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បុ��រស 
333 

េនកុុ ងវចនុន្រេ្សវន�ចុពរសរសឃនរជ  

ពក្យ បុ�� យ ែ្រ្យ គុណជាជជ្គ្រគ្ងជ្រម ះយ

ចិាមយឬែដលជាពចិីាម្ គជ ថ្ យគ រុណកយុ្លយសលជពលពយលយយ

រសយែ្រ្យគលះរយពលះូយពួយរយ្រគុលយលយយ

បុ��រសយែ្រ្យគលះររុណកយ យរុណកែដលដះជ្ចះ្រ ្

�ុរ្រម ះចិាមយ យលយ( ទំ�័ររ៥៧៤-៥រ)យ

ទ�ជិងិិុងសន  

(របិដរ២៨រទ�ំ័ររ២១៤រ- ២៣០រ) 
យ [យ ១៨១យ ]យ ខ �ុ លបះនម រងយ ក រជះជយ លយ ្ង សងួសយ

្ពជដះ្ពជរគយ ្ារគរ�ុ រះជិ្ងនិងយ គិា្រររលិព ្ មុ យ

�ុ រែដះ្�ៈយ លយ ្ងជរជយ ្ពជររងះរជរាិជងាងីយ រ លសយ

ល្ពាថ�ី យ ១យ គូយ ចូលជទងល្ពជដះ្ពជរគយ លុជចូលជទដល យ

្ររ ប្ សររយល្ ពជដះ្ពជរគយ ជាសគរ�ុ រាី្ងគួរយ លយ លុជយ

្ពជររងះរជរាិជងាងីយ គរ�ុ រាី្ងគួរជាសយ ហ្ររយ

ររយល្ ពជដះ្ពជរគដជូច�ជ្យ រពិ្ ា្ពជសរយដ ហចជ្ងះយ ល្ពាថ�ី យ ១យ

គូជះជយខ �ុ លដា ្ ររៃខ ថួះនរយាត្ខថួះនរយឯយរចលជពជ្ពជដះ្ពជរគយ
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រពិ្ ា្ពជសរយដ ហចជ្ងះយ ្ូង្ពជដះ្ពជរគយ រ្  ្សះៃូយ

ជ្ចមីសះជុ្ងជចលជពជខ �ុ លដា ្ យាាួលសះៃូ ល្ពាជរជយលយយ

យ [យ ១៨២យ ]យ រលជរ្ ពជររងះរជរាិជងាងីយ ្ររររយលយ

ាូលក រជះជជាសយ ្ពជដះ្ពជរគយ ហដះ្ពជរះ នលូះះរយ

្ពជររងះរជរាិជងាងីដជូច�ជ្យ រពិ្ ា្ពជររជងាងីយ

្ូង្ពជររ្រជគះយ  យ ល្ពាជះជយ  យ ចលជពជ្រៃ ិ្ ចុជយ រលជរយ

្ពជររ្រជគះ ល្ពាជះជយ ចលជពជ្រជាសយ ា្គាជា� ជ្យ

្ពជររបះរូជជាសឯរយទ លរ្រហជា� ជ្យ្ពជររបះរូជយ

ជាសែដរយ លយ ្ពជររងះរជរាិជងាងីយ ្ររររយលាូលសរបរយ

្ពជដះ្ពជរគយស ្សរៈយ២យដរយដជូច�ជ្យរពិ្ ា្ពជសរយដ ហចជ្ងះយយ

ល្ពាថ�ី យ ១យ គូជះជយ ខ �ុ លដា ្ ររៃខ ថួះនរយ ាត្ខថួះនរយ ងានិ្ចលជពជ

្ពជដះ្ពជរគយ រពិ្ ា្ពជសរយដ ហចជ្ងះយ ្ូង្ពជដះ្ពជរគយ

រ្  ្សះៃូជ្ចមីសះជុ្ងជចលជពជខ �ុ លដា ្ យ ាាួលសះៃូ ល្ពា

ជរជយ លយ ្ពជដះ្ពជរគយ ្ារដះ្ពជរះ នលូយ ះ ះរ្ពជររងះ-

រជរាិជងាងីយ ស ្សរៈយ ២យ ដរយ ដជូច�ជ្យ រពិ្ ា្ពជររជងាងីយ

្ូង្ពជររ្រជគះ្រៃ ិ្ ចុជយ រលជរ្ ពជររ្រជគះ្រ

ជាសយ ា្គាហជា� ជ្យ ្ពជររបះរូជជាសឯរយទ លរ្រ

ហជា� ជ្យ ្ពជររបះរូជជាសែដរយ លយ ្ពជររងះរជ-
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រាិជងាងីយ ្ររររយលាូល្ពជដះ្ពជរគយ ស ្សរៈយ ៣យ ដរយ

ដជូច�ជ្យ រពិ្ ា្ពជសរយដ ហចជ្ងះយ ល្ពាថ�ី យ ១យ គូជះជយ ខ �ុ លដា ្ ររៃ

ខ ថួះនរយ ាត្ខថួះនរយ ងានិ្ចលជពជ្ពជដះ្ពជរគយ រពិ្ ា

្ពជសរយដ ហចជ្ងះយ ្ូង្ពជដះ្ពជរគយ រ្  ្សះៃូជ្ចមី

សះជុ្ងជចលជពជខ �ុ លដា ្ យ ាាួលសះៃូ ល្ពាជរជយ លយ ្ពជដះ-

្ពជរគយ ្ារដះ្ពជរះ នលូះះរ្ពជររងះរជរាិជងាងីយ

ស ្សរៈយ ៣យ ដរយ ដជូច�ជ្យ រពិ្ ា្ពជររជងាងីយ ្ូង្ពជររ

្រជគះ្រៃ ិ្ ចុជយ រលជរ្ ពជររ្រជគះ្រជាសយ ា្គាយ

ហជា� ជ្យ ្ពជររបះរូជជាសឯរយ ទ លរ្រហជា� ជ្យ

្ពជររបះរូជជាសែដរយលយ

យ [យ ១៨៣យ ]យ រលជរ្ ពជដះ្ពជរគយ ្ារដះ្ពជពុានដរីយ

ក រជះជជាសយ ្ពជរះះ នដះរសុយ ហ្ររររយលាូលសរបរ

្ពជដះ្ពជរគដជូច�ជ្យ រពិ្ ា្ពជសរយដ ហចជ្ងះយ ្ូង្ពជដះ-

្ពជរគយ ្ារាាួល ល្ពាថ�ី យ ១យ គូយ ររ ្ ្ពជររងះរជរាិ-

ជងាងីយ រពិ្ ា្ពជសរយដ ហចជ្ងះយ ្ពជររងះរជរាិជងាងីយ

ជស�ដះងរររៈជ្ចះយ ជ្ពជដាុាត ររ ្ ្ពជដះ្ពជរគយ

ជស�ែថរ្យស�ចិចាះងយស� ប្ សាះឹរីយរល្ពជដលរជរ�ាយ

្ពជដះ្ពជរគយ ្ារាិៃរយាជទយ ររបះរលជំាះជឹជយ រពិ្ ា
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្ពជសរយដ ហចជ្ងះយ ្ូងូ ី្ ពជដះ្ពជរគយ ហដះងរររៈជ្ចះយ

ដល ្ពជររងះរជរាិជងាងីែដរយ រពិ្ ា្ពជសរយដ ហចជ្ងះយ

ជ្ពជ្ពជររងះរជរាិជងាងីយ រ្  ្ស្ពជដះ្ពជរគយ

ជារបះដលះៃូ្ពជពុានជាីពះរយ បះដលះៃូ្ពជពងធជាីពះរយ បះ

ដលះៃូ្ពជ្រជាីពះរយ រពិ្ ា្ពជសរយដ ហចជ្ងះយ ្ពជររងះ-

រជរាិជងាងីយ រ្  ្ស្ពជដះ្ពជរគយ ជារជស�ជៃរា

ររ្ដថ រ្ ាបយ ជៃរារររះ ស្ាពកែដលជគងិះបះេយ

ជៃរាររ្រ្ពះាមខុ្ �ុ ររងទ លរងសយ ជៃរាររះកិស

ុាយ ជៃរាជាាុជាីលលររះជ្ចមី្រដាយ គ ររឯះះៃូ

ាះ្្ៃ ះរយ គ ្ុិយ ះរិជងរ  សយ រពិ្ ា្ពជសរយដ ហចជ្ងះយ ្ពជររយ

ងះរជរាិជងាងីយ រ្  ្សះៃូ្ពជដះ្ពជរគយ ជារ្ររយ

ជឹសជ្ចមី្គជ ថ្ ងិះជ្ងយ �ុរ្ពជពុានយ ្ររជឹសជ្ចមីយ

្គជ ថ្ ងិះជ្ងយ �ុរ្ពជពងធយ ្ររជឹសជ្ចមី្គជ ថ្ ងិះយ

ជ្ងយ �ុរ្ពជ្រយ ្ររជឹស្ីលទ លរងសយ ែដលជាីយ

ជ្ាសររះ្ពជសរសិរុគយលយ រពិ្ ា្ពជសរយដ ហចជ្ងះយ ្ពជររយ

ងះរជរាិជងាងីយ រ្  ្សះៃូ្ពជដះ្ពជរគយ ជារជស�យ

ស ្្រឹ  ស�ុរាុកយ ស ្្រឹ  ស�ុរជាាុេជាាុកយ ស ្ យ

្រឹ  ស�ុរពងធរ លលាាុកយ ស ្្រឹ  ស�ុរជ្ចមី្រាិរាមិយ ជទយ
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រះាីរ លលាាុកយ រពិ្ ា្ពជសរយដ ហចជ្ងះយ ្ូងូ ី្ ពជដះ្ពជរគយ

ហដះងរររៈជ្ចះយដល ្ពជររងះរជរាិជងាងីែដរយលយ

យ [យ ១៨៤យ ]យ ្ពជដះ្ពជរគយ ្ារ្ល ្្យ ជសក រា�ះរយ

ជាសយ រះះ នយ ជសក រា�ះរជាសយ រះះ នយ ដ� លរះះ នយ រុគយលយ

រ្  ្សរុគយល�យ ជារបះដល្ពជពុានជាីពះរយ បះដល យ

្ពជពងធជាីពះរយ បះដល ្ពជ្រជាីពះរយ ដ� លរះះ នយ ា្គាយ

ងិះ្ែងមរះៃូររ ប្ សររយលយររជ្រាាួលយសចួលិង�យនងីចិ-

ង�យ យ ះរិររេះៃូចីៃរយ រណិ� បាយ ជ្រ្ះៈយ ះរិជង្គួរររិក រយ

ជរចា សដលស�គលរ យ ្ជង�ែដលរុគយលជះជយ ារ �្រដល យ

រុគយលជះជយ បះជឹសលពជ�សយ លយដ� លរះះ នយ ងួសជាាយ រុគយលយ

រ្  ្សះៃូរុគយល�យ ជាសបះជៃរាររ្ដថ រ្ ាបយ ជៃរយ

ារររះ ស្ាពកែដលជគងិះបះេយ ជៃរាររ្រ្ពះាមយ

ខុ្ �ុ ររងទ លរងសយ ជៃរាររះកិសុាយ ជៃរាយ

ជាាុជាីលលររះជ្ចមី្រដាយ គ ររឯះះៃូាះ្្ៃ ះរយ គ ្ុិយ

ះរិជងរ  សយ ដ� លរះះ នយ ា្គាងិះ្ែងមរះៃូររ ប្ សររយលយ ររយ

ជ្រាាួលយសចួលិង�យនងីចិង�យះរិររេះៃូចីៃរយរណិ� បាយ

ជ្រ្ះៈយ ះរិជង្គួរររិក រយ ជរចា សដលស�គលរ យ ្ជង�

ែដលរុគយលជះជយ ារ �្រដល រុគយលជះជយ បះជឹសលពជ�សយ លយ



6 
 

ដ� លរះះ នយ ងួសជាាយ រុគយលរ្  ្សះៃូរុគយល�យ ជាស

បះ្ររជឹសជ្ចមី្គជ ថ្ ងិះជ្ងយ �ុរ្ពជពុានយ ្ររ

ជឹសជ្ចមី្គជ ថ្ ងិះជ្ងយ �ុរ្ពជពងធយ ្ររជឹសជ្ចមី

្គជ ថ្ ងិះជ្ងយ �ុរ្ពជ្រយ ្ររជឹស្ីលទ លរងសយ

ែដលជាីជ្ាសររះ្ពជសរសិរុគយលយ ដ� លរះះ នយ ា្គាងិះយ

្ែងមរះៃូររ ប្ សររយលយររជ្រាាួលយសចួលិង�យនងីចិង�យយ

ះរិររេះៃូចីៃរយ រណិ� បាយ ជ្រ្ះៈយ ះរិជង្គួរររិក រយ ជយ

រចា សដលស�គលរ យ្ជង�ែដលរុគយលជះជយ ារ �្រយ ដល រុគយលយ

ជះជយ បះជឹសលពជ�សយ លយ ដ� លរះះ នយ ងួសជាាយ រុគយលយ

រ្  ្សះៃូរុគយល�ជាសយ ជស�ស ្្រឹ  ស�ុរាុកយ ស ្ យ

្រឹ  ស�ុរជាាុេជាាុកយ ស ្្រឹ  ស�ុរពងធរ លលាាុកយ

ស ្្រឹ  ស�ុរជ្ចមី្រាិរាមិជទរះ ពងធរ លលាាុកយ ដ� លយ

រះះ នយ ា្គាងិះ្ែងមរះៃូររ ប្ សររយលយ ររជ្រាាួលយ

សចួលិង�យនងីចិង�យ យះរិររេះៃូចីៃរយរណិ� បាយជ្រ្ះៈយ

ះរិជង្គួរររិក រយជរចា សដលស�គលរ យ្ជង�ែដលរុគយលជះជយ

ារ �្រដល រុគយលជះជយបះជឹសលពជ�សយលយ

យ [យ១៨៥យ]យដ� លរះះ នយបដរុិគយលិរាកិ�យ យទះែដលេយ

ចលជពជរុគយលយ  យ ជះជយ ដះយ ១៤យ ក រយ លយ រុគយលេទះចលជពជយយ
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្ពជា្គាយជសរាះ ម្ ដ� ្ងាុ ានយជះជជបដរុិគយលិរាកិ�ាីយ

១យ លយ េទះចលជពជ្ពជរជចាពុានយ ជះជជបដរុិគយលិរាកិ�យ ាីយយយ

២យ លយេទះចលជពជ្ពជសរាះ មជនៃយ ររ ្ ្ពជា្គាយ ជះជជយ

បដរុិគយលិរាកិ�ាីយ ៣យ លយ េទះចលជពជរុគយលស�្រាិរាមិយ

ជដ ងូជីពបេជចត ្ ះៃូសរាាមឯលយ ជះជជបដរុិគយលិរាកិ-

�យាីយ៤យលយេទះចលជពជសរងងិរុគយលយយជះជជបដរុិគយលិរ-

ាកិ�យាីយ៥យលយេទះចលជពជរុគយលស�្រាិរាមិយជដ ងូជីពបេជ

ចត ្ ះៃូសរងងិឯលយ ជះជជបដរុិគយលិរាកិ�យ ាីយ ៦យ លយ

េទះចលជពជ្ទងងិះរុគយលយជះជជបដរុិគយលិរាកិ�យាីយ

៧យ លយ េទះចលជពជចលជពជរុគយលស�្រាិរាមិយ ជដ ងូជីពបេជ

ចត ្ ះៃូ្ទងងិឯលយ ជះជជបដរុិគយលិរាកិ�យ ាីយ ៨យ លយ

េទះចលជពជជនលរះ �រុគយលយ ជះជជបដរុិគយលិរាកិ�យ ាីយយ

៩យ លយ េទះចលជពជរុគយលស�្រាិរាមិយ ជដ ងូជីពបេជចត ្ ះៃូ

ជនលរាមិឯល1យ ជះជជបដរុិគយលិរាកិ�យ ាីយ ១០យ លយ េទះ

                                                 
១យសដ �្្យ្ូងូងីប្ដល្រណគងះ មយ៣យមីយរះ ្ ីលយ៥យមីយ្ីលយ

១០យ មីយ នងជណរយ ឬងិកុ ែដលជារះះររួ្បះយ ១យ រថ�មីយ ងិកុដះៃាម្ រារិាមិ

ែដលរួ្សូរជាសមីយ ងិកុ ្ា្ារៃរិ្ឹរមីយ ទ លរស ្ ជះជយ ជា� ជ្យ ្រារិាមិ

ជដ ងូេីជចត ្ ះៃូជនលរាមឯិលយ លយ ែារុគយលេទះចលជពជរុគយលទ លរ

សងតលជះជយបះឯលជ្ចះជរង� ជលលឹរយលយយ
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ចលជពជស�រួ្ជ្រយ  យ ពុានន្រយ  យ ែដល្ប្ាាជ្ង

�ុររង2យ ទ លរងសយ យ ជះជជបដរុិគយលិរាកិ�យ ាីយ ១១យ លយ

េទះចលជពជរុថុគួះដះ្ីលយ ជះជជបដរុិគយលិរាកិ�យ ាីយ

១២យ លយ េទះចលជពជរុថុគួះ្ារ ម្្ីលយ ជះជជបដរុិគយលិរ-

ាកិ�យ ាីយ ១៣យ លយ េទះចលជពជ្ាបាិរាត ះយ ជះជជបដរុិគយលិ-

រាកិ�យាីយ១៤យលយ

[យ ១៨៦យ ]យដ� លរះះ នយ រ�ម រុគយលស�ាាួលទះទ លរជរជយ

ាកិ�ដះគុណងួសរស3យ ែដលរុគយល្ាតៃបះយ ជ្ពជេទះយ

ចលជពជ្ាបាិរាត ះយ លយ ាកិ�ដះគុណងួសពះ យ ែដលរុគយលយ

្ាតៃបះយ ជ្ពជេទះចលជពជរុថុគួះ្ារ ម្្ីលយ លយ ាកិ�ដះ

គុណងួសែ្ះយ ែដលរុគយល្ាតៃបះយ ជ្ពជេទះចលជពជ

                                                                                                                  
២យ ល្ ជដពួស�ជង�សាីយ ិរសិសាីយ ែដលបះសងិិ �ជជាិសទ លរយ

៥យលយយ

 
៣យសដ �្្យេះៃូរះិ្ រឹយ១០០យគ យ១០០យសាមរពយ�ុរសាមរពងួសយយយ

ដះរសុែៃរយ ១យ ្ងូុរលពយ ១យ ជ្ចមី្ុខយ ១យ ដថ លរយ ១យ ្បជ� យ ១យ រួងជ

រះិ្ រឹយ ៥០០យ លយ ទះជ្រពី្ ាបារិាត ះជទយ ហគុណជ្ប លយ យយ លងងបស

ជះជែដរយលយ
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រុថុគួះដះ្ីលយ លយ ាកិ�ដះគុណងួសែ្ះជរដយិ ែដល

រុគយល្ាតៃបះយ ជ្ពជេទះចលជពជស�រួ្ួរជ្រយ ែដល្ប្

ាាជ្ង�ុររងទ លរងសយ លយ ាកិ�ដះគុណិរងិះបះយ

្រដណងិះជាយ យ ែដលរុគយល្ាតៃបះយជ្ពជេទះចលជពជរុគយល

ែដល្រាិរាមិយ ជដ ងូជីពបេជចត ្ ះៃូជនលរាមិឯលយ លយ ះះរ

បចះកិសជទថបី យ  យ ដលាកិ�ែដលរុគយលេយ  យ ចលជពជ

ជនលរះ �រុគយលយ ះះរះកិសថបី យ ចលជពជរុគយលែដល្រាិរាមិជដ ងូ ី

ជពបេជចត ្ ះៃូ្ទងងិឯលយ ះះរះកិសជទថបី យ ចលជពជ

្ទងងិរុគយលយ ះះរះកិសជទថបី យ ចលជពជរុគយលែដល្រាិរាមិ

ជដ ងូជីពបេជចត ្ ះៃូសរងងិឯលយ ះះរះកិសជទថបី យ ចលជពជ

សរងងិរុគយលយ ះះរះកិសជទថបី យ ចលជពជរុគយលែដល្រាិរាមិ

ជដ ងូជីពបេជចត ្ ះៃូសរាាមឯលយ ះះរះកិសជទថបី យ ចលជពជ

្ពជសរាះ មជនៃររ ្ា្គាយ ះះរះកិសជទថបី យ ចលជពជ្ពជ-

រជចាពុានយ ះ ះរះកិសជទថបី យ ចលជពជ្ពជា្គាយ ជសរាះ ម-

្ដ� ្ងាុ ានយលយ

[យ១៨៧យ]យដ� លរះះ នយ្រគលាកិ�យ យទះែដលាង�ល យ

�ុ រ្រយ យជះជយដះយ៧យក រយលយរុគយលេទះយចលជពជ្រទ លរពរីយ
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ចលែណយដះ្ពជពុានជ្រនះ4យ ជះជជ្រគលាកិ�យ ាីយ១យលយ

រលជរ្ ពជា្គាររះិពិប ះជទយ រុគយលេទះចលជពជ្រទ លរ

ពរីចលែណយ ជះជជ្រគលាកិ�យ ាីពរីយ លយ េទះចលជពជែាយ

ងិកុ្រយជះជជ្រគលាកិ�យាីយ៣យលយេទះចលជពជែាងិកុ ះ-ីយ

្រយ ជះជជ្រគលាកិ�យ ាីយ ៤យ លយ រុគយលយ  យ ជទះងិះ មសលពយី

្ដ� ្រយ យ្យ្ូងជាទ លរងសយាាពួងិកុ រ ុជណ�ជយពួយ

                                                 
៤យ្រទ លរពរីចលែណយគ ពួងិកុ្រសរយុសដក រយ ពួងិកុ ះ ី្ រសរយុស

ដក រយ្ពជននម ជដា ្ យគរ្ារ�ម លយដជូច�ជជ ្យ្រទ លរពរីចលែណយ

ដះ្ពជពុានជ្រនះយលយ្រគលាកិ�ាីយ១យជះជយង� ះាកិ��ៃជិ្្

ជ �្ ជ�សយ លយ រ ុែះ មយ រលែដល្ពជននម ររះិពិប ះជទជាសជរជយ ជគាង�ល

្ពជពុានរូដដិយ ឬ្ពជនាុយ ជលរ្ះៈ�ុរាីចលជពជងុខ្រទ លរពរីចលែណយ

ាង�លង�ូ រចលណីជលាុយ ឬជគរ្នរជាសយ ជពប ិចាាកិជ�ាជជដងយ ប្ ស

ៃា�ុទ លរពួរយ ដល ្ពជននម ជងុះយ ជារ ប្ ស្រទ លរពរីចលែណយ ជជ្រសយ

ក រជះជយ ហជា� ជ្យ ប្ សទះដល្រទ លរពរីចលែណយ ដះ្ពជពុានជ

្រនះែដរយ យ្ង ស័�ូៃជះជយង� ះងិកុ ះយីដះែាងិកុ យដជូច�ជយជា� ជ្យងិកុ្រ

ដះ្ពជពុានជ្រនះយ  យ លយ ជរគះយ ែដល ប្ សដល្ពជននម ក រជះជយ ្ាតៃយ

្រជគះដលងិកុ�យ ែដល្រារិាមិ្ ពជននម យ ដ ហរររូិណធ ជឹសៃាម្ រារិាមិយ

ជ្ពជជៃា�ុររ ្ ្ពជពុានជរលិយ ្ាតៃបះដលងិកុជូះយ ឬះះរ្រជគះដល្រយ

ហគួរយ លយ ជរៃា�ុ ជរជយ ជជ្ររយ ឬនដយ ្ាតៃសុគ្រាីរយ ចរជារយ ឬពិឹ ះយ

ប្ សយលយសដ �្យលយ



11 
 

ងិកុ ះរី ុជណ�ជយ សលពី្ រយ ជដ ងូខី �ុ លយ ជាសជារេទះយ ជះជជ

្រគលាកិ�យ ាីយ ៥យ លយ រុគយលយ  យ ជទះងិះ មសលពី្ ដ� ្រយ  យ

្យ ្ូងជាទ លរងសយ ាាពួងិកុ រ ុជណ�ជយ សលពី្ រយ ជដ ងូខី �ុ លយ

ជាសជារេទះយជះជជ្រគលាកិ�យាីយ៦យលយ រុគយលយ  យ ជទ

ះងិះ មសលពី្ ដ� ្រយ  យ ្យ ្ូងជាទ លរងសយាាពួងិកុ ះ ី

រ ុជណ�ជយ សលពី្ រយ ជដ ងូខី �ុ លយ ជាសជារេទះយ ជះជជ្រគល-

ាកិ�យាីយ៧យលយ

[យ ១៨៨យ ]យ ដ� លរះះ នយ �ុ ររលជសរគាយ ះះរដះយ

ជង្ាងូ្រយ យ្រដះែាជា� ជយ យដះែា ល្ពារនៃៈចរយ

ជស�្ារ ម្្ីលយ ដះពងធដ ហាងយ គះទ លរជរជយ ងានិ្ចលជពជយ

្រយ ជាសះះរេទះដលរុគយល្ារ ម្្ីលទ លរជរជយ ដ� លយ

រះះ នយ ្ូងូី�ុ ររលជរជយ ហា្គាជពល្យ ្រគល-

ាកិ�ទះយ ដះរះិ្ រឹិរងិះបះយ ្រដណងិះជាែដរយ

ដ� លរះះ នយ ា្គាងិះែដលជពលះៃូបដរុិគយលិទះយ ្ដះយ

ឯលជ្ចះយ ជរ្រសគលាកិ�ទះយ ជឹសររកិស�យ

ងួសជ�សយលយយ

[យ ១៨៩យ ]យដ� លរះះ នយ ាកិ�ៃិ្ ុ ានិយ  យររររ ិ្ ុ ា និយ ះរិងិះយ

ររ ិ្ ុ ា និររ ្ទះយ  យ ជះជយដះយ ៤យក រយ លយនាកិ�ៃិ្ ុ ានិទ លរយ ៤យ
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ជាដចូជងមចយ លយ ដ� លរះះ នយ ាកិ�យ ររ ិ្ ុ ា នួ រស�េយ ងិះយ

ររ ិ្ ុ ា នួ រស�ាាួលយ ១យ ដ� លរះះ នយ ាកិ�យ ររ ិ្ ុ ា នួ រស�យ

ាាួលយងិះររ ិ្ ុ ា នួ រស�េយ១យដ� លរះះ នយាកិ�យងិះររ ិ្ ុ ា នយ

ួរស�េឯរយ ងិះររ ិ្ ុ ា នួ រស�ាាួលឯរយ ១យ ដ� លរះះ នយ

ាកិ�យររ ិ្ ុ ា នួ រស�េឯរយររ ិ្ ុ ា នួ រស�ាាួលឯរយ១យលយ

[យ ១៩០យ ]យ ដ� លរះះ នយ ាកិ�យ ររ ិ្ ុ ា នួ រស�េយ ងិះយ

ររ ិ្ ុ ា នួ រស�ាាួលយ ជាដចូជងមចយ លយ ដ� លរះះ នយ យ ស�េ�ុរយ

ជាជះជយ ជរុគយលដះ្ីលយ ដះពងធលពយ នពួស�ាាួលយ

ជស�្ារ ម្្ីលយ ដះពងធដ ហាងយ ដ� លរះះ នយ ក រជះជនរយ

ជា� ជ្យ ាកិ�យ ររ ិ្ ុ ា នួ រស�េយ ងិះររ ិ្ ុ ា នួ រស�យ

ាាួលយលយ

[យ ១៩១យ ]យដ� លរះះ នយ ាកិ�យររ ិ្ ុ ា នួ រស�ាាួលយ ងិះយ

ររ ិ្ ុ ា នួ រស�េយ ជាដចូជងមចយ លយ ដ� លរះះ នយ ស�េ�ុរជា

ជះជយ ជរុគយល្ារ ម្្ីលយ ដះពងធដ ហាងយ នពួស�ាាួលយ

ជរុគយលដះ្ីលយ ដះពងធលពយ ដ� លរះះ នយ ក រជះជនរយ

ជា� ជ្យ ាកិ�យ ររ ិ្ ុ ា នួ រស�ាាួលយ ងិះររ ិ្ ុ ា នួ រស�យ

េយលយយ
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[យ ១៩២យ ]យ ដ� លរះះ នយ ាកិ�យ ងិះររ ិ្ ុ ា នួ រស�េឯរយ

ងិះររ ិ្ ុ ា នួ រស�ាាួលឯរយ ជាដចូជងមចយ លយ ដ� លរះះ នយ ស�យ

េ�ុរជាជះជយ ជស�្ារ ម្្ីលយ ដះពងធដ ហាងយ ទ លរពួ

ស�ាាួលយហជរុគយល្ារ ម្្ីលយដះពងធដ ហាងដចូង� យយដ� ល

រះះ នយ ក រជះជនរយ ជា� ជ្យ ាកិ�យ ងិះររ ិ្ ុ ា នួ រស�េយ

ឯរយងិះររ ិ្ ុ ា នួ រស�ាាួលឯរយលយ

[យ ១៩៣យ ]យ ដ� លរះះ នយ ាកិ�យ ររ ិ្ ុ ា នួ រស�េឯរយ

ររ ិ្ ុ ា នួ រស�ាាួលឯរយ ជាដចូជងមចយ លយដ� លរះះ នយ ស�េ�ុរយ

ជាជះជយ ជរុគយលដះ្ីលយ ដះពងធលពយ ទ លរពួស�ាាួលយ

ហជរុគយលដះ្ីលយ ដះពងធលពដចូង� យ ដ� លរះះ នយ ក រយ

ជះជនរយ ជា� ជ្យ ាកិ�យ ររ ិ្ ុ ា នួ រស�េឯរយ ររ ិ្ ុ ា នួ រ

ស�ាាួលឯរយលយ

យដ� លរះះ នយជះជនរយជាកិ�ៃិ្ ុ ានិយ៤យក រយលយ
 

[យ ១៩៤យ ]យ ្ពជដះ្ពជរគយ ្ារ្ល ្ះៃូ្ពជ្ូ្ាជះជយ លុជយ

្ពជ្ុគាជននម យ ្ារ្ល ្ ះៃូ្ពជ្ូ្ាជះជយ រួចជាសយ ជារយ

្ារ្ល ្ ះៃូ្ពជង្ាជទជាាដជូច�ជ្យ យ

រុគយល�យជស�ដះ្ីលយដះចិាម្ គជ ថ្ ជឹសយ

្ររពយ ជគជ ស្ រះៃូង�យ ះរិឯលយ ររ ្ង�ដ ហជល្យ
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លុរយ េទះែដលខថួះបះងជឹសពងធយ ចលជពជពួយ

រុគយល្ារ ម្្ីលយាកិ�ជរជយ ររ ិ្ ុ ា នួ រស�េយ

រុគយល�យ ជស�្ារ ម្្ីលយ ដះចិាមងិះបះ្គជយ

ថ្ យ ងិះជគជ ស្ រះៃូង�យ ះរិឯលយ ររ ្ង�ដ ហជល្យ

លុរយ េទះែដលខថួះបះងងិះជឹសពងធយ ចលជពជ

ពួរុគយលស�ដះ្ីលយ ាកិ�ជរជយ ររ ិ្ ុ ា ន

ួរស�ាាួលយ រុគយល�យជស�្ារ ម្្ីលយដះ

ចិាមងិះបះ្គជ ថ្ យ ងិះជគជ ស្ រះៃូង�យ ះរិឯលយ

ររ ្ង�យ ដ ហជល្លុរយេទះែដលខថួះបះងងិះ

ជឹសពងធយ ចលជពជពួរុគយល្ារ ម្្ីលយ ា្គាយ

ងិះជពល្យទះជរជយដះឯលដហរររូិណធ ជាយរុគយល

�យ ជស�ដះ្ីលយ ដះចិាម្ គជ ថ្ ជឹស្ររពយ

ជគជ ស្ រះៃូង�យ ះរិឯលររ ្ង�យ ដ ហជល្លុរយេ

ទះែដលខថួះបះងជឹសពងធយ ចលជពជពួរុគយល

ដះ្ីលយ ា្គាជពល្យ ទះជរជនរយ ជារ

បះឯលដហរររូិណធ យ រុគយល�យ ជស�្ប្ា

ិគៈយ ដះចិាម្ គជ ថ្ ជឹស្ររពយ ជគជ ស្ រះៃូង�យ

ះរិឯលយ ររ ្ង�យ ដ ហជល្លរយ េទះែដលខថួះ
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បះងជឹសពងធយ ចលជពជពួរុគយល្ប្ា

ិគៈយ ទះជរជនរយ ្រជ ្ រជរពួរងិ្ទះយយ

 យទ លរស ្ យ យលយ

ចរយាកិ�ៃងិរយ្ ូ ្ាយលយ
  ÓÓÓÓÓÓÓÓ 

 
្វ�រិ សន   

( បិដរ២៩រទំ�័ររ៥០ )យយយយយយ

យយយយ យ ធម�ំ ចេរ េយប ិសមុ��កំ ចេរ  

  ទរ ំច េេស ំំំំ ំបអកស�ក   

  សតំ សហស្ស សហសហយ្ិស ំ  

  កលបំ ិន្គស ឃ ិត តធិសហ េតត ិត 

គះ�ចិចាះងងរកិឯរយរលជរ្ ាពកដះាិចយ ជនែាេ

ទះបះឯរយ ្រ្ពះាមពងធបះឯរយ ្រ្ពះាមះៃូជ្ចមីខ បល

បួ សយ  យ �ុររររយ  យ ឯរយ ពួគះែដលដះរររូជិរ

ពះ យ ដល រុគយលងួសែ្ះរយ ជនែាងិះដលងួសចលណិា

ររ ្ រុគយលយក រជរជបះយយលយ

យ ំំសឃ ិេហេក តសិេម សតិដិ    

 ឃត  តធតិ  ំ  េ ចសិត    
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   ំកកិិ ំសហុមុុ សំ  ិ   

 សេមស ំសិ �សហ ស ំ្គេមត ិ   

 ឯត ំសហស្ស សហសហយ្ិស ំ  

 កលបំ ិន្គស ឃ ិត តធិសហ េតត ិត  

រុគយលពួងួសយ បះនិាជន ស្រ�ុ រពងធងិះជ �្ យ ជាសយ

ជរាជរះយ ្ដថ រយ ពុ លជរជជនាយ ជពប រុគយលដរាេជនយ

ជសយ ជារេទះយ ាកិ�ទះជរជយ ជា� ជ្យ ដះងុខយ

ាាះជឹសាះែង�យ ្ររជឹសរជ� យ ងិះដលះៃូារងថយ

រះទះយែដលរុគយលេជាសជឹសពងធដ ហជ �្ ជាយរុគយលដះយ

រររូជិរពះ យ ដល រុគយលងួសពះ រជរជយ ជនែាងិះយ

ដល ងួសចលណិាររ ្ រុគយលក រជរជយដជូច�ជនរយលយ

អដ�ថយ

េវសសែនបេនកុុ េេងេវ ទនថ 

 េរេបេរេុេដេេនរគរអរងបបណិ  របបុ រ ងុវ 

រុគយល�យ ចិចាះងងរកិឯរយ ្រ្ពះាមពងធយ គ ុ្ល-

ង�រថយ ១០យ បះឯរយ ្រ្ពះាមនព ា�ុររររបះឯរយ

រលជរ្ ាពកដះាិចយ ជនែាេទះបះឯរយ  យ ទះរះ

រុគយលស�្រ្ពះាមពងធជះជយ្រជ ្ ររ្ែលរ� ្ យ យ្ូងូ ី
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រុរ្ងួសែ្ះរយ រូជចលជពជងិកុ ងួសពះ សរយយ ឬ

ររាិា គ្ាពកយ ដ� ងួសពះ ះរណៈយ រួងង� ជទបះយ

ដរជរដិះរណៈយ  យ ្បជ្ចះដលងថុ ះរយ  យ ជនែាយ

ងិះដលងួសរគរសយ រះទះររ ្ រុគយលស�្រ្ពះាមពងធយ

ែដលបះេ្ូងូ ី្ ាពកាិចាួចយលយ

រុគយលពួងួសយ បះលលរជន ស្រ�ុ រពងធងិះជ �្ យ

ជាសជរាជរះយ ្ដថ រយ ពុ លជរជជនាយ ជពប រុគយលដរា

េជនជសយ ជារេទះយ ាកិ�ទះជរជយ ជា� ជ្យ

ដះងុខយ ាាះជឹសាះែង�យ ្ររជឹសរជ� យ ងិះដល

ះៃូារងថរះទះយ ែដលរុគយលេជាសជឹសពងធដ ហជ �្ ជាយ លយ

សដ �្យ បះរចារជ្ចមីជះជយ ជឹសពក្យ ងះទះយ

ជះជយ ជា� ជ្យ ដះឯលាិចយ ជ្ពជរពងិះររ ិ្ ុ ា នយ ជា

ជ�រ�ុរខ ថួះយ ចលែណទះជឹស្ាពកាិចយ ជា� ជ្យ ដះ

ឯលជ្ចះយ ជ្ពជរពររ ិ្ ុ ា នជាជ�រ�ុរខ ថួះយ ជឹសយ

្រររដជូច�ជយលយយ
ÓÓÓÓÓÓÓÓ 

 
 
 

យ
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េងេ្ន្រពបហ  

(របិដរ៤៩រទំ�រ័រ៧៧-៨៣ ) 
[យ ២០យ ]យ ្ង សងួសយ ្ពជដ ហដះ្ពជរគយ រលគរ�ុរៃាម

ជគាពះយ ររ ្សរថរណិ�ិ ជ្ដ �យី ជារ្ររនៃា�ីយ ្ងជរជយ

សរថរណិ�ិ គារាីយ ចូលជទងល្ពជដ ហដះ្ពជរគយ លុជចូលយ

ជទដល យ ហ្ររ ប្ សររយល្ ពជដ ហដះ្ពជរគយ ជាសសរយុស�ុរ

ាី្ងគួរយលយលុជសរថរណិ�ិ គារាីយសរយុស�ុរាី្ងគួរជាសយយ

ជារ្ពជដ ហដះ្ពជរគយ ្ារ្ល ្ ្ួរដជូច�ជ្យ ដ� លគារាីយយ

ទះ�ុរ្ាូលស�ជនែាេែដរឬយលយរពិ្ ា្ពជសរយដ ហចជ្ងះយទះ

�ុរ្ាូលខ�ុ ល្ ពជសរយយ ជនែាេែដរយ យ ែាទះជរជនរយ ជសា�រយ

គ បសចុរសរ�រយ ះរិាះ្គយ ជគ្ងរពរីយ លយ ដ� លគារាីយយ

រុគយលេទះជសា�រ�ីយ េទះរថថ ថ្ �ីយ ែាេទះជរជយ ងិះ

ជងរពយ ជពប ជ្ច�ីងិះជរាែ្រជាសេយងិះេជឹសរដខថូះនរយយ

ជបជេយ សល្យ ងិះដះឯលជាសេយ ៃបិររ ្ទះជរជយ យយ

ជា�ុរ្ាូល�យ យយ ចិាមហងិះឱះជទយ ជដ ងូជី្រ្ ប ្ ះៃូងាម

ដ ហរថថ ថ្ យ ចិាមងិះឱះជទយ ជដ ងូជី្រ្ ប ្ ះៃូ ល្ពាដ ហរថថ ថ្ យ ចិាមងិះ

ឱះជទយ ជដ ងូជី្រ្ ប ្កះដហរថថ ថ្ យ យ ចិាមងិះឱះជទយ ជដ ងូជី្រ

្ប ្�ុ ររងគុណយ៥យ ដ ហរថថ ថ្ យ យ ងួសជាាយ យ ពួគះ�យ យ ែដលយ
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ជូះមីយ ្រពះ នមីយ យទ្ៈមីយ យស�រជ្ងមីយ យង�រមីយ យ ររ ្ រុគយលយ

ជរជយគះទ លរជរជយ ងិះនម រយ យ យ ងិះឯារ្ាជចន� រយ យ រែងររចូួះយ

ចិាមជទ�ុរររង�ណម ដរាយលយ យដ លជណ រជរជយ ជ្ពជជាាុសបី យ លយ យដ� លយ

គារាីយ យ ជ្ពជ្យ យ ៃបិរះង�ទ លរងសយ ែដលរុគយលជពប ជឹសយ

ងិះជងរពយយយរែងរដះក រជះជនរយយដ� លគារាីយយរុគយលេទះយ

ជសា�រ�ីយ រថថ ថ្ �ីយ យ យ ែាេទះជរជយ ជឹសជងរពយ យ ជពប ជ្ច�ីយ

ជរាែ្រជាសេយ េជឹសរដខថួះនរយ ងិះជបជេយ សល្យ

ដះឯលជាសេយ ៃបិររ ្ទះជរជយ យយ ជា�ុរ្ាតល�យ យយ

ចិាមហរែងរឱះជទយ ជដ ងូជី្រ្ ប ្ងាមដ ហរថថ ថ្ យ យ ចិាមរែងរឱះជទយយយ

ជដ ងូជី្រ្ ប ្ ល្ពាដ ហរថថ ថ្ យ យ ចិាមរែងរឱះជទយ យ ជដ ងូជី្រ្ ប ្

កះដហរថថ ថ្ យ យ ចិាមរែងរឱះជទយយជដ ងូជី្រ្ ប ្�ុ ររងគុណយយ៥យយ

ដ ហរថថ ថ្ យយយងួសជាាយយពួគះ�យែដលជូះ�ីយយ្រពះ ន�ីយយទ្ៈ�ីយយ

ស�រជ្ង�ីយ ង�រ�ីយ ររ ្ រុគយលជរជយ គះទ លរជរជយ រែងរន� រ

ឯារ្ាជចន� រយ យ យ ងិះរចូួះចិាមជទ�ុរររង�ណម ដរាជ�សយ លយ

ដ លជណ រជរជយជ្ពជជាាុសបីយលយយដ� លគារាីយយជ្ពជ្យៃបិររ ្

ង�ទ លរងសយ យ ែដលរុគយលជពប ជឹសជងរពយ យ រែងរដះក រជះជ

នរយលយយដ� លគារាីយយយរលពជី្ពររសយយយដះ្ពា�ណម ជា� ជ

ជៃាងយ ជាបះេទះយ ជងះទះយ យ ដះ្រពក រជះជយយ
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គ បះេរគះ មដ្យ ៨៤.០០០យ ែដលជព្ជឹស្បយ យ បះេ

រគះ ម្ បយ ៨៤.០០០យ ែដលជព្ជឹសដ្យ យ បះេរគះ ម

ល្ រាិ នយ យ ៨៤.០០០យ យ ែដលជព្ជឹស្បយ យ បះេដ លរយី ៨៤.០០០យ

ែដលដះជ្គ្រសល� រដ្យដះារគ សដ្យយ ្ពងទ លរប លរ

ជឹសរ�� ្ដ្យ យ បះេរថយ ៨៤.០០០យ យ ែដលព្ជឹស

ែ្ូ្ីាៈយ យ ែដលព្ជឹសែ្ូ ថួ ពល យព្ជឹសែ្ូ ថួ

ដ លររយ យ ព្ជឹស ល្ពាងាលយ យ ដះពណធ ជលជរយ យ ដះជ្គ្រ

សល� រដ្យយដះារគ សដ្យយរាិប លរជឹសរ�� ្ដ្យ

បះេជងជងយ ៨៤.០០០យ ្្ដររូាររ�ូរយ  យ ាះជឹជយ  យ យ ដះយ

រគះ ម្ ល រាិ និ្្ដរ្ ារយបះេររ �ិ យ យ ៨៤.០០០យ ែដលព

ែៃងណីយះរិុណ� លយបះេរលថ រ�យ៨៤.០០០យយែដល្រលជឹស

្ពលយយ្រលជឹស្ដលជិងដះពណធ ្យ្រលជឹស្ដល

ជិងដះា� ជចជ� ងយ យ ្រលជឹស្ដលដហ្ រជ ្ រយ ជពប ពជីិងយ

្ងះយ  � ្ យ យ ដះជខ �សដះពណធ ្ាងទ លរពរីួរយ យ ្ពងទ លរ

ពលិះដះពណធ ្ាងយ យ បះេជរដិ5យ យ រះ ល្ពាយ ៨៤.០០០យ គ 

ល្ពាថ�ីដះនចលពិាយ ល្ពា្ូ្ាដះនចលពិាយ ល្ពា

                                                 
5យ ជរដយិ �ុរាីជះជយ ល្ ជដសយ ល្ពានដយ ១០យ ជ ្យ ងួសជរដយិ លយ

សដ �្យលយ
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សលជបជដះនចលពិាយ បចះកិសថបី យ យ ដលបសយ យ ាះយ យ រែរពងយ

ជរគះយ យ ជ្គ្រារយយ ាីជដយ យ យដចូជ ន្ះ រែារាូរជទយ យ យ យដ� ល

គារាីយ ស�្រែាលជដះជ្ច�ី្ដយ ល យ ះៃូជៃាង-យ

្ពា�ណម ះុជ៎យ ក រជះជ្យ �ុរ្ង សជរជយ ជៃាង្ពា�ណម

ជរុគយលដរាជឹសពាិយ យ  យ ជ្រពាី្គាយ  យ ជាបះេទះយយ

ជរជយ ជងះទះយ លយ ដ� លគារាីយ ជាាុះុជ៎យ យ ស�ងិះ្ាតៃសល

ក រជះជជ�សយយ�ុរ្ង សជរជយយជៃាង្ពា�ណម យយហគ ា្គាយយ

ទះែដលា្គាបះេជរជយ យ ជងះទះយ យ លយ យ ដ� លគារាីយ

ងិះដះាកិជណសករុគយល�ងួសយ �ុរទះជរជជាយ ងិះដះ

រុគយល�ងួសយ ្ដព ាាកិ�ទះជរជជាយ លយ ដ� លគារាីយ

ជៃាង្ពា�ណម បះេទះ�យ ែដលជា� ជ្យ ងះទះយ ះរិ

រុគយល�យញុ លររុគយលែដលដះាិដ �លិពយ១យរូរយ យជនលរះ �រុគយលយ យ

េររជិរគទះជះជយយយជទះដះឯលជ្ចះជរងះទះយយយរុគយល

�យញុ លររុគយលែដលដះាិដ �លិពយ១០០យរូរយេររជិរគយះរិរុគយល

�យញុ លររុគយលជ្ទងងីយ១យរូរយេររជិរគយលយជរយលយរុគយល

�យ ញុ លររុគយលជ្ទងងីយ ១០០យ រូរយ េររជិរគយ

ះរិរុគយល�យញុ លររុគយលជសរងងីយ ១យ រូរយេររជិរគយ យ យ ជរ

រុគយល�យយយញុ លររុគយលជសរងងីយ១០០យរូរយេររជិរគយយយះរិ
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រុគយល�យយញុ លររុគយលជ្ពជសរាះ មយ១យ រូរយេររជិរគយយរុគយល

�យញុ លររុគយលជ្ពជសរាះ មយ១០០យរូរយយេររជិរគយយះរិរុគយល

�យញុ លរ្ពជរជចាពុានយ ១យសរយយេររជិរគយ យ រុគយល�យយញុ លរ

្ពជរជចាពុានយ ១០០យ សរយយ េររជិរគយ ះរិរុគយល�យ ញុ លរ

្ពជា្គាសរាះ ម្ ដ� ្ងាុ ានយ េររជិរគយ រុគយល�យ ញុ លរ

្រយដះ្ពជពុានជ្រនះេររជិរគយ ះរិរុគយល�យេជគជពប

ៃះិរយងានិ្ចលជពជ្រងពាិី្ទ លរយ៤យ យ រុគយល�យយដះចិាម

្គជ ថ្ ដលះៃូ្ពជពុានឯរយ ្ពជពងធឯរយ ្ពជ្រឯរយ ជាីពះរយ ះរិ

រុគយល�យ យ យ ដះចិាម្ គជ ថ្ ្ដទះះៃូ្ិរក រាទ លរងសយ គ 

ជចារជៃរាប�ាិបាយ យ យ យ ជៃរាសាិរ� ទះយ យ យ យ ជៃរា

រជង្ុងិាត ារយ យ ជៃរាងុនសាយ ជៃរាជាាុជាីលលររះ

ជ្ចមី្រដាយ យ ជឹសររឯះះៃូាះ្្ៃ ះរយ គ ្ុិយ ះរិជងរ  សយ

រុគយល�យយដះចិាម្ គជ ថ្ យយយយ្ដទះះៃូ្ិរក រាទ លរងសយយគ 

ជចារជៃរាប�ាិបាយលយយយជរយលយជៃរាជាាុជាីពះរយរះ

ជ្ចមី្រដាយ ជឹសររឯះះៃូាះ្្ៃ ះរយ គ ្ុិយ ះរិជងរ  សយ

ជឹសជះចជទយ យ រុគយល�យ ចជ្ងះះៃូជងលម ចិាមយ ្ូងូសី ្

រល្ាះងែាងួសរូាាះជឹជជងរ ុជ�� ជយ យ ររចជ្ងះជងលម ចិាម

ជះជយ យ យ យ ររ ្ រុគយលទ លរជរជយ យ យដះឯលជ្ចះយ យ យ យជរទះជរជជទ
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ជាាយ លយ ដ� លគារាីយ ជៃាង្ពា�ណម យ បះេទះយ ជ

ងះទះ�យះរិរុគយល�យ យ ញុ លររុគយលដះាិដ នលិពយ ១យ រូរយេ

ររជិរគយ យ រុគយល�យ ញុ លររុគយលដះាិដ នលិពយ ១០០យ រូរយ េ

ររជិរគយយយះរិរុគយល�យយយញុ លររុគយលជ្ទងងីយ១យ រូរយេ

ររជិរគយ រុគយល�យ ញុ លររុគយលជ្ទងងីយ ១០០យ រូរ

េររជិរគយ យ ះរិរុគយល�យ យ ញុ លររុគយលជសរងងីយ ១យ រូរយេ

ររជិរគយ យ រុគយល�យ យ ញុ លររុគយលជសរងងីយ ១០០យ រូរយ េ

ររជិរគយ យ ះរិរុគយល�យ យ ញុ លរ្ពជសរាះ មយ ១យ សរយយ េររជិរគយយ

រុគយល�យ ញុ លរ្ពជសរាះ មយ ១០០យ សរយយ េររជិរគយ យ ះរិរុគយល

�យយញុ លរ្ពជរជចាពុានយ១យសរយយេររជិរគយយរុគយល�យយញុ លរ

ពួ្ពជរជចាពុានយ ១០០យ សរយយ េររជិរគយ ះរិរុគយល�យ ញុ លរ

្ពជា្គាសរាះ ម្ ដ� ្ងាុ ានយ េររជិរគយ រុគយល�យ យ ញុ លរ

ងិកុ្រយ យ យដះ្ពជពុានជ្រនះយេររជិរគយះរិរុគយល�យេ

ជគជពប ៃះិរយ ងានិ្ចលជពជ្រងសលពាិី្ទ លរយ យ ៤យ យ រុគយល�យ

ដះចិាម្ គជ ថ្ ដលះៃូ្ពជពុានឯរយ ្ពជពងធឯរយ យ ្ពជ្រឯរយ យជ

ាីពះរយ ះរិរុគយល�យ ដះចិាម្ គជ ថ្ យ ្ដទះះៃូ្ិរក រា

ទ លរងសយ យ គ ជចារជៃរាប�ាិបាយ យ លយ ជរយ លយ ជៃរា

ជាាុជាីលលររះជ្ច�ី្រដាយ យ ជឹសររឯះះៃូាះ្្ៃ ះរយ គ 
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្ុិយ ះរិជងរ  សយ យ ជឹសជះចជទយ ះរិរុគយល�យ ចជ្ងះះៃូ

ជងលម ចិាមយ ្ូងូសី ្រល្ាះងែាងួសរូាាះជឹជជងរ ុជ�� ជយយ

ះរិរុគយល�យ ចជ្ងះះៃូសះចិា្ �ិ យ ្ូងូសី ្រល្ងះ ែា

ាន ា្ដងរដរ ុជ�� ជយ ររចជ្ងះជះជយ ដះឯលជ្ចះជរទះជរជ

ជទជាាយយយលយយ
  ÓÓÓÓÓÓÓÓ 

យ

អនិុវរ១០រយា ុៃនបបរ 

(របិដរ៧រទំ�័ររ២៨៧រ) 
គ រុគយលស�េរររជា� ជ្យ េរសុយ ១យ េពណធ ្ងូុរយ

១យ េជ្ចមី្ុខយ ១យ េដថ លររសយ ១យ េ្បជ� យ ១យ រររែដល

រុគយលាុាជទជាសយ រែងរះងមាជ្ចមីមថ ះយ ១យ រជរន ររ

ជ្ចមីជ្្យ ១យ ញុ លរខកលេជដរជទ្្ួលយ ១យ ញុ លរ្ររ្

េនព ាយ១យញុ លររះរថ�ីដ ហជ្្្លេរលួសយ១យលយ
ÓÓÓÓÓÓÓÓ 

 
 
 
 
 
 
 

យ
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អនិុវៃនបុរងលមនសលរ 

ៃនសល្្ទរ៥រនបបរ 

( បិដរ១៦រទំ�័ររ១៨៥-១៨៦ )  

 យ១យ  យ រែងរបះគលះរ្ាពកដ ហពល យ ែដលដះជ្ចមីងិះ្រដាយ

ជជាាុយ យ២យ យដះិាមិ  ្ ពនដ ហពជីិជយែារឯ្សជទ្ពបាិ្យ យ៣យ យ

ជទជចូលជទរររ ិ្  ា�យ យយ យ គ ខាមិសររ ិ្  ាមីយ ្ពា�ណ-

ររ ិ្  ាមីយ យ គារាីររ ិ្  ាមីយ ្ងណររិ្  ាមីយ ជរុគយលដះ

ជ្ចមីជថ�ៃរថ យ ចូលជទជឹសររងិះជសះសះ យ យ  យ៤យ  យ យជរុគយល

ងិះៃជរបរយ យ ជពប ងរណរលយ យ៥យ  យលុជែរនថ សិររសួរងុខ

សលពជី្ចមីនថ រជទយ រែងរជា�ុរជាយ គ ងះុ្ ឹយ ្ុគាិយ

ះរិន� ះ្ួគធយលយ
ÓÓÓÓÓÓÓÓយ

យ

ផលទនរ៥រនបបររ(រេនកុុ សរសន រ)រ 

(របិដរ៤៤រទំ�័ររ៧៦-៧៧ ) 

 យ ១យ  យ ទសស�ដា ្ទះយ ជាី្្ង្យ ជាីងរចិាមយ

ររ ្គះជ្ចះយ  យ ២យ  យ ពួ្រូុរ្យស�ដះចិាម្ �ររដ� រយ រែងរយ

ិររទសស�ដា ្ទះយ  យ ៣យ  យ ិាមិ  ្ ពនដ ហពជីិជយ ររ ្ទស

ស�ដា ្ទះយ រែងរខារ ាួ សជទយ  យ ៤យ  យ ទសដា ្ទះចូលជទ
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រះររ ិ្  ា�យ ជទជជខាមិសររ ិ្  ាមីយ ្ពា�ណររិ្  ាមីយយ

គារាីររ ិ្  ាមីយ ្ងណររិ្  ាមីយ រែងរជថ�ៃរថ យ ងិះដះ

ជ្ចមីជសះ �ួ ្យ យ៥យ យទសដា ្ទះយលុជែរនថ សិររសយ

នថ រជទយរែងរជទជា�ុរ្ុគាិយ្ួគធយជាៃជាយល 
អចាបបណិ េដ�ស 

( បិដេលខ ១០រទ�ំ័ររ២៩២-២៩៦រ) 
យ [យ ៣៥៥យ ]យ ្ងជរជយ សរថរណិ�ិ គារាីគិា្យ័�ូៃជះជយ

ជៃាែថ�ែ ព្ជះជយ ស្ះះរចូលជទងល្ពជដះ្ពជរគយ ជយ

សរាះ ម្ ដ� ្ងាុ ានជរជយ ជារគួរយ គិាជាសហាង�លន� រាីយ

ចលជពជជទរ្ពជពុានជររង�ណម យ ជាសហជដជទយ ហ�ុ រជៃាយ

សរយ  យ ជរជយ  យ សរថរណិ�ិ គារាីន� ះ្ងថ ជាសយ ហជ្រយ

ជ�រយ ៣យ ដរយ លយ លលឹរជរជយ សរថរណិ�ិ គារាីចូលជទរះ 

ទប រ្ីាៃះយ  យ រ្ព្ាជយ  យ លយ ពួសងះុ្ ឹហរ លង� ជរទប រេយ លយ

រលសរថរណិ�ិ គារាីជច្ឯុាសលពះីគរជាសយ ពះ ថ ហបា

ជទៃ ិ្ យ លយ ្នរែាដះររះាជាជ�រយ លយ ង សជ្ចមីា ថ្ុ ា

ះរិ្ព ជិងហជាជ�រយ លយ សរថរណិ�ិ គារាីចរ្ា�រសលពី

ាីជរជងៃ ិ្ យលយ
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[យ ៣៥៦យ ]យ ្ងជរជយ ្ីៃសឹែដលបាជទយ ហរជចា្

ល្ជ�រជ�រ្យដ លរយី ១យ ែ្ះយ ជ្ជយ ១យ ែ្ះយ រថាះងជឹស

ជងជ្ជស្ឹារយ ១យ ែ្ះយ ្្ីគលារែដល្រឹរជឹសយ

ុណ� លយ ជៃរិរៈរះែៃងណីយ ១យ ែ្ះយ ហងិះដលងួស

ចលណិារះររាះជទយ១យយគលះះយ ែដលរណ�ិ ាែចេជ

ចលែណយ១៦យស ្សរៈយ១៦យដរជាយលយដ� លគារាីយ ស�ចូរ

ាះជដរជទយ ដ� លគារាីយ ស�ចូរាះជដរជទយ ររ

ាះជដរជទររ ្ស�យ្រជ ្ រ� ្ យររ្ា�រជទៃ ិ្ យ

ងិះ្រជ ្ រជាយលយ

យ [យ ៣៥៧យ ]យលលឹរជរជយ សរថរណិ�ិ គារាីយ ហបាររះា

ជទៃ ិ្ យ លយ ពះ ថ ងថ ហជា្បដជ�រយ លយ ង សជ្ចមីា ថ្ុ ា

្ព ជិងជរជនរយ ហរដ� របាជទយ លយ សរថរណិ�ិ គារាីយ ហ

បាពះ ថ ស ្សរៈពរីដរឯរយ លយ ជរយ លយ ស ្សរៈរដីរឯរយ លយ ររះា

ហជា្បដជ�រយលយង សជ្ចមីា ថ្ុ ាយ្ព ជិងហជាជ�រយលយ

សរថរណិ�ិ គារាីចរ្ា�រសលពាីីជរជងៃ ិ្ យ ្ីៃសឹ

ែដលបាជទជាសជរជយ ្នរែារជចា្ ល្ជ�រស ្សរៈជ

គ្ងររដីរ្យ
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ដ លរយី១យែ្ះយជ្ជយ១យែ្ះយរថែដលាះងជឹសជងជ្ជ

ស្ឹារយ ១យ ែ្ះយ ្្ីគលារយ ែដលពុណ� លជ

ៃរិរៈរះែៃងណីយ ១យ ែ្ះយ ងិះដលចលណិារះររ

ាះជទយ ១យ គលះះយ ែដលរណ�ិ ាែចេជ

ចលែណយ១៦យស ្សរៈយ១៦យដរជាយលយយ

ដ� លគារាីយ ស�ចូរាះជដរជទយ ដ� លគារាីយ

ស�ចូរាះជដរជទយ ររាះជដរជទររ ្ស�យ ្រជ ្ រ� ្ យ

ដ លជណ រ្ា�រថសជ្រសៃិ្ យ ងិះ្រជ ្ រជាយ លយ សរថរណិ�ិ -

គារាីយ ហបាររះាជទៃ ិ្ យ ស ្សរៈរដីរយ លយ ពះ ថ ហជា

្បដជ�រយ លយ ង សជ្ចមីា ថ្ុ ា្ព ជិងជរជយ នរហរដ� រជទយ

លយលលឹរជរជយសរថរណិ�ិ គារាីចូលជទរះ ្ ី ាៃះយលយ

យ [៣៥៨]យ្ង សជរជនរយ្ពជដះ្ពជរគ្ារជាះជ�រ�ុរ

រចាូ្្ង សរះិ្ាីយ ជាស្ារច�រ�ង�ុរាីសលយ លយ ្ពជដះ-

្ពជរគ្ារាាជេ្សរថរណិ�ិ គារាីយ ជដ រងពចីដ� ស

លះងយ យយ លុជ្ារាាជេ្ជាសហថសចុជសលពាីីច�រ�ងយ ្ារគរ

ជលរ្ះៈែដលជគលែារ ប្ ស្នរយ លយ ្ពជដះ្ពជរគ

្ារគរជាសយ ជារដះ្ពជរះ នលូជះជយ ជទះះរសរថរណិ�ិ -

គារាី្យ ដ� ល្ុាាមយ ស�ចូរងជះជយ លយ នសរថរណិ�ិ -
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គារាីយ ដះចិាមជ្ាសររីិសជឹសគិា្យ ្ពជដះ្ពជ-

រគ្ារដះ្ពជរះ នលូ្ល ្ ជ យ រល� ស្ចលជា� ជយ ជាសហ

ចូលជទងល្ពជដះ្ពជរគយ លុជចូលជទដលជាសយ ហ្ររ

ជារ្ពជបាទ លរគូយ រះ្ពជដះ្ពជរគយ ជាស្ររររយលាូលយ

្ពជដះ្ពជរគ្យ រពិ្ ា្ពជសរយដ ហចជ្ងះយ ្ពជសរយ្ ារឯនល

�្រ្ ្ួលជាឬយលយយ

[យ ៣៥៩យ ]យ ្ពជសរយ្ ារ្ល ្្យ រុគយល�ដះ

ជ្ចមី្ាជយ ងិះដះិជល្ជ្គ្រជសា�រ

ងិះជរជន�ុររងទ លរងសយ រុគយលជរជយ ជា� ជ

្យ ្ពា�ណម យ ស�ដះាុករ លលាជាសយ រែងរជដ

ជនជ្ុខ្គររលទ លរពួរយ លយ  យ ងះុ្ ឹ�យ  យ

រាររះៃូជ្ចមី្ប �្ យ �ុ រងពទ លរពួរយ ជាសរ ល

ររះៃូជ្ចមី្ៃល ្សសយ �ុរាឫា សជច្យយ

 យ ងះុ្ ឹជរជយ  យ ជា� ជ្យ ជស� �្ររដ� រយ ដល

ជាសះៃូជ្ចមីរដ� ររះចិាមយ រែងរជដជនជយ

្ុខយលយយ

យ [ ៣៦០យ ]យ លលឹរជរជយ ្ពជដះ្ពជរគ្ារ្ែងមរសះ-ុ

រុពបី្យដលសរថរណិ�ិ គារាីយលយសះរុុពបី្ជរជយគ សបីខ ថជយលយ
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សះរុុពបី្ជរជយ គ ្ារ្ររ្ះៃូទះ្យ ១យ ្ីល្យ ១យ

្គយ្យ ១យ រដាីះៃៈដ ហាងជសា�រយ ១យ ះរិរះិ្ រឹ

�ុរររជច្នរឯ�ួ្យ ១យ លយ ្ពជដះ្ពជរគ្ារ្ជរចត ្

្យ សរថរណិ�ិ គារាីដះចិាម្ ្ួលយ ដះចិាមាះ យ ដះចិាម

្ប្ាះៃីរណពងធយដះចិាមសែណម ាជ�រយដះចិាម្ គជ ថ្ យ�ុ រ

ជពល�យ ហពង�ជា្រែដល្ពជពុានទ លរងសយ ្ារជលជ�រ

្ែងមរជឹស្ពជសរយនរយ្ពជសរយ្ ារ្ររ្ះៃូពង�ជា្រជរជយ

គ ាុក្ចាយ្ងុាស្ចាយ ះជិិព្ចាយ ងគយ្ចាយ �ុ រជពលជរជយ លយ

ល្ពាដ ហនព ាែដលងិះដះពណធ ជ �៌ យ ែារាាួលសះៃូាះ

្គលជឹស្ររពក រ�ងិ្យ ហដចូជពង�ចកុ យ គ ជនល-

រាិមឯលយ ដះពូលីជទ្ប្ជាសយ ដះងះ នលិជទ្ប្ជាសយ

ហបះជាជ�រដលសរថរណិ�ិ គារាីយ ជលរ្ះៈជរជយ

ដជូច�ជ្យ ពង�ជាន�ះងួីសយ ដះ្រពជាជ�រជាសយ

ជពង�លយ ពង�ជាទ លរស ្ ជរជយ ដះ្រពរលាជទៃ ិ្

ជពង�លយលយ
ÓÓÓÓÓÓÓÓ 

 
 
 
 
 

យ
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គថថ្ពបទ េនកុុ រវងរង  

(របិដរ៥២រទ�ំ័ររ៤៥រ) 
េយ ច តសហសតំ ំ េត   

 ំុសហ  េេ ំសអហិេត 

ឯកហំ ំ តតិំ េសេសយ  

 ស លតស ឃសហ  សិេន ត 

រុគយល�យរ ្ ជនងួសរសយ� លយជងះុ្ ឹ្ារ ម្្ីលយដះយ

ចិាមងិះបះាង�លួួរយ រររ ្ ជនែាងួសរថ�យ ររ ្ ជាែដលយ

ដះ្ីលយដះររពះិាិកពាិរ�យជ្រ្ាីយ្រជ ្ រជរយលយ

អដ�ថ  
រ�� រាទ លរជរជយ រា្យ ំុសហ  េេយ ែ្រ្យ ងិះដះយ

្ីលយលយ

រា្យស លតស ឃសហយ ជ្ចមី្យ រររ ្ ជនយ ្ូងូែីាងួសយ

រថ� យ គ ្ូងូែីាងួសែងថាររ ្ស�ដះ្ីលយ ដះាះយ ជឹសយ

ាះយ២យ្រររយ្រជ ្ រជរយគ ខ ារខ ា្ ជររររ ្ ជនយ១០០យយ� លយ

ររ ្ស�្ារ ម្្ីលយលយ

េយ ច តសហសតំ ំ េត   

 ំុបអេេ�  ំសអហិេត 
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ឯកហំ ំ តតិំ េសេសយ  

 ប��តស ឃសហ  េយេន ត 

រុគយល�យ រ ្ ជនងួសរសយ� លយ ជងះុ្ ឹងិះដះ្បជ� យ

ដះចិាមងិះបះាង�លួួរយ រររ ្ ជនែាងួសរថ�យ ររ ្ ជា

ែដលដះ្បជ� យ ដះររពះិាិកពាិរ�យ ជ្រ្ាីយ ្រជ ្ រយ

ជរយលយ

អដ�ថ  
រ�� រាទ លរជរជយ រា្យ ំុបអេេ� យ ជ្ចមី្យ ស�ង� ះយ

រ �ិ យលយ

រា្យប��តស ឃសហយជ្ចមី្យស�ដះរ �ិ យលយ
ÓÓÓÓÓÓÓÓ 

យ

បុ��ិរយិង តុ 

(រអិិថ្ព តុងរៈរ៩របរេិវ�ទរទំ�័ររ១៦៥រ) 
១. ទន្ៈយ យ រុណក្ជ្ងចពរីរជពបទះយគ ររលជររយ

្ាពកយេជ្រជកគះ មដលស�ដរាយយ

២. សល្ៈយ រុណក្ជ្ងចពរីររ្្ីលយ គ ជៃរយ

ាុចារាិង�យយ
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៣. ភងច្ៈយ រុណក្ជ្ងចពរីរចជ្ងះ្ងថៈយះរិយ

ៃរិ្ឹរយយ

៤. អបចន្ៈយ រុណក្ជ្ងចពរីរជងរពឱះយ

លលជទះយដលស�ដរាយែដលគួរជងរពឱះលលជទះយ

៥. េង្ងវ�្ៈយ រុណក្ជ្ងចពរីរគួសជពប ិចាររយ

រះរុណកយយ

៦. ប សទិន្ៈយ រុណក្ជ្ងចពរីរងានិ្ចលែណយ

រុណកយេស�ដរាយ

៧. បតស នុេមទច្ៈររុណក្ជ្ងចពរីរសះជុដារយ

៨. េទច្ៈយរុណក្ជ្ងចពរីរ្ែងមរពងធយ

៩. ថ្ពងន្ៈយរុណក្ជ្ងចពរីរនម រពងធយ

១០. ទិដ�ុសុ្ពយជឹសររជពប ាិដ �េិ្ាះង្ាតៃលពយលយ
ÓÓÓÓÓÓÓÓ 

 

គលជះជង�យគលះ ួ្ ្ាតៃយ យជឹសងប្យឆះរយរះយ យ

យ

យ
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មតប ិុរបុសន   

បិដេលខរ៤០រទ�ំ័ររ១៣៧ 
 [ ២៧៨ ] ដ� លងិកុទ លរងសយ ា្គាជពល្យ ុលរុាមយ

ងិះសះះរជពបររារគុណដល រុគយលពរីពួបះជាយលយ រុគយលពរីយ

ពួយ ជាះរ�ខថជយ លយ គ ដលយ ១យ រលិយ ១យ លយដ� លងិកុទ លរងសយ

ុលរុាមដះរសុយ១០០យយ� លយរ ្ ជនស ្ រសរយ១០០យយ� លយគរូរីចិួជយ

ដលជឹសន� ដក រយ រចិួជរលិជឹសន� ដក រយ ុលរុាមជរជយ

រជ្ងដលរលិទ លរពរីជរជយ ជឹសររដុ្ គ្ងជរលបាថិះរ-

្យ រាិះាួរដឯ�ូាាះគ្ចបចរដជគរយ នដលរលិទ លរពរីជរជយ

ហរជរន ររងូ្ារ ី្ ជលន� ុលរុ្ាជរជនរយ ដ� លងិកុទ លរ

ងសយ  យ ជាាុដះ្រដណរ ុជណ�ជយ  យ គរងិះទះ ជ ្ជពប យ ឬយ

្ជពប ារដលដលយះរិរលិជ�សយលយដ� លងិកុទ លរងសយ ុល-

រុ្ាាជង�រដលយះរិរលិេលលរជន�ុរិគ្ងូាមយិដះ័្ឹរ-

រពជសពិរាីយជលែឯះដពីល យែដលដះែៃទ លរយ៧យ្រររជ្ចះជះជយ

ដ� លងិកុទ លរងសយ  យ ជាាុដះ្រដណរ ុជណ�ជយ  យ គរងិះទះ យ

ជ ្យជពប យឬ្ជពប ារដលដលយះរិរលិជ�សយលយដ� លងិកុទ លរយ

ងសយជ្ពជដលយះរិរលិយដះងរររៈជ្ចះដល រុ្ាទ លរងសយ

 យជរយ យុលរុាម�ងួសយដះរ លដលយះរិរលិយែដលងិះដះ្ទន យ
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េរះសយ េរ្  ្សជនយ េលលរជន�ុរ្ទន ្ងូទយ ជរយ

្ារ ម្្ីលយ យេរះ សយេរ្  ្សជនយេលលរជន�ុរ្ីល-

្ងូទយ ជរល�្យ េរះ សយ េរ្  ្សជនយ េលលរជន

�ុរាគ្ងូទយ ជរ័ ារ �ិ យ េរះ សយ េរ្  ្សជនយ េ

លលរជន�ុររ �ិ្ងូទយ ដ� លងិកុទ លរងសយ ជាាុដះ

្រដណរ ុជណ�ជយ ជារជ ្យ ជពប យ ឬ្ជពប ារដលដលយ ះរិរលិយ

ែងះយល   
ÓÓÓÓÓÓÓÓ 

 

ដ� លងិកុទ លរងសយ ជរពួ្ាបដ ះរឯលរះររែចទះយ

ដចូជា្គាដះរដជូា� ជយ ជរងិះទះ េទះជាយ ហងិះះស ះររជិរគយ

ជ�សយលយយ(  ុសនសបិដរ៥៣ ទំ�័ររ២៥ ) 

 

ប�ុ�េ�� បរុេិ  កសិរ  កសិរ ស ំបសុបអុស ំ

តម�ិ ឆស � ំកសិរ    សេុុ ប�ុ�សហ ឧច�េយតយ

ជររុរ្ជពប រុណកយ គួរជពប រុណកជរជេជរជសយ យយ គួរជពប យ

ជ្ចមីជព្ចិាម�ុ ររុណកជរជយ  យ ជ្ពជ្យ  យររ្ះឹ លរុណកយ ែារយ

រ លជ្ចមី្ុខងេយលយ(  ុសនសបិដរ៥២រទំ�័ររ៤៧រ)យ

យ
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េ្តស េវេតងិ្ ុសិរ 

បិដេលខរ៥១ ទំ�័ររ២៩៧ 
រះិ្ រឹយ ១១យ ្រររយ គ រែងរជដល្្ួលយ ១យ រ� 

ជ�រ្្ួលយ១យងិះជេ្ះៃូ្ុរះិរ្យ១យជាី្្ង្ររ ្ យ

ពួងះុ្ ឹយ១យជាី្្ង្ររ ្ ពួសងះុ្ ឹយ១យពួជាៃលែារយ

រ្យ ១យ ជងថរមីយ �្ លពិ្ មីយ ជ្គ្រ្�នម ៃុពមីយ ងិះចូលជទ�ុរ

រសយ១យ ចិាមរែងរលលរជនដលយរយ ១យ្ងូុរងុខ ថ្ ្្ ្រ ្ យ ១យ

ជស�ងិះៃជរបរជាសជពប ងរណរពយ ១យ យ រលជរងិះទះ ្ ល ្ យ

ដ ះរះៃូសរាាមដ ហរ្ែលរជរជងលម ្ដរាមិជាយ រែងរបះជទ

ជា�ុរ្ពា�ជាយលយ
ÓÓÓÓÓÓÓÓយ

សពទស ំធម�ទស ំំនិត ិ

សពរស ំធម�រេ  ំនិត ិ

សពរតក ធម�រតិ ំនិតិ 

តណ� កក េយ សពំុកកំ  ំនិតិ ត 

 ពង�ទះយ �ជរងិ្ទះទ លរពួរយ ពង�រ្យ  �ជរ្ទ លរ

ពួរយ ជ្ចមីជ្ាសរ�ុរពងធយ �ជជ្ចមីជ្ាសរទ លរពួរយររ

ស ្ា�� យ �ជាុកទ លរពួរយលយ(រ ុសនសបិដរ៥២រទំ�រ័រ៩៦រ)យ
 


