
123 
 

 
       ជីវិតយពញយោយរពះវិញ្ញា    

   The Spirit-Filled Life 
 
 

 ជីវតិកដលបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្គួរកតជាបោលបំណ្ងរបរ់អបកបជឿរគបរ់បូ។ ការបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់គឺជាជំហាន ឬ ដំបណ្ើ រការមយួបទៀត កដលបកើតបឡើងជាបទពិបោធនក៍បុងរគបរ់គិរថបររ័ិទ។ ជីវតិបដលបពញ
បោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ជាអវីមយួកដលចុោះចូល និងថាវ យទងំររុងដល់រពោះអម្ចច រ់។ 
 
 រពោះបយរ ូ នរនានឹងរិរសរបរ់រពោះអងគថា បពលរទង់យងបៅរពោះបិតាវញិ រទងន់ឹងចាតប់ញ្ជូ នរពោះដជ៏ួយ 
ការពារ គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនមក។ 
 

រឯីរពោះដជ៏ួយ ការពារ កដលខ្ញុ ំនឹងចាតព់ីរពោះបិតាបអាយមករកអបករល់ោប  គឺជារពោះវញិ្ញដ ណ្កដលរំកដងបរចកឋី
ពិត រពោះអងគបចញពីរពោះបិតាមក។ កាលណារពោះអងគយងមកដល់ រទងន់ឹងបធវើជាបនធ ល់អំពីខ្ញុ។ំ  
(យ៉ាូហាន ១៥:២៦) 

 
 ការយងមករបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបកើតបឡើងបៅបពលបុណ្យសថ្ងទីហារិប។ (រូមបមើលបៅកិចចការជំពូក២)។ 
ចាបត់ាងំពីបពលបនោះមក ការបនោះអាចបៅរចួររម្ចបអ់បកបជឿរគបរ់បូកបុងការបធវើឱ្យជីវតិកដលបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ម្ចន      
ជីវតិ។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងរិកាថាបតើ ការម្ចនជីវតិកដលបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ម្ចនអតទនយ័យ៉ា ងណា។ បយើងក៏
នឹងរិកាពីរ វ្ នក់ដលមកជាមយួនឹងការបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
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គ្ទរាង 

ក. ការបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ Being Filled With the Spirit 
ខ្. រទរទងប់ោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ Sustained by the Spirit 

 

ទោលទៅ 
១. ោគ ល់ពីលកខណ្ៈរមផតថិមយួចំនួនសនជីវតិបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្។ 
២. ពណ៌្នពីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរទរទងអ់បកបជឿ។  
 

ក.  ការយ រយពញយោយរពះវិញ្ញា   Being Filled With the Spirit 
ទោលទៅទី១. ស្ថគ ល់ពីលរខណៈសមបតតិមួយច្ំនួនម្នជីវិតទពារទពញទរយរពះវិញ្ញា ណ។ 
 
 បអបភរូ ៥:១៨ បបរងៀនបយើងថា «រតូវឱ្យ នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្។» ការបនោះបកើតបឡើងបៅបពលណាម្ចន
មនុរសណាម្ចប កក់ាល យជារគិរថបររ័ិទកដលបកើតជាថ្មី បហើយ នរជមុជកបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ រពោះបយរ ូបរបើពាកយ រជមុជ
កបុ ងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន  បដើមផចីងអុលរ បព់ីបទពិបោធនដ៍អ៏ោច រយខាងវញិ្ញដ ណ្ កដលរិរសរពោះអងគនឹងម្ចន។ រទងម់្ចន 
រពោះបនធូលបៅកបុង កិចចការ ១:៥ «បលកយ៉ាូហាន នបធវើពិធីរជមុជបអាយបគកបុងទឹក ប៉ាុកនថ បៅប៉ាុនម នសថ្ងបទៀត អបករល់ោប នឹង
ទទួលពិធរីជមុជកបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនវញិ»។ 
 
 កបុងនមជាអបកបជឿ បយើងអាចរជមុជកបុងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន ដូចកដលពួករិរសដំបូងកដល នរង់ចាទំងំជំបនឿ អរ
រពោះគុណ្ និងររបរើរតបមកើងរពោះជាម្ចច រ់។ បគោថ បប់ គ្ បត់ាមការបបរងៀនកដលរពោះបយរ ូ នរបទនឱ្យបគ បពលរទងម់្ចន
រពោះបនធូលថា «ខ្ញុ ំនឹងចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្មករណ្ឌិ តបលើអបករល់ោប  តាមរពោះបនធូលរនារបរ់រពោះបិតាខ្ញុ ំ។ អបករល់ោប រតូវបៅ
កបុងរកុងបយរោូឡឹមបនោះ រហូតដល់រពោះជាម្ចច រ់របទនបអាយអបករល់ោប ម្ចនឫទន នុភាព» (លូកា ២៤:៤៩)។ 
 
 របបៀបមយួកបុងរបបៀបជាបរចើនបទៀតកដលបយើងអាចដឹងថាបយើងបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្គឺថា បញទន នុភាពរពោះជាម្ចច រ់
នឹងចាកប់ងាូរមកបលើបយើង ដូចកដល នបកើតបឡើងរចួមកបហើយបលើអបកបជឿបៅបុណ្យសថ្ងទីហារិប។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននឹង
ម្ចនរពោះបនធូលតាមរយៈបយើងកបុងភាោកដលបយើងមនិធ្លល បប់រៀន។ អបកបជឿដំបូងកដលរទិតកបុងបនធបទ់ងំបនោះ « នបពារ
បពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបហើយចាបប់ផឋើមនិយយភាោបផសងៗពីោប  តាមរពោះវញិ្ញដ ណ្បរ ររបទនបអាយ«  
(កិចចការ ២:៤)។ 
 
 វរំខានក់ដលជីវតិកដលបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ប ា្ ញចរកិលកខណ្ៈ កដលបពលខ្លោះបគបៅវថា «ផលកផល»។ បៅ
កបុងកណ្ឍ គមពរីកាឡាទី បលកប៉ាូលររបររពីផលកផលសនរពោះវញិ្ញដ ណ្: «បរចកឋីររឡាញ់ អំណ្រ បរចកឋីរុខ្ោនថ ចិតថអតធ់មត ់
ចិតថរបផរុរ ចិតថរបនឋ របមតាថ  ជំបនឿ ចិតថរលូតបូត និង បចោះទបច់ិតថខ្លួនឯង« (កាឡាទី ៥:២២-២៣)។ 
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 របរិនបបើ បយើងគិតថា បយើងបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ បហើយបយើងមនិប ា្ ញចរកិលកខណ្ៈទងំបនោះ បយើងគួរកតរួរ
រពោះអម្ចច រ់ បតើម្ចនអវីខុ្រឆគង។ របរិនបបើ បយើងោម នចរកិលកខណ្ៈទងំបនោះបទ បយើងអាចប អ្ កក់ិចចការរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន
កបុងបយើង និងតាមរយៈបយើង។ បលកប៉ាូលោរ់បតឿនថា៖ 
  

កុំបធវើបអាយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ រពួយរពោះហឫទ័យបោោះបឡើយ ដផតិរពោះអងគ នបៅ 
រញ្ញដ រំោល់របរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្មកបលើបងបអូន ទុករំរប់សថ្ងកដលរពោះអងគនឹងយងមកបលោះបយើង។  
(បអបភរូ ៤:៣០)  

 
 បយើងអាចរកាការបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន តាមរយៈការររ់បៅរបកបបោយការោថ បត់ាមបំណ្ងរពោះទយ័
រពោះជាម្ចច រ់។ 
 

កុំររវងឹរោបរពាោះរោបណាឋ លបអាយបថាកទប ផធុយបៅវញិ រតូវបអាយ នបពារបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្។ 
ចូរនិយយោប បៅវញិបៅមកបោយបរបើទំនុកតបមកើង បទររបរើររពោះជាម្ចច រ់ និងបទចំបរៀងមកពីរពោះវញិ្ញដ
ណ្។ ចូរបរចៀង និងបលើកតបមកើងរពោះអម្ចច រ់បអាយអរ់ពីចិតថ។ រតូវអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ ជារពោះបិតារគប់
បពលបវល និងរគបក់ិចចការកបុងរពោះនមរពោះបយរ ូ រគិរឋ ជារពោះអម្ចច រ់សនបយើង។ (បអបភរូ ៥:១៨-២០) 

 
 បទគមពរីទងំបនោះជួយ បយើងឱ្យយល់ថា ការររ់បៅររបតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្ម្ចនអតទន័យយ៉ា ងណាបនោះ។ បៅបពល
បយើងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនដឹកនជំីវតិបយើង បយើងលូតលរ់ និងអភវិឌណកបុងភាពរគិរថបររ័ិទបពញវយ័  
(កាឡាទី ៥:១៦)។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរកាបយើងឱ្យបៅររ់ និងរកមម បដើមផឱី្យបយើងម្ចនអារមមណ៍្រងឹម្ច ំនិងបរតៀមខ្លួនជា
បររចកបុងការបធវើកិចចការរបរ់រពោះអម្ចច រ់។ គំនិតបនោះ នរកមថងឱ្យប ើញកបុង ២កូរនិថូ្រ ៤:១៦ «បហតុបនោះបហើយ នជា
បយើងមនិ កទ់ឹកចិតថបឡើយ បទោះបីរបូកាយរបរ់បយើងបចោះកតរទុឌបរទមបៅៗកប៏ោយ កជ៏ំបៅចិតថបយើងកានក់តចំបរ ើនបឡើងជា
បរៀងរល់សថ្ងកដរ។« 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្របបយគនីមយួៗកដលបំបពញរបបយគយ៉ា ងរតឹមរតូវ។ បពលរជមុជបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ អបក  
    បជឿ 
 ក)  និយយកបុងភាោមយួកដលបគមនិធ្លល បោ់គ ល់។ 
 ខ្)  ប ា្ ញពី «ផលកផល» កដល ននិយយកបុងកណ្ឍ គមពរី កាឡាទីជំពូក៥។ 
 គ)  លូតលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
  )  នឹងអនុញ្ញដ តឱ្យរពោះវញិ្ញដ ណ្ដឹកនជំីវតិបគ។ 
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២ ចូរអាន បអបភរូ ៥:១៧-២១ មថងបទៀត។ ររបររយ៉ា ងបហាចណារ់រកមមភាពចំនួនបី កដលរគិរថបររ័ិទបពញបោយ   
   រពោះវញិ្ញដ ណ្គួរបធវើ បោយបយងតាមខ្ទងំបនោះ។ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៣ បយងតាម កាឡាទី ៥:១៦ បតើអវីជាគនលឹោះកបុងការររ់បៅបោយររបតាមរពោះវញិ្ញដ ណ្? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ខ. រទរទង់យោយរពះវិញ្ញា   Sustained by the Spirit 
ទោលទៅទ២ី. ពណ៌នពីរទបៀបណដលរពះវិញ្ញា ណដ៏វិស ទធរទរទងអ់នរទជឿ។ 
  
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរតូវ នចាត់បញ្ជូ នមកបដើមផបីធវើជាអបកជំនួយ។ នមមយួកបុងចំបណាមនមបផសងបទៀតរបរ់ 
រពោះអងគគឺ រពោះដជ៏ួយ ការពារ ។ បពលម្ចននរណាម្ចប កជ់ួយ បយើង បគបធវើឱ្យជីវតិបយើងកានក់តររួលជាងមុន។ រទងប់លើកបយើង
បឡើង បៅបពលបយើងម្ចនរម្ចព ធ។ បនោះបហើយជាអវីកដលបយើងចង់ម្ចននយ័ បពលបយើងនិយយថា រពោះវញិ្ញដ ណ្រទរទង ់
បយើង។ 
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរទរទងប់យើង។ រទងជ់ួយ បយើងកបុងរគបក់ផបកសនការលូតលរ់ខាងរគិរថបររ័ិទរបរ់បយើង។  
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជួយ បយើងកបុងជីវតិអធិោឌ នរបរ់បយើង។ «ដផតិបយើងពុំដឹងអធិោឌ នដូចបមឋច បដើមផបីអាយ នរមបនោះ
បឡើយ កតរពោះវញិ្ញដ ណ្ផ្ទធ ល់ រទង់ទូលអងវរបអាយបយើង បោយរពោះរូរបរៀងកដលោម ននរណាអាចកថ្លង ន» (រ ៉ាមូ ៨:២៦)។ 
 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកដ៏កឹនបំយើងកដរ។ រ ៉ាមូ ៨:១៤ ម្ចនរពោះបនធូលថា «ដផតិអរ់អបកកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់ 
រពោះជាម្ចច រ់កណ្ន ំរុទនកតជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។« រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនជារពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកថីពិត និងជារគូដអ៏ោច រយ 
រពមទងំដឹកនបំៅកានប់រចកថីពិតរគបជ់ំពូក។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលរនាថា «រពោះដជ៏ួយ ការពារ គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន
កដលរពោះបិតាចាតប់អាយមកកបុងនមខ្ញុ ំនឹងបបរងៀនបរចកឋីទងំអរ់ដល់អបករល់ោប  រពមទងំរលឹំកអវីៗកដលខ្ញុ ំនរ បអ់បក
រល់ោប ផង« (យ៉ាូហាន ១៤:២៦)។ «កាលណារពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកឋីពិតយងមកដល់ រពោះអងគនឹងកណ្នអំបករល់ោប បអាយ
ោគ ល់បរចកឋពីិតរគបច់ំពូក« (យ៉ាូហាន ១៦:១៣)។ 
 
 ចំបណាមលទនផលទងំអរ់ ជីវតិកដលបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ជារពោះអំបណាយទនកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទននមំក
ឱ្យបយើង។ រពោះអំបណាយទនទងំបនោះអាចកាល យជាឧបករណ៍្ររម្ចបប់ធវើឱ្យការ្ររបរ់រពោះជាម្ចច រ់កានក់តររួល និងម្ចន
របរិទនិភាព។ រពោះអំបណាយទនមយួកបុងចំបណាមរពោះអំបណាយទនដំបូងគឺ បញទន នុភាពររម្ចប់ពន័នកិចចរគិរថបររ័ិទ។ 
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ប៉ាុកនថ អបករល់ោប នឹងទទួលឫទន នុភាពមយួ គឺឫទន នុភាពសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនមករណ្ឌិ តបលើអបករល់ោប ។ 
អបករល់ោប នឹងបធវើជាបនធ ល់របរ់ខ្ញុ ំ បៅកបុងរកុងបយរោូឡឹម កបុងររុកយូោទងំមូល កបុងររុកោម្ច៉ា រ ីនិង
រហូតដល់ររុកោច់ររយលសនកផនដី។ (កិចចការ ១:៨) 

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនបធវើឱ្យបយើងម្ចនរពោះអំបណាយទនរពោះអងគ កដលជាការផថល់យ៉ា ងពិបររររម្ចបព់ន័នកិចច   
រគិរថបររ័ិទ។ «ម្ចនរពោះអំបណាយទនបផសងៗពីោប  កតម្ចនរពោះវញិ្ញដ ណ្កតមយួរពោះអងគបទ កដលរបទនបអាយ» (១កូរនិថូ្រ 
១២:៤)។ រពោះអំបណាយទនសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ម្ចនកចងកបុង ១កូរនិថូ្រ ១២:៨-១១ ដូចជា ការបចោះនិយយរបកបបោយរ ជាញ  
បចោះនិយយបោយយល់គំបរងការដល៏កក់ំ ងំ ជំបនឿបចោះបរ រមនុរសបអាយជាពីជំងឺ បចោះបធវើការអោច រយ បចោះកថ្លងរពោះ
បនធូល បចោះរធងប់មើលវញិ្ញដ ណ្លអ ឬអារកក ់បចោះនិយយភាោចំកឡកអោច រយ បចោះបកករបនយ័ភាោទងំបនោះ។ ម្ចនរពោះ
អំបណាយទន និងរមតទភាពបផសងៗបទៀតកដលរពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះទយ័របទនមកបយើងតាមរយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្រពោះអងគ។ 
 

បយើងម្ចនរពោះអំបណាយទនកបលកៗពីោប  ររបតាមរពោះគុណ្កដលរពោះជាម្ចច រ់របទនមកបយើង។ របរិនបបើ 
បងបអូនណាទទួលរពោះអំបណាយទនខាងកថ្លងរពោះបនធូល រតូវកថ្លងបអាយររបតាមជំបនឿ អបកណាទទួលរពោះ
អំបណាយទនខាងបបំរ ើ ចូរបំបរ ើបៅ អបកណាទទួលរពោះអំបណាយទនខាងបបរងៀន ចូរបបរងៀនបៅ អបកកដល
បលើកទឹកចិតថបងបអូន ចូរបលើកទឹកចិតថបគបៅ អបកកដលកចករទពយរបរ់ខ្លួន ចូរកចកបោយចិតថបោម ោះររ អបក
កដលដឹកន ំចូរដឹកនបំោយចិតថខ្បោះកខ្បង អបកកដលកចកទនដល់ជនរកីរក ចូរកចកបអាយបគបោយចិតថបរតក 
អរ។ (រ ៉ាមូ ១២:៦-៨) 

 
 រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកម៏្ចនរពោះពរ និងរិររីងុបរឿងររម្ចបប់ុរតធីតារពោះជាម្ចច រ់កដរ។ 
 

រពោះវញិ្ញដ ណ្ផ្ទធ ល់កដលផឋល់រកខីភាពបអាយវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងដឹងថា បយើងពិតជាបុរតរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ 
កមន។ របរិនបបើ បយើងពិតជាបុរតកមន បនោះបយើងមុខ្ជាទទួលមតក៌ពុំខាន។ បយើងនឹងទទួលមតក៌ពី 
រពោះជាម្ចច រ់ គឺទទួលមតក៌រមួជាមយួរពោះរគិរឋ។ បោយបយើងរងទុកខលំ ករមួជាមយួរពោះអងគដូបចបោះ បយើងក៏
នឹងទទួលរិររីងុបរឿងរមួជាមយួរពោះអងគកដរ។ (រ ៉ាមូ ៨:១៦-១៧) 

 
 ការចាកប់ងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្ដម៏ហិម្ចរបកើតម្ចនបឡើងបៅកបុងរមយ័ទំបនើប ដូចវ នបកើតបឡើងបៅបពលអតីតកាល   
កដរ។ រពោះជាម្ចច រ់កំពុងរជមុជរគិរថបររ័ិទជាបរចើនបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ រូមបយើងអធិោឌ ន រូមឱ្យការបនោះបៅកត  
បនថ។ អធិោឌ នររម្ចបរ់កុមជំនុំរបរ់អបក រូមឱ្យរគូគ វ្ ល រគូជំនួយ និងរម្ចជិកទងំអរ់ នបពញបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ 
និងរពោះ នបរបើបគ។ 
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 រពោះវញិ្ញដ ណ្បនោះបហើយកដលជារពោះរទរទងប់យើង ថ្វីបបើបយើងរបឈមមុខ្នឹងបញ្ញា  ភាពបររកឃ្លល ន ភាពលំ ក ការ
បបៀតបបៀន ភាពរកីរក ឬ បរចកថីោល ប។់ បលកប៉ាូលរលឹំកបយើងថា  « កបុងការទងំបនោះ បយើងម្ចនជយ័ជំនោះបលើរពអីបកម្ចន
ជយ័ជំនោះបៅបទៀត បោយរពោះអម្ចច រ់កដល នររឡាញ់បយើង (រ ៉ាមូ ៨:៣៧)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនរទរទងប់យើងម្ចននយ័ថា រទង…់………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៥ នមមយួររម្ចបរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកដល ននិយយបៅកបុងបមបរៀនបនោះគឺ …………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ អបកគួរកតគូររងវងប់លើអកសរទងំអរ់ បរពាោះរបបយគទងំអរ់រុទនកតរតឹមរតវូ។ 
 
៤ ជួយ ការពារ និងបលើកបយើងបឡើងបពលបយើងម្ចនរម្ចព ធ។ 
 
២ អបកគួរកតររបរររកមមភាពបីយ៉ា ងដូចតបៅបនោះ ៖ បរចៀងបទររបរើរ និងទំនុកតបមកើង ម្ចនការររបរើរតបមកើងកបុង
 ដួងចិតថ អរគុណ្ររម្ចបរ់គងក់ារទងំអរ់ ចុោះចូលោប បៅវញិបៅមក ម្ចនការចុោះចូលចំបពាោះរពោះរគិរថ។ 
 
៥ មយួណាក ៏ន ៖ រពោះដជ៏ាជំនួយ រពោះដជ៏ួយ ការពារ រពោះវញិ្ញដ ណ្សនបរចកថីពិត រគូ អបកដឹកន ំ
 
៣ ម្ចនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដឹកនជំីវតិបយើង 
 
 

សូមអបអរស្ថទរ 
 អបក នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ បនោះបហើយ ។ បយើងរងឃមឹថា មុខ្វជិាជ បនោះនឹងម្ចនរបបយជនរ៍រម្ចបអ់បក! រូមកុំបភលចបំបពញ
ការវយតសមលតាម ជំពូកទីពីរ បហើយរបគល់រកោរចបមលើយបៅកានអ់ារ័យោឌ នសនការយិល័យចុោះប ម្ ោះអបក។ 

 
  


