
 
 

រហូតេយើងជូបគន ម្ដងេទៀត 
េ យ្របធន ថូម៉ស េអស ម៉នសុន 
 
 បងប្អូន្របុស្រសីរបស់ខញុំ ខញុំដឹងថ អនកនឹងយល់្រសបជមួយខញុំថ េនះគឺជសននិសីទដ៏បំផុសគំនិតបំផុត ។ េយើងមន រមមណ៍ពី្រពះវញិញ ណ
ៃន្រពះអមច ស់ យ៉ងបរបូិរណ៍េនកនុងរយៈេពលពីរៃថងកន្លងេទេនះ េនេពល ចក់ចូលកនុងដួងចិត្តរបស់េយើង េហើយទីបនទ ល់របស់េយើងអំពីកិចចករដ៏
េទវភពេនះ្រតូវបនព្រងឹង ។ េយើងសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះអនក ល់គន មន ក់ៗ ែដលបនចូលរមួ រមួទំងបងប្អូន្របុសទំង យែដលបនផ្ដល់ករ
អធិ ្ឋ នផងែដរ ។ 
 
េយើងទំងអស់គន េនទីេនះ េ យ រែតេយើង្រស ញ់្រពះអមច ស់ េហើយចង់បេ្រមើ្រទង់ ។ ខញុំែថ្លងទីបនទ ល់ដល់អនកថ ្រពះវរបិ សួគ៌របស់េយើង 
្រជបអំពីេយើង ។ ខញុំទទួល គ ល់្រពះហស្ត្រទង់េន្រគប់េរឿងទំងអស់ ។ 
 
ជថមីម្តងេទៀត ត្រន្តីពិេ ះអ ច រយ ស់ េហើយខញុំសូមសែម្ដងអំណរគុណផទ ល់ខ្លួន និងទូទំង សនច្រក ចំេពះអនកទំង យែដលមនឆនទៈែចក
ចយេទពេកសលយរបស់ពួកេគជមួយេយើង ។ េយើងសូមសែម្ដងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះបងប្អូន្របុសទំង យ ែដលបនេ ះែលង កនុង
អំឡុងសននិសីទេនះ ។ ពួកេគបនបេ្រមើេ យេ ម ះ្រតង់ និង យ៉ងល្អ េហើយបនរមួចំែណកយ៉ងេ្រចើនចំេពះកិចចកររបស់្រពះអមច ស់ ។ 
 
ខញុំសូមសែម្ដងអំណរគុណយ៉ងខ្ល ំងចំេពះទី្របឹក េ ម ះ្រតង់របស់ខញុំ េហើយអរគុណពួកគត់ជ ធរណៈចំេពះករគំ្រទ និងជំនួយែដលពួកគត់
បនផ្ដល់ដល់ខញុំ ។ ពួកគត់គឺជបុរសេពរេពញេ យ្របជញ  និងករយល់ដឹងពិត េហើយករបេ្រមើរបស់ពួកគត់មនតៃម្លពំុ ចកត់ៃថ្លបន ។ 
 
ខញុំសូមអរគុណចំេពះបងប្អូន្របុសៃនកូរ ៉មុដប់ពីរនក់ ចំេពះករបេ្រមើដ៏ខជ ប់ខជួនរបស់ពួកគត់ េនកនុងកិចចកររបស់្រពះអមច ស់ ។ ខញុំក៏សែម្ដងអំណរ
គុណចំេពះសមជិកកនុងកូរ ៉មុៃនពួកចិតសិបនក់ និងគណៈបី៊ស ពជអធិបតីផងែដរ ចំេពះករបេ្រមើេ យមិនគិតពីខ្លួនឯង និងយ៉ងមន្របសិទធភព
របស់ពួកគត់ ។  ខញុំក៏សូមសែម្តងអំណរគុណដូចគន េនះចំេពះ បុរស្រស្តី ែដលបេ្រមើជអនកកន់តំែណងអងគករជំនួយទូេទផងែដរ ។ 
 
បងប្អូន្របុស្រសី ខញុំសូមអះ ងនឹងអនកថ ្រពះវរបិ សួគ៌របស់េយើង ្រទង់្រជបអំពីឧបសគគទំង យែដលេយើង្របឈមមុខេនកនុងេ កិយសព្វៃថង
េនះ ។ ្រទង់្រស ញ់េយើងមន ក់ៗ េហើយនឹង្របទនពរដល់េយើង េនេពលេយើងពយយម េគរព មបទបញញត្តិរបស់្រទង់ និង ែស្វងរក្រទង់ មរយៈ
ករអធិ ្ឋ ន ។ 
 
ឱេយើងមនពរ ស់េ យមនដំណឹងល្អែដលបន ្ដ រេឡើងវញិរបស់្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ ។ ដំណឹងល្អផ្ដល់ចេម្លើយចំេពះសំណួរទំង យអំពីកែន្លង
ែដលេយើងបនមក េហតុអ្វីេយើងេនទីេនះ េហើយេយើងនឹងេទកែន្លង  េពលេយើង ចកពីជីវតិេនះេទ ។ ដំណឹងល្អផ្ដល់អតថន័យ និងេគល
បំណង និង ក្ដីសងឃឹមចំេពះជីវតិរស់េនរបស់េយើង ។ 
ខញុំសូមែថ្លងអំណរគុណអនកចំេពះករបេ្រមើែដលអនកផ្តល់ឲយេ យសម័្រគចិត្តចំេពះគន េទវញិ េទមក ។ េយើងជភន ក់ងររបស់្រពះេនេលើែផនដីេនះ 
ជមួយនឹងសិទធិេដើមបី្រស ញ់ និងបេ្រមើដល់កូនេចរបស់្រទង់ ។ 
ខញុំអរគុណអនកចំេពះអ្វីៗទំងអស់ែដលអនកបនេធ្វើេនកនុងវដួ និង ខរបស់អនក ។ ខញុំសូមសែម្ដងអំណរគុណរបស់ខញុំចំេពះឆនទៈរបស់អនក េដើមបីបេ្រមើ
េនកនុងតំែណងទំង យ ែដលអនក្រតូវបនេ  មិនថតំែណង េទ ។ តំែណងនីមួយៗ សំខន់េនកនុងករពេន្ល នកិចចកររបស់្រពះអមច ស់ឲយេទ
មុខ ។ 
 
ឥឡូវ សននិសីទបនកន្លងផុតេទេហើយ ។ េនេពលេយើង្រតឡប់េទេគហ ្ឋ នេយើងវញិ សូមឲយេយើងមនករ្របយ័តន្របែយង ។ សូមឲយេយើងទំងអស់
គន បនសុខសបបយអំឡុងេពលអវត្តមនរបស់េយើង ។ សូមឲយ្រពះវញិញ ណែដលេយើងបនទទួលេនទីេនះ និង េនជមួយេយើងជនិចច េពលេយើងេទ
េធ្វើកិចចករ្របចំៃថងទំង យរបស់េយើង ។ សូមឲយេយើងបង្ហ ញនូវស ្ដ នចិត្តល្អចំេពះគន េទវញិេទមកកន់ែតេ្រចើន ។ សូមឲយេយើងេធ្វើកិចចករ្រពះ
អមច ស់ជនិចច ។ 
 
សូមឲយពរជ័យៃន ថ នសួគ៌គង់េនជមួយអនក ។ សូមឲយេគហ ្ឋ នរបស់អនកេពញេ យភពសុខដុម និង ក្ដី្រស ញ់ ។ សូមឲយអនកចិញច ឹមបីបច់ 
ទីបនទ ល់របស់អនកយ៉ងខជ ប់ខជួន េដើមបីឲយ ក្ល យេទជករករពរដល់អនក ទប់ទល់នឹងេមស្រតូវ ។ 



 
 

កនុងនមជអនកបេ្រមើដ៏ ប ររបស់អនក ខញុំមនបំណងអស់ពីដួងចិត្តរបស់ខញុំេដើមបីេធ្វើ ម្រពះទ័យរបស់្រពះ និង េដើមបីបេ្រមើ្រទង់ និង បេ្រមើដល់អនក ល់
គន  ។ 
 
ខញុំ្រស ញ់អនក ខញុំអធិ ្ឋ នស្រមប់អនក ។ ខញុំនឹងសំុដល់អនក រជថមី ឲយអនកចងចំខញុំ និង អនកមនសិទធិអំ ចទូេទទំងអស់ េនកនុងករអធិ ្ឋ នរបស់
អនក ។ េយើងរមួគន ជមួយអនក េនកនុងកររកិំលកិចចករដ៏អ ច រយេនះឲយេឆព ះេទមុខ ។ ខញុំែថ្លងទីបនទ ល់ចំេពះអនកថ េយើងទំងអស់គន េនកនុងកិចចករេនះ
ជមួយគន  េហើយថ្រគប់បុរស ្រស្តី និង កុមរ មនតួនទីមួយ ។ សូមឲយ្រពះ្របទនកម្ល ំង និងសមតថភព និងករ ំងចិត្តដល់េយើង េដើមបីេធ្វើនូវ
ចំែណករបស់េយើងឲយបនល្អ ។ 
 
ខញុំែថ្លងទីបនទ ល់របស់ខញុំដល់អនកថ កិចចករេនះពិត ថ្រពះអងគសេ្រងគ ះរបស់េយើងមន្រពះជនមរស់ េហើយថ្រទង់ែណនំ និង ដឹកនំ សនច្រករបស់
្រទង់ េន េលើែផនដីេនះ ។ ខញុំបន ល់ទុកជមួយអនកនូវ ក ី និង ទីបនទ ល់របស់ខញុំ ថ្រពះជ្រពះវរបិ ដ៏អស់កលបរបស់េយើង មន្រពះជនមរស់ េហើយ
្រស ញ់េយើង ។ ្រទង់គឺពិតជ្រពះបិ របស់េយើង េហើយ្រទង់មនតួអងគ េហើយពិត ។ សូមឲយេយើងបនដឹង និង យល់ថ ្រទង់មន្រពះទ័យចង់មកជិត
េយើងយ៉ងខ្ល ំង មិនថឆង យបុ៉ ្ណ េនះេទ្រទង់មន្រពះទ័យចង់េទជួយេយើង ្រទង់្រស ញ់េយើងយ៉ងខ្ល ំង េហើយ្រទង់ពិតជមន្រពះទ័យចង់េធ្វើ
ស្រមប់េយើង ស់ ។ 
 
សូមឲយ្រទង់្របទនពរដល់អនក ។ សូមឲយករសនយេសចក្ដីសុខ ន្តរបស់្រទង់ គង់េនជមួយអនកកនុងេពលេនះ និង ជេរៀងរហូត ។ ខញុំសូម អនក ល់
គន រហូតដល់េយើងជួបគន ម្ដងេទៀត កនុងរយៈេពល្របំមួយែខេទៀត េហើយខញុំសូមេធ្វើកិចចករេនកនុង្រពះនមៃន្រពះេយសូ៊វ ្រគីសទ ្រពះអងគសេ្រងគ ះ និង្រពះ
េ្របសេ ះរបស់េយើង ែម៉ន ។ 


