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សត្់រតា ទី ១ វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា
ធមី៉ូ េថ

សារ អនត់គ់ រះ៉
ធមី៉ូ េថ េមគី ែអ៊ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ឡាក់ េសឿ យីស៊ូ ពឹ

ធមី៉ូ េថ សុនសាត ្រកកិ។ វគ័ ប៉ូល ប៉ាត ័ះ ធមី៉ូ េថ លកឺ ទី េម៉ាញ
ពឹង េមឿងលសីា្រតាផះ ែអ៊ឡា ំរះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ (បរ៉ ់ៃហ
ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ (កចិ្ច/ការ) ១៦:១-៣)។ គតឹ េណាះ
ហង ធមី៉ូ េថ កា ្រប៉គ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ វគ័ ប៉ូល ចាក រះ៉ សារ ដាគ់
ឡឹង យសី៊ូ។ ពូ ឃតឹ ផា ផះ វគ័ ប៉ូល រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ខុក ែអ៊ ចាក
ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េអេភសូ អនឌូ់ លូ ធមី៉ូ េថ។ ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វ ប៉ាគ់
េណាះ អនែ់ឌ បប៉័ ពូ បុាងំេហៀនសារយច។ ផះ វគ័ ប៉ូលចាក
ឡាច់ ឡឹង េមឿង េណាះ ែអ៊ េ្របុី ធមី៉ូ េថ ៃអ្វ ហះ េណាះ េភឿ ចងឹ
ណាផំា ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ េភឿ តង័ អនែ់ឌ អន់ េកតីដាគ់ណា
វ ្គ(បរ៉ ់ៃហ ១:៣-៦)។ វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់សត្់រតាអាឃឺ ែអ៊ រុាងំវាង៉
សាណាំ៦៣ គ.ស.។
សារសាខំាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល េ្របុី ធមី៉ូ េថ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
អន់ឡាវុាងំ ឡឹងសារ ពូ បុាងំេហៀនយចឡាក់ អូ ្រតគ់ លូ
សារតាទចឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ (១:៣-២០)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹង ឡាេបៀប ្របគ៉័ ង៉ារ កាណុង ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័។ (២:១-១៥)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ កា ធមី៉ូ េថ អន់ អ្លុ ផា មួត ៃមគ៉ណាផំា ្រតគ់ ្របគ៉័ដា
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គ់ នចីម័ អនដ់ា។ (៣:១-១៣)
វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតាកាធមី៉ូ េថតាងំឡាឡឹងឡាេបៀបឡាក់
ែអ៊ ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារ។ (៣:១៤-៤:១៦)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ កា ធមី៉ូ េថ ឡឹង ឡាេបៀប បុាងំេហៀន ពូ ែនវ តាង
ៗ។ (៥:១-៦:២)

សារអនត់គ់ ប៉ាេតា អនេ់ទៀគៗ។ (៦:៣-២១)

១អាញ់សចិ ប៉ូលឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ ្រគះិ ញន
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពិន មុងឹ
េ្របុី អាញ។់ ២សត្់រតាអាអាញ់ ប៉ាេហ្យ ីកា ធមី៉ូ េថ អសីឡាក់
កា គនអាញ់ញនកា េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់
ពឹ ពិន លូ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុត កា អសី លូ តា
ប៉ាបតាប៉ុន លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអសី។
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាអន់ អ្លុ ឡាវុាងំ ឡឹង ៃណឃូ អូដាគ់
៣ផះអាញ់េ្រទៀមចងឹឡាប៉ំាគ់ េខត ម៉ាេសដូន ែព អាញ់េ្របុី

អសី ៃអ្វ ដងឹ ពឹង េមឿង េអេភសូ េណាះហង េភឿ ទបឹ ប៉ាណូស
អន់ដា ែជ អន់ បុាងំេហៀនសារ យច ៤ លូ ែជ អន់ ពូ ឃតឹ ឡឹង
សារ ម៉ាមន លូ សារ យ៉ាគ់ បក៊ ឡាក់ អូ អ្លុ ទិ អូ អ្លុ ឡុច េណាះ
េដល។ សារទេិណា ័ះ ្របគ៉័ អន់ ពូឃតឹចាែ្រជប អូ ទីខា អូ ្រត
គ់ ្រប៉គ័ អន់ ពូ ្រប៉គ័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ្រប៉គ័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺឡាច់
ឡឹង ពុត េសឿ។ ៥ខ បះអាញ់ េ្របុី អសី ទបឹ ពូ ែនវ អាឃឺអាញ់
បុចិ កា ពូ បុចិ ៃច កា គួប េសាប។ សារ បុចិ ៃច អា េកតី ឡាច់
ឡឹង ពុត ដាគ់ ្រតង់ ឡាក់ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារ យចសារ ្រតគ់ លូ
ឡឹង ពុត េសឿតាទចឹ។ ៦បក់ អនដ់ាអា្ល តសារដាគ់ ្រតង់អា េកះ
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លូ វុលឹ េវុងី កាបសារ អូ ទីខា។ ៧អនែ់ឌ បុចិ ្របគ៉័ ៃណឃូ បុាងំ
េហៀន ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អន់ែឌ អូ ហ្លង់ ឡឹង សារ អន់ែឌ
កាប េណាះ អុះ យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ ផាសារ អនែ់ឌ កាប េណាះ ្រតគ់
តាទចឹកាតាម។ ៨ ពិន អ្លុ កាចាបាប់ េណាះដាគ់តាទចឹ ផា ពិន
ហ្លង់ អន់ ្រតគ់ ឡឹងចាបាប់ េណាះ។ ៩ ពិនអ្លុ អនត់គ់ េដលកាចា
បាប់ អូ ្រតគ់សារ៉ំាប់ កា ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ អុះ ឃឺសារ៉ំាប់ កា
ប៉ាណូស បក់ ្រប៉គ័ យច ចាបាប ់លូ កា ប៉ាណូស ឌឺ ង៉ល ់កា
ប៉ាណូស អូ អ្យលិ កូត័ កា ប ៉្រ◌ះ័ លូ កា ប៉ាណូស ្រប៉គ័ អូ ដា
គ ់កា មួតផាម៉ាត លូ បង៉ឺាយ ប ៉្រ◌ះ័ កា មួត បក់ ប៉ានេ់តា័ េមគី
ពឹ លូ ប៉ាន់េតា័ ពូ អន់េទៀគ ១០កា មួត ្រប៉គ័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់
កាន ់លូ មួត កាម៉ាក័ ្រប៉គ័ ប៉ារគ៉់ កាម៉ាក ័កា មួត ្របូ ប៉ាណូ
ស កា មួត ព្លូង ប៉ា្ល ច័ លូ មួត មត៉់ ប៉ាប៉ុល លូ កា មួត បក់ ្រប៉
គ័យច ឡឹងសារអនត់គ់ ប៉ាេតាឡាក់ដាគ់ ្រតង់ ១១ឃឺសារ ញ៉ា
ឡាក់ ្រតគ់ ពួយសារដាគ់ឡាក់ ទី រះ៉ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ដាគ់ េកង
ខាក។់ សារអាហងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាេហ្យ ី ពឹងអាញ។់

១២អាញ់ បរ៉ ់ប៉ាេន យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ែអ៊ អន់
សាងំុកាអាញ ់ខងអាញ់អា ែអ៊ផា ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ លូ េ្របុី
អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ ែអ៊ េដល។ ១៣យ ៉◌ះ័ េសគី ែពអាញ់ េឃយីកាប
បង៉ឺាយកាយសី៊ូ លូ ្របគ៉័ បាបកា មួត េសឿ ែអ៊ ទបឹ ខូយ ប៉ាអ្យប់
កាតាម ហះកាប ៉្រ◌ះ័ ទី ពុតតាប៉ាបតាប៉ុនកាអាញ់ េដល ខង
រុាងំវាង៉ េណាះ ែព អាញ់ អូ ហ្លង់ ឡឹង សារ អាញ់ ្រប៉គ័ េណាះ
ទបឹ អូ េសឿ។ ១៤ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ពិន ដាគ់ ពុត កាខាក ់ែអ៊ ្រប៉គ័
អន់ អាញ់ េសឿ លូ ទី ពុត បុចិ ៃច អន់ឌូ លូ យីស៊ូ ្រគះិ េដល។
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១៥សារអា ្រតគ់ េសឿ លូ ្រតគ់ អ្យក់ ទេិណា ័ះ ឃឺយសី៊ូ ្រគះិ ជរឹ
ចាក ពឹង អង់កក់ េតះ េភឿ តង័ ប៉ាណូស ្របគ៉័ យចឡាក់ កាឡា
េកាអាញ់អា ឃឺ េឡក េម៉ាញ កាណុង មួត ្រប៉គ័ យច េណាះ។
១៦ហះកា យីស៊ូ ្រគះិ ែអ៊ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន កា អាញ់ នីេអៀ
េភឿ អន់ ែអ៊ តាបំាង ពុត េពៀក អត់សារ៉ំាញ័ ្រគបឹ ែនវ ពឹង អាញ់
ឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័យច េឡក េម៉ាញ លូ អន់ បក់ ចងឹ េសឿយី
ស៊ូ ៃហអាញ់ ម៉ាគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា អនែ់ឌ ចងឹ ទីអាញុ រុសី េលយី
ឡាក់កាអាញ់េដល។ ១៧អន់ ពូ ទឌូិ ប៉ាេនសាដាច់ឡាក់ ៃអ្វ រ ុសី
េលយី អូ អ្លុ េតា័ លូ ពូ ៃហ អូ បប៉ ័ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញ។ អន់
ែអ៊ េលៅ ែលងសចិ េលយី អាែមន។
១៨អឺ ធមី៉ូ េថ គន អាញ់មបសារ អនត់គ់ ប៉ាេតាអា ពឹង អសី

ពួយប៉ានរឹ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ឡឹងសារអសីផះ អន្់រទលួ ែព េភឿ
អន់ អសី ខំ តាកូះ ដាគ់ ចាយ័ កាខាក់ ញន កា ប៉ានឹរ រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ១៩ ទបឹ រុាងំៃហ ពុត អសី េសឿ លូ ពុត អ្លុ អន់ហា្ន
ល់សារ យចសារ ្រតគ។់ ប៉ាណូស បក់ អន់ដា អា្ល តសារ អា
េកះ អន់ែឌ កា អា្ល តសារ េសឿ នះិេទៅ េដល អន់ ហ្៊យង េហ្យតី
ទ។ិ ២០កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ ទីសចិឡាក់កា ហុេីមែន
លូអាេលកសាន្រតះុឡាក់អាញ់មបកាសាតាងំ * េកះ ម៉ាគ់អន់
ែឌចាល េភឿ ែជ អន់ អនែ់ឌកាប បង៉ឺាយកាប ៉្រ◌ះ័។

២
សារ ្រតគ់ មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ អន់កា ប៉ាណូសទឌូិ

* ១:២០ ១:២០ មប កាសាតាងំ ទី ណី ផា «តាងំហ្យតិ ឡាច់ ឡឹង ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័»។



១ ធមី៉ូ េថ ២:១ v ១ ធមី៉ូ េថ ២:១០

១អាញ់ បរ៉ ់អនត់គ់ រះ៉សារសាខំាន់អាណាវ ្គ ហគ់ អនដ់សី
មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាប៉ាណូសទឌូិ ្រតគ់ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ បរ៉ ់
ហះ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័។ ២ ្រតគ់ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ កាសា
ដាច់លូកា មួត ្របគ៉័កាន រ៉ាតសីៗ ្រគបឹ ដូវ េភឿ អន់ ពិន ៃអ្វសា
ណុកសាវាក៉ ែជអន់ ទីសារ វុនឹវាយ៉ លូ អន់ ពិន អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័
ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ ពុត ទិ េពៀក ទបឹ ៃអ្វ ដាគ់ ៃអ្វ រម លូ ពូ។ ៣សារអា
ហងដាគ់ លូ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ពិន។
៤ ែអ៊ បុចិ តង័ ប៉ាណូសទឌូិ លូអន់ ពូ អនហ់ា្ន ល់សារតាទចឹ៥ខង
ទី ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡា ដងឹ េម៉ាញ លូ ទី កាណង័ ដងឹ េម៉ាញ េដល អំ
ពុន ប៉ាណូស លូ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណូស េណាះឃឺយសី៊ូ ្រគះិ។ ៦ ែអ៊
អន់ឡាេកា ែអ៊សារ៉ំាប់ហា្វ យប៉ាណូសទឌូិ សារអាហងឡាក់
ែអ៊តាបំាង រុាងំវាង៉ដារ ក់ាឡំត់ ែពផាប ៉្រ◌ះ័ បុចិ តង័ ពិនតាទចឹ។
៧ខអាហងបះ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុីអាញ់ រះ៉សារអា ប៉ាតាង ែអ៊ លូ ្របគ៉័
ៃណឃូ បុាងំេហៀន សុនសាត អនេ់ទៀគ ឡឹងសារ េសឿ លូសារ
តាទចឹ។ អាញ់កាបតាទចឹ អូ ព្លូ ង អុះ។
៨ទលឹ នេីណា ័ះអាញ់ បុចិ កា មួតកាម៉ាក័ៗ ៃអ្វ ្រគបឹ ចារលកឺ

តី * មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ញន ពុតដាគ់ ្រតង់ អូ ទី ពុត អកឺ អូ ប៉ាែគក លូ
គួប េសាប។ ៩ មួត អង់កាន់ៗ  អាញ់ បុចិ អន់ អនែ់ឌសាេណីម
ឡាេកា ្រកាន័ កា ឃឺ បគ័ េកះ ែជ អន់ េកង តាឡាម។័ អនែ់ឌ អូ
្រតគ់សាេណីមឡាេកាចាក់សក់ អន់ដាគ់ លូ ្រទងុ េឃឿង ម៉ាស
្រប៉ាក់ លូ អនតុ់ក អញជុ់ េពៀតអាវ គតឹខា េណាះ អុះ។ ១០ហះកា
អនែ់ឌ ្រតគ់ ្របគ៉័ដាគ់ លូកាឡំាងំ េភឿ អន់ឃឺ លូ អង់កាន់ អ្យលិ
* ២:៨ ២:៨ គុន តាឡាប័ េឃយី មះ៉ ពូ ឃឺ ផះ ពូ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ពូ លកឺ តី ពឹង
ចាងំហគី។
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កូត័កា ប ៉្រ◌ះ័។ ១១ផះ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ មួត អង់កាន់ៗ ្រតគ់ ៃអ្វ
រ៉ាង៉ាប់ លូ ្របគ៉័ ពួយ ្រគបឹសារ ពូ បុាងំេហៀន។ ១២អាញ់ អូ អន់
អង់កាន់ ចំ បុាងំេហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្របគ៉័ ៃមគ៉ណាផំាកាម៉ាក័
អុះ ឃឺ អន់ អនែ់ឌ ៃអ្វ ្រគយឺ ១៣ខង ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី អាដាំ អន់
្រទលួ េកះេណាះ បុាងំេកតី េអវា៉ អនត់គី។ † ១៤ អូ ្រតគ់អាដាំ អុះ
្របគ៉័ ពួយ ពិះឡាក់កាបតាពំ្លូង េណាះ ឃឺ េអវា៉ឡាក់ ្របគ៉័ ពួយ
ពិះ លូ អូសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ‡ ១៥ហះកាប ៉្រ◌ះ័ តង័ អង់កាន់
ញនកាែអ៊ បុាងំេកតី គន ផាែអ៊ េសឿ េលយីលូទី ពុតដាគ់ ្រតង់
ទី ពុត បុចិ ៃច ទបឹ ដាគ់ រម។ §

៣
សារ េរុសី មួត ៃមគ៉ រុាងំៃហ លូ មួត តង័ ្របគ៉័កាន
១សារអា ្រតគ់ េសឿ ផា អុះ មុី ចំ បុចិ ្របគ៉័ ៃមគ៉ រុាងំៃហ កា ំ

ឡាងំ មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ែអ៊ ទី ពុត បុចិ ្រប៉គ័ ង៉ារ ដាគ់ េណាះ
ហង។ ២ ទលឹ នេីណា ័ះ បក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ពូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ដាគ់ អូ ្របគ៉័
សារយច អុះ ្រតគ់ ទីកាម៉ាញ់ដងឹ េម៉ាញ ្រតគ់ អ្លុ សាងំៃកឡា
េកា ែជ អន់ ្របគ៉័ យច ទបឹ ពូ ផា ែអ៊ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់។ ែអ៊
្រតគ់ អ្លុ រុាងំៃហ អំហ៊្មយ លូ អ្លុ បុាងំេហៀន ពូ ៣ អូ បាត់ កា តា
ែព អូណាងំសារ លូ ពូ អូ តាប៉ុញ តាប៉ាក ់្រតគ់ ទី ពុត ដាគ់
ឡាអត ់អូ ខា្វ ម បុចិ កា េលៀន តាឡាម។័ ៤ ែអ៊ ្រតគ់ អ្លុ រុាងំៃហ
† ២:១៣ ២:១៣ បរ៉ ់ ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ២:៧,១៨-២៤។
‡ ២:១៤ ២:១៤បរ៉ ៃ់ហកាេណីតអង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៣:១-៧។ § ២:១៥
២:១៥ ខ អា ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ហះកា ផា មួត អង់កាន់ អនែ់ឌ ៃអ្វ េសឿ
េលយី លូ ទី ពុតដាគ់ ្រតង់ ទី ពុត បុចិ ៃច ទបឹដាគ់ រម េណាះប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ ផះ អនែ់ឌ
ៃអ្វហាអុញ។
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ខាបខួ់ ែអ៊ េទៅ អន់ ដាគ់ៗ  គន ែអ៊ ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ ែអ៊ លូ ៃអ្វ ដា
គ់ រម លូ ពូ ៥ ខង ផា ែអ៊ អូ អ្លុ រុាងំៃហ ខាប់ខួ ែអ៊ េទៅ អន់ ដា
គ់ៗ  នីចម័ ែអ៊ ចងឹ អ្លុ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័។ ៦ អូ ្រត
គ់ អន់ ប៉ាណូស េសឿណាវៗ ្របគ៉័ ៃមគ៉ អុះ អ្ូយគ ែអ៊ អា្វ ត់ ឡា
េកា េកះេណាះចងឹ េកតី ទី ថូតឡាក់កា ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េដល។
៧ េម៉ាញណាវ ្គប៉ាណូស េណាះ កាឡំាងំ អន់េទៀគ បក់ អូ េសឿ
ប ៉្រ◌ះ័ ពូ ផា ែអ៊ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ េដល អ្ូយគ ៃផគ ពូ កាប អូ
ដាគ់កា ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ អង់េកា ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។
៨ ប៉ាណូស បក់ តង័ ្រប៉គ័ កាន កា មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ កា

នះិេទៅ េដល ្រតគ់ ៃអ្វ ដាគ់ រម អូ កាប ក្លិក្លគ ់អូ បាត់ កា តា
ែពតាឡាម ័អូណាងំ េលៀន ពួយឡាេបៀប អូដាគ។់ ៩ ែអ៊ ្រតគ់
េសឿសារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ ពិន អនហ់ា្ន ល់ លូ ទី ពុតឃតឹ
ដាគ់ ្រតង់។ ១០ ្រតគ់សាគ់ លួង ពុត ែអ៊ អន្់រទលួហ ិផា អូ បប៉័
ទី សារ យច ហះ ច ំេណាះ អន់ ែអ៊ ្រប៉គ័ កាន តង័ ពិ។ ១១ មួត
អង់កាន់ឡាក់ តង័ ្របគ៉័ កាន *កា នះិេទៅ េដល ្រតគ់ ៃអ្វ ដាគ់
រម អូ អ្លុ កាប េពា គួប េសាប អ្លុ សាងំៃកឡាេកា ែជ អន់ ្របគ៉័
យច លូ ទី ពុតដាគ់ ្រតង់ ្រគបឹ ង៉ារ ទេិណា ័ះ។ ១២ ប៉ាណូសបក់
តង័ ្រតគ់ ទី កាម៉ាញ់ ដងឹ េម៉ាញ លូ អ្លុ រុាងំៃហ គន េសាខាប់ខួ
ែអ៊ េទៅ អន់ដាគ់ៗ នះិេទៅ េដល ១៣ខង បក់ ្របគ៉័កាន តង័ឡាក់
ដាគ់ េណាះ ែអ៊ ចងឹ េលៅ ែលងសចិកាណុងកាឡំាងំ មួត េសឿ
េដល លូ ទី ពុត ខនឹ ញនកា មុងឹយសី៊ូ ្រគះិ។
* ៣:១១ ៣:១១ មួត អង់កាន់ ឡាក់ តង័ ្របគ៉័ កាន ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖
កាម៉ាញ់ មួត បក់ តង័ ្របគ៉័ កាន ។
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១៤អាញ់មុងឹផាអាញ់ចងឹ ទីឡា ទំលឹ ប៉ាគ់អសី ្រសស៊ៗ ែគង
ម៉ាត់អាហង ហះកាអាញ់ ្រចាគ់សត្់រតាអាប៉ាេហ្យ ីប៉ាគ់ អសី
អន្់រទលួ ១៥អ្លុ ៃផគអាញ់ ្រកូ ទលឹ េណាះសត្់រតាអាចងឹ តង័
អសី អន់ អ្លុ ឡឹងឡាេបៀបឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម័កាណុងហី
្រកាន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឃឺ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី អាញុ
រុសី។ មួត េសឿអា េពៀបឡាក់កា អញជុ់ងសារ៉ំាប់ ្រតាគ័សារ
តាទចឹ។ ១៦ ពិន ទិឌូ អ្លុ តាទចឹ េកះ សារ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ ពិន
អនហ់ា្ន ល់អា េកងខាក ់ឃ៖ឺ
យសី៊ូ ទី តាបំាងឡាេកា ែអ៊ េកតីឡាក់កា ប៉ាណូស

លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ
មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី បប៉័ ែអ៊

ប៉ាណូសកា ទី រះ៉សារ ែអ៊ កា សុនសាតអនេ់ទៀគ
កា ទី ពូ េសឿ ែអ៊ ទបឹ អង់កក់ េតះ េដល

េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ េប៉ាកហាវ ែអ៊ អន់ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ។
៤

សារប៉ាណូសអនដ់ា ចងឹអា្ល ត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័
១ហះកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ឡាក់ៗ ផា ពឹង រុាងំហាវអា

អង់កក់ េតះ ក្យាម័ ចងឹ ឡុច េកះ ចងឹ ទី ប៉ាណូស អន់ដា ចងឹ អា្ល
ត េសឿ លូសាយុំាងំសារតាពំ្លូង លូសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា មះ៉ មួត
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ២ញនកាអនែ់ឌ េសឿ ប៉ានរឹ ពូ កាប ព្លូង ប៉ា្ល ច័ឡាក់ ទី
ពុត អូ អនហ់ា្ន ល់យច ្រតគ់ េកះ។៣អនែ់ឌ ទបឹ អូ អន់ ពូ ទី េកា្ល ទី
កាម៉ាញ់ លូ េ្របុី ពូ កំ អូ អន់សាសាណា។ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា



១ ធមី៉ូ េថ ៤:៤ ix ១ ធមី៉ូ េថ ៤:១២

តយ័ បុាងំេកតីសាណា្រគបឹ ែនវសារ៉ំាប់ អន់កា បក់ េសឿ ែអ៊ លូ
អនហ់ា្ន ល់សារ តាទចឹ អន់ អនែ់ឌសា លូ ប៉ាេន ែអ៊ ៤ខង ទិ កា
ណាគ័ ប ៉្រ◌ះ័ ទី បុាងំេកតី េណាះ ស៊ុត កា ដាគ់ េដាះ េម៉ាញ កា
អូ ្រតគ់ កំ អុះ ឃឺ ្រតគ់ អ្យក់សា លូ ប៉ាេន ែអ៊ ៥ខង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ លូសារ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ្របគ៉័ អន់ កាសាណាទិ
េណា ័ះ ដាគ់ េកះ។
សារ ធមី៉ូ េថ ្រតគ់ បុាងំេហៀន ពូ
៦ផា អសី អ្យក់ សារ ទិ អា ឡា ំអន់តគ់ រះ៉ កា អុះ មុី អន់ ហ្ល

ង់ ឃឺ អសីឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ ង៉ារសារ៉ំាប់ កា យសី៊ូ ្រគះិ ដា
គ់ ហង ឃឺ ប៉ាណូសឡាក់ េហៀនសារ យសី៊ូ លូ សារ អន់តគ់
ប៉ាេតាដាគ់ៗ ឡាក់អសី េសឿអា េកះ។៧ ែជ វុនឹវាយ៉ លូសារ ម៉ា
មនឡាក់សារ ង៉ល់ អូ ទី ខា េណាះ ្រតគ់ េហៀន អ្យលិ កូត័ លូ
្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័។ ៨សារ បុាងំេហៀនឡាេកាអន់តារ៉ំាល់ ្រប៉ាល់
ទីខាបាបត៊បាែបត៊ ហះកាសារ េហៀនអ្យលិ កូត័ លូ ្របគ៉័ ពួយ
ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ទីខា ្រគបឹ ែនវ ឃឺ ទីខាសារ៉ំាប់អាញុ ៃអ្វ រ ុសី រប៉់
ដារ ់អា តគិ័ លូសារ៉ំាប់ អាញុ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ែគង ម៉ាត់ េទៀ
តគិ។័ ៩សារអា ្រតគ់ េសឿ លូ ្រតគ់ អ្យក់ ទេិណា ័ះ។ ១០ញន ខ
អាហងបះ ពិន ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ កា្ល ងំ ខង ពិន មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី។ ែអ៊ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ប៉ាណូសទឌូិ ពឹង
អង់កក់ េតះ អា កាខាក់ ែអ៊ ឃឺ តង័ មួត េសឿ ែអ។៊
១១អសី ្រតគ់អនត់គ់ ប៉ាេតាលូ បុាងំេហៀនសារទិអា។ ១២ ែជ

អន់ េពឿ បង៉ឺាយ អសីញនកាអសី ៃអ្វសាសា្វ  ហះកាអសី ្រត
គ់ ្រប៉គ័ ដាគ់ អន់្រទួល ប៉ាណា ំ មួត េសឿ យ ៉◌ះ័ អសី កាប កា
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តាម អសី ្របគ៉័ ង៉ារ កាតាម យ ៉◌ះ័សារ បុចិ ៃចកាតាម សារ
េសឿ កាតាម លូ ពុត ដាគ់ ្រតង់ កាតាម។ ១៣ អសី ្រតគ់ ្រតាងំ
អានផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រតាងំ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា អុះ មុី លូ បុាងំ
េហៀន ពូ េលយី ែជអា្ល តសំអាញ់ចងឹ ទលឹ ប៉ាគ់ អសី។ ១៤ ែជ
្របគ៉័ ម៉ាឡា ំម៉ាឡយ ឡឹងសារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពឹង អសី * ្រតគ់
ពួយសារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផះ រុាងំវាង៉ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ មន៉់
សាប៉ាគ់ អសី ែព។ ១៥ ្រតគ់ ្រតាងំ ្រប៉គ័ ពួយ សារ ទិ អា េភឿ
អន់ ប៉ាណូស ទិឌូ បប៉័ អសី េសឿ ែហ៊ង ខាក។់ ១៦ ្រតគ់ ឡាវុា ំ
ង ឡាេកា អសី លូសារ អសី បុាងំេហៀន។ ហគ់ ្រប៉គ័ ែនវ អា
េលយី។ ផា អសី ្រប៉គ័ សារ ទិ អា េណាះ អសី ចងឹ តង័ ឡា
េកា េទៅ លូ មួត បក់សាយុំាងំ អសី។

៥
១ ែជ កាប កា មួត កាម៉ាក័ ្រកាគ់ៗ  ហះកា ្រតគ់ អន់តគ់ រះ៉

កា ែអ ៊អសី ឃតឹ ឡាក់ កា ពឹ អសី។ ផា កាម៉ាក័ ចំ សាសា្វ
ឡឹង អសី ្រតគ់ ឃតឹ ផា ែអ៊ េណាះ ឡាក់ កា អុះ អសី េដល។
២កា មួត អង់កាន់ ្រកាគ់ៗ នះិេទៅ េដល ឃឺឃតឹឡាក់កា េមគី
អសី។ ផាអង់កាន់ រ ៉ះូ ្រតគ់ ឃតឹឡាក់ កា អុះ អសី េដល ទបឹ
ទី ពុតដាគ់ ្រតង់។
សារ ្រតគ់ តង័ អង់កាន់ អនេ់្រតា័
៣កាប៉ាច់ អង់កាន់ អនេ់្រតា ័្រតគ់ តង័ អង់កាន់ អនេ់្រតា័ បក់

ចំឡាក់ អូ ទី ប៉ាណូស មុងឹ តាទចឹ។ ៤ផា អង់កាន់ អនេ់្រតា័ បក់
ចំ ទី គន ទី េសា ្រតគ់ អន់ គន េសា ែអ៊ េណាះ េហៀន អ្យលិ កូ
* ៤:១៤ ៤:១៤ សារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា ធមី៉ូ េថ អា ឃឺ អន់ ែអ៊ អ្លុ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ
បុាងំេហៀន ពូ។
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ត័ កា ែអ ៊ឃឺ ្រតគ់ តង័ ្របគ៉័ ង៉ារ កាណុង ហី ្រកាន អន់ែឌ េទៅ
លូ រុាងំៃហ តូ េមគី ពឹណាវ ្គ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ចងឹ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ។័ ៥ផាអង់កាន់ អនេ់្រតា័បក់ ចំ អូ ទី ប៉ាណូស មុងឹតា
ទចឹ ៃអ្វ េម៉ាញ ដូវ ែអ ៊អង់កាន់ អនេ់្រតា័ េណាះ មុងឹ ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ ័លូ ខំ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ កាមុាងំ ទបឹ កាដារ។់ ៦ផា
អង់កាន់ អនេ់្រតា័ ចំ បុចិ ដងឹ កា រគ៉់ េសមី យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី កា
តាម ឡាក់ កា េតា័ េកះ េដល។ ៧អសី ្រតគ់ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា
អនែ់ឌ ឡឹងសារ ទិអា េភឿ ែជ អន់ អនែ់ឌ ទីសារយច។ ៨ហះ
កា េពឿ អូ តង័ លូ អូ រុាងំៃហ អុះ មុ ីកាខាក់ ែអ៊ ខាបខួ់ ហី ្រកាន
ែអ៊ េទៅ បក់ េណាះអា្ល តសារ ែអ៊ េសឿ េកះ ែអ៊ អូដាគ់កា្វ ឡឹង
បក់ អូ េសឿយសី៊ូ ណាវ ្គ។
៩អង់កាន់អនេ់្រតា័ឡាក់ ្រតគ់ ្រចាគ់សចិកាណុងផាប់ េណាះ

* ឃឺ អង់កាន់ ចំ ឡាក់ ទី អាញុ ៦០សាណាំអន់ ហាវ លូ ទី
េកា្ល ដងឹ េម៉ាញ េដល ១០ លូ កាឡំាងំ ទឌូិ ផា ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស
ដាគ់ ្រតង់ ទបឹ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ ប៉ាេតា រុាងំៃហ គន េសា លូ អ្លុ រុា ំ
ងៃហ អំហ៊្មយ រ៉ាវ ជុង កា មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ † អ្លុ តង័ បក់ ទីសារ
ឡាបំាក លូ ខំ ្របគ៉័សារ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ។ ១១ផា អង់កាន់ អន់
េ្រតា័ ចំឡាក់ ៃអ្វ សាសា្វ  ែជ ្រចាគ់ សចិ កាណុងផាប់ មួត អន់
េ្រតា័ េណាះ អ្ូយគកា ែអ៊ បុចិ ទី េកា្ល កា្វ ឡឹង បុចិកា ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័។
១២ េកះេណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ទី ថូត ញន កាអា្ល តសារឡាក់
ទីសាញ៉ា ‡ ផះ អន់្រទួល ែព។ ១៣ េម៉ាញណាវ ្គអន់ែឌ ចងឹ ៃអ្វ
* ៥:៩ ៥:៩ផាប់អាឃឺចារ ពូ ្រចាគ់ សចិ អង់កាន់ អនេ់្រតា័ឡាក់ ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ រុាងំៃហ។ † ៥:១០ ៥:១០បរ៉ ៃ់ហយូហាន១៣:១-១៧។ ‡ ៥:១២
៥:១២ អន្់រទលួ ចងឹ ្រចាគ់ សចិ ពឹង ផាប ់អង់កាន់ អនេ់្រតា័ ្រតគ់សាញ៉ាផា ចងឹ អូ
ទី េកា្ល ណាវ ្គអុះ។
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តាេដាះ តាែឌលឃឺតាឡាប័ េឃយី ដងឹ ចាចាក ឡឹងហី េម៉ាញ
ឡា ំប៉ាគ់ ហី េម៉ាញ។ អូ ្រតគ់ ដងឹ អន់ែឌ ៃអ្វ តាេដាះ តាែឌល
អុះ ឃឺអនែ់ឌ ចងឹ កាបឡាឡិគ័ឡាឡាគ័ ឡឹងសារ អនេ់ទៀគៗ
ឡាក់សារ អូ ្រតគ់ កាប។ ១៤ញន ខអាហង បះ អាញ់ បុចិ អន់
មួត អង់កាន់ អនេ់្រតា័ ចំឡាក់ ៃអ្វ សាសា្វ េណាះ ទី េកា្ល ណាវ ្គពិ
េភឿ អន់ ទី គន េសា លូ រុាងំៃហ ហី ្រកាន ែអ៊ េទៅ េភឿ ែជ អន់
បក់ អូ ណីស កាប អូ ដាគ់ កា ពិន ១៥ ខង បក់ អន់ដា ក្លះ ឡាច់
ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ចាក ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ េកះ។ ១៦ មួត អង់កាន់
បក់ េសឿប ៉្រ◌ះ័ ផាកាណុងអុះ មុី ែអ៊ េណាះទីអង់កាន់អនេ់្រតា័
្រតគ់ តង័ ែអ៊ េណី ែជអា្ល ត ដងឹកា ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ តង័ ែអ៊
េណាះ។ ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ េភឿ អន់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ
ចងឹ អ្លុ តង័ អង់កាន់ អនេ់្រតា័បក់ អូ ទី ប៉ាណូស មុងឹ តាទចឹ។

រះ៉ ឡឹងសារ ៃមគ៉ រុាងំៃហ មួត េសឿ
១៧ ្រកាគ់ តាងំកង់ ចំ ឡាក់ អ្លុ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័

ទបឹ ប៉ាណា ំដាគ ់ឃឺ ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ លូ ្របគ៉័ ពួយ ទបឹ តង័ អន់
េលៀនកាអនែ់ឌ េណី កាខាក់ ែអ៊ ្រកាគ់ បក់ ខំ បុាងំេហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ ១៨ខង កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា «ផះ ៃប៉្លន េពៀ
លូ រក៉ ់ែជកត់ ពឹរ ែអ»៊§ «បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ្រតគ់ទី េលៀន ពូចា្វ ល»់*
េដល។ ១៩ផា ទី ពូ េ្រចាម ្រកាគ់ រុាងំៃហ មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចំ
កាតាម ែជសាយុំាងំសារ ពូ េ្រចាម េណាះ ផា ទី ពូ ្របគ៉័ ផា
§ ៥:១៨ ៥:១៨សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
២៥:៤។ * ៥:១៨ ៥:១៨សារអាឡាច់ ឡឹង លូកា ១០:៧។
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ញ៉ាន េពៀរ ៃបង៉ ដូវ េណាះ ចងឹ េសឿ។ † ២០ផា ទី ្រកាគ់ ចំ ្របគ៉័
យច អសី ្រតគ់ កាប កា ែអ៊ ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ េអៀង េភឿ អន់
ប៉ាណូស អន់េទៀគណាវ ្គអ្ូយគ េដល។ ២១អាញ់ បរ៉ ់អន់តគ់ រះ៉
កា អសីហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ហះ ម៉ាត់យសី៊ូ ្រគះិ លូហះ
ម៉ាត់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី៖ អន់ អសី ្របគ៉័ ពួយ ទិសារ
អាញ់អនត់គ់ រះ៉ អា អូ េរុសី ម៉ាត់ អូ េសាម េពឿ អុះ។
២២ ែជ រញិ មន៉់សាប៉ាគ់ េ្របុី េពឿ ្របគ៉័ ៃមគ៉ណាផំា អ្ូយគ អសី

ទី ថូតឡាក់កា ពូ េដល ្រតគ់ រុាងំៃហឡាេកាអន់ដាគ។់
២៣ អសី ែជ ៃអត ដងឹ េទៀក េដាច ្រតគ់ ៃអត តាែព ៃប៉្ល អង់

កាច បាែបត៊ អនដ់ា េដល ខង អសី អគី វាច៉់ អគី ពុង េលយីៗ
នេីណា ័ះ។២៤សារយច ប៉ាណូស បក់ អនដ់ា ទី តាបាង អន់ ពូ បប៉័ ឡូត
អន្់រទលួ ឡឹង េបីតាន័តាតសុ់និសារ ហះកាសារយចបក់អន់
ដា ចងឹ តាបំាង ប៉ាគ់ អនត់គី។ ២៥សារដាគ់កា ចងឹ តាបាង អន់
ពូ បប៉័ ឡូត នះិេទៅ េដល យ ៉◌ះ័ សារ ដាគ់ េបី តាន័ តាបាង កា
តាម កា អូសាគមឹ អុះ។

៦
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាសារ៉ំាប់ មួត ទុច
១ អុះ មុី ចំ ឡាក់ ្រប៉គ័ ទុច ពូ ្រតគ់ ឃតឹ ផា ពឹ តាងំឡា ែអ៊ ឃឺ

ប៉ាណូស ឡាក់ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ អ្យលិ កូត័ េភឿ ែជ អន់
េពឿ កាប អូ ដាគ់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ បង៉ឺាយសារ ពិន បុាងំ
េហៀន។ ២ អុះ មុី ចំ ទី ពឹ តាងំឡា ប៉ាណូស េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ែជ បង៉ឺា
† ៥:១៩ ៥:១៩ បរ៉ ់ៃហសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ១៩:១៥។
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យពឹតាងំឡាេណាះខង អុះ មុី េទៅ ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារកា ែអ៊ េណាះ
អន់ ដាដាគ់ ឡូត ខង ពឹ តាងំឡា ែអ៊ តង័ េណាះ ឃឺ ប៉ាណូស
េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េដល លូ ប៉ាណូសឡាក់ ែអ៊ បុចិ ៃច។

រះ៉ ឡឹងសារ ៃណឃូ អូដាគ់
អសី ្រតគ់ អនត់គ់ ប៉ាេតា លូ បុាងំេហៀន ពូ ពួយសារអាហង

ពិ។ ៣ផាទី េពឿ បុាងំេហៀន ឡឹងសារ អនេ់ទៀគ អូ ៃច ្របគ៉័ ពួយ
ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ដាគ់ ្រតគ ់លូ អូ ៃច សាយុំាងំ ប៉ានឹរ យីស៊ូ
្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន លូសារ បុាងំេហៀនឡាក់ ប៉ាណា ំអន់
ពូ អ្យលិ កូត័កា ប ៉្រ◌ះ័ ៤ ប៉ាណូស េណាះ តសី ពុត ែអ៊ អូ អ្លុ ញ៉ា
អុះ។ ែអ៊ េពៀបឡាក់កា ប៉ាណូស រុាងំអា អ្លុ ដងឹ ប៉ាែគក លូ តា
ប៉ុញតាប៉ាក់ ឡឹងសារ អូ រ៉ាឡា អូ រ៉ាឡយ។់ សារអា ្របគ៉័ អន់
ទីសារសាណីងសាេណីស ក្លះ គួប េសាប ត ័ះ ប៉ាស្យាប អូ
េសឿ គួប េសាប ៥ឃឺ អន់ែឌ អ្លុ ដងឹ ឃតឹ អូ ដាគ់ លូ អូ អន់ហា្ន
ល់សារ តាទចឹ អន់ែឌ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ េលយី។ អន់ែឌ ឃតឹ
ផាសារ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ្រទង សារ៉ំាប់ណាងំ រ៉ាស អំប៉ាស។
៦ហះកា ផា ប៉ាណូស ចំ ្រប៉គ័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចងឹ ទី សារ ដា
គ់ តាទចឹ ផា ែអ៊សាណិ ពុត ពឹង កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ទី េកះ
៧ខង ផះ ពិន េកតី ែព កា អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា េដល ប៉ាគ់ ពិន
េតា័េទៀ កាអូអ្លុ អ្យក់កាណាគ័ញ៉ា ឡឹងអង់កក់ េតះអា េដល។
៨ ទលឹ នីេណា ័ះ ផា ពិន ទី សាណាសា លូ ទី េខា អាវ កាសប៊
េពៀតឃឺ ពិន បគ័សាណិ ពុត េកះ។ ៩ ប៉ាណូសបក់ បុចិ កា េកតី
ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ឃឺ ែអ៊ ្របគ៉័ ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាង៉ល់ លូ ែអ៊
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ចងឹ ្រតគ់ អង់េកាប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េដល។ ឃឺអនែ់ឌ ទី ពុត បុចិឡាឡិ
គ័ឡាឡាគ័ េអៀង យុបឹឡាក់ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូស េតា័ រ៉ាយ េតា័
រ ៉ងុ ១០ខងសារ បុចិ កា េលៀន អាហង ្របគ៉័ អន់ ទីសារ អូ ដា
គ់ ្រគបឹ ែនវ។ ញនកាសារអាបះ អុះ មុី បក់ អនដ់ា ទី ក្លះឡាច់
ចាងំហាយគ្អា្ល ត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ លូ ្របគ៉័តាគ់ ប៉ាណាបឡាេកា
េទៅ ទបឹ ទីសារ អុក ពុត េអៀងកាខាក់ េដល។

សារខំ ប៉ាសង ប៉ាណាងំអន់ដាគ់
១១កាប៉ាច់ អសី ឡាក់ ប៉ាណូស ្រប៉គ័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ហគ់ អសី

យ៉ា្វ រ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង សារ ទិេណា ័ះ។ េកះេណាះ ខំ ្រប៉គ័ ពួយ
សារដាគ់ ្រតង់ ខំ អ្យលិ កូត័ លូ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ ខំ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័
លូ បុចិ ៃច កា ពូ ទបឹ ទី ពុត អត់ សារ៉ំាញ័ លូ ពុត ដាគ់ សមី។
១២ហគ់ ខំ ប៉ាសង ប៉ាណាងំ អន់ ដាគ់សារ៉ំាប់សារ េសឿ េភឿ
អន់ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េអី អន់ អសី
អ្យក់ អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី អា។ អសី កា ទី រះ៉ េដល ឡឹងសារ
អសី េសឿ េណាះ ហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស េអៀង។ ១៣អាញ់ បរ៉ ់អន់
តគ់ រះ៉ កា អសី ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ឡាក់ អន់ កាណាគ័
ញ៉ា ទេិណា ័ះ ទីអាញុ រុសី លូហះ ម៉ាត់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ទី រះ៉ កា
វគ័ ប៉ុ នទី ពីឡាត ឡឹងសារតាទចឹ៖ ១៤ហគ់ អសី ្របគ៉័ ពួយសារ
អន់តគ់ រះ៉ អា អន់ ដាគ់ កាខាក ់អូ អន់ យច អុះ េលយី ទលឹ
ដារ ់យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ែអ៊ ជរឹ។ ១៥ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់
កាឡំត ់ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ចងឹ តាបំាង អន់ ពិន បប៉័ យីស៊ូ ឃឺ
ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ដាគ់ េកង ខាក។់ ទី ដងឹ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ឡាក់ ទី អំ
រ៉ាញ អញឺ ែអ៊ ហង សាដាច់ តសី លនឺ ឡឹង សាដាច់ អន់េទៀ
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គណាវ ្គ លូ ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡាឡាក់ តសី លនឺ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀ
គៗ។ ១៦ទី ដងឹ េម៉ាញប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ អូ អ្លុ េតា ័ែអ៊ ៃអ្វ កាណុងតា
តារកា្ល គ់ កាខាក ់អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ ម៉ុ ត ក្យាម ័កា អូ ទី ប៉ាណូស
េពឿ បប៉័ ែអ៊ អុះ យ ៉◌ះ័ ៃហ ែអ៊ កា អូ បប៉័ េដល។ អន់ ែអ៊ េលៅ
ែលងសចិ លូ អន់សារ អរ៉ំាញ អញឺ ែអ៊ ៃអ្វ េលយីអាែមន។
១៧ហគ់ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ៃអ្វ ពឹង អង់

កក់ េតះ អា េណី ែជ អន់ អនែ់ឌ តសី ពុត លូ មុងឹ រ៉ាស អំប៉ាស
ឡាក់ កាណាគ័ អូ ៃអ្វ ទុញ េណាះ ្រតគ់ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
ឡាក់ ទី អន់ កាណាគ័ ញ៉ា េអៀង ្រគបឹ ែនវ កា ពិន េភឿ អន់ ពិន
េហាក រគ៉។់ ១៨ហគ់ អន់តគ់ េ្របុី អន់ែឌ ្រប៉គ័ សារ ដាគ់ េអៀង
លូ ែជក អន់ កាណាគ័ កា ពូ ញន ពុត ដាគ់ អូ កាឡីស កាញ។់
១៩ ្របគ៉័ ែនវអា េណាះអនែ់ឌ ចងឹ ប៉ាតុំ រ៉ាសអប៉ំាសដាគ់ឡាក់
ៃអ្វ េលយី រ៉ានដ់ាប់ ពឹង ៃប៉្លងសារ៉ំាប់កាឡាេកាអនែ់ឌ ប៉ាគ់ដារ ់
ែគង ម៉ាត់ េទៀ េភឿ អន់ អនែ់ឌ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី។
២០ អឺ ធមី៉ូ េថ ហគ់ រុាងំៃហសារ ញ៉ា ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ប៉ាេហ្យ ី

ពឹង អសី េណាះ ពិ។ ហគ់ យ៉ា្វ រ ឡឹង សារ កាប បគឺ អក៊ អូ ទី
ខា។ ពូ ផា សារ កាកាប អា ឃឺ សារ ហ្យាងំ សាឡាច ់ហះ
កា អូ ្រតគ់ នីេណា ័ះ អុះ។ ២១ ប៉ាណូស បក់ អន់ដា េសឿ សារ
េណាះ េកះេណាះអា្ល ត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ហង។
អន់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី។
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