
េហយេ�យមនិបនដឹង

 អរគុណបង�បស េនវលី។ សូម�ពះអមច ស់�បទនពរដល់អនក។ ខញុ ំ
បនគិតពីអ�ីមយួ េតែមនេទ? ខញុ ំចងអ់រ�ពះគុណដល់�ពះជមច ស់ ែដល

ពិតជល� ស�មបក់រែថរក�កូនរបស់បង�បស េខប។ �បនេកតេឡងគឺជ
េពលេវ�តិចតួចែដលខញុ ំ�តលបម់ករដ�អិនេឌ ��វញិ។ ខញុ ំដឹងថពួកេគ
មនិែមនថតសេម�ងេនះេទ ខញុ ំគិតថពួកេគមនិថតេទ។ ដូេចនះខញុ ំមនិេឃញមន
នរ�មន កេ់ ទីេនះ ដូេចនះពួកេគ…ខញុ ំ�តលបេ់ បរបញ់កំ�បក។ ដូេចនះេហយខញុ ំ
គិតថឆលីនឹង�តវ�កខ់ញុ ំជមយួគត ់គតនិ់ងនីលលី និងអនកខ�ះចុះេ រដ�េខន�
គី រយៈេពលមយួឬពីរៃថង េដមបបីរបញ់សត�កំ�បក។ អ ច ឹង ខញុ ំគួរេបះេចល �បេភទ
អ�ីែដលកំ�ន�េផ�ងេទ ត េហយមកទីេនះ…�បែហលពកក់�� លែខសី�
េហយេ បរបញ់កំ�បកជមយួឆលីនិងែបង៊ និងពួកេគទងំអស់គន ។ �ជេរ ង
�បៃពណីមយួស�មបខ់ញុ ំ។ េហយដូេចនះ ខញុ ំបនយកជូ…

2 េ េពលែដលេយងេ ទីេនះកនុងេពលេផ�ងេទ ត �គបគ់ន បនឈ ឺ ករផ� ស់
ប�ូរពី�កសធតុេក� ខ� ងំចុះមក—េ ជ�តជកែ់ដលអនកបនទទួលេ ទីេនះ។
ខញុ ំដឹងថអនកគិតថេនះមនិ�តជកេ់ទ ប៉ុែន�អនកេចញមករដ��រហី��ូម�ង។ �
គឺ១០៩េ កនុងម�បេ់ពលខញុ ំចកេចញេពល�ពឹកេផ�ងេទ ត េហយបនទ បម់កេ
�បែហលពកក់�� លអ�ធ�ត េ េពលយប ់ េពលខយល់�តជកធ់� កចុ់ះមកពីេល
ភន ំ �េ ែត៩៦។ អ៊ូ—ហូ៊។ េឃញេទ េនះគឺេ ពកក់�� លអ�ធ�ត េ េពល
ែដលខយល់�តជកក់ំពុងធ� កចុ់ះ។ ដូេចនះ�ជ… កែន�ងេនះមនិអីេទេ រដូវរងរ
ប៉ុែន��ស�មបខ់យដំរនិីងជីងចកេ់ រដូវេក�  មនិែមនស�មបម់នុស�េទ។ សូមបែីត
សត�ទងំអស់កេ៏ចញេ ភន។ំ ពួកេគមនិ�ច�ទ�ំទ�បនេទ។

3 េហយខញុ ំបនេចញេ�កេហយបញ់កេំភ�ងតូចរបស់ខញុ ំ �គន…់ែតចង�់បបអ់នក
អំពីេកមង�បសតូចរបស់េ�ក េខប។ េហយខញុ ំបននិយយថ…េហយ ជូ ខញុ ំនឹង�តវ
ឱយគតនូ់វកេំភ�ង ពីេ�ពះគត�់ចជួយខញុ ំបន។ េយងបនបញ់� េហយខញុ ំគឺ—ខញុ ំ
បនេបករថយន�េ ចំងយ៥០ែមត៉។ េហយខញុ ំបននិយយេ —េ ជូ…ជូបន
និយយថ “ប៉ ខញុ ំេជ ថខញុ ំ�ចេធ�បន។” មតិ�តូចកំសតប់នឈកឺបល។ ខញុ ំបន
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អធិ�� នេ�យគត ់�គនេក� ខ� ងំ។ គតប់នេចញេ ជួរជមយួខញុ ំ េហយខញុ ំ…
4 ែដលមនពីរភគដបេ់ កនុងកេំភ�ងេលខ២២ �ឆ�ងកតប់នទ តៃ់នេភ�ងរបស់�
េ ចមង យៃមភ�បែំមត៉ គឺេ ម�ងេទ តេ �សិប �គនែ់តដូចគន  �បសិនេប�២េល
—១០។ ដូេចនះខញុ ំ…ខញុ ំបនបញ់�េ ចមង យៃមភ�បែំម�៉ត។ ដូេចនះខញុ ំមន�នពីរ
បែនថមេទ តេហយខញុ ំ�ក�់េឡង េហយ�បសិនេបជូមនិេបក�នទងំពីេនះេទ! ខញុ ំ
មនិមន�នេទ តេទ ដូេចនះខញុ ំ�កប់ំែណក�ពបដីឥដ�ចស់េហយ�បនផទុះេឡង
េ ទីេនះ េតមនអនក�កអ់នទ កប់ញ់េ ឯ� �បែហលឆ�ងកតម់យួភគបនួ
អុីញ �េចញេ ចមង យ�សិបែម�៉ត េហយគតក់ត�់ពកក់�� លជពីរ។
េហយែកវយិត�តវបនកំណតេ់លែភនក �គនែ់តចស់ជងគតពី់របីឆន បំ៉ុេ�� ះ។
ដូេចនះគតប់ននិយយថ “េតអនកដឹងេទ? ខញុ ំ�តវេ េហយ�បបប់៊លីីឱយឈបេ់
េជងខញុ ំចបពី់េពលេនះតេ ” េឃញេទ? [បង�បស�បណ� ំ និង�កមជំនុំេសច
—េអឌី។]
5 ដូេចនះខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ី” និយយ “សូមចុះេ
បង� ញបង�បសណូែមនែបបេនះ។”
6 ខញុ ំបននិយយថ “ជូេ កនុងករ�បកួតេ ទូទងំពិភពេ�កខញុ ំមនិ ខ�ល់
ថនរ�ឈនះេនះេទ មនិខ�ល់នរ�េទ…” ឥឡូវ រយន�មនិបនេបកេ មុខ
េទ ពួកេគ�តវបនេបកេ �តង។់ េហយបំែណកេនះ មនិទនច់បេ់ទ ខញុ ំគិតថ
មយួភគបនួអុីញ េហយក�មសដប�់បមំយួ និងកមពស់មយួភគបនួអុីញ គត់
បនកត�់ពកក់�� លជពីរ េ ចំងយ�សិបែមត៉។ ខញុ ំបននិយយថ “េ
េលេ�កេនះគម ននរ�មន ក�់ចបញ់បនល�ជងេនះេទ។ ពួកេគ�ច ជ
មច ស់េជងឯក �ចេធ�េរ ងដូចគន  ប៉ុែន�អនកមនិ�ចេធ�បនល�ជងេនះបីដងេទ។”
មជុលមនិែមនេកងេទ �គនែ់តជរនធ�តង�់ម�ក�សែដលជកែន�ងមជុលទំលុស
ឆ�ងកត។់ េហយខញុ ំបននិយយថ “គម ននរ�មន ក�់ច—បញ់បនល�ជងេនះ
េទ។” ហនឹងេហយ។ ខញុ ំគិតថករឈកឺបលរបស់គតប់នេចញឆង យពីគតប់ត់
េហយ។
7 េហយខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ចូរេ បង� ញេរ ងេនះដល់បង�បស
ណូែមន” ែដលេធ�ករស�មប�់� ល់និង សទីម បង�បសតូនី ស�ៃម ៉ េ កែន�ង
លកទ់ំនិញកី�។
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8 គតប់ននិយយថ “ចូរេ ឯប៊លីីជមុនសិន។” គតនិ់យយថ “ខញុ ំ
—�គនែ់តចង�់បបប់៉ុប៊អី�ីមយួ។” េឃញេទ? េហយ និយយេ�យ�តង ់បង�បស
របស់គតម់និែដលេធ�បនល�ែបបេនះេទ។ ដូេចនះគតនិ់យយថ “េយងេ ទីេនះ
ជមុនសិន។”
9 េហយដូចខញុ ំចូលដល់មតទ់� រ ប៊លីីេ ែតសថិតកនុងសេម� កបំពករ់បស់គត់
ដែដល។ េហយគតប់ននិយយថ…េយងបនចុះមុនេនះ �េក� ខ� ងំ�ស់។
ដូេចនះគតប់ននិយយថ…មនទូរស័ពទេ�ទ។ េហយខញុ ំបននិយយថ…គត់
េមលមកខញុ ំដូចេនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “�បែហលជករេ របស់អនកឈ។ឺ”
េហយ�គឺជបង�បស េខប ខលស�មបកូ់ន�បសរបស់គត ់ េ កនុងបនទបវ់ះកត់
ជមយួនឹងជំងឺរ�កទងសួត។ េហយឥឡូវេនះគតប់ន�បបខ់ញុ ំថកូន�បសរបស់
គតក់ំពុងជសះេសប យពិត�បកដ ល��ស់។
10 ដូេចនះ េឃញពីរេប បែដល�ពះជមច ស់�ទងប់នេធ�ករេនះ សូមបែីតសំេលង
តូចៃនេកមង�បសជូ? ជំនួសឱយករចុះេ ឯបង�បសណូែមន ែដលមនិបនេ
ទីេនះ េហយេឡងមក។ េហយបង�បសេខបនិងខញុ ំបនចូលរមួជមយួគន ។ ខញុ ំមនិ
និយយថ�គឺជករអធិ�� នរបស់េយងែដលបនេធ��េទ ប៉ុែន��ពិតជមននយ័
ស�មបគ់តច់ំេពះពួកេយងឲយមនទំនកទ់ំនងដូចេនះ។ េហយ និយយេ�យ
�តង ់ េនះជអ�ី…េ េពលអនកបន—អនក�តវមនជំេន េលអ�ីែដលអនកកំពុងេធ�។
េឃញេទ? េហយ េនះ េសចក�ីជំេន របស់គតក់នុងករខលេ  េហយប៊លីលីគឺ…
11 ពួកេគបនប ចូ ល�បក។់ គតប់ននិយយថ “េនះចបស់ជមនរយៈេពល
យូរ�ស់” គតន់ិយយ “គតប់នប ចូ លលុយជិត�បដុំ�� រៃនករប�ូរ�បក់
េ កនុង៣…ស�មបក់រេ ទូរស័ពទរយៈេពលបីនទី។” េហយខញុ ំបនគិតថ��ច
�តវបនខលមកពីញូវយក៉ឬេចញេ កនុង េកះមយួឬកែន�ង�មយួ។ ប៉ុែន�គត់
បនេធ�ករខលពីមនុស�មន ក ់េ  មន កេ់ទ ត េដមបបីន ជួបប៊លីលីជំនួសឱយឡូយ
អនកេឃញេទ េហយេនះជអ�ីែដលគតច់ំ � យ �បកេ់ដមបេីធ�ករេនះ។
12 េហយឥឡូវេនះកូន�បសរបស់គតប់នជសះេសប យេហយ។ បង�បសេខ
បបននិយយថ�គេពទយ ផ�ល់នូវក�ីសងឃមឹតិចតួច�ស់ស�មបគ់តែ់ដល�ច
ជសះេសប យ អនកេឃញេទ ពីករវះកតេ់នះ។ េហយេយងអរគុណដល់�ពះេ
�ពឹកេនះស�មបេ់រ ងេនះ រកី�យ�ស់ស�មប�់។
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13 ឥឡូវេនះ េយងបន ពន�ឺៃថងេ �ពកឹេនះ េហយខញុ ំមនេពល�បែហលបីេម៉ង
ស�មបេ់គង េហយ—ខញុ ំអស់កំ�ំង�ស់។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�កមជំនំុ…
មកដល់�ពះវ�ិរ េហតុអ�ី ខញុ ំ�តវែតចុះមក។
14 េហយេប�ពះអមច ស់សព��ពះហឬទយ័ ខញុ ំ�តវចុះេ េខន�គី ដូចខញុ ំបន
និយយែដរ។ បនទ បម់កខញុ ំបនសនយថនឹងអធិបបយេ ៃថង�ទិតយេពលខញុ ំ�តឡប់
មកទីេនះ េហយខញុ ំគួរែតេធ��េ ៃថង�ទិតយេ�កយេនះ េ�ពះខញុ ំនឹង�តវ…ខញុ ំ�តវ�តលប់
េ វញិ។ េ�យ�រែតខញុ ំនឹងេ ម�ងេទ ត េ កនុង�បេទសក��។ ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំ
គួរែតេធ��េ ៃថង�ទិតយេ�កយេនះ និង�ពឹកៃថង�ទិតយេ�កយ។
15 េហយបង�បសេនវលី បននិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកមនិេចញេ េ�ក
និងសួរសុខទុកខមនុស� េហយនិយយជមយួពួកេគែតប៉ុនម ននទីប៉ុេ�� ះ?”
16 ខញុ ំបននិយយថ “បង�បស េនវលី ខញុ ំមនិបនេបក�ពះគមពរីរបស់ខញុ ំ េ�ះ។”
ខញុ ំេឆ�យថ “ខញុ ំ…”
17 គតេ់ឆ�យថ “ែមនេហយ េចញេ និយយអ�ីមយួដល់ពួកេគ។” េហយ
បង�សីេនវលី ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងថអនកេធ��យ៉ងេមច៉េទ។ គតជ់មតិ�ែដលពូែក
ប ចុ ះប ចូ ល។ ប៉ុែន�ខណៈេពល…
18 ខញុ ំគម នឱកសនិយយេរ ងេនះេទេ េពលែដលកែន�ងេនះេពញ េហយ មន
មនុស�េ�ចនកុះករ និងអ�ីៗទងំអស់ ប៉ុែន�ខញុ ំពិតជដឹងគុណ�ពះជមច ស់ចំេពះ
�គគង� លមន កដូ់ចជបង�បស អរ័ែមន េនវលី។ េ�ម ះ�តង ់ �គនែ់តេ�ម ះ�តង់
�មែដលគត�់ចេធ�េ បន េហយមនិែដលឮគតរ់អ៊ូរទេំទ។ ខញុ ំអងគុយេ
ខងេ�កយ…ខញុ ំមនកន�ះេម៉ងែដល�ចនិយយយ៉ងរលូនជមយួគតេ់ពល
ខញុ ំកំពុងរកី�យជមយួបង�បសម៉ន ខញុ ំនឹង�បបគ់តប់ែនថមេទ តអំពីេរ ងេនះ
េ េពលេយងេ ដល់រដ�ខូឡូ�៉ដូេ ឆន េំនះ។ ដូេចនះេ េពលែដលេយងរកី�យ
នឹង�ររបស់គត ់ េហយខញុ ំបននិយយជមយួបង�បសេនវលី។ ខញុ ំបននិយយ
ថ “ខញុ ំមនិទងំបន�បបម់នុស�អំពីអ�ីេ�ះពី�គគង� លល�របស់េយង។” ខញុ ំបន
សួរថ “េតមនុស�ទងំេនះេធ�ល��កអ់នកេទ?”

បននិយយថ “គម នអ�ី�បេសរជងេនះេទ។”

េហយខញុ ំបននិយយថ “េនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំរកី�យែដលបន�� ប។់”
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19 េពល�គគង� លេពញចិត� េហយ�កមជំនុំេពញចិត�េនះ គឺជ�កមជំនុំដល៏�មយួ
េហយបនទ បម់ក�ពះជមច ស់�ទងស់ព��ពះហឫទយ័។ េហយខញុ ំគិតថ េដមបេីមល
ពួកេគេពញចិត�ជមយួគន  ជពិេសសេ កនុងៃថងៃន�រេនះែដលេយងនយំក ខញុ ំ
គិតថបង� ញពីករបន�ៃន�រជមយួ មនុស�និងជមយួ�ពះ។ េឃញេទ?
20 ខញុ ំពិតជមនអំណរគុណ�ស់ចំេពះបង�បស អរ័ែមន េនវលី និងភរយិ
ដល៏�របស់គត ់ និង�កម�គ�រ។ េហយខញុ ំអធិ�� នថ�ពះនឹងរក�ពួកេគឱយ
េ�ម ះ�តងនឹ់ង�ទងនិ់ងបុព�េហតុ�ទង។់ េហយេប�េពញចិត�ចំេពះ�ពះ ដូេចនះសូម
ឱយេយងកំពុងឈរេ ទីេនះកនុងេ�ងឧេបសថេ េពលែដល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ
យងមកស�មបេ់យង នឹងនេំយងេ េ �គេលកេឡង។ េយងសងឃមឹថេយង
ទងំពីរចស់េហយ បង�បស េនវលី នឹងមនៃដមខ ងេ�បគន េ វញិេ មក េហយ
ឈរេ េលជំហររបស់េយង េ ែតពយយមេ�ង។ េឃញេទ? “បនទ បម់កេយង
នឹង�តវបនផ� ស់ប�ូរ កនុងេពលមយួែភ�ត គឺមយួប�ពិចែភនក។”

េហយ�វែសបកចស់ៗទងំេនះនឹង�តវធ� កចុ់ះ
េហយេ�កកេឡងេហយចបយ់ករង� នអ់ស់កលបជនិចច
េហយែ�សកេពលេដរកត�់កស
“�េហយ �េហយ” េពលអ�ច រយៃនករអធិ�� ន។

េយងបន�េ មុខេទ ត។
21 ឮអំពីករពយបលបង�បស ខុមេមពី�ពះអមច ស់ េហយអរគុណស�មបេ់រ ង
េនះ។ េរ ងជេ�ចន។ ដូេចនះខញុ ំមនអំណរគុណែដលបនេ ទីេនះេពល�ពឹក។
េហយខញុ ំបនគិត ជំនួសវញិ…
22 ខញុ ំែតងែតមកទីេនះជមយួអតថបទជក�់ក ់ េហយអធិបបយ។ ខញុ ំគិតថខញុ ំ
េទបនឹងេចញ—�ពឹកេនះ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “បង�បស េនវលី ខញុ ំេមល
នឡិកយ៉ង�សល េហយ�បែហលជឱយមនុស�េចញទនេ់ពល េហយ�គនែ់ត
និយយជមយួអនកេចញពីចិត�ខញុ ំ ពីរបីនទី �គនែ់តេរ ង ែដលេយងេទបែត…
េទ ពួកេគមនិបះ៉�ឬអ�ីេនះេទ ដូេចនះេយង�គនែ់តមនករ�បកបគន េ េពលមន
�កមជំនំុេ ទីេនះ អនកេឃញេទ េយងរមួគន ។”

ដូេចនះសូមអធិ�� ន។
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23 �ពះេយសូ៊វជទី�ស�ញ់ េយងមនអំណរគុណចំេពះ�ទង ់ចំេពះ ឯកសិទធិ
ែដលេយងមនៃនករជួប�បជំុគន េ ទីេនះ។ េហយ អូ ដូចែដលទូលបងគំបនេមល
េ េលេ�ងឧេបសថេនះ�ពឹក�ពលឹមេនះ បនទ បពី់ពកក់�� លអ�ធ�ត ឆ�ងកត់
ទូលបងគំបនគិតពីរេប បែដល�ទងប់នឈរេ ែកបរ�។

24 េហយទូលបងគំគិតពី�សះទឹកចស់ែដលមនេ ទីេនះ និងេ ម ចស់ធំៗ
ឈរេឡង �តងក់ែន�ងែដលេវទិកេនះេ ។ កនុងនមជេកមង�បសតូច ទូលបងគំ
—ទូលបងគំបនឈរេ ទីេនះ។ េ�កអុីងងុមំបននិយយថេយង�ចមន
េ�ចនស�មបែ់ត�បកប់ន�ិចបន�ួចប៉ុេ�� ះ និងបងអ់�ីមយួតិច េហយគម ន�បក ់គម ន
វតថុប ច ំ ឬគម នអ�ីផ�ល់ជូន ប៉ុែន��គនែ់តពយយម�ក។ េត�យ៉ងេមច៉ េ េពល
ែដលតៃម�មុខេពញជងពីរពនដុ់�� រ ជមយួនឹងករបងរ់យៈេពលៃមភឆន ។ំ

25 េហយឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់ េមល�ឥឡូវេនះ! េហយេ េពល�េ េកមង
េ េឡយ េពលអងគុយេ កនុងរនធមយួេ ទីេនះ ទឹកចកចូ់លេ កនុង� រេប បែដល
�ទងស់នយចំេពះេយងថ េ�យ�ពះបនទូលៈ “អញជ�ពះអមច ស់បន��ំ អញនឹង
េ��ចទឹក�ទងំៃថងទងំយប ់ែ�កងេ�អនកខ�ះនឹង�តវដកហូតពីៃដអញ។”

26 កនុងេពលែតមយួ មនុស�និយយថ “កនុងរយៈេពល�បមំយួែខ �នឹង�តវក� យ
ជ�គ �៉ស។”

27 ប៉ុែន��មពិតមន�ពលឹង�បព់នន់កប់នរកេឃញ�ពះ�គីសទេ ឯេ�ង
ឧេបសថេនះ។ េហយេ�ងឧេបសថ បុណយ�ជមុជទឹកែតងែត… មនុស�បន
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ អំ ពវនវដល់�ពះនម
�ទង ់ �ងសំ�តអំេពបបរបស់ពួកេគ។ មនុស�ពិករ�បរ់យនក ់ រងទុកខ ពិករ
ែភនក។ មនុស�ខ�ិន មនជំ ងឺ ម�រកីសីុ បនេដរេចញពីេវទិកេនះ។ ចូលមក
ជិត�� ប ់ ទងំ�បសទងំ�សី ទងំេកមង�បសទងំេកមង�សី េហយេចញេ រកជីវតិ
ថមី េ�យមន�ចថ់មីេ េលខ�ួនរបស់ពួកេគ េហយេដរបនម�ងេទ ត។ ទុកកង់
រញុរបស់ពួកេគ េកអីរញុ េឈ�ចត ់ ជេដម។ ឱ�ពះអងគេអយ �មសិបឆន ៃំន
ករបេ�ម!

28 ឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំចងចេំ េពល�ពឹកែដលេយងបន�ក�់គឹះ។
េហយ�ទងប់នផ�ល់ករេបកសែម�ងេ ទីេនះ បង� ញទីកែន�ង ខចបនិ់ងកកសទះ
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�ជងដ�៏សស់�� ត ទូលបងគំ—ទូលបងគំដឹងថ�មនិ�ចប�ជយ័េទ។ ដូេចនះទូលបងគំ
សូមអរគុណ�ទងស់�មបេ់រ ងទងំអស់េនះ។
29 ពួកេគភគេ�ចនេធ�បនល� េហយបនប ចបក់រ�ប�ំង េហយបនរក�
េសចក�ីជំេន  េផ�កេ �តងក់ែន�ង រងច់ ំរងច់ឥំឡូវេនះកនុងករងរ និងកិចចករបេ�ម
របស់ពួកេគ�មពួកេគ រងច់េំម៉ងស�មបែ់�តផ�ុ ំេឡង េហយផ�ុ ំេឡងម�ងេទ តេដមប ី
ទទួលបនជីវតិថមី �ងកយថមី។ ភគេ�ចនៃនពួកេគចស់និងញ័រ អនកខ�ះេកមងវយ័
ខ�ះវយ័ក�� ល ជេដម។ ែតនម�ទងគ់ួរសរេសរស�មបម់នុស�ទងំអស់។
30 ឥឡូវេនះេយងកំពុងែតឈរេ ទីេនះម�ងេទ ត គឺពី—មុខមនុស�រស់និង
មនុស��� ប។់ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងចកេ់�បង�ងំ�ពះបនទូល�ទងេ់ �ពឹក
េនះ។ ទូលបងគំមនិដឹងអ�ីែដល�តវនិយយេទ ប៉ុែន�ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ង
ផ�ល់របស់េនះ ែដល�ទងែ់តងែតេធ���ពះ អមច ស់េអយ។
31 សូម�បទនពរដល់�គគង� លរបស់េយង បង�បស េនវលី និងភរយិរបស់
គត។់ ជូនពរដល់អនកចស់ទុំ �កម�បឹក� ឌីកុន សមជិកទងំអស់ៃន�ងកយ។
សូមឲយ ជមយួគន  េយងរស់េ ជីវតិេនះ ថេ កនុងជីវតិែដលនឹងមកេយងនឹង
មនជីវតិអស់កលប។
32 សូមជួយេយងេ �ពឹកេនះេដមបទីទួលករែកត�មវពី�ពះវ ិ ញ ណនិង
�ពះបនទូល ថេយង�ចេរ បចំខ�ួនេយងេ េពលែដលេយងេចញពីទ� រេ �ពឹកេនះ
បនេប�ជញ ចិត�កនុងកររស់េ កនុងជីវតិែដល�បេសរជងេយងកលពីមុន។ េយង
សូមេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
33 ឥឡូវេនះ ខញុ ំ—ខញុ ំេទបែតេបក�ពះគមពរីេ ទីេនះ េហយ�បនេកតេឡងេ
ប៉ុនម ននទីមុនេនះ។ ខញុ ំេ កនុងវវិរណៈ៣ ដូេចនះខញុ ំនឹង�នេ េលទំពរ័េនះ េល�រ
—េ �កមជំនំុេ ឌីេស។
34 េហយខញុ ំចង�់បកស ផងែដរ បង�បសេនវលីបន�បបខ់ញុ ំ បង�បស ផែណល
ដូចែដលខញុ ំបនេមលេ េ�កមេហយេឃញគតអ់ងគុយេ ទីេនះ គឺសថិត—េ កនុង
កមមវធីិផុសផុល មយួចំេហ ងៃន ែមមផីស។ េ ឯ—ឯ…�មយួអនកដឹងពីកែន�ង
ែដលវមីភ ី េជង�បំ៊ហឺគឺធ� បេ់�ប គតម់ន—តងេ់ ទីេនះ ែដលកំពុងពយយម
កតនិ់ងែស�ងរកេបមនអនកែដលវេង�ងបតែ់បបេនះ ែដល�តវបនែតង�ងំ
េឡងស�មបជី់វតិ គតនឹ់ងឈនះ�មរយៈករបេ�មរបស់គតេ់ កន�់ពះ�គីសទ។
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េហយគតប់នបិទ�ស�មបៃ់ថង�ទិតយ េ�យ�រកមមវធីិេ ឯេ�ងឧេបសថ
ចបេ់ផ�ម និង—និងែដលេ�ម ះ�តងនឹ់ងបង�បស។ េហយេយងចងេ់�យអនកដឹង
ថកមមវធីិនឹង�តវេបកេ យបៃ់ថងចន័ទបនទ បេ់ សប� ហ៍េ�កយ។ េហយខញុ ំដឹងថ
អនកទងំអស់គន �តវបនេគអេ ជ ញយ៉ង�កទ់កេ់ដមប�ី� បប់ង�បសផែណល
ន�ំររបស់គតៃ់នេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ�គីសទ។

35 េហយឥឡូវេនះអនុ ញ តឱយេយង�នពីវវិរណៈជំពូកទី៣�គនែ់តជែផនកមយួ
និយយថេយង�ន�ពះគមពរី។ េ�យ�រែតអ�ីែដលខញុ ំនឹងនិយយ�ចនឹងកន�ង
បតេ់  ប៉ុែន� អ�ីែដល�ទងម់នបនទូលនឹងមនិែដលបតេ់ឡយ។ េហយខញុ ំមនិដឹង
ថ�តវចបេ់ផ�មពីអ�ី េ េធ�អ�ី េ កែន�ង� ប៉ុែន�ខញុ ំកំពុង�នសមយ័កល�កមជំនំុ
េ ឌីេស។

…ចូរសរេសរេផញេ េទវ�ៃនពួកជំនុំ ែដលេ �កង…េ ឌីេសថ �ពះ
ដជ៏ �ែមន៉ ជសមរបនទ ល់េ�ម ះ�តង ់ េហយពិត�បកដ ជេដមករ
ែដល�ពះ�ទងប់េងកតមក �ទងម់ន�ពះបនទូលេសចក�ីទងំេនះថ

អញ�គ ល់ករែដលឯងេធ� …េហយថ ឯងមនិ�តជក ់កម៏និេក� ផង
អញចូលចិត�…ឲយឯងបន េទះ�តជកឬ់េក� ក�ី

ដូេចនះ េ�យេ�ពះឯង�គនែ់តេសទរៗ ប៉ុេ�� ះ គឺមនិែមន�តជក ់ ក៏
មនិេក� ផង េនះអញនឹងខជ កឯ់ងេចញពីមតអ់ញេ

េ�យេ�ពះឯងអតួថ ឯងជអនកមន បនកនែ់តស�ុកស�មភេឡង
េហយ កម៏និ�តវករនឹងអ�ីេ�ះ ែតឯងមនិដឹងថ ឯងេវទន…លំបក…
ទល័�ក…ខ� កែ់ភនក…េហយ��កតវញិេនះេទ

បនជអញទូនម នឲយឯងទិញមសែដលសំរងកនុងេភ�ងពីអញ
េដមបឲីយបនេធ�ជអនកមនពិតែមន …េហយទិញសំេល កបំពកស់
ឲយបនេស� កពក ់ កុំឲយេគេឃញេករ �ខម ស ែដលឯង េ ��កតេនះ
េឡយ �ពមទងំថន �ំបែភនកផង ឲយឯងបនេមលេឃញវញិ

អញបេនទ ស េហយផច ញ់ផច ល ដល់អស់អនក�ែដលអញ
�ស�ញ់ ដូេចនះ ចូរមនចិត�ឧស�ហ៍ េហយែ�បចិត�ចុះ
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36 អនកដឹងេទ កែន�ង�េ ទីេនះ ដូចជខញុ ំកំពុង�ន ខញុ ំ… �បសិនេបអនកចង់
ដឹង ខញុ ំសូមមយួនទី ខញុ ំ—ខញុ ំបនរកេឃញកែន�ងខ�ះែដលល�ស�មបខ់ញុ ំ េហយខញុ ំ
មនិដឹងថ�េ ឯ�េទេ េពលេនះ។ �េ ទីេនះ។

…ែតឯងមនិដឹងថ…ឯងេវទន…លំបក…ទល័�ក…ខ� កែ់ភនក…
េហយ��កតវញិេនះេទ

37 អូ ខញុ ំេអយ! េនះគឺជរបូភពៃន�កមជំនុំេ ៃថងេនះ! ឥឡូវេនះ �គឺ ខញុ ំ—គិតថ
សមយ័កល�កមជំនុំេ ទីេនះ ែដលេយងកំពុងនិយយ… ពិត�ស់ ខញុ ំមន
�គពួកជំនុំេចញមកេ កនុងេស វេ ។ ប៉ុែន�គឺថជសមយ័កលេ ឌីេស�កមជំនុំ
ែដលេយងកំពុងសថិតេ  សូម�កេឡកេមលលកខខណ� ។

38 ខញុ ំមនិចងយ់កអតថបទឬអ�ីេផ�ងេទ តេទ ពីេ�ពះេយងមនិ�គនែ់ត…និយយ
េ�យ�ម ញ  ដូចែដលេយងេឃញនិយយអំពីអ�ីែដល�ពះអមច ស់នឹងដឹកនំ
េយងេធ� ប៉ុែន�មនអ�ីមយួែដល�ចជួយេយង។

39 ចូរគិតអំពី�គពួកជំនុំេ ឌីេសនិង�ថ នភពរបស់�េ ៃថងេនះ។ ដូច
�មែដលខញុ ំដឹង ខញុ ំមនិេឃញមនអ�ី�កក់ំបងំេទ េ េពលេនះករយងមក
របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េ�កពីករេ�ត មខ�ួនៃន�កមជំនំុរបស់�ទង។់ ខញុ ំគិតថមយួ
កនុងចំេ�ម—ករពយករ…

40 កលពីម�លិមញិ មកដល់េ កនុង�ន េយងបនេបក�នកនុងរយៈេពលពីរ
ៃថង ពីតុកសុន េ ទីេនះ ពីរពនម៉់យល៍ ប៊លីីនិងខញុ ំ។ េហយដូេចនះ ឥឡូវេនះ េនះ
មនិែដលបំពនចបបៃ់នេលប នេទ។ េយងេ �តឹម�តវ។ ខញុ ំបនអងគុយេ ទីេនះ
�បសិនេបគតេ់បក�ន េហយខញុ ំ—ខញុ ំបនមូរេឡង—ក�� បៃ់ដខញុ ំដូចកេំភ�ង
បញ់ជមយួញញួរេ ខងេ�កយ។ ខញុ ំបនេឃញគតេ់ ។ ខញុ ំបននិយយថ
“រងច់បំន�ិច កូន�បស។”

ឥឡូវេគ�បបេ់យងថ “សូមឲយអ�ីែដលជរបស់េស�រេ េស�រចុះ។”

41 បនទ បម់កេយងចូលមកទីេនះេ យបចុ់ងេ�កយ េកមង�សីតូចមន កេ់ដកេ
េលផ�ូវ ែដលមន�យុ�បែហលបីឆន  ំម� យបន�� បេ់ កនុង�ប�យ។ េកមង�បស
�សវងឹ��ខ�ះ មកពី R.O.T.C. មន�យុដប�់បបីំឆន ។ំ េបកបរមយួរយៃមភម៉យ
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កនុងមយួេម៉ង េ ខងេឆ�ងៃដៃនផ�ូវ �តវបនសម� ប។់ េហយខញុ ំគិតថគតក់�៏� ប់
ែដរ។ បនទ បម់កអនក�ចដឹងថ�ជអ�ី។

“សូមថ� យរបស់េស�រេ េស�រចុះ។”
42 មនុស�ស�ូត�តង�់� ប។់ េកមង�សី�យុ៣ឆន មំន កប់នបតប់ងជី់វតិ
េ�យ�រែតទ�ន�សវងឹេនះ េឃញេទ េបកបរមយួរយៃមភៃមល៍៉កនុងមយួេម៉ង
�មករប៉ន�់ម ន េ េលផ�ូវខុស។ មកដល់េលភន ំ េហយបញ់ចុះេ  េហយ
សម� បព់ួកេគទងំអស់េ ទីេនះ ជមយួគន ។ ខញុ ំ…គតក់ជិ៏ត�� ប ់ ែដរ។ ដូេចនះ
បនទ បម់កអនក�ចេមលេឃញ សូមបែីតភគីស�ូត�តងក់េ៏កតេឡងែដរ…
43 ឥឡូវេកមង�បសេនះមនេទសពីឃតកមមឈម�តជក។់ េឃញេទ? ខញុ ំគិតថ
េបមនុស�មន កនឹ់ង�តវេគចបប់នេ េលផ�ូវ េពលកំពុងផឹក គតគ់ួរែត�តវពិនយ័
េទស ១០ឆន  ំឃតកមគិតទុកមុន…ឃតកមមគិតទុកជមុន មនុស��មន ក ់គត់
�គនែ់ត…អនក�កេ៏�យ។
44 េយង នឹងមនិមន�បេយជនអី៍ស�មបន់េយបយេទ។ �រលួយេហយ។
គំនិតរបស់�ពះែដលមនេស�ចមយួអងគ ជេស�ចសុចរតិ។ ប៉ុែន�នេយបយ�គនែ់ត
រកី�ល�ល េចញ អនក�ចទិញអ�ីមយួេចញ េបក�បស់ កុហក លួច អ�ីៗ
េផ�ងេទ ត។ ដូចខញុ ំបននិយយកលពីពីរបី�ទិតយមុន េហយេមលេ កែន�ង
ែដលអនកេ  េឃញេទ គម នអ�ីេ�កពីរេញរៃញៃនអ�ី�គបយ៉់ង។ ប៉ុែន�េស�ចដសុ៏ចរតិ
មន ក�់ចបេងកតចបបរ់បស់�ទងប់ន។ េហយអនក�ចសម� បម់នុស�មន ក ់ អនកដឹង
ពីនេយបយល� ែដលមនិអីេទ អនកេចញពី�។ េឃញេទ? ដូេចនះ �ជ �—�…
45 �បជធិបេតយយគឺជគំនិតល� ប៉ុែន��នឹងមនិដំេណ រករេទ។ ដូចកុមមុយនីស�
អុីចឹង េរ ងទងំអស់ធមម� ��� បេ់មលេ ល� ប៉ុែន��នឹងមនិដំេណ រករ។ មនិ
េទ។ វធីិ…របស់�ពះែដលមនេស�ច ដូច�វឌីគឺ �តឹម�តវេហយ អនកមនគំនិត
ែតមយួេផ� តេល។ ដូចជេមដឹកនមំន កនិ់ងសត�កង នមយួ�កម ឬេផ�ងេទ ត អនក
មនិ�ចយកពីរឬបីរបស់�បនេទ។ បនទ បម់ក អនកេធ�ឲយពួកេគទងំអស់រេញ៉រៃញ៉
រមួគន  អនកមកជមយួនឹង�បេភទៃនគំនិត�មយួ។
46 ដូេចនះេយងេឃញពី�ថ នេ ៃថងសព�េនះ េ�ត មខ�ួនស�មបក់រយងមករបស់
�ពះអមច ស់។
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47 ប៉ុែន� ខណៈេពលែដលបង�បស េនវលី និងខញុ ំ និងបងប�ូនេផ�ងេទ តកំពុង
ពយយមេដមបឃី� លហ�ូងេច ម ខញុ ំមនអ�ីមយួេ កនុងគំនិតខញុ ំឥឡូវេនះ ែដលបន
មក ែដលេយង�ចនិយយអំពី។
48 េនះគឺ ខញុ ំទទួលបនសំបុ�តេ ៃថងេផ�ងេទ ត ពី ស�ីល�មន ក។់ ខញុ ំមនិែដល
ទទួលបន�េទ �េកតេចញពីមនុស�មន កេ់ទ ត។ េហយនងពិតជេធ�ឱយខញុ ំ�សក់
ទឹកែភនក េ ជបំែណក ឬពយយមេដមប។ី កំពុងនិយយថ “េតអនកធ� ប…់េត
អនកជបុរសជំនួញ�គី�ទ នមនិ�ចេធ�អ�ីមយួេដមបបី ឈបប់ង�បស�បណ�ំ
បនេទឬ?” បននិយយថ “េ�យេ�ពះគតប់នយកេស វេ េនះេចញែដល
មនេឈម ះថ សមយ័កល�កមជំនំុេ ឌីេស នយំកមកែថមេទ ត។” េហយ
និយយថ “គតេ់ចះែតែហក េគលលទធិេពនទីកុស�េ ជបំែណក។” បន
និយយថ “ឥឡូវេនះគតក់ំពុងែតនិយយអំពីភស�ុ�ងដំបូងមនិនិយយភ�
ដៃទេទ។” េហយនិយយថ “អ ច ឹង គត�់បឆងំនឹង�គគង� ល ស�ី។” េហយ
េនះគឺជ�គអធិបបយ ស�ីមន ក។់ េហយកូន�បសនង ជមតិ�ភក�ិល�បំផុតែដល
ខញុ ំមនេ ែផនដី។ ន ង…ពួកេគគឺេ កនុងចំេ�មមតិ�ល�បំផុតែដលខញុ ំមន។
េហយនងបននិយយថ “ឥឡូវេនះ…”
49 េហយបុរសនិង�បពនធេនះ ខញុ ំបនញុំ��រេពល�ពឹកជមយួពួកេគ ពួកេគ
បននិយយថ “បង�បស�បណ� ំ េមលេ េនះ។ េតអនកគិតយ៉ងេមច៉?”
េហយទញសំបុ�តមយួេចញ។

ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ បង�សី នង�គនែ់តមនិយល់ប៉ុេនះ។”
50 េកមង�បសបន�បបខ់ញុ ំថម� យរបស់ពួកេគគឺជអនកអធិបបយ ស�ីមន ក ់ េហយ
ថនងមនិបនេ ស�មប�់រេទ។
51 េហយឥឡូវេនះនងនិយយេ ទីេនះថ នងថ “ឥឡូវគតនិ់យយថ ស�ី
គួរែតគម នសិទធិអំ�ចេលបុរសេទ។” ថ “េតភេីបេ កនុង�ពះគមពរី ជំនួយកររបស់
ប៉ូល?”
52 �បកដ�ស់ នងជអនកលកទ់ំនិញ។ េហយប៉ូលបនសួរ�បជជន… េត
អនកគិតថប៉ូលនឹងនិយយថ “ចូរឱយ ស�ីេ េសង មកនុង�កមជំនំុ មនិអនុ ញ តឱយ
ពួកេគនិយយ” េហយែបមកនិយយថ “ឥឡូវ ភេីប ែដលជជំនួយកររបស់ខញុ ំ
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េ កនុងដំណឹងល� នងនឹងអធិបបយពីរបីយប”់? េហតុអ�ី គត�់បឆងំនឹងពកយ
របស់គតខ់�ួនឯង។ េឃញេទ?
53 េហយបនែចងថ ស�ីែដលធំជងេគ (ខញុ ំេជ ថ�គឺជ េអស េធរ គឺជមន ក់
កនុងចំេ�មពួកេ �� យេ កនុង�ពះគមពរី។) ថ “ ស�ីមន កគឺ់កនុងេ �� យេ កនុង
�ពះគមពរី។ េបអ ច ឹង គម នអំ�ចេលមនុស�េទ!”
54 េហយអនកជំនួញមន កែ់ដលបនជសះេសប យេ ទីេនះកនុង�កមជំនុំមនិជ
យូរប៉ុនម នេទ គតនិ់យយថ… ឥឡូវេនះ �បពនធរបស់គតប់ននិយយថ
“បង�បស�បណ� ំែដលែតងែតេធ�ឱយយល់�ចឡំពីខញុ ំ។”

ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ី បង�សី េត�េធ�ឱយេគយល់�ចឡំេលអនក
យ៉ងេមច៉?”

បនេឆ�យថ “ែមនេហយ េនះគឺជេ �� យ ស�ី។”
55 ខញុ ំបននិយយថ “េនះជេរ ងនេយបយេទ មនិែមន�កមជំនំុេទ។ �គម នអ�ី
េ�ះេធ�ករជមយួ�កមជំនំុ។”
56 េ�កប៉ូលបននិយយថ “ចូរឲយ ពួកេគេ េ�កមករ�� បប់ងគ ប ់ ដូចជ
ចបបប់នែចង។” េហយចបបម់និ�ច�ក់ ស�ីមន កេ់ធ�ជបូជចរយបនេទ។ មនិ
�ច�ក�់បនេទ។ អនកនឹងមនិែដលេឃញ ស�ីមន កែ់ដលជសេម�ចសងឃេទ។ អនក
នឹងមនិែដលេឃញ ស�ីជបូជចរយេ កនុង�ពះគមពរីេទ។ អនកមនិែដលេឃញ ស�ីជ
�គអធិបបយេ កនុង�ពះគមពរីេទ។ ពិត�បកដ�ស់។
57 ពួកេគខ�ះជេ���សី ជេដម។ ម៉�មនិងេផ�ង�មយួ។ េហយេអសេធរ…
មន កក់នុងចំេ�មពួកេ �� យេលជនជតិអុី��ែអល។ េពលខ�ះពួកេគមន
ម�ក��តីយនីជេស�ចែដល�តតេលពួកេគ ដូេចន ះជេដម េស�ចនិងម�ក��តី
យនី។ �តវេឡង�គង�ជយជំនួសេស�ច រហូតទល់ែតពួកេគេ�ជសេរ សេស�ចមយួ
អងគេទ ត។ ជេដម។
58 កនុង—េ កនុងតុកសុន រដ� �រសី��ូ េយងមនេ �កម ស�ីមន កេ់ ទី�កង។
េនះេហយជមូលេហតុែដលទី�កងេនះ�តវបនបំពុលខ� ងំ។ េហយេយងមន…
ស�ីគម នអ�ី�តវេធ�េ កនុងនេយបយេទ។ នងគម ន…អ�ី�តវេធ�ឬសិទធិអំ�ច
េ កនុង�កមជំនំុែដរ។
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59 កែន�ងរបស់នងគឺជម�ក��តីរបស់បុរសេ ឯផទះ។ េ�កពីេនះ នងគម នអ�ី
�តវេធ�េទ។ េហយេយងដឹងថេនះជករពិត។ អនកនឹងមនិែដលរកេឃញ…ខញុ ំដឹង
�� ប�់� បេ់ ដូចជម៉ូដ-ចស់ ប៉ុែន�ខញុ ំទទួលខុស�តវ។
60 េហយខញុ ំដឹងថ បនទ បពី់ខញុ ំបនចកេចញពីែផនដីេនះ ែខ��តវ់េីដអូេហយ
េស វេ ទងំេនះនឹង�តវបនេ�ប�បស់បន� េហយកូនៗជេ�ចនរបស់អនកនឹងបន
េរ នរកេឃញ េ ៃថងេ�កយ ថេនះជេសចក�ីពិត េ�ពះខញុ ំនិយយ�េ កនុង�ពះនម
ៃន�ពះអមច ស់។
61 ឥឡូវេនះ េយងឆងល់ពីរេប ប ស�ីមន ក ់ ែដលជ ស�ីល� េហយនងបននយំក
មកេ េលែផនដីេនះេ�យប�ីេ�ម ះ�តងរ់បស់នង ែដលជបុរសល� េកមង�បសល�
បំផុតែដលខញុ ំមនិធ� បប់នជួប ពួកេគគឺជបុរស ែដលខញុ ំមនិធ� បប់នជួប។ េហយ
យ៉ងឆបរ់ហ័ស �គនែ់តេ េពលែដលពួកេគបនឮ�រ ពួកេគ�តវបនលកេ់
េល� មយួរយភគរយ។ ឥឡូវេនះ ��ចេកតេឡងេ�យករតំរវូទុកជមុន វធីិ
ែតមយួគតែ់ដល��ចមក។
62 ឥឡូវេនះ សំណួរគឺ េ ទីេនះ។ ខញុ ំបនគិតដូេចនះ េឃញេទ ឥឡូវេនះេហតុអ�ី
�ពះអមច ស់បននខំញុ ំ�តឡបម់កវញិ។ “េហយដឹងថ� ដឹង…មនិបនដឹង ថអនក
េ ��កត េវទន វេង�ង�ម រតី ខ� ក ់េហយមនិដឹងអីេទ។”
63 មុនេពលខញុ ំេ ដល់ចំនុចេនះ ខញុ ំ�ចសេងខបនូវអ�ីែដលខញុ ំបននិយយពីរបី
ៃថងមុន េ ទីេនះេ កនុង�រ េលខញុ ំេជ ថ�ជ �ពះៃនេ�កិយេនះ មនុស�ខ� កែ់ភនក
ថពួកេគពិតជេគរពបូជ�រក�េ កនុងកមមវធីិ�សន។ េតអនកទងំអស់គន
ទទួលបនេទ? អនកទងំអស់គន យល់េទ? [�កមជំនំុ និយយថ “�ែមន៉។”—េអ
ឌី។]
64 េហយបនទ បម់កេ កនុង�រដែដលេនះ ខញុ ំបននយំក�បធនបទ ស�ីែដល
េស� កសេម� កបំពកអ់សីលធម ៌េ�យមនិសមរមយ នង�តវបន វនិិចឆយ័េទសេ
ឯ�ល�កមែដលជ�សីេពសយ�មផ�ូវ។ �� បេ់ គួរឱយចែម�ក�ស់។

ខញុ ំសូមទញអនកនូវរបូភពតូចមយួ។
65 ឥឡូវេនះ េនះគឺជេមធវេី កនុងទី�កង ែដលជមតិ�វយ័េកមង េហយគត់
គឺជមនុស�ល�។ ដ�ប�—មននេយបយ ខញុ ំគិតថគត�់បែហលជសមរមយ
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ែដរ។ នេយបយរបស់គត។់ េហយបនទ បម់កគតេ់ ជមយួេកមង�សីែដលមន
�បជ�បិយភពខ� ងំ។ ពួកេគធ� កក់នុងអន�ងេ់សនហ៍និងេរ បករ។ ពួកេគចូលរមួ
ពិធីជបេ់ល ងទងំអស់និងកមមវធីិដអ៏�ច រយ េហយពួកេគផឹកជមយួគន ។ ទីបំផុត
នង…គតម់នផទះ�� ត។ គតរ់ស់េ កនុងសហគមនដ៍ល៏�។ គត�់តវបនេគគិត
យ៉ងល�កនុងចំេ�ម�បជជន។ ប៉ុែន�គត…់ពួកេគទងំពីរផឹក។ នងេស� កខ�ី
កតស់ក ់ តុបែតងមុខ អ�ី�គបយ៉់ងសិចសីុ បង� ញថជ ស�ី�សស់�� តខ�ួននង
ផទ ល់។ េហយ នងមនិែដលេ �ពះវ�ិរ ទល់ែតេ�ះ េហយកគ៏ម ននរ�មន ក់
កនុងចំេ�មពួកេគេ ែដរ។
66 ដូេចនះ ផ� ស់ទីេ  េ ជិតនឹងពួកេគ មនមក ស�ីមន កម់កពី�កមជំនំុបទីសទ
ឬ�កមជំនុំេមតូឌីស នងនិងប�ីរបស់នង។ ឥឡូវេនះ ស�ីេនះ…
67 ចូរនិយយថជេមតូឌីស េ�ពះេមតូឌីមនភពបរសុិទធជងបទីសទបន�ិច
ទងំអស់េលកែលងែតបទីសទស ញ ថមី ពួកេគេជ េលភពបរសុិទធ។ ប៉ុែន�ជ
ធមម�ពួកបបទីសទមនិេ រកភពបរសុិទធទល់ែតេនះេទ។ េឃញេទ ពួកេគមនិ
េជ េលេរ ងែបបេនះេទ។ ដូេចនះ ឥឡូវ សូមថ�ជេមតូឌីសេ�ពះពួកេគេជ ជកេ់ល
ភពបរសុិទធ។
68 េហយបនទ បម់ក ស�ីេមតូឌីសផ� ស់ទីេ ជបន់ឹង ស�ីមន កេ់នះ េ េល ផ�ូវ
ែតមយួ។ ប�ីរបស់នងជ…សូមនិយយថគតជ់គណេនយយករ�ធរណៈ
និងឬជអនកេធ�ករករយិល័យ។ ែមនេហយ ស�ីេមតូឌីសេនះកំពុងរកេមល ស�ី
េផ�ងេទ ត។
69 េហយេ េពលែដលេមធវេីនះេចញេ េ�កទី�កង…េឈម ះរបស់គតគឺ់ចន។
�ចនិយយថេឈម ះរបស់គតគ់ឺចន។ ឥឡូវេនះ កុំសនមតថអ ច ឹង។ ខញុ ំេទបែត
យកេឈម ះ�បឌិតេទឥឡូវេនះ។ េហយេឈម ះរបស់គតគ់ឺចន។ ែមនេហយ នង
ធ� បេ់ ជមយួ �៉ល។ េហយេនះជេឈម ះ�បឌិត �ទងំអស់ េឃញេទ �គនែ់ត
ឲយអនកទទួលបន�ចេ់រ ង េដមបបីេងកតរបូភព។
70 ែមនេហយ េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង េ ពិធីជបេ់ល ង�សវងឹេនះ �៉លបនឱប
នងម�ងេទ ត។ ែមនេហយ នងេ�ល�ល េ�ពះនង�ស�ញ់�៉លម�ងេទ ត នង
គិត។ បនទ បម់ក មយួសនទុះេ�កយមក �៉លកច៏បេ់ផ�មជួបនង។ េហយនង
�ច�កក់រេនះចំេពះចន ទញ�េ េលែភនករបស់គត។់ េហយនងគិតថ
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នង�� ត�ស់ ជទឆ� ត េ�ពះនង�ច��យជមយួ�៉ល េពលេរ បករ
ជមយួចនរចួ។ េឃញេទ ស�ីគម នសូមបែីតឥរយិបទៃនភពៃថ�ថនូរ េហយនងមនិ
គិតអ�ីេ�ះអំពីេរ ងេនះ។

71 ប៉ុែន� ស�ីេមតូឌីសេនះបនចិ ច ឹមបីបចេ់ឡងេ កនុងដេងក បេផ�ងេទ ត។ នង
យ៉ងេ�ច�ស់កប៏នេ �ពះវ�ិរែដរ េហយនងគិតថ ស�ីេនះពិតជគួរឱយ
ខ� ច�ស់។ េហតុអ�ី នងនិយយេ កនប់�ីរបស់នង េ េពលែដលគតចូ់ល
មក “ខញុ ំេឃញបុរសេនះេចញេ េ ទីេនះេហយជួបនង។ េហយេ េពលចន
េ ខងេ�កកនុងករណី�មយួ េ ភ�ីដិលភឬកែន�ង�មយួ គតយ់កនង
េចញេ េ�ក�មដងផ�ូវរបស់គត ់ េហយពួកេគេដកេ េលេឆនរ។ ខញុ ំេឃញពួកេគ
�តឡបម់កផទះវញិ។ មនិទងំទញ�ងំននចុះផងេពលខ�ះ េថបនងនិងមនេសចក�ី
�ស�ញ់ចំេពះនង បនទ ប…់ អូ េតមនិ��កកេ់ទឬ?” នងនិយយេ កនប់�ី
របស់នង។ “េហតុអ�ី នងគម នអ�ីេ�កពីជ�សីេពសយ�ធរណៈ។” �ជករពិត។
នង��កកជ់ង�សីេពសយ�ធរណៈ េ�ពះនងគឺជ ស�ីែដលេរ បករេហយ។
េឃញេទ? េហយនង ស�ីេនះ ស�ីេមតូឌីសេនះ។ គិតថ�គួរឱយរនធត�់ស់ នង
មនិែដលេ �ពះវ�ិរេទ។

72 ឥឡូវេនះ ស�ីេមតូឌីសេនះមនិែដលេធ�េរ ងដូចេនះេទ។ អតេ់ទ ផទុយេ វញិ
នងជ ស�ីសមរមយ។ េហយេរ ងមយួេទ ត នងនឹងមនិបះ៉��វសីគីបន�ិចេ�ះ
េ�ពះ �កមជំនំុេមតូឌីស ៩០ភគរយ ៃនកមមវធីិរបស់ពួកេគគឺជករ�មឃត់
�បឆងំនឹង��វសីគី �បឆងំនិង��វសីគី។ ដូេចនះ ពួកេគមនកមមវធីិែដល�មឃត់
មយួ េហយពួកេគជមនុស�េមតូឌីស �កមជំនុំមនិរស់េ េលសជង�គគង� ល
េនះេទ។

73 ប៉ុែន� ស�ីដែដល ស�ីេមតូឌីសេនះ េចញេ  �ង ច ជមយួប�ី េស� កខ�ីេ
ៃថង�ទិតយ បនទ បពី់��ៃថង�ទិតយ។ នងកតស់ករ់បស់នង។ នង�ប
បបូរមត ់េហយែថមទងំជកប់របីន�ិចផង។

74 ឥឡូវេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះ ពួកេគទងំពីរគឺជ�សីេពសយដូចគន  ប៉ុែន�
មន កេ់ ទីេនះ “��កត េវទន វេង�ង�ម រតី ខ� ក ់ េហយមនិដឹងអ�ីេទ។” មយួគឺ
មនកំហុសដូចមយួេផ�ងេទ តែដរ ដបតិ “បុរសែដលេមលេ េល ស�ីេហយេ�ភ
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ចងប់ននង គឺបន�ប�ពឹត�អំេពផិតកបតជ់មយួនងរចួេហយេ កនុងចិត�របស់
គត។់”
75 េហយ�បសិនេប ស�ីមន កេ់នះ ឥឡូវេនះ នងនឹងនិយយថ “ចមំយួែភ�ត
េ�ក �បណ� ំ ខញុ ំនឹងឱយអនកយល់ ខញុ ំមនិែមនជ�សីេពសយេទ។” ប�ូន�សីខញុ ំ
េអយ �បែហលជេបអនក�តវបនេគយកេ មុខ�ពះគមពរី េហយ�កៃ់ដេល�េ កនុង
វត�មនៃន�ពះ េហយសបថថអនកបនេធ�េ�យេ�ម ះ�តង—់ពិតចំេពះប�ីរបស់អនក
ដូចែដលអនក�ចេធ�បន។ �ងកយរបស់អនកជកមមសិទធិរបស់ប�ីអនក ប៉ុែន��ពលឹង
អនកជរបស់�ពះ។ មនវ ិ ញ ណ��កកម់យួចកេ់�បង�ងំអនក។ េបអ ច ឹង េបអនក
មនិអ ច ឹងែមន អនក…ខញុ ំ�ចប ជ កប់នថអនកឆកួតទងំ�សង។
76 េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះជីដូនរបស់អនក�បសិនេបនងេដរេចញ�មផ�ូវ
ជមយួករេស� កខ�ីអ ច ឹង? ពួកេគបន�កន់ងេ កនុង�ថ បន័ឆកួត នងបនេចញ
មកេ�យគម នសេម� កបំពក។់ មនអ�ីខុសជមយួនឹងគំនិតរបស់នង។ េបអ ច ឹង
ែមន �អ ច ឹងឥឡូវេនះ។
77 ដូេចនះ�េបះេ�កិយទងំមូលេ ជឆកួត។ េរ ងទងំមូលគឺឆកួត។ េហយបន�ិច
ម�ងៗរហូតទល់ែត�បជជនមនិដឹងអ�ីេ�ះ។
78 ឥឡូវេនះ នងគឺជ�សីេពសយ? មនិែមនេ�យប�ីរបស់នងសចច រយ ចំេពះ
�ងកយរបស់នងេទ។ ប៉ុែន� ចំេពះមុខ�ពះ នងមនវ ិ ញ ណេពសយ��កកេ់ល
នង ែដលេធ�ឱយនង េស� កពកដូ់ចេនះ។ េហយនងេ កនុងយុគសមយ័�កមជំនំុ
េ ឌីេស េហយមនិដឹងថនងកំពុងេធ�អ�ីេទ។ ស�ីស�ូត�តងម់និដឹងថ�ពះនឹង
វនិិចឆយ័នងស�មបភ់ពេពសយ។ ហនឹងេហយ។
79 អនកមន�ចូលេ កនុងនង អនកមនិ�ច�បបន់ងបនេទ។ គម នផ�ូវេដមប ី
�បបេ់ នងបនេទ។ �ពះគមពរីបនែចងថ “ពួកេគ��កតេហយមនិដឹងអ�ី
េ�ះ។”
80 �បសិនេបអនកនឹងេ នងថជ�សីេពសយ េ�យផទ ល់ នងនឹងចបខ់�ួន អនក
នងនឹងេធ�។ ខញុ ំមនិែដលនិយយេ�យផទ ល់អំពីនរ�មន កេ់ឡយ។ ខញុ ំនិយយ
អំពីបប។ ខញុ ំមនិនិយយពី “�កមជំនំុជក�់កម់យួេនះ េ�កមន ក ់ េនះនិង
ដូេចនះេ ទីេនះ។ េរវរនិមយួេនះ និង មយួេនះ គតជ់…” េទ េទ។ ខញុ ំនិយយថ
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េគលលទធិៃនករេនះ េឃញេទ េរ ងទងំមូលជមយួគន ។ ខញុ ំមនិេ បុគគលេទ។ �
មនិែមនជបុគគលេទ។ �ជ�បពន័ធែដលេគេ  �ជ�បពន័ធៃនេ�កិយ។

81 បង�បសចច�៉យអងគុយេ ទីេនះ…គឺគតម់ន�យុចិតសិប �បឬំ ចិតសិប
�បបីំឆន  ំ �មខញុ ំ�ម ន។ េតអនកគិតថនឹងមនអ�ីខ�ះបនេកតេឡង�បសិនេបអនក
នឹងបនេ ជួបបង�សី�៉យេ ៃថង�មយួ េហយនងនឹង�តវបនឈរេ កនុង
សេម� កបំពកខ់�ីមយួគូរ? េហតុអ�ី អនកមនិែដល អនក—មនិែដលបនចកេ់� ស�ី
េនះេទ។ អនកមនិធ� បេ់រ បករជមយួនងេទ។ ែមនេហយ េបបុរសវយ័េកមងេ កនុង
ៃថងេនះនឹងបនេធ�� េរ ងដែដលេនះនឹងេកតេឡង។ ែមនេហយ េប�ជអំេពបប
និងខុសបនទ បម់ក �ជេរ ងដែដល។ ប៉ុែន��បជជនបនេ ជឆកួត។

82 សូមឱយខញុ ំទយអ�ីមយួដល់អនកមុនេពលែដល�េកតេឡង។ េ�កិយទងំមូល
�តវបន�កជ់�កមេ កនុងភពឆកួតឡប ់េហយនឹងកនែ់ត��កកេ់ ៗ រហូតដល់
ពួកេគក� យជមនុស�ឆកួតវេង�ង។ េហយ�ជិតក� យជអុីចឹងេហយ ឥឡូវេនះ។

83 េតអនក�ច�សៃមេ៉ឃញបុរសមន កេ់បកបរជមយួអំពូលេភ�ងរបស់គតបិ់ទ
េ�យខុសពីែផនកមខ ងៃនផ�ូវ រកីគី េកមងវយ័ �តវសនមតថ់េរ នេ វទិយល័យ សម� ប់
មនុស�មយួ�កម។ េត�ប ឈបព់ួកេគេទ? អនកបនទ បេ់ ពីេ�កយគត ់ េធ�េរ ង
ដែដល។ េតអនក�ច�សៃមេមលបុរសវយ័េកមងមន កែ់ដលគិតថខ�ួនឯង…អ�ីែដល
ខ�ួនគត ់បនេចញេ ទីេនះនិងសែម�ងផ�ូវែដលពួកេគេធ�?

84 េតអនក�ច�សៃមេ៉ឃញ ស�ីវយ័េកមងមន ក ់ និងភពជ ស�ីបនេទ �សស់�� ត
េ�កមករចិ ច ឹមបីបចយ៉់ងល� របូ�ង�� តបត ទ�មងល់� មុខ�សស�� ត
�សស់បស់ និងេរ ងជេ�ចនែដលបង� ញថនង�សស់�� តេនះេយងគឺេ េពល
ចុងេ�កយេហយ។ េឃញេទ នងបនេ រមួគន េដមបលីកខណៈពិេសសរបស់
េ�កិយ េរ ងេ�កិយនិងមនិែមនជស�មស់ៃន ភពបរសុិទធេទ ភពែផ�មែល�ម
េ កនុង�ពលឹងរបស់នង។ ខញុ ំបនេឃញ ស�ី េ ខងេ�កពួកេគ គម នអ�ីែដល�តវ
េមលេទ ប៉ុែន�អនកនិយយជមយួពួកេគម�ង សូមនិយយជមយួពួកេគពីរបីនទី
ពួកេគគឺជរបស់ពិតមយួែដលអនកមនិ�ចដកខ�ួនេចញបន។ េឃញេទ ស�មស់
ខងេ�កគឺជរបស់�រក� �គឺជរបស់េ�កិយ។



18 �ពះបនទូលជសេម�ង

85 េមលកូនរបស់កអុីន ពីរេប បែដលពួកេគបនចូលេ កនុង�។ “េ េពល
ែដលកូន�បសរបស់�ពះេឃញថកូន�សីរបស់មនុស��សស់�� ត ពួកេគបនយក
េធ�ជ�បពនធ” េហយ�ពះជមច ស់មនិែដលអតេ់ទសេ�យពួកេគេឡយ។
86 សូម�កេឡកេមល េ េពលែដលពួកេគជ ស�ីជនជតិអុី��ែអលជមយួ
—នឹងៃដដអ៏�ច រយនិងែខ�សក ់ េ េពលែដលពួកេគជកូនរបស់�ពះបនេឡង
មកេលទឹកដីៃនម៉ូ�ប ់ េហយបនជួបជមយួនឹង ស�ី�� តៗែដលមនសកែ់វង
�� ត និងគួរសម ភគេ�ចនៃនេ�គ ងលម�រេ េលមុខរបស់ពួកេគ ឬេតអនកេ
�ថេមច៉ េហយេ េពលកូនរបស់�ពះជមច ស់បនេឃញ ស�ីរបូ�សស់ទងំេនះ
េ��ែក�ងក� យបននិយយថ “េយងទងំអស់គឺដូចគន ។” [បង�បស�បណ�ំ
េគះេល�សនចំនួន ៦ ដង—េអឌី។] ពួកេគបនេរ បករជមយួពួកេគ េហយ
�ពះមនិែដលអភយ័េទសឱយពួកេគេឡយ។
87 ពួកេគបនវនិសេ ទីរេ��ថ ន។ ពួកេគមន ក់ៗ បន�� បេ់ ទីេនះ េ�យ
គម នក�ីសងឃមឹ េ�យគម ន�ពះ េហយ�តវបនបតប់ងអ់ស់កលបជនិចច។ ខូចជ
េរ ងរហូត េទះបីពួកេគបនេឃញេសចក�ីល�របស់�ពះកេ៏�យ េទះពួកេគបនផឹក
ពី�បភពទឹកែដលមនិេចះរងីសងួតកេ៏�យ។ ពួកេគបនផឹកទឹកពីករ�យថម។ ពួកេគ
បនេឃញពស់លង�ិនេធ�ករអ�ច រយ។ ពួកេគេចញមកពីករទទួលបុណយ�ជមុជទឹក
របស់េ�កម៉ូេសេ កនុងសមុ�ទ។ ពួកេគបនេឃញៃដរបស់�ពះ។ ពួកេគបន
បរេិភគ��ររបស់េទវ� េហយពួកេគបនេធ�អ�ីៗទងំអស់ ៃនេរ ងទងំេនះ។
ប៉ុែន�ករេរ បករជមយួគន  ឱយ ស�ីនពំួកេគចូល និងេរ បករកនុងចំេ�មពួកេគ។
កុំ�ប�ពឹត�អំេពផិតកបត ់ �គនែ់តេរ បករកនុងចំេ�មពួកេគ។ �ពះមនិអតេ់ទសឱយ
�េឡយ។
88 េនះជេលកទី២េហយែដល�បនជួប។ ឥឡូវេនះេយងេ េលកទីបី ែដល
�តវបេ ឆ តជងេពល�ទងំអស់។
89 ខញុ ំដឹងថ�ពិបក។ េហយខញុ ំឆងល់ជញឹកញប ់ �មវធីិជេ�ចន េត�នឹង
ក� យជយ៉ង�? េហតុអ�ីបនជខញុ ំ�តវនិយយេ�យ�បញប�់បញល់េ កន់
មនុស�? េតអ�ីែដលេធ�ឱយ�ក� យជដូេចនះ? េហយខញុ ំ កតស់មគ ល់ េប�មនិែមន
ជ�ពះេទ េនះនឹងគម ននរ�េផ�ងេឡយ មនិែមនជ ស�ីអងគុយេហយ�� បខ់ញុ ំ
េទ។ ប៉ុែន�ពួកេគ�តឡបម់កវញិ ពីេ�ពះ មននរ�មន កែ់ដលមនយុថក តិតូចៃន
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េសចក�ីពិតេ ទីេនះ ែដលដឹងថ�តឹម�តវ។ េទះយ៉ង�កេ៏�យ ពួកេគដឹងថ
��តឹម�តវ។ ឥឡូវេមលអ�ីែដលេកតេឡង។ ខញុ ំដឹងថ�ពិបក។
90 �ដូចជេបេវជជបណ�ិ តេ�យថន អំនក េហយអនកបនបដិេសធមនិេ�ប�
បនទ បម់កកំុបេនទ ស�គេពទយេបអនក�� ប។់ េហយេនះគឺដូចជថន ។ំ ចុះមនុស�
ទងំេនះែដលែតងែតអះ�ងថខញុ ំជអនកស�ប់ ស�ី?
91 អនកេឃញេទ អនក�គនែ់តេមលរេប បែដល ស�ីេធ� េហយខញុ ំនឹងបង� ញ កែន�ង
ែដល�កមជំនុំសថិតេ ។ សីលធមរ៌បស់ ស�ីគឺេ េ ឌីេស កនុង េ�កិយ �ងកយ
�ចឈ់ម “��កត េវទន ខ� ក ់ េហយមនិដឹង�េ�ះ” ជ—ជមនុស� ស�ី
ៃនេ�កិយ។ េហយ�កមជំនំុកេ៏ េលឆកដូចគន ែដរ។ េមល�បេភទធមមជតិ
ខងវ ិ ញ ណ �តឹម�តវ�ម េពលេវ�នីមយួៗ។ ឥឡូវេនះ េ ៃថង�មយួេ
�លជំនំុជំរះ…
92 ខញុ ំដឹងថ�មនិេពញនិយមកនុងករនិយយ�េទ។ េហយេបបុរសមនិ�តវបន
ែតង�ងំឱយនិយយ� អនកមនិនិយយ�បេសរជង ពីេ�ពះអនកកំពុងែក�ងបន�ំ
េហយបនទ បម់កអនកនឹងចូលេ កនុងប �  �បកដ�ស់។
93 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ �មពិតេ  ខញុ ំេមលេ  េពលមយួ េបកមត់ ស�ី
និងចកថ់ន េំ កនុងមតរ់បស់នង េហយបនទ បម់កកនៃ់ដខញុ ំេ េលមតរ់បស់នង
េហយនងនឹងេ�� ះ�េចញ�ល់េពល។ ចុះេប�គេពទយេធ�ចំេពះអនកជំងឺ បនទ បម់ក
អនកជំងឺបន�� បេ់�យ�រែតពួកេគមនិ�ពមេលបថន ?ំ េ �លជំនុំជំរះ េ
េពលអ�ីៗទងំអស់េនះដូចជករកតស់កនិ់ងេស� កខ�ីនិង…
94 ខញុ ំ�គនែ់ត�ងសងប់៉ុេ�� ះ។ េពលេវ�ជិតដល់េហយេពលអនកេ
េដមបេីមលេឃញអ�ីមយួេកតេឡង េ េពលែដលមនអ�ីេកតេឡង។ និង�វ�
ទងំអស់េ ទីេនះេទបែតបនចក�់គឹះ កនុងរយៈេពលខ�ីប៉ុេ�� ះ �រដរ៏ហ័សែដល
នឹងេធ�ឱយរ ជួ យ�បជជតិទងំមូល។
95 េហតុអ�ីខញុ ំេ�ជសេរ សេល ស�ី �េទបែត�តវបនេគ�កេ់ ទីេនះ ស�មបអ់�ីែដល
អនក�ច�យ�េ េលកបល ជមយួ�។ សូមបែីតពយយម�បបព់ួកេគពីអ�ីែដល
�តវ។ េហយខញុ ំកនៃ់ដចុះដូចេនះ ដូចែដលមតេ់ ទី� េហយពួកេគេ�� ះ�
េចញ។ បនទ បម់កអនក��ចបេនទ សេវជជបណ�ិ ត?
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96 េតអនកនឹងនិយយយ៉ងដូចេម�ចេ ៃថងជំនំុជំរះ សំេលងែដលបនែ�សក
�បឆងំនឹង� នឹងចកសំ់េលងេ ខងេ�កយេ ចំេពះមុខមនុស�? បនទ បម់ក
េតពួកេគនឹងរតេ់គចពី�េ�យរេប ប�?
97 េ�� ះ�េចញរ�ង�មមៃដរបស់អនក។ ចកខ់�ះបែនថមេទ ត ទីបំផុតអ�ងន
កបលរបស់ពួកេគេហយបះេបរ�តឡបម់កវញិ េហយ�តឡបេ់�កយ មនិេធ��េទ។
អនក �តឡបម់កវញិម�ងេទ តេហយចក�់ម�ងេទ ត។ បនទ បម់កអនក��តវស�ី
បេនទ ស? មនិែមនេវជជបណ�ិ ត មនិែមនថន េំទ ែតជ�កបបកិរយិរបស់មនុស�។
េនះេហយយ៉ងពិត�បកដ។ ក� យជៃថងដ�៏�កកែ់ដលជៃថងមយួ េ េពលែដល
ជំននម់នុស�ផិតកបតឈ់រេ ចំេពះ�ពះដម៏នមហិទធិឫទធិ។
98 ខញុ ំេឃញឆន រំបស់ខញុ ំេ�តេឡង �ម របស់ខញុ ំសទុះេឡង។ េហយ ខញុ ំដឹង �មសិប
ឆន េំ ទីេនះេ កនុងេវទិកេនះ េយ �មសិបបីឆន េំ េលេនះ�លេបសសកកមម
េនះ។ េនះជ�យុកលែវង។ េនះគឺរយៈេពល�មសិបបីឆន ៃំនកិចចករបេ�ម។
មនករេ�ក�� យែតមយួគតែ់ដលខញុ ំមន ែដលខញុ ំមនិ�ចមនដល់មយួរយ
�មសិបឆន ។ំ ដបតិេនះនឹងជឱកសចុងេ�កយែដលខញុ ំនឹងមន ខណៈេពល
ែដលែផនក�ចឈ់មេ ទីេនះ េដមបផី�យដំណឹងល�។ �ពះជួយខញុ ំឱយឈរេ�យ
សុចរតិែដល�ចេធ�េ បន ចំេពះ�ពះបនទូល និងនិយយដូចែដល�ទងម់ន
បនទូល។
99 អ�ីែដលេធ�ឱយ ស�ីេមតូឌីស…េតអនក�ច�បបន់ងេ�យរេប ប�? នងេ
ទីេនះ េ ឯសមយ័កល�កមជំនុំេ ឌីេស។
100 ឥឡូវេនះេយងនឹងយក ស�ីេពនទីកុស�វញិម�ង។ នងមនិគួរេស� កខ�ីេទ
តុបែតងមុខ ឬកតស់ករ់បស់នង ប៉ុែន�នងបនេមលងយពួកេមតូឌីស និយយ
ថ “េមល ស�ីេនះេធ� យ៉ង ដូេចនះ!” និយយថ ស�ីមនិគួរេស� កខ�ី ប៉ុែន�នង
និយយថ…េហយខ�ួននងផទ ល់មនសក�់យ�យ។ េឃញេទ?
101 អនកេ កនុង�ពះកនែ់តខពស់ប៉ុ��  �េមលេ មនបបកនែ់តេ�ចនេទ ត។
េហយេពលខ�ះ េ កនុងករអធិ�� ន អនក�ច�សៃមេមល េ េពលែដល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយកអនកចូលេ ជិត េរ ងទងំមូលេមលេ រេញ៉រៃញ៉។
បនទ បម់កេ េពលអនកចុះ�តឡបម់កវញិ អនក�កបី់ដូចជ ចំេពះមនុស� អនក
គឺជមនុស�តឹងរងឹ អនកមនិែមនជ—អ�ីេ�កពីអនកនិយយចំអក។ អនកជមនុស�
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លងីេលង ពីេ�ពះអនកឈរជមនុស�ចស់េហយែតងែតស�ីបេនទ សមនុស�។ ប៉ុែន�
េបអនកេឡងចូលេ កនុងែដនកំណតព់ួកេគម�ង ែដលអនក�ចេ កនុងវត�មនរបស់
�ពះជមច ស់ (មនិែមន�មរយៈ�រមមណ៍េទ ប៉ុែន��មរយៈករពិតមយួ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធពិត�បកដ) េរ ងទងំអស់�តវបនសរេសរថ “�យកបុប។” សិររីងុេរ ង
របស់�ពះអមច ស់បនចកេចញពី�កមនិកយទងំមូល។ �តឹម�តវេហយ។ គម ន
នរ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ�តឹម�តវេទ។
102 ឥឡូវេនះខញុ ំសូមទញរង�ងតូ់ចមយួដល់អនក។ េបខញុ ំមនក� រេខ នមយួ…ប៉ុែន�
ខញុ ំចងេ់�យអនកេមលេ ទីេនះ។ [បង�បស�បណ�គូំសចិេ ច នខងេ�កមេ
េលអ�ីមយួ—េអឌី។] ខញុ ំនឹងេធ�ចិេ ច នមយួដូចេនះ េហយខញុ ំនឹងេ គូសចិេ ច ន
មយួេទ តេ ខងកនុងចិេ ច នេនះ គឺពីរ បនទ បម់កខញុ ំនឹងេធ�ចិេ ច នមយួេ
ខងកនុងៃនចិេ ច នេនះ។ េនះគឺចិេ ច ន៣ រង�ង៣់។ ឥឡូវេនះ អនក។
103 េនះគឺជ�ពះ។ �ពះេ កនុង�តីឯកគឺជអងគែតមយួ េហយេបគម ន�តីឯកេទ�ទង់
មនិែមន�ពះេទ។ �ទងម់និ�ច�តវបនបង� ញ�មរេប បេផ�ងេទ តេទ។
104 េហយអនកកម៏និ�ចសែម�ងេចញបនែដរេបគម ន�តីឯកេនះគឺជរបូកយ
វ ិ ញ ណ និង�ពលឹង។ េបគម នពួកេគ�មយួេទ អនកមនិបនប ចបប់នេទ។
េឃញេទ? អនកគម ន�ពលឹង អនកនឹងគម នអ�ីទងំអស់។ អនកគម នវ ិ ញ ណ អនកនឹង
គម នអ�ីេ�ះ។ អនកគម ន�ងកយ អនក�គនែ់តជវ ិ ញ ណ មនិែមនជរបូកយេទ។
105 ដូេចនះ �ពះគឺេពញេលញេ កនុងឯកភពៃន-ៃ�តឯក មនិែមនបីរមួមយួ
ៃនមនុស� ប៉ុែន�មយួអងគេ កនុងឯកភព-បី។ �ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ�ពះេបកសែម�ងពិត។ �ពះ!
106 កតស់មគ ល់េ ទីេនះ �គនែ់តរងច់ ំ ខញុ ំ—េជ ថខញុ ំបន�ន�ពីរបីនទីមុន។
�� បក់រេនះ។

…ចូរសរេសរេផញេ េទវ�ៃនពួកជំនំុ ែដលេ �កង…េ ឌីេសថ
�ពះដជ៏ �ែមន៉ ជសមរបនទ ល់េ�ម ះ�តង ់ េហយពិត�បកដ ជេដម
ករែដល�ពះ�ទងប់េងកតមក

107 �ពះជអនកបេងកត។ េហយេត�ទងប់នបេងកតេឡងយ៉ងដូចេម�ច? ប៉ុែន�េនះ
គឺជ “ករចបេ់ផ�មៃនករបងកបេងកតរបស់�ពះ។” េ េពលែដល�ពះជមច ស់ ជ
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�ពះវ ិ ញ ណ �តវបនបេងកតេឡងកនុងទ�មងជ់មនុស� េនះជ�ពះជមច ស់បន
បេងកតមក។ �ពះជមច ស់អនកបេងកត ខ�ួនឯង បនក� យជករបេងកត។ �ពះែដល
បនបេងកតធូលីដី េធ�ឱយមនជតិកល់សយមូ េធ�េផងផក  ពន�ឺេ�ហធតុ េ�បងឥនទ
នៈ យកេរ ងជមយួគន េហយបនបេងកតអងគ�ទងផ់ទ ល់ េ កនុង “ករចបេ់ផ�មៃន
ករបេងកតៃន�ពះ។”
108 “�ែមន៉” ចុងេ�កយ។ �ែមន៉មននយ័ថ “ពិតែមនេហយ។” “ចុងប ចបៃ់ន
�ពះ” េ េពលែដល�ពះបនប ចបេ់ កនុងករបេងកតរបស់�ទង។់
109 ឥឡូវេនះ េត�យ៉ងេមច៉េ ? “គម ននរ�មន កប់នេឃញ�ពះជមច ស់
េ េពល�េឡយ ែត�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះវរបិ�បន�បកស�ទង។់” អនកយល់
េទ?
110 និយយ មយួនទី អនកមនិ�បញបេ់ទ។ សូម�តលបេ់ កូលុ៉ស �តឹមមយួ
នទី។ ខញុ ំេទបែតមន…មនបទគមពរីមយួេ កនុងគំនិតរបស់ខញុ ំ។ សូមេបកេ កនុង
កូលុ៉ស េស វេ កូលុ៉ស និងចូល…ខញុ ំេជ ថ�គឺជជំពូកទី១។ ខញុ ំ�តវែតេមលេរ ង
េនះ េ�ពះ�មនិ�តវបនគិតទុកជមុនេ ទីេនះេទ។ អ ច ឹងខញុ ំ… ដូចែដលខញុ ំធ� បេ់ធ�
េ េពលខញុ ំជ�គអធិបបយវយ័េកមង ខញុ ំ�ចគិតបនេរ ងទងំេនះ [បង�បស�បណ
�េំគះ�មមៃដរបស់គត—់េអឌី។] ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�េ េពលខញុ ំកនែ់តចស់ខញុ ំមនិ
�ចេទ។ សូមចបេ់ផ�មេ ខ៩។ ខញុ ំេជ ។ “ដបតិមូលេហតុ…” េតប៉ូលកំពុង�បប់
ពួកអនកេ ទី�កងកូលុ៉សអំពី�ពះ�គីសទែមនេទ េត�ទងជ់នរ�។

េហតុេនះ ចប�់ងំពីៃថង ែដលេយងខញុ ំឮនិយយ េនះេយងខញុ ំក៏
អធិ�� នឲយអនក�ល់គន ឥតឈបឈ់រ េហយ…ទូលសូម ឲយអនក�ល់គន
បន�គ ល់�ពះហឫទយ័�ទងស់ព��គប ់ េ�យ �គបទ់ងំ�បជញ  និង
ចំេណះខងវ ិ ញ ណ

េដមបឲីយបនេដរែបបគួរនឹង�ពះអមច ស់ ទងំគបចិ់ត�ដល់មនុស�
ទងំអស់ ឲយបនបេងកតផលកនុង�គបទ់ងំករល� េហយឲយ�គ ល់
�ពះកនែ់តចបស់េឡង

េ�យបន�គបទ់ងំ�ពះេច�� ចំេរ នកំ�ងំ �មឫទធិបរមដីឧ៏ត�ម
របស់�ទង ់េដមបឲីយបនេចះ�ទ�ំទ េហយអតធ់ន�់គបយ៉់ងេ�យអំណរ
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�ពមទងំអរ�ពះគុណ ដល់�ពះវរបិ�ែដល�ទងប់នេ�បស…ឲយ
េយងបនគួរ នឹងទទួល…ចំែណកេករ ��ករ កនុងពួកបរសុិទធេ ទីភ�ឺ
ផង…

�ទងប់នេ�បសឲយេយងរចួពីអំ�ចៃនេសចក�ីងងឹត េហយផ� ស់
េយងមកកនុងនគររបស់�ពះ�ជបុ��សងួនភង ៃន�ទង់

111 េយងេឃញេហយេ ទីេនះ។ សូមេមល។
េយង�ល់គន មនេសចក�ីេ�បសេ�ះកនុង�ពះ�ជបុ��េនះ គឺជ

េសចក�ីផ� ចប់ប េ�យ�រ�ពះេ�ហិត�ទង់
ែដល�ទងជ់របូអងគៃន�ពះដេ៏មលមនិេឃញ…

112 ទទួលបនេទ? ខ១៥ កូលុ៉ស ១:១៥ ។
…ជបងចបងៃន�គបទ់ងំអស់ ែដល�ពះបនបេងកតមក

113 �ែមន៉! េតអ�ីេ ? “ជកូនចបងៃន�គបទ់ងំអស់ែដល�ពះបនបេងកតមក។”
សូមឱយ�ជេទវ� សូមឱយ�ជអ�ីែដល��ច �ទងជ់កូនចបងៃន�គបទ់ងំអស់។

ដបតិគឺ�ទងេ់ហយ ែដលបេងកត�គបទ់ងំអស់—ទងំរបស់េ
�ថ នសួគ ៌និងេ ែផនដី ឬ…ទងំរបស់ែដលេមលេឃញ…េហយែដល
េមលមនិេឃញផង េទះេបជ�ជយ ឬអំ�ចជ�ពះអមច ស់ ឬ…
អំ�ច�គប�់គង…ឬអំ�ច�កេ៏�យេនះ សុទធែតេកតមក
េ�យ�រ�ទង ់េហយសំ�ប�់ទងទ់ងំអស់ផង

114 [បង�បស�បណ�បំេ ច ញខយល់បបូរមតរ់បស់គត—់េអឌី។] សូមឱយ
�េ ជអ�ីែដល��ច គម ននរ�មន កេ់ផ�ងេទ ត! សូមកតស់មគ ល់ “េហយ
េ កនុង…េហយ�ទងគឺ់ដូេចនះ…”

…�ទងគ់ងេ់ មុនទងំអស់ េហយរបស់ទងំអស់កស៏ថិតេសថរ
េ�យ�រ�ទង់

115 មនិថ�ជ�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ អ�ីកេ៏�យ “�ទង់
គឺជបងចបងមុនអ�ីៗទងំអស់។” “មុនអ�ីៗទងំអស់េ �ថ នសួគ ៌ េ េលែផនដី
ែដល�ចេមលេឃញ េមលមនិេឃញ ឬអ�ីទងំអស់” �ពះ�ជបុ��ៃន�ពះគឺេ មុន
អ�ីៗទងំអស់។ េនះ�តវេទ? ខញុ ំមនិខ�ល់�ជបល�័ងក អំ�ច អ�ីកេ៏�យ។ បល�័ងក
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សួគ៌ ��ច�ក អ�ីកេ៏�យែដល��ចសថិតេ កនុងភពដអ៏�ច រយ ��ច�ក
េលសពីេនះ េ កនុងភពអស់កលបជនិចច ែដលមន អ�ីកេ៏�យ� មនិថេទវ� របូ
�ពះ អ�ីកេ៏�យ “�ទងគឺ់មនមុនេពលទងំអស់។” �ែមន៉! េតអនកមនិេឃញ�ទង់
េទឬ? “�ទងគ់ងេ់ មុនអ�ីៗទងំអស់។ េហយ�តវបនបេងកតេ�យ�ទង។់ �ទង…់”
ខ១៧។

�ទងគ់ងេ់ មុនទងំអស់ េហយរបស់ទងំអស់កស៏ថិតេសថរ េ�យ�រ
�ទង់

116 គម នអ�ី�ចេធ�ឱយ�ដំេណ រករបនេទប៉ុែន��ទង�់ច។ មនិថ�ជ�ពះវរបិ�
ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនិថ�ជេទវ� �សំខន ់ �ជអំ�ច �ជេច�� ។
អ�ីកេ៏�យ របស់ទងំអស់េកតមកេ�យ�រ�ទង។់ “ទងំអស់កស៏ថិតេសថរ
េ�យ�រ�ទង។់” �ទង!់

�ទងជ់សិរ�របស់របូកយ គឺជពួកជំនំុ �ទងជ់េដម —កប៏នរស់
ពី�� បេ់ឡងវញិមុនេគបង�ស់ (េនះគឺជ ករេលកេឡងនូវអ�ីែដល
�ទងប់នមកេដមបេី�បសេ�ះ) េដមបឲីយ�ទងប់នជ�បធនកនុង�គប់
ទងំអស់

117 “បនជឧត�មភព” េតអនកដឹងថ�មននយ័ថេមច៉េទ? េនះេហយជ “េម
េលទងំអស់។” �ទងជ់បងចបងេលអ�ីទងំអស់ែដល�តវបនបេងកតេឡង �គបទ់ងំ
េទវ� �គបទ់ងំធមមជតិ អ�ីៗ—�គបយ៉់ងែដលមន។ �ទងម់ុនេរ ងទងំអស់។ េត
ជអ�ី? េត��ចជនរ�? េលសអ�ីៗទងំអស់! “េហយបនបេងកតសន�ិភព…”
សូមេមលបន�ិច។ ឧត�ម-…

ដបតិ�ពះបនសព��ពះហឫទយ័ ឲយ�គបទ់ងំេសចក�ី
េពរេពញបនសថិតេ កនុង�ទង់

118 “េសចក�ីេពរេពញបនសថិតេ កនុង�ទង”់ ភពេពញេលញៃន�ពះ ភព
េពញេលញៃនពួកេទវ� ភពេពញេលញៃនេពលេវ� ភពេពញេលញៃនភព
អស់កលបជនិចច អ�ីៗទងំអស់សថិតេ កនុង�ទង។់ េនះេហយជសមជិកេនះ។

េហយ ឲយបនផ�ះផ��គបទ់ងំអស់ ឲយេ�យ�រ�ពះេ�ហិតៃន
េឈឆក ង�ទង ់ជនឹងអងគ�ទងេ់�យ�រ�ពះ�ជបុ��េនះ េទះេបរបស់



េហយេ�យមនិបនដឹង 25

េ �ថ នសួគ ៌ ឬេ ែផនដីក�ី ទងំ�ងំ�ព នេម�តី េទះេបរបស់េ
�ថ នសួគ៌

119 �ពិតជអ�ច រយ�ស់ែដលេយងកំពុងនិយយអំពី “ករចបេ់ផ�មៃន
ករបេងកតៃន�ពះ។”

120 ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ �កមជំនំុ ែដលេគលបំណងទងំមូលរបស់�ទងគឺ់ជ
�កមជំនំុ។ ឥឡូវេតេយងចូលកនុង�កមជំនំុេនះយ៉ងដូចេម�ច? “េយងទងំអស់គន
សុទធែតមនវ ិ ញ ណែតមយួ បនទទួលបុណយ�ជមុជចូលេ កនុងរបូកយែតមយួ”
គឺជ�កមជំនំុរបស់�ពះ�គីសទ។ �មនិ�ចប�ជយ័េទ។

121 ឥឡូវេនះ េនះគឺជអ�ីែដលេកតេឡង។ ឥឡូវេមលេនះបន�ិច របូភពបង� ញ
េ ទីេនះ។ [បង�បស �បណ� ំ បង� ញពីគំនូររង�ងបី់របស់គតជ់ថមីម�ងេទ ត
—េអឌី។]

122 ឥឡូវេនះ របូខងេ�ករបស់មនុស�គឺជ�ច។់ េនះជអ�ីែដលេយង
េមលេឃញ។ អ�ីែដលេយងេឃញ។ េហយ�មន�ចកចូល�បេំ នឹង�ងកយ
េនះ។ េហយកូនសិស���េវយយករណ៍ ដូចខ�ួនខញុ ំផទ ល់ នឹងដឹងថមន

ញ ណ៥�គប�់គង�ងកយ។ េមល ភ�ក�រសជតិ មន�រមមណ៍ ធំុក�ិននិង �� បឮ់
។ េបគម ន�េទអនកមនិ�ចបះ៉�ងកយបនេទ។ េនះជវធីិែតមយួគតែ់ដលអនក
�តវេធ�ចំេពះ�ងកយ។ េមល ភ�ករ់សជតិ មន�រមមណ៍ ធំក�ិន �� បឮ់ អនកេមល
េឃញ� ភ�ក�់ មន�រមមណ៍… ឥឡូវេនះ គឺជករ��កក ់េ ខងេ�ក។

123 ឥឡូវេនះ េ ខងកនុងេនះគឺជវ ិ ញ ណ ែដលអនកក� យជេពលែដលអនកចប់
កំេណ ត េ េលែផនដីនិងដកដេង�មៃនជីវតិ�តវបន�សបចូលេ កនុងគត។់
វ ិ ញ ណេនះជរបស់ធមមជតិខងេ�កីយេ៍�ពះ�មនិ�តវបន�បទនមកពី�ពះ
េទ ប៉ុែន���តវបន (ផ�ល់ឲយ) អនុ ញ តេ�យ�ពះ។ ឥឡូវេនះអនកបនទទួល
េហយឬេ ? ដបតិ កុមរ�គបរ់បូែដលេកតេ កនុងេ�កីយ “េកតមកកនុងអំេពបប
េ�យមនភពខុសឆគង។ ចូលមកេ�កិយនិយយកុហក។” �តវេហយ? ដូេចនះ
មនុស�េនះ េ ខងកនុង គឺជមនុស�មនបប �ងំពីចបេ់ផ�មដំបូង។ ឥឡូវេនះ
ប៉ុែន�…
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124 ឥឡូវ �មនចំនួន៥េ ខងកនុង។ េហយពួកេគទងំ៥ែដលេ កនុង…ខញុ ំ
មនិដឹងថេតខញុ ំ�ចេ ពួកេគឥឡូវេនះបនេទ។ េ េពលែដល… ដំបូង ខញុ ំដឹង
ថ �តវបនគិត សតិសមបជ ញ ៈ និងក�ី�ស�ញ់ ជេ�មស…េទ។ មនសិករ
េសចក�ី�ស�ញ់ េហតុផល… មន�បេំ ខងកនុងវ ិ ញ ណ។ អនកមនិ�ច
គិតជមយួ�ងកយអនកបនេទ អនក�តវែតគិតេ�យ�ម រតីរបស់អនក។ អនកមនិ
�ចមនមនសិករេ កនុង �ងកយរបស់អនកបនេទ។ �គម នប ញ �ម រតី
ទល់ែតេ�ះ។ �ងកយរបស់អនកមនិដូេចន ះេទ អនក�តវគិតេ�យវ ិ ញ ណរបស់
អនក។ អនក�តវែតែវកែញក។ អនកមនិ�ចែវកែញកជមយួនឹងរបូ�ចរ់បស់អនក
បនេទ េ�ពះមូលេហតុមនិ�ចេមលេឃញ ភ�កប់ន មន�រមមណ៍ មនក�ិន ឬ
�� បឮ់ ។ េហតុផលគឺជអ�ីែដលអនក�ចបេងកតេ កនុងគំនិតរបស់អនក។ េបអនក
េដកលកឬ់អនកេ ខងេ�ក�ងកយរបស់អនកេនះនឹង�តវ�� ប ់ប៉ុែន�វ ិ ញ ណរបស់
អនកេ ែតមន េហតុផល។ មន ញ ណ៥យ៉ងែដល�គប�់គងខងកនុងមនុស�។
េហយេនះ…
125 ឥឡូវេនះ ចំេពះមនុស�ចុងេ�កយ ែដលជ�ពលឹង មនែត ញ ណ
មយួប៉ុេ�� ះ�គប�់គង េហយេនះជសិទធិ…េសររីបស់អនកកនុងករេ�ជសេរ សឬ
បដិេសធ។
126 េហយឥឡូវេនះេហតុផលែដលមនុស�េ ៃថងេនះ… កុំេភ�ច េរ ងេនះ ឥឡូវ
អនក—នឹងេឃញអ�ីែដលបរសុិទធ…េតអ�ីជភស�ុ�ងដំបូង ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
េឃញេទ?
127 ឥឡូវេនះ មនុស��ចរស់េ កនុងវ ិ ញ ណ េហយពួកេគ�េំ�យវ ិ ញ ណ។
ពួកេគែ�សកេ�យវ ិ ញ ណ។ ពួកេគេ �ពះវ�ិរេ�យវ ិ ញ ណ េហយពួកេគ�ច
មនវ ិ ញ ណពិតរបស់�ពះែដលបនចកេ់�បង�ងំេលវ ិ ញ ណេនះ ប៉ុែន�េ ែត
បតប់ងេ់ហយ�គនែ់តមន�រក�ចូល�មែដលពួកេគ�ចេធ�បន េ�យវ ិ ញ ណ
េនះ។
128 េ�យ�រែត េមល េនះជមូលេហតុែដលអនកមនិ�ច�បប់ ស�ីមន កេ់នះថ
នងេស� កខ�ី គឺខុសេហយ។ អនកមនិ�ច�បបន់ងថសក�់យ�យរបស់នង
គឺខុសេទ។ “េតសករ់បស់អនកមនអ�ីទកទ់ងនឹង�?” ែមនេហយ �បនេធ�េល�ំ
សុន។ េឃញេទ?
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129 “អនក�ែដលបែនថមមយួពកយេ កនុងេនះ ឬដកយកពកយមយួេចញពី�។”
អនក�តវែតមនកែន�ងចុងេ�កយ។

130 ឥឡូវេនះ ឧទហរណ៍ េប—ខញុ ំ—ជបុរស—បទីសទ េហយអនកចុះមកេហយ
�បបខ់ញុ ំថខញុ ំ�តវែតជ—ខញុ ំ�តវែតទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊�គី
ស� �មនេ កនុង�ពះគមពរី។ ែមនេហយ េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង ខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំ
នឹងសួរ�គគង� លរបស់ខញុ ំសិន។”

131 េហយខញុ ំេ ឯ�គគង� ល គតនិ់យយថ “អូ! េនះជអ�ីែដលមនពីអតីតកល
េឃញេទ។ ែមនេហយ េឃញេទ េយងបទីសទ េ ទីេនះគឺជអ�ីែដលេយងេជ ។
េយងេជ ថេយងគួរែត�ជមុជេ កនុងចំណងេជងៃន ‘�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។’ េនះជរេប បែដល�កមជំនុំបនេធ��។ ចប�់ងំពីចនសមុីធ
បនបេងកត�េឡង េនះជវធីិែដល��តវបនេធ�។” ែមនេហយ េនះជចុងេ�កយ
របស់អនក។ “ចូលជមយួអ�ីែដលបុរសេនះនិយយ!”

132 េតមនអ�ីេកតេឡងេបអនកជេមតូឌីស េហយករេ�បះជ�បពន័ធរបស់អនក
េហយអនក�តវបន�បបថ់�តវែត�ជមុជចូលកនុងទឹក? េឃញអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយ
េទ? អនក�តឡបេ់ រកឯក�រ�គគង� លេមតូឌីស េហយគតនឹ់ងសរេសរនិង
សួរប៊សី�ព េបគត់ ដូេចនះ និង ដូេចនះ និយយ ែបបេនះនិងែបបន អំពី
េរ ងេនះ។ “ប៉ុែន�េយង ែដលជ�កមជំនំុេមតូឌីស េយង�តវបនបេងកតេឡង
កលពី៣០០ឬ៤០០ឆន មំុន េ �បេទសអងេ់គ�ស េ�យចនេវេស�និង �� យេហ�
ល និងអនកេផ�ងេទ តេ ទីេនះ និង �សបរ៊។ី េយងបនបេងកតឯក�រេនះេឡង
�មេ�ក ចន េវសលី ែដលេយងនឹង�តវបនេធ�ពិធីេ�យេ�បះ ពីេ�ពះ��គនែ់ត
ជទ�មងខ់ងេ�ក…ប៉ុេ�� ះ។ េហយេយងគិតថករេ�បះទឹកគឺ�តឹម�តវល�ដូចជ
មេធយបយេផ�ងេទ ត។” េបអនកពិតជ…េបេមតូឌីសគឺជ�ពះវ�ិរចុងេ�កយ
របស់អនក គឺជឧត�មគតិរបស់អនក។

133 េបអនកជកតូលិក…េហយខញុ ំនឹង�បបអ់នក �គម នេ កនុង�ពះគមពរីេទ ថមនិឲយ
បរេិភគ�ចេ់ ៃថងសុ�ក និងអ�ីៗទងំអស់េនះ េហយ “ពិធីបុណយបរសុិទធេផ�ងៗ
មនិែមនជនំេទ ពីេ�ពះ�ជវ ិ ញ ណ។” ជេដម។ េហយអនកេ ឯបូជចរយរបស់
អនក បូជចរយនិយយថ “េនះគឺ បនសរេសរយ៉ង�តមឹ�តវេ កនុងឯក�ររបស់
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េយង។” េហយេប�ពះវ�ិរជចុងេ�កយរបស់អនក អនកមនិផ�ល់អ�ីែដលអនកដៃ៏ទ
និយយេនះេទ ។ េនះជចុងេ�កយរបស់អនក។
134 ឱ�ពះអងគេអយ សូមជួយឲយនឹងធឹងចុះ! ចំេពះខញុ ំ េរ ងទងំមូលគឺខុស។
�ពះបនទូលរបស់�ពះគឺជចុងេ�កយ។ អ�ីកេ៏�យែដល�ពះបនទូលែចង េនះ�
�តឹម�តវ។
135 ឥឡូវេនះ វធីិែតមយួគតែ់ដលបនេកនេឡងេ កនុងវស័ិយេនះ ែដលអនក�ច
មនេ កនុងបុរសតូចេនះ។ េហយអនក�តវែតបនតំរវូទុកជមុន។ េ�យ�រែតអនក
េ ជមយួ�ពះ អនកគឺជែផនកមយួៃន�ពះ។
136 ខញុ ំបនេ កនុងឪពុករបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំកម៏នេ កនុងជី�របស់ខញុ ំ និងជី�របស់ខញុ ំក៏
េ កនុងជី�ទួតរបស់ខញុ ំែដរ។ េ�យ�គបពូ់ជមយួខញុ ំសថិតេ កនុងេនះ។
137 េហយខញុ ំេ កនុង�ពះ�គីសទ។ អនកបនេ កនុង�ពះ�គីសទមុន�គឹះៃន េ�កិយ។
�ទងប់នមកេដមបេី�បសេ�ះរបស់�ទង ់ ែដលមនេ កនុង�ទង។់ �េលលូយ៉!
កូនៗរបស់�ទងែ់ដលេ កនុង�ទង!់
138 �ទងម់និែដលមក—េដមបជីួយសេ ងគ ះកូនរបស់�រក�េទ។ ពួកេគមនិែដល
�គ ល់�េទ។ េហយពួកេគ�ងៃវ�មរេប បប ញ របស់ពួកេគេរ នសូ�ត ែដលអនក
មនិ�ចេ�ប បេធ បជមយួពួកេគបនទល់ែតេ�ះ។ អនកមនិ�ចេដរនិយយ
ជមយួពួកេគបនេទ។ ប៉ុែន� េ�យេសចក�ីជំេន អនកេឃញ�។
139 ឥឡូវេនះ វទិយ� ស�មនិ�តវករេសចក�ីជំេន �មយួេឡយ។ វទិយ� ស�
បង� ញនូវអ�ីែដលពួកេគនិយយអំពី។ �មនិ�តវករជំេន េទ។
140 បូជចរយកតូលិកនឹង�បបអ់នកថ “េមល េតរយៈេពលប៉ុនម នដងែដល
�កមជំនុំកតូលិកបន�គវ។ី េមលេតនងបនឈរេ េ�កមករេប តេប ន
យូរប៉ុ�� ៃនករមនិេជ េ េល�សន។”

ពួកជំនុំេមតូឌីសនិយយថ “េឃញេទេ ទីេនះយូប៉ុ�� …”
141 ខញុ ំបនេឃញ�កមជំនំុមយួ…និយយពីទីសំគល់�កពុ់ត។ េចញមក�មផ�ូវ
កលពីម�លិមញិ ខញុ ំបនេឃញ។ បននិយយថ “�កមជំនំុៃន�ពះ�គីសទបន
បេងកតេឡងេ មុនគ.ស.៣៣។” � មនិទនប់ន១០០ ឆន េំ េឡយេទ េឃញ
េទ និកយ។ អូខញុ ំេអយ! “េគលលទធិពួក�វក័”? ពិបកទទួលអ�ីទងំអស់។ ពួកេគ



េហយេ�យមនិបនដឹង 29

ជ�ឌូសីុៃនៃថងេនះ គម នវ ិ ញ ណ គម ន… េហយអនកមនិ�ច�បបព់ួកេគបនេទ។
អនកមនិ�ចនិយយជមយួពួកេគបនេទ។ អនកមនិ�ចែវកែញកជមយួពួកេគ
បនេទ។
142 េ�យ�រ ែតេយងេ ហួសពីេហតុផល។ “មនិពឹងែផ�កករយល់ដឹងេល
ខ�ួនឯងេទ។” ជំេន គម នេហតុផលទល់ែតេ�ះ។ េសចក�ីជំេន េជ េល�។
143 ពួកេគនិយយថ “ឥឡូវេនះ េមល េ ទីេនះ េតអនកេជ ថេយង�តវែតេធ�អ�ី
ទងំេនះកលពីអតីតកល? គម ន�បេយជន!៍ េនះ…”
144 ប៉ុែន��ពះគមពរីបនែចងយ៉ងដូេចនះ។ ខញុ ំមនិ�ចពនយល់ពីរេប បែដល�
េកតេឡងេទ ប៉ុែន��េកតេឡង។ �ពះ�ទងម់នបនទូលដូេចនះ។ ដូេចនះអនកគម ន…ខញុ ំ
មនិ�ច�បបអ់នកអ�ីទងំអស់ពី�។ ជំេន ពិតមនិ�តវករពនយល់ពី�េទ។ េតអនកដឹង
េទ? េសចក�ីជំេន �គនែ់តេជ េល�។
145 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលេ កននី់កូេដម ពី�កម…�បឹក�ៃនសមយ័របស់
�ទង ់ មករក�ទងទ់ងំយប ់ េហយនិយយថ “េ�ក�គ េយងដឹងថអនកគឺជ
�គមកពី�ពះ ពីេ�ពះគម ននរ��ចេធ�អ�ីែដល�ទងេ់ធ�បនេឡយ េលកែលងែត
�ពះជមច ស់គងេ់ ជមយួគត។់”
146 �ទងម់នបនទូលថ “�បកដែមនខញុ ំ�បបអ់នកថ ‘េលកែលងែតមនុស�មន កប់ន
េកតជថមី មនិដូេចន ះេទគតម់និទងំ�ចេឃញនគរ�ពះផង។’”
147 បននិយយថ “ខញុ ំ ជបុរសចំ�ស់មន ក ់េតឲយចូលកនុងៃផទម� យខញុ ំ េដមបេីកត
ម�ងេទ តឬ?”
148 �ទងម់នបនទូលថ “ឥឡូវេនះេតខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដលេ �ថ នសួគ៌
យ៉ងេមច៉ េ េពល�អនកមនិេជ អ�ីៗេ េលែផនដីផងេនះ?” េឃញេទ?
149 បនទ បម់ក�ទងម់នបនទូល េ ៃថងមយួថ “េលកែលងែតអនកបរេិភគ�ច់
របស់កូនមនុស� និងផឹក�ពះេ�ហិតរបស់�ទង ់ មនិដូេចន ះអនកគម នជីវតិេ កនុង
ខ�ួនអនកេទ។” �ទងម់និបនពនយល់េទ។
150 ពួក�វក័ទងំេនះនិងពួកេគេ ៃថងេនះ ែដល�តវបនែតង�ងំេឡងេដមប ី
ជីវតិ។ �ទង�់គ ល់�។ បនមនបនទូលថ “ទងំអស់ែដល�ពះវរបិ�បន�បទន
ដល់ខញុ ំ នឹងមកឯខញុ ំ។ េរ ងែតមយួគតអ់នក�តវេធ�គឺ�គនែ់តឲយសេម�ងរបស់ខញុ ំឮ
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េឡង។ ពួកេគ�គ ល់� ដបតិេច មខញុ ំ�គ ល់សំេឡងខញុ ំ។” េហយសំេលងគឺជពកយ
ែដលបនបង� ញ។ [ចំណុចទេទេ េលែខ��ត—់េអឌី។] “ពួកេគេជ � េទះ
យ៉ង�កេ៏�យ។ ពួកេគមនិចបំចវ់ទិយ� ស�េដមបបីង� ញភស�ុ�ងអ�ីេទ ឬ
សួរពួក�ឌូសីុឬពួកផរសីុិឬអ�ីេផ�ងេទ ត អំពី�។ ខញុ ំបននិយយ� ពួកេគេជ �
ដបតិេច មរបស់ខញុ ំលឺសំេលងខញុ ំ។”

151 េហយេនះគឺជសំេលងរបស់�ពះេ កនុងទំរងអ់ក�រ ពីេ�ពះេនះជករេបក
សែម�ងទងំមូលៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស ញ ចស់និងគមពរីស ញ ថមីបន�កប់ ចូ ល
គន ។ �ែមន៉។ ហនឹងេហយ។

152 េហតុអ�ី? អនកនិយយថ “ទងំេនះគឺជមនុស�ល�។ េតអ�ីែដលេធ�ឱយពួកេគ…”
េ�យ�រ ែតេរ ងមយួ ករ�បកសចំណងរបស់ពួកេគគឺេ េល�កមជំនុំ។ េហយ
េ ទីេនះ…អនកចងចកំលពីៃថង�ទិតយមុន មយួសប� ហ៍មុន េតមនប៉ុនម ននក់
េ ទីេនះេហយបន �� បក់រអធិបបយ អនកចកេ់�បង�ងំេ ៃថងចុងេ�កយ?
ខញុ ំគិតថអនកទងំអស់គន ។ េមល ពួកេគ�តវបនចកេ់�បង�ងំ។ វ ិ ញ ណរបស់
ពួកេគ�តវបនចកេ់�បង�ងំ េ កនុង��ច�កទីពីរេនះ។

153 ឥឡូវេនះ ស�ីដំបូងេនះនិយយថ…េទ នងមនិទទួលអ�ីែដល �កមជំនំុ
និយយេទ ឬអ�ែីដលនរ�មន កេ់ផ�ងេទ តនិយយេទ។ នងជទឆ� ត។ នង
មនករអបរ់េំ ម�វទិយល័យ។ នង�ច�ក�់េ េលប�ីរបស់នង េហយ
គិតថនងឆ� តេ�យេធ�ដូេចន ះ។

154 ស�ីមន កេ់នះគឺ “��កត ខ� ក ់ េហយមនិដឹងអ�ីេ�ះ។” អូ! គួរេ�យ�ណិត
ប៉ុែន�េនះជរបូភពែដល�ពះគមពរី�បេយង។ ឥឡូវេនះ នងេ �ពះវ�ិរ។ ស�ី
េនះ �បែហលជល�ជង ស�ីេនះេធ�ជ…នងមនជីវតិល�និង�� ត។ គម នអ�ី
�បឆងំនឹងេរ ងេនះេទ។ �ពះនឹងក� យជេ �កមរបស់�។ ខញុ ំមនិដឹងេទ ខញុ ំមនិែមន
ជេ �កមេទ។

155 គឺជអនក…ែដលទទួលខុស�តវចំេពះអ�ីែដល�ទងប់ង� ញដល់ខញុ ំ។ េនះជអ�ី
ែដលពួក�វក័បននិយយ។ “េយងនិយយអ�ីែដលេយងដឹង អ�ីែដលេយងបនឮ
អ�ីែដលេយងបនេឃញ។” េនះជអ�ីែដលខញុ ំទទួលខុស�តវ។ អនកទងំអស់គន
ទទួលខុស�តវចំេពះ។
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156 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ អនកេឃញេទ េបអនកនឹងយក ស�ីដែដលេនះ…េតនងបនបក់
ខយល់េឡងេ �? េឃញេទ? នងបនផ� ស់ប�ូរេ ជុំវញិ។ នងបនឮ គម ន
ករសង�យ័ េបកវទិយជុេ�ចនដង។ សំេលងរបស់�ពះកំពុងែតនិយយ ជេ�ចន
ដង។ ែមនេហយ ឥឡូវេនះ េឃញេទ នងបនចូលមកកនុងពួកខល់េនះ អំបូរ១។
�កមជំនំុទងំអស់សុទធែតជអំបូរ�តកូលេនះ។ អ�ី�គបយ៉់ង ពិតជ�តឹម�តវ ពួកេគ
�គនែ់តជផទះសំ�កែ់ដលជកែន�ងែដល�កមមនុស�រមួគន ជសមជិក។ េហយ
នងបនមកេ ទីេនះ ែមនេហយ ែដលសមនឹងនង។ ឥឡូវេនះេបអនកេ �បប់
នងអ�ីែដលនង�តវេធ� នងនឹងមនិ�� បអ់នកេទ។ អនកបង� ញ�ដល់នងេ កនុង
�ពះគមពរី នងនឹងមនិ�� ប�់េទ។
157 ឥឡូវេនះ បង�បស ប�ូន�សីជទី�ស�ញ់ �គនែ់តជេយបល់មយួឬពីរ មុន
េពលបិទ។ �ជ�តីមសរហូតដល់ េពលេវ�ែដល�តវបេ ចញ។ ដប�់បនំទី។
158 ឥឡូវេនះេមល ខញុ ំចងសួ់រអនកអ�ីមយួ។ េហតុអ�ីបនជ ស�ីេនះមនិ�ច
េមលេឃញ�? េហតុអ�ីបនជនងមនិ�ចេឃញ? ដូចជករផិតកបតខ់ង
របូកយចំេពះប�ីរបស់នង។ នង�កគ់ម នកំហុស នងគម នអ�ី�តវ�រភព។
នង�� តដូចេ ៃថងែដលនងបនេកត មក គម ននរ�មន កប់នបះ៉នង។
159 ខញុ ំកំពុងែតនិយយ�តង ់ េ កន់ ស�ីនិង�កមជំនំុ។ នង�� តដូចកលែដល
នងបនេកតមក។ ែមនេហយ េនះគឺជអ�ីែដលពួកជំនំុមនឥឡូវេនះ នងបន
េកតមក ប៉ុែន�នងបន “េកតេ កនុងអំេពបប ែដលមន�ងជអំេពទុចចរតិ មក…”
េឃញេទ យល់អ�ីខញុ ំនិយយេទ?
160 ឥឡូវេនះអនក�បបន់ងថ�ជករខុសស�មបន់ងកនុងករកតស់ករ់បស់
នង។ �ពះគមពរីបននិយយដូេចនះ។ �ខុសស�មបន់ងកនុងករេស� កខ�ី។ �ពះគមពរី
បនែចងយ៉ងដូេចនះ។ នង�ចនិយយបនថ “អត�់បេយជនេ៍ទ។” េហតុអ�ី?
ចុងេ�កយរបស់នងមនិេ ទីេនះេទ បុរសទីបី �ពលឹងែដលបនតំរវូទុកជមុន
បនប ជូ នពី�ពះ។ ប៉ុែន�ចុងេ�កយនងគឺសថិតេ េលអងគករមយួេ ទីេនះ ែដល
មនុស�មយួចំនួនបនេរ បចំេ ខងេ�កេនះ។ េឃញេទ?
161 ប៉ុែន�េប�ពះបនទូលរបស់�ពះធ� កចុ់ះេ កនុង�ពលឹងេនះ �និយយថ “�ែម៉
ន! ខញុ ំេឃញ�។” �ត�មងជ់ួរជមយួ�។ ឥឡូវេមល�តងេ់នះ។ ដូេចនះ បុរសែដល
េកតមកពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ…
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162 េឃញេទ េ ទីេនះគឺជ�ចខ់ងេ�ក។ េហយខញុ ំនិយយេ កនុង
ទស�និកជនច�មះ និយយេ —�គគង� ល និងដូចជបងប�ូនរបស់អនក។ េនះជ
�ចឈ់ម �េខ�យ ជបនឹ់ង… ស�ីតូចមន កេ់ដរ�មផ�ូវ បុរសេកមងខ�ះេ
�យុវយ័េកមងរបស់គត ់ េ េពលែដលគតម់ន�យុដប�់បពំីរ ដប�់បបីំ ៃមភ
ឆន  ំ ៃមភ-�ប ំ�មសិប េដរជំុវញិេ ទីេនះ… និង ស�ីវយ័េកមងមក រមលួ�គបទ់�មង់
�ងកយរបស់នង េដរជមយួែសបកេជងែកងខពស់ នងបនជបេ់ ខងេ�ក
និងខងេ�កយ េហយសំេល កបំពកេ់ខចខ�ី េលជងគងរ់បស់នង ឬខ�ីមយួគូ។ េត
អនកដឹងេទ �ពះគមពរីបន�បបថ់នងនឹងេធ�ែបបេនះ? អនកដឹងេទ �ពះគមពរីបន
ែចងថវធីិែដលនងនឹងេធ� រេប បែដលនងនឹង�តវបនកខ�កដូ់េចនះ។
163 េតអនកបន�ន�េ ទីេនះ�នកនុងែខេនះ រដីឌរ័ឌិកេហគស ថ “បុរសនិង ស�ី
នេពលបចចុបបននេនះ េកមង�សីតូច �យុពីៃមភឬៃមភ�បឆំន គឺំនឹងអស់រដូវ” ែដលអនក
ឆ�ងកតក់រផ� ស់ប�ូរជីវតិេ វយ័-ក�� លៃនជីវតិ េនះេបេយង�មវទិយ� ស�
រ�ងៃមភនិងៃមភ-�ប។ំ �ធ� បម់ន�យុ�បែហល�មសិបឬ�មសិប-�បេំ កនុង
�យុរបស់ខញុ ំ។ េ កនុង�យុម� យរបស់ខញុ ំ ស�ីមន កែ់ដលមនិែដលអស់រដូវ
រហូតដល់នងមន�យុែសសិបឬែសសិប-�ប។ំ
164 េត�ជអ�ីេ ? គឺ�មរយៈវទិយ� ស� និង��រ កូនកត ់ បនបែង�រ
�ងកយមនុស�ទងំមូលរហូតដល់េយងក� យជ�កមមយួ—ៃន—អំេពពុករលួយ
ដធ៏ំ។ ែមនេហយ េប�ងកយ�តវបនខូច មនិែមនជេកសិកខួរកបលេ កនុង
របូកយេនះេទឬ?
165 ឥឡូវេនះេម់ល�ពះវ ិ ញ ណ �ម�។ នឹងមនេពលេវ�មក កនុង�ពះនមរបស់
�ពះអមច ស់ ថមនុស�នឹងេ ជឆកួតទងំ�សង។ �ពះគមពរី�បបដូ់េចនះ។ ពួកេគនឹង
ែ�សកេហយែ�សកខ� ងំៗ ។ េរ ង�ថក៌ំបងំដអ៏�ច រយេ កនុងករ�សេមល�សៃម
របស់ចិត�ពួកេគ។ វទិយនិុងវតថុ កមមវធីិទូរទស�នរ៍បស់េយង កំពុងផលិត�។ �នឹង
មនេរ ងដូចជ�សេមចេកតេឡងេលែផនដី ខពស់ដូចេដមេឈដបប់នួែម◌៉ត �
នឹង—មន—សត�បក�មីយួេហរកតេ់លែផនដី េ�យមន�� ប ឆ�ងកតប់នួឬ
�បម៉ំយល៍ េហយមនុស�បនេឃញពួកេគ ពួកេគនឹងែ�សក េហយែ�សកយំរក
េសចក�ីេម�� ករ�ុ។ ប៉ុែន��នឹងក� យជេ�គះកច។ រងច់រំហូតដល់ខញុ ំអធិបបយ
ពីេ�គះកចទងំេនះ។
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166 េមលេតេ�កម៉ូេសបនេធ�អ�ីេ េ�កមរបូកយ មនិែមនេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។
េ េពលែដលគតប់ននិយយថ “េ�កម៉ូេស…” �ពះជមច ស់មន�ពះបនទូល
េ កនេ់�កម៉ូេសថ “ចូរេ ទីេនះ” េ ឯេ�� “ចូរយកធូលីដីមយួក� បតូ់ច
េហយេបះ�េល�កសេហយនិយយថ ‘�ពះជមច ស់មនបនទូលដូេចនះ ថ
សត�ៃចនឹងមកេលែផនដី។’” គឺគម នៃច។ េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង ពួកេគចបេ់ផ�ម
េឃញអ�ីមយួ�រេ េលគុេមព តមយួ។ �កេឡកេមលេ  មនអ�ីេផ�ងេទ ត។ េហយ
មយួសនទុះេ�កយមក ពួកេគេ� �ស់ែដលអនកមនិ�ចឆ�ងកត�់បន។
167 េតពួកេគមកពី�? �ពះជអនកបេងកត។ �ទង�់ចេធ�អ�ីែដល�ទងច់ងេ់ធ�។
�ទងជ់អធិបេតយយ។ �ទង�់ចបេងកត—បក�មីយួែដល�ចេ ដល់—េ ដល់
�� បរបស់�ពីមខ ងៃនែផនដីេ មខ ងេទ ត។
168 �ទងម់នបនទូលថ “ចូរឱយមនសត�រយុមកពទ័ធជំុវញិែផនដីទងំមូល។” េនះ
�មនិែមនជករេហរេ េលដីេទ។ េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង សត�ចស់ចបេ់ផ�ម
េ�ះេហរេ ជុំវញិ។ េរ ងដំបូង មន�បបីំឬដប ់ ដបពី់រ។ េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង
អនកមនិ�ចេដរឆ�ងកត�់បនេទ។ �ពះជមច ស់ែដលជអនកបេងកតបនរក�
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
169 េហយគតប់ន�តដំបងរបស់គត�់មប ជ របស់�ពះ េហយនិយយ
ថ “ចូរឲយកែងកបេឡងមកេលែផនដីចុះ។” េហយកែងកបមករហូតដល់ពួក��ក់
គំនរ គរេឡងេលជគំនរ និងមនក�ិនស�ុយេ �គបទី់កែន�ង �បែហលជែសសិប
ឬ�សិប កមពស់ខពស់ៃនកែងកប។ ពួកេគេ កនុងទូ�កច់ន—របស់េស�ចផេ�៉
ន។ ពួកេគបនសថិតេ កនុង…េបកសន�ឹក េហយ�នឹងមន�បរំយកែងកបេ េ�កម
សន�ឹក េ�កមែ�គ។ �គបទី់កែន�ងែដលពួកេគ េ គឺជកែងកប កែងកប កែងកប។ េត
ពួកេគមកពី�? �ពះជមច ស់ ជអនកបេងកត គឺជអធិបេតយយ។ អ�ីែដល�ទង់
និយយ�ទងនឹ់ងេធ�!
170 េហយ�ទងប់ននិយយថនឹងមនេទសភពគួរឱយស�បេ់ េលែផនដី។
“កណ�ូ បមនសកដូ់ចជ ស�ី” សកែ់វង េដមបលីង ស�ីែដលកតស់ករ់បស់ពួកេគ។
េធមញដូចេ�។ �ទនិចេ កនុងកនទុយរបស់ពួកេគ ដូចជខយដំរ ី ពួកេគនឹង
េធ�ទរណុកមមបុរស កនុងែខេនះ។ �គនែ់តរងច់រំហូតដល់េយងចូលេ េបកពួកេគ
នូវេ�គះកចនិង�� េហយផគរ�ន�់បពីំរ េមលអ�ីែដលេកតេឡង។ អូ! បងប�ូន
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េអយ អនកចូលេ កនេ់�គ ស�និេ េពលែដល�តវេ េ�គ ស�និ។ កុំយកចិត�
ទុក�កច់ំេពះេរ ងេនះេ ខងេ�ក។

171 េមលេ ទីេនះ។ េនះគឺជ ស�ីតូចមន កក់ំពុងបតែ់បនេ �មផ�ូវ។ េនះជមតិ�
វយ័េកមង ែភនករបស់គតច់បប់ន។ គតជ់សមជិកៃន�កមជំនំុ។ គតជ់ពួកេពន
ទីកុស�។ គត ់ េទះគតជ់អ�ីកេ៏�យ។ ប៉ុែន�កិចចករដំបូងអនកដឹងេទ គម នចំណុច
កនេ់ ទីេនះេទ។ នងនឹងនិយយថ “សួស�ី” គតម់នសករ់ញួ និងេមលេ
�សស់-�� ត �ម -េបកបុរសវយ័េកមង �បែហលជពយយមរស់េ ឲយបន�តឹម�តវ។
នងចបេ់ផ�មេដរេ រកគត ់សូមបែីត�គអធិបបយ។ េរ ងដំបូងអនកដឹងេទ…

172 េត�គឺជអ�ី? េនះេ ទីេនះ បំណង�បថន ខង�ចឈ់ម េហយវ ិ ញ ណ
េ ទីេនះ ែតបនចកេ់�បង�ងំ េ�យនិយយថ “កុំេធ�� កុំេធ��។” ប៉ុែន�េត�នឹង
េធ�អ�ី? �នឹងផ� ស់ទីេ ជុំវញិ មនេ ទីេនះ �េ ។ េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង គឺគត់
ពយយម�តជ់ួបជមយួនង។ គតម់នពិរទុធពីបទផិតកបត ់មនិថគតប់នបះ៉
នងឬអត។់

173 ប៉ុែន� ជកូន�បស េកតជ-ថមីរបស់�ពះ! �ែមន៉! អនកមនិ�ចេធ��ខ�ួនអនក
បនេទ។ �មនិ�ចេ រចួេទែដល—បុរសឈម-�កហមេដរមុខ ស�ីដូចេនះ
េ�យគម នអ�ីេកតេឡង។ ប៉ុែន�េពល�មនអ�ីមយួេ ខងកនុង។ ែដលេកតជ-ថមី
េ ទីេនះ!

174 េទះបីជបុរសេនះ�បែហលជបនែ�សក និយយភ�ដៃទកេ៏�យ ឬ
េ�តចុះេឡង � ំ ឬអ�ីេផ�ងេទ ត ចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ បនេធ�
ទីសំគល់ទងំអស់និងករអ�ច រយែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលេ ទីេនះ
�មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង!់ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “មនមនុស�ជ
េ�ចនេ ៃថងេនះនឹងមករកខញុ ំេហយ និយយថ ‘េ�កមច ស់ េ�កមច ស់េតខញុ ំ
មនិបនទយេ កនុង�ពះនម�ទងេ់ទឬ? េតខញុ ំមនិេដញ�រក�េ កនុង�ពះនម
�ទងេ់ទឬ? គម ន…’” �ទងម់នបនទូលថ “ចកេចញពីអញេ ឯងែដល�ប�ពឹត�
អំេពទុចចរតិេអយ។” េតអ�ីេ ជអំេពទុចចរតិ? អ�ីែដលអនកដឹងថ�តវេធ� េហយមនិ
េធ�។ “‘ចកេចញពីអញេ  ឯងែដលេធ�ករទុចចរតិ អញមនិទងំ�គ ល់ឯងផង។’”
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175 ប៉ុែន�បនធ� កចុ់ះេ េលែផនកខងកនុងៃនបុរសមន កេ់នះ េបករេបះបេងគ ល
តូចេនះគឺេ ទីេនះ ពូជរបស់�ពះែដលបនតំរវូទុកជមុនមុន�គឹះៃនេ�កិយ ខញុ ំ
មនិខ�ល់ពីអ�ីែដលេកតេឡងេនះេទ។ �ចបគ់ត ់�េ �ន កេ់ ទីេនះ។
176 េនះជមូលេហតុែដល ស�ីេនះេស� កខ�ី។ នង�តវបន�បជ់�សីេពសយ គឺ
ដូចគន នឹង ស�ីែដលេធ�ដូេចន ះែដរ។ េឃញេទ? នងមនិដឹងេទថវ ិ ញ ណេនះ…េត
នងដឹងយ៉ងដូចេម�ច? �ជចុងេ�កយរបស់នង។
177 េតអ�ីេ ជចុងេ�កយ? គឺជពកយចុងេ�កយ។ ចុងេ�កយគឺ�ែមន៉។ �ជ
ចុងប ចបៃ់នជេម� ះទងំអស់ ចុងេ�កយរបស់អនក។
178 េហយេប�កមជំនំុរបស់អនកែដលជ�កមជំនុំេពនទីកុស� ែដល�បបអ់នកថ
“សកែ់វងនិងវតថុេនះគឺ�គនែ់តជជំេន និយម�ជល។ អនកមនសំបកទំេនរមយួេ
កបលរបស់អនកខងេ�កយ” េហយអ�ីៗេផ�ងេទ ត គឺជរបស់ែដលមនុស� បន
កនក់ប ់េ�យ�រក�។
179 ដបតិ �ពះបនទូលរបស់�ពះបនមនបនទូលថ “�គឺជករ�ម៉ស់�ស់
ស�មប់ ស�ីែដលកតស់ករ់បស់នង។ នងនឹងបេនថ កកបលនង។” េបនងេធ�ឱយ
�� មរីបស់នង�បឱ់ននិងនង �� មគឺីជ�កមជំនុំ េហយ�កមជំនំុគឺជ�ពះ�គីសទ
នងជមនុស�មនិសមរមយ�សីេពសយខង�សន ��កត េហយមនិដឹងអ�ី
េ�ះ។ ��កត! េត�ពះគមពរីមនិបននិយយថ “ករ�គបរបស់ ស�ីគឺសករ់បស់
នងេទឬ”? េតសកម់និផ�ល់ឱយនងស�មបក់រ�គបដណ� បេ់ទឬ?
180 េ ៃថងមយួ េ ឯ�លជំនុំជ�មះ! ខញុ ំបនពយយមចកថ់ន េំ កនុង េហយ
កន�់េ�យៃដខញុ ំ េហយអនកេ�� ះ�េ េ�កយេចញចេន� ះ�មមៃដរបស់អនក។ េ
ៃថង�មយួ�ពះនឹងវនិិចឆយ័ពួកេគ។ េនះេហយគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។
�មនិែមនជភពលងងេ់ខ�  ឬបុរសចំ�ស់ខ�ះឆកួតៗបនេធ�ករទងំអស់េឡង។ �
មនិែមនេទ។ ពីេ�ពះ �ជ�ពះបនទូល របស់�ពះអមច ស់។
181 េហយ�គី�ទ នពិត�បកដ នឹងេ�ះ��យជមយួនឹងភពខងកនុងៃនមនុស�
វ ិ ញ ណែដលេ ខងេ�កយកលពីេដម ែដលជ�ពះបនទូល។
182 ដូចែដល�ទងគឺ់ជភពេពញេលញៃនអនកទងំអស់គន  អនកបនេ កនុង�ទង់
កលពីមុនេ កល់�៉រ។ី �ទងប់នដឹងជមុនថអនកនឹងេ ទីេនះ។ �ទង�់គនែ់ត
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ឲយេរ ងទងំអស់េកតេឡង�មដំេណ រ។េហយអនកបនេ កនុង�ទង ់ អនកបន�� ប់
ជមយួ�ទង។់ អនកបន�� បក់នុងេមទនភពរបស់អនក អនកបន�� បេ់�យម៉ូដ
របស់អនក អនកបន�� បេ់ កនេ់�កិយ។ េពល�ទង…់អនកបន�� បជ់មយួ�ទង់
េ កល់�៉រ ី េហយអនកបនរស់ជមយួ�ទងេ់ េពល�ទងរ់ស់េឡងវញិេ ៃថងទីបី។
េហយេ�យ�រែតអនកបនទទួលយក� ឥឡូវេនះអនកកំពុងអងគុយេ �ថ នសួគ៌
កនុង�ពះ�គិស�េយសូ៊វ។ �េលលូយ៉!
183 ហនឹងេហយ។ គឺេ ខងកនុងបុរស។ េ ខងកនុងេនះនឹង�តវបនកំណត់
�ពះបនទូល ពយរួជមយួនឹង�ពះបនទូល េ�យមនិគិត។ អនកមនិ�ចជួយ�បនេទ។
ខញុ ំបនេរ ន េ�ចនឆន កំន�ងមក។
184 កូនតូចរបស់ខញុ ំេដកេ ទីេនះ �� ប។់ �បពនធរបស់ខញុ ំេដកេ ទីេនះកនុង…េ
—កនុងទីប ចុ ះសព តុបែតងនិង�កេ់ចញ។ ពួកេគបនេ ខញុ ំេ ទីេនះ េហយ
�រ ៉នុជិត�� បេ់ហយ។េនះគឺជករលបងួដលំ៏បកបំផុតែដលខញុ ំមនិធ� បជ់ួប
េ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមន�យុ�បែហលជ២៥-ឆន ។ំ ខញុ ំបនេដរេចញពីទីេនះ
េហយ ប៊លីីប៉ូលេដក�តងច់ំណុច�� ប។់
185 េវជជបណ�ិ តេសម បននិយយថ “ប៊លីី ខញុ ំមនិគិតថេយងនឹងជួយសេ ងគ ះប៊ី
លីបនេទ។ េហយខញុ ំ…” គតនិ់យយថ “គតធ់ងនធ់ងរ�ស់” បននិយយថ “ប៊ី
ល ខញុ ំ�ណិតអនក�ស់។” គត�់កៃ់ដឱបខញុ ំ។

ខញុ ំបននិយយថ “ដុកទរ័ ខញុ ំគម នកម� ងំេទ តេទ។”
186 ពីរបីេម៉ង ខញុ ំបនេ គត ់ កូនខញុ ំ េឈម ះ�រ ៉នុ ខញុ ំរតេ់ចញពីនងេ ទីេនះ
គត…់េដមបេីមលេឃញនងដង�ក ់ �នឹងមនិប ឈបេ់ឡយ។ ពួកេគ�កម់ជុល
េ ឆ�ឹងខនង ពួកេគបនសងកត�់ បននយំកស ញ េឡង ជំងឺរ�កេ��មខួរ។
ហនឹងេហយ។
187 ខញុ ំបនេចញេ �មផ�ូវេ មនទីរេពទយ ឈប�់នចស់របស់ខញុ ំេ ទីេនះ រចួ
គតក់ច៏បេ់ផ�មេដរេចញេ បនទប។់ េ ទីេនះេសមបនមកចុះេ �ម�លធំ
ជមយួមកួរបស់គតេ់ កនុងៃដ គតយ់ំ �កៃ់ដរបស់គតេ់ ជំុវញិខញុ ំ បននិយយ
ថ “�តឡបេ់ េ�កយវញិ េ�កប៊លី។”

ខញុ ំបនសួរថ “េតមនប � អ�ី?”
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បននិយយថ “អនកមនិ�ចេឃញនងេទ។” បននិយយថ “នងបន
�� បេ់ហយ ប៊លី។”

េហយខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ េសម មនិែមនកូនរបស់ខញុ ំេទ។”
188 បននិយយថ “បទ” បននិយយថ “កុំសួររកនង ប៊លី។ នងមនិ
រស់េ េទ” បននិយយថ “នងនឹង�តវរងទុកខ។” បននិយយថ “នងែតងែត
�តវបនគូរេឡងេហយនងនឹង�តវរងទុកខេពញមយួជីវតិរបស់នង។” បននិយយ
ថ “នងមនជមងរឺ�កេ��មខួរ។” បននិយយថ “កុំេ េ ជុំវញិនង អនក
—អនកនឹង�� បប់៊លីេបេធ��។”

ខញុ ំបននិយយថ “េសម ខញុ ំ�តវែតេ ជួបនង។”
189 បននិយយថ “អនកមនិ�ចេធ��បនេទប៊លី។ ខញុ ំ—ខញុ ំ�មអនក។ ឥឡូវ
អនកដឹងពីរេប បែដលខញុ ំគិតពីអនកេ�ចន�ស់ េហយអនកគឺជមតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំ និងអ�ី
ៗទងំអស់” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំគិតពីអនកេ�ចន�ស់” េហយ “េតខញុ ំេជ ជក់
េលេ�ក ប៉ុ��  ប៊លី។” គតថ់ “ប៉ុែន�កំុ—កុំេ រកទរកេនះ។” បននិយយ
ថ “េបអនកេធ�ដូចេនះ…ជំងឺរ�កេ��មខួរកបលែដលេ េលនង។” េឃញេទ?
បននិយយថ “នងនឹង�� បេ់ ប៉ុនម ននទីេទ ត េហយ” គតថ់ “អនក�ច…
េយងនឹងកបន់ង។” បននិយយថ “ប៊លី ខញុ ំពិតជ�ណិតអនក�ស់។”
190 េហយគតេ់  បន�បប ់េ�យេ គិ�នុបប�� យិកមន ក ់េ�យប ជ ថន ំ
េ�យខញុ ំ។ បននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងថេតបុរសេនះកំពុងឈរយ៉ងដូចេម�ច។”
191 ខញុ ំឈរេ ទីេនះបន�ិច។ គតប់នយកថន ចូំល។ ខញុ ំអងគុយចុះ េ �ម�ល
ធំ។ គតនិ់យយថ “អងគុយចុះ។” េហយគិ�នុប�� យិកបនយក�មកនិយយ
ថ “ផឹក�េនះ បង�បស�បណ�។ំ”
192 ខញុ ំបននិយយថ “សូមអរគុណ។ �គនែ់តអងគុយេ ទីេនះមយួនទី។
េ េពលនងចកេចញដូចេនះ ខញុ ំបនចក�់េ កនុងេផងផក មយួ �កក់ ច ក់
ចុះេ�កម។
193 ខញុ ំបនអងគុយេ ទីេនះ។ ខញុ ំបនគិតថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ េតខញុ ំបនេធ�អ�ី
ខ�ះ? �ទងជ់�ពះល�។ េហតុអ�ីបនជ�ទងអ់នុ ញ តឱយនង�� ប ់ េ ៃថងេផ�ងេទ ត
ខញុ ំកនៃ់ដនងពីរដូចេនះ?” សំុអង�រ�ទងស់�មបន់ង។ “េហតុអ�ីបនជ�ទងម់និ
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អនុ ញ តឱយនងេ ? មនប៊លីីេដកេ ទីេនះ ជិត�� ប ់ េហយេ ទីេនះនង
កំពុង ជិត�� ប។់ េតខញុ ំបនេធ�អ�ីខ�ះ? �បបខ់ញុ ំមក! អ ច ឹង ខញុ ំ�ចេ ជមយួ
ពួកេគែដរ។”

194 ខញុ ំបនេបកទ� រ េហយគម នគិ�នុប�� យិកេ ទីេនះេទ។ ខញុ ំបនចុះេ�កម
េ កនុងបនទបឯ់ក�រេ�កមដី។ េនះគឺមុនេពលមនទីរេពទយ�តវបនជួសជុល។
ក ចក ់ េសទរែតគម នក ចកេ់ េលបង�ួច និងរយុេ េលែភនកតូចរបស់នង។ មន
បរមូស េយងេ �ថ �កសំ់�ញ់ �កេ់លមុខនង។ ខញុ ំបនេដញសត�រយុ។
េផ�កេ ទីេនះ។ ែភនកតូចរបស់នង នងឈចឺបខ់� ងំ�ស់រហូតដល់ពួកេគ
ឆ�ងកត។់

195 បនទ បម់ក��ងំបនរកិំលខ�ួនមកែកបរខញុ ំេហយនិយយថ “េតអនកបន
និយយថ�ទងជ់�ពះល�ឬ?”

ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំបននិយយដូេចន ះ។”

196 “េតអនកនិយយថ�ទងជ់អនកពយបលែមនេទ? េត េហតុអ�ីឪពុករបស់អនក
បន�� បេ់ េលៃដរបស់អនកេ ទីេនះ េហយអនកេ  គតថ់ជមនុស�មនបប
អំពវនវស�មបជី់វតិរបស់គត?់ េហតុអ�ីបនជបង�បសរបស់អនក�� បេ់ េល
ៃដបងប�ូនរបស់អនកេផ�ងេទ ត េ ទីេនះ េហយអនកកំពុងឈរេ េលតុអធិបបយ
ពីរបីសប� ហ៍មុនែមនេទ?” បននិយយថ “ចុះេហតុអ�ីបនជ�ទងម់និេឆ�យតប
នឹងអនក? អនកបននិយយថ�ទង�់ស�ញ់អនកេហយបនសេ ងគ ះអនក។”

197 �មនិ�ច�បបខ់ញុ ំថគម ន�ពះេទ ពីេ�ពះខញុ ំបនេឃញ�ទងេ់ហយ។ ប៉ុែន��បន
�បបខ់ញុ ំថ�ទងម់និខ�ល់ពីខញុ ំេទ។

198 បននិយយថ “មន�បពនធរបស់អនក។ ទរករបស់អនកនឹងេ ទីេនះឆប់ៗ
េនះ។ ឪពុករបស់អនក�តវបនប ចុ ះ។ បង�បសរបស់អនក�តវបនេគប ចុ ះ។ េហយ
�បពនធអនកនឹងេ នឹង�តវប ចុ ះឥឡូវ ៃថងែស�ក។ េហយេនះគឺជទរកេផ�ងេទ ត
របស់អនក ែដលកំពុង�� ប។់ �ទងជ់�ពះល�? �� ? �ទងជ់អនកពយបលែមនេទ?”
បននិយយថ “អនកមនកម� ងំេចញ ពីខ�ួនអនក!”

199 េត�បនេធ�អ�ីខ�ះ? ពី…��តវេធ�ករពីខងេ�ក ឥឡូវេនះ េ បុរសទីមយួេនះ
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200 បននិយយថ “ឥឡូវេនះេមល។ អនកដឹងេទ េ េពលអនកកលពីពីរបី
ឆន មំុន �បែហលពីរឬបីឆន មំុន មុនេពលែដលអនកទទួលយក អនក�តវបនេគគិត
យ៉ងល�កនុងចំេ�មមនុស�។ អនកបនរស់េ ល� និង�� ត។ េកមង�សី�មន ក់
េ កនុងទី�កង ែដលចងេ់ចញេ េ�ក េចញេ េ�កជមយួអនក ពីេ�ពះពួកេគមន
�រមមណ៍ថ�� តេហយសមរមយ។” ខញុ ំ�ចឈរេ មុខពួកេគបន។ ខញុ ំមនិែដល
�បមថមន ក�់េទ មនិែដលនិយយអ�ីទងំអស់។ នងែថមទងំឆ� តេទ ត ខញុ ំនឹង
យកនងេ ផទះ។ “េហយអនកមនមនុស�ចូលចិត�េ�ចនកនុងចំេ�មមនុស�។ ប៉ុែន�
េពលេនះអនកជអ�ី? មនុស�និយម�ជលខង�សន។”

201 “�តឹម�តវេហយ។ ខញុ ំគឺអ ច ឹង។” េឃញេរ ងទងំេនះចបេ់ផ�មផ� ស់ប�ូរ
ជមយួគន ? េ ខងេ�ក ែវកែញកខងវ ិ ញ ណ េ�យផ� ស់ប�ូរអ�ីៗជមយួគន ។
“េនះេហយ ��ងំ។”

“េហយេតអនកនិយយថ�ទងជ់អនកពយបលែមនេទ?”

“បទ ��  ែមនេហយ។”

202 “េហយអនកអង�រេហយយំ េហយមនុស�បន�បបអ់នកថ�មនិែមនដូេចនះេទ ថ
អនកេ េ�កបនទ ត។់ �កមជំនំុផទ ល់ខ�ួនរបស់អនកបនបែង�រអនកេចញ ស�មបក់រ
េនះ។ ពួកជំនំុបទីសទផទ ល់ខ�ួនរបស់អនកេ ទីេនះ បន�កអ់នកេ ខងេ�កទ� រ
កនុងបុព�េហតុដូចគន ។”

“ែមនេហយ។”

203 “ប៉របស់អនកបនកប។់ បង�បសរបស់អនក�តវបនេគប ចុ ះ។ �បពនធរបស់
អនកកំពុងេដកេ ទីេនះ ជិតបនប ចុ ះេហយ។ េនះគឺជកូនរបស់អនក មន
េពល�បែហលដប�់បនំទីេទ តេទ េហយ�នឹង�តវបនបតប់ង។់ េហយ�ទងជ់
អនកពយបលឬ? �ចនិ់ងឈមរបស់អនក ពកយពី�ទងនឹ់ងជួយសេ ងគ ះជីវតិទរក
របស់អនក។ អនកបននិយយថ ‘�ទងជ់អនកពយបល។’ មនុស�ពយយម�បប់
អនក។ �គគង� លបន�បបអ់នក អនកបនរេញ៉រៃញ៉េហយ។ អនកដូចជគម នសតិ អនក
បនក� យេ ជអនកនិយម�ជលខង�សន។ េហយអនកបននិយយថ�ទង់
�ស�ញ់ អនក។ េត�ទង�់ច�ស�ញ់អនកបនេទ?
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204 “េហយេតអនកែ�សករកប៉របស់អនកយ៉ងេមច៉! េតេធ�ដូចេម�ច ពីមយួយបេ់
មយួយប ់ អនកតម េហយេពលអនក…េពលៃថង េពលអនកមនករអធិ�� ន េ�កក
េឡង េដមបេីធ�ករ។ េហយេ េពលែដល�ទងប់នអនុ ញ តឱយគត�់� បេ់ េលៃដ
របស់អនក ែដលជមនុស�មនបប។
205 “េត�បពនធរបស់អនក ែដលជ ស�ីដល៏� និងរេប បែដលអនក�ស�ញ់នង!”
ម� យរបស់ប៊លីី មនមនុស�ជេ�ចនអនកេ ចពីំហូប។ “នងជេកមង�សីដល៏�! េត
អនកសបបយចិត�យ៉ង� េ ផទះតូចរបស់អនកេ ទីេនះ។ ជមយួេ�គ ងសង�
រមឹែដលមនតៃម��បពីំរឬ�បបីំដុ�� រ េតអនកមនេ�គ ងសង� រមឹអ�ីខ�ះ ប៉ុែន� អនក
េ ែត�ស�ញ់នង េហយអនក…េហយអនក�ស�ញ់គន េ វញិេ មក។ េហយ
អនកបនេ េហយអធិ�� នសំ�បអ់នកេផ�ង។ េហយ �រមមណ៍ផ�ូវចិត�មយួចំនួន
ពួកេគបនេ�កកេឡង េហយបនេដរេចញ េហយនិយយថពួកេគមនិអីេទ។ ែត
ឥឡូវ�បពនធរបស់អនកផទ ល់ េហយេ ទីេនះនងបន�� ប ់ េ ៃថងទីពីរ កំពុងេដក
េ កនុងទីកបេ់ខម ចខងេ�កយេនះ សកតនិងកូប។ �ទងជ់អនកពយបលែមនេទ?
�� ?
206 “េហយកូន�បសតូចរបស់អនកេ ចំណុចៃនករ�� បេ់នះ ប៊លីី ប៉ូល �យុ
ដប�់បបីំែខ។ េហយកូន�សីតូចរបស់អនក �យុ៨ែខ កំពុងែតេដកេ ទីេនះ
ជិត�� ប ់ េ�យមនជំងឺរ�កេ��មខួរ។ េហយអនកបន�តឹមែតអធិ�� ន។
េហយ�ពះទញចុះ េហយមនបនទូលថ ‘បិទមត!់’ កុំ�� ប ់ មនិឮអនក
ទល់ែតេ�ះ! ែបខនង�កអ់នក។ �ទងជ់�ពះល�? �� ? �ទង�់ស�ញ់អនក?
េហយេកមង�សី�គបរ់បូអនកធ� បេ់ ជមយួ េកមង�បស�គបរ់បូែដលអនកធ� បទ់កទ់ង
ជមយួ មតិ�ភក�ិអនកែដលល�បំផុត បនឃ� តឆង យពីអនកែដលជមនុស�ឆកួតនឹង
�សន។”
207 អ�ី�គបយ៉់ងែដល�បន�បបខ់ញុ ំគឺជេសចក�ីពិត។ អ�ី�គបយ៉់ងែដល�និយយ
ថ�គនែ់តធ� កចុ់ះេ កនុងបនទ ត ់ េឃញេទ េ ទីេនះ។ េពលេនះខញុ ំេទបនឹង
េ�ត មខ�ួន និយយថ “បនទ បម់កខញុ ំ េបេនះជវធីិែដល�ទង�់តវេធ� េនះខញុ ំនឹងមនិ
បេ�ម�ទងេ់ទ។”
208 �គនែ់តដូចខញុ ំបននិយយអ ច ឹង មនអ�ីមយួមកពីកែន�ង�មយួ
េផ�ងេទ ត េ ខងកនុង។ បននិយយថ “េតអនកជនរ� �ងំពីដំបូង?
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�ពះអមច ស់បន�បគល់េ�យ េហយ�ពះអមច ស់កដ៏កយកេ វញិ។” េឃញេទ
េនះគឺជែផនកខងកនុង បុរសមន ក ់កំុរកេហតុផលអ�ីទងំអស់។
209 ខញុ ំបន�កេឡកេមលេ ខងេ�កយ េហយខញុ ំបនគិតថ “េតខញុ ំ�ចចូលមក
េលែផនដីយ៉ងដូចេម�ច? ខញុ ំមកពី�កមមនុស��បមកឹមយួ�កម។ េតខញុ ំមកដល់ទីេនះ
េ�យរេប ប�? េតអនក�ផ�ល់ឱយខញុ ំនូវជីវតិ? នរ�េ�យ�បពនធខញុ ំេនះ? េត
អនក�ឱយទរកេនះមកខញុ ំ? េត�បពនធខញុ ំមកពី�? េតជីវតិរបស់ខញុ ំមកពី�?” ខញុ ំ
បននិយយថ “េទះបី�ទងស់ម� បខ់ញុ ំកេ៏�យ ខញុ ំនឹងទុកចិត��ទង។់”

ខញុ ំបននិយយថ “��ងំេអយ ចូរឃ� តឆង យពីខញុ ំេ !”
210 ខញុ ំបន�កៃ់ដេលទរក។ ខញុ ំបននិយយថ “�រ ៉នុ អូនសម� ញ់ ខញុ ំនឹងេផ�ក
អនកេ េលៃដម� យរបស់អនកកនុងរយៈេពលពីរបីនទីេទ ត េពលែដលពួកេទវ�
របស់�ពះមកយកអនកេ ឆង យ ែតៃថង�មយួប៉នឹងជួបអនកម�ងេទ ត។ ខញុ ំអត់
ដឹងពីរេប បែដល�នឹងក� យជអ�ីេទ អូនសម� ញ់។ ខញុ ំមនិ�ច�បបអ់នកយ៉ងេមច៉
េទ េ េពលែដល�ទងែ់បខនងេលខញុ ំ នឹងមនិ�� បឮ់ អនកផង។”
211 �ទងប់នអនុ ញ តឱយ�បពនធរបស់ខញុ ំ�� ប ់ េហយខញុ ំកនន់ងេ�យៃដ យំ
ស�មបន់ង។ េហយឪពុករបស់ខញុ ំ េ កនុងៃដរបស់គត ់ បន�� បេ់ េលៃដេនះ
េ ទីេនះ។ �កេឡកេមលមកខញុ ំ ពយយមដកដេង�មរបស់គត។់ េហយខញុ ំអធិ�� ន
�មែដលខញុ ំ�ចេធ�បន។ េតឱយខញុ ំ�បឈមមុខ�ធរណៈម�ងេទ តយ៉ងេមច៉
េដមបអីធិបបយពីករពយបលដេ៏ទវភព? េតខញុ ំ�ចផ�ព�ផ�យយ៉ងដូចេម�ច ថ
�ទងជ់�ពះល� េហយទុកឱយប៉ខញុ ំ�� ប ់ ជមនុស�មនបប? េតខញុ ំ�ចផ�ព�ផ�យ
ករេនះយ៉ងេមច៉? ខញុ ំមនិដឹងពីរេប បេទ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថ�ទង�់តឹម�តវ។
212 �ពះបនទូលរបស់�ពះនឹងមនិែដលប�ជយ័េឡយ។ �នឹងគម នប � អ�ីេឡយ
មនិថេនះគឺជអ�ី។ បនទ បម់កខញុ ំដឹងថមនអ�ីមយួេ ខងកនុងៃនេហតុផល
ទងំអស់ អ�ីមយួេ កនុង�រមមណ៍ទងំអស់ អ�ីៗេផ�ងេទ តដូចេនះ។ េ ខងកនុង
មនុស�ែដលបន�បរពធេឡងេ កនុងេម៉ងេនះ។ គម នអ�ីេផ�ងេទ ត�ចេធ��
េហតុផលទងំអស់ អ�ី�គបយ៉់ង�ច�តវបនបង� ញ អ�ី�គបយ៉់ង�ចបង� ញថ �
ខុស េហយខញុ ំខុសែដរ។ ប៉ុែន��ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់េនះគឺ បនតំរវូទុកជមុន
�ងំពីមុនកំេណ តេ�កីយ េឡងេ ខងកនុង។
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213 ខញុ ំមន�រមមណ៍ថមនខយល់បកម់កកត�់គរេនះ។ វ ិ ញ ណរបស់នងបន
េ េដមបជីួប�ពះ។
214 បង�បស បង�សី ខញុ ំសូម�បបអ់នកថ េនះគឺជេរ ងែតមយួគត។់ កុំពយយម
បេងកតេហតុផលេចញពី�។ កុំពយយមឱយមនសកែ់វងេ�ពះខញុ ំបននិយយ
ដូេចនះ។ កុំពយយមេធ�អ�ីៗទងំេនះ េ�យ�រ េ កនុង�ចឈ់មរបស់អនក។
កុំពយយមេធ��អី ដូចជករ�បឹងេ�ះ��យ។ ប៉ុែន��គនែ់តរងច់មំុខ�ពះអមច ស់
រហូតដល់មនអ�ីធ� កចុ់ះេ ខងកនុង!
215 មនុស�ជេ�ចនគិតថ មូលេហតុែដលអនកមនសកែ់វង មននយ័ថអនក
នឹងេ �ថ នសួគ។៌ េនះមនិែមនមននយ័ដូេចនះេទ។ ពួកេគជេ�ចនគិតថ
ពីេ�ពះអនកគឺជ ស�ីល� មនសុជីវធម ៌ អនកនឹង…?…�មនិមននយ័ថអ ច ឹង
េទ។ ពួកេគភគេ�ចនគិតថ េ�យ�រែត�កមជំនុំរបស់ពួកេគ េហយជរបស់
ផង ទងំេនះនិង�កមដអ៏�ច រយេនះ និងេវជជបណ�ិ តដអ៏�ច រយៃនេទវភព។ មនិ
មននយ័ថអ ច ឹងេទ។ េឃញេទ?
216 មនុស�ជេ�ចនគិតថ េ�យ�រែតពួកេគនិយយភ�ដៃទដូេចនះ ពួកេគ
មន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះមនិែមនមននយ័ថអ ច ឹងេទ។ េទះយ៉ង�
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពិតជមនបនទូលជមយួភ�ដៃទ។ ប៉ុែន�ដ�ប�
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដពិ៏តេ ទីេនះ នឹងេ�ះ��យ�គបព់កយទងំអស់! េប
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងអនក ែដលេធ�ឱយអនកនិយយជមយួភ�ដៃទ �កេឡក
េមលេ ខងេ�កយេហយមនិយល់�សបនឹងពកយែដលេ សល់ បនទ បម់ក �ជ
វ ិ ញ ណខុស។ េឃញេទ?
217 ��តវែតេចញមកពីខងកនុងែដលជ�ពះបនទូល�ងំពីចបេ់ផ�មដំបូង។
“េ កនុងករចបេ់ផ�មៃនករបងកបេងកតរបស់�ពះជមច ស់” េ េពលែដល
�ពះជមច ស់ចបេ់ផ�មេដមបបីេងកត នអំនកចូលេ កនុងជីវតិ អនកេឃញេទ។ អនក
បនចបេ់ផ�មេ ទីេនះជ �គបពូ់ជមយួ េហយបនេធ�ករេ កែន�ងែដលអនក
េ េពលេនះ។ េហយបនទ បម់ក អនកេ កនុង�ពះ�គីសទ។ េហយេ េពលែដល
�ពះ�គីសទបនសុគត �ទងប់នសុគតេដមបេី�បសេ�ះអនក�ល់គន ។ េហយអនក
គឺជែផនកមយួៃន�ពះបនទូលេនះ េហយេត�ច…�ពះគមពរី បនយ៉ងដូចេម�ច! “ពី
ចបបម់យួេ ចបបម់យួ ពីបនទ តម់យួេ បនទ តម់យួ។ េ ទីេនះបន�ិច េ ទីេនះ
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បន�ិច។” “គម នចុចមយួឬ�ន មមយួនឹង�តវបតេ់ឡយ។” េតអនកេធ�ដូចេម�ចេ
េលេ�កិយ អនក�ចជែផនកមយួៃន�ពះបនទូលេនះ មនិយល់�សបជមយួែផនក
េផ�ងេទ តឬែផនក�មយួៃន�?
218 �ពះ�បទនពរដល់អនក។ ខញុ ំេធ�ឲយេលសេម៉ងឥឡូវេនះ។ ខញុ ំមនិចងម់ននយ័ថ
េធ�ែបបេនះេទ រក�អនកយ៉ងយូរ។ សូមេទសែដលខញុ ំបនរក�ទុកអនក។ មនិេ�ក
�� យចំេពះអ�ីែដលខញុ ំបននិយយ។

េយងនិយយ�តវេ ចុងប ចបៃ់នអ�ីមយួ មតិ�េអយ។
219 អនកទងំអស់គន េ ទីេនះ ខញុ ំគិតថ�គនែ់តជសមជិកេ ទីេនះៃន�កមជំនំុ។
ខញុ ំគម នេពលេវ� េដមបេីមលថ េតមនសមជិកអ�ីខ�ះេទ។ ខញុ ំ�សៃមថអនក
ទងំអស់គន ជអនកកម�ន�េ ទីេនះ។ ខញុ ំសូម�បបអ់នកពីេរ ងខ�ះែដលបន
េកតេឡង។ អនកនឹងទំេនរេទ េបខញុ ំនិយយ�បមំយួនទីេទ ត? [�កមជំនំុនិយយថ
“�ែមន៉”—េអឌី។]
220 េតេ�កេរវរនិ អូ វក៉េឃ េ ទីេនះមកពីរដ�អរ័កុន េនះគឺេ ទីេនះ ថ
—ៃថង�ទិតយេនះខញុ ំេ ទីេនះេទ? មនអនក�ដឹងេទ? គឺអ�ច រយ�ស់ េរ ង
ចែម�ក។
221 ខញុ ំចុះមកទីេនះ មនមនុស�ជេ�ចនេ  ខញុ ំ—ខញុ ំមន…ខញុ ំមនគំនរបទសមភ សន៍
េហយពួកេគមន ក់ៗ សមនឹងទទួលបន។ េកមង�បស និងកុមរ អនកេរ បករ
អនក�បមកឹ និង—និងេរ ងេផ�ងៗគន  និងអ�ីែដលសក�ិសម។ ពួកេគមន ក់ៗ គួរែត
បនេឃញ។ ខញុ ំមនិ�ចេធ�អ�ីទងំអស់បនេនះេទ។ េហយខញុ ំបនេប�ជញ ចិត�េ �ពះ
េហយកនៃ់ដខញុ ំេលពួកេគ េ កនុងករអធិ�� ន។ ខញុ ំបននិយយថ “ឱ�ពះជមច ស់
េអយ ទូលបងគំ—ទូលបងគំមនិ�ចេធ�បនេទ។ សូមេ ឯពួកេគ �ពះអមច ស់េអយ
េធ�…�ទងដឹ់ងរេប បេធ��។ ទូលបងគំអធិ�� នស�មបព់ួកេគមន ក់ៗ ។”
222 ប៊លីីបនេ ខញុ ំ។ េហយខញុ ំេទបែតចូលមកជមយួបង�បសែបង៊។ គតប់ន
និយយថ “ប៉ៗ េបអនក…”
223 េហយ េមល ខញុ ំេឃញមនុស�េបកបរេ ទីេនះេពលខ�ះ កនុងផ�ូវតូច េហយ
េមលេ ។ េហយខញុ ំេមលេ ពួកេគ េហយ�គវៃីដ�កព់ួកេគដូេចនះ េហយពួកេគ
—ពួកេគេសទរែតងកកបលេចញ។ ខញុ ំមនិចងេ់�យអនកេធ�ដូចេនះេទ។
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224 េ ៃថងេផ�ងេទ តេ េពលែដលពួកេគបនទិញកែន�ងេនះេ តុកសុន
ស�មបខ់ញុ ំរស់េ  បង�បសតូនមីនកែន�ងមយួេ ទីេនះែដលគតច់ងទិ់ញឲយខញុ ំ
�បែហល៣េ ៤ ដងែដលកែន�ងេនះ�តវចំ�យ។ គតែ់ថមទងំចងេ់ដមប�ីក់
េ�ចនពនដុ់�� រេ េល� េ�យខ�ួនឯងេទ តផង។ ប៉ុែន�វធីិែតមយួគតែ់ដលអនក
ចូលេ ទីេនះ អនកយមទ� រកំពុងឈរេ ទីេនះ។ មឌធំ…ែមនេហយ បែនថម
េ ទីេនះ។ ប៉ុែន�មន…មនុស�ែដលរស់េ ទីេនះ អនក�តវែតមន�ក�សៃន
ករអនុ ញ តជមុន បនទ បម់កអនកយមទ� រនឹងេ អនកេហយពិនិតយេមលថេត
�មនិអីេទស�មបព់ួកេគចូល។
225 ខញុ ំបននិយយថ “េតអនក�ច�សៃម េឃញខញុ ំ បងប�ូន�បស�សីរបស់ខញុ ំែដល
មកេឃញខញុ ំ ែដលចងច់បៃ់ដខញុ ំេហយសំុពរពី�ពះសំ�បខ់ញុ ំ េតអនក�ច�សៃមថខញុ ំ
�កខ់ញុ ំេ ទីេនះេទ តូនី?”

បននិយយថ “ែមនេហយ អនកមន…”
226 ខញុ ំបននិយយថ “តូនី វធីិែដល�កមជំនំុនិងពួកេគទងំអស់មនិឱយមនុស�មក
ជំុវញិ” ខញុ ំបននិយយថ “េនះគឺស�មបម់នុស�ែដលមនអ�ីៗទងំអស់ចងេ់�យ
ខញុ ំេធ�។”
227 ពួកេគ និយយថ “�ពះអមច ស់ បន�បបខ់ញុ ំ។ �េលលូយ៉! ខញុ ំនឹងេ
ទីេនះ។ ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! �ពះអមច ស់បន�បបខ់ញុ ំថអនក�តវែតកនក់រ�បជំុ
េ ទីេនះកនុង�កមរបស់េយង។ ែមនេហយ សូមថ� យសិររីងុេរ ងដល់�ពះ! �ពះ
បន�បបខ់ញុ ំែបបេនះ។ េបអនកមនិេធ��េទ បង�បស�បណ� ំអនក�បកដជមន
កំហុសេហយ។” ខញុ ំេ ទីេនះពយយមសិក�។ េឃញេទ េនះជអ�ី។ េឃញ
េទ េហយមនុស�ល�ជេ�ចន�តវបនេគ�យ េ�យ�រចូលមក េ�យ�រែត
ករេនះ។
228 �គនែ់តដូចជបុរសមន កែ់ដលកំពុងបរបញ់េ េលកសិ�� នមយួ។ កសិករ
មន កនិ់យយថ “ចូលមក អនក�ចបរបញ់។” េហយអនកនឹងេ ដល់ទីេនះ
េហយបញ់េគរបស់គត ់ ទន�យរតេ់ េ�កមេគ េហយ�គនែ់តបញ់ទន�យ
យ៉ងេមច៉កេ៏�យ។ អនកេឡងេលរបង ជំនួសឱយករេវ ងេ និងេឡងេលដូចបុរស
សមរមយគួរេធ� េឡងេលរបងេហយបំែបក�ដូចេនះ។ េឃញេទ? េហយបនទ បម់ក
គតនឹ់ងនិយយថ “ខញុ ំនឹងចុះផ�យកែន�ងេនះ!” ខញុ ំមនិេធ�—ខញុ ំមនិបេនទ សគត់
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បន�ិចសូមបមីយួម៉តេ់ទ។ ែមនេហយ េតគតេ់ធ�អ�ី? គតរ់ក�ភពសមរមយរបស់
អនក�បមញ់ពីករចូលមក។ �ែតងែតជវធីិេនះ។ �ជអំេព��កកែ់ដលរញុ�ចន
ករល�ពីករមនបុព�សិទធិ។ �ែតងែតអ ច ឹង។
229 ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�មនុស�ពួកេគគឺ �បព់នន់កពិ់តជមនត�មវករនិងចិត�ល�
មនុស�គួរឱយ�ស�ញ់ មនុស�េពញេ�យ�ពះគុណរបស់�ពះ។
230 ឥឡូវេនះេយងមន រេប បែដលមនុស�ទងំេនះមកដូចេនះ។ េយងមនិ
អ ច ឹងេទ មនិចងប់នេទ អតេ់ទ។

ប៉ុែន�បុរសេនះមក…
231 ប៊លីីបននិយយថ “សូមរតចុ់ះមក ឱយេល ន ប៉ប៉។” បននិយយថ
“េ�ក�សីវល៉ដូសបនចុះេ ទីេនះជមយួមនុស�មយួចំនួនជិត�� ប ់ �តវែត
�បញបេ់មលពួកេគ” េហយខញុ ំរតចូ់ល ចុះមកទីេនះ។
232 េហយ�តឡបម់កវញិ ពួកេគបននិយយថ “គម ននរ�មន កេ់ ទីេនះេទ
េ�កពីបុរសមន កេ់ដកេ េលចំេហ ងៃនចំេហ ងមយួ េ ទីេនះ េ េលេខនយជ
េរ ង�ល់ៃថង េ េលែផនកមខ ងៃនអគរ។” បននិយយថ “គតច់ងេ់�យអនក
អធិ�� នសំ�បគ់ត។់”

ខញុ ំេឆ�យថ “មនិអីេទ។” បននិយយថ “ខញុ ំនឹង�កគ់តចូ់ល” ខញុ ំបនចូល
មក។
233 ខញុ ំគិតថ មនខឌីែឡកែដលអងគុយេ ខងេ�កយ ឬ�បេភទៃន�នធំ។ ខញុ ំ
បនជិះេ  េហយ…េហយបុរសេនះនិយយថ “េតអនកសុខសបបយជេទ។”
គតម់និ�គ ល់ខញុ ំេទ។
234 េហយខញុ ំបនេដរចូលេ  េហយបង�សីវល៉ដូស ជចស់កំសតប់នចូលមក
អនកដឹងេទ នងមន…
235 អនកដឹងពីករណីរបស់នង ែមនេទ? េឃញេទ នងមនជំងឺម�រកី។ បន
�� បេ់ បនទ តអ់ធិ�� ន �បែហលមយួេម៉ងមុនេពលែដលខញុ ំបនេ ដល់នង។
�គេពទយរបស់នងមកដល់បនបង� ញ… �មនរយៈេពល�បែហលជដប�់បបំី
ឆន មំុន ជំងឺម�រកីកនុងេបះដូង េឃញេទ េហយនងកំពុងរស់េ សព�ៃថងេនះ។
េហយនងកំពុងរស់េ រដ� �កន�់សឥឡូវេនះ។
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236 េហយនងគឺេ ហ�ូនិក បនទ បម់ក។ េហយគត់ប់ននិយយថ “ប�ូន�បស វ ី
លេល  ខញុ ំស�បក់រចូលមកដូចេនះ ប៉ុែន�” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំគម នកែន�ង�ន កេ់
េទ។ ពួកេគបនេធ�…ពួកេគបននិយយថ… ស�ីេនះនឹង�តវ�� ប។់ អូ! បងវ ី
លេល !”

237 បននិយយថ “ខញុ ំចងន់យំកដង� យតូចមយួេ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ បង�បស
វេីល ” បននិយយថ “ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ចេធ��បនេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ�ចេធ�ចហួយេខម ។”

238 អូ េ េពលែដលខញុ ំបនេឡងេ ទីេនះ េហយបនេឃញែកវតូចចហួយ
របស់នង នងបនអងគុយេ ទីេនះ ខញុ ំ…�េមលេ ដូចជពិសិដ��ស់ស�មប់
ខញុ ំញុំ។ េឃញេទ? ស�ីចំ�ស់មន កជ់ទី�ស�ញ់េនះ �យុ�បែហលជ
ចិតសិបឆន ។ំ ខញុ ំបននិយយថ “បង�សី �តទី…” ខញុ ំ—ខញុ ំ មនិ�ចនិយយ
បនេទ។ អតេ់ទ។ �ពះេយសូ៊វបនេឃញ ស�ីេមម៉យ�ក�់បកបី់េសន េហយ�ទង់
—�ទង—់�ទងប់នអនុ ញ តឱយគតែ់តមន កគ់ត។់ េឃញេទ? េទ �ពះជមច ស់នឹង
�បទនរង� នដ់ល់នង។ េយ។

239 េហយដូេចនះ�ពះអមច ស់បនពយបល ស�ីមន ក ់ បនជសះេសប យនូវអ�ីែដល
នងមន ចំេពះ�គគង� លរបស់គតនូ់វអ�ីែដលគត ់បនគិតកនុងគំនិត េតគត�់តវ
េធ�អ�ី េរ ងមយួេទ ត។ េហយ អូ ពួកេគទងំអស់គន េចញេ  ែ�សក។

240 បនទ បម់កប៊លីីបនរតចូ់ល គតប់ននិយយថ “ប៉ៗ បុរសេនះបន�� ប់
េហយ។ ខញុ ំមនិ�ច…”

ខញុ ំបនសួរថ “េតនរ�េ ទីេនះេ កនុង�ន?”

241 “អូ!” គតប់ននិយយថ “មនបុរសខ�ះចុះមកពីរដ� អរ័�គ ន ់ បននិយយ
ថគតម់ន�បេភទៃនក�ីសុបិន�មយួ។ េហយខញុ ំបន�បបគ់តថ់ ‘ខញុ ំនឹងមនិផ�ល់អ�ី
ែដលជក�ីសងឃមឹមនិពិតេទ។ មនបីរយេ ទីេនះ រងច់ឥំឡូវេនះ។’” េហយបន
និយយថ “េហយខញុ ំបន�បបគ់ត ់ ‘�គនែ់តសរេសរយល់សុបិន�េចញ។’ បន
និយយថ ‘ខញុ ំមនគំនរមយួេ កនុងេនះ ខពស់ យ៉ង�កេ៏�យ េហយខញុ ំ�គនែ់ត
បែនថម�េ �។’”

ខញុ ំបននិយយថ “នគំតចូ់លមក។ សូមឱយគត�់បនំទី។”
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242 ែមនេហយ េពលបុរសេនះចូលមក �បនំទី? គតប់ននិយយថ “ខញុ ំេឈម ះ
េរវរនិ វក៉េឃ” ខញុ ំគិតថេឈម ះរបស់គតគឺ់មកពី “អរ័�គ ន។់” ខញុ ំគិតថគតជ់និកយ
េផ�ងេទ ត ខញុ ំមនិដឹងថ េ�ពសប៊េីធេរ ន អ�ីមយួ េ�ពសប៊េីធេរ ន ។
243 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំបនជួបអនក�បែហលជ២០ឆន េំហយ។ ខញុ ំចុះមក
ែ ហគនផស់កែន�ងែដលអនក…” មនិែមនជែ ហគនផស ប៉ុែន�ខញុ ំេភ�ចេឈម ះរបស់
កែន�ងេនះ។ “េ ទីេនះ” បននិយយថ “�បេទសទងំមូល មនចំណងេជង
េ េល�ក�ស�គបគ់ន �ល់�ពឹក។” បននិយយថ “អនក�ល់គន បនដឹងអំពី�
េហយ។” បននិយយថ “ខញុ ំមនិ�ចសូមបែីតេ �គរែដលអនកេ  ប៉ុែន�ខញុ ំ
បនេឃញអនកេឡង។ េហយេ ៃថងមយួ េ �មផ�ូវ ខញុ ំបនេដរេឡង” បន�ថ
“មនបុរសបនួឬ�បនំកេ់ ជុំវញិអនក េហយខញុ ំចបៃ់ដអនក។ េហយអនក…ខញុ ំបន
�បបអ់នកថខញុ ំគឺជបង�បសវក៉េឃរ េហយអនកបន�បបខ់ញុ ំថអនកជនរ�។” បន
និយយថ “េយងបននិយយគន ពីរបីម៉ត ់ េហយបនទ បម់កបុរសមឌធំបីឬបនួ
នកេ់ ជមយួអនក�គនែ់តរញុអនកប៉ុេ�� ះ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិែមន
ស�មបក់ររះិគនរ់បស់អនកេទ េហយខញុ ំមនិែមនស�មបអ់នកេទ។” គតនិ់យយថ
“ខញុ ំ�គនែ់តមនិយល់។”
244 គតប់ននិយយថ “�បនេ �មផ�ូវេនះអស់រយៈេពលពីរបីឆន  ំ េហយ
េ�កយមក” បននិយយថ “ខញុ ំ…បុរសមន កប់ន�បបខ់ញុ ំឱយមក�� បវ់េីដអូខ�ះ
�បែហលជបីឆន មំុន។” េហយនិយយថ “បុរសេនះចកែ់ខ��ត។់ េហយ
េ េពលែដលគតប់នេធ�” គតេ់ឆ�យថ “ខញុ ំបនឮគតនិ់យយ។” េហយនិយយ
ថ “បុរសេនះេជ ថអនកជ—ជេ��។ ខញុ ំបននិយយថ ខញុ ំបន�បបប់ុរសេនះ
ថ ‘ខញុ ំមនិដឹងអំពីេរ ងទងំេនះេទ។ �បែហលជ អ�ីែដលខញុ ំដឹង។’”
245 ដូេចនះ បននិយយថ “បនទ បម់កមនបុរសមន កេ់ទ តបនផ� ស់មកទី�កង
របស់េយង មនករ�បជុំមយួ េហយខញុ ំបនជួបគត។់ េហយគតនិ់យយថ ‘ខញុ ំជ
េ��របស់�ពះស�មបៃ់ថងេនះ។’”
246 គតប់ននិយយថ “‘េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកែ់ដល េ ទីេនះ?’ និយយ
ថ ‘ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំកែន�ងែដលបុរសមន កេ់ ទីេនះកំពុង�� បែ់ខ��ត ់ និយយថ
“វេីល ម�បណ� ំ �តឡបម់កទិសខងេកត ជេ��េ សមយ័េនះ” អ�ីៗ
ដូចេនះ។’”
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247 គតប់ននិយយថ “បុរសេនះ…” ខញុ ំនឹងមនិេ េឈម ះគតេ់ទ ពីេ�ពះ�� ប់
េ �មនិពិេ�ះ េ ទីេនះអនកេឃញេទ។ “េហយគតប់ននិយយថ ‘ខញុ ំ�គ ល់
វេីល ម�បណ�។ំ’ បននិយយថ ‘ប៉ុែន�គតខុ់សឆគងេ កនុងេគលលទធិរបស់
គត។់’ បននិយយថ ‘គតម់និែមនជពួកេពនទីកុស�េទ។ គតម់និេជ េល
ភស័�ុ�ងដំបូងេទ។’ េហយនិយយថ ‘េរ ងមយួេទ ត គតនិ់យយថមនេ��
ធំនិងតូច។ គម នេរ ងែបបេនះេទ។’ និយយថ ‘មនិថអនកគឺជេ��ឬមនិែមន
េនះគឺជអ�ីទងំអស់។’”
248 គតប់ននិយយថ “‘ែមនេហយ ខញុ ំ…មនិ�បែកកជមយួអនកេទអំពី�។ ខញុ ំ
�គនែ់តបននិយយថខញុ ំបនឮបុរសេនះ និយយថេឈម ះវេីល ម�បណ�…ំ
បុរសេនះបនអះ�ងថគតជ់េ��មន ក។់’” និយយថ “‘ខញុ ំឆងល់ថមនមនុស�
ប៉ុនម នេ ទីេនះ។’”
249 “គតប់ននិយយថ ‘ប៉ុែន�ខញុ ំចងឲ់យអនកដឹងអំពីប � េនះ។ ខញុ ំជេ��េ
សមយ័េនះ។’”
250 គតប់ននិយយថ “‘ែមនេហយ គឺអនក?’” បនបែនថមថ “‘សូម�ពះអមច ស់
�បទនពរដល់អនកេហយេ ជមយួអនក។’”
251 គតប់នេ  េ�យមនិយកចិត�ទុក�កេ់ល�េឡយ។ េហយបននិយយ
ថគតប់នចបេ់ផ�ម កនុងចំេ�មបងប�ូនរបស់គត ់ េស៊រៃីនករ�បជំុបីឬបនួ។
េហយគតប់នចុះេ ករយិល័យៃ�បសណីយ ៍ បននិយយថ “កុំ—កុំផ� ស់ប�ូរ
សំបុ�តរបស់ខញុ ំ។ ទុក�េចលេ ទីេនះរហូតដល់ខញុ ំ�តឡបម់កវញិ �បែហលបនួឬ
�បៃំថងេ�កយ។”
252 “មនិអីេទ” ពួកេគេឆ�យថ។ ពួកេគ�កសំ់បុ�តេ ទីេនះ មនិប�ូរ�េទ។

គតប់នចុះេ េមលកូន�សីរបស់គត។់
253 េហយេ �មផ�ូវ គត—់បនឈបេ់ �ពះវ�ិរ។ េហយគតម់នករ�បជំុ
េ េពលយបេ់នះ។ េ �ពឹកបនទ ប ់ គតប់ននិយយថគតេ់ទបែតបនគិត។
“េ ជួបអនកដឹកជ ជូ នទូេ ។” េហយេ េពលែដលគតេ់ធ� មនសំបុ�តមយួបន
ចូល�មរយៈករយិល័យៃ�បសណីយេ៍ហយបនេ ដល់កូន�សីរបស់គត។់
កូន�សីរបស់គតប់នប ជូ នេ ទីេនះ អនកដឹកជ ជូ នទូេ ។
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254 េហយគតប់នេបក�េឡង។ េហយបននិយយថ�គឺជបុរសមន ក ់ គឺ
េ�ក េហ លឌីែ�បន ែដលជមតិ�របស់ខញុ ំមន ក ់ ែដលធ� បជ់បុរសចកែ់ខ��ត់
សេម�ង។ បននិយយថេ�ក េហ លឌីែ�បន មនពកយមយួមកពី រយ៉ បរដរ័
(េនះគឺជអនក�គប�់គងមន ក ់ អនកដឹងេទ) ថខញុ ំនឹងេរ បចំករ�បជំុម�ងេទ តេ ទីេនះ
ចបពី់២៨ដល់ៃថងទីមយួ េទប�តឡបម់កេមលខ�ួនគត។់

255 គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ េមលេ ទីេនះ ពួកេគពយយមទញខញុ ំចូល
អ�ីមយួដូចេនះ!” េឃញេទ? េហយគតេ់បះលិខិតេនះេ កនុងក ន�កសំ�ម េហយ
បន�េ ែបបេនះ េឃញេទ គឺដូេចនះ។ េហយបនេ កនក់រ�បជំុេ យបេ់នះ។
េហយេ �ពឹកបនទ ប…់

256 បនទ បម់កគតប់នចបេ់ផ�មកនចិ់ត�របស់គតេ់ហយយំ េ ទីេនះេ កនុង
បនទប។់

257 គតប់ននិយយថ “េ�ក �បណ� ំ ខញុ ំដឹងថខញុ ំ�តវែតឈរេ ចំេពះ
�ពះ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងថេតខញុ ំេដកលកឬ់មនអ�ីេកតេឡងេទ។”
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំបនសុបិន។ ខញុ ំនឹងនិយយថខញុ ំបនេដកលកេ់ហយខញុ ំ
បនសុបិន។”

258 បននិយយថ “ខញុ ំគិតថកូន�បសរបស់ខញុ ំ េ ផ�រ បនជបៃ់ដរបស់គត់
េ កនុង—បវ។” េហយបន�ថ “េ េពលែដលគតជ់បៃ់ដ �គឺជបវែផ�េប៉ម
េហយទងំអស់បន�ក�ប។់” បែនថមថ “េ េពលែដលខញុ ំេ េរ ស� ពួកេគ
សុទធែតែផ�េប៉មៃបតង េ�យមន�ន មខមំយួៗេចញពី�។” បននិយយថ “ខញុ ំ
បនេរ ស�េឡង �ក�់ចូលកនុងបវវញិ។” បននិយយថ “�ខ�ះរេម លេចញ
េហយរេម លចុះ ដូេចនះខញុ ំបនពយយមេ រក� េហយេ េ�កម…េ ម ។” េហយ
បននិយយថ “�រេម លេ េ�កមរបងែខ��ច�កច់កេ់�រទងំេនះ។ េហយមន
ម�វថីិធំៗរតេ់ ទីេនះ។ ខញុ ំបន�កេឡកេមលេ ខងេកត េហយ” គតប់ន�
ថ “ែខ�—�ច�ក—់េនះ�តវបនេគភជ ប—់នឹងថមធំមយួេ ភគខងេកត។ េហយខញុ ំ
បន�តលបេ់ ទីេនះ េហយគិតថខញុ ំនឹងមនិអនុ ញ តឱយែខ��ច�កេ់នះថយេ�កយ
េទ បនទ បម់កេ យកែផ�េប៉មមកេ�យបុរសេនះ។” បននិយយថ “ខញុ ំបន
ចបេ់ផ�មអនុ ញ តឱយែខ��ច�កធ់� កចុ់ះ។”
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259 និយយថ “សំេលងបនេធ�ឲយ ែផនដីទងំមូលញ័រ។” បននិយយថ
“ែផនដីរ ជួ យពីេ�កមេជងរបស់ខញុ ំ។” េហយនិយយថ “បនទ បពី់�ឈបញ័់រ ខញុ ំ
លឺសំេលងមយួ។” េហយនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ �គឺជសំេលងរបស់
អនក” បន�ថ “ខញុ ំបនដឹងេហយ មនអ�ីែដល�តវនិយយ។” និយយ—និយយថ
“�និយយថ ‘ខញុ ំនឹងជិះផ�ូវលំបកេនះម�ងេទ ត!’”
260 េហយនិយយថ “ខញុ ំបនចបេ់ផ�ម�កេឡកេមលផទ ងំថមដូចេនះ េហយ
�កេឡកេមល ពពកកលពីអតីតកល។ េហយេដរេ ទីេនះ េ�យឈរេ
េលថមែដលេ ដល់ពីខងេកតេ ខងលិច មន�ងជ�ងដូចេនះ ដូច�ជី
�ជង រត�់តឡបម់កទីេនះវញិេ ទិសខងេកត េហយ” និយយថ “អនកកំពុង
ឈរេ ទីេនះ េលេសះមយួែដលខញុ ំមនិែដលេឃញអ�ីដូច�េ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ
េទ។ េសះសដអ៏�ច រយ ពណ៌័សចុះេ ទីេនះ។” េហយនិយយថ “អនកេស� កពក់
ដូចជេមជនជតិឥ��  ជមយួនឹងរបស់ទងំអស់ែដលមនុស�ឥ�� េ�ប។” បន
និយយថ “គតម់ន�ប�បព់កេ់ល�ទង។ ពួកេគ�គវេី េលៃដ េហយអ�ីៗ
ទងំអស់េ ជុំវញិែបបេនះ។” បននិយយថ “អនកបនេលកៃដេឡងដូចេនះ។”
េហយនិយយថ “េសះេនះកំពុងែតឈរេ ទីេនះ ដូចជេសះទ�ន ជមយួ
របងំែបបេនះ េដរ” ខញុ ំកំពុងឈរេសង ម។ េហយនិយយថ “អនកបនទញែខ�រខ�ុះ
េហយបនេធ�ដំេណ រេឆព ះេ ទិសខងលិច។”
261 បននិយយថ “ខញុ ំបនេមលេ កនទ់ីេនះ េហយមនអនកវទិយ� ស�
ជេ�ចន។” េហយេ �ពឹកបនទ ប…់េនះគឺជៃថងេ រ។៍ េ �ពឹកបនទ ប ់ ខញុ ំបន
អធិបបយេល�បធនបទអនកវទិយ� ស� អនកដឹងេទ ថជ�រក�។ េហយបន
និយយថ “អនកវទិយ� ស�េ ទីេនះបនចកអ់�ីេ កនុងបំពង ់ េហយ�យ�។”
បននិយយថ “អនកបនប ឈបេ់សះ េហយេលកៃដរបស់អនកម�ងេទ តេហយ
ែ�សកថ ‘ខញុ ំនឹងជិះេលផ�ូវេនះម�ងេទ ត!’” េហយមន�ប�សនថ៍ “ែផនដី
ទងំមូលញ័រ។ ពួកេគបនញ័ររ ជួ យ” បន�ថ “េហយ�កេឡកេមលេ គន
េ វញិេ មកដូចេនះ េហយេមលេ អនក។ ពួកេគ�គនែ់តញក�់ម  េ រក
ករ��វ�ជវវទិយ� ស�របស់ពួកេគ។” េហយនិយយថ “អនកបនចបេ់ផ�ម
េ មុខេឆព ះេ ទិសខងលិច។
262 “េហយេ េពលែដល�េកតេឡង” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញបុរស
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ែដលេ ខ�ួនឯងថជេ�� អនកដឹងេទ” គតនិ់យយថ “គតេ់ឡងេលេសះ
ែដល�តវបន�យពណ័សជមយួនិងពណ៌័េខម ជមយួគន ។” េហយនិយយថ
“គតប់នេ�កកេឡងេ ពីេ�កយេសះដធ៏ំេនះ។” បននិយយថ “�គឺជ” បន�
ថ “េឡងពីេលពពក ផ�ូវេនះមនិបនចប�់បែវងេនះេទ។” េហយនិយយថ “េសះ
េនះបន� ំ �មខយល់បកនិ់ងអ�ីៗេ េល—សេម� កបំពករ់បស់អនក។” េហយបន�
ថ “បនទ បម់កេមេសះនិងកនទុយផ�ុ ំេឡង។ អនកដឹកនអំ�ច រយ េសះសធំ។ េដរកនុង
ជួរបនទ ត។់” េហយបន—និយយថ “បុរសេនះបនរតេ់ ខងេ�កយអនក មកពី
�បេទសក��” េហយបុរសេនះរស់េ កនុង�បេទសក��។ េហយគត់
បននិយយថ “�តឡបម់កវញិ េហយ” គតប់ននិយយថ “គតប់នយកេសះ
តូចរបស់គត ់ ពយយមជល់េសះដធ៏ំរបស់អនកេចញ ងក�ជំុវញិ េធ�ឱយ�តគក
របស់�បុកទស់នឹង…” បននិយយថ “�មនិេធ�ឲយេសះធំរេងគរេឡយ។ �េចះែត
េដរ។”
263 បននិយយថ “បនទ បម់ក ភ� មៗេនះ” បន�ថ “អនកបនងកមក។” បន
និយយថ “េនះជេលកទី៣េហយែដលអនកបននិយយ ប៉ុែន�េលកទី២ អនក
បននិយយថ ‘ខញុ ំនឹងជិះ។’” េហយនិយយថ “អនកមនិ�ចនិយយដូចអ�ីែដល
អនកបនេធ�េទ។ អនក�តវប ជ ។” បន�ថ “អនក�តវងកេហយេ េឈម ះបុរសេនះ
េហយនិយយថ ‘េចញពីទីេនះ! អនកដឹងេទថគម ននរ�មន ក�់ចជិះេលផ�ូវេនះ
េ�យមនិមន�ពះែតង�ងំឱយគតេ់ធ�បនេទ។ េចញពីទីេនះ!’”
264 េហយនិយយថ “បុរសេនះបនងកមក។” េហយនិយយថ “បុរសេនះ
បនសរេសរសំបុ�តមកខញុ ំ។” េហយនិយយថ “ឆ�ងកត�់តគកេសះរបស់គត”់ គឺ
េខម �យពណ៌�បេផះ និង�យប ចូ លគន  បននិយយថ “េ េល�តគកេសះ
របស់គត�់តវបនសរេសរេឈម ះ ហតថេលខរបស់គតគ់ឺដូចេ នឹងសំបុ�តរបស់
គតែ់ដរ។ េហយគតប់នជិះេចញេឆព ះេ ខងេជង។”
265 បននិយយថ “បនទ បម់កអនកបនេ ចុះ ពីេសះធំេនះបនងកមក េ
ខងលិច ឆង យ�មែដលអនក�ចេធ�បន។” បននិយយថ “អនកឈរេហយ
េលកៃដរបស់អនកេឡងដូចេនះ” បនទ បម់កគតច់បេ់ផ�មយំ។ បននិយយថ
“បង�បស�បណ� ំ េដមបេីមលេឃញេសះឈរេ ទីេនះ មកួស ងគ មនិងអ�ី
�គបយ៉់ងដូចេនះ េហយ” បននិយយថ “�ប�បព់កេ់ល�ទងនិងអ�ីៗ�គបយ៉់ង
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ភ�។ឺ” បននិយយថ “អនកបនកនៃ់ដរបស់អនកេលកេឡងបន�ិចេទ ត។” េហយ
និយយថ “អនកេមលេ ម�ងេទ ត បនេរ សែខ�ខ�ុះ បននិយយថ ‘ខញុ ំនឹងជិះ
ផ�ូវេនះម�ងេទ ត!’” និយយថ “ែផនដីទងំមូលរ ជួ យេឡងវញិ យ៉ងដូេចនះ។”
េហយនិយយថ “គម នជីវតិេ េសសសល់កនុងខញុ ំេទ តេទ ខញុ ំេទបែតធ� កពី់េលថម។
បនទ បម់កខញុ ំភញ កេ់ឡង។”

បននិយយថ “េត�មននយ័យ៉ង� េ�ក?”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងេទ។”
266 �ពឹកបនទ ប…់ជូេន េជកសុន ជអនកែដលបនសុបិនអំពីពី�៉មតី អនកដឹងេទ
េពលខញុ ំេចញេ ខងលិច។ អនកេ ចេំទ? គតេ់ ខញុ ំ មយួែខឬពីរមុនេពលេនះ។
គតម់នក�ីសុបិន�ែដលកំពុងេឆះ។ គត�់តវ�បបខ់ញុ ំ។ េហយខញុ ំបននិយយថ
“ប៊លីី…”
267 មន�បែហលជៃមភបនឈរេ ទីេនះ។ គតនិ់យយថ “ជូេន េជកសុន
ែដលេ ទីេនះ បននិយយថគត�់តវែត�បបអ់នកអំពីសុបិនេនះ។”

ខញុ ំបននិយយថ “សូមប ជូ នគតេ់  �បែហលជ៥នទី។”
268 គតប់នន�ំបពនធរបស់គតចូ់លមក េហយ គតប់ននិយយថ ស�មប់
េធ�ជ�ក�។ី គតនិ់យយថ “ខញុ ំសុបិន� បង�បណ� ំខញុ ំនិង�បពនធរបស់ខញុ ំបន
ជិះេចញេហយ។” េហយបននិយយថ “ខញុ ំបន�កេឡកេមលេ ភគខងេកត
វញិ េហយខញុ ំបន�កេឡកេមលេ  �ដូចជ ចំណុចមយួ ដូចមនមន កក់ំពុង
េ�ះ។”
269 េឃញេទ េ�កិយមនិដឹងថជអ�ីេនះេទ អនកដឹងេទ។ អនកដឹងថ�។ េយង
ដឹងថ�ជអ�ី។ េឃញេទ? េយងដឹងថ�កំពុងេសុបអេងកត និងវនិិចឆយ័ពួកេទវ�
អនកេឃញេហយ។ េហយរេប បេ មនទីរប ច េកណនិងទងំអស់ អំពីរេប បែដល
�េកតេឡងចុះេ�កម និងភពៃវឆ� ត េតពួកេគ�ចេធ�យ៉ងដូចេម�ច [បង�បស
�បណ�បំនេគះ�មមៃដរបស់គតម់�ង—េអឌី។] េ ដូចជពន�ឺចងំេ ឆង យ
ទញេចញពីអ�ីែដលពួកេគបនទទួល។េឃញេទ ពួកេគមនិដឹងថ�ជអ�ីេទ េឃញ
េទ។ ឱយពួកេគគិតអ�ីែដលពួកេគចងប់នចុះ។ ពួកេគេ �ថ�បេមលេ�ះ ឬអ�ី
េផ�ងេទ ត។ ពួកេគមនិដឹងេទ េឃញេទ។
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270 បននិយយថ “េហយខញុ ំបនេឃញ�មកដល់ េហយខញុ ំបនេមល�។ េហយ
�ជអ�ីែដលបុរសេនះេ េលេសះ។” េហយនិយយថ “គតប់នមកេ�យ
េលប នេផ�កបេនទ រ។” បននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញគតចុ់ះមកេ ចំេពះមុខ
ខញុ ំ។ េហយខញុ ំ ឈប�់នខញុ ំ េ�តេចញ។ េ េពល�េកតេឡង” បន�ថ “រថយន�
េនះ…េសះកំពុងឈរេ េលផ�ូវ េសះពណ៌សដអ៏�ច រយេសះទ�នេដរ។” េនះជ
�ពះបនទូល ជករពិត អនកដឹងេទ េដរកនុងក�ី�ណិត។
271 បននិយយថ “មនបុរសមន កអ់ងគុយេ ទីេនះ។” បននិយយថ “គត់
—គឺគតេ់ស� កពកេ់ខ�វភគខងលិច មនិែមនជពួកេខបយ៊េទ ប៉ុែន�” និយយ
ថ “�េមលេ ដូចជ�បធនអនុរក�ឬអ�ីមយួ។” េឃញេទ អំ�ចទងំអស់របស់
គតេ់ចញពីភគខងលិច ជនជតិឥ�� េលជនជតិឥ��  អនុរក�េល េឃញ
េទ។ េហយនិយយថ “បុរសមន កប់នទញមកួរបស់គតចុ់ះ េហយបន…
េមលេ ចំេហ ង។” េហយបននិយយថ “េ េពលែដលគតប់នងកេ
ចំេហ ង” បននិយយថ “�ជអនក បង�បស �បណ�។ំ” បននិយយថ “អនក
មនិែដលនិយយដូចែដលអនកេធ�េទ។ អនកបននិយយថ ‘ជូេន !’” បនេ គត់
បីដង។ “េហយនិយយថ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដល�តវេធ�។” េហយនិយយថ
“បនទ បម់កអនកទញេឡងេល�សេមលរបស់េសះេនះ។ អនកេធ��បែហលថូបី េហយ
បនយកពពក េហយអនកបនេឆព ះេ ទិសខងលិច។”
272 គតនិ់យយថ “ចមំយួែភ�ត ខញុ ំបន�កេឡកេមលជំុវញិ េហយេ ទីេនះ
មនេសះមយួតូចជងមយួេនះ ៃនពូជែតមយួ ប៉ុែន�តូចជង និងឈរ។” បន
និយយថ “ខញុ ំបនេដរជំុវញិគត ់ បននិយយថ ‘គត�់តវែតប ជូ នករេនះមក
ឲយខញុ ំវញិ’” បន�ថ “ខញុ ំចូលកនុងេនះ។” (ជូេន បនជិះបន�ិច ផងែដរ។ េហយគត់
បននិយយថ “អនកដឹងពីរេប បែកបរបស់អនកសមនឹងអនក បង�បស�បណ�ំ
ពកែ់ខ�និងអ�ី�គបយ៉់ង?”) បននិយយថ “ខញុ ំបនគិតថ ‘េនះសមនឹងខញុ ំយ៉ង
ល�។’ ដូេចនះខញុ ំបនទញេឡងេលេមឃ។” បននិយយថ “ខញុ ំបនទញកបល
ចុះេហយឈប ់ គតប់នែបគត�់តឡបម់កវញិ។ េឃញេទ? េ េពលែដលខញុ ំ
�តឡបេ់ វញិ” បន�ថ “ខញុ ំបនឈបេ់សះ េហយចុះ និយយជមយួ�បពនធ។ េសះ
បនបតេ់ េហយ។” េហយគត…់?…
273 បនទ បម់ក មយួៃថងមុនៃថងម�លិមញិ ៣ៃថងមុន េឡអូេមសីុបនមក ចុះមក
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ជមយួក�ីសុបិន�ែតមយួ េ�យមនិដឹងថជអ�ីេនះេទអំពី� អំពីករពយយម
បងក តព់ណ៌សដអ៏�ច រយមយួេ សត�េខម  េហយពួកេគមនិ�ចេធ��បន គម ន
ទំនុកចិត�។ បននិយយថខញុ ំបនេដរេឡងេ ទីេនះ បននិយយថ “‘េឡ
អូ’” និង�បបគ់តឲ់យេធ�អ�ីែដលខញុ ំបនេធ�។ ខញុ ំមនិចងនិ់យយ�េ ទីេនះេទ ប៉ុែន�
ខញុ ំបន�បបគ់តពី់អ�ីែដលខញុ ំបនេធ�។ “បននិយយថ ‘េតអនកមនិេឃញេទឬ?
ឥឡូវេនះ េដមបដឹីងថ ខញុ ំមនិដឹងថេ�ក េអដ ដុលតុនមនកូន-�ប�រ-េហយ
កូន-�ប�រ-មនែឆកមយួេឈម ះដូចេនះ។ អនកនឹងដឹង េឡអូ ែដលអនកកំពុងសុបិន។
ប៉ុែន� េពលអនកភញ កពី់េគង ចូរចពីំ�!’” េហយនិយយថ “ខញុ ំមនិែដលលឺបទប ជ
ែបបេនះេទ។”
274 �បែហលជេ េពលេនះ រយ៉ របូេប៊សុន បនចូលមក េហយនិយយថ
“បង�បស �បណ� ំ អនកចេំ ទីេនះមុនេពលែដលអនកចកេចញពី�កមជំនំុ
ជេលកដំបូង? េយងបន…ខញុ ំបនេឃញអនកអងគុយ ដូចជេ ប៉េឡសទីន។ េយង
ទងំអស់គន  �កម�បឹក�ភបិល និងអ�ី�គបយ៉់ង បនេគអងគុយដូចជតុ��រ
របស់�ពះអមច ស់ េហយបនទ បម់កអនកបននិយយ។ េហយអនក…គតម់និ�បកដ
ថអនកកំពុងនិយយអំពីអ�ីេទ។” បននិយយថ “ពពកពណ៌សមយួបនចុះមក
េហយទទួលអនក េលកអនកេ ឆង យ។” េតប៉ុនម ននកច់ងចពីំ—សុបិន�របស់បង
�បសរយ៉? េហយនិយយថ “ពពកសេលកអនកេ ” េហយនិយយថ “បនទ បម់ក
អនកបនេ បត។់ ខញុ ំបនេដរឆ�ងកត�់មផ�ូវ ែ�សកនិងយំ។”
275 េ េពលែដលខញុ ំេឡងមកទីេនះ េហយៃដដតូ៏ចេនះករ៏លតេ់  គតប់ន�ន
ករេនះ។ គតទ់ម� ករ់នស់រចួេហយចបេ់ផ�មយំេ េពលគតប់នេឃញខញុ ំកំពុង
េឡងមកេ ទីេនះ។ ខញុ ំមនិបនេឃញគតេ់ទដូេចនះគត�់បបខ់ញុ ំនូវសុបិន។ េហយ
គតប់ននិយយថ…េហយគត�់តវបនេលកេឡង។ ខញុ ំបននិយយថ…
276 “េហយ—អនកកេ៏ បត”់ បននិយយថ “ខញុ ំបនេដរ�មផ�ូវ �គបទី់កែន�ង
ពយយមែស�ងរកអនក។ ខញុ ំមនិ�ចរកអនកេឃញេទ។ ខញុ ំគឺ ែ�សកថ ‘អូ! បង�បស
�បណ� ំ កុំចកេចញេ !’” “មនពពកសចូលមកេហយទទួលអនកេហយេលក
អនកេ ឆង យពីេយង េឆព ះេ ភគខងលិច។” េនះគមឺុនេពល�ជី�ជងឬអ�ី
េផ�ងេទ ត។ បននិយយថ “េលកអនកេឆព ះេ រកភគខងលិច។ េហយខញុ ំបន
យំ េហយខញុ ំបនេដរ�មផ�ូវ។”
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277 បននិយយថ “មយួសនទុះេ�កយមកខញុ ំបនេ អងគុយេ តុ។ ខញុ ំ
បនេមលេ េ ទីេនះេ កបលតុ។” បននិយយថ “ខញុ ំ�ចេមលេឃញ
អនកភគ េ�ចន គឺ�ពិលពណ៌ស។” បននិយយថ “អនកកំពុងឈរេ ទីេនះ។”
េហយនិយយថ “អនកនិយយេ�យមនអំ�ច។ គម នករ�ម នដល់េទ។” បន
និយយថ “មនុស��គបគ់ន យល់ចបស់នូវអ�ីែដលអនកបននិយយ។”
278 អូ បងប�ូន�បស �សីរបស់ខញុ ំ ឥឡូវេនះអនកទងំអស់គន ដឹង ខញុ ំដឹងថេត�
មននយ័ដូចេម�ច។ េឃញេទ?
279 �គនែ់តេមល! េ ជិត�ពះ�គីសទ។ ខញុ ំសូម�ពមនអនកឥឡូវេនះ កនុងនមជ
អនកដឹកនៃំនដំណឹងល� េនះ។ កុំទទួលយកភពលងងេ់ខ� ។ កុំ�សៃមអ�ីទងំអស់។
េ ទីេនះរហូតទល់ែតែផនកខងកនុងៃនខងកនុង�តវបនេបះយុថក េ ឯ�ពះបនទូល
ែដលអនកជមនុស��តឹម�តវេ កនុង�ពះ�គីសទ ពីេ�ពះេនះជេរ ងែតមយួគតនឹ់ង…
េកតេឡង េយងសថិតេ កនុងសមយ័កលបេ ឆ តបំផុតែដលេយងមនិធ� បរ់ស់េ
“�នឹងបេ ឆ តដល់ពួកេរ ស�ងំេបសិនជ�ច” ពីេ�ពះពួកេគមនករចកេ់�បង
�ងំ ពួកេគ�ចេធ�អ�ីៗបនដូចអនកេផ�ងែដរ។
280 សំ�តជីវតិរបស់អនកឱយ�បេសរេឡង។ ទូទតប់ំណុលរបស់អនក។ “កុំជំពក់
នរ�មន ក”់ �ពះេយសូ៊វមនបនទូល ឥឡូវ ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងនិ់យយ ដូចជករជួល
ផទះនិងរបស់របរ អនកអនក�តវែតេធ��។ យករបស់ទងំអស់េចញពីៃដរបស់អនក។ េធ�អ�ី
�គបយ៉់ង�តឹម�តវ។ េ�ត មរចួ�ល់។ េ�ត មខ�ួនជេ�សច។ ចូរចថំ េ កនុង�ពះនម
ៃន�ពះអមច ស់ គឺជអ�ីមយួ ជួសជុលេដមបឱីយេកតេឡង។
281 ខញុ ំនឹងេឡងេលភនេំ សប� ហ៍េនះ មនិែមនេដមប�ីម�បមញ់សត�កំ�បក
េទ។ ជករពិត ខញុ ំចូលចិត�បរបញ់សត�កំ�បក។ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងេ ទីេនះស�មប់
េគលបំណងេនះ និយយថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំមនិដឹងផ�ូវ��តវ
ផ� ស់ប�ូរេទ េហយទូលបងគំកម៏និចងខ់កខនេរ ងេនះែដរ។ ជួយទូលបងគំផង។”
282 អនកអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ។ េតអនកនឹងេធ��េទ? ខញុ ំនឹងអធិ�� នេ�យអនក។
ខញុ ំសងឃមឹថ េ�យេសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ពះជមច ស់ ែដលខញុ ំបនជួបអនក
ទងំអស់គន  េហយេយងជួបកនុងទឹកដីល��បេសរជងេ ទីេនះ។
283 េហយេតេយងមកទីេនះេដមបអី�ី? ពួកេយងកំពុងេធ�អ�ីហនឹង? េតេយងមក
ទីេនះេដមបេីលងេហគមឬ? េតេយងមកទីេនះ េបក�បជំុដូចជផទះសំ�កឬ់? �
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�ពះ�គីសទមនិ�ចមករហូតដល់�កមជំនុំេនះគឺ�តឹម�តវឥតេខច ះ។ �ទងក់ំពុងរងច់ំ
ពួកេយង។ ខញុ ំេជ ថេយងេ ចុងប ចប។់
284 រកេមល េ កនុងកលីហ�័រញ៉។ សូម�កេឡកេមលកុបកមម។ រកេមលមនុស�
ដប�់បបំនួនក�់តវបនសម� ប ់ ពូជ�សន។៍ េតខញុ ំមនិបន�បបអ់នកេទ កល
ពីថមីៗេនះ ថម៉ទីនលូេធឃីងនឹងដឹកនមំនុស�របស់គតេ់ រកករសម� បរ់ងគ ល
មយួ? េតមនប៉ុនម នេ ចបំន? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉”—េអឌី។] មនិែមន
ជពួកមនុស�ែសបកពណ៌េទ �ជអនកដឹកនែំដលជំរញុពួកេគ។ �មនិែមនជករ
េធ�សមហរណកមមេទ ករែបងែចក និងអ�ីែដលពួកេគចងេ់ � �ជ�រក�។
�តឹម�តវេហយ។ មនិ�តឹមែតពណ៌ស ពណ៌ េនះគឺជអ�ីទងំអស់ៃនពួកេគ។ �ជ
�រក�។
285 សតិ�រមមណ៍និងេហតុផលរបស់មនុស��តវែបកបក។់ គម នសងឃមឹ។ �
ហួសពីក�ីសងឃមឹ។ េរ ងទងំមូលគឺជករឈ-ឺចុកចប។់ ប ញ វ ិ ញ ណរបស់
មនុស� ពួកេគមនិ�ចេធ�ករសេ�មចចិត�បនេទ។
286 ខញុ ំមនិែមនជអនកនេយបយេទ។ ខញុ ំមនិទងំជអនក�បជធិបេតយយឬ
�ធរណរដ�។ ពួកេគសុទធែតកខ�ក។់ ខញុ ំស�មប�់ពះ�ជ�ច�កមយួ េហយេនះ
គឺជ�ពះ�ជ�ច�កៃន�ពះេយសូ៊�គីស�។ ហនឹងេហយ។ ប៉ុែន�េតេ េលេ�កិយ
េនះេតអនកធ� បេ់ឃញ�កមៃន�យង៉ដូចជេយងបនេកនេឡងេ ទីេនះឥឡូវេនះ
ដូចជ�កមៃនថិក�នែដលេយងបន េ ទីេនះ? “េហតុអ�ី” ពួកេគនិយយថ
“អ�ីែដលមនុស�ចងប់ន! េបពួកេគចងប់ន កុមមុយនីស�េយងនឹងផ�ល់ឱយពួកេគ
នូវកុមមុយនីស�។ េបពួកេគចងប់នសមហរណកមម េយងនឹងផ�ល់ឱយពួកេគនូវ
សមហរណកមម។ ចងប់នករែបងែចក េយងេ�យអ�ីទងំអស់។” េត�…េត
មនុស�េ ឯ�?
287 ឱ�ពះអងគេអយ! គឺដូចជេវទិកេនះែដរ។ េតបុរស បុរស បុរសេនះ េ
ទី�? ឈរស�មបេ់គលករណ៍មយួ? េត ស�ីែដលឈរេលេគលករណ៍
មយួេ ឯ�? េត�កមជំនុំ�ែដលឈរេលេគលករណ៍? ខញុ ំគម នតៃម�កនុង
េពលេវ�ស�មបប់ំណង�បថន មយួ—ផ�ល់ឱយេ កនុងវ ិ ញ ណស�មបស�មល។
ស�ីគឺជ ស�ី សូមឱយនងក� យជ ស�ី។ េបបុរសជបុរសសូមឱយគតក់� យជបុរស
ពិត។
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288 េបគតជ់�បធនធិបតី…េតចនឃ�ីនសីុ��មរបស់េយងេ ឯ�? េតអ័
�ប�លីំនខុនរបស់េយងេ កែន�ង� ជមនុស�េគលករណ៍? េតេ�កផ
ត�ទីកេហនររីបស់េយងេ ទី� បននិយយថ “ផ�ល់ឱយខញុ ំនូវេសរភីពឬឱយខញុ ំ
�� ប”់?

289 េតបុរសមន កែ់ដលឈរេ ខងអ�ីែដល�តឹម�តវេ ឯ�? េតបុរសេនះ
េ ែដល�៊ននិយយមនិខ� ចេ ឯ�? េទះយ៉ង�កេ៏�យ េ�កិយ
ទងំមូល�បឆងំនឹងគត ់ និយយអ�ីែដល�តឹម�តវ។ េហយឈរស�មប�់ េហយ
�� បស់�មប�់។ េត�ណុលវ ៉នុ វងីហគរដីរបស់េយងេ ៃថងេនះេ ឯ�? េត
បុរសៃនេសចក�ីេ�ម ះ�តងេ់ ឯ�? េតបុរសមនវ ិ ញ ណេ ឯ�? ពួកេគ
ពិតជគួរឱយចងេ់សចនិងរកីដុះ�លរហូតដល់ពួកេគមនិដឹងថពួកេគឈរេ
ទី�េទ។

290 �ពះអនុ ញ តឱយខញុ ំឈរជមយួេគលករណ៍ៃនបុរសមន ក ់ ែដលជអនកដឹកនំ
�ពះបនទូលរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ “តបតិៃផទេមឃនិងែផនដីនឹងរ�យបតេ់
ែត�នឹងមនិែដលបតេ់ឡយ។ េ េលថម�េនះខញុ ំនឹង�ងសង�់កមជំនំុរបស់ខញុ ំ។
េហយទ� រៃន�ននរកនឹងមនិ�ចយកឈនះេល�បនេឡយ។”

ចូរេយងេ�កកឈរេឡង។

សូមសរេសរដល់�ក�៉តែ់ដលចង
ដួងចិត�របស់េយងេ កនុងេសចក�ី�ស�ញ់ជ

�គីសទបរស័ិទ។
ករ�បកបគន ៃនចិត�សបបរុស
គឺដូចេ នឹងខងេល។

ឥឡូវសូមចបៃ់ដគន ។

េពលេយងកតច់ំែណក
�ផ�ល់ឱយេយងនូវករឈចឺបខ់ងកនុង
ប៉ុែន�េយងនឹងេ ែតរបួរមួគន
េហយសងឃមឹថនឹងជួបគន ម�ងេទ ត។
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រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយងជួប!
រហូតដល់េយងជួបគន េ បទ�ពះេយសូ៊វ
រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយងជួប!
�ពះគងជ់មយួអនករហូតេយងជួបគន ម�ងេទ ត!

291 សូមេ�នកបលរបស់េយងឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលបង�បស េនវលី
ប ច បេ់ កនុងពកយអធិ�� ន។
292 សូម�តលបម់កវញិេ យបេ់នះ ឥឡូវេនះ។ េយងកំពុងរពឹំងថនឹងមនកមម
វធីិល�េ យបេ់នះ េ ឯេ�ងឧេបសថ។ សូម�ពះ�បទនពរ។ េហយអធិ�� ន
ស�មបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំនឹងអធិ�� នស�មបអ់នក។
293 កុំគិតថខញុ ំជមនុស�ឆកួត។ កុំគិតថខញុ ំកំពុងពយយមរញុអ�ីមយួមកេលអនក។
ខញុ ំ�ស�ញ់អនក។ េហយខញុ ំមនេគលករណ៍មយួកនុង�ពះគមពរី។ គម ន�ពះបនទូល
�មយួ�ច�តវបនយកេចញពី�បនេទ។ កម៏និ�ចបែនថមមយួពកយចូលេ
�បនែដរ។ េហយខញុ ំេជ ថ�ជវធីិែដល��តវបនសរេសរ។
294 សូមេ�នកបលចុះេហយ�គគង� លដេ៏�ម ះ�តងរ់បស់េយងបនប ចប់
�កមជំនុំ សូម�ពះ�បទនពរអនក បង�បស េនវលី។ 
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