
i

សឞុ៊ំត ទី បារ យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី េខៀន ឈូន
ពៃយ៉ ហឹ យ៉ាគ់ ធមី៉ូ ែធ
២ យ៉ាគ់ ធមី៉ូ ែធ
េតមី ្រពចួត ្របម៉ាង

យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី េខៀន សំឞ៊ុ ត ទី បារ ឈូន េដី យ៉ាគ់ ធីម៉ូ ែធ
ទងឹណាគ់ េឡី គូ ឃុក ហឹ មួង រ ៉មូ (១.៨; ២.៩)។ ទងឹ ែអ៊ ចនះិ
ណគ េឡី េបមី ប៉ាគ់ េឡី គូ មូយ រ៉ា  យ៉ាក់ បូវណគ េអនី េឡីយ
េមុី តាក់ ណគ (១.១៥; ៤.១០, ១៦)  វុះិ ឌវិ យ៉ាគ់ លូកា េឡី
គូ ប៊ងឹ ណគ (៤.១១)។ ប៊ងឹ ែអ៊ េឡី េណាះ េរៀន កាន ញវិ េកតី
ណគ េឡី ប៊ះឹ ខណាត េឡីយ (៤.៦)  ែអ៊ េឡី ឡា យ៉ាគ់ ធមី៉ូ ែធ
លដំក់ ្រដះិៗ ហឹ ណគ  ទងឹ ៃត ដាន់ ប៊ះឹ ញ៉ាម ៃខ កយវឺ អមំឺ
ឆឈុយ អមុំះឹ (៤.៩, ២១)។
តគ់ យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី េខៀន សឞំ៊ុត ទី បារ  េឡី ញមឹ េក្លមី កា្ល ក
្រពតះឹ ្រពែន ែ្រគៃដ កន្់រដាគ ់ យ៉ាក់ េឡី ៃត យ៉ាគ់ ធមី៉ូ ែធ េឡី
ចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ទុត ្រឝុតឹ (១.៥) េដមី េឡី ងុញ ពញមឹ
េក្លមី ណគ។ យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី េណាះ េរៀន ណគ់ ែម េមុី ពហាយ
កាន ចាគ់ េតមី ប៊ងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ តង មនជូ់ល កាន ធុក ញ៉ាក
េដមី កាន មនផ់ម៉ាត តឞំាប ប៉ាគ់ ែគង ដ។ិ យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ្រពតូ
វ ្រចូវ យ៉ាគ់ ធមី៉ូ ែធ អា ំលពំង់េហៀន កាន េឡី េហៀន េតមី ប៊ងឹ
ណគ  អា ំលេំណាះ ពង់អញិ ពង់អួញ ទងឹ កាន ធុក ញ៉ាក់ ប៉ាគ់



ii

េដី ណគ ទ ឺ ឞាល់ តហាន េឡី ចនះិ ចាគ ់ បឹ េឡី ្រអយ៉ាវ ្រព
ឆាងំ េដមី បឹ េឡី គូលី (២.១-៦)។ ណគ េឡី ្រពតូវ ្រចូវ យ៉ាគ់
ធមី៉ូ ែធ អា ំលេំវៀរ កាន ចែជ ្រឆឡិ ្រឆលួគ  េដមី កាន ចែជ ក
ស៊ុត កញ៉ាក់ ៃត េឡី ឌូរ វារ៉ ់ ញះឹ ៃត េឡី ប៊ចិ ខា (២.១៤, ១៦,
២៣-២៤)  ណគ់ ខាក់ៗ ែន  ល្ំរត េបមី អន់ណាវ តាម ្រប
ម៉ាង ែ្រគៃដ ណគ េឡី េហៀន េដមី ចាប់ អា ំ ្រឝុតឹៗ (៣.១៤)។
ពឹម ែ្រគៃដ ែន េឡី ហង់ឝ៉ាវ េតមី ប៊ងឹ ណាគ់ េឡី កិៗ ពនេ់ឋមី
េឡីយ (៣.១៥)។ តគ់ ្រពឡូចៗ សឞំ៊ុត ទី បារ ែន  យ៉ាគ់ ប៉ូល
េឡី ពបច៉ កាន ធុក ញ៉ាក ណគ េឡី ជូល (៤.៦-១៧)  េដមី
េឡី ្រពតះឹ ្រពែន ែ្រគៃដ កន្់រដាគ់ េឡី ប៉ូ រ ណគ (៤.១៨)។
កាន បុនិ អង់កលឹៗ ទងឹ ពឹម យ៉ាគ់ ធមី៉ូ ែធ ទី បារ
កាន ពនេ់តមី ្របម៉ាង (១.១-២)
យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ពញមឹ េក្លមី យ៉ាគ់ ធមី៉ូ ែធ (១.៣-១៨)
កាន ពង់អញិ ពង់អួញ ទងឹ កាន ធុក ញ៉ាក (២.១-១៣)
យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ្រពតូវ ថាន់ យ៉ាគ់ ធមី៉ូ ែធ កាន េអនី ដិ អនដ់ិ
(២.១៤-២៦)
កាន លេំកតី ហឹ ្រពឡូច អនទុ់ន (៣.១-៩)
យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ្រពតូវ ឡឹះ យ៉ាគ់ ធមី៉ូ ែធ ប៉ាគ់ ង៉ាយ លេំបមី
ទងឹ កាន ធុក ញ៉ាក (៣.១០�៤.៥)
យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី បច៉ កាន េឡី េកតី េដី ណគ (៤.៦-១៨)
កាន ្រពតូវ ថាន់ តគ់ ្រពឡូច (៤.១៩-២២)

យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី តង៉ា ឡា យ៉ាគ់ ធមី៉ូ ែធ
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១ ម៉ាត់ ៃអ ែន ប៉ូល  អេបមី កឡា ពហាយពតាង ែ្រគៃដ ្រគះិ
ែយស៊ូ តាម ្របេមុតី ែ្រគៃដ។ ែ្រគៃដ េឡី ៃ្រប៉ អំពហាយ កាន
ញវិ ណគ់ ែ្រគៃដ េឡី ខណាត េដី ែម េមុី មងឹ អុីង ែ្រគៃដ ្រគះិ
ែយស៊ូ។ ២ អផាក សំឞ៊ុ ត ែន េដី ៃហ  ធមី៉ូ ែធ េអយី  ហេបមី
ឞាល់ កួន ្របេមុតី ៃអ។ ឡា ែ្រគៃដ េបគី េដមី ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយ
ស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់ ង៉ាយ លអំា ំកាន ចាគ់ េដី ៃហ  ល្ំរសសុ្េរៀ
ត េបៀត ៃហ  េដមី លអំា ំកាន ឆនមឹ ហនណ់ាងំ េដី ៃហ ដ។ិ
យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ពញមឹ េក្លមី យ៉ាគ់ ធមី៉ូ ែធ
៣ ៃអ អ្រពតះឹ ្រពែន ែ្រគៃដណគ់ ៃអ អេអៀល បះឹ េដី ចនះិ ចា
គ់ ឆនមឹ ហនណ់ាងំ ប៉ាគ់ មុិ យ៉ាគ់ ៃអ ពនេ់ឋមី ទ។ឺ អ្រពតះឹ ្រព
ែន ែ្រគៃដ ្រតំ អអុរឺ ដាងំ ណគ  តៃង៉ េដមី មាងំ  ដបឹ អចនះិ
ហឹ ៃហ អនស់ច ដ។ិ ៤ ៃអ អចនះិ ហឹ ៃហ ទងឹ អៃត ហលូះ ដាក
ម៉ាត ់ ែអ៊ អងុញ អនៃ់ត ឡឹះ អនណ់ាវ ៃហ ៃម៉ៗ   បក់ អនញ់មឹ
េក្លីម កា្ល ក ទុត ខាក។់ ៥ ៃអ អចនះិ ហឹ ៃហ ហចាប់ មងឹ ម៉ាត់
ម៉ាត កាន ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ។ យ៉ាគ់ អុី ៃហ  លូអុះី  េដមី
ែមគ ៃហ  េអីនះី  អំ្របា ចាប់ អន់នួរ ៃហ  ណិះៗ ែន ៃអ អ
េណាះ ហឡាក់ េរៀន ៃហ ហចាប់ មងឹ កាន ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ
ប៉ាគ់ េដី អ្ំរបា ទ។ឺ ៦ញន៉ ប៉ាគ់ ែអ៊ េឡីយ ៃអ អពនះិ ៃហណគ់
អន់ណា ំ * ែ្រគៃដ េឡី អា ំ េដី ៃហ ទងឹ អអុរឺ ដាងំ ែ្រគៃដ ជុ ទី
ពឺង ៃហ  ហនខ់ំ យួរ អា ំខាក់ អនណ់ា ំែន  ញង៉ អា ំលប៉ំាត។់
៧យ៉ាក់ ែ្រគៃដ េឡី អា ំផវ យ៉ាងណគ េដី ង៉ាយ  ផវ យ៉ាង ែអ៊
េឡី អា ំ អុមឺ ង៉ាយ ងនឌូ់ង េអៀម  េឡី េបមី អា ំង៉ាយ ប៊ចិ ពន់
* ១:៦ 1.6 អនណ់ា ំ ែន ែ្រគៃដ េឡី អា ំ ៃត ផវ យ៉ាង  ្រត អុមឺ រ៉ាះ អបំាះ។
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្រដញិ ពឹត កាន ែ្រគៃដ  ប៊ចិ ្របេមុតី  េដមី ៃត េបមី តាម ចនះិ
េងីុ កឡឹ។ ៨ ប៉ាគ់ ពែអ៊ ញង៉ ហកម៉ាវ អុមឺ ហបំច៉ កាន ែ្រគៃដ េឡី
កន្់រដាគ់ ង៉ាយ  លឺហនក់ម៉ាវ េដី ៃអ អគូ ឃុកញន៉ េដីណគ។
សេរុមី ហនធុ់ក ញ៉ាក ប៉ាគ់ េដី ៃអ ទ ឺ ញន៉ េដី កាន ចាគ់ េតមី
ប៊ងឹ ែ្រគៃដ  តាម លញ៉ាគ់ ពន្់រដញិ ែ្រគៃដ េឡី អា ំ េដី ៃហ។
៩ ែ្រគៃដ ែន េឡីយ េឡី ហវាត៉់ ង៉ាយ  េដមី េឡី កឡូវ ង៉ាយ
អា ំ ងំេបមី ប៉ាសាសុន ចាគ់ លួង ណគ កឡឹ។ ែ្រគៃដ េឡី ហវា៉
ត់ ង៉ាយ ៃត ្រត ញន៉ េដី កាន ចាគ់ ង៉ាយ េងីុ េបមី  េឡី ហវាត៉់
ង៉ាយ ញន៉ េដី េឡី ្រត តាម ប៉ាគ់ េឡី ែទង អននួ់រ េឡីយ  េដមី
េឡី ្រត តាម កាន ្រសសុ្េរៀត េមុតី ណគ់ ែ្រគៃដ េឡី អា ំ េដី ង៉ា
យ តាម លញ៉ាគ់ ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ។ កាន ែន ណគ េឡី ែទង
អននួ់រ េឡីយ  ញះឹ ៃត ដាន់ េកតី ឡាង ្របះិ ឡាង ែ្រគ អំមុះឹ។
១០ ណិះៗ ែន ែ្រគៃដ េឡី ពៃដ កាន ្រសសុ្េរៀត ្របេមុតី ណគ
េដី ង៉ាយ  តាម លញ៉ាគ់ ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ េឡី ទះឺ ទិ ឡាង ព
ដះិ ែន  បក់ េឡី ហវាត៉់ ង៉ាយ។ ែ្រគៃដ ្រគះិ េឡី េបមី អា ំកាន
ែគត េឡី ឆង៉ាត់ យ៉ាវ  េដមី េឡី ពៃដ េដី ង៉ាយ អា ំងនេ់ណាះ
កាន ញវិ ឡូច អនស់ច តាម លញ៉ាគ់ កាន ចាគ់ េតមី ប៊ងឹ ែ្រគ
ៃដ។
១១ ែ្រគៃដ េឡី េរុះី ៃអ អេបមី កឡា ពហាយ  េឡី ៃ្រប៉ អព
ហាយ កាន ចាគ់ េតមី ប៊ងឹ ែ្រគៃដ  េដមី អពង់េហៀន បូវ ដ។ិ
១២ញន៉ េដី ែអ៊ េឡីយ  ែអ៊ អធុក ញ៉ាក ប៉ាក់ មង៉ ញះឹ ឞាល់ ែន
†  ទុត ឞាល់ ែន ណាគ់ ៃត អកម៉ាវ  យ៉ាក់ អហង់ឝ៉ាវ ហឡា
† ១:១២ 1.12 យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ធុក ញ៉ាក ញន៉ េដី េឡី គូ ទងឹ ឃុក។
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ក់ៗ ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ ណគ់ ៃអ អចាប់ មងឹ ែន  អេណាះ ហ
ឡាក់ េរៀន ណគ លដូំវ ចវាន៉់ ជុ ណគ់ អង់ង៉ាយៗ ៃអ អហអុឹន
មងឹ ទងឹ ណគ ‡  ឋា េដី លបំ៊ះឹ តៃង៉ ណគ លទំះឺ ទិ ឡាង ្របះិ
ទ។ឺ
១៣ហឹ ហេំបមី ្រតួយ ្របម៉ាង ដាវណគ់ ៃហ ហដុង េតមី ប៊ងឹ
ៃអ ែន  ហំចាប់ មងឹ ដែឌ  េដមី ហំេមុតី បូវ ញន៉ េដី ហតូយ
ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ។ ១៤ញន៉ ផវ យ៉ាង ចាគ់ លួង ែ្រគៃដ េឡី គូ
ប៊ងឹ ង៉ាយ លបំ៉ូ រ ៃហ  ែអ៊ ហនច់វាន៉់ ជុ ណគ់ កាន ចាគ់ ែ្រគៃដ
េឡី ហអុនឹ មងឹ េដី ៃហ។
១៥ ៃហហេណាះ េឡីយ េរៀន  ែលក េដី បូវ ែម េមុី ចាប់ ែ្រគ
ៃដ ែយស៊ូ ទងឹ ្រសកុ អាសុី េមុី តាក់ ៃអ  ទងឹ បូវ ែម ែអ៊ េឡី ប៊ចិ
ប៉ាគ់ េឡី យ៉ាគ់ ភីែឝឡូះ  អំ្របា យ៉ាគ់ ែហ៊រម៉ូ ែឝន។ ១៦ "ឡា
ែ្រគៃដ កន្់រដាគ់ ហពំៃដ កាន ្រសសុ្េរៀត េដី ្រកាន យ៉ាគ់ អូែន
សុិផូ  យ៉ាក់ ណគ េឡី ដក់ ពញមឹ េក្លមី កា្ល ក ៃអ ឆញិៗ  ទុត
អគូ ទិ ឃុក ណាគ់ ៃត េឡី កម៉ាវ អុមឺ េឡី ដក់ ហឹ ៃអ។ ១៧ ៃត
្រត ឌវិ អះិ អុមឺ  តគ់ េឡី ប៊ះឹ ហឹ មួង រ ៉មូ  េឡី ខំសាត ដាងំ ៃអ
ឋា េដី ៃត"។
១៨ "ឡា ែ្រគៃដ កន់្រដាគ់ ហន់្រសសុ្េរៀត ណគ  តគ់ តៃង៉
ៃហហនទ់ះឺ"។ យ៉ាគ់ ធមី៉ូ ែធ ៃហហេណាះហឡាក់ េឡីយ  ទងឹ
ណាគ់ អគូ ហឹ មួង ែអែ៊ភសូ យ៉ាគ់ អូែនសុិផូ េឡី ប៉ូ រ ៃអ ទុត
េអនី។
‡ ១:១២ 1.12 "ៃអ អហអុនឹ មងឹ េដី ណគ" លឺ "ណគ េឡី ហអុនឹ មងឹ េដី
ៃអ"  ែលក បារ ែន ្រត ប៉ាគ់ ទ។ឺ
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២
តង េណាះ ពង់អញិ ពង់អួញ ទងឹ កាន ធុក ញ៉ាក
១ ប៉ាគ់ ពែអ៊ កួន េអយី  ហំមងឹ អា ំ ្រឝុឹតៗ ញន៉ េដី កាន
្រសសុ្េរៀត ្របេមុតី េឡី ប៊ចិ ទងឹ ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ។ ២ ែលក
េដី កាន ណគ់ ៃហ ហដុង េតមី ប៊ងឹ ៃអ ទងឹ ងឺរ បូវ េមុី ចង់
េហៀង  អា ំហពំង់េហៀន ប៉ាគទ់ឺ បូវ េមុីចាប់ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ណគ់
ែម េមុី ទងឹ ្រត  អា ំមនេ់ណាះ ពង់េហៀន ែម ហឹ ែគង ឡឹះ អន់
ណាវ។ ៣ ហំពង់អញិ ពង់អួញ េក្លីម ទងឹ កាន ធុក ញ៉ាក ប៉ា
គ់ េដី ៃអ ទ ឺ ទងឹ កាន ង៉ាន ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ   ឞាល់ ែម ត
ហាន ចនះិ ចាគ់ េមុី ពង់អញិ ទងឹ កាន ង៉ាន ែម ទ។ឺ ៤ ប៊ងឹ ត
ហាន េមុី ដក់ ្របេណីម  េមុី ងុញ េបមី អា ំណាយ តហាន លំ
ញមឹ េក្លមី េដី ែម  ែអ៊ មនឃ់តឹ យ៉ាវ េដី កាន ពនតឹ បេណីម ហឹ
ហនណ់ាម។ ៥ ែអ៊ ណគ់ បឹ េឡី ្រអយ៉ាវ ្រពឆាងំ  ប៉ាគ់ លឝំឹ ព
េខកី ្របែម  ែអ៊ លដូំវ អុមឺ រ៉ាះ តណាងំ។ ៦ណគ់ ែម េមុី គូលី
េមុី កនូយ េបមី មរឺ េបមី ណា ញះឹ ទុត សាវបះ  តគ់ េឡី ប៊ះឹ
ញ៉ាម ហននួ់ត  ែម ែន េឡីយ េឡី ្រត មនដូ់វ ចះិ ែភ ហនេ់ដមី
អននួ់រ បូវ។ ៧ហង់ឃតឹ យុឹ ណគ់ ្របម៉ាង ៃអ អហាយ េដី ៃហ
ែន  យ៉ាក់ ែ្រគៃដ កន្់រដាគ់ លអំា ំ េដី ៃហ ហបំ៊ចិ ្រអេណាះ ្រអ
ទងី  ែអ៊ ហនេ់ណាះ ហឡាក់ ែលក េដី កាន ែន។
៨ហនច់នះិ ហឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ េឡី កួន ចូវ សឋចិ ដាវតី
ណគ់ េឡី ញវិ ឡឹះ អនណ់ាវ  អនែ់ន េឡីយ េឡី ្រត កាន ចាគ់
េតមី ប៊ងឹ ែ្រគៃដ ណគ់ ៃអ អពហាយ។ ៩ញន៉ អពហាយ កាន
ចាគ់ អនែ់ន  ែអ៊ អធុក ញ៉ាក េដមី េមុី រ៉ាប់ កេណាះ ៃអ  េឡី
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េបមី ប៉ាគ់ អបនះឹ យូច។ ហាក់ ណគ់ ្របម៉ាង ែ្រគៃដ  ដូវ អុមឺ
មនរ៉់ាប់ កេណាះ  ណាគ់ ប៊ចិ ដែឌ មនព់ហាយ។ ១០ញន៉ ប៉ាគ់
ែអ៊ េឡីយ ែអ៊ ៃអ អពង់អញិ ពង់អួញ ្រតំ ហឞំ្លចិ  បក់ណគ់ ែម
ែ្រគៃដ េឡី េរុះី  មនដូ់វ កាន ហវាត៉់ េតមី ប៊ងឹ ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយ
ស៊ូ   េដមី មន់ដូវ មតឹ ទងឹ ហូង យ៉ូ ក យ៉ាល់ ឡូច អន់សច ប៉ា
គទ់។ឺ ១១ ្របម៉ាង ែន េឡី ដាវ ម៉ាត់ ម៉ាត តង ងនច់ាប់
ប៉ាគ់ ង៉ាយ េងីុ ែគត អែរង ប៊ងឹ ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ
ែអ៊ ងនញ់វិ អែរង ប៊ងឹ ណគ ប៉ាគទ់។ឺ

១២ ប៉ាគ់ ង៉ាយ េងីុ បក់ អុតថុន
ែអ៊ ងនដូ់វ ែពក ប៉ាក់ អែរង ប៊ងឹ ណគ។
ប៉ាគ់ ង៉ាយ ងនប៉់ាវ េរៀន េងីុ ហឝ៉ាវ អុមឺ ណគ
ណគ លប៉ំាវ េឡី ហឝ៉ាវ អុមឺ ប៉ាគទ់ឺ ង៉ាយ។

១៣ហម យះ៉ ង៉ាយ ៃត េងីុ ទងឹ ្រត តមងឹ
ែ្រគៃដណាគ់ េឡី ទងឹ ្រត ដែឌ
យ៉ាក់ េឡី ែ្រគៃដ ដូវ អុមឺ លពំយូច ចនះិ ណគ កឡឹ  េឡី
េបមី តាមណគ េឡី ខណាត អនស់ច។

កាន ្រពតូវ ថាន់ េអនី ដិ អនដ់ិ
១៤ ៃហ ហំពនះិ កាន ែន  េដមី ហំ្រពតូវ ែម េមុី ចាប់ ែ្រគៃដ
ែយស៊ូ ប៊ងឹ ងឺរ ែ្រគៃដ លនក់ឡា ៃត  ញង៉ អា ំមន្់រពសញិ ្រត
ម៉ាង  យ៉ាក់ ៃត េឡី ប៊ចិ ខា  ឝ៉ាន់ ណគ់ ែម ចង់េហៀង មន់
ប៉ាត់ កាន ចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ។ ១៥ហង់ខំ េបមី ប៉ាគ់
ង៉ាយ អា ំ ែ្រគៃដ លំញមឹ េក្លីម េដី ៃហ  ហំេបមី ប៉ាគ់ បឹ គូលី
េឡី កម៉ាវ អុមឺ េដី ពនតឹ បេណីម ណគ  ហំពង់េហៀន ្របម៉ាង



២ ធមី៉ូ ែធ ២:១៦ viii ២ ធមី៉ូ ែធ ២:២១

ែ្រគៃដ េឡី ដាវ អា ំ ្រតៗ។ ១៦ហនេ់វៀរ េតមី ប៊ងឹ កាន ចែជ ្រឆ
ឡិ ្រឆលួគ េឡី ឃឺ អុមឺ ទងឹ ែ្រគៃដ  យ៉ាក់ ែម េមុី ចែជ ប៉ាគ់ ែអ៊
េមុី ចា ំ ចង៉ាយ េតមី ប៊ងឹ ែ្រគៃដ។ ១៧ ្របម៉ាង បូវ ែម ែអ ៊ េឡី
េបមី ប៉ាគ់ ជគឺ េឡី អក់ ររូងូ។ ទងឹ បូវ ែម េមុី ពង់េហៀន ្របម៉ាង
ែអ ៊ េឡី ប៊ចិ ហុីែមេនៀះ អំ្របា ភីែលត។ ១៨ អំ្របា ែន អំ្របា
ចង៉ាយ េតមី ប៊ងឹ កាន ដាវ ែ្រគៃដ  អ្ំរបា េរៀន  បនះឹ េមុី ែគត
េមុី ញវិ ឡឹះ េក្លចី េឡីយ  អ្ំរបា ឝះឹ ឝះ៉ បូវ អនន់ឺ អា ំមនព់្លី ចាប់
មងឹ ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ។ ១៩ កនុង ែអ៊ ហម យះ៉ ប៉ាគ់ ង៉ាយ ត
មងឹ  តម៉ ព្រដូម ្រឆាងំ * ែ្រគៃដណាគ់ េឡី ្រឝុតឹ ដែឌ  ទងឹ ែអ៊
េមុី េខៀន ជុ េរៀន៖

«ែ្រគៃដ កន្់រដាគ់ េឡី ហង់ឝ៉ាវ ប៉ាសាសុនណគ�។
េដមី េមុី េខៀន ជុ ឡឹះ េរៀន៖

«ែម ង៉ាយ េមុី េរៀន ចាក់ ែម េមុី ប៉ាសាសុន ែ្រគៃដ កន្់រដា
គ់
ណគ់ ែម ែអ៊ តង មន់េវៀរ ចង៉ាយ េតមី ប៊ងឹ កាន ៃត ចា
គ�់។

២០ ទងឹ ហនណ់ាម ទះិ ែម េមុី ប៊ចិ បាក់ ែអ ៊ េឡី ប៊ចិ តង់ឝ៉ាន
ឞួង េមុី េបមី េដី េឆៀង ្រប៉ាក ់ ៃត ្រត ឌវិ អះិ អុមឺ  េដមី េឡី ប៊ចិ
តង់ឝ៉ាន ឞួង េមុី េបមី េដី ឡង ដបឹ េដី កអវ ដ។ិ ណគ់ តង់ឝ៉ាន
ឞួង េឡី ្រចណាប់ េមុី យួរ ប៊ងឹ ប៊ចិ កាន ទះិ  ណគ់ តង់ឝ៉ាន ឞួង
អង់ែគង អន់ណាវ េមុី យួរ ្រតំ តៃង៉។ ២១ ប៉ាគ់ ពែអ៊ ណគ់ ែម
ង៉ាយ េមុី េវៀរ ចង៉ាយ េតមី ប៊ងឹ កាន ៃត ចាគ ់ េមុី េបមី ឞាល់
* ២:១៩ 2.19 "តម៉ ព្រដូម" ែន  ណិះៗ េងីុ ជុ "ជងឺតាង"។
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តង់ឝ៉ាន ឞួង េឡី ្រចណាប់ ចាគ់ ែភង េយុមី េឡី ប៊ចិ ខា េដី កន់
្រដាគ់ ណគ  ែម ែអ៊ មនដូ់វ េបមី កាន ចាគ់ ្រតំ ហឞំ្លចិ។
២២ ធមី៉ូ ែធ េអយី  ហនេ់វៀរ យុឹ េតមី ប៊ងឹ កាន អរុកឹ ឋកឹ ឋរឹ
ែម ្រចេហវី េ្របាះ។ ហនខ់ំ ្រតួយ កាន ចាគ់ ទងឹ ្រត  កាន ចាប់
មងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ   កាន េមុតី េដី បូវ  កាន ឆនមឹ ហនណ់ាងំ
អែរង េដី ែម េមុី កឡូវ អុរឺ ដាងំ ែ្រគៃដ េដី ចនះិ ចាគ់ សុីត។
២៣ហនេ់វៀរ យុឹ េតមី ប៊ងឹ កាន ចែជ កស៊ុត កញ៉ាក់ ៃត េឡី ឌូរ
វារ៉ ់ ហេណាះ េឡីយ កាន ែលក ែអ៊ េឡី េបមី អា ំ បូវ េមុី ្រព
សញិ ្រតម៉ាង ២៤ យ៉ាក់ ណគ់ ែម េមុី ពឹត កាន ែ្រគៃដ កន្់រដា
គ ់ ញង៉ អា ំ មន្់រពសញិ ្រតម៉ាង  ហាក់ ែម ែអ៊ តង មនព់ៃដ
កាន សុមិ បក់ េដី បូវ ែលក រ៉ា  ពង់េហៀន េដមី បុនឹ េក្លមី េដី
បូវ ដ។ិ ២៥មនព់នទ់ងឹ ពន្់រត ញមឹៗ ឝ្លមីៗណគ់ ែម េមុី ្រពឆាងំ
េដី ែម  អបំ តេវុយី ែ្រគៃដ លំេបមី អា ំ ែម មន់ឌី ពលះិ ចនះិ
ដក់ ដាងំ ណគ  បក់ មន់ហង់ឝ៉ាវ កាន ដាវ ែ្រគៃដ ២៦ េដមី
អបំ មន់េណាះ ចាក់ ទ ឺ ែអ៊ មន់្រតប្លូច េតមី ប៊ងឹ ចដង អរ៉ាក់
សតាងំ  ណគ់ េឡី រ៉ាប់ ចង ែម  ពង់ខំ ៃ្រប៉ េបមី តាម ្របេមុតីណគ។

៣
កាន លនេ់កតី ហឹ តៃង៉ ្រពឡូច អនទុ់ន
១ ែអ៊ េដី ៃហ ធីម៉ូ ែធ េអយី  ហេណាះ ហឡាក់ េឡីយ
េរៀន  ហឹ តៃង៉ ្រពឡូច អន់ទុន  លំប៊ចិ កាន ធុក ញ៉ាក ប៉ាក
មង៉ ទុត ខាក់ ២ យ៉ាក់ តគ់ តៃង៉ ែអ ៊ បនះឹ វុះិ មនេ់មុតី េដី ចាក់
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កឡឹ  មនងុ់ញ េលៀន  មនអួ់ត អាង ្រពដ ្រពឆាន ់ ពឌកឹ ម៉ូង
ព្រចូង កាង  មនផ់ម៉ាត ផម៉ា  េដមី ៃត មនច់ង់េហៀង ្របម៉ាង
មុិ េបគី  ្រតពិត ែម ៃត មន់េណាះ ចនះិ េដី បូវ េមុី េបមី ចាគ់
េដី ែម  ៃត មន់េអៀល បះឹ ែ្រគៃដ ៣ មន់បនះឹ ញះឹ ៃត ហំែពម
េដី បូវ  ៃត មន់ពន់្រឌះឺ េក្លីម តាក់ តណាក់ េដី បូវ  មន់ចែជ
យូច ពយូច  ៃត មន់េណាះ ពង់អត់ ចនះិ  មន់ឃូយ ថាងំ អ
រាងំ មា ំ ៃត មន់េមុីត េដី កាន ចាគ់ ៤ ែម ែអ៊ មន់ខចិ បូវ េមុី
កឡឹ  ចនះិ ហន្់រទនឺ ៃត េណាះឃតឹ  មនេ់ក្លមី ទះិ  វុះិ ឌវិ មន់
េមុតី េដី កាន រគ៉ស់ ំ ជរឺ មនេ់មុតី េដី ែ្រគៃដ ៥ វុះិ ឌវិ មនព់ៃដ
ចនះិ ៃត ពឺង េបមី ប៉ាគ់ េមុី េអៀល បះឹ ែ្រគៃដ  ផុត ែអ៊ មនឌ់ី អុមឺ
ឡាប់ ឡង ហង់ឝ៉ាវ កាន ឆង៉ាត់ ែ្រគៃដ។ ប៉ាគ់ ពែអ៊ ហនេ់វៀរ យុឹ
េតមី ប៊ងឹ បនះឹ ប៉ាគ់ ែន។ ៦ យ៉ាក់ ទងឹ បូវ ែម ែអ ៊ ែម អនន់ឺ រ៉ា
េមុី មតឹ ហនណ់ាម បូវ ែបង៊  មនដ់ក់ ្រចា តបូត ែម ក្រទី ណគ់
ៃត េមុី េណាះ វាត៉ វ ៉ងុ  េមុី តងូ៉ក ្រឆុក េដី ឞាប ែម េឡី កយឹ
ក ៃម ៉ េមុី េណាះ វុះិ ឌវិ ្រពដូយ េដី ្រឝងុញ កឡឹ ្រតំ ហំឞ្លចិ។
៧ណគ់ ែម ក្រទី អន់ែន  សំយះ៉ មន់េហៀន អន់សច  ណាគ់
ៃត មន់េណាះ ដែឌ កាន ដាវ ម៉ាត់ ម៉ាត។ ៨ណគ់ ែម េមុី ពង់
េហៀន តបូត ែន  េមុី ឃតឹ វុះិ ឌវិ កាន ៃត ចាគ ់ កាន ចាប់ មងឹ
ែម េឡី មឡិល មឡល ់ េមុី ្រពឆាន់ េដីកានដាវ ម៉ាត់ ម៉ាត  ប៉ា
គ់ យ៉ាគ់ យ៉ាែនះ អ្ំរបា យ៉ាមែ្របះ៊ * អ្ំរបា ្រពឆាន់ េដី យ៉ាគ់ ម៉ូ
ែស៊ ពន់េឋមី ទ។ឺ ៩ ែម ែន ឌុញ អុមឺ មន់ដូវ តបូត បូវ  យ៉ាក់
បនះឹ ែលក រ៉ា មនៃ់ត ចនះិ ែម ៃត េមុី េណាះ វាត៉ វ ៉ងុ  ប៉ាគ់ ែម
* ៣:៨ 3.8 យ៉ាគ់ យ៉ាែនះ អ្ំរបា យ៉ាមែ្របះ៊ ែន អ្ំរបា ប៊ចិ ្រឝូ អ្ំរបា លវាងំ សឋចិ
ែអសុ៊បី េដី ្រឝូ អ្ំរបា។ អាន កាន វះី ៧.១១-១៣, ២២ េដមី ៩.១១។
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េមុី ៃត ៃឡ េឡីយ យ៉ាគ់ យ៉ាែនះ អ្ំរបា យ៉ាមែ្របះ៊ ៃត េណាះ វា៉
ត វ ៉ងុ ទ។ឺ
កាន យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ្រពតូវ េដី យ៉ាគ់ ធមី៉ូ ែធ
១០ ែអ៊ េដី ៃហ អនណ់ាវ  ហេបមី ្រតួយ េឡីយ ្របម៉ាង ៃអ
អពង់េហៀន  ៃហ ហៃត េឡីយ ពនឹត បេណីម ៃអ ប៉ាគ់ ង៉ា
យ  កាន ៃអ អងុញ េបមី  កាន ៃអ អចាប់ មងឹ កាន ែ្រគៃដ
្រគះិ ែយស៊ូ ប៉ាគ់ ង៉ាយ  កានអអុតថុន  កានអេមុតី បូវ  េដមី
អខំ ពង់អញិ ពង់អួញ ទងឹ កាន ធុក ញ៉ាក។ ១១ហៃត េឡីយ េមុី
តឞំាប ៃអ  េដមី អធុក ញ៉ាក ប៉ាក មង៉ ឞាល់ ែន ហឹ មួង អន់
ទយី៉ូ ក  មួង អុីកូេនៀម  េដមី មួង លសី្រតា †។ សំយះ៉ េមុី តំ
ឞាប ៃអ ឞាល់ ង៉ាយ កតាម  ែ្រគៃដ កន្់រដាគ់ណាគ់ េឡី ហវា៉
ត់ ពេឝុ្លចី ៃអ េតមី ប៊ងឹ កាន ែលក ែន។ ១២ ែលក េដី ែម េមុី ងុញ
េបមី ្រតួយ ្របេមុតី ែ្រគៃដ  ញន៉ េដី េមុី ចាប់ ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយ
ស៊ូ   មនត់ឞំាប ែម ម៉ាត់ ម៉ាត។ ១៣ ែអ៊ ណគ់ បនះឹ េមុី េបមី ៃត
ចាគ ់ េដមី េមុី តបូត បូវ  វុះិ មនេ់បមី កាន ៃត ចាគ់ ែហ៊ង ចា ំ
ៃម៉ៗ   ដបឹ មនត់វារ៉ ់ បូវ  កនុង ែអ៊ ចាក់ ែម កឡឹ មនហ់វារ៉ ់ ប៉ា
គទ់។ឺ
១៤ណគ់ េដី ៃហ អនណ់ាវ  ហេំបមី ្រតួយ តាមកាន ៃហហ
េហៀន េដមី កាន ហចាប់ ្រឝុឹតៗ  យ៉ាក់ ហេណាះ េឡីយ ហ
ដូវ េហៀន កាន ែលក ែន េតមី ប៊ងឹ ែម ង៉ាយ។ ១៥ ៃហ ហហង់
ឝ៉ាវ ពឹម ែ្រគៃដ េតមី ណាគ់ ហអង់ែគ្លត េឡីយ។ ពឹម ែ្រគៃដ
ែន េឡីយ េឡី េបមី អា ំ ៃហ ហប៊ចិ ្រអេណាះ ្រអទងី ្រហឡិច
† ៣:១១ 3.11អាន ផាប់ កាន ហណាយ ១៣.៤៤-១៤.២៣។
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្រហឡាង  ែអ៊ ហេណាះ ែ្រគៃដ េឡី ហវាត៉់ ៃហ េឡីយ  ញន៉
េដី ហចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ។ ១៦ ែលក េដី ្របម៉ាង ទងឹ
ពឹម ែអ៊ ម៉ាតតូ់វ េឡី ញះឺ េតមី ប៊ងឹ ែ្រគៃដ  ្របម៉ាង ែន េឡី ប៊ចិ
ខា ប៊ងឹ េងីុ ពង់េហៀន  េឡី ពៃដ អា ំ ងន់េណាះ ប៊ងឹ េងីុ េបមី
យូច  ពនទ់ងឹ ពន្់រត ង៉ាយ េដមី ្រពតូវ ្រចូវ កាន គូ គូម ចាគ់ៗ
្រតៗ ១៧ បក់ ណគ់ ែម េមុី ពឹត កាន ែ្រគៃដ មន់ប៊ចិ ្រអេណាះ
្រអទងី  ចនះិ ែម ញះឹ ៃត ល្ំរអវះ៉ អង់ង៉ាយ  ែអ៊ មន់ដូវ េបមី
កាន ចាគ់ ្រតំ ហឞំ្លចិ។

៤
១ ៃអ អថាន់ ៃហ េរៀន ប៊ងឹ ងឺរ ែ្រគៃដ េបគី  េដមី ប៊ងឹ ងឺរ ែ្រគ
ៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ   ណគ់ លតំាត់ សុនិ បនះឹ ញវិ េដមី បនះឹ ែគត
*  ញន៉ លបំ៊ះឹ ែពក ប៉ាក ់ ែអ៊ អថាន់ ៃហ េរៀន ២ហំពហាយ
យុឹ ្របម៉ាង ែ្រគៃដ  ហំពហាយ េឡីយ ហំពហាយ ឡឹះ  ហម
យះ៉ មនច់ង់េហៀង លឺ ៃត មនច់ង់េហៀង កតាម  ហពំនទ់ងឹ ពន់
្រត  ហំគះឹ ែម  ហំពញមឹ េក្លមី ែម។ ែលក េដី កាន ែន ហំពង់
អញិ ពង់អួញ ្រតំ ហំឞ្លចិ ប៊ងឹ ហំពង់េហៀន ែម។ ៣ យ៉ាក់ ហឹ ត
ៃង៉ អនទុ់ន បនះឹ មនឌ់ី យ៉ាវ មនច់ង់េហៀង កាន ពង់េហៀន ្រត
ៗ  សេរុមី មន់ដាងំ ពេអនី ណាយឃូ មន់ពង់េហៀន តាម ហ
េណីក េក្លមី ែម កឡឹ  ឝ៉ាន់ លរំគ៉់ ទងឹ ្រតពិត យះ៉ៗ។ ៤ ែម មន់
ចង់េហៀង យ៉ាវ កាន ដាវ  មនច់ង់េហៀង កាន ម៉ាច់ ហម៉ំាច ែម
្រកាគ់ ៃឡ អនណ់ាវ។ ៥ណគ់ េដី ៃហ អនណ់ាវ  តង ហពំឝុះិ
* ៤:១ 4.1អាន កាន ពហាយ ១០.៤២ េដមី ១ែព្រតះុ ៤.៥។
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ចនះិ ៃហ អា ំ ្រឝុតឹៗ ្រតំ កាន  ហនព់ង់អញិ ពង់អួញ ទងឹ កាន
ធុក ញ៉ាក  ហពំហាយកាន ចាគ់ េតមី ប៊ងឹ ែ្រគៃដ  េដមី ហន់
តបំ៊ងិ កាន ែ្រគៃដ េឡី ៃ្រប៉ ៃហ ហេបមី។
យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី បច៉ កាន េឡី េកតី េដី ណគ
៦ ែអ៊ណគ់ េដី ៃអ អនណ់ាវ  េដៀប មនក់ែជត ៃអ េឡីយ  អំ
្រពឌវី ផាម ៃអ ឞាល់ េមុី ្រសូច តែវ ពឺង ថនួយ †  េដមី េដៀប
េឡី ប៊ះឹ េឡីយ តៃង៉ ៃអ អនវ់ះី េតមី ប៊ងឹឡាង ្របះិ ែន។ ៧ ៃអ អខំ
េបមី កាន ែ្រគៃដ អា ំចាគ់ៗ   ពង់អញិ ពង់អួញ េដី កាន ែ្រគៃដ
េឡី ៃ្រប៉ ៃអ អេបមី ឋា េដី ឡូច  េដមី ណាគ់ អចាប់ មងឹ ដែឌ
កាន ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ។ ៨ េតមី ប៊ងឹ តៃង៉ ែន ហឹ ងឺរ  ណគ់
រ៉ាះ តណាងំ ែ្រគៃដ េឡី ជុ េដី បនះឹ ចាគ់ ទងឹ ្រត  េដី ៃអ េឡី ជុ
ប៉ាគទ់ឺ េឡីយ។ ែ្រគៃដ កន្់រដាគ់ េឡី កឡា តាត់ សុនិ ្រតៗ លំ
អា ំ រ៉ាះ តណាងំ ែអ៊ េដី ៃអ  តគ់ តៃង៉ លបំ៊ះឹ អនណ់ាវ។ ៃត ្រត
ឌវិ មូយ រ៉ា ៃអ អុមឺ លអំា ំ លអំា ំ ែលក េដី ែម េមុី ចា ំ េដមី េមុី
ងុញ ៃត ណគ លបំ៊ះឹ ឡឹះ។
៩ហនខ់ំ ដក់ ្រដះិៗ ហឹ ៃអ ែន។ ១០ យ៉ាគ់ ែ្រគែសន៊ េឡី ដក់
ហឹ ្រសកុ ឝ៉ាឡាទ ី យ៉ាគ់ ទតុីះ េឡី ដក់ ហឹ ្រសកុ ដាលម៉់ាទ។ី
ែអ៊ ណគ់ េដី យ៉ាគ់ ែឌមះ៉  ញន៉ េដី េឡី ងុញ កាន ញវិ េកតី
ទិ ឡាង ្របះិ ែន េឡី តាក់ ៃអ  េឡី ដក់ ហឹ មួង ែធសាឡូនកិ។
១១ វុះិ ឌវិ យ៉ាគ់ លូកា ‡ េឡីយ េឡី គូ ប៊ងឹ ៃអ។ តគ់ ហនដ់ក់ ហឹ
† ៤:៦ 4.6អាន ពឹមកាវ ម៉ាត់ ២៨.៧។ ‡ ៤:១១ 4.11អាន ពឹម កូឡុះ ៤.១៤
េដមី ភលីមី៉ូ ន ២៤។
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ៃអ  ហន្់រចា ម៉ាកុះ § ដិ លតូំយ ៃហ  យ៉ាក់ណគ េឡី េណាះ
ប៉ូ រ កាន ង៉ាន ៃអ។ ១២ អៃ្រប៉ យ៉ាគ់ ទឃីកុីះ * េឡី ដក់ ហឹ មួង
ែអែ៊ភសូ។ ១៣ ប៊ងឹ ហនដ់ក់ ហឹ ៃអ េឡីយ  តគ់ ហំប៊ះឹ មួង ្រតូ
អាះ ហនច់ក់ អាវ ឝ៉ ៃអ អជុ ទងឹ ហនណ់ាម យ៉ាគ់ ការប៉ុ ះ ហន់
េតៀត ហឹ ៃអ  ហន់េតៀត េដមី ពឹម ៃអ  ណគ់ ខាក់ៗ ពឹម ខ
េនៀន ប៊ងឹ ហបំក។
១៤ យ៉ាគ់ អាែលសាន្រដះុ េឡី កឡា េណាះ សស៊ូ ក រេរ៉ាះ
េឡី ពធុក ពញ៉ាក ៃអ ទុត ខាក។់ ែ្រគៃដ កន្់រដាគ់ លពំថូត តូវ
ណគ តាម ប៉ាគ់ណគ េឡី េបមី។ ១៥ ៃហ ហនល់វាងំ ប៉ាគទ់ឺ េដី
ណគ  យ៉ាក់ ណគ េឡី ្រពឆាន់ ទុត ខាក់ េដី កាន ញ៉ា េញុី ព
ហាយ។
១៦ ទងឹ ៃអ អ្រតេណីវ ឡាះ ចាក់ ប៊ងឹ េមុី តាត់ សុនិ ៃអ អន់
នួរៗ  ៃត ប៊ចិ ែម ង៉ាយ អុមឺ េមុី ចែជ ប៉ូ រ ៃអ  េមុី តាក់ តណា
ក់ ៃអ ្រតំ រ៉ា។ "ឡា ែ្រគៃដ ញង៉ ហជុ អុមឺ េដី ែម កាន េមុី តាក់
តណាក់ ៃអ"។ ១៧ វុះិ ឌវិ ែ្រគៃដ កន្់រដាគ់ េឡី ប៉ូ រ ៃអ េដមី េឡី
អា ំពន្់រដញិ េដី ៃអ  ែអ៊ អដូវ ពហាយ ្របម៉ាងណគអា ំែលក
េដី ែម សុនសាត អង់ែគងៗ ែលក រ៉ា េមុី ដុង។ ែ្រគៃដ េឡី ហវា៉
ត់ ៃអ  ែអ៊ អេក្លចី េតមី ប៊ងឹ បួរ កា្ល ង ម៉ាង គ្ល។ឺ ១៨ ែ្រគៃដ កន់
្រដាគ់ លបំ៉ូ រ ពេឝុ្លចី ៃអ ្រតំ កាន ៃត ចាគ ់ េដមី លលំវាងំ ឝា្ល ងំ
ៃអ បក់ អនដូ់វ មតឹ ទងឹ ហូង ែ្រគ ឞនណគ េឡី ែពក ប៉ាក។់ ឡា
្រពតះឹ ្រពែន ែ្រគៃដ កន្់រដាគ់ អនស់ច  អាែមន។
§ ៤:១១ 4.11 អាន ពឹម កាន ពណាយ ១២.២៥  ១៣.៥,១៣ េដមី
១៥.៣៦-៤០ * ៤:១២ 4.12 យ៉ាគ់ ទឃីកុីះ ែន េឡីយ េឡី ដក់ ឈូន សឞំ៊ុត
យ៉ាគ់ ប៉ូល ហឹ ែម មួង ែអែ៊ភសូ  អាន ែអែ៊ភសូ ៦.២១-២២ េដមី កូឡុះ ៤.៧-៨។
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កាន ្រពតូវ ថាន់ តគ់ ្រពឡូចៗ
១៩ហនត់ង៉ា ឡាណាង ្រពីសុលី អំ្របា យ៉ាគ់ អាគឡីះ េដមី
្រកាន យ៉ាគ់ អូែនសុផូិ ដិ េដី ៃអ។
២០ យ៉ាគ់ ែអ៊រ៉ាសតុះ ណាគ់ េឡី គូ ហឹ មួង កូរនិថុះ  យ៉ាគ់
្រតូភមី េឡី ឈ ិ អជុ ណគ ហឹ មួង មែីលត អះិ េឡីយ។
២១ហនខ់ំ ដក់ ្រដះិៗ ហឹ ែន  ទងឹ ៃត ដាន់ េឡី ប៊ះឹ ៃខ កយវឺ
អមំឺ ឆឈុយ អំមុះឹ។ យ៉ាគ់ អុឺប៊ូ ឡុះ  យ៉ាគ់ ពូែឌន  យ៉ាគ់ លី
ណុះ  ណាង ខ្លូ េដៀះ  េដមី ែលក េដី ែម េមុី ចាប់ ែ្រគៃដ ែយ
ស៊ូ េមុី តង៉ា ឡា ៃហ ប៉ាគទ់។ឺ
២២ឡា ែ្រគៃដ កន់្រដាគ់ លន់គូ ប៊ងឹ ៃហ  េដមី លអំា ំកាន
ចាគ់ េដី ែវ ែលក រ៉ា  អាែមន។
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