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ផិលបិនិះ ប្រតំ
Ⅰ េបៅលតមីថនិាមាេនៅយឝុី្រខឞី្ដស្យ ទាេសៅផលិបិនិគរសា្ថ ន៑

្រខឞី្ដយេីឝាះ សវ ៌្វាន៑ បវ្ិរតេលាកាន៑ សមេិតរធ្យក្ឞាន៑ បរចិារកា ំ
ឝ្ច ្របតិ ប្រតំ លខិតះ។
Ⅱ អសា្ម កំ តាត ឦឝ្វរះ ្របភុ រ្យឝុី្រខឞី្ដឝ្ច យុឞ្មភ្យ ំ ្របសាទស្យ

ឝាេន្តឝ្ច េភាគំ េទយាសា្ត ។ំ
Ⅲ អហំ នរិន្តរ ំ នជិសវ ៌្វ្របាត៌្ហនាសុ យុឞា្ម កំ សវ ៌្េវឞា ំ ក្ឫេត សា

នន្ទំ ្របាត៌្ហនា ំ កុវ ៌្វន្
Ⅳយតិ វារាន៑ យុឞា្ម កំ ស្មរាមិ តតិ វារាន៑ អា ្របថមាទ៑ អទ្យ

យាវទ្
Ⅴ យុឞា្ម កំ សុសវំាទភាគតិ្វការណាទ៑ ឦឝ្វរ ំធន្យ ំ វទាម។ិ
Ⅵ យុឞ្មន្មេធ្យ េយេនាត្តមំ កម៌្ម កត៌្តុ ម៑ អារម្ភិ េតៃនវ យឝុី្រខី

ឞ្ដស្យ ទនិំ យាវត៑ តត៑ សាធយឞិ្យត ឥត្យស្មនិ៑ ទ្ឫឍវឝិា្វ េសា មមា
េស្ត។
Ⅶ យុឞា្ម ន៑ សវ ៌វ្ាន៑ អធិ មម តាទ្ឫេឝា ភាេវា យថាេត៌ា្ហ យេតាៜ

ហំ ការាវសា្ថ យា ំ ្របត្ុយត្តរករេណ សុសំវាទស្យ ្របាមាណ្យក
រេណ ច យុឞា្ម ន៑ សវ ៌វ្ាន៑ មយាសាទ៌្ធម៑ ឯកានុ្រគហស្យ ភាគេិនា
មតា្វ ស្វហ្ឫទេយ ធារយាម។ិ
Ⅷ អបរម៑ អហំ ្រខឞី្ដយេីឝាះ េស្នហវត៑ េស្នេហន យុឞា្ម ន៑ កទី្ឫ

ឝំ កាងក្្ឞាមិ តទធឝី្វេរា មម សាក្ឞ ី វទិ្យេត។
Ⅸ មយា យត៑ ្របាត៌្ហ្យេត តទ៑ ឥទំ យុឞា្ម កំ េ្របម នតិ្យ ំ វ ្ឫទ្ធ ិំ គតា្វ
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Ⅹ ជា្ញ នស្យ វឝិិឞា្ដ នា ំ បរកី្ឞកិាយាឝ្ច សវ ៌្វវធិពុេទ្ធ រា្ព ហុល្យំ
ផលតុ,
Ⅺ ្រខីឞ្ដស្យ ទិនំ យាវទ៑ យុឞា្ម កំ សារល្យ ំ និវ ៌ឃិ្នត្វញ្ច ភវតុ,

ឦឝ្វរស្យ េគៅរវាយ ្របឝសំាៃយ ច យឝុីនា ្រខេីឞ្ដន បុណ្យផលា
នា ំ បូណ៌តា យុឞ្មភ្យ ំ ទយីតាម៑ ឥត។ិ
Ⅻ េហ ្រភាតរះ, មា ំ ្របតិ យទ៑ យទ៑ ឃដិតំ េតន សុសំវាទ

្របចារស្យ ពាធា នហិ កនិ្តុ វ ្ឫទ្ធេិរវ ជាតា តទ៑ យុឞា្ម ន៑ ជា្ញ បយតុិំ
កាមេយៜហ។ំ
ⅩⅢ អបរម៑ អហំ ្រខឞី្ដស្យ ក្ឫេត ពេទា្ធ ៜស្មតីិ រាជបុយ្៌យាម៑ អន្យ

សា្ថ េនឞុ ច សវ ៌្េវឞា ំនកិេដ សុសប្ឞ្ដម៑ អភវត,៑
ⅩⅣ ្របភុសម្ពន្ធ ីយា អេនេក ្រភាតរឝ្ច មម ពន្ធនាទ៑ អាឝា្វ សំ

្របាប្យ វទ៌្ធមាេនេនាត្សាេហន នះិេក្ឞាភំ កថា ំ ្របចារយន្ត។ិ
ⅩⅤ េកចទិ៑ េទ្វឞាទ៑ វេិរាធាចា្ច បេរ េកចចិ្ច សទា្ភ វាត៑ ្រខឞី្ដំ េឃាឞ

យន្ត;ិ
ⅩⅥ េយ វេិរាធាត៑ ្រខឞី្ដំ េឃាឞយន្តិ េត បវ្ិរតភាវាត៑ តន្ន កុវ ៌្វេនា្ត

មម ពន្ធនានិ ពហុតរេកា្ល ឝទាយនីិ កត៌្តុ ម៑ ឥច្ឆន្ត។ិ
ⅩⅦ េយ ច េ្របមា្ន េឃាឞយន្តិ េត សុសវំាទស្យ ្របាមាណ្យក

រេណៜហំ នយុិេកា្ត ៜស្មតីិ ជា្ញ តា្វ តត៑ កុវ ៌្វន្ត។ិ
ⅩⅧ កិំ ពហុនា? កាបដ្យាត៑ សរលភាវាទ៑ វា ភេវត,៑ េយន

េកនចិត៑ ្របកាេរណ ្រខីឞ្ដស្យ េឃាឞណា ភវតីត្យស្មិន៑ អហម៑
អាននា្ទ ម្យានន្ទឞិ្យាមិ ច។
ⅩⅨ យុឞា្ម កំ ្របាត៌្ហនយា យឝុី្រខឞី្ដស្យាត្មនេឝា្ច បកាេរណ តត៑

មន្នសិា្ត រជនកំ ភវឞិ្យតតីិ ជានាម។ិ
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ⅩⅩ ត្រត ច មមាកាងក្្ឞា ្របត្យាឝា ច សទិ្ធ ិំ គមឞិ្យតិ ផលេតាៜ
ហំ េកនាបិ ្របកាេរណ ន លជ្ជេិឞ្យ កនិ្តុ គេត សវ ៌្វស្មនិ៑ កាេល
យទ្វត៑ តទ្វទ៑ ឥទានមីបិ សម្ូបេណ៌ាត្សាហទា្វ រា មម ឝរេីរណ ្រខី
ឞ្ដស្យ មហមិា ជវីេន មរេណ វា ្របកាឝឞិ្យេត។
ⅩⅪយេតា មម ជវីនំ ្រខឞីា្ដ យ មរណញ្ច លាភាយ។
ⅩⅫ កនិ្តុ យទិ ឝរេីរ មយា ជវីតិវ្យ ំ តហ៌ិ តត៑ កម៌្មផលំ ផលិ

ឞ្យតិ តសា្ម ត៑ កិំ វរតិវ្យ ំ តន្មយា ន ជា្ញ យេត។
ⅩⅩⅢ ទា្វ ភ្យាម៑ អហំ សម្បេីឌ្យ, េទហវាសត្យជនាយ ្រខីេឞ្ដន

សហវាសាយ ច មមាភលិាេឞា ភវតិ យតស្តត៑ សវ ៌្េវាត្តម។ំ
ⅩⅩⅣ កនិតុ្ េទេហ មមាវស្ថតិយ្ា យុឞា្ម កម៑ អធកិ្របេយាជន។ំ
ⅩⅩⅤ អហម៑ អវសា្ថ េស្យ យុឞា្ម ភះិ សវ ៌្ៃវះ សាទ៌្ធម៑ អវស្ថតិិំ ករ ិ

េឞ្យ ច តយា ច វឝិា្វ េស យុឞា្ម កំ វ ្ឫទ្ធ្យានេនៅ្ទ ជនេិឞ្យេត តទហំ
នឝិ្ចតិំ ជានាម។ិ
ⅩⅩⅥ េតន ច មេតា្ត ៜរ ្ថេតា យុឞ្មត្សមេីប មម បុនរបុស្ថតិតា្វ ត៑

យូយំ ្រខេីឞ្ដន យឝុីនា ពហុតរម៑ អាហា្ល ទំ លប្ស្យេធ្វ។
ⅩⅩⅦ យូយំ សាវធានា ភូតា្វ ្រខឞី្ដស្យ សុសវំាទេស្យាបយុក្តម៑

អាចារ ំ កុរធុ្វ ំ យេតាៜហំ យុឞា្ម ន៑ ឧបាគត្យ សាក្ឞាត៑ កុវ ៌្វន៑ កិំ វា
ទូេរ តឞិ្ឋន៑ យុឞា្ម កំ យា ំ វាត៌ា្ត ំ េ្រឝាតុម៑ ឥចា្ឆ មិ េសយំ យូយម៑ ឯ
កាតា្ម នស្តិឞ្ឋថ, ឯកមនសា សុសំវាទសម្ពន្ធយីវឝិា្វ សស្យ បេក្ឞ
យតេធ្វ, វបិៃក្ឞឝ្ច េកនាបិ ្របកាេរណ ន វ្យាកុល្ីរកយិធ្វ ឥត។ិ
ⅩⅩⅧ តត៑ េតឞា ំ វនិាឝស្យ លក្ឞណំ យុឞា្ម កេញ្ចឝ្វរទត្តំ បរ្ិរតា

ណស្យ លក្ឞណំ ភវឞិ្យត។ិ
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ⅩⅩⅨយេតា េយន យុឞា្ម ភះិ ្រខេីឞ្ដ េកវលវឝិា្វ សះ ្រកយិេត ត
ន្នហិ កនិ្តុ តស្យ ក្ឫេត េក្លេឝាៜបិ សហ្យេត តាទ្ឫេឝា វរះ ្រខីឞ្ដ
ស្យានុេរាធាទ៑ យុឞា្ម ភះិ ្របាប,ិ
ⅩⅩⅩ តសា្ម ត៑ មមយាទ្ឫឝំ យុទ្ធ ំ យុឞា្ម ភរិទឝ៌ិ សាម្បរ្តំ ្រឝូយេត

ច តាទ្ឫឝំ យុទ្ធ ំ យុឞា្ម កម៑ អបិ ភវត។ិ

Ⅱ
Ⅰ ្រខឞីា្ដ ទ៑ យទិ កមិបិ សាន្តវ្នំ កឝ្ចតិ៑ េ្របមជាេតា ហឞះ៌ កញិ្ចទិ ៑

អាត្មនះ សមភាគតិ្វំ កាចទិ៑ អនុកម្បា ក្ឫបា វា ជាយេត តហ៌ិ យូ
យំ មមាហា្ល ទំ បូរយន្ត
Ⅱ ឯកភាវា ឯកេ្របមាណ ឯកមនស ឯកេចឞា្ដ ឝ្ច ភវត។
Ⅲ វេិរាធាទ៑ ទបា៌ទ៑ វា កិមបិ មា កុរុត កនិ្តុ ន្រមតយា េស្វ

េភ្យាៜបរាន៑ វឝិឞិា្ដ ន៑ មន្យធ្វ។ំ
Ⅳ េកវលម៑ អាត្មហិតាយ ន េចឞ្ដមានាះ បរហតិាយាបិ េចឞ្ដ

ធ្វ។ំ
Ⅴ ្រខីឞ្ដស្យ យីេឝា រ្យាទ្ឫឝះ ស្វភាេវា យុឞា្ម កម៑ អបិ តាទ្ឫេឝា

ភវតុ។
Ⅵសឦឝ្វររបូី សន៑ ស្វកយីាម៑ ឦឝ្វរតុល្យតា ំឝា្ល ឃាស្បទំ នាមន្យត,
Ⅶ កនិ្តុ ស្វំ ឝូន្យ ំ ក្ឫតវ្ា ទាសរបូី ពភូវ នរាក្ឫតិំ េលេភ ច។
Ⅷ ឥត្ថំ នរមូត៌ត្មិ៑ អា្រឝតិ្យ ន្រមតា ំស្វកី្ឫត្យ ម្ឫេត្យារត៌្ហតះ ្រកឝុី

យម្ឫេត្យាេរវ េភាគាយាជា្ញ ្រគាហី ពភូវ។
Ⅸ តតា្ក រណាទ៑ ឦឝ្វេរាៜបិ តំ សវ ៌េ្វាន្នតំ ចការ យច្ច នាម សវ ៌្

េវឞា ំនាមា្ន ំ េ្រឝឞ្ឋំ តេទវ តៃស្ម ទេទៅ,
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Ⅹ តតស្តៃស្ម យឝុីនាម្េន ស្វគម៌ត្៌យបាតាលស្ថៃិតះ សវ ៌្ៃវ រា្ជ នុ
បាតះ កត៌្តវ្យះ,
Ⅺតាតេស្ថឝ្វរស្យ មហេិម្ន ច យឝុី្រខឞី្ដះ ្របភុរតិិ ជហិា្វ ភះិ ស្វី

កត៌្តវ្យ។ំ
Ⅻ អេតា េហ ្របយិតមាះ, យុឞា្ម ភិ រ្យទ្វត៑ សវ ៌វ្ទា ្រកយិេត តទ្វ

ត៑ េកវេល មេមាបស្ថតិកិាេល តន្នហិ កនិត្្វទិានមី៑ អនុបស្ថេិតៜបិ
មយិ ពហុតរយេត្ននាជា្ញំ គ្ឫហីតា្វ ភយកម្បាភ្យា ំស្វស្វបរ្ិរតាណំ
សាធ្យតា។ំ
ⅩⅢយត ឦឝ្វរ ឯវ ស្វកយីានុេរាធាទ៑ យុឞ្មន្មេធ្យ មនសា្ក មនា ំ

កម៌្មសទិ្ធញិ្ច វទិធាត។ិ
ⅩⅣ យូយំ កលហវវិាទវ ៌ជិតម៑ អាចារ ំ កុវ ៌្វេនា្ត ៜននិ្ទនយីា អកុដិ

លា
ⅩⅤឦឝ្វរស្យ នឞិ្កលងា្ក ឝ្ច សនា្ត នាឥវ វ្រកភាវានា ំ កុដលិាចារ ិ

ណាញ្ច េលាកានា ំមេធ្យ តឞិ្ឋត,
ⅩⅥយតេស្តឞា ំមេធ្យ យូយំ ជវីនវាក្យ ំ ធារយេនា្ត ជគេតា ទបី

កា ឥវ ទបីយ្េធ្វ។ យុឞា្ម ភសិ្តថា ក្ឫេត មម យត្នះ បរ្ិរឝេមា វា ន
នឞិ្ផេលា ជាត ឥត្យហំ ្រខឞី្ដស្យ ទេិន ឝា្ល ឃា ំកត៌្តុ ំ ឝក្ឞ្យាម។ិ
ⅩⅦ យុឞា្ម កំ វឝិា្វ សាត៌្ហកាយ ពលទិានាយ េសវនាយ ច

យទ្យប្យហំ នេិវទតិេវ្យា ភេវយំ តថាបិ េតនាននា្ទ មិ សវ ៌្េវឞា ំ យុ
ឞា្ម កម៑ អានន្ទស្យាឝំី ភវាមិ ច។
ⅩⅧ តទ្វទ៑ យូយមប្យានន្ទត មទយីានន្ទស្យាឝំេិនា ភវត ច។
ⅩⅨ យុឞា្ម កម៑ អវសា្ថ ម៑ អវគត្យាហមបិ យត៑ សាន្ត្វនា ំ ្របាប្

នុយា ំតទត៌្ហ ំ តមីថយិំ ត្វរយា យុឞ្មត្សមបីំ េ្របឞយឞិ្យាមតីិ ្របេភៅ
្របត្យាឝា ំ កុេវ ៌្វ។
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ⅩⅩយះ សត្យរេូបណ យុឞា្ម កំ ហតិំ ចនិ្តយតិ តាទ្ឫឝ ឯកភាវស្ត
សា្ម ទន្យះ េកាៜបិ មម សន្នេិធៅ នាស្ត។ិ
ⅩⅪយេតាៜបេរ សវ ៌្េវ យេីឝាះ ្រខឞី្ដស្យ វឞិយាន៑ ន ចនិ្តយន្ត

អាត្មវឞិយាន៑ ចនិ្តយន្ត។ិ
ⅩⅫ កនិ្តុ តស្យ បរកី្ឞតិត្វំ យុឞា្ម ភិ រា្ជ្ញ យេត យតះ បុេ្រតា យា

ទ្ឫក៑ បតុិះ សហការ ីភវតិ តៃថវ សុសវំាទស្យ បរចិយ៌្យាយា ំស
មម សហការ ីជាតះ។
ⅩⅩⅢ អតឯវ មម ភាវទិឝា ំជា្ញ តា្វ តត្ក្ឞណាត៑ តេមវ េ្របឞយតុិំ

្របត្យាឝា ំ កុេវ ៌្វ
ⅩⅩⅣស្វយម៑ អហមបិ តូណំ៌ យុឞ្មត្សមបីំ គមឞិ្យាមតី្យាឝា ំ្របភុ

នា កុេវ ៌្វ។
ⅩⅩⅤ អបរ ំ យ ឥបា្រផទីេតា មម ្រភាតា កម៌្មយុទា្ធ ភ្យា ំ មម

សហាយឝ្ច យុឞា្ម កំ ទូេតា មទេីយាបការាយ ្របតនិធិឝិា្ច ស្តិ យុឞ្ម
ត្សមេីប តស្យ េ្របឞណម៑ អាវឝ្យកម៑ អមេន្យ។
ⅩⅩⅥយតះ ស យុឞា្ម ន៑ សវ ៌វ្ាន៑ អកាងក្្ឞត យុឞា្ម ភសិ្តស្យ េរា

គស្យ វាត៌ា្ត ្រឝាវតីិ ពុទ្ធវ្ា បយ្៌យេឝាចច្ច។
ⅩⅩⅦស បឌីយា ម្ឫតកេល្បាៜភវទតិិ សត្យ ំ កនិ្ត្វឝី្វរស្តំ ទយិ

តវាន៑ មម ច ទុះខាត៑ បរ ំ បុនទ៌ុ ះខំ យន្ន ភេវត៑ តទត៌្ហ ំ េកវលំ តំ ន
ទយតិា្វ មាមបិ ទយតិវាន។៑
ⅩⅩⅧ អតឯវ យូយំ តំ វេិលាក្យ យត៑ បុនរានេន្ទត មមាបិ ទុះខ

ស្យ ្រហាេសា យទ៑ ភេវត៑ តទត៌្ហម៑ អហំ ត្វរយា តម៑ អេ្របឞយ។ំ
ⅩⅩⅨ អេតា យូយំ ្របេភាះ ក្ឫេត សម្ូបេណ៌នានេន្ទន តំ គ្ឫហ្លតី

តាទ្ឫឝាន៑ េលាកាឝំា្ច ទរណីយាន៑ មន្យធ្វ។ំ



Philippians Ⅱ:ⅩⅩⅩ vii Philippians Ⅲ:Ⅸ

ⅩⅩⅩយេតា មម េសវេន យុឞា្ម កំ ្រតដុិំ បូរយតុិំ ស ្របាណាន៑
បណីក្ឫត្យ ្រខឞី្ដស្យ កាយ៌្យាត៌្ហ ំ ម្ឫត្របាេយៜភវត។៑

Ⅲ
Ⅰ េហ ្រភាតរះ, េឝេឞ វទាមិ យូយំ ្របភាវានន្ទត។ បុនះ បុនេរ

កស្យ វេចា េលខនំ មម េក្លឝទំ នហិ យុឞ្មទត៌្ហញ្ច ្រភមនាឝកំ ភវ
ត។ិ
Ⅱ យូយំ កុក្កុេរភ្យះ សាវធានា ភវត ទុឞ្កម៌្មការភិ្យះ សាវធានា

ភវត ឆនិ្នមូេលេភ្យា េលាេកភ្យឝ្ច សាវធានា ភវត។
Ⅲ វយេមវ ឆិន្នត្វេចា េលាកា យេតា វយម៑ អាត្មេនឝ្វរ ំ េសវា

មេហ ្រខេីឞ្ដន យឝុីនា ឝា្ល ឃាមេហ ឝរេីរណ ច ្របគល្ភតា ំ ន កុ
វ៌ា្វ មេហ។
Ⅳ កនិ្តុ ឝរេីរ មម ្របគល្ភតាយាះ ការណំ វទិ្យេត, កឝ្ចទិ៑ យទិ

ឝរេីរណ ្របគល្ភតា ំចកិឞីត៌ិ តហ៌ិ តសា្ម ទ៑ អបិ មម ្របគល្ភតាយា
គុរតុរ ំការណំ វទិ្យេត។
Ⅴយេតាៜហម៑ អឞ្ដមទវិេស ត្វេក្ឆទ្របាប្ត ឥ្រសាេយល្វឝំេីយា

ពិនយ្ាមនីេគាឞ្ឋយី ឥ្រពិកុលជាត ឥ្រពិេយា វ្យវសា្ថ ចរេណ ផរិឝូី
Ⅵ ធម៌្ េមាត្សាហការណាត៑ សមេិតរុប្រទ វការ ី វ្យវសា្ថ េតា

លេភ្យ បុេណ្យ ចាននិ្ទនយីះ។
Ⅶ កនិ្តុ មម យទ្យត៑ លភ្យម៑ អាសតី៑ តត៑ សវ ៌្វម៑ អហំ ្រខឞី្ដ

ស្យានុេរាធាត៑ ក្ឞតមិ៑ អមេន្យ។
Ⅷ កញិា្ច ធុនាប្យហំ ម្រត្បេភាះ ្រខឞី្ដស្យ យេីឝា រា្ជ្ញ នេស្យាត្ក្ឫឞ្ដ

តា ំ ពុទ្ធ្វា តត៑ សវ ៌្វ ំ ក្ឞតិំ មេន្យ។
Ⅸយេតា េហេតារហំ យត៑ ្រខឞី្ដំ លេភយ វ្យវសា្ថ េតា ជាតំ ស្វ

កយីបុណ្យញ្ច ន ធារយន៑ កនិ្តុ ្រខេីឞ្ដ វឝិ្វសនាត៑ លភ្យ ំ យត៑ បុ
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ណ្យម៑ ឦឝ្វេរណ វឝិា្វ សំ ទ្ឫឞា្ដ្វ ទយីេត តេទវ ធារយន៑ យត៑ ្រខី
េឞ្ដ វេិទ្យយ តទត៌្ហ ំ តស្យានុេរាធាត៑ សវ ៌្េវឞា ំ ក្ឞតិំ ស្វីក្ឫត្យ តានិ
សវ ៌្វាណ្យវករានវិ មេន្យ។
Ⅹយេតា េហេតារហំ ្រខឞី្ដំ តស្យ បុនរតុ្ថេិត រ ្គណំុ តស្យ ទុះខា

នា ំភាគតិ្វញ្ច ជា្ញ តា្វ តស្យ ម្ឫេត្យារាក្ឫតញិ្ច គ្ឫហតីា្វ
Ⅺ េយន េកនចតិ៑ ្របកាេរណ ម្ឫតានា ំ បុនរតុ្ថតិិំ ្របាប្តុ ំ យេត។
Ⅻ មយា តត៑ សវ ៌្វម៑ អធុនា ្របាបិ សទិ្ធតា វាលម្ភិ តន្នហិ កនិ្

តុ យទត៌្ហម៑ អហំ ្រខេីឞ្ដន ធារតិស្តទ៑ ធារយតុិំ ធាវាម។ិ
ⅩⅢ េហ ្រភាតរះ, មយា តទ៑ ធារតិម៑ ឥតិ ន មន្យេត កនិ្េត្វត

ៃទកមា្រតំ វទាមិ យានិ បឝា្ច ត៑ ស្ថតិានិ តានិ វសិ្ម្ឫត្យាហម៑ អ្រគ
ស្ថតិាន្ុយទ្ទឝិ្យ
ⅩⅣ បូណ៌យេត្នន លក្ឞ្យ ំ ្របតិ ធាវន៑ ្រខីឞ្ដយឝុីេនាទ៌ា្ធ្វ ត៑ មាម៑

អាហ្វយត ឦឝ្វរាត៑ េជតឫ្បណំ ្របាប្តុ ំ េចេឞ្ដ។
ⅩⅤ អសា្ម កំ មេធ្យ េយ សទិា្ធ ៃស្តះ សវ ៌ៃ្វស្តេទវ ភាវយ្តា,ំយទិ

ច កញ្ចន វឞិយម៑ អធិ យុឞា្ម កម៑ អបេរា ភាេវា ភវតិ តហ៌ឝី្វរស្តម
បិ យុឞា្ម កំ ្របតិ ្របកាឝយឞិ្យត។ិ
ⅩⅥ កនិ្តុ វយំ យទ្យទ៑ អវគតា អាស្មស្ត្រតាសា្ម ភិេរេកា វធិរិា

ចរតិវ្យ ឯកភាៃវ រ ្ភវតិវ្យញ្ច។
ⅩⅦ េហ ្រភាតរះ, យូយំ មមានុគាមេិនា ភវត វយញ្ច យាទ្ឫគា

ចរណស្យ និទឝន៌ស្វរបូា ភវាមសា្ត ទ្ឫគាចារេិណា េលាកាន៑ អា
េលាកយធ្វ។ំ



Philippians Ⅲ:ⅩⅧ ix Philippians Ⅳ:Ⅵ

ⅩⅧយេតាៜេនេក វបិេថ ចរន្តិ េត ច ្រខឞី្ដស្យ ្រកឝុស្យ ឝ្រត
វ ឥតិ បុរា មយា បុនះ បុនះ កថិតម៑ អធុនាបិ រទុតា មយា កថ្យ
េត។
ⅩⅨ េតឞា ំ េឝឞទឝា សវ ៌្វនាឝ ឧទរេឝ្ចឝ្វេរា លជា្ជ ច ឝា្ល ឃា ប្ឫ

ថវិ្យាញ្ច លគ្នំ មនះ។
ⅩⅩ កនិ្ត្វសា្ម កំ ជនបទះ ស្វេគ៌ វទិ្យេត តសា្ម ចា្ច គមឞិ្យន្តំ ្រតាតា

រ ំ ្របភុំ យឝុី្រខឞី្ដំ វយំ ្របតកី្ឞាមេហ។
ⅩⅪស ច យយា ឝក្ត្យា សវ ៌្វាេណ្យវ ស្វស្យ វឝកីត៌្តុ ំ បារយតិ

តយាសា្ម កម៑ អធមំ ឝររី ំ របូានត្រកី្ឫត្យ ស្វកយីេតេជាមយឝររីស្យ
សមាការ ំករឞិ្យត។ិ

Ⅳ
Ⅰ េហ មទយីានន្ទមុកុដស្វរបូាះ ្របយិតមា អភឞី្ដតមា ្រភាតរះ,

េហ មម េស្នហបា្រតាះ, យូយម៑ ឥត្ថំ បេភៅ ស្ថរិាស្តឞិ្ឋត។
Ⅱ េហ ឥវទេិយ េហ សុន្តុ ខិ យុវា ំ ្របេភៅ ឯកភាេវ ភវតម៑ ឯតទ៑

អហំ ្របាត៌្ហេយ។
Ⅲ េហ មម សត្យ សហការនិ៑ តា្វ មបិ វនិយី វទាមិ ឯតេយារុ

បការស្ត្វយា ្រកិយតា ំ យតេស្ត ក្លីមនិាទិភះិ សហការភិះិ សាទ៌្ធ ំ
សុសំវាទ្របចារណាយ មម សាហាយ្យាត៌្ហ ំ បរ្ិរឝមម៑ អកុវ ៌្វតា ំ
េតឞា ំសវ ៌្េវឞា ំនាមានិ ច ជវីនបុស្តេក លខិតិានិ វទិ្យេន្ត។
Ⅳ យូយំ ្របេភៅ សវ ៌វ្ទានន្ទត។ បុន រ ្វទាមិ យូយម៑ អានន្ទត។
Ⅴ យុឞា្ម កំ វនិតីត្វំ សវ ៌វ្មានៃវ រា្ជ្ញ យតា,ំ ្របភុះ សន្នេិធៅ វទិ្យេត។
Ⅵ យូយំ កមិបិ ន ចនិ្តយត កនិ្តុ ធន្យវាទយុកា្ត ភ្យា ំ ្របាត៌្ហនា

យាញា្ច ភ្យា ំសវ ៌្វវឞិេយ ស្វ្របាត៌្ហនយីម៑ ឦឝ្វរាយ នេិវទយត។
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Ⅶ តថា ក្ឫត ឦឝ្វរយីា យា ឝាន្តះិ សវ ៌្វា ំ ពុទ្ធមិ៑ អតេិឝេត សា
យុឞា្ម កំ ចតិា្ត និ មនាសំិ ច ្រខេីឞ្ដ យេីឝៅ រក្ឞឞិ្យត។ិ
Ⅷ េហ ្រភាតរះ, េឝេឞ វទាមិ យទ្យត៑ សត្យម៑ អាទរណីយំ

ន្យាយយ្ំសាធុ ្របយិំ សុខ្យាតម៑ អេន្យណ េយន េកនចតិ៑ ្របកា
េរណ វា គុណយុក្តំ ្របឝសំនយីំ វា ភវតិ តៃ្រតវ មនាសំិ នធិធ្វ។ំ
Ⅸ យូយំ មា ំ ទ្ឫឞា្ដ្វ ្រឝតុ្វា ច យទ្យត៑ ឝិក្ឞតិវេនា្ត គ្ឫហីតវន្ត

ឝ្ច តេទវាចរត តសា្ម ត៑ ឝាន្តទិាយក ឦឝ្វេរា យុឞា្ម ភះិ សាទ៌្ធ ំ សា្ថ
ស្យត។ិ
Ⅹ មេមាបការាយ យុឞា្ម កំ យា ចនិា្ត បូវ ៌្វម៑ អាសីត៑ កនិ្តុ កម៌្

មទា្វ រ ំ ន ្របាប្េនាត៑ ឥទានីំ សា បុនរផលត៑ ឥត្យស្មិន៑ ្របេភៅ
មម បរមាហា្ល េទាៜជាយត។
Ⅺ អហំ យទ៑ ៃទន្យការណាទ៑ ឥទំ វទាមិ តន្នហិ យេតា មម

យា កាចទិ៑ អវសា្ថ ភេវត៑ តស្យា ំសេនា្ត ឞ្ដុម៑ អឝកិ្ឞយ។ំ
Ⅻ ទរ្ិរទតា ំេភាក្តុ ំ ឝេកា្ន មិ ធនាឍ្យតាម៑ អបិ េភាក្តុ ំ ឝេកា្ន មិ សវ ៌្

វថា សវ ៌្វវឞិេយឞុ វនិេីតាៜហំ ្របចុរតា ំ ក្ុឞធាញ្ច ធនំ ៃទន្យញា្ច វ
គេតាៜស្ម។ិ
ⅩⅢ មម ឝក្តទិាយេកន ្រខេីឞ្ដន សវ ៌្វេមវ មយា ឝក្យ ំ ភវត។ិ
ⅩⅣ កនិ្តុ យុឞា្ម ភិ ៃរ ្ទន្យនិវារណាយ មាម៑ ឧបក្ឫត្យ សត្កម៌ា្ម

ការ។ិ
ⅩⅤ េហ ផលិបិយីេលាកាះ, សុសវំាទេស្យាទយកាេលយទាហំ

មាកទិនយិាេទឝាត៑ ្របតេិឞ្ឋ តទា េកវលាន៑ យុឞា្ម ន៑ វនិាបរយា ក
យាបិ សមតិ្យា សហ ទានាទានេយា រ ្មម េកាៜបិ សម្ពេនា្ធ នា
សទី៑ ឥតិ យូយមបិ ជានថី។
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ⅩⅥយេតា យុឞា្ម ភិ រ ្មម ្របេយាជនាយ ថឞិលនកីនីគរមបិ មា ំ
្របតិ បុនះ បុនទ៌ានំ េ្របឞតិ។ំ
ⅩⅦ អហំ យទ៑ ទានំ ម្ឫគេយ តន្នហិ កនិ្តុ យុឞា្ម កំ លាភវទ៌្ធកំ

ផលំ ម្ឫគេយ។
ⅩⅧ កនិ្តុ មម កស្យាប្យភាេវា នាស្តិ សវ ៌្វ ំ ្របចុរម៑ អាេស្ត

យត ឦឝ្វរស្យ ្រគាហ្យំ តុឞ្ដជិនកំ សុគន្ធៃិនេវទ្យស្វរបូំ យុឞា្ម
កំ ទានំ ឥបា្រផទតិាទ៑ គ្ឫហតីា្វ ហំ បរតិ្ឫេបា្ត ៜស្ម។ិ
ⅩⅨ ម េម ឝ្វេរា ៜបិ ្រខី េឞ្ដន យី ឝុនា ស្វ កយី វភិវ នធិិ តះ

្របេយាជនយីំ សវ ៌្វវឞិយំ បូណ៌របូំ យុឞ្មភ្យ ំ េទយាត។៑
ⅩⅩ អសា្ម កំ បតុិរឝី្វរស្យ ធន្យវាេទាៜនន្តកាលំ យាវទ៑ ភវតុ។

អាេមន។៑
ⅩⅪ យូយំ យីឝុ ្រខីឞ្ដៃស្យៃកកំ បវ្ិរតជនំ នមស្កុ រតុ។ មម

សង្គិ្រភាតេរា យូឞា្ម ន៑ នមស្កុ វ ៌្វេត។
ⅩⅫសវ ៌្េវ បវ្ិរតេលាកា វេិឝឞតះ ៃកសរស្យ បរជិនា យុឞា្ម ន៑

នមស្កុ វ ៌្វេត។
ⅩⅩⅢ អសា្ម កំ ្របេភា រ្យឝុី្រខឞី្ដស្យ ្របសាទះ សវ ៌្វាន៑ យុឞា្ម ន៑

្របតិ ភូយាត។៑ អាេមន។៑
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