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 ខ.៦,៧,៨ ខ.១៦,២១ ខ.២០   ខ.២,៣ េមល 

សុភាសិត 

១៦:៣,៩, 

១៧:៦ 

 ខ.១កររមួរមួ 

 ក�ុង្រគ�សរ 
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  ខ.៣១ ្រកិត្យវ ិនយ័ និង្របាជា�  

មកទទឺមគា�  

  ខ.១ អ�កណា

ែដលេកតខ� ច 

ដល់្រពះេយហូ 

វ៉ េហយមាន 

េសចក�ីអណំរ 

ជាខ� ងំ ចំេពះ 

េសចក�ីបង� ប ់

របស់្រទង”់ 

ខ.១-២,៣-៥ “េប
គា� ន្រពះេយហូវ៉

សងផ់�ះេឡងេនាះ

ពួកជាងែដលសង់

េគេធ�ករជាឥត្រប

េយាជនេ៍ទ”“េមល

កូនេច ជាមរដក

មកព្ីរពះេយហូវ៉” 

ខ.១-៤ អ�ក 

ែដលេកតខ� ច 

ដល់្រពះេយហូ វ៉ 

គឺ្រពះេយហូ 

វ៉្របទនពរ 

ដល់ពួកកូនេច 
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ខ.៩ “កុំឲ្យឯង 

េធ�ដូចជាេសះ 

ឬលកត ់ែដល 

គា� ន្របាជា� ” 

ខ.១១-១៤ “េត 

មានអ�កឯណា 

ែដលចងប់ានជ ីវតិ 

េហយ្រស 

ឡាញ់អយុ 

យឺនយូរេដម្ប ី

ឲ្យបានេឃញ 

េសចក�ីល�្រត�វ 

ឲ្យរក្សោអណា� ត 

ខ�ួនឲ្យរចួ ពី 

េសចក�ីអ្រកក ់

េហយបបូរមាត ់

មនិឲ្យេពល 

ពក្យកំភតូ” 

ខ.១,៣,៤,៥,៨ “កុំឲ្យេក� ចិត� 

េដយេ្រពះមនុស្សែដល្រប្រពតឹ�

អ្រកកេ់ឡយ” “ចូរទុក ចិត�នងឹ

្រពះេយ ហូវ៉េហយ្រប្រពតឹ�ករ

ល�ចុះ”“ចូរយក្រពះេយហូវ៉ជា

េសចក�ីអណំររបស់អ�ក េនាះ

្រទងន់ងឹ្របទនឲ្យអ�កបាន 

ដូចបំណងចិត�” “ចូរទុកដកផ់�ូវ 

អ�កនឹង្រពះេយហូវ៉ចុះ ែថមទងំ

ទុកចិត�ដល់ ្រទងផ់ង េនាះ្រទង់

នឹងេ្របាស ឲ្យបានសំេរច” “ចូរ

ឈបព់ ីេសចក�ីកហំឹង េហយ

េបាះបង ់េសចក�ីេឃារេឃ

េចលេចញ” 

ខ.១៦-១៩ “កុំ 

ឲ្យភយ័ខ� ច 

េដយអ�ក១បាន 

មានេឡង ក�ុង 

កលែដលេសច 

ក�ីរងុេរឿង េនផ�ះ 

បានបរបិូរេនាះ 

េឡយ 

ដ្បតិកល 

ណាេគស� បេ់ទ 

េនាះនឹងយកអ�ីៗ  

េទផងមនិបាន” 

     

�
រេ�

បៀ
បេ

ធៀ
ប 

ខ.៩ “កុំឲ្យឯង 

េធ�ដូចជាេសះ 

ឬលកត”់ 

 ខ.២,៦,២០,៣៥“ដ្បតិេនបន�ិច 

េទៀត េគនឹង្រត�វ ្រច�តកតដូ់ចជា 

េស�  េហយនឹង េ្រក�មស�ិតេទ 

ដូចជាេស� ខ�ែីដរ” “្រទងន់ឹង ឲ្យ

េសចក�ីសុច រតិរបស់អ�កបាន 

ផ្សោយេចញដូច ជាពន�ឺ េហយ 

េសចក�ីយុត�ធិម ៌របស់អ�ក ដូចជា 

េវលៃថ�្រតងផ់ង” “ែតមនុស្ស 

អ្រកកន់ងឹ្រត�វ វនិាសេទ េហយ

ពួកខ� ងំៃន្រពះេយហូវ៉នងឹដូច

ជាខ� ញ់ កូនេចៀមេគនឹង្រត�វ

សូន្យបាតេ់ទ េគនឹងេឆះេទជា

ែផ្សងអស់រលីង” “េយងបាន 

េឃញមនុស្ស អ្រកកម់ានអ ំ

ណាចយ៉ាងសន�កឹ េហយក ំ

ពុងែតព្រងឹងធ ំេឡង ដូចជា 

េដមេឈខ�”ី 

ខ.១៤,២០ “េគ 

ដូចជាហ�ូងសត� 

ែដលដំរងេ់ទឯ 

ទីស� ប”់“មនុស្ស 

ណា ែដលមាន 

េករ �ិ៍ េឈ� ះែត 

ឥតមានេយា 

បល់ េនាះេធៀប 

ដូចជាសត�តរិ 

ច� នែដលវនិាស 

េទេនាះឯង” 

ខ.២០ “េនះ 

ែបបដូចជា 

កលណាយល់ 

សប�ិរចួភា� ក ់

េឡង” 

 ខ.៤ “កូន 

ែដលឯង 

បេង�តពកីល 

េនេក�ងេនាះ 

េធៀបដូចជា 

្រព�ញេនៃដៃនមនុ

ស្ស ខ� ងំពូែក” 

ខ.៣ “្របពន� 

ឯងនងឹបានដូច 

េដមទំពងំ 
បាយជូរ មាន 

ែផ�ែដលដេំនក�ុង

ទីធា� ៃនផ�ះ 

ឯងកូនឯងទងំ 

ប៉ុនា� ន នឹងបាន 

ដូចជាេដម អលីូវ 
េនជុំវញិ តុរបស់

ឯង” 

ខ.២,៣ “ករ 

របួរមួក�ុង្រគ�សរ 

គឺ “េនាះ 

េ្រប�បដូចជា 

េ្របងដវ៏ ិ

េសសែដលចក់

េលក្បាល 

កហូ៏រចុះមក 

ដល់ពុកចង�  

គឺជាពុកចង�  

របស់េអរ ៉នុ” 

“កេ៏្រប�បដូច 

ជាទឹកសេន្សម 

េនេលភ�េំហ 

ម៉ូន ែដលធា� ក ់

មកេលភ�ៃំន្រក�ង

សីយ៉ូន” 
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  ខ.២,៦,២០,៣៥ “ដ្បតិេនបន�ិច

េទៀត េគនឹង្រត�វ្រច�តកតដូ់ចជាេស�  

េហយនឹងេ្រក�មស�ិតេទ 

ដូចជាេស� ខ�ីែដរ” “្រទងន់ឹង ឲ្យ

េសចក�ីសុច រតិរបស់អ�កបានផ្សោយ

េចញដូចជាពន�ឺេហយេសច

ក�ីយុត�ិធមរ៌បស់អ�ក ដូចជា 

េវលៃថ�្រតងផ់ង” “ែតមនុស្ស 

អ្រកកន់ឹង្រត�វ វនិាសេទ េហយ

ពួកខ� ងំៃន្រពះេយហូវ៉ នឹងដូចជា

ខ� ញ់ កូនេចៀម េគនឹង្រត�វសូន្យ

បាតេ់ទ េគនឹងេឆះេទជា 

ែផ្សងអស់រលីង” “េយងបាន េឃញ

មនុស្សអ្រកកម់ានអ ំណាច

យ៉ាងសន�ឹក េហយកំពុង

ែតព្រងឹងធំេឡង ដូចជាេដមេឈខ�ី” 

ខ.១២,១៤,២០ 

“ប៉ុែន�មនុស្ស..... 

គឺេគដូចជាសត� 

តរិច� នែដល្រត�វ 

វនិាសវញិ” “េគ 

ដូចជាហ�ូងសត� 

ែដលដំរងេ់ទឯ 

ទីស� ប”់ 

“មនុស្សណា 

ែដលមានេករ �ិ៍ 

េឈ� ះ ែតឥត 

មានេយាបល់ 

េនាះេធៀបដូចជា 

សត�តរិច� ន 

ែដលវនិាសេទ 

េនាះឯង” 

ខ.២២ “គឺទូល 

បង�ំដូចជាសត� 

តរិច� នេនចំ 

េពះ្រទង”់ 

  ខ.៣ “្របពន� 

ឯងនងឹបានដូច 

ជាេដមទពំងំ 

បាយជូរមានែផ� 

ែដលដេំនក�ុង 

ទីធា� ៃនផ�ះឯង 

កូនឯងទងំប៉ ុ

នា� ន នងឹបាន 

ដូចជាេដមអ ូ

លីវេនជុំវញិតុ 

របស់ឯង” 
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ខ.៦-៧,១១ 

្រពះជាមា� ស់ 

និងេសចក�ី 

សុចរតិ 

ខ.៣,៩,១១ 

មនុស្សរបទប 

(ខ.២) “ពួកបរ ិ

សុទ�” និង “កូន 

ទងំឡាយ” 

 ខ.១-២ “មនុស្ស 

ទងំឡាយេន 

េលកីយេអយ” 

“ចូរេផ��ង្រត 

េចៀកស� បចុ់ះ 

គឺទងំធំទងំតូច 

ទងំមានទងំ្រក 

្រគបគ់ា� ” 

   ខ.៥-៦ អ�កណា

ែដលេកតខ� ចដល់

្រពះេយហូវ៉“្រពះ

េយហូវ៉្រទងន់ឹង្រប 

ទនពរដល់ឯងពី
្រក�ងសីយ៉ូនមក

េហយ ឯងនឹងបាន

េឃញ េសចក�ីល� 

ែដលផ្សោយមកេល
្រក�ងេយរសូឡិម 

ដរប ដល់អស់មយួ 

ជីវតិឯង េអឯងនឹង

បានេឃញេចរបស់ 

ឯងែដរសូមឲ្យ មាន

េសចក�ីសុខ្រគបេល 

សសនអី៍្រស 

ែអលផង” 
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ខ.១,២  ខ.៨    ខ.១ ខ.៥ ខ.១ ខ.១ “េនាះជា 

ករល� េហយ 

សមគួរយ៉ាង 

ណាេទ” គឺ 

េស�ពក្យ 

“្របទនពរ” ឬ 

“រកីរយ” 

សូមេមល 

សុភាសិត១៥:

២៣ (“េនាះល� 

ណាស់ហ�”) 

ស
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“
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 ខ.១៤,១៥,១៦ 

“ចូរថយេចញព ី

ករ អ្រកក ់

េហយ្រប្រពតឹ� 

ករល�វញិ”“្រពះ 

េន្រត្រពះេយហូវ៉ទ

តេទចំេពះ 

មនុស្សសុចរតិ.. 

្រពះភ�ក�្រពះេយ 

ហូវ៉ទស់ទទឹង 

នឹងពួកអ�កែដល 

្រប្រពតឹ�អ្រកក”់ 

ខ.៧,៩,១០-១១,១២-១៣, 

១៤-១៥,១៦-១៧,១៨-២០, 

២១,២២,៣២-៣៣,៣៤,៣៧-

៣៨ “ចូរេស��ម េនចំេពះ្រពះ 

េយហូវ៉ េហយ រងច់្ំរទងចុ់ះ 

កុំឲ្យេក� ចិត� 

េដយេ្រពះអ�កចេំរ នក�ុងផ�ូវេគ 

ឬមនុស្សែដល បេង�តករអ 

្រកកសំ់េរចបាន េនាះេឡយ” “ព ី

េ្រពះពួកអ�ក ែដលេធ�អ្រកក ់

នឹង្រត�វកតេ់ចញ 

ែតអស់អ�កែដល 

រងច់្ំរពះេយហូ វ៉ េនាះនងឹបាន 

ែផនដីជាមរកដ” 

 

 ភាពផ�ុយគា� ពរី៖ 

ខ.៣-១២ 

មនុស្សអ្រកក ់

ខ.១៣ េសចក�ី 

សុចរតិ (អ�ក 

និពន�ទំនុកដំ 

េកង) 

ខ.២៧ មនុស្ស 

អ្រកក ់

ខ.២៨ េសចក�ី 

សុចរតិ (អ�ក 

និពន�ទំនុកដំ 

េកង) 

ខ.១-៩,១០  

“មានពរេហយ 

អ�កណាែដល 

េកតខ� ចដល់ 

្រពះេយហូវ៉” 

“ពួកមនុស្ស 

អ្រកកន់ងឹ 

េមលេឃញ 

េហយនឹងមាន 

ចិត�ក� ញ់”  

   

រ�
��ន់ 

ខ.១០ “ឯ 

មនុស្សអ្រកក ់

េគនឹងមានទុក� 

្រព�យជាេ្រចន 

ែតអ�កណាែដល 

ទុកចិត�នងឹ្រពះ 

េយហូវ៉ េនាះ 

នឹងមានេសចក� ី

សប្ុបរសេន 

ពទ័�ជុំវញិខ�ួន” 

 ខ.១០-២០  ខ.១៨-២០,២៧ 

(មនុស្សអ 

្រកក)់ 

ខ.២៣-២៦ 

(េសចក�ីសុច 

រតិ) 

ខ.២-៩ “មាន 

ពន�ឺភ�េឺឡង ក�ុង 

ទីងងឹត សំរប ់

មនុស្សេទៀង 

្រតង ់េគជាអ�ក 

មានចិត�្របកប 

េដយេមត� ករ ុ

ណាអណិតអ

សូរ េហយ 

សុចរតិ” 

 ខ.២-៦ ្រពះេយ 

ហូវ៉្រទងន់ឹង 

្របទនពរដល់ 

អស់អ�កណា 

ែដលេកតខ� ច 

ដល់្រទង ់្រពម 

ទងំកូនេចេគ 

ឲ្យមានជីវតិ 

យឺនយូរផង។ 

 

ល
ក�ណ

ៈៃ
នេ

ស
ច 

ស
ុចរ

�ត 

ខ.១១ ែ្រសក 

េឡងេដយអ ំ

ណរចុះ 

 ខ.២១,២៦,៣០-៣១ 

“ឯមនុស្ស អ្រកកេ់គខ�ឥីត 

សងវញិេឡយ ែតមនុស្សសុច 

រតិេគមានគុណ េហយកឲ៏្យទន 

វញិ” 
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 ខ.១៥,១៧,១៩ 

្រពះកណ៍របស់ 

្រពះគឺ “ក្៏រប�ង 

ស� បសំ់ែរក 

របស់េគ” 

“ឯមនុស្សសុច 

រតិ េគអពំវនាវ 

េហយ្រពះេយហូវ៉

្រទងទ់ទួល 

ស� ប្់រទងក់ ៏

េ្របាសេគឲ្យរចួ 

ព្ីរគបេ់សចក�ី 

លំបាករបស់ 

េគ” 

ខ.៦,១៦,១៧, 

២៥,២៩,៣០-៣១,៣៩-៤០ 

“្រទងន់ឹងឲ្យ េសចក�ីសុចរតិ 

របស់អ�កបាន ផ្សោយេចញដូច 

ជាពន�ឺ េហយ េសចក�ីយុត�ធិម ៌

របស់អ�ក ដូចជា េវលៃថ�្រតង ់

ផង” “ឯរបស់ បន�ចិបន�ួចៃន 

មនុស្សសុចរតិ េនាះវេិសសជា 

ជាងរបស់បរបិូរ ៃនមនុស្សអ 

្រកកជ់ាេ្រចននាក ់េទេទៀត 

ដ្បតិៃន មនុស្សអ្រកក ់

នឹង្រត�វបាកែ់ត ្រពះេយហូវ៉្រទង ់

ទបទ់ល់មនុស្ស សុចរតិ” 

  ខ.៣,៤,៦-៨,៩ 

“ចំែណកធន ធាន 

នឹង្រទព្យ សម្បត�ិ 

រែមងមានេនក�ុង

ផ�ះ េគ េហយ

េសចក�ីសុចរតិ

របស់ អ�កេនាះក៏

គងេ់នជាដរប” 

“មានពន�ឺភ�េឺឡង 

ក�ុងទីងងឹតសំរប់

មនុស្ស េទៀង្រតង់

េគជា អ�កមានចិត�

្របកេដយេមត�

ករុណាអណិតអ 

សូរ េហយសុច

រតិ” “នឹងេចះ ែត

មានេសចក�ីនឹកចំ

ពីមនុស្ស សុចរតិ 

េនជាេរៀងរប

ដរបអ�កេនាះនឹង

មនិខ� ចដំណឹងអ 

្រកកេ់ឡង ចិត�េគ

បានមាមំនួ េហយ 

េដយទុកចិត�នឹង

្រពះ េយហូវ៉ចិត�

េគ បានតងំខ� ប ់

ខ�ួន េគនឹងមនិ 

ភយ័ខ� ចេឡង 

ដរបដល់បាន 

េឃញបំណង 
ចិត�េកតដល់ពួក 

ស្រត�វខ�ួន” 

   



ែស
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�
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 ជ
ីវ�ត

 

   ខ.៥-២០ 

េសចក�ីកនែ់ត 

ចេ្រមនេឡង 

ស្រមាប្់រគប ់

មនុស្ស។ 

េមេរៀន 

េនះបានសេង�ប 

េនក�ុងខ២០ 

“មនុស្សណា 

ែដលមានេករ �ិ៍ 

េឈ� ះ ែតឥត 

មានេយាបល់ 

េនាះេធៀបដូចជា 

សត�តរិច� ន 

ែដលវនិាសេទ 

េនាះឯង” 

ខ.២-៣,១៦-១៧ 

“ដ្បតិទូល 

បង�ំមានេសចក� ី

្រចែណនចំេពះ 

មនុស្សអនួំត 

េដយេឃញ 

េសចក�ីចំេរ ន 

របស់មនុស្សអ

្រកកេ់នាះ” 

“កលទូលបង�ំ 

បានពចិរណា 

េដម្បចីងដ់ឹង 

ច្បាស់ពេីសចក� ី

េនះ េនាះកព៏ ិ

បាកដល់ទូល 

បង�ំណាស់ 

ទល់ែតទូល 

បង�ំបានចូលេទ

ក�ុងទបីរ ិ

សុទ�របស់្រពះ 

េហយបានព ិ

ចរណាពចុីងបំ 

ផុតរបស់េគ” 
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ខ.១,េលខ.៥ 

ខ.២ េលខ.៥, 

៧៣ 

ខ.៨ េលខ.១៥ 

ខ.១០ េលខ. 

៧០ 

ខ.១១ េលខ. 

៣៣,៦៦ 

ខ.៧ េលខ.៣១ 

ខ.៨ េលខ. ៥ 

ខ.១១ េលខ. 

៣០ 

ខ.១៥,១៧,១៩ 

េលខ.៦៦ 

ខ.២១ េលខ. 

៦៦,៧០ 

ខ.១ េលខ. ៥៨ 

ខ.៤,១៥,៣១ េលខ. ៤២ 

ខ.៥,២៣,៣៤ េលខ.១១ 

ខ.៦ េលខ. ៦៧ 

ខ.៧ េលខ.១១, ៤៩ 

ខ.១០,១២,១៤,  

១៦,២០,២១,២៨, 

៣២,៣៤,៣៥,៣៨, 

៤០ េលខ. ៧០ 

ខ.១២,១៧,២១, 

២៥,២៩,៣០,៣២, 

៣៩ េលខ. ៦៦ 

ខ.១៤ េលខ.១១ 

ខ.១៤,៣៧ េលខ.៣៦ 

ខ.១៨ េលខ. ៣២,៨៣ 

ខ.៣០ េលខ.២៣ 

ខ.៣៧ េលខ.៨២ 

ខ.៣ េលខ. 

២៣, ៤២,៧៨ 

ខ.៤ េលខ.១៦, 

៥០ 

ខ.៣,១២ េលខ. 

៧០ 

ខ.១១ េលខ. 

១០,៣២ 

ខ.១៣,២១,២៦ 

េលខ.៤៣ 

ខ.១៦ េលខ. 

៩,៦០ 

ខ.១៧ េលខ.៦ 

ខ.២២ េលខ. 

៣២ 

ខ.១េលខ.៥, 

៣១ 

ខ.២ េលខ.៣៦ 

ខ.៣ េលខ.៦៨ 

ខ.៤េលខ.៣៦,

៦៦ 

ខ.៦េលខ.៦៦ 

ខ.៧,៨េលខ. 

៣១,៤២ 

ខ.៩េលខ.៦៨ 

ខ.១០េលខ. 

៣៩,៧០,៧៧ 

ខ.៥េលខ.៥ ខ.១េលខ.៥, 

៣១ 

ខ.៤េលខ.៣១ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ពាក្យក��ងកណ� ្របាជោ�  

១. មនុស្សល�េីល�ើដ៏រ�ងចេចស ១៨. សេ្រមច, ស�ីបេនោ� ស  ៣៥. ផ�ល់ការកសំាន�ចិត�  ៥២. ល�ង់េខៅ�    ៦៩. មិនេគារព 

២. មនុស្សឣ្រកក ់  ១៩. មនសុ្សមានបាប  ៣៦. េសា� ះ្រតង់   ៥៣. ៃវឆា� ត   ៧០. មនសុ្សឣ្រកក ់

៣. េសចក�ពីិត   ២០. បង� ំ   ៣៧. េសា� ះ្រតង់   ៥៤. េសា� ះ្រតង់   ៧១. តស៊,ូ ជំទាស់ 

៤. ផ��វ    ២១. ្របកបេដោយ្របាជោ�   ៣៨. កុហក ់   ៥៥. ផ��វ    ៧២. ្របែកក, េចាទ្របកាន ់

៥.  រ�ករោយ, ្រពះពរ  ២២. ្របាជោ�    ៣៩. ទុក�លំបាក,ការរកុគួន  ៥៦. ពេិ្រគាះ, ែណនំោ  ៧៣. េធ�ស្របែហស, េបាកបេ�� ត 
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៧. ការយល់   ២៤. មិនេជឿ   ៤១. បេ្រង�ន   ៥៨. មនសុ្សឣ្រកក ់  ៧៥. ស�� ឹងគតិ, រអូ៊រទំា 

៨. េឃារេឃៅ, ល�ីេល�ើ  ២៥. េសចក�ីរ�ករោយ, ការងោរ ៤២. ចិត�, គំនិត   ៥៩. បេង�ើតការទុចរ�ត  ៧៦. ស�� ឹងគតិ, រអូ៊រទំា 

៩. ការេចះដឹង   ២៦. េសើបអេង�ត   ៤៣. ចិត�, គំនិត   ៦០. ពះុពារ, ទកុ�លំបាក  ៧៧. បំណង្របាថោ�  

១០. ការេចះដងឹ   ២៧. ការេសើបអេង�ត  ៤៤. ចំអក    ៦១. ផ�ល់េយោបល់, ែណនំោ  ៧៨. យលច់្បាស់ 

១១. ផ��វ    ២៨. ស�ប់សា� ត់   ៤៥. ្រពហឺន, េមើលងោយ   ៦២. ខ�លិ្រចអូស   ៧៩. ស�ីបេនោ� ស 

១២. ដេង�ើម, ទេទ   ២៩. គិតពិចារណោ   ៤៦. ការេចះដងឹ   ៦៣. ៃវឆា� ត, ្រប�ង្របយ័ត�  ៨០. វោយតៃម�, ប៉ាន់សា� ន 

១៣. យកចិត�ទកុដោក ់  ៣០. េកាតខោ� ច្រពះេយហូវោ�   ៤៧. េសចក�ីព្យោយោម  ៦៤. ឈា� សៃវ   ៨១. េធ�ើការវោយតៃម�, ប៉ានស់ា� ន 

១៤. កៃ្រម, ្របាក់ចំេណញ  ៣១. េកាតខោ� ច (្រពះេយហូវោ� ) ៤៨. ហ�កឹហ�នឺ, អប់រ�  ៦៥. ធម�តា, មិនមានការែណនំោ ៨២. មិនគួរឲ្យបេនោ� ស 

១៥. បេ្រង�ន, ដឹកនំោ  ៣២. សា� ល់   ៤៩. ែផនការណ ៍   ៦៦. សចុរ�ត   ៨៣. មិនគួរឲ្យបេនោ� ស, សុចរ�ត 

១៦. ទម��ះ   ៣៣. ដោស់េតឿន, អប់រ�  ៥០. សភុាសិត, សម�ីមាន្របាជោ�  ៦៧. េសចក�ីសចុរ�ត  ៨៤. ឆកយ់ក 

១៧. េរៀបរោប់្របាប់  ៣៤. ដោស់េតឿន, អប់រ�  ៥១. េ្រគាត្រគាត ល�ីេល�ើ  ៦៨. េសចក�ីសចុរ�ត  ៨៥. បិុន្របសព, េជោគជយ័ 


