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សត្់រតា ទី ១យូហាន
្រចាគ់

សារអនត់គ់ រះ៉
ទុញសាណាំឡឹង យសី៊ូ េតា័ េកតី ទីសារ តាងៗ េអៀង ខាក់

កាណុង កាឡំាងំ មួត េសឿ យសី៊ូ។ ទី បក់ អនដ់ាឡាក់ អ្លុ ហ្លង់
សារ េអៀង ែនវ ឡឹង មួត ្រកកិ អន់ែឌ អា្វ ត់ េអង ផា អន់ែឌ អន់
ហា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ ញនកា ពុត អ្លុ ហ្លង់ លូ ញនកាសារ
ឃតឹចាែ្រជប។ អនែ់ឌអា្វ ត់ េអងណាវ ្គផាឡាេកា អនែ់ឌ អូ ទី
សារយចឡក ់កាខាក់ ែអ៊ អនែ់ឌ អូ េសឿផាយសី៊ូ គន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ អុះ លូ អូ េសឿផាគនប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកតី ប៉ាណូស
តាទចឹ េដល។ អនែ់ឌឃតឹផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ គន ប ៉្រ◌ះ័ ្រកាន័
កា ម៉ុ ត ពឹង កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ យសី៊ូ ផះ វគ័ យូហាន * បុាងំ
ហុំ ែអ៊ ែព លូ អន់ែឌ ឃតឹណាវ ្គផា ផះ យីស៊ូ ទី សារ ថុក ឡា ំ
បាក អន្់រទលួ ឡឹង ពូ បង់៉ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ គន
ប ៉្រ◌ះ័ េណាះកាឡាច់ ឡឹង ែអ៊ ឡគ។
ពូឃតឹផាវគ័យូហាន្រចាគ់សត្់រតា ៃបង៉ហា្ល អាឃឺ ែអ៊ ផះ រុា ំ

ងវាង៉សាណាំ៩០ គ.ស. ែព េភឿ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត េសឿយី
ស៊ូ ទឌូិ អន់ េសឿសារឡាក់ ្រតគ់តាទចឹ ែជ េសឿ មួត បក់ ទី ប៉ានរឹ
ពឹរកាងឡាក់កាបឡាឡិគ័ឡាឡាគ័ អូ ទីខា េណាះ ៃដ។ ែអ៊ រះ៉
* : វគ័ យូហានអា អូ ្រតគ់ វគ័ យូហានឡាក់ ្រចាគ់សត្់រតាអា អុះ។
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ប៉ាឡាក់ តុតឡាក់ ឡឹងសារឡាក់ ្រតគ់ តាទចឹ ែអ៊ រះ៉ ផា បក់ ចំ
ឡាក់ ទី ពុត បុចិ ៃចកាកាឡំាងំ ទឌូិ បក់ េណាះហង អនហ់ា្ន ល់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
ប៉ានរឹកាប
បរ៉ ់ៃហ ពឹងផាប់ យូហាន ្រចាគ់សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ។

សារសាខំាន់ៗ
វគ័ យូហាន រះ៉ ផា ែអ៊ បប៉័យសី៊ូ ្រគះិ ម៉ាត់តាងំឡា។ (១:១-៤)
វគ័ យូហាន រះ៉ ឡឹង សារ តាតារ លូ សារ ម៉ាមុាងំ។ (១:៥-
២:២៩)

វគ័ យូហាន រះ៉ អន់ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ បក់ ចំ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
លូ បក់ ចំ គន េសាប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ។ (៣:១-២៤)

វគ័ យូហាន អូ អន់ ពូ េសឿ មួត ប៉ាឡម័ តាគ់ អំ្រប៉គ័ រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័។ (៤:១-៦)

វគ័ យូហាន រះ៉ ឡឹងសារ បុចិ ៃច។ (៤:៧-២១)
វគ័ យូហាន រះ៉ ផា បក់ ចំ េសឿយសី៊ូ បក់ េណាះ ចងឹ ទីអាញុ
ៃអ្វ រ ុសី េលយី។ (៥:១-២១)

សារ វគ័ យូហានបប៉័តាងំឡាឡាក់អន់អាញុ រុសី
១ ញនឹ រះ៉ កា អន់ ដសី ឡឹង ប៉ានឹ រ ឡាក់ អន់ អាញុ រុ សី

†។ ប៉ានរឹ អា ៃអ្វ ឡឹងសាគ់ ប៉ានដ់ា កាខាក់ េកះ ញនឹកាតាងំ
ប៉ានឹរ អា លូ បប៉័ ម៉ាត់ ញនឹ េទៅ ញនឹ ៃហ ែអ៊ ទបឹ សាប៉ាគ់ លូ
តី ញនឹ េទៅ។ ២តាងំឡា អន់ អាញុ រុសី អា ឡាច់ តាបំាង អន់
ញនឹ បប៉ ័េណាះហង បះញនឹកា ្របគ៉័ ផាញ៉ាន រះ៉ កា អនដ់សី
† ១:១ ១:១ ប៉ានរឹ ឡាក់ អន់ អាញុ រុសី បុចិ រះ៉ ឡឹង យសី៊ូ។ បរ៉ ់ ៃហ យូហាន
១:១-៤។
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ឡឹង តាងំឡា អន់ អាញុ រុសី េលយីឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពឹ ែអ៊ ែព
េកះេណាះឡាច់ ពឹះ អន់ ញនឹ បប៉។័ ៣សារញនឹ បប៉័ លូ កាតាងំ
េណាះញនឹ រះ៉ អន់ កា អនដ់សី េភឿ អន់ អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័ គួប
លូ ញនឹ េដល កាប៉ាច់ញនឹ កា ្របគ៉័ គួប លូ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ ពិន
លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ គន ែអ។៊ ៤ញនឹ ្រចាគ់សារ ទិអា ប៉ាេហ្យ ីកា
អនដ់សី េភឿ អន់ញនឹ ទីសារ េហាក រគ៉់កាខាក។់

សារ ៃអ្វ ពឹងតាតារ
៥សារឡាក់ ញនឹ កាតាងំ ឡឹង យសី៊ូ ្រគះិ េណាះ ញនឹ កា រះ៉

កា អន់ដសី នីេអៀ៖ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ តាតារ អូ ទី សារ
ម៉ាមុាងំ ញ៉ា ៃអ្វ ពឹង ែអ៊ អុះ។ ៦ផា ពិន កាប ផា ពិន ្រប៉គ័ គួប
លូ ែអ៊ ហះកា ពិន ៃអ្វ កាណុងសារ ម៉ាមុាងំ េទៅ ឃឺ ពិន កាប
តាពំ្លូង េកះ ពិន អូ ្របគ៉័ ពួយសារតាទចឹ អុះ។ ៧ហះកាផា ពិន
ៃអ្វ ពឹង តាតារឡាក់ កា ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង តាតារ េណាះ ពិន ចងឹ ្រប៉
គ័ គួប លូ គួប េសាប ផាមយីស៊ូ ឡាក់ គន ែអ៊ កា រ៉ាវ ពិន អន់
្រច ័ះ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង សារ យច ទិេណា ័ះ។ ៨ផា ពិន កាប ផា ពិន អូ
ទីសារយចឡក ់ពិន ព្លូង កាឡាេកា េទៅ េកះ សារតាទចឹកា
អូ ៃអ្វ កាណុង ពុត ពិន េដល។ ៩ហះកាផា ពិនឡាប់ញមសារ
ពិន យច េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ ែអ៊
ចងឹ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច ទបឹ រ៉ាវ ពិន អន់ ្រច ័ះ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ
អូ ដាគ់ ទេិណា ័ះ េដល។ ១០ផា ពិនកាបផា ពិន អូ ទី ្របគ៉័សារ
យចឡក ់េណាះឡាក់កា ពិន េ្រចាមផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហង
ព្លូង េណាះ ប៉ានរឹ ែអ៊ កា អូ ៃអ្វ កាណុង ពុត ពិន អុះ។
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២
សារយសី៊ូ មបឡាេកា េភឿហា្វ យ ពិន
១ អឺ គន េសា អាញ់ ្រចាគ់ សារ ទិ អា ប៉ាេហ្យ ី អន់ កា អន់

ដសី េភឿ ែជអន់អនដ់សី ្របគ៉័សារយច។ ហះកាផាទី េពឿ ្រប៉
គ័សារ យច ពិន ទី កាណង័ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ ៃអ្វ ហះ ងីុរ ប ៉្រ◌ះ័
ពឹ បក់ េណាះឃឺយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ដាគ់ ្រតង់។ ២ ែអ៊ មបឡាេកា
ែអ៊ េទៅ េភឿ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ហា្វ យ ពិនអន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច អូ
្រតគ់ហា្វ យដងឹ ពិន េណាះ អុះ ឃឺហា្វ យទបឹ ប៉ាណូស ពឹងអង់
កក់ េតះ ទេិណា ័ះ េដល។
៣ផា ពិន ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ែអ ៊េណាះ ពិន ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា

ពិន អន់ហា្ន ល់ ែអ៊ តាទចឹ។ ៤ បក់ ចំ កាប ផា «អាញ់ អន់ហា្ន ល់
ប ៉្រ◌ះ័ េកះ» ហះកា អូ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ែអ ៊បក់ េណាះកាបព្លូង
េកះ សារ តាទចឹ កា អូ ៃអ្វ កាណុង បក់ េណាះ អុះ។ ៥ហះកា
បក់ ចំ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះសារ បុចិ ៃច មះ៉ ែអ៊ ចាបះ
កា ៃអ្វ ប៉ាញ័កាណុង ពុតបក់ េណាះហង។ ញនខអាហងបះ
ពិន ចងឹ អ្លុ អន់តគ់ ផា ពិន ៃអ្វ លូ ែអ៊ តាទចឹ។ ៦ផា បក់ ចំ កាប
ផាឡាេកា ៃអ្វ លូ ែអ ៊បក់ េណាះ ្រតគ់ ៃអ្វ េកាបឡាក់កាយសី៊ូ
ឡាប័ ៃអ្វ េកាប េដល។
សារ ្រតគ់ បុចិ ៃចកា គួប េសាប
៧អឺ គួបឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច សារអាញ់្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់កា

អនដ់សីអា អូ ្រតគ់សារ រះ៉ណាវ អុះ ឃឺសារ ្រកាល់ េទៅឡាក់
អនដ់សី កាតាងំ ឡឹង គុល ែព ហង។ សារ ្រកាល់អាឃឺសារ
ឡាក់ អន់ដសី កាតាងំ េកះ។ ៨ហះកាសារ ឡាក់ អាញ់ ្រចាគ់
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ប៉ាេហ្យ ីអន់ កា អនដ់សី អាឃឺឡាក់កាសារណាវ។ សារអា
តាបំាង អន់ បប៉័ ពឹងសារយសី៊ូ ្របគ៉័ លូ ពឹងសារ អនដ់សី ្របគ៉័
េដល ខងសារ ម៉ាមុាងំ ផះហ្៊យង ហះកាតាតារតាទចឹ េណាះ
ទី កា្ល គ់ េកះ។ ៩បក់ ចំ កាប ផាឡាេកា ៃអ្វ ពឹង តាតារ ហះកា អូ
ណីសកាអុះ មុ ីបក់ េណាះៃអ្វកាណុងសារម៉ាមុាងំ េទៅហង។
១០ បក់ ចំ បុចិ កា អុះ មុ ីបក់ េណាះ ៃអ្វ ពឹង តាតារ ហង អូ ទី
សារ ញ៉ា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ បក៉់ អុះ។ ១១ហះកា បក់ ចំ អូ ណីស
កា អុះ មុ ីបក់ េណាះ ៃអ្វ កាណុងសារ ម៉ាមុាងំ ហង ែអ៊ ចាក
កាណុងសារ ម៉ាមុាងំ ទបឹ អូ អ្លុ អនត់គ់ផាឡាេកា ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ ចំ
អុះ ខងសារ ម៉ាមុាងំ េណាះហងកានទ់ងឹ ម៉ាត់ ែអ៊ អន់ េកតី ម៉ា
មុាងំ។
១២អឺសាសា្វ ៗ អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់

ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច អនដ់សី េកះ ញនកា
យសី៊ូ។ ១៣អឺ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់ អន់
ដសី អ្លុ អនត់គ់ផាអនដ់សី អនហ់ា្ន ល់ េកះ បក់ ៃអ្វ អន្់រទលួ ឡឹង
កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ។ អឺ តាតាម័ រ ៉ះូ អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី
អន់អនដ់សីអ្លុ អនត់គ់ផាចាយ័ ្រទងអនដ់សី េកះ លូ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ េណាះ។ ១៤អឺសាសា្វ ៗ អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់ អនដ់សី
អ្លុ អនត់គ់ ផា អនដ់សី អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ េកះ។ អឺ ្រកាគ់ តាងំ
កង់ អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី អន់ អន់ដសី អ្លុ អន់តគ់ ផា អន់ដសី
អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ ឡាក់ ៃអ្វ អន្់រទលួ ឡឹង កាេណីតកាណាគ័ ញ៉ាៗ
ទិេណា ័ះ។ អឺ តាតាម័ រ ៉ះូ អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី អន់ អន់ដសី អ្លុ
អន់តគ់ ផា អន់ដសី ទី សាងំុ េកះ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ៃអ្វ
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កាណុង ពុត អនដ់សី េណាះ ចាយ័ ្រទង អនដ់សី េកះ លូ ៃមគ៉
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះ។
១៥ ែជ បុចិ កា សារ ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់

េតះ លូ ែជ បុចិកាកាណាគ័ញ៉ា ពឹង អង់កក់ េតះអា ៃដ។ បក់
ចំ បុចិ កាសារ ទិ អា សារ បុចិ ៃច មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ អូ ៃអ្វ កាណុង
បក់ េណាះ អុះ ១៦ ខង ទិ សារ ញ៉ា ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ទី
ឡាក់កា ពុត បុចិ ្របគ៉័ អូ ដាគ ់ពុត បុចិកា ទីកាណាគ័ញ៉ាឡាក់
ម៉ាត់ ៃហ បប៉ ័លូ ពុត អា្វ ត់ េអងញនកា ទី រ៉ាស អំប៉ាស សារ
ទិអា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹងប ៉្រ◌ះ័ ពឹ អុះ ឃឺឡាច់ ឡឹង ពុត ប៉ាណូស
ពឹង អង់កក់ េតះ អា។ ១៧អង់កក់ េតះ អា ផះ ចងឹ រ៉ាយ រុា ំហ្៊យង
ហង ពុត បុចិ មះ៉ ប៉ាណូស កា ចងឹ ហ្៊យង េដល។ ហះកា បក់
្របគ៉័ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ៃអ្វ េលយី។

សារ ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ លូយសី៊ូ ្រគះិ
១៨ អឺ គន េសា អង់កក់ េតះ អា ចងឹ ឡុច ឡក់ េកះ។ អន់

ដសី ទី កាតាងំ េកះ ផា ទី ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ លូ យសី៊ូ ្រគះិ េម៉ាញ ដូវ
ផះ ចាក ពឹះ កញិេអៀ អា ទី ៃម៉គ ប៉ាសាងំ លូ យីស៊ូ ្រគះិ េអៀង
ដូវ ពឹះ ទលឹ តាទចឹ។ ញន ខអាហង បះ ពិន អ្លុ អនត់គ់ផា អង់
កក់ េតះ ែបត៊ ចងឹ ឡុច េកះ។ ១៩ មួត បក់ឡាច់ ឡឹងកាឡំាងំ ពិន
ទិេណា ័ះ អន់ែឌ អូ ្រតគ់ គួប ពិន អុះ។ ផា អន់ែឌ គួប ពិន តា
ទចឹ ចាបះ កា អន់ែឌ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ពិន េលយី ឡូត។ ហះកា
អនែ់ឌ ចាកឡាច់ ឡឹង កាឡំាងំ ពិន ទលឹ នេីណា ័ះ តាបំាង អន់
ពិន បប៉័ផា អនែ់ឌ ទេិណា ័ះ អូ ្រតគ់ គួប ពិន អុះ។ ២០កាប៉ាច់ អន់
ដសី យសី៊ូ ឡាក់ ដាគ់ ្រតង់ កាខាក់ មប ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័



១ យូហាន២:២១ vii ១ យូហាន២:២៧

អន់កាអនដ់សី េណាះហងបះ៉អនដ់សីអ្លុ ហ្លង់ ទឌូិ។២១អាញ់
្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី អន់ កា អន់ដសី អូ ្រតគ់ ញន កា អន់ដសី អូ អ្លុ
សារតាទចឹ េណាះ អុះ ឃឺញនកាអនដ់សីអ្លុ េកះ ទបឹ អូ ទីសារ
ព្លូង ញ៉ា េកតីឡាច់ ឡឹងសារតាទចឹ េណាះ អុះ។ ២២បក់ ចំកាប
ព្លូង ? ទី ដងឹ មួត បក់ អូ ៃច េសឿ ផាយសី៊ូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់
្របគ៉័សាដាច់ េណាះហង។ បក់ ចំ អូ ៃច េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ លូ គន
ែអ ៊ឃឺ បក់ េណាះ ហង ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ លូ យសី៊ូ ្រគះិ។ ២៣ បក់
ចំ អូ ៃច េសឿ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះ កា អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ ៃអ្វ អនឌូ់
េដល ហះកាបក់ចំខនឹ រះ៉ផាយសី៊ូ ហងគនប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះ
ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ ៃអ្វ អនឌូ់។ ២៤កាប៉ាច់ អនដ់សី ហគ់ អន់សារ
ឡាក់ អន់ដសី តាឡាប័ កាតាងំ សាគ់ ឡឹង គុល េណាះ ែព ៃអ្វ
កាណុង ពុតអនដ់សី េលយី ពិ។ ផាសារឡាក់អនដ់សី េឃយី
កាតាងំឡឹង គុលេណាះៃអ្វកាណុង ពុតអនដ់សីតាទចឹ េណាះ
អនដ់សី កា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ គន ប ៉្រ◌ះ័ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ េដល។ ២៥ ប៉ានឹ
រ ឡាក់ ែអ៊ សាញ៉ា លូ ពិន េណាះ ឃឺ ែអ៊ ចងឹ មប អាញុ រុសី
េលយី អន់កា ពិន។
២៦អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី អន់ កា អន់ដសី រះ៉ ឡឹង សារ មួត

បក់ ប៉ាង៉ល់ អន់ដសី។ ២៧កាប៉ាច់ អន់ដសី ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ យីស៊ូ អន់ កា អន់ដសី ែអ៊ ៃអ្វ កាណុង អន់ដសី
សានដ់គ់ េកះ ញន េណាះហង បះ អនដ់សី អូ តងកានកា េពឿ
ឡា ំបុាងំេហៀន អន់ដសីណាវ ្គ អុះ ខង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
បុាងំេហៀន ្រគបឹសារ អន់កា អនដ់សី ែអ៊ អូ ព្លូ ង អុះ ែអ៊ឡាក់
សារ តាទចឹ។ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ អន់ដសី ៃអ្វ អន់ឌូ លូ យី
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ស៊ូ េលយី ឡាក់កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេហៀន អនដ់សី
េណាះហង។
សារ ពិន មុងឹផាចងឹ បប៉័យសី៊ូ
២៨អឺ គន េសា ហគ់ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ យសី៊ូ ពិ េភឿ អន់ ពិន ទី

ពុត ខនឹ ប៉ាគ់ដារ ់ែអ៊ ជរឹ េទៀ ម៉ាគ់ ពិន ចងឹ អូ តាយួសហះ ម៉ាត់
ែអ៊ ប៉ាគ់ ែអ៊ ជរឹ េទៀ។ ២៩អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផាយសី៊ូ ដាគ់
្រតង់ ញនអាហង បះ អនដ់សី កា អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផា ទិ បក់ ្រប៉
គ័ ពួយសារដាគ់ស៊ុត កា េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះហង។

៣
១ហគ់ ឃតឹ ៃហ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ ទី ពុត បុចិ កា ពិន ប៉ុប ច។ំ ែអ៊

បុចិ កា ពិន ទលឹ េអី ពិន ផា គន ែអ ៊េណាះ ពិន កា គន ែអ៊ តា
ទចឹ ! ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា អូ អន់ហា្ន ល់ កា ពិន គន
ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ញន កា ពូ អូ អន់ហា្ន ល់ យីស៊ូ * េដល។ ២ អឺ គួប
ឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច កញិេអៀ អា ពិន ទឌូិ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
េកះ ហះកា ពិន ចងឹ េកះ នីចម័ េណាះ ែអ៊ េបី តាន័ តាបំាង អន់
ពិន អ្លុ អុះ។ ហះកាប៉ាគ់ដារ ែ់អ៊តាបំាងអន់ ពិន អ្លុ េទៀ េណាះ
ពិន ចងឹ េកះឡាក់កាយសី៊ូ † េដល ខង ែអ៊ នចីម ័ពិន ចងឹ បប៉័
ែអ៊ នីេណា ័ះ ហង។ ៣ បក់ ចំ មុងឹ ផា ចងឹ បប៉័ ែអ៊ ឡាក់ កាសារ
អា បក់ េណាះកា បុនិែពង ពុត អន់ដាគ់ ្រតង់ឡាក់កា ែអ៊ ដាគ់
េដល។
សារបក់ េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្របគ៉័យច

* ៣:១ ៣:១ យសី៊ូ េពៀគ គុល «ែអ»៊។ ពិន ែ្រព ផា ប ៉្រ◌ះ័ កា ្រតគ់ េដល។
† ៣:២ ៣:២យសី៊ូ េពៀគ គុល «ែអ»៊។ ពិន ែ្រពផា ប ៉្រ◌ះ័ កា ្រតគ់ េដល។
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៤បក់ចំ ្របគ៉័សារយច បក់ េណាះប៉ាសាងំលូចាបាប់ប ៉្រ◌ះ័
ហង ខង សារ យច ឡាក់ សារ ប៉ាសាងំ លូ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័។
៥ អន់ដសី អ្លុ អន់តគ់ េកះ ផា យីស៊ូ ជរឹ ពឹះ ែព េភឿ អ្យក់ ឡាច់
សារ យច ឡឹង ពិន ខង កាណុងឡាេកា ែអ៊សារ យច តុ សតិ
កាអូទីឡក។់៦ទលឹនេីណា ័ះបក់ចំ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ ៊បក់ េណាះ
អូ ្របគ៉័សារយច អុះ ហះកាបក់ ឌុ ្របគ៉័សារយចចងឹ អូ ទី បប៉័
ែអ៊ អុះ ទបឹ អូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ េដល។
៧អឺ គន េសា ែជ អន់ េពឿតាពំ្លូ ង អនដ់សី ៃដ។ បក់ ចំ ្របគ៉័

សារ ដាគ់ ្រតង់ បក់ េណាះឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ឡាក់ កា
យសី៊ូ ដាគ់ ្រតង់ េដល។ ៨បក់ ចំ ឌុ ្របគ៉័សារយច បក់ េណាះ
េកតីឡាច់ ឡឹង ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ខង ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឌុ ្របគ៉័សារ
យច ឡឹង គុលទលឹ កញិេអៀ។ ហះកាគនប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ជរឹ
ពឹះ េភឿ ថាឡំាយ ង៉ារ ៃម៉គ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។ ៩ បក់ េកតី ឡាច់ ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អូ ្រប៉គ័ សារ យច អុះ ខង បក់ េណាះ ទយ
ឡឹងប ៉្រ◌ះ័ហង បក់ េណាះអូអ្លុ ្របគ៉័យច អុះ ខងអនែ់ឌ េកតី
ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១០សារអាហងតាបំាង អន់ ពិន
អនហ់ា្ន ល់ចាបះផា បក់ ចំ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បក់ ចំ គន េសា
ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឃឺ បក់ ចំ អូ ្របគ៉័សារ ដាគ់ ្រតង់ បក់ េណាះ
អូ ្រតគ់ េកតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ លូ បក់ ចំ អូ បុចិ
កា អុះ មុ ីបក់ េណាះកា អូ ្រតគ់ េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
សារ ្រតគ់ បុចិ ៃចកា គួប េសាប
១១សារអាហងឡាក់ អនដ់សី េឃយីកាតាងំ ឡឹង គុល ទលឹ

កញិេអៀ៖ ពិន ្រតគ់ បុចិកា គួប េសាប។ ១២ ពិន អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ឡាក់
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កាកាអុនីឡាក់ េកតីឡាច់ ឡឹង ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ែអ៊ ប៉ានេ់តា័ អុះ
ែអ៊ តាងំឡា។ ញ៉ា ្រតគ់ ែអ៊ ប៉ានេ់តា័ អុះ ែអ៊ នេីណា ័ះ ? ញនកា
ែអ៊ តាឡាប័ ្របគ៉័ អូ ដាគ ់ហះកា អុះ ែអ៊ តាឡាប័ ្របគ៉័សារដាគ់
្រតង់។ ‡ ១៣អឺ អុះ មុ ីផាែនវ ប៉ាណូស ពឹងអង់កក់ េតះ អូ ណីស
កាអនដ់សី ែជញម ៃដ។ ១៤ ពិន អ្លុ អនត់គ់ េកះផា ពិន ទីឃ្លង
រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័ េកះ ពិន កា ទីអាញុ រុសី ខង ពិន អ្លុ បុចិ
កា អុះ មុ។ី បក់ ចំ អូ អ្លុ បុចិ បក់ េណាះ អូ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័
អុះ។ ១៥ បក់ ចំ អូ ណីស កា អុះ មុី តាងំឡា បក់ េណាះសាេមុី
កា ប៉ានេ់តា័ ពូ េកះ។ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផា ប៉ាណូស ប៉ាន់
េតា័ ពូ ែអ៊ ចងឹ អូ ទីអាញុ រុសី េលយី អុះ។
១៦ ពិន អនហ់ា្ន ល់សារ បុចិ ៃច េកះ ឃឺនេីអៀ៖យសី៊ូ សាឡា

គ់ឡាេកាែអ៊ េតា័ប៉ាតាង ពិន េកះ ញនអាហងបះ ពិន ្រតគ់សា
ឡាគ់ឡាេកា ប៉ាតាង អុះ មុី ពិន េដល។ ១៧ផាែនវ បក់ ចំ ទី រ៉ាស
អប៉ំាស ពឹង អង់កក់ េតះអា ែអ៊ បប៉័ អុះ មុី តាងំឡា ថុក ញ៉ាកហះ
កា ែអ៊ អូ តាប៉ាប តាប៉ុន អុះ ែអ៊ អូ ទីសារ បុចិ ៃច គុន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័កាណុង ពុត ែអ៊ អុះ។ ១៨អឺ គន េសា ពិន អូ ្រតគ់ បុចិ
កា ពូ ដងឹ កា ប៉ានឹរ ពិន កាប េណាះ អុះ ឃឺ បុចិ ញន កាសារ
ពិន ្របគ៉័ លូ ពួយសារតាទចឹ។
១៩នេីអៀ ហង បះ ពិន អ្លុ អនត់គ់ផា ពិន េកតីឡាច់ ឡឹងសារ

តាទចឹ េណាះចងឹ ្របគ៉័អន់ ពុត ពិន អូអ្ូយគហះ ម៉ាត់ប ៉្រ◌ះ័ហង
២០ផះ ចំ ពុត េពៀក ពិនឃតឹផាឡាេកា ្របគ៉័យច។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ តសី ឡឹង ពុត ពិន ែអ៊ អ្លុ ទេិណា ័ះ េកះ។ ២១អឺ គួបឡាក់
‡ ៣:១២ ៣:១២ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៤:៣-៨។
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អាញ់បុចិ ៃច ផាែនវ ពុត េពៀក ពិន អូឃតឹផាឡាេកា ្របគ៉័យច
អុះ េណាះ ពិន ចងឹ ទី ពុត ដាគ់ អូ អ្ូយគ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ហង។
២២ ពិន បរ៉ ់សារ ញ៉ា កាតាម ពិន ចងឹ ទី តាទចឹ ហង ខង ពិន
្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ែអ៊ លូ ្របគ៉័សារ ចំឡាក់ ្រតគ់ ពុត ែអ។៊ ២៣ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី េណាះ ឃឺ នីេអៀ៖ ពិន ្រតគ់ េសឿ យសី៊ូ
្រគះិឡាក់ គន ែអ៊ លូ ្រតគ់ បុចិ កា គួប េសាបសតឹឡា ំពួយ ប៉ានរឹ
ែអ៊ រះ៉កា ពិន។ ២៤បក់ចំ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័បក់
េណាះ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ែអ៊ ហង ែអ៊ កា ៃអ្វ អន់ឌូ លូ បក់ េណាះ
េដល។ នេីអៀ ហង បះ ពិន អ្លុ អនត់គ់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ
អនឌូ់ លូ ពិន ញនកាប៉ាង៉ាត័ប៉ាលងឹឡាក់ ែអ៊ មបអន់កា ពិន។

៤
សារ មួត ប៉ាឡម័តាគ់ អ្ំរបគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
១អឺ គួបឡាក់អាញ់បុចិ ៃច ែជ េសឿទិបក់ផាឡាេកាទីប៉ាង៉ា

ត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់ េណាះ ៃដ ្រតគ់សាគ់ លួង ែអ៊ អន្់រទួ
ល េភឿ អន់ អ្លុ អនត់គ់ផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ៃអ្វ លូ ែអ៊ឡាច់ ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាទចឹ េលី កា នីចម ័ខង ទី មួត ប៉ាឡម័ តាគ់
អំ្របគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េអៀង ដូវ ឡាច់ ចាក ពឹង អង់កក់ េតះ អា។
២អន់ដសី ចងឹ អន់ហា្ន ល់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ឃឺ
នេីអៀ៖ ផា បក់ ចំ កាបផាយសី៊ូ ្រគះិ ជរឹ ពឹះ េកតី ប៉ាណូស បក់
េណាះហងទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹឡាច់ ឡឹងប ៉្រ◌ះ័តាទចឹ។៣ហះកា
បក់ ចំ អូ េសឿផាយសី៊ូ ្រគះិ ជរឹ េកតី ប៉ាណូស អុះ បក់ េណាះ អូ
ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ ឃឺឡាច់ ឡឹង ៃមគ៉



១ យូហាន៤:៤ xii ១ យូហាន៤:៩

ប៉ាសាងំ លូយសី៊ូ ្រគះិ េណាះហង។ អនដ់សីកាតាងំផា ទី ៃម៉
គ ប៉ាសាងំ លូយសី៊ូ ្រគះិ ផះ ពឹះ កញិេអៀអា ែអ៊ កា ៃអ្វ ពឹង អង់
កក់ េតះ អាសាន់ដគ់ េកះ។ ៤អឺ គន េសា អន់ដសី េកតី ឡាច់
ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័ទលឹ នីេណា ័ះ ចាយ័ ្រទង អន់ដសី េកះ
លូ មួត ប៉ាឡម័ តាគ់ អំ្រប៉គ័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទិេណា ័ះ ខង ប ៉្រ◌ះ័
បក់ ៃអ្វ លូ អនដ់សី ែអ៊ ទី អរ៉ំាញ តសីហ៊្លត ឡឹង បក់ ៃអ្វ ពឹង អង់
កក់ េតះ អា *សា។ំ ៥ មួត ទិេណា ័ះ ៃអ្វ គុន ប៉ាណូស ពឹង អង់
កក់ េតះ អា ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ែឌ កាប គុន ប៉ាណូស ពឹង អង់
កក់ េតះអា េដល េណាះហងបះ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះអា
សាយុំាងំ អនែ់ឌ។ ៦កាប៉ាច់ ពិនឡាក់ េកតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ ័បក់ ចំ អន់ហា្ន ល់ ែអ ៊បក់ េណាះ កាសាយុំាងំ ពិន
េដល បក់ ចំ អូ េកតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័បក់ េណាះ
អូសាយុំាងំ ពិន អុះ។ ែនវ េណាះ ហង បះ ពិន ចងឹ អ្លុ អន់តគ់
ផា បក់ ចំ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ អ្លុ អនត់គ់ផា បក់ ចំកាប
តាពំ្លូ ង។
សារ បុចិ ៃច េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័
៧ អឺ គួប ឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច ពិន ្រត គ់ បុចិ ៃច កា គួប

េសាបសតឹឡា ំខងសារ បុចិ ៃច េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ។័ បក់ ចំ ទី ពុត បុចិ ៃច បក់ េណាះ េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័
លូអនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ េដល។៨ហះកាបក់ចំ អូ អ្លុ បុចិ ៃច បក់ េណាះ
អូ អន់ហា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ សារ បុចិ
ៃច។ ៩ ែអ៊តាបំាង ពុត បុចិ ៃច មះ៉ ែអ៊កា ពិន េកះ ឃឺ ែអ៊ េ្របុី គន
* ៤:៤ ៤:៤ បក់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អាឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំហង។
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ែអ៊ ដងឹ េម៉ាញអន់ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះអា េភឿ អន់ ពិន ទីអាញុ
រុសី ញន កា គន ែអ៊ េណាះហង។ ១០សារ បុចិ ៃច មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ ឃឺ នីេអៀ៖ អូ ្រតគ់ ពិន អុះ ឡា បុចិ ៃច កា ែអ ៊ឃឺ ែអ៊
ឡាក់ បុចិ ៃច កា ពិន លូ េ្របុី គន ែអ៊ អន់ ជរឹ េភឿ មបឡាេកា ែអ៊
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ហា្វ យ ពិន អន់ រ៉ាវា៉ច់ ឡឹង សារ យច។ ១១ អឺ គួប
ឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច ផា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ បុចិ កា ពិន ប៉ុប អា
េកះ ពិន កា ្រតគ់ បុចិ ៃច កា គួប េសាបសតឹឡា ំេដល។ ១២ អូ
េឃយី ទី េពឿ បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ។ ផាពិន បុចិ ៃចកា គួប
េសាបសតឹឡា ំេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពិន
ហង សារ បុចិ ៃច មះ៉ ែអ៊ កា ៃអ្វ ប៉ាញ័តា ំពុត ពិន េដល។
១៣សារអានេីអៀ៖ ពិនអ្លុ អនត់គ់ផា ពិន ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ ៊ែអ៊

កា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពិនញនកា ែអ៊ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊កា ពិន។
១៤ញនឹ បប៉័ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ េ្របុី គន ែអ៊ ជរឹ តង័ ប៉ាណូស ពឹង អង់
កក់ េតះ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ថូត េកះេណាះ ញនឹ រះ៉ អន់ កា ពូ អ្លុ ។
១៥ បក់ ចំ េសឿ លូ រះ៉ ផា យីស៊ូ ហង គន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តា
ទចឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ បក់ េណាះ បក់ េណាះ កា ៃអ្វ អន់ឌូ
លូ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ១៦ េណាះ ហង បះ ពិន អន់ហា្ន ល់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ បុចិ ៃច កា ពិន េណាះ ពិន កា េសឿ។ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់
សារ បុចិ ៃច បក់ ចំ ទី ពុត បុចិ ៃច បក់ េណាះ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊
ហង ែអ៊ កា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ បក់ េណាះ េដល។ ១៧ញនកាប ៉្រ◌ះ័
ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពិន សារ បុចិ ៃច មះ៉ ែអ៊ កា ៃអ្វ ប៉ាញ័កាណុង ពុត
ពិន េដល ម៉ាគ់ ពិន ចងឹ ទី ពុត ខនឹ ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ តាតសុ់និសារ
ប៉ាណូស ខង ពឹង អង់កក់ េតះ អា ពិន ទី ឡាេបៀប ៃអ្វ េកាប
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ឡាក់ កា យីស៊ូ េដល។ ១៨ផា ពិន ទី សារ បុចិ ៃច ពិន អូ អ្ូយ
គ អុះ ខងសារ បុចិ ៃច ឡាក់ ដាគ់ កាខាក់ ្រទះុ ឡាច់សារ អ្ូយ
គ។ សារ ពូ អ្ូយគ េណាះ ឃឺ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ថូត ទលឹ នី
េណា ័ះ បក់ ចំ ៃអ្វ អ្ូយគ បក់ េណាះ េបី តាន័ ទី សារ បុចិ ៃច ៃអ្វ
ប៉ាញ័ កាណុង ពុត ែអ៊ អុះ។ ១៩កាប៉ាច់ ពិន ទី ពុត បុចិ ៃច ខង
យសី៊ូ បុចិ ៃច កា ពិន អន់្រទួល។ ២០ផា បក់ ចំ កាប ផា «អាញ់
បុចិ ៃច កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័ ហះកា អូ ណីស កា អុះ មុ ីបក់
េណាះ កាប ព្លូង េកះ ខង បក់ ចំ អូ បុចិ កា អុះ មុី ឡាក់ឡាេកា
ៃហ បប៉ ័ែអ៊ កា អូ អ្លុ បុចិ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ៃហ អូ បប៉័
េណាះ េដល។ ២១ ពិន កាកាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ផា
«បក់ ចំ បុចិ ៃច កា ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះ កា ្រតគ់ បុចិ ៃច កា អុះ មុី
ែអ៊ េដល»។

៥
សារ បុចិ ៃចកាគន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
១បក់ ចំ េសឿ ផាយសី៊ូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ តា

ទចឹ បក់ េណាះ េកតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ហង។ បក់
ចំ បុចិ កា ពឹ ពូ បក់ េណាះ បុចិ កា គន ែអ៊ េដល។ ២ផា ពិន បុចិ
ៃចកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ែអ៊ ទេិណា ័ះ េណាះ
ពិន ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា ពិន បុចិ ៃច កា មួត គន ែអ៊ តាទចឹ។ ៣ផា
ពិន បុចិ ៃចកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ឃឺ ពិនចងឹ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ែអ៊
េ្របុី ទេិណា ័ះ។ ប៉ានរឹ ែអ៊ េ្របុី េណាះ អូ ញ៉ាកតាឡាម័ អុះ ៤ខង
ទិ បក់ ចំ េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័បក់ េណាះចាយ័ ្រទ
ង ែអ៊ហងលូសារ អូដាគ់ ពឹងអង់កក់ េតះអា ឃឺញនកាសារ
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ពិន េសឿ េណាះហងបះចាយ័ ្រទង ពិន លូសារ អូដាគ់ ពឹង អង់
កក់ េតះអា។ ៥ េពឿ ចងឹចាយ័ ្រទង ែអ៊ ពឹងអង់កក់ េតះអា ? ឃឺ
ទី ដងឹ បក់ េសឿផាយសី៊ូ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េណាះហង។
សារផាញ៉ាន រះ៉ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ
៦ផះយសី៊ូ ្រគះិ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះអា ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាងផាយី

ស៊ូ គន ែអ៊តាទចឹ ផះ ពូ បុាងំហុំ ពឹង េទៀក អូ ្រតគ់ដងឹ ផះ ពូ បុាងំ
ហុំ អុះ ឃឺផះ ែអ៊ េតា័ឡាច់ផាម េដល។ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
រះ៉ ផាសារអា ្រតគ់តាទចឹ េកះ ខង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់
សារ តាទចឹ។ ៧ ទី ផាញ៉ាន ៃប៉ង រះ៉ ឡឹង សារ អា ៨ ទី ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី េទៀក ទី ផាម ទិ ៃបង៉ អាកា រះ៉សារ នះិេទៅ
េដល។ ៩ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ឡឹងសារ គន ែអ។៊ ពិន េឃយី
េសឿ ប៉ានឹរ ប៉ាណូស រះ៉ ហះកា ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ែអ៊ គតឹ ខា ហ៊្ល
ត ឡឹង េណាះណាវ ្គសា។ំ ១០បក់ ចំ េសឿ គន ែអ ៊បក់ េណាះ ទី
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉អា ៃអ្វ កាណុង ពុត េកះ បក់ចំ អូ េសឿ ែអ ៊ឡាក់
កា បក់ េណាះ េ្រចាមផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ព្លូ ង ខង បក់ េណាះ
អូ េសឿសារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ រះ៉ ឡឹង គន ែអ។៊ ១១សារ
េណាះទីឡាក់កាអា៖ឃឺប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អន់អាញុ រុសី េលយី
កា ពិន ឃឺ ពិន ចងឹ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសីញនកាគន ែអ។៊ ១២បក់ ចំ
ទី គន ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់ បក់ េណាះ កា ទី អាញុ រុសី េដល ហះ
កា បក់ ចំ អូ ទី គន ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អន់ឌូ បក់ េណាះ អូ ទី អាញុ រុសី
អុះ។
សារ ពិន ទីអាញុ រុសី េលយី
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១៣អាញ់ ្រចាគ់សារអា ប៉ាេហ្យ ីកា អនដ់សីឡាក់ េសឿយសី៊ូ
ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េភឿ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ ផា អន់
ដសី ទីអាញុ រុសី េលយី េកះ ១៤បះ ពិន ទី ពុត ខនឹកា ែអ ៊សារ
អាឃឺនេីអៀ៖ផាែនវ ពិនបរ៉ ស់ារញ៉ាឡាក់ ្រតគ់ ពុត ែអ ៊េណាះ
ែអ៊ ចងឹសាយុំាងំ ពិន ឡូត។ ១៥ផា ពិន អ្លុ អនត់គ់ផា ប ៉្រ◌ះ័សា ំ
យុាងំ ពិន យ ៉◌ះ័ ពិន បរ៉ ់សារ ញ៉ា ឡឹង ែអ៊ កាតាម ពិន កា អ្លុ
អនត់គ់ផា ទី េកះសារ ញ៉ាឡាក់ ពិន បរ៉ ់េណាះ។
១៦ផាបក់ចំបប៉័ អុះ មុី ្របគ៉័សារយចឡាក់ទី ថូតឡាក់ អូ ្រតគ់

េតា ័្រតគ់ មន៉់ េឡាមហះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័េណាះ ែអ៊ ចងឹ អន់
អាញុ រុសី កា អុះ មុី េណាះ។ អាញ់កាប ដងឹសារយចឡាក់ ទី
ថូត អូ ្រតគ់ េតា័ េដាច។ ទីសារ យច អន់ដាឡាក់ ទី ថូត ្រតគ់
េតា ័កាប៉ាច់សារយច េណាះអាញ់ អូ េ្របុី អនដ់សី មន៉់ េឡាម
ប ៉្រ◌ះ័ កា បក់ េណាះ អុះ។ ១៧ ្រគបឹ សារ អូ ដាគ់ ស៊ុត កាសារ
យច ទិេណា ័ះ ហះកា ទី សារ យច អន់ដា ទី ថូត អូ ្រតគ់ េតា័
េដល។
១៨ ពិន អ្លុ អន់តគ់ េកះ ផា ទិ បក់ េកតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក

កាតយ័ អូ ្របគ៉័សារ យច អុះ ខង យសី៊ូ ឡាក់ េកតី ឡាច់ ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ែអ៊ រុាងំៃហ បក់ េណាះ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អូ ខនឹ
កានេ់តសី បក់ េណាះ អុះ។ ១៩ ពិន អ្លុ អនត់គ់ ផា ពិន េកតីឡាច់
ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ហះកា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា ទិ
េណា ័ះ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អំរ៉ាញ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។ ២០ ពិន កា អ្លុ អនត់
គ់ េដលផា គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ជរឹ ពឹះ ្របគ៉័ អន់ ពិន ហ្លង់ េភឿ
អន់ ពិន អន់ហា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ពិន កា ៃអ្វ អន់ឌូ
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លូ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ញន កាយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ គន ែអ ៊ឃឺយសី៊ូ អា
ហងឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ លូ តាងំឡាអាញុ រុសី េលយី។
២១អឺ គន េសា ែជ េសឿ លូ ែជ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័

ៃដ។
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