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អអេអភេសស 6:10-18

10 មពួយវវញអទទៀត ចសរទាញយកកមមម្លាំង អដោយរពួមជមពួយពពព អេមម្ចាសស់ ននិងអដោយ សារពពព អចសាសដដខមម្លាំងកមរបសស់
ពពព អេងង្គ។

11 ចសរបង បបប្អូនពបដោបស់ខមខ្លួនអដោយអពគគ្រឿងសសសាស វវុធទាម្លាំងបបវុនន្មានរបសស់ពពព ជមម្ចាសស់ អដដើមមម្ពីអាចត តម្លាំងននឹងកល លមនិចរបសស់
មរ*

12 ដមនិតអយដើងមនិនមមនតយវុទទទលស់ននឹងមនវុសស្សអទ គគតយវុទទទលស់ននឹងវតតតសស័កសនិ សនិទទនិ ទលស់ននឹងអេអម្ពីៗមដលមនអេម្លាំណាច ទលស់
ននឹងអមពតខ្លួត ពតកកតងអលោកម្ពីយយដដងងនឹតអនព អហដើយតយវុទទទលស់ននឹងឥទទនិ ពលអេរសបដដអាពកកស់ទាម្លាំង ឡាយមដលអនសាតនអលដើ
មដរ។

13 អហតវុអនព ចសរបង បបប្អូនអពបដើអពគគ្រឿងសសសាស វវុធទាម្លាំងបបវុនន្មានរបសស់ពពព ជមម្ចាសស់អទៅ អដដើមមម្ពីឲឲបង បបប្អូនអាចតទលស់អនថថថ
អេពមងង្គល អហដើយមនជម្លាំហរររឹង បវុនឹងដមដល អដោយបានអពបដើពគបស់មអធធ បាយ។

14 ដសអចកព ចសរមនជម្លាំហរររឹង បវុនឹងអឡដើង ចសរយកអសចកសម្ពីពនិតមកពកវាតស់ចអងងព យកអសចកសម្ពីសវុចរវតអធអដើជអាវ អពកព
15 យកចនិតសពបតងអពបប្រៀបផផ្សាយដម្លាំណនឹង លបអេម្លាំពម្ពីអសចកសម្ពីសវុខ សានស មកពាកស់ជមសមកអជដើង។
16 ជពនិអសស ចសរយកជម្លាំអននអធអដើជមខល អដដើមមម្ពីឲឲបង បបប្អូនអាចពនមតស់ពពខ្លួញអភេមដើងទាម្លាំងបបវុនន្មានរបសស់មរ*កម្លាំណាច។
17 ចសរទទពួលករសអសងង្គពយកមកអធអដើជមពួកមដក ននិងយកពពព បននប្អូលរបសស់ពពព ជមម្ចាសស់មកអធអដើជដោវរបសស់

ពពព វវញញ្ញាណ។
18 ចសរអេធនិសាស្ឋាន*ពគបស់អពលអវលោ តមករមណ នម្លាំរបសស់ពពព វវញញ្ញាណ អដោយអពបដើទាម្លាំងពាកឲអេធនិសាស្ឋាន ទាម្លាំងពាកឲអេងអរ

ពគបស់យបង អហដើយពបតងសាន្មារតម្ពីទសល អេងអរពពព ជមម្ចាសស់ អដោយចនិតសពធយមបម្លាំផវុត សពមបស់ពបជ ជនដដ វវសវុទទ*ទាម្លាំង
អេសស់។



ទម្លាំនវុកតអមងដើង 91:1-16

1 អេកកណារសស់អនអពកមករពគបស់ ពគង របសស់ពពពដដខមងស់ ខមសស់បម្លាំផវុត អេកកអនពននឹងពជកអនអពកមមមបស់បារមម្ពី របសស់ពពពដដ
មនឫទាទ នវុភាពអលដើអេអម្ពីៗទាម្លាំងអេសស់។

2 ខខតម្លាំទសលពពព អេមម្ចាសស់ថ: ពពព អេងង្គជជពមក ននិងជកម្លាំមពងករពារទសលបងង្គម្លាំ ពពព អេងង្គជពពពថនទសលបងង្គម្លាំ ទសលបងង្គម្លាំអផខដើជម្ពីវវត
អលដើពពព អេងង្គ!

3 ពពព អេមម្ចាសស់ររំអដោពអេកកឲឲរពួចផវុតពម្ពីអេននកស់ ឲឲរពួចផវុតពម្ពីជម្លាំងគរាត តត្បាតអផស្សងៗ។
4 ពពព អេងង្គននឹងករពារអេកក អេកកអាចពជកអកនអពកមមមបស់បារមម្ពីរបសស់ពពព អេងង្គ ពពព ហឫទស័យអសាន្មាព សន្មាស័ពគរបសស់ពពព អេងង្គ 

អពបប្រៀបបម្ពីដសចជមខល ននិងអាវ អពកពករពារអេកក។
5 អនអពលយបស់ អេកកននឹងមនិនភេស័យខមច អពគពថកកស់មដលគពួរឲឲតកស់ សមតតអនពអឡដើយ អនអពលថថថ អេកកកដននឹងមនិនភេស័យ

ខមចពពខ្លួញ មដលអគបាញស់មកមដរ។
6 អេកកននឹងមនិនភេស័យខមចអពគពកចអនយបស់ងងនឹត អហដើយកដមនិនភេស័យខមចមហនស រាយ អនអពលថថថពតងស់មដរ។
7 អទាពបម្ពីមនមនវុសស្សមពួយពានស់នកស់ ដពួលសាមបស់អនជនិតអេកក អហដើយមនមនវុសស្សមពួយមវុគននកស់ សាមបស់អនខងសាសម្លាំអេកកកសម្ពី 

កដគន្មានអេអម្ពីអាចបបព ពាលស់អេកកបានអឡដើយ។
8 ចសរសមមនឹងអមដើល អេកកននឹងអឃដើញថ អតដើមនវុសស្សអាពកកស់ទទពួលអទាសយបងណា។
9 ពពព អេមម្ចាសស់ជជពមករបសស់អេកក អេកកបានមកពជកអកនអពកមមមបស់ របសស់ពពពដដខមងស់ ខមសស់បម្លាំផវុត។
10 គន្មានទវុកកអវទនណាមពួយអកដើតមន ដលស់អេកកបានអឡដើយ អហដើយកដគន្មានអពគពកចណាមពួយ ចសលអទៅជនិតទម្ពីលម្លាំ អន

របសស់អេកកបានមដរ
11 ដមនិតពពព អេមម្ចាសស់ននឹងបញញឲឲ ពពួកអទវតជពួយអេកក ពពួកអទវតននឹងករពារអេកក អនពគបស់ទម្ពីកមនមងមដលអេកកអទៅ។
12 អទវតទាម្លាំងអនពននឹងចម្លាំពទអេកក មនិនឲឲអជដើងអេកកបបពទងង្គនិចននឹងថន្មាអឡដើយ។
13 អេកកននឹងអដដើរជនស់សតអសនិងង្ហ ននិងពសស់ មវក អេកកននឹងជនស់ឈមម្ពីកសនសនិងង្ហ ននិងនគ។
14 ពពព អេមម្ចាសស់មនពពព បននប្អូលថ: «អដោយអគសតនិតអនជបស់ននឹងអយដើង អយដើងននឹងជពួយររំអដោពអគ អយដើងននឹងករពារអគ 



អពពាពអគទទពួលសាង្គលស់ថអយដើងជពពព អេមម្ចាសស់!
15 អគននឹងអេងអររកអយដើង អហដើយអយដើងននឹងអឆមដើយតបមកអគវវញ អនអពលអគមនអាសនក អយដើងននឹងសតនិតអនជមពួយអគ 

អយដើងននឹងររំអដោពអគ ពពមទាម្លាំងអលដើកតអមងដើងអគផង។
16 អយដើងននឹងឲឲអគមនអាយវុយគន យសរ អហដើយអយដើងននឹងឲឲអគអឃដើញថ អយដើងពនិតជពពព សអសងង្គពមមន»។

ទម្លាំនវុកតអមងដើង 18:1-50

1 ពទងស់មនរាជ ឱងងរថ៖ ឱពពព អេមម្ចាសស់អអេដើយ ទសលបងង្គម្លាំពសឡាញស់ពពព អេងង្គ អពពាពពពព អេងង្គជកមមម្លាំងរបសស់ទសលបងង្គម្លាំ!
2 ពពព អេមម្ចាសស់ជថន្មា ដោករពារទសលបងង្គម្លាំ ជបននយដដររឹង មម្លាំរបសស់ទសលបងង្គម្លាំ ជពពពមដលជពួយររំអដោពទសលបងង្គម្លាំ ពពព អេងង្គជ

ពពពថនទសលបងង្គម្លាំ ជថន្មា ដោសពមបស់ទសលបងង្គម្លាំពនឹងពជក ពពព អេងង្គជមខល ជកមមម្លាំងមដលសអសងង្គពទសលបងង្គម្លាំ ននិងជជពមក
ដដមម្លាំ មពួនរបសស់ទសលបងង្គម្លាំ។

3 អពលខខតម្លាំមពសករកពពព អេងង្គ ពពព អេងង្គសអសងង្គពខខតម្លាំឲឲរពួចពម្ពីខន្មាម្លាំងសពតប្អូវរបសស់ខខតម្លាំ សសមអលដើកតអមងដើងពពព អេមម្ចាសស់!។
4 អសចកសម្ពីសាមបស់រពួបររឹតខខតម្លាំ ររីឯអសចកសម្ពីវវនសអេនសរាយ ធមកស់មកអលដើខខតម្លាំ ដសចទនឹកហសរមកយបងខមម្លាំង។
5 អសចកសម្ពីសាមបស់អនពស័ទទជវុម្លាំ វវញខខតម្លាំ ដសចជសម្លាំណាញស់មដលអគអបាពមកអលដើខខតម្លាំ។
6 អនអពលមនទវុកកអវទន ខខតម្លាំអេងអររកពពព អេមម្ចាសស់ ខខតម្លាំមពសកអហរកពពពរបសស់ខខតម្លាំ ពម្ពីកកតងពពព វវហាររបសស់ពពព អេងង្គ ពទងស់

ពពព សណាសបស់ឮសម្លាំអឡងខខតម្លាំ អហដើយសកប្អូរសមពមករបសស់ខខតម្លាំបានឮអទៅដលស់ ពពព កណណរបសស់ពពព អេងង្គ។
7 អពលអនព មផនដម្ពីកដកអពកដើកញាបស់ ញស័រ ភេកម្លាំទាម្លាំង ឡាយពតប្អូវរអងង្គដើរហសតដលស់ពគនឹពរបសស់វា អហដើយកអពកដើក អដោយ សារ

ពពព អេងង្គពទងស់ពពព ពនិអរាធ។
8 មនមផស្សងហវុយអចញមកពម្ពីពពព នសារបសស់ពពព អេងង្គ ពពព អេងង្គផមតម្លាំអភេមដើងមដលឆាប អឆពអចញមក អហដើយកដមនរអងដើកអភេមដើង

ខនតអចញមក ពម្ពីពពព ឱសស្ឋារបសស់ពពព អេងង្គមដរ។
9 ពពព អេងង្គបានអផបប្រៀងថផនអមឃ ពទងស់យងចវុពមក អដោយមនពពកយបងពកសស់ អនពម្ពីអពកមពពព បាទាផង។
10 ពពព អេងង្គយងគងស់អលដើអចរសបបប៊ីន* អហដើយអហាពមក ពពព អេងង្គគងស់អនអលដើវាអយ ដសចគងស់អនអលដើសាមបបកស្សម្ពី។
11 ពពព អេងង្គយកភាពងងនឹតអធអដើជកមនមងពពួន អហដើយយកពពកអខន្មាពកសស់អពញអទៅអដោយទនឹក អធអដើជពពព ពនម។



12 មនអផមកបអននរអចញមកពម្ពីពពក ភេមគអនខងមវុខពពព អេងង្គ អហដើយមនពពនឹល ននិងរអងដើកអភេមដើងធមកស់ចវុពមក។
13 ពពព អេមម្ចាសស់អធអដើឲឲមនសកប្អូរផង្គរ លោនស់អនអលដើអមឃ ពពពដដខមងស់ ខមសស់បម្លាំផវុតបនមគពពព សសរអសទៀង។
14 ពពព អេងង្គបាញស់ពពខ្លួញរបសស់ពពព អេងង្គអទៅអលដើខន្មាម្លាំងសពតប្អូវ អដដើមមម្ពីកម្លាំចតស់ កម្លាំចយពពួកអគ។ ពពព អេងង្គបាញស់អផមកបអននរ អធអដើឲឲ

ពពួកអគបាកស់ទស័ព។
15 ឱពពព អេមម្ចាសស់អអេដើយ ពពព បននប្អូលគម្លាំរាមរបសស់ពពព អេងង្គ ននិងខឲលស់ពឲតព មដលបកស់អចញមកពម្ពីពពព នសារបសស់ពពព អេងង្គ 

បានអធអដើឲឲបាតសមវុពទអលចអចញមក អហដើយពគនឹពរបសស់មផនដម្ពីកដអលចមកមដរ។
16 ពពព អេងង្គបានលោតពពព ហសសពម្ពីសាតនអលដើមករកខខតម្លាំ ពពព អេងង្គពសងស់ខខតម្លាំអចញឲឲផវុតពម្ពីទនឹកសមវុពទ
17 ពពព អេងង្គបានររំអដោពខខតម្លាំឲឲរពួចផវុតពម្ពី ខន្មាម្លាំងសពតប្អូវដដខមម្លាំងពសមក អហដើយឲឲខខតម្លាំរពួចផវុតពម្ពីអេសស់អេកកមដលសបបស់ខខតម្លាំ ពពមទាម្លាំងអេសស់

អេកកមដលមនកមមម្លាំង ខមម្លាំងជងខខតម្លាំផង។
18 អនអពលខខតម្លាំមនទវុកកអវទន អេកកទាម្លាំងអនពនម្លាំគកមកវាយពបហារខខតម្លាំ កដបបវុមនស ពពព អេមម្ចាសស់អធអដើជបមងបករបសស់ខខតម្លាំ។
19 ពពព អេងង្គបាននម្លាំខខតម្លាំអចញឲឲផវុតពម្ពីអពគពថកកស់ ពពព អេងង្គររំអដោពខខតម្លាំ មកពម្ពីពពព អេងង្គពសឡាញស់ខខតម្លាំ។
20 ពពព អេមម្ចាសស់បានពបពពនឹតសចម្លាំអពាពខខតម្លាំ ពសបតមអសចកសម្ពីសវុចរវតរបសស់ខខតម្លាំ ពពព អេងង្គតបសកងមកខខតម្លាំវវញ ពសបតមអេម្លាំអពដើ

បរវសវុទទមដលខខតម្លាំបានពបពពនឹតសមដរ
21 ដមនិតខខតម្លាំបានពបតនិបតសនិតមមគណរបសស់ពពព អេមម្ចាសស់ អហដើយខខតម្លាំមនិនបានឃមតអចញពម្ពីពពពរបសស់ខខតម្លាំ អដោយពបពពនឹតសអេម្លាំអពដើ

អាពកកស់អនពអឡដើយ។
22 ខខតម្លាំបានពបពពនឹតសតមវវនស័យទាម្លាំងបបវុនន្មាន របសស់ពពព អេងង្គ ខខតម្លាំមនិនបានបម្លាំពានអលដើបញញ្ញាតសនិ របសស់ពពព អេងង្គអទ។
23 ពពព អេងង្គពជបថខខតម្លាំគន្មានអស ហន្មាង អហដើយខខតម្លាំបានពបយស័តកខមខ្លួន មនិនឲឲមនកម្លាំហវុសអឡដើយ។
24 ពពព អេមម្ចាសស់អពបាស ពបណម្ពីដលស់ខខតម្លាំ ពសបតមអេម្លាំអពដើសវុចរវតមដលខខតម្លាំបានពបពពនឹតស អពពាពពពព អេងង្គអឈអងយលស់ថ ខខតម្លាំ

ពបពពនឹតសអេម្លាំអពដើបរវសវុទទ។
25 ពពព អេមម្ចាសស់អអេដើយ ពពព អេងង្គសមមសងពពព ហឫទស័យអសាន្មាពពតងស់ចម្លាំអពាពអេកក មដលមនចនិតសអសាន្មាពពតងស់ ពពព អេងង្គសមមសង

ពពព ហឫទស័យអសាន្មាព សរ ចម្លាំអពាពអេកកមដលមនចនិតសអសាន្មាព សរ។
26 ចម្លាំអពាពអេកកមដលមនចនិតសបរវសវុទទ ពពព អេងង្គកដសមមសងថ ពពព អេងង្គបរវសវុទទមដរ ចម្លាំអពាពអេកកមដលមនចនិតសអវទៀច អវរវវញ 



ពពព អេងង្គសមមសងថពពព អេងង្គឈមស ថវ
27 ដមនិតពពព អេងង្គអហដើយមដលសអសងង្គពមនវុសស្សទនស់ ទាប ននិងបននបអេសស់អេកកមដលមនចនិតសអឆន្មាដើង ថឆន្មា។
28 ឱពពព អេមម្ចាសស់ជពពពថនទសលបងង្គម្លាំអអេដើយ ពពព អេងង្គជពនមគរបសស់ទសលបងង្គម្លាំ អហដើយពពព អេងង្គកដបម្លាំភេមគអសចកសម្ពីងងនឹត របសស់

ទសលបងង្គម្លាំមដរ។
29 ពពព អេងង្គពបទានកមមម្លាំងឲឲទសលបងង្គម្លាំ វាយលវុកខន្មាម្លាំងសពតប្អូវ ននិងឲឲទសលបងង្គម្លាំអាចអលោតររំលងកម្លាំមពង ពកតងរបសស់ពពួក

អគ។
30 មគណរបសស់ពពព ជមម្ចាសស់សវុទទមតលបឥតអខម្ចាព ពពព បននប្អូលសនធរបសស់ពពព អេមម្ចាសស់ពនិតទាម្លាំងពសតង ពពព អេងង្គជមខល

ករពារអេសស់អេកក មដលមកពជកអកនជមពួយពពព អេងង្គ។
31 មនមតពពព អេមម្ចាសស់មពួយគតស់ មដលពនិតជពពព ជមម្ចាសស់ មនមតពពពរបសស់អយដើងមពួយពពព អេងង្គបបវុអណាណព មដលពនិតជ

ថន្មា ដោសពមបស់ឲឲអយដើងពជកអកន។
32 ពពព ជមម្ចាសស់ពបទានឲឲខខតម្លាំមនកមមម្លាំង ននិងពបទានឲឲមគណរបសស់ខខតម្លាំបានលបឥតអខម្ចាព។
33 ពពព អេងង្គអពបាសពបទានឲឲខខតម្លាំ រតស់អលននដសចសតអកសនស់ អហដើយឲឲខខតម្លាំអាចឈរអនទម្ពីខមសស់។
34 ពពព អេងង្គបងង្ហតស់ខខតម្លាំឲឲសានតស់ជម្លាំនញខងអធអដើសនឹក ននិងឲឲខខតម្លាំមនកមមម្លាំងយនឹតធកប្អូលងង្ហនិនបាន។
35 ឱពពព អេមម្ចាសស់អអេដើយ ពពព អេងង្គករពារ ននិងសអសងង្គពទសលបងង្គម្លាំ ពពព អេងង្គគម្លាំពទទសលបងង្គម្លាំ អដោយឫទទនិ បារមម្ពីរបសស់ពពព អេងង្គ 

អហដើយពពព អេងង្គអលដើកទសលបងង្គម្លាំអឡដើង អដោយពពព ហឫទស័យអមតស។
36 ពពព អេងង្គករពារទសលបងង្គម្លាំ មនិនឲឲខន្មាម្លាំងសពតប្អូវអដញទានស់ មនិនឲឲទសលបងង្គម្លាំភាមតស់អជដើងដពួលអឡដើយ។
37 ទសលបងង្គម្លាំអដញតមពពួកខន្មាម្លាំងសពតប្អូវ ននិងចបស់ពពួកអគបាន អហដើយទសលបងង្គម្លាំមនិនពតឡបស់មកវវញអទ ដរាបទាលស់មតបាន

កអមនចពពួកអគអេសស់។
38 ទសលបងង្គម្លាំកបស់សមមបស់ពពួកអគ មនិនឲឲពពួកអគអពកកអឡដើងវវញបានអឡដើយ ពពួកអគដពួលសាមបស់អនននឹងអជដើងរបសស់ទសលបងង្គម្លាំ។
39 ពពព អេងង្គពបទានឲឲទសលបងង្គម្លាំមនកមមម្លាំង ននឹងអធអដើសនឹក ននិងមនជស័យ ជម្លាំនពអលដើខន្មាម្លាំងសពតប្អូវ។
40 ពពព អេងង្គបានអធអដើឲឲពពួកអគបាកស់ទស័ព រតស់អនមវុខទសលបងង្គម្លាំ អហដើយទសលបងង្គម្លាំបានអធអដើឲឲអេសស់អេកក មដលសបបស់ទសលបងង្គម្លាំ

វវនសសសនឲអេសស់អទៅ។



41 អគនម្លាំគកមពសករកជម្លាំនពួយ មតគន្មាននរណាជពួយពពួកអគអសាព អគមពសកអហពពព អេមម្ចាសស់ មតពពព អេងង្គមនិនអឆមដើយតបននឹង
ពពួកអគអឡដើយ។

42 ទសលបងង្គម្លាំបានកអមនចពពួកអគឲឲហន្មាតស់ ដសចធសលម្ពីដម្ពីមដលពតប្អូវខឲលស់ផាតស់ ទសលបងង្គម្លាំបានអបាសពពួកអគ ដសចភេកស់ពជម្លាំអនតម
ផមប្អូវ។

43 ពពព អេងង្គបានររំអដោពទសលបងង្គម្លាំឲឲរពួច ពម្ពីករបព អបាររបសស់ពបជ ជន អហដើយមតង តម្លាំងទសលបងង្គម្លាំ ឲឲអធអដើជអេកកដនឹកនម្លាំ
ពបជ ជតនិនន ពបជ ជនមពួយមដលទសលបងង្គម្លាំមនិនសាង្គលស់ បានមកចវុពចសលននឹងទសលបងង្គម្លាំ។

44 ជនបរអទសនម្លាំគកសាសបស់បងង្គបស់ទសលបងង្គម្លាំ អហដើយអពលទសលបងង្គម្លាំននិយយមតមពួយមបតស់ អគកដអធអដើតមភាមម។
45 ជនបរអទសបាកស់ទនឹកចនិតស អហដើយអចញពម្ពីទម្ពីជពមករបសស់អគមក ទាម្លាំងភេស័យញាបស់ ញស័រ។
46 ជអយពពព អេមម្ចាសស់! សសមសរអសដើរតអមងដើងពពព អេងង្គ មដលជថន្មា ដោរបសស់ទសលបងង្គម្លាំ! សសមអលដើកតអមងដើងពពព ជមម្ចាសស់ 

មដលបានសអសងង្គពទសលបងង្គម្លាំ!
47 ដមនិតពពព អេងង្គបានឲឲទសលបងង្គម្លាំ មនជស័យ ជម្លាំនពអលដើខន្មាម្លាំងសពតប្អូវ ពពព អេងង្គបានបសងងបពបជ ជននន ឲឲមកចវុពចសល

ននឹងទសលបងង្គម្លាំ
48 អហដើយពពព អេងង្គបានអពបាសទសលបងង្គម្លាំ ឲឲរពួចផវុតពម្ពីកណាសបស់ថដរបសស់ខន្មាម្លាំងសពតប្អូវ!។ ពពព អេងង្គបានអលដើកទសលបងង្គម្លាំអឡដើង

ខមសស់ ជងបចម្ចា មនិតសរបសស់ទសលបងង្គម្លាំ ននិងររំអដោពទសលបងង្គម្លាំឲឲរពួចផវុតពម្ពី មនវុសស្សអឃរ អឃៅ។
49 អហតវុអនពអហដើយបានជទសលបងង្គម្លាំសរអសដើរ តអមងដើងពពព អេងង្គកកតងចម្លាំអណាមពបជ ជតនិនន ឱពពព អេមម្ចាសស់អអេដើយ! 

ទសលបងង្គម្លាំននឹងអពចប្រៀងអលដើកតអមងដើងពពព នម របសស់ពពព អេងង្គ។
50 ពពព អេងង្គបានអធអដើករអេសាម្ចារឲ អដដើមមម្ពីសអសងង្គពអសសចមដលពពព អេងង្គបានមតង តម្លាំង ពពព អេងង្គបានសមមសងពពព ហឫទស័យ

អសាន្មាព ពតងស់ ចម្លាំអពាពអសសចមដលពពព អេងង្គបានចកស់អពបងអេភេនិ អសក គគចម្លាំអពាពអសសចដោវរីឌ ននិងពសជ ពងស្សអរទៀងរហសតតអទៅ។
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