
ករឈ� នពនរបស់សហរដ��េមរកិ

 …�ពះហឫទយ័របស់�ពះអមច ស់ស�មបេ់រ ងមយួចំនួនែដលនឹងេកតេឡង
េ េពលខ�ះ។ ពួកេយងបនេ �កង ែដនេវ  ថមីៗេនះ េហយបន

�តឡបម់កវញិ។ ខញុ ំគិតថខញុ ំចង�់យករណ៍ កិចច�បជំុេនះ◌ៈ �គឺជកិចច�បជំុដល៏�
បំផុតមយួែដលខញុ ំមនកនុងរយៈេពលជេ�ចនឆន ។ំ េយងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ
មយួ។ �បែហលជងពីរពនន់កប់នថ� យចិត�េ �ពះ�គីសទ េ�កពីអនកែដល
បនទទួលពិធី�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ�កពីទីសំគល់ដអ៏�ច រយ និង
ករអ�ច រយែដល�ពះអមច ស់េយសូ៊វជទី�ស�ញ់របស់េយងបនេធ�េ ក�� ល
�បជជនេ �កង ែដនេវ ។ េយងមន�ពះពរដអ៏�ច រយ និងករមកជំុគន ដអ៏�ច រយ
របស់�បជជន។ េយងចបេ់ផ�មជមយួ�បែហល�បពំនន់ក ់ េដមបចីបេ់ផ�ម
ជមយួ។ េហយេយងមនសួន មម៉ម៉ុត។ េហយេ យបទី់បីកគ៏ម នកែន�ងស�មប់
មនុស�ឈរេ នឹងកែន�ងែដរ។ មនេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួ កនុងចំេ�ម�បំ
យប។់
2 េយងចកេចញពីទីេនះ េដមបេី �បេទសក�� កូន�បស និងខញុ ំ។
េហយេយងបនេឡងេ េលភន ំ េហយមនពយះុ�ពិលធ� កចុ់ះមក។ ខញុ ំគិតថអនក
បនលឺ��មវទិយរុបស់អនកេហយ។ េហយមនមនុស�មយួរយែបត៉សិប�បបីំនក់
បន�� បេ់ កនុងេនះ។ េហយេយងបនជបគ់ងំេ កនុង�ពិលធ� កម់យួ អស់
—រយៈ—ជេ�ចនៃថងេ េលភន។ំ េហយករ�បជុំរបស់េយងបនកន�ងផុតេ  េហយ
េយងបន�តលបម់កផទះវញិឥឡូវេនះ មុនេពលេយងចកេចញម�ងេទ ត។ ដូេចនះ
េយងេជ ថអ�ីៗទងំអស់�បែហលជ�ម�ពះហឫទយ័របស់�ពះថ�នឹងក� យជ
—ករ�បជំុល�ជង និងអ�ីេផ�ងេទ ត។ �ទងម់នអ�ីមយួត�មងជ់ួរស�មបេ់យងែដល
េយងមនិដឹង។
3 េយងេដរកនុងពិភពងងឹត ប៉ុែន�មនិសថិតកនុងភពងងឹតេទ។ េយង�គនែ់ត�ម
ពន�ឺផ� ស់ទី េនះេយងេដរ�មពន�ឺេនះេ ។
4 េហយ�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង�បែហលជមនអ�ីមយួែដលេយង
មនិដឹងទងំអស់។ �បែហលជមនេ�គះថន កខ់�ះែដល�កេ់ ទីេនះ។ ឬ ម�ង
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េទ ត �ទង�់បែហលជកំពុងេធ�ករេលនរ�មន កេ់ដមបនីយំកមក។ អនកេឃញ
េទ �ពះ�គនែ់ត�ចេធ�ករេលមនុស�មន កដូ់ចេនះ។ �ទងប់នផ� ស់ប�ូរ�បជជតិ
ទងំមូលស�មបែ់តមនុស�មន កេ់នះ េដមបទីទួលពួកេគ។ ដូេចនះេហយ េយងដឹង
ថ �ទងំអស់ស�មបសិ់រលី�របស់�ពះ។ េហយេយងអរគុណ�ទងស់�មប�់ និង
ស�មបក់រករពរេយង។ េហយមនមនុស�ជេ�ចន…
5 ប៊លីីនិងខញុ ំបនជួយយកពួកេគេឡង�ម ដងផ�ូវ និងអ�ីៗដូចេនះ មនុស�
ែដល�តវបន រងេ�គះ និងអ�ីេផ�ងៗ។ ប៉ុែន�េយងឆ�ងកតេ់�យគម នប � ។ េយង
បនធ� កេ់ចញពីផ�ូវម�ង ប៉ុែន���គនែ់តមយួសនទុះប៉ុេ�� ះ។ េហយមនបុរស
មយួចំនួន េ េលចមក រមយួចុះមកទញេយងេចញជមយួ��កទ់រ័។ �គនែ់ត
រអិល �ពិតជរអិល�ស់។
6 េហយ�ជវតថុមយួែដលពួកេគមនិមន… មនិ�ច អនកចស់បុ�ណមនិ
�ចចថំធ� បម់នពយះុដូចេនះេទ កនុង�បេទសេនះ ប៉ុនម នឆន កំន�ងមក េ
េ�៉ន�ប ់ ម៉ុន��។ េហយេយងបន…េយងដឹងថអ�ីែដលអ�ច រយេនះ គឺ
�ពះអមច ស់របស់េយងមន�ពះហស�របស់�ទងេ់ កនុងកែន�ង�មយួ។ �គឺ
ស�មបេ់គលបំណងមយួចំនួនស�មប—់ស�មបជ់េសចក�ីល�របស់េយង។
ស�មបភ់ពល�របស់េយង េនះេហយជអ�ីែដលជ�។
7 ដូេចនះេហយ ខញុ ំបនទូរស័ពទេ បង�បស េនវលិ បនទ បពី់ខញុ ំ�តលបម់កវញិ
េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងេ ផទះេ ៃថង�ទិតយ។ េហយ—េហយ�បសិនេប
អនកចងឱ់យខញុ ំចុះមក េហយ�បែហលជមនថន កៃ់ថង�ទិតយ េនះគឺ មនិអីេទ។”
េហយខញុ ំបននិយយថ “បនទ បម់កខញុ ំនឹង…េហយខញុ ំនឹងរកី�យ�ស់កនុងករ
េ ដល់។”
8 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ មចិថមនិបន បង�បស ប៊លិ។” បន
និយយថ “េយងែតងែតរកី�យ�� គមនអ៍នកែដលបនមក” ជមយួនឹងេបះដូង
េបកចំហដធ៏ំ និង�� គមន ៍ ដូចេនះ។ រចួេហយ�កក់នុងកមមវធីិវទិយរុបស់គត់
កលពីម�លិមញិ។ ដូេចនះ េយងអរគុណចំេពះេរ ងទងំអស់េនះ។
9 េហយ�ពឹកេនះ េពលេនះ ជៃថងបុណយអនកម� យ។ មនុស�ភគេ�ចន អនកនឹង
ឮករអធិបបយៃថងបុណយអនកម� យ�គបទី់កែន�ង េហយមនុស�និយយអំពីម� យ
ែដលខញុ ំគិតថអ�ច រយ�ស់។ ទុក�ស�មបក់មមវធីិែដលេ សល់។
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10 �ពឹកេនះខញុ ំបន�បកសថ ថ—�បធនបទគឺ ករឈ� នពនរបស់
សហរដ��េមរកិ ែដលខញុ ំចងនិ់យយ។ ែដលអនក�បែហលជបនឮករផ�យ
�មវទិយរុបស់អនក េហយអនកនឹងឮពួកេគជេ�ចនេ ៃថងេនះ។ េហយនឹងមនករ
អធិបបយពីៃថងបុណយម� យ �បែហលជយបេ់នះេ កនុងកមមវធីិថ� យបងគំ។
ដូេចនះេហយ ខញុ ំគិតថ �ពឹកេនះ ខញុ ំនឹង�បកស “ពី—ករឈ� នពន។”
11 ខញុ ំបននិយយេ េល�េ ទី�កងែដនេវ  េ ទីេនះ មនិែមនពិត�បកដពីវធីិ
� ស�ែដលខញុ ំចងផ់�ល់ឱយ�េ �ពឹកេនះ �បសិនេប�ពះសព��ពះទយ័។ េហយមន
េពលេវ�ដអ៏�ច រយជមយួ�។ �ពះ អមច ស់េទបែតបន�បទនពរ�មរេប បដ៏
អ�ច រយ។ េពលខ�ះ�ផ�ល់ឱយេយងនូវ…
12 អនក�តវតកស់�ុតបន�ិចសិន េទបដឹងថ �មនេរ ងអ�ីខ�ះ ែមនេទ? េហយេយង
អធិ�� នសូមឱយ�ពះនឹងេធ��។
13 េហយ េ�យវធីិេនះ េ ទីេនះ េ េពលែដលេយងបនឆ�ងកត…់អនកជំនួញ
ៃនទី�កងែដនេវ គឺជអនកឧបតថមភករ�បជំុេនះ េហយ�គឺជអនកឧបតថមភខុសពីអ�ីែដល
ខញុ ំធ� បម់នពីមុនមក។
14 េហយជធមម� អនកបេ�ម�ពះ េ េពលែដលពួកេគឧបតថមភករ�បជំុ អនកនឹង
និយយថ…“េតអនកបន�បកស�េទ?” “បទ េ �កមជំនុំ។” េនះគឺ�គនែ់ត
អំពី�។ េនះគឺជអនកគង� ល ពួកេគចងឱ់យហ�ូងេច មរបស់ពួកេគដឹងអំពី�។ េនះ
�គនែ់តជពកយល�ប៉ុេ�� ះ។ េនះជេរ ងរបស់ពួកេគ។
15 ប៉ុែន�អនកជំនួញមនភពខុសគន បន�ិចបន�ួច។ ពួកេគចងឱ់យពិភពេ�កដឹង
អំពី� ដូេចនះេហយេទបពួកេគបនបេ ចញករផ�យពណិជជកមមតៃម��បែហល
បីេ បនួពនដុ់�� រេ េលរថយន��មផ�ូវទងំអស់ �ន�កសីុ់ផងែដរ កង
ទងំអស់របស់រថយន� និង�គបទី់កែន�ង។ េយងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួ។
16 បនទ បពី់កមមវធីិចប ់ េគេ ខញុ ំេ មខ ង បននិយយថ “បង�បស �បណ�ំ
េតេយង�ចេធ�អ�ីស�មបអ់នកឥឡូវេនះ? េតេយងជំពកអ់�ីអនក?”
17 ខញុ ំបននិយយថ “ពិត�ស់ អតអី់េទ េហតុអ�ី។” ខញុ ំបននិយយថ “អនកមនិ
ជំពកអ់�ីខញុ ំេទ។” ខញុ ំបននិយយថ “អនក បងវ់កិយ័ប�័តស�� គរឱយខញុ ំ េ ទីេនះចុះ
�បសិនេបអនកចង។់”
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18 “អូ េយងចងេ់ធ�អ�ីមយួស�មបអ់នក។” េហយពួកេគនឹងមនិ…ខញុ ំនឹងមនិយកអ�ីពី
ពួកេគេទ។
19 ដូេចនះអនក�គប�់គងបនេ ពួកេគមកែកបរ។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំេជ ថ
គតចូ់លចិត�បរបញ់ និងសទូច�តី ែមនេទ?”

គតប់ននិយយថ “បទ។”
20 ដូេចនះអនកជំនួញមន កម់នកសិ�� នចិ ច ឹមសត�េ ទីេនះ េហយគតនិ់យយ
ថ “ខញុ ំ�គនែ់តឲយគតជ់កដូ។”
21 ែមនេហយ េ�កម៉ូេរេ៉ឡងេ េមល។ គត�់តវ�តលបម់កវញិ�បែហល
�មសិប�បម៉ំយ េ�យជិះេសះ។ ខញុ ំបននិយយថ…េ�កម៉ូេរប៉ននិយយ
ថ “ខញុ ំចងេ់ឃញបង�សី �បណ�អំងគុយេលេសះ �តឡបេ់ ទីេនះវញិ។” ដូេចនះ
គត ់ពួកេគ និង…
22 ប៉ុែន� បនទ បពី់េនះ ពួកេគបនេ ទីេនះេ កនក់ែន�ង�ន កេ់ មយួេ ឯ
េស លេវ  ផ�  ំរដ� ខូឡូ�៉ដូ។ េនះ�តវបនសនមតថេ ែផនកខងេនះឥឡូវេនះ។ េហយ
ពួកេគបនទិញកសិ�� នតូចមយួេ ទីេនះ េហយ�កផ់ទះ�បបំនទបេ់ ទីេនះ
ស�មបខ់ញុ ំឥឡូវេនះ… េ េស លេវ  ផ�  ំ រដ� ខូឡូ�៉ដូែដលសថិតេ ចំក�� លភន។ំ
ដូេចនះ អនកែដលជអនកេន�ទ ខញុ ំគិតថ�ជេពលេវ�ដល៏� ដូេចនះ�នឹងក� យជ
កែន�ងដល៏�ស�មបក់រស�មក េហយេ េពល�បនទ បព់ីករ�បជំុ និងអ�ីៗ
ទងំអស់ �បសិនេប�ពះជមច ស់អនុ ញ ត។ េនះ��ស័យេល�ទង ់អនកេឃញេទ។
23 ឥឡូវេនះខញុ ំចងទ់ញចំ�ប�់រមមណ៍របស់េយងេ កន�់ពះបនទូល។ េហយ
ខញុ ំ�គនែ់ត�ស�ញ់�ពះបនទូល ែដលជ�ពះបនទូលដម៏ន�ពះជនមរស់របស់�ពះ។ �
គឺេ កនុង�ពះបនទូលគឺជជីវតិ។ ឥឡូវេនះ “�ពះបនទូល សំបុ�ត សម� ប ់ ប៉ុែន�
�ពះវ ិ ញ ណ�បទនជីវតិ។” េហយជីវតិគឺេ កនុង�ពះបនទូល េ�ពះ�ជ�ពះបនទូល
របស់�ពះ។ ជីវតិសថិតេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�។

ដូចជ�បសិនេបខញុ ំ�បបអ់នកថ “ខញុ ំេ�យអនក…”
24 អនកនិយយថ “ខញុ ំឃ� នេហយ �ពឹកេនះ បង�បស �បណ�។ំ េ�យខញុ ំ�បំ
ដុ�� បនេទ?”
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25 ខញុ ំចងនិ់យយថ “ខញុ ំនឹងឱយ។” ឥឡូវេនះ មនជីវតិេ�ចនេ កនុងពកយសនយ
របស់ខញុ ំ។

26 េនះគឺដូចគន នឹង�ពះែដរ។ េ េពលែដល�ពះជមច ស់សនយអ�ី េនះជអ�ីែដល
�ពះជមច ស់�ទង…់�ទង�់តវែតេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េឃញេទ? ពកយេនះ
មនតៃម�មនិថ…គឺ�ពះបនទូលេនះេ ដែដលដូចគន នឹង�ពះជមច ស់ែដរ។ �គឺជ
�ពះ។

27 ពកយរបស់អនកគឺជអ�ីែដលអនកជ។ �ជចំណងរបស់អនក េយងធ� បេ់ �។
ចំណងរបស់អនកគឺជពកយរបស់អនក។ េបេយងមនិ�ចទទួលយកពកយរបស់អនក
េនះខញុ ំមនិ�ចមនទំនុកចិត�បនេទ។ ប៉ុែន��បសិនេបខញុ ំ�ចយកពកយរបស់អនក
ស�មបអ់�ីមយួ េនះ�ជមនុស�មនកិត�ិយស។

28 េហយ�ពះគមពរីបននិយយថ “កលេដមដំបូងគឺមន�ពះបនទូល េហយ
�ពះបនទូលគឺេ ជមយួ�ពះ េហយ�ពះបនទូលគឺជ�ពះ។” េឃញេទ? េឃញេទ?
“េហយ�ពះបនទូលបនេកតមកជ�ចឈ់ម េហយគងេ់ កនុងចំេ�មពួក
េយង។”

29 �បសិនេបេយងគិតថ េនះជែផនដីែដលេយងកំពុងរស់េ  េ �ពឹកេនះ គឺជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េដម េឈេនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េហយអនក របូកយ
របស់អនក គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលដូចេនះ េធ��ពី
គម នអ�ីេ�ះ ែដលគម នអ�ីេ�ះ។

30 េតអនកធ� បស់មគ ល់ជីវតិមនុស� េត�មកពី�េទ? េកសិកតូចមយួ តូច
�ស់ែដលែភនកមនុស�េមលមនិេឃញ។ មនែត�មរយៈ ក ច កដ់អ៏�ច រយ។
េហយេចញមកពីទីេនះបុរសមយួរយ�សិប ពីររយេផន។ េត�មកពី�?
េឃញេទ? �ពះ�គនែ់តនិយយ� េហយ�ចបេ់ផ�ម េ�យធមមជតិ លូត�ស់
េហយេ ទីេនះ�បេងកតបនយ៉ងពិត�បកដ។ �ទងប់នមន�ពះបនទូលថ
េដមេឈ�គបយ៉់ង អ�ីៗទងំអស់ចូរឱយមន។ េហយ�ជេរ ងដអ៏�ច រយ អ�ច រយ
�ស់ េ �ពឹកេនះ េដមបេីមល�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
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31 ឥឡូវេនះ េនះ �ពឹកេនះ េ កនុងគមពរីស ញ ចស់ �តឡបេ់ កនរ់បក��ត។
ខញុ ំបនតូចចិត�បន�ិច…ខណៈេពលែដលអនកកំពុងងកេ  របក��ត ជំពូកទី១៨។
ដូចជហតប់ន�ិច។ ប៉ុែន��បសិនេប�ព ះអមច ស់សព��ពះទយ័…
32 ខញុ ំមនិ�បកដេទថ េយងនឹងដឹងបែនថមេទ តេ យបៃ់ថងពុធ។ �បសិនេប
�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ េហយ�កមជំនំុមន�រមមណ៍ថបនដឹកន�ំមផ�ូវ
េនះ ខញុ ំចងម់នកមមវធីិៃថងពុធ �ពហសបត សុ�ក េ រ ៍ និង�ទិតយ ជករ�បជុំ
េ ទីេនះ �គនែ់តជករបេ�ង នពី�ពះបនទូល។ [�កមជំនុំនិយយថ “�ែម៉
ន។”—េអដ។] ៃថងពុធ �ពហសបត សុ�ក េ រ ៍ និងៃថង�ទិតយ �គនែ់តបេ�ង ន
េ េល�ពះបនទូល មនិែមនកមមវធីិពយបលេទ ែតជករបេ�ង ន។ �បែហលជ
�ពះអមច ស់នឹងដឹកនេំយង�មរេប បេនះ។ េហយបនទ បម់កេយង…ខញុ ំ�គនែ់ត
ចូលចិត�េ ជមយួអនក េហយមនទំនកទ់ំនងជំុវញិ�ពះបនទូល ជមយួអនក។
អរគុណខ� ងំ�ស់ ស�មបក់រល� អ�ច រយ “�ែមន៉។”
33 ឥឡូវេនះ េ កនុងជំពូកទី១៨ៃន របក��តនិងចបេ់ផ�មជមយួនឹងខទី១២
េយងចងែ់ផ�កេលគំនិតរបស់េយង បន�ិចេទ តេនះេល�បធនបទសំខនៃ់នៃថងេនះ។
របក��តទីមយួ-…ឬ របក��តទីពីរ ខញុ ំសូមអភយ័េទស។ របក��តទីពីរ ១៨:១២
េហយេយងនឹង�នែផនកមយួៃន�េ ទីេនះ េហយេមលថេត�ពះអមច ស់របស់
េយងនឹងមនអ�ីឲយេយងដឹង។

រឯីអនកែដលេ េ មកីយ៉មក ក�៏បបគ់តថ់ េមល ពួកេ��
ទងំអស់សុទធែតទយល� ដល់េស�ច�ពមគន ដូេចនះ សូមឲយពកយេ�ក
បនដូចជពកយរបស់េ��ទងំេនះ េ�យេពលែតេសចក�ីល�ែដរ។

ែតមកីយ៉េឆ�យថ ខញុ ំសបថេ�យនូវ�ពះេយហូ�៉ ដម៏ន�ពះជនមរស់ថ
េសចក�ី�ែដល�ពះៃនខញុ ំ�ទងម់ន�ពះបនទូលមក េនះខញុ ំនឹងបេ ចញ
�មេសចក�ីេនះឯង។

រចួកលបនចូលេ គល់េស�ចេហយ េនះ�ទងម់ន�ពះបនទូលសួរ
ថ មកីយ៉េអយ េត�តវឲយេយងេ ចបងំនឹង�៉ម៉ូត-ក�ត ឬឈប់
ខន? គតទូ់លឡកថ សូមយងេ  េហយមនជយ័ជំនះចុះ ដបតិ
�ពះនឹង�បគល់េគមក កនុងក�� ប�់ពះហស�ៃន�ពះករ�ុេហយ។
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34 ឥឡូវេនះ េបែផ�កេលគំនិតរបស់េយងមយួែភ�ត �គនែ់តនិយយពកយមយួ
េ កន�់ទងម់�ងេទ ត អំពីេរ ងេនះ។
35 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង េ�យដួងចិត�ដឹងគុណ េយងចូល
េ ជិត�ទងឥ់ឡូវេនះ កនុងនម�ពលឹងែដលបនបតប់ង ់ កនុងនមអនកែដល
ខ�ះខត កនុងនមពួកជំនំុ។ េនះ សូម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទ�ចូលកនុង�ពះបនទូលយ៉ង
ឆបរ់ហ័សឥឡូវេនះ េយងអធិ�� ន។ យក�េ �តងេ់ �គបេ់បះដូងែដលមន
េសចក�ី�តវករ។ េហយេ េពលែដល�ទងប់នប ជូ ន�ររបស់�ទងៃ់នអំ�ច
ៃន�ពះបនទូលចូលេ កនុងចិត� សូមឱយេយងទងំអស់គន បនរកីចេ�មនេ�យ� េ
�ពឹកេនះ ចកេចញពីេ�ងឧេបសថទងំអរសបបយ េហយសរេសរតេមកង�ពះថ
“ចិត�របស់េយងេឆះឆលួេ កនុងខ�ួនេយង េ�យ�រវត�មនរបស់�ទង។់” ដបតិ
េយងសូមកនុង�ពះនម�ទង។់ �ែមន៉។
36 ទិដ�ភពរបស់េយង េ �ពឹកេនះ សថិតកនុងេ�កនដកមមមយួ។ េហយ
�ពះគមពរីស ញ ចស់ ចំេពះខញុ ំគឺែតងែតជ�សេមលឬក—ឬករពយករណ៍ៃន
គមពរីស ញ ថមី។ ជេ�ចនដង មននរ�មន កប់ននិយយថ “បង�បស �បណ
� ំេហតុអ�ីបនជអនកែតងែតយកគមពរីស ញ ចស់? េសទរែតជនិចចកល ចូលកនុង
អតថបទមយួ អនកនឹង�តលបេ់ គមពរីស ញ ចស់វញិ។” ខញុ ំេធ��េ�ពះខញុ ំចូលចិត�
អក�រ� ស�។ ខញុ ំចូលចិត�…
37 ករសិក�របស់ខញុ ំមនក�មតិខ� ងំ�ស់ ដូចែដលអនកទងំអស់គន ដឹង។
េហយវធីិែតមយួគតែ់ដលខញុ ំដឹងថេ កែន�ង�មយួេ ជិតភព�តឹម�តវ គឺេដមប ី
េមលថអ�ីជលំនេំនះ គឺេដមបេីមលេចញពីប�ងេ់មនិងេមលថ�ជអ�ី។ េហយ
បនទ បម់កខញុ ំដឹងថអ�ីេ ែដល�សេដ ងនឹងអ�ីែដលេ ទីេនះ េ�ពះ��គនែ់តជ
�សេមលប៉ុេ�� ះ។ េហយខញុ ំែតងែត�កេឡកេ េមលគមពរីស ញ ចស់ េដមប ី
េមលថេតកូនេ អុី��ែអលបនេធ�អ�ី េឃញថេតករ�កេ់ទសបបេនះជ
អ�ី សូមេមលអ�ីែដលជយុត�ិធមរ៍បស់េ�� សូមេមលថេតករទងំអស់េនះជអ�ី
េហយបនទ បម់ក ខញុ ំនឹងមនគំនិតមយួថ េតេនះជអ�ីេ ទីេនះ ែដលបនបង� ញ
ទុកជមុននូវអ�ីែដលនឹងមនេ កនុងករប ចបទូ់េ ។
38 កនុងអំឡុងេពលេនះ មនេរ ងដអ៏�ច រយមយួបនេកតេឡងចំេពះ
អុី��ែអល។ �សថិតេ កនុងភពងងឹតៃនពកក់�� លអ�ធ�តរបស់�។
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39 េ កនុងគមពរីស ញ ចស់ �បសិនេប�ពះ អមច ស់សព��ពះហឫទយ័ �បែហលជ
េ កនុងកមមវធីិខងមុខេនះ ខញុ ំចងប់ង� ញពីរេប បែដល�កមជំនុំទងំ�បពីំរបន�យ
ប ចូ លេ កនុងគមពរីស ញ ចស់។ រេប បែដលពួកេគបនចបេ់ផ�មយ៉ងពិត�បកដ
ដូចេ —ករចបេ់ផ�មៃនយុគសមយ័�កមជំនំុៃនពួកជំនុំ�សនដ៍ៃទ េហយបន
ធ� កចុ់ះេ�កមសមយ័កលងងឹត�សេដ ងគន  េហយេចញមកកនុង�គដរ៏ងុេរ ងៃន
ៃថងបុណយទី៥០ េ ឯករយងមករបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុង�កមជំនុំដំបូង
ៃន…េ កនុងសមយ័កលរបស់�សនយូ៍�។ បនទ បម់កឆ�ងកតស់មយ័កល
មយួេទ តៃនពួកជំនុំ�សនដ៍ៃទ �មរយៈសមយ័កលងងឹត េហយបនទ បម់ក
េចញមកម�ងេទ តេ កនុងសហស�វត�រ ៍េ ចុងប ចប។់

40 ឥឡូវេនះ រេប បែដល�តឡបម់កវញិេ ពកក់�� លសតវត�េ ទីេនះ
េស�ចអ�័បដ់អ៏�ច រយេនះបនេឡងកនអ់ំ�ច។ េហយគតគឺ់ជ�បេភទៃនករ
ជិះេ េលេករ �េឈម ះរបស់េស�ចអុី��ែអលេផ�ងេទ ត ែដលជ… អ�័ប ់ខ�ួនគត់
គឺជ�បេភទៃន—អនកេជ �ពះ�ម�ពំែដន។ ខញុ ំែតងែតសំេ េ គត�់មរេប បេនះ
េ�ពះគតជ់ែផនកៃនេពលេវ�េ មខ ងៃនរបងេនះ ែផនកមយួៃនេពលេវ�េ មខ ង
ៃនរបងេនះ។

41 អនកមនិែដលដឹងថ�តវឈរេ កែន�ង�េទ បុរសមន កែ់ដលមនិសថិតេសថរ
ែបបេនះ។ ឬបុគគលែដល�បកសថជ�គិ�ទ ន េហយមនិសថិតេសថរ អនកមនិដឹង
ថ�តវេធ�យ៉ង�ចំេពះបុគគលេនះេទ។ សព�ៃថងេនះពួកេគជ�គី�ទ ន ៃថងែស�ក
អនកមនិដឹងថពួកេគេ ឯ�េទ។ េ កនុង�កមជំនំុៃថងេនះ ពួកេគរកី�យ េហយ
េ�ច ងសរេសរតេមកង�ពះជមច ស់។ េហយៃថងែស�ក ផឹកសីុ ជិះ�ន រតេ់លងជំុវញិ។
អ ច ឹងមនុស��បេភទហនឹងពិបកេធ�អីជមយួ�ស់។

42 ខញុ ំចថំកលេ េកមងមនេពលមយួ—េសះចស់ែដលគតធ់� បេ់�តេផ� ះ
របង�គបេ់ពល។ េហយខញុ ំគិតថអនក�ល់គន ជេ�ចននក ់ សថិតកនុងវយ័របស់ខញុ ំ នឹង
ដឹងថ អតិតកលកនុងសមយ័ជិះេសះ ជៃថងដលំ៏បក។ ខញុ ំបនមកេ�ចនដងេហយ
េ �មផ�ូវេនះ ជិះេសះ និងបរេសះ។ ខញុ ំ�យុែសសិប�បឆំន ។ំ ដូចេនះ ពួកេគ…
ខញុ ំចថំេសះចំ�ស់េនះ េយង�កនឹ់មេ េលករបស់� ដូចជអនកទឹមេគអ ច ឹង
េដមបកំុីឱយគតេ់�តេលរបង។ េហយេទះយ៉ង� គតនឹ់ងេ�ត។ េហយគត់
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នឹងពយរួនឹមេនះ េហយបែង�រ�េ វញិ។ គតនឹ់ងេឡងេលរបង។ េហយៃថងមយួ អ�ី
ែដលគត…់
43 ខញុ ំឆងល់ថអ�ីេ ែដលទកទ់ញសត�ចស់េនះ។ េហយមនរនធធំមយួេ
ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ គតក់ំពុងឈរេ �ល់�� ��  អូ �ខពស់ ប៉ុែន�គតច់ងប់ន…
េ ម េ ចំករខ�ះេ កនុងរនធេនះ។ េហយគតប់នេ�តេផ� ះរបងេនះ េហយចូល
េ កនុងអន�ងេ់នះ ជកែន�ងែដលមនែខ�េភ�ង និងក ចកទ់ងំអស់េនះ ជកែន�ង
ែដលេយងេ …េ កនុង—កែន�ងចកសំ់�មរបស់េយង េហយចូលេ ទីេនះេដមប ី
បនសីុេ ម ចំករពីរបីមត។់ េហយេយង�តវយកេសះមយួចំនួនេទ ត េហយទញ
គតេ់ចញពីរនធេនះ។ េពលចូលេ ដល់ េហយកច៏ង�។ េហយេពលែដល�ឈរ
េ ខងេ�ក �កញ័៏រខ�ួនហូរឈម—និងរេប បែដលគតម់ន �គនែ់តចងសីុ់
មយួម៉តឬ់ពីរម៉ត ់ ៃនេ ម កនុងចំករេនះ េ េពលែដលគតក់ំពុងឈរេ កនុង
�ល់�� ��  េសទរែតលុតជងគងរ់បស់គត។់
44 ខញុ ំបនគិតជញឹកញបអ់ំពីរបូភពេនះ។ “ផ�ូវៃនកររលំងគឺពិបក។” គត់
�គនែ់តមនិេ េសង មេ កែន�ងែដលគតក់ំពុងសីុ េហយមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ
េទ ប៉ុែន�…គត�់តវេ�តេលរបងចូលេ មនរបសួយ៉ងដូេចនះ �គនែ់តេដមបបីន
សីុមយួមត—់ពីេ ម �បេភទេផ�ងគន មយួចំនួនេផ�ងេទ ត។ ឥឡូវេនះ េនះ�គនែ់ត
ជរេប បែដលមនុស�េធ� ែដលេ�តេលរបង�លេ ម របស់�ពះ។ េតអនកមនិេជ េទ
ឬ? េចញមក េចញេ េ�កៃថងេនះ ចូលមក។ គឺេ កនុង�ពះវ�ិរ មនេពលេវ�ដ៏
អ�ច រយមយួ េហយៃថងែស�ក លកេ់ចញស�មបអ់�ីដូចេនះ។ �េធ�ឱយពិបក�ស់។
45 អ�័បជ់មនុស��បេភទេនះមនិថេ�ចនឬតិច។ �គបផ់�ូវែដលខយល់បកម់ក អ័
�បប់ន�កសំ់េ  េបេ ខងេនះ ឬខងេនះក�ី។ �ពហ៍ពិពហ៍របស់គត់
បនេធ�ឱយគតរ់េញ៉រៃញ៉ ជមយួនឹង ស�ីតូចមន កែ់ដលជ�ពះនងតូច ជបុ�តីរបស់
េស�ច គឺេយសិបិល។ �� ត�ស់ េមលេ �សី�� ត�ស់ ែតកនុងចិត�នង
��កក។់ នងជអនកថ� យបងគំរបូ�ពះ េហយនងបនេធ�ឲយជនជតិអុី��ែអល
ទងំមូលមនប � …
46 ឥឡូវេនះ េតខញុ ំចងេ់ �ពំែដនទីេនះេ�យរេប ប� �តឹមែតប៉ុនម ននទី
ដូចែដល�ធ� បម់ន កនុងករចូលេ កនុងសនូលៃនេរ ងេនះេ េលភពជម� យ
សូមេមលេ ទីេនះ។ េហយេ េពលែដលបុរសមន កច់បេ់ផ�មេរ បករ �បេភទៃន
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េកមង�សីអ ច ឹង ស�ីែដលគត…់�េលសពីករេមលេឃញភព�សស់�� ត។ អនក
�តវែតយកនរ�មន ក ់បនទងំ�ពលឹង និង�ងកយរមួគន  នរ�មន កែ់ដលនឹង
ក� យជមតិ� និងជមតិ�ភក័�ិរបស់អនក េនះនឹងេ ជមយួអនកេ�យ�គប�់ថ នភព
មនិថ�កស់ឬេស�ង។
47 ប៉ុែន� អ�័ប ់គត�់គនែ់តធ� កក់នុងស�មស់នងេ�ពះនង�� ត �មខញុ ំ�ម ន
េហយបនេរ បករ។ �មនិ�ចគម នអ�ីេ�កពីរបូកយនងេនះេទ េ�យ�រ ែត
នងមនចិត���កកក់នុងភពជនង។ េហយនងមកទីេនះ។ េហយបនទ បម់ក
ែមនេហយ �តវបនរុេំឡងជមយួនងដូេចនះ េហយ�ស�ញ់នង េហតុអ�ី គឺ
គតប់នេធ�ឲយជនជតិអុី�� ែអលទងំមូល�ប�ពឹត�អំេពបប េហយ�បឆងំនឹង�ពះ
េហយ�យកេមទច�សនៈរបស់�ពះ សង�់សនៈរបស់�ពះបលិម។ េ េពលេនះ
ពួកេគមនករេគរព�បណិបត័ន�៍ពះបលទូទងំ�សកអុី��ែអល។
48 ឥឡូវេនះ �បពនធរបស់គតប់នេធ�ឱយ�េបតសុចរតិ…អនកជេ�ចនបន�ន
អំពីគត។់ រេប បែដលេស�ចបនយកសួនចបររបស់គត ់េ�យករបេ ឆ ត សបថ
កុហក េហយមន�ក�មីនិពិត�បឆងំនឹងគត។់ េ�យ�រែត នងចងេ់ធ�អ�ីមយួ
ស�មបប់�ីរបស់នង េហយបនសម� បម់នុស�សុចរតិមន ក ់ េដមបបីនសួនចបរ
ែដលេ ជិតដី�ងំ។
49 ទងំអស់េនះ �ពះបនេមលចុះមក។ ដូេចនះ េ��េអលីយ៉ ែដលជ
អនកបេ�មដខ៏� ងំពូែករបស់�ពះអមច ស់ ទយ េហយ�បបេ់យេសបិលថនឹងមនអ�ី
េកតេឡងចំេពះនង។ គត�់បបអ់�័បថ់ ែឆកនឹងលិទធឈមគត។់ ឥឡូវេនះ
េ េពលែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលពីអ�ីមយួ…ពិត�ស់ កនុងសមយ័
ពួកេគ �ពះបនទូលផទ ល់របស់�ពះអមច ស់បនមក�មរយៈេ��។
50 “ឯ�ពះ ែដលពីេដម �ទងម់ន�ពះបនទូលនឹងពួកឰយុេក េ�យពួកេ��
ជេ�ចនដងេ�ចនែបប េ ៃថងចុងេ�កយេនះ �មរយៈ�ពះ�ជបុ��របស់�ទង ់ គឺ
�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។”
51 ដូេចនះ េនះជ�ពះបនទូល។ េហយេបមនអ�ីផទុយនឹងេរ ងេនះ ចូរទុក�េចល
េ ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ ទីពីរ �ទងម់នបនទូលេ ៃថងេនះ �មរយៈេ��
អនកេមលឆុត ជេដម។ ប៉ុែន�ដំបូងគឺ េនះ ជ�ពះបនទូល។ ឥឡូវេនះ…
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52 េហយអ�័បប់ន�ប�ពឹត�អំេពទុចចរតិេនះ។ េហយគតប់នបន� ែត�ពះ�បទន
ពរដល់មនុស�អស់ជេ�ចនឆន ។ំ េ ទីបំផុត យ៉ូ�ផតបនេ�យ�ជយេល�សក
យូ� រឯី�ពះបទអ�័បជ់េស�ចេលអុី��ែអល។
53 បនទ បម់ក យ៉ូ�ផតជមនុស�សុចរតិ។ គតជ់កូនរបស់េអ�។ េអ�
គឺជ—ជមនុស�សុចរតិ េហយគតប់នរះុេរ �សនៈទងំអស់—ៃនរបូ�ពះ បន
សង�់សនៈរបស់�ពះេយហូ�៉។ េហយពួកេគមន—ករ�បជំុដូចែដល�បន
េកតេឡងេ យូ�។
54 មយួសនទុះេ�កយមក �ពះបទយ៉ូ�ផត ឬ�ពះបទអ�័បប់នចតេ់គ
ឱយេ  េហយគតប់នរកេឃញដីមយួេទ ត េ �សកសីុរ ីែដលគតគិ់តថជរបស់
គត ់ ែដលគតគិ់តថគតនឹ់ងេ យក�។ ដូេចនះ គតប់នសួរយ៉ូ�ផតេនះថ
េតគតនឹ់ងមកចងសមពន័ធភពជមយួគតឬ់េទ?
55 េហយឥឡូវេនះមនេ�គះថន កយ៉់ងខ� ងំ េឃញេទ េពលពួកេគបនេឃញ
េស�ចអ�័ប ់ ដអ៏�ច រយេនះ ចុះមកទីេនះ េគេឃញេ�កយ៉ូ�ផតដអ៏�ច រយេ
ទីេនះ។ មយួកនុងចំេ�មពួកេគ មនិេក� មនិ�តជក ់មន កេ់ទ តជមនុស�េពរេពញ
េ�យវ ិ ញ ណ។ េមលពីរេប បែដលអនកបេងកតសមពន័ធភពរបស់អនក។ េមលអ�ីែដល
អនកកំពុងេធ� រេប បែដលអនកេលកខ�ួនអនកជមយួអនកមនិេជ ។ រក�ខ�ួនអនកឱយ�� ត
ជពិេសសេ ៃថងែដលេយងកំពុងរស់េ ។
56 ខញុ ំេជ ថ �កមជំនំុេអយ េ�យគម ន�សេមលៃនករសង�យ័ េនះ�តវបនដុត
េ េលេបះដូងរបស់ខញុ ំ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំកំពុងែស�ងរកយបទ់ងំ
�បេំនះ ឆប់ៗ េនះ ជថមីម�ងេទ ត មុនេពលែដល�េកតេឡង សូមផ�ល់ឱយ�កមជំនុំ
េនះនូវករយកចិត�ទុក�កឱ់យបនហមតច់ត ់�មរយៈ�ពះគមពរី។
57 េយងរស់េ កនុង�សេមលៃនេពលេវ�។ ��ចេកតេឡងេ េពល�
កប៏ន។ េ េពលែដលេយងេឃញេពលេវ�មកស�មបអ់�ីែដលនឹងេកតេឡង
អំេព��កករ់បស់ស�តវ អំ�ចខ� ងំ។ េយង�កេឡកេមលពយះុ�ពិលទងំេនះនិង
អ�ីៗែដលេកតេឡង េ�គ�តតបតទងំអស់េនះ អ�ីៗខុសគន ទងំអស់។ េនះជករ
បងកេឡងេ�យកររខំនទងំេនះ ៃនករបញ់េបះ�គបែ់បក និងវតថុទងំេនះ។
ពួកេគកំពុងែត�យឡំគន េ ទីេនះ។ េហយពួកេគកំពុងែតរេញ៉រៃញ៉េ កនុង
មនទីរពិេ�ធនដ៍ធ៏ំរបស់�ពះ េដមបបីំេពញ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �នឹងេកតេឡង។
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58 ដូេចនះ “បុរសៃនអំេពបប” េកនេឡង អំ�ច េបក�បស់។ ខញុ ំេអយ។ ខញុ ំ
បនឮអនកបេ�ម�ពះមន កេ់ �ពឹកេនះ ជបុរសែដលេពរេពញេ�យវ ិ ញ ណ យក
ស ញ របស់សត�េនះេហយនិយយថេម�បឆងំ�ពះ�គិស�គឺជ�បេទសរសុ�ុ។ី េត
ជកំហុសអ�ី។ អូ-ហូ។ រសុ�ុគីម នអ�ីពកព់ន័ធនឹង�េទ។ អតេ់ទ បទ។ េនះជបទ
គមពរី។ ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�សូមកតស់មគ ល់េ កនុងេពលេវ�ដអ៏�ច រយេនះែដលេយង
កំពុងរស់េ  ែដលជករ�ពមនមយួ។
59 ឥឡូវេនះ យ៉ូ�ផតេនះ មន�រមមណ៍ល��ស់ពីេ�ពះេស�ចអុី�� ែអលដ៏
អ�ច រយនិយយថ “សូមអេ ជ ញមក ឯខញុ ំ។” េហយគតប់នចុះេ ទីេនះ។ ពួកេគ
យកេគនិងេច មជេដម មកថ� យយ ញបូជ។ �គបេ់ពលេវ� េ កនុងចិត�របស់
អ�័បេ់ ទីេនះ គតគឺ់ជអនកេបក�បស េ�ពះគតម់និបនថ� យបងគំ…ឬថ� យ
េច មទងំេនះ និងេរ ងេ�យចិត�ពិត�តង ់ ពីេ�ពះ ែតគតពឹ់ងេល�សនរបស់
�បពនធគតេ់�ចនជង។
60 េហយសូមកតស់មគ ល់ ដូចអ�័បប់នេរ បករជមយួនឹងេយេសបិលកនុង
អំឡុងេពលៃនសមយ័កលងងឹតដធ៏ំរបស់អុី��ែអលេនះ គតប់ននកំរ
ថ� យបងគំរបូ�ពះចូលេ កនុង�បេទសអុី��ែអល ែដលជ�បេភទមយួនេពល
បចចុបបននេនះ។ �គនែ់តេ កនុងសមយ័កលងងឹត េ េពលែដលេយងេចញមក
�មរយៈពួក�វកដំបូង ជំុទីពីរ ជុំទីបី ឈនចូលសមយ័កលងងឹត គឺមយួ
ពន�់បរំយឆន ។ំ ដូចជអ�័បប់នេរ បករនឹងេយេសបិល េហយបននយំក
ករថ� យបងគំរបូ�ពះចូលកនុង�បេទសអុី��ែអលែដរ េនះពួកជំនំុ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធកេ៏រ បករ�មែបបេនះ េហយបននយំកករថ� យបងគំរបូ�ពះមកវញិ
េហយសព�ៃថងេនះ�ជទ�មងៃ់ន�សន�គិស�។ េឃញេទ? េឃញេទ ងងឹតខ� ងំ
�ស់។ េហយឥឡូវេនះ��តវបនផ� ស់ប�ូរចុះ ជេរ ង�ល់ៃថង សមយ័�កមជំនំុ
នីមយួៗចុះេ រកេរ ងដែដលេនះ ដល់ចំណុចកំពូលដខ៏ពស់ ដល់�ថ នភពមនិ
េក� មនិ�តជកក់ម៏កដល់ �គពួកជំនុំេ ឌីេស ែដលមនិេក� មនិ�តជក។់ អូ
សមយ័កលដ�៏�កកែ់ដលេយងកំពុងរស់េ ។
61 ចូរ�� ប។់ ខញុ ំចង�់រភពេ ទីេនះ មុនេពលែដលខញុ ំេ មុខេទ ត។ ខញុ ំជ�គ
អធិបបយសមយ័បុ�ណែដលចងេ់ឃញៃថងចស់បុ�ណម�ងេទ ត។ ខញុ ំបនេឃញ
ករែក�ងបន�ំេនះជេ�ចន ែដលហូលីវដូកំពុងែតេធ��កដំ់ណឹងល� រហូតដល់ខញុ ំឈឺ
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និងធុញ�ទននឹ់ង�។ បទ ែមនេហយ។ ខញុ ំចងេ់មលម៉ូដចស់។ ខញុ ំខ� ចថេយង
កំពុងេធ�ឱយ�គឹ�ទ ន�� តេពកស�មបម់នុស� �ជែខ�េ�គះថន ក។់
62 ឥឡូវេនះ យ៉ូ�ផតបនចុះមក េហយគិត “អូ ែមនេហយ េស�ចដអ៏�ច រយៃន
អុី��ែអលេនះ ខញុ ំនឹងេធ�…អូហ៍អ ច ឹងេយង…�នឹងមនិអីេទ។” េហយេ ក�� ល
ៃនភពអ�ច រយទងំអស់េនះ េតគតប់នេធ�អ�ី? គតប់នបេងកតសមពន័ធភព េដមប ី
េឡងេ ចបងំនឹងស�តវ េ�យេហតុផលរមួ េ�យ�រែតពួកេគបននិយយ
ថ “េយងទងំពីរជមនុស�ដូចគន ។” ប៉ុែន�ពួកេគមនិែមនេទ។ មយួជ�កមែដល
េពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ មយួ�កមេទ តជ�កមែដលមនិេក� មនិ�តជក។់
ពួកេគមនិែមនជមនុស�ដូចគន េទ។ អតេ់ទ បទ។ អនកមនិ�ចមន…
63 ភពងងឹតមនិ�ចមនទំនកទ់ំនងជមយួពន�ឺបនេទ។ គឺ—យបម់និ�ច
មនេ កនុងវត�មនៃនពន�ឺ�ពះ�ទិតយេទ។ េហយេពលែដលច�មងច�មស់បំផុត
គឺេ ចេន� ះេពលេនះ។ េ េពលែដល�ពះ�ទិតយលិចឬរះេឡង គឺជេពលេវ�
ែដលច�មងច�មស់បំផុតេ ទីេនះ។ មនិមននិមតិ��គប�់គនេ់ដមបេីមលេឃញ
ចបស់ េភ�ងរបស់អនកេ េលរថយន�របស់អនកនឹងមនិបង� ញថល� និងចបស់េនះ
េទ។ �ជករ�បេសរជងេបងងឹតគឺងងឹតឬភ�គឺឺភ�។ឺ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ
“េបេក� គឺេក� ឬេប�តជកគឺ់�តជក ់ មនិែមនមនិេក� មនិ�តជកេ់ទ។” �គនែ់ត េនះ
គឺជបនទ តេ់�គះថន ក។់
64 េពលេនះយ៉ូ�ផតចុះមក េហយបនទ បម់កសមពន័ធភពដធ៏ំេនះបន
េកតេឡង ែដលមនិគបចិ់ត��ពះ។ េហយសូមកតស់មគ ល់ថ េ កនុងេពលេវ�ៃន
កររេំភបចិត�ទងំអស់របស់គតឥ់ឡូវេនះ “ខញុ ំបនទទួលករេពញចិត�ចំេពះេស�ច
េនះ។ េហយ អូ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនទំនកទ់ំនងជមយួអនកជិតខងេនះ។ ខញុ ំមន…”
65 សូមេមល �បយត័ន ចំេពះ �កមជំនុំ។ េឃញេទ? េនះេហយជអ�ីែដល
បងកប � ទងំអស់េ ជុំវញិេ�ងឧេបសថេនះេ ទីេនះ និងេ ជំុវញិកែន�ង
េផ�ងេទ ត។ េឃញេទ? �បយត័នចំេពះអ�ីែដលអនកកំពុង�យប ចូ លគន ។ េឃញ
េទ? ចូរេចញមកភ� ម េហយេតស�មប�់ពះ�គីសទ ឬ�បឆងំនឹង�ទង។់ េឃញេទ?
66 ឥឡូវេនះ មតិ�មន កេ់នះបនបេងកតសមពន័ធភព េហយគតគិ់តថគតប់នេធ�អ�ី
មយួែដលអ�ច រយ។ យ៉ង�កេ៏�យ េ េពលែដលគតប់ននិយយថ “េត
េពលេនះឬ មុននឹងេយងេឡងេ  េយងគួរពិេ�គះជមយួ�ពះអមច ស់អំពីេរ ង
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េនះ?” ឥឡូវេនះ យ៉ូ�ផតមនជំេន �គប�់គនេ់ សល់កនុងគត ់ េ�យ�រ
កំហុសរបស់គត ់ ែដលគតប់នចុះេ ឯេស�ចេនះ ប៉ុែន�គតម់នជំេន �គប�់គន់
េ កនុងគតេ់ដមបគិីត “យ៉ងេ�ច េយងគួរែតពិេ�គះជមយួ�ពះអមច ស់។”

67 �ពះបទអ�័បប់នេចញេ េ�កេ�យមនិនិយយអ�ីេ�ះ �គនែ់តជ
េមកនិច ែបប�ចឈ់ម និងវធីិេធ�របស់មនុស�ប៉ុេ�� ះ។

68 ខញុ ំ�គនែ់តឆងល់�តងេ់នះ �កមជំនុំ �បសិនេប�មនិបនេកតេឡង េ�ចនដង ពួក
េយងបនេធ�ខុសេហយ។ គិត� េហយនិយយថ “ែមនេហយ �គួរែតជវធីិេនះ”
េហយេយងកំណត�់ដូចេនះ។

69 ខញុ ំគិតថ េនះជកែន�ងែដលករផ�យដំណឹងល�របស់�េមរកិមនជេ�ចន
សព�ៃថងេនះ ែដលេយងកំណត�់ជទ�មងម់យួ—ខញុ ំចងនិ់យយថ ករផ�យ
ដំណឹងល�របស់ហូលីវដូ មនេ�ចនអំពីភពអ�ច រយ។ េយងកតសំ់គល់អនក
ផ�យដំណឹងល�មកេវទិកៃថងេនះ េហយខញុ ំ គតអ់ស់សំេណ ច េហយនិយយ
េរ ងកំែប�ងជេ�ចន មុនេពលគតច់បេ់ផ�មអធិបបយ េហយអ�ីៗដូចេនះ េហយ
បន�េធ�ដូចជត�ុក េ កនុងេវទិក។ ដល់េពលេ កមកន�់សនៈ �បជជន
កម៏និេឃញមនចិត�េ�ម ះេដមបេី មកកន�់សនៈែដរ។ �តវេហយ។ េនះ
េហយជមូលេហតុែដលពិភពេ�កបនធ� កក់នុង�ថ នភពមនិេក� មនិ�តជក់
ដូចសព�ៃថងេនះ ែដល�ចូលមកេហយ។

70 ខញុ ំឆងល់ៃថងេនះ។ ��គនែ់ត ៃថងេនះ ខញុ ំ…�កមជំនុំ េយងបនពយយមប ជូ ន
កូន�បសរបស់េយងេ ��េរ ន េរ នចិត�វទិយ ជេដម េដមបដឹីងពីរេប ប�ក់
កមមវធីិ ចូលេវទិករ និងេរ បចំរបស់េយង… �រេនះទកទ់ញខ� ងំ�ស់ េធ�ឱយ
េគចប�់រមមណ៍ និងចប�់រមមណ៍។ េហយអនកចិត�� ស�ដអ៏�ច រយជេ�ចនបន
េចញេ េ�កកនុងនមជ�គបេ�ង នែបបេនះ េហយសំែដង និង�កេ់លអ�ីមយួ
ទងំមូល។ េហយខញុ ំ�គនែ់តឆងល់េ េពលែដលពួកេគ…េនះ…េយងែតងែត�បប់
ពីភព�សស់�� ត និងភពទកទ់ញៃន�កមជំនុំ។ ែតេយងមនិ�បបេ់គេទថ
“អនក�ែដលនឹងមក�មខញុ ំ សូមឲយអនកេនះបដិេសធខ�ួនឯង េលកេឈឆក ងមក
�មខញុ ំ។” ខញុ ំឆងល់ថេតេយងមនិបនែកលម��ពះវ�ិរ�� តេពកេទស�មបអ់នកែដល
ចូលមក។
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71 ជឧទហរណ៍ �ពះវ�ិរបទីសទសព�ៃថងេនះបនទទួលពកយេ�� កមយួថ
“មយួ�នេទ តកនុងឆន  ំ ’៤៤” ទទួលយកសមជិក�បព់នន់ក ់ និង�បម់ុនឺនក់
ែដលមនិែ�បចិត� �គនែ់តជមនុស�ែដលេដរចូលនិងចូលរមួ�ពះវ�ិរប៉ុេ�� ះ។
េហយ�ជបំណុលដល់�កមជំនំុៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលយកសមជិកែបបេនះ
ចូល។ ពួកេគេ ែតផឹក��។ ពួកេគេ ែតជកប់រ។ី ពួកេគេ ែតេលងែលបង។
ពួកេគេ ែតកុហក។

72 ពួកេគមក�ពះវ�ិរេ�យរពំឹងថនឹងមនករកម�ន�េ�យ�កមអនក
ផ�យដំណឹងល�ហូលីវដូែដលេ�កកេឡង �កភ់ពអ�ច រយជេ�ចន និងឧបករណ៍
ធំៗជេ�ចនែដលេរ បចំេឡង និងចុះេ�កមេវទិក។

73 េ េពលែដលពួកេគគួរែតមនម៉ូដចស់មយួ ែបប-�ពះពីេដមែ�សកេឡងេ
មកកន ់ �សនៈេ ចុះេ ទីេនះ កែន�ងែដលមនុស��បស�សីមនិមកេលង
េសច ឬរតេ់ឡងេធ�តួត�ុក ប៉ុែន�េដមបចុីះេ �សនៈ េហយដឹងថករសុគតរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ទីេនះ ែដលបនសុគតជំនួសពួកេគ ថពួកេគ�តឡបម់កវញិ
េ�យេ�ម ះនឹង�ពះម�ងេទ ត។

74 ខញុ ំឆងល់ថេតេយងមនិរស់េ កនុងសមយ័េនះេទឬ េ េពលែដលេយងយក
អនកផ�យដំណឹងល�ដអ៏�ច រយ ដូចមនុស�ជេ�ចនែដលកំពុងឆ�ងកតទឹ់កដីសព�ៃថង
េនះ របស់អនកផ�យដំណឹងល�ដល៏បែីដលសិក�ចិត�វទិយ េហយទកទ់ញមនុស�
មក�ពះវ�ិរ។ ប៉ុែន�បនទ បពី់អនកទទួលពួកេគចូលកនុង�កមជំនំុម�ងេហយ េតអនកនឹង
េធ�អ�ីចំេពះពួកេគ? េត—េតនឹងមនអ�ីេកតេឡងបនទ បពី់ពួកេគចូលកនុង�ពះវ�ិរ?
�គនែ់តចូលរមួកនុង�កមជំនំុ េហយ�តឡបេ់ វញិជមយួនឹងអំេពបបដែដល និង
បំណង�បថន ដូចគន ែដលពួកេគចូលមកកនុង�កមជំនុំ។ ពួកេគ�តលបេ់ �ម
រេប បដែដល។ េហយេនះជេហតុផល ៃថងេនះ ពិភពេ�កសម�ងឹេមល បន
និយយថ “ែមនេហយ េបបុរសេនះេជ �ពះ េបបុគគលេនះេជ �ពះ…”

75 ខញុ ំខ� ចថេយងបនេធ���សលេពក។ �គឺ ខញុ ំ�ស�ញ់…ខញុ ំគិតថ
េសចក�ីអំណរ �បកដ�ស់ ខញុ ំេជ ថ េសចក�ីអំណរទងំអស់សថិតេ កនុង
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �តវេហយ។ ខញុ ំេជ ថ�មនក�ីអំណរនិងរកី�យ។ ប៉ុែន�បងប�ូន
េអយ ចូរចថំ �ជផ�ូវៃនករឈចឺបនិ់ងកររងទុកខនិងជេឈឆក ង។ អនកក�៏តវ



16 �ពះបនទូលជសេម�ង

ដឹង ពី�ែដរ។ �តវេហយ។ ខញុ ំឆងល់ថេតេយងមនិបន�ប�បន�ិចឱយ—រេ�ង
េពកេទឬ។
76 ដូចជខញុ ំកំពុងរកេមល េហយ�បពនធរបស់ខញុ ំ�ក…់ខញុ ំចបេ់ផ�មេចញ េហយ
នងបន�កផ់ក កុ�បេល�វរបស់ខញុ ំេ �ពឹកេនះ។ នងបននិយយថ “អនក
គួរែតពក�់។ ម� យរបស់អនករស់េ ។”

េហយខញុ ំបននិយយថ “អូ អូនសម� ញ់ ខញុ ំមនិដឹងេទ។”
77 ទិ�ម�គឺអ�ច រយ�ស់ ប៉ុែន��ដូចជេ�កិយ ពួកេគបនផ�ព�ផ�យ
�ចេ់រ ង �គនែ់តលកផ់ក និងរបស់ែបបេនះប៉ុេ�� ះ។ េហតុអ�ី �ជកិត�ិយសដល់
ម� យ។ េហតុអ�ី ម� យខញុ ំគឺមនគុណ�ល់ៃថង�ល់ឆន  ំ បទ ែមនេហយ មនិែមន
ែតមយួៃថងេទ។

ខញុ ំនឹងនិយយថ “េតអនក�ស�ញ់ម� យរបស់អនកេទ?”
78 “ខញុ ំបនេផញភងួផក េ គតក់នុងៃថងបុណយម� យចុងេ�កយេនះ។” ែមនេហយ
បង�បសេអយ នងគួរែតេធ�ជម� យល��ល់ៃថង។ ប៉ុែន��ជពណិជជកមម។
79 ផក េនះ�� ត�ស់។ ខញុ ំ�ស�ញ់ផក ដ�៏សស់�� ត។ ខញុ ំគិតពីេរ ងេនះដូចខញុ ំ
េធ�ែដរ…ផក េនះ�� តប៉ុ�� ។ �រកី។ េហយ�មនក�ិន�កអូប។ េហយអនកេធ�ដំេណ រ
ឆ�ងកតក់�ិន�។ សត�េហរមក �សបក�ិន។ ប៉ុែន� ឥឡូវេមលចុះ ��� ត។ ដូចជ
�កមជំនុំៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ �ជេរ ងដរ៏ងុេរ ងបំផុត ករពយបលដេ៏ទវភព
និង�ពះេច��  និងភពអ�ច រយ ទីសំគល់ និងករអ�ច រយ និងេសរភីពពីអំេពបប។
�ជកែន�ងដ�៏សស់�� ត។ ប៉ុែន�េមលចុះ �បសិនេប�េកនេឡង…េយងនឹង�តវមក
�កមជំនុំ ដូចជធមមជតិទងំអស់។
80 ផក រកីេនះ�� ត �គបេ់គកនុង�បេទសនឹងលិទធ� េបនង�ច។ ប៉ុែន�ធមមជតិ
បនផ�ល់ក�ំជចតូចៗ លំែពងតូចមយួែដលេ ទីេនះ េ ថបន�  េហយពួក�
បនទុក�េចល។ េនះករពរ�។ េនះពិតជអ ច ឹង។
81 េហយខញុ ំគិតថ សព�ៃថងេនះ �បសិនេបេយងមនិមន�ពះបនទូលៃន�ពះ មុតជង
�វមុខពីរេ េទ ត ជុំវញិភព�សស់�� តៃនអំ�ចៃនភពបរសុិទធៃន�ពះ េយង
នឹងឲយ�គបស់ត�េគកនុង�បេទសលិត� េហយកប�់។ �នឹងទំពរ�។ �នឹងជ
បំណុលដល់�ពះវ�ិរ។ �តវេហយ។
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82 ខញុ ំគិតថ សព�ៃថងេនះអ�ីែដលេយង�តវករគឺម៉ូដចស់ជង ែដល�ពះេ ថ ជ
អនកបេ�ម េ ៗ �បែហលជមនិមនចំេណះដឹងេ�ចនេទ ប៉ុែន�នឹងនមំនុស�ចុះេ
កន�់សនៈមយួ េហយមនទុកខ�ពយ។ មនិែមនេ�យក�ីរកី�យនិងករេសច និង
ទំពរសករេកសូ៊ និង�កេ់ឈម ះរបស់ពួកេគេ េល�ក�សមយួ ប៉ុែន� បង�បស
េអយ មនុស�ចស់ែ�សកយំេហយនឹង�� ប ់ រហូតដល់បុរសនិង ស�ីែ�បចិត�យ៉ង
ហមតច់តពី់អំេពបបរបស់ខ�ួន េហយចូលេ ជិត�ពះ។ �ែមន៉។
83 ខញុ ំ�បបអ់នកថ េយងមនករ “េលកៃដេឡង អនក�ចងទ់ទួល�ពះ�គីសទ”
ទងំអស់ែបបេនះ។ មនិអីេទ បង�បស ប៉ុែន��មនិ—�មនិបេណ� ញអំេពបប
េចញេទ។
84 អនក�តវែតែ�បចិត�ជមុនសិន េ�ត មខ�ួន ចុះេ ទីេនះ េហយពិតជយំេចញពី
ចិត�។ ខញុ ំ�ចនឹកេឃញ�គែដលមនុស�សមយ័េដមេដរ�ម�ចកផ�ូវ េឡងចុះ
�មផ�ូវ យំេហយនិយយជមយួអនកជិតខង។ េនះគឺជពួក�គី�ទ នេ សមយ័
េនះ។ �បបព់ួកេគអំពីេរ ងរបស់�ពះអមច ស់។
85 េហយៃថងេនះ េយង�កេ់ឈម ះរបស់េយងេ េលេស វេ កនុង�ពះវ�ិរ េហយ
េចញេ ផទះ េហយមនិែដលនិយយអំពី�េឡយ។ មនិខ�ល់។ “ដ�ប�េយង
ជសមជិកៃន�ពះវ�ិរ �មនិអីេទ។” ខញុ ំ�បកដថេយងខុសេ ទីេនះ មនុស�
េអយ។ �តតពិនិតយេឡងវញិ។ ដបតិ �នឹងមនិឈរេ កនុងករជំនុំជំរះបនេទ។
អតេ់ទ បទ។ �នឹងមនិឈរបនេទ។
86 មនិថេ�ចនឬតិច “អនក�ែដលនឹងមក�មខញុ ំ ចូរឱយគតប់ដិេសធខ�ួនឯង
េលកេឈឆក ងរបស់គត ់ េហយ�� បជ់េរ ង�ល់ៃថង។” �� បេ់ ទីេនះេ េល
េឈឆក ង។ �តវេហយ។ េខ� ចចិត�! “ផ�ូវ ខញុ ំនឹងេ�ជសយកផ�ូវ” អនកេ�ច ងថ
“ជមយួនឹង�ពះអមច ស់ែដលេគបដិេសធេនះ។”
87 ខញុ ំគិតថៃថងេនះ េតេយងរស់េ សមយ័�! ែដល ករផ�យដំណឹងល� ពួកេគ
បន�ក�់េចញេ កនុងពន�ឺដអ៏�ច រយ េហយពួកេគពយយម… េពលេឃញអនក
ផ�យដំណឹងល�មកទី�កង អនកឆងល់។ ខញុ ំ ករ�បជុំរបស់ខញុ ំកម៏នេទសដូចគន ែដរ។
�តវេហយ។ ខញុ ំឆងល់ថ េតអនក�មកទី�កង ជួនកល អនកផ�យដំណឹងល� ឬ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ? េហតុអ�ី ពួកេគមន…
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88 ខញុ ំបនចូលេ កែន�ងមយួេ ទីេនះ កលពីមនិយូរប៉ុនម នេទ ែដលជកែន�ង
ែដលមនអនកផ�យដំណឹងល�មន ក�់តវមក។ និង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ…េហតុអ�ី គឺ
ពួកេគមនរបូភពរបស់អនកផ�យដំណឹងល� “បុរសៃនសមយ័កល” បុរសេ ជ
មយួេនះ េហយបុរសេ ជមយួេនះ។
89 ខញុ ំ េពលខ�ះខញុ ំគិតពីកិចចបេ�ម�ពះរបស់ខញុ ំ េហយេឃញមនុស�មក។ េហយខញុ ំ
នឹងចូលបនទបស់�� គរ និយយថ “�ពះេអយ អនក�—េតនរ�ជអនកមក
េមល េតជទូលបងគំឬជ�ទង?់” េឃញេទ? “េបេគមករកទូលបងគំ េនះេគវេង�ង
េហយ ប៉ុែន� ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមែហកទូលបងគំចុះ យកទូលបងគំេ ឆង យ។
ទូលបងគំចងត់ំ�ងឱយ�ទង ់ ែដលេយងនឹងឈរេ មុខៃថង�មយួ ៃដញបញ័់រ
�ងកយទនេ់ខ�យ សម�ងឹេមល�ទង។់ េ�យដឹងថ�ពលឹងទូលបងគំពយរួេ�យករ
សំេរច�ពះទយ័របស់�ទង។់” ចូរេយងេលកតេមកង�ពះ�គីសទ។
90 ៃថងេនះអនកនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់ខងបទីសទ។ ខញុ ំជេម
តូឌីសទ។ ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់េ�ងឧេបសថ។ ខញុ ំេធ�ែបបេនះ។” អូ �មនិមនអ�ីែដល
�តវេធ�ជមយួ�េទ។ មនិែមនជេរ ងហនឹងេទ។ ខញុ ំឆងល់េពលខ�ះ។
91 េ ទីេនះកលពីមនិយូរប៉ុនម នេទ ខញុ ំបនេឃញ ករ—ករផ�យពណិជជកមម
មយួ ែដលជយុទធនករជក�់កម់យួបនមកដល់ទី�កង។ េហយពកយរបស់
បុរសមន ក ់ េឈម ះរបស់បុរសេនះមនអក�រធំៗយ៉ងខ� ងំេពញផ�ូវ ដូចេនះ។
េហយេ ែផនកខងេ�កមេ �ជងតូចមយួបននិយយថ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ
ដែដលដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។” ចុះេ�កមេ �តងច់ំណុច
�ជងមយួ។ េឃញេទ?
92 ពួកេគបនយកភពពិសិដ�ទងំអស់ពី�ពះ�គីសទ េហយ�កេ់លមនុស�ខ�ះ ឬ
�ពះវ�ិរខ�ះ ឬអងគករខ�ះ។ បង�បសេអយ ខញុ ំកំពុង�បប ់អនក�ចទទួលបនេ�យ
ភពអ�ច រយ ត�ុកហូលីវដូ ដូចេនះ េ កនុង…េ�យ�កមជំនំុ។ ប៉ុែន� កនុងវត�មនរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �ទងជ់អងគែដល�តវេលកតេមកង។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះ េនះជ
ករពិត បងប�ូន�បស�សីជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ។
93 កុំខឹងនឹងខញុ ំ។ អនក�គនែ់តចថំខញុ ំកំពុងអធិបបយដល់អនក។ ខញុ ំចងអ់ធិបបយ
ដូចជករអធិបបយចុងេ�កយែដលខញុ ំធ� បអ់ធិបបយកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំចង់
អធិបបយ �ល់េសចក�ីអធិបបយែដលខញុ ំអធិបបយ ដូចជខញុ ំជមនុស��� ប់
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អធិបបយដល់មនុស��� ប។់ េហយ ខញុ ំគឺជ ពន�ឺរបស់ខញុ ំកំពុងេឆះ ជេរ ង�ល់ៃថង។
របស់អនកផងែដរ។ េហយេយងជមនុស�ែដលរែមង�� ប។់ េហយេយង�តវ
�បឈមមុខនឹង�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ េ ៃថងមយួ េហយេយងកនែ់តមនចិត�
េ�ម ះ�តងអ់ំពីេរ ងេនះ។
94 �គនែ់តេ កនុងភពអ�ច រយមយួ េហយបន� េហយចូលរមួ�ពះវ�ិរ េហយ
េ ទីេនះ និងទីេនះ េធ�សកមមភពេនះ និងវធីិេនះ។
95 េយង�បេសរជងករ�បជុំអធិ�� ន�មសមយ័បុ�ណេ កនុងផទះរបស់េយង
េហយែ�សកអង�រ�ពះជមច ស់ ទងំៃថងទងំយប។់ េពលេវ�ជិតមកដល់េហយ
“�គលំបក �គមនប � ។” �ពះគមពរីបននិយយថ “ៃថងដង៏ងឹតមយួ។” េហយ
េយងរស់េ កនុងេនះ។
96 រេប បែដលបុរសដអ៏�ច រយេនះបនចុះេ ទីេនះេ�កមកររេំភបចិត�។ គត់
បនចូលរមួជមយួមនុស�ែដលមនិេក� មនិ�តជក ់ េ �ម�ពំែដន េហយគិតថ
គតក់ំពុងេធ�អ�ីមយួដអ៏�ច រយ គិតថ�ពះជមច ស់�បទនពរដល់គត។់ េហយេ�យ
មនិដឹងថ�តឹម�តវេនះេទ គតក់ំពុងន�ំកមទងំអស់េនះេ ជមយួ។ ជមយួ
អ�ី? “�កមតូចរបស់េយង ពី—ពី�សកយូ�េឡងមកេនះ នឹងចុះមករមួជមយួនឹង
កងទព័ដធ៏ំរបស់អុី��ែអល។ េតេយងជមនុស�ខ� ងំប៉ុ�� ។”
97 អនកេ ទីេនះ។ េហយេនះគឺជបនទ តៃ់នករេបកបេ ឆ តែដល�រក�កំពុង
េ�បេ េពលេនះ េដមបនីយំកេម�បឆងំ�ពះ�គិសទ �បកដ�បជដូចខញុ ំកំពុងឈរ
កនុងេរ ងេនះ។ “េយងនឹងប�ងបប�ងមកិចចខិតខំ�បឹងែ�បងរបស់េយងជមយួគន ។”
េយងមនិ�ចេធ�ដូេចនះេទ។ េតអនកទងំពីរ�ចេដរជមយួគន បនយ៉ងដូចេម�ចេ
េ�កពីយល់�ពម?
98 សហរដ��េមរកិេនះេធ�ដូចគន  បទពិេ�ធនដូ៍ចគន  និងកំហុសដូចគន
េ េពលែដល�របួរមួគន ជមយួរសុ�ុ។ី េ េពលែដលពួកេគេ�ត មខ�ួនេធ�ស ងគ ម
េហយចងខ�ួនេយងជមយួនឹងរសុ�ុ។ី េហយឥឡូវេនះអនកេឃញអ�ីែដលេយង
ទទួលបនេហយ ែមនេទ? ពួកេគយកយន�េ�ះរបស់េយង និង�ថក៌ំបងំ
ទងំអស់របស់េយង និង�គបែ់បកបរមណូរបស់េយង និងអ�ីៗទងំអស់ែដល�ក់
េ ទីេនះ េដមប�ីយបកមកេយងវញិ។ េរ ងដូចគន េកតេឡងេ�យវ ិ ញ ណ។
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99 បនទ បម់ក េយងដឹងថ បនទ បពី់�ពះបទយ៉ូ�ផតបនបេងកតសមពន័ធភព
េនះ េហយពួកេគបនពិេ�គះគន ។ ឥឡូវេនះេមលចុះ េមលពិភពេ�កខងេ�ក
គតប់ននិយយថ “�បកដ�ស់ េយងមនេ��ជេ�ចនេ ទីេនះ។ េយង
មនថន កសិ់កខ ��េពញេ េ�យពួកេគ។”
100 ពួកេគចុះេ យកអនកែដលបនទទួលករហ�ឹកហ�ឺនែដលេចះចិត�វទិយ អនក
ែដលដឹងេរ ងទងំអស់។ បននិយយថ “សូមអេ ជ ញមកឥឡូវេនះ េហយេយង
កំពុងសួរ និងពិេ�គះជមយួ�ពះអមច ស់។”
101 �បកដ�ស់ ពួកេគទងំអស់េ កនុងចិត�ែដលេពរេពញេ�យ�ចឈ់ម
របស់ពួកេគ បនេឡងមកទីេនះ េហយនិយយថ “ឥឡូវេនះ េមលមក េយង…
អនកេឡងខងេល។ �ព ះអមច ស់គងេ់ ជមយួអនក េហយ�ព ះអមច ស់នឹង�បទនដី
េនះឲយអនកេ ទីេនះ។ េនះ �នឹងក� យជរបស់អនក។ អនកនឹងរញុជនជតិសីុរឲីយ
�តឡបម់កវញិ។ អនកនឹងេធ��បន។” មន កក់នុងចំេ�មពួកេគែថមទងំ�ងំខ�ួនជ
ែសនងែដកដធ៏ំមយួ េហយចបេ់ផ�មរតម់កដូចេនះ េ�យនិយយថ “េនះជអ�ី
ែដលអនកនឹងរញុជនជតិសីុរេីចញ។”
102 ប៉ុែន� �ពះបទយ៉ូ�ផត ជអនកមនជំេន រងឹមជំង េដមបទីបទ់ល់នឹងករ
េលងេសចេនះ។ �តវេហយ។
103 �ពះជមច ស់ �បទនឱយពួកេយងមយួចំនួនេទ តយ៉ូ�ផត ឈ ឺនិងធុញ�ទន់
នឹងត�ុកហូលីវដូេ ទីេនះ។ េនះជករ�តឹម�តវ �កេ់ េល េធ�ពុតជអ�ីមយួ
ែដលពួកេគមនិែមន េធ�ឱយេចញ គួរឱយចប�់រមមណ៍ ទញចូល។ េហយេពល
េគចូលមក េតអនកបនអ�ីេពលចូលេ ? ដូចជសួរបុរសមន កថ់ “មកែហលទឹក
េ �លខ�ច”់។ គម នអ�ីេ�កពីយកខ�ច�់កេ់លកបលអនក េដមបេីធ�ឲយេកតទុកខ
េ�កយមក។
104 ឥឡូវសូមកតស់មគ ល់ េតអនក�ចនពំួកេគចូលេ កនុងអ�ី? ស�ីមន កនិ់យយ
មកខញុ ំកលពីៃថងមុនថ “បុរសមន កប់ននិយយថ ‘ខញុ ំនឹងេ �ពះវ�ិរ ប៉ុែន�អ�ី
—េតខញុ ំនឹងបនអ�ីេពលខញុ ំេ �ពះវ�ិរ?’ បននិយយថ ‘អ�ីែដលពួកេគេធ�គឺេរ បចំ
��រេពល�ង ច េហយពួកេគ…អំពីេរ ងេនះ េនះ និងេផ�ងេទ ត។’” េហយ ស�ី
េនះបននិយយថ “ខញុ ំឈរនិយយមនិេចញ េ�ពះខញុ ំមនិដឹងថ�តវប ជូ នគត់
េ �។” ហនឹងេហយ។ បននិយយថ “ខញុ ំមនបំណងចងរ់ក�ពះវ�ិរចំ�ស់
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មយួ ែដលពួកេគពិតជេ�ច ងទំនុកតេមកងសមយ័បុ�ណ េហយរស់េ េ�យ
េគរព�ពះ។”
105 េកមងៗឃ� ន ពួកេគនឹងញំុពីធុងស�មម។ ���ស័យេល�ពះវ�ិរៃន�ពះដ៏
មន�ពះជនមរស់ េដមបចិី ច ឹមពួកេគនូវ�ពះបនទូលដម៏នជីវតិពិតៃន�ពះ…ៃន�ពះ។
106 េ ទីេនះ យ៉ូ�ផតមន�ប�សនថ៍ “េតមនមន កេ់ទ តអត?់”
107 “មន កេ់ទ ត?” អ�័បប់ននិយយ។ “អ ច ឹងេតអនក�តវករអ�ីេទ ត? េយងមន
បុរសែដលមនសំេល កបំពកល់�បំផុតចំនួនបនួរយនកែ់ដល�តវបនេ�ជសេរ ស
មនករអបរ់លំ�បំផុតកនុង�បេទស ែដលឈរេ ទីេនះ។ មន ក់ៗ មនចិត�ែតមយួ
�ពមទងំសំេឡងែតមយួថ ‘េ ចុះ! �ពះគងជ់មយួអនក។’”
108 ខញុ ំឆងល់ថេតសហរដ��េមរកិមនិបនជួបេរ ងដូចគន េនះេទឬ។ ខញុ ំឆងល់ថេត
�ពះវ�ិរៃន�ពះមនិបនជួបេរ ងដូចគន េនះេទឬ។ ខញុ ំឆងល់។ “ែមនេហយ” និយយ
ថ “េមល ពួកេគកំពុងទទួលបនេជគជយ័។ ពួកេគមនករ �បជំុដអ៏�ច រយ។
ពួកេគដឹក�បព់នន់កក់នុងេពលែតមយួ។” ប៉ុែន�ខញុ ំឆងល់ថេតមនិមនមន កេ់ទ តេទ
ឬ។ ខញុ ំឆងល់ថេតមនិមនអ�ីែប�កេទឬ។
109 េយងរកេឃញថ េយងមនអនកែ�បចិត�បីមុនឺនកក់នុងរយៈេពល�បមំយួ
សប� ហ៍ េហយ�បមំយួសប� ហ៍េ�កយមក េយងមនិមនអនកែ�បចិត�េទ។ មន
អ�ីខុសេ កែន�ង�មយួ។ �តវេហយ។ េហយ�គឺជករអ�ច រយទងំអស់ សែម�ង
ជេជ ។ ពិភពេ�ក �មរយៈទូរទស�ន ៍ �មរយៈវទិយ ុ �មរយៈករបង� ញ
របូភព និង�ងននេ ទីេនះ បនបងខូច�បជជតិេនះជមយួនឹងេរ ងមនិ
សមេហតុសមផល សំ�មៃនហូលីវដូ។ �តវេហយ។ អ�ី�គបយ៉់ងចងក់� យជ
ភពអ�ច រយ។ េតេនះមនិែមនជករពិតេទឬ? អនកដឹងថេនះជករពិត។ េយង
មនិមនអនកេជ �ពះសមយ័ចស់េទ តេទ ែដលេយងធ� បម់នកលពីឆន មំុន។ �
េ�យ�រែត��តវបនទម� កេ់ចល។ េយងនឹងេ ដល់� បន�ិចេទ ត អនកនឹង
េឃញ។
110 េហតុអ�ីបនជរបូភពដ�៏សស់�� ត ឬរបូភពែដលគួរឱយរេំជបរជំួល ខញុ ំ
គួរនិយយ។ �ពះបទយ៉ូ�ផតមន�ពះបនទូលថ “បទ ខញុ ំេឃញពួកេគ
ទងំអស់គន ។ ពួកេគមន ក់ៗ ទទួលបនស ញ ប�តរបស់ពួកេគ” និងអ�ីែដលជ�។
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“ពួកេគទងំអស់គឺេដមបេីធ�ជេ�� ឬជអនកបេ�ម�ពះដអ៏�ច រយ។ ពួកេគេចញពី
ម�វទិយល័យដអ៏�ច រយ។ េហយពួកេគទងំអស់េនះ។ ពួកេគេចញពី��ធំ
របស់េ�� និងអ�ីៗទងំអស់។ ពួកេគទងំអស់មនឯកភពគន ។ �ជករពិត។
ប៉ុែន�េតមនិមនមន កេ់ទ តេទឬ?”

111 “ែមនេហយ េតអនក�តវករអ�ីជមយួមន កេ់ទ ត េ េពលែដលបនួរយកំពុង
ផ�ល់ករយល់�ពមកនុងេពលែតមយួេហយ?”

112 ប៉ុែន�បុរសេនះមន�ពះកនុងចិត�។ េហយគតដឹ់ងថមនអ�ីខុសអំពីេរ ងេនះ។
បទ ែមនេហយ។ គតដឹ់ងថមនអ�ីមយួរលួយ។ េហតុអ�ី? អនុ ញ តឱយខញុ ំផ�ល់ឱយ
អនកនូវ…�ពះគមពរីែដលមនិបនដក�សង�់េទ ប៉ុែន�េនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំមន។ ខញុ ំដឹង
ថ—�ពះបទយ៉ូ�ផត�ជបថ អ�័បម់នពុតតបតុេ ទីេនះ ថគត�់ប�ពឹត�
មនិ�តឹម�តវនឹង�ពះ។ េហយេអលីយ៉បនទយ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់
ដល់គត។់ េហយេត�ពះ�ច�បទនពរអ�ីដល់អនកែដល�ទងប់ន�កប់�� �
រចួេហយេនះ? �ែមន៉។

113 ខញុ ំនិយយេរ ងដែដលៃថងេនះ សម� ញ់េអយ។ េហយ�កមជំនំុៃន�ពះដម៏ន
�ពះជនមរស់ ែដលកំពុងឈរេ�ម ះ�តងច់ំេពះ�ពះ នឹងនិយយដូចគន ។ អនកមនិ
�ច�យេ�បងនិងទឹកចូលគន បនេទ េហយេ �ថេសចក�ីសេ ងគ ះេនះេទ។
អនកមនិ�ចេទ។ �ែញកពីគន េហយ បងប�ូន។ មនអ�ីមយួេកតេឡង។ �បសិនេប
មនក�ីសងឃមឹេ សល់ េយង�តវេធ�អ�ីមយួ េហយេធ��ឱយេល ន។ ដបតិេម៉ងៃនករ
េលកេឡងគឺជិតមកដល់េហយ។

114 អ�ីៗកំពុងេកនេឡង អ�ីៗទងំអស់ និង�ពះវ�ិរេ កនែ់តឆង យ។ ពួកេគ
�នទស�នវដ�ី េស វេ  េរ ង និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង។ ៃថងេនះខញុ ំ�ចេ …ខញុ ំ�ច
េ �ពះវ�ិរ េហយខញុ ំ�ចនិយយបនថ “អូ េតមនប៉ុនម ននកប់នដឹង…”
ពួកេគ�គ ល់�ល់ទំនុកតេមកង បនទ បពី់មនករ�បជំុដធ៏ំទងំេនះ។ “ឥឡូវេនះ
អ�ី—េតទំនុកតេមកងជក�់កេ់ េលទំពរ័�?” ពួកេគដឹង។ ពួកេគដឹងថ�
ជនរ�។ ពួកេគដឹងថអនក�កំពុងឈរេឈម ះជ�បធនធិបតី េតនរ�
ជអនករតក់រស�មបេ់រ ងេនះ េហយេត��ភពយន�ប៉ុនម ននកប់នេរ បករ
េហយេនះេរ ងេនះ និងេផ�ងេទ ត។ ប៉ុែន��ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ ពួកេគ
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មនិដឹងអ�ីទងំអស់។ ហនឹងេហយ។ ដូេចនះេយងកំពុងផ�ល់ភពរកី�យដល់ពួកេគ…
េហយេទះយ៉ង�កេ៏�យ ពួកេគ�បកសថេគជ�គិ�ទ ន។
115 េហយ�បជជនកម៏និបេនទ សែដរ។ �មកពីខងេ�កយេវទិក �មកពីកែន�ង
ហនឹង។ ពិត�បកដេហយ។ �មកពីខងេ�កយេវទិក។ េគបេ�ង នេគ�គប�់បេភទ
ៃនចង� កេ់ភ�ង និង�គប�់បេភទេនះនិងេនះ និងអងគករ និងរេប បបេងកត�កមយុវជន
និងអ�ីៗដូចេនះ។ ខញុ ំឆងល់ថេត��តវបនបងៃ់ថ�ឱយ។ គម នអ�ី�បឆងំនឹង�េទ ប៉ុែន�ខញុ ំ
ឆងល់ថេតេនះជត�មវកររបស់�ពះឬអត។់
116 េ េពល �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “េលកែលងែតមនុស�េកតមកពីទឹក
និងវ ិ ញ ណ េនះគតន់ឹងមនិចូលេ កនុង�ជ�ច�កេ�យ�បជញ េឡយ។ គត់
ែដលនឹង-…នឹងេដរ�មខញុ ំ ឲយគតប់ដិេសធខ�ួនឯង និងករសបបយខងេ�កិយ
របស់ខ�ួន េលកេឈឆក ងរបស់គត ់េហយេដរ�មខញុ ំ។” េឈឆក ងគឺជនិមតិ�ស ញ
“ករ�� ប ់ ទុកខ�ពយ។” “អនកែដលនឹងក� យជ�គិ�ទ ន ចូរឲយគតដ់កខ�ួនេចញពី
គំនិតរបស់ខ�ួន។ អនុ ញ តឱយគតដ់កខ�ួនេចញពី�ន ៃដរបស់គត។់ សូមឲយគត់
ដកខ�ួនេចញពីអ�ីៗទងំអស់ េ�យបដិេសធខ�ួនគត ់ េហយយកេឈឆក ងែដល
ថ� យេនះ េហយមក�មខញុ ំជេរ ង�ល់ៃថង។ អនក�ែដលនឹងមក�មខញុ ំ សូម
េ�យគតេ់ធ�ែបបេនះ។” េនះេហយជអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូល។
117 ប៉ុែន�ៃថងេនះេយងនិយយថ “មនុស��គបគ់ន មនេពលេវ�អ�ច រយ។ �គបគ់ន
ទះៃដ។ ទងំអស់គន ែ�សកថ ‘�េលលូយ៉!’ �គបគ់ន េធ�ែបបេនះ។” អូ េមច៉បន
ជេយងមនករ�ចបូក�ចបល់! �ែមន៉។ �ពះ…េយងេចញបទថមីៗេហយេ�ច ង
េល នៗ�ស់ �េមលេ ដូចជេយងនឹងរតក់តជ់ ជ ំងជមយួពួកេគ ឬអ�ីមយួ
ដូចេនះ។
118 ខញុ ំគិតថ�បសិនេបពួកេយងនឹងេ�ច ង ឳសូម េ ជិត �ពះអងគ នឹងមនភពល�
�បេសរស�មប�់កមជំនុំ។ ទំនុកតេមកងសមយ័បុ�ណ។
119 ែតេយងមនអនក�វំងេ់�ចន�ស់ េកមង�បសខ�ះចូលវង�់េំលងែបបេនះ
យបម់�លិ េហយយបេ់នះេលងេ �កមជំនុំៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់? �ជករគួរ
ស�បេ់ខពមេ ចំេពះ�ពះភ ក��ពះ។ សូមឲយបុរសេនះ�តវបនេធ�ករប ជ ក ់ ជមុន
សិន េហយឲយគតប់េងកតផល ជួបនឹងករែ�បចិត� េដមបបីង� ញថគត�់ប�ពឹត�
�តឹម�តវនឹង�ពះ។
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120 ពួកេគនយំកពិភពចង� កេ់ជសចូលេ កនុងេវទិក។ ពួកេគបននយំក
ករអធិបបយដទ៏កទ់ញរបស់ហូលីវដូ ចូលេ កនុងេវទិក។

121 េហតុអ�ី ខញុ ំមនិបនអងគុយេ កនុងទី�កងដយុ៏ត�ិធមរ៌បស់អនក កលពីប៉ុនម ន
សប� ហ៍មុន េ ល�ីសស�ីលរដ� េកន�គីេទឬ? េបះដូងរបស់ខញុ ំេខទចខទ  ំ េ េពល
ែដលពួកេគទងំអស់គន េ ទីេនះ មនបំណងចងេ់ឃញករអ�ច រយរបស់�ពះ
េហយភ� មៗេ េពលែដលអនកផ�យដំណឹងល� ពួកេគនឹងេ�កកេឡង មយួរេំពច
េហយែបរខនង េហយេដរេចញពីអគរ។ ពិត�បកដ�ស់។ ពួកេគមនិចងប់ន
�េទ។ ចិត�របស់េគរងឹ។ េដរេចញ េហយពួកេគជេ�ចននក ់ ជ�បេតស�ងផ់ងែដរ
ែដលេ �ពះវ�ិរ�បេតស�ង។់ ប៉ុែន�ពួកេគ�តវបនបំេពញ…េពរេពញេ�យភព
អ�ច រយ និងអ�ីៗដូចេនះ ៃនេរ ងមនិសមេហតុសមផលនិង�កមជំនំុ រហូតដល់
ពួកេគមនិដឹងអ�ីអំពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់។ “មនទ�មងៃ់នភពជ
�ពះ េហយបដិេសធអំ�ចរបស់�។”

េតសមយ័�េហយែដលេយងកំពុងរស់េ េនះ។ េមលកែន�ងែដល��បមូល
ផ�ុ ំ។

122 យ៉ូ�ផតមន�ប�សនថ៍ “ខញុ ំដឹងេហយ អ�័ប។់ អនកមន�គអធិបបយ
បនួរយនកជ់របស់អនក។ ពួកេគសុទធែតជមនុស�ែដលមន�ង�� ត ែតងខ�ួន
េហយសិតសកយ៉់ង�� ត និងអ�ីទងំអស់ អ�ីកេ៏�យែដលពួកេគ�ចមន។
ពួកេគ�ចមន ស ញ ប�តឌី.ឌី។ ពួកេគ�ចមនស ញ ប�ត�គប�់បេភទ។ ពួកេគ
�បែហលជ�គ ល់បទគមពរីពី កដល់អ។ ប៉ុែន�េតអនកមនិមនមន ក�់េ កែន�ង
�មយួេទ តេទឬ? េតមនមន ក�់េ កែន�ង�េទ តអត?់”

123 គតប់ននិយយថ “បទ មនមយួេទ ត ប៉ុែន�ខញុ ំស�បគ់ត។់” ហនឹងេហយ។
“ខញុ ំស�បគ់ត។់” សូមចថំ អ�័បជ់អនកេជ �ពះ េហយអនកទងំេនះគឺជ�គ ប៉ុែន�
ពួកេគស�បប់ុរសេនះែដលមនេសចក�ីពិត។ បននិយយថ “ខញុ ំស�បគ់ត។់” បន
និយយថ “គតែ់តងែតេជរ�បមថខញុ ំ។” េតគត�់ចទបម់និឲយេធ��ដូចេម�ចបន
េ េពលែដល�ពះបនទូលរបស់�ពះបនេថក លេទសគត?់

124 េតអនក�ចេ េសង មេ�យរេប ប� េបអនកជបុរសៃន�ពះ ឬជ ស�ីៃន�ពះ
េហយដឹងនិងេឃញអំេពបបនិងអ�ីៗទងំអស់ �ទឌេ�ទមេហយថ�ឹងែថ�ង និងអ�ីៗ
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ដូចេនះ េហយេឃញ�ពលឹងមនុស�េ នរក។ �ប�់ននកក់នុងមយួៃថង េហយ
េ េសង ម? អនកមនិ�ចេធ��បនេទ។

មនេគនិយយមកខញុ ំកលពីៃថងមុនថ “េតអនកគិតថអនក�ចប ឈប�់
បនេទ?”
125 ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ។ ខញុ ំមនិ�ចប ឈប�់បនេទ ពីេ�ពះ�ពះមន
បនទូល។ ប៉ុែន�ៃថងមយួ េ �លជំនំុជំរះ េគនឹងទញេអ�កងធ់ំេចញមក ពន�ឺេល
កេម�៉ខងមុខ េហយករថតែខ��តេ់នះនឹង�តវចក។់ េហយខញុ ំនឹងឈរ�� ប់
� ខញុ ំចងឮ់សំេឡងរបស់ខញុ ំ�ពមន�បឆងំនឹង�។ �ពះនឹងជំនុំជំរះខញុ ំ េ េពលែដល
សំេឡងខញុ ំ�បឆងំនឹង�។” បទ ែមនេហយ។ េ េពលែដលេយងេឃញជីវតិេនះ
មនុស�ជំននេ់នះ បនេធ��រជថមីម�ងេទ ត េ ទីជំនំុជំរះ។ ពិត�បកដ�ស់។
េយងកំពុងរស់េ កនុងេពលេវ�ដ�៏�កកម់យួ។ េហយេ ទីេនះ។

េហយេយងេឃញគតេ់ធ�…គតប់ននិយយថ “េតមនមន កេ់ទ តអត?់”
126 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ ប៉ុែន�ខញុ ំស�បគ់ត ់ េ�ពះគតែ់តងែតទយ
��កកម់កេលខញុ ំ។”
127 េតគត�់ចេជ ស�ងពីករផ�ព�ផ�យេសចក�ីលំបកទងំេនះយ៉ងដូចេម�ច
េពលគតេ់ឃញថ�េកតេឡង? សូមេមលរេប បែដលអ�័បក់ំពុងរស់េ និង
ករ�ប�ពឹត�របស់គត ់េហយនមំនុស�មកដូចគត។់
128 េតបុរសៃន�ពះ ឬ ស�ីៃន�ពះ�ចករពរពីកររអ៊ូរទ ំ និងបេនទ សអំេពបប
ពី�គប�់ជងេ�ជយេ�យរេប ប�? េពល�េគេឃញ�គអធិបបយមនិេក�
មនិ�តជក ់ ទងំអនកេ�សប��ល និងអនកអបរ់ែំបបេនះ អនុ ញ តឱយមនុស�េ
នរក �ប�់ននក ់ េ េ�កមករេបកបេ ឆ ត ជេ�ចន…សូមបែីតេ កនុងមនុស�
បរសុិទធ។ ខញុ ំមនិនិយយេ�ចនអំពីេមតូឌីសទ និងបទីសទេទ េហយេរ ងែបបេនះ
ពួកេគកម៏ន�ែដរ។ ប៉ុែន��សថិតកនុងលំ�បរ់បស់អនកផទ ល់។
129 ខញុ ំេអយ ករមកដល់េវទិក ដូចជអ�ីៗ េផ�ងេទ ត ប៉ុែន�ពួក�គី�ទ ន រស់េ ដូច
អ�ីៗេផ�ងេទ ត ពសេពញ�បេទសេហយអ�ី�គបយ៉់ង បនទ បម់កេគេ � “អនកេជ
�ពះ។” �ជ�សនមយួ ប៉ុែន��ជផ�ូវឆង យពីករសេ ងគ ះរបស់�ពះអមច ស់។
�តវេហយ។ ពួកេគ�គនែ់តមនមនុស�មយួ�កមធំេធ��។ បនទ បម់កដ�ប�
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ករងរតូច�ចកន�ងផុតេ  េនះជេរ ងដំបូងែដលអនកដឹង អនកមនិ�ចរកេឃញ
មន កក់នុងចំេ�មពួកេគេនះេទ �ពះវ�ិរកំពុងេ ទេទ។ បង�បស �បសិនេបបុរស
មន ក�់ស�ញ់�ពះ គតនឹ់ងបំេពញេកអីរបស់គតេ់ កនុង�កមជំនំុ�គបេ់ពល។
គតម់និ�ចេ ឆង យពី�បនេទ។ �តវេហយ។
130 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់ បន�ិច។ ខញុ ំនឹងពយយម�បញប ់ េ �តងច់ំណុច
សំខនឥ់ឡូវេនះ េ�ពះេពលេវ�របស់ខញុ ំជិតអស់េហយ។

កតស់មគ ល់ គតថ់ “េតមនមន កេ់ទ តអត?់”
131 គតេ់ឆ�យថ “បទមន ប៉ុែន�ខញុ ំស�បគ់ត។់ គតែ់តងែតទយ�បឆងំនឹងខញុ ំ។
គតនិ់យយ��កក�់បឆងំនឹងខញុ ំ។”

“�តវេហយ” បន�បបថ់ “េ យកគតម់ក។”
គតប់ននិយយថ “េឈម ះរបស់គតគ់ឺមកីយ៉។”

132 ប៉ុែន�បុរសមន កេ់នះមនជំេន �គប�់គនេ់ដមបដឹីងថអនកទងំេនះេធ�មនិ
�តឹម�តវ។
133 េហយបុរស�ែដលធ� ប�់តវបនបះ៉ េទះតិចបំផុត េ�យ�ពះវ ិ ញ ណៃន
�ពះ ដឹងថេរ ងទងំេនះ ែដលេ ថ�គិ�ទ នសព�ៃថងេនះ គឺមនិ�តឹម�តវេទ។ “អនក
មនិ�ច�ស�ញ់េ�កិយ ឬរបស់កនុងេ�កិយបនេទ។ េបអនកេធ�ដូេចនះ េសចក�ី
�ស�ញ់របស់�ពះមនិសថិតេ កនុងអនកេទ។” �ពះគមពរីបនែចងដូេចនះ។

ឥឡូវេនះេមលចុះ។ គតប់ននិយយថ “េ យកគតម់ក។” េហយពួកេគ
បនេចញេ ។
134 េហយបនទ បម់ក គតប់នចតអ់នកន�ំរមន កេ់  ជឌីកុនៃន�ពះវ�ិរ
�បែហល ឬជអនក�មន ក ់បនេ ទីេនះេហយនិយយថ “ឥឡូវេនះ េមលមកី
យ៉ េយងនឹងនអំនកមកទីេនះ េ ចំេពះមុខអ�័ប ់ និងយ៉ូ�ផត។ ឥឡូវេនះ
ពួកេគទងំពីរកំពុងអងគុយេ ទីេនះ េហយពួកេគគឺជបុរសដអ៏�ច រយ។ ពួកេគ
ជ�គបេ�ង ន េហយពួកេគជអនក�បជញ។ េហយពួកេគមនស ញ ប�ត ជេដម។
េហយ�ល់ថន កសិ់កខ ��របស់េយង �ល់�កមជំនំុរបស់េយងេ ទីេនះ េនះ
គឺល�ឥតេខច ះេ កនុងកិចច�ពមេ�ព ងែដល�ម�ពះហឫទយ័របស់�ពះអមច ស់។
ឥឡូវេនះ អនកនិយយដូចែដលេគនិយយ េហយខញុ ំនឹង�បបអ់នកថ អនកនឹង
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េស� កពកល់�ជង េហយជិះរថយន� កឌី�ក។ ខញុ ំ�បបអ់នកថ អនកនឹងក� យជ
មនុស�ដអ៏�ច រយមន ក ់ �បសិនេបអនកេធ�ែបបេនះ។ បទ ែមនេហយ។ អនកនឹង
រកីចេ�មន។”
135 មកីបននិយយថ “កនុងនមជ�ពះអមច ស់ដម៏ន�ពះជនមគងេ់  ខញុ ំនឹង
និយយែតអ�ីែដល�ពះមនបនទូលប៉ុេ�� ះ។” �ែមន៉។ បទ។ អូ មនបុរស
មន កែ់ដលជសំណព�ចិត�ខញុ ំ។ “ខញុ ំ�បែហលជ�តវបរេិភគនំបុង័ និងទឹក” ែដល
គតប់នហូប “ស�មបក់រេនះ។” គត�់ចនឹង�តវទះថព ល់មខ ងនិងមខ ងេទ ត
េទះជយ៉ង�កេ៏�យ ប៉ុែន�គតប់ន�បបក់រពិត េហយឈរែកបរ�។ �ពះបន
ប ជ កថ់�ជេសចក�ីពិត។ គតម់និសូវលបេីទ ប៉ុែន�គត�់គ ល់�ពះ។
136 បននមំកីយ៉ចស់េនះេ ទីេនះ។ គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ មកី
យ៉ េតអនកនិយយអ�អីំពី�?”
137 គតប់ននិយយថ “េឡងេ ចុះ េឡងេ ចុះ” បនបន�ថ “េឡងេ
េ�យសុខ�ន�។ េ មុខ រកីចេ�មន េនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំចងឱ់យអនកេធ�។ ប៉ុែន� ខញុ ំ
បនេឃញជនជតិអុី��ែអលដូចជេច ម ែដលគម នអនកគង� ល េ េលភនែំដល
ខច តខ់ច យ។ េនះេហយជ�” គតប់ននិយយដូេចនះ។
138 េហយេ េពលែដលគតប់ននិយយដូេចនះ �ពះបទអ�័បែ់បរមករក
�ពះបទយ៉ូ�ផត �បបថ់ “េតខញុ ំបន�បបអ់នកេហយែមនេទ? ហនឹងជអនក
សែម�ងភពបរសុិទធេនះ…” ឬ អ�ីេ  សំុេទស ឬ អ�ីកេ៏�យ�ជ បុរសេនះបន
និយយថ “គឺហនឹង…េតខញុ ំបន�បបអ់នកេហយែមនេទ? អនកេនះនឹងទយែតពី
អំេព��កក—់��កក�់បឆងំនឹងខញុ ំ។ េតខញុ ំបននិយយែមនអត?់ ‘គតែ់តងែត
េថក លេទស�កមជំនំុរបស់េយង េហយេថក លេទសអនកបំេរ របស់េយង េហយ
េថក លេទសរេប បៃនករេជ �ពះរបស់េយង។’ េតខញុ ំបន�បបអ់នកែមនអត?់ គត់
នឹងនិយយ�។ ខញុ ំ�គ ល់គត។់ ខញុ ំ�គ ល់ឪពុកគតម់ុនគត។់” �ែមន៉។ “ខញុ ំ�គ ល់
ឪពុកគតម់ុនគត។់” �-��  បទ ែមនេហយ ជបុរសពិតរបស់�ពះ។ បន
និយយថ “ខញុ ំដឹងថគតនិ់យយអ ច ឹង។”
139 ដូេចនះេហយគតប់ននិយយថ “បទ” បននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញ
ជនជតិអុី��ែអលដូចជហ�ូងេច ម ែដលខច តខ់ច យ គម នអនកគង� ល េ េលភន។ំ”
ដូេចនះេហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំ ស-…”
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140 េហយបនទ បម់កមន កក់នុងចំេ�មអនកែដលមនែសនងធំនឹងរញុេចញ។ �គ
អធិបបយមន កប់នេដរមកទញមកីយ៉មឌតូចជិតេនះ េហយ�យមតគ់ត់
យ៉ងខ� ងំ�មែដល�ចេធ�បន បននិយយថ “េត�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះយងេ
ផ�ូវ�េពល�េចញពីខញុ ំ? �បសិនេបអនកដឹង។”

141 បននិយយថ គតប់ននិយយថ “រងច់រំហូតដល់អនក�កគុ់កេ ទីេនះ
េហយអនកនឹងដឹងថ�បនេ �េហយ។” �តវេហយ។

142 ចរំហូតដល់រសុ�ុ�ីងំខ�ួនេ ទីេនះ កនក់ប�់បេទស និងអ�ីៗដូចេនះ េហយ
�បេទសេនះ េ�យ�រករឈបថ់យរបស់� េហយអនកនឹងេឃញអ�ីែដល�តវនិង
អ�ីែដលខុស។ �តវេហយ។ អនកនឹងេឃញថេតជំេន ែដលមនិេក� មនិ�តជករ់បស់
អនកនឹងរ�យបត ់ឬអត។់

143 េ�យ�បជជតិេនះ�សកទឹ់កែភនក មនិែមនមកេលងេសចនិងសែម�ងេទ។
សូមេ�យ�បជជតិេនះលុតជងគង ់ េ�យករែ�បចិត�។ េនះេហយជអ�ីែដល
េយង�តវករ។ មនិែមនជករ�បជំុេដមបទីទួលបនមនុស�ជេ�ចនកនុង�កមជំនំុ
េទ។ េយង�តវបិទ�ល់កររមួគន  ប ឈបក់រជកប់រ ី រះុេរ េ�ងច�ក។ ចបេ់ផ�ម
យុទធនករ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែបបបុ�ណ ពិត�បកដ។ កែន�ងែដលមនុស�
�បស�សីទងំៃថងទងំយប ់ ផគ បម់ុខ យំ។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នក �នឹងក� យជជ�មកដ៏
អ�ច រយបំផុតែដល�បជជតិេនះមនិធ� បម់ន។ �ជករពិត។

144 សូមឲយេ�ងឧេបសថ�បណ� ំ ឈបេ់ធ�ករលងងេ់ខ� ។ សូមឲយ��តឡប់
មកទីេនះវញិេ �សនៈ េហយបន�តឹម�តវជមយួ�ពះ។ ជិតសនិតជមយួ
អនកជិតខង ជមយួអនកជិតខងដូេចនះ េហយបន�តឹម�តវជមយួ�ពះ។ អនក
នឹងមនិមនកររខំនេហយនិងបន� �នឹងក� យជកែន�ងសំខនៃ់នេ�កិយ។
�តវេហយ។ ឥឡូវេនះ េនះជករពិត។

145 បនទ បម់កគតប់ននិយយថ “េត�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះយងេចញពីខញុ ំ�មផ�ូវ
�?”

146 េហយមកីយ៉និយយថ “ខញុ ំបនេឃញ�ពះ និងេសនរបស់�ទង ់ ជ
�កម�បឹក�របស់�ទង ់ែដលគងេ់ កនុងសិរលី�។”
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147 អនកដឹងេទ �ពះមន�កម�បឹក�េ ទីេនះ េ េពលមយួ។ �ទង ់�ទងន់េំគេឡង
—េទវ�របស់�ពះអងគ និងមន—�កម�បឹក� ម�ងមយួៗ េឡងេ �ថ នសួគ។៌
148 េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញ�ទងគ់ងេ់លបល�័ងក �បជជន
ទងំមូលឈរេ ខង�� ំនិងេឆ�ងរបស់�ពះអងគ។” េហយបននិយយថ “ពួកេគ
បនពិភក� ‘េតេយងមននរ��ចចុះេ បេ ឆ តអ�័ប ់ េដមបយីកគត់
េចញពីទីេនះ េហយបំេពញ�មទំនយរបស់េអលីយ៉? �ពះបនមនបនទូលដូេចនះ
េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង ដូេចនះេយងនឹងេឃញអនក��ចចុះេ បន។’
149 “េហយវ ិ ញ ណភូតភរេឡងមកពីេ�កម” ជករពិត�ស់េចញពី�ននរក
“ចូរេឡងមកចំេពះ�ពះ េហយថ ‘ខញុ ំនឹងចុះេ  េហយខញុ ំនឹងចូលេ កនុង�គ
អធិបបយទងំេនះ េហយេធ�ឲយពួកេគទងំអស់គន និយយពកយកុហក។’” អូ �
បនបំផទុះកំហឹងពួកេគ។ េត�េធ�ឱយពួកេគមន�រមមណ៍កំែប�ងេទ េពល� “ពួកេគ
ថ ‘ខញុ ំនឹងចុះេ េធ�ឲយ�គអធិបបយទងំេនះនិយយពកយកុហក។’” េហយគត់
បនចុះេហយចូលេ កនុង�គអធិបបយទងំេនះ េហយពួកេគចបេ់ផ�មទយពកយ
កុហក។
150 េហយ បងប�ូនេអយ �ពះអងគដែដលែដល�គប�់គងេលបល�័ងកែតមយួសព�ៃថង
េនះ។ េហយវ ិ ញ ណភូតភរដែដលេនះបនេធ�ដូចគន សព�ៃថងេនះ េ�យទយពកយ
កុហក។
151 េគបន�ថ “សន�ិភព សន�ិភព សន�ិភព” បនទ បពី់ស ងគ មេ�ក
េលកទីមយួ។
152 ខញុ ំសូមបង� ញអនកពីកែន�ងែដល�មកពី។ េ កនុងស ងគ មេ�កេលកទី១
េ េពលែដល�បេទសប�ងំេ ទីេនះបនងកេចញពី�ពះេ កនុង េហគ �ញ
ធីេហយកប៏នចបេ់ផ�ម…
153 ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងែស�ងយល់អំពីសីលធមប៌ន�ិច ដូេចនះអនកទងំអស់គន �គនែ់ត
អងគុយេសង មពីរបីនទីប៉ុេ�� ះ។
154 សូម�កេឡកេមល េ ខងេ�កយទីេនះ េ េដមដំបូង េ �បេទសប�ងំ
គឺជកែន�ងែដលភព�សស់បំ�ពង និងភពកខ�កប់នចបេ់ផ�មដំបូង។ �បសិនេប
ធ� បម់នេ�គះថន កេ់ េលពិភពេ�ក េនះគឺទី�កងប៉រសី �បេទសប�ងំ។
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េហយខញុ ំបនេធ�ដំេណ រភគេ�ចនកនុង�បេទសេនះ េហយេនះជកែន�ង��កក់
បំផុតែដលខញុ ំមនិធ� បេ់ឃញ។ េហយទី�កងឡុងដ ៍ �បេទសអងេ់គ�ស គឺមនិមន
ករណីេលកែលងេ�ចនេនះេទ។ េហយសហរដ��េមរកិកំពុងែតមក�សប�ម�។
�តឹម�តវេហយ។ ពួកេគេ ទីេនះ។
155 �ល់េពលែដលអនកបំបកសី់លធមៃ៌នភពជ ស�ី អនកនឹងបំែបកឆ�ឹងខនងរបស់
ជតិ។
156 េ ទីេនះអនកេ  �បេទសរបស់ពួកេគ េហយនិយយថអនកជអនកផ�ព�ផ�យ
ដំណឹងល� ពួកេគមនិចូលចិត�េទ… និយយថ “េតអនកនឹង�បបេ់យងឱយេធ�ដូចេម�ច
េដមបេី�ច ងចេ�ម ង�ស�ភសអំពី�បពនធរបស់េយង ឬអំពី�សីរបស់េយង? េត
អនកនឹង�បបេ់យងពីរេប បែលងលះ�បពនធរបស់េយងបនេទ? បេ�ង នេយងពី
រេប បផឹកវសីគី េហយេធ��មវធីិែដលេយងេធ�?” េនះេហយជអ�ីែដលជេយង។
157 េយងេ ខ�ួនេយងថជ�បជជតិេជ �ពះ �បជជតិ�គិ�ទ ន។ អ ច ឹង ពួកេគ
“ជនរមួជតិ” េ ទ�ីប� ហ�ិក�ចបេ�ង នេយងអំពីសីលធម ៌ រេប បរស់េ ។
កែន�ងែដលរលួយបំផុតេ សហរដ��េមរកិ ឬជំុវញិពិភពេ�កគឺ�បេទសេនះ
េត�មនរេប ប�។ ខញុ ំជជនជតិ�េមរកិ �បកដ�ស់។ ប៉ុែន� បងប�ូន
េអយ ខញុ ំមនិ�ចជួយបនេទ េ ពីមុខអ�័ប ់ ឬយ៉ូ�ផត…េហយខញុ ំ�តវ�បប់
ពីអ�ីែដល�ពះមនបនទូលថជករពិត។ េនះជអ�ីែដល�កមជំនុំ�តវែតឈរស�មប់
ៃថងេនះ។ �បសិនេប�េកតេឡងរ�ង�បជជតិ និង�ពះ េនះគឺជ�ពះជនិចច។ បទ
ែមនេហយ។
158 សូមកតស់មគ ល់ថ េ �បេទសប�ងំ ពួកេគចបេ់ផ�មរលួយ េហយ
បន�ដំេណ រេ រស់េ ទីេនះ។ េហយបនទ បម់ក�ពះបនប ជូ ន�បេទស�ឡឺម៉
ងេ់ ពួកេគេដមប�ីយពួកេគបន�ិច។ បនទ បម់ក េយងបនេ ទីេនះេដមបរីក�
ករ�កខ់�ួនរបស់ពួកេគ។ េហយេ េពលែដលេយងេធ�ដូេចនះ េហយបនឈនះ
ស ងគ ម ប ជូ នជនជតិ�ឡឺមង៉�់តឡបម់កវញិ មនសន�ិភពជមយួប�ងំ េត
ពួកេគបនងកេ រក�ពះេទ? អតេ់ទ បទ។ ស�ី �� ភពេថកទប អំេពបប
និងភពកខ�កដ់ល់�កអូមមត។់
159 ចុះេតពួកេគបនេធ�អ�ី? េតមនអ�ីេកតេឡង? េនះជកែន�ងែដលគតប់ន
ចបេ់ផ�ម។ �រក�បន�ងំទី�ន កក់ររបស់�េ ទីេនះ។ មនកែន�ងែដល�
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បនចបេ់ផ�ម េ ទេីនះ េដមបបីងខូចេករ �េឈម ះេ�កិយ ពីទី�កងប៉រសី �បេទស
ប�ងំ។
160 អ ច ឹងេបអនកកតស់មគ ល់ �មនិ�ចចូលមកទីេនះ�មរយៈពន័ធកិចចបនេទ
ដូេចនះេរ ងែដល�បនេធ�គឺចូលមកកនុងហូលីវដូេ ទីេនះ។ �បនកំណត ់េរ ងរបស់
�-…�បនបេងកតទី�ន កក់ររបស់�េ ទីេនះេ ហូលីវដូ។ �រក�បន�តលបម់ក
ទីេនះវញិកលពីប៉ុនម នឆន មំុន ដប�់ប ំ ឬៃមភឆន មំុន ជមយួនឹងកងទព័ដអ៏�ច រយ
របស់� េហយបនេ �យលុកេ ហូលីវដូ រដ�កលីហ�័រញ៉។ េហយ�បន
ឈ� នពនសហរដ��េមរកិជមយួនឹងអំ�ច�រក�របស់�។ �តវេហយ។ ម៉ូដ
ទងំអស់របស់េយងបនមកពីប៉រសី។ ពួកេគទទួលបន�េ កនុងហូលីវដូេ
េលពនិជជកមម។ េកមង�សីតូចៗ និងេកមង�បសតូចៗទងំេនះ េហយអ�ីៗទងំអស់
េចញពីទីេនះ ពួកេគេមលករេលងេលពនិជជកមមរបស់ពួកេគ។
161 េកមងតូច�� ត មតិ�តូចល� មនិមនអ�ី�បឆងំពួកេគ។ �ពះ�បទនពរដល់េបះ
ដូងតូចៗរបស់ពួកេគ។ េបះដូងខញុ ំ�សកទឹ់កែភនកេ�ពះេគ។
162 េហយេ ទីេនះេ កនុងទី�កង ខញុ ំកំពុងនិយយជមយួ…មន កៃ់ន…កូន�បស
របស់ខញុ ំេ ៃថងេផ�ងេទ ត។ គតប់ននិយយថ “ប៉ េបមនែតេកមង�បសខ�ះ
េ ជុំវញិេនះ កនុង�កងែដលមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ជេដម។ អនកឆងល់ថ
េហតុអ�ីបនជខញុ ំេចញឆង យេ �កង ែដនេវ  រដ� ខូឡូ�៉ដូ ឬកែន�ងែបបេនះ? នកូំន
របស់ខញុ ំេ កែន�ង�ែដលមនមនុស�េ�ចនកុះករែដលែ�សករក�ពះជមច ស់។ អ�ី
ែដលេយង�តវករ បងប�ូនេអយ។
163 �បេទសេនះ �បជជតិេនះ ទី�កងេនះ កែន�ងេនះ េខទចខទ ទំល់ែត�គួឱយ
�ណិត។ �បសិនេបខញុ ំ�គនែ់ត�ចបង� ញពីអ�ីែដលខញុ ំដឹងចបស់ថជករពិតេ
ទីេនះ �នឹងមនិមនវត�មនេ ចំេពះមុខទស�និកជនច�មះ។ ឬេ ទីេនះេ កនុង
ទី�កងផទ ល់ខ�ួនេ ទីេនះ។ មនិ�តឹមែតេ ទីេនះេទ ប៉ុែន�កែន�ងេផ�ងេទ ត េ �គប់
ទីកែន�ង �ចបេ់ផ�មមកយ៉ង�ម ញ…
164 េ�ពះេហតុអ�ី? �បជជន…េមលចុះ មតិ�េអយ �មនលបចិ�ស់។ �បនមក
យ៉ងងយ�សល រហូតដល់�េធ�ឱយអនកខកចិត�។ �រក�ែតងែតេ កនុងម៉ូដ។ គត់
�បែហលជមនិបនេចញម៉ូដេទ ប៉ុែន�គតម់និបនេចញពី�ជីវកមមេទ ខញុ ំនឹង�បប់
អនក។ គតេ់ ែតរកសីុ។
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165 េមលៃថងេនះ។ េយងយកដូចែដលខញុ ំបននិយយកលពីមុនអំពី ស�ីតូច
េកមង�សីតូចពីេដមមន កែ់ដលមនផក កុ�ប។ ឧទហរណ៍ ផក កុ�ប ��� ត
�ស់ �េ ទីេនះែដល�តវេមល េនះជករពិត។ េហយ�ដូចជ�កមជំនុំែដរ
��តវេមលេ ទីេនះ។ ដូចជ ស�ីតូច�� តមន ក ់ នងេ ទីេនះែដល�តវេមល។
�តវេហយ។ ប៉ុែន��បសិនេបនង…នងមនិអីេទ េនះេហយជនងគឺស�មបប់�ី
របស់នង—នងគឺមនិអីេទ។ ប៉ុែន��បសិនេបនងមនិមន�វសីលធមេ៌ ទីេនះ
េដមបកីរពរនងេទ នងក� យជជំពកប់ំណុលសងគម និងមនុស�ជតិ េថកទប
និងេរ ង��សវនិងរលួយរហូតដល់ែឆកមនិេមលនងផង។ �តវេហយ។
166 េហយេរ ងដូចគន ចំេពះ�កមជំនំុៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់។ ពួកេគេចញមក
ទីេនះេហយពយយមេធ�ខ�ួនឱយ�សស់�� ត និងែកខ�ួនេឡង េហយេធ�ដូចជ…
ពួកេគបន�ក់ ស�ីរបស់ពួកេគេ ទីេនះ…េហយមនុស�មនិដឹងថ�រក�ទងំេនះ
កំពុងលុកលុយផទះរបស់អនកេទ។
167 េ កនុងសងក តរ់បស់ខញុ ំកលពីៃថងមុន មននរមីន កែ់ដលខញុ ំគិតថជនរដី៏
�សស់�� ត… េហយនងជ ស�ីែដលេរ បករេហយមនកូន។ េហយ ស�ីតូចេនះ
េចញមក។ េអស-…បុរសមន កម់ក�មផ�ូវេដមបេីធ�កិចចករខ�ះ េហយ ស�ីតូចមន ក់
េនះបនេចញេ េ�កជមយួនឹងពួកេគេស� កសេម� កបំពកតូ់ចៗ ដគ៏ួរឲយរនធត។់
168 េនះជសុនទរកថៃថងបុណយម� យដ�៏�កក។់ ប៉ុែន�បង�បសខញុ ំសូម�បបអ់នកពី
េរ ងមយួ។ ជម� យ �តឡបេ់ ជម� យម�ងេទ ត!
169 សូមបែីតេកមងតូចែដលកំពុងមកេលងសងក តរ់បស់េយងកចូ៏លមក�បបេ់យង
អំពី�ថ “េមលេ ទីេនះចុះ។”

ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ េនះមនិែមនជអ�ីេទ។”
170 ស�ីគឺជ ស�ីល�។ ខញុ ំមនិនិយយថនង��កកេ់ទ។ ប៉ុែន�អ�ីែដល�មនគឺ
មនវ ិ ញ ណ��កកម់កេលនង េធ�ឲយនងេធ�ែបបេនះ េហយនងមនិដឹងេរ ង
េនះេទ។
171 កនុងេ�កេនះេតអ�ីែដលអនកម� យចងប់ន ឬអនក�មន កេ់ស� ក
សេម� កបំពកក់ខ�កតូ់ចៗេនះ េហយ�ត�ត�ងខ�ួនេ ចំេពះមុខមនុស�?
អនក�� ត�ស់បង�សី។ �� ត�ស់អនកម� យ។ ខញុ ំសូមអរគុណ�ពះជមច ស់
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ស�មបអ់នក។ ប៉ុែន� អនកពិតជ�� ត ប៉ុែន��បសិនេបអនកមនិមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េ ទីេនះេដមបកីរពរសីលធមទ៌ងំេនះេទ អនក��កកវ់ញិេ ល�ជង គម ន
អនក�េមលមកអនក េហយេ �ថ នសួគប៌នេទ។ �តវេហយ។ �ជករពិត។
េមលអ�ីែដលអនកកំពុងេធ� សីលធមទ៌ងំេនះ។

172 ឥឡូវេនះ �រក�បនចូលមក េហយបន�បបម់នុស�អំពីេរ ងេនះ។ �បន
ចូលេ កនុង�គអធិបបយ គតម់នលំន�ំមហូលីវដូ។ េកមង�សី និងពួកេគជន
រវីយ័េកមង ពួកេគយកលំន�ំមហូលីវដូ។ របស់ែដលល�បំផុតែដលេគមនកនុង
�បេទសសព�ៃថង សីលធមធ៌ំបំផុតែដលអនក�ចឮគឺនិយយអំពី�។ ករសនទន
�មវទិយទុងំអស់។

173 ស�ីចំ�ស់ខ�ះ ដូចក ញ  ៃក �� ខញុ ំគម នអ�ី�បឆងំនងេឡយ ប៉ុែន�
េដមបេីឃញ ស�ីចំ�ស់មន ក�់យុ�សិបឆន  ំ និងេធ�េរ ងទងំអស់ហនឹង េ�យ
សំេល កបំពករ់បស់នង�តវបនរញុេចញមកេលនង ដូចជនង�តវបនេគ
ចកក់នុងបវ��រ។ ខញុ ំមនិនិយយេលងេសចេទ េ�ពះខញុ ំនិយយ�បឆងំនឹងេរ ង
ទងំេនះ។ ប៉ុែន� ស�ីមន កេ់ធ�ែបបេនះ េហយេ�កកឈរេធ�ជគំរដូល់ ស�ីជនជតិ
�េមរកិវយ័េកមងមន ក ់�ជបំណុលស�មប�់បេទសេយង។ �គឺជ�រក�។

174 បុរសដូចជ�ធួរ ហគតេ ហ� េហយពួកេគរតជំុ់វញិទីេនះេធ�អ�ីៗែដលពួកេគ
ចងេ់ធ� េហយបុរសែដលេគកតស់មគ ល់បំផុតកនុង�បេទសែបបេនះ េហយ
េហតុអ�ីបនជ�េធ�េរ ង�ម៉ស់អ ច ឹង។

175 �េលលូយ៉! សូមនិយយថ េ�យ�រខញុ ំមន�រមមណ៍ថ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធគងេ់ ទីេនះ។ ករលុកលុយគឺេ ែត�យពីផទះមយួេ ផទះមយួ ពីកែន�ង
មយួេ កែន�ងមយួ ពី�ពះវ�ិរេ �ពះវ�ិរ ពីមនុស�េ មនុស�។

176 កុមរេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ�កកេឡងជមយួនឹងជំហរ
សីលធមៃ៌នករផុសផុល ជមយួ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ និងនិយយថ “ខញុ ំ
នឹងេដរេលផ�ូវជមយួ�ពះអមច ស់ែដលេគេមលងយជមយួមនុស�តិចតួច។”
បទ ែមនេហយ។ “ខញុ ំនឹងក� យជម� យពិត�បកដ។” “ខញុ ំនឹងក� យជឪពុក
ពិត�បកដ។”



34 �ពះបនទូលជសេម�ង

េ េពលែដលេ�កកិយទងំមូល និងអនកេ ែកបរ េ
ជំុវញិ �ពលឹងខញុ ំេបះបងខ់ញុ ំ

បនទ បម់ក �ទងគឺ់ជក�ីសងឃមឹរបស់ខញុ ំ េហយ�ន កេ់ ។

ដបតិ�ពះ�គីសទ ជថម�រងឹម ំខញុ ំឈរ
ដីេផ�ងេទ តទងំអស់គឺជខ�ច់
ដីេផ�ងេទ តទងំអស់…

177 េតអ�ីែដលប�� លឱយមនេរ ងទងំអស់េនះ? េតអ�ីប�� លឲយអនកបេ�ម
�ពះ�ប�ពឹត�ែបបេនះ? េតអ�ីេ ែដលេធ�ឲយ�គអធិបបយទយករកុហកេនះដល់
�បជជន?
178 េហតុអ�ីបនជ អនកជ�បជជនេមតូឌីសទកលពីឆន មំុនេធ�ដូេចនះ… េ េពល
េ�ក ចន សមីត �តវបនេគយកេ កនេ់វទិករបស់េ�ក េដមបផី�យដំណឹង
ល� េហយេ�កបនអធិបបយេសចក�ីអធិបបយខ�ីៗរយៈេពលបនួេម៉ង។ េហយ
គតប់ននិយយថ “ប � របស់�គឺថេបះដូងរបស់ខញុ ំកំពុងេខទចខទ ។ំ” គតប់ន
និយយថ “កូន�សីេមតូឌីសទែថមទងំពកចិ់េ ច នេ េល�មមៃដេទ តផង។”
179 េហយៃថងេនះ ពួកេគេស� កេខខ�ី និងសេម� កបំពកច់ស់អសិលធម។៍ េហយ
ពួកេគនឹង��កតកយយ៉ងេពញទំហឹង កនុងរយៈេពល៥ឆន េំទ ត �បសិនេបអ�ីៗ
មនិដំេណ រករ។ េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះអនកជ�គគង� លេមតូឌីសទ អនក េខមេប
លី អនកបទីសទ? បទ ែមនេហយបទេ�ក។ �ជ�រក�បនទម� កអ់ំ�ច
របស់� េហយ�បនទទួលឥទធិពលរបស់�េ ទីេនះ។
180 េហយអនកមនិដឹងថអនកជកប់រ ី អនកជ ស�ី និងេធ�ដូចែដលអនកកំពុងេធ�េ
ទីេនះ និងផឹក�� និងបន�ដំេណ រែដលអនកកំពុងេធ�។ អនកមនិដឹងថអនកកំពុង
បំពុល�បពន័ធរបស់អនកេទ េហយបំផ� ញមនុស�ជំននេ់�កយទងំមូលែដលនឹង
េដរ�មអនក េបមនេរ ងែបបេនះ។ ដប�់បបីំភគរយ ឱកសកនែ់តេកតម�រកី
េ�យករជកប់រ ី េហយអនកេធ�ករេ�យេចតនចូលេ កនុងពួកេគ។ េហយ
�កមជំនំុគ�ំទ�។
181 េ កនុង�ពះវ�ិរបទីសទដអ៏�ច រយមយួ េទបែតេ ទីេនះថមីៗេនះ…ខញុ ំកំពុង
�យចំអនកបទីសទ។ ខញុ ំមនសិទធិចំេពះេរ ងេនះ ពួកេគែផ�កេលែផនកែដលខញុ ំបន
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មក។ ប៉ុែន�េពលែដលពួកេគ�តវែផ�ករ�ងកិចចបេ�ម��ៃថង�ទិតយ និងកិចចបេ�ម
ផ�យដំណឹងល� ដូេចនះ�គគង� ល និងអនកទងំអស់គន �ចេចញេ េហយជកប់រ ី
េហយផ�ូវ�តវបនត�មងជ់ួរេ�យបុរសនិង ស�ីែដលជកប់រ។ី �រក�បនេធ�ដូេចនះ។
�តវេហយ។
182 បនទ បម់ក េ ទី�កងរបស់េយងផទ ល់ ជអនកបេ�ម�ពះដេ៏ឆនមមន ករ់បស់េយង
េ ទីេនះកនុងរដ� ញូវ �ល់បនី េ សួនកុមរេនះ អនកបេ�ម�ពះដេ៏ឆនមមយួរបូរបស់
ទី�កងកំពុងដឹកនកំមមវធីិ�ែំរក េដមបនីបំុរសនិង ស�ីេ េលេវទិក។
183 កំុខ�ល់ពីអ�ីែដលពិភពេ�កនិយយ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីរេប បែដលអនកពយយម
លួងេ�ម� បង�បសេអយ គម នបុរសឈម�កហម ទញ�បពនធអនកេផ�ងេទ
េហយមន�រមមណ៍ធមម�េទ។ អនកដឹងថេនះជករពិត។
184 ពួកេគបនចប់ ស�ីរបស់េយង េហយបនដកហូត េ ខងេ�កករងរ និង
េបក�ន�កសីុ់ េហយេឡងចុះ�មផ�ូវ។ ជកែន�ងែដល ពួកេគគួរែតេ ផទះ េ
ខងេ�កយច ងក ន ចម�និ��រ និងចម�និ��រេពល�ង ច។
185 េត�គឺជអ�ី? �គឺជ�រក�។ ករឈ� នពនគឺេ បន�។ ខញុ ំមនិនិយយអ�ី
អំពីបុគគលេនះ ឬបុគគលេនះេទ។ ខញុ ំនិយយថ�ជវ ិ ញ ណមនិបរសុិទធែដល
កំពុងកនក់បម់នុស�េហយរញុ�ចូលេ កនុងេនះ។ ករឈ� នពនរបស់
សហរដ��េមរកិ។
186 ករដួលរលំៃន�ពះវ�ិរ។ �កមជំនុំ�តវបនបំផ� ញេ�យ�រក�។ េ
ខងេ�កយ…
187 ពួកេគយកេកមង�បសមន កម់កេរ ន េពលគតម់កថន កសិ់កខ �� េរ ងដំបូង
ែដលគត�់តវេរ នគឺទទួលបនស ញ ប�ត។ គត�់តវយកជំនញចិត�វទិយ។ គត់
�តវែតយក�ទឹស�ី។ គត�់តវបេ�ង ន ទទួលេរ ង�គបែ់បបយ៉ងែដលមនិេចះបេ�ង ន
េ កនុងខ�ួន។ �បសិនេបគតម់និបនទទួលករអបរ់លំ�ពិត�បកដេទ �បសិនេប
គតម់និឆ� ត និងភ�ថឺ� ដូចែដលគត�់ចេធ�បន េនះពួកេគនឹងបែង�រគតេ់ចញ
គតម់និ�ចមនលកខណៈ�គប�់គនេ់ទ។ េតគត�់តវេធ�អ�ី? េចញមកទីេនះ េហយ
បង� ញករពិភក�នេយបយបន�ិចបន�ួច ដូចេនះ ករពិភក�នេយបយ
�ពះវ�ិរ េ កនម់នុស�មយួ�កម ហ�ូងមនុស��បស�សីែដលបន�� ប។់
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188 ឳ �ពះអងគេអយ សូមចតប់ុរសសមយ័បុ�ណខ�ះមកេយងខញុ ំផង ជនជតិ
���� រ ែដលមនិ�គ ល់កនិងខ ែដលដឹងពីអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ
របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ ែដលនឹងផ�យអំពីករែ�បចិត� េហយចតម់នុស�
�បស�សីេ កន�់សនៈ េដមប�ីស�ញ់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ [កែន�ងទេទេ េល
កែសត—េអដ។]
189 �ជបំណុល។ �បនលុកលុយសិកខ ��។ �បនឈ� នពន�កមជំនុំ។
�បនេ�ះ�វ ស�ីរបស់េយង។ �បននបំុរសរបស់េយងេ កែន�ងមយួ ែដលអនក
មនិ�ច�បបព់ួកេគពីអ�ីបនេឡយ។ េហយបុរសនិង ស�ីេអយ ខញុ ំគិតថ…
190 អនកនិយយថ “ែមនេហយ ជ ស�ី។” បទ េហយអនកជបុរសែដលអនុ ញ ត
ឱយ�បពនធរបស់អនកេធ�ែបបេនះ �បង� ញពីអ�ីែដលអនកបនបេងកតេឡង។ េនះជ
ករពិត។ ពិត�បកដ�ស់។ �ជករ�ម៉ស់មយួ។ �ជករគួរឱយ�ណិត
មយួ។
191 េហយបនទ បម់កេ កន�់គអធិបបយ។ �គអធិបបយឈរេ កនុងេវទិកៃថងេនះ
ៃនេវទិកទំេនបមយួ។ ឈរេ ទីេនះ ជមយួ�បជ ជនរបស់គតេ់ ចំេពះមុខ
គត ់ េហយអធិបបយអំពីេរ ងចស់តូចៗទងំអស់េ កនុងពិភពេ�ក េ�កពីករ
ែ�បចិត� និងអំេពបប និងេឈឆក ងដរ៏ងឹមរំបស់�ពះ�គីសទ។ បទ។
192 េ េពលែដលអនក�កក់រពិតចុះ �បជជននឹងមក�� បអ់នក កនុងកិចចបេ�ម
ផ�យដំណឹងល�។ អនកកំពុងពយយមចូលេ កន�់ចេ់រ ងេហយផ�យដំណឹង
ល� េហយេធ�ឲយមនុស�ែ�បចិត� េហយេធ�ឲយពួកេគ�តឹម�តវេឡងវញិ។ ពួកេគនឹង
េឡងេហយេដរេចញ “មនិចបំច�់� ប�់េទ។” អតេ់ទ ពួកេគមនិេធ�េទ។ ប៉ុែន�
បងប�ូន�បស ពួកេគនឹង�តវែ�បចិត� មនិដូេចន ះេទេគនឹង�តវវនិស។
193 �រក�! អនកេ ��េរ ន ��តវបន�យលុក��េរ ន។ សូម�កេឡក
េមលជំុវញិ�បេទសេ ៃថងេនះ។ សូម�កេឡកេមលេ ទេីនះ អនក�ល់គន ជពួក�បេត
ស�ង។់ េមលចុះ មន��កតូលិកធំៗចំនួនបនួែដលបន�ងសងេ់ឡង េ
ៃថងេនះ។ េហតុអ�ីបនជ�? អនកកំពុងេបះេចលរបរ។
194 ខញុ ំគម នអ�ី�បឆងំនឹង�សនកតូលិកេទ េទះបីជខញុ ំមនិេជ េល�កេ៏�យ។
ខញុ ំជ�បេតស�ងយ៉់ងតឹងរុងឹ។ េនះពិតជ�តវ�ស់។ �ចប ជ កថ់ពួកេគមនិ…
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អនកមនិ�ច�បែកកជមយួពួកេគបនេទ។ ពួកេគនិយយថ “េយងមនិខ�ល់នឹងអ�ី
ែដលគមពរីែចងេនះេទ។ េយងដឹងពីអ�ីែដល�កមជំនំុនិយយ។”

195 �ពះគឺេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េនះគឺជកែន�ងែដល�ពះគង។់

196 ប៉ុែន�អនកកន�់សនកតូលិកមយួចំនួនែដលេ ជបនឹ់ង�ពះវ�ិរ នឹងេធ�
ឱយអនកខម សខ�ួនឯង កនុងនមជ�បេតស�ង។់ �បសិនេបអនក�គនែ់តេ ជបនឹ់ង
�ពះគមពរី ដូចែដលពួកេគេ ជបនឹ់ង�កមជំនុំរបស់ពួកេគ។ �តវេហយ។ ប៉ុែន�
ពួកេគខុស។ ខញុ ំ�ចនិយយបនថ េ េ�កមអំ�ចៃន�ពះដម៏នមហិទធិឫទធិ
េនះពួកេគខុសេហយ។ �ចខ់ត។

197 េហយអនក�បេតស�ងគឺ់ខុស រេប បែដលអនកកំពុងេធ� ពីេ�ពះអនកពិតជដឹង
ចបស់ជងេគ េហយអនកេធ��។ េនះេធ�ឱយមនមនុស��កពុ់តេចញពីអនក។
�បកដ�ស់ �ជករឈ� នពន �ពះវ�ិរ�តវបនេគទម� កេ់ចល។ េហយ
ឥឡូវេនះជំនួសឱយ…

198 �កមជំនុំពយយមេធ�ឱយ�ពះវ�ិរ�សស់�� ត �ងសង�់ពះវ�ិរធំជង �ក់
�ទនិចធំេ េល� សរ�ីងគបំពងធ់ំៗ និងទទួលបនអ�ី�គបយ៉់ងែដលពយយម
េធ�គំរដូូចជ�ពះវ�ិរកតូលិក។ អនកមនិគួរចងេ់ធ�គំរដូូច�ពះវ�ិរកតូលិកេទ
�បសិនេបនង�តវវនិសេ រកករបំផ�ិចបំផ� ញ។ ដបតិ េនះជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់ នង�តវវនិសេ រកេសចក�ីវនិស។ េហយអនកកំពុងេធ��មនង អនក
នឹងេ ជមយួនង។

199 ប៉ុែន�អ�ីែដលេយង�តវករសព�ៃថងេនះ មនិែមនជ�ពះវ�ិរធំេទ ែតជកែន�ងធំ
មយួជ�សនៈសមយ័បុ�ណែដលបប�តវដុតបំផ� ញ េ�កមករអធិ�� នថ� យ
ពីបុរសនិង ស�ីែដល�ស�ញ់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។ អនកដឹងេទ។ េនះេហយ
ជអ�ីែដលេយង�តវករ។ �� បខ់ញុ ំ មតិ�ភក�ិ។ �� បខ់ញុ ំ។ �ជេសចក�ី�ស�ញ់។

200 េពលេវ�របស់ខញុ ំបនកន�ងផុតេ េហយ។ ខញុ ំ�គនែ់តចងេ់ ជមយួ�
កែន�ងែដល ខញុ ំនឹងេរ ស� បន�ិចេ�កយមក ករលុកលុយេនះ កែន�ងែដល�បន
េ ។ ��តវបនឈ� នពន។ �បនឈ� នពនជតិ�សនរ៍បស់េយង។ �បន
លុកលុយសហរដ��េមរកិ។
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201 សូមចថំ ខញុ ំមនិែដលេបះេឆន តកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេទ។ េឃញេទ ឥឡូវេនះ េនះ
គម នអ�ីែដល�តវអតួេទ េនះជសិទធិកំេណ ត�េមរកិរបស់ខញុ ំ េបខញុ ំចងេ់ធ�។ ប៉ុែន�
ខញុ ំគិតេ�ចនេពកេ េលមតិ�ភក័�ិរបស់ខញុ ំែដល�កព់ួកេគេ ទីេនះ។ េមលចុះ ខញុ ំ
ធ� បេ់ឃញេគចូលេ ជមនុស�ល� េចញមកជមនុស�ពល េហយខញុ ំមនិចងែ់បប
េនះេទ។

202 ខញុ ំមនេរ ងមយួ។ ខញុ ំេ ទីេនះកំពុងបេងកតេវទិកមយួស�មបម់នុស�មន ក់
ែដលជេបកខជន េហយេនះគឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយ�ទងែ់តមន កឯ់ង។ ខញុ ំទុក
េពលស�មប�់ទង។់ �តវេហយ។ េហយ�បសិនេបខញុ ំ�ចេធ�ឲយ�ពះវ�ិរ�តងប់ន
េនះពិភពេ�កទងំមូលនឹងែថរក�ខ�ួនឯង។ �តវេហយ។

203 ប៉ុែន�ខញុ ំសូម�បបអ់នក េ េពលែដលេ�ករ ៉សូែវល…បុរសេនះបន�� ប់
េហយ។ ឱយគតស់�មក ខញុ ំេជ ជកេ់លគត។់ ចូលមក េហយកនបី់បនួ�ណត�ិ
េហយ�គប�់គង មក�គនែ់តជរបបផ� ចក់របឋម។ ខញុ ំ�ចប ជ កដ់ល់អនកថ
េ កនុងបទគមពរីែដលបននិយយថ�នឹងេកតេឡង។ �តវេហយ។ េយងមនិ
មនរដ�ធមមនុ ញ េទ តេទ។ នង�តវបនបំែបកជបំែណក។ អ�ី�គបយ៉់ងគឺជករ
មនិេចះយល់ចបស់។ គណបក��ធរណរដ�គឺ��កក�់ស់។ �ជ�បមំយួ
កនុងចំេ�មមយួ និង�បសិ់បៃនមយួេផ�ងេទ ត។

204 ដបតិនគរទងំអស់នឹង�តវ�យកេមទច ប៉ុែន���ច�កៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទនឹង
សថិតេ និងេ�យ�ជយជេរ ងរហូត។ �តវេហយ។ េល…�នីែយល៉បនេឃញ
ថម�កតេ់ចញពីភន ំ េហយ�យពិភពនេយបយ�តឡបម់កវញិេហយកិន�ជេម
កិនែបបេនះ ដូចជ�សវ�លីេ េល�លេ ម ៃនរដូវេក� ។ ប៉ុែន�ថមេនះបនធំេឡង
េ ជភនធំំមយួែដល�តសនធឹងេលកបល…េពញៃផទេមឃ និងែផនដីទងំមូល។
េនះេហយជ�។

205 ពិភពនេយបយបតេ់ េហយ។ ជតិេយងខូចបង។់ អនកចថំ បង�បស
�បណ�បំននិយយដូេចនះ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ �បជជតិ
េយងរ�យអស់េហយ។ �នឹងមនិេកនេឡងេទ។ នងបនបតេ់ េហយ ដូច
�បជជតិទងំអស់។ �ជ�បេទសដអ៏�ច រយបំផុតកនុងពិភពេ�ក ែដលឈរេ
សព�ៃថងេនះ ប៉ុែន��ជពូជរបស់�រក��តវបនេគ�កំនុងចិត�មនុស� រេប បែដល�
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ចូលមកកនុងហូលីវដូ រេប បែដល�ចូលេ កនុងមនុស� េហយចបេ់ផ�មេរ ងេនះ។
េហយអនកមនិ�ច�បបព់ួកេគអ�ីទងំអស់។
206 មន�បធនធិបតីេ ទីេនះែដលនឹងពយយមបិទ��វសីគី ឥឡូវេនះ េហយ
មនករ�មឃត ់ សូមេមលអ�ីែដលនឹងេកតេឡង។ គតនឹ់ង�តវេគ�យ�ប�រ
កនុងរយៈេពលពីរេម៉ងបនទ បពី់គតចូ់លេ ទីេនះ។ �បកដ�ស់ គតម់និ�ច
�ទ�ំទបនេទ។ ពិភពេ�កទងំមូល�បឆងំនឹងគត។់ បទ ែមនេហយ។ អនកមនិ
�ចេធ��បនេទ។
207 នងេ បតេ់ហយ។ នង�តវបនឈ� នពន េហយ�ម រតីៃនលទធិ
កុមមុយនិស�បនកនក់ប។់
208 េ ��េយងសព�ៃថងេនះ េមលកូនៗកនុង��េយង។ មតិ�តូចៗរបស់
េយងែដលេ ��េរ ន អនកគួរែតដឹងថមនអ�ីេកតេឡង។ េកមង�សីតូចៗចុះមក
ទីេនះកនុង�� េហយេរ ងែបបេនះេ �យុដបប់នួដប�់បឆំន  ំម� យរបស់ពួកេគ
បនប ជូ នពួកេគេ ��េរ ន បំផ� ញសីលធម ៌ ផ�ូវចិត� ជនេលមសេ�គ ងេញ ន
អនកេញ នថន  ំ អនកជកប់រ ី អ�ីេផ�ងេទ តដូចេនះ េ �យុតិច េកមងតូចៗចូលចិត�
ែបបេនះ។ �ពិបក�ស់កនុងករែស�ងរក�ពហមចរកីនុងចំេនមពួកេគមយួចំនួន
ដូចជករែស�ងរកមជុលេ កនុង�លេ ម  េ េពលែដលពួកេគមន�តជ់ួបេគង
ជមយួេកមង�បស េ �មមត�់ចងំទេន�ទងំេនះ និង�គបទី់កែន�ងេផ�ងេទ ត។
209 េហយខញុ ំ�ចប ជ ក�់ដល់អនក សម� ញ់េអយ។ ខញុ ំនឹងមនិនិយយ�េ កនុង
េវទិកេទ េបខញុ ំមនិដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំនិយយ។ ��េរ នេ ទីេនះេ កនុង�សក
េយង—�សករបស់េយងេ ទីេនះ កនុង�សកទងំេនះ ស�ីតូចៗទងំេនះេស� កពក់
មនិដឹងថ…�បបម់� យរបស់ពួកេគថពួកេគនឹងេ កែន�ងេផ�ងគន  និងជួប
េកមង�បស និងសូមបែីត�សីេពសយេ �មផ�ូវៃន ល�ីស�ីល (េត�ជអ�ី?) េហយេ�ច ង
ជ�កមចេ�ម ង។
210 េ�យ�រែតពួកេគបនទទួលដំណឹងល�ពីសងគមតិចតួចឈរេ ទីេនះ
កែន�ងែដល�គអធិបបយឈរ េហយនិយយអំពីេរ ងតូច�ច និងេរ ងតិចតួចៃន
�ពះគមពរី ឬអ�ីមយួដូចេនះ ជំនួសឱយករអធិបបយអំពីករែ�បចិត� េហយនបំុរស
និង ស�ីេ កន�់សនៈ។
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211 ប៉នងេដរចូលេពលយបេ់ហយដុតសីុ�គ របស់គត ់ យក��េប រមយួែកវ
មកអងគុយផឹក។ ម� យេចញេ�កទងំេពលៃថងជមយួ�សីៗកនុងពិធីជបេ់ល ងខ�ះ កនុង
សងគមែបបេនះ។ េតអនក�ចរពឹំងថកូននឹងក� យជអ�ីេផ�ងេទ ត?
212 េមលចុះ បរយិកសែបប�ែដលអនករស់េ  េនះេហយជអ�ីែដល
អនកមន។
213 អនកយក�សីេកមង �បសេកមង មក�កេ់ ទីេនះ ទុកេ�យេគរស់េ ជមយួ
អនក�។ អនកយកបុរសមន ក ់ ខញុ ំ�ចយកកូន�បសរបស់ខញុ ំ អនុ ញ តឱយគត់
េចញេ េ�កមយួៃថងជមយួនរ�មន ក ់ អនុ ញ តឱយខញុ ំចូលមក ខញុ ំែតងែត�ច
�បបអ់នកថគតេ់ ជមយួអនក�។ ពិត�បកដ�ស់។ េមល បរយិកស
េនះ វ ិ ញ ណេនះចបគ់ត។់
214 អនកចូលេ កនុង�ពះវ�ិរមយួែដលមនុស�ទងំអស់… អនកចូលេ កនុង
�កមជំនុំ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ឬ—ឬ�ពះវ�ិរ េពនទីកុស� ពួកេគេ �អ ច ឹង។
សូមឲយអនក�ល់គន មន… អូ ពួក�េ េហយ �គវកីបលេ េ�កយ �គគង� ល
េធ��ែដរ េមល�កមជំនំុទងំមូលចបេ់ផ�មេធ�ដូចគន ។ សូមឱយបុរសៃន�បជជន
េ�កកេឡង—េហយ�គនែ់តបន�ករដគ៏ួរឱយភយ័ខ� ចឬអ�ីេផ�ងេទ ត េមលេរ ង
ទងំមូលេធ��។ ចូលេ កនុងកែន�ងមយួែដល�គគង� លេ ជេម �តជក ់ េមល
�កមទងំមូលេធ��។ អនកចូលេ កនុងបរយិកសេនះ។
215 អនកយកបុរសែដលមនសីលធមល៌� េហយឲយគតេ់រ បករជមយួ ស�ី
ចំ�ស់មន កែ់ដលមនិមនតៃម�បន�ិចេ�ះ �មនិយូរប៉ុនម នេទរហូតដល់គតម់និ
មនតៃម�មយួដុ�� រេនះេទ។ េនះជអ�ីែដលបនេកតេឡងចំេពះអ�័ប។់ យក
មនុស�ដូចគន  ផទុយមកវញិ អនុ ញ តឱយ ស�ីតូចដ�៏សស់�� តេរ បករជមយួបុរស
ចំ�ស់ែដលមនិមនតៃម�មយួកកេ់�ះ េរ ងដំបូងែដលអនកដឹងគឺ នងេធ�ដូច
គតែ់ដរ។
216 េតខញុ ំ�ចេ េ�យរេប ប� �ពឹកេនះ េហយចង�ុលៃដេលផទះែដលបកែ់បក
តូចៗនិងរបស់របរែបបេនះ ម� យតូចគួរឱយ�ស�ញ់មករកឪពុកផឹកសីុ េហយេរ ង
ែបបេនះ េហយគិតថពួកេគ�ចេធ�អ�ីមយួជមយួគត ់ េហយឥឡូវេនះ ម� យ
ទងំមូល និងពួកេគទងំអស់កំពុងផឹក េហយបន�េ មុខេទ ត។ �ជបរ�ិថ ន។
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217 េត�គឺជអ�ី? �គឺជ�រក�។ �គឺជ�រក� ជករឈ� នពន។ �បន�យ
ចូលកនុង�បជជតិេនះ ដូចជសិង�ែដលកំពុង�គហឹម។ �បន�ងំខ�ួន�េ ទីេនះ
េ កែន�ងដល៏�បំផុតែដលពួកេគមនេ ហូលីវដូ។ �បននិយយថ “ខញុ ំ�ចយក
កុនេ ទីេនះបនរហូតដល់ទូរទស�នេ៍ចញមក េនះខញុ ំនឹងយក�មក។” េហយគត់
អងគុយេ ទីេនះ។
218 េហយ�បជជនជ�កមជំនំុ ជំនួសឱយករបិទកមមវធីិ និងមនិអនុ ញ តឱយកូន
របស់ពួកេគេ  េគឲយដបេ់សនេ រេស លៃថង�ទិតយ េហយប ជូ នពួកេគេ ទីេនះ
ដូេចនះពួកេគ�ចមនពិធីជបេ់ល ងកតសងគមតិចតួច េចញេ�យខ�ួនឯង េហយ
ជិះជំុវញិ។ អូ អ�ីែដលគួរឲយ�ម៉ស់។ ឥឡូវេនះពួកេគ�គនែ់តេបកទូរទស�ន ៍េហយ
េមលេរ ងទងំអស់ែដលកខ�ក ់ រលួយ េរ ងដូចសំ�ម មនេ កនុងពិភពេ�កេ
េល�។ �តវេហយ។
219 ខញុ ំមនិមនអ�ី�បឆងំនឹងភពយន�េទ។ ខញុ ំមនិមនអ�ី�បឆងំនឹងទូរទស�នេ៍ទ។
�ជវតថុរលួយែដលមនេ េល�។ េនះេហយជអ�ីែដល�គឺជ។ �បសិនេប
អនករក��េ�យសីលធម ៌��តវែតរក�សីលធម។៌
220 អនកមនិ�ចលកែ់សបកេជងប៊ូតុងម៉ូដចស់េ ទីេនះកនុងទី�កងបនេទសព�ៃថង
េនះ។ ស�ីមនិចងប់នពួកេគេទ។ ពួកេគចងប់ន�មមេជងេចញពីពួកេគ។ ស�ី
ដៃទេទ តកំពុងេធ��។ �តវេហយ។
221 េ េពលអនកេ �ពះវ�ិរ អនកមនិ�ចលកជំ់េន ចស់ដល់ពួកេគបនេទ
េ�ពះ ស�ីេផ�ងេទ ត នងមនិចងេ់ធ�អ�ីជមយួេរ ងែបបេនះេទ។ អតេ់ទ បទ។
“មនិចបំចខ់ញុ ំេ ទីេនះេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តេជ ថេនះជអ�ីែដលមនចំេពះ�។”
បងប�ូនេអយ �រក�កេ៏ជ ែដរ។ �តវេហយ។ អនកនឹងែ�បចិត� េបមនិដូេចន ះេទនឹង
�តវវនិស។
222 ឥឡូវេនះ សូមេទស អតេ់ទ មនិែមនខញុ ំេទ។ អតេ់ទ មនិែមនខញុ ំេទ។
អតេ់ទ ខញុ ំយក�មកវញិ។ ខញុ ំ�ស�ញ់មនុស�។ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ�ស�ញ់អនក
ខ� ងំេពកែដលេឃញអនកចូលេ កនុងករធ� កក់បលែបបេនះ។ េប�ពះជមច ស់សព�
�ពះហឫទយ័ ខញុ ំនឹងេលកយកេរ ងេនះបន�ិចេទ តកនុងសប� ហ៍េនះ។
223 ឥឡូវេនះចំេពះអនក�ល់គន ែដលជម� យ ខញុ ំសូមនិយយ�បបអ់នកមុននឹង
េ ។ សូម�ពះ�បទនពរអនក។ អនកនកូំនរបស់អនកេឡង�តឹម�តវ។
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224 េយងនឹងចបយ់កករឈ� នពនេនះ េយង�តវចូលេ កនុងផទះេ េឡយ
េហយកែន�ងជេ�ចន ��េរ ន និងេ កែន�ងែដលមន�។ េយងនឹងេលកយក
�េឡង។

225 ប៉ុែន� ករលុកលុយរបស់សហរដ��េមរកិ �រក�បនយកនងមកជំនួស។ កុំ
ខ� ចរសុ�ុ។ី រសុ�ុមីនិមនអ�ី�តវេធ�េទ។ េយងេធ��េ�យខ�ួនឯង កររលួយរបស់េយង
េ កនុងចំេ�មេយង។ �តវេហយ។

226 េតអនកដឹងេទថ សហរដ��េមរកិមនករណីែលងលះេ�ចនជង�បេទស
ទងំអស់កនុងពិភពេ�កេទ? ករែលងលះកនែ់តេ�ចន គិតពី�។ េរ ងដ�៏�កក់
េនះ? ភពជម� យ�តវបនខូច។ ម� យមនិេ ផទះ ែលងេ ជមយួកូនដូចពីមុន។
ពួកេគ�តវែតមនករងរេធ�។

227 េ ៃថងមុនេនះ មនបុរសលកេ់�គ ងេទសមន កក់នុងទី�កងេនះកំពុងនិយយ
ជមយួខញុ ំអំពី�។ ស�ីែដលេធ�ករេ កនុងេ�ងច�ក�ធរណៈេនះ ស�ីែដលេរ បករ
ជមយួេកមងៗទងំេនះមនកូនតូចៗេ�ចន។ ពួកេគមនអនកេមលែថទរក។ ពួកេគ
េធ�ករេ កែន�ង�ធរណៈទងំេនះ។ បននិយយថ “មនពួកេគពីរនកឈ់រ
េ ទីេនះ េពលេគឈបស់�មកេ កែន�ង�ធរណៈ បននិយយថ ‘កុំបរមភ។
េយងនឹងេធ�� េទះយ៉ង�កេ៏�យ។’”

228 អូ! េពសយចរេ ជិតនឹងៃដ។ �បកដ�ស់។ �រក�បន�បបេ់គថេគជ
េ �� យេ ផទះ។ ពួកេគនឹងរកលុយេ�យខ�ួនឯង។ ពួកេគនឹងេធ�អ�ីែដលពួកេគ
ចងប់ន។ េហយអនកយក�េចញពីពួកេគ �បសិនេបអនក�ច។

229 មនែតវតថុមយួគតែ់ដល�ចយក�េចញពីពួកេគ េនះគឺ�សនៈេ ចំេពះ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �សនែដលហូរទឹកែភនក�មែបបសមយ័បុ�ណែដលនឹង
បំែបកេបះដូងពួកេគនិងែហក�ជបំែណកៗ និងេធ�ឱយពួកេគនូវអ�ីែដលពួកេគគួរែត
ក� យជ។ �តវេហយ។

230 ពួកេគ�បែហលជគិតថខញុ ំ�គនែ់តជអព័ទចស់ប៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន�ៃថងែដលអនក
�តវ�� ប ់ ប�ូន�បស�សីរបស់ខញុ ំេអយ អនកនឹងដឹងថខញុ ំបន�បបអ់នកពីករពិត។
�តវេហយ។
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231 នងគឺេ បន� ករឈ� នពន េពលេវ�គឺេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ
បទ េម៉ងៃនករសេ�មចចិត� ផងែដរ េម៉ងៃនករសេ�មចចិត� មនិែមនមក�ពះវ�ិរ
េទ ប៉ុែន�មយួេម៉ងៃនករសេ�មចចិត�ថេតអនកនឹងបេ�ម�ពះ�គីសទឬអត ់ ឬរក�ភព
កកេ់ក� កនុង�កមជំនុំរបស់អនក។ េហយេនះជករ�តឹម�តវ។
232 មនសមជិក�ពះវ�ិរេ�ចន។ �បសិនេបសមជិកទងំអស់-…ឬ�បជជន
�េមរកិែដល�បកសថជ�គិ�ទ ន នឹងក� យជ�គិ�ទ នពិត�បកដ �គិ�ទ នេក
តជថមី បងប�ូនេអយ ពួកេយងេសទរែត នឹងមនសុវតថិភពដូចអនកេ �ថ នសួគ ៌ ពី
ស ងគ មនិងប � េផ�ងៗ បទ ជំងឺនឹងចកេចញពីទឹកដី អ�ីេផ�ងេទ ត។
233 �មនិល�េទកនុងករមក�មផ�ូវ េហយេឃញនរមីន កម់ក េហយបុរស
“យ៉ងេមច៉ែដរបង�សី? អរណុសួស�ីបងប�ូន”? េដរចុះ អតម់នេទ… អនកមនិ
មនករ�ពយបរមភមយួេ កនុងពិភពេ�កេទ។ អ�ី�គបយ៉់ងគឺល�និង�៊ន។
េហយអនករមួដំេណ រមកដល់ែកងផ�ូវ ជំនួសឱយករពយយមរតពី់េលអនក គតនឹ់ង
ឈបនិ់យយថ “មនិអីេទបង�បស។ មនិអីេទ អនកមន…អូ អនកមកមុនខញុ ំ”
អនកេឃញេទ �គនែ់តចូលចិត�… �មនិអ�ច រយេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�
ែមន៉។”—េអដ។] េយងនឹងមន� ប៉ុែន��សថិតកនុងសហស�វត�រ ៍ បងប�ូនេអយ។
េពលេវ�ជិតមកដល់េហយ។ �តវេហយ។ ដូេចនះឥឡូវេនះេយងមនិែមន…
234 ខញុ ំបនឈរេ កនុងសងក តរ់បស់េយង េ ទីេនះេ ៃថងេផ�ងេទ ត ខញុ ំគម នអ�ី
�បឆងំនឹងសងក តរ់បស់េយងេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ�ចកតស់មគ ល់េឃញកូនតូចៗរបស់
េយង។ �បពនធបនយំ។ �គេពទយមន កៃ់នទី�កងេនះ េកមង�សីតូចរបស់គតក់ំពុង
រតេ់លងជមយួេកមង�សីតូចរបស់ខញុ ំ េហយពួកេគ�ស�ញ់គន េ វញិេ មក
រហូតដល់ពួកេគដឹងថនងេឈម ះ �បណ� ំ េហយនងជកូនរបស់ េរវ៉រនិ �ប
ណ�។ំ េនះបនេ�ះ��យ�។ េកមង�សីតូចមនិ�ចេ ជមយួេកមង�សីតូច
របស់ខញុ ំេទ តេទ។ “ខញុ ំេអយ” ខញុ ំគិតថ “ែមនេហយ មនិអីេទ។”
235 អនកជិតខងេកមងៗខ�ះរតេ់ ទីេនះបននិយយថ “ជករ�បេសរ�ស់។”
ដូេចនះ ពួកេគបនេ រក�គគង� លរបស់ពួកេគ។ កុំ�បបខ់ញុ ំ។ អនកដឹងេទ ខញុ ំ—ខញុ ំ
មនវធីិេដមបដឹីងេរ ងជេ�ចន អនកេឃញេហយ។ ដូចេនះពួកេគ—ពួកេគបនេ រក
�គគង� លរបស់ពួកេគ េហយនិយយថ “អនកដឹងេទថមនបុរសមន ករ់ស់េ កនុង
សងក តរ់បស់េយងគឺល��ស់ស�មបកូ់នរបស់េយង។” បននិយយថ “�គឺជ
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េរវ៉រនិ �បណ�។ំ គតយ់ក� ដឹក��ម�នចស់តូចរបស់គត ់ េហយយក�
េចញ។”
236 បននិយយថ “ែមនេហយ �� អឺអឺម ! េយងគម នអ�ី�បឆងំនឹង េរវ៉រនិ �ប
ណ� ំ េទ។ គតម់និអីេទ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ គត�់គនែ់តជមនុស�មយួ�កម
ខុសពីេយង។” បទ។ “េយង ខញុ ំ—ខញុ ំចងថ់អនកនឹងមនិ…អនកដឹងេទ ខញុ ំនឹងមនិមន
�បេភទ… អនកនិយយជមយួេគ េហយេធ�ជមនុស�រសួ�យ ប៉ុែន�សូមឲយេរ ងេនះ
ចបេ់ ។”
237 អូ បង�បសេអយ! �បពនធខញុ ំកំពុងឈរយំ។ ខញុ ំបននិយយថ “សម� ញ់ �ជ
បនទ ត�់ចពី់គន ។ ចំែណកខញុ ំ និងអនកផទះវញិ េយងនឹងបេ�ម�ពះអមច ស់។”
238 េទះបីជពិភពេ�កទងំមូលផ�ល់ផ�ូវ េ ែតជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ! េបខញុ ំ�តវ
េ ថជអនកនិយម�ជល េបខញុ ំ�តវេគចេចញពីញតិសន� នខញុ ំ…មតិ�របស់ខញុ ំនិង
េរ ងដូចេនះ ខញុ ំនឹងេ ែតេ�ជសេរ ស�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ កនៃ់ដែដលមនិផ� ស់ប�ូរ
របស់�ពះ។ េ េពលែដលមតិ�េ េលែផនដីេបះបងអ់នក េនះកនែ់តខិតេ ជិត
�ទងក់នែ់តស�ិតរមតួ។ កនែ់តជិត�ទង។់
239 ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមេ�យទូលបងគំអធិបបយដូចអ�ីែដលទូលបងគំ
មនិធ� បម់នពីមុនមក។ ទូលបងគំសូមអធិបបយដល់មនុស�ែដល�� បក់នុងនម
ជមនុស��� ប។់ អនុ ញ តឱយទូលបងគំអធិបបយេ កនម់នុស�ដូចជទូលបងគំ
មនិែដលមនេសចក�ីអធិបបយេផ�ងេទ តេទ។ អនុ ញ តឱយទូលបងគំប ចុ ះប ចូ ល
ពួកេគឱយមក�សនៈេ�យទឹកែភនក �តឡបេ់ ផទះវញិ េហយរស់េ ដូច�គី�ទ ន
េហយរស់េ កនុងសងក តរ់បស់ពួកេគ។ ប ឈបអ់�ីៗទងំអស់េនះេ ទីេនះ េហយ
រតជំុ់វញិ េហយេ�ត និងបន� េហយេធ�ែបបេនះ េហយផទុះេឡង េហយេ �ម
ផ�ូវេនះ។ អូ កំុេធ�អ ច ឹង។ េនះគឺជ�រក�។ វ ិ ញ ណ�រក�មកេលពួក�គី�ទ ន។
240 ចូរចថំ អនកបេ�ម�ពះេ ទីេនះ ពួកេគគឺជេ��។ ពួកេគជេ��។ ពួកេគ
ជអនកេជ ថ� យយ ញបូជ។ ពួកេគេជ �ពះដូច�គសមយ័េនះែដរ ប៉ុែន�បងប�ូនេអយ
ពួកេគេ ឆង យពីករដឹងករពិត។
241 េតអនកមនិេឃញេទថ�រក�មនជំេន យ៉ង�? �រក�មនិែមន�បឆងំ
នឹងេរ ងធំអ�ច រយដូចកុមមុយនិស�េទ គឺ��បឆងំែតនឹង�គិ�ទ នប៉ុេ�� ះ។ េនះ



ករឈ� នពនរបស់សហរដ��េមរកិ 45

មនិែមនេទ។ េនះជ អូ ែមនេហយ គឺជរបស់�រក� �បកដ�ស់ ប៉ុែន��
មនិែមនជេម�បឆងំ�ពះ�គិស�េទ។ េម�បឆងំ�ពះ�គិស�គឺមនជំេន ខ� ងំ�ស់
េជ ខ� ងំែមនែទន។ �គឺជវ ិ ញ ណែដលេជ ែដលបនឆក ង�ពះេយសូ៊វ។ �ែតងែត
ជពិភពៃនជំេន  �បជជនែដលមនជំេន  ែដលឆក ង។ �គឺជអនកេជ ែដល�បឆងំ
នឹង�ពះ�គីសទដពិ៏ត។ �គឺជេ��ែដលមនជំេន ែដល�បឆងំនឹងមកីយ៉។ �ជ
អនកេជ េ សមយ័េនះ ែដល�បឆងំនឹង�ររបស់�ពះ។
242 សូមចថំ ខញុ ំបន�ពមនអនករចួេហយ។ ខញុ ំបន�បបអ់នកេហយ។ ខញុ ំមនិ
និយយេ�ចនអំពីអនកេជ ខងកតូលិក និងបទីសទ និងេមតូឌីសទេទ ខញុ ំ�គនែ់ត
និយយអំពីមនុស�ែដលជមនុស�បរសុិទធ �តងប់នទ តទ់ងំេនះេ ទីេនះ។ ចេំមល
ៃថងេនះថេត�មកដល់ក�មតិ�េហយកនុងេរ ងភគ។ អូ ខញុ ំេអយ។ ខញុ ំនឹងចូលេ
កនុង� េពលខ�ះ។ េហយេបះដូងរបស់ខញុ ំែបកបកេ់ កនុងខ�ួនខញុ ំ។
243 េ�កកឈរេឡងេ�យមនប�ចស់�យៃតកុងចស់េនះ េហយ
េឃញក� នច់ស់ដូចេនះ “េតេនះជេកមងឃ� លេគេ រដ�តិច�ស់
ែមនេទ?” ខញុ ំមនិមនអ�ី�បឆងំនឹងបុរសេនះេទ។ ប៉ុែន��ជរបស់េ ទីេនះ
េ កនុងពិភពេ�កេ ទីេនះ។ �តវេហយ។ ខញុ ំសុខចិត�េ�កកឈរ បងប�ូនេអយ
េ�យអតម់នអីេ�ះ អតអី់បន�ិច មនែតឈរេលកៃដេឡង េហយនិយយថ
“�ពះេយសូ៊វ សូមរក�ទូលបងគំឱយេ ជិតេឈឆក ង។” បទ ែមនេហយ។

េឈឆក ងដប៏រសុិទធ ខញុ ំនឹង�ទំ
រហូតដល់េសចក�ី�� បនឹ់ងេ�ះែលងខញុ ំ
រចួេ ផទះពកម់កុដ
េ�ពះមនមកុដស�មបខ់ញុ ំ។

244 ចំេពះអនកម� យតូចៗេ ទីេនះេ �ពឹកេនះ េនះគឺជម� យពិត េហយខញុ ំដឹងថ
មនអនកជេ�ចន ខញុ ំគិតថអនកទងំអស់គន ។ អនុ ញ តឱយខញុ ំ�បបអ់នកពីអ�ីមយួ។ �ពះ
�បទនពរអនក។ អនកគឺជដំណឹងល�ទី�ប ំ�មខញុ ំគិតថ។ ខញុ ំសូម�បបអ់នកពីអ�ីែដល
ឥឡូវេនះស�មបកូ់នរបស់អនក �គនែ់តជេរ ងខ�ីមយួ។ េ�យេហតុថ បង�បស
េនវលី �បែហលនឹងអធិបបយអំពីគមពរី…អំពីម� យេ យបេ់នះ ឬអនក�មន ក់
កនុងចំេ�មពួកេយងែដលអធិបបយអំពីម� យ។ ប៉ុែន� សូម�� ប ់ ខញុ ំសំុអ�ីមយួ
មក។
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245 សូមចថំ កលម៉ូេសេ េកមង �ជម� យែដលផ�ល់ករែណនដំល់គត។់ �
ជម� យែដលេគរព�ពះែដលយកម៉ូេសតូចឱយលុតជងគង ់េហយនិយយថ “ម៉ូេស”
បេ�ង នគតទ់ងំអស់។ គតជ់�គរបស់នង ឬនងជ�គរបស់គត ់ ជជងេ
េ�កមផេ�៉ន េហយបននិយយថ “ឥឡូវេនះេរ ងទងំេនះ” បននិយយថ
“ម៉ូេសេអយ ៃថង�មយួ អនកនឹងរេំ�ះជនជតិអុី��ែអល។ អនកគឺជេកមង�បស
ែដល�តវបន��សេ ។ រក�ខ�ួនអនកឱយ�� តស�ំនិងគម នចំណុចពីេ�កិយ
េឡយ េ�ពះអនកគឺជមនុស�ែតមន ក។់ អនកគឺជមន ក។់”
246 គម នកែន�ង�េផ�ងែដលេយងដឹង ឬគតធ់� បេ់ សិកខ ��� បេ�ង ន
អ�ីទងំអស់ គតធ់� បទ់ទួល។ គតគ់ងេ់ កនុង�ងំរបស់ផេ�៉ន ែដលជ�សន៍
ដៃទ។ ប៉ុែន�ម� យរបស់គតប់នបេ�ង នគត។់ េនះជម� យពិត។ នងបន
បេ�ង នគតនូ់វសិកខ បទរបស់�ពះអមច ស់។ នងបន�បបគ់តពី់រេប បែដលគត់
�តវែតបរសុិទធ។ នងបន�បបគ់តពី់រេប ប និងអ�ីែដលគត�់តវរស់េ  នងិរេប ប
ែដល�ពះ�តវេធ� �ទងនឹ់ងេធ�ស�មបគ់ត។់ េហយ�ជបគ់ងំជមយួម៉ូេសេពញ
មយួជីវតិរបស់គត។់
247 េហយម� យែដលល� េ�ម ះ�តង ់ គឺជអនកែដលនឹងយកកូនតូចរបស់នងមក
ជំនួសឱយករប ជូ នពួកេគេ កមមវធីិបង� ញរបូភព និងករ�ជំេដម េហយនង
នឹង�កព់ួកេគេ េលេ � របស់នង េហយបេ�ង នពួកេគអំពី�ពះអមច ស់េយសូ៊វ
�គីសទ។
248 េ ៃថងេនះ ខញុ ំកំពុងនិយយជមយួម� យ�មទូរស័ពទ។ េហយម� យបន
និយយថ “អូ បង�បស ប៊លីី” នងបននិយយថ “កូនដក៏ំសតរ់បស់ខញុ ំមន
ប � ។” បនបន�ថ “អូ គតក់ំពុងមនប � េហយ។”
249 ខញុ ំបននិយយថ “បទ ខញុ ំដឹងអំពី� បង�សី ជទី�ស�ញ់។” េហយនង
បននិយយថ “គត�់បែហលជខុស។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។” បននិយយថ “មន ក់
និយយែបបេនះ េហយមន កនិ់យយែបបេនះ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន�” បននិយយ
ថ “មនិថគតខុ់ស ឬ�តវ ខញុ ំ�ស�ញ់គត។់” ហនឹងេហយ “ខញុ ំ�ស�ញ់គត។់”
250 គតប់ននិយយេ កនម់� យរបស់គត ់ ថ “ខញុ ំ�តវបនេគេបក�បស់
យ៉ងខ� ងំេ�យេរ ងេនះនិងេរ ងេនះ។” បននិយយថ “ម៉ក ់ ខញុ ំេជ ថអនកគឺជ
មនុស�ជទី�ស�ញ់ែតមយួគតែ់ដលខញុ ំមន។ មនុស��សីែដលេ�ម ះ�តងនឹ់ង
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ខញុ ំ េហយេ ជបនឹ់ងខញុ ំ។” េនះជេសចក�ី�ស�ញ់របស់ម� យ។ េនះជម� យ
ពិត�បកដែដលនឹង�កៃ់ដេ�បកូន។ មនិថគត�់តវឬខុសនងេដរេ មុខ។
េហយ�បសិនេប�ពះ…�បសិនេបម� យ�ចគិតពីកូនរបស់គត ់ េត�ពះនឹងគិតដល់
គតេ់លសប៉ុ�� េទ ត។ អនកេឃញេទ? អនកេ ជបនឹ់ង�ទង។់ ចូលេ យ៉ង
�តឹម�តវ។

251 េហយឥឡូវេនះខញុ ំ�គនែ់ត�បបអ់នកម� យដៃទេទ ត ជ�បញប ់ កនុង�ពះគមពរី
មុនេពលេយងប ចប។់ មនម� យមន កេ់ឈម ះេហរ ៉�ូ។ នងបនបេ�ង នកូន�សី
ឱយេចះ�។ំ នងចងឱ់យនងមន�បជ�បិយភព។ នងបន�េំ ចំេពះ�ពះភ ក�
េស�ច េហយសំុកបលយ៉ូ�នបទីសទ។ េយងមនកំណត�់�អំពីកូនេ របស់
នងចិតសិបនក ់ែដលនង�ពីំមុនមក (កូន�សីរបស់េហរ ៉�ូ) បន�េំ មុខេហរ ៉ឌូ
កូនេ របស់នង ចិតសិបនក�់� បទ់ងំេ ជ�សីេពសយឬេ េលសេង� ន។

252 ម� យមន កប់នបេ�ង ននងអំពីអ�ីៗៃនេ�កិយ។ ម� យមន កេ់ទ តបន
បេ�ង ននងអំពីេរ ងរបស់�ពះ។ មនុស�មន កប់នក� យជអនកដឹកនដំអ៏�ច រយ
និងជអនកឈនះ គឺអមតៈកនុងចំេ�មមនុស�សព�ៃថងេនះ េហយមន កេ់ទ ត�តវ
បនបនទ បបេនថ កនិងេ កនុងនរក េហយបនយកនង�បព់នដ់ង�បព់នដ់ង។
េឃញអ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័េទ? “ចិ ច ឹមកូន�មរេប បែដល�គួរែតេ ។”

253 េហយខញុ ំពិតជ�ណិត�សូរអនកម� យកំសតែ់ដល�កផ់ក កុ�បពណ៌ស
របស់អនកេ ទីេនះ។ មន�នសួគែ៌ដលម� យបនេ  ៃថងេនះ ជកែន�ងែដលម� យ
វយ័ចំ�ស់ដល៏�មន កែ់ដលរស់េ ស�មប�់ពះ �បែហលជបនឆ�ងផុត�ងំនន
េហយ។ គតក់ំពុងរងច់អំនកមក។ �តវេហយ។

254 ខញុ ំេគរពនិងឱយតៃម�អនកេ ទីេនះ ជមយួនឹងផក កុ�ប�កហមរបស់អនក។ ែម៉
របស់អនកចងេ់ធ�អ�ីឲយគត ់េធ�ស�មបគ់តប់ីរយហុកសិប�បៃំថងកនុងមយួឆន ។ំ េ ផទះ
របស់នង េហយអធិ�� ន េហយរស់េ ស�មប�់ពះ។ េនះជេរ ងែដល�តវេធ�។
េហយចិ ច ឹមកូនៗរបស់អនក។ េហយេ េពលែដលកូនរបស់អនកធំេឡងមក ពួកេគ
នឹងេ អនក “អនកមនពរ” បនទ បពី់អនកបនឆ�ងកត�់ងំនន។ េនះេហយជ�ម រតី
ពិតៃនភពជម� យ ជ�ម រតីពិតៃនៃថងបុណយម� យ។ ទិ�ម�គឺបីរយហុកសិប�បំ
ៃថងកនុងមយួឆន ។ំ
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255 េនះជៃថងែដលពួកេគលកផ់ក  និងែចកអំេ�យែដលពិភពេ�កេធ�។
�បសិនេប�កន�ងផុតេ  �បសិនេបពិភពេ�កគួរែតឈរៃមភឆន េំទ ត ពួកេគនឹង
មនៃថងកូន�បសរបស់េគ ៃថងកូន�សី និងៃថងរបស់បងប�ូនជីដូនមយួ និងៃថងៃនពូ
េហយអ�ីៗទងំអស់ដូចេនះ ��គប�់គនេ់ហយកនុងករេធ�ឱយពិភពេ�កមនភព
ទកទ់ញខងពណិជជកមម។ េនះេហយជកែន�ងែដល�េ  ចូលេ កនុងនរក
�គនែ់តជករលំបកដូចែដល��ចេ  េ ឯករបំផ�ិចបំផ� ញ។

ប៉ុែន�អនក �ពះ�បទនពរអនក គឺជករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ។ េតេយងអធិ�� ន
បនេទ។
256 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគដ៌ស៏បបរុសរបស់េយង េពលេយងេមល�តឡបេ់�កយ
េ �ពឹកេនះ េ�យគំនិតរបស់េយង កលពី�បរ់យឆន មំុន េ េពលែដលេស�ច
យ៉ូ�ផតឈរេ ែកបរេស�ចអ�័ប។់ េហយមន�ពះវ ិ ញ ណតូចមយួចុះកនុងចិត�
គត ់ េ ែតបន�ល់ទុកពី�ពះ េទះបីជគតប់នេធ�ខុសកេ៏�យ បន�បបគ់ត់
ថ “េនះគឺខុស។ េនះគឺខុស។ �មនិ�� តេទ។ �មនិបរសុិទធេទ។ េ��បន
មន�ប�សនថ៍ ករទងំេនះមនិ�ចបន�េ មុខបនេទ។” េហយេភ�ងតូចរបស់
�ពះបន�ស់គត។់
257 េហយបនទ បម់ក �ទងច់តន់រ�មន កេ់ឆ�យតបនឹងេភ�ងតូចេនះ គឺមកី
យ៉ ជេ��ពិតរបស់�ពះ។ េទះបីគត�់ចេឡងមកទីេនះេ�យេស� ក
សេម� កបំពកច់ស់កេ៏�យ េទះបីគតប់នេឡងមកទីេនះមនេគេមលងយ
គតក់េ៏�យ េហយេគេមលមកគតដូ់ចជហ�ូងចចកេមលកូនេច ម។ ប៉ុែន�គត់
និយយករពិត េទះគត�់តវេគទះចំមុខកេ៏�យ េទះបីគត�់តវេគេបះចូលកនុង
គុក េហយឲយ��រនិងទឹកៃនទុកខ�ពយកេ៏�យ។ ប៉ុែន� េទះជយ៉ង� ពកយ
ែដលគតប់ននិយយបនេកតេឡង ដបតិ�ទងគ់ងេ់ ជមយួគត។់
258 �ពះជមច ស់ �បទន ៃថងេនះ េហយេយងេមលចុះកនុង�ពះគមពរីេនះ។ េយង
�កេឡកេមលេស វេ �កមជំនំុ េស វេ សរេសរ និងេផ�ងៗេទ តៃន�ពះវ�ិរ
ពិធី�សន េហយេមលពីរេប បែដលពួកេគេធ�េនះ េនះ ឬេផ�ងេទ ត។ ប៉ុែន�
សូមឲយេយងពិនិតយេមលពកយពិតេនះេ ទីេនះ េហយេមលអ�ីែដល�និយយៈ
“េបគម នភពបរសុិទធេទ គម នអនក��ចេឃញ�ពះអមច ស់េឡយ។ ចូរេដរ�ម
សន�ិភព និងភពបរសុិទធ ែដល មនិដូេចន ះ គម នអនក�នឹងេឃញ�ពះអមច ស់
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េឡយ។ អនក�ែដល�ស�ញ់េ�កិយ ៍ ឬរបស់េ�កីយ ៍ េសចក�ី�ស�ញ់
របស់�ពះជមច ស់មនិសថិតេ កនុងអនកេនះេទ។”
259 “េ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់ �គដេ៏�គះថន កន់ឹងមកដល់។ មនុស�នឹង�ស�ញ់
ខ�ួនឯង មនអំនួតអតួ។” អូ ករដធ៏ំទងំេនះ �ពះជមច ស់េអយ គឺ�កំពុង
េកតេឡង។ “ងបង់ល់នឹងអំ�ច �ស�ញ់ករសបបយជង�ស�ញ់�ពះ
ករបេ�ង នសិកខ បទរបស់មនុស�—របស់មនុស�ជំនួសឱយប ញត�ិរបស់�ពះ មន
ទ�មងៃ់នភពជអនកេជ �ពះ េហយបដិេសធអំ�ចៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” េធ�ឲយ
មនុស�បនេពញេ�យ�ព ះវ ិ ញ ណ េធ�ឲយេគរកី �យ េធ�ឲយទឹកែភនកហូរេចញ ឲយ
គតេ់ចញេ អធិ�� នឲយអនកជំងឺ ឲយគតនិ់យយភ�ដៃទ និងបក��យ ឲយ
គតេ់ចះទយ។ �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ ជ�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ ពួកេគបនយក�
េចញពីផទះសំ�ក ់ ឬអ�ីមយួដូចេនះ “មនទ�មងៃ់នភពជអនកេជ �ពះ េហយ
បដិេសធអំ�ចរបស់�។”
260 បពិ�ត�ពះអងគេអយ សូមឲយទស�និកជនដតូ៏ចេនះភញ កេ់ឡងកនុងៃថងេនះផង
មុនេពលចុងប ចបម់កដល់ េហយចបេ់យងកនុងលកខខណ� េនះ។ សូមឲយេយង
ក� យខ�ួនជថមី ដូច�ពះគមពរីបនែចងថ “េ�កកេឡងេហយអ�ងនខ�ួនអនក។ េហយ
សំុផ�ូវចស់ែដលជផ�ូវល� េហយេពលរកេឃញេហយកេ៏ដរចូលេ ។” �ពះជមច ស់
�ទង�់បទនឱយេយង�ចរកេឃញផ�ូវចស់ែដលេយង�ចឈរជមយួគន ម�ងេទ ត
ជ�បរ់យ េហយរមួៃដគន េ�ច ង។

ខញុ ំនឹងេដរ�មផ�ូវរបស់�ពះអមច ស់។
ខញុ ំបនចបេ់ផ�មជមយួ�ពះេយសូ៊វ េហយខញុ ំនឹងឆ�ងកត។់

�ពះជមច ស់ជួយេយងឱយរស់េ ែបបេនះ េហយក� យជែបបេនះ។
261 សូម�បទនពរដល់ម� យជទី�ស�ញ់ទងំអស់ែដលអងគុយេ ទីេនះ
�ពះអមច ស់េអយ េ�យដឹងថេគជម� យ ខ�ួនឯងមនផក កុ�បពណ៌ស�កេ់ល
�វ�ពឹកមញិ ជកររលឹំកគុណម� យចស់ែដលបនឆ�ងផុតពីកែន�ងេកតេហតុ។
ឱ�ពះអមច ស់ៃនជីវតិេអយ សូម�បទនពរដល់ពួកេគ។ េហយសូមឲយពួកេគបន
ទទួលពរជយ័ផងែដរ េហយសូមឲយករចងចរំបស់កូនៗពួកេគបនដូចជពួកេគ
េ ជមយួម� យពួកេគផងែដរ �បសិនេបនងហួសពី�ងំនន េ �ថ នសួគដ៌៏
រងុេរ ង។ សូម�បទនមក �ព ះអមច ស់។
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262 េហយេ �ពឹកខ�ះេ េពលែដលជីវតិ�តវបនេចញពីសរៃសរបស់េយង េហយ
ដេង�មរបស់េយងកម៏និ�ចមករកេយងបនែដរ �ងំនននឹងេបក�តឡបម់កវញិ
នងនឹងចុះមក ដល់ចុងទេន�យរ័�ន ់ េដមបជីួយេយង។ អូ ដល់ៃថងដរ៏ងុេរ ងេនះ
េ េពលែដលេយងេបះេជងរបស់េយងេ ទីេនះ កែន�ងែដលនឹងមនិមន…
ខយល់នឹងមនិ�តវបនបំពុលេ�យែផ�ងបរេីទ។ នឹងមនិែដលមនអនក�បមកឹេ
�មផ�ូវេទ។ នឹងមនិែដលមន�សីេពសយេទ។ នឹងមនិែដលមនអំេពបបេឡយ។
នឹងមនិមនអ�ីដូចេនះេទ។ ប៉ុែន� កនុងភពរងុេរ ងជេរ ងរហូត េយងនឹងរស់េ
េ�យសន�ិភពជមយួ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ និងកូនេ របស់េយង។ េហយ អូ!
េតជៃថងដអ៏�ច រយយ៉ង�េ ហន។

263 ឱ�ពះវរបិ�េអយ កលែដលេសចក�ីងងឹតធំេ ែតេកតេឡង ករចបងំនិង
�រក�ចូលឈ� នពន�បេទសនន និងលុកលុយេវទិក ឈ� នពន�កមជំនំុ
ឈ� នពន�បជជន ឈ� នពន�ជីវកមម លុកលុយទី�កង ��េរ ន និងផទះ
ឱ�ពះេអយ សូមជួយេយងឲយេ�កកឈរ ទញ�វឲយបនេល ន េហយចបងំ
ថ� យ�ពះ ដូចជេ�កម៉ូេសនិង—ជន ជតិ េលវ ី �ប�ពឹត�េ ទីេនះេ េពល
អំេពបបបនចូលកនុងជំរុ។ំ ជួយពួកេយងផង �ពះអមច ស់។

264 អតេ់ទសឱយពួកេយងឥឡូវេនះ េហយ�បទនពរដល់ពួកេយង។ េហយ
រក�ពួកេយងឱយ�បទប បំែបកពួកេយងេឡង �ពះអមច ស់។ ឱ�ពះជមច ស់
េអយ �ពះអងគមន�ពះបនទូលថ “អនកែដលេចញេ ទងំ�សកទ់ឹកែភនក នឹង
វលិមកវញិេ�យឥតសង�យ័ េ�យអរសបបយ េ�យយកក�� បម់កជមយួ។”
ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមបំែបកពួកេយងជបំែណកៗ។ បេងកតេយងជថមី
�ពះអមច ស់។ េយងេចញពីផ�ូវេ�ចនេពកេហយ។

265 ទូលបងគំ ខ�ួនឯង �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំកំពុងេ ដល់កែន�ងែដលទូលបងគំ
គិតអំពីចំនួនប៉ុនម នែដលនឹងចូលរមួករ�បជំុរបស់ទូលបងគំ។ ឱ�ពះអងគេអយ
ទូលបងគំចងឲ់យ�ទងចូ់លរមួ។ សូមយងមក �ពះអមច ស់! ឱ�ពះ�គីសទេអយ សូម
យងមក �ព ះអមច ស់! បំែបកទូលបងគំេឡង ែកៃចនទូលបងគំ។ ឱ�ពះអមច ស់េអយ
សូមកុំឱយទូលបងគំទទួលេរ ងទងំេនះកនុងគំនិតរបស់ទូលបងគំេឡយ។ �ពះជមច ស់
រក�ពួកេគពីទូលបងគំ។



ករឈ� នពនរបស់សហរដ��េមរកិ 51

266 �ពះអមច ស់េអយ ជួយទូលបងគំផង េដមបអីធិបបយ ដូចទូលបងគំបននិយយ
កលពីមយួរយៈមុន ដូចជមនុស��� បេ់ �មមនុស��� ប ់ េ�យដឹងថេយង
ទងំអស់គន �តវ�បឈមមុខនឹងភពអស់កលបជនិចច។ េយង�តវែតឈរេ មុខ
�ទង ់េពលែដល�ទងម់និគងេ់ កនុងលកខណៈគប�់ពះហឫទយ័របស់�ទង ់េ េពល
ែដល�ទងម់និមនក�ីេម�� ករ�ុ េ េពលែដល�ទងក់ំពុងឈរេ�យគម នេម��
េពល�ទងក់ំពុងឈរ េ�យខឹង េដមបកីតេ់ទស�បជជតិនន និងមនុស�ែដល
�តវបនេគបដិេសធ និងបដិេសធេសចក�ី�ស�ញ់របស់កូន�ទង។់
267 ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូម�បទនេសចក�ីេម�� ករ�ុដល់ទូលបងគំជមយួ�ទង់
េ ៃថងេនះ េដមបែីដលេ ៃថងេនះ ទូលបងគំ�ចធនបន។ �បែហលជ�តវយំ
ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�អនកនឹងជូត�េចញ េដមបរីកី�យ េ េពលេនះ េ េពលែដល
អនកនិយយថ “សូមចូលេ កនុងេសចក�ីអំណររបស់�ពះអមច ស់ ែដលបនេរ បចំ
ស�មបអ់នក�ងំពីមុនកំេណ តពិភពេ�ក។” សូម�ទងគ់ងជ់មយួេយងឥឡូវេនះ
េហយជួយេយង េយងអធិ�� នកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។ 
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