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បុពវកថា 
 

 មតិថភកថិរបរ់ខ្ញុ ុំប ម្ ោះដូនណា នមកចូលរមួថាប ករ់ពោះគមពរីបៅផធោះបយើង បហើយគ្នត ់នបរៀននូវអវីកដលបយើងបបរងៀន
ពីរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់។ ដូនណាគ្នត់បរតកអរអុំពអីវីកដលគ្នត ់នបរៀន។ គ្នត់ នរតឡបប់ៅផធោះបហើយកច៏ាប់បផថើម
បបរងៀនកូនៗទុំងរ ុំពីររបរ់គ្នត។់ ពួកគ្នត ់នកាល យបៅជារគរិថបររ័ិទ។ បនាធ បម់កបទៀតគ្នត ់នបបលួបកមងៗជិត
ខាងគ្នត់ឱ្យមកផធោះរបរ់គ្នតម់ថងកបុងមយួរ ថ ហ៍នាបពលរបរៀល។ គ្នត ់នបបរងៀនពួកបគអុំពីរពោះបយរ ូ។ បកមងៗជាបរចើន
 នបរៀនររឡាញ់រពោះបយរ ូ។ ពួកបគ នទទួលរពោះអងគជារពោះរបស្រ គ្ ោះរបរ់ពួកបគ។ ដូនណា នកាល យបៅជារគូបបរងៀន
អបកបផសងបទៀតបោយោរកតមានអបកបបរងៀនដល់គ្នត់។ 
 
 បនោះគឺជារបបៀបសនការបបរងៀនកបបរគិរថបររ័ិទ។ វាហាកប់ីដូចជាការប ោះដុុំថ្មចូលបៅកបុងអាងទឹកអញ្ច ឹង។  រលក   
បបណ្ថ ញដល់រចាុំង។ បៅបពលកដលបយើងបបរងៀននរណាមាប ក់ បហើយគ្នតប់បរងៀនតបៅកាន់អបកបផសងបទៀត លទនផលគឺ
រលក នោយភាយពារបពញពិភពបោក។ 
 
 ខ្ញុ ុំអធិោឌ នរូមឱ្យមុខ្វជិាជ បនោះជួយ ដល់អបកឱ្យយល់ពីរបបៀប កដលអបកអាចបធវើឱ្យពន័នកិចចសនការបបរងៀនមាន      
របរិទនិភាព។ របរិនបបើអបកោថ បត់ាមបរចកថីប គ្ ប់បៅកបុងការបបរងៀន បនាោះជីវតិជាបរចើននឹងមានការផ្ទល រ់បថូរ។ 
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កមមវិធីជីវិតរគិស្តបរសិ្ទ័ 
The Christian Life Series 

 
 ពន័នកិចចសនការបបរងៀន  ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមមវធិបីបងកើតរិរស ររមាបអ់បកបទើបនឹង
បជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិរថបររ័ិទជាការរិកាបដើមផជីួយ រិរស ឱ្យរកីចបរមើនកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ពួកបគជាមយួរពោះរគិរថ 
រិការពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ និងយល់ដឹងអុំពីបគ្នលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាមាច រ់ ររមាប់ជីវតិរបរ់ពួកបគកានក់តរបបរើរ
ជាងមុន។ 
 

 រិរសនឹងរិការបធានបទរគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗមាន       
លកខណ្ៈជាកិចចរនធនា និង្យររួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការរិការតូវ នបរៀបចុំ
ររមាបក់មមវធិីជីវតិរគិរថបររ័ិទ។ 
 
 

 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទី៣ 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 

Spiritual Life 

ជីវតិថ្មីរបរ់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបរមាងការរបរ់រពោះជាមាច រ់- 

ជបរមើររបរ់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបរ់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបរិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បោកយ៉ាូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 

Theology 

 

រពោះបយរ ូជានរណា 
Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់  

បងបអូន  
Your Helpful Friend 
 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំនុ ំ
The Church 

រកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាវ យបងគុំរបរ់ 

រគិរថបររ័ិទ 
Christian Worship 
 

ភារកិចចរបរ់រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិរថបររ័ិទ 

Christian Workers 

 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 

Christian Ethics 

រកមរីលធមត៌ាម       

រពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួោរ 
Marriage and the Home 

រគិរថបររ័ិទបៅកបុងរហគមន៍ 
The Christian in the Community 
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មុនងពលអ្នកចាប់ងផតើម 

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បរៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួរឱ្យជុំពូក។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗ ចាប់បផឋើមបោយទុំពរ័រុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ មានចុំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាធ បជ់ាបរគ្នងបមបរៀន ឬ 
គបរមាង ររមាបប់មបរៀន។ វាជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងរិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាធ បម់កបទៀត ជាបគ្នលបៅសនបមបរៀន។ បគ្នលបៅ  គជឺាបរចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអបកគួរកតអាចបធវើ បនាធ ប់ពីបរៀន 
បមបរៀនបនោះចប។់ រូមអានបគ្នលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវានឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ចដ៏
រុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យរបរមចបគ្នលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗមានរុំណួ្រ និងរកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត ់   
អនុវតថន ៍ជារញ្ញដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយរុំណួ្រកបុងឯកោរបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ រូមកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការ  
ររបររចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆលើយរុំណួ្រភាគបរចើន នរតឹមរតូវបៅកបុង
បរៀវបៅរបរ់អបក។ របរិនបបើគ្នម នកកនលងទុំបនររគបរ់គ្នន ់បដើមផរីរបររចបមលើយរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររ
ចបមលើយទុំងបនាោះបៅកបុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន កដលអបកអាចបរបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយរុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន អបកនឹងបមើលបៅកផបក រូមបផធៀងចបមលើយរបរ់   
អបក។ រូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អបក នររបររចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបករចួរល់រិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីកដលអបក នរិកាកានក់តរបបរើរបឡើង។ រូមកកចបមលើយទុំងឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោប់លុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិ្យនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 
 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើរុំណួ្ររបបភទបផសងៗគ្នប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ ជាគុំរសូនរបបភទរុំណួ្រទូបៅចុំនួនបីនិងរបបៀប
ការបឆលើយរុំណួ្រទុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើសទរ ើស 
រុំណួ្រពហុបរជើរបរ ើរ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីមាន 
 ក) ១០០កណ្ឍ ។ 
 ខ្) ៦៦កណ្ឍ ។ 
 គ) ២៧កណ្ឍ ។ 
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦កណ្ឍ ។ កបុងបរៀវបៅមគគបទរករិ៍ការបរ់អបក ចូរគូររងវងប់លើ ខ្)កដលបគ នប ា្ ញ
 បៅខាងបរកាម: 
១. រពោះគមពរីមានររបុទុំងអរ់ 
 ក) ១០០កណ្ឍ  ។  
 ខ្) ៦៦កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧កណ្ឍ  ។  
 

សំណួររតូវ/ខុស 
រុំណួ្រ រតូវ/ខុ្រ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរយករបបោគណាមយួកដលរតមឹរតវូ។ 
ឧទហរណ៏្ 
២. បតើរបបោគមយួណាកដលរតមឹរតូវ?  
 ក) រពោះគមពរីមាន១២០កណ្ឍ ។ 
 ខ្) រពោះគមពរី ជារពោះរជោរររមាបអ់បកបជឿបៅរពវសថ្ងបនោះ។ 
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទុំងអរ់ ររបររជាភាោបហរប។ឺ 
  ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។ 
 របបោគ ខ្) និង  ) គឺរតឹមរតូវ ។ អបកគួរកតគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរទុំងពីរបនោះ បដើមផបី ា្ ញជបរមើររបរ់អបក ដូច
 អបកប ើញបៅខាងបលើ ។  
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សំណួរផគូផគង 
រុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលររបគ្នប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ រពោះគមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទហរណ៍្ 
៣. ចូរររបររបលខ្ររមាប់ប ម្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខាងោថ ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលគ្នតប់ធវើ     
(ខាងបឆវង)។  
 …១….ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបុំរីុសណ្     ១) ម៉ាូបរ 
 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន ់   ២) យ៉ាូបរវ 
 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្   
 …១…. )  នររ់បៅកបុងដុំណាករ់បរ់បរថចផ្ទបរ៉ាន 
  ឃ្លល  ក) និង  ) និោយអុំពមី៉ាូបរ បហើយឃ្លល  ខ្) និង គ)និោយអុំពីយ៉ាូបរវ ។ អបកគួរកតររបររបលខ្ ១ បៅពីមុខ្
 ក) និង  ) បហើយររបររបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបកប ើញបៅខាងបលើ ។  
 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 
១. រូមកញកបពលោង ត់បរងៀម និងបពលបវោបទៀងទត់ររមាបក់ាររិការបរ់អបក។ វា នឹង្យររួលផចង់

អារមមណ៍្ជាង របរិនបបើការរិការបរ់អបក ជាកផបកមយួសនទមាល ប់របចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

២. រូមអធិោឌ ន បៅបពលកដលអបករិកាបមបរៀននីមយួៗ។ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទុំងមានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន
គងប់ៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតរទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ទូល
រូមរពោះអមាច រ់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវាបៅកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

៣. រូមអានបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរមាងបមបរៀន និងបគ្នលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. រូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបនោះបោយយកចិតថទុកោក។់ រូមបមើលខ្គមពរីបោង និងររបររកុំណ្ត់រតាកដលអាច
មានរបបោជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចរុំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កានក់តមានរបរិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយរុំណួ្ររិកា បៅកបុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ រូមបរបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន
របរ់អបកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. រូមគិតអុំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងករវងរកវធិបីដើមផអីនុវតថវា បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ និង
មតិថភក័ថិ បៅកបុងការរិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្ការណាមយួ។ 

៧. រូមបរៀនតាមររមួល។ គ្នម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខុំអបកឱ្យរិកាបមបរៀនថ្មីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ 
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រកោររុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោករ់ញ្ញដ
រមាគ ល់ោ៉ា ងចារ់ ររមាប់ជុំពូកនីមយួៗ។ រូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោក់ជូនបោយរបុងរបយត័ប។ អបកគួរកត
បុំបពញ បហើយបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អបកបៅកាន់រគបូបរងៀនរបរ់អបកររមាបក់ារកកតរមូវ។ របរិនបបើអបកមនិ នរិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគលូបល (Global University) បទបនាោះ អបកបៅកតទទួល នផលរបបោជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវាយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នររបររបឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចរិកាវាបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិោយថា រគូបបរងៀន 
គឺបៅកបុងបរៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកអ៏ាចរិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមរិការពោះគមពរីតាមរ ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិយុីវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានររមាប់ពន័នកិចច
ពនននាគ្នរ ក៏ដូចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬរហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា ទុំង
មាតិកា ទុំងវធិីោស្ររថសនការរិកាលអរបបរើរររមាបប់គ្នលបុំណ្ងទុំងបនោះ។ 
 
 របរិនបបើអបករិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចចការទុំងអរ់របរ់អបកតាមរយៈសរបរណី្យ។៍ 
រូមកុុំបភលចបរបើអារយោឌ នសនការោិល័យោកលវទិាល័យគលូបល (Global University) របរ់អបក។ របរិនបបើអបករិកា
ជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស រូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដលរគូរបរ់អបក ន
ោកឱ់្យ។  
 
 បលើរពបីនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបរ់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងោកលវទិាល័យគលូបល (Global University)បដើមផ ី
បបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លរិរសកថ្មបទៀតផង។ រូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu ររមាប់
ពត័ម៌ាន និងជុំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនមាប ក់ៗ  មានររមាប់រិរសកដល នបញ្ចប់មុខ្វជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទហរណ៍្ របរិនបបើអបកកុំពុងរិកាតាមរយៈការោិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អបកអាចទទួល
វញិ្ញដ បនបរតពីរគូកដលមកពីរកលវទិាល័យគលូបបល (Global University)  ន។ របរិនបបើអបករិកាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកអាច
បផញើរកោរការវាយតសមលតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារោិល័យតាមតុំបនរ់បរ់អបក។ ការោិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការោិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងរហរដឌអាបមរកិ។ 
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 បរៀវបៅកណ្នាុំ The School for Evangelism and Discipleship (SED) បរៀវបៅកណ្នាុំ Catalog, Discipleship 

Training Center Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនិង SED កដលមានភាព្យររួលកបុងការយក
បចញពីអុីនធឺបណ្ត។ រមាា ររិកាបផសងៗកដលអាចរក នររមាបម់ុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទុំងកាករតជុំនួយដសទបទៀត។ 

 

 រូមចូលបមើបលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org ររមាបជ់ាធនធានបកនទម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ 

 បណ្ឍិ ត Marjorie Stewart ជាោស្រោថ ចារយសនរកលវទិាល័យ Northwest ទីរកុងKirkland រដឌវា៉ា រីុនបតាន។ បរៅ
ពីចូលរមួបៅកបុងពន័នកិចចរគូគ វ្ លជាមយួបថីរបរ់គ្នត ់គ្នត់ នបបងកើតការរិការពោះគមពរីតាមផធោះររមាបន់ិកាយរកុមជុំនុុំ
រពោះជាមាច រ់។ បចញពីបទពិបោធបនោះគ្នត់ ននិពននបរៀវបៅ ការផាយដុំណឹ្ងលអររមាប់ស្ររថីបៅកបុងភូមោិទ ន(Women 

in Neighborhood)។  Stewart ក ៏នររបររពី ―Pentecost in the Pacific Northwest‖," អតទបទកបងកចកបចញជាពីរកផបក
ររមាបរ់កុមជុំនុុំរពោះជាមាច រ់បធវើការប ោះពុមា The Light Shines Out; របវតថិោស្ររថសនរកលវទិាល័យ Northwest និងអតទ
បទកុំណាពយររមាបក់ារប ោះពុមពផាយ។ Stewart ទទួល នពានរ វ្ នក់វនីិពនន។ 
 
 បណ្ឍិ ត Stewart  នបធវើដុំបណ្ើ ររគបទ់ិរទីបៅកបុងតុំបនអ់ារីុ និង នបៅទរសនាមា៉ា ហាគ ោន,ររុសុនីិងហាមា៉ា អុីក
បដើមផបីបរងៀនរពមទុំងបធវើរិកាខ ោោអុំពីការររបររ។ គ្នត់ នបបងកើតកមមវធិី TESL (ការបបរងៀនភាោអងប់គលរជា
ភាោទពីីរ)ជាកមមវធិីររមាបោ់កលវទិាល័យ Northwest និងកមមវធិីភាោអងប់គលរជាភាោទីពីរររមាបក់មមវធិីរិកា
បៅកបុងទីរកុង Baguio របបទរភលីីពីន។ 
 
    បណ្ឍិ ត Stewart ជានិរសតិបញ្ចបក់ាររិកាសនរកលវទិាល័យ Northwest និងទទួល នទុំងB.A.និង M.A ពី
ោកលវទិាល័យ Washington។ រកលវទិាល័យភាគពាយពយ នផថល់កិតថិយរឱ្យគ្នត់ជាមយួនឹងបណ្ឍិ តកិតថិយរ។ 
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