ថា ៖ 
បរិត្រត្រះបតិ្តប្ដ្ ស្សឡាញ់មនសុសល ាកហួសរន់ត្បមាណ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យត្រះបុត្ត្តត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ 
លដ្ីមបើរុំលដ្ាះមនុសសល ាកឲ្យរួចរើបាប។ 
សូមត្រះអងគបុំភាឺលយើង ្ញុំឲ្យលដ្ីរជាមយួត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ រងទ្ុកខ ុំបាក ើលឈើ ក្ ង លហើយលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យបានវិសទុ្ធ 
ស្សបត្តមគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនបុណយចមាងលនះ។  
អងគត្បជុំលឆាើយ៖ អាប្ម ន។ 

ភារទ ីម្ួយ 

ពិធីសលើរតស្កើងក្ពះបនទលូក្ពះជាម្ចា ្់ 

LITURGIA VERBI 

៧. អរថបទ្ទ្ើ១ លអសាយ ៥២,១៣-៥៣,១២ និងទ្ុំនុករលមកើង  ៣១ (៣០) 
២.៦.១២-១៧.២៥។ 

៨. អរថបទ្ទ្ើ២ លហត្បឺ ៤,១៤-១៦,៥,៧-៩ លហើយលត្ចៀងចលត្មៀងអបអរសាទ្រត្រះគមពើរដំ្ណឹង
 អ។ 
៩. ត្រះគមពើរដំ្ណឹង អអុំរើទ្ុកខ ុំបាកត្រះលយស ូ យ ូហាន ១៨,១-១៩,៤២។ 
១០.បនទាប់រើអានត្រះគមពើរដំ្ណឹង អ ល ាកបូជាចរយលទ្សនាយ ាង ាើ។ លនៅចុងបញ្ចប់ធមមលទ្សនា 
ល ាកអលញ្ាើញត្គើសាបរិស័ទ្ឲ្យអធិដ្ឋានលសងៀមសងារ់មួយរយៈ។ 
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ពិធីអងវរព្ពះជាាចាស់សព្ាប់សរលសោរ 
Oratio universalis 

១១. រិធើអបអរសាទ្រត្រះបនទូ ត្រះជាមចាស់ បនាលដ្ាយមានរាកយអងវរសក យ ាងឱឡារិក។ 
ល ាកឧបដ្ឋាក (លបើសិនជាមានឧបដ្ឋាក) ឬត្គើសាបរិស័ទ្មនាក់ឈរលនៅកប្នាងបញ្ារត្រះគមពើរ លហើយលត្ចៀង ឬ
សូត្ររាកយអលញ្ាើញឲ្យបូជាចរយអងវរត្រះអងគ។ អងគត្បជំុលនៅលសងៀមសងារ់មួយរយៈ ល ាកបូជាចរយឈរ 
លនៅអាសនៈ ឬរុសកាក របូជា លចៀង ឬសូត្ររាកយអធិដ្ឋាន។ អងគត្បជំុ ុរជងគង់ ឬឈរ 183  លនៅលរ  
ល ាកបូជាចរយលរា រាកយអធិដ្ឋាន។ 

១២. មុនល ាកបូជាចរយលរា រាកយអធិដ្ឋាន ល ាកឧបដ្ឋាក ឬត្គើសាបរិស័ទ្មនាក់ អលញ្ាើញអងគ 
ត្បជំុលដ្ាយលរា ថា សូមបងបអូនលត្កាកឈរលឡើង ឬ ុរជងគង់184។ 

១៣. លត្ៅរើរាកយអងវរទ្ាុំងដ្ប់ ល ាកអភិបា ត្រះសហគមន៍អាចបប្នថមរាកយអធិដ្ឋានត្តមលស
ចកាើត្រូវការ។ 

១. រាកយអងវរត្រះជាមចាសស់ត្មាបត់្រះសហគមន ៍
បងបអូនជាទ្ើស្សឡាញ់ ! 
សូមបងបអូននាុំរន អងវរត្រះជាមចាស់ត្បទ្ានររដ្ ់ត្រះសហគមន៍ និងជួយការរារត្រះ 
សហគមន៍កនញងរភិរល ាកទ្ាុំងម ូ ជារិលសសលនៅត្បលទ្សកមពញជាលយើង។ សូមឲ្យ 
ត្រះសហគមន៍បានត្បកបលដ្ាយលសចកាើសុ សានា និងសូមឲ្យត្គើសាបរិស័ទ្ត្គប់និកាយ 
លចះរួបរួមរន លដ្ាយមានចិរាលថាមីប្រមួយ។ 
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យមនុសសល ាកទ្ាុំងអសស់គា ត់្រះអងគលដ្ាយសារត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន៍កនញងរិភរល ាកទ្ាុំងមូ  
ប្ដ្ លកើរមករើធម៌លមត្តា ករុណារបស់ត្រះអងគ មានជំលនឿប្រមួយ។ 

                                                           
183  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx 1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

GgÁRbCMuTaMgmUlGgÁúybt;eCIgelIkenÞlelIkédRbNm. 

184  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx 1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

GgÁRbCMuTaMgmUlGgÁúybt;eCIgelIkenÞlelIkédRbNm. 
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លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ៖ អាប្ម ន។ 

២.រាកយអងវរត្រះជាមចាស់សត្មាប់សលមាចបា ប 
សូមបងបអនូនាុំរន អងវរត្រះជាមចាសត់្បទ្ានររដ្ ់សលមាចបា បលយើង ្ញុំ (នាម)...  
ប្ដ្ ទ្ទ្ួ មុ រុំប្ណងប្ណនាុំត្រះសហគមន ៍
សូមឲ្យល ាកមានសុ ភារ អ និងបុំលរញមុ ងារបានយ ាង អត្បលសើរ។  
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ  
លហើយមានត្រះជនមគងល់នៅអសក់ បជានចិច !  
ត្រះអងគប្ណនាុំត្រឹរាកិារណ៍ទ្ាុំងអស់ប្ដ្ លកើរកនញងរិភរល ាក 
ត្តមត្រះត្បាជ្ាញ្ញាណរបស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ថរកសាការរារសលមាចបា បប្ដ្ ត្រះអងគបានលត្ជសីលរើស  
សូមឲ្យល ាកមានសុ ភារ អ និងប្ណនាុំត្រះសហគមន៍លដ្ាយមានជំលនឿមាុំមួន។  
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ៖ អាប្ម ន។ 

៣. រាកយអងវរត្រះជាមចាសស់ត្មាបអ់ស់ល ាកអភបិា  និងបជូាចរយទ្ាុំងអស ់
សូមបងបអនូនាុំរន អងវរត្រះជាមចាស់ ត្បទ្ានររដ្ ់ល ាកអភបិា ត្រះសហគមន៍
លយើង ្ញុំ (នាម)... ដ្ ់អស់ល ាកអភិបា  អស់ល ាកបូជាចរយ អស់ល ាកឧបដ្ឋាក 
និងអស់បងបអូនប្ដ្ បុំលរញមុ ងារកនញងត្រះសហគមន៍ ត្រមទ្ាុំងត្បជារា្សាទ្ាុំងម ូ
របស់ត្រះអងគ។ 
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការលអើយ ! 
ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធប្រងប្របុំភាឺ និងប្ណនាុំត្រះសហគមន៍ទ្ាុំងមូ  
ប្ដ្ ជាត្រះកាយត្រះត្គើសា។   
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ថរកសាការរារអសប់ងបអូនលយើង ្ញុំទ្ាុំងប ុនមាន 
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ប្ដ្ បុំលរញមុ ងាររិលសសកនញងត្រះសហគមនឲ៍្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក់បលត្មើត្រះអងគ
លដ្ាយចិរាលសមាះ និងត្បត្រឹរាត្តមត្រះអុំលណាយទ្ានរបស់ត្រះអងគជានិចច។ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ៖ អាប្ម ន។ 

៤. រាកយអងវរត្រះជាមចាសស់ត្មាបអ់ស់អនកប្ដ្ ទ្ទ្ួ ការអប់រុំ ាងជំលនឿ 
សូមបងបអនូនាុំរន អងវរត្រះជាមចាសត់្បទ្ានររដ្ ់អស់បងបអូន ប្ដ្ កុំរុងទ្ទ្ ួការ 
អប់រុំ ាងជំលនឿ មុននឹងទ្ទ្ ួអគគសញ្ញាត្ជមជុទ្កឹ។ សមូអងវរត្រះអងគបុំភាឺចរិាគុំនរិ 
បងបអូនទ្ាុំងលនាះ លហើយទ្ទ្ ួលគកនញងត្រះកាយត្រះត្គើសា។ 
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការលអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យត្រះសហគមន៍លទ្ៅជាត្បភរផៃនជីវិរ នងិបលងកីរបុត្រ
ធើត្តត្រះអងគ ឲ្យមានចុំននួកាន់ប្រលត្ចើនលឡើងៗជា ុំដ្ាប់។  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិរបងបអូនប្ដ្ កុំរងុប្សវងរកត្រះអងគ លហើយលត្បាសឲ្យ
បងបអូនទ្ាុំងលនាះ មានជលំនឿកាន់ប្រមាុំមួន  
លដ្ាយលត្បាសឲ្យលគមានជីវិរថមី និងបានច ូរួមកនញងចុំលណាមបុត្រធើត្តត្រះអងគ។  
អងគត្បជុំលឆាើយ៖ អាប្ម ន។ 

៥. រាកយអងវរត្រះជាមចាសស់ត្មាបប់ងបអូនប្ដ្ លជឿសងឃឹមល ើត្រះត្គើសា 
សូមបងបអនូនាុំរន អងវរត្រះជាមចាស់លត្បាសឲ្យអស់បងបអូនប្ដ្ លជឿសងឃឹមល ើត្រះ
លយស ូត្គើសា បានចូ រួមកនញងត្រះសហគមន៍ប្រមយួ។ 
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅជានិចច ! 
មានប្រត្រះអងគលទ្ប្ដ្ អាចត្បប្មត្បម ូបតុ្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ 
ប្ដ្ បាក់ប្បករន ឲ្យចូ រួមរន លទ្ៅជាត្គួសារប្រមួយបាន។  
សូមត្រះអងគលមត្តា អាណរិអាសូរដ្ ់ត្រះសហគមន៍  
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និងលត្បាសឲ្យអស់អនកប្ដ្ បានទ្ទ្ ួអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក មានចរិាស្សឡាញ់រន លទ្ៅ
វិញលទ្ៅមក លដ្ាយមានជំលនឿប្រមួយ្ង។ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ៖ អាប្ម ន។ 

៦. រាកយអងវរត្រះជាមចាសស់ត្មាបត់្បជាជនអុើស្សាប្អ  
សូមបងបអនូនាុំរន អងវរត្រះជាមចាសត់្បទ្ានររដ្ ់ត្បជាជនអុើស្សាប្អ  ប្ដ្ បាន
ទ្ទ្ ួត្រះបនទូ ត្រះអងគមុនលគ។ 
សូមលត្បាសឲ្យត្បជាជនលនះ ស្សឡាញត់្រះជាមចាស់កានប់្រ ាាុំងលឡើងៗ។ 
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការលអើយ ! 
កា រើលដ្មីត្រះអងគលត្ជសីលរើសល ាកអត្បាហាុំ និងរូជរងសរបស់ល ាកឲ្យលទ្ៅជា
ត្បជារា្សា្ ទា រ់បសត់្រះអងគ។ សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្បជារា្សាផៃនសមពនធលមត្រើ
លនះ ទ្ទ្ួ ការសល្ងគាះជាសថាររ។ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ៖ អាប្ម ន។ 

៧. រាកយអងវរត្រះជាមចាស់សត្មាប់អស់អនកប្ដ្ មិនលជឿល ើត្រះត្គើសា 
សូមបងបអូននាុំរន អងវរត្រះជាមចាស់ត្បទ្ានររដ្ ់មនុសសប្ដ្ មិនលជឿល ើត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួបងហាញ្ាូវឲ្យរកួលគលទ្ៅរកការសល្ងគាះ្ង។  
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគបុំភាមឺនុសសត្គប់ៗ រូបប្ដ្ មិនលជឿល ើត្រះត្គើសា  
ឲ្យប្សវងរកត្រះអងគលដ្ាយចិរាលសមាះ លដ្ីមបើលឃើញលសចកាើរិរ។   
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាសបបញរសចុំលរាះរន លទ្ៅវិញលទ្ៅមក និងលធវើជា
សាកសើរើធម៌លមត្តា ករុណារបស់ត្រះអងគ។ 
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លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ៖ អាប្ម ន។ 

៨. រាកយអងវរត្រះជាមចាសស់ត្មាបអ់ស់អនកប្ដ្ មនិលជឿល ើត្រះណាមួយ 
សូមបងបអនូនាុំរន អងវរត្រះជាមចាសត់្បទ្ានររដ្ ់អស់អនក 
ប្ដ្ មិនលជឿល ើត្រះណាមួយ 
សូមឲ្យរួកលគរកលឃើញត្រះជាមចាស់លដ្ាយសាាបត់្តមមនសិការរបស់ ាួន។  
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគបានបលងកីរមនសុសល ាកឲ្យលគត្បាថនាប្សវងរកត្រះអងគ 
លហើយលនៅលរ រកលឃើញត្រះអងគ លគមានលសចកាើស ុសានា។ 
លទ្ាះបើ មនុសសត្រូវជួបឧបសគគយ ាងណាក៏លដ្ាយ ត្រះអងគលនៅប្រលត្បាសលគ 
ឲ្យចប់អារមមណ៍រើធម៌លមត្តា ករណុារបសត់្រះអងគជានិចច។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ៖ អាប្ម ន។ 

៩. រាកយអងវរត្រះជាមចាសស់ត្មាបអ់ស់អនកប្ដ្ ដ្កឹនាុំត្បលទ្ស 
សូមបងបអនូនាុំរន អងវរត្រះជាមចាសត់្បទ្ានររដ្ ់អស់ល ាក 
ប្ដ្ ដ្ឹកនាុំត្បលទ្សនានា និងអស់អនកប្ដ្ ទ្ទ្ ួ ុសត្រូវកចិចការសាធារណៈ។ 
សូមត្រះអងគបុំភាចឺិរាគុំនរិរបស់អស់ល ាកទ្ាុំងលនាះ 
ឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក់ កសាងរិភរល ាកត្បកបលដ្ាយយុរាធិម៌ និងលសរើភារ។ 
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគលឈវងយ ច់ិរាគុំនិរមនសុសទ្ាុំងអស ់
និងប្រងប្រការរារសទិ្ធិលសរើភារ ាងជំលនឿរបសត់្បជារា្សាត្រះអងគ។ សូមត្រះអងគ
លមត្តា លត្បាសឲ្យអស់ល ាកអនក ប្ដ្ កាន់អុំណាចកនញងត្បលទ្សនានា 
 ិរ ុំប្សវងរកត្បលយាជន៍រួម  ិរ ុំប្សវងរកសនាភិារ 
និងប្សវងរកលសចកាើសុ សានាលនៅល ើប្្នដ្ទី្ាុំងមូ ។ 
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លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ៖ អាប្ម ន។ 

១០. រាកយអងវរត្រះជាមចាសស់ត្មាបអ់ស់អនកប្ដ្ រងទ្ុកខលវទ្នា  
សូមបងបអូននាុំរន អងវរត្រះជាមចាស់អាណិរអាសូរដ្ ់អស់អនកប្ដ្ លកើរទុ្កខ សូមកមចារ់ 
លសចកាើអាត្កក់ត្គប់យ ាងលចញរើរិភរល ាក កុុំឲ្យមានទុ្រ ភិកស កុុំឲ្យមានជំងឺរាររបារ។ 
សូមត្រះអងគរុំលដ្ាះមនុសសជាប់ជាលឈាើយ មនុសសជាប់គុកឲ្យមានលសរើភារ និងជួយ 
ការរារដ្ ់អនកលធវើដំ្លណើរឲ្យមានសុវរថិភារត្តម ា្ូវ។ សូមលត្បាសឲ្យជនលភៀស ាួន និង 
ជនប្ដ្ ត្រូវលគនិរលទ្សបានវិ ត្រឡប់លទ្ៅមារុភូមិវិញ។ សូមលត្បាសឲ្យអនកជំងឺបាន 
ជាសះលសបើយ និងឲ្យអនកប្ដ្ ជរិ្ុរដ្លងហីមទ្ទ្ួ ការសល្ងគាះ។  
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជា
និចច !  
ត្រះអងគប្រងប្រសត្មា ទ្ុកខដ្ ់អសអ់នកប្ដ្ មានអាសនន។ 
សូមត្រះអងគអាណិរអាសូរដ្ ់អស់បងបអនូ ប្ដ្ កុំរុងលកើរទ្កុខត្គប់ប្បបយ ាង 
បានរួច្ុររើកាើលវទ្នាទ្ាុំងលនាះ លហើយមានអុំណរសបបាយ្ង។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ៖ អាប្ម ន។ 

ភារទ ីពីរ 

ពិធីថ្វា យបងគុំក្ពះស ើឆ្កក ង 

ADORATIO SANCTÆ CRUCIS 

១៤. បនទាប់រើរាកយអងវរសក យ ាងឱឡារិក មានត្បាររធរិធើថវាយបងគំត្រះលឈើ ក្ ង។ លឈើ ក្ ង 
ត្រូវបងហាញត្តមរលបៀបរើរ ទ្ើមួយ បូជាចរយបងហាញលឈើ ក្ ងលដ្ាយយកត្កណារ់លចញមាងមួយៗ ទ្ើរើរ 
បូជាចរយបងហាញលឈើ ក្ ងលដ្ាយមិនលត្បើត្កណារ់។ 
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បង្ហា ញក្ពះស ើឆ្កក ង 

OSTENSIO SANCTÆ CRUCIS 

រលបៀបទ្ើមួយ 

១៥. ល ាកឧបដ្ឋាក (លបើសិនមានល ាកឧបដ្ឋាក) ឬអនកបលត្មើរិធើបុណយមនាក់លទ្ៅបនទប់សមភាររិធើ 
បុណយ យកត្រះលឈើ ក្ ងប្ដ្ ត្គបត្កណារ់រណ៌សវាយ ប្ហចូ កនញងត្រះវិហារ ឈរចុំកណា ា  
លហើយអនកជំនួយរិធើបុណយកាន់លទ្ៀនប្ដ្ លឆះលដី្រអមសង ាងល ាក។ ល ាកបូជាចរយមក 
ឈរលនៅមុ អាសនៈទ្ទ្ួ លឈើ ក្ ងរើល ាកឧបដ្ឋាក លហើយប្បរលទ្ៅរកអងគត្បជំុ បងហាញត្រះលឈើ 
ក្ ង លហើយទ្ាញត្កណារ់លចញរើផៃដ្មខាង ល ើកលនៅមុ អងគត្បជំុលដ្ាយលរា ថា លនះជាលឈើ 

ប្ដ្ … អងគត្បជំុ ុរជងគង់លរររលឈើ ក្ ងលដ្ាយលសងៀមសងារ់។ ល ាកបូជាចរយលធវើរលបៀបលនះ 
បើដ្ង។ 
លនះជាលឈើប្ដ្ លគ ក្ ងត្រះលយស ូត្គើសា 
លគបានលធវើគុរត្រះសល្ងគាះមនុសសល ាក លនៅល ើលឈើលនះ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ៖ លយើង ្ញុំសូមត្កាបថវាយបងគតំ្រះលឈើ ក្ ង។ 
១៦. រលបៀបទ្ើរើរ មិនលត្បើត្កណារ់ត្គប់ល ើលឈើ ក្ ងលទ្។ 

ថ្វា យបងគុំក្ពះស ើឆ្កក ង 

ADORATIO SANCTÆ CRUCIS 

១៧. លត្កាយមក ល ាកបូជាចរយយកលឈើ ក្ ងដ្ាក់ ាងមុ រុសកាក របូជា ឬកប្នាងមួយប្ដ្  
ត្រឹមត្រូវ លដ្ាយមានលទ្ៀនអមសង ាង។ 

១៨. ជាបឋម ល ាកបូជាចរយរាក់អាវកាស ូឡា (អាវធុំសត្មាប់អភិបូជា)  ុរជងគង់ថវាយបងគំ 
ត្រះលឈើ ក្ ង។ បនទាប់មក អនកបលត្មើរិធើបុណយ និងអងគត្បជំុមកថវាយបងគំត្រះលឈើ ក្ ង លដ្ាយ 
បលញ្ចញកាយវិការល្សងៗ មានឱនកបា  ត្កាបថវាយបងគំ លថីបជាលដី្មត្តមចិរាចង់។ 

១៩. ត្រូវលត្បើលឈើ ក្ ងប្រមួយគរ់ សត្មាប់រិធើថវាយបងគំត្រះលឈើ ក្ ង។ កនញងករណើមានអងគត្បជំុ 
លត្ចើនលរក បូជាចរយល ើកត្រះលឈើ ក្ ង និងអលញ្ាើញអងគត្បជំុឲ្យឱនកាយថវាយបងគំត្រះលឈើ ក្ ង 
រួមជាមួយរន លដ្ាយលសងៀមសងារ់មួយរយៈ។ 

២០. លនៅលរ អងគត្បជំុថវាយបងគំត្រះលឈើ ក្ ង មានលត្ចៀងចលត្មៀង លយើង ្ញុំសូមត្កាបថវាយបងគ ំ
ត្រះលឈើ ក្ ង និងបទ្ចលត្មៀងល្សងៗប្ដ្ បងហាញរើត្រះហឫទ្័យទ្ុកខលសាករបស់ត្រះអងគលត្រាះ 
ប្រអនកលជឿបានឃាារ ង្ យរើត្រះអងគ ឬអាចសមូរបទ្ល្សងៗសាើអុំរើធម៌លមត្តា ករុណារបស់ត្រះ ជា
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មចាស់ចុំលរាះមនុសសល ាក ឬមនាក់អាចអានឃាា ាះដ្កស្សង់រើរយាការើលអសាយ ៥២-៥៣ ត្រម 
ទ្ាុំងនឹកសញ្ាឹង្ង។ 

២១. បនទាប់រើថវាយបងគំត្រះលឈើ ក្ ង ល ាកឧបដ្ឋាក ឬអនកបលត្មើរិធើបុណយមនាក់ យកត្រះលឈើ 
ក្ ងដ្ាក់ល ើរុសកាក របូជា លដ្ាយមានលទ្ៀនលឆះអមសង ាង។ 

ភារទ ីប ី

ពិធីទទួលក្ពះកាយក្ពះក្រី្ត 

SACRA COMMUNIO 

២២. មានត្កណារ់សមួយត្កា ល ើរុសកាក របូជា លដ្ាយមានកប្នសងត្រះកាយលនៅចុំកណា ា  និង 
លសៀវលៅអភិបូជាមានជាស្សាប់។ បនទាប់មក ល ាកបូជាចរយ យកកប្នសងសដ្ណា ប់ល ើអាវធុំសត្មាប់ 
អភិបូជា លដី្រល ព្ ះលទ្ៅយកត្រះកាយរើទ្ូត្រះរនាាមកដ្ាក់ល ើរុសកាក របូជា លដ្ាយមានអនកជំនួយរិធើ 
បុណយកាន់លទ្ៀនអមសង ាង។ 

២៣. ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមលដ្ាយលរា ថា ៖ 
តាតដំប៊ូ ា ន្របស់ររះក្យស ៊ូជាររះសក្រង្គគ ះ 
និ្ងតាតោរក្របៀន្របក្ៅរបស់ររះអងគ ក្យើងខំុ្ហា ន្ទ៊ូលថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លហើយរួមជាមួយអងគត្បជំុសូត្របនាថា ៖ 
ឱ ត្ពេះបតិានយើងខ្ញុំ ពដលគងន់ៅសាា បរមស ខនអ្ើយ ! 
សូមសពមែងត្ពេះបារមឲីយ្ម  ស្សនោកសាាល់ត្ពេះនាមត្ពេះអ្ងគ 
សូមឲយ្ត្ពេះរាជយ្ត្ពេះអ្ងគបា មកដល់ 
សូមឲយ្ត្ពេះ ឫទយ័របស់ត្ពេះអ្ងគ បា សនត្មចនៅនលើពែ ដ ី 
ដចូនៅសាា បរមស ខពដរ។ 
សូមត្បោ អាហារ ពដលនយើងខ្ញុំត្តវូការនៅថ្ងៃន េះ។ 
សូមអ្តន់ោសឲយ្នយើងខ្ញុំ ដចូនយើងខ្ញុំអ្តន់ោសឲយ្អ្ស់អ្នក 
ពដលបា ត្បត្ពតឹែខ ស ងឹនយើងខ្ញុំ។ 
សូមក ុំបនតោយឲយ្នយើងខ្ញុំ ចាញ់ការល្បងួន ើយ។ 
ពតសូមរនំ េះនយើងខ្ញុំ ឲយ្រចួពមីារកុំតច។ 

 



255 

២៤ ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លហើយលរា មនាក់ឯងថា ៖ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យរួចរើលសចកាើអាត្កក់ត្គប់យ ាង 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំបានត្បកបលដ្ាយលសចកាើសុ សានាកនញងលរ រស់លនៅសរវផៃថង។ 
លដ្ាយសារធម៌លមត្តា ករណុារបស់ត្រះអងគ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំរួចរើបាបជានិចច និង្រុរើទ្ុកខ ុំបាកទ្ាុំងឡាយ។ 
លយើង ្ញុំទ្នទឹងរង់ចុំសុភមងគ ត្តមលសចកាើសងឃឹមរបស់លយើង 
គឺជាផៃថងប្ដ្ ត្រះលយស តូ្គើសាជាត្រះសល្ងគាះត្ទ្ងយ់ាងមក។ 
អងគត្បជំុត្បកាសលដ្ាយ ាាុំងៗថា ៖ 
ដ្បិរត្រះអងគត្គងរាជយ ត្ទ្ង់មានឫទ្ធានុភារ 
និងសិរើរុងលរឿងអស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 

២៥. ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ ទ្ាុំងលរា  សឹបៗថា ៖ 
បរិត្រត្រះអមចាស់លយស តូ្គើសា ! 
សូមឲ្យ ្ញុំប្ដ្ ទ្ទ្ ួត្រះកាយ និងត្រះល ាហិររបស់ត្រះអងគ 
មិនមានលទ្ាស និងមិនទ្ទ្ួ ទ្ណឌកមមលឡើយ 
្ទញយលទ្ៅវញិ ត្តមត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករណុារបស់ត្រះអងគ 
សូមឲ្យត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរលទ្ៅជាឱសថការរារ 
និងរយាបា វិញ្ញាណត្រមទ្ាុំងរូបកាយរបស់ ្ញុំ។ 

២៦. ល ាកបូជាចរយ ុរជងគង់ យកត្រះកាយ លហើយល ើកបនាិចរើល ើចនត្រះកាយបងហាញអងគត្បជំុ 
ត្រមទ្ាុំងលរា ចបាស់ៗថា ៖ 
លនះជាកូនលចៀមរបសត់្រះជាមចាស ់
លនះជាត្រះអងគប្ដ្ ដ្កបាបផៃនរភិរល ាក។ 
អនកណាប្ដ្ ត្រះជាមចាស់បានត្ត្តស់លហៅ 
ឲ្យមកចូ រមួកនញងរធិើជប់ល ៀងរបស់កូនលចៀម 
អនកលនាះរិរជាមានសុភមងគ លហើយ។ 
ល ាកបូជាចរយ រួមជាមួយអងគត្បជំុ លរា បនាថា ៖ 
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ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
 ្ញុំមិនសមនឹងទ្ទ្ួ ត្រះអងគកនញង្ទះ ្ញុំលទ្ 
ប្រសមូត្រះអងគមានត្រះបនទូ ប្រមយួត្រះឱសឋមក 
លនាះត្រ ឹង ្ញុំនឹងជាសះលសបើយ។ 

២៧. ល ាកបូជាចរយប្បរមុ លទ្ៅរករុសកាក របូជា ទ្ាុំងលរា  សឹបៗថា ៖ 
សូមត្រះកាយត្រះត្គើសារកសា ្ញុំទ្ុកកនញងជីវិរអសក់ បជានិចច។ 

២៨. ល ាកបូជាចរយកាន់ចនត្រះកាយ ឬកាង/ត្បអប់រមក ់ត្រះកាយ រួចលដី្រលទ្ៅកាន់អនកទ្ទ្ួ ត្រះ 
កាយ។ កនញងលរ ទ្ទ្ួ ត្រះកាយ លគអាចសមូរទ្ុំនុករលមកើងល   ២២ (២១) ឬអាចលត្ចៀង 
ចលត្មៀងល្សងប្ដ្ ត្រូវនឹងរិធើបុណយ។ 

២៩. បនទាប់រើប្ចកត្រះកាយរួចលហើយ ល ាកបូជាចរយយកចនត្រះកាយ លទ្ៅដ្ាក់កនញងត្រះរនាាប្ដ្  
លនៅល្សងលត្ៅរើត្រះវិហារ។ 

៣០. បនទាប់មកល ាកបូជាចរយលរា ថា សូមបងបអូនត្តុំងចិរាអធិដ្ឋាន និងលសងៀមសងារ់បនាិច លហើយ 
លរា បនារាកយអរត្រះគុណ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុា !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជីវិរថមីរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសា 
ប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវញិ។  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ ចូ រួមកនញងអាថ៌កុំបាុំងដ៏អសចារយលនះ 
លនៅប្របនាសមត័្គចរិាបជូាជីវិរត្តមត្រះត្គើសា។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ៖ អាប្ម ន។ 

៣១. ល ាកឧបដ្ឋាក (លបើសិនមានល ាកឧបដ្ឋាក) ឬបូជាចរយ អលញ្ាើញអងគត្បជំុលដ្ាយលរា ថា សូម 
បងបអូនឱនកាយទ្ទ្ួ ត្រះររ។ ល ាកបូជាចរយលរា រាកយជូនររបញ្ចប់។ 
រាកយជនូររបញ្ចប ់
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះររយ ាងបរិបណូ៍មកល ើត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគ។ 
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លយើង ្ញុំនាុំរន លធវើរធិើល ើករលមកើងត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគលសាយទ្វិងគរ សមូត្រះអងគលមត្តា
ល ើកប្ ងលទ្ាសរុំលដ្ាះបាប និងរត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំ 
លដ្ាយមានសងឃឹមថា នងឹរស់លឡើងវិញដ្ូចត្រះបតុ្ត្តប្ដ្រ។  
អងគត្បជុំលឆាើយ៖ អាប្ម ន។ 

៣២. អងគត្បជំុទ្ាុំងអស់  ុរជងគង់185លរររលឈើ ក្ ង លហើយចកលចញលដ្ាយលសងៀមសងារ់។ 

៣៣. លត្កាយលរ បញ្ចប់រិធើបុណយ ត្រូវយកត្កណារ់លចញរើរុសកាក របូជា ប ុប្នារកសាទ្ុកលឈើ ក្ ង និង
លទ្ៀនរើរ ឬបួនលដី្ម។ 

៣៤. ចុំលរាះអស់អនកប្ដ្ បានចូ រួមកនញងរិធើបុណយលនះ មិនបាច់អធិដ្ឋានលរ  ងាចលទ្។ 

                                                           
185  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx 1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

GgÁRbCMuTaMgmUlGgÁúybt;eCIgelIkédRbNmü»nküaldl;kenÞl. 
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ថ្ងៃសៅរ៍ពិេិដា 

SABBATO SANCTO 

 

១. លនៅផៃថងលសៅរ៍រិសិដ្ឋលនះ ត្រះសហគមន៍ចុំលនៅមុ ន្ូរត្រះត្គើសាលដ្ាយអធិដ្ឋាន និងរមអាហារ 
ទ្ាុំងសញ្ាឹងគិររើត្រះត្គើសាប្ដ្ រងទ្ុកខ ុំបាក លសាយទ្ិវងគរ និងយាងចុះលទ្ៅសថានលត្កាម លហើយ 
ត្រះសហគមន៍ក៏ទ្នទឹងរង់ចុំត្រះអងគមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញប្ដ្រ។ 

២. ផៃថងលនះត្រះសហគមន៍ មិនត្បាររធអភិបូជាលទ្ រុសកាក របូជាកនញងត្រះវិហារលនៅទ្ុំលនរ រហូរដ្ ់
រាត្រើបុណយចមាងលនៅយប់ផៃថងលសៅរ៍។ លនាះគឺជាលរ ប្ដ្ លយើងរង់ចុំបុណយចមាង លដ្ាយមាន
អុំណរសបបាយ បនាដ្ ់ផៃថងទ្ើហាសិប។ 

៣. លនៅផៃថងលនះ មានប្រអនកជំងឺប ុលណ្ាះប្ដ្ អាចទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសាបាន។ 
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រដូវបុែយចម្លង 

ថ្ងៃអាទិតយបុែយចម្លង 

ក្ពះសយេ ូម្ចន្ក្ពះរន្មរេ់ស ើងវិញ 

DOMINICA PASCHÆ 

IN RESURRECTIONE DOMINI 
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ោក្តីបុែយចម្លង 

ក្ពះសយេ ូម្ចន្រ័យរម្នះសលើសេចកតីសាល ប់ 
VIGILIA PASCHALIS IN NOCTE SANCTA 

១. ត្តមត្បផៃរណើរើបុរាណ ត្រះសហគមន៍អធិដ្ឋានលរ យប់លនះលដ្ាយរង់ចុំត្រះត្គើសា (លសរើភារ 
១២,៤២)។ ត្តមអរថបទ្ត្រះគមពើរ  ូកា ១២,៣៥-៣៧ ត្រះសហគមន៍លត្បៀបដូ្ចជាអនកបលត្មើ
ប្ដ្ កាន់ចលងកៀងលនៅលឆះ និងរង់ចុំមចាស់ត្រឡប់មកវិញ។ លនៅលរ មចាស់ត្រឡប់មកដ្ ់លឃើញ 
អនកបលត្មើលនៅរង់ចុំល ាក លនាះល ាកនឹងឲ្យលគអងគញយបរិលភាគរួមរុជាមួយ។ 

២. បុណយចមាងលនៅរាត្រើលនះ ជាបុណយកុំរូ ឱឡារិកជាងលគ។ ត្រះសហគមន៍នើមួយៗត្បាររធរិធើ 
បុណយលនះបានប្រមាងលទ្។ 

រិ្ីបុណាយរនុងរាព្តីធនះ ដចរជាបួនភារ ៖ 
ក. មនាក់ៗកាន់លទ្ៀនលឆះផៃនបុណយចមាង លហើយរួមរន ត្បកាសយ ាងឱឡារិកថា ត្រះត្គើសាមានត្រះ 
ជនមរសល់ឡើងវិញ។ 

 . ត្តមរយៈរិធើល ើករលមកើងត្រះបនទូ ត្រះជាមចាស់ ត្រះសហគមន៍សញ្ាឹងគិររើការអសចារយ ប្ដ្ 
ត្រះអមចាសប់ានលធវើសត្មាប់ត្បជារា្សាត្រះអងគ ត្តុំងរើកុំលណើររិភរល ាក លដ្ាយលជឿជាក់ល ើ 
ត្រះបនទូ សនយារបស់ត្រះអងគ។ 

គ. រិធើលនះបនារហូរដ្ ់លរ ជិរភាឺ ជាលរ ត្រះសហគមន៍លធវើអគគសញ្ញាត្ជមុជទឹ្កឲ្យត្គើសាបរិស័ទ្ថមី។ 
ឃ.ត្រះសហគមន៍ចូ រួមរុសកាក របូជា ប្ដ្ ត្រះអមចាស់បានលរៀបចុំទ្ុកសត្មាប់ត្បជារា្សាត្រះអ
ងគ។ ត្គើសាបរិស័ទ្ទ្ទួ្ ត្រះកាយត្រះត្គើសា គឺជាការនឹករឭកដ្ ់ត្រះអងគលសាយទិ្វងគរ  
និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ លហើយរង់ចុំដ្ ល់រ ត្រះអងគយាងមក។ 

៣. រិធើរាត្រើបុណយចមាង ចប់ល ា្ីមលនៅលរ អត្ធាត្រ លហើយបញ្ចប់មុនលរ ផៃថងរះលនៅផៃថងអាទ្ិរយ។ 
៤. លទ្ាះបើអភិបូជាលនះ ត្បាររធមុនលម ាងដ្ប់រើរក៏លដ្ាយ លគលនៅប្រចរ់ទ្ុកជាអភិបូជាផៃថងអាទ្ិរយ
បុណយចមាង។ 

៥. ត្គើសាបរិស័ទ្ប្ដ្ ទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសាកនញងអភិបូជា លនៅរាត្រើបុណយចមាង លគក៏អាចទ្ទ្ួ ត្រះ 
កាយកនញងអភិបូជាលរ ផៃថងប្ដ្រ។ ល ាកបូជាចរយប្ដ្ ថវាយអភិបូជាលនៅរាត្រើបុណយចមាងល ាក 
ក៏អាចថវាយអភិបូជាលរ ផៃថងប្ដ្រ។ ល ាកបូជាចរយប្ដ្ ចូ រួមកនញងរិធើរាត្រើបុណយចមាង 
ល ាកមិនចុំបាច់អានអរថបទ្របស់ ាួនត្បចុំផៃថង។  
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៦. ជាធមមត្ត ល ាកឧបដ្ឋាកមនាក់លធវើជាជំនួយការរបស់ល ាកបូជាចរយលនៅកនញងរិធើបុណយលនះ។ ត្បសិនលបើ 
រម នឧបដ្ឋាកលទ្ ល ាកបូជាចរយមនាក់អាចជំនួសលធវើជាជំនួយការរបស់ល ាកបូជាចរយជាអធិបរើ។ 
ល ាកបូជាចរយត្រមទ្ាុំងឧបដ្ឋាក លត្បើអាវធុំអភិបូជារណ៌ស។ 

៧. អស់អនកប្ដ្ ចូ រួមកនញងរិធើរាត្រើបុណយចមាង ត្រូវលរៀបចុំលទ្ៀនលរៀងៗ ាួន។ លនៅលរ ចប់ល ា្ីមរិធើ 
ត្រូវបិទ្លភាើងទ្ាុំងអស់កនញងត្រះវិហារ។ 

ភារទ ីម្ួយ 

ពិធីសោរពក្ពះក្រី្ តជាពនលឺបុំភលឺ្ន ្ សសោរ 

SOLLEMNE INITIUM VIGILIÆ SEU LUCERNARIUM 

ពិធពី្បទាន្ពរសលើសភែើង ន្ិងសរៀបចំសទៀន្ 
Benedictio ignis et præparatio cerei 

៨. ត្រូវលរៀបចុំគប់លភាើងលនៅកប្នាងមួយសមរមយ ាងលត្ៅត្រះវិហារ។ លរ ត្រះសហគមន៍ជួបជំុរន
លនៅទ្ើលនាះ ល ាកបូជាចរយ និងអស់អនកបលត្មើរិធើបុណយនាុំរន លទ្ៅកប្នាងគប់លភាើង។ អនកបលត្មើ
រិធើបុណយមនាក់កាន់លទ្ៀនបុណយចមាង។ កនញងកបួនដ្ប្ងហរមិនចុំបាច់មានលឈើ ក្ ង និងលទ្ៀនរូចៗ 
លទ្។ កប្នាងណាប្ដ្ មិនអាចលរៀបចុំលភាើងគប់បានលទ្ ត្រូវចប់ល ា្ីមរិធើត្តុំងរើល  ១៣ រលទ្ៅ។ 

៩. ល ាកបូជាចរយ និងអស់អនកលជឿគូសសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើ ាួនលនៅលរ ប្ដ្ ល ាកបូជាចរយលរា  
ថា៖ កនញងត្រះនាមត្រះបិត្ត និងត្រះបុត្ត្ត និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។ ល ាកបូជាចរយសវាគមន៍ 
អងគត្បជំុដូ្ចធមមត្ត។  

បងបអូនជាទ្ើស្សឡាញក់នញងអងគត្រះត្គើសា ! 
លនៅរាត្រើដ៏វិសុទ្ធលនះ ត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំបានឆាង្ុររើលសចកាើសាាប់ឲ្យ 
មានត្រះជនមរស់លឡើងវញិ។ ត្រះសហគមន៍អលញ្ាើញអស់បុត្រធើត្តត្រះអងគលនៅទ្ទូ្ាុំង 
រិភរល ាកឲ្យមកជបួជុរំន លដ្ីមបើអធិដ្ឋាន។ លនះជាយប់ផៃនបុណយចមាងរបស់ត្រះជា 
អមចាស់ លរ លយើង ្ញុំនឹករឭករើការលសាយទ្ិវងគរ និងត្រះជនមរស់លឡើងវិញរបស ់
ត្រះអងគ ត្តមគលត្មាងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះបតិ្ត លយើង ្ញុំមានទ្ុំនុកចិរាថា បានចូ  
រួមកនញងភារលជាគជ័យរបស់ត្រះអងគល ើលសចកាើសាាប់ លហើយរស់លនៅជាមួយត្រះអងគអស ់
ក បជានចិច។ 
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១០. បនទាប់មក ល ាកបូជាចរយត្ទ្ាបផៃដ្ត្បទ្ានររល ើលភាើង លហើយលរា ថា ៖ 
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន ៖ 

ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ !  
ត្រះអងគលត្បាសត្រះលយស ូឲ្យមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
និងបលញ្ចញរសមើផៃនសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ កនញងភារងងឹរផៃនរភិរល ាក 
ដ្ូចអណា ារលភាើងប្ដ្ ភាលឺនៅកណា ា យប់អនធការ។ 
សូមត្រះជាមចាស់  ត្បទ្ានររល ើលភាើងថមីលនះ 
លដ្ីមបើបុំភាឺចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យសគា ់ឋានៈរបស់ ាួនជាបុត្រធើត្តត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំយកចិរាទ្ុកដ្ាក់ប្សវងរកត្រះត្គើសា 
លដ្ីមបើឲ្យផៃថងណាមួយ លយើង ្ញុំបានចូ រួមជាមយួត្រះអងគលនៅសថានបរមសុ ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ៖ អាប្ម ន។ 

១១. បនទាប់រើត្បទ្ានររល ើលភាើងថមីលហើយ អនកបលត្មើរិធើបុណយមនាក់យកលទ្ៀនផៃនបុណយចមាងត្បគ ់លទ្ៅ 
ល ាកបូជាចរយ។ ល ាកបូជាចរយលត្បើមាញ គូសសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើលទ្ៀន។ លត្កាយមកល ាក 
គូសអកសរ A (Alpha)  ាងល ើលឈើ ក្ ង និង Ω (Omega)  ាងលត្កាមលឈើ ក្ ងនិងល  ន្ ុំ 
បចចញបបននលនៅសង ាងលឈើ ក្ ងលដ្ាយលរា ថា ៖ 

ក. ត្រះត្គើសាមសិ មិញ និងផៃថងលនះ។ (ល ាកគូសបនទារ់បញ្ឈរ) 
 . លដី្មកុំលណើរ និងទ្ើបញ្ចប់ផៃនជីវិរ (ល ាកគូសបនទារ់ល ា្ក) 
គ. អា ហវា (ល ាកគូសអកសរ A  ាងល ើលឈើ ក្ ង) 
ឃ.អូលមហកា (ល ាកគូសអកសរ Ω  ាងលត្កាមលឈើ ក្ ង) 
ង. លរ លវ ារបស់ត្រះអងគ (ល ាកគូសល  ទ្ើមួយផៃន ន្ ុំបចចញបបនន) 
ច. និងត្គប់ជំនាន់របស់ត្រះអងគ (ល ាកគូសល  ទ្ើរើរផៃន ន្ ុំបចចញបបនន) 
ឆ. ឫទ្ធានុភារ និងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ (ល ាកគូសល  ទ្ើបើផៃន ន្ ុំបចចញបបនន) 
ជ. អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ អាប្ម ន។ (ល ាកគូសល  ទ្ើបួនផៃន ន្ ុំបចចញបបនន) 

A 

2 0 

2 1 

Ω 
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១២. បនទាប់មក ល ាកបូជាចរយដ្ាក់បញ្ចូ ត្រប់កុំញាន ៥ត្រប់ លដ្ារល ើលទ្ៀនជ័យ ប្ដ្ មាន
ត្ទ្ង់ត្ទ្ាយជាសញ្ញាលឈើ ក្ ង លហើយលរា ថា ៖ 
១. ត្តមរយៈរបួសរបស់ត្រះអងគ 
២. ប្ដ្ លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង 
៣. ត្រះអងគការរារលយើង ្ញុំ 
៤. និងប្ថរកសាទ្ុំនុកបត្មុងលយើង ្ញុំ 
៥. ត្រះត្គើសាជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន ។ 

១៣. ត្បសិនលបើ រម នកប្នាងសមរមយសត្មាប់លរៀបចុំគប់លភាើង ត្គើសាបរិស័ទ្ជួបជំុរន លនៅកនញងត្រះវិហារ។   
ល ាកបូជាចរយឈរលនៅត្រង់ទ្វារចូ ត្រះវិហារ លហើយល ាកគូសសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើលទ្ៀន ដូ្ច
លរៀបរាប់ ាងល ើ។ 

១៤. បនទាប់មក ល ាកបូជាចរយអុជលទ្ៀនជ័យរើលភាើងថមី លហើយលរា ថា ៖  
សូមឲ្យរនាឺត្រះត្គើសាលរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង 
កុំចរ់ភារងងឹរលចញរើចិរាគុំនរិរបស់លយើង ្ញុំ។ 

រាបួន្ថ្ហ 

Processio 

១៥. បនទាប់រើអុជលទ្ៀនរួចលហើយ ល ាកបូជាចរយដ្ាក់កុំញានកនញងត្បដ្ាប់ដុ្រកុំញានប្ដ្ មានលភាើង 
លឆះ។ អនកកាន់ត្បដ្ាប់ដុ្រកុំញានលទ្ៅមុនលគ បនទាប់មកល ាកឧបដ្ឋាក (ឬល ាកបូជាចរយជា 
អធិបរើ) ល ើកលទ្ៀនជ័យលឡើង លហើយលត្ចៀងថា ៖  
ត្រះរនាឺត្រះត្គើសា 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ សូមអរត្រះគណុត្រះជាមចាស។់ 
ល ាកបូជាចរយ បនាលភាើងលទ្ៀនលទ្ៅឲ្យត្គើសាបរិស័ទ្។ 

១៦. ល ាកឧបដ្ឋាកដ្ប្ងហរហូរដ្ ់ចុំកណា ា ត្រះវិហារ ល ាកល ើកលទ្ៀនជ័យលឡើងលហើយលត្ចៀងថា៖ 
ត្រះរនាឺត្រះត្គើសា 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ សូមអរត្រះគណុត្រះជាមចាស។់ 
ត្គើសាបរិស័ទ្អុជលទ្ៀនរបស់ ាួន បនារើលទ្ៀនជ័យលរៀងៗ ាួន។ 

1 

4   2   5 

3 
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១៧. ល ាកឧបដ្ឋាកដ្ប្ងហ រហូរដ្ ់រុសកាក របូជា ល ាកប្បរមុ លទ្ៅរកត្គើសាបរិស័ទ្ ល ើកលទ្ៀនជ័យ 
លឡើង លហើយលត្ចៀងថា ៖ 
ត្រះរនាឺត្រះត្គើសា 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ សូមអរត្រះគណុត្រះជាមចាស។់ 

លត្កាយមក ល ាកឧបដ្ឋាក ដ្ាក់លទ្ៀនជ័យល ើលជីងរមក ់លទ្ៀនលនៅប្កបររុអានត្រះបនទូ ។ បនទាប់ 
មកបុំភាឺលភាើងកនញងត្រះវិហារទ្ាុំងមូ  ល ើកប្ ងប្រលទ្ៀនរូចៗលនៅល ើរុសកាក របូជា លគមិនអុជលទ្។ 

ោរព្បោសយា ាងឱឡារិរថ្ន្បុណាយចមែង 
Præconium paschale 

១៨. មកដ្ ់រុសកាក របូជា ល ាកបូជាចរយលដី្រសុំលដ្ៅលទ្ៅកប្នាងអងគញយរបស់ល ាក។ អនកបលត្មើរុ 
សកាក របូជា យកត្បដ្ាប់ដុ្រកុំញានជូនល ាកបូជាចរយដ្ាក់កុំញានបប្នថម។ ល ាកឧបដ្ឋាកលទ្ៅ
ទ្ទ្ួ ត្រះរររើល ាកលដ្ាយលរា ថា ៖ 
សូមល ាកត្បទ្ានររមក ្ញុំ ង។ 
ល ាកបូជាចរយលរា  សឹបៗថា ៖ 
សូមត្រះអមចាសគ់ង់កនញងដ្ួងចិរា និងល ើមារ់ល ាក 
លដ្ីមបើល ាកអាចត្បកាសបទ្ចលត្មៀងផៃនបណុយចមាងលដ្ាយសមរមយ កនញងត្រះនាម
ត្រះបតិ្ត និងត្រះបតុ្ត្ត  និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ។ 
ល ាកឧបដ្ឋាកលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

១៩. បនទាប់រើបក់ប្្សងកុំញានល ើលសៀវលៅបទ្ចលត្មៀងផៃនបុណយចមាង និងល ើលទ្ៀនជ័យ ល ាកឧបដ្ឋាក 
ត្បកាសយ ាងឱឡារិក លរ លនាះ ត្គើសាបរិស័ទ្ឈរ186 កានល់ទ្ៀនលឆះ។ 

ល ាកបូជាចរយ ឬល ាកឧបដ្ឋាកល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះត្គើសាប្ដ្ មានត្រះជនមរស់ 
លឡើងវិញ លដ្ាយលត្ចៀងបទ្លនះ ឬបទ្ប្ដ្ មានអរថន័យត្បហាក់ត្បប្ហ រន ។ 

ចូររួកលទ្វទ្ូរទ្ាុំងឡាយលនៅសថានបរមសុ  លត្រកអរសបបាយរើករាយលឡើង 
ចូរនាុំរន ្ាញបំ្សនងអបអរជយ័ជមនះរបស់ត្រះមហាកសត្រដ៏មានឫទ្ធានភុារ។ 

                                                           
186  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx 1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

GgÁRbCMuTaMgmUlGgÁúybt;eCIgelIkenÞl. 
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ចូរប្្នដ្ីទ្ាុំងមូ សបបាយរើករាយលឡើង រនាឺដ៏ចិប្ញ្ចងចិញ្ចាចរបស់ត្រះមហាកសត្រ 
បានបញ្ចាុំងសិរើរុងលរឿងល ើអនកលហើយ។  
ចូររិភរល ាកទ្ាុំងមូ រើករាយលឡើង 
រនាឺបានកមចារក់មចាយភារងងឹរលចញរើរិភរល ាកលយើងលនះលហើយ។  
ចូរត្រះសហគមន៍ជាមាត្តរបស់លយើង ្ញុំរើករាយលឡើង រនាឺបានបលញ្ចញរសមើរណ្រាយ
ល ើអនកលហើយ។ 
ចូរត្រះវិហារលរារលរញលដ្ាយអុំណរសបបាយដ៏គត្គឹកគលត្គង។  

(ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។) 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
ជាត្រះប្ដ្ មនុសសល ាកលមើ រុុំលឃើញ។  
លយើង ្ញុំក៏សូមល ើករលមកើងត្រះលយស ូត្គើសា  
ជាត្រះបតុ្ត្តប្រមួយរបស់ត្រះអងគ លហើយជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។  
ត្រះអងគល ាះបុំណុ រើត្រះបិត្តជំនួសល ាកអដ្ា ំបានជាត្បលយាជន៍ដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះអងគបានបងហូរត្រះល ាហិរលដ្ីមបើ ាងបាបលដ្មីដ្ំបូងរបស់លយើង ្ញុំ។ 
លយើង ្ញុំនាុំរន អបអរសាទ្របុណយចមាង 
លដ្ីមបើនឹករឭកដ្ ់កូនលចៀមប្រមួយដ៏រិរត្បាកដ្ប្ដ្ ត្រូវលគសមាាប់។ 
ត្គើសាបរសិ័ទ្ទ្ទ្ ួការសល្ងគាះលដ្ាយសារត្រះល ាហិរកូនលចៀមលនះ ដ្ូចត្បជាជន
អុើស្សាប្អ ទ្ទ្ ួការសល្ងគាះ 



266 

លដ្ាយសារឈាមរបសក់នូលចៀមប្ដ្ លគ ាបលនៅល ើលកាា ងទ្វារ្ទះ។ 
លនៅរាត្រើលនះ ត្រះអងគបានដ្ឹកនាុំដ្ូនត្តរបស់លយើង ្ញុំ 
គឺកូនលៅអុើស្សាប្អ  លចញ្រុរើភារជាទ្ាសករលនៅស្សកុលអហសើប  
លហើយនាុំរួកលគលដ្ីរឆាងការ់សមុត្ទ្ត្កហម។ 
លនៅរាត្រើលនះ ត្រះអងគលត្បើដ្ុំលភាើង បុបុំបារភ់ារងងឹរផៃនអុំលរើបាប។ 
លនៅរាត្រើលនះ កនញងរិភរល ាកទ្ាុំងមូ  
ត្រះអងគប្ញកអនកលជឿល ើត្រះត្គើសាលចញរើអុំលរើអាត្កក់របស់ល ាកើយ  
និងលចញរើភារងងឹរផៃនអុំលរើបាប លហើយត្ទ្ងដ់្កឹនាុំរួកលគ 
លដ្ាយត្រះហឫទ្័យត្បណើសលនាាស ត្រមទ្ាុំងត្បទ្ានឲ្យរួកលគបានវិសទុ្ធ។ 
លនៅរាត្រើលនះ ត្រះត្គើសាបុំបាក់ល នាះឃនាងផៃនលសចកាើសាាប់  
លហើយលត្កាករើសថានលត្កាមត្បកបលដ្ាយជ័យជមនះ។ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ត្បកបលដ្ាយត្រះហឫទ្យ័ថនាកថ់នមដ៏អសចារយលអើយ ! 
ត្រះអងគមានត្រះហឫទ្យ័អាណិរអាសូរ 
និងលមត្តា ករុណាចុំលរាះលយើង ្ញុំហួសរើការសមាន។ 
ត្រះអងគបាន ះបងត់្រះបុត្ត្តលដ្មីបើល ាះលយើង ្ញុំលចញរើទ្ាសភារ។ 
រិរប្មនលហើយ អុំលរើបាបរបស់ល ាកអដ្ាំមានត្បលយាជន៍ណាស់ ! 
ដ្បិរត្រះត្គើសាលសាយទ្ិវងគរលដ្ីមបើបុំ្ាាញអុំលរើបាបលនាះ។ 
លនៅរាត្រើលនះ ឫទ្ធានុភារដ៏វិសុទ្ធរបស់ត្រះអងគកមចារ់កមចាយលសចកាើអាត្កក់  
 ាងជត្មះអុំលរើបាប នងិល ើកប្ ងលទ្ាសអនកបាបឲ្យបានសុចររិ  
លហើយ្ា ់អុំណរសបបាយដ្ ់អនកមានទ្ុកខត្រួយ។ 
រិរលហើយ រាត្រើលនះមានសុភមងគ ប្មន ! 
ដ្បិរសថានបរមសុ  និងប្្នដ្ីរួបរួមរន  
លហើយត្រះជាមចាស់ និងមនុសសល ាក្សាភាា បរ់ន ។ 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធលអើយ ! 
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លនៅរាត្រើផៃនការត្បណើសលនាាសលនះ សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ួ នូវលទ្ៀនត្រះជ័យរើផៃដ្
អនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ។ លយើង ្ញុំសូមយកលទ្ៀនលនះ ប្ដ្ លធវើរើត្កមួនឃមញុំល ើក
ថវាយលទ្ៅត្រះអងគ  
ទ្ុកជាសកាក របជូាអរត្រះគុណលនៅលរ  ងាច 
និងជារងវាយដ៏ត្បលសើរឧរាមភរើត្រះសហគមន៍ដ៏វិសុទ្ធរបសត់្រះអងគ។ 

ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលទ្ៀនលនះលឆះជាលរៀងរហូរ 
លដ្ីមបើបុំភាភឺារងងឹរកនញងរាត្រើលនះ និងល ើករលមកើងត្រះនាមត្រះអងគ។ 
សូមឲ្យលទ្ៀនត្រះជ័យលនះ បលញ្ចញកាិនរិលដ្ាររើកសាយភាយសរវទ្ិសទ្ើ  
និងសូមឲ្យរនាឺលទ្ៀនលនះចូ រួមជាមួយរនាឺផៃនហវងូត្តរាលនៅសថានបរមសុ ។ 
សូមឲ្យរនាឺលនះលនៅប្រភាឺរហូរដ្ ់្កាយត្រឹករះ ជា្កាយប្ដ្ មនិលចះ ចិ  
គឺត្រះត្គើសាជាត្រះបតុ្ត្តប្ដ្ មានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ លហើយលចញរើសថានមនសុស
សាាប់។  
សូមឲ្យរនាផឺៃនលសចកាើសុ សានារបសត់្រះអងគបុំភាឺមនុសសល ាក។ 
លយើង ្ញុំសូមលការសរលសើរត្រះអងគប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ និងលសាយរាជយអស់
ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 
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ភារទ ីពីរ 

ពិធីសលើរតស្កើងក្ពះបនទលូក្ពះជាម្ចា ្់ 

LITURGIA VERBI 

២០. កនញងរាត្រើបុណយចមាង ប្ដ្ ជាបុណយកុំរូ  មានអរថបទ្ត្រះគមពើរចុំនួនត្បាុំបួន គឺមានត្បាុំរើរអរថបទ្ 
មករើសមពនធលមត្រើចស់ លហើយមានរើរអរថបទ្មករើសមពនធលមត្រើថមី (ដ្កស្សង់រើ ិ ិររបស់ត្គើសាទូ្រ 
និងគមពើរដំ្ណឹង អ)។ លបើសិនជាអាចលធវើបាន គួរអានអរថបទ្ត្រះគមពើរទ្ាុំងអស់ លដី្មបើរកសា កខណៈ 
បុណយប្ដ្ ត្រូវការលរ លវ ាប្វង។ 

២១. លទ្ាះជាយ ាងណាក៏លដ្ាយ កនញងកា ៈលទ្សៈប្ដ្ ត្រះសហគមន៍មានការ ុំបាក លយើងអាចបនថយ 
ចុំនួនអរថបទ្រើសមពនធលមត្រើចស់ប្ដ្ ត្រូវអាន ក៏បុប្នាសូមយ ់ថា រិធើល ើករលមកើងត្រះបនទូ  ជា 
រិធើត្គឹះដ៏សុំ ានបុំ្ុរកនញងរាត្រើបុណយចមាង។ លយើងត្រូវរកសាទ្ុកយ ាងរិចបើ អរថបទ្រើសមពនធ 
លមត្រើចស់ គឺអរាបទ្គមពើររើធមមវិន័យ និងគមពើររយាការើ រួមនឹងទ្ុំនុករលមកើងប្ដ្ ត្រូវសមូរ។ ដ្ាច់ 
 ារត្រូវប្រអានអរថបទ្គមពើរដំ្លណើរល ព្ ះលទ្ៅកាន់លសរើភារ ជំរូកទ្ើ១៤ រួមជាមួយនឹងបទ្ចលត្មៀង 
របស់ល ាកម ូលស។ 

២២.បនទាប់រើរនារ់លភាើងលទ្ៀន អងគត្បជំុអងគញយចុះ។ មុនលរ ចប់ល ា្ីមអានអរថបទ្ត្រះគមពើរ ល ាក 
បូជាចរយប្ណនាុំអងគត្បជំុលដ្ាយលរា រាកយដ្ូច ាងលត្កាម ឬត្បហាក់ត្បប្ហ ថា៖  

បងបអូនជាទ្ើស្សឡាញ់ ! 
ឥឡូវលនះ លយើងចប់ល្ាមីរាត្រើផៃនបុណយចមាងយ ាងឱឡារិក  
ចូរលយើងល្ទៀងត្រលចៀកសាាប់ត្រះបនទូ របស់ត្រះជាមចាស ់
ចូរលយើងត្រិះរិះអុំរើរលបៀបប្ដ្ ត្រះជាមចាស ់
បានសល្ងគាះត្បជាជនរបស់ត្រះអងគកា រើលដ្ីម 
លហើយចុងលត្កាយបុំ្រុ បានចរ់ត្រះបុត្ត្តលដ្ីមបើសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
ចូរលយើងអងវរត្រះជាមចាស់ សូមលត្បាសឲ្យកចិចការសល្ងគាះមនុសសល ាក 
បានត្គប់ កខណៈកនញងបណុយចមាងលនះ។ 

២៣. លត្កាយមក អនកអានត្បកាសត្រះបនទូ ជាបនាបនទាប់ អមជាមួយទ្ុំនុករលមកើង។ បនទាប់មកអងគ 
ត្បជំុលត្កាកឈរ 187  លហើយល ាកបូជាចរយលរា ថា៖ សូមបងបអូនត្តុំងចិរាអធិដ្ឋាន។ លត្កាយ 

                                                           

187  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx 1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

GgÁRbCMuTaMgmUlGgÁúybt;eCIgelIkenÞl. 
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មក អងគត្បជំុលនៅសងារ់លសងៀម ល ាកក៏អានរាកយអធិដ្ឋានប្ដ្ ត្រូវនឹងអរថបទ្គមពើរ លទ្ើបបាន 
ត្បកាស។ ជំនួសឲ្យការសមូរទ្ុំនុករលមកើង អងគត្បជំុអាចរកសាភារលសងៀមសងារ់មួយសនទញះ។ 

 

ពារាយអធិដ្ឋាន្បន្ទាប់ពីប្ន្អាន្អតថបទគមពីរ 
Orationes post lectiones 

២៤. បនទាប់រើបានអានអរថបទ្ទ្ើ ១ (កណ ១,១-២,២ ឬ ១,១.២៦-៣១ក) និងទ្ុំនុករលមកើងល   
១០៤ (១០៣) ឬ ៣៣ (៣២))។ 
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគត្បត្រឹរាអវើៗទ្ាុំងអស់ លដ្ាយត្រះត្បាជ្ាញាណដ៏ត្បលសើរបុំ្ុរ។  
ត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមាន កខណៈដ៏ត្បលសើរដ្ូចត្រះអងគ។  
ត្រះអងគក៏លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ  
លដ្ាយត្រះត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តបានបជូាត្រះជនម 
ទ្ុកជាសកាក របជូាផៃនបណុយចមាង។ 
ត្រះអងគមានត្រះជនមគងល់នៅ និងលសាយរាជយអស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 

អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

២៥.បនទាប់រើបានអានអរថបទ្ទ្ើ២ (កណ ២២,១-១៨ ឬ ២២,១-២. ៩ក. ១០-១៣. ១៥-១៨) និង
ទ្ុំនុករលមកើងល   ១៦ (១៥)។  

សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 
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បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏វិសទុ្ធបុំ្រុ ! 
ត្រះអងគរិរជាត្រះបិត្តរបស់អសអ់នកលជឿសងឃឹមល ើត្រះអងគ។  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យមនសុសទ្ាុំងអស់ លទ្ៅជាបុត្រធើត្តរបសត់្រះអងគ  
ត្តមត្រះបនទ ូប្ដ្ ត្រះអងគសនយាជាមួយល ាកអត្បាហាុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគ ប្ដ្ រស់យ ាង
សមរមយត្តមឋានៈរបសល់យើង ្ញុំ។ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះអមចាស។់ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

២៦.បនទាប់រើបានអានអរថបទ្ទ្ើ៣ (ដំ្លណើរឆាងការ់សមុត្ទ្ត្កហម៖ ដ្ណ ១៤,១៥-១៥,១) និង បទ្
ចលត្មៀងរបស់ល ាកម ូលស (ដ្ណ ១៥)។  

សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
កា រើលដ្មី ត្រះអងគបានសល្ងគាះត្បជាជនអុើស្សាប្អ  
ឲ្យរួចរើកណា ាប់ផៃដ្ មាុំងសត្រូវ។ 
សរវផៃថងត្រះអងគក៏សល្ងគាះមនុសសត្គបជ់ារិសាសន៍  
លដ្ាយត្បទ្ានជីវិរថមីឲ្យអស់អនកប្ដ្ ទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមជុទ្កឹ។ សូមត្រះអងគ
លមត្តា លត្បាសឲ្យមនុសសទ្ាុំងអស់ 
លទ្ៅជារជូរងសរបស់ល ាកអត្បាហាុំ  
និងមានកិរាយិសជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះអមចាស។់ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

២៧.បនទាប់រើបានអានអរថបទ្ទ្ើ៤ (អស ៥៤,៥-១៤) និងទ្ុំនុករលមកើងល   ៣០ (២៩)។  

សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 
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បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា បលងកីនចុំនួនបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ 
ត្តមត្រះបនទ ូប្ដ្ ត្រះអងគសនយាជាមួយបរុវបុរស។ 
សូមសប្មាងធម៌លមត្តា ករណុារបស់ត្រះអងគឲ្យត្រះសហគមន ៍
និងឲ្យមនសុសត្គបជ់ារសិាសន៍លជឿសងឃឹមល ើត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះអមចាស។់ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

២៨.បនទាប់រើបានអានអរថបទ្ទ្ើ៥ (អស ៥៥,១-១១) និងបទ្ចលត្មៀងរបស់ល ាកលអសាយ (អស ១២)។  
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានចិចលអើយ ! 
មានប្រត្រះអងគលទ្ ប្ដ្ អាចបុំលរញលសចកាើសងឃឹមរបស់មនសុសល ាកបាន។ 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានដ្ណំងឹអុំរើការសល្ងគាះ ត្តមរយៈអស់ល ាករយាការើ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ាកទ់្ាញចិរាគុំនិរផៃនបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ ឲ្យមានបុំណង
ត្បត្ររឹាប្រកចិចការប្ដ្ រប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះអមចាស់។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

២៩.បនទាប់រើបានអានអរថបទ្ទ្ើ៦ (បរ ៣,៩-១៥.៣១-៤,៤) និងទ្ុំនុករលមកើងល   ១៩ (១៨)។  
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគប្រងប្រត្ត្តស់លហៅមនសុសត្គបជ់ារិសាសន ៍
ឲ្យច ូរួមកនញងត្រះសហគមន៍កាន់ប្រលត្ចើនលឡើងៗ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ការរារប្ថរកសាអស់អនក 
ប្ដ្ បានទ្ទ្ ួអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹកឲ្យមានជំលនឿកាន់ប្រមាុំមនួ។ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះអមចាស។់ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 
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៣០. បនទាប់រើបានអានអរថបទ្ទ្ើ៧ (ចិរាគុំនិរថមី និងវិញ្ញាណថមី អគ ៣៦,១៦-២៨) និងទ្ុំនុករលមកើង 
ល   ៤២ (៤១)-៤៣ (៤២)។  
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគបលត្ងៀនលយើង ្ញុំត្តមរយៈត្រះគមពើរសមពនធលមត្រើចស់ និងថម ី
លហើយនាុំលយើង ្ញុំច ូកនញងគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនបុណយចមាង។ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំយ រ់ើទ្ុំហុំផៃនធម៌លមត្តា ករណុារបស់ត្រះអងគ 
លដ្ីមបើឲ្យអុំលណាយទ្ានប្ដ្ លយើង ្ញុំទ្ទ្ ួកនញងយប់លនះ បងហាញរើអុំលណាយទ្ាន
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសងឃឹមនឹងទ្ទ្ ួកនញងល ាក ាងមុ ។ 
លយើង ្ញុំសូមទ្ ូអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះអមចាស់។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

៣១. បនទាប់រើអានអរថបទ្ចុងលត្កាយផៃនគមពើរសមព័នលមត្រើចស់ សមូរទ្ុំនុករលមកើង និងលរា រាកយអធិដ្ឋាន 
លគអុជលទ្ៀនលនៅល ើរុសកាក របូជា លហើយល ាកបូជាចរយប្ណនាុំអងគត្បជំុលត្ចៀង "ធម៌ល ើករលមកើង 
សិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់"។ លនៅលរ លនាះ លគអាចវាយជួងត្តមទ្មាាប់ទ្ើកប្នាងនើមួយៗ។  

៣២.លនៅលរ លត្ចៀងចប់ ល ាកបូជាចរយលរា រាកយអធិដ្ឋានត្តមធមមត្ត។ 
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏សបបញរស ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអមចាស ់
ប្ដ្ មានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ បុំភាយឺប់ដ៏សកាក រៈលនះ។ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំជាត្រះសហគមនក៍ានប់្រសគា ់ឋានៈរបស់ ាួនជាបុត្រធើត្ត 
លដ្ីមបើលយើង ្ញុំបលត្មើត្រះអងគឲ្យអសរ់ើកមាាុំងកាយ និងកមាាុំងចិរា។ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះអមចាស ់
ជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ លហើយលសាយរាជយរួមជាមួយត្រះបិត្ត  
និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធអស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
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៣៣.បនទាប់មក អានអរថបទ្មួយដ្កស្សង់រើ ិ ិររបស់ត្គើសាទ្ូរ។ 

៣៤. លត្កាយរើអាន ិ ិររបស់ត្គើសាទ្ូរ អងគត្បជំុលត្កាកឈរ 188។ ល ាកបូជាចរយ ឬអនកប្ណនាុំបទ្
ចលត្មៀង លត្ចៀង អ្ាល  ូយ ា បើដ្ង ឲ្យកាន់ប្រ ាាុំងលឡើង បនាិចមាងៗ។ អងគត្បជំុលត្ចៀងត្តម។ 
លត្កាយមក សមូរទ្ុំនុករលមកើង ល   ១១៨ (១១៧) អងគត្បជំុលត្ចៀងបនទរ អ្ាល  ូយ ា។ 

៣៥. ត្តមធមមត្តល ាកបូជាចរយ ដ្ាក់កុំញានកនញងត្បដ្ាប់ដុ្រកុំញាន លហើយត្បទ្ានររដ្ ់ល ាក 
ឧបដ្ឋាក។ លរ លនាះ លគមិនចុំបាច់ឈរកាន់លទ្ៀនអមសង ាងត្រះគមពើរលទ្ គឺត្រន់ប្របក់ប្្សង 
កុំញានប ុលណ្ាះ។ 

៣៦.បនទាប់រើអានត្រះបនទូ ដំ្ណឹង អ ដ្ាច់ ារត្រូវប្រមានធមមលទ្សនា លទ្ាះបើជា ាើក៏លដ្ាយ។ 
 

ភារទ ីប ី

របួនពិធីក្រ្ រទឹរ 
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៣៧. បនទាប់រើធមមលទ្សនា កបួនរិធើត្ជមុជទ្ឹកចប់ល ា្ីម។ ល ាកបូជាចរយ និងអនកបលត្មើរិធើបុណយ
លដី្រលទ្ៅកប្នាងលធវើរិធើត្ជមុជទ្ឹក ត្បសិនលបើ ជាកប្នាងប្ដ្ ត្គើសាបរិស័ទ្មិនអាចលមើ លឃើញលនាះ 
លគអាចលត្បើ ា្ិ ធុំដ្ាក់ទ្ឹកលនៅទ្ើសកាក របូជា។ 

៣៨.លគអលញ្ាើញអនកលត្រៀម ាួនទ្ទួ្ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹកលទ្ៅ ាងមុ  លហើយឪរុកធម៌ មាាយធម៌បងហាញ 
រួកលគលនៅចុំលរាះមុ ត្រះសហគមន៍។ ត្បសិនលបើមានកូនរូចៗ ឪរុកមាាយបលងកីរ និងឪរុកមាាយ 
ធម៌នាុំរួកលគលទ្ៅ ាងមុ ។ 

៣៩.លត្កាយមក លបើសិនមានការដ្ប្ងហរលទ្ៅកប្នាងត្ជមុជទ្ឹក លនាះអនកកាន់លទ្ៀនជ័យលដី្រមុ លគ លហើយ 
អស់អនកប្ដ្ លត្រៀមទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹករួមជាមួយឪរុកធម៌ មាាយធម៌ រួចអនកបលត្មើរិធើ 
បុណយ ល ាកឧបដ្ឋាក និងល ាកបូជាចរយលដី្រត្តមលត្កាយ។ លនៅលរ លនាះ លគសមរូរាកយអងវរ 
សនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ ( .៤៣)។ លរ សមូរចប់ ល ាកបូជាចរយលធវើការប្ណនាុំ ( .៤០)។ 

៤០. លបើសិនជា រិធើត្ជមុជទឹ្កត្បាររធលនៅទ្ើសកាក របូជា ល ាកបូជាចរយលធវើការប្ណនាុំភាា ម លដ្ាយលរា  
រាកយដ្ូច ាងលត្កាម ឬរាកយត្បហាក់ត្បប្ហ ។ 
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លរ មានអនកលត្រៀមទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក ៖ 
បងបអូនជាទ្ើស្សឡាញ់ !  
សូមបងបអនូរួមចរិាគុំនរិអងវរត្រះបិត្តលមត្តា ត្បទ្ានររដ្ ់អស់បងបអនូ  
ប្ដ្ លត្រៀមទ្ទ្ ួអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹកលនៅលរ លនះ។ 
សូមត្រះបិត្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ លមត្តា ប្ថរកសាបងបអនូទ្ាុំងលនាះ  
លនៅលរ រកួលគកុំរុងលដ្រីល ព្ ះលទ្ៅកាន់ត្បភរទ្កឹប្ដ្ ្ា ់ជីវីរថមី។  

លរ រម នអនកលត្រៀមទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក ៖ 
បងបអូនជាទ្ើស្សឡាញ់ ! 
សូមអងវរត្រះបិត្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ត្បទ្ានត្រះររល ើអាងត្ជមុជទឹ្កលនះ 
សូមឲ្យអស់អនកប្ដ្ នឹងលកើរជាថម ី
បានច ូរួមកនញងចុំលណាមបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ កនញងអងគត្រះត្គើសា។ 

៤១. អនកចលត្មៀងរើរនាក់សមូររាកយអងវរសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ អងគត្បជំុទ្ាុំងមូ លត្កាកឈរ 189  ទ្ាុំងអស់រន  
(រើលត្រាះជាលរ បុណយចមាង) លហើយលឆាើយបនទរ។ ត្បសិនជាមានកបួនប្ហ ប្វងល ព្ ះលទ្ៅអាង 
ត្ជមុជទ្ឹក សូមសមូររាកយអងវរសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយកនញងលរ ប្ហកបួន។ កបួនដ្ប្ងហចប់ល ា្ីមលដ្ាយ 
មានលទ្ៀនត្រះជ័យនាុំមុ  លហើយអស់អនកប្ដ្ លត្រៀមទ្ទ្ួ អគគសញ្ញា ត្ជមុជទ្ឹកលដី្រត្តមរើលត្កាយ 
រួមជាមួយឪរុកធម៌ មាាយធម៌ អនកបលត្មើរិធើបុណយ ល ាកឧបដ្ឋាក និងល ាកបូជាចរយ។ បនទាប់រើ 
កបួនប្ហលនះ ល ាកបូជាចរយលរា រាកយប្ណនាុំ ាះៗ មុនលធវើត្រះររល ើទឹ្ក។ 

៤២. លបើសិនជារម នអនកណាទ្ទ្ួ រិធើត្ជមុជទ្ឹក លហើយលបើសិនជារម នការត្បទ្ានររល ើអាងត្ជមុជទឹ្កលទ្ 
សូមកុុំសមូររាកយអងវរសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ។ សូមត្បាររធរិធើត្បទ្ានររល ើទ្ឹកប្រមាង ( .៥៤)។ 

៤៣. លនៅកនញងរាកយអងវរសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ លគអាចបប្នថមលឈមាះសនាបុគគ  ាះៗ ដូ្ចជាសនាបុគគ  
ជាឧបការជនត្រះវិហារ និងត្រះសហគមន៍ ត្រមទ្ាុំងលឈមាះសនា សនាើ របស់អនកប្ដ្ ត្រូវទ្ទ្ួ 
អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក។ 

                                                           
189  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx 1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

GgÁRbCMuTaMgmUlGgÁúybt;eCIgelIkédRbNmü»nküaldl;kenÞl. 
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ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ សមូអាណិរអាសូរ ! 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ឱ ព្រះអ្មចាស់លអ្ីយ សូមអ្ាណិរអ្ាសូរ។ 
ឱ ត្រះត្គើសាលអើយ សមូអាណិរអាសូរ ! 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ឱ ព្រះព្គីសតលអ្ីយ សូមអ្ាណិរអ្ាសូរ។ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ សមូអាណិរអាសូរ ! 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ឱ ព្រះអ្មចាស់លអ្ីយ សូមអ្ាណិរអ្ាសូរ។ 

- ត្រះនាងម ារើ ជាត្រះមាត្តត្រះលយស ូត្គើសា 
- អស់សនា សនាើលទ្វទ្ូរទ្ាុំងឡាយ 

អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ សមូជយួអងវរព្ពះអាចាសឲ់ាយសយើងខ្ុំ  (ឃាា ាងលត្កាមលឆាើយដូ្ចរន ប្ដ្រ) 

- សនាលទ្វទ្រូមើកាប្អ  -សនាយ ូហាន-បាទ្ើសា 
- សនាយ ូប្សប -សនាសិ ា និងសនាប  ូ 
- សនាអង់លត្ដ្ -សនាយ ូហាន 
- សនាើម ារើ ជាអនកស្សុកម ាដ្ាឡា -សនាលសទ្ាន 
- សនាអុើញ ាស ជាអភបិា ត្កុងអនទ់្ើយ កូ -សនាឡូរ ង់ 
- សនាើប្ររលប ទ្ូអា និងសនាើលហវ ើសុើត្ត -សនាើអាប្ញ ស 
- សនាលត្កគ័រ -សនាអូគុសាាុំង 
- សនាអាថាណាស -សនាបាសុើ  
- សនាម ាត្តុំង -សនាលបលណឌើរ ូ
- សនា្ហវងស់វ័រ និងសនាដ្នូើមើក ូ -សនា្ហវងស់វ័រ (សាវីលយ ) 
- សនាយ ូហាន ម ារើ (វីយ ាលន) -សនាើកាថារើណា លនៅត្កងុសុើលយណា 
- សនាើលរលរសាលរររត្រះលយស ូកុមារ -សនាើលរលរសាលនៅត្កុងអាវីឡា 
- សនា្ហវងស់វ័រលនៅឡាសា  -សនាយ ូហានបូសក ូ



276 

- សនាប ូ  មើគើ និងសហការើ ជាមរណសាកសើ លនៅត្បលទ្សជប ុន។ 
- សនាអន់លត្ដ្ គើម និងសហការើ ជាមរណសាកសើលនៅត្បលទ្សកូលរ ។ 
- សនាកាត្រើប្អ  និងសនាអូគុសាាុំង លសៅរ ង ត្រមទ្ាុំងសហការើ  
ជាមរណសាកសើលនៅត្បលទ្សចិន។ 

- សនាអន់លត្ដ្យូងឡាក នងិសហការើ ជាមរណសាកសើលនៅត្បលទ្សលវៀរណាម។ 
- សនាើអាប្ញ សភើឡា និងសនាភើ ើរសុើ្ង ត្រមទ្ាុំងសហការើ  
ជាមរណសាកសើលនៅត្បលទ្សផៃថ។ 
 
 
 
 
 
 

 

- អស់សនា សនាើទ្ាុំងឡាយរបស់ត្រះជាអមចាស។់ 
- សូមត្រះលយស ូលត្បាសត្បណើលយើង ្ញុំ 

អងគត្បជំុលឆាើយ ៖ សូមព្ពះអាចាស់ជួយរំសដ្ះសយើងខ្ុំ។ (ឃាា ាងលត្កាមលឆាើយដ្ូចរន ប្ដ្រ) 

- ឲ្យចក្រុរើអនារាយត្គប់ប្បបយ ាង។ 
- ឲ្យចក្រុរើបាបត្គបជ់រំូក។ 
- ឲ្យចក្រុរើលសចកាើសាាប់អស់ក បជានចិច។ 
- លដ្ាយត្រះគណុបណុយត្រះបុត្ត្តបានចបក់ុំលណើរជាមនុសស 
- លដ្ាយត្រះគណុត្រះលយស ូបានលសាយទ្ិវងគរ នងិមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
- លដ្ាយត្រះអុំលណាយដ៏ផៃថាថាារបស់ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។ 

អស់តរណ្សាកសើក្ៅរបក្ទសកតពុជាម្ដលតិន្ទន់្ទទួលោរអនុ្ញ្ជា ត្រើប៊ូរ ើវា ទើកង់៖ 
- ធោរយ ូដស្ប ឆ្មារសាឡាស្ ជាអភិបាលព្រះស្ហរម្ន៍ភនំធរញរធីែើម្។ 
- ធោរប ូលធទរអ ុី ុម្ស្ុតាថា ជាអភិបាលព្រះស្ហរម្ន៍បាត់ែំបងរធីែើម្។ 
- ធោរយ ូដស្ប ឆ្មារ សា មឹ្, ធោរម្ ាដស្ល ធព្ទឿង ស្ំធរើន, ធោរដប រ   ួន 
សារ ជាបូជាចារាយ និងអស្់ធោរអនរបួស្ ដែលបានបូជាជីវតិថ្វាយព្រះព្រសី្ត ធៅ
ព្បធទស្រម្ពជុា។ 
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- លយើង ្ញុំជាអនកបាប 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ សូមព្ទង់សមតាតាព្ពះសណ្តាប់សយើងខ្ុ។ំ 
- សូមត្រះអមចាស់លមត្តា លត្បាសអស់បងបអូន 
ប្ដ្ ត្រះអងគលត្ជីសលរើសឲ្យទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹកលនៅលរ លនះ 
បានរស់លនៅលដ្ាយមានត្រះជនមត្រះអងគជាប់កនញង ាួនជានិចច។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ សមូព្ទងស់មតាតាព្ពះសណ្តាបស់យើងខ្ុ។ំ 
- សូមត្រះលយស ូជាត្រះបុត្ត្តផៃនត្រះជាមចាសប់្ដ្ គង់លនៅជាដ្រាប។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ សមូព្ទងស់មតាតាព្ពះសណ្តាបស់យើងខ្ុ។ំ 
- ឱ ត្រះត្គើសាលអើយ សមូត្រះសណា ាប់លយើង ្ញុំ ! 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ឱ ព្ពះព្គសីតសអើយ សមូព្ពះសណ្តាបស់យើងខ្ុ។ំ 
- ឱ ត្រះត្គើសាលអើយ សមូទ្ទ្ ួរាកយអងវរលយើង ្ញុំ ! 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ឱ ព្ពះព្គសីតសអើយ សមូទទលួពារាយអងវរសយើងខ្ុំ។ 

ត្បសិនលបើ មានអនកលត្រៀមទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា 
រាកយអធិដ្ឋានថា ៖ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅជានិចច !  
ត្រះអងគគង់លនៅជាមួយលយើង ្ញុំ ត្តមរយៈអគគសញ្ញាផៃនធម៌លមត្តា ករុណារបស់ត្រះអ
ងគ។ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
ដ្ ់អសប់ងបអូនប្ដ្ លហៀបនឹងលកើរជាថមីរើត្បភរទ្កឹ។  
សូមឲ្យកាយវិការប្ដ្ លយើង ្ញុំត្បត្រឹរាបានសកាសិិទ្ធិ  
លដ្ាយសារឫទ្ធានភុាររបស់ត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះអមចាស។់ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 
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ពិធីព្បទាន្ពរសលើទឹរ 

Benedictio aquæ baptismalis 

៤៤ និង ៤៦ ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ត្បទ្ានររល ើទ្ឹក លដ្ាយលរា រាកយអធិដ្ឋានថា ៖ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ ! 
ត្រះអងគលត្បើអគគសញ្ញាល្សងៗ លដ្ីមបើបងហាញការអសចារយផៃនឫទ្ធានុភាររបស់ត្រះអងគ  
លហើយត្ទ្ង់លត្បើទ្ឹកជានិមិរារូបផៃនការសល្ងគាះមនុសសល ាកត្តុំងរើលដ្ីមលរៀងមក។ 
កា លដ្ីមដ្ំបូងបងអស់ ត្រះវិញ្ញាណរបស់ត្រះអងគលររាល ើទ្ឹក  
លដ្ីមបើឲ្យទ្កឹបានស័កាសិទិ្ធិអាច្ា ់ជីវរិថមដី្ ់បតុ្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ។ 
លត្កាយមក ទ្ឹកជន់ ចិប្្នដ្ី ជាទ្ើសមគា អ់ុំរើអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក  
លត្រាះទ្ឹកបានបុ្ំ ាាញអុំលរើអាត្កក់របសម់នុសស  
លហើយលធវើឲ្យមនុសសល ាកលកើរជាថមី និងសចុរិរ។ 
លត្កាយមក ត្រះអងគលត្បាសឲ្យជនជារិអុើស្សាប្អ លដ្ីរឆាងការ់សមុត្ទ្ត្កហម 
លដ្ីមបើឲ្យត្បជាជនលនះ រចួរើកណា ាបផ់ៃដ្ មាុំងសត្រវូ  
ប្ដ្ ជានិមរិារូបផៃនបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគបានរចួ្ុររើអុំណាចរបសម់ារ។ 
លនៅលរ ត្រះបុត្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ 
ទ្ទ្ ួរធិើត្ជមុជទ្ឹកលនៅកនញងទ្លនាយ័រដ្ានរ់ើល ាកយ ូហាន 
លរ លនាះ ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអភិលសកត្រះអងគ។  
លត្កាយមកលទ្ៀរ លរ ត្រះលយស ូលនៅល ើលឈើ ក្ ង  
ត្ទ្ង់បលណា ាយឲ្យត្រះល ាហិរ និងទ្កឹហូរលចញរើមុ របសួត្រងឆ់អឹងជំនើរ។  
 ុះត្រះត្គើសាមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
ត្រះអងគមានត្រះបនទ ូលទ្ៅត្កុមសាវ័កថា ៖  
«ចូរលចញលទ្ៅនាុំមនុសសត្គប់ជារិសាសន៍ឲ្យលធវើជាសាវ័ក 
លហើយលធវើរធិើត្ជមុជទ្ឹកឲ្យលគ  
កនញងនាមត្រះបិត្ត និងត្រះបុត្ត្ត និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ»។ 
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បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ឥឡូវលនះ សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានររដ្ ត់្រះសហគមន៍ត្រះអងគ  
លដ្ាយលត្បាសឲ្យទ្កឹលនះ លទ្ៅជាត្បភរផៃនជីវរិ្សុលឡើងសត្មាប់ត្រះសហគមន។៍  
សូមត្រះវិញ្ញាណលត្បាសឲ្យមនសុសបានលកើរជាថមីលដ្ាយសារទ្កឹលនះ លហើយ ាង
ជត្មះអស់អនកលជឿឲ្យបានសអារបរិសទុ្ធ និង្ុររើភារលសៅហមងត្គបយ់ ាង លដ្ីមបើឲ្យ
បានលទ្ៅជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ។ 
លនៅលរ លនះ ល ាកបូជាចរយអាចយកលទ្ៀនត្រះជ័យដ្ាក់កនញងទ្ឹក មួយដ្ង ឬបើដ្ង លហើយ
លរា បនាថា ៖  
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
សូមលត្បាសឲ្យត្រះវិញ្ញាណដ៏មានឫទ្ធានុភារយាងមកគង់ល ើទ្ឹកលនះ  
ល ាកបូជាចរយកាន់លទ្ៀនត្រះជ័យដ្ាក់កនញងទ្ឹក លហើយលរា បនា ៖ 
លដ្ីមបើឲ្យអសអ់នកប្ដ្ ត្ជមុជកនញងទ្ឹក បានរួមសាាប់ជាមួយត្រះត្គើសា  
លហើយលកើរជាថមីរួមរសជ់ាមួយត្រះអងគជានិចច។ 
លយើង ្ញុំសូមទ្ ូអងវរត្រះអងគប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ លសាយរាជយរួមជាមួយត្រះ
បិត្ត និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វសិុទ្ធអស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។  
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

៤៥ និង ៤៧. លត្កាយមក លគយកលទ្ៀនត្រះជ័យលចញរើទ្ឹក លហើយអងគត្បជំុត្បកាសសាទ្រថា ៖ 
ឱ ត្បភរទ្កឹទ្ាុំងឡាយលអើយ ចូរនាុំរន សលសើររលមកើងត្រះអមចាស់ ! 
សូមសមរូ និងល ើករលមកើងត្រះអងគអសក់ បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 

៤៨. បនទាប់មក ល ាកបូជាចរយលនៅឈរ លហើយសួរសុំណួរលទ្ៅកាន់អនកលត្រៀមទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក
ត្តមកបួនរិធើបុណយត្ជមុជទ្ឹក លដី្មបើឲ្យរួកលគត្បកាសរើការ ះបង់អុំលរើអាត្កក់។ កនញងករណើ 
លបកខជនលនៅជាកុមារ ល ាកបូជាចរយសួរឪរុកមាាយ ឬឪរុកមាាយធម៌។ 

ត្បសិនលបើ អនកប្សវងយ ់មិនទ្ាន់ទ្ទ្ួ ការ ាបលត្បង (OS) រួកលគត្រូវទ្ទ្ួ លនៅលរ លនះ។ 
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៤៩. លត្កាយមក ល ាកបូជាចរយសួរអនកលត្រៀមទ្ទួ្ អគគសញ្ញាត្ជមុជទឹ្ក មនាក់ៗ អុំរើជំលនឿរបស់ ាួន។  
ត្បសិនលបើមានកុមារទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក ល ាកបូជាចរយសូមឲ្យឪរុកមាាយ និងឪរុកមាាយធម៌ 
រួមរន ត្បកាសជំលនឿល ើត្រះផៃត្រឯក ដូ្ចមានប្ចងលនៅកនញងកបួនរិធើ។ ត្បសិនលបើមានអនកទ្ទ្ួ  
អគគសញ្ញាត្ជមុជទឹ្កលត្ចើននាក់ លត្កាយរើល ាកបូជាចរយបានទ្ទួ្ ចលមាើយរើលបកខជន  
ល ាកក៏សួរសុំណួរដ្ប្ដ្ លទ្ៅកាន់អងគត្បជំុ្ងប្ដ្រ។ 

៥០. លរ ត្បកាសជំលនឿរួចលហើយ ល ាកបូជាចរយលធវើអគគសញ្ញាត្ជមុជទឹ្កជូនអស់អនកប្ដ្ ត្រះជាមចាស់ 
បានលត្ជីសលរើស ទ្ាុំងមនុសសលរញវ័យ ទ្ាុំងកុមារ។ 

៥១. បនទាប់រើត្ជមុជទ្ឹក ល ាកបូជាចរយ ាបលត្បងត្គើសមាឲ្យកុមារ។ ល ាកបុំរាក់អាវសឲ្យអនក 
លរញវ័យ និងកុមារ។ លត្កាយមក ល ាកបូជាចរយ ឬល ាកឧបដ្ឋាកទ្ទ្ួ លទ្ៀនត្រះជ័យរើផៃដ្ 
អនកបលត្មើរិធើបុណយ លហើយចមាងរនាឺលទ្ៀនឲ្យអនកប្ដ្ លទ្ើបទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក។ ចុំលរាះ 
កុមារ លគមិនលធវើរិធើ «លអ្ាថា» (ប្ត្បថា ចូរលបើកលឡើង)។ 

៥២. លត្កាយមក ទ្ាុំងអស់រន ដ្ប្ងហត្រឡប់លទ្ៅកាន់ទ្ើសកាក របូជា ទ្ាុំងកាន់លទ្ៀនលឆះលរៀងៗ ាួន លដ្ាយលត្ចៀង 
ថា Vidi aquam មានន័យថា ( ្ញុំបានលឃើញទឹ្ក…) ឬលត្ចៀងបទ្មួយល្សងលទ្ៀរ (ល   ៥៦)។ 

៥៣. ត្បសិនលបើមានអនកលរញវ័យទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក ល ាកអភិបា  ឬកនញងករណើអវរាមាន 
ល ាកបូជាចរយលធវើរិធើ ាបថងាសឲ្យលគលនៅទ្ើសកាក របូជាត្តមកបួនរិធើ។ 

 

ព្បទាន្ពរសលើទឹរ 

Benedictio aquæ 

៥៤. ត្បសិនលបើ រម នអនកលត្រៀមទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក  លនាះល ាកបូជាចរយត្បទ្ានររល ើទ្ឹក 
លដ្ាយលរា ថា ៖ 
បងបអូនជាទ្ើស្សឡាញ់ ! 
សូមបងបអនូអងវរត្រះជាអមចាស់ត្បទ្ានររល ើទ្កឹប្ដ្ លត្បាះល ើលយើង ្ញុំ 
លដ្ីមបើរុំឭករើអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹកប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួ។ 
សូមត្រះអងគ ាងជត្មះលយើង ្ញុំជាថមី លដ្មីបើឲ្យលយើង ្ញុំភាា បច់ិរាជាមួយត្រះវិញ្ញាណដ៏
វិសុទ្ធកានប់្រ ាាុំងលឡើងៗ។
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បនទាប់រើលនៅលសងៀមសងារ់បនាិច ល ាក ារផៃដ្លដ្ាយអធិដ្ឋានថា ៖ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
សូមត្រះអងគគង់លនៅជាមយួលយើង ្ញុំលរញមួយយប់លនះ។  
សូមត្រះអងគត្បទ្ានររល ើទ្ឹកលនះទ្ុកជាត្បលយាជន ៍
ឲ្យលយើង ្ញុំនឹករឭកដ្ ស់នាត្រះហសាដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ លហើយរិរប្រត្បលសើរជាង
លនះលទ្ៅលទ្ៀរ 
គឺនឹកដ្ ក់ារសល្ងគាះប្ដ្ មករើត្រះអងគ។ 
ទ្ឹកជាអុំលណាយទ្ានរបស់ត្រះអងគប្ដ្ លធវើឲ្យដ្បីលងកីរ្ ប្្ា អ លហើយទ្ឹកក៏្ា ់
ភារត្រជាកត់្រជុ ំ
និង ាងជត្មះរូបកាយលយើង ្ញុំឲ្យបានសអារ។ 
ត្រះអងគកល៏ត្បើទ្ឹកលនះ ជាសញ្ញាសមគា ផ់ៃនត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករុណា 
លដ្ាយសារទ្ឹក ត្ទ្ងប់ានរុំលដ្ាះត្បជារា្សាត្រះអងគឲ្យរចួរើទ្ាសភារ 
និងបុំបារភ់ារលស្សកឃាានរបស់រកួលគលនៅវា រលហាសថាន។ 
ត្តមរយៈទ្ឹកលនះ រយាការើទ្ាុំងឡាយបានត្បកាសរើសមពនធលមត្រើថម ី
ប្ដ្ ត្រះអងគចងជាមយួមនុសសជារិ។ 
លរ ត្រះត្គើសាត្ជមជុកនញងទ្ឹកទ្លនាយ័រដ្ាន់ ទ្កឹលនះក៏បានវិសទុ្ធ  
លហើយលត្បាសលយើង ្ញុំជាមនុសសអាត្កកឲ់្យមានជវីិរ អដ្ចូលដ្ីមវិញ។ 
ដ្ូលចនះ ទ្ឹកលនះរុំឭករើអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹកប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួ។  
សូមត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយជាមួយអស់បងបអូន 
ប្ដ្ លទ្ើបទ្ទ្ ួអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹកកនញងបុណយចមាងលនះ្ង។ លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះ
អងគ ត្តមរយៈត្រះលយស តូ្គើសាជាត្រះអមចាស់។ 

អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 
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ពិធីលះបង់សច្លារ ន្ិងពិធីព្បោសជំសន្ឿ 
Renovatio promissionum baptismalium 

៥៥. លនៅលរ រិធើត្ជមុជទ្ឹក (និង អគគសញ្ញា ាបថងាស) ឬរិធើបាចទ្ឹកត្រះររចប់សរវត្គប់លហើយ 
អងគត្បជំុលត្កាកឈរ190កាន់លទ្ៀនប្ដ្ លឆះលដី្មបើត្បកាសសាលឡើងវិញនូវរាកយសនយាប្ដ្ លគបាន  
លធវើកនញងរិធើត្ជមុជទ្ឹក ល ើកប្ ងប្រ លគបានត្បកាសរួចលហើយ (សូមអានល   ៤៩)។ 

ល ាកបូជាចរយលរា លទ្ៅកាន់អងគត្បជំុថា ៖  
បងបអូនជាទ្ើស្សឡាញ់ ! 
ត្តមគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនបណុយចមាង 
អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក នាុំឲ្យលយើងកបក់នញង្នូររួមជាមួយត្រះត្គើសា 
លដ្ីមបើឲ្យលយើងលដ្ីរជាមយួត្រះអងគកនញងជីវិរថម។ី 
ឥឡូវលនះរដ្ូវប្សសបិផៃថងចប់លហើយ ចូរត្បកាសជាថមីនូវរាកយប្ដ្ លយើងបានសនយា 
កនញងឱកាសទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក ថាលយើងលបាះបង់លច មារ 
ត្រមទ្ាុំងសនយាថា បលត្មើត្រះជាមចាស់កនញងត្រះសហគមនក៍ារ ូិកដ៏វិសទុ្ធ។ 
ដ្ូលចនះលហើយ  ្ញុំសមូសួរលទ្ៅបងបអូនថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយ ៖ លរើបងបអូនសុ ចិរា ះបង់មារសាត្តុំងប្ដ្រឬលទ្? 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖  ្ញុំសុ ចរិា 
ល ាកបូជាចរយ ៖ 
លរើបងបអូនសុ ចិរាឈបប់លត្មើកចិចការរបស់មារសាត្តុំងប្ដ្រឬលទ្? 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖  ្ញុំសុ ចរិា 
ល ាកបូជាចរយ ៖ 
លរើបងបអូនសុ ចិរាបដ្ិលសធ បិចក របសម់ារសាត្តុំងប្ដ្រឬលទ្? 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖  ្ញុំសុ ចរិា 
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ឬ 
ល ាកបូជាចរយ ៖ លរើបងបអូនសុ ចិរា ះបង់លច អុំលរើបាប 
លដ្ីមបើរស់លនៅលដ្ាយមានលសរើភារជាបុត្រធិត្តរបស់ត្រះជាមចាសប់្ដ្រឬលទ្? 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖  ្ញុំសុ ចរិា 

ល ាកបូជាចរយ ៖ លរើបងបអូនសុ ចិរា ះបង់លច ការ បួងរបសម់ារ 
លដ្ីមបើកុុំឲ្យធាា ក់ ានួជា ្ញុំបលត្មើរបសម់ារប្ដ្រឬលទ្? 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖  ្ញុំសុ ចរិា 

ល ាកបូជាចរយ ៖ លរើបងបអូនសុ ចិរា ះបង់លច មារសាត្តុំង 
ជាលម និងជាមចាសផ់ៃនអុំលរើបាបប្ដ្រឬលទ្? 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖  ្ញុំសុ ចរិា 

ត្បសិនលបើមានលសចកាើត្រូវការ ត្កុមល ាកអភិបា អាចសត្មួ សុំណួរទ្ើរើរ ាងល ើត្តមកា ៈលទ្សៈ។ 

លត្កាយមក ល ាកបូជាចរយសួរបនាថា ៖ 
លរើបងបអូនលជឿល ើត្រះជាមចាស់ ជាត្រះបិត្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ 
ជាត្រះបលងកីរលមឃ និងដ្ី ប្ដ្រឬលទ្? 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖  ្ញុំលជឿ 

ល ាកបូជាចរយ ៖ លរើបងបអូនលជឿល ើត្រះលយស ូត្គើសា 
ជាត្រះបតុ្ត្តប្រមួយផៃនត្រះបិត្ត ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
លជឿថា ត្រះអងគបានត្បសូររើត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ 
ត្ទ្ងប់ានលសាយទ្ិវងគរ ត្រះសរត្រះអងគត្រូវលគបញ្ចញះ 
លជឿថា ត្រះអងគមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ រើចុំលណាមមនសុសសាាប ់
និងគង់ ាងសាាុំត្រះបិត្ត ប្ដ្រឬលទ្? 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖  ្ញុំលជឿ 
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ល ាកបូជាចរយ ៖ លរើបងបអូនលជឿល ើត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
លជឿល ើត្រះសហគមន៍ការូ ិកដ៏វិសទុ្ធ និងសហភាររវាងជនដ៏វិសទុ្ធទ្ាុំងឡាយ 
លជឿថា មានការល ើកប្ ងលទ្ាសមនសុសឲ្យរួចរើបាប 
លហើយរូបកាយមនុសសនងឹរស់លឡើងវិញ 
ត្រមទ្ាុំងមានជីវរិរស់លនៅអសក់ បជានចិច ប្ដ្រឬលទ្? 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖  ្ញុំលជឿ 
រួចលហើយ ល ាកបូជាចរយលរា បនាថា ៖ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ 
ជាត្រះបតិ្តរបសត់្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះអមចាសល់យើង ្ញុំ 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជីវិរថមីលដ្ាយសារទឹ្ក និងលដ្ាយសារត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
លហើយត្រះអងគល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យលយើង ្ញុំបានរចួរើបាប។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ថរកសាលយើង ្ញុំលដ្ាយត្រះហឫទ្័យត្បណើសលណា ាស 
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួជីវិររស់លនៅអស់ក បជានិចច 
កនញងអងគត្រះលយស តូ្គើសាជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្មន។ 

៥៦. ល ាកបូជាចរយបាចទ្ឹកត្រះររល ើអងគត្បជំុ កនញងលរ លគកុំរុងលត្ចៀង ៖ 
បទ្ចលត្មៀង 
 ្ញុំបានលឃើញទ្ឹក ចាយលចញរើ ាងសាាុំត្រះវិហារ អាល  ូយ ា… 
លយើងអាចលត្ចៀងបទ្មួយល្សងលទ្ៀរប្ដ្ មានអរថន័យដូ្ចរន ។ 

៥៧. អនកលទ្ើបទ្ទួ្ អគគសញ្ញាត្ជមុជទឹ្ក (រនាកថមី) វិ ត្រឡប់លទ្ៅអងគញយជាមួយត្គើសាបរិស័ទ្។ ត្បសិន 
លបើលធវើរិធើត្បទ្ានររល ើអាងត្ជមុជទ្ឹកលហើយ ទ្ឹកត្រះររប្ដ្ លនៅស ់រើលធវើអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក 
ត្រូវយកលទ្ៅចក់កនញងអាងត្ជមុជទ្ឹកវិញ។ ត្បសិនលបើរម នរិធើត្បទ្ានររល ើអាង ត្ជមុជទ្ឹកលទ្ 
ទ្ឹកត្រះររប្ដ្ លនៅស ់ត្រូវទ្ុកលនៅកប្នាងមួយសមរមយ។ 

៥៨. បនទាប់រើបាចទ្ឹកត្រះររលហើយ រម នការត្បកាសជំលនឿលទ្។ ល ាកបូជាចរយត្រឡប់លទ្ៅអងគញយលនៅ 
កប្នាងលដី្មវិញ លហើយចប់ល ា្ីមរាកយអងវរសាក  លដ្ាយមានរនាកថមីចូ រួមជាល ើកដំ្បូង។ 
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ភារទ ីបួន្ 

ពិធអីរក្ពះរ ណ្ដ៏វិ្ ទធ 

LITURGIA EUCHARISTICA 

៥៩. ល ាកបូជាចរយលទ្ៅកាន់រុសកាក របូជា លហើយចប់ល ា្ីមរិធើអរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធដូ្ចធមមត្ត។  

៦០. គួរឲ្យអនកលទ្ើបទ្ទ្ួ ត្ជមុជទ្ឹកចូ រួមប្ហរងវាយ លដ្ាយកាន់នុំប័ុង និងស្សា។ ត្បសិនលបើអនក 
លទ្ើបត្ជមុជទ្ឹកជាកុមារ គួរឲ្យឪរុកមាាយ ឬឪរុកមាាយធម៌កាន់រងវាយជំនួសវិញ។ 

៦១. រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រាកយអងវររបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយរងវាយ និងសកាក របជូាប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយ។ 
កនញងគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនបណុយចមាង ត្រះអងគបានចប់ល្ាីមលត្បាសលយើង ្ញុំ 
ឲ្យជាសះលសបើយលដ្ាយសារឫទ្ធានុភាររបសត់្រះអងគ 
សូមត្រះអងគនាុំលយើង ្ញុំល ព្ ះលទ្ៅកានជ់ីវិរអសក់ បជានិចច្ ង។ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះអមចាស។់  

៦២. ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ផៃនបុណយចមាង៖ អាថ៌កុំបាុំងដ៏អសចារយផៃនបុណយចមាង (...លនៅរាត្រើដ៏រិសិដ្ឋលនះ...)  
សូមអានលនៅទ្ុំរ័រ...។ 

៦៣. លនៅរា ់រាកយអធិដ្ឋានអរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធ លយើងត្រូវអងវរត្រះអងគឲ្យអនកលទ្ើបទ្ទួ្ អគគសញ្ញាត្ជមុជ 
ទឹ្ក និងឪរុកមាាយធម៌របស់លគ ត្តមរលបៀបកបួនរិធើអភិបូជាត្កុងរ ូម និងកបួនរិធើល្សងៗត្កុងរ ូម។  

៦៤. មុននឹងលរា ថា លនះជាកូនលចៀមរបស់ត្រះជាមចាស់... (Ecce Agnus Dei) ល ាកបូជាចរយ 
រនយ ់ជាសលងខបលទ្ៅកាន់អនកលទ្ើបទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក អុំរើការទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ល ើកដំ្បូងរបស់រួកលគ និងអុំរើភារដ៏ឧរាញងគឧរាមផៃនការអាថ៌កុំបាុំងដ៏អសចារយ គឺត្រះកាយ ត្រះ 
ត្គើសាប្ដ្ ជាកុំរូ ផៃនដំ្លណើរការអប់រុំជំលនឿ និងជាសនូ ផៃនការរស់លនៅជាត្គើសាបរិស័ទ្។ 
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៦៥. គួរឲ្យអនកលទ្ើបទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក ទ្ទ្ួ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសា រួមជាមួយ 
ឪរុកមាាយធម៌ ឪរុកមាាយ និងសវាមើភរិយាការូ ិក ត្រមទ្ាុំងអនកអប់រុំជំលនឿរបស់លគ។ លបើមាន 
ការអនុញ្ញាររើល ាកអភិបា ត្រះសហគមន៍ ត្គើសាបរិស័ទ្អាចទ្ទួ្ ទ្ាុំងត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ 
ត្រះត្គើសា។ 

៦៦. រាកយបនទរលរ ទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសា        ១កូរិនថូស ៥.៧-៨ 
ត្រះត្គើសាលធវើជាយញ្ញបូជារបស់លយើង ្ញុំ កនញងឱកាសបុណយចមាងរួចលស្សចលទ្ៅលហើយ។ 
លហរុលនះ ចូរលយើងលធវើរធិើជប់ល ៀងបុណយចមាង 
លដ្ាយលត្បើនុំបុ័ងឥរលម ជាសញ្ញាផៃនចិរាលសមាះត្រង់ និងលសចកាើរិរ អាល  ូយ ា។ 

 ទ្ុំនុករលមកើង ១១៨ (១១៧) គួរសមូរយ ាងឱឡារិក។ 

៦៧. រាកយអរត្រះគុណត្រះជាមចាស់លត្កាយរើទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមចកប់ងហូរត្រះវិញ្ញាណផៃនលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគល ើលយើង ្ញុំ។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ ត្រះអងគបានចិញ្ចឹមលដ្ាយត្រះកាយត្រះត្គើសា 
មានចិរាលថាីមប្រមយួកនញងត្រះហឫទ្័យសបបញរសរបស់ត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះអមចាស់។ 

៦៨. ការត្បទ្ានររយ ាងឱឡារិក 
សូមត្រះដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ 
ត្បទ្ានត្រះររដ្ ់អសប់ងបអូនលនៅកនញងផៃថងបណុយចមាងដ៏ឱឡារិកលនះ 
លហើយសូមត្រះអងគការរារអស់បងបអូនឲ្យរួច្ុររើបាបនានា 
លដ្ាយត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករុណារបស់ត្រះអងគ។ 

អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 
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សូមត្រះអងគត្បទ្ានរងវាន់អមរៈប្ដ្ ជាជីវិរអស់ក បជានចិចដ្ ់បងបអនូ 
កនញងអងគត្រះបតុ្ត្តប្រមយួប្ដ្ មានត្រះជនមរសល់ឡើងវិញ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

ផៃថងប្ដ្ ត្រះអងគលសាយទ្ុកខ ុំបាកបានចប់លហើយ សូមឲ្យបងបអូនប្ដ្ ត្បាររធបណុយ
ចមាងលដ្ាយចិរារើករាយ ចូ រួមបុណយលនៅសថានបរមសុ ជាមួយត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ ជួយឲ្យបងបអូនមានអុំណរសបបាយអស់ក បជានិចច។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

សូមត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ 
គឺត្រះបតិ្ត និងត្រះបុត្ត្ត  និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
ត្បទ្ានត្រះររ និងគង់លនៅជាមយួបងបអូនអស់ក បជានិចច។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

ត្តមកា ៈលទ្សៈ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរលបៀបត្បទ្ានររចុងលត្កាយត្តមកបួនរិធើទ្ទ្ួ អគគ
សញ្ញាត្ជមុជទ្ឹករបស់មនុសសលរញវ័យ ឬកុមារ។ 

៦៩. ត្បសិនលបើរម នល ាកឧបដ្ឋាក ល ាកបូជាចរយលត្ចៀង ឬលរា ថា ៖ 
អភិបូជាចប់លហើយ ត្រះជាមចាស់ចរប់ងបអូនឲ្យលទ្ៅ 
អាល  ូយ ា អាល  យូ ា។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ សូមអរត្រះគុណត្រះជាមចាស ់

អាល  ូយ ា អាល  យូ ា ។ 

លគលត្បើរលបៀប ាងល ើលនះ កនញងរយៈលរ  ៨ផៃថង ផៃនសបាា ហ៍បុណយចមាង។ 

៧០. រា ់លរ ត្បាររធរិធើបុណយល្សងៗកនញងរដូ្វបុណយចមាង សូមអុជលទ្ៀនត្រះជ័យ។ 
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អភិបូជាសៅសពលថ្ងៃ 
Ad Missam in die 

៧១. រាកយបនទរលរ ចូ        ស្សង់រាកយ ាះរើទ្ុំនុករលមកើងល   ១៣៩ (១៣៨) ១៨.៥-៦ 
កា ណាទ្ ូបងគំភ្ាក់លឡើង 
ទ្ូ បងគំលនៅជាមយួនឹងត្រះអងគលនៅលឡើយ អាល  ូយ ា។ 
ត្រះអងគបានដ្ាក់ត្រះហសាល ើទ្ ូបងគំ អាល  យូ ា។ 
អសចារយប្មន ចុំលរាះត្រះត្បាជ្ាញាណរបស់ត្រះអងគ អាល  ូយ ា។ 

ឬ         ូកា ២៤.៣៤, វវ ១,៦ 
ត្រះអមចាសម់ានត្រះជនមរស់លឡើងវិញរិរត្បាកដ្ប្មន អាល  ូយ ា។ 
សូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿង និងត្រះលចសាារបសត់្រះអងគ 
អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ អាល  យូ ា អាល  ូយ ា។ 
សូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 

៧២.រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
លនៅផៃថងលនះ ត្រះអងគលត្បាសត្រះបតុ្ត្តប្រមួយឲ្យមានជ័យជមនះល ើលសចកាើសាាប់  
និងលបើក្ាូវឲ្យលយើង ្ញុំល ព្ ះលទ្ៅកានភ់ារអស់ក បជានិចច។ 
លរ ត្បាររធរធិើបណុយត្រះអមចាសម់ានត្រះជនមរស់លឡើងវិញយ ាងឱឡារកិលនះ 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បណើឲ្យលយើង ្ញុំរស់លឡើងវញិកនញងរនាផឺៃនជីវិរថម ី
លដ្ាយសារត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះអមចាស់លយស ូត្គើសា 
ជាត្រះបតុ្ត្តប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ ត្រមទ្ាុំងលសាយរាជយរួមជាមួយត្រះអងគ  
និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធអស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
សូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 
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៧៣. រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំមានចិរារើករាយនាឱកាសបុណយចមាងដ៏ប្សនសបបាយលនះ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយសកាក របូជា 
ប្ដ្ លធវើឲ្យត្រះសហគមន៍របស់ត្រះអងគលកើរជាថមី និងទ្ទ្ួ កមាាុំងយ ាងអសចារយ។ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះអមចាស។់ 

៧៤. ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ៖ អាថ៌កុំបាុំងដ៏អសចារយផៃនបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៣៨។ 
កនញងធម៌ត្បាររធទ្ើ១ លយើងនឹងលត្បើរាកយដូ្ចរលទ្ៅ ៖ លនៅរាត្រើដ៏រិសិដ្ឋលនះ/លនៅផៃថងដ៏រិសិដ្ឋលនះ/លនៅ 
លរ លនះ។ លរ លយើងលត្បើធម៌អរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធទ្ើ១ ត្តមសាសនត្កឹរយត្កុងរ ូម សូមលត្ជីសលរើស 
រាកយអធិដ្ឋានអងវរសត្មាប់មនុសសទ្ាុំងឡាយប្ដ្ ត្រូវនឹងបុណយចមាង (ល   ៨៦ កនញង កបួនរិធើ 
អភិបូជា)។ លរ អធិដ្ឋានបនា សូមលត្ជីសលរើសរាកយអធិដ្ឋានប្ដ្ ត្រូវនឹងបុណយចមាង (ល   
៨៧ កនញងកបួនរិធើអភិបូជា)។ 

៧៥. រាកយបនទរលរ ទ្ទ្ ួត្រះកាយត្រះត្គើសា   ១កូរិនថូស ៥,៧-៨ 
ត្រះត្គើសាជាយញ្ញបូជារបស់លយើង ្ញុំ 
កនញងឱកាសបណុយចមាងរួចលស្សចលទ្ៅលហើយ អាល  ូយ ា។ 
លហរុលនះ ចូរលយើងលធវើរធិើជប់ល ៀងបុណយចមាង លដ្ាយលត្បើនុំបុ័ងឥរលម 
ជាសញ្ញាផៃនចិរាលសមាះត្រង ់និងលសចកាើររិ អាល  ូយ ា អាល  ូយ ា។ 

៧៦ រាកយអធិដ្ឋានលត្កាយលរ ទ្ទ្ ួត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
សូមត្ទ្ងទ់្រមកត្រះសហគមន៏របស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយត្រះហឫទ្័យស្សឡាញ់ និងត្បណើសលណា ាសប្ដ្ មិនលចះរើងសងួរ។ 
សូមឲ្យត្រះសហគមន៍ទ្ទ្ួ កមាាុំងរើអាថ៌កុំបាុំងដ៏អសចារយផៃនបុណយចមាង 
និងចូ កនញងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះត្គើសាជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំប្ដ្ មានត្រះជនមរស់
លឡើងវិញ។ 
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៧៧.លរ ត្បទ្ានត្រះររលនៅបញ្ចប់អភិបូជា ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររយ ាងឱឡារិក  
ឲ្យបានសមរមយសត្មាប់រិធើអភិបូជានារាត្រើបុណយចមាង (ទ្ុំរ័រ ២៨៦ ល   ៦៨)។ 

៧៨. លនៅលរ ចរ់អងគត្បជំុឲ្យលទ្ៅ ល ាកបូជាចរយអាចលត្ចៀង (ដូ្ចល   ៦៩) ឬលរា ថា ៖ 
អភិបូជាចប់លហើយ ត្រះជាមចាស់ចរប់ងបអូនឲ្យលទ្ៅ 
អាល  ូយ ា អាល  យូ ា។ 

ឬ 

សូមអសប់ងបអូនអលញ្ាើញឲ្យបានសុ សានា អាល  ូយ ា អាល  យូ ា 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ សូមអរត្រះគណុត្រះជាមចាស ់អាល  ូយ ា អាល  យូ ា ។ 
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ថ្ងៃចន្ទ ថ្ន្េបាត ហ៍បុែយចម្លង 
FERIA II INFRA OCTAVAM PASCHÆ 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ជាលរៀងរា ់ ន្ ុំ ត្រះអងគរត្ងីកត្រះសហគមន៍របស់ត្រះអងគ  
លដ្ាយមានអនកថមីៗលជឿលទ្ៅល ើត្រះត្គើសា លហើយទ្ទ្ ួអគគសញ្ញាត្ជមជុទ្កឹ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យបតុ្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ 
រស់លនៅស្សបត្តមអគគសញ្ញាប្ដ្  ាួនបានទ្ទ្ួ លនាះ និងមានជំលនឿកានប់្រមាុំមួនលឡើ
ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ !  
លយើង ្ញុំរម នអវើល ើកថវាយត្រះអងគលត្ៅរើកាយ វាច ចិរា  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួជីវិរថមលីដ្ាយសារជំលនឿល ើត្រះអងគ និងអគគសញ្ញាត្ជមជុទ្ឹក  
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានចូ រួមជាមួយត្រះបតុ្ត្ត 
ប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវញិ 
លហើយគង់លនៅអស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។  
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៣៨។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ ប្ដ្ បានត្បទ្ានជីវិរថមឲី្យលយើង ្ញុំ។  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះលយស ូទ្ទ្ួ ត្រះជនម្ ទា រ់បស់ត្រះអងគ  
លហើយត្ទ្ងក់៏បានលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាបតុ្រធើត្តរបស់ត្រះអងគប្ដ្រ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿ និងលសចកាើសងឃឹមរបស់លយើង ្ញុំជានចិច។   
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ថ្ងៃអង្គគ រ ថ្ន្េបាត ហ៍បុែយចម្លង 

FERIA III INFRA OCTAVAM PASCHÆ 

សូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំជាសះលសបើយលនៅលរ បុណយចមាងលនះ លដ្ាយចក់បងហូរ
ត្រះររ និងត្រះអុំលណាយទ្ាន គជឺីវិរថមដី្ ់លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានលសរើភារលរញទ្ើ 
លដ្ីមបើឲ្យផៃថងណាមួយលយើង ្ញុំមានអុំណរយ ាងលរញល ញ ច ូរួមជាមយួត្រះអងគលនៅ
សថានបរមស ុ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរើត្រះសហគមនល៍ដ្ាយអនុលត្រះ។  
សូមត្ទ្ង់ត្រះលមត្តា ការរារលយើង ្ញុំ 
និងបប្ងវរចរិារបស់លយើង ្ញុំឲ្យភាា ប់ចរិានឹងត្រះអងគជានិចច។  

ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៣៨។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ ទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្កឹបានលទ្ៅជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាត្បាថនាសុភមងគ អស់ក បជានិចច។ 
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ថ្ងៃពុធ ថ្ន្េបាត ហ៍បុែយចម្លង 

FERIA IV INFRA OCTAVAM PASCHÆ 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគត្បទ្ានសភុមងគ មកលយើង ្ញុំ 
ត្តមរយៈបណុយចមាងជាលរៀងរា ់ ន្ ុំ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បណើលយើង ្ញុំឲ្យរស់លនៅលដ្ាយសុចរិរ និងមានអុំណរសបបាយ
អស់ក បជានិចច។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួសកាក របជូា 
ប្ដ្ ល ាះបាបមនុសសល ាកលដ្ាយអនុលត្រះ។ សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យឲ្យ
លយើង ្ញុំ 
បានទ្ទ្ួ ការសល្ងគាះទ្ាុំង្ាូវកាយ និង្ាូវចិរា។ 

ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៣៨។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្គប់លរ លយើង ្ញុំទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសា 
លដ្ាយចិរាលរររយ ាងត្ជា លត្ជៅ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យទ្ទ្ ួកមាាុំង 
លដ្ីមបើ ាងជត្មះរលបៀបរស់លនៅចស់ លហើយប្បរមករករលបៀបរស់លនៅថមីវញិ។ 
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ថ្ងៃក្ពហេបតិ៍ ថ្ន្េបាត ហ៍បុែយចម្លង 

FERIA V INFRA OCTAVAM PASCHÆ 

សូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បប្ម
ត្បម ូមនុសសត្គប់ជារសិាសន៍ ឲ្យរបួរួមរន កនញងមហាត្គសួារប្រមួយ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យអស់អនកប្ដ្ ទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក មានចិរាលថាមី
ប្រមយួ មានជំលនឿប្រមយួ និងលសចកាើស្សឡាញប់្រមយួ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យទ្ទ្ ួរងវាយ 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយលដ្ាយចិរារើករាយ 
និងសូម្ា ់កមាាុំងឲ្យអស់អនកប្ដ្ ទ្ទ្ួ អគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួលយើង ្ញុំ 
ឲ្យមានលសចកាើសងឃមឹល ើត្រះអងគប្ដ្ គង់លនៅសថានបរមស ុ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៣៨។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
សូមត្រះអងគត្រះសណា ាបរ់ាកយអងវររបស់លយើង ្ញុំ 
ត្រះអងគបានល ាះលយើង ្ញុំ លដ្ាយភារដ៏វិសុទ្ធបុ្ំ ុររបសត់្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគ្ា ក់មាាុំងមកលយើង ្ញុំកនញងលរ ឥឡវូលនះ 
លហើយជាកច់បាស់ថាលយើង ្ញុំនឹងមានសុភមងគ អស់ក បជានចិច។ 
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ថ្ងៃេុក្ក ថ្ន្េបាត ហ៍បុែយចម្លង 

FERIA VI INFRA OCTAVAM PASCHÆ 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ  
លហើយប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអសក់ បជានចិច !  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានការអាថ៌កុំបាុំងដ៏អសចារយផៃនបុណយចមាងដ្ ់លយើង ្ញុំ 
លដ្ីមបើសត្មុះសត្ម ួជាមួយមនសុសល ាកកនញងសមពនធលមត្រើរបស់ត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លរៀបចុំចិរាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យលយើង ្ញុំត្បត្ររឹាត្គប់កចិចការស្សបត្តមជំលនឿ ប្ដ្ លយើង ្ញុំត្បកាស។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
ត្តមរយៈរងវាយផៃនបុណយចមាង សូមត្រះអងគរត្ងឹងទ្ុំនាក់ទ្ុំនងដ៏ អត្បលសើររវាង
លយើង ្ញុំ និងត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគបប្ងវរចិរាលយើង ្ញុំលចញរើបុំណងត្បាថនាល ាកើយ ៍
ឲ្យ្ចងច់ិរាលទ្ៅរកសមបរាផិៃនសថានបរមសុ វញិ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៣៨។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
សូមត្រះអងគប្ថរកសាអសអ់នកប្ដ្ ត្រះអងគបានសល្ងគាះ 
លដ្ាយត្រះហឫទ្័យដ៏សបបញរសរបស់ត្រះអងគ 
គឺអស់អនកប្ដ្ ត្រះអងគបានល ាះ លដ្ាយសារត្រះបុត្ត្តលសាយទ្កុខ ុំបាក។ 
លហរុលនះ សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យរកួលគមានអុំណរសបបាយ 
កនញងអងគត្រះបតុ្ត្តប្ដ្ មានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ។ 
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ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ន្េបាត ហ៍បុែយចម្លង 

SABBATO INFRA OCTAVAM PASCHÆ 

សូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
លដ្ាយអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យបតុ្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ  
លកើនចុំនួនលឡើងជា ុំដ្ាប់។ 
សូមត្ទ្ង់ត្រះលមត្តា ប្ថរកសាបុត្រធើត្តប្ដ្ លទ្ើបនឹងលកើរថមីលនះ  
បានទ្ទ្ួ ជីវិរអស់ក បជានិចចរួមជាមួយត្រះត្គើសា។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
សូមលត្បាសត្បណើឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួអុំណរសបបាយ 
ប្ដ្ មករើអាថក៌ុំបាុំងដ៏អសចារយផៃនបុណយចមាងលនះ 
លហើយសូមត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានកមាាុំងឥរឈបឈ់រ 
ប្ដ្ បណា ា ឲ្យលយើង ្ញុំមានកាើអុំណរជានិចច។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៣៨។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !   
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្រមកត្បជារា្សារបសត់្រះអងគ។ 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួជីវិរថម ី
លដ្ាយចូ រមួកនញងអាថក៌ុំបាុំងដ៏អសចារយអស់ក បជានិចច 
សូមត្បទ្ានឲ្យរូបកាយរបស់លយើង ្ញុំរស់លឡើងរិញ និងទ្ទ្ ួសិរើរងុលរឿង។ 

 

ថ្ងៃអាទិតយទី ២ កនងុរដូវបុែយចម្លង 
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DOMINICA II PASCHÆ 

seu de divina Misericordia 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ងហួសរើការសមាន !  
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំ កុុំឲ្យមានចិរាសងស័យលឡើយ។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំយ ់កានប់្រចបាស់អុំរើអគគសញ្ញាត្ជមជុទ្កឹ 
ប្ដ្ ជត្មះលយើង ្ញុំឲ្យមានជីវិរថមកីនញងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។ 
សូមរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំឲ្យរចួរើបាប លដ្ាយសារត្រះល ាហិររបស់ត្រះអងគ។ 
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរើលយើង ្ញុំជាបុត្រធើត្ត 
ប្ដ្ លកើរជាថមីរួមជាមយួត្រះត្គើសា។ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយកាយ វាច ចិរារួមនឹងសកាក របជូារបស់ត្រះលយស ូ  
ជាត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ 
និងលសាយរាជយអសក់ បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៣៨។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួជីវិរថមី លដ្ាយលជឿល ើត្រះបុត្ត្ត 
ប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវញិ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ចរត់្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាងមកប្ត្បចិរាគុំនិរលយើង ្ញុំ 
ឲ្យរស់លនៅស្សបត្តមឋានៈរបស់ ាួនជាបុត្រធើត្តត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃចន្ទ 
Feria secunda 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ  
លហើយមានត្រះជនមគងល់នៅជានចិច !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលហៅត្រះអងគថា «ត្រះបិត្ត»។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំ 
មានចិរាគុំនិរស្សបត្តមឋានៈ ាួនជាបុត្រធើត្តត្រះអងគ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏ជាលៅហវាយ ! 
ត្រះអងគបានបលងកីរផៃ្ទលមឃ ប្្នដ្ី សមុត្ទ្ 
និងអវើៗសរវសារលរើទ្ាុំងអស់ លដ្ាយសារត្រះបនទ ូត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយ 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំជាអនកបលត្មើល ើកថវាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសា 
ជាត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ នងិជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៤៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តត្បកបលដ្ាយធម៌លមត្តា ករុណាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានជីវិរថមីឲ្យលយើង ្ញុំ 
លដ្ាយសារអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្កឹ និងអគគសញ្ញានានា។  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំត្បត្រឹរាស្សបត្តមជីវិរថមីដ៏ត្បលសើរលនះ។ 
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ថ្ងៃអង្គារ 
Feria tertia 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំជាត្រះសហគមន ៍
្ា ់សកខើភារអុំរើត្រះលយស ូប្ដ្ មានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យទ្ទ្ ួត្រះអុំលណាយទ្ាន 
ត្តមត្រះបនទ ូសនយារបស់ត្រះអងគ្ង។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលកើរជាថមី រើទ្ឹក 
និងរើត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ។  
លយើង ្ញុំសូមថវាយកាយ វាច ចិរា 
រួមជាមួយត្រះលយស បូ្ដ្ បានបូជាត្រះជនម។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។   
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៤៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានជីវិរថមីដ្ ់លយើង ្ញុំជាបតុ្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឲឺ្យត្រះសហគមន ៍
យកចរិាទ្កុដ្ាកក់សាងរិភរល ាកថមី ត្បកបលដ្ាយយុរាធិម ៌
និងភាររភារ ដ្ចូសាវក័រើលដ្ីម។ 
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ថ្ងៃពុធ 
Feria quarta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ជាលរៀងរា ់ ន្ ុំ ត្រះសហគមន៍នាុំរន គរិសញ្ាឹងអុំរើត្រះអងគ  
ប្ដ្ លត្បាសឲ្យត្រះលយស ូលត្កាកលឡើង រើចុំលណាមមនុសសសាាប។់  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានកិរាយិស មានចិរាសងឃឹម និងមានជីវរិថម ី
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿ និងលសចកាើស្សឡាញ់របស់លយើង ្ញុំជានចិច។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគស្សឡាញម់នុសសល ាក ាាុំងណាស់  
រហូរដ្ ់ចរ់ត្រះបុត្ត្តប្រមយួរបសត់្រះអងគឲ្យយាងមក លដ្ីមបើឲ្យអស់អនកលជឿ
សងឃឹមល ើត្រះបុត្ត្តទ្ទ្ ួត្រះជនម្ទា ់របស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ លយើង ្ញុំប្ដ្ ល្្ីជីវិរលទ្ៅល ើត្រះអងគ កនញងអភបិូជាលនះ។  
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៤៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
កា រើលដ្មីត្រះអងគបានលត្បាសត្បទ្ានឲ្យសាវក័ 
ប្ដ្ ជាមនសុសកុំសាក ហ ានរុះរារឧបសគគនានា  
លដ្ីមបើត្បកាសត្រះបនទូ ប្ដ្ ្ា ជ់ីវិរឲ្យមនសុសល ាក។ សូមត្រះអងគលមត្តា
ត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាកាា ហាន ហ ានលធវើជាសាកសើរើជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំត្គប់លរ 
លវ ា។ 
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ថ្ងៃព្ពហសាបតិ៍ 
Feria quinta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគបានល ើកត្រះលយស ូលឡើងជាត្រះអមចាស ់ និងជាត្រះសល្ងគាះរបស់មនសុស
ល ាក។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ បុំលរញកចិចការរា ់ផៃថងរួមជាមយួត្រះលយស  ូ
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅជាមយួត្រះបតិ្ត និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្ត ! 
ត្រះអងគស្សឡាញត់្រះបតុ្ត្ត ាាុំងណាស់  
លហើយបានត្បគ ់អវើៗទ្ាុំងអស់ ឲ្យលនៅលត្កាមអុំណាចរបស់ត្រះបុត្ត្ត។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយ និងរាកយអធដិ្ឋានរបស់លយើង ្ញុំ 
ទ្ុកជាសកាក របជូាប្ដ្ រប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៤៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តប្ដ្ ស្សឡាញ់មនសុសល ាកហួសត្បមាណ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានជីវរិអសក់ បជានចិច ឲ្យអស់អនកប្ដ្ លជឿសងឃឹមល ើត្រះលយស ូ  
ជាត្រះបតុ្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របសត់្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំ ឲ្យរស់លនៅស្សបត្តមត្រះបនទូ ត្រះអ
ងគ។  
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ថ្ងៃសុព្រ 
Feria sexta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តប្ដ្ ស្សឡាញ់មនសុសល ាកយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យត្រះបុត្ត្តលសាយទ្វិងគរល ើលឈើ ក្ ង លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំ
បានរួចរើបាប។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានរួមរស់ជាមយួត្រះលយស  ូ
ប្ដ្ មានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ លហើយលសាយរាជយជាមយួត្រះបិត្ត  
និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់ !  
កា រើលដ្មី ត្រះបុត្ត្តយកនុំបុ័ងត្បាុំដ្ុ ំ
និងត្រើរើរកនទញយរបស់លកមងមនាក់មកចិញ្ចឹមមនុសសរាប់រាន់នាក់។ សូមត្រះអងគលមត្តា
ទ្ទ្ ួរងវាយដ៏សាួចលសាើងរបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យលទ្ៅជាត្រះកាយត្រះត្គើសា 
លដ្ីមបើចិញ្ចឹមលយើង ្ញុំជាអនកលជឿសងឃឹមល ើត្រះអងគ។   
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៤៦។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះបនទ ូ និងត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ឲ្យលយើង ្ញុំទ្កុជាអាហារដ៏ត្បលសើរ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំយកចរិាទ្កុដ្ាក ់
ប្សវងរកត្រះរាជយរបស់ត្រះអងគឲ្យអស់រើសមរថភារ អស់រើត្បាជ្ា  
និងរស់លនៅកនញងល ាកលនះស្សបត្តមជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំ។  
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ថ្ងៃសៅរ៍ 
Sabbato 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តត្បកបលដ្ាយត្រះត្បាជ្ាញាណ ! 
ត្រះអងគប្ណនាុំត្រះសហគមន៍ស្សបត្តមត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួលយើង ្ញុំឲ្យលដ្ាះស្សាយបញ្ហាផៃនត្រះសហគមន៍សរវផៃថង លត្កាម
រនាឺផៃនត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ លដ្ីមបើឲ្យត្រះបនទ ូត្រះអងគ  
បានឮសុសសាយរាសលរញកនញងរភិរល ាក។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ !  
សូមត្រះអងគប្ណនាុំត្រះសហគមន៍ឲ្យរុះរារត្គប់ឧបសគគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ចរត់្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
ឲ្យយាងមក្ា ់លសចកាើសុ សានាដ៏ររិត្បាកដ្ដ្ ់ត្រះសហគមន៍ ប្ដ្ ជាត្រះកាយ
ត្រះត្គើសា។ 
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តលយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះបនទូ  
និងត្រះកាយត្រះត្គើសាទ្កុជាអាហារសត្មាប់លយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំឲ្យលជឿជាក់ថា 
ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគគង់លនៅជាមយួលយើង ្ញុំ 
និងប្ណនាុំត្រះសហគមនជ៍ានិចច។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៣ កនងុរដូវបុែយចម្លង 
DOMINICA III PASCHÆ 

សូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្ត ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះលយស ូទ្ទ្ួ ត្រះជនម្ ទា រ់បស់ត្រះអងគ លហើយត្ទ្ងក់៏លត្បាសឲ្យ
លយើង ្ញុំ មានកិរាិយសជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគប្ដ្រ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿ លសចកាើសងឃមឹ 
និងលសចកាើស្សឡាញ់របស់លយើង ្ញុំឲ្យរស់លនៅត្តមឋានៈដ៏ផៃថាថនូររបស់ ាួនជានិចច។ 
សូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរើត្រះសហគមន ៍ រួមនឹងសកាក របជូារបស់ត្រះលយស ូ
ត្គើសាប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំរួមរសជ់ាមយួត្រះលយស តូ្គើសា 
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅឯសថានបរមស ុ អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានត្រះហឫទ្យ័សបបញរស !  
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ ជីវរិថមី លដ្ាយសារជំលនឿ  
និងលដ្ាយសារអគគសញ្ញានានា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យសុ ចិរារួមសាាប់រួមរស់ជាមួយត្រះលយស តូ្គើសាត្គប់លរ លវ ា លហើយប្ណនាុំ
លយើង ្ញុំឲ្យទ្ទ្ួ សិរើរុងលរឿងរួមជាមួយត្រះអងគ្ង។  
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ថ្ងៃចន្ទ 
Feria secunda 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ !  
កា រើលដ្មីត្រះអងគរបត់្រះហឫទ្័យនឹងល ាកលសទ្ាន 
ប្ដ្ មានត្បាជ្ាមករើត្រះវិញ្ញាណ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានត្បាជ្ាវាងផៃវ 
ហ ានលធវើជាសាកសើរបស់ត្រះលយស ូត្គើសាកនញងល ាកលនះ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះលយស ូត្គើសាបានត្បទ្ានអាហារដ៏រិរត្បាកដ្ ប្ដ្ ្ា ់ជីវិរអសក់ បជានចិច
ដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
លយើង ្ញុំរម នអវើល ើកថវាយត្រះអងគលត្ៅរើជំលនឿល ើត្រះបុត្ត្ត  
ប្ដ្ យាងមកសល្ងគាះមនុសសល ាក។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគត្បទ្ានអាហារដ៏រិរត្បាកដ្ ប្ដ្ សថរិលនៅអស់ក បជានិចច។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ចិញ្ចឹមជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំឲ្យល្្ជីីវិរទ្ាុំងស្សុងល ើត្រះលយស  ូ
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាកាា ហាន 
បុំលរញកចិចការត្បចុំផៃថងប្ដ្ របត់្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃអង្គារ 
Feria tertia 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
កា រើលដ្មីត្រះអងគបានត្បទ្ានឲ្យល ាកលសទ្ ាន 
លធវើជាសាកសើអុំរើលសចកាើរិររហូរដ្ ប់ូជាជីវរិដ្ូចត្រះលយស ូ។ សូមត្រះអងគលមត្តា
លត្បាសត្បទ្ានដ្ ់លយើង ្ញុំជាត្គើសាបរិសទ័្ ប្ដ្ លកើរជាថមីលដ្ាយទ្ឹក និងត្រះ
វិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ មានជំលនឿមាុំមួន  
និងមានលសចកាើកាា ហានហ ានបញ្ាាក់ជំលនឿរបស ់ាួន ដ្ូចល ាកលសទ្ាន។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគប្រងប្រត្បទ្ានអាហារសត្មាប់ចិញ្ចមឹជវិីរលយើង ្ញុំ។ 
លយើង ្ញុំសូមយកអាហារ ាះមកថវាយត្រះអងគ  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយលនះ ឲ្យលទ្ៅជាត្រះកាយត្រះត្គើសា  
ប្ដ្ ជាអាហារដ៏ររិត្បាកដ្ចុះមករើសថានបរមសុ ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ ជាអាហារដ៏ររិត្បាកដ្ចុះរើសថានបរមស ុ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ឲ្យលយើង ្ញុំលស្សកឃាានអាហារលនះជាដ្រាប។ 
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ថ្ងៃពុធ 
Feria quarta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគប្ណនាុំ និងរុំត្ទ្ត្រះសហគមនឲ៍្យរើកចលត្មើន ូរ ាស់។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាសងឃឹមជានិចចលនៅត្រ ុំបាក  
លដ្ីមបើរួមសាាប់រួមរស់ជាមួយត្រះលយស  ូ
ប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវញិ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តរបសត់្រះលយស តូ្គើសា ! 
ត្រះអងគមានត្រះហឫទ្យ័សបបញរសយ ាងផៃត្កប្ ង លដ្ាយត្បទ្ានត្រះជនម្ទា ់របស់
ត្រះអងគ  
ដ្ ់អសអ់នកប្ដ្ លជឿសងឃឹមល ើត្រះបតុ្ត្ត។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យសុ ចិរាថវាយ ាួនលទ្ៅត្រះអងគ លដ្ាយរួមសាាប់រមួរស់ជាមយួត្រះលយស ។ូ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ ដ្បិរត្រះអងគបានត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំ  
មានជំលនឿល ើត្រះលយស ជូាត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ។ 
ត្រះលយស ូមិនលបាះបង់លច អនកណាប្ដ្ ររម់ករកត្រះអងគលឡើយ  
លហរុលនះ សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿកាន់ប្រមាុំមួន 
និងត្បត្ររឹាត្តមជំលនឿលនះជានិចច។ 
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ថ្ងៃព្ពហសាបតិ៍ 
Feria quinta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ  
លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅអសក់ បជានចិច !  
ត្រះអងគលត្បាសមនសុសត្គប់ជារសិាសនឲ៍្យសគា ត់្រះអងគ 
លដ្ាយមិនលរើសមុ នរណាលឡើយ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក់សាាបត់្រះបនទ ូត្រះអងគ។  

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តត្បកបលដ្ាយត្រះត្បាជ្ាញាណ !  
ត្រះអងគទ្ាក់ទ្ាញចិរាមនុសសទ្ាុំងអសឲ់្យសគា ត់្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យរស់លនៅស្សបត្តមអគគសញ្ញាប្ដ្ លយើង ្ញុំនាុំរន ត្បាររធលនៅលរ លនះ។  

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះលយស បូានត្បទ្ានត្រះបនទូ  និងត្រះកាយ្ទា ់របស់ត្រះអងគឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ យកចរិាទ្កុដ្ាក់សាាប់ត្រះបនទូ ត្រះអងគ 
លដ្ីមបើលនៅផៃថងណាមួយ លយើង ្ញុំនឹងលឃើញត្រះបតិ្តលនៅសថានបរមស ុ 
រួមជាមួយត្រះបុត្ត្ត នងិត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ។ 
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ថ្ងៃសុព្រ 
Feria sexta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្ត្តស់លហៅល ាកស ូ  
ប្ដ្ មានចរិារឹងរូសឲ្យប្កប្ត្បចរិាគុំនរិ 
លហើយត្រះអងគក៏លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលជឿល ើត្រះត្គើសាប្ដ្រ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យសមត្គ័ចរិារស់លនៅត្តមរលបៀបថមី ស្សបត្តមគលត្មាងការរបសត់្រះអងគ។  

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ !  
ត្រះលយស ូត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះអងគ 
ទ្ុកជាអាហារប្ដ្ ្ា ជ់ីវិរ លដ្ីមបើសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រងវាយ និងជលំនឿរបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស ូ ជាត្រះត្គើសា និងជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
កនញងអភិបជូាលនះ ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំសថិរលនៅកនញងត្រះបុត្ត្ត និងឲ្យត្រះបុត្ត្តសថិរលនៅ
កនញងលយើង ្ញុំជានិចច។ សមូត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាស្សឡាញ់ត្រះអងគ និងអនកដ្ផៃទ្
ដ្ូចត្រះលយស ូ។ 
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ថ្ងៃសៅរ៍ 
Sabbato 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគបានសប្មាងឫទ្ធានុភារដ៏អសចារយ 
លដ្ាយលត្បាសឲ្យត្រះលយស ូមានត្រះជនមរស់លឡើងវញិ។ ត្រះអងគកល៏ត្បាសឲ្យសារក័
អាចត្បត្រឹរាការអសចារយបាន កនញងនាមត្រះលយស បូ្ដ្រ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿមាុំមួន និងបងហាញរើឫទ្ធានុភាររបស់
ត្រះអងគសរវផៃថងលនះ្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តរបស់ត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំលជឿថា ត្រះត្គើសាជាត្រះបនទូ ប្ដ្ ្ា ់ជីវិរអស់ក បជានិចច  
ត្រះអងគកជ៏ាត្រះដ៏វិសទុ្ធប្ដ្ មករើត្រះបិត្តប្ដ្រ។ សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿ
របស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យសុ ចិរារួមសាាប់រួមរស់ជាមួយត្រះត្គើសា 
ដ្ូចលយើង ្ញុំបានត្បកាសកនញងអភិបជូាលនះ។  
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តត្បកបលដ្ាយធម៌លមត្តា ករុណាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
កនញងអភិបជូាលនះ ត្រះអងគទ្ាក់ទ្ាញចិរាលយើង ្ញុំល ព្ ះលទ្ៅរកត្រះត្គើសា  
ប្ដ្ ជាត្រះបនទូ ្ា ជ់វីិរអស់ក បជានិចច។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ បានទ្ទ្ ួត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសា 
លហើយសូមឲ្យលយើង ្ញុំជាប់ចិរានឹងត្រះត្គើសាជានចិច្ង។ 

ថ្ងៃអាទិតយទី ៤ កនងុរដូវបុែយចម្លង 
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DOMINICA IV PASCHÆ 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ និងមានត្រះជនមគង់លនៅជានិចច !  
ត្រះអងគប្រងត្តុំងត្រះលយស ូជាគងវា ដ៏ត្បលសើរ  
ប្ដ្ ត្បប្មត្បម ូមនសុសត្គបជ់ារសិាសន៍លទ្ៅជាមហាត្គសួារប្រមួយ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យយកចរិាទ្កុដ្ាក់សាាបត់្រះសូរលសៀងត្រះអងគ និង
បលត្មើអនកដ្ផៃទ្ត្តមគងវា ដ៏ត្បលសើរលនះ។ 

សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ជាលរៀងរា ់ ន្ ុំ ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលយើង ្ញុំ  
នឹករឭកអុំរើរលបៀបត្រះត្គើសាសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយ កាយ វាច ចិរា រួមជាមួយត្រះលយស ូប្ដ្ បានបជូាត្រះជនម  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។  

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ លហើយប្ដ្ ជាគងវា ដ៏សបបញរស !  
ត្រះអងគសល្ងគាះលយើង ្ញុំលដ្ាយត្រះបតុ្ត្តបជូាត្រះជនម។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ណនាុំលយើង ្ញុំជាត្រះសហគមន៍ ឲ្យសគា ធ់ម៌លមត្តា ករណុាដ៏ល ើស
 ប់របស់ត្រះអងគ្ ង។  
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ថ្ងៃចន្ទ 
Feria secunda 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុា ! 
ត្រះបុត្ត្តរបសត់្រះអងគ លសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លដ្ីមបើសល្ងគាះមនុសសល ាកឲ្យរចួរើបាប។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំជាត្រះសហគមន៍ 
ត្បកាសរើការសល្ងគាះលនះដ្ ់អនកដ្ផៃទ្។ 
សូមត្រះអងគត្បប្មត្បម ូមនុសសទ្ាុំងអសឲ់្យលទ្ៅជាមហាត្គសួារប្រមួយ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគប្រងត្តុំងត្រះលយស ូជាគងវា របសអ់សអ់នកលជឿសងឃឹមល ើត្រះអងគ។ 
ត្រះលយស ូជាទ្វារសត្មាប់ឲ្យលយើង ្ញុំចូ លទ្ៅកានត់្រះបតិ្ត។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរា ប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយ 
រួមជាមួយត្រះលយស ជូាត្រះបុត្ត្តប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ  
និងលសាយរាជយអសក់ បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។  
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តត្បកបលដ្ាយធម៌លមត្តា ករុណាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះលយស ូជាទ្វារសត្មាប់ឲ្យលយើង ្ញុំចូ ល ព្ ះលទ្ៅកានត់្រះបតិ្ត។ 
កនញងអភិបជូាលនះ លយើង ្ញុំសូមចូ រួមជាមួយត្រះលយស ូជាគងវា ដ៏សបបញរស 
ប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរលដ្ីមបើល ាះបាបរបស់លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក ់
ប្ណនាុំមនុសសទ្ាុំងអស់លទ្ៅជាមហាត្គួសារប្រមយួរបស់ត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃអង្គារ 
Feria tertia 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន ៍ូរ ាស់ជា ុំដ្ាប់  
លដ្ាយសារឫទ្ធានភុាររបស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានឲ្យអសអ់នកប្ដ្ មានលឈមាះជាត្គើសាបរិស័ទ្ 
យកចរិាទ្កុដ្ាក់រសល់នៅឲ្យសមរមយនឹងឋានៈរបស់ ាួន។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគមានអុំណាចល ើសអវើៗទ្ាុំងអស ់
លហើយត្រះអងគក៏បានចរ់ត្រះលយស ឲូ្យយាងមក 
ត្បទ្ានជីវិរអសក់ បជានិចចដ្ អ់ស់អនកលជឿ។ សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
រយាយាមសាាប់ត្រះសូរលសៀងរបស់ត្រះត្គើសា នងិត្បត្ររឹាត្តម្ង។   
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរួបរួមជាមយួត្រះត្គើសា  
រើឯត្រះត្គើសាលនៅកនញងត្រះបិត្តជាអងគប្រមួយ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ រួមរស់ជាមួយត្រះអងគជានិចច  
លដ្ាយរម នអវើអាចឆកយ់កលយើង ្ញុំរើត្រះហសាត្រះអងគបានលឡើយ។ សមូត្បទ្ានឲ្យ
លយើង ្ញុំជាប់ចរិានឹងត្រះអងគ កនញងត្គបក់ិចចការត្បចុំជីវិរ។ 
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ថ្ងៃពុធ 
Feria quarta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យមនសុសត្គបជ់ារិសាសន៍លជឿសងឃឹមល ើត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំជាត្គើសាបរិស័ទ្ 
យកចរិាទ្កុដ្ាកត់្បកាសដ្ំណឹង អអុំរើត្រះអងគ 
កនញងត្គបក់ា ៈលទ្សៈត្បចុំជីវិរលយើង ្ញុំ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រងវាយរបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិរ និងរត្ងឹងជលំនឿរបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យត្បត្រឹរាត្តមជំលនឿលនះកនញងត្គបក់ិចចការត្បចុំជីវិរ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួជីវិរថម ី
លដ្ាយអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក និងអគគសញ្ញាត្រះកាយត្រះត្គើសា។  
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្មងច់ិរាគុំនរិរបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យរស់លនៅស្សបត្តមឋានៈរបស់ ាួន 
ជាបុត្រធើត្តរបសត់្រះអងគត្គប់លរ លវ ា។  
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ថ្ងៃព្ពហសាបតិ៍ 
Feria quinta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុា !  
ត្រះអងគចរ់ត្រះលយស ូជាត្រះត្គើសាឲ្យយាងមកស្សបត្តមត្រះបនទូ សនយា 
លដី្មបើលត្បាសមនុសសល ាកឲ្យលត្កាកលឡើង និងមានកិរាិយសជាបុត្រធើត្តត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យយ ក់ានប់្រចបាស់នូវត្រះអុំលណាយទ្ានដ៏ផៃថាថាាលនះ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
លទ្ាះបើត្រះលយស ជូាត្រះបុត្ត្តក៏លដ្ាយ 
ក៏ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័យកឋានៈជាអនកបលត្មើ រហូរដ្  ់ាងលជីងត្កុមសាវ័
ក។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ សមត័្គចិរា ះបង់ត្បលយាជន៍្ទា  ់ាួន  
និងបលត្មើអសអ់នកប្ដ្ លនៅជាមយួលយើង ្ញុំសរវផៃថងលនះ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ !  
ត្រះអងគស្សឡាញម់នុសសល ាក ាាុំងណាស ់
រហូរដ្ ់ចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមកបលត្មើលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ ប្ដ្ ទ្ទ្ ួត្រះកាយត្រះត្គើសាកនញងអភិបូជាលនះ 
លចះអរត្រះគណុត្រះបតិ្ត លដ្ាយបលត្មើអនកដ្ផៃទ្។  
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ថ្ងៃសុព្រ 
Feria sexta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះលយស ូមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
ត្តមត្រះបនទ ូសនយាជាមួយបុរវបុរសរបស់លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យយ រ់ើគលត្មាងការដ៏អសចារយលនះ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
ត្រះលយស ូជា្ាូវ ជាលសចកាើររិ និងជាជីវរិ  
ត្រះអងគបងហាញមារ៌ឲ្យលយើង ្ញុំល ព្ ះលទ្ៅកាន់ត្រះបិត្ត។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យសម័ត្គចិរាបជូាជីវិររួមជាមួយត្រះលយស ូ។ 
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្ត ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំចូ រួមយ ាងជិរសនិទ្ធ 
កនញងសកាក របូជារបសត់្រះលយស ូជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹង
ជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំ កុុំឲ្យរនធរ់ចិរាលឡើយ។  
សូមឲ្យលយើង ្ញុំរួមរស់ជាមួយត្រះត្គើសាកនញងត្គប់កចិចការត្បចុំជីវិរ លដ្មីបើឲ្យផៃថងណា
មួយ លយើង ្ញុំបានរស់លនៅកនញងត្រះដ្ណំាក់របស់ត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃសៅរ៍ 
Sabbato 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តត្បកបលដ្ាយធម៌លមត្តា ករុណាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យមនសុសត្គបជ់ារិសាសន៍ 
បានសគា ់ត្រះអងគ និងទ្ទ្ួ ជីវរិអសក់ បជានចិច។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំជាត្គើសាបរសិទ័្ 
ឲ្យមានចិរាកាា ហានរុះរារឧបសគគនានា 
លដ្ីមបើនាុំត្រះបនទ ូរបសត់្រះអងគដ្ ់មនុសសសមយ័ឥឡូវលនះ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួសកាក របជូារបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។  
សូមលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យស ុចិរារួមសាាប់រួមរស់ជាមួយត្រះលយស  ូ
ជាត្រះបតុ្ត្តប្ដ្ សថិរលនៅកនញងត្រះបតិ្ត។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
ត្រះលយស បូានសប្មាងត្រះអងគឲ្យលយើង ្ញុំសគា ់ នងិលឃើញប្ថមលទ្ៀរ។ 
ឥឡូវលនះ ត្រះលយស ូយាងឆាងលទ្ៅត្រះបតិ្តវិញ លហើយអងវរត្រះអងគឲ្យលយើង ្ញុំ  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំប្ដ្ លជឿសងឃមឹល ើត្រះត្គើសា  
ឲ្យត្បត្រឹរានូវរា ់កចិចការរបស់ត្រះអងគកនញងល ាកលនះ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៥ កនងុរដូវបុែយចម្លង 

DOMINICA V PASCHÆ 

សូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលយើង ្ញុំ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមកប្ណនាុំ និងត្បម ូមនុសសត្គប់
ជារិសាសន៍ លធវើជាមហាត្គួសារប្រមួយ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ត្បចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំឲ្យស្សឡាញ់ត្រះអងគ និងស្សឡាញ់បង
បអូនយ ាងលសមាះត្តមគុំរូត្រះលយស ូ។ 
សូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស ់! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះលយស ូលធវើជាមហាបូជាចរយ ប្ដ្ បជូាត្រះជនម្ទា ់របស់ត្រះ
អងគ សត្មាបម់នុសសល ាកទ្ាុំងម ូ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស តូ្គើសា ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ  
និងលសាយរាជយអសក់ បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏សបបញរស !  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិររបស់ត្រះត្គើសា  
ឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ ទ្ុកជាអាហារ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ ទ្ទ្ួ ជីវិរថមរីើត្រះអងគ  
បានរស់លនៅយ ាងសមរមយនឹងជីវិរថមីលនះ។ 
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ថ្ងៃចន្ទ 
Feria secunda 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគជាត្បភរផៃនជីវិរត្គបប់្បបយ ាង 
លហើយត្បទ្ានសញ្ញាសមគា ់នានាឲ្យមនុសសល ាកបានសគា ់ត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំជាប់ចរិានឹងត្រះអងគជានិចច  
កុុំឲ្យលយើង ្ញុំយកត្ទ្រយសមបរា ិការលភាើរលភាើន 
ឬត្រះប្កាងកាា យមកលរររលឡើយ។  

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏សបបញរស ! 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ ស្សឡាញត់្រះអងគកាន់ប្រ ាាុំងលឡើងៗ  
លដ្ាយត្បរបិរាតិ្តមរាកយលត្បៀនត្បលដ្ៅរបសត់្រះអងគ។ សូមត្រះអងគលមត្តា គង់លនៅ
កនញងចិរារបស់លយើង ្ញុំត្គប់លរ លវ ា។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំចូ រួមយ ាងជិរសនិទ្ធជាមួយត្រះលយស ូ  
ត្រះអងគចរ់ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ មកបុំភាចឺិរាគុំនរិរបស់លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួការរារលយើង ្ញុំ និងលត្បាសត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំ  
មានកមាាុំងកាា ហានត្បត្រឹរាត្តមត្រះបនទូ ត្រះអងគជានិចច។ 
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ថ្ងៃអង្គារ 
Feria tertia 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគលត្បាសត្រះលយស ូឲ្យទ្ទ្ ួសិរើរុងលរឿង និងត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួត្រះជនម
្ទា ់របសត់្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ល ើកទ្ឹកចរិាលយើង ្ញុំឲ្យមានលសចកាើសងឃឹម 
លសចកាើកាា ហាន លដ្ីមបើរះុរារឧបសគគនានាលនៅកនញងជីវិរ្ង។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏សបបញរស ! 
កនញងអភិបជូាលនះ ត្រះសហគមនស៍ូមនកឹរឭកដ្ ់ត្រះលយស  ូ
ប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវញិត្បកបលដ្ាយសិរើរុងលរឿង។ 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ កាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាប្ដ្ មានត្រះជនមគងល់នៅ និងលសាយរាជយអស់ក បជា
អប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះលយស តូ្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួការរារលយើង ្ញុំ កុុំឲ្យចញ់ការ បួងផៃនលៅហវាយល ាកើយ៍
លនះ 
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលធវើត្តមត្រះហឫទ្័យត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា។  
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ថ្ងៃពុធ 
Feria quarta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគបានបលងកីរមនសុសឲ្យមាន កខណៈដ៏ត្បលសើរដ្ូចត្រះអងគ។ ត្រះអងគលត្បាស
ត្រះលយស ូឲ្យទ្ទួ្ សិរើរុងលរឿង ត្រះអងគក៏លបើក ា្ូវឲ្យលយើង ្ញុំសគា ់ត្រះអងគប្ដ្រ។ សូម
ត្រះអងគលមត្តា បុំភាចឺិរាគុំនរិមនុសសត្គប់ជារសិាសន៍ 
ឲ្យសគា ់ និងលរររថវាយបងគំត្រះអងគត្តមត្បផៃរណើលរៀងៗ ាួន។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
កនញងអភិបជូាលនះ ត្រះសហគមនច៍ូ រមួជាមយួត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ  
ប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវញិ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ល ើកទ្ឹកចរិា និងជត្មះឲ្យលយើង ្ញុំបានសអារបរិសទុ្ធ 
លហើយជាបច់ិរាជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជានចិច។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះបនទ ូ និងត្រះកាយរបស់ត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំសថិរលនៅជាប់នឹងត្រះត្គើសាជានិចច លដ្ីមបើឲ្យលយើង
 ្ញុំអាចបលងកីរ្ ប្្ាយ ាងបរិបូណ៌។ 
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ថ្ងៃព្ពហសាបតិ៍ 
Feria quinta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាដ៏ល ើស ប ់!  
ត្រះអងគសល្ងគាះអសអ់នកប្ដ្ ល្្ីជីវិរល ើត្រះអងគ  
លដ្ាយ្ា ់លសរើភារដ៏ររិត្បាកដ្ដ្ ់លគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យត្រះសហគមន៍របស់ត្រះអងគលចះលរររ នងិការរារលសរើ
ភារលនះ ត្រមទ្ាុំងប្ណនាុំឲ្យមនសុសត្គបជ់ារិសាសន៍  
ចូ រួមជាមហាត្គួសារប្រមួយ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលយើង ្ញុំចូ រួមជាមួយត្រះលយស ូ  
ប្ដ្ សប្មាងលសចកាើស្សឡាញ់យ ាងល ើស ប់រហូរដ្ ់បូជាត្រះជនម។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
រួមជាមួយត្រះលយស បូ្ដ្ ជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ្ ង។  

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគស្សឡាញ់លយើង ្ញុំ ាាុំងណាស ់
រហូរដ្ ់ត្បទ្ានត្រះបុត្ត្តរបស់ត្រះអងគមកលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងលសចកាើស្សឡាញ់របស់លយើង ្ញុំ  
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយត្បរបិរាតិ្តមវិន័យរបសត់្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃសុព្រ 
Feria sexta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគល ើកត្រះលយស ឲូ្យទ្ទ្ួ សិរើរុងលរឿង លហើយត្ទ្ងប់ានលត្បាសឲ្យមនសុសត្គប់
ជារិសាសន ៍
លទ្ៅជាបតុ្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាសញ្ញាសមគា  ់
ផៃនគលត្មាងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគលនៅល ើប្្នដ្ី។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងត្រះលយស ូត្គើសា 
ប្ដ្ មានត្រះហឫទ្័យស្សឡាញ់រហូរដ្ ់បជូាត្រះជនម។ សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ួ 
លយើង ្ញុំរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសា 
ជាត្រះសល្ងគាះមនុសសល ាក។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះលយស ូសប្មាងឲ្យលយើង ្ញុំដ្ឹងរើ 
លសចកាើស្សឡាញ់ដ៏ល ើស ប់របស់ត្រះបតិ្តចុំលរាះមនុសសល ាក។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ លចះស្សឡាញ់រន លទ្ៅវិញលទ្ៅមក 
ដ្ូចត្រះលយស បូានស្សឡាញ់លយើង ្ញុំប្ដ្រ។ 
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ថ្ងៃសៅរ៍ 
Sabbato 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានជីវិរថមីឲ្យលយើង ្ញុំ 
លដ្ាយសារជំលនឿ និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាបតុ្រធើត្តរបសត់្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានលសចកាើកាា ហាន 
នាុំដ្ំណឹង អលនះដ្ ់មនសុសល ាកសរវផៃថង្ ង។  

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះបតិ្តលយើង ្ញុំ ! 
កនញងអភិបជូាលនះ លយើង ្ញុំសូមចូ រួមជាមួយត្រះលយស ូលដ្ីមបើល ើករលមកើងត្រះអងគ 
ប្ដ្ មានត្រះហឫទ្័យស្សឡាញម់នុសសល ាកជានិចច។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរាប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយ 
កនញងនាមមនសុសល ាក ទ្កុជារងវាយរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ចរ់លយើង ្ញុំឲ្យលទ្ៅកនញងរិភរល ាកលនះ  
លដ្ីមបើលចះស្សឡាញ់អនកប្ដ្ សអប់លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ល ើកទ្ឹកចរិាលយើង ្ញុំឲ្យត្បត្ររឹា អ 
ដ្ ់អសអ់នកប្ដ្ លបៀរលបៀនលយើង ្ញុំ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៦ កនងុរដូវបុែយចម្លង 

DOMINICA VI PASCHÆ 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តត្បកបលដ្ាយធម៌លមត្តា ករុណាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័បត្ងួបបត្ងួមមនុសសល ាក 
ប្ដ្ បាក់ប្បករន ឲ្យចូ រួមជាមហាត្គួសារប្រមយួ។ សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ាន
ត្រះវញិ្ញាណដ៏វិសទុ្ធមកប្ណនាុំលយើង ្ញុំ 
ឲ្យរស់លនៅសមនឹងឋានៈរបស់ ាួនជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ។  
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត! 
លយើង ្ញុំសូមល ើកកាយ វាច ចិរាថវាយត្រះអងគ  
រួមជាមួយត្រះលយស បូ្ដ្ បូជាត្រះជនម។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ចរត់្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកញញាុំងរងវាយលនះ  
ឲ្យលទ្ៅជាត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសា។ 
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះលយស ូមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លហើយត្ទ្ងក់៏ត្បទ្ានជីវិរថមឲី្យលយើង ្ញុំប្ដ្រ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បងហាញលសចកាើរិរមកប្ណនាុំលយើង ្ញុំ 
ឲ្យរស់លនៅត្តមគុំរូរបស់ត្រះលយស ូ្ង។ 
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ថ្ងៃចន្ទ 
Feria secunda 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តត្បកបលដ្ាយធម៌លមត្តា ករណុាដ៏ល ើស ប់ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័បុំភាឺមនុសសល ាក  
ឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក់សាាបត់្រះបនទូ  និងលជឿសងឃមឹល ើត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ចរត់្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
យាងមកទ្ាក់ទ្ាញចិរាមនុសសល ាកសរវផៃថងលនះ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
លនៅកនញងអភបិូជាលនះ លយើង ្ញុំសូមចូ រួមជាមយួត្រះលយស ូ  
ជាត្រះបតុ្ត្តប្ដ្ បូជាត្រះជនម។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ  
ទ្ុកជារងវាយប្ដ្ របត់្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុា !  
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះបុត្ត្តឲ្យលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ចរត់្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
យាងមកសប្មាងលសចកាើរិរឲ្យលយើង ្ញុំហ ានលធវើជាសាកសើរើត្រះលយស ។ូ 
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ថ្ងៃអង្គារ 
Feria tertia 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានលសរើភារ និងអុំណរសបបាយដ៏ររិត្បាកដ្ 
ដ្ ់អសអ់នកលជឿសងឃមឹល ើត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ល ើកទ្ឹកចរិាលយើង ្ញុំ 
ឲ្យមានលសចកាើសងឃមឹជានិចច លនៅលរ លយើង ្ញុំជបួឧបសគគនានា។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
លនៅលរ លនះ ត្រះសហគមន៍នឹករឭកដ្ ់ត្រះលយស  ូ
ជាត្រះបតុ្ត្តប្ដ្ មានជយ័ជមនះល ើមារ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំចូ រួមជាមយួត្រះត្គើសា ប្ដ្ ឈនះល ើលសចកាើ
អាត្កក់ត្គបប់្បបយ ាង។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះបនទ ូ និងត្រះកាយត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ 
ទ្ុកជាអាហារប្ដ្ ្ា ជ់ីវិរ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ 
មកបុំភាឺលយើង ្ញុំឲ្យលចះស្សឡាញ ់ដ្ចូត្រះត្គើសាស្សឡាញម់នុសសល ាក។ 
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ថ្ងៃពុធ 
Feria quarta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាអមចាសផ់ៃនសថានបរមស ុ !  
ត្រះអងគ ាក់គលត្មាងការដ៏អសចារយមិនឲ្យអនកត្បាជ្យ  ់
ប្រត្រះអងគបានសប្មាងឲ្យអនករូចត្តចយ ់វិញ។ សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង
 ្ញុំសគា ់ត្រះអងគកានប់្រចបាស់លឡើងៗ។  

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគចរ់ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាងមកប្ណនាុំលយើង ្ញុំ 
ឲ្យសគា ់លសចកាើរិរត្គបជ់ំរូក។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យយ រ់ើធម៌លមត្តា ករណុាដ៏ល ើស ប់របស់ត្រះអងគ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះបនទូ  
និងត្រះកាយត្រះត្គើសាទ្កុជាអាហារសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានកមាាុំងកាយ កមាាុំងចិរា 
លធវើដ្ំលណើរកនញងល ាកលនះល ព្ ះលទ្ៅត្រះបតិ្ត។  
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ថ្ងៃព្ពហសាបតិ៍ 
Feria quinta 

ត្តមធមមត្តផៃថងលនះ ជាផៃថងបុណយត្រះអមចាស់យាងលឡើងសថានបរមសុ  ក៏ប ុប្នាលនៅត្បលទ្សកមពញជា 
និងត្បលទ្សមួយចុំនួនលទ្ៀរ បានត្បាររធបុណយលនះលនៅផៃថងអាទ្ិរយបនទាប់។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្ត្តស់លហៅមនុសសត្គប់ជារិសាសន ៍
ឲ្យសគា ់ត្រះអងគលដ្ាយមិនលរើសមុ នរណាលឡើយ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឲឺ្យលយើង ្ញុំលចះទ្ទ្ ួអសអ់នក 
ប្ដ្ លជឿសងឃឹមល ើត្រះត្គើសាទ្ុកជាបងបអូន។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគគង់លនៅជាមួយលយើង ្ញុំត្តមរយៈអគគសញ្ញានានា។  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យនុំ និងស្សា ប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលនៅលរ លនះ 
បានលទ្ៅជាត្រះកាយ នងិត្រះល ាហិរត្រះលយស ូត្គើសាសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានត្តុំងត្រះសហគមនជ៍ាសញ្ញាសមគា  ់
ផៃនត្រះរាជយត្រះអងគកនញងរិភរល ាកលនះ។  
សូមត្រះអងគរត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យលចះបងហាញវរាមានត្រះត្គើសាដ្ ប់ងបអូនឯលទ្ៀរៗ្ង។ 
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ថ្ងៃសុព្រ 
Feria sexta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះលយស ូមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លហើយត្ទ្ងក់៏បានត្បទ្ានជីវិរថមឲី្យលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួសិរើរុងលរឿងលនៅផៃថងណាមួយ 
រួមជាមួយត្រះត្គើសាជាត្រះសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
លរ លនះ ត្រះសហគមន៍នឹករឭករើទ្ុកខ ុំបាករបស់ត្រះលយស ូ  
ប្ដ្ បានបូជាត្រះជនមលដ្ីមបើបលងកីររភិរល ាកថមី។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួទ្ុកខ ុំបាករបស់លយើង ្ញុំ និងទ្ុកខ ុំបាករបសម់នសុសល ាក 
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស តូ្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះលយស ូមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លហើយត្បទ្ានអាហារប្ដ្ ្ា ជ់ីវិរដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿលយើង ្ញុំ 
ឲ្យឈនះទ្ុកខ ុំបាកទ្ាុំងឡាយប្ដ្ លយើង ្ញុំបានជួបត្បទ្ះ។ 
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ថ្ងៃសៅរ៍ 
អភិបូជាសៅសពលព្ពឹរ 

Ad Missam matutinam 

អភិបូជាលនះត្បាររធលនៅលរ ត្រឹកផៃថងលសៅរ៍ មុនបុណយត្រះអមចាស់យាងលឡើងសថានបរមសុ  (បុណយ
ឱឡារិក)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្ត ! 
ត្រះអងគអប់រុំចិរាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យលចះលធវើអុំលរើ អអស់មួយជីវិរ 
លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បណើឲ្យលយើង ្ញុំភាា បច់ិរានងឹគលត្មាងដ៏អសចារយផៃនបណុយចមាង 
ប្ដ្ នាុំឲ្យជីវិរលយើង ្ញុំកាន់ប្រត្បលសើរលទ្ៅៗ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាសជ់ាត្រះបតិ្ត ! 
ត្រះអងគទ្ទួ្ រងវាយរបស់លយើង ្ញុំទុ្កជាយញ្ញបូជា ប្ដ្ រប់ត្រះហឫទ័្យត្រះអងគ។ 
សូមលត្បាសឲ្យជីវិរលយើង ្ញុំលទ្ៅជារងវាយអសក់ បជានិចច 
លនៅចុំលរាះត្រះភ័្កាត្រះអងគ។ 
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ទ្ុំរ័រ ៤៤០-៤៥០។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះអុំលណាយទ្ានដ៏អសចារយដ្ ់លយើង ្ញុំរើសកាក របជូាលនះ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចះស្សឡាញ់រន លទ្ៅវិញលទ្ៅមក 
ដ្ូចត្រះបុត្ត្តបានបលត្ងៀនលយើង ្ញុំ 
លដ្ីមបើលធវើជាសញ្ញាសមគា ់ផៃនលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ។ 
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បុែយក្ពះអម្ចា េ់យាងស ើងសាា ន្បរម្េុខ 

IN ASCENSIONE DOMINI 

 (រុែយឱឡារកិ) 
Sollemnitas 
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អភិបូជាសៅសពលោងាច 
Ad Missam in Vigilia 

អភិបូជាលនះត្បាររធលនៅលរ  ងាចផៃថងលសៅរ៍ មុនបុណយត្រះអមចាស់យាងលឡើងសថានបរមសុ  (បុណយឱឡារិក)។ 
សូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្ត ! 
ត្រះបុត្ត្តយាងលឡើងសថានបរមសុ  លនៅលរ ត្កមុសាវ័កកុំរុងប្រសមាឹងលមើ ។ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានករិាិយសដ៏ ពស់ លដ្ាយលត្បាសឲ្យត្រះលយស ូ
គង់លនៅជាមយួលយើង ្ញុំ 
កនញងលរ ប្ដ្ លយើង ្ញុំរស់លនៅល ើប្្នដី្លនះ និងលនៅលរ លយើង ្ញុំលនៅសថានបរមសុ ។ 
សូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះលយស ូជាត្រះបតុ្ត្តប្រមួយត្រះអងគគរ់ ប្ដ្ ជាមហាបូជាចរយរបស់លយើង ្ញុំ 
ត្រះអងគមានត្រះជនមអសក់ បជានចិច និងគង់លនៅ ាងសាាុំត្រះបតិ្ត 
លដ្ីមបើទ្ូ អងវរឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំហ ានលទ្ៅរកត្រះភ័្ កាត្រះអងគ 
លដ្ាយទ្ុកចិរាល ើត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករុណារបសត់្រះអងគ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ ឬទ្ើ២ បុណយត្រះអមចាស់យាងលឡើងសថានបរមសុ  ទ្ុំរ័រ ៤៤៨-៤៥០។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសា 
លដ្ីមបើបុំភាឲឺ្យលយើង ្ញុំត្បាថនាត្តុំងទ្ើ ុំលនៅឯសថានបរមសុ ។ សូមត្រះអងគលមត្តា ជំរុញ
ឲ្យលយើង ្ញុំលដ្ីរល ព្ ះលទ្ៅកាន់សថានបរមសុ  
ត្តមត្រះត្គើសាប្ដ្ បានលបើក្ាូវលនៅផៃថងលនះ។ 
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អភិបូជាសៅសពលថ្ងៃ 
Ad Missam in Die 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយ 
លដ្ាយត្រះត្គើសាជាត្រះសល្ងគាះយាងលឡើងសថានបរមសុ   
លដ្ីមបើលរៀបចុំកប្នាងឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរស់លនៅកនញងល ាកលនះ លដ្ាយភាា ប់ចិរាឯសថានបរមសុ ។ 
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្ត ! 
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំសូមថវាយរងវាយលដ្មីបើល ើករលមកើងត្រះបតុ្ត្ត 
ប្ដ្ យាងលឡើងសថានបរមសុ  និងគង ់ាងសាាុំត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយលនះ 
លហើយលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរួមរសជ់ាមយួត្រះត្គើសា 
ឯសថានបរមសុ លនៅផៃថងណាមួយ្ង។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ ឬទ្ើ២ បុណយត្រះអមចាស់យាងលឡើងសថានបរមសុ  ទ្ុំរ័រ ៤៤៨-៤៥០។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារប្ដ្ គង់លនៅអស់ក បជានចិច ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្បជារា្សាត្រះអងគ នឹករឭកដ្ ់គលត្មាងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះ
អងគ។ 
សូមត្រះអងគរត្ងឹងលសចកាើសងឃឹមរបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យ ិរ ុំរយាយាមរួមចិរាគុំនិរជាមួយត្រះអងគ្ង។ 
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ថ្ងៃចន្ទ 
Feria secunda 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាបតុ្រធើត្តរបសត់្រះអងគ សមូត្រះអងគលមត្តា
ចរ់ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធគង់លនៅជាមយួលយើង ្ញុំយ ាងបរិបូណ៌ លដ្ីមបើបុំភាឺចិរាគុំនិរ
របស់លយើង ្ញុំឲ្យសគា ត់្រះហឫទ្័យត្រះអងគ នងិត្បត្ររឹាត្តមកនញងត្គបក់ិចចការត្បចុំ
ជីវិររបស់លយើង ្ញុំ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
សូមឲ្យសកាក របូជាដ៏ អឥរល ាាះរបស់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
ជត្មះចិរាគុំនិរលយើង ្ញុំ លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួត្រះអុំលណាយទ្ានរើត្រះអងគ។  

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ឬ បុណយត្រះអមចាស់យាងលឡើងសថានបរមសុ  ទ្ុំរ័រ ៤៥០។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្ត ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យច ូរួម 
កនញងគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនសថានបរមស ុ។ 
សូមត្រះអងគគង់លនៅជាមយួលយើង ្ញុំជាត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគ 
លហើយជួយលយើង ្ញុំឲ្យចកលចញរើរលបៀបរស់លនៅចស់ និងចូ កនញងជីវិរថម។ី 
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ថ្ងៃអង្គារ 
Feria tertia 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្តុំងរើលដ្ីមលរៀងមក ត្រះអងគចរ់ត្គើសាទ្ូរឲ្យលទ្ៅត្បកាសដ្ំណឹង អ  
សាើអុំរើត្រះត្គើសា ប្ដ្ មានត្រះជនមរស់លឡើងវិញរហូរមកដ្ ស់រវផៃថងលនះ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធយាងមកប្ណនាុំលយើង ្ញុំ ឲ្យលចះត្បកាស
ដ្ំណឹង អលនះដ្ចូត្គើសាទ្រូរើលដ្ីម្ង។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏វិសទុ្ធ ! 
ត្រះលយស ូគង់លនៅជាមយួត្រះអងគ លហើយត្ទ្ងក់គ៏ងល់នៅជាមយួលយើង ្ញុំប្ដ្រ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
និងប្ណនាុំលយើង ្ញុំឲ្យល ព្ ះលទ្ៅកានស់ិរើរុងផៃនសថានបរមសុ ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ឬ បុណយត្រះអមចាស់យាងលឡើងសថានបរមសុ  ទ្ុំរ័រ ៤៤៨។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ត្រះលយស បូានបូជាត្រះជនម្ទា ់របស់ត្រះអងគសត្មាប់មនសុសល ាក។ កនញងអភិបជូា
លនះ ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះបនទ ូ និងត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ឲ្យលយើង ្ញុំទ្កុជាអាហារប្ដ្ ្ា ជ់ីវិរ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួលយើង ្ញុំប្ដ្ រស់លនៅកនញងល ាកលនះលនៅលឡើយ 
ឲ្យត្បត្រឹរាត្តមត្រះបនទ ូត្រះអងគលដ្ាយចិរាលសមាះ។ 
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ថ្ងៃពុធ 
Feria quarta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះវិញ្ញាណយាងមកត្បប្មត្បម ូលយើងទ្ាុំងអស់រន ជាត្គួសារប្រមួយ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យស្សឡាញ់ត្រះអងគអស់រើដ្ួងចិរា 
និងរួមរស់ជាមយួរន ជាធាញងប្រមួយលដ្ាយចរិាលសមាះ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់ ! 
លយើង ្ញុំលជឿថា ត្រះលយស ូបានបូជាត្រះជនមថវាយត្រះអងគ  
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាត្បជារា្សាដ៏វិសទុ្ធរបស់ត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានវិសទុ្ធលដ្ាយសារលសចកាើររិ លដ្ាយបត្ងមួ
លយើង ្ញុំកនញងសកាក របូជារបស់ត្រះលយស ូត្គើសា ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ និងលសាយ
រាជយអស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។  

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ឬ បុណយត្រះអមចាស់យាងលឡើងសថានបរមសុ  ទ្ុំរ័រ ៤៤៨។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
កនញងអភិបជូាលនះ ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរួបរួមរន ជាធាញងប្រមយួ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ថរកសាលយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន ជាត្គើសាបរិស័ទ្ 
ទ្ាុំងត្គបន់ិកាយឲ្យលររររន លទ្ៅវិញលទ្ៅមក 
និងយកចរិាទ្កុដ្ាក់របួរួមរន កនញងត្រះនាមត្រះលយស ូត្គើសា។ 



339 

ថ្ងៃព្ពហសាបតិ៍ 
Feria quinta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏សបបញរស !  
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ 
យាងមកប្កប្ត្បចិរាគុំនរិរបស់លយើង ្ញុំ ឲ្យសម័ត្គចិរាលធវើត្តមត្រះបុំណងត្រះអងគ 
និងបានរប់ត្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា។  

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តដ៏សបបញរស ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសនុំបុ័ង និងស្សាលនះ 
ឲ្យលទ្ៅជាត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ កាយ វាច ចិរារបស់លយើង ្ញុំ 
ទ្ុកជារងវាយប្ដ្ របត់្រះហឫទ្័យត្រះអងគ្ ង។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ឬ បុណយត្រះអមចាស់យាងលឡើងសថានបរមសុ  ទ្ុំរ័រ ៤៤៨។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
លរ លយើង ្ញុំទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសា 
លយើង ្ញុំរួបរួមយ ាងជិរសនិទ្ធជាមួយត្រះអងគ។  
សូមត្ទ្ង់ត្រះលមត្តា លត្បាសឲ្យត្គើសាបរិស័ទ្ទ្ាុំងអស់លចះរួបរួមរន ជាធាញងប្រមួយ 
លដ្ីមបើឲ្យមនសុសល ាកសរវផៃថងលនះលជឿថា 
ត្រះអងគរិរជាបានចរ់ត្រះលយស ូឲ្យយាងមកសល្ងគាះមនុសសល ាកប្មន។ 
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ថ្ងៃសុព្រ 
Feria sexta 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តត្បកបលដ្ាយធម៌លមត្តា ករុណាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគល ើករលមកើងត្រះលយស ូឲ្យមានសិរើរុងលរឿងរួមជាមួយត្រះអងគ។ 
ត្រះអងគចរ់ត្រះវញិ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកបុំភាចឺិរារបសល់យើង ្ញុំឲ្យមានជំលនឿមាុំមួន និង
លបើក្ាូវឲ្យលយើង ្ញុំចូ លទ្ៅកនញងជីវិរអស់ក បជានិចច។  

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះលយស ូល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យល ាកសិ ាប្ដ្ កបរ់ត្រះអងគ ត្រមទ្ាុំងល្្ីមុ ងារ
ឲ្យល ាកប្ណនាុំត្រះសហគមន។៍ 
កនញងអភិបជូាលនះ សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
ឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាស្សឡាញ់ត្រះអងគលសមាះអសរ់ើចិរា។  

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ឬ បុណយត្រះអមចាស់យាងលឡើងសថានបរមសុ  ទ្ុំរ័រ ៤៤៨។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាទ្ុកជាអាហារប្ដ្ ្ា ក់មាាុំង  
លនៅលរ លយើង ្ញុំកុំរុងលធវើដ្ំលណើរលនៅនាល ាកលនះ។ សូមត្រះអងគលមត្តា ចរ់ត្រះ
វិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាងមក 
បងហាញ្ាូវឲ្យលយើង ្ញុំលដ្រីត្តមត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃសៅរ៍ 
អភិបូជាសៅសពលព្ពឹរ 

Ad Missam matutinam 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
លយើង ្ញុំលទ្ើបបានត្បាររធរិធើបណុយចមាង។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំប្ថរកសាអុំលណាយទ្ាន 
ប្ដ្ មករើត្រះអងគកនញងជវីិរត្បចុំផៃថងរបស់លយើង ្ញុំ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះបតិ្តលយើង ្ញុំ !  
ត្រះអងគបានចរ់ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
ឲ្យយាងមកល ើកប្ ងលទ្ាស និងលរៀបចុំចិរាគុំនរិលយើង ្ញុំ  
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួអគគសញ្ញាត្រះកាយត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ 
មកគង់លនៅជាមួយលយើង ្ញុំជាលរៀងរហូរ។ 

ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយចមាង ឬ បុណយត្រះអមចាស់យាងលឡើងសថានបរមសុ  ទ្ុំរ័រ ៤៤៨។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាសជ់ាត្បភរផៃនជិវិរត្គប់យ ាង !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក និងត្រះកាយត្រះត្គើសា  
សូមឲ្យលយើង ្ញុំចកលចញរើរលបៀបរស់លនៅចស់ លដ្ីមបើទ្ទ្ួ រលបៀបរស់លនៅថមី  
ស្សបត្តមឋានៈរបស់ ានួ ជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ។  
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អភិបូជាសៅសពលោងាច 
Ad Missam in Vigilia 

អភិបូជាលនៅលរ  ងាចផៃថងលសៅរ៍លនះ អាចត្បាររធបានមុន ឬលត្កាយអធិដ្ឋានលរ  ងាចត្តមលរ  
កុំណរ់ (សបាា រហ៍ទ្ើមួយ)។ ត្រះសហគមន៍ប្ដ្ ថវាយអភិបូជាលរ  ងាចត្តមរលបៀបប្វង អាច 
លធវើត្តមឧបសមព័នធកបួនរិធើអភិបូជាត្កុងរ មូ ទ្ុំរ័រ ១២៧១ (Missale Romanum, Editio Typica 
Tertia, 2008, Supplementum Ad Missam in Vigilia Pentecostes, p. 1271)។ 
សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
អស់រយៈលរ ហាសិបផៃថង ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំជួបជុរំន អបអរសាទ្រ 
បុណយចមាងប្ដ្ ជាគលត្មាងការដ៏អសចាររបស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគបត្ងួបបត្ងមួមនុសសត្គប់ជារសិាសនប៍្ដ្ ប្បកប្ ្ករន  
ឲ្យលទ្ៅជាមហាត្គសួារប្រមួយ និងសមូលត្បាសឲ្យត្បជាជន 
ប្ដ្ ត្ចបូកត្ចប ់និយាយភាសាលរៀងៗ ាួនរួមរន ត្បកាសត្រះនាមត្រះអងគវិញ។ 
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !      
សូមត្រះអងគចក់បងហូរត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកញញាុំងរងវាយលនះ សមូឲ្យលសចកាើ
ស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគត្ជាបច ូកនញងត្រះសហគមន ៍
លដ្ីមបើឲ្យលសចកាើរិរផៃនត្រះសល្ងគាះបលញ្ចញរនាឺប្ចងចុំងល ើមនុសសល ាកទ្ាុំងមូ ។ 
ធម៌ត្បាររធ បុណយល ើករលមកើងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាងមក ទ្ុំរ័រ ៣៤៥។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏សបបញរស !   
លយើង ្ញុំលទ្ើបបានទ្ទ្ួ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះវិញ្ញាណប្ដ្ ត្រះអងគបានចក់បងហូរលនៅល ើត្កមុត្គើសាទ្រូ 
លឆះសលនធាសលនធៅកនញងដ្ួងចិរាលយើង ្ញុំជានចិច។ 
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អភិបូជាសៅសពលថ្ងៃ 
Ad Missam in die 

សូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំត្បាររធរិធើបុណយដ៏ឱឡារិកលនះ និងត្បទ្ានឲ្យត្រះសហគម
ន៍លនៅត្គបទ់្ើកប្នាងបានវសិុទ្ធ។ 
សូមត្រះអងគចក់បងហូរត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកល ើប្្នដ្ីទ្ាុំងមូ ។ 
សូមឲ្យត្រះហឫទ័្យត្បណើសលនាាស ប្ដ្ បានប្ណនាុំការត្បកាសដំ្ណឹង អកា រើលដី្ម  
បនាប្ណនាុំលយើង ្ញុំជាអនកលជឿសរវផៃថងលនះ្ង។ 
សូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !      
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធគងល់នៅជាមួយលយើង ្ញុំ ត្តមត្រះបនទ ូ
សនយាផៃនត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ 
កនញងអភិបជូាលនះ សូមត្រះវិញ្ញាណបុំភាឺចរិាគុំនរិ និងប្ណនាុំលយើង ្ញុំ 
ឲ្យសគា ់លសចកាើរិរត្គប់យ ាង លហើយយ ់រើគលត្មាងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ។ 
ធម៌ត្បាររធ ៖ បុណយល ើករលមកើងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាងមក (De mysterio Pentecostes)។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 
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បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធបុ្ំ ុរ និងមានត្រះជនមគងល់នៅអស់ក បជានិចច ! 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ត្រះអងគបានលត្បាសត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធឲ្យលយើង ្ញុំ លដ្ីមបើឲ្យគលត្មាងការដ៏អ
សចារយផៃនបុណយចមាងបានលរញ កខណៈ។ 
កា ត្រះសហគមន៍លទ្ើបលកើរមក ត្រះវិញ្ញាណលត្បាសឲ្យមនសុសត្គប់ជារសិាសន ៍
សគា ់ត្រះអងគជាត្រះដ៏ររិត្បាកដ្ប្រមយួ លដ្ីមបើឲ្យលគត្បកាសជំលនឿប្រមយួត្តម
ភាសាលរៀងៗ ាួន។ 
អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាមនសុសទ្ូទ្ាុំងសក ល ាក 
មានអុំណរសបបាយរើករាយកនញងបុណយចមាង 
លហើយចូ រមួជាមយួអស់លទ្វទ្ូរ និងឫទ្ធានភុារផៃនសថានបរមសុ  
លត្ចៀងលការសរលសើរសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគឥរឈប់ឈរ 
លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ  ត្រះដ៏វិសទុ្ធ  ត្រះដ៏វិសទុ្ធ...    

លបើល ាកបូជាចរយលត្ជីសលរើសធម៌អរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធទ្ើ១ (Canon Romanus)  បនទាប់មកល ាក
ត្រូវអានរាកយអធិដ្ឋានបុណយផៃថងទ្ើហាសិប លនៅទ្ុំរ័រ ៥២៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំ !   
ត្រះអងគប្ថរកសាត្រះអុំលណាយទ្ានផៃនត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
ប្ដ្ ត្រះអងគបានចកប់ងហូរល ើត្រះសហគមន៍។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះអុំលណាយទ្ានលនះ ្ា ់កមាាុំងដ្ ់ត្រះសហគមន ៍
និងបលងកីន្ ប្្ាឲ្យមនសុសល ាកទ្ទ្ ួការសល្ងគាះ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ១ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

HEBDOMADA I «PER ANNUM» 

ផៃថងអាទិ្រយទ្ើ១ កនញងរដូ្វធមមត្ត ជាផៃថងបុណយត្រះលយស ូទ្ទួ្ រិធើត្ជមុជទឹ្ក លនៅទ្ុំរ័រ ១៦១។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្រះសណា ាប់រាកយអងវររបសត់្បជារា្សាត្រះអងគ ឲ្យយ ់កានប់្រ
ចបាស់អុំរើកិចចការប្ដ្ លយើង ្ញុំត្រូវត្បត្ររឹា និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានកមាាុំងសលត្មច
កិចចការទ្ាុំងលនាះ 
ត្តមត្រះហឫទ័្យត្រះអងគ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ទ្ទ្ ួរងវាយ 
ប្ដ្ លកើរមករើលញើសឈាមរបស់លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានវិសទុ្ធ និងត្បទ្ាននូវអវើៗប្ដ្ លយើង ្ញុំបាន
សូមរើត្រះអងគ្ង។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ  
និងត្រះល ាហរិរបសត់្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកបុំភាឺចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំ 
ឲ្យរស់លនៅស្សបត្តមឋានៈរបស់ ាួនជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ២ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA II «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ 
និងមានត្រះជនមគង់លនៅជានិចច ! 
ត្រះអងគត្គប់ត្គងល ើអវើៗ ទ្ាុំងអស ់
ប្ដ្ លនៅល ើលមឃ និងប្្នដ្ីទ្ាុំងមូ ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្រះសណា ាប់រាកយអងវរត្បជារា្សាត្រះអងគ និង្ា ស់ ុសនាិភារ
ដ្ ់លយើង ្ញុំសរវផៃថងលនះ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំច ូរួមកនញងអភិបជូាលដ្ាយសមរមយ 
ដ្បិរត្តមរយៈសកាក របូជាលនះ 
លយើង ្ញុំទ្ទ្ ួការសល្ងគាះរើត្រះអងគ។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ !  
សូមត្រះអងគចក់បងហូរត្រះវិញ្ញាណផៃនលសចកាើស្សឡាញ ់
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាលថាីមប្រមួយ 
លដ្ាយសារត្រះកាយប្រមួយរបសត់្រះត្គើសា។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៣ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA III «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ 
និងមានត្រះជនមគង់លនៅជានិចច ! ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្ត្តស់លហៅលយើង ្ញុំឲ្យ
សគា ់ដ្ណំឹង អ 
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលធវើជាត្បជារា្សា្ទា ់របស់ត្រះអងគ សមូត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិា
គុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យទ្ទ្ួ ត្រះបនទ ូត្រះអងគលដ្ាយចិរាលសមាះជានចិច។ 

រាកយថវាយរងវាយ  
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមថវាយនុំ និងស្សាលនះ  
ជានិមិរារូបផៃនកិចចការរបស់មនសុសល ាកទ្ាុំងម ូសត្មាប់ចិញ្ចមឹជីវិរ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យមនុសសត្គបជ់ារសិាសន៍ 
រួបរួមរន ជាធាញងប្រមយួ និងរាប់រន ទ្កុជាបងបអូន្ង។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាកហរិរបស់ត្រះ
ត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំទ្កុជាអាហារ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសត្បណើឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយ 
លដ្ាយបានចូ រួមកនញងត្រះរាជយត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៤ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA IV «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមករុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ  
និងត្បទ្ានលសចកាើសុ សានាយ ាងបរិបូរណ៌។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
លចះលរររស្សឡាញ់ត្រះអងគអស់រើដ្ួងចិរា 
និងត្បត្ររឹាត្តមលដ្ាយយកចរិាទ្កុដ្ាកជ់ានិចច។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏សបបញរស !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ទ្ទ្ ួរងវាយរើលយើង ្ញុំជាបុត្រធើត្តរបសត់្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ញញាុំងរងវាយទ្ាុំងលនះ 
ឲ្យលទ្ៅជាត្រះកាយ និងត្រះល ាហិររបស់ត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។  

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាកហរិត្រះត្គើសា 
ទ្ុកជាអាហារសត្មាប់ចញិ្ចឹមជីវិរលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿ និងត្បទ្ានការសល្ងគាះ 
អស់ក បជានិចចដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៥ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA V «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្ត្តស់លហៅលយើង ្ញុំ 
ឲ្យរួមរសក់នញងត្រះសហគមន៍របស់ត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ថរកសាការរារមហាត្គសួាររបស់ត្រះអងគ 
ត្តមលសចកាើសងឃឹមរបសល់យើង ្ញុំ្ង។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលយើង ្ញុំ !  
ត្រះអងគបានបលងកីរអវើៗទ្ាុំងអស់ប្ដ្ មានកនញងរិភរល ាក 
លដ្ីមបើចិញ្ចឹមជីវិរលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យនុំបុ័ង និងស្សាលនះ បានលទ្ៅជាអាហារ 
ប្ដ្ ្ា ជ់ីវិរអស់ក បជានិចចដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ !  
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ លត្បាសលយើង ្ញុំ 
ឲ្យទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសាប្ដ្ ជាត្បភរផៃនជវីិរ។ 
សូមត្រះអងគជួយឲ្យលយើង ្ញុំលចះលស្សាចស្សង់មនសុសប្ដ្ មានទ្កុខ ុំបាក 
លដ្ាយមិនត្បកាន់វណ្ៈ ឬឋានៈអវើលឡើយ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៦ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA VI «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័គង់កនញងចរិាមនសុសសចុរិរលទ្ៀងត្រង។់  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
រស់លនៅត្តមរលបៀបប្ដ្ រប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ និងសូមយាងមកត្តុំងទ្ើ ុំលនៅ
កនញងដ្ួងចរិារបស់លយើង ្ញុំជានិចច។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគប្រងប្រទ្ទ្ួ រងវាយរបស់លយើង ្ញុំ 
លដ្ាយត្រះហឫទ្័យអនុលត្រះ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជត្មះចិរាគុំនរិរបស់លយើង ្ញុំ 
និង្ា ់កមាាុំងចរិាថមឲី្យលយើង ្ញុំត្បត្រឹរាត្តមត្រះហឫទ្័យត្រះអងគជានិចច។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ 
ទ្ុកជាអាហារប្ដ្ ្ា អ់ុំណរសបបាយដ៏បរិបណូ៌។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរសល់នៅយ ាងសមរមយ 
ស្សបត្តមត្រះអុំលណាយទ្ានរបសត់្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៧ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA VII «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគមានធម៌លមត្តា ករុណាដ៏ល ើស ប់ចុំលរាះមនុសសត្គប់ៗរូប។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យរាកយសមាើ និងកិចចការប្ដ្ លយើង ្ញុំត្បត្រឹរា  
បានរប់ត្តមត្រះហឫទ្យ័លមត្តា ករណុារបសត់្រះអងគជានិចច។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះលយស ូជាត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគបានបូជាត្រះជនម លដ្ីមបើសត្មុះសត្មួ មនុសសប្ដ្ 
បាកប់្បករន ឲ្យច ូរួមជាធាញងប្រមួយ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរបស់លយើង ្ញុំ រមួជាមួយនឹងសកាក របូជារបស់ត្រះត្គើ
សា 
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានចិច។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួការសល្ងគាះរើត្រះលយស ូជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បណើឲ្យលយើង ្ញុំរស់លនៅ 
យ ាងលត្ជៅកនញងអាថ៌កុំបាុំងផៃនការសល្ងគាះលនាះ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៨ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA VIII «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យមនសុសល ាករស់លនៅកនញងលសចកាើស ុសានាជានិចច។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាបុត្រធើត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ លដ្ាយ
មានអុំណរសបបាយបលត្មើត្រះអងគ អស់រើកមាាុំងកាយ និងកមាាុំងចិរា។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំរម នរងវាយអវើយកមកថវាយត្រះអងគលទ្ លត្ៅរើត្រះអុំលណាយទ្ានប្ដ្ បាន
មករើត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួអុំណរសបបាយកនញងល ាកលនះ 
និងល ាក ាងមុ រួមជាមួយត្រះអងគ្ ង។ 

រាកយអរត្រះគណុ  
បរិត្រត្រះជាអមចាស ់!  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសា 
លដ្ីមបើជាអាហារចិញ្ចមឹជីវិរលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យទ្ទ្ ួជីវិរអស់ក បជានិចច 
ត្តមរយៈអគគសញ្ញាលនះ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៩ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA IX «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានត្រះហឫទ្័យដ៏សបបញរស !  
ត្រះអងគចរប់្ចងអវើៗទ្ាុំងអស់ត្តមគលត្មាងការដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា កមចារឧ់បត្ទ្រទ្ាុំងឡាយលចញរើលយើង ្ញុំ និងត្បទ្ាននវូអវើៗប្ដ្ 
នាុំឲ្យលយើង ្ញុំបានត្បកបលដ្ាយលសចកាើសុ សានា។  

រាកយថវាយរងវាយ  
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ទ្ទ្ ួរងវាយ 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលនៅល ើរុសកាក របូជាលនះ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បញ្ច ូលយើង ្ញុំរួមជាមួយសកាក របូជារបស់ត្រះត្គើសា  
និងជត្មះលយើង ្ញុំឲ្យបានរួចរើបាប។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះបុត្ត្តឲ្យលយើង ្ញុំ 
ទ្ុកជាអាហារប្ដ្ ្ា ជ់ីវិរ។ 
សូមត្រះអងគចរ់ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកបុំភាឺលយើង ្ញុំ  
ឲ្យលចះ្ា ់សកខើភារថវាយត្រះអងគ 
លដ្ាយមិនត្រន់ប្រលរា រាកយសមាើប ុលណ្ាះលទ្  
គឺត្បត្រឹរាត្តមលសចកាើររិ។ 



360 

ថ្ងៃអាទិតយទី ១០ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA X «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគជាលដ្ីមកុំលណើរផៃនអុំលរើ អត្គប់យ ាង លហើយប្រងប្រត្រះសណា ាប់រាកយអងវរ
របស់លយើង ្ញុំ 
លដ្ាយមិនលនឿយណាយលឡើយ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំឲ្យសគា ់នូវអវើៗដ៏សចុរិរ និងលត្បាសឲ្យ
លយើង ្ញុំលចះត្បត្រឹរាអុំលរើសុចរិរដ្ូចត្រះអងគ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំសម័ត្គចិរាបលត្មើត្រះអងគ 
សូមឲ្យរងវាយរបស់លយើង ្ញុំប្ដ្ រួមជាមួយសកាា របូជារបស់ត្រះត្គើសា 
បានរប់ត្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានលសចកាើស្សឡាញ់ចុំលរាះត្រះអងគ និងចុំលរាះ
អនកដ្ផៃទ្កាន់ប្រ ាាុំងលឡើងៗ។ 

រាកយអរត្រះគណុ  
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ដ៏សបបញរស !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
បានជាសះលសបើយលដ្ាយសារអភិបូជាលនះ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា រុំលដ្ាះលយើង ្ញុំឲ្យរួច្ុររើអុំលរើបាបត្គបប់្បបយ ាង និងរត្មង់ជីវិរ
របស់លយើង ្ញុំឲ្យត្បត្រឹរាប្រអុំលរើ អ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ១១ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XI «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគររិជាកមាាុំងការរារដ្ ់អសអ់នកទ្ន់ល សាយ 
ប្ដ្ ល្្ីជីវិរល ើត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាកាា ហាន 
ត្បត្ររឹាប្រកចិចការណាប្ដ្ រប់ត្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគចិញ្ចមឹលយើង ្ញុំលដ្ាយត្បទ្ានមហូបអាហារ 
និងត្បទ្ានកមាាុំង ាង្ាវូវិញ្ញាណត្តមរយៈអគគសញ្ញា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យអាហារទ្ាុំងលនះ 
រុំត្ទ្ដ្ំលណើរជីវិររបស់លយើង ្ញុំជានិចច។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏សបបញរស !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសា  
ជាសញ្ញាសមគា ់បញ្ាាកថ់ា ត្រះសហគមន៍ជាធាញងប្រមយួនឹងត្រះជាមចាស់។  
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បណើឲ្យលយើង ្ញុំលធវើជាសាកសើបងហាញថា 
លយើង ្ញុំជាត្រះសហគមន៍ប្រមយួ។ 



362 

ថ្ងៃអាទិតយទី ១២ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XII «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគមិនប្ដ្ លបាះបង់លច អស់អនក 
ប្ដ្ រឹងប្្អកល ើលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគលឡើយ។ 
សូមត្រះអងគប្ណនាុំលយើង ្ញុំឲ្យលចះលរររ 
និងលការសរលសើរត្រះនាមត្រះអងគកនញងជីវិរត្បចុំផៃថងរបស់លយើង ្ញុំ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរើលយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ រួមរន ជាត្រះសហគមន៍លការសរលសើរ និងល ើករលមកើងត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគជត្មះចិរាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យបានរប់ត្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគ្ ង។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាកហរិរបស់ត្រះបុត្ត្តឲ្យលយើង ្ញុំ 
ទ្ុកជាអាហារ្ា ក់មាាុំងជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យភាា ប់ចរិានឹងត្រះអងគជានិចច លដ្ីមបើទ្ទ្ួ ការសល្ងគាះ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ១៣ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XIII «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏សបបញរស !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាបុត្រធើត្តផៃនត្រះរនា។ឺ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ការរារលយើង ្ញុំកុុំឲ្យធាា ក់កនញងភារងងឹរ ប្រលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរស់
លនៅកនញងរនាឺដ៏ត្រចះត្រចងផ់ៃនលសចកាើរិរជានិចច។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះលយស ូសរវត្រះហឫទ្យ័បូជាត្រះជនម លដ្មីបើសប្មាងធម៌លមត្តា ករុណារបស់ត្រះ
អងគចុំលរាះលយើង ្ញុំ។ សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរា និងកិចចការបលត្មើ
របស់លយើង ្ញុំ  
រួមជាមួយសកាក របជូារបស់ត្រះលយស តូ្គើសា។ 

រាកយអងវរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ 
ទ្ុកជាអាហារប្ដ្ ្ា ជ់ីវិរ។ សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបលងកីរ្ ប្្ាផៃនលសច
កាើស្សឡាញ ់
លដ្ាយលចះលរររបលត្មើត្រះអងគ និងបលត្មើអនកដ្ផៃទ្យ ាងលសមាះ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ១៤ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XIV «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានត្រះហឫទ្យ័សបបញរស !  
ត្រះបុត្ត្តបានបនទាបត្រះអងគ លដ្ីមបើល ើកមនសុសល ាកឲ្យរមួរស់ជាមួយត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យអស់អនកប្ដ្ ត្រះអងគល ាះលចញរើអុំលរើបាប បានលរារ
លរញលដ្ាយអុំណរសបបាយអស់ក បជានិចច។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស ់!  
លយើង ្ញុំសូមល ើករងវាយថវាយលទ្ៅត្រះនាមត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជត្មះចិរាគុំនរិ និងរត្មងអ់ាកបបកិរិយារបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យល ព្ ះលទ្ៅរកជីវិរឯសថានបរមសុ ។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ 
ទ្ុកជាអាហារត្បចុំជីវិរ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ ការសល្ងគាះ 
ប្ដ្ ជាត្រះអុំលណាយទ្ានមករើត្រះអងគ 
និងសូមឲ្យលយើង ្ញុំលចះលការសរលសើរត្រះអងគជានិចច្ង។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ១៥ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XV «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគប្រងប្រត្បទ្ានរនាឺផៃនលសចកាើរិរ 
ឲ្យអស់អនកប្ដ្ ឃាារ ង្ យរើត្រះអងគ  
អាចវិ ត្រឡប់មករកមារ៌របស់ត្រះអងគវិញបាន។ សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យត្គើ
សាបរិសទ័្ត្ជរួត្ជាបនូវត្រះបនទូ ត្រះអងគ 
និង ះបង់អវើៗប្ដ្ មិនសមនឹងឋានៈរបស់ ាួន្ង។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំសូមថវាយកាយ វាច ចិរារួមជាមយួនុំបុង័ និងស្សាលនះ។  
សូមត្រះអងគត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកញញាុំងចិរាគុំនរិរបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យបានរបត់្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ដ៏វិសុទ្ធ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះបនទ ូត្រះត្គើសា 
ទ្ុកជាអាហារត្បចុំជីវិររបស់លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំប្ដ្ ទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសាលនៅលរ លនះ បានទ្ទ្ ួ
្ នូវត្រះអុំលណាយទ្ានផៃនការសល្ងគាះ 
ត្តមគលត្មាងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ្ង។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ១៦ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XVI «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យត្បជារា្សាត្រះអងគ 
មានសុភមងគ ដ៏លរញល ញ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿ លសចកាើសងឃមឹ  
និងលសចកាើស្សឡាញ់កានប់្រ ាាុំងលឡើងៗ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្ត !  
ត្រះលយស បូានបូជាត្រះជនមលនៅល ើលឈើ ក្ ង 
ទ្ុកជាសកាក របជូាដ៏ អឥរល ចាះសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួកាយ វាច ចិរាប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយ 
រួមជាមួយនឹងសកាក របជូារបស់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាសជ់ាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័គង់លនៅជាមួយលយើង ្ញុំជានិចច។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បណើដ្ ់លយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ ទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសាលនៅលរ លនះ 
បានរស់លនៅត្តមរលបៀបថមីស្សបត្តមត្រះអុំលណាយទ្ានរបស់ត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ១៧ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XVII «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ !  
មានប្រត្រះអងគលទ្ប្ដ្ ជាត្គឹះដ៏រឹងមាុំផៃនរិភរទ្ាុំងមូ  លហើយ្ា ់ឲ្យអវើៗទ្ាុំងអស់
បានវិសទុ្ធ។ 
ត្បសិនលបើត្រះអងគមិនជយួប្ណនាុំលទ្ លយើង ្ញុំរុុំអាចត្បត្រឹរាកិចចការដ៏ អណាមួយបាន
លឡើយ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចះលត្បើសមបរាិកនញងល ាកលនះ លដ្ាយភាា បច់ិរានឹង
សមបរាិឯសថានបរមសុ ជានិចច។ 
រាកយថាវយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
លយើង ្ញុំសូមថវាយរងវាយទ្ាុំងលនះ 
ប្ដ្ លកើរមករើធម៌លមត្តា ករុណារបស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសជីវិរត្បចុំផៃថងរបស់លយើង ្ញុំឲ្យបានវិសទុ្ធ 
លដ្ាយអគគសញ្ញាត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសា។ 
រាកយអរត្រះគណុ  
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករុណាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
លយើង ្ញុំលទ្ើបនឹងទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ រុំឭករើទ្ុកខ ុំបាករបស់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះអុំលណាយទ្ាន ប្ដ្ លរារលរញលដ្ាយលសចកាើស្សឡាញ់
លនះ ្ា ់ការសល្ងគាះដ្ ់លយើង ្ញុំជានចិច។ 



368 

ថ្ងៃអាទិតយទី ១៨ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XVIII «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគប្រងប្របងហាញធម៌លមត្តា ករុណាដ៏ល ើស ប ់
ដ្ ់អសអ់នកប្ដ្ ទ្ ូអងវរត្រះអងគលដ្ាយចរិាលសមាះ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ថរកសាការរារ និងប្ណនាុំលយើង ្ញុំ 
លដ្ាយត្បទ្ានជីវិរថមីឲ្យលយើង ្ញុំត្តមត្រះហឫទ្័យរបស់ត្រះអងគ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏សបបញរស !  
លយើង ្ញុំសូមយកនុំបុ័ង នងិស្សាលនះមកថវាយត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួសកាក របជូាលនះ  និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជារងវាយអស់
ក បជានចិចរួមជាមួយត្រះត្គើសា។ 

រាកយអរត្រះគណុ  
បរិត្រត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ !  
ត្រះអងគគង់លនៅ និងការរារលយើង ្ញុំប្ដ្ លកើរជាថម ី
លដ្ាយបានទ្ទ្ ួត្រះអុំលណាយទ្ានរើសថានបរមសុ ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ថទ្ាុំលយើង ្ញុំឥរឈប់ឈរ 
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំសមនឹងទ្ទ្ ួការសល្ងគាះអស់ក បជានិចច។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ១៩ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XIX «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវការ នងិមានត្រះជនមគង់លនៅជានិចច ! 
ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំហ ានលហៅត្រះអងគថា «ត្រះបតិ្ត» 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំប្ដ្ ជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ 
ឲ្យទ្ទ្ួ ជីវិរអសក់ បជានិចចជាមរ៌កត្តមត្រះបនទូ សនយា។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏សបបញរស !  
លយើង ្ញុំសូមថវាយរងវាយទ្ាុំងលនះ ប្ដ្ ជាត្រះអុំលណាយទ្ាន 
មករើត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករុណារបសត់្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ញញាុំងរងវាយលនះ ឲ្យលទ្ៅជាត្រះកាយ  
និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសាសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះសល្ងគាះ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមលសចកាើររិរបស់ត្រះអងគបុំភាឺចរិាគុំនរិលយើង ្ញុំ 
ឲ្យលចះស្សឡាញត់្រះអងគអស់មួយជីវិរ។ 



370 

ថ្ងៃអាទិតយទី ២០ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XX «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុា !  
ត្រះអងគបានបត្មុងទ្ុកនវូត្រះអុំលណាយទ្ានល្សងៗ 
ប្ដ្ ប្ភនកលមើ មិនលឃើញ សត្មាប់អស់អនកប្ដ្ ស្សឡាញ់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំស្សឡាញ់ត្រះអងគល ើសអវើៗទ្ាុំងអស់ លដ្ីមបើឲ្យត្រះ
បនទូ សនយារបសត់្រះអងគលកើរជារូបរាង។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏សបបញរស ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ទ្ទ្ ួរងវាយរបស់លយើង ្ញុំ 
ទ្ុកជាការលដ្ាះដ្ូរដ៏វិលសសវិសា  
គឺលនៅលរ លយើង ្ញុំថវាយនូវអវើៗប្ដ្ ត្រះអងគបានត្បទ្ានមកលយើង ្ញុំ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួត្រះអងគ្ទា ់្ ង។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាសដ់៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរួបរួមយ ាងជរិសនរិជាមួយត្រះត្គើសា  
ជាត្រះបតុ្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របសត់្រះអងគ។ សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ
រស់លនៅត្តមគុំរតូ្រះបុត្ត្តកនញងល ាកលនះ 
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួសិរើរុងលរឿងរួមជាមួយត្រះបុត្ត្តលនៅឯសថានបរមសុ ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ២១ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XXI «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏សបបញរស ! 
មានប្រត្រះអងគលទ្ ប្ដ្ លត្បាសឲ្យអស់អនកលជឿមានកាើសងឃឹមល ើត្រះអងគ 
និងត្បត្ររឹាត្តមត្រះបញ្ាារបស់ត្រះអងគលដ្ាយកាើស្សឡាញ់។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគ ប្ដ្ រស់លនៅកនញងល ាកដ៏មិន
លទ្ៀងទ្ារ់លនះ 
មានអុំណរសបបាយដ៏ររិត្បាកដ្ 
លដ្ាយជាប់ចរិានឹងសមបរាិផៃនសថានបរមសុ ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
ត្រះបុត្ត្តបានបូជាត្រះជនមលនៅល ើលឈើ ក្ ង 
លដ្ីមបើលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំជាបុត្រធើត្តរបសត់្រះអងគបានរួចរើបាប។ សមូត្រះអងគលមត្តា
លត្បាសឲ្យត្រះសហគមនរ៍ួបរួមរន ជាធាញងប្រមយួ ត្រមទ្ាុំងត្បទ្ាននូវលសចកាើសុ សា
នា។ 

រាកយអរត្រះគណុ  
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
សូមត្រះអងគរយាបា លយើង ្ញុំលដ្ាយត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករណុា 
និងលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យកាន់ប្រត្បលសើរលឡើងៗ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រុំត្ទ្លយើង ្ញុំឲ្យត្បត្រឹរាប្រកចិចការ 
ប្ដ្ របត់្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។  
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ថ្ងៃអាទិតយទី ២២ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XXII «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអុំលណាយទ្ានទ្ាុំងអស់សទុ្ធប្រមករើត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំស្សឡាញ់ត្រះនាមត្រះអងគជានចិច 
លហើយលត្បាសឲ្យត្របរ់ជូដ៏ អ រូ ាស់កនញងចរិារបស់លយើង ្ញុំ ង។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏វិសទុ្ធ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានការសល្ងគាះឲ្យលយើង ្ញុំ 
ត្តមរយៈសកាក របជូាលនះ។ 
សូមឲ្យអភិបជូាប្ដ្ ជាគលត្មាងការដ៏អសចារយ 
្ា ់្ ប្្ាកនញងជីវរិរបស់លយើង ្ញុំ លដ្ាយឫទ្ធានភុាររបស់ត្រះអងគ។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ !  
ត្រះអងគបានចិញ្ចឹមជីវិរលយើង ្ញុំលដ្ាយត្បទ្ានត្រះបនទូ  និងត្រះកាយត្រះត្គើសាលធវើ
ជាអាហារ។ សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងលសចកាើស្សឡាញ់របស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យលចះលរររបលត្មើត្រះអងគ លដ្ាយបលត្មើអនកដ្ផៃទ្ដ្ូចជាបងបអូន។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ២៣ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XXIII «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តឲ្យយាងមកសល្ងគាះមនសុសល ាក  
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំជាបុត្រធើត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ។ សូមត្រះអងគលមត្តា
លត្បាសឲ្យអស់អនកលជឿសងឃឹមល ើត្រះអងគ 
មានលសរើភាររិរត្បាកដ្ និងទ្ទ្ ួជីវរិអស់ក បជានិចចជាមរក៌។  

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ល ើរិភរទ្ាុំងមូ  !  
ត្រះអងគបានលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលចះអធិដ្ឋាន និងឲ្យលចះសត្មុះសត្ម ួរន ។ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយនុំបុ័ង និងស្សាលនះ 
លដ្ីមបើរបសនងត្រះគណុត្រះអងគ និងល ើករលមកើងត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរបស់លយើង ្ញុំ និងលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យរួមរស់ជាធាញងប្រមួ
យ។ 

រាកយអរត្រះគណុ  
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏វិសទុ្ធ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសា 
ត្រមទ្ាុំងត្រះបនទូ ប្ដ្ ជាអាហាររើសថានបរមសុ ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានត្រះអុំលណាយទ្ានប្ដ្ មករើត្រះបុត្ត្ត 
ឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ ជីវិរអស់ក បជានចិចរួមជាមួយត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ្ង។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ២៤ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XXIV «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាត្រះមហាកសត្រ 
និងជាត្រះបលងកីរអវើៗសរវសារលរើទ្ាុំងអស់ ! 
សូមត្រះអងគបុំភាឺលយើង ្ញុំឲ្យសគា ់ត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករុណារបស់ត្រះអងគ 
និងលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលចះបលត្មើត្រះអងគអស់រើដ្ួងចិរា។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគទ្រមកលយើង ្ញុំលដ្ាយធម៌លមត្តា ករុណា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយ 
លដ្ីមបើលការសរលសើរត្រះនាមត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យរងវាយលនះ 
្ា ់ការសល្ងគាះដ្ ម់នសុសល ាកទ្ាុំងម ូ។ 

រាកយអរត្រះគណុ  
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាជាត្រះអុំលណាយទ្ានរើសថានបរមសុ ។ 
សូមឲ្យត្រះកាយត្គប់ត្គងលយើង ្ញុំទ្ាុំងឆនទៈទ្ាុំងរូបកាយ  
កុុំឲ្យរស់លនៅត្តមបុំណងត្បាថនារបស់ ាួនលឡើយ 
ប្រសមូឲ្យលយើង ្ញុំត្បត្ររឹាត្តមត្រះហឫទ្័យត្រះអងគវិញ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ២៥ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XXV «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគមានត្រះបនទូ ថា ៖  
«ត្រូវស្សឡាញ់ត្រះអមចាស់ជាត្រះរបស់អនក (...)  
លហើយត្រូវស្សឡាញប់ងបអូនឯលទ្ៀរៗ»។ 
លសចកាើស្សឡាញ់លនះ ជាត្គឹះផៃនវិនយ័ដ៏វិសុទ្ធរបស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំសាាប់បងគាបត់្រះអងគ 
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួជីវិរអស់ក បជានិចច។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រងវាយរើត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យរកួលគទ្ទ្ួ ការសល្ងគាះ 
ត្តមគលត្មាងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ 
ត្តមជំលនឿ និងចិរាភកាើរបស់រកួលគប្ដ្រ។ 

រាកយអរត្រះគណុ  
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ !  
ត្រះអងគចិញ្ចមឹលយើង ្ញុំលដ្ាយអគគសញ្ញាត្រះកាយត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យទ្ទ្ ួការសល្ងគាះ 
កនញងគលត្មាងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ និងកនញងការរសល់នៅត្បចុំផៃថងរបស់លយើង ្ញុំ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ២៦ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XXVI «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគសប្មាងឫទ្ធានុភារដ៏អសចារយ 
លដ្ាយមានត្រះហឫទ្យ័ទ្ន់ភានច់ុំលរាះអនកបាប 
និងអាណិរអាសូររួកលគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បណើឲ្យលយើង ្ញុំសវះប្សវងរកមរកផៃនសថានបរមសុ  
ត្តមត្រះបនទ ូសនយារបស់ត្រះអងគ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រងវាយរើលយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ចកប់ងអូរត្រះររត្គប់ប្បបយ ាងមកលយើង ្ញុំ។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏សបបញរស !  
សូមត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនសថានបរមស ុ 
្ា ់កមាាុំងឲ្យលយើង ្ញុំទ្ាុំង្ាូវកាយ និង្ាូវវិញ្ញាណ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ មរកយ ាងរុងលរឿងរួមជាមួយត្រះត្គើសា 
លនៅលរ ប្ដ្ លយើង ្ញុំត្បកាសអុំរើត្រះបុត្ត្តលសាយទ្ិវងគរ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ២៧ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XXVII «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យលយើង ្ញុំហួសរើការនកឹលឃើញរបស់មនុសស។ 
ត្រះអងគ្ ា ់ត្រះអុំលណាយទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំ 
ហួសរើរាកយប្ដ្ លយើង ្ញុំទ្ូ សូមលទ្ៅលទ្ៀរ។ សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ
រស់លនៅរបត់្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគ្ង ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគទ្ទ្ួ សកាក របូជា 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយត្តមត្រះបនទូ លត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ត្រះអងគ។ 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានភាា ប់ចរិាជាមួយត្រះអងគ 
កនញងគលត្មាងការដ៏អាថក៌ុំបាុំង។ 
សូមត្រះអងគបលងហយីកចិចការប្ដ្ ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ទ្ុកជាអាហារចិញ្ចឹមជីវរិ និង្ា ក់មាាុំងឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាត្រះកាយត្រះត្គើសាកនញងរិភរល ាកលនះ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ២៨ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XXVIII «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏សបបញរស ! 
ត្រះអងគគង់លនៅ ាងមុ  និង ាងលត្កាយលយើង ្ញុំ 
លហើយបុំភាឺលយើង ្ញុំឲ្យសលត្មចចរិាយ ាងត្រឹមត្រូវល ើត្គប់កិចចការ។ 
សូមត្រះអងគប្ថរកសាការរារលយើង ្ញុំជាលរៀងរហូរ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុា !  
ត្រះអងគទ្ទ្ួ រាកយអងវររបស់អនកលជឿល ើត្រះអងគ រួមជាមួយរងវាយដ៏សកាក រ។ 
លដ្ាយលយើង ្ញុំមានចរិាលរររបលត្មើត្រះអងគ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
ឆាងលទ្ៅសថានបរមសុ ត្បកបលដ្ាយសិរើរុងលរឿង។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសាជាត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ 
ឲ្យលយើង ្ញុំទ្កុជាអាហារចិញ្ចឹមជីវិរ។  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាបុត្ត្តធើត្តរបស់ត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ២៩ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XXIX «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានត្រះជនមគង់លនៅជានិចច !  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានឆនទៈស្សបនឹងត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ 
និងបលត្មើត្រះអងគជាត្រះដ៏មានឫទ្ធានភុារលដ្ាយចិរាលសមាះសមត័្គ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាលសមាះចុំលរាះត្រះអុំលណាយទ្ានត្រះអងគ។ 
លនៅលរ លយើង ្ញុំលធវើរិធើរុំឭកដ្ គ់លត្មាងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ 
សូមត្រះអងគត្បណើសលនាាសឲ្យលយើង ្ញុំបានជាសអារបរិសុទ្ធ 
ត្តមត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករុណារបសត់្រះអងគ។ 

រាកយអរត្រះគណុ  
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ !  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ ជាត្ទ្រយសមបរាផិៃនសថានបរមស ុឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគជួយឲ្យលយើង ្ញុំរស់លនៅយ ាងសមរមយកនញងល ាកលនះ 
និងលរៀបចុំដ្ួងចរិាសត្មាប់ជីវិរអស់ក បជានិចច។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៣០ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XXX «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿ លសចកាើសងឃមឹ 
និងលសចកាើស្សឡាញ់ដ្ ល់យើង ្ញុំ 
ឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក់ត្បរបិរាិនូវលសចកាើលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួលសចកាើសុ សានាត្តមត្រះបនទូ សនយាត្រះអងគ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
សូមត្រះអងគទ្រលមើ  នងិទ្ទ្ ួរងវាយរើលយើង ្ញុំ 
លដ្ាយត្រះហឫទ្័យសបបញរស។ 
លរ លយើង ្ញុំបលត្មើត្រះអងគលដ្ាយថវាយអភិបូជា សូមត្រះអងគប្ណនាុំលយើង ្ញុំឲ្យល ព្ ះ
លទ្ៅកានស់ិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានអគគសញ្ញាត្រះកាយត្រះត្គើសា 
មកបុំលរញជីវិររបស់លយើង ្ញុំឲ្យបានត្គប់ កខណៈ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យសញ្ញាសមគា ់នានា 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំត្បាររធកនញងរិធើលនះ 
លកើរជារូបរាងរិរត្បាកដ្លនៅផៃថងណាមួយ។ 
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អាទិតយទី ៣១ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XXXI «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារ និងធម៌លមត្តា ករុណា !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះអុំលណាយទ្ានដ្ ់អស់អនកលជឿ 
ឲ្យលរររបលត្មើ និងលការសរលសើរត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ការរារលយើង ្ញុំកុុំឲ្យជរំប់លជីងដ្ួ  
លនៅលរ លយើង ្ញុំរូររះលទ្ៅទ្ទ្ ួជីវិរថមីប្ដ្ ត្រះអងគបានសនយា។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យរងវាយដ៏សកាក រៈទ្ាុំងលនះ 
លទ្ៅជាយញ្ញបូជាដ៏ អឥរល ចាះថវាយត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគចក់បងហូរធម៌លមត្តា ករណុារបសត់្រះអងគមកលយើង ្ញុំ្ង។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ដ៏វិសុទ្ធបុ្ំ ុរ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័្ា ក់មាាុំងមកលយើង ្ញុំត្តមរយៈអគគសញ្ញានានា 
លដ្ីមបើឲ្យរលបៀបរស់លនៅរបស់លយើង ្ញុំកាន់ប្រត្បលសើរលឡើងៗ។ 
សូមត្រះកាយត្រះត្គើសាលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលរៀបចុំ ាួន 
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួជីវិរថមបី្ដ្ ត្រះអងគបានសនយា។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៣២ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XXXII «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគដ្កឧបសគគទ្ាុំងប ុនមាន 
ប្ដ្ រារាុំងលយើង ្ញុំមិនឲ្យត្បត្រឹរាត្តមត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្សវងរកត្ទ្រយសមបរាិផៃនសថានបរមស ុ 
ទ្ាុំងមានលសរើភារយ ាងលរញល ញ ាងរូបកាយ និងឆនទៈ។  

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគទ្រលមើ លយើង ្ញុំលដ្ាយត្រះហឫទ្័យស្សឡាញ់។ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយរងវាយទ្ាុំងលនះ លដ្ីមបើល ើករលមកើងត្រះបុត្ត្តប្ដ្ លសាយទ្ិវងគ
រ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលរររបលត្មើត្រះអងគលដ្ាយចិរាភកាើ។  

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស ់!  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានអាហារប្ដ្ ចិញ្ចមឹត្រ ឹងលយើង ្ញុំ។ 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ 
និងទ្ូ អងវរត្រះអងគអាណិរអាសូរលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បងហូរត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធល ើលយើង ្ញុំ 
និងលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យមានចិរាលសមាះត្រងជ់ានចិច។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៣៣ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XXXIII «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានសុភមងគ ដ៏ររិត្បាកដ្ឲ្យមនសុសល ាក 
ប្ដ្ លរររបលត្មើត្រះអងគលដ្ាយចិរាភកាើ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយដ៏លរញល ញ 
និងមានចិរាលសមាះត្រង់ជានិចចបលត្មើត្រះអងគប្ដ្ ជាត្បភរផៃនអវើៗដ៏ អត្គប់យ ាង។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្ត ! 
លយើង ្ញុំសូមល ើករងវាយថវាយត្រះអងគ 
ជាត្រះដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលរររបលត្មើត្រះអងគលដ្ាយចិរាភកាើ 
និងត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយអស់ក បជានិចច។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យរស់លនៅ 
ត្តមការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ត្រះបុត្ត្ត។ 
រា ់លរ លយើង ្ញុំនឹករឭកដ្ ត់្រះលយស ូលសាយទ្ិវងគរ 
សូមត្រះអងគបប្នថមលសចកាើស្សឡាញ់មកលយើង ្ញុំ្ង។ 
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ថ្ងៃអាទិតយទី ៣៤ កនងុរដូវធម្មតា «ក្បច ាំឆ្ន ាំ» 

DOMINICA XXXIV «PER ANNUM» 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគត្បទ្ានកមាាុំងឲ្យអស់អនកលជឿ 
ត្បឹងប្ត្បងបុំលរញត្គបក់ិចចការរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួ្ ប្្ាយ ាងបរិបូណ៌។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យជាសះលសបើយទ្ាុំងរបូកាយ និងឆនទៈ 
ត្តមត្រះហឫទ្័យសបបញរសរបស់ត្រះអងគ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ !  
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រងវាយដ៏សកាក រៈ 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយលទ្ៅត្រះនាមត្រះអងគ 
ត្តមការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ត្រះអងគ។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ 
លដ្ាយយកចរិាទ្កុដ្ាកត់្បរិបរាិត្តមត្រះបនទូ ជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្ ត្បទ្ានអុំណរសបបាយលរញ កខណៈ 
លដ្ាយលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសា។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ថរកសាការរារលយើង ្ញុំកុុំឲ្យឃាារ ង្ យរើត្រះអងគលឡើយ។  
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បុែយដ៏ឱឡារិកសោរពក្ពះអម្ចា េ់ កនងុ«រដូវធម្មតា»  

ថ្ងៃអាទិត្យទី១នត្កាយប ណ្យថ្ងៃទីហាសិប 

បុែយសលើកតសម្កើងក្ពះថ្ក្តឯក 

SANCTISSIMÆ TRINITATIS 

 (ប ណ្យឱឡារិក) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្តលយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគចរ់ត្រះបនទ ូផៃនលសចកាើររិ និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាងមកកនញងរភិរ
ល ាកលនះ លដ្ីមបើឲ្យមនសុសជារិយ រ់ើគលត្មាងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ។ 
លនៅលរ លយើង ្ញុំបងហាញជំលនឿរបស់ ាួន សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំល ើករលមកើង
សិរើរុងលរឿងផៃនត្រះផៃត្រឯក 
និងត្កាបថវាយបងគំត្រះដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការប្ដ្ គង់លនៅកនញងអងគប្រមួយ។ 

សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្ត ! 
លយើង ្ញុំជាអនកបលត្មើ សមូថវាយនុំ និងស្សាលនះលទ្ៅត្រះនាមត្រះអងគ 
សូមត្រះអងគញញាុំងរងវាយលនះ ឲ្យបានវសិុទ្ធ។ 
លដ្ាយលយើង ្ញុំចូ រមួជាមួយសកាក របូជាលនះ សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលទ្ៅជា
រងវាយអស់ក បជានចិច។ 

ធម៌ត្បាររធ ៖ការអសចារយផៃនត្រះផៃត្រឯកដ៏វិសុទ្ធបុំ្ុរ។ 



386 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះអមចាស់ដ៏ ពង់ ពស ់និងមានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច  
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ត្រះបតិ្ត ត្រះបតុ្ត្ត និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធជាត្រះជាមចាសប់្រមួយត្រះអងគ។ 
ត្រះអងគជាត្រះផៃត្រឯក លទ្ាះបើត្រះអងគមាន កខណៈល្សងរើរន ក៏លដ្ាយ 
ក៏ត្រះអងគទ្ាុំងបើរួមរន កនញងសភាវៈប្រមួយ។ 
លយើង ្ញុំលជឿថា ត្រះបតិ្ត ត្រះបុត្ត្ត  
និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធរមួរន កនញងសិរើរុងលរឿងប្រមួយ។ 
ដ្ូលចនះ លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងត្រះអងគជាត្រះផៃត្រឯក 
ប្ដ្ ត្រះអងគនើមួយៗមានអងគប្បាករើរន  សភាវៈប្រមួយដ្ចូរន  
និងភារដ៏ឧរាញងឧរាមលសមើៗ រន ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយលទ្វទ្ូរ 
អគគលទ្វទ្រូ ល រូប ីម នងិររួកលសរ ាភើម 
លការសរលសើរត្រះអងគលរៀងរា ់ផៃថង លដ្ាយសូរសរទប្រមួយថា ៖ 
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ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វិសទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ល ើរិភរល ាកទ្ាុំងមូ  
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ 
ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ !  
ត្តមរយៈត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានលសចកាើសុ   ាងរបូកាយ និងវិញ្ញាណ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យហ ានត្បកាសថា 
ត្រះផៃត្រឯកជាត្រះដ៏វិសទុ្ធអសក់ បជានចិច នងិជាអងគប្រមួយប្ដ្ មនិអាចបុំប្បក
បាន។ 
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ថ្ងៃអាទិត្យនត្កាយប ណ្យត្ពេះថ្ត្តឯកដ៏វិស ទធបុំែ ត 

បុែយក្ពះោយ ន្ិងក្ពះសោហិត 

ដ៏វិេុទធបាំសុតរបេ់ក្ពះក្រីេត 

SANCTISSIMI CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI 

 (ប ណ្យឱឡារិក) 

សូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏វិសទុ្ធ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានអគគសញ្ញាផៃនត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ទ្ុកជាការនឹករឭកអុំរើទ្កុខ ុំបាករបស់ត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ។ សមូត្រះអងគលមត្តា
លត្បាសលយើង ្ញុំ 
ឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក់លរររអគគសញ្ញាដ៏ត្បលសើរឧរាមលនះ  
ត្រមទ្ាុំងទ្ទ្ួ សគា ់្ ប្្ាផៃនការសល្ងគាះរបស់ត្រះអងគកនញងជីវិរលយើង ្ញុំ។ 

សូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រងវាយរើលយើង ្ញុំទ្កុជានមិិរារូប 
ផៃនការរួបរួមរន  និងលសចកាើស ុសានា។ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានត្រះអុំលណាយទ្ានទ្ាុំងលនះ 
ដ្ ់ត្រះសហគមន៍របសត់្រះអងគ្ ង។ 

ធម៌ត្បាររធ ៖្ ប្្ាផៃនរិធើអរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធ។ 
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ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះអមចាស់ដ៏ ពង់ ពស ់លហើយមានត្រះជនមអសក់ បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លនៅលរ ជប់ល ៀងចុងលត្កាយបងអស់រួមជាមួយត្កុមសាវ័ក 
ត្រះត្គើសាប្ដ្ ជាកូនលចៀមឥរលសៅហមង និងជារងវាយដ៏សមរមយ 
ត្ទ្ង់បានបូជាត្រះជនមលដ្មីបើអរត្រះគណុត្រះបិត្ត 
ត្រះអងគត្បត្រឹរាដ្ូលចនះឲ្យមនុសសត្គបជ់ំនាន ់
នឹករឭកដ្ ់លឈើ ក្ ង ប្ដ្ ្ា ់ការសល្ងគាះ។ 
លដ្ាយសកាក របជូាដ៏អសចារយលនះ ត្រះអងគចិញ្ចឹមអស់អនកលជឿ  
លហើយលត្បាសរួកលគឲ្យបានវិសទុ្ធ លដ្ីមបើឲ្យមនសុសត្គប់ជារិសាសន៍  
ប្ដ្ រស់កនញងរភិរល ាកប្រមួយ ទ្ទ្ ួរនាឺលដ្ាយជំលនឿប្រមួយ  
និងរួមរន កនញងលសចកាើស្សឡាញ់ប្រមយួ។ 
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លរ លនះ លយើង ្ញុំមកជរិរុសកាក រៈផៃនអគគសញ្ញាដ៏អសចារយ 
ត្រះអងគបងហូរត្រះហឫទ្យ័ថនាកថ់នម 
លដ្ីមបើឲ្យផៃថងណាមួយ លយើង ្ញុំអាចឆាងចូ លទ្ៅឯសថានបរមសុ បាន។ 

អាស្ស័យលហរុលនះ សរវល ាកទ្ាុំងអស់លនៅល ើប្្នដ្ី 
និងលនៅសថានបរមសុ  លត្ចៀងបទ្ថមីលរររល ើករលមកើងត្រះអងគ 
លហើយលយើង ្ញុំរួមជាមយួអស់លទ្វទ្រូ ត្បកាសលឡើងលដ្ាយឥរឈប់ឈរថា ៖ 

ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ល ើរិភរល ាកទ្ាុំងមូ  
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ 
ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 

ឬ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ១ និងទ្ើ២ ផៃនរិធើអរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធ រលទ្ៅទ្ុំរ័រ ៥៣៦។  

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ នាុំឲ្យលយើង ្ញុំចូ រួមកនញងត្រះជនមប្ដ្ ត្រះជាមចាស់បត្មុងទ្ុកជាមនុ។ 
សូមឲ្យអុំណរសបបាយប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ួ កនញងអគគសញ្ញាលនះ គង់វងសអស់ក ប
ជានិចច។ 
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ថ្ងៃស ត្កនត្កាយថ្ងៃអាទិត្យទីពីរនត្កាយប ណ្យត្ពេះវិញ្ញាណយាងមក 

ក្ពះហឫទ័យសម្តាត ករុណារបេ់ក្ពះសយេ ូ 
 SACRATISSIMI CORDIS IESU 

 (ប ណ្យឱឡារិក) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងផៃនត្រះហឫទ្័យរបសត់្រះបតុ្ត្ត 
និងនឹករឭកដ្ ់លសចកាើស្សឡាញ់ដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ សូមត្រះ
អងគត្បណើសលនាាសលយើង ្ញុំលដ្ាយបងហូរត្រះអុំលណាយទ្ាន 
ត្តមម ុរបួសត្រះលបះដ្ងូរបស់ត្រះអងគ។ 
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
សូមត្រះអងគទ្រលមើ លសចកាើស្សឡាញ់ដ៏ល ើស ប់របស់ត្រះបុត្ត្ត។ 
សូមលត្បាសឲ្យរងវាយលយើង ្ញុំបានរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ 
និងល ើកប្ ងលទ្ាសរបស់លយើង ្ញុំ។ 
ធម៌ត្បាររធ ៖ត្រះត្គើសាមានត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករុណាដ៏ធុំលធង។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 
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បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះអមចាស់ដ៏ ពង់ ពស ់លហើយមានត្រះជនមអសក់ បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លរ លគល ើកត្រះបុត្ត្តលឡើងល ើលឈើ ក្ ង 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័បូជាត្រះជនម 
លដ្ាយលសចកាើស្សឡាញដ់៏ត្ជា លត្ជៅសត្មាប់លយើង ្ញុំ 
លហើយត្រះល ាហិរ និងទ្ឹកប្ដ្ ហូរលចញរើមុ របួសរបសត់្រះអងគ 
ត្រឡប់លទ្ៅជាត្បភរផៃនអគគសញ្ញារបសត់្រះសហគមន៍។ 
ត្រះលបះដ្ូងប្ដ្ លរារលរញលដ្ាយលសចកាើស្សឡាញ់បានទ្ាក់ទ្ាញមនុសសទ្ាុំងអស់ 
ឲ្យមកទ្ទ្ួ ទ្ានទ្កឹផៃនការសល្ងគាះលដ្ាយអុំណរសបបាយ។ 
អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយសនាបុគគ   
និងអស់លទ្វទ្រូទ្ាុំងឡាយ លការសរលសើរត្រះអងគឥរឈប់ឈរថា ៖ 

ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានអគគសញ្ញាផៃនលសចកាើស្សឡាញ់មកលយើង ្ញុំ។ 
លដ្ាយសារលភាើងផៃនលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ 
សូមលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យភាា ប់ចរិាជាមយួត្រះបតុ្ត្ត 
និងទ្ទ្ ួសគា ់វរាមានរបស់ត្រះបុត្ត្តកនញងជីវរិអនកដ្ផៃទ្។ 
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ថ្ងៃអាទិត្យច ងនត្កាយកនញងរដូវធ្មមតា « ត្បចាុំឆ្ាុំ » 

ក្ពះអម្ចា េ់សយេ ូក្រីេត 

ជាក្ពះម្ហាកេក្តថ្ន្ពិភពសោក 

DOMINICA NOSTRI IESU CHRISTI UNIVERSORUM REGIS 

(ប ណ្យឱឡារិក) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្បាសអវើៗទ្ាុំងអសឲ់្យត្បលសើរលឡើងវិញ 
ឲ្យសថិរលនៅលត្កាមអុំណាចត្រះបុត្ត្ត 
ដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគជាត្រះមហាកសត្ក។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសរិភរល ាកទ្ាុំងមូ ឲ្យរួច្ុររើទ្ាសភារ 
លដ្ាយលធវើជាអនកបលត្មើដ៏ អរបស់ត្រះអងគ  
និងលការសរលសើរត្រះអងគឥរឈប់ឈរ។  
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ដ៏សបបញរស !  
លយើង ្ញុំសូមយកនុំ និងស្សាមកថវាយត្រះអងគ 
ទ្ុកជានមិិរារូបផៃនកចិចការរបស់លយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រងវាយលយើង ្ញុំ 
និងលត្បាសឲ្យរភិរល ាកទ្ាុំងម ូជានានឹងត្រះអងគ។ 
សូមឲ្យត្បជារា្សាទ្ាុំងអស់រួបរួមរន ជាធាញងប្រមួយកនញងលសចកាើស ុសានា 
ប្ដ្ ជាត្រះអុំលណាយទ្ានមករើត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ 
 
ធម៌ត្បាររធ ៖ត្រះត្គើសាជាត្រះមហាកសត្រផៃនរិភរល ាក។ 
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ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធបុ្ំ ុរ ! 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
រួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសា ជាត្រះបុត្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ។ 
ត្រះបតិ្តបានអភិលសកត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
គឺត្រះលយស តូ្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ឲ្យលទ្ៅជាបជូាចរយអស់ក បជានចិច 
និងជាត្រះមហាកសត្រត្រួរត្ត្តល ើអវើៗទ្ាុំងអស។់ 
ត្រះត្គើសាបានបូជាត្រះជនមលនៅល ើលឈើ ក្ ងជាយញ្ញបូជាដ៏ អឥរល ចាះ 
ប្ដ្ ត្បទ្ានលសចកាើសុ សានាដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះត្គើសាយាងមកសល្ងគាះ និងរុំលដ្ាះមនុសសល ាកឲ្យរចួរើបាប 
លហើយត្បម ូសរវល ាក និងអវើៗទ្ាុំងអស ់
ឲ្យសថិរលនៅកនញងត្រះរាជយរបស់ត្រះអងគអស់ក បជានិចចថវាយលទ្ៅត្រះបតិ្ត។ 
ត្រះរាជយលនាះត្បកបលដ្ាយលសចកាើរិរ និងជីវិរ 
ត្រះរាជយលនាះត្បកបលដ្ាយភារដ៏វិសទុ្ធ និងការត្បណើសលនាាស 
ត្រះរាជយលនាះត្បកបលដ្ាយយុរាធិម៌ លសចកាើស្សឡាញ់ និងលសចកាើសុ សានា។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ  
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ លដ្ីមបើល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ល ើរិភរល ាកទ្ាុំងមូ  
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ជាអាហារប្ដ្ ្ា ់ជីវរិអស់ក បជានិចចឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគបុំភាឺលយើង ្ញុំឲ្យត្បត្រឹរាត្តមត្រះបញ្ាារបស់ត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ ជាត្រះមហាកសត្រផៃនសក ល ាក 
ប្រសមូលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានរួមរសជ់ាមួយត្រះអងគឯសថានបរមសុ ្ង។ 
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ពិធីព្ប្រពធ 
Ritus initiales 

១. លនៅលរ ត្គើសាបរិស័ទ្ជួបជំុរន លហើយ ល ាកបូជាចរយ និងអស់អនកបលត្មើរិធើបុណយដ្ប្ងហលទ្ៅកាន់ 
ទ្ើសកាក រៈ លហើយទ្ាុំងអស់រន លត្ចៀងបទ្ចូ ។ លទ្ៅដ្ ់មុ រុសកាក រៈ ល ាកបូជាចរយ និងអនកបលត្មើ 
រិធើបុណយឱនកាយលរររ បនទាប់មក ល ាកបូជាចរយលដី្រលទ្ៅលថីបរុសកាក រៈ (ត្តមកា ៈលទ្សៈ 
ល ាកអាចអុជកុំញាន លរររលឈើ ក្ ង និងរុសកាក រៈ)។ បនទាប់មក ល ាកបូជាចរយ និងអនក 
បលត្មើ រិធើបុណយលទ្ៅកប្នាងអងគញយលរៀងៗ ាួន។191 

លរ លត្ចៀងចប់ ល ាកបូជាចរយរួមនឹងអងគត្បជំុទ្ាុំងមូ ឈរ 192  គូសសញ្ញាលឈើ ក្ ង លដ្ាយ 
លរា ថា៖ 

កនុងររះ តររះបិតា និ្ងររះបុរតា  និ្ងររះវញិ្ជា ណ្ដ៏វសុិទធ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

២. បនទាប់មក ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្193 លហើយលរររអងគត្បជំុ ទ្ាុំងលរា ថា ៖ 

សូមត្រះហឫទ្យ័ត្បណើសលនាាសរបស់ត្រះអមចាស់លយស ូត្គើសា 
និងលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះជាមចាស ់
លហើយនឹងការរួមរសជ់ាធាញងប្រមួយលដ្ាយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ គង់លនៅជាមួយបងបអូ
ន។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ លហើយគង់លនៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 

                                                           
191  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx 1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

eyIgGacerobcMBiFIR)arB§dUcteTA ³ enAeBlRKIsþbris½TCYbCuMKñaehIy elakbUCacarü nigGs;GñkbeRmIBiFIbuNüelIkédRbNmüdEgðeTA

kan;TIskáar³ ehIyTaMgGs;KñaeRcogbTcUl. eTAdl;muxtuskáar³ GñkbeRmIBiFIbuNüGuCFUbCUnelakbUCacarü. elakbUCacarüedatFUb 

ehIyRkabfVaybgÁM cMENkGñkbeRmIBiFIbuNüGgÁúyelIEkgeCIg»nkay sMBHeKarBtuskáar³ nigRBHeQIqáag ¬tamkal³eTs³¦.   

bnÞab;mk elakbUCacarüeLIgeTAGgÁúyenATIskáar³rYmCamYyGñkbeRmIBiFIbuNü. 

192  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx 1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

GgÁRbCMuTaMgmUlGgÁúybt;eCIgelIkenÞl. 

193 
kayvikarlatédkñúgk,ÜnBiFILataMg GacCMnYsedaykayvikarelIkédRbNmü. 
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ឬ 
សូមត្រះហឫទ្យ័ត្បណើសលនាាស 
និងលសចកាើស ុសានារបស់ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្តលយើង ្ញុំ លហើយនងឹត្រះអមចាស់
លយស ូត្គើសាគង់លនៅជាមយួបងបអូន។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ លហើយគង់លនៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 

ឬ 
សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ លហើយគង់លនៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 

ជំនួសរាកយ សូមត្រះអមចាស់គង់លនៅជាមួយបងបអូន ល ាកអភិបា លរា ថា ៖ 
សូមលសចកាើសុ សានាគងល់នៅជាមួយបងបអូន។ 

អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ លហើយគង់លនៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 

៣. ល ាកបូជាចរយ ឬល ាកឧបដ្ឋាក ឬអនកបលត្មើរិធើបុណយអាចសលងខប ាឹមសារ ផៃនរិធើបុណយលនៅផៃថង
លនះជូនត្គើសាបរិស័ទ្។ 
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ពិធីសូមទទួលសារភាព194 
Actus pænitentialis 

៤. ល ាកបូជាចរយអលញ្ាើញអងគត្បជំុឲ្យទ្ទ្ួ សារភារ ៖ 
បងបអូនជាទ្ើស្សឡាញ់ ! 
ចូរលយើងទ្ទ្ ួសគា ់អុំលរើបាបរបស់ ាួន លដ្មីបើថវាយអភិបជូាលដ្ាយសមរមយ។ 
អងគត្បជំុលសងៀមសងារ់បនាិច លហើយសូត្រធម៌សូមទ្ទ្ួ សារភាររួមជាមួយរន 195 
 ្ញុំសូមទ្ទ្ ួសារភារ ចុំលរាះត្រះដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ 
លហើយចុំលរាះអសប់ងបអនូ្ងថា  ្ញុំបានត្បត្ររឹាអុំលរើបាបលត្ចើន 
លដ្ាយកាយវាចចរិា និងលដ្ាយ ានបុំលរញកិចចការរបស់ ្ញុំ 
(គក់ត្ទ្ូង) 

លទ្ាស ្ញុំលអើយ លទ្ាស ្ញុំលអើយ លទ្ាស ្ញុំលអើយធងន់ណាស់។ 
លហរុលនះ សូមត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ អស់លទ្វទ្ូរ និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ 
ត្រមទ្ាុំងអស់បងបអូន សមូជួយអងវរត្រះជាអមចាស់ឲ្យ ្ញុ្ំ ង។ 
ល ាកបូជាចរយ សូមត្រះជាមចាស់ល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យអងគត្បជំុ ៖ 
សូមត្រះដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ 
ត្ទ្ង់ត្រះលមត្តា ល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យលយើង ្ញុំរួចរើបាប 
ត្រមទ្ាុំងត្បទ្ានជីវិរអស់ក បជានិចចឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 
ឬ 

៥. ល ាកបូជាចរយអលញ្ាើញអងគត្បជំុលធវើរិធើសូមទ្ទ្ួ សារភារ ៖ 
បងបអូនជាទ្ើស្សឡាញ់ ! 
ចូរលយើងទ្ទ្ ួសគា ់អុំលរើបាបរបស់ ាួន លដ្មីបើថវាយអភិបជូាលដ្ាយសមរមយ។ 

                                                           
194  enAéf¶GaTitü CaBiessrdUvbuNücmøg elakbUCacarüGaceFIVBiFIelIkElgeTaseday)acTwkRBHBredIm,InwkrBJkdl;GKÁsBaØaRCmuCTwk. 

195  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNü cuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx 1291¼74 GgÁRbCMulutCgÁg;GgÁúyelIEkgeCIg 

»nkaysMBH ehIyes¶óms¶at;bnþic. 
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អងគត្បជំុលសងៀមសងារ់បនាិច លហើយល ាកបូជាចរយលរា ថា ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! សូមអាណរិអាសូរលយើង ្ញុំ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ដ្បិរលយើង ្ញុំបានលធវើ សុនឹងត្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគ។ 

ល ាកបូជាចរយ ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! សូមលត្បាសត្បណើដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ លហើយសូមសល្ងគាះលយើង ្ញុ្ំ ង។ 

ល ាកបូជាចរយ សូមត្រះជាមចាស់ល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យអងគត្បជំុ ៖ 
សូមត្រះដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ 
ត្ទ្ង់ត្រះលមត្តា ល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យលយើង ្ញុំរួចរើបាប 
ត្រមទ្ាុំងត្បទ្ានជីវិរអស់ក បជានិចចឲ្យលយើង ្ញុ្ំ ង។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

ឬ 
៦. ល ាកបូជាចរយអលញ្ាើញអងគត្បជំុ លធវើរិធើសូមទ្ទ្ួ សារភារ ៖ 

បងបអូនជាទ្ើស្សឡាញ់ ! 
ចូរលយើងទ្ទ្ ួសគា ់អុំលរើបាបរបស់ ាួន 
លដ្ីមបើថវាយអភបិូជាលដ្ាយសមរមយ។ 

អងគត្បជំុលសងៀមសងារ់បនាិច លហើយល ាកបូជាចរយ ឬឧបដ្ឋាក ឬអនកបលត្មើរិធើបុណយលត្ចៀង ឬ 
លរា ត្តមរាកយអងវរ ាងលត្កាម ឬត្តមឃាាល្សងលទ្ៀរ ៖ 

ឱ ត្រះលយស ជូាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះបតិ្តបានចរ់ត្រះអងគឲ្យយាងមករយាបា មនុសសប្ដ្ បាកទ់្ឹកចិរា។ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! សូមអាណរិអាសូរ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! សូមអាណិរអាសូរ។ 
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ល ាកបូជាចរយ ៖ 
ឱ ត្រះលយស តូ្គើសាលអើយ ! 
ត្រះអងគយាងមកលហៅរកអស់អនកបាប។ 
ឱ ត្រះត្គើសាលអើយ ! សមូអាណិរអាសូរ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ឱ ត្រះត្គើសាលអើយ ! សូមអាណិរអាសូរ។ 

ល ាកបូជាចរយ ៖ 
ឱ ត្រះលយស ជូាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគគង់ ាងសាាុំត្រះបិត្ត សមូជួយអងវរឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! សូមអាណរិអាសូរ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! សូមអាណិរអាសូរ។ 

ល ាកបូជាចរយ សូមត្រះជាមចាស់ល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យអងគត្បជំុ ៖ 
សូមត្រះដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ 
លមត្តា ល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យលយើង ្ញុំបានរួចរើបាប 
ត្រមទ្ាុំងត្បទ្ានជីវិរអស់ក បជានិចចឲ្យលយើង ្ញុ្ំ ង។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

៧. លបើសិនល ាកបូជាចរយមិនបានលត្ជីសលរើសរលបៀបល   ៦លទ្ សូមសូត្រដូ្ច ាងលត្កាមលនះ ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! សូមអាណរិអាសូរ (អងគត្បជុលំឆាើយបនទរ) 
ឱ ត្រះត្គើសាលអើយ ! សូមអាណរិអាសូរ (អងគត្បជុលំឆាើយបនទរ) 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! សូមអាណរិអាសូរ (អងគត្បជុលំឆាើយបនទរ) 
ឬ 
Kyrie, eleison គើរើលយ. លអលឡអុើសុន 

Christe, eleison ត្គើលសា. លអលឡអុើសុន 

Kyrie, eleison គើរើលយ. លអលឡអុើសុន 
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៨. លរៀងរា ់ផៃថងអាទ្ិរយ និងបុណយសុំ ាន់ៗ សូមសូត្រ ឬលត្ចៀងធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿង ល ើក
ប្ ងប្រកនញងរដូ្វរង់ចុំ និងរដូ្វប្សសិបផៃថង។ 

្ម្ធ៌លើរតធម្កើងស្រិើរងុធរឿងរបស្ព់្រះជាម្ចាស្់ 
សូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ លនៅសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ  
លហើយសូមឲ្យមនសុសល ាកដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របសត់្រះអងគ បានលសចកាើស ុសានាលនៅ
ល ើប្្នដ្ី។ 
លយើង ្ញុំសូមលការសរលសើរត្រះអងគ ល ើករលមកើងត្រះអងគ  
ត្កាបត្បណបិ័រនត៍្រះអងគ ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងត្រះអងគ  
អរត្រះគណុត្រះអងគ ប្ដ្ ត្បកបលដ្ាយសិរើរុងលរឿងដ៏ធុំទ្ ូុំទ្ ូាយ។ 
ឱ ត្រះលយស តូ្គើសាជាអមចាស់ ជាត្រះបុត្ត្តប្រមយួ ! 
ឱ ត្រះជាអមចាស់ ជាកូនលចៀមរបស់ត្រះជាមចាស់ ជាត្រះបុត្ត្តផៃនត្រះបិត្ត! 
ត្រះអងគប្ដ្ ដ្កបាបផៃនរិភរល ាក សូមអាណរិអាសូរលយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគប្ដ្ ដ្កបាបផៃនរិភរល ាក សូមទ្ទ្ ួរាកយអងវរលយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគប្ដ្ គង់ ាងសាាុំត្រះបិត្ត សូមអាណិរអាសូរលយើង ្ញុំ ! 
ឱ ត្រះលយស តូ្គើសាលអើយ ! 
មានប្រត្រះអងគលទ្ ជាត្រះដ៏វិសុទ្ធ ជាត្រះអមចាស់ លហើយជាត្រះដ៏ឧរាមបុំ្ុរ  
ត្រះអងគរួមជាមួយនឹងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ កនញងសិរើរុងលរឿងផៃនត្រះបតិ្ត។  
អាប្ម ន។ 

៩. លនៅលរ ចប់ធម៌ល ើករលមកើង ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្សុំរះ លហើយលរា ថា៖ 
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន។ 

អងគត្បជំុលនៅលសងៀមសងារ់បនាិច រួចល ាកបូជាចរយលរា រាកយអធិដ្ឋានសរុប កនញងនាមបងបអូនទ្ាុំង
អស់។ ល ាកបញ្ចប់រាកយអធិដ្ឋានថា ៖ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសា 
ជាត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ នងិជាត្រះអមចាស់ ប្ដ្ លសាយរាជយរួមជាមួយត្រះអងគ 
និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធអស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
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ត្បសិនលបើ រាកយអធិដ្ឋានលទ្ៅកាន់ត្រះបិត្ត មានប្ចងអុំរើត្រះត្គើសាលនៅ ាងចុងលនាះ ល ាកបូជា
ចរយបញ្ចប់ លដ្ាយលរា ថា ៖ 
…ប្ដ្ លសាយរាជយរួមជាមួយត្រះបិត្ត 
និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

ត្បសិនលបើ រាកយអធិដ្ឋានលទ្ៅកាន់ត្រះត្គើសា ល ាកបូជាចរយបញ្ចប់ លដ្ាយលរា ថា ៖ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគប្ដ្ លសាយរាជយរួមជាមួយត្រះបិត្ត 
និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធអស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 
 

ពិធីសលើរតសមកើងព្ពះបន្ទូលព្ពះជាាចាស់ 
Liturgia verbi 

១០. ត្គើសាបរិស័ទ្មនាក់ លត្កាកលឡើងលទ្ៅកាន់រុត្រះបនទូ  លហើយអានអរថបទ្ទ្ើមួយ ត្គើសាបរិស័ទ្ឯលទ្ៀ
រៗសាាប់លដ្ាយយកចិរាទ្ុកដ្ាក់។ 

អនកអានបញ្ចប់អរថបទ្លដ្ាយត្បកាសថា ៖ 
លនះជាត្រះបនទ ូរបសត់្រះអមចាស់។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ សូមអរត្រះគណុត្រះជាមចាស។់ 

១១. គួរឲ្យអងគត្បជំុសមូរទ្ុំនុករលមកើងលឆាើយឆាងរន ។ 

១២. លបើសិនជាមានអរថបទ្ទ្ើ២ អនកអានត្រូវលឡើងលទ្ៅកាន់រុត្រះបនទូ ។ 

អនកអានបញ្ចប់អរថបទ្លដ្ាយត្បកាសថា ៖ 
លនះជាត្រះបនទ ូរបសត់្រះអមចាស់។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ សូមអរត្រះគណុត្រះជាមចាស។់ 
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១៣. បនទាប់មក អងគត្បជំុលត្ចៀង អាល  ូយ ា ឬបនទរមួយត្តមរដូ្វបុណយ។196
 

១៤. លនៅលរ លនះ ត្តមកា ៈលទ្សៈ ល ាកបូជាចរយអាចដុ្រកុំញាន។ លត្កាយមក ល ាកឧបដ្ឋាក ឱ
នលនៅមុ ល ាកបូជាចរយអធិបរើ សូមល ាកត្បទ្ានររ លដ្ាយលរា  សឹបៗថា ៖ 
សូមល ាកត្បទ្ានររឲ្យ ្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយលរា ថា ៖ 
សូមត្រះអមចាសគ់ងល់នៅកនញងចិរា និងលនៅល ើ បបរូមារ់អនក 
លដ្ីមបើត្បកាសត្រះគមពើរដ្ំណឹង អលដ្ាយសមរមយ 
កនញងត្រះនាមត្រះបតិ្ត នងិត្រះបុត្ត្ត  និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។ 
ល ាកឧបដ្ឋាកលធវើសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើ ាួន ទ្ាុំងលឆាើយថា ៖ 
អាប្ម ន។ 
លបើរម នល ាកឧបដ្ឋាក ល ាកបូជាចរយឱនកាយលនៅមុ រុសកាក រៈ លដ្ាយលរា  សឹបៗថា ៖ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជត្មះចិរាគុំនិរ និងបបូរមារ ់្ញុំ 
លដ្ីមបើត្បកាសត្រះគមពើរដ្ំណឹង អរបស់ត្រះអងគលដ្ាយសមរមយ។ 

១៥. ល ាកឧបដ្ឋាក ឬល ាកបូជាចរយលទ្ៅកាន់រុត្រះបនទូ ។ ត្តមកា ៈលទ្សៈ អនកបលត្មើរិធើបុណយ 
អមដំ្លណើរល ាកលដ្ាយកាន់កុំញាន និងលទ្ៀន។ រួចល ាកលរា ថា ៖ 
សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ លហើយគង់លនៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ល ាកឧបដ្ឋាក ឬល ាកបូជាចរយ ៖ 
សូមប្ថាងត្រះគមពើរដ្ណំងឹ អត្តមសនា (ម ាថាយ-ម ាកុស- ូកា-យ ូហាន)។ 
ល ាកបូជាចរយ គូសសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើត្រះគមពើរ ល ើថងាស ល ើ បបូរមារ់ និងល ើលដី្មត្ទ្ូង ត្គើ
សាបរិស័ទ្គូសសញ្ញាលឈើ ក្ ង ល ើថងាស ល ើ បបូរមារ់ និងល ើលដី្មត្ទ្ូង្ងប្ដ្រ។ 

អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ សូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអមចាស់។ 

                                                           
196> RKIsþbris½TelIkédRbNmü. 
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បនទាប់មក អនកបលត្មើរិធើបុណយ ល ាកឧបដ្ឋាក ឬល ាកបូជាចរយបក់កុំញានល ើត្រះគមពើរ 
ត្បសិនលបើមានលត្បើកុំញាន និងត្បកាសត្រះបនទូ ដំ្ណឹង។ 

១៦. លរ បញ្ចប់ ល ាកឧបដ្ឋាក ឬល ាកបូជាចរយត្បកាសថា ៖ 
លនះជាត្រះបនទ ូដ្ណំឹង អរបស់ត្រះអមចាស់។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ សូមលការសរលសើរត្រះអមចាសល់យស ូត្គើសា។ 

លត្កាយរើអានចប់ ល ាកលថីបត្រះគមពើរទ្ាុំងលរា  សឹបៗថា ៖ 
សូមឲ្យត្រះបនទូ ដ្ណំឹង អលនះ ជត្មះលយើង ្ញុំឲ្យបានរួចរើបាប។ 

១៧. ល ាកបូជាចរយ បកស្សាយអរថន័យគមពើររា ់ផៃថងអាទ្ិរយ និងផៃថងបុណយសុំ ាន់។ ចុំលរាះ ផៃថងធមម
ត្ត គួរលធវើដូ្លចនះប្ដ្រ។ 

១៨. លរ ចប់ធមមលទ្សនា ត្តមលសចកាើប្ណនាុំអងគត្បជំុត្បកាសធម៌លជឿរបស់មហាសននិបារត្កុងនើលស/ 
កុងសាង់ទ្ើណូប ដូ្ច ាងលត្កាមលនះ ៖ 

 ្ញុំលជឿល ើត្រះជាមចាសប់្រមួយត្រះអងគ 
ជាត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ  
ជាត្រះបលងកីរលមឃ និងដ្ី ទ្ាុំងអវើៗប្ដ្ លមើ លឃើញ និងលមើ មិនលឃើញ។ 
 ្ញុំលជឿល ើត្រះអមចាស់លយស ូត្គើសាប្រមួយ 
ជាត្រះបតុ្ត្តប្រមួយផៃនត្រះជាមចាស ់
លហើយលកើររើត្រះបតិ្ត មុនកា សមយ័ទ្ាុំងអស។់ 
ត្រះអងគជាត្រះជាមចាស់លចញរើត្រះជាមចាស់ ជាត្រះរនាឺលចញរើត្រះរនា ឺ
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ររិត្បាកដ្ លចញរើត្រះជាមចាស់ដ៏រិរត្បាកដ្ប្ដ្រ។ 
ត្រះអងគទ្ទ្ួ ត្រះជនមរើត្រះបិត្ត លហើយមិនកលកើរដ្ូចសរវល ាកលឡើយ 
ត្រះអងគរួមសភារជាមយួត្រះបតិ្ត 
លហើយអវើៗសរវសារលរើកល៏កើរមក លដ្ាយសារត្រះអងគប្ដ្រ។ 
ត្រះអងគយាងមករើសថានបរមសុ លដ្មីបើមនុសសលយើង និងលដ្ីមបើសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
(អងគត្បជំុឱនកាយបនាិចរហូរដ្ ់ “ត្រះអងគលទ្ៅជាមនុសស”) 
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លដ្ាយសារត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
ត្រះអងគបានទ្ទ្ួ រូបកាយរើត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ លហើយត្រះអងគលទ្ៅជាមនុសស។ 
ត្រះអងគត្រូវលគ ក្ ងលនៅជំនាន់ល ាកប នុរើឡារ 
លដ្ីមបើជាត្បលយាជន៍ដ្ ល់យើង ្ញុំ។ 
ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ លហើយត្រះសរត្រះអងគត្រវូលគបញ្ចញះ។ 
 ុះដ្ ផ់ៃថងទ្ើបើ ត្រះអងគមានត្រះជនមរស់លឡើងវញិ ស្សបត្តមគមពើរ។ 
ត្រះអងគយាងលឡើងសថានបរមសុ  លទ្ៅគង់ ាងសាាុំត្រះបតិ្ត។ 
ត្រះអងគនឹងយាងមកវិញយ ាងរុងលរឿង 
លដ្ីមបើវិនិចឆ័យមនសុសទ្ាុំងរស់ ទ្ាុំងសាាប ់
លហើយត្រះរាជយត្រះអងគ នឹងលនៅសថិរលសថរឥរទ្ើបញ្ចប់លឡើយ។ 
 ្ញុំលជឿល ើត្រះវិញ្ញាណដ៏វសិុទ្ធ ជាត្រះអមចាស់ ប្ដ្ ត្បទ្ានជីវិរ 
ត្រះអងគហូរលចញរើត្រះបិត្ត និងត្រះបុត្ត្ត។ 
ត្រះអងគទ្ទ្ួ ការត្កាបថវាយបងគំ និងល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿង 
លសមើនឹងត្រះបតិ្ត និងត្រះបុត្ត្ត។ 
ត្រះអងគបានប្ថាងត្រះបនទ ូ ត្តមរយៈអស់ល ាករយាការើ។ 
 ្ញុំលជឿល ើត្រះសហគមន៍ប្រមយួដ៏វិសុទ្ធ និងការ ូិក  
ប្ដ្ បនាជំលនឿរើត្កមុត្គើសាទ្ូរ។ 
 ្ញុំត្បកាសថា មានអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹកប្រមួយ 
ប្ដ្ ល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យរួចរើបាប។ 
 ្ញុំរង់ចុំលរ ប្ដ្ មនុសសសាាប់នឹងរស់លឡើងវិញ និងជីវិរលនៅល ាក ាងមុ ្ង។ 
អាប្ម ន។ 
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១៩. លយើងអាចសូត្រធម៌លជឿរបស់ត្កុមត្គើសាទ្ូរលនះ ជំនួសធម៌លជឿរបស់មហាសននិបារត្កុងនើលស/កុង
សាង់ទ្ើណូប ជារិលសស លនៅកនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង ឬរដូ្វបុណយចមាង។ 

 ្ញុំលជឿល ើត្រះជាមចាស់ ជាត្រះបិត្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ 
ជាត្រះបលងកីរលមឃ និងដ្ី។ 
 ្ញុំលជឿល ើត្រះលយស តូ្គើសា ជាត្រះបុត្ត្តប្រមួយផៃនត្រះបិត្ត 
លហើយជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
(អងគត្បជំុឱនកាយបនាិចរហូរដ្ ់ “ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ”) 

ត្រះអងគមានកុំលណើរជាមនុសស លដ្ាយសារត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
លហើយត្ទ្ងប់ានត្បសូររើត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ 
ត្រះអងគបានលសាយទ្កុខ ុំបាកលនៅជំនាន់ ល ាកប ុនរើឡារ។ 
ត្រះអងគត្រូវលគ ក្ ង លសាយទ្ិវងគរ 
លហើយត្រះសរត្រះអងគ ត្រូវលគបញ្ចញះកនញងរូងថមមយួ។ 
ត្រះអងគបានយាងចុះលទ្ៅសថានលត្កាម 
 ុះដ្ ផ់ៃថងទ្ើបើ ត្រះអងគមានត្រះជនមរស់លឡើងវញិ រើចុំលណាមមនុសសសាាប់ 
ត្រះអងគបានយាងលឡើងសថានបរមស ុ 
លទ្ៅគង់ ាងសាាុំត្រះជាមចាស់ ជាត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ។ 
ត្រះអងគនឹងយាងមកវិញ លដ្ីមបើវិនិចឆ័យមនសុសទ្ាុំងរស់ ទ្ាុំងសាាប់។ 
 ្ញុំលជឿល ើត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ  ្ញុំលជឿល ើត្រះសហគមន៍ការូ កិដ៏វិសទុ្ធ 
និងសហភាររវាងជនដ៏វិសុទ្ធទ្ាុំងឡាយ។ 
 ្ញុំលជឿថា មានការល ើកប្ ងលទ្ាសមនុសសឲ្យរួចរើបាប 
លហើយរូបកាយមនុសសនងឹរស់លឡើងវិញ 
ត្រមទ្ាុំងមានជីវរិរស់លនៅអសក់ បជានចិច្ង។ អាប្ម ន។ 

២០. លត្កាយមក មានរាកយអងវរសក របស់ត្គើសាបរិស័ទ្។ 
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ពិធីអរព្ពះគុណដ៏វិសុទធ 
Liturgia eucharistica 

២១.លត្កាយលរ អងវរសក ចប់ លត្ចៀងចលត្មៀងថវាយរងវាយ អនកបលត្មើរិធើបុណយយកកប្នសងត្រះកាយ 
កប្នសង ជត្មះប្រងត្រះល ាហិរ ចនត្រះកាយ និងលសៀវលៅកបួនរិធើមកដ្ាក់ល ើរុសកាក រៈ។ 

២២. គួរឲ្យត្គើសាបរិស័ទ្ចូ រួមប្ហរងវាយ លដ្ាយយកនុំប័ុង និងស្សាសត្មាប់រិធើអរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធ ឬ 
អុំលណាយល្សងៗ សត្មាប់រត្មូវការរបស់ត្រះសហគមន៍ និងអនកត្កើត្ក។197 

២៣. ល ាកបូជាចរយឈរ 198  លនៅ ាងលត្កាយរុសកាក រៈ ល ាកកាន់ចនត្រះកាយ ប្ដ្ មាននុំប័ុង
លដ្ាយផៃដ្ទ្ាុំងរើរល ើកបនាិច ទ្ាុំងលរា  សឹបៗថា ៖  
បរិត្រត្រះជាអមចាសផ់ៃនរិភរល ាកទ្ាុំងម ូ ! 
លយើង ្ញុំសូមសរលសើររលមកើងត្រះអងគ 
ដ្បរិលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ នុំបុ័ងលនះ រើត្រះហឫទ្័យសបបញរសរបស់ត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូមល ើកនុំបុ័ងលនះ ប្ដ្ ជា្ ប្្ាផៃនទ្កឹដ្ ី
និងការងាររបស់មនសុសល ាក ថវាយលទ្ៅត្រះអងគវិញ។ 
សូមឲ្យនុំបុ័ងលនះ លទ្ៅជាអាហារប្ដ្ ្ា ់ជីវិរសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយ ដ្ាក់ចនត្រះកាយប្ដ្ មាននុំប័ុងល ើកប្នសងត្រះកាយ។ ត្បសិនលបើរម នចលត្មៀង 
ថវាយរងវាយ ល ាកបូជាចរយលរា រាកយ ាងល ើ លដ្ាយសុំលឡង ាាុំងៗ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ 
សូមសរលសើររលមកើងត្រះជាមចាស់ អសក់ បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 

២៤. ល ាកឧបដ្ឋាក ឬ ល ាកបូជាចរយ ចក់ស្សា និងចក់ទ្ឹកបនាិចចូ កនញងប្រងត្រះល ាហិរ លដ្ាយ
លរា  សឹបៗថា ៖ 
ដ្ូចទ្កឹ ាយជាមយួស្សាលនះ លដ្ាយគលត្មាងការដ៏អសចារយយ ាងណា 
សូមលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យច ូរួមកនញងសភារជាត្រះជាមចាស់របស់ត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ បានបនទាប ាួនចូ រួមកនញងសភារជាមនុសសយ ាងលនាះប្ដ្រ។ 

                                                           
197 enARbeTskm<úCa RKIsþbris½TdEgðtgVayrYmCamYynwgFUbeTAkan;tuskáar³. 

198 eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx1291¼74 elakbUCacarüGacGgÁúyenAeRkaytuskáar³. 
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២៥. ល ាកបូជាចរយកាន់ប្រងត្រះល ាហិរប្ដ្ មានស្សា លដ្ាយផៃដ្ទ្ាុំងរើរ លហើយល ើកបនាិចទ្ាុំង
លរា  សឹបៗថា ៖ 
បរិត្រត្រះជាអមចាសផ់ៃនរិភរល ាកទ្ាុំងម ូ ! 
លយើង ្ញុំសូមសរលសើររលមកើងត្រះអងគ 
ដ្បិរលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ ស្សាទ្ុំរាុំងបាយជូរ 
រើត្រះហឫទ្័យសបបញរសរបស់ត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូមល ើកស្សាលនះ ប្ដ្ ជា្ ប្្ាផៃនលដ្មីទ្ុំរាុំងបាយជូរ 
និងការងាររបស់មនសុសល ាក ថវាយលទ្ៅត្រះអងគវិញ។ 
សូមឲ្យស្សារងវាយលនះលទ្ៅជាលភសជាៈ 
ប្ដ្ ្ា ក់ារសល្ងគាះសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ 
សូមសរលសើររលមកើងត្រះជាមចាស់ អសក់ បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 

២៦. ល ាកបូជាចរយ ុំលទ្ានកាយ លហើយលរា  សឹបៗថា ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួលយើង ្ញុំ ប្ដ្ មានចរិាសភុាររាបសា 
និងលសាកសាាយលដ្ាយបានត្បត្ររឹាអុំលរើបាប។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យសកាក របូជាប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយលនៅផៃថងលនះ 
បានរប់ត្រះហឫទ្យ័ត្រះជាអមចាស់្ង។ 

២៧. លរ បុណយឱឡារិក ល ាកបូជាចរយអាចថវាយកុំញានលដី្មបើលររររងវាយ លឈើ ក្ ង និង រុសកាក
រៈ។ លត្កាយមក ល ាកឧបដ្ឋាក ឬអនកបលត្មើរិធើបុណយ បក់ប្្សងកុំញានលទ្ៅរកល ាកបូជាចរយ 
និងអងគត្បជំុ។199 

                                                           
199tamvb,Fm’Exµr eKeRbIFUb. RKIsþbris½TdEgðtgVayrYmCamYynwgFUbeTAkan;tuskáar³. 
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២៨. ល ាកបូជាចរយឈរ ាងផៃដ្លនៅចុំលហៀងរុសកាក រៈ200 ទ្ាុំងលរា  សឹបៗថា ៖  

ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូម បុ ាងកុំហុសរបស់ ្ញុំឲ្យបានសអារទ្ាុំងស្សងុ 
សូមជត្មះ ្ញុំឲ្យបានបរិសទុ្ធរួចរើបាប។ 

២៩. បនទាប់មក ល ាកបូជាចរយត្រឡប់មកឈរលនៅលត្កាយរុសកាក រៈ ប្បរមុ លទ្ៅកាន់អងគត្បជំុ លដ្ាយ
 ារផៃដ្ លហើយត្បណមយផៃដ្ទ្ាុំងលរា ថា ៖ 

សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន ៖ 
សូមឲ្យសកាក របូជារបស ់្ញុំ 
និងរបស់បងបអនូបានរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះជាមចាស់ 
ជាត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ។ 
អងគត្បជំុឈរ201 លហើយលឆាើយ ៖ 

សូមត្រះអមចាសទ់្ទ្ ួសកាក របូជារើផៃដ្របស់ល ាក 
ទ្ុកជាការល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងត្រះនាមត្រះអងគ និងជាត្បលយាជនដ៍្ ់លយើង ្ញុំ 
ត្រមទ្ាុំងត្រះសហគមនទ៍្ាុំងមូ របស់ត្រះអងគ្ង។ 

៣០. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា រាកយអធិដ្ឋានថវាយរងវាយ។ 

អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

                                                           
200eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx1291¼74 elakbUCacarüEtgEtGgÁúyenAtuskáar³ 

   dUecñH GñkCMnYyBiFIbuNüelIkTwk nigkEnSgCUnelakbUCacarü. 

201 eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI 3 Ex emsa qñaM1974 elx 1291¼74 GgÁRbCMuenAEtGgÁúy. 
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ធម្៌អរក្ពះរុែដ៏វិេុទធ 

PREX EUCHARISTICA 

៣១. លរ លនះ ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ ល ា្ីមសូត្រធម៌អរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធ ៖ 
សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ លហើយគង់លនៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 

ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្លរា បនាថា ៖ 
សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 

ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្លរា បនា ៖ 
សូមអរត្រះគុណត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្អានធម៌ត្បាររធ។ 

លរ បញ្ចប់ធម៌ត្បាររធ ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្សុំរះ លត្ចៀង ឬអានចបាស់ៗរួមជាមួយអងគត្បជំុ ៖ 

ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 

៣២. ត្គប់លរ ថវាយអភិបូជា ល ាកបូជាចរយអាចលត្ចៀងធម៌អរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធ ត្តមរលបៀបលនៅ
ទ្ុំរ័រទ្ើ ៤០៧។ កនញងធម៌អរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធទ្ើ ១ ល ាកអាចរុំ ងរាកយលនៅកនញងរងវង់ត្កចក។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ១ កនងុរដូវរង់ច ាំ 

PRÆFATIO I DE ADVENTU 

អ្បអ្រសាទរត្ពេះត្គីសែពដលបា យាងមក ន ើយពដល ឹងយាងមកមែងនទៀត 
De duobus adventibus Christi 

៣៣. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើកនញងរដូ្វរង់ចុំ ចប់រើអាទ្ិរយទ្ើ១ រហូរដ្ ់ផៃថងទ្ើ១៦ ប្ ធនូ និងអាចលត្បើ
សត្មាប់អភិបូជាល្សងៗលទ្ៀរកនញងរដូ្វលនះ ប្ដ្ រម នធម៌ត្បាររធ។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លរ ត្រះអងគយាងមកល ើកទ្ើមួយ 
ត្ទ្ង់បានទ្ទ្ួ យករូបកាយដ៏ទ្ន់ល សាយរបសម់នុសស 
និងបុំលរញកចិចការប្ដ្ ត្រះអងគមានត្តុំងរើយូរអប្ងវង 
គឺលបើក្ាូវឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួការសល្ងគាះអស់ក បជានិចច។ 
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លរ ត្រះអងគយាងមកល ើកទ្ើរើរ ត្ទ្ង់នឹងលរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង 
លហើយជាទ្ើបញ្ចប់ លយើង ្ញុំនឹងទ្ទ្ ួមររកយ ាងជាក់ប្សាង  
ប្ដ្ លនៅលរ លនះ លយើង ្ញុំហ ានរង់ចុំកនញងលសចកាើសងឃឹមត្តមត្រះបនទ ូសនយា។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
កមាាុំងស័កាសិិទ្ធិ និងអវើៗទ្ាុំងអស់ ប្ដ្ មានអុំណាចលនៅសថានបរមសុ  
ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្ក៌្បារពធទី ២ កនងុរដូវរង់ច ាំ 

PRÆFATIO II DE ADVENTU 

នយើងខ្ញុំរង់ចាុំត្ពេះត្គីសែយាងមក ដូចអ្ ីត្សាពអ្លពីនដើម 
De duplici exspectatione Christi 

៣៤. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើកនញងរដូ្វរង់ចុំ ចប់រើផៃថងទ្ើ១៧ រហូរដ្ ់ផៃថងទ្ើ២៤ ប្ ធនូ និងអាចលត្បើសត្មាប់
អភិបូជាល្សងៗលទ្ៀរកនញងរដូ្វលនះ ប្ដ្ រម នធម៌ត្បាររធ ទ្ា ់។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 

គឺត្រះត្គើសាលនះលហើយ ប្ដ្ អស់ល ាករយាការើបានប្ថាងទ្កុជាមនុ 
គឺត្រះត្គើសាលនះលហើយ ប្ដ្ ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើជាមាត្តបានរង់ចុំលដ្ាយចិរា
ស្សឡាញ ់
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គឺត្រះត្គើសាលនះលហើយ ប្ដ្ ល ាកយ ូហានបាទ្ើសាបានត្បកាសថា  
ត្រះអងគកុំរុងយាងមក រួចល ាកបងហាញឲ្យអនកស្សុកដ្ឹងថា  
ត្រះអងគគង់លនៅជាមួយរកួលគ 
គឺត្រះត្គើសាលនះលហើយ ប្ដ្ ត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយ 
លដ្ាយត្ទ្ង់បានត្បសូរជាមនុសសដ្ូចលយើង ្ញុំ។ 
ត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំរង់ចុំលដ្ាយអធិដ្ឋាន 
និងសបបាយរើករាយលដ្ាយលការសរលសើរត្រះអងគ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
កមាាុំងស័កាសិិទ្ធិ និងអវើៗទ្ាុំងអស់ ប្ដ្ មានអុំណាចលនៅសថានបរមសុ  
ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ 
ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ១ កនងុរដូវបុែយក្ពះអម្ចា េ់សយេ ូក្បេូត 

PRÆFATIO I DE NATIVITATE DOMINI 

ត្ពេះត្គីសែជាត្ពេះព លឺ 
De Christo luce 

៣៥. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើកនញងរដូ្វបុណយត្រះលយស ូត្បសូរ និងកនញងសបាា ហ៍លត្កាយបុណយត្រះលយស ូត្បសូ
រ។ កនញងសបាា ហ៍លនះ លយើងអាចលត្បើធម៌ត្បាររធលនះ ជំនួសធម៌ត្បាររធល្សងៗ។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះបនទ ូដ៏អាថក៌ុំបាុំងបានទ្ទ្ួ របូកាយជាមនុសស 
្ា ់រនាផឺៃនសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគមកបុំភាចឺិរាគុំនិរលយើង ្ញុំ 
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំសគា ់ត្រះជាមចាស់ កនញងអងគត្រះបុត្ត្តប្ដ្ លយើង ្ញុំលមើ លឃើញ 
លហើយជាបច់ិរានឹងត្ទ្រយសមបរាិសគួ៌ ប្ដ្ លយើង ្ញុំលមើ មិនលឃើញ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
កមាាុំងស័កាសិិទ្ធិ និងអវើៗទ្ាុំងអស់ ប្ដ្ មានអុំណាចលនៅសថានបរមសុ  
ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ២ កនងុរដូវបុែយក្ពះអម្ចា េ់សយេ ូក្បេូត 

PRÆFATIO II DE NATIVITATE DOMINI 

ត្ពេះនយស ូត្បសូតមកឲ្យពិភពនោកបា លអឥតន្ចេះដូចនដើមវិញ 
De restauratione universa in Incarnatione 

៣៦. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើកនញងរដូ្វបុណយត្រះលយស ូត្បសូរ និងកនញងសបាា ហ៍លត្កាយបុណយត្រះលយស ូត្បសូ
រ។ កនញងសបាា ហ៍លនះ លយើងអាចលត្បើធម៌ត្បាររធលនះ ជំនួសធម៌ត្បាររធល្សងៗ។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វសិទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លនៅផៃថងបុណយល ើករលមកើងគលត្មាងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះត្គើសាលនះ 
ថវីដ្បិរត្រះអងគមានឋានៈជាត្រះជាមចាសប់្ដ្ លយើង ្ញុំលមើ មិនលឃើញកាើ 
ក៏ត្ទ្ង់ទ្ទ្ ួត្រះជនមជាមនុសសឲ្យលយើង ្ញុំលមើ លឃើញ 
លហើយសូមបើប្រត្រះអងគគង់លនៅមុនកា សម័យទ្ាុំងអស់ក៏លដ្ាយ 
ក៏ត្ទ្ង់ចប់ល្ាីមរស់លនៅកនញងលរ លវ ាប្ដ្រ។ 
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ដ្ូលចនះ បានជាត្រះអងគអាចល ើកអវើៗប្ដ្ វិនាសបារ់បង ់
មកកនញងត្រះឱរារបស់ត្រះអងគ ត្រមទ្ាុំងសាារសនាត្រះហសារបស់ត្រះអងគ 
ឲ្យលទ្ៅជាធាញងប្រមួយ នងិសល្ងគាះមនុសសល ាកប្ដ្ កុំរុងប្រវលងវង 
ឲ្យត្រឡបម់កកនញងត្រះរាជយផៃនសថានបរមសុ វិញ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
សូមលការសរលសើរត្រះអងគ លដ្ាយលត្ចៀងអរសបបាយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 



422 

ធម្៌ក្បារពធទី ៣ កនងុរដូវបុែយក្ពះអម្ចា េ់សយេ ូក្បេូត 

PRÆFATIO III DE NATIVITATE DOMINI 

ត្ពេះប ទូលត្បសូតជាម  ស្ស នដើម្បីឲ្យម  ស្សនោកបា វិស ទធ 
De commercio in Incarnatione Verbi 

៣៧. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើកនញងរដូ្វបុណយត្រះលយស ូត្បសូរ និងកនញងសបាា ហ៍ លត្កាយបុណយត្រះលយស ូត្បសូ
រ។ កនញងសបាា ហ៍លនះ លយើងអាចលត្បើ ធម៌ត្បាររធលនះជំនួសធម៌ត្បាររធល្សងៗ។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លនៅផៃថងលនះ ទ្ុំនាកទ់្ុំនងដ៏វិសុទ្ធរវាងត្រះត្គើសានឹងលយើង ្ញុំ 
បានសប្មាងយ ាងត្រចះត្រចង់។ 
ត្រះអងគបានសាារជីវិររបស់លយើង ្ញុំ លដ្ាយយកភារទ្ន់ល សាយរបស់លយើង ្ញុំ 
ដ្ាក់កនញងត្រះបនទ ូលធវើឲ្យមនុសសប្ដ្ ប្រងប្រសាាប់ មិនត្រឹមប្រទ្ទ្ ួករិាិយសរម នទ្ើ
បញ្ចប់ប ុលណ្ាះលទ្ 
ប្រលដ្ាយសមពនធលមត្រើដ៏អសចារយលនះ លយើង ្ញុំក៏មានជីវិរអសក់ បជានិចចប្ដ្រ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយលទ្វទ្ូរដ៏លត្ចើនកុះករ 
លការសរលសើរត្រះអងគ ទ្ាុំងត្បកាសលដ្ាយអុំណរសបបាយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។
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ធម៌្ក្បារពធ កនងុបុែយក្ពះសយេ ូេណម្តងក្ពះអងគ 

PRÆFATIO DE EPIPHANIA DOMINI 

ត្ពេះត្គីសែជាព លឺបុំភលឺម  ស្សនោក 
De Christo lumine gentium 

៣៨. ធម៌ត្បាររធលនះ និងធម៌ត្បាររធកនញងបុណយត្រះលយស ូត្បសូរ អាចលត្បើបានដូ្ចរន កនញងបុណយត្រះលយស ូ 
សប្មាងត្រះអងគ លហើយអាចលត្បើបានរហូរដ្ ់ផៃថងលសៅរ៍ មុនបុណយត្រះលយស ូទ្ទួ្ រិធើត្ជមុជទឹ្ក។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ផៃថងលនះ ត្រះបិត្តបានសប្មាងឲ្យលយើង ្ញុំ យ ់ការអាថ៌កុំបាុំងផៃនការសល្ងគាះ 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំទ្ទ្ួ កនញងអងគត្រះត្គើសា។ 
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លដ្ាយត្រះត្គើសាជារនាឺប្ដ្ បុំភាឺមនសុសត្គប់ជារសិាសន ៍
លហើយបានចបក់ុំលណើរកនញងសភារជាមនសុសប្ដ្ ប្រងប្រសាាប ់
ត្រះបតិ្តលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលកើរជាថមកីនញងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានចិច។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
កមាាុំងសកាសិិទ្ធិ និងអវើៗទ្ាុំងអស់ ប្ដ្ មានអុំណាចលនៅសថានបរមសុ  
ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈប់ឈរថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។
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ធម្៌ក្បារពធទី ១ កនងុរដូវណេេិបថ្ងៃ 

PRÆFATIO I DE QUADRAGESIMA 

អ្តថ ័យ្ងែលូវវិញ្ញាណថ្ រដូវពសសិបថ្ងៃ 
De spiritali significatione Quadragesimæ 

៣៩. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជាផៃនរដូ្វប្សសិបផៃថងសត្មាប់ផៃថងអាទិ្រយប្ដ្ រម នធម៌ត្បាររធ ទ្ា ់។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លរៀងរា ់ ន្ ុំ ត្រះអងគប្ណនាុំត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគ 
ឲ្យមានអុំណរសបបាយ និងចិរាត្ជះថាារង់ចុំបណុយចមាង  
លដ្ាយរួកលគរយាយាមអធិដ្ឋាន រយាយាមស្សឡាញ់អនកដ្ផៃទ្  
និងចូ រួមកនញងត្ររឹាិការណ៍ដ៏អសចារយផៃនការសល្ងគាះ  
ប្ដ្ លត្បាសឲ្យរួកលគមានជីវិរថមី រកួលគក៏លរារលរញលដ្ាយត្រះហឫទ្័យត្បណើស
លនាាសដ៏ល ើស ប ់
ប្ដ្ ត្រះអងគត្បទ្ានដ្ ់បុត្រធើត្ត។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
កមាាុំងសក័ាសិិទ្ធិ និងអវើៗទ្ាុំងអសប់្ដ្ មានអុំណាចលនៅសថានបរមសុ  
ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។
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ធម្៌ក្បារពធទី ២ កនងុរដូវណេេិបថ្ងៃ 

PRÆFATIO II DE QUADRAGESIMA 

ជីវិតងមីតាមែលូវវិញ្ញាណ 
De spiritali pænitentia 

៤០. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជាផៃនរដូ្វប្សសិបផៃថងសត្មាប់ផៃថងអាទិ្រយប្ដ្ រម នធម៌ត្បាររធ ទ្ា ់។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានលរ លវ ាដ៏រិសិដ្ឋ 
ដ្ ់បតុ្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ីមបើឲ្យរកួលគជត្មះចរិាគុំនិរបានសអារបរិសទុ្ធលឡើងវិញ។ 
ត្រះអងគក៏សរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យរកួលគរុំងាប់កិល សរណហ ា 
លដ្ីមបើលត្បើត្បាស់ត្ទ្រយសមបរាិផៃនរិភរល ាកដ៏មនិលទ្ៀងទ្ារ់លនះ 
លដ្ាយ្ចង់ចរិានឹងសមបរាិសួគ៌ ប្ដ្ សថិរលសថរអស់ក បជានចិច។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមលការសរលសើរត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។
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ធម្៌ក្បារពធទី ៣ កនងុរដូវណេេិបថ្ងៃ 

PRÆFATIO III DE QUADRAGESIMA 

ែលពែលថ្ ការតម 
De fructibus abstinentiæ 

៤១. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជា សត្មាប់ផៃថងធមមត្តកនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង និងផៃថងរមអាហារ។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលយើង ្ញុំរម 
ទ្ុកជាកិចចអរត្រះគណុត្រះអងគ 
ដ្បិរការរមលនះ នាុំឲ្យលយើង ្ញុំលបាះបង់អុំនួរ 
ប្ចករុំប្ កអាហារដ្ អ់នកត្កើត្ក និងយករត្មាប់ត្តមគុំរូរបស់ត្រះអងគ  
ប្ដ្ មានត្រះហឫទ្័យសបបញរស។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសូមច ូរួមជាមយួអស់លទ្វទ្រូដ៏លត្ចើនឥរ
គណនា 
សូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។
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ធម្៌ក្បារពធទី ៤ កនងុរដូវណេេិបថ្ងៃ 

PRÆFATIO IV DE QUADRAGESIMA 

ែលពែលថ្ ការតមអាហារ 
De fructibus ieiunii 

៤២. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជាសត្មាប់ផៃថងធមមត្តកនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង និងផៃថងរមអាហារ។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
លរ លយើង ្ញុំរមអាហារ ត្រះអងគការ់បនថយទ្មាាប់អាត្កក់កនញង ាួនលយើង ្ញុំ 
និងបប្ងវរចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំ ល ព្ ះលទ្ៅរកត្រះអងគវញិ 
លហើយត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំ ទ្ាុំងគុណធម៌ ទ្ាុំងរងវាន់ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
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កនញងអងគត្រះត្គើសាលនះលហើយ 
បានជាលទ្វទ្ូរទ្ាុំងឡាយលរររលការសរលសើរត្រះអងគ 
លហើយអុំណាចនានាភ័យញាប់ញ័រ លនៅចុំលរាះត្រះភ័ត្កត្រះអងគ។ 
ផៃ្ទលមឃ និងឫទ្ធានភុារផៃនសថានបរមសុ រមួជាមយួររួកលសរ ាភើម 
ត្កាបថវាយបងគតំ្រះអងគ លដ្ាយមានអុំណរសបបាយយ ាងផៃត្កប្ ង។ 
លយើង ្ញុំសូមបនទាប ាួនច ូរួមលការសរលសើរត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។



434 

ធម្៌ក្បារពធទី ១ 

សលើកតសម្កើងក្ពះអម្ចា េ់សសាយទុកខលាំបាក 
PRÆFATIO I DE PASSIONE DOMINI 

ឫោា  ភាពថ្ ន ើឆ្ាង 
De virtute Crucis 

៤៣. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអាទ្ិរយទ្ើ៥ ផៃនរដូ្វប្សសិបផៃថង និងកនញងអភិបូជាល ើករលមកើងការអាថ៌ 
កុំបាុំងដ៏អសចារយផៃនលឈើ ក្ ង និងទ្ុកខ ុំបាករបស់ត្រះអមចាស់។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
លដ្ាយសារត្រះបុត្ត្តរងទ្ុកខ ុំបាក លដ្ីមបើត្បទ្ានការសល្ងគាះរិភរល ាកទ្ាុំងមូ   
ត្បកាសអសរ់ើដ្ួងចរិានូវឫទ្ធានុភាររបស់ត្រះអងគ 
ដ្បិរអុំណាចដ៏អសចារយផៃនលឈើ ក្ ង បានសប្មាងការវិនិចឆ័យរបស់ត្រះជាមចាស់ចុំលរាះ
រិភរល ាក 
និងឫទ្ធានុភាររបសត់្រះត្គើសា ប្ដ្ ជាប់លនៅល ើលឈើ ក្ ង។ 
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បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
លហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសូមច ូរួមជាមយួលទ្វទ្ូរ 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមអរត្រះគុណត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសទ្ាុំងអុំណរសបបាយផៃត្កប្ ងថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។
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ធម្៌ក្បារពធទី ២ 

សលើកតសម្កើងក្ពះអម្ចា េ់សសាយទុកខលាំបាក 
PRÆFATIO II DE PASSIONE DOMINI 

ត្ពេះនយស ូ នេះនសចកែីសាាប់ 
De victoria Passionis 

៤៤. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជាផៃថងច័នទ អងគារ និងផៃថងរុធផៃនសបាា ហ៍រិសិដ្ឋ។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ផៃថងប្ដ្ ត្រះត្គើសាបានរងទ្ុកខ ុំបាក និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
ត្បកបលដ្ាយសិរើរុងលរឿង មកជិរដ្ ់លហើយ 
គឺជាផៃថងប្ដ្ ត្រះអងគឈនះអុំនួររបសម់ារសត្រូវ 
និងជាផៃថងប្ដ្ លយើង ្ញុំ នឹករឭកដ្ ់ត្រះត្គើសាសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
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ត្តមរយៈត្រះត្គើសាលនះលហើយ 
លយើង ្ញុំសូមច ូរួមជាមយួអស់លទ្វទ្រូដ៏លត្ចើនកះុករ 
ល ើករលមកើងឫទ្ធានុភាររបស់ត្រះអងគ 
និងសបបាយរើករាយចុំលរាះត្រះភ័្ កាត្រះអងគជានិចច។ 
លយើង ្ញុំសូមទ្ ូអងវរ និងលត្ចៀងលការសរលសើរត្រះអងគ 
កនញងអុំណរសបបាយយ ាងផៃត្កប្ ង 
លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។
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ធម៌្ក្បារពធទី ១ កនងុរដូវបុែយចម្លង 

PRÆFATIO PASCHALIS I 

អាង៌កុំបាុំងដ៏អ្សាចរ្យថ្ ប ណ្យចមលង 
De mysterio paschali 

៤៥. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជាផៃនរដូ្វបុណយចមាង។ កនញងរាត្រើបុណយចមាង សូមលត្បើរាកយ «
លនៅរាត្រើដ៏រិសិដ្ឋលនះ»។ កនញងផៃថងអាទិ្រយបុណយចមាង និងសបាាហ៍ផៃនបុណយចមាង សូមលត្បើរាកយ«
លនៅផៃថងដ៏រិសិដ្ឋលនះ»។ សត្មាប់ផៃថងល្សងៗកនញងរដូ្វបុណយចមាង សូមលត្បើរាកយ «លនៅលរ ដ៏ 
រិសិដ្ឋលនះ»។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំអបអរសាទ្រត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា 
ជារិលសស (លនៅរាត្រើដ៏រិសិដ្ឋលនះ/លនៅផៃថងដ៏រិសដិ្ឋលនះ/លនៅលរ លនះ) 
លយើង ្ញុំសូមត្បកាសយ ាងលកាៀវកាា ថា ត្រះត្គើសាជាយញ្ញបជូាផៃនបុណយចមាងសត្មាប់
លយើង ្ញុំ។ 
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ត្រះលយស ូជាកូនលចៀមដ៏រិរត្បាកដ្ ប្ដ្ រុំលដ្ាះបាបមនុសសល ាកើយ ៍
លដ្ាយត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យលសាយទ្ិវងគ 
លនាះត្ទ្ង់បានបុំ្ាាញអុំណាចផៃនលសចកាើសាាប ់ លដ្ាយត្រះអងគមានត្រះជនមរស់លឡើង
វិញ លនាះត្ទ្ង់បានត្បទ្ានជីវិរថមឲី្យលយើង ្ញុំ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាមនសុសទ្ូទ្ាុំងសក ល ាក 
មានអុំណរសបបាយរើករាយកនញងបុណយចមាង 
លហើយចូ រមួជាមយួអស់លទ្វទ្ូរ និងឫទ្ធានភុារផៃនសថានបរមសុ  
លត្ចៀងលការសរលសើរសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគឥរឈប់ឈរ 
លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស ់ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។
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ធម្៌ក្បារពធទី ២ កនងុរដូវបុែយចម្លង 

PRÆFATIO PASCHALIS II 

ជីវិតងមីកនញងអ្ងគត្ពេះត្គីសែ 
De vita nova in Christo 

៤៦. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងរដូ្វបុណយចមាង។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំអបអរសាទ្រត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា 
លយើង ្ញុំសូមត្បកាសយ ាងលកាៀវកាា ថា 
ត្រះត្គើសាជាយញ្ញបូជាផៃនបុណយចមាងសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 

ត្តមរយៈត្រះត្គើសាលនះលហើយ 
បានជាបតុ្រធើត្តផៃនត្រះរនាឺទ្ទ្ួ ជីវិរអសក់ បជានិចច 
និងចូ កនញងត្រះរាជយផៃនសថានបរមស ុ។ 
លដ្ាយត្រះត្គើសាលសាយទ្ិវងគរ លយើង ្ញុំបានរួចរើអុំណាចផៃនលសចកាើសាាប ់
លដ្ាយត្រះត្គើសាមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ លយើង ្ញុំក៏រស់លឡើងវិញប្ដ្រ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាមនសុសទ្ូទ្ាុំងសក ល ាក 
មានអុំណរសបបាយរើករាយកនញងបុណយចមាង 
លហើយចូ រមួជាមយួអស់លទ្វទ្ូរ និងឫទ្ធានភុារផៃនសថានបរមសុ  
លត្ចៀងលការសរលសើរសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគឥរឈប់ឈរ 
លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។
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ធម្៌ក្បារពធទី ៣ កនងុរដូវបុែយចម្លង 

PRÆFATIO PASCHALIS III 

ត្ពេះត្គីសែមា ត្ពេះជ មគង់នៅ  ិងទូលអ្ងវរត្ពេះបិតាឲ្យនយើងខ្ញុំជា ិចច 
De Christo vivente et semper interpellante pro nobis 

៤៧. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងរដូ្វបុណយចមាង។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំអបអរសាទ្រត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា 
ជារិលសស លនៅលរ លនះ លយើង ្ញុំសូមត្បកាសយ ាងលកាៀវកាា ថា 
ត្រះត្គើសាជាយញ្ញបូជាផៃនបុណយចមាងសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះត្គើសាបូជាត្រះជនមសត្មាប់លយើង ្ញុំឥរឈបឈ់រ 
ត្ទ្ង់ក៏លនៅប្រការរារលយើង ្ញុំ និងអងវរត្រះបតិ្តឲ្យលយើង ្ញុំជានិចច។ 
ត្រះត្គើសាជាយញ្ញបូជា ប្រត្រះអងគមានជ័យជមនះល ើលសចកាើសាាប ់
ត្រះត្គើសាត្រូវលគលធវើគុរ ប្រត្រះអងគគង់លនៅជាលរៀងរហូរ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាមនសុសទ្ូទ្ាុំងសក ល ាក 
មានអុំណរសបបាយរើករាយកនញងបុណយចមាង 
លហើយចូ រមួជាមយួអស់លទ្វទ្ូរ និងឫទ្ធានភុារផៃនសថានបរមសុ  
លត្ចៀងលការសរលសើរសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគឥរឈប់ឈរ 
លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 

ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះជាអមចាស់ ល ើរភិរល ាកទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ 
ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 



444 

ធម្៌ក្បារពធទី ៤ កនងុរដូវបុែយចម្លង 

PRÆFATIO PASCHALIS IV 

ន យត្ពេះត្គីសែមា ត្ពេះជ មរស់ន ើងវិញ ត្ទង់សាារពិភពនោកន ើងវិញ 
De restauratione universi per mysterium paschale 

៤៨. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងរដូ្វបុណយចមាង។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំអបអរសាទ្រត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា 
ជារិលសស លនៅលរ លនះ លយើង ្ញុំសូមត្បកាសយ ាងលកាៀវកាា ថា 
ត្រះត្គើសាជាយញ្ញបូជាផៃនបុណយចមាងសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះត្គើសាបានរុំ ាយរភិរល ាកចស ់
លដ្ីមបើបលងកីររិភរល ាកថមី លហើយកនញងអងគត្រះត្គើសា  
ត្រះអងគសាារជីវិររបស់លយើង ្ញុំឲ្យបានលរញ កខណៈវិញ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាមនសុសទ្ូទ្ាុំងសក ល ាក 
មានអុំណរសបបាយរើករាយកនញងបុណយចមាង 
លហើយចូ រមួជាមយួអស់លទ្វទ្ូរ និងឫទ្ធានភុារផៃនសថានបរមសុ  
លត្ចៀងលការសរលសើរសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគឥរឈប់ឈរ 
លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ៥ កនងុរដូវបុែយចម្លង 

PRÆFATIO PASCHALIS V 

ត្ពេះត្គីសែជាបូជាចារ្យ  ិងជាយញ្ញបូជា 
De Christo sacerdote sacerdote et victima 

៤៩. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងរដូ្វបុណយចមាង។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំអបអរសាទ្រត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា 
ជារិលសស លនៅលរ លនះ លយើង ្ញុំសូមត្បកាសយ ាងលកាៀវកាា ថា 
ត្រះត្គើសាជាយញ្ញបូជាផៃនបុណយចមាងសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 
លរ ត្រះត្គើសាថវាយត្រះកាយត្រះអងគ 
ត្ទ្ង់បានលត្បាសឲ្យសកាក របូជាទ្ាុំងប ុនមានផៃនសមពនធលមត្រើចស ់
បាន អឥរល ចាះ លដ្ាយ កខណៈរិរត្បាកដ្ផៃនលឈើ ក្ ង។ 
ត្រះអងគថវាយត្រះជនមទ្ាុំងស្សុងលទ្ៅត្រះបតិ្ត លដ្មីបើសល្ងគាះលយើង ្ញុំ 
លនាះបញ្ាាក់ថា ត្រះអងគរិរជាបជូាចរយ 
ជារុសកាក រៈ និងជាកូនលចៀម។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាមនសុសទ្ូទ្ាុំងសក ល ាក 
មានអុំណរសបបាយរើករាយកនញងបុណយចមាង 
លហើយចូ រមួជាមយួអស់លទ្វទ្ូរ និងឫទ្ធានភុារផៃនសថានបរមសុ  
លត្ចៀងលការសរលសើរសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគឥរឈប់ឈរ 
លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ១ 

បុែយក្ពះអម្ចា េ់យាងស ើងសាា ន្បរម្េុខ 
PRÆFATIO I DE ASCENSIONE DOMINI 

គនត្មាងការដ៏អ្សាចរ្យរបស់ត្ពេះអ្មាចស់ យាងន ើងសាា បរមស ខ 
De mysterio Ascensionis 

៥០. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជា ផៃថងបុណយត្រះអមចាស់យាងលឡើងសថានបរមសុ ។ ធម៌លនះ អាច 
បនាលត្បើរហូរដ្ ់ផៃថងលសៅរ៍មុនបុណយត្រះវិញ្ញាណយាងមក សត្មាប់អភិបូជាផៃថងធមមត្ត ប្ដ្ រម ន 
ធម៌ត្បាររធ ទ្ា ់។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ត្រះអមចាស់លយស ូ ជាត្រះមហាកសត្រត្បកបលដ្ាយសិរើរុងលរឿង 
មានជ័យជមនះល ើអុំលរើបាប និងលសចកាើសាាប ់
(លនៅផៃថងលនះ) ត្រះអងគយាងលឡើងសថានបរមស ុដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
ទ្ាុំងមានលទ្វទ្រូសមាឹងលមើ លដ្ាយស្បប់្ស្ង។ 
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ត្រះអងគជាសពានប្ដ្ នាុំឲ្យត្រះជាមចាស់ និងមនសុសល ាកមានទ្ុំនាក់ទ្ុំនងជាមួយរន  
ជាលៅត្កមផៃនរភិរល ាក និងជាត្រះអមចាស់ល ើអុំណាចនានា។ 
ត្រះអមចាសយ់ាងលឡើងសថានបរមសុ មុនលគ 
លដ្ាយមិនបានឃាារ ង្ យរើភារទ្ន់ទ្ាបរបស់លយើង ្ញុំលទ្ 
ប ុប្នាត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំប្ដ្ ជាសរើរាងគផៃនត្រះកាយ 
ឲ្យមានលសចកាើសងឃមឹថា នឹងលឡើងត្តមត្រះអងគប្ដ្ ជាត្រះសិរសា 
ត្រមទ្ាុំងជាលដ្ីមកុំលណើរផៃនអវើៗទ្ាុំងអស់។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាមនសុសទ្ូទ្ាុំងសក ល ាក 
មានអុំណរសបបាយរើករាយកនញងបុណយចមាង 
លហើយចូ រមួជាមយួអស់លទ្វទ្ូរ និងឫទ្ធានភុារផៃនសថានបរមសុ  
លត្ចៀងលការសរលសើរសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគឥរឈប់ឈរ 
លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ២ 

បុែយក្ពះអម្ចា េ់យាងស ើងសាា ន្បរម្េុខ 
PRÆFATIO II DE ASCENSIONE DOMINI 

គនត្មាងការដ៏អ្សាចរ្យរបស់ត្ពេះអ្មាចស់ យាងន ើងសាា បរមស ខ 
De mysterio Ascensionis 

៥១. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជា ផៃថងបុណយត្រះអមចាស់យាងលឡើងសថានបរមសុ ។ ធម៌លនះ អាច 
បនាលត្បើរហូរដ្ ់ផៃថងលសៅរ៍មុនបុណយត្រះវិញ្ញាណយាងមក សត្មាប់អភិបូជាផៃថងធមមត្ត ប្ដ្ រម ន 
ធម៌ត្បាររធ ទ្ា ់។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លត្កាយលរ ត្រះត្គើសាមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
ត្ទ្ង់បានបងហាញត្រះអងគឲ្យសាវ័កទ្ាុំងអស់លឃើញយ ាងចបាស់ 
រួចត្រះអងគយាងលឡើងសថានបរមសុ  
និងត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមាន កខណៈជាត្រះជាមចាស់រួមជាមយួត្រះអងគ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាមនសុសទ្ូទ្ាុំងសក ល ាក 
មានអុំណរសបបាយរើករាយកនញងបុណយចមាង 
លហើយចូ រមួជាមយួអស់លទ្វទ្ូរ និងឫទ្ធានភុារផៃនសថានបរមសុ  
លត្ចៀងលការសរលសើរសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគឥរឈប់ឈរ 
លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ១ ថ្ងៃអាទិតយកនងុរដូវធម្មតា 

PRÆFATIO I DE DOMINICIS « PER ANNUM » 

គនត្មាងការដ៏អ្សាចរ្យថ្ ប ណ្យចមលង  ិងត្បជារាស្រសែរបស់ត្ពេះជាមាចស់ 
De mysterio paschali et de populo Dei 

៥២. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅផៃថងអាទ្ិរយកនញងរដូ្វធមមត្ត។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច  
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះត្គើសាបានបុំលរញកចិចការដ៏សប្់ប្ស្ងផៃត្កប្ ង 
ត្តមគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនបណុយចមាង 
គឺត្រះអងគត្ត្តស់លហៅលយើង ្ញុំ ឲ្យលចញរើអប្ត្មកផៃនអុំលរើបាប 
និងលសចកាើសាាប់ លទ្ៅកាន់សិរើរុងលរឿង  
លទ្ៅជារជូសាសន៍ប្ដ្ ត្រះអងគបានលត្ជសីលរើស 
លទ្ៅជាត្កុមបជូាចរយ លទ្ៅជាជារិសាសន៍ដ៏វិសទុ្ធ 
លទ្ៅជាត្បជារា្សាប្ដ្ ជាកមមសទិ្ធិ្ទា ់របសត់្រះជាមចាស់។ 
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លយើង ្ញុំសូមត្បកាសលនៅត្គប់ទ្សិទ្ើ 
អុំរើកិចចការដ៏មានឫទ្ធានភុាររបស់ត្រះអងគ 
ដ្បិរត្ទ្ង់បានត្ត្តស់លហៅលយើង ្ញុំឲ្យលចញរើលសចកាើងងឹរ  
ចូ កនញងរនាឺដ៏រុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
កមាាុំងសក័ាសិិទ្ធិ និងអវើៗទ្ាុំងអសប់្ដ្ មានអុំណាចលនៅសថានបរមសុ  
សូមរួមរន ល ើករលមកើងសរិើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ២ ថ្ងៃអាទិតយកនងុរដូវធម្មតា 

PRÆFATIO II DE DOMINICIS « PER ANNUM » 

គនត្មាងការដ៏អ្សាចរ្យថ្ ការសនស្រ្ាេះ 
De mysterio salutis 

៥៣. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅផៃថងអាទ្ិរយកនញងរដូ្វធមមត្ត។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះត្គើសាសប្មាងលមត្តា ករុណាដ្ ់លយើង ្ញុំប្ដ្ ជាមនុសសវលងវង 
ត្ទ្ង់សរវត្រះហឫទ្យ័បនទាបត្រះអងគ្ ទា ់ ត្បសរូរើត្រះនាងត្រហមចរិនើ។ 
លដ្ាយត្រះអងគលសាយទ្កុខ ុំបាកលនៅល ើលឈើ ក្ ង 
ត្ទ្ង់បានរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំឲ្យរួច្រុរើលសចកាើសាាបជ់ានិចចនិរនារ៍។ 
លដ្ាយត្រះអងគមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
ត្ទ្ង់បានត្បទ្ានជីវិរអស់ក បជានិចចឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
កមាាុំងសក័ាសិិទ្ធិ និងអវើៗទ្ាុំងអសប់្ដ្ មានអុំណាចលនៅសថានបរមសុ  
ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ៣ ថ្ងៃអាទិតយកនងុរដូវធម្មតា 

PRÆFATIO III DE DOMINICIS « PER ANNUM » 

ត្ពេះត្គីសែពដលជាម  ស្ស បា សនស្រ្ាេះម  ស្ស 
De salvatione hominis per hominem 

៥៤. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅផៃថងអាទ្ិរយកនញងរដូ្វធមមត្ត។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
លយើង ្ញុំដ្ឹងថា សិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគទ្ូ ុំទ្ូ ាយណាស ់
លដ្ាយ កខណៈជាត្រះជាមចាស់ ត្រះអងគបានជយួរុំលដ្ាះមនុសសល ាក។ 
ត្រះអងគជាឱសថរយាបា លយើង ្ញុំឲ្យរួច្ុររើលសចកាើសាាប ់
ដ្ូលចនះមូ លហរបុ្ដ្ នាុំឲ្យលយើង ្ញុំវិនាសអនារាយ 
ក៏ត្រឡប់លទ្ៅជាមលធយាបាយផៃនការសល្ងគាះវិញ 
ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
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លដ្ាយសារត្រះត្គើសាលនះលហើយ 
លយើង ្ញុំសូមច ូរួមជាមយួអស់លទ្វទ្រូដ៏លត្ចើនកះុករ 
ល ើករលមកើងអានភុារដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគ 
និងសបបាយរើករាយចុំលរាះត្រះភ័្ កាត្រះអងគជានិចច។ 
លយើង ្ញុំសូមទ្ ូអងវរ នងិលត្ចៀងលការសរលសើរត្រះអងគ 
កនញងអុំណរសបបាយយ ាងផៃត្កប្ ង 
លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស ់ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ៤ ថ្ងៃអាទិតយកនងុរដូវធម្មតា 

PRÆFATIO IV DE DOMINICIS « PER ANNUM » 

ត្បវតែិថ្ ការសនស្រ្ាេះ 
De historia salutis 

៥៥. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅផៃថងអាទ្ិរយកនញងរដូ្វធមមត្ត។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លដ្ាយសារត្រះបតុ្ត្តត្បសូរជាមនុសស 
ត្រះអងគបុំបារ់ជីវរិចសរ់បស់មនសុស លហើយបុំរាក់ជីវិរថមីដ្ រ់ួកលគ។ 
លដ្ាយសារត្រះអងគរងទ្កុខ ុំបាក ត្ទ្ង់បាន ុបបាបរបស់លយើង ្ញុំលច ។ 
លដ្ាយសារត្រះអងគមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
ត្ទ្ង់បានលបើក្ាូវឲ្យមនុសសច ូលទ្ៅកាន់ជីវិរអស់ក បជានិចច។ 
លដ្ាយសារត្រះអងគយាងលឡើងលទ្ៅកាន់ត្រះបិត្ត 
ត្ទ្ង់បានលបើកទ្វារផៃនសថានបរមសុ ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ  
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ លត្ចៀងល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ៥ ថ្ងៃអាទិតយកនងុរដូវធម្មតា 

PRÆFATIO V DE DOMINICIS « PER ANNUM » 

ត្ពេះជាមាចស់បនងកើតពិភពនោក 
De creatione 

៥៦. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅផៃថងអាទ្ិរយកនញងរដូ្វធមមត្ត។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ត្រះអងគបានបលងកីរអវើៗសរវសារលរើទ្ាុំងអសផ់ៃនរិភរល ាក 
លហើយត្ទ្ងប់ានលរៀបចុំឲ្យមានការ្ាាសប់ាូរលរ លវ ា និងរដ្ូវកា ។ 
ត្រះអងគបលងកីរមនុសសឲ្យលធវើជារុំណាងមាន កខណៈដ្ូចត្រះអងគ 
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួ ុសត្រូវល ើអវើៗទ្ាុំងអស់ និងលធវើជាមចាស់កនញងត្រះនាមត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូមលការសរលសើរត្រះអងគអស់ក បជានិចច 
ចុំលរាះកិចចការដ៏អសចារយប្ដ្ ត្ទ្ងប់ានត្បត្ររឹា 
ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
សូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
ទ្ាុំងមានអុំណរសបបាយរើករាយ 
លដ្ាយត្បកាសថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ៦ ថ្ងៃអាទិតយកនងុរដូវធម្មតា 

PRÆFATIO VI DE DOMINICIS « PER ANNUM » 

ការធានាឲ្យចូលកនញងប ណ្យចមលងអ្ស់កល្បជា ិចច 
De pignore æterni Paschatis 

៥៧. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅផៃថងអាទ្ិរយកនញងរដូ្វធមមត្ត។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
លដ្ាយសារត្រះអងគ លយើង ្ញុំមានជីវិរ 
មានច នា និងមានសភាវៈជាមនសុស 
លហើយកនញងរូបកាយប្ដ្ ត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំលនះ 
លយើង ្ញុំទ្ទ្ ួនូវត្រះហឫទ្័យថនាក់ថនមរបសត់្រះអងគជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 
ល ើសលនះលទ្ៅលទ្ៀរ 
ត្រះអងគបានធានាត្បទ្ានជីវិរអសក់ បជានិចចដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
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ដ្ូលចនះ លយើង ្ញុំសងឃឹមថា 
បានច ូរួមកនញងគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនបណុយចមាងជាលរៀងរហូរ 
ដ្បិរលយើង ្ញុំបានទ្ទ្ួ ្ ប្្ាដ្ំបូងផៃនត្រះវិញ្ញាណ 
គឺត្តមរយៈត្រះវិញ្ញាណលនះលហើយ 
ប្ដ្ ត្រះបតិ្តល ើកត្រះលយស ូលឡើងរើចុំលណាមមនុសសសាាប់។ 

អាស្ស័យលហរលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
លការសរលសើរល ើករលមកើងត្រះអងគ ទ្ាុំងមានអុំណរសបបាយរើករាយ 
លដ្ាយត្បកាសថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ៧ ថ្ងៃអាទិតយកនងុរដូវធម្មតា 

PRÆFATIO VII DE DOMINICIS « PER ANNUM » 

ត្ពេះត្គីសែនធ្វើតាមត្ពេះ ឫទ័យត្ពេះបិតា នដើម្បីសនស្រ ា្េះម  ស្សនោក 
De salute per obœdientiam Christi 

៥៨. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅផៃថងអាទ្ិរយកនញងរដូ្វធមមត្ត។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
លដ្ាយត្រះបតិ្តស្សឡាញ់មនុសសល ាក ាាុំងណាស់ 
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តមករុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ 
ត្រះបុត្ត្តរស់លនៅដ្ូចលយើង ្ញុំសរវត្បការ  
ប្រត្ទ្ង់មិនបានត្បត្ររឹាអុំលរើបាបលសាះលឡើយ 
ដ្ូលចនះត្រះបតិ្តសរវត្រះហឫទ្័យនឹងលយើង ្ញុំ 
ដ្ូចត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យនឹងត្រះបុត្ត្តប្ដ្រ។ 
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លយើង ្ញុំបានបារ់បង់ត្រះអុំលណាយទ្ាន 
លដ្ាយសារលយើង ្ញុំលធវើ សុនឹងត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ 
ប ុប្នាត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ ទ្ទ្ ួត្រះអុំលណាយទ្ានលនាះសារជាថម ី
លដ្ាយសារត្រះបតុ្ត្តលធវើត្តមត្រះបញ្ាារបសត់្រះអងគ។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
លហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសូមច ូរួមជាមយួអស់លទ្វទ្រូ  
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមអរត្រះគុណត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសទ្ាុំងអុំណរសបបាយយ ាងផៃត្កប្ ងថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ៨ ថ្ងៃអាទិតយកនងុរដូវធម្មតា 

PRÆFATIO VIII DE DOMINICIS « PER ANNUM » 

ត្ពេះថ្ត្តឯកបត្ងួបបត្ងួមត្ពេះស គម ៍ឲ្យនៅជាធ្លញងពតមួយ 
De Ecclesia adunata ex unitate Trinitatis 

៥៩. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅផៃថងអាទ្ិរយកនញងរដូ្វធមមត្ត។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
លនៅលរ បតុ្រធើត្តរបសត់្រះអងគ ប្បកបាករ់ន លត្រាះប្រអុំលរើបាប 
ត្រះអងគបានត្បមូ រកួលគឲ្យត្រឡប់មកវិញ 
ត្តមរយៈត្រះល ាហរិរបស់ត្រះបុត្ត្ត និងឫទ្ធានុភារផៃនត្រះវិញ្ញាណ។ 
ត្រះអងគបត្ងបួបត្ងមួរកួលគ ឲ្យលទ្ៅជាត្បជារា្សាប្រមួយកនញងត្រះផៃត្រឯក 
ជាត្រះកាយត្រះត្គើសា នងិជាត្រះវិហារផៃនត្រះវញិ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
គឺត្រះសហគមន ៍
ប្ដ្ ល ើករលមកើងត្រះត្បាជ្ាញាណត្គប់ប្បបយ ាងរបស់ត្រះអងគ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ 
បានជាលយើង ្ញុំសូមចូ រួមជាមួយលទ្វទ្ូរដ៏លត្ចើនកុះករ 
លការសរលសើរត្រះអងគ ទ្ាុំងត្បកាសលដ្ាយអុំណរសបបាយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ១ 

បុែយក្ពះោយ ន្ិងក្ពះសោហិតក្ពះក្រីេត 
PRÆFATIO I DE SS.MA EUCHARISTIA 

ត្ពេះត្គីសែជាអ្គគសញ្ញា  ិងជាយញ្ញបូជា 
De sacrificio et de saramento Christi 

៦០. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជា សត្មាប់ផៃថងត្រហសបរិិ៍រិសិដ្ន។ ធម៌លនះ អាចលត្បើកនញងឱកាស 
លរររត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសា ជាបុណយដ៏ឱឡារិក ឬជាបុណយរុំឭក។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះត្គើសាជាបជូាចរយររិត្បាកដ្ និងអស់ក បជានិចច 
ត្រះអងគបលងកីរគុំរូផៃនយញ្ញបូជាគង់វងសជាលរៀងរហូរ។ 
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ត្រះអងគបានថវាយត្រះជនមមុនលគ ទ្ុកជាយញ្ញបជូា 
និងបងគាប់ឲ្យលយើង ្ញុំថវាយសកាក របជូាលនះ 
លដ្ីមបើនឹករុំឭកដ្ ់ត្រះអងគ។ 
លរ លយើង ្ញុំរិសាត្រះកាយប្ដ្ ត្រះអងគបានបូជា 
លយើង ្ញុំមានកមាាុំងរឹងមាុំ 
លរ លយើង ្ញុំរិសាត្រះល ាហិរប្ដ្ ត្រះអងគបានបងហូរ 
លយើង ្ញុំបានសអារបរិសទុ្ធ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
កមាាុំងសកាសិិទ្ធិ និងអវើៗទ្ាុំងអស់ ប្ដ្ មានអុំណាចលនៅសថានបរមសុ  
សូមរួមរន ល ើករលមកើងសរិើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ២ 

បុែយក្ពះោយ ន្ិងក្ពះសោហិតក្ពះក្រីេត 
PRÆFATIO II DE SS.MA EUCHARISTIA 

ែលពែលថ្ ពិធី្អ្រត្ពេះគ ណដ៏វិស ទធ 
De fructibus Sanctissimæ Eucharistiæ 

៦១. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងឱកាសលរររត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាជាបុណយដ៏ឱឡារិក 
ឬកនញងអភិបូជាត្តមសុំណូមររ។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លនៅលរ ជប់ល ៀងចុងលត្កាយបងអស់រួមជាមួយត្កុមសាវ័ក 
ត្រះត្គើសាប្ដ្ ជាកូនលចៀមឥរលសៅហមង និងជារងវាយដ៏សមរមយ 
ត្ទ្ង់បានបូជាត្រះជនម លដ្ីមបើអរត្រះគុណត្រះបតិ្ត 
ត្រះអងគត្បត្រឹរាដ្ូលចនះឲ្យមនុសសត្គបជ់ំនាន ់
នឹករឭកដ្ ់លឈើ ក្ ង ប្ដ្ ្ា ់ការសល្ងគាះ។ 
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លដ្ាយសកាក របជូាដ៏អសចារយលនះ 
ត្រះអងគចិញ្ចមឹអស់អនកលជឿ លហើយលត្បាសរួកលគឲ្យបានវសិុទ្ធ  
លដ្ីមបើឲ្យមនសុសត្គបជ់ារិសាសន៍ ប្ដ្ រស់កនញងរិភរល ាកប្រមួយ  
ទ្ទ្ ួរនាឺលដ្ាយជំលនឿប្រមួយ និងរួមរន កនញងលសចកាើស្សឡាញប់្រមួយ។ 
លរ លនះ លយើង ្ញុំមកជរិរុសកាក រៈផៃនអគគសញ្ញាដ៏អសចារយ 
ត្រះអងគបងហូរត្រះហឫទ្យ័ថនាកថ់នម 
លដ្ីមបើឲ្យផៃថងណាមួយ លយើង ្ញុំអាចឆាងចូ លនៅឯសថានបរមស ុបាន។ 

អាស្ស័យលហរុលនះ សរវល ាកទ្ាុំងអស់លនៅល ើប្្នដ្ ី
និងលនៅសថានបរមសុ  លត្ចៀងបទ្ថមីលរររល ើករលមកើងត្រះអងគ 
លហើយលយើង ្ញុំរួមជាមយួអស់លទ្វទ្រូ 
ត្បកាសលឡើងលដ្ាយឥរឈប់ឈរថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ១ បុែយសោរពក្ពះនងក្ពហមចរិនី្ម្ច៉ា រី 

PRÆFATIO I DE BEATA MARIA VIRGINE 

ត្ពេះនាងត្ព មចារិ ីមា៉ារីនោរនពញន យស ភមងគល ជាត្ពេះមាតារបស់ត្ពេះជាមាចស់ 
De Maternitate beatæ Mariæ Virginis 

៦២. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងផៃថងបុណយលរររត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើលរារលរញលដ្ាយសុភមងគ ។ 
លរ អានសូមកុុំលភាចត្បាប់លឈមាះផៃថងបុណយកនញងរងវង់ត្កចក។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
លហើយលនៅផៃថងប្ដ្ លយើង ្ញុំលរររត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ (កនញងឱកាសបណុយ…) 
លយើង ្ញុំសូមច ូរួមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធត្គបបាុំងឲ្យត្រះនាងមានគភ ៌ 
និងរកសាត្រហមចរិយ៍ជាដ្រាប។ 
ត្រះនាងបានត្បសរូត្រះបុត្ត្តប្រមួយ 
ប្ដ្ ជារនាសឺថិរលសថរអស់ក បជានចិចលនៅកនញងរភិរល ាក 
គឺត្រះលយស តូ្គើសាជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
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កនញងអងគត្រះត្គើសាលនះលហើយ 
បានជាលទ្វទ្ូរទ្ាុំងឡាយ លរររលការសរលសើរត្រះអងគ 
លហើយអុំណាចនានា ភយ័ញាប់ញ័រលនៅចុំលរាះត្រះភ័្កាត្រះអងគ។ 
ផៃ្ទលមឃ និងឫទ្ធានភុារផៃនសថានបរមសុ រមួជាមយួររួកលសរ ាភើម 
ត្កាបថវាយបងគតំ្រះអងគ លដ្ាយមានអុំណរសបបាយយ ាងផៃត្កប្ ង។ 
លយើង ្ញុំសូមបនទាប ាួនច ូរួមលការសរលសើរត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ២ បុែយសោរពក្ពះនងក្ពហមចរិនី្ម្ច៉ា រី 

PRÆFATIO II DE BEATA MARIA VIRGINE 

ត្ពេះស គម ៍នលើកតនមកើងត្ពេះជាមាចស់ តាមោក្យរបស់ត្ពេះនាងត្ព មចារិ ីមា៉ារី 
Ecclesia, verbis Mariæ, laudes Deo persolvit 

៦៣. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងផៃថងបុណយលរររត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 
បរិត្រត្រះបតិ្ត ! 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមលការសរលសើរឫទ្ធានុភាររបសត់្រះអងគ 
កនញងជីវិររបស់សនាបគុគ ទ្ាុំងឡាយ។ 
ជារិលសស លយើង ្ញុំនឹករឭកដ្ ត់្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ 
លរារលរញលដ្ាយសុភមងគ  
លយើង ្ញុំសូមត្បកាសរើត្រះហឫទ្័យអាណិរអាសូររបស់ត្រះអងគ 
លយើង ្ញុំសូមលការសរលសើរ និងអរត្រះគុណត្រះអងគ។ 
ត្រះអងគរិរជាបានត្បត្ររឹាកិចចការត្បលសើរអសចារយ 
ដ្ ់ទ្ើដ្ាចស់្សយា ផៃនប្្នដ្ី លហើយត្រះអងគបានបនា 
សប្មាងធម៌លមត្តា ករណុាដ៏ល ើស បដ់្ ម់នុសសត្គប់ជំនាន។់ 
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ត្រះអងគទ្រលឃើញត្រះនាងម ារើ ប្ដ្ ជាអនកបលត្មើដ៏ទ្នទ់្ាប  
លហើយត្តមរយៈត្រះនាង ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះសល្ងគាះមនុសសល ាក 
គឺត្រះលយស តូ្គើសា ជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ និងជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 

លដ្ាយសារត្រះត្គើសាលនះលហើយ 
បានជាលយើង ្ញុំសូមចូ រួមជាមួយអស់លទ្វទ្ូរដ៏លត្ចើនកុះករ 
ល ើករលមកើងអានភុារដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគ 
និងសបបាយរើករាយចុំលរាះត្រះភ័្ កាត្រះអងគជានិចច។ 
លយើង ្ញុំសូមទ្ ូអងវរ និងលត្ចៀងលការសរលសើរត្រះអងគ 
កនញងអុំណរសបបាយយ ាងផៃត្កប្ ង 
លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ១ បុែយសោរពក្រីេតទូត 

PRÆFATIO I DE APOSTOLIS 

ត្គីសែទូតជាគ្ាលត្បជារាស្រសែរបស់ត្ពេះជាមាចស់ 
De Apostolis pastoribus populi Dei 

៦៤. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជាផៃនផៃថងបុណយលរររត្គើសាទូ្រ ជារិលសស សនាសិ ា និងសនាប ូ ។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ត្រះអងគរិរជាគងវា អស់ក បជានចិច 
ត្ទ្ង់មិនប្ដ្ លបាះបង់លច ហវូងលចៀមរបស់ត្រះអងគលឡើយ 
្ទញយលទ្ៅវញិ ត្រះអងគប្ថរកសាការរាររកួលគ  
ត្តមរយៈត្គើសាទ្ូរទ្ាុំងឡាយ។ 
ត្រះអងគបានលត្ជីសត្តុំងគងវា ទ្ាុំងលនាះ 
លដ្ីមបើត្គបត់្គង និងប្ណនាុំហវូងលចៀមកនញងនាមត្រះបុត្ត្តរបស់ត្រះអងគ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
កមាាុំងស័កាសិិទ្ធិ និងអវើៗទ្ាុំងអស់ ប្ដ្ មានអុំណាចលនៅសថានបរមសុ  
សូមរួមរន ល ើករលមកើងសរិើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ២ បុែយសោរពក្រីេតទូត 

PRÆFATIO II DE APOSTOLIS 

ត្ក មត្គីសែទូតជាត្គឹេះ  ិងជាសាក្សីរបស់ត្ពេះស គម ៍ 
De apostolic fundamento et testimonio 

៦៥. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជាផៃនផៃថងបុណយលរររត្គើសាទ្ូរ និងអនកនិរនធគមពើរដំ្ណឹង អ។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច! 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះអងគបានកសាងត្រះសហគមន៍ ល ើត្កមុត្គើសាទ្ូរជាត្គឹះយ ាងរឹងមាុំ 
លដ្ីមបើឲ្យត្រះសហគមន៍លទ្ៅជាសញ្ញាសមគា  ់
បងហាញរើ កខណៈដ៏វិសទុ្ធរបស់ត្រះអងគ កនញងរភិរល ាកលនះ 
លហើយត្បកាសដ្ ់មនសុសជារទិ្ាុំងឡាយ អុំរើត្រះរាជយរបស់ត្រះជាមចាស។់ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ 
បានជាលយើង ្ញុំសូមចូ រួមជាមួយអស់លទ្វទ្ូដ៏លត្ចើនកុះករ 
លត្ចៀងលការសរលសើរត្រះអងគអស់រើដ្ួងចិរា 
លនៅលរ លនះ និងរហូររលរៀងលទ្ៅ លដ្ាយត្បកាសថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ១ បុែយសោរពេន្តបុរគលទាំងឡាយ 

PRÆFATIO I DE SANCTIS 

សិរីរ ងនរឿងថ្ ស ែប គគល 
De Gloria Sanctorum 

៦៦. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជាលនៅផៃថង ៖ 
- បុណយលរររសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ (បុណយភាញុំ)202។ 
- បុណយលរររសនាបុគគ ជាឧបការើរបស់ភូមិភាគ ឬត្រះសហគមន៍នើមួយៗ។ 
- បុណយឱឡារិក និងបុណយលរររសនាបុគគ  ត្បសិនលបើរម នធម៌ត្បាររធ ទ្ា ់លនៅផៃថងបុណយលនាះ។ 
- បុណយរុំឭកសនាបុគគ ។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច  
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
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សនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយប្រងប្រល ើករលមកើងត្រះអងគជានិចច 
លហើយលរ ត្រះអងគបុំរាក់ភួងជ័យឲ្យសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ 
ទ្ុកជារងវាន់ដ្ ់អុំលរើ អរបស់រួកររ ់
លរ លនាះត្រះអងគកប៏ុំរាក់ភួងជ័យល ើត្រះអុំលណាយទ្ានរបស់ត្រះអងគប្ដ្រ។ 
ត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានរលបៀបរស់លនៅរបស់សនាបគុគ លធវើជាគុំរូ 
សហភារជាមយួសនាបុគគ លធវើជាមហាត្គួសារ 
និងរាកយអងវររបស់រួកររ់លធវើជាទ្ើរឹងរបស់លយើង ្ញុំ។ 
ដ្ូលចនះសនាបគុគ ទ្ាុំងអស់លនាះ លធវើជាសាកសើ 
និងល ើកទ្កឹចិរាលយើង ្ញុំឲ្យររប់ានរហូរដ្ ់លរ លដ្ៅ 
លហើយទ្ទ្ួ ភួងជ័យប្ដ្ មិនលចះរ យួរួមជាមយួរួកររ ់
ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយលទ្វទ្ូរ  
អគគលទ្វទ្រូ និងសនាបគុគ ទ្ាុំងឡាយដ៏លត្ចើនឥរគណនា  
លត្ចៀងល ើករលមកើងត្រះអងគ លដ្ាយត្បកាសឥរឈប់ឈរថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ២ បុែយសោរពេន្តបុរគលទាំងឡាយ 
PRÆFATIO II DE SANCTIS 

កិចចការរបស់ស ែប គគល 
De actione Sanctorum 

៦៧.  ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើកនញងអភិបូជាលនៅផៃថង ៖ 
- បុណយលរររសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ (បុណយភាញុំ)203។ 
- បុណយលរររសនាបុគគ ជាឧបការើរបស់ភូមិភាគ ឬត្រះសហគមន៍នើមួយៗ។ 
- បុណយឱឡារិក និងបុណយលរររសនាបុគគ  ត្បសិនលបើរម នធម៌ត្បាររធ ទ្ា ់លនៅផៃថងបុណយលនាះ។ 
- បុណយរុំឭកសនាបុគគ ។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
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ត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យត្រះសហគមន៍ 
មានជីវិររស់រលវីក និងរឹងមាុំជាលរៀងរហូរ  
លដ្ាយសារសកខើភារផៃនជលំនឿរបស់សនាបគុគ ទ្ាុំងឡាយ 
ប្ដ្ ជាសញ្ញាសមគា ់ដ៏រិរត្បាកដ្ ផៃនលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ។ 
មិនប្រប ុលណ្ាះ គុំរ ូអរបស់សនាបគុគ ទ្ាុំងឡាយ 
ជំរុញលយើង ្ញុំឲ្យមានចរិាកាា ហាន 
លហើយរាកយអងវររបស់រកួររ់ រុំត្ទ្លយើង ្ញុំកនញងត្គប់កចិចការ  
លដ្ីមបើឲ្យគលត្មាងការដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគបានលកើរជារូបរាង។ 

ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសូមច ូរួមជាមយួលទ្វទ្ូរ  
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមអរត្រះគុណត្រះអងគ  
លដ្ាយត្បកាសទ្ាុំងអុំណរសបបាយផៃត្កប្ ងថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 



484 

ធម្៌ក្បារពធទី ១ បុែយសោរពម្រែសាកេី 

PRÆFATIO I DE SANCTIS MARTYRIBUS 

មរណសាក្សីជាគុំរូ  ិងជាសញ្ញាសមាាល់ 
De signo et exemplo martyrii 

៦៨. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងផៃថងបុណយឱឡារិក និងផៃថងបុណយលរររមរណសាកសើ។ ធម៌លនះ អាច 
លត្បើកនញងផៃថងបុណយរុំឭកមរណសាកសើ្ងប្ដ្រ។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
សកខើភារផៃនជំលនឿរបសម់រណសាកសើលឈមាះ… 
ប្ដ្ បានបងហូរល ាហិរដ្ូចត្រះត្គើសា 
បងហាញឲ្យលឃើញនូវសនាត្រះហសាដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគ 
គឺត្រះអងគសប្មាងឫទ្ធានភុាររបស់ត្រះអងគ លនៅកនញងភារទ្ន់ល សាយរបសល់យើង ្ញុំ  
លហើយត្រះអងគលត្បាសឲ្យមនុសសទ្ន់ល សាយ អាច្ា ់សកខើភាររើត្រះអងគបាន 
ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំលនៅល ើប្្នដ្ ី
សូមច ូរួមជាមួយអុំណាចផៃនសថានបរមសុ  
ថវាយបងគំឫទ្ធានុភារដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគឥរឈប់ឈរ 
លដ្ាយត្បកាសថា៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ២ បុែយសោរពម្រែសាកេី 

PRÆFATIO II DE SANCTIS MARTYRIBUS 

ការអ្សាចរ្យរបស់ត្ពេះជាមាចស់ នៅកនញងជ័យជមនេះរបស់មរណសាក្សី 
De mirabilibus Dei in Martyrum victoria 

៦៩. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងផៃថងបុណយឱឡារិក និងផៃថងបុណយលរររមរណសាកសើ។ ធម៌លនះ អាច 
លត្បើកនញងផៃថងបុណយរុំឭកមរណសាកសើ្ងប្ដ្រ។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងត្រះអងគ លនៅលរ លរររសនាបគុគ ទ្ាុំុំងឡាយ 
លដ្ាយរួកររ់រងទ្កុខ ុំបាក រកួររ់បងហាញអុំរើឫទ្ធានភុារដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ 
គឺត្រះអងគមានត្រះហឫទ្យ័អាណិរអាសូរ 
ត្បទ្ានឲ្យរកួររ់មានជំលនឿលកាៀវកាា  ឲ្យរកួររ់មានចរិារឹងបុឹងកនញងការរស ូ 
ឲ្យរួកររម់ានជយ័ជមនះកនញងការត្បកួរ ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះ សរវល ាកទ្ាុំងអស់លនៅល ើប្្នដ្ី  
និងលនៅសថានបរមសុ  លត្ចៀងបទ្ថមីលរររល ើករលមកើងត្រះអងគ  
លហើយលយើង ្ញុំរួមជាមយួអស់លទ្វទ្រូត្បកាសលឡើង 
លដ្ាយឥរឈប់ឈរថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធ បុែយសោរពេន្តបុរគលជារង្គា ល 

PRÆFATIO DE SANCTIS PASTORIBUS 

ស ែប គគលជាគ ា្ល នៅកនញងត្ពេះស គម ៍ 
De præsentia sanctorum Pastorum in Ecclesia 

៧០. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងផៃថងបុណយឱឡារិក និងផៃថងបុណយលរររសនាបុគគ ជាគងវា ។ ធម៌លនះ 
អាចលត្បើកនញងផៃថងបុណយរុំឭកសនាបុគគ  ជាគងវា ្ងប្ដ្រ។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លនៅផៃថងបុណយលរររសនា លឈមាះ… 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះសហគមនម៍ានអុំណរសបបាយ 
លហើយត្រះអងគរត្ងឹងត្រះសហគមន៍ ត្តមគុំរូផៃនការរស់លនៅរបស់ររ ់
ត្រមទ្ាុំងប្ណនាុំ និងប្ថរកសាត្រះសហគមន ៍
ត្តមរាកយលត្បៀនត្បលដ្ៅ និងត្តមរាកយអងវរបសរ់រ់។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ លត្ចៀងបទ្ល ើករលមកើងត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធ បុែយបពារិត បពារិតាជាក្ពហមចរី 

PRÆFATIO DE SANCTIS VIRGINIBUS ET RELIGIOSIS 

ជីវិតរបស់បពវជិត បពវជិតា ជាទីសមាាល់ថ្ ឧបការគ ណរបស់ត្ពេះជាមាចស់ 
De signo vitæ Deo consecratæ 

៧១. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងផៃថងបុណយឱឡារិក និងផៃថងបុណយធុំសត្មាប់បរវជិរបរវជិត្ត ជា ត្រហម
ចរើ។ ធម៌លនះ អាចលត្បើកនញងផៃថងបុណយរុំឭក បរវជិរ បរវជិត្ត្ងប្ដ្រ។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងឧបការគុណដ៏ល ើស បរ់បស់ត្រះបិត្ត 
ប្ដ្ ប្ណនាុំឲ្យសនាបគុគ ទ្ាុំងឡាយថវាយ ាួនលទ្ៅត្រះត្គើសា 
លដ្ីមបើបលត្មើត្រះរាជយផៃនសថានបរមស ុ។ 
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លដ្ាយឧបការគុណលនះ 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យមនុសសត្រឡប់លទ្ៅរកភារវិសុទ្ធលដ្ីមដ្ំបូងវិញ 
លហើយត្រះអងគលត្បាសឲ្យរួកលគមានរិលសាធន៍លនៅល ើប្្នដ្ីលនះ 
អុំរើត្រះអុំលណាយទ្ានលនៅល ាក ាងមុ  ត្តមត្រះបនទូ សនយារបស់ត្រះអងគ។ 
អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមលការសរលសើរត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ១ េក្ម្ចប់ថ្ងៃធម្មតា 

PRÆFATIO COMMUNIS I 

អ្វីៗោុំងអ្ស់សាារជាងមីកនញងអ្ងគត្ពេះត្គីសែ 
De universali restauratione in Christo 

៧២. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជាប្ដ្ រម នធម៌ត្បាររធ ទ្ា ់ និងអភិបូជាប្ដ្ រម នធម៌ត្បាររធ 
ត្តមកា កុំណរ់កនញងកបួនរិធើបុណយល្សងៗ។  

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លដ្ាយសារត្រះត្គើសាលនះលហើយ 
ត្រះបតិ្តសរវត្រះហឫទ្យ័សាារអវើៗទ្ាុំងអស់ឲ្យបានថមីលឡើងវិញ 
លហើយត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំ បានទ្ទ្ួ  កខណៈលរញល ញរបសត់្រះត្គើសា។ 
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លទ្ាះបើត្រះអងគមានឋានៈជាត្រះជាមចាស់ក៏លដ្ាយ 
ក៏ត្រះអងគរុុំបានលកាា បកាា ប់ឋានៈប្ដ្ លសមើនឹងត្រះជាមចាសប់្ដ្រ 
្ទញយលទ្ៅវញិ ត្រះអងគបាន ះបង់អវើៗទ្ាុំងអស់ មកយកឋានៈជាទ្ាសករ  
លហើយត្រះល ាហិរផៃនត្រះលឈើ ក្ ង 
នាុំឲ្យសរវល ាកទ្ាុំងឡាយបានលសចកាើស ុសានា។ 
លហរុដ្ូលចនះ ត្រះជាមចាស់បានល ើករលមកើងត្រះអងគលឡើងយ ាង ពង់ ពសប់ុំ្រុ 
លហើយត្រះអងគបានលទ្ៅជាត្បភរផៃនការសល្ងគាះអស់ក បជានិចច 
ដ្ ់អសអ់នកប្ដ្ សាាបប់ងគាប់ត្រះអងគ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
កមាាុំងសកាសិិទ្ធិ និងអវើៗទ្ាុំងអស់ ប្ដ្ មានអុំណាចលនៅសថានបរមសុ  
ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ២ េក្ម្ចប់ថ្ងៃធម្មតា 

PRÆFATIO COMMUNIS II 

ការសនស្រ្ាេះតាមរយៈត្ពេះត្គីសែ 
De salute per Christum 

៧៣. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជាប្ដ្ រម នធម៌ត្បាររធ ទ្ា ់ និងអភិបូជាប្ដ្ រម នធម៌ត្បាររធ 
ត្តមកា កុំណរ់កនញងកបួនរិធើបុណយល្សងៗ។  
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ត្រះអងគបានបលងកីរមនសុសលដ្ាយត្រះហឫទ្យ័សបបញរស 
ប្រលនៅលរ មនសុសត្រូវ្ានទាលទ្ាសត្តមយរុាិធម៌ 
ត្រះអងគកប៏ានសល្ងគាះលគលដ្ាយត្រះហឫទ្យ័លមត្តា ករុណា 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
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កនញងអងគត្រះត្គើសាលនះលហើយ បានជាលទ្វទ្ូរទ្ាុំងឡាយលរររលការសរលសើរត្រះអងគ 
លហើយអុំណាចនានាភ័យញាប់ញ័រ លនៅចុំលរាះត្រះភ័្កាត្រះអងគ។ 
ផៃ្ទលមឃ និងឫទ្ធានភុារផៃនសថានបរមសុ រមួជាមយួររួកលសរ ាភើម 
ត្កាបថវាយបងគតំ្រះអងគ លដ្ាយមានអុំណរសបបាយយ ាងផៃត្កប្ ង។ 
លយើង ្ញុំសូមបនទាប ាួនច ូរួមលការសរលសើរត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្ក៌្បារពធទី ៣ េក្ម្ចប់ថ្ងៃធម្មតា 

PRÆFATIO COMMUNIS III 

នលើកតនមកើងត្ពេះជាមាចស់ពដលបា បនងកើត  ិងសាារម  ស្សជាតិន ើងវិញ 
Laudes Deo pro creatione et reformatione horminis 

៧៤. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជាប្ដ្ រម នធម៌ត្បាររធ ទ្ា ់ និងអភិបូជាប្ដ្ រម នធម៌ត្បាររធ 
ត្តមកា កុំណរ់កនញងកបួនរិធើបុណយល្សងៗ។  
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ត្រះបតិ្តបានបលងកីរមនសុសជារិ លហើយត្រះអងគក៏សាារលគឲ្យមានជីវិរថមីលឡើងវិញ 
លដ្ាយត្រះហឫទ្័យសបបញរសដ៏ល ើស ប ់
ត្តមរយៈត្រះបុត្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ។ 
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ដ្ូលចនះសរវល ាកប្រងប្របលត្មើត្រះអងគ 
អស់អនកប្ដ្ រួចរើបាបប្រងប្រលការសរលសើរត្រះអងគ 
លហើយសនាបគុគ ទ្ាុំងឡាយ ក៏ប្រងប្ររួបរួមរន អរត្រះគុណត្រះអងគប្ដ្រ 
ការទ្ាុំងលនះ គឺររិជាត្រឹមត្រូវប្មន។ 
អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយលទ្វទ្ូរ 
ល ើករលមកើងត្រះអងគទ្ាុំងអុំណរសបបាយ 
លដ្ាយត្បកាសថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ៤ េក្ម្ចប់ថ្ងៃធម្មតា 

PRÆFATIO COMMUNIS IV 

ការនលើកតនមកើង ជាត្ពេះអ្ុំនតយោ របស់ត្ពេះជាមាចស់ 
De laude, dono Dei 

៧៥. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជាប្ដ្ រម នធម៌ត្បាររធ ទ្ា ់ និងអភិបូជាប្ដ្ រម នធម៌ត្បាររធ 
ត្តមកា កុំណរ់កនញងកបួនរិធើបុណយល្សងៗ។  
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
លទ្ាះបើត្រះអងគមិនត្រូវការឲ្យលយើង ្ញុំល ើករលមកើងត្ទ្ង់ក៏លដ្ាយ 
ក៏ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះអុំលណាយទ្ានសត្មាប់លយើង ្ញុំអរត្រះគណុប្ដ្រ។ 
រាកយល ើករលមកើងរបស់លយើង ្ញុំមិនបប្នថមអវើលសាះ 
ចុំលរាះភារដ៏ឧរាញងឧរាមរបស់ត្រះអងគ 
ប ុប្នា្ ា ់ជាត្បលយាជនឲ៍្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ ការសល្ងគាះ 
ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ 
បានជាលយើង ្ញុំសូមចូ រួមជាមួយលទ្វទ្ូរដ៏លត្ចើនកុះករ 
លការសរលសើរត្រះអងគ ទ្ាុំងត្បកាសលដ្ាយអុំណរសបបាយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ៥ េក្ម្ចប់ថ្ងៃធម្មតា 

PRÆFATIO COMMUNIS V 

ការត្បកាសពីគនត្មាងការដ៏អ្សាចរ្យកនញងអ្ងគត្ពេះត្គីសែ 
Proclamatio mysterii Christi 

៧៦. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជាប្ដ្ រម នធម៌ត្បាររធ ទ្ា ់ និងអភិបូជាប្ដ្ រម នធម៌ត្បាររធ 
ត្តមកា កុំណរ់កនញងកបួនរិធើបុណយល្សងៗ។  
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លរ លយើង ្ញុំនឹករឭកដ្ ់ត្រះត្គើសាលសាយទ្ិវងគរ 
លយើង ្ញុំលរារលរញលដ្ាយលសចកាើស្សឡាញ់ 
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លរ លយើង ្ញុំត្បកាសថា ត្រះត្គើសាមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លយើង ្ញុំលរារលរញលដ្ាយជំលនឿដ៏រឹងមាុំ 
លរ លយើង ្ញុំទ្នទឹងរង់ចុំត្រះអងគយាងមកវិញត្បកបលដ្ាយសិរើរុងលរឿង 
លយើង ្ញុំលរារលរញលដ្ាយលសចកាើសងឃឹមដ៏លមាះមុរ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ  
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ លការសរលសើរត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ៦ េក្ម្ចប់ថ្ងៃធម្មតា 

PRÆFATIO COMMUNIS VI 

គនត្មាងការដ៏អ្សាចរ្យថ្ ការសនស្រ្ាេះកនញងអ្ងគត្ពេះត្គីសែ 
De mysterio salutis in Christo 

៧៧. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជាប្ដ្ រម នធម៌ត្បាររធ ទ្ា ់ និងអភិបូជាប្ដ្ រម នធម៌ត្បាររធ 
ត្តមកា កុំណរ់កនញងកបួនរិធើបុណយល្សងៗ។  
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធបុ្ំ ុរ ! 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសា ជាត្រះបុត្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ។ 
ត្រះបតិ្តបានបលងកីរសរវល ាក និងអើវៗសរវសារលរើទ្ាុំងអស ់
លដ្ាយត្រះលយស តូ្គើសាជាត្រះបនទ ូរបស់ត្រះអងគ។ 
ត្រះបតិ្តចរឲ់្យត្រះលយស ូត្គើសាយាងមកសល្ងគាះ និងរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ 
គឺត្រះអងគបានទ្ទ្ួ របូកាយជាមនុសស លដ្ាយសារត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ 
លហើយត្ទ្ងត់្បសរូរើត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ។ 
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លដ្ាយបុំលរញបុំណងរបស់ត្រះបតិ្ត 
និងត្បម ូត្បជារា្សាមយួដ៏វិសុទ្ធថវាយត្រះអងគ 
ត្រះបុត្ត្តសរវត្រះហឫទ្យ័ត្រដ្ាងត្រះហសារងទ្កុខ ុំបាក 
លដ្ីមបើបុំ្ាាញចុំណងផៃនលសចកាើសាាប់ និងសប្មាងអុំរើជីវិររស់លឡើងវិញ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមត្បកាសល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ១ េក្ម្ចប់ម្រែបុរគល 

PRÆFATIO I DE DEFUNCTIS 

នសចកែីសង្ឃឹមនលើជីវិតរស់ន ើងវិញកនញងអ្ងគត្ពេះត្គីសែ 
De spe resurrectionis in Christo 

៧៨. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជានឹករឭកដ្ ់មរណបុគគ ។  
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លយើង ្ញុំមានលសចកាើសងឃឹមថា 
នឹងរស់លឡើងវិញត្បកបលដ្ាយសុភមងគ កនញងអងគត្រះត្គើសា 
លទ្ាះបើ លយើង ្ញុំមានទ្កុខត្រួយអុំរើលសចកាើសាាបក់ល៏ដ្ាយ 
ក៏ត្រះបនទ ូសនយាល ើកទ្ឹកចរិាលយើង ្ញុំថា នឹងមានជីវិរអសក់ បជានចិច។ 
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បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំលជឿថា ជីវិរប្រងប្រប្ត្បត្បួ  គឺមិនត្រវូដ្កហូរលឡើយ។ 
លទ្ាះបើ រូបកាយជាទ្ើជត្មកលនៅល ើប្្នដ្ីលនះ  
រ ួយលទ្ៅជាធ ូើក៏លដ្ាយ ក៏លយើង ្ញុំនឹងមានទ្ើជត្មកអស់ក បជានិចច 
ប្ដ្ ត្រះអងគបានលរៀបចុំជាលស្សចលនៅសថានបរមសុ ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
កមាាុំងសក័ាសិិទ្ធិ និងអវើៗទ្ាុំងអស់ ប្ដ្ មានអុំណាចលនៅសថានបរមសុ  
ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ២ េក្ម្ចប់ម្រែបុរគល 

PRÆFATIO II DE DEFUNCTIS 

ត្ពេះត្គីសែនសាយទិវងគតនដើម្បីឲ្យនយើងខ្ញុំមា ជីវិតរស់នៅ 
Christus mortuus est pro vita nostra 

៧៩.  ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជានឹករឭកដ្ ់មរណបុគគ ។  
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
មានប្រត្រះបតុ្ត្តមួយត្រះអងគ ប្ដ្ សរវត្រះហឫទ្័យលសាយទ្ិវងគរ 
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំអាចរួច្ុររើលសចកាើសាាប ់
លហើយត្រះអងគក៏សរវត្រះហឫទ្័យលសាយទ្ិវងគរ 
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំរស់លនៅជាមួយត្រះអងគអសក់ បជានិចច។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ 
បានជាលយើង ្ញុំសូមចូ រួមជាមួយលទ្វទ្ូរដ៏លត្ចើនកុះករ 
លការសរលសើរត្រះអងគ ទ្ាុំងត្បកាសលដ្ាយអុំណរសបបាយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ៣ េក្ម្ចប់ម្រែបុរគល 

PRÆFATIO III DE DEFUNCTIS 

ត្ពេះត្គីសែជាត្ពេះសនស្រ្ាេះ  ិងជាជីវិត 
Christus, salus et vita 

៨០. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជានឹករឭកដ្ ់មរណបុគគ ។  
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះអងគជាត្រះសល្ងគាះផៃនរិភរល ាក 
ត្ទ្ង់ជាជីវិរសត្មាប់មនសុសជារិ និងលត្បាសអនកសាាប់ឲ្យរស់លឡើងវិញ។ 
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លដ្ាយសារត្រះត្គើសាលនះលហើយ 
បានជាលយើង ្ញុំសូមចូ រួមជាមួយអស់លទ្វទ្ូរដ៏លត្ចើនកុះករ 
ល ើករលមកើងអានភុារដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគ 
និងសបបាយរើករាយចុំលរាះត្រះភ័្ កាត្រះអងគជានិចច។ 
លយើង ្ញុំសូមទ្ ូអងវរ និងលត្ចៀងលការសរលសើរត្រះអងគ 
កនញងអុំណរសបបាយយ ាងផៃត្កប្ ង 
លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 

ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌ក្បារពធទី ៤ េក្ម្ចប់ម្រែបុរគល 

PRÆFATIO IV DE DEFUNCTIS 

ពីជីវិតនោកីយនឆ្ពេះនៅកា ់សិរីរ ងនរឿងថ្ សាា បរមស ខ 
De vita terrena ad gloriam cælestem 

៨១. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជានឹករឭកដ្ ់មរណបុគគ ។  
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ត្រះអងគបានត្ត្តស់លហៅលយើង ្ញុំឲ្យលកើរមក 
និងត្គប់ត្គងលយើង ្ញុំត្តមត្រះហឫទ្័យរបស់ត្រះអងគ។ 
ប ុប្នាត្រះអងគបញ្ាាឲ្យលយើង ្ញុំត្រឡប់លទ្ៅជាធូ ើដ្វិីញ 
លត្រាះប្រអុំលរើបាបរបសល់យើង ្ញុំ។ 
លដ្ីមបើសល្ងគាះលយើង ្ញុំ ត្រះបុត្ត្តបានលសាយទ្ិវងគរ 
លហើយដ្ ់លរ កុំណរ់ ត្រះអងគនឹងល ើកលយើង ្ញុំ  
ឲ្យច ូកនញងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ ប្ដ្ មានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ។ 
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អាស្ស័យលហរលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ  
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ លត្ចៀងល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 



512 

ធម្៌ក្បារពធទី ៥ េក្ម្ចប់ម្រែបុរគល 

PRÆFATIO V DE DEFUNCTIS 

នយើងខ្ញុំរស់ន ើងវិញន យសារជ័យជមនេះរបស់ត្ពេះត្គីសែ 
De resurrectione nostra per victoriam Christi 

៨២. ធម៌ត្បាររធលនះ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជានឹករឭកដ្ ់មរណបុគគ ។  
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
លរ ជីវិរលយើង ្ញុំត្រូវវិនាស 
ត្រះអងគបានសល្ងគាះលយើង ្ញុំលដ្ាយត្បណើសលនាាស។ 
លរ លយើង ្ញុំជាបឃ់ុុំកនញងលសចកាើសាាប់លដ្ាយសារបាប 
លនាះជ័យជមនះរបស់ត្រះត្គើសាបានលត្បាសល ាះលយើង ្ញុំរើលសចកាើសាាប ់
លហើយទ្ទ្ួ ជីវរិរួមជាមួយត្រះអងគ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំលនៅល ើប្្នដ្ ី
សូមច ូរួមជាមួយអុំណាចផៃនសថានបរមសុ  
ថវាយបងគំឫទ្ធានុភារដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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ធម្៌អរក្ពះរុែដ៏វិេុទធ ទី ១ 

PREX EUCHARISTICA I 

 (តាម្សាស្នព្រឹតាយព្រុងរ មូ្) 
SEU CANON ROMANUS 

៨៣. ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

លរ លនះ ល ាកបូជាចរយសូត្រធម៌ត្បាររធស្សបត្តមរាកយរនយ ់កនញងរិធើ។ លត្កាយសូត្រធម ៌
ត្បាររធចប់ ល ាកលត្ចៀង ឬអានរួមជាមួយត្គើសាបរិស័ទ្ ៖  

ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 

៨៤. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា ថា ៖ 
ឱ ត្រះបតិ្តត្បកបលដ្ាយត្រះហឫទ្័យសបបញរសយ ាងផៃត្កប្ ងលអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសា 
ជាត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ និងជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
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ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួ 
ល ាកបូជាចរយលធវើសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើនុំ និងស្សារងវាយ ទ្ាុំងលរា ថា ៖ 
លហើយត្បទ្ានត្រះររ  ល ើអុំលណាយ រងវាយ នងិសកាក របជូាដ៏វិសុទ្ធលនះ។ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយរងវាយទ្ាុំងលនះ 
ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លហើយលរា បនាថា ៖ 
ជាដ្ំបូង លដ្ីមបើជាត្បលយាជន៍ដ្ ់ត្រះសហគមន៍ការ ូិក។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានលសចកាើសុ សានា ដ្ ់ត្រះសហគមន៍លនៅល ើប្្នដ្ីទ្ាុំងមូ
 ។ 
សូមត្រះអងគប្ថរកសាការរារ ប្ណនាុំ 
និងបត្ងួបបត្ងួមត្រះសហគមន៍ជាធាញងប្រមួយ 
រួមជាមួយអនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ សលមាចបា បលយើង ្ញុំ (នាម…) 
និងល ាក (លឈមាះ…) ជាអភិបា ត្រះសហគមន៍លយើង ្ញុំ 204 

ត្រមទ្ាុំងអស់ល ាកអភបិា  ប្ដ្ ប្ថរកសាលសចកាើររិ 
និងជំលនឿការ ូិក ប្ដ្ បនាមករើត្កុមត្គើសាទ្រូ។ 

៨៥. ធម៌អងវរសត្មាប់មនុសសទ្ាុំងឡាយ។ 
សូមត្រះអមចាស់លត្បាសត្បណើ ដ្ ់អស់អនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ (លឈមាះ…) 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយលសងៀមសងារ់បនាិចលដ្ាយនឹកដ្ ់អនកលនាះ។ បនទាប់មក ល ាក
 ារផៃដ្ លហើយលរា បនាថា ៖ 

និងអស់អនកប្ដ្ រួបរួមរន លនៅទ្ើលនះ មានប្រត្រះអងគលទ្ប្ដ្ ត្ជាបថា 
បងបអូនទ្ាុំងអស់លនះ មានជំលនឿ និងចិរាភកាើយ ាងណាចុំលរាះត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយអភបិូជាលនះ សត្មាប់បងបអូនទ្ាុំងលនាះ  
លហើយបងបអូនក៏ថវាយអភិបូជាសត្មាប ់ាួនលគ និងញារិមិរារបស់លគប្ដ្រ។ 
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បងបអូនសងឃឹមថា ត្រះអងគរុំលដ្ាះរួកលគឲ្យរចួរើបាប  
ឲ្យមានសុ ភារ អ និងឲ្យចក្រុរើអនារាយត្គប់ប្បបយ ាង 
លហរុលនះ លគអាចបុំលរញត្តមរាកយសនយាចុំលរាះត្រះអងគ 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏ររិត្បាកដ្ និងមានត្រះជនមគងល់នៅអស់ក បជានិចច។ 

៨៦. រាកយអងវរបនា ៖ 
លដ្ាយរួមជាមួយត្រះសហគមនទ៍្ាុំងម ូ លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន សមូលរររ 
ជាបឋម ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង 
ជាត្រះមាត្តត្រះជាមចាស់ និងត្រះអមចាស់លយស តូ្គើសាផៃនលយើង ្ញុំ 
† បនទាបម់ក សនាយ ូប្សប ជាសវាមើរបស់ត្រះនាងត្រហមចរិនើ 
ត្គើសាទ្ូរ និងមរណសាកសើ 
សនាសិ ា និងសនាប  ូ,សនាអន់លត្ដ្ 
(សនាយ ាកុប, សនាយ ហូាន, 
សនាថូម ាស, សនាភើ ើរ, 
សនាបារថូឡូលម, សនាម ាថាយ, 
សនាសុើម ូន និងសនាយដូ្ា, 
សនា ើណូ, សនាប្កា, សនាលកាម ង់ 
សនាសុើស, សនាក័រណើ, សនាសុើត្រើយុាុំង, 
សនាឡូរ ង, សនាត្គើសូកនូ, 
សនាយ ូហាន និងសនាប  ូ, 
សនាកូសមា និងសនាដ្ាមើយុាុំង) និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ។ 
លដ្ាយរាកយអងវររបសស់នាបុគគ ទ្ាុំងអស់លនាះ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួ និងការរារលយើង ្ញុំត្គបល់រ លវ ា និងត្គបទ់្សិទ្ើ 
(លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។)205 
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សូមលត្ជីសលរើសអរថបទ្ ាងលត្កាមលនះ ឲ្យត្រូវត្តមរដូ្វបុណយ ឬត្តមកា ៈលទ្សៈ។ 

ថ្ងៃអាទតិយ្ធ្មមតាត្តវូអា  206 ៖ 
លនៅផៃថងទ្ើមយួផៃនសបាា ហ៍ 
លយើងទ្ាុំងអស់រន រមួជាមួយត្រះសហគមនទ៍្ាុំងមូ  
ល ើករលមកើងត្រះត្គើសាប្ដ្ មានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ។ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន សូមលរររ 
ជាបឋម ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង 
ជាត្រះមាត្តត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះជាមចាស់ និងជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
បនទាប់មក សនាយ បូ្សប ជាសវាមើត្រះនាងត្រហមចរិនើ 
ត្គើសាទ្ូរ និងមរណសាកសើ 
សនាសិ ា និងសនាប  ូ, សនាអន់លត្ដ្, 
(សនាយ ាកុប, សនាយ ហូាន, 
សនាថូម ាស, សនាភើ ើរ, 
សនាបារថូឡូលម, សនាម ាថាយ, 
សនាសុើម ូន និងសនាយដូ្ា, 
សនា ើណូ, សនាប្កា, សនាលកាម ង់, សនាសុើស, 
សនាក័រណើ, សនាសុើត្រើយាុុំង, 
សនាឡូរ ង, សនាត្គើសូកនូ, 
សនាយ ូហាន និងសនាប  ូ, 
សនាកូសមា និងសនាដ្ាមើយុាុំង) និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ។ 
លដ្ាយរាកយអងវររបសស់នាបុគគ ទ្ាុំងអស់លនាះ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួការរារលយើង ្ញុំត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
(លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។)207 
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ពថី្ងៃប ណ្យត្ពេះនយស តូ្បសូត រ ូតដល់ថ្ងៃទ១ី ពខមករា ត្តវូអា  ៖ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន រួមជាមួយត្រះសហគមនទ៍្ាុំងមូ  
អបអរសាទ្រផៃថងដ៏វិសុទ្ធបុំ្ុរ (ឬ យប់ដ៏វិសុទ្ធបុំ្ុរ) 
ប្ដ្ ត្រះនាងត្រហមចរនិើម ារើដ៏និម  បានត្បសរូត្រះសល្ងគាះមនុសសល ាក។ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន សូមលរររ 
ជាបឋម ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង 
ជាត្រះមាត្តត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះជាមចាស់ និងជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ † 
បនទាប់មក សនាយ បូ្សប ជាសវាមើត្រះនាងត្រហមចរិនើ 
ត្គើសាទ្ូរ និងមរណសាកសើ 
សនាសិ ា និងសនាប  ូ, សនាអន់លត្ដ្ 
(សនាយ ាកុប, សនាយ ហូាន 
សនាថូម ាស, សនាភើ ើរ 
សនាបារថូឡូលម, សនាម ាថាយ 
សនាសុើម ូន និងសនាយដូ្ា 
សនា ើណូ, សនាប្កា, សនាលកាម ង់ 
សនាសុើស, សនាក័រណើ, សនាសុើត្រើយុាុំង 
សនាឡូរ ង, សនាត្គើសូកនូ 
សនាយ ូហាន និងសនាប  ូ 
សនាកូសមា និងសនាដ្ាមើយុាុំង) 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ។ 
លដ្ាយរាកយអងវររបសស់នាបុគគ ទ្ាុំងអស់លនាះ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួការរារលយើង ្ញុំត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
(លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។) 
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ថ្ងៃប ណ្យត្ពេះត្គសីែសពមែងត្ពេះអ្ងគ ត្តវូអា  ៖ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន  រួមជាមួយត្រះសហគមន៍ទ្ាុំងមូ  
អបអរសាទ្រផៃថងដ៏វិសុទ្ធបុំ្ុរលនះ ជាផៃថងប្ដ្ ត្រះបុត្ត្តប្រមួយ 
រួមជាមួយត្រះបតិ្តកនញងសិរើរុងលរឿងអស់ក បជានិចច 
ត្ទ្ងប់ានសប្មាងត្រះអងគកនញងឋានៈជាមនុសស 
មានសាច់ឈាមដ៏រិរត្បាកដ្ដ្ូចលយើង ្ញុំលបះបទិ្។ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន សូមលរររ 
ជាបឋម ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង 
ជាត្រះមាត្តត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះជាមចាស់ និងជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
បនទាប់មក សនាយ បូ្សប ជាសវាមើត្រះនាងត្រហមចរិនើ 
ត្គើសាទ្ូរ និងមរណសាកសើ 
សនាសិ ា និងសនាប  ូ, សនាអន់លត្ដ្, 
(សនាយ ាកុប, សនាយ ហូាន, 
សនាថូម ាស, សនាភើ ើរ, 
សនាបារថូឡូលម, សនាម ាថាយ, 
សនាសុើម ូន និងសនាយដូ្ា, 
សនា ើណូ, សនាប្កា, សនាលកាម ង់, 
សនាសុើ , សនាក័រណើ, សនាសុើត្រើយុាុំង, 
សនាឡូរ ង, សនាត្គើសូកនូ, 
សនាយ ូហាន និងសនាប  ូ, 
សនាកូសមា និងសនាដ្ាមើយុាុំង) និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ។ 
លដ្ាយរាកយអងវររបសស់នាបុគគ ទ្ាុំងអស់លនាះ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួការរារលយើង ្ញុំត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
(លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។) 



522 

ថ្ងៃប ណ្យត្ពេះនយស ជូបន់លៀងសាវក័208 ត្តវូអា  ៖ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន  រួមជាមួយត្រះសហគមន៍ទ្ាុំងមូ  
អបអរសាទ្រផៃថងដ៏វិសុទ្ធបុំ្ុរ 
ជាផៃថងប្ដ្ ត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ 
សរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលគបញ្ាូនលទ្ៅលសាយទ្ុកខ ុំបាក។ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន សូមលរររ 
ជាបឋម ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង 
ជាត្រះមាត្តត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះជាមចាស់ និងជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
បនទាប់មក សនាយ បូ្សប ជាសវាមើត្រះនាងត្រហមចរិនើ 
ត្គើសាទ្ូរ និងមរណសាកសើ 
សនាសិ ា និងសនាប  ូ, សនាអន់លត្ដ្, 
(សនាយ ាកុប, សនាយ ហូាន, 
សនាថូម ាស, សនាភើ ើរ, 
សនាបារថូឡូលម, សនាម ាថាយ, 
សនាសុើម ូន និងសនាយដូ្ា, 
សនា ើណូ, សនាប្កា, សនាលកាម ង់, 
សនាសុើ , សនាក័រណើ, សនាសុើត្រើយុាុំង, 
សនាឡូរ ង, សនាត្គើសូកនូ, 
សនាយ ូហាន និងសនាប  ូ, 
សនាកូសមា និងសនាដ្ាមើយុាុំង) និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ។ 
លដ្ាយរាកយអងវររបសស់នាបុគគ ទ្ាុំងអស់លនាះ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួការរារលយើង ្ញុំត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
(លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។)
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ពរីាត្តបី ណ្យចមលង រ ូតដល់ថ្ងៃអាទតិយ្ទ២ី ថ្ ប ណ្យចមលង ត្តូវអា  ៖ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន  រួមជាមួយត្រះសហគមន៍ទ្ាុំងមូ  
អបអរសាទ្រផៃថងដ៏វិសុទ្ធបុំ្ុរ (ឬ យប់ដ៏វិសុទ្ធបុំ្ុរ) 
ប្ដ្ ត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ គឺត្រះលយស តូ្គើសាមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
កនញងរូបកាយជាមនសុសររិត្បាកដ្។ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន សូមលរររ 
ជាបឋម ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង 
ជាត្រះមាត្តត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះជាមចាស់ និងជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
បនទាប់មក សនាយ បូ្សប ជាសវាមើត្រះនាងត្រហមចរិនើ 
ត្គើសាទ្ូរ និងមរណសាកសើ 
សនាសិ ា និងសនាប  ូ, សនាអន់លត្ដ្, 
(សនាយ ាកុប, សនាយ ហូាន, 
សនាថូម ាស, សនាភើ ើរ, 
សនាបារថូឡូលម, សនាម ាថាយ, 
សនាសុើម ូន និងសនាយដូ្ា, 
សនា ើណូ, សនាប្កា, សនាលកាម ង់, 
សនាសុើ , សនាក័រណើ, សនាសុើត្រើយុាុំង, 
សនាឡូរ ង, សនាត្គើសូកនូ, 
សនាយ ូហាន និងសនាប  ូ, 
សនាកូសមា និងសនាដ្ាមើយុាុំង) 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ។ 
លដ្ាយរាកយអងវររបសស់នាបុគគ ទ្ាុំងអស់លនាះ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួការរារលយើង ្ញុំត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
(លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។) 
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ថ្ងៃប ណ្យត្ពេះនយស យូាងន ើងសាា បរមស ខ ត្តវូអា  ៖ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន រួមជាមួយត្រះសហគមនទ៍្ាុំងមូ  
អបអរសាទ្រផៃថងដ៏វិសុទ្ធបុំ្ុរ 
ជាផៃថងប្ដ្ ត្រះបុត្ត្តប្រមួយគរ់របស់ត្រះអងគ 
គឺត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ប្ដ្ ភាា បនឹ់ងភារទ្ន់ល សាយរបសម់នុសសល ាក 
បានគង់លនៅ ាងសាាុំត្រះបិត្ត។ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន សូមលរររ 
ជាបឋម ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង 
ជាត្រះមាត្តត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះជាមចាស់ និងជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
បនទាប់មក សនាយ បូ្សប ជាសវាមើត្រះនាងត្រហមចរិនើ 
ត្គើសាទ្ូរ និងមរណសាកសើ 
សនាសិ ា និងសនាប  ូ, សនាអន់លត្ដ្, 
(សនាយ ាកុប, សនាយ ហូាន, 
សនាថូម ាស, សនាភើ ើរ, 
សនាបារថូឡូលម, សនាម ាថាយ, 
សនាសុើម ូន និងសនាយដូ្ា, 
សនា ើណូ, សនាប្កា, សនាលកាម ង, 
សនាសុើ , សនាក័រណើ, សនាសុើត្រើយុាុំង, 
សនាឡូរ ង, សនាត្គើសូកនូ, 
សនាយ ូហាន និងសនាប  ូ, 
សនាកូសមា និងសនាដ្ាមើយុាុំង) និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ។ 
លដ្ាយរាកយអងវររបសស់នាបុគគ ទ្ាុំងអស់លនាះ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួការរារលយើង ្ញុំត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
(លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។) 
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ប ណ្យថ្ងៃទហីាសិប ត្តវូអា  ៖ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន រួមជាមួយត្រះសហគមនទ៍្ាុំងមូ  
អបអរសាទ្រផៃថងដ៏វិសុទ្ធបុំ្ុរ 
ជាផៃថងប្ដ្ ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាងមកដ្ចូជាអណា ារលភាើង 
ប្បកលចញរើរន  លហើយគង់ល ើត្កុមត្គើសាទ្ូរ។ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន សូមលរររ 
ជាបឋម ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង 
ជាត្រះមាត្តត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះជាមចាស់ និងជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
បនទាប់មក សនាយ បូ្សប ជាសវាមើត្រះនាងត្រហមចរិនើ 
ត្គើសាទ្ូរ និងមរណសាកសើ 
សនាសិ ា និងសនាប  ូ, សនាអន់លត្ដ្, 
(សនាយ ាកុប, សនាយ ហូាន, 
សនាថូម ាស, សនាភើ ើរ, 
សនាបារថូឡូលម, សនាម ាថាយ, 
សនាសុើម ូន និងសនាយដូ្ា, 
សនា ើណូ, សនាប្កា, សនាលកាម ង់, 
សនាសុើ , សនាក័រណើ, សនាសុើត្រើយុាុំង, 
សនាឡូរ ង, សនាត្គើសូកនូ, 
សនាយ ូហាន និងសនាប  ូ, 
សនាកូសមា និងសនាដ្ាមើយុាុំង) 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ។ 
លដ្ាយរាកយអងវររបសស់នាបុគគ ទ្ាុំងអស់លនាះ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួការរារលយើង ្ញុំត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
(លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។) 
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៨៧. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយអានបនាថា ៖ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
សូមទ្ទ្ួ រងវាយលនះ រើលយើង ្ញុំជាអនកបលត្មើ 
និងរើត្គសួារទ្ាុំងម ូរបស់ត្រះអងគ លដ្ាយអនុលត្រះ។ 
សូមត្បទ្ានលសចកាើស ុសានារបស់ត្រះអងគដ្ ់លយើង ្ញុំជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 
សូមរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ ឲ្យរួចរើលទ្ាសអស់ក បជានិចច 
លហើយសូមទ្ទ្ ួលយើង ្ញុំចូ កនញងចុំលណាមអស់អនក 
ប្ដ្ ត្រះអងគបានលត្ជសីលរើស។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ 
(លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។) 

នៅថ្ងៃត្ពេះ ស្បតិ៍ពសិិដឋ209 ត្តវូអា  ៖ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
សូមទ្ទ្ួ រងវាយលនះ រើត្គួសារទ្ាុំងមូ របស់ត្រះអងគ 
ប្ដ្ កុំរុងនឹករឭកផៃថងត្រះលយស ូត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
សរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានអគគសញ្ញាត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិ 
ដ្ ់សាវ័ករបស់ត្រះអងគ ទ្ុកសត្មាបត់្បត្រឹរាត្តម។ 
សូមត្បទ្ានលសចកាើស ុសានារបស់ត្រះអងគដ្ ់លយើង ្ញុំជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 
សូមរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ ឲ្យរួចរើលទ្ាសអស់ក បជានិចច 
លហើយសូមទ្ទ្ ួលយើង ្ញុំចូ កនញងចុំលណាមអស់អនក 
ប្ដ្ ត្រះអងគបានលត្ជសីលរើស។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ 
(លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។) 

                                                           
209 Fm’enHmanenAkñúgk,ÜnLataMg ¬éRtTiva elx21¦. 



527 

ពរីាត្តបី ណយ្ចមលង រ តូដលថ់្ងៃអាទតិយ្ទ២ី ថ្ ប ណយ្ចមលង ត្តវូអា  ៖ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
សូមទ្ទ្ួ រងវាយលនះ រើលយើង ្ញុំជាអនកបលត្មើ 
និងរើត្គសួារទ្ាុំងម ូរបស់ត្រះអងគ លដ្ាយអនុលត្រះ។ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយសកាក របូជាលនះ 
សត្មាបអ់ស់អនកប្ដ្ ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលកើរជាថមី 
លដ្ាយទ្ឹក និងលដ្ាយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
ត្រមទ្ាុំងល ើកប្ ងលទ្ាសលគឲ្យរចួរើបាប្ង។ 
សូមត្បទ្ានលសចកាើស ុសានារបស់ត្រះអងគ ដ្ ល់យើង ្ញុំជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 
សូមរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំឲ្យរចួរើលទ្ាសអសក់ បជានិចច 
លហើយសូមទ្ទ្ ួលយើង ្ញុំចូ កនញងចុំលណាមអស់អនកប្ដ្ ត្រះអងគបានលត្ជសីលរើស។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ 
 (លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។) 

៨៨. ល ាកបូជាចរយត្ទ្ាបផៃដ្ទ្ាុំងរើរល ើរងវាយ ទ្ាុំងលរា ថា ៖ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា យ ់ត្រមទ្ទ្ួ សគា ់ និងត្បទ្ានររល ើរងវាយលនះ 
ឲ្យបានវសិុទ្ធ និងជាទ្ើរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 
សូមលត្បាសឲ្យរងវាយលនះ 
បានលទ្ៅជាត្រះកាយ នងិត្រះល ាហិរត្រះអមចាស់លយស ូត្គើសា 
ជាត្រះបតុ្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របសត់្រះអងគ 
លដ្ីមបើជាត្បលយាជន៍ដ្ ល់យើង ្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ 

៨៩. ល ាកបូជាចរយលរា រាកយនើមួយៗឲ្យបានចបាស់ ត្រូវត្តមអរថន័យផៃនត្រះបនទូ លនះ។ 
លនៅផៃថង មុនត្រះលយស ូលសាយទ្កុខ ុំបាក 
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ល ាកបូជាចរយល ើកនុំប័ុងលឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
ត្រះអងគយកនុំបុ័ងមកកាន់កនញងត្រះហសាដ៏វិសទុ្ធជាទ្ើលរររ 
ល ាកបូជាចរយ លងីបមុ លឡើងបនាិច 
ត្រះអងគលងីបត្រះភ័្កាទ្រលទ្ៅល ើលមឃ 
ល ព្ ះលទ្ៅកាន់ត្រះជាមចាស់ 
ជាត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ 
ត្រះអងគអរត្រះគុណ នងិសរលសើររលមកើង 
លហើយកាច់ត្បទ្ានឲ្យត្កមុសាវ័ក 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយ ឱនកាយបនាិច 

សមូអ្នករាលគ់្នន យកពសិាច ុះ ន ុះជារបូកាយរបសខ់្ញុំ 
ដែលត្រវូបជូាសត្ាបអ់្នករាលគ់្នន ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកត្រះកាយលឡើងបងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់លរររ។210 

៩០. ល ាកបូជាចរយលរា បនា ៖ 
លនៅលរ ចុងលត្កាយផៃនរិធើជប់ល ៀង 
ត្រះអងគលធវើត្តមរលបៀបដ្ប្ដ្  
ល ាកបូជាចរយយកប្រងមកកាន់ ល ើកបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនា៖ 
ត្រះអងគកានប់្រងដ៏ត្បលសើរលនះ 
កនញងត្រះហសាដ៏វិសទុ្ធជាទ្ើលរររ 
អរត្រះគណុ និងសរលសើររលមកើងមាងលទ្ៀរ 
លហើយត្បទ្ានឲ្យត្កុមសាវ័ក 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា៖ 

                                                           
210  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx 1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

elakbUCacarü»nkayRkabfVaybgÁM CMnYskayvikarlutCgÁg;. KYr[RKIsþbris½TRkabfVaybgÁMdl;kenÞlrYmCamYyelakbUCacarü. 
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ល ាកបូជាចរយ ឱនកាយបនាិច 

សមូអ្នករាលគ់្នន យកដពងន ុះ ន ើយពសិាច ុះ 
ន ុះជានោ រិរបសខ់្ញុំ ដែលចងសមព ័នមត្រើថ្ម ី
 ងិគងវ់ងសអ្សក់លបជា ចិច ន ើយដែលត្រវូបងហរូ 
នែមីបើនលើកដលងនោសអ្នករាលគ់្នន  
 ងិម  សសនត្ចើ ឥរគណនាឲ្យរចួពើបាប។ 
សមូអ្នករាលគ់្នន ន្វើែនូចនុះ នែមីបើ កឹរឭកែលខ់្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកប្រងត្រះល ាហិរលឡើងបងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់លរររ។211 

៩១. ល ាកបូជាចរយ លត្ចៀង ឬលរា ថា ៖ 
លនះជាគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនជំលនឿ ! 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ឱ ត្រះអមចាសល់អើយ ! 
លយើង ្ញុំលជឿថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
ឬ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! លរៀងរា ់លរ លយើង ្ញុំរសិានុំបុ័ង និងរិសារើប្រងលនះ 
លយើង ្ញុំបញ្ាាក់ថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
ឬ 
ឱ ត្រះសល្ងគាះផៃនមនសុសល ាកលអើយ ! 
ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរល ើលឈើ ក្ ង និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លដ្ីមបើរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ សូមសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 

                                                           
211  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNü cuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 
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៩២. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនា ៖ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំជាអនកបលត្មើត្រះអងគ រួមជាមួយត្បជារា្សាដ៏វិសុទ្ធរបស់ត្រះអងគ  
នាុំរន នឹករឭកដ្ ត់្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ និងជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
គឺត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញរើសថានលត្កាម 
លហើយត្រះអងគយាងលឡើងសថានបរមស ុយ ាងរុងលរឿង។ 
កនញងចុំលណាមអវើៗប្ដ្ ត្រះអងគបានត្បទ្ាន លយើង ្ញុំសូមថវាយត្រះអងគនូវ 
សកាក របជូាដ៏បរិសទុ្ធ 
សកាក របជូាដ៏រិសដិ្ឋ 
សកាក របជូាដ៏និមម  ជាត្រះកាយប្ដ្ ្ា ់ជីវិរអស់ក បជានិចច 
និងត្រះល ាហរិ ប្ដ្ ្ា ់ការសល្ងគាះជានិរនារ៍។ 

៩៣. កា រើលដ្មី ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យទ្ទ្ ួរងវាយរបស់ល ាកអាប្ប    
ជាមនុសសសចុរិរ និងយញ្ញបូជារបស់ល ាកអត្បាហាុំ 
ជាបុរវបុរសលយើង ្ញុំ ត្រមទ្ាុំងយញ្ញបជូារបស់លសាចប្ម គើលសប្ដ្ក  
ជាមហាបជូាចរយរបស់ត្រះអងគយ ាងណា 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួសកាក របជូាលនះ 
ទ្ុកជាយញ្ញបូជាដ៏រិសដិ្ឋ និងជាសកាក របូជាដ៏នមិម យ ាងលនាះ្ង។ 

៩៤. ល ាកបូជាចរយឱនកាយបនាិច ត្បណមយផៃដ្ លហើយលរា បនា ៖ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
លយើង ្ញុំសូមឱនកាយអងវរត្រះអងគ 
សូមលមត្តា ឲ្យលទ្វទ្ូរដ៏រសិិដ្ឋនាុំយកសកាក របូជាលនះ 
លទ្ៅថវាយត្រះអងគលនៅល ើរុសកាក រៈឯសថានបរមស ុ 
លនៅចុំលរាះត្រះភ័្កាផៃនត្រះដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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សូមឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ ទ្ទ្ ួត្រះកាយ 
និងត្រះល ាហរិដ៏វិសុទ្ធរបស់ត្រះបុត្ត្តរើរសុកាក រៈលនះ 
ល ាកបូជាចរយឈរលឡើង និងគូសសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើ ាួន លហើយលរា ថា ៖ 
បានលរារលរញលដ្ាយត្រះហឫទ្័យត្បណើសលនាាស និងត្រះររយ ាងបរបិូរណ៍។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ 
(លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។) 

៩៥. រាកយអងវរសត្មាប់មរណបុគគ  ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លហើយលរា ថា ៖ 
សូមត្រះអមចាស់លមត្តា នកឹដ្ ់អនកបលត្មើត្រះអងគ នាម… និង នាម… 
ប្ដ្ បានលដ្ៅលដ្ាយសញ្ញាផៃនជំលនឿ 
រួកររ់បាន ាចកល ាកលនះមុនលយើង ្ញុំ 
និងកុំរុងសត្មាកយ ាងសុ សានា។ 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយអធិដ្ឋានយ ាង ាើសត្មាប់មរណបុគគ ទ្ាុំងលនាះ។ បនទាប់មក 
ល ាក ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
សូមត្រះអមចាស់លមត្តា លត្បាសត្បទ្ានបុគគ ទ្ាុំងលនាះ 
និងអស់អនកប្ដ្ សត្មាកកនញងអងគត្រះត្គើសា 
បានត្រជាក់ត្រជំ លរារលរញលដ្ាយរនាឺ និងលសចកាើស ុសានា។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ 
(លដ្ាយរមួជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ អាប្ម ន។) 

៩៦. ល ាកបូជាចរយ គក់ត្ទ្ូង លហើយលរា បនា ៖ 
លទ្ាះបើលយើង ្ញុំជាអនកបាបក៏លដ្ាយ ក៏លយើង ្ញុំជាអនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ 
ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លហើយលរា បនាថា ៖ 
ប្ដ្ លជឿសងឃឹមល ើត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករណុាដ៏ល ើស ប់របសត់្រះអងគប្ដ្រ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
បានច ូរួមកនញងសហភារជាមួយត្គើសាទ្ូរ និងមរណសាកសើ 
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ជាមួយសនាយ ូហានបាទ្ើសា, សនាលសា្ ាន 
សនាម ាធើយ ា, សនាបារណាបាស 
(សនាអុើញ ាស, សនាអឡចិសាុំង 
សនាម ាលសឡាុំង និងស ិា 
សនាើលភ ើសុើត្ត និងប្រលរទ្ូអា 
សនាើអាហគារ, សនាើ ូសុើ 
សនាើអាប្ញ ស, សនាើលសសុើ  
សនាើអាណាសាាសុើ) និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ្ង។ 
លយើង ្ញុំសូមទ្ទ្ចូអងវរត្រះអងគ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំបានចូ រួមកនញងសហភាររបសជ់នដ៏វិសុទ្ធទ្ាុំងលនះ។ 
សូមត្រះអងគកុុំរាប់អុំលរើ អរបស់លយើង ្ញុំលឡើយ ប្រសូមល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យលយើង ្ញុំ
វិញ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ៖ 
លដ្ាយសារត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 

៩៧. ល ាកបូជាចរយលរា បនា ៖ 
គឺលដ្ាយសារត្រះត្គើសាលនះលហើយ បានជាត្រះអងគលនៅប្របលងកីរអវើៗដ៏ អទ្ាុំងអស់លនះ 
លត្បាសឲ្យបានវិសុទ្ធ ឲ្យមានជីវិរ និងត្បទ្ានររ លហើយត្បគ ់ឲ្យលយើង ្ញុំ។ 

៩៨. ល ាកបូជាចរយល ើកចនត្រះកាយ និងប្រងត្រះល ាហិរកនញងផៃដ្ទ្ាុំងរើរ លហើយលរា ថា ៖ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
គឺលដ្ាយត្រះត្គើសា ជាមយួត្រះត្គើសា និងកនញងអងគត្រះត្គើសា 
រួមជាមួយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ្ង 
បានជាលយើង ្ញុំ សមូល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
អងគត្បជំុលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

(រិធើទ្ទ្ួ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ រលទ្ៅទ្ុំរ័រ ៥៥៥) 
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ធម្៌អរក្ពះរុែដ៏ វិេុទធទី ២ 

PREX EUCHARISTICA II 

៩៩. ធម៌អរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធទ្ើ ២ លនះ មានធម៌ត្បាររធ ទ្ា ់របស់ ាួន ប្រលយើងអាចលត្បើជាមួយធម៌ 
ត្បាររធល្សងលទ្ៀរ ជារិលសស ធម៌ត្បាររធប្ដ្ លរៀបរាប់អុំរើត្បវរាិផៃនការសល្ងគាះ។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធបុ្ំ ុរ ! 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសា ជាត្រះបុត្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ។ 
ត្រះបតិ្តបានបលងកីរសរវល ាក និងអវើៗសរវសារលរើទ្ាុំងអស ់
លដ្ាយត្រះលយស តូ្គើសាជាត្រះបនទ ូរបស់ត្រះអងគ។ 
ត្រះបតិ្តចរឲ់្យត្រះលយស ូត្គើសាយាងមកសល្ងគាះ និងរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ 
គឺត្រះអងគបានទ្ទ្ួ របូកាយជាមនុសស លដ្ាយសារត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ 
លហើយត្ទ្ងត់្បសរូរើត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ។ 
លដ្ាយបុំលរញបុំណងរបស់ត្រះបតិ្ត 
និងត្បម ូត្បជារា្សាមយួដ៏វិសុទ្ធថវាយត្រះអងគ 
ត្រះបុត្ត្តសរវត្រះហឫទ្យ័ត្រដ្ាងត្រះហសារងទ្កុខ ុំបាក 
លដ្ីមបើបុំ្ាាញចុំណងផៃនលសចកាើសាាប់ និងសប្មាងអុំរើជីវិររស់លឡើងវិញ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ  
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ រួមរន ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 

១០០. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនា ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគរិរជាត្រះដ៏វិសទុ្ធ និងជាត្បភរផៃនភារដ៏វិសុទ្ធត្គប់យ ាង។ 

១០១. ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយត្ទ្ាបផៃដ្ទ្ាុំងរើរល ើរងវាយ។ បនទាប់មក ល ាកលរា ថា៖ 
លយើង ្ញុំសូមទ្ ូអងវរត្រះអងគ 
សូមលត្បាះត្រះវិញ្ញាណរបស់ត្រះអងគដ្ូចទ្ឹកសលនសើម  
មកញញាុំងរងវាយទ្ាុំងលនះឲ្យបានវសិុទ្ធ គសឺូមឲ្យរងវាយលនះ 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយលធវើសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើនុំ និងស្សារងវាយ ទ្ាុំងលរា ថា ៖ 
បានលទ្ៅជាត្រះកាយ  និងត្រះល ាហរិត្រះអមចាស់លយស ូត្គើសាសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ។ 

១០២. ល ាកបូជាចរយលរា រាកយនើមួយៗឲ្យបានចបាស់ ត្រូវត្តមអរថន័យផៃនត្រះបនទូ លនះ។ 
លនៅត្រប្ដ្ ត្រះលយស ូត្គើសាសរវត្រះហឫទ្យ័ 
ឲ្យលគបញ្ាូនត្រះអងគលទ្ៅលសាយទ្ុកខ ុំបាក 
ល ាកបូជាចរយ ល ើកនុំរងវាយលឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនា ៖ 
ត្រះអងគយកនុំបុ័ងមកកាន់ អរត្រះគណុត្រះបតិ្ត 
លហើយកាច់ត្បទ្ានឲ្យត្កមុសាវ័ក ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 
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ល ាកបូជាចរយ ឱនកាយបនាិច 

សមូអ្នករាលគ់្នន យកពសិាច ុះ ន ុះជារបូកាយរបសខ់្ញុំ 
ដែលត្រវូបជូាសត្ាបអ់្នករាលគ់្នន ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកត្រះកាយលឡើងបងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់លរររ។212 

១០៣. ល ាកបូជាចរយលរា បនា ៖ 
លនៅលរ ចុងលត្កាយផៃនរិធើជប់ល ៀង ត្រះអងគលធវើត្តមរលបៀបដ្ប្ដ្  
ល ាកបូជាចរយយកប្រងមកកាន់ លឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនា ៖ 
ត្រះអងគល ើកប្រងលឡើង 
អរត្រះគណុត្រះបិត្ត លហើយត្បទ្ានឲ្យត្កមុសាវក័ 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយ ឱនកាយបនាិច 

សមូអ្នករាលគ់្នន យកដពងន ុះ ន ើយពសិាច ុះ 
ន ុះជានោ រិរបសខ់្ញុំ ដែលចងសមព ័នមត្រើថ្ម ី
 ងិគងវ់ងសអ្សក់លបជា ចិច ន ើយដែលត្រវូបងហរូ 
នែមីបើនលើកដលងនោសអ្នករាលគ់្នន  
 ងិម  សសនត្ចើ ឥរគណនាឲ្យរចួពើបាប។ 
សមូអ្នករាលគ់្នន ន្វើែនូចនុះ នែមីបើ កឹរឭកែលខ់្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកប្រងត្រះល ាហិរលឡើង បងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់លរររ។213  

                                                           
212  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

elakbUCacarü»nkayRkabfVaybgÁMCMnYskayvikarlutCgÁg;. KYr[RKIsþbris½TRkabfVaybgÁMdl;kenÞlrYmCamYyelakbUCacarü. 

213  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx 1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

elakbUCacarü»nkayRkabfVaybgÁMCMnYskayvikarlutCgÁg;. KYr[RKIsþbris½TRkabfVaybgÁMdl;kenÞlrYmCamYyelakbUCacarü. 
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១០៤. ល ាកបូជាចរយ លត្ចៀង ឬលរា បនា ៖ 
លនះជាគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនជំលនឿ ! 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំលជឿថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាស រហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
ឬ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លរៀងរា ់លរ លយើង ្ញុំរសិានុំបុ័ង និងរិសារើប្រងលនះ 
លយើង ្ញុំបញ្ាាក់ថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
ឬ 
ឱ ត្រះសល្ងគាះផៃនមនសុសល ាកលអើយ ! 
ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរល ើលឈើ ក្ ង និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លដ្ីមបើរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ សូមសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 

១០៥. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនា ៖ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
កនញងលរ ប្ដ្ លយើង ្ញុំនឹករឭក 
ដ្ ់ត្រះបុត្ត្តលសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរសល់ឡើងវិញ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយត្រះកាយប្ដ្ ្ា ់ជីវិរ និងត្រះល ាហិរប្ដ្ ្ា ់ការសល្ងគាះ  
ត្រមទ្ាុំងអរត្រះគណុត្រះអងគ ដ្បិរត្ទ្ង់សរវត្រះហឫទ្័យឲ្យលយើង ្ញុំ 
សមនឹងសថរិលនៅចុំលរាះត្រះភ័្កា និងបលត្មើត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូម ុំលទ្ានកាយទ្ូ អងវរ 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធត្បមូ ្ាញំលយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ ច ូរួមកនញងត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសា 
ឲ្យលទ្ៅជាធាញងប្រមួយ្ង។ 
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បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
សូមត្រះអងគនឹកដ្ ់ត្រះសហគមន ៍
ប្ដ្ មានលនៅសរវអលនាើកនញងរិភរល ាកទ្ាុំងម ូ 
សូមលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន៍ បានត្គប់ កខណៈកនញងលសចកាើស្សឡាញ់ 
រួមជាមួយសលមាចបា បលយើង ្ញុំ ត្រះនាម… 
ល ាក នាម… ជាអភបិា ត្រះសហគមន៍លយើង ្ញុំ 214 
និងអស់ល ាកអនកប្ដ្ មានបនទញកដ្ឹកនាុំត្បជារា្សាត្រះអងគ។ 

កនញងអភិបូជា នឹករឭកដ្ ់មរណបុគគ  ល ាកបូជាចរយអាចបប្នថមរាកយដូ្ច ាងលត្កាមលនះ ៖ 

 

 

 

 

 

 

សូមត្រះអងគនឹកដ្ ់អសប់ងបអូនលយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ សត្មានា ក់លដ្ាយមានចិរាសងឃឹមនឹងរស់លឡើងវិញ 
ត្រមទ្ាុំងបុគគ ទ្ាុំងអសប់្ដ្ បាន ាចកល ាកលនះ 
កនញងធម៌លមត្តា ករណុារបស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យបុគគ ទ្ាុំងលនាះ បានចូ កនញងរនាផឺៃនត្រះភ័្កាត្រះអ
ងគ។ 

                                                           
214  TIenH elakGacbEnßmeQµaHelakGPi)al]btßmÖk b¤elakGPi)alCMnYykarepSg² tamBaküENnaM;énk,ÜnBiFIbuNüelx 149. 

ឱ ររះបិតាក្យើងខំុ្ក្អើយ ! 
ស៊ូតររះអងគនឹ្កដល់ (ក្ ា្ ះ…) ជាអនកបក្រតើរបស់ររះអងគ 
ម្ដលររះអងគរតាសក់្ៅឲ្យលាចាកក្លាកក្ន្ះ ក្ៅឯររះអងគ (ក្ៅថ្ងៃក្ន្ះ)។ 
ស៊ូតររះអងគក្រាសរបណ្ើ  (ក្ ា្ ះ…) ាន្រតួសាា បជ់ាតយួររះបុរតា ម្ដល
ក្សាយទិវងគត្ ស៊ូតឲ្យគ្នត្ា់ន្រតួរស់ជាតយួររះបុរតា 
ម្ដលម្ចន្ររះជន្ារស់ក្ឡើងវញិផង។ 
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សូមត្រះអងគអាណិរអាសូរលយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន  
បានទ្ទ្ួ ជីវិរអស់ក បជានិចច រួមជាមួយត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ  
ប្ដ្ លរារលរញលដ្ាយសុភមងគ  ជាត្រះមាត្តរបស់ត្រះជាមចាស់  
រួមជាមួយសនាយ បូ្សប ជាសវាមើត្រះនាង 
ជាមួយអស់ត្គើសាទ្រូ 
 និងអស់សនាបគុគ លនៅត្គប់សម័យ  
ប្ដ្ របត់្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន សូមលការសរលសើរ 
និងល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ។ 
លដ្ាយរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ 

១០៦. ល ាកបូជាចរយល ើកចនត្រះកាយ និងប្រងត្រះល ាហិរកនញងផៃដ្ទ្ាុំងរើរ លហើយលរា ថា៖ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
គឺលដ្ាយត្រះត្គើសា ជាមយួត្រះត្គើសា និងកនញងអងគត្រះត្គើសា 
រួមជាមួយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ្ង 
បានជាលយើង ្ញុំ សមូល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

 
(រិធើទ្ទួ្ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ ទ្ុំរ័រ ៥៥៥) 
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ធម្៌អរក្ពះរុែដ៏វិេុទធ ទី៣ 
PREX EUCHARISTICA III 

១០៧. ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
 ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
 ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
 ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
 ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
 ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បនទាប់មក ត្រូវលត្បើធម៌ត្បាររធណាមួយស្សបត្តមរាកយប្ណនាុំរិធើ លហើយបនាត្តមរលបៀប ាង 
លត្កាមលនះ ៖ 

ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 

១០៨. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនា ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! ត្រះអងគរិរជាត្រះដ៏វិសទុ្ធប្មន  
លហើយអវើៗសរវសារលរើប្ដ្ ត្រះអងគបានបលងកីរ សូមលការសរលសើរត្រះអងគ។ 
ត្តមរយៈត្រះអមចាស់លយស ូត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
និងលដ្ាយឫទ្ធានភុារផៃនត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ 
ត្ទ្ងត់្បទ្ានឲ្យអវើៗសរវសារលរើមានជីវិរ និងបានវិសុទ្ធ។ 
ត្រះអងគប្រងប្រត្បមូ ្ាញំត្បជារា្សាសត្មាបត់្រះអងគ 
លដី្មបើថវាយរងវាយដ៏បរិសុទ្ធចុំលរាះត្រះនាមត្រះអងគ ចប់រើផៃថងរះរហូរដ្ ់ផៃថង ិច។ 
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១០៩. ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយត្ទ្ាបផៃដ្ទ្ាុំងរើរល ើរងវាយ លដ្ាយលរា ថា ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសូម ុំលទ្ានកាយទ្ូ អងវរត្រះអងគ 
សូមចរ់ត្រះវិញ្ញាណត្រះអងគ មកត្បសិទ្ធររល ើរងវាយ 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលនះ ឲ្យបានវិសទុ្ធ 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយលធវើសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើនុំ និងស្សារងវាយទ្ាុំងលរា ថា ៖ 
និងបានលទ្ៅជាត្រះកាយ  និងត្រះល ាហិរត្រះលយស ូត្គើសា 
ជាត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ នងិជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ។ 
ប្ដ្ បាន្ាាំឲ្យលយើង ្ញុំថវាយអភិបជូាលនះ។ 

១១០. ល ាកបូជាចរយលរា រាកយនើមួយៗឲ្យបានចបាស់ ត្រូវត្តមអរថន័យផៃនត្រះបនទូ លនះ។ 
លនៅរាត្រើប្ដ្ លគបញ្ាូនត្រះលយស ូ លទ្ៅលសាយទ្កុខ ុំបាក 
ល ាកបូជាចរយល ើកនុំរងវាយលឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនា៖ 
ត្រះអងគយកនុំបុ័ងមកកាន់ 
អរត្រះគណុ និងល ើករលមកើងត្រះបតិ្ត 
លហើយកាច់ត្បទ្ានឲ្យត្កមុសាវ័ក 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយ ឱនកាយបនាិច 

សមូអ្នករាលគ់្នន យកពសិាច ុះ ន ុះជារបូកាយរបសខ់្ញុំ 
ដែលត្រវូបជូាសត្ាបអ់្នករាលគ់្នន ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកត្រះកាយលឡើង បងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់លរររ។215  

                                                           
215  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

elakbUCacarü»nkayRkabfVaybgÁMCMnYskayvikarlutCgÁg;. KYr[RKIsþbris½TRkabfVaybgÁMdl;kenÞlrYmCamYyelakbUCacarü. 
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១១១. ល ាកបូជាចរយលរា រាកយនើមួយៗឲ្យបានចបាស់ ត្រូវត្តមអរថន័យផៃនត្រះបនទូ លនះ។ 
លនៅលរ ចុងលត្កាយផៃនរិធើជប់ល ៀង 
ត្រះអងគលធវើត្តមរលបៀបដ្ប្ដ្  
ល ាកបូជាចរយ យកប្រងត្រះល ាហិរមកកាន់ ល ើកបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនា ៖ 
ត្រះអងគល ើកប្រងលឡើង 
អរត្រះគណុ និងល ើករលមកើងត្រះបតិ្ត 
លហើយត្បទ្ានឲ្យត្កុមសាវ័ក ទ្ាុំងមានត្រះបនទ ូថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយ ឱនកាយបនាិច 

សមូអ្នករាលគ់្នន យកដពងន ុះ ន ើយពសិាច ុះ 
ន ុះជានោ រិរបសខ់្ញុំ ដែលចងសមព ័នមត្រើថ្ម ី
 ងិគងវ់ងសអ្សក់លបជា ចិច ន ើយដែលត្រវូបងហរូ 
នែមីបើនលើកដលងនោសអ្នករាលគ់្នន  
 ងិម  សសនត្ចើ ឥរគណនាឲ្យរចួពើបាប។ 
សមូអ្នករាលគ់្នន ន្វើែនូចនុះ នែមីបើ កឹរឭកែលខ់្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកប្រងត្រះល ាហិរលឡើង បងហាញអងគត្បជំុរួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់លរររ។216 

១១២. ល ាកបូជាចរយ លត្ចៀង ឬលរា បនាថា ៖ 
លនះជាគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនជំលនឿ ! 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ឱ ត្រះអមចាសល់អើយ ! 
លយើង ្ញុំលជឿថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 

                                                           
216  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx 1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 
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ឬ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លរៀងរា ់លរ  លយើង ្ញុំរិសានុំបុ័ង និងរសិារើប្រងលនះ 
លយើង ្ញុំបញ្ាាក់ថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
ឬ 
ឱ ត្រះសល្ងគាះផៃនមនសុសល ាកលអើយ ! 
ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរល ើលឈើ ក្ ង និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លដ្ីមបើរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ សូមសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 

១១៣. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំនឹករឭកដ្ ់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ លសាយទ្វិងគរលដ្ីមបើសល្ងគាះលយើង ្ញុំ 
ត្រះអងគមានត្រះជនមរសល់ឡើងវញិដ៏អសចារយ និងយាងលឡើងសថានបរមស ុ 
លហើយលយើង ្ញុំក៏ទ្នទឹងរង់ចុំត្រះបុត្ត្តត្រះអងគយាងមកវិញ។ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយសកាក របូជាដ៏វិសុទ្ធប្ដ្ មានជវីិរលនះ  
លដ្ីមបើអរត្រះគណុត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្រលមើ រងវាយរបស់ត្រះសហគមន៍ 
ទ្ុកជាសកាក របជូារបសត់្រះបុត្ត្ត។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ ទ្ទ្ួ កមាាុំងរើត្រះកាយ 
និងត្រះល ាហរិរបសត់្រះបុត្ត្ត លរារលរញលដ្ាយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ 
បានម ូ្ាញរំន លទ្ៅជារូបកាយប្រមយួ និងមានចរិាលថាីមប្រមយួកនញងអងគត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ  
បានលទ្ៅជារងវាយគង់វងសអស់ក បជានចិចចុំលរាះត្រះបិត្ត 
ដ្ូលចនះ លយើង ្ញុំសមនឹងទ្ទ្ួ មរ៌ក  
រួមជាមួយអស់អនកប្ដ្ ត្រះអងគបានលត្ជីសលរើស 
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ជាបឋម រួមជាមយួត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ 
ប្ដ្ លរារលរញលដ្ាយសុភមងគ ដ៏ល ើស ប ់
ជាត្រះមាត្តផៃនត្រះជាមចាស់  
ជាមួយសនាយ ូប្សបជាសវាមើត្រះនាង 
ជាមួយត្កុមត្គើសាទ្ូរ នងិអស់មរណសាកសើ 
(ជាមួយសនា…ឬសនាើ…ត្បចុំផៃថង ឬឧបការើ…) 
ត្រមទ្ាុំងជាមួយសនាបគុគ ទ្ាុំងឡាយ 
ប្ដ្ ជួយអងវរត្រះអងគឲ្យលយើង ្ញុំឥរឈប់ឈរ។ 

ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមឲ្យសកាក របូជាលនះ ប្ដ្ ្សះ្សាលយើង ្ញុំបានជានាជាមួយត្រះអងគ 
សូមលត្បាសឲ្យរិភរល ាកទ្ាុំងម ូ 
បានត្បកបលដ្ាយលសចកាើសុ សានា និងទ្ទ្ ួការសល្ងគាះ។ 
សូមរត្ងឹងត្រះសហគមន៍របស់ត្រះអងគ 
ប្ដ្ កុំរុងលធវើដ្ំលណើរលនៅកនញងល ាកលនះ 
ឲ្យមានជំលនឿ និងលសចកាើស្សឡាញ ់
រួមជាមួយសលមាចបា បលយើង ្ញុំត្រះនាម… ជាអនកបលត្មើត្រះអងគ 
ល ាកនាម… ជាអភបិា ត្រះសហគមន៍លយើង ្ញុំ217 
និងល ាកអភបិា ត្រះសហគមន៍នានាកនញងសក ល ាក 
អស់ល ាកបជូាចរយ អស់ល ាកឧបដ្នាក 
និងត្បជារា្សាទ្ាុំងម ូប្ដ្ ជាកមមសទិ្ធិរបស់ត្រះអងគ្ង។ 
សូមត្រះអងគសណា ាប់នូវរាកយអងវររបស់ត្កមុត្គសួារលនះ 
ប្ដ្ ត្រះអងគបានត្ត្តស់លហៅឲ្យជួបជុំលនៅចុំលរាះត្រះភ័្កាត្រះអងគ។ 

                                                           
217 TIenH elakGacbEnßmeQµaHelakGPi)al]btßmÖk b¤elakGPi)alCMnYykarepSg² tamBaküENnaMénk,ÜnBiFIbuNü. 
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បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានត្រះហឫទ្យ័លមត្តា ករុណាយ ាងផៃត្កប្ ង ! 
សូមលត្បាសឲ្យអស់បតុ្រធើត្តត្រះអងគ 
ប្ដ្  ចារ់ ចាយបានចូ រួមជាមួយត្រះអងគ្ង។ 

† សូមត្រះអងគលមត្តា ដ្ ់អស់បងបអូនលយើង ្ញុំ ប្ដ្ ទ្ទ្ ួមរណភារ 
និងដ្ ់បុគគ ទ្ាុំងអស់ប្ដ្ រប់ត្រះហឫទ័្យត្រះអងគ លហើយបាន ាចកល ាកលនះ 
សូមទ្ទ្ួ បុគគ ទ្ាុំងលនាះ ចូ កនញងត្រះរាជយរបស់ត្រះអងគ។ 
លនៅទ្ើលនាះ លយើង ្ញុំសងឃឹមថា 
នឹងបានលរារលរញលទ្ៅលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគជានិចចនិរនារ ៍
លដ្ាយរួមជាមួយត្រះត្គើសា ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ 
គឺលដ្ាយត្រះត្គើសាលនះលហើយ 
ប្ដ្ ត្រះបតិ្តត្បទ្ានអវើៗ ដ៏ អត្គបប់្បបយ ាងដ្ ់រិភរល ាក។ † 

១១៤. ល ាកបូជាចរយល ើកចនត្រះកាយ និងប្រងត្រះល ាហិរកនញងផៃដ្ទ្ាុំងរើរ លហើយលរា ថា៖ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
គឺលដ្ាយត្រះត្គើសា ជាមយួត្រះត្គើសា និងកនញងអងគត្រះត្គើសា 
រួមជាមួយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ្ង 
បានជាលយើង ្ញុំ សមូល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

(រិធើទ្ទ្ួ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ ទ្ុំរ័រ ៥៥៥) 

ពរីាត្តបី ណ្យចមលងរ ូតដល់ថ្ងៃអាទតិយ្ទី ២ ថ្ រដវូប ណ្យចមលង ត្តវូបព ថម ៖ 
ស៊ូតររះអងគរបណ្ើ សក្ ែ សដលអ់សអ់នក ម្ដលររះអងគាន្ក្រាសឲ្យក្កើត្ជាងាើ 
ក្ដាយទកឹ ន្ងិររះវញិ្ជា ណ្ដវ៏សុិទធ កនុងឱោសបុណ្យចតាងក្ន្ះ  
ស៊ូតក្រាសក្េឲ្យរសក់្ៅតាតរក្បៀបងាើកនុងអងគររះរេើសែ។ 
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១១៥. ធម៌ ាងលត្កាមលនះ អាចលត្បើលនៅលរ ថវាយអភិបូជានឹករឭកដ្ ់មរណបុគគ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

†ស៊ូតររះបិតានឹ្ករឭកដល់ (ក្ ា្ ះ…) ជាអនកបក្រតើររះអងគ  
ម្ដលររះអងគរតាសក់្ៅ (ក្ៅថ្ងៃក្ន្ះ) ឲ្យលាចាករើក្លាកក្ន្ះក្ៅឯររះអងគ។  
ក្ដាយគ្នត់្ាន្រតួសាា ប់ជាតួយររះបុរតាម្ដលក្សាយទិវងគត្ 
ស៊ូតក្រាសឲ្យគ្នត្ា់ន្រតួជាតយួររះបុរតា ម្ដលម្ចន្ររះជន្ារស់ក្ឡើងវញិ 
កនុងក្រលម្ដលររះរេើសែដាស់អនកសាា ប់ឲ្យក្រោករើដើ 
និ្ងបំផាា ស់បំម្របរ៊ូបោយដ៏ក្ថាកទបរបស់ក្យើងខំុ្ក្ន្ះ ឲ្យាន្ដ៊ូចររះោយ
របកបក្ដាយសិរ ើរុងក្រឿងរបស់ររះអងគ។ 
ស៊ូតររះអងគក្តតាែ ដល់អស់បងបអ៊ូន្ក្យើងខំុ្ម្ដលទទួលតរណ្ភ្លរ 
និ្ងដល់បុេគលទងំអស់ម្ដលគ្នប់ររះ ឫទ័យររះអងគ 
ក្ ើយាន្លាចាកក្លាកក្ន្ះ ស៊ូតទទលួបុេគលទងំក្ ះ  
ច៊ូលកនុងររះរាជយរបស់ររះអងគ។ 
ក្ៅទើក្ ះ ក្យើងខំុ្សងឃតឹថា 
នឹ្ងាន្ក្ពារក្រញក្ៅក្ដាយសិរ ើរុងក្រឿងរបស់ររះអងគជានិ្ចានិ្រន្ែរ។៍ 
ក្ៅក្រលររះអងគជ៊ូត្ទឹកម្ភនកក្យើងខំុ្ 
ក្រលក្ ះ ក្យើងខំុ្នឹ្ងក្តើលក្ ើញររះភ័រកែររះជាម្ចា ស់យា ងជាក់ម្សែង 
ក្យើងខំុ្នឹ្ងាន្ដ៊ូចររះអងគជាអម្ងវងត្ក្រៀងក្ៅ 
ក្ ើយក្យើងខំុ្ក្លើកត្ក្តកើងររះអងគឥត្ ប់ រ 
រតួជាតួយររះរេើសែជាអម្ចា ស់ក្យើងខំុ្។ 

ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ 
េឺក្ដាយសារររះរេើសែក្ន្ះក្ ើយ 
ម្ដលររះបិតារបទន្អវើៗ ដ៏លអរេប់ម្បបយា ងដល់រិភរក្លាក។ † 



546 

ធម្៌អរក្ពះរុែដ៏វិេុទធទី ៤ 

PREX EUCHARISTICA IV 

១១៦. លរ លត្ជីសលរើសធម៌អរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធទ្ើ៤ ត្រូវលត្បើធម៌ត្បាររធ ាងលត្កាមលនះជាដ្ាច់ ារ លត្រាះ 
ធម៌អរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធទ្ាុំងស្សុងលនះ ជាលសចកាើសលងខបអុំរើត្បវរាិផៃនការសល្ងគាះ។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធបុ្ំ ុរ ! 
រិរជាការគួរណាស់ ប្ដ្ លយើង ្ញុំអរត្រះគុណត្រះអងគ 
លហើយរិរជាការត្បផៃរណាស់ ប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងត្រះអងគ 
លត្រាះត្រះអងគជាត្រះជាមចាស់ប្រមួយគរ ់
ប្ដ្ មានត្រះជនមរស់ និងជាត្រះដ៏ររិត្បាកដ្។ 
ត្រះអងគគង់លនៅមុនកា សម័យទ្ាុំងអស់ និងអសក់ បជានចិច 
លហើយគង់លនៅកនញងរនាឺ ប្ដ្ រម ននរណាអាចច ូជិរបាន 
មិនប្រប ុលណ្ាះ ត្រះអងគមានត្រះហឫទ្័យសបបញរសដ៏ល ើស ប ់
និងជាត្បភរផៃនជីវិរត្គប់យ ាង។ 
ត្រះអងគបានបលងកីររភិរល ាក លដ្ីមបើឲ្យសនាត្រះហសារបសត់្រះអងគ 
បានលរារលរញលដ្ាយត្រះររ និងមានអុំណរសបបាយ 
លដ្ាយសាររនាឺដ៏ត្រចះត្រចង់របសត់្រះអងគ។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលទ្វទ្ូរដ៏លត្ចើនឥរគណនា 
ប្ដ្ លរររបលត្មើត្រះអងគទ្ាុំងយបទ់្ាុំងផៃថង 
ឈរលនៅ ាងមុ ត្រះអងគ សមាឹងលមើ រសមើប្ចងចុំងផៃនត្រះភ័្កា 
និងល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគជានិរនារ៍។ 
កនញងនាមសរវល ាកទ្ាុំងអស់ លយើង ្ញុំលត្រកអរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះនាមត្រះអងគរួមជាមួយលទ្វទ្ូរទ្ាុំងឡាយ លដ្ាយលត្ចៀងថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
 

១១៧. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
លយើង ្ញុំសូមត្បកាសថា ត្រះអងគជាត្រះដ៏ត្បលសើរឧរាម 
ត្រះអងគបានបលងកីរអើវៗសរវសារលរើទ្ាុំងអស ់
លដ្ាយត្រះត្បាជ្ាញ្ញាណ និងធម៌លមត្តា ករុណា។ 
ត្រះជាមចាស់បានបលងកីរមនុសសជារុំណាងរបស់ត្រះអងគ 
លហើយត្ទ្ងត់្បទ្ានរិភរល ាកឲ្យមនុសសប្ថរកសា 
សនាត្រះហសារបសត់្រះជាមចាស់ លដ្ាយលរររបលត្មើត្រះអងគជាត្រះអាទ្ិករ។ 
លនៅលរ មនសុសល ាកបាន្ាាច់ចុំណងលមត្រើជាមួយត្រះអងគ លដ្ាយមនិសាាប់បងគាប់
ត្រះអងគ ត្ទ្ងម់ិនបលណា ាយឲ្យមនសុសល ាក 
សថិរលនៅលត្កាមអុំណាចផៃនលសចកាើសាាប់លឡើយ។ 
ត្រះអងគប្រងប្រមានត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករណុាជយួមនុសសទ្ាុំងអស ់
លដ្ីមបើឲ្យអសអ់នកប្ដ្ ប្សវងរកបានជួបត្រះអងគ។ 
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ជាលត្ចើនល ើក លត្ចើនត្រ ត្រះអងគត្បទ្ានចុំណងលមត្រើដ្ ់មនសុសល ាក 
លហើយត្តមរយៈរយាការើទ្ាុំងឡាយ 
ត្រះអងគអប់រុំលគឲ្យមានលសចកាើសងឃឹមថា ត្រះអងគនឹងសល្ងគាះលគ។ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ត្រះអងគស្សឡាញម់នុសសល ាកយ ាងផៃត្កប្ ង 
ត្ទ្ងច់រ់ត្រះបុត្ត្តប្រមយួរបស់ត្រះអងគឲ្យយាងមកសល្ងគាះលយើង ្ញុំ 
ត្តមលរ កុំណរ់ប្ដ្ ត្រះអងគបាន សលត្មចមកលហើយ។ 
ត្រះបុត្ត្តទ្ទ្ួ របូកាយជាមនុសសមករើត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
លហើយត្ទ្ងប់ានត្បសូររើត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ 
ត្រះអងគរស់លនៅជាមនុសសដ្ូចលយើង ្ញុំកនញងត្គប់ត្បការ 
ប្រមនិត្បត្រឹរាអុំលរើបាបលសាះលឡើយ។ 
ត្រះបុត្ត្តនាុំដ្ណំឹង អត្បាប់ជនត្កើត្កថា លគនឹងទ្ទ្ ួការសល្ងគាះ 
ត្បាបជ់នជាប់ឃុុំឃាុំងថា លគនឹងមានលសរើភារ 
លហើយត្បាប់ជនលកើរទ្កុខថា លគនឹងបានអុំណរសបបាយវិញ។ 
បរិត្រត្រះបតិ្ត ! 
លដ្ីមបើបុំលរញបុំណងត្រះអងគ ត្រះបុត្ត្តបានត្បគ ់ ាួនឲ្យលគលធវើគរុ 
លហើយលដ្ាយលត្កាកលឡើងរើចុំលណាមមនុសសសាាប ់
ត្រះអងគបុំ្ាាញលសចកាើសាាប់ និងលធវើឲ្យមានជីវរិលឡើងវិញ។ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាមចាស ់! 
ត្រះបុត្ត្តចរ់ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធរើត្រះអងគ 
លដ្ីមបើលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្ ងរស់សត្មាប់ ាួនឯងលទ្ៀរលហើយ 
គឺរស់សត្មាប់ត្រះបុត្ត្តប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរ 
និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញសត្មាប់លយើង។ 
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ត្រះបុត្ត្តបានចរ់ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
ជាត្រះអុំលណាយទ្ានដ្បំូងបងអស់ដ្ ់អសអ់នកលជឿ 
គឺត្រះវិញ្ញាណប្ដ្ បុំលរញកិចចការរបសត់្រះបុត្ត្តកនញងល ាកលនះ 
ឲ្យបានវសិុទ្ធជាសថាររ។ 

១១៨. ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយត្ទ្ាបផៃដ្ទ្ាុំងរើរល ើរងវាយ។ ល ាកលរា ថា៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ 
សូមឲ្យត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ មកញញាុំងរងវាយទ្ាុំងលនះ ឲ្យបានវិសទុ្ធ 

ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ លហើយលធវើសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើនុំ និងស្សារងវាយ ទ្ាុំងលរា ថា៖ 
លហើយបានលទ្ៅជាត្រះកាយ  និងត្រះល ាហរិត្រះលយស ូត្គើសា 
ជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ។ 
កនញងរិធើល ើករលមកើងគលត្មាងការដ៏អសចារយលនះ 
ប្ដ្ ត្រះត្គើសា្ ទា ប់ានត្តុំងទ្ុកជាចុំណងលមត្រើ អស់ក បជានិចចសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 

១១៩. ល ាកបូជាចរយលរា រាកយនើមួយៗឲ្យបានចបាស់ ត្រូវត្តមអរថន័យ ផៃនត្រះបនទូ ។ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ដ្ ់លរ កុំណរ់ ប្ដ្ ត្រះបុត្ត្តបានទ្ទ្ ួសិរើរងុលរឿងរើត្រះបិត្ត 
លដ្ាយត្ទ្ង់ស្សឡាញ់សាវ័ករបស់ត្រះអងគប្ដ្ រស់លនៅកនញងល ាកលនះ 
ត្រះអងគក៏ស្សឡាញ់លគរហូរដ្ ់ទ្ើបុំ្ុរ។ 
លនៅលរ ជប់ល ៀង 
ល ាកបូជាចរយល ើកនុំរងវាយលឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនា៖ 
ត្រះអងគយកនុំបុ័ងមកកាន់ 
ល ើករលមកើងត្រះបិត្ត លហើយកាច់ត្បទ្ានឲ្យត្កុមសាវ័ក 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 
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ល ាកបូជាចរយ ឱនកាយបនាិច 

សមូអ្នករាលគ់្នន យកពសិាច ុះ ន ុះជារបូកាយរបសខ់្ញុំ 
ដែលត្រវូបជូាសត្ាបអ់្នករាលគ់្នន ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកត្រះកាយលឡើងបងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់លរររ។218  

១២០. ល ាកបូជាចរយអានបនា ៖ 
បនទាប់មក ត្រះអងគលធវើត្តមរលបៀបដ្ប្ដ្  
ល ាកបូជាចរយយកប្រងមកកាន់ល ើកបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនា ៖ 
ត្រះអងគល ើកប្រងស្សាទ្ុំរាុំងបាយជូរលឡើង 
អរត្រះគណុត្រះបិត្ត លហើយត្បទ្ានឲ្យត្កមុសាវក័ 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 

ល ាកបូជាចរយ ឱនកាយបនាិច 

សមូអ្នករាលគ់្នន យកដពងន ុះ ន ើយពសិាច ុះ 
ន ុះជានោ រិរបសខ់្ញុំ ដែលចងសមព ័នមត្រើថ្ម ី
 ងិគងវ់ងសអ្សក់លបជា ចិច ន ើយដែលត្រវូបងហរូ 
នែមីបើនលើកដលងនោសអ្នករាលគ់្នន  
 ងិម  សសនត្ចើ ឥរគណនាឲ្យរចួពើបាប។ 
សមូអ្នករាលគ់្នន ន្វើែនូចនុះ នែមីបើ កឹរឭកែលខ់្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកប្រងត្រះល ាហិរលឡើងបងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់លរររ។219 

                                                           
218  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNü cuHéf¶TI 3 Ex emsa qñaM1974 elx 1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav.

elakbUCacarü»nkayRkabfVaybgÁMCMnYskayvikarlutCgÁg;. KYr[RKIsþbris½TRkabfVaybgÁMdl;kenÞlrYmCamYy elakbUCacarü. 

219  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx 1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

elakbUCacarü»nkayRkabfVaybgÁMCMnYskayvikarlutCgÁg;. KYr[RKIsþbris½TRkabfVaybgÁMdl;kenÞlrYmCamYy elakbUCacarü. 
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១២១. ល ាកបូជាចរយលត្ចៀង ឬលរា បនាថា ៖ 
លនះជាគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនជំលនឿ ! 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំលជឿថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
ឬ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លរៀងរា ់លរ  លយើង ្ញុំរិសានុំបុ័ង និងរសិារើប្រងលនះ 
លយើង ្ញុំបញ្ាាក់ថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
ឬ 
ឱ ត្រះសល្ងគាះផៃនមនសុសល ាកលអើយ ! 
ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរល ើលឈើ ក្ ង និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លដ្ីមបើរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ សូមសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 

១២២.ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនា ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំរួមរន លនៅលរ លនះ 
លធវើរិធើរុំឭកដ្ ់ត្រះបុត្ត្តសល្ងគាះលយើង ្ញុំ 
គឺលយើង ្ញុំនឹករឭកដ្ ់ត្រះត្គើសាលសាយទ្ិវងគរ និងយាងចុះលទ្ៅសថានលត្កាម 
លយើង ្ញុំសូមត្បកាសថា ត្រះអងគមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លហើយយាងលឡើងលទ្ៅគង់ ាងសាាុំត្រះបតិ្ត។ 
លនៅលរ លយើង ្ញុំទ្នទឹងរង់ចុំ ត្រះអងគយាងមកត្បកបលដ្ាយសិរើរុងលរឿង 
លយើង ្ញុំសូមថវាយលទ្ៅត្រះបិត្តនូវត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសា 
ទ្ុកជាសកាក របជូាប្ដ្ រប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ  
និងសល្ងគាះរិភរល ាកទ្ាុំងមូ ។ 
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បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យទ្រមកសកាក របូជា 
ប្ដ្ ត្រះអងគ្ ទា ប់ានត្បទ្ានដ្ ់ត្រះសហគមន៍ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យបងបអូន 
ប្ដ្ លហៀបនឹងទ្ទ្ួ ចុំប្ណករើនុំបុ័ងប្រមួយ និងរើប្រងប្រមួយលនះ 
រួបរួមរន លទ្ៅជារូបកាយប្រមយួលដ្ាយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
បានលទ្ៅជាសកាក របូជាដ៏ អឥរល ចាះ ដ៏មានជីវិរកនញងអងគត្រះត្គើសា 
លដ្ីមបើល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងត្រះអងគ។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បណើដ្ អ់ស់បងបអូន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំនឹករឭកលនៅលរ ថវាយសកាក របូជាលនះ 
ជាបឋម សលមាចបា បលយើង ្ញុំត្រះនាម… ជាអនកបលត្មើត្រះអងគ 
ល ាកនាម… ជាអភបិា ត្រះសហគមន៍លយើង ្ញុំ220 

និងត្កុមល ាកអភបិា ទ្ាុំងឡាយ 
អស់ល ាកបជូាចរយ ល ាកឧបដ្នាក 
អស់អនកប្ដ្ រួមថវាយអភិបូជាលនៅទ្ើលនះ 
និងត្បជារា្សាត្រះអងគទ្ាុំងមូ  
ប្ដ្ ប្សវងរកត្រះអងគលដ្ាយចិរាលសមាះត្រង់។ 
សូមត្រះអងគនឹករឭកដ្ ់អស់បងបអូនលយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ ទ្ទ្ួ មរណភារកនញងលសចកាើស ុសានារបស់ត្រះត្គើសា  
និងដ្ ់អស់មរណបុគគ  
មានប្រត្រះអងគលទ្ប្ដ្ សគា ់ជំលនឿរបស់អនកទ្ាុំងលនាះ។ 

                                                           
220 enATIenH GacbEnßmeQµaHrbs;elakGPi)al]btßmÖk b¤GPi)alCMnYykarepSg² tamBaküENnaMEnk,ÜnBiFIbuNüelx 149. 
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ឱ ត្រះបតិ្តដ៏មានត្រះហឫទ្័យសលនាាសលមត្តា លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន ប្ដ្ ជាបុត្រធើត្តត្រះអងគ បានទ្ទ្ួ ជីវិរ
បរមសុ ទ្ុកជាមររករមួជាមួយត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ ប្ដ្ លរារលរញលដ្ាយ
សុភមងគ  ជាត្រះមាត្តត្រះជាមចាស់  
ជាមួយសនាយ ូប្សបជាសវាមើត្រះនាង 
ជាមួយត្កុមត្គើសាទ្ូរ នងិអស់សនាបគុគ លនៅកនញងត្រះរាជយត្រះអងគ។ 
លនៅទ្ើលនាះ រួមជាមយួសរវល ាកទ្ាុំងឡាយ 
ប្ដ្ រួចចករើការវិនាសអនារាយរបសអ់ុំលរើបាប និងលសចកាើសាាប ់
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ 
គឺលដ្ាយត្រះត្គើសាលនះលហើយ 
ប្ដ្ ត្រះបតិ្តត្បទ្ានអវើៗ ដ៏ អត្គបប់្បបយ ាងដ្ ់រិភរល ាក។ 

១២៣. ល ាកបូជាចរយល ើកចនត្រះកាយ និងប្រងត្រះល ាហិរកនញងផៃដ្ទ្ាុំងរើរ លហើយលរា ថា៖ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
គឺលដ្ាយត្រះត្គើសា ជាមយួត្រះត្គើសា និងកនញងអងគត្រះត្គើសា 
រួមជាមួយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ្ង 
បានជាលយើង ្ញុំ សមូល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 

អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 
 

(រិធើទ្ទ្ួ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ ទ្ុំរ័រ ៥៥៥) 
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ពិធីទទួលព្ពះោយ ន្ិងព្ពះសោហិត 
Ritus Communionis 

១២៤. ល ាកបូជាចរយដ្ាក់ចនត្រះកាយ និងប្រងត្រះល ាហិរល ើរុសកាក រៈ លហើយល ាកត្បណមយផៃដ្ 
លដ្ាយលរា ថា ៖ 
តាតដំប៊ូ ា ន្របស់ររះក្យស ៊ូជាររះសក្រង្គគ ះ 
និ្ងតាតោរក្របៀន្របក្ៅរបស់ររះអងគ ក្យើងខំុ្ហា ន្ទ៊ូលថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លហើយរួមជាមួយអងគត្បជំុសូត្របនាថា ៖ 
ឱ ត្ពេះបតិានយើងខ្ញុំ ពដលគងន់ៅសាា បរមស ខនអ្ើយ ! 
សូមសពមែងត្ពេះបារមឲីយ្ម  ស្សនោកសាាល់ត្ពេះនាមត្ពេះអ្ងគ 
សូមឲយ្ត្ពេះរាជយ្ត្ពេះអ្ងគបា មកដល់ 
សូមឲយ្ត្ពេះ ឫទយ័របស់ត្ពេះអ្ងគ បា សនត្មចនៅនលើពែ ដ ី 
ដចូនៅសាា បរមស ខពដរ។ 
សូមត្បោ អាហារ ពដលនយើងខ្ញុំត្តវូការនៅថ្ងៃន េះ។ 
សូមអ្តន់ោសឲយ្នយើងខ្ញុំ ដចូនយើងខ្ញុំអ្តន់ោសឲយ្អ្ស់អ្នក 
ពដលបា ត្បត្ពតឹែខ ស ងឹនយើងខ្ញុំ។ 
សូមក ុំបនតោយឲយ្នយើងខ្ញុំ ចាញ់ការល្បងួន ើយ។ 
ពតសូមរនំ េះនយើងខ្ញុំ ឲយ្រចួពមីារកុំតច។ 

១២៥. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លហើយលរា មនាក់ឯងថា ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យរួចរើលសចកាើអាត្កក់ត្គប់យ ាង 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំបានត្បកបលដ្ាយលសចកាើសុ សានាកនញងលរ រស់លនៅសរវផៃថង 
លដ្ាយសារធម៌លមត្តា ករណុារបស់ត្រះអងគ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំរួចរើបាបជានិចច និង្រុរើទ្ុកខ ុំបាកទ្ាុំងឡាយ។ 
លយើង ្ញុំទ្នទឹងរង់ចុំសុភមងគ ត្តមលសចកាើសងឃឹមរបស់លយើង 
គឺជាផៃថងប្ដ្ ត្រះលយស តូ្គើសាជាត្រះសល្ងគាះត្ទ្ងយ់ាងមក។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ 



555 

ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយអងគត្បជំុត្បកាសលដ្ាយ ាាុំងៗថា ៖ 
ដ្បិរត្រះអងគត្គងរាជយ ត្ទ្ង់មានឫទ្ធានុភារ 
និងសិរើរុងលរឿងអស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 

១២៦. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លហើយលរា ចបាស់ៗថា ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លយស ូត្គើសាលអើយ ! 
ត្រះអងគមានត្រះបនទ ូលទ្ៅកាន់ត្កមុត្គើសាទ្រូថា ៖ 
« ្ញុំទ្កុលសចកាើសុ សានាឲ្យអនករា រ់ន  
 ្ញុំ ា ់លសចកាើស ុសានារបស់ ្ញុំឲ្យអនករា រ់ន »។ 
សូមត្រះអងគកុុំត្បកាន់លទ្ាសរបស់លយើង ្ញុំលឡើយ 
ប្រសមូត្ទ្ង់លឈវងយ ់ នូវជំលនឿរបស់ត្រះសហគមន៍ត្រះអងគវិញ។ 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យត្បទ្ានឲ្យត្រះសហគមន ៍
បានត្បកបលដ្ាយលសចកាើសុ សានា និងបានម ូ្ាញរំន ជាធាញងប្រមួយ។ 

ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ ៖ 
ត្រះអងគមានត្រះជនមគងល់នៅ និងលសាយរាជយអស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

១២៧.ល ាកបូជាចរយប្បរមុ មករកអងគត្បជំុ។ ល ាក ារផៃដ្ លហើយត្បណមយផៃដ្ទ្ាុំងលរា ថា៖ 
សូមឲ្យលសចកាើសុ សានារបស់ត្រះអមចាស់ គង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ លហើយគង់លនៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 

១២៨. ត្តមកា ៈលទ្ស ល ាកឧបដ្ឋាក ឬល ាកបូជាចរយលរា ថា ៖ 
សូមបងបអនូជូនលសចកាើស ុសានា ចុំលរាះរន លទ្ៅវញិលទ្ៅមក។ 

លរ លនាះ អងគត្បជំុលធវើកាយវិការមួយត្តមត្បផៃរណើកនញងស្សុក ជូនលសចកាើសុ សានា ការឯកភារ 
និងធម៌លមត្តា ករុណាចុំលរាះរន លទ្ៅវិញលទ្ៅមក។ ល ាកបូជាចរយលធវើកាយវិការជូនលសចកាើសុ សានា 
លទ្ៅកាន់ល ាកឧបដ្ឋាក ឬអនកបលត្មើរិធើបុណយ។ 
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១២៩. ល ាកបូជាចរយកាច់នុំត្រះកាយរើល ើចនត្រះកាយ យកបុំប្ណករូចមួយ ដ្ាក់កនញងប្រងត្រះល ាហិរ 
ទ្ាុំងលរា  សឹបៗថា ៖ 
សូមឲ្យត្រះកាយ និងត្រះល ាហិររបសត់្រះលយស ូត្គើសា 
ជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ប្ដ្ រួមរន កនញងប្រងលនះ 
្ា ់ជីវិរអស់ក បជានចិច ដ្ ់លយើង ្ញុំជាអនកទ្ទ្ួ ត្រះកាយ។ 

១៣០. កនញងលរ ដ្ប្ដ្ លនាះ អងគត្បជំុលត្ចៀង ឬសូត្រដូ្ច ាងលត្កាមលនះ។ 
ឱ កូនលចៀមរបស់ត្រះជាមចាស់ ប្ដ្ ដ្កបាបផៃនរិភរល ាក  
សូមអាណរិអាសូលយើង ្ញុំ។ 
ឱ កូនលចៀមរបស់ត្រះជាមចាស់ ប្ដ្ ដ្កបាបផៃនរិភរល ាក  
សូមអាណរិអាសូរលយើង ្ញុំ។ 
ឱ កូនលចៀមរបស់ត្រះជាមចាស់ ប្ដ្ ដ្កបាបផៃនរិភរល ាក  
សូមត្បទ្ានលសចកាើស ុសានាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
លគអាចលត្ចៀងបទ្លនះលត្ចើនដ្ង រហូរដ្ ់ល ាកបូជាចរយកាច់នុំត្រះកាយ លហើយសូមបញ្ចប់ 
ចលត្មៀងលដ្ាយឃាា “សូមត្បទ្ានលសចកាើសុ សានាឲ្យលយើង ្ញុំ”។ 

១៣១. ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយលរា  សឹបៗថា ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លយស ូត្គើសា ! 
ជាត្រះបតុ្ត្តផៃនត្រះជាមចាស់ប្ដ្ មានត្រះជនមគងល់នៅ 
ត្រះអងគត្បទ្ានជីវរិឲ្យរិភរល ាកទ្ាុំងម ូ 
លដ្ាយលសាយទ្ិវងគរ ត្តមត្រះហឫទ្័យត្រះបតិ្ត 
និងលដ្ាយឫទ្ធានភុារផៃនត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ។ 
សូមរុំលដ្ាះ ្ញុំឲ្យរួច្រុរើបាប និងលសចកាើអាត្កកទ់្ាុំងឡាយ 
លដ្ាយសារត្រះកាយ នងិត្រះល ាហិរដ៏វិសុទ្ធបុ្ំ ុររបសត់្រះអងគ។ 
សូមឲ្យ ្ញុំត្បត្រឹរាត្តមឱវាទ្របស់ត្រះអងគជានិចច កុុំឲ្យ ្ញុំឃាារ ង្ យរើត្រះអងគលឡើយ។ 
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ឬ 
បរិត្រត្រះអមចាស់លយស តូ្គើសា ! 
សូមឲ្យ ្ញុំប្ដ្ ទ្ទ្ ួត្រះកាយ និងត្រះល ាហិររបស់ត្រះអងគ 
មិនមានលទ្ាស និងមិនទ្ទ្ួ ទ្ណឌកមមលឡើយ 
្ទញយលទ្ៅវញិ ត្តមត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករណុារបស់ត្រះអងគ 
សូមឲ្យត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរលទ្ៅជាឱសថការរារ 
និងរយាបា វិញ្ញាណត្រមទ្ាុំងរូបកាយរបស់ ្ញុំ។ 

១៣២.ល ាកបូជាចរយ ុរជងគង់យកត្រះកាយ លហើយល ើកបនាិចរើល ើចនត្រះកាយ ឬប្រងត្រះល ាហិរ 
បងហាញអងគត្បជំុ ត្រមទ្ាុំងលរា ចបាស់ៗថា ៖ 
លនះជាកូនលចៀមរបសត់្រះជាមចាស ់
លនះជាត្រះអងគប្ដ្ ដ្កបាបផៃនរភិរល ាក។ 
អនកណាប្ដ្ ត្រះជាមចាស់បានត្ត្តស់លហៅ 
ឲ្យមកចូ រមួកនញងរធិើជប់ល ៀងរបស់កូនលចៀម 
អនកលនាះរិរជាមានសុភមងគ លហើយ។ 
ល ាកបូជាចរយ រួមជាមួយអងគត្បជំុ លរា បនាថា ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
 ្ញុំមិនសមនឹងទ្ទ្ួ ត្រះអងគកនញង្ទះ ្ញុំលទ្ 
ប្រសមូត្រះអងគមានត្រះបនទូ ប្រមយួត្រះឱសឋមក 
លនាះត្រ ឹង ្ញុំនឹងជាសះលសបើយ។ 

១៣៣. ល ាកបូជាចរយប្បរមុ លទ្ៅរករុសកាក រៈ ទ្ាុំងលរា  សឹបៗថា ៖ 
សូមត្រះកាយត្រះត្គើសារកសា ្ញុំទ្ុកកនញងជីវិរអសក់ បជានិចច។ 
ល ាកបូជាចរយ ទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសាលដ្ាយលរររ។ 

បនទាប់មក ល ាកបូជាចរយកាន់ប្រងត្រះល ាហិរ លរា  សឹបៗថា ៖ 
សូមត្រះល ាហិរត្រះត្គើសារកសា ្ញុំទ្ុកកនញងជីវិរអស់ក បជានិចច។ 
ល ាកបូជាចរយ ទ្ទ្ួ ត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាលដ្ាយលរររ។ 
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១៣៤. ល ាកបូជាចរយកាន់ចនត្រះកាយ ឬកាង/ត្បអប់រមក ់ត្រះកាយ រួចលដី្រលទ្ៅកាន់អនកទ្ទ្ួ ត្រះ 
កាយ។ ល ាកល ើកត្រះកាយលឡើងបនាិចលនៅមុ អនកទ្ទួ្ ត្រះកាយមនាក់ៗ លហើយលរា ថា ៖ 
ត្រះកាយត្រះត្គើសា។ 
អនកទ្ទ្ួ ត្រះកាយលឆាើយថា ៖ អាប្ម ន។ 
រួចទ្ទ្ួ ត្រះកាយ។ 
ត្បសិនលបើល ាកឧបដ្ឋាកប្ចកត្រះកាយ ល ាកត្រូវលធវើត្តមរលបៀបលនះប្ដ្រ។ 

១៣៥. លបើមានការទ្ទ្ួ ទ្ាុំងត្រះកាយ ទ្ាុំងត្រះល ាហិរ សូមលធវើត្រឹមត្រូវត្តមកបួនរិធើរបស់ត្រះ សហ
គមន៍។ 

១៣៦. លរ ល ាកបូជាចរយទ្ទ្ួ ត្រះកាយ ត្គើសាបរិស័ទ្ចប់ល ា្ីមលត្ចៀង ចលត្មៀងទ្ទួ្ ត្រះកាយ។ 
១៣៧. លរ ត្គើសាបរិស័ទ្ទ្ទ្ួ ត្រះកាយចប់ ល ាកបូជាចរយ ឬល ាកឧបដ្ឋាក ឬអនកបលត្មើទ្ើសកាក រៈ 

ត្បមូ កលមទចរើចនត្រះកាយចូ ប្រងត្រះល ាហិរ បនទាប់មក ល ាកចក់ទឹ្កជត្មះប្រងត្រះល ាហិរ 
ទ្ាុំងលរា  សឹបៗថា ៖ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ លដ្ាយចិរាបរិសុទ្ធ នូវអវើប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ួ ត្តមមារ ់
សូមឲ្យត្រះអុំលណាយទ្ាននាបចចញបបននលនះ 
លទ្ៅជាឱសថ្ា ជ់ីវិរអស់ក បជានិចចដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 

១៣៨. ល ាកបូជាចរយ អាចត្រឡប់លទ្ៅអងគញយលនៅកប្នាងចប់ល ា្ីមរិធើវិញ។ ត្តមកា ៈលទ្សៈ (ឧ.ត្តម 
លរ លវ ាប្ដ្ មាន) អងគត្បជំុអាចរកសាភារលសងៀមសងារ់មួយរយៈ ាើ ឬសមូរទ្ុំនុករលមកើង ឬ
លត្ចៀងបទ្លការសរលសើរ ឬលត្ចៀងបទ្ល្សងលទ្ៀរ។ 

១៣៩. រួចល ាកបូជាចរយឈរលនៅប្កបរអាសនៈ ឬរុសកាក រៈ221
 លហើយប្បរមុ លទ្ៅរកអងគត្បជំុ។ ល ាក 

ល ើកផៃដ្ត្បណមយទ្ាុំងលរា ថា ៖ 
សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន… 
អងគត្បជំុរួមជាមួយល ាកបូជាចរយ អធិដ្ឋានលដ្ាយលសងៀមសងារ់បនាិច ត្បសិនលបើមិនទ្ាន់បាន 
រកសាភារលសងៀមសងារ់។ បនទាប់មក ល ាក ារផៃដ្លរា រាកយអរត្រះគុណត្រះជាមចាស់។ 

ចុងបញ្ចប់អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

                                                           
221 enARbeTskm<úCa elakGacGgÁúyenAkEnøgcab;epþImBiFI b¤enAtuskáar³. 
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ពិធីបញ្ចប់ 
Ritus conclusionis 

១៤០. លបើមានរ័រ៌មាន សូមត្បកាសលនៅលរ លនះ។ 

១៤១. ល ាកបូជាចរយ ចរ់ត្គើសាបរិស័ទ្ឲ្យលទ្ៅ ល ាកប្បរមុ លទ្ៅរកអងគត្បជំុ លហើយ ារផៃដ្ទ្ាុំង 
លរា ថា ៖ 
សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ លហើយគងល់នៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ល ាកបូជាចរយត្បទ្ានររដ្ ់អងគត្បជំុ លដ្ាយលរា ថា ៖ 
សូមត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ត្បទ្ានត្រះររដ្ ់អសប់ងបអូន 
គឺត្រះបតិ្ត និងត្រះបុត្ត្ត  និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

១៤២. មានផៃថង ាះ ឬឱកាស ាះជាបុណយរិលសស ល ាកបូជាចរយអាចបប្នថមរាកយអធិដ្ឋានមុន លរ  
ត្បទ្ានររបញ្ចប់ (សូមលមើ ទ្ុំរ័រ…) លដី្មបើលធវើឲ្យរិធើកាន់ប្រឱឡារិក។ 

១៤៣. លរ ល ាកអភិបា  ជាអធិបរើកនញងរិធើបុណយឱឡារិក ល ាករាក់មួកអភិបា  លហើយ ារផៃដ្ 
ទ្ាុំងលរា ថា ៖ 
សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ លហើយគងល់នៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ល ាកលរា បនាថា ៖ 
សូមល ើករលមកើងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ត្តុំងរើលរ លនះ រហូររលទ្ៅ។ 
ល ាកលរា បនាលទ្ៀរថា ៖ 
លយើង ្ញុំទ្ទ្ ួការសល្ងគាះ មករើត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ជាត្រះប្ដ្ បានបលងកីរលមឃ និងដ្ី។ 
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ត្បសិនលបើ កនញងរិធើមានដំ្បងគងវា  ល ាកអភិបា ជាអធិបរើ កាន់ដំ្បងគងវា លនាះ លហើយ 
លរា ថា ៖ 
សូមត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ត្បទ្ានត្រះររដ្ ់អសប់ងបអូន។ 

ល ាកលធវើសញ្ញាលឈើ ក្ ងបើដ្ងល ើអងគត្បជំុ ទ្ាុំងលរា ថា ៖ 
គតឺ្ពេះបតិា   ងិត្ពេះប ត្តា   ងិត្ពេះវញិ្ញាណ  ដវ៏សិ ទធ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

១៤៤. ល ាកឧបដ្ឋាក ឬល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយលនៅមុ អងគត្បជំុ ទ្ាុំងលរា ថា៖ 
អភិបូជាចប់លហើយ ត្រះជាមចាស់ចរប់ងបអូនឲ្យលទ្ៅ។ 
ឬ 
សូមអលញ្ាើញលទ្ៅ និងត្បកាសដ្ណំឹង អរបស់ត្រះអមចាស់។ 
ឬ 
សូមអលញ្ាើញឲ្យបានសុ សានា និងល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងត្រះអមចាសក់នញងជីវិររបស់
បងបអូន។ 
ឬ 
សូមអសប់ងបអូនអលញ្ាើញឲ្យបានសុ សានា។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ សូមអរត្រះគណុត្រះជាមចាស។់ 

១៤៥. លត្កាយមក ត្តមទ្មាាប់ល ាកបូជាចរយលរររលដ្ាយលថីបរុសកាក រៈ 222
  ដូ្ចលនៅលរ ចប់ល ា្ីមរិធើ។ 

ជាទ្ើបញ្ចប់ បនទាប់រើឱនកាយលនៅមុ រុសកាក រៈ ល ាកបូជាចរយ និងអនកបលត្មើរិធើបុណយលចញលទ្ៅ។ 

១៤៦. លបើសិនជាមានរិធើល្សងៗបនា សូមកុុំលធវើត្តមល   ១៤៤។ 

                                                           
222 eyagtamsasnRkitüelx1291¼74 RBHshKmn_km<úCa)anTTYlkarGnuBaØat[elakbUCacarüRkabfVaybgÁMCMnYskarefIbtuskáar³. 
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ធម៌អរព្ពះគុណដ៏វិសុទធ 
«  ាសះ ាាមន្ុសាសសោរទី ១ » 

សៅរនុងពិធីាន្សោរបូជាច្រាយសព្ចើន្ន្រ់ចូលរួម 
De modo proferendi 

Precem eucharisticam « de reconciliatione » I 
quando in concelebratione adhibetur 

ធម៌ត្បាររធ និងអរថបទ្ ចបរ់ើរាកយ “ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! ត្រះអងគរិរជាវសិុទ្ធប្មន” រហូរដ្ ់ “ត្រះ 
អងគជាត្រះដ៏វិសុទ្ធប្ដ្រ”។ មានប្រល ាកបូជាចរយជាអធិបរើប ុលណ្ាះ ប្ដ្ លរា រាកយលនះ លដ្ាយ ារផៃដ្ 
ទ្ាុំងរើរ។ 

អរថបទ្ចបរ់ើរាកយ “សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ួ រងវាយ” រហរូដ្ ់ “លយើង ្ញុំក៏ជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ 
ប្ដ្រ”។ ល ាកបូជាចរយអានរួមជាមួយរន  លដ្ាយត្ទ្ាបផៃដ្ល ើរងវាយ។ 

អរថបទ្ចបរ់ើរាកយ “បរិត្រត្រះបិត្ត កា រើមុន” រហូរដ្ ់ “លដ្ាយសារត្រះល ាហរិត្រះអងគប្ដ្  
ត្រូវបងហូរល ើលឈើ ក្ ង” ល ាកបូជាចរយទ្ាុំងអសអ់ានរួមជាមយួរន  ត្តមរលបៀបដ្ូចរលទ្ៅលនះ ៖ 

ក. អរថបទ្ចប់រើរាកយ “បរិត្រត្រះបិត្ត កា រើមុន” រហូរដ្ ់ “លធវើរិធើបុណយចមាងជាមួយត្កុមសាវ័ក” 
ល ាកបូជាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ។ 

 . លរ សូត្រធមត៌្បសិទ្ធត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ ល ាកបូជាចរយមនាក់ៗត្ទ្ាបផៃដ្សាាុំរត្មង់លទ្ៅរកនុំ និង 
ស្សារងវាយត្តមការគួរ។ លរ ល ាកបូជាចរយអធិបរើល ើកនុំត្រះកាយ និងប្រងត្រះល ាហិរ ល ាក 
ទ្ាុំងអស់សមាឹងលមើ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ លហើយឱនកាយលរររ។ 

គ. អរថបទ្ចបរ់ើរាកយ “បរិត្រត្រះអមចាស់ប្ដ្ មានត្រះហឫទ្័យ” រហូរដ្ ់រាកយ “មនុសសប្ ង 
បាក់ប្បករន លទ្ៀរលហើយ” ល ាកអធិបរើ ារផៃដ្ទ្ាុំងរើរ។ 

អុំរើរាកយអងវរល្សងៗ ៖ អរថបទ្ចប់រើរាកយ “បរិត្រត្រះអមចាស់ សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំ” រហរូ 
ដ្ ់ “ប្ដ្ មានត្រះជនមរស់លឡើងវញិអសក់ បជានិចច” ល ាកបជូាចរយអាចប្ចករន អានរាកយអងវរលនះ។ ល ាក 
 ារផៃដ្លនៅលរ អាន។ 

លយើងអាចលត្ចៀងអរថបទ្ ាះៗ ដ្ូចជាធម៌ត្បសិទ្ធត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ ត្រមទ្ាុំងធម៌បនទាប់ ល ើក 
ប្ ងប្រធម៌អងវរ។ ធមប៌ញ្ចបក់៏លយើងអាចលត្ចៀងបញ្ចប់បានប្ដ្រ។ 

អុំរើធម៌បញ្ចប់ផៃនធម៌អរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធ មានប្រល ាកបូជាចរយអធិបរើ ឬត្កុមបូជាចរយអាចលត្ចៀងបាន។ 
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ធម្៌អរក្ពះរុែដ៏វិេុទធ 

« សេះសាម្ន្ុេេសោក » 

PRECES EUCHARISTICÆ 

« DE RECONCILIATIONE » 

លគអាចលត្បើធម៌លនះ លនៅកនញងអភិបូជា ប្ដ្ បងហាញអុំរើគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃន ការសត្មុះ 
សត្មួ  ជារិលសស កនញងអភិបូជាសត្មាប់លសចកាើសុ សានា សត្មាប់្សះ្សាមនុសសល ាក សត្មាប់រកសា 
សនាិភារ និងយុរាិធម៌លនៅលរ មានស្ងគាម ឬច ាច  កនញងសងគម សត្មាប់ល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យរួចរើ 
បាប សត្មាប់សូមលសចកាើស្សឡាញ់ លហើយលដី្មបើល ើករលមកើងគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនត្រះលឈើ ក្ ង 
លដី្មបើល ើករលមកើងត្រះកាយ ឬលដី្មបើល ើករលមកើងត្រះល ាហិររបស់ត្រះអមចាស់លយស ូត្គើសា ត្រមទ្ាុំង 
អភិបូជាកនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង។ លទ្ាះបើធម៌អរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធទ្ាុំងអស់លនាះមានធម៌ត្បាររធលហើយ ក៏ 
លយើងអាចលត្បើធម៌ត្បាររធល្សងៗលទ្ៀរ ប្ដ្ ទ្ាក់ទ្ងនឹងការល ើកប្ ងលទ្ាស និង ប្កប្ត្បចិរាគុំនិរ 
ដូ្ចជាធម៌ត្បាររធលនៅកនញងរដូ្វប្សសិបផៃថង។ 

ទើ ១ 
១. ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 

ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប.  សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
ជាត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធបុំ្រុ ជាត្រះជាមចាស់ប្ដ្ មានឫទ្ធានុភារ និងត្រះជនមគង់លនៅ 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមប្ថាងអុំណរត្រះគណុត្រះអងគ ត្គប់លរ លវ ា។ 
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ត្រះអងគប្រងប្រជំរុញលយើង ្ញុំ ឲ្យទ្ទ្ ួជីវិរលរញបរិបូណ ៌
លហើយលដ្ាយសារត្រះហឫទ្័យអាណរិអាសូរលត្ចើនរន់ត្បមាណ 
ត្រះអងគល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យលយើង ្ញុំ ត្រមទ្ាុំងអលញ្ាើញអនកបាប 
ឲ្យលជឿសងឃឹមប្រល ើត្រះអងគ ប្ដ្ អរ់លទ្ាសជានិចច។ 
ត្រះអងគមិនប្ដ្ ប្បរត្រះភ័្កាលចញរើលយើង ្ញុំលទ្ 
លទ្ាះបើលយើង ្ញុំបាន្ាាចស់មពនធលមត្រើជាមយួត្រះអងគលត្ចើនដ្ង 
ក៏ត្រះអងគលនៅប្រចងចុំណងជាមួយមនុសសល ាក 
ជាសមពនធលមត្រើដ៏រឹងមាុំប្ដ្ រម នអវើអាច្ាាចប់ាន 
គឺលដ្ាយសារត្រះលយស ជូាត្រះបតុ្ត្ត និងជាត្រះសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
ឥឡូវលនះ ត្រះអងគលនៅប្រ្ា ឲ់្យត្បជារា្សាត្រះអងគ 
មានឱកាសទ្ទ្ ួការត្បណើសលនាាស និងឲ្យលគ្សះ្សាជាមួយត្រះអងគ។ 
លនៅលរ លគប្បរមករកត្រះអងគវិញ 
ត្ទ្ង់ត្បទ្ានឲ្យលគមានលសចកាើសងឃឹមកនញងអងគត្រះត្គើសា 
និងឲ្យលគចងប់លត្មើមនសុសទ្ាុំងអស់ 
លដ្ាយទ្ុកចិរាកាន់ប្រ ាាុំងលទ្ៅល ើត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។ 
អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូលសងើចសរលសើរ 
និងល ើករលមកើងឫទ្ធានុភារផៃនលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ 
ទ្ាុំងត្បកាសអុំណរសបបាយ លត្រាះលយើង ្ញុំបានទ្ទ្ួ ការសល្ងគាះ។ 
លយើង ្ញុំសូមចូ រួមជាមួយសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈប់ឈរថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 



566 

២. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា ថា ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគរិរជាត្រះដ៏វិសទុ្ធប្មន 
ត្តុំងរើលដ្ីមលរៀងមក ត្រះអងគប្រងប្រត្បត្ររឹាការដ៏ អត្បលសើរ 
លដ្ីមបើឲ្យមនសុសបានវិសទុ្ធដ្ូចត្រះអងគ ជាត្រះដ៏វិសុទ្ធប្ដ្រ។ 

៣. ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយត្ទ្ាបផៃដ្ទ្ាុំងរើរល ើរងវាយ។ ល ាកលរា ថា ៖ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយត្បជារា្សាត្រះអងគ លដ្ាយអនុលត្រះ 
សូមចក់បងហូរត្រះវិញ្ញាណត្បកបលដ្ាយឫទ្ធានភុារ មកញញាុំងរងវាយទ្ាុំងលនះ 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយលធវើសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើនុំ និងស្សារងវាយ ទ្ាុំងលរា ថា ៖ 
ឲ្យលទ្ៅជាត្រះកាយ  នងិត្រះល ាហិរត្រះលយស ូត្គើសា 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ 
ជាត្រះបតុ្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របសត់្រះអងគ 
គឺកនញងអងគត្រះបុត្ត្តលនះ លយើង ្ញុំក៏ជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគប្ដ្រ។ 

បរិត្រត្រះបតិ្ត ! 
កា រើមុនលយើង ្ញុំឃាារ ង្ យរើត្រះអងគ 
រុុំអាចវិ មករកត្រះអងគវិញបានលទ្។ 
លរ លនាះ ត្រះអងគស្សឡាញ់លយើង ្ញុំយ ាង ាាុំងបុំ ុរ 
គឺត្រះលយស ជូាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ ជាមនសុសសុចររិប្រមនាក់គរ់  
បានត្បគ  ់ាួនរហូរដ្ ់លសាយទ្ិវងគរលដ្ាយមនិរួញរា 
ឲ្យលគលបាះប្ដ្កលរ ភាា ប់ល ើលឈើ ក្ ងលដ្ីមបើសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
ប្រមនុនឹងត្រះលយស ូត្រដ្ាងត្រះហសា 
ជាចុំណងរវាងសថានបរមសុ  និងប្្នដ្ី  
លដ្ីមបើលធវើជាសញ្ញាសមគា ់ផៃនសមពនធលមត្រើអសក់ បជានិចច 
ត្ទ្ង់សរវត្រះហឫទ្យ័ លធវើរធិើបណុយចមាងរួមជាមួយត្កមុសាវ័ក។ 
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៤. ល ាកបូជាចរយ លរា រាកយនើមួយៗឲ្យបានចបាស់ត្រូវត្តមអរថន័យ ផៃនត្រះបនទូ លនះ។ 
លរ ត្រះលយស ជូប់ល ៀង 
ល ាកបូជាចរយល ើកនុំរងវាយលឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនាថា៖ 
ត្រះអងគយកនុំបុ័ងមកកាន់ 
អរត្រះគណុ និងល ើករលមកើងត្រះបតិ្ត 
រួចកាចន់ុំបុ័ងត្បទ្ានឲ្យត្កុមសាវ័ក 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយ ឱនកាយបនាិច 

សមូអ្នករាលគ់្នន យកពសិាច ុះ ន ុះជារបូកាយរបសខ់្ញុំ 
ដែលត្រវូបជូាសត្ាបអ់្នករាលគ់្នន ។ 
ល ាកបូជាចរយ ល ើកត្រះកាយលឡើងបងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់223។ 

៥. បនទាប់មក ល ាកបូជាចរយលរា បនា ៖ 
លនៅលរ ចុងលត្កាយផៃនរិធើជប់ល ៀងលនះ 
ត្រះលយស ូត្ជាបថា ត្ទ្ង់នឹង្សះ្សាអើវៗទ្ាុំងអស់ឲ្យជានានឹងត្រះអងក 
លដ្ាយសារត្រះល ាហិរត្រះអងគ ប្ដ្ ត្រូវបងហូរលនៅល ើលឈើ ក្ ង 
ល ាកបូជាចរយ ល ើកប្រងត្រះល ាហិរលឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
ត្រះអងគល ើកប្រងស្សាលឡើង 
អរត្រះគណុត្រះបិត្តមាងលទ្ៀរ 
លហើយត្បទ្ានប្រងស្សាឲ្យត្កមុសាវ័ក 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 
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ល ាកបូជាចរយឱនកាយបនាិច 

សមូអ្នករាលគ់្នន យកដពងន ុះ ន ើយពសិាច ុះ 
ន ុះជានោ រិរបសខ់្ញុំ ដែលចងសមព ័ធនមត្រើថ្ម ី
 ងិគងវ់ងសអ្សក់លបជា ចិច ន ើយដែលត្រវូបងហរូ 
នែមីបើនលើកដលងនោសអ្នករាលគ់្នន  
 ងិម  សសនត្ចើ ឥរគណនាឲ្យបា រចួពើបាប។ 
សមូអ្នករាលគ់្នន ន្វើែនូចនុះ នែមីបើ កឹរឭកែលខ់្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយ ល ើកប្រងត្រះល ាហិរលឡើងបងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់224។ 

៦. ល ាកបូជាចរយលត្ចៀង ឬលរា បនាថា ៖ 
លនះជាគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនជំលនឿ ! 

អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំលជឿថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
ឬ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លរៀងរា ់លរ  លយើង ្ញុំរិសានុំបុ័ង និងរសិារើប្រងលនះ 
លយើង ្ញុំបញ្ាាក់ថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
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ឬ 
ឱ ត្រះសល្ងគាះផៃនមនសុសល ាកលអើយ ! 
ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរល ើលឈើ ក្ ង និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លដ្ីមបើរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ សូមសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 

៧. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
បរិត្រត្រះជាមចាសប់្ដ្ មានត្រះហឫទ្័យលសមាះត្រង់ជានិចច ! 
លនៅលរ លនះ លយើង ្ញុំនាុំរន នឹករឭកដ្ ត់្រះលយស ូត្គើសា 
ជាត្រះបតុ្ត្តរបស់ត្រះអងគ ជាសកាក របជូាផៃនបុណយចមាង  
និងជាលសចកាើសុ សានាជាសថារររបស់លយើង ្ញុំ 
លយើង ្ញុំក៏សូមល ើករលមកើងត្រះអងគប្ដ្ លសាយទ្វិងគរ 
និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញរើចុំលណាមមនុសសសាាប់។ 
លរ លយើង ្ញុំទ្នទឹងរង់ចុំផៃថងលរារលរញលដ្ាយអុំណរ ប្ដ្ ត្រះត្គើសាយាងមក 
លយើង ្ញុំសូមថវាយសកាក របូជាប្ដ្ លធវើឲ្យមនុសសល ាក 
និងត្រះជាមចាស់មានលមត្រើភារលឡើងវិញ។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានត្រះហឫទ្យ័សបបញរសយ ាងល ើស ប់ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្រលមើ អស់អនក ប្ដ្ ត្រះអងគបានបត្ងបួបត្ងមួ 
ត្តមរយៈសកាក របជូារបស់ត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ។ 
លដ្ាយឫទ្ធានុភារផៃនត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
សូមលត្បាសអនកទ្ាុំងលនាះ ប្ដ្ ទ្ទ្ួ ចុំប្ណករើនុំបុ័ងប្រមួយ 
និងប្រងប្រមយួឲ្យលទ្ៅជារូបកាយប្រមយួកនញងអងគត្រះត្គើសា 
គឺកនញងត្រះកាយត្រះត្គើសាលនះ មនុសសប្ ងបាកប់្បករន លទ្ៀរលហើយ។ 
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បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យមានចិរាលថាមីប្រមយួ 
រួមជាមួយសលមាចបា បលយើង ្ញុំត្រះនាម… 
និងល ាកនាម… ជាអភបិា ត្រះសហគមន៍លយើង ្ញុំ។ 225 
សូមជួយលយើង ្ញុំឲ្យលរៀបចុំ ាូវទ្ទ្ួ ត្រះរាជយត្រះអងគ 
រហូរដ្ ់លរ លយើង ្ញុំលទ្ៅជាសនាបគុគ លនៅចុំលរាះត្រះភ័្កាត្រះអងគ 
កនញងចុំលណាមសនាបគុគ ទ្ាុំងឡាយលនៅឯសថានបរមសុ  
រួមជាមួយត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ ប្ដ្ លរារលរញលដ្ាយសុភមងគ   
ជាមាត្តត្រះជាមចាស់ អស់ត្គើសាទ្ូរ និងជនដ៏វសិុទ្ធទ្ាុំងឡាយ 
ត្រមទ្ាុំងបងបអូន ប្ដ្ បានទ្ទ្ួ មរណភារ ជាអស់អនកប្ដ្ លយើង ្ញុំ  
សូមល្្ីលទ្ៅល ើត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករុណារបស់ត្រះអងគ។ 
លរ លនាះ ត្រះអងគរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំឲ្យរួច្រុរើរបសួផៃនសភាររ ួយ 
លហើយបលងកីរលយើង ្ញុំឲ្យមានជីវិរថមីលរញ កខណៈ។ 
លយើង ្ញុំនឹងលត្ចៀងលដ្ាយអុំណរ និងអរត្រះគណុត្រះបិត្ត 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ 
រួមជាមួយត្រះត្គើសា ប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានចិច។ 

៨. ល ាកបូជាចរយល ើកចនត្រះកាយ និងប្រងត្រះល ាហិរកនញងផៃដ្ទ្ាុំងរើរ លហើយលរា ថា ៖ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
គឺលដ្ាយត្រះត្គើសា ជាមយួត្រះត្គើសា និងកនញងអងគត្រះត្គើសា 
រួមជាមួយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ្ង 
បានជាលយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

(រិធើទ្ទ្ួ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ ទ្ុំរ័រ ៥៥៥ ) 
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ធម៌អរព្ពះគណុដ៏វិសុទធ 
«  ាសះ ាាមន្សុាសសោរទី ២ » 

សៅរនុងពិធីាន្សោរបូជាច្រាយសព្ចើន្ន្រ់ចូលរួម 
De modo proferendi 

Precem eucharisticam « de reconciliatione » II 
quando in concelebratione adhitetur 

ធម៌ត្បាររធ និងអរថបទ្ចប់រើរាកយ “បរិត្រត្រះបិត្ត ត្បកបលដ្ាយឫទ្ធានុភារសរវត្បការ” រហូរដ្ ់ “គឺ 
ត្រះបុត្ត្តប្ដ្ ត្រះអងគបញ្ាូនឲ្យលគលធវើគរុ លដ្ីមបើជាត្បលយាជន៍ដ្ ់លយើង ្ញុំ”។ មានប្រល ាកបូជាចរយជា 
អធិបរើប លុណ្ាះ ប្ដ្ លរា រាកយលនះ លដ្ាយ ារផៃដ្ទ្ាុំងរើរ។ 

អរថបទ្ចបរ់ើរាកយ “ឥឡូវលនះ លយើង ្ញុំនាុំរន ល ើករលមកើងត្រះត្គើសាប្ដ្ បាន្សះ្សា” រហរូដ្ ់ “ប្ដ្  
បានបងគាប់ឲ្យលយើង ្ញុំលធវើរិធើអរត្រះគុណ ចុំលរាះលសចកាើរិរប្ដ្ ត្រះអងគបានសប្មាង” ល ាកបូជាចរយអានរួម 
ជាមួយរន  លដ្ាយត្ទ្ាបផៃដ្ល ើរងវាយ។ 

អរថបទ្ចបរ់ើរាកយ “មុនបូជាត្រះជនមលដី្មបើរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ ត្រះលយស ជូប់ល ៀង” រហូរដ្ ់ “ប្ដ្ ្សះ 
្សាលយើង ្ញុំ និងត្រះអងគបាន អឥរល ចាះ” ល ាកបជូាចរយទ្ាុំងអស់អានរមួជាមយួរន  ត្តមរលបៀបដ្ូចរលទ្ៅលនះ ៖ 

ក. អរថបទ្ចបរ់ើរាកយ “មុនបូជាត្រះជនមលដី្មបើរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ ត្រះលយស ជូប់ល ៀង” រហរូដ្ ់ “លហើយ 
កាចត់្បទ្ានឲ្យត្កុមសាវ័ក ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា” ល ាកបជូាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ។ 

 . លរ សូត្រធម៌ត្បសិទ្ធត្រះកាយនិងត្រះល ាហិរ ល ាកបជូាចរយមនាក់ៗត្ទ្ាបផៃដ្សាាុំរត្មង់លទ្ៅរកនុំ 
និងស្សារងវាយត្តមការគួរ។ លរ ល ាកបូជាចរយអធបិរើល ើកនុំត្រះកាយ និងប្រងត្រះល ាហិរ 
ល ាកទ្ាុំងអស់សមាឹងលមើ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ លហើយឱនកាយលរររ។ 

គ. អរថបទ្ចបរ់ើរាកយ “លនៅលរ លយើង ្ញុំនឹករឭកដ្ ់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគលសាយទ្វិងគរ” រហរូដ្ រ់ាកយ 
“ប្ដ្ ្សះ្សាលយើង ្ញុំ និងត្រះអងគបាន អឥរល ចាះ” ល ាកអធិបរើ ារផៃដ្ទ្ាុំងរើរ។ 

អុំរើរាកយអងវរល្សងៗ ៖ អរថបទ្ចប់រើរាកយ “លយើង ្ញុំសូមទ្ូ អងវរត្រះអងគ” រហូរដ្  ់”ប្ដ្ លរារ 
លរញលដ្ាយលសចកាើសុ សានាដ៏ភាឺសវាងរបស់ត្រះអងគ” ល ាកបូជាចរយអាចប្ចករន អានរាកយអងវរលនះ ល ាក 
 ារផៃដ្លនៅលរ អាន។ 

លយើងអាចលត្ចៀងអរថបទ្ ាះៗ ដ្ូចជាធម៌ត្បសិទ្ធត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ ត្រមទ្ាុំងធម៌បនទាប់ ល ើក 
ប្ ងប្រធម៌អងវរ។ ធមប៌ញ្ចបក់៏លយើងអាចលត្ចៀងបញ្ចប់បានប្ដ្រ។ 

អុំរើធម៌បញ្ចប់ផៃនធម៌អរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធ មានប្រល ាកបូជាចរយអធិបរើ ឬត្កុមបូជាចរយអាចលត្ចៀងបាន។ 
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ធម្៌អរក្ពះរុែដ៏វិេុទធ 

« សេះសាម្ន្ុេេសោក » 
 PREX EUCHARISTICA 

« DE RECONCILIATIONE » 

ទើ ២ 
១. ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 

ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមប្ថាងអុំណរត្រះគណុ និងល ើករលមកើងត្រះអងគ 
លដ្ាយសារអវើៗទ្ាុំងអស ់ប្ដ្ ត្រះអងគត្បត្ររឹាកនញងរិភរល ាកលនះ 
ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសា និងជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
លទ្ាះបើមនុសសបាក់ប្បករន  ប្ហកហួររន ក៏លដ្ាយ 
លយើង ្ញុំដ្ឹងចបាសថ់ា ត្តមរយៈការរិលសាធន៍ទ្ាុំងលនះ 
ត្រះអងគប្ត្បចិរាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យត្បុងលត្បៀប្សះ្សារន វិញ។ 
ត្បាកដ្ប្មន ត្រះវិញ្ញាណត្រះអងគជត្មញុចរិាមនុសស 
លធវើឲ្យ មាុំងសត្រូវនិយាយរករន  ឲ្យអនកត្ប្ុំងរន ចបផ់ៃដ្រន  
ឲ្យត្បជាជនប្ដ្ ទ្ាស់ប្ទ្ងរន  ស ុចិរាចប់ល្ាមីលធវើដ្ំលណើរជាមួយរន វញិ។ 
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បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
គឺឫទ្ធានភុាររបស់ត្រះអងគប្ដ្ ប្ណនាុំឲ្យមនុសសសុ ចរិាស្សឡាញរ់ន   
ជាជាងសអបគ់ុុំកួនរន  ស ុចិរាអរ់លទ្ាសឲ្យរន  ជាជាងសងសឹករន  
សុ ចរិារាប់អានរន  ជាជាងបាកប់្បករន ។ 
លហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណ 
និងល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ ឥរឈប់ឈរ 
រួមជាមួយមហាជនដ៏លត្ចើនកុះករលនៅសថានបរមសុ  លដ្ាយត្បកាសថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 

២. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា ថា ៖ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះបុត្ត្ត 
ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអងគ។ 
ត្រះលយស ូររិជាត្រះបនទ ូប្ដ្ សល្ងគាះមនុសសល ាក 
ត្រះលយស ូររិជាត្រះហសារបស់ត្រះបតិ្ត លឈាងលទ្ៅរកអនកបាប។ 
ត្រះលយស ូររិជាមារ៌ ប្ដ្ ត្បទ្ានលសចកាើសុ សានារបស់ត្រះបតិ្តឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
លនៅលរ លយើង ្ញុំឃាារ ង្ យរើត្រះអងគ លត្រាះប្រអុំលរើបាប  
ត្ទ្ង់បាននាុំលយើង ្ញុំវិ មកវិញឲ្យ្សះ្សាជាមយួត្រះអងគ 
គឺលដ្ាយសារត្រះបុត្ត្ត ប្ដ្ ត្រះអងគបានបញ្ាូនឲ្យលគលធវើគរុ 
លយើង ្ញុំបានប្បរមករកត្រះអងគ លហើយអាចស្សឡាញ់រន លទ្ៅវិញលទ្ៅមក។ 
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៣. ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយត្ទ្ាបផៃដ្ទ្ាុំងរើរល ើរងវាយ។ ល ាកលរា ថា ៖ 
ឥឡូវលនះ លយើង ្ញុំនាុំរន ល ើករលមកើងត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ បាន្សះ្សាលយើង ្ញុំជាមួយត្រះអងគ 
លយើង ្ញុំក៏សូមអងវរត្រះអងគ 
សូមត្ទ្ង់ត្រះលមត្តា លត្បាសត្រះវិញ្ញាណរបស់ត្រះអងគ 
យាងមកញញាុំងរងវាយទ្ាុំងលនះ ឲ្យបានវិសទុ្ធ 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយលធវើសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើនុំ និងស្សារងវាយ ទ្ាុំងលរា ថា៖ 
និងឲ្យលទ្ៅជាត្រះកាយ  និងត្រះល ាហិរត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
ប្ដ្ បានបងគាបឲ់្យលយើង ្ញុំ លធវើរិធើល ើករលមកើងគលត្មាងការដ៏អសចារយលនះ។ 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ 

៤. ល ាកបូជាចរយ លរា រាកយនើមួយៗឲ្យបានចបាស់ត្រូវត្តមអរថន័យ ផៃនត្រះបនទូ លនះ។ 
មុនបូជាត្រះជនមលដ្មីបើរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ 
ត្រះលយស ូជប់ល ៀង 
ល ាកបូជាចរយល ើកនុំរងវាយលឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនាថា៖ 
ត្រះអងគយកនុំបុ័ងមកកាន់ 
អរត្រះគណុត្រះបិត្ត 
លហើយកាច់ត្បទ្ានឲ្យត្កមុសាវ័ក 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយ ឱនកាយបនាិច 

សូមអ្នករាល់គ្នាយកពិសាច េះ ន េះជារបូកាយរបស់ខ្ញុំ 
ពដលត្តូវបូជាសត្មាប់អ្នករាល់គ្នា។ 
ល ាកបូជាចរយ ល ើកត្រះកាយលឡើងបងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់226។ 
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៥. បនទាប់មកល ាកបូជាចរយលរា បនា ៖ 
លនៅលរ យប់លនាះ ត្រះអងគលធវើត្តមរលបៀបដ្ប្ដ្  
ល ាកបូជាចរយ ល ើកប្រងត្រះល ាហិរលឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
ត្រះអងគយកប្រងស្សាមកកាន ់
អរត្រះគណុ និងល ើករលមកើងត្រះបតិ្ត 
លហើយត្បទ្ានឲ្យត្កុមសាវ័ក ទ្ាុំងមានត្រះបនទ ូថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយឱនកាយបនាិច 

សូមអ្នករាល់គ្នាយកពពងន េះ ន ើយពិសាច េះ 
ន េះជានោ ិតរបស់ខ្ញុំ ពដលចងសមព ័ធនមត្តីងម ី
 ិងគង់វង្សអ្ស់កល្បជា ិចច ន ើយពដលត្តូវបងហរូ 
នដើម្បនីលើកពលងនោសអ្នករាល់គ្នា 
 ិងម  ស្សនត្ចើ ឥតគណនាឲ្យបា រចួពីបាប។ 
សូមអ្នករាល់គ្នានធ្វើដូនចនេះ នដើម្ប ឹីករឭកដល់ខ្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកប្រងត្រះល ាហិរលឡើង បងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់227។ 

៦. ល ាកបូជាចរយលត្ចៀង ឬលរា បនាថា ៖ 
លនះជាគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនជំលនឿ ! 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំលជឿថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
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ឬ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! លរៀងរា ់លរ  លយើង ្ញុំរិសានុំបុ័ង និងរិសារើប្រងលនះ 
លយើង ្ញុំបញ្ាាក់ថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
ឬ 
ឱ ត្រះសល្ងគាះផៃនមនសុសល ាកលអើយ ! 
ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរល ើលឈើ ក្ ង និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លដ្ីមបើរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ សូមសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 

៧. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
លនៅលរ លយើង ្ញុំនឹករឭកដ្ ត់្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ 
លសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លធវើជាសញ្ញាបញ្ាាករ់ើលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគចុំលរាះលយើង ្ញុំ  
លយើង ្ញុំសូមថវាយលទ្ៅត្រះអងគនូវអើវ ប្ដ្ ត្រះអងគបានត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំ 
គឺសកាក របូជារបសត់្រះត្គើសាប្ដ្ ្សះ្សាលយើង ្ញុំនឹងត្រះអងគ បាន អឥរល ចាះ។ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
លយើង ្ញុំសូមទ្ ូអងវរត្រះអងគ សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួលយើង ្ញុំ  
រួមជាមួយត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ លហើយកនញងរធិើជប់ល ៀងប្ដ្ ្ា ់ការសល្ងគាះលនះ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណរបស់ត្រះបុត្ត្តឲ្យលយើង ្ញុំ 
សូមត្រះវិញ្ញាណបុំបារ់លហរុទ្ាុំងឡាយ ប្ដ្ បណា ា ឲ្យលយើង ្ញុំបាក់ប្បករន ។ 
សូមត្រះវិញ្ញាណលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន៍ លទ្ៅជាសញ្ញាផៃនការរបួរួមរន  
លហើយជាឧបករណ៍ ប្ដ្ នាុំលសចកាើសុ សានារបស់ត្រះអងគដ្ ់មនសុសល ាក។ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំរួបរួមជាធាញងប្រមួយ ជាមួយសលមាចបា បលយើង ្ញុំត្រះនាម…  
និងល ាកនាម…ជាអភបិា ត្រះសហគមន៍លយើង ្ញុំ228 
ជាមួយល ាកអភបិា ទ្ាុំងអស់ 
ត្រមទ្ាុំងជាមួយត្បជារា្សាទ្ាុំងម ូរបស់ត្រះអងគ្ង។ 
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លនៅលរ លនះ ត្រះអងគបានត្បមូ ្ាញំលយើង ្ញុំ 
ឲ្យច ូរួមរសុកាក រៈរបសត់្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ បានចូ រួមជាមយួត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ  
លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង ប្ដ្ លរារលរញលដ្ាយសុភមងគ   
ជាមាត្តត្រះជាមចាស់ ជាមួយត្កមុត្គើសាទ្រូ និងសនាបុគគ ទ្ាុំងអស់ 
ត្រមទ្ាុំងបងបអូនលយើង ្ញុំ និងមនុសសត្គបជ់ារិសាសន៍ ត្គបភ់ាសា 
ប្ដ្ បាន ាចកល ាកលនះ កនញងលមត្រើភាររបស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ បានចូ រួមជាមយួអស់អនកទ្ាុំងលនាះ 
កនញងរិធើជប់ល ៀងរួមរន ឥរឈប់ឈរ លនៅឯផៃ្ទលមឃថមី និងប្្នដ្ថីមី 
ប្ដ្ លរារលរញលដ្ាយលសចកាើសុ សានាដ៏ភាឺសវាងរបស់ត្រះអងគ 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ 
កនញងអងគត្រះលយស តូ្គើសាជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 

៨. ល ាកបូជាចរយល ើកចនត្រះកាយ និងប្រងត្រះល ាហិរកនញងផៃដ្ទ្ាុំងរើរ លហើយលរា ថា ៖ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
គឺលដ្ាយត្រះត្គើសា ជាមយួត្រះត្គើសា និងកនញងអងគត្រះត្គើសា 
រួមជាមួយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ្ង 
បានជាលយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 
 

(រិធើទ្ទ្ួ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ ទ្ុំរ័រ ៥៥៥) 
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ធម៌អរព្ពះគុណដ៏វិសុទធ 
« សព្បើរនុងឱោសស ាសងៗ » 

សៅរនុងពិធីាន្សោរបូជាច្រាយសព្ចើន្ន្រ់ចូលរួម 
De modo proferendi Precem eucharisticam 

qux in Missis pro variis necessitatibus adhiberi potest 
quando in concelebratione adhibetur 

 

ធម៌ត្បាររធ និងអរថបទ្ចប់រើរាកយ “ត្រះអងគរិរជាត្រះដ៏វិសុទ្ធ” រហូរដ្ ់ “ត្ទ្ង់យកនុំបុ័ងមកកាច់”។ 
មានប្រល ាកបូជាចរយជាអធបិរើប ុលណ្ាះ ប្ដ្ លរា រាកយលនះ លដ្ាយ ារផៃដ្ទ្ាុំងរើរ។ 

អរថបទ្ចបរ់ើរាកយ “ឱ ត្រះបិត្តត្បកបលដ្ាយធម៌លមត្តា ករុណា” រហូរដ្ ់ “ត្រះអមចាស់លយស ូត្គើសា 
សត្មាប់លយើង ្ញុំ”។ ល ាកបជូាចរយអានរួមជាមយួរន  លដ្ាយត្ទ្ាបផៃដ្ល ើរងវាយ។ 

អរថបទ្ចបរ់ើរាកយ “លរ យប់លត្កាយបងអស់មុនត្រះលយស ូលសាយទ្ិវងគរ” រហូរដ្ ់ “គឺលនៅកនញងត្រះកាយ 
និងត្រះល ាហិរត្រះអងគ ប្ដ្ លយើង ្ញុំរួបរួមរន ជាធាញងប្រមួយ” ល ាកបូជាចរយទ្ាុំងអសអ់ានរមួជាមួយរន  ត្តម 
រលបៀបដ្ូចរលទ្ៅលនះ ៖ 

ក. អរថបទ្ចបរ់ើរាកយ “មុនត្រះលយស ូលសាយទ្ិវងគរ” ល ាកបជូាចរយល ើកផៃដ្ត្បណមយ។ 
 . លរ សូត្រធមត៌្បសិទ្ធត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ ល ាកបជូាចរយមនាក់ៗត្ទ្ាបផៃដ្សាាុំរត្មង់លទ្ៅរកនុំ 

និងស្សារងវាយត្តមការគួរ។ លរ ល ាកបូជាចរយអធបិរើល ើកនុំត្រះកាយ និងប្រងត្រះល ាហិរ 
ល ាកទ្ាុំងអស់សមាឹងលមើ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ លហើយឱនកាយលរររ។ 

គ. អរថបទ្ចបរ់ើរាកយ “បរិត្រត្រះបិត្តដ៏វិសុទ្ធ” រហូរដ្ រ់ាកយ “សូមត្ទ្ង់ទ្រលមើ រងវាយរបស់ 
ត្រះសហគមន៍ត្រះអងគលដ្ាយអនុលត្រះ”។ ល ាកអធបិរើ ារផៃដ្ទ្ាុំងរើរ។ 

អុំរើរាកយអងវរល្សងៗ ៖ អរថបទ្ចប់រើរាកយ “បរិត្រត្រះអមចាស់ ! សូមលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន៍របស ់
ត្រះអងគមានកមាាុំងថមី” ឬ “សូមត្រះអងគនឹកដ្ ់អស់បងបអនូលយើង ្ញុំ”។ ល ាកបូជាចរយអាចប្ចករន អានរាកយ 
អងវរលនះ។ ល ាក ារផៃដ្លនៅលរ អាន។ 

លយើងអាចលត្ចៀងអរថបទ្ ាះៗដ្ូចជា ធម៌ត្បសិទ្ធត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ ត្រមទ្ាុំងធម៌បនទាប់ ល ើក 
ប្ ងប្រធម៌អងវរ។ ធមប៌ញ្ចបក់៏លយើងអាចលត្ចៀងបញ្ចប់បានប្ដ្រ។ 

អុំរើធម៌បញ្ចប់ផៃនធម៌អរត្រះគុណដ៏វិសុទ្ធ មានប្រល ាកបូជាចរយអធិបរើ ឬត្កុមបូជាចរយអាចលត្ចៀងបាន។ 
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ធម្៌អរក្ពះរុែដ៏វិេុទធ 

សក្បើកនងុឱោេសសេងៗ 

PREX EUCHARISTICA QUÆ IN MISSIS 

PRO VARIIS NECESSITATIBUS ADHIBERI POTEST 

ទើ១ 
ព្ពះសហគមន្៍រពំុងសធវើដំសណើរសៅររឯរភាព 

Ecclesia in viam unitatis progrediens 

១. ធម៌អរត្រះគុណ ាងលត្កាមលនះ លត្បើកនញងឱកាសដូ្ចជា ៖ 
 អភិបូជាសត្មាប់ត្រះសហគមន៍ អភិបូជាសត្មាប់សលមាចបា ប 

អភិបូជាសត្មាប់ល ាកអភិបា  អភិបូជាសត្មាប់លត្ជីសលរើសសលមាចបា ប ឬល ាកអភិបា   
អភិបូជាសត្មាប់មហាសននិបារ អភិបូជាសត្មាប់ត្កុមបូជាចរយ  
អភិបូជាសត្មាប់ល ាកបូជាចរយ ទ្ា ់ ាួន អភិបូជាសត្មាប់អនកបលត្មើត្រះសហគមន៍  
អភិបូជាសត្មាប់សុំណាក់ធម៌ ឬលសចកាើត្រូវការល្សងៗរបស់ត្រះសហគមន៍។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏សបបញរសយ ាងផៃត្កប្ ង ! 
រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគណុត្រះអងគ  
និងលត្ចៀងល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
ដ្បិរត្តមត្រះបនទូ ដ្ណំងឹ អរបស់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
ត្ទ្ង់បានត្បមូ ្ាញំមនុសសត្គបជ់ារសិាសន៍ ត្គបភ់ាសា  
ត្គប់អរិយធមឲ៌្យលទ្ៅជាត្រះសហគមនប៍្រមួយ។ 
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ត្រះអងគបានត្បទ្ានឲ្យត្រះសហគមន៍មានជីវិររស់រលវីក 
លដ្ាយឫទ្ធានុភារផៃនត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ លហើយត្តមរយៈត្រះសហគមនល៍នះ 
ត្រះអងគប្រងប្រត្បប្មត្បមូ មនុសសទ្ាុំងអស់ឲ្យលទ្ៅជាត្គួសារប្រមួយ។ 
ត្រះសហគមនប៍្រងប្របងហាញសមពនធលមត្រើ ផៃនលសចកាើស្សឡាញ់របសត់្រះអងគ។ 
ដ្ូលចនះជាលរៀងរហូរ ត្រះសហគមន៍្ា ់លសចកាើសងឃឹមផៃនត្រះរាជយ 
និងលធវើជាសញ្ញាដ៏ភាសឺវាងផៃនត្រះហឫទ្យ័លសមាះត្រង់ 
ប្ដ្ ត្រះអងគបានសនយាថា នឹងសថិរលសថរអស់ក បជានិចច 
ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំលនៅល ើប្្នដ្ ី
រួមជាមួយត្រះសហគមន៍ទ្ាុំងអស់ និងឫទ្ធានុភារទ្ាុំងឡាយឯសថានបរមសុ  
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគឥរឈប់ឈរ លដ្ាយសរូសរទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 

២. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា ថា ៖ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ ! ត្រះអងគរិរជាត្រះដ៏វិសទុ្ធ លហើយគួរលការសរលសើរ 
ត្រះអងគស្សឡាញ់មនុសសល ាក រួមដ្ំលណើរជាមួយលយើង ្ញុំជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 
ត្រះបុត្ត្តត្បកបលដ្ាយត្រះររត្គប់ប្បបយ ាង 
ត្រះអងគគង់លនៅកណា ា ចុំលណាមលយើង ្ញុំ 
លនៅលរ លយើង ្ញុំជបួជុរំន កនញងលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ។ 
ត្រះអងគបកស្សាយត្រះគមពើរ និងកាច់នុំបុ័ងត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំ 
ដ្ូចត្រះអងគបានត្បត្រឹរាចុំលរាះត្កុមសាវ័កកា រើលដ្ីម។ 
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៣. ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយត្ទ្ាបផៃដ្ទ្ាុំងរើរល ើរងវាយ។ ល ាកលរា ថា ៖ 
ឱ ត្រះបតិ្តត្បកបលដ្ាយធម៌លមត្តា ករណុា ! 
សូមត្រះអងគចរ់ត្រះវិញ្ញាណរបស់ត្រះអងគ 
មកញញាុំងនុំបុ័ង និងស្សារងវាយលនះឲ្យបានវិសុទ្ធ 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយលធវើសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើនុំ និងស្សារងវាយ ទ្ាុំងលរា ថា ៖ 
លទ្ៅជាត្រះកាយ  និងត្រះល ាហិរ 

ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ 
ត្រះអមចាស់លយស ូត្គើសាសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 

៤. ល ាកបូជាចរយលរា រាកយនើមួយៗ ឲ្យបានចបាស់ត្រូវត្តមអរថន័យផៃនត្រះបនទូ លនះ។ 
លនៅយប់ មុនត្រះលយស ូលសាយទ្កុខ ុំបាក 
ត្រះអងគលធវើរធិើជប់ល ៀងចុងលត្កាយបងអស ់
ល ាកបូជាចរយ ល ើកនុំរងវាយលឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា  បនាថា ៖ 
ត្រះអងគយកនុំបុ័ងមកកាន់ 
ល ើករលមកើងត្រះបិត្ត 
លហើយកាច់ត្បទ្ានឲ្យត្កមុសាវ័ក 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយ ឱនកាយបនាិច 

សូមអ្នករាល់គ្នាយកពិសាច េះ ន េះជារបូកាយរបស់ខ្ញុំ 
ពដលត្តូវបូជាសត្មាប់អ្នករាល់គ្នា។ 
ល ាកបូជាចរយ ល ើកត្រះកាយលឡើងបងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់229។ 

                                                           
229  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 
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៥. បនទាប់មក ល ាកបូជាចរយលរា បនា ៖ 
លនៅលរ ចុងលត្កាយផៃនរិធើជប់ល ៀង 
ត្រះអងគលធវើត្តមរលបៀបដ្ប្ដ្  
ល ាកបូជាចរយ ល ើកប្រងត្រះល ាហិរលឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
ត្រះអងគល ើកប្រងស្សាលឡើង 
អរត្រះគណុត្រះបិត្ត លហើយត្បទ្ានឲ្យត្កមុសាវក័ 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយឱនកាយបនាិច 

សូមអ្នករាល់គ្នាយកពពងន េះ ន ើយពិសាច េះ 
ន េះជានោ ិតរបស់ខ្ញុំ ពដលចងសមព ័ធនមត្តីងម ី
 ិងគង់វង្សអ្ស់កល្បជា ិចច ន ើយពដលត្តូវបងហរូ 
នដើម្បនីលើកពលងនោសអ្នករាល់គ្នា 
 ិងម  ស្សនត្ចើ ឥតគណនាឲ្យបា រចួពីបាប។ 
សូមអ្នករាល់គ្នានធ្វើដូនចនេះ នដើម្ប ឹីករឭកដល់ខ្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយ ល ើកត្រះកាយលឡើងបងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់230។ 

៦. ល ាកបូជាចរយលត្ចៀង ឬលរា បនាថា ៖ 
លនះជាគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនជំលនឿ ! 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំលជឿថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 

                                                           
230  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

elakbUCacarü»nkayRkabfVaybgÁMCMnYskayvikarlutCgÁg; KYr[RKIsþbris½TRkabfVaybgÁMdl;kenÞlrYmCamYyelakbUCacarü. 
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ឬ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លរៀងរា ់លរ  លយើង ្ញុំរិសានុំបុ័ង និងរសិារើប្រងលនះ 
លយើង ្ញុំបញ្ាាក់ថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
ឬ 
ឱ ត្រះសល្ងគាះផៃនមនសុសល ាកលអើយ ! 
ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរល ើលឈើ ក្ ង និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លដ្ីមបើរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ សូមសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 

៧. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
លយើង ្ញុំសូមនឹករឭកដ្ ់ត្រះត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ និងជាត្រះសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
លត្កាយលរ ត្រះបុត្ត្តឆាងការ់ទ្ុកខ ុំបាក និងលសាយទ្ិវងគរលនៅល ើលឈើ ក្ ង 
ត្រះបតិ្តបានលត្បាសត្រះបុត្ត្តឲ្យមានត្រះជនមរសល់ឡើងវិញ 
ត្បកបលដ្ាយសិរើរុងលរឿង និងគង់ ាងសាាុំត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូមត្បកាសរើកចិចការផៃនត្រះហឫទ្យ័ស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ 
រហូរដ្ ់លរ ត្រះត្គើសាយាងមកវិញ លហើយលយើង ្ញុំក៏សូមថវាយត្រះអងគ 
នូវនុំបុ័ងប្ដ្ ្ា ់ជីវិរ និងប្រងផៃនត្រះររ។ 
សូមត្ទ្ង់ទ្រលមើ រងវាយរបស់ត្រះសហគមនត៍្រះអងគលដ្ាយអនុលត្រះ 
លយើង ្ញុំសូមបងហាញរើសកាក របូជាផៃនបណុយចមាងរបស់ត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ួ បនារើជំនាន់មុនៗ។ 
លដ្ាយឫទ្ធានុភាររបសត់្រះវិញ្ញាណផៃនលសចកាើស្សឡាញ ់
សូមរាប់បញ្ច ូលយើង ្ញុំលទ្ៅកនញងចុំលណាមសរើរាងគរបស់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
ចប់រើឥឡូវលនះ រហូរដ្ ផ់ៃថងលយើងទ្ទ្ ួជីវិរអស់ក បជានិចច 
គឺលនៅកនញងត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះអងគប្ដ្ លយើង ្ញុំរួបរួមរន ជាធាញងប្រមួយ។ 
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បរិត្រត្រះអមចាស់ ! សមូលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន៍ត្រះអងគ (លនៅ…) 
មានកមាាុំងថមី លដ្ាយសាររនាឺផៃនត្រះបនទ ូដ្ណំឹង អ។ 
សូមរត្ងឹងចុំណងលមត្រើរវាងត្គើសាបរិសទ័្ និងអនកប្ណនាុំត្បជារា្សាត្រះអងគ 
រួមជាមួយសលមាចបា បលយើង ្ញុំ ត្រះនាម… 
ជាមួយល ាក នាម… ជាអភិបា ត្រះសហគមន៍លយើង ្ញុំ231

  
និងជាមួយត្កុមអភិបា ទ្ាុំងមូ  លដ្មីបើឲ្យត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគ 
លទ្ៅជារនាឺកនញងរភិរល ាកប្ដ្ បាកប់្បករន  
ជាសញ្ញាសមគា ់ផៃនឯកភារ និងការស្សុះស្សួ រន ។ 
សូមត្រះអងគនឹកដ្ ់អសប់ងបអូនលយើង ្ញុំ (លឈមាះ… និងលឈមាះ…) 
ប្ដ្ សត្មានា ក់កនញងលសចកាើសុ សានារបស់ត្រះត្គើសា ត្រមទ្ាុំងអស់មរណបុគគ  
មានប្រត្រះអងគលទ្ ប្ដ្ សគា ជ់ំលនឿរបស់អនកទ្ាុំងលនាះ។ 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ បុគគ ទ្ាុំងលនាះ ឲ្យលគមានអុំណរសបបាយ 
កនញងរនាឺផៃនត្រះភ័្កាត្រះអងគ លហើយលនៅលរ លគរស់លឡើងវិញ  
សូមត្បទ្ានឲ្យលគមានជវីិរលរញបរិបណូ៌។ 
លរ លយើង ្ញុំបញ្ចបដ់្ំលណើរលនៅនាល ាកលនះ 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំ បានទ្ទ្ួ  ុំលនៅសថានដ៏សថិរលសថរ 
និងរស់លនៅជាមយួត្រះអងគអស់ក បជានិចច។ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន សូមលការសរលសើរ និងល ើករលមកើងត្រះអងគ 
រួមជាមួយត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ ប្ដ្ លរារលរញលដ្ាយសុភមងគ  
ជាមាត្តរបស់ត្រះជាមចាស់ ជាមួយអស់ត្គើសាទ្រូ និងមរណសាកសើ 
(ជាមួយសនា…ប្ដ្ លយើង ្ញុំលរររកនញងផៃថងលនាះ ឬជាឧបការើ) 
ត្រមទ្ាុំងសនាបគុគ ទ្ាុំងអស ់
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ 
ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ 

                                                           
231 enATIenH GacbEnßmeQµaHrbs;elakGPi)al]btßmÖk b¤GPi)alCMnYykarepSg² tamBaküENnaMénk,ÜnBiFIbuNü elx 149. 
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៨. ល ាកបូជាចរយ ល ើកចនត្រះកាយ និងប្រងត្រះល ាហិរកនញងផៃដ្ទ្ាុំងរើរ លហើយលរា ថា ៖ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ចជាត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
គឺលដ្ាយត្រះត្គើសា ជាមយួត្រះត្គើសា និងកនញងអងគត្រះត្គើសា 
រួមជាមួយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ្ង 
បានជាលយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 
 

(រិធើទ្ទ្ួ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ ទ្ុំរ័រ ៥៥៥) 
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ទើ២ 
ព្ពះជាាចាស់ថ្ណន្ំព្ពះសហគមន្៍ តាមាគា ៌ថ្ន្ោរសស្ង្គាះ 

Deus Ecclesiam suam in viam salutis conducens 

១. ធម៌អរត្រះគុណ ាងលត្កាមលនះ លត្បើកនញងឱកាសដូ្ចជា ៖ 
 អភិបូជាសត្មាប់ត្រះសហគមន៍ អភិបូជាសត្មាប់ត្ត្តស់លហៅឲ្យលទ្ៅជាបូជាចរយ 
 អភិបូជាសត្មាប់ត្គហសថ អភិបូជាសត្មាប់ត្គួសារ អភិបូជាសត្មាប់ត្កុមបរវជិរបរវជិត្ត  

អភិបូជាសត្មាប់ការត្ត្តស់លហៅឲ្យលទ្ៅជាបរវជិរបរវជិត្ត  
អភិបូជាសត្មាប់លសចកាើស្សឡាញ់ អភិបូជាសត្មាប់ញារិសនាាន និងមិរាភកាិ 
អភិបូជាសត្មាប់អរត្រះគុណត្រះជាមចាស់។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះបលងកីររភិរល ាក និងជាត្បភរផៃនជីវិរទ្ាុំងអស ់
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ត្រះអងគមិនប្ដ្ លបាះបង់អវើៗ 
ប្ដ្ លកើររើត្រះត្បាជ្ាញាណរបសត់្រះអងគលឡើយ 
ដ្បិរត្រះអងគជាត្រះឧបការគុណ ប្ដ្ គង់លនៅកណា ា ចុំលណាមលយើង ្ញុំ។  
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កា រើជំនាន់លដ្ីម ត្រះអងគដ្ឹកផៃដ្ជនជារិអុើស្សាប្អ  
ជាត្បជារា្សារបសត់្រះអងគឲ្យឆាងការ់វា រលហាសថាន 
សរវផៃថង ត្រះអងគលនៅប្ររមួដ្ំលណើរជាមយួត្រះសហគមនក៍នញងល ាកលនះ 
លដ្ាយឫទ្ធានុភារផៃនត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។ 
ត្រះបតិ្តប្ណនាុំត្រះសហគមន៍ ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ  
ឲ្យឆាងការ់សម័យកា ទ្ាុំងឡាយ 
លទ្ៅកានអ់ុំណរសបបាយអស់ក បជានិចចកនញងត្រះរាជយត្រះអងគ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ លដ្ីមបើល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 

២. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា ថា ៖ 

 ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! ត្រះអងគរិរជាត្រះដ៏វិសទុ្ធ 
ត្រះអងគស្សឡាញម់នុសសល ាក ត្ទ្ង់រួមដ្ំលណើរជាមួយលយើង ្ញុំជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 
ត្រះបុត្ត្តត្បកបលដ្ាយត្រះររត្គប់ប្បបយ ាង 
ត្រះអងគគង់លនៅកណា ា ចុំលណាមលយើង ្ញុំ 
លនៅលរ លយើង ្ញុំជបួជុរំន កនញងលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ។ 
ត្រះអងគបកស្សាយត្រះគមពើរ និងកាច់នុំបុ័ងត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំ 
ដ្ូចត្រះអងគបានត្បត្រឹរាចុំលរាះត្កុមសាវ័កកា រើលដ្ីម។ 
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៣. ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយត្ទ្ាបផៃដ្ទ្ាុំងរើរល ើរងវាយ។ ល ាកលរា ថា៖ 
ឱ ត្រះបតិ្តត្បកបលដ្ាយធម៌លមត្តា ករណុា ! 
សូមត្រះអងគចរ់ត្រះវិញ្ញាណរបស់ត្រះអងគ 
មកញញាុំងនុំបុ័ង និងស្សារងវាយលនះឲ្យបានវិសុទ្ធ 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយលធវើសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើនុំ និងស្សារងវាយទ្ាុំងលរា ថា ៖ 
លទ្ៅជាត្រះកាយ  និងត្រះល ាហរិ 

ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ 
ត្រះអមចាស់លយស ូត្គើសាសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 

៤. ល ាកបូជាចរយលរា រាកយនើមួយៗ ឲ្យបានចបាស់ត្រូវត្តមអរថន័យ ផៃនត្រះបនទូ លនះ។ 
លនៅយប់ មុនត្រះលយស ូលសាយទ្កុខ ុំបាក 
ត្រះអងគលធវើរធិើជប់ល ៀងចុងលត្កាយបងអស ់
ល ាកបូជាចរយ ល ើកនុំរងវាយលឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
ត្រះអងគយកនុំបុ័ងមកកាន់ 
ល ើករលមកើងត្រះបិត្ត 
លហើយកាច់ត្បទ្ានឲ្យត្កមុសាវ័ក 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយ ឱនកាយបនាិច 

សូមអ្នករាល់គ្នាយកពិសាច េះ ន េះជារបូកាយរបស់ខ្ញុំ 
ពដលត្តូវបូជាសត្មាប់អ្នករាល់គ្នា។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកត្រះកាយលឡើងបងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់232។ 
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៥. បនទាប់មកល ាកបូជាចរយលរា បនា ៖ 
លនៅលរ ចុងលត្កាយផៃនរិធើជប់ល ៀង 
ត្រះអងគលធវើត្តមរលបៀបដ្ប្ដ្  
ល ាកបូជាចរយ ល ើកប្រងត្រះល ាហិរលឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
ត្រះអងគល ើកប្រងស្សាលឡើង 
អរត្រះគណុត្រះបិត្ត លហើយត្បទ្ានឲ្យត្កមុសាវក័ 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយឱនកាយបនាិច 

សូមអ្នករាល់គ្នាយកពពងន េះ ន ើយពិសាច េះ 
ន េះជានោ ិតរបស់ខ្ញុំ ពដលចងសមព ័ធនមត្តីងម ី
 ិងគង់វង្សអ្ស់កល្បជា ិចច ន ើយពដលត្តូវបងហរូ 
នដើម្បនីលើកពលងនោសអ្នករាល់គ្នា 
 ិងម  ស្សនត្ចើ ឥតគណនាឲ្យបា រចួពីបាប។ 
សូមអ្នករាល់គ្នានធ្វើដូនចនេះ នដើម្ប ឹីករឭកដល់ខ្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកប្រងត្រះល ាហិរលឡើង បងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់233។ 

៦. លត្កាយមកល ាកបូជាចរយលរា បនាថា ៖ 
លនះជាគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនជំលនឿ ! 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំលជឿថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
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ឬ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លរៀងរា ់លរ  លយើង ្ញុំរិសានុំបុ័ង និងរសិារើប្រងលនះ 
លយើង ្ញុំបញ្ាាក់ថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
ឬ 
ឱ ត្រះសល្ងគាះផៃនមនសុសល ាកលអើយ ! 
ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរល ើលឈើ ក្ ង និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លដ្ីមបើរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ សូមសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 

៧. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
លយើង ្ញុំសូមនឹករឭកដ្ ់ត្រះត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ និងជាត្រះសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
លត្កាយលរ ត្រះបុត្ត្តឆាងការ់ទ្ុកខ ុំបាក និងលសាយទ្ិវងគរលនៅល ើលឈើ ក្ ង 
ត្រះបតិ្តបានលត្បាសត្រះបុត្ត្តឲ្យមានត្រះជនមរសល់ឡើងវិញ 
ត្បកបលដ្ាយសិរើរុងលរឿង និងគង់ ាងសាាុំត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូមត្បកាសរើកចិចការផៃនត្រះហឫទ្យ័ស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ 
រហូរដ្ ់លរ ត្រះត្គើសាយាងមកវិញ លហើយលយើង ្ញុំក៏សូមថវាយត្រះអងគ 
នូវនុំបុ័ងប្ដ្ ្ា ់ជីវិរ និងប្រងផៃនត្រះររ។ 
សូមត្រះអងគទ្រលមើ រងវាយរបស់ត្រះសហគមន៍ត្រះអងគលដ្ាយអនុលត្រះ 
លយើង ្ញុំសូមបងហាញរើសកាក របូជាផៃនបណុយចមាងរបស់ត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ួ បនារើជំនាន់មុនៗ។ 
លដ្ាយឫទ្ធានុភាររបសត់្រះវិញ្ញាណផៃនលសចកាើស្សឡាញ ់
សូមរាប់បញ្ច ូលយើង ្ញុំលទ្ៅកនញងចុំលណាមសរើរាងគរបស់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
ចប់រើឥឡូវលនះ រហូរដ្ ផ់ៃថងលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួជីវិរអស់ក បជានិចច 
គឺលនៅកនញងត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះអងគប្ដ្ លយើង ្ញុំរួបរួមរន ជាធាញងប្រមួយ។ 
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បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានត្ត្តស់លហៅលយើង ្ញុំឲ្យរួមរុជាមយួត្រះអងគ 
សូមត្រះអងគរត្ងឹងឯកភារឲ្យលយើង ្ញុំរួមជាធាញងប្រមយួ 
រួមជាមួយសលមាចបា បលយើង ្ញុំ ត្រះនាម… 
ជាមួយល ាកនាម…ជាអភិបា ត្រះសហគមន៍លយើង ្ញុំ234 
និងជាមួយត្កុមអភិបា ទ្ាុំងឡាយ 
ជាមួយល ាកបូជាចរយ និងល ាកឧបដ្នាក 
ត្រមទ្ាុំងត្បជារា្សាទ្ាុំងអស់របស់ត្រះអងគ។ 
លនៅលរ លយើង ្ញុំលធវើដ្ំលណើរត្តមមារ៌របស់ត្រះអងគ 
ទ្ាុំងមានជំលនឿ និងលសចកាើសងឃឹម 
លយើង ្ញុំអាចនាុំអុំណរសបបាយ និងការទ្កុចរិារន ច ូកនញងរភិរល ាកបាន។ 
សូមត្រះអងគនឹកដ្ ់អសប់ងបអូនលយើង ្ញុំ (លឈមាះ…និងលឈមាះ…) 
ប្ដ្ សត្មានា ក់កនញងលសចកាើសុ សានារបស់ត្រះត្គើសា 
ត្រមទ្ាុំងអស់មរណបគុគ  
មានប្រត្រះអងគលទ្ ប្ដ្ សគា ជ់ំលនឿរបស់អនកទ្ាុំងលនាះ។ 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ បុគគ ទ្ាុំងលនាះ ឲ្យលគមានអុំណរសបបាយកនញងរនាផឺៃនត្រះភ័្កាត្រះ
អងគ 
លហើយលនៅលរ លគរស់លឡើងវិញ 
សូមត្បទ្ានឲ្យលគមានជវីិរលរញបរិបណូ៍។ 
លរ លយើង ្ញុំបញ្ចបដ់្ំលណើរលនៅនាល ាកលនះ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួ ុំលនៅសថានដ៏សថិរលសថរ 
និងរស់លនៅជាមយួត្រះអងគអស់ក បជានិចច។ 

                                                           
234 enATIenH GacbEnßmeQµaHrbs;elakGPi)al]btßmÖk b¤GPi)alCMnYykarepSg² tamBaküENnaMénk,ÜnBiFIbuNü elx 149. 
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លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន  សូមលការសរលសើរ និងល ើករលមកើងត្រះអងគ 
រួមជាមួយត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ ប្ដ្ លរារលរញលដ្ាយសុភមងគ  
ជាមាត្តត្រះជាមចាស់ ជាមួយអស់ត្គើសាទ្ូរ និងមរណសាកសើ 
(ជាមួយសនា… ប្ដ្ លយើង ្ញុំលរររកនញងផៃថងលនាះ ឬជាឧបការើ) 
ត្រមទ្ាុំងសនាបគុគ ទ្ាុំងឡាយ 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ 
ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ 

៨. ល ាកបូជាចរយល ើកចនត្រះកាយ និងប្រងត្រះល ាហិរកនញងផៃដ្ទ្ាុំងរើរ លហើយលរា ថា ៖ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
គឺលដ្ាយត្រះត្គើសា ជាមយួត្រះត្គើសា និងកនញងអងគត្រះត្គើសា 
រួមជាមួយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ្ង 
បានជាលយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 
 

(រិធើទ្ទ្ួ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ ទ្ុំរ័រ ៥៥៥) 
 



593 

ទើ ៣ 
ព្ពះសយស ូជាាគា ៌សៅោន្់ព្ពះបិតា 

Iesus via ad Patrem 

១. ធម៌អរត្រះគុណ ាងលត្កាមលនះ លត្បើកនញងឱកាសដូ្ចជា ៖ 
 អភិបូជាសត្មាប់ការត្បកាសដំ្ណឹង អ អភិបូជាសត្មាប់ត្គើសាបរិស័ទ្ប្ដ្ ត្រូវលគលបៀរលបៀន 
 អភិបូជាសត្មាប់ត្បលទ្សមួយ ឬជនជារិមួយ 

អភិបូជាសត្មាប់ម្នាើរាជការទ្ាុំងអស់ អភិបូជាសត្មាប់រដ្ឋសភា  
អភិបូជាសត្មាប់ឱកាសចូ ន្ ុំថមី និងអភិបូជាសត្មាប់វឌឍនភាររបស់ត្បជាជន។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ជាត្រះអមចាស់ផៃនផៃ្ទលមឃ នងិប្្នដ្ី ! 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះអងគបានបលងកីររភិរល ាកលដ្ាយត្រះបនទូ ត្រះអងគ 
លហើយត្រះអងគត្គប់ត្គងអវើៗទ្ាុំងអស់លដ្ាយលសចកាើសុចររិ។ 
ត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យត្រះបនទូ លនះត្បសូរជាមនុសស 
លដ្ីមបើជាសពានផៃនសមពនធលមត្រើថមីសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះបុត្ត្តបានប្ថាងត្រះបនទូ កនញងនាមត្រះបិត្ត 
លហើយត្ត្តស់លហៅលយើង ្ញុំឲ្យលដ្ីរត្តមត្រះអងគ។ 
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ត្រះបុត្ត្តជាមារ៌ប្ដ្ នាុំលយើង ្ញុំលទ្ៅកាន់ត្រះបតិ្ត 
ត្រះអងគជាលសចកាើររិប្ដ្ ត្បទ្ានលសរើភារ 
លហើយជាជីវិរប្ដ្ ្ា អ់ុំណរសបបាយឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
ត្តមរយៈត្រះបុត្ត្ត ត្រះបិត្តបានបត្ងបួបត្ងមួមនុសសល ាក 
ឲ្យលទ្ៅជាមហាត្គសួារប្រមួយ គមឺនុសសប្ដ្ ត្រះបិត្តបានបលងកីរ 
លដ្ីមបើល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងត្រះនាមត្រះអងគ 
ត្រះអងគរុំលដ្ាះលគលដ្ាយត្រះល ាហរិ ប្ដ្ ត្រះបុត្ត្តបានបងហូរលនៅល ើលឈើ ក្ ង 
លហើយលដ្ៅសញ្ញាសមគា ល់ ើលគលដ្ាយត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។ 
អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
លដ្ីមបើល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ ចបរ់ើលរ លនះរហូររលរៀងលទ្ៅ 
លដ្ាយត្បកាសទ្ាុំងអុំណរសបបាយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស ់ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 

២. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា ថា ៖ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ ! ត្រះអងគរិរជាត្រះដ៏វិសុទ្ធ 
លយើង ្ញុំសូមលការសរលសើរ ត្រះអងគស្សឡាញ់មនុសសល ាក ាាុំងណាស់  
លដ្ាយរួមដំ្លណើរជាមួយលយើង ្ញុំជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 
ត្រះបុត្ត្តត្បកបលដ្ាយត្រះររត្គប់ប្បបយ ាង ត្ទ្ង់គង់លនៅកណា ា ចុំលណាមលយើង ្ញុំ 
លនៅលរ លយើង ្ញុំជបួជុរំន កនញងលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ។ 
ត្រះអងគបកស្សាយត្រះគមពើរ និងកាច់នុំបុ័ងត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំ 
ដ្ូចត្រះអងគបានត្បត្រឹរាចុំលរាះត្កុមសាវ័កកា រើលដ្ីម។ 
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៣. ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយត្ទ្ាបផៃដ្ទ្ាុំងរើរល ើរងវាយ។ ល ាកលរា ថា៖ 
ឱ ត្រះបតិ្តត្បកបលដ្ាយធម៌លមត្តា ករណុា ! 
សូមត្រះអងគចរ់ត្រះវិញ្ញាណរបស់ត្រះអងគ 
មកញញាុំងនុំបុ័ង និងស្សារងវាយលនះឲ្យបានវិសុទ្ធ 

ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយលធវើសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើនុំ និងស្សារងវាយទ្ាុំងលរា ថា ៖ 
លទ្ៅជាត្រះកាយ  និងត្រះល ាហរិ 

ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ 
ត្រះអមចាស់លយស ូត្គើសាសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 

៤. ល ាកបូជាចរយលរា រាកយនើមួយៗ ឲ្យបានចបាស់ត្រូវត្តមអរថន័យផៃនត្រះបនទូ លនះ។ 
លនៅយប់ មុនត្រះលយស ូលសាយទ្កុខ ុំបាក 
ត្រះអងគលធវើរធិើជប់ល ៀងចុងលត្កាយបងអស ់

ល ាកបូជាចរយ ល ើកនុំរងវាយលឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
ត្រះអងគយកនុំបុ័ងមកកាន់ 
ល ើករលមកើងត្រះបិត្ត 
លហើយកាច់ត្បទ្ានឲ្យត្កមុសាវ័ក 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 

ល ាកបូជាចរយ ឱនកាយបនាិច 

សូមអ្នករាល់គ្នាយកពិសាច េះ ន េះជារបូកាយរបស់ខ្ញុំ  
ពដលត្តូវបូជាសត្មាប់អ្នករាល់គ្នា។ 
ល ាកបូជាចរយ ល ើកត្រះកាយលឡើងបងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់235។ 

                                                           
235  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

elakbUCacarü»nkayRkabfVaybgÁMCMnYskayvikarlutCgÁg; KYr[RKIsþbris½TRkabfVaybgÁMdl;kenÞlrYmCamYyelakbUCacarü. 



596 

៥. បនទាប់មកល ាកបូជាចរយលរា បនា ៖ 
លនៅលរ ចុងលត្កាយផៃនរិធើជប់ល ៀង ត្រះអងគលធវើត្តមរលបៀបដ្ប្ដ្  
ល ាកបូជាចរយ ល ើកប្រងត្រះល ាហិរលឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
ត្រះអងគល ើកប្រងស្សាលឡើង 
អរត្រះគណុត្រះបិត្ត លហើយត្បទ្ានឲ្យត្កមុសាវក័ 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយឱនកាយបនាិច 

សូមអ្នករាល់គ្នាយកពពងន េះ ន ើយពិសាច េះ 
ន េះជានោ ិតរបស់ខ្ញុំ ពដលចងសមព ័ធនមត្តីងម ី
 ិងគង់វង្សអ្ស់កល្បជា ិចច ន ើយពដលត្តូវបងហរូ 
នដើម្បនីលើកពលងនោសអ្នករាល់គ្នា 
 ិងម  ស្សនត្ចើ ឥតគណនាឲ្យបា រចួពីបាប។ 
សូមអ្នករាល់គ្នានធ្វើដូនចនេះ នដើម្ប ឹីករឭកដល់ខ្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយល ើកប្រងត្រះល ាហិរលឡើងបងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់236។ 

៦. លត្កាយមកល ាកបូជាចរយលរា បនាថា ៖ 
លនះជាគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនជំលនឿ ! 
អងគត្បជំុលឆាើយ ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំលជឿថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
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ឬ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លរៀងរា ់លរ  លយើង ្ញុំរិសានុំបុ័ង និងរសិារើប្រងលនះ 
លយើង ្ញុំបញ្ាាក់ថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
ឬ 
ឱ ត្រះសល្ងគាះផៃនមនសុសល ាកលអើយ ! 
ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរល ើលឈើ ក្ ង និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លដ្ីមបើរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ សូមសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 

៧. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
លយើង ្ញុំសូមនឹករឭកដ្ ់ត្រះត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ និងជាត្រះសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
លត្កាយលរ ត្រះបតុ្ត្តឆាងការ់ទ្កុខ ុំបាក និងលសាយទ្ិវងគរលនៅល ើលឈើ ក្ ង 
ត្រះបតិ្តបានលត្បាសត្រះបុត្ត្តឲ្យមានត្រះជនមរសល់ឡើងវិញ 
ត្បកបលដ្ាយសិរើរុងលរឿង និងគង់ ាងសាាុំត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូមត្បកាសរើកចិចការផៃនត្រះហឫទ្យ័ស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ 
រហូរដ្ ់លរ ត្រះត្គើសាយាងមកវិញ លហើយលយើង ្ញុំក៏សូមថវាយត្រះអងគ 
នូវនុំបុ័ងប្ដ្ ្ា ់ជីវិរ និងប្រងផៃនត្រះររ។ 
សូមត្រះអងគទ្រលមើ រងវាយរបស់ត្រះសហគមន៍លដ្ាយអនុលត្រះ 
លយើង ្ញុំសូមបងហាញរើសកាក របូជាផៃនបណុយចមាងរបស់ត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ួ បនារើជំនាន់មុនៗ។ 
លដ្ាយឫទ្ធានុភាររបសត់្រះវិញ្ញាណផៃនលសចកាើស្សឡាញ ់
សូមរាប់បញ្ច ូលយើង ្ញុំលទ្ៅកនញងចុំលណាមសរើរាងគរបស់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
ចប់រើឥឡូវលនះ រហូរដ្ ផ់ៃថងលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួជីវិរអស់ក បជានិចច 
គឺលនៅកនញងត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាប្ដ្ លយើង ្ញុំរួបរួមរន ជាធាញងប្រមួយ។ 
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បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
លនៅលរ លយើង ្ញុំច ូរួមកនញងគលត្មាងការដ៏អាថក៌ុំបាុំងលនះ 
សូមត្ទ្ង់លត្បាសត្បទ្ានជីវិរឲ្យលយើង ្ញុំ លដ្ាយត្រះវិញ្ញាណរបស់ត្រះអងគ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំមាន កខណៈដ្ូចត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ 
សូមត្ទ្ង់រត្ងឹងឯកភារឲ្យលយើង ្ញុំរួមជាធាញងប្រមួយ 
រួមជាមួយសលមាចបា បលយើង ្ញុំ ត្រះនាម… 
ជាមួយល ាកនាម… ជាអភិបា ត្រះសហគមន៍លយើង ្ញុំ237 
និងជាមួយត្កុមអភិបា ទ្ាុំងឡាយ ជាមួយល ាកបូជាចរយ  
និងល ាកឧបដ្ឋាក ត្រមទ្ាុំងត្បជារា្សាទ្ាុំងអស់របស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះបិត្តត្បទ្ានរនាផឺៃនជំលនឿ បុំភាឺដ្ ត់្គើសាបរិស័ទ្ទ្ាុំងឡាយ 
ឲ្យថវាយ ាួនលដ្ីមបើបលត្មើត្រះបនទូ ដ្ំណឹង អជានិចច 
លដ្ាយយ ់រើទ្ើសមគា ផ់ៃនសម័យកា ។ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំយកចិរាទុ្កដ្ាក់ ចុំលរាះលសចកាើត្រូវការរបស់មនុសសត្គប់ៗរូប 
លដ្ាយប្ចករុំប្ កលសចកាើទ្ុកខត្រួយ និងការឈឺចប ់
អុំណរសបបាយ និងលសចកាើសងឃឹម 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំនាុំដ្ណំឹង អផៃនការសល្ងគាះដ្ ់បងបអូនទ្ាុំងលនាះ 
លហើយរួមរន លទ្ៅម ុត្តមមារ៌ផៃនត្រះរាជយរបសត់្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគនឹកដ្ ់អសប់ងបអូនលយើង ្ញុំ (លឈមាះ…និងលឈមាះ…) 
ប្ដ្ សត្មានា ក់កនញងលសចកាើសុ សានារបស់ត្រះត្គើសា 
ត្រមទ្ាុំងមរណបុគគ ទ្ាុំងឡាយ 
មានប្រត្រះអងគលទ្ ប្ដ្ សគា ជ់ំលនឿរបស់អនកទ្ាុំងលនាះ។ 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ បុគគ ទ្ាុំងលនាះ ឲ្យលគមានអុំណរសបបាយ 
កនញងរនាឺផៃនត្រះភ័្កាត្រះអងគ លហើយលនៅលរ លគរស់លឡើងវិញ  
សូមត្បទ្ានឲ្យលគមានជវីិរលរញបរិបណូ៍។ 
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លរ លយើង ្ញុំបញ្ចបដ់្ំលណើរលនៅនាល ាកលនះ 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំ បានទ្ទ្ួ  ុំលនៅសថានដ៏សថិរលសថរ 
និងរស់លនៅជាមយួត្រះអងគអស់ក បជានិចច។ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន សូមលការសរលសើរ និងល ើករលមកើងត្រះអងគ 
រួមជាមយួត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ ប្ដ្ លរារលរញលដ្ាយសុភមងគ  
ជាមាត្តត្រះជាមចាស់ ជាមួយអស់ត្គើសាទ្ូរ និងមរណសាកសើ 
(ជាមួយសនា…ប្ដ្ លយើង ្ញុំលរររកនញងផៃថងលនាះ ឬជាឧបការើ) 
ត្រមទ្ាុំងសនាបគុគ ទ្ាុំងឡាយ 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ 
ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ 

៨. ល ាកបូជាចរយល ើកចនត្រះកាយ និងប្រងត្រះល ាហិរកនញងផៃដ្ទ្ាុំងរើរ លហើយលរា ថា ៖ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
គឺលដ្ាយត្រះត្គើសា ជាមយួត្រះត្គើសា និងកនញងអងគត្រះត្គើសា 
រួមជាមួយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ្ង 
បានជាលយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

 
(រិធើទ្ទ្ួ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ ទ្ុំរ័រ ៥៥៥) 
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ទើ៤ 
ព្ពះសយស ូយាងសៅព្គប់ទីរថ្ន្ែងទាងំព្បព្ពឹតតអំសពើលអ 

Iesus pertransiens benefaciendo 

១. ធម៌អរត្រះគុណ ាងលត្កាមលនះ លត្បើកនញងឱកាសដូ្ចជា ៖ 
 អភិបូជាសត្មាប់ជនលភៀស ាួន អភិបូជាលរ ទ្ុរ ភិកស 

អភិបូជាសត្មាប់អនកសងករ់សងកិនលយើង ្ញុំ 
 អភិបូជាសត្មាប់អនកជាប់ជាលឈាើយ អភិបូជាសត្មាប់អនកជាប់ឃុុំឃាុំង 

អភិបូជាសត្មាប់អនកជំងឺ អភិបូជាសត្មាប់អនកប្ដ្ លហៀបនឹងសាាប់ 
អភិបូជាសូមលសចកាើសុ សានាកនញងលរ ទ្ទ្ួ មរណភារ 
និងអភិបូជាសត្មាប់លសចកាើត្រូវការណាមួយ។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះបិត្តជាត្រះជាមចាស់ ដ៏មានត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករុណា និងលសមាះត្រង់ ! 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
មកជាត្រះអមចាស់ និងជាត្រះលត្បាសល ាះលយើង ្ញុំ។ 
ត្រះអងគប្រងប្របងហាញធម៌លមត្តា ករុណាដ្ ់អនករូចត្តច 
និងអនកត្កើត្ក អនកជំងឺ និងអនកបាប  
លហើយត្រះអងគជិរសនិទ្ធជាមួយអនកប្ដ្ ត្រូវលគជិះជាន់ និងអនកប្ដ្ មានទុ្កខត្រួយ។ 
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ត្រះបុត្ត្តបានត្បកាសដ្ ់រិភរល ាក 
ត្តមត្រះបនទ ូ និងកិចចការរបស់ត្រះអងគថា 
ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្តរបស់លយើង ្ញុំ 
លហើយត្រះបិត្តសរវត្រះហឫទ្័យប្ថទ្ាុំបុត្រធើត្តទ្ាុំងអស់របស់ត្រះអងគ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមល ើករលមកើង និងអរត្រះគុណត្រះនាមត្រះអងគ 
ទ្ាុំងលត្ចៀងបទ្លការសរលសើរសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ លដ្ាយឥរឈប់ឈរថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ផៃនរិភរទ្ាុំងម ូ 
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 

២. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា ថា ៖ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ ! 
ត្រះអងគរិរជាត្រះដ៏វិសទុ្ធ  
ត្រះអងគស្សឡាញម់នុសសល ាកត្គប់ជារសិាសន ៍
លហើយរួមដ្ំលណើរជាមួយលយើង ្ញុំជាលរៀងរា ់ផៃថង។ 
ត្រះបុត្ត្តត្បកបលដ្ាយត្រះររត្គប់ប្បបយ ាង 
ត្រះអងគគង់លនៅកណា ា ចុំលណាមលយើង ្ញុំ 
លនៅលរ លយើង ្ញុំជបួជុរំន  កនញងលសចកាើស្សឡាញរ់បស់ត្រះអងគ។ 
ត្ទ្ងប់កស្សាយត្រះគមពើរ និងកាច់នុំបុ័ងត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំ 
ដ្ូចត្រះអងគបានត្បត្រឹរាចុំលរាះត្កុមសាវ័កកា រើលដ្ីម។ 
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៣. ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយត្ទ្ាបផៃដ្ទ្ាុំងរើរល ើរងវាយ។ ល ាកលរា ថា៖ 
ឱ ត្រះបតិ្តត្បកបលដ្ាយធម៌លមត្តា ករណុា ! 
សូមត្រះអងគចរ់ត្រះវិញ្ញាណរបស់ត្រះអងគ 
មកញញាុំងនុំបុ័ង និងស្សារងវាយលនះឲ្យបានវិសុទ្ធ 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ លហើយលធវើសញ្ញាលឈើ ក្ ងល ើនុំ និងស្សារងវាយទ្ាុំងលរា ថា ៖ 
លទ្ៅជាត្រះកាយ  និងត្រះល ាហិរ 

ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ 
ត្រះអមចាស់លយស ូត្គើសាសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 

៤. ល ាកបូជាចរយលរា រាកយនើមួយៗ ឲ្យបានចបាស់ត្រូវត្តមអរថន័យ ផៃនត្រះបនទូ លនះ។ 
លនៅយប់ មុនត្រះលយស ូលសាយទ្កុខ ុំបាក 
ត្រះអងគលធវើរធិើជប់ល ៀងចុងលត្កាយបងអស ់
ល ាកបូជាចរយ ល ើកនុំរងវាយលឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា  បនាថា ៖ 
ត្រះអងគយកនុំបុ័ងមកកាន់ 
ល ើករលមកើងត្រះបិត្ត 
លហើយកាច់ត្បទ្ានឲ្យត្កមុសាវ័ក 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយ ឱនកាយបនាិច 

សូមអ្នករាល់គ្នាយកពិសាច េះ ន េះជារបូកាយរបស់ខ្ញុំ 
ពដលត្តូវបូជាសត្មាប់អ្នករាល់គ្នា។ 
ល ាកបូជាចរយ ល ើកត្រះកាយលឡើងបងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់238។ 

                                                           
238  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI 3 Ex emsa qñaM1974 elx1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 
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៥. បនទាប់មកល ាកបូជាចរយលរា បនា ៖ 
លនៅលរ ចុងលត្កាយផៃនរិធើជប់ល ៀង ត្រះអងគលធវើត្តមរលបៀបដ្ប្ដ្  
ល ាកបូជាចរយល ើកប្រងត្រះល ាហិរលឡើងបនាិចរើរុសកាក រៈ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
ត្រះអងគល ើកប្រងស្សាលឡើង 
អរត្រះគណុត្រះបិត្ត លហើយត្បទ្ានឲ្យត្កមុសាវក័ 
ទ្ាុំងមានត្រះបនទូ ថា ៖ 
ល ាកបូជាចរយឱនកាយបនាិច 

សូមអ្នករាល់គ្នាយកពពងន េះ ន ើយពិសាច េះ 
ន េះជានោ ិតរបស់ខ្ញុំ ពដលចងសមព ័ធនមត្តីងម ី
 ិងគង់វង្សអ្ស់កល្បជា ិចច ន ើយពដលត្តូវបងហរូ 
នដើម្បនីលើកពលងនោសអ្នករាល់គ្នា 
 ិងម  ស្សនត្ចើ ឥតគណនាឲ្យបា រចួពីបាប។ 
សូមអ្នករាល់គ្នានធ្វើដូនចនេះ នដើម្ប ឹីករឭកដល់ខ្ញុំ។ 
ល ាកបូជាចរយ ល ើកប្រងត្រះល ាហិរលឡើងបងហាញអងគត្បជំុ រួចដ្ាក់ចុះ លហើយ ុរជងគង់239។ 

៦. លត្កាយមកល ាកបូជាចរយលរា បនាថា ៖ 
លនះជាគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនជំលនឿ ! 
អងគត្បជំុលឆាើយ ៖ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំលជឿថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 

                                                           
239  eyagtamsasnRkwtüGnuBaØatBIRksYgBiFIbuNücuHéf¶TI3 Exemsa qñaM1974 elx1291¼74 sþIBIBiFIbuNüenAkm<úCa nigLav. 

elakbUCacarü»nkayRkabfVaybgÁMCMnYskayvikarlutCgÁg; KYr[RKIsþbris½TRkabfVaybgÁMdl;kenÞlrYmCamYyelakbUCacarü. 
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ឬ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លរៀងរា ់លរ  លយើង ្ញុំរិសានុំបុ័ង និងរសិារើប្រងលនះ 
លយើង ្ញុំបញ្ាាក់ថា ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរ 
លហើយលយើង ្ញុំសូមត្បកាសរហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមក។ 
ឬ 
ឱ ត្រះសល្ងគាះផៃនមនសុសល ាកលអើយ ! 
ត្រះអងគលសាយទ្ិវងគរល ើលឈើ ក្ ង និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
លដ្ីមបើរុំលដ្ាះលយើង ្ញុំ សូមសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 

៧. ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្ លដ្ាយលរា បនាថា ៖ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
លយើង ្ញុំសូមនឹករឭកដ្ ់ត្រះត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ និងជាត្រះសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
លត្កាយលរ ត្រះបតុ្ត្តឆាងការ់ទ្កុខ ុំបាក និងលសាយទ្ិវងគរលនៅល ើលឈើ ក្ ង 
ត្រះបតិ្តបានលត្បាសត្រះបុត្ត្តឲ្យមានត្រះជនមរសល់ឡើងវិញ 
ត្បកបលដ្ាយសិរើរុងលរឿង និងគង់ ាងសាាុំត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសូមត្បកាសរើកចិចការ ផៃនត្រះហឫទ្យ័ស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ 
រហូរដ្ ់លរ ត្រះត្គើសាយាងមកវិញ 
លហើយលយើង ្ញុំក៏សមូថវាយត្រះអងគនូវនុំបុ័ងប្ដ្ ្ា ់ជីវិរ និងប្រងផៃនត្រះររ។  
សូមត្ទ្ង់ទ្រលមើ រងវាយរបស់ត្រះសហគមនត៍្រះអងគលដ្ាយអនុលត្រះ 
លយើង ្ញុំសូមបងហាញរើសកាក របូជាផៃនបណុយចមាងរបស់ត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ួ បនារើជំនាន់មុនៗ។ 
លដ្ាយឫទ្ធានុភាររបសត់្រះវិញ្ញាណផៃនលសចកាើស្សឡាញ ់
សូមរាប់បញ្ច ូលយើង ្ញុំលទ្ៅកនញងចុំលណាមសរើរាងគរបស់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
ចប់រើឥឡូវលនះ រហូរដ្ ផ់ៃថងលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួជីវិរអស់ក បជានិចច 
គឺលនៅកនញងត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាប្ដ្ លយើង ្ញុំរួបរួមរន ជាធាញងប្រមួយ។ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
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សូមឲ្យត្រះសហគមន៍របស់ត្រះអងគមានជំលនឿ នងិលសចកាើស្សឡាញឥ់រល ចាះ 
រួមជាមួយសលមាចបា បលយើង ្ញុំ ត្រះនាម… 
ជាមួយល ាក នាម… ជាអភិបា ត្រះសហគមន៍លយើង ្ញុំ 240 
និងជាមួយល ាកអភបិា ទ្ាុំងឡាយ 
ជាមួយល ាកបូជាចរយ និងល ាកឧបដ្ឋាក  
ត្រមទ្ាុំងត្បជារា្សាទ្ាុំងអស ់
ប្ដ្ ត្រះអងគបានល ាះលធវើជាកមមសទិ្ធិរបស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្ទ្ងល់បើកប្ភនកលយើង ្ញុំ ឲ្យសគា ់រើលសចកាើត្រូវការរបស់បងបអូនលយើង ្ញុំ 
សូមបុំភាឺចិរាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យលរា រាកយ និងត្បត្រឹរាកចិចការ 
លដ្ីមបើល ើកទ្កឹចរិាអសអ់នកប្ដ្ លនឿយហរ់ នងិមានបនទញកធងន់។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបលត្មើបងបអនូទ្ាុំងលនាះ លដ្ាយចិរាលសមាះត្រង ់
ត្តមគុំរូ និងលសចកាើលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ត្រះត្គើសា។ 
សូមឲ្យត្រះសហគមន៍របស់ត្រះអងគ្ា ់សកខើភារដ៏រស់រលវីក 
អុំរើលសចកាើរិរ និងលសរើភារ 
អុំរើសនាភិារ និងយរុាិធម៌ 
លដ្ីមបើឲ្យមនសុសត្គប់ៗរបូភ្ាក់រ ឹកកនញងលសចកាើសងឃឹមថមី។ 
សូមត្រះអងគនឹកដ្ ់អសប់ងបអូនលយើង ្ញុំ (លឈមាះ…និងលឈមាះ…) 
ប្ដ្ សត្មានា ក់កនញងលសចកាើសុ សានារបស់ត្រះត្គើសា 
ត្រមទ្ាុំងមរណបុគគ ទ្ាុំងឡាយ 
មានប្រត្រះអងគលទ្ ប្ដ្ សគា ជ់ំលនឿរបស់អនកទ្ាុំងលនាះ។ 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ បុគគ ទ្ាុំងលនាះ ឲ្យលគមានអុំណរសបបាយ  
កនញងរនាឺផៃនត្រះភ័្កាត្រះអងគ លហើយលនៅលរ លគរស់លឡើងវិញ  
សូមត្បទ្ានឲ្យលគមានជវីិរលរញបរិបណូ៍។ 
លរ លយើង ្ញុំបញ្ចបដ់្ំលណើរលនៅនាល ាកលនះ 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំ បានទ្ទ្ួ  ុំលនៅសថានដ៏សថិរលសថរ 

                                                           
240 enATIenH GacbEnßmeQµaHrbs;elakGPi)al]btßmÖk b¤GPi)alCMnYykarepSg² tamBaküENnaMénk,ÜnBiFIbuNü elx 149. 
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និងរស់លនៅជាមយួត្រះអងគអស់ក បជានិចច។ 
លយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន សូមលការសរលសើរ និងល ើករលមកើងត្រះអងគ 
រួមជាមួយត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ ប្ដ្ លរារលរញលដ្ាយសុភមងគ  
ជាមាត្តត្រះជាមចាស់ ជាមួយអស់ត្គើសាទ្ូរ និងមរណសាកសើ 
(ជាមួយសនា…ប្ដ្ លយើង ្ញុំលរររកនញងផៃថងលនាះ ឬជាឧបការើ) 
ត្រមទ្ាុំងសនាបគុគ ទ្ាុំងឡាយ 
ល ាកបូជាចរយត្បណមយផៃដ្ 
ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ 

៨. ល ាកបូជាចរយល ើកចនត្រះកាយ និងប្រងត្រះល ាហិរកនញងផៃដ្ទ្ាុំងរើរ លហើយលរា ថា ៖ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
គឺលដ្ាយត្រះត្គើសា ជាមយួត្រះត្គើសា និងកនញងអងគត្រះត្គើសា 
រួមជាមួយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ្ង 
បានជាលយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
អស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

 
(រិធើទ្ទ្ួ ត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរ ទ្ុំរ័រ ៥៥៥) 
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ពិធីបុែយសោរពេន្តបុរគលទាំងឡាយ 

PROPRIUM DE SANCTIS 
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១. កនញងកបួនរិធើបុណយលរររសនាបុគគ មានបើត្បលភទ្៖ បុណយឱឡារិក បុណយធមមត្ត និងបុណយរុំឭក។ 
លនៅផៃថងណាប្ដ្ រម នបញ្ាាក់រើបុណយត្បលភទ្ណាមួយលទ្លនាះ លយើងចរ់ទ្ុកផៃថងលនាះ ជាបុណយរុំឭកប្ដ្  
លយើងលត្ជីសលរើសលធវើ ឬមិនលធវើក៏បាន។ 

២. កនញងលសៀវលៅលនះ មានរាកយអធិដ្ឋានសត្មាប់បុណយឱឡារិក និងបុណយធមមត្ត។ 

៣. ទ្ាក់ទ្ងនឹងបុណយរុំឭកមានរាកយអធិដ្ឋានដូ្ចរលទ្ៅ ៖ 
ក. បុណយរុំឭក ាះត្រូវលត្បើរាកយអធិដ្ឋានរបស់បុណយលនាះប្ដ្ មានជាស្សាប់។ 
 . បុណយរុំឭកប្ដ្ រម នរាកយអធិដ្ឋានជាស្សាប់ សូមលត្ជីសលរើសរាកយអធិដ្ឋានរួមត្តមមុ ងារ 

(ឧ. មរណសាកសើ ត្គូបាធយាយ បរវជិរ បរវជិត្ត…) ឬរាកយអធិដ្ឋានរិលសសត្តមលសចកាើត្រូវ 
ការរបស់ត្រះសហគមន៍នើមួយៗ។ 

គ. កនញងករណើសនាបុគគ ណាមនាក់ ជាមរណសាកសើ្ង និងជាអភិបា ត្រះសហគមន៍្ង លនាះត្រះ 
សហគមន៍អាចលត្ជីសលរើសរាកយអធិដ្ឋានទ្ាក់ទ្ងនឹងបុណយរុំឭកមរណសាកសើ ឬបុណយលរររ 
ល ាកអភិបា ត្រះសហគមន៍ ឬបុណយទ្ាុំងរើរបញ្ចូ រន ។ 

ឃ.លរ ថវាយអភិបូជាលរររសនាបុគគ ណាមនាក់ ត្រះសហគមន៍អាចលត្ជីសលរើសរាកយអធិដ្ឋាន
លរររសនាបុគគ រួមត្តមមុ ងារ ឬរាកយអធិដ្ឋានលរររសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ លដី្មបើបងហាញរើ
ភារជាសនាបុគគ កនញងការរស់លនៅត្បចុំផៃថងរបស់ររ់។ 

ង. ត្បសិនលបើមិនមានរាកយថវាយរងវាយ និងរាកយអរត្រះគុណជាស្សាប់លទ្ សូមលត្ជីសលរើសរាកយ 
ទ្ាុំងលនាះរើកនញងកបួនរាកយអធិដ្ឋានរួមត្តមមុ ងារ ឬរើកនញងកបួនរាកយអធិដ្ឋានត្តមរដូ្វនើមួយៗ 
ផៃនត្បរិទ្ិន។  

៤. រាកយអធិដ្ឋានលរររសនាបុគគ ប្ដ្ មានកនញងកបួនលនះ អាចលត្បើលដី្មបើថវាយអភិបូជាត្តមត្បាថនា 
(votive masses) ល ើកប្ ងប្ររាកយអធិដ្ឋានកនញងអភិបូជាល ើករលមកើងត្រឹរាិការណ៍ដ៏អសចារយរបស់ត្រះ 
អមចាស់លយស ូត្គើសា និងត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ (ត្តមលសចកាើប្ណនាុំកបួនរិធើរបស់ត្កុងរ ូមល   ៣៧៥) 
និងរាកយអធិដ្ឋានលរររសនាបុគគ  ាះប្ដ្ មានជាស្សាប់កនញងកបួនអភិបូជាត្តមត្បាថនា។ 

ត្បសិនលបើលត្បើរាកយអធិដ្ឋានលរររសនាបុគគ លដី្មបើថវាយអភិបូជាត្តមត្បាថនា គួរប្រប្កឃាាសាើអុំរើ 
លរ លវ ាដូ្ចរលទ្ៅ "លនៅលរ ប្ដ្ លយើងរុំឭកដ្ ់…"។ 
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ថ្ខ មររា 
ថ្ងៃទី ២ មររា 

សន្តប្សី ុល ន្ិងសន្តសព្រគ័រ 
ជាជន្ដ៏ព្បសសើរឧតតម សៅណ្សុ ីយា ាង 

ជាអភិប្ល ន្ិងជាព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 
Ss. Basilii Magni et Gregorii Nazianzeni, 

episcoporum et Ecclesiæ doctorum 

 (ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័បុំភាឺត្រះសហគមន៍ លដ្ាយសារការលត្បៀនត្បលដ្ៅ និងការ
រស់លនៅរបសស់នាបាសុើ  និងសនាលត្កគ័រ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យយកចរិាទ្កុដ្ាក ់
ប្សវងរកលសចកាើរិរ និងលសចកាើស្សឡាញ ់
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំត្បត្ររឹានូវអវើៗទ្ាុំងអស់លដ្ាយចរិាសុភាររាបសារ។  

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ !  
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ សកាក របូជាប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយ 
លដ្ីមបើល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
កនញងឱកាសលយើង ្ញុំលរររសនាបាសុើ  និងសនាលត្កគ័រ។ 
សូមត្ទ្ងល់ត្បាសឲ្យរងវាយលនះ កាា យលទ្ៅជាមលធយាបាយ 
នាុំឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ ការសល្ងគាះអស់ក បជានិចច។                       
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រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំច ូរួមកនញងរធិើជប់ល ៀងផៃនសថានបរមស ុ។ 
កនញងឱកាសបណុយលរររសនាបាសុើ  និងសនាលត្កគ័រ 
សូមត្រះអងគប្ដ្ គង់លនៅឯសថានដ៏ ពង់ ពស ់
រត្ងឹង និងត្បទ្ានកមាាុំងមកលយើង ្ញុំឲ្យរស់លនៅត្តមជំលនឿ និងលដ្ីរត្តមមារ៌ផៃនការ
សល្ងគាះ ប្ដ្ ត្រះអងគត្រួសត្ត្តយសត្មាប់លយើង ្ញុំ។  

 
ថ្ងៃទី ៣ មររា 

ព្ពះន្មដ៏វិសុទធរបស់ព្ពះសយស ូ 
Sanctissimi Nominis Iesu 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័សល្ងគាះមនុសសល ាក 
ត្តមរយៈត្រះបនទ ូត្រះអងគត្បសរូជាមនសុស។ 
សូមត្រះអងគត្បណើសលនាាសឲ្យមនុសសល ាកទ្ទ្ ួសគា ់ និងអងវរត្រះនាមផៃនត្រះ
បុត្ត្តប្រមួយរបស់ត្រះអងគ។  
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះនាមដ៏វិសុទ្ធថវាយត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ បានដ្ាក់ ាួនលធវើត្តមត្រះបញ្ាា រហរូដ្ ់លសាយទ្ិវងគរល ើលឈើ ក្ ង។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ កមាាុំង និងការសល្ងគាះប្ដ្ មករើត្រះនាមត្រះអងគ។ 
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រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគបានទ្ទ្ួ  
រងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយ 
លដ្ីមបើល ើករលមកើងត្រះនាមត្រះត្គើសា 
លហើយត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំវិញ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បណើឲ្យលយើង ្ញុំលត្រកអរ 
លដ្ាយលយើង ្ញុំមានលឈមាះករ់ទ្កុលនៅសថានបរមស ុ។ 
 
 

ថ្ងៃទី ៧ មររា 

សន្ត ថ្រ៉ៃម ុង សៅសពញ ាហវ័រ ជាបូជាច្រាយ 
S. Raimumdi de Penyafort, presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 933)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យសនាផៃរ ម ុង 
មានចិរាលមត្តា ករណុាអាណិរអាសូរដ្ ់អនកបាប និងអនកជាបជ់ាលឈាើយ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនាផៃរ ម ុង 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យរួច្ុររើទ្ាសភារផៃនអុំលរើបាប 
និងមានលសរើភារលដ្មីបើត្បត្រឹរាត្តមត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃទី ១៣ មររា 

សន្តហុីថ្ឡរ ជាអភិប្ល ន្ិងជាព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះ
សហគមន្៍ 

S. Hilarii, episcopi et Ecclesiæ doctoris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម 
សត្មាប់ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសសនាហុើប្ឡរ ឲ្យសគា ់យ ាងចបាស់ថា  
ត្រះបុត្ត្តររិជាត្រះជាមចាស់ប្មន។ 
ត្រះអងគកប៏ានលត្បាសល ាកឲ្យត្បកាសជំលនឿលនះ លដ្ាយមិនរលងគាះរលងគលីឡើយ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ លចះត្បកាសជំលនឿដ៏រិរត្បាកដ្លនៅលរ លនះ្ង។ 

 

ថ្ងៃទី ១៧ មររា 

សន្តអន់្ទាន់្ ជាសៅអធិោរ 
S. Antonii, abbatis 

 (ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាមចាស់ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាអន់ទ្ាន់ សលត្មចចរិា ះបង់អវើៗទ្ាុំងអស់ 
លទ្ៅរស់លនៅជាឥសើកនញងវា រលហាសថាន។ 
ល ាកមានបុំណងចង់លរររបលត្មើប្រត្រះអងគគរ់លដ្ាយចរិាលសមាះ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំសុ ចរិា ះបង់ ាួនលយើង ្ញុំប្ដ្រ និងស្សឡាញ់ត្រះ
អងគល ើសអវើៗទ្ាុំងអស់ ដ្ូចសនាអន់ទ្ាន់្ ង។ 
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រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយលទ្ៅត្រះអងគ 
លនៅផៃថងលរររសនាអន់ទ្ាន់។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុ្ំ ចង់ចិរាប្រល ើត្រះអងគ កុុំឲ្យជំរាកច់ិរានឹងសមបរាិ
ដ៏មិនលទ្ៀងទ្ារផ់ៃនល ាកលនះលឡើយ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិររបស់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
ឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ ទ្ានទ្ុកជាអាហារប្ដ្ ្ា ់កមាាុំង។ 
សូមត្រះអងគរត្ងឹងជំលនឿ និងលសចកាើកាា ហានរបស់លយើង ្ញុំ  
ឲ្យបានដ្ូចសនាអនទ់្ានប់្ដ្ ឈនះការ បួងត្គបយ់ ាងរបស់មារ្ង។ 
 

ថ្ងៃទី ២០ មររា 

សន្តហាវាប ៊ីយា ាំង ជាសសមតចប្ ាប ន្ិងជាមរណសារាសី 
S. Fabiani, papæ et martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប (Latin p. 915) ឬរាកយ 
អធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់សលមាចបា ប (Latin p. 927)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាមចាស ់! 
ត្រះអងគរិរជាសិរើរុងលរឿងរបស់អស់អនកប្ដ្ បលត្មើត្រះអងគជាបូជាចរយ។ ត្រះអងគ
បានលត្បាសឲ្យសនាហវាប យីុុំាងមានចរិាកាា ហាន 
រហូរដ្ ់សុ ចិរា ះបងជ់ីវិរលត្រាះប្រត្រះអងគ។ សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរួម
រន ជាធាញងប្រមួយកនញងជំលនឿ 
និងបលត្មើត្រះអងគអស់រើដ្ួងចិរា។ 
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ថ្ងៃទី ២០ មររា 

សន្តសសប្សាាំង ជាមរណសារាសី 
S. Sebastiani, martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប (Latin p. 915)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ !  
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យសនាលសបាសយាុំង មានចរិាកាា ហានលរររបលត្មើត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំត្បត្រឹរាត្តមគុំររូបស់សនាលសបាសយាុំង 
លដ្ាយសុ ចរិាលធវើត្តមត្រះបញ្ាារបស់ត្រះអងគ ជាជាងលធវើត្តមបងគាប់របស់មនុសស
ល ាក។ 
 

ថ្ងៃទី ២១ មររា 

សន្តីអាសេស ជាព្ពហមច្រិន្ី ន្ិងជាមរណសារាសី 
S. Agnetis, virginis et martyris 

 (ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើត្រហមចរិនើ (Latin p. 924) ឬ 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រហមចរិនើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើមួយរូប (Latin p. 947)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅជានិចច !  
ត្រះអងគប្រងប្ររុំត្ទ្មនុសសទ្ន់ល សាយឲ្យមានកមាាុំង  
ហ ានត្បឈមមុ នឹងអនកមានអុំណាច។ 
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំត្បាររធបុណយកុំលណើរលនៅសថានបរមសុ របស់សនាើអាលញស 
ប្ដ្ បានបូជាជីវរិថវាយត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគរត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំឲ្យបានដ្ូចសនាើអាលញស។ 
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ថ្ងៃទី ២២ មររា 

សន្តវុ   ំងសង់ ជាឧបដ្ឋារ ន្ិងជាមរណសារាសី 
S. Vincentii, diaconi et martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប (Latin p. 915)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យសនាវុាំងសង់ 
មានជ័យជមនះល ើអនកត្បហារជីវិរល ាក។ 
សូមលមត្តា ត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណត្រះអងគឲ្យលយើង ្ញុំ 
សូមរត្ងឹងជំលនឿ និងលសចកាើស្សឡាញ់របស់លយើង ្ញុំជានិចច។ 
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ថ្ងៃទី ២៤ មររា 

សន្ត្ហវង់ស័រ សៅសាល ជាអភិប្ល 
ន្ិងជាព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Francisci de Sales, episcopi et Ecclesiæ doctoris 

 (ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា មួយរូប (Latin p. 929) ឬរាកយអធិដ្ឋាន 
រួមសត្មាប់ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្បាសឲ្យសនា្ ហវងស់រ័ 
យកចរិាទ្កុដ្ាកប់លត្មើមនុសសទ្ាុំងអស់កនញងត្គបត់្បការ។ សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យ
លយើង ្ញុំ មានចិរាស្សឡាញ់ថនាកថ់នមអនកដ្ផៃទ្យ ាង ាាុំង 
និងបលត្មើលគជាលរៀងរា ់ផៃថងដ្ចូសនា្ហវង់ស័រ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំសូមថវាយ កាយ វាចចិរារបស់លយើង ្ញុំចុំលរាះត្រះអងគ។ 
សូមត្រះវិញ្ញាណលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាសាូរបរូ 
និងមានចិរាលឆះឆួ ស្សឡាញ់ត្រះអងគ ល ើសអវើៗ ទ្ាុំងអស់ដ្ចូសនា្ ហវងស់័រ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ កុំរុងរស់លនៅល ើប្្នដ្ីលនះ 
មានចិរា នាើ សាូរបូរ នងិត្បត្ររឹាត្តមសនា្ហវងស់័រលដ្ាយលសចកាើស្សឡាញ់ 
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួសិរើរុងលរឿងឯសថានបរមសុ ។ 
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ថ្ងៃទី ២៥ មររា 

េន្តប៉ាូល ជាក្រីេតទូត ណក្បចិតតរាំន្ិតសរឿសលើក្ពះសយេ ូ 
IN CONVERSIONE S. PAULI, APOSTOLI 

 (ប ណ្យ) 
សូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់!  
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំសូមត្បាររធបណុយសនាប  ូប្កប្ត្បចរិាគុំនិរ។ 
ត្រះអងគបានលត្បៀនត្បលដ្ៅមនសុសត្គបជ់ារិសាសន ៍
ត្តមរយៈត្គើសាទ្ូរប ូ ត្បកាសដ្ំណឹង អ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំហ ានលធវើជាសាកសើ 
បញ្ាាក់រើលសចកាើររិរបស់ត្រះអងគចុំលរាះមនុសសល ាក។  
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
កនញងអភិបជូាលនះ លយើង ្ញុំនាុំរន ល ើករលមកើងត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
ប្ដ្ ត្ទ្ងប់ានលត្បាសឲ្យត្គើសាទ្ូរប  ូមានជំលនឿបុំភាឺមនសុសល ាក។  
សូមត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបុំភាឺឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿដ្ូចសនាប ូ  
ប្ដ្ បងហាញសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ បុណយលរររត្គើសាទ្ូរ ទ្ុំរ័រ ៤៧៦។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះបុត្ត្តឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាលឆះឆ ួស្សឡាញត់្រះអងគ 
លដ្ាយរស់លនៅដ្ចូសនាប  ូប្ដ្ យកចរិាទ្កុដ្ាក ់
ត្បប្មត្បមូ ត្រះសហគមន៍នានាឲ្យលទ្ៅជាធាញងប្រមួយ។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបជូាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក ទ្ុំររ័…។ 
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ថ្ងៃទី ២៦ មររា 

សន្តធីមូសង ន្ិងសន្តទីតុស ជាអភិប្ល 
Ss. Timothei et Titi, episcoporum 

 (ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាមចាស ់!  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានឲ្យសនាធើម ូលថ និងសនាទ្ើរុស 
មានគុណធម៌ដ៏ត្បលសើរដ្ចូត្គើសាទ្រូឯលទ្ៀរៗ។ ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនា
ទ្ាុំងរើរ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំប្ដ្ កុំរុងរស់លនៅកនញងល ាកលនះ 
ឲ្យមានចិរាសចុរិរ និងលសមាះសម័ត្គចុំលរាះត្រះជាមចាស់  
ត្រមទ្ាុំងទ្នទឹងរង់ចុំសភុមងគ ឯសថានបរមសុ ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
កនញងឱកាសប្ដ្ លយើង ្ញុំត្បាររធបណុយសនាធើម ូលថ និងសនាទ្ើរុស 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យទ្ទ្ ួរងវាយរួមជាមួយលយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ ជាត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាទ្ុកជាអាហារចិញ្ចឹមជំលនឿ 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ួ មករើការត្បកាសដ្ំណឹង អរបស់ត្គើសាទ្ូរ។ សូមត្រះអងគ
លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យបនាលបសកកមមជាត្គើសាទ្ូរ 
កនញងជីវិរលយើង ្ញុំដ្ចូសនាធើម ូលថ និងសនាទ្ើរុស។ 
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ថ្ងៃទី ២៧ មររា 

សន្តីអង់ថ្ហាសល សម រីសុី ជាព្ពហមច្រិន្ី 
S. Angelæ Merici, virginis 

 (ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រហមចរិនើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើមួយរូប (Latin p. 947) ឬរាកយ 
អធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់អនកអប់រុំ (Latin p. 965)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្ត្តស់លហៅសនាើអង់ប្ហស ជាត្រហមចរិនើ 
ប្ដ្ អងវរត្រះជាមចាសឥ់រឈប់ឈរឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យហ ានលធវើសាកសើអុំរើជំលនឿរបស់ ាួនត្គប់លរ លវ ា លដ្ាយលសចកាើស្សឡាញ់ 
និងមានការត្បុងត្បយ័រនដ្ូចសនាើអង់ប្ហស ។ 
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ថ្ងៃទី ២៨ មររា 

សន្តងូា ាស សៅអគីណូ ជាបូជាច្រាយ ន្ិងជា
ព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Thomæ de Aquino, presbyteri et Ecclesiæ doctoris 

 (ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម 
សត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 933)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាមចាស ់! 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យសនាថូម ាស មានចរិាលកាៀវកាា ប្សវងរកភារដ៏វិសុទ្ធ  
និងយកចរិាទ្កុដ្ាករ់នយ ់ ទ្ធិត្គើសាសាសនាដ្ ់មនុសសល ាក។  
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យយ រ់ើការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់សនាថូម ាស និងលធវើត្តមគុំរូរស់លនៅរបស់ល ាក។ 

ថ្ងៃទី ៣១ មររា 

សន្តយ ូហាន្បូសកូ ជាបូជាច្រាយ 
S. Ioannis Bosco, presbyteri 

 (ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 933) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម
សត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់អនកអប់រុំ (Latin p. 965)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យសនាយ ូហានបសូកូ ជាបជូាចរយ យកចរិាទ្កុដ្ាកប់្ថរកសា  
និងអប់រុំយុវជន ដ្ចូឪរកុបលងកីរអប់រុំ និងប្ថរកសាកូនរបស ់ាួន។  
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យមានចិរាលឆះឆួ ស្សឡាញ់អនកដ្ផៃទ្ 
លដ្ីមបើប្ណនាុំបងបអូនឲ្យសគា ់ និងបលត្មើត្រះអងគប្រមយួគរដ់្ូចសនាយ ហូានបូសកូ។ 
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ថ្ខ រុមភៈ 
ថ្ងៃទី ២ រុមភៈ 

បុែយថាា យក្ពះឱរេសយេ ូសៅកនងុក្ពះវិហារ 

IN PRÆSENTATIONE DOMINI 

(ប ណ្យ) 

ពិធីព្បទាន្ពរសលើសទៀន្ ន្ងិរាបួន្ថ្ហរ 
De benediction et processione candelarum 

១. ត្គើសាបរិស័ទ្កាន់លទ្ៀនជួបជំុរន លនៅកប្នាងមួយ ាងលត្ៅត្រះវិហារ។ 
២. ល ាកបូជាចរយរាក់អាវប្វងរណ៌ស សត្មាប់ដ្ប្ងហត្រះកាយត្រះត្គើសា និងអនកបលត្មើរិធើបុណយ 
 ចូ រួមជាមួយអងគត្បជំុ។ 
៣. លនៅលរ អុជលទ្ៀន អងគត្បជំុចប់ល ា្ីមលត្ចៀងបនទរមួយដូ្ច ាងលត្កាម ៖ 
 
 
 
 
៤. បនទាប់រើបទ្ចលត្មៀង បូជាចរយលរា ថា ៖ កនញងត្រះនាមត្រះបិត្ត និងត្រះបុត្ត្ត និងត្រះ 
វិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។ ល ាកបូជាចរយសវាគមន៍អងគត្បជំុ លហើយរនយ ់រើអរថន័យរិធើបុណយល ាក 
អាចលរា រាកយដ្ូចរលទ្ៅ ៖ 

បងបអូនជាទ្ើស្សឡាញ់ ! 
បុណយត្រះអមចាស់លយស ូត្បសូរបានកនាង្ុរលទ្ៅប្សសិបផៃថងលហើយ។ 
ផៃថងលនះត្បលសើរណាស់ ដ្បិរត្រះនាងម ារើ និងល ាកយ ូប្សប 
បានយកត្រះឱរសលយស ថូវាយត្រះជាមចាសក់នញងត្រះវិហារត្កុងលយរូសាឡមឹ។ 
ត្តមរូបភារ ាងលត្ៅត្រះអមចាស់យាងមកបុំលរញធមមវិនយ័ ប ុប្នាល ើសរើលនះលទ្ៅ
លទ្ៀរ ត្រះអងគយាងមកលដ្ីមបើទ្ាកទ់្ងជាមយួអស់អនកលជឿ 
ប្ដ្ ជាត្បជារា្សាដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ។ 
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លរ លនាះ ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបានជំរុញឲ្យល ាកត្តសុើម ូន 
និងល ាកយាយហាណ្ាមកត្រះវហិារ។ 
ត្រះវិញ្ញាណកប៏ានបុំភាឺរកួររឲ់្យទ្ទ្ ួត្រះអមចាស់ និងត្បកាសជំលនឿល ើត្រះអងគ
លដ្ាយលត្រកអរសបបាយ។ 
ដ្ូលចនះ លរ លនះសូមត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបត្ងួបបត្ងួមលយើង ្ញុំ 
ឲ្យបនាដ្ំលណើរច ូកនញងដ្ណំាក់របសត់្រះជាមចាស់លដ្ីមបើជួបនឹងត្រះត្គើសា។ 
លនៅទ្ើលនាះ កនញងរធិើកាចន់ុំបុ័ង លយើងអាចជបួ នងិទ្ទ្ ួត្រះអងគ 
រហូរដ្ ់លរ ត្រះអងគយាងមកវិញត្បកបលដ្ាយសិរើរុងលរឿង។ 

៥. បនទាប់រើត្បកាសលហើយ ល ាកបូជាចរយ ារផៃដ្លធវើត្រះររល ើលទ្ៀន ទ្ាុំងលរា ថា ៖ 

សូមបងបអនូត្តុំងចិរាអធដិ្ឋាន 

ឱ ត្រះជាមចាស់ ជាត្បភរនិងត្បភរលដ្ីមផៃនរនាទឺ្ាុំងអស់លអើយ! 
ផៃថងលនះ ត្រះអងគបានបុំភាមឺនុសសត្គបជ់ារិសាសនឲ៍្យសគា ់ត្រះអងគ 
ត្តមរយៈល ាកត្តសុើម ូនជាមនុសសសចុរិរ។ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានត្រះររ  ល ើលទ្ៀន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំនឹងលត្បើលដ្មីបើល ើករលមកើងត្រះនាមត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យរស់លនៅកនញងគណុធម ៌
និងប្សវងរករនាឺរបសត់្រះអងគប្ដ្ មិនលចះរ រ។់ 
អងគត្បជុំលឆាើយ ៖ អាប្ម ន។ 

ល ាកយកទ្ឹកត្រះររមកលត្បាះល ើលទ្ៀនលដ្ាយលសងៀមសងារ់ លហើយដុ្រកុំញានលរៀបចុំប្ហចូ កនញង 
ត្រះវិហារ។ 

៦. លត្កាយលរ ល ាកបូជាចរយបានទ្ទ្ួ លទ្ៀនប្ដ្ កុំរុងលឆះរើល ាកឧបដ្ឋាក ឬអនកបលត្មើរិធើ 
បុណយ រិធើប្ហចូ កនញងត្រះវិហារចប់ល ា្ីម។ ល ាកឧបដ្ឋាកត្បកាសថា ៖ 

ចូរលយើងលទ្ៅជបួត្រះអមចាស់លដ្ាយលសចកាើសុ សានា។ 
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ឬ 
ចូរលយើងលទ្ៅម ុលដ្ាយលសចកាើសុ សានា។ 
អងគត្បជុំលឆាើយទ្ាុំងអសរ់ន  ៖ កនញងត្រះនាមត្រះត្គើសា។ អាប្ម ន។ 

៧. អងគត្បជំុកាន់លទ្ៀនកុំរុងលឆះ។ លរ ប្ហចូ គួរឲ្យលយើងសូត្រទ្ុំនុករលមកើង ឬលត្ចៀងបទ្មួយ 
ស្សង់រើត្រះគមពើរ  ូកា ២.២៩-៣២។ 

បនទរ ៖ 
លនះជារនាឺប្ដ្ នាុំឲ្យមនុសសត្គប់ជារិសាសន៍សគា ់ត្រះអងគ 
និងជាសិរើរុងលរឿងរបស់អុើស្សាប្អ ជាត្បជារា្សាត្រះអងគ។ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ឥឡូវលនះ សូមឲ្យទ្ូ បងគំជាអនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ 
 ាចកល ាកលនះលទ្ៅលដ្ាយសុ សានា ស្សបត្តមត្រះបនទ ូសនយារបសត់្រះអងគ។ 
បនទរ ៖ 
លនះជារនាឺប្ដ្ នាុំឲ្យមនុសសត្គប់ជារិសាសន៍សគា ់ត្រះអងគ… 
ប្ភនកទ្ូ បងគំបានលឃើញការសល្ងគាះរបស់ត្រះអងគលហើយ។ 
បនទរ ៖ 
លនះជារនាឺប្ដ្ នាុំឲ្យមនុសសត្គប់ជារិសាសន៍សគា ់ត្រះអងគ… 
និងជារនាបឺ្ដ្ ត្រះអងគបានត្បទ្ានឲ្យត្បជាជារិទ្ាុំងអស។់ 
បនទរ ៖ 
លនះជារនាឺប្ដ្ នាុំឲ្យមនុសសត្គប់ជារិសាសន៍សគា ់ត្រះអងគ… 

៨. លរ កបួនដ្ប្ងហដ្ ់កនញងត្រះវិហារ អងគត្បជំុលត្ចៀងបទ្ចូ ។ លរ ល ាកបូជាចរយលទ្ៅដ្ ទ់្ើ 
សកាក រៈ ល ាកលររររុសកាក របូជា លហើយល ាកបក់កុំញាន លបើសិនជាអាចលធវើបាន។ បនទាប់ 
មក ល ាកលដី្រលទ្ៅអាសនៈលដ្ាះអាវដ្ប្ងហលចញ និងរាក់អាវអភិបូជាវិញ។ បនទាប់រើសូមធម៌ 
ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ ល ាកលរា រាកយអធិដ្ឋានសរុប និងបនាអភិបូជា 
ត្តមធមមត្ត។ 
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អភិបូជា 
សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅជានចិច ! 
ត្រះអងគស្សឡាញម់នុសសល ាក ាាុំងណាស ់
រហូរដ្ ់ចរ់ត្រះបុត្ត្តប្រមយួរបសត់្រះអងគមកត្បសូត្រជាមនុសស។ 
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំនាុំរន នឹករឭកដ្ ់ត្រះបុត្ត្ត ប្ដ្ នាងម ារើ  
និងល ាកយ ូប្សបយកលទ្ៅថវាយត្រះអមចាស់ កនញងត្រះវិហារត្កុងលយរូសាឡឹម។ 
លដ្ាយត្រះហឫទ្័យត្បណើសលនាាស 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យថវាយ ាួនលទ្ៅត្រះអងគលដ្ាយចិរាបរិសុទ្ធ្ ង។ 
ត្បសិនលបើបុណយលនះ ត្បាររធចុំនឹងផៃថងអាទ្ិរយ សូមសូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យត្រះបុត្ត្តប្រមយួ ប្ដ្ ជាកូនលចៀមដ៏ អឥរល ចាះ  
លទ្ៅជារងវាយរបសត់្រះសហគមន៍ លដ្ីមបើឲ្យរិភរល ាកមានជីវិរ។ 
លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ួ រងវាយ 
ប្ដ្ ត្រះសហគមន៍មានអុំណរសបបាយថវាយលទ្ៅត្រះអងគ។  
ធម៌ត្បាររធ ៖ អាថ៌កុំបាុំងដ៏អសចារយផៃនការថវាយត្រះឱរសលយស ូលនៅកនញងត្រះវិហារ។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណ ត្រះជាអមចាស់ផៃនលយើង ្ញុំ។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 



626 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ និងគង់លនៅអស់ក បជានិចច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ផៃថងលនះ នាងម ារើ និងល ាកយ បូ្សប បានថវាយត្រះបុត្ត្ត 
ប្ដ្ មានត្រះជនមគងជ់ាមួយត្រះអងគ លនៅកនញងត្រះវិហារត្កុងលយរូសាឡមឹ  
លហើយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធបានត្បកាសថា ត្រះលយស ូជាសិរើរុងលរឿងរបស់អុើស្សាប្អ  
និងជារនាបឺ្ដ្ បុំភាមឺនសុសល ាក។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយ 
ចូ រួមជាមួយអស់លទ្វទ្ូរ និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ 
ទ្ទ្ ួត្រះសល្ងគាះ និងល ើករលមកើងត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសថា៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វិសទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ 
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមាន កខណៈលរញល ញ។ 
ត្រះអងគចរ់ត្រះលយស ូជាត្រះត្គើសាឲ្យយាងមកកនញងល ាកលនះ 
លដ្ីមបើបុំលរញលសចកាើសងឃឹមរបស់ល ាកសុើម ូន  
និងលសចកាើសងឃមឹរបសម់នុសសល ាក។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យជួបត្រះអមចាស់  
និងទ្ទ្ ួជីវិរអស់ក បជានិចច។  
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ថ្ងៃទី ៣ រុមភៈ 
សន្តថ្បែស ជាអភិប្ល ន្ិងជាមរណសារាសី 

S. Blasii, episcopi et martyris  

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប (Latin p. 915) ឬរាកយ 
អធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្ត ! 
ត្រះអងគប្រងប្រសាាបរ់ាកយអងវររបសត់្បជារា្សាត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្បាសឲ្យលគរស់លនៅត្តមគុំរសូនាប្បាសប្ដ្ បានបូជាជីវរិ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរស់លនៅលដ្ាយលសចកាើស ុសានា និងមានអុំណរសបបាយ
កនញងល ាកលនះ 
ត្រមទ្ាុំងមានជីវរិអសក់ បជានចិចលនៅល ាក ាងមុ ។ 
 

សន្តអង់ថ្ហាសរ ជាអភិប្លព្ពះសហគមន្៍ 
S. Ansgarii, episcopi 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់សាសនទ្ូរ (Latin p. 938) ឬសត្មាប់អភិបា  
(Latin p. 929)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាមចាស់ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ចរ់សនាអង់ប្ហសរ 
ជាអភិបា ឲ្យមកបុំភាមឺនសុសជាលត្ចើន។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលដ្ីរកនញងរនាផឺៃនលសចកាើររិរបសត់្រះអងគ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនាអង់ប្ហសរ្ង។ 
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ថ្ងៃទី ៥ រុមភៈ 
សន្តីអាហាកាង ជាព្ពហមច្រិន្ី ន្ិងជាមរណសារាសី 

S. Agathæ, virginis et martyris 

 (ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើជាត្រហមចរិនើ (Latin p. 924) ឬ 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រហមចរិនើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើមួយរូប (Latin p. 947)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាើអាហកាថ ថវាយ ាួនទ្ាុំងស្សងុលទ្ៅត្រះអងគជាត្រហមចរិនើ  
និងមានចិរាកាា ហានហ ានបូជាជិវិរ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា សាាបរ់ាកយអងវររបស់សនាើអាហកាថ សត្មាប់លយើង ្ញុ្ំ ង។ 
 

ថ្ងៃទី ៦ រុមភៈ 
សន្តប ូល មីគី ន្ិងសហជីវិន្ ជាមរណសារាសី 

Ss. Pauli Miki et sociorum, martyrum 

 (ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើ (Latin p. 909)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាមចាស់ ! 
ត្រះអងគរិរជាកមាាុំង និងជាលសចកាើកាា ហានផៃនសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ។ 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្ត្តស់លហៅសនាប  ូ មើគើ  
និងសហជីវិនរបស់ល ាកឲ្យទ្ទ្ ួជិវិរដ៏លរញល ញត្តមរយៈលឈើ ក្ ង។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យមានចរិាកាា ហាន 
ត្បកាសជំលនឿរហរូដ្ ហ់ ានបូជាជីវិរ។ 
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ថ្ងៃទី ៨ រុមភៈ 
សន្តសយរ៉ៃូម សអមីលីយា ាំង 

S. Hieronymi Emiliani 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់អនកអប់រុំ (Latin p.965)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករុណាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាលយរ ូម លអមើ ើយុាុំង 
ប្ថទ្ាុំ និងការរារកូនកុំត្រាដ្ចូឪរកុបលងកីរ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួត្រះវិញ្ញាណ 
ប្ដ្ លធវើឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាបុត្រធើត្តដ៏រិរត្បាកដ្របស់ត្រះអងគ។ 
 

សន្តីយ ូថ្សហវីន្ ប្គីតា ជាព្ពហមច្រិន្ី 
S. Iosephinæ Bakhita, virginis 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រហមចរិនើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើមួយរូប (Latin p. 947)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានប្ណនាុំសនាើយ ូប្សហវើន បាគើត្ត  
លចញរើទ្ាសករឲ្យមានកិរាិយសលទ្ៅជាបុត្រើរបស់ត្រះអងគ 
និងថវាយ ាួនជាត្រហមចរិនើប្ដ្ ជាភរិយារបស់ត្រះត្គើសា។ សូមត្រះអងគលត្បាស
លយើង ្ញុំឲ្យលចះស្សឡាញត់្រះអមចាស់លយស  ូ
ប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរលនៅល ើលឈើ ក្ ង និងមានចិរាលមត្តា ករុណាចុំលរាះអនកដ្ផៃទ្ 
ត្តមគុំរូរបស់សនាើយ ូប្សហវើន បាគើត្ត។ 
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ថ្ងៃទី ១០ រុមភៈ 
សន្តី សកូឡាសទីរ ជាព្ពហមច្រិន្ី 

S. Scholasticæ, virginis 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រហមចរិនើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើមួយរូប (Latin p. 947) ឬរាកយ
អធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់ដូ្នជីសមងារ់។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
ផៃថងលនះ លយើង ្ញុំសមូរុំឭកដ្ ់ សនាើសកូឡាសទើក ជាទ្ើរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលចះបលត្មើត្រះអងគលដ្ាយចរិាលសមាះ 
ត្តមគុំរូរបស់ សនាើសកូឡាសទើក និងឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយ 
ទ្ទ្ ួលសចកាើស្សឡាញប់្ដ្ មករើត្រះអងគ។ 
 

ថ្ងៃទី ១១ រុមភៈ 
ព្ពះន្ងា ារីសៅលួរដ៍ 
Beatæ Mariæ Virginis de Lourdes 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើលរារលរញលដ្ាយសុភមងគ  (Latin p. 897)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាមចាសដ់៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគប្រងប្រយាងមកជួយការរារលយើង ្ញុំជាអនកទ្ន់ល សាយ។ លនៅលរ លយើង ្ញុំ
រុំឭកដ្ ់ត្រះមាត្តដ៏និម របស់ត្រះជាមចាស ់
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលត្កាកលចញរើអុំលរើបាបនានា 
ត្តមរាកយអងវររបស់ត្រះមាត្ត្ង។ 
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ថ្ងៃទី ១៤ រុមភៈ 
សន្តសុីរីល ជាបពវជិត 

ន្ិងសន្តសម តូដ ជាអភិប្លព្ពះសហគមន្៍ 
S. Cyrilli, monachi, et Methodii, episcop 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! ត្រះអងគបុំភាជឺនជារិសាាវលត្ចើននាក់ឲ្យសគា ់ត្រះអងគ 
ត្តមរយៈសនាសុើរើ  នងិសនាលម រូដ្ ជាបងបអូន។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យយ ់រើអរថន័យផៃនត្រះបនទ ូ និងមានជំលនឿរិរ
ត្បាកដ្ ត្រមទ្ាុំងរួបរួមរន ជាធាញងប្រមួយ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! ផៃថងលនះ លយើង ្ញុំនឹករឭកដ្ ់សនាសុើរើ  និងសនាលមរូដ្ 
សូមត្រះអងគទ្រលមើ រងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយចុំលរាះត្រះអងគ 
ជាត្រះដ៏មានឫទ្ធានភុារសរវត្បការ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសរងវាយលនះ ឲ្យលទ្ៅជាសញ្ញាសមគា ផ់ៃនមនសុសល ាកថមី  
ប្ដ្ ស្សុះស្សួ ជាមួយត្រះអងគកនញងលសចកាើស្សឡាញ់។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ ជាត្រះបិត្តផៃនមនសុសត្គបជ់ារិសាសន៍ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំចូ រួមកនញងត្រះកាយត្រះត្គើសាប្រមួយ និងកនញងត្រះវិញ្ញាណ
ប្រមយួ ត្រមទ្ាុំងចូ រមួកនញងរធិើជប់ល ៀង 
អស់ក បជានិចចទ្ុកជាមររក។ 
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំលរររសនាសុើរើ  និងសនាលមរូដ្ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ថរកសាលយើង ្ញុំជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ 
ឲ្យមានជំលនឿប្រមួយ មានចិរាលថាមីប្រមួយ 
លដ្ីមបើកសាងត្រះរាជយត្បកបលដ្ាយយុរាធិម៌ នងិលសចកាើស ុសានា។ 

ថ្ងៃទី ១៧ រុមភៈ 
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សន្តទាំង ៧ ជាអនរបសងកើតព្រុមព្គួសារបសព្មើព្ពះន្ងា ារី 
Ss. septem Fundatorum Ordinis Servorum B. M. V. 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់បរវជិរ (Latin p. 961)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាទ្ាុំងត្បាុំរើរនាក ់
ជាប់ចរិាស្សឡាញ់ត្រះមាត្តផៃនត្រះជាមចាស់យ ាង ាាុំង។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យមានចរិាលរររត្បណបិ័រនត៍្រះមាត្ត 
ត្រមទ្ាុំងប្ណនាុំត្បជារា្សាជាលត្ចើនថវាយលទ្ៅត្រះអងគ ត្តមគុំរូសនាទ្ាុំងត្បាុំរើរនាក់។  

ថ្ងៃទី ២១ រុមភៈ 
សន្តសិោ ដ្មីយា ាំង ជាអភិប្ល ន្ិងជាព្គូប្ធាាយ

ថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 
S. Petri Damiani, episcopi et Ecclesiæ doctoris 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម 
សត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគលត្បាសសនាសិ ា ដ្ាមើយុាុំងឲ្យ ះបង់អវើៗ ទ្ាុំងអស់ថវាយលទ្ៅត្រះត្គើសា 
និងបលត្មើត្រះសហគមនរ៍បស់ត្រះអងគលដ្ាយអសរ់ើចិរា។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យសាាប់ត្តមការបលត្ងៀន និងរស់លនៅ 
ត្តមគុំរូរបស់សនាសិ ា ដ្ាមើយុាុំង លដ្ីមបើទ្ទ្ ួនូវអុំណរសបបាយមករើត្រះអងគ 
ប្ដ្ ជារនាឺអស់ក បជានិចច។ 

 
ថ្ងៃទី ២២ រុមភៈ 
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អាសន្ៈ សន្តសិោ ជាព្គីសតទូត 
CATHEDRÆ S. PETRI, APOSTOLI 

(ប ណ្យ) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ប្រងត្តុំងត្រះសហគមន៍ 
ឲ្យសថិរលនៅល ើថមត្គឹះដ៏រឹងមាុំ គឺល ើជំលនឿរបសស់នាសិ ា។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បណើលយើង ្ញុំឲ្យរចួ្ុររើអនារាយត្គបប់្បបយ ាង 
ប្ដ្ រារាុំងត្រះសហគមន៍សរវផៃថងលនះ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគប្រងប្រសាាបរ់ាកយអងវរ និងទ្ទ្ួ រងវាយរើលយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន៍មានជំលនឿលរញ កខណៈ 
ត្តមការប្ណនាុំរបស់ត្គើសាទ្ូរសិ ាជាគងវា   
និងឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួជីវិរអស់ក បជានិចចទ្ុកជាមររក។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ បុណយលរររត្គើសាទ្ូរ ទ្ុំរ័រ ៤៧៦ ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំលរររសនាស ិាជាត្គើសាទ្ូរ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ 
ប្ដ្ ចិញ្ចឹមលយើង ្ញុំលដ្ាយត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសល ាះលយើង ្ញុំឲ្យរួមរសជ់ាមយួរន ជាធាញងប្រមយួ 
ត្បកបលដ្ាយលសចកាើសុ សានា។ 
លយើងអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររកនញងរិធើឱឡារិកលនៅ ទ្ុំរ័រ ៥៦០។ 

 
ថ្ងៃទី ២៣ រុមភៈ 



634 

សន្តប ូលីោព ជាអភិប្ល ន្ិងជាមរណសារាសី 
S. Polycarpi, episcopi et martyris 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប (Latin p. 915) ឬរាកយ
អធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តប្ដ្ បលងកីរអវើៗទ្ាុំងអស់ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាប  ូើការ មានករិាិយសច ូរួមកនញងត្កុមមរណសាកសើ។  
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យច ូរួមកនញងទ្ុកខ ុំបាករបស់ត្រះត្គើសា លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំ
រស់លឡើងវិញកនញងជីវិរអស់ក បជានចិច។ 
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ថ្ខ មីន្ 

ថ្ងៃទី ៤ មីន្ 

សន្តោសុីសមៀរ 
S. Casimiri 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់សនាៈមួយរូប (Latin p. 956)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគបុំភាចឺិរាគុំនិរសនាកាសុើលមៀរឲ្យយ ថ់ា 
អស់អនកបលត្មើត្រះអងគ គឺជាអនកត្គងរាជយរមួជាមួយត្រះអងគ។ 
សូមត្ទ្ងល់ត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបលត្មើត្រះអងគ លដ្ាយយុរាិធម៌ និងចរិាបរិសទុ្ធ។ 
 

ថ្ងៃទី ៧ មីន្ 

សន្តីថ្ប រសពទុយ ន្ិងសន្តីសហវលីសុីសត ជាមរណសារាសី 
Ss. Perpetuæ et Felicitalis, martyrum 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់ !  
លសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគបានជំរុញឲ្យសនាើប្ប រលរទ្យុ និងសនាើលហវ ើសុើលរ  
ហ ានរុះរារទ្ារុណកមមត្គប់យ ាង រហូរដ្ ប់ូជាជីវិរថវាយត្រះអងគ។ 
ត្តមរយៈសនាើប្ប រលរទ្យុ និងលហវ ើសុើលរ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលចះស្សឡាញ់ត្រះអងគកាន់ប្រ ាាុំងលឡើងៗ។ 
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រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំសូមថវាយរងវាយទ្ាុំងមានអុំណរសបបាយលដ្ាយដ្ឹងថា 
សនាើប្ប រលរទ្ុយ និងសនាើលហវ ើសុើលរ ច ូសថានបរមសុ រួមជាមួយត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំសមូត្បកាសនូវសនាត្រះហសាដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ និងលត្រកអរសបបាយ
ប្ដ្ មានសនាើប្ប រលរទ្យុ និងសនាើលហវ ើសុើលរ 
ជួយអងវរត្រះអងគឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសា 
លនៅផៃថងលរររសនាើប្ប រលរទ្ុយ និងសនាើលហវ ើសុើលរ។ 
លយើង ្ញុំសូមទ្ ូអងវរត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានចិរាសុភាររាបសារ 
ឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក់បលត្មើត្រះអងគ និងសគា ់រើត្រះអុំលណាយទ្ានរបស់ត្រះអងគ។ 
 

ថ្ងៃទី ៨ មីន្ 

សន្តយ ូហាន្ ជាបពវជិតថ្ដលសគារពព្ពះជាាចាស់  
S. Ioannis a Deo, religiosi 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់បរវជិរ (Latin p. 961) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម 
សត្មាប់អនកប្ដ្ បុំលរញកិចចការផៃនធម៌លមត្តា ករុណា (Latin p. 963)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាយ ហូាន មានចរិាអាណរិអាសូរអនកជំងឺរន់លរក។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំសម័ត្គចិរាបលត្មើបងបអនូលដ្ាយចរិាស្សឡាញ់ 
ដ្ូលចនះ លយើង ្ញុំសងឃឹមថា ត្រះអងគនឹងលត្ជីសលរើសលយើង ្ញុំឲ្យចូ  
កនញងត្រះរាជយត្រះអងគលនៅផៃថងណាមួយ។ 
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ថ្ងៃទី ៩ មីន្ 

សន្តី្ហវង់សុីសាកា ជាបពវជិតា ន្ិងជាអនរព្រុងរ៉ៃូម 
S. Franciscæ Romanæ, religiosæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់សនាើ (Latin p. 966) ឬ សត្មាប់បរវជិត្ត (Latin p. 961)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាើ្ហវង់សុើសកា ជាអនកត្កុងរ ូម 
លធវើជាគុំរូដ្ ់អស់អនកប្ដ្ មានត្គួសារ និងត្កមុត្គួសារបរវជតិ្ត។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យយកចរិាទ្ុកដ្ាកប់លត្មើត្រះអងគ 
កនញងត្គបក់ា ៈលទ្សៈលដ្មីបើរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ  
និងត្បត្ររឹាត្តមដ្ចូសនាើ្ ហវង់សុើសកា។ 
 

ថ្ងៃទី ១៧ មីន្ 

សន្តប្ ាព្ទីរ ជាអភិប្លព្ពះសហគមន្៍ 
S. Patricii, episcopi 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់សាសនទ្ូរ (Latin p. 938) ឬសត្មាប់អភិបា  
(Latin p. 929)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តផៃនមនសុសល ាកទ្ាុំងឡាយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្ជីសលរើស សនាបា ត្ទ្ើក ឲ្យត្បកាសដ្ណំឹង អ 
លដ្ីមបើឲ្យត្បជាជនទ្ាុំងឡាយលនៅត្បលទ្សលអៀរឡង់សគា ត់្រះអងគ។ 
ត្តមរយៈរាកយអងវររបស់សនាបា ត្ទ្ើក សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំជាត្គើសាបរិសទ័្ 
ឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក់ រិ ុំប្ណនាុំមនុសសត្គប់ៗរូប 
សគា ់រើធម៌លមត្តា ករណុាដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃទី ១៨ មីន្ 

សន្តសុីរីល ជាអភិប្លសៅព្រុងសយរូសាឡឹម ន្ិងជា
ព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Cyrilli Hierosolymitani, episcopi et Ecclesiæ doctoris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់
ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាមចាស ់! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យសនាសុើរើ  លនៅត្កងុលយរូសាឡឹម  
ប្ណនាុំត្រះសហគមន៍ឲ្យរិះគិរយ ាងលត្ជៅ 
អុំរើគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនការសល្ងគាះរបស់ត្រះអងគ។ 
ត្តមរយៈរាកយអងវររបស់សនាសុើរើ  
សូមលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យសគា ់ត្រះអងគកានប់្រចបាសល់ឡើងៗ និងរួមរស់ជាមួយត្រះអងគ
ត្គប់លរ លវ ា្ង។ 
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ថ្ងៃទី ១៩ មីន្ 

េន្តយ៉ាូណេប ជាសាា មី្ក្ពះនងក្ពហមចរិនី្ម្ច៉ា រី 
S. IOSEPH SPONSI BEATÆ MARIÆ VIRGINIS 

(ប ណ្យឱឡារិក) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស ់(Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យសនាយ ូប្សប ទ្ទ្ួ បនទញកប្ថទ្ាុំត្រះលយស ូជាត្រះសល្ងគាះ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនាយ បូ្សប 
សូមលមត្តា លត្បាសឲ្យត្រះសហគមន៍បានទ្ទ្ួ ការសល្ងគាះរើត្រះអងគ 
លហើយបងហាញដ្ ់មនសុសល ាកសរវផៃថងលនះ។ 
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគលត្បាសសនាយូប្សបឲ្យថវាយ ានួលដ្ាយចរិាលសមាះ លដ្ីមបើបលត្មើត្រះបុត្ត្តត្រះអ
ងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យត្បាថនាបលត្មើត្រះអងគលដ្ាយចិរាលសមាះ។ 
ធម៌ត្បាររធ ៖ លបសកកមមរបស់សនាយូប្សប។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 



640 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ 
កនញងឱកាសបណុយសនាយ បូ្សបយ ាងឱឡារិក។ 
ត្រះអងគបុំភាសឺនាយ បូ្សបប្ដ្ ជាបុរសដ៏សុចររិ 
ឲ្យលធវើជាសវាមើរបស់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ ជាត្រះមាត្តរបស់ត្រះជាមចាស់។  
សនាយ ូប្សបរិរជាអនកបលត្មើដ៏លសមាះត្រង់ និងឈាាសផៃវ 
ប្ដ្ ទ្ទ្ួ បនទញកលធវើជាឪរុកប្ថរកសាការរារត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ គឺត្រះលយស ូត្គើសាជា
អមចាស់លយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ ចប់កុំលណើរលដ្ាយសារត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ  
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយលដ្ាយត្បកាសថា ៖ 

ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វិសទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគបានចិញ្ចឹមត្កុមត្គួសាររបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បទ្ានអាហារដ៏វិសុទ្ធរើរុសកាក របូជា។ 
សូមត្រះអងគប្ថរកសាការរារមហាត្គួសាររបសត់្រះអងគត្គប់លរ លវ ា 
និងរត្ងឹងត្រះសហគមនត៍្តមរយៈត្រះអុំលណាយទ្ានត្រះអងគ 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំទ្ទ្ួ លដ្ាយចិរារើករាយលនៅផៃថងលរររសនាយ ូប្សប។ 
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ថ្ងៃទី ២៣ មីន្ 

សន្តទរូី បុ ីយូ ជាអភិប្លព្ពះសគមន្៍ម ូ្ហកូសវយ  ូ
S. Turibii de Mogrovejo, episcopi 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តផៃនមនសុសត្គបជ់ារសិាសន៍ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាទ្ូរើ បុើយូ  ិរ ុំត្បកាសដ្ណំឹង អ  
លដ្ាយស្សឡាញ់យុរាធិម ៌និងលសចកាើររិ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា រត្ងឹងជំលនឿត្រះសហគមន៍របស់ត្រះអងគ 
បានរើកចលត្មើនលឡើង និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរស់លនៅជាមនុសសសុចរិរ។ 
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ថ្ងៃទី ២៥ មីន្ 

បុែយសទវទូតរូន្ដាំែឹង  
IN ANNUNTIATIONE DOMINI 

(ប ណ្យឱឡារិក) 

ត្បសិនលបើបុណយ "លទ្វទ្ូជូនដំ្ណឹង" ចុំនឹងផៃថងសបាា ហ៍រិសិដ្ឋ សូមត្បាររធបុណយលនះ លនៅផៃថងចនទ
លត្កាយផៃថងអាទ្ិរយទ្ើ ២ ផៃនបុណយចមាង។ 
សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យត្រះបនទ ូត្រះអងគ 
ទ្ទ្ ួរូបកាយរើត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ លហើយលទ្ៅជាមនុសស។ 
លយើង ្ញុំត្បកាសថា ត្រះបុត្ត្តរិរជាត្រះអមចាស់្ ង រិរជាមនុសស្ង  
លហើយត្រះអងគយាងមករុំលដ្ាះ និងសល្ងគាះលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ លជឿសងឃឹមល ើត្រះអងគ រស់លនៅត្តមឋានៈ
ជាបុត្រធើត្តរបសត់្រះអងគជានិចច។ 
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។   ដ្ រ់ាកយ  ត្រះអងគបានទ្ទ្ួ រូបកាយរើត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ  
លហើយត្រះអងគលទ្ៅជាមនុសស អងគត្បជំុឱនកាយលរររ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយនកឹរឭក 
ដ្ ផ់ៃថងលទ្វទ្ូរជនូដ្ំណងឹឲ្យត្រះនាងម ារើ អុំរើកុំលណើរត្រះអមចាស់លយស ។ូ  
ត្រឹរាកិារណ៍លទ្វទ្ូរជនូដ្ំណឹងលនះ បានបងហាញអុំរើលដ្ីមកុំលណើរផៃនត្រះសហគមន៍ប្ដ្
រ។ 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រងវាយរើត្រះសហគមន៍លដ្ាយអនុលត្រះ្ង។ 
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ធម៌ត្បាររធ ៖ ត្រឹរាិការណ៍ដ៏អសចារយអុំរើកុំលណើរត្រះអមចាស់លយស ូ។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ដ៏ ពង់ ពស់ លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ បានទ្ទ្ួ ដ្ំណឹងរើលទ្វទ្ូរលដ្ាយលជឿជាក់ថា 
ត្រះត្គើសានឹងត្បសូរជាមនុសសលដ្មីបើសល្ងគាះរភិរល ាក។ 
ត្រះនាងមានផៃ្ទលដ្ាយឫទ្ធានុភារផៃនត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
ត្តមត្រះបនទ ូសនយារបស់ត្រះអងគមកត្បជារា្សាអុើស្សាប្អ ។ លសចកាើសងឃមឹផៃន
ត្បជាជារិទ្ាុំងអស់បានលកើរជារូបរាងលហើយ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយររួកលទ្វទ្ូរ  
ប្ដ្ សថិរលនៅចុំលរាះត្រះភ័្កាត្រះអងគ 
លដ្ីមបើល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វិសទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
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រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំ !  
លយើង ្ញុំសូមត្បកាសថា ត្រះលយស ូត្បសូររើត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ  
គឺត្រះអងគររិជាត្រះជាមចាស់្ង និងជាមនុសស្ង។ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាប្ដ្ មានត្រះជនមរស់លឡើងវញិ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានជីវិរអស់ក បជានិចចដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
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ថ្ខ សមសា 

ថ្ងៃទី ២ សមសា 

សន្ត្ហវង់សវ័រ មរពីភូមិប ូឡា ជាឥសី 
S. Francisci de Paola, eremitæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់បរវជិរ (Latin p. 961)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុា !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ល ើកទ្កឹចរិាអនកទ្ន់ទ្ាប 
លដ្ាយលត្បាសឲ្យសនា ្ហវងស់វ័រ ទ្ទ្ួ សិរើរុងលរឿងលនៅសថានបរមសុ ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយទ្ទ្ួ រងវាន ់
ត្តមត្រះបនទ ូសនយារបស់ត្រះអងគចុំលរាះអនករចូត្តច។ 

ថ្ងៃទី ៤ សមសា 

សន្តអុ ីសុីដ័រ ជាអភិប្ល ន្ិងព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 
S. Isidori, episcopi et Ecclesiæ doctoris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់
ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាអុើសុើដ្័រ ជាអភបិា ត្រះសហគមន៍ត្កុងលសវ ី 
មានចុំលណះវិជាាលត្ជៅត្ជះអាចប្ណនាុំ និងការរារត្រះសហកមនក៍នញងសម័យរបស់
ល ាក។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនាអុើសុើដ្័រ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺ នងិប្ណនាុំត្រះសហគមន៍របស់ត្រះអងគសរវផៃថងលនះ្ង។ 
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ថ្ងៃទី ៥ សមសា 

សន្តវ ាំងសង់ សហវរីសយ ជាបូជាច្រាយ 
S. Vincentii Ferrer, presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មប់គងវា  ៖ សត្មាប់សាសនទ្ូរ (Latin p. 938)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានលត្ជីសលរើស សនាវុាសំង ់លហវរើលយ ជាបូជាចរយ 
ប្ដ្ ត្បកាសរើត្រះបនទ ូត្រះអងគលដ្មីបើដ្ាស់លរឿនត្គើសាបរិស័ទ្ 
ឲ្យលត្រៀម ានួជានិចចទ្ទ្ ួត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគយាងមកវិនិចឆយ័មនុសសល ាក។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យប្កប្ត្បចិរាគុំនិរ  
លដ្ាយនឹកគរិដ្ ត់្រះបតុ្ត្តប្ដ្ យាងមកវិញ 
គឺត្រះលយស បូ្ដ្ លសាយរាជយរួមជាមយួត្រះអងគ 
និងត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធអស់ក បជាអប្ងវងរលរៀងលទ្ៅ។ 

ថ្ងៃទី ៧ សមសា 

សន្តយ ូហាន្ ប្ទីសត ដឺឡាសាល ជាបូជាច្រាយ 
S. Ioannis Baptistæ de la Salle, presbyteri 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 933) ឬរាកយអធិដ្ឋាន រួម
សត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់អនកអប់រុំ (Latin p. 965)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្ជីសលរើសសនា យ ូហានបាទ្ើសា ដ្ឡឺាសា   
លដ្ីមបើអប់រុំកូនលកមង និងយុវជនត្តមមារ៌របស់ត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគបុំភាតឺ្គើសាបរសិ័ទ្ឲ្យសម័ត្គចរិាជួយអបរ់ុំយុវជន 
 ាងចុំលណះដ្ឹងទ្ូលទ្ៅ នងិ ាងជំលនឿ្ង។ 
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ថ្ងៃទី ១១ សមសា 

សន្ត សាតាន្ីសាលាស ជាអភិប្លព្ពះសហគមន្៍  
ន្ិងជាមរណសារាសី 

S. Stanislai, episcopi et martyris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប (Latin p. 915) ឬ លនៅកនញង រ
ដូ្វបុណយចមាង (Latin p. 921) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនា សាានើសាាស មានលសចកាើកាា ហាន 
រហូរដ្ ់បូជាជីវិរលដ្ីមបើល ើករលមកើងត្រះអងគ។ សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង
 ្ញុំមានចរិាកាា ហានដ្ចូសនា សាានើសាាស 
កាន់ជំលនឿយ ាង ាាប់ ាួនរហូរដ្ ់អវសានផៃនជីវរិ។ 

ថ្ងៃទី ១៣ សមសា 

សន្តា ាតាំងទី១ សសមតចប្ប ន្ិងមរណសារាសី 
S. Martini I, papæ et martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប (Latin p. 915) ឬលនៅកនញង រ
ដូ្វបុណយចមាង (Latin p.921) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា ៖ សត្មាប់សលមាចបាប (Latin p. 927)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសលមាចបា ប ម ាត្តុំងទ្ើ១ 
មានចិរារុះរាររា ក់ារគុំរាមកុំប្ហងរបស់ត្រះលៅអធិរាជ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលចះរស ូកនញងជំលនឿដ៏រិរត្បាកដ្ លដ្ាយមានចិរា
លសមាះត្រង់ជានិចច។ 
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ថ្ងៃទី ២១ សមសា 

សន្តអង់ថ្សលម៍ ជាអភិប្ល ន្ិងព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះ
សហគមន្៍ 

S. Anselmi, episcopi et Ecclesiæ doctoris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម 
សត្មាប់ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានរនាឺឲ្យសនា អង់ប្ស ម៍ មានត្បាជ្ាឈាាសផៃវ យ ់ដ្ឹងរើជំលនឿ 
លហើយបលត្ងៀនបងបអូនឯលទ្ៀរៗឲ្យយកចរិាទ្កុដ្ាក់ប្សវងរកត្រះអងគ។ 
សូមលត្បាសឲ្យជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំល ើត្រះអងគ ជយួឲ្យលយើង ្ញុំសគា ់ត្រះអងគ 
និងលដ្ាយសារត្កឹរយវិន័យរបស់ត្រះអងគ សូមឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយកនញងជីវិរ។ 
 

ថ្ងៃទី ២៣ សមសា 

សន្តហាសរ ជាមរណសារាសី 
S. Georgii, martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប លនៅកនញងរដូ្វបុណយចមាង 
(Latin p. 921)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លយើង ្ញុំ !  
ត្រះអងគលត្បាសសនាហសក ប្ដ្ ជួបត្បទ្ះការ ុំបាកកនញងជីវិរឲ្យទ្ទ្ួ សគា ់ថា  
ល ាកច ូរួមកនញងទ្ុកខ ុំបាករបស់ត្រះអមចាសប់្ដ្ ជាប់លនៅល ើលឈើ ក្ ង។ 
កនញងលរ លយើង ្ញុំអស់កមាាុំង និងមានភារទ្ុនល សាយកនញងជីវិរ 
សូមត្រះអងគល ើកទ្ឹកចរិាដ្ ់លយើង ្ញុ្ំ ង។ 
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សន្តអាដ្លប ៊ឺត ជាអភិប្ល ន្ិងជាមរណសារាសី 
S. Adalberti, episcopi et martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប លនៅកនញងរដូ្វបុណយចមាង 
(Latin p. 921) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាមចាស់ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាអាដ្ា ប រឺ ជាអភបិា  
មានចិរាស្សឡាញ់លឆះឆ ួដ្ អ់នកដ្ផៃទ្រហូរដ្ ់បូជាជីវិរ លដ្ីមបើឲ្យរួកលគកាា យ
ជាត្គើសាបរិសទ័្។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំប្ដ្ ជាកនូលចៀមរបស់ត្រះអងគ 
លចះសាាប់បងគាបអ់នកគងវា  ត្រមទ្ាុំងលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន ៍
យកចរិាទ្កុដ្ាកប់្ថរកសាកូនលចៀមដ្ចូ សនា អាដ្ា ប រឺប្ដ្រ។ 

ទី ២៤ សមសា 

សន្តហវី ថ្ដលសៅភូមិសុីរា ារិន្ថ្ហកន្ 
ជាបូជាច្រាយ ន្ិងជាមរណសារាសី 
S. Fidelis de Sigmaringen, presbyteri et martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប លនៅកនញងរដូ្វបុណយចមាង 
(Latin p.921) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់អនកគងវា ៖ សត្មាប់អនកគងវា មួយរូប (Latin p.933)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័សនា ហវើ ប្ដ្ ត្បកាសដ្ំណឹង អរហូរដ្ ប់ជូាជីវិរ 
លដ្ីមបើឲ្យអនកដ្ផៃទ្បានសគា ់ត្រះត្គើសា។ 
ត្តមរយៈរាកយទូ្ អងវររបស់ល ាក សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាស្ស ាញ់ 
និងមានជំលនឿយ ាងមាុំមនួល ើត្រះអងគ ប្ដ្ មានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ្ង។ 
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ថ្ងៃទី ២៥ សមសា 

េន្តម្ច៉ា កុេ អនកន្ិពន្ធក្ពះរម្ពីរដាំែឹងលអ 
S. MARCI, EVENGELISTÆ 

(ប ណ្យ) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យឲ្យសនាម ាកុសនិរនធគមពើរមួយក័ណឌ  និងត្បកាសដ្ំណឹង អ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យយកចរិាទ្កុដ្ាក់លដ្ីរត្តមត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ ជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ និងជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួសកាក របជូា 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលទ្ៅត្រះអងគកនញងផៃថងលរររសនាម ាកុស។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យយកចរិាទ្ុកដ្ាក់ត្បកាសដ្ណំឹង អ 
លដ្ាយហ ាន ះបង់ ាួនឯងលច   ើលឈើ ក្ ងរួមជាមួយត្រះលយស ូត្គើសា 
ជាត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ នងិជាត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ២ បុណយលរររត្គើសាទ្ូរ ទ្ុំរ័រ ៤៧៦។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំមានកមាាុំង 
លដ្ីមបើត្បកាសដ្ណំឹង អដ្ ់មនសុសត្គបជ់ារិសាសន៍។ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ាននូវលសចកាើកាា ហានឲ្យលយើង ្ញុំ 
ហ ានបនាជំលនឿដ្ ់អនកដ្ផៃទ្ដ្ូចសនាម ាកសុ។ 
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ថ្ងៃទី ២៨ សមសា 

សន្តសិោ សាថ្ណល ជាបូជាច្រាយ ន្ិងជាមរណសារាសី 
S. Petri Chanel, presbyteri et martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប លនៅកនញងរដូ្វបុណយចមាង 
(Latin p. 921) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់សាសនទ្ូរ (Latin p. 938)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាស ិា សាប្ណ  ទ្ទ្ ួសរិើរុងលរឿងជាមរណសាកសើ 
លដ្ីមបើឲ្យត្រះសហគមន៍រើកចលត្មើនលឡើង។ 
កនញងរដ្ូវបុណយចមាងលនះ សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំ  
ឲ្យហ ានលធវើជាសាកសើដ៏ររិត្បាកដ្អុំរើជីវិរថម ី
ប្ដ្ ត្រះត្គើសាបានត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំ។ 

សន្តលវីស ា ារី ្ហគីសន្ៀន្ ជាបូជាច្រាយ 
S. Ludovici Mariæ Grignion de Montfort, presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 933)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្បាសឲ្យសនា វើស ជាបូជាចរយ 
ត្រមទ្ាុំងទ្ទ្ួ សិរើរុងលរឿងជាមរណសាកសើ ល ាកជាបរមត្គូរបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយលស
ចកាើស្សឡាញ។់ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿមាុំមួនដ្ូចសនា វើស លហើយស ុចិរាលដ្ីរត្តម
ត្រះលយស ូត្គើសាជានចិច។ 
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ថ្ងៃទី ២៩ សមសា 

សន្តីោតារីន្ ជាព្ពហមច្រិន្ី ន្ិងជាព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះ
សហគមន្៍ សៅទីព្រុងសុីថ្យន្ 

S. Catharinæ Senensis, virginis et Ecclesiæ doctoris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាើកាត្តរើនស្សឡាញ់ត្រះអងគយ ាង ាាុំងបុំ្ុរ 
លដ្ាយនាងនឹកសញ្ាឹងគរិអុំរើត្រះលយស ូរងទ្កុខ ុំបាក លហើយត្រះអងគក៏ត្ត្តស់លហៅ
នាងឲ្យបលត្មើត្រះសហគមន៍្ងប្ដ្រ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំស្សឡាញ់ត្រះអងគ លដ្ាយរួមសាាប់ជាមួយត្រះត្គើសា  
និងលរារលរញកនញងអុំណរសបបាយកនញងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួសកាក របជូា ប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយត្រះអងគលនៅផៃថងលនះ។ 
កនញងឱកាសលយើង ្ញុំនឹករឭកដ្ ស់នាើកាត្តរើន 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យយកចរិាទ្ុកដ្ាក់អរត្រះគណុត្រះអងគ 
ត្គប់លរ លវ ាត្តមលសចកាើបលត្ងៀនរបស់សនាើកាត្តរើន្ង។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំលទ្ើបនឹងទ្ទ្ួ អាហាររើរផុៃនសថានបរមស ុ  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យអាហារប្ដ្ បានចិញ្ចឹមសនាើកាត្តរើន 
្ា ់ជីវិរអស់ក បជានចិចដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
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ថ្ងៃទី ៣០ សមសា 

សន្តពីយូស ទី៥ ជាសសមតចប្ ាប 
S. Pii V, papæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់សលមាចបា ប (Latin p. 927)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនារើយូស ទ្ើ៥ ជាសលមាចបា ប 
ប្ណនាុំត្រះសហគមន៍ នងិប្ថរកសាជំលនឿឲ្យរឹងមាុំ 
លដ្ាយយកចរិាទ្កុដ្ាក់លរៀបចុំសកាក របូជាឲ្យកានប់្រត្បលសើរលឡើងៗ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំ 
ឲ្យច ូរួមកនញងគលត្មាងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយមានជំលនឿរស់រលវីក និងមានចរិាលមត្តា ករុណាត្បកបលដ្ាយ្ ប្្ា។ 
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ឧសភា 

ថ្ងៃទី ១ ឧសភា 

សន្តយ ូថ្សប ជាពលររ 
S. Ioseph opificis 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាសប់្ដ្ បលងកីររិភរល ាកទ្ាុំងម ូ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យមនសុសត្គបជ់ារិសាសន៍ 
បុំលរញកចិចការលរៀងៗ ាួនលដ្ីមបើបនាត្រះរាជកិចចរបស់ត្រះអងគ។ 
ត្តមគុំរូរបស់សនាយ ូប្សប 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលធវើកចិចការថវាយត្រះអងគ  
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួរងវាន់ត្តមត្រះបនទូ សនយា។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ !  
អវើៗ ទ្ាុំងអសប់្ដ្ មានកនញងរិភរល ាកសទុ្ធប្រមករើត្រះអងគ។ 
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំនឹករឭកដ្ ស់នាយ បូ្សបជារ ករ 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រងវាយរើលយើង ្ញុំទ្កុជានមិិរារូបផៃនការងាររបស់មនសុសល ាក  
លហើយសូមលត្បាសឲ្យរងវាយលនះ លទ្ៅជាត្រះកាយត្រះត្គើសាការរារលយើង ្ញុំ។ 
ធម៌ត្បាររធ ៖ លបសកកមមរបស់សនាយ ូប្សប។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
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ត្រះអងគមានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ និងមានត្រះជនមអស់ក បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
លនៅផៃថងនឹករឭកដ្ ស់នាយ ូប្សប 
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿង និងអរត្រះគុណត្រះអងគ។ 
ត្រះអងគបុំភាសឺនាយ បូ្សបប្ដ្ ជាបុរសដ៏សុចររិ 
ឲ្យលធវើជាសវាមើរបស់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ ជាត្រះមាត្តរបស់ត្រះជាមចាស់។  
សនាយ ូប្សបរិរជាអនកបលត្មើដ៏លសមាះត្រង់ និងឈាាសផៃវ 
ប្ដ្ ទ្ទ្ួ បនទូកលធវើជាឪរុកប្ថរកសាការរារត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ គឺត្រះលយស ូត្គើសាជា
អមចាស់លយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ ចប់កុំលណើរលដ្ាយសារត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ។ 
អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ  
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយលដ្ាយត្បកាសថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វិសទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានចិញ្ចឹមជីវិរលយើង ្ញុំលដ្ាយត្រះកាយត្រះត្គើសា។ 
ត្តមគុំរូរបស់សនាយ ូប្សប 
សូមត្ទ្ងល់ត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យច ូរួមកនញងត្គបក់ិចចការ 
ប្ដ្ បងហាញរើលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ និងត្បទ្ាន្ ប្្ាផៃនលសចកាើស ុសានា
អស់ក បជានិចចឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
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ថ្ងៃទី ២ ឧសភា 

សន្តអាថាណ្ស ជាអភិប្ល ន្ិងជាព្គូប្ធាាយថ្ន្
ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Athanasii, episcopi et Ecclesiæ doctoris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគបានលត្ជីសលរើសសនាអាថាណាស ជាអភបិា  
ឲ្យលធវើជាជនដ៏លឆនើម ាងជំលនឿ លដ្ាយត្បកាសថា  
ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគរិរជាត្រះជាមចាស់។   
ត្តមការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់សនាអាថាណាស 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំសគា ់ និងស្សឡាញ់ត្រះអងគកាន់ប្រ ាាុំងលឡើងៗ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគប្រងប្រទ្រលមើ រងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយលទ្ៅត្រះអងគជានចិច។ 
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំនកឹរឭកដ្ ស់នាអាថាណាស 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យរងវាយលនះ លទ្ៅជាសាកសើផៃនលសចកាើរិរ 
និងនាុំការសល្ងគាះដ្ អ់ស់អនកប្ដ្ កានត់្តមជលំនឿឥរលសៅហមង។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
លយើង ្ញុំត្បកាសរួមជាមយួសនាអាថាណាស ថា 
ត្រះលយស ូររិជាត្រះបុត្ត្តប្រមួយគរ់របស់ត្រះបិត្ត។ 
ត្តមរយៈត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសា 
សូមត្រះអងគការរារ នងិត្បទ្ានជីវិរអសក់ បជានិចចឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
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ថ្ងៃទី ៣ ឧសភា 

េន្តភីលីព ន្ិងេន្តយា៉ា កុប ជាក្រីេតទូត 
SS. PHILIPPI ET IACOBI, APOSTOLORUM 

(ប ណ្យ) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុា !  
លនៅផៃថងបុណយលរររសនាភើ ើរ និងសនាយ ាកបុ ជាត្គើសាទ្ូរ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យមានជំលនឿកានប់្រមាុំមួន។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនាទ្ាុំងរើរ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំសុ ចិរារួមសាាប់រួមរស់ជាមយួត្រះបុត្ត្តប្រមួយរបសត់្រះអងគ 
លដ្ីមបើលឃើញត្រះភត្កត្រះអងគលនៅផៃថងណាមយួ្ង។  
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លនៅផៃថងបុណយលរររសនាភើ ើរ និងសនាយ ាកបុ 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានជំលនឿដ៏បរិសុទ្ធ និងឥរលសៅហមងដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
ធម៌ត្បាររធ បុណយលរររត្គើសាទ្ូរ ទ្ុំរ័រ ៤៧៦។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគប្រងប្រជត្មះចិរាគុំនិររបស់លយើង ្ញុំ 
លដ្ាយត្បទ្ានត្រះអុំលណាយទ្ាន គឺត្រះកាយត្រះត្គើសា។ 
រួមជាមួយសនាភើ ើរ និងសនាយ ាកុប សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
លឃើញត្រះបិត្តលនៅកនញងអងគត្រះបុត្ត្ត លដ្ីមបើទ្ទ្ួ ជីវិរអស់ក បជានិចច។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក ទ្ុំរ័រ ៥៦០។ 
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ថ្ងៃទី ១២ ឧសភា 

សន្តសណសរ៉ៃ ន្ិងសន្តអាគីសឡ ជាមរណសារាសី 
Ss. Nerei et Achillei, martyrum 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើជាលត្ចើននាក់ (Latin p. 909) ឬ
រាកយអធិដ្ឋានកនញងរដូ្វបុណយចមាង (Latin p. 918)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាលណលរ  និងសនាអាគើលឡ 
មានលសចកាើកាា ហានដ៏មហិមា ហ ានត្បកាសជំលនឿល ើត្រះអងគ។ 
លនៅចុំលរាះត្រះភ្កាត្រះអងគ សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលជឿជាក់ថា  
មរណសាកសើទ្ាុំងរើរកុំរងុអងវរត្រះអងគសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 
 

សន្តប ង់ព្ោស ជាមរណសារាសី 
S. Pancratii, martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប (Latin p. 915) ឬរាកយ
អធិដ្ឋានកនញងរដូ្វបុណយចមាង (Latin p. 921)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យត្រះសហគមន៍លត្រកអរសបបាយ 
និងទ្ុកចិរាល ើរាកយទ្ូ អងវររបស់សនាប ងត់្កាស ជាមរណសាកសើ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាស តូ្ទ្ាុំ 
កនញងភកាើភារចុំលរាះត្រះអងគ និងមានចិរានឹងនរជានិចច។ 
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ថ្ងៃទី ១៣ ឧសភា 

ព្ពះន្ងា ារីជាព្ពហមច្រិន្ី សៅហាវាទីា ា  
Beatæ Mariæ Virginis de Fatima 

រាកយអធិដ្ឋានរួមរបស់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើលរារលរញលដ្ាយសុភមងគ  (Latin p. 897)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានលត្ជីសលរើសត្រះមាត្តរបស់ត្រះបុត្ត្ត 
ឲ្យលធវើជាមាត្តរបស់លយើង ្ញុំប្ដ្រ។ 
ត្តមការប្ណនាុំរបស់ត្រះមាត្តលនៅហវាទ្ើម ា 
សូមលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក់្ានទា ាួន 
និងទ្ូ អងវរត្រះអងគលដ្មីបើសល្ងគាះមនុសសល ាក។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលរៀបចុំ ាូវថវាយត្រះរាជយត្រះអងគ។ 



660 

ថ្ងៃទី ១៤ ឧសភា 

េន្តម្ច៉ា ធីយា៉ា េ ជាក្រីេតទូត 
S. MATTHIÆ, APOSTOLI 

(ប ណ្យ) 
សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានលត្ជីសលរើសឲ្យសនាម ាធើយ ាស ច ូរមួកនញងចុំលណាមត្កមុត្គើសាទ្ូរ។  
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយ 
លដ្ាយដ្ឹងថា ត្រះអងគស្សឡាញ់លយើង ្ញុំយ ាង ាាុំង  
និងរាប់បញ្ចូ លយើង ្ញុំ លនៅកនញងចុំលណាមអស់អនកប្ដ្ ត្រះអងគបានលត្ជីសលរើស។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគប្រងប្រទ្ទ្ួ រងវាយរើត្រះសហគមន៍លដ្ាយត្រហឫទ្យ័អនុលត្រះ។ 
លនៅផៃថងបុណយលរររសនាម ាធើយ ាស ជាត្គើសាទ្រូ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំហ ានត្បកាសដ្ណំងឹ អ 
និងមានជំលនឿរឹងមាុំលដ្ាយឫទ្ធានុភាររបសត់្រះអងគ។ 
ធម៌ត្បាររធ បុណយលរររត្គើសាទ្ូរ ទ្ុំរ័រ ៤៧៦។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាសជ់ាត្រះបិត្ត !  
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ 
ប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះអុំលណាយទ្ានល្សងៗមកត្រះសហគមន៍។  
ត្តមរយៈរាកយអងវររបស់សនាម ាធើយ ាស 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យច ូរួមជាមួយអសស់នាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក ទ្ុំរ័រ ៥៦០។ 
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ថ្ងៃទី ១៨ ឧសភា 

សន្តយ ូហាន្ទី ១ ជាសសមតចប្ ាប ន្ិងមរណសារាសី 
S. Ioannis I, papæ et martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប (Latin p. 927) ឬលនៅ 
កនញងរដូ្វបុណយចមាង (Latin p. 921) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់សលមាចបា ប 
(Latin p. 927)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានរងវាន់ដ្ ់អនកលជឿសងឃឹមល ើត្រះអងគ 
លហើយលនៅផៃថងលនះ ត្រះអងគលត្បាសសនាយ ូហានទ្ើ១ ជាសលមាចបា ប  
ឲ្យលទ្ៅជាមរណសាកសើ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា សាាបរ់ាកយអងវររបស់លយើង ្ញុំ 
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរសល់នៅត្តមជំលនឿដ៏មាុំមួនរបស់សនាយ ូហានទ្ើ១ ្ង។ 

ថ្ងៃទី ២០ ឧសភា 

សន្តថ្ប រណ្ដ្ំង សៅសុីថ្យន្ ជាបូជាច្រាយ 
S. Bernardini Senensis, presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់សាសនទ្ូរ (Latin p. 938) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម
សត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់បរវជិរ (Latin p. 961)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាប្ប រណាដ្ាំង ជាបូជាចរយ លនៅសុើប្យន 
មានចិរាស្សឡាញ់ត្រះនាមត្រះលយស យូ ាង ាាុំងបុ្ំ ុរ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
មានចិរាលឆះឆួ ទ្ទ្ ួលសចកាើស្សឡាញ់របសត់្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃទី ២១ ឧសភា 

សន្តព្គីសតូហវ័រ ា ាហាគាថ្លន្ ជាបូជាច្រាយ 
ន្ិងសហោរី ជាមរណសារាសី សៅព្បសទស មុិចសិរ  

Ss. Christophori Magallanes, presbyteri, et sociorum, martyrum  
Martyres in Mexico 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើលត្ចើននាក់ (Latin p. 909) ឬ លនៅ
កនញងរដូ្វបុណយចមាង (Latin p. 918)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ និងគង់លនៅអសក់ បជានិចច ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាត្គើសាូហវ័រ ជាបជូាចរយ និងសហការើរបស់ល ាក  
ប្ដ្ មានជំលនឿល ើត្រះត្គើសាជាត្រះមហាកសត្រ លទ្ៅជាមរណសាកសើ។  
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់អស់ល ាក 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំហ ានត្បកាសជំលនឿដ៏រិរត្បាកដ្ 
និងលរររវិន័យផៃនលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគលដ្ាយ ាាប់ ាួន។ 

ថ្ងៃទី ២២ ឧសភា 

សន្តីរីតា សៅោសុីយា ា ជាបពវជិតា 
S. Ritæ de Cascia, religiosæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់បរវជិត្ត (Latin p. 961)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាើ រើត្ត មានត្បាជ្ាឈាាសផៃវ  
និងមានកមាាុំងមាុំមួនមករើត្រះលឈើ ក្ ង។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់នាង សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ ជួបការ ុំបាកទ្ាុំង្ាូវកាយ ទ្ាុំង្ាូវចរិា 
បានចូ រួមយ ាងលត្ជៅជាមួយត្រះត្គើសា កនញងគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនបុណយចមាង។ 
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ថ្ងៃទី ២៥ ឧសភា 

សន្តថ្ប ត៍ ជាទីសគារព ជាបូជាច្រាយ ន្ិងជាព្គូប្ធាាយ
ថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Bedæ Venerabilis, presbyteri et Ecclesiæ doctoris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម 
សត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់លៅអធិការ/បរវជិរ (Latin p. 959)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានរនាឲឺ្យត្រះសហគមន ៍
ត្តមរយៈចុំលណះដ្ឹងរបស់សនាប្ប រ៍ ជាបូជាចរយ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំជាអនកបលត្មើរបសត់្រះអងគ 
បានលរារលរញលដ្ាយរនាឺ និងត្បត្ររឹាប្រអុំលរើ អ 
ត្តមរយៈត្បាជ្ាឈាាសផៃវរបស់សនាប្ប រ៍្ ង។ 
 

សន្តស្ហគរ័រ ទី៧ ជាសសមតចប្ ាប 
S. Gregorii VII, papæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់សលមាចបា ប (Latin p. 927)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យត្រះសហគមនម៍ានលសចកាើកាា ហាន និងមានចិរាលឆះឆួ ប្សវងរក
យុរិាធម៌ត្តមគុំរសូនាល្ហគក័រ ទ្ើ៧ ជាសលមាចបា ប។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន៍រួច្ុររើមារកុំណាច 
និងសប្មាងលមត្តា ករណុាត្គប់លរ លវ ា្ង។ 
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ថ្ងៃទី ២៥ ឧសភា 

សន្តីា ារី ា ាដ្ឡា ថ្ន្ព្គួសារប្ ាសុី ជាព្ពហមច្រិន្ី 
S. Mariæ Magdalenæ de'Pazzi, virginis 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រហមចរិនើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើមួយរូប (Latin p. 947) ឬរាកយ
អធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់បរវជិត្ត (Latin p. 961)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានត្រះអុំលណាយទ្ានឲ្យសនាើម ារើម ាដ្ាឡា 
ជាត្រហមចរិនើ ផៃនត្គួសារបា សុើ មានចិរាលឆះឆ ួស្សឡាញ់ត្រះអងគ។ 
លនៅផៃថងលនះ សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាបរិសទុ្ធ 
និងចិរាលមត្តា ករុណាដ្ូចសនាើម ារើម ាដ្ាឡា្ង។ 
 

ថ្ងៃទី ២៦ ឧសភា 

សន្តហវីលីព សន្រី ជាបូជាច្រាយ 
S. Philippi Neri, presbyteri 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានសិរើរុងលរឿង 
ដ្ ់អសអ់នកស្សឡាញ់ត្រះអងគលដ្ាយចរិាលសមាះ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
មានចិរាលឆះឆួ ស្សឡាញ់ត្រះអងគ ដ្ចូសនាហវើ ើរ លនរើប្ដ្រ។ 
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រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំសូមថវាយសកាក របូជាលនះ លដ្ីមបើលការសរលសើរត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ ិរ ុំត្បត្រឹរាត្គបក់ិចចការ 
លដ្ីមបើល ើករលមកើងត្រះនាមត្រះអងគ និងបលត្មើអនកដ៏ផៃទ្ 
លដ្ាយមានអុំណរសបបាយឥរឈប់ឈរ ដ្ូចសនាហវើ ើរ លនរើ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានអាហារប្ដ្ ចុះរើសថានបរមសុ ឲ្យលយើង ្ញុំ។  ត្តមគុំរូរបសស់នា
ហវើ ើរ សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
ប្សវងរកអាហារប្ដ្ ្ា ់ជីវិរអស់ក បជានិចច។ 
 

ថ្ងៃទី ២៧ ឧសភា 

សន្តអូគូសាតាំង សៅោន្់សបរី ជាអភិប្លព្ពះសហគមន្៍ 
S. Augustini Cantuariensis, episcopi 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា ៖ សត្មាប់សាសនទ្ូរ (Latin p. 938) ឬសត្មាប់អភិបា  
(Latin p. 929)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាមចាស ់! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យត្បជាជារិអង់លគាស 
ទ្ទ្ ួដ្ណំឹង អត្តមរយៈសនាអូគូសាាុំង លនៅកាន់លបរើ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំជាត្រះសហគមន ៍បានទ្ទ្ួ ្ ប្្ាដ៏បរិបូណ ៌
ប្ដ្ លកើរលចញរើការងាររបស់សនាអគូូសាាុំង្ង។ 



666 

ថ្ងៃទី ៣១ ឧសភា 

ោរេួរេុខទុកខរបេ់ក្ពះនងក្ពហមចរិន្ីម្ច៉ា រី  
IN VISITATIONE BEATÆ MARIÆ VIRGINIS 

(ប ណ្យ) 

សូត្រធម៌ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Gloria in excelsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ និងគង់លនៅអសក់ បជានិចច ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័បុំភាចឺិរាគុំនរិនាងម ារើ 
ជាត្រះមាត្តផៃនត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ ឲ្យលទ្ៅសួរស ុទ្ុកខនាងលអ ើសាប្បរ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំសុ ចិរាលធវើត្តមការបុំភាឺរបសត់្រះវិញ្ញាណ 
លដ្ាយល ើករលមកើងត្រះអងគត្គប់លរ លវ ារួមជាមួយត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគរប់ត្រះហឫទ្យ័នឹងត្រះមាត្តផៃនត្រះបតុ្ត្តប្រមយួគរ់របស់ត្រះអងគ 
ប្ដ្ មានចរិាលមត្តា ករណុាលទ្ៅសួរសុ ទ្ុកខនាងលអ ើសាប្បរ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ួ សកាក របូជាប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយលនៅផៃថងលនះ លដ្ាយអនុលត្រះ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ២ បុណយលរររត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ ទ្ុំរ័រ ៤៧២។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំជាត្រះសហគមន ៍សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ  
ដ្បិរត្រះអងគបានបលងកីរសនាត្រះហសាដ៏អសចារយសត្មាប់អស់អនកលជឿ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយ 
លដ្ាយទ្ទ្ ួត្រះត្គើសាកនញងអគគសញ្ញាលនះ ដ្ូចសនាយ ូហានបាទ្ើសា  
លត្រកអរសបបាយកនញងផៃ្ទលដ្ាយបានជួបត្រះត្គើសា។  
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក ទ្ុំរ័រ ៥៦០។ 
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ថ្ងៃនៅរ៍នត្កាយថ្ងៃអាទិត្យទីពីរនត្កាយប ណ្យត្ពេះវិញ្ញាណយាងមក 

បុណាយសគារពព្ពះសបះដូងដ៏ន្ិមមល 
របស់ព្ពះន្ងព្ពហមច្រិន្ីា ារី 

Sabbato post dominicam secundam post Pentecosten 
Immaculati Cordis beatæ Mariæ Virginis 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគបានលរៀបចុំដ្ណំាក់របស់ត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
លនៅកនញងដ្ួងចរិាត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្រះនាង 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាត្រះដ្ំណាក់របស់ត្រះអងគ្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគទ្រលមើ រងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយលទ្ៅត្រះអងគលដ្ាយអនុលត្រះ កនញងឱ
កាសលយើង ្ញុំលរររត្រះនាងម ារើជាមាត្តរបស់ត្រះជាមចាស។់ 
សូមត្រះអងគរបត់្រះហឫទ្័យនឹងរងវាយរបស់លយើង ្ញុំ 
ទ្ាុំងត្បទ្ានកមាាុំង និងល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យលយើង ្ញុំ ង។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ បុណយលរររត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ ទ្ុំរ័រ ៤៧២។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្បាសល ាះលយើង ្ញុំលដ្ាយត្រះកាយត្រះត្គើសា។ 
លនៅផៃថងលយើង ្ញុំលរររត្រះនាងម ារើ ជាត្រះមាត្តត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានលរារលរញ 
លដ្ាយត្រះហឫទ្័យត្បណើសលណា ាសរបស់ត្រះអងគ និងភាា ប់ចរិាជាមយួការសល្ងគាះរើ
ត្រះអងគជានចិច្ង។ 
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ថ្ខ មិងុន្ 

ថ្ងៃទី ១ មិងុន្ 

សន្តយូសាតាំង ជាមរណសារាសី 
S. Iustini, martyris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានអប់រុំសនាយសូាាុំង ជាមរណសាកសើឲ្យមានចុំលណះដ្ឹង ពស់  
លដ្ាយយ ថ់ា ទ្ុកខ ុំបាករបស់ត្រះត្គើសាលនៅល ើលឈើ ក្ ង 
ត្បលសើរជាងចុំលណះដ្ឹងត្តមរលបៀបល ាកើយ៍។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនាយសូាាុំង 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿររិត្បាកដ្ល ើត្រះអងគ 
លដ្ាយត្ចនលច នូវអបបិយជំលនឿ និង ទិ្ធិ ុសឆគងទ្ាុំងឡាយ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
ចូ រួមកនញងសកាក របូជារបស់ត្រះលយស ូត្គើសាដ្ចូសនាយូសាាុំង 
ប្ដ្ បានបូជាជីវរិលដ្ីមបើការរារជំលនឿជាត្គើសាបរិស័ទ្។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានអាហារផៃនសថានបរមស ុឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួទ្ាន។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យយកគុំរតូ្តមសនាយូសាាុំង ជាមរណសាកសើ  
លដ្ាយលចះអរត្រះគណុត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា 
ចុំលរាះអុំលណាយទ្ានល្សងៗប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ួ រើត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃទី ២ មិងុន្ 

សន្តា ាសសឡាំង ន្ិងសន្តសិោ ជាមរណសារាសី 
Ss. Marcellini et Petri, martyrum 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ៖ សត្មាប់មរណសាកសើជាលត្ចើន (Latin p. 909) ឬលនៅ 
កនញងរដូ្វបុណយចមាង (Latin p. 918)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសសនាម ាលសឡាុំង និងសនាសិ ា ឲ្យមានចិរាកាា ហាន 
រហូរដ្ ់បូជាជីវិរថវាយត្រះអងគ និងលធវើជាគុំរូសត្មាប់លយើង ្ញុំ។  
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាកទ្ាុំងរើរ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿមាុំមួន និងហ ានលធវើសកខើភារអុំរើត្រះអងគ។ 
 

ថ្ងៃទី ៣ មិងុន្ 

សន្តឆាល លវង់ហាគា ន្ិងសហជីវិន្ ជាមរណសារាសី សៅ
យូហាគាន្់ដ្  

Ss. Caroli Lwanga et sociorum, martyrum 
Martyres in Uganda 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យឈាមរបស់មរណសាកសើ  
ត្រឡប់លទ្ៅជាត្រប់រជូ ប្ដ្ បលងកីរត្គើសាបរិសទ័្ថមីៗជាលត្ចើន។  
សូមត្រះអងគត្បទ្ានត្រះររដ្ ់ត្រះសហគមន ៍
ប្ដ្ លស្សាចស្សរលដ្ាយឈាមរបស់សនា្   វង់ហគា និងសហជិវិន 
បានបលងកីរជា្ ប្្ាដ៏បរិបូរណ។៍ 
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រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យមរណសាកសើលនៅត្បលទ្សយូហគាន់ដ្ា 
ហ ានបូជាជីវិរជាជាងត្បត្រឹរាអុំលរើបាប។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយលយើង ្ញុំរើរសុកាក របូជាលនះ 
និងលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យជាប់ចិរាបលត្មើត្រះអងគប្រមយួគរ់។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! កនញងឱកាសនឹករុំឭករើជយ័ជមនះរបស់មរណសាកសើលនះ 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
ត្រះកាយត្រះត្គើសាបាន្ា ់កមាាុំងឲ្យមរណសាកសើ 
អាចស ូត្ទ្ាុំទ្ទ្ួ ទ្ារុណកមមយ ាងធងន់ធងរ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿរឹងមាុំ 
និងចិរាលមត្តា ករុណា ហ ានជមនះរា ់ឧបសគគ។ 

ថ្ងៃទី ៥ មិងុន្ 

សន្តបូន្ីហាវាស ជាអភិប្លព្ពះសហគមន្៍ ន្ិងជា
មរណសារាសី 

S. Bonifatii, episcopi et martyris 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប (Latin p. 915) ឬលនៅកនញង រ
ដូ្វបុណយចមាង (Latin p.921) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា ៖ សត្មាប់សាសនទូ្រ (Latin p.938)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យសនាបូនើហវាស សុ ចរិាបងហរូឈាមលទ្ៅជាមរណសាកសើ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យយកគុំរតូ្តមសនាបូនើហវាស 
ប្ដ្ បានលត្បើ បបូរមាររ់បស់ររ់បលត្ងៀនដ្ ់ត្បជាជារអិា ាមឺ ង ់
អុំរើលសចកាើរិរ ត្រមទ្ាុំងត្បកាសជំលនឿត្តមរយៈកិចចការរបសរ់រ់។ 

 



671 

ថ្ងៃទី ៦ មិងុន្ 

សន្តណ័រថ្ប រ ជាអភិប្លព្ពះសហគមន្៍ 
S. Norberti, episcopi 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម
សត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់បរវជិរ (Latin p. 961)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រហឫទ្យ័ឲ្យសនាណ័រប្ប រ ឧសសាហ៍អធដិ្ឋាន  
និងយកចរិាទ្កុដ្ាកប់្ណនាុំត្រះសហគមន៍ ស្សបត្តមដ្បំូនមានរបសត់្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យមានគងវា ដ្ូចសនាណ័រប្ប រ  
លដ្ីមបើប្ណនាុំត្រះសហគមន៍សរវផៃថងលនះ្ង។ 
 

ថ្ងៃទី ៩ មិងុន្ 

សន្តសអថ្ព្បម ជាឧបដ្ឋារ ន្ិងជាព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះ
សហគមន្៍ 

S. Ephræ, diaconi et Ecclesiæ doctoris  

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកបុំភាឺសនាលអប្ត្បម ជាឧបដ្ឋាក 
ឲ្យនិរនធបទ្ចលត្មៀងជាលត្ចើន 
លដ្ីមបើលការសរលសើររើគលត្មាងការដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានកមាាុំងមកលយើង ្ញុំឲ្យបលត្មើត្រះអងគប្រមយួគរ។់ 
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ថ្ងៃទី ១១ មិងុន្ 

សន្តប្រណ្ប្ស ជាព្គីសតទូត 
S. Barnabæ, apostoli 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ប្ញកសនាបារណាបាស 
លទ្ៅជាមនុសសមនាក់លរារលរញលដ្ាយត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ និងជំលនឿ 
លចញលទ្ៅត្បកាសដ្ណំឹង អដ្ ត់្បជាជារិនានា។ សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យ
អស់អនកលជឿ 
ហ ានត្បកាសត្រះបនទូ ត្រះអងគ និងត្បត្រឹរាត្តម្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាបារណាបាស លរារលរញលដ្ាយលសចកាើស្សឡាញ់  
ហ ាននាុំរនាផឺៃនដ្ណំឹង អលចញលទ្ៅត្បកាសដ្ ត់្បជាជារិនានា។ 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យទ្ទ្ ួរងវាយទ្ាុំងលនះ  
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាលឆះឆ ួស្សឡាញត់្រះអងគ ដ្ូចសនាបារណាបាស។ 
ធម៌ត្បាររធ បុណយលរររត្គើសាទ្ូរ ទ្ុំរ័រ ៤៧៦។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
លនៅផៃថងលរររសនាបារណាបាស ជាត្គើសាទ្ូរ 
លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួត្រះត្គើសាត្តមរយៈអគគសញ្ញាត្រះកាយ។  
សូមឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាសងឃឹមថា 
លនៅផៃថងណាមយួ ត្រះអងគនឹងលបើកបងហាញឲ្យលយើង ្ញុំលឃើញត្រះអងគ្ទា ់នងឹប្ភនក។ 
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សន្តអន្់តន្ សៅប្ ាឌ ូជាបូជាច្រាយ ន្ិងជាព្គូប្ធាាយ
ថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Antonii de Padova, presbyteri et Ecclesiae doctoris 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 927) ឬរាកយអធិដ្ឋាន រួម
សត្មាប់ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ៖ 
សត្មាប់បរវជិរ (Latin p. 961)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ និងមានត្រះជនមគង់លនៅជានិចច ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាអន់រន លនៅបា ឌូ របូ្កទ្ាុំងបកស្សាយត្រះគមពើរ ទ្ាុំងទ្ ូអងវរ
ត្រះអងគសត្មាប់អនករចូត្តច។  
លនៅប្ថងលយើង ្ញុំលរររសនាអន់រន សមូត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំ 
ឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក់នឹងការប្ណនាុំរបសត់្រះសហគមន ៍
និងសូមជយួការរារលយើង ្ញុំឲ្យរួចរើឧបត្ទ្រនានា។  

ថ្ងៃទី ១៩ មិងុន្ 

សន្តរ៉ៃូមូអាល ជាសៅអធិោរ 
S. Romualdi, abbatis 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់លៅអធិការ ។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្បាសសនារ ូមអូា  
លធវើជាគុំរ ូលដ្ីមបើឲ្យត្រះសហគមន៍ប្កសត្មួ រលបៀបរស់លនៅត្តមប្បបត្តបស។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
ជាត្គើសាបរិសទ័្លដ្ីរត្តមត្រះត្គើសា លដ្ាយ ះបង់ ាួនឯង  
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួលករមររកឯសថានបរមសុ ្ង។ 
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សន្តលអូុ ីស ហគូន្ហាារ ជាបពវជិត 
S. Aloisii Gonzaga, religiosi 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះអុំលណាយទ្ានរិលសសឲ្យសនា ូអុើស ហគូនហសាក 
រស់លនៅកនញងភារបរិសទុ្ធ លដ្ាយមានចរិាលសាកសាាយចុំលរាះអុំលរើបាប។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនា ូអុើស 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ បានឃាារ ង្ យរើគុំរូរបស់ល ាក 
រយាយាមប្កប្ត្បចរិាគុំនរិ និង្ានទា ាួន។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំត្ត្តប់ត្តមគុំរូរបស់សនា ូអុើស 
លដ្ាយ ិរ ុំចូ រួមកនញងរិធើជប់ល ៀងឯសថានបរមសុ ទ្ាុំងលសាៀករាកស់អារបារ។  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ រួមរន ថវាយអភិបូជាលនះ 
ទ្ទ្ ួត្រះអុំលណាយរបស់ត្រះអងគទ្ុកជាកមមសិទ្ធ។ិ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានអាហាររបស់លទ្វទ្រូមកចញិ្ចឹមលយើង ្ញុំ 
លដ្ីមបើបលត្មើត្រះអងគលដ្ាយចិរាបរិសុទ្ធ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
លចះអរត្រះគណុត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា ត្តមគុំរសូនា ូអុើស្ង។ 
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សន្តប ូឡាំង សៅណ ល ជាអភិប្លព្ពះសហគមន្៍ 
S. Paulini Nolani, episcopi 

សូមយករាកយអធិដ្ឋានរួមត្តមមុ ងារជាគងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យសនាប ូឡាុំង លនៅណុ  ជាអភិបា ត្រះសហគមន ៍
យកចរិាទ្កុដ្ាកប់្ណនាុំត្រះសហគមន៍ និងស្សឡាញជ់នត្កើត្ក។  
លនៅផៃថងប្ដ្ លយើង ្ញុំលរររសនាប ឡូាុំង សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
មានចិរាស្សឡាញ់ជនកុំសរ់ទ្គុ៌រ ត្តមគុំរូរបសល់ ាក។ 
 

សន្តយ ូហាន្ ហវីថ្សរ ជាអភបិ្ល 
ន្ិងសន្តងូា ាស ម ូរ ជាមរណសារាសី 
Ss. Ioannis Fisher, episcopi, et Thomæ More, martyrum 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ៖ សត្មាប់មរណសាកសើជាលត្ចើន (Latin p. 909)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាយ ហូាន ហវើប្សរ និងសនាថមូ ាស ម ូរ ជាមរណសាកសើ 
ហ ានត្បកាសជំលនឿដ៏រិរត្បាកដ្រហូរដ្ ប់ូជាជវីិរ។  
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនាបុគគ ទ្ាុំងរើរ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យមានកមាាុំង លបើកមារ់ត្បកាសជំលនឿ 
និង្ា ់សកខើភារត្តមការរស់លនៅជាលរៀងរា ់ផៃថង្ ង។ 
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កាំសែើតេន្តយ៉ាូហាន្ បាទីេត 
IN NATIVITATE S. IOANNIS BAPTISTÆ 

(ប ណ្យឱឡារិក) 

អភិបូជាសៅសពលោងាច 
Ad Missam in Vigilia 

អភិបូជាលនះ ត្បាររធលនៅលរ  ងាច ផៃថងទ្ើ២៣ មិថុនា មុន ឬ លត្កាយអធិដ្ឋានលរ  ងាច។ 
សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
សូមឲ្យមហាត្គួសាររបស់ត្រះអងគលដ្ីរត្តមមារ៌ផៃនការសល្ងគាះ 
ល ព្ ះលទ្ៅរកត្រះត្គើសាលដ្ាយយកចរិាទ្កុដ្ាកស់ាាប់ 
ត្តមការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់សនាយ ូហាន ប្ដ្ ជាអនកលរៀបចុំ ាូវថវាយត្រះអងគ។ 
សូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ទ្ទ្ ួរងវាយប្ដ្ ត្បជារា្សាល ើកថវាយ 
លនៅផៃថងលរររសនាយ ូហានបាទ្ើសា។ 
ត្តមរយៈអភិបូជាលនះ សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំជាប់ចិរាបលត្មើត្រះអងគជានិចច។ 
ធម៌ត្បាររធ ទ្ា ់ លត្បើលនៅកនញងអភិបូជា ទ្ុំរ័រ ៦៧៨។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាយ ូហានបាទ្ើសាត្បកាសថា 
ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគជាកូនលចៀមប្ដ្ រុំលដ្ាះបាបរបស់លយើង ្ញុំ។ 
សូមឲ្យសនាយ ហូានបាទ្ើសាអងវរត្រះអងគសត្មាប់លយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ លទ្ើបបានទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសាកនញងសកាក របូជាលនះ។ 
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អភិបូជាសៅសពលថ្ងៃ 
Ad Missam in die 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានចរ់សនាយ ហូាន បាទ្ើសា  
មកលដ្មីបើលរៀបចុំត្បជារា្សាមួយថវាយត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឲ្យអស់អនកលជឿមានអុំណរសបបាយ និងមាន
ចិរាលដ្ីរត្តមមារ៌ផៃនការសល្ងគាះកនញងលសចកាើសុ សានា។ 
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាយ ហូានបាទ្ើសា 
ត្បកាសដ្ណំឹង អអុំរើត្រះសល្ងគាះប្ដ្ យាងមក 
និងបងហាញឲ្យលគដ្ឹងថា ត្រះលយស ូររិជាត្រះសល្ងគាះរិភរល ាក។  
លនៅផៃថងលយើង ្ញុំលរររសនាយ ូហាន សមូត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយ 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
ធម៌ត្បាររធ ៖ លបសកកមមរបស់អនកលរៀបចុំ ាូវថវាយត្រះត្គើសា។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 
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បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារ និងមានត្រះជនមគង់លនៅអសក់ បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះជាមចាស់បានចរ់ល ាកយ ូហានបាទ្ើសា មកលដ្ីមបើលរៀបចុំ ាូវថវាយត្រះត្គើសា។ 
ត្រះអងគបានប្ញកល ាករើកនញងចុំលណាមមនសុសទ្ាុំងឡាយ 
លដ្ី់មបើបុំលរញលបសកកមមដ៏រិលសសបុ្ំ ុរ 
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ល ាកបានបត្មះលដ្ាយអរសបបាយកនញងផៃ្ទមាាយ 
លនៅលរ ជបួត្រះសល្ងគាះប្ដ្ នឹងត្បសូរជាមនសុស 
កុំលណើររបស់ល ាកលធវើឲ្យមនសុសល ាកមានអុំណរសបបាយ។ 
ល ាកជារយាការើប្រមនាក់គរប់្ដ្ បានបងហាញឲ្យលគសគា  ់
កូនលចៀមជាត្រះសល្ងគាះមនុសសល ាក។ 
លនៅលរ ល ាកត្ជមជុត្រះលយស ូប្ដ្ ជាមចាសផ់ៃនអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក 
ល ាកបានលធវើឲ្យទ្ឹកទ្លនាយ័រដ្ាន់ប្ត្បជាទ្ឹកដ៏វិសទុ្ធ។ 
ល ាកបានទ្ទ្ ួករិាិយស្ា ស់កខើភារដ៏ត្បលសើរជាងលគ 
លដ្ាយបងហូរឈាមរហូរដ្ ់បជូាជីវិរ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
កមាាុំងសកាសិិទ្ធិ និងអវើៗទ្ាុំងអស់ ប្ដ្ មានអុំណាចលនៅសថានបរមសុ  
សូមរួមរន ល ើករលមកើងសរិើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វិសទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ !  
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រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលយើង ្ញុំរើករាយ 
លដ្ាយច ូរមួកនញងរធិើជប់ល ៀងរបស់កូនលចៀម ប្ដ្ យាងមករើសថានបរមសុ ។ 
លនៅផៃថងលរររសនាយូហានបាទ្ើសា ទ្ទ្ួ ជីវិរកនញងល ាកលនះ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះសហគមនទ៍្ទ្ ួសគា ់ថា 
ត្រះត្គើសាយាងមកត្បទ្ានជីវិរជាលរៀងរហូរដ្ អ់នកលជឿ 
ដ្ូចសនាយ ូហានបានត្បកាសទ្ុកជាមុន។ 

ថ្ងៃទី ២៧ មិងុន្ 

សន្តសុីរីល សៅព្រុងអាឡិចសង់ព្ឌី 
ជាអភិប្លព្ពះសហគមន្៍ ន្ិងជាព្គូប្ធាាយ 

S. Cyrilli Alexandrini, episcopi et Ecclesiæ doctoris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម
សត្មាប់ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាមចាស ់! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាសុើរើ  ជាអភបិា  លនៅត្កងុអាឡិចសង់ត្ឌើ  
មានចិរាកាា ហានប្ថរកសា និងការរារត្រះសហគមន៍ប្ដ្ លជឿថា 
ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ រិរជាមាត្តរបសត់្រះជាមចាស់។  
សូមត្រះអងគរត្ងងឹជំលនឿលយើង ្ញុំប្ដ្ លរររត្រះនាងម ារើ 
ជាមាត្តរបស់ត្រះជាមចាស់។ សូមត្រះអងគសល្ងគាះលយើង ្ញុំត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសា  
ជាត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគប្ដ្ បានត្បសរូជាមនុសស។ 
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ថ្ងៃទី ២៨ មិងុន្ 

សន្តអុ ីសរសណ ជាអភិប្ល ន្ិងជាមរណសារាសី 
S. Irenæi, episcopi et martyris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគត្ត្តស់លហៅសនាអុើលរលណ ជាអភិបា ឲ្យរត្ងឹង ទ្ធិដ៏រិរត្បាកដ្ 
និងសនាិភារកនញងត្រះសហគមន។៍ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យជលំនឿ និងលសចកាើស្សឡាញ់របស់លយើង ្ញុំរស់រលវីកលឡើងវិញ  
លហើយឲ្យលយើង ្ញុំយកចរិាទ្ុកដ្ាក់បត្ងបួបត្ងមួអស់អនកប្ដ្ ប្បកបាក់រន ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
លនៅផៃថងលរររសនាអុើលរលណច ូសថានបរមសុ  
លយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយថវាយសកាក របជូាលនះ  
លដ្ីមបើល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាស្សឡាញល់សចកាើររិ  
លដ្ីមបើរកសាការរារជំលនឿត្រះសហគមន៍ និងរបួរួមរន ជាធាញងប្រមយួ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យសនាអុើលរលណ រកសាការរារជំលនឿរហូរដ្ ់បូជាជីវរិ។ 
ត្តមរយៈអភិបូជាលនះ សូមត្រះអងគលត្បាសត្បណើឲ្យលយើង ្ញុំ 
មានជំលនឿកានប់្ររើកចលត្មើនលឡើង លហើយត្បត្ររឹាត្តមជំលនឿលនាះ  
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួការសល្ងគាះរើត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃទី ២៩ មិងុន្ 

េន្តេិោ ន្ិងេន្តប៉ាូល ជាក្រីេតទូត 
SS. PETRI ET PAULI, APOSTOLORUM 

 (ប ណ្យឱឡារិក) 

អភិបូជាសៅសពលោងាច 
Ad Missam in Vigilia 

អភិបូជាលនះ ត្បាររធលនៅលរ  ងាចផៃថងទ្ើ២៨ មិថុនា។ 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាសជ់ាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានររឲ្យសនាសិ ា និងសនាប ូ  ជាត្គើសាទ្ូរ 
លទ្ៅជាត្គឹះដ៏រឹងមាុំរបសត់្រះសហគមន។៍ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាកទ្ាុំងរើរ 
សូមត្រះអងគសល្ងគាះលយើង ្ញុំអស់ក បជានិចច។ 
សូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយលនៅល ើរុសកាក របូជា 
លដ្ីមបើល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
សត្មាបផ់ៃថងបុណយដ៏ឱឡារិករបស់សនាសិ ា និងសនាប ូ ។ 
លរ ណាលយើង ្ញុំមិនរឹងល ើបុណយកុស  
លរ លនាះលយើង ្ញុំកាន់ប្រមានអុំណរសបបាយ លត្រាះត្រះអងគសល្ងគាះលយើង ្ញុំលដ្ាយ
ត្រះហឫទ្័យសបបញរស។ 
ធម៌ត្បាររធ ទ្ា ់លនះ ដូ្ចលនៅកនញងអភិបូជាបនទាប់ ទ្ុំរ័រ ៦៧៦។ 
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រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាសជ់ាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគបានចិញ្ចឹមជីវិរលយើង ្ញុំលដ្ាយអគគសញ្ញាដ៏អសចារយមករើសថានបរមសុ ។ 
សូមត្រះអងគរត្ងឹងជំលនឿរបស់អស់អនកលជឿល ើត្រះអងគ និងបុំភាលឺគឲ្យរស់លនៅត្តមការ
លត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ត្គើសាទ្ូរ្ង។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក ទ្ុំរ័រ ៥៦០។ 

អភិបូជាសៅសពលថ្ងៃ 
Ad Missam in die 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាមចាស់ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយយ ាងផៃត្កប្ ង 
លនៅផៃថងបុណយដ៏ឱឡារិករបស់សនាសិ ា និងសនាប  ូ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរស់លនៅត្តមការលត្បៀនត្បលដ្ៅ 
របស់ត្គើសាទ្រូទ្ាុំងរើរ ប្ដ្ ជាជំលនឿលដ្ីមដ្បំូងរបស់ត្រះសហគមន៍។ 
សូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្គើសាទ្ូរទ្ាុំងរើរ 
រួមជាមួយរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយចុំលរាះត្រះនាមត្រះអងគ។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំជាប់ចិរាលរររបលត្មើត្រះអងគកនញងសកាក របជូាលនះ។ 
ធម៌ត្បាររធ ៖ អុំរើលបសកកមមទ្ាុំងរើររបស់សនាសិ ា និងសនាប ូ  កនញងត្រះសហគមន៍។ 
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ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារ និងមានត្រះជនមគង់លនៅអសក់ បជានចិច  
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានអុំណរសបបាយឲ្យលយើង ្ញុំ 
ត្តមរយៈកចិចការរបស់សនាសិ ា និងសនាប ូ ៖ 
សនាសិ ាជាអនកត្បកាសជំលនឿល ើត្រះត្គើសាមនុលគបងអស់ លហើយសនាប  ូជាត្គរូូប្ក
 ាងបកស្សាយត្រះបនទ ូ។ 
សនាសិ ាជាអនកត្បម ូត្បជារា្សាអុើស្សាប្អ ប្ដ្ លនៅលសសស ់ 
ឲ្យលទ្ៅជាត្រះសហគមនល៍ដ្ីមដ្ំបូង 
រើឯសនាប  ូជាត្គូបាធយាយបលត្ងៀន និងប្ណនាុំសាសន៍ដ្ផៃទ្ 
ប្ដ្ ត្រះអងគបានត្ត្តស់លហៅ។  
សនាទ្ាុំងរើរមានវិធើលធវើ សុរន  
ប្រល ាកទ្ាុំងរើរបាន រិ ុំត្បប្មត្បម ូមនសុសល ាក 
ឲ្យលទ្ៅជាត្គសួារប្រមួយកនញងអងគត្រះត្គើសា។ 
ដ្ូលចនះ សនាទ្ាុំងរើរបានទ្ទ្ ួមកដុ្ជាមរណសាកសើ  
និងទ្ទ្ ួការលររររួមជាមួយរន ទ្ទូ្ាុំងសក ល ាក។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ ល ើករលមកើងត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសឥរឈបឈ់រថា៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ !  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានកមាាុំងថមីឲ្យលយើង ្ញុំកនញងអភបិជូាលនះ។ 
សូមលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចះរស់លនៅជាត្រះសហគមន ៍
លដ្ាយរយាយាមកាច់នុំបុង័ រយាយាមសាាប់ការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ត្កុមត្គើសាទ្រូ។  
សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាលថាមីប្រមយួ លហើយជាបច់រិានងឹលសចកាើ
ស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក ទ្ុំរ័រ ៥៦០។ 
 

ថ្ងៃទី ៣០ មិងុន្ 

មរណសារាសីសដើមដំបូងសៅព្ពះសហគមន្៍ព្រុងរ៉ៃូម 
Ss. Protomartyrum sanctæ Romanæ Ecclesiæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ៖ សត្មាប់មរណសាកសើលត្ចើននាក់ Latin p. 909)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគបានទ្ទ្ួ ឈាមប្ដ្ មរណសាកសើលដ្មីដ្បំូង 
របស់ត្រះសហគមន៍ត្កុងរ ូម ថវាយលទ្ៅត្រះអងគទ្កុជារងវាយដ៏សកាក រៈ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាកាា ហាន មាុំមួន ត្តមគុំរូរបស់មរណសាកសើ។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយនឹងជយ័ជមនះផៃនលសចកាើស្សឡាញ់។ 
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ថ្ខ ររកដ្ 

ថ្ងៃទី ៣ ររកដ្ 

េន្តងូម្ច៉ា េ ជាក្រីេតទូត 
S. THOMÆ, APOSTOLI 

(ប ណ្យ) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
លយើង ្ញុំមានលមាទ្នភារនឹងត្បាររធបុណយលរររសនាថូម ាស ជាត្គើសាទ្ូរ។  
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿរឹងមាុំ និងទ្ទ្ ួជីវិររួមជាមយួត្រះលយស  ូ
ប្ដ្ សនាថូម ាសបានទ្ទ្ ួសគា ថ់ា ជាត្រះអមចាស់។  
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំលរររត្គើសាទ្ូរ ថូម ាស 
ប្ដ្ ល ាកបានត្បកាសថា ត្រះត្គើសាជាត្រះអមចាស់  
និងជាត្រះរបស់លយើង ្ញុំប្មន។ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយសកាក របូជាលដ្ីមបើល ើករលមកើង និងបលត្មើត្រះអងគត្តមការរវកិចច
របស់លយើង ្ញុំ 
សូមត្រះអងគរកសាត្រះអុំលណាយទ្ានរបស់ត្រះអងគ 
ទ្ុកសត្មាប់លយើង ្ញុ្ំ ង។ 
ធម៌ត្បាររធ បុណយលរររត្គើសាទ្ូរ ទ្ុំរ័រ ៤៧៦-៤៧៨។ 
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រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្ត !  
កនញងអភិបជូាលនះ លយើង ្ញុំរិរជាបានទ្ទ្ ួត្រះកាយ 
ត្រះបុត្ត្តប្រមយួរបស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ សគា ់ត្រះលយស ូរួមជាមួយត្គើសាទ្ូរ ថូម ាស 
លដ្ាយលជឿថា ត្រះអងគររិជាត្រះអមចាស់ និងជាត្រះរបស់លយើង ្ញុំប្មន 
លហើយសូមឲ្យលយើង ្ញុំត្បកាសអុំរើត្រះអងគ 
ត្តមរយៈកចិចការ និងរលបៀបប្ដ្ លយើង ្ញុំរស់លនៅ។  
លនៅកនញងរិធើបញ្ចាប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក (ទ្ុំរ័ ៥៦០)។ 
 

ថ្ងៃទី ៤ ររកដ្ 

សន្តីសអលីសាបិត សៅព័រទុយហាគាល 
S. Elisabeth Lusitaniæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ៖ សត្មាប់អនកត្បត្រឹរាកិចចការផៃនធម៌លមត្តា ករុណា Latin p. 963)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគជាត្បភរផៃនលសចកាើស្សឡាញត់្គប់យ ាង លហើយត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យនឹង
អនកប្ដ្ កសាងសនាភិារ។ លយើង ្ញុំសមូអរត្រះគុណត្រះអងគ ប្ដ្ លត្បាសឲ្យសនាើលអ
 ើសាបរិ  
សត្មុះសត្ម ួមនសុសប្ដ្ ប្បកបាក់រន ឲ្យជានានងឹរន ។ សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យ
លយើង ្ញុំប្ដ្ ជាបតុ្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ 
លចះយកចរិាទ្កុដ្ាកក់សាងសនាិភារជានចិច។ 
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ថ្ងៃទី ៥ ររកដ្ 

សន្តអន្់ទន្ ា ារីសាោការីយា ា ជាបូជាច្រាយ 
S. Antonii Mariæ Zaccaria, presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប Latin p. 927) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម 
សត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់អនកអប់រុំ Latin p. 965) ឬសត្មាប់បរវជិរ Latin p. 961)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំសគា ់ត្រះត្គើសាយ ាងចបាស់ ដ្ូចសនាអន់ទ្នម ារើ សាកាក រើយ ា  
ប្ដ្ បានលរររ និងទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ត្រមទ្ាុំងស្សឡាញ់ត្រះលឈើ ក្ ង ត្តមលសចកាើបលត្ងៀនរបស់ត្គើសាទ្រូប  ូ។ 
សូមត្រះអងគប្ណនាុំឲ្យលយើង ្ញុំបលត្មើត្រះសហគមន ៍
លដ្ាយយកចរិាទ្កុដ្ាកត់្បកាសដ្ ម់នុសសរូចត្តចថា ត្រះអងគសល្ងគាះលគ។ 

ថ្ងៃទី ៦ ររកដ្ 

សន្តីា ារី រូថ្រទ ីជាព្ពហមច្រិន្ី ន្ិងមរណសារាសី 
S. Mariæ Goretti, virginis et martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមត្តមមុ ងារជាមរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើជាត្រហមចរើ Latin p. 924) 
ឬរាកយអធិដ្ឋានរួមត្តមមុ ងារជាត្រហមចរិនើ៖ សត្មាប់ត្រហមចរើមួយរូប Latin p. 947)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានបលងកីរមនសុសឲ្យមានចិរាលសមាះត្រង ់
លហើយត្រះអងគរប់ត្រះហឫទ្័យនឹងលសចកាើស្សឡាញ់ដ៏បរិសទុ្ធ។ 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យសនាើម ារើ កូប្រទ្ើ ជាអនកបលត្មើត្រះអងគ 
ហ ានបូជាជីវិរទ្ាុំងលនៅវ័យលកមង។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់នាង 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ មានចរិារស ូលធវើត្តមបងគាប់របស់ត្រះអងគ្ ង។ 
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ថ្ងៃទី ៩ ររកដ្ 

សន្តអូហគូសទីន្ ហាាវរុង ជាបូជាច្រាយ ព្ពមទាំងសហ
ជីវិន្ ជាមរណសារាសី 

Ss. Augustini Zhao Rong, presbyteri, et sociorum, martyrum 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើលត្ចើននាក់ Latin p. 909)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័រត្ងឹងត្រះសហគមន ៍
ត្តមរយៈសកខើភារជាមរណសាកសើរបសស់នាអូហគសូទើន ហសាវរុង និងសហជីវិន។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបុំលរញលបសកកមមថវាយត្រះអងគ 
លដ្ាយមានចរិាលសមាះត្រង់ ទ្ាុំងមានអុំណរសបបាយ និងលសរើភារ  
លហើយលធវើជាសាកសើផៃនលសចកាើររិចុំលរាះម ុរិភរល ាក។ 
 

ថ្ងៃទី ១១ ររកដ្ 

សន្តសបសណឌិរត ូជាសៅអធិោរ 
S. Benedicti, abbatis 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាលបលណឌិករូ ជាលៅអធិការ 
និងជាត្គូដ៏ត្បលសើរប្ណនាុំត្កុមបរវជរិឲ្យបលត្មើត្រះអងគប្រមួយគរ់។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចះយកចរិាទ្ុកដ្ាក ់
ត្បត្ររឹាត្តមវិន័យរបស់ត្រះអងគលដ្ាយចរិាលសមាះ និងស្សឡាញ់ត្រះអងគល ើសអវើៗទ្ាុំង
អស់។ 
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រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
សូមត្រះអងគទ្រលមើ រងវាយលយើង ្ញុំលដ្ាយត្រះហឫទ្័យសបបញរស 
លនៅលរ ប្ដ្ លយើង ្ញុំលរររសនាលបលណឌិករ។ូ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្សវងរកត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា លហើយលនៅលរ លយើង
 ្ញុំបលត្មើត្រះអងគ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំរួមរន ជាធាញងប្រមួយ និងទ្ទ្ ួលសចកាើសុ សានា។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ ្ា ជ់ិវិរអស់ក បជានិចចដ្ ់លយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យយកចរិាទ្ុកដ្ាក ់
សាាប់ការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់សនាលបលណឌិករ ូ
លដ្ីមបើបលត្មើត្រះអងគលដ្ាយចិរាលសមាះ និងរយាយាមអធដិ្ឋាន  
ត្រមទ្ាុំងស្សឡាញ់អនកដ្ផៃទ្ទ្កុជាបងបអូន។ 

ថ្ងៃទី ១៣ ររកដ្ 

សន្តហង់រី 
S. Henrici 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនា សនាើ ៖ សត្មាប់សនាមួយរូប Latin p. 956)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យសនាហង់រើ ជាមហាកសត្រមានត្បាជ្ាវាងផៃវ 
ត្រួរត្ត្តរាជាណាចត្ករបស់ល ាកលនៅល ើប្្នដ្លីនះ  
លហើយក៏ល ើកល ាកឲ្យច ូកនញងត្រះរាជយផៃនសថានបរមសុ ប្ដ្រ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
យកចរិាទ្កុដ្ាកប់លត្មើត្រះអងគលដ្ាយចរិាលសមាះ កនញងល ាកដ៏មិនលទ្ៀងទ្ារ់លនះ។ 
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ថ្ងៃទី ១៤ ររកដ្ 

សន្តោមីល សៅភូមិសលលីស៍ ជាបូជាច្រាយ 
S. Camilli de Lellis presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាបុគគ ៖ សត្មាប់អនកត្បត្រឹរាកិចចការផៃនធម៌លមត្តា ករុណា Latin p. 963)។  
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យសនាកាមើ  ជាបជូាចរយ  
មានចិរាស្សឡាញ់អាណរិអាសូរអនកជំងឺយ ាង ាាុំង។  
សូមត្រះអងគត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណផៃនលសចកាើស្សឡាញ់្ទា ់របស់ត្រះអងគឲ្យលយើង ្ញុំ 
សូមលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក់បលត្មើត្រះអងគ និងបលត្មើបងបអនូឯលទ្ៀរៗ 
លធវើដ្ូលចនះ បនទាប់រើបញ្ចប់ជីវិរកនញងល ាកលនះ  
លយើង ្ញុំសងឃឹមថា នឹងជបួត្រះអងគលដ្ាយលសចកាើសុ សានា។ 

ថ្ងៃទី ១៥ ររកដ្ 

សន្តបូណ្វិន្ទួរ ជាអភិប្ល ន្ិងជាព្គូប្ធាាយថ្ន្
ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Bonaventuræ, episcopi et Ecclesiæ 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  Latin p. 929) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម 
សត្មាប់ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ Latin p. 943)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំសូមនឹករឭកដ្ ់ផៃថងកុំលណើរលនៅសថានបរមសុ  
របស់សនាបូណាវិនទួ្រ ជាអភិបា ត្រះសហគមន៍។ 
សូមឲ្យគុណត្បលយាជនផ៍ៃនលទ្វវិទ្យាដ៏ត្ជា លត្ជៅប្ដ្ ល ាកបានបលត្ងៀន  
បុំភាឺលយើង ្ញុំឲ្យមានជំលនឿមាុំមួន និងជំរុញលយើង ្ញុំឲ្យស្សឡាញ់អនកដ្ផៃទ្យ ាង ាាុំង។ 
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ថ្ងៃទី ១៦ ររកដ្ 

ព្ពះន្ងា ារី សៅសលើភនំោរថ្មល 
Beatæ Mariæ Virginis de Monte Carmelo 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ (Latin p. 897)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមឲ្យរាកយអងវររបស់ត្រះនាងម ារើ ្ា ក់មាាុំងមកលយើង ្ញុំ  
និងរុំរារលយើង ្ញុំឲ្យលធវើដ្ំលណើរលឡើងលទ្ៅកុំរ ូភនុំ គឺត្រះលយស តូ្គើសា។ 
 

ថ្ងៃទី ២០ ររកដ្ 

សន្តអាប ូលីថ្ណរ ជាអភិប្ល ន្ិងជាមរណសារាសី 
S. Apollinaris, episcopi et martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប (Latin p. 915) ឬរាកយ 
អធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929)។  

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យសនាអាប ូ ើប្ណរ 
លធវើជាត្គូដ៏ អ និងសុ ចរិាបូជាជីវិរ 
លដ្ីមបើបងហាញមារ៌ផៃនការសល្ងគាះអស់ក បជានចិចដ្ អ់ស់អនកលជឿ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលរររវិនយ័របសត់្រះអងគយ ាង ាាប់ ាួន 
លដ្ីមបើទ្ទ្ ួភួងជ័យរួមជាមួយល ាក្ង។ 
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ថ្ងៃទី ២១ ររកដ្ 

សន្តឡូរង់ សៅទីព្រុងព្បិន្ឌីសុី ជាបូជាច្រាយ ន្ិងជា
ព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Laurentii de Brindisi, presbyteri et Ecclesiæ doctoris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 927) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម 
សត្មាប់ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ៖ 
សត្មាប់បរវជិរ (Latin p. 961)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាឡរូង់ លនៅត្កុងត្បិនឌើសុើ ជាបូជាចរយ 
មានត្បាជ្ាឈាាសផៃវកនញងការ្ា ត់្បឹកសា និងមានចិរារស  ូ
ល ើករលមកើងត្រះនាមត្រះអងគប្ដ្ សល្ងគាះមនសុសល ាក។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណដ្ ់លយើង ្ញុំ 
ឲ្យត្បត្រឹរាកិចចការស្សបត្តមត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។  
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ថ្ងៃទី ២២ ររកដ្ 

សន្តីា ារី ា ាដ្ឡា  
S. Mariæ Magdalenæ 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះបុត្ត្តរបសត់្រះអងគបានត្បគ ់លបសកកមមឲ្យនាងម ារើ ម ាដ្ាឡា  
ត្បកាសមុនលគបងអស់លដ្ាយអុំណរសបបាយថា 
ត្រះលយស ូមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ។  
ត្តមរយៈគុំរូ និងរាកយទ្ូ អងវររបស់នាង សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ  
យកចរិាទ្កុដ្ាកត់្បកាសអុំរើត្រះត្គើសាប្ដ្ មានត្រះជនមគង់លនៅ 
និងសូមឲ្យលយើង ្ញុំបានលឃើញត្រះត្គើសាលសាយរាជយ កនញងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះបិត្ត។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាើម ារើ ម ាដ្ាឡា  យកចិរាទ្កុដ្ាក់បលត្មើ 
ត្រះបុត្ត្តប្រមយួរបស់ត្រះអងគលដ្ាយលសចកាើស្សឡាញ់។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនាើ ម ារើ ម ាដ្ាឡា 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ 
ប្ដ្ លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានច ូរួមកនញងអភិបជូាលនះ។ 
សូមឲ្យលសចកាើស្សឡាញរ់បស់ត្រះអងគត្ជួរត្ជាបកនញងដ្ួងចរិាលយើង ្ញុំ លដ្មីបើឲ្យលយើង ្ញុំ
រស់លនៅត្តមគុំរូរបសស់នាើម ារើ ម ាដ្ាឡា  
ប្ដ្ ស្សឡាញ់ត្រះត្គើសាជាត្រះត្គូរបស់នាង។ 
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ថ្ងៃទី ២៣ ររកដ្ 

សន្តីព្ប ៊ីហាសីត ជាបពវជិតា 
S. Birgittæ, religiosæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់សនាើ (Latin p. 966) ឬ សត្មាប់បរវជិរ (Latin 
p. 961)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យសនាើត្ប ីហសើរ ជាភរិយា នងិជាបរវជតិ្ត 
សញ្ាឹងគិររើទ្ុកខ ុំបាករបស់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
លហើយយ ដ់្ឹងរើត្រះត្បាជ្ាញាណផៃនលឈើ ក្ ង។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំយកចរិាទ្កុដ្ាក់នឹងការត្ត្តស់លហៅ លហើយប្សវង
រកត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា។ 

ថ្ងៃទី ២៤ ររកដ្ 

សន្តសាថ្បល ា ារឃ្ែូវ ជាបូជាច្រាយ 
S. Sarbellii Makhluf, presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 933) ឬរាកយអធិដ្ឋាន 
រួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់បរវជិរលនៅអារាម (Latin p. 959)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានត្ត្តស់លហៅសនាសាប្ប  ម ាកឃាូវ ជាបូជាចរយ 
ឲ្យរស មូនាកឯ់ងលនៅវា រលហាសថាន លដ្ាយអធដិ្ឋានត្តមបងគាប់របសត់្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចះស ូត្ទ្ាុំរងទ្កុខ ុំបាកត្តមគុំរូរបសត់្រះត្គើសា លដ្ីមបើ
ទ្ទ្ ួត្រះរាជយត្រះជាមចាស់ទ្ុកជាមររក។ 
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ថ្ងៃទី ២៥ ររកដ្ 

េន្តយា៉ា កុប ជាក្រីេតទូត 
S. IACOBI, APOSTOLI 

(ប ណ្យ) 
សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យសនាយ ាកុប ជាសាវ័ករបស់ត្រះត្គើសា  
បូជាជីវិរមុនលគបងអស។់ 
ឈាមរបស់ល ាកជា្ ប្្ាដ្ំបូងប្ដ្ ត្កមុត្គើសាទ្ូរថវាយលទ្ៅត្រះអងគ។ 
លដ្ាយរឹងល ើជំលនឿរបស់សនាយ ាកុប 
លយើង ្ញុំសូមត្រះអងគរត្ងងឹ និងការរារត្រះសហគមន៍ជានចិច។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំសូមលរររសនាយ ាកុប 
ប្ដ្ បានទ្ទ្ ួប្រងផៃនទ្ុកខ ុំបាករបស់ត្រះត្គើសា មុនលគកនញងចុំលណាមត្គើសាទ្ូរ។ 
សូមត្រះអងគជត្មះលយើង ្ញុំកនញងត្រះល ាហិររបសត់្រះបុត្ត្ត 
លដ្ីមបើលយើង ្ញុំថវាយសកាក របូជាឲ្យបានរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 
ធម៌ត្បាររធ បុណយលរររត្គើសាទ្ូរ ទ្ុំរ័រ ៤៧៦។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
លនៅផៃថងបុណយលរររសនាយ ាកុប ជាត្គើសាទ្ូរ 
និងត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
មានអុំណរសបបាយលដ្ាយបានទ្ទ្ ួត្រះកាយត្រះត្គើសា ។  
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ថ្ងៃទី ២៦ ររកដ្ 

សន្តីហាណ្ណា ន្ិងសន្តយ ូហាគីម 
ជាាតាបិតារបស់ព្ពះន្ងា ារី 

Ss. Ioachim et Annæ, parentum beatæ Mariæ Virginis 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះផៃនបុរវបុរសលយើង ្ញុំ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាើហាណ្ា និងសនាយ ហូាគើម 
បលងកីរបុត្រើប្ដ្ នឹងលទ្ៅជាត្រះមាត្តផៃនត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។  
ត្តមរាកយអងវររបស់ល ាកទ្ាុំងរើរ សមូលត្បាសឲ្យត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគ  
ទ្ទ្ ួការសល្ងគាះត្តមត្រះបនទូ សនយា។  
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ទ្ទ្ ួរងវាយរបស់លយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ ល ើកថវាយលដ្ីមបើអរត្រះគុណត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ ត្រះររ 
ប្ដ្ ត្រះអងគបានសនយាចុំលរាះល ាកអាត្បាហាុំ និងរូជរងសរបស់ល ាក។  
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្តមគលត្មាងការដ៏អសចារយ 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យត្រះបុត្ត្តប្រមយួរបស់ត្រះអងគ 
ត្បសូរកនញងចុំលណាមមនសុសល ាក លដ្មីបើឲ្យមនសុសល ាកលកើរជាថមីរើត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យអស់អនកប្ដ្ ទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសា 
បានលទ្ៅជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃទី ២៩ ររកដ្ 

សន្តីា ាថា 
S. Marthæ 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ និងមានត្រះជនមគង់លនៅជានិចច ! 
ត្រះបុត្ត្តរប់ត្រះហឫទ្យ័នឹងសនាើម ាថា ប្ដ្ ទ្ទ្ួ ត្រះអងគឲ្យសនាកល់នៅ្ទះរបស់
នាងទ្ុកជាលភ្ៀវករិាិយស។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់នាង សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
យកចរិាទ្កុដ្ាកប់លត្មើត្រះត្គើសា លដ្ាយបលត្មើបងបអូនយ ាងលសមាះអស់រើចរិា។ 
លយើង ្ញុំសងឃឹមថា លនៅផៃថងណាមយួ 
ត្រះអងគទ្ទ្ួ លយើង ្ញុំឲ្យសនាក់លនៅឯសថានបរមស ុប្ដ្រ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លនៅផៃថងលរររសនាើម ាថា លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ  
ប្ដ្ លត្បាសឲ្យសនាើម ាថា បលត្មើត្រះលយស ូលដ្ាយលសចកាើស្សឡាញ់។  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យកចិចការបលត្មើរបស់លយើង ្ញុំ បានរបត់្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគ្
ង។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគបប្ងវរចិរាគុំនិរលយើង ្ញុំ 
កុុំឲ្យឈាក់វលងវងនឹងសមបរាលិ ាកើយប្ដ្ មិនលទ្ៀងទ្ារ់លនះ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំស្សឡាញ់ត្រះអងគកាន់ប្រ ាាុំងលឡើងៗ 
លដ្ាយចិរាលសមាះត្តមគុំររូបស់សនាើម ាថា ត្រមទ្ាុំងមានអុំណរសបបាយ 
លដ្ាយសងឃឹមថា នឹងជបួត្រះភ័្ កាត្រះអងគលនៅសថានបរមស ុ។ 
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ថ្ងៃទី ៣០ ររកដ្ 

សន្តសិោ ព្គីសូឡូរ ជាអភិប្ល ន្ិងជាព្គូប្ធាាយ
ថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Petri Chrysologi, episcopi et Ecclesiæ doctoris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម 
សត្មាប់ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាស ិា ត្គើសឡូូក ជាអភបិា  
មានថវីមារ់ត្បកាសរើត្រះបនទូ ប្ដ្ លកើរជាមនសុស។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ុកគលត្មាងការដ៏អសចារយ 
ផៃនការសល្ងគាះរបស់ត្រះអងគលនៅកនញងចរិា 
និងឲ្យលយើង ្ញុំបងហាញការសល្ងគាះលនាះ  
ត្តមរយៈកចិចការប្ដ្ លយើង ្ញុំត្បត្រឹរា។ 
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ថ្ងៃទី ៣១ ររកដ្ 

សន្តអុ ីញ ាស សៅឡូយ ូឡា ជាបូជាច្រាយ 
S. Ignatii de Loyola, presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានលត្ជីសលរើសសនាអុើញ ាស លនៅឡូយ ឡូា រើកនញងត្រះសហគមន ៍
ឲ្យល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងដ៏ ពង់ ពស់បុំ្រុផៃនត្រះនាមត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យយករត្មាបត់្តមល ាក និងរុះរាររយទុ្ធលនៅល ើរិភរ
ល ាកលនះ  
ត្រមទ្ាុំងទ្ទ្ួ ភួងជ័យផៃនសថានបរមសុ រមួជាមយួល ាក្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
លនៅផៃថងលរររសនាអុើញ ាស សូមត្រះអងគរប់ត្រះហឫទ្័យនឹងរងវាយ 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយ។ 
សូមឲ្យសកាក របូជាប្ដ្ ជាត្បភរផៃនភារដ៏វិសុទ្ធ 
លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលទ្ៅជាជនដ៏វិសុទ្ធកនញងលសចកាើររិ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លនៅផៃថងលរររសនាអុើញ ាស លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគណុត្រះអងគ។ 
សូមឲ្យសកាក របូជាលនះ លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
ល ើករលមកើងត្រះអងគជាត្រះដ៏ឧរាញងគឧរាមលដ្ាយរម នទ្ើបញ្ចប់។  
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ថ្ខ សីហា 

ថ្ងៃទី ១ សីហា 

សន្តអាលហវុងស ូា ារី សៅលីរូរី ជាអភិប្ល 
ន្ិងជាព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Alfonsi Mariæ de' Liguori, episcopi et Ecclesiæ et Ecclesiæ doctoris 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម 
សត្មាប់ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគប្រងប្របងហាញគុំរូថមីៗ ាងគណុធម៌ រើកនញងត្រះសហគមន៍របសត់្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យយករត្មាបត់្តមសនាអា ហវញងសូ ជាអភបិា  
ប្ដ្ ល ាករយាយាមនាុំមនុសសទ្ាុំងឡាយឲ្យទ្ទ្ ួរងវាន់ 
រួមជាមួយល ាកលនៅសថានបរមសុ ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះវិញ្ញាណបានលធវើឲ្យដ្ងួចិរាលយើង ្ញុំ លឆះឆ ួលដ្ាយលភាើងមករើសថានបរមសុ ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំច ូរួមកនញងសកាក របូជាលនះ 
លដ្ាយថវាយ ាួនទ្ាុំងស្សងុរួមជាមួយត្រះត្គើសា ត្តមគុំរូរបស់សនាអា ហវញងសូ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ ! លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគណុត្រះអងគ  
ប្ដ្ លត្បាសឲ្យសនាអា ហវញងសូ លទ្ៅជាអនកបលត្មើដ៏លសមាះត្រង់ ដ្ាស់លរឿន  
និងរនយ ត់្គើសាបរិសទ័្ អុំរើការអាថ៌កុំបាុំងដ៏អសចារយផៃនត្រះកាយត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំឧសសាហទ៍្ទ្ ួត្រះកាយត្រះត្គើសា 
និងលការសរលសើរត្រះអងគឥរឈប់ឈរ។ 
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ថ្ងៃទី ២ សីហា 

សន្តអឺថ្ស ប សៅថ្វរសសលី ជាអភិប្លព្ពះសហគមន្៍ 
S. Eusebii Vercellensis, episcopi 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាអបឺ្ស ប មានចិរានឹងនរអះអាងថា  
ត្រះបុត្ត្តរិរជាត្រះជាមចាស់ប្មន។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរកសាជំលនឿ ត្តមការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបសស់នាអឺប្ស ប 
និងចូ រួមកនញងត្រះជនម្ទា ់របស់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ 
 

សន្តសិោ ហាសូលីយា ាំង សអា ារ ជាបូជាច្រាយ 
S. Petri Iuliani Eymard, presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់បរវជិរ (Latin p. 961) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម
សត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 933)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យសនាស ិា ហស ូើយុាុំង លអម ារ 
ស្សឡាញ់អស់រើចិរានូវត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបស់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ 
ល ាកបានទ្ទ្ ួអុំណរសបបាយកនញងរធិើជប់ល ៀងរបស់ត្រះអមចាស់យ ាងណា 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយយ ាងលនាះប្ដ្រ។ 
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ថ្ងៃទី ៤ សីហា 

សន្តយ ូហាន្ ា ារី វយិា ាសណ ជាបូជាច្រាយ 
S. Ioannis Mariæ Vianney, presbyteri 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 933)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ និងត្រះហឫទ្័យសបបញរស !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាយ ហូាន ម ារើវិយ ាលណ ជាបូជាចរយ 
 នះប្ នងកនញងការបលត្មើត្រះសហគមន៍។ 
ត្តមគុំរ ូនិងរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ  
លចះត្បម ូបងបអនូជាលត្ចើនថវាយត្រះត្គើសា លដ្ាយបងហាញធម៌លមត្តា ករណុា  
លហើយសូមឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួសិរើរុងលរឿងអស់ក បជានិចចរួមជាមួយរួកលគ្ង។ 
 

ថ្ងៃទី ៥ សីហា 

បុណាយរំឭរថ្ងៃឆ្ែងព្ពះវិហារប្សុីលីោ សន្តីា ារី 
In Dedicatione basilicæ S. Mariæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើលរារលរញលដ្ាយសុភមងគ  (Latin p. 897)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យលយើង ្ញុំជាអនកបលត្មើត្រះអងគ 
ប្ដ្ បានលធវើ ុសនឹងត្រះហឫទ្័យត្រះអងគត្តមរយៈកិចចការរបស់ ានួ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្រះមាត្តផៃនត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ និងជាមាត្តផៃនត្រះអ
មចាស់លយើង ្ញុំ សូមត្រះអងគសល្ងគាះលយើង ្ញុំ្ង។ 
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ថ្ងៃទី ៦ សីហា 

ក្ពះអម្ចា េ់េណម្តងរូបោយដ៏អសាា រយ 
IN TRANSFIGURATIONE DOMINI 

(ប ណ្យ) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគចរ់ត្រះបុត្ត្តប្រមួយឲ្យយាងមក 
សប្មាងរបូកាយដ៏អសចារយលរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង 
និងបានអះអាងរើគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនជំលនឿ 
លហើយបញ្ាាក់ជាមុនថា លយើង ្ញុំជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ 
ត្តមរយៈសកខើភាររបសត់្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំប្ដ្ ជាអនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ 
ឲ្យយកចិរាទ្ុកដ្ាក់សាាបត់្រះសូរលសៀងផៃនត្រះបតុ្ត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របសត់្រះអងគ 
និងទ្ទ្ ួជីវិរអស់ក បជានិចចជាមររករួមជាមយួត្រះអងគ។ 
លនៅលរ ត្បាររធបុណយលនះ ចុំលនៅផៃថងអាទ្ិរយ គួរសូត្រធមត៌្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
សូមត្រះអងគញញាុំងរងវាយលនះឲ្យបានវសិុទ្ធ 
កនញងឱកាសល ើករលមកើងត្រះបុត្ត្តប្រមួយរបស់ត្រះអងគ សប្មាងរូបកាយដ៏អសចារយ
លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង។ 
សូមឲ្យរសមើរណ្រាយផៃនត្រះបុត្ត្ត 
ជត្មះត្គបភ់ារលសៅហមងផៃនអុំលរើបាបរបស់លយើង ្ញុំ ង។ 
ធម៌ត្បាររធ៖ ត្រះអមចាស់សប្មាងរូបកាយដ៏អសចារយលរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង។ 
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បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះអមចាស់ដ៏ ពង់ ពស ់លហើយមានត្រះជនមអសក់ បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះបុត្ត្តបងហាញឲ្យសាកសើប្ដ្ ត្រះអងគលត្ជសីលរើស 
លឃើញសិរើរុងលរឿងកនញងរូបកាយរបស់ត្រះអងគ 
គឺជារូបកាយប្ដ្ ត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យមនសុសល ាក។ 
ត្រះអងគបាន ុបបុំបារភ់ារអាម ាស់ផៃនលឈើ ក្ ងរើកនញងចរិាសាវ័ក 
លដ្ាយបងហាញថា រូបកាយរបស់ត្រះអងគជាត្រះសិរសាផៃនត្រះសហគមន ៍
បានលរារលរញលដ្ាយសរិើរុងលរឿងយ ាងណា 
រូបកាយរបស់អនកលជឿនងឹលរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងយ ាងលនាះប្ដ្រ។  

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំប្ដ្ រសល់នៅល ើប្្នដ្ីលនះ 
សូមច ូរួមជាមួយអុំណាចផៃនសថានបរមសុ  
ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ល ើរិភរល ាកទ្ាុំងមូ  
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 
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រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
សប្មាងរបូកាយដ៏អសចារយលរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង។ 
សូមឲ្យអាហារផៃនសថានបរមសុ ប្ដ្ ត្រះអងគត្បទ្ានមកលយើង ្ញុំ 
្ាាស់ប្ត្បលយើង ្ញុំឲ្យមាន កខណៈដ្ូចត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ។ 
 

ថ្ងៃទី ៧ សីហា 

សន្តសុីសត ទី២ ជាសសមតចប្  ប 
ន្ិងសហោរី ជាមរណសារាសី 

Ss. Xysti II, papæ, et sociorum, martyrum 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើជាលត្ចើន (Latin p. 909)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាសុើសា និងសហការើហ ានបូជាជីវិរ 
លដ្ីមបើជាត្បលយាជន៍ដ្ ត់្រះបនទ ូត្រះអងគ និងលធវើជាសាកសើថវាយត្រះត្គើសា។  
លដ្ាយឫទ្ធានុភារផៃនត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿលដ្ាយចិរាសភុាររាបសា និងហ ានត្បកាស
ជំលនឿលដ្ាយចិរាកាា ហាន។ 
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សន្តោសយតាំង ជាបូជាច្រាយ 
S. Caietani, presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 933) ឬរាកយអធិដ្ឋាន 
រួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់បរវជិរ (Latin p. 961)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! ត្រះអងគបុំភាចឺិរាគុំនិរសនាកាលយត្តុំង ជាបូជាចរយ  
ឲ្យរស់លនៅត្តមរលបៀបត្គើសាទ្ូររើលដ្ីម។  
ត្តមគុំរូ និងរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ ល្្ីជីវិរទ្ាុំងស្សងុល ើត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា  
និងយកចរិាទ្កុដ្ាកប់្សវងរកត្រះរាជយត្រះអងគ លដ្ាយមិនលនឿយណាយលឡើយ។ 

ថ្ងៃទី ៨ សីហា 

សន្តដូមីន្ិរ ជាបូជាច្រាយ 
S. Dominici, presbyteri 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
ត្រះអងគចរឲ់្យសនាដ្ូមើនកិ មកជយួត្រះសហគមន៍ត្តមរយៈការលត្បៀនត្បលដ្ៅ 
និងការត្បត្រឹរាអុំលរើ អរបស់ល ាក។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យល ាកប្ដ្ ជាវាគមិនត្បកាសលសចកាើររិ 
លទ្ៅជាអនកជួយអងវរត្រះអងគលដ្ាយឥរឈប់ឈរសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! ត្តមរយៈរាកយទ្ ូអងវររបស់សនាដ្មូើនិក  
ត្រះអងគប្រងប្រសណា ាបរ់ាកយអធិដ្ឋានរបស់លយើង ្ញុំ។ 
ត្តមរយៈអានភុារផៃនសកាក របូជាលនះ សូមត្រះអងគលត្បាសត្បណើ្ ា ់កមាាុំង  
និងការរារអស់អនកប្ដ្ រស ូលដ្មីបើជំលនឿ។ 
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រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
លនៅផៃថងលរររសនាដ្ូមើនកិ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគណុត្រះអងគអស់រើដ្ួងចិរា 
ដ្បិរត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាមកចិញ្ចមឹលយើង ្ញុំ។  
ត្រះអងគចរ់សនាដ្ូមើនកិ មកជួយត្រះសហគមនឲ៍្យមានដ្ំលណើរការ អ 
ត្តមរយៈការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ល ាក។ 
សូមឲ្យត្រះសហគមន៍បនារើកចលត្មើន ត្តមរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក។ 
 

ថ្ងៃទី ៩ សីហា 

សន្តីសតសរសា សបសណឌិរ ថ្ន្ព្ពះស ើឆាកាង ជាព្ពហមច្រិ
នី្ ន្ិងជាមរណសារាសី 

S. Teresiæ Benedictæ a Cruce, virginis et martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើជាមរសាកសើ (Latin p. 924) 
ឬរាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រហមចរិនើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើមួយរូប (Latin p. 947)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្តលយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគបុំភាសឺនាើលរលរសលបលណឌិក ផៃនត្រះលឈើ្ ក ង ជាមរណសាកសើ 
ឲ្យសគា ់ត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគប្ដ្ រងទ្ុកខ ុំបាកលនៅល ើលឈើ ក្ ង 
និងឲ្យត្ត្តបត់្តមត្ទ្ង់រហូរបជូាជីវិរ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់នាង 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យមនុសសជារិទ្ាុំងអស់ ទ្ទ្ ួសគា ត់្រះត្គើសាជាត្រះសល្ងគាះ  
និងល ព្ ះលទ្ៅកាន់ត្រះបតិ្តអសក់ បជានចិចត្តមរយៈត្រះបតុ្ត្ត។ 
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ថ្ងៃទី ១០ សីហា 

េន្ត ូរង់ ជាឧបដ្ឋា ក ន្ិងជាម្រែសាកេី 
S. LAURENTII, DIACONI ET MARTYRIS 

(ប ណ្យ) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាឡរូង់ស្សឡាញត់្រះអងគយ ាង ាាុំង  
និងបលត្មើត្រះសហគមនល៍ដ្ាយចិរាលសមាះត្រង ់
ត្រមទ្ាុំងទ្ទ្ួ សិរើរុងលរឿងកនញងនាមជាមរណសាកសើ។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចះស្សឡាញ់អវើៗប្ដ្ ល ាកបានស្សឡាញ់  
និងត្បត្ររឹាត្តមការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ល ាក។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
លនៅផៃថងប្ដ្ លយើង ្ញុំលរររសនាឡូរង់ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
សូមលត្បាសឲ្យត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិរបសត់្រះត្គើសា  
នាុំការសល្ងគាះដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
ធម៌ត្បាររធ បុណយលរររមរណសាកសើ ទ្ុំរ័រ ៤៨៤-៤៨៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស ់! លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគណុត្រះអងគ 
ប្ដ្ បានត្បទ្ានត្រះអុំលណាយទ្ានដ៏សកាក រៈ មកចិញ្ចឹមជីវិរលយើង ្ញុំ។  
លនៅផៃថងលរររសនាឡូរង់លនះ លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ 
សូមលត្បាសឲ្យការលរររដ្ឹងគុណប្ដ្ ជាការរវកិចចបលត្មើរបស់លយើង ្ញុំ  
នាុំឲ្យលយើង ្ញុំសកាិសមនឹងទ្ទ្ ួការសល្ងគាះរើត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃទី ១១ សីហា 

សន្តីោលារា ា ជាព្ពហមច្រិន្ី 
S. Claræ, virginis 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រហមចរិនើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើមួយរូប (Latin p. 946) ឬរាកយ
អធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់បរវជិត្ត (Latin p. 960)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគប្ណនាុំសនាើកាា រ ា ឲ្យមានចិរាស្សឡាញភ់ារត្កើត្កយ ាង ាាុំង។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលដ្ីរត្តមត្រះត្គើសា លដ្ាយដ្ាក់ចរិាជាជនត្កើត្ក
ដ្ូចសនាើកាា រ ា។  
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់នាង សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
សមាឹងលមើ សិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ លនៅសថានបរមសុ រួមជាមួយនាង្ង។ 

ថ្ងៃទី ១២ សីហា 

សន្តីយ ូហាណ្ ្ហវង់ស័រ ដឺហាសង់តាល ជាបពវជិតា 
S. Ioannæ Franciscæ de Chantal, religiosæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់បរវជិត្ត (Latin p. 961)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាើយ ហូាណា ្ហវងស់័រ ដ្ឺហសង់ត្ត  
បានលរារលរញលដ្ាយត្រះអុំលណាយទ្ានដ៏ត្បលសើរ កនញងដ្ំណាកក់ា ល្សងៗផៃនជីវិ
រ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់នាង សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
មានចិរាលសមាះត្រង់នឹងការត្ត្តស់លហៅ លហើយលធវើជារនាឺបុំភាដឺ្ ់អនកដ្ផៃទ្។ 
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ថ្ងៃទី ១៣ សីហា 

សន្តប ុងសាាង ជាសសមតចប្ ាប 
សន្តហុីប ូលីត ជាបូជាច្រាយ ន្ិងជាមរណសារាសី 

Ss. Pontani, papæ, et Hippolyti, presbyteri, martyrum 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើជាលត្ចើន (Latin p. 909) ឬរាកយ
អធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា ជាលត្ចើន (Latin p. 927)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
ត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យសនាប ុងសយាង និងហុើប ូ ើរ 
រងទ្ុកខ ុំបាកយ ាងយូរមនុលទ្ៅជាមរណសាកសើ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាលជឿយ ាងមាុំមួន និងស្សឡាញ់ត្រះអងគ
យ ាង ាាុំង។ 
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ថ្ងៃទី ១៤ សីហា 

សន្តា ារសុីមីលីយាង រូលសប 
ជាបូជាច្រាយ ន្ិងជាមរណសារាសី 
S. Maximili Mariæ Kolbe, presbyteri et martyris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាម ាកសុើមើ ើយាង ក ុលប 
មានចិរាលឆះឆួ ស្សឡាញ់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ 
និងសម័ត្គចិរាស បូាូរជិវិរសត្មាបអ់នកដ៏ផៃទ្។  
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំ ឲ្យយកចិរាទ្កុដ្ាក់បលត្មើត្រះអងគ  
និងមនុសសឯលទ្ៀរៗ ដ្ចូត្រះបុត្ត្តប្ដ្ សរវត្រះហឫទ្័យបូជាត្រះជនម។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំសូមថវាយរងវាយលទ្ៅត្រះអងគ សូមត្ទ្ងល់មត្តា បុំភាឺចរិាគុំនរិលយើង ្ញុំ  
ឲ្យសុ ចិរាបូជាជិវរិថវាយត្រះអងគ ត្តមគុំរូរបស់សនាម ាកសុើមើ ើយាង។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លរ ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ  
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាលឆះឆ ួស្សឡាញអ់នកដ្ផៃទ្ 
ដ្ូចសនាម ាកសុើមើ ើយាង។  
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ថ្ងៃទី ១៥ សីហា 

បុែយក្ពះជាម្ចា េ់សលើកក្ពះនងម្ច៉ា  រីស ើងសាា ន្បរម្េុខ 
IN ASSUMPTIONE BEATÆ MARIÆ VIRGINIS 

 (ប ណ្យឱឡារិក) 

អភិបូជាសៅសពលោងាច 
Ad Missam in Vigilia 

អភិបូជាលនះ ត្បាររធលនៅលរ  ងាចផៃថងទ្ើ១៤ សើហា។ 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ទ្រលមើ ភារទ្នទ់្ាបរបស់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ 
និងត្បណើសលនាាសល ើកត្រះនាងលឡើង។ 
ត្រះអងគលត្បាសត្រះនាងឲ្យត្បសូរត្រះបុត្ត្តប្រមយួរបស់ត្រះអងគលទ្ៅជាមនុសស 
បានជាលនៅផៃថងលនះ ត្រះនាងទ្ទ្ ួភួងជយ័ 
លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងដ៏ល ើស ប់។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្រះនាង សមូត្រះអងគលមត្តា សល្ងគាះលយើង ្ញុំ  
និងល ើកលយើង ្ញុំលឡើងលទ្ៅឯសថានដ៏ ពង់ ពសប់ុំ្ុរ។ 
សូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រងវាយប្ដ្ សត្មុះសត្មួ លយើង ្ញុំជាមួយត្រះអងគ។ លនៅផៃថងលយើង
 ្ញុំត្បាររធបុណយត្រះនាងម ារើលឡើងសថានបរមសុ  
សូមត្រះអងគលមត្តា ល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
និងលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យអរត្រះគណុត្រះអងគលដ្ាយឥរឈប់ឈរ។ 
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រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំបានចូ រួមកនញងរធិើជប់ល ៀងផៃនសថានបរមស ុ។ 
លនៅផៃថងប្ដ្ លយើង ្ញុំលរររត្រះមាត្តត្រះជាមចាសយ់ាងលឡើងសថានបរមស ុ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យរួចរើអនារាយត្គបប់្បបយ ាង។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក 
 

អភិបូជាសៅសពលថ្ងៃ 
Ad Missam in die 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ល ើកត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើដ៏និម  
ជាត្រះមាត្តផៃនត្រះបុត្ត្តត្រះអងគលឡើងសថានបរមសុ  ទ្ាុំងរបូកាយ ទ្ាុំងវិញ្ញាណ 
គឺត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះនាងមានកិរាិយសដ៏ ពង ់ពស់បុំ្រុ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ យកចរិាទ្កុដ្ាក់នឹងសមបរាិសគួ ៌
សូមឲ្យលយើង ្ញុំអាចទ្ទ្ ួសិរើរុងលរឿងរួមជាមួយត្រះនាង្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រងវាយរបស់លយើង ្ញុំទ្ុកជាកចិចអរត្រះគុណត្រះអងគ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ 
ប្ដ្ ត្រះអងគល ើកលឡើងលទ្ៅឯសថានបរមសុ  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាលឆះឆ ួលដ្ាយលសចកាើស្សឡាញ ់
និងទ្នទឹងរង់ចុំត្រះអងគឥរឈប់ឈរ។ 
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ធម៌ត្បាររធ ៖ ត្រះនាងម ារើយាងលឡើងសថានបរមសុ លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿង។ 

ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះអមចាស់ដ៏ ពង់ ពស ់លហើយមានត្រះជនមអសក់ បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ផៃថងលនះ ត្រះអងគបានល ើកត្រះនាងត្រហមចរិនើ  
ជាមាត្តត្រះជាមចាស់លឡើងសថានបរមស ុ។ 
ត្រឹរាកិារណ៍លនះ ជាការចប់ល្ាីម និងជារូបភារត្រះសហគមន ៍
ប្ដ្ កុំរុងលដ្ីរល ព្ ះលទ្ៅកាន់ភារលរញ កខណៈ។ 
ត្រឹរាកិារណ៍លនះ ជាត្បភរផៃនលសចកាើសងឃឹមដ៏រិរត្បាកដ្ 
លហើយជាទ្ើរឹងសត្មាប់ត្បជាជនប្ដ្ កុំរុងប្រលដ្ីរល ព្ ះលទ្ៅរកត្រះអងគ។ 
ត្រះអងគមិនសរវត្រះហឫទ្័យឲ្យរូបកាយរបសត់្រះនាងរ ួយកនញង្នូរលឡើយ 
ដ្បិររូបកាយរបសត់្រះនាងលនះលហើយ ប្ដ្ បានបលងកីររូបកាយជាមនសុស 
ដ្ ់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគប្ដ្ ជាត្បភរផៃនជីវិរត្គប់យ ាង។ 
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អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ  
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមលការសរលសើរត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសទ្ាុំងអុំណរសបបាយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ 
ប្ដ្ ត្រះអងគបានល ើកលឡើងសថានបរមសុ  
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំបានទ្ទ្ួ សរិើរុងលរឿងឯសថានបរមស ុ្ង។  
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក  
 

ថ្ងៃទី ១៦ សីហា 

សន្តសសទផាន្ សៅព្បសទសហុងព្គី 
S. Stephani Hungariæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់សនាៈមួយរូប (Latin p. 956)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាលសទ្ាន ប្ដ្ ជាមហាកសត្រលនៅត្បលទ្សហុងត្គើ 
ជួយត្រះសហគមនឲ៍្យរើកចលត្មើនលឡើងលនៅល ើប្្នដ្ី។  
សូមត្រះអងគលមត្តា សណា ាប់រាកយអងវររបស់សនាលសទ្ាន 
លដ្ីមបើជាត្បលយាជន៍ដ្ ល់យើង ្ញុំបានច ូរួមកនញងសថានបរមស ុ្ង។ 
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ថ្ងៃទី ១៩ សីហា 

សន្តយ ូហាន្អឺដ ជាបូជាច្រាយ 
S. Ioannis Eudes, presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 933) ឬរាកយអធិដ្ឋាន 
រួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ៖ សត្មាប់បរវជិរ (Latin p. 961)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានលត្ជីសលរើសសនាយ ូហាន អដឺ្ ជាបជូាចរយ ឲ្យលទ្ៅត្បកាស 
រើត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករណុាដ៏ល ើស ប់របស់ត្រះត្គើសា ចុំលរាះមនុសសល ាក។ 
ត្តមគុំរូ និងការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំសគា ់  
និងស្សឡាញ់ត្រះអងគកាន់ប្រ ាាុំងលឡើងៗ ត្រមទ្ាុំងរស់លនៅត្តមរនាឺផៃនដំ្ណឹង អ្ង។ 
 

ថ្ងៃទី ២០ សីហា 

សន្តថ្ប រណ្ ជាសៅអធិោរ ន្ិងព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះ
សហគមន្៍ 

S. Bernardi, abbatis et Ecclesiæ doctoris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យសនាប្ប រណា 
មានចិរាលឆះឆួ ស្សឡាញ់ត្រះដ្ណំាក់ត្រះអងគ និងលធវើជារនាបឺុំភាឺត្រះសហគមន។៍  
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ មានចិរាស្សឡាញត់្រះអងគយ ាង ាាុំង 
និងត្បត្ររឹាអវើៗទ្ាុំងអសក់នញងឋានៈជាបុត្រធើត្តលរារលរញលដ្ាយរនាឺ។  
រាកយថវាយរងវាយ 
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ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
ផៃថងលនះ លយើង ្ញុំនឹករឭកដ្ ់សនាប្ប រណា 
ជាជនមានលទ្រលកាស យ ទ្ាុំងរាកយសមាើ ទ្ាុំងកចិចការ 
លហើយល ាក ិរ ុំលធវើឲ្យត្រះសហគមនប៍ានស្សុះស្សួ រន ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរើលយើង ្ញុំ និងលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន៍ 
បានត្បកបលដ្ាយលសចកាើសុ សានា និងរួមរន ជាធាញងប្រមយួ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លនៅផៃថងលរររសនាប្ប រណា សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំលទ្ើបនឹងទ្ទ្ ួបានលទ្ៅជាត្បលយាជនស៍ត្មាប់លយើង ្ញុំ។  
ត្តមគុំរូរបស់ល ាកប្ដ្ ្ា ក់មាាុំងដ្ ់លយើង ្ញុំ  
និងត្តមការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ល ាក ប្ដ្ នាុំឲ្យលយើង ្ញុំមានការលចះដ្ងឹ  
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យមានចិរាស្សឡាញ់ត្រះបនទូ  
ប្ដ្ បានចប់កុំលណើរជាមនុសស។ 
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ថ្ងៃទី ២១ សីហា 

សន្តពីយូស ទី១០ ជាសសមតចប្ ាប 
S. Pii X, papæ 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់សលមាចបា ប (Latin p. 927)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្បាសឲ្យសនារើយសូ ទ្ើ១០ 
លរារលរញលដ្ាយត្រះត្បាជ្ាញាណ និងមានចរិាកាា ហាន  
លដ្ីមបើការរារ និងសាាលឡើងវិញនូវជំលនឿរបសត់្រះសហគមនក៍ារូ កិ។ 
ត្តមគុំរូ និងការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ល ាក 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានជីវិរអស់ក បជានិចចដ្ ់លយើង ្ញុំទ្ុកជារងវាន។់ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរបស់លយើង ្ញុំ លដ្ាយអនុលត្រះ។ 
ត្តមការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់សនារើយូស ជាសលមាចបា ប 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំច ូរួមលដ្ាយលសមាះអស់រើចរិាកនញងអភិបូជាលនះ ត្រម
ទ្ាុំងទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសាលដ្ាយមានជំលនឿមាុំមួន្ង។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលយើង ្ញុំ ! 
កនញងផៃថងលរររសនារើយសូ ជាសលមាចបា ប លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ។ 
លដ្ាយអានុភារផៃនត្រះកាយប្ដ្ លយើង ្ញុំទ្ទ្ួ រើរុសកាក របូជាលនះ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿមាុំមួន 
និងរួបរួមរន កនញងលសចកាើស្សឡាញប់្រមួយ។ 
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ថ្ងៃទី ២២ សីហា 

ព្ពះន្ងា ារី ជាព្ពះមហារាសព្តីយាន្ី 
Beatæ Mariæ Virginis Reginæ 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាមចាស ់! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្បាសឲ្យត្រះមាត្តផៃនត្រះបុត្ត្ត 
លទ្ៅជាមាត្ត និងមហាកសត្រើយ៍របស់លយើង ្ញុំប្ដ្រ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្រះនាង 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ សិរើរុងលរឿងឯសថានបរមសុ  
ប្ដ្ ត្ទ្ងប់ានសនយាត្បទ្ានដ្ ប់ុត្រធើត្តរបសត់្រះអងគ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមល ើករងវាយថវាយលទ្ៅត្រះអងគ លនៅផៃថងប្ដ្ លយើង ្ញុំនឹករឭកដ្ ់ត្រះនាង
ត្រហមចរិនើម ារើ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា សល្ងគាះលយើង ្ញុំ ត្តមរយៈត្រះត្គើសាប្ដ្ លកើរជាមនុសស  
និងបូជាត្រះជនមលនៅល ើលឈើ ក្ ងទ្ុកជារងវាយដ៏ឥរលសៅហមង។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ បុណយលរររត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ ទ្ុំរ័រ ៤៧២-៤៧៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
លនៅផៃថងប្ដ្ លយើង ្ញុំនឹករឭកត្រះនាងត្រហមចរើនើម ារើ   
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាជាអាហាររើសថានបរមសុ ឲ្យលយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំសមនឹងចូ រួម 
កនញងរិធើជប់ល ៀងអស់ក បជានិចចរបស់ត្រះអងគ។ 
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សន្តីរ៉ៃូស សៅព្រុងលីា ា ជាព្ពហមច្រិន្ី 
S. Rosæ de Lima, virginis 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រហមចរិនើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើមួយរូប (Latin p. 947)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាើរ សូ លនៅត្កុង ើម ា មានចិរាលឆះឆ ួស្សឡាញត់្រះអងគ  
លដ្ាយថវាយ ាួនលទ្ៅត្រះអងគប្រមយួគរ់  
 ះបង់ត្បលយាជន៍ ាួនឯង និង្ានទា ាួន លដ្ាយបុំលរញទ្ុកករកិរយិា។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់នាង 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលដ្ីរត្តមមារ៌ល ព្ ះលទ្ៅកានជ់ីវិរ និងទ្ទ្ ួអុំណរ
សបបាយលនៅឯសថានបរមសុ ្ង។ 
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េន្តបារងូ ូសម្ ជាក្រីេតទូត 
S. BARTHOLOMÆI, APOSTOLI 

(ប ណ្យ) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿរឹងមាុំ ដ្ូចត្គើសាទ្ូរ បារថូឡូលម 
ប្ដ្ ជាបច់ិរាយ ាង ាាុំងនឹងត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។  
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យត្រះសហគមន ៍
លទ្ៅជាអគគសញ្ញាផៃនការសល្ងគាះសត្មាប់មនុសសត្គប់ជារសិាសន។៍ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំសូមថវាយសកាក របូជាលនះ លដ្ីមបើល ើករលមកើងត្រះអងគ  
លនៅផៃថងបុណយលរររសនាបារថឡូូលម ជាត្គើសាទ្ូរ។ 
ត្តមរយៈរាកយអងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលមត្តា សល្ងគាះលយើង ្ញុ្ំ ង។ 
ធម៌ត្បាររធ បុណយលរររត្គើសាទ្ូរ ទ្ុំរ័រ ៤៧៦-៤៧៨។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លនៅផៃថងបុណយលរររសនាបារថឡូូលម ជាត្គើសាទ្ូរ 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ ប្ដ្ បានត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសា 
មកសល្ងគាះលយើង ្ញុំអសក់ បជានិចច។ 
សូមឲ្យត្រះកាយត្រះត្គើសាជួយលយើង ្ញុំទ្ាុំងលនៅកនញងលរ ឥឡូវលនះ និងលនៅលរ  ាង
មុ ្ង។ 
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សន្តលូអុ ីស ជាមហារាសព្តព្បសទសប្រាំង 
S. Ludovici 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់សនាៈមួយរូប (Latin p. 956)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគត្ត្តសល់ហៅសនា ូអុើស ប្ដ្ ជាលសាចលនៅល ើប្្នដ្ឲី្យទ្ទ្ ួសិរើរុងលរឿង 
កនញងត្រះរាជយផៃនសថានបរមសុ ។  
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនា ូអុើស 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបុំលរញការរវកិចចរបស់ ាួនកនញងល ាកលនះ និងសវះប្សវង
រកត្រះរាជយអស់ក បជានិចចរបសត់្រះអងគ។ 
 

សន្តយ ូថ្សប ជាបូជាច្រាយ សៅោឡាសង ់ 
S. Iosephi de Calasanz, presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់អនកអប់រុំ (Latin p. 965) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម
សត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 933)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាយ បូ្សប ជាបូជាចរយ លនៅកាឡាសង់  
មានចិរាលមត្តា ករណុា នងិលធវើការលដ្ាយមិនហរ់លនឿយ 
កនញងការអប់រុំលកមងៗ និងជួយលគឲ្យរស់លនៅត្បកបលដ្ាយគុណធម៌។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំប្ដ្ លរររល ាក 
ទ្ុកជាត្គូត្បកបលដ្ាយត្បាជ្ាឈាាសផៃវ ឲ្យត្បត្ររឹាត្តមគុំរូរបស់ល ាក 
ប្ដ្ ជាសហការើមយួរូបបលត្មើលសចកាើរិររបស់ត្រះអងគ។  
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សន្តីម ូន្ិរ 
S. Monicæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់សនាើ (Latin p. 966)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ !  
ត្រះអងគប្រងប្រ ួងល ាមចិរាអស់អនកប្ដ្ យុំលសាកសលត្ងង។ 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ទ្ទ្ ួដ្ណំកទ់្ឹកប្ភនក និងរាកយអងវររបស់សនាើម ូនិក  
ប្ដ្ ទ្ ូអងវរត្រះជាមចាស់សូមឲ្យអូគសូាាុំងជាកូនប្ត្បចិរាគុំនិរ។  
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់អនកទ្ាុំងរើរ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ ប្ដ្ មានចិរាលសាកសាាយយ ាង ាាុំង 
ចុំលរាះអុំលរើបាបរបស់ ានួ បានទ្ទ្ួ ការល ើកប្ ងលទ្ាស  
ត្តមត្រះហឫទ្័យត្បណើសលនាាសរើត្រះអងគ។ 
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សន្តអូគូសាតាំង ជាអភិប្ល 
ន្ិងព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Augustini, episcopi et Ecclesiæ doctoris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានកមាាុំងថមីដ្ ត់្រះសហគមន ៍
ដ្ូចត្រះអងគត្បទ្ានកមាាុំងឲ្យសនាអគូូសាាុំង ជាអភិបា ប្ដ្រ។  
សូមត្ទ្ងល់ត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលស្សកឃាានត្រះអងគ 
ប្ដ្ ជាត្បភរប្រមួយផៃនត្បាជ្ាដ៏រិរត្បាកដ្ នងិប្សវងរកត្រះអងគ 
ប្ដ្ ជាមចាស់ផៃនលសចកាើស្សឡាញម់ករើសថានបរមសុ ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមថវាយសកាក របូជាប្ដ្ រុំឭករើការសល្ងគាះរបស់ត្រះអងគចុំលរាះលយើង ្ញុំ។ 
លយើង ្ញុំទ្ូ អងវរត្រះអងគ សូមឲ្យអគគសញ្ញាផៃនត្រះហឫទ្័យ 
លរារលរញលដ្ាយលសចកាើស្សឡាញ់ និងសបបញរសធម៌របស់ត្រះអងគ 
លទ្ៅជាទ្ើសមគា ់ផៃនការរួបរួមរន ជាធាញងប្រមួយ និងជាសមពនធលមត្រើផៃនធម៌លមត្តា ករុណា។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ប្ញកលយើង ្ញុំឲ្យលទ្ៅជាជនដ៏វិសុទ្ធ លដ្ាយសារលយើង ្ញុំបាន
ចូ រួមរុជប់ល ៀងជាមយួត្រះត្គើសា 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ បានទ្ទ្ួ ត្រះកាយត្រះត្គើសា 
លទ្ៅជាសរើរាងគផៃនត្រះកាយត្រះអងគ្ ង។ 
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ទុរខលំប្ររបស់សន្តយ ូហាន្ប្ទីសត  
In Passione S. Ioannis Baptistæ 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ចរ់សនាយ ហូាន បាទ្ើសា  
មកប្្នដ្ីលនះមុនត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ ទ្ាុំងលនៅលរ ល ាកលកើរ  
ទ្ាុំងលនៅលរ ល ាកទ្ទ្ ួមរណភារ។  
សនាយ ូហានបានបជូាជិវរិជាមរណសាកសើលដ្ីមបើលសចកាើរិរ និងយុរាិធមយ៌ ាងណា 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិារុះរារត្បកាសជំលនឿ 
ត្តមលសចកាើលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ត្រះអងគយ ាងលនាះប្ដ្រ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
លនៅផៃថងបុណយលរររសនាយ ូហាន បាទ្ើសា 
លយើង ្ញុំសូមល ើកសកាក របូជាលនះ ថវាយលទ្ៅត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរត្មង់្ ាូវថវាយត្រះអងគ 
ដ្ូចសនាយ ូហាន បាទ្ើសា ប្ដ្ ជាសុំលឡងប្ស្សកលនៅវា រលហាសថាន 
បាន្សាភាា ប់លសចកាើលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ល ាកលដ្ាយបងហូរឈាម។ 
ធម៌ត្បាររធ ៖ លបសកកមមរបស់អនកប្ដ្ មកប្្នដី្លនះមុនត្រះបុត្ត្ត។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
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ជាត្រះអមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារ និងមានត្រះជនមគង់លនៅអសក់ បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះលយស ូត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះជាមចាស់បានចរ់ល ាកយ ូហានបាទ្ើសាមកប្្នដ្ីលនះមុនត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។ 
ត្រះអងគបានប្ញកល ាករើកនញងចុំលណាមមនសុសទ្ាុំងឡាយ 
លដ្ី់មបើបុំលរញលបសកកមមដ៏រិលសសបុ្ំ ុរ 
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ល ាកបានបត្មះលដ្ាយអរសបបាយកនញងផៃ្ទមាាយ 
លនៅលរ ជបួត្រះសល្ងគាះប្ដ្ នឹងត្បសូរជាមនសុស 
កុំលណើររបស់ល ាកលធវើឲ្យមនសុសល ាកមានអុំណរសបបាយ។ 
ល ាកជារយាការើប្រមនាក់គរប់្ដ្ បានបងហាញឲ្យលគសគា ់ 
កូនលចៀមជាត្រះសល្ងគាះមនុសសល ាក។ 
លនៅលរ ល ាកត្ជមជុត្រះលយស ូប្ដ្ ជាមចាសផ់ៃនអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក 
ល ាកបានលធវើឲ្យទ្ឹកទ្លនាយ័រដ្ាន់ប្ត្បជាទ្ឹកដ៏វិសទុ្ធ។ 
ល ាកបានទ្ទ្ ួករិាិយស្ា ស់កខើភារដ៏ត្បលសើរជាងលគ 
លដ្ាយបងហូរឈាមរហូរដ្ ់បជូាជីវិរ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
កមាាុំងសកាសិិទ្ធិ និងអវើៗទ្ាុំងអស់ ប្ដ្ មានអុំណាចលនៅសថានបរមសុ  
រួមរន ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយលត្ចៀងឥរឈបឈ់រថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វិសទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ !  
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រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លនៅផៃថងត្បាររធបណុយកុំលណើរលនៅសថានបរមសុ របស់សនាយ ូហាន បាទ្ើសា 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលរររ និងលការសរលសើរត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំលទ្ើបបានទ្ទ្ួ  ទ្ុកជាអគគសញ្ញាផៃនការសល្ងគាះ។ 
ជាងលនះលទ្ៅលទ្ៀរ សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយ 
លដ្ាយសារត្រះកាយត្រះត្គើសាមាន្ ប្្ារិរត្បាកដ្កនញងជីវិរលយើង ្ញុំ។ 
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ថ្ខ រញ្ញា 
ថ្ងៃទី ៣ រញ្ញា 

សន្ត ស្ហគហគ័រដ៍ព្បសសើរឧតតម ជាសសមតចប្ ាប  
ន្ិងជាព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Gregorii Magni, papæ et Ecclesiæ doctoris 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគប្រងប្រប្ថរកសាត្បជារា្សាត្រះអងគលដ្ាយត្រះហឫទ្័យសាូរបរូ 
និងត្គប់ត្គងលគលដ្ាយត្រះហឫទ្យ័ស្សឡាញ់។  
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនាល្ហគហគ័រ ជាសលមាចបា ប 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានត្បាជ្ាញាណដ្ ់អស់អនកប្ដ្ ដ្ឹកនាុំត្រះសហគមន៍។  
សូមលត្បាសឲ្យហវូងលចៀមដ៏វិសុទ្ធរបសត់្រះអងគរើកចលត្មើនលឡើង 
ប្ដ្ ជាអុំណរសបបាយអស់ក បជានិចចរបស់គងវា ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា សាាបរ់ាកយទ្ូ អងវររបស់លយើង ្ញុំ។ 
លនៅផៃថងលរររសនាល្ហគហគ័រ លយើង ្ញុំសូមថវាយសកាក របូជាលនះ  
លដ្ីមបើជាត្បលយាជន៍ដ្ ល់យើង ្ញុំ និងត្តមរយៈរងវាយលនះ  
សូមត្រះអងគល ើកប្ ងលទ្ាសឲ្យមនុសសល ាកបានរួចរើបាប។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ លនៅផៃថងបណុយលរររសនាល្ហគហគ័រ។ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាបរមត្គូ សមូត្រះអងគបលត្ងៀនអស់អនក 
ប្ដ្ ត្ទ្ងប់ានចិញ្ចឹមលដ្ាយត្រះកាយត្រះត្គើសាជាអាហារ្ា ជ់ីវិរ។ 
សូមលត្បាសឲ្យលគបានសគា ់លសចកាើរិរ និងសប្មាងធម៌លមត្តា ករុណាកនញងត្គប់កិចចការ។ 
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ថ្ងៃទី ៥ រញ្ញា 
សន្តីសតសរសា សៅរុលោតា ជាព្ពហមច្រិន្ី 

ន្ិងជាអនរបសងកើតព្រុមព្គួសារសាសន្ទូតសមតាតាររុណ្ 
Sanctae Teresiae de Kolcatta Virgis et Fundatricis  

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគបានត្ត្តស់លហៅសនាើលរលរសា ជាត្រហមចរិនើ 
ឲ្យលឆាើយរបនឹងត្រះបុត្ត្តរបស់ត្រះអងគ 
ប្ដ្ លស្សកឃាានលសចកាើស្សឡាញ់លនៅល ើលឈើ ក្ ង លដ្ាយមានធម៌លមត្តា ចុំលរាះអនក
ត្កើត្កបុំ្រុកនញងចុំលណាមត្បជាជនត្កើត្ក។ 
ត្តមរាកយទ្ូ អងវររបស់នាង សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
លចះបលត្មើត្រះត្គើសាលនៅកនញងចុំលណាមបងបអូនប្ដ្ រងទ្ុកខលវទ្នា្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួការបលត្មើរបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
លនៅផៃថងបុណយលរររសនាើលរលរសាយ ាងឱឡារកិ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំច ូរួមកនញងគលត្មាងដ៏អសចារយលនះ 
ប្ដ្ នាុំឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាលឆះឆួ លដ្ាយធម៌លមត្តា ករុណា 
និងយកចរិាទ្កុដ្ាក ់នះប្ នងចុំលរាះការសល្ងគាះមនុសសល ាក។ 
ធម៌ត្បាររធ ៖ សាសនទ្ូរផៃនធម៌លមត្តា ករុណា 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
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ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រអមចាសជ់ាត្រះបតិ្តដ៏វិសុទ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ និងមានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជា
និចច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យសនាើលរលរសា ចូ រមួជាមួយត្រះបតុ្ត្តរបសត់្រះអងគ 
ប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរលនៅល ើលឈើ ក្ ងលដ្ាយលស្សកឃាាន 
លហើយលធវើឲ្យនាងលទ្ៅជាលបសកជនផៃនធម៌លមត្តា ករុណា។ 
ត្រះអងគលរៀបចុំឲ្យអនកមាាយលរលរសា បងហាញរនាផឺៃនធម៌លមត្តា ករណុារបសត់្រះអងគ 
លដ្ាយយកចរិាទ្កុដ្ាកប់លត្មើអនកត្កើត្កប្ដ្ សងគមបានលបាះបងល់ច ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយលទ្វទ្ូរ 
និងអគគលទ្វទ្រូ ត្រមទ្ាុំងសនាបុគគ ដ៏លត្ចើនកុះករ   
លត្ចៀងល ើករលមកើងត្រះអងគឥរឈប់ឈរ លដ្ាយត្បកាសថា ៖ 
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ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ល ើរិភរល ាកទ្ាុំងមូ  
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ 
ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្តលអើយ ! 
សូមឲ្យត្រះកាយត្រះត្គើសាប្ដ្ លយើង ្ញុំលទ្ើបទ្ទ្ ួ លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាលឆះ
ឆួ លដ្ាយធម៌លមត្តា ករណុា ដ្ូចសនាើលរលរសា  
ប្ដ្ បលត្មើត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគលនៅកនញងអនកត្កើត្ក 
ទ្ាុំងមានចរិាលរារលរញលដ្ាយអុំណរសបបាយ។ 
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ថ្ងៃទី ៨ រញ្ញា 
ថ្ងៃកាំសែើតក្ពះនងក្ពហមចរិន្ីម្ច៉ា រី 

IN NATIVITATE BEATÆ MARIÆ VIRGINIS 

(ប ណ្យ) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគប្រងប្រត្បទ្ានត្រះអុំលណាយទ្ានរើសថានបរមសុ មកអនកបលត្មើត្រះអងគ 
សូមឲ្យអស់អនកប្ដ្ បានទ្ទ្ ួការសល្ងគាះ ត្តមរយៈកុំលណើរបតុ្ត្តត្រះនាងម ារើ 
បានត្បកបលដ្ាយលសចកាើសុ សានា លនៅផៃថងបុណយកុំលណើរត្រះនាង្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លនៅផៃថងបុណយលរររកុំលណើរត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ 
លយើង ្ញុំសូមថវាយរងវាយលនះលទ្ៅត្រះអងគលដ្ាយអុំណរសបបាយ។ 
លយើង ្ញុំទ្ូ អងវរត្រះអងគ សូមឲ្យត្រះបតុ្ត្តប្ដ្ សរវត្រះហឫទ្យ័ 
ទ្ទ្ ួរូបកាយជាមនុសសរើត្រះនាងម ារើ ្ា ់កមាាុំងមកលយើង ្ញុំ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ បុណយលរររត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ ទ្ុំរ័រ ៤៧២-៤៧៤ ។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគប្រងប្រលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន៍លត្រកអរសបបាយ 
លដ្ាយត្បទ្ានកមាាុំងត្តមរយៈត្រះកាយត្រះត្គើសាជាអាហារ។  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន៍សបបាយរើករាយ 
លដ្ាយសារបុណយកុំលណើរត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើប្ដ្ ជាលសចកាើសងឃឹម 
និងជាផៃថងប្ដ្ ត្រះអងគសល្ងគាះរិភរល ាកបានចប់ល្ាីមលហើយ។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក 
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ថ្ងៃទី ៩ រញ្ញា 
សន្តសិោ ោលាសវ ជាបូជាច្រាយ 

S. Petri Claver, presbyteri 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 933) ឬរាកយអិដ្ឋាន រួម
សត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់អនកត្បត្រឹរាកិចចការផៃនធម៌លមត្តា ករុណា (Latin p. 963)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាស ិា កាា លវ លធវើជាអនកបលត្មើទ្ាសករ 
លហើយត្បទ្ានកមាាុំងឲ្យល ាកមានចិរាសបបញរសដ៏អសចារយ 
និងអរ់ធមរ់លដ្ីមបើជយួរកួលគ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
បលត្មើត្រះត្គើសាលដ្ាយស្សឡាញ់អនកជរិ ាងយ ាងរិរត្បាកដ្។ 
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ថ្ងៃទី ១២ រញ្ញា 
ព្ពះន្មដ៏វិសុទធរបស់ន្ងា ារី 

Sanctissimi Nominis Mariæ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
លយើង ្ញុំសូមទ្ ូអងវរត្រះអងគ សូមលមត្តា ត្បទ្ានឲ្យអស់អនក 
ប្ដ្ ល ើករលមកើងនាមរបស់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ 
បានរប់ត្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគដ្ូចត្រះនាងប្ដ្រ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ 
សូមត្រះអងគទ្រលមើ រងវាយរបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ 
កនញងលរ លយើង ្ញុំលរររសរលសើរនាមរបសត់្រះនាង។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានររដ្ ់លយើង ្ញុំ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្រះនាងម ារើជាមាត្តរបស់ត្រះជាមចាស់។ 
លនៅផៃថងលយើង ្ញុំលរររនាមដ៏វិសុទ្ធរបស់ត្រះនាងម ារើ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះនាងជួយលយើង ្ញុំកនញងត្គប់លសចកាើត្រូវការ។ 
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ថ្ងៃទី ១៣ រញ្ញា 
សន្តយ ូហាន្ ព្គីសូសតូម ជាអភិប្ល  
ន្ិងជាព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Ioannis Chrysostomi, episcopi et Ecclesiæ doctoris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគជាកមាាុំងដ្ ់អស់អនកប្ដ្ ល្្ជីិវរិល ើត្រះអងគ។ ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័
ឲ្យសនាយ ូហាន ត្គើសូសាមូ មានលឈមាះ បើ 
លដ្ាយសារសុំនួនលវាហារដ៏អសចារយ និងបទ្រិលសាធន៍ផៃនទ្ុកខ ុំបាក។ 
ត្តមរយៈការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានកមាាុំង 
ឲ្យលយើង ្ញុំលធវើត្តមគុំរូរបស់ល ាក ប្ដ្ មានចរិាអរ់ធមរ់មិនត្រមចុះចញ។់ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
កនញងឱកាសបណុយរុំឭកសនាយ ូហាន ត្គើសូសាមូ  
សូមត្រះអងគរបត់្រះហឫទ្័យទ្ទ្ ួរងវាយរបស់លយើង ្ញុំ។  
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំថវាយ ាួនទ្ាុំងស្សុងលដ្ាយលការសរលសើរត្រះអងគ 
ត្តមការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ល ាក។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏សបបញរស ! 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ ប្ដ្ ត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ 
លនៅផៃថងលរររសនាយ ូហាន ត្គើសូសាមូ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំដ្ឹងថា លយើង ្ញុំសថិរលនៅកនញងលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ  
និងឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាលសមាះត្រង់ត្បកាសថា ត្រះអងគជាលសចកាើរិរ។ 
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ថ្ងៃទី ១៤ រញ្ញា 
បុែយសលើកតសម្កើងក្ពះស ើឆ្ក ង 

IN EXALTATIONE SANCTÆ CRUCIS 

(ប ណ្យ) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យត្រះបុត្ត្តប្រមយួរបស់ត្រះអងគ 
បូជាត្រះជនមលនៅល ើលឈើ្ ក ងលដ្ីមបើសល្ងគាះមនសុសត្គប់ជារិសាសន។៍ 
ដ្ូចលយើង ្ញុំបានយ ់រើគលត្មាងការដ៏អសចារយលនះ លនៅល ើប្្នដ្ីយ ាងណា 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ ការសល្ងគាះកនញងសថានបរមសុ យ ាងលនាះប្ដ្រ។ 
លនៅលរ ត្បាររធបុណយលនះ ចុំលនៅផៃថងអាទ្ិរយ សូមសូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
រងវាយលនៅល ើរសុកាក របជូាលនះ ជាសញ្ញាសមគា ផ់ៃនត្រះកាយ 
ប្ដ្ ត្រះបតុ្ត្តបានបជូាលនៅល ើលឈើ ក្ ង។ 
សូមឲ្យរងវាយលនះ ប្ដ្ បានដ្កបាបផៃនរភិរល ាក  
 ាងជត្មះចិរាគុំនិរលយើង ្ញុំឲ្យរួចរើបាបប្ដ្រ។ 
ធម៌ត្បាររធ ៖ ជ័យជមនះផៃនត្រះលឈើ ក្ ងត្បកបលដ្ាយសិរើរុងលរឿង។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 
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បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារ និងមានត្រះជនមគង់លនៅអសក់ បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ និងអរត្រះគុណត្រះអងគ 
ប្ដ្ សរវត្រះហឫទ្័យសល្ងគាះមនុសសល ាកលដ្ាយសារលឈើ ក្ ង។ 
ត្រះលឈើ ក្ ងឈនះលសចកាើសាាប់ និងលត្បាសឲ្យជីវិររស់រលវីកលឡើងវិញ។ 
មារបានឈនះមនសុសលនៅល ើលដ្ីមលឈើមួយកនញងសួនឧទ្យានស្សកុលអប្ដ្ន 
ប្រជាទ្ើបុ្ំ ុរត្រះត្គើសាឈនះមារលនៅល ើលឈើ្ ក ង។  

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វិសទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ !  
ឬអាចលត្បើ ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ ល ើករលមកើងត្រះអមចាស់លសាយទ្ុកខ ុំបាក ទ្ុំរ័រ ៤៣៤-៤៣៦។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់លយស តូ្គើសា ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរឲ្យលយើង ្ញុំកនញងរិធើជប់ល ៀងលនះ។  
សូមត្រះអងគត្បទ្ានជីវិរត្បកបលដ្ាយសិរើរុងលរឿងដ្ ់អសអ់នក 
ប្ដ្ បានទ្ទ្ ួការសល្ងគាះ លដ្ាយសារត្រះលឈើ ក្ ងជាត្បភរផៃនជីវិរ។ 
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ថ្ងៃទី ១៥ រញ្ញា 
ក្ពះនងក្ពហមចរិន្ីម្ច៉ា រ ីរងទុកខលាំបាក 

Beatae Mariae Virginis Perdolentis 

 (ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យឲ្យត្រះមាត្តឈរប្កបរលឈើ ក្ ងរួមទ្ុកខជាមួយត្រះបុត្ត្ត។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យត្រះសហគមន ៍
ចូ រួមជាមួយត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើកនញងទ្ុកខ ុំបាករបស់ត្រះត្គើសា 
លដ្ីមបើឲ្យមានជីវិររស់លឡើងវិញរួមជាមួយត្រះអងគ្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង ! 
លនៅលរ ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើឈរលនៅប្កបរលឈើ ក្ ង 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានត្រះនាង 
លធវើជាមាត្តដ៏ជាទ្ើស្សឡាញ់របស់លយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ួ រាកយទ្ូ អងវរ និងរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយ 
លដ្ីមបើលការសរលសើរត្រះនាមត្រះអងគ។ 
ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ បុណយលរររត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ ទ្ុំរ័រ ៤៧២-៤៧៤ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំបានទ្ទួ្ ត្រះកាយត្រះត្គើសា ជាអគគសញ្ញាផៃនការសល្ងគាះអស់ក បជានិចច។ 
លនៅផៃថងលយើង ្ញុំលរររត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ រមួទ្ុកខ ុំបាកជាមួយត្រះបុត្ត្ត 
សូមត្រះអងគលមត្តា ជយួឲ្យលយើង ្ញុំច ូរួមទ្ុកខ ុំបាករបស់ត្រះត្គើសា 
លដ្ីមបើជាត្បលយាជន៍ដ្ ត់្រះសហគមន។៍ 
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ថ្ងៃទី ១៦ រញ្ញា 
សន្តគ័រណី ជាសសមតចប្ ាប 

សន្តសុីព្ពីយា ាំង ជាអភិប្លព្ពះសហគមន្៍ ន្ិងជា
មរណសារាសី 

Ss. Cornelii, papæ, et Cypriani, episcopi, martyrum 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើជាលត្ចើន (Latin p. 909)។ ឬ
រាកយអិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 927)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យសនាគ័រណើ និងសនាសុើត្រើយាុុំង លទ្ៅជាគងវា ដ៏រលវៀសរផៃវ 
និងជាមរណសាកសើត្បកបលដ្ាយលសចកាើកាា ហាន។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាកទ្ាុំងរើរ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿរឹងមាុំ និងឥរប្ត្បត្បួ  
លហើយរយាយាមអសរ់ើកមាាុំងកាយចិរា លដ្ីមបើឲ្យត្រះសហគមន៍លទ្ៅជាធាញងប្រមយួ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយលយើង ្ញុំ 
លនៅផៃថងរុំឭកទ្កុខ ុំបាករបស់សនាគ័រណើ និងសនាសុើត្រើយុាុំង ជាមរណសាកសើ។ 
សូមឲ្យអុំលណាយទ្ានរបស់ត្រះអងគប្ដ្ លត្បាសឲ្យល ាកទ្ាុំងរើរ 
មានចិរាកាា ហានលនៅលរ ត្រូវលគលបៀរលបៀន ជំរុញឲ្យលយើង ្ញុំលចះរស កូនញងត្គបក់ារ
 ុំបាក។ 
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រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំលនៅកនញងអភិបូជាលនះ 
សូមត្រះអងគរត្ងឹងជំលនឿលយើង ្ញុំឲ្យរឹងមាុំ 
ត្តមគុំរូរបស់សនាគ័រណើ និងសនាសុើត្រើយុាុំងជាមរណសាកសើ។ 
សូមត្រះកាយត្រះត្គើសាលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យមានកមាាុំង្ា ់សកខើភារថា ដ្ំណឹង អជា
លសចកាើររិ។ 
 

ថ្ងៃទី ១៧ រញ្ញា 
សន្តរ៉ៃូថ្ប រ សបឡាា ាំង ជាអភិប្ល ន្ិងជាព្គូប្ធាាយ

ថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 
S. Roberti Bellarmino, episcopi et Ecclesiæ doctoris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929) ឬ រាកយអិដ្ឋានរួម 
សត្មាប់ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្ត ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនារ បូ្ប រ លបឡាមុាុំង ជាអភបិា   
មានចុំលណះវិជាាដ៏ ពង់ ពស់ និងគុណសមបរា ិ
លដ្ីមបើការរារជំលនឿត្រះសហគមន៍របសត់្រះអងគ។  
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក 
លហើយលដ្ាយរឹងលទ្ៅល ើជំលនឿត្រឹមត្រូវដ្ប្ដ្  
សូមលត្បាសឲ្យត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគមានអុំណរសបបាយជានិចច។  
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ថ្ងៃទី ១៩ រញ្ញា 
សន្តហាសង់វីសយ ជាអភិប្ល ន្ិងជាមរណសារាសី 

S. Ianuarii, episcopi et martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប (Latin p. 915) ឬ រាកយ
អិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំត្បាររធបុណយរុំឭក 
លដ្ីមបើលរររសនាហសង់វីលយ ជាមរណសាកសើ។ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំច ូរួមអរសបបាយជាមួយល ាក 
កនញងជីវិរត្បកបលដ្ាយសភុមងគ អស់ក បជានិចច។ 
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ថ្ងៃទី ២០ រញ្ញា 
សន្តអន្់សព្ដ គីម សងហគុន្ ជាបូជាច្រាយ 

ន្ិងសន្តប ូល ជុង ហាសាង ព្ពមទាំងសហជីវិន្ ជា
មរណសារាសីសៅព្បសទសរូសរ៉ៃ 

Ss. Andreæ Kim Tae-gŏn, presbyteri, 

et Pauli Chŏng Ha-sang, et sociorum,  martyrum 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យចុំនួនបុត្រធើត្តលកើនលឡើងកនញងរិភរល ាកទ្ាុំងមូ ។ 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យឈាមរបស់មរណសាកសើ សនាអន់លត្ដ្គើម និងសហជីវិន 
លទ្ៅជាត្របរ់ូជបលងកីរអនកលជឿ។ 
សូមឲ្យអស់ល ាកជួយការរារលយើង ្ញុំ និងសូមឲ្យគុំរូ អរបស់អស់ល ាក 
្ា ់្ ត្បលយាជន៍សត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
សូមត្រះអងគទ្រលមើ រងវាយរបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់មរណសាកសើ សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាសកាក របូជា 
ប្ដ្ របត់្រះហឫទ្័យត្រះអងគលដ្ីមបើសល្ងគាះមនុសសល ាក។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! លនៅផៃថងលយើង ្ញុំរុំឭកមរណសាកសើ 
ត្រះអងគត្បទ្ានអាហាររបស់អនកកាា ហានមកចិញ្ចមឹលយើង ្ញុំ។ 
លដ្ាយលយើង ្ញុំមានចរិាលសមាះត្រង់ជាប់ជាមយួត្រះត្គើសា លយើង ្ញុំសូមឱនកាយទ្ ូ
អងវរត្រះអងគ សូមឲ្យលយើង ្ញុំលចះបុំលរញត្គបក់ិចចការ 
កនញងត្រះសហគមន៍សត្មាប់ការសល្ងគាះដ្ ់មនសុសទ្ាុំងឡាយ។ 

ថ្ងៃទី ២១ រញ្ញា 
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េន្តម្ច៉ា ថាយ ជាក្រីេតទូត ន្ិងអនកន្ិពន្ធរម្ពីរដាំែឹងលអ 
APOSTOLI ET EVANGELISTÆ 

(ប ណ្យ) 
សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសរិើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្ជីសលរើសសនាម ាថាយ  
ជាអនកទ្ាររនធមនាកឲ់្យលទ្ៅជាត្គើសាទ្រូ។ 
លដ្ាយរឹងល ើគុំរ ូនិងរាកយទ្ ូអងវររបស់ល ាក លយើង ្ញុំសូមអងវរត្រះអងគ 
លមត្តា ការរារលយើង ្ញុំឲ្យជាប់ចរិាលដ្ីរត្តមត្រះអងគជានិចច។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! លនៅផៃថងរុំឭកសនាម ាថាយ  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួសកាក របជូា និងរាកយអងវររបស់លយើង ្ញុំ។ 
លយើង ្ញុំសូមឱនកាយទ្ូ អងវរត្រះអងគ 
សូមត្ទ្ងទ់្រលមើ ត្រះសហគមនប៍្ដ្ មានជំលនឿរឹងមាុំ 
ត្តមរយៈការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ត្គើសាទ្រូ។ 
ធម៌ត្បាររធ បុណយលរររត្គើសាទ្ូរ ទ្ុំរ័រ ៤៨៤-៤៨៦ ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យត្គើសាទ្ូរម ាថាយ ទ្ទ្ ួអុំណរលនៅលរ ល ាកសវាគមន៍ 
ត្រះសល្ងគាះទ្កុជាលភ្ៀវលនៅកនញង្ទះ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលកើរជាថមីលដ្ាយសារអាហារមករើត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ យាងមកមិនប្មនសត្មាបម់នុសសសចុរិរលនាះលទ្  
ប្រត្ទ្ង់យាងមករកមនសុសបាបលដ្ីមបើត្បទ្ានការសល្ងគាះ។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក 
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ថ្ងៃទី ២៣ រញ្ញា 
សន្តពីយ ូ ជាបូជាច្រាយ សៅព្រុងសពៀសព្តលជីណ្  

S. Pii de Pietrelcina, Presbyteri 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 933) ឬ រាកយអធិដ្ឋាន 
រួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់បរវជិរ (Latin p. 961)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានត្រះជនមគង់លនៅជានចិច ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនារើយ ូ ជាបូជាចរយ 
ចូ រួមកនញងទ្កុខ ុំបាករបស់ត្រះបតុ្ត្តលនៅល ើលឈើ្ ក ង។ ត្រះអងគបានបងហាញការអ
សចារយផៃនធម៌លមត្តា ករណុារបស់ត្រះអងគ 
ឲ្យមនសុសល ាកសគា ់ កនញងត្គបក់ិចចការបលត្មើរបស់សនារើយ ូ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
ចូ រួមកនញងទ្កុខ ុំបាករបស់ត្រះត្គើសា លដ្ីមបើទ្ទ្ ួសិរើរុងលរឿងរួមជាមួយត្រះអងគ 
ប្ដ្ មានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ។ 
(លនះជារាកយអធិដ្ឋានបប្នថមលនៅកនញងកបួនរិធើបុណយ ជាឡាត្តុំង SUPPLEMENTUM P. 1276)។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលនៅផៃថងនឹករុំឭកសនារើយ ូ។ 
លនៅកនញងសកាក របូជាលនះ សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ  
និងទ្ទ្ ួការសល្ងគាះរើត្រះអងគ្ង។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ ! លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគណុត្រះអងគ 
ប្ដ្ បានត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាមកចិញ្ចមឹលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលដ្ីរត្តមគុំរូរបស់សនារើយ  ូ
លដ្ាយបលត្មើអនកដ្ផៃទ្អស់រើកមាាុំងកាយចិរា។ 
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ថ្ងៃទី ២៦ រញ្ញា 
សន្តរូសាមា ន្ិងសន្តដ្មី ុយា ាំង ជាមរណសារាសី 

Ss. Cosmæ et Damiani, martyrum 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើជាលត្ចើន (Latin p. 909)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លដ្ាយត្រះហឫទ្័យត្បណើសលនាាសដ៏ល ើស ប ់
ត្រះអងគបានត្បទ្ានសិរើរុងលរឿងអស់ក បជានចិចដ្ ់សនាកូសមា និងដ្ាមុើយុាុំង 
លហើយត្រះអងគក៏ជួយលយើង ្ញុំលដ្ាយឥរឈប់ឈរប្ដ្រ។ 
លនៅផៃថងនឹករឭកសនាទ្ាុំងរើរ សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលការសរលសើរត្រះអងគ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
លយើង ្ញុំសូមលរររជនសចុរិរទ្ាុំងរើររបស់ត្រះអងគ 
ប្ដ្ បានបូជាជីវរិដ៏ផៃថាថាាលទ្ៅជាមរណសាកសើ។ 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំថវាយសកាក របជូាលនះ 
ប្ដ្ ជាត្បភរបូជាជីវរិរបស់មរណសាកសើទ្ាុំងឡាយ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លនៅផៃថងនឹករឭកសនាកសូមា និងសនាដ្ាមុើយុាុំង ជាមរណសាកសើ 
សូមត្រះអងគរកសាត្រះអុំលណាយទ្ានរបស់ត្រះអងគទ្ុកកនញងដ្ួងចរិាលយើង ្ញុំជានិចច 
លហើយសូមឲ្យអវើៗប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួរើត្រះអងគ 
លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានជាសះលសបើយ ត្រមទ្ាុំងទ្ទ្ួ ការសល្ងគាះ  
និងលសចកាើស ុសានា។  
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ថ្ងៃទី ២៧ រញ្ញា 
សន្តវ ាំងសង់ ដឺប ូល ជាបូជាច្រាយ 

S. Vincentii de Paul, presbyteri 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាវុាំងសង់ ដ្ឺប ូ  ជាបូជាចរយ មានគុណធមជ៌ាត្គើសាទ្រូ  
លដ្ាយជួយសល្ងគាះជនត្កើត្ក និងអប់រុំបរវជិរឯលទ្ៀរៗ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាលឆះឆួ ដ្ចូល ាក 
និងសូមឲ្យលយើង ្ញុំស្សឡាញ់នូវអវើៗប្ដ្ ល ាកបានស្សឡាញ់ លហើយឲ្យលយើង ្ញុំ
ត្បត្ររឹាត្តមការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ល ាក។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសសនាវាុំងសង់ឲ្យរស់លនៅស្សបត្តមសកាក របជូា 
ប្ដ្ ល ាកបានថវាយ។  
លដ្ាយឫទ្ធានុភារផៃនសកាក របូជាលនះ សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
លទ្ៅជារងវាយប្ដ្ របត់្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាឲ្យត្រះសហគមន៍មានកមាាុំងកាន់ប្រ ាាុំងកាា ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំយកចិរាទ្ុកដ្ាក់ត្បកាសដ្ំណឹង អដ្ ់អនកត្កើត្ក 
ត្តមគុំរូរបស់សនាវុាំងសង ់ដ្ឺប ូ  ប្ដ្ ល ាកត្បត្រឹរាត្តមត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ។ 
សូមឲ្យរាកយទ្ ូអងវរបស់ល ាក រុំត្ទ្ការរស់លនៅរបស់លយើង ្ញុ្ំ ង។ 
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ថ្ងៃទី ២៨ រញ្ញា 
សន្តវិន្សហាសសឡាយ ជាមរណសារាសី 

S. Venceslai, martyris 

ត្តមកបួនរិធើលរររមរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប (Latin p. 915)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានបលត្ងៀនសនាវិនលហសសឡាយ ជាមរណសាកសើ 
ឲ្យល ាកចរទ់្ុកត្រះរាជយផៃនសថានបរមសុ សុំ ាន់ជាង ការត្គងរាជយលនៅល ើប្្នដ្ី
លនះ។  
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
សុ ចរិា ះបង់លច ត្បលយាជន៍្ទា ់ ានួ លដ្ីមបើភាា ប់ចរិានឹងត្រះអងគជានចិច។ 
 

សន្តឡូរ៉ៃង់ រូអុ ីស ន្ិងសហោរី ជាមរណសារាសី 
Ss. Laurentii Ruiz et sociorum, martyrum 

ត្តមកបួនរិធើលរររមរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើជាលត្ចើន (Latin p. 909)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគលត្បាសសនាឡូរ ង ់រូអុើស និងសហការើរបស់ល ាក  
ឲ្យស ូត្ទ្ាុំរហរូដ្ ប់ូជាជីវិរ ជាមរណសាកសើ។ 
សូមលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលចះស ូត្ទ្ាុំលដ្ាយបលត្មើត្រះអងគ និងបលត្មើអនកជិរ ាង 
ទ្ាុំងដ្ឹងថា អស់អនកប្ដ្ ត្រូវលគលបៀរលបៀនលត្រាះប្រលសចកាើសុចរិរ 
មានសុភមងគ កនញងត្រះរាជយត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃទី ២៩ រញ្ញា 

េន្តម្ីោណអល ោក្ពីណអល និ្ងោ៉ាហាា ណអល ជាអរគសទវទូត 
SS. MICHAELIS, GABRIELIS ET RAPHAELIS, ARCHANGELORUM 

(ប ណ្យរំឭក) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលរៀបចុំឲ្យលទ្វទ្រូ និងមនុសសល ាកបុំលរញមុ ងារបលត្មើ 
លដ្ាយមានរលបៀបលរៀបរយដ៏អសចារយ។ 
សូមត្រះអងគចរអ់នកបលត្មើរបស់ត្រះអងគលនៅសថានបរមសុ  
ឲ្យឃាាុំលមើ លយើង ្ញុំទ្ាុំងយប់ទ្ាុំងផៃថង 
លដ្ីមបើការរារជីវិរលយើង ្ញុំលនៅល ើប្្នដ្ីលនះ្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមថវាយសកាក របូជាលនះ លដ្ីមបើលការសរលសើរត្រះអងគ។ 
លនៅលរ លទ្វទ្រូទ្ាុំងឡាយនាុំយកសកាក របជូាលនះ 
ថវាយត្រះអងគជាត្រះដ៏ ពង់ ពស់បុំ្រុ សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ួ លដ្ាយអនលុត្រះ  
និងត្បទ្ានការសល្ងគាះដ្ ់លយើង ្ញុំ ង។ 
ធម៌ត្បាររធ ៖ ត្រះជាមចាស់បានល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងត្តមរយៈលទ្វទ្ូរ។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 
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បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារ និងមានត្រះជនមគង់លនៅអសក់ បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
លយើង ្ញុំសូមលការសរលសើរត្រះអងគឥរឈប់ឈរ រួមជាមួយអគគលទ្វទ្រូ  
និងអស់លទ្វទ្រូរបសត់្រះអងគ។ 
ការលររររបស់លយើង ្ញុំចុំលរាះអស់លទ្វទ្ូរប្ដ្ រប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ 
បានត្រឡប់លទ្ៅជាការលការសរលសើរសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ត្តមរយៈលសចកាើផៃថាថនូដ៏អសចារយ និងភារត្រចះត្រចងរ់បស់លទ្វទ្ូរ  
ត្រះអងគបងហាញភារដ៏ ពង់ ពស់បុំ្រុរបសត់្រះអងគ 
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំល ើករលមកើងត្ទ្ងល់ ើសរើអវើៗទ្ាុំងអស ់
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 

លដ្ាយសារត្រះត្គើសាលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូចូ រួមជាមយួ 
អស់លទ្វទ្រូដ៏លត្ចើនកុះករ មានអុំណរសបបាយរើករាយ  
លការសរលសើរអានុភារដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគ លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វិសទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ !  

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំមានកមាាុំងថមី លដ្ាយបានទ្ទ្ ួទ្ានអាហារមករើសថានបរមស ុ។ 
លយើង ្ញុំសូមឱនកាយទ្ូ អងវរត្រះអងគ សូមលមត្តា ចរល់ទ្វទ្ូរមកការរារលយើង ្ញុំ  
និងនាុំលយើង ្ញុំឲ្យលធវើដ្ំលណើរលទ្ៅមុ  ត្តម្ាូវផៃនការសល្ងគាះលដ្ាយចរិាកាា ហាន។ 
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ថ្ងៃទី ៣០ រញ្ញា 
សន្តសយរ៉ៃូម ជាបូជាច្រាយ 

ន្ិងជាព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 
S. Hieronymi, presbyteri et Ecclesiæ doctoris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យសនាលយរ ូម ជាបូជាចរយ 
រស់លនៅត្តមត្រះបនទូ  និងស្សឡាញ់ត្រះគមពើរលដ្ាយចរិាសុភាររាបសា។ 
សូមឲ្យបុត្រធើត្តរបសត់្រះអងគ ទ្ទ្ ួ្ ប្្ារើត្រះបនទូ ត្រះអងគ 
និងយ ់ចបាស់ថា ត្រះបនទូ ជាត្បភរផៃនជីវិរ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំនឹកសញ្ាឹងគរិរើត្រះបនទូ ត្រះអងគ ត្តមគុំររូបស់សនាលយរ ូម។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលស្សកឃាានចងល់នៅប្កបរត្រះអងគ  
លដ្ីមបើល ើកសកាក របូជាផៃនការសល្ងគាះ ថវាយលទ្ៅត្រះអងគជាត្រះដ៏ឧរាញងាឧរាម។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
លនៅផៃថងលរររសនាលយរ មូ លយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយ  
លដ្ាយបានទ្ទ្ ួត្រះអុំលណាយទ្ានដ៏វិសុទ្ធរបស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យអស់អនកប្ដ្ ល្្ជីីវិរល ើត្រះអងគ 
រុំលភើបចិរានឹងសកាក របជូាលនះ លហើយយកចរិាទ្កុដ្ាក់សាាប ់
ការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ត្រះអងគ។ 
សូមឲ្យលគសគា ់្ ាូវ និងលធវើដ្ំលណើរលទ្ៅមុ លដ្មីបើទ្ទ្ួ ជីវរិអសក់ បជានចិច។ 
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បុណាយភ្ុ ំ
នៅកនញងពខកញ្ញា ឬ ពខត ោ 

ថ្ងៃទី ១ 

បុែយសោរពេន្តបុរគលទាំងឡាយ 

OMNIUM SANCTORUM 

(ប ណ្យឱឡារិក) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ និងមានត្រះជនមគង់លនៅជានិចច! 
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំសូមលរររដ្ ់គណុធមរ៌បសស់នាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ 
ប្ដ្ ជាត្រះអុំលណាយទ្ានរបស់ត្រះអងគ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានរចួរើបាប និងបានរប់ត្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគ។ 

 អតថបទទី ១ សូមថ្ងែងព្ពះគមពីរវិវរណៈ ៧,២-៤,៩-១៤          
 ្ញុំយ ូហាន លឃើញលទ្វទ្ូរមួយអងគលឡើងរើទ្ិស ាងលកើរមក ទ្ាុំងកាន់ត្ត្តរបស់ត្រះដ៏មានត្រះជនម 
គងល់នៅ្ង។ លទ្វទ្ូរលនាះ បនាឺសុំលឡងយ ាង ាាុំងៗលទ្ៅកាន់លទ្វទ្ូរទ្ាុំងបួន ប្ដ្ បានទ្ទ្ួ  
អុំណាចលធវើទ្ុកខលទ្ាសប្្នដី្ និងសមុត្ទ្ថា៖ "សូមកុុំអា លធវើទ្ុកខលទ្ាសប្្នដី្ សមុត្ទ្ ឬលដី្ម 
លឈើណាលឡើយ! ចុំលយើងលបាះត្ត្តសមគា ់ល ើថងាសរួកអនកបលត្មើរបស់ត្រះជាមចាស់ផៃនលយើង លហើយ 
សិន"។ លរ លនាះ  ្ញុំក៏ឮថា អស់អនកប្ដ្ ត្រូវលគលបាះត្ត្តសមគា ់មានចុំនួនមួយប្សន បួនមឺុន 
បួនរាន់នាក់ មករើកុ សមព័នធទ្ាុំងប ុនមានរបស់ជនជារិអុើស្សាប្អ ។ លត្កាយមក  ្ញុំលមើ  មហា
ជនដ៏លត្ចើនកុះករ រម ននរណាអាចរាប់ចុំនួនបានលឡើយ អនកទ្ាុំងលនាះមករើត្គប់ជារិសាសន៍ ត្គប់
កុ សមព័នធ និងត្គប់ភាសា។ រួកលគរាក់អាវសប្វង ឈរលនៅមុ ប ា័ងក និងលនៅមុ កូនលចៀម 
ទ្ាុំងកាន់ធាងទ្ប្នសលនៅផៃដ្្ង។ លគនាុំរន បនាឺសុំលឡងលឡើងយ ាង ាាុំងៗថា៖ "មានប្រត្រះផៃនលយើង 
ប្ដ្ គង់លនៅល ើប ា័ងក ជំុវិញរួកត្រឹទ្ធាចរយ និងជំុវិញសរវមានជីវិរ ទ្ាុំងបួន នាុំរន ត្កាបលនៅ 
មុ ប ា័ងកទ្ាុំងឱនមុ ដ្ ់ដី្ថវាយបងគំត្រះជាមចាស់ លហើយលរា ថា៖ 
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"អាប្ម ន ! សូមលការសរលសើរ សូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងត្រះត្បាជ្ាញាណសូមអរត្រះគុណ 
សូមល ើករលមកើងត្រះកិរាិនាម ឫទ្ធានុភារ និងមហិទ្ធិឫទ្ធរិបស់ត្រះផៃនលយើងអស់ក បជាអប្ងវង រ
លរៀងលទ្ៅ ! អាប្ម ន !។ ត្រឹទ្ធាចរយមនាក់មានត្បសាសន៍សួរ ្ញុំថា៖ "លរើអស់អនកប្ដ្ រាក់ អាវ
សប្វងលនាះ ជានរណា? លហើយលគមករើណា?។  ្ញុំក៏ជត្មាប់ល ាកថា៖ "ល ាកមចាស់ ្ញុំ លអើយ 
! ល ាកលទ្លរើប្ដ្ ត្ជាប"។ ល ាកក៏ត្បាប់ ្ញុំថា៖ "រួកលគសុទ្ធប្រជាអនកប្ដ្ បានឆាងការ់ ទុ្កខ
លវទ្នាដ៏ ាាុំងលនាះ។ លគបានលបាកអាវរបស់ ាួនឲ្យបានសអារកនញងត្រះល ាហិររបស់កូនលចៀម"។ 

ទំនុ្រតសមកើងសលខ ២៤ (២៣)  បទពារាយ ៧ 
១. អវើៗប្ដ្ លនៅល ើប្្នដី្ លកើរមកលត្ចើនផៃត្កមើរលដ្រដ្ាស 
 សុទ្ធជាកមមសិទ្ធត្រះអមចាស់ ជាសនាត្រះហសាផៃនត្រះអងគ។ 
២. គឺត្រះអងគលហើយប្ដ្ ចក់ត្គឹះ ត្គប់ទ្ើត្គប់ទ្ិសត្គប់លត្ជាយត្ជុង 
 លធវើឲ្យប្្នដី្លនៅរឹងបឹុង ធុំលធងល វើយ វឹងល ើសមុត្ទ្។ 
៣. លរើនរណាអាចលឡើងល ើភនុំ វិហារឧរាមដ៏វិសុទ្ធ 
 ប្ដ្ ជាទ្ើសថានប្រមួយគរ់  អ អះបុំ្ុរប្សនសុ សានា។ 
៤. គឺមានប្រអនកត្រឹមត្រូវ អ ទ្ឹកចិរាលសមាះសរបរិសុទ្ធថកាន 
 មិនបលណា ាយ ាួនសបថបុំរាន លនាះលទ្ើបអាចបានលឡើងទ្ើ ពស់។ 
៥. ត្រះជាអមចាស់ត្បទ្ានររ លជាគជ័យបវរសរវទ្ាុំងអស់ 
 លហើយត្រះអងគបានជួយសល្ងគាះ ទ្ាុំងលត្បាសឲ្យរស់មានជីវិរ។ 
៦. អនកទ្ាុំងលនះលហើយគឺត្បជា សវះប្សវងមនើមនាចូ មកជិរ 
 ជាអនកប្សវងរកត្រះមចាស់រិរ ត្រះភ័្កា អ អិរត្រះយ ាកុប។ 

 អតថបទទី ២ សូមថ្ងែងលិខិតទី១ របស់សោរយ ូហាន្ ៣,១-៣ 
បងបអូនជាទ្ើស្សឡាញ់ សូមគិរលមើ ៍ ត្រះបិត្តមានត្រះហឫទ្័យស្សឡាញ់លយើង ាាុំងដ្ ់កុំរិរណា គឺ
ត្រះអងគស្សឡាញ់លយើងរហូរដ្ ់លទ្ៅលហៅលយើងថា ជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ លហើយលយើង រិរជា
បុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគប្មន!។ លហរុលនះលហើយ បានជាមនុសសល ាកមិនសគា ់លយើង មករើលគ
មិនសគា ់ត្រះអងគ។ កូនលៅជាទ្ើស្សឡាញ់លអើយ! លរ លនះ លយើងទ្ាុំងអស់រន  ជា បុត្រធើត្ត
របស់ត្រះជាមចាស់ លហើយប្ដ្ លយើងនឹងលទ្ៅជាយ ាងណាៗលនាះ ត្រះអងករុុំទ្ាន់សប្មាង ឲ្យលយើង
ដឹ្ងលនៅលឡើយលទ្។ ប ុប្នា លនៅលរ ត្រះត្គើសាយាងមកដ្ ់ លយើងនឹងបានដូ្ចត្រះអងគប្ដ្រ ដ្បិរត្រះ
អងគមានភារយ ាងណា លយើងនឹងលឃើញត្រះអងគយ ាងលនាះ។ អនកណាមានលសចកាើសងឃឹម ល ើត្រះ
អងគប្បបលនះ អនកលនាះបានជត្មះ ាួនឲ្យបរិសុទ្ធដូ្ចត្រះអងគត្ទ្ងប់រិសុទ្ធប្ដ្រ។ 
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 ពិធីអបអរសាទរព្ពះគមពីរដំណឹងលអ 
អ្ាល  ូយ ា ! អ្ាល  យូ ា ! 
ត្រះអមចាស់មានត្រះបនទូ ថា ៖ «អស់អនកប្ដ្ លនឿយហរ់ និងមានបនទញកធងន់លអើយ ! 
ចូរមករក ្ញុំ  ្ញុំនឹងឲ្យអនករា ់រន សត្មាក»។ អ្ាល  ូយ ា ! 

 សូមថ្ងែងព្ពះគមពីរដំណឹងលអតាមសោរា ាថាយ ៥,១-១២ 
ត្រះលយស ូទ្រលឃើញមហាជនប្ដ្ លដី្រត្តមត្រះអងគ ! ត្ទ្ង់យាងលឡើងលទ្ៅល ើភនុំ រួចត្រះអងគគង ់
លនៅទ្ើលនាះ។ សាវ័កនាុំរន ចូ មករ ់ត្រះអងគ ត្រះអងគក៏មានត្រះបនទូ បលត្ងៀនលគថា៖«អនក 
ណាដ្ាក់ចិរាជាអនកត្ក សរ់ អនកលនាះមានសុភមងគ លហើយ ដ្បិររួកលគបានទ្ទួ្ ត្រះរាជយផៃនសថាន 
បរមសុ  ! អនកណាលសាកលសៅ អនកលនាះមានសុភមងគ លហើយ ដ្បិរត្រះជាមចាស់នឹងសត្មា  
ទ្ុកខរួកលគ ! អនកណាលស្សកឃាានលសចកាើសុចរិរ អនកលនាះមានសុភមងគ លហើយ ដ្បិរត្រះ ជា
មចាស់នឹងត្បទ្ានឲ្យរួកលគបានប្ឆអរ ! អនកណាមានចិរាលមត្តា ករុណា អនកលនាះមានសុភមងគ  
លហើយ ដ្បិរត្រះជាមចាស់នឹងសប្មាងត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករុណាដ្ ់រួកលគវិញ! អនកណាមានចិរា 
បរិសុទ្ធ អនកលនាះមានសុភមងគ លហើយ ដ្បិររួកលគនឹងមានលឈមាះជាបុត្ររបស់ត្រះជាមចាស់! អនក 
ណាត្រូវលគលបៀរលបៀនលត្រាះប្របានលធវើត្តមលសចកាើសុចរិរ អនកលនាះមានសុភមងគ លហើយ ដ្បិរ 
លគបានទ្ទ្ួ កនញងត្រះរាជយផៃនសថានបរមសុ ! ត្បសិនលបើមានលគរមះរិះលដ្ៀ លបៀរលបៀន និងមាន 
លគនិយាយអាត្កក់ត្គប់យ ាងបងខូចលឈមាះអនករា ់រន លត្រាះប្រ ្ញុំ លនាះអនករា ់រន មានសុភមងគ  
លហើយ !។ ចូរអរសបបាយរើករាយលឡើង លត្រាះអនករា ់រន នឹងទ្ទ្ួ រងវាន់យ ាងធុំលនៅសថានបរម 
សុ  ដ្បិររួករយាការើប្ដ្ រស់លនៅមុនអនករា ់រន  ក៏ត្រូវលគលបៀរលបៀនដ្ូលចន ះប្ដ្រ»។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
សូមឲ្យរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយ លនៅផៃថងលរររសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ  
បានរប់ត្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំលជឿថា សនាបគុគ ទ្ទ្ួ ជីវិរអសក់ បជានិចចយ ាងណា 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំដ្ឹងចបាសថ់ា សនាបគុគ ទ្ាុំងលនាះជួយលយើង ្ញុំ 
ឲ្យទ្ទ្ួ ការសល្ងគាះយ ាងលនាះប្ដ្រ។ 

ធម៌ត្បាររធ ៖ សិរើរុងលរឿងផៃនត្កុងលយរ ូសាឡឹមជាមាត្តរបស់លយើង។ 
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ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារ និងមានត្រះជនមគង់លនៅអសក់ បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង រិរជាត្រមឹត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ផៃថងលនះ ត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំត្បាររធរធិើបណុយត្បចុំត្កុងរបស់ត្រះអងគ 
គឺជាត្កុងលយរសូាឡឹមលនៅសថានបរមសុ ប្ដ្ ជាមាត្តរបស់លយើង ្ញុំ។ 
លនៅត្កុងលនះ បងបអូនលយើង ្ញុំលត្ចើនឥរគណនារាក់មកដុ្ 
លត្ចៀងលការសរលសើរត្រះអងគអស់ក បជានិចច។ 
លយើង ្ញុំលស្សកឃាានចង់លធវើបូជនើយចរលទ្ៅកាន់ត្កងុលនាះលដ្ាយជំលនឿ 
និងមានអុំណរសបបាយកនញងសិរើរុងលរឿងប្ដ្ ត្រះអងគបានត្បទ្ាន 
ឲ្យអសស់មាជកិត្រះសហគមនប៍្ដ្ ត្រះអងគលត្ជីសលរើស។ 
ត្តមរយៈអស់សនាបុគគ  ត្រះអងគត្បទ្ានទ្ាុំងកមាាុំង  
ទ្ាុំងគុំរូ អលនៅកនញងភារទ្ន់ល សាយរបស់លយើង ្ញុំ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយលទ្វទ្ូរជាលត្ចើន 
ត្រមទ្ាុំងសនាបគុគ ទ្ាុំងឡាយ ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ  
លដ្ាយសូរសរទប្រមួយថា ៖ 

ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វិសទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
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រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
លយើង ្ញុំសូមត្កាបថវាយបងគំត្រះអងគ ជាត្រះដ៏វិសទុ្ធប្រមួយត្រះអងគគរ ់
ប្ដ្ បងហាញការអសចារយត្តមរយៈសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ។ 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យត្បទ្ានភារដ៏វិសទុ្ធ 
ត្បកបលដ្ាយលសចកាើស្សឡាញ់មកលយើង ្ញុំ 
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចញរើរផុៃនបជូនើលយសក ៍
ល ព្ ះលទ្ៅកាន់រធិើជប់ល ៀងឯសថានបរមសុ ប្ដ្ ជាមារុភមូិរបស់លយើង ្ញុំ។ 

លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក (Latin p. 614)។ 

អភិបូជាត្តមត្បាថនាសត្មាប់សនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមលមើ កនញងកបួនរិធើ cf. infra, p. 1187។ 
 

បុែយឧទទិេដល់ម្រែបុរគលទាំងឡាយ 

IN COMMEMORATIONE OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTORUM 

មានត្បជំុរន លត្ចើនចូ រួមកនញងត្បាររធរិធើលនះ អាចលត្បើត្តមចិរាត្បាថនា។ លទ្ាះបើជា ផៃថងទ្ើ២ វិចឆិកា ចុំ
នឹងផៃថងអាទិ្រយ គឺត្រូវលធវើរិធើអភិបូជាសត្មាប់អស់អនកលជឿប្ដ្ បាន ាចកល ាកលទ្ៅលហើយ។ 

ថ្ងៃទ ី២ 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្ត ! 
សូមត្រះអងគសាាបរ់ាកយទ្ូ អងវររបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
ជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំល ើត្រះបុត្ត្ត 
ប្ដ្ ត្រះបតិ្តល ើកលឡើងរើចុំលណាមមនុសសសាាប ់កាន់ប្រចលត្មើនលឡើងយ ាងណា  
សូមឲ្យលសចកាើសងឃឹមរបស់លយើង ្ញុំល ើអនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ 
ប្ដ្ បាន ាចកល ាកលនះលទ្ៅលហើយ នឹងរសល់ឡើងវិញកានប់្ររឹងមាុំយ ាងលនាះប្ដ្
រ។ 
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 អតថបទទី ១ សូមថ្ងែងព្ពះគមពីររបស់ពាាោរីសអសាយ ២៥,៦-៩ 

ត្រះអមចាស់ផៃនរិភរទ្ាុំងមូ  នឹងជប់ល ៀងត្បជាជនទ្ាុំងអស់លនៅល ើភនុំសុើយ ូន គឺមានមហូបដ៏ ង្ ញ់ 
រិសា និងស្សាទ្ុំរាុំងបាយជូរដ៏មានឱជារសបុំ្ុរ មានសាច់ចុំឡក និងស្សាទ្ុំរាុំងបាយជូរ ប្ដ្ 
លគសត្មាុំងយ ាង អ។ លនៅល ើភនុំលនាះ ត្រះអងគនឹងដ្កសលមាៀកបុំរាក់កាន់ទ្ុកខលចញរើ ត្បជាជន
ទ្ាុំងប ុនមាន លហើយដ៏ដ្កទ្ុកខត្រួយលចញរើត្បជាជារិទ្ាុំងអស់ប្ដ្រ។ ត្រះអងគនឹងបុំបារ់ លសចកាើ
សាាប់រហូររលទ្ៅ ត្រះជាអមចាស់នឹងជូរទ្ឹកប្ភនកលចញរើមុ របស់មនុសសទ្ាុំងអស់ លហើយ ត្រះអងគ
ក៏ដ្កការអាម ាស់ផៃនត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគលចញរើទ្ឹកដី្ទ្ាុំងមូ ប្ដ្រ។ លនះជាត្រះ បនទូ 
របស់ត្រះអងគ លហើយត្រះអងគសល្ងគាះលយើង លយើងបានល្្ីជីវិរល ើត្រះអមចាស់ប្មន!ចូរលយើង 
សបបាយរើករាយ និងមានអុំណរលឡើង ដ្បិរត្រះអងគជាត្រះសល្ងគាះរបស់លយើង !។ 

ទ្ុំនុករលមកើងល   ៣១ (៣០)  បទ្កាកគរ ិ
២. ឱ ត្រះអមចាស់  ្ញុំសូមត្បកាស សូមត្ជកលត្កាមមាប់ ជាលរៀងរហូរ 
 ឥរមានឈរឈប់ ទ្ាុំងផៃថងទ្ាុំងយប់ សូមរុំលដ្ាះ្ង។ 

៦.  ្ញុំសូមត្បគ ់ វិញ្ញាណនិម  ថវាយអងគកសត្ត្ត លទ្ៅកនញងត្រះហសា 
 ត្រះមចាស់លហើយណា លត្រាះត្រះអងគជា ត្រះទ្ុកចិរាបាន។ 

៨. ចិរា ្ញុំស្សស់ថាា អរឥរឧបមា រើករាយសបបាយ លដ្ាយសារត្រះអងគ 
 ត្ទ្ង់មានត្រះទ្័យ ករុណាត្បណើ លរ  ្ញុំលវទ្នា។ 

៩. ត្ទ្ង់មិនបលណា ាយ ឲ្យរូប ្ញុំលធាា យ ត្រុំត្រល ាាច្សា ធាា ក់លទ្ៅកនញងផៃដ្ 
 របស់បចច  សូមត្ទ្ង់ករុណា លមត្តា ត្បណើ។ 

១៦. អាយុជីវិរ របស់ ្ញុំសថិរ លដ្ាយកាើសុ ដុ្ម លនៅកនញងត្រះហសា 
 ត្រះមចាស់ឧរាម សូមរុំលដ្ាះ ្ញុំ ្ុររើផៃដ្ មាុំង។ 

១៧. សូមប្បរត្រះភ័្កា ទ្រមកលមើ អនក បលត្មើត្រះអងគ លមត្តា សល្ងគាះ 
 ទ្ូ បងគំ្ង លដ្ាយហឫទ្័យត្ទ្ង់ ត្បណើករុណា។ 

២៣. លរ  ្ញុំ វ ់ចិរា វិ វ ់គុំនិរ ជួបទ្ុកខលត្រះភ័យ  ្ញុំនឹកសមានថា 
 ត្ទ្ង់ប្ ងត្បណើ ប្រលរ  ្ញុំសាើ ត្ទ្ង់សាាប់រាកយ ្ញុំ។ 
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 អតថបទទី២ សូមថ្ងែងលិខិតរបស់សោរប ូលស ្ើជូន្ព្គីសតបរិស័ទសៅព្រុងរ៉ៃូម ១៤,៧...១២ 
បងបអូនជាទ្ើស្សឡាញ់! 
កនញងចុំលណាមបងបអូន រម ននរណាមនាក់រស់ ឬសាាប់សត្មាប់ ាួនឯងលឡើយ។ ដ្បិរលបើលយើងរស់ 
លយើងរស់សត្មាប់ត្រះអមចាស់ លហើយលបើលយើងសាាប់ ក៏សាាប់សត្មាប់ត្រះអមចាស់ប្ដ្រ។ លទ្ាះបើ
លយើងរស់កាើ សាាប់កាើ លយើងថវាយ ាួនលទ្ៅត្រះអមចាស់ជានិចច ដ្បិរត្រះត្គើសាបានលសាយទ្ិវងគរ និង 
មានត្រះជនមរស់លឡើងវិញលដី្មបើលធវើជាត្រះអមចាស់ ទ្ាុំងល ើមនុសសសាាប់ ទ្ាុំងល ើមនុសសរស់។ រើឯ 
អនក លហរុដូ្ចលមាច បានជាអនកលថកា លទ្ាសបងបអូនរបស់អនក? លហរុដូ្ចលមាច បានជាអនកលមើ  
ងាយបងបអូនរបស់អនក?។ លយើងទ្ាុំងអស់រន នឹងលទ្ៅឈរលនៅមុ រុ ាការរបស់ត្រះជាមចាស់ ដ្បិរ 
មានប្ចងទ្ុកមកថា៖ ត្រះអមចាស់មានត្រះបនទូ ថា "ពិតដូចយយើងមានជីវិតរស់យ ាងណា 
មនុសសទាាំងអស់ពិតជាលុតជងគង់ថ្វាយបងគំយយើង យ ើយប្បកាសទទួលសគាលប់្ពះជាមចាស់ 
យ ាងយនាះដដរ"។ ដូ្លចនះ លយើងត្រូវលរៀបរាប់ទ្ូ ត្រះជាមចាស់នូវអុំលរើប្ដ្  ាួនលយើងមនាក់ៗ បាន 
ត្បត្រឹរា។ 

ពិធីអបអរសាទរព្ពះគមពីរដំណឹងលអ 
អ្ាល  ូយ ា ! អ្ាល  យូ ា ! ចូរត្បុងសមាររើ និងទ្ូ អងវរត្គប់លរ លវ ា  
លដី្មបើឲ្យអនករា ់រន អាចឈរលនៅមុ បុត្រមនុសស។ អ្ាល  ូយ ា ! 

 សូមថ្ងែងព្ពះគមពីរដំណឹងលអតាមសោរលូោ ១២,៣៥-៤៥ 
ត្រះលយស ូមានត្រះបនទូ លទ្ៅកាន់ត្កុមសាវ័កថា៖ «ចូរត្បុងលត្បៀប ាួន លហើយទ្ុកឲ្យចលងកៀងរបស់ 
អនករា ់រន លនៅលឆះ។ ចូរត្បត្រឹរាឲ្យបានដូ្ចរួកអនកបលត្មើប្ដ្ រង់ចុំមចាស់វិ ត្រឡប់មករើ   
ជប់ល ៀងវិញ គឺលនៅលរ មកដ្ ់ល ាកលរះទ្វារ អនកបលត្មើលទ្ៅលបើកជូនភាា ម។ លរ មចាសត់្រ
ឡប់មកដ្ ់លឃើញអនកបលត្មើណាលនៅរង់ចុំល ាក អនកបលត្មើលនាះ មានសុភមងគ លហើយ។  ្ញុំ សុុំ
ត្បាប់ឲ្យអនករា ់រន ដឹ្ងចបាស់ថា ល ាកនឹងឲ្យអនកបលត្មើអងគញយបរិលភាគ លហើយល ាកលរៀបចុំ ាួន
បលត្មើលគវិញ។ លបើល ាកវិ មកវិញលនៅរាក់កណា ា អត្ធាត្រ ឬជិរភាឺ លហើយលឃើញអនកបលត្មើ
ទ្ាុំងលនាះ លនៅរង់ចុំដូ្លចនះ រួកលគត្បាកដ្ជាមានសុភមងគ ។ អនករា ់រន ដឹ្ងលហើយថា លបើមចាស់
ទ្ះដឹ្ងលចរចូ មកបាន់លថមីរណា ររ់នឹងមិនបលណា ាយឲ្យវាចូ មកកនញង ទ្ះររ់បាន លឡើយ។ រើឯ

អនករា ់រន វិញ ចូលត្រៀម ាួនជានិចច ដ្បិរបុត្រមនុសសនឹងមកដ្ ់លនៅលវ ាប្ដ្ អនក រា ់រន រុុំ
បានគិរ»។
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រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យទ្ទ្ ួរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយ 
សត្មាបអ់ស់អនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគប្ដ្ សត្មាកកនញងត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសអនកទ្ាុំងលនាះ ឲ្យបានរួចរើចុំណងផៃនលសចកាើសាាប់  
លដ្ាយសារសកាក របូជាប្រមួយលនះ 
សូមឲ្យអនកទ្ាុំងលនាះសមនឹងទ្ទ្ ួជីវិរអស់ក បជានិចច។ 

ធម៌ត្បាររធ សត្មាបម់រណបុគគ  ៖ ត្រះត្គើសាជាត្រះសល្ងគាះ និងជាជីវិរ។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះអមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារ លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 
ត្រះអងគជាត្រះសល្ងគាះផៃនរិភរល ាក 
ត្ទ្ង់ជាជីវិរសត្មាប់មនសុសជារិ និងលត្បាសអនកសាាប់ឲ្យរស់លឡើងវិញ។ 
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លដ្ាយសារត្រះត្គើសាលនះលហើយ 
បានជាលយើង ្ញុំសូមចូ រួមជាមួយអស់លទ្វទ្ូរដ៏លត្ចើនកុះករ 
ល ើករលមកើងអានភុារដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគ 
និងសបបាយរើករាយចុំលរាះត្រះភ័្ កាត្រះអងគជានិចច។ 
លយើង ្ញុំសូមទ្ ូអងវរ និងលត្ចៀងលការសរលសើរត្រះអងគ 
កនញងអុំណរសបបាយយ ាងផៃត្កប្ ង លដ្ាយសូរសរ័ទប្រមួយថា ៖ 

ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វសិទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះអមចាស់ ល ើរិភរល ាកទ្ាុំងមូ  
លមឃនិងដ្ី លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
សូមល ើករលមកើងត្រះអងគ ប្ដ្ យាងមកកនញងត្រះនាមត្រះអមចាស់។ 
ជលយា ! ត្រះអងគឯសថានដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
ត្តមរយៈត្រះអុំលណាយទ្ានផៃនសកាក របូជាប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករណុា 
ដ្ ់អសអ់នកបលត្មើរបសត់្រះអងគ ប្ដ្ បាន ាចកល ាកលនះលហើយ។ 
សូមឲ្យអស់អនកប្ដ្ ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យត្បទ្ានអគគសញ្ញាត្ជមជុទ្កឹ 
បានទ្ទ្ួ ជីវិរលរារលរញលដ្ាយអុំណរសបបាយអស់ក បជានិចច។ 

លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក (Latin p. 614-615)។ 
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ថ្ខ តុោ 

ថ្ងៃទី ១ តុោ 

សន្តីសតសរសា ថ្ន្ព្ពះរុារសយស ូ 
ជាព្ពហមច្រិន្ី ន្ិងជាព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Teresæ a Iesu Infante, virginis et Ecclesiæ doctoris 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លបើកទ្វារត្រះរាជយរបស់ត្រះអងគ 
ឲ្យអស់អនកបនទាប ាួន នងិអនករូចត្តច។ 
ត្រះអងគកប៏្ណនាុំលយើង ្ញុំឲ្យត្បត្រឹរាត្តមរលបៀបរស់លនៅរបសស់នាើលរលរសា 
ប្ដ្ យកចិរាទ្ុកដ្ាក់ចុំលរាះកិចចការដ៏រូចត្តចត្បចុំផៃថងប្ដ្រ។ 
សូមត្រះអងគបងហាញឲ្យលយើង ្ញុំលឃើញសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ ត្តមរយៈរាកយទ្ូ 
អងវររបស់នាង្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ! 
លយើង ្ញុំសូមត្បកាសរើសនាត្រះហសាដ៏អសចារយ 
ប្ដ្ ត្រះអងគបានបងហាញត្តមរយៈការរស់លនៅរបស់សនាើលរលរសា។ 
ត្រះអងគរប់ត្រះហឫទ្យ័នឹងគុណធម៌របស់សនាើលរលរសាយ ាងណា 
សូមត្រះអងគទ្រលមើ កចិចការបលត្មើរបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះយ ាងលនាះ្ង។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះកាយត្រះត្គើសាប្ដ្ លយើង ្ញុំទ្ទ្ួ  
បានលទ្ៅជាកមាាុំងផៃនលសចកាើស្សឡាញប់្ដ្ លឆះឆួ កនញងដ្ួងចិរាលយើង ្ញុំ 
គឺកមាាុំងផៃនលសចកាើស្សឡាញ់លនះលហើយ ប្ដ្ លត្បាសឲ្យសនាើលរលរសា 
ថវាយ ាួនទ្ាុំងស្សុងលទ្ៅត្រះអងគ ត្រមទ្ាុំងចងឲ់្យមនុសសទ្ាុំងអស់  
បានទ្ទ្ួ ត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករណុារបសត់្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃទី ២ តុោ 

សទវទូតអនរោរពារដ៏វិសុទធ 
Ss. Angelorum Custodum 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគប្ដ្ មានឧបការគុណហសួរើការសមាន 
សរវត្រះហឫទ្យ័ចរ់លទ្វទ្ូរដ៏វិសទុ្ធមកការរារលយើង ្ញុំ។ 
លរ ត្រះអងគសណា ាបឮ់សប្ត្មកទ្ូ អងវររបស់លយើង ្ញុំ 
សូមត្ទ្ងល់មត្តា ការរារលយើង ្ញុំត្គប់លរ លវ ា ត្តមរយៈលទ្វទ្ូររបស់ត្រះអងគ 
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយអស់ក បជានិចច 
រួមជាមួយលទ្វទ្ូរដ៏វិសទុ្ធទ្ាុំងឡាយ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ទ្ទ្ ួរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយត្រះអងគ 
លនៅផៃថងលរររលទ្វទ្ូរដ៏វសិុទ្ធទ្ាុំងឡាយ។ 
លដ្ាយមានលទ្វទ្រូរបសត់្រះអងគការរារ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានរួច្ុររើលត្រះកាចលនៅលរ លនះ និងទ្ទ្ួ អុំណរសបបាយ
កនញងជីវិរអសក់ បជានចិច។ 
ធម៌ត្បាររធ ៖ ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ត្តមរយៈលទ្វទ្ូរទ្ាុំងឡាយ។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 



762 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះអមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារ លហើយមានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង 
រិរជាត្រឹមត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ 
លយើង ្ញុំសូមល ើករលមកើងត្រះអងគឥរឈប់ឈរ រួមជាមួយអគគលទ្វទ្ូរ  
និងអស់លទ្វទ្រូរបសត់្រះអងគ។ 
លរ លយើង ្ញុំលរររលការសរលសើរលទ្វទ្រូដ៏វិសទុ្ធ 
ប្ដ្ របត់្រះហឫទ្័យត្រះអងគ លនាះរាកយលការសរលសើររបស់លយើង ្ញុំ 
ត្រឡប់លទ្ៅជារាកយលការសរលសើរសិរើរុងលរឿងដ៏ល ើស ប់របសត់្រះអងគ។ 
កិរាិយសដ៏ ពង់ ពស់ និងរងុលរឿងរបស់លទ្វទ្ូរបានបងហាញថា  
ត្រះជាមចាស់អសចារយណាស់ រិភរទ្ាុំងម ូល ើករលមកើងត្រះអងគល ើសអវើៗទ្ាុំងអស ់
ត្តមរយៈត្រះត្គើសាជាអមចាស់លយើង ្ញុំ។ 

លដ្ាយត្រះត្គើសាលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសូមច ូរួមជាមយួ 
លទ្វទ្ូរដ៏លត្ចើនកុះករ ទ្ាុំងមានអុំណរសបបាយរើករាយ  
លការសរលសើរអានុភារដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគ លដ្ាយសូរស័រទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វិសទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ !  

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសា 
មកចិញ្ចមឹលយើង ្ញុំឲ្យមានជិវិរអសក់ បជានចិច។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ដ្កឹនាុំលយើង ្ញុំល ព្ ះលទ្ៅកាន់មារ៌ផៃនការសល្ងគាះ និងលសចកាើស ុ
សានា ត្តមរយៈកិចចការរបស់លទ្វទ្រូទ្ាុំងឡាយ។ 
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ថ្ងៃទី ៤ តុោ 

សន្ត្ហវង់សវ័រ សៅព្រុងអាសុីសុី 
S. Francisci Assisiensis 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យលត្បាសឲ្យសនា្ហវង់សវ័រ  
រស់លនៅដ្ូចត្រះត្គើសាជាអនកទ្ន់ទ្ាប និងជាអនកត្កើត្ក។ 
លនៅលរ លយើង ្ញុំលធវើដ្ំលណើរត្តមគនាងរបស់សនា្ហវង់សវ័រ 
លយើង ្ញុំក៏លធវើដ្ំលណើរត្តមត្រះបុត្ត្តប្ដ្រ។  
ត្តមរយៈអុំណរសបបាយនឹងធម៌លមត្តា ករុណា 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានចូ រួមជាមួយត្រះបិត្ត្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លនៅលរ លយើង ្ញុំល ើករងវាយទ្ាុំងលនះ ថវាយត្រះអងគ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានចូ រួម 
កនញងរិធើត្បាររធការអាថក៌ុំបាុំងផៃនត្រះលឈើ ក្ ងលដ្ាយសមរមយ 
ត្តមគុំររូបស់សនា្ ហវងស់វ័រប្ដ្ មានចិរាលឆះឆ ួជាបជ់ាមួយត្រះលឈើ ក្ ង។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ត្បទ្ានអុំលណាយទ្ានដ៏រិសិដ្ឋដ្ ់លយើង ្ញុំ។  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំយករត្មាប់ត្តមសនា្ហវងស់វ័រ 
ប្ដ្ មានចរិាលមត្តា ករណុា និងយកចិរាទ្ុកដ្ាក់ត្បកាសដ្ណំឹង អដ្ូចត្គើសាទ្រូ។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានបទ្រិលសាធន ៍
អុំរើឥទ្ធិរ ផៃនលសចកាើស្សឡាញរ់បស់ត្រះអងគ 
លហើយសូមឲ្យលសចកាើស្សឡាញ់លនះ ្ា ់ការសល្ងគាះដ្ ់មនុសសទ្ាុំងអស់។ 
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ថ្ងៃទី ៦ តុោ 

សន្តព្ប ុយណូ ជាបូជាច្រាយ 
S. Brunonis, presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់បរវជិរ (Latin p. 959) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម 
សត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 933)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានត្ត្តស់លហៅសនាត្ប យុណឲូ្យថវាយ ាួនទ្ាុំងស្សុង 
លដ្ាយរសល់នៅជាត្តបសលដ្ីមបើបលត្មើត្រះអងគ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
ជានិចចកា សមាឹងល ព្ ះលទ្ៅរកត្រះអងគប្រមយួគរ់ 
កនញងចុំលណាមអវើៗប្ដ្ ប្រងប្រប្ត្បត្ប ួលនៅកនញងល ាកលនះ។ 
 

ថ្ងៃទី ៧ តុោ 

ព្ពះន្ងព្ពហមច្រិន្ីា ារី តាមាោ (សូព្តផាគាំ) 
Beatæ Mariæ Virginis a Rosario 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លយើង ្ញុំលអើយ ! 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានត្រះអុំលណាយទ្ានដ៏ផៃថាថាារបស់ត្រះអងគឲ្យលយើង ្ញុំ 
លដ្ាយលទ្វទ្ូរ្ា ដ់្ំណងឹមកថា ត្រះលយស ូត្គើសាជាត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
ត្ទ្ង់យាងមកត្បសូរជាមនុសស។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ 
លដ្ាយសារត្រះបតុ្ត្តរងទ្ុកខ ុំបាក និងសុគរល ើលឈើ ក្ ង 
សូមត្រះអងគនាុំលយើង ្ញុំច ូលទ្ៅកនញងសិរើរុងលរឿងរួមជាមួយត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ មានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ។ 
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រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានភារសមរមយ រួមជាមយួរងវាយប្ដ្ លយើង
 ្ញុំល ើកថវាយលទ្ៅត្រះអងគ 
លដ្ីមបើលរររការអាថ៌កុំបាុំងដ៏អសចារយរបស់ត្រះបុត្ត្តប្រមួយរបស់ត្រះអងគ 
លហើយសមនឹងទ្ទ្ ួត្រះបនទូ សនយារបសត់្រះអងគ្ ង។ 

ធម៌ត្បាររធទ្ើ ១ បុណយលរររត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ (លនៅផៃថងបុណយ) ទ្ុំរ័រ ៤៧២ ឬធម៌ត្បាររធ
ទ្ើ ២ ទ្ុំរ័រ ៤៧៤។ 

រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
លនៅកនញងអភបិូជាលនះ ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំត្បកាសរើត្រះបុត្ត្តរបសត់្រះអងគ 
ប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវញិ។ 
ត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យច ូរួមកនញងទ្ុកខ ុំបាករបស់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគយ ាងណា 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យឲ្យលយើង ្ញុំច ូរួមកនញងសិរើរុងលរឿង 
របស់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគយ ាងលនាះប្ដ្រ។ 



766 

ថ្ងៃទី ៩ តុោ 

សន្តដឺន្ីស ជាអភិប្ល ន្ិងសហជីវិន្ ជាមរណសារាសី 
Ss. Dionysii, episcopi, et sociorum, martyrum 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើជាលត្ចើន (Latin p. 909)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានចរ់សនាដ្ឺនើស និងសហជីវិនរបស់ល ាក 
ឲ្យលទ្ៅត្បកាសដ្ណំឹង អដ្ ់ត្បជាជារិទ្ាុំងឡាយ 
លហើយត្រះអងគត្បទ្ានកមាាុំងដ្ ់អស់ល ាកលដ្មីបើបុំលរញលបសកកមម។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលធវើរត្មាបត់្តមអស់ល ាក 
លដ្ាយមិនជាបច់ិរានឹងត្ទ្រយសមបរាកិនញងល ាកលនះ លហើយរយាយាមរះុរារឧបសគគ
ទ្ាុំងឡាយ។ 

សន្តយ ូហាន្ សលអូណ្ឌី ជាបូជាច្រាយ 
S. Ioannis Leonardi, presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់អនកគងវា  ៖ សត្មាប់សាសនទ្ូរ (Latin p. 938) ឬរាកយអធិដ្ឋាន 
រួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់អនកប្ដ្ ត្បត្រឹរាកិចចការធម៌លមត្តា ករុណា (Latin p. 963)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្ត !  
ត្រះអងគត្បទ្ានអុំលណាយទ្ានត្គប់យ ាងដ្ ់សនាយ ូហាន ល អណូាឌើជាបូជាចរយ  
លដ្ីមបើត្បកាសដ្ណំឹង អដ្ ់មនសុសត្គបជ់ារិសាសន៍។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន ៍
មានជំលនឿរិរត្បាកដ្ល ើត្រះអងគ និងរើកចលត្មើនលឡើងលនៅត្គប់ទ្ើកប្នាង។  
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ថ្ងៃទី ១១ តុោ 

សន្តយ ូហាន្ ទី២៣ ជាសសមតចប្ ាប  
S. John XXIII, papæ 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់អនកគងវា  ៖ សត្មាប់សលមាចបា ប ៖ (Latin p. 927)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ  
និងមានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជានិចច ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្បាសឲ្យសលមាចបា ប យ ូហាន  
លរារលរញលដ្ាយសុភមងគ  មានជីវិរយ ាងត្រចះត្រចង ់
ត្តមគុំរូរបស់ត្រះត្គើសាប្ដ្ ជាគងវា ដ៏ អ លនៅល ើរិភរល ាកទ្ាុំងមូ ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំអាចបងហាញ 
ធម៌លមត្តា ករុណាដ៏បរិបូរណ៍របស់ត្រះអងគដ្ ់មនុសសល ាក។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រងវាយ និងរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្រះសហគមន៍លដ្ាយអនុលត្រះ។ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំឆាង្រុរើល ាកលនះ លទ្ៅច ូរួមកនញងសិរើរុងលរឿងផៃនសថានបរមសុ  
លដ្ាយជាប់ចរិាជាមួយត្រះអងគ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមឱនកាយទ្ូ អងវរត្រះអងគជាត្រះដ៏ ពង់ ពស់បុំ្រុ។ 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយ និងត្រះល ាហរិត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
មកចិញ្ចមឹលយើង ្ញុំយ ាងណា សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
បានច ូរួមចុំប្ណកកនញងលទ្វភាររបស់ត្រះអងគយ ាងលនាះប្ដ្រ។ 
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ថ្ងៃទី ១៤ តោុ 

សន្តោលីទូស ជាសសមតចប្ ាប ន្ិងជាមរណសារាសី 
S. Callisti I, papæ et martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប ៖ (Latin p. 915) ឬ 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់អនកគងវា  ៖ សត្មាប់សលមាចបា ប (Latin p. 927)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យសនាកា ើទ្សូ ជាសលមាចបា បបលត្មើត្រះសហគមន៍  
និងយកចរិាទ្កុដ្ាកដ់្ ក់ារបញ្ចញះសររបស់ត្គើសាបរិស័ទ្។ 
លដ្ាយសារសកខើភារផៃនជំលនឿរបស់ល ាក សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានកមាាុំង  
បានរួច្ុររើចុំណងផៃនភាររ យួ និងទ្ទ្ួ មររកប្ដ្ មិនលចះរ យួ។ 
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ថ្ងៃទី ១៥ តុោ 

សន្តីសតសរសាថ្ន្ព្ពះសយស ូ ជាព្ពហមច្រិន្ី សៅព្រុងអាវី
ឡា ន្ិងជាព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Teresiæ a Iesu, virginis et Ecclesiæ doctoris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្ត !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណឲ្យសនាើលរលរសាផៃនត្រះលយស ូ 
បងហាញ្ាូវឲ្យត្រះសហគមន៍រស់លនៅត្តមរលបៀប អឥរល ចាះ។ 
លដ្ាយសារ្ ប្្ាផៃនការបលត្ងៀនរបស់សនាើលរលរសា សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
មានកមាាុំង និងលឆះឆួ លទ្ៅលដ្ាយភារវិសុទ្ធដ៏រិរត្បាកដ្ជានិចច។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគរប់ត្រះហឫទ្យ័នឹងសនាើលរលរសា 
ប្ដ្ បានបលត្មើត្រះអងគលដ្ាយចរិាភកាើ។ 
សូមត្រះអងគជាត្រះដ៏ ពង ់ពស់បុំ្រុ 
សរវត្រះហឫទ្យ័ទ្ទ្ួ រងវាយលយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះបតិ្តជាអមចាស់លយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ាននុំបុ័ងផៃនសថានបរមសុ មកចិញ្ចឹមលយើង ្ញុំ 
ប្ដ្ ជាត្រះសហគមន៍សាាប់បងគាប់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំរស់លនៅត្តមគុំរូសនាើលរលរសា 
និងមានអុំណរសបបាយលត្ចៀងល ើករលមកើងត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករុណារបស់ត្រះអងគអស់
ក បជានិចច។ 
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ថ្ងៃទី ១៦ តុោ 

សន្តីសហដវីគ ជាបពវជិតា 
S. Hedvigis, religiosæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់បរវជិត្ត (Latin p. 961) ឬសត្មាប់ សនាើ ៖ 
(Latin p. 966)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ការរស់លនៅដ៏អសចារយរបស់សនាើលហដ្វគី 
ជាគុំរូឲ្យលយើង ្ញុំលចះបនទាប ាួន សត្មាប់មនសុសទ្ាុំងអស់យ ាងណា  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួអុំលណាយរើសថានបរមសុ  
ត្តមរាកយទ្ូ អងវររបស់នាងយ ាងលនាះប្ដ្រ។ 
  

សន្តីា ាោរីត ា ារី អាឡារុរ ជាព្ពហមច្រិន្ី 
S. Margaritæ Mariæ Alacoque, virginis 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រហមចរិនើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើមួយរូប ៖ (Latin p. 947)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគមានត្រះហឫទ្យ័លមត្តា ករណុាដ៏ល ើស ប់ចុំលរាះមនុសសល ាក។ 
សូមត្រះអងគចក់បងហូរត្រះវិញ្ញាណល ើលយើង ្ញុំ ដ្ចូត្រះអងគបានបងហូរល ើសនាើម ាការើរ 
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំសគា ់លសចកាើស្សឡាញ់ដ៏ធុំលធងរបស់ត្រះត្គើសា 
លហើយសូមឲ្យលយើង ្ញុំបានលរារលរញលដ្ាយភារដ៏វិសុទ្ធរបសត់្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃទី ១៧ តុោ 

សន្តអុ ីញ ាស សៅព្រុងអន្់ទីយ ូរ 
ជាអភិប្ល ន្ិងជាមរណសារាសី 

S. Ignatii Antiocheni, episcopi et martyris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ និងមានត្រះជនមគង់លនៅជានិចច ! 
ត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យត្រះសហគមន៍ជាត្រះកាយត្រះត្គើសា 
មានកិរាិយសលដ្ាយសារសកខើភាររបសម់រណសាកសើដ៏វិសទុ្ធ។ 
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំត្បាររធបុណយសនាអុើញ ាស 
ប្ដ្ បានទ្ទ្ ួសិរើរុងលរឿងអស់ក បជានិចច លដ្ាយសាររងទ្ុកខ ុំបាក។ 
ត្តមរយៈការរងទ្ុកខ ុំបាកលនះ សូមត្រះអងគការរារលយើង ្ញុំអស់មួយជីវរិ្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគរប់ត្រះហឫទ្យ័នឹងសនាអុើញ ាស 
ប្ដ្ រងទ្ុកខ ុំបាក និងបូជាជីវិរជាមរណសាកសើ។ 
ល ាកជាត្រប់ស្សូវរបស់ត្រះត្គើសា ប្ដ្ បានលទ្ៅជានុំបុ័ងឥរលសៅហមង។ 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យទ្ទ្ ួសកាក របូជា 
រើចិរាលសមាះត្រង់របស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ាននុំបុង័ជាអាហារផៃនសថានបរមសុ ឲ្យលយើង ្ញុំ។ 
លនៅផៃថងបុណយរុំឭកសនាអុើញ ាស សូមត្រះអងគ្ា ់កមាាុំងឲ្យលយើង ្ញុំ 
លទ្ៅជាត្គើសាបរិស័ទ្ លដ្ាយសារជំលនឿ និងជីវិររស់លនៅត្បចុំផៃថង។ 
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ថ្ងៃទី ១៨ តុោ 

េន្តលូោ អនកន្ិពន្ធរម្ពីរដាំែឹងលអ 
S. LUCÆ EVANGELISTÆ 

(ប ណ្យរំឭក) 
សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្ជីសលរើស សនា ូកា ឲ្យលត្បៀនត្បលដ្ៅ  
និងនិរនធរើអាថ៌កុំបាុំងផៃនលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគចុំលរាះអនកត្កើត្ក។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យអស់អនកលជឿមានកិរាិយសកនញងត្រះនាមត្រះអងគ 
លចះស ូត្ទ្ាុំលដ្ាយមានចរិាប្រមួយ និងវិញ្ញាណប្រមួយ។ 
សូមត្រះអងគត្បណើសលនាាសឲ្យត្បជាជារិទ្ាុំងឡាយ បានទ្ទ្ ួការសល្ងគាះរើត្រះអ
ងគ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគ្ ា ់ត្រះអុំលណាយទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានលសរើភារបលត្មើត្រះអងគអស់រើចរិា។ 
លនៅផៃថងបុណយរុំឭកសនា កូា សូមត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានលសចកាើស ុសានា  
និងទ្ទួ្ សិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ ត្តមរយៈរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយត្រះអងគ។  
ធម៌ត្បាររធទ្ើ២ បុណយលរររត្គើសាទ្ូរ ទ្ុំរ័រ ៤៧៦។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
សូមឲ្យត្រះកាយត្រះត្គើសាប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួរើរសុកាក របជូា 
លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលទ្ៅជាជនដ៏វិសុទ្ធ។ 
សូមត្រះអងគ្ា ក់មាាុំងដ្ ់លយើង ្ញុំ លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿរឹងមាុំ 
ត្តមរយៈត្រះបនទ ូដ្ណំងឹ អប្ដ្ សនា កូាបានត្បកាស។ 



773 

ថ្ងៃទី ១៩ តុោ 

សន្តយ ូហាន្ ដឺ សព្បប ៊ឺហវ ន្ិងសន្តអុ ីសារ យ ូរ ជាបូជា
ច្រាយ ន្ិងសហជីវិន្ ជាមរណសារាសី  

Ss. Ioannis de Brébeuf et Isaac Jogues, 
presbyterorum, et sociorum, martyrum 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ៖ សត្មាប់សាសនទ្ូរមរណសាកសើ៖ (Latin p. 922)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័បងហាញលសចកាើសងឃឹមល ើត្រះរាជយត្រះអងគ 
ត្តមរយៈកចិចការដ៏ ុំបាករបស់សនាយ ូហាន ដ្ឺលត្បប ឺហវ និងសនាអុើសាក យ កូ  
ត្រមទ្ាុំងសហការើ និងត្តមរយៈការបងហូរឈាមរបស់អស់ល ាក។ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យត្គើសាបរិសទ័្មានជំលនឿរឹងមាុំរើមួយផៃថងលទ្ៅមួយផៃថង 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់អស់ល ាក។ 
 

សន្តប ូល ថ្ន្ព្ពះស ើឆាកាង ជាបូជាច្រាយ 
S. Pauli a Cruce, presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាប  ូ ជាបូជាចរយ 
ស្សឡាញ់ត្រះលឈើ ក្ ងប្រមួយគរ់។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសត្បណើឲ្យលយើង ្ញុំមនាក់ៗ 
មានកមាាុំង ើលឈើ ក្ ងរបស់ ាួន លដ្ាយលសចកាើកាា ហាន ត្តមគុំរូរបស់ល ាក។ 
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រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
លនៅផៃថងរុំឭកសនាប ូ ផៃនត្រះលឈើ ក្ ង 
សូមត្រះអងគទ្រលមើ រងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលទ្ៅត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំប្ដ្ ត្បាររធការអាថ៌កុំបាុំង 
ផៃនទ្កុខ ុំបាករបស់ត្រះលយស ូ ឲ្យយករត្មាបត់្តមសនាប  ូ្ង។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលយើង ្ញុំសគា  ់
គលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនត្រះលឈើ ក្ ងលនៅកនញងជវីិរសនាប  ូ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួកមាាុំងរើសកាក របូជាលនះ 
លដ្ាយជាប់ចរិាជាមួយត្រះត្គើសា និងបលត្មើត្រះសហគមន ៍
លដ្ីមបើឲ្យមនសុសទ្ាុំងអសទ់្ទ្ ួការសល្ងគាះរើត្រះអងគ។ 
 

ថ្ងៃទី ២២ តុោ 

សន្តយ ូហាន្ ប ូល ទី២ ជាសសមតចប្ ាប 
S. Ioannis Paul II, Papæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់សលមាចបា ប ៖ (Latin p. 927) ។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្បាសឲ្យសនាយ ូហាន ប ូ  ទ្ើរើរ លធវើជាសលមាចបា ប 
ប្ណនាុំត្រះសហគមន៍លនៅទ្ូទ្ាុំងសក ល ាក។ 
ត្តមការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់ល ាក សូមលបើកចរិាលយើង ្ញុំ 
ឲ្យទ្ទ្ួ ការត្បណើសលនាាសរើត្រះត្គើសា ជាត្រះសល្ងគាះប្រមួយរបស់មនសុសល ាក។ 
 
រាកយថវាយរងវាយ 
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ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យលរររត្រះអុំលណាយទ្ានរបស់ត្រះអងគអសរ់ើចិរា។ 
ត្តមរយៈត្រះហឫទ្័យត្បណើសលនាាសរបស់ត្រះអងគ 
សូមលត្បាសឲ្យអគគសញ្ញាត្រះកាយត្រះត្គើសា ាងជត្មះលយើង ្ញុំជាអនកបលត្មើ 
បានសអារបរិសទុ្ធ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លដ្ាយបានទ្ទ្ ួត្រះកាយត្រះត្គើសាប្ដ្ មករើសថានបរមស ុ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំយកចិរាទ្កុដ្ាក់នឹងត្រះអុំលណាយទ្ានល្សងៗលនៅលរ លនះ 
លហើយលរៀបចុំ ាួនលដ្ីមបើទ្ទ្ួ ត្រះអុំលណាយទ្ានអស់ក បជានចិច។ 
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ថ្ងៃទី ២៣ តុោ 

សន្តយ ូហាន្ សៅោពី្សាតាណូ ជាបូជាច្រាយ 
S. Ioannis de Capestrano, presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់សាសនទ្ូរ ៖ (Latin p. 938) ឬ រាកយអធិដ្ឋានរួម
សត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់បរវជិរ (Latin p. 961)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគបានលត្ជីសលរើស សនាយ ូហាន លនៅការើ្ សាាណ ូ
ឲ្យជួយសត្មា ទ្កុខត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគប្ដ្ លកើរទ្កុខត្រួយ។ 
សូមត្រះអងគការរារត្រះសហគមន៍របសត់្រះអងគ 
និងប្ថរកសាឲ្យបានត្បកបលដ្ាយលសចកាើសុ សានាជាលរៀងរហូរ។ 

ថ្ងៃទី ២៤ តុោ 

សន្តអន្់តូន្ី ា ារីោលាសរ ជាអភិប្លព្ពះសហគមន្៍ 
S. Antonii Mariæ Claret, episcopi 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់សាសនទ្ូរ ៖ (Latin p. 938) ឬ សត្មាប់អភិបា  
(Latin p. 929)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័្ា ក់មាាុំងឲ្យសនាអនរ់ូនើ ម ារើកាា លរ ជាអភបិា  
លដ្ីមបើត្បកាសត្រះបនទូ ដ្ំណឹង អដ្ ត់្បជារា្សាត្រះអងគ 
លដ្ាយល ាកស្សឡាញ់អនករូចត្តច និងមានចរិាអរ់ធមរ់។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំ 
ឲ្យលចះប្សវងរកអវើៗ ប្ដ្ ជារបស់ត្រះអងគ និងសូមឲ្យលយើង ្ញុំជាប់ចិរាជាមួយត្រះអងគ  
លដី្មបើជាត្បលយាជន៍ដ្ ់បងបអូនជាលត្ចើន បានលទ្ៅជាបុត្រធើត្តរួមជាមួយត្រះត្គើសា។ 
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ថ្ងៃទី ២៨ តុោ 

េន្តេុីម្ូន្ ន្ិងេន្តយូដ្ឋ ជាក្រីេតទូត 
SS. SIMONIS ET IUDÆ, APOSTOLORUM 

 (ប ណ្យ) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យសគា ់ត្រះនាមត្រះអងគ 
ត្តមរយៈការត្បកាសដ្ណំឹង អរបស់ត្គើសាទ្រូ។ 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន ៍
បានរើកចលត្មើនលឡើងជាលរៀងរហូរ លដ្ាយមានអនកលជឿកានប់្រលកើនលឡើងៗ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្គើសាទ្រូ្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះជាអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគទ្ទ្ួ រាកយអងវររបស់លយើង ្ញុំ 
លនៅផៃថងលរររសនាសុើមូន និងសនាយូដ្ា ជាត្គើសាទ្រូដ៏វិសុទ្ធ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ប្ណនាុំលយើង ្ញុំឲ្យថវាយសកាក របជូាលនះ លដ្ាយសមរមយ។ 
ធម៌ត្បាររធ បុណយលរររត្គើសាទ្ូរ ទ្ុំរ័រ ៤៧៦-៤៧៨។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! ត្រះអងគបានត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំ។  
លយើង ្ញុំឱនកាយអងវរត្រះអងគ សូមត្បទ្ានត្រះវញិ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកបុំភាឺចរិាគុំនិរលយើង
 ្ញុំ។ 
លនៅលរ លយើង ្ញុំលរររត្គើសាទ្រូសុើមូន និងយូដ្ា ប្ដ្ រងទ្ុកខ ុំបាក  
និងទ្ទ្ ួសិរើរុងលរឿង សូមត្រះអងគប្ថរកសាលយើង ្ញុំ 
កនញងលសចកាើស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគ្ង។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក (Latin p. 613-614)។ 
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ថ្ខ វិចឆិោ 

ថ្ងៃទី ១ វិចឆិោ 

បុែយសោរពេន្តបុរគលទាំងឡាយ 

OMNIUM SANCTORUM 

(ប ណ្យឱឡារិក) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ 
និងមានត្រះជនមគង់លនៅជានិចច !  
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំសូមលរររដ្ ់គណុធម៌របសស់នាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ 
ប្ដ្ ជាត្រះអុំលណាយទ្ានរបស់ត្រះអងគ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានរួចរើបាប និងបានរប់ត្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគ។ 

សូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
សូមឲ្យរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយ 
លនៅផៃថងលរររសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ បានរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 
លយើង ្ញុំលជឿថា សនាបគុគ ទ្ទ្ួ ជីវិរអសក់ បជានិចចយ ាងណា 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំដ្ឹងចបាសថ់ា សនាបគុគ ទ្ាុំងលនាះជួយលយើង ្ញុំ 
ឲ្យទ្ទ្ួ ការសល្ងគាះយ ាងលនាះប្ដ្រ។ 
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ធម៌ត្បាររធ ៖ សិរើរុងលរឿងផៃនត្កុងលយរ ូសាឡឹមជាមាត្តរបស់លយើង។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារ និងមានត្រះជនមគង់លនៅអសក់ បជានចិច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង រិរជាត្រមឹត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ផៃថងលនះ ត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំត្បាររធរធិើបណុយត្បចុំត្កុងរបស់ត្រះអងគ 
គឺជាត្កុងលយរូសាឡឹមលនៅសថានបរមសុ ប្ដ្ ជាមាត្តរបស់លយើង ្ញុំ។ 
លនៅត្កុងលនះ បងបអូនលយើង ្ញុំលត្ចើនឥរគណនារាក់មកដុ្ 
លត្ចៀងលការសរលសើរត្រះអងគអស់ក បជានិចច។ 
លយើង ្ញុំលស្សកឃាានចង់លធវើបូជនើយចរលទ្ៅកាន់ត្កងុលនាះលដ្ាយជំលនឿ 
និងមានអុំណរសបបាយកនញងសិរើរុងលរឿងប្ដ្ ត្រះអងគបានត្បទ្ាន 
ឲ្យអសស់មាជកិត្រះសហគមនប៍្ដ្ ត្រះអងគលត្ជីសលរើស។ 
ត្តមរយៈអស់សនាបុគគ  ត្រះអងគត្បទ្ានទ្ាុំងកមាាុំង  
ទ្ាុំងគុំរូ អលនៅកនញងភារទ្ន់ល សាយរបស់លយើង ្ញុំ។ 

អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយលទ្វទ្ូរជាលត្ចើន 
ត្រមទ្ាុំងសនាបគុគ ទ្ាុំងឡាយ ល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ  
លដ្ាយសូរសរទប្រមួយថា ៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វិសទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
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រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
លយើង ្ញុំសូមត្កាបថវាយបងគំត្រះអងគ ជាត្រះដ៏វិសទុ្ធប្រមួយត្រះអងគគរ ់
ប្ដ្ បងហាញការអសចារយត្តមរយៈសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ។ 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យត្បទ្ានភារដ៏វិសទុ្ធ 
ត្បកបលដ្ាយលសចកាើស្សឡាញ់មកលយើង ្ញុំ 
និងលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចញរើរផុៃនបជូនើលយសក ៍
ល ព្ ះលទ្ៅកាន់រធិើជប់ល ៀងឯសថានបរមសុ ប្ដ្ ជាមារុភមូិរបស់លយើង ្ញុំ។ 

លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក (Latin p. 614)។ 

អភិបូជាត្តមត្បាថនាសត្មាប់សនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមលមើ កនញងកបួនរិធើ cf. infra, p. 1187។ 
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ថ្ងៃទី ២ វិចឆិោ 

បុែយឧទទិេដល់ម្រែបុរគលទាំងឡាយ 

IN COMMENORATIONE OMNIUM FIDELIUM DEFUNCTORUM 

មានត្បជំុរន លត្ចើនចូ រួមកនញងត្បាររធរិធើលនះ អាចលត្បើត្តមចិរាត្បាថនា។ លទ្ាះបើជា ផៃថងទ្ើ២ វិចឆិកា ចុំ
នឹងផៃថងអាទិ្រយ គឺត្រូវលធវើរិធើអភិបូជាសត្មាប់អស់អនកលជឿប្ដ្ បាន ាចកល ាកលទ្ៅលហើយ។ 

១ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់ជាត្រះបតិ្ត ! 
សូមត្រះអងគសាាបរ់ាកយទ្ូ អងវររបស់លយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
ជំលនឿរបស់លយើង ្ញុំល ើត្រះបុត្ត្តប្ដ្ ត្រះបតិ្តល ើកលឡើងរើចុំលណាមមនសុសសាាប់ 
កាន់ប្រចលត្មើនលឡើងយ ាងណា សូមឲ្យលសចកាើសងឃឹមរបស់លយើង ្ញុំ 
ល ើអនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគប្ដ្ បាន ាចកល ាកលនះលទ្ៅលហើយ នឹងរស់លឡើងវិញ 
កាន់ប្ររឹងមាុំយ ាងលនាះប្ដ្រ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាអមចាស់ ! 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យទ្ទ្ ួរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយ 
សត្មាបអ់ស់អនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគប្ដ្ សត្មាកកនញងត្រះត្គើសា។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសអនកទ្ាុំងលនាះ ឲ្យបានរួចរើចុំណងផៃនលសចកាើសាាប់  
លដ្ាយសារសកាក របូជាប្រមួយលនះ 
សូមឲ្យអនកទ្ាុំងលនាះសមនឹងទ្ទ្ ួជីវិរអស់ក បជានិចច។ 

ធម៌ត្បាររធ សត្មាប់មរណបុគគ  ទ្ុំទ្ុំរ័រ ៥០៤-៥១២។ 
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រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
ត្តមរយៈត្រះអុំលណាយទ្ានផៃនសកាក របូជាប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករណុាដ្ ់អស់អនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ 
ប្ដ្ បាន ាចកល ាកលនះលហើយ។ 
សូមឲ្យអស់អនកប្ដ្ ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យត្បទ្ានអគគសញ្ញាត្ជមជុទ្កឹ 
បានទ្ទ្ួ ជីវិរលរារលរញលដ្ាយអុំណរសបបាយអស់ក បជានិចច។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក (Latin p. 615)។ 
 

២ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគជាសិរើរុងលរឿងរបស់អសអ់នកលជឿ និងជាជីវិររបសម់នុសសសុចររិ។ 
ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគបានលសាយទ្ិវងគរ និងមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញ 
ត្បកបលដ្ាយសិរើរុងលរឿង ត្រមទ្ាុំងសល្ងគាះលយើង ្ញុំទ្ាុំងអសរ់ន ។ 
សូមត្រះអងគទ្រលមើ អនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគប្ដ្ បាន ាចកល ាកលនះ 
លដ្ាយត្បកាសអុំរើការអាថ៌កុំបាុំងដ៏អសចារយប្ដ្ អនកទ្ាុំងលនាះនឹងរស់លឡើងវិញ 
សូមលត្បាសឲ្យលគសមនឹងទ្ទ្ ួអុំណរសបបាយអស់ក បជានចិច្ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារ និងលរារលរញលដ្ាយធម៌លមត្តា ករណុា ! 
ត្តមរយៈរងវាយផៃនសកាក របូជាលនះ សូមត្រះអងគ ាងជត្មះអនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ 
ប្ដ្  ាចកល ាកលនះឲ្យរួចរើបាប កនញងត្រះល ាហិរត្រះត្គើសា្ង 
លត្រាះត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យល ើកប្ ងលទ្ាសឥរឈប់ឈរ 
ឲ្យអស់អនកប្ដ្ ត្រះអងគបានជត្មះកនញងអគគសញ្ញាត្ជមុជទ្ឹក។ 
ធម៌ត្បាររធ សត្មាប់មរណបុគគ  ទ្ុំទ្ុំរ័រ ៥០៤-៥១២។ 
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រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួត្រះកាយត្រះត្គើសា 
ប្ដ្ បានបូជាត្រះជនមសត្មាប់លយើង ្ញុំ 
លហើយមានត្រះជនមរស់លឡើងវិញត្បកបលដ្ាយសរិើរុងលរឿង។ 
លយើង ្ញុំសូមឱនកាយអងវរត្រះអងគ សត្មាប់អសអ់នកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ 
ប្ដ្  ាចកល ាកលនះលទ្ៅលហើយ សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យអស់អនកទ្ាុំងលនាះ 
បានត្ជះសអាររើបាប ត្តមរយៈគលត្មាងការដ៏អសចារយផៃនបុណយចមាង 
និងសូមលត្បាសឲ្យលគទ្ទ្ ួសិរើរុងលរឿងផៃនជីវិររស់លឡើងវិញ្ង។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក (Latin p. 615)។ 
 

៣ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះបតិ្តជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះបុត្ត្តប្រមួយរបស់ត្រះអងគឲ្យឈនះលសចកាើសាាប ់
លហើយឆាងលទ្ៅកាន់ត្រះរាជយផៃនសថានបរមសុ ។ 
លដ្ាយត្រះអងគបានឈនះលសចកាើសាាប ់
សូមត្ទ្ង់លត្បាសឲ្យអនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ ប្ដ្ បាន ាចកល ាកលនះ  
បានយ ់ត្រះភ្កាត្រះអងគ ប្ដ្ ជាត្បភរផៃនជីវរិ និងជាត្រះសល្ងគាះ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ទ្ទ្ ួរងវាយផៃនសកាក របូជារើលយើង ្ញុំ 
សត្មាបអ់នកបលត្មើរបសត់្រះអងគ ប្ដ្ បានសត្មានាកនញងអងគត្រះត្គើសា។ 
ត្តមរយៈសកាក របជូាប្រមួយលនះ សូមត្រះអងគលត្បាសអនកទ្ាុំងលនាះ 
ឲ្យរួចរើចុំណងផៃនលសចកាើសាាប់ លហើយលត្បាសលគឲ្យសមនឹង 
ទ្ទ្ ួជីវិរអស់ក បជានិចច។ 
ធម៌ត្បាររធ សត្មាប់មរណបុគគ  ទ្ុំទ្ុំរ័រ ៥០៤-៤១២។ 
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រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្តមរយៈត្រះអុំលណាយទ្ានផៃនសកាក របូជាប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យអនកបលត្មើត្រះអងគ ប្ដ្ បាន ាចកល ាកលនះ  
បានទ្ទ្ួ ធម៌លមត្តា ករណុារបស់ត្រះអងគ។ 
សូមលត្បាសឲ្យអស់អនកប្ដ្ ទ្ទ្ ួត្រះអុំលណាយទ្ានផៃនអគគសញ្ញាត្ជមជុទ្ឹក 
បានលរារលរញលដ្ាយអុំណរសបបាយអស់ក បជានិចច្ង។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក (Latin p. 615)។ 
 

ថ្ងៃទី ៣ វិចឆិោ 

សន្តា ាតាំង សដប ូសរស ជាបពវជិត 
S. Martini de Porres, religiosi 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាបុគគ  ៖ សត្មាប់បរវជិរ ៖ (Latin p. 961)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ប្ណនាុំសនាម ាត្តុំង ឲ្យលដ្ីរត្តមរលបៀបដ្ាក ់ាួន  
ល ព្ ះលទ្ៅទ្ទ្ ួសិរើរុងលរឿងលនៅសថានបរមសុ ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
លធវើត្តមគុំររូបស់ល ាកកនញងជីវិរសរវផៃថងលនះ លហើយសូមឲ្យលយើង ្ញុំសមនឹងទ្ទ្ ួ
អុំណរសបបាយ 
រួមជាមួយល ាកឯសថានបរមសុ ។ 
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ថ្ងៃទី ៤ វិចឆិោ 

សន្តហាាល បូរ៉ៃូសម ជាអភិប្ល 
S. Caroli Borromeo, episcopi 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  ៖ (Latin p. 929)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគរកសាទ្ុកកនញងចុំលណាមត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគ 
នូវវិញ្ញាណប្ដ្ ត្រះអងគបុំលរញឲ្យសនាហសា  បរូ ូលម ជាអភិបា   
លដ្ីមបើឲ្យត្រះសហគមនម៍ានកមាាុំងថមីជាលរៀងរហូរ។ 
សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះសហគមនម៍ាន កខណៈដ្ចូត្រះត្គើសា លដ្មីបើបងហាញត្រះ
ភ្កាត្រះអងគឲ្យមនុសសល ាកសគា ់។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! លនៅផៃថងបណុយរុំឭកសនាហសា   
សូមត្រះអងគទ្រលមើ រងវាយលនៅល ើរុសកាក របជូាលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
ត្តមរយៈសកាក របជូា ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័លត្បាសឲ្យសនាហសា   
លទ្ៅជាគងវា ប្ដ្ យកចិរាទ្កុដ្ាក់បលត្មើត្រះសហគមន ៍
លដ្ាយមានគណុធម៌ដ៏ អត្បលសើរ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះសហគមនទ៍្ទ្ ួបាន 
្ ប្្ាសមបូរហូរលហៀរកនញងកិចចការត្បចុំផៃថង។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! លយើង ្ញុំទ្ ូអងវរត្រះអងគ 
សូមឲ្យត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរប្ដ្ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ួ កនញងអភបិូជាលនះ 
លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានការលបាជ្ាចិរាដ្ចូសនាហសា  
ប្ដ្ បលត្មើត្រះសហគមន៍លដ្ាយមានចរិាលសមាះត្រង ់
និងលរារលរញលដ្ាយធម៌លមត្តា ករុណា្ង។ 
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ថ្ងៃទី ៩ វិចឆិោ 

បុែយរំឭកថ្ងៃឆ្លងក្ពះវិហារបាេុីលីោ ឡាសតរ៉ាង់ 
IN DEDICATIONE BASILICÆ LATERANENSIS 

 (ប ណ្យ) 
លនៅកនញងបុណយរុំឭកផៃថងឆាងត្រះវិហារបាសុើ ើកាលនះ ត្រូវថវាយអភិបូជា ត្តមកបួនរិធើសត្មាប់បុណយ
រុំឭកឆាងត្រះវិហារ (Latin p. 891)។ 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានលត្ជីសលរើសថមប្ដ្ មានជីវិរ 
លដ្ីមបើលរៀបចុំត្រះដ្ណំាក់អស់ក បជានចិចសត្មាប់ត្រះរាជយត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគបលងកីនត្រះហឫទ្័យត្បណើសលនាាសដ្ ់ត្រះសហគមន ៍
លដ្ីមបើឲ្យអសអ់នកលជឿល ើត្រះអងគ មានចុំនួនលកើនលឡើង  
និងអាចកសាងត្កុងលយរ ូសាឡឹមលនៅសថានបរមសុ ។ 
សូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ លនៅលរ បុណយលនះត្រូវចុំផៃថងអាទ្ិរយ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យទ្ទ្ ួរងវាយ 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
សូមឲ្យអស់អនកប្ដ្ ទ្ូ អងវរត្រះអងគ 
អាចទ្ទ្ួ កមាាុំងរើអគគសញ្ញាលនះ លហើយសូមត្រះអងគរបលឆាើយនឹងរាកយអងវររបស់
លគ្ង។ 
ធម៌ត្បាររធ ៖ គលត្មាងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះជាមចាស់សត្មាប់ត្រះសហគមន៍ 
ប្ដ្ ជាកូនត្កមុុំរបស់ត្រះត្គើសា និងជាត្រះដំ្ណាក់ផៃនត្រះវិញ្ញាណ។ 
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ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធ ! 
ត្រះអងគជាត្រះជាមចាសដ់៏មានឫទ្ធានភុារ និងមានត្រះជនមគង់លនៅអសក់ បជានិចច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង រិរជាត្រមឹត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
លដ្ាយត្រះហឫទ្័យសបបញរស ត្រះអងគគង់លនៅកនញងត្រះវិហារលនះ 
លហើយត្រះអងគរុំត្ទ្លយើង ្ញុំឲ្យលទ្ៅជាត្រះដ្ំណាក់ផៃនត្រះវិញ្ញាណដ៏វិសទុ្ធ 
និងឲ្យមានជីវិរប្ដ្ បងហាញអុំរើសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ត្រះអងគបានបនសញទ្ធត្រះសហគមន៍ប្ដ្ ជាភរិយារបស់ត្រះត្គើសា 
លហើយលរៀងរា ់ ន្ ុំ ត្រះអងគលធវើឲ្យអាររប្ដ្ លមើ លឃើញនឹងប្ភនក 
លទ្ៅជាសញ្ញាសមគា ផ់ៃនត្រះសហគមន៍។ 
សូមលត្បាសត្រះសហគមន៍ឲ្យមានអុំណរសបបាយ 
និងមានមុ ងារជាមាាយប្ដ្ មានកូនលត្ចើនឥរគណនា លនៅកនញងសិរើរុងលរឿងផៃនសថាន
បរមសុ ។ 
អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ  
និងសនាបុគគ ទ្ាុំងឡាយ សូមល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយត្បកាសឥរឈបឈ់រថា៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វិសទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
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រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ័្យឲ្យត្រះសហគមន៍លនៅល ើប្្នដី្លនះ 
ជាសញ្ញាសុំរ ់ផៃនត្កុងលយរូសាឡឹមលនៅសថានបរមសុ ។ 
លដ្ាយលយើង ្ញុំបានទ្ទួ្ ត្រះកាយត្រះត្គើសា សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
លទ្ៅជាត្រះដំ្ណាក់ផៃនការត្បណើសលនាាសរបស់ត្រះអងគ 
លហើយសូមឲ្យលយើង ្ញុំបានចូ លទ្ៅរស់លនៅកនញងកប្នាង 
ប្ដ្ លរារលរញលដ្ាយសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 

លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក (Latin p. 614-615)។ 

 

ថ្ងៃទី ១០ វិចឆិោ 

សន្តសឡអូ ជាជន្ដ៏ព្បសសើរឧតតម ជាសសមតចប្ ាប ន្ិងជា
ព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Leonis Magni, papæ et Ecclesiæ doctoris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគមិនប្ដ្ បលណា ាយឲ្យអុំណាចរបស់មារឈនះត្រះសហគមន៍លឡើយ។ 
លដ្ាយត្គើសាទ្ូរជាត្គឹះដ៏រឹងមាុំ 
និងត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ សលមាចបា ប លឡអូ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន៍ សថរិលនៅយ ាងមាុំកនញងលសចកាើររិរបស់ត្រះអងគ 
និងបានត្បកបលដ្ាយលសចកាើស ុសានាអស់ក បជានិចច។ 
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រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
ត្តមរយៈរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលនៅផៃថងលនះ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានរនាដឺ្ ់ត្រះសហគមន ៍
លដ្ីមបើឲ្យហវូងលចៀមរបសត់្រះអងគចលត្មើនលឡើងត្គប់ទ្ើកប្នាង។ 
លនៅលត្កាមការប្ណនាុំរបស់ត្រះអងគ សូមឲ្យគងវា ទ្ាុំងឡាយលចះអរត្រះគុណត្រះអ
ងគ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគប្ណនាុំត្រះសហគមន៍ ប្ដ្ ត្ទ្ង់បានចិញ្ចឹមលដ្ាយអាហារដ៏រិសិដ្ឋ
លនះ។ 
សូមឲ្យត្រះសហគមន៍មានលសរើភារកាន់ប្រត្បលសើរលទ្ៅៗ  
និង ិរ ុំរយាយាមលដ្ីរលនៅកនញងជំលនឿប្រមួយ។ 
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ថ្ងៃទី ១១ វិចឆិោ 

សន្តា ាតាំង ជាអភិប្ល សៅព្រុងទួរ 
S. Martini Turonensis, episcopi 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
សនាម ាត្តុំង ជាអភបិា បានល ើករលមកើងត្រះអងគ 
ទ្ាុំងលរ ល ាកមានជីវរិរស់លនៅ ទ្ាុំងលរ ល ាកទ្ទ្ ួមរណភារ។ 
លយើង ្ញុំសូមទ្ ូអងវរត្រះអងគ សូមត្ទ្ងប់ងហូរត្រះហឫទ្័យត្បណើសលនាាសដ៏អសចាយ
របស់ត្រះអងគ 
ត្ជាបចូ កនញងដ្ួងចរិាលយើង ្ញុំ និងសូមកុុំឲ្យការរស់លនៅ ឬ លសចកាើសាាប ់ 
នាុំលយើង ្ញុំឲ្យឃាារ ង្ យរើលសចកាើស្សឡាញ់របសត់្រះអងគ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
សូមត្រះអងគបនសញទ្ធរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយ 
លដ្ាយមានអុំណរសបបាយ លនៅផៃថងលរររសនាម ាត្តុំង។ 
សូមលត្បាសឲ្យជីវិររបសល់យើង ្ញុំប្បរល ព្ ះលទ្ៅរកត្រះអងគជានិចច 
ទ្ាុំងលនៅលរ មានទ្កុខត្រួយ ទ្ាុំងលនៅលរ មានលសចកាើស ុ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសាារលយើង ្ញុំឲ្យមានកមាាុំងលឡើងវិញ លដ្ាយសារអគគសញ្ញាប្ដ្ បត្ងបួ
បត្ងួមជាធាញងប្រមយួ។ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំរួមចរិាគុំនរិជាមួយត្រះអងគលនៅកនញងត្គប់កចិចការ។ 
សនាម ាត្តុំង បានបនទាប ាួនចុំលរាះត្រះអងគយ ាងណា 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំល ើករលមកើងត្រះអងគ 
លដ្ាយដ្ាក់ ាួនជាកមមសទិ្ធិរបស់ត្រះអងគយ ាងលនាះប្ដ្រ។ 
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ថ្ងៃទី ១២ វិចឆិោ 

សន្តយ ូសាផាត ជាអភិប្លព្ពះសហគមន្៍ ន្ិងជា
មរណសារាសី 

S. Iosaphat, episcopi et martyris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនាយ សូា្ារ សូមត្រះអងគរត្ងឹងជំលនឿរបស់ត្រះ
សហគមន៍។ 
ត្រះវិញ្ញាណត្រះអងគបានបុំភាឺសនាយ ូសា្ារ ឲ្យហ ានបូជាជីវិរសត្មាបក់ូនលចៀម។ 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានកមាាុំងលដ្ាយសារត្រះវិញ្ញាណលនាះ 
និងមនិ ាាចហ ានបជូាជវីិរសត្មាប់អនកដ្ផៃទ្។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុាយ ាងផៃត្កប្ ង !  
សូមត្រះអងគចក់បងហូរត្រះររមកល ើរងវាយទ្ាុំងលនះ។ 
សនាយ ូសា្ារបានត្បកាសជំលនឿលដ្ាយបជូាជីវិររបស់ល ាក 
សូមត្រះអងគត្បទ្ានជំលនឿលនាះមកលយើង ្ញុំ ង។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
សូមត្រះអងគត្បទ្ានត្រះវិញ្ញាណផៃនលសចកាើស ុសានា និងភាររឹងបុឹង 
រើរុសកាក របូជាផៃនសថានបរមសុ លនះ មកលយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ ហ ាន ះបង់ជីវរិលធវើការលដ្មីបើកិរាិយស 
និងការរួបរួមរបស់ត្រះសហគមន៍ជាធាញងប្រមួយ ត្តមគុំរូរបស់សនាយ សូា្ារ។ 
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ថ្ងៃទី ១៥ វិចឆិោ 

សន្តអាល់ថ្ប រ ជាជន្ដ៏ព្បសសើរឧតតម ជាអភិប្ល  
ន្ិងជាព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 

S. Alberti Magni, episcopi et Ecclesiæ doctoris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  ៖ (Latin p. 929) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម
សត្មាប់ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានលត្បាសឲ្យសនាអា ប់្ប រ ជាអភបិា លទ្ៅជាជនដ៏ត្បលសើរឧរាម  
លដ្ាយសារល ាក្សាភាា ប់ទ្សសនៈរបស់មនុសសជាមួយនឹងជំលនឿល ើត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំជំរាក់ចិរានឹងលសចកាើរិរប្ដ្ ល ាកបានបលត្ងៀន 
លហើយត្តមរយៈការរើកចលត្មើន ាងចុំលណះវិជាា 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំសគា ់ និងស្សឡាញ់ត្រះអងគកាន់ប្រ ាាុំងលឡើង។ 

ថ្ងៃទី ១៦ វិចឆិោ 

សន្តីា ាោរីតា សៅសកុតថ្ឡន្ 
S. Margaritæ Scotiæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ៖ សត្មាប់អនកប្ដ្ ត្បត្រឹរាកិចចការធម៌លមត្តា ករុណា (Latin p. 963)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាើម ាការើត្ត លនៅសកញរប្ឡន 
មានចិរាស្សឡាញ់ដ៏ល ើស បច់ុំលរាះជនត្កើត្ក។ 
ត្តមរយៈគុំរ ូនិងរាកយទ្ូ អងវររបស់នាង សូមត្រះអងគលត្បាស 
ឲ្យលយើង ្ញុំលចះបងហាញអុំរើត្រះហឫទ្័យដ៏សបបញរសរបស់ត្រះអងគ 
កនញងចុំលណាមមនុសសជារទិ្ាុំងឡាយ។ 
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ថ្ងៃទី ១៦ វិចឆិោ 

សន្តីសហាសព្ទូដ ជាព្ពហមច្រិន្ី 
S. Gertrudis, virginis 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រហមចរិនើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើមួយរូប (Latin p. 946)។ ឬ រាកយ
អធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាបដូ្នជី (Latin p. 960)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ !  
ត្រះអងគបានលរៀបចុំ ុំលនៅដ្ឋានប្ដ្ របត់្រះហឫទ្័យត្រះអងគ 
កនញងដ្ួងចរិាសនាើលហសត្ទ្ូដ្ ជាត្រហមចរិនើ។  
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់នាង សូមត្រះអងគត្បទ្ានរនា ឺ
លដ្ីមបើ ុបបុំបារភ់ារងងឹរលចញរើចិរារបស់លយើង ្ញុំ។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយរើករាយ 
លដ្ាយលជឿជាក់ថា ត្រះអងគគង់លនៅជាមួយ និងបុំលរញកិចចការកនញងចិរាលយើង ្ញុំ។ 

ថ្ងៃទី ១៧ វិចឆិោ 

សន្តីសអលីសាថ្បត សៅហុងព្គ ីជាបពវជិតា 
S. Elisabeth Hungariæ, religiosæ 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ៖ សត្មាប់អនកប្ដ្ ត្បត្រឹរាកិចចការធម៌លមត្តា ករុណា (Latin p. 963)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ !  
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យសនាើលអ ើសាប្បរ លនៅហុងត្គើ 
ទ្ទ្ ួសគា ់ និងលររររលមកើងវរាមានត្រះត្គើសាលនៅកនញងជនត្កើត្ក។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់នាង 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលចះបលត្មើអនកត្កកសរ់ និងអនកលកើរទ្ុកខត្រួយ  
លដ្ាយលសចកាើស្សឡាញ់់ប្ដ្ រម នទ្ើបញ្ចប់។ 
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ថ្ងៃទី ១៨ វិចឆិោ 

បុណាយរំឭរថ្ងៃឆ្ែងព្ពះវិហារប្សុីលីោ 
សន្តសិោ ន្ិងសន្តប ូល ជាព្គីសតទូត 
In Dedicatione basilicarum Ss. Petri et Pauli, apostolorum 

(ប ណ្យ) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគប្រងប្រការរារត្រះសហគមន៍របស់ត្រះអងគ 
លដ្ាយមានត្កមុត្គើសាទ្រូជាកុំប្្ងដ៏រឹងមាុំ។ 
ល ាកទ្ាុំងរើរបាន្ា ់ចុំលណះដ្ឹងលដ្ីមដ្ំបូងអុំរើត្រះជាមចាស់ដ្ ់ត្រះសហគមន៍ 
ត្តមរយៈល ាកទ្ាុំងរើរ សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន ៍
កាន់ប្រទ្ទ្ួ ការត្បណើសលនាាស ចប់រើលរ លនះ  
រហូរដ្ ់អវសានាផៃនរភិរល ាក។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យទ្ទ្ ួរងវាយលនះរើលយើង ្ញុំលដ្ាយអនុលត្រះ។ 
ត្តមរយៈលបសកកមមរបស់ត្គើសាទ្ូរសិ ានិងប  ូ លយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួលសចកាើររិ។ 
សូមត្រះអងគឲ្យលសចកាើររិលនះ សថិរលសថរ និងបរិសុទ្ធកនញងដ្ួងចរិាលយើង ្ញុំ។ 
ធម៌ត្បាររធ បុណយលរររត្គើសាទ្ូរ ទ្ុំរ័រ ៤៧៦-៤៧៨។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគបានត្បទ្ាននុំបុង័រើសថានបរមសុ មកចញិ្ចឹមត្បជារា្សារបសត់្រះអងគ។ 
លនៅផៃថងបុណយរុំឭកត្គើសាទ្រូសិ ា និងប ូ   
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយ លដ្ាយសារឧបការើទ្ាុំងរើរ 
ប្ដ្ ជាត្រះអុំលណាយទ្ានរបស់ត្រះអងគបានដ្ឹកនាុំលយើង ្ញុំ។ 



795 

ថ្ងៃទី ២១ វិចឆិោ 

បុណាយថាវាយទារិោព្ពហមច្រិន្ីា ារសីៅរនុងព្ពះវិហារ  
In Praesentatione beatae Mariae Virginis 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើលរារលរញលដ្ាយសុភមងគ   (Latin p. 897)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ !  
លនៅផៃថងលនះ លយើង ្ញុំនកឹរឭកដ្ ទ់្ារិកាត្រហមចរិនើម ារើ 
ប្ដ្ ឪរកុមាាយយកលទ្ៅថវាយត្រះអងគលនៅកនញងត្រះវិហារ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្រះនាង សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
សមនឹងទ្ទ្ួ ការត្បណើសលនាាសដ៏លរញល ញរើត្រះអងគ។ 

ថ្ងៃទី ២២ វិចឆិោ 

សន្តីសសសុីល ជាព្ពហមច្រិន្ី ន្ិងជាមរណសារាសី 
S. Cæciliæ, virginis et martyris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើត្រហមចរិនើ  (Latin p. 924) ឬ
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រហមចរិនើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើមួយរូប (Latin p. 947)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
លរៀងរា ់ ន្ ុំ ត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយ 
លនៅផៃថងបុណយលរររសនាើលសសុើ  ជាអនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា ត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំលចះយករត្មាប់ត្តមគុំរូរបស់នាង  
និងហ ានត្បកាសរើកិចចការដ៏អសចារយប្ដ្ ត្រះត្គើសាជាត្រះបុត្ត្ត 
បានត្បត្រឹរាត្តមរយៈអនកបលត្មើរបស់ត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃទី ២៣ វិចឆិោ 

សន្តសរែម ង់ ទី១ ជាសសមតចប្ ាប ន្ិងជាមរណសារាសី 
S. Clementis I, papæ et martyris 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធដិ្ឋានរមួសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរបូ  (Latin p. 915) ឬរាកយ
អធិដ្ឋានរួមសត្មាប់អនកគងវា  ៖ សត្មាប់សលមាចបា ប (Latin p. 927)។ 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាបគុគ ទ្ាុំងឡាយមានគណុធម៌យ ាងអសចារយ។ 
លរៀងរា ់ ន្ ុំ សូមត្រះអងគលត្បាសត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំលត្រកអរសបបាយ 
លនៅផៃថងបុណយរុំឭកសនាលកាម ង់ ប្ដ្ ជាមរណសាកសើ  
និងជាមហាបូជាចរយរបស់ត្រះបតុ្ត្តត្រះអងគ។ 
ត្តម កខណៈជាមរណសាកសើ ល ាកបានបងហាញរើ 
គលត្មាងការដ៏អាថ៌កុំបាុំងរបស់ត្រះអងគ លហើយត្តមរយៈការរស់លនៅរបស់ល ាក 
ល ាកបញ្ាាក់នូវអវើៗ ប្ដ្ ល ាកបានត្បកាសត្តមរាកយសមាើរបស់ ាួន។ 

សន្តរូឡូមបង់ ជាសៅអធិោរ 
S. Columbani, abbatis 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់សាសនទ្ូរ  (Latin p. 938) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម 
សត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់លៅអធិការ (Latin p. 958)។ 
រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាកឡូូមបង ់យកចរិាទ្កុដ្ាក់ទ្ាុំងត្បកាសដ្ំណឹង អ  
ទ្ាុំងស្សឡាញ់ជីវិររស់លនៅជាបរវជិរកនញងអារាម។ 
ត្តមរយៈគុំរ ូនិងរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
 ិរ ុំត្បឹងប្ត្បងលដ្ីមបើប្សវងរកត្រះអងគលត្ចើនជាងអវើៗ ទ្ាុំងអស់ និងលដ្មីបើនាុំអស់អនក
លជឿឲ្យមានចុំនួនកាន់ប្រលកើនលឡើង។ 
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ថ្ងៃទី ២៤ វិចឆិោ 

សន្តអន្់សព្ដ យុងឡារ់ ជាបូជាច្រាយ 
ន្ិងសហជីវិន្ ជាមរណសារាសី 

Ss. Andreæ Dững Lạc, presbyteri, et sociorum, martyrum 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគជាត្បភរ និងជាឫសគ ផ់ៃនភារជាឪរកុចុំលរាះមនសុសល ាក។ 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាអន់លត្ដ្ យុងឡាក់ និងសហជីវិន ជាមរណសាកសើ  
មានចិរាស្សឡាញ់លឈើ ក្ ងរហូរដ្ ប់ូជាជីវិរ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់អស់ល ាក សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
លចះត្បកាសអុំរើត្រះហឫទ្័យស្សឡាញ់របស់ត្រះអងគកនញងចុំលណាមបងបអូនលយើង ្ញុំ 
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំសមជាបុត្រធើត្តរបស់ត្រះអងគ ទ្ាុំងលឈមាះ ទ្ាុំងលសចកាើរិរ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះបតិ្តដ៏វិសទុ្ធបុំ្រុ ! 
លនៅផៃថងលរររមរណសាកសើដ៏វិសទុ្ធប្ដ្ រងទ្កុខ ុំបាក 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយលទ្ៅត្រះអងគលដ្ាយអនលុត្រះ។ 
លនៅលរ លយើង ្ញុំជបួទ្កុខ ុំបាក 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានចរិាលសមាះត្រង់ចុំលរាះត្រះអងគជានចិច 
លហើយសូមឲ្យលយើង ្ញុំលចះថវាយ ាួនទ្ាុំងស្សុងជាសកាក របូជា 
ប្ដ្ របត់្រះហឫទ្័យត្រះអងគ។ 
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រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានកមាាុំងជាថមី ត្តមរយៈត្រះកាយត្រះត្គើសា។ 
លនៅផៃថងរុំឭកមរណសាកសើដ៏វិសុទ្ធ លយើង ្ញុំឱនកាយទ្ូ អងវរត្រះអងគ  
សូមឲ្យលយើង ្ញុំសថិរលនៅកនញងលសចកាើស្សឡាញ់របសត់្រះអងគ 
និងមានចិរាអរធ់មរ់រស  ូលដ្ីមបើសមនឹងទ្ទ្ ួរងវាន់អស់ក បជានិចច។ 
 

ថ្ងៃទី ២៥ វិចឆិោ 

សន្តីោសតរីន្ សៅអាឡិចសង់ព្ឌី 
ជាព្ពហមច្រិន្ី ន្ិងជាមរណសារាសី 

S. Catharinae Alexandrinae, virginis et martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើជាមរណសាកសើ  (Latin p. 924) ឬ
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រហមចរិនើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើមួយរូប (Latin p. 947)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័ឲ្យត្បជារា្សារបស់ត្រះអងគ ទ្ទ្ ួសនាើកាលររើន  
លនៅអាឡចិសង់ត្ឌើ ជាត្រហមចរិនើ និងជាមរណសាកសើប្ដ្ មិនលចះចុះចញ់។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់នាង 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំមានជំលនឿរឹងមាុំ និងឥរងាកលរ  
ត្រមទ្ាុំង ះបងត់្បលយាជន៍្ទា  ់ាួន 
លដ្ីមបើបត្ងួបបត្ងួមត្រះសហគមន៍ជាធាញងប្រមួយ។  
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ថ្ងៃទី ៣០ វិចឆិោ 

េន្តអន្់សក្ដ ជាក្រីេតទូត  
S. ANDREÆ, APOSTOLI 

(ប ណ្យ) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំសូមឱនកាយថវាយបងគតំ្រះអងគជាត្រះដ៏ ពង់ ពស់បុ្ំ ុរ 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្គើសាទ្រូអន់លត្ដ្លរារលរញលដ្ាយសុភមងគ  លធវើជាគងវា  
និងជាអនកត្បកាសដ្ំណងឹ អដ្ ត់្រះសហគមន៍ត្រះអងគ។  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាកសត្មាប់លយើង ្ញុំ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
លនៅផៃថងបុណយលរររសនាអន់លត្ដ្ សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ួ រងវាយ 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយ លដ្ាយអនុលត្រះ។  
សូមឲ្យរងវាយលនះ បានរប់ត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ និង្ា ់ជីវិរដ្ ់លយើង ្ញុំ។ 
ធម៌ត្បាររធ បុណយលរររត្គើសាទ្ូរ ទ្ុំរ័រ ៤៧៦-៤៧៨។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគត្បទ្ានត្រះកាយត្រះត្គើសាឲ្យលយើង ្ញុំមានកមាាុំងរឹងមាុំ។ 
ត្តមគុំររូបស់ត្គើសាទ្រូ អន់លត្ដ្ លរារលរញលដ្ាយសុភមងគ  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ួ ត្រះត្គើសាប្ដ្ លសាយទ្ិវងគរ 
មកគងក់នញងដ្ួងចរិាលយើង ្ញុំ។ សូមឲ្យលយើង ្ញុំសមនឹងរស់លនៅជាមួយត្រះត្គើសាកនញងសិរើ
រុងលរឿង។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក (Latin p. 614-615)។ 
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ថ្ខ ធន ូ
ថ្ងៃទី ៣ ធន ូ

សន្ត្ហវង់ស័រសាវីសយ  ជាបូជាច្រាយ 
S. Francisci Xavier, presbyteri 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្តមរយៈការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់សនា្ហវងស់័រសាវលីយ  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យមនុសសជាលត្ចើនបានប្បរលទ្ៅរកត្រះអងគ លដ្ាយមានចិរាលឆះ
ឆួ  នះប្ នងលដ្ីមបើជំលនឿ។ សូមលត្បាសឲ្យត្រះសហគមន៍មានអុំណរសបបាយលនៅត្គប់
ទ្ើកប្នាង 
លដ្ាយមានកូនលៅដ៏លត្ចើនកុះករ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយ 
លនៅផៃថងបុណយរុំឭកសនា្ហវង់ស័រសាវីលយ  លដ្ាយអនុលត្រះ។ 
ត្រះអងគបានលត្បាសល ាកឲ្យលធវើដ្ំលណើរលទ្ៅទ្ើ ង្ យដ្ាច់ស្សយា  
កនញងលរ បុំណងសល្ងគាះមនុសសល ាក។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំអាចលធវើជាសាកសើអុំរើត្រះបនទូ ដ្ំណឹង អ 
និងរួសរាន់លធវើដ្ំលណើរល ព្ ះលទ្ៅរកត្រះអងគរួមជាមួយអសប់ងបអូនលយើង ្ញុំ។ 
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រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
សូមឲ្យសកាក របូជារបស់ត្រះអងគជំរុញលយើង ្ញុំ  
ឲ្យមានចិរាលឆះឆ ួលដ្ាយធម៌លមត្តា ករណុា 
ដ្ូចសនា្ ហវងស់័រសាវីលយ  មានចរិាលឆះឆួ លដ្មីបើសល្ងគាះមនុសសល ាក។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យ រិ ុំបុំលរញមុ ងាររបស់ ាួន 
និងទ្ទ្ ួរងវាន់ប្ដ្ ត្រះអងគសនយាត្បទ្ានឲ្យអសអ់នកលធវើការបាន អ 
កនញងប្ស្សរបសត់្រះអងគ។ 
 

ថ្ងៃទី ៤ ធន ូ
សន្តយ ូហាន្ សៅដ្ា ាសថ្ហាសន្ ជាបូជាច្រាយ ន្ិងជា

ព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 
S. Ioannis Damasceni, presbyteri et Ecclesiæ doctoris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់អនកគងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប  (Latin p. 933) ឬ រាកយ
អធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្គូបាធយាផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លយើង ្ញុំទ្ូ អងវរត្រះអងគ សូមជួយឧបរថមភលយើង ្ញុំ 
ត្តមរាកយអធិដ្ឋានរបសស់នាយ ូហាន ជាបូជាចរយលនៅដ្ាម ាសប្ហសន  
ប្ដ្ បុិនត្បសបប់លត្ងៀន លដ្ីមបើឲ្យជំលនឿដ៏ររិត្បាកដ្ លទ្ៅជារនាឺ  
និងជាកមាាុំងរបស់លយើង ្ញុំ។ 
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ថ្ងៃទី ៦ ធន ូ
សន្តន្ីរូឡា ជាអភិប្ល 

S. Nicolai, episcopi 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់អនកគងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា   (Latin p. 929)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
លយើង ្ញុំឱនកាយទ្ ូអងវរត្រះអងគ សូមឲ្យត្រះហឫទ្័យត្បណើសលនាាសរបស់ត្រះអងគ 
ប្ដ្ ជាមារ៌ផៃនការសល្ងគាះលបើកចុំហរលនៅចុំលរាះមុ លយើង ្ញុំ។ 
សូមត្រះអងគជួយការរារលយើង ្ញុំឲ្យរួច្ុររើអនារាយត្គបប់្បបយ ាង 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនានើកូឡា ជាអភបិា ។ 
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ថ្ងៃទី ៧ ធន ូ
សន្តអំព្បូស ជាអភិប្ល ន្ិងជាព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះ

សហគមន្៍ 
S. Ambrosii, episcopi et Ecclesiæ doctoris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាអុំត្បូស ជាអភបិា   
លទ្ៅជាត្គូបលត្ងៀនផៃនជំលនឿរបស់ត្រះសហគមន៍ និងជាគុំរផូៃនលសចកាើកាា ហានរបស់ត្គើ
សាទ្ូរ។ 
សូមត្រះអងគបលងកីរបតុ្រលនៅកនញងត្រះសហគមនត៍្តមត្រះហឫទ្័យត្រះអងគ លដ្ីមបើឲ្យលគ
ត្គប់ត្គងត្រះសហគមន៍ លដ្ាយមានលសចកាើកាា ហាន និងត្បាជ្ាវាងផៃវ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លនៅលរ លយើង ្ញុំល ើករលមកើងគលត្មាងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះអងគ 
សូមត្រះវិញ្ញាណបុំលរញឲ្យលយើង ្ញុំមានរនាឺផៃនជំលនឿ ប្ដ្ បុំភាសឺនាអុំត្បូស  
លដ្ីមបើឲ្យសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ ារសនធឹងលនៅត្គប់ទ្ើកប្នាង។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លដ្ាយសារឫទ្ធានុភាររបស់ត្រះកាយត្រះត្គើសា ត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានកមាាុំង 
សូមត្ទ្ងល់មត្តា ប្ណនាុំលយើង ្ញុំឲ្យទ្ទ្ ួ្ ប្្ា អ ប្ដ្ មករើការលត្បៀនត្បលដ្ៅរបស់
សនាអុំត្បសូ។ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំរួសរានល់ធវើដ្ំលណើរត្តមមារ៌របស់ត្រះអងគលដ្ាយមិនភ័យ ាាច លហើយ
លរៀបចុំ ាួនលដ្ីមបើទ្ទ្ួ អាហារដ៏ឈងញយ ង្ ញ ់
កនញងរិធើជប់ល ៀងអស់ក បជានិចចរបស់ត្រះអងគ។ 



804 

ថ្ងៃទី ៨ ធន ូ

បុែយសោរពក្ពះនងក្ពហមចរីន្ីម្ច៉ា រី ម្ិន្រាំពាក់បាប 

IN CONCEPTIONE IMMACULATA BEATÆ MARIÆ VIRGINIS 

 (ប ណ្យឱឡារិក) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត !  
លដ្ាយសារត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើមិនប្ដ្ ជរំាក់បាប 
ត្រះអងគលរៀបចុំឲ្យនាងលធវើជា ុំលនៅសថានដ៏សមរមយសត្មាប់ត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ។  
លដ្ាយសារត្រះបតុ្ត្តលសាយទ្ិវងគរ ត្ទ្ងប់ានការរារនាង 
ឲ្យរួច្រុរើភារលសៅហមងទ្ាុំងឡាយ ត្តមការលត្រងទ្ុករបស់ត្រះអងគ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ត្រះនាង សមូត្រះអងគលមត្តា  ាងជត្មះចិរាគុំនិរលយើង
 ្ញុំ និងគង់ជាមួយលយើង ្ញុំ។ 

សូត្រធម៌ត្បកាសជំលនឿ។ 

រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
លនៅផៃថងបុណយលរររត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើមិនជំរាកប់ាប 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យទ្ទ្ ួរងវាយ ប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលដ្ាយអនុ
លត្រះ។ 
លយើង ្ញុំសូមត្បកាសថា ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យលត្បាសនាងម ារើ  
មិនឲ្យជំរាកប់ាបអវើទ្ាុំងអស់។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់នាង សូមត្រះអងគលត្បាសលយើង ្ញុំឲ្យរួច្ុររើបាបត្គប់
ប្បបយ ាង។ 
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ធម៌ត្បាររធ ៖ គលត្មាងការដ៏អសចារយរបស់ត្រះជាមចាស់ចុំលរាះនាងម ារើ និងត្រះសហគមន៍។ 
ប. សូមត្រះអមចាសគ់ង់លនៅជាមួយបងបអូន។ 
ត្គ. លហើយគង់លនៅជាមួយវញិ្ញាណរបស់ល ាក្ង។ 
ប. សូមល ើកចិរាថវាយត្រះអងគ។ 
ត្គ. លយើងល ើកចិរាថវាយត្រះអងគលហើយ។ 
ប. សូមអរត្រះគុណត្រះអមចាស់។ 
ត្គ. រិរជាការគួរណាស់ លហើយត្បផៃរ្ង។ 

បរិត្រអមចាសជ់ាត្រះបតិ្តដ៏វិសុទ្ធ ! 
ជាត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ និងមានត្រះជនមគង់លនៅអស់ក បជា
និចច 
រិរជាការគួរណាស់លហើយត្បផៃរ្ង រិរជាត្រមឹត្រូវ និងជាការសល្ងគាះប្មន 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគត្គប់លរ លវ ា និងត្គបទ់្ិសទ្ើ។ 
ត្រះអងគការរារត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើរើភារលសៅហមងផៃនបាបលដ្មីដ្ំបងូ។ 
ត្រះនាងលរារលរញលដ្ាយត្រះហឫទ្័យត្បណើសលនាាសរើត្រះអងគ។ ត្រះអងគលរៀបចុំ
ឲ្យត្រះនាងលធវើជាត្រះមាត្តដ៏ជាទ្ើលររររបសត់្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
និងបងហាញរើត្រះសហគមន៍លដ្ីមដ្បំូងប្ដ្ ជាកនូត្កមុុំស្សសស់អារដ៏បរសិុទ្ធ។ 
ត្រះនាងជាត្រហមចរិនើដ៏បរិសុទ្ធ បានបលងកីរត្រះបុត្ត្តជាកូនលចៀមដ៏សាូរត្រង់  
ប្ដ្ យាងមករុំលដ្ាះបាបលយើងរា ់រន ។ 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះនាងនាុំមុ មនសុសទ្ាុំងអស ់ លហើយឲ្យនាងលធវើជាអនកជួយអងវរ
ត្រះហឫទ្័យត្បណើសលនាាស សត្មាប់ត្បជារា្សាត្រះអងគ និងជាគុំរផូៃនភារដ៏វិសុទ្ធ។ 
អាស្ស័យលហរុលនះលហើយ បានជាលយើង ្ញុំសមូច ូរួមជាមួយអស់លទ្វទ្រូ 
លត្ចៀងលការសរលសើរត្រះអងគ លដ្ាយអុំណរសបបាយ ទ្ាុំងត្បកាសថា៖ 
ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! ត្រះដ៏វិសទុ្ធ ! ត្រះដ៏វិសុទ្ធ ! 
 
រាកយអរត្រះគណុ 
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បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្តលយើង ្ញុំ ! 
ត្រះអងគបានការរារត្រះនាងម ារើមិនឲ្យជំរាកប់ាប។ 
ត្តមរយៈអគគសញ្ញាត្រះកាយត្រះត្គើសា សូមត្រះអងគលមត្តា រយាបា របួសផៃនលទ្ាស
របស់លយើង ្ញុ្ំ ង។ 
លនៅកនញងរិធើបញ្ចប់ ល ាកបូជាចរយអាចលត្បើរាកយត្បទ្ានររឱឡារិក (Latin p. 612-613)។ 

 

ថ្ងៃទី ៩ ធន ូ
សន្តយ ូហាន្ ឌីសអហគូ គូអូតាលាតូអាសុីន្ 

S. Ioannis Didaci Cuauhtlatoatzin 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់សនាៈមួយរូប  (Latin p. 956)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាយ ហូាន ឌើលអហគូ បងហាញលសចកាើស្សឡាញ ់
របស់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើដ៏វិសុទ្ធចុំលរាះត្បជារា្សារបសត់្រះអងគ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលធវើត្តមត្រះហឫទ្យ័ត្រះអងគ 
លដ្ាយអនុវរាត្តមរាកយទ្ូនមានប្ដ្ ត្រះមាត្តត្បទ្ានលនៅហគ័រដ្ាឡូលរ។ 
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ថ្ងៃទី ១១ ធន ូ
សន្តដ្ា ាស ទី១ ជាសសមតចប្ ាប 

S. Damasi I, paæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់សលមាចបា ប  (Latin p. 927)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំល ើករលមកើងគុណធម៌របស់មរណសាកសើ 
ដ្ូចសនាដ្ាម ាសជាសលមាចបា បលការសរលសើរ និងស្សឡាញម់រណសាកសើប្ដ្រ។ 
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ថ្ងៃទី ១២ ធន ូ
ព្ពះន្ងព្ពហមច្រិន្ីា ារី សៅហគ័រដ្ឡូសព 

Beatæ Mariæ Virginis de Guadalupe 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ (Latin p. 897)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់ជាត្រះបតិ្តដ៏មានធម៌លមត្តា ករណុា ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហទ្័យឲ្យត្រះមាត្តដ៏វិសទុ្ធរបស់ត្រះបតុ្ត្ត 
ប្ថរកសាការរារត្បជារា្សាត្រះអងគលនៅត្រះសហគមន៍ហគ័រដ្ាឡូលរ។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យអស់អនកប្ដ្ ទ្ ូអងវរត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ 
លនៅហគ័រដ្ាឡូលរ ប្សវងរកភាររើកចលត្មើនរបសម់នុសសល ាក 
ត្តម្ាូវយរុាធិម៌ និងស ុសនាិភារលដ្ាយមានជំលនឿរឹងមាុំ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យទ្ទ្ ួរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលទ្ៅត្រះអងគ 
លនៅផៃថងបុណយលរររត្រះនាងម ារើលនៅហគ័រដ្ាឡូលរ លដ្ាយអនុលត្រះ។ 
សូមលត្បាសឲ្យសកាក របូជាលនះ ្ា ់កមាាុំងឲ្យលយើង ្ញុំបុំលរញត្តមវិន័យរបស់ត្រះអងគ 
កនញងឋានៈជាបុត្រធើត្តដ៏រិរត្បាកដ្របស់ត្រះនាងត្រហមចរិនើម ារើ។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះអមចាស់ជាត្រះបិត្ត ! 
សូមឲ្យត្រះកាយ និងត្រះល ាហិរត្រះបុត្ត្តត្រះអងគ 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំលទ្ើបបានទ្ទ្ួ រើសកាក របូជាលនះ 
សត្មុះសត្ម ួលយើង ្ញុំកនញងលសចកាើស្សឡាញ់របសត់្រះអងគ។ 
សូមឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ ទ្ទ្ ួអុំណរសបបាយរើត្រះនាងម ារើលនៅហគ័រដ្ាឡូលរ 
លចះរស់លនៅជាធាញងប្រមយួត្បកបលដ្ាយលសចកាើសុ សានាលនៅល ាកលនះ 
រហូរដ្ ់ផៃថងត្រះអមចាសយ់ាងមកវិញកនញងសិរើរុងលរឿង។ 
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ថ្ងៃទី ១៣ ធន ូ
សន្តីលូសុី ជាព្ពហមច្រិន្ី ន្ិងជាមរណសារាសី 

S. Luciæ, virginis et martyris 

(ប ណ្យរំឭក) 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើជាមរណសាកសើ (Latin p. 1276) ឬ 
រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់ត្រហមចរិនើ ៖ សត្មាប់ត្រហមចរិនើមួយរូប (Latin p. 1276)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមឲ្យរាកយទ្ ូអងវររបស់សនាើ ូសុើ ជាត្រហមចរិនើ និងជាមរណសាកសើ 
នាុំឲ្យលយើង ្ញុំមានចិរាគុំនិរថមី។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំអាចត្បាររធបណុយកុំលណើររបស់សនាើ ូសុើ លនៅសថានបរមសុ   
នាលរ ឥឡូវលនះ និងឲ្យលយើង ្ញុំសមាឹងល ព្ ះលទ្ៅកាន់អវើៗប្ដ្ អសក់ បជានិចច។ 



810 

ថ្ងៃទី ១៤ ធន ូ
សន្តយ ូហាន្ ថ្ន្ព្ពះស ើឆាកាង ជាបូជាច្រាយ ន្ិងជា

ព្គូប្ធាាយថ្ន្ព្ពះសហគមន្៍ 
S. Ioannis a Cruce, presbyteri et Ecclesiæ doctoris 

(ប ណ្យរំឭក) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាយ ហូាន ជាបូជាចរយ 
ថវាយ ាួនទ្ាុំងស្សុង និងស្សឡាញត់្រះលឈើ ក្ ង។  
លដ្ាយលយើង ្ញុំយករត្មាប់ត្តមល ាកត្គប់លរ លវ ា សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ
យកចរិាទ្កុដ្ាក់អធិដ្ឋានឥរឈប់ឈរ 
កនញងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ !  
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្រលមើ រងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយត្រះអងគ 
លនៅផៃថងលរររសនាយ ូហាន ផៃនត្រះលឈើ ក្ ង។ 
សូមលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ ត្បាររធរធិើល ើករលមកើង 
គលត្មាងការដ៏អាថ៌កុំបាុំងផៃនទ្កុខ ុំបាករបស់ត្រះអមចាស់ ហ ានលធវើត្តមអវើៗប្ដ្ 
លយើង ្ញុំកុំរុងត្បត្ររឹា។ 
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រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាយ ហូាន យ រ់ើគលត្មាងការដ៏អាថ៌កុំបាុំងផៃនត្រះលឈើ ក្ ង។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំប្ដ្ ទ្ទ្ ួកមាាុំងរើសកាក របូជាលនះ 
ជាប់ចរិាជាមយួត្រះត្គើសាលដ្ាយលសមាះ និងបុំលរញភារកចិចកនញងត្រះសហគមន ៍
សត្មាបក់ារសល្ងគាះមនសុសទ្ាុំងអស់។ 
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ថ្ងៃទី ១៦ ធន ូ
ជន្ដ៏ាន្សុភមងគលទាំង ៧ សៅព្បសទសថ្ង 

ជាមរណសារាសី  
 (ប ណ្យរំឭក) 

លនៅត្បលទ្សផៃថសម័យលនាះ ត្គើសាបរិស័ទ្រងការលបៀរលបៀនយ ាង ាាុំងរើអាជ្ាធរ។ លគហាម
ល ាកត្គូភើ ើរ សុើ្ន អាយ៣ុ៣ ន្ ុំ មិនឲ្យអប់រុំជំលនឿជាដ្ាច់ ារ ត្រមទ្ាុំងបងខំររ់ឲ្យលបាះបង់ជំលនឿ
លច លទ្ៀរ្ង។ ប ុប្នា ររ់មិនត្រមលធវើត្តមលគលទ្ ដូ្លចនះលហើយ លគក៏សមាាប់ររ់លនៅផៃថងទ្ើ១៦ ប្ ធន ូ
ន្ ុំ១៩៤០។ លនៅភូមិមួយលទ្ៀរ ប ូ ើសចប់ដូ្ចជី ២នាក់ គឺបងស្សើ អាប្ញ សនិងបងស្សើ  ូសុើ ឲ្យ

លបាះបង់លច ត្រះជាមចាស់ ប្រររ់មិនត្រមលធវើត្តមលទ្។ ប ូ ើស ឹងណាស់ក៏នាុំបងស្សើ ២នាក់ លទ្ៅ
សមាាប់លនៅឯដី្ត្រះររ (ដី្របស់ត្រះសហគមន៍សត្មាប់កប់សរត្គើសាបរិស័ទ្)។ លរ លនាះ បងបអូន ឯ
លទ្ៀរៗក៏សុ ចិរា ះបង់ជីវិររួមជាមួយបងស្សើប្ដ្រ។ ប ូ ើសបាញ់ត្បប្ហ  ២០ត្រប់ រួចលគក៏ត្រឡប់
លទ្ៅវិញភាា ម។ ភាា មលនាះ អនកភូមិក៏លទ្ៅជួយជីករលណា ៅសត្មាប់កប់សរទ្ាុំង ៧នាក់លនាះ។  

លឈមាះជនដ៏មានសុភមងគ ទ្ាុំង៧នាក់ មាន ៖ 

ល ោកគ្រភូី ីព សុើផន អោយ ុ៣៣ឆ្ន ាំ 
បងស្រីអោញ ៉ែរ ភើឡា អោយ ុ៣១ឆ្ន ាំ 
បងស្រ ីូរុី ខាាំបាង អោយ ុ២៣ឆ្ន ាំ 
អោកាថោ ភតុ្តា  អោយ ុ៥៩ឆ្ន ាំ 
យសសុើលើយ ា អោយ ុ១៦ឆ្ន ាំ 
បុីញប៊ែនណោ ខាាំផផ អោយ ុ១៥ឆ្ន ាំ 
ម៉ែោរ ីផន អោយ ុ១៤ឆ្ន ាំ។ 
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ថ្ងៃទី ២១ ធន ូ
សន្តសិោោន្ីសាស ជាបូជាច្រាយ ន្ិងជាព្គូប្ធាាយថ្ន្

ព្ពះសហគមន្៍ 
S. Petri Canisii, presbyteri et Ecclesiæ doctoris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប  (Latin p. 927) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម
សត្មាប់ត្គូបាធយាយផៃនត្រះសហគមន៍ (Latin p. 943)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាស ិា កានើសស ជាបជូាចរយ មានគុណធម៌រឹងមាុំ  
និងចុំលណះវិជាា ពង់ ពស់ លដ្ីមបើការរារជំលនឿរបស់ត្រះសហគមន៍ការូ កិ។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យអស់អនកប្ដ្ ប្សវងរក
លសចកាើររិ 
មានអុំណរសបបាយលដ្ាយបានជបួត្រះអងគប្ដ្ ជាត្រះជាមចាស់របស់រួកលគ និង
លត្បាសឲ្យអស់អនកលជឿ រិ ុំរស តូ្បកាសអុំរើត្រះអងគ។ 
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ថ្ងៃទី ២៣ ធន ូ
សន្តយ ូហាន្ សៅសរទី ជាបូជាច្រាយ 

S. Ioannis de Kety, presbyteri 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់គងវា មួយរូប (Latin p. 927) ឬរាកយអធិដ្ឋានរួម
សត្មាប់សនាៈ សនាើ ៖ សត្មាប់អនកត្បត្រឹរាកិចចការលមត្តា ករុណា (Latin p. 943)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះបតិ្តដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្តមគុំរូរបស់សនាយ ូហាន ជាបូជាចរយលនៅលកទ្ើ សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
បានរើកចលត្មើនលឡើង ាងចុំលណះដ្ឹងអុំរើអវើៗដ៏វិសុទ្ធ។ លដ្ាយលយើង ្ញុំបងហាញចរិា
លមត្តា ករុណាដ្ ម់នុសសទ្ាុំងអស់ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំបានទ្ទ្ ួការល ើកប្ ងលទ្ាស 
លនៅចុំលរាះត្រះភ្កាត្រះអងគ្ង។ 
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ថ្ងៃទី ២៦ ធន ូ
េន្តសេតផាន្ ជាម្រែសាកេីទីម្ួយ 

S. STEPHANI, PROTOMARTYRIS 

(ប ណ្យ) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
បរិត្រត្រះអមចាស់ ! 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលធវើត្តមអវើៗប្ដ្ លយើង ្ញុំលរររបជូា 
និងលចះលរៀនស្សឡាញ់ មាុំងសត្រូវរបស់លយើង ្ញុំ 
លដ្ីមបើឲ្យលយើង ្ញុំត្បាររធបណុយកុំលណើរលនៅសថានបរមសុ របស់ល ាកលសា្ ាន 
ប្ដ្ ដ្ឹងអុំរើរលបៀបអធដិ្ឋានសត្មាប់អសអ់នកប្ដ្ លបៀរលបៀនល ាក។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្័យទ្ទ្ ួរងវាយ 
ប្ដ្ លយើង ្ញុំល ើកថវាយលនៅផៃថងលនះ លដ្ាយអនុលត្រះ។ 
លនៅផៃថងបុណយរុំឭកសនាលសា្ាន ជាមរណសាកសើ  
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំល ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះអងគ។ 
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយត្រះលយស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះបតិ្តបានសល្ងគាះលយើង ្ញុំត្តមរយៈត្រះបុត្ត្តប្ដ្ ត្បសរូជាមនុសស 
លហើយត្រះអងគត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំមានអុំណរសបបាយ 
លនៅផៃថងបុណយសនាលសា្ ាន ជាមរណសាកសើ។ 
លយើង ្ញុំសូមអរត្រះគុណត្រះអងគ  
ប្ដ្ មានត្រះហឫទ្័យលមត្តា ករុណាដ៏ល ើស បច់ុំលរាះលយើង ្ញុំ។ 
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ថ្ងៃទី ២៧ ធន ូ
េន្តយ៉ាូហាន្ ជាក្រីេតទូត ន្ិងជាអនកន្ិពន្ធរម្ពីរ 

S. IOANNIS, APOSTOLI ET EVANGELISTÆ 

(ប ណ្យ) 
សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគសរវត្រះហឫទ្យ័បងហាញការអាថ៌កុំបាុំងផៃនត្រះបនទូ ត្រះអងគ 
ឲ្យមនសុសល ាកត្តមរយៈត្គើសាទ្ូរយ ហូាន។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា បុំភាឺលយើង ្ញុំឲ្យយ ក់ាន់ប្រចបាស់នូវត្រះបនទ ូ 
ប្ដ្ ល ាកយ ហូានបានត្បកាសត្តមរលបៀបដ៏អសចារយឲ្យលយើង ្ញុំឮ។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ញញាុំងរងវាយប្ដ្ លយើង ្ញុំថវាយលទ្ៅត្រះអងគឲ្យបានវសិុទ្ធ។ 
សូមត្បទ្ានឲ្យលយើង ្ញុំនូវត្បាជ្ាញាណលឈវងយ  ់
អុំរើការ ាក់កុំបាុំងផៃនត្រះបនទូ អស់ក បជានចិច ត្តមរយៈរធិើជប់ល ៀងលនៅផៃថងលនះ 
ដ្ូចត្រះអងគបាន្ា ឲ់្យត្គើសាទ្រូយ ូហាន ត្តមរយៈត្បភរប្រមួយប្ដ្រ។ 
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយត្រះលយស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
បរិត្រត្រះជាមចាស់ដ៏មានឫទ្ធានុភារសរវត្បការ ! 
ត្រះអងគបានលត្ជីសលរើសត្គើសាទូ្រយ ូហាន ឲ្យត្បកាសអុំរើត្រះបនទូ ប្ដ្ លកើរជាមនុ
សស។ 
ត្តមរយៈអភិបូជាប្ដ្ លយើង ្ញុំត្បាររធ សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យត្រះបនទូ លនះ គង់សណឋ ិរ
កនញងចុំលណាមលយើង ្ញុំត្គប់លរ លវ ា។ 
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ថ្ងៃទី ២៨ ធន ូ
សកមងដ៏េលតូក្តង់ ជាម្រែសាកេី 

SS. INNOCENTIUM, MARTYRUM 

(ប ណ្យ) 

សូត្រធមល៌ ើករលមកើងសិរើរុងលរឿងរបស់ត្រះជាមចាស់ (Glória in excélsis) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
លនៅផៃថងលនះ លកមងសាូរត្រង់ទ្ាុំងប ុនមានបានត្បកាសអុំរើត្រះជាមចាស់ 
មិនប្មនលដ្ាយរាកយសមាើលទ្ គឺលដ្ាយបជូាជីវិរ។ 
សូមត្រះអងគលមត្តា លត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំហ ានលបើកមារ់ត្បកាសជំលនឿ 
ត្តមរយៈរាកយសមាើ និងរលបៀបរស់លនៅរបស់លយើង ្ញុំ ង។ 
រាកយថវាយរងវាយ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
សូមត្រះអងគលមត្តា ទ្ទ្ ួរងវាយរើលយើង ្ញុំប្ដ្ ជាអនកបលត្មើ លដ្ាយអនុលត្រះ។ 
ត្តមរយៈគលត្មាងការដ៏អសចារយរបសត់្រះអងគ សូមត្ទ្ង ់ាងជត្មះចរិាគុំនិរលយើង ្ញុំ 
និង្ា ក់ារសល្ងគាះដ្ ម់នុសសល ាក្ង។ 
ធម៌ត្បាររធ កនញងរដូ្វបុណយត្រះលយស ូត្បសូរ ទ្ុំរ័រ ៤១៨-៤២២។ 
រាកយអរត្រះគណុ 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
លនៅផៃថងលរររបណុយលកមងសាូរត្រង់ 
ប្ដ្ មិនទ្ាន់លចះត្បកាសអុំរើត្រះបុត្ត្តរបសត់្រះអងគលដ្ាយរាកយសមាើ 
ត្រះអងគសរវហឫទ្័យបុំរាក់ភួងជយ័ឲ្យរួកលគ លដ្ាយសារត្រះបនទូ បានត្បសរូ។ 
សូមត្រះអងគ្ា អ់ុំលណាយទ្ានល្សងៗ និងត្បទ្ានការសល្ងគាះយ ាងបរបិូណ ៌
ដ្ ់អសអ់នកលជឿ ដ្ចូលកមងទ្ាុំងលនាះប្ដ្រ។ 
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ថ្ងៃទី ២៩ ធន ូ
សន្តងូា ាស សបសរត ជាអភិប្ល ន្ិងជាមរណសារាសី 

S. Thomæ Becket, episcopi et martyris 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់មរណសាកសើ ៖ សត្មាប់មរណសាកសើមួយរូប (Latin p. 915) ឬរាកយ
អធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា  ៖ សត្មាប់អភិបា  (Latin p. 929)។ 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះជាមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគលត្បាសឲ្យសនាថមូ ាស លបលករ ជាមរណសាកសើ 
មានលសចកាើកាា ហានហ ានបូជាជីវិរលដ្មីបើយុរាធិម៌។ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់ល ាក សមូត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំ 
លចះ ះបងជ់ីវិររបស់ ានួសត្មាប់ត្រះត្គើសា លនៅនាល ាកលនះ  
និងឲ្យលយើង ្ញុំទ្ទ្ ួជីវិរអស់ក បជានិចចលនៅសថានបរមសុ ។ 

ថ្ងៃទី ៣១ ធន ូ
សន្តសុីលសវសទឺ ទី១ ជាសសមតចប្ ាប 

S. Silvestri I, papæ 

រាកយអធិដ្ឋានរួមសត្មាប់គងវា ៖ សត្មាប់សលមាចបា ប (Latin p. 927) 

រាកយអធិដ្ឋានសរុប 
ឱ ត្រះអមចាស់លអើយ ! 
ត្រះអងគយាងមកជួយត្បជារា្សារបសត់្រះអងគ 
ត្តមរយៈរាកយទ្ូ អងវររបស់សនាសុើ លវសទ ឺជាសលមាចបា ប។ 
សូមត្រះអងគលត្បាសឲ្យលយើង ្ញុំលធវើដ្ំលណើរកនញងល ាកលនះ លដ្ាយមានអុំណរសបបាយ 
លនៅលត្កាមការប្ណនាុំរបស់ត្រះអងគល ព្ ះលទ្ៅកានជ់ីវិរអសក់ បជានចិច។ 
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ម្ចតិោ 

ទំពរ័ 

ធម្មនុញ្ញ ព្ពះសហគម្នក៍្បនួពិធីអភបូិជាព្ក្ងុរ ៉ាមូ្តាម្ព្កឹ្ត្យអនុញ្ញញ ត្របស់ម្ហាសននបិាត្វ៉ា ទីក្ងទី់២ 
CONSTITUTIO APOSTOLICA MISSALE ROMANUM EX DECRETO CONCILII CECUMENICI 

VATICANI II INSTURATUM PROMULGATUR 
ខ្ុបំ លូជាអភបិ្លព្ពះសហគមន្ ៍................................................................................... ៧ 

សសចក្តណីែនរំបស់ម្ហាសននបិាត្វ៉ា ទីក្ងទី់២ សតីពីក្បនួពិធីអភបូិជាព្ក្ងុរ ៉ាមូ្ 
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI 

សសចរតសី តើម- PROŒMIUM .................................................................................... ១៧ 

សក្ខីភាពអំពជីំសនឿណែលម្និសចះណព្បព្បួល-Testimonium fidei immutatæ ............................... ១៧ 

សាក្សអីពំីការបញ្ជូ នបនតណែលឥត្សចះណព្បព្បួល-Tradio non intermissa declaratur ...................... ១៩ 

ការសរៀបចំណក្សព្ម្ួលឲ្យព្សបតាម្សាា នភាពថ្ម-ីAd novas rerum condiciones accommodatio......២១ 

ជំពូក្ទី ១ 
Caput I 

សារៈសខំាន្ ់ន្ងិមខុង្ររពំលូថ្ន្ពធិអីរព្ពះគណុដវ៏សិទុធ ..................................................................... ២៤ 

ជំពូក្ទី ២ 
Caput II 

រចន្សមពន័្ធថ្ន្អភបិជូា ន្ិងថ្ នរស ាសងជាសគាលោរណស៍ខំាន្់ៗ   .............................................. ២៧ 
I. រចនសម្ពន័ធទូសៅននពិធីអភបិូជា ................................................................................................. ២៧ 
II. សោលការែ៍សំខាន់ៗពីភាពខុសោន ននពិធីអភបិូជា ....................................................................... ២៧ 

អានអត្ាបទព្ពះគម្ពរី និងសសចក្តីអតាា ធិបាយ  .............................................................................. ២៧ 
ពាក្យអធិដ្ឋា ន និងណននក្សនសងសទៀត្ណែលសោក្បូជាចារយព្ត្ូវព្បព្ពឹត្ត  .................................................... ២៨ 
ក្បនួសនសងៗក្នុងការព្បារពធអភបិជូា  ............................................................................................. ២៩ 
រសបៀបននការព្បកាសអត្ាបទសនសងៗ  .......................................................................................... ២៩ 
សារៈសំខានន់នការសព្ចៀង  ....................................................................................................... ៣០ 
អាក្បបក្ិរយិា និងឥរយិាបថ្ ...................................................................................................... ៣១ 
ភាពសសងៀម្សាង ត្់  .................................................................................................................... ៣២ 

III. ណននក្នីម្យួៗននពិធីអភបិូជា ....................................................................................................... ៣៤ 
ក្. ពិធពី្បារពធ  ............................................................................................................................ ៣៤ 

ក្បនួែណងែរចូលព្ពះវហិារ ............................................................................................................ ៣៤ 
សោរពតុ្សកាា របូជា និងជំរាបសួសាា គម្នអ៍ងគព្បជុំចូលរមួ្ ................................................................ ៣៤ 
ពិធីសូម្ទទួលសារភាព ........................................................................................................... ៣៥ 
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ពាក្យអងាព្ពះសយស ូជាអម្ចា ស់៖ ឱ ព្ពះអម្ចា ស់សអើយ ! សូម្អាែិត្អាសូរ .......................................... ៣៥ 
ធម្ស៌លើក្ត្សម្ាើងសិររីងុសរឿងរបស់ព្ពះជាម្ចា ស់ ................................................................................. ៣៥ 
ពាក្យអធិដ្ឋា នសរបុ ................................................................................................................. ៣៥ 

ខ. ពិធីសលើក្ត្សម្ាើងព្ពះបនទូលព្ពះជាម្ចា ស់ ......................................................................................... ៣៦ 
ភាពសសងៀម្សាង ត្ជ់ាសកាា របូជា ................................................................................................... ៣៦ 
អានអត្ាបទព្ពះគម្ពរី ................................................................................................................ ៣៦ 
សមូត្បនទរទំនុក្ត្សម្ាើង ............................................................................................................... ៣៧ 
ពិធីអបអរសាទរព្ពះគម្ពរីែំែឹងលអ............................................................................................. ៣៨ 
ធម្មសទសន ........................................................................................................................... ៣៨ 
ការព្បកាសជំសនឿ .................................................................................................................... ៣៩ 
ពាក្យអងារសក្ល .................................................................................................................... ៣៩ 

គ. ពិធីអរព្ពះគុែែវ៏សុិទធ .............................................................................................................. ៤០ 
ការសរៀបចំនំបុង័ និងព្សាត្ង្វា យ .................................................................................................. ៤០ 
ពាក្យថ្វា យត្ង្វា យ ................................................................................................................... ៤១ 
ធម្អ៌រព្ពះគុែែវ៏សុិទធ ............................................................................................................. ៤១ 
ពិធីទទួលព្ពះកាយ និងព្ពះសោហិត្ព្ពះព្គីសត.............................................................................. ៤២ 
ពាក្យអធិដ្ឋា នរបស់ព្ពះអម្ចា ស់ (ធម្ ៌ឱ ព្ពះបិតា)  ......................................................................... ៤៣ 
ពិធីជូនសសចក្តីសុខសានត .......................................................................................................... ៤៣ 
ពិធីកាចន់ំត្ង្វា យ ................................................................................................................... ៤៣ 
ទទួលព្ពះកាយ និងព្ពះសោហិត្ព្ពះព្គីសត ................................................................................... ៤៤ 

ឃ. ពិធីបញ្ាប ់ ............................................................................................................................. ៤៥ 

ជំពូក្ទី ៣ 
Caput III 

ភាររិចចរបសអ់នរបសព្មើពិធបីណុាយរនងុអភបិជូា .............................................................................. ៤៦ 
I. ភារក្ិចាននអគគសញ្ញញ ណត្ងតាងំជាអនក្បសព្ម្ើ ..................................................................................... ៤៦ 
II. សបសសក្ក្ម្មរបស់អនក្បសព្ម្ើពិធបីុែយ ........................................................................................ ៤៧ 

ការចាត្ត់ាងំអនក្បសព្ម្ើតុ្សកាា របូជា និងអនក្ព្បកាសព្ពះបនទូល ......................................................... ៤៧ 
ម្ុខង្វរសនសងៗននពិធីបុែយ ........................................................................................................ ៤៨ 

III. ការចាត្ណ់ចងម្ុខង្វរននពិធីបុែយ និងការសរៀបចំព្បារពធពិធ.ី................................................................ ៤៩ 

ជំពូក្ទី ៤ 
Caput IV 

រសបៀបស ាសងៗថ្ន្ោរព្ប្រពធពិធអីភបិជូា ....................................................................................... ៥០ 
I. ពិធីអភបិូជាសដ្ឋយម្ចនព្គីសតបរស័ិទចូលរមួ្ ................................................................................... ៥០ 

សម្ចា រៈណែលព្ត្ូវសរៀបចំម្ុន ......................................................................................................... ៥១ 
ក្. ពិធីអភបិូជាសដ្ឋយោម នសោក្ឧបដ្ឋា ក្ ......................................................................................... ៥២ 
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ពិធីព្បារពធ .............................................................................................................................. ៥២ 
ពិធីសលើក្ត្សម្ាើងព្ពះបនទូលព្ពះជាម្ចា ស់ ......................................................................................... ៥៣ 
ពិធីអរព្ពះគុែែវ៏សុិទធ ............................................................................................................. ៥៥ 
ពិធីបញ្ាប ់.............................................................................................................................. ៦០ 

ខ. ពិធីអភបិូជាសដ្ឋយម្ចនសោក្ឧបដ្ឋា ក្ ......................................................................................... ៦០ 
ពិធីព្បារពធ .............................................................................................................................. ៦១ 
ពិធីសលើក្ត្សម្ាើងព្ពះបនទូលព្ពះជាម្ចា ស់ ......................................................................................... ៦១ 
ពិធីអរព្ពះគុែែវ៏សុិទធ ............................................................................................................. ៦២ 
ពិធីបញ្ាប ់.............................................................................................................................. ៦៣ 

គ. ម្ុខង្វររបស់អនក្បសព្ម្ើតុ្សកាា របូជា ............................................................................................. ៦៣ 
ពិធីព្បារពធ .............................................................................................................................. ៦៤ 
ពិធីអរព្ពះគុែែវ៏សុិទធ ............................................................................................................. ៦៤ 

ឃ. ម្ុខង្វររបស់អនក្ព្បកាសព្ពះបនទូល ............................................................................................ ៦៥ 
ពិធីព្បារពធ .............................................................................................................................. ៦៥ 
ពិធីសលើក្ត្សម្ាើងព្ពះបនទូលរបស់ព្ពះជាម្ចា ស់ .................................................................................. ៦៥ 

II.  ពិធីអភបិូជាសដ្ឋយម្ចនសោក្បូជាចារយចូលរមួ្សព្ចើននក្ ់................................................................. ៦៥ 
ពិធីព្បារពធ .............................................................................................................................. ៦៨ 
ពិធីសលើក្ត្សម្ាើងព្ពះបនទូលរបស់ព្ពះជាម្ចា ស់ .................................................................................. ៦៨ 
ពិធីអរព្ពះគុែែវ៏សុិទធ ............................................................................................................. ៦៨ 
រសបៀបសពាលធម្អ៌រព្ពះគុែែវ៏សុិទធ ............................................................................................ ៦៨ 
ធម្អ៌រព្ពះគុែែវ៏សុិទធ ទី១ ធម្៌អរព្ពះគុែែវ៏សុិទធបុរាែពីព្ក្ុងរ ៉ាមូ្ ................................................. ៦៩ 
ធម្អ៌រព្ពះគុែែវ៏សុិទធ ទី២ ...................................................................................................... ៧០ 
ធម្អ៌រព្ពះគុែែវ៏សុិទធ ទី៣ ...................................................................................................... ៧១ 
ធម្អ៌រព្ពះគុែែវ៏សុិទធ ទី៤ ....................................................................................................... ៧១ 
ពិធីទទួលព្ពះកាយ និងព្ពះសោហិត្ព្ពះព្គីសត .............................................................................. ៧២ 
ពិធីបញ្ាប ់.............................................................................................................................. ៧៤ 

III. ពិធីអភបិូជាណែលម្ចនសោក្បូជាចារយណត្ម្ចន ក្ ់និងអនក្បសព្ម្ើម្ចន ក្ ់........................................................ ៧៥ 
ពិធីព្បារពធ .............................................................................................................................. ៧៥ 
ពិធីសលើក្ត្សម្ាើងព្ពះបនទូលរបស់ព្ពះជាម្ចា ស់ .................................................................................. ៧៥ 
ពិធីអរព្ពះគុែព្ពះជាម្ចា ស់ ...................................................................................................... ៧៦ 
ពិធីបញ្ាប ់.............................................................................................................................. ៧៧ 

IV. ក្បនួចាបទូ់សៅម្យួចំនួនពីរសបៀបថ្វា យអភបិូជា ............................................................................. ៧៧ 
សោរពតុ្សកាា របូជា និងព្ពះគម្ពរីែំែឹងលអ ................................................................................... ៧៧ 
ការលុត្ជងគង ់និងឱនកាយ....................................................................................................... ៧៧ 
ការអុជធូប ឬែុត្ក្ំញាន .......................................................................................................... ៧៨ 
ពិធីជព្ម្ះឲ្យបានសាអ ត្បរសុិទធ .................................................................................................... ៧៩ 
ពិធីទទួលព្ពះកាយ និងព្ពះសោហិត្ព្ពះព្គីសត .............................................................................. ៨០ 
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ជំពូក្ទី ៥ 
Caput V 

ោរសរៀបចំព្ពះវហិារ ន្ងិសព្គឿងសង្ហារមិសព្ាបព់ធិអីភបិជូា ...................................................... ៨២ 
I. សោលការែ៍ទូសៅ .................................................................................................................. ៨២ 

II. ការសរៀបចំទីសកាា របូជាសព្ម្ចបអ់ភបិូជា ....................................................................................... ៨៣ 
តុ្សកាា របូជា និងសព្គឿងែស៏កាា រៈសព្ម្ចបតុ់្សកាា របូជា.................................................................... ៨៣ 
តុ្ព្ពះបនទូល ............................................................................................................................ ៨៥ 
សៅអីសព្ម្ចបស់ោក្បូជាចារយសធាើជាអធិបត្ី និងសៅអីសនសង ................................................................ ៨៦ 

III. រសបៀបសរៀបចពំ្ពះវហិារ ................................................................................................................ ៨៦ 
ក្ណនែងសព្ម្ចបព់្គីសតបរស័ិទ ........................................................................................................ ៨៦ 
ក្ណនែងសព្ម្ចបព់្ក្ុម្ចសព្ម្ៀង និងឧបក្រែ៍ត្ន្រនតី .............................................................................. ៨៧ 
ព្ពះពនែ  ជាក្ណនែងទុក្ព្ពះកាយព្ពះព្គីសត ..................................................................................... ៨៧ 
របូភាពែស៏កាា រៈ ...................................................................................................................... ៨៨ 

ជំពូក្ទី ៦ 
Caput VI 

លរខណៈស ាសងៗថ្ន្ពធិអីភបិជូា ................................................................................................... ៨៩ 
I. នំ និងព្សាត្ង្វា យសព្ម្ចបអ់ភបិូជា ................................................................................................ ៨៩ 
II. សព្គឿងសង្វែ រមិ្ែស៏កាា រៈ ..........  ................................................................................................... ៨៩ 
III. សម្ចា រៈសព្បើព្បាស់សលើតុ្សកាា របូជា ............................................................................................... ៩០ 
III. សសម្ែៀក្បំពាក្ព់ិសិែា ............  ................................................................................................... ៩១ 
V. សម្ចា រសនសងៗណែលព្ត្ូវការសៅក្នុងព្ពះវហិារ .................................................................................... ៩៣ 

ជំពូក្ទី ៧ 
Caput VII 

ជសព្មើសថ្ន្អភបិជូា ន្ងិថ្ នរន្មីយួៗ .......................................................................................... ៩៤ 
I. ការសព្ជើសសរ ើសននពិធីអភបិូជា ...................................................................................................... ៩៤ 

II. ជសព្ម្ើសននអត្ាបទសនសងៗសព្ម្ចបព់ិធីអភបិូជា ............................................................................... ៩៥ 
ការអានអត្ាបទព្ពះគម្ពរី ........  ................................................................................................... ៩៥ 
ពាក្យអធិដ្ឋា ន ......................  .................................................................................................. ៩៧ 
ធម្អ៌រព្ពះគុែែវ៏សុិទធ .........  .................................................................................................. ៩៧ 
បទចសព្ម្ៀង.........................  ................................................................................................... ៩៨ 
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ជំពូក្ទី ៨ 
Caput VIII 

ពិធអីភបិជូាតាមោលៈសទសៈ ន្ងិអភបិជូាអងវរព្ពះជាាចាសស់ព្ាបអ់នរថ្ដលប្ន្ោច្រសោរសន្ះ
សៅសហើយ ..................................................................................................................................... ៩៩ 

I. ពិធីអភបិូជាតាម្សសចក្តីព្ត្ូវការសនសងៗ ........................................................................................... ៩៩ 

II. ពិធីអភបិូជាអងារព្ពះជាម្ចា ស់ឲ្យវញិ្ញញ ែក្ខនធម្នុសសសាែ បស់ៅសហើយ .................................................. ១០០ 

ជំពូក្ទី ៩ 
Caput IX 

ោរថ្រសព្មលួសថតិសៅសព្ោមអណំ្ចសោរអភបិ្ល ឬព្រមុសោរអភបិ្លព្បច្ភំមូភិាគ ... ១០២ 

ពាក្យអធិដ្ឋា នតាម្រែូវសនសងៗ 
PROPRIUM DE TEMPORE 

រដវូរងច់្-ំTempu Adventus 
អាទិត្យទី១ ក្នុងរែូវរងច់ា-ំDOMINICA I ADVENTUS...................................................... .................... ១១០ 
អាទិត្យទី២ ក្នុងរែូវរងច់ា-ំDOMINICA II ADVENTUS ............................................................. ១១៧ 
អាទិត្យទី៣ ក្នុងរែូវរងច់ា-ំDOMINICA III ADVENTUS ............................................................ ១២៤ 
អាទិត្យទី៤ ក្នុងរែូវរងច់ា-ំDOMINICA IV ADVENTUS ............................................................. ១៣០ 
អាទិត្យចុងសព្កាយននរែូវរងច់ា ំពីនថ្ងទី១៧ ែល់ នថ្ងទី២៤ធនូ-Feriæ a die 17 ad diem 24 decembris  ......... ១៣១ 

រដវូបណុាយព្ពះសយស ពូ្បសតូ-Tempus Nativtatis 
បុែយព្ពះសយស ូព្បសូត្-In Nativitate Domini ...................................................... ............................. ១៤០ 
បុែយសលើក្ត្សម្ាើងព្ពះរាជវងស-S. Farmiliæ Iesu, Mariæ et Ioseph .................................................... ១៤៥ 
នថ្ងទី៥ ក្នុងសបាត ហ៍បុែយព្ពះសយស ូព្បសូត្-Dies infra octavam ................................................... ១៤៧ 
បុែយសោរពព្ពះនងម្ច៉ា រជីាព្ពះម្ចតារបស់ព្ពះជាម្ចា ស់-Sollemnitas sanctæ Dei Genetricis Mariæ ............. ១៥០ 
នថ្ងអាទិត្យទី ២ សព្កាយបុែយព្ពះសយស ូព្បសូត្-Dominica II post Nativitatem ..................................... ១៥១ 
បុែយព្ពះសយស ូសណម្តងព្ពះអងគ-In Epiphania Domini ............................................................... ១៥២ 
សបាត ហ៍ក្នុងរែូវបុែយព្ពះសយស ូព្បសូត្-In feriis temporis Nativitatis .............................................. ១៥៥ 
បុែយព្ពះអម្ចា ស់សយស ូទទួលពិធីព្ជម្ុជទឹក្-In Baptismate Domini ............................................... ១៦១ 

ពារាយអធដិ្ឋាន្រនងុរដវូថ្សសបិថ្ងៃ-Tempus Quadragesimæ 
នថ្ងពុធ សរាយសនះ-Feria IV Cinerum ................................ ........................................................... ១៦៦ 
នថ្ងអាទិត្យទី ១ ក្នុងរែូវណសសិបនថ្ង-Dominica et hebdomada I ....................................................... ១៧១ 
នថ្ងអាទិត្យទី ២ ក្នុងរែូវណសសិបនថ្ង-Dominica et hebdomada II ...................................................... ១៧៩ 
នថ្ងអាទិត្យទី ៣ ក្នុងរែូវណសសិបនថ្ង-Dominica et hebdomada III ..................................................... ១៨៧ 
នថ្ងអាទិត្យទី ៤ ក្នុងរែូវណសសិបនថ្ង-Dominica et hebdomada IV ...................................................... ១៩៥ 
នថ្ងអាទិត្យទី ៥ ក្នុងរែូវណសសិបនថ្ង-Dominica et hebdomada V ...................................................... ២០៣ 
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សប្តាហព៍សិដិឋ-Hebdomada sancta 
នថ្ងអាទិត្យបុែយណហសែឹក្ សលើក្ត្សម្ាើងព្ពះអម្ចា ស់រងទុក្ខលំបាក្-Dominica in Palmis de Passione Domini  ..... ២១៤ 
នថ្ងចនទ ក្នុងសបាត ហ៍ពិសិែា-Feriæ ............................................................................................................. ២២០ 
នថ្ងអង្វគ រ ក្នុងសបាត ហ៍ពិសិែា FERIA III HEBDOMADÆ SANCTÆ ................................................................................. ២២១ 
នថ្ងពុធ ក្នុងសបាត ហ៍ពិសិែា FERIA IV HEBDOMADÆ SANCTÆ ....................................................... ២២២ 
នថ្ងព្ពហសបត្ិ៍ ក្នុងសបាត ហ៍ពិសិែា-Feria V, ad Missam Chrismatis ................................................. ២២៣ 

ថ្ព្តទវិថ្ន្បណុាយចមែង-Sacrum Triduum Paschale 
នថ្ងព្ពហសបត្ិ៍ពិសិែា ព្ពះអម្ចា ស់ជបស់លៀង - Feria V, Ad Missam vespertinam in Cena Domini ..............២៣៦ 
នថ្ងសុព្ក្ពិសិែា (ព្ពះសយស ូសសាយទិវងគត្) - Feria VI in Passione Domini ........................................................................... ២៤៥ 
ភាគទី ម្យួ ពិធីសលើក្ត្សម្ាើងព្ពះបនទូលព្ពះជាម្ចា ស់ LITURGIA VERBI ............................................................................ ២៤៦ 
ភាគទី ពីរ ពិធីថ្វា យបងគំព្ពះស ើឆ្កា ង ADORATIO SANCTÆ CRUCIS ............................................................................ ២៥៣ 
បង្វែ ញព្ពះស ើឆ្កា ង OSTENSIO SANCTÆ CRUCIS 

ភាគទី ប ីពិធីទទួលព្ពះកាយព្ពះព្គីសត SACRA COMMUNIO  ............................................................................................. ២៥៤ 
ថ្វា យបងគំព្ពះស ើឆ្កា ង 
នថ្ងសៅរព៍ិសិែា-Sabbato Sancto ..................................................................................... ២៥៨ 
នថ្ងអាទិត្យបុែយចម្ែង ព្ពះសយស ូម្ចនព្ពះជនមរស់ស ើងវញិ-Dominica Paschæ in Resurrectione Domini 
រាព្ត្ីបុែយចម្ែង ព្ពះសយស ូម្ចនជយ័ជម្នះសលើសសចក្តីសាែ ប់-Vigilia paschalis, in nocte sancta  ............ ២៦០ 
អភបិូជាសៅសពលនថ្ង-Ad Missam in  ................................................................................................................................................................ ២៨៨ 

រដវូបណុាយចមែង - Tempus Paschale 
នថ្ងអាទិត្យទី ១ ននបុែយចម្ែង-Dies infra Octavam Paschæ ..................................................... ២៩១ 
នថ្ងអាទិត្យទី ២ ក្នុងរែូវបុែយចម្ែង-Dominica et hebdomada II ................................................ ២៩៧ 
នថ្ងអាទិត្យទី ៣ ក្នុងរែូវបុែយចម្ែង-Dominica et hebdomada III ............................................... ៣០៤ 
នថ្ងអាទិត្យទី ៤ ក្នុងរែូវបុែយចម្ែង-Dominica et hebdomada IV ............................................... ៣១១ 
នថ្ងអាទិត្យទី ៥ ក្នុងរែូវបុែយចម្ែង-Dominica et hebdomada V  ................................................................................................ ៣១៨ 

នថ្ងអាទិត្យទី ៦ ក្នុងរែូវបុែយចម្ែង-Dominica et hebdomada VI ............................................................................................... ៣២៥ 

បុែយសលើក្ត្សម្ាើងព្ពះជាម្ចា ស់សលើក្ព្ពះសយស ូស ើងសាា នបរម្សុខ-In Ascensione Domini ................ ៣៣៣ 

នថ្ងអាទិត្យទី ៧ ក្នុងរែូវបុែយចម្ែង-Dominica et hebdomada VII .............................................. ៣៣៦ 
បុែយសលើក្ត្សម្ាើងព្ពះវញិ្ញញ ែយាងម្ក្-Dominica Pentecostes ............................................... ៣៤៣ 

រដវូធមមតា « ព្បច្ឆំា្ាំ » - Tempus « per annum » 
សព្កាយនថ្ងបុែយទីហាសិបម្ចនបុែយយា៉ា ងឱឡារកិ្ក្នុងរែូវធម្មតា 

Sollemnitates Domini «per annum » occurrentes 

ពាក្យអធិដ្ឋា ន ក្នុងរែូវធម្មតា « ព្បចាឆំ្កន  ំ» .................................................................................. ៣៤៩ 
បុែយសលើក្ត្សម្ាើងព្ពះនព្ត្ឯក្-Sanctissimæ Trinitatis ........................................................................................................................ ៣៨៥ 
បុែយសលើក្ត្សម្ាើងព្ពះកាយ និងព្ពះសោហិត្ព្ពះសយស ូព្គីសត-Ss. mi Corporis et Sanguinis Christi ............... ៣៨៨ 
ព្ពះហឫទយ័សម្តាត ក្រណុារបស់ព្ពះសយស ូ-Sacratissimi Cordis Iesu ....................................................................................... ៣៩១ 
ព្ពះព្គីសតជាព្ពះម្ហាក្សព្ត្ននពិភពសោក្-Domini nostril Iesu Christi universorum Regis ................. ៣៩៣ 
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