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ពិធី អរ តស | MATINS 
 

បទសេីកេ ន, ត.៦ | Sticheron, Tone 6 
ឱ ពះ គិស ពះសេ ះេយើងេអើយ! ពួកេទវ េ នសួគ៌េ ចៀងអំពី ររស់េឡើងវញរបស់ ពះ
ទង់។ សូមេធើឲ េយើងសរេសើរ ពះ ទង់េ យចិតេ ះេ េលើដីេនះ។ 

 
※  ※   ※ 

 

េ កបូ រ ៖ ឱ ពះ តីអងដ៏វសុទរួមែតមួយ ពះ តីអងែដល មូល នៃនជីវត ំង យ ពះ
តីអងែដលមិន ចែញកេចញពី នេអើយ សូមឲ ពះ តីអង ន បកបេ យសិរល កងេពល

បចប ន និង និច រហូតតេរៀងេ ។ 
អក ល់ ៖ ែម៉ន។ 
េ កបូ រ ៖ [៣ដង] ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់ េ យបំ ញេសចកី

ប់េ យេសចកី ប់របស់ ទង់ េហើយនិង នេ ស ប នជីវតេ យពួកអកែដលសិតកង
ផរ។  
អក ល់ ៖ [៣ដង] ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់ េ យបំ ញេសចកី ប់
េ យេសចកី ប់របស់ ទង់ េហើយនិង នេ ស ប នជីវតេ យពួកអកែដលសិតកងផរ។  
|1| េ កបូ រ ៖ សូម ពះ ស់េ កេឡើង។ សូមឲ ំងស តវរបស់ ពះអង តវ ត់ យ 
េហើយឲ អស់អកែដលសប់ ពះអងរត់េចញពី ពះភ័ ក ពះអងែដរ។ 
អក ល់ ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់ េ យបំ ញេសចកី ប់េ យ
េសចកី ប់របស់ ទង់ េហើយនិង នេ ស ប នជីវតេ យពួកអកែដលសិតកងផរ។  
|2| េ កបូ រ ៖ ពួកេគនឹងរ យសូន េ ដូច ែផ ង។ ពួកេគនឹងរ យសូន េ ដូច
កមួនែដលរ យេ ចំេ ះេភើង។ 

អក ល់ ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់ េ យបំ ញេសចកី ប់េ យ
េសចកី ប់របស់ ទង់ េហើយនិង នេ ស ប នជីវតេ យពួកអកែដលសិតកងផរ។  
|3| េ កបូ រ ៖ សូមឲ មនុស ែដលេធើ បនឹងរ យសូន ត់ពី ពះ ភ័ ករបស់ ពះអង រឯ
មនុស សុចរតវញនឹង នរក យ។ 
អក ល់ ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់ េ យបំ ញេសចកី ប់េ យ
េសចកី ប់របស់ ទង់ េហើយនិង នេ ស ប នជីវតេ យពួកអកែដលសិតកងផរ។  
|4| េ កបូ រ ៖ េនះគឺ ៃថែដល ពះ ស់ នបេងើតេហើយ។ ចូរេយើងអរសប យ េហើយ
រក យេឡើង ៃថេនះ! 
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អក ល់ ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់ េ យបំ ញេសចកី ប់េ យ
េសចកី ប់របស់ ទង់ េហើយនិង នេ ស ប នជីវតេ យពួកអកែដលសិតកងផរ។  
|5| េ កបូ រ ៖ សូមឲ ពះ បិ  និង ពះ បុ  និង ពះ វ ណដ៏វសុទ ន បកបេ យសិរ
ល កងេពលបចប ន និង និចរហូត តេរៀងេ ។ ែម៉ន។ 
អក ល់ ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់ េ យបំ ញេសចកី ប់េ យ
េសចកី ប់របស់ ទង់ េហើយនិង នេ ស ប នជីវតេ យពួកអកែដលសិតកងផរ។  

េ កបូ រ ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញ! 
អក ល់ ៖ ពះ គិសពិត នរស់េឡើងវញ! 

 
※  ※   ※ 

 

បទ េ ន | Paschal Canon 
 

បទចេ មៀងទី ១ | Ode 1 
បទអ៊រេ ស៖ គឺ ៃថ ររស់េឡើងវញ ក៏ចូរអស់ ំង តិ សន៍ឲ នពនឺភឺេចញពីៃថេនះផង! 
គឺ ពិធីបុណ រ ែដល ពិធីបុណ ររបស់ ពះ ស់! ដ ិត ពះ គិស ពះ ស់ 

ន ំពួកេយើងខំែដលេ ចៀងចេ មៀងជ័យជំនះ កេចញពីេសចកី ប់មកដល់ជីវទ េហើយ ក
េចញពីែផនដីមកដល់ៃផេមឃែដរ។ 

បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 
ចូរេយើងខំស ត រមណ៍របស់េយើងមុនសិន េទើបេយើងេមើលេឃើញ ពះ គិសែដល ំងពនឺៃន រ
រស់េឡើងវញែដល ននរ ចចូលជិតេឡើយេ បៀបបីដូច េផកបេ រភឺ ។ ពួកេយើងខំនឹងឮ

ងច ស់ ស់ ពះ សូរេសៀងរបស់ ពះ ទង់ែដល ន ពះបនល ៖ «ចូរអរសប យរក យ
េឡើង!»  

បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 
ចូរឲ ៃផេមឃរក យេឡើង េហើយឲ ែផនដី នេ តកអរែដរ។ ចូរឲ ពិភពេ ក ំងមូលែដលេមើល
េឃើញេឡើយរែដលេមើលមិនេឃើញវញ រពបុណ េនះ ដ ិត ពះ គិស អំណរដ៏េ អស់កល
និច នរស់េឡើងវញ។  
បទ សីុ៖ គឺ ៃថ ររស់េឡើងវញ ក៏ចូរអស់ ំង តិ សន៍ឲ នពនឺភឺេចញពីៃថេនះ
ផង! គឺ ពិធីបុណ រ ែដល ពិធីបុណ ររបស់ ពះ ស់! ដ ិត ពះ គិស ពះ

ស់ ន ំពួកេយើងខំែដលេ ចៀងចេ មៀងជ័យជំនះ កេចញពីេសចកី ប់មកដល់ជីវទ 
េហើយ កេចញពីែផនដីមកដល់ៃផេមឃែដរ។ 
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បទចេ មៀងទ ី៣ | Ode 3 
បទអ៊រេ ស៖ ចូរេយើង ំ មក ក៏េយើងនឹងផឹកទឹកថី។ ទឹក ំងេនះមិន តវ ន សង់េចញពីថ
ែដលពំុ ចបេងើតទឹក បុ៉ែនទឹក ំងេនះ តវ ន សង់ពី បភពៃន ពមិនេចះរលួយ។ បភពេនះ

ន ប់េផើមបេ ញទឹកេនះេ យពី ពះ គិសែដលពួកេយើងពឹងែផកេ េលើ ក់ហូរដូចេភ ង
ប់ ំងេចញពីផរ។ 

បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 
ៃថេនះអីៗ ំងអស់ តវបំេពញេ យ រពនឺ គឺៃផេមឃ ែផនដីេហើយនឹង នមនុស ប់ែដរ។ 
ចូរឲ អីៗ ំងអស់ែដល ពះអង នបេងើតមក រព បុណ ររស់េឡើងវញរបស់ ពះ គិសែដល
សិតេ កងអីៗ ំងអស់េ ះ។ 

បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 
ឱ ពះ គិសេអើយ ម ិលមិញខំ តវ នប ះសពរបស់ខំរួម មួយ ពះអង ឯៃថេនះវញខំេ ក
េឡើងរួម មួយ ពុះអងែដរ។ ម ិលមិញខំ តវ ន ង មួយនឹង ពះអង ឯៃថេនះវញសូម ពះអង

ពះសេ ះេលើកតេមើងរូបខំេ កង ពះ ជ របស់ ពះអង។  
បទ សីុ៖ ចូរេយើង ំ មក ក៏េយើងនឹងផឹកទឹកថី។ ទឹក ំងេនះមិន តវ ន សង់េចញពីថ
ែដលពំុ ចបេងើតទឹក បុ៉ែនទឹក ំងេនះ តវ ន សង់ពី បភពៃន ពមិនេចះរលួយ។ បភពេនះ

ន ប់េផើមបេ ញទឹកេនះេ យពី ពះ គិសែដលពួកេយើងពឹងែផកេ េលើ ក់ហូរដូចេភ ង
ប់ ំងេចញពីផរ។ 

 

បទអ៊ កុអ ៊| Hypakoe 
មុនេពល ពឹក ពលឹម ពួក សីរួម មួយ ង រ  ំ េ ផរ។ ពួកេគសេងតេឃើញ

ថ នរេមៀលេចញពី ត់ផរ េទើបឮសូរេសៀងរបស់េទវ ែដលនិ យ ប់ ៖ «េហតុអី ន
ង ំ មករក ពះអងែដលគង់េ ពនឺដ៏អស់កល  និច កងចំេ មមនុស ប់ដូេចះ គឺ ពះ

អង មនុស ធម ឬ? ចូរេមើល ក ត់រុ ពះ សពេ ! ចូររត់មក ប ស ប់េ ន់េ ក
ំងមូល ពះ ស់ នរស់េឡើងវញេ យបំ ញេសចកី ប់េ យេសចកី ប់របស់ ទង់ 

ដ ិត ពះអង ពះបុ របស់ ពះ ស់ែដលសេ ះមនុស គប់ តិ សន៍!» 
 

ចេ មៀងទ ី៤ | Ode 4 
បទអ៊រេ ស៖ ចូរឲ េ កព រ គូក ែដល ប ស ប់ ម ពះ វ ណបំភឺ េ កឈរ
រួម មួយពួកេយើងេ យ ំ ពះ ស់។ ចូរឲ េ កចងលប ញពីេទវ ន់ពនឺ ែដលនិេយ
យ ប ងច ស់ ស់ ៖ «ៃថេនះ រសេ ះពិភពេ ក នកេកើតេឡើង ដ ិត ពះ គិស

នរស់េឡើងវញដូច ពះ ស់ដ៏ នឫ  នុ ពខង់ ខស់បំផុត!»  
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បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 
ពះ គិស ន ងមកដូច មនុស េ យ បសូតមកពីេផរដ៏បរសុទ ឲ េយើងខំេឃើញ។ ពះអង
តវេគេ ពះចមងរបស់េយើងនឹងកូនេចៀមឥតេ ះេ ះ ពះអងមិនែដល ល់ បេទ។ ពះ

អង តវេគេ  ពះលឥតេ ះេ ះ ពះអងពិត ពះ ស់។ 
បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 

ពះ គិសគឺ ភួងរបស់េយើង ែដល ន ពះពរ។ ពះអង នយក ពះខនមកេធើយ  បូ េ យ
ខនឯងដូចកូនេចៀម ន យុមួយខួប។ ពះអង ពះចមងែដលស តេយើងខំ។ ក៏បុ៉ែន ពះអង
បេ ញពនឺពីផរ ថី េ យ រែត ពះអង ពះ ទិត ៃនេសចកីសុចរតដ៏ល។ 

បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 
លពីមុន ពះ ទ វឌេ តកេ ង ំងសប យរក យេ មុខហិបៃនសមន េម តី ស់ ឯេ

េពលេនះវញ ចូរឲ តិ សន៍ដ៏វសុទរបស់ ពះ ស់រក យេឡើង េ យេមើលេឃើញ េសចកី
ទំ យពិត នសេ មច ដ ិត ពះ គិស នរស់េឡើងវញដូច ពះ ស់ដ៏ នឫ  នុ ព
ខង់ ខស់បំផុត។ 
បទ សីុ៖ ចូរឲ េ កព រ គូក ែដល ប ស ប់ ម ពះ វ ណបំភឺ េ កឈរ
រួម មួយពួកេយើងេ យ ំ ពះ ស់។  ចូរឲ េ កចងលប ញពីេទវ ន់ពនឺ ែដលនិេយ
យ ប ងច ស់ ស់ ៖ «ៃថេនះ រសេ ះពិភពេ ក នកេកើតេឡើង ដ ិត ពះ គិស

នរស់េឡើងវញដូច ពះ ស់ដ៏ នឫ  នុ ពខង់ ខស់បំផុត!»  
 

ចេ មៀងទ ី៥ | Ode 5 
បទអ៊រេ ស៖ េពល ពឹក ពលឹម ពួកេយើងខំនឹង ំ េ ដល់ ពះ គឹស ពះ ស់។ ពួកេយើង
យកបទចេ មៀងជំនួសេ គឿង កអូបផល់ឲ ពះ ទង់។ ពួកេយើងនិងេមើលេឃើញ ពះ ទង់ែដល ពះ

ទិត ៃនេសចកីសុចរត ែដលបេ ញជិវតស ប់អក ល់ ។  
បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 

េ យពីេមើលេឃើញ ពះ ហឫទ័យេម  ករុ ែដល នទីបំផុតរបស់ ពះអង ក៏ពួកេយើងខំែដល
តវ ប់ ច ក់ៃន ននរក េ រកពនឺរបស់ ពះអង ំងសប យរក យ េ យសរេសើរតេមើង ពះ

ចមងដ៏េ អស់កល  និច។ 
បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 

ចូរឲ ពួកេយើងយកចេង ងមកដល់ ពះ គិសែដលេចញពីផរ ដូចេគទទួលកូនកំេ ះែដលេចញពី
ក បនំ។ ចូរឲ ពួកេយើង រពពិធីបុណ ចមងែដលសេ ះេយើងរបស់ ពះ ស់ រួម មួយ

ប េទវ ែដលចូលចិតសែ មកអរសប យ។ 
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បទ សីុ៖ េពល ពឹក ពលឹម ពួកេយើងខំ ំ េ ដល់ ពះ គឹស ពះ ស់។ ពួកេយើង
យកបទចេ មៀងជំនួសេ គឿង កអូបផល់ឲ ពះ ទង់។ ពួកេយើងនិងេមើលេឃើញ ពះ ទង់ែដល ពះ

ទិត ៃនេសចកីសុចរត ែដលបេ ញជិវតស ប់អក ល់ ។  
 

ចេ មៀងទ ី៦ | Ode 6 
បទអ៊រេ ស៖ ឱ ពះ គិសេអើយ ពះអង ងមកដល់ នមនុស ប់ េហើយបំ ញ ច ក់ដ៏
អស់កល  និចែដល ប់ ពលឹងរបស់មនុស ប់េ ទីេ ះ។ ពះអងេ កឈរេចញពីផរេ
ៃថទីបីេ បៀបបីដូច េ កយូ៉ នេចញពីេ ះ តី ែឡេនះែដរ។ 

បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 
លពីមុន ពះអងមិនបំ ញ ពបរសុទេ េពល បសូត ក៏េ េពលេនះ ពះអងេបើក រ នសួគ៌

ឲ េយើង នចូលមកេ យ រ ពះអងេ កពីផរេ យមិនបំ នបំ ញេ ះ ពីេលើែដរ។ 
បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 

ឱ ពះ ពះសេ ះរបស់ខំេអើយ ពះអង នយក ពះខនមកេធើយ  បូ យ ពះបិ េ យខន
ឯង ក៏យ  បូ េ ះ ន ប់េហើយេ រស់។ ពះអងេធើឲ េ កអ័ មែដល មនុស មុនដំបូង

នរស់េឡើងវញរួម មួយ ពះអង េ យ រែត ពះអងេ កេចញពីផរ។ 
បទ សីុ៖ ឱ ពះ គិសេអើយ ពះអង ងមកដល់ នមនុស ប់ េហើយបំ ញ ច ក់ដ៏
អស់កល  និចែដល ប់ ពលឹងរបស់មនុស ប់េ ទីេ ះ។ ពះអងេ កឈរេចញពីផរេ
ៃថទីបីេ បៀបបីដូច េ កយូ៉ នេចញពីេ ះ តី ែឡេនះែដរ។ 
 

កនុ គអុីន | Kontakion 
េ ះបី ពះអងដ៏អមតៈចុះដល់ មឈូសក៏េ យ ក៏ ពះអង នបំ ញម អំ ចៃន ន
នរកនិង នរស់េឡើងវញដូចអកឈះែដរ។ ពះអ ស់ ពះ គិសេអើយែដល នបនលេ ន់
សីៗែដល ន់ កអូប ៖ "ចូរអរសប យរក យេឡើង!" និងជូនសនិ ព ចំេ ះពួក វ័ករបស់
ទង់ ពះអងែដល ប ន ររស់េឡើងវញ េ យពួកអកែដល ក់ចុះ។ 

 

អក៊សូ  | Oikos 
មុនេពល ពះ ទិត រះេឡើង េពល ពឹក ពលឹមពួក ងែដល ន់ កអូប ំ េ ផរ។ ពួក ង

ំ ពះអងដូចេគែតងែត ំៃថ តង់េ យែ សកអងររក េ វញេ មក ៖ «ចូរ ង ក់េ បង
កអូប បរូប យែដល នជីវតនឹង តវ នេគប ះសព រូប យេនះ ច់ែដលសិតកងផរ

នឹងេធើឲ េ កអ័ មែដល ក់ចុះ នរស់េឡើងវញ។ ចូរេយើង ំ េ  ចូរេយើងនឹងេធើេ យ បឹង
ែ បងេ បៀបបីដូច ពួកេ  រ  ចូរេយើងឱនេ រព យ នឹងជូនេ បង កអូបដូច អំេ យ
ដល់ ពះអងែដលមិន តវរុនឹង ក ត់សព ែត តវរុនឹង ក ត់ ឌិប។ ចូរេយើងយំេណើរ ែ សកប
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េណើរ ៖ ឱ ពះ ស់េអើយ សូម ពះអងែដល ប ន ររស់េឡើងវញឲ ពួកអកែដល ក់ចុះ 
េ កេឡើង!» 

※  ※   ※ 
 

េពលេមើលេឃើញ ររស់េឡើងវញរបស់ ពះ គិសេយើងនិង យ បងំ ពះ ស់ ពះេយសូ៊ដ៏វសុទ
ែដលរួម និងដ៏ ន ប។ ឱ ពះ គិសេអើយ េយើង យ បងំេឈើ ងរបស់ ពះ ទង់ េយើងេ ចៀង
សរេសើរ ររស់េឡើងវញដ៏វសុទរបស់ ពះអង។ ដ ិត ពះអង ពះ ស់របស់េយើងខំ ក៏េយើងមិន

ល់ ពះ ស់េផ ងេទៀតេ ពី ពះអង េហើយេយើងអងររក ពះ មរបស់ ទង់។ អស់អកែដល
េជឿេអើយ ចូរ ំ មក យ បងំ ររស់េឡើងវញដ៏វសុទរបស់ ពះ គិស ដ ិតេសចកីសប យរក យ
ស ប់ពិភពេ ក ំងមូលមកដល់ មេឈើ ងរបស់ ទង់។ េយើងនិងេ ចៀងសរេសើរ ររស់
េឡើងវញរបស់ ទង់េ យសរេសើរ ពះ ស់ គប់េពលេវ ផង ដ ិត ពះអង នបំ ញេសចកី

ប់េ យ រេសចកី ប់របស់ ទង់េ យសូ៊ ំ ររងទុកេ េលើ ង។ (៣ដង) 
 

ពះេយសូ៊ នរស់េឡឿងវញមកេចញពីផរ ដូច ពះអង នែថងទុក មុន ក៏ ប នឲ េយើងខំ
ទទួលជីវតដ៏អស់កល និចនឹង ពះ ឫទ័យសប រសដ៏ធំ េធង។  
 

※  ※   ※ 
 

បទចេ មៀងទ ី៧ | Ode 7 
បទអ៊រេ ស៖ ពះ ស់ែដល ន ពះពរនឹងសិរលបំផុត ពះអងែតមួយគត់របស់ឪពុកេយើង 
ពះអង នសេ ះកំេ ះបីអកពីគុកេភើង ប៊ឡន។ ពះអងឈឺ ប់ដូចមនុស ែដលែតងែត

ប់ េ យ រែត ពះអង ន យេ មនុស ។ ពះអងេស ក ក់ធម តិមនុស ែដលែតង
ែត ប់ឲ េគ នសំេលៀកបំ ក់ដ៏លឥតេ ះែដលមិនេចះរលួយ។ 

បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 
ពួក សីែដល ន  ណមកពី ពះ ស់ ំ មករក ពះអងេ យ ន់េ គឿង កអូប។ 
ពួក សីេនះរក ពះអង ំងយំេ បៀបបីដូច ពួកេគរកមនុស ែដលែតងែត ប់។ បុ៉ែនេ េពល
សីៗេមើលេឃើញ ពះអង ក៏ឱនេ រព យ ពះអងដូច ពះ ស់ែដលេ រស់ នឹង ប ស ប់

សិស របស់ ពះអងដំណឹងលអំពី ពះចមងែដល ថ៌កំ ំង។ 
បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 

ៃថេនះពួកេយើងខំ រព រស ប់ៃនេសចកី ប់ របំ ញ ននរក នឹង រ ប់េផើមជីវតខុស
ពីជីវតធម  េ លគឺជីវតដ៏អស់កល និច។ ពួកេយើងចេ មៀងសរេសើរេ យេ តកេ ងដូច

វឌែដរ ពះអងែដល មូលេហតុៃនអីៗ ំងេ ះគឺ ពះ ស់ែដល ន ពះពរនឹងសិរលបំផុត 
ពះអងែតមួយគត់របស់ឪពុកេយើង។ 
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បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 
យប់សេ ះេនះពិត បុណ ែដល ន ពដ៏វសុទនឹងរុងេរឿង ដ ិតយប់េនះ យៃថ ររស់េឡើង
វញែដល នពនឺភឺ។ ៃថេនះពនឺអចិៃ នយ៍រះេឡើងេចញពីផរស ប់អក ល់ ។ 
បទ សីុ៖ ពះ ស់ែដល ន ពះពរនឹងសិរលបំផុត ពះអងែតមួយគត់របស់ឪពុកេយើង 
ពះអង នសេ ះកំេ ះបីអកពីគុកេភើង ប៊ឡន។ ពះអងឈឺ ប់ដូចមនុស ែដលែតងែត

ប់ េ យ រែត ពះអង ន យេ មនុស ។ ពះអងេស ក ក់ធម តិមនុស ែដលែតង
ែត ប់ឲ េគ នសំេលៀកបំ ក់ដ៏លឥតេ ះែដលមិនេចះរលួយ។ 
 

បឬចេ មៀងទ ី៨ | Ode 8 
បទអ៊រេ ស៖ ៃថេនះដ៏វសុទ ៃថដ៏អ រ  េ លគឺៃថ ររស់េឡើងវញ គឺ ពះ ទនឹង ស់កង
ចំេ មៃថដៃទេទៀត។ គឺ បុណ សំ ន់បំផុតកងចំេ មបុណ ដៃទេទៀត នឹង ពិធីសំ ន់
បំផុតកងចំេ មពិធីដៃទេទៀត។ ៃថេនះពួកេយើងអរ ពះ គុណ ពះ ស់អងរហូតតេរៀងេ ។ 

បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 
ចូរពួកេគ ំ មក ៃថបុណ ររស់េឡើងវញផង។ ពួកេយើងនឹងទទួលេសចកីសប យរក យ
េ បៀបបីដូច ពិ ទំ ំង យជូរថី។ ពួកេយើងនឹងចូលរួមកង ពះ ជ នសួគ៌របស់ ពះ
គិសេ យេ ចៀងសរេសើរ ពះអងដូច ពះ ស់រហូតតេរៀងេ ។ 

បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 
ឱ កុងសីុយូ៉នេអើយ ចូរសមឹងេមើលជំុ វញខនេ ។ កូនេ របស់អក ំ មករកអកពីទិស ងេជើង 
និងទិស ងត ង ទិស ងេកើត និងទិស ងលិច ដូច ដំុពនឺែដល តវ ពះ ស់ឲ ភឺ។ ពួក
កូនេ ំងេនះអរ ពះ គុណ ពះ គិសកងអករហូតតេរៀងេ ។ 

បទចេ មៀងបនរ៖ ឱ ពះឯក តីអងដ៏វសុទបំផុត ពះ ស់របស់េយើងេអើយ 
សូមឲ ពះអង ន បកបេ យសិរល! 

ឱ ពះឯក តីអងេអើយ ពះឯក តីអងែដល ពះបិ ែដល នឫ នុ ពខង់ខស់បំផុត ពះបនល
នឹង ពះ វ ណ េ លគឺ ពះអងរួមែតមួយែដល នឯកបីរូប។ ឱ ពះឯក តីអងដ៏អស់កល និច
បំផុតៃន ពះ ស់េអើយ ពួកេយើង តវ ន ជមុជទឹកកង ពះអង េហើយេយើងអរ ពះ គុណ ពះ 

ស់ គប់សម័យតេរៀងេ ! 
បទ សីុ៖ ៃថេនះដ៏វសុទ ៃថដ៏អ រ  េ លគឺៃថ ររស់េឡើងវញ គឺ ពះ ទនឹង ស់
កងចំេ មៃថដៃទេទៀត។ គឺ បុណ សំ ន់បំផុតកងចំេ មបុណ ដៃទេទៀត នឹង ពិធីសំ ន់
បំផុតកងចំេ មពិធីដៃទេទៀត។ ៃថេនះពួកេយើងអរ ពះ គុណ ពះ ស់អងរហូតតេរៀងេ ។ 
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បទចេ មៀងទ ី៩ | Ode 9 
បទចេ មៀងបនរ៖ េទវ ែ សកេ េ ន់ ងែដល នទទួល ប នពរ ៖ "ឱ ងដ៏បរសុទ
េអើយចូរអរសប យរក យេឡើង! ខំ ប់េ េឡើយ  ចូរអរសប យរក យេឡើង! កូន បុស
របស់ ង នរស់េឡើងវញេ ៃថទីបីប ប់ពីេសចកី ប់េហើយនិងេធើឲ មនុស ប់រស់េឡើង
វញ ន!" 
បទអ៊រេ ស៖ ឱេយរូ ឡិមដ៏ថីេអើយ ចូរប ំងពនឺផង ចូរប ំងពនឺផង ដ ិតសិរ រុងេរឿងរបស់
ពះ ស់ នរះភឺមកេលើទី កុងេហើយ។ កុងសីុយូ៉នេអើយ ចូរ ំសប យេ េពលេនះផង!      

ឯ ពះ ដ៏បរសុទរបស់ ពះ ស់វញ ចូរអរសប យរក យេឡើង េ ះកូន បុសរបស់ ពះ
ង នរស់េឡើងវញ។ 

បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 
ពះបនលរបស់ ពះអង ពះបនលដ៏ែផមនឹង បកបេ យេសចកី ស ញ់ ដ ិត ពះអង ន

សន ពះអងេ មួយេយើងខំអវ ន លៃនពិភពេ ក!  ពួកេយើងខំសប យរក យ
េ យ ន់ ពះបនលេនះេ បៀបបីដូច េគ ន់យុ ៃនេសចកីសង ឹម។ 

បទចេ មៀងបនរ៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់។ 
ឱ ពះ គិស ពះចមងអ រ ដ៏វសុទបំផុតេអើយ! ឱ របស់ ពះ ស់ ពះបនកនឹង ពះ
ឫ  នុ ពេអើយ! សូម ប នឲ េយើងខំសុទែតទទួលចំែណក ពះអង េពលៃថែដលមិន ត់រសី
ៃន ពះ ជ នសួគ៌របស់ ពះអង! 
បទ សីុ៖ ឱេយរូ ឡិមដ៏ថីេអើយ ចូរប ំងពនឺផង ចូរប ំងពនឺផង ដ ិតសិរ រុងេរឿងរបស់
ពះ ស់ នរះភឺមកេលើទី កុងេហើយ។ កុងសីុយូ៉នេអើយ ចូរ ំសប យេ េពលេនះផង!      

ឯ ពះ ដ៏បរសុទរបស់ ពះ ស់វញ ចូរអរសប យរក យេឡើង េ ះកូន បុសរបស់ ពះ
ង នរស់េឡើងវញ។ 

 

បទចេ មៀង េអ ប៉សុិ រអូន | Exapostilarion 
ឱ ពះ ទ ពះអ ស់េអើយ ពះអង ន ប់ ង ច់ មដូច មនុស ក៏ នរស់េឡើងវញ
េ ៃថទីបីេ យេធើឲ េ កអ័ មេ ករេ ះពី ពរលួយេហើយបំ ញេសចកី ប់។ ឱ ពះ

រៃន ពមិនេចះរលួយ េហើយ ពះ រ រសេ ះៃនពិភពេ កេអើយ។ 
 

បទទនំកុសរ េសើរតេមើង | The Lauds 
ចូរឲ អីៗ ំងអស់ែដល នដេងើមសរេសើរតេមើង ពះ ស់! ចូរសរេសើតតេមើង ពះ ស់េ
េលើៃផេមឃ ចូរសរេសើតតេមើង ពះអងេ េលើ នសួគ៌។ ពះអងែដល ពះ ស់ែដលសកិសម
នឹងទទួល នបទចេ មៀង។ 
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ចូរេទវ ំងអស់របស់ ពះអងសរេសើរ ពះអងផង ចូរកងទ័ព ំងអស់របស់ ពះអងសរេសើរ ពះអ
ង។ ពះអងែដល ពះ ស់ែដលសកិសមនឹងទទួល នបទចេ មៀង។ 
 

បទកំ ព ៖ ចូរសរេសើរតេមើងឫ  នុ ពរបស់ ពះអងផង! ចូរសរេសើរតេមើងឧតង ឧតមដ៏ធំេធង
របស់ ពះអង! ※ ឱ ពះ គិសេអើយ ពួកេយើងខំេ ចៀងសរេសើរ រឈឺ ប់ែដលសេ ះ នឹងេលើក
តេមើង ររស់េឡើងវញរបស់ ពះអង។ 
 

បទកំ ព ៖ ចូរសរេសើរ ពះអងេ យសូរផំែ ត។ ចូរសរេសើរ ពះអងេលើទំនុកតេមើង េហើយេ យ
ប់សុ៊ង។ ※ ឱ ពះអ ស់េអើយ សូម ពះអងែដលរងទុកលំ កេ េលើេឈើ ងេ យស័ គ

ចិត បំ ញេសចកី ប់ េហើយរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់ រជិវតរបស់េយើងឲ ន ព
សប់ ត់ េ យ រែត ពះអង ពះរួមែតមួយែដល បកបេ យស នុ ព។ 
 

បទកំ ព ៖ ចូរសរេសើរ ពះអងេ យ យ ប់ េហើយ ំេលង។ ចូរសរេសើរ ពះអងេ យ ប ប់
នែខ  និងខយ។ ※ ឱ ពះ គិសេអើយ សូម ពះអងែដល ប់ ននរកេ េឈើយេហើយ ន

េធើឲ មនុស នរស់េឡើងវញេ យ រែត ររស់េឡើងវញរបស់ ពះអង ប នឲ េយើងខំេ ចៀង
សរេសើរ នឹងេលើកតេមើង ពះអងេ យចិតេ ះ តង់។ 
 

បទកំ ព ៖ ចូរសរេសើរ ពះអងេ យ យសរ ងពីេ ះ។ ចូរសរេសើរ ពះអងេ យ យសរឲ
ន់ឮរពង។ ចូរឲ អីៗ ំងអស់ែដល នដេងើម នសរេសើរតេមើង ពះ អ ស់! ※ ឱ ពះ គិស

េអើយ ពួកេយើងខំេ ចៀងសរេសើរ ពះអងេ យេលើកតេមើងេសចកីេពញចិតែដលស័កិ សមនឹង ពះ
ស់ ៖ ពះអង នេកើតពី ពះ ងែដលមិន ចែញកេចញពី ពះបិ ន ពះអង នឈឺ ប់

ដូចមនុស នឹងរងទុកលំ កេ េលើេឈើ ងេ យស័ គចិត ពះអងរស់េឡើងវញេ យេចញពីផរ
េ បៀបបីដូច េចញពី ក បនំេដើម ីសេ ះពិភពេ ក។ ឱ ពះ ស់េអើយ សូមឲ ពះអង

ន បកបេ យសិរល! 
 

បទចេ មៀង សគីរីន រ | Paschal Stichera 
 

បទកំ ព ៖ សូម ពះ ស់េ កេឡើង។ សូមឲ ំងស តវរបស់ ពះ អង តវ ត់ យ េហើយ
ឲ អស់អកែដលសប់ ពះ អងរត់េចញពី ពះ អងែដរ។ ※ ៃថេនះពួកេយើងខំ នទទួល ល់ ពះ

រដ៏វសុទថី ពះ រែដល ថ៌កំ ំង ពះ រែដលស័កិ សមនឹង គប់ ំង កិតិយស 
ពះ រ ពះ គិស ពះរេ ះ ពះ រដ៏ តបរសុទ ពះ រដ៏អ រ  ពះ រ

របស់ គប់អកែដល នេសចកីជំេនឿ ពះ រែដលេបើក រ នសួគ៌ឲ េយើងខំ ចចូលមក 
ពះ រែដលបំភឺ គប់អកែដល នេសចកីជំេនឿ។ 
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បទកំ ព ៖ ពួកេគនឹងរ យសូន េ ដូច ែផ ង។ ※ ចូរពួក សីែដល ំដំណឹងល ំ មក 
េហើយ ប ស ប់ដល់ទី កុងសីុយូ៉ន អំពីអីៗ ំងអស់ែដលពួក សី នេមើលេឃើញ ៖ «ឱទី
កុងេយរូ ឡិមេអើយ សូមទទួលដំណឹងសីពីេសចកីសប យរក យៃន ររស់េឡើងវញរបស់ ពះ
គិស។ ចូរេ ចៀង េហើយ នចិតអរសប យរក យេឡើង េ យេមើលេឃើញ ពះ គិស ពះ ទ

េចញពីផរដូច កូនកំេ ះ!» 
 

បទកំ ព ៖ សូមឲ មនុស ែដលេធើ បនឹងរ យសូន ត់ពី ពះ ភ័ ករបស់ ពះអង រឯមនុស
សុចរតវញនឹង នរក យ។ ※ លពួក សីែដល ន់ កអូប ំ េ ផររបស់ ពះផល់ជីវត
េពល ពលឹម ពួកេគសេងតេឃើញេទវ មួយរូបែដលអងយេលើថ។ េទវ េនះែថង ប់េ ន់
ពួក សី ៖ «េហតុអី ន ង ំ មករក ពះអងែដល ន ពះ ជនរស់កងចំេ មមនុស

ប់ដូេចះ? េហតុអី ន ង ំ យំ ន់ទុក ពះែដលមិនេចះរលួយេទ ដូចរូប យែដល
ែតងែតរលួយែដរ? ចូរពួក ងេ ប ស ប់េ ន់ប សិស របស់ ពះអងអំពី ររស់េឡើង
វញរបស់ ពះអងផង។» 
 

បទកំ ព ៖ េនះគឺ ៃថែដល ពះ ស់ នបេងើតេហើយ។ ចូរេយើងអរសប យ េហើយរក យ
េឡើង ៃថេនះ! ※ ពិធីបុណ រដ៏លឥតេ ះ! ពិធីបុណ រ គឺ ពិធីបុណ រ
របស់ ពះ ស់! ពះ រដ៏េ ះ តង់បំផុត នរះបេ ញពនឺដល់េយើងខំ! េពលពិធី
បុណ រេនះ ចូរេយើងេថើប ំងសប យរក យេ វញេ មក! ឱ ពះ រេអើយ! ពះ

រ ររេ ះពី រឈឺ ប់ ដ ិតៃថេនះ ពះ គិសយកេសចកីសប យរក យមកបំេពញ សីៗ
ែដល ន់ កអូបេ យបេ ញពនឺេចញពីផរដូចកូនកំេ ះេចញពី ក បនំ ក៏ ពះអង ន ពះ
បនល ៖ «ចូរ ប ស ប់េ ន់ពួក វ័កផង!» 
 

បទកំ ព ៖ សូមឲ ពះ បិ  ពះ បុ  និង ពះ វ ណដ៏វសុទ ន បកបេ យសិរល កងេពល
បចប ន និង និច រហូតតេរៀងេ ។ ែម៉ន។ ※ េនះគឺ ៃថ ររស់េឡើងវញ។ ចូរេយើងបេ ញ
ពនឺៃនអំណរដ៏មេ  រក េហើយមកេថើប េ វញេ មក! ចូរេយើងេ អកែដលសប់េយើងខំ  
«បងបន!»។ ចូរេយើងអត់េ សពួកេគ ៃថ ររស់េឡើងវញេនះ។ ចូរេយើងែ សក៖ ពះ គិស ន
រស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់េ យបំ ញេសចកី ប់េ យេសចកី ប់របស់ ទង់ េហើយ
និង នេ ស ប នជីវតេ យពួកអកែដលសិតកង មឈូស។ 
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ក បេ ងៀនពធិបីណុ រ របស់េ កយូ ន គសីសសូមដ៏វសុទ 
The Paschal Homily of St. John Chrysostom 

បសិនេបើអក អក ន់ ស នឹង ស ញ់ ពះ ស់ ចូរអកេ ះសប់ សល់េ យពិធី
បុណ ដ៏វសុទ ងលេនះ។ បសិនេបើអក អកបេ មើ ស ៃវ ចូរអកបេ មើេនះចូលមកកង
េសចកីសប យរក យរបស់ ស់របស់ ត់េ យ នេសចកីសប យរក យ។ បសិនេបើអក

នេធើ រលំ កេ យតម រ ចូរអកេនះនឹងទទួល ក់មួយ ក់េ េពលេនះ។  
បសិនេបើអក នេធើ រ ំងពីេ ងទីមួយ ចូរអកេនះនឹងទទួលសំណងសុទែត តឹម។ 
បសិនេបើអក ចូលមកេ យពីេ ងទីបី ចូរអកេនះនឹង រពេ យែថងអំណរគុណ។ 
បសិនេបើអក ចូលមកេ យពីេ ងទី ំមួយ ចូរអកេនះកំុថប់ ពយកងចិត ដ ិតេគមិនបងត់

អីៗ ំងអស់ដល់អកេនះេទ។ បសិនេបើអក នេ ងទី ំបួន ចូរអកេនះចូលមកេ យកំុឲ
ចិតអកថប់ រមេឡើយនឹងកំុឲ ចភ័យអីៗក៏េ យ។ បសិនេបើអក ន់េ ងទីដប់មួយ ចូរ
អកេនះកំុឲ ចិតអកថប់ រមេ យ រ ត់ចូលេ មិន ន់ដ ិត ពះ ស់ បកបេ យ ពះ ហឫ ទ័
យេម  ករុ នឹងចូលចិតជូនអំេ យ ក៏ ពះអងទទួលមនុស ែដលេ មុនេគបងស់ដូចមនុស
ែដលេ េ យេគបំផុតែដរ។ ពះអងេធើឲ មនុស ែដលចូលមកេ េ ងទីដប់មួយចូលមក
ស ក េ បៀបបីដូច ពះអងេម  ករុ ដល់មនុស ែដលេធើ រ ំងពីេ ងទីមួយដល់េ ង
ចុងេ យ។ ពះអងបំេពញមនុស ែដលេ មុនេគបងស់ ប នរ ន់ដល់អកេ ះ ប ន ទព
សម តិដល់អកេនះផង។ ពះអងទទួល នអីៗែដល តវ ន ប ពិត ន គមន៍បំណងេ កង
ចិត េលើកតេមើងអំេពើ េហើយនឹងសរេសើរគេ ងផងែដរ។ 
ដូេចះេហើយ ចូរអក ល់ ចូលមកកងេសចកីសប យរក យរបស់ ស់ខន៖ ចូរឲ មនុស ែដល
េ មុនេគបងស់ នឹងមនុស ែដលេ េ យេគបំផុត នឹងទទួល ន ក់ឈល។ ចូរអក ននឹង
អក ក រក យេឡើងរួម មួយ េ ។ ចូរអកស័ គចិតនឹងអកខិលេលើកតេមើងៃថេនះ។ ចូរអក
ែដលតម រនឹងអកែដលមិនតម រ សប យរក យេឡើង ៃថេនះ។ ចូរអក ល់ សប់ 
សល់េ យពិធីជប់ េលៀង ងធំ។ នរូបកូនេ ត់ ស់ ក៏ន ំមិន កេចញេ យមិន ន
ែឆត។ ចូរអក ល់ សប់ សល់េ យពិធីជប់ េលៀងៃនេសចកីជំេនឿ។ ចូរអក ល់ ទទួល ទព ពះ 
ហឫទ័យសប រស។ ចូរឲ នរ មិនយំ ណិតេ យ រអីៗែដលឥត បេ ជន៍របស់ខន ដ ិត

ជ រួម ំងអស់ តវ នសែមង។ 
ចូរឲ នរ មិនយំេ យ រអំេពើ បរបស់ខន ដ ិត រេ ះែលងបំណល នបេ ញរសីែចង

ំងពីផរស ប់អក ល់ ។ ចូរឲ នរ មិនភ័យ ចេសចកី ប់ ដ ិតមរណ ពរបស់ ពះស
េ ះ នរេ ះេយើងខំ ន។ ពះអង នពនត់េសចកី ប់េ យពី ពះអង តវ ន ប់។ ពះ
អង ំពួកេឈើយេចញពី ននរក េ យ ងចុះេ ននរកេនះ ន។ ពះអងយកជូរចត់ឲ

ននរក នផឹក េ យពី ននរកេ ះពិ រូប យរបស់ ពះអង។ 
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េ កេយ យែ សកេ យែថងទំ យ ប់ ៖ « ននរក ប់ នទទួល ល់ជូរចត់
េ យ រែត បឈមមុខនឹង ពះអងេ កង នមនុស ប់»។ នទទួល ល់ជូរចត់ 
ដ ិត តវ នបំ ញ។ នទទួល ល់ជូរចត់ ដ ិត តវប ប់។ នទទួល ល់ជូរចត់ 
ដ ិត តវ នស ប់។ នទទួល ល់ជូរចត់ ដ ិត តវ នទ ក់។ នទទួល ល់ជូរ
ចត់ ដ ិត តវ នយកេ េឈើយ។ ទទួល នសព នឹង បឈមមុខនឹង ពះ ស់។ ទ
ទួល នៃផដី នឹង បឈមមុខនឹងៃផ េមឃ។ ទទួល នអីៗែដល េមើលេឃើញ នឹង ក់ចុះកង
អីៗែដល េមើលមិនេឃើញ។ េសចកី ប់េអើយ ទនិចរបស់ឯងេ ឯ ? ននរកេអើយជ័យជំ
នះរបស់ឯងេ ឯ ? 
ពះ គិស នរស់េឡើងវញ ក៏ពួកេ ចដ៏ កក់ នដួល ប់! ពះ គិស នរស់េឡើងវញ ក៏ពួក

េទវ សប យរក យ! ពះ គិស នរស់េឡើងវញ ក៏ជីវត នកែនងរស់េ ! ពះ គិស នរស់
េឡើងវញ ក៏ ននរ ក់ ប់េ កង មឈូស! ដ ិត ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពី
េសចកី ប់េ យ យេ ពះអងមុនេគបងស់កងចំេ មមនុស ប់ ំងអស់! 
សូម ពះអង ន បកបេ យសិរល និង ពះ េច របស់ ពះអង រហូតតេរៀងេ ។ 
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បទចេ មៀង «េ ងៃន រ» | PASCHAL HOURS 
 

េ កបូ រ ៖ សូមេលើកតេមើង ពះ ស់របស់េយើង កងេពលបចប ន និង និច រហូតតេរៀង
េ ។ 
អក ល់ ៖ ែម៉ន។  
 

ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់ េ យបំ ញេសចកី ប់េ យេសចកី ប់
របស់ ទង់ េហើយនិង នេ ស ប នជីវតេ យពួកអកែដលសិតកង មឈូស។ (៣ដង) 
 

េពលេមើលេឃើញ ររស់េឡើងវញរបស់ ពះ គិសេយើងនិង យ បងំ ពះ ស់ ពះេយសូ៊ដ៏វសុទ
ែដលរួម និងដ៏ ន ប។ ឱ ពះ គិសេអើយ េយើង យ បងំេឈើ ងរបស់ ពះ ទង់ េយើងេ ចៀង
សរេសើរ ររស់េឡើងវញដ៏វសុទរបស់ ពះអង។ ដ ិត ពះអង ពះ ស់របស់េយើងខំ ក៏េយើងមិន

ល់ ពះ ស់េផ ងេទៀតេ ពី ពះអង េហើយេយើងអងររក ពះ មរបស់ ទង់។ អស់អកែដល
េជឿេអើយ ចូរ ំ មក យ បងំ ររស់េឡើងវញដ៏វសុទរបស់ ពះ គិស ដ ិតេសចកីសប យរក យ
ស ប់ពិភពេ ក ំងមូលមកដល់ មេឈើ ងរបស់ ទង់។ េយើងនិងេ ចៀងសរេសើរ ររស់
េឡើងវញរបស់ ទង់េ យសរេសើរ ពះ ស់ គប់េពលេវ ផង ដ ិត ពះអង នបំ ញេសចកី

ប់េ យ រេសចកី ប់របស់ ទង់េ យសូ៊ ំ ររងទុកេ េលើ ង។ (៣ដង) 
 

បទអ៊ កុអ ៊| Hypakoe 
មុនេពល ពឹក ពលឹម ពួក សីរួម មួយ ង រ ំ េ ផរ។ ពួកេគសេងតេឃើញ ថ ន

រេមៀលេចញពី ត់ផរ េទើបឮសូរេសៀងរបស់េទវ ែដលនិ យ ប់ ៖ «េហតុអី ន ង ំ
មករក ពះអងែដលគង់េ ពនឺដ៏អស់កល  និច កងចំេ មមនុស ប់ដូេចះ គឺ ពះអង

មនុស ធម ឬ? ចូរេមើល ក ត់រុ ពះ សពេ ។ ចូររត់មក ប ស ប់េ ន់េ ក ំងមូល 
ពះ ស់ នរស់េឡើងវញេ យបំ ញេសចកី ប់េ យេសចកី ប់របស់ ទង់ ដ ិត ពះ

អង ពះបុ របស់ ពះ ស់ែដលសេ ះមនុស គប់ តិ សន៍!» 
 

កនុ គអុីន | Kontakion 
េ ះបី ពះអងដ៏អមតៈចុះដល់ មឈូសក៏េ យ ក៏ ពះអង នបំ ញម អំ ចៃន ន
នរកនិង នរស់េឡើងវញដូចអកឈះែដរ។ ពះអ ស់ ពះ គិសេអើយែដល នបនលេ ន់
សីៗែដល ន់ កអូប ៖ "ចូរអរសប យរក យេឡើង!" និងជូនសនិ ព ចំេ ះពួក វ័ករបស់
ទង់ ពះអងែដល ប ន ររស់េឡើងវញ េ យពួកអកែដល ក់ចុះ។ 
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| Troparia 
េ កង មឈូស ង ច់ ម េ ននរក ងទឹកចិតដូច ពះ ស់ែដរ េ េលើ នសួគ៌

មួយនិងេ រ េហើយនិងេ េលើបល័ង ពះ គិស មួយនិង ពះបី និង ពះវ ណេ យ
បំេពញេ ជំុវញ ំងអស់ ឱ ពះ គិសែដលមិន ចេរៀប ប់ នេអើយ។ 

សូមឲ ពះ បិ  ពះ បុ  និង ពះ វ ណដ៏វសុទ ន បកបេ យសិរល។ 
ឱ ពះ គិសែដល បភពៃន ររស់េឡើងវញរបស់េយើងេអើយ ផររបស់ ពះ ស់ ន យេ
ផរែដល នជីវត ក៏ ល ង នសួគ៌ នឹង នពនឺភឺ ង ពះដំ ក់ ពះ អីៗក៏េ យ។ 

កងេពលបចប ន និង និច រហូតតេរៀងេ ។ ែម៉ន។ 
បទចេ មៀង ឱ ពះ ដ៏វសុទេអើយ សូមសេ ះេយើងផង៖ ឱ ពះ ព របស់ ពះ ស់ែដល

នេ សឲ េ វសុទេអើយ ចូរអរសប យរក យេឡើង  !ដ ិត េសចកីសប យរក យ តវ ន
ពះ ងែដល ពះ របស់ ពះ ស់ផល់េ អក ល់ ែដលែ សក៖ «ឱេ ក សី ស់

ែតងែត ពហ រេអើយ កងចំេ មពួក សី  ពះ ង នពរ!» 
 

ឱ ពះអ ស់េអើយ សូម ណិតេម េយើងខំផង។ (៤០ដង) 
 

សូមឲ ពះ បិ  ពះ បុ  និង ពះ វ ណដ៏វសុទ ន បកបេ យសិរល កងេពលបចប ន និង
និច រហូតតេរៀងេ ។ ែម៉ន។ 

ពួកេយើងខំេលើកតេមើង ពះ សីែដល នកិតិយសខស់ ងកិតិយសរបស់ពួកេសរភីម ពះ សី
ែដល ន ពរុងេរឿង េលើស ងពួកេចរូប៊ន ពះ សីែដលពិត របស់ ពះ ស់ែដល ន
ស ល ពះ ស់ ពះបនលេ យ ន ពបរសុទ។ 
េ កឪពុកេអើយ សូមឲ ពរកង ពះ ម ពះ អ ស់។ 
េ កបូ រ ៖ ឱ ពះអ ស់េយស៊ូ គិសែដល ពះ ស់របស់េយើងេអើយ សូម ណិតេម
េយើងខំ ម រអធិ នៃនពួកេ ក ដ៏វសុទរបស់េយើង។ 
អក ល់ ៖ ែម៉ន។  
ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់ េ យបំ ញេសចកី ប់េ យេសចកី ប់

របស់ ទង់ េហើយនិង នេ ស ប នជីវតេ យពួកអកែដលសិតកងផរ។ 
សូមឲ ពះ បិ  ពះ បុ  និង ពះ វ ណដ៏វសុទ ន បកបេ យសិរល កងេពលបចប ន និង

និច រហូតតេរៀងេ ។ ែម៉ន។ 
ឱ ពះអ ស់េអើយ សូម ណិតេម េយើងខំផង។ (៣ដង) 
េ កឪ សូម ប នពរ។ 
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លីទូរេហ  | DIVINE LITURGY 
 

នទហីនទី ១ | First Antiphon 
 

បទកំ ព ទី ១៖ ចូរែផនដី ំងមូលែ សកេ ចៀងដល់ ពះ ស់! 
 

បទចេ មៀងបនរ៖ ឱ ពះសេ ះេអើយ សូមជួយសេ ះេយើងខំ ម រអធិ នៃន ពះ
របស់ ពះ ស់។ 
 

បទកំ ព ទី ២៖ ចូរែផនដី ំងមូលែ សកេ ចៀងដល់ ពះ ស់ ចូរេ ចៀងសរេសើរ ពះ មរបស់
ពះអង យ រសរេសើរនឹងសិររុងេរឿងដល់ ពះអង! 

បទកំ ព ទី ៣៖ ចូរនិ យ ប់ ពះ ស់ ៖ ឱ ពះ ស់េអើយ អស់ ំងកិច ររបស់
ពះ អងគួរែសង ច ង េ ! ំងស តវរបស់ ពះ អង ចុះចូលចំេ ះ ពះ អង េ យេ ះ
ពះេច ដ៏ធំរបស់ ពះ អង។ 

បទកំ ព ទី ៤៖ ឱដខ៏ស់បំផុតេអើយ ែផនដី ំងមូលនឹងឱនេ រព យ ពះអង េហើយនឹង
េ ចៀងសរេសើរដល់ ពះអង េគេ ចៀងសរេសើរដល់ ពះ មរបស់ ពះអង។ 
 

នទហីនទ ី២ | Second Antiphon 
 

បទកំ ព ទី ១៖ ឱ ពះ ស់េអើយ សូម ណិតេម ពួកេយើងខំ េហើយសូមឲ ពរពួកេយើងខំ
ផង។ 
 

បទចេ មៀងបនរ៖ ឱ ពះ បុ របស់ ពះ ស់ ពះែដល នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់
េអើយ សូម ពះអងសេ ះពួកេយើងែដលេ ចៀងស ប់ ពះអង ៖ េលលូ ។ 
 

បទកំ ព ទី ២៖ ឱ ពះ ស់េអើយ សូម ណិតេម ពួកេយើងខំ េហើយសូមឲ ពរពួកេយើងខំ
ផង។ សូម ពះអងបំភឺពួកេយើងខំេ យ ពះភ័ ករបស់ ពះ អង។ សូម ណិតេម ពួកេយើងខំផ
ង។ 
បទកំ ព ទី ៣៖ សូម ពះអង ប នឲ េយើងេ េលើែផនដីនឹង ល់ រ៌បស់ ពះអង េហើយ
កងចំេ មអស់ ំង តិ សន៍េគនឹង ល់ រសេ ះរបស់ ពះអង។ 
បទកំ ព ទី ៤៖ មនុស េ ក ំងអស់នឹងេលើកតេមើងសិរ រុងេរឿង ពះអង ឱ ពះអ ស់េអើយ។ 
មនុស េ ក ំងអស់នឹងេលើកតេមើងសិរ រុងេរឿង ពះអង។ 
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នទហីនទ ី៣ | Third Antiphon 
 

បទកំ ព ទី ១៖ សូម ពះ ស់េ កេឡើង។ សូមឲ ំងស តវរបស់ ពះ អង តវ ត់ យ។ 
 

បទ ត រអុន៖ ពះ គិស នរស់េឡើងវញប ប់ពីេសចកី ប់ េ យបំ ញេសចកី ប់េ យ
េសចកី ប់របស់ ទង់ េហើយនិង នេ ស ប នជីវតេ យពួកអកែដលសិតកងផរ។ 
 

បទកំ ព ទី ២៖ សូម ពះ ស់េ កេឡើង។ សូមឲ ំងស តវរបស់ ពះ អង តវ ត់ យ 
េហើយឲ អស់អកែដលសប់ ពះ អងរត់េចញពី ពះភ័ ក ពះអងែដរ។ 
បទកំ ព ទី ៣៖ ពួកេគនឹងរ យសូន េ ដូច ែផ ង។ ពួកេគនឹងរ យសូន េ ដូច កមួន
ែដលរ យេ ចំេ ះេភើង។ 
បទកំ ព ទី ៤៖ សូមឲ មនុស ែដលេធើ បនឹងរ យសូន ត់ពី ពះ ភ័ ករបស់ ពះអង រឯ
មនុស សុចរតវញនឹង នរក យេគនឹងអរសប យេ ចំេ ះ ពះ ស់។ 
 

បទ បេគអេីមណង | Prokeimenon 
េនះគឺ ៃថែដល ពះ ស់ នបេងើតេហើយ។ ចូរេយើងអរសប យ េហើយរក យេឡើង ៃថ
េនះ!  
បទកំ ព ៖ ចូរពួកអកេលើកតេមើងសិរ រុងេរឿង ពះ ស់ ដ ិត ពះអង បកបេ យករុ  គុណ 
េហើយ ពះ ហឫទ័យេម  ករុ របស់ ពះ អងេ អស់កល  និច។ 
 

អំ នទ១ី | First Reading 
សកម ពរបស់ពួក វក ជំពូក ១ | Acts of the Apostles, § 1  

១ សូមជំ បមកឯកឧតមេថវភីល សូម ប! កងេសៀវេ ទីមួយរបស់ខំ ខំ នេរៀប ប់អំពីកិច រ
ំងបុ៉ នែដល ពះេយសូ៊ នេធើ និងអំពីេសចកី ំងបុ៉ នែដល ពះអង នបេ ងៀន ំងពីេដើម

េរៀងមក ២ រហូតដល់ៃថែដល ពះ ស់េលើក ពះអងេឡើងេ នបរមសុខ* គឺប ប់ពី ពះអង
នែផ ំ មរយៈ ពះវ ណដ៏វសុទ* ដល់ កុម វ័ក* ែដល ពះអង នេ ជើសេរស។ 

៣ េ យេពលរងទុកលំ ករួចេហើយ ពះេយសូ៊ នប ញ ពះអង មរេបៀបេផ ងៗេ យ វ័
ក ំងេ ះេឃើញ  ពះអង ន ពះជនរស់ពិត កដែមន។ ពះអង នេ យេគេឃើញអស់រ
យៈេពលែសសិបៃថ ពម ំង ន ពះបនលអំពី ពះ ជ របស់ ពះ ស់ផង។ ៤ េពល ពះអង
កំពុងេ យ ពះេ យ មួយ កុម វ័ក ទង់ មេគមិនេ យេចញេ យពី កុងេយរូ

ឡឹមេឡើយ «គឺ តវរង់ ំទទួល ពះវ ណ ម ពះបនលសន របស់ ពះបិ  ដូចខំ ន
ប់អក ល់ រួចមកេហើយ  ៥ េ កយូ៉ ន នេធើពិធី ជមុជ*េ យេគកងទឹក បុ៉ែន េ

បុ៉ នៃថេទៀត អក ល់ នឹងទទួលពិធី ជមុជកង ពះវ ណដ៏វសុទវញ»។  ៦ េពលេ ះ កុម
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វ័ក*េ ជំុ  េគទូលសួរ ពះេយសូ៊ ៖ «បពិ ត ពះអ ស់ េតើ ពះអងនឹង ំង ច កអ៊
ែអលេឡើងវញេ េពលេនះឬ?»។ ៧ ពះអង ន ពះបនលតបេ េគវញ ៖ « តង់ឯេពល

េវ ែដល ពះបិ នកំណត់ទុក េ យអំ ច ពះអង ល់េ ះ អក ល់ មិន ច់ដឹងេទ។ 
៨ បុ៉ែន អក ល់ នឹងទទួលឫ នុ ពមួយ គឺឫ នុ ពៃន ពះវ ណដ៏វសុទមកសណិតេលើ
អក ល់ ។ អក ល់ នឹងេធើ ប ល់របស់ខំ េ កង កុងេយរូ ឡឹម កង សុកយូ ំង
មូល កង សុក រ និងរហូតដល់ សុក ច់ ស លៃនែផនដី»។  
 

េលលូ  | Alleluia 
បទកំ ព ទី ១៖ ពះអងនឹងរស់េឡើងវញ េហើយសែមង ពះ ហឫទ័យេម  ករុ ចំេ ះទី កុង
សីុយូ៉ន។ 
បទកំ ព ទី ២៖ ពះ ស់ែដលគង់េ នសួគ៌ទតេ ៃផនដី។ 
 

អំ នទ២ី | Second Reading 
ដំណឹងលេរៀបេរៀងេ យ េ កយ៉ូ ន ជំពូក ១ | Gospel according to John, § 1 

១ លពីេដើមដំបូងបងស់ ពះបនល ន ពះជនគង់េ ។ ពះបនលគង់េ មួយ ពះ ស់ 
េហើយ ពះបនល ពះ ស់។ ២ ពះបនលគង់េ មួយ ពះ ស់ លពីេដើមដំបូងបង
ស់។ ៣ អីៗសព រេពើសុទែតេកើតេឡើងេ យ រ ពះបនល គឺកងប អីៗែដលេកើតមក ន
អីមួយេកើតមកេ ពី ពះអងបេងើតេ ះេឡើយ។ ៤ ពះបនល បភពៃនជីវត េហើយជីវតេ ះ
ពនឺបំភឺមនុស េ ក។ ៥ ពនឺភឺកងេសចកីងងឹត ែតេសចកីងងឹតពំុ នទទួលពនឺេទ។ ៦ ពះ

ស់ ន ត់បុរស ក់ េ ះយូ៉ នេ យមក។ ៧ េ ក នមកេធើ ប ល់ផល់សកី ព
អំពីពនឺ េដើម េី យមនុស ំងអស់េជឿេ យ រេ ក។ ៨ េ កយូ៉ នមិនែមន ពនឺេទ គឺ
េ ក ន់ែតមកផល់សកី ពអំពីពនឺបុ៉េ ោះ។ ៩ ពះបនល ពនឺដ៏ពិត កដែតមួយ ែដល
មកកងពិភពេ ក េហើយបំភឺមនុស គប់ៗរូប។ ១០ ពះបនល នគង់កងពិភពេ ក េហើយ
ពិភពេ កេកើតេឡើងេ យ រ ពះអង បុ៉ែន ពិភពេ កពំុ នទទួល ល់ ពះអងេទ។ ១១ ពះ
បនល ន ងមកគង់ មួយ ប សរបស់ ពះអង ល់ ែត ប សេ ះពំុ នទទួល ពះ
អងេឡើយ។ ១២ រឯអស់អកែដល នទទួល ពះអង គឺអស់អកែដលេជឿេលើ ពះ ម ពះអង ពះ
អង ប នេ យេគ ចេ បុ តរបស់ ពះ ស់។ ១៣ អក ំងេ ះពំុែមនេកើតពីេ ហិតពី
ចំណង់ត  ឬពីបំណងមនុស េឡើយ គឺេកើតពី ពះ ស់វញ។ ១៤ ពះបនល នេកើតមក
មនុស  េហើយគង់េ កងចំេ មេយើង ល់  េយើង នេឃើញសិររុងេរឿងរបស់ ពះអង សិរ
រុងេរឿងៃន ពះបុ ែតមួយគត់ែដលមកពី ពះបិ  ពះអងេ រេពញេ េ យ ពះគុណ និងេសចកី
ពិត។ ១៥ េ កយូ៉ ន នផល់សកី ពអំពី ពះអង េ យ ប ស ៖ «គឺេ កេនះេហើយ
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ែដលខំនិ យ  “អកមកេ យខំ បេសើរ ងខំ ដ ិតេ ក នជីវតមុនខំ”»។ ១៦ េយើង ំង
អស់ នទទួល ពះគុណមិនេចះអស់មិនេចះេហើយ ពី គប់លកណសម តិរបស់ ពះអង 
១៧ ដ ិត ពះអង ប ន កឹត វន័យ* មរយៈេ កមូ៉េស េហើយ ពះគុណ និងេសចកីពិត មរយៈ
ពះេយសូ៊ គិស។ ១៨ ពំុែដល ននរ ក់ នេឃើញ ពះ ស់េឡើយ នែត ពះបុ មួយ
ពះអងបុ៉េ ោះ ែដល ន េំយើងេ យ ល់ ពះអង ដ ិត ពះបុ ន ពះជនរួម មួយ ពះ

បិ ។  
 

រ នេលើកទ ី២ (កំែណជនំសួ) | Second Reading (Alternative version) 
ដំណឹងលេរៀបេរៀងេ យ េ ក យ ជំពូក ២៨ | Gospel according to Matthew, § 28 

១ េ យៃថសប ័ទ* គឺេ ពឹកៃថ ទិត  ង រ អក សុក  និង ង រ ក់េទៀត ំ
េ េមើលផរ។ ២ េពលេ ះ ប់ែតែផនដីរ យ ង ំង ដ ិត នេទវ *របស់ ពះអ ស់ 

ចុះពី នបរមសុខ*មក បេមៀលថេចញពី ត់ផរ េហើយអងយេលើថេ ះែថមេទៀតផង។ ៣ េទវ
េ ះ ន ទង់ យភឺដូចេផកបេ រ និង នសេម កបំ ក់សដូចសំឡី។ ៤ នភ័យញ័រ

ំង ំង រតីដូចមនុស ប់។ ៥ េទវ និ យេ ន់ សីៗ ៖ «កំុភ័យ ចអី! ខំដឹង
ងៗ មករក ពះេយសូ៊ អកភូមិ ែរតែដលេគ ន ង។ ៦ ពះអងមិនេ ទីេនះេទ ពះ

ស់ នេ ស ពះអងេ យ ន ពះជនរស់េឡើងវញ ដូច ទង់ ន ពះបនលរួចមកេហើយ 
សំុមកេមើលកែនងែដលេគ ក់ ពះសព ពះអងឯេណះសិន ៧ េហើយសឹមអេ ើញេ ប់ពួក
សិស របស់ ពះអង ប ប់ ពះអង ន ពះជនរស់េឡើងវញេហើយ ឥឡវេនះ ពះអង ង
េ សុក លីេឡមុនអក ល់ ។ េ ទីេ ះ អក ល់ នឹងេឃើញ ពះអង សំុ ង ប!»។ 
៨ សី ំងេ ះ ប ប់ ប ល់េចញពីផរ ំងភ័យ ំងអរ ង ំង ដំំណឹងេនះរត់េ ជំ ប
ពួកសិស ។ ៩ េពលេ ះ ប់ែត ពះេយសូ៊ ងមកជួបពួក ង ទង់ ន ពះបនល ៖ «ជំ ប
សួរ ង!»។ ង ំងេ ះក៏ចូលមកឱប ពះ  េហើយ ប យបងំ ពះអង។ ១០ ពះេយសូ៊

ន ពះបនល ៖ «កំុភ័យ ចអីេឡើយ! សំុេ ប់បងបនខំេ យេ សុក លីេឡេ  េគ
នឹងេឃើញខំេ ទីេ ះ»។ ១១ ល សី ំងេ ះកំពុងែតេធើដំេណើរេ  នខះ ំ ចូលេ ទី
កុង ជំ បពួក យកបូ រ  អំពីេហតុ រណ៍ ំងបុ៉ នែដលេកើតេឡើង។ ១២ ពួក យកបូ

រ ក៏ បជំុពិ ក  មួយពួក ពឹ រ  េហើយសំេរចចិតេ យ ក់ ងេ ចើនដល់ពួក
ន ១៣ ំង ប់ ៖ « តវនិ យ  “េពលេយើងខំកំពុងេដកលក់ នសិស របស់អក

េ ះមកលួចយកសពេ ំងយប់”។ ១៤ បសិនេបើេរឿងេនះេលចឮដល់េ កេទ ភិ ល ំ
េយើងជួយេ ះ យ េដើម ីកំុេ យអក ល់ នេ ស»។ ១៥ ពួក នទទួលយក ក់ 
េហើយេធើ មេសចកីែដលេគប ប់។ េរឿងេនះក៏េលចឮសុស យកងចំេ មជន តិយូ  
រហូតមកទល់សពៃថ។  


