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ខ្មែរនិងឡាតាំង  

Latin 
Origines Maristes, Doc 50 
 
In nomine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti. 
 
Omnia ad majorera Dei gloriam et 
Mariae Genitricis Domini Jesu  
honorem. 

 
Nos infra scripti ad majorera Dei 
gloriam et Mariae Genitricis Domini 
Jesu concurrere satagentes, asserimus 
et notum facimus, nos sinceram 
intentionem firmamque voluntatem 
habere nosmet ipsos consecrandi, 
quam prius opportunum erit, piissimae 
Mariistarum instituendae 
Congregationi: quapropter prœsenti 
actu et subscriptione nos omniaque 
nostra in quantum possumus 
irrevocabiliter dedicamus Beatae 
Virginis Societati: illudque non 
pueriliter, non leviter, non ex aliquo 
humano fine aut spe temporalis 
emolumenti, sed serio, mature, 

assumpto consilio, omnibus coram 
Deo perpensis, propter solam majorem 
Dei gloriam et Marae Genitricis 
Domini Jesu honorem:  
 
 

devovemus nos omnibus poenis, 
laboribus, incommodas, et, si 
aliquando necessarium est, cruciatibus, 
cura possimus omnia in eo qui nos 
confortat Christo Jesu: cui eo ipso 
fidelitatem promittitans, in gremio 
Sanctissimae Matris Ecclesiae 
catholicae Romaniae, ejusdem Summo 
capiti Pontifici Romano totis viribus 
adhaerentes, necnon Reverendissimo 
Episcopo ordinario nostro, ut simus 
boni ministri Christi Jesu, enutriti 
verbis fidei et bonœ doctrinae quam 
ipsius gratia assecuti sumus: 
confidentes quod, sub amico pacis ac 
religionis Christianissimi Regis nostri 
regimine, brevi in lucem prodibit illa 
institutio, solemniter pollicemur nos 
omnia nostra impensuros esse ad 
salvandas modis omnibus animas sub 
augustissimo nomine Virginis Mariœ 
ejusdemque auspiciis. 
 
Omnia tamen salvo meliori 
Superiorum judicio.  
 
Laudetur sancta et immaculata  Beatae 
Mariae Virginis Conceptio. Amen. 
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ទារណុកម្មណាផ្សេងៗ ប្រសិនចាំបាច ់ពីផ្ប្រោះ
ផ្ ើងអាចផ្្វើអ្វីៗបានប្ររទ់ាាំងអ្ស់ ពីផ្ប្រោះប្រងជ់ា
អ្នកពប្ងឹងផ្ ើង រឺប្ពោះអ្ងគផ្ ស ៊ូប្រីសទ ដែលចាំផ្រោះ
ប្ពោះអ្ងគផ្ ើងសនាផ្ោ ផ្រៀងប្រងច់ាំផ្រោះប្ពោះភប័្ក
ប្រង ់ប្ពោះនាងម៉ា រ ីប្ពោះវហិាររ ៉ា៊ូមាំងការ៊ូលិក និង
ជាម្ ួកាលម៉ា សីុនសាំខាន់ៗ ែទ៏រផ្រៀរររស់
កាលម៉ា សីុន 
រ ៉ា៊ូមាំង ជាម្ ួកាំលាំងររស់ផ្ ើង និងសងដែរជាម្ ួ
ផ្លកអ្ភបិាលជានខ់្ពស់ៗររស់ផ្ ើង ដែលជាម្ន្រនតី
ែល៏អររស់ប្ពោះផ្ ស ៊ូប្រីសទ រង្ហា ញសល៊ូវលអតាម្ការ
ដណនាាំជាំផ្នឿ និងលរធផិ្ោ ប្ពោះរុណររស់ប្ពោះអ្ងគ
ដែលផ្ ើងបានររួលរាំនុកចរិតផ្ប្កាម្អាណាចប្ក
ទនប្ពោះអ្ងគ ប្រីសទររស័ិរររស់ផ្ ើងរង្ហា ញសនតិភាព 
និងសាសនា ដែលវរិាសាា នពិផ្សសផ្នោះនិងផ្ ើញ
ពនលឺទនទងៃ។ 
ផ្ ើងស៊ូម្សនាថាផ្ប្កាម្ប្ពញនាម្ប្ពោះនាងម៉ា រនីិង
ជាំនួ ររស់ប្ពោះនាង ផ្ ើងរួរចាំណា ផ្ពលខ្លួន
ផ្ ើង ន៊ូវអ្វីដែលផ្ ើងមន ផ្ោ សនេាំប្ពលឹងតាម្
ការអាចផ្្វើផ្ៅបាន ដែលទាាំងអ្ស់ផ្នោះជាការវនិិចឆ័
 ររស់ម្ន្រនតីជានខ់្ពស់ររស់ផ្ ើង។ 
ស៊ូម្ផ្លើកែាំផ្កើងសិរលីអទនប្ពោះនាងម៉ា រ។ី អាដម្ន 

កនុងប្ពោះនាម្ប្ពោះវររិតា ប្ពោះរាជរុប្តា និងប្ពោះ
វញិ្ញា ណែវ៏សុិរធ។ ប្ររអ់្វីៗទាាំងអ្ស់សប្មរសិ់រ ី
រងុផ្រឿងររស់ប្ពោះជាមា ស់ និងកិរតិ សទនប្ពោះនាង
ម៉ា រ ីប្ពោះមតាររស់ប្ពោះអ្ងគផ្ ស ៊ូ។ 
ផ្ ើងប្រូវបានចុោះកិចាសចា ប្រណិធាន ខ្រិខ្ាំរស ៊ូផ្្វើ
ការជាម្ ួគ្នន សប្មរសិ់រលីអររស់ប្ពោះជាមា ស់ នងិ
កិរតិ សររស់ប្ពោះនាងម៉ា រ ីប្ពោះមតាររស់ប្ពោះអ្ងគ
ផ្ ស ៊ូ រកានិងផ្្វើឲ្យកានដ់រលបលីាញ ការតាាំង
ចិរតររស់ផ្ ើង និងសុឆនទៈមាំម្នួទនផ្គ្នលរាំណងែ៏
ខ្ពស់វសុិរធររស់ផ្ ើង ឲ្យបានកានដ់រឆារត់ាម្ដរឱ
កាសអាចមនផ្ែើម្បជីាប្រឹោះទនប្កុម្ជាំនុាំម៉ា រសីតែវ៏សុិរធ
ររស់ផ្ ើង។ 
ផ្េរុផ្នោះផ្េើ បានជាការរង្ហា ញសកម្មភាព
រចាុរបននផ្នោះនិងការចុោះេរាផ្លខាសចា ប្រណិធាន 
ផ្ ើងឧរទិសខ្លួនផ្ ើង និងអ្វីដែលផ្ ើងមន ផ្ ើង
អាចផ្្វើបានជ៊ូនចាំផ្រោះសងគម្ប្ពោះនាងប្ពេមចរមី៉ា រ ី
ផ្េើ ផ្ ើងផ្្វើផ្នោះម្និផ្លងផ្សើចែ៊ូចផ្កមង រន្រងគរ់
កិចាផ្នាោះផ្រ ឬកត៏ាម្ដរនកឹផ្ ើញ ឬកតីសងឃមឹ្ទនការ
ផ្កើរផ្ ើងទនផ្ពលផ្វលដែរ រ៉ាុដនតជាផ្រឿងដម្នដរន 
ផ្ោ  កផ្ពលផ្វលពិភារា និងងលងឹដងលងចាំផ្រោះ
ប្ពោះអ្ងគជាសាំខានស់ប្មរសិ់ររីងុផ្រឿងររស់ប្ពោះជា
មា ស់ និងកិរតិ សប្ពោះនាងម៉ា របី្ពោះមតាប្ពោះអ្ងគ
ផ្ ស ៊ូ។ 
ផ្ ើងសចា ប្រណិធានខ្លួនផ្ ើងផ្ែើម្បរីរួលរង ក
ន៊ូវភាពឈចឺរ ់ការង្ហរ ភាពម្និសម្រម្យ និងការផ្្វើ


