
សមរភូមធិំបំផុតែដលមនិធ� បជ់ួប

 សូមអរគុណបង�បសអរ័ម៉ន។ សូម�ពះអមច ស់ �បទនពរ។
2 អរណុសួស�ីមតិ�ភក�ិទងំអស់គន ។ េ �ពឹកេនះខញុ ំ សបបយចិត��ស់ែដល
បនមកជួបអនកទងំអស់គន េ ទីេនះម�ងេទ ត និងជករមយួែដល ខញុ ំមនិ បន
រពឹំងទុកថមនករ�បជុំេទ �ពឹកេនះ។ េហយខញុ ំ�គនែ់តបន�ន េហយ…សូម
អរគុណប�ូន�សី។ �ពះអមច ស់�កដូ់ចជ បន�កអ់�ីមយួ តូចមកកនុងចិត�របស់ខញុ ំ
េដមបនីខំញុ ំមកកនុងករ�បជំុេនះ េហយខញុ ំគិតថ �ជេពលេវ�េដមបេីធ��បន។
េហយឥឡូវេនះ…
3 េ េពលែដលខញុ ំបនមកដល់ទីេនះ េហយបនទ បម់ក ខញុ ំមនិដឹងថ េយងនឹង
មកទីេនះ េ ៃថង�ទិតយេនះ ខញុ ំសូម�បកសថ ខញុ ំមន�រមយួ—មយួស�មប់
�កមជំនំុេយង។ េហយខញុ ំចងអ់ធិបបយ �បសិនេប�ពះមន �ពះទយ័�បទន�រ
េនះមកឲយខញុ ំអធិបបយ េ ៃថង�ទិតយេ�កយេទ ត។ េហយ �ចំ�យេពលេវ�
យូរបន�ិច ដូេចនះ�បែហលេយងមនិ�ច េចញមុនេម៉ង ដបពី់រ�មសិបនទីេទ
�បែហលជេម៉ងមយួេទបចប។់ �បនសថិតេ កនុងចិត�របស់ខញុ ំជយូរមកេហយ
េហយខញុ ំគិតថ ខញុ ំនឹងេឆ�យ តបនូវចេម�យេនះជ�ធរណៈថ េហតុអ�ីបនជ
ខញុ ំគម នសកមមភពេ  េលឆកេនះ។ ខញុ ំបនអធិបបយេ វញិ ប៉ុែន�ខញុ ំ�បកដថ�
មនិែមន �គនែ់តចូលមកេ�យករ�តឹម�តវេនះេទ ែត�តវគិតថ េ កែន�ង�
ែដល�តវេ ។ ដូេចនះ ខញុ ំគិតថ េនះជ�ពះហឬទយ័របស់�ពះអមច ស់ េ ៃថង�ទិតយ
េ�កយ ខញុ ំ�គនែ់តចងយ់កេពលេវ�របស់ខញុ ំ េដមបបីង� ញ និងអនុ ញ តឲយអនកដឹង
ពីេហតុផលេ កនុងបទគមពរីអ�ី ែដលបនេកតេឡង េហតុអ�ីបនជ�មនេរ ង
ទងំអស់េ កនុងេនះ។ េ�យ�រែតខញុ ំបន េ េ បរេទស កែន�ងមយួែដល
េ ឆង យ។ ខញុ ំបនទនទឹងរងច់ជំយូរ នូវបំណង�ពះហឬទយ័មយួ ថ�ទងនឹ់ងេ
ខញុ ំឲយេ ។ចុងេ�កយេនះ…
4 �បមណពីរយបឬ់បីយបម់កេហយ មនមន កប់នេ ទូរស័ពទមកខញុ ំ ជិត
ក�� លអ�ធ�ត �ជសំណូមពរអធិ�� នមយួស�មប់ ស�ីមន កែ់ដល មនជំងឺ
េ កនុងមនទីរេពទយ។ េហយពួកេគបនេ មកខញុ ំ េហយនិយយថ “ចូរអធិ�� ន។”
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េហយខញុ ំេភ�ចេឈម ះអនកែដលខញុ ំ�តវអធិ�� ន…និយយថ គឺេ�ក�សីយ៉កុប ប៊លី
ែដលជប�ូន�សីមន កេ់  កនុង�កមជំនំុរបស់េយង ប�ូន�សីមន កម់នែសបកេខម  នង
េ�ម ះ�តង ់ េហយចិត�ល��ស់។ ខញុ ំ�ម ន ែតេគ�បបខ់ញុ ំថ េឈម ះេ�ក�សី េសទ
េហ�ដ។ ដូេចនះខញុ ំបនេ�កកេចញពីែ�គ េហយបនលុតជងគងចុ់ះេហយ—េហយ និង
បន�បប�់បពនធ របស់ខញុ ំែដរ។ សំេឡងទូរស័ពទបនេធ�ឲយនងភញ កេ់ឡង។ េហយ
ខញុ ំនិយយថ “េយង�តវែតអធិ�� នស�មបេ់�ក�សីេសទេហ�ដ ែដលជ បង�សី
ែដលបនេ  ទូរស័ពទមក ែដលជមតិ�របស់េ�ក�សីយ៉កុបែបល៊។” ដូេចនះ េយង
បន អធិ�� នស�មបន់ង េហយបនមកេគងវញិ។
5 េហយបនទ បម់កេ �បែហលេម៉ងដប ់ឬដបម់យួ េ ៃថងបនទ ប ់ខញុ ំបនទទួល
ករេ ទូរស័ពទមកម�ងេទ ត។ គតគឺ់េ�កប៊លីលី។ េហយគតប់ន និយយ
ថ មនិែមនជេ�ក�សីេសទេហ�ដេទ គឺេ�ក�សីែបល៊ ខ�ួននងផទ ល់ែដល�តវ
អធិ�ថ នឲយមនិែមនមតិ�ភក�ិរបស់អនក�សីេទ។ “នងគឺេ�ក�សីែបល៊ែដលេ
កនុង មនទីរេពទយកំពុងមនជំងឺយ៉ងធងន។់” េហយ�បញបេ់ធ�ដំេណ រេ  កនម់នទីរ
េពទយ ែដរប៉ុែន�នង�តវបនបតប់ងជី់វតិ។ �ពះជមច ស់��ស់េ េ�ក�សីែបល៊
េ ផទះ វញិ។
6 េ�ក�សីែបល៊ ជអនកេជ ដល៏�មន កេ់ �កមជំនុំេយងេនះជេ�ចនឆន  ំ មក
េហយ។ �� មរីបស់នងគឺេ�កយ៉កុបនិងខញុ ំេធ�ករជមយួគន ជមយួឪពុក
របស់ខញុ ំ េធ�កររមួគន ជេ�ចនឆន កំន�ងមកេហយ េ ខងេ�ក ដំេណ ករ…េយង
េធ�ករងរទងំេនះេ កនុងរដ�េផនសីុ�៉ន េហយចូលេ  កនុង�កមហុ៊នខលែហគត
រយៈេពលជេ�ចនឆន កំន�ងមកេហយ ខញុ ំគិតថ�មសិបឆន មំក េហយឬេ�ចនជង
េនះ។ េហយេយង�ស�ញ់បង�សីែបល៊�ស់។គតជ់មនុស�ល�មន ក។់
7 េហយខញុ ំបនដឹងថ នងមនករ�យ�ប�រយ៉ងធងនធ់ងរៃន�ថ នភព កំរង
េនមរបស់នង េហយពួកេគ…�គេពទយរបស់នង បនដឹងពីករណីេនះែដរ
�ពិតជ�ល�លកនែ់តខ� ងំេ េពលេនះ។ �គេពទយថមីមន ក ់ ចូលមកដល់
េមលេ នង េហយ—េហយបនែណនពីំករសេ ងគ ះបនទ ន ់ េហយនងគម ន
សងឃមឹថមនជីវតិរស់េទ។ េហយ—េហយនងគឺ…ខញុ ំគិតថនង…ខញុ ំយល់ពីអ�ី
ែដល�គេពទយ�បចរំបស់នង ចងនិ់យយ នឹងមនិ �តវបនបេ ចញនូវអ�ីែដល
េវជជប ជ កនុង—កនុងករវះកតេ់ទេ�ពះតំរងេនមរបស់នងបនខូចយ៉ងធងនធ់ងរ។
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េហយនង បនដឹងពីខញុ ំគិតឬអ�ីមយួេ កនុងចិត�របស់ខញុ ំេហយ—េហយ�ពះអមច ស់
មន�ពះទយ័ េម�� ករ�ុ។ ឥឡូវនងបនទទួលករ�យ�ប�រយ៉ងធងនធ់ងរ
ទងំេនះ ប៉ុែន�ពី មុនមក �ពះអមច ស់បនែថរក�នងេ�ចនដងមកេហយ។ ប៉ុែន�
�បនេកតេឡងេ  េហយ…េបេយងគិតវភិគេមលេ េយង�ច និយយបន
ថ�ពះជមច ស់បន��ស់េ បង�សីប៊លីេហយេនះជវធីិមយួ ែដលបង� ញឲយ
េឃញថគត�់តវបន �ទងយ់កេ ។
8 េហយសូមបែីតអនក�សី កប៏ននមំកកនខ់ញុ ំែដរេហយខញុ ំគិតថេនះ
គឺជ អនក �សី…អនក�សីេសទេហ�ដ។ ខញុ ំមនិបនដឹងថនងជេ�ក�សីេសទ
េហ�ដេទ។ ស�ី មន កេ់នះ�ចនឹងេ ទីេនះេ �ពឹកេនះេហយខញុ ំ�ច�គ ល់
នង�បសិន េបខញុ ំេមល េ មុខរបស់នង។ ប៉ុែន� េគបននិយយថ
នងជេ�ក�សីេសទេហ�ដ។ េហយ េទះបីជេគ និយយដូចេនះទងំអស់គន
ដូេចនះកេ៏�យ �បសិនេប នង…�បសិនេបខញុ ំធ� ប�់គ ល់របូ�ងរបស់េ�ក�សីែបល៊
ខញុ ំ�បែហលជេ ទីេនះេហយអធិ�ថ នេ�យគត។់ េហយបនទ បម់ក េឃញ
េទ �បែហលជ�ពះ�ទង ់ មនិសព��ពះទយ័េធ�ដូចេនះេទ។ ដូេចនះ“េយងដឹងថ
េរ ងទងំអស់ែដលបនេកត េឡងគឺជករល�ស�មបព់ួកេយងែដល�ស�ញ់
�ពះជមច ស់។”
9 េហយខញុ ំ�បកដថ បង�សីែបល៊ �ស�ញ់�ពះអមច ស់របស់េយង�ស់។
នងគឺជ ស�ីល�មន ក។់ ឥឡូវ នងគឺជមន កក់នុងចំេ�មេយង។ េ ទីេនះេយងមនិ
សថិតេ េលបនទ តៃ់នជីវតិែតមយួេទ។ �កម�គ�ររបស់ �ពះជមច ស់េនះមនិបន
កំណតេ់លបនទ តៃ់នជីវតិដូចគន េទ។ មនិថេយង មនែសបក�កហម េ�ន ត េខម  ឬ
េល ង សេទ មនិមនប � ។ អ�ីែដលសំខនគ់ឺេយងជបងប�ូន�បសនិង បងប�ូន
�សីកនុង�ពះ�គីសទ។ េហយ ដូេចនះេយង—េយង�ស�ញ់នង។ េហយ េយង
នឹងនឹកនង។ េតខញុ ំនឹងនឹកបង�សីែបល៊ប៉ុ�� កនុងករមយួដអ៏�ច រយ “�ែមន៉”
�តឡបម់កវញិេ កនុង�ជងមខ ងេទ ត។ ករយងមកទទួលរបស់�ទង ់ យកនង
េឡងេ ផទះេយងចងនិ់យយអំពី�ពះេយសូ៊វ។
10 េហយ�បសិនេបខញុ ំបនដឹងថ�ជករ�តឹម�តវ ែតខញុ ំមនិែដលដឹងេ�ះ
�គនែ់ត ពីរបីនទីេនះប៉ុេ�� ះ ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថកនុងពិធីបុណយសពរបស់នងគឺ �តវ
បន �បរពធេឡងេ ទីេនះគឺេ កនុង�ពះវ�ិរ។ [បង�បសេនវលីបននិយយ
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ថ“េនះជ ករ�តឹម�តវេហយ។”—Ed។។] េ ៃថងអងគ រខងមុខេនះ េ  [“េម៉ង
មយួ។”] េម៉ង មយួ។ េហយខញុ ំគិតថអនកនិងខញុ ំគឺជអនកជំនួយ [“េនះជ
ករ�តឹម�តវ។”] កនុងពិធី បុណយសពេនះ។
11 ប៉ុែន��កមជំនុំេយង�គនែ់តមន ករហតេ់ន យបន�ិចេ �ពឹកេនះ។ កនុងករ
បង� ញ ករេគរពដល់បង�សីប៊លី របស់េយង សូម�គនែ់ត ឈរេជង របស់េយង
កនុងករបំេរ េនះ ��គនែ់តជេពលមយួ ដូចជេយងបនបង� ញ ករេគរពរបស់
េយង។
12 �ពះជមច ស់ៃនជីវតិ េតនរ� ជអនកផ�ល់ជីវតិឲយេយងនិងយកេ  ដូច
េ�កយ៉ូប បននិយយថ “�ពះអមច ស់បន�បទន េហយ�ពះអមច ស់ ជអនក
យកេ វញិសូមេលកតេមកង�ពះនមរបស់�ពះអមច ស់។” ប៉ុនម នឆន កំន�ងមកេហយ
�ទងប់នេផញបង�សីប៊លីកនុងចំេ�មពួកេយង េដមបកី� យជពលរដ�ជមយួេយង
នឹងជសមជិកដអ៏�ច រយរបស់�ពះវញិ។ េហយេយងសូមអរគុណ�ទងស់�មប ់ករ
បំផុសគំនិតជេរ ង�ល់ៃថងថនង ចូលចិត�េ�ច ងនិងែថ�ងទីបនទ ល់េហយ�តវបន
បំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ដូេចនះនង�ចែ�សកេហយែ�សកកនែ់តខ� ងំ។ េហយ
នងមនិខម ស់េទ ស�មបន់ងកនុងករផ�យដំណឹងល�ពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ថេនះគឺ
ជអំ�ចៃនេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់�ទង។់ េមលប៉ុនម នេ�ចនឆន េំ�កយមក េយងក៏
បនេយងទទួលចេម�យទងំអស់។ េ �ពឹកេនះ�ពះអងគបនយកនងពីពួកេយង
េ  េហយ�ទងនឹ់ងមន�ពះវត�មនេ ទីេនះ។ ស�មបជ់ករយ៉ងពិត �បកដថ
េ េពលែដលេយងចកេចញពីទីេនះេយងនឹងមនវត�មនកនុង�ពះ។
13 ឱ �ពះជមច ស់េអយ េយងសូមអរគុណ�ទង ់ ស�មបក់រទងំអស់។ េយង
អធិ�� នថ�ទងនឹ់ង�បទនពរដល់ប�ីរបស់នង ែដលជមតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំ គឺេ�ក
េចម �ពមទងំកូន�បសកូន�សីរបស់នងទងំអស់។ េយងយល់ថកូន�បសរបស់
នងបនេធ�ដំេណ រមកពី�បេទស�ល�ឺមង៉ ់ េចញពី កងកម� ងំ�ប�ប ់ �វធុេដមប ី
មកផទះវញិេដមបបីង� ញករេគរពចុងេ�កយែដលគត ់ �ចេធ�េ េល ែផនដីេនះ
េ ម� យរបស់គត ់ែដលបនចកេចញេ េហយ។ េតេបះដូង របស់ យុវជនេនះ
នឹងេ ជយ៉ង�េ �ពឹកេនះ។ �ពះអមច ស់ខញុ ំសូមអធិ�� នស�មបគ់ត។់ សូម
�ពះជមច ស់បន�បទនពរដល់គត។់ សូម�បទនពរ ដល់េ�កជីមនិីង រេប ប
�ែដលគត…់អនកេឃញេទគត ់ េធ�ករេ កនុងចិត�គតេ់ហយជួយកំ�ន�ចិត�



សមរភូមធិំបំផុតែដលមិនធ� បជ់ួប 5

គត ់ េដមបេីធ�ឲយ�ចរស់េ ស�មប�់កម�គ�ររបស់គត។់ ខញុ ំអធិ�� ន ថ�កម
�គ�ររបស់គតកំុ់ឲយមនករែបកបកគ់ន េទ ត ប៉ុែន�ឲយ�កម�គ�ររស់េ កនុងភព
សុខដុមរមនវញិ។
14 ឱ �ពះអមច ស់ៃនេយងេអយ សូម�ទងផ់�ល់នូវេ�គ ង� �� វធុដ ៏អ�ច រយ កនុង
ករ�បយុទធឥឡូវេនះផងេដមប�ីបយុទធជមយួកងទព័មយួ�កម រយះេពល មយួ
សប� ហ៍មកេហយ។ េយង សូមអធិ�� នឲយ�ទងគ់�ំទេយង និងផ�ល់កំ�ំង ឲយ
េយងេហយជួយឲយេយងទងំអស់គន បនរបួរមួគន �រជថមីម�ងេទ ត។េយងទូល
សូមេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។�ែមន៉។
15 សូម�ពលឹងៃនករឈបសំ់�ករបស់ប�ូន�សីរបស់េយង បនេធ�ដំេណ រ កនុង
សន�ិភព។ ខញុ ំចងនិ់យយថ ពិធីបុណយសពរបស់នង—របស់នង គឺ�តវបន
អធិបបយេ ទីេនះេ ៃថង�ទិតយឬៃថងអងគ រេហយេយងនឹង…�គបគ់ន នឹង �� គមន៍
ឲយមកចូលរមួ។ ខញុ ំទយថបង�បសេនវលី ជអនករេរ ប ចំទីេនះ។ [បង�បសនីែវល
បនប ច កថ់ែមនេហយ—Ed។] េហយអនកបនទទួលពួកេគ។ ឥឡូវេនះៃថងេនះ
ខញុ ំ�គនែ់ត…
16 េឃញេទ មនិសូវមនមនុស�មកេ�ចនេទ។ �បសិនេបមនកែន�ង អងគុយខ�ះ
េ កែន�ង� សូមនបំង�បសនិងបង�សី �� ល់េធ មកអងគុយផង។ ខញុ ំបនលឺ
គតេ់ បង�សី�� ល់េធេហយបនេ អធិ�� នស�មបអ់នក…បង�សីេផ�ងេទ ត
បង�សីជីន�� ល់េធ មនជំងឺ�គន មយង៉។ នង�បកដថ �ជករណីមនិ ល�ៃន
ករេនះប៉ុែន�េយងកំពុងេជ ទុកចិត�េល�ពះជមច ស់ថនងនឹងមនិអីេទ។
17 ឥឡូវេនះ េយងចង�់នបទគមពរីមយួចំនួន។ េហយេ �ពឹកេនះ ខញុ ំ�គនែ់ត
ចងយ់កេពលេវ�របស់ខញុ ំមកបេ�ង នពីមូលេហតុ ែដលចប�់ងំពីខញុ ំបនចក
េចញេ រដធ�រហី��ូេហយបន�តឡបម់កវញិល��ស់ ប៉ុែន�បំពងក់របស់ខញុ ំ
�គនែ់តនិយយមនិសូវលឺបន�ិច។
18 េហយឥឡូវេនះ េ ៃថង�ទិតយេ�កយកុំេភ�ច េហយខញុ ំគិតថេ�ក ប៊លីីេ�ត ម
ខ�ួនរចួ�ល់េហយសំ�បក់រ—ករផ�ព�ផ�យពណិជជកមមេនះ។ េហយេយងេជ ថ
ករបំេរ េនះ�យូរ ដូេចនះសូមមកឲយេល នបន�ិច�មែដល អនក�ចេធ�បន។ េយង
ចងច់បេ់ផ�មេ េម៉ង�បបំនួ�មសិបឬេម៉ងដប។់ េហយ�តវចថំ�បែហល
េម៉ងមយួឬមយួ-…�បែហលជេម៉ងដបពី់រ�មសិបឬេម៉ងមយួដូចជ�បែហល
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អុីចឹង�បែហលបីឬបនួេម៉ងឬេ�ចនជងេនះ ខញុ ំចងយ់កេពលេនះ�គនែ់ត �នបទ
គមពរីខ�ះ។សូមយកេខម ៃដនិង�ក�សរបស់អនក េហយ�គនែ់តដក�េចញមក។
មនសំណួរខ�ះឲយអនកសួរ—សួរ�េ អនកេឃញេទអនក�បែហលជអនក�ចពនយល់ពី
សំណួរទងំេនះ េទ តចូរេធ�អ�ីែដលអនក�ចេធ� បនេយងនឹងជួយអនក។
19 ឥឡូវសូម�នគមពរីមយួចំនួនជមុនសិនឥឡូវេនះ។ ខញុ ំមនបីចំណុច េ កនុង
�ពះគមពរីែដលខញុ ំចង�់ន។ េហយទីមយួេហយ�បសិនេបអនកមន េខម ៃដេហយចង់
កត�់��ទុកបន�ពឹកេនះខញុ ំចងនិ់យយសំេ េលអតថបទ ជេ�ចនែដល ខញុ ំនឹង…
ឬ គមពរីជេ�ចនជងអ�ីែដលខញុ ំចងសំ់េ េ ។ ទីមយួគឺ 1េព�តស5:8-10 េអេភសូ
ជំពូក6:10-17�នីែយល៉12:1-14។ឥឡូវេនះសូមចំ�យេពលេវ�របស់េយង
េដមប�ីន�។
20 សូមអនក�ល់គន អងគុយេហយ�ន�។ ដូេចនះសូមអនកែដលឈរេ  េឡយសូម
�តឡបេ់ វញិ េហយេ មយួចំេហ ង។ ប៉ុែន�េយងនឹងពយយម េដមបឆីបច់ប់
និងអនុ ញ តឲយអនកេចញ�ម ែដល�ចេធ�បនេហយបនទ ប ់ មកេយងនឹងេ
អធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។
21 មន ស�ីតូចេ ទីេនះ េ �ពឹកេនះ នងគឺឈធឺងន�់ស់។ ខញុ ំយល់ថនង
មនជំងឺធងន�់ស់�ងំពីម�លិមញិ។ េហយេ �ពឹកេនះខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តចងឲ់យនង
�� ប�់ពះបនទូលែដលេនះជេលកទីមយួស�មប ់នងមុនេពលែដលខញុ ំអធិ�� នឲយ
នង។ េហយខញុ ំដឹងថេនះជលកខខណ� ដល៏�ស�មបន់ងតូចមន កេ់នះ។ េហយនង
ឈធឺងន�់ស់ប៉ុែន�េយងមន�ពះវរបិ�ែដលជ�គេពទយ ដពូ៏ែកមន កេ់ហយឈនះ
អស់ទងំជំងឺទងំអស់។ េហយខញុ ំបនទទួលនងតូចមន ក ់េនះ—មន កេ់នះ…
22 ខញុ ំបនសួរេ�ក�សីវដូ �បសិនេបនងបន�ន�េនះ ប៉ុែន�នង—នង
មនករ�ទ កេ់សទរកនុងករ—ករេឆ�យបន�ិច។ អតថបទមយួ ែដល បង� ញពីករ
ភញ កេ់ផ�លរបស់�គេពទយមន ក។់ េ េពលែដលគត ់ និង គិ�នុប�� យិករបស់
គតផ់ងែដរបនទទួល កររះិគនេ់លករពយបល និងមនិអនុ ញ តឲយនរ�មន ក់
និយយអំពីេរ ងេនះ េ កនុងករយិល័យ របស់គត។់ ដូេចនះ �បនេកតេឡង
េ េហយ េហយមនអនកជមងមឺន ក ់ ែដលមនជមងមឺ�រកី េហយជជំងឺម�រកី
ធងន ់ បនមកេដមបពីយបល។គតម់និចងេ់ធ�អ�ីទងំអស់ ដូេចនះគតប់នប ជូ ន
នងេ គ�ីនិចេផ�ងេទ ត។ពួកេគមនិចងេ់ធ�អ�ីទងំអស់េ ទីេនះ ដូេចនះពួកេគបន
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ប ជូ ននង�តឡបម់កវញិ។ ដូេចនះពួកេគបន…អូ! �គឺេ េលសុដនេ់ហយ�គឺ
សថិតកនុង �ថ ន ភពមយួគួរឲយខ� ច។ េហយែសបកទងំអស់េនះ �តវបនរលួយ។
ជមង ឺម�រកីេនះ�សីុពីសុដន ់ចូលេ កនុងឆ�ឹងជំនី។ ខញុ ំគិតថអនកយល់ពីអ�ីែដល ខញុ ំ
ចងម់ននយ័។

23 ពួកេគបនជួប�គេពទយធមម�មន ក ់ែដលជមតិ�ភក�ិរបស់ពួកេគ មកពី �បេទស
នរ័ែវសេដមបពិីភក�ជមយួេយងេ �ពឹកេនះ។

24 េហយគតប់នទទួលសមភ រៈទងំអស់េដមបេី�ត មខ�ួនជ—ជេ�សចស�មប់
ពយបលនង េហយនងចងឲ់យគត ់ េធ�ករវះកតយ់កសុដន ់ េចញ។ េហយ
—េហយ�ជករមយួែដលនឹងហូរឈមេ�ចន។ េហយគត ់ បនេ�ត ម សមភ រៈ
របស់គតអ់�ីទងំអស់។ គិ�នុប�� យិកែដលេ�ត មខ�ួន ជេ�សច េហយនង
បននអំនកជមងចូឺលេ កនុងបនទបវ់ះកតប់នទ បម់ក នងបន�តឡប ់ េ វញិេដមប ី
យកឧបករណ៍ែដល�គេពទយ និងជំនួយកររបស់គត�់តវករ េដមបយីកសុដន់
េចញ។ ដូេចនះេហយពួកេគមនកែន�ងនិងអ�ី�កេ់លអនកជមង។ឺ ដូេចនះេហយពួកេគ
បនចបេ់ផ�ម…

25 េ េពលែដលបនចបេ់ផ�ម គតប់នេមលជំុវញិ េហយកេ៏ឃញប�ី របស់នង
េហយប�ីរបស់នង ចងដឹ់ងថេតគត�់ចឈរ េ កនុងចុងៃនបនទបេ់ហយ អធិ�� ន
បនេទ។ គតគឺ់ជ�គអធិបបយដប៏រសុិទធមន ក។់ េហយ គតប់នអងគុយ េ
េជងែ�គេនះេហយបនអធិ�� ន។ ជករពិត�ស់�គេពទយេនះគឺមនិេពញ ចិត�
េទេពលបនដឹងថមនមនុស�េ ទីេនះ។ ប៉ុែន�យូរៗេ គតម់និេមលេ  បុរស
េនះេហយមនិចងម់នប � ជមយួ បុរសេនះេទេហតុអ�ីបនជ “ខញុ ំគិតថ មនិអី
េទគតម់និ—មនិេខ�យេទ។”

26 ដូេចនះខណៈេពលអងគុយ អធិ�� នេ ទីេនះ កម៏នខយល់បករ់វចិៗេ  កនុង
បនទបេ់នះ។ េហយ�គេពទយបនែ�បេ ជមយួនឹងឧបករណ៍របស់គតេ់ដមប ី
ចបេ់ផ�មយកសុដនេ់ចញ។ េ�កបនវះពីមយួដំុេ  មយួដំុេផ�ងេទ តរចួ។ �
គម នសូមបែីត�ន មតូចេ េលសុដន។់ គត ់ បននិយយថ “េត—េត� មនិ…េត
�ផ� ស់ទីេ �?” គតប់នចបេ់ផ�ម…េហយគិ�នុប�� យិកបន �បបពី់ទី
បនទ ល់របស់នងេ គត។់ ពួកេគទងំពីរបនេចញេ និងបនក� យេពនទីកុស្
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តេពរេពញេ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកនុងករបេ�ម�ពះអមច ស់។ មនិមនករ
ភយ័ខ� ចេ�ះេឡយ!
27 េវជជបណ�ិ ត ហុ៊ល �បក បនប ជ កម់តិផទ ល់ខ�ួនគតថ់ “មយួនទី មុន មន
អនកជមងមឺ�រកី ែដលមន�ករៈធងនធ់ងរជ ស�ី— ស�ីមន កេ់ កនុង បនទបវ់ះកត់
ជមយួនឹងគិ�នុប�� យិកបនវះសុដនរ់បស់នង។ េហយ មយួនទីេ�កយ
មកសុដនរ់បស់នងគម នសូមបែីត�� ក�ន មបន�ិចេ ែន�ងែដលបនវះកត។់”
េនះជែផនកមយួៃនេវជជបណ�ិ តែដលល�មន កេ់ �េមរកិេនះ។ េ�កបននិយយ
ថេ�កមនទំនុកចិត��ស់។ េហយគតប់នក� យេ ជ សមជិកមន កេ់
កនុង�កមជំនំុមយួ។អនកេឃញេទ?
28 េឃញេទ មនុស��គនែ់តគិតថ�កមជំនំុគឺជកែន�ងមយួ ែដល�គនែ់តចូល
េ  “អូ! អនកចូលេ ទីេនះ េដមបេីរ ន�ប�ពឹត�ករល� ឬអ�ីមយួ ដូចេនះ។” េនះ
មនិែមនជករពិតេទមតិ�ភក�ិ។ �ពះជមច ស់គឺជ�ពះជមច ស់។ �គនែ់ត�ទង ់ បន
េធ�ករអ�ច រយនេពលបចចុបបននេនះ ដូចែដល�ទងធ់� បប់នេធ�ពីមុនែដរ។ េហយ�ទង់
េ ែតជ�ទងដ់ែដល។េហយ�ទង…់េយង�ស�ញ់�ទង។់
29 ឥឡូវេនះេយងចបេ់ផ�ម�នគមពរី េព�តសែខ�ទី ១ ជំពូក៥ ខ៨ និង១០។

ចូរឲយដឹងខ�ួន…ចយំមចុះ េ�ពះ�រក�ែដលជខម ងំស�តវរបស់
អនក�ល់គន …ែតងេដរ�កែវល ទងំ�គហឹមដូចជសិង� េដមបនឹីងរក
អនក�ែដល�នឹង�តបកេ់លបបន:

នរ� �ចទបទ់ល់នឹង�� ប…់េសចក�ីជំេន  េ�យដឹងថទុកខ
លំបក�តវ បនសេ�មចេ កនុងបងប�ូន ែដលមនជីវតិរស់េ េលេ�
កិយេ៍នះ។

ប៉ុែន� �ពះគុណៃន�ពះបន��ស់េ េយង េដមបេីលកតេមកងសិររីងុ
េរ ងរបស់�ទង ់ េ�យ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ បនទ បពី់េនះ េ ខណៈេពល
មយួ េនះនឹង េធ�ឲយអនកល�ឥតេខច ះ មនអំ�ច និងរស់េ អស់កលប
ជនិចច។

30 េត�ពះនឹង�តវបនេលកសរេសរ! ឥឡូវេនះ េ កនុងគមពរីេអេភសូរ។ េយង ចង់
េបកគមពរីេ េអេភសូរជំពូក១ខ១០ដល់១៧ ខញុ ំបន�សងេ់ចញមក។



សមរភូមធិំបំផុតែដលមិនធ� បជ់ួប 9

ឯេសចក�ីឯេទ ត បងប�ូនេអយ ចូរឲយមនកំ�ងំេឡងកនុង�ពះអមច ស់
េ�យឫទធិបរមរីបស់�ពះេច�� �ទង។់

ចូរពក�់គបេ់�គ ងសឹករបស់�ពះ េដមបឲីយ�ចនឹងឈរមមំនួ ទស់
នឹងឧបយកលទងំអមបលម៉នរបស់�រក�។

ដបតិេយង�ល់គន មនិែមនតយុទធនឹង�ចឈ់មេទ គឺ និងពួក
�គប�់គង ពួកមនអំ�ច និងពួកមច ស់ៃនេសចក�ីងងឹតេ េ�កីយ៍
—េ�កីយេ៍នះវញិ េហយទស់នឹងអំ�ច��កកខ់ងវ ិ ញ ណេ
�ថ នដខ៏ពស់ែដរ

េហតុេនះបនជ�តវឲយយក�គបេ់�គ ងសឹករបស់�ពះ េដមបឲីយ
អនក�ល់គន �ចនឹងទបទ់ល់កនុងៃថង��កក…់រចួកល�បនត�ងំ
សព��គបេ់ហយ េនះឲយបនេ ែតឈរមមំនួដែដល

ដូេចនះ ចូរឲយឈរមមំនួចុះ េ�យ�ក�តេ់សចក�ីពិត…េហយពក់
េសចក�ីសុចរតិ ទុកជ�ប�បប់ងំេដម�ទង

ទងំពកេ់សចក� ី �បងេ�ប បរបស់ដំណឹងល�ៃនេសចក�ីសុខ�ន�
ទុកជែសបកេជង

ែថមទងំយកេសចក�ីទងំអស់…ជំេន ទុកជែខលផង ែដល
អនក�ល់គន នឹង�ចរលំត ់ អស់ទងំ�ពញេឆះរបស់េមកំ�ច
េ�យ�រែខលេនះបន

ចូរយកេសចក�ីសេ ងគ ះទុកជមកួសឹក និង�វរបស់�ពះវ ិ ញ ណែដរ
គឺជ�ពះបនទូល:

31 ឥឡូវេនះអនកេឃញេទេ កនុងគមពរី�នីែយល៉ ែដលខញុ ំចង�់នមយួចំនួន
បែនថមេទ ត។ �នីែយល៉ជំពូក12។ ខញុ ំចងច់បេ់ផ�មពីខ1�ជែផនក មយួ—មយួ
ែវង បន�ិចគឺខ14។

េ �គេនះ…មែីកល ជម�េទវ�ែដលដំ�ងពួកកូនេ របស់
�សនអ៍នក េ�កនឹងឈរេឡង កនឹ៏ង…�គេវទនជខ� ងំ ដល់េម៉�ះ
បនជចប�់ងំពីមននគរដ�បដល់េវ�េនះឯង េនះមនិែដល
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េកតមនយ៉ងដូេចន ះេឡយ េហយេ �គេនះ �សនអ៍នកនឹងបន
េ�បសឲយរចួ គឺអស់អនក�ែដលមនកតទុ់កកនុងប ជ ី

េហយពួកអនកែដលេដកលកេ់ កនុងធូលីដី និងភញ កេ់ឡងវញិជេ�ចន
គឺខ�ះឲយបនជីវតិរស់េ អស់កលបជនិចច…ខ�ះឲយបនេសចក�ី�ម៉ស់
ខម ស េហយឲយបនជទីេខពមេឆ�ម េ អស់កលបជនិចចវញិ

ឯពួកអនកែដលមន�បជញ  េគនឹងភ�ដូឺចជរសមីៃនៃផទេមឃ េហយពួក
អនកែដលទញន—ំនមំនុស�ជេ�ចនឲយវលិមកឯេសចក�ីសុចរតិេនះ
នឹងភ�ដូឺចជអស់ទងំផក យេ ជដ�បតេ

ែតចំែណកអនក ឱ�នីែយល៉េអយ ចូរបិទ—បងំពកយទងំេនះ…
េស វេ េនះទុកដ�បដល់�គចុងបំផុតចុះ មនុស�ជេ�ចននឹងខំរក
យល់ េហយចំេណះនឹងបនចំេរ នេឡង។

�គេនះ ខញុ ំ�នីែយល៉កេ៏មលេ េឃញមន២នកេ់ទ តឈរេ …
១េ�តយទេន�ខង�យ េហយ១…េ េ�តយទេន�ខងនយ

េហយមន កក់និ៏យយដល់មនុស�េស� កពកសំ់ពតេ់ទសឯក ែដល
េ ពីេលទឹកទេន�ថ េតកល�បនដល់ចុងបំផុតៃនករអ�ច រយ
ទងំេនះ…?

េហយខញុ ំកឮ៏មនុស�ែដលេស� កពកសំ់ពតេ់ទសឯក ែដលេ
ពីេលទឹកទេន�េនះ កនុងកលែដលេ�កបនេលកៃដទងំ�� ំទងំ
េឆ�ងេ ឯេល សបថេ�យនូវ�ពះអងគែដលមន�ពះជនមរស់េ អស់
កលបជនិចចថ ករេនះនឹងមនេ អស់១ខួប ២ខួបេហយកន�ះខួប
េហយកល�េគបនបេង�យករបំែបកកំេទចអំ�ចរបស់ជនជតិ
បរសុិទធ…េនះករទងំេនះនឹងបនសំេរចែដរ។

32 ខញុ ំេជ ថខញុ ំនឹងប ឈប�់េ �តឹមេនះ។ ខញុ ំចងយ់កអតថបទមយួ �បសិនេប �ជ
អតថបទែដលដក�សងេ់ចញពី�ពះគមពរីេដមបេីធ�ករសននិ�� នអំពីអតថបទមយួ មន
ចំណងេជងថសមរភូមធិំបំផុតមនិធ� បជ់ួប។ េនះេហយជអតថបទែដល ខញុ ំចង់
េ�ប។
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33 ឥឡូវេនះេតខញុ ំមកេដមប�ីគនែ់តបេ�ង នអតថបទស�មបែ់ត�ពឹកេនះឬ
យ៉ង� េយងេទបែតបនវលិ�តឡបម់កវញិ ជរបូកយរបស់�កមជំនំុ េ ទីេនះ
េ �ពះវ�ិរេនះេហយ ខ�ួនខញុ ំផទ ល់គឺេចញពីរដ��រសី��ូ។ េហយេយង បន
េចញេ េ�កពិតជមនកិចច�បជំុមយួេ ទី�កងជមយួនឹងបង�បស ែហ�រ ី េ ឯ
រដ�ហ�ូនិច។ ប៉ុែន� េ េពលែដលខញុ ំបនរកេឃញថ ប�ូន�បសមន ក—់មន កេ់ កនុង
�កង មនកមមវធីិជួបជំុេ កនុងតង ់ខញុ ំមន�រមមណ៍�ទ កេ់សទរបន�ិចអំពីកិចច�បជំុមយួ
េនះ។ ខញុ ំគិតថ�បែហលជ ខញុ ំនឹងេធ��េ រេស លៃថង�ទិតយេនះគម នអនករខំនេ
កនុង�កមជំនុំរបស់ពួកេគេទ។ ប៉ុែន�េ�កយមកេទបដឹងថគតក់ម៏នកមមវធីិជួបជំុេ
រេស លៃថង�ទិតយែដរ។ េហយខញុ ំមនករបរមភ—បន�ិចចំេពះកមមវធីិេនះ។
34 ដូេចនះេហយបងប�ូនេអយ ជំនួសឲយករេចញេ បរបញ៉ៃថងេនះដូច�ល់ដង
េយងបនចូល េ កនុង�កងនិងេ�ត មខ�ួន េដមបចូីលរមួកមមវធីិរបស់បង�បស េអ
ែឡន។ បង�បស េអ.េអ.េអែឡនកំពុងេធ�។ ដូេចនះេយងបនេ ចូលរមួកមមវធីិ។
េហយបង�បសេអែឡនកំពុងអធិបបយនូវ�ជ�រដម៏នអំ�ច។ េយងមន
—េពលេវ� មយួដល៏� កនុងករ�� បប់ង�បសេអែឡន នឹងឮ—អនក ចេ�ម ងជេដម
េហយរេប បែដលពួកេគេ�ច ងនិងែ�សកេ�៊រជកមមវធីិមយួដអ៏�ច រយ។
35 បនទ បម់ក េយងេឃញេទករទងំអស់ គឺសថិតកនុង�ពហសថរបស់ �ពះអមច ស់។
េ �គបទី់កែន�ងែដលេយងបនេ  �ពះអមច ស់េយសូ៊វ នឹងេ ជមយួពួកេយង។
េហយមនករខ�ះពីខ�ួនអនកផទ ល់ េ �លរេ��ថ ន។ មនអ�ីមយួពី�េបអនក
េ  ែតមន កឯ់ងកនុង�ថ នភពេនះ មនអ�ីមយួនឹងទញអនក។ េនះេហយ ខញុ ំ
គិតថេនះេហយជមូល េហតុមយួែដលខញុ ំចូលចិត�េ កែន�ងឆង យពីេគ។ អនកបន
ឃ� តឆង យេចញពី អំ�ចរបស់មរស�តវដូេចនះជេ�ចនដូចែដលេយងមនេ
ទីេនះ។
36 វ ិ ញ ណ��កកម់និ�ចេធ�អ�ីបនេនះេទ លុះ��ែតមនចេន� ះ�មយួេនះ
�នឹងេធ�។ េតអនកចពីំ�រក�ទងំេនះ�តវបន�ទងេ់ដញេចញពីលីេជនែដលពួក េគ
កនុងេនះ? ពួក�េធ���កក ់ េ�ចន�ស់ដូេចនះពួក��តវែត ចូលេ កនុង វ ៉ងូ�ជក
េនះ។ ដូេចនះ�រក��តវែតមនអ�ីមយួេធ�ករកនុង��តវមននរ�មន កេ់ធ�ករកនុង�។
37 េនះេហយជវធីិែដល�ពះបនេធ�។ �ទង�់តវែតមនេយង។ �ទងប់ន
��ស័យេលពួកេយងេដមបេីធ�ករ�មរយៈពួកេយង។
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38 េហយមនមនុស�ជេ�ចនបនចូលមកខណៈ េពលែដលេយងបនសថិតេ
េលករេធ�ដំេណ រេ�យក�ីសុបិន�។ េហយ�ពះអមច ស់េយសូ៊វមនិែដលប�ជយ័
េទ ប៉ុែន��ទងប់នផ�ល់នូវដំេ�ះ��យដ�៏តឹម�តវេហយកប៏នសេ�មច�ម
ករេនះ។

39 បនទ បម់កគតប់នេធ�ល�ស�មបព់ួកេយងេដមបនីេំយងេ កនក់រ �បកួត
េនះនិង�បបេ់យងពីកែន�ងែដលេយងនឹងេ ។ េហយអនកដឹងេទ�គនែ់ត មនេ
ជំុវញិេយង ដូចេនះ�ពិតជអ�ច រយ�ស់។ យបេ់នះ ពួកេយងអងគុយេ ជុំវញិ
ភនកេ់ភ�ងមយួែដលអនក�ល់គន អងគុយឆង យពីមន កេ់ មន ក ់ �បែហលមយួម៉យ េ
មយួម៉យេហយមយួម៉យពីគន  េហយ េមលភនកេ់ភ�ងែដល េឆះភ�ភឺ�បឹែភ�តៗ េ
ជំុវញិដំុថម។អូ! �គឺជករល��ស់!

40 បង�បសមន កេ់ ទីេនះ ែដលមនប � ជមយួ នឹង�បពនធរបស់គត ់មន…
េ�ចនឆន កំន�ងេ េហយ នងបនេលកៃដរបស់នងេឡង េ កនុងកិចច�បជំុមយួ
ែដលជកែន�ងែដលខញុ ំកំពុងែចកចយ�ពះបនទូល។ េហយខញុ ំបនសូមឲយពួកេគ
�កៃ់ដរបស់ពួកេគចុះមនវ ិ ញ ណ��កកម់យួ �មនិចងទុ់ក ស�ី មន ក—់មន កឲ់យ
េ េលេវទិកេនះេទ។ េហយេ�ក�សី �គនែ់តបនេលកៃដរបស់ នងេឡង
េហយបន�កចុ់ះវញិ។ េហយវ ិ ញ ណេនះកប៏នចកេចញពី ស�ីមន ក ់ េ េល
េវទិករេហយកប៏នេ រកនងម�ងេទ ត។ េហយេនះ គឺ�បែហលដបប់នួ ឆន ំ
េហយែដល ស�ី េនះបនសថិតកនុង�ថ នភព ធងនធ់ងរដូេចនះសូមបែីតប ញ �ម រតី របស់
នងកេ៏ធ�អ�ីែដលជករមនិ�តឹម�តវែដរ។ ឧទហរណ៍នងបនចកេចញ ពីប�ីរបស់
នងេហយបនេរ បករ ជមយួបុរសមន កេ់ផ�ងេទ តខណៈេពលែដល នងរស់
េ ជមយួប�ីរបស់នងេ េឡយ អះ�ងថនងមនិបនដឹងថ នងបន េធ�
�េទ។ដូេចនះេហយពួកេគ—ពួកេគបនពយយម េដមបពិីនិតយេមលកនុងករ�ប�ពឹត�
របស់នង។ េត��ចេ ថជអ�ីេ េពលែដលអនក…បតប់ង?់ �បន…ខញុ ំមនិ
ធ� ប ់ ដឹងថអនកេនះេឈម ះអីេទ។ ខញុ ំគិតថ េនះជករ�តឹម�តវ�ស់េ�ក
បណ�ិ ត។ ប៉ុែន��មនិែមនេនះេទ។ �ជវ ិ ញ ណមយួ។ េហយនង…េហយ នង
មន កេ់នះជមតិ�ភក�ិល�របស់ខញុ ំ។ ប៉ុែន�ចបពី់យបេ់នះមកនងបនស�បខ់ញុ ំ។ ពិត
�ស់អនក�ចេមលេឃញេហតុអ�ីបនជ�េកតដូេចនះ។
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41 ប៉ុែន� បនទ បម់កេ េពលែដលប�ីរបស់នងបនមក េហយពួកេយង បន
លុតជងគងេ់ កនុងបនទបេ់ដមបអីធិ�� នបនទ បម់ក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចុះមក។ េនះ
ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ បនទ បម់ក�ពះអងគមច ស់បនបង� ញខ�ួនដល់ប�ីរបស់នង
េ យបេ់នះេ កនុងសុបិន�របស់គត។់ េ�កបន�តឡប ់ មកវញិជមយួនឹង
ក�ីសុបិន�មយួែដលេ�កគិតថ��គនែ់តជេរ ងកំែប�ង។ �ទងប់នយងមក
េដមប ី េ�បសឲយ�បពនធគតប់នជ។ េតេធ�ដូចេម�ចដឹងថ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
បន េ�ះ��យប � !
42 េ កនុងទី�កង �កសុន មនបង�បស នរ័ម៉នេហយពួកេគ េហយ េ
ទីេនះ �ពះអមច ស់បនចបេ់ផ�មេដមបេីធ�ករជថមីម�ងេទ តជមយួ នឹងករដអ៏�ច រយ
និង អនុភពែដល�ទងប់នបង� ញ។
43 យបម់យួអ�ីែដលបនទញចិត�ខញុ ំេដមបសីននិ�� នេ ទីេនះ ខញុ ំបនឈរជមយួ
បង�បសវដូ និងបង�បសសុទធមន។ េហយេយងបន…��បែហល េម៉ងដបយ់ប់
េហយខញុ ំ�តវបនសម�ងឹេមលេឡងេលេមឃ �ជករសញបែ់សញង យ៉ងខ� ងំស�មប់
ខញុ ំ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “�គនែ់តេមល! �គបរ់បស់ទងំ អស់ �ពះែដលគងេ់
�ថ នសួគគឺ៌ជមច ស់ផទះ!” េហយខញុ ំបន និយយថ “អ�ីៗ �គបយ៉់ងគឺល�ឥតេខច ះ
េ កនុងភពសុខដុមរមនមយួ។”
44 េហយបង�បសវដូបននិយយថ “េមលផក យតូចៗពីរ ជិតគន េនះ �េមល
េ ដូចជពន�ឺមយួ។”
45 ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន�បងដឹងេទបង�បស វដូ េនះេបេយង�មអនក
វទិយ� ស�េ កនុងលំហរេនះ ទងំផក យធំទងំតូច ��ទងំេនះ េមលេ
�បែហលជពីរអុីញពីគន  េហយពួកេគគឺេ ឆង យពីគន  ជងេយងឆង យពីពួកេគ។
េហយ�បសិនេប ពួកេគចបេ់ផ�ម�ស់ពីែផនដីេនះ �មន ចមង យ�បព់នម៉់យ
េហយកនុងមយួេម៉ងៗ�នឹងចំ�យេពល�បរ់យ �បព់នឆ់ន សំ�មបព់ួកេគ េដមប ី
េធ�ដំេណ រដល់ែផនដីេនះ។” េហយខញុ ំបននិយយថ “េ កនុងករយ៉ងធំទងំ អស់
េនះ�បពន័ធដធ៏ំេនះពួកេគបន�បបេ់យងថ ពួកេគេមលេ េឃញ���មរយៈករ
ពកែ់វន៉���ចេមលេឃញមយួរយៃមភ�នៃនពន�ឺ �ជវធីិែដលេធ�ឲយេយង េមល
េឃញ ទីេនះមន�ពះចន័ទនិងផក យជេ�ចន។ េហយ—េហយ �ពះជមច ស់បេងកត
ពួកេគទងំអស់។ េហយ�ទងប់នបេងកតពួកេគ ឲយចំក�� លលំហរេនះ។”
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46 េហយខញុ ំនិយយថ “កែន�ង�មយួេ កនុងទីេនះ ខញុ ំបនរកេឃញ េ កនុង
ករអេងកតករណ៍មយួឆន េំនះ! ករចបេ់ផ�មជមយួវដឺយនីមកេល�យុៃនជមងឺ
ម�រកី និងធ� ករ់ហូតដល់ចុងេ�កយេនះ គឺេលសត�េ�។ ករយងមកជ
េលកទីមយួៃន �ពះ�គីសទេ�យ នង�ពហមចរេីនះេហយករយងមកេលកទីពីរ
េ�យ �រសត�េ�ៃនកុលសមពន័ធយូ�។” េហយខញុ ំបន និយយថ “ខញុ ំបន
ពយយមអស់ពី សមតថភពរបស់ខញុ ំ េដមបេីមល�ជេ�ចនឆន េំហយខញុ ំេ មនិ�ច
េមលេឃញ�។ ប៉ុែន��េ ទីេនះេ េឡយេទ។ អនកែដល�តវបនទទួល ករ
បណ�ុ ះប�� លបនដឹងថ�មនេ ទីេនះ។ េ�កយ៉ូបបនេឃញ�។ បុរស
ែដលធ� បប់នេមល�។ �នឹងក� យជ�ពះគមពរីមយួេ ៃថង�មយួ។ ប៉ុែន� េ កនុង
កររងគ លយ៉ងខ� ងំៃន�ប�់ននិង�បព់ន�់នៃនពន�ឺ—ពន�ឺឆន  ំ �ពះអងគបន
គង ់េ ក�� ល��ទងំអស់េហយ�ទងប់នេមលេ ចុះមក។ េ�កប៉ុលកេ៏
ទីេនះ។ ម� យរបស់ខញុ ំកេ៏ ទីេនះេ ទីកែន�ង�កេ៏�យក�៏ពះទតេឃញ ែដរ។”

47 េហយខញុ ំបនគិតពីចបបៃ់ន�ថ នសួគ ៌ េនះគម ននរ��ចរលំង ចបបេ់នះ
េឡយ។ ជេរ ង�ល់ពួកេគបនែថរក�េពលេវ�របស់ខ�ួនពួេគបន យ៉ងល�ឥត
េខច ះ។ �កមជំនំុមយួយ៉ងធំរបស់�ពះ! ខញុ ំបនគិតពី ពួកទ�នរថ េតនឹងក� យ
ជយ៉ង��បសិនេប�ពះចន័ទែដលេកតេឡង េហយេដរខុសគន�ង េនះែផនដីនឹង
�តវបន�គបដណ� បេ់�យទឹក�ជថមី ម�ងេទ តកនុងរយះ េពល�តឹម ែតពីរបីនទី
ប៉ុេ�� ះ។ ែផនដីេនះនឹងបន កេកតេពល�ពះបនសេ�មចចិត�បេងកត� េដមបឲីយ
មនេយងេ េ េល�។ “�គម នសំណំុែបបបទនិងចតទុ់កជេមឃៈ េហយភព
ងងឹតនិងទឹកគឺេ ទទឹងៃនែផនដី។”េហយ�បសិនេប�ពះចន័ទមនិផ� ស់ទី េនះ�នឹង
េធ�ដូចគន  �ជថមីម�ងេទ ត។ េ េពលែដល�ពះចន័ទខិតេចញ ឆង យពី ែផនដីជំេនរ
សមុ�ទកេ៏ជរេឡងមក។ េពល�ខិតជិតែផនដី េនះជំេនរក ៏ បកចុ់ះ មក។ �
ជកងទព័មយួយ៉ងធំរបស់�ពះ។ េហយេ េពល ខញុ ំគិតអំពីកងទព័យ៉ង ធំ…ជ
�កមជំនុំរបស់�ពះេ ទីេនះ…

48 ឥឡូវេនះេយងេ េគង។ េហយបនទ បម់ក ខញុ ំចបេ់ផ�មគិតថ�មនិែមន
ជែផនកមយួៃនអនកែដលបនេចញពីកែន�ងរបស់ពួកេគេទ។ ពួកេគទងំអស់
បន កំណតក់ែន�ងជក�់ក។់ េហយ�បសិនេបពួក�មនករផ� ស់ប�ូរ�ជេធ�ឲយ
មន បះ៉ពល់ដល់ែផនដី។ េយង�ចេឃញពីលទធផល ឥឡូវេនះពីករផ� ស់ប�ូរ
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របស់ពួកេគេ កនច់ំនុចេផ�ងេទ ត។ �មនឥទធិពល�ស់។ �បះ៉ពល់�គប់
ទងំអស់។
49 េហយខញុ ំគិតថ�បសិនេប�ពះែដលគងេ់ �ថ នសួគយ៉៌ងធំ បនរក�កែន�ង
េដមបេីធ�ឲយអ�ី�គបយ៉់ងេ ជលំ�បលំ់េ�យ េហយចុះេបអនករលំងេ េល ែផនដី
វញិ? េតេធ�ដូចេម�ចេ េពលែដលមនមនុស�មន កប់នរលំងចបប ់ ��តវេបះ
េចលអ�ីៗទងំអស់ែដល�តវផ�ល់ឲយយ៉ង�! ែផនកររបស់�ពះទងំមូលនឹង
�តវ�ចបូក�ចបល់ េ េពលែដលមនសមជិក�មន កប់ន�ប�ពឹត� រលំងពីចបប់
របស់�ទង។់េយងគួរបន�ខិតខំេដមបរីក�ចបបៃ់ន�ពះវ ិ ញ ណ។
50 េហយខញុ ំនឹងទូលសូមដល់�ពះជមច ស់េ �ពឹកេនះ ថេយងនឹង យក ឱកស
េនះេ ជកមមវធីិេ�បសជំងឺពិត េយង�ចរក�ែផនកេនះ…�កមែដលេយងបន
�បមូលផ�ុ ំគន េ េ�កមដំបូលេ �ពឹកេនះ េ កនុងភព សុខដុមរមនមយួ េហយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងសថិតេ កនុងសមជិកទងំអស់ជេរ ង�ល់ៃថងែដលេ កនុង
�ពឹកដសុ៏ខដុមរមនេនះ រហូតដល់ �ទងេ់�បសមនុស�ឯេកខង�ពលឹងនិងខង
�ងកយ�បសិនេបេយង�គនែ់តកនខ់ជ បនូ់វតួរនទីរបស់េយង។
51 ឥឡូវដូចខញុ ំបននិយយេ �ងំពីេដមមក ស�ីែដលមនជមងមឺ�រកីែដល
េវជជបណ�ិ ត ហុ៊ល �បក យក…បនេចញពីេពទយេហយ។ ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់
ែដលប�� ល ឲយមនសំេលងខយល់បករ់វចិៗចូលមកកនុងគ�ីនិកេនះ េហយបន
យកជមងមឺ�រកីេចញេ�យគម នសូមបែីតករភយ័ខ� ចេតអនកមនិដឹងថេនះជ
�ពះ ដែដលេ ទីេនះេទ? [�កមជំនំុនិយយថ“�ែមន៉។”—Ed។] េហយមនេរ ង
ែតមយួគតែ់ដល�ទងក់ំពុងរងច់គឺំ—គឺកងទព័របស់�ទងទ់ទួលតំែណងដូចជ
ផក យែដលជតំែណង។
52 ឥឡូវេនះេតអនកដឹងេទថ េយងជួបស ងគ មេហយ ស ងគ មេទ ត? េហយ
�បសិនេបេ េលែផនដីេនះេ ែតមន េយងនឹងមនស ងគ មកនែ់ត េ�ចន។
ប៉ុែន� េតអនកដឹងេទថមនម�អំ�ចែតពីរប៉ុេ�� ះ សថិតេ កនុង សកលេ�ក
ទងំ មូល? ករទងំអស់របស់េយង�មនភពខុសគន ពី�បជជតិ និងភព
ខុស គន រ�ងគន េ វញិេ មក េហយអ�ីទងំអស់ែដល មនគឺបនក� យេ ជ
ម�អំ�ចទងំពីរេនះ។ មនែតអំ�ចពីរ និងនគរពីរ ម�អំ�ចពីរ
និងនគរពីរ។ េហយេផ�ងេទ តជេរ ងតូច�ច េហយ�មនទំនកទ់ំនងគន រ�ង
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ម�អំ�ចេនះ។ េហយម�អំ�ចទងំេនះគឺមន ឫទធ នុភពមយួគឺរបស់
�ពះជមច ស់និងអំ�ចមយួេទ តជរបស់�រក���ងំ។ េនះេហយជអ�ី…
�គបស់ ងគ ម�គបក់រ�ចបូក�ចបល់ អ�ី�គបយ៉់ងែដលបនេកត គឺ�ជករ�គប�់គង
េ�យឫទធ នុភពរបស់�ពះជមច ស់ ឬ អំ�ចរបស់�រក���ងំ មូលេហតុ
េនះមកែតពីរម�អំ�ចេទ។ េហយេនះគឺជអំ�ចៃនជីវតិ និង អំ�ចៃន
េសចក�ី�� ប។់ឥឡូវមនម�អំ�ចែតពីរែតប៉ុេ�� ះ។

53 េហយ��ងំ�ចែត…អំ�ចរបស់� គឺជករបំែលងអំ�ច��កក ់មក
ពី�ពះជមច ស់។ �គម នអំ�ចពិត�បកដេទ។ អ�ី�គបយ៉់ង ែដល��ងំមន
�ជអំ�ចរបស់�ពះ។ េសចក�ី�� បគឺ់ ជជីវតិដ ៏ ពុករលួយ។ ករកុហកគឺជ
ករែដលនិយយេសចក�ីមនិពិត។ អនកេឃញេទ? ករផិតកបតគឺ់ជទេង�—ទេង�
ខុសឆគង។ េឃញេទ? អ�ី�គបយ៉់ង ែដល��ងំបនេធ�គឺជករបំែលងប៉ុែន��
មនអំ�ចេនះ។

54 េហយេយងៃថងេនះអងគុយេ ទីេនះ មនអំ�ចមយួឬអំ�ចេផ�ង េទ ត
នឹង�គប�់គងេលពួកេយង។ ដូេចនះ ចូរេដញវ ិ ញ ណ��កកម់យយេចញពីេយង។
ចូរយកជំហររបស់េយងទុកដូចជផក យេ េលេមឃ។

55 ដូចកនុង�ពះគមពរីបនែចងថ “ដំេណ ររបស់ផក យ” េ កនុងគមពរីយូ�ស “បន
បេ ចញពីភពេអ នខ�ួនរបស់េគ។” េហយេយងមនិចង ់ ឲយេគវេង�ងដូចផក យទងំ
ប៉ុនម ន ឆងល់ថេតេនះ�តវេទ ឆងល់ថេតេនះ�តវេទ ថេត�នឹងេកតេឡងេទ េហយ
ឆងល់េទថេត��ចេកតេឡង េ�យរេប ប�។ កុំឆងល់អី។ េ ដូចជផក យ
ទងំេនះ�ដូចជទ�នែដលកំពុងបំេពញកតព�កិចចរបស់េគ។ ឈរេ ទីេនះ
េជ ថ! មនជីវតិនិងមនករ�� ប។់

56 ឥឡូវេនះកងទព័ េ េពលែដលកងទព័ពិតៃនជតិ�សនម៍យួ ែដល
េ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមប�ីបឆងំនឹង�បេទសេផ�ងេទ ត េយងគួរែតគិត ថអ�ីែដល
ជករ�តឹម�តវ និងអ�ីែដលជករខុស េហយថេតពួកេគ�ច �បឆងំ នឹង�បេទស
ជតិមយួេទ តបនឬមនិបន។ �ពះេយសូ៊វបនបេ�ង ន ដូេចន ះ។ េហយ�បសិន េប
មនុស�េធ�ដូេចន ះ�បសិនេប�បជជតិនន �ច—�ចអងគុយចុះេហយឈប ់ គិត
េរ ងទងំេនះរ�ងទងំពីរ�កមេយងនឹងគម នស ងគ មេទ តេទ។
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57 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញថ �បសិនេបមនុស�មន កម់និបនេធ�ដូេចន ះ �បសិន
េបេមកងទព័ៃន�បេទសេនះដំបូងមនិអងគុយចុះេហយបង� ញឲយ េឃញថពួកេគគឺ
�តវ េហយេគលបំណងរបស់ពួកេគគឺ�តឹម�តវ េហយ�បសិនេបពួកេគមនកម� ងំ
និងអំ�ច�គប�់គនេ់ដមបយីកឈនះ េលកងទព័មយួ�កមេទ ត បនទ បម់កពួកេគ
�បកដថ�តវែតចញ់។

58 េនះេហយជអ�ីែដលេមបេ�មបនេធ�ឲយមនកំហុស េ�យ�រគត ់ បនេធ�
ឲយទ�នរបស់គត�់� ប។់ េមទព័ �មខញុ ំដឹងគឺទទួល ប ជ ពីរ�� ភបិលមនិឲយ
ចូលេ ទឹកដីសូ៊ស(Sioux)េទ េ�ពះ�គឺជេពលេវ� េដមបេីគរព�សនរបស់
ពួកេគ។ �គឺជេពលេវ�ៃនករេគរពបូជ។ ពួកេគមនកមមវធីិបុណយ។ ប៉ុែន�េម
បេ�មបន�សវងឹ�� េហយេ�កគិតថ េទះជយ៉ង�គត�់តវែតេធ��។ គត់
នឹងេធ� េទះបី�គឺជប ជ ឬកម៏និែមនកេ៏�យ។ េហយបនទ បម់កពួកេគពិត បន
បញ់េ េលជនស�ូត�តងែ់មន បញ់េ េលពួកេគ។ ខញុ ំគិតថពួកេគមយួចំនួន
បន�យគន ។ ��គនែ់តជទ�នែដលេដរ�តតពិនិតយេដមបរីកម�ូប��រផ�ល់ឲយ
មនុស�របស់ពួកេគ—ខណៈេពលែដលពួកេគសថិតេ កនុងករេគរពបូជ។ េហយ
េមទព័ធំបន េដរឆ�ងកតទី់េនះេហយបនេឃញពួកេគ េហយគិតថពួកេគ
មនិែមនជ�កមរបស់គតដូ់េចនះគតក់ប៏នបញ់�កមអនកេដរឈ�បទងំេនះ។ អនក
ទងំេនះ បនេគចខ�ួននិងបន�តឡបម់កវញិ។ េតពួកេគបនេធ�អ�ី? ពួកេគ បន
េ យក�វធុេហយេធ�ករតបតវញិ។ េនះេហយគឺជចុងប ចបៃ់នេមទព័ធំេ�ពះ
េ�កមនិបនអងគុយេហយគិតជមុនសិន។

59 គតគ់ម នករងរអ�ីេ ទីេនះេទ។ គតគ់ម នសិទធិេ ទីេនះេទ ត។ គតប់ន
ជំរញុឲយ�បជជនឥ�� មកពីេឆនរខងេកត�គបវ់ធីិទងំអស់េដមប ីឆ�ងកត ់េ ភគ
ខងលិច។ េហយពួកេគមនសនធិស ញ មយួ ប៉ុែន�េ�ក បនបំែបក សនធិស ញ
េនះ។ េហយេ េពលែដលគតប់នបំែបកសនធិស ញ េនះ បនទ បម់ក គតប់ន
ចញ់ស ងគ ម។

60 ដូេចនះដំបូងកងទព័ែដល�តវេ�ត មសំ�បស់ ងគ ម ទីមយួ �តវមនករ
េ�ជសេរ ស។ ពួកេគ�តវេស� កពកស់េម� កបំពកស់ ងគ ម។ ពួកេគ�តវទទួលករ
បណ�ុ ះប�� លស�មបក់រ�បយុទធ។



18 �ពះបនទូលជសេម�ង

61 េហយខញុ ំេជ ថសមរភូមដិធ៏ំបំផុត ែដលមនិធ� បជ់ួបគឺឥឡូវេនះគឺជករ
េ�ត មខ�ួនកនុងករេធ�សកមមភព។ខញុ ំេជ ថ �ពះបនេ�ជសេរ សទ�នរបស់�ទង់
រចួេហយ។ ខញុ ំេជ ថ�ទងប់នេស� កពកនិ់ងហ�ឹក�តព់ួកេគរចួេហយ។ ករ
�បយុទធេនះគឺ�េ ចំេពះមុខេយងចូរេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបចីបេ់ផ�ម។
62 េនះជករអ�ច រយ�ស់ េ�យករ�បយុទធ ដំបូង ែដលធ� បជ់ួប�បទះេនះ �
ចបេ់ផ�មេ �ថ នសួគ ៌ េ េពលែដល េទវ�មែីកល និងពួកេទវ�របស់េ�ក
បន�បយុទធ�បឆងំ នឹង �រក�លូសីុេហ�រនិងពួកេទវ�របស់�។ �ជករចបេ់ផ�ម
កនុងករ�បយុទធគន ជេលកដំបូង េ �ថ នសួគ។៌ ដូេចនះអំេពបបមនិមនមកពី
ែផនដីេទ�មន�បភពេដមមកពី�ថ នសួគ។៌
63 េហយបនទ បម់ក��តវបនេគេបះចុះពី�ថ នសួគេ៌ដញេចញពី�ថ នសួគ ៌ េ
ែផនដីេហយបនធ� កចុ់ះមកសថិតេ កនុងមនុស�វញិ។ បនទ បម់កករ�បយុទធ គន
រ�ងពួកេទវ� ក� យេ ជករ�បយុទធរបស់មនុស�វញិ។ េហយ��ងំបនមក
េដមបបីំផ� ញករបេងកតរបស់�ពះ អ�ីែដល�ពះ បនបេងកត េឡងេដមបកី� យជរបស់
�វញិ។ �ទងប់នទម� ក�់�ងំមកទីេនះ។ េនះជេគល បំណងរបស់ �មក
គឺេដមបបីំផ� ញ។ បនទ បម់ក ករ�បយុទធេនះចបេ់ផ�មេ  េលែផនដីេនះ េហយ
ចបេ់ផ�ម េកតេ កនុងេយង េហយ�តវបន េឆះឆលួ�ងំពីេពលេនះមក។
64 ឥឡូវេនះមុនករ�បយុទធែដល�ច�កេ់ កនុងរេប ប�មយួ ជដំបូងពួក
េគ �តវេ�ជសេរ សទីកែន�ងកិចច�បជំុមយួឬកែន�ងែដលនឹង�តវ�បយុទធគន  គឺ�តវេ�ជស
កែន�ងមយួ។
65 េ កនុងស ងគ មេ�កេលកទីមយួ ��តវបនេគ�កដូ់េចនះថជកែន�ង ែដល
គម នដីរបស់មនុស�និងកែន�ងែដលពួកេគបន�បយុទធគន ។ េហយពួកេគ�តវេ
កែន�ងែដលបនេ�ជសេរ សេនះ។
66 ដូច េ េពលែដល អុី��ែអលបនេធ�ស ងគ មជមយួពួកភលីីសទីនេ ទីេនះ
មនភន—ំភន—ំភនមំយួេ សងខងកែន�ង ែដលពួកេគបន�បមូលផ�ុ ំគន ។ េហយ
េនះេហយជកែន�ងែដលយក័�កូលីយ៉តេចញមក េហយបនេ ឲយ កងទព័
អុី��ែអលមកចបងំជមយួ�។ េនះេហយ ជកែន�ងែដល�វឌី បនជួប�
េ កនុង�ជលងភនេំ េពលែដល�ទងប់នឆ�ងែ�ពកតូចេហយរតក់តភ់នពីំរេហយគត់
បនេរ សដំុថមេឡង។
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67 េនះជកែន�ងែដលបនេ�ជសេរ ស។ េហយេ កនុងេនះ មន—ទី�លពីរ
ដីគម នមនុស�េហយពួកេគ�បយុទធគន េ ទីេនះេ កែន�ងេនះ។ពួកេគមនិបន
�បយុទធមន កេ់ ទីេនះេហយមន កេ់ទ តេ ខងេនះេទ េហយមន ករ់តេ់
ខងេនះេនះេទ។ ករ�បយុទធមយួេនះ គឺេ កែន�ងែដលពួកេគបនជួបគន និង
�កលបង អំ�ចរបស់ពួកេគ និងជកែន�ងែដលកងទព័�កលបងកម� ងំរបស់
េគ�បឆងំនឹងកងទព័េផ�ងេទ ត ជកែន�ងែដល�កលបងគន េ វញិេ មក។
ឥឡូវកុំខក(ទទួល)ករេនះឲយេ�ះ។
68 េពល�បយុទធគន យ៉ងខ� ងំេនះបនចបេ់ផ�មេ េលែផនដី �បនក� យ េ ជ
កែន�ង�បជំុមយួ។ �ក� យជកែន�ងែដលបនេ�ជសេរ សស�មបក់រ �បយុទធេនះ
នឹងចបេ់ផ�មស�មបក់រ�បយុទធយ៉ងធំ។ េនះជសមរភូម ិ ែដលចបេ់ផ�មេកត
េ កនុងគំនិតមនុស�។ �គឺជកែន�ងែដលករ�បយុទធគន  មនករចបេ់ផ�ម។ គំនិត
របស់មនុស� �តវបនេ�ជសេរ សជទីកែន�ង ៃនករ�បយុទធេនះ ែដលជកែន�ង
ែដល��តវបនចបេ់ផ�មេហយេនះ គឺេ�យ�រែតករសេ�មចចិត�ខ�ួនឯងផទ ល់។
ឥឡូវេនះពួកេគមនិទនច់បេ់ផ�មេធ��កនុង�កមជំនុំេទ។ ពួកេគមនិែដលចប ់ េផ�ម
�កនុងេ�គ ម៉សីុនមយួចំនួនេនះេទ។ កែន�ង�បយុទធគឺមនិចបេ់ផ�មេ ទីេនះេទ។
ដូេចនះអងគភពមយួែដលមនិ�ចមនិ�ចេធ�ករងររបស់�ពះជមច ស់បន េ�ពះ
សមរភូមែិដលអនក�តវ�បយុទធនឹងស�តវរបស់អនក គឺេ កនុងចិត�របស់អនក។ អនក�តវ
មនជេ�មសមយួ។�នឹងជួបអនក។
69 ខញុ ំចងឲ់យេកមង�សីតូច ែដលមនជមងធឺងនធ់ងរមន កេ់នះ េ ទីេនះេដមប ីឲយ�បកដ
ថនង�� បក់រអធិបបយយ៉ងយកចិត�ទុក�ក។់
70 ករសេ�មចចិត��តវបនេធ�េឡងេ កនុងគំនិត កនុងកបល។ េ កែន�ងមយួ
ែដល��ងំនឹងជួបជមយួអនកកនុងករសេ�មចចិត�េនះ ពីេ�ពះែត�ពះបនបេងកត
មនុស�ឲយជួបែបបេនះ។
71 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមន (�បសិនេបអនកេមលេ េល ចំ�ំែដលខញុ ំបនកត ់ ចំ�ំ
េ ទីេនះ)បនគូសេចញែផនទីដតូ៏ចមយួ។ខញុ ំគូស�េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ…
�តវបនេ�បេ េលក� រេខ ន។ មនុស��តវបនបេងកតេឡង�គនែ់តមន លកខណៈ
ដូចជ�គបធ់ ញជតិ។ មនុស�គឺជពូជមយួ�គប។់ េហយមនុស�េនះគឺជពូជ
មយួ។ �ងកយរបស់អនកគឺជពូជរបស់ឪពុក និងម� យរបស់អនក េហយជីវតិ
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េនះមកពីឪពុក េហយែផ�មកពីម� យ។ ដូេចនះអនកទងំពីររមួគន  ករេកតេ�យ
�ចឈ់ម—ឈមបនភជ បម់កជមយួគន ។ េហយេ កនុងេកសិកឈមេនះ
ជជីវតិ។ េហយេ កនុងករចបេ់ផ�មបនអភវិឌ�េ ជកូន—កូន។ ឥឡូវេនះ
�គប ់ ពូជមយួែដលមន សំបកេហយេ កនុងគឺែផ� និងេ ែផនកខងកនុងៃនែផ�
គឺជ េមេ�គៃនជីវតិ។ ជករ�បេសរ�ស់ េនះេហយ ជផ�ូវែដលេយងបនេដរ
ឆ�ងកត។់េយងជរបូកយ �ពលឹង េហយជវ ិ ញ ណ។ របូ�ងខងេ�កគឺជសំបក
ៃនរបូកយេហយមនសិកក សថិតេ កនុង�ពលឹង េហយេ កនុង�ពលឹងគឺជវ ិ ញ ណ។
េហយវ ិ ញ ណជអនកបេ�មៃន�គបែ់ផនកទងំអស់។
72 ឥឡូវេនះេបសិនជេយងអងគុយេ ផទះេហយគូសចិេ ច នបីវងតូ់ចៗ។ អនក
នឹងរកេឃញថ�ងកយេ ខងេ�កមន ញ ណទងំ�បែំដល�ទកទ់ងនឹង�
េហយេនះគឺករេមលេឃញ ភ�ករ់សជតិ �រមមណ៍ ហិតក�ិន និងឮសំេឡង។ េនះ
ជវ ិ ញ ណទងំ�បែំដល�គប�់គង�ងកយរបស់មនុស�។
73 េ ខងកនុង�ងកយគឺជ�ពលឹង េហយ�ពលឹង �តវបន�គប�់គងេ�យ ករ
�សេមល�សៃម សតិសមបជ ញ ៈ ករចងច ំ ករពិចរ� និងេសន�។ េនះជ
ករ�គប�់គងេល�ពលឹង។
74 ប៉ុែន�វ ិ ញ ណ��កកេ់នះ�មនែតមយួ។ វ ិ ញ ណ…អូ! សូមគិតពី�។
វ ិ ញ ណេនះមនែតមយួ េហយវ ិ ញ ណេនះគឺ មនករ�តត��ែតមយួែដរ គឺ
េសចក�ីជំេន ឬករសង�យ័។ េនះជករពិត។ េហយមនផ�ូវែតមយួគត ់ែដល�ច
រកេឃញ វ ិ ញ ណដឥ៏តគិតៃថ�េនះ។ អនក�ចមនករសង�យ័ ឬអនក�ចមន
េសចក�ីជំេន  មយួ�ែដលអនកចងេ់ធ�ករជមយួ។ ដូេចនះ��ងំ�បនចបេ់ផ�ម
កនុងែផនកដសំ៏ខនម់យួរបស់មនុស� េដមបបី�� ល ឲយវ ិ ញ ណមនុស� មនករ
សង�យ័�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ �ពះជមច ស់ចបេ់ផ�មពីែផនកេដមមយួគឺ�ក់
�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ កនុងវ ិ ញណេនះ។ េនះគឺជអនក។េនះេហយជអ�ីែដល
�ទងប់នេធ�។
75 �បសិនេប�កមជំនុំេនះ ឥឡូវេនះ�ចនឹង�កប់ ចូ លគន បន និង ចកឬ់សរមួ
គន  ដូចមនុស��គបគ់ន នឹងបនចូលរមួកនុងកិចច�ពមេ�ព ងមយួ ជមយួគន េហយគម ន
�សេមលៃនករសង�យ័េ �គបទ់ីកែន�ងនឹងគម នន�រមន ក ់ េខ�យកនុងចំេ�ម
េយង េ កនុងរយៈេពល�បនំទីេទ តេនះ។ គម ននរ� មន កេ់ ទីេនះចងប់ន
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�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេហយមនិបនេនះេទប៉ុែន�អនកនឹងទទួលបន�បសិនេបអនក
�គនែ់តទទួល �គ ល់ថេនះជករពិត។ ឥឡូវេនះេនះគឺជ កែន�ងែដលករ
�បយុទធបនចបេ់ផ�មឥឡូវេ កនុងគំនិតរបស់អនក ថេតអនកនឹង�តវេធ�អ�ីបន�។
76 ឥឡូវេនះចូរចថំ�មនិែមនជ�គី�ទ នវទិយេទ ឥឡូវេនះគំនិតេលប � ។
េនះមនិមនេទ…គំនិតទទួលយកជីវតិ ែដលជ�ពះ បនទូលរបស់�ពះជមច ស់
ែដលនមំកនូវជីវតិ។ �គនែ់តករគិត របស់អនក អនកមនិទនប់នេធ��។ ប៉ុែន�
េនះ�ពះបនទូលៃន�ពះបននេំយង េ ដល់ករគិត របស់អនក។ អនកេឃញេទ? �
មនិែមនជករគិតដូចជអនក�គី�ទ នវទិយវភិគេលប � ផ�ូវចិត�េទ។ េទ េនះ�គឺ
មនិែមនេទ។
77 ប៉ុែន�គំនិតរបស់អនកបនទទួលយក�។ �បនែស�ងយល់ពី�ខ�ួនឯង។ េតអ�ី
េ ជអនកែដល�គប�់គងកនុងចិត�របស់អនក? វ ិ ញ ណរបស់អនក។ េហយ វ ិ ញ ណ
របស់អនកចបយ់ក�ពះបនទូលរបស់ �ពះជមច ស់េហយេនះ ជអ�ីែដលទទួល បន
ជីវតិេ កនុង�ទង។់ �ទងន់មំកនូវជីវតិចូលេ កនុងអនក។ អូ បង�បស! េ េពល
ែដល�េកតេឡងេ េពល ែដលជីវតិបនប ជូ នចូលេ កនុងអនក េហយ �ពះបនទូល
របស់�ពះ�តវបនសែម�ងេ កនុងអនក។ “េបអនក�ល់គន សថិតេ ជប ់នឹងខញុ ំ េហយេប
ពកយខញុ ំសថិតេ ជបនឹ់ងអនក េនះសួរថេត�ទងនឹ់ងេធ�អ�ីស�មបអ់នក។”
78 បនទ បម់កអ�ីែដលបនេធ�? េចញពីកនុងចិត�ែដលជ�ពលឹង ពីទីេនះ េចញ
េ វញិេ មកជេរ ង�ល់។ ប � ៃនករេនះ �គឺជករែដលេយង កំពុង ឈរ
េ កនុងទីេនះ ជមយួនឹងករសង�យ័ជេ�ចន ែដលកំពុងែត ពយយម េដមប ី
ទទួលយកអ�ីែដលេ ទីេនះ។ អនកបនប ឈបក់រេនះ េហយប ជូ នចុះមក
ជមយួ នឹង�ពះបនទូលដពិ៏តរបស់�ពះ េហយបនទ បម់ក �បនេចញេ�យខ�ួន�
េ�យស�័យ�បវត�ិ។ �ជករែដលេកតេឡង េ ខងកនុងេនះ។ េនះេហយជ អ�ី
ែដល�បថ់េ ខងកនុង។

វធីិ� ស�របស់�រក���ងំគឺេចញមកពីខងកនុង។
79 ឥឡូវេនះអនកនិយយថ “ខញុ ំមនិលួច។ ខញុ ំមនិបនផឹក។ ខញុ ំមនិេធ�េរ ងអ�ី
ទងំអស់។”េហយថគម នអ�ីែដល�តវេធ�េទ។
80 េឃញេទ �គឺសថិតេ ខងកនុង។ មនិខ�ល់ថេតអនកមនសីលធមល៌�ប៉ុ��
មនេសចក�ីពិតយ៉ង� ទងំអស់េនះជករេគរព។ ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វមន
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�ពះបនទូលថ “េលកែលងែតមនុស�បនេកតជថមី។” េឃញេទ? េនះជអ�ីមយួ
ែដលេកតេឡងេ ខងកនុងវញិ។ �បសិនេបអនកមនិេធ�ដូេចន ះ ែតេ កនុងចិត�របស់
អនកនឹងចងេ់ធ��។�ជករមនិគួរឲយេជ ។�ជករពិត។

81 េហយមនែតវធីិមយួ ែដល�ចជវធីិេដមបឲីយករ�ប�ពឹត�េនះចូល េ កនុង
�ពលឹងវ ិ ញ ណអនកេ�យគំនិតរបស់អនក។“កនុងនមជមនុស�ែដលេចះគិតេ កនុង
ចិត�របស់េគយ៉ងេនះែដរ។” “�បសិនេបអនកនិយយ េ កនភ់នេំនះ ‘ផ� ស់ទី’
េហយេ�យមនិសង�យ័េ កនុងចិត�របស់អនក ប៉ុែន�េជ ថអ�ីែដលអនកបននិយយ
នឹងេកតេឡងដូេចន ះអនក�ចទទួលយកនូវអ�ីែដលអនកបននិយយ។” អនកយល់
េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។” — ។Ed។] អនកគឺ�ចេធ�បន។ េឃញេទ?
េនះគឺជសមរភូម។ិ �បសិនេបេនះជេពលែតមយួគតែ់ដលអនកបន ចបេ់ផ�មជ
េលកដំបូង។

82 េយងមនកររេំភបចិត��ស់ែដលបនេឃញអ�ីែដលអនកបនេធ�។េយង
មន កររេំភបចិត��ស់ កនុងករែដលេយងេធ�អ�ីមយួស�មប�់ពះ។ េកមង�សីតូច
មន កេ់នះគឺគម ន…ខ�ល់ខ� យគម នករសង�យ័េទេហយរកី�យកនុងកររស់េ របស់
នង។ នងចងក់� យជមនុស�ល�ែដរ។ អនកេផ�ងេទ តេ ទីេនះ ចងក់� យជ
មនុស�ល�ែដរ។ េហយេ េពលែដលេយងបនឮពីករអ�ច រយែដល�ពះៃនេយង
បនសុគតេហយរស់េឡងវញិេយងគម នករ�ពយបរមភេទ តេទ។ េហយអ�ីទងំ
អស់គឺេយងពយយម េដមបេីដរេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ េហយចបេ់ផ�ម�ប�ពឹត�អ�ីមយួ
េ�យមនៈសិករខពស់។

83 ដូេចនះមនុស�ជេ�ចនជញឹកញបែ់តងែត�ប�ពឹត�ខុសពី�ពះបនទូល។ េហយខញុ ំ
មនិយល់ពីករ��ស់េ េនះេទ។ ខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំមនិបនេផ� ត េលសេម�ង
ទងំេនះេទ”មនិែមនមននយ័ថអនកមនិគួរេផ� តេលសេម�ងេនះេទ។

84 ប៉ុែន�មនុស�មន ក់ៗ ទទួលនរ�មន កេ់�យៃដ េហយនិយយថ “អូ បង�បស
យ៉ូ�នេតអនកដឹងេទ? ខញុ ំនិងអនកគឺជអនកជិតខងយូរ�ស់មក េហយ។ សូម
អេ ជ ញេឡងមកទីេនះេ េល �សនេនះ េហយសូមចុះមកវញិ។” េតគតក់ំពុង
េធ�អ�ី? ខញុ ំសងឃមឹថ ខញុ ំនឹងមនក� រេខ នមយួេ ទីេនះ ខញុ ំនឹងបង� ញ ពីអ�ីែដល
គតនឹ់ង�តវេធ�។ គតប់នពយយមេដមបេីធ�ករ�មរយៈ�ពលឹងវ ិ ញ ណែដល
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បន បះ៉ពល់គត។់ េនះមនិបនករេទ។ េនះមនិែមនជវធីិមយួេទ។ ជករពិត
�ស់�មនិែមនេទ។
85 �បែហលជគតប់នេធ�ករេ កនុង(អ�ី?)ករចងច�ំមរយៈ�ពលឹង វ ិ ញ ណ
របស់គត។់ “អូ បង�បសយ៉ូ�ន អនកមនម� យមន កដ់អ៏�ច រយ។ នងបន�� ប់
ជយូរមកេហយ។” េនះជករចងចមំយួ! អនកេឃញេទ? អនកមនិ�ចេធ�ដូេចន ះ
បនេទ។
86 ��តវែតមកបនទ តេ់សរភីពខងសីលធម។៌ អនកខ�ួនឯង េជ េ�យ�ពះបនទូល
របស់�ពះ…អនកមនិមកេ�យ�រែតម� យរបស់អនកជ ស�ីល�មន កេ់ទ។ អនកមនិមក
េ�យ�រែតអនកមនអនកជិតខងល�េនះេទ។ អនក មកពីេ�ពះ�ពះជមច ស់បន
��ស់េ អនកឲយមក េហយអនកបនទទួល យក�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េនះគឺជ
�ពះបនទូលែដលមននយ័េល �គបអ់�ីៗ ទងំអស់។ េនះជ�ពះបនទូល! �បសិនេប
អនក�ចទទួលអ�ី�គបយ៉់ងែដលេចញពីផ�ូវទងំអស់មនៈសិករទងំអស់�រមមណ៍
ទងំអស់ េហយ�គនែ់តអនុ ញ តឲយ�ពះបនទូលចូលកនុងចិត�របស់អនក េនះ�ពះបនទួ
លនឹងចូលមកយ៉ងពិត�បកដ។
87 េ ទីេនះ អនកេឃញេទ អ�ីែដល��តវបន�គបដណ� បពី់េល�? អនកនិយយ
ថ “ែមនេហយឥឡូវេនះ” អនកនិយយថ “ល��ស់ ទងំេនះជវ ិ ញ ណ និង
ករភញ កខ់�ួនជេដមគម នអ�ីទងំអស់ែដល�តវេធ�ជមយួនឹង�េទ បង�បស�បន
�?ំ”ជករពិត�ស់�បនេធ�។ ប៉ុែន� �បសិនេប អនកអនុ ញ ត ឲយ�ពះបនទូល
ចូលមក �គបដណ� បេ់�យ មនសិកររបស់េយង បនទ បម់ក� មនិ�ចរកីចេ�មន
បនេទ�នឹងក� យជពកយែដលគម នបនករ។
88 េតអនកធ� បេ់ឃញេគ��ំគបេ់ពតល�េ េលដីេហយមនេឈធ� ក ់ េល�េទ?
េនះ�នឹងដុះេឡងេកង។ េដមទំពងំបយជូខ�ះឬអ�ីមយួែដលនឹងដុះេឡងដូេចន ះ
គឺេ�យ�រែត�មនអ�ីមយួបន��ងំ�។
89 ែមនេហយ េនះជអ�ីែដលជប � មយួៃនេសចក�ីជំេន  េពនទីកុស�របស់
េយងសព�ៃថងេនះ។ េយងបនអនុ ញ តឲយេរ ងជេ�ចនបន��ងំ េសចក�ីជំេន
ែដលេយង�តវបេ�ង នេនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនគងេ់ កនុងពួកេយង។ េយង
បនអនុ ញ តឲយេរ ងជេ�ចនចូលមកកនុងេយងសូមសម�ងឹរកេមលេ នរ� មន ក់
េផ�ងេទ ត។
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90 រឯីវ ិ ញ ណ��កកែ់តងែតពយយមបង� ញអនកេ កនអ់នកប�ជយ័ ប៉ុែន��ពះ
បនពយយម េដមបរីក�ឲយអនកេ ជបជ់មយួនឹងទីបនទ ល់ដពិ៏ត�បកដ េនះ
ជករពិត។ េពលខ�ះ�ទងនឹ់ងនអំនកឲយេ កនម់នុស��កពុ់តែដលបនចក
េចញពីករែក�ងបន�ំនូវអ�ីមយួ។ គតម់និេធ��េទេ�ពះ គតជ់អនកែក�ងបន�ំេគ។ ប៉ុែន�
�បសិនេប�បនមកពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ “ៃផទេមឃនិងែផនដីនឹងរ�យបតេ់
ែតពកយរបស់ខញុ ំនឹងមនិរ�យេទ”�នឹងេ ទីេនះអស់កលបជនិចច។

អនកេឃញេទប�ូន�សី?

91 ��តវែតទទួលទុកេ កនុងគំនិត និងមនជំេន េ កនុងចិត�។ េហយ �ពះបនទូល
របស់�ពះជមច ស់ បនក� យេ ជេសចក�ីពិត េហយញណ ៃន�ពលឹងវ ិ ញ ណ
និង�ងកយ បន�ងសម� តេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ។ បនទ បម់ក�រមមណ៍
របស់អនកចំេពះ�ពះ និងមនៈសិកររបស់អនក ចំេពះ�ពះ អ��ីគបយ៉់ងែដលជ
�ពះទយ័របស់�ពះបនហូរមកអនក។ គម នករសង�យ័។ គម នអ�ី �ចេកតេឡង
េឡយ។

92 គម នអ�ី�ចេកតេឡងេ កនុងករចងចេំទ េហយនិយយថ “ែមន ខញុ ំចំ
ថក ញ  ចន បនពយយមេជ ទុកចិត�ដល់�ពះក ញ ដូេចនះ—េហយ—ដូេចនះ។
េ េពលមយួក ញ  ដូ បនពយយមេជ ទុកចិត�ដល់�ពះេដមបទីទួលករេ�បសជមងឺ
ែតនងមនិបនជសះេសប យេទ។”េឃញេទ?

93 ប៉ុែន� �បសិនេបមនករប ជូ នមកែដល�តវបនប ជ កយ៉់ងចបស់ និង�តវ
បនេគេធ�� េហយេ ខងកនុង គឺបនេពរេពញេ េ�យ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ែដលមនិមនសូមបែីតមកពីេ កនុងករចងចគំម នប � ថក ញ  ចន នងបន
េធ�អ�ីខ�ះេទ។ �ជេរ ងរបស់អនកនឹង�ពះជមច ស់េហយគម ននរ�េផ�ងេទ តេទ
ប៉ុែន�មនែតអនកទងំពីរេទ។ មនអនកេ ទីេនះ។ េនះជករ�បយុទធរបស់អនក។
សម� បគ់តម់ុនេគ។ ប ឈបក់រ�ម�នករ�� បរ់បស់គត។់ �គឺគម នេទ េហយ
អនក�ច េធ�ស ងគ ម េ�យមនិទុកឲយយូរេទ។ ��តវបនប ឈបឥ់ឡូវេនះ!

94 �បសិនេបអនកមកេហយអនកនឹងចងចកំនុងសតិសមបជ ញ ៈនិងអ�ី�គបយ៉់ង
អនកនឹងគិតថ“ែមនេហយខញុ ំ�ចប�ជយ័។ ��ចនឹងមនិ�តឹម�តវេទ។”េតអនកមនិ
េធ�ករទងំអស់េនះេទឬ។
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95 អនកបនឆ�ងកតអ់�ី�គបយ៉់ង េហយបនចបេ់ផ�ម និយយថ“�ពះជមច ស់
�ពះរបស់�ទងគឺ់ជករពិតេ អស់កលបជនិចច េហយ�ជ ករមយួស�មបខ់ញុ ំ។
�បសិនេប�កមជំនុំ ទងំមូលទទួល ករប�ជយ័�បសិនេបពិភពេ�កទងំមូល
ទទួលករប�ជយ័ែតខញុ ំមនិ�ចប�ជយ័បនេទ េ�ពះខញុ ំបនទទួលយក�ពះបនទួល
របស់�ទង។់”�ជករ�បយុទធ។េហយេនះជអ�ីែដលេយង�តវគិត។
96 េហតុអ�ីបនជ�ពះបនេ�បសជមងមឺ�រកីសុដន ់ ដល់ ស�ីមន កេ់�យ គម ន
�ន មែតែបរជអនុ ញ តឲយកុមរេដកេហយ�� បេ់ ដូេចនះ? អតេ់ទេ�ក។
97 េកមង�សីតូចមន កប់នមកទីេនះមនិជយូរប៉ុនម ន មកពីវទិយល័យ។ ម� យរបស់
នងបនេ ខញុ ំេហយនិយយថ “បង�បស�បន� ំ កូន�សីរបស់ខញុ ំ េកតេមេ�គ
ហូដឃីន (Hodkin) ។” េនះជជំងឺម�រកីដំុពក។ េហយ �គេពទយបនយកដំុមយួ
េនះេចញពីបំពងក់របស់នង សូមយក�េចញេហយ� គឺជករេកតេឡងៃនេមេ�
គហូដឃីន(Hodgkind)ពិត�បកដ�ស់។
98 ដូេចនះគតប់ននិយយថ “ដុំមយួេទ តែបកនឹងេធ�ឲយបៈ៉ពល់ដល់េបះដូង
របស់នង។ េ េពល��ែបកេនះនងនឹង�� ប។់” េហយបននិយយេទ តថ
“នងមនិបនទទួល…វធីិែដលពួកេគនឹងបំែបក�េចញេទ នង�ចែបកេ កែន�ង
�មយួ�ចរស់បន�បែហលបីែខប៉ុេនះ។”
99 ម� យនងបននិយយថ “េតខញុ ំ�តវេធ�ដូចេម�ច? ខញុ ំ�តវប ជូ ននង�តឡប ់េ
��េរ នវញិឬ?”
100 េហយបននិយយថ “សូមអនុ ញ តឲយនងេ  េ�ពះនង�បែហល នឹងេ
ភ� មៗ។” េហយនិយយេទ តថ “�គនែ់តអនុ ញ តឲយនងេ  េហយរស់ េ
ដូចធមម�ដូចែដលនង�ចេធ�បន។ កំុ�បបន់ងពីេរ ងអ�ីទងំ អស់។”

ដូេចនះ ស�ីេនះបននិយយមកកនខ់ញុ ំថ“េតខញុ ំ�តវេធ�អ�ី?”
101 ខញុ ំបននិយយថ “ចូរយកនងេឡងមក េហយឲយនងឈរ េ កនុងជួរៃន អនក
ែដល�តវអធិ�� ន។” េហយខញុ ំបននិយយថ “អនកមកជ មយួនងមក។” ខញុ ំមន
�រមមណ៍ថគួរឲយអស់សំេណ ចបន�ិច។
102 េហយ េ េពលែដលេកមង�សីតូចមន កេ់នះបនមក េ �ពឹកេនះ េមលេ
បបូរមតេ់ខ វ េ�កយបនតុបែតង េ�យ��ត�មវឲយេធ�។ េហយ—េហយេកមង
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តូចេនះបនមក។ ខញុ ំមនិដឹង ថនងចង ់ បនអ�ីេទេហយនងចងេ់ ទូរស័ពទមក
ខញុ ំ។ខញុ ំបនចបៃ់ដរបស់នង។ខញុ ំបននិយយថ“អរណុសួស�ីប�ូន�សី។”នងេ
ទីេនះ។ េនះគឺជនង។ �គនែ់ត េ កនុងេពលពីបីនទី ប៉ុេ�� ះ �កេលកេមល
េ ម� យរបស់នង េហយអនកទងំពីរ រស់េ  េ�យគម ន�ពះជមច ស់ និង
គម ន�ពះ�គីសទ។ ខញុ ំបននិយយថ “េតអនក�ចរពឹំងថ�ពះនឹងេ�បសអនកឲយជ
យ៉ង�? េតអនកនឹង ទទួល យក�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះអងគសេ ងគ ះ េ�យខ�ួន
របស់អនកផទ ល់េទ?” ខញុ ំបននិយយថ “អនកនឹងមកដល់�ងទឹកេនះ េ ទីេនះ
េហយទទួល បុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រផ� ច់
អំេព បបរបស់ អនកេទ?”

ពួកេគបននិយយថ“េយងនឹងេធ�ដូេចន ះ។”

103 អូ អនកដឹងេទពីអ�ីែដលបនេកតេឡង។ ស�ីមន កេ់នះ�ចនឹង �តវបន�កឲ់យ
េ ទីេនះ េ �ពឹកេនះ។ មនុស�ជេ�ចនបនដឹងករេនះ។ បង�បស មកីអុី�គ ន
ជអនកតំ�ងេ ទីេនះ បនយល់ពីករេនះ។ �បែហលបនួឬ �បឆំន មំុនេនះ។
េកមង�សីតូចេនះ�តវបនេគន�ំតឡបេ់  ជួបេវជជបណ�ិ តវញិ េហយពិនិតយេ
គម នសូមបែីតេ�គស ញ ៃនជមងហូឺដឃីន(Hodgkind)េ កនុងខ�ួនរបស់នងបន�ិច
េ�ះ។

104 េតមនអ�ីេកតេឡង? អនក�តវែតទទួលករប ជូ នេនះ ជទីមយួ។ អនក�តវែត
មនកងទព័ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនឈរសមរភូមមិុខ េហយចំ�យេពល
ស�មប�់ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ េហយ�ទងប់នគងេ់
ទីេនះគម នអ�ីនឹង�ចប ឈប�់ទងប់នេទ។ គម នអ�ីែដល�ច…�គបគ់ន ៃនប�� ញ
េផ�ងេទ ត �តវបនបង� ញ េចញមក។ �គនែ់តដូចជកំេស វ�ទឹំកចស់
មយួ េហយគម នភយចំ�យេចញមកអនក�ច�កេ់ភ�ងឲយេឆះេនះ�នឹងភយ
ចំ�យេឡង។ េនះេហយជអ�ីែដលជប � ែដលេធ�ឲយពួក�គី�ទ ន បនេឆះឆលួ
េឡង គឺេ�យ�រែតពួកេគមនិបនសម� ត ករប ជូ នេចញពីខងកនុង របស់
ពួកេគមក។ អនក�តវែតសម� តមនដូចជ សតិសមបជ ញ ៈ ករចងច ំ គំនិត�ក់
មយួែឡកពីអ�ី �គបយ៉់ងេហយឲយេចញមកពីខងកនុងវញិនិងទទួលយក�ពះបនទូល
របស់�ពះជ មច ស់ជេសចក�ីពិត។
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105 មនិខ�ល់ថេទះមនមនុស�ដបព់នន់កប់ន�� បេ់ ខងេនះ ៃថងេនះ
េ ែត ទុកចិត��ពះឬដបព់នន់ក�់� បេ់ ខងេនះេ ៃថងែស�ក គឺេ ែតទុកចិត�
�ពះ គម នអ�ីជកង�ល់ស�មបខ់ញុ ំេទ។ ខញុ ំជបុគគលេផ�ងពីេគ។ ខញុ ំគឺជមន កែ់ដល
បនទុកចិត�េល�ពះ។ ខញុ ំគឺជមន កែ់ដលបនេជ ជកេ់ល�ទង។់ េហយេយងនឹង
េមលេឃញករប ជូ ន�តឡបម់កវញិ�បសិនេបេយងចងប់ ជូ នករចងចរំបស់
េយងមកវញិ�បសិនេបេយង�ចេធ�បននិងេមលេឃញ។ េយងេឃញ េនះ មយួ
និង េនះ មយួ េហយមយួ េនះ និងមយួ េនះ �បព់នន់កៃ់នពួកេគជទីបនទ ល់។
106 ប៉ុែន� វ ិ ញ ណ��កកនឹ់ងពយយមេដមបចូីលមកវញិ។ អនកេឃញេទ �បសិនេប
��ចចូលមកកនុងករេនះ�នឹងមនកងទព័របស់អនកែដលអនកបនប ជួ នមក។
107 �បសិនេប អនកបនទទួល�រមមណ៍ថេឃញ មនរសជតិ ក�ិន និង ឮ ពួកេគ
ពួកេគមនិអីេទ ប៉ុែន�កំុទុកចិត�ពួកេគ លុះ��ែតពួកេគ�សប�ម�ពះបនទូល�ពះ។
ពួកេគមនិថ�ីេទប៉ុែន��បសិនេបពួកេគមនិ�សប�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ េនះកុំ
�� បព់ួកេគេឡយ។ ឥឡូវេនះករ�សេមល�សៃមមនៈសិករ ករចងច ំេហតុផល
និងេសចក�ី�ស�ញ់ ពួកេគមនិថ�ីេទ �បសិនេប�យល់�សប�ម�ពះបនទូល។ ប៉ុែន�
�បសិន េបករ�ស�ញ់របស់អនកមនិ�សបនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ ចូរេចញពី�។
អនកនឹងេចញភ� ម។ អនកេឃញេទ? �បសិនេបេហតុផល របស់អនកមនិ�សបនឹង
�ពះបនទូលេចញឲយឆង យពី�េ ។ េនះជករ�តឹម�តវ។ ឧបករណ៍…�បសិនេបករ
ចងចរំបស់អនក �បសិនេបករ�សេមល�សៃម �បសិនេបមនសិករ និងអ�ីទងំអស់
របស់អនកមនិ�សបនឹង�ពះបនទូល�ពះចូរេចញពី�។
108 េតមនអ�ីែដលអនកទទួលបនេនះ? អនកបនទទួលជ �បពន័ធពន�ឺ។ �េលលូ
យ៉! េនះគឺជករែដល�ពះបន�កផ់ក យ េ �មលំ�ប ់ េហយមន�ពះបនទូល
ថ “េ ទីេនះរហូតដល់អញេ ឯង!” ពួកេគបនេ ទីេនះ។ គម នអ�ី ែដលនឹង
�តវផ� ស់ប�ូរពួកេគបនេទ។ េ េពល ែដល�ពះបនទទួលមនុស�េ កនុង�ពះហសថ
របស់�ទងរ់ហូតដល់គត�់ចទទួលបន�រមមណ៍ និងមនៈសិករ ៃនអ�ី�គបយ៉់ង
បនបនសម� តេចញ រហូតដល់អនក�ចឈរជមយួ�ពះបន េហយកនុងវ ិ ញ ណ
គម ន�រក���ចនិយយថសង�យ័េ កនុងេនះេឡយ។ េនះជករ�តឹម�តវ។

�ទងយ់ងចូលមកែកបរេហយមន�ពះបនទូលថ “អនកគម ន�រមមណ៍�បេសរ
ជងេនះេទ។”
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109 មនៈសិកររបស់អនក�តវបនបតប់ងេ់  េ ទីេនះ។ សេម�ងមយួបន ែ�សក
េឡងយ៉ងចបស់ថ “�េលលូយ៉!” សេម�ងមយួបនបន�ឺេឡង “ចូរថ� យសិរ ីល�
ដល់�ពះ!” �បនបំភ�េឺចញមកេ�ក ជករពិត�ស់ �គនែ់តជករ�� ត និង
ចបស់�ស់ ស�មប�់ពះបនទូលរបស់ �ពះជមច ស់េធ�ករ�មរយៈអំ�ច ៃន
�ពះ។អនកេឃញេទ? េនះជេរ ងសំខន។់
110 េនះជសមរភូមរិបស់អនក។ សមរភូមរិបស់អនកគឺ េ កលពីេដមដំបូងគឺ
េ កនុង�ពលឹងនិងកនុងគំនិតរបស់អនក ែដលបនេបកចំហរ។ គំនិត—គឺជទ� រចូល
េ  កន�់ពលឹងជទ� រចូលេ កនវ់ ិ ញ ណ�គនែ់ត។ថេតគំនិតរបស់អនកទទួល
យកវ ិ ញ ណ ឬបដិេសធវ ិ ញ ណេនះ។ អនក�ចមនមនៈសិក និង�រមមណ៍
តិចតួច កនុងេរ ងទងំអស់េនះ។ គម នអ�ែីដល�តវេធ� េទ តេទ។ េនះជ�គនែ់តជ
�រមមណ៍តិចតួចកនុងករគិតេរ ងទងំេនះ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�មកដល់ករពិត
ចិត�របស់អនកេបកចំហរេឡង។ ចិត�របស់អនកនិង�ែរកថទទួលយក�ឬបដិេសធ
�។ េនះេហយសម� ញ់។

�ពះមនិអនុ ញ តឲយនរ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ�តវបតប់ងេ់ទ។
111 អនកេឃញេទ �ជគំនិតរបស់អនកែដលបនេបកទ� រ ឬបិទទ� រេហយ �� ប់
�មមនសិករ ករចងច ំនិងេសចក�ី�ស�ញ់របស់អនក។ ប៉ុែន�េ េពលែដលចិត�
របស់អនកខិតកនែ់តជិតករទងំេនះ េនះចូរឲយ�ពះ �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបនទូលរបស់
�ទងចូ់លមកកនុងអនកវញិ �នឹងេដញករទងំអស់េចញពីអនក។ �គបក់រសង�យ័
ទងំអស់�តវបនបតេ់ ។ �គបក់រ ភយ័ខ� ច �តវបនបតេ់ ។ �គប�់រមមណ៍ៃន
ករសង�យ័�តវបនបតេ់ ។ �គបទ់ងំ�រមមណ៍�តវបនបតេ់ ។ គម នអ�ីែដល
ឈរេ ទីេនះបនេឡយប៉ុែន�គឺជ�ពះបនទូលៃន�ពះវញិេហយ��ងំមនិ�ច
តសូ៊នឹងេយងបនេទ។ ហនឹងេហយ។ �មនិ�ច�បឆងំនឹងេយងបនេទ។ឥឡូវ
េយងដឹងថ�ជករពិត។
112 ករ�បយុទធទងំេនះ�តវបនេកតេឡងចប ់ �ងំពីៃថងៃនករបេងកតសួន េអ
ែដន ករ�បយុទធេនះគឺេកតេ កនុងគំនិតរបស់មនុស�។ �រក���ងំជអនកចប់
េផ�ម�។ េត�បនេធ�អ�ី េ េពលែដល�បនជួបនងេអ�៉? �មនិបនបដិេសធ
�ពះបនទូលរបស់�ពះេទប៉ុែន��ជេមេបក�បស់។ �បនេ កែន�ងមយួចំនួនេ
ទីេនះ។�បននិយយថ“ប៉ុែន��ពះដពិ៏ត�បកដ…” េ�កុបបត�ិជំពូក៣ ខ១។
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អនកេឃញេទ? “ពិត�ស់ េរ ងទងំអស់េនះ�ទង—់�ទង—់�ទងប់នសនយ…”�
បនដឹងេហយ ថ�ពះបនទូលរបស់�ពះេនះគឺ�តឹម�តវ។ ប៉ុែន� �ដឹងថ��ច
�គនែ់តេចញមកេហយបំែបក�ែតបន�ិច បេចឆះ�បន�ិចេ ប៉ុែន� �—�—� ជអន
កបេ ឆ ទ។
113 ដូចជម� យបនេ�បថន េំហយនងនឹងពយយម�កទឹ់ក�កចកនុងេ�បង �ប
េជងតុ។ ខញុ ំ�គនែ់តយកេ�បង�បេជងតុ េ�យមនិមនទឹក�កច! អ�ីែដលជករ
�កពុ់ត! អនកេឃញេទ? គត…់េយងែតងែតេ�ប�េ េពលយប ់ េហយគតប់ន
ផ�ល់ឲយេយងនូវេ�បងធយងូថមស�មបព់យបល ជមងកូឺនេកមងវញិ។ េហយនងបន
ចកេ់�បងធយងូថមេហយ�កស់ករេ េល� េឃញេទ េនះជ�បេភទៃនករ�កពុ់ត។
ប៉ុែន���គនែ់តចង ់ដុត�ច ់បំពងក់ររបស់អនកនិងជតិសករមនករថយចុះ។
114 ែមនេហយ ទងំអស់គន  េនះជវធីិមយួ។ ��ងំពយយម េធ�ជ—�ក់
កំពុតអំពីខ�ួន�។ �បនពយយមបង� ញអនកនូវអ�ីមយួ ែដល ល��បេសរជង វធីិ
ងយ�សលបែនថមេទ ត េដមបសី�មចែផនកររបស់�។ ប៉ុែន� គម នករ� ល�
ជងេហយសមរមយដូច�ពះបនទូលៃន�ពះេទ។ សូម�ប�ពឹត��ម�ពះបនទូលេនះ។
ទទួលយកនិង�ប�ពឹត��មឲយបនខជ បខ់ជួន។ សូមឲយ�ពះបនទូលេ ជប ់ នឹងអនក។
សូមឲយអនកេ ជបនឹ់ង�ពះបនទូល។េនះេហយជករ—ែដលសំខន។់
115 ករ�បយុទធគន បនផទុះេឡងេពលែដល េអ�៉បនេបកគំនិតរបស់នង េដមប ី
�� បេ់ហតុផលរបស់នង។ េនះេហយជករមយួែដលបនហូរចូលមក។ េនះ
េហយជ—�បពន័ធេហតុផលមយួដល់នង។ កនុង�ពលឹងរបស់នង នងបនេធ�ករ
ែវកែញករកេហតុផល។
116 ែភនករបស់នងបនេមលេឃញ។ នងបនេឃញសឺុផិន។ ��� តសង�
េហយល��បេសរជងប�ីនងឆង យ�ស់។ �មនលបចិេ�ចនេលសជងសត��ៗ
ទងំអស់េហយ�ជបុរសែដលមនលកខណៈសមរមយជងប�ីនងេ េទ ត។ �
េមលេ ដូចជសត���វអ�ច រយឈរេ ទីេនះ។ េត�អ�ច រយប៉ុ�� ! េហយ�
បនពយយមេដមប�ីបបន់ងនូវអ�ីែដលល�អំពីខ�ួន�។
117 េហយេរ ងដំបូងែដលនងបនេធ�េនះ គឺនងបនេបកគំនិតរបស់នង។
េ េពលែដលនងបនេបេនះេហតុផលរបស់មនុស�កប៏នចបយ់ក។ “េហតុអ�ី
េតេនះមនិែមនជករែដលរេំភបេទឬ?”
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118 េនះជេរ ងែដល�បនេធ�ឲយ ស�ីវេង�ងេ សព�ៃថងេនះ។ ស�ី មយួចំនួនបន
រស់េ ជមយួប�ីដគ៏ួរឲយ�ស�ញ់ ែតែបរជែស�ងរកបុរសមឌធំ។ បុរសមន កេ់នះ
នឹងពយយមពនយល់ពីេហតុផលេនះ។ ចថំេនះជ��ងំេទ។ េនះេហយ ជ
�រក�។ ឬផទុយមកវញិ ��ចែក�ងពីបុរសេ ជ ស�ី េហយ ពី ស�ីេ បុរស វញិបន
�មវធីិ�កប៏នែដរ។ េត�បនេធ�អ�ីខ�ះ? �េធ�ករេ កនុងអំ�ច េហតុផលេនះ
ឬជមនៈសិករែដលចបេ់ផ�មផ� ស់ប�ូរ�មវធីិ�មយួ។

119 ប៉ុែន�សូមឲយ�ពះបនទូលរបស់�ពះេ ជទីមយួវញិ។ មនុស�មនិ�ចមក…
គតគ់ម នបបេទ…�េលលូយ៉! �ប ជ កេ់ ទីេនះ។ េនះគឺ�សស់ៗែតម�ង។
មនុស�មន កម់និ�ចេធ�បបបនេទលុះ��ែតយក�ពះបនទូលេចញពីខ�ួនេគសិន។
គតគ់ម នអំេពបបេទ េនះជេរ ងែដល មនិគួរឲយេជ េទ។ �ងំពីេពលដំបូង ែដល
គត ់ បនេបះបង�់ពះបនទូល របស់�ពះេចល ែតេ�យ�រវត�មន ៃន�ពះដូេចនះ
គតគ់ម នបបេទ តេទ។

120 េអ�៉ គម នបបេទ លុះ��ែតនងបន�ចេ់ចញពី�ពះបនទូលៃន�ពះ េប
នូវ�បពន័ធេហតុផលរបស់នង�មរយៈ�ពលឹងរបស់នង េហយចបេ់ផ�ម គិត
ពីេហតុផលេនះ។ “េហតុអ�ី ពិត�ស់។ ប�ីរបស់ខញុ ំមនិែដល �បបខ់ញុ ំនូវេរ ង
ទងំេនះេទប៉ុែន�ខញុ ំេជ ជកអ់នក…គតប់ន�បបខ់ញុ ំថ ខញុ ំមនិគួរេធ� ែបបេនះេទ ប៉ុែន�
អនកដឹងេទអនកនិយយពិត�ស់ េហយចបស់ែតម�ង។ ខញុ ំ—ខញុ ំេជ ថ�អ�ច រយ
េ�យ�រែតអនកបន�បបយ៉់ងចបស់ដល់ខញុ ំ។” អនកេឃញេទេនះ េហយជករ
�បយុទធេលកដំបូង។ េហយ�មរយៈករ�បយុទធេនះ� ប�� លឲយ មន ស ងគ ម
េផ�ងេទ តបនេកតេឡង។ េហយ�ល់ករបង�ូរឈម ែដលមនិ ធ� បម់ន�បន
ចូលមក ដល់កនុងសួនេអែដន។នងមនិេជ �ម�ពះបនទូល�ពះជមច ស់េទ។

121 េហយ�បសិនេបនងមនជំេន ែតបន�ិចៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ េនះកម៏និ
ប�� លឲយប � ទងំអស់េនះេកតេឡងែដរ េតេយងនឹងទទួលបន អ�ីមកវញិ
យ៉ង�កនុងករែដលេយងមនិបនេធ��ម�ពះបនទូលៃន�ពះ? អនកមនិ�ចេធ��
បនេទ។ អនក�តវែតឈបគិ់តពីករទងំអស់េនះ េហយ អ�ីេផ�ងេទ ត មនសិករ
ករចងចនិំងករនិយយ…ែវកែញកករ ទងំេនះនិងករេផ�ង េទ តែដរ។ “ចូរដក
យកករសមេហតុសមផលេចញ។”េយងកំុយកេហតុផល គម នអីទងំអស់។
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122 េយង�គនែ់តទទួល�ពះបនទូលជមូល�� នប៉ុេនះ “�ពះមន�ពះបនទូលដូេចន ះ”
េហយបនកំណតក់រផ�ះផ�រ�ងអនកនិង�ពះ។ �គបក់រតភជ បប់នេបកចំហរ�ង
អនកនិង�ពះ។

123 េនះជសមរភូមដំិបូងបង�ស់។ សូមកុំេ�បកេំភ�ងៃមភពីរ�គប�់គនែ់តយក
�គបែ់បកប៉រមណូមយួ—មយួ�គបវ់ញិ។ សូមេធ�ករេនះឥឡូវេនះ។ ចូរេយង
យក�គបែ់បកប៉រមណូរបស់�ពះវញិ។ “េត�ជអ�ីេ  បង�បស �បន�?ំ” ជំ
—េន េល�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េនះេហយ ជករបំផទុះ�គបែ់បកប៉រមណូរបស់
�ពះ។ �បំេបុងជំងឺនិងវ ិ ញ ណ��កក ់ េហយរតេ់  �� ំេ  េឆ�ង។ �—�បន
បំផ� ញពួកេគ។ ជករ�បឆងំ….អូ! �ជ…��គនែ់តជករបំផ� ញ។ �បន
បំែបកអ�ី�គបយ៉់ងែដលមនិេគរព�បណិបត័ដល់�ពះ។េ េពលែដល�គបែ់បក
ៃនេសចក�ីជំេន ធ� កចុ់ះេ ទីេនះេហយ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់េ ពីេ�កយ�
េហយបនបំែបកវ ិ ញ ណ��កកជំ់ងឺនឹងករឈចឺបទ់ងំអស់េនះ។

124 អនកនិយយថ “េតេនះជករ�តឹម�តវេទ បង�បស�បន�?ំ េហតុអ�ីបន ជ
�េធ�បនេលមនុស�ខ�ះនិងមនិ�ចេធ�បនេលមនុស�ខ�ះ?”

125 �េ�យ�រែតករប ជូ ន។ អនក�ចេមលេ  េនះអនកនឹង េឃញ�។ ប៉ុែន�
អនក�តវមន�េ ទីេនះ េមល�មវធីិមយួ េនះ។ មនិែមនខងេ�កេនះេទ មក
កនុងវញិ អនក�តវែតេ ខងកនុងេហយសម�ងឹេ េ�ក។ អនកេឃញេទ? អនកមនិ�ច
េធ��មរយៈេហតុផលេនះបនេទ។ អនកមនិ�ចេធ�អ�ី�មរយៈ ករហូរចូលអ�ីេផ�ង
េទ តេទ។ អនកគួរ ែតេធ��ម�ពះហឬទយ័ៃន�ពះជមច ស់ និង�ពះវ ិ ញ ណវញិ។
េហយេតអនកនឹងេធ� �េ�យរេប ប�? អ�ីែដលជប�� ញចុងេ�កយេនះ?

126 �នឹង េ េ�កយ-…េហយចុះមក។ អនកបននិយយេ�យញណ ថ “អូ
ខញុ ំ—ខញុ ំមន�រមមណ៍ពី�។ េ ទីេនះ។ អូ–ហូ។ អូ ខញុ ំ—ខញុ ំ�ចធំុក�ិន�ឬអ�ីេដម។
ករទងំេនះមនេ ទីេនះ។បទ។” េរ ងបនទ បគឺ់េហតុផលែដលថ“ែមនេហយ�
េមលេ ដូចជគតដ់ឹងពីអ�ីែដលគត ់ �តវនិយយ។ �គេពទយ បន និយយថ
ខញុ ំមនិ�ចជសះេសប យបនេទ។ េនះគួរ�ចជបន។” អនកេឃញេទ បទ អនក
—អនកគឺគិតខុសេហយ។ េនះេហយ ជ�រក�។ េនះគឺជ�រក�កំពុងលបងួអនក។
េតអនកមនិេជ ថជ�រក�េទ។
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127 “�េលលូយ៉! �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់បនែចងថ ខញុ ំនឹង…‘�គបក់រ
ទងំអស់ខងេលខញុ ំចងេ់�យអនកមនសុខភពល�។’ �តវេហយ។”េតអនក�ច
ក� យជទ�នពិត�បកដេ ទីេនះេ�យរេប ប�? អនកេឃញេទ“‘ខញុ ំចងឲ់យ
អនកមនសុខភពល�។’”

128 �គឺេ ទីេនះ ប�� ញទងំេនះ។ អនក�គនែ់តេបកចិត�ទទួល យកពួកេគ។
មនិែមន�គនែ់តេដរហួសពួកេគេទ។

129 បនទ បម់ក �បសិនេប��ងំបនឆ�ងកត�់មរយៈករេនះ េហយ ទទួល
អ�ីេផ�ងេទ តេ�យមនសិករ បនទ បម់ក�ទទួលយក�ពលឹងវ ិ ញ ណ ទុកេ កនុង
ចិត�របស់�វញិ។ ឥឡូវេនះ �បសិនេបគត�់គនែ់តទទួលអនក…អនកនឹងមនិ�ច
—មនិ�ច សម�ងឹេមលេ ពួកេគជមុនេទ អនកគួរែតអនុ ញ តឲយ�ទងគ់ងេ់
ទីេនះ ជទីមយួវញិ។ អនកគួរែតអនុ ញ តឲយ�ទងគ់ងេ់  កនុងចិត�របស់អនកសិន។
េហយេ េពលែដល�ទងប់នគងក់នុងចិត�របស់េយង �ទងប់ន�គប�់គងេយង។
បនទ បម់កេត�ទងេ់ធ�អ�ីេទ ត? �ទងប់នចបេ់ផ�ម េ�បមនសិករេនះ។ �ទងប់ន
ចបេ់ផ�មេ�បករ េនះ េហយបនចបេ់ផ�ម េ�បករផ� ស់ប�ូរេនះ។ េត�គឺជអ�ី? អនក
បនេឃញ ភ�ករ់សជត ិដឹងេ�យ�រមមណ៍ ហិតក�ិន ឮសេម�ង ករ�សេមល�សៃម
មនសិករ ករចងច ំ េហតុផល និងេសចក�ី�ស�ញ់។ �ទងប់នចបេ់ផ�ម េ�ប
ទងំអស់េផ�ងៗពីគន �មប�� ញ មនិយូរប៉ុនម ន �ទង�់ចគងេ់ កនុងករ េនះ
េ ទីេនះ។ �ទងប់នយង ចុះមកគងេ់ កនុងគំនិតរបស់អនកជេលកដំបូង េហយ
អនកគួរែតទទួលយក�ទង។់ ��ច…�� ប។់ ��ច�បេសរជងករ�បឆងំនឹងអនក
ប៉ុែន��ទងម់និ�ចទទួលអនកលុះ��ែតអនកទទួលយក�ទងសិ់ន។

130 េ េពលែដល��ងំបនេដរេ ែកបនងេអ�៉ឮេហយបននិយយ
ថ “អនកដឹងេទថែផ�េឈេនះ�េធ�ឲយអនកមនករសបបយរកី�យ”នងបន
ឈបម់យួែភ�ត។ អូ េនះេហយជេពលែដលនងបនេធ�ឲយមនកំហុសេ េពល
ែដលនងបនឈបេ់ដមបគិីតមយួែភ�ត។

131 កុំឈប ់ េដមបគិីតពីអ�ីទងំអស់។ អនកបនទទួល�ពបនទូល។ �ពះេយសូ៊វមន
�ពះជនមរស់។ �ពះជមច ស់ជអនកេ�បសេ�ះ។ េនះេហយជ�ពះបនទូល។កុំឈប់
េដមបគិីតពីអ�ីែដលគម នបនករេនះគម នអ�ី�តវគិតេទ។
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132 ប៉ុែន�នងបនឈបម់យួែភ�ត។ េនះេហយ ជេពលែដល��ងំ បនេដរ
ត�មងចូ់លេ កនុងគំនិតរបស់នង។ េហយបននិយយថ “ល� ��� បេ់មលេ
�កដូ់ចជសមេហតុផល។” អូ កុំេធ�ដូេចន ះ។ �គនែ់តទទួលយកអ�ីែដល�ពះបន
បងគ បម់ក។
133 េ�កអ�័ប� ំ អ�ីនឹងេកតេឡង �បសិនេបគតឈ់ប ់ េដមបេីធ�ករពិចរ�
េ េពលែដល�ទងប់ន�បបគ់តថ់ គតន់ឹងមន កូនមន ក ់ នឹង�តវបនបេងកត
េ�យនង��៉េហយនងមន�យុហុកសិប�បឆំន  ំ េហយគតចិ់តសិប�បឆំន ?ំ
េហយេ េពលែដលគតម់ន�យុមយួរយឆន  ំេហយនង—េហយនងមន�យុ
េកសិបឆន  ំ គតេ់ ែត េ ែត—េ ែត—េ ែត�រភពថ�ពះបនទូលរបស់�ពះ
គឺពិត។ េហយគតប់នដឹងថេរ ងេនះមនិ�ចេកតេឡងេ�យពួកគតេ់ទ។អនក
េឃញេទ? គត…់គតធ់� បគិ់តថនឹងមនក�ីសងឃមឹខ�ះ? េ�កមនិែដលមន
សងឃមឹសូមបែីតបន�ិច។
134 “ល�” អនកនិយយថ “ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំមនិអីេទ។ ខញុ ំសងឃមឹថ ខញុ ំនឹងបនសេ�មច
ក�ីសងឃមឹនះ។ ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំនឹងបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ខញុ ំសងឃមឹថ ខញុ ំ
នឹងក� យជ�គី�ទ នដល៏�មន ក។់ ខញុ ំសងឃមឹថ ខញុ ំនឹងេធ�កិចចករេនះ។”អនកមនិចង់
េធ��េទ។
135 េ�កអ�័ប� ំ មនិែដលគិតពីេរ ងេនះសូមបែីតបន�ិច។ �ែមន៉។ “�បឆងំ
នឹងក�ីសងឃមឹរបស់គត ់ ែតគតេ់ ែតេជ េល�ពះបនទូល ៃន�ពះជមច ស់ ដែដល។”
េសចក�ីជំេន គឺេ�ចនជងេសក�ីសងឃមឹ។ េសចក�ីជំេន បនមក�តឡប ់ មកពី
ខងកនុងេនះវញិ។េសចក�ីជំេន បនមកពីទីេនះ។
136 េតគតទ់ទួលបនេ�យរេប ប�? �មរយៈគំនិតេនះ េនះ—ទ� រេនះករ
�បយុទធេនះគឺេ ចំេពះមុខេយង។
137 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលអនកេ�ត ម�បយុទធរចួជេ�សច! ឥឡូវេនះ �រក�កំពុង
អងគុយេ កនុងចិត�របស់េយងមន ក់ៗ  េ �ពឹកេនះ។ �បនសថិតេ កនុងចិត�របស់
េកមង�សីតូចេនះ។ �បនសថិតេ កនុង ចិត�របស់អនក។ �មនវត�មនេ ជំុវញិេយង
េ ទីេនះ។ �បននិយយថ “អូ! ខញុ ំបនេឃញអនកពយយមេធ�ករេនះ�ងំពីមុន
មក។ខញុ ំបនលឺដូេចន ះ�ងំពីមុនមក។”
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138 បេណ� ញ�េចញេ ។ បនេហយ។ បេណ� ញ�េចញេ ។ �ពះគមពរី បនមន
�ពះបនទូលយ៉ង�េ កនុងអតថបទរបស់េយងេនះ? “បេណ� ញ�េចញ េ ។” េនះ
ជករ�តឹម�តវ។ “បេណ� ញ�េចញេ ។” េយងបនហ�ឹក�តរ់ចួេហយ។
139 ខញុ ំគិតថ “េតមនប � អ�ីស�មបេ់យងជអនកអធិបបយ?” ខញុ ំឆងល់ថេត�ប
េភទៃនករហ�ឹក�តែ់បប�ែដលេយងមន។
140 �ពះជមច ស់ជ�គបង�ឹកស�មបក់រ�បយុទធដអ៏�ច រយេនះ។ ម៉ថយ ជំពូក២៤
បនឲយដឹងេ ទីេនះ េហយ�នីែយល៉ ១២ កប៏នែចងផងែដរ ថ “េនះជ
េពលេវ�ៃនប � ដូចជមនិធ� បម់នេ េលែផនដីេនះពីមុនមកេទ។” េហយ
េយងកំពុងរស់េ កនុងេពលេវ�េនះ េ េពលែដលវបបធម ៌ ករអបរ់ ំ និងអ�ី
េផ�ងេទ តែដលបនលុបបំបត�់ពះបនទូលៃន�ពះ េហយវលិេ រកេហតុផល
ជេដម។ ករ�បយុទធនឹងចបេ់ផ�មឥឡូវ។ េតនរ� នឹងឈរេ បន? �េល
លូយ៉! ករ�បយុទធេនះបនេ�ត មរចួេហយ។ នងបនេរ បចំរចួេហយ។ េមលេត
គូបដិបក�ឯនយអ�ច រយយ៉ង�។
141 េតនរ�នឹងបនដូចជ�វឌី? េហយបននិយយថ “អនកឈរេហយ
អនុ ញ តឲយទ�នភលីីសទីនែដលពំុបនកតែ់សបក មក�បឆងំនឹង ទព័របស់
�ពះែដលមនជីវតិគងេ់ ឬ? ខញុ ំនឹងេ �បយុទធនឹង�។” �ែមន៉។ �ពះចងឲ់យបុរស
និង ស�ីទងំអស់ េ �ពឹកេនះបនេលកៃដេឡង េហយ និយយថ “ខញុ ំនឹងយក
�ពះអមច ស់នឹង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់” �ែមន៉។ មនិខ�ល់ថប�ជយ័យ៉ង�
េនះេទឬកក៏ែន�ងេនះ េហយកែន�ង េនះ េហយនឹងអ�ីមយួ ែដលបនេធ�។ គម នអ�ី
�តេធ�ជមយួ�េទ។ អនក េស�ចសូលនិងអនកេផ�ងេទ ត �បសិនេបអនកខ� ច� ចូរ
ដកថយេ កែន�ងេដមវញិ។ ប៉ុែន� កងទព័របស់�ពះ�តវេធ�ដំេណ រេ មុខ�ែមន៉!
មនុស�ក� �ន មនុស�ៃន—ៃន—ៃនជំេន មនុស�ែដលមន អំ�ចមនុស�ែដល
មនករយល់ដឹង។ ពួកេគមនិ�តវករករឆ� តេពកេទ។ ពួកេគមនិ�តវករករអបរ់។ំ
ពួកេគ�តវករប�� ញ។�ពះនឹងេ�បប�� ញទងំេនះ។
142 នងបនឈបម់យួែភ�ត េដមបគិីតពីេហតុផល េហយនិយយថ “ែមនេហយ
ឥឡូវេនះចូរេយងគិតេមល។” ជករ�បេសរ�ស់ �គនែ់ត�បសិន េបដូេចន ះ…
143 �ពឹកេនះេកមង�សីតូចមន កេ់នះគម នករសង�យ័េទថ�គេពទយបន�បបន់ងថ
នងបនេដរដល់ចុងប ចបៃ់នផ�ូវេនះ“គម នអ�ី�ចនឹងស�មចបនេទ។”ល�ឥឡូវេនះ
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េនះេហយជ�គេពទយ។ ខញុ ំមនិកតេ់ទសគតេ់ទ។ បុរសមន កេ់នះជមនុស�
វទិយ� ស�។ េ�កបនដឹងថជំងឺេនះបនរកី�ល �លេ កនុង�ងកយរបស់
កុមរេនះ។ �គម នអ�ីេនះេទ។ េ�កគម នថន ែំដល�ចនឹងពយបល�បនេទ។
144 ដូេចនះេតម�រកីនឹង�គប�់គងេល ស�ីមន កេ់នះ �បកដ�ស់ ករ�� ប ់�នឹង
បះ៉ពល់ដល់ទរកេទ ត ប៉ុែន�េមប ជ កររបស់េយង �េលលូយ៉ ជេមបេ�មដ៏
អ�ច រយៃនកងទព័ �ទងគឺ់ជកររស់េឡងវញិ េហយជជីវតិ។ គម នអ�ីែដល�ចយក
ឈនះ�ទងប់នេទ។�េលលូយ៉!
145 ខួរកបលៃនកងទព័េនះបនពឹងែផ�កេ េលេមទព័ដឆ៏� តរបស់ខ�ួន។
រ ៉ែូមល(Rommel)កនុង�បេទស�ល�ឺមង៉គឺ់ជខួរកបលៃន�បេទស�ល�ឺមង៉ ់មនិែមន
ជខួរកបលរបស់េ�កហុីែត�រេទ។ រ ៉ែូមល! េនះជករ�តឹម�តវ។ អុីែសនេ�េវ !
ជេយធ! ែភថុន! មនុស�ទងំេនះជទព័ជួរមុខរងច់បំទប ជ ែដលពួកេគ
ឲយ។ អនក �តវេធ��មេមងកងរបស់អនក �បសិនេបគតជ់ឧត�េសនីយ�៍តឹម�តវ។
�បសិនេបគតជ់េមបេ�ម�បសិនេបគតជ់ឧត�មេសនីយផ៍ក យបនួ�បសិនេបគត់
បនបង� ញអ�ីមយួ �បសិនេបេ�កបនប ជ កថ់�តវេធ�ដូេចន ះ ចូរេធ��មគត។់
េទះបីជអនកគិតថខុសែតអនក�តវែត�� ប�់ម គតដ់ែដល។េធ�អ�ីដូចែដលគត់
បន�បបអ់នក។
146 �េលលូយ៉! េយងមនឧត�េសនីយផ៍ក យ�ប�ំបកបថ េជ—អុី—េអស—យូ
—េអស�ទងប់នពកផ់ក យ�បដំល់េយង គឺេស—ច—ក�ី—ជំ—េន ។ �ទងម់និ
ែដលចញ់ករ�បយុទធមយួ�េឡយ។ �េលលូយ៉! �ទងប់នយកឈនះេសចក�ី
�� ប។់ �ទងប់នេដញ�រក�េចញពីករេនះ។ �ទងជ់េមប ជ ករដអ៏�ច រយ។ ដូេចនះ
�រក�គឺមនិែដលឈនះកនុងករេនះេទ។
147 ករ�បយុទធដធ៏ំបំផុតែដលមនិធ� បជ់ួប�បទះ�តវបន �តវបនចបេ់ផ�មេ�ត ម
ខ�ួនកនុងករ�បយុទធឥឡូវេនះ។ ពិត�ស់។ អូ! �េលលូយ៉!
148 េពលែដលខញុ ំគិតពី�! េពលែដលខញុ ំឈរេមល�ទងេ់ធ�អ�ីែដល�ទងប់នេបក
សែម�ងេហយមនបនទូលថ “�នឹងក� យជរេប ប េនះ រេប បេនះ” េ ទីេនះ�ជ
ករមយួ! អូ េមលមកទីេនះេហយមនបនទូលថ “េតនរ�ជេមកងដ ៏អ�ច រយ?”
អូខញុ ំមនិេមលេ េ�កយ ថជបណ�ិ តែបបេនះ—និង—ែបបេនះេទ។ ខញុ ំយល់នូវ
អ�ីែដលេមកងបននិយយ។ “�ទងជ់េមកងៃនេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់េយង។” �
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េលលូយ៉! េតអ�ីជករសេ ងគ ះ? កររេំ�ះ! សិរលី�! “�ទងជ់េមកងរេំ�ះ របស់
េយង។”
149 េវ�ដអ៏�ច រយជិតមកដល់េហយ។ �េលលូយ៉! ទ�នជមយួនឹង
េ�គ ង� �� វធុដភ៏�ចិឺ ច ច មនេ�ចន�បេភទ�ស់! េសចក�ីជំេន និង
ករសង�យ័ �តវបនកំណតេ់រ បចំេ�យខ�ួនឯងផទ ល់ េ កនុងេ�ងឧេបសថ
េនះ េ �ពឹកេនះ! ករសង�យ័េ មខ ង ជំេន េ មខ ង។ ទ�នឈរេ �មតួ
នទី។ �េល លូយ៉! េមកងរបស់េយងជផក យ�ពឹកែដលបេ�មេយង។ �ទង់
មនិែដលចុះចញ់ េទ។ �ទង(់មនិែដល)មនិ�គ ល់ពកយថដកថយេទ។ �ទងគ់ម ន
ករដកថយេទ។ �ែមន៉។ជករពិត�ស់។
150 សមរភូមដិធ៏ំបំផុតែដលមនិធ� បជ់ួប នងនឹងបនជសះេសប យឥឡូវេនះ
ហនឹងេហយ �គឺរ�ងជីវតិរស់និងេសចក�ី�� ប ់រ�ងជមងនិឺងសុខភពល� រ�ងេសចក�ី
ជំេន និងករសង�យ័ អូ ខញុ ំេអយ េហយរ�ងេសរភីពនិងករជបឃំុ់ឃងំ។ ករ
�បយុទធគន េនះគឺ�តវ ចបេ់ផ�ម! បេ ចញពន�ឺលំែពងរបស់អនកពួកទ�នទងំអស់។
ដុសខត�់ �� វធុេនះេឡង។ �ពះបនេ�ត មទ�ន ជេ�សចេហយ។ �ែម៉
ន។�ពះបនចកេ់�បង�ងំេលកងទព័របស់�ទង។់
151 កង�ប�ប�់វធុរបស់�េមរកិគឺល�បំផុតេ េពលពួកេគេស� កពក ់ េគមន
មកួសុវតថិភព ែដកែថបនិងេ�គ ងសឹក និងអ�ីេផ�ងែដលពួកេគមន មនរថេ�កះ
ពសែដក នឹងអ�ីជេ�ចនេទ តែដលពួកេគមន។
152 �ពះជមច ស់បន�ប�ប�់វធុដល់ទ�នរបស់�ទង។់ �េលលូយ៉! េត
�បេភទសមភ រៈអ�ីែដលេយងនឹងេ�ប? �វៃន�ពះវ ិ ញ ណជ �ពះបនទូល របស់
�ពះជមច ស់! �ែមន៉! “�ពះបនទូលរបស់�ពះមុតជង �វមុខពីរេ េទ ត” េ
េហេ�ពរ ៤ “ចកទ់ម�ុះដល់ឆ�ឹង ខួរ—ខួរឆ�ឹង េហយសូមបែីតគំនិតៃនចិត�របស់
ពួកេគ។” �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់! ចូរេជ ដល់�ពះបនទូលរបស់�ទង ់េនះេហយ
ជេ�គ ង� �� វធុរបស់�ពះ។
153 េនះេហយជអ�ី ែដល�ទងប់នផ�ល់ឲយនងេអ�៉ េ ៃដរបស់នងផទ ល់។ នង
បំផ� ញេ�គ ង� �� វធុរបស់នង។ េហតុអ�ីបនជនងេធ�ដូេចន ះ? េ�យ ករ
េបកគំនិតរបស់នងេដមបពិីចរ�រកេហតុផលមយួ។ អនកកុំែវកែញក �ពះបនទូល
របស់�ពះជមច ស់។ �គម នមូលេហតុេទ។ អនក…េនះ�គនែ់តជ�ពះបនទូលរបស់
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�ពះជមច ស់។ �គម ន—គម នករសង�យ័េទ។ �គម នេហតុផលអ�ីេទ។ េនះជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ េនះជករេ�សច។ យល់េទ។ េនះករេ�សចជ
េរ ងរហូតែដរ។
154 អនកយល់េទអ�ីែដលខញុ ំមននយ័ថ ប�ូន�សី? [ប�ូន�សីែដលមនជមងេឺនះ បន
និយយថ “�ែមន៉។”—Ed។] េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ �ពះបន
សនយដូេចន ះ។�ពះជមច ស់បនមន�ពះបនទូលដូេចនះ។
155 ពួកេគបននិយយេ កនេ់�កអ�ប�ថំ “េតអនកដឹងយ៉ងេមច៉បន ថ
នឹងមនកូន?”

“�ពះ�ទងម់នបនទូលយ៉ងដូេចនះ។” េនះជករេ�សច។
“ជករ�បេសរ�ស់េហតុអ�ីបនជអនកមនិបនទទួល�?”

156 “ខញុ ំមនិដឹងថេ េពល�ខញុ ំនឹងទទួលបន�េនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងទទួលបន។
�ពះជមច ស់មន�ពះបនទូលដូេចនះ។ គម នករអីនឹងប ឈបខ់ញុ ំបនេទ”។ �ទងប់ន
េ —…
157 “េតេហតុអ�ីបនជអនកមនិ�តឡបេ់ ផទះ ែដលជកែន�ងេដមរបស់អនក?”
158 “ខញុ ំនឹងជក� យេ ជពួកបរសុិទធ េហយជជនចែម�ក េ កនុង�សកេនះ” �ែម៉
ន…!?…“�ពះបន�បទនករសនយេនះ។ �ពះនឹងផ�ល់ឲយខញុ ំ មនកូនមន កេ់  �សក
េនះែដលជកែន�ងែដល�ទងប់នចតខ់ញុ ំមក។”�េលលូយ៉!
159 �ពះនឹងេ�បសអនកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ទីេនះ ែដលជកែន�ង ែដល
�ទង ់បនប ជូ នអនកមក។ �ពះនឹងផ�ល់ឲយ�េ អនក។ �គនែ់តេជ ។ �ែមន៉។ េបក
ចិត�ពួកេគេឡង�មរយះ�ពលឹងវ ិ ញ ណ �ងកយ �រមមណ៍និងសតិសមបជ ញ ៈ
េហយ�គនែ់តអនុ ញ តឲយ�ពះបនទូលរបស់�ពះបន�ជបចូលកនុងចិត�របស់អនកជ
ទីមយួ។េនះគឺជសមរភូម�ិបយុទធ។
160 កំុនិយយថ “�បសិនេបខញុ ំមន�រមមណ៍ថ �បសិនេបខញុ ំមន�រមមណ៍ថ
សិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់ធ� កម់ក! អូ” េនះគម នអ�ី�តវេធ�េទ តេទ! េនះ មនិែមន
ជេរ ងសំខនេ់ទ។
161 ចូរេបកគំនិតេនះ។ េនះជសមរភូម�ិបយុទធ។ េ ទីេនះគឺជកែន�ងែដលករ
�បយុទធបនចបេ់ផ�មេ ទីេនះ កនុងគំនិតរបស់អនក។ ចូរេបកចិត� េហយ និយយ
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ថ“ខញុ ំ…�គបក់រសង�យ័ខញុ ំមនករសង�យ័េ�ចន�ស់។” �ែមន៉។ “ខញុ ំមនករ
សង�យ័េលករគិតរបស់ខញុ ំឥឡូវេនះ។ ខញុ ំេជ េល�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។
��ងំេយងេ ទីេនះ។” អ�ីែដលនឹង�តវេកតេឡង។ពិត�ស់�នឹងេកតេឡង។
ហនឹងេហយ។
162 �ទងប់នចកេ់�បង�ងំេ�យ �ពះវ ិ ញ ណដល់អនកបេ�មរបស់�ទង។់ �ទង់
បនប ជូ នពួកេគេទវ�មក។ េពលខ�ះ មនុស�បនអស់សំេណ ច ពីករេនះ ថ
អ�ីេ ជ “េទវ�។” សូមឲយខញុ ំ—សូមឲយខញុ ំ�តលបេ់ រកអ�ីបន�ិច �គនែ់តមយួនទី
េទ។ សូមេបកេ េហេ�ពរ �គនែ់តមយួនទីេទ។ េហេ�ពរជំពូក៤ជំពូក៤ េហយ
សូម…ខញុ ំចងម់ននយ័ថជំពូកដំបូងៃន េហេ�ពរខ១៤។

េតពួកេទវ�ទងំេនះមនិែមនជវ ិ ញ ណបំេរ …បនចតម់ក សំ�ប់
ករងរជួយ ដល់ពួកែដល�តវទទួលេសចក�ីសេ ងគ ះជមរដកេទឬអី?

…េតពួកេទវ�� បននិយយថ…សូម គងេ់ ខង�� ំៃដ
របស់ខញុ ំ…?…ពួកេទវ�ទងំអស់ជអនកបេ�មរបស់�ពះជមច ស់…

163 ឥឡូវេនះ �ពះគមពរីេ ទីេនះបនមន�ពះបនទូលមកនឹងបន�បបព់ួកេយង
ថ �ពះប ជូ នេទវ�មក។ សិរលី�! េតមនអ�ីខ�ះ? “វ ិ ញ ណៃនករបេរ ។” សិរលី�!
វ ិ ញ ណបំេរ ប ជូ ន(កែន�ង�)មកពីវត�មនរបស់�ពះ។ េតអ�ីែដល�តវេធ�?
ផ�យដំណឹងល�ពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ែមន៉! ពួកេគមនិែមនបេ�មេទវវទូិឬ
�កមនិកយ�េទ ប៉ុែន� មកបំេរ �ពះបនទូល�ទង។់ េនះជេគលបំណង។ “ៃន
�ពះវ ិ ញ ណប ជូ នមក។”
164 េតេយង�គ ល់ពួកេគបនយ៉ងដូចេម�ច? �ពះគមពរីបនែចង ថ “�ពះបនទូល
របស់�ពះជមច ស់បនមកដល់ពួកពយករ។ី” េត�តវេទ? ពួកេទវ�បំេរ �ពះបនទូល
�ទង ់�មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បំេរ �ពះបនទូល េហយ�ពះវ ិ ញ ណនិង�ពះបនទូល
បន មកដល់ពយករេីហយ ពួកពយករមីន�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ េនះ
ជមូលេហតុែដលពួកេគ�ចេធ�ករអ�ច រយែដលពួកេគបនេធ�។ េនះមនិែមនជ
មនុស� េឡយ ែតជ�ពះវ ិ ញ ណេ កនុងមនុស�។ �ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ�គីសទគង់
កនុងមនុស� ស�មប�់ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ េតអ�ីែដល គតប់នេធ�? េបស
សម� ត�ល់ប�� ញទងំអស់។ �ពះជមច ស់បន េ�ជសេរ សគតេ់ហយ�ទងប់ន
ចកេ់�បងអភេិសក េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដល់គត។់ េហយេនះមនិែមនជ
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គតេ់ទ។ គតម់និែដលបនេធ�អ�ីេនះេទ រហូតដល់ គតេ់ឃញករនិមតិ�មយួ។
េ�កេអលីយ៉បនឲយដឹងថេ េលភនេំកែមល“ករទងំអស់គឺខញុ ំបនេធ��មប ជ
របស់�ទង។់ ឥឡូវេនះឱ�ពះជមច ស់េអយសូម�ទង ់ អនុ ញ តឲយេគបន�គ ល់ថ
�ទងជ់�ពះផង។”អូ! ចូរថ� យសិររីងុេរ ងដល់�ពះជមច ស់!
165 ខញុ ំបនេឃញករេនះេ�ចនដងមកេហយ េ េពលែដល អនកទទួល
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ គងេ់ កែន��េហយកែន�ងមយួេនះនឹងបនទទួលករចក់
េ�បង�ងំ! េបសិនជ េ �ពឹកេនះ �កមតូចេនះេ ទីេនះ េហយ�គនែ់តយកចិត�
ទុក�ក�់� ប ់ េហយដក�ល់ករសង�យ័េចញេ�យករ�� បេ់នះ! េតអនក�ច
សង�យ័បន េទ ត េទេ េពលែដលអនកេឃញមនុស��� ប—់�� បប់នរស់េឡង
មនុស�ខ�ិន�ចេដរបនមនុស�ខ� ក�់ចេមលេឃញមនុស�ថ�ង�់ច�� បឭ់?
166 េទវ�របស់�ពះអមច ស់ សូមបែីតរបូភពរបស់គតែ់ដលពយរួេ េល ជ ជ ំងេ
ទីេនះ អនកវទិយ� ស�មនិយល់អ�ី�គប�់ជងេ�ជយេទ។ េតគតប់នឮេធ�អ�ី? េ
ឲយជបជ់មយួនឹង�ពះបនទូល�ពះ។ �ែមន៉! �ពះបនទូលបនឈនះអស់ទងំ�រក�។
បទ�តវេហយ។ េត�គឺជអ�ី? “េនះជ�ពះវ ិ ញ ណបេ�ម ប ជូ នមកពី �បះវត�មន
របស់�ពះ” េដមបេីរ ស�ងំ �គអធិបបយ �ពះបនទូលេ ជបជ់មយួនឹង�ពះបនទូល។
េហយ�ទងប់ ជ ក�់ពះបនទូលេ�យទីសមគ ល់ នមំកនូវ�ពះេយសូ៊វដូចកលពី
ម�លិមុញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េនះគឺ�ទងេ់ហយ។
167 េតេយង�ចសង�យ័ដូចេម�ចបន េ េពលែដលគតទ់ងំពីរទងំខង
វទិយ� ស�សមភ រៈនិងខងវ ិ ញ ណ�គបវ់ធីិេយង�ចបង� ញបនេនះ�ពះបន
បង� ញេ ទីេនះ?
168 េតមនប � អ�ី? �គឺេ កនុងគំនិតរបស់េយង។ េយងបនេបកគំនិត របស់
េយងេ កនក់រេនះ េហយនិយយថ “ល� ឥឡូវេនះខញុ ំមនិដឹងេទ ថេត��ចឬ
មនិ�ចេ រចួ។ �បែហល �បសិនេបខញុ ំមន�រមមណ៍ល� េ ៃថងែស�ក។” អូ គម នេរ ង
អ�ីែដល�តវេធ�េទ តេទ។
169 ដូចខញុ ំបននិយយជញឹកញបេ់�កអ�័ប� ំ �ចនិយយេ កន�់
�៉ថ…នងមន�យុេលសពី—ពីករេធ�ជ ស�ីមន ក។់ អនកយល់ពីនយ័របស់ខញុ ំ
េទ េពលេវ�ៃនជីវតិ របស់ៃថងៃមភ�បបីំរបស់នង។ អនកេឃញេទនងមន�យុ
ហុកសិប�បឆំន េំហយ។ នងបនហួស�យុ�បែហល ដប�់បឬំៃមភឆន េំហយ។



40 �ពះបនទូលជសេម�ង

េហយគតប់ននិយយ េ កនន់ងថ�បែហលជប៉ុនម នៃថងខងមុខេនះេហយ
និយយេទ តថ “េតមន�រមមណ៍ថែប�កខ�ះេទអូនសម� ញ់?”

“គម នខុសែប�កអីបន�ិចេទ”។
170 “េនះគម នអ�ីេទ។ េទះជយ៉ង�កេ៏�យ េយង េ ែតបន�។ ែមនេហយ
ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកចបេ់ផ�ម�តឡបជ់ ស�ីវយ័េកមង—មន កម់�ងេទ តេយងនឹង
បនដឹង�មរយៈវដ�ឈមៃនជីវតិ េនះបនទ បម់កេយងនឹងបនរក េឃញថ �
ជករែដល�ចមនទរក េហយ អ�ី�គបយ៉់ងនឹង�តឹម�តវទងំអស់។ ឥឡូវេនះ
េតអនកមន�រមមណ៍ថខុសែប�កេទេ ៃថងេនះ? �មនរយៈេពលមយួែខចប�់ងំពី
�ទងប់នសនយនឹងខញុ ំ។េតអូនមន�រមមណ៍ែប�កខ�ះេទអូនសម� ញ់?”
171 “គម នអ�ីបន�ិចេទអ�័ប�។ំ គម នស ញ អ�ីេ�ះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំេ ែតមនខញុ ំ—ខញុ ំ មន
សភពដូចេពលប៉ុនម នឆន ចុំងេ�កយេនះ។ គម នករខុសែប�ក បន�ិចេទ។”

“សូមេលកតេមកងសិររីងុេរ ងដល់�ពះ! េទះជយ៉ង�េយងនឹងមន�។”
172 “េតអនកចងម់ននយ័ថេ�កអ�័ប�…ំគិតេមលេប�ទងប់នសនយ យ៉ង
ចបស់�ស់ថ �ទងនឹ់ងផ�ល់ឲយេយង�មស ញ មយួ េនះ។ ពិត�ស់ថ�ទង់
នឹងផ�ល់ឲយេយងនូវស ញ មយួ។”អូ! �េលលូយ៉!
173 “ជំននទ់នេ់ខ�យនិងកំផិតេនះនឹងែស�ងរកទីសមគ ល់ជេ�ចន។” �តវេហយ។
គតម់នទីសំគល់មយួ។ េត�ជអ�ី? �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ េនះគឺជទី
សមគ ល់។
174 េត�ពះេ�បសេកមងេនះយ៉ងដូចេម�ច? �ពះបនទូលរបស់�ពះបនមនបនទូល
ដូេចនះថ�បសិនេបខញុ ំមន�រមមណ៍ឬគម ន�រមមណ៍កេ៏�យ។ �បសិនេបខញុ ំ…មនិ
ខ�ល់ថមនអ�ីេកតេឡងេទ�ពះបនមនបនទូលដូេចនះ។ េនះគឺសេ�មចេហយ។
175 េ�កអ�័ប�បំននិយយេ �ទងថ់ “ចូរយកឆនួតកបល និងអ�ី �គបយ៉់ង
ទងំអស់របស់អនក េយងនឹងេធ�ដំេណ រេ កនទឹ់កដី េនះ។”

“េតអនកកំពុងេ �?”
176 “ខញុ ំមនិដឹងេទ។” �ែមន៉។ “ប៉ុែន�េទះជយ៉ង�កេ៏�យ េយង នឹងេ ។
េ�ះេយងេ !” �ព យអី�៉នម់កេយងនឹងេ ។ �េលលូយ៉! េនះេហយជ
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�ពះបនទូលពិតរបស់�ពះ។ េតអ�ីែដលេ ជបជ់មយួគត?់ េសចក�ីសនយ�ពះ
�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។“េយងនឹងទទួលបន�។”
177 “េចញពីចំេ�ម�បជ� ស�របស់េ�កអ�័ប�។ំ ពួកេគជែផនកមយួៃនករ
េនះ ពួកេគជអនកសង�យ័និងមនិេជ �ពះ។ ពួកេគនឹងទទួលជំនួយពី អនកដូចគន ។
េចញមក។ ែញកខ�ួនរបស់អនកេហយរស់េ ស�មបខ់ញុ ំ។” េត�ជអ�ីេ ? “ទុកឲយ
មនសិករនិង�រមមណ៍របស់អនកទងំអស់ សថិតេ ពីេ�កយអនកដូេចនះ។ េបកគំនិត
របស់អនកនិងចងចថំេនះជខញុ ំ។ សូមអេ ជ ញ មករស់េ ជមយួខញុ ំ។”�ែមន៉។
178 �ពះជមច ស់ បនេ �គបពូ់ជរបស់េ�កអ�័ប� ំ េ �ពឹកេនះ េដមបឲីយ
មន ជីវតិដូចគន ។ ករ�បយុទធយ៉ងខ� ងំបនេកត េឡងេ ឥឡូវ េនះ េ ទូទងំ
ពិភពេ�ក។ េត�ពះចងឲ់យកូនរបស់�ទងែ់ញកខ�ួនេចញពីអ�ី? េចញពី ករភ�ក់
រសជតិ �រមមណ៍ ហិតក�ិន ករឮ ករ�សេមល�សៃម មនសិករ ករចងច ំករ
�ស�ញ់ អ�ីៗ�គបយ៉់ង។ ចូរេបកគំនិតរបស់ពួកេគ និងអនុ ញ តឲយ �ពះបនទូល
បនចូលេ នឹងេដរជមយួ�ពះបនទូល។េនះេហយជទ�នដពិ៏ត។
179 េនះជកែន�ងែដលផក យឈរ។ �បពន័ធ�ពះ�ទិតយ ឆន មំនិផ� ស់ប�ូរ។ ផក យ�ពឹក
រះេឡង េហយ�បកសពី ករបំេពញកតព�កិចចរបស់ខ�ួន េរ ង�ល់�ពឹក �គនែ់ត
ដឹងចបស់ថ �បនេធ�ករេនះេ េពលែដលែផនដី �តវបនបេងកតេឡង។ ��រះ
េពល�ង ចេ កែន�ងរបស់ខ�ួន �គប�់� ទងំអស់គឺដូេចន ះែដរ។ ករផ� ស់ប�ូរ ៃន
រដូវ េកតេ េពលែដលរដូវកល បនសនមតថ់ជ កែន�ងែដល��តវេកត។ ��
ខងេជងឈរេ និងមនិផ� ស់ទីេទ។ �េលលូយ៉! �គប�់� ទងំអស់វលិជំុវញិ
��ខងេជងេ�ពះ�សថិតេ ចំក�� លែផនដី។
180 េនះជ�ពះ�គីសទ។�ែមន៉។ �ទងឈ់រេ ទីេនះេហយប ជ កងទព័របស់�ទង់
ដូចជេមទព័ដអ៏�ច រយមន ក។់
181 ដូចជេ�កម៉ូេសេ េលភន ំ េហយៃដរបស់គតេ់ឡងេហយអុី��ែអលកំពុង
�បយុទធគន  េ�យេ�ប�គបវ់ធីិរបស់ពួកេគ គតឈ់រេហយេលកៃដ របស់គតេ់ឡង។
គតប់នឈរេហយេលកៃដរបស់គតេ់ឡងរហូតដល់�ពះ�ទិតយលិច។ពួកេគ
�តវេលកៃដរបស់គតេ់ឡង។េនះគឺេ�កម៉ូេស។
182 គតគឺ់ជែផនកមយួៃន�ពះ�គីសទ។ េដមបឲីយ�បកដថ�ពះហសថរបស់�ទង់
េលកេឡងដូេចនះ�ពះហសថរបស់�ទង�់តវដំែដកេគលេលេឈឆក ង។ �េលលូ
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យ៉! េហយ�ទងប់នេឡងេ កំែពងៃនសិរលី� ៃថងេនះ ជមយួនិង�ពះពស�ឈម
របស់�ទងេ់ ចំេពះ�ពះ េ ខង�� ំ�ពះជមច ស់។ េហយ ករ�បយុទធេនះេដមបឲីយ
�គបទ់�ននឹងអនុវត�ន�៍មវធីិរបស់�ទង។់ ខញុ ំមនិខ�ល់ពី អ�ីែដលនឹងេកតេឡង
ជមយួនឹង�ពះបនទូលៃន�ពះ�ទងនឹ់ងលះបងអ់ងគ�ទងេ់ដមប ីេសរភីព។ �ែមន៉។

183 ដូចមនម់យួេ កនុងសុ៊តអ�ីនឹងេកតេឡង�បសិនេប�ភយ័ខ� ចមនិ�៊ន
ញស់ េចញមក? េតនឹងមនអ�ី �បសិនេប�មនករភយ័ខ� ច េពល �ញស់
េចញមក? េតមនអ�ីេកតេឡង�បសិនេបកូនមនេ់ កនុងសុ៊ត�តវបនបក�តូីចមយួ
ចឹក បំែបក សុ៊តេនះេហយកូនមនខ់� ចមនិ�៊នេចញពីសុ៊ត? អ�ីនឹងេកតេឡង
�បសិនេប� បនឮសំេឡងមយួេ ខងេ�កនិយយេ �ថ “កុំចឹកសុ៊តេនះ
េបមនិដូេចន ះេទ អនកនឹង ឈខឺ�ួន?” ប៉ុែន�ធមមជតិរបស់�បន�បប�់ថ “បំែបក
�! េចះរនធេ ” ។

184 ចូរឲយចស់ទុំទងំអស់និយយថ “ៃថងៃនករអ�ច រយ�តវបន កន�ងផុតេ ។
អនកនឹងេធ�ឲយខ�ួនឯងឈចឺប។់ អនកនឹងក� យេ ជអនក�ជល និយម។”

185 បំែបកសំបកនឹងេ  �គនែ់តេធ�ករ�បឹងែ�បងដូចែដលអនក�ចេធ�បន។ �
េលលូយ៉! “��ងំេចញឲយឆង យ! ខញុ ំនឹងេចញពីទីេនះ។” �តវេហយ។ “ខញុ ំនឹងមនិ
េ កនុងេនះេទ តេទ។ ខញុ ំមនិរស់េ ទីេនះេទ ត េទ។ ខញុ ំមនិែមនសថិត េ េ�កម�រក�
��ងំេនះ ដូចមុនេទ តេឡយ។ ខញុ ំកំពុងរកវធីិេចញពីទីេនះ �ពឹកេនះ។ �ែមន៉។
ខញុ ំជឥ នទី។”�ែមន៉! �េលលូយ៉!

186 ប៉ុែន�ឥ នទីែដលចស់េនះ បនចឹកទីេនះចឹកទំលុះសំបកេនះ។ គម នប �
ថេតសំបកេនះ�រងឹប៉ុ�� ចឹកទំលុះ�ឥឡូវេ ។ េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង េហយ
បនទ បម់ក��ចេបក�� បរបស់�បន�ិច។�គឺល�េហយ។

187 ចឹករកផ�ូវេចញមក។ �តវេហយ។ េតអនកេធ�រេប ប�? បំផទុះ� “េ�យ
�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េ�យ�ពះបនទូល
របស់�ពះអមច ស់។” ចុងេ�កយអនកចបេ់ផ�ម �សងក់�ិនខយល់ ដ�៏សស់��យ
ខ�ះេ ។ “េនះជ�ពះបនទូលៃន�ពះអមច ស់។” �នកបលរបស់អនក េចញមក
ខងេ�កមក។ “េនះជ�ពះបនទូលរបស់ �ពះអមច ស់។” រញុឲយខ� ងំ ឥឡូវេនះអនក
នឹង�ចេចញមកបនេហយ!
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188 �មនិ�តឡបេ់ កនុងសំបកេនះម�ងេទ តេទ។ �ែមន៉។ �មនេសរភីព
េហយ។ អូខញុ ំេអយ! �ពះបនទូលបនមកេ�យវ ិ ញ ណនិងមនសិករទងំេនះ បន
េ�ះ��យេ ទីេនះ េហយេបកគំនិតអនុ ញ ត ឲយ�ពះបនទូលបនចូលមក។
ឱ�ពះអមច ស់េអយ! សូមមនេម�� ! មនិ�តវេធ�ជទសករេទ តេទ។ អនកមន
េសរភីពេហយ។ �ទង ់ែដលជ�ពះ�ជបុ�� បនេ�ះបបេយងឲយមនេសរភីព
េឡងវញិ។ និកយរបស់អនកមនិ�ចេ អនកមកវញិបនេទ។ �រក�មនិ�ចេធ�អ�ី
ដល់អនកេទ តេទ។�នឹង�ទេ�រយំេហយបនបតេ់ចញពីអនកេ ។

189 ប៉ុែន�អនកេ េលផ�ូវដខ៏ពស់ ែដលអនកបនរតក់តក់នុងេលប នយ៉ងេល ន អូ
�ពះជមច ស់ៃនខញុ ំ បនចកេ់�បង�ងំដល់ទ�នៃនេឈឆក ង�ទង។់ េហយ �ជ
ឥ នទីែដលមនេសចក�ីជំេន  េហយបន�បកសអំពី�ពះេយសូ៊វ ជពន�ឺៃនេ�កិយ៍
និងដំេកងេស�ចៃន�ថ នដខ៏ពស់។�បកដ�ស់។�តវេហយ!

190 ទងំេនះជ “វ ិ ញ ណៃនករបំេរ ” បនប ជូ នពីវត�មនៃន�ពះេ
បំេរ (អ�ី?)�ពះបនទូល�ទង ់ មនិែមនេទវវទូិេទប៉ុែន�ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ពួកេគជ
អនកបេ�មៃន�ទង ់ែដលបនចតម់កេ�យ �ពះជមច ស់េដមបបីេ�មេយង។ អនកបេ�ម
ៃន�ពះវ ិ ញ ណ! អូ! េហយចូរចថំ �បសិនេប �បំេ�មអ�ីមយួេ�កពី�ពះបនទូល េនះ
មនិបនមកពី �ពះេទ។ ពីេ�ពះ “�ពះបនទូល ែតងែតប ជ កម់កពី�ថ នសួគ។៌”
ែតងែតមកពី�ថ នសួគ�៌ពះបនទូលៃន�ទងទ់តមកេយង។ េហយ�ទងម់និែដល
ប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណៃនករបេ�មែដលេ�កពី�ពះបនទូលៃន�ពះេទ។

191 �ទងនឹ់ងមនិ�បទន�ពះវ ិ ញ ណជមយួនឹងពួកឌី.ឌី.ឌី.បណ�ិ ត េហយេ�យ
អំនួតរបស់េគេទ អ�ី�គបយ៉់ងគឺដូនេនះនិយយថ “ល� �ស់ ជករពិត�ស់
ៃថងៃនករអ�ច រយ�តវបនកន�ងផុតេ ។ េយងទងំ អស់គន បនដឹងេហយ។” េទ
អតេ់ទ។ េនះមនិបនមកពី�ពះេទ។ �ជករផទុយនឹង �ពះបនទូល�ពះ។ �ែមន៉។

192 �ទង ់បន�បទន�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបនទូលែតមយួគតម់ក។ �ែមន៉។

193 អូមនេសចក�ី�បែហលបនួឬ�បេំទ តប៉ុែន�ខញុ ំនឹងប ច បឲ់យេ �តងេ់នះេយង
នឹងេលកយកេ និយយេ ៃថង�ទិតយេ�កយ។ ល��ស់។

��ងំនិងពួកបិ�ចរបស់�គឺ�តវបនេរ ស�ងំ។
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194 �បសិនេបជ �ពះវ ិ ញ ណៃនេទវ�ទងំេនះ �តវបនចកេ់�បង�ងំ ប�� ល
ឲយអនកេជ េល�ពះបនទូល ឥឡូវេនះ េតអនកធ� បប់នឮពីពយករ ីពយករដីពិ៏តៃន �ពះ
បនបដិេសធពី�ពះបនទូលរបស់�ពះឬេទ? [�កមជំនំុនិយយថ“េទ។”—Ed។] េទ
េ�ក។ េតមនអ�ីេកតេឡងេ ៃថងែដល ពួកេគបនរស់េឡងវញិ េហយនិយយ
េទ តថ“ឥឡូវេនះគតខុ់សឬ?” �ទងប់នរស់េ�យខ�ួនឯងនិងបនឈរែតមន ក់
ឯង។គតប់ននិយយថ“ហនងឹេហយ។”
195 េ ៃថងេនះ េមលេ មកីយ ែដលជេកមងតូចដប៏រសុិទធ េឃញេទ គតជ់
កូនរបស់អុីម�។ មនមនុស��បែហលបនួរយនក ់ ែដលបន ចកេ់�បង�ងំ
សនមតថ់បនចកេ់�បងអភេិសក េ�យពួកពយករែីដល េ ទីេនះ បនផគតផ់គង់
និងជួយ�គបទ់ងំអស់ េហយ�ពមទងំអនក�បជញ ែដលមនករអបរ់ខំពស់ផងែដរ។
េហយ�ទងម់ន�ពះបនទូលថ “ចូរេលក តំេកងេស�ចដេ៏�ម ះ�តងៃ់នេយង។ សូម
�ពះអមច ស់គងេ់ ជមយួអនក។ ែដលេយងជកមមសិទធិរបស់�ទង។់ េ�កយ៉ូេស�
បនឲយ�មកពួកេយង។ ដូេចនះអនកេចញេ េហយទទួល�។ េនះជករ�តឹម �តវ
�ស់។ អនកេចញេ េហយយក�មក។ េតមនអ�ី…”គតន់ិយយថ “បទល�
យូេស�—…”
196 អនកដឹងេទថយ៉ូ�ផតបននិយយថ “េតគម ននរ� េផ�ងេទ តឬេ
កែន�ង�េទ តេទ?” ល��ស់ ពួកេគ មនចំនួនបនួរយនក។់ េហតុអ�ីបនជ
មនិេជ អនកទងំ៤០០នកេ់នះ? �ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន�ចូរ �បកដ�ស់
អនកមនមន កេ់ទ តេ កែន�ង�មយួ។”
197 េហយនិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ…ល�េយងមនមន កែ់ដរ។ គឺមនមន កេ់ផ�ងេទ ត
ប៉ុែន�អូខញុ ំស�បគ់ត�់ស់។”ហឹម! អនកេឃញេទ?
198 “េនះ—េនះ េនះេហយជបុរសែដលខញុ ំចង�់� ប ់ អនកេឃញេទ។” គត់
បន និយយថ“ចូរយកគតេ់ឡងមក។េយងនឹងបនដឹងនូវអ�ីែដលគតនឹ់ង
និយយ។”
199 ដូេចនះេហយពួកេគបន�បបេ់ គតថ់ “ឥឡូវចូរ�� ប។់ អនកបនកំណត់
ករអធិបបយរបស់អនកេ �ពឹកេនះ េ�យ�រែតអនកកំពុងផ�យដំណឹងល�ដល់
េស�ច។ អនកបនផ�យដំណឹងល�េ …សមគម—សមគម ទងំអស់ៃនករ
ដូេចនះ—េហយ—ដូេចនះអនកេឃញេទ ទងំពួកសមគមប៉េឡសទីនៃន រដ�ម ន�ីទងំ
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មូល។ ឥឡូវេនះអនកចបំនថេ ទីេនះ គឺជអ�ីែដលពួកេគបននិយយអំពី។ អនក
និយយេរ ងដែដលៗេនះ។ អនកបនេជ េលេរ ងដែដលៗេនះ។”េនះតិចតួចេទ…
200 �ទង—់�ទង ់ មនមនុស�មន កែ់ដលខុសេគេ ទីេនះ។ មនុស�មន កែ់ដល
បនចកេចញពីេហតុផលចស់ៗ។ គតប់នសម� តយក�េចញ េឃញេទ ពី
សតិសមបជ ញ ៈដល៏�របស់គត។់
201 “េហយ ល��ស់ េហតុអ�ីបនជអនកដឹងពីអ�ីែដលពួកេគនឹងេធ�យ៉ង �
េនះ? �បសិនេបអនកនិយយដូចពួកេគែដរ េនះខញុ ំគិតថ ពួកេគនឹងេធ�ឲយអនក
ក� យជបព�ជិតកនុង�សក។ ពួកេគនឹងេធ�ែបបេនះ។ ពួកេគ—ពួកេគនឹងេធ�ឲយ
អនកក� យជអនកេមលករទូេ េ កនុង�សកេនះ េបអនក—អនក�គនែ់តយល់�សប
ជមយួពួកេគ។”េនះមនិែមនជមនុស�ពិតៃន�ពះេទ។
202 េហតុអ�ី រេប បរបស់គត�់តវបនសម� តេចញទងំអស់ �គបទ់ងំ
សតិសមបជ ញ ៈគឺ�� ត។ គំនតិរបស់គតប់នេបកស�មបទ់ទួល �ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់។ េហយ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ែតមយួ គត ់ ែដលគតនឹ់ងេជ ។
េនះជ�ពះវ ិ ញ ណៃនអនកបេ�ម ។ េនះេហយជ�ពះវ ិ ញ ណ ៃនអនកបេ�មមន ក។់
203 គតនិ់យយថ “ខញុ ំមនិដឹង �តវនិយយអ�ីេទឥឡូវេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹង�បបអ់នក
េរ ងមយួខញុ ំនិយយែតអ�ីែដល�ពះឲយខញុ ំនិយយែតប៉ុេនះ។”

ដូេចនះពួកេគបនរងច់េំ យបេ់នះ។គតម់នករនិមតិ�មយួ។
204 េ �ពឹកបនទ ប ់ ខញុ ំ�ច�សៃមថ មកីយសម�ងឹេមលបទគមពរី េហយនិយយ
ថ “ឥឡូវេនះចូរេយងេមលឥឡូវេនះ។ េមលនិមិ�តេនះ…ឥឡូវេនះអនកទងំអស់គន
មនអ�ីមយួខុសេ កែន�ង�មយួ មូលេហតុគឺ� ផទុយេ នឹង អ�ីែដលពួកេគបន
និយយ។ ល� េតអនកចងនិ់យយ ពីអ�ី? េ�ះេយងេមលនូវអ�ីែដល េ�កេអ
លីយ៉បននិយយេ ទីេនះ ពយករ ី ពីេ�ពះេយងដឹងថគតជ់ពយករមីយួរបូ។
អនកេឃញេទ អ�ីែដល…�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់បនមកដល់េអលីយ៉។ បទ។
េហយេតមននយ័យ៉ងេមច៉? ‘េហយសត�ែឆកនឹងលិទធឈមរបស់អនក។ េយសិបិ
ល ែឆកនឹងែហកនងសីុ។ េហយ’ េ�យ�េសចក�ីសុចរតិរបស់��ប…់េសចក�ី
សុចរតិរបស់ណេបត។’” េ�ក បននិយយ បនទ បម់ក ថ…េ េពលែដល
គតេ់ឃញថគតប់នេឃញនូវនិមមតិរបស់គតគឺ់ត�មងេ់ កន ់ �ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់បនទ បម់កវយ័ចំ�ស់របស់អ�័បក់ប៏នមកដល់។



46 �ពះបនទូលជសេម�ង

205 ចូរេដរត�មងេ់ចញេ ទីេនះេហយនិយយថ “ចូរបន�ដំេណ រេ ។ ប៉ុែន�
ខញុ ំ បនេឃញអុី��ែអល…”អនកេឃញេទគតម់និបន ខម ស់េទកនុងករ�បបពី់
និមមតិរបស់គតេ់�យ�រ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ គតប់នដឹងថ គត់
�គនែ់ត យកេរ ងេនះមក�បបឲ់យល�ឥតេខច ះប៉ុេនះ។ េតអ�ីេ ? គតប់នេបក
ចិត�និងគំនិតរបស់គត ់ េដមប�ីពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ េហយ�ពះ បនទូលរបស់
�ពះជមច ស់បនបង� ញ�តឡបម់កវញិដូេចនះគតប់នដឹងថ គឺជករ ល�ឥតេខច ះ
ៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។
206 ឥឡូវេនះអនកនិយយថ“អូ! �បសិនេបខញុ ំជេ�កមកីយវញិ!” អនក�ចេធ�
បន។ អនក�ច។ អនកក�៏ចេធ�បនែដរសំណព�ចិត�។[បង�បស�បន�បំន
និយយេ  កនប់ង�សីែដលឈមឺ�ងេទ ត—Ed។] អនកជពយករមីកីយ។ េត
អនក�ចេធ�អ�ីបនខ�ះ? េបកគំនិតរបស់អនក។ េតមនអ�ីែដលខញុ ំនឹង�បបដ់ល់អនក
េ �ពឹកេនះ? េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ អនកេឃញេទ? េបកចិត�របស់
អនកេហយ និយយ ថ “ឥឡូវេនះអនកដឹងេទ ខញុ ំេជ ថ ខញុ ំ�ចទទួលករេ�បសឲយជ
បន។” ល��ស់ អ�ីែដលនឹងេកត? េតជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ឬ? �បកដ
�ស់េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។
207 េហយបុរសមន កេ់នះ េ ទីេនះបននិយយថ “ៃថងៃនករអ�ច រយេនះ �តវបន
ប ចប។់ អនកមនិ�ចេធ�ករេនះ បនេទ។ េហយអនក…”បំេភ�ច�េចលេ ។ ចត់
ទុក�ពះជទីមយួសិន។
208 េនះែន�ពះបនទូល �ពះអមច ស់គតន់ិយយេចញ េហយកស៏េ�មចដូចេនះ។
209 ឥឡូវអ�ីែដល��ងំបនេធ�? ��ងំមនអនកចកេ់�បង�ងំេផ�ងេទ ត។
ឥឡូវេនះ ��ងំបនចកេ់�បង�ងំពួកអនកបំេរ របស់�។ អូ ពិតែមន។ អូហូ។
�បកដ�ស់។ �បនចកេ់�បង�ងំអនកបំេរ របស់�។ េត�ចកេ់�បង�ងំពួកេគ
េធ�អ�ី? ជមយួនឹងករមនិេជ ។ ��ងំនិងពួកបិ�ចរបស់�ចកេ់�បង�ងំ
មនុស�ជតិេដមបមីនិឲយមនុស�ជតិេជ េល�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។
210 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកចងប់ ជ កឲ់យចបស់សូមេបកេ  េ�កុបបត�ិជំពូក
៣ ខ ៤ ។ េ�ះ�គនែ់តេបក�តឡបម់កវញិទីេនះ េហយ�� ប ់ ករេនះែតមយួ
នទី េហយេមលថេតេនះមនិែមនជេលកដំបូងេទ ៃនយុទធ� ស�។ េនះជេរ ង
ដំបូង ែដល�បនេធ�។ �មនិែដលេ�បយុទធ� ស�របស់�ដែដលេទ។ �បនេធ��
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�គប ់ េពលេវ�។ ឥឡូវេនះ �គនែ់តេមលថេតេនះ—េនះជអ�ីែដលបនេធ�។
ឥឡូវេនះ�មនិយល់�សបជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ។ ��គនែ់តប�� លឲយ
នងេ ជកតយ់ល់ខុសបន�ិចអនកដឹងេទថ� �គនែ់តជសំេឡងៃនករ�� ប ់េ
ដូចេនះថេហតុអ�ីបនជ�ចងឲ់យេយង�� បេ់ហយមនិ�ពមទទួលយក�ពះបនទូល
ទងំមូល។ ឥឡូវេនះេ េ�កុបបត�ិខញុ ំបនរកេឃញេ ទីេនះ េ�កុបបត�ិ
ជំពូក៣ខ៤។ េ�ះេយងេមលេ ថេតេនះជអ�ីែដលមនេ កនុង�ពះបនទូលឥឡូវ
េនះ។ ល��ស់។

ពស់បននិយយេ ស�ីមន កេ់នះថអនកនឹងមនិ�� បជ់ពិតែមនេទ:
211 “មនិ�� បជ់ពិតែមនេទ។” អនកេឃញេទសម�េីនះជរេប បែដល�េ�ប? “អូ
េយងេជ ៃថង ៃនករអ�ច រយេនះ�តវបនកន�ងផុត។ េយងមនិេជ ថ មនេរ ងែបបេនះ
ែដល មនុស�បនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ដូចែដលពួកេគ បនេធ�េ ៃថងបុណយ
ទី�សិបែដរ។ អូ មយង៉វញិេទ ត វធីិែដលអនក�ជមុជទឹកមនិមនអ�ីខុសែប�កេទ។”
អនកេឃញេទេនះជ�រក���ងំ? អនកេឃញេទ េនះជយុទធ � ស�របស់�?
“ែមនេហយ�បសិនេបេវជជបណ�ិ តបន�បបអ់នកថ អនកមនិ�ចជសះេសប យេទ
េនះគឺចប។់”
212 ឥឡូវ កុំេជ ពកយេនះអី កុំេជ �គេពទយអី។ �គេពទយគឺជករេធ��មវធីិ
វទិយ� ស�។ េហយ�គេពទយបនេធ��គបយ៉់ងអស់េហយេដមបសីេ ងគ ះជីវតិ
មនុស�មន ក់ៗ ប៉ុែន�េ ែតមនិ�ចសេ ងគ ះបនេ�ពះគម នវធីិ�េទ តែដលគត់
�ចេធ�បនេឡយ។ គតប់នេ�បសមតថភពរបស់គតអ់ស់េហយ។ មនុស�គឺ
េ�ម ះ�តង។់ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះេដមដឹងខុស�តវ គឺដឹងករែមន ប៉ុែន�េ េពលែដល
អនក �ប�ពឹត�ករេនះអនកនឹងបន�េដមជីវតិម�ងមយួជំ�នៗ ជបន�បនទ ប។់ �ែម៉
ន។អស់េហយ។�នឹងមនដំេណ យ៉ងឆង យ។បទ។
213 ឥឡូវេនះ េតយុទធ� ស�របស់��ងំ�េធ�យ៉ង�ឥឡូវេនះ? េត�ទង់
មន�ពះបនទូលអ�ីេ ទីេនះ? ឥឡូវេនះសូមេមលខ១ និងខ—ខ២។ ឥឡូវេនះ
សូមអនុ ញ តឲយ—អនុ ញ តឲយខញុ ំបន�នខ១ដល់ខ៣។

ឯពស់ជសត�េចះឧបយកលេលសជងសត�ៃ�ពអស់ទងំសត�ៃ�ព
ែដល�ពះេយហូ�៉ដជ៏�ពះ�ទងប់នបេងកត �និយយេ កន់ ស�ីថ េត
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�ពះមន�ពះបនទូល�មមនិឲយអនកបរេិភគ…�គបទ់ងំែផ�េឈេ កនុង
សួនចបរែមនឬ?

214 សូម�� ប ់ �េ េពលេនះ��គនែ់តេ�បរេប ប��កកែ់ដល�មន នឹងពីរេប ប
—រេប បែដល��ប�ពឹត�ខុសពី�ពះបនទូល�ពះ។ អនកេឃញេទ? �ជ…េត�កំពុងែត
ចងេ់ធ�អ�ី? �បនចូលេ កនុងគំនិតរបស់នង។ អនកេឃញេទ? �បននិយយេ
នងបនទ បពី់�ពះបនទូលបនព�ងឹងេ ទីេនះ។
215 ឥឡូវេនះ កុំអនុ ញ តឲយ�រក���ងំ ព�ងឹងកររងឹមរំបស់�ឲយេ�ះ។
អនកេឃញេទ? អនកបនរក��ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ឲយមនភពរងឹមកំនុងចិត�
របស់អនក។ អនកេឃញេទ? អនកេធ�ដូេចន ះដូចគន ។ ឥឡូវេនះសូមអនកេមលេ អនក
មកីយ។

… ស�ីេឆ�យតបថេយងបរេិភគអស់ទងំែផ�េឈេ កនុងសួនចបរបន
ែត…

ែត�តងេ់ដមេឈ១ែដលេ ក�� ល(ក�� លេនះ អនកេឃញេទ)
សួន ចបរ

េនះ�ពះ�ទងម់ន�ពះ…បនទូលថកំុឲយបរេិភគែផ�េនះេឡយ ែថម
ទងំកំុឲយពល់បះ៉ផងែ�កងេ��� ប។់

216 អនកេឃញេទេនះេហយជ�ពះបនទូលឥឡូវេនះ។ េនះជពកយែដលនង បន
និយយេ �រក���ងំ។ ឥឡូវសូមេមល។

រចួពស់កនិ៏យយេ ស�ីថ អនកមនិ�� បជ់ពិតែមនេទ:
217 អនកេឃញេទេនះជទិចនិចរបស់�? អនកេឃញេទ? េត�កំពុងែតចង ់ េធ�អ�ី?
ករេកតដំបូងៃនមនុស��បនពយយមពង�ក់ ស�ីមន កែ់ដលជកូន�សីរបស់�ពះនិង
ករែដលមនិេជ េល�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ េនះេហយជអ�ីែដល �កំពុងែត
ពយយមេដមបនីនំងឲយ�ប�ពឹត�ករេនះ។
218 េនះេហយ ជអ�ីែដល�បនពយយម េដមបនីអំនកឲយ�ប�ពឹត�ករេនះ ប�ូន�សី
ជទី�ស�ញ់។ [បង�បស�បណ�នំិយយេ កនប់�ូន�សីែដលឈេឺនះ ម�ង
េទ ត—Ed។] េនះេហយជអ�ីែដល � បនពយយមពង�កអ់នក�ល់គន  េដមប ី នំ
អនក�ល់គន �ប�ពឹត�ករេនះ។ េហយ េរ ងែតមយួគតែ់ដលអនក�តវេធ�ឥឡូវ េនះ…
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អនកមនេសរភីពសីលធម។៌ ឥឡូវេនះ អនក�ចទទួលយក�បន�បសិនេបអនក
ចង។់ ប៉ុែន�ចូរទត�់េចញ។ េបសិនជនងេអ�៉មនិបនឈបេ់ េពលេនះ �� ប!់
កំុឈបច់ំេពះអ�ីទងំអស់។កុំឈប។់
219 េ េពលែដល—េ េពលែដលេ�កេអលីយ៉ បន�បបេ់�ក េក�សីុថ
“ចូរយកដំបងរបស់ខញុ ំ�កេ់លទរកែដល�� ប។់ េហយ �បសិនេបមននរ�
មន កនិ់យយេ កនអ់នក ចូរកុំនិយយតបេ វញិ។ �បសិនេបមនអ�ីមយួពយ
យមប ឈបអ់នក�គនែ់តបន�កំុឈបឲ់យេ�ះ។”
220 េមលេ ស�ីមន កេ់ ែដលនងបនេ អនកបំេរ របស់នង។ នងនិយយថ
“អំ�ចៃនមនុស�កបលរងឹនឹងេ មុខ េហយកំុឲយអនកប ឈប ់ រហូតដល់ខញុ ំ�បប់
អនក។”�គនែ់តប៉ុណ�ឹ ង។
221 េ េពលែដលអនកទទួលបន�រេនះ ចូរបន�។ �ែមន៉។ េហយ និយយថ
“ខញុ ំមនិ�ចេដរម�ងេទ តបនេទ។ មនិ�ចេទ ខញុ ំកំពុងែតមន ភពទនេ់ខ�យ។”
�គនែ់តបន�។ កុំប ឈប។់ េផទរអ�ី�គបយ៉់ង �កម់យួែឡក �គនែ់តរក�ករេធ��ម
រយៈករេនះ។ បងប�ូនេអយអនកបនទទួល�វេ កនុងៃដរបស់អនក �គនែ់តបន�ករ
កបរ់ហូតេ ។
222 េ េពលមយួខញុ ំ បនចូលេ កនុងកី��� នបល់ទតម់យួ េហយខញុ ំបន
េ  េដមបអីធិបបយ។ េហយខញុ ំបនឈបេ់ មតទ់� រេហយេមលេ ទីេនះ។ �
បន និយយថ“�មនិសំខនេ់លមឌសត�ែឆកេ កនុងករ�បយុទធេឡយ។ែតជ
កំ�ំងករ�បយុទធេ កនុងសត�ែឆកវញិ។”ដូេចនះេនះជអ�ីែដលឈនះសមរភូម។ិអនក
េឃញេទ?
223 អនកនិយយថ “ែមនេហយ េមលេ ។ េមលេ កនុង�ពះវ�ិរ ដធ៏ំទងំអស់គឺ
�បឆងំនឹងករេនះ។”
224 ខញុ ំមនិខ�ល់ពីទំហំមឌែដលពួកេគមនេឡយ។�ជកំ�ំងេ កនុងសត�ែឆក
េនះេហយជអ�ីែដលេគ�បជ់ករ�បយុទធ។ �ជជំេន  ែដលមនេ កនុង បុគគល
មន ក់ៗ ។ �បសិនេបអនកជមនុស�កំ�កសូម�តលបេ់ ជំរុរំបស់អនកវញិចុះ។ ប៉ុែន�
បងប�ូនេអយ�បសិនេបអនកជទ�នមន កឈ់រេ ទីេនះ។ េនះករ�បយុទធគន
នឹង�តវចបេ់ផ�ម។ខុសនិង�តវបនេ ជមយួគន ។ សូមឲយេយងចបេ់ផ�ម�បយុទធ
េ ។
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225 ដូចេ�កេព�តសខត�៉យបនចូលេ កនុងទី�កងមយួេហយបននិយយ
ថ “�ពះអមច ស់បន�បបខ់ញុ ំមក—មកទីេនះនិងមនកររកីផុសផុល។” េ�កបន
ជួលឃ� ងំមយួដច៏ស់េហយ បន�ន កេ់ ទីេនះ េហយេ�កបនចបេ់ផ�ម
សម� ត�។
226 េហយពួកេកមងែដលចូលចិត�ឆេ ដ�៏�វ ៃនទី�កងបន�ន កេ់ ជិតេនះ
ែដរពួកេគបនេដរមក។ ដល់ទ� រ…ពួកេគមយួចំនួន បននិយយថ “េតបុរសមន ក់
េនះកំពុងេធ�អ�ីេ ទីេនះ?”
227 េហយេទ តនិយយថ “គតគ់ឺជ�គអធិបបយមន ក។់ េ�កនឹងមនកិចច�បជំុ
មយួេ�កបននិយយដូេចន ះ។”
228 “ល�” គតប់ននិយយថ “ទយេមលខញុ ំនឹងេដញគតេ់ចញពីទីេនះេ ឲយ
េ �មផ�ូវវញិ។ អស់េហយ។ េយងមនិចងម់នកិចច�បជំុេ ជុំវញិកែន�ងរបស់
េយងេទ។”
229 ដូេចនះេគបនេ េហយ�ចនទ� រែតម�ង។ េ�កេព�តសខត�៉យពក ់�វែវង
របស់គតអ់នកដឹងេហយគតេ់ទបែត�ងបង�ួចនិងជ ជ ំងរចួ។ ជមនុស�ែដល
គួរឲយ�ណិតមន កអ់នកដឹងេហយ។
230 ពួកេគបនចំអក�ក�់គអធិបបយែដលមន�យុចំ�ស់មន កេ់នះ អនកដឹង
េហយ ចំេពះករបរេិភគមនេ់�យេ�បៃដ លិតៃដដូចសព�ៃថងេនះ អនកដឹងេទ។
231 ដូេចនះគត�់គនែ់ត�ងបង�ួចនិងជួសជុលរបស់របរេ ជុំវញិេនះ។ ពួកេកមង
ែដលចូលចិត�ឆេ ដ�៏�វៃនទី�កងេនះ បនទញ�វធំ របស់គត ់េហយផជុង
កេំភ�ងខ�ីេលខ�ួនរបស់គតនិ់ងបននិយយថ“េតអនកកំពុងេធ�អ�ី?”
232 “អូ!” គតប់ននិយយថ“ខញុ ំកំពុង�ងសម� តបង�ួច។” េហយគតេ់ ែតបន�
�ងបង�ួចដែដលអនកដឹងេទ។ គតម់នេគល បំណងមយួ។ �ពះបន�បប ់គត់
ឲយ�បកនខ់ជ បក់រេធ�ករេនះដែដល។កំពុង�ងបង�ួច។

ពួកេគបននិយយថ “េយងមនិអនុ ញ តឲយកមមវធីិរកីផុសផុលេ ទីេនះេទ”
233 គតប់ននិយយថ “អូ ប៉ុែន��ពះអមច ស់បន�បបខ់ញុ ំ—ឲយកមមវធីិេ ទីេនះ។”
អនកដឹងេទ? គតេ់ ែតបន�ករសម� តេហយគត ់ នឹងប ចបក់រងររបស់គត។់
អនកេឃញេទ? េឃញេទ?
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234 “ល��ស់” គតប់ននិយយថ “មនេរ ងមយួែដល—អនក�ល់គន �តវ
យល់។”ពួកេគបននិយយថ“ខញុ ំជមច ស់េ ជុំវញិទី�កងេនះ។”
235 គតប់ននិយយថ “អូ! ដូេចនះផង?” េហយគតេ់ ែតបន�ករ�ង បង�ួច
អនកដឹងេហយ។
236 ពួកេគនិយយថ “មុនេពលែដលអនកេធ�កមមវធីិកររកីផុសផុលេ ទីេនះ�តវ
ឆ�ងកតខ់ញុ ំជមុនសិន។”

គតប់ននិយយថ “អូ! េតខញុ ំ�តវេធ�អ�ីខ�ះ? ជករ�បេស រ�ស់ខញុ ំនឹងេធ�ករ
េនះបនទ បពី់ខញុ ំប ច បក់រងររបស់ខញុ ំសិន។”
237 គតប់នេ�ះ�វធំរបស់េ�ក។ គតប់នេដរេ ទីេនះ េហយពួកេគ
បន�កបចួក�វនិង�យផ�ួលគតេ់ េលឥដ� និងេ�តជនគ់ត។់ េហយគត់
និយយថ “ខញុ ំ�តវែត�បយុទធេបខញុ ំមនិ�ច�គប�់គងចិត�បន។ សូមបេងកនភពក�
�នដល់ខញុ ំ�ពះអមច ស់។”ចបគ់តេ់ចញ។

េហយនិយយថ“អនកទទួលបន�គប�់គនឬ់េ ?”
238 គតប់ននិយយថ “បទ។” គតប់នេ�កកេឡងេហយរ�ស់ ៃដរបស់
គត។់គតប់នសេ ងគ ះេ យបេ់នះេ កនុង�ពះវ�ិរ។
239 គឺជអនក េឃញេទ? អនកបនដកេចញនូវ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ េហយ
�ប�ពឹត��មករសង�យ័របស់អនកជេរ ង�ល់។ េឃញេទ? សូម �បកដ�ស់
�បនចបេ់ហយ។ េនះេហយជករងរបនទ ប ់ សូមេធ��ឲយបនសេ�មច។ �តវ
េហយ។ េរ ងែដលខញុ ំនឹងេធ�បនទ បគឺ់បំបតក់រសង�យ័របស់ខញុ ំេចល។ េនះជ
ករងរបនទ បេ់ទ តរបស់ខញុ ំគឺ បំបតក់របកទឹ់កចិត�របស់ខញុ ំទងំអស់េ ឲយឆង យ។
េបសិនជ�រមមណ៍ របស់ខញុ ំ�បបខ់ញុ ំថ “ែមនេហយអនកមន�រមមណ៍មនិល�” េរ ង
បនទ បែ់ដល �តវេធ�គឺកតប់នថយេរ ង�៉វទងំអស់េចញ។ ហនឹងេហយ។
240 អនកនិយយថ“ែមន អនក…ពួកេគបន�បបខ់ញុ ំថ…អនកដឹងេទមនសិករ
របស់ខញុ ំបន�បបខ់ញុ ំថ បង�បស�បន�ែំដលខញុ ំ…” ែមនេហយ អនក�បែហលជ
�ចកតប់នថយេរ ងខ�ះេចញបនយ៉ងល�។ អនកនឹងមនិេ �ឆង យពីេនះេទ។
�គនែ់ត េធ�ករងរបនទ បរ់បស់អនក ឲយបនស�មច។ ចូរេ�ះ�វធំរបស់អនក េហយ
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េដរចូលេ កនុងេនះ។ �គនែ់តបន�ករេនះ។ េគលបំណងមយួថ “ខញុ ំនឹងឈនះ។”
�ែមន៉។“ខញុ ំមនិ�ចចញ់បនេទ។ខញុ ំនឹងឈនះ។”�ែមន៉។

241 �រក���ងំជអនកពង�ក។់ អនកេឃញេទ? យុទធ� ស�ទីមយួរបស់� ជ
អ�ី? េតអ�ីេ ជចំណុចដំបូងរបស់�េដមបទីទួលបនេជគជយ័? គឺចិត�។ នង
បន ឈបម់យួែភ�តេដមប�ី� បនូ់វអ�ីែដល�បននិយយ។ “អូ អនកមនិបននិយយ
ដូេចនះេទ?”

242 េនះេហយជកែន�ងែដល ស�ីេកមងៗ ជេ�ចនបនេធ� ឲយមនកំហុសេហយ
មនុស�ជេ�ចនបន�ប�ពឹត�ករខុសពួកេគឈបម់យួែភ�ត�គនែ់ត ឈបម់យួែភ�ត។
េតប៉ុនម នដងែដលខញុ ំបនេឃញពីករណីែលងលះគន និងករអ�ីែដលេកតេឡងេ
ទី េនះ។

243 “ែមនេហយ ខញុ ំ�បបអ់នក បង�បស �បន� ំ េគហួចដូច ‘េវត៉—េវវ៉’ អុី
ច៊ងឹ អនកដឹងេទ េហយខញុ ំបនឈប ់េហយេ�យ េ�ម ះ�តងខ់ញុ ំ—ខញុ ំមនិចងេ់ធ�ដូេចន ះ
េទ។”អូហូ។អនកេធ�រចួេហយ។

244 “អូ នង ខញុ ំបនអងគុយតុែកបរនង។ នង—នងមនែភនក �សស់�� ត�ច់
េគ!”អនកេឃញេទ? អូហូ។េឃញេទ? ហនឹងេហយ។

245 �រក�បនេធ�េរ ងដូចគន ។ អូ �គេពទយបន�បបខ់ញុ ំថ“ខញុ ំមនិ�ចជសះេសប យ
បនេទដូេចនះខញុ ំ…”គឺអនកេ ទីេនះបនជួប�បទះេរ ង ដូចគន កនុងករ�បយុទធដធ៏ំ
បំផុតែដលមនិែដលជួប�បទះ។

246 “ែមនេហយពួកេគបន�បបខ់ញុ ំ…ខញុ ំបនេឃញដូេចនះ–ដូេចនះ–ដូេចនះប ជ ក់
ថមកពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” បទ ចូរអនកេមលមនុស�កំពុតចំ�ស់ ខ�ះមនករ
ភយ័ខ� ច។ េតេធ�ដូចេម�ចេទបដឹង ពីពួកេគថពិតជមនែមន? អូហូ។ បទ។
�រក�េនះនឹងេ�បអនក ជនុយស�មបស់ត�ែក�ក ប៉ុែន��នឹងមនិបង� ញអនក នូវសត�
�ពបេទ។ អូហូ ពិត�បកដ�ស់។ េហយ�នឹងេធ�ឲយអនក មនិយល់អ�ីទងំអស់។

247 អូ! គតជ់អនកចមបងំមន កែ់ដរ ចូរចងច។ំ ប៉ុែន�ែដលអ�ច រយេនះ គឺពួកេយង
េទ…“ែដលអ�ច រយេនះគឺ �បនសថិតេ កនុងអនក េហយ�េ កនុងេ�កិយែ៍ដរ” ប៉ុែន�
ចូរ�បកនខ់ជ ប�់ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ ចូរេជ ថ�ទងជ់េមទព័ែដលដឹក នំ
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េ ទីេនះ។ ចូរកន ់ បនទ យរបស់បងប�ូន។ េនះជករ�តឹម�តវចូរបំេពញ កតព�
កិចចរបស់អនក។
248 ដូេចនះ ខញុ ំបនជួបេកមង�សីតូចមន កេ់ ទីេនះម�ង។ េកមង�សីេនះ �បែហលជ
អងគុយេ ទីេនះែដរ ឥឡូវេនះ។ េឈម ះរបស់នងគឺ េណលី �នដឺ់រ។ ជេលក
ដំបូងែដលខញុ ំធ� បប់នេឃញ��ងំេចញពីនង។ េយងបនរស់េ  ឥឡូវេនះ
�បសិនេបខញុ ំ�គនែ់តេ កែន�ង�មយួ េហយ �គនែ់តមនផ�ូវបីចេន� ះ េ ទីេនះ
ែដលមនេ�គះថន ក។់ េហយខញុ ំេទបែតបនក� យេ ជ�គអធិបបយ មន ក ់េហយខញុ ំ
បនផ�យដំណឹងល�េ ទីេនះ េ �ជងផ�ូវេនះ េ�យមនករជួប�បជំុមយួ។
249 េហយេកមង�សីតូច េនះជមន កក់នុង ចំេ�មៃនអនករបដំល៏បេីនះែដរ។ នង
បនេរ នេ ��េរ នទីេនះ ជមយួលីហ៊នែដរ។ មនមនុស�ជេ�ចន េ
ទីេនះលីហ៊ រស់េ កនុងទី�កងេនះែដរ អនកដឹងេទ នងបនរតេ់ �ងែហល
ទឹក។ ដូេចនះេហយ លីហ៊ន និងមតិ�របស់នងគឺជអនក�រំបែំដលលបបីំផុតេ
កនុង�បេទស។ពួកគតជ់ពួកកតូលិក។ ជំេន �សនមនិមននយ័ថគម នអ�ី
ស�មប ់ ពួកគតេ់ទដូេចនះបនទ បម់ក…េណលីេហយនឹងពួកេគ។ ដូេចនះនងជ
អនក�ដំល៏ប ី លបញេហយគតដូ់ចគន ែដរ។ េហយពួកេគបនមក�រំបេំ ទីេនះេគ
េ ថ “បតេខម ”និង“�ហំ�តីរ័បឹក”េហយមន�គបទ់ងំរបស់។ េហយនងគឺ ជ…
ពួកេគទងំពីរគឺលបបីំផុតេ កនុង�បេទសេនះ។
250 ៃថងមយួនងបនបេងកតកិចច�បជំុមយួេឡងេ ទីេនះ បនមយួយប។់ នងបន
លុតជងគងេ់ មុខ�សនៈ េហយេកមង�សីេណលីបនផ� ស់ប�ូរ។ �ពះពរបន ចូល
ដល់ចិត�របស់នង។ នងបន�កបេ់ មុខ�សនៈេនះ។ េហយនងបន េងប
កបលរបស់នងេឡងវញិ។ នងបនយំេហយទឹក ែភនកកំពុងរតេ់ េលថព ល់ របស់
នង។ នងបននិយយថ“ប៊លីី…” នងបន�គ ល់ខញុ ំ។ នងបននិយយ ថ“ខញុ ំ
ចងទ់ទួលបនករសេ ងគ ះឲយរចួពីករ��កក�់ស់។”
251 េហយខញុ ំនិយយថ “េណលី អនកនឹងបនសេ ងគ ះ។ �ពះេយសូ៊វបនសេ ងគ ះ
អនករចួេ េហយប�ូន�សី។ អនក�តវែតទទួលយក�ទងឥ់ឡូវេនះ េ�យកន�់ម
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់”
252 េហយនងបនេ ទីេនះ។ េហយនងបនយំ េហយនងបន អធិ�� ន
េហយនងបនទូលេ  �ពះជមច ស់ថនងនឹងមនិេធ��ម េ�កិយម៍�ងេទ ត
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េឡយ។ ថ� យទងំអស់�កេ់ �ទងែ់តមយួសន�ិភពករែផ�មគួរឲយ�ស�ញ់បន
ចូល មកកនុង�ពលឹងវ ិ ញ ណរបស់នង។ នងបនេងបេឡងពីទីេនះ េហយែ�សក
និងសរេសរតេមកង�ពះជមច ស់ ទងំេលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់ផង។
253 េហយ�បែហល�បមំយួឬ�បបំីែខបនទ បពី់េនះនងបនេដរ�ម ផ�ូវ សពីងេ
យបម់យួ។
254 ឥឡូវេនះ �គនែ់តេកមង�សីមន ក ់ នងគឺ�គនែ់តជេកមងជំទង ់ �យុ �បែហល
ដប�់បបីំឆន ។ំ េហយនងបនមករកខញុ ំ េហយនងបននិយយ ថ “ហូប…”េនះ
ជភរយិរបស់ខញុ ំ មន កែ់ដលបន�� បេ់ េនះ។ នងបន និយយថ“ខញុ ំសងឃមឹថ
ខញុ ំនឹងដូចជហូបនិង�យរនិ។” នងបននិយយថ “អនកដឹងេទពួកេគមនិ
េចញមកេ�កិយេ៍នះេទ។” េហយបននិយយថ “េ�កិយេ៍នះបន�ក់
ស ញ សមគ ល់មយួេ េលអនក។” េហយបននិយយេទ ត ថ “ខញុ ំេមលេ �
��កក�់ស់។” េហយបននិយយេទ តថ “ឥឡូវេនះខញុ ំ បនប ឈបក់រ
តុបែតងមុខនិងពកអ់លងក រេហយ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថ�ជករលំបក�ស់។ សូមបែីត
ករណីេនះែដលខញុ ំ�តវ�បឈមមុខ” នងបននិយយថ“ខញុ ំេមលេ �ជករលំបក
�ស់។” នងបននិយយេទ តថ “ពួកេគ េមលេ ដូចជគម ន កំហុស និង
ករសង�យ័អ�ីេទ។” បននិយយថ “ខញុ ំសងឃមឹថ ខញុ ំនឹងមនិេធ�ករទងំេនះេទ។”
255 ខញុ ំ បននិយយថ “េណលី �ពះេ�ហិតៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ បនសំ�ត
អំេពបបរបស់មនុស�ទងំអស់�ប�ូន�សី។ចូរបន�េជ �ទងចុ់ះ។”
256 េ�កេវនី េប�ដូ េ ទីេនះមនមនុស�ជេ�ចនបន�គ ល់គតែ់ដលជមតិ�ភក�ិ
ជិតសនិទធរបស់ខញុ ំជេ�ចនឆន មំកេហយ។ គតគឺ់ជអនក�បមកឹ។ េហយគតប់នមក
ទីេនះជមយួបង�បសរបស់ខញុ ំគឺេ�កអីដវដ។ េហយគតប់ន�សវងឹេហយេដរ
�មចិេ ច មផ�ូវេហយខញុ ំបនេលកគតេ់ឡង ពីេ�ពះប៉ូលីសបន�មចបគ់ត។់
េហយខញុ ំបននគំត ់ មកទីេនះ។ េហយខញុ ំជ�គគង� លមន ក ់ �ពមទងំម� យនិង
ឪពុករបស់ខញុ ំ បនរស់េ ទីេនះ �ពីំខញុ ំបនេរ បកររចួេម�ះ។ េហយខញុ ំបនយក
គត�់កេ់ េលែ�គេ ទីេនះ។ ខញុ ំបនេដក…េដកេ  េលកែន�ង មយួ។ ជ
�កមធំរបស់�បណ� ំ េតអនកដឹងេទដបន់កៃ់នេយង។ ដូេចនះេហយេយងមន
�បែហលបនួបនទប ់ េហយមយួបនទបម់នពីរនក។់ ដូេចនះ ខញុ ំបនឈនេជងេ
កែន�ងមយួេទ ត។ ខញុ ំបនដក�េចញដូច េនះ េហយ—េហយ បន�កេ់�កេវ
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នីេ េលែ�គជមយួខញុ ំ។គតប់ន�សវងឹខញុ ំបន�គគត�់កេ់  កនុងផទះេហយ�ក់
គតេ់ផ�កចុះ។
257 េហយខញុ ំបន�កេ់គេ ទីេនះ។ ខញុ ំបននិយយថ“េ�កេវនីគឺមនិខម ស់ខ�ួន
ឯងែដលក� យជែបបេនះេទ?”
258 េហយេ�កបននិយយថ “អូ េ�ក ប៊លីី កំុនិយយ ជមយួខញុ ំ ដូេចន ះ។”

េហយបនទ បម់កខញុ ំបនេលកៃដរបស់ខញុ ំបងួសួងេឡង។ ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ
នឹង អធិ�� នស�មបអ់នកេ�កេវនី។ សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។” េហយខញុ ំ បន
សេ ងគ ះអូខញុ ំគិតថ�បែហលជមយួឆន ។ំ
259 ដូេចនះេហយបនទ បម់ក អនកទងំអស់គន េ េពលែតមយួ—មយួ េហយបន
េគះទ� រេហយមននរ�មន កក់ំពុងេគះទ� ខ� ងំៗ។ “បង�បសប៊លី! បង�បសប៊ី
ល!”[បង�បស�បន�បំនេគះេលេវទិករ—Ed។]
260 គិតដូេចនះថ “េសចក�ីល�របស់ខញុ ំ នរ�មន ក�់តវែត�� ប។់” ខញុ ំបនរតេ់ ឯ
ទ� រ បនចបយ់ក�វចស់របស់ខញុ ំេ ទីេនះេបះ�ដូច េនះ េហយដណ� បេ់ េល
េ�កេវនី។េហយរតេ់ កនទ់� រ។
261 �ដូចជ ស�ីមន ក។់ ខញុ ំបនេបកទ� រ េហយេកមង�សីមន កេ់នះបនឈរ េ មត់
ទ� រ។ នងបននិយយថ “អូ! ខញុ ំ�ចចូលកនុងបនេទ?”

ខញុ ំបននិយយថ“អេ ជ ញចូលកនុងមក។”េហយខញុ ំបនេបកេភ�ង។
262 េហយឥឡូវេនះនងកំពុងែតយំដូេចន ះេហយនងបននិយយថ“អូ!
បង�បស ប៊លីីខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំេ េហយ! ខញុ ំេ េហយ!”
263 ខញុ ំបននិយយថ “េតមនប � អ�ីេណលី? អនក—មនជំងឺគងំេបះដូងឬ?”
264 នងបននិយយថ “េទ” េហយនងនិយយថ “បង�បសប៊លីខញុ ំបន
មក កន់ សពីង។” េហយនងនិយយថ “និយយឲយ េ�ម ះ�តងេ់  បង�បស
ប៊លី! េ�ម ះ�តង�់ស់ បង�បសប៊លី មនិែដលមនបំណង��កកេ់នះេទ។
ខញុ ំគម នបំណង��កកេ់នះេទ។”
265 ខញុ ំបននិយយថ “េតមនប � អ�ី?” ខញុ ំបនគិតថ “េតខញុ ំនឹងេធ�យ៉ង�នឹង
នងឥឡូវេនះ?” ខញុ ំមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីេទ។ ខញុ ំេទបែត�គ ល់នង។ ខញុ ំនិង…
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266 បននិយយេទ តថ “អូបង�បស ប៊លី” បននិយយថ “ខញុ ំ�គន ់ ែត—ខញុ ំ
�គនែ់ត—ខញុ ំ�គនែ់តជអនករមួចំែណកែតបន�ិចបន�ួចប៉ុេ�� ះ។”

ខញុ ំកនិ៏យយថ“ឥឡូវេនះសូមេសង ម�ង តប់�ូន�សី។ សូម�បបខ់ញុ ំពីករេនះ។”
267 េហយនងបននិយយថ “ចស” នងបននិយយថ “ខញុ ំបនេដរ�ម
ចិេ ច មផ�ូវេហយបនដល់�ល�បជុំេរដ៉ែមន…”េហយពួកេគ ធ� បម់នករ�ែំរក
េរ ង�ល់យបៃ់ថងេ រេ៍ ទីេនះ។ េហយនងបននិយយថ “ខញុ ំមនវតថុមយួចំនួន
េហយខញុ ំបនេ ផទះេដមបពីក�់។” េហយនងបននិយយថ “ខញុ ំបនឮចេ�ម ង
េនះ។” េហយនងបននិយយថ“អនកដឹងេទ” េហយបននិយយថ “ខញុ ំបន
ឈប�់បែហលមយួនទី។” េហយនិយយថ “�កនែ់តមនសេម�ងពិេ�ះ ជងមុន
េទ ត។ ដូេចនះខញុ ំគិតថ ‘អនកដឹងេទ �មនិខតបងអី់េទ �បសិនេបខញុ ំឈរទីេនះ។’”
268 េនះគឺជអ�ីែដលនងបនេធ�ខុសនងបនឈបម់យួែភ�ត។ េហយនង�គន់
ែត�� ប។់
269 េហយនិយយថ “ចស ខញុ ំនឹងគិត។” បននិយយេទ តថ “ឱ�ពះអមច ស់
េអយ�ទងដឹ់ងថខញុ ំ�ស�ញ់�ទង�់ស់។” េហយបននិយយថ “អនកដឹងថ
ខញុ ំ �ស�ញ់�ពះអមច ស់�ស់។ ប៉ុែន�ខញុ ំច�ំបកដេ េពលែដលលីេហយនឹងខញុ ំ
បនឈនះ —ពនរង� នេ់នះ។”បននិយយថ “ករចងចរំបស់ខញុ ំ ខញុ ំចថំត ន�ីវយ័
ចំ�ស់ េនះធ� ប ់បនទកទ់ញខញុ ំ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�នឹងេធ�អ�ីេទ តេទ ឥឡូវេនះ។”
270 អូហូ! អនក�គនែ់តគិតថ�មនិ�ចេទ តេទ។ �បនេកតរចួេ េហយេ
ទីេនះ។ េនះ�គនែ់តជករល�ដូចែដល�ចងប់នេ ទីេនះ។ អនកេឃញេទ?
271 េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលធ� ប�់គ ល់នង េណលី�នដឺ់រ? ជករ�បេសរ
�ស់ ខញុ ំ�ចទយបនថ ភគេ�ចនអនកទងំអស់គន  បន�គ ល់នង។ បទ។
�បកដ�ស់។ដូេចនះពួកេគ—េគ—េគបន…
272 េហយបននិយយថ នងបននិយយថ “ល��ស់ អនកដឹងថ ជអ�ីេទ?”
នងបននិយយថ“េបខញុ ំបនេដរ�ម�ងំពីេពលេនះ”បននិយយថ“�បែហល
ជខញុ ំ�ចនឹងែថ�ងពីទីបនទ ល់មយួចំនួនដល់ពួកេគ។”
273 អូ! េឃញេទ អនកបនធ� កចូ់លកនុងករ�គប�់គងរបស់�រក�។ សូមេចញ ឲយ
ឆង យពី�។“សូមេជ សេចញពីអំេព��កករ់បស់�រក�។”
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274 ប៉ុែន�នងបនេដរេ េហយបនឈរេ ទីេនះ�បែហលពីរបីនទី។
េហយេរ ង ដំបូងអនក�តវដឹង គឺនងបនេ កនុងៃដរបស់េកមង�បសមន កេ់ េលឥដ�
េនះ។
275 បនទ បម់កនងបនេ�កកេឡងវញិ។ េហយនងបនឈរយំ េ  ទីេនះ
េហយនិយយថ “អូ ខញុ ំអស់អីពីខ�ួនេហយឥឡូវេនះ ខញុ ំគម នអ�ីល�េទ តេទ។ខញុ ំ…”
276 ខញុ ំគិតថ “ែមនខញុ ំមនិសូវេចះអំពី�ពះគមពរីប៉ុនម នេនះេទប៉ុែន�ខញុ ំេជ ថ�ពះេយសូ៊វ
មន�ពះបនទូលដូចេនះថ ‘េ�យនូវេឈម ះរបស់ខញុ ំ ពួកេគនឹងេដញ�រក�េចញពី
មនុស�បន។’”ខញុ ំ…
277 េហយ េវនីបនដឹងខ�ួនបន�ិច េហយអងគុយេ ទីេនះេមល។ អនកេឃញេទ?
ដូេចនះខញុ ំបននិយយថ “�រក� ខញុ ំមនិ�គ ល់ថឯងជ នរ�េនះេទប៉ុែន�ខញុ ំ�បប់
ឯងឥឡូវ េនះគឺជប�ូន�សីរបស់ខញុ ំ េហយឯងមនិ �តវ េធ�អ�ីេ េលនងេទ។នងមនិ
ចងេ់ធ�ែបបេនះេទ។ នង�គនែ់តឈបម់យួនទី។” េនះេហយជកែន�ងែដលនង
បនេធ�ខុស។ ខញុ ំបននិយយថ“ប៉ុែន�ឯង�តវែត េចញពីនង។េតឯងឮខញុ ំេទ?”
278 ដូេចនះេហយ ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមជួយខញុ ំ កនុងករកតេ់ទស េនះផង។ ទ� រ
នឹងចបេ់ផ�មេបក េហយបិទេ�យខ�ួន�ផទ ល់។ “ឈរត�មងជ់ួរ ឈរត�មងជ់ួរ” េ
ទ� រេនះ។ “ត�មងជ់ួរ ករ—ត�មងជ់ួរ ករ—ត�មងជ់ួរ។”ខញុ ំគិតថ។

េហយនងនិយយថ“េ�កប៊លីចូរេមលេ ទីេនះ។ េមលេ ទីេនះ។”

េហយខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ។ េតេនះជអ�ី?”

នងបននិយយថ“ខញុ ំមនិដឹងេទ។”

ខញុ ំបននិយយថ“ខញុ ំមនិដឹងដូចគន ែដរ”។
279 េហយទ� រ “បិទេបក បិទេបក” បិទដូចេនះ។ ខញុ ំគិតថ“េតមនប � អ�ីេ
ទីេនះ? េតមនេរ ងអ�ីេកតេឡង?”
280 ខញុ ំបនេមលម�ងេទ តដូចេនះ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “ថយេចញពីនង
ភ� ម��ងំេអយ! េ កនុង�ពះេយសូ៊វេចញពីនងេ !”
281 េ េពលែដលខញុ ំបននិយយដូេចន ះ �េមលេ ដូចជ�បជវយ៉ងធំ �បែហល
ែវងប៉េុនះ បនេហរេចញពីេ�កយខនងរបស់នង �មសកនិ់ង�� ប�បេជ វរបស់
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នងនិងេចញពីេជងរបស់នងែដរ ។ �បនេចញេ ឮសូរ “អ៊ូ” ។ �បនចបេ់ផ�ម
េចញមកេ ចំេពះមុខរបស់ខញុ ំ�បនេចញមកយ៉ងេ�ចន។
282 ខញុ ំបននិយយថ “បពិ�ត�ពះអមច ស់ �ពះេ�ហិតៃន �ពះេយសូ៊វ�គីសទបន
ករពរខញុ ំពីករេនះ។”
283 បនទ បម់ក េវនី នងបនេ�តេឡងេ េលែ�គ េមលចុះ។ េហយេ ទីេនះ
� ដូចជមន�សេមលរង�ងដ់ធ៏ំ បនវញិជំុវញិែ�គរបស់ នង។ េហយបនេចញពី
ែ�គរបស់េវនី េ េ កនុងបនទបេ់ផ�ង េ យ៉ងេល នដូចែដល��ចេធ�បន។ ដូេចនះ
េយង…
284 ខញុ ំេ ទទួលេណលីនិងននំង�តលបេ់ ផទះរបស់នងវញិ។ េហយខញុ ំ
�តឡបម់កវញិេហយខញុ ំមនិ�ច…
285 ម៉ករ់បស់នងបនេ ទីេនះ េហយមនកររនធតជ់ខ� ងំ េហយបន េដររក
នង�គបទី់កែន�ង។ គម នអ�ីទងំអស់េ កនុងបនទប។់ េតមនេរ ងអ�ី? �រក�បន
េចញពីខ�ួននង។ េតមនអ�ីេកតេឡង? នងបនឈប ់មយួែភ�ត។ [បង�បស �ប
ន�បំនេឡងេលេវទិកេនះពីរដងេហយ—Ed។]គឺែតប៉ុណ�ឹ ង។
286 កុំឈបឲ់យេ�ះ។ េ េពលែដល�ពះបនទូលរបស់�ទងប់នចកចូ់លេ កនុង
ចិត�របស់អនក�គនែ់តយក �វកតេ់ហយកបស់ម� បេ់ ។ �េលលូយ៉!
287 “ខញុ ំមនិមនេពលរងច់កំរឥត�បេយជនេ៍ឡយ។ �គនែ់តេធ��ឥឡូវេនះខញុ ំ មនិ
មនេពល�គប�់គនផ់ង។”
288 គតនិ់យយថ “េអ ចូរយកសមភ រះរបស់ខញុ ំមកេហយ�ក�់េ េលទរក
េនះ។ េហយ�បសិនេបមននរ�មន កនិ់យយេ កនអ់នកសូមកុំសូមបែីត
និយយេ កនព់ួកេគវញិឲយេ�ះ។”
289 �បសិនេបមន�រក�និយយថ“េហ�េតអនកដឹងពី�រមមណ៍ែដលអនកកំពុងមន
េទ?”កុំនិយយជមយួ�។�គនែ់តបន�ករងររបស់អនក។
290 �រក� េតអនកដឹងេទ �រក���ងំបននិយយថ “ប៉ុែន�អនកដឹងេទ? អនកដឹង
េទដូេចនះ-េហយ-ដូេចនះ ទំ�ែំតពួកេគទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េនះអនកចេំទថ
ពួកេគ—ពួកេគេសទរែតបតប់ងគ់ំនិតរបស់ពួកេគេហយ។” កុំសូមបែីតនិយយេ
កន�់។ �គនែ់តបន�ករងររបស់អនក។ អនកមនិដឹង ពី ស�ី-ជ-ស�ីេនះេទ។
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291 �ជេរ ងរ�ងអនកនិង�ពះ។ ហនឹងេហយ។ េដរ�ម�ពះ។ �ទងនឹ់ងចក ់ េ�បង
�ងំស�មបអ់នកបំេរ របស់�ទង។់ ខញុ ំ�តវែត�បញប។់ �ពះបនចក ់ េ�បង�ងំ ដល់
ពួកអនកបេ�មរបស់�ទង។់អនកេឃញេទ?
292 ឥឡូវេនះខញុ ំបននិយយពីរបីចំនុចេ ទីេនះប៉ុែន�ខញុ ំចងនិ់យយេ  ទីេនះ
បន�ិច េទ ត។េ ទីេនះចូរ�� បេ់�យយកចិត�ទុក�កឥ់ឡូវេនះ។
293 េកមង�សីតូច ចូរ�� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក ់ឥឡូវេនះ។ [បង�បស �បន�ំ
បននិយយេ កនេ់កមង�សីែដលឈេឺនះ—Ed។]
294 េ ទីេនះេយងបនេឃញអំពីយុទធ� ស�របស់��ងំ។ េតេយង�តវេធ�
ដូចេម�ច? ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនបទគមពរីជេ�ចនេ ទីេនះ ៃនេរ ងរបស់ពយករនិីងជ
កែន�ងែដល�បនេធ�ករ��កកដ់ល់ពួកេគ និង�បជជន េផ�ងៗេទ ត �មរយៈ
�ពះគមពរីបនមន�ពះបនទូល។ �ជយុទធ� ស� ែដល�រក�បនេ�ប េដមបពីង�ក់
មនុស�កុំឲយេជ ដល់�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ចូរ�� បអ់នកជទ�នេឈឆក ង។
េ េពលែដលអនកមនិេជ ដល់�ពះបនទូលៃន�ពះ គមពរីបនសរេសរេទអនកដូចជគម ន
�វធុេ កនុងៃដែដរ។
295 ចូរមនជំេន �ប�ូន�សី? [បង�បស�បន�និំយយេ កនេ់កមង�សីែដល
ឈេឺនះម�ងេទ ត—Ed។]
296 អនកគម ន�វធុេ កនុងៃដេទ។ អនកនឹងចុះចញ់ អនកនឹងចុះេខ�យ។ ចូរ�ប�ប់
េ�គ ងសឹករបស់�ពះជមច ស់។ �ែមន៉។ េយងកំពុងសថិតកនុង សមរភូមមិយួ។ អ�ី
ែដល�ពះបននិយយគឺជករពិត។ “�គបស់ម�រីបស់�រក�សុទធែតជករកុហក។”
អនកេឃញេទ? ប៉ុែន�កល�អនក…អនកេ �� ប ់យុទធ� ស�របស់ខ�ួន� េនះអនក
គម ន�វធុេ នឹងៃដេទ។
297 េតប៉ុនម នេរ ងែដលនងេអ�៉បន�� ប�់រក�? មយួេរ ង។ នង�តវ បន�
ដក ហូត�វធុពីៃដរបស់នង។ េត�រក�បនេធ�អ�ីខ�ះ? �បនចូល េ ដល់ចិត�
និង វ ិ ញ ណរបស់នង េហយនងបនក� យជមនុស�ខូចភ� ម។ េត�តវេទ? នង
បនក� យជមនុស�ខូច េ នទី ែដល �ដកហូត�វធុពីនង េ េពលែដលនង
មនិេជ ដល់�ពះបនទូលៃន�ពះ។ �តឹម�តវ�ស់។ េ ទីេនះេយងបនេឃញយុទធ
� ស�របស់�។
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298 ទ�នរបស់�ពះ�តវបនប ជ ឲយេ “ចូរ�ប�បេ់�គ ងសឹកៃន�ពះ។” េត
�តវ េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—Ed។] ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកចង់
សរេសរបទគមពរីេនះចូល �េ កនុងគមពរីេអេភសូរ ជំពូក6:10 និង 13 អនកេឃញ
េទ? េយង បន�ន�រចួេហយ។ �ជអតថបទរបស់េយង។ �តឹម�តវ�ស់។ចូរ
ចំ�ំ។ “ចូរ�ប�បេ់�គ ងស �� វធុរបស់�ពះ។” ចូរ…េតអនកមនេពលពីរបីនទី
េទ តេទ? [“�ែមន៉។]” ចូរ�តឡបេ់ េ�កយមយួនទី។ �គនែ់តេមល នូវអ�ីែដល
ជេ�គ ង� �� វធុៃន�ពះ។ �តឹម�តវ�ស់។ ចូរចបេ់ផ�ម �នពីខ១០។ ឥឡូវ
សូម�� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក។់ សូមឲយេយង ែស�ងរក នូវេ�គ ង� �� វធុៃន
�ពះ។ “ឯេសចក�ីឯេទ តបងប�ូនេអយ…”ឥឡូវេនះខញុ ំដឹងថខញុ ំនឹង…ខញុ ំ…
299 �ខ�ះញៃមភនទីេទ តេម៉ង12។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ…ខញុ ំមនិចងប់េ�ង នអនកយូរេពកេទ
ៃថងេនះប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ច ប៉ុែន�មន�រមយួេទ ត រហូតដល់ខញុ ំេធ�ដំេណ រ�តឡប់
មកទីេនះេ រដូវេក� ហនឹងេហយ។
300 េហយអនកដឹងេទថ? អនកដឹងថេហតុអ�ីខញុ ំេធ�ករេនះ? ខញុ ំនឹង�បបអ់នក។ េ
ៃថងបនទ បេ់ទ តែដលខញុ ំនឹងមនករសុបិន�។ ខញុ ំនឹងមនិ�បប ់ ពីេរ ងេនះេទ ប៉ុែន��
�គនែ់តសថិតេ កនុងគំនិតរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ�ចេធ��ដូេចន ះែដរេ�កយពី�ពះអមច ស់បន
�បទនករសេ ងគ ះឲយខញុ ំ។
301 ខញុ ំបនសុបិន�េឃញថខញុ ំឆ�ងកតទ់េន�មយួដធ៏ំចំេពះេបសកកមម េនះ។
េហយឥឡូវេនះ ជេលកដំបូងែដលខញុ ំបនេ ទីេនះ ជមយួនឹងភរយិ របស់ខញុ ំ…
302 េហយេតអនក�ខ�ះធ� ប�់គ ល់េ�កចចសមីត �បែហល�បមំយួនទីស�មប់
េ�កសមីតែដលបនេ កនុងទី�កងេនះ? េ�កចចសមីត ែដលកូន�បសរបស់
េ�ក ជកងកម� ងំប៉ូលីសេ ទីេនះ។ េ�ក ចច ជជន�កី�កមន ក ់េហយជអនក
េញ ន េ�គ ង�សវងឹមន ក ់ ឥឡូវេនះ។ ប៉ុែន�គតគឺ់ជមន កែ់ដលពូែកកនុងករ�បយុទធ
បំផុត។ េ�កជមនុស�មន ក ់ ែដលបនផ�ល់ករបណ�ុ ះប�� លដល់ខញុ ំ ស�មប់
ក� យជ Y.M.C.A.។ េហយ�គបទី់កែន�ង។ គតេ់�បករបណ�ុ ះប�� លជេ�ចន
ស�មប ់ េយង។ េហយគតេ់ល ន�ស់ េល នពិតែមន។ េ�កគឺ�គនែ់តជ
មនុស�មន កែ់ដលធត ់គីឡូ�បែហល មយួរយែសសិប�បេំផន។ េហយគតប់ន
បណ�ុ ះប�� លដល់ខញុ ំ។ េហយេដមបឈីរេ ទីេនះេហយគតប់នេធ�ៃដ ដូចេនះ
េហយបន�យេពះនិងេលកខញុ ំផទបនឹ់ងជ ជ ំងហនឹងេហយប៉ុែន��មនិអីេទសំ�បខ់ញុ ំ។
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គត�់គនែ់តបនបណ�ុ ះប�� លដល់ខញុ ំ�គម នអ�ីេនះេទ ប៉ុែន���គនែ់តជ ករ
ហ�ឹក�ត។់

303 េហយបនទ បម់កខញុ ំ—ខញុ ំបនសុបិន�េ យបប់នទ បេ់ទ ត ខញុ ំបនសុបិន ្
តេឃញ េ�កសមីត�បែហល�បមំយួ—វនិទី។ ឥឡូវេនះ�មនិែមន ជករ
េមលេឃញេទ។ �ជសុបិន�មយួ។ េហយខញុ ំបនេឃញេ�កសមីត�បែហល
�បមំយួ—វនិទីថ េ�កសមីតជបុរសវយ័េកមងចូលមក�បគួតនឹងគតេ់ កនុង
ករ�បកួតេបកចំបប។់ េហយគតជ់បុរសមន ក ់ មន�យុ�បែហល អូ ខញុ ំ
គិតថ…ខញុ ំគិតថ�សិបពីរ។ គត�់បែហលជ�សិប�បបីំឬហុកសិប។�គប់
ទងំសកមមភពគម នេកមង�ទ វ��ច បះ៉ពល់គតប់នេទ។ គត�់គនែ់តចង
ពួកេគ ដូេចន ះ េហយគតច់ង ់ឲយពួកេគដឹងជ ថគត�់ចផ�ួលពួកេគបន េហយ
�ចចបព់ួកេគ េ�យៃដ របស់គត។់

304 េហយខញុ ំបនគិតថ “េនះជករចែម�ក�ស់។” ខញុ ំគិតថ�បពនធរបស់ខញុ ំ
េ ជមយួខញុ ំ េហយខញុ ំបននិយយថ “េនះជករចែម�ក�ស់។” ខញុ ំនិយយថ
“អនកដឹងថជអ�ីេទេម�? គតធ់� បេ់ធ�ជ�គបង�ឹករបស់ខញុ ំ។”

នងបននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំចថំអនកបន�បបេ់រ ងេនះដល់ខញុ ំេហយ។”

305 ខញុ ំនិយយថ “បទេ�ក។ ជមយួនឹងករបណ�ុ ះប�� ល ដល៏�របស់េ�ក
ខញុ ំបនឈនះដប�់បដំងេលអនកជំនញវជិជ ជីវៈកនុង—កនុងករ�បយុទធគន និង ករផ�យ
ដំណឹងល�។”

306 បនទ បម់កជករផ� ស់ប�ូរ េហយខញុ ំបនចបេ់ផ�មេធ�ដំេណ រឆ�ង—ទឹក។ ប៉ុែន�
េ េពលែដលខញុ ំេ  ខញុ ំបនេ េ�យជិះទូក។ ខញុ ំបន�កេឡក េមលេ ទីេនះ
េហយបនេឃញពីរនកប់ងប�ូនអងគុយេ ទីេនះ កនុងទូកកណូតមយួ េហយបន
េ�ត មខ�ួនជេ�សចនឹងេ ជមយួខញុ ំែដរ។ខញុ ំបននិយយថ “អនកមនិ�ចេធ�ដូេចន ះ
បនេទប�ូន�បស។អូហូ។ខញុ ំ�តវែតេ ែតមន កឯ់ង។”

307 េហយអនកេបកទូកបនេឡងមក េហយគតប់ននិយយថ “េនះជទូក”
អនកជអនកេបកទូកកណូតប� សទិចដជំ៏នញ។

ខញុ ំនិយយថ“នូ។អូហូ។មនិែមនដូេចន ះេទ។”
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308 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ អនក�ចេធ�ដំេណ រ�មផ�ូវេនះ �េធ�ដំេណ រ
�សិបម៉យកនុងមយួេម៉ង។”

ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន�ខញុ ំ�តវឆ�ងកត�់មផ�ូវ េនះ។” េឃញេទ?
“ែមនេហយ”គតប់ននិយយថ“ចូរគិតពី�ប�ូន�បស។”

309 ខញុ ំបននិយយថ “ពួកេគមនិែមនជអនកេបកទូកេទ។ ពួកេគមនិបនដឹង
�គប�់គនអ់ំពីករេនះេទ។ ពួកេគចូលចិត�សបបយ។ ពួកេគមនិ�ចេធ�ដូេចន ះេទ។
ពួកេគនឹងលិចលងេ់ ទីេនះ។ ពួកេគមនិ�ចេធ��បនេទ។”

េហយគតប់ននិយយថ“េតអនក…អនក�ចទុកចិត�បនេទ…?”
310 ខញុ ំបននិយយថ “សូម�� បសិ់ន ខញុ ំ—ខញុ ំដឹង ពីករេបកទូកជងពួកេគេទ ត
េហយ ខញុ ំនឹងមនិពយយមេធ��េទ ��គនែ់តជ សមភ រៈប៉ុេ�� ះ។” ខញុ ំបននិយយ
ថ “ខញុ ំនឹងេ�បកម� ងំទូក េដមបឆី�ងកតទ់េន�េនះ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងែស�ង
រកវធីិ� ស�មយួែដលល�ជងេនះ។”
311 េហយខញុ ំបនេមលជំុវញិខ�ួន េហយ�កេលកេមលប�ូន�បសមន កេ់នះ េហយខញុ ំ
និយយថ “េតអនកជអនកេបកទូកឬ?”

ប�ូន�បសេនះបននិយយថ“បទ។”អនកេឃញេទ?
ខញុ ំបននិយយថ“េនះគឺខុសេហយ។”

312 េហយអនកេបកទូកបន�តឡបម់កវញិ។ េ�កបននិយយថ “ខញុ ំចូរ�បប់
អនកនូវអ�ីែដលអនកេធ�។” ខញុ ំបននិយយថ“ពួកេគ �ស�ញ់អនក។ ពួកេគេជ ជក់
េលអនក។ ប៉ុែន�” េហយបននិយយថ “�បសិនេបអនកពយយមឆ�ងកតេ់�យ
កម� ងំទូកេនះពួកេគនឹងពយយមេធ��មអនកកនុងទូកកណូតេនះ។ ពួកេគទងំពី
នឹង�� បេ់ឃញេទ។” េហយបននិយយថ “ពួកេគមនិ�ចេធ��មអនកបនេទ។”

េហយខញុ ំបននិយយថ“ល�េតខញុ ំ�តវេធ�អ�ី?”
313 េហយអនកេបកបនេបកទូកេ ចតេ ទីេនះគតប់ននិយយថ“អនក
�តឡប ់ េឡងេ ទីេនះចុះ។” េហយបននិយយថ “�មនឃ� ងំតូច មយួ
ែតប៉ុេ�� ះ ទងំអស់េ កនុង�បេទសេនះ �ជឃ� ងំដតូ៏ចមយួ។ េហយ�គនែ់ត
រក�បកប់ន តិចតួចកនុងករផគតផ់គងប់៉ុេ�� ះ” េហយបននិយយថ “េហយពួកេគ
នឹង�ន ក ់ េ ទីេនះ។ ពួកេគនឹង—ពួកេគនឹង�ន កេ់ ទីេនះខណៈេពលែដលអនក
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—ខណៈ េពលែដលអនកបនេ ។ ប៉ុែន�”ខញុ ំបននិយយថ“អនក�តវែតែស�ងរកករ
ផគតផ់គង ់េនះ។”
314 េហយខញុ ំ�គនែ់តបនប ជ ឲយេគដកៃសព�គប�់បេភទ និង ៃឆថវនិងអ�ី�គប់
�បេភទគរេ ទីេនះដូេចន ះ។បនទ បម់កខញុ ំកប៏នភញ កេ់ឡង។
315 ខញុ ំមនិបនដឹងថ�គឺជអ�ីេទ ប៉ុែន�ខញុ ំេទបែតដឹងឥឡូវេនះ។ េឃញេទេយងកំពុង
ែស�ងរកករផគតផ់គង�់បងប�ូន។េនះជជីវតិែដលអនកេដរែតមន កឯ់ង។
316 េ�កលីអូអនកចពីំសុបិន� ែដលអនកបនសុបិន�េ េពលែដលអនកមក
ទីេនះ ជេលកដំបូងេទ? [បង�បសលីអូបននិយយថ“�ែមន៉។”—Ed។]អំពី
ពី�៉មតី េហយអនកគិតថអនកនឹងមកទីេនះ។ ខញុ ំបននិយយថ“លីអូគម នមនុស�
�មន កេ់ ទីេនះេទ។�ពះបន�កម់នុស�មន កេ់ ទីេនះ។ អនកបនេឡងេ�យ
�ចឈ់មែដល�ចេឡងបន។” ខញុ ំបននិយយថ“អនកមនិ �ចមកទីេនះ
បនេទេ�កលីអូ។ អនកេឃញេទ? ចូរវលិ�តឡបេ់ វញិចុះ។ េហយ �គនែ់ត
�បប�់បជជនថករេនះបនមកពី�ពះ។”េឃញេទ? អនកេឃញេទ?
317 �ជអ�ីែដលអនក—អនក�ល់គន មនិ�ចពឹងែផ�កបន �មនិល�ដូចជបងប�ូន
�បស�សីនិង�កមជំនំុេផ�ងេទ តនិងអ�ី�គបយ៉់ង�មនិល�ដូច�កមជំនុំនិងបងប�ូន
េ �គបទី់កែន�ងេនះេទ។
318 ឥឡូវេនះខញុ ំមនិ�ចទុក�កមជំនំុេ ឆង យទីេនះបនេទ។ មនអនកខ�ះនិយយ
ថ “បទ េហតុអ�ីបនជអនកេចញេ ជមយួពួកេគែដលពួកេគេជ �ពះ�តីឯក
ទងំេនះ ទងំេនះ េហយេផ�ងេទ ត និងភពែតមយួ េហយ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
និងករទងំអស់េនះគឺេ ទីេនះ? េហតុអ�ីបនជអនករស់េ �យគន ជមយួពួក
េគស�មបេ់ធ�ករទងំអស់េនះ?” ពួកេគជរបស់ខញុ ំ។គម នប � អ�ីេទ ពួកេគបនេធ�
អ�ីពួកេគជរបស់ខញុ ំ។ពួកេគជេវទិករបស់ខញុ ំ។
319 េ េពលែដលអុី��ែអលបនេធ�អំេព��កកដូ់េចនះ រហូតដល់�ពះ បន�បប់
ដល់េ�កម៉ូេសថ “បំែបកខ�ួនអនក។ ខញុ ំនឹងចបេ់ផ�មជថមី—កុលសមពន័ធថមីជមយួ
អនក។”
320 េ�កម៉ូេសបនថ� យខ�ួនឯងេ កនុងករេនះេហយបននិយយថ “មុនេពល
�ទងយ់កពួកេគសូមយកទូលបងគំសិន។”
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321 មនិខ�ល់ថពួកេគេធ�អ�ីេនះេទ េនះជមនុស� ែដលអញប ជូ នមក។ �ទង់
បនប ជូ នពន�ឺមក មនិែមនបំភ�េឺ កែន�ងែដល ភ�េឺនះេទ។ គឺបំភ�កឺែន�ងែដល
ងងឹតវញិ េនះជករែដលពន�ឺ នឹងបំភ�េឺ ។ េហយអនក នឹងទទួលបនជមយួ
�បជជនទងំេនះ។ អនកនឹងបនឈរជមយួពួកេគេ�យ មនិបនគិតអនកនឹង
ទទួលកំហុសដូចជកំហុសរបស់ពួកេគែដរ។
322 អុី��ែអល�ចជអនកែដលមនកំហុស។ ពួកេគខុសរហូតទល់ែត�ពះ
ជ មច ស់េបះបងព់ួកេគ។ ប៉ុែន�េ�កម៉ូេស ខញុ ំែតងែតឆងល់ពីរេប បែដលមនិធ� ប់
េកតមន ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ�គីសទគងេ់  កនុងេ�កម៉ូេស។ អនកេឃញេទ?
323 អនកេឃញេទេយងខុសទងំអស់គន ។ គតប់នេ�កកេឡងស�មបេ់យង
ទងំអស់គន េ េពលែដលគតដឹ់ងថពួកេយងមនកំហុស។
324 មនិខ�ល់ថពួកេគខុសប៉ុ�េនះេទចូរកុំេបះបងក់រ�បកបគន ឬចូលរមួជ
មយួគន េឡយ។ ដ�ប�េយង�ចយកឈនះ �ពលឹងវ ិ ញ ណ ចូរឲយចូលេ
“ឆ� តដូចជសត�ពស់េហយសុភពដូចជសត��ពប” េឃញេទេហយពយយម
យកឈនះ�ពលឹងទងំ�យ�មែដលេយង�ចេធ�បន។
325 ឥឡូវេនះ គឺជអ�ីែដលខញុ ំបននិយយេ �ពឹកេនះ �តវរក�ទុកដូចជ ��រ។
រក�ទុកដូចជម�ូប��រដូេចនះអនកនឹងមនអ�ីែដល�តវបរេិភគដូេចនះអនកនឹងមន
អ�ី ែដល�ចទទួលទន។ ទុក�េ កនុងករែសតរបស់អនក។ �កក់នុងបនទ ប់
�តជកម់យួ។ �បែហលជេ េពលែដលខញុ ំេ �ឆង យ អនកនឹងេ ែត ចងចំ
ករទងំេនះនិងអ�ីែដលជករពិត។ ទុក�េ កនុងរបស់អនកេហយ�� ប។់ អនក
េឃញេទ? េហយេនះគឺជ��រែដលបនរក�ទុកេ កនុងឃ� ងំ។ ខញុ ំមនិដឹងថ
េធ�ដំេណ រេ កែន�ង�េទ។ ប៉ុែន�េ �គបទី់កែន�ងែដលខញុ ំេ  �ទងប់នដឹងថ
កែន�ង េនះជកែន�ងែដល�ទងប់ននខំញុ ំេ  ខញុ ំមនិដឹង។ ខញុ ំ�គនែ់តអនុវត��ម
�ទង។់
326 ឥឡូវេនះេតអ�ីែដលេ�កបននិយយេ ទីេនះឥឡូវេនះ? ចូរ�� បេ់�យ
យកចិត�ទុក�ក។់

មយួវញិេទ តបងប�ូនេអយចូរមនកម� ងំេឡងេ កនុង�ពះអមច ស់ និង
�ពះ េច��  ៃនអំ�ចរបស់�ទងចុ់ះ។
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…ចូរមនកម� ងំ…េ�យ�រ�ពះេច�� របស់�ទង។់
ចូរបំពក�់គបទ់ងំេ�គ ងសឹករបស់�ពះ េដមបឲីយអនក�ចនឹងឈរ

�បឆងំនឹងកលលបចិ របស់�រក�។
ដបតិេយងមនិតយុទធ�បឆងំនឹង�ចឈ់ម…

ករបញ់�គបក់េំភ�ង និងមនករកតប់នថយជមយួករកបច់ក ់អនកេឃញ
េទមនិែមនដូេចន ះេទ។

…ប៉ុែន�ករ�បឆងំនឹងក��ត�បឆងំនឹងអំ�ចេហយទបទ់ល់នឹង
េម�តត��

ទងំេនះ…ភពងងឹតៃនេ�កិយេ៍នះ…
327 “អនក�គប�់គងភពងងឹត។” េតនរ�ជេម�គប�់គងេ�កិយេ៍នះ? �រក�
��ងំ។ ជករពិត�ស់។ អនកែដលបន�គប�់គងអ�ីទងំអស់េ េល មនុស�
ទុចចរតិទងំអស់េនះ និងមន េរ ងេ ជុំវញិទីេនះ េហយរ�� ភបិលេនះជេដម? �
ជករទងំអស់របស់�រក�។ �ពះគមពរីបនែចងដូេចនះ។ �រក��គប�់គងេលសហរ
ដ��េមរកិ។ �រក�បន�គប�់គងេល�បេទស�ល�ឺមង៉។់ ��ងំបន�គប�់គង
ជតិ�សនទ៍ងំអស់ េ កនុងេ�កិយេ៍នះ។ ខញុ ំនឹងេ កន�់េ ប៉ុនម ននទី
េទ តេយងនឹងេ កនក់រេនះឥឡូវេដមបដឹីងថពិតឬអត។់ថេត…�គបទ់ងំ
��ច�កទងំអស់ធ� ប ់និងមនិ ធ� បម់ន� រហូតដល់�ពះបនបេងកតនគររបស់
�ទងេ់ឡងេហយ�តវបន�គប�់គងេ�យ�រក�។
328 ខញុ ំគម ននយ័ថមនុស��គបគ់ន ជវ ិ ញ ណ�រក�េទឥឡូវេនះ។ កម៏នមនុស�ជ
េ�ចនែដលេកតខ� ចដល់�ពះេ —កនុងជួរម ន�ីរ�� ភបិលែដរ។
329 មននរ�េ ទីេនះេ កនុងប៉ុនម នយបេ់នះទីេនះ េដមបបីង� ញរបូភពេ
ទីេនះជមយួនឹងបង�បស��ក ន�់ប៊តីេ ទីេនះេ កែន�ងេនះ។ េ�កបន
ទំនកទ់ំនងករទូតជមយួនឹង�គគង��ល�បែហល�បនំកេ់ផ�ងេទ តបង�បស
រ ៉។ូ េហយគតនិ់ង…គតនឹ់ងេ ទីេនះខញុ ំគិតថ�ជសប� ហ៍ទីពីរេ កនុងែខេម�។
បង�បសេណវលី នឹង �បកសពីករេនះ។ េហយគតជ់មនុស�ដអ៏�ច រយ។
330 េ�កបននិយយថ គត�់ចនិយយបន�បបំីភ�ខុសៗគន ខញុ ំេជ
ដូេចន ះ។ ប៉ុែន�េពលែដលគត ់ទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គត ់មនិមនភ�
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ែដល�ចនិយយេ កន�់ពះអមច ស់បនេឡយដូេចនះ �ពះជមច ស់ផ�ល់ឲយគត់
មយួភ�រ�ចនិយយបន ដូេចនះគតនិ់យយេ កន�់ទងេ់�យេ�បភ�រ
េនះ។ ផ�ល់ឲយគតនូ់វភ�រមយួែដលគតម់និែដលបនេរ ន។ហនឹងេហយ។

…ករ��កកទ់ងំ�យែដលសថិតេ �ថ នសួគែ៍ដរ។

េហតុេនះេហយបនជ…
331 ឥឡូវទ�នទងំអស់គន ចូរ�� បឥ់ឡូវេនះមុនេពលេយងចបេ់ផ�ម អធិ�� ន
�មជួរ។

…ចូរមក�បបប់ងប�ូនរបស់អនក…(ករ–ទងំ–អស់)ករ
ទងំមូល(មនិែមន �គនែ់តជែផនកមយួ)…�គបេ់�គ ងសឹករបស់�ពះ
េដមបឲីយអនក�ចនឹងទបទ់ល់កនុងៃថង ��កកប់ន…

េនះេហយជៃថងែដលេយងកំពុងរស់េ កនុងេនះ�ល់ៃថង។

…និងបនេធ�ករទងំអស់េដមបរីភពរងឹម។ំ

ចូរេ�កកឈរ…
332 �ែមន៉។ យល់េទ? អនកេឃញេទ ប�ូន�សី? [បង�បស�បន� ំ បន
និយយេ កនប់�ូន�សីែដលឈមឺ�ងេទ ត—Ed។] េ េពលែដលអនកបនេធ�ករ
ទងំអស់ែដលអនក�ចេធ�បនេដមបរីងឹមេំហយរងឹមេំទ ត។ េ�យមនិផ� ស់ប�ូរ។

េ�កកឈរនិង�ប�បច់េងកះរបស់…
333 សូម�� បេ់ ទីេនះ។ សូម�� បេ់ ទីេនះ េនះគឺជអ�ីែដលេយង�តវ�� ប។់
“ចេងកះរបស់អនក។”េនះេហយជជែផនកក�� លរបស់អនកេ ទីេនះអនកេឃញ
េទ។

…�ក�តេ់សចក�ីពិត…
334 េសចក�ីពិតគឺជអ�ី?
�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។�តឹម�តវ�ស់។“�ពះបនទូល គឺជេសចក�ីពិត។”
�តឹម�តវ�ស់។

…និងេ �ទងគឺេសចក�ីសុចរតិេនះ;
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335 េនះគឺ “េតអ�ីែដលជករ�តឹម�តវេហយ។” សូមទទួល�ពះបនទូលរបស់�ពះជ
មច ស់�កេ់ កនុងចិត�អនក េធ�ករអ�ីែដលជករ�តឹម�តវ។ “�ទងៃនេសចក�ីសុចរតិ។”

ទងំពកេ់សចក��ីបងេ�ប បរបស់ដំណឹងល�ៃនេសចក�ីសុខ�ន�
ទុកជែសបកេជង។

336 េ កែន�ង�កេ៏�យេ ទី�កេ៏�យេ េពល�កេ៏�យែសបកេជងជ
ដំណឹងល�។ អនកេឃញេទ? េហយេមល:

ែថមទងំយកេសចក�ីជំេន ទុកជែខលផង…
337 េនះេហយជករបំបក�់ពញអនកេឃញេទ “ែខលៃនេសចក�ីជំេន ។”

…ែដលអនក�ល់គន នឹង�ចរលំកតអ់ស់ទងំ�ពញេឆះរបស់េម
កំ�ចេ�យ�រែខលេនះបន។

ចូរយកេសចក�ីសេ�ងះទុកជមកួសឹក
338 េនះជ�ពលឹង…គំនិត—គំនិតេ ទីេនះ កបល �គបេ េលកបល។

…េហយ—និង�វរបស់�ពះវ ិ ញ ណែដរគឺជ�ពះបនទូល។
339 េតអនកនឹងេ�បមកួេនះដូចេម�ច៉អ�ីែដល�បនេធ�? �ជអនកករពរ។ មកួ
េធ�េចញ ពីអ�ី? លង�ិន។លង�ិនមនិ�ច�យចំែបកបនេទ�រងឹពិបកជងែដក
េ េទ ត។ �ព ន(់េតជអ�ី?)េសចក�ីសេ ងគ ះៃនចំេណះដឹង “េហយករេ�បសឲយ
ជរបស់ខញុ ំ បនមកពី�ពះជមច ស់។ ករសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំបនមកពី�ពះជមច ស់។
ទីបនទ ល់របស់ខញុ ំ�តវនិង�ពះបនទូលមនិែមនជគំនិតរបស់�កមជំនំុេទ គឺ�ពះបនទូល!”
�ែមន៉។ អនកេ �តងេ់នះ។ បំពកេ់�យករករពររបស់មកួៃនេសចក�ីសេ ងគ ះ។
ចូរយក� បនទ បម់កចូលេដរ�មកបនួេ មុខ។ អូ ឥឡូវេនះេពលេនះ េនះជអ�ីែដល
េយង�តវេធ�។កងទព័របស់�រក���ងំ…
340 ឥឡូវេនះចូរេមលឥឡូវេនះេយង…ខញុ ំ�តវ�បញបប់ន�ិចប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំ�តវឲយអនក
យល់ែដរ។
341 កងទព័របស់��ងំ បននជំមងមឺក។ េនះេហយជអ�ែីដល ��ងំបនេធ�
�ជអនកពិឃតមន ក។់នគរទងំអស់របស់��ងំគឺជជំងឺ ករ�� ប ់ទុកខ�ពយ ករ
វេង�ង និងករ�ពយបរមភ ទងំអស់េនះ គឺេ ជបនឹ់ង�រក���ងំ។

�ពះគឺជជីវតិ ជំេន  អំណរ េសចក�ីសុខ�ន�េ ទីេនះ។ អនកេឃញេទ?
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342 ឥឡូវេនះកងកម� ងំដខ៏� ងំក� ពីរបនចូលមក�បឈមគន ឥឡូវេនះ។ ពួកេគ
កំពុងែត�បយុទធគន ។ពួកេគកំពុង�បយុទធេ ទីេនះេ កនុងអគរេនះឥឡូវេនះ។
ពួកេគបន�បយុទធគន ពីមយួៃថងេ មយួៃថង�ល់ៃថង។
343 ��ងំបនផ�ល់កម� ងំយ៉ងខ� ងំដល់យក�កូលីយ៉ត េហយពយយមេដមប ី
បន� ចអនក។��តវេទប៉ុែន��ពះ…
344 អនកកំពុងេរ បចំមនុស�េធ�សឹក ជមយួនឹងដំណឹងល� ជមយួនឹង�ពះបនទូលៃន
េសចក�ីពិតេ ជំុវញិចេងកះរបស់អនក។ ថ� យសិរលី�! អនកអធិបបយ េនះេហយជអ�ី
ែដលអនក�តវេធ�។ មកួៃនករសេ ងគ ះ ែខលៃនជំេន  និង�វ�គវ�ីេ ៃដរបស់អនក!
“��ងំខញុ ំកំពុងមកជួបអនក។ អនកជួបខញុ ំេ កនុងវទិយ� ស�។ អនកជួបខញុ ំេ កនុង
—វបបធម។៌ អនកជួបខញុ ំកនុងអងគករ។ អនកជួបខញុ ំ កនុងនមេនះ េនះ ឬេផ�ងេទ ត។
ប៉ុែន�ខញុ ំបនជួបអនកេ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់ជ�ពះៃនជនជតិ អុី��ែអល។
ខញុ ំបនមក�មេ�កយអនក។ េ ឲយឆង យ!”េទះបីជេសចក�ី�� បរ់បស់� កម៏និ�ច
េ ទីេនះបនែដរ។កបរ់នធរងូរក�។ហនឹងេហយ។
345 កងទព័របស់��ងំបននមំកនូវជមង។ឺ េហយកងទព័របស់�ពះ បនេដញ
ពួក�េចញ។ �ែមន៉។ អនកបនេធ��។ �ល់េពលែដល��ងំបន�ក ់អ�ីមយួេ
េលអនក កងទព័របស់�ពះគឺជអនកបេណ� ញ�េចញ។ �ែមន៉។ េដញ �េចញ!
346 េនះេហយជបេចចកេទសយ៉ងខ� ងំែដល�ពះបនេ�ប។ ��ងំបនេ�ប
កង ទព័របស់�កនុងករបំផ� ញមនិឲយេជ  �ពះបនទូល�ពះ េហយ�កគ់តេ់ឡងេ
��ច�កមយួែដល�បេសជងមែីគលប៉ុែន��ពះបនបេណ� ញ�េចញ។
347 វធីិ� ស�របស់�ពះគឺេដញករ��កកេ់ចញ។ េដញេហតុផលេចញ។ េដញ
អបិយជំេន េចញ។ ដកនូវករបរមភេចញ។ ដកជមងេឺចញ។ ដកអំេពបបេចញ។
�ែមន៉។ អនកនឹងេ េល� បនរស់េឡងវញិេ កនុងអងគ�ពះ�គីស�េយសូ៊វ េហយ
អងគុយេ �ថ នសួគដ៌ខ៏ពស់បំផុត ជមយួនឹងេវ�ែដល�រក���ងំ សថិតេ
េ�កមេជងរបស់អនក។�បសិនេប�បនចបេ់ផ�មេធ�អ�ីេ ទីេនះេតអ�ី…
348 អនកដឹងេទ អនកគឺ�� បេ់ហយ។ ជីវតិរបស់អនក�តវបន�កទុ់ក។ េតអ�ីជករ
�� ប?់ អនកបន�� បខ់ងវ ិ ញ ណរបស់អនក។ អនកបន�� ប ់ខងមនៈសិករបស់
អនក។ ខ�ួនរបស់អនកផទ ល់នឹងនិយយថ“បទខញុ ំគិតថខញុ ំ…”�� បច់ំេពះ េហតុផល
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របស់អនក។ អនក�� បក់នុងករទងំេនះ។ េហយអនក�តវបនកបក់នុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទនិងបនេលកេឡងជមយួ�ទង។់េហយ�គបទី់កែន�ងែដល�ទង់
គងេ់ អនកនឹងេ ទីេនះែដរ។
349 េតមនអ�ីេកតេឡងេពលែដលមន មន កក់នុងចំេ�មពួកេគសង�យ័បន
េ �ថ នសួគ?៌ �ពះទត�់េចញ។ េហយអ�ីែដល�ទងម់នបនទូលេ កនព់ួក
ទ�នែដលបនេលកេឡងកនុង�ពះ�គី? “េ េពល�រក�មកជមយួចូរទត�់
េចញ។ េដញ�េចញ។” េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វបនហ�ឹក�តក់ងទព័របស់
�ទងេ់ហយបងគ បព់ួកេគឲយេ ចុងបំផុតៃនែផនដី “ចូរនគំន េ �គបទ់ីកែន�ង កនុង
ពិភពេ�កេហយ�បកសដំណឹងល�ដល់មនុស�េ�កទងំអស់។ អនក�េជ
េហយទទួល ពិធី�ជមុជទឹកពី�ពះជមច ស់អនកនឹងបនសេ ងគ ះ អនកែដលមនិេជ
នឹង�តវវនិស។ េហយទីសមគ ល់ទងំេនះនឹងេ ជមយួអស់អនកែដលេជ  ទ�ន
របស់ខញុ ំ។ េ កនុងេឈម ះខញុ ំពួកេគនឹងេដញ�រក� និយយភ�ថមី �ចកនព់ស់
ឬផឹកអ�ី ែដល�� បេ់នះនឹងមនិបះ៉ពល់អ�ីដល់ពួកេគេទ! �បសិនេបពួកេគ�កៃ់ដ
របស់ពួកេគេលអនកឈេឺនះអនកឈ ឺនឹងបនជសះេសប យេឡងវញិ។”

ចូរេ មុខពួក�គី�ទ ន!
ដូចទ�នចូលចបងំ
មនេឈឆក ង �ពះេយសូ៊វ
កំពុងេដរេ មុខ។

350 “ខញុ ំបនជបឆ់ក ងជមយួនឹង�ទងេ់ទះជយ៉ង�ខញុ ំរស់េ មនិែមន ខញុ ំេទ ត
េនះេទ ប៉ុែន��ទងប់នគងក់នុងខញុ ំវញិ។” �ពះបនទូលកំពុងបន�មុនេពល�ពះជមច ស់
កតេ់ចញេ�យ�វមុខពីរដម៏ុត�សចរបស់�ទង។់
351 បនទ បម់ក មនិឆងល់េទថេ េពលែដលេ�កេ�គន និង រជីម៉ុន និងេកមង�សី
តូចមន កេ់ ភគខងតបងូេគបនេឃញេ�កេ�គនមកករបំផុស គំនិតរបស់នង
បនផុសេឡង។ េហយនងបននិយយថ:

ែភនកទូលបងគំបនេឃញសិររីងុេរ ងៃនករយងមកៃន
�ពះអមច ស់;

�ទងប់នគងេ់ កែន�ងមយួែដលជកែន�ងែដលមន ែផ�
ទំពងំបយជូរដុះ;
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�ទងប់ន��យទំនយេនះជមយួនឹងករគួរឲយភយ័ខ� ច
ៃន�វរបស់�ទង;់

ទ�នរបស់�ទងគឺ់�តវេដរេ �មកបនួ។
352 �ែមន៉។ េ�កេ�គនបនយករជីម៉ុនមកបនេ�យរេប ប�? �គនែ់ត
គត ់ បនមកដល់�ទង។់ �ែមន៉។ េនះេហយជរេប បែដលគត ់ បនយករជី
ម៉ុនមក។
353 េនះជរេប បែដលពួកទ�នរបស់�ពះរេំ�ះពីបប ពីជងឺ គឺ�គនែ់តពួកេគ
មកកន�់។ �ែមន៉។ េនះជវធីិែដលពួកេគបនយកឈនះ េលករសង�យ័ និង
ករភយ័ខ� ច និងេរ ងជេ�ចនេទ តរបស់ពួកេគ។ េពលមន�េងប េឡងពួកេគ
កបេ់ចញភ� ម។ “ផ� ស់ទីេចញពីទីេនះ!” អូ ខញុ ំេអយ! �តវេហយ។ �ពះបនេដញ
ពួកេគេចញដូចែដល�ទងប់នេធ�េ �ថ ន សួគ ៌ ែដរ។ េមប ជ ករដអ៏�ច រយរបស់
េយងបនបង� ញេយងពីរេប បែដល�ទងេ់ធ�។�ែមន៉។
354 េ�ក រយ របូ៊តឺ�ន ់និងបង�បស �� ងំ និងមនុស�ជេ�ចន ែដលជចស់
ទុំេ ទីេនះអនកដឹងថអ�ីែដលជេមកងពិត�បកដេទ។
355 េពលមយួខញុ ំ…នយក�� នអគគីភយ័ៃនរដ�េជសេហ��នវ់លី។ ជកែន�ងរបស់
េ�កភ�ូ(Pfau) មនអគគីភយ័េកតេឡង។ េហយេ ទីេនះគឺជ នយក�� ន
អគគីភយ័របស់រដ� េជសេហ��នវ់លី េហយ�បធន�កមកំពុងេដរេ ជុំវញិ េហយ
បននិយយថ“ន�ំនទឹកមកទីេនះ។” “Sp-SP-SP-SP” ដូចជបំពងតូ់ច
េ ទីេនះ។ េ ទីេនះជេ�ងច�កក� កវលី(Clarksville)“នទំឹកមកេ ទីេនះ។”
“Sp-sp-sp។” �គររបស់េ�កភ�ូ (Pfau) �តវបនេឆះេហយ។
356 ពួកេគបនេ ល�ីសវលី(Louisville)។ អនកបនហ�ឹក�តម់កេហយ។ អូ
ពួកេគបន�ឺសេម�ងសីុែរន៉យ៉ងេមច៉េ ទីេនះ!
357 េហយ េនះគឺជ�បធន�កមែដលមកជមយួ ៃន�កមនយក�� ន ពន�ត់
អគគីភយ័ និយយថ “បញ់ទឹកេ �តងេ់នះ។ បញ់ទឹកេ �តងេ់នះ។” បុរសែដល
មនិទទួលករហ�ឹក�តក់េ៏ធ�។
358 បងប�ូនេអយ េ េពលែដលម៉សីុនេនះឈប ់ េតនរ�ែដលេ េល
កជំេណ� រេនះ? គឺជេម�កម។ េ េពលែដល ជេណ� រេនះ េលក េឡងេ េល
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គឺគតេ់ ឯខងេល�។ េ េពលែដលគតជ់បគ់ងំេ ជមយួនឹងបង�ួចគឺគត់
មនិ�ចេ ដល់ឯបង�ួចេនះបនេទ។ គតច់បក់នពូ់េ របស់គតនិ់ងគប�់ េ
ឯបង�ួចេហយនិយយថ “មកេនះេកមង។” េហយេភ�ងករ៏លតក់នុងេពលប៉ុនម ននទី។
�បធន�កម!
359 �គឺមនិ ែមន�បធន�កមនិយយេទ “បញ់ទឹក�តងេ់នះ។ បញ់បែនថម
េ �តងេ់នះេទ ត។”
360 ប៉ុែន�“មកេនះេកមងៗ!” �ែមន៉។ គតន់ផំ�ូវ។ គតប់ង� ញេយងពីរេប បែដល
�តវេធ��។
361 ខញុ ំគិតថ“នយក�� នពន�តអ់គគីភយ័ហ�ឹក�តប់នល��ស់ពួកេគបន
ពន�តេ់ភ�ងពីរបីនទី។” េហតុអ�ី? េ�ពះពួកេគមន�បធន�កមែដលេ ទីេនះែដល
ដឹងថ�តវេធ�អ�ី។
362 បងប�ូនេអយនិយយពីេទវ� ស�ែដលអនកចង។់ មនុស�ែដលបេងកតនិកយ
អងគភពរបស់អនក: េលងជមយួ�។

ខញុ ំមន�បធន�កមមន កែ់ដលបន�បបខ់ញុ ំពីរេប បែដល�តវេធ��។
និយយថ “ែមន េបខញុ ំធំក�ិន� គឺមន�រមមណ៍អំពី�” អូ គម ន�បេយជនេ៍ទ!

363 ទីេនះ ជរេប បែដលេ�ក�បធន�កមបននិយយថ�េកតេឡង េ កនុង
លូកជំពូកទី៤។ ខញុ ំគម នេពលេវ�នឹង�ន�េទ។ សូម�នេ�យខ�ួនឯង។ មនិអី
េទ។ េ កនុងលូកជំពូកទីបនួចបេ់ផ�មជមយួនឹងខទី១។
364 �ទង ់ មនិែដលមនបនទូលថ “ឥឡូវខញុ ំនឹង�បបអ់នក។ អនកេ ទីេនះ េហយ
អនកបេងកតអងគភពដអ៏�ច រយមយួ។ អនកមនសភភបិល ចស់ទុំ និង �គធំ �គតូច
និងអនកមនេនះ។” �ទងម់និែដលមនបនទូលដូេចនះេឡយ។
365 េ េពល ��ងំបនជួប�ទង ់�ទងម់នបនទូលថ “ឥឡូវអនកឃ� ន។ ចូរ េធ�ឲយ
ដំុថមេនះក� យជនំបុង័េ ។”

�ទងម់នបនទូលថ “ដូចមនេសចក�ីែចងមកដូេចនះ…”
366 � និយយថ “ចូរេឡងេ េលេយងនឹងន ំអនកេ ខងេល�ពមទងំបង� ញអ�ី
ជេ�ចនេទ ត។”

“ប៉ុែន�ដូចមនែចងមកថ…”
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“ខញុ ំនឹងេធ�េនះ េបសិនអនកេធ�ដូេចនះ។”
“ដូចមនេសចក�ីែចងមក…”

367 េនះជរេប ប ែដល�បធន�កមេនះបននិយយថ�ទងប់នេធ�េហយ។ េត
�ទង ់ បនេធ�យ៉ងេមច៉េ បងប�ូន�សីៗ? “បនែចងទុកមកថ ‘�បសិនេបេគ�ក់
ៃដេលអនកជំងឺ េនះអនកជំងឺនឹងបនជ។’” “ដូចមនែចងមកថ ‘េ�យេ កនុង
�ពះនមខញុ ំេគនឹង�ចេដញវ ិ ញ ណ��កក។់’” �ែមន៉។ េត�ជអ�ីេ ? “ដូចមន
ែចងមក!” េនះជប ជ របស់�បធន�កមបនបងគ បម់ក។ “ដូចមនែចងមកថ
‘អស់អនកែដលបនឮ�ពះបនទូល និងេជ េ េល�ពះែដលចតឲ់យខញុ ំមក នឹងមនជីវតិ
អស់កលបជនិចច។’ ដូច មនែចងមកថ! ដូច មនែចងមកថ! ដូច មនែចង
មកថ!” េនះគឺជ— េនះគឺជេសចក�ីបងគ ប។់ េនះគឺជទ�ន។ េនះគឺជផ�ូវ។
េនះគឺជកេំភ�ងធំែដលេយងត�មងេ់ឡងេ េល។
368 េតគតប់នេធ�អ�ី? គតប់នេដរត�មងេ់ ឯកូលីយ៉ត។ គតប់នបង� ញ…
េត�វឌីបនបង� ញេ កនទ់�ន ពីរេប បែដល�តវេធ�យ៉ងេមច៉? េត�វឌីបន
បង� ញេ កនជ់នជតិអុី��ែអលពីរេប ប�តវេធ�យ៉ងេមច៉? �វឌី មននយ័ថ
“ជទី�ស�ញ់ ជអនកសេ ងគ ះ ។” េឃញេទ? េត�វឌីបនេធ��េ�យរេប ប�?
គតប់ននិយយថ “េនះជរេប បែដល��តវេធ�។ ចូរទុកចិត�េល�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់។”
369 េហយកូលីយ៉ត បនេចញមកខងេ�ក�ពមទងំែ�សកថ “ឯងដឹងេទ? អញ
នឹងចកឯ់ងនិងចុងលំែពងេហយអញនឹងឲយឯងេ ជចំណីសត�។”
370 គត ់និយយថ “អនកជួបខញុ ំជអងគករ។ អនកជួបខញុ ំជអនកវទិយ� ស�ទំេនប។
អនកជួបខញុ ំជមយួនឹង�វែដលមន�បែវង ១៥ ហ�ូតដធ៏ំ។ អនកជួបខញុ ំេ�យមនមកួ
ករពរេធ�ពីលង�ិន ជមយួនឹងែខលែដល ពិបកទងំេលកផុតពីដីផង។ អនកជួបខញុ ំ
ជអនកចមបងំែដលទទួលករហ�ឹក �តដ់ខ៏� ងំក� ។ អនកជួបខញុ ំេរ នចប ់បណ�ិ ត Ph
D និង L.L.D និង L.D ជេ�ចន។ អនកជួបខញុ ំជមយួនឹងចំេនះដឹងទងំអស់េនះ។
ប៉ុែន�ខញុ ំមកេ�យេ កនុង �ពះនម�ពះអមច ស់ជ�ពះៃនអុី��ែអល ៃថងេនះ េយងនឹង
កតក់បលរបស់ឯងេចញពី�ម រ។” �ែមន៉។ គឺេកមង�បសដតូ៏ចេនះ បនេចញមក
តទល់ ជមយួនឹងយក�មឌធំេនះ ប៉ុែន�គត�់គ ល់ពី ជំហររបស់គត។់

អុី��ែអល ញ័រេ ខងេ�កយេនះ “ឱ េកមងតូច ដក៏ំសត ់េអយ។”
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កូលីយ៉ត និយយថ “អញនឹងបង� ញឯងពីនរ�ែដលអញ�តវេធ�។”
េហយ�កច៏បេ់ផ�ម។
371 គត ់មនជំ–េន េឃញេទេ កនុង–�ពះ–េយ–សូ៊វថម ៥ដំុ។ ថមតូចមយួេ ទីេនះ
អូចបេ់ផ�ម�។ �គវ�ីដូចេចនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គឺេ ជមយួថមេនះ េហយកគ៏ប់
េ ។ កូលីយ៉តកដ៏ួលចុះេលដី។ េនះ គឺជេរ ងែដលបនេកតេឡង។
372 េនះគឺជរេប បែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូលេត�ទងប់ននិយយអ�ី។ “ឥឡូវ
បងប�ូនែដលេធ�ពន័ធកិចច�បសិនេបអនកចងដឹ់ងពីរេប ប ែដលយកឈនះ េលវ ិ ញ ណ
��កកខ់ញុ ំនឹងបង� ញ�ពីរេប បែដល�តវេធ�។”
373 ��ងំនិយយ “ខញុ ំនឹងជួបអនក។” កូលីយ៉ត “អញនឹងបង� ញឯងពីអ�ីែដល
អញ�ចេធ�បន។ ឯងឃ� នេហយ។ �បសិនេបឯងជ�ពះបុ��របស់�ពះ អញនឹង
�បកួត ជមយួឯង។ អនកនិយយថអនកជបុ��របស់�ពះ។ ខញុ ំនឹង�បកួតជមយួ
អនក។ �បសិនេបអនកជ�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់ ចូរេធ�ឲយដំុថមេនះក� យជនំបុង័
េ ។ ចូរញុំ អនកឃ� នេហយ។ េហយ�បសិនេបអនកជ�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់
ែមន អនកមនអំ�ច កនុងករេធ��។”
374 �ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន�មនេសចក�ីែចងទុកមក ឥឡូវេនះ ‘មនុស�មនិរស់
េ�យ�រែតនំបុង័ប៉ុេ�� ះេទ។’” េនះគឺជរេប ប ែដល�បធន�កមេធ��យ៉ង
ដូេចនះ។

យកគត ់ េឡងេ េលកំពូលៃន�ពះវ�ិរ �និយយថ “េបសិន អនកេ�ត
ចុះពីេល” និយយ “អនកដឹងេទដូចមនែចងមកដូេចនះ…”
375 គតនិ់យយថ “បទ។” បែនថមថ “ដូចមនែចងម�ងេទ ត ‘មនិ�តវលបង
លរ�ពះអមច ស់ជ�ពះៃនឯងេឡយ។’” េឃញេទ េត�ទងេ់ អងគ�ទងថ់យ៉ងេមច៉?
“�ពះអមច ស់ដជ៏�ពះ។” អឺ—អឺ។ “‘មនិ�តវលបងលរ�ពះអមច ស់ជ�ពះៃនឯងេឡយ’
គឺមនែចងយ៉ងដូេចនះម�ងេទ ត គឺដូេចនះ។”េឃញេទ? អូ ខញុ ំេអយ!
376 េត�ទងប់នេធ�អ�ី? �ទងប់នយកឈនះេល�ជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់។ យុទធ� ស�របស់�រក�គឺេធ�ឲយេយងមនិេជ �ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់។ េហយ�បធន�កមនិយយថ“ចូរកន�់ម �ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់ និងេធ��ម។ កនុងនមរបស់ខញុ ំអនក�ចេដញ �រក�បន។”
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377 អូ ��ងំ �បធន�កមរបស់ពួក�អូ ែមនេហយអនកដឹងេទនិកយទងំេនះ
ពយយមទញអនកដូច�កចកេសះអនក ដឹងេទជមយួនឹងកនទុយនិង�បេភទ
�សេដ ងគន េនះ។ េតអនកមនិេជ េទឬ។ េគមនិ�មរេប ប េនះេទ។ េទ បងប�ូន។
េគរអិលេហយ។ េតអនកមនិដឹងេទឬថ�មនដូេចនះ? េគេធ�ដូេចនះេដមបបីន� ចអនកឲយ
េចញេ ឆង យ។ េនះមនិែមនជ �រក�េទ។ �រក�គម ន�កចកេទ ចបេ់ផ�មជមយួ
� ខញុ ំ សង�យ័�ខ� ងំ�ស់។ ��គនែ់តវ ិ ញ ណមយួែតប៉ុេ�� ះ។ �រក�គឺជ
វ ិ ញ ណ��កក។់�គម ន�កចកនិងអ�ីេផ�ងេទ តេទដូចជអ�ីែដលអនក�សៃមេនះេទ។
េទ េទ។

378 ប៉ុែន�េគឆ� ត។ បងប�ូនេអយេគជមនុស�ែដលឆ� តទទួលករអបរ់ខំពស់គឺ
ែតងែត មន�បជញ ខងេ�កិយេ៍� �ជះ។ អូបទ។ ��� ត។ េរ បចំទព័របស់�
េ�យ�បជញ េ�កិយរ៍ហូតដល់ បងប�ូន េតអនកមនិ ពយយម—និយយពកយេពជ
នរ៍បស់អនកេទឬ។ អនកគួរែតដឹងពីអ�ីែដលអនកកំពុងនិយយ េ េពលែដលអនកជួប
មនុស�មន កក់នុងចំេ�មអនកទងំេនះនិយយថ “ៃថងៃនករអ�ច រយបនកន�ងផុត
េ េហយ។” េទ េគមនិ—គឺេគមនិមនេគលេ ចបស់�ស់េទ។ េគ អូ េគ—េគ
—េគេរ នវគគជនខ់ពស់។ បងប�ូនខញុ ំមននយ័ថ េគឆ� ត Ph.D., L.L.D., Q.U.S.T.,
និង ជេ�ចនេទ ត។ េឃញេទ? អ�ីទងំអស់គឺេ ទីេនះ គឺេគឆ� ត�មកល
ែដលេគ�ចេធ�បន។ ឆ� ត�បកដ�ស់េគគឺជពស់គឺខេំគទងំអស់គន ។ សក់
ែវងចុះេ�កមបងប�ូនខញុ ំចងម់ននយ័ េ េលសេម� កបំពក ់ និងមនិមន�ន ម
�ជញេ េល �វ។ ឆ� ត គឺឆ� ត និងរ�សរៃវ�មករែដល េគ�ចេធ�េ បន។
ពិតែមនេហយ។

379 អនកមនិវេង�ងជមយួេគេឡយ កល�ែដល អនកយល់នូវអ�ីែដលអនកកំពុង
និយយ។ ហនឹងេហយ។ អូ ប៉ុែន� េយង�គ ល់ពីតិចនិចចស់—ចស់របស់េគ។
េយង�គ ល់ពីអ�ីែដល�កំពុងពយយមេធ�: គឺនេំយង មនិឲយេជ �ពះបនទូល�ពះ។

380 េហយេគមនិេគលេ �តឹម�តវេទ។ អតេ់ទ េទ េទ។ ឥឡូវេយងរក េឃញថ
�បសិនេបេគមនិមនេគលេ ចបស់េទ ចឹងេគ�តវមនអ�ីេផ�ងេទ ត។ េគគឺជ
អនកបេ ឆ ត។ េគមន�បជញ  ទទួលករអបរ់ ំ េចះេរ បចំ។ បងប�ូនគឺេគមនទព័
ជេ�ចន។
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381 សូមេមលេ េពលមយួេ ឯ�បេទសស�ីស។ ខញុ ំមនិ�ចរកកែន�ង េដមបបី ច ប់
ជមយួនឹងមនុស�ទងំអស់េនះបនេទ។ មន—មន…េ �បេទសស�ីស មន
ទ�ន�ឡឺមង៉ជ់កបនួ–…ជមយួនឹងសមពន័ធមតិ�ែដលចូលមក។ េហតុអ�ី �
េមលេ �កដូ់ចជជ ជ ំងឥដ�ែដល �គបគ់ន ទទួលករហ�ឺក�ត ់ �គបទ់ងំ
លំែពងបនកំណតដូ់ចេនះគឺ�បបំីឬដបហ់�ីតេ ខងមុខ។ េហយេគបនមក
ខងេលជមយួជនជតិស�ីសែដលេ ខង េនះ េតពួកេគមនអ�ី? ពួកេគគឺជ
ទ�ន ជមយួ—ជមយួ�វេចញពីេ��មជបនឹ់ងរងឹមេំហយេគឈរេ
ទីេនះ។េគ�ចបេណ� ញពួកេគ េ ទីេនះ។ េ ខង�� ំភនគំឺជផទះរបស់េគ។
េហយកងទព័ស�ីសបនេចញមកជួបពួកេគ។ ពួកេគមនិបនេធ�អ�ីេ កនអ់នក
ទងំេនះេទ។ ពួកេគ�គនែ់តមកយកដីេគែតប៉ុេ�� ះ។

382 េត េកមងេនះបនេធ�អ�ីេ កនពិ់ភពេ�កេនះ �គនែ់តជេកមងមន កេ់�ះ?
��ងំ ែដលជអនក �ចយកជីវតិេគបន េបសិនជ��ច។ �បកដ�ស់ គឺ�
េ ទីេនះមនិករកំណត។់ េឃញេទ?

383 ពួកស�ីសេនះមនិបនេធ�អ�េីទ។ ពួកេគជមនុស�ល�។ ពួកេគ�គនែ់តពយយម
ករពរផទះរបស់េគែតប៉ុេ�� ះប៉ុែន�េគឈរេ ខងេ�កេនះេដមប ី ករពរ។
បនទ បម់កេទ តមនមនុស�មន កេ់ឈម ះ�ណុល វនុ វកីឃឺរឌី។ កងទព័េនះបន
មក។ ពួកេគេ ជំុវញិ។ ទងំនិយយថ “េតេយង�ចេធ�អ�ីបន?”

384 េ �គបទី់កែន�ង ដូចជសមុ�ទមនុស� ែដលហ�ឹក�តប់នល�។ ជរេប ប
ែដល��ងំេធ�។ករហ�ឹក�តល់� លំែពងរបស់េគបនចង�ុលេ េ�ក មន ក់ៗ េដរ
េបះជំ�ន មយួ ពីរ មយួ ពីរ រញុ�ចនេ កនក់ងទព័ដតិ៏ចតួចមខ ងេទ ត។
�គនែ់ត—�គនែ់តបន�រេដរ េនះជអ�ី ែដលពួកេគ�តវេធ� និងចកព់ួកេគេ�យ
�វ។ លំែពងបនចកទ់ម�ុះពួកេគ។ ែដលេនះ�ចប ចបក់ងទព័ស�ីសបន។
គឺ�តវបនប ចបទ់ងំអស់។េ េលភនេំនះគឺជផទះនិងមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់
ពួកេគ។ ស�ីជេ�ចន�តវបនចបព់�ងតនិ់ងរេំ�ភ េកមង�សីៗ និង េកមង�បសៗ
ជេ�ចន�តវបនសម� ប ់េហយផទះ�តវបនដុតបំផ� ញ ជមយួនឹងអ�ីេផ�ងៗជេ�ចន
េទ ត��រ សត�ចិ ច ឹមនិងរបស់អ�ីៗ�តវបតប់ងអ់ស់។ េនះជអ�ីែដលពួកេគបន
បតប់ង។់
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385 េតមនអ�ីបនេកតេឡង? មនមន កេ់ឈម ះ � ណុលវ ៉នុ វនីខឺរតីជអនកែដល
ជំរញុចិត�។ គតប់ននិយយថ “បងប�ូនៃនជនជតិស�ីសទងំអស់ ៃថងេនះខញុ ំ�� ប់
េដមបទឹីកដីស�ីសេហយ។”

ពួកេគបននិយយថ “េតអនកនឹងេធ�អ�ី?”

386 គតនិ់យយថ “អនក�គនែ់ត�មខញុ ំ េហយ�បយុទធជមយួអ�ីែដលអនក មន។”
គតប់នឈរេ ខងេលទីេនះគបលំ់ែពងរបស់គតគឺ់េឈតូចមយួេ កនុងៃដ
របស់គតដូ់ចេនះ។ េហយែ�សក េ�យេលកៃដេឡងេ េល ដូចេនះ េហយ
រតសំ់េ េ ទីេនះ និងែ�សកខ� ងំៗថ “េយង�តវករេសរភីព!” រត ់ គឺ�បឹងរត់
�មែដល�ចេធ�េ បន េ ឯទ�ន។ េហយេ េពលែដលគត�់� ប ់ គត់
បនចបក់នលំ់ែពងេហយបុកមកេដម�ទងគតដូ់ចេនះ េហយគតក់�៏� ប់
េ ។

387 គតប់ន�បបេ់គថគតនឹ់ងចកេចញេ ។ និយយថ “មនផទះតូចមយួេ
េ�តយខងេនះ�បពនធនិងកូនៗ ែដលខញុ ំបនចកេចញេ  ផទះតូចមយួែដលខញុ ំបន
ទិញ។” េហយនិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ�ស�ញ់ពួកេគប៉ុែន�ៃថងេនះ ខញុ ំបន�� បស់�មប់
�បជជនស�ីស។ គតឲ់យខញុ ំ…”គតនិ់យយថ “ខញុ ំលះបងជី់វតិ ខញុ ំេដមបសីេ ងគ ះ
�បជជតិ។” េហយេនះគឺជ វរីៈបុរស។ េ�កយមកកែ៏លងមនស ងគ ម�ងំពី
េពលេនះមក។ េនះ កម៏កដល់ទីប ច ប។់

388 � ជគំនិត�បបេ់ ទព័ទងំេនះ ថវរិៈបុរស�តវបនបង� ញេឡង រហូតដល់
មនិមន…ទ�ន—ទ�ន�ស�ងំកងំ។ ពួកស�ីស បនរេម លដុំថម�កេ់ល
ពួកេគ និងេដញេគេចញពី�បេទសេនះ េហយេគមនិែដល�តឡបម់កវញិេឡយ។
េនះគឺជេរ ងែដលេកតេឡង�បរ់យឆន មំុន។ េឃញេទ? េហតុអ�ីៗ េនះគឺ ជ េរ ង�៉វ
ដអ៏�ច រយ។

389 ប៉ុែន� អូ បងប�ូនេអយ េ ៃថងមយួ េ េពលែដលមនភពអវជិជ  ករមនិ
យល់ដឹងករសង�យ័ករ វេង�ងនិង េសចក�ីភយ័ខ� ចេហយ�បជ� ស�របស់�ពះ
បន�តឡបម់ករក�ពះ។ គឺមន�ពះនមមយួអងគគឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ “េ ៃថងេនះខញុ ំ
បន�� ប ់ស�មបម់នុស�ជេ�ចន។” �តវេហយ។



សមរភូមធិំបំផុតែដលមិនធ� បជ់ួប 77

390 េត គតប់ននិយយអ�ីេ កនក់ងទព័របស់គត?់ “ចូរ�មខញុ ំ នឹង�បយុទធ
ជមយួអ�ីែដលអនកមន។ �បសិនេបអនកមន�ពនងម់យួ ចូរ�យនឹង�បនងេ់នះ។
ចូរកុំ ភយ័ខ� ចេឡយ។ អនកមនដំបងចូរ�យជមយួដំបងេនះ។ អនកមនដំុថម ចូរ
�យ ជមយួនឹងដំុថមេនះ គឺជមយួអ�ីែដលអនកមន។”
391 េនះជអ�ីែដល�បធន�កមរបស់ េយងនិយយេ ៃថងេនះ។ “ខញុ ំបនទទួល
�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ េហយបនយកឈនះវ ិ ញ ណ��កក ់ និងអំ�ច
របស់�។” គតប់នចិ ច ំ�េ ជចំេរ កៗ �ែមន៉ គឺេ�យ �ពះបនទូល។ ឥឡូវ
អ�ីែដលអនកមន �បសិនេបអនក�គនែ់តមនែត�ពះបនទូល ែតមយួប៉ុេ�� ះ “គឺ
�ពះអមច ស់ែដលជអនកេ�បសដល់គត”់ ចិ ច ំ�។ េដរ�ម។ �ែមន៉។ �ម
�បធន�កមរបស់េយង។ ហនឹងេហយ។ គឺគតប់ន ចិ ច ំ�។
392 ��ងំជមយួនឹងនគរដធ៏ំ�� ត និងអ�ីែដល�� ត និងជេ�ចនេទ ត គឺេចញ
មកថមីៗ។ គឺមនិមនអ�ីែដលទកទ់ងជមយួេយងេទ។ �តវេហយ។ �គឺេ ែតជ
សត�លបចិេ�ចនេ ឯ�លកនុងចំេ�មសត�នន។ ហនឹងេហយ។ �ពះេយសូ៊វមន
�ពះបនទូលថ កូនៗេ េលែផនដីេនះឆ� តជងកូនៗែដលេ កនុងនគរ�ពះ។
393 ឥឡូវ េនះជភព�បឆងំធំពីរ។ េយងនឹង…ខញុ ំ�តវ…�តវប ច ប�់។ករ�បឆងំ
ពីរធំៗបនមកដល់េហយឥឡូវ។ ឥឡូវ ជេពលេវ�ែដលជំងឺនិងអ�ីេផ�ងេទ ត
បន�យចូលកនុងពិភេ�ក រហូតដល់វទិយ� ស�ៃនករពយបលបនជបគ់ងំ
និង�គបយ៉់ងគឺទល់ផ�ូវ។ មនិមនជអ�ីេឡយ េហយ—េហយេយង�គនែ់ត…
េហយកងទព័ ទព័តូចមយួរបស់�ពះ នឹង�តឡបម់ក�ជងវញិ និងអ�ី�គបយ៉់ង។
បងប�ូនេអយ�ជេពល �ណុលវងីឃឺរមីន កេ់ទ ត។ �ជេពលស�មបម់នុស�
របស់�ពះមន កេ់ទ តេងបេឡង។ �ជេពលរបស់េអលីយ៉េលចេឡង។ �ជេពល
ែដលអ�ីមយួេកតេឡង។
394 ទព័របស់�ពះ បិទគំនិតរបស់អនក។ កុំឈបម់យួនទី�េឡយ េដមបគិីត
ពីអ�ីែដល�រកខែដល�បនផ�ល់ឲយមកវ ិ ញ ណឥ នទីយរបស់អនក។ ប៉ុែន�សូមចងចំ
�ពះបនទូលរបស់�ពះមនិប�ជយ័េឡយ។
395 ទព័ធំទងំពីរេនះ! េ េពលែដលស�តវមកដូចជទឹកជំននដូ់ចសព�ៃថងេនះ
េត�ពះមនបនទូលថ�ទងនឹ់ងេធ�អ�ី? “វ ិ ញ ណៃន�ពះនឹងេងបេឡងេហយទស់នឹង
�។” េតអនកជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគឬ? ហនឹងេហយ។
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396 េយង�តវបនបេ�ង នេ កនុងគមពរីយ៉កុប4:7…ខញុ ំមនិមនេពល�នេឡយ។
យ៉កុប4:7 “តសូ៊ជមយួ�រកខ និង” �មនិេដរេចញពីអនកេទ ែត “�េគចេចញ។”
“តសូ៊និង�រកខ។” េតអនកតសូ៊និង�រកខយ៉ងេមច៉? ដូចគន េ ហនឹងេមប ជ រករបង ្
គបែ់ដរ។ យក�ពះបនទូល�ពះ។ េនះជរេប ប�បឆងំនឹង�រកខ គឺេ�យ�ពះបនទូល
របស់�ពះ។ េ�កេមប ជ ករបងគ បេ់យងែបបេនះ។ �តវេហយ។
397 ឥឡូវកនុងករប ចប ់ខញុ ំចងនិ់យយែបបេនះ។ �រកខចស់េនះ អនកគិតថ�មនិ
មនេអ នខម ស។ អនកគិតថេត��យេកមងៗេទ? �នឹង�យ�ប�ទងំអស់។ �
�យ�ប��ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �មកឯ�ទងជ់មយួករ�យលុកបីយ៉ងកេ�មល។
េតអនកដឹងេរ ងេនះេទ? ��ងំមនិែមន�យលុកែតម�ងេទ។ ��យលុកអនកជ
មយួជំងឺ រចួ�តងេ់នះ ��យនឹង�តឡបម់កវញិេដមប�ីយ�ប�រអនក �បបអ់នកថ
“ៃថងៃនករអ�ច រយបនកន�ងផុតេហយ។ អនកនឹងមនិជេឡយ។ គម នអ�ីបះ៉ពល់
ទងំអស់។” អនកដឹងចបស់េហយែមនេទ។
398 ��យ�ប�រ�ពះេយសូ៊បីដង។ �យ�ប�រយ៉ងកេ�មល �រតម់ក�ពះ
េយសូ៊វ ជមយួករមនិេជ របស់�េល�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ពះេយសូ៊វជ�ពះ
បនទូល។ �បកដ�ស់�មនិេជ េឡយ។ “�បសិនេប…�បសិនេបអនក…” �តងេ់នះ
�យ�ប�រយ៉ងកេ�មល ដូចអ�ីែដលខម ងំស�តវបនេធ�សព�ៃថង។ �តងេ់នះ�មក
និយយថ “�បសិនេបអនកជបុ��របស់�ពះចូរបង� ញខញុ ំនូវករអ�ច រយ។ ចូរឲយខញុ ំ
បនេឃញថសេ�មចជយ៉ង�” បងប�ូនេអយករ�យ�ប�យ៉ងកំេ�លបី
ែដល�បនប ចូ ល “�បសិនេប…�បសិនេប…។”
399 ឥឡូវ េត�ពះេយសូ៊វជអ�ី? ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ទងជ់�ពះបនទូល។
��យ�ប�រ�ពះបនទូល។ សិររីងុេរ ង! ខញុ ំ—ខញុ ំមន…មន�រមមណ៍ថល�ែដល
អធិបបយឥឡូវ ខញុ ំេធ�េ�យេ�ម ះ�តង។់ �តវេហយ។ �ពះេយសូ៊វជ�ពះបនទូល
“កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូេហយ�ពះបនទូលគងេ់ ជមយួ�ពះេហយ�ពះបនទូល
េនះឯងជ�ពះ �ពះបនទូលគងេ់  ក� យជ�ចឈ់ម គងេ់ …”�ពះេយសូ៊វជ
�ពះបនទូល។ េត�ទងប់នេធ�អ�ី? �ទងក់តឆ់�ឹងជំនី�ទង។់ អូ ខញុ ំេអយ! ខញុ ំចងឈ់ប។់
េត�ពះេយសូ៊វបនេធ�អ�ី? �ទងជ់�ពះបនទូល។ ដូេចនះេ�យ�ពះបនទូល�ទងប់ន
កប�់�ងំេ េលករ�យ�ប�របស់�។ �េ�ះមកទីេនះដូចជបចៃ់នពយះុ
ទ�ន ឬជអ�ី�សេដ ងេនះ េ�ះចូលមក�ពះេយសូ៊វជ�ពះបនទូលេ�យែបប
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េនះ។ េហយ�ពះេយសូ៊វយក�ពះ បនទូល�ទងេ់ហយកត�់ជចេ�ម កៗ។ �េល
លូយ៉ៗ! ពិត�ស់ កត�់ជចេ�ម កៗ យកឈនះ�េ�យ�ពះបនទូល។

400 េមលក�យ�ប�ររបស់�? េមល �� បឲ់យជិត ករប ចបេ់នះ។
ករ�យ�ប�ររបស់�គឺអ�ី? មនិេជ �ពះបនទូល�ពះេនះេហយជករ�យ�ប�។
ទីេនះេត អនកេឃញសមរភូមធិំបំផុតែដលមនិធ� បជ់ួបេទ? មនកងកម� ងំែតពីរ
គត ់គឺ��ងំនិង�ពះ។ េតអ�ីេ ជ�វធុរបស់��ងំ�បឆងំនឹងអនក? គឺពយយម
មនិឲយេជ េល�វធុរបស់អនក។ �ដកយក�វធុអនក។ ចូរ—ចូរ�� បេ់�យ�ង ត់
េសង មឥឡូវ។ សូម�� ប។់ េបសិនជ��ចេធ�ឲយអនកមនិេជ េល�វធុរបស់អនកគឺ
ដូចជគន  នឹងថ�បនេធ�ឲយអនកេជ ថ�វធុរបស់អនកមនិខ� ងំពូែក �គប�់គនេ់នះ
មននយ័ថ�បនេធ�ឲយអនកធ� ក�់វធុេហយ។

401 អូ បងប�ូន�បសេនវលី(Neville)េយងសងឃមឹថេយងមនិចកេចញពីចំណុច
េនះ។[បងប�ូន�បសេនវលីនិយយ “ខញុ ំសងឃមឹនិងមនិេភ�ចអធិ�ថ ន”—Ed។]

402 េមល។ �ទម� ក�់វធុអនកចុះ េពល�េធ�ឲយអនកមនិេជ �វធុេនះ។ េពលអនក
ទម� កចុ់ះ េនះចមបងំរបស់អនកគឺចបេ់ហយ។ អនកគឺចបេ់ហយ។ កន�់វធុរបស់
អនក។ កំុទម� ក�់ចុះ។ េយងេឃញករមនិេជ របស់�។ ចូរ…

មយួវញិេទ តខញុ ំចងនិ់យយឥឡូវ�បែហលមយួនទី។

403 រសុ�ុ ីខញុ ំចងនិ់យយេរ ងេនះស�មបជ់�បេយជនទ៍�នេជងចស់ និងអ�ីបន�
េទ ត �តងេ់នះេហយអនក សិស����ពះគមពរី។ េតអនកជ�មញអ�ងននិងែ�សក
បងកូកេ រសុ�ុ?ី ហិម! េតអនកមនិឮខញុ ំឲយអនកសងជ់�មក�គបែ់បកេទ មនិចឹងេទ? េត
អ�ីែដលអនកជ�មញរសុ�ុ?ី រសុ�ុមីនិជអ�ីេនះេទ។ កុមមុយនិស�មនិឈនះ ពិភពេ�ក
េឡយ។ អ�ីជប � ជមយួមនុស�។

404 �� ប ់ េនះជអ��ីមែខ��តឥ់ឡូវ។ ចំេពះពិភពេ�កខញុ ំនិយយ និង
�គបក់ែន�ងែដលែខ��តេ់នះេ ដល់។ េហយចំេពះមនុស�ែដលេ ទីេនះ មនិថ
អ�ីេកតេឡងចំេពះខញុ ំ អនកេជ ករេនះចុះ។

405 រសុ�ុជីកុំមមុយនិស�មនិ�ចឈនះអ�ីេឡយ េហយ។ �ពះបនទូលរបស់�ពះកម៏និ
ប�ជយ័ែដរ។ រ ៉មុូ ំងំនិយមនឹង�គប�់គងពិភពេ�ក។
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406 ចូរពិនិតយនិមតិ�របស់�នីែយល៉។ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ “អនក អូ
�នីែយល៉េអយ…” “អនកអូ េស�ចេនប៊ូេកន�ជកបលជមស” បប៊ឡូីន
“��ច�កេផ�ងេទ តនឹងបន�ពីអនកែដលជ�បក”់ េមលគឺជ េម-ដូ-េភេស ។
មយួេទ តជ�កិក �ឡិច�នដឺ់ដឺេ�កត។ បនទ បម់កចូលដល់រ ៉មូ។ េហយមនិមន
ជអ�ីែដល និយយពីកុំមមុយនិស�េឡយ។ រ ៉មូបនឈនះពិភពេ�ក។
407 �ពះេយសូ៊វបន�បសូ�តេ សមយ័��ច�ករ ៉មុូងំ និង�តវបនេប តេប ន
ករយងមកែផនដីេលកទីមយួរបស់�ទង ់គឺេ�យ��ច�ករបស់រ ៉មុូងំ។ េហយ
មុនករយងមកជេលកទីពីរកំពុងែតមកឥឡូវ �ររបស់�ទង�់តវបនរងករ
េប តេប នេ�យនិកយរបស់រ ៉មុូងំ ែដលជម� យរបស់និកយទងំអស់េនះ។
េហយេពល�ទង�់តឡបម់កវញិ �ទងនឹ់ងយងមកលុបេចញ��ច�ករ ៉មុូងំែដល
ជន ជតិយូ�ែតងសម�ងឹ�ទងថ់នឹងមកលុបបំបត�់�ច�ករ ៉មូ។
408 �បពន័ធកតូលិក ជមយួនឹងនិកយទងំអស់េ កនុងពិភពេ�ក ឥឡូវបន
�បមូលគន ជអងគករ សហពន័ធៃន�កមជំនុំបេងកតជអងគភពខ�ួនឯងទងំអស់គន ។
�មនិែមនជរសុ�ុេីនះេទ។ �ជរ ៉មូ។ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ ែមន។
បង� ញ ខញុ ំមកខគមពរីកែន�ង�ែដលបង� ញថកុំមមុនិស� ឬអ�ីេ�កពីរ ៉មូែដលនឹង
�គប�់គង។
409 េត េមេដ–អូ–េភេស  ឈនះេនប៊ូេកន�េទ? �បកដ�ស់ េត�កិកឈនះ
ពួក េគេទ? ហនឹង។ េតរ ៉មូយកឈនះទងំអស់? េត�បនបំែបកជអំ�ចអូតូ
មង៉(់Ottoman) ដបដូ់ចេយងមនឥឡូវេទ? េត…
410 Eisenhower ែដលមននយ័ថ “ែដក” Khrushchev មននយ័ថ “ដីឥដ�”
េតពួកេគបនជួបគន េ ទីេនះឬ? េហយKhrushchev បនេ�ះែសបកេជងរបស់
ពួកេគ [បងប�ូន�បស�បន�េំគះតុេវទិក—Ed។] េដមបឲីយ�ចបស់េបកនិងេគះ
តុដូច េនះ េដមបបីង� ញមនុស�។ [បងប�ូន�បស�បន�េំគះតុ�សនេវទិក]។
411 ល�េតមនប � អីជមយួមនុស�សព�ៃថង? េតជំេន េ ឯ�? េហតុអ�ី េត
អនក មនិេជ  ថ�ពះបនទូលរបស់�ពះជេសចក�ីពិតឬេទ? [ពួកជំនុំនិយយ “�
ែមន”—Ed។]េហយករ េនះមនិេ ទីេនះេទ។ េតមនប � អ�ីជមយួ�គអធិបបយ
សមយ័េនះ? “កុំមមុយនីស�និយម!” �គប�់គអធិបបយែដលេ េ�កពីទីេនះពយយម
ចបងំជមយួកំុមមុនិស�និយម។ លទធិកុំមមុយនិស�មនិជអ�ីេឡយ!
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412 អ�ីែដល�រកខតបញេ េ�កម�ចមុះរបស់អនកនិងមនិដឹង�េឡយ �ជលទធិរ ៉មូ
លទធិនិកយនិយម។េហយរ ៉មូជម� យៃននិកយទងំអស់។ �ពះគមពរីនិយយ“នង
ជ�សីសំផឹង េហយកូន�សីនងជ�សីេពសយ” �បឆងំ�ពះ ទស់�ពះបនទូល�ទង។់
413 កងទព័េអយចបយ់ក�ពះបនទូល។េទវ�ៃនេសចក�ីសេ�� សេអយេ ឲយ
ជបជ់មយួ�ពះបនទូលេនះ។ ខញុ ំនឹងបតេ់ េ ៃថង�មយួ ប៉ុែន��ពះបនទូល�ទង់
មនិបតប់ងេ់ឡយ។ េហយអនកជ េកមងៗេអយេបសិន�ជមនិេកតេឡងកនុងជំនន់
របស់ខញុ ំ អនកនឹងេឃញ។ មនេសចក�េីនះ។
414 េតអនកបនឮពត័ម៌នកលពី�ពឹកមញិេទ? េ�ក�សីេខនឌីនឹង ជួបផប់
េហយអ�ីែដលផបនិ់យយ។ េមលមន�គបទ់ងំ�សនៃនពិភពេ�ក! អូ! ែមន
�បែហលជេយងនឹងបន�បន�ិចេទ តេ �ទិតយេ�កយ។
415 េមល កុំបរមភពីរសុ�ុ។ី រសុ�ុ�ីគនែ់តជដំុ�គសតូចមយួប៉ុេ�� ះេ �ម
េឆនរសមុ�ទ។ អនកមនិបចប់រមភពីកំុមមុយនីស�េឡយ។ អនកពិនិតយេមលលទធិរ ៉មូេពល
ែដល�បនរបួរមួជមយួ�កមជំនុំ។ គម នអ�ីែដលសរេសរេ  កនុងខគមពរីពីកំុមមុយនិ
ស��គប�់គងពិភពេ�កេឡយ។
416 េហយខញុ ំេ �ម�ពះបនទូល េ�យមនិគិតពីអ�ីេផ�ងេទ តេឡយ។ �ជ
�ពះបនទូលែដលខញុ ំបនេជ �ម។ �ជលទធិរ ៉មូែដលេក� បយកពិភពេ�ក។ េហយ
លទធិរ ៉មូ�ជម� យៃនអងគភពេផ�ងៗ។ �មនិមនអងគភព�េឡយរហូតដល់រ ៉មូ
េហយ�គបគ់ន ៃនពួកេគគឺេកតេចញពី�មក។ េហយ�ពះគមពរីនិយយដូេចនះ “នងជ
ម� យៃន�សីេពសយ។” ខញុ ំ�ចនិយយពី�កន�ះៃថង កប៏ន ម�ងេទ ត ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថ
េ មុខល�ជង។
417 េពលែដលពួកខម ងំស�តវ�យ�ប�រេយង “អូ ខញុ ំ�បបអ់នក អនកគួរែតចូល
រមួ…” េតអនកនឹងេធ�យ៉ង� �តឡបេ់ វញិចុះចូល េហយសហករ? មនិែមនជ
ទ�នពិតេឡយ កំុអី។ អតេ់ទេ�ក។
418 េតេយងេធ�យ៉ង�? គំនិត “ចូរឲយគំនិតេ កនុង�ពះ�គីសទ…”េតេនះជអ�ីែដល
�ពះគមពរីបននិយយឬ? [ពួកជំនុំនិយយ “�ែមន”—Ed។] “គំនិតែដលេ  កនុង
�ពះ�គិស� ចូរឲយេ ជបជ់មយួអនក” េតគំនិតអ�ីែដល�ទងម់ន? េ ជបជ់មយួ
�ពះបនទូល។ ហនឹងេហយ។ េ ជបជ់មយួ�ពះបនទូល �ពះបនទូល�ពបិ�និងយក
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ជយ័ជំនះេលស�តវ�គបេ់ពល។ ឥឡូវេពលពួកខម ងំស�តវ�យ�ប�រនិងពយយម
និយយថអនក�តវេធ�េនះនិងេនះ េតអនកនឹងេធ�អ�ី? េ ជបជ់មយួ�ពះបនទូល។
�តវេហយ។

419 េតបនទ បម់កអនកចងេ់ធ�អ�ី? យក�ពះបនទូល។ អ�ីជ�ពះបនទូល? �ពះគមពបីន
ែចងេ �តងេ់នះ។ េយង�គនែ់ត�ន�។ តបតិ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះគឺជ�ពះបនទូល។
េឃញេទ? េមល�តងេ់នះ។ “េហយចូរយកមកួៃនេសចក�ីសេ ងគ ះ និង�វ �វៃន
�ពះវ ិ ញ ណ។” �វៃន�ពះវ ិ ញ ណ! អ�ីេ ? វ ិ ញ ណែដល�មរយៈគំនិតរបស់អនក
និងេ កនុងគំនិតរបស់អនក េហយ�វៃន�ពះវ ិ ញ ណគឺ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។

420 េតវ ិ ញ ណចបងំជមយួអ�ីចបងំជមយួអ�ី? ឥ នទីយរមមណ៍ �រមមណ៍?
[�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន។”] �ពះបនទូល ចិត�! េវវ៉! សិរលី�! េតអ�ីែដល�បយុទធជ
មយួ �រមមណ៍? �ពះបនទូល! �ពះបនទូល! ចូរនិយយថ �ពះបនទូល! [“�ពះបនទូល”]
�ពះបនទូល! [“�ពះបនទូល”] �ពះបនទូលរបស់�ពះជអ�ីែដលវ ិ ញ ណ�បយុទធជមយួ។

421 វ ិ ញ ណៃន�ពះបនយងមកេ កន�់រកខ និងមនបនទូលថ “មនេសចក�ី
ែចងទុកមក!” �ែមន “មនេសចក�ីែចងទុកមក”ដូេចនះ �រកខបនរតេ់ ឆង យ។

422 េតេយង�តវេធ�អ�ី? យក�វមក ែដលជ�ពះបនទូល�ពះរញុ�ជមយួ(អ�ី?) ៃដៃន
េសចក�ីជំេន  ៃដៃនជំេន ដរ៏ងឹម ំ�វមុខពីរ។ េ កនុង�ពះគមពរីេហេ�ព4 “�—�ជ�វ
មុខពីរ” កតប់នទងំសងខង ទងំេ  ទងំមក។

423 បងប�ូនេអយ េតគត�់តវេធ�អ�ី? យក�ពះបនទូល។ យក�ពះវ ិ ញ ណ អនុ ញ ត�
ឲយ�ពះវ ិ ញ ណចូលកនុងចិត�អនក។ េបកគំនិតរបស់អនក និយយថ “�ពះបនទូល�ទង់
ពិត” ឥឡូវអនកេធ�ែបបេនះបងប�ូន�សី។ [បង�បស�បណ�និំយយម�ងេទ ត
េ កនប់�ូន�សីែដលឈ—ឺEd។] “�ពះបនទូល�ទងពិ់ត។”

424 “�ពះអមច ស់ទូលបងគំមនិយកចិត�ទុក�កពី់�រមមណ៍ទូលបងគំយ៉ង�េឡយ
េទះបីអនក�និយយអ�ីកេ៏�យ។ ទូលបងគំឈប។់ ទូលបងគំនឹងបំេបុងអស់អនក
�ែដលេ �មផ�ូវទូលបងគំេចញ ករបំផ�ិចបំផ� ញនិងករសង�យ័ និងករមនិ
េជ ែដលធ� បម់ន។�គបទ់ងំ�រមមណ៍ែដលខញុ ំធ� បម់ន �គបទ់ងំជំងឺ �គបក់រ
ទងំអស់ែដលខញុ ំធ� បម់ន ខញុ ំនឹងបំេបុង�េចលទងំអស់។ ទូលបងគំឆ�ងកត់
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ទងំអស់េនះ។ ទូលបងគំចូលមកកនុងវ ិ ញ ណរបស់ទូលបងគំ។ អូ�ពះអមច ស់សូម
យងមក។ �ទងម់នបនទូលថ �ទងេ់ធ�ឲយទូលបងគំក� យជភន កង់រ �គបេ់ពល”

“អនកជ កូន�បសរបស់េយង។”
425 “ហនឹងេហយទូលបងគំេបកចិត� េបកគំនិត។ សូម�ទងយ់ងមក�ពះេយសូ៊វ។”
426 េហយចបយ់កជំេន  ែដលជ�វៃនជំេន �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។
ែ�សក “�េលលូយ៉។”�ែមន។ រចួកតចុ់ះ�ល់ស�តវពីមុខអនក។ �ែមន៉។ �
គឺដូេចន ះ។ កតអ់ស់ទងំខម ងំស�តវ។ េប—វ ិ ញ ណភយ័ខ� ចេធ�ឲយ�ពឺកបល…
កត�់េចញ ជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។

ប៉ុែន�កម� ងំរបស់េយងគឺ “អំណររបស់�ពះអងគជកម� ងំៃនខញុ ំ។”
427 “េចញឲយឆង យពីខញុ ំ” េចះ�! អនកកត�់ជមយួ�ពះបនទូល។ មនិថ�ជជំងឺ
មនិថជម�រកី មនិថ�ជអ�ី ចូរយក�ពះបនទូលនិងទញ�វមក។ េហយ
េបសិនជអនកេចះ�ជេលកទីមយួ ��កដូ់ចជមនិទនម់នចលន េចះ�ម�ង
េទ ត េចះ�ម�ងេទ ត និង�ត�់ម�ងេទ ត។ េចះរហូតដល់អនកកត�់ជ�បេ�ង
មុខកត ់េ�ប បដូចជមនែ់ដលេចះេចញមក ឬជឥ នទី អនកជអ�ី។ េចះេ�យខ�ួន
អនកេដមបឆី�ងកតសំ់បកៃនជំងឺ។ កត�់�យផ�ូវរបស់អនកេចញ េហយនិយយថ
“�េលលូយ៉! មយួ បនទ បេ់ទ តេ ឯ�?” �ែមន៉។ េនះជទី�ន�បយុទធ។
េនះជទ�ន។ េនះជទ�នៃនេឈឆក ង។ ហនឹងេហយ។ ផ�ួល�គបទ់ងំស�តវ
ឲយេចញ។
428 េហតុអ�ី? េហតុអ�ី? េយងជករកំណតទុ់កជមុនៃនែខ��ស�យអ�័ប�។ំ
េពលអ�័ប�បំដិេសធ�គបយ៉់ងែដលទស់នឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ គតប់ន
កប�់ត�់�យផ�ូវរបស់គតក់ត�់ម�គបទ់ងំឧបសគគេរ�ងំែដល�ពះបន�ក់
េ ពីមុខេ�ក។ ពួកេគនិយយ “�បពនធរបស់អនកចស់េពកេហយ។” �ទង់
�គនែ់តកប�់េចញពីផ�ួវេនះ។ �រកខនិយយ “អនកមនិ�ចេធ�ករេនះ អនកមនិ�ច
េធ�ករេនះ។” អ�័ប�កំប�់េចញពីផ�ូវ។ គត�់ត�់ េហយ�តេ់ទ តរហូតដល់�
�តវបនកត។់

“េ កែន�ង�បនទ បេ់ទ ត �ពះអមច ស់?”
429 “េរ តងរ់បស់អនកេឡងមកទីេនះ” គតប់នេឡងេ សង�់សនេ ទីេនះ។
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430 េ ដល់ទីេនះេហយ��ងំមកនិយយថ “ឥឡូវ អញ�បបឯ់ង េនះ
មនិែមនជកែន�ង�តឹម�តវេទ។”

“ខញុ ំនឹងេ ទីេនះេចញពីទី�នរបស់ខញុ ំេ ” គតន់ិយយថ “�េលលូយ៉។”
431 ឡុត និយយ “អនកគួរែតមកទីេនះល�ជង។ េយងមនេពល��ដល៏�េ
េ�កមេនះ។ េយងទងំអស់គន មនអងគកររបស់េយងេ ទីេនះ។ េហតុអ�ី�បពនធ
របស់ខញុ ំជ ស�ីជេមៃនសមគមនែ៍ផនកអកខរកមម និងអ�ីេផ�ងេទ ត កនុង�កង។ ខញុ ំ�បប់
អនក អនកគួរែតមកទីេនះ។”

��៉និយយ “អ�័ប�…ំ”
432 “បិទមត�់�៉” �េលលូយ៉! “ឈរេ ទីេនះ។ េនះជកែន�ងែដល�ពះ�ក់
ខញុ ំ។ �តងេ់នះជកែន�ងែដលខញុ ំឈរ។”
433 េនះជកែន�ងែដល�ពះ�កខ់ញុ ំ។

�គបទ់ងំករ�ទរអំ�ចៃន�ពះនម�ពះេយសូ៊វ!
សូមឲយេទវ�ថ� យបងគំ
នយំកមកនូវ មកុដេព�ជ
និងបំពក�់ទងជ់�ពះអមច ស់េលទងំអស់។
កលេប�ពះ�គិស�ជថម�រងឹម ំខញុ ំឈរេ
កែន�ងេផ�ងេទ តជដីខ�ចលិ់ចចុះ
កែន�ងេផ�ងេទ តជដីខ�ចលិ់ចចុះ។

434 េទះជេសចក�ី�� បផ់ទ ល់អ�ីេផ�ងៗ ជខ�ចែ់ដលលិចចុះ។ េល�ពះ�គីសទ ជ
ថម�ែដលខញុ ំឈរេ ។
435 “ជពូជេស�ចមកពីអ�័ប�។ំ” ពូជ�ជវង�! េហតុអ�ី ករេ�ជសេរ សទ�ន
របស់អងេ់គ�សភគេ�ចនគឺមកពីពូជេស�ចៃនអងេ់គ�ស ជេ�ហិត�ជវង�
�គបយ៉់ង។ េហយពូជៃន�ជរបស់�ពះ�គីសទគឺ�កមជំនំុែដលបំេពញេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ អ�ី? ពូជេស�ច �មេសចក�ី
សនយ មនិែមន�មករមន�រមមណ៍។ ប៉ុែន� េ�យេសចក�ីសនយៃន�ពះ ពួកេគ
ឈរេល�ពះបនទូលរបស់�ពះ និង�តស��យផ�ូវ�មេនះ ែ�សកឲយខ� ងំថ “�េល
លូយ៉!”
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េទះជេសចក�ី�� បម់កនិងនិយយ “�នឹងចូលមកកនុងៃដ�វរបស់អនក”

436 និយយ “ឲយផ�ូវខញុ ំ ទេន�យ�័ន។់ ខញុ ំនឹងឆ�ងេ ” កតផ់�ូវរបស់អនក�មេនះ
េ កនទឹ់កដីសនយ។ �ែមន៉។

437 េតមនអ�ីេកតេឡងេ េពលែដលស ងគ មប ចប?់ ខញុ ំនឹងបិទឥឡូវ �បកដ
�ស់។េពលទី�នស ងគ មប ចបេ់ េហយពួកបរសុិទធបនេដរកបនួ�តឡបម់ក
ផទះវញិខញុ ំចងសួ់រអនកអ�ីមយួ មនអ�ីេកតេឡង?

438 មនអ�ីេកតេឡងេពលហុីែត�រ(Hitler)បនេ �បេទសប�ងំ? េហតុអ�ី ពួកេគ
និយយថេគមនិ�ចេមលេឃញេមឃផង កនុងមយួខណៈែដលមនយន�េ�ះ។
ដំេណ រជំ�នេ របស់�ឡឺមង៉។់ [បងប�ូន�បស�បណ�េំធ�ដំេណ រេ េលេវទិ
ករពីរដង—Ed។] េឃញ ពួកេគកំពុងឈរ អនកឆ�ងកត ់អបអរជយ័ជំនៈ។

439 េពល�� លីនេ រសុ�ុ ី ប៉ុនម នម៉យពីេ�កយមនរថេ�កះ េ ពីេ�កយតៗគន
ជករបញ់�កងប៊�ីងំរហូតដល់គម នអ�ីេ េសសសល់។ េនះគឺ ដូេចន ះ។ េហយ
េពលពួកេគេចញេ េហយពួក�ឡឺមង៉ទ់ងំេនះ…ពួកទ�នរ ៉សីុូអបអរ�ទរ
ពួកេគេចញេ ជមយួេសចក�េីនះ អនកដឹងេហយ េរ ងកំែប�ងតូចមយួែដលពួកេគ
េធ�។ ខញុ ំេឃញ�មរបូភពម�ងេ �កងឡុងពួកេគមក េ�យរេប ប របូភពពិតៃន
កែន�ងែដលមនអ�ីេកតេឡង ចូលមក�បរពធ ពិធីអបអរ។ អូ ខញុ ំេអយ!

440 េ េពលេយងឮ េនះស ងគ មបនចបេ់យងែ�សក េយងផ�ុ  ំ េយងហួច។
េពលែដលវរីៈបុរស�តឡបម់កវញិ េយងជួបពួកេគេ ទីេនះ។ ពួកេគែ�សក។
ពួកេគ�បកូកេ ។ ខញុ ំមនបងប�ូនជីដូនមយួេ ទីេនះ និយយថ េពលគត់
�តឡបម់កវញិ �ល់ចស់…ទ�នចស់ៗែដលពិករ ពួកេគមនិ�ចេចញពី
ែ�គបន ដូេចនះពួកេគបង�ិលេ ខងេលកប៉ល់េពលែដលពួកេគចូលមកកនុង
េដមបេីមលរបូភព ៃនេសរភីពែដលឈរេ ទីេនះ។និយយ “ពួកេគជមនុស�
អ�ច រយឈរេ ទីេនះ ពួកេគយំនិងធ� កចូ់លកនុងភពែបបេនះ េពលពួកេគេឃញ
របូសំ�កៃនេសរភីព។” េ ឆង យពីផទះរយៈេពលបនួឆន  ំ ចបងំតកស់�ុតទី�ន
ស ងគ មនិងអ�ីេផ�ងេទ ត។ ប៉ុែន�ពួកេគដឹងថ�បពនធ និងអនកែដល�ស�ញ់ និង
ម� យ និងឪពុក និងកូន និងអ�ីទងំអស់ែដលេគ�ស�ញ់ េ ពីេ�កយរបូសំ�ក
េសរភីពេនះ។ �តំ�ងឲយអ�ីែដលពួកេគចបងំស�មបេ់នះ។ អូ សេម�ងហួចបន�ឺ
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េហយ�កងញូ៉វយក៉ក� យជសែ�មកេនះជអ�ីទងំេនះេពលែដលពួកវរីៈបុរសមក
េ�យេដរកបនួ។ េនះជេរ ងតូចៗ។
441 មនេពលមយួែដលេស� បនទ បព់ីចមបងំដធ៏ំ គតនិ់យយ “ខញុ ំចងឲ់យអនក
ចមបងំែដលលបលីបញបំផុតរបស់ខញុ ំជិៈែកបរខញុ ំេ កនុងករ�បរពធអបអរយ៉ងធំៃន
ជយ័ជំនៈេលខម ងំស�តវរបស់េយង។” េហយ�គបគ់ន ៃនម ន�ីកតត់�មមឹតុបែតង
�� បសត�និងបំភ�ែឺខលរបស់េគ េហយកេ៏ដរជកបនួអនកដឹងេទរេប បេនះ ដូចជ
—ដូចជទ�នពិតែបបេនះ។ បនទ បម់កមនគូកនតូចចស់មន កម់កជិតគត។់
ខញុ ំេអយ! គតម់កែស�ងរកនិងចបេ់ផ�ម ដូចេនះ។ េស�និយយ “ចបំន�ិចចំ
បន�ិចអនក” មនិទងំេស� កពកដូ់ច—ម ន�ីនិយយ “មកេនះ។” គតនិ់យយថ “េត
កែន�ង�ែដលអនកេធ�ឲយពួកេគខ� ច?

គតនិ់យយថ “េចញេ សមរភូម។ិ”
442 និយយ “េឡងមកទីេនះ។ អនកគឺជមនុស�ខញុ ំចងក់ំណតេ់�យខ�ួនឯង។”
េហតុអ�ី? គតច់ងប់ង� ញថ គតេ់ កនុងសមរភូម។ិ
443 អូ �ពះអមច ស់េអយសូមសេ�� សបុរសែដល�ចកតៃ់ដរបស់គតេ់�យ
កំប៉ុង�តី�ឌីន េដមប�ីចបនករសរេសរ។ ខញុ ំចងប់ន�� ក�ន ម—ទី�ន
ស ងគ ម។ ដូចប៉ុលនិយយ “ខញុ ំ�កប់នទុក� កនុង�ងកយរបស់ខញុ ំ ទីសមគ ល់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” េនះគឺជេហតុែដលខញុ ំចងចូ់លទី�ន�បយុទធ។
444 ៃថងមយួេពលេមប ជ រករនឹងមក ជអងគែដលបំពកេ់យង ជអងគែដល�បទន
ឲយេ�គ ង� �� វធុរបស់�ពះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�បទនឲយេយងនូវ�ពះបនទូល
របស់�ទងេ់ដមបចីបងំឈរេ ទីេនះ េពលេមប ជ ករជិៈចូលមក ខញុ ំចងេ់ឡងេ
និងជិៈរេទះជមយួ�ទងេ់ ផទះ។ េតអនកមនិចងដូ់េចនះេទឬ? [ពួកជំនំុនិយយ “�
ែមន”—Ed។] រចួេពលខញុ ំយក�បពនធចស់របស់ខញុ ំមកកនុងៃដ េមលជំុវញិេនះទីេនះ
និងេឃញបងប�ូនរបស់ខញុ ំនិង�បពនធពួកេគ និងកូនរបស់ពួកេគ េពលេយងេដរេ
ឆ�ងកតអ់�ីៗេ �ថ នសូគរ៌បស់�ពះ និងេទវ�េពរេពញេល�កស�ពមេ�យ
ចេ�ម ងេភ�ងជតិេ ពីេលដូចេនះ និយយពីករ�បរពធអបអរ!
445 េហយេពលទី�នស ងគ មបនចប ់ េយងនឹងពកម់កុដ។ អូខញុ ំ! អូ ទ�នៃន
េឈឆក ងេ �ពឹកេនះ ដកៃដៃនជំេន េចញមកទីេនះ និងចបក់នយ់ក�វធុេនះ។
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446 ចុះអនកវញិ? ប�ូន�សី អនកេ�ត មរចួឬេ [បងប�ូន�បស�បន�និំយយម�ង
េទ តេ កនប់�ូន�សីែដលឈ—ឺEd។] ដក�វធុេចញមក និយយ “�ពះអងគេអយ
ទូលបងគំមនិខ�ល់អ�ី—អ�ីែដល�រកខនិយយ មកកនទូ់លបងគំកេ៏�យ េ�ចនប៉ុ�
ែដលេគនិយយ។ េ �ពឹកេនះទូលបងគំេជ ”[ប�ូន�សីនិយយ “ខញុ ំកេ៏ជ ែដរ”—Ed។]
“ខញុ ំេជ េហយ។”
447 ដូចអ�ីែដលខញុ ំនិយយេ ៃថងមុន បន�ិច…ខញុ ំគិតថ�បែហលជកលពីប៉ុនម ន
សប� ហ៍មុនមនបុរសមន កយ់ល់សប�ិ។ គតយ់ល់សប�ិថវ ិ ញ ណ��កក ់ជអ�ីតូច
ចស់មយួរត�់មគត។់ គតនិ់យយ “ប៊ូ!”េហយ�េ�តេ វញិរចួ�រកខចបេ់ផ�ម
រកីធំជងមុនបន�ិច។“ប៊ូ!”េហយ�េ�ត�តឡបេ់ វញិ កនែ់តធំជងមុន។ ទីបំផុត
�រកខបនរកីធំដូចរបូភព� និង�ចយកឈនះគត។់ គតដឹ់ងថគត�់តវែតចបងំ
ជមយួ�េ�យអ�មីយួដូេចនះគតស់ម�ងឹេមលជំុវញិ។ គតម់និ�ចរកេឃញ អ�ី
េដមប ីចបងំជមយួ�េឡយ។ គតច់ប�់ពះគមពរីមក។ រចួ�រកខនិយយថ“ប៊ូ!”គត់
និយយ“ប៊ូ!”េ កន�់វញិ េហយ�រកខករ៏មួតូចេ ៗ។ េហយទីបំផុត គត�់យ�
ដល់�� បជ់មយួ�ពះបនទូល។
448 អនកជទ�ន មនិអីចឹងឬ ប�ូន�សី? [បង �បស�បណ�និំយយេ កន់
ប�ូន�សី—Ed។] យក�ពះបនទូលេនះនិងនិយយ “មនេសចក�ីែចទុកមកថ។” �
ែមន។ “ខញុ ំមនិ�� បេ់ទ។ ខញុ ំនឹងរស់។ ខញុ ំនឹងឈរេ េ�ងឧេបសថរបស់�ពះនិង
សរេសរតេមកង�ពះសំ�បេ់សចក�ីល�របស់�ទងជ់និង�កមជំនំុទងំអស់គន ។”
449 េតអនកេជ េទ ពួកអនកបរសុិទធ [ពួកជំនុំនិយយ “�ែមន។”—Ed។] �ែមន៉។

ចូរឱនកបលរបស់េយង។
450 អូ �ពះអមច ស់ �ពះអទិករៃន�ថ នសួគនិ៌ងែផនដី ចូរឲយេគដឹងថៃថងេនះ �ទង់
េ ែតជ�ពះ។ មនិថទូលបងគំអធិបបយេ�ចនប៉ុ� ឬ និយយេ�ចនប៉ុ�
�ពះអមច ស់េអយ �ពះបនទូលែដលេចញពី�ទងេ់ទបសំេរចបន។
451 កូនកែន�ងទងំេនះបន�កេ់ ទីេនះ តំ�ងឲយអនកជំងឺ។ ទូលបងគំអធិ�� ន
�ពះវរបិ�គងេ់ �ថ នសួគ ៌ ែដល�ពះបនទូល�ទងនិ់ងឫទធ នុភពនឹងគងេ់ េលពួក
េគមន ក់ៗ កលេបទូលបងគំ�កៃ់ដេលពួកេគ។ �ពះអងគេអយ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
ទូលបងគំអធិ�� នែដល�ទងច់កេ់�បង�ងំកូនកែន�ង ទងំេនះជមយួ�ពះវត�មន
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បរសុិទធៃន�ទងេ់�ពះេនះជេសចក�ីែដលបនកតទុ់កមកកនុង�ពះបនទូល។ �មនិមន
អ�ីទស់នឹង�ពះបនទូលេឡយ។ ប៉ុែន�កម៏ននិយយេ កនុង�ពះបនទូលថ “ពួកេគ
បនយកពី�ងកយរបស់ប៉ុលជកូនកែន�ង។ វ ិ ញ ណ��កកប់នេចញពី មនុស�
េហយពួកេគ បនជពីជំងឺេផ�ងៗ”។ ឥឡូវេយងមនិែមនជអនក បរសុិទធ ប៉ុល
េឡយ ប៉ុែន��ទងេ់ ែតជ�ពះ និង�ទងែ់តជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដែដល។ ទូលបងគំ
�កៃ់ដេលកូនកែន�ង កនង�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ និងសូមឲយ�ទង�់បទនពរ
និងេ�បសពួកេគមន ក់ៗ ឲយបនជ។

452 េហយ�ពះអងគេអយមនអ�ីែដល�កេ់លែ�គ េ ទីេនះ មនិែមនជអ�ីេ�កពី
កូនេកមងេឡយជេកមង�សីតូច�� តមយួ។ នងមនិ�ចរស់បនេទ�ពះអមច ស់។
��ងំបនេធ�ករ��កកច់ំេពះនង។ េហយេពទយជទី�ស�ញ់ៃនែផនដីេនះ
ពយយមខំ�បឹង មនិមនករសង�យ័េឡយ េដមបសីេ ងគ ះេកមង។ ប៉ុែន�ពួកេគមនិ
�ចេធ�បន។ ពួកេគដល់ដំ�កក់លទល់�បជញ េហយ។ ពួកេគមនិដឹងថ�តវ
េធ�អ�ីេទ តេឡយ។ ប៉ុែន��ពះអមច ស់ទូលបងគំមនអំណរែដលគម នជំពូក�សរេសរ
េទ តេឡយ។ េយងខញុ ំ�ចេបកទំពរ័ថមីនិងេ កនុងទំពរ័េនះេយងបនេឃញេពទយ
យ៉ងអ�ច រយយងមក។ ទូលបងគំេយងខញុ ំបនទូលយង�ទងជ់ទីផ�ល់ជំនួយេ
�ពឹកេនះ។

453 ឥឡូវ �ពះអមច ស់ េតមនិមនករសរេសរេ �តងេ់នះៃន�ពះបនទូលរបស់
�ទងេ់ទឬអីថ “ទីសមគ ល់េនះនឹងេ ជបអ់ស់អនកែដលេជ េទឬ?” �ពះអមច ស់
េបទូលបងគំមនិេជ  ចូរេធ�ឲយបនជមន កែ់ដលេជ ឥឡូវ។ េបសិនជេកមង�សីមនិែមន
ជអនកេជ  េធ�ឲយនងក� យជមន កែ់ដលេជ ។ “ទីសមគ ល់ទងំេនះនឹងេកតចំេពះ
អស់អនកែដលេជ េបសិនពួកេគ�កៃ់ដេលអនកជំងឺេគនឹងបនជ” កម៏ន េសចក�ី
កតទុ់កមកថ “កនុងនមេឈម ះរបស់ ខញុ ំពួកេគនឹងេដញវ ិ ញ ណ�រកខ” �ពះអមច ស់
ពួក�—ពួក�ជ�ពះបនទូល�ទង។់ ជរបស់�ទង។់ �ជ�ពះបនទូល�ទង។់ និងឥឡូវ
េ�យភពជអនកបេ�ម�ទង…់

454 ដូចែដល�ទងម់នបនទូលថ “�បសិនេបមនពីរឬបីនកជំុ់គន �ទងនឹ់ងគងេ់
ក�� លចំេ�មេនះ េហយេបអនក�ពមេ�ព ងអ�ី បះ៉អ�ីមយួ េហយសូមអនកនឹង
ទទួលបន�។”
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455 �ពះអងគេអយ េកមងេនះ�បែហលជឈខឺ� ងំបំផុតេ កនុង�គរេនះេ �ពឹកេនះ
េ�ពះនងមនិ�ចររស់េ�យគម ន�ទងេ់ឡយ ជយូមកេហយ េហយនងជអនក
ឈធឺងនជ់ងេគ។ ដូេចនះទូលបងគំទងំអស់គន យល់�ពម េហយដូចជទ�នមន ក់ៗ
ឈរេ ទីេនះ។ េហយេ កនុង�កមេនះឈរជ�ជ�តកូលៃនអ�័ប�។ំ

456 េយងកំពុងែតេដរកបនួកនុងចំេ�ម��ងំឥឡូវ។ េហយេ�ត មនឹងេចញេ
��ងំ េ�គ ងសឹករបស់េយងមនអំនច បេ ចញពណ៌យ៉ងចបស់ មនុស�
�បស�សីកន�់វេដកបនួេ មុខេ រកឯងស�មបេ់កមង�សីតូចេនះ។ េចញពីនង
េ  ��ងំ។ េចញពីេកមង�សីេ ។ េ�យេ�គ ងសឹករបស់�ពះមន�ពះជនមរស់
េយងេដញឯង។ េចញពីនង កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊�គិស�។

457 ខញុ ំនឹងេ �កៃ់ដេលនង។ េហយ��ងំឯងបនចងេកមងេនះ ឯងបន
េធ�ករ��កកេ់នះ។ េយងដឹងថឯង�ចយកឈនះេលមនុស�បន ប៉ុែន�ឯងមនិ
�ចឈនះេល �ពះអមច ស់របស់េយងេឡយ ដូេចនះេយងមកេ�យ �ពះនម�ទង់
។ េចញពីនងឯងជវ ិ ញ ណ��កក។់ ឯងជវ ិ ញ ណជំងឺ េចញពី េកមងេនះ
េហយនងនឹងមនេសរភីព ពីៃថងេនះតេ ។ េយង�បកសករេនះ កនុង �ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គិស�។

458 ឥឡូវ�ពះអមច ស់ជ�ពះ �ទងែ់ដលបនេ�បសអនក�� បឲ់យរស់វញិនិង
បង� ញថ�ទងជ់�ពះ សូមេ�បស ស�ីេកមងេនះឲយ មនសុខភពនិងកំ�ំងដូចេដម
វញិ។ ែដលនងឈរេ �គរេនះ។

�រកខេចញពីនង មន—មនេសចក�ីែចងទុកមកដូេចនះ ចូរឲយសេ�មចបន
ឥឡូវ។

459 េតមនអនក�េទ តេ ទីេនះចងេ់លកៃដ េហយនិយយថ “ខញុ ំចងប់នករ
អធិ�ថ ន។ ខញុ ំឈ។ឺ ខញុ ំ�តវករ�ពះ”? ខញុ ំមនិដឹងថេយងមនេពលប៉ុ�� េទ។ េយង
មនេពល�គប�់គនឲ់យមនុស�េដរកតទី់េនះ។ ខញុ ំមន�រមមណ៍កំ�ន�ចិត�ពិតេ
�ពឹកេនះឥឡូវេនះ។ ែមន ែមន។ ខញុ ំចងឲ់យអនកេដរចុះមកទីេនះ ប៊លីី(Billy)�ចនឹង
ចបេ់ផ�ម�តងេ់នះចំណុច េ ខងេនះសិន។ ចបពី់�តងេ់នះមកមុនសិន បនទ ប់
មកចបំន�េទ ត ចូរេឡងេ �ចកេដរទីេនះ។ រចួេយង�គនែ់តយកេគែបបេនះ
េដមបមីនិឲយេគ…
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460 េហយឥឡូវខញុ ំចងឲ់យបង�បសេនវលីនិងបងប�ូនអនកដឹកនរំបស់ខញុ ំឈរែកបរ
េនះជិតខញុ ំ ទីេនះ ដូេចនះអនក�ចយកពួកេគចុះ�ម�ចកេដរម�ងេទ ត។ ពិត
�ស់។ �តឹម�តវេហយ។ ឥឡូវខញុ ំ…
461 េតប៉ុនម ននកប់នបំពកេ់�គ ងសឹករបស់អនកេហយ? [ពួកជំនំុនិយយ “�
ែមន”Ed។]
462 (�នឹងខុសែប�កឥឡូវ។ េ ផទះេ�យេសចក�ីសុខ�ន� ល�ចុះឥឡូវ។)
463 �ែមន៉។ អូ ខញុ ំេអយ! ទ�នទងំអស់ ដក�វមក ។ ដក�វមក ទ�នៃន
េឈរឆក ង េដរកបនួ េដរកបនួ។

�ពះ�គីសទ ជថម�រងឹម ំខញុ ំឈរ។
ទី�លដៃ៏ទជខ�ចែ់ដលលិចលង។់

464 ពិត�ស់ចូលមក មក�មខងេនះ។ �គបគ់ន េ កនុងករអធិ�� នឥឡូវ
េពលពួកេគេដរកត។់

កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វពយបល ស�ីេនះ។ �ែមន៉។
ដក�វមក។ត�មងឲ់យេ កែន�ងរបស់អនក េហយែ�សក។

465 កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ…?…កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ…?…កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ…?…

បន�ទ�ន�គី�ទ ន!
េដរជកបនួស ងគ ម
ជមយួេឈឆក ង�ពះេយសូ៊វ។
ែដលេដរេ ខងមុខ។

466 “េចញេ ��ងំ” មនិថមនេរ ងអ�ី ទ�ន? េតឯងមនិ។ គិតថេយង
�ចឈនះេទឬ? [ពួកជំនុំនិយយថ “�ែមន”—Ed។] ឯងបនចញេហយ។
េយងជអនកេលសជងអនកមនជយ័ជំនះកនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។ �គបទ់ងំ�រកខនឹង
េដញេចញ �គបអ់�ីេផ�ងេទ ត។ �ែមន៉។

មកេនះ បងប�ូនេអយ!…?…
ខញុ ំអធិ�� នអនកនឹងបនជ…?…
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សូមឲយជ ប�ូន�បស េពទយ ពយបល �ពះបិ� កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមពយបល ស�ីមន កេ់នះ។ មក…?…

467 ឥឡូវេនះគតប់នយក…ខញុ ំចងសំុ់បង�បសេ ខងេ�កយ។ �គបទី់កែន�ង
�ពះអងគមច ស់…?…
468 អូ �ពះអមច ស់ជ�ពះ �ពះអទិករៃន�ថ នសួគនិ៌ងែផនដី! ឱ�ពះអងគេអយ�ទង់
�ជបចិត�របស់នង។ �ទង�់ជបទងំអស់។ ទូលបងគំអធិ�� នស�មបទ់ងំម� យ
និងឪពុក។ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំសូមថ� យ…?…

កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ខញុ ំ…?…
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ខញុ ំ…?…

469 �ពះអងគេអយ សូមគងជ់មយួប�ូន�សីមន កេ់នះ។ េយងបនដឹងថជេ�ចនឆន ំ
ែដលលូន�រនិងេសចក�ី�� បច់ងេ់ក� បយក�ងកយរបស់ ស�ី។ ឥឡូវកនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ…?…
470 កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូម�បទនពរេកមង�សីតូចេនះ �ពះអមច ស់។
ទី�នស ងគ មរបស់ទូលបងគំេ ��ទីេនះទូលបងគំដឹងពីអ�ីែដលនង
ឆ�ងកត។់ ទូលបងគំអធិ�� នែដល�ទង�់បទនពរ។ សូមឲយនងបនដក�វ
�ពឹកេនះនិងេដរេ មុខ!…?…សូម�បទនពរដល់េកមងមន កេ់នះ �ពះអមច ស់េអយ
គតម់កេដមបអីំពវនវ�ពះនម�ទង ់ �ពឹកេនះ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ង
េ ជមយួ…?…
471 សូម�ពះ�បទនពរដល់ ប�ូន�បស សូមទទួលសំេណ រសំុរបស់គត។់ កនុង
�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ទូលបងគំអធិ�� ន!…?…

កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េយងសូមថ� យករអធិ�� ន។
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េយងសូមថ� យករអធិ�� ន។
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េយងសូមថ� យករអធិ�� ន។
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េយង…?…
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េយងសូមថ� យករអធិ�� ន។
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ…?…
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កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ…?…
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមពយបលបងប�ូនេយង។
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ…?…
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ!
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ!
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ!
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ!
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ!

472 [មនអនកនិយយ “�ពះវរបិ�បនសុគត”—Ed។] �ពះជមច ស់សូមជួយនង
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។

�ពះអងគេអយ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េយង…?…
�ពះអងគេអយ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ!
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ…?…
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមពយបលបងប�ូនេយង។
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ…?…
េតអនកយល់េទឥឡូវ?
ឱ �ពះអងគេអយ សូមឲយករេនះេចញឲយឆង យពី…?…

473 កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េយងខញុ ំសូមអធិ�� ន!…?…សូមទទួល
ប�ូន�សី…?…
474 អូ �ពះ េ�យ�គ ល់ម� យដគ៏ួឲយ�ណិតមយួេនះ ែដលឆ�ងកតប់ �
ទងំអស់េនះ ទូលបងគំអធិ�� ន�ពះអងគេអយ�ទងនឹ់ង…?…េលគត។់

សូម�ក�វ Ed េហយេដរេ មុខកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។
475 អូ �ពះអងគេអយ សូមពយបល ស�ីេនះ។ ទទួល�មសំេណ ររបស់គត។់
សូមឲយគតដ់ក�វពីមុខគត ់កនុងទុកខលំបក។

អូ �ពះអងគេអយ…?…េ �ពឹកេនះ។ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ង…?…
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476 �ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងព់យបលបងប�ូន�បសនិងេ�បស
គតប់ន�បេសរេឡង។ េហយេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊�គិស�…?…
477 �ពះអងគេអយ ទូលបងគំអធិ�� នសូម�ទងនឹ់ងពយបលប�ូន�សីរបស់េយង
េ�បសគតឲ់យបនជ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊�គិស�។
478 �ពះវរបិ�ទូលបងគំអធិ�� នសូម�ទង—់នឹងពយបលបងប�ូនរបស់េយង។

សូមពយបលបងប�ូន�សីរបស់េយង �ពះអមច ស់េអយ!…?…
�ពះវរបិ�កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ សូមពយបល បងប�ូន�សី �ពះវបិ�េអយ

479 �ពះបិ�…?…េយងសូមអធិ�� នកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ពះអងគេអយសូម
ពយបល ស�ីមន កេ់នះ។

ឱ�ពះអងគេអយ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទង…់?…
480 អូ�ពះអងគេអយ សូម�បទនពរដល់គត ់ �ពះបិ�េអយ…?…�ស�ញ់បង
ប�ូនចស់ៗ េនះ�ស់�ពះអមច ស់។ េហយទូលបងគំអធិ�� នែដល�ទងនឹ់ងទទួល
សំេណ ររបស់គត!់…?…
481 �ពះវរបិ�គងេ់ �ថ នសួគៃ៌នទូលបងគំេអយ ទូលបងគំអធិ�� នែដល
បងប�ូន…?…ឱ�ពះអងគេអយ…?…ឱ�ពះអងគេអយ…?…ទន�នៃនេឈឆក ង។
េហយគតនឹ់ងដក�វេនះេ �ពឹកេនះេដរេ មុខ។

�ពះអងគ េយង…?…សូមទទួល អូ �ពះអមច ស់ សំេណ ររបស់គត។់
482 �ពះ�បទនពរដល់បងប�ូន�បស…?…ទូលបងគំអធិ�� នែដល�ទង់
ពយបល គត�់ពះអមច ស់!…?…�បទនឲយគតនូ់វបំណងចិត� កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
483 អូ �ពះវរបិ�គង�់ថ នសួគអ៌នកដឹកនតូំចៃនដំណឹងល�បំពងក់របស់គត…់?…
កែន�ងែដលគតសំ់�តកនុងផត…?…�ពះអងគេអយទូលបងគំអធិ�� ន ែដល�ទង់
នឹង…?…េហយកលេបទព័របស់�ពះជមច ស់កំពុងេធ�ដំេណ រេ មុខឥឡូវ ែដល
មន�វេលកេឡង សូមឲយនងមនជយ័ជំនះ �ពះអមច ស់។ ប�ីតូចរបស់គត់
េ ទីេនះ�ពះអមច ស់ជអនកែដលបននេំចញពីែ�គម�រកីែដលគតប់នេដក
និងជិត�� បជ់មយួម�រកីេហយដុកទរ័េបះបងេ់ហយ េពលែដលគតេ់
ជួប។ េហយឥឡូវគតេ់ ទីេនះ េ �ពឹកេនះ ជទ�នៃនេឈឆក ងតូចមយួ។
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សូម�បទនកម� ងំឲយគត�់ពះអមច ស់ស�មបក់របេ�មរបស់�ទងទូ់លបងគំេយងខញុ ំ
អធិ�� ន កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។

484 ខញុ ំចងឲ់យ ស�ីតូចមយួេនះជមយួអនក អធិបបយេ ទីេនះ។ មកេនះបង�បស
ឃីដ(Kidd)។ បុរសមន កេ់នះ�តវបនប ជូ នពីមនទីរេពទយ េ ផទះថមីៗេនះែដល
ជិត�� ប�់តវបនេលប�តបកេ់�យជំងឺម�រកី។ [បងប�ូន�សីឃីដនិយយ
“មយួឆន មំកេហយ”–Ed។] មយួឆន កំន�ងេ  [“ពីរ”] ពីរឆន  ំ ជមយួ�កេពញ�បស�្
�ត។ ដុកទរ័របស់គតទុ់កេពលឲយគតរ់ស់ែតពីរបីៃថងប៉ុេ�� ះ។ េហយ�ពឹកមយួ
គតម់កទីេនះ មុនេគ ផ�ល់ករអធិ�� នឲយគត ់ ដូចជអនកែដរ េហយពួកេគមនិ
�ចរកេឃញ�ន មេនះផង។ [ពួកជំនំុមនអំណរ] គតប់នជ។ �ែមន៉ ។ គត់
—គត…់[បងប�ូន�សីឃីដនិយយ “�តវែត�រភព”] គតេ់ឡងទំងនជ់ងមុន។
គតនិ់ង�បពនធរបស់គតក់ំពុងេ កនុងពនធកិ័ចចផ�យដំណឹងល� �បែហលមុនខញុ ំេកត
ផង។ គតេ់ ទីេនះ…[បងប�ូន�បសឃីដនិយយ “�សិប�បឆំន ”ំ] �សិប�បំ
ឆន ។ំ មុនខញុ ំមកេលែផនដីផង ពួកេគបនអធិបបយដំណឹងល�។ េហយឥឡូវគត់
េ ទីេនះបនជេ �យុ�បែហលចិតសិប�បឆំន ឬំ…[“ែបត៉សិបមយួ”] ែបត៉សិប
មយួ [បងប�ូន�បសឃដីនិយយ “េយងមន�បជំុចលនផុសផុលពីរសប� ហ៍
អធិបបយេរ ង�ល់យប”់] ករផុសផុលពីរសប� ហ៍ មន�តឹមែតករផុសផុលពី
សប� ហ៍ និងអធិបបយ�ល់យប។់ បុរសែបត៉សិបមយួឆន បំនជពីជំងឺម�រកី
េពលគតច់ស់។

485 ពិតេហយ បងប�ូន�សី�ជេពលស�មបអ់នកឥឡូវ។ អនកេជ េទ? [ពួកជំនំុមន
អំណរនិងនិយយ “�ែមន”Ed។] បន�ទ�ន�គី�ទ ន។ �តវេហយ បងប�ូន�សី។
អនក អនក�គបគ់ន  េតេយងនឹងេធ�អ�ី? េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េតេយង
េធ�អ�ី េ េរ�ទីេនះ?

486 ��ងំឯងចញ់េហយ។ េយងបនឈនះឥឡូវ។ េយងេដរជកបនួេ កន់
ទឹកដីសនយ។ េនះជអ�ី? “ភនេំនះជអ�ី េ ពីមុខេសរ ៉បូបិល? េតនរ�េនះឈរ
េ ទីេនះ? ឯងនឹង�ប។” េហតុអ�ី? ជមយួនិង�វមុខ២េយងនឹងកត�់េ េលដី
�តវេហយ។ ហនឹងេហយ។
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ចូរេ មុខទ�ន�គី�ទ ន
េដរជកបនួស ងគ ម
ជមយួេឈឆក ង�ពះេយសូ៊វ
កំពុងេ ខងមុខ
�ពះ�គីសទ មច ស់�ថ នសួគ៌
នេំ �បឆងំនឹងស�តវ(េ�យ�ពះបនទូល)
េឆព ះេ កនស់មរភូមិ
េមល ទងជ់យ័�ទងេ់ !

ចូរេ មុខទ�ន�គី�ទ ន!
េដរជកបនួស ងគ ម
េ�យេឈឆក ង�ពះេយសូ៊វ
កំពុងនេំ មុខ។

487 �េលលូយ៉! េតពួកេគបនេធ�អ�ី? េរ ងដំបូងែដលេគ�តវេធ�កនុងស ងគ ម
សំ�បអ់ុី��ែអល៊ េតអ�ីែដលដំបូងេនះ? អនកចេ�ម ងេដេ មុខមុន។ េតអ�ីេដរ�ម
េ�កយ? ហិបស ញ ។ បនទ បម់កកបនួកងទព័។�តវេហយ។ េតអនកេជ េទឥឡូវ?
[ពួកជំនុំនិយយ“�ែមន”—Ed។]េយងេ�ច ងចូរេ មុខទ�ន�គី�ទ ន។ េយង
រញុ�ល់ករសង�យ័។ ឈរេឡងឥឡូវ េយងេដរកបនួេ កនទី់�នស ងគ ម។

ចូរេយងេ�កកឈរេឡង ឥឡូវ។

ចូរេ មុខទ�ន�គី�ទ ន
េដរជកបនួស ងគ ម
ជមយួេឈឆក ង�ពះេយសូ៊វ
កំពុងេ ខងមុខ
�ពះ�គីសទ មច ស់�ថ នសួគ៌
នេំ �បឆងំនឹងស�តវ

េតេយង�ចយកឈនះ�េ�យរេប ប�? េ�យ�ពះបនទូល។

នេំ កនុងសមរភូមិ
េមលទងជ់យ័�ទងេ់ !



96 �ពះបនទូលជសេម�ង

ចូរេ មុខទ�ន�គី�ទ ន!
េដរជកបនួស ងគ ម
ជមយួេឈឆក ង�ពះេយសូ៊វ
កំពុងេ ខងមុខ

េយងមនិែបកែខញកគន េឡយ
ជរបូកយែតមយួ
កនុងក�ីសងឈមឹនិងជំេន
និងកនុងក�ី�ស�ញ់។

488 អនកេជ ទងំអស់ឥឡូវនិយយថ “�ែមន”[ពួកជំនំុនិយយ “អែមន”—Ed។]
�េលលូយ៉! េតអនកេជ េទ? [“�ែមន”] េយងជអនកមនជយ័ជំនះ។ ឯ�េ
ខម ងំស�តវទងំ�យ? េ េ�កមបតេជងរបស់េយង។ េតេយងជអ�ីសព�ៃថងេនះ?
េងបេឡងជមយួកនុង�ពះ�គីសទ!
489 ឥឡូវ �ចបេ់ហយ ប�ូន�សី [បងប�ូន�បស�បន�និំយយេ កនប់ងប�ូន
�សីម�ងេទ តែដលជអនកមនជំងឺ—Ed។] េតអនកេជ េទ? ចូរេ ផទះញឥឡូវ។ េត
អនកមមន�រមមណ៍ថ�បេសរខ�ះេទ? នងនិយយថ នង�គនេ់បេហយឥឡូវ។
�គបក់ែន�ងគឺ�បេសរេហយ។
490 េតប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះមន�រ មណ៍ថ�គនេ់បេហយ? [ពួកជំនុំរកី�យនិង
និយយ “�ែមន”—Ed។] េហយេពលពួកេគែ�សក ជ ជ ំងកប៏កធ់� កចុ់ះ។ �
ែមន៉ និងពួកេគចបយ់ក។ �ែមន៉។ ពួកេគចបយ់ក�កង។ �ែមន៉! �ែមន! េត
អនកេជ �ទងេ់ទ? [“�ែមន៉”]
491 ឥឡូវកុំេភ�ចកមមវធីិយបេ់នះ។ បងប�ូន�បសេនវលីនឹងេ ទីេនះ យបេ់នះ និង
ន�ំរល�មកេយង។ េហយៃថង�ទិតយ ៃថង�ទិតយេ�កយ �ពះហឫទយ័�ពះអមច ស់
ចូរេ ទីេនះ។
492 ឥឡូវចូរេ  ដូចេយងេធ�ចលន។ េហយឥឡូវ េចញពី�គរ ចូរេចញេ
េ�ច ង ចូរេ មុខ ទ�ន�គី�ទ ន។ េហយពីៃថងេនះ តេ  កុំទុក�វកនុងេ��ម
េទ ត។ ដក�េចញមក។ ចូរយកឈនះ។ “ពួកេគេចញេ �បយុទធនិងឈនះេទ ត”
�តវេហយ ម�ងេទ ត េ ជួរដំបូង។
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ចូរេ មុខទ�ន�គី�ទ ន
េដរជកបនួស ងគ ម
ជមយួេឈឆក ង�ពះេយសូ៊វ
កំពុងេ ខងមុខ។ 



សមរភូមធិំបំផុតែដលមនិធ� បជ់ួប KHM62-0311
(The Greatest Battle Ever Fought)

�រែដលេធ�េឡងេ�បង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ �ពឹក
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 11 មនិ 1962 េ េ�ងឧេបសថ Branham, Jeffersonville, Indiana, U.S.A.។
�ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡង េ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�ត់
ថតចម�ងនិង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រ ែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព
និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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