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សត្់រតា វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា
ទតុីះ

សារ អនត់គ់ រះ៉
ទតុីះ ែអ៊ សុនសាត ្រកកិ ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ អនឌូ់ លូ វគ័ ប៉ូល

េដល (បរ៉ ៃ់ហកាឡាទី២:៣)។ ែអ៊ឡា តំង័ រះ៉កះ ប៉ារម មួត េសឿ
យសី៊ូ ឡាក់ទីសារតាប៉ុញតាប៉ាក់យចលូ គួប េសាបប៉ាគ់ េមឿង
កូរនិថូះ អន់ ្រតគ់ លូ គួប អនែ់ឌណាវ ្គ(បរ៉ ់ៃហ ២ កូរនិថូះ ៧:៧-
១៥)។ ផះ វគ័ប៉ូល ្រចាគ់សត្់រតាអាប៉ាេហ្យ ីកា ែអ ៊ែអ៊ ៃអ្វ ប៉ា
គ់ តាកា្វ ល់ ែ្រគត ខង វគ័ ប៉ូល េ្របុី ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹង ្រកុំ េហៀន
សារប ៉្រ◌ះ័ ពឹងតាកា្វ ល់ េណាះ។ វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់សត្់រតាអាឃឺ
ែអ៊ រុាងំវាង៉សាណាំ៦៣ គ.ស.។
សារសាខំាន់ៗ
ពឹងសត្់រតាអា វគ័ប៉ូលអនត់គ់ ប៉ាេតា ឡឹងឡាេបៀប ្របគ៉័ ង៉ា

រ ពឹង ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ លូ ង៉ារ បក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ណាផំា។ មួត
េសឿយសី៊ូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយសារ េសឿ េលយី សារេសឿអាឡាច់
ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ កា ពិន លូ តង័ ពិន ញនកាយី
ស៊ូ ្រគះិ។
វគ័ ប៉ូល រះ៉ កា ទតុីះ អន់ អ្លុ អន់តគ់ ផា មួត ៃមគ៉ណាផំា ្រតគ់
្របគ៉័ដាគ់ នចីម័ អនដ់ា។ (១:៥-១៦)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹង ង៉ារ អនេ់ទៀគៗ មះ៉ មួត េសឿ យសី៊ូ។ (២:១-
១៥)

សារអនត់គ់ ប៉ាេតា អនេ់ទៀគៗ។ (៣:១-១១)



ទតុីះ ១:១ ii ទតុីះ ១:៨

១អាញ់សចិ ប៉ូលឡាក់ ទុច ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ប៉ាណូស រះ៉
ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិ។ ែអ៊ េ្របុី អាញ់ ប៉ាណា ំទិ ប៉ាណូស បក់ ែអ៊
េរ ុសី អន់ េសឿ ែអ៊ លូ អនហ់ា្ន ល់សារតាទចឹ សារតាទចឹអា ្រប៉
គ័ អន់ អន់ែឌ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ ២ញន អន់ែឌ មុងឹ ផា
ចងឹ ទី អាញុ រុសី េលយី ឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ទី សាញ៉ា ឡឹង អន់្រទួ
ល ឡឹង ែអ៊ បុាងំេកតី អង់កក់ េតះ ែព ែអ៊ អូ តាពំ្លូ ង អុះ។ ៣ ប៉ា
គ់ ទលឹ ដារ ់កាឡំត់ េកះ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ពូ កាតាងំ ប៉ានឹរ ែអ ៊លូ
ប៉ាេហ្យ ី ប៉ានរឹ ែអ៊ ពឹង អាញ់ ទបឹ េ្របុី អាញ់ រះ៉ កា ពូ។ ែអ៊ ឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ពិន។ ៤សត្់រតាអាអាញ់ ប៉ាេហ្យ ីកា ទតុីះ ឡាក់ គន
អាញ់ញន កា េសឿ យសី៊ូ អន់ឌូ លូ អាញ។់ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ តាងំឡា តង័ ពិន ដាគ់ ពុត
កា អសី លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអសី។

សារ េរុសី ប៉ាណូសអន់ ្របគ៉័ ្រកាគ់តាងំកង់
៥ផះអាញ់ឡាច់ ឡឹងតាកា្វ ល់ ែ្រគត ែព អាញ់ េ្របុី អសី ៃអ្វ

ពឹង តាកា្វ ល់ េណាះ ម៉ាគ់ អសី ្របគ៉័ អន់ ដាគ់សារ ញ៉ាឡាក់ េបី
តាន័ ដាគ់ លូ េរុសី ្រកាគ់ តាងំកង់ ្រគបឹ ្រកុំ ្រគបឹ ចារ ឡាក់ កា
អាញ់ អនត់គ់ រះ៉ កា អសី ែព ហង ៦ឃឺ ្រតគ់ណាងំ បក់ ចំឡាក់
អូ ទីសារ យច ទី កាម៉ាញ់ ដងឹ េម៉ាញ គន ែអ៊ កា េសឿ ទបឹ ពូ
អូ ផា គន ែអ៊ ង៉ល់ អូ អ្លុ សាយុំាងំ ពឹ េមគី ៧ខង ៃមគ៉ រុាងំៃហកា ំ
ឡាងំ មួត េសឿ ែអ៊ឡាក់ប៉ាណូស្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ អូ ្រតគ់ទី
សារយច អូ តសី ពុត អូឡាមគ៉់ អកឺ អូបាត់កាតាែព អូតា
ប៉ុញតាប៉ាក់ េលីណាងំ េលៀនឡាេបៀប អូដាគ់ េណាះ អុះ ៨ ែអ៊
្រតគ់ អ្លុ រុាងំៃហ អំហ៊្មយ លូ បុចិ ដងឹ កាសារដាគ ់អ្លុ សាងំៃក



ទតុីះ ១:៩ iii ទតុីះ ១:១៦

ឡាេកា ែជ អន់ ្របគ៉័ យច ទបឹ ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ លូ ដាគ់សារ៉ំាប់
កា ប ៉្រ◌ះ័។ ៩ ៃមគ៉ រុាងំៃហកាឡំាងំ មួត េសឿ ែអ៊ ្រតគ់ េសឿ ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័ កាខាក់ឡាក់សារ ពូ បុាងំេហៀន ែអ៊ េណាះ ម៉ាគ់ ខនឹ អនត់
គ់ ប៉ាេតាកា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ពួយសារតាទចឹឡាក់ ពូ បុាងំ
េហៀន េណាះហង លូ អ្លុ េតលី លូ មួត ប៉ាសាងំ លូ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
១០ខង ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ កាង័ កល់ឡាក់ ប៉ាណូសកាប ឡិគ័
ឡាគ័លូព្លូ ង ប៉ា្ល ច ័កាខាក់ ែអ៊ មួតបក់ផា្រតគ់កាសតិអង់ការ។
១១អនដ់សី ្រតគ់ ទបឹ អនែ់ឌ ែជអន់កាប ខងអនែ់ឌ បុាងំេហៀន
សារឡាក់ អូ ្រតគ់ បុាងំេហៀន ្រប៉គ័ អន់ កា ខាប់ខួ អន់ដា អា្ល ត
េសឿ ទឌូិ អនែ់ឌ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ បុចិកាទី េលៀន។ ១២ េសគី ែព ទី
េម៉ាញ ដូវ កាណុងកាឡំាងំ សុនសាត ែ្រគត េណាះឡាក់ហ្យាងំ
សាឡាច់ ែអ៊ រះ៉ ផា «មួត ៃអ្វ ពឹង តាកា្វ ល់ ែ្រគត ស៊ុត កា ប៉ាណូ
សតាពំ្លូង តាេកះឡាក់កា បក៊ ទបឹ កាជលីហាន»។ ១៣សារ
េណាះ ្រតគ់តាទចឹហង ទលឹ នេីណា ័ះ អសី ្រតគ់ អនត់គ់ ប៉ាេតា
កាអនែ់ឌកាខាក់ ម៉ាគ់ អនែ់ឌ េសឿសារឡាក់ ្រតគ់តាទចឹ ១៤ ែជ
អន់ អនែ់ឌ វុនឹវាយ៉ ឡឹងសារ ម៉ាមន វគ័ យ៉ាគ់ សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ េសគី ែព លូ ែជ អន់ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ មួតអា្ល ត េសឿសារ
តាទចឹ ៃដ។ ១៥បក់ ទី ពុត ដាគ ់អូ ទីសារ ញ៉ា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា
ែអ៊ អូដាគ់ អុះ * កាប៉ាច់ បក់ ទី ពុត អូដាគ់ លូ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អូ
ទី សារ ញ៉ា ចងឹ ្រប៉គ័ អន់ កា ែអ៊ ដាគ់ េណាះ អុះ ញន កា ពុត
េពៀក ែអ៊ អូ ដាគ់ េកះ។ ១៦ ពូ ផាឡាេកា ពូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា
* ១:១៥ ១:១៥ សារ អា កាប ឡឹង សារ ឡាក់ កា សាសាណា េលី កំ សាណា
លូ សារ រ៉ាវ កាណាគ័ រ៉ាវ ឡាេកា ឃឺ ្របគ៉័ ពួយ គុន តាឡាប័ េឃយី សុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊។



ទតុីះ ២:១ iv ទតុីះ ២:៧

សារ ពូ ្របគ៉័ េណាះ អូ ្រតគ់ឡាក់កា ពូ េសឿ អុះ។ មួត ទេិណា ័ះ
បាគ័ខាអមឺ ប៉ាណូសនេីណា ័ះកាង័ កល់កាខាក់ អូ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ
ដាគ់ អុះ។

២
សារទតុីះ ្រតគ់ បុាងំេហៀន ពូ
១កាប៉ាច់អសី ្រតគ់ បុាងំេហៀនសារញ៉ាឡាក់ ្រតគ់ ពួយសារ

អន់តគ់ ប៉ាេតាឡាក់ ដាគ់ ្រតង់។ ២ ្រតគ់ រះ៉ លូ មួត កាម៉ាក័ ្រកា
គ់ តាងំកង់ ែជ អន់ ប៉ាញលឹ តាែព ្រតគ់ ៃអ្វ ដាគ់ រម អ្លុ សាងំ
ៃកឡាេកា ែជ អន់ ្របគ៉័ យច អន់ េសឿ កាខាក ់ទី ពុត បុចិ ៃច
កា គួប លូ អ្លុ អត់ សារ៉ំាញ។័ ៣កាប៉ាច់ មួត អង់កាន់ ្រកាគ់ កា
នះិេទៅ េដល អសី ្រតគ់ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា ្របគ៉័ នចីម័ អន់ ឃឺ លូ
សារ េសឿ ែជ កាប ព្លូង ប៉ា្ល ច ័េលី បាត់ ៃអត តាែព អនែ់ឌ ្រត
គ់ រះ៉ សារ ញ៉ាឡាក់ ដាគ់ ៤ ម៉ាគ់ អ្លុ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា អង់កាន់
ឡាក់ ៃអ្វ រុាងំហាវ អន់ អ្លុ បុចិ កា គន លូ េកា្ល អន់ែឌ េទៅ ៥ អន់
អ្លុ សាងំៃក ឡាេកា ែជ អន់ ្រប៉គ័ យច លូ អន់ ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់
កា េកា្ល លូ អ្យក់ ពុត ៃចគ កា ង៉ារ កាណុង ហ ីលូ ដាគ់ ពុត កា
ពូ ទបឹ ទី ពុត រ៉ាប់ េសឿ េកា្ល េទៅ ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ អូ ទី េពឿ ចងឹ
កាប បង៉ឺាយ កា ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ទី អុះ។ ៦កាប៉ាច់ មួត កាម៉ាក័ បក់
ៃអ្វ រុាងំហាវ កា នះិេទៅ េដល អសី ្រតគ់ អនត់គ់ ប៉ាេតា កា អន់
ែឌ អន់ អ្លុ សាងំៃកឡាេកា េដល ែជអន់ ្របគ៉័យច។៧អសី ្រតគ់
្របគ៉័ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ ម៉ាគ់ ប៉ាណា ំអន់ ពូ ្របគ៉័ ពួយ។ អសី បុាងំ
េហៀន ពូ សារ ញ៉ា អសី តាងំឡា ្រតគ់ ្រប៉គ័ ពួយសារ េណាះ
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េដល ទបឹ ៃអ្វ អន់ ដាគ់ រម ៨ លូ កាប ដាគ់ ្រតង់ ែជ អន់ ទីសារ
យច ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ម៉ាគ់ បក់ ប៉ាសាងំ លូ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹតាយួ
ស ខងណាងំសារកាប អូដាគ់កា ពិន អូ ទ។ី ៩ហគ់ រះ៉ កា មួត
ទុច បក់ េសឿយសី៊ូ អន់ អ្លុ រ៉ាប់ េសឿកាប៉ាណូសឡាក់ ពឹតាងំឡា
អន់ែឌ េណាះ ្រគបឹ ង៉ារ ម៉ាគ់ ្របគ៉័ អន់ ពឹ តាងំឡា អន់ែឌ ប៉ាញ័
ពុត ែជ ប៉ាែគក លូ ពឹតាងំឡា ៃដ ១០ លូ ែជ អនតុ់ង ឡឹង ពឹតាងំ
ឡា ្រតគ់តាបំាង ពុតដាគ់ ្រតង់ េលយី ្រគបឹ ង៉ារ ទេិណា ័ះ។ ្រប៉
គ័ នេីណា ័ះ ម៉ាគ់ ពូ ប៉ាេនសារ ពិន បុាងំេហៀន ឡឹងសារប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ឡាក់ តង័ ពិន។
១១ ពិន ្រតគ់ ្រប៉គ័ ែនវ អា ខង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាបំាង អន់

ពិន អ្លុ សារតាប៉ាបតាប៉ុនឡាក់ ែអ៊ តង័ ប៉ាណូស ទឌូិ។ ១២សារ
តាប៉ាបតាប៉ុនអាអនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពិនអន់អា្ល តសារកាង័ កល់
លូ សារ បុចិ ៃច កា កាណាគ័ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ម៉ាគ់ ពិន អ្លុ
សាងំៃកឡាេកា ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ លូសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ ផះ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា។ ១៣ ពិន ៃអ្វ ក្យាគ់សារដា
គ ់ឃឺ ពិន ចងឹ បប៉័ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ តាតារ កា្ល គ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តសី
ឡាក់តាងំឡាតង័ ពិន។ ១៤ ែអ៊ មបឡាេកា បុាងំៃឡ ែអ៊ េភឿហា្វ
យ ពិន ឡឹងសារ យច លូ ្របគ៉័ អន់ េកះ ប៉ាសុន ដាគ់ ្រតង់សា ំ
រ៉ាប់ កា ែអ៊ ឡាក់ ្រតាងំ ្របគ៉័សារ ដាគ។់ ១៥ហគ់ បុាងំេហៀន ពូ
សារ ទិ អា ទបឹ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា ពូ លូ កាប កា បក់ ្រប៉គ័ យច
ញនសារ អរ៉ំាញ អញឺ ែជ អន់ ពូ បង៉ឺាយ អសី។

៣
សារ ្រតគ់ េ្រទៀមឡាេកា ្របគ៉័ ង៉ារដាគ់
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១ហគ់អសីតាគ់កាចាងំ មួត េសឿអន់អ្លុ អ្យលិ កូត័កា មួត អុង
កាន អុងឡាគ់ លូ េ្រទៀម ឡាេកា ្រប៉គ័ ង៉ារ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ ២ លូ
ែជ អន់ អនែ់ឌ កាប អូដាគ់កា បក់ េពឿ ែជ អន់ណាងំសារ លូ
ពូ ្រតគ់ តាបំាង ពុត ដាគ់ សមី លូ ថិ ពុត ចតឹ យរ ្រគបឹ ែនវ កា
ប៉ាណូស ទឌូិ។
៣ផះ េសគី ែព ពិនកាប៉ាណូសកាង័កល់ ង៉ល់ឌឺឡាក់ ប៉ាណូ

ស វុលឹ េវុងី លូ វុនឹ កា ង៉ារ អូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ ៃអ្វ អូ រម លូ សា
ណីងកា ពូ ពូ អូ ណីសកា ពិន ពិនកា អូ ណីសកា ពូ េដល។
៤ហះកាប៉ាគ់ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តង័ ពិនតាបំាង ពុតដាគ់ លូ បុចិ ៃចកា
ប៉ាណូសទឌូិ ៥ ែអ៊ តង័ ពិនញនកា ពុតតាប៉ាបតាប៉ុន មះ៉ ែអ ៊អូ
្រតគ់ ញន កា ង៉ារ ដាគ់ឡាក់ ពិន ្របគ៉័ េណាះ អុះ។ ផះ េណាះ
ែអ៊ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹដាគ់កាខាក់ េភឿ រ៉ាវ ពិន លូ អន់ ពិន េកះ
ប៉ាណូសណាវ នេីអៀ ហង ែអ៊ តង័ ពិន។ ៦ ែអ៊ េកា ័ះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹដាគ់កាខាក់ ពឹង ពិន ប៉ាញ័ េព្លៀយញនកាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់
តង័ ពិន។ ៧ញនកា ែអ៊ តាប៉ាបតាប៉ុន ហង បះ ែអ៊ ផា ពិនដាគ់
្រតង់ អូ ទីយច អុះ េណាះហង ពិន មុងឹផាចងឹ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី
េលយី។ ៨សារអា ្រតគ់ េសឿតាទចឹហង។ អាញ់ បុចិ កា អសី
រះ៉ េកះ រះ៉ណាវ ្គអន់ កា មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ ពុត ៃចគ ្របគ៉័ ពួយ
សារដាគ ់ខងសារ ទិអា ទីខាសារ៉ំាប់កា ប៉ាណូស ទឌូិ។
៩ហះកា អសី ែជ ប៉ាែគក ឡិគ័ ឡាគ័ ឡឹង សារ អូ ទី ខា លូ

សារ យ៉ាគ់ បក៊។ េម៉ាញណាវ ្គអសី ែជ តាប៉ុ ញ តាប៉ាក់ ឡឹង
ចាបាប់ មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ឡាក់សារ អូ ទី ខា េណាះ។
១០កាប៉ាច់ បក់ បុចិ ប៉ាក្លះ ឡឹង គួប េសាប អសី ្រតគ់ អនត់គ់
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ប៉ាេតាកាែអ៊ េម៉ាញទង េពៀរ ទង េកះេណាះអសី ្រតគ់តាងំហ្យ ិ
តឡាច់ ែអ៊ ពិ ១១ខងបក់ េណាះ្របគ៉័យចតសីឡក់ េកះ េណាះ
ចងឹ ្របគ៉័ អន់ឡាេកា ទី ថូតហង។
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាអនេ់ទៀគៗ
១២ អាញ់ ចងឹ េ្របុី អា េតមះ៉ េលី ទីឃី កុះ អន់ ឡា ំណាងំ

អសី ប៉ាគ់ ែអ៊ ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ បរ៉ ់អសី ខំឡា ំប៉ាគ់ អាញ់ ប៉ា
គ់ េមឿង នីកូប៉ូល ខង អាញ់ បុចិ ឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េណាះ េដល ផះ
ថុន ្រគនឹ។ ១៣អ្យគ័ អសី តង័ អន់សាណាសាណឹតកា េសណា
ឡាក់ ្របគ៉័កាន ែគងចាបាប់ លូកាអាប៉ូ ឡូះ ផះចាក េណាះ ែជ
អន់ អនែ់ឌ ខ្វះខាតកាណាគ័ញ៉ាឡាក់តងកាន េណាះ។ ១៤អន់
អុះ មុី ពិន ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ ម៉ាគ់ តង័សាណាសាណឹតកា បក់
ចាក ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ែជ អន់ អនែ់ឌ ថុក ប៉ាណាបកាកាណាគ័
ញ៉ាឡាក់ អនែ់ឌ តងកាន ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ង៉ារ អនែ់ឌ ចងឹ ទី ខា
តាទចឹ។
១៥ មួត ៃអ្វ អនឌូ់ លូអាញ់អនែ់ឌ បរ៉ ់អបំញ៉់ អសី េដល នចីម័

ៃអ្វ ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? អាញ់កា អំបញ៉់ អុះ មុី បក់
បុចិ កាញនឹញនកា េសឿយសី៊ូ អុះ មុី ៃអ្វ ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ
េដល ប ?។
អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី ទឌូិ។
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