
Jude Ⅰ i JudeⅦ

យហូិទាះ ប្រតំ
Ⅰយឝុី្រខឞី្ដស្យ ទាេសាយាកូេពា ្រភាតាយហូិទាសា្ត េតេនឝ្វេរ

ណ បវ្ិរតីក្ឫតាន៑ យីឝុ្រខីេឞ្ដន រក្ឞតិាឝំា្ច ហូតាន៑ េលាកាន៑ ្របតិ
ប្រតំ លខិត។ិ
Ⅱ ក្ឫបា ឝាន្តះិ េ្របម ច ពាហុល្យរេូបណ យុឞា្ម ស្វធតិឞិ្ឋតុ។
Ⅲ េហ ្របយិាះ, សាធារណបរ្ិរតាណមធិ យុឞា្ម ន៑ ្របតិ េល

ខតុិំ មម ពហុយេត្ន ជាេត បូវ ៌្វកាេល បវ្ិរតេលាេកឞុ សមប៌ិេតា
េយា ធម៌្មស្តទត៌្ហ ំ យូយំ ្របាណវ្យេយនាបិ សេចឞា្ដ ភវេតតិ វ ិ
នយាត៌្ហ ំ យុឞា្ម ន៑ ្របតិ ប្រតេលខនមាវឝ្យកម៑ អមេន្យ។
Ⅳយសា្ម ទ៑ ឯត្រទូបទណ្ឌ ្របាប្តេយ បូវ ៌្វ ំ លខិតិាះ េកចជិ្ជនា អ

សា្ម ន៑ ឧបស្ឫប្តវន្តះ, េត ៜធាម៌្មកិេលាកា អសា្ម កម៑ ឦឝ្វរស្យានុ
្រគហំ ធ្វជកី្ឫត្យ លម្បដតាម៑ អាចរន្ត,ិ អទ្វតិេីយា ៜធបិតិ េរ្យា ៜ
សា្ម កំ ្របភុ រ្យឝុី្រខឞី្ដស្តំ នាងគ្កុីវ ៌្វន្ត។ិ
Ⅴ តសា្ម ទ៑ យូយំ បុរា យទ៑ អវគតាស្តត៑ បុន រ្ុយឞា្ម ន៑ សា្ម រយិ

តុម៑ ឥចា្ឆ ម,ិ ផលតះ ្របភុេរកក្ឫត្វះ ស្វ្របជា មសិរេទឝាទ៑ ឧទ
ធារ យត៑ តតះ បរម៑ អវឝិា្វ សេិនា វ្យនាឝយត។៑
Ⅵ េយ ច ស្វគទូ៌តាះ ស្វីយកត៌្ឫត្វបេទ ន ស្ថតិ្វា ស្វវាសសា្ថ នំ

បរតិ្យក្តវន្តសា្ត ន៑ ស មហាទនិស្យ វចិារាត៌្ហម៑ អន្ធការមេយ ៜធះ
សា្ថ េន សទាសា្ថ យភិិ រ ្ពន្ធៃនរពធា្ន ត។៑
Ⅶ អបរ ំ សិេទាមម៑ អេមារា តន្និកដស្ថនគរាណិ ៃចេតឞា ំ និ

វាសនិស្តត្សមរបូំ វ្យភចិារ ំក្ឫតវេនា្ត វឞិមៃមថុនស្យ េចឞ្ដយា វបិថំ
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គតវន្តឝ្ច តសា្ម ត៑ តាន្យបិ ទ្ឫឞា្ដ ន្តស្វរបូាណិ ភូតា្វ សទាតនវហ្និ
នា ទណ្ឌំ ភុញ្ជេត។
Ⅷ តៃថេវេម ស្វបា្ន ចារេិណាៜបិ ស្វឝររីាណិ កលង្កយន្តិ រាជា

ធនីតា ំន ស្វកុីវ ៌្វន្ត្ុយច្ចបទសា្ថ ន៑ ននិ្ទន្ត ិ ច។
Ⅸ កនិ្តុ ្របធានទវិ្យទូេតា មីខាេយេលា យទា មូសេសា េទ

េហ ឝយតាេនន វវិទមានះ សមភាឞត តទា តសិ្មន៑ ននិា្ទ របូំ ទណ្ឌំ
សមបយ៌តុិំ សាហសំ ន ក្ឫត្វាកថយត៑ ្របភុសត្ា្វ ំ ភត្៌សយតា។ំ
Ⅹ កនិ្ត្វេិម យន្ន ពុធ្យេន្ត តន្ននិ្ទន្ត ិ យច្ច នេិព៌ា្ព ធបឝវ ឥេវន្្រទិ

ៃយរវគច្ឆន្ត ិ េតន នឝ្យន្ត។ិ
Ⅺតាន៑ ធកិ,៑ េត កាពិេលា មាេគ៌ ចរន្តិ បារេិតាឞកិស្យាឝាេតា

ពិលយិេមា ្រភាន្តមិនុធាវន្តិ េការហស្យ ទុម៌្មុខេត្វន វនិឝ្យន្តិ ច។
Ⅻ យុឞា្ម កំ េ្របមេភាេជ្យឞុ េត វឃិ្នជនកា ភវន្ត,ិ អាត្មម្ភរយឝ្ច

ភូតា្វ នលិជ៌្ជយា យុឞា្ម ភះិ សាទ៌្ធ ំ ភុញ្ជេត។ េត វាយុភឝិា្ច លតិា និ
េសា្ត យេមឃា េហមន្តកាលកិា នឞិ្ផលា ទ្វិ រ ្ម្ឫតា ឧន្មូលតិា វ ្ឫក្ឞាះ,
ⅩⅢ ស្វកយីលជា្ជ េផេណាទ្វមកាះ ្របចណា្ឌ ះ សាមុ្រទតរងា្គ ះ

សទាកាលំ យាវត៑ េឃារតិមរិភាគីនិ ្រភមណការណិី នក្ឞ្រតា
ណិ ច ភវន្ត។ិ
ⅩⅣអាទមតះ សប្តមះ បុរេុឞា េយា ហេនាកះ ស តានុទ្ទឝិ្យ ភវ ិ

ឞ្យទា្វ ក្យមទិំ កថតិវាន,៑ យថា, បឝ្យ ស្វកយីបុណ្យានាម៑ អយុៃត
េរ ្វឞ្ដតិះ ្របភុះ។
ⅩⅤសវ ៌វ្ាន៑ ្របតិ វចិារាជា្ញ សាធនាយាគមឞិ្យត។ិ តទា ចាធាម៌្ម ិ

កាះ សវ ៌្េវ ជាតា ៃយរបរាធនិះ។ វធិម៌្មកម៌្មណា ំ េតឞា ំសវ ៌្េវឞា
េមវ ការណាត។៑ តថា តៃទ្វបរេីត្យនាប្យធម៌្មាចារបិាបនិា។ំ ឧក្ត
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កេឋារវាក្យានា ំសវ ៌្េវឞាមបិ ការណាត។៑ បរេមេឝន េទាឞតិ្វំ េត
ឞា ំ ្របកាឝយឞិ្យេត៕
ⅩⅥ េត វាក្កលហការណិះ ស្វភាគ្យនិន្ទកាះ េស្វចា្ឆ ចារេិណា

ទបវ៌ាទមុិខវឝិឞិា្ដ លាភាត៌្ហ ំ មនុឞ្យសា្ត វកាឝ្ច សន្ត។ិ
ⅩⅦ កនិ្តុ េហ ្របយិតមាះ, អសា្ម កំ ្របេភា រ្យឝុី្រខឞី្ដស្យ េ្រប

រៃិត រ្យទ៑ វាក្យ ំ បូវ ៌្វ ំ យុឞ្មភ្យ ំ កថតិំ តត៑ ស្មរត,
ⅩⅧ ផលតះ េឝឞសមេយ េស្វចា្ឆ េតា ៜធម៌្មាចារេិណា ននិ្ទ

កា ឧបសា្ថ ស្យន្តតី។ិ
ⅩⅨ ឯេត េលាកាះសា្វ ន៑ ប្ឫថក៑ កុវ ៌្វន្តះ សាសំារកិា អាត្មហនីាឝ្ច

សន្ត។ិ
ⅩⅩ កនិ្តុ េហ ្របយិតមាះ, យូយំ េស្វឞាម៑ អតបិវ្ិរតវឝិា្វ េស

នចិយីមានាះ បវេិ្រតណាត្មនា ្របាត៌្ហនា ំ កុវ ៌្វន្ត
ⅩⅪឦឝ្វរស្យ េ្របមា្ន សា្វ ន៑ រក្ឞត, អនន្តជវីនាយ ចាសា្ម កំ ្រប

េភា រ្យឝុី្រខឞី្ដស្យ ក្ឫបា ំ ្របតកី្ឞធ្វ។ំ
ⅩⅫ អបរ ំ យូយំ វវិចិ្យ កាឝំ្ចទិ៑ អនុកម្បធ្វំ
ⅩⅩⅢកាឝំ្ចទិ៑ អគ្នតិ ឧទ្ធ្ឫត្យ ភយំ ្របទឝ្៌យ រក្ឞត, ឝាររីកិភាេវន

កលង្កិតំ វ្រស្តមបិ ឫតយីធ្វ។ំ
ⅩⅩⅣ អបរញ្ច យុឞា្ម ន៑ ស្ខលនាទ៑ រក្ឞតុិម៑ ឧលា្ល េសន ស្វយីេត

ជសះ សាក្ឞាត៑ នេិទ៌ា្ទ ឞាន៑ សា្ថ បយតុិញ្ច សមេត៌ា្ហ
ⅩⅩⅤ េយា ៜសា្ម កម៑ អទ្វតិយី្រសា្ត ណកត៌ា្ត សវ ៌វ្ជ្ញ ឦឝ្វរស្តស្យ

េគៅរវ ំ មហមិា បរា្រកមះ កត៌្ឫត្វេញ្ចទានមី៑ អនន្តកាលំ យាវទ៑ ភូ
យាត។៑ អាេមន។៑
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