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១ េយាហនះ ប្រតំ
Ⅰអាទេិតា យ អាសទី៑ យស្យ វាគ៑ អសា្ម ភរិ្រឝាវ ិយញ្ច វយំ ស្វ

េនៃ្រត រ ្ទ្ឫឞ្ដវេនា្ត យញ្ច វកី្ឞតិវន្តះ ស្វកៃរះ ស្ប្ឫឞ្ដវន្តឝ្ច តំ ជវីនវាទំ
វយំ ជា្ញ បយាមះ។
Ⅱ ស ជវីនស្វរបូះ ្របកាឝត វយញ្ច តំ ទ្ឫឞ្ដវន្តស្តមធិ សាក្ឞ្យ ំ

ទទ្មឝ្ច, យឝ្ច បតុិះ សន្នធិាវវត៌្តតាសា្ម កំ សមេីប ្របកាឝត ច តម៑
អនន្តជវីនស្វរបូំ វយំ យុឞា្ម ន៑ ជា្ញ បយាមះ។
Ⅲ អសា្ម ភិ រ្យទ៑ ទ្ឫឞ្ដំ ្រឝតុញ្ច តេទវ យុឞា្ម ន៑ ជា្ញ ប្យេត េតនាសា្ម

ភះិ សហាឝំតិ្វំ យុឞា្ម កំ ភវឞិ្យត។ិ អសា្ម កញ្ច សហាឝំតិ្វំ ប្ិរតា ត
ត្ុបត្េរណ យឝុី្រខេីឞ្ដន ច សាទ៌្ធ ំ ភវត។ិ
Ⅳ អបរញ្ច យុឞា្ម កម៑ អានេនា្ទ យត៑ សម្ូបេណ៌ា ភេវទ៑ តទត៌្ហ ំ

វយម៑ ឯតានិ លខិាមះ។
Ⅴ វយំយា ំវាត៌ា្ត ំតសា្ម ត៑ ្រឝតុវ្ា យុឞា្ម ន៑ ជា្ញ បយាមះ េសយម។៑

ឦឝ្វេរា េជ្យាតសិ្តស្មនិ៑ អន្ធការស្យ េលេឝាៜបិ នាស្ត។ិ
Ⅵ វយំ េតន សហាឝំនិ ឥតិ គទតិា្វ យទ្យនា្ធ កាេរ ចរាមស្តហ៌ិ

សត្យាចារេិណា ន សេនា្ត ៜន្ឫតវាទេិនា ភវាមះ។
Ⅶ កនិតុ្ ស យថា េជ្យាតឞិិ វត៌ត្េត តថា វយមបិ យទិ េជ្យាតិ

ឞិ ចរាមស្តហ៌ិ បរស្បរ ំសហភាគេិនា ភវាមស្តស្យ បុ្រតស្យ យឝុី
្រខឞី្ដស្យ រធុរិញា្ច សា្ម ន៑ សវ ៌្វសា្ម ត៑ បាបាត៑ ឝុទ្ធយត។ិ
Ⅷ វយំ និឞ្បាបា ឥតិ យទិ វទាមស្តហ៌ិ ស្វយេមវ សា្វ ន៑ វញ្ច

យាមះ សត្យមតញា្ច សា្ម កម៑ អន្តេរ ន វទិ្យេត។
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Ⅸយទិ ស្វបាបានិ ស្វកុីម៌្មេហ តហ៌ិ ស វឝិា្វ ស្េយា យាថាត៌្ហកិ
ឝា្ច ស្តិ តសា្ម ទ៑ អសា្ម កំ បាបានិ ក្ឞមឞិ្យេត សវ ៌្វសា្ម ទ៑ អធម៌្មាចា្ច
សា្ម ន៑ ឝុទ្ធយឞិ្យត។ិ
Ⅹ វយម៑ អក្ឫតបាបា ឥតិ យទិ វទាមស្តហ៌ិ តម៑ អន្ឫតវាទនិំ កុម៌្ម

ស្តស្យ វាក្យញា្ច សា្ម កម៑ អន្តេរ ន វទិ្យេត។

Ⅱ
Ⅰ េហ ្របយិពាលកាះ, យុឞា្ម ភិ រ្យត៑ បាបំ ន ្រកេិយត តទត៌្ហ ំ យុ

ឞា្ម ន៑ ្របេត្យតានិ មយា លខិ្យេន្ត។ យទិ តុ េកនាបិ បាបំ ្រកយិេត
តហ៌ិ បតុិះ សមេីប ៜសា្ម កំ ឯកះ សហាេយា ៜរ ្ថេតា ធាម៌្មេិកា យី
ឝុះ ្រខេីឞា្ដ វទិ្យេត។
Ⅱស ចាសា្ម កំ បាបានា ំ ្របាយឝ្ចតិ្ត ំ េកវលមសា្ម កំ នហិ កនិ្តុ

លខិលិសសំារស្យ បាបានា ំ ្របាយឝ្ចតិ្ត។ំ
Ⅲ វយំ តំ ជានមី ឥតិ តទយីាជា្ញ បាលេននាវគចា្ឆ មះ។
Ⅳ អហំ តំ ជានាមតីិ វទតិា្វ យស្តស្យាជា្ញ ន បាលយតិ េសា

ៜន្ឫតវាទី សត្យមតញ្ច តស្យាន្តេរ ន វទិ្យេត។
Ⅴយះ កឝ្ចិត៑ តស្យ វាក្យ ំ បាលយតិ តស្មិន៑ ឦឝ្វរស្យ េ្របម

សត្យរេូបណ សិធ្យតិ វយំ តស្មិន៑ វត៌្តាមេហ តទ៑ ឯេតនាវគចា្ឆមះ។
Ⅵ អហំ តស្មនិ៑ តឞិា្ឋ មតីិ េយា គទតិ តេស្យទម៑ ឧចតិំ យត៑ ្រខី

េឞា្ដ យាទ្ឫគ៑ អាចរតិវាន៑ េសា ៜបិ តាទ្ឫគ៑ អាចេរត។៑
Ⅶ េហ ្របយិតមាះ, យុឞា្ម ន៑ ្របត្យហំ នូតនាមាជា្ញំ លខិាមតីិ

នហិ កនិត្ា្វ ទេិតា យុឞា្ម ភិ រ ្លពា្ធ ំ បុរាតនាមាជា្ញំ លខិាម។ិ អាទេិតា
យុឞា្ម ភិ រ្យទ៑ វាក្យ ំ ្រឝតុំ សា បុរាតនាជា្ញ ។
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Ⅷ បុនរបិ យុឞា្ម ន៑ ្របតិ នូតនាជា្ញ មយា លខិ្យត ឯតទបិ តស្មិ
ន៑ យុឞា្ម សុ ច សត្យ,ំ យេតា ៜន្ធកាេរា វ្យេត្យតិ សត្យា េជ្យាតេិឝ្ច
ទានីំ ្របកាឝេត;
Ⅸ អហំ េជ្យាតឞិិ វត៌្ត ឥតិ គទតិា្វ យះ ស្វ្រភាតរ ំ េទ្វឞ្ដិ េសា

ៜទ្យាបិ តមេិ្រស វត៌្តេត។
Ⅹស្វ្រភាតរ ិយះ ្របយីេត ស ឯវ េជ្យាតឞិិ វត៌្តេត វឃិ្នជនកំ

កមិបិ តស្មនិ៑ ន វទិ្យេត។
Ⅺ កនិតុ្ ស្វ្រភាតរ ំ េយា េទ្វឞ្ដិ ស តមិេិរ វត៌ត្េត តមិេិរ ចរតិ ច

តមិេិរណ ច តស្យ នយេន ៜន្ធ្ីរកេិយេត តសា្ម ត៑ ក្ក យាមតីិ ស
ជា្ញ តុំ ន ឝេកា្ន ត។ិ
Ⅻ េហ ឝឝិវះ, យូយំ តស្យ នាមា្ន បាបក្ឞមា ំ ្របាប្តវន្តស្តសា្ម ទ៑

អហំ យុឞា្ម ន៑ ្របតិ លខិាម។ិ
ⅩⅢ េហ បតិរះ,យអាទេិតា វត៌ត្មានស្តំ យូយំ ជានថី តសា្ម ទ៑

យុឞា្ម ន៑ ្របតិ លខិាម។ិ េហ យុវានះ យូយំ បាបតា្ម នំ ជតិវន្តស្ត
សា្ម ទ៑ យុឞា្ម ន៑ ្របតិ លខិាម។ិ េហ ពាលកាះ, យូយំ បតិរ ំជានថី
តសា្ម ទហំ យុឞា្ម ន៑ ្របតិ លខិតិវាន។៑
ⅩⅣ េហ បតិរះ,អាទេិតា េយា វត៌ត្មានស្តំ យូយំ ជានថី តសា្ម

ទ៑ យុឞា្ម ន៑ ្របតិ លខិតិវាន។៑ េហ យុវានះ, យូយំ ពលវន្ត អាេធ្វ,
ឦឝ្វរស្យ វាក្យញ្ច យុឞ្មទន្តេរ វតេ៌ត បាបាតា្ម ច យុឞា្ម ភះិ បរាជិ
េគ្យ តសា្ម ទ៑ យុឞា្ម ន៑ ្របតិ លខិតិវាន។៑
ⅩⅤ យូយំ សសំាេរ សសំារស្ថវឞិេយឞុ ច មា ្របយីធ្វំ យះ សំ

សាេរ ្របយីេត តស្យាន្តេរ បតុិះ េ្របម ន តឞិ្ឋត។ិ
ⅩⅥយតះ សំសាេរ យទ្យត៑ ស្ថតិម៑ អត៌្ហតះ ឝាររីកិភាវស្យាភិ

លាេឞា ទឝ៌េនន្្រទយិស្យាភិលាេឞា ជីវនស្យ គវ ៌្វឝ្ច សវ ៌្វេមតត៑
បតិ្ឫេតា ន ជាយេត កនិតុ្ សសំារេទវ។
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ⅩⅦសសំារស្តទយីាភិលាឞឝ្ច វ្យេត្យតិ កនិ្តុ យ ឦឝ្វរេស្យឞ្ដំ
កេរាតិ េសា ៜនន្តកាលំ យាវត៑ តឞិ្ឋត។ិ
ⅩⅧ េហ ពាលកាះ, េឝឞកា េលាៜយ,ំ អប រ ំ ្រខី ឞា្ដ រ ិ

េណាបសា្ថ វ្យមតិិ យុឞា្ម ភិ រ្យថា ្រឝតុំ តថា ពហវះ ្រខឞីា្ដ រយ ឧប
ស្ថតិាស្តសា្ម ទយំ េឝឞកាេលាៜស្តតីិ វយំ ជានមីះ។
ⅩⅨ េត ៜស្មន្មធ្យាន៑ នគិត៌វន្តះ កនិ្ត្វស្មទយីា នាសន៑ យទ្យស្ម

ទយីា អភវឞិ្យន៑ តហ្៌យស្មត្សេង្គ ៜសា្ថ ស្យន,៑ កនិ្តុ សវ ៌្េវ ៜស្មទី
យា ន សន្ត្េយតស្យ ្របកាឝ អាវឝ្យក អាសតី។៑
ⅩⅩយះ បវ្ិរតស្តសា្ម ទ៑ យូយម៑ អភិេឞកំ ្របាប្តវន្តេស្តន សវ ៌្វា

ណិ ជានថី។
ⅩⅪ យូយំ សត្យមតំ ន ជានថី តតា្ក រណាទ៑ អហំ យុឞា្ម ន៑ ្របតិ

លខិតិវាន៑ តន្នហិ កនិ្តុ យូយំ តត៑ ជានថី សត្យមតាច្ច កមិប្យន្ឫ
តវាក្យ ំ េនាត្បទយ្េត តតា្ក រណាេទវ។
ⅩⅫយីឝុរភិឞិក្តស្ត្រាេតតិ េយា នាង្គីកេរាតិ តំ វនិា េកា ៜ

បេរា ៜន្ឫតវាទី ភេវត?៑ ស ឯវ ្រខឞីា្ដ រ ិ រ្យះ បតិរ ំ បុ្រតញ្ច នាង្គី
កេរាត។ិ
ⅩⅩⅢយះ កឝ្ចិត៑ បុ្រតំ នាង្គកីេរាតិ ស បតិរមបិ ន ធារយតិ

យឝ្ច បុ្រតមង្គីកេរាតិ ស បតិរមបិ ធារយត។ិ
ⅩⅩⅣអាទេិតា យុឞា្ម ភិ រ្យត៑ ្រឝតុំ តទ៑ យុឞា្ម សុ តឞិ្ឋតុ, អាទតិះ

្រឝតុំ វាក្យ ំ យទិ យុឞា្ម សុ តឞិ្ឋត,ិ តហ៌ិ យូយមបិ បុេ្រត បតិរ ិ ច
សា្ថ ស្យថ។
ⅩⅩⅤស ច ្របតជិ្ញយាស្មភ្យ ំ យត៑ ្របតជិា្ញ តវាន៑ តទ៑ អនន្តជវី

ន។ំ
ⅩⅩⅥ េយ ជនា យុឞា្ម ន៑ ្រភាមយន្តិ តានធ្យហម៑ ឥទំ លខិតិវា

ន។៑
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ⅩⅩⅦ អបរ ំ យូយំ តសា្ម ទ៑ យម៑ អភិេឞកំ ្របាប្តវន្តះ ស យុឞា្ម
សុ តឞិ្ឋតិ តតះ េកាៜបិ យទ៑ យុឞា្ម ន៑ ឝកិ្ឞេយត៑ តទ៑ អនាវឝ្យក,ំ
សចាភេិឞេកា យុឞា្ម ន៑ សវ ៌វ្ាណិ ឝកិ្ឞយតិ សត្យឝ្ច ភវតិ ន ចាត
ថ្យះ, អតះ ស យុឞា្ម ន៑ យទ្វទ៑ អឝកិ្ឞយត៑ តទ្វត៑ ត្រត សា្ថ ស្យថ។
ⅩⅩⅧ អតឯវ េហ ្របយិពាលកា យូយំ ត្រត តឞិ្ឋត, តថា សតិ

ស យទា ្របកាឝឞិ្យេត តទា វយំ ្របតភិានវ្តិា ភវឞិ្យាមះ, តស្យា
គមនសមេយ ច តស្យ សាក្ឞាន្ន ្រតបឞិ្យាមេហ។
ⅩⅩⅨស ធាម៌្មេិកា ៜស្តតីិ យទិ យូយំ ជានថី តហ៌ិ យះ កឝ្ចទិ៑

ធម៌្មាចារ ំកេរាតិ ស តសា្ម ត៑ ជាត ឥត្យបិ ជានតី។

Ⅲ
Ⅰ បឝ្យត វយម៑ ឦឝ្វរស្យ សនា្ត នា ឥតិ នាមា្ន ខ្យាមេហ, ឯេតន

បិតាស្មភ្យ ំ កីទ្ឫក៑ មហាេ្របម ្របទត្តវាន,៑ កនិ្តុ សសំារស្តំ នា
ជានាត៑ តតា្ក រណាទសា្ម ន៑ អបិ ន ជានាត។ិ
Ⅱ េហ ្របយិតមាះ, ឥទានីំ វយម៑ ឦឝ្វរស្យ សនា្ត នា អាស្មេហ

បឝា្ច ត៑ កិំ ភវឞិ្យាមស្តទ៑ អទ្យាប្យ្របកាឝតិំ កនិតុ្ ្របកាឝំ គេត វយំ
តស្យ សទ្ឫឝា ភវឞិ្យាមិ ឥតិ ជានមីះ, យតះ ស យាទ្ឫេឝា ៜស្តិ
តាទ្ឫេឝា ៜសា្ម ភទិឝ៌៌ឞិ្យេត។
Ⅲ តស្មិន៑ ឯឞា ្របត្យាឝា យស្យ កស្យចទិ៑ ភវតិ ស ស្វំ តថា

បវ្ិរតំ កេរាតិ យថា ស បវេិ្រតា ៜស្ត។ិ
Ⅳយះ កឝ្ចតិ៑ បាបម៑ អាចរតិ ស វ្យវសា្ថ លង្ឃនំ កេរាតិ យតះ

បាបេមវ វ្យវសា្ថ លង្ឃន។ំ
Ⅴ អបរ ំ េសា ៜសា្ម កំ បាបាន្យបហត៌្តុ ំ ្របាកាឝៃតតទ៑ យូយំ

ជានថី, បាបញ្ច តស្មនិ៑ ន វទិ្យេត។
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Ⅵយះ កឝ្ចតិ៑ តស្មនិ៑ តឞិ្ឋតិ ស បាបាចារ ំន កេរាតិ យះ កឝ្ចតិ៑
បាបាចារ ំកេរាតិ ស តំ ន ទ្ឫឞ្ដវាន៑ ន វាវគតវាន។៑
Ⅶ េហ ្របយិពាលកាះ, កឝ្ចទិ៑ យុឞា្ម កំ ្រភមំ ន ជនេយត,៑យះ

កឝ្ចទិ៑ ធម៌្មាចារ ំកេរាតិ ស តាទ្ឫគ៑ ធាម៌្មេិកា ភវតិ យាទ្ឫក៑ ស ធា
ម្មេិកា ៜស្ត។ិ
Ⅷ យះ បាបាចារ ំ កេរាតិ ស ឝយតានាត៑ ជាេតា យតះ ឝ

យតាន អាទតិះ បាបាចារ ីឝយតានស្យ កម៌ម្ណា ំេលាបាត៌្ហេមេវឝ្វរស្យ បុ្រតះ ្របាកាឝត។
Ⅸយះ កឝ្ចទិ៑ ឦឝ្វរាត៑ ជាតះ ស បាបាចារ ំ ន កេរាតិ យតស្ត

ស្យ វយី៌្យំ តស្មិន៑ តឞិ្ឋតិ បាបាចារ ំ កត៌្តុញ្ច ន ឝេកា្ន តិ យតះ ស
ឦឝ្វរាត៑ ជាតះ។
Ⅹ ឥត្យេនេនឝ្វរស្យ សនា្ត នាះ ឝយតានស្យ ច សនា្ត នា វ្យកា្ត

ភវន្ត។ិ យះ កឝ្ចទិ៑ ធម៌្មាចារ ំន កេរាតិ ស ឦឝ្វរាត៑ ជាេតា នហិ
យឝ្ច ស្វ្រភាតរ ិន ្របយីេត េសា ៜបឝី្វរាត៑ ជាេតា នហ។ិ
Ⅺយតស្តស្យ យ អាេទឝ អាទេិតា យុឞា្ម ភះិ ្រឝតុះ ស ឯឞ ឯវ

យទ៑ អសា្ម ភះិ បរស្បរ ំ េ្របម កត៌្តវ្យ។ំ
Ⅻបាបាត្មេតា ជាេតា យះ កាពិល៑ ស្វ្រភាតរ ំហតវាន៑ តត្សទ្ឫ

ៃឝរសា្ម ភិ រ ្ន ភវតិវ្យ។ំ ស កសា្ម ត៑ ការណាត៑ តំ ហតវាន?៑ តស្យ
កម៌ម្ាណិ ទុឞា្ដ និ ត្រទា្ភ តុឝ្ច កម៌ម្ាណិ ធម៌ម្ាណ្យាសន៑ ឥតិ ការ
ណាត។៑
ⅩⅢ េហ មម ្រភាតរះ, សសំាេរា យទិ យុឞា្ម ន៑ េទ្វឞ្ដិ តហ៌ិ តទ៑

អាឝ្ចយ្៌យ ំ ន មន្យធ្វ។ំ
ⅩⅣ វយំ ម្ឫត្ុយម៑ ឧត្តយី្៌យ ជវីនំ ្របាប្តវន្តស្តទ៑ ្រភាត្ឫឞុ េ្របមករ

ណាត៑ ជានមីះ។ ្រភាតរ ិេយា ន ្របយីេត ស ម្ឫេត្យៅ តឞិ្ឋត។ិ
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ⅩⅤយះ កឝ្ចតិ៑ ស្វ្រភាតរ ំ េទ្វឞ្ដិ សំ នរឃាតី កញិា្ច នន្តជវីនំ នរ
ឃាតនិះ កស្យាប្យន្តេរ នាវតឞិ្ឋេត តទ៑ យូយំ ជានថី។
ⅩⅥ អសា្ម កំ ក្ឫេត ស ស្វ្របាណាសំ្ត្យក្តវាន៑ ឥត្យេនន វយំ

េ្របម្នស្តត្ត្វម៑ អវគតាះ, អបរ ំ ្រភាត្ឫណា ំ ក្ឫេត ៜសា្ម ភិរបិ ្របា
ណាស្ត្យក្តវ្យាះ។
ⅩⅦសាសំារកិជវីកិា្របាេបា្ត េយា ជនះ ស្វ្រភាតរ ំ ទនីំ ទ្ឫឞា្ដ្វ ត

សា្ម ត៑ ស្វយីទយា ំរណុទ្ធ ិ តស្យាន្តរ ឦឝ្វរស្យ េ្របម កថំ តេិឞ្ឋត?៑
ⅩⅧ េហ មម ្របយិពាលកាះ, វាេក្យន ជហិ្វយា វាសា្ម ភះិ េ្របម

ន កត៌្តវ្យ ំ កនិ្តុ កាយ៌្េយណ សត្យតយា ៃចវ។
ⅩⅨ ឯេតន វយំ យត៑ សត្យមតសម្ពន្ធីយាស្តត៑ ជានីមស្តស្យ

សាក្ឞាត៑ សា្វ នត្ះករណានិ សាន្ត្វយតុិំ ឝក្ឞ្យាមឝ្ច។
ⅩⅩយេតា ៜស្មទន្តះករណំ យទ្យសា្ម ន៑ ទូឞយតិ តហ្៌យស្មទន្តះ

ករណាទ៑ ឦឝ្វេរា មហាន៑ សវ ៌វ្ជ្ញឝ្ច។
ⅩⅪ េហ ្របយិតមាះ, អស្មទន្តះករណំ យទ្យសា្ម ន៑ ន ទូឞយតិ

តហ៌ិ វយម៑ ឦឝ្វរស្យ សាក្ឞាត៑ ្របតភិាន្វតិា ភវាមះ។
ⅩⅫយច្ច ្របាត៌្ហយាមេហ តត៑ តសា្ម ត៑ ្របាប្នុមះ, យេតា វយំ

តស្យាជា្ញ ះ បាលយាមស្តស្យ សាក្ឞាត៑ តុឞ្ដិជនកម៑ អាចារ ំ កុម៌្មឝ្ច។
ⅩⅩⅢ អបរ ំ តេស្យយមាជា្ញ យទ៑ វយំ បុ្រតស្យ យីឝុ្រខីឞ្ដស្យ

នាម្និ វឝិ្វសមិស្តស្យាជា្ញ នុសាេរណ ច បរស្បរ ំ េ្របម កុម៌្មះ។
ⅩⅩⅣ យឝ្ច តស្យាជា្ញ ះ បាលយតិ ស តស្មិន៑ តិឞ្ឋតិ តស្មិន៑

េសាៜបិ តឞិ្ឋត;ិ ស ចាសា្ម ន៑ យម៑ អាតា្ម នំ ទត្តវាន៑ តសា្ម ត៑ េសា
ៜសា្ម សុ តឞិ្ឋតតីិ ជានមីះ។
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Ⅳ
Ⅰ េហ ្របយិតមាះ, យូយំ សវ ៌្េវឞា្វ ត្មសុ ន វឝិ្វសតិ កនិ្តុ េត

ឦឝ្វរាត៑ ជាតា ន េវត្យាត្មនះ បរកី្ឞធ្វំ យេតា ពហេវា ម្ឫឞាភវឞិ្យ
ទា្វ ទេិនា ជគន្មធ្យម៑ អាគតវន្តះ។
Ⅱឦឝ្វរេីយា យអាតា្ម ស យុឞា្ម ភរិេនន បរចិយីតា,ំយឝុីះ ្រខី

េឞា្ដ នរាវតាេរា ភូតា្វ គត ឯតទ៑ េយន េកនចទិ៑ អាត្មនា ស្វ្ីរកយិេត
ស ឦឝ្វរយីះ។
Ⅲ កនិ្តុ យឝុីះ ្រខេីឞា្ដ នរាវតាេរា ភូតា្វ គត ឯតទ៑ េយន េកន

ចទិ៑ អាត្មនា នាងគ្្ីរកយិេត ស ឦឝ្វរេីយា នហិ កនិតុ្ ្រខឞីា្ដ េររា
តា្ម , េតន ចាគន្តវ្យមតិិ យុឞា្ម ភះិ ្រឝតុ,ំ ស េចទានមីបិ ជគតិ វត៌្តេត។
Ⅳ េហ ពាលកាះ, យូយម៑ ឦឝ្វរាត៑ ជាតាសា្ត ន៑ ជតិវន្តឝ្ច យតះ

សសំារាធឞិា្ឋ នការេិណា ៜបិ យុឞ្មទធឞិា្ឋ នការ ីមហាន។៑
Ⅴ េត សសំារាត៑ ជាតាស្តេតា េហេតាះ សសំារាទ៑ ភាឞេន្ត សំ

សារឝ្ច េតឞា ំវាក្យានិ គ្ឫហា្ល ត។ិ
Ⅵ វយម៑ ឦឝ្វរាត៑ ជាតាះ, ឦឝ្វរ ំ េយា ជានាតិ េសាៜស្មទា្វ

ក្យានិ គ្ឫហា្ល តិ យេឝ្ចឝ្វរាត៑ ជាេតា នហិ េសាៜស្មទា្វ ក្យានិ ន គ្ឫ
ហា្ល ត;ិ អេនន វយំ សត្យាតា្ម នំ ្រភាមកាតា្ម នញ្ច បរចិនុិមះ។
Ⅶ េហ ្របយិតមាះ, វយំ បរស្បរ ំ េ្របម ករវាម, យតះ េ្របម

ឦឝ្វរាត៑ ជាយេត, អបរ ំ យះ កឝ្ចិត៑ េ្របម កេរាតិ ស ឦឝ្វរាត៑
ជាត ឦឝ្វរ ំ េវត្ត ិ ច។
Ⅷ យះ េ្របម ន កេរាតិ ស ឦឝ្វរ ំ ន ជានាតិ យត ឦឝ្វរះេ្របមស្វរបូះ។
Ⅸ អសា្ម ស្វីឝ្វរស្យ េ្របៃមេតន ្របាកាឝត យត៑ ស្វបុេ្រតណា

ស្មភ្យ ំ ជវីនទានាត៌្ហម៑ ឦឝ្វរះ ស្វយីម៑ អទ្វតិយីំ បុ្រតំ ជគន្មធ្យ ំ េ្រប
ឞតិវាន។៑



1 John Ⅳ:Ⅹ ix 1 John Ⅳ:ⅩⅨ

Ⅹ វយំ យទ៑ ឦឝ្វេរ ្របតីវន្ត ឥត្យ្រត នហិ កនិតុ្ ស យទសា្ម សុ
្របតីវាន៑ អស្មត្បាបានា ំ ្របាយឝ្ចត៌ិា្ត ត៌្ហ ំ ស្វបុ្រតំ េ្របឞតិវាេំឝ្ចត្យ្រត
េ្របម សន្តឞិ្ឋេត។
Ⅺ េហ ្របយិតមាះ, អសា្ម សុ យទឝី្វេរៃណតាទ្ឫឝំ េ្របម ក្ឫតំ

តហ៌ិ បរស្បរ ំ េ្របម កត៌្តុ ម៑ អសា្ម កមប្ុយចតិ។ំ
Ⅻឦឝ្វរះ កទាច េកនាបិ ន ទ្ឫឞ្ដះ យទ្យសា្ម ភះិ បរស្បរ ំ េ្របម

្រកយិេត តហ៌ីឝ្វេរា ៜស្មន្មេធ្យ តឞិ្ឋតិ តស្យ េ្របម ចាសា្ម សុ េស
ត្ស្យេត។
ⅩⅢ អស្មភ្យ ំ េតន ស្វកយីាត្មេនាៜំេឝា ទត្ត ឥត្យេនន វយំ យត៑

តស្មនិ៑ តឞិា្ឋ មះ ស ច យទ៑ អសា្ម សុ តឞិ្ឋតតីិ ជានមីះ។
ⅩⅣ បតិា ជគ្រតាតារ ំ បុ្រតំ េ្របឞតិវាន៑ ឯតទ៑ វយំ ទ្ឫឞា្ដ្វ ្របមា

ណយាមះ។
ⅩⅤយឝុីរឝី្វរស្យ បុ្រត ឯតទ៑ េយនាង្គ្ីរកយិេត តស្មនិ៑ ឦឝ្វរ

ស្តឞិ្ឋតិ ស េចឝ្វេរ តឞិ្ឋត។ិ
ⅩⅥ អសា្ម ស្វឝី្វរស្យ យត៑ េ្របម វត៌្តេត តទ៑ វយំ ជា្ញ តវន្តស្តស្មិ

ន៑ វឝិា្វ សតិវន្តឝ្ច។ ឦឝ្វរះ េ្របមស្វរបូះ េ្របម្ន ី យស្តឞិ្ឋតិ សឦឝ្វេរ
តឞិ្ឋតិ តស្មិេំឝ្ចឝ្វរស្តឞិ្ឋត។ិ
ⅩⅦស យាទ្ឫេឝា ៜស្តិ វយមេប្យតស្មិន៑ ជគតិ តាទ្ឫឝា ភវាម

ឯតសា្ម ទ៑ វចិារទេិន ៜសា្ម ភិ រ្យា ្របតភិា លភ្យេត សាស្មត្សម្ពន្ធ ី
យស្យ េ្របម្នះ សទិ្ធះិ។
ⅩⅧ េ្របម្ន ិ ភីតិ រ ្ន វត៌្តេត កនិ្តុ សទិ្ធ ំ េ្របម ភីតិំ និរាកេរាតិ

យេតា ភីតះិ សយាតនាស្តិ ភីេតា មានវះ េ្របម្និ សេិទា្ធ ន ជាតះ។
ⅩⅨ អសា្ម សុ ស ្របថមំ ្របតីវាន៑ ឥតិ ការណាទ៑ វយំ តស្មិន៑

្របយីាមេហ។
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ⅩⅩឦឝ្វេរ ៜហំ ្របយី ឥត្ុយកា្ត្វ យះ កឝ្ចតិ៑ ស្វ្រភាតរ ំេទ្វឞ្ដិ េសា
ៜន្ឫតវាទ។ី ស យំ ទ្ឫឞ្ដវាន៑ តស្មិន៑ ស្វ្រភាតរ ិយទិ ន ្របីយេត
តហ៌ិ យម៑ ឦឝ្វរ ំន ទ្ឫឞ្ដវាន៑ កថំ តស្មនិ៑ េ្របម កត៌្តុ ំ ឝក្នុយាត?៑
ⅩⅪ អត ឦឝ្វេរ យះ ្របយីេត ស ស្វយី្រភាតយ្៌យបិ ្របយីតាម៑

ឥយម៑ អាជា្ញ តសា្ម ទ៑ អសា្ម ភិ រ ្លពា្ធ ។
Ⅴ

Ⅰយឝុីរភឞិកិ្តស្តរ្ាេតតិ យះ កឝ្ចទិ៑ វឝិា្វ សតិិ ស ឦឝ្វរាត៑ ជាតះ;
អបរ ំយះ កឝ្ចតិ៑ ជនយតិរ ិ ្របយីេត ស តសា្ម ត៑ ជាេត ជេន ៜបិ
្របយីេត។
Ⅱ វយម៑ ឦឝ្វរស្យ សនា្ត េនឞុ ្របយីាមេហ តទ៑ អេនន ជានេីមា

យទ៑ ឦឝ្វេរ ្របយីាមេហ តស្យាជា្ញ ះ បាលយាមឝ្ច។
Ⅲយត ឦឝ្វេរ យត៑ េ្របម តត៑ តទីយាជា្ញ បាលេននាសា្ម ភះិ

្របកាឝយតិវ្យ,ំ តស្យាជា្ញ ឝ្ច កេឋារា ន ភវន្ត។ិ
Ⅳយេតា យះ កឝ្ចទិ៑ ឦឝ្វរាត៑ ជាតះ ស សសំារ ំជយតិ កញិា្ច

សា្ម កំ េយា វឝិា្វ សះ ស ឯវាសា្ម កំ សសំារជយជិយះ។
Ⅴយឝុីរឝី្វរស្យ បុ្រត ឥតិ េយា វឝិ្វសតិិ តំ វនិា េកាៜបរះ សំ

សារ ំជយត?ិ
Ⅵ េសាៜភឞិកិ្តស្ត្រាតា យឝុីេសា្ត យរធុរិាភ្យាម៑ អាគតះ េកវលំ

េតាេយន នហិ កនិ្តុ េតាយរធុិរាភ្យាម,៑ អាតា្ម ច សាក្ឞ ី ភវតិយត អាតា្ម សត្យតាស្វរបូះ។
Ⅶយេតា េហេតាះ ស្វេគ៌ បតិា វាទះ បវ្ិរត អាតា្ម ច ្រតយ ឥេម

សាក្ឞណិះ សន្ត,ិ ្រតយ ឥេម ៃចេកា ភវន្ត។ិ
Ⅷ តថា ប្ឫថិវ្យាម៑ អាតា្ម េតាយំ រធុរិញ្ច ្រតេីណ្យតានិ សាក្ឞ្យ ំ

ទទាតិ េតឞា ំ ្រតយាណាម៑ ឯកត្វំ ភវតិ ច។
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Ⅸមានវានា ំសាក្ឞ្យ ំ យទ្យសា្ម ភិ រ ្គ្ឫហ្យេត តហ៌ីឝ្វរស្យ សាក្ឞ្យ ំ
តសា្ម ទបិ េ្រឝឞ្ឋំ យតះ ស្វបុ្រតមធឝី្វេរណ ទត្តំ សាក្ឞ្យមទិ។ំ
Ⅹឦឝ្វរស្យ បុេ្រត េយា វឝិា្វ សតិិ ស នជិាន្តេរ តត៑សាក្ឞ្យ ំធារ

យត;ិ ឦឝ្វេរ េយា ន វឝិ្វសតិិ ស តម៑ អន្ឫតវាទនិំ កេរាតិ យត
ឦឝ្វរះ ស្វបុ្រតមធិ យត៑ សាក្ឞ្យ ំ ទត្តវាន៑ តស្មនិ៑ ស ន វឝិ្វសតិ។ិ
Ⅺ តច្ច សាក្ឞ្យមទិំ យទ៑ ឦឝ្វេរា ៜស្មភ្យម៑ អនន្តជវីនំ ទត្តវាន៑

តច្ច ជវីនំ តស្យ បុេ្រត វទិ្យេត។
Ⅻយះ បុ្រតំ ធារយតិ ស ជវីនំ ធារយិត,ិឦឝ្វរស្យ បុ្រតំ េយា

ន ធារយតិ ស ជវីនំ ន ធារយត។ិ
ⅩⅢឦឝ្វរបុ្រតស្យ នាមន្ិ យុឞា្ម ន៑ ្របេត្យតានិ មយា លខិតិានិ

តស្យាភិ្របាេយា ៜយំ យទ៑ យូយម៑ អនន្តជវីន្របាបា្ត ឥតិ ជានី
យាត តេស្យឝ្វរបុ្រតស្យ នាម្និ វឝិ្វេសត ច។
ⅩⅣ តស្យាន្តេិក ៜសា្ម កំ យា ្របតភិា ភវតិ តស្យាះ ការណមទិំ

យទ៑ វយំ យទិ តស្យាភិមតំ កមិបិ តំ យាចាមេហ តហ៌ិ េសា ៜ
សា្ម កំ វាក្យ ំ ឝ្ឫេណាត។ិ
ⅩⅤស ចាសា្ម កំ យត៑ កញិ្ចន យាចនំ ឝ្ឫេណាតតីិ យទិ ជានមី

ស្តហ៌ិ តសា្ម ទ៑ យាចតិា វរា អសា្ម ភះិ ្របាបយ្េន្ត តទបិ ជានមីះ។
ⅩⅥ កឝ្ចទិ៑ យទិ ស្វ្រភាតរម៑ អម្ឫត្ុយជនកំ បាបំ កុវ ៌្វន្ត ំ បឝ្យតិ តហ៌ិ

ស ្របាត៌្ហនា ំ កេរាតុ េតេនឝ្វរស្តៃស្ម ជវីនំ ទាស្យត,ិ អត៌្ហេតា ម្ឫត្ុយ
ជនកំ បាបំ េយន នាការតិៃស្ម។ កនិ្តុ ម្ឫត្ុយជនកម៑ ឯកំ បាបម៑
អាេស្ត តទធិ េតន ្របាត៌្ហនា ្រកយិតាមតិ្យហំ ន វទាម។ិ
ⅩⅦសវ ៌្វ ឯវាធម៌្មះ បាបំ កនិ្តុ សវ ៌វ្បាបំ ម្ឫត្ុយជនកំ នហ។ិ
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ⅩⅧយឦឝ្វរាត៑ ជាតះ ស បាបាចារ ំន កេរាតិ កនិត្្វឝី្វរាត៑ ជា
េតា ជនះ ស្វំ រក្ឞតិ តសា្ម ត៑ ស បាបាតា្ម តំ ន ស្ប្ឫឝតតីិ វយំ ជា
នមីះ។
ⅩⅨ វយម៑ ឦឝ្វរាត៑ ជាតាះ កនិតុ្ ក្ឫតស្្នះ សសំារះ បាបាត្មេនា

វឝំ គេតា ៜស្តតីិ ជានមីះ។
ⅩⅩ អបរម៑ ឦឝ្វរស្យ បុ្រត អាគតវាន៑ វយញ្ច យយា តស្យ

សត្យមយស្យ ជា្ញ នំ ្របាប្នុយាមសា្ត ទ្ឫឝីំ ធយិម៑ អស្មភ្យ ំ ទត្តវាន៑
ឥតិ ជានមីស្តស្មិន៑ សត្យមេយ ៜរ ្ថតស្តស្យ បុេ្រត យឝុី្រខេីឞ្ដ តិ
ឞា្ឋ មឝ្ច; ស ឯវ សត្យមយ ឦឝ្វេរា ៜនន្តជវីនស្វរបូឝា្ច ស្ត។ិ
ⅩⅪ េហ ្របយិពាលកាះ, យូយំ េទវមូត៌្តភិ្យះ សា្វ ន៑ រក្ឞត។ អា

េមន។៑
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