
« ទងរ់ស់! សិរលីទងំអស់ថយ ពះនម ទង!់» 
ែអលេឌរ រឆីដ ជី សកត 

ៃនកូរ ៉មុៃនពួក វកដប់ពីរនក់  

 

 េន ពឹកៃថងបុណយអីុេសទរ គឺជៃថងដ៏បរសុិទធែដល តវបនេរ បចំេឡងេ យពួក គី ទ នទូទំងពិភព

េ ក បរឰដល់ ជ័យជំនះ ែដល ពះេយសូ៊វ គីសទបនយកឈនះេលេសចកី ប់។ កររស់េឡងវញិ

របស់ ទង់ ែដលេន តង់ចំនុចេនះ គឺជ ច ក់ៃនេសចកី ប់ដ៏រងឹមំ។ ទង់បនេបកផូវឱយកូនេច 

របស់ ពះវរបិ សួគ៌មន ក់ៗេកតេនេលែផនដី ច មនឱកសរស់ពីេសចកី ប់ េដមបីរស់េនមងេទ ត។ 

  

ពះវរបិ របស់េយងែដលគង់េន ថ នសួគ៌រកី យខំង ស់េនៃថងដ៏ពិសិដេនះ េនេពលែដល ពះ ជ

បុ របស់ ទង់បន បតិបតិ មនភពសកិសមទំង សងបនបំែបក ច ក់ៃនេសចកី ប់។ េតអីជ

េគលបំណងដ៏េនអស់កលបជនិចច ែដល តវែតមនែផនករៃនសុភមងគលរបស់ ពះវរបិ សួគ៌របស់េយង 

េលកែលងែតែផនករេនះេធឱយសកមម មរយៈដងយធួនដ៏ជនិរនរ ៍និងអស់កលបជនិចចៃន ពះ ជបុ

ែដល បតិបតិ មយ៉ងរងុេរ ងេនះេធេឡង? េតអីជេគលបំណងដ៏េនអស់កលបជនិចច ែដលបនមកពី

ករបងកបេងកតែផនដី ពមជមួយនឹង ពះវញិញ ណ ច ទទួលបនរបូកយ បសិនេបេសចកី ប់គឺជ

ទីបញច ប់ៃនកររស់េន េហយគម ននរ នឹង តវបនរស់េឡងវញិេនះ? ឱ! េនះគឺជ គៃន ពឹកដ៏រងុេរ ង

ចំពះមនុស ទំងអស់ែដលយល់អំពី រៈសំខន់របស់កិចចករេនះ។ 

  

បុណយអីុេសទរគឺជរដូវកលដ៏ពិសិដ េនេពលែដលដួងចិតរបស់ពួក គី ទ នែដលមនេសចកីជំេន  មន

អំណរគុណដ៏ បទបចំេពះ ពះអងគសេ ងគ ះជទី ស ញ់។ គឺជរដូវកលែដលគួរែតនំមកនូវ េសចកី 

សុខ ន និងេសចកីអំណរ ចំេពះមនុស ទំងអស់ែដល ស ញ់ ទង់ និងបងញេសចកី ស ញ់ 

េនះ មរយៈករេគរព បតិបតិ ម ពះបញញតិ ទំង យរបស់ ទង់។ បុណយអីុេសទរនំឱយមន ករគិត 

អំពី ពះេយសូ៊វ អំពីជីវតិរបស់ ទង់ ដងយធួន កររស់េឡងវញិ និងេសចកី ស ញ់។ ទង់បនរស់ពី 

េសចកី ប់ «េ បសឱយជេនកនុងចំេអង ប ទង់»។ ឱ! េតេយង តវករ ករពយបលែដល ពះអងគ 

េ បសេ ះ ចផល់ឱយយ៉ង េទ។ រលិខិតរបស់ខញុំគឺជ រលិខិតៃន េសចកីសងឃឹម ែដលែផក 

េលេគលករណ៍ទំង យែដលមនេនកនុងករបេ ង ន ៃនេម គបេ ង នគឺ ពះេយសូ៊វ គីសទ។ 

  

សមជិកទំង យៃន សនច កៃន ពះេយស៊ូវ គីសទ ៃនពួកបរសុិទធៃថងចុងេ កយ ចយល់កន់ែត 

បនេ ចនពី ទំហំដ៏េ ជពីករពយបលែដលបនផល់ឱយេ យដងយធួនបរស់ ទង់ ពីេ ពះេយងមននូវ 

ភពេពញេលញៃន េគលលទធិរបស់ ទង់។ េយងដឹងថ ទង់មន ពះឆនទៈេធេ យករឈឺចប់យ៉ងខំង 

េហយករពលិកមមេនះពំុែមន គន់ែតជះឥទធិពលេលេយងេនកនុងជីវតិ េនះេនះេទ បុ៉ែនេនេពញជីវតិ 

ដ៏េនអស់កលបជនិចចផងែដរ។ 



  

បុណយអីុេសទរេនះ េនេពលែដលអនកេធករ បរឰដល់កររស់េឡងវញិ និងតៃមែដលបនបង់ និង 

អំេ យទន ែដលផល់ឱយ មរយៈដងយធួន សូមគិតពិចរ  អំពីអីែដល ពះគមពីរបន បេ ង ន 

ពី ពឹតិករណ៍ ដ៏ពិសិដទំងេនះ។ ទីបនទ ល់របស់អនកអំពីករពិតនឹង តវបនព ងឹងេឡង។ អីៗទំងេនះ 

នឹងេលសពីេគលករណ៍ែដល អនក គន់ែតទេនទញ ចំមត់។ េគលករណ៍ទំង េនះ តវែតកយ ជែផនក 

មួយៃនខួនរបស់អនក ជករករពរដ៏អ ច រយ បឆំងនឹងករេកនេឡង ៃនអំេពគួរឱយេខពមេឆមែដលជះ 

ឥទធិពលដល់ពិភពេ ក។ 

  

ពយករលីីៃហ បន បកសពីេសចកីពិតដ៏ ជលេ ជមួយ េនេពលែដលគត់ែថងថ៖ «េហតុដូេចន ះេហយ 

េសចកី េ បសេ ះ នឹងមកេ យ និង មរយៈ ពះែមសីុដ៏បរសុិទធ តបិត ទង់េពរេពញេទេ យ 

ពះគុណ និង េសចកីពិត។ េមលចុះ ទង់ថយរបូអងគ ទង់ជយញញបូជជំនួសអំេពបប េដមបីតបសនងករ 

ចុងបំផុតៃន កិតយវន័ិយ ដល់អនក ែដល មនចិតសេ ងង និងវញិញ ណទន់ទប េហយគម នអនក  េទ ត 

េ ះែដល ចតបសនងករចុងបំផុតៃន កិតយវន័ិយបន» (នីៃហទី 2 2:6--7)។ តបិតអំនួត និងករ កអឺត 

កទម គឺជគំនិតែដលថគម នដងយធួនេឡយ។ 

  

ពះេយសូ៊វ គីសទមន ពះជនមរស់។ ទង់គឺជ ពះអងគសេ ងគ ះ ជ ពះេ បសេ ះរបស់េយង។ របូកយ 

ទង់រងុេរ ង តវបនរស់េឡងវញិ។ ទង់មនសមតថភពេដមបីេធឱយមនទំនក់ទំនងៃនេសចកី ស ញ់ដ៏ 

មនអំ ចយ៉ងខំង ែដលេលសពីភ របស់មនុស េ ក ចែថងឱយ គប់ គន់បន។ ទង់បន 

បទនជីវតិរបស់ ទង់បំែបក ចំណងៃន េសចកី ប់។ ដងយធួនរបស់ ទង់បនេធឱយសកមម ទំង សង 

នូវែផនករៃនសុភមងគលៃន ពះវរបិ របស់ ទង់ ែដលគង់េន ថ នសួគ៌។ 

  

ពះេយសូ៊វេធឱយមនតុលយភពរ ងយុតិធម៌ និងេសចកីេម ករុ  េ យែផកេទេលករេគរព 

បតិបតិរបស់េយង ចំេពះដំណឹងលរបស់ ទង់។ ទង់គឺជពនឺចំេពះមនុស េ កទំងអស់។ ទង់គឺជ 

គឹះៃនេសចកីពិតទំងអស់។ ទង់បនបំេពញេសចកីសនយរបស់ ទង់ទំងអស់។ អស់អនកទំង យ  

ែដលេគរព បតិបតិ ម ពះបញញតិរបស់ ទង់ នឹងទទួលបនពរជ័យដ៏អ ច រយបំផុតែដលពំុ ច នឹកគិត 

ដល់បនេឡយ។ 

  

េបគម នដងយធួនេទ េនះែផនករៃនសុភមងគលរបស់ ពះវរបិ ែដលគង់េន ថ នសួគ៌ពំុ ចមន 

បសិទធភពទំង សង បនេឡយ។ ដងយធួនផល់ឱកសទំងអស់េដមបីយកឈនះេលផលៃនកំហុស 

ែដលបនេធេឡងេនកនុងជីវតិេនះ។ េន េពលែដលេយងេគរព មបញញតិ េនះេយងនឹងទទួលបន 

ពរជ័យ។ េនេពលេយងបំពនេល កិតយវន័ិយមួយ េនះនឹងគម នអីេនេសសសល់មកពីករ បតិបតិ 

កលពីមុន េដមបីទមទរនូវេសចកីយុតិធម៌ចំេពះករបំពនេល កិតយវន័ិយេនះ េឡយ។ ដងយ 



ធួនរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះអនុញញ តឱយេយងេដមបីែ បចិតពីករមិន បតិបតិរបស់េយង េហយេដមបីេជ ស 

ងករ ក់ទណកមមែដលយុតិធម៌នឹង តវែតេធេឡង។ 

  

គរវភព និងអំណរគុណរបស់ខញុំចំេពះដងយធួន ពះដ៏បរសុិទធៃនអីុ ែអល ជមច ស់ៃនេម តីភព និង

ជ ពះេ បស េ ះ របស់េយងបនព ងីកេនេពលែដលខញុំពយយមេដមបីយល់ បែនថមេទ តអំពី ដងយ 

ធួន។ ខញុំដឹងថ គម នគំនិតរែមង ប់ ចយល់បន គប់ គន់េឡយ ឬភ របស់មនុស  ចែថង

ឱយបន តឹម តវេនះែដរ រៈសំខន់ទំងមូល ែដល ពះេយសូ៊វ គីសទបនេធចំេពះកូនេច របស់

ពះវរបិ សួគ៌ មរយៈដងយធួនរបស់ ទង់។ រហូតដល់េពលឥឡូវ េនះ ដងយធួនេន ែតសំខន់ែដល

េយងមន ក់ៗ េរ ននូវអីែដលេយង ចេធអំពីដងយធួន។ ដងយធួនគឺជេ គ ងផ ំដ៏ចំបច់ចំេពះែផនករ

ៃនសុភមងគល របស់ ពះវរបិ ែដលគង់េន ថ នសួគ៌  េបគម នែផនករេនះេទ ពំុ ចមនអីែដល េធឱយ

សកមមេឡងវញិេឡយ។ ករយល់ដឹងរបស់អនកពីដងយធួន និងអតថន័យែដល  ផល់ឱយជីវតិរបស់អនក 

នឹងផស់បូរ នូវករេ ប បស់ចំេណះវជិជ  បទពិេ ធន៍ និងជំនញទំង យរបស់ អនកែដលត មវឱយ 

មនេនកនុងជីវតិរែមង ប់ េ យមនអតថ បេយជន៍។  

 

ខញុំេជ ថ ជេរ ងដ៏គួរឱយេចះដឹងមួយ េនកនុងករពយយមគិត សៃម៉អំពីអីែដលដងយធួន ត មវឱយមន 

ទំងមកពី ពះវរបិ  និង ពះ ជបុ ដ៏មនឆនទៈរបស់ ទង់។ ឧបសគគបីយ៉ងែដល ពះអងគសេ ងគ ះ 

បឈមមុខគឺ៖ 

  

ទីមួយ ម រតីទទួលខុស តវដ៏ធំ តបិត ទង់ ជបថេលកែលងែត តវបនេធេឡងយ៉ងឥតេខច ះ េនះពំុ 

ចមនកូនេច មន ក់របស់ ពះវរបិ សួគ៌ ច តឡប់េទកន់ ទង់វញិបនេឡយ។ កូនេចរបស់ ទង់ 

ច តវបនកត់េចញពី វតមនរបស់ ទង់ជេរ ងរហូត េ យ រែតគម នផូវេដមបីែ បចិត ចំេពះករ 

បំពនេល កិតយវន័ិយទំង យ និងគម នអីែដលមិន ត ច ស័យេនជមួយនឹង ពះបនេឡយ។ 

ែផនកររបស់ ពះវរបិ ររបស់ ទង់នឹង តវ ប ជ័យ េហយកូនវញិញ ណមន ក់ៗនឹង ច តវបន េនេ កម 

ករ គប់ គង និងទរណុកមមជេរ ងរហូតរបស់ ំង។ 

  

ទីពីរ េនកនុងគំនិត និងដួងចិតដ៏បរសុិទធឥតេខច ះរបស់ ទង់ ទង់ តវែត ជបដឹងេ យផទ ល់ចំេពះផល 

ែដលមនុស ទំងអស់នឹងជួប បទះ ទំងអំេពបបគម នសីលធម៌ និងអំេពទុចចរតិ។ 

 

ទីបី ទង់ តវតសូ៊េលករ យ ប រដ៏េឃរេឃរបស់ពួកពលបរ ិ របស់ ំង ខណៈែដលទំងខង 

របូកយ និងខងសតិ រមមណ៍បងខិតបងខំឱយមនកំណត់េនះ។ បនទ ប់មក ចំេពះមូលេហតុេនះ េយង 

ពំុបនដឹងទំង សងេនះេឡយែដលេនចុងបញច ប់ៃនសមតថភពរបស់ ទង់ េនេពលែដល ពះអងគ 

សេ ងគ ះ តវករជំនួយបំផុតេនះ ពះវរបិ របស់ ទង់បន ទុកឱយ ទង់េលក ក់ ខួននូវទំនួលខុស តវដ៏ 



ធងន់ធងរេ យេ បកមំង និងសមតថភពរបស់ ទង់ផទ ល់។ 

  

ខញុំពយយម សៃមេមលនូវអីែដលជ រមមណ៍ដ៏គួរឱយឈឺចប់ចំេពះ ពះវរបិ ែដលគង់េន ថ នសួគ៌ េន

េពលែដល ពះអងគសេ ងគ ះពយយមែ សកេនេលេឈឆក ងថ៖ «ឱ ពះអងគៗៃនទូលបងគំេអយ េហតុអីបន

ទង់េចលទូលបងគំ?» ខញុំមិនេជ េឡយ ពះវរបិ ែដលគង់េន ថ នសួគ៌ បនេបះបង់េចល ពះ ជបុ

របស់ ទង់ឱយ េនេលេឈឆក ងេនះ េឡយ។ ខញុំេជ ថ ករែ សកយំេនះ គឺ តវបន េលកទឹកចិត េនេពល

ែដល ពះ ជបុ អងគេនះ ទទួល រមមណ៍ថ ជំនួយែដល ទង់ែតងែតទទួល បនមកពី ពះវរបិ របស់

ទង់ តវបនដកយកេនះេទ។ ពះវបិ របស់ ទង់ ជបដឹងថ ពះអងគសេ ងគ ះ តវែតសំេរចដងយធួន

ទំង សង និងេពញេលញេ យខួន ពះអងគ ទង់ េ យពំុមនជំនួយពីខងេ កេនះេឡយ។ ពះវរបិ

ពំុបនេបះបង់េចល ពះ ជបុ ទង់េឡយ។ ទង់បនេធឱយ ចេធបនកនុង ករេធឱយ ពះ ជបុ  

ដ៏ឥតេខច ះរបស់ ទង់ឈនះេលផលែផដ៏េនអស់កលបជនិចចៃន ដងយធួន។ 

  

គម ននរ មន ក់េនកនុងចំេ មេយង ចែថងអំណរគុណេនកនុងជីវតិរែមង ប់បន គប់ គន់នូវ

អតថ បេយជន៍ទំង សងជផលមកពីដងយធួនេនះេឡយ។  

 

មនត មវករដ៏ចំបច់មួយែដលេយងមន ក់ៗ តវែតព ងឹងករយល់ដឹងរបស់េយងពី រៈសំខន់ៃនដងយ

ធួនរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ េដមបីឱយ កយជ គឹះដ៏រងឹមំែដលេយង តវសង់ជីវតិ របស់េយង។ 

េនេពលែដលពិភពេ កកន់ែត បត់បង់បទ នៃន គឹះ ែដលជកិតិយស គុណធម៌ 

និងបរសុិទធភពគឺ តវបនទុកមួយែឡក េដមបីបញចុ ះបញចូ លដល់ករ េពញចិតរបស់េយង េនះករយល់ដឹង 

និងេសចកីជំេន របស់េយងេទេលដងយធួនៃន ពះ េយសូ៊វ គីសទ នឹងផល់កមំង ពម

ទំងសមតថភពែដល តវករេដមបីមនជីវតិដ៏េជគជ័យ។ ក៏នឹងនំមកនូវទំនុកចិត េន គែដលមនឧបគគ 

និងសនិភពេន គែដលមនច ចល។ 

  

ខញុំសូមេលកទឹកចិតេ យអង់ ចថ សូមឱយអនក ថ បនែផនករសិក មួយ េដមបីឱយមនករយល់ ដឹង 

កន់ែត បេសរ និងែថងអំណរគុណចំេពះផលែដលពំុ ចេ ប បផទឹមបន េនអស់កលបជនិចច ជនិរនរៃ៍ន 

ករបំេពញដ៏ឥតេខច ះរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ ៃនករែតង ំងករេ ដ៏េទវភពរបស់ ទង់ កនុងនមជ ពះ 

អងគសេ ងគ ះ និង ពះេ បសេ ះ។ ករគិតពិចរ ដ៏ ជលេ ជពីបទគមពីរទំង យ ពមជមួយនឹង 

ករ វ ជវ ករអធិ នឱយអស់ពីចិត នឹងព ងីកករយល់ដឹងរបស់អនក និងអំណរគុណចំេពះ ដងយ 

ធួនដ៏ពំុ ចកត់ៃថបនរបស់ ទង់។ រេប បដ៏មនអំ ចមួយេទ ត េដមបីេរ នអំពី ពះេយសូ៊វ គីសទ គឺ ម 

រយៈករចូលរមួេនកនុង ពះវ ិ របរសុិទធឱយ បនភជ ប់ខជួន។ 

  

សូមឱយេយងមន ក់ៗរឮំកេឡងវញិនូវករេបជញ ចិតរបស់េយង កនុងករបេ ង នេគលករណ៍ពិតទំង យ 



េនកនុងេគហ នដ៏បរសុិទធរបស់េយង។ េនេពលែដលេយងេធដូេចន ះ េនះេយងនឹងផល់ឱយនូវឱកស

ដ៏មហិមជងេគបំផុត ចំេពះ សុភមងគលៃនកូនេចរបស់ ពះែដលទុកចិតឱយេយងេមលែថ។ សូមេ ប

បស់ សនច កទុកជឧបករណ៍ ដ៏សុចរតិ េដមបីព ងឹងេគហ ន បុ៉ែនសូមដឹងថ កនុងនមជឪពុក

មយ េយងមនទំនួលខុស តវ និងអភ័យឯកសិទធិ ដ៏សំខន់មួយ េដមបីទទួលបនករដឹកនំពី ពះអមច ស់ 

េនកនុងករអប់រដំល់កូនវញិញ ណរបស់ ទង់ ែដល តវបនទុកចិត ឱយេយងេមលែថ។  

 

រៈសំខន់ៃនករបេ ង នេសចកីពិតេនកនុងេគហ នគឺជមូល ន គឹះ។ សនច កគឺមន រៈ 

សំខន់ ស់ បុ៉ែនគឺេនកនុងេគហ នេនះេហយែដលឪពុកមយផល់ឱយនូវករយល់ដឹងែដល តវ បន

ទមទរ និងករែណនំដល់កូនេច។ តវបននិយយយ៉ងពិតថ ករេ ដ៏សំខន់បំផុតេនកនុង 

េពលេនះ និងេពលដ៏េនអស់កលបជនិចច គឺជករេ កនុងនមជឪពុក និងមយ។ េនេពល មួយ 

េយង តវបនេ ះែលងពីមុខងរ ទំងអស់ែដលេយង បនទទួល បុ៉ែនេយងនឹងមិនែដលេ ះែលងពី 

ករេ ឱយេធជឪពុកមយេនះេឡយ។ 

  

េនេពលែដលអនកេធករពិចរ  សូមកំុ គន់ែត ន បុ៉ែនសូមគិតពិចរ  និងយកចិតទុក ក់ នូវ 

រលិខិតៃន បទគមពីរ នូវអំ ចៃន ពះវញិញ ណបរសុិទធែដលនឹងនំមកនូវេសចកីពិតេនកនុងគំនិត 

និងដួងចិតរបស់អនកទុកជ គឹះ ដ៏មនសុវតថិភពេនកនុង គែដលពំុជក់ ក់ែដលេយងរស់េនេនះ។ កនុង 

នមជឪពុកមយ សូមេរ បចំកូនេចរបស់អនក ឱយេ ត មខួនសំ ប់ឧបសគគែដលពួកេគនឹងជួប បទះ។ 

សូមបេ ង នពីេសចកីពិតដល់ពួកេគ សូមេលកទឹកចិតឱយពួកេគ រស់េន មេសចកីពិត េនះពួកេគនឹង 

មិនថីេទ េទះបីជពិភពេ កេនះញប់ញ័រយ៉ង កី។ 

  

េនកនុងបុណយអីុេសទរេនះ សូមេធឱយ ពះអមច ស់ ពះេយសូ៊វ គីសទគឺជចំនុចដ៏រស់រេវ កេនកនុងេគហ ន 

របស់អនក។ សូម បកដថ ល់ករសំេរចចិតែដលអនកេធ េទះបីជ មែបបខងវញិញ ណ ឬខងរបូកយកី 

សូមឱយ តវបន ដឹកនំេ យគំនិត «េត ពះអមច ស់ ពះេយសូ៊វ គីសទចង់ឱយខញុំេធអី?» េនេពលែដល ពះអងគ 

សេ ងគ ះ គឺជចំនុចសំខន់ េនកនុងេគហ នរបស់អនក េនះេគហ នរបស់អនក នឹងេពរេពញេ យ 

សនិភព និងភពេ ម ះ តង់។ មនវញិញ ណដ៏ កក់េកមួយែដលបំេពញេនកនុងេគហ ន ែដលជ រមមណ៍ 

កុមរ និងមជឈឹមវយ័ចូលចិត។  

 

វធីិដ៏ បេសរបំផុតេដមបីេធករផស់បូរជេរ ងរហូតចំេពះេសចកីលគឺេធឱយ ពះេយសូ៊វ គីសទកយជគំរ ូ

និងជករបេ ង នរបស់ ទង់ដឹកនំជីវតិរបស់អនក។ 

  

បសិនេបអនកពំុបន បកន់ខជ ប់ ម ពះបញញតិទំង យរបស់ ទង់ េហយមន រមមណ៍ថ គម នភព 

សកិសម សូមដឹងថ េនះេហយជមូលេហតុែដល ពះអមច ស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ បនពលិកមម ជីវតិរបស់ 



ទង់។ មរយៈដងយធួន របស់ ទង់ ទង់បនេបកឱកសេដមបីយកឈនះ េលកំហុស នីមួយៗជនិចច 

េដមបីែ បចិតពីជំេរ សែដល មិន តឹម តវ និងេដមបីយកឈនះេលឥទធិពល អវជិជមន ៃនជីវតិ ែដលផទុយពីករ 

បេ ង នរបស់ ទង់។ 

  

ពះអងគស ងគ ះ ស ញ់េយងមន ក់ៗ េហយនឹងេធឱយ ចេកតមនបន ចំេពះ ល់េសចកី តវ កររបស់ 

េយងេដមបីសកប់ចិត េនេពលែដលេយងមនភពសកិសម មរយៈករេគរព បតិបតិចំេពះ ករបេ ង ន 

ទំងអស់ែដល ទង់ ចង់ឱយ េយងមនេនេលែផនដីេនះ។ ខញុំ ស ញ់ និងេគរពដល់ ទង់។ កនុងនមជ

អនកបំេរ ែដលមនសិទធិអំ ចរបស់ ទង់ ខញុំសូមែថងទីបនទ ល់ ដ៏ឧ រកិេ យអស់ ពីសមតថភពរបស់ខញុំថ 

ទង់មន ពះជនមរស់ េនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 


