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                    អាពាហព៍ិពាហ ៍
      Engagement and Wedding 

  
 

 
 ជាធមេតា ការស្ពមដស្ពៀងកផនការ និងការដរៀបចុំដធ៏ុំមយួ ដកើតដឡើងមុនដពលមនុសសចូលដល់ភាពជាសដគូដៅកបុង
ពិភពជុំនួញ។ អស់អបកកដលចូលរមួកិចចការដនាះស្តូវស្បាកដថ្វ មុនដពលចុះហតទដលខាចុងដស្កាយដលើកិចចសនា ឬ 
កិចចស្ពមដស្ពៀងចុងដស្កាយ អបកបណាថ កទុ់ននឹងបងាា ញការដពញចិតថ និងផលចុំដណ្ញ។ 
 
 អាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាអុំដណាយដអ៏ោច រយមយួរបស់ស្ពះជាោច ស់ចុំដពាះមនុសសពីរនាកក់ដលោនលកខណ្ៈមនិស្គប់
លកខណ៍្្នចូលដៅដល់ភាពជាសដគូយ៉ាងជិតសបិទន។ ប៉ុកនថ ដដើមផអីះអាងពីទុំនាកទ់ុំនងសនការសបាយចិតថទុំងសងខាង 
ការោនកផនការ និងការដរៀបចុំដស្ចើន ស្តូវកតដធវើដឡើងកបុងអុំឡុងដពលទុំនាក់ទុំនងជិតសបិទនិ និងការភាជ បព់ាកយ។ 
 
 ដពលខៃះ វាគួរឱ្យភាញ កដ់ផអើលកដលមនុសសពីរនាកស់្សឡាញ់ោប  មនិចុះសស្មុងនឹងោប ។ ដពលដវោដស៏្បដសើរបុំផុត 
ដដើមផរីកដឃើញ និងដោះស្ោយការមនិចុះសស្មុងោប ទុំងអស់ដនះ គឺមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ដៅកបុងដមដរៀនដនះ អបក
នឹងសិកាពីវធិីោស្តសថនានា កដលគូរដសបហ៍ដស្តៀមខៃួនសស្ោប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ ដហើយជាឱ្កាសកដលពួកដគគួរោនដពល
ោគ ល់ោប ឱ្យកានក់តចាស់ និងោគ ល់ពីរដបៀបរស់ដៅដរៀងខៃួន កដលអាចនាុំកិតថិយសថ្វវ យដល់ស្ពះជាោច ស់ដៅកបុងអុំឡុង
ដពលដធវើពិធីភាជ បព់ាកយ។ 
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 .            ជាដស្សច               Readiness for Marriage 
 . ស្បសណ្ណី្សនការ        Engagement Customs 
 .           The Wedding 
 

      

១.                                    យស           កបុង               ។ 
២.                        អាច                              ។ 
៣.                    តស្មូវការជាពលរដឌស្សបចាប ់                 ការដធវើពិធី     ។ 

 
 .        ខ   ជាផរសច               Readiness For Marriage 
       ១.                                    យស           រន ង             រយ។ 
 
 គូរដសបហ៍វយ័ដកេង គួរកតដរៀបការឱ្យស្សបដៅតាមកាលៈដទសៈ។ ពិតណាស់អបកទុំងពីរគរួកតោនភាពចាស់ទុុំស្គប់
ស្ោនច់ុំដពាះការទទួលខុសស្តូវសស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍។ ពួកដគគួរកតោនភាពចាស់ទុុំដពញដលញ ដដើមផបីដងកើនភាពចុះ
សស្មុងោប  និងចាបដ់ផថើមគិតពីអវីកដលលអស្បដសើរបុំផុតសស្ោប់មនុសសពីរនាក ់ជាជាងគិតអវីកដលលអស្បដសើរបុំផុតសស្ោប់
មនុសសកតោប ក។់ 
 
 អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺមនិកមនសស្ោបម់នុសសមនិទនដ់ពញវយ័ដនាះដទ។ យុវជនគួរកតោគ ល់ពីរដបៀបដធវើការ ដហើយដគ
គួរកតោនវធិីោស្តសថសនការជួយ ទុំនុបបស្មុងភរយិា និងស្គួោរ។ យុវនារ ីគួរកតដរៀនដធវើមាូប និងដមើលកថ្ស្គួោរ។ ដពលខៃះ 
តួនាទីរបស់នាងនឹងរមួបញ្ចូ លទុំងការងារខាងដស្ៅផធះផងកដរ រឯីតួនាទីរបស់ោវ មអីាចបកនទមទុំនួលខុសស្តូវខៃះៗដៅកបុង
ផធះសកមផងកដរ។ ទុំងពីរនាក ់គួរកតោគ ល់ពីអវីជាទុំនួលខុសស្តូវ កដលនឹងោនដៅកបុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដហើយដពញចិតថនឹង
ទទួលភារកិចចទុំងដនាះដោយរកីរយ។ 
 
 វាជាភាពឆាៃ តសវសស្ោប់គូរោវ មភីរយិា កដលោនទីលុំដៅសស្ោបខ់ៃួនឯង មុនដពលដរៀបការ ។ វាអាចនឹងចុំណាយ
តិចដលើការជួលផធះកលវង ឬ ផធះោមញ្ដ ធមេតា ប៉ុកនថ វាលអបុំផុតដបើផធះដនាះជាផធះរបស់ពួកដគ មនិកមនជាផធះរបស់ឪពុកោថ យ
របស់ដគដឡើយ។ ជាធមេតា វាមនិកមនជាកផនការលអដទ ចុំដពាះគូោមភីរយិាថ្េីដថ្វេ ងកបុងការរស់ដៅជាមយួឪពុកោថ យ
របស់ដគ ជាពិដសសដនាះវាមនិោនភាពចាស់ោស់។ 
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 ដពលដវោដរៀបចុំការភាជ បព់ាកយ និងដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ អាចជាដពលដវោដរ៏កីរយខាៃ ុំងសស្ោបគូ់រោវ មភីរយិា 
កដលដធវើតាមគដស្ោងកផនការរបស់ស្ពះជាោច ស់កបុងស្គបក់ិចចការទុំងអស់កដលពួកដគដធវើ។ ដនះអាចជាដពលដវោលអមយួ 
ដដើមផឱី្យោគ ល់ស្គួោររបស់ោប ដៅវញិដៅមកបានយ៉ាងចាស់។ ការោគ ល់ពីស្បវតថខិៃះៗពីោប ដៅវញិដៅមក អាចជួយ ដល់គូរ
ោវ មភីរយិាកបុងជីវតិថ្េីរបស់ពួកដគ។ ការចាប់ដផថើមស្គួោរថ្េីដលើដោលការណ៍្សីលធមស៏្គិសថបរស័ិទ គឺជាវធិីោស្តសថដល៏អ
ស្បដសើរមយួសនការធានាអះអាងអាពាហ៍ពិពាហ៍ កដលោនដជាគជយ័ និងោនស្គួោរកដលោនសុភមងគល។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ដៅកបុងដសៀវដៅសរដសររបស់អបក ចូរបដងកើតតារងសនដោលការណ៍្កបុងការដឹកនាុំគូរោវ មភីរយិាឱ្យពួកដគដឹងថ្វ ដតើពួកដគ  
   ដស្តៀមខៃួនជាដស្សចសស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍ដហើយឫដៅ។ 
 
ខ. របពពណីពនការ        Engagement Customs 
       ២.                        អាច្                              ។ 
 

                               Judged by God’s Standards 

 ជាទូដៅ អាពាហ៍ពិពាហ៍ស្តូវដធវើដឡើងដោយោនការភាជ បព់ាកយ ដហើយទុំដនៀមទោៃ បដ់ផសងៗោនលកខណ្ៈខុសៗោប
ដៅកបុងស្បដទសនានា។ វាអាចជា ពិធីអបអរគូរោវ មភីរយិាស្បកាសពីដោលបុំណ្ងរបស់ពួកដគកបុងការដរៀបការ។ ពួកដគអាច
នឹងផ្ទៃ ស់បថូរចិដញ្ច ៀនភាជ បព់ាកយ ឬ ដធវើពិធីដផសងៗដទៀតដដើមផបីងាា ញថ្វ ពួកដគបានសនានឹងោប ដៅវញិដៅមក។ ស្បសពណី្សន
ការភាជ បព់ាកយកដលអាចទទួលយកបាន គឺស្តូវោនភាពសមរមយ ដហើយស្សបដៅតាមខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់។ ប៉ុកនថ 
ស្គិសថបរស័ិទមនិគួរដធវើតាមស្បសពណី្ណា កដលមនិោបស់្ពះហឫទ័យរបស់ស្ពះជាោច ស់ដឡើយ។ 

 
 ដោលដៅសុំខានរ់បស់ស្គិសថបរស័ិទ គឺដលើកតដមកើងស្ពះជាោច ស់ និងផ្ទគ បស់្ពះហឫទយ័ស្ទងនូ់វស្គបក់ិចចការទុំង 
អស់។ «ដូដចបះ ដទះបីបងបអូនពិោមាូបអាហារអវី ពិោដភសជជៈអវី ឬដទះបីបងបអូនដធវើការអវីកដ៏ោយ ស្តូវដធវើទុំងអស់ ដដើមផ ី
ដលើកតដមកើងសិររីងុដរឿងរបស់ស្ពះជាោច ស់» (១កូរនិថូ្ស ១០:៣១)។ ស្គិសថបរស័ិទ ចងសុ់ុំឱ្យស្ពះជាោច ស់ស្បទនពរដល់

អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ដគ ដហើយដគដលើកតដមកើងស្ទងក់បុងរដបៀបកដលដគដធវើពិធីភាជ បព់ាកយ។ ពួកដគនឹងមនិដធវើឱ្យការភាជ បព់ាកយ
របស់ដគ កាៃ យជាឱ្កាសសស្ោប់ការជបដ់លៀងស្សវងឹស្ោដនាះដទ ដទះបីវាជាទុំដនៀមទោៃ ប់កបុងស្គោួរមយួចុំនួនកដ៏ោយ។  
 
 
 
 



62 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២    ស្បសពណី្សនការភាជ បព់ាកយអវី កដលអាចដធវើឱ្យស្គិសថបរស័ិទោនដសរភីាពកបុងការដធវើតាម? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៣    អវីគួរកតជាដោលដៅសុំខាន់របស់ស្គិសថបរស័ិទដៅស្គបក់ផបកទុំងអស់សនជីវតិរបស់ដគ? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៤    សរដសរពីរដបៀបមយួសនពិធីភាជ បព់ាកយ កដលមនិដលើកតដមកើងស្ពះជាោច ស់។  
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ថិវការ Financial Problems 
   តាមកផបកដផសងៗសនពិភពដោក យុវជនស្តូវកតឱ្យចុំណ្ងសដ ឬ បណាត ការដៅកានឪ់ពុកោថ យខាងស្សី កដលដគចង់
ដរៀបការជាមយួ។ ដៅតាមតុំបនដ់ផសងៗដទៀត ឪពុកោថ យខាងស្សីជូនបណាត ការដៅកូនកុំដោះ ឬ ឪពុកោថ យខាងកូន
កុំដោះ។ ដនះអាចជាចុំនួនលុយយ៉ាងដស្ចើន ឬ អុំដណាយសថ្ៃៗ។ ទុំដនៀមទោៃ ប់បានអនុវតថដៅតាមបណាឋ ស្បដទសដផសងៗ គឺ
ចុំដពាះបុរសស្តូវស្បគល់ចិដញ្ច ៀនដៅឱ្យមនុសសស្សី ឬ បដនាថ ង កដលជានិមតិថរបូ ឬ សញ្ញដ សនការភាជ បព់ាកយរបស់ពួកដគ។ 
 
 ទុំដនៀមទោៃ ប់ទុំងដនះ អាចដធវើឱ្យពិបាកសស្ោប់យុវជនដកេងៗកបុងការដរៀបការ ថ្វកិាកាៃ យដៅជាបនធុកយ៉ាងធុំ។ 
បញ្ញា អាចនឹងដកើតដឡើងបកនទមដទៀត។ យុវជន ចង់ដធវើការលអស្បដសើរសស្ោបកូ់នស្កមុុំរបស់ដគ ដនាះអាចនឹងជាបុំណុ្លយ៉ាង
ធងនក់បុងការទិញចិដញ្ច ៀនភាជ បព់ាកយ។ ដៅកបុងស្បដទសនានា ឪពុកោថ យរបស់កូនស្កមុុំទទួលការចុំណាយសស្ោបអ់ាពាហ៍
ពិពាហ៍ ពួកដគកគ៏ួរកតចុំណាយដលើអវីកដលពួកដគគួរកតចុំណាយ ដហើយបានចុំណាយដលើសជាងការចាុំបាចដ់ៅដទៀត។ 
 
 ដបើយុវជនោេ នសមតទភាពបងស់ថ្ៃបណាត ការតាមតស្មូវការដទ ដនាះដគសដស្មចមនិយកចិតថទុកោកព់ីចាបអ់ាពាហ៍
ពិពាហ៍ដឡើយ ដហើយសដស្មចចិតថរស់ដៅជាមយួោប កតមថង។ អបកខៃះដទៀតដៅកតមនិោនបុំណ្ងចងប់ដងកើតស្គួោរ ដហើយ
រស់ដៅោេ នសីលធម ៌រស់ដៅដោយស្ចបូកស្ចបល់ និងមនិបានកុំណ្ត់ទុំនាកទ់ុំនងផៃូវដភទរបស់ខៃួនចុំដពាះមនុសសកតោប ក ់
ដូចស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់តស្មូវឱ្យដធវើតាមដនាះដទ។ 
 
 ដទះបីជា ោេ នចដមៃើយងាយស្សួលសស្ោប់ោទ នភាពទុំងដនះកដ៏ោយ កស៏្ពះជាោច ស់មនិបានដធវើការទមទរអវីកដល
មនិអាចបុំដពញបានដទ។ ពិតណាស់ ឪពុកោថ យជាស្គិសថបរស័ិទ និងស្គូគងាវ លគួរកតផថល់ដុំបូនាេ ន និងការកណ្នាុំ
ដល់យុវជនកដលកុំពុងនឹកគិតអុំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ឪពុកោថ យជាស្គិសថបរស័ិទ គួរដឹងពីបញ្ញា សុំខាន ់គឺមនិកមនជា



63 

 

បណាត ការដទ ប៉ុកនថ ជាចរកិលកខណ្ៈជាស្គិសថបរស័ិទរបស់បុគគលកដលកូនស្បុស ឬ កូនស្សីស្តូវដរៀបការជាមយួវញិ។ ពួកដគ
មនិគួរទទូចចងប់ានសថ្ៃបណាត ការខពស់ ឬ អាពាហ៍ពិពាហ៍សថ្ៃដពកដទ។ 
 
 ជាការពិតណាស់ យុវជន និងយុវនារសី្បកហលជាមកពីស្គួោរកដលមនិកមនជាស្គិសថបរស័ិទ ដហតុដូដចបះដហើយ 
ពួកដគនឹងមនិទទួលដុំបូនាេ នពីឪពុកោថ យកដលដោរពដកាតខាៃ ចស្ពះដនាះដទ។ ប៉ុកនថ ោនកិចចការមយួកដលពួកដគអាចដឹង
ជាក ់គឺជាការកណ្នាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់—ស្បសិនដបើពួកដគោនបុំណ្ងដលើកតដមកើងស្ពះអងគ។ ស្បសិនដបើថ្វស្ពះជាោច ស់សពវ
ស្ពះទយ័ឱ្យពួកដគដរៀបការ ដនាះស្ទងន់ឹងអាចដធវើបានសស្ោប់ពួកដគដដើមផបីដងកើតស្គួោរជាស្គិសថបរស័ិទតាមរដបៀប និងតាម
ដពលដវោរបស់ស្ពះអងគ។ 
 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរសរដសរពីបញ្ញា បីយ៉ាង កដលអាចជាលទនផលដៅដពលគូរោវ មភីរយិាមនិបានបុំដពញតាមការទមទរពីទុំដនៀម  
    ទោៃ ប់ជាកោ់ក់មយួកបុងស្បដទសរបស់ដគ។ 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៦ ចូរបុំដពញចដនាៃ ះ។ 
ឪពុកោថ យជាស្គិសថបរស័ិទគួរកតពិចារណា………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
កដលសុំខាន់ជាងបណាត ការ ឬ អាពាហ៍ពិពាហ៍សថ្ៃដពក។ 
 

     ថ                    Behavior During Engagement 
 ការភាជ បព់ាកយអាចជាដពលដវោសស្ោបគូ់រោវ មភីរយិាកបុងការោគ ល់ោប ឱ្យកានក់តចាស់។ ពួកដគចាបដ់ផថើមពិភាកា
ពីទុំនួលខុសស្តូវសនអាពាហ៍ពិពាហ៍ ោនគដស្ោងជីវតិរស់ដៅជាមយួោប  ដហើយនិយាយអុំពីតស្មូវការចាុំបាចដ់រៀបចុំផធះរបស់ 
ដគ។ 
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 ការចុំណាយដពលដវោលអជាមយួមតិថភកថិ ពួកជុំនុុំ និងស្កុមស្គោួរ ជារដបៀបមយួដទៀតសនការចាបដ់ផថើមោគ ល់ោប ដៅ
វញិដៅមកឱ្យកានក់តចាស់។ ការដរៀបចុំដពលដវោទុំងដនះ គឺជារដបៀបមយួកដលបុគគលដនាះអាចដមើលដឃើញអបកដផសងដទៀត 
ដហើយជាការស្បដសើរ កដលពួកដគនឹងោគ ល់ោប ដៅវញិដៅមក។ 
 
 ស្បសិនដបើដសចកថីស្សឡាញ់ និងការដោរព សុំខានស់ស្ោបគូ់រោវ មភីរយិា ដនាះកក៏ានក់តសុំខាន់សស្ោបម់នុសស
កដលភាជ បព់ាកយដហើយកដរ។ យុវជន និងយុវនារ ីកដលស្សឡាញ់ ដហើយដោរពោប ដៅវញិដៅមកនឹងយកចិតថទុកោកច់ុំដពាះ
សុភមងគល ដហើយសុខោលភាពរបស់អបកដផសងដទៀតដោយមនិអាតាេ និយម។ ោប ក់ៗ នឹងដធវើកិចចការរបស់ដគ ដដើមផទីុំនុក
បស្មុង និងការពារភាពសបិទនោប លសនអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដៅដពលពួកដគកាៃ យដៅជាោវ ម ីនិងភរយិា។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ អាច
នឹងនាុំដៅរកដសចកថីមហនថរយ ដបើសិនជាមនុសសពីរនាកផ់ធុកដៅដោយកុំហុស ដោយដស្ពាះកតដសរភីាពកដលពួកដគោន
កុំឡុងដពលភាជ បព់ាកយ ឬ មុនដពលភាជ បព់ាកយ។ 
 
 សកមេភាពចូលរមួកបុងកុំឡុងដពលភាជ បព់ាកយ មនិគួរនាុំការរះិគន ់ឬ ភាពអាោ៉សដលើបុពវដហតុរបស់ស្ពះជាោច ស់
ដឡើយ។ គូរោវ មភីរយិា កដលដលើកតដមកើងស្ពះជាោច ស់ នឹងកាៃ យដៅជាគុំរសូ្តឹមស្តូវសស្ោប់យុវជនដផសងដទៀត។ មនុសស
ពីរនាក ់កដលស្សឡាញ់ស្ពះជាោច ស់ និងស្សឡាញ់ោប ដចះទបច់ិតថខៃួនឯង និងអតធ់េតដ់ៅស្គបោ់ទ នភាពទុំងអស់ ដហើយ
បនាធ បម់កដគនឹងរកីរយនូវអវីកដលដគបានដធវើ។ សូមចងចាុំពីដោកយ៉ាកុប កដលចុំណាយដពលដធវើការរយៈដពលស្បាុំពីរឆាប ុំ
ដដើមផបីានដោកស្សីរ៉កជល។ 
 

ដោកយ៉ាកុបដៅបុំដរ ើដោកឡាបាន ់អស់រយៈដពលស្បាុំពីរឆាប ុំ ដដើមផបីាននាងរ៉កជល ប៉ុកនថ ដោយ 
ដោកស្សឡាញ់នាងរ៉កជលជាខាៃ ុំង រយៈដពលស្បាុំពីរឆាប ុំដនាះហាកដូ់ចជាប៉ុនាេ នសថ្ងប៉ុដណាត ះ  
(ដោកុបផតថិ ២៩:២០)។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧    សរដសរពីគុណ្ស្បដយាជនដ៍ផសងៗសថីអុំពីអុំឡុងដពលភាជ បព់ាកយយ៉ាងដហាចណាស់ឱ្យបានពីរយ៉ាង ចូលដៅកបុង  
    ដសៀវដៅសរដសររបស់អបក។  
 
៨ ដតើដោកយ៉ាកុបបានបងាា ញដសចកថីស្សឡាញ់របស់ដោកចុំដពាះដោកស្សីរ៉កជលយ៉ាងដូចដមថច? 
    …………………………………………………………… …………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
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 .           The Wedding 
       ៣.                   តរមូវការជាពលរែឋរសបច្ាប់                  ការទធវើពិធី     ។ 

តរមូវការជាពលរែឋរសបច្ាប ់Civil Requirements 

 
 ស្គិសថបរស័ិទ ស្តូវការឯកោរចាស់ោស់ដដើមផឱី្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកដគស្សបចាប។់ ឯកោរទុំងដនះ រមួ
បញ្ចូ លទុំងសុំបុស្តកុំដណ្ើ ត លិខិតសុខភាព និងចាបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍។ 

 
 វាជាទីបនាធ ល់លអស្តឹមស្តូវមយួដៅចុំដពាះស្ពះភស័្កស្ពះជាោច ស់ និងមនុសស ចុំដពាះគូរោវ មភីរយិាកដលបានបុំដពញ
តស្មូវការពលរដឌស្សបចាបស់ស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍ស្សបចាបរ់បស់ពួកដគ។ ដោកប៉ូលបានោស់ដតឿនថ្វ៖ «សូមដោរព
ចុះចូលអុំណាចនានា ដៅដលើកផនដីដនះដោយយល់ដល់ស្ពះអោច ស់ គឺស្តូវដោរពចុះចូលស្ពះរជា កបុងឋានៈដោកជាអបក
ោនអុំណាចធុំជាងដគ» (១ដពស្តសុ ២:១៣)។ តាមរដបៀបដនះ បុរសផថល់ឱ្យភរយិា និងកូនៗរបស់ដគនូវកិតថិយស និង
ការការពារដ េ្ ះរបស់ដគ ស្ពមទុំងការពារចាបក់ដនដីផងកដរ។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៩    ឯកោរអវីខៃះ កដលជាធមេតាតស្មូវឱ្យគូរោវ មភីរយិាដធវើដដើមផឱី្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្សបចាប?់ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

       ហ៍តាមណបប          Church Wedding 
 ស្គបត់ស្មូវការពលរដឌស្សបចាបទ់ុំងអស់ ស្តូវកតដធវើមុនដពលអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមកបបស្កុមជុំនុុំអាចដកើតដឡើង។ ដៅ
តាមបណាឋ ស្បដទសមយួចុំនួនពិធីតាមកបបពលរដឌ ស្តូវកតដធវើដឡើងមុនដពលពិធីតាមកបបោសនា។ 
  
 អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ស្គិសថបរស័ិទ កូនស្កមុុំ និងកូនកដោៃ ះដោះដូរការសចាច ោប ដៅវញិដៅមកជាោធារណ្ៈ និងដៅ
ចុំដពាះស្ពះភស័្កស្ពះជាោច ស់។ ពួកដគសនាថ្វស្សឡាញ់ ផថល់កិតថិយស ដមើលកថ្ និងដោេ ះស្តងច់ុំដពាះោប ដៅវញិដៅមករហូត
ដល់ដសចកថោីៃ ប់បុំកបកពួកដគ។ ស្គូគងាវ លនិយាយដៅកានដ់គសថីអុំពីតួនាទីដផសងៗ ដហើយោឋ បក់ារសចាច ររបស់ដគ ស្ពម
ទុំងស្បកាសពួកដគថ្វជាោវ មភីរយិា និងទូលសូមស្ពះជាោច ស់ស្បទនពរដល់ស្គួោររបស់ដគ។ 
 
 ការដធវើពិធីតាមស្កុមជុំនុុំ គឺជាវធិីោស្តសថមយួសនការទទួលោគ ល់ថ្វ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាដសចកថីបងាគ បរ់បស់
ស្ពះជាោច ស់។ វាកប៏ានបងាា ញកថ្មដទៀតថ្វ គូរោវ មភីរយិា កុំពុងសងឃមឹដលើស្ពះជាោច ស់សស្ោបជ់ាជុំនួយ និងជាការ
កណ្នាុំដៅដពលកដលពួកដគចាបដ់ផថើមជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងបដងកើតស្គួោររបស់ដគ។ 
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 ដយើងបានពិភាការចួមកដហើយសថីអុំពីបញ្ញា សនការធាៃ កដ់ៅកបុងបុំណុ្លកដលមនិោនការចាុំបាច់។ ដដើមផដីចៀសវាង
ការដធវើវា ដូដចបះោននយ័ថ្វគួរកតកុំណ្ត់ពីសុំដលៀកបុំពាកអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍ ដស្គឿងតុបកតង ការទទួលដភញៀវតាមកបបោមញ្ដ
សិន ដហើយសូមផកីតចុំនួនអបកកដលចូលរមួកស៏្តូវកតកុំណ្ត់កដរ។ 
 
 ពិតណាស់ កូនស្កមុុំ និងកូនកដោៃ ះ ចងឱ់្យពិធីរបស់ដគដមើលដៅលអស្បដសើរបុំផុត។ ប៉ុកនថ វាកអ៏ាចោនអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
កដលោមញ្ដ  ដហើយស្សស់ោអ តបានផងកដរ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១០ តស្មូវការពលរដឌស្សបចាស់ ស្តូវកតដធវើ 
 ក) មុនដពលភាជ បព់ាកយ។ 
 ខ) ដៅកបុងឆាប ុំដុំបូងសនអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 គ) មុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 
១១ ដតើវធិីោស្តសថមយួសនការទទួលោគ ល់ថ្វ អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដសចកថីបងាគ ប់របស់ស្ពះជាោច ស់គឺជាអវី? 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១២ ដយើងដឹងថ្វ គូរោវ មភីរយិាដលើកតដមកើងស្ពះជាោច ស់ ដៅដពលពួកដគោនអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្សបដៅតាមតស្មូវការ  
      ពលរដឌស្សបចាប ់ពីដស្ពាះស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់បានកចងថ្វ ដយើងស្តូវកតចុះចូលនឹង 
 ក) សិទនិអុំណាចរបស់មនុសសទុំងអស់។ 
 ខ) ស្បសពណី្ទុំដនៀមទោៃ ប់របស់កដនដីទុំងអស់។ 
 គ) កផនួចាបស់្កុមជុំនុុំកតមយួប៉ុដណាត ះ។ 
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៧ ចដមៃើយអាចោនពីរ: គូរោវ មភីរយិា ោគ ល់ោប ដៅវញិដៅមកកាន់កតស្បដសើរ។ ពួកដគអាចដធវើជាគុំរលូអសស្ោប់យុវជន
 ដផសងដទៀត។ ពួកដគអាចដស្ោងសស្ោបជ់ីវតិរបស់ដគឱ្យរស់ដៅជាមយួោប ។ ពួកដគអាចបដងកើតស្គួោររបស់ដគបាន។ 
 
១ សូមពិនិតយដមើលចដមៃើយរបស់អបកជាមយួនឹងដមដរៀន ការដស្តៀមខៃួ នជាដស្សចសស្ោប់អាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 
៨ ដោកចុំណាយដពលស្បាុំពីរឆាប ុំដដើមផបីានដោកស្សីរ៉កជល។ 
 
២ អស់អបកកដលរកាដោយខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
 
៩ សុំបុស្តកុំដណ្ើ ត លិខិតសុខភាព និងចាបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍ 
 
៣ ដដើមផដីលើកកិតថិយស និងផ្ទគ ប់ស្ពះទយ័របស់ស្ពះជាោច ស់ 
 
១០ គ) មុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 
៤ ដោយអនុញ្ញដ តឱ្យពិោស្ោ។ 
 
១១ ោនពិធីតាមកបបស្កុមជុំនុុំ 
 
៥ អបកខៃះរស់ដៅជាមយួោប  ដោយពុុំបានដរៀបការ អបកខៃះដទៀតនាុំជីវតិកដលោេ នសីលធម៌ ដហើយអបកខៃះដទៀតធាៃ កក់បុង
 បុំណុ្លដធ៏ងនធ់ងរ។ 
 
១២ សិទនអិុំណាចរបស់មនុសសទុំងអស់។ 
 
៦ ចរកិលកខណ្ៈជាស្គិសថបរស័ិទរបស់បុគគល កដលកូនស្បុស ឬ កូនស្សីរបស់ដគដរៀបការជាមយួ។ 

 
 


