
ករបេ�ង នេលេ�កម៉ូេស

 មនិអីេទ។ សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់អនក បង�បស េនវលី។ អរណុ
សួស�ី មតិ�ទងំ�យ។ ខញុ ំ�តវេមលមយួែភ�តេដមបដឹីងថេតជេពល�ពឹកឬក៏

�ង ច។ ែមនេហយ ខញុ ំរកី�យែដលបនេ ទីេនះេ �ពឹកេនះ។ �កកេ់ក�  េហយអនក
�បកដជទទួលបនករទទួល�� គមនយ៉៍ងកកេ់ក� ។ េយងមនិមននិទឃរដូវ
េទ តេទ េយងមនរដូវេក�  និងរដូវរងេ ទីេនះ ែមនេទ? េទះជយ៉ង� អ�ីៗ
�កបី់ដូចជមនិអំេ�យផល។

2 អ ច ឹង អ�ីែដលេធ�ឱយខញុ ំយឺត ខញុ ំ—ខញុ ំកំពុងសម� តផទះ។ េហយ�ពឹកេនះខញុ ំស�ក
េហយឈកឺ។ េហយខញុ ំបនេ�កកេឡងេ�ចនេម៉ង ប៉ុែន�ខញុ ំមនិបនដឹងថមនុស�
�សីមនករងរេ�ចនែដល�តវេធ�េនះេទ ពួកេគ�តវេរ បចំកូនបីនករ់ចួេហយ
េចញេ ��ៃថង�ទិតយ។ អូ ខញុ ំេអយ! អ�ីជេ�ចនែដល�តវេធ� េ�ចនជងអ�ីែដលខញុ ំ
គិតថ�តវេធ�។ េហយខញុ ំបនគិតថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ…” �ង ចមញិបនេធ�ករ
េហយ—េហយខញុ ំ—ខញុ ំមកេ�កទី�លផ�យដំណឹងល�…?… ខញុ ំ េតមនិពិបកកនុង
ករចបយ់កេទឬ? ហុឺម! ខញុ ំបនផ�ល់�បក�់មសិប�បដុំ�� រកនុងមយួសប� ហ៍
ស�មបន់រ�មន កឱ់យេមលកូនឱយ េហយគម ននរ�មន កនឹ់ងេធ��បនេទ។

3 បុរសមន កប់នសរេសរេល�ក�សមយួសន�ឹកេ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម ន
េទ។ ពិត�ស់ គឺមនិ�ច�គប�់គនេ់ទ។ បននិយយថគតេ់ ទីេនះ
ជអនកនេយបយខ�ះេ ទីេនះេ រដ�េកន�គី ថគតធ់� បចូ់លជួរទព័២ដង
របសួ៣ដង េហយជវរីជន។ គតធ់� បរ់ស់េ ជពលរដ�កនុងសងក ត ់ គតប់ន
េធ�េរ ងជេ�ចន កប៏នជួយសេ ងគ ះជីវតិកូនពីរនក ់ េហយមន កម់កពីែ�ពកនិង
មយួេទ តមកពីអ�ីេផ�ង បនេភ�ចថគត�់តវេធ�អ�ីខ�ះេហយ។ េហយទីបំផុតគត់
គិតថ ែមនេហយ ពួកេគ�តវែតរក�ពលរដ�កនុងសងក តឱ់យបន�តឹម�តវ គតនឹ់ង
េបកករយិល័យ។ េហយេ េពលែដលគតេ់ធ� កនុងចំេ�ម�បជជនមយួែសន
នក ់ គតទ់ទួលបន�បសំេម�ង។ គតប់នសំុេ សនងករ េបគត�់ចមន
កេំភ�ងខ�ីមយួេ�ប�បស់ជួយពលរដ�កនុងសងក ត ់ េគេឆ�យថ “�មនេ�គះថន ក់
�ស់សូមបែីតរស់េ ជុំវញិទី�កង។” គតគ់ម នមតិ�ភក័�ិ�គប�់គនេ់ដមបជីួយគត់
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េចញពីទី�កងេឡយ។ េទះជយ៉ង� េនះគឺជករដឹងគុណរបស់ជនជតិ
�េមរកិ ែមនេទ? �តវេហយ។ េ �េមរកិ អនកេធ�កនែ់តេ�ចន អនកនឹងេធ�កនែ់ត
េ�ចនែថមេទ ត។ �តវេហយ កររពំឹងេចញពីអនក។

4 ែមនេហយ ខញុ ំចងេ់កតសរេសរេ �ពឹកេនះ សំ�បក់រសម� តេហយ�ពះវ�ិរ
េមលេ �� ត�ស់។ េហយេ េពលែដលខញុ ំេឡងមក ពួកេគមនទ� រេ ទីេនះ
េដមបេី�យករឆ�ងកតប់នល��បេសរ។ ដូេចនះពិតជល��ស់ អនកែដលេ កនុង
�កម�បឹក�ភបិលេ ទីេនះ េហយបនជួយជំរញុេរ ងេនះ។ េនះពិតជល��ស់
េហយ�ជករងរដ�៏� ត។ ខញុ ំគិតថបង�បសហល �បសិនេបខញុ ំមនិ�ចឡំេទ។
េនះជករងរល��� ត�ស់។

5 ឥឡូវេនះ �យឺតបន�ិចេហយ ប៉ុែន�អនកដឹងពីរេប បៃនមនុស�បរសុិទធ។ េឃញ
េទ �មនិមនេពលជក�់កេ់ទ េតែមនេទ បង�បស �� តេធ បង�បស េដត
ែមន? [បងប�ូននិងអនកដៃទេទ តនិយយថ “េទ។”—េអដ។] អ�ី�គបយ៉់ងដូចែដល
េយងយក�។

6 មនករ�បជំុដអ៏�ច រយេ ភគខងតបងូ! ប៉ុែន�ខញុ ំ�ចនិយយបនែតប៉ុនម ន
ៃថងមុនេនះប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំបនអធិបបយអស់រយៈេពលបនួែខជប់ៗ គន  េហយ
ខញុ ំមនិមនសំេឡង�គប�់គនសូ់មបែីតេ —សូមបែីតខ�បឹ។ ខញុ ំ�គនែ់ត�ចេធ�
ចលនកយវកិេ កន�់បពនធរបស់ខញុ ំ អនកដឹងេទ ថខញុ ំចងប់នអ�ី េហយ�ជ
�បេភទ… េហយបនទ បម់ក េហយ�តលបម់កទីេនះវញិ ែដលជកែន�ងែដល�
មន�កសធតុ�កពុ់តែដលេយងកំពុងមន (េហតុអ�ី េ�ពះ��តជកម់យួៃថង
េហយេក� វញិេ ៃថងបនទ ប)់ ខញុ ំបនេកតជំងឺផ� �យបុ�ណ ពិត�បកដ។ េហយ
ខញុ ំបនធូ��លពីរបីៃថងមុន េហយកច៏បេ់ផ�មឈមឺ�ងេទ ត។ ដូេចនះេហយេយង
សូមអរ�ពះគុណដល់�ពះអមច ស់ដល៏� េទះបីជចំេពះេសចក�ីល�និងេសចក�ីេម��
ករ�ុរបស់�ទងច់ំេពះេយង ទងំអស់ក�ី—េហយេត�ទងល់�ប៉ុ�� ។ មនករ�បជុំ
ដអ៏�ច រយេ ទីេនះ េហយ�ពះអមច ស់បន�បទនពរដល់េយង យ៉ងបរបិូរណ៍។

7 េហយកលពីយបម់ញិជិតពកក់�� លអ�ធ�ត បង�បស វឌូ បនេ ខញុ ំ
េ ផទះរបស់គត ់ និងបង�បស��គ នៃ�ប�មទូរស័ពទ េ�យចងឱ់យខញុ ំចបេ់ផ�ម
េ �បេទសស�ីស។ ដូេចនះ �ហួសេពកេហយស�មបម់នុស�ចស់។
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8 ដូេចនះ ឥឡូវេនះ ករ�បជុំបនទ បរ់បស់េយងនឹងចបេ់ផ�មេ ៃថងទី ១១ៃន
ែខេ�កយេនះ េ េ�ងឧេបសថេខដលេ ឯឥ�� ន�ប៉ូលីស។ េ —េ េ�ង
ឧេបសថេខដល កនុងឥ�� ន�ប៉ូលីសពីៃថងទីដបម់យួដល់ទីដប�់ប។ំ េហយ
បនទ បពី់ទីេនះេ —េ មេីន -…មេីន ែអប៉ូលីស ពី ឥ�� ន�ែអប៉ូលីសេ មី
េន ែអប៉ូលីស កនុង�កមធុរកិចច�គី�ទ ន។
9 ឥឡូវេនះ ខញុ ំគិតថ បង�បសេនវលីបនទូរស័ពទមកខញុ ំ េហយខញុ ំចងប់ង� ញ…
សែម�ងករដឹងគុណរបស់ខញុ ំចំេពះគត ់ និងេនវលីទងំបីែដលបនចុះមកេ�ច ង
ស�មបព់ិធីបុណយសពេនះស�មបខ់ញុ ំ ខញុ ំមនកលពីម�លិមញិ។ េហយខញុ ំបនសួរ
បង�បសេនវលី មនិមនអនកចេ�ម ងេទឬ �គ�រលីតឌីក េ េពលែដលេ�កលី
តឌីកបនេ ផទះឯសិររីងុេរ ង។ េហយខញុ ំពិតជ…�បសិនេបកូន�បសរបស់គត ់ ខញុ ំ
មនិេឃញគតេ់ ទីេនះេទ េហយខញុ ំបនដឹងេ�កយមកថ�ជកូនចិ ច ឹម។ ដឹង
ថប៉របស់គតប់ន�� ប ់មនិទនប់នសេ ងគ ះ ករ៏តេ់ឡងមកផទះទទួលខញុ ំ’គត…់
េហយឪពុករបស់គតប់នទទួលក�ីសេ ងគ ះមុនេពលគត�់� ប។់ ដូេចនះ អ�ីែដល
អ�ច រយបំផុតែដលេកមង�បសមនិធ� បេ់ធ� គឺមករកអនក�មន កអ់ធិ�� នឲយប៉
មុននឹងេចញេ ។ េហយេនវលីទងំបីបនចុះមក េហយេ�ច ងយ៉ងពិេ�ះស�មប់
ពួកេគ។
10 ដូេចនះេហយ បង�បសេនវលីបនសួរខញុ ំថ េតខញុ ំនឹងអធិបបយេ �ពឹកេនះ
និង�ង ចេនះផងែដរ ឬេទ។ ដូេចនះអនក�ល់គន កតស់មគ ល់ថ គមពរីែចងថ “សំុ
យ៉ងេ�ចនថអនកនឹង…” ដូេចនះ បង�បសេនវលីពិតជមនបទគមពរីអំពីេរ ង
ទងំេនះ ខ� ងំ�ស់! ដូេចនះេហយខញុ ំនឹងេធ�ឱយអស់ពីសមតថភព។
11 ឥឡូវេនះ ខញុ ំបននិយយេ �ពឹកេនះថ ជៃថងបុណយអនកម� យ េហយេយង
ចងនិ់យយេ កន—់កុមរតូចៗ។ ខញុ ំគិតថ�ពឹកេនះនឹងក� យជេពលេវ�ដល៏�
ស�មប—់ស�មបកុ់មរតូចៗ។ ឥឡូវេនះខញុ ំគិតថជៃថងៃនម� យ…
12 ឥឡូវេនះ គម នអ�ីែដលេយង�គ ល់ ែដលែផ�មែល�មេ េលែផនដីេនះ ជង
ម� យដល៏�េនះេទ។ សូម�ពះ�បទនពរដល់�ពលឹងដក៏� �នរបស់នង ែដល
ជម� យ ពិត�បកដ។ ប៉ុែន�ៃថងេនះេយងមនអនកជំនួសជេ�ចន—ែដលេ ថ
“ម� យ” ែតមនិែមនជម� យ ពួកេគ�គនែ់តជ ស�ីែដលមនកូន ប៉ុែន�មនិែមនជ
ម� យេទ។ ម� យចស់ពីេដមគឺជអនកេមលែថ�គ�រ េហយមនិេដកេ កែន�ង� ំ



4 �ពះបនទូលជសេម�ង

និងកែន�ងកំ�ន�ទងំេនះ េហយជកប់រ ី ផឹក�� ចូលមកេពញមយួយប។់ នង
មនិសមនឹងមនេឈម ះដពិ៏សិដ�ថម� យេនះេទ។ នង�គនែ់តជ ស�ី េនះេហយ
ែដលបេងកតកូន។ ប៉ុែន�មនិែមនជម� យេទ េ�ពះម� យមនអតថនយ័ខុសគន ចំេពះ
�។ េពលេនះខញុ ំ—ខញុ ំគិតថ�បសិនេបអនក…
13 ឥឡូវ ចំេពះៃថងបុណយអនកម� យ ខញុ ំចងប់ង� ញគំរខូ�ួនឯងឱយបនល�។ ខញុ ំមន
ម� យចស់សក�់បេផះមន កអ់ងគុយេ ទីេនះ ខ�ួនខញុ ំផទ ល់។ េហយខញុ ំគិតថ មយួៃថង
មនិអីេទ! ប៉ុែន��ល់ៃថងគួរែតជៃថងបុណយអនកម� យ មនិែមនម�ងកនុងមយួឆន េំទ។
េហយមូលេហតុែដលៃថងបុណយម� យទងំេនះកំពុងេកតេឡងេ េពលេនះ…
14 េហយខញុ ំេឃញថ េយងេទបែតមនមយួក� បតូ់ច េហយេយងទងំអស់គន
�គ ល់គន ។ េយងជមនុស�េ ផទះ េហយេនះជេហតុផលែដលេយងនឹងនិយយ
ែបបេនះ។
15 ខញុ ំគិតថម� យគួរែត�តវបនេគេគរពជេរ ង�ល់ៃថងដូចគន  េនះគឺ�តវេហយ
ម� យពិត�បកដ។ េហយ ប៉ុែន�ៃថងេនះេគេ ថ ទិ�ម� គម នអ�ីេ កនុង
ពិភពេ�កេទប៉ុែន�ជពណិជជកមមដធ៏ំមយួមនិសមេហតុផល ែដល�គនែ់តពន�ិច
មនុស�េដមបរីកលុយ។ េហយ�ជករ�ម៉ស់ចំេពះម� យ ែដលជៃថងបុណយ
អនកម� យ ម�ងកនុងមយួឆន  ំ “ែមនេហយ េយងមនិេ ជួបនងេទ ប៉ុែន�េយងនឹងេផញ
ផក មយួបចឲ់យនង េហយ�នឹងេ�ះ��យចប។់” េនះមនិែមនជម� យេទ! ឳ ខញុ ំ
េអយ! ម� យពិតគឺជ ស�ីែដលអនក…អនកែដលចិ ច ឹមអនក េហយអនក�ស�ញ់នង
េហយអនកជួបនង េហយនិយយជមយួនង�គបេ់ពល។ អនកបង� ញេសចក�ី
�ស�ញ់របស់អនកចំេពះនង�គបេ់ពលេវ� មនិែមន�តឹមែតមយួៃថងកនុងមយួឆន ំ
េនះេទ។
16 ប៉ុែន�មុននឹងខញុ ំចបេ់ផ�មេរ ងភគតូចរបស់ខញុ ំ ខញុ ំ�គនែ់តចងប់ង� ញេរ ងេនះ
េហយរឮំក… អនកខ�ះជេ�ចននក ់ បន�� បប់តប់ងជី់វតិ �ងំពីបេងកត�េឡង។
�គឺេ ឆន ១ំ៩៣៣។
17 េតអនកេឃញេ កនុងកែសតកលពីប៉ុនម នយបម់ុនេទកែន�ងែដល ស�ីសម� ប់
បុរសេនះ? េបះគតេ់ចញេ េលផ�ូវេបក�នរបស់នងេហយេបកថយេ�កយ
កិនគតជ់មយួ�នរបស់នង រហូតដល់នងកេមទចគតេ់ពញ�មផ�ូវ។
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េហយពួកេគបននិយយថ ថ—េមធវជីេដម បននិយយថ “េតេនះមនិ
េថក លេទសមនសិកររបស់អនកេទឬ?”

នងបននិយយថ “�ពះនិងខញុ ំធុញ�ទននឹ់ងរេប បែដល ស�ី�តវបនេគ
�ប�ពឹត�េល។” ហុឺ! ែមនេហយ នងជវរីៈនរ។ី �តវេហយ។ “អស់កម� ងំ។”
េត�បជជតិេនះ�ចជនទ់បប៉ុ�� ? េតេយង�ចេ ឆង យប៉ុ�� េបគម ន
ករវនិិចឆយ័របស់�ពះ ខញុ ំឆងល់? “�ពះនិងខញុ ំ”? �បសិនេប�ពះជមច ស់មនកំហុស
ចំេពះករមនិសមេហតុសមផលទងំអស់�តវបន�កេ់ល�ទង ់ េនះ�ទងម់និែមន
ជ�ពះេទ ហនឹងេហយ។ “�ពះនិងខញុ ំ”? ខញុ ំេអយ! �ពះមនិមនអ�ីទកទ់ងនឹងេរ ងេនះ
េទ។ ឆងល់ថេពលនងរងទុកខ េតនងគិតយ៉ង�េ ? អូ!
18 �េមរកិេអយ! ឥឡូវអនកចថំ េបអនកមនិទនប់នសរេសរេទ សូមកតចុ់ះ។
េនះជករពយករណ៍របស់ខញុ ំ។ េឃញេទ? េ ឆន ១ំ៩៣៣ េ េពលែដលេយងកំពុង
មនកមមវធីិេ ទីេនះែដលជកែន�ងចស់ ខញុ ំេជ ថ�កមជំនំុៃន�ពះ�គីសទេ ទីេនះ
ឥឡូវេនះ �ធ� បជ់… �េ ទីេនះ បង�បសេនវលី �តងចុ់ះេ�កម។ ឆលីេគ នធ� ប់
រស់េ ទីេនះ។ េតេនះជអ�ី…ផទះរបស់េកមងកំ�ពេ ទីេនះេ េលេមក �ែវននូ។
េ ឆន ១ំ៩៣៣ ខញុ ំេទបែតមនរថយន� ហ�តឆន  ំ១៩៣៣ េហយខញុ ំបនថ� យេ �ពឹក
េនះដល់�ពះអមច ស់។ េហយមុនេពលេចញពីផទះ ខញុ ំបនេឃញករនិមតិ�មយួ។ ខញុ ំ
បនកត�់ េល�ក�សពណ៌េល ងចស់េ ែតរងច់កំនុង�ពះគមពរី។ ខញុ ំបនេឃញ
េពលេវ�ចុងេ�កយមកដល់។
19 េហយ េតអនក មនប៉ុនម ននកែ់ដល�ចចបំនថ �នឆន ៣ំ៣មនរបូ�ង
ដូចេម�ចេ ទីេនះ? អូ �រតេ់ចញែបបេនះ េហយេឡងេ ខងេ�កយ េហយកត់
សំបកកងខ់�ះទុកពយេួចល។ ខញុ ំបនេឃញនិមតិ�មយួ ថ “មុនេពលករយងមក
របស់�ពះអមច ស់ រថយន�េនះេមលេ ដូចជពងមន។់” េតមនប៉ុនម ននកេ់ ចំ
ករទស�នទ៍យេនះ? េតមនអនក�េ ទីេនះែដលសល់ពីមុន? បង�បសសីុ
វត៉បនេ បត។់ េហយ�មខញុ ំ�ម ន…�ជឆន ១ំ៩៣៣េ េពលែដលេយងកំពុង
មនកមមវធីិេ ទីេនះ។ �មខញុ ំ�ម នគឺពួកេគទងំអស់ឥឡូវេនះេ បតអ់ស់េហយ
�ងំពីេពលេនះមក។
20 េហយខញុ ំបនទយ ថ “�េមរចិ ែដលជ�ពះលំ�បេ់លខមយួរបស់ពួកេគ
នឹងជ ស�ី។” េនះេហយជអ�ីែដល�នឹងមន។ អ�ី�គបយ៉់ងគឺេធ�ម៉ូត�មហូលី
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វដូ។ ខញុ ំមនេរ ងកនុងករកត�់�ពីឯក�រ ែអហ�ប៊�ីយ ែដលេធ�ឱយអនកភញ កេ់ផ�ល
ជខ� ងំ—�គនែ់ត�បបអ់នក េ �តង�់… េហយេរ ង��សវេល��ភពយន�
ទងំេនះ មនិែមនមន កក់នុងចំេ�មពួកេគេទ េសទរែតទងំអស់ ជ�សីេពសយ។
េហយែអហ�ប៊�ីយបន�ត�ត�ង�ថមីៗេនះ។ ខញុ ំមន�ពីឯក�រផទ ល់ខ�ួន។
ដូេចនះេហយពួកេគទងំអស់ែដលរស់េ េ�ក សូមបែីត��ភពយន�ទងំេនះ ែដល
ជកែន�ងសែម�ងកព៏ួកេគចូលេ េហយេរ សពួកេគមកែដរ េ េដកជមយួ�បស
េដមបែីតៃមភ�ប ំ េ �សិបដុ�� កនុងមយួយប ់ �បសមន កេ់ឡងចុះ ទងំេ ហូលីវូ
ដនិង�គបទី់កែន�ង។ មនផទះឯកជនេហយបុរស�តឡបេ់ ទីេនះវញិ ជកែន�ង
ែដលពួកេគនឹងប ជូ នពួកេគេ មនុស�ទងំេនះ។ េហយេនះជអ�ីែដលេយង
េមល កនុងទូរទស�ន ៍និង—េហយេ ទីេនះេ េលេអ�កងនិ់ងរបស់ទងំេនះ េហយ
ឲយកូនេ េយងេ ថជ�យឌល។ េហយេ ថជម� យឬ? េនះចកឆង យ
ពីភពជម� យ។ េនះជភពកខ�ក។់ ពិតេហយ។ េហយពួកេគកក៏ំណតេ់លប ន
ៃនៃថង។ េយងអនុ ញ តឱយពួកេគ…�បេភទសេម� កបំពកែ់ដលពួកេគេស� ក េមល
ស�ី�េមរកិេស� កពកដូ់ចអ ច ឹង និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង។ �បកដ�ស់។ េហយ
�ពះរបស់�េមរកិគឺជ ស�ី។ មនិែមន�ពះេយហូ�៉េទ ពួកេគបនងកេចញពីេនះ។
មនិែមនចំេពះម� យឥឡូវេនះេទ ឥឡូវេនះទុក�មយួែឡកសិន េនះជេរ ងពិសិដ�
ែដលេយងនឹងនិយយ ប៉ុែន�ខញុ ំមននយ័ពី ស�ី ។

21 េហយ សូមចថំ ខញុ ំទយទុកមុនថមុនករវនិសអន��យដធ៏ំ ែដលខញុ ំ
មនិបននិយយថ�ពះអមច ស់បនមនបនទូល�បបខ់ញុ ំអំពីករេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ថនឹង
មនអ�ីមយួេកតេឡងេ ចេន� ះេពលេនះឬេ េពលេនះកនុងឆន  ំ ៧៧។ ��ចមក
េ េម៉ងេនះ។ ប៉ុែន�េ ចេន� ះេពលេនះដល់ឆន  ំ៧៧ ខញុ ំពយករណ៍ថទងំករបំផ�ិច
បំផ� ញដធ៏ំឬករបំផ�ិចបំផ� ញទងំ�សងៃនែផនដីទងំមូល េ ចេន� ះេពលេនះនិង
ឆន ៧ំ៧។

22 ខញុ ំបនទស�នទ៍យ� េ ឆន ១ំ៩៣៣ ខញុ ំបនទយថ ស�ីនឹងបន��បអ់រួេហយ
�បេទសជតិនឹងបន�ធ� កចុ់ះ េហយពួកេគនឹងបន�ចងជបនឹ់ងម� យ ឬដូចជម� យ
ែបបេនះ រហូតដល់ពួកេគក� យជ ស�ីែដលជ�យឌល។ េហយបនទ បពី់មយួ
រយៈ េនះ “�េមរកិនឹង�តវ�គប�់គងេ�យ ស�ី។” សមគ ល់�េហយេមលថេប�មនិ
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�តឹម�តវេទ។ ស�ីនឹងជំនួសតំែណង�បធនធិបតីឬអ�ីមយួ ែដលមនអំ�ចខពស់
េ �េមរកិ។
23 េពល� ខញុ ំនិយយពកយេនះេ�យេគរព ស�ីេអយ េពល ស�ីេចញពីផទះ
បយ េនះនងកេ៏ េ�កកែន�ងរបស់នងែដរ។ �តវេហយ។ េនះេហយជ
កែន�ងែដលនង�តវេ ។ េ�កពីេនះ នងគម នកែន�ងេទ។ េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំ
មនិេធ�ឱយពិបកដល់ពួកេគេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់ត�បបពី់អ�ីែដលជេសចក�ីពិត និង
អ�ីែដលជ�ពះគមពរីប៉ុេ�� ះ… ធ� បែ់តបុរសជេម�គប�់គងេលផទះ ប៉ុែន�េនះគឺេ
សមយ័�ពះគមពរី។ ឥឡូវគតម់និមន�េទ តេទ។ គតជ់ឈនួល ឬគតជ់…ឬជ
អនកេមលែថទទំរកឬអ�ីមយួ។ េហយឥឡូវ អតេ់ទ េគចងេ់មលែថែឆកវញិ អនុវត�ករ
ពនយរកំេណ ត េហយបីែឆកចស់តូចមយួេ កនុងៃដរបស់ពួកេគ�គបេ់ពល ដូេចនះអនក
�ចរតជំុ់វញិបនេពញមយួយប។់
24 ខញុ ំ—ខញុ ំមនិនិយយអំពីម� យេទ។ �ពះ�បទនពរដល់ពួកេគ។ េនះេហយជ
អ�ីែដលរក��បជជតិជមយួគន ឥឡូវេនះ ពកក់�� លផ�ូវ គឺជម�ដព៏ិត ល�
ពិសិដ� ែដលជ�ពះ-មច ស់ក��តីែដលបនសេ ងគ ះ។ �តវេហយ។
25 ែតគួរឱយខម សពីរេប បមនុស��សីេយងេធ�េថកទបប៉ុ�� ! ខញុ ំបនយក
�ក�សមយួសន�ឹកេចញ ខញុ ំកតេ់�កយស ងគ មេ�កេលកមុនេនះ េលខពីរ បន
និយយថ “េតសីលធមរ៌បស់ ស�ី�េមរកិបតេ់ � គឺ បនទ បពី់�បមំយួែខឆ�ង
�បេទស ទ�នបនួនកក់នុងចំេ�ម�បនំកប់នែលងលះ�បពនធ េហយនង
បនេរ បករជមយួបុរសេផ�ងេទ ត?” េហយមនិ�ចរងច់ពំួកេគ�តឡបម់កពី
បរេទសវញិ ទ�នេ ទីេនះ�� បក់នុងសមរភូម!ិ បុគគលែដល�ប�ពឹត�យ៉ងេនះ
មនិសមនឹងេ ថជម� ជនមដវ៏េិសសេនះេទ។ អតេ់ទ �មនិែមនេទ។
ដូេចនះខញុ ំែតងែត�តវបនេគេ ថ “អនកស�ប់ ស�ី” ប៉ុែន�ខញុ ំមនិែដលេទ។ ខញុ ំគិតថ
មនុស��សីគឺជមនុស�ដអ៏�ច រយ េហយជពិេសស ជអនកម� យ។ ប៉ុែន�ពួកេគគួរែត
េ កែន�ងរបស់ពួកេគេហយមនិជំនួសកែន�ងបុរស េហយមនិយកកែន�ងរបស់�ពះ
េឡយ។
26 េហយ�ពឹកេនះខញុ ំបនឮ�ពះវ�ិរបរសុិទធមយួនិយយ ថ “ម� យបន�គប�់គង
ផក យៃន�ថ នសួគ”៌ និងេរ ងទងំអស់េនះ។ ខញុ ំ�ច�សៃមថពួកកតូលិកេធ�ែបប
េនះេលនង�ពហមចរម៉ីរ ី េហយេរ ងដូចេនះជេដម ែដល ថ� យបងគំពួក ស�ី



8 �ពះបនទូលជសេម�ង

ែដលបន�� ប ់ គឺេ�កេសសីុេល និងទងំអស់េនះ ែដលជទ�មងខ់ពស់បំផុត
ៃនលទធិខងវ ិ ញ ណ។ េនះេហយ។ អ�ីែដលទកទ់ងនឹងអនក�� បគឺ់ជលទធិ
ខងវ ិ ញ ណ។ ដូេចនះ មនអនកអន��គមែតមយួគតរ់�ង�ពះនិងមនុស� េហយ
េនះគឺ�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។ �តវេហយ។ គម នអនកបរសុិទធឯេទ តេទ គម នអ�ីេ�កពី
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទជ�ពះអងគែតមយួគតែ់ដលជអនកអន��គមរ�ង�ពះនិង
មនុស�។ ប៉ុែន�េពលខញុ ំេឃញ�កមជំនំុ សូមបែីតេ ពីេ�កយេវទិក ភពពិសិដ�
ទងំអស់ែដលបនយកពី�ពះ�គីសទេហយបន�បទនដល់ម� យ ភពពិសិដ�
ទងំអស់ បនយក—បនទ បម់កពួកេគចបេ់ផ�ម។
27 ដូេចនះ ប៉ុែន�មនម� យពិត�បកដែដលេ ។ សរេសរតេមកង�ពះ! ដូចេពល
អនកេឃញមនុស��កពុ់ត គឺនឹងមន�គិ�ទ នពិត�បកដមន កែ់ដលរស់េ ។
កែន�ងែដលអនកមនករគ�ំទ អនកមនគុណ។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។ េហយ
ឥឡូវេនះ ម� យែបបេនះនិងកូនែបបេនះ េយងចងនិ់យយអំពី�ឥឡូវេនះេ កនុង
�ពះគមពរី។
28 ឥឡូវខញុ ំឆងល់ថ េត�ពឹកេនះមនេកមង�បស�សីប៉ុនម ននក?់ �បសិនេបអនក
បនឮករផ�យរបស់បង�បសេនវលីកលពីម�លិមញិ… េតមនេកមង�បសនិង
េកមង�សីប៉ុនម ននក ់ ែដលចងម់កទីេនះ េហយអងគុយេលេកអីខងមុខេពលខញុ ំ
និយយេ កនអ់នក? េតអនកចងម់កទីេនះេទ? មនមយួ ពីរ បី បនួ �បេំកអីេ
ទីេនះ មយួេ ទីេនះ មន�បមំយួ េហយេកអីតូចៗមយួចំនួនេ ទីេនះ។ េតអនក
ចងម់កខងមុខេទ បងប�ូនតូចៗខ�ះ�ចេ េ�យគម នម៉ក ់ េហយចងម់កទីេនះ
េទ? ពិតជរកី�យនឹង�� គមនអ៍នក! ម� យសូមមក…[បង�បសេនវលីនិយយ
ថ “មនេ�ចនេទ ត ពួកេគភគេ�ចនេ កនុងបនទប�់�ៃថង�ទិតយ។”—េអដ។]
អូ ពួកេគេ កនុងបនទប�់�ៃថង�ទិតយ។ អ ច ឹង ជករ�បេសរ�ស់! េយង
នឹងរងច់ពីំរបីនទី េហយនិយយ េហយពួកេគនឹងេចញេ ប៉ុនម ននទីេទ ត។
េហយេយងនឹង�បមូលផ�ុ ំគន េ ទីេនះ និងែភនកពណ៌េខម  េ�ន ត និងេខ វ េ ទីេនះ
េហយ—េហយនិយយេ កនព់ួកេគមន ក់ៗ ។ ឥឡូវេនះ េតប៉ុនម ននក�់ស�ញ់
�ពះអមច ស់? និយយថ “�ែមន៉។” [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉!”] �តវេហយ។
29 ឥឡូវេនះខញុ ំចងនិ់យយេ កនម់� យនិងកូន េហយ��តវបនែណនេំ កន់
ពួកេគ។
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30 យបេ់នះ �បសិនេប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំចងនិ់យយអំពីអពភូតេហតុ
ដំបូងែដល�ពះេយសូ៊វបនេធ� េហយេត��តវបនេធ�េ�យរេប ប� និង
េ�យអំ�ចអ�ី េហយេត�ទងប់នេធ�អ�ីេពលែដល�ទងប់នេធ�កររបស់�ទង…់
េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថករអ�ច រយដំបូងែដល�ទងប់នេធ�គឺអ�ី?
និយយទងំអស់គន  “បនែ�បក� យទឹកេ ជ��ទំពងំបយជូ។” �តវេហយ
ករអ�ច រយដំបូងែដល�ទងប់នេធ�។ ឥឡូវេនះ �បសិនេប�ពះជមច ស់សព�
�ពះហឫទយ័។ កលខញុ ំកំពុងេរ ន �ពឹកមញិេនះ �េកតេឡងកនុងចិត�ខញុ ំ។
31 ខញុ ំេឃញថេយងមនមតិ�ល�របស់េយង គឺេ�ក និងេ�ក�សី េយកេគ
ខញុ ំេជ ថ េ ខងេ�កយេនះ េ �ពឹកេនះ។ ខញុ ំេទបែតបនកតស់មគ ល់េឃញ
ពួកេគេ េពលែដលខញុ ំបនងកជំុវញិេនះ។ េ ៃថងេផ�ងេទ តខញុ ំបន�បឡង ខញុ ំ
�តវែតរក�ខ�ួនឯងស�មបក់រ�បឡងអំពីកតព�កិចចេ េ�ក�បេទស។ េហយេពល
ខញុ ំេចញមក ខញុ ំបនជួបនរ�ដឹងេទ គឺេ�កនិងេ�ក�សីេយកេគ អងគុយេ
ខងេ�កកនុងករយិល័យ—ករយិល័យ។
32 េ�ក�គេពទយ ហ�អិូន េ ល�ីសវលីជបងប�ូន�គី�ទ នដល៏�មន ក។់ ខញុ ំ�បបអ់នក
ខញុ ំពិតជបនជួបបុរសពិតេ ទីេនះ គឺជមនុស�ពិត�បកដមន កែ់ដលេជ េល�ពះ
េហយ�កក់រទុកចិត�របស់គតេ់ ទីេនះ។ អនកដឹងអ�ីេទ? ខញុ ំនឹង�បបអ់នក។ ខញុ ំរក
េឃញ�គេពទយែដលេជ េលករេ�បសឲយជរបស់�ពះជជងខញុ ំេធ�ជ�គអធិបបយ។
�តវេហយ។ អនកនិយយជមយួពួកេគ។ បននិយយថ “ពិត�ស់។” េហយ
េ េពលែដលគត…់េពលខញុ ំេចញេ  គតច់បៃ់ដខញុ ំ គតនិ់យយថ “បង�បស
�បណ� ំអនកេធ�េ�ចនស�មបម់នុស�ជតិជងអ�ីែដលខញុ ំ�ចេធ�បន។” គតប់ន
និយយថ “�តវេហយ។” បននិយយថ “អនក�ចជួយមនុស�ែដលខញុ ំមនិ�ច
សូមបែីតបះ៉។” បននិយយថ “�តវេហយ។”
33 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ េ�ពះ អនក�ចេដរ ឬ�កឆ់�ឹង ឬអ�ីមយួ
ដូចេនះ។ ប៉ុែន��ពះ�ទងេ់ធ�ករពយបល។”
34 គតប់ននិយយថ “ពិតជ�តឹម�តវ។” �ែមន៉។ អូ ខញុ ំចូលចិត�េឃញ
មនុស�ែដលមនគំនិតទូ�យ និងគិតសមេហតុផល។ ខញុ ំគិតពីករវះកត់
និងករពយបលរបស់េវជជបណ�ិ ត និងអំពីករេធ�េ�គវនិិចឆយ័ ជំងឺពុកឆ�ឹង ករ
ពយបលដេ៏ទវភព េហយទងំអស់គន  េបសិនជ��ចជួយអនក�មន កប់ន
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ខញុ ំជអនកគ�ំទស�មប�់។ េហយេ េពលែដលអនកយកេវជជបណ�ិ តេ�ប បេធ ប
ជមយួ�គអធិបបយ �គគង� លេ�ប បេធ បជមយួេវជជបណ�ិ ត និងេពទយជំងឺពុក
ឆ�ឹង—េ�ប បេធ បជមយួ�គេពទយវះកត ់ �គេពទយវះកតេ់�ប បេធ បជមយួ�គេពទយ
អនក�ច�សៃមេឃញថ�មនករជ�មញដ�៏�ម និយមេ កែន�ង�មយួ។
�តវេហយ េ�ពះពួកេគមន ក់ៗ  បនបង� ញថ ពួកេគជួយនរ�មន ក។់ េនះពិតជ
�តឹម�តវ។
35 ឥឡូវេរ ងហនឹង ខញុ ំគិតថ េបចិត�េយងគឺេ�ម ះ�តង ់េហយចិត�េយងបន�តឹម�តវ
ចំេពះមនុស� េយងទងំអស់គន គួរែតេធ�កររមួគន េដមបជីួយបុរសរបស់េយង េធ�
ឱយជីវតិកនែ់តងយ�សល។ េហយបំណងចិត�របស់អនកគឺមនិ��ម និយមេទ
សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់ែដល�បទនអ�ីៗទងំអស់េ�យឥតគិតៃថ�។ �ែមន៉។
ហនឹងេហយ។ អូ! េយងមនិគួរមនភព��ម និយមេ កែន�ង�េទ។ �គួរែត
ល�ឥតេខច ះ។
36 �បសិនេបករេធ�េ�គវនិិចឆយ័�ចជួយេនះបន េហយជំងឺពុកឆ�ឹងជួយមយួេនះ
ករវះកតជ់ួយមយួេនះ េហយមនអ�ីេផ�ងេទ តជួយអនកេនះ ចូរេយងអធិ�� ន
ស�មប�់ទងំអស់គន  �ែមន៉ ថ�ពះនឹងជួយមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់�ទងឱ់យ
បនសុខ�សលនិងមនសុភមងគល។ េ�យេហតុថ េយងេ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម ន
េទ េទបែតពីរបីៃថង េហយេយងេ េលផ�ូវ េហយបនេ កែន�ងេផ�ង។ ដូេចនះ អ�ី
ែដលេយងកំពុងពយយមេធ�គឺេធ�ឱយជីវតិកនែ់តងយ�សលបន�ិចេដមបឱីយអនក�ច
មនេពលេវ�ល�ជងមុនេពលអនកេ ទីេនះ។ �ែមន៉។
37 ឥឡូវេនះ េ�យគិតពីគំនិតេនះ ចូរេយងឱនកបលរបស់េយង មុនេពល
េយងេបក�ពះគមពរី េហយនិយយេ កន�់ពះអងគសេ ងគ ះដគ៏ួរឱយ�ស�ញ់របស់
េយង។
38 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគដ៌ស៏បបរុសរបស់េយង េយងមកេ�យបនទ បខ�ួន
េ �ពឹកេនះ កនុងវត�មនរបស់�ទង ់ េហយសូមអរ�ពះគុណ�ទង ់ េលសជងអ�ីៗ
ទងំអស់ែដលធ� បម់នេ េលែផនដី ឬមនិធ� បម់នេឡយ ស�មប�់ពះអមច ស់
េយសូ៊វ�គីសទ។ ដបតិ�ទងគឺ់ជអនកែដលបននមំនុស�និង�ពះមកជមយួគន  េហយ
បនផ�ះផ�េយងជជនបរេទសែដលមនិសក�ិសម ជជនបរេទសែដលមនិេគរព
�ពះ ឆង យពី�ពះ េ�យ—�មជេ�មសខ�ួនេយង េយងយកជេ�មសរបស់េយងផទ ល់
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េហយេដរេចញពី�ទង។់ េហយ�ទងល់��ស់ែតបនយងមក េហយខណៈេពល
ែដលេយងមនិគប�់ពះហឫទយ័�ពះជមច ស់ ខណៈេពលែដលេយងជមនុស�
មនបប ឆង យពី�ពះជមច ស់ �ទងប់នផ�ះផ�េយងជមយួ�ពះវរបិ� �មរយៈ
ករបង�ូរ�ពះេ�ហិតរបស់�ទងផ់ទ ល់។
39 េតេយងអរ�ពះគុណ�ទងយ៉់ង�ចំេពះ�ទង!់ េហយៃថងេនះ ឈរជ
អនកស�មះស�មល គឺជអងគែតមយួរ�ង�ពះជមច ស់និងមនុស� ែដល�ចេធ�ករ
អធិ�� នបនេ កនុងវត�មនរបស់�ពះជមច ស់ �មរយៈេវទិកៃន�ពះេ�ហិត
របស់�ទងផ់ទ ល់ ែដល�ទងប់នបង�ូរពីែផនដីេ កនសិ់ររីងុេរ ង។ ចូរមកែផនដី
េនះ�មជ�ងក េកតកនុងសនូក។ បនេចញពីែផនដី�មរយៈករ�កេ់ទសទណ� ។
ែផនដីមនិចងប់ន�ទងេ់ទ។ �ថ នសួគម៌និ�ចទទួល�ទងប់នេទ េ�យ�រ�ទង់
ជមនុស�មនបប �ទងម់នអំេពបបរបស់េយងេល�ទង។់ ែផនដីមនិចងប់ន
�ទងេ់ទ។ ពួកេគបនបដិេសធ�ទង ់“េចញេ�យឆង យពីមនុស�ែបបេនះ!” �ទងគ់ម ន
សូមបែីត…សូមបែីតកែន�ងេកត ឬកែន�ង�� ប។់ េហយ�ទងព់យរួេ ចេន� ះ�ថ នសួគ៌
និងែផនដី។ �ថ នសួគម៌និ�ចទទួល�ទងប់នេទ េហយែផនដីកម៏និទទួល�ទង់
ែដរ។ េហយេទះបីជ �ទងប់នសុគត េដមបជីួយសេ ងគ ះេយងពីអំេពបប េដមប ី
ពយបលជមងរឺបស់េយង េដមបផី�ល់ឱយេយងនូវេសចក�ីអំណរនិងករ�ន កេ់ ដគ៏ួរ
ឱយ�ស�ញ់ ខណៈេពលែដលេយងេ ទីេនះេ េលែផនដី។ �ពះអងគសេ ងគ ះ! អូ
រេប បែដលេយងអរ�ពះគុណចំេពះ�ទង!់
40 បពិ�ត�ពះអងគេអយ សូមឲយចិត�េយង�ល់គន ចកេ់�តចំេពះ�ពះអងគ េហយ
�ពះអងគែតមយួ។ សូមឱយករេគរពនិងថ� យបងគំ�គបយ៉់ង ែដលេកតេចញពី
បបូរមតឬ់ចិត�របស់េយង សូមឲយ�បន�កេ់ល�ពះអងគែដលសក�ិសម �ពះអងគ
ែដលបនេឡងេ�យ�ជយេ ៃថងមយួ េ�យមនគមពរីេ កនុងៃដ។ គម នអនក�
េ �ថ នសួគឬ៌ែផនដីែដលសក�ិសមឬ�ចេមលេលគមពរី ឬេ�ះ��ែដលបនបិទ
ជិតេនះេឡយ។ េហយកូនេច មេនះែដល�តវេគសម� ប ់ជ�គឹះៃនែផនដី មកយក
�ពីៃដរបស់�ទង ់េបក��េហយេបកសែម�ង—�ពះបនទូល េ កន�់បជជន។
41 េហយ ឱ�ពះវរបិ�េអយ េយងអធិ�� នេ ៃថងេនះ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ�ទងនឹ់ងរេំ�ះដួងចិត�របស់េយងេចញពីភពងងឹតទងំអស់របស់� សូម
ដកអ�� តរបស់េយងេចញពីអំេព��កកទ់ងំអស់ អតេ់ទសអំេពបបទងំអស់
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របស់េយង េហយដកេចញពីភពងងឹតទងំអស់ េហយចូលេ កនុងចិត�របស់េយង
េ �ពឹកេនះ។
42 េហយជពិេសសកូនតូចៗទងំេនះ �ពះជមច ស់េអយ �បទនពរដល់
ពួកេគ េ េពលពួកេគអងគុយេ ទីេនះ�ពឹកេនះជមយួម� យដគ៏ួរឱយ�ស�ញ់
របស់ពួកេគ។ �ពះអងគេអយ េតេយងអរ�ពះគុណ�ទងយ៉់ង�ចំេពះភពជ
ម� យ ស�មប់ ស�ីដពិ៏ត! េ ក�� លៃនភពងងឹតនិងករថ� យបងគំរបូ�ពះ និង
ភពកខ�កនិ់ងអំេពពុករលួយៃនពិភពេ�កេនះ ប៉ុែន�េយងមនម� យពិត�បកដ។
េតេយងអរ�ពះគុណ�ទងយ៉់ង�ចំេពះពួកេគ! ទងំេកមងទងំចស់ ទងំពីរគឺ
ដូចគន  េយងដឹងគុណ�ទង�់ពះបិ� ចំេពះភពជម� យពិត�បកដ។ េហយេយង
អធិ�� នេ �ពះថ�ទងនឹ់ង�បទនពរដល់ពួកេគ។
43 េ�យេឃញ េហយអងគុយេ �ពឹកេនះ បងប�ូនេយងេ�ចននកេ់ស� កពក់
កុ�បស ឬផក ចំរះុពណ៌និងផក ជេ�ចន មននយ័ថម� យដប៏រសុិទធជទី�ស�ញ់
របស់ពួកេគបនឆ�ងផុត�ងំនន េ េ�តយមខ ងេទ ត មនិែមន�� បេ់ទ ែតេ រស់
ជេរ ងរហូត។ ៃថង�មយួពួកេគនឹងមកវញិ ផងែដរ ចុះេ ទេន� េហយេ ទីេនះ
ពួកេគនឹងេឃញនងម�ងេទ ត េ េ�តយមខ ង។ មនុស�ជេ�ចនពកផ់ក កុ�ប
�កហម ម� យេ ែតេ ទីេនះ។ េយងសូមអរគុណ�ទងស់�មបក់រេនះ។
44 សូមអធិ�� នថ�ទងនឹ់ង�បទនពរដល់េយងទងំអស់គន  េ េពលេយង
សិក��ពះបនទូល�ទង ់តបតិេយងទូលសូមកនុង�ពះនម�ពះ�គីសទ។ �ែមន៉។
45 ឥឡូវេនះសូម�ពះអមច ស់�បទនពរដល់អនក។ េហយេយងចបេ់ផ�មេ កនុង
�ពះបនទូលេ �ពឹកេនះ។ ឥឡូវេនះ មុនដំបូង មុននឹងេរ ងតូចេនះ ខញុ ំបនគិត
ស�មបម់� យ និងកូនតូចៗ… េហយេគ�បែហលជឮខញុ ំេហយ េ�ពះេរ ងេនះ
មនសំេឡងខ� ងំ។ េហយខញុ ំនឹងបង� ញេរ ងមយួចំនួនេ�ពះខញុ ំបនកតស់មគ ល់
ឥឡូវេនះកនុងកមមវធីិរបស់ខញុ ំ េពលខ�ះេរ ងសែម�ងជួយបនេ�ចន។ េតអនកមនិគិត
ដូេចនះេទឬ? អនកតូចៗយល់ចបស់ជង។ ខញុ ំកំពុងសម�ងឹេមលេកមង�បសែភនកភ�ឺ
ពីរបីនក ់ កំពុងអងគុយេមលមកខញុ ំ ឥឡូវេនះ ែដលនឹងក� យជបុរសៃនៃថងែស�ក
�បសិនេបមនៃថងែស�ក។
46 េហយឥឡូវេនះមុនេពលែដលេយងមនេរ ងេ�ខ ន ឬអ�ីេផ�ងេទ តែដលកំពុង
េកតេឡងេ កនុង�កមជំនំុ ��តវែតមន�បវត�ិកនុង�ពះគមពរី។ �ែមន៉។ ��តវែតជ
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�បវត�ិខងេ�កយ�ពះគមពរី។ ដំបូង សូមឲយេយងទងំអស់គន �តឡបេ់  ម៉ថយ
ជំពូកទី១៦ និងខទី២៥ េហយេយងនឹង�នខគមពរីទងំេនះ។ ដំបូង ខណៈេពល
ែដលេយងកំពុង�ន សូមេ�ត មខ�ួន �បែហលជេ េពលេនះ សមជិកតូចៗនឹង
េចញមក។ ឥឡូវ ម៉ថយ ១៦:២៥ េយង�នេនះ:

េ�ពះអនក�ែដលចងឲ់យរចួជីវតិ េនះនឹងបតជី់វតិេ ៈ ែតអនក�
ែដលបតជី់វតិ េ�យេ�ពះខញុ ំ េនះនឹងបនវញិ។

47 ឥឡូវេនះ េនះគឺជបទគមពរីដសំ៏ខនម់យួ។ េ�ះ�នទងំអស់គន ។ េតអនក
និយយអ�ី? ទងំអស់គន  កុមរតូចៗនិងទងំអស់គន  ឥឡូវេនះ។ [បង�បស �បណ
�និំង�កមជំនុំ�នបទគមពរីខងេ�កមជមយួគន —េអដ។]

េ�ពះអនក�ែដលចងឲ់យរចួជីវតិ េនះនឹងបតជី់វតិេ ៈ ែតអនក�
ែដលបតជី់វតិ េ�យេ�ពះខញុ ំ េនះនឹងបនវញិ។

48 អនកដឹងេទ េកមង�បសនិងេកមង�សី េហយខញុ ំដឹងថមនុស�ចស់នឹងរកី�យនឹង
េរ ងេនះដូចគន េ នឹងកុមរែដរ។ ប៉ុែន� បទគមពរីេនះសំខន�់ស់! េហយបទ
គមពរីមយួចំនួនមន�រៈសំខនខ់� ងំ�ស់ែដល�ពះបន�ក�់េ កនុងេស វេ
ដំណឹងល�ទងំបនួគឺ ម៉ថយ ម៉កុស លូក និងយ៉ូ�ន។ ប៉ុែន� េនះមន
�រៈសំខនខ់� ងំ�ស់ រហូតដល់�ទងប់ន�ក�់�បមំយួដងេ កនុងដំណឹងល�!
�បមំយួដងេនះមកពីបបូរមតរ់បស់�ទង ់�ពះេយសូ៊វ។

49 ឥឡូវេនះេ កនុងម៉កុស េយងនឹង�តឡបេ់ ទីេនះ េ កនជ់ំពូកទី៨ៃន
ម៉កុស េហយចបេ់ផ�មជមយួនឹងខទី៣៤ េហយខញុ ំនឹង�នខ�ះេ ទីេនះ។ េហយ
ខញុ ំចងឱ់យអនកកតស់មគ ល់េ ទីេនះម�ងេទ ត េ�យ�គនែ់តបន�បន�ិចបន�ួចអំពីេរ ង
េនះែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូល�។ េហយសូមចថំ �ទងប់ន�ក�់�បមំយួដង
េ កនុងដំណឹងល� ដូេចនះ��បកដជចបស់�ស់! ពីរគឺជ�ក� ី ប៉ុែន��ទងប់ន
�ក�់បីដង េឃញេទ ដូេចនះ�នឹង�បកដថអនកចងច�ំ។

រចួ�ទងម់ន—�ពះបនទូល េ រចួ�ទងម់ន�ពះបនទូល េ ពួកសិស�
ទងំអស់គន ថ េបអនក�ចងម់ក�មខញុ ំ េនះ�តវឲយលះកតច់ិត�
ខ�ួនឯងេចលេចញ …េហយផទុកេឈឆក ងខ�ួនមក�មខញុ ំចុះ។
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50 ឥឡូវេនះ អនកបកែ�បមន កប់ននិយយថ “េលកេឈឆក ងរបស់គត ់ េហយ
េដរ�មខញុ ំជេរ ង�ល់ៃថង។” ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ ខទី៣៥។ សូម�� បៈ់

េ�ពះអនក�ែដលចងឲ់យរចួជីវតិ េនះនឹងបតជី់វតិេ ែតអនក�
ែដលបតជី់វតិ េ�យយល់ដល់ខញុ ំនិងដំណឹងល� អនកេនះនឹងបន
សេ ងគ ះវញិ។

ដបតិេបមនុស��នឹងបនេ�កីយទ៍ងំមូល ែតបត�់ពលឹងេ
េនះេតមន�បេយជនអ៍�ីដល់អនកេនះ?

ឬេតមនុស�នឹងយកអ�ីេ ដូរឲយបន�ពលឹងខ�ួនវញិ?
51 ឥឡូវេនះចូរេយងយកខទី៣៥េនះេហយដក�សង�់ជមយួគន ឥឡូវេនះ។
�តវេហយ។ ឥឡូវេនះសូមនិយយជមយួគន ។ េយងនឹងយក ម៉កុស ៨:១៦
ឥឡូវេនះ ចូរ�ន�ជមយួគន  ម៉កុស ៨:១៦ សំុម�ងេទ ត ម៉កុស ៨:១៦ ៣៥។
អតេ់ទ ខញុ ំ�នខុសេហយ។ ម៉កុស ៨ សូមអភយ័េទស។ ម៉កុស ម៉កុស
ជំពូកទី៨ ខទី៣៥។ ឥឡូវេនះសូម�កលបង�។ ម៉កុស ជំពូកទី៨ ខទី៣៥។
ឥឡូវេនះេយងមន�។ េ�ះ�ន�។ [បង�បស�បណ�និំង�កមជំនំុ�នបទ
គមពរីខងេ�កមជមយួគន —េអដ។]

ដបតិអនក�ែដលចងឲ់យរចួជីវតិេនះនឹងបតជី់វតិេ ែតអនក�
ែដលបតជី់វតិេ�យេ�ពះយល់ដល់ខញុ ំេហយនិងដំណឹងល� …េនះនឹង
បនជីវតិវញិ។

52 អ�ច រយេម�ះ៉? ឥឡូវេនះ េយងនឹងបន�េរ ងតូចរបស់េយង េហយេ េពល
េកមងមក ពួកេគនឹងជំនួសកែន�ងរបស់ពួកេគ។ អនកនេំភញ វេមលពួកេគ េ�យ
េសង ម�ង ត…់អនកេឃញថេតអនក�ចយកពួកេគមកទីេនះបនេទ ដូចែដល
េយងមននិងផ�ល់េរ ងរបស់េយង។ េយងនឹងេផ� តេលេរ ងេនះ េ �ពឹកេនះ េល
េរ ងេ�ខ ន។ េហយខញុ ំ មនេពលេវ�េ�ចន�ស់ េ ទីេនះពីរបីៃថងមុនខញុ ំ…
53 បង�បសនិងបង�សី វដូ បនេ ជមយួខញុ ំ ខញុ ំេជ  េ ទីេនះេ ឯកិចច�បជំុ
ចុងេ�កយ េហយខញុ ំកំពុងអធិបបយេ ��រេពល�ពឹករបស់បុរសជំនួញ
�គី�ទ ន។ េហយខញុ ំបនផ�ល់េរ ងតូចមយួរបស់�េខេ កនុង…េឡងេលេដមសីុ
កមរ័ េហយ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វយងមក េហយពីរេប បែដលគតយ់ក
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ធុងស�មមមក អនកដឹង (េហយបនសំែដង�េឡង) េហយេ�កកេឡងេ េល
េដមេឈ េដមបេីមល�ពះេយសូ៊វ អនកដឹងេទថ អនកជំនួញអងគុយេលេដមេឈ
�កខ់�ួនពី�ពះេយសូ៊វ។ េហយ�ពះេយសូ៊វមនិបនដឹងថគតេ់ ទី� ដូចជ
េប�ច អនកដឹងេទ។ េហយបនទ បម់កគតប់ននិយយថ “អូ ពួកេគ�បបខ់ញុ ំថ
មនុស�េនះដឹងេរ ងេហយ�ចទយទុកជមុនបន េហយដឹងពីកែន�ងែដល�តី
មនកក។់ ខញុ ំមនិេជ េទ។” �ពះេយសូ៊វយងេ េ�កមេដមេឈ។ េហយគតប់ន
និយយថ “អូ គតម់និេឃញខញុ ំេទ ខញុ ំកំពុងអងគុយេលេដមេឈ។”

54 �ពះេយសូ៊វឈប ់ េហយេងបមុខេឡង ទងំមន�ពះបនទូលថ “�េខ ចុះ
មក។” មនិ�តឹមែតដឹងថគតេ់ ទីេនះេទ ប៉ុែន��ទងដឹ់ងថគតជ់នរ�។

55 ដូេចនះខញុ ំគិតថេរ ងភគតូចមយួេពលខ�ះជួយមនុស�ចស់េកមង�បស�សី
ដូចគន នឹងេកមងៗែដរ។

56 ដូេចនះឥឡូវេនះអនក�ចនឹងសួរខញុ ំ បនទ បពី់បនប ចប។់ “បង�បស�បណ�ំ
េតអនកមនពត័ម៌នអំពីតួអងគនិងេឈម ះទងំេនះេ ឯ�?” ពួកេគខ�ះ ខញុ ំ�តវបន
ជួយេ�យមតិ�ល�របស់ខញុ ំ គឺបង�បស ប៊ូត-គ�ីបបន៊ ។ និងមយួេទ ត េ�យយ៉ូែសប
ជអនក�បវត�ិ� ស�ដអ៏�ច រយ។ េហយបនទ បម់កេស វេ �បវត�ិ� ស�ែដលខញុ ំបន
�ន �ពឹត�ិករណ៍េនះ ជេដម។ េហយេនះជរេប បែដលខញុ ំទទួលបនពត័ម៌ន
របស់ខញុ ំពីអ�ីែដលេយងនឹងផ�ល់ឱយេ កនុងេរ ងភគេ �ពឹកេនះ ស�មបេ់រ ងេនះ។

57 ខញុ ំេឃញកូនតូចរបស់េយងកំពុងេចញមកេហយ ស�មបេ់រ ងេនះេ �ពឹកេនះ
ែដលេយងនឹងផ�ល់ឱយ។ ឥឡូវេនះប�ូនៗ�បស�សី េប�ច �មែដលចងប់ន សូម
មកខងមុខ។ េយងមនេកអីទេទ�បឬំ�បមំយួ។ �បសិនេបអនកចងម់កទីេនះ
េយងរកី�យែដលមនអនក។ ពួកេគេទបែតមកទនេ់ពលស�មបេ់រ ងភគតូចេ
ទីេនះ។

58 េហយឥឡូវេនះជរេប បែដលខញុ ំមកេដមបទីទួលបនពត័ម៌នេនះ រេប បែដល
ខញុ ំមករក�។ នរ�មន ក�់ចេរ សបន េហយនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំមនិែដល
�នែផនកេនះេ កនុង�ពះគមពរីេទ។” ប៉ុែន� េបអនកមនិធ� បេ់ទ �បវត�ិ� ស�បនយក
�េឡង អនកេឃញេទ។ ដូេចនះ�ជេរ ងែតមយួគត ់គឺ�គនែ់តផ�ល់ឱយកនុងមយួ—មយួ
—ទ�មងេ់�ខ នតូចមយួ។
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59 អ ច ឹង េហយ េនះេហយ! េនះេហយជ�! ប�ូន�បសរបស់អនក? អូ គត់
�បកដជដូចអនក! េហយគតជ់េកមង�បសល�។ អនក�ច�គនែ់តនិយយថគត់
ល�។ �តវេហយ។
60 ឥឡូវេនះេតអនកចងេ់ឡងមកអងគុយ�តងេ់នះេទ? មនេកមង�សីតូចពីរនក ់ ឬ
េកមង�សីតូចបីនក។់ ខញុ ំេអយ ��គនែ់តល�និងក� �ន! ឥឡូវេនះខញុ ំចង…់េរ ងតូច
មយួ�ពឹកេនះគឺស�មបេ់កមង�សីនិងេកមង�បស។ មសូ៊ីខូលីន ខញុ ំេជ ថជអនកេ
ទីេនះ និងប�ូន�សីតូចមន កេ់ទ ត ចងេ់ �តងេ់នះែមនេទ សម� ញ់ចិត� េហយ
អងគុយចុះ។ ែមនេហយ ខញុ ំេជ ថមនកែន�ងមយួេ ទីេនះ �បសិនេប ស�ីចងប់ន
—នឹងផ� ស់ទីេ�េ ៉ របស់នង។ េហយ—េហយបនទ បម់កេ ទីេនះ មនេកអី
ពីរេ ទីេនះ។
61 ខញុ ំចងឲ់យេកមង�បស�សីទងំអស់េនះេ ខងមុខ ដូេចនះខញុ ំ�ចនិយយជមយួ
ពួកេគ។ េ ទីេនះ េយងមនេកអីខ�ះេ ទីេនះ។ េយង�គនែ់តេឃញថអនកមន
េកអីខ�ះ។ បទ ែមនេហយ។ ពួកេគខ�ះនឹងជួយេយងេ ទីេនះ។ ដូេចនះ េយងចង់
មន�ស�មបែ់តេកមង�បស�សីទងំេនះ។ អូ ខញុ ំេអយ! េតមនិអីេទ? ឥឡូវហនឹង…ខញុ ំ
េជ ថ អនកនឹង�តវមនពីរបីេទ ត បង�បសេនវលី ខញុ ំេឃញពីរបីនកេ់ទ តចុះមក។
េហយឥឡូវេនះមនិអីេទ!
62 េតមនម� យប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ? េលកៃដអនកេឡង។ អូ អ�ច រយ�ស់!
ឥឡូវេនះ �គនែ់តល�និង�៊ន។
63 ឥឡូវេនះេប�សីៗេ ខងេ�កយចងម់កទីេនះ មកខងមុខ េបអនកដឹងក�ីលមម
�ចអងគុយឃ� តពីែម។៉ េហយម៉កច់ងន់កូំនមកទីេនះ ែមនេហយ �បបគ់តឲ់យ
មកភ� ម។ �គឺស�មបម៉់ក ់ផងែដរ។ មនិអីេទ ឥឡូវេនះ។
64 ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ថ កូនៗ េយងេទបែត�នខមយួប៉ុេ�� ះ។ េតអនក
ទងំអស់គន ចងដ់ក�សង�់ជមយួខញុ ំេទ? េតអនកទងំអស់គន ចងដ់ក�សងខ់គមពរី
េនះជមយួខញុ ំេទ? ឥឡូវេនះ ��តវបនរកេឃញេ កនុងម៉ថយជំពូកទី១៦ និង
ខទី២៥អ�ីែដលេយងនឹង�តវនិយយ។ ឥឡូវេនះេកមងតូចទងំេនះ…េកមង�បស�សី
�គបរ់បូេ �ពឹកេនះ ដក�សង�់ពះបនទូលេនះជមយួខញុ ំឥឡូវេនះ◌ៈ [េកមង�បសនិង
េកមង�សី�នេឡងវញិបនទ បពី់បង�បស�បណ�—ំេអដ។] ែចងេ  “ម៉ថយ
ជំពូកទី១៦ ខទី២៥។” ឥឡូវេនះអនកដក�សងជ់មយួខញុ ំ៖ “េ�ពះអនក�ែដលចង់
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ឲយរចួជីវតិ េនះនឹងបតជី់វតិេ  ែតអនក�ែដលបតជី់វតិ េ�យេ�ពះខញុ ំ េនះនឹង
បនវញិ។” នឹងបនវញិ។ ចូរ�នម�ងេទ ត៖ “ែតអនក�ែដលបតជី់វតិ េ�យ
េ�ពះខញុ ំ េនះនឹងបនវញិ។” អ�ច រយែមន!

65 ឥឡូវ េកមង�បស�សី េតអនកដឹងអត?់ មនរបស់ជេ�ចនេ កនុងេ�កិយែដល
ពិតជមនតៃម�។ េហយវតថុមយួកនុងចំេ�មវតថុទងំេនះគឺ អនកមន�ជមយួអនក
េ ៃថងេនះ �គឺជ�ពលឹងែដលេ កនុងរបូកយេនះ។ េហយេនះជវតថុដម៏នតៃម�
បំផុតកនុងេ�ក ស�មបអ់នក។ �តវេទ អនកម� យ? និយយថ “�ែមន៉។” [ម� យ
េពលថ “�ែមន៉។”—េអដ។] វតថុដម៏នតៃម�បំផុតែដលអនកមនគឺ�ពលឹងរបស់
អនក។ េហយឥឡូវេនះ �បសិនេបអនករក��ពលឹងរបស់អនក េនះអនកនឹងបតប់ង�់។
េហយ�បសិនេបអនកបតប់ង�់ពលឹងរបស់អនក េនះអនកនឹងបនវញិ �បសិនេបអនក
បតជី់វតិរបស់អនកេ�យេ�ពះ�ពះេយសូ៊វ េឃញេទ។ ពកយមយង៉េទ ត េបអនកេជ
េល�ពះេយសូ៊វ អនកនឹងក� យជសិស�របស់�ទង។់ េហយបនទ បម់ក េបអនក�បគល់
ជីវតិរបស់អនកដល់�ពះេយសូ៊វកលេ េកមងែបបេនះ េហយបនទ បម់កអនកនឹង…
�ទងនឹ់ងសេ ងគ ះ�ឱយមនជីវតិអស់កលបជនិចច។ ប៉ុែន��បសិនេបអនក—�បសិនេប
អនកចងរ់ក�� អនកនឹងបតប់ង�់ បទ អនកនឹងបតប់ង។់ អនកចងេ់ធ�ដូចេកមង�បស
�សីេផ�ងេទ តេ ទីេនះ េហយេចញេ េធ�ដូចពួកេគ បនទ បម់កអនកេ —អនកគឺ
—អនកនឹងបតប់ង�់។ ប៉ុែន��បសិនេបអនកចងថ់� យជីវតិរបស់អនកដល់�ពះេយសូ៊វ
េនះអនកនឹងបន�ស�មបភ់ពអស់កលបជនិចចនិងជេរ ងរហូត។

66 ឥឡូវេនះ អនកចងច�ំឥឡូវេនះ វតថុដម៏នតៃម�បំផុតកនុងេ�កគឺជ�ពលឹងតូច
របស់អនក។ េហយ�បសិនេបអនកចងឲ់យរចួជីវតិ េនះនឹងបតជី់វតិេ  �បសិនេប
អនកឲយ�េ �ពះេយសូ៊វ េនះអនកនឹងបនជីវតិវញិ។ េតអនក�ចនិយយជមយួខញុ ំ
បនេទ? �បសិនេប…[េកមង�បស និងេកមង�សីនិយយេឡងវញិបនទ បពី់បង�បស
�បណ�—ំេអដ។] និយយថ “េបខញុ ំរក�� ខញុ ំនឹងបតប់ង�់ េហយ�បសិនេបខញុ ំ
�បគល់�េ �ពះេយសូ៊វ ខញុ ំនឹងបនសេ ងគ ះវញិ។” េនះេហយ! ឥឡូវេនះអនកយល់
េហយ។ ែមនអត…់

67 ម� យ�គបរ់បូគិតថមនិអីេទ ចូរនិយយថ “�ែមន៉” [ម� យេពលថ “�ែម៉
ន!”—េអដ។] អូ �មនិអីេទ! េនះជករល�។
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68 ឥឡូវេនះ អនកេឃញេហយ មនេរ ងមយួែដលអនក�ចេធ�បន។ ឥឡូវេនះ
អនកេ ខងមុខ។ េបេគចងេ់ធ�ដូច� េហយមនរបស់ែដលេ�កិយចងប់ន…
េបេកមង�បស�សីចងេ់ចញេ េ�កេធ�េរ ងខ�ះ េហយនិយយេរ ង�៉វែដលខុសឆគង
េហយ—េហយេបក�បសនិងលួច—េហយេធ�អំេព��កក ់ េហយលួចចម�ង
េ កនុង�� េហយអ�ីៗេផ�ង េ ចុះ។ ពួកេគបតប់ង។់ ពួកេគបតប់ង�់េហយ។
ប៉ុែន��បសិនេបអនក�បគល់�េ �ពះេយសូ៊វវញិ ពួកេគនឹងមនិេធ�ដូេចនះេទ េហយ�
នឹងបនសេ ងគ ះវញិ។ េនះេហយជអ�ីែដលអនកចងេ់ធ�។ ែមនេទ?
69 ឥឡូវេនះេយងនឹងចបេ់ផ�មេ កនុងេរ ងតូចរបស់េយង។ ឥឡូវេនះ េនះេហយ
ជៃផទខងេ�កយរបស់េយង ឥឡូវេនះអនកចងច�ំ។ ឥឡូវេនះសូមចបេ់ផ�ម
េរ ងខ�ីរបស់េយង។ ឥឡូវេនះចំេពះមនុស�ចស់និង—ឳពុកម� យ ចូរ�� បចុ់ះ
អនក ជពិេសសអនកម� យនិងឪពុក។ ឥឡូវេនះ�គនែ់ត…េយងនឹងចបេ់ផ�ម។
េតអនកចូលចិត�េរ ងខ�ីៗេទ? អនកចូលចិត�? អូ ខញុ ំ�ស�ញ់ពួកេគ! ជពិេសស
ឥឡូវេនះ…អនក�នេរ ងជេ�ចនែដលមនិពិត។ ប៉ុែន�េរ ងេនះគឺពិត ពិត�បកដ�គប់
ពកយសម�រីបស់�។ �មនេ កនុង�ពះគមពរីរបស់�ពះ ដូេចនះ��តវែតជេសចក�ីពិត
េឃញេទ េ�ពះ�ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ពះបនទូលរបស់�ពះគឺជេសចក�ីពិត។
70 “ឥឡូវេនះ អនកដឹងេទ” បននិយយថ “ខញុ ំអស់កម� ងំ�ស់។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ
ហតេ់សទរែតនឹង�� ប។់”
71 “ែមនេហយ” បននិយយថ “េមច៉មនិេឡងេ ខងេលេហយ
ចូលេ ស�មកេ ? េដកេលពូក និង�ឡុងេ ទីេនះ រចួចូលេគង។”
72 គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន� អូ ខញុ ំហតេ់ពក។” គតប់ននិយយថ “អូ អូន
សម� ញ់ េបអនកបនេឃញអ�ីែដលខញុ ំបនេឃញៃថងេនះ! អូ ខញុ ំ…ខញុ ំ អ�ីែដល…ខញុ ំមនិ
ចងប់ន��រេពល�ង ច! អូ �គួរឲយរនធត�់ស់ ទិដ�ភពែដលខញុ ំបនេឃញ
ៃថងេនះ!”

បននិយយថ “អ ច ឹង េតអនកបនេឃញអ�ី?”
73 បននិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំមនិ�ច�បបអ់នកបនេទ េ ចំេពះមុខកូនៗ
អូ �រនធតេ់ពក! ខញុ ំេអយ ���កក�់ស់!”

“អ ច ឹង េតអនកបនេឃញអ�ី?”
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74 “ែមនេហយ ខញុ ំេឡងេ ខងេលផទះេហយេដកបន�ិចសិន េហយបនទ បម់ក
—េហយបនទ បពី់��រេពល�ង ចេពលេយង�កេ់កមងទងំអស់ចូលេគង េនះខញុ ំ
នឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដលបនេកតេឡងេ ៃថងេនះ។”

“មនិអីេទ” នងេឆ�យ។
75 េហយគតប់នេ េ ជនខ់ងេល។ គតេ់ដកចុះ។ “អូ េ�យហតេ់ពក! អូ ខញុ ំ
េអយ!” អនកបនដឹងេហយថេ�កប៉ហតប់៉ុ��  គឺហតេ់ន យខ� ងំ�ស់!
76 េហយមយួសនទុះេ�កយមក េកមង�សីែដលមនែភនក-ភ�េឺនះ នងចបេ់ផ�មរត់
ជំុវញិេលឥដ� េហយនិយយខ� ងំៗបន�ិច។ បននិយយថ “ស៊-ស៊-ស៊ ស៊-ស៊-ស៊
កំុេធ�អ ច ឹង។ �បយត័នេ�កប៉ភញ ក។់ េហយ អូ គតហ់ត�់ស់រហូតដល់គត់
—គតច់ង�់� ប។់ គតម់និចងរ់ស់េទ តេទ។ េហយេបេ�កប៉ហតខ់� ងំ េនះ
េយងគួរឲយគតេ់គងបន�ិច។ កុំ�ស់គត។់” េហយម៉�មតូច នងកេ៏ អងគុយចុះ
យ៉ងសងប�់ង ត។់
77 មយួសនទុះេ�កយមកនងកប៏នេរ បចំ��រៃថង�តងរ់ចួ នងកេ៏ឡងេល
ជេណ� រ—នងេ គតថ់ “��៉ំម?”
78 េហយគតប់ននិយយថ “បទ យ៉ុកិបិត េ ទីេនះ។ ខញុ ំកំពុងចុះមក។”
ដូេចនះពួកេគចុះមក�មកជំេណ� រ អនកដឹងេទ េហយពួកេគបនទទួលទន��រ
េពល�ង ចយ៉ងរកី�យ។
79 ដូេចនះបនទ បពី់ពួកេគបនបរេិភគ��រេពល�ង ច េហយេកមងតូច
—េកមង�បសនិងេកមង�សីតូចបនញុំ��រៃថង�តងរ់បស់ពួកេគរចួ េហតុអ�ី
ពួកេគ…អនកម� យបនយករបស់របរេ ទុករចួេលកេគ�កេ់លែ�គ។
80 រចួនងកចូ៏លេ កនុងបនទប ់ នងនិងប�ី កអ៏ងគុយចុះ។ បននិយយថ
“ឥឡូវេនះេតអនកបនេឃញអ�ីេ ៃថងេនះ ��៉ំម ែដលេធ�ឱយអនក—យបេ់នះពិបក
ចិត� សឹងែតមនិចងរ់ស់ដូេចនះ?”
81 “អូ” គតប់ននិយយថ “អូនសម� ញ់ ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តមនិ�ចយល់បន។”
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញ…េយងេឃញ�ជេរ ង�ល់ៃថង ប៉ុែន�ៃថងេនះ
ជពិេសស។” បននិយយថ “អូ ខញុ ំ—ខញុ ំបនេឃញទិដ�ភពដ�៏�កកប់ំផុតែដលខញុ ំ
មនិធ� បប់នេឃញ។” បននិយយថ “កូនដសំ៏សតរ់បស់េយង ខ�ះ�យុមនិដល់
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ដបពី់រឆន ផំង ទញរេទះចស់ដធ៏ំេនះ េ�យមនែខ�ពទ័ធកដូចេនះ។ េហយេកមង
កំសតទ់ងំេនះបនទញរហូតដល់ពួកេគមនិ�ចទញបនេទ តេទ េឡងេល
ទំេនរដធ៏ំេនះ ថមធំៗទងំេនះេ េ�កយេនះ េហយពួកេគមនិ�ចេ មុខេទ ត
បន។ មយួសនទុះេ�កយមករេទះកច៏បេ់ផ�មយឺតៗ េហយមយួសនទុះេ�កយមកក៏
ឈប។់ េ �មផ�ូវមនបុរសមន ក ់អូ គតជ់មនុស�លី�! គតប់ន�គហឹមេចញ
មក ‘េហតុអ�ីបនជអនកប ឈបរ់េទះេនះ?’ ‘�៉ប!់’ េ�យេ�បរពំតែ់ខ�តីចស់ដធ៏ំ
េនះ េហយ�យ�េ ខងេ�កយ េហយឈមកហូ៏រេចញពីខនងរបស់ពួកេគ េហយ
រតចុ់ះដូចេនះ។ េហយេកមងកំសតទ់ងំេនះ�គនែ់តចងជបេ់�យែខ�េនះេហយ
យំ។” បននិយយថ “អូ យ៉ុកិបិតេអយ! េតេយង�ចេធ�អ�ីបន អនកម� យ?” បន
និយយថ “េយងជ� ស�របស់�ពះ។ �ពះបន�បទនពរដល់េយង។ េយងជពូជ
របស់អ�័ប� ំអុី�ក និងយ៉កុប។ េហយេហតុអ�ីបនជេយង�តវេធ�ជទសករ
េ ទីេនះចំេពះេរ ងទងំេនះ? អូ �គួរឲយរនធត�់ស់ែដលេកមងកំសតទ់ងំេនះ
យំ។ អូ េហយខញុ ំអធិ�� នេហយខញុ ំអធិ�� នេទ ត េហយខញុ ំអធិ�� នបន� យ៉ុកិបិត
េអយ េហយ��កដូ់ចជ�ពះមនិ�� បខ់ញុ ំេ�ះ។ ខញុ ំអធិ�� នេហយខញុ ំអធិ�� ន
េទ ត េហយ�ទង�់កដូ់ចជ�ទងែ់ប�ត េច កដូចថ�ង ់ �ទងម់និឮខញុ ំទល់ែតេ�ះ។
�ទង�់កដូ់ចជមនិខ�ល់េទ តេទ។”
82 “ឥឡូវេនះ” នងបននិយយថ “េមល ��៉ំម �មនិដូចអនកគិតេទ។ អនកគឺជ
ឪពុកពិត�បកដ េហយអនក… �មនិដូចអនកគិតេទ ពីេ�ពះអនកែតងែតេលកទឹកចិត�
េយង េ�យ�បបេ់យងឲយមនជំេន េល�ពះ។”
83 “អូ ប៉ុែន� អូនសម� ញ់ េ េពលែដលខញុ ំអធិ�� នខ� ងំេពក េហយ�ពះេ ែតមនិ
�� បខ់ញុ ំ េហយ�កដូ់ចជ�កនែ់ត��កក�់គបេ់ពលេវ�។ ខញុ ំកនែ់តអធិ�� ន �
កនែ់ត��កក។់”
84 ប៉ុែន� េកមង�បស�សី េត�ពះបន�� បឮ់ករអធិ�� នឬេទ? [េកមង�បស
�សីនិយយថ “បទ។”—េអដ។] �ទង�់� បក់រអធិ�� ន។ េត�ពះេឆ�យតប
ករអធិ�� នេទ? [“បទ។”] បទ។ េត�ទងេ់ឆ�យពិតជរហ័សឬេទ? មនិែមន
�គបេ់ពលេទ។ ែមនេទ? អតេ់ទ។ េពលខ�ះ�ទងេ់ធ�ឱយេយងរងច់។ំ េត��តវេទ?
[“បទ។”] ប៉ុែន� �ពះ�ទងេ់ឆ�យតបនឹងករអធិ�� ន េតែមនេទ? េហយេ�យ
�រអ�ី�គបយ៉់ងកំពុងែតខុស េនះមនិែមនជស ញ ែដលេយងគួរឈបអ់ធិ�� ន
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េទ។ េយង�គនែ់តបន�អធិ�� ន េទះជយ៉ង�កេ៏�យ ែមនេទ? �តវេហយ។
ឥឡូវេនះ អនកេឆ�យ�តវេហយ។ �ពះេឆ�យតបករអធិ�� ន។ េ�ះថ�ម
ទងំអស់គន ។ “�ពះេឆ�យតបករអធិ�� ន។” បទ។ េទះសថិតកនុងកលៈេទសៈ
�កេ៏�យ �ទងេ់ឆ�យ េទះយ៉ង�កេ៏�យ។ �តវេហយ។

“អ ច ឹង េតអនកេឡងេ អធិ�� នម�ងេទ តឬ?”
85 “បទ។” េហយេ�កប៉មនបនទបស់មង តម់យួេឡងេលដំបូលផទះ ែដលគត់
�តវេ អធិ�� ន។ ដូេចនះគតេ់�កកេឡងេ ទីេនះេ េពលយប ់ គតលុ់តជងគង់
ចុះ គតប់ននិយយថ… ឥឡូវេនះគតប់ននិយយថ “យ៉ុកិបិត ឥឡូវេនះអនក
េ េដកចុះអនកេហយនិងកូនៗ។ ពីេ�ពះ កុំឱយរខំនខញុ ំ ខញុ ំនឹងអធិ�� នេពញមយួ
យបេ់នះ។”
86 ដូេចនះ គតលុ់តជងគង ់ េហយអធិ�� នេហយគតអ់ធិ�� នេទ ត។ ខញុ ំេឃញ
គតេ់លកៃដេឡង េហយនិយយថ “ឱ�ពះៃនអ�័ប� ំអុី�ក និងយ៉កុបេអយ
សូមនឹកចពីំករសនយរបស់�ទងច់ំេពះ�បជ� ស�របស់�ទង!់ េយងេ ទីេនះេ
�សកេអសីុប េហយេយងសថិតេ េ�កមទសភព។ េហយ អូ អនក�គប�់គង
ករងរដេ៏ឃរេឃរបស់េយងគឺ—កំពុងជំរញុឱយេយងេធ�អ�ីៗ េហយ�យេយង
េ ជុំវញិ េហយ�បជជនកំសតរ់បស់េយង—េគេ�ះេចញមនេពញេ�យ�ន ម
េហយេគ�យេយងេ�យរពំត។់ េហយេយងជ�បជជនរបស់�ទង។់ ឱ�ពះេអយ
�បកដជ�ទងនឹ់ងឮករអធិ�� ន! �ទង�់បកដជេឆ�យករអធិ�� ន! េហយ
ទូលបងគំអធិ�� នេហយទូលបងគំអធិ�� នេទ ត េហយទូលបងគំអធិ�� ន េហយ
�ទង�់កដូ់ចជមនិបនសូមបែីតេឆ�យតបទូលបងគំេ�ះ។ ប៉ុែន� �ពះជមច ស់េអយ
ទូលបងគំេជ ថ�ទងជ់�ពះ េហយ�ទងនឹ់ងេឆ�យតបករអធិ�� នេ ទីបំផុត។”
េហយគតប់នអធិ�� នដូចេនះ េសទរែតេពញមយួយប។់
87 េហយេ �ពឹកបនទ ប�់បែហលេម៉ងបីឬបនួេទ បភ� ឺ គតចុ់ះមក�មជំ�ន
តូចៗ។ េហយគតេ់មលេ ទីេនះ េហយមន�បពនធតូចដគ៏ួរឱយ�ស�ញ់របស់
គត ់ េឈម ះនងតូចយ៉ុកិបិត។ នងេដកេ ទីេនះេ េលែ�គ។ េហយេអរ ៉នុនិង
ម៉�មតូច�តវបនេគ�កេ់ េលែ�គរចួេហយ។ ដូេចនះេហយ ពួកេគងងុយេដក
�មែដល�ចេធ�េ បន េហយកេ៏ដកលកេ់ ។ �តវេហយ។ គតន់ិយយេ
កនន់ង…នងបននិយយថ “�យឺតេហយ អនកកម៏ន…”
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88 “បទ ខញុ ំបនអធិ�� នេពញមយួយប។់” ែភនករបស់គត�់ប�កេ់�យ
ទឹកែភនក េ�ពះគតែ់�សកស�មប�់បជជន។

89 េហយនងបននិយយថ “េមលេ  ��៉ំម អនកមនិគួរពិបកេពកេទ។”

90 “ឥឡូវេនះ” គតប់ននិយយថ “សូម�� ប ់ អូនសម� ញ់។ េនះជករល�។
ប៉ុែន�ឥឡូវសូមេមល អនកមនកូនពីរនកែ់ដល�តវចិ ច ឹមេ ទីេនះ។ េហយបនទុក
គឺជរបស់ខញុ ំ។ េបអនក�មនិអធិ�� នឲយ�បជជនដក៏ំសតរ់បស់េយង េតនឹង
េ ជអ�ីេ ? េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង េបមនុស�គម នចិត�? នរ�មន ក�់តវែត
អធិ�� ន។”

“ែមនេហយ” នងនិយយថ “��៉ំម បនទុកមនិែមនជរបស់អនកេទ។”

91 “ែមនេហយ ��កដូ់ចជអ ច ឹង។ េហយេទះយ៉ង� កេ៏�យ ខញុ ំនឹង
អធិ�� ន �គបេ់ពលេវ�!”

92 េ េធ�ករេ ៃថងេនះ។ េហយ�ល់ៃថងគតម់កេហយេ វញិ េហយករងរ
ចស់ដែដល។ េហយគតម់នករងរដលំ៏បក។ គត�់តវែត…ពួកេគបនចក់
បយអចូលេ កនុងឆន ងំធំៗ េហយគត�់តវឈរែកបរឡដធ៏ំមយួេនះ។ េពលេគ
េបក�េឡង អូ ខញុ ំេអយ �េសទរែតបំែបកកែន�ងបងំខ�ួន គឺ�េក� �ស់! គតប់ន
រញុឥដ�ទងំេនះេ េ�កយេនះ េហយដុត� េហយយក�េចញវញិ �តវសងផ់�ូវធំៗ
និងបម៉ខពស់ៗធំៗ េដមបថី� យបងគំរបូ�ពះនិងអ�ីៗទងំអស់។ េហយបុរសជ�គិ�ទ
នពិត�បកដមន កេ់នះេ ទីេនះេធ�ករែបបេនះ ស�មបព់ួកស�តវ។ ប៉ុែន�គតជ់
ទសករ គតស់ថិតកនុងទសភព។ គត�់តវែតេធ��។

93 ជេរ ង�ល់យប ់េពលគត�់តឡបម់កផទះ គតនឹ់ងអធិ�� ន។ េហយេឡងេល
ជេណ� រម�ងេទ ត េហយអធិ�� នេហយអធិ�� នេទ ត េហយអធិ�� នរហូត េហយ
ចុះមកវញិ។ មនិ�បេសរជងមុនេទ បនបន��កនែ់ត��កកេ់ ៗ។

94 េហយៃថងមយួេ កែន�ងេធ�ករគតប់នលឺពកយចចម��៉ម។ បននិយយ
ថ “េតេនះជអ�ី? េតេនះជអ�ី? �បបខ់ញុ ំ!” មននរ�មន កខ់�បឹ�បបម់ន កេ់ទ ត។
មយួសនទុះ មុនៃថងលិចេ  េពញៃផទ�បេទស េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង។
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95 េត�ជអ�ី? �កម�បឹក�មយួនឹងជួបេ យបេ់នះ។ េស�ចផេ�៉នចស់ េស�ច
��កកច់ស់នឹងេ �បជ� ស�ទងំអស់មកជំុគន  េហយមន�កម�បឹក�ធំ
មយួេទ ត។ ដូេចនះ េគមនករ�បជំុ�កម�បឹក�ដអ៏�ច រយេ ទីេនះ។
96 យបេ់នះគតក់ចូ៏លេ  អូ គត�់គនែ់តធ� កទឹ់កចិត�ទងំអស់។ គតចូ់លេ
េហយ�បពនធគតថ់ “��៉ំម ជទី�ស�ញ់” នងបនជួបគតេ់ មតទ់� រ េហយ
េថបគត ់េហយបននិយយថ “ខញុ ំមន��រេពល�ង ចរបស់អនកពិតជល� និង
កកេ់ក� ។ ប៉ុែន�” បននិយយថ “បងសម� ញ់ អនកេមលេ េស�ក�ស់។ មន
ប � អ�ីឬ?”
97 បននិយយថ “អូ យ៉ុកិបិត �បសិនេបអនក�គនែ់តដឹងពីអ�ីែដលកំពុង
េកតេឡង! អូ �កនែ់ត��កកជ់ងមុនេ េទ ត!”

“អ�ី?”
98 “ស៊-ស៊ មនិ�ច�បបប់នេទ េកមងៗេ ែកបរ។ ចដំល់េ�កយេពល
បយ�ង ច ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពី�។”

“យល់�ពម។”
99 ដូេចនះ នងបនេរ បចំ��រេពល�ង ច។ េហយបនទទួលទន��រ
េពល�ង ច េហយយកេកមងទងំអស់�កេ់លែ�គ។
100 ដូេចនះ ពួកេគបនចូលេ ។ គតនិ់យយថ “យ៉ុកិបិត ខញុ ំចង�់បបអ់នក
អ�ីមយួ។” បននិយយថ “េរ ងដ�៏�កកប់ំផុតមយួកំពុងេកតេឡង។”

“អ�ី?”
101 បនបែនថមថ “ពួកេគនឹងមន�កម�បឹក�មយួេទ តេ ៃថងេនះ យបេ់នះ។
េហយេ េពលែដលពួកេគេធ� ពួកេគនឹង�កប់នទុកខ�ះេទ តដល់�បជជនេយង។”
102 ដូេចនះ ចូរេយង េ កន�់ពះបរម�ជ�ងំ។ �ពះេ ផេ�៉ននេំគទងំអស់
េចញពីទីេនះ េហយមន�ជឱងក រថ “មនិអីេទ េ�កឧត�មេសនីយ!៍ េតមន
ប � អ�ីជមយួអនកេ ទីេនះ? ខញុ ំ�កប់ ជ េ ទីេនះ! �បជជនេនះេកនេឡង
�គបេ់ពល! មនប � អ�ី? េយងមនិ�ចប ឈបេ់រ ងេនះបនេទ?” បននិយយ
ថ “ៃថង�មយួនឹងមនកងទព័មយួេទ តចូលមកទីេនះ។ េហយទងំអស់េនះជ
ខម ងំស�តវរបស់េយង េចញពីេ�គ សិនេ ទីេនះ ជនជតិអុី��ែអលទងំេនះ



24 �ពះបនទូលជសេម�ង

នឹងចូលរមួជមយួនឹងកងទព័េនះ េហយពួកេគនឹងយកឈនះេយង។ េហយ
េសដ�កិចចដអ៏�ច រយរបស់េយងនឹង�តវរលំ នគរដអ៏�ច រយរបស់េយងនឹង�តវបំផ� ញ។
ពួកេគនឹងយកេយង។ េតមនប � អ�ីជមយួអនក? និយយេចញមក អនក�
ខ�ះ! េតអនកមនិដឹងអ�ី�តវនិយយេទឬ?” អូ គតជ់មនុស���កក ់ េហយ��កក់
�ស់។ េមទព័ទងំអស់ ញបញ័់រ។

មនមន កេ់ងបេឡងនិយយថ “�ពះេ ផេ�៉នមន�យុយឺនយូរ។”
“អ ច ឹង និយយអ�ីែដលអនកចងនិ់យយ!”

103 បននិយយថ “សូម�ពះ�ជមន�ពះជនមយឺនយូរ។ ឯកឧត�ម េ�កជំទវ”
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំចងឱ់យអនក�កប់នទុកបែនថមេទ តេល�បជជន។”
104 “អនកសពឹក-កបល! អនក�កប់នទុកជេ�ចនដល់�បជជនេហយ ប៉ុែន��
េកនេឡង។ េហតុអ�ី អនក េបគំនិតទងំអស់ែដលអនកមន ទុកកនុងខ�ួនឯងេ !”
អូ គត�់�កក។់
105 មយួសនទុះេ�កយមក �ន មញញឹមដធ៏ំេ េលមុខរបស់គត ់ ដូចជ�រក�។
េហយគតប់ននិយយថ “�ពះេ ផេ�៉នមន�យុយឺនយូរ។” បននិយយថ
“ខញុ ំមនគំនិតមយួ។”

បននិយយថ “អ ច ឹង និយយមក! កំុឈរែបបេនះ!”
106 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដលេយង�ចេធ�បន។” បន
និយយថ “អនកដឹងេទ មនុស�ទងំេនះកំពុងេកនេឡងយ៉ងេល ន។”
107 “បទ �គឺែមនេហយ!” បននិយយថ “ពួកេគខ�ះ អនកខ�ះមនកូនរហូតដល់
ដបប់នួនកឯ់េ�ះ េពលខ�ះពួកេគមនកូនៃមភនក។់ េហយ�បជជនរបស់េយង
�បែហលជមនិមនសូមបែីតមយួផង។” បននិយយថ “ពួកេគកំពុងេកនេឡង
យ៉ងេល ន ពួកេគ�គនែ់ត�គបដណ� បេ់លដីទងំមូល។”
108 សូមេមល �ពះកំពុងេធ�អ�ីមយួ។ េឃញេទ �ពះែតងែតទញេ�មពីេលែភនក
របស់�រក� អនកេឃញេទ។ េឃញេទ? គតដឹ់ងពីអ�ីែដលគតក់ំពុងេធ�។ េឃញេទ?
េហយ ស�ីទងំអស់េនះមនកូនេ�ចន។
109 “េហតុអ�ី” គតប់ននិយយថ “សូមឱយេស�ចមន�យុយឺនយូរ។ អ ច ឹង
ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ី។ �ល់េពលែដល ស�ីស�មលកូន�បសតូច… ចូរេចញេ
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�សកេនះេហយយក ស�ីខ�ះែដលមនិមន…មនិែមនជម� យ។ អនកេឃញេទ ស�ី
ែដលមនិែដលមនកូន ស�ីែដលមនិចងប់នកូន និងមនិ�ស�ញ់កូន េមធមប់
�ចមុះ-ែវង។ េឃញេទ េហយ�ចមុះ-ែវង កនែ់តល�! �មមៃដែវងចស់ �ប-មុខ
េហយយកនងមក។ េគមនិដឹងថអ�ីជេសចក�ី�ស�ញ់របស់ម� យេទ។ អ ច ឹង
េពលកូន�បសតូចេកតមក យ៉ងេមច៉ កឲ៏យេគេ យកកូន�បសតូចេនះេ  រចួ
នគំតេ់ចញមកផទបក់បលនឹងជ ជ ំង រចួេបះេចលខងេ�កយផទះេ ម� យ
ែបបេនះ។ េបះគតចុ់ះកនុងអណ�ូ ងធំ។ អូ ល�ជងេនះេ េទ ត យក�េចញេហយ
ចងៃដេជង េបះ�េចល េហយេធ�ជចំណី�កេពឱយធត។់ េនះជវធីិេដមបកីមច ត់
�។ បនទ បម់ក ពួកេគនឹងមនិេកនេឡងេ�ចនេទ េ�ពះនឹងមនិមនមនុស�េ សល់
េឡយ។ សម� បទ់រកតូចៗទងំអស់។”
110 “អូ” �ពះេ ផេ�៉នមនបនទូលថ “ល�! េនះជគំនិតល�!” េឃញេទថ�រក�
ជអ�ី? �ជមនុស���កកែ់មនេទ? បននិយយថ “ដូេចនះេហយជេរ ងែដល�តវ
េធ�! េ យក…អនកយក…ឥឡូវេនះ េ�យ�រអនកមនគំនិត ខញុ ំនឹងេធ�ឱយអនកេមល
ករខុស�តវេរ ងេនះ។ អនកេចញេ យក ស�ីចំ�ស់ទងំអស់ែដលអនក�គ ល់
េនះ—េនះមនិែដលធ� បជ់ម� យ េហយេគមនិ�ស�ញ់កូនេទ។ េហយពួកេគ
គឺ…” ពួកេគ…
111 អនកេឃញេទ ��តវករម� យេដមប�ីស�ញ់កូន។ េតអនកចពីំរេប បែដលម� យ
�ស�ញ់អនកេទ? េពលេនះេឃញេហយ ថម� យ�ស�ញ់កូនតូច។
112 ប៉ុែន�ពួកេគ�តវែតមននរ�មន ក—់ែដលពួកេគមនិបនធ� ប…់មនកូន មនិ
ចងប់នកូនេទ �គនែ់ត—�គនែ់ត—�គនែ់តជ ស�ីចំ�ស់ពិត�បកដ។ េហយ
បននិយយថ “េធ�ឱយពួកេគដូចជប៉ូលីស។ េហយេ េពលែដលអនក�កឱ់យ
ពួកេគេធ�ជប៉ូលិសនិងឱយពួកេគប ជ បនថពួកេគ�ចចូលេ កនុងផទះ�មយួ
ែដលពួកេគចងចូ់ល េហយយកកូនតូចទងំអស់េចញមកេហយេបកកបលេ
នឹងជ ជ ំង េហយយក�េ ឲយ�កេពសីុ។ កូនតូចទងំអស់គន !” អូ! ��វេម�ះ!
ចុះអនកដឹងថេគបនេធ�អ�ី?

“មនិអីេទ េនះជករល�!”
113 បនទ បម់កេ ៃថងបនទ ប ់ េពលែដល��៉ំមចុះេ េធ�ករេ ទីេនះ គតប់នឮ
ថប � េនះបនេកតេឡង។
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114 អូ គតេ់ ផទះ។ គតប់ននិយយថ “អូ យ៉ុកិបិត! អូ អូនសម� ញ់ ខញុ ំសូម
�បបអ់នកពីេរ ងមយួ។ េតអនកដឹងថករប ជ េនះេចញមក យ៉ងេមច៉េទ? សម� ប់
េកមង�បសតូចទងំអស់។” េហយគតប់ន�បបន់ង។ បននិយយថ “អូ ខញុ ំ
�គនែ់តមនិ�ច�ទបំន។” គតប់នេឡងេ ជនេ់លម�ងេទ ត េដមបអីធិ�� ន។
េ យបេ់នះគតប់នអធិ�� នដូចគតម់និធ� បេ់ធ�ពីមុនមក។

115 េតេយង�តវបន�អធិ�� នឬ? អូ អធិ�� នេទ ត! េត��តវេទ? ចូរបន�អធិ�� ន
េទះបីមនអ�ីេកតេឡងកេ៏�យ។ បន�អធិ�� ន!

116 ឥឡូវេនះ េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹង គឺគតប់នអធិ�� នេពញមយួ
យប។់ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ! សូមជួយផង! េយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងជួយេយង
�មមេធយបយ�មយួ។” គតចុ់ះមក េ�កមពន�ឺៃថង។

117 ពីមយួៃថងេ មយួៃថង េហយ អូ េផ�លេពញ�បេទស! �ល់ៃថងេគបនឮម� យ
ែ�សកយំ េឡងចុះ�មផ�ូវ។ ពួកេគនឹងយកទរកតូចៗរបស់ពួកេគេចញពីៃដរបស់
ពួកេគ ទរកតូច ែដលគួរឱយ�ស�ញ់របស់ពួកេគ។ េមធមបច់ស់ទងំេនះចូលេ
កនុងទីេនះេហយ យកេជងតូចរបស់េគ �យផទបនឹ់ងជ ជ ំង េហយសម� ប�់េចល
េហយេបះ�េ កនុង�ង�កេព។ ម� យកំសតលុ់តជងគងយ់ំ “អូ កុំយកកូនខញុ ំ! កុំ
យកកូនខញុ ំ!” េហយ អូ េតេពលែដលពួកេគកំពុងមនេនះែបបេមច៉!

118 អនកដឹងពីរេប បែដលម� យ�ស�ញ់កូនតូច និងរេប បែដលនង�កគូ់ទ
ពួកេគេ េលចងក ។ ចងចពីំរេប បែដលម� យនឹងយកអនក—េហយ�ងសំ�ត
អនក េហយេថបអនក និង—និង—េហយនឹងនិយយថអនក�� តប៉ុ�� ។ េហយ
រេប បែដលនង�កអ់នកឱយេគងេ េពលយប។់ េហយ អូ �បសិនេប—េបអនក
នឹង…ទ� រតូចមយួនឹងេបកចំហ កូនតូចមយួចូលមក អ�ីមយួដូចេនះ អូ នង
ពិតជរតយ៉់ងេល ន េហយបិទទ� រ បិទបងំទរកតូចេនះ េហយ អនកដឹងេទ នង
បនយក�េ ។ នង�ស�ញ់អនក។ េឃញេទ? នង�ស�ញ់អនក។ អូ នង
�ស�ញ់របស់ដក៏ំសតេ់នះែដល�ពះបន�បទនដល់នង �គម នទីពឹងេហយ�
មនិ�ចជួយខ�ួនឯងបន ដូេចនះនង�ស�ញ់ទរកតូចេនះ។ េហយនង�គនែ់ត
េថបកូនតូចរបស់នង េហយេលងជមយួពួកេគ េ�ពះនងជម� យពតិ�បកដ។
េឃញេទ?
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119 ប៉ុែន� ស�ីចំ�ស់ទងំេនះែដលសម� បទ់រក ពួកេគមនិដឹងថអ�ីជក�ី
�ស�ញ់របស់ម� យេឡយ។ ពួកេគមនិែមនជម� យេទ។ អ�ីទងំអស់ែដលពួកេគ
គិត គឺពួកេគ�គនែ់តមនេពលេវ�អ�ច រយេ កនុងគំនិតរបស់ពួកេគ េរ ងៃន
េ�កិយ ដូេចនះ េគចូលេ សម� បេ់កមងតូចទងំេនះ។ អនកេ េកមងេពកមនិដឹង
ប៉ុែន��េ ែតបន�។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះមនុស�េពញវយ័ដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំកំពុង
និយយ។ �តវេហយ ��ជលេ� េពក! “អូ” អនកនិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិយកេទ…”
ប៉ុែន�ករណីរលូំតកូនគឺជេរ ងដូចគន ។ មនិអីេទ ប៉ុែន�អនកេឃញេទេគមនិដឹងថ
េសចក�ី�ស�ញ់របស់ម� យជអ�ីេទ។ ឥឡូវេនះអនកដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយ
េ េពលខញុ ំនិយយថ “ម� យពិត”! �តវេហយ។ មនិខុសគន  �រក�ដូចគន ! ដូេចនះ
េ ទីេនះ ពួកេគ…គិតេមលេ ថ�បព់នដ់ង�បម់ុនឺដងកនុង មយួឆន ំៗ  ��កក់
ដូចេ �បេទសេអហ�ុបី ឬ�ចថ��កកជ់ងេនះេ េទ ត។
120 េហយ បនទ បម់ក ពួកេគចូលមក ពួកេគមនិមនេសចក�ី�ស�ញ់របស់ម� យ
េទ ដូេចនះេហយេគយកកូនតូចទងំេនះេ សម� បេ់ចល។ អូ �បន�កនែ់ត��ក
កេ់ ៗ។ េហយៃថងមយួមនពកយចចម��៉មមយួេទ ត ពួកេគនឹងមនកិចច�បជំុ
មយួេទ ត។
121 ផេ�៉នបនេ ទី�បឹក�ទងំអស់របស់គតម់កជំុគន  េហយពួកេគ
ទងំអស់គន ចូលេ កនុងទីេនះ◌ៈ បននិយយថ “មនិអីេទ ពួកេគេ ែត
េកនេឡង! េតេយងនឹងេធ�អ�ីេទ តឥឡូវេនះ?”
122 បុរសចំ�ស់ែដលមនមុខមត�់�កកដូ់ចគន េនះ បនេងបេឡង។ គត់
បននិយយថ “សូម�ពះេ ផេ�៉នមន�យុយឺនយូរ។ ខញុ ំមនគំនិតមយួ។
េមល អនកមនបុរសេធ�ករ។ អនកឱយេគេធ�ឥដ� េ�ចនជងមុនជេរ ង�ល់ៃថង ឱយ
ពួកេគេធ��េចញពី�មកសត�។ អនកបនសម� ប—់កុមរតូចៗនិងរបស់របរេផ�ង
ៗ ប៉ុែន�ពួកេគេ ែតេកនេឡង។ េរ ងែដលអនកគួរេធ� គឺ�ក់ ស�ីឱយេធ�ករផងែដរ។
េបអនក�កម់នុស��សីឱយេ េធ�ករ េហយេគមនិេធ�េទ…” ឥឡូវេនះ �មនិែមន
ជកែន�ងរបស់ ស�ីេទ។ អតេ់ទ។ ដូេចនះពួកេគបននិយយថ “ប៉ុែន�អនក�ក់
ស�ីឲយេធ�ករ េហយនេំ េ�ក េហយឲយពួកេគេធ�ឥដ� ែដរ។ េហយបនទ បម់ក
ពួកេគនឹងហតេ់ន យេ េពលពួកេគចូលមក ពួកេគ—ពួកេគមនិ�ចចម�និ��រ
េពល�ង ចឱយ�� មពីួកេគបនេទ ពួកេគមនិ�ចេធ�ជម� យដល៏�មន កប់នេទ
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េឃញេទ។ ដូេចនះេហយ�បសិនេបពួកេគនឹងេធ�ករេហយបន�ដូេចនះ ពួកេគ—ពួកេគ
នឹងមនិ�ចេធ��បនេទ។ ដូេចនះ អនក�កឱ់យពួកេគេធ�ករ ផងែដរ។”
123 “ល��ស់! ខញុ ំេអយ អនកជមនុស�មន�បជញ ែមន។” ដូេចនះគត�់ក់ ស�ី
ទងំអស់ឱយេធ�ករ។
124 េហយមកដល់េនះគឺ��៉ំមចស់ដក៏ំសត ់ មកេ យបេ់នះ បននិយយថ
“អូ យ៉ុកិបិត ខញុ ំមនិដឹងថេយងនឹងេធ�អ�ីេទ។ ឥឡូវេគ�ក់ ស�ីទងំអស់ឲយេធ�ករ។ ខញុ ំ
—ខញុ ំ�បបអ់នក អូ ខញុ ំមនិដឹងថ�តវេធ�យ៉ង�េទ! េយង—េយង—េយង�គនែ់ត…
េយងជទសករ េហយេយងកនែ់តលំបកេ ៗ។ ខញុ ំ—ខញុ ំទយថ៖ េប�ពះមនិ
េធ�អ�ីស�មបេ់យងេទ �នឹងេកតេឡងបនទ បពី់េយងទងំអស់គន �� ប។់”
125 ឥឡូវេនះ �ពះមនិរងច់ដូំេចនះេទ េតែមនេទ? អតេ់ទ។ �ពះ�គនែ់តេមលេយង
េពលខ�ះ ែមនេទ? �តវេហយ។
126 ដូេចនះេ យបេ់នះ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងេឡងេ អធិ�� នដូចជខញុ ំ
មនិែដលបនអធិ�� នពីមុន!”
127 ឥឡូវេនះ េនះជវធីិអធិ�� ន ែមនេទ? អធិ�� នដូចមនិធ� បអ់ធិ�� នពីមុន
មក ពិតជេផ� តេល�! េឃញេទ េបអនកេឡងេ និយយថ “�ពះអមច ស់េអយ
សូម�បទនពរដល់េយងអេ ច ះ-អ ចុ ះ” �ពះមនិ—មនិយកចំ�ប�់រមមណ៍េ�ចន
េ េល�េទ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកពិតជេផ� តេ� េ ករេនះ! េពលកូន�បស
�សីអធិ�� ន ចុះកនុងេរ ងអ�ីមយួ! េតអនកេធ�ែបបេនះេ ��េរ នេទ? េតអនក—េត
អនកសំុឱយ�ពះជួយអនកេ ��េទ? េពល�—េពលអនកេ ��េហយេរ ន
មនិបនពិនទុល� អនកចូលេ និយយថ “�ពះេអយ ខញុ ំ—ខញុ ំចងឱ់យ�ទងជ់ួយខញុ ំ។”
128 េតអនកអធិ�� នេទ? េតេកមង�បសនិងេកមង�សីប៉ុនម ននកអ់ធិ�� ន? េ�ះ
េមលៃដរបស់អនក។ អូ មនិអីេទ។ ឥឡូវេនះ េនះជករល�។ េតអនកមនកែន�ង
សមង តម់យួែដលអនកេ អធិ�� ន ែដលប៉ម៉កម់និបនជួបអនកឬេទ? េតអនក
អធិ�� នែបបេនះេទ? អនក—េតអនកមនិអធិ�� នែបបេនះេទឬ? មនកែន�ងតូច
មយួ េឡងេចញេហយអធិ�� ន េហយនិយយករអធិ�� នតិចតួចរបស់អនក។ េត
អនកនិយយ��ល់យបម់ុនេពលអនកចូលេគងេទ? េពលេ�កកពី�ពលឹម េហយេរ ង
អី? អូ �ល��ស់។ េតមនេកមង�បសនិងេកមង�សីប៉ុនម ននកេ់ទ ត (េលកៃដរបស់
អនកេឡង) ែដលអធិ�� ន? �មេល�គរ។ អូ មនិអីេទ? ែមនេហយ ឥឡូវេនះ
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�ល��ស់។ េនះបង� ញថអនកមនម� យនិងេ�កប៉ពិត�បកដែដលបេ�ង ន
អនកឱយេធ�េរ ងទងំេនះ។ ឥឡូវេនះ េពលែដលអនកពិតជ�តវករ អនកអធិ�� នេ�យ
េ�ម ះ �បេសរជង។ អនកមនេធ�េទ?

129 អ ច ឹង ��៉ំមតូច គតេ់ ជនេ់ល។ អូ! គតម់និចងហូ់ប��រេពល�ង ច
េទ។ គតប់ននិយយថ “�ជករ��កកេ់ពក។ ខញុ ំេអយ!”

“អូ” នងបននិយយថ “អនក�តវញុំ��រៃថង�តង ់េ�កប៉”

“�គនែ់តមនិ�ចេលបចូល យ៉ុកិបិត។ ខញុ ំហូបមនិចូលេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ…”

130 “អូ” បននិយយថ “ប៉ុែន�អនកកំពុងែត�សកទមងន ់ េហយអនកភយ័ផង េហយ
មុខអនកេស�ក�ស់។ អនកកំពុងក�ួតេចញ��ររបស់អនក និងរបស់របរ។”

131 “អូ មនិដឹងេធ�េមច៉េទ! ប៉ុែន�” គតប់ននិយយថ “អូនសម� ញ់េអយ េប
អនក�មនិយកចិត��កក់នុងមនុស� �បសិនេបអនក�មន កម់និអធិ�� នស�មប់
�បជជន េតេយងនឹងេធ�យ៉ង�? េយងកនែ់តលំបកេ ៗ។ �បកដ�ស់
េពលខ�ះ �ពះនឹងឮ!”

132 បទ �គឺ�តវេហយ។ �តវេហយ។ �ពះនឹង�� ប។់ អនកចុះេ េធ�ករេហយ
�ន កេ់ ទីេនះ!

133 អូ េលកេនះគតេ់ឡងជនខុ់សពីមុន។ េពលគតេ់ឡងជនេ់លកេនះ គត់
លុតជងគងចុ់ះ េលកៃដេឡងេល�កស ែ�សកបន�ឺេឡង “�ពះេអយ ទូលបងគំកំពុង
និយយេ កន�់ទងឥ់ឡូវេនះ!” �ែមន៉ ចូលកនុងេរ ងសំខន!់ “�ពះេអយ �ទងម់ន
�តេច ក េហយ�ទង�់ច�� បប់ន។ �ទងម់នែភនក េហយ�ទង�់ចេមលេឃញ។
�ទងម់នករចងចមំយួ �ទង�់គ ល់�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �ទងដឹ់ងពីករសនយ
របស់�ទង។់ ទូលបងគំសូមអង�រ�ពះអងគ សូម�កេឡកេមលចុះេ ទីេនះ �ពះអងគ
ជ�ពះរបស់េ�កអ�័ប� ំ អុី�ក និងេ�កយ៉កុប ែដល�បជ� ស�របស់
�ពះអងគមនទុកខលំបក េហយ�តវ�� ប។់ េធ�អ�ីមយួស�មបព់ួកេយង �ពះជមច ស់
េអយ! េយង�តវែតមន�ទងក់នុងេពលេនះ! េយង�តវករ�ទង ់មនិដូេចន ះេយងនឹង�តវ
វនិស។ េយង�តវែតមន�ទង។់ េយង�តវែតវនិស �បសិនេបេយងរស់េ ។” េនះ
េហយជេពលែដលអនកពិតជអធិ�� ន។ អូ គតប់នអធិ�� ន!
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134 អនកដឹងេទ េពលខ�ះមនុស�េ េពលពួកេគអធិ�� ន ពួកេគអស់កម� ងំ។
ែមនេទ ម៉កនិ់ងប៉? អូ ហត�់ស់! បង�បស�បណ�េំពលខ�ះហតេ់ន យ
ខញុ ំេសទរែតដួលសន�បេ់ពលខញុ ំេ អធិ�� នយូរ �គនែ់តដួលសន�ប ់ េ េ�យមនិ
ហូបបយ និងអ�ីៗជេ�ចនៃថង។ េហយអធិ�� នេហយអធិ�� នេទ ត េហយបន�
អធិ�� ន េហយអធិបបយ។ េហយខញុ ំេ ដល់កែន�ងមយួែដលខញុ ំនឹងដួលសន�ប។់
េហយេពលខ�ះមនុស�មនវធីិេនះ។ េនះមនិែមនជេពលែដល�តវេបះបងេ់ចល
េទ។ បន�! �ពះនឹងេឆ�យ! [បង�បស�បណ�េំគះេ េលេវទិកបីដង—េអដ។]
បទ ែមនេហយ។ បន�ចេំទ ត! បទ ែមន។

135 ដូេចនះគតេ់ឡងេ េលជេណ� រ ជំ�នចស់ខ�ីៗ។ េហយខញុ ំ�ចេមលេឃញយ៉ុ
កិបិតចូលមក េហយនិយយថ “អូ ��៉ំម កំុ។ បងសម� ញ់ ខញុ ំ—ខញុ ំេជ ជក…់”

136 “ឥឡូវេនះ យ៉ុកិបិត សម�ងឹេមល អនកពិតជល� គួរឱយ�ស�ញ់…” នង
�� ត ម� យតូច�� ត។ េហយគតប់នេថបនងេ េលថព ល់ អនកដឹងេទ េហយ
េ�ប នងដូចេនះ។ បននិយយថ “ឥឡូវេនះ អនកម៉ក ់សូមអនក�តឡបេ់ �ក់
េអរ ៉នុេ —េហយម៉�មតូចចូលេគង។ េហយខញុ ំនឹងេឡងេ អធិ�� ន។ េហយ
ឥឡូវេនះ េបអនកឮខញុ ំយំ កំុេឡងមក។”

137 “ែមនេហយ ប៉ុែន� ��៉ំម េតអនកនឹងេធ�អ�ី បងសម� ញ់? អនក�បែហលជ
�� ប។់”

138 “បទ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំទទួលបនទុក�បជជនកនុងចិត�ខញុ ំ។ ខញុ ំ�តវេធ�អ�ីមយួអំពី�។ ខញុ ំ
�តវលុតជងគងរ់បស់ខញុ ំ។ ដូេចនះ មនុស�ទងំអស់…” គតប់ននិយយថ “ៃថងេនះ
មនែតៃថងេនះ ចុះេលភនឥំដ� ខញុ ំចុះេ ទីេនះ េចះែតនិយយថ ‘�បកដ�ស់ �ពះ
នឹង�� ប!់’ េហយបុរសចំ�ស់មន កេ់ឡងមក �កៃ់ដេល�តគក េហយនិយយ
ថ ‘េត�ទងនឹ់ង�� បឮ់េ េពល�? េត�ទងនឹ់ង�� បេ់ េពល�?’ េឃញ
មនុស�រតឹែតជូរចត?់ ពួកេគ�បឆងំនឹង�ពះ េ�យ�រពួកេគអធិ�� ន េហយ
អធិ�� នេទ ត េហយកគ៏ម នអ�ីេកតេឡងែដរ។ េហយមន កេ់នះអធិ�� នេហយ
អធិ�� នកគ៏ម នអ�ីេកតេឡងែដរ។ េហយសងឃទងំអស់េពលថ ‘ៃថងៃនករអ�ច រយ
បនកន�ងផុតេ េហយ េហយេរ ងែតមយួគតែ់ដលេយង�ចេធ�បនគឺ�គនែ់ត
ចុះេ ឯេ �� យនយចស់ទងំេនះែដលេគរពបូជ�សន។ ឬ�ពះរបស់
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�សនដ៍ៃទជេដម។ េហយេតេយង�ចេធ�អ�ីបន?’” ប៉ុែន�គតប់ននិយយថ
“ប៉ុែន� ខញុ ំេជ េល�ពះេយហូ�៉! �ែមន៉! ខញុ ំេជ ថ�ទងេ់ ែតេឆ�យតបករអធិ�� ន!”

139 េតអនកេជ េទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉!”—េអដ។] អនកេជ េទ? �ែមន៉!
អនកទងំអស់គន ែដលេជ  េនះនិយយថ “�ែមន៉។” [“�ែមន៉។”] េ ែតេឆ�យតប
ករអធិ�� ន! �តវេហយ។

140 �ងចស់�ទឌេ�ទម �សកទមងនេ់�ចន។ េបះជំ�នដេ៏�ក ម�កំែដលគត់
េដរេ ទីេនះ េហយលុតជងគងចុ់ះ។ គតប់ននិយយថ “ឱ�ពះេយហូ�៉េអយ!”
អូ គតប់នអធិ�� នដូចគតម់និធ� បអ់ធិ�� នពីមុនមក! គតប់ននិយយថ
“�ពះេយហូ�៉េអយ េមលចុះ! �ទងគឺ់ជ�ពះពិត។ េយងេជ ថ�ទងម់ន�តេច ក។
េយងេជ ថ�ទងម់នែភនក។ េហយ�ទង�់ជបអ�ីៗទងំអស់។ េហយេយងេជ ថ�ទង់
ជ�ពះៃន�សនេ៍ហេ�ពរ េហយេយងជ�បជជនៃនករសនយ។ េយងេជ ថ�ទង់
រក��ពះបនទូលរបស់�ទង។់” បននិយយថ “សូម�កេឡកេមលពួកជនបរេទស
ទងំេនះ ថេតពួកេគកំពុងយកកម� ងំពលកមមេថករបស់េយងយ៉ងដូចេម�ច និង
ករក�ងផ�ូវធំៗ និងរបូ�ពះ និងអ�ីៗទងំអស់។ �ពះេយហូ�៉េអយ េត�ទងនឹ់ង
អងគុយេ �ថ នសួគ ៌េហយអនុ ញ តឲយ�សនដ៍ៃទ�គប�់គងេល�ទងឬ់េទ? ខញុ ំមនិ
េជ ថ�ទងនឹ់ងេធ��េទ។” �ែមន៉!

141 ខញុ ំេ ែតមនិេជ ថ�ទងនឹ់ងេធ��! �ែមន៉! េពល�រក�ចូលមក �ពះជមច ស់
េ ែតជ�ពះ! �តវេហយ! �ទងនឹ់ងមនិអនុ ញ តឱយ�រក�ទងំេនះេធ�ដូេចនះេទ។
ខញុ ំេជ ថ សព�ៃថងេនះ េ េពលែដលម៉ូដនិងេរ ងមនិសមេហតុសមផល និង
េរ ង�ស�ភសទងំអស់េនះនឹងេកតេឡង។ �ពះេ ែតេ�យ�ជយ េហយ
�ទងេ់ ែតជ�ពះ! �តវេហយ! អ�ីែដលេយង�តវករគឺអនក�មន កដូ់ចជ��៉ំម
ទទួលបនទុកកនុងចិត�របស់ពួកេគ ែដលនឹង�ន កេ់ ទីេនះ េហយអធិ�� នស�មប់
� រហូតដល់�ថ នសួគ�៌តវបនេបកជចំហ �ពះជមច ស់បនយងចុះមក េហយ
េឆ�យតបករអធិ�� ន។ �ែមន៉។

142 “ឥឡូវេនះេមលេ ទីេនះ” គតប់ននិយយថ “�ពះជមច ស់េអយ េត�ពះអងគ
ទុកេ�យពួក�សនដ៍ៃទចំអកេ�យ�បជ� ស�របស់�ពះអងគយ៉ងេនះឬ? �ល់
សប� ហ៍ែខនិងឆន បំនកន�ងផុតេ ។ េយងអធិ�� នឥតឈបឈ់រ ទងំទឹកែភនក…
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[កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។] ឱ�ពះេអយ េត�ទងនឹ់ងអនុ ញ តឲយមនករ
ែបបេនះឬ?”
143 ៃថងេនះខញុ ំឆងល់ថ េ េពលែដលទរកតូចៗ�បរ់យនក�់តវបនេគេបះចូល
េ កនុងទេន� និង�ងទឹក និងមនិ�តវបនអនុ ញ តឱយរស់េ  និងករណីរលូំតកូន
និងអ�ីៗេផ�ងេទ តែដលបន�ប�ពឹត� ឱ�ពះេយហូ�៉េអយ េត�ទងនឹ់ងអនុ ញ តឲយ
េរ ងែបបេនះបន�ឬេទ? [បង�បស�បណ�បំនេគះេ េលេវទិក�បមំយួដង
—េអដ។] សព�ៃថងេនះេ េពលែដល��វសីគីនិង��េប រ និងជីវតិេពលយប ់និងអ�ី
ៗ�គបយ៉់ងកំពុងែ�សក។ េហយសូមបែីតេវទិកថ� យបងគំកេ៏ខ�យរហូតដល់ពួកេគ
ខ� ចមនិ�៊ននិយយអ�ីអំពី�។ �ពះេយហូ�៉េអយ េត�ទងនឹ់ងអនុ ញ តឲយេរ ងមនិ
សមេហតុផលែបបេនះបន�ឬេទ? �ទងនឹ់ងេឆ�យេ ៃថង�មយួ។ អូ េសចក�ីេ�កធ
របស់�ទងគ់ួរឲយែសញងខ� ចេពល�មក។ បទ ែមនេហយ។ ស�ីេចញេ បង� ញឱយ
ែភនកកូនពួកេគ�គ ល់ធុងបរ ី ទម� កេ់ផះចូល និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង។ េហយមនុស�
នកូំនតូចរបស់ពួកេគេចញេ �ង��េប  េកមង�សី និងេកមង�បសអងគុយ �យុ
�បមំយួឆន ឬំ�បបីំឆន  ំករផឹក�� និងអ�ីៗដូចេនះ។ េហយ�បជជតិបេងកតចបប់
និងថ “�មនិអីេទ។” អូ ខញុ ំ! គិតថ�ពះេយហូ�៉មនិេឃញដូេចនះ? េ េពលេនះ
ពួកេគែថមទងំេសចចំអកដល់មនុស�ែដលពិតជ�តឹម�តវជមយួនឹង�ពះ។ េរ ង
ទងំអស់េនះកំពុងេកតេឡង ករចំអកេមលងយ។ កនឱ់យជប ់ កនឱ់យជប!់
�ពះេយហូ�៉នឹងេឆ�យ។ កំុបរមភ។ មនិអីេទ។
144 េយងបន�មុខបន�ិច។ េយងេឃញគតអ់ធិ�� នេ ទីេនះ។ េហយគតហ់ត់
�ស់ គតេ់ដកចុះ។ គត�់គនែ់តអធិ�� នរហូតដល់គតដ់ួលេលឥដ�។ គត់
មនិ�ចេ ឆង យបនេទ េហយគតប់នេគងបន�ិច។ គតភ់ញ កេ់ឡង។ “មនប �
អ�ី? េមលជំុវញិេនះ! េតពន�ឺេនះមកពី�? អូ េមល ឈរេ ទីេនះេ �ជង
មខ ង។” មនេទវ�មយួអងគឈរ �វរបស់�ពះអងគពយរួេ ខងចំេហ ង។ អូ គត់
េមលម�ងេទ ត េហយគត�់តដុសែភនក។ គតប់នេលកជងគងរ់បស់គត ់គតប់ន
និយយថ “�ពះអមច ស់េអយ អូ អ�ី—េត�ទងច់ងប់នអ�ីពីខញុ ំ?”
145 �ទងម់នបនទូលថ “��៉ំមខញុ ំជេទវ�របស់�ពះជមច ស់។ ខញុ ំ�តវបនេគប ជូ ន
មកពី�ថ នសួគ ៌ េដមប�ីបបអ់នក�ល់គន ថ �ពះ�ទងប់នឮករអធិ�� នរបស់អនក។
េហយខញុ ំបនមក�បបអ់នកថ �ទងនឹ់ងចតអ់នកជួយសេ ងគ ះ។ �ទងច់ងច�ំល់
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ករសនយរបស់�ទង។់” ខញុ ំេឃញេទវ�ឥឡូវេនះ។ �កេឡកេមល�ទង ់�ទងក់ំពុងដក
�វេនះេចញ។ គតច់ង�ុលេ ទិសខងេជង។ ��៉ំមេមល។ គតប់ននិយយ
ថ “�គនែ់តចង�ុលទិសៃន�វេនះេ កនទឹ់កដីសនយ។ េហយខញុ ំបនសនយជ
មយួអ�័ប� ំ អុី�ក និងយ៉កុប ជបុព�បុរសរបស់អនក ថអនក�ល់គន នឹងបន
ទឹកដីេនះជមរតក។ េហយខញុ ំបនឮសំេឡងថងូររបស់�បជជន ខញុ ំបនឮសំេឡង
យំរបស់កុមរ េហយខញុ ំចុះមក។ េហយខញុ ំចងឲ់យអនកដឹងថ អនកនឹងចូលរមួចំែណក
ដអ៏�ច រយកនុងេរ ងេនះ ��៉ំម េ�ពះអនកបនេ�ម ះ�តងក់នុងករអធិ�� ន។ អនកបន
េ�ម ះ�តងេ់ កនុងផទះរបស់អនក។ េហយពីេពលេវ�េនះេ ឆន េំ�កយ យ៉ុកិបិត
ភរយិតូចគួរឱយ�ស�ញ់របស់អនកនឹងឱបកូន�បសតូច។ េហយទរកតូចេនះនឹង
េធ�ជអនករេំ�ះ។” សូមថ� យសិរលី�!
146 គតប់ននិយយថ “អូ បទ។ បទ។ អូ បទ។ បទ។ អូ �ទង់
�� ត�ស់។” គតេ់មល េហយេទវ�ចបេ់ផ�មេងបេឡង។ �កដូ់ចជេមឃ
ទងំមូលេបកចំហ េហយ�ទងប់នេចញពីបនទប។់ គតប់នរងច់បំន�ិច។ គតប់ន
និយយថ “អូ �រមមណ៍ខញុ ំមនិេ កនុងខ�ួនខញុ ំេទ។”
147 ចុះ�មជេណ� រ គតប់នេ យ៉ងរហ័ស េហយនិយយថ “យ៉ុកិបិត! យ៉ុកិ
បិត េល ន!”

នងនិយយថ “ចស មនេរ ងអីែដរ បងសម� ញ់?”
148 គតនិ់យយថ “អងគុយចុះ!” េហយពន�ឺ�ពះចន័ទែដលចងំ�មបង�ួចគឺ…នង
េមលេ �សស់�� ត�ស់។ េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំេទបែតបនេឃញ
េទវ�របស់�ពះ េហយ�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំពីេរ ងទងំអស់េនះ។”

“អូ េត�ទងេ់មលេ ដូចេម�ច?” ម� យបននិយយ។ “េត�ទងេ់មលេ
ដូចេម�ច?”
149 បននិយយថ “អូ គត�់� ត�ស់។ �ទងព់ក�់វភ�។ឺ ែភនករបស់�ទង់
ភ�។ឺ េហយ�ទងម់ន�វេ ៃដ េហយ�ទងច់ង�ុលេ ទិសខងេជង។” េនះជផ�ូវ
ែដលអនកដឹងេហយ ទឹកដីសនយេចញពី�សកេអសីុប។ �មផ�ូវេនះ គឺប៉េឡសទីន។
គតប់ននិយយថ “�ទងប់នចង�ុលេ ភគខងេជង។ េហយ�ទងម់នបនទូល
ថ េយងនឹងមនកូនេ ឆន េំ�កយេនះ េហយទរកតូចេនះនឹងេចញមក េហយជ
អនក�គប�់គង េហយនឹងរេំ�ះ� ស�របស់�ទង។់ អូ �េលលូយ៉ យ៉ុកិបិត!”
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150 េហយគតប់នកតស់មគ ល់ថនងមនសមបរុស។ មុខរបស់នង ែភនករបស់
នងកំពុងសម�ងឹេមល ែភនកដអ៏�ច រយរបស់នងកំពុងសម�ងឹេមល។ “យ៉ុកិបិត
េតមនប � អ�ី?”

“��៉ំម! អតអី់េទ េទ េទ! េយងមនកូន�បស?”

“�តវេហយ។”
151 “អូ អនក…�មនិ�ចេទ។ អនកដឹងអ�ីេទ? អូ �បសិនេបអនកមនិធ� បម់ននិមតិ�េនះ
េទ។ ដឹងេទ េស�ចផេ�៉ន បនសម� បកូ់នតូចទងំអស់េហយ។”
152 “បទ។ ប៉ុែន� អនកដឹងេទថ �បសិនេប�ពះជមច ស់�បទនទរកេនះមកេយង
េនះ�ពះនឹងែថរក�ទរកេនះ។ �ែមន៉! �ពះបនសនយ។ �ពះនឹងែថរក�គត។់”
153 អ ច ឹង ៃថងបនទ បគ់តេ់ចញេ េធ�ករ។ េហយអនកទងំអស់គន េ ទីេនះ េគ
សមគ ល់េឃញ��៉ំម។ ជំនួសឱយករមក អនកដឹងេទថ ទងំអស់គន បនដួលេហយ
េន យហត ់ េលក�ម របស់គតេ់ឡង បននិយយថ “ឆ�ងកតឥ់ដ�មយួចំនួន
េទ ត។ េ�ះ េ�ះ!”

“មនប � អ�ី?”

“ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! �ពះនឹងេឆ�យតបករអធិ�� ន។” អូ អតេ់ទ…
154 អនកដឹងេទ �េធ�ឱយអនកមន�រមមណ៍ល�េ េពលអនកទទួលបនចេម�យ។ េត
េយងមនិដឹងេទ ប៉ុបនិងម៉ក ់ េពល�ពះផ�ល់ចេម�យ? អនកមនិចបំចេ់មលេឃញ
និមតិ�េទ។ �គនែ់តដឹងថចេម�យគឺេ ទីេនះ។ ប៉ុណ�ឹ ងេហយ ដឹងែតចេម�យេ
ទីេនះ។
155 ឥឡូវេនះ សូម�� បឲ់យជិត ខញុ ំចងឲ់យអនក�� ប ់ េតមនអ�ីេកតេឡង។ ឥឡូវ
អនកដឹងេហយ មយួរយៈេ�កយ បនេពលថ “មនិអីេទ ��៉ំម មនេរ ងអី
ជមយួអនក?”
156 “�ពះនឹងេឆ�យតបករអធិ�� ន! �ពះនឹងេឆ�យតបករអធិ�� ន!”

“េត�ទងនឹ់ងេឆ�យតបករអធិ�� នេ�យរេប ប�?”

“េនះមនិមនអ�ីខុសគន េទ។”
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157 បុរសចំ�ស់មន កប់នេដរេឡង េហយនិយយថ “េតអនកគិតថ�ទងនឹ់ង
េឆ�យេ េពល�?”
158 “ែមនេហយ ខញុ ំនឹងមនិ�បបអ់នកេទ េ�ពះអនកជអនកមនិេជ ។ ហុចឥដ�ឱយ
ខញុ ំខ�ះេទ ត។” េបះពួកេគេ ទីេនះដូចេនះ…?…កំុខ�ល់ អនកមនិចបំច�់បប់
អនកមនិេជ �គបេ់រ ងេនះេទ ែមនេទ? កុំេធ�ឱយមនភពខុសគន ។ អតេ់ទ បទ។
�បកដ�ស់មនិែមនេទ។ “ហុចឥដ�ឱយខញុ ំខ�ះេទ ត។ �េលលូយ៉! នឹងេឆ�យតប
ករអធិ�� ន!” េនះជរេប បែដលអនកមន�រមមណ៍េ េពលអនកដឹងថ�នឹង
េកតេឡង។ ែមនេទ? បទ ែមនេហយ។

“អ ច ឹង េត�ទងនឹ់ងេធ��េ�យរេប ប�?”
159 “អនកមនិដឹងយ៉ង�េទ ដូេចនះសូមបន�ករហុចឥដ�។” �កព់ួក�ទងំអស់
េ ទីេនះ យកឥដ�ចស់ទងំអស់េ ទីេនះ
160 យបេ់នះគត�់តឡបេ់ ផទះវញិ បននិយយថ “អូ យ៉ុកិបិត គិតេរ ងេនះ
េយងនឹងមនកូន! អូ គតនឹ់ងក� យជអនករេំ�ះ! �ពះនឹងប ជូ នគត។់ អូ �នឹង
អ�ច រយ�ស់។”

“អូ ប៉ុែន�ខញុ ំ…”
161 “អូ ឈបប់រមភេ ! ឈបប់រមភេ ! ខញុ ំេអយ! �ពះគឺ—�ពះកំពុងែត�� បេ់រ ង
ប ចបេ់ េពលេនះ។ �ពះមន�តេច ក �ពះ�ច�� បប់ន។ �ពះមនៃដ �ទង�់ច
ផ�ល់។” ដូេចនះ អូ គតម់នជំេន េ�ចន។
162 អនកដឹងេទ េ េពលអនកអធិ�� ន អនកនឹងទទួលចេម�យ េនះអនកពិតជមន
ជំេន យ៉ងេ�ចនែមន។ អូ! េតអនកធ� បអ់ធិ�� នសំុអ�ីមយួ េហយអនកដឹងថ�ពះ
នឹងេធ��ស�មបអ់នកេទ? េតអនកជេកមង�សីតូចធ� បេ់ធ�ែបបេនះេទ េហយអនកជ
េកមង�បសតូចធ� បេ់ទ? បទ។ �បកដេហយ។ េនះេហយជេពលែដល�ទង…់
េនះេហយជេពលែដលអនកដឹងថ�នឹងេកតេឡង។ �តវេហយ។
163 េពញមយួឆន កំន�ងផុតេ ។ េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹងគឺមកដល់��៉ំមពី
កែន�ងេធ�ករេ ៃថងមយួ។ េហយមនអ�ីេកតេឡង? កូនតូចដគ៏ួរឱយ�ស�ញ់បំផុត
អូ គតជ់កូនតូចគួរឱយ�ស�ញ់�បែហលជ�បែវងេនះ។ ដូេចនះេហយនងកច៏ប�់
�បគល់េ ឲយ��៉ំម។ េហយគតេ់ថបគត ់អនកដឹងេទ។ គត�់ស�ញ់គត ់េឃញ
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េទ។ េហយម� យកំពុងែតកនគ់ត។់ អូ ជ�ទពយល��ស់ហន! នងបននិយយ
ថ “អូ ខញុ ំភយ័�ស់ េទះជយ៉ង� អនកដឹងេទ។ កូនតូចេនះគឺជរបស់តូចគួរ
ឱយ�ស�ញ់។”
164 េហយអនកដឹងអ�ីេទ? �ពះគមពរីបនែចងថ េនះជទរកតូចែដល�� តបំផុត
មនិធ� បេ់កតមក។ ឥឡូវេនះខញុ ំដឹងថម� យនឹងមនិយល់�សបជមយួខញុ ំេលេរ ង
េនះ។ អូ-ហូ។ ពួកេគបនគិត…ម� យរបស់អនកគិតថអនកជកូនតូចែដល�� ត
បំផុត។ ែមនអត?់ បទ។ នងមនសិទធិគិតែបបេនះ។ ប៉ុែន� �ពះគមពរីបនែចងថ
េនះជទរកដតូ៏ច�� ត។ អូ គតគឺ់ជេ�គ ងអលងក រ។ �ពះ�ក�់ពះហស�េលគត់
អនកដឹងេទ។ ដូេចនះ អូ គតគឺ់ជកុមរតូចគួរឱយ�ស�ញ់! គតនឹ់ងេដកេ ទីេនះ
េហយគត—់គត�់គនែ់តញញឹមតិចៗ េ�យគម នេធមញ។
165 អនកមនិមនប�ូន�បសតូចនិងពួកេគ នឹងេធ�ដូចេនះ េ េពលែដលគតគ់ម ន
—គម នេធមញេទ �គនែ់តញញឹមែបបហនឹង?

េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹងគឺ “�៉!”
“ឱ ខញុ ំេអយ! អីយ៉ េវវ៉! ខញុ ំដឹងេហយ សូម�កគ់ត។់”
“មនប � អ�ី? េតអនកកំពុងេធ�អ�ី?”

166 “យកគតចុ់ះេ�កម។ អនកដឹងពីករប ជ គឺជអ�ីេហយ។ េឃញេទ �បសិនេប
េមធមប�់ចមុះែវងេនះមកទីេនះ ពួកេគនឹងយកកូនរបស់េយង េហយសម� ប�់
េចល។ �តវេហយ។ េយងមនិ�ចឱយ�យំបនេទ។” ដូេចនះ អូ ��តវករ—�តវករ
��រេពល�ពឹកឬ��រៃថង�តងខ់�ះ។ ដូេចនះម� យយក�េ កច�់ជង នងបំេ �
ហនឹងេហយ។ ដូេចនះេហយគតម់និអីេទេពលេនះ។
167 ពីរបីយបប់នទ បម់ក េគេលងជមយួគត ់ េហយ “�៉!” គតែ់�សកឮម�ងេទ ត
អនកដឹងេទ ចបេ់ផ�មយំ។ នងេ យ៉ងេល ន េហយ�កខ់�ួន—�កគ់តយ៉់ង
រហ័សដូេចនះ។ េហយេ ជនេ់�កម ផ�ូវចុះេ ខងេ�កយ កនុងជ ជ ំងមយួ ��៉ំម
បនជួសជុលកែន�ងតូចមយួែដលគត�់ច�កទ់រកបន។
168 េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹងគឺ េគបនឮអ�ីមយួេ ជនេ់លចុះមក…
[បង�បស�បណ�េំគះេ េលេវទិក—េអដ។] េវវ៉! េ បត!់ �គបគ់ន ែបកែខញក
គន េ កែន�ងមយួ និយយថ “េនះេហយគឺពួកេគ។ េនះេហយជពួកេមធមប់
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ចស់ ៃដែវង �ប�កចកៃដ!” និងេមធមបច់ស់…�កេឡកេមលេ ខងេ�កម
េហយេមលេ េ�កបង�ួចនិយយថ “ចស េនះេហយជពួកេគ។ ពួកេគឈរ
េ ទីេនះ។”

[បង�បស�បណ�េំគះេ េលេវទិក—េអដ។] “េបកទ� រេឡង!”
169 ��៉ំមចស់េដរេចញ េបកទ� រនិយយ “េតអនកចងប់នអ�ី?”
170 បននិយយថ “អនកមនកូនេ ទីេនះ េហយេយងដឹងេហយ។ េហយេយង
នឹងយក�។”

“េយងគម នកូនឲយអនកេទ។” ពួកេគមនិបន។
171 “េយងចូលេ េមល េទះយ៉ង�កេ៏�យ។ េយងជ ស�ីប៉ូលីស។ េឃញ
ផ� កស ញ របស់េយងេទ?” េហយេនះជ ជ…េត�មនិែមនជអ�ីស�មបម់នុស�
�សីេទឬ? ប៉ុែន� “េយងជ ស�ីប៉ូលីស។ េយងមនសិទធិពី�ជញ ធរ!” អនកដឹងេទ េយង
មនពួកេគេ ទីេនះឥឡូវេនះ។ េហយដូេចនះ—ដូេចនះបនទ បម់កពួកេគចុះចូល េ
កនុង។ េគចូលេ េបក�ឡុង េហយេបកថតទងំអស់ េហយេបះអ�ីៗទងំអស់
េ េលឥដ� េហយយក�ក�តែ់�គទងំអស់មកអ�ងន�េចញ។ េហយេឡង
េ េលផទះ រកេមលកែន�ង�ែដលេ�កប៉មនកែន�ងសមង ត។់ រកេមល�គប់
ទីកែន�ង ប៉ុែន�ពួកេគរកមនិេឃញទរកេនះេទ។
172 រកមនិេឃញកូនតូច កេ៏ដរេ រក ស�ីេនះ ស�ីកំសត—់យ៉ុកិបិតកំសតឈ់រ
េ ទីេនះ មុខរបស់នងគឺស។ េគេដរេឡងនិយយថ “េមលេ ទីេនះ! េយង
ដឹងថអនកគឺជ—ម� យមយួរបូ។ េយង�ច�បបេ់�យ�ររបូ�ងរបស់អនក។
េយងដឹងថអនកជ ស�ីបំេ េ�ះ េហយេយងដឹងថទរកេ ទីេនះ។ េយងនឹង
�តលបម់កវញិ។ េយងនឹងចប�់!” េចញពីទ� រពួកេគបនេ ។ �យទ� រ េហយេគ
េចញេ ។

នងបននិយយថ “អូ អូ េតេយង�ចេធ�អ�ីបន? េតេយង�ចេធ�អ�ីបន?”
173 ដូេចនះ ��៉ំម បននិយយថ “អធិ�� ន។” េនះជេរ ងែដល�តវេធ�?
[េកមង�បស�សីនិយយថ “បទ។”—េអដ។] េនះជេរ ង�តវេធ� ែមនេទ?
“អធិ�� ន! ចូរអធិ�� ន។”

“អូ អូ អូ! ខញុ ំមនិដឹងថ—អ�ីែដល�តវេធ�េទ។ អូ!”
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174 ដូេចនះគតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ េមលចុះ អនក�ង តចុ់ះ េហយអនកេ
បំេ កូនម�ងេទ ត។ ខញុ ំេឡងេ ជនេ់ល េហយអធិ�� ន។”
175 ដូេចនះ គតេ់ឡងេ ជនេ់ល េហយអធិ�� ន។ គតប់ននិយយថ
“�ពះេយហូ�៉េអយ �ទងម់ន�តេច កេហយ។ �ពះេយហូ�៉េអយ �ទងប់នេបកែភនក
េហយ។ �ពះេយហូ�៉េអយ �ទង�់ច�� បឮ់។ �ទង�់ចេឆ�យតបករអធិ�� ន។
�ទងប់នផ�ល់ឱយេយងនូវទរកេនះ។ �ទងប់នផ�ល់ឱយេយងនូវករសនយរបស់
�ទង។់ េហយ�ទងនឹ់ងរក�ករសនយរបស់�ទង ់ េហយ�ទងនឹ់ងរក�ទរកេនះ។
េហយខញុ ំេជ ជក!់”
176 េ�កយពីអធិ�� ន រចួគឺហតខ់� ងំ គត—់គត�់គនែ់តដួលែបបេនះ េហយ
ចូលេគង។ [បង�បស �បណ�េំធ��មករ�សមុក—េអដ។] គតហ់ត�់ស់!
េធ�ករេពញមយួៃថង េហយអធិ�� នេពញមយួយប។់ គតអ់ស់កម� ងំ។ េហយ
បនទ បម់កអនកដឹងថមនអ�ីេកតេឡង? គតចូ់លេគងេហយគតយ់ល់សប�ិ
េឃញ។
177 អនកដឹងេទ �ពះ�ទងម់នបនទូលកនុងសុបិនែដរ ែមនេទ? �បកដ�ស់ �ទង់
េធ�។ បទ�ទងេ់ធ�។ �ទង�់ច។ េឃញេទ? េហយ�ទងម់នបនទូលកនុងសុបិន។
178 អូ េ េពលែដលគតភ់ញ កេ់ឡង គតប់ននិយយថ [បង�បស �បណ
�ចំប�់មមៃដរបស់គតម់�ង—េអដ។] “េនះេហយ! ខញុ ំគួរែតគិតអំពីេរ ងេនះ។
េនះជអ�ីែដលខញុ ំគួរេធ�។” [បង�បស �បណ�បំនេគះេលេវទិក�បដំង។] “ខញុ ំ
�គនែ់តនឹងមនិនិយយអ�ីអំពី�េទ។”

គតចុ់ះ�មជេណ� រ។ គតប់ននិយយថ “យ៉ុកិបិត!”
“ចស បងសម� ញ់? អូ ខញុ ំេន យហត�់ស់។ ខញុ ំមនិ�ចេគងបនេទ។”
“អូ េ េគងេ ។ េ េដក។ �ចបេ់ហយ។”
“េតអនកដឹងេ�យរេប ប�?”
“អូ ខញុ ំេទបែតដឹង។ ខញុ ំ�គនែ់តមនទំនុកចិត�!”

179 ជំនួសឲយភពជេ�កប៉ យបេ់នះ េឡងេ អធិ�� ន គតចុ់ះេ កនុង
បនទបេ់�កមដី។ គតរ់វល់េ ទីេនះ។ ខញុ ំឆងល់ថគតក់ំពុងេធ�អ�ី។ េ�ះចុះមក
េមលគត។់ ខញុ ំេឃញគតចុ់ះេ ទីេនះ…[បង�បស �បណ�ចំបេ់ផ�ម គញរ
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ហឹម និងដំខណៈេពលែដលេធ���ប�់មករ�ងសងអ់�ីមយួ—េអដ។] “ដំបងំ
បងំ បងំ។” [បង�បស�បណ�េំគះ។] យកេដមែ�តងេនះ មកេមល េហយ
បង�ិល�េមលថល�ឬអត។់ [បង�បស�បណ�ដំំ។] េអរ ៉នុតូចបនេចញេ េ�ក
េ ៃថងេនះ េហយ�បមូលរបស់ៃដពីរ�កក់នុងបនទបេ់�កមដី អនកដឹងេទ។ [បង�បស
�បណ�។ំ] “សូម�ពះែថរក�អនក។” [បង�បស�បណ�ដំំ។] “�សនសមយ័
េដម �តវែតពិត!” [បង�បស�បណ�ដំំេលអ�ីមយួ។] ចងពួក�ជំុវញិ។

នងបននិយយថ “��៉ំម េតមនប � អ�ីជមយួអនក?”

“�េលលូយ៉! មនិមនអ�ីេទ អូនសម� ញ់។ បន�េទ ត។”
180 [បង�បស �បណ�—ំេអដ។] “�ជ�សនបុ�ណ។” [បង�បស�បណ
�ដំំ�ម�ងេទ ត។] “�ជ�សនបុ�ណ។” យក�មកទីេនះ អនកដឹងេហយ។ “�
ជ�សនេដម។” “ស៊សសស” បិទ�ទងំអស់។ “េហយ�ល�ស�មបខ់ញុ ំ! ឱយេនះ
មកខញុ ំ…” គតក់ំពុងេធ�អ�ីមយួ។
181 អនកដឹងេទ បនទ បពី់មយួសប� ហ៍ឬពីរសប� ហ៍កន�ងផុតេ  េរ ងដំបូងែដល
អនកដឹង ពួកេគឆងល់ថគតក់ំពុងេធ�អ�ី។
182 ដូេចនះ េ យបម់យួេ េពលែដលពួកេគេដកលក ់ គតប់នេឡងេលផទះ
េហយយករបស់តូចេនះេឡង អនកដឹងេទ។ គតេ់�កកេឡងដូចេនះ។ េហយ
គតយ់ក�េឡង។ គតេ់លកភយួែដល�បពនធរបស់គតយ់៉ុកិបិតកំពុងដណ� បេ់គង
េហយគតប់ន�ក�់េ េ�កមភយួ។ េហយេអរ ៉នុតូចនិង—និងម៉�មតូចបន
េដកលក។់ អូ នងគឺជេកមងតូចដែ៏ផ�មែល�ម េកមង�សីតូចេនះ េហយេអរ ៉នុ តូចក៏
ដូេចន ះែដរ។ ដូេចនះ គតប់ន�ក�់េ េ�កមេនះ។ គតប់ននិយយថ “យ៉ុកិបិត
ជទី�ស�ញ់។”
183 នងបននិយយថ “េតអនកបនេ បនទបេ់�កមដីេពលយបេ់នះេដមប ី
អធិ�� នឬ ��៉ំម?”

បននិយយថ “អតេ់ទ ខញុ ំបនេ កនុងបនទបេ់�កមដី េ�យសរេសរតេមកង
�ពះជមច ស់។”

បននិយយថ “េតអនកកំពុងេធ�អ�ី?”
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184 បននិយយថ “ខញុ ំចង�់បបអ់នក។ ឥឡូវេនះអនកដឹងថពួកេគជេមធមបច់ស់
កំពុង�តលបម់កវញិ។”

“ែមនេហយ។”
185 “េហយខញុ ំចង�់បបអ់នកពីអ�ីែដលេយងនឹងេធ�។ កូនេយងបនបីែខេហយ េហយ
េយង�តវេ�ះ��យ�េចញ។”

“��៉ំម! អនក�តវេធ�អ�ី?”
“េយង�តវកមច តទ់រក។”
“កមច តទ់រក?”
“បទ។”
“អូ អនក��វ�ស់!”
“អតេ់ទ ខញុ ំមនិេឃរេឃេទ។ េទ េទ េទ។ ខញុ ំដឹងថខញុ ំកំពុងេធ�អ�ី។”

186 “េតអនកចងម់ននយ័ថយ៉ងេមច៉? េហតុអ�ី អនកនឹង��កកដូ់ចផេ�៉ន។ េ
កមច តកូ់នេយងឬ?”

“ែមនេហយ នឹងកមច តទ់រក។”
“អូ េយងមនិ�ចេទ!”

187 “ឥឡូវេនះ�� ប។់ េបេយងទុក� េយងនឹងបតប់ង�់។ េហយ�បសិនេបេយង
�បគល់�េ �ពះែដលបន�បទនដល់េយង េនះ�ទងនឹ់ងរកេឃញ។” េត��តវេទ?
“ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកទុក� េយងនឹងបតប់ង�់។”

“េតអនកនឹងបតប់ង�់េ�យរេប ប�?”
“េហតុអ�ី ពួកេមធមបច់ស់នឹងមកទទួល�។”

188 េហយេមលេ  �បសិនេបអនករក��ពលឹងេនះ េហយបន�រស់េ ដូចេ�កិយ
េនះអនកនឹងបតប់ង�់េហយ។ េមធមបៃ់ន�ននរកគឺ�មពីេ�កយអនក។ េហយ
េនះពិតែមនេហយ។ ភពលងីេលងចស់ទងំអស់ៃនេ�កិយេនះ និងអ�ីៗេ ទីេនះ
�គឺ�មពីេ�កយអនក។ �បសិនេបអនករក��អនកនឹងបតប់ង�់ ប៉ុែន��បសិនេបអនក
�បគល់�េ អនកែដលបន�បទនមកអនកវញិ េនះអនកនឹងបន�វញិ េហយរក��
ទុក។ េតេពលេនះឬ? េបេយងរក�ទុក េតេយងេធ�យ៉ង�? [កុមរនិយយថ
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“បតប់ង�់។”—េអដ។] បតប់ង�់។ េបេយងថ� យដល់�ពះ�គីសទ េតេយងេធ�អ�ី?
រក��។ [“រក��។”] �ែមន៉! េនះជករល�។ ឥឡូវេនះអនកេឆ�យ�តវ។
189 ឥឡូវេនះគតប់ននិយយថ “យ៉ុកិបិត េយងនឹងបតប់ង�់ �បសិនេបេយង
ទុក�។ ដូេចនះ�បសិនេបេយង�បគល់�—�តឡបេ់ �ពះែដលបន�បទនមកេយង
េនះេយងនឹងរក��ទុក។”
190 ឥឡូវេនះអនកមន�ពលឹងមយួ។ េហយប៉ប៉និងម៉កម៉់ក ់ អនកដូចគន ។ ប៉ុែន�
�បសិនេបអនករក�� អនកនឹងបតប់ង�់។ �តវេហយ។ េមធមបៃ់ន�ននរកនឹងយក
�។ ពួកេគទងំអស់�មពីេ�កយ�! ប៉ុែន��បសិនេបអនក�បគល់�េ អនកែដលបន
�បទនមកអនកវញិ េនះអនកនឹងរក��េ កនជី់វតិែដលគម នទីប ច ប។់ �េលលូ
យ៉! �ែមន៉! អតេ់ទស កូនៗ ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តជចស់បុ�ណលមមនឹងែ�សក។
�បសិនេបអនករក��… ចូរនិយយ�ទងំអស់គន : [�កមជំនុំថ�មជមយួនឹង
បង�បស �បណ�—ំេអដ។] “�បសិនេបអនករក��អនកនឹងបតប់ង�់ �បសិនេប
អនក�បគល់�េ អនកែដលបន�បគល់ឲយអនកវញិ អនកនឹងរក��វញិ។” �ែមន៉។
សូមចងចឥំឡូវេនះ ចូរថ� យ�េ �ទង។់
191 ឥឡូវេនះសូមេមល។ អូ នងចបេ់ផ�មយំ។ នងបននិយយថ “អូ េតអនក
នឹងេធ�អ�ីជមយួ�?” នងនិយយ។

“េមលេ ទីេនះ ខញុ ំចងប់ង� ញអនកនូវអ�ីមយួ។”

“េតអនកបនអ�ីេ េ�កមែ�គរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ?”

បននិយយថ “អនុ ញ តឱយខញុ ំបង� ញអនក។” េហយគតប់នទញ�េចញ។

“អូ �ជក ន�កេដមែ�តងតូចមយួ!”
192 �ជកប៉ល់តូចមយួ េត�ជអ�ី។ អតម់នឈន ន ់អតម់នេក� ង គម នកណុង
បញ់េល� េហយ�នឹង�កទ់ំនិញដម៏នតៃម�បំផុតែដលមនិធ� បម់នកនុងកប៉ល់
រហូតដល់េពលេនះ។ ឮេទ! �មនិមន�បធន�កម ឬគម ននវកិេទ។ បង�បស ខញុ ំ
�គ ល់កប៉ល់ស�មបម់នុស�ធំដូចេនះែដរ!
193 “អូ” នងបននិយយថ “េអម-…ឱយខញុ ំេមល�េមល ��៉ំមសូមឱយខញុ ំេមល
បន�ិច។” នងេ ទីេនះ។
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194 បននិយយថ “េមលេ ទីេនះ មនគ�មបតូចមយួេ េល�។ េឃញេទ?”
គតេ់រ សគ�មបតូច។

នងបននិយយថ “អីយ៉! ក�ិនស�ុយ! អូ! េវវ៉! ខញុ ំេអយ!”
បននិយយថ “បទ �មនក�ិន។”
“េហតុអ�ី?”

195 “ខញុ ំបនចក�់េពញេ�យជរ័។ ��តវបនបិត ទងំអស់។” �បជរ័ អនកដឹង
េទ ដូេចនះពួកេគបន�កជ់រ័�បេពញ�។ េនះេហយជអ�ីែដលគតក់ំពុង�ំ
ឱយពុះេ ទីេនះ េហយចក�់េ េលេដមែ�តងទងំេនះ។ គតប់ន�ប�។
បននិយយថ “េមល ទឹកមនិ�ចចូលបនេទ។ េឃញេទ ��តវបនបិទជិត
ទងំអស់។” េហយបននិយយថ “េហយ�មនិ�ចចូលបនេទ ទឹកកម៏និ�ច
ែដរ។ ខញុ ំបនបិតជរ័�។”

បននិយយថ “អីយ៉! ធំុក�ិនមនិល�េទ!”
196 អនកជកូនេកមងដឹងថអ�ីជជរ័េទ េពលេគជួសជុលផ�ូវ “អូ មនក�ិនដ�៏�កក!់”
ប៉ុែន��—�—�—�រក�…�—�បិទ�ល់�ន មេ�បះេ �មផ�ូវ។ េហយេនះជវធីិ
ែដល�េធ�បន �បិទទឹកទងំអស់។
197 េហយេនះជអ�ីែដលករអធិ�� នេធ�ស�មបអ់នកេជ ។ េនះេហយជអ�ីែដល
េធ�ឲយេ�កិយឃ� តពីអនក�ល់ៃថង គឺេ េពលែដលអនកលុតជងគងរ់បស់អនក េហយ
និយយថ “�ពះអមច ស់េយសូ៊!” េហយឈមចុះមក េហយ�បិទអនកទងំអស់គន
េដមបកុីំឲយ�រក��ចយកអនកបន។ េឃញេទ? �តឹម�តវេហយ។ េឃញេទ? ដូេចនះ
អូ ជេ�ចនដងមនុស�និយយថ�ពិបក ប៉ុែន��មនិមនអ�ីែប�កេទ �េធ�ឱយអនកមន
សុវតថិភព។ េនះជេរ ងសំខន ់ រក�សុវតថិភព។ និយយថ “អនកចស់េហយ”
ប៉ុែន��មនិសំខនេ់ទ �រក�អនកឱយមនសុវតថិភព។

“ែមនេហយ” បននិយយថ “េតេយងនឹងេធ�អ�ី?”
198 “�តវេហយ” បននិយយថ “ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដលេយងនឹងេធ�។ េយងនឹង
យកកូនេយង េហយេយងនឹងបំែបកគន បន�ិច។ េហយេយងនឹងយកទរកេនះេ
�កេ់ ទីេនះ េហយយក�េ កនុងទេន�នីល។”
199 “អូ! េទ! េទ! េទ! ��៉ំម អនកមនិ�ច�កកូ់នរបស់េយងេ កនុងទេន�បនេទ។”
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200 “បទ! បទ! ខញុ ំដឹងថខញុ ំកំពុងេធ�អ�ី។” េឃញេទ គតម់នសុបិន គតដឹ់ងពីអ�ី
ែដល�តវេធ�។ េឃញេទ �ពះបនែណនគំត។់ គតដឹ់ងពីអ�ីែដល�តវេធ�។ គតប់ន
សងទូ់កេនះ េហយគតប់នេឃញថ�ជ�បេភទទូកែដលបនសេ ងគ ះណូេអឱយ
�តឡបម់កទីេនះវញិេ សមយ័គត។់
201 ដូេចនះគតប់ននិយយថ “េមលទីេនះ ខញុ ំបនកតរ់នធតូចមយួេ ែផនក
ខងេលរបស់� ដូេចនះគត�់ចដកដេង�មបន។ េឃញេទ គត�់ចទទួលពន�ឺ
�ពះ�ទិតយ�មរយៈទីេនះ។”
202 េហយអនកដឹងេទថ ទូកេ កនុង�ពះគមពរីចស់ េ ទីេនះ ��តវបនេធ�េឡង
�មរេប បដូចគន ។ េហយ�មនរនធេ ែផនកខងេលរបស់� ដូេចនះអនក�ចេឃញ
ចូលកនុង អនកេឃញេទ និងកែន�ងែដលគត�់តវរកេមល។
203 េពលេនះទរកដក៏ំសតម់ន កេ់នះ គម នេឈម ះ គម នេឈម ះអ�ីទងំអស់ ទរកតូច
គម នេឈម ះ និងជទរកតូចគួរឱយ�ស�ញ់បំផុតកនុងេ�ក។
204 យបប់នទ បម់កដល់ េហយេគច ំដល់េម៉ង៣េទ បភ� ឺេទបេគ… គតេ់ដរមក។
េហយគតប់នឆ�ងកតក់រអធិ�� ន។ គតេ់ េហយ គតនិ់យយថ “ឥឡូវេនះ
យ៉ុកិបិត េ�កកេឡង!”
205 ដូេចនះេហយ ពួកេគបន�ស់េអរ ៉នុតូចនិងម៉�មតូច។ អូ នងមកេហយនង
�កៃ់ដេ�ប នងនិយយថ “េ�កប៉!” នងតូចម៉�ម បននិយយថ “អនកនឹង
មនិយកប�ូន�បសតូចរបស់េយង េ េទ ែមនេទ េហយ�ក�់េ កនុងទេន�នីលែដល
ជកែន�ងែដល�កេពចស់ទងំអស់េនះ?”
206 េហយគតប់នអែង�លសកតូ់ចរបស់នងេ វញិដូចេនះ។ េហយនង…
នងមនែភនក�� ត េហយសកតូ់ច�� ត។ ដូេចនះេហយគតប់នេថបនងេ េល
ចំេហ ងៃនថព ល់។ គតប់ននិយយថ “អូនសម� ញ់ �េធ�ឲយខញុ ំឈចិឺត�ដូចគន ែដរ។
�េធ�ឱយខញុ ំឈចឺបែ់ដរ ប៉ុែន�េយង�តវែតេធ�ែបបេនះ។”
207 អនកេឃញេទ េកមង�សីតូចៗ និងេកមង�បស េពលខ�ះេយង�តវេធ�េរ ងែដល
េធ�ឲយេយងឈចឺប ់ប៉ុែន�េយង�តវែតេធ�� េទះយ៉ង�កេ៏�យ។ េ េពលែដល
េកមង�សីនិយយថ “េហ៎ េតអនកធ� បជ់កប់រេីទ?”

អនកនឹងនិយយថ “េទ។”
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208 “ែមនេហយ �កលបងម�ង! អូ ខញុ ំជសម� ញ់របស់អនក អនកដឹងេហយ។ បទ
អនក�កលបង�េមល។”
209 ប៉ុែន�អនក ��ចនឹងឈចឺបប់ន�ិច ប៉ុែន�និយយថ “ហុឺ។ ខញុ ំមនិចងេ់ធ�េទ។”
េឃញេទ? េឃញេទ? “ខញុ ំមនិេធ��េទ។”

និយយថ “េតអនកមកេទ េ ចូលរមួកមមវធីិជមយួខញុ ំ�ង ចេនះ?”
210 “េទ េទ។ �-ហុឺ។ ខញុ ំមនិេ កមមវធីិេទ។” េឃញេទ? ��ចនឹងឈចឺបប់ន�ិច។
េឃញេទ?
211 “អូ អនក�គនែ់តជអព័ទចស់ប៉ុេ�� ះ។” េតអនកមនិេជ េរ ងេនះេទឬ។
�បែហលជឈចឺបប់ន�ិច។ �គនែ់តងកកបលរបស់អនកេចញពី� �ជេរ ង
�តឹម�តវែដល�តវេធ� អនកេឃញេទ។ េធ�ែបបេនះជនិចច េធ�េរ ង�តឹម�តវ។
�តវេហយ។
212 េហយឥឡូវេនះេ េពលែដលេកមង�សីកំពុងេរ នកបច�់�ំមមេជងចស់តូច
ែបបេនះ េហយចងឱ់យអនកេធ�� អនក�បបព់ួកេគថ “េទ េទ។” អនកមនិេធ��េទ
េឃញេទ។
213 “អូ �សបបយ�ស់។” អនកមនិខ�ល់ថ�សបបយប៉ុ�� េទ។ អនកចងេ់ធ�អ�ី
ែដល�តវ ដូេចនះអនកែតងែតេធ�អ�ីែដល�តវ។ ឥឡូវេនះ អនក�គនែ់តចថំឥឡូវេនះ។
អនកនឹងមនិេភ�ច� ែមនេទ?
214 ឥឡូវេនះ េតពួកេគបនេធ�អ�ី? េពលេនះេគយកកូនតូចេឡងេ ។ េហយ
េអរ ៉នុតូចេឡងមក គតនិ់យយថ “េ�កប៉ េតប៉េធ�យ៉ង�ជមយួកូនតូច
របស់េយង?”
215 គតប់ននិយយថ “េអរ ៉នុ សូមអងគុយេ េលេ � របស់ខញុ ំ កូនសម� ញ់។”
បននិយយថ “េមល េអរ ៉នុ។ េបេយងទុកកូនេនះ េតេយងេធ�េមច៉?” [�កមជំនំុ
និយយថ “បតប់ង�់។”—េអដ។] “បតប់ង�់។ ប៉ុែន��បសិនេបេយង�បគល់ទរក
េនះមកកនុងៃដរបស់�ពះអងគែដល�បទនដល់េយង។ អ�ីែដលេយងនឹងេធ�?” [“រក�
�។”] “េយងនឹងរក��។” �តឹម�តវេហយ។

“ប៉ុែន�េតេ�កប៉ នឹងេធ��េ�យរេប ប�?”
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216 “ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�នឹង�តវេធ�យ៉ង�េទ ប៉ុែន��ពះនឹងេធ��។”
េឃញេទ?
217 ដូេចនះេហយបនជេគ�កទ់រកតូចេ ទីេនះ េហយគតក់េ៏ ។ េហយ
ពួកេគេ ឥឡូវេនះ ពួកេគនឹងេ មតទ់� រ។ ពួកេគចុះេ មតទ់� រ គតេ់មលេ
ផ�ូវេនះចុះ�ម-ផ�ូវ េនះចុះ�មផ�ូវ។ គម នកែន�ង�េទ គម នអនក�មកេទ។ បន
និយយថ “សូមអេ ជ ញមក យ៉ុកិបិត។ មក េអរ ៉នុ។ មកម៉�ម។ េ�ះេ ។”
218 េគយកទូកតូចចុះេ កនទ់ងជ់តិេ មតទ់េន�។ អូ �ជេពលយូរស�មប់
រងច់ពំន�ឺៃថងរះ។ េហយមកដល់ទីេនះ េអរ ៉នុតូច �តលបម់កទីេនះកនៃ់ដម៉�មតូច
ប�ូន�បសនិងប�ូន�សី ពួកេគយំ។ េហយយ៉ុកិបិតតូចដក៏ំសតន់ងកំពុងេ ជមយួ
និយយថ “ខ�កឹខ�លួ ស ស។”

“ស៊-ស៊-ស៊-ស៊-ស៊-ស៊! ពួកេគកំពុងេមលផ�ូវ។ �តវ�បង�បយត័ន។ ស៊! �តវ
�បង�បយត័ន។” េដរ�មផ�ូវ។ “ស៊-ស៊-ស៊! �តវ�បង�បយត័ន។” េវចខចបទ់រកតូចឱយ
�បយត័ន។ េហយម� យកំពុងេវចខចបទ់រក េហយ—េហយប៉កំពុងេវចខចបហិ់ប។
219 ពួកេគចុះេ ទេន�។ អូ �ជទេន�ដធ៏ំមយួ �បែហល ធំជងេគទីពីរកនុងេ�ក។
ដូេចនះេហយ ទេន�ដធ៏ំអ�ច រយ េហយេល ន េហយេពញេ េ�យសត��កេព និង
សត��កេព ធំៗ។ អូ ពួកេគធត។់ អីយ៉! ពួកេគបនចិ ច ឹម�ទងំអស់មនកូន
េកមងជចំណី។ ពួកេគ�គនែ់តធត។់ េហយ—េហយនងនិយយថ យ៉ុកិបិត
និយយេ កន ់��៉ំម ប�ីរបស់នងថៈ “អូ ចុះេបសត��កេពចប�់? ចុះេប�កេពេ
ទីេនះបះ៉�?”
220 បននិយយថ “កុំបរមភ។ េបពួក�បនបះ៉�ចមុះេ និងជរ័េនះ េនះពួកេគ
នឹង�េចញឆង យ េឃញេទ។ េនះេហយជមូលេហតុែដល�មនក�ិន។ �នឹងបិទ
�ចមុះរបស់�” បននិយយថ “�មនិ�ចធំុក�ិន�ចម់នុស�បនេទ ដូេចនះ�នឹង
េចញេ ឆង យ។ ជរ័េនះនឹងមនក�ិនស�ុយរហូតដល់ចងរ់តេ់ចញ។ �នឹងមនិអីេទ។
កំុបរមភអី។” ដូចេនះពួកេគ…េហយេ ទីេនះបន�ក�់ចុះ កនុងទូកតូច។ េហយ
នងបននិយយ…“ឥឡូវេនះអនកបំេ ទរកឱយេហយ។”
221 ដូេចនះម� យយកកូនមកបំេ  េហយនងបំេ ទរករហូតទល់ែត�ទទួល
បន��រេពល�ពឹក គឺេ េពល�ពឹក�ពលឹម។ េហយបនទ បម់កនង [បង�បស
�បណ�បំេ ចញសំេឡងេថប—េអដ។] េថប�។ េហយបននិយយថ
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“ឥឡូវេនះ េអរ ៉នុ អនក�ចេថប�បន។” េហយេអរ ៉នុេថប�។ រចួយក�េ ឲយម៉
�ម េហយនងកេ៏ថប�។ េហយម� យេថប� េហយ “អូ” នងបននិយយថ “ខញុ ំ
�គនែ់ត…”
222 “េពលេនះស៊-ស៊-ស៊! ឥឡូវ�� ប ់ េយង�តវែតេធ�ជទ�ន។ េឃញេទ?
េយង�តវែតេធ�ជទ�ន។ ឥឡូវេនះអនកទងំអស់គន ចងេ់ថប�ម�ងេទ តេទ?”
ពួកេគទងំអស់េថប�ម�ងេទ ត។ បនទ បម់ក េគ�កគ់តេ់ ទីេនះ។
223 េហយម� យកេ៏ធ�ភយួតូចមក�កេ់ល� និងេខនយតូច។ នងបន�ក�់េ
ទីេនះ។ នងបននិយយថ “កូនតូចជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ សូម�ពះ�បទន
ពរអនក។”

“ស៊-ស៊-ស៊! ឥឡូវេនះ �ពះនឹងែថរក��។ កំុបរមភអី។”
224 បិទគ�មបតូចចុះេ�កម។ េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹង ឪពុកចបេ់ផ�ម
េ�ះ�វរបស់គត ់េ�ះ�វរបស់គត។់ េ ទីេនះគតេ់  ចូលេ កនុងទឹក។
225 េតអនកគិតថមនអ�ីេកតេឡងេ �នសួគ ៌ �ងំពីេពលេនះ? �េលលូយ៉!
អនកដឹងេទ េ េពលែដលអ�ីៗធ� កចុ់ះេ ទីេនះ �កម៏នអ�ីមយួេកតេឡង េ ទីេនះ
ែដរ។ �ែមន៉! ខញុ ំ�ចេឃញ�ពះជមច ស់េ�កកពីបល�័ងករបស់�ទង ់ េដរេឡងេល
មនបនទូលថ “ក�ពីែយល៉! ក�ពីែយល៉! េតអនកេ ឯ�?”

ក�ពីែយល៉ េឆ�យថ “ទូលបងគំេ ទីេនះ �ពះអមច ស់។”
226 “មកេនះ! នឹងមកបង� ញអ�ីមយួដល់ឯង!” បននិយយថ “េទវ�ទងំអស់
មកទីេនះ បន�ិច អញចងប់ង� ញឯងពីេរ ងមយួ។ អញមនមនុស�ែដលេជ
អញ។ បទ អញមនមនុស�ែដលទុកចិត�អញ។ មកេនះបន�ិច! ល�ស�មបេ់ទវ�
ទងំអស់គន  េមលេ ។ េមល!”

“េត�េ ឯ�?”
“ខង�� ំចុះេ ទីេនះ។ ឃ� េំមល។”
“បទ បទ។ ទូលបងគំ េឃញេហយ។”

227 “េមលចុះេ ទីេនះ។ េមល�មែគមរបស់ពួកេគ—ពួកេគ—ពួកេគេ គុេមព ត
េ ទីេនះ ទងជ់តិពួកេគនិងវតថុេផ�ងៗ?”

“ែមនេហយ។”
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“េមលេ ទីេនះ!”
“េត�គឺជអ�ី?”

228 “មនបុរសមន កេ់លកៃដេឡងេល លុតជងគងអ់ង�ររកអញ។ មនម� យយំ និង
កូនតូចពីរនកក់ំពុងយំ។ ពួកេគទុកចិត�អញដល់ទីប ចប។់ ក�ពីែយល៉ េតអនកចំ
េពលែដលអនកបនចូលេ េទ? េ ចបំុរសេនះបនេទ?”
229 “បទ ទូលបងគំបនជួបគន កនុងបនទបេ់ យបេ់នះ េហយបននិយយជមយួ
គត។់ អូ-ហូ។”
230 “គតេ់ ែតទុកចិត�អញ។ អញមនមនុស�ែដលេជ អញ! អញមនមនុស�
ែដលទុកចិត�អញដល់ទីប ច ប!់” [បង�បស �បណ�េំគះេ េលេវទិក�បមំយួ
ដង—េអដ។] “េឃញគតេ់ទ? េមលេ គត។់”

“បទ អូ េតគតម់និែមនជមនុស�ក� �នេទឬ!”
231 ឪពុកកំពុងេដរកនុងទឹក ចបេ់ផ�មរញុទូកតូចេចញ។

ខញុ ំ�ចឮ�ទងម់នបនទូលថ “ក�ពីែយល៉!”
“�ពះករ�ុ �ពះអមច ស់?”

232 “េ េទវ�មយួមុនឺេ កែន�ងេកតេហតុ។ ប ជ ឱយពួកេគេដរកបនួភ� មៗ។ ចូរ
េ ទព័�ថ នសួគេ៌ចញ។ ប ជូ នពួកេគទងំអស់េឡង-ចុះ-�ម ប�ៃន�ថ នសួគ៌
េហយ�កព់ួកេគទងំអស់េឡង-ចុះ-�មទេន�នីល។ អញបងគ បថ់កំុឲយ�កេពបះ៉
ទំនិញេនះ! គម នអ�ីនឹងបះ៉�េទ! កុំថេឡយសូមបែីតេឈមយួដំុមកជិត�ែដរ។” �
េលលូយ៉!
233 ក�ពីែយល៉បនទូលថ “�ពះករ�ុៃថ�វេិសស។” ខញុ ំេអយ! គតផ់�ុ ំែ�ត! េទវ�
មយួមុនឺចូលកនុងៃដ!

“េមទព័។ េត�ទងនឹ់ងគងេ់ ឯ� �ពះអមច ស់?”
234 “អញនឹងេ ចុងមខ ងេទ ត។” �ទងែ់តងែតេ ចុងប ចបៃ់នករទទួល។ “អញ
នឹងរងច់េំ ចុងមខ ងេទ ត។ អញមនេគលបំណងមយួ។ េ េពលែដលមនុស�
នឹងេជ េលអញ េនះអញមនអ�ីមយួ គឺេគលបំណងមយួ។ �នឹងដំេណ រករ
ជមយួពួកេគ។” មនិអីេទ �ទងយ់ងចុះេ មខ ងេទ ត។
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235 ខញុ ំេឃញម៉ូេស…ឬេអរ ៉នុ និងពួកេគតិចតួច េដរេឡង�មផ�ូវទងំយំ។
“ស៊-ស៊-ស៊-ស៊-ស៊-ស៊! េមល�។”
236 េហយម៉�មតូចនងេ ែតឈរេមល។ នងបននិយយថ “អូ! អូ!”
237 បននិយយថ “មកេណះ ម៉�ម �ជិតភ�េឺហយ។ មកេល នេឡង េហយ
មនរ់ងវជិតភ�។ឺ មកឱយេល ន ពន�ឺៃថង មកដល់េហយ។ អូនសម� ញ់ េ�ះ!”
238 បននិយយថ “អូ េ�កប៉ េ�កប៉! សូមមយួេលក េទ តចុះ។ ទុកឲយ
ខញុ ំឈរ ចេំមលសិន ចេំមលថមនអ�ីេកតេឡង។ បន�ិចេទ តខញុ ំនឹង�តលបម់ក
ផទះវញិ។”
239 “អូ” [បង�បស�បណ�ខំទ ស់�មមៃដរបស់គត។់—េអដ។] “េនះជ
គំនិតល ្ អម៉�ម។ ��បែហលជ�តវេហយ។ អនក�គនែ់តឈរេមលអ�ីែដល
េកតេឡង។”

“មនិអីេទ ខញុ ំនឹង—ខញុ ំនឹងេមល�។”
240 “ឥឡូវេនះ អនក�បញបេ់ ផទះវញិបន�ចិ។ អនក�គនែ់តេឃញអ�ីែដល
េកតេឡង។ េហយអនកមក នដំំណឹងមកេយង េតមនអ�ីេកតេឡង។”

“មនិអីេទ េ�កប៉។” េហយពួកេគបនបន�េ មុខេទ ត �តវ�បញប។់
241 នងតូចម៉�ម នងឈរេមល។ េរ ងដំបូង អនកដឹងេទ�មនពន�ឺ។ “អូ ៎ អូ៎
អូ ៎ េតមនអ�ីមកដល់ទីេនះ? �ជ—�ជកំ�ត។់ េទ។ េតេនះជសត��កព
ែមនេទ? អូ �បនងកេចញ។”
242 �-�! េត�បនេឃញអ�ី? �េឃញអ�ីែដលមនុស�ជេ�ចនេមលមនិេឃញ។
េឃញេទ? ទំនិញតូច�ចេនះកំពុងេធ�ដំេណ រ អែណ� តឆ�ងកតទី់េនះ។ ពួកេគ
បនគិតថ �មនិមនអនកនមំុខេទ ពួកេគគិតថ�មនិមន�បធន�កម។ �មន។
ពួកេគ�តវបន�បមូលផ�ុ ំេ ជុំវញិ។
243 �កេពតូចមកេនះនិយយថ “អូ េមលចុះ!” េ ទីេនះគតម់កេហយ អែណ� ត
េឡងដូចេនះ។ �ែហលេ …អូេទ។ េទ េទ។ �មនិ�ចចូលេ ជិតទំនិញេនះ
បនេទ។

េ ទីេនះមនអនកអនករេំ�ះឈឃ� េំមល ជអនករេំ�ះ ជនជតិយូ�បី�ន
នកែ់ដល�តវករកររេំ�ះខ�ួន។ [បង�បស �បណ�េំគះេលេវទិក�បដំង
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—េអដ។] �រក�ទងំអស់េ កនុងនរកមនិ�ចបះ៉គតប់នេទ។ អែណ� តចុះេឡង
េល ទូកេធ�ពី-ជរ័ចស់តូចេនះេ មតទ់េន�។
244 េរ ងដំបូង អនកដឹងេទ �ចូលេ កនុងទឹកហូរ។ “អូ!” ម៉�មបននិយយថ “អូ!
អូ! េមលេនះែន! ទឹកហូរេនះេមលេ �ចុះ! េមលែបបហនឹង!” េរ ងដំបូងែដលអនក
ដឹងភ� មៗ ��គនែ់តេរ េចញ។
245 េនះជវធីិែដល�េ ។ េយងចូលេ កនុងទឹកកួច េពលខ�ះ ទូកតូចមយួេនះ។
កំុបរមភ។ មននរ�មន កក់ំពុងេមល។ “េទវ�ៃន�ពះបនេបះជំរពីំេលអនកែដល
េកតខ� ច�ទង។់” មនមយួមុនឺនកក់នុងប ជ ីេដរកបនួឥឡូវេនះ។
246 ម៉�មតូច នងចុះេ  នងេឡងេលថមដធ៏ំេនះ េហយនងកេ៏ឡងេល
�ែបបេនះ។ េហយនងរតចុ់ះ េ េមលទូក។ េហយបន�ចុះ�មរយៈទីេនះ េហយ
ឆ�ងកត�់កមៃនទងជ់តិេនះ។ មយួសនទុះេ�កយមក �ជបេ់ ទីេនះ។ និយយ
ថ “អូ! អូ ខញុ ំឆងល់!”
247 (ឥឡូវេនះ េ�កប៉របស់នងបន�បបន់ងថ “ឥឡូវេនះកុំឲយអនក�
មន កេ់ឃញអនកេមល�។ េបមននរ�មន កេ់ឡងមកេធ�ដូចជមនិបនេមលេ
��គនែ់តេ ផ�ូវេផ�ងេទ ត។ កុំ—កុំេធ�ដូចែដលអនកកំពុងេមលទល់ែតេ�ះ សូម
បន�េ មុខេទ ត។” “�តវេហយ” នងេឆ�យថយល់។)
248 នងចុះេ �មដងទេន�រ។ �ជបគ់ងំ។ េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង មន
អនកេន�ទមយួ�កមធំ។ េហយនងេធ�ដូចជេកមង�សីតូចមន កេ់ដរចុះមកេ�កម។
េពលេនះ េម៉ង ១០�ពឹកេហយ អនកដឹងេទ ដូេចនះនងេ ែតេដរ�មមតទ់េន�។
េហយនងសម�ងឹេមលេ ខងេ�កយ េមលេឃញថ�កំពុងេ �។
249 មយួសនទុះេ�កយមក នងកឆ៏�ងកត�់កមមយួេទ ត។ �គនែ់តបន�េមល បន�
េ ឆង យបន�ិច។ បន�េ មុខ េ មុខបន�ិចេទ ត។
250 មយួសនទុះេ�កយមក នងកម៏កដល់ជ ជ ំងដធ៏ំមយួ។ “អូ! �នឹងចូល
េ ពីេ�កយជ ជ ំងេនះ!” េតនង�ចេធ�អ�ីបន? នងមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីេទ។
ដូេចនះេហយនងមនិ�ចេឡងេលជ ជ ំងបនេទ េទបនងេដរចូលកនុងទឹក េហយ
ឈនេជងេ េលែបបេនះ េហយ�រេឡងេល។ នងេ ដល់ទីេនះ េហយនង
បន�េដរ។
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251 េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង នងេ កនុងសួនដ�៏សស់�� ត។ ផក រកី�គបទី់កែន�ង
េហយ�� ត�ស់។ ឥឡូវ�� បប់ន�ិចសិន។ ឥឡូវេមល េកមង�សីតូច។ ផក �� ត
េហយ អូ េដមេឈ�តវបនតុបែតងទងំអស់។ េមលេ �� ត�ស់! �ជឧទយន
មយួ។ “អូ” នងបននិយយថ “េមលេ ទីេនះ! អូ ខញុ ំេអយ! ខញុ ំេ កនុងឧទយន�ងំ
គឺ�ងំរបស់ផេ�៉ន េ កនុងឧទយន។ េតខញុ ំនឹងេធ�អ�ីេ ទីេនះ? េបេគចបខ់ញុ ំមកទីេនះ
អូ ៎េតេគនឹងេធ�អ�ី�កខ់ញុ ំ?”
252 េហយនងេមល។ ទូកតូចេ ទីេនះ េហយ�ឈបេ់ ទីេនះកនុងទឹក េហយ
ចបេ់ផ�មអែណ� តជំុវញិ កនុងទឹក។ ខញុ ំឆងល់ថេហតុអ�ី។ េហយនងលឺនរ�មន ក់
និយយ។ នងេដរថយេ�កយេ េ�កមគុេមព ត។ នងអងគុយ េហយេមលេ
េ�កែបបេនះ អនកដឹងេទ ម៉�មតូចចបេ់ផ�មេមលេ េ�ក េឃញ�។
253 េរ ងដំបូងអនកដឹងេទ មនបុរសខ� ងំៗមឌធំៗមយួចំនួនែដលេបក
ដំបូលផទះែបបេនះ។ េហយអនកបេ�មេដរ�មេ�កយ កេ៏�ច ងែដរ។ េហយមន
ស�ីមន កម់ក េហយនងមនែខ�មសធំេ ជុំវញិកបលនង េ�យមនពស់ធំមយួ
េបកមត ់ (ដូចេនះ) េចញេ ពីមុខ�។ េហយនងជមនុស��សីែដលមនរបូ�ង
�� ត េហយនងកចុ៏ះមក។ នងមន�វធំ�� តពិតៗ និងរបស់របរ។ េហយខញុ ំលឺ
អនកបំេរ មន កនិ់យយថ “�ពះនងមច ស់ េតអនកគិតថ ទឹកនឹងេក� េទេ �ពឹកេនះ?”
254 ម៉�មបននិយយថ “‘�ពះនងមច ស់? អូ ��តវែតជ�ជវង� ដូេចនះខញុ ំ
ចបស់ជេ កនុងឧទយនេហយ។ េហយេបេគចបខ់ញុ ំេ ទីេនះ េតេគនឹងេធ�េមច៉
�កខ់ញុ ំ?”
255 មនិអីេទ នងចុះមក េហយបុរសសមបរុេខម មឌធំៗ យមបេងគ លែបបេនះ
េដរចុះេ មតទឹ់កែបបេនះ េហយនងកេ៏ឡងេ�ះែសបកេជងេចញ។ េហយ
អនកបំេរ មន កម់នកែន�ង េហយអនកេផ�ងេទ តមន�ប៊ូ។ េហយនងចុះេ
ងូតទឹកេពល�ពឹក។ ដូេចនះនងចុះេ ទីេនះេហយនងចបេ់ផ�ម—េដមបេីរ បចំ
ងូតទឹករបស់នង។ នងបនេ�ះែសបកេជងរបស់នង។ នងបននិយយថ “ខញុ ំ
នឹង�ក�់មមេជងកនុងទឹក េហយេមលថ�េក� ឬអត។់ អូ ��គនែ់តល��ស់…េត
េនះជអ�ីេ ទីេនះ?”
256 “អូ!” ម៉�មតូច ម៉�មបននិយយថ “អូ! អូ នងឈបឃ់� េំមលទូកេនះ
េទ តេហយ។”
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“អូ” នងបននិយយថ “េតេនះជ�កេពែមនេទ?”

257 បុរសខ� ងំមន កេ់នះបននិយយថ “ចបំន�ិច ខញុ ំនឹងេ េមល។” ខ� ត ់ ខ� ត់
ខ� ត ់ េដរេចញចូលេ កនុងទឹក។ េរ សេឡងែបបេនះេហយេដរចូល។ ថ “�ពះនង
មច ស់!” ឱយេ អនកបំេរ ។ ស�ីបេ�មកយ៏ក�មក�បគល់ឲយនងែបបេនះ រចួក៏
�កចុ់ះ។

258 នងបននិយយថ “េត�គឺជអ�ី? ហឹរ! មនជរ័ពសេពញ។ េមលទីេនះចុះ �
មនរនធមយួេ ែផនកខងេលរបស់�។”

259 េហយម៉�មបននិយយថ “អូ! អូ ៎ ប�ូន�បសខញុ ំេ េហយ! េ េហយ
ប�ូន�បស!”

260 ដូេចនះេហយ ពួកេគេបក�ដូចេនះ។ “អូ �ជទរក!” េហយ�ចបេ់ផ�ម…ទរក
តូច�� តបំផុតេលេ�ក! េហយ ឱ គឺ�ពះជមច ស់ែដល�ចប�� លឱយមនករ
ស�ប ់ �ចប�� លឱយមនេសចក�ី�ស�ញ់ េហយេសចក�ី�ស�ញ់ទងំអស់
ែដល�ទង�់ច�កក់នុងចិត�មនុស�ជម� យមនស�មបកូ់ន �ទងប់ន�កក់នុងចិត�
របស់េកមង�សីេនះ។ េហយនង—នងបននិយយថ “�គឺជែផនកមយួៃនពួក
េហេ�ព-…ខញុ ំដឹងថ�ជនរ�។ េនះេហយជគំនិតបិ�ខញុ ំ! គត�់�វ�ស់!
�ទងប់នប ជ ឱយពួកេគទងំអស់សម� បកូ់នជនជតិេហេ�ពរ។ េហយម� យមន ក់
កនុងចំេ�មពួកេគ េទបែតបនេបះកូនរបស់ពួកេគេចល េ�យរពឹំងថ�នឹង
េ ដល់�គបទី់កែន�ង។ អូ គត�់�កក!់ ែមនេហយ គតនឹ់ងមនិសម� បអ់នកេនះេទ
េ�ពះេនះជរបស់ខញុ ំ។” អូ-ហឺុ េឃញថ�ពះកំពុងេធ�-យ៉ង�?

261 នងបនេលកគតេ់ឡង េហយ [បង�បស�បណ� ំ បេ ចញសំេឡងេថប
—េអដ។] នងេថបគត។់ េហយទរកយំ។ េហយេពលែដល�យំ �បនេធ�ឱយ
េបះដូងនងកកេ់ក�  ។ នងបននិយយថ “េកមងតូចដក៏ំសតេ់អយ។” បន
និយយថ “ខញុ ំនឹងយកគតេ់ហយខញុ ំនឹងេ គត…់ខញុ ំនឹង�កេ់ឈម ះឱយគត។់”
េហយេ ទីេនះគតប់នទទួលេឈម ះរបស់គត។់

262 េតគតម់នេឈម ះអ�ី? [�កមជំនំុនិយយថ “ម៉ូេស។”—េអដ។] ម៉ូេស។
េហយម៉ូេសមននយ័ “បនយកេចញពីទឹក។” េឃញេទ?
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263 នងបននិយយថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងេ គតថ់ម៉ូេស េហយគតនឹ់ង
ក� យជកូនរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងរក�គត។់ ប៉ុែន�េពលេនះ” នងបននិយយថ
“ប៉ុែន�ខញុ ំជសនំ ខញុ ំមនិ�ចបំេ គតប់នេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំគម នវធីិចិ ច ឹមគតេ់ទ។”
ពួកេគមនិមនដប និងវតថុទងំេនះដូចេ េពលេនះេទ។ ស�ីមនិបនជកប់រដូីច
េគេធ�ឥឡូវេនះេទ អនកេឃញេទ េហយបំពុលខ�ួនឯង។ ដូេចនះបននិយយថ
“ែមនេហយ �បសិនេបអនកដឹងថ…” បននិយយថ “ថេមច៉—េតខញុ ំនឹងេធ�អ�ី?”
ដូេចនះនងបននិយយថ “ខញុ ំ…”
264 មន កក់នុងចំេ�មពួកេគបននិយយថ “ទូលបងគំនឹង�បប ់ �ពះម�ក��តី
ទូលបងគំនឹងែមេ៉�ះស�មបប់ំេ កូនេនះ។”

“អូ” នងបននិយយថ “េនះជករល��ស់។” បន�ិចមក…
265 មនអ�ីមយួនិយយ េទវ�ឈរេ ទីេនះេ គុេមព ត បននិយយថ “ម៉�ម
េនះជឱកសរបស់អនក! មនឱកសរបស់អនក!” ម៉�មតូចរតេ់ចញ។ បននិយយ
ថ “េត�ទងប់ននិយយអីមុនេនះ េប�ទងអ់នុ ញ ត។ េត�ទងម់នមនសុវណ�ី ថ
នឹង ‘រកែមេ៉�ះែមនេទ’ េហយទូលបងគំនឹងេ យកែមេ៉�ះឱយេកមងេនះ។”

មនិអីេទ ដូេចនះនងបននិយយអ ច ឹង។ នងបននិយយថ “ចស
�ពះនងមច ស់!”
266 ឥឡូវេនះ ជធមម� នងបននិយយថ “េតអនកកំពុងេធ�អ�ីេ ទីេនះ?” ប៉ុែន�
េឃញេទ �ពះកំពុង�គបបងំ�ទងំអស់។ េហតុអ�ី? េ�ពះ�ទងម់នេទវ�មយួមុនឺ
នកេ់ ដែង�។ េឃញេទ? កមមវធីិរបស់�ទងនឹ់ងដំេណ រករ។ �ទងម់នេទវ�មយួ
មុនឺនកឈ់រេ ទីេនះ។
267 ដូេចនះេរ ងដំបូងអនកដឹងេទ បននិយយថ “អនក…”

បននិយយថ “បទ កូនសម� ញ់ េតអនកកំពុងេធ�អ�ីេ ទីេនះ?”
268 នងបននិយយថ “ខញុ ំេឃញអនកេ ជមយួទរក។” បននិយយថ “ខញុ ំដឹង
ថកែន�ង�ែដលមនម� យដល៏�មន កែ់ដលនឹងេមលែថកូនរបស់អនក។”
269 នងបននិយយថ “េ យកនង េហយ�បបន់ងថ ខញុ ំនឹងឱយនងបីរយ
ដុ�� រកនុងមយួសប� ហ៍ េដមបេីមលែថទរកេនះ េហយខញុ ំនឹងឲយនងនូវបនទបម់យួ
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ទងំមូលេ កនុង�ងំ។ េហយ�បសិនេបអនកដឹងថកែន�ង�ែដលមន ស�ីជន
ជតិេហេ�ពរ េនះជែមេ៉�ះ ែដល�ចបំេ ទរកេនះបន េនះជកូនរបស់ខញុ ំ។”

បននិយយថ “ចស �ពះនងមច ស់ ខញុ ំនឹងេ េ មន កឱ់យមក។”
270 បននិយយថ “ឥឡូវេនះ សូមរងច់បំន�ិច! មុនេពលអនកចូលេ កនុង
�ប�ទ អនក�តវែតមនពកយសមង ត។់ េឃញេទ អនកមនិ�គ ល់ពកយសមង តេ់ទ។
ជេរ ង�ល់ៃថងេយងមនពកយសមង ត។់ ឥឡូវេនះ ពកយសមង តៃ់ថងេនះ អនកដឹងថ�
ជអ�ី? ‘ចំេបង និងេ ម មយួដំុ។’” បននិយយថ “េនះជអ�ីែដលអនក�តវនិយយ
េដមបចូីល�ម�ចកទ� រ។”
271 ម៉�មតូចរតចុ់ះេ ផទះយ៉ងលំបក �មែដលនង�ចេ  េហយេ�តេល
ជ ជ ំង ចុះេ �មផ�ូវ។ េហយចុះ�មផ�ូវេនះ និងចុះមកេនះ េហយយ៉ងពិបក
�មែដលនង�ចេ បន។ នងរតេ់ កនុងផទះ។
272 េហយ—េហយ ��៉ំមេទបែត�តលបម់កផទះវញិ េហយយ៉ុកិបិតកដូ៏ចគន ។
េហយ អូ ពួកេគេ�កេ  ឆងល់ថមនអ�ីេកតេឡង។ នងបននិយយថ “កូន
កំសតេ់អយ! កូនកំសតេ់អយ!” នង…
273 គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ�គនែ់ត�� ប។់” បននិយយថ “ខញុ ំេទបែត
មកដល់មយួសនទុះមុនេនះ �មផ�ូវ េហយម� យដក៏ំសតម់ន កេ់នះបនេធ�េ�យ
�គបគ់ន េ�កកពីដំេណកេពញមយួៃថង។ �ពឹកេនះេគមកកតស់ងក តេ់នះ េហយ
ពួកេគបនេបកកបលទរក�គបរ់បូេ កនុងសងក ត។់” េហយបននិយយថ
“េមលេគែ�សកយំប៉ុ�� ! េពលេនះ មនិដឹងេទថ កូនអនកេ ទី�។ ទរករបស់
េយងេ ទី� �ពះនឹងែថរក��។”
274 ��បែ់តមនអ�ីមយួបនេ …[បង�បស �បណ�េំគះេលេវទិកបនួដង
—េអដ។] “អូ! អូ! ឥឡូវេនះពួកេគេ មតទ់� រ។” ដូេចនះេហយ េគកេ៏ េមល។ េទ
�មនិែមនេទ។ �គឺជម៉�ម។
275 នងបននិយយថ “អូ! ែម!៉ ចូលមកកូនសម� ញ់! េតមនអ�ីេកតេឡង
ចំេពះទរក?”

នងបននិយយថ “ម៉ក ់ខញុ ំឃ� ន�ស់។”
បននិយយថ “ប៉ុែន�េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះទរក?”
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276 បននិយយថ “ខញុ ំកំពុងេ�សកឃ� ន ម� យេអយ។” បននិយយថ “សូម
សរេសរតេមកង�ពះអមច ស់! �េលលូយ៉! ខញុ ំកំពុងឃ� ន�ស់ អនកម� យ។”

បននិយយថ “ប៉ុែន�េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះទរក?”
277 បននិយយថ “ម៉ក ់ខញុ ំឃ� ន�ស់ ខញុ ំ�ចញុំអ�ី�គបយ៉់ងេ កនុងផទះ។”
278 បននិយយថ “េយងនឹងឲយអនកញំុអ�ីមយួ ប៉ុែន�េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះ
ទរក?” [បង�បស�បណ�េំគះេ េលេវទិកបីដង—េអដ។]
279 បននិយយថ “អូ �អូនមនិអីេទ អនកម� យ។ ឱយខញុ ំញុំអីសិន។ អូ ខញុ ំ
សបបយចិត��ស់!”

“ប៉ុែន�េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះ�?”
280 “ឲយខញុ ំញុំអីសិន ខញុ ំឃ� ន�ស់។” េតអនក�ច�សៃមបនេទ?
281 នងបននិយយថ “ម៉�ម! េនះគឺជម� យនិងឪពុករបស់អនក។ េតទរក
េ ឯ�?” [បង�បស�បណ�បំនេគះេ េលេវទិកបីដង—េអដ។]
282 នងបននិយយថ “ម៉ក ់ ខញុ ំបន�បបអ់នកេហយ។ �អូន ខញុ ំបនេឃញ
� េហយមនិអីេទ។ ឥឡូវេនះ អនកម� យេអយ យកអ�ីមកឱយញំុ។ ខញុ ំកំពុងឃ� ន។
អនកដឹងេទខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តឃ� នខ� ងំ។” ដូចជអនកេ េពលែដលអនក�តឡបម់កផទះ
ពី�� អនកដឹងេទ អូ �តវែតមនអ�ីមយួ។

ដូេចនះ នងបនេ យក�ំងវចិមយួមកឱយនង។ បននិយយថ “ឥឡូវេនះ
�បបខ់ញុ ំ។”
283 េហយនងេ  “ញំ ញំ ញំ” នងញុំ អនកដឹងេទ ដូចេនះ។ បននិយយថ
“អនកម� យ?”

បននិយយថ “បទ ប៉ុែន�េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះទរកតូច?”
284 “េហតុអ�ី” បននិយយថ “អនកម� យ…” នងបន�បបគ់តព់ីេរ ងេនះ។
េហយបននិយយថ “ម៉កឯ់ងេចញេ យកសំេល កបំពកល់�បំផុតេចញមក
េហយយក�៉លីរបស់អនកខចប�់ េ�ពះអនកនឹងេមលែថទរកតូចេនះ។” អូ! អូ! អូ!

“េតមនអ�ី?”



ករបេ�ង នេលេ�កម៉ូេស 55

285 �បសិនេបអនកេបះបង�់ អនកនឹងរកេឃញ�ម�ងេទ ត។ េត��តវេទ? �បសិនេប
អនករក�� អនកនឹងបតប់ង�់។ �បសិនេបអនករក�� នឹងបតប់ង�់ អនកនឹងរកេឃញ
�។ េត��តវេទ?
286 េហយម៉�មតូច�គនែ់តញំុេទ ត។ បននិយយថ “បទ។” បននិយយ
ថ “ៃថងេនះអនកេ �ពះបរម�ជ�ងំ។ េហយមនិ�តឹមែតប៉ុណ�ឹ ងេទ ប៉ុែន�អនកនឹង�តវ
ទទួលលុយបីរយដុ�� រកនុងមយួសប� ហ៍។ និងមនបនទបល់�បំផុតេ កនុង�បេទស
េដមបេីមលែថកូនរបស់អនក។”
287 ជេលកដំបូងកនុង�បវត�ិ� ស�ពិភពេ�ក ែដលម� យ�តវបនបងៃ់ថ�ឱយ
បំេ កូនខ�ួនឯង។ សូមេមលពីរេប បែដល�ពះេធ�? [បង�បស�បណ�ទំះៃដ
បីដង—េអដ។] �េលលូយ៉! េធ�ជែមេ៉�ះកូនខ�ួនឯង េហយទទួលបនបីរយ
ដុ�� រកនុងមយួសប� ហ៍ស�មប�់ និងមនបនទបល់�បំផុតេ កនុង�បេទស។ �ពះ
េធ�អ�ីៗទងំេនះ ែមនេទ? េត��តវបនបង�់បកេ់ដមបសី�មបក់រអធិ�� នឬេទ?
[�កមជំនំុនិយយថ “បទ។”] េតករអធិ�� នល�េទ? [“�ែមន៉។”]
288 ដូេចនះេហយ នងេរ បចំ�៉លីតូចរបស់នងរចួ�ល់េហយ។ េយងនឹង�បញប់
ឥឡូវេនះ េយងនឹងបិទកនុងេពលបន�ិចេទ តេនះ។ ដូេចនះេយង…នងបនេរ បចំ�៉
លីរបស់នងរចួ�ល់ េហយចុះ�មផ�ូវែដលនងបនេ  គឺរហ័ស�មែដលនង
�ចេធ�េ បន។ េហយេរ ងដំបូងអនកដឹងេទ នងមក។ អនកយមចស់មឌធំឈរ
េ ទីេនះ កនលំ់ែពងដធ៏ំរបស់គត ់បននិយយថ “េតអនក�េ ទីេនះ?”

នងបននិយយថ “ចំេបងនិងេ ម មយួដំុ។”
“ឆ�ងេ ។” សូមេមលពីរេប បែដល�ពះេធ�អ�ីៗ?

289 បនេ ឆម បំនទ ប។់ េ ទីេនះគតប់នទញ�វរបស់គតប់ននិយយថ
“អនកជនរ�? េតអនក�េ ទីេនះ?”

បននិយយថ “ចំេបងនិងេ ម មយួដំុ។”
បននិយយថ “ឆ�ងេ ចុះ។” ខញុ ំេអយ! េឃញពីរេប បែដល�ពះេធ�អ�ីៗេទ?

290 េឡងេ េមល�ម�ងំ ចបេ់ផ�មេឡង េហយពួក�ជវង�ទងំអស់េចញមក
ទញ�វេចញ។ “េតអនក�េ ទីេនះ?”

បននិយយថ “ចំេបងនិងេ ម មយួដំុ។”



56 �ពះបនទូលជសេម�ង

“ចូលេ ចុះ។”
291 េរ ងដំបូងអនកដឹងេទ បុរសមន កប់នេដរេចញមកេ�កបននិយយថ “េត
អនកជនងតូចែដលម�ក��តីកំពុងរងច់េំនះែមនេទ?”

“�តវេហយ។”
292 “េហយេនះជែមេ៉�ះស�មបប់ំេ ទរកែដល�តវបនរកេឃញេ �ពឹកេនះ
ែមនេទ?”

“�តវេហយ។”
293 បននិយយថ “យកនងចូលេ ។” ដូេចនះនងនទំរកចូល…ឬនមំ� យ
មក។
294 េហយ—និង—�ពះនងតូចបនេដរេចញេ  េហយនងបននិយយថ “េត
អនកដឹងអ�ីអំពីទរកេនះេទ?”

នងបននិយយថ “ចស �ពះនងមច ស់។”
នងបននិយយថ “េមលទរកេនះ។ គត�់� តអត?់”
“ែមនេហយ �ពះនងមច ស់។ គត�់� ត�ស់។”
បននិយយថ “េតអនក�ចដឹងពីរេប បបំេ កូនេនះេទ?”
“ចស �ពះនងមច ស់។ �បកដេហយ។”

295 “ែមនេហយ” ពួកេគថ “ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយអនក �បកឈ់នួលរបស់អនកគឺ បីរយដុ�� រ
កនុងមយួសប� ហ៍។” ហុឺម! េត�ពះមនិល�េទឬ? េហយបននិយយថ “េហយ
អនកមនបនទបដ់ល៏�បំផុតេ កនុង�ងំ េហយ��ររបស់អនកនឹង�តវប ជូ នេ កន់
អនក។ អនកនឹងមនិចបំចេ់ចញមកចម�និ��រេ�យខ�ួនឯងេឡយ។” បន
និយយថ “ឥឡូវេនះ េនះជបុ�តតូច ចូរ�បយត័ន។ កំុឱយធ� ក។់”

“អូ កំុបរមភ ខញុ ំនឹងមនិ។ កំុបរមភខញុ ំនឹងមនិឱយរបូតេទ។”
“អនក�តវែថរក��ឱយល�បំផុត។”

296 “កុំបរមភ ខញុ ំនឹងេធ�។ �នឹងមនករែថទយ៉ំងល�បំផុត។” �បកដ�ស់ �ជ
របស់នងផទ ល់ េឃញេទ។ “ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយ�នូវករែថទដំល៏�បំផុត។”

“អនកេឃញេទ�ជកូនដ�៏សស់�� តែមនេទ?”
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“ពិតជ�សស់�� ត�ស់” នងេឆ�យ។
“�តវេហយ។”

297 ទ� របនបិទឱយ ស�មបម៉់�ម និងម� យ និងម៉ូេសតូច។ េហយេពលទ� របិទ
នងេមលជំុវញិខ�ួន។ នងបននិយយថ “�ក-់�ក-់�ក!់ េហយនងគិតថ
អនកជកូនរបស់នង។ �-�-�-�-�!” អូ ខញុ ំេអយ! នងបនេគះ�។
298 េតនងបនេធ�អ�ី? នង…េបនងរក�ទុក េតនងនឹងេធ�អ�ី? [�កមជំនុំនិយយ
ថ “បតប់ង�់។”—េអដ។] េ�យ�រនងបន�បគល់��តឡបេ់ អនកែដលបន
�បទន�េ នង េហយនង (អ�ី?) បនរកេឃញ�វញិ េហយនង�ចរក��
បន។ េតមនអ�ីេកតេឡង�បសិនេបេយងេបះបង…់េបេយងរក��ពលឹង េតនឹង
មនអ�ីេកតេឡង? [“េយងនឹងបតប់ង�់។”] េយងនឹងបតប់ង�់។ េហយ�បសិនេប
េយង�បគល់�េ អនកែដលបន�បទនមកេយងវញិ េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង?
[“េយងនឹងរក��។”] េយងនឹងរក��ទុក។ េត��តវេទ?
299 េតមនអនក�ល់គន ប៉ុនម ននកែ់ដលចងេ់ឡងជំុវញិ�សនៈ េហយអធិ�� ន?
េតអនកចងេ់ធ��េទ? េតអនកចងឲ់យ�ពះេយសូ៊វេមលែថអនកដូច�ទងប់នេធ�ដល់ទរក
តូចែដរឬេទ? ថេមច៉…េកមងៗទងំអស់គន មកជំុគន ជុំវញិ�សនៈេនះឥឡូវេនះ។ េត
អនកនឹងេធ��េទ? មកភ� ម លុតជងគងជំុ់វញិ�សនៈ។ សូមអធិ�� នទងំអស់គន ។
េកមងៗទងំអស់មកទីេនះ។ េតអនកចូលចិត�េរ ងរបស់ខញុ ំអំពីេរ ងេនះេទ? [�កមជំនុំ
និយយថ “បទ។”—េអដ។] េតអនកចូលចិត��េទ? មនិអីេទ ឥឡូវេនះ អនក
េឡងមកជំុវញិ�សនៈ។ ឥឡូវេនះចូលមក។ កូនតូចទងំអស់មកលុតជងគង់
េ ជុំវញិ�សនៈ �គនែ់តលុតជងគងចុ់ះេ ទីេនះ—េ ទីេនះេ េល�សនៈ។
ហនឹងេហយ។ កូនតូចៗទងំអស់េ ខងេ�កយ សូមមកទីេនះឥឡូវេនះ េយង
នឹងអធិ�� ន។ �តវេហយ។ អនកចងេ់ឡងមកអធិ�� នេទ។ េ�កកេឡង េហយ
លុតជងគងជំុ់វញិ�សនៈ។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះ េនះជករល�។ េនះគឺមនិអីេទ។
300 ឥឡូវេនះ អនកម� យ េតអនកចងម់កែដរេទ េហយេ�កប៉អនកទងំអស់គន េត
ចងលុ់តជងគងេ់ �ចកផ�ូវេនះេទ?
301 ឥឡូវេនះខញុ ំចងសួ់រអនកពីេរ ងមយួេ ទីេនះ។ េមល។ េតអនកេជ ថ�ពះេយសូ៊វ
�ស�ញ់អនកដូច�ទងប់នេធ�ស�មបម់៉ូេសឬេទ? េជ េទថេទវ�េមលអនក
ែបបេនះ? ឥឡូវេនះ �ពះបន�បទន�ពលឹងដល់អនក ែមនេទ? ឥឡូវេនះ �បសិនេប
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អនករក��ពលឹងរបស់អនក េតនឹងមនអ�ីេកតេឡងចំេពះ�? [កុមរនិយយថ
“បតប់ង�់។”—េអដ។] បតប់ង�់។ ប៉ុែន��បសិនេបអនក�បគល់�េ �ពះេយសូ៊វញិ
េ �ពឹកេនះ េតអនកនឹងេធ�អ�ី? [“រក��។”] េ —នឹងរក��។ អនកចងរ់ក�ទុក។
ឥឡូវអនកចងស់េ ងគ ះ�ពលឹងអនក ែមនេទ? េហយអនកចងធ់ំេឡងេដមបកី� យជ
ម� យពិត�បកដ និង ស�ីពិត�បកដ ែមនេទ និងមនុស�ពិត�បកដ �គអធិបបយ
ជេដម។ េតអនកមនិចងេ់ធ�េទឬ? ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកចង ់ េនះអនក�បគល់
�ពលឹងរបស់អនកេ �ពះេយសូ៊វ។ េនះជវធីិែដលអនកេធ��។ អនកនិយយថ “ឱ
�ពះេយសូ៊វេអយ េនះជអ�ីែដលទូលបងគំ�តវថ� យដល់�ទង ់ គឺជ�ពលឹងរបស់
ទូលបងគំ ប៉ុែន�សូម�ទងេ់មលែថទូលបងគំដូច�ទងប់នេធ�ដល់ម៉ូេសែដរ។”
302 ឥឡូវេនះ េបអនកខ�ះធំៗចងម់កលុតជងគង ់កម៏នអនកម� យខ�ះែដរ �បែហលជ
អនក�បែហលជចងលុ់តជងគងេ់ ទីេនះេ �ពឹកេនះ។ ែមនេហយ �េបកចំហ
ស�មបអ់នក ផងែដរ។ េបចង ់ សូមមក លុតជងគងចុ់ះ។ �មនិអីេទ។ េនះជម� យ
មកជមយួកូនតូចរបស់នង។ េតមនអនកេផ�ងេទ?
303 ឳពុក េ�កប៉ បងប�ូន� ចងេ់ធ�ជអនកអធិ�� នដូច��៉ំម សូមមក
លុតជងគងចុ់ះ។
304 អនកម� យ េបអនកចងេ់ធ�ដូចយុកិបិត េហតុអ�ី អនកមក�តងេ់នះ េហយលុតជងគង់
ែដរ។
305 �បកដ�ស់ �គឺស�មបម់នុស��គបគ់ន ។ ពេី�ពះ (អ�ី?) អនកកម៏ន�ពលឹង
ែដរ។ េបរក�ទុកេតនឹងមនអ�ីេកតេឡង? [�កមជំនំុនិយយថ “បតប់ង់
�។”—េអដ។] បតប់ង�់។ េហយ�បសិនេបអនក�បគល់�េ អនកែដលបន�បទន
�មកអនកវញិ េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង? [“រក��ទុក។”] អនកនឹងសេ ងគ ះ� ដល់ជីវតិ
អស់កលបជនិចច។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះ សូម�បមូលផ�ុ ំគន  អនកទងំអស់គន ែដល
នឹងមកឥឡូវេនះ េហយសូមអធិ�� នជមយួនឹងកូនតូចទងំេនះ និងជមយួេយង
ជមយួទងំអស់គន ឥឡូវេនះ។
306 ទិ�ម� ជៃថងដអ៏�ច រយ។ េហយ�បែហលជយបេ់នះ ខញុ ំ�បែហលជផ� ស់
ប�ូរ�បធនបទរបស់ខញុ ំ េហយបន�េ យបេ់នះ េហយ�បបពី់អ�ីែដលម� យេនះបន
េធ� រេប បែដលម� យេនះបនេធ�។ នងជអនកអបរ់កូំន�បសតូចរបស់នងេដមប ី
ដឹកនអំុី��ែអលទងំអស់េ កនែ់ដនដីសនយ។ អូ នងគឺជម� យពិត។ េតនង
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មនិែមនជម� យពិតេទឬ? [កុមរនិយយថ “បទ។”—េអដ។] ឥឡូវេនះ អនក
កម៏នម� យពិតមន កែ់ដរ េហយម� យកក៏ំពុងអធិ�� នឲយអនកែដរ។ គតគឺ់ជឪពុក
ពិត�បកដ។ េហយេ�កប៉កំពុងអធិ�� នស�មបអ់នក។ េហយឥឡូវេនះ េយង
ទងំអស់គន នឹងអធិ�� នជមយួគន  េហយសំុ�ពះេយសូ៊វឲយជួយេយង។

បង�បសេនវលី េតអនកនឹងមក លុតជងគងជ់មយួេយងេទ?
307 េហយសូមេ�នកបលេ �គបទ់ីកែន�ង។ ឥឡូវេនះ បង�សី ហគឺតទី…[អនក
េលងពយណូ៉ចបេ់ផ�មេលងបទ នេំគចូលមក—េអដ។]
308 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ េរ ង�៉វដ�៏ម ញ េនះ ៃថងេនះ ជៃថងដយូ៏រែដលបន
កន�ងផុតេ ។ កែន�ងែដលមនឪពុកនិងម� យពិត ជអនកេជ ពិត មករក�ទង់
េហយពួកេគបនថ� យបងគំ�ទង។់ ពួកេគបនេជ �ទង។់ េ េពលេនះមនទុកខ
លំបកកនុង�សក។ េហយេធ�េមច៉េយងដឹងថគម នម៉ូេស�មយួលុតជងគងេ់
�ពឹកេនះ! េតេយងេធ�ដូចេម�ចេទបដឹងថគម នម៉�មមយួរបូបនលុតជងគងេ់ �ពឹក
េនះផង ជេ���សី!
309 ឱ�ពះវរបិ�ជទី�ស�ញ់ កុមរតូចៗទងំេនះ�ស�ញ់�ទង ់ េហយពួកេគ
បនមកលុតជងគងេ់ ឯេឈឆក ង េ�យទទួល�គ ល់ថពួកេគមន�ពលឹងមយួ
ែដល�តវែតបនសេ ងគ ះ េហយពួកេគកំពុង�បគល់�ដល់�ទងឥ់ឡូវេនះ។ ដបតិ
េយងេទបែតបន�នេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ “េបអនកបត�់ អនកនឹងរក�
េឃញ ែតេបអនកេ រក�រ� េនះអនកនឹងបត�់វញិ។” េហយ �ពះបិ� ពួកេគមនិចង់
រក��ពលឹងរបស់ពួកេគេ កនុងខ�ួនពួកេគេទ។ ពួកេគមនិចងរ់ស់េ េ�យខ�ួនឯង
េទ។ ពួកេគចង�់បគល់�ពលឹងរបស់ពួកេគដល់�ទង ់ដូេចនះ េ�យករផ�ល់ឱយ េនះ
ពួកេគនឹងបនរកេឃញជីវតិអស់កលបជនិចច។ េ�បស �បទនមក �ពះអងគេអយ។
310 �បទនពរដល់េកមង�បស�សីតូចៗទងំេនះេ ជំុវញិ�សនៈ។ សូម�បទនពរ
ដល់ម�បិ� ែដលមនវត�មនេ �ពឹកេនះ។ សូមឲយ�ពះគុណ និងេសចក�ីេម��
ករ�ុរបស់�ទងម់នេលពួកេគទងំអស់គន ។ សូមអតេ់ទសេ�យេយងខញុ ំផង
�ពះអមច ស់េអយ ពីអំេពបប និងកំហុសឆគងទងំអស់។ យកជំងឺេចញពីក�� ល
ចំេ�មេយង។
311 ប ជូ នេទវ�មក! �េលលូយ៉! �ពះអងគែដលបនបងគ បក់�ពីែយល៉ និង
េទវ�មយួមុនឺនកេ់ចញដំេណ រេ  េតមនេទវ�ប៉ុនម នេទ តមកជំុវញិេពល
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េឃញេកមងតូចកំសតទ់ងំេនះលុតជងគងេ់ �សនៈ�ពឹកេនះ! េ ជំុវញិ�សនៈ
េនះ និង�មរយៈ�ពះវ�ិរេនះ ឈរជេទវ�របស់�ពះជមច ស់។ េទវ�ថតទុក
គឺេ ទីេនះ េ�យយកេឈម ះរបស់ពួកេគចុះកនុងេស វេ ។ ពួកេគកំពុងបតប់ង់
�ពលឹង ដូេចនះពួកេគ�ចរកេឃញ�េ កនុង�ពះ�គីសទ! សូម�បទនមក �ពះអងគ
មច ស់េអយ។
312 សូមេ�យចបពី់ៃថងេនះតេ  ជីវតិតូចរបស់ពួកេគកនែ់តែផ�មែល�មនិង
�ប�រ។ សូមឲយពួកេគក� យជកូនែដលេគរព�បតិបត�ិចំេពះម�បិ�របស់
ពួកេគ និងចំេពះ�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់ពួកេគ រហូតដល់ៃថងែដល�ទង់
េ ពួកេគមកផទះ ។ ែណនពំួកេគេ កនុងជំរុតូំចរបស់ពួកេគ ចុះ�ម�គបទឹ់ក
ហូរ។ �ល់េពលែដល�ជបគ់ងំេ កនុងគុេមព ត សូមឲយេទវ�ៃន�ពះរញុ�ចូល
េ កនុងចរន�ៃនេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ។ សូម�បទន�មក �ពះអងគមច ស់។
េហយេ ចុងប ចបៃ់នផ�ូវ ពួកេគ�ចរកេឃញផទះជទី�ស�ញ់ និងម� យរបស់
ពួកេគនិងមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់ពួកេគេ ទីេនះកនុងសិរលី� ែដលជកែន�ង
ែដល�ពះជមច ស់ឈរេ កនុង�ចកទ� រ�� គមន ៍ េ ៃថងេនះ។ សូម�ទង�់បទន
�ពះបិ�។
313 អតេ់ទសឱយេយង�ល់អំេពបបនិងករបំពនរបស់េយង។ េហយជួយេយង
ពីៃថងេនះេ សូមឱយដូច�ទងទ់ងំ�សង។ េយងថ� យកូនតូចៗទងំេនះេ កនុង�ពះ
ហស��ទងឥ់ឡូវេនះ។ េហយម� យទងំេនះេ ជមយួពួកេគ �ពះអមច ស់េអយ
ថពួកេគនឹងក� យជម� យដ�៏តឹម�តវេ ៃថងបុណយអនកម� យេនះ េពលេវ�ៃនករ
រលឹំកេនះ ែដល�តវបនផ�ល់ឱយម� យ។ េហយសូមឱយពួកេគ ចបពី់ៃថងេនះេ
េធ�ជម� យដល៏��បេសរ។ សូមឱយកុមរទងំេនះក� យជេកមងល�។ សូមឲយេយង
ទងំអស់គន បនកនែ់ត�បេសរេឡង �ពះអមច ស់េអយ េហយបេ�ម�ទងឲ់យកនែ់ត
ខ� ងំេឡង។ សូម�ទង�់បទន� ឱ�ពះវរបិ� តបតិេយងទូលសូម�កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ ។ �ែមន៉។

ឥឡូវសូមេ�ច ងបនទរបន�ិច។
314 េតអនកេជ ថ�ពះេយសូ៊វបនសេ ងគ ះអនកេទ? េតអនកចងឲ់យ�ពះេយសូ៊វ
េមលែថអនកេ េពលែដលអនកេ�កកឈរឬេទ? េលកៃដេឡងេ កន�់ទង់
ដូចេនះឥឡូវេនះ។ ខញុ ំចងឱ់យអនកងកេ រកឪពុកនិងម� យនិងពួកេគទងំអស់គន ។
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ងកមកវញិ�មវធីិេនះ។ ឥឡូវេមលមកេនះ អនកម៉កនិ់ងេ�កប៉។ ទងំ
េកមង�បស�សីទងំអស់េ�កកឈរ។ ឥឡូវេនះ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដល
ទទួលយក�ពះេយសូ៊វជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់អនក េហយអនកនឹងេជ ជកេ់ល
�ពះេយសូ៊វចបព់ីេពលេនះតេ ។ េដមបេីមលែថអនកដូចជ�ទងប់នេធ�ដល់ម៉ូេស
តូច ចូរេយងេមលៃដអនកេលកេឡង។ អនក�ល់គន ។ �មនិអីេទ! ឥឡូវេនះេតមនអ�ី
េកតេឡង? �បសិនេបអនករក��ពលឹងរបស់អនក េតអនកេធ�អ�ី? [�កមជំនំុនិយយថ
“បតប់ង�់។”—េអដ។] បតប់ង�់។ ប៉ុែន��បសិនេបអនក�បគល់�ដល់�ពះេយសូ៊វ
េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង? [“រក��។”] អនកនឹងរក��វញិ។ ចុះេប�ពះេយសូ៊វបន
ទទួលអនកេ �ពឹកេនះ េតយ៉ង�ែដរ? េហយអនកគឺជ�ពះេយសូ៊វ ឥឡូវេនះ
ែមនេទ? អនកជេកមង�បស�សីរបស់�ពះេយសូ៊វ។
315 េមលេកមងតូចទងំេនះឈរទងំទឹកែភនក។ �បបខ់ញុ ំេមលថេត�ពះមនិដឹងេទ
ឬ? �ែមន៉។ បុរសនិង ស�ីៃនៃថងែស�ក! េ�កកឈរ។

នពំួកេគេចញពី�លៃនអំេពបប។
នេំគចូល នេំគចូល
នកូំនេកមងមកឯ�ពះេយសូ៊វ។

អូ រេប បែដលខញុ ំ�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វ ឥឡូវេនះសូមមក!
អូ

អនក�ល់គន ។
…ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វយ៉ង�

េលកៃដេឡងឥឡូវេនះ។
អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វ�ស់
អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វ�ស់
េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន។

316 េត��សស់��យ�ស់ែមនេទ? ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វ�ស�ញ់កុមរកនុង
ែផនដី។ ផ�ល់ឱយេយងនូវបទេភ�ង បង�សី។ ឥឡូវអនកទងំអស់គន បត�់� ំ�មផ�ូវ
េនះ ែបចំេពះខញុ ំ េកមង�សីតូច។ ខញុ ំចងេ់�ច ង �ពះេយសូ៊វ�ស�ញ់កុមរកនុងែផនដី។
េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលេចះេ�ច ង�? មនិអីេទ េ�ះេ�ច ងឥឡូវេនះ។
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�ពះេយសូ៊វ�ស�ញ់កុមរ�ស់
អស់ទងំេកមងេ �គបជ់តិ�សន៍
�កហម េខម  េល ងេហយនិងស ពួកេគមនតៃម�កនុង

�ពះេន�ត�ទង់
�ពះេយសូ៊វ�ស�ញ់កុមរេ េលែផនដី។

317 ឥឡូវេនះ អនកទងំអស់គន េ កនុងជួរទព័េហយ។ េតអនកដឹងេទ? េតអនកដឹង
ថអនកេ កនុងកងទព័របស់�ពះេទ? ឥឡូវេនះ អនកេមលមកខញុ ំឥឡូវេនះ។ េហយ
េ�ច ងបទេនះជមយួខញុ ំឥឡូវេនះ េ�ពះអនកជទ�នឥឡូវេនះ។ េតអនកដឹងេទ?
ទ�នៃនេឈឆក ង! ឥឡូវេនះខញុ ំ�បែហលមនិែដលេដរកបនួ…េតអនក�គ ល់បទ
េនះេទ? �តវេហយ។ មនិអីេទ យូរេហយ ចេ�ម ង��ៃថង�ទិតយចស់ែដលខញុ ំ
បនេរ ន។

ខញុ ំ�បែហលជមនិែដល…
ឥឡូវេនះអនក េ�ច ងជមយួខញុ ំឥឡូវេនះ។ [បង�បស�បណ� ំ េធ�ចលន

េពលកំពុងេ�ច ងខញុ ំជទ�នៃន�ពះ—េអដ។]
ខញុ ំមនិែដលេដរកនុងទព័េថមរេជងេទ
កម៏និែមនជទព័េសះ ឬទព័កេំភ�ងេទ
ខញុ ំមនិែដលេ�ះេហរេលស�តវេទ
ែតខញុ ំជទ�នៃន�ពះ។
ែតខញុ ំជទ�នៃន�ពះ
អូ ែតខញុ ំជទ�នៃន�ពះ!

មកជមយួខញុ ំឥឡូវេនះ។ ទងំអស់គន ឥឡូវេនះ។ ឥឡូវេនះ!
ខញុ ំមនិែមនកងទព័េថមរេជងេទ
កម៏និែមនជទព័េសះ ឬទព័កេំភ�ងេទ
ខញុ ំមនិែដលេ�ះេហរេលស�តវេទ
ែតខញុ ំជទ�នៃន�ពះ។

318 េតអនកេជ ថអនក�ចេ�ច ង�េ�យខ�ួនឯងបនេទ? េឡងមកទីេនះ �
សសីុ េឡងមកទីេនះ។ ឥឡូវេនះខញុ ំចងឱ់យអនកទងំអស់គន េធ�កយវកិរដូចគន
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ែដលខញុ ំេធ�។ មកជំុវញិ�សនៈេ ទីេនះ ឥឡូវេនះ។ មក�តងេ់នះ។ អនក�ល់គន  េធ�
ចលនេ �តងេ់នះ កែន�ងែដលខញុ ំេ ។ េដរមកទីេនះ គម នអនក�េចញពី�សនៈ
េឡយ។ មកទីេនះជមយួខញុ ំ។ េនះេហយ។ �តវេហយ។ �តវែបបេនះ។ ឥឡូវ
ែបរជែបបេនះ េមលទស�និកជនែបបេនះេ ។ ហនឹងេហយ។ ខញុ ំចងប់ង� ញអនកពី
អ�ីែដលេកមង�បស�សី�� តេធ�បនទ បពី់ពួកេគ�គ ល់�ពះេយសូ៊វ។ ឥឡូវេនះ �តលប់
មកទីេនះវញិ ទងំ�បសទងំ�សី។ ឥឡូវេនះអនកគឺជ…េនះេហយ។ ឥឡូវេនះសូម
េមលេ ទីេនះ។
319 ឥឡូវេនះេ េពលែដលខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំមនិែដលេដរកនុងជួរកងទព័េទ”
អនក…“ករែហកបនួេ កនុងេថមរេជង” អនកែហកបនួ ផងែដរ។ េ េពលែដលខញុ ំនិយយ
ថ “កម៏និែមនជទព័េសះ” អនកេធ�ដូចខញុ ំែដរ។ សូមេ ឆង យពីខញុ ំ �តឡបម់កវញិ
ឥឡូវេនះ េរ បចំបនទប។់ ផ�ូវ�តឡបម់កវញិ ផ�ូវ�តឡបម់កវញិ ឥឡូវេនះអនក
រចួ�ល់េហយេ ។ ឥឡូវេនះមកេយងេ�ច ង�។ [បង�បស�បណ�និំងេកមងៗ
េធ�កយវកិរេពលកំពុងេ�ច ង—េអដ។]

ខញុ ំមនិែមនជទព័េថមរេជងេទ (េមល!)
កម៏និែមនជទព័េសះ ឬទព័កេំភ�ងេទ
ខញុ ំមនិែដលេ�ះេហរេលស�តវេទ
ែតខញុ ំជទ�នៃន�ពះ។
អូ ែតខញុ ំជទ�នៃន�ពះ
ែតខញុ ំជទ�នៃន�ពះ! (េ�ត មេ !)
ខញុ ំមនិែមនកងទព័េថមរេជងេទ
កម៏និែមនជទព័េសះ ឬទព័កេំភ�ងេទ
ខញុ ំមនិែដលេ�ះេហរេលស�តវេទ
ែតខញុ ំជទ�នៃន�ពះ។

320 �ែមន៉! �គនែ់តឈរ។ ប៉ុនម ននកហ់នឹង? និយយថ “�ែមន៉។”
321 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ សូម�បទនពរដល់កុមរតូចៗទងំេនះ
េ ៃថងេនះ។ ពួកេគគឺជរបស់�ពះអមច ស់។ ពួកេគបន�បគល់ជីវតិរបស់ខ�ួនដល់
�ទង។់ ពួកេគបនឮេរ ងតូចខ�ីរបស់េ�កម៉ូេស និងរេប បែដល�ទងប់នករពរ
គត ់។ ពួកេគបនឮអំពីម� យដល៏�និងឪពុកដល៏�មន កែ់ដលបនជួយពួកេគ េហយ
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បនចិ ច ឹមពួកេគ។ ដូេចនះេហយ េទបមនកូនតូចៗទងំេនះ ជម� យនិងឪពុក
ល�។ េហយទូលបងគំអធិ�� នថ ឱ�ពះវរបិ� សូម�ទងេ់មលេលពួកេគនិងដឹកនំ
ពួកេគចុះ�មរយៈេពលេវ� េហយសូមេទវ�ៃន�ពះករពរពួកេគ។ ផ�ល់ឱយ…
េហយបនទ បម់កេ ចុងប ចប ់េដមបទីទួលពួកេគេ ៃថងចុងេ�កយេនះ �ពះអមច ស់
េអយ ចូលេ កនុង�ជ�ច�ករបស់�ទង។់ េយងសំុកនុង�ពះនម�ពះ�គីសទ។ �
ែមន៉។
322 ឥឡូវេនះ អនក�ច�តឡបេ់ កែន�ងអងគុយវញិ េហយ�បបេ់�កប៉និង
អនកម� យពី�រមមណ៍ល�របស់អនក។ �ែមន៉។
323 “េពញមយួៃថងៃនករវេង�ងរបស់ពួកេគពួកេគ�តវបនដឹកន។ំ” (អនក�គ ល់មន ក់
េនះ ែដរេទ?)

…ករវេង�ងរបស់ពួកេគ�តវបនេគដឹកនំ
ពួកេគបនដឹកនេំ កនទឹ់កដីៃនេសចក�ីសនយ។
េ�យ�ពះហស�របស់�ពះអមច ស់កនុងករដឹកនយ៉ំង�បកដ
ពួកេគ�តវបននេំ �ចងំសមុ�ទក�ន។

ទងំអស់គន !

បេងគ លៃនេភ�ងេ េពលយប់
និងស ញ ៃនពពកេ េពលៃថង
សែ�មកថងូ ពីមុនមក
េ េពលពួកេគេធ�ដំេណ រ�មផ�ូវរបស់េយង
អនកដឹកននិំងភពជអនកដឹកនំ
ទល់ែត�លរេ� �ថ នកន�ងផុតេ
ដបតិ�ពះអមច ស់ ជ�ពះៃនេយង កនុងេពលដល៏�របស់�ទង់
ទីបំផុតនឹងនេំយងេ រកពន�ឺ។

324 �ពឹកេនះេតមនប៉ុនម ននកឈ់េឺហយចងអ់ធិ�ថ ន? េ�ះេមលៃដរបស់អនក។
េ�យ�រេយងយឺតបន�ិច �បែហលជេយងនឹងបិទកមមវធីិពយបលរបស់េយង
រហូតដល់យបេ់នះ េហយ�គនែ់តថ� យពកយអធិ�� នឥឡូវេនះ េ�ពះេយងយឺត
បន�ិច។
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325 េតអនកបនរកី�យនឹងេរ ងតូចខ�ីេនះេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែម៉
ន!”—េអដ។] េតអនកគិតថ�ល�ស�មបេ់កមងតូចេទ? [“�ែមន៉!”] បទ។ េយង
—េយងឆ�ងកតព់ួកេគេ�ចនដង។ េយងមនិគួរេធ�ដូេចនះេទ។ េឃញេទ ខញុ ំមនិែដល
មនឱកសបេ�ង ន��ៃថង�ទិតយេទ េហយ�ពឹកេនះជេពលនិយយជមយួ
ពួកេគ។ ខញុ ំមនិចងឲ់យអនកអស់កម� ងំេទ ប៉ុែន�ខញុ ំចង�់បបអ់នកពីេរ ងតូចមយួេនះ។
326 ចូរចថំ កុមរតូចៗ េនះមនិែមនជេរ ងចស់បន�ិចែដលអនកបន�ន
េ កែន�ង�េនះេទ។ េនះជេសចក�ីពិត។ េនះជករពិត! �ពះបនេធ�ករ
េនះ។ េហយ�ទងេ់ ជមយួអនកឥឡូវេនះ។ �តវេហយ។
327 សូមឲយេយងេ�នកបលឥឡូវេនះ េពលេយងេ�ច ងចេ�ម ងស�មបក់រ
ចកេចញរបស់េយង យឺតៗ “ចូរយក�ពះនមេយសូ៊វេ ជមយួ ជែខលពី�គប់
ខម ងំស�តវ។” �តវេហយ។

យក�ពះនម�ពះេយសូ៊វេ ជមយួអនក
កូនែដលេ�កេ និងេវទន។ 
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