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ផ្សោយេចញសរសមាគមមធ៍ា�្ចនមរ៍ពះធ�មោចះរ�ស ់ា�ារ 

ចាូត�អងចពណ រសពគ �៍ម់ូ្ ម រ្ ប�អង�ងរបោ្អំោមំ�្ស ស� កសណាអ 

ោខូតស� ក 

 

�បមលូេរៀបេរៀងេ�យ 

ខ���ំពះករ�ុ ����ព 

�មេណរ មេនារថ យ ៉ូ ថ តថ

ច.ស.២៥៥៧              ស.ស.២០១៣ 
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អាមម�ក 

ោសៀាោភ“ោស�ូសា តូ”ោានសឺជា តូ�ែក៍ូ�រុមោពះ

�រអុសាមពណ ក្ រូាមែូម តូូ �ែក្ចនចរ ទុជរា សា�ា

ម�� តូូ រុោហំស ោរា នោហំសោុំមោលរា សា រា ាពណញ  

អះមចាធខយរ ប្ចនះរសអា៍ចែសអា្ មម់កោះៀមោះៀអ

ោឡំអា់ាោសៀាោភោានោ្្នព ោងេំោល��មរសោហំស

រ៍ញៗ�ែកមាូ ធាា�ាសូ្ា់ា្ចនចរ ទុាយាទ�ែកជរ-

កមរ តូ�្�ព� ះរយផរូ�បចញ រុ ។ 

ខយរ ប្ចនះរសោមធំ់ាោសៀាោភោានរាមបពអយអាាធ

្ចនះរសសរពរា សាុោាណេាធះូារូា់ ស្ស់កាាអ 

មែូម តូូ ោហំសោសៀាោភោានោុូអយសដាខារា�ា ។ 

មរសម  ្អោុៀូមរពធណស�ែកខយរ ប្ចនះរសាធ ស-

ខធកាមបោចេ�រអុសចោាន ខយរ បស់មឧ ណុូសមរពធោចន ែកា 
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ចចរញូូះមសាខយរ បរារាមូា ជោែំម ែកា្សរឧម្ជ-

យពះធផអ ែកាស ធូោល ផអ�ស់មាធ��ធបអ�សាោចន 

�ាែកាា់ាោសយតញសរខយរន�។ 

វត�អង�ពណ� ត ណណថ

ៃរ�� ង់ ះ�១៥ោរយ��ខមសូសូះ� � បម្េា�ម�ាសប�ច.ស.២៥៥៧ 

្ូរាាាអៃរ�ុ ញ៣១��ខម�់� � ប២០១៣ 

ុមោពះ�មេនារ យយ៉ូ   ត
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ាោរ�ូសស�៍សាោា��ះហោា�សរ៍សមមរុទសស�។ 

ះ ញូះយូាមសស្ះពធ សមអងបៃាខយរ ប្ចនះរសយ់ករា

ែកា្ចនែដរា្ចនស�អងោចន�្ចន�អងជ្ចន�ះ-

ហាតែដ្ មោសំះ�្ុអា ្ាសាែាអា់ាោេសធមមយធបអចរអ 

ោដស្មៃចយបោ្ន្ចន�អង��ូរា ្សរអពះធស

្មោេ្ចន�អងោឡំស�។ 

�ោម�ោា�មចសស៍ោចត  (ម�ា �សូតូ ូ្  ោស�យូ មរ៍�

ឧោុណសប� អសយចាត�ូ ។ មចូ្ូោល��រាអសរ

ធបអងសា�ាូត�ែកសមគញ សូ្ធបអងស(យូូសូម

្�ប្ ោានណអ�ម្ាាឧុណូស�(សឺ្ះស�មតអោឡំអ្�។ 

1) មះមូពណ កប� ាវូោសស្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ -

យ ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញសូ្ព�អ-
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ា៍�េាាអោសា� (សគអា្ � ាធជមះមូពណ ក ។ 

(មូ.៤,ុប.៤៣៥្ 

2) មះមូពណ កប��ះរមសូ្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ�

។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយ�ញសូ្�អា៍�េ 

ាាអែពត មា (សឺ្សអ្�យញចះាធជមះមូពណ ក�។ 

3) សរមគែយូចោច� � �ាតះងោះ� សមសូ្មញូ ញ� សូ �្ �

ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយ�ញសូ្�

អា៍�េាាអមូុ�បអ្ស�(សឺងារ ប្�ាធក្�ោែំះោ�រអ 

យោចា នផណន�។ 

4) សរមគែយូចោច� � �ាតះងោះ� ាសូញុសូ្មញូ �ូ
សូ �្ � ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយ�ញ 
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សូ្� អា៍�េាាអមូុ�បអ្ស� (សឺងារ ប្� ាធក្�

�អងរស�រអយោចា នផណន�។ 

5) សរសបារោា��ាតះងោះ�សមសូ្មញូ �ូ សូ �្  ះ-

ពញ យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយ�ញសូ្�

អា៍�េាាអ ស្អ់មាធក្�ោែំះោ�រអយោចា នផណន�។ 

6) សរសបារោា� �ាតះងោះ� ាសូញុសូ្មញូ �ូ សូ �្ �

ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយ�ញសូ្ 

អា៍�េាាអ ស្អ់មាធក្��អងរស�រអយោចា នផណន�។ 

7) ឱ�ូូ តយ�រ� �ាតះងោះ� សមសូ្មញូ �ូ សូ �្ � ះ-

ពញ យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយ�ញសូ្�
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អា៍�េាាអ រា�៍�សបឡាអយរន� ោែំះោ�រយោចា ន 

ផណន�។ 

8) ឱ�ូូ តយ�រ��ាតះងោះ ាសូញុសូ្មញូ ញ�សូ �្ �-

ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េ ាាអរា�៍�សបឡាអយរន� �អងរស�រអយោចា ន 

ផណន�។ 

9) ា�ឧ�ូូ ត្ ស��ាតះងោះ�សមសូ្មញូ �ូ សូ �្ �

ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ 

ព អា៍�េាាអមាូោសំសយញាះ� ោែំះោ�រអយោចា នផណន�

។ 
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10) ា� ឧ�ូូ ត្ ស� �ាតះងោះ� ាសូញុសូ្មញូ �ូ
សូ �្ � ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ 

សូ្ព� អា៍�េាាអមាូោសំសយញាះ� �អងរស�រអ 

យោចា នផណន�។ 

មះមូពណ កាោគង �មបោរ�។ មះមូពណ កាសងុញ�១�(យមា្  

11) ា�ឧ្�ស្ូ្ ស��ាតះងោះ�សមសូ្មញូ �ូសូ �្ �

ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ 

ព អា៍�េាាអមាូោសំយាា បអ� ោែំះោ�រអយោចា នផណន�

។ 

12) ា� ឧ្�ស្ូ្ ស� �ាតះងោះ� ាសូញុសូ្មញូ �ូ
សូ �្ � ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ 
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9                                                           ោដសុមោពះ�មោចះរ�ស ់ាារ 

 

សូ្ព អា៍�េាាអមាូោសំយាា បអ� �អងរស�រអ 

យោចា នផណន�។ 

13) �មគសោធណ ��ាតះងោះ�សមសូ្មញូ �ូសូ �្ �ះ-

ពញ យ ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអាូយសសោមាអូូយ� ោែំះោ�រអយោចា ន 

ផណន�។ 

14) �មគសោធណ � �ាតះងោះ� ាសូញុសូ្មញូ �ូ សូ �្ �

ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ 

ព អា៍�េាាអាូយសសោមាអូូយ� �អងរស�រអ 

យោចា នផណន�។ 
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15) ា ្សមគពកប� �ាតះងោះ� សមសូ្មញូ �ូ

សូ �្  ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ

សូ្ព អា៍�េាាអមាូ្ស�កអ្ស�ោែំះោ�រអ

យោចា នផណន�។ 

16) ា�្សមគពកប��ាតះងោះ�ាសូញុសូ្មញូ �ូ
សូ �្ � ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ

សូ្ព អា៍�េាាអមាូ្ស�កអ្ស� �អងរស�រអ

យោចា នផណន ។ 

17) ា� ្ហរមគពកប� �ាតះងោះ� សមសូ្មញូ �ូ
សូ �្ � ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ

សូ្ព អា៍�េាាអមាូមអាោ�ស� ោែំះោ�រអ

យោចា នផណន�។ 
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18) ា�្ហរមគពកប��ាតះងោះ�ាសូញុសូ្មញូ �ូ
សូ �្ � ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ

សូ្ព អា៍�េាាអមាូ ា ះៃែ� �អងរស�រអយោចា ន

ផណន�។ 

19) ា� សញសមគពកប� �ាតះងោះ� សមសូ្មញូ �ូ
សូ �្ � ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ

សូ្ព អា៍�េាាអមាូ�្អ់ា�ក� ោែំះោ�រអ

យោចា នផណន�។ 

20) ា�សញសមគពកប��ាតះងោះ�ាសូញុសូ្មញូ �ូ
សូ �្ � ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ

សូ្ព អា៍�េាាអមាូ�្អ់ា�ក� �អងរស�រអ

យោចា នផណន�។ 



ោស�ូសា តូ៧៥�ស្រមា៍ ូ�រ(ុមោពះ្មរសរ៍ញ ផ្សោយេចញា តូ�អងចពណ រសពគ  
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ឧ្�ស្ូាោគង � រុូោូយ ។ ឧ្�ស្ូាសងុញ�២(យមា្  

21) ា�ខម�ោា��ាតះងោះ�សមសូ្មញូ �ូសូ �្ �-

ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអមាូសៃែសណាមយោអាន� ោែំះោ�រអ

យោចា នផណន�។ 

22) ា�ខម�ោា��ាតះងោះ�ាសូញុសូ្មញូ �ូសូ �្ �

ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្

ព អា៍�េាាអមាូសៃែសណាមយោអាន� �អងរស�រអ

យោចា នផណន�។ 

23) ា�ឱសរព�ូ ោា��ាតះងោះ�សមសូ្មញូ �ូ សូ �្ �

ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្



ោស�ូសា តូ៧៥�ស្រមា៍ ូ�រ(ុមោពះ្មរសរ៍ញ ផ្សោយេចញា តូ�អងចពណ រសពគ  
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ព អា៍�េាាអមាូុុ់ះ�ក� ោែំះោ�រអយោចា ន

ផណន�។ 

24) ា� ឱសរព�ូ ោា� �ាតះងោះ� ាសូញុសូ្មញូ �ូ
សូ �្ � ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ

សូ្ព អា៍�េាាអមាូុុ់ះ�ក� �អងរស�រអ

យោចា នផណន�។ 

25) ា�ឧារែូ្ ស��ាតះងោះ�សមសូ្មញូ �ូ សូ �្ �

ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្

ព អា៍�េាាអមាូយបោ�ំូោ្ំអ� ោែំះោ�រអយោចា ន

ផណន�។ 



ោស�ូសា តូ៧៥�ស្រមា៍ ូ�រ(ុមោពះ្មរសរ៍ញ ផ្សោយេចញា តូ�អងចពណ រសពគ  
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26) ា� មកាូ �ូ្ ស� �ាតះងោះ� ាសូញុសូ្មញូ �ូ
សូ �្ � ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ

សូ្ព អា៍�េាាអមាូ�អងរស្ូោ�ម�ក

្អងអា��រអយោចា នផណន�។ 

ឆចធញសូ�ូុះរម��។ (យមា្ �ុះរមគៃម�្�បមរស�។ 

27) សាយាប� មពូណ �ូប� មែសូងោហស្មញូ �ូ សូ �្ �

ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្

ព អា៍�េាាអុុរកអះមូពណ �ូ� ោដស

ោគះច�។ 

28) មូតស�� ញ� មពូណ �ូប� មែសូងោហស្មញូ �ូ
សូ �្ � ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ



ោស�ូសា តូ៧៥�ស្រមា៍ ូ�រ(ុមោពះ្មរសរ៍ញ ផ្សោយេចញា តូ�អងចពណ រសពគ  
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សូ្ព អា៍�េាាអសរង កា�ូ�រអ�្ូ� ុុរក

មូពណ �ូ�។ 

29) សមស់មប� មពូណ �ូប� មែសូងោហស្មញូ �ូ
សូ �្ � ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ

សូ្ព អា៍�េាាអុុរកមូពណ �ូ� ាធក៍មគ�

ាាអសមា�។ 

30) សមូូូ តូប� មពូណ �ូប� មែសូងោហស្មញូ �ូ
សូ �្ � ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ

សូ្ព អា៍�េាាអុុរកមូពណ �ូ� ាធោសំ៍្ូាម

ស� មារូា�្ូ�។ 

ខម�ាោគង �ូូោូយ�។ ខម�ាសងុញ�៣(យមា្ �។ 



ោស�ូសា តូ៧៥�ស្រមា៍ ូ�រ(ុមោពះ្មរសរ៍ញ ផ្សោយេចញា តូ�អងចពណ រសពគ  
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31) សាយាប� មពូណ �ូប� ៍រ�� ូស្មញូ �ូ សូ �្ � ះ-

ពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអ ាាមូពណ �ូ�ោដសោគះច�។ 

32) មូតស�� ញ មពូណ �ូប� ៍រ�� ូស្មញូ �ូ សូ �្ �

ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្

ព អា៍�េាាអសរង កា�ូ�រអ�្ូ ាាមូពណ �ូ�

។ 

33) សមធាប�មពូណ �ូប�៍រ�� ូស្មញូ �ូសូ �្ �ះ-

ពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអ ាាមូពណ �ូ�វយាធោសំ៍ ។ 



ោស�ូសា តូ៧៥�ស្រមា៍ ូ�រ(ុមោពះ្មរសរ៍ញ ផ្សោយេចញា តូ�អងចពណ រសពគ  
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34) សមស់មប� មពូណ �ូប� ៍រ�� ូស្មញូ �ូ សូ �្ �

ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្

ព អា៍�េាាអ ាាមូពណ �ូាធក៍មគ� ាាអសមា�។ 

35) ា�រ់មោា�ឱមុណាូធ �មពូណ �ូប�៍រ�� ូស្មញូ �ូ
សូ �្ � ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ

សូ្ព អា៍�េាាអមាូ្យម្ូអាបច់ក�ស�

ោហំស ាាមូពណ �ូ�។ 

36) ា� ស់មប� វ� ចធ��ាប� វ� ឱុោាា� មែពូច ោុ-

ស្ម�ូ៍ោូស្�មធប�ឧ�ធយូ�ូសូ �្ �ះពញ យ�

។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព អា៍

�េាាអមាូ្ស�សករមសមា�  មម់ម� ោ្្ន

អ្សបសោសយតញោល៍៍ោ្យំា�។ 



ោស�ូសា តូ៧៥�ស្រមា៍ ូ�រ(ុមោពះ្មរសរ៍ញ ផ្សោយេចញា តូ�អងចពណ រសពគ  
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37) ា� ស់មប� វ� ឱុាប� វ� �សងលូោច� �ូតោច�
�ា� ស� ា ូិ � ោមាធ � ៍រ�� ូស្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ�។ 

៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព អា៍�េ

�ូរា្ម��ឺ ាាអមាូស់មសមា  �សោែំមគញ្ មោយ-

្ាគខារាណអោហំស ាា�។ 

38) ា� ឧ្ជាស�� ញ� មោះសប� មូតប� ឱោលោស -្

មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំ

ោសយតញសូ្ព អា៍�េាាអមាូ្ម អោកំោធស�

ោហំសសមាាអោមកំ�្ូចរ៍ូ�រែៃុ�។ 

39) ចូមូហាតប�ចឡប�ះសូ្មញូ �ូសូ �្ �ះពញ -

យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអមាូោមធំចបា់ូ�ស�ាធមបោច�។ 



ោស�ូសា តូ៧៥�ស្រមា៍ ូ�រ(ុមោពះ្មរសរ៍ញ ផ្សោយេចញា តូ�អងចពណ រសពគ  

19                                                           ោដសុមោពះ�មោចះរ�ស ់ាារ 

 

40) មះមូពណ កប�អោលមប�ះសូ្មញូ �ូ សូ �្ �ះ-

ពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអោមធំចបា់ូ�ស� ាធជមះមូពណ ក� សឺាធ

ម់ក�។ 

សាយាាោគង �យ រូោា� �។ សាយាាសងុញ�៤�(យមា្ �។ 

41) ា� �ចហោែ� ចោឡ� មរខធធ ះ ប� ាាូះសូ្មញូ �ូ
សូ �្ � ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ

សូ្ព អា៍�េ្កចបា់ូ�សមាូធាាមែកា

ាាអមាូោមំធធ ះរូាពប�។ 

42) ា ៍រ��រោច�សចធប�ហូ�ប�មរោខ�ម�មូសូ្មញូ �ូ

សូ �្ � ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ



ោស�ូសា តូ៧៥�ស្រមា៍ ូ�រ(ុមោពះ្មរសរ៍ញ ផ្សោយេចញា តូ�អងចពណ រសពគ  
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សូ្ព អា៍�េ្ក ាាាាអមាូញូា្ រមៃែ

ធបអ�សាយ់កោ�រអរូា�។ 

43) ា� សចោឡា� មរោខា� ច្ហះសូ្មញូ �ូ
សូ �្ � ះពញ យ�។�៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំោសយតញ

សូ្ព អា៍�េាាអមាូាូយសធបអចបា់ូ�ស�

ោន�រអរូា�។ 

44) ា� មពូណរ ោ�មប� ៍រ�� ូស្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ -

យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអមាូ ាាោ�នែរប�សោ�រអរូា�។ 



ោស�ូសា តូ៧៥�ស្រមា៍ ូ�រ(ុមោពះ្មរសរ៍ញ ផ្សោយេចញា តូ�អងចពណ រសពគ  
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45) ា� ចងាោយចុ ប� ៍រ�� ូស្មញូ �ូ សូ �្ � ះ-

ពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអមាូ ាា្ ូាចបា់ូ�ស�។ 

46) ា��ាសពណ ្ះប�៍រ�� ូស្មញូ �ូសូ �្ �ះពញ -

យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអមាូ ាាោមៀមចបា់ូ�សោន�រអពម កា�

។ 

47) ា�ហូ�ាូុ ទ់ាប� ៍រ�� ូស្មញូ ញ� សូ �្ � ះពញ -

យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអមាូ ាាះលសាៃែ�។ 
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48) ា� សូា� ា្ះប� ៍រ�� ូស្មញូ �ូ ស �្ � ះពញ -

យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអមាូ ាា� ោមធំ្គមា�សាធ្្ នោរស

រស�។ 

49) ា� ្ញវមាពូច ះប� ៍រ�� ូស្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ -

យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអមាូ ាាោកៀា�សត ូ�។ 

50) ា�យមរយមរ្ ះប�៍រ�� ូស្មញូ �ូសូ �្ �ះពញ -

យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអមាូ ាាោមធំស់ះាធ្ផាមាៗ �។ 

ចឡាោគង �ម�ា ោរ�។ ចឡាសងុញ៥(យមា្  



ោស�ូសា តូ៧៥�ស្រមា៍ ូ�រ(ុមោពះ្មរសរ៍ញ ផ្សោយេចញា តូ�អងចពណ រសពគ  

23                                                           ោដសុមោពះ�មោចះរ�ស ់ាារ 

 

51) ា�សរះរសរះរ្ះប�៍រ�� ូស្មញូ �ូសូ �្ �ះពញ -

យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអមាូ ាាោមធំស់ះាធ្្សរៗ�។ 

52) ា� ហូ�ាោូកាហប� ៍រ�� ូស្មញូ �ូ សូ �្ � ះ- 

ពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអមាូ ាាកូុទៃែ�។ 

53) ា�មូតាោូកាហប�៍រ�� ូស្មញូ �ូសូ �្ �ះពញ - 

យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអមាូ  ាាោ្សា�្ូ�។ 
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54) ា�ឱែ�ាោូកាហប ៍រ�� ូស្មញូ �ូសូ �្ �ះពញ - 

យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព 

អា៍�េាាអមាូ ាាកូុទមម់ះរូា�។ 

55) ា�ុមោូសា�ហោូ�ា��ាញសពកប�មែសូង- 
ោហស្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�

សមគញោមធំ ោសយតញសូ្ព អា៍�េរាៃែ្មងា

ោដសអមសូ�ាាអមាូ ុុរក្ាទុាស្រមា ាា�

។ 

56) ា�សសូូ�ប�មូតោធាាប��ាតះងោះ�ឆោេណស -្

មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំ

ោសយតញសូ្ព អា៍�េាាអមាូពាុ ាអលអ

�្ូធបអ្គមា�ស�រអយោចា នផណន�។ 
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សមូតាស�ោ្ាមគែសូបសរាត �។ 

(យមា្ ោ្ាមគែូសបសរូត៣០សូា�។ 

57) ា� ឆូត�ពូសស� �សងលូាសស� មម៍ប� ោុសូ-

ស្មញូ �ូសូ �្ �ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំ

ោសយតញ សូ្ព អា៍�េាាអមាូស�ម�អមមយែកា

មារសសគ៍ា្ម�រឺាឆ្ូ�រអ ៃែ�។ 

58) ា�ុពណ �ពូសស��សងលូាសស�មម៍ប�ោុសូ -

ស្មញូ �ូស �្ �ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធ ំ

ោសយតញសូ្ព អា៍�េាាអមាូស�ម�អមមយែកា

មារសសគ៍ា្ម� ឺរាែបមអ�រអៃែ�។ 
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59) ា�សូ��ពូសស� �សងលូាសស� មម៍ប ោុសូ-

ស្មញូ �ូសូ �្ �ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំ

ោសយតញ សូ្ព អា៍�េាាអមាូស�ម�អមមយែកា

មារសសគ៍ា្ម�រឺា ោ្សគអសស �ុ �រអៃែ�។ 

60) ា�អារម�ពូសស��សងលូាសស�មម៍ប� ោុសូ-

ស្មញូ �ូសូ �្ �ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំ

ោសយតញ សូ្ព អា៍�េាាអមាូស�ម�អមមយែកា

មារសសគ៍ា្ម�រឺា ោ្សគអអារម�រអៃែ�។ 

សរះរសរះរាោគង �ឆោដ� �។ សរះរសរះរាសងុញ៦�(យមា្ �។ 

61) ា�� រុ្ះ់ឡមសស� �សងលូាសស� មម៍ប ោុសូ-

ស្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញ
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ោមធំោសយតញសូ្ព អា៍�េាាអមាូស�មតអមមយែកា

មារសសគ៍ា្ម��ឺ្ា្ ុចមាោ្ំអ�។ 

62) ា� ឧ�ហចះ់ឡមសស� �សងលូាសស� មម៍ប�
ោុសូស្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�

សមគញោមធំោសយតញសូ្ព អា៍�េាាអមាូស�មតអមមយ

ែកាមារសសគ៍ា្ម��ឺ្ា�សគោ្ំអ�។ 

63) ា� យាសូសស� �សងលូាសស� មម៍ប� ោុសូ-

ស្មញូ �ូសូ �្ �ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំ

ោសយតញសូ្ព អា៍�េាាអមាូស�មតអមមយែកា

មារសសគ៍ា្ម��ឺោនោកំយា�។ 
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64) ា�សសាសូសស� �សងលូាសស� មម៍ប� ោុសូ-

ស្មញូ �ូសូ �្ �ះពញ យ�។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�សមគញោមធំ

ោសយតញសូ្ព អា៍�េាាអមាូស�មតអមមយែកា

មារសសគ៍ា្ម��ឺោនោកំែបោព�។ 

65) ា�មកាូ �ូ្ ស�ាសូូា�សស��សងលូាសស�មម៍ប�
ោុសូស្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�

សមគញោមធំោសយតញសូ្ព អា៍�េាាអមាូស�មតអ

មមយែកាមារសសគ៍ា្ម��ឺ �អងរស្ូោ�អ�ក្អងអា�

។ 

66) ា� ោាែ�ូូ សញសសស� �សងលូាសស� មម៍ប� ោុសូ-

ស្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្ សមគញ
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ោមធំោសយតញសូ្ព អា៍�េាាអមាូស�មតអមមយ

ែកាមារសសគ៍ា្ម��ឺ្រូ�ក�។ 

67) ា� ឱសរព�ូ ូសញសសស� �សងលូាសស� មម៍ប�
ោុសូស្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�

សមគញោមធំោសយតញសូ្ព អា៍�េាាអមាូស�មតអមមយ

ែកាមារសសគ៍ា្ម��ឺុុ់ះ�ក�។ 

68) ា� ឆរសប� ាសូញុាូធ � អសោា� ាសូូា�សស�
�សងលូាសស�មម៍ប� ោុសូស្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ�។ 

៍ូ�រ(ុមោពះ្ សមគញោមធំោសយតញសូ្ព អា៍�េ

ាាអមាូ�អងរសផណ កាាាអ�ផាែញ� ោហំសស�ម�អមមយែកា

មារសសគ៍ា្ម��ឺអងរសោកំអសាទ�។ 
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69) ា� ាញោយ� �សោា� ាសូញុាូធ � ឧោយា� អសោា�
ាសូា�សស� �សងលូាសស� មម៍ប� ោុសូស្មញូ �ូ សូ �្ �

ះពញ យ�។� ៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្

ព អា៍�េាាអមាូ�អងរសោកំអសាទធម� ោហំស

ស�មតអមមយែកាមារសសគ៍ា្ម��ឺ �អងរសោកំអសាទ

ខមសា�។ 

70) ា� បោូា� ាសូូា�សស� �សងលូាសស� មម៍ប�
ោុសូស្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�

សមគញោមធំោសយតញសូ្ព អា៍�េាាអមាូឈះ

ស�ម�អមមយែកាមារសសគ៍ា្ម��ឺែក�អងរស�។ 

71) ា� មយចោា� សយចោចត � មរះោា� សយចា�សស�
�សងលូាសស�មម៍ប� ោុសូស្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ�។ 
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៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព អា៍�េ

ាាអមាូោែំះាអោ្្ស�ោហំសស�មតអមមយែកាមារសស

គ៍ា្ម�ោឺែំះាអមរខ�។ 

72) ា� ឧមគោរា� សយចោចត � មោរា� សយចាតសស�
�សងលូាសស�មម៍ប� ោុសូស្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ�។ 

៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព អា៍�េ

ាាអមាូោែំះោ្រផា់ា�ោហំសស�មតអមមយែកាមារសសគ៍ា

្ម�ោឺែំះាមផា់ា។ 

ោុឡស�មមោ៍ុសចមែសូបសរាត �។                           

(យមា្ �មមោ៍ុសចមែូសបសរូត�១៦�។ 
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73) ា� បោូា� �សងលូោច� ឧពា ះ ប� វ� មស្ា ប� វ�
ះសូ្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ� ។ ៍ូ�រ(ុមោពះ្�

សមគញោមធំោសយតញសូ្ព អា៍�េគ៍ា្ម�ាឺាអមាូ

ឈះមោចណ មអាឧពា ះទ� មស្ាទ�។ 

74) ា� ហះោូូ� �សងលូោច� ឧពា ះ ប� វ� មស្ា ប� វ�
ោខឡប� វ� ះសូ្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ� ។ 

៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព អា៍�េ

គ៍ា្ម�ាឺាអមាូមោចណ មអាឧពា ះទ� មស្ាទ� ដោ �ុ ន

ុារូាដាោកំោស៍្សសា� ោឈំ្ សសា�។ 

75) ា� ឧុោ� �សងលូោច� ឧពា ះ ប� វ� មស្ា ប� វ�
ោខឡប� វ� ះសូ្មញូ �ូ សូ �្ � ះពញ យ� ។ 

៍ូ�រ(ុមោពះ្� សមគញោមធំោសយតញសូ្ព អា៍�េ
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គ៍ា្ម�ាឺាអមាូមោចណ មអាឧពា ះទ� មស្ាទ� ដោ តុ ន

ុារូាដាោកំុា�។ 

ូោយ�មពូណ ្�ាែូ�ាូ�។ យមា�មូពណ ទ�៣�។ 

� រុ្ាោគង �សូតោរ�។ � រុ្ាសងុញ�៧�(យមា្ �។ 

ឧុណដូ�  ោា�អសស៍ោចត � (ម�ាសូតូ ូ្ � ោស�យូ�មរ៍�

។ ូា� សស៍ោាត� មរពច ម,ូ� យាូូ �� មះសូរធទ � រុូសូមគ�ូ

មរពច ម,ូ� យាូូ �� មះសូរធទ � ូូសូមគ�ូ មរពច ម,ូ� យាូូ ��

មះសរធទ � មះសូរោុទា� សស៍ោចត ,� ូុ៍� រូពមញ � ។ 

ណាោមូប�ធះយម�ូ ។ មចូ្ូោល��រាអសរធបអ

ងស,�ាូត�ែកសមគញសូ្ធបអ(យូូសូម្�ប្ សឺខយរ ប្ចន

ះរស�ាស�ម�អះរយោហំស ។� ខយរ ប្ចនះរសស់ម
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សរះោល� ��រាអសរធបអងស� �រអោស�ូសាូត

ធបអោចន,� ោលធបអងសជ��មះសូរុទូោហំស ��

ខយរ ប្ចនះរសស់មសរះជសបះមាចញះែអោុៀូ,� ោល

ធបអងសជ��មះសូរុទូោហំស ��ខយរ ប្ចនះរសស់ម

សរះជសបះមាមញែអោុៀូ,� ោលធបអងសជ��

មះសូរុទូោហំស �� ោល��រាអសរធបអងស�

សរុទូ�ូជ��មះសូរុទូ�រអោស�ូសាូតធបអារនុោហំស,�

ោ្្នោហ រូោចន�ាជោនោស��ម� ។� ខយរ ប្ចនះរស

ស់មពបុ រា់ាោហ រូោាន� ោដសូះយូោនោស��មយ អ

ោាន�។ 

ោស�យូ�ាែូ�ាូ�។ យមា�ោស�ូសាូត�។ 
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អ�ក្តតតតិូិតត 

៍ូ�រ��រាូ�ចសូញ 

៍ូ�រ ហ៊រា�រ  

ុមោពះ�៊ា�សរៃហ 

ាូអសមពសូសសព� ាមបមាូតាូោ្គមា បា 

 

បាចិ គរវិកក��ុ កាេរេត�មព 
 

្រព្្រគ�បិដករ ង  វក តុន 

្រពមទករុពុគដ �រិព 
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មមធ៍ាោដស 

ោលរា សា្សរ��រូា�ចូសញ,�៍.ូោសឿា�សរព,៍.ូ�ហ៊រា�រ ,�

ុ. ស ់ា� ារ, ុ.ផអា� សរផូ,ុ.� ្បស� ហរូ,�

ុ.�ស ស�ហ៊រក,�ុ.��៊រ៊�ះ ូុ ទញ,�ុ.�ុូា�ោម អ�ឡរអ,�

ុ.�ម រូ�ម់ះ ាម,�ុ.�ោញ �រ ា ញ,�ុ.�ផរអ�សាអោហអ,�

ុ.�ា បះ�ារុទញ,��ុ.�សា�ពាាះ ូុ ទ,�ុ.�យស�សញ,�

ុ.� ម់� ះូច,� ុ.� ះូ�� ុរ ស,� ុ.� សអ�

សរផាូូ,�ុ.��៊រា�្បស,�ុ.�សបា�ុរ ូ,�ុ.�

មាូ�សរជូូ,�ុ.�ឡរអ� វសច,�ុ.�សរខ� ្ម ស,�

ុ.�អា�សរសូ  
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