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 …េជ �ម.
សូមឲយេយងឈរមយួែភ�តេពលេយងអធិ�� ន។ ចូរេយងឱនកបលចុះ។

2 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគដ៌សុ៏ចរតិរបស់េយង កលែដលេយងកំពុងចូល
េ ជិត�ទងក់នុង�ពះនមដ�៏គប�់គនរ់បស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េយងខញុ ំចង់
េលកតេមកង�ពះអងគចំេពះអ�ីែដល�ពះអងគបនេធ�ចំេពះេយង អ�ីែដលែភនកេយង
បនេឃញ េហយ�តេច ករបស់េយងបនឮេ ៃថងចុងេ�កយេនះៃនករបិទប ចប់
ៃន�បវត�ិ� ស�ពិភពេ�កេនះ េ េពលែដលេពលេវ�កំពុងរ�តេ់ ភពអស់
កលប េហយេយងេឃញពន�ឺែចងចងំ េយងដឹងថ�មនិយូរប៉ុនម នេទរហូតដល់ករ
យងមករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។
3 េយងនឹងសំុ�ទង ់�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ឱយចងចេំយងេ យបេ់នះ។ េហយ
េបមនអំេព��កក�់មយួេ កនុងពួកេយង ចូរដក�េចញចុះ �ពះអមច ស់ េ
យបេ់នះ េដមបឱីយពួកេយង�ចមនវត�មនចំេពះ�ទង ់�បសិនេប�ទងគ់ួរែតមកេ
យបេ់នះ។ េយងអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺនិងអនកខ�ះខត។
4 េយងអធិ�� នស�មប�់កមជំនំុរបស់�ទង ់ ទងំេ ទីេនះ និងេ�ក�បេទស
ជំុវញិពិភពេ�ក កូនរបស់�ទងេ់ �គបទី់កែន�ងៃន�គបជ់តិ�សន ៍េដមបឲីយេយង
�ចេបកសេម� កបំពករ់បស់េយងកនុងឈមរបស់កូនេច ម េហយ�� ប�់មករ
េ េនះ “េមលចុះ កូនកំេ�ះមកដល់។ ចូរេចញេ ជួប�ទងចុ់ះ។” សូមឲយេយង
�ចមនវត�មនេពលេនះបន េ�យ�ពះគុណៃន�ពះ និងេ�យគុណសមបត�ិ
របស់�ពះេយសូ៊វ ែដលេយងទុកចិត�េល េដមបបីេ ឆ ះចេងក ងរបស់េយង េហយ
េ មុខបនទ បម់កជួបកូនកំេ�ះ។ យក�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់េ យបេ់នះ
េហយកតែ់សបកចិត�េយង។ យកភពមនិេជ ទងំអស់េចញ។ ផ�ល់ឱយេយងនូវ
ករថ� យបងគំដអ៏�ច រយ។ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វេយងសូម�។ �ែមន៉។

សូមស�មលឥរយិបទ។
5 �ពិតជល��ស់ែដលបន�តលបម់កទីេនះកនុង…ទីសកក រៈរបស់�ពះអមច ស់
េ យបេ់នះ េ កនុងករថ� យបងគំ។ េយងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយបំផុតកលពី
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�ង ចមញិេ ឯ…កែន�ងបង�បស�គមេម។ េហយខញុ ំចថំកលពីឆន មំុន េយងមន
េពលេវ�ដរ៏ងុេរ ង។
6 េយងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ �គបទី់កែន�ង។ �ពះអមច ស់េទបែតបន�បទន
ពរដល់េយងយ៉ងបរបិូរណ៍ េលសពីអ�ីែដលខញុ ំធ� បគិ់តថ�ទងនឹ់ងេធ�។ ប៉ុែន��ទង់
េពញេ�យេសចក�ីេម�� ករ�ុ និងេសចក�ីសបបរុស។ ��គនែ់តជករល�កនុងករ
�គ ល់�ទង។់ ែមនេទ? េហយេដមបគិីតថ “េដមប�ីគ ល់�ទង ់ គឺជជីវតិ។” េដមប ី
�គ ល់�ទង ់គឺជជីវតិ។
7 ឥឡូវេនះ យបែ់ស�ក េយងនឹងចុះេ  ម�សននិបតក�� លខញុ ំេជ ថេគ
េ អុីចឹង។ បង�បសហ�ូលេល ជបង�បសដល៏�មន កេ់ទ ត។ េហយខញុ ំគិតថ
�ជ�ពះវ�ិរធំមយួេ ទីេនះ។ េហយេយងសងឃមឹថេយង�ចមន—បនទ ត់
អធិ�� ន �បសិនេប�ជ�មនិជប � អីេទបង�បសហ�ូលេល។ ដូេចនះេយង…
8 េហយបនទ បម់ក—េ �ពឹកបនទ ប ់ េយងនឹងេ េ  ខញុ ំេជ ថ �ពះវ�ិរ�វក
េ ទីេនះកនុងទី�កងផុននិក។ េហយខញុ ំមនិចេំទថេត�គគង� ល បង�បសេនះ ជ
នរ�េទ។ េតខញុ ំេ ទីេនះកលពីឆន មំុនេទ? [បង�បសមន កនិ់យយថ “េទ។
េនះជ�ពះវ�ិរមុកិសិុកថមី បង�បស�បណ�។ំ”—េអដ។]
9 េហយបនទ បម់កយបៃ់ថង�ទិតយេ ឯ�ពះវ�ិររបស់បង�បស េ ឡរ ដ៏
មនតៃម�របស់េយងេ ទីេនះ �ពះវ�ិរេឈម ះថ�ពះេយសូ៊វ។ េហយខញុ ំនឹងមនករ
រពឹំងទុកជខ� ងំ និង�កម�គ�ររបស់ខញុ ំេដមបចូីលេ ទីេនះ េហយបនឮករេ�ច ង
ដពិ៏េ�ះេនះ។
10 ប៊លីី ប៉ូល គួរែតដឹង� េ�យេបះដូង។ េយងបនេលងបទចេ�ម ងេនះគឺបទ
ខញុ ំកំពុងេឡង េល រហូតទល់ែត មនភពេ�ម ះ�តង ់េរ ងេនះបនរលតេ់ េហយ
េ េលែខ��ត។់ គតនឹ់ងចបេ់ផ�មេ កនុងករយិល័យ េហយ�ល់េពលែដលខញុ ំ
េ ទីេនះ មនិថគតេ់លងបទអ�ីេនះេទ “េឡង េឡង េឡង។” �គឺជអ�ីមយង៉!
េយងបនេលង�េហយ េហយកំណត�់�គឺជិតអស់េហយ។
11 អនកដឹងេទ យបេ់នះខញុ ំមន�រមមណ៏ែបបេនះ។ េនះគឺថ ខញុ ំស�កបន�ិច ខញុ ំគិតថ
“ខញុ ំេអយ �បសិនេបខញុ ំ�គនែ់តេឃញនរ�មន ក ់នឹងអធិបបយជំនួសខញុ ំ” េហយបន
េមលេ ទីេនះ េហយេឃញ េជកម៉ូេរ។៉ ពិតជ�តឹម�តវ�ស់។ ខញុ ំមនិែដល… អូ
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ខញុ ំេជ ថ �ពិតជអ�ច រយ�ស់បង�បស េជក។ [េយបល់របស់បង�បស េជកមូេរ ៉
—េអដ។] ឥឡូវ�� ប�់មហនឹង។
12 េហយខញុ ំេជ ថ ខញុ ំេឃញបង�បសរយ៉ បរេឌ មកទីេនះផងែដរ។ បទ
ែមនេហយ។ បង�បស ណូែអល ជូនមកទីេនះ។ អូ ខញុ ំេអយ! េយង�គនែ់តេ ជំុវញិ
�គបទី់កែន�ង។ ខញុ ំគិតថ�ជេពលេវ�ដល៏� �បែហលជ �បសិនេបខញុ ំស�មកបន�ិច
អនកដឹងេទ េហយមនមនុស�ល�ៗមយួចំនួនេ�កកេឡងេ ទីេនះេហយអធិបបយ
ស�មបខ់ញុ ំេពលខញុ ំស�ក អនកដឹងេទ។ បង�បស េជកបននិយយថ “�ពះអមច ស់មនិ
េ កនុងករេបកសែម�ងែបបេនះេទ។” អ ច ឹង ខញុ ំហត�់ស់េពលខញុ ំមក។ េហយខញុ ំ
—េហយខញុ ំេន យហតប់ន�ិច។
13 េហយខញុ ំេឃញមនុស�ឈរេ ទីេនះ េហយរេប បែដលពួកេគ�តវឈរ េហយ
ខញុ ំរកី�យែដលបនឈរជមយួនឹងពួកេគ។ ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់�បទនពរដល់
អនក។
14 េហយេយងកំពុងទនទឹងរងច់េំពលេនះចំេពះករ�បជំុេផ�ងេទ តែដលនឹង
មកដល់។ េហយបនទ បម់កេ សប� ហ៍េ�កយ �ចុះេ សភេពនទីកុស� េហយ
បន�េទ ត។ េហយេយងចបេ់ផ�មេ យបៃ់ថងពុធបនទ បេ់ េម៉ង១១ និង �គ េហ�
ល។ ខញុ ំមនិ�ចចពំួកេគទងំអស់េ កនុងខួកបលខញុ ំបនេទ។ ខញុ ំេជ ថ សននិបត
ទីមយួ របស់�ពះេ កនុងទី�កង។ េហយ—េហយបនទ បម់កសននិបតចបេ់ផ�មេ
�៉ម៉�។
15 េហយឥឡូវេនះមនពិធីជបេ់ល ងស�មបព់ណិជជករចុះេ —ទី�កងសំខន់
ៃនរដ��រហី��ូៈ តុកសុន។
16 េហយជករពិត�ស់ េយងទងំអស់គន ដឹងថ ផុននិកនិងកែន�ងទងំេនះ
�គនែ់តជជយ�កងៃនទី�កងេនះ។ េហយេនះគមឺនិអីេទ។ េនះជកែន�ង
សំខន។់ េនះជ�សកកំេណ តរបស់ខញុ ំ អនកដឹងេហយ ដូេចនះេហយ េឡងេលភន។ំ
េហយបនទ បម់ក េនះ�គនែ់តជ�បេភទៃនជយ�កងរបស់� េហតុអ�ី �ជករល�
ែដលមនអនកទងំអស់គន ជអនកជិតខង…
17 ដូេចនះ ខញុ ំេជ ថ�ជបង�បស�៉សមូសុន យបម់យួ បននិយយអ�ីមយួដូចេនះ
េ កនុងកិចច�បជំុមយួ េហយ អូ ខញុ ំេអយ ដូចជែហកអងគ�បជំុេឡង។ ខញុ ំេជ ថ
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េយងេ —េយងេ ហូ៊ស�ុន។ េហយជ�៉ម�រ។ េនះេហយជនរ�។ គត់
និយយថ េ យបែ់ដលេទវ�របស់�ពះអមច ស់បនចុះមក េគបនថតរបូ េហយ
គតប់ននិយយថ “អនកទងំអស់គន េ ជុំវញិេនះមកពី—ពីទី�កង��ស” បន
និយយថ “េយងដឹងថេនះជជយ�កងហូ៊ស�ុន។” េហយ អូ ខញុ ំេអយ! រដ�
តិច�ស់មនិ�ចទទួលយកបនេទ ដូចជអនកេ �រហី��ូ�ចេធ�។ ដូេចនះ
មនកររ�ករ់អលួយ៉ងខ� ងំជំុវញិករ�បជុំ។
18 ែមនេហយ �ទងល់��ស់។ េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំគិតថ េយងនឹងេបកបទគមពរី
េ ទីេនះ េហយ�គនែ់តផ�ល់ទីបនទ ល់បន�ិចបន�ួចប៉ុេ�� ះ។ េត�តវេធ�ករផ� ស់
ប�ូរែបបេនះែមនេទ? ខញុ ំ�តវបន�យយ៉ងខ� ងំរហូតដល់ខម សេពលបនេឃញ
អនក។ េហយ�បែហលជឲយអនកស�មកបន�ិច េហយផ�ល់ទីបនទ ល់ខ�ះអំពីភពល�
ៃន�ពះអមច ស់ៃនេយង។
19 ចូរេយងែស�ងរកកែន�ងមយួេ កនុងេស វេ យ៉ូ�នជំពូកទី១៦ ៃនយ៉ូ�ន។
េហយខញុ ំមនជំពូក១៦:១២។ ខញុ ំចង�់នពី—ពីកែន�ងេនះេ កនុងដំណឹងល�របស់
េ�កយ៉ូ�ន។ ខញុ ំចូលចិត��ន�ពះបនទូល េ�ពះ�ពះបនទូលជអ�ីែដលេធ�ឲយេយង
ដឹងថ�ជេសចក�ីពិត។ េ�យចបេ់ផ�មជមយួខទី១២ េហយ�� បឲ់យជិត
ឥឡូវេនះ ពីេ�ពះខញុ ំចងផ់�ល់ទីបនទ ល់។
20 េហយបនទ បម់កេយងនឹងពយយមចូលមកទនេ់ពលបន�ិច។ ខញុ ំទុកអនក
យូរ�ស់េហយ។ េហយយបែ់ស�ក េហតុអ�ី េយងនឹង�ន កេ់ កន�ះេម៉ងបែនថម។
�នឹងេធ�េឡង�បែហលេម៉ងមយួ ែមនេទ?

ដូេចនះ េនះគឺជករចបេ់ផ�មេ�យខទី១២ៈ

ខញុ ំេ មនេសចក�ីជេ�ចនេទ ត នឹង�បបដ់ល់អនក�ល់គន  ែតឥឡូវេនះ
អនក�ល់គន ពំុ�ចនងឹទទួលបនេទ។

កល��ពះអងគេនះ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណៃនេសចក�ីពិតបនមកដល់
េនះ�ទងនឹ់ងនអំនក�ល់គន ចូលកនុង�គបទ់ងំេសចក�ីពិត ដបតិ�ទងនឹ់ង
មន�ពះបនទូល មនិែមនេ�យ�ង�ពះអងគ�ទងេ់ទ គឺនឹងមន�ពះបនទូល
ចំេពះែតេសចក�ី�ែដល�ទងឮ់ េហយនិងសំែដង ឲយអនក�ល់គន
ដឹងករែដល�តវមក។
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�ទងនឹ់ងដំេកងខញុ ំៈ ដបតិ�ទងនឹ់ងយកេសចក�ីែដលត�មវពីខញុ ំ មក �បប់
ដល់អនក�ល់គន ។

�គបទ់ងំអស់…ែដល�ពះវរបិ�មន េនះជរបស់ផងខញុ ំែដរ
េហតុេនះបនជខញុ ំ�បបថ់ �ទងនឹ់ងយកេសចក�ីែដលត�មវពីខញុ ំ
មក �បបអ់នក�ល់គន ។

21 អនកដឹងេទ កលពី�ង ចមញិ ជពិេសស េយងមនគំរតូូចមយួៃនេរ ងេនះ។
ឥឡូវេនះ េយងជមនុស�េពញេលញៃនដំណឹងល� េ�យេជ េល�ល់�បតិបត�ិ
ករៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយឥឡូវេនះ េនះគឺជវធីិែតមយួគតែ់ដលេយង
�ចក� យជ ដំណឹងល�េពញេលញ គឺករេជ េលដំណឹងល�េពញេលញ ែដល
�ពះអមច ស់បនសរេសរទងំអស់។ េហយខញុ ំេជ ថេយង ខ�ួនេយង គឺគម នអ�ីេ�ះ។
េយង�គនែ់តដូចជ…
22 ដូចខញុ ំបននិយយេ កនប់ង�បសខល កលពីម�លិមញិ េពលេមល
េដមេឈ ខញុ ំបននិយយថ “េតេនះមនិែមនជេដមេ�ន តដ�៏សស់�� តេទ? ប៉ុែន�
េ�កយមក �មនិមនអ�ីេ�កពីេផះភនេំភ�ងមយួដំុេទ។ េនះេហយជអ�ីទងំអស់។”
េហយខញុ ំបននិយយថ “េតឥឡូវ�ខុសគន យ៉ង�ពីេដមអុកេនះ។ អ ច ឹង េត
អ�ីេ ជេដមេឈអុក? េផះភនេំភ�ង ែដលមនជីវតិេ កនុង�។” េហយខញុ ំបននិយយ
ថ “យ៉ង�មញិ េតខញុ ំជអ�ី េហយអនកជអ�ី? េផះភនេំភ�ង េនះេហយជពិត�បកដ
ពីែផនដី ធូលីដីែដលមនជីវតិេ កនុងេនះ។”
23 ប៉ុែន�ជីវតិនីមយួៗ�តវបន�េំ�យេមែដលផ�ល់ជីវតិ េហយ�ទង�់គនែ់តដឹងពី
រេប ប និងអ�ីែដល�តវេធ�។ េហយអ�ី�គបយ៉់ងែដល�ទងប់ន�កេ់ ទីេនះេ េល
ែផនដីគឺស�មបសិ់ររីងុេរ ងរបស់�ទង។់ ផក យគឺស�មបសិ់ររីងុេរ ងរបស់�ទង។់
ខយល់គឺស�មបសិ់ររីងុេរ ងរបស់�ទង។់ ផក គឺស�មបសិ់ររីងុេរ ងរបស់�ទង។់ េហយ
េយងគឺជមកុដៃនសិរលី�របស់�ទង។់
24 ប៉ុែន���កដូ់ចជថអ�ីៗទងំអស់នឹង�� បប់ងគ ប�់ទង ់ប៉ុែន�មនុស�។ មនុស�
�កដូ់ចជ…គតម់នេពលែបបេនះ េ�ពះថគតជ់េ�គ ងែតមយួគតែ់ដល
បនធ� កចុ់ះ។ អ�ីៗេផ�ងេទ តេ ែតសថិតកនុង�ថ នភពេដម។ ប៉ុែន� មនុស�បន
ធ� កចុ់ះ។ េហតុេនះ �ពះមន�ពះហឫទយ័នឹងគត ់េដមបឲីយគតេ់ធ�អ�ីែដល�តឹម�តវ
និង�� បប់ងគ ប។់



6 �ពះបនទូលជសេម�ង

25 េហយប � ដធ៏ំមយួស�មប�់ពះ �មរយៈប៉ុនម នឆន មំកេនះ ដូចែដល�បវត�ិ
� ស�ៃន�កមជំនំុបនដំេណ រករ គឺេដមបែីស�ងរកនរ�មន កែ់ដល�ទង�់ច
ទទួលបនទងំ�សងេ កនុងករ�គប�់គងរបស់�ទង។់ �ទង�់តវករមនុស�ែតមន ក់
ប៉ុេ�� ះ។ �ទងែ់តងែតេ�បបុរសមន កក់នុងេពលមយួ។ េយងបនសិក�ប៉ុនម នយបម់ុ
នេនះ◌ៈ បុរសមន ក ់មនិែមនជ�កមមនុស�េទ។ �ទង�់គនែ់តចងប់នមន ក។់ េនះ
េហយជអ�ីែដល�ទង�់តវករ។ ពីេ�ពះ បុរសពីរនកនឹ់ងមនគំនិតពីរេផ�ងគន ។
�ទង�់គនែ់តបេងកតមនុស�ែតមន ក ់ តំ�ងអងគ�ទង�់មរយៈមនុស�មន កេ់នះ។
�ទងម់និែដលេធ��េផ�ងពីេនះេទ។ េឃញេទ?
26 ឥឡូវេនះ �ទងម់នមនុស�មន កេ់ ៃថងេនះ េហយបុគគលេនះគឺជមនុស�ែដល
េយងេទបែត�នបនទ បម់កេនះ◌ៈ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ទងជ់បុគគលែដល�ពះ
បនចតេ់ចញមក ជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទមកែផនដី ជ�ពះវ ិ ញ ណៃន
�ពះ េដមបបីង� ញ និង�បកស�ពះ�គីសទ�មរយៈ�កមជំនំុរបស់�ទង ់េឃញេទ េដមប ី
បន�ជីវតិរបស់�ពះ�គីសទ�មរយៈ�កមជំនុំ។
27 ឥឡូវេនះ �ជេរ ងដអ៏�ច រយមយួ េហយ—េហយ�ជេរ ង�ម ញ�ស់ េប
េយងឈបេ់ហយគិតេមលបន�ិច។ េយងចុច េយងញ័រ េយង—េយងភយ័ខ� ច
េយងមនករភន�់ចលំ និងករសង�យ័ េ�យ�គនែ់តគិត។ “អ ច ឹង េតខញុ ំ�តវចុច
ចូលេទ…?” �មនិែមនអ ច ឹងេទ។ ��គនែ់តទិននផល េឃញេទ េ�យដឹងថអនក
មនិែមនជអ�ីេ�ះ េហយ�គនែ់តអនុ ញ តឱយ�ទងយ់កអនកទងំ�សង �គប�់គងករ
គិតរបស់អនក �គប�់គងទងំ�សង។
28 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិមននយ័ថចងេ់ដរេ រក�ពះ�គីសទ—េ�យ�គនែ់ត—ចិត�
ទេទេនះេទ។ ខញុ ំមនិមននយ័អ ច ឹងេទ។ អនកមករក�ទងក់នុងចិត��តឹម�តវ េហយកនុង
—កនុង—ចិត�សងប ់និងបនទ បខ�ួន។ េហយបនទ បម់កនិយយថ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ
េអយ ទូលបងគំេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ ��តវបនសរេសរេ ទីេនះេ កនុង�ពះបនទូល
របស់�ទង ់ថ�ទង ់‘េ មនេរ ងជេ�ចនែដល�តវនិយយេ កនព់ួកសិស�។’ អនក
បននិយយថ ‘ពួកេគមនិ�ច�ទ�ំទបនេទឥឡូវេនះ។’” េហយ�បែហលជេនះ
ជករណីរបស់េយងេ ៃថងេនះ េយងមនិ�ចយល់បនេឡយ។
29 �ពះ�ចេលកេឡងអ�ីែដលខុសគន បន�ិចបន�ួច េហយេយងបដិេសធ�
ទងំ�សង។ ជំនួសឱយករែស�ងរកបទគមពរីេដមបេីមលថេត��តវឬអត ់ េយង
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�គនែ់តេបះ�េចលយ៉ងឆបរ់ហ័ស។ “មនិមននយ័អ�ីស�មប�់េទ។” េយង
គួរែតែស�ងរកេរ ងទងំេនះ ែស�ងយល់ថ េត��តវឬអត។់ េហយ�តវចថំ េបពួកេគ
មនិ�តឹម�តវ េនះេគនឹង�� ប ់ដបតិ�ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “�គបរ់កុខជតិែដល
�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគម៌និបន��ំនឹងរលួយេ ។”
30 ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថ�គឺជកម៉�លែដលបនែថ�ងសុនទរកថដអ៏�ច រយេនះ
េ េពលេនះ “�បសិនេប�ជរបស់�ពះ េយងមនិចង�់តវបនេគរកេឃញថកំពុង
�បឆងំនឹង�េទ។ េហយ—េហយ�បសិនេប�មនិែមនជរបស់�ពះេទ �នឹងេ ជ
គម នអ�ីេ�ះ។” ដូេចនះ សិក��េហយគិតេមល។
31 េហយឥឡូវេនះ �ទងម់នបនទូលេ ទីេនះថ “ប៉ុែន�េ េពលែដល�ទង ់ ែដល
ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បនយងមក។”
32 ឥឡូវេនះ មននរ�មន កប់ននិយយថ េពលខ�ះ�ធ� បប់នែចង បន
និយយថ “�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺពិតជចិត�គំនិតរបស់អនក។ សូមអនកគិត។” េនះ
នឹងេធ�ឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនគំនិតមយួ។
33 ប៉ុែន� �ពះគមពរីបនែចងថ “េ េពលែដល�ទង…់” និង “�ទង”់ គឺជសព�នម
ផទ ល់ខ�ួន។ េឃញេទ? េឃញេទ? “េ េពលែដល�ទង”់ ជបុគគល �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ ជ�ពះ “មក �ទងនឹ់ងេបកសែម�ងករទងំេនះដល់អនក�ល់គន  ែដលខញុ ំបន
�បបអ់នក�ល់គន េហយ។”
34 បនទ បម់ក អនកេឃញេទ គម នវធីិេផ�ងេទ តេដមបដឹីងថអ�ីជករពិតេនះ
េទ។ េ�យ…អនកមនិ�ចទទួលបន�េ�យវបបធម ៌ �មរយៈបទពិេ�ធនថ៍ន ក់
សិកខ ��េទ។ អនកនឹងទទួលបន�េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធប៉ុេ�� ះ។ �ទង់
ជអនកែដល�តវបនប ជូ នមកេដមបបីង� ញ�។

ឥឡូវេនះ �ទងក់ប៏នមនបនទូលថ “េហយ�ទងនឹ់ងបង� ញអនកនូវអ�ីែដលនឹង
មកដល់។”
35 ឥឡូវេនះ េហេ�ពរ ជំពូកទី១ បននិយយថ “ឯ�ពះ ែដលពីេដម �ទង់
មន�ពះបនទូលនឹងពួកឰយុេក េ�យពួកេ�� ជេ�ចនដងេ�ចនែបប ប៉ុែន�េ ៃថង
ចុងេ�កយេនះ គឺេ�យ�ពះបុ��របស់�ទង ់គឺ�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។” េឃញេទ? �គឺជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចូលកនក់ប ់ ឬ�តត���កមជំនុំ េដមប�ីបតិបត�ិ�ពះ�គីសទកនុង
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�កមជំនុំ។ បនទ បម់ក អនកក� យជដូច�ទង។់ �ទងប់នក� យដូចជអនក ដូេចនះអនក
�ចក� យជ�ទង។់ េឃញេទ? �ទងក់� យជអនក េដមបឲីយអនកក� យជ�ទង។់ េនះ
េហយ—�េលសពីករយល់ដឹង។ មនិមនវធីិេដមបពីនយល់�េទ េហយកុំពយយម។
�គនែ់តទទួលយក�។ �ទងម់នបនទូល េហយសេ�មច។ �គនែ់តនិយយឱយ�តវ
េ�យេជ ។

36 ឥឡូវេនះ កនុងនមខញុ ំជ�គី�ទ នមន ក ់ ខញុ ំែតងែតេធ�េសចក�ីែថ�ងករណ៍េនះ។ ខញុ ំ
រកី�យែដល�ពះបនចបខ់ញុ ំបនមុនេពល�កមជំនុំចប។់ ពិបក�បបពី់អ�ីែដលខញុ ំ
ធ� បម់ន។ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំអរគុណដល់ថន កដឹ់កន ំ និងករទំនកទ់ំនងេ�យផទ ល់
ែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេធ�ឱយជីវតិខញុ ំចប�់រមមណ៍ មុនេពលែដលខញុ ំបន
ចុះចញ់�។ តបតិ កលពីេកមង ខញុ ំដឹងថមនអ�ីមយួ។ �ទងម់នបនទូល េហយខញុ ំនឹង
និយយជមយួ�ទង។់ �ទងម់នបនទូលមកខញុ ំវញិ។ េហយខញុ ំចបេ់ផ�មកតស់មគ ល់
េឃញថ អ�ីៗែដល�ទងម់នបនទូល�បបខ់ញុ ំកលពីេកមងតូច ថពួកេគចបេ់ផ�ម
េកតេឡងដូចែដល�ទងម់នបនទូលថពួកេគនឹងមក។ ដូេចនះខញុ ំដឹងថ��តវែតជ
ករពិត។

37 ឥឡូវេនះ ខញុ ំជមនុស�ចស់េហយ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនិែដលមនេពលមយួ…
និង�ចេ ពិភពេ�កេ —ប ឈប ់េហយសួរពួកេគ។ “ចូរ�ក�់មមៃដេលេរ ង
មយួែដល�ទងម់និធ� បម់នបនទូលមកខញុ ំ កនុង�ពះបនទូលៃន�ពះអមច ស់ កនុង�ពះនម
ៃន�ពះអមច ស់ ប៉ុែន�អ�ីទងំេនះជករពិតនិងជេរ ងពិត េហយបនេកតមនេឡង
េចញពីេរ ង�បព់នដ់ង�បម់ុនឺដង។” អ�ី…

38 េតខញុ ំនិយយ�េដមបអី�ី? េមល ខញុ ំបន�កេ់យងទងំអស់គន ជធូលីភនេំភ�ង។
ប៉ុែន��ជករសនយៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ដូេចនះេហយ ខញុ ំមនិ�ចមនទំនុកចិត�
េលខ�ួនឯងេទ។ អនកមនិ�ចមនទំនុកចិត�េលខ�ួនឯងបនេទ។ ប៉ុែន�រមួគន  េយង
�ចមនទំនុកចិត�េលអ�ីែដលបន�គប�់គងេលខ�ួនេយង។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
បននេំយងេ ។ េយង�តវែតមនទំនុកចិត�េល�។ េហយេ េពលែដលេយង
�កទ់ំនុកចិត�របស់េយងេ កនុងេនះ េនះលទធផលនឹងមក។

39 �នឹងគម នេហតុផលស�មបខ់ញុ ំកនុងករពយយម—េដមបសូីមបែីតេកសៃផទៃន
ករ�បបអ់នកអំពីេរ ងមយួចំនួន ែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេធ�េ កនុងជីវតិែដល
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ែបកបករ់បស់ខញុ ំ គឺជៃថងរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំនិយយេនះេ�យេបក�ពះគមពរីរបស់�ទង់
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េហយេនះជអ�ីែដលជ�ទង។់ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។
40 សូមេមល េនះ—�គបពូ់ជេនះចូលមកកនុងេផះភនេំភ�ង �មវធីិៃនវ ិ ញ ណ។ �ពះ
យងមកជ�ពះវ ិ ញ ណ េហយេធ�ករ�មរយៈេផះ។ ដូេចនះ �មនិែមនជមនុស�
េទ។ �ជ�ពះ។
41 េហយ�បសិនេបខញុ ំ�តវអងគុយចុះ េហយេឆ� តេពលសរេសរេរ ងែដលខញុ ំ
បនេឃញ�ទងេ់ធ� �នឹងបេងកនបរមិណេស វេ ។ េហយេដមបគិីតពី� េ ទីេនះ
�សិបបីឆន  ំេហយ�ចនិយយេ ចំេពះ�ពះ និងពួកជំនំុរបស់�ទង ់និង�ពះគមពរី
េ កនុងវត�មនរបស់�កមេនះ ថ “ខញុ ំមនិធ� បេ់ឃញ�ប�ជយ័ម�ង�េឡយ។ �
េកតេឡងយ៉ងល�ឥតេខច ះេ េលស ញ  �ល់េពល។”
42 ករណីេលកែលង េ ៃថងេផ�ងេទ តេ េពលែដលខញុ ំមកភគខងលិច។ អនក
បនចកែ់ខ��តេ់ហយ អនក�ល់គន ជេ�ចននក ់ ខញុ ំគិតថ អនកយល់។ ខញុ ំមនិដឹង
ថអ�ីេទ។ ខញុ ំកំពុងរងច់។ំ ខញុ ំមកដល់ទីេនះេហយ។ ខញុ ំមនិដឹងថេហតុអ�ីេទ។ ខញុ ំ
កំពុងរងច់។ំ
43 ��ចជេពលេវ�េ ផទះរបស់ខញុ ំ។ �េមលេ ដូចខ� ងំ�ស់។ �បសិនេប�
េកតេឡង នឹងមននរ�មន កម់ក�មខញុ ំ ែដលនឹងទទួល�រ។ គតនឹ់ងក� យជ
មនុស�ចែម�ក ប៉ុែន�គតនឹ់ងេ�កកេឡងបនទ បពី់េនះ េហយទទួលយក�រ។
េហយអនក�� ប�់។ ដ�ប��ជបទគមពរី ចូរេ ជមយួ�។
44 េបមនិដូេចន ះេទ មនចំែណកមយួេទ តមកដល់ឥឡូវេនះ េ�ពះខញុ ំេជ ថេយង
កំពុងរស់េ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់ េហយខញុ ំដឹងគុណែដលខញុ ំបនរស់េ កនុងៃថងេនះ។
ខញុ ំនឹងមនិេធ�ឱយៃថងេនះកន�ងេ េ�យគម ននយ័េទ។ េនះគឺជៃថងដរ៏ងុេរ ងបំផុតែដល
មនិធ� បម់នេ េលែផនដី។ គម នៃថង�េផ�ងេទ តែដលបនដូចៃថងេនះេទ។
45 អូ ចុះម៉ូេសវញិ េអលីយ៉ ប៉ុល សីុ�ស វរីបុរសៃនេសចក�ីជំេន ដអ៏�ច រយ
ទងំេនះនឹងេ ជយ៉ង� េ �គែដលកន�ងផុតេ ។ �ចេ�កកេឡងយក
េស វេ �បវត�ិ� ស� េហយេមលេ �មអ�ីែដលពួកេគបនទយអំពីអ�ីែដលបន
េកតេឡង េហយេឃញថេយងេ ឯ�េ េពលេនះ? េហតុអ�ីបនជេគចប់
ពួកេគ�កគុ់ក កនុងមយួេម៉ង។ ពិត�ស់។ ពួកេគនឹងដូចជមនុស�ៃ�ព េឡងចុះ
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�មដងផ�ូវ ពិបក�មែដលពួកេគ�ចេ រចួ េ�យបំផទុះដំណឹងល�។ “េពលេវ�
គឺជិតមកដល់េហយ។” បនទ បម់ក េយងេឃញេ យបេ់នះថ េយងខ�ះខតយ៉ង
ខ� ងំចំេពះសិរលី�របស់�ពះ។
46 ប៉ុែន� ខញុ ំចង�់តស់មមយួែភ�ត េដមបទីទួល�កមជំនំុ…
47 និយយអី ច ឹង េតប៊លីីប៉ូលបនផ�ល់កតអធិ�� នេ �កមជំនំុេ យប់
េនះេទ? ខញុ ំេទបែតមកពីតុកសុនប៉ុនម ននទីមុន។ [មននរ�មន កនិ់យយថ
“បទ។”—េអដ។] គត—់គតប់នផ�ល់កត។ ឥឡូវេនះ �នឹងក� យជវធីិដពិ៏បក
មយួកនុងករពយយមនពំួកេគមក។ េយងនឹងពយយម។
48 ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងមនិចំ�យេពលយូរេពកេទ េ�យ�គនែ់តផ�ល់ទីបនទ ល់េល
បទគមពរីេនះ។
49 គឺថ �ពះ�គីសទរក��ពះបនទូល�ទងទ់ងំអស់។ �ទង�់តវែតេធ�។ �ទង�់តវែត
េធ��។ េឃញេទ? ខញុ ំមនិចបំចេ់ធ��េទ ខញុ ំជមនុស� រែមងមនកំហុស។ �ទង់
ជអមតៈ មនិ�ចកតៃ់ថ�បន។ �ទង�់តវរក�។ េឃញេទ? ប៉ុែន�ខញុ ំមនិចបំច់
រក�ពកយរបស់ខញុ ំេទ។ អនកមនិចបំចរ់ក�របស់អនកេទ។ ប៉ុែន��ទងេ់ធ�។ អូ �មនិ
�កអ់�ីមយួេ កនុងអនក េដមបដឹីងថ�ទង—់េត�ទងជ់បព់កព់ន័ធនឹង�ពះបនទូលេនះ
ែមនឬ?
50 េហយថសប� ហ៍េនះ រេប បែដលេយងបនមក�មរយៈ�ពះគមពរី ជមយួនឹង
េ�� និងបុព�បុរសទងំេនះ េហយ�ល់េពល�បង� ញថេ េពលែដលពួកជំនំុ
បនេចញពីទីេនះ �ពះជមច ស់បនចតន់រ�មន កចុ់ះេ�កម េហយអ�ងនពួកេគ
�តឡបេ់ �ពះបនទូលេនះម�ងេទ ត េ�យត�មង�់កមជំនុំ។ �ែតងែតដូេចនះ។ េនះ
ជេគលករណ៍របស់�ពះ។ �ទងប់នេ�ជសេរ សបុរសេដមបេីធ�ដូេចនះ។
51 ឥឡូវេនះ �បសិនេប�ទងប់នេ�ជសេរ សផក យេដមបផី�យដំណឹងល� ��តវបន
េធ�ជយូរមកេហយ។ ពួកេគមនិែដលេចញពីឆនទៈរបស់�ទងេ់ឡយ។ �បសិនេប
�ទងេ់�ជសេរ ស—�ពះ�ទិតយេដមបអីធិបបយ�ឬ—ខយល់េដមបផី�ព�ផ�យ� ពួកេគ
មនិែដលេចញពីឆនទៈរបស់�ទងេ់ទ។ េឃញេទ?
52 ប៉ុែន�េយងឈរេលមូល�� នៃនភន កង់រសីលធមេ៌សរ។ី េយង�ចេធ��ម
រេប បែដលេយងចងេ់ធ�។ េហយេនះេហយជមូលេហតុែដលេយងមនចិត�
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ឈចឺបច់ំេពះ�ទង។់ ែតងែតេធ�ែបបេនះ េហយចងច់កផ់�ូវរបស់េយង េហយេគច
េចញពីមគ៌របស់�ទង។់ េឃញេទ?
53 េហយខញុ ំ—ខញុ ំបននិយយពីមុនមក មនុស�ែតងែតសរេសរតេមកង�ពះជមច ស់
ចំេពះអ�ីែដល�ទងប់នេធ�។ េហយគតែ់តងែតនិយយអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�។ េហយ
បនទ បម់ក កនុងេពលជមយួគន  េ�យមនិេអេពនឹងអ�ីែដល�ទងក់ំពុងេធ�។ េឃញ
េទ?
54 មនុស�នឹងនិយយថ “អូ�ពះជមច ស់បនេបកសមុ�ទ�កហម។ បទ។ ថ� យ
សិរលី�ដល់�ពះ! �តវេហយ។” “បទ �ពះេយសូ៊វយងមកម�ងេទ ត។ �េលលូយ៉!
�តឹម�តវេហយ។” ប៉ុែន� េតបននិយយអំពី�ទងេ់ ៃថងេនះេទ? “� េនះ គឺស�មប់
មយួៃថងេទ ត។” េឃញេទ? េឃញេទ? ជនិចចកល អ�ីែដល�ទងប់នេធ� អ�ីែដល�ទង់
នឹងេធ� េហយមនិេអេពនឹងអ�ីែដល�ទងក់ំពុងេធ�។
55 េនះជលកខខណ� ដូចគន ែដល�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនរកេឃញេ េពល�ទង់
យងមកែផនដី។ ពិត�បកដ�ស់។ �ពះបនសនយនូវអ�ីែដល�ទងប់នេធ�។
េហយេ ទីេនះ �ទងឈ់រេ ចំេពះមុខពួកេគ េហយពួកេគមនិបន�គ ល់�ទង់
េទ។ “�ទងគ់ងេ់ កនុងេ�កេនះ េហយពិភពេ�ក�តវបនបេងកតេឡងេ�យ�ទង់
េហយពិភពេ�កមនិ�គ ល់�ទងេ់ទ។” �តវេហយ។
56 “ប៉ុែន�អស់អនកែដលបនទទួល�ទង ់ េនះបន�បទនអំ�ចដល់�ទងេ់ដមប ី
ក� យជបុ�តរបស់�ពះ។” េនះជែផនកដរ៏ងុេរ ង។
57 �គឺជមយួរយៈេពលកន�ងមកេនះ ចកខុវស័ិយតិចតួចែដលខញុ ំចងនិ់យយ
េ កនអ់នកអំពី�។ េហយខញុ ំមនិដឹងេទថ ខញុ ំ�បែហលជមនិែដលនិយយ�េទ
ប៉ុែន��គនែ់តេ កនប់ុគគលមន កេ់ កែន�ង�មយួប៉ុេ�� ះ។ បុ◌៉ែន�ខញុ ំ—ខញុ ំេទបែត
បតប់ងម់នុស�អ�ច រយបំផុតមន កេ់ េលែផនដីេនះ គឺម� យរបស់ខញុ ំ។
58 េហយខញុ ំ—ខញុ ំ�ស�ញ់ម� យរបស់ខញុ ំ។ រេប បែដលេឃញនងេងបេចញពីតុ
េពលេយង�កី�កគម នអ�ីហូប! េហយនង…ប៉ប៉នឹងយកនំបុង័ខ�ះមក ពីកែន�ង
ែដលគតេ់បស�ង ឬអ�ីមយួ េហយ—េហយេគចកក់េហ�ពីេល� រចួ�កស់ករ
ពីេលេនះ។ េហយម� យខញុ ំេធ�ដូចជមនិឃ� ន ដូេចនះកូនៗ�ចមនអ�ីញុំ។ អូ
ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចបំេភ�ច�បនេទ។ េឃញេទ? េហយេ�ចនដងែដលនងមកេលក
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ខញុ ំ និងអ�ីែដលនងេធ�ស�មបខ់ញុ ំ។ ប៉ុែន� អនកដឹងេទ ថ�ពះ—គឺេពរេពញេ�យ
ក�ីេម�� ។ �ទងយ់ល់អំពីេរ ងទងំអស់េនះ េ េពលែដល�ទង�់តវយក�េ ។
េហយខញុ ំ—ខញុ ំ�ស�ញ់�ទងច់ំេពះេរ ងេនះ។
59 �ែតងែតមន ថ មុនេពលែដលមនុស�របស់ខញុ ំ�� ប ់ ខញុ ំេឃញ�មុនេពល�
េកតេឡងេ កនុងនិមតិ�។
60 ខញុ ំបនេឃញបង�បសរបស់ខញុ ំ េ េពលែដលខញុ ំមន�យុ�បែហលដប�់បបីំ
ដប�់បបំនួឆន ។ំ ខញុ ំបនេឃញគតម់ុនេពលគតច់កេចញ។ ខញុ ំមនិែមនជ�គិ�ទ ន
េទ ប៉ុែន�ខញុ ំបនេឃញករនិមតិ�មកមុខខញុ ំ េឃញបង�បសខញុ ំេ ។

ខញុ ំបនេឃញឪពុករបស់ខញុ ំេ េពលគតច់កេចញេ ។
61 េ�កេ ហ�ឺត អនកទងំអស់គន ចងចេំ�កេ ហ�ឺត។ “េ�កេ ហ�ឺត”
អនកចងចខំញុ ំ ពីរឆន មំុន�បនេកតេឡង ខញុ ំបននិយយថ “េ�កេ ហ�ឺត ខញុ ំ
បនេឃញកែន�ងសមគ ល់របស់អនក។ អនកបនទ ប។់” ខញុ ំនិយយថ “េ�ត មខ�ួន
ឱយេហយ បង�បស េ�ពះអនកជអនកេ បនទ ប។់” េហយគតប់នេធ�យ៉ង
ពិត�បកដ។ េហយបនទ បម់កេ ទីេនះមយួរយៈមុន…
62 ឥឡូវេនះ ខញុ ំសងឃមឹថ�មនិ�� បេ់ ដូចជករលះបងេ់ទ ប៉ុែន��គនែ់តេដមប ី
បង� ញ—កង�ល់របស់�ពះ។ �ពះែតងែតខ�ល់ខ� យកនុងេរ ងតូច�ច ដូចគន នឹង
េរ ងធំែដរ។ ខញុ ំចងនិ់យយេនះេដមបជី�បេយជនដ៍ល់�គអធិបបយល�ៗមយួចំនួន
េនះ។ េនះ�បែហលជ…េហយខញុ ំេបះខ�ួនឯងេ កនុងេនះ។
63 ឥឡូវេនះ េយង�គបគ់ន ចងក់� យជប៊លីី �គ � ំ ប៉ុែន�េយង…េហយេយង
ទងំអស់គន ចងក់� យជអូរល៉ រ ៉បូឺត។ ប៉ុែន�េយងមនិែមនជប៊លីី �គ �ឬំ អូ
រល៉ រ ៉បឺូតេទ។ េយងជអនកបំេរ របស់�ពះេ កនុង�លេបសសកកមមែដល�ទងប់ន
�កេ់យង។ េឃញេទ? មនិថ�តូច ឬអ�ច រយប៉ុ�� េទ �គឺដូចគន េ ចំេពះ�ពះ
ភ ក��ពះ ែតងែតដូចគន  េដមបេីធ�សកមមភព�តឹម�តវេ កែន�ងែដលអនកេ ។ ជនិចច
�ជេរ ងដអ៏�ច រយកនុងករេធ��ម�ពះអមច ស់។
64 ខញុ ំសុខចិត�ឈនះ…ឬេ មនពួកជំនំុមយួែដលមនមនុស��សិបនក់
េ កនុងេនះ �ម�ពះហឫទយ័ៃន�ពះ ជងេ មន�បពំនន់កេ់ចញេ�កពី
�ពះហឫទយ័របស់�ពះ។ �បកដ�ស់។ �ពះ�ចេធ�បនេ�ចនជមយួនឹង
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មនុស�មន ក�់ម�ពះហឫទយ័របស់�ទង ់ កនុងរយៈេពលមយួេម៉ង ជជង�ទងេ់ធ�
បនជមយួនឹងមនុស�មន កែ់ដលេចញពី�ពះហឫទយ័�ទង ់ កនុងរយៈេពល�សិប
ឆន ។ំ េឃញេទ? គតជំ់ពបេ់ជងដួល ដូចជបញ់េ ទីងងឹត។ ប៉ុែន�េ េពលែដល
បុរសមន កពិ់តជេ កនុងឆនទៈរបស់�ពះ េហយដឹងពីករេ របស់គត ់ គតគ់ួរែត
�ន កេ់ ទីេនះ។

េហយឥឡូវេនះ ករនិមតិ�អំពីរេប បែដល�ពះអមច ស់ជ�ពះ�ទងេ់ធ�ករជមយួ
ពួកេគ។ ខញុ ំ…
65 “េ េពលែដល�ទង ់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងមក �ទងនឹ់ងេបកសែម�ង
េរ ងទងំេនះ ែដលខញុ ំបននិយយជមយួអនក។” ឥឡូវេនះ មនិចបំចព់យយម
រក� �មវធីិេផ�ងេទ។ �ទងគឺ់ជអនកនិពនធ។ �ទង�់បកដជ�តវដឹងពីអ�ីែដល�ទង់
បនសរេសរ។ េឃញេទ? �ពះគមពរីបននិយយថ �ទងប់នសរេសរ�។ “សូមបែីត
មនុស�ចស់ ែដលជំរញុេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ កប៏នសរេសរ�ពះបនទូលែដរ។”
េហយ�បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអនកនិពនធៃន�ពះបនទូល េនះ�ទងច់បស់ជ
ដឹងពីរេប បបក��យ�បនល�ជងេយងេ េទ ត។ អនុ ញ តឱយ�ទងេ់ធ�ករ
បក��យ�។ េហយេតអនកដឹងពីរេប បែដល�ទងប់ក��យ�េ�យរេប ប�?
ឥឡូវេនះ កុំខកខនេរ ងទងំេនះ �បសិនេបអនកមកកមមវធីិពយបល។ េមល។ កុំ
ខកខនេរ ងេនះ។ េត�ទងប់ក��យេ�យរេប ប�? េ�យករេនះ េ�យករ
ប ជ ក�់ េឃញេទ េធ�ឱយ�េកតេឡងដូេចនះ។
66 េនះេហយជអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូល។ “ែស�ងរកបទគមពរី។ េ កនុង
ពួកេគ អនកគិតថអនកមនជីវតិអស់កលបជនិចច។ េហយពួកេគគឺជអនកែដល
និយយថខញុ ំជនរ�។ ពួកេគគឺជអនកែដលនិយយអំពីខញុ ំ។ េហយអនក�
�ចេថក លេទសខញុ ំ? េតអនក��ចេចទ�បកនខ់ញុ ំពីអំេពបប?” អំេពបប គឺ
“ករមនិេជ ។” “�បសិនេបខញុ ំមនិេធ�កិចចករែដលបនសរេសរអំពីខញុ ំេទ េនះកំុេជ ខញុ ំ។
ប៉ុែន��បសិនេបខញុ ំេធ�ករេនះ េហយអនក�ល់គន មនិ�ចេជ ខញុ ំបន ចូរេជ េលកិចចករ
េនះេ  េ�ពះ—�ពះបនទូលបននិយយអំពី�។” េឃញេទ? េនះគឺជេរ ងធមម�
េទ �រមមណ៍�បចៃំថង។

ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់ “អំេ�យនិងករេ �មទូរសពទគឺគម នករែ�បចិត�
េទ។” េយងដឹងថ�ពះគមពរីែចងដូេចនះ។ ពួកេគេធ��។
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67 �មនរយៈេពល�បែហលពីរឆន េំហយ។ ខញុ ំគឺ…�ពឹកមយួខញុ ំកំពុងេដរេ កនុង
—ផទះ េហយអងគុយេលេកអី។ ឥឡូវេនះ ��កដូ់ចជចែម�ក�ស់ ែដល�ពះនឹង
រមួប ចូ លសត�មយួ។ ដូចជបង�បសដម៏នតៃម�មយួចំនួន េលករនិមតិ�េនះអំពី
�ថ នសួគ ៌ៃនករេលកៃដតូចេនះែដលខញុ ំមន ខញុ ំេជ ថខញុ ំបន�បបអ់នកអំពី�ម�ង ឬ
កនុងកិចច�បជំុខ�ះ។ គតប់នសរេសរសំបុ�តមកខញុ ំេ ៃថងមុន េហយនិយយ…�កម
ធុរៈកិចចបនកត�់��។ បននិយយថ “�គឺ…និមមតិរបស់អនកមនិអីេទ បង�បស
�បណ� ំករបកែ�បរបស់អនក។ ប៉ុែន� �� បេ់  �មនិអីេទ ទល់ែតអនកនិយយពី
េសះ ែដលអនកធ� បជិ់ះ មក�កក់បល�េ េល�ម របស់អនក។” គតប់ននិយយ
ថ “មនិមនេសះេ �ថ នសួគេ៌ទបង�បស �បណ�។ំ �ថ នសួគ�៌តវបនបេងកត
េឡងស�មបម់នុស� មនិែមនស�មបេ់សះេទ។” អ ច ឹង ខញុ ំបនគិត…
68 ែមនេហយ ជធមម� អនកេឃញនរ�មន កែ់បបេនះ អនក�តវពនយល់
�គបយ៉់ង ពួកេគ�គនែ់តពយយមេរ សអ�ីមយួ។ េឃញេទ? អនកមនិ�ចពនយល់�ពះ
បនេទ េទះយ៉ង�កេ៏�យ។ អនក�តវែតេជ �ទង។់
69 ប៉ុែន���ចនឹងស�មលទុកខគត។់ ខញុ ំបននិយយថ “បង�បស ខញុ ំមនិែដល
និយយថខញុ ំេ �ថ នសួគេ៌ទ។ កនុងនិមតិ�េនះ ខញុ ំបនសំុ�ពះេយសូ៊វ េហយពួកេគ
បននិយយថ �ទងេ់ េលសពីេនះេទ ត។ ខញុ ំសថិតេ កនុង�ថ នភពដូចជ
�នសួគ។៌ ប៉ុែន� �ពះគមពរីបនែចងថ ��ចជួយអនក កនុងេស វេ វវិរណៈ េនះ
‘�ពះេយសូ៊វយងមកពី�ថ នសួគ ៌ េ�យជិះេសះស។ េហយពួកពលបរ�ិរៃន
�ថ នសួគទ៌ងំអស់កេ៏ដរ�ម�ទង ់ េ�យជិះេសះស។’ ដូេចនះ �តវែតមនខ�ះេ
�ថ នសួគ។៌”
70 �ពះចប�់រមមណ៍េលអ�ីៗទងំអស់។ �ទងច់ប�់រមមណ៍េលេរ ងតូច�ចែដល
អនកេធ� ឬេរ ងធំែដលអនកេធ�។ �ទងច់ប�់រមមណ៍ពីរេប បែដលអនកេមលែថហ�ូងតូច
របស់អនក ឬអនកេផ�ងេទ តែថរក�ហ�ូងធំរបស់អនក។ �ទងច់ប�់រមមណ៍។
71 មយួរយៈមុន ប�ូន�បសដល៏បរីបស់ខញុ ំមន ក ់ ពួកេយងបនចុះេ ឯ—ឯ…កែន�ង
េន�ទេ កែន�ងមយួ។ ខញុ ំបនចូលមក បិទករ�បជំុ េហយស�មក។ េយងបន
សទូច�តីជមយួខយង េហយេយងចបប់ន�តីដស៏ណធឹ ក។ េហយយបេ់នះេយង
កំពុងរតរ់នងំរបស់េយង េហយេយងអស់នុយ។ េពលរេស ល ខញុ ំបនេចញេ
ចបស់ត�កណ�ុ រតូចៗមយួចំនួន។ មនិ�ច…�តីធំៗអនក�ចសីុបន ប៉ុែន�េនះ



វ ិ ញ ណៃនេសចក�ីពិត 15

�គនែ់តជនុយ�តីតូចៗប៉ុេ�� ះ។ េហយខញុ ំបន�តឡបប់នទ តចូ់ល បនទ តេ់�ះ
កំពុងចបព់ួកេគ�កធុ់ង។
72 េហយមនអ�ីមយួបន�យ�ប�រមកេលខញុ ំ េ�យអងគុយេលទូកេនះ។ េកមង
េនះធ� បជ់ពួក�ក��ីពះេយហូ�៉ េហយប�ូន�បសរបស់គតេ់ទបែតបនសេ ងគ ះ
េហយេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ដូេចនះេហយ េកមង�បសពីរនកេ់ ជ
មយួេយង។ េហយេ េពលែដលខញុ ំកំពុងចប�់តីទងំេនះ ពួកេយងទងំអស់គន
មនអ�ីមយួបន�យ�ប�រខញុ ំ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “អនកដឹងេទថ នឹង
មនជីវតិរស់េឡងវញិ ដូចជសត�តូចមយួ។” ែមនេហយ សត�តូចមយួ។
73 ឥឡូវេនះ អនក�ល់គន ជេ�ចនបននឹកចពីំ�ពះបនទូលខងមុខ ែដលបន
និយយថ “មនេកមង�បសតូចមន កនឹ់ងរស់េឡងវញិ �តវបនរថយន�បុក។”
បង�បសេជកម៉ូេរេ៉ ជមយួខញុ ំេ យបេ់នះ ែដលបនប ចបេ់ �បេទស�� ងំឡង់
េ េពលែដលេរ ងេនះបនេកតេឡង។ េឃញេទ? មនុស�ជេ�ចនេ ទីេនះ
ចងចខំញុ ំ�បប�់�មរយៈទីេនះ េឃញ�បបអ់នកឱយសរេសរ�េ កនុងេស វេ របស់
អនក។ សូមចំ�ំ។
74 េហយបង�បសវដូ បនងកមកបង�បស ែបង៊វដូែដលជកូន�បសរបស់គត់
បនជសះេសប យ េ�យ�រជំងឺស�ិតៃដេជង។ គតង់កមកនិយយេ បង�បស
ថ “អនក�គនែ់តេមល។ មនអ�ីមយួកំពុងេ�ះ��យនឹងេកតេឡង។” ខញុ ំបនបន�
ចប�់តី។ ដូេចនះេហយ េយងបនពងយយែខ�របស់េយងជមយួនឹង�តី។

យបេ់នះេយងចបម់និបនអ�ីេ�ះ។
75 េ �ពឹកបនទ បខ់ញុ ំបននិយយថ “មនមយួចំនួន មន�តីប៊�ូហគីលមយួចំនួន
តូចេ ទីេនះ។”
76 គតប់ននិយយថ “និយយ អី ច ឹង េតអនកមនិបននិយយថនឹងមនជីវតិ
រស់េឡងវញិេទឬ?”

ខញុ ំបននិយយថ “បទ។”
77 ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ថ េពលែដលខញុ ំចកេចញពីផទះ គឺេគ…េកមង�សីតូច
របស់ខញុ ំ…េយងជ�បេភទ… អនក�ចមន��បសិនេបអនកចងប់ន� ឥឡូវេនះ
េឃញេទ ប៉ុែន�ខញុ ំខ� ចឆម ។ េហយដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តមនិចូលចិត��រមមណ៍អបិយ
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ជំេន ែដលអនកេ ជំុវញិពួកេគ។ ដូេចនះេហយ េយងមនិមនពួកេគេ ជំុវញិផទះ
េនះេទ េហយ—េហយខញុ ំេជ ថឆម �ចដឹងថខញុ ំខ� ចគត។់ ដូេចនះ ឪពុកខញុ ំកខ៏� ចឆម
ែដរ។ ដូេចនះ េកមង�សីតូចៗរបស់ខញុ ំដឹងថមនិមនឆម េ ជុំវញិេនះេទ។ និង…
78 កូន�សីតូចរបស់ខញុ ំេដរ�មផ�ូវជមយួកូន�សីតូចមន កេ់ទ ត េហយនង
�តឡបម់កវញិ ទងំទឹកមុខេ�ក ម�កំ េហយនងនិយយថ “ប៉?”

ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកចងប់នអ�ី សម� ញ់ចិត�?”

នងបននិយយថ “េរ ងដ�៏�កកម់យួ�តវបនេគេធ�។”

ខញុ ំបននិយយថ “េត�គឺជអ�ី?”

នងបននិយយថ “េបប៉�គនែ់តដឹង!”

ខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹង�បបប៉់មក។”
79 នងបននិយយថ “មននរ�មន កប់នេបះឆម ចស់ដក៏ំសតម់យួកបល
េចញពីផ�ូវេ ទេីនះ។” េហយបននិយយថ “ឆម េនះេ�ត មែតនឹង�� ប ់ ពិបក
េដរ។” េហយបននិយយថ “ប៉យល់ថេបេយងចិ ច ឹម�េហយេមលែថ�
យ៉ងេមច៉ែដរ?”
80 ខញុ ំបននិយយថ “�បកដជអតប់នេទ។ �បសិនេបអនកចងចិ់ ច ឹម� �គនែ់ត
�បយត័ន។ កំុេ�យ��កេ អនក។” ខញុ ំបននិយយថ “ឱយខញុ ំេមលឆម បន�ិច។”
81 ដូេចនះេ េពលែដលពួកេគនឆំម មក ខញុ ំមនេកះមយួ េហយេ �ពឹកបនទ ប់
េយងមនកូនឆម េពញមយួ�កម។
82 េហយបនទ បម់ក កូន—កូន�បសតូចរបស់ខញុ ំ េពលខញុ ំចកេចញ យ៉ូែសបតូច
គតក់ំពុងសម�ងឹេមលពួកេគ។ អូ គតគិ់តថពួកេគគួរឱយ�ស�ញ់ អនកដឹងេទ
េឡងចុះ អនកដឹងេទ។ េហយ—េហយដូេចនះគតច់បប់នមយួេ កនុងៃដរបស់គត់
គត�់ចបចតឹ់ងេពក េហយទម� ក�់េ េលេបតុង។ កូនឆម តូចចបេ់ផ�ម�បកច់
ជំុវញិ។ ខញុ ំគិត “អូ ខញុ ំេអយ!”
83 េហយខញុ ំបនគិតថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ ��បែហលជកូនឆម កំសត់
តូចេនះ េ េពលែដលខញុ ំ�តលបេ់ ផទះវញិ។” អនកចងចកំរណីកូនឆម ។ ខញុ ំ
គិតថ “ែមនេហយ ��ចជកូនឆម េនះ។” ដូេចនះេហយបនជេយងបន
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�តឡបម់កវញិេ កនុងគ�មបតូចមយួ េន�ទ�តី េហយេយងចបប់នប៊�ូហគីល
ទំហំ-�� ត-ទងំេនះ េហយេបះេចលតូចៗមកវញិ
84 បង�បសលីលបង�បស របស់ែបង៊ កំពុងេន�ទ�តីេ�យេ�បបេងគ ល
ទំពកដ់ធ៏ំ និងដងកូវដធ៏ំេ េលទំពក។់ គតប់នអនុ ញ តឱយ�តីប៊�ូហគីលចស់
េនះេលបទំពកែ់ដលធ� កចូ់លេ កនុងេពះតូចរបស់គត។់ េហយេ េពលែដល
គតទ់ញ�េឡង គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះខញុ ំចងឱ់យអនកេមលេ ទីេនះ”
�បែហលជយូរមកេហយ។ េហយគត�់គនែ់ត…គតម់និ�ចដកទំពកេ់ចញ
បនេទ ខញុ ំគិតថ។ គម នវធីិេផ�ងេទ ត េ�កពីកតែ់ខ�។ េហយគតច់ងរ់ក�ទុក
ទំពករ់បស់គត។់ ដូេចនះគត�់គនែ់តទញកបលេពះ េពះ�តី និងទងំអស់េចញពី
� ែបបេនះ េហយេបះ�េលទឹក។ េហយ—��បកចបី់ឬបនួដងេហយ�គនែ់ត
េដកងបេ់ ទីេនះ។ គតប់ននិយយថ “អនកបន�បកចេ់លកចុងេ�កយរបស់
អនក មតិ�តូច។”
85 ខញុ ំបននិយយថ “លីល េ េពលែដលគតច់បេ់ផ�ម�កនុ់យ…យកទំពក់
តូចជងេនះ។ េ េពលែដល�ចបេ់ផ�មខ ំ ចូរយកដំបងេបស�មក�កេ់
ទីេនះ េហយ�គនែ់ត�ចបេ់ផ�មខ ំ ចប�់េ ។ េឃញេទ? មុននឹង�ចូលេហយ
េលប� ចូរចបម់ត�់។” ខញុ ំបននិយយថ “េនះជកី�ៃនករចបព់ួកេគ។”
86 “�” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងេធ�ករទញខុស” េហយគត�់គនែ់ត
េ ខងមុខ។ េហយគតប់នពយយមពីរបីដង េហយខកខន�បែហលបីឬបនួ។
ក�៏កវ់តថុេនះចុះ េហយថ “ខញុ ំនឹងឱយ�េលបម�ងេទ ត។”
87 ដូេចនះ �តីតូចេនះអែណ� តជំុវញិទឹកេ ទីេនះបន�ិច អូ ខញុ ំគិតថ �មសិប
នទី។ េហយរលកចបេ់ផ�មេបកេឡងេហយចូលមក។
88 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ េយងនឹង�តវចកេចញឆប់ៗ េនះ។ េយងបន
មយួធុងេហយ ដូេចនះេយងនឹង�តវចកេចញ។”
89 េហយខញុ ំបនេលក�េឡង េដមបេីបះ�េ េលស�ឹក�ពលិតមយួចំនួន េដមប ី
�ង�េចញ។ មន�តីេពះ�កហមធំខ�ះេ ទីេនះ។ ដូេចនះខញុ ំចបេ់ផ�ម ទញ
—ទញ—នុយេចញពសី�ឹក អនកដឹងេទ �តឡប�់េលស�ឹក េហយរ�ស់�េចញ ដូច
អនកទងំអស់គន និង ស�ីដឹងពីករេន�ទ។
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90 េហយេ េពលែដលខញុ ំចបេ់ផ�មេធ� ភ� មៗេនះ មនអ�ីមយួចុះមក�មភនំ
ដូចជខយល់បកម់ក។ េហយ�បនបះ៉មកេលខញុ ំ។ ខញុ ំបនទម� កប់េងគ ល េហយ
េ�កកឈរេឡងេ េលទូក។ េហយខញុ ំបនេមលជំុវញិ។ ខញុ ំបនលឺសំេលងមយួ
និយយថ “េតអនកេឃញ�តីតូចេនះេទ?” េហយេ ទីេនះ �បនេដកេ ទីេនះ។
91 ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកេឃញ�តីតូចេទ?” ដូចែដល�ទងប់នមន
បនទូល។ េ ទីេនះ�ពយតូចរបស់��តវបនរងឹ េហយ�បនេដកេលទឹករយៈេពល
កន�ះេម៉ង។ េហយ�ពះគមពរីេនះកំពុងេបកឥឡូវេនះ។ េឃញេទ?

េហយ�ទងម់នបនទូលថ “ចូរនិយយេ កន�់ េហយ�បគល់ជីវតិឲយ�វញិ។”
92 េហយខញុ ំបននិយយថ “�តីតូចេអយ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ខញុ ំ
ផ�ល់ឱយអនកនូវជីវតិរបស់អនកវញិ។”
93 េហយមនុស�ទងំេនះឈរេមល។ �តីតូចេនះែបរខនង� េហយែហលចុះ�ម
ទឹកេ ។ ពួកេគចូលចិត�ែហល។ លីល�ងមុខរបស់គតក់នុងទឹក។ គតប់ន
និយយថ “ខញុ ំនឹងភញ កេ់ឡងបនទ បពី់េនះ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថខញុ ំ
កំពុងសុបិន។”

ខញុ ំបននិយយថ “អនកមនិសុបិនេទ។”
94 េហយេ េពលជមយួគន េនះ ខញុ ំគិតថ ខញុ ំមនេ កនុងប ជ ីអធិ�� ន កុមរ
ែដលសពឹក�មសិបឬែសសិប។ េហយរេប បែដល�ពះនឹងេ ជំុវញិពីពួកេគ កុមរ
ែដលេកតសពឹកនិងករនយំក�តីតូចេនះ ��គនែ់តបង� ញថ �ទងច់ប�់រមមណ៍
េលអ�ីៗទងំអស់។
95 េហតុអ�ីបនជ�ទងេ់�បអំ�ចរបស់�ទងេ់ដមប�ីកប់�� �េដម��
េ េពលែដលមនមនុស�ឃ�ង�់បព់នន់កេ់ កនុង�សក? �ទងប់នឆ�ងផុត
មនុស�ឃ�ងទ់ងំេនះ េហយយងេ �កប់�� �េលេដម��  េហយបន
និយយថ “គម នអនក�បរេិភគផលពីអនកបនេទ” េហយេដម�� កេ៏�ក ម
ស�ិត។ បនេ�បអំ�ចរបស់�ទង ់ បង� ញថ�ទងច់ប�់រមមណ៍នឹងេដមេឈ។
�ទងច់ប�់រមមណ៍នឹង�តី។
96 �ទងច់ប�់រមមណ៍នឹងអនក។ �ទងច់ប�់រមមណ៍ខញុ ំ។ េហយ�ទងច់ប�់រមមណ៍
ចងេ់ឃញ�ពះបនទូល�ទងប់នសែម�ង េហយ�ទង�់�ស័យេលេយងេដមបេីធ�� តបតិ
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េយងជភន កង់ររបស់�ទង។់ គម នអ�ីេ កនុងខ�ួនេយងេទ។ �គឺជ�ទង ់ លះបងខ់�ួន
េយង េហយេដរជមយួ�ទង។់
97 បនេឃញករនិមតិ�មយួេ �ពឹកេនះ។ ខញុ ំបនេឃញសត�ធំមយួេដកេ េល
ភន។ំ អូ �មនែសនងដធ៏ំសេមប មមយួ។ ខញុ ំកំពុងេធ�ដំេណ របរបញ់កនុងករនិមតិ�េនះ
�បែហលេម៉ងដប ់ឬដបម់យួៃថង�តង។់ េហយខញុ ំបនេឡងេហយបញ់សត�។
98 េហយបនទ បម់កេ �មផ�ូវ�តឡបម់កវញិ សត�ខ� ឃមុ ំ ហគីសលីដធ៏ំសេមប ម
មយួកបលបនេងបមកទល់នឹងខញុ ំ េហយខញុ ំបនបញ់�។
99 េពលេនះខញុ ំេឃញេគយកែសនង េហយៃដតូចមយួបនលូកេ ចបែ់សនង
េហយ�កស់មគ ល់េ េល�។ ��ស់បនែសសិបពីរអុីញ ពីកំពូលធនឹមដល់កំពូល
ែសនង កមពស់ែសសិបពីរអុីញ។ ខញុ ំមនិែដលេឃញសត��ដូច�េទ មនែសនងធំៗ
ធំៗេ េលែសនង។ េហយ �េមលេ  ដូចជសត�ក� ន ់ប៉ុែន�� អូ ខញុ ំេអយ ជធំជង
សត�ក� នពី់រឬបីេ េទ ត។ ខញុ ំមនិែដលេឃញអ�ីដូច�េទ។
100 “ែមនេហយ” ខញុ ំបននិយយថ “�បែហលជៃថង�មយួនឹងេកតេឡង។ ខញុ ំ
នឹងសរេសរ�ចុះ។”
101 ខញុ ំបនចុះេ រដ�េកន�គីជមយួមតិ�របស់ខញុ ំ េហយបង�បស មនីេន �េហគន
�បយបនេ ខញុ ំ បននិយយថ “បង�បស�បណ� ំេតអនករវល់េទ?”
102 បននិយយថ “មនិជរវល់េពកេទ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំេ េល…ខញុ ំបន
េធ�ពីរសប� ហ៍េហយឥឡូវេនះ។ ខញុ ំេ វសិ�មកលតិចតួច។”
103 បននិយយថ “េ�ះេ ក�� េ ���ក  ជមយួខញុ ំ។ េយងចង់
េរ បចំកែន�ង�ន កេ់ �កមធុរៈកិចចេ ែអងឆរចិនិងេ ែហ�ែបង៊ផងែដរ។”

ខញុ ំបននិយយថ “�� បេ់ មនិអីេទ �បសិនេបខញុ ំ�ចមនេពលេធ��។”
104 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ បង�បស �បណ� ំ�បសិនេបអនកនឹងេធ�
� ខញុ ំ�បបអ់នកពីអ�ីដឹងេទ េយងនឹងផ�ល់ឱយអនកនូវករបរបញ់សត�ខ� ឃមុ ំ ហគីសលីដ៏
េពញចិត�។”
105 បនគិតថ “អូ ��� បេ់ ល��ស់។” ខញុ ំគិតថ “អូ មនករនិមតិ�។ េឃញ
េទ េនះេហយជ�។”
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106 “ករ�បមញ់សត�ខ� ឃមុ ំ ហគសីលីដេ៏ពញចិត�” ខញុ ំបននិយយថ “�� បេ់ ល�
�ស់។ ខញុ ំមនិេ ស�មបេ់រ ងអ ច ឹងេទ។ ប៉ុែន� ខណៈេពលែដលេយងេ ដល់
ទីេនះ េហយមគគុេទទសកម៍យួចំនួនចងន់ខំញុ ំេចញេ េ�ក ខញុ ំនឹងរកី�យកនុងករ
េ ។”

ដូេចនះេ�កបននិយយថ “ែមនេហយ ពួកេគនឹងេធ��។ េយងបនេរ បចំ
�េឡង។”

ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះរងច់សិំន។ អនុ ញ តឱយខញុ ំអធិ�� ន
េ េល�សិន។”
107 េហយខញុ ំបនេឡងេ កនុងៃ�ពេ ៃថងេនះ េហយ�ល់េពលែដលខញុ ំអធិ�� ន
ឆង យជងេនះ ខញុ ំទទួលបន �គបេ់ពលេវ� ឆង យពី�ទងំ�សង។ ខញុ ំគិតថ
“េនះជេរ ងចែម�ក។” េហយពីរៃថងបនទ បម់ក ខញុ ំបនទូរស័ពទេ បង�បស�ែហគន
�បយ។ ខញុ ំបននិយយថ “អតប់នេទ។”
108 គតប់ននិយយថ “បង�បស �បណ�េំយងបនេរ បចំរបស់របរ
េ�សចបចេ់ហយ។”
109 ខញុ ំបននិយយថ “កុំេធ��។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេថក លេទស�។” េហយ
ខញុ ំបន�បបគ់តពី់និមតិ�។ ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងេទ បង�បស�ែហគន
�បយ ប៉ុែន��ចែម�ក�ស់។ ប៉ុែន��ទងនឹ់ងមនិអនុ ញ តឱយខញុ ំេឡងេ ទីេនះេឡយ
េហយ��កដូ់ចជដូេចន ះែដរ—េនះជកែន�ង។”

េហយគតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ េយងេ�ត មខ�ួនេ េហយ។” េហយខញុ ំ
បននិយយ…
110 ឥឡូវេនះ អនកទងំអស់គន នឹងេឃញបង�បស�ែហគន�បយ។ គតម់ក
ទីេនះឥឡូវេនះ េដមបេី�ត មខ�ួនជមយួខញុ ំ េដមបេី េ�ក�បេទសបនទ បពី់កិចច�បជំុ
េនះ។ ដូេចនះេហយ អនក�ចសួរគតពី់េរ ងេនះ។ ដូេចនះេយងបននិយយ…

ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ ខញុ ំ�គនែ់តមនិ�ចេធ��បន។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
មនិ�បបខ់ញុ ំេទ។”
111 យកល�គួរែត�� ប�់ម មនិថេមលេ ល�ប៉ុ�� កេ៏�យ។ ខញុ ំនឹងអធិបបយ
អំពីអ�ីមយួដូចេនះេ យបៃ់ថងែស�ក េប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័។ ដូេចនះឥឡូវេនះ
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ចូរចថំ េទះ�ល�ប៉ុ�� កេ៏�យ េប�ពះមនិគងេ់ កនុងេនះេទ ចូរេ ឲយឆង យពី
�។ មនិថ�េមលេ អ�ច រយយ៉ង�េទ ចូរេ ឱយឆង យពី�។ រងុេរ ងយ៉ង�
ចូរេ ឱយឆង យពី� �បសិនេប�ពះមនិេ កនុងេនះ។ េ ឱយឆង យពី�។ ឥឡូវេនះ
េយងនឹងនិយយេ យបៃ់ថងែស�ក េប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័។
112 េពលខញុ ំ�តឡបេ់ ផទះវញិប៊លីីនិយយមកកនខ់ញុ ំ កូន�បសរបស់ខញុ ំ គត់
និយយថ “ប៉ េតអនក�គ ល់�ពនៃ�ពែដលកូនបនេ បរបញ់កលពីនិទឃរដូវ
មុនេ ទីេនះ េ�យមនេឈម ះថ េ វកីេទ?”
113 “អូ” ខញុ ំបននិយយថ “េឡងេល…កនុង…េ េ�កមយូកុនេ ទីេនះឬ?”

គតប់ននិយយថ “បទ។”

បននិយយថ “គតម់នសំបុ�តេ ទីេនះស�មប—់ស�មបអ់នក។”
114 គតជ់បង�បស េអដឌី ប៊�ីក ល់ ែដលជេមៃន—សមគម�កសួងភូមភិគ
ពយព័យៃន�បេទសេឡងេ ទីេនះ េកមង�បសល�មន ក ់ �បែហលជេ ទីេនះ
កនុងករ�បជំុេនះ។ គតេ់�គងនឹងមកដល់េពលេនះ។ ជេកមងល� េហយគត់
មន�គ�រល�។ គត—់គតក់ំពុងផ�យដំណឹងល�េ ទីេនះឥឡូវេនះេ កន់
េ�កស ជនជតិឥ�� េ�កស។ េហយខញុ ំេទបែតេ ជមយួគតក់លពីរដូវស�ឹកេឈ
�ជះចុងេ�កយ។ េហយបនទ បម់ក…ឬរដូវេក� មុន ជជង។
115 បនទ បម់ក េ�កេអដឌី ចងន់ខំញុ ំេ ជួបេ�កប៊ុត ែដលជអនកែ�បចិត�េជ
�ពះ�គីសទមន ករ់បស់គត។់ �បពនធរបស់គតគឺ់ជអនកេពនទីកុស�ដរ៏ងឹម។ំ េ�ក
បតគឺ់ជអនកចិ ច ឹមសត� េហយគតេ់ទបែតចូលមកថមីៗេនះ។ ប៉ុែន�គត�់តវបន
េគចបេ់ឆន ត ជកែន�ងែដលពួកេគបនបេណ� ញជនជតិឥ�� េចញ េហយ
�ក�់េ េលករកកទុ់ក ែដលជទឹកដីដអ៏�ច រយស�មបក់របរបញ់។ �បែហល
�បមំយួ…អូ ខញុ ំគិតថគតម់ន�បែហលបីរយម៉យកេរ ៉ឬេ�ចនជងេនះ េ ជុំវញិ
ទីេនះ ស�មបទ់ឹកដីែដលរ�� ភបិលក��ចបេ់ឆន តឲយគតេ់ ។
116 ែមនេហយ និទឃរដូវេនះ េ េពលែដលខញុ ំេឡងេ ទីេនះ េយងបនេ
បរបញ់បនទ បពី់កិចច�បជំុ ប៉ុែន�េ េពលែដលពួកេយង…កនុងែខឧសភ ប៉ុែន�ភ�
ឆីនណុកមកេហយ�បនកតេ់យងេចល។ េយងមន�បែហល…គតម់និែដល
បនឮអ�ីមយួអំពីករ�បជំុេទ តេទ េហយេអដឌីបនបន��បបគ់តអ់ំពីករ�បជំុ។



22 �ពះបនទូលជសេម�ង

117 េហយគតប់ននិយយថ “អនកមនិបននយ័ចង�់បបខ់ញុ ំថ ៃថងេនះ �ពះកំពុង
បង� ញអងគ�ទងេ់ទែមនេទ េហយបង� ញអ�ីែដលមកមុនេពល�េកតេឡង?”

េអដឌីបននិយយថ “េនះពិតជ�តឹម�តវ�ស់។”

118 ដូេចនះគតប់ន�និយយជមយួខញុ ំ។ គតប់ននិយយថ “អនកដឹងេទ ខញុ ំមន
បង�បសមន កែ់ដលមនជំងឺឆកួត�ជក។” បននិយយថ “េបអនក�គនែ់តេ ដល់
បង�បសេនះ!” បននិយយថ “ខញុ ំេជ ថ �បសិនេបខញុ ំ�ចនគំតេ់ ឯកិចច�បជំុ
មយួរបស់អនក ខញុ ំេជ ថគតនឹ់ងជសះេសប យ។” ខញុ ំបននិយយថ…បននិយយ
ថ “គតម់ន�េពញមយួជីវតិរបស់គត។់”

ខញុ ំបននិយយថ “�បែហលជដូេចនះ។”

119 ែមនេហយ �មនិងងឹតេ �គៃនឆន េំនះេទ អនកដឹងេទ។ �ពះ�ទិតយេទបែត
លិចេហយមន…អូ អនក�ច េធ�បន�គបេ់ពល �ចពកក់�� លអ�ធ�ត ឬ
េម៉ងមយួ អនក�គនែ់ត�ចឈរេលង �នកែសត ឬអ�ីកេ៏�យ ែដលអនកេឃញ។
េហយ�បែហល—ែផនកចុងេ�កយៃនែខឧសភ �ពះ�ទិតយមនិែដលលិចេទ។
��គនែ់តជគន�ឹះមយួចំនួន �បែហលជបនបតេ់  �បែហលដបន់ទី និង
�តឡបម់កវញិ។ ដូេចនះេយង�គនែ់តេដក�ល់េពលែដលេយងេន យហត។់

120 េហយបនទ បម់កេ េលផ�ូវេចញមក េយងបនជួប�កមជនជតិឥ�� ។
េហយខញុ ំបនយកអនកដឹកនចំំ�ស់មកវញិ។ េគឲយគត�់ន កេ់ ទីេនះ េ�ពះ
គតម់នកូនពីរនក។់ ពួកេគកបកូ់នរបស់ពួកេគកនុងកំ�តេ់ឈ ែដលជ
មនុស�ជទី�ស�ញ់របស់ពួកេគ។ �បេភទៃន�សន�មយួ។ េហយេគពយរួ
េ នឹងេដមេឈ ដូេចនះេគទុកឲយ�គ�រេនះ�ន កេ់ ទីេនះ។ មតិ�ចស់ដល៏�មន ក់
�យុជងេកសិបឆន មំកេហយ អងគុយេ េលេកអីរបស់គតយ៉់ងសុខ�ន�ដូច
េកមង�បសមន កែ់ដរ។

121 ដូេចនះេហយ ពួកេយងបនចកេចញេ ៃថងបនទ ប។់ គតប់ននិយយថ
“មនិមនផ�ូវឆ�ងកតឥ់ឡូវេនះេទ។ េឡងេលភនេំហយេ �មផ�ូវេនះ។” អូ �មន
ចមង យមយួរយម៉យេទ ត េដមបេី កតផ់�ូវ។ ដូេចនះ េយងមនិ�ចេធ�ដូេចនះេទ។ �
យឺតេពលេហយ។ េយងបនចបេ់ផ�ម�តឡបម់កវញិ។
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122 េហយេ េលផ�ូវ�តឡបម់កវញិេ�កប៊ុដមនេសះជំេទមយួ េហយពួកេគខ�ះ
បនចុះេ កនុង�លភកនិ់ងរបស់របរ។ េហយខញុ ំបនេ ទីេនះ េហយនិយយគន
េហយេ�កេអដឌីនិងខញុ ំ។េហយេ�កបតប់នជិះេសះនមំុខ េ�យពយយម
េចញ។ េយងមនៃមភមយួកបល។ េហយខញុ ំមនែខ�មយួ ដឹកយកគតេ់ចញ។
េហយភ� មៗេ េពលែដលគតប់នេចញ េនះេសះផទ ល់ខ�ួនរបស់ខញុ ំកប៏នចូល។
េហយេ ទីេនះ ខញុ ំកំពុងេចញេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំបន�ប�កភ់កេ់ពញទងំ
អស់… ប៉ុនម ននទីេ�កយមក ខញុ ំបនេឡងេលេសះ េហយេបសភកេ់ចញពី
សេម� កបំពករ់បស់ខញុ ំ ែបបេនះ បនចបេ់ផ�មេចញដំេណ រ។
123 េហយេ ចំេពះមុខខញុ ំ ឆ�ងភនេំនះមក មនយុវជនមន កប់នមក។ ខញុ ំបនេមល
គត។់ ខញុ ំបនេរ េកអីេហយឈបេ់សះ។ េហយខញុ ំេឃញគតដ់ួលទងំកយសមបទ
េហយេ�កកេដរេ មុខបន� េហយេឡងខឹង គតម់នចិត��កអឺត�កទម េហយ
�គនែ់តែហកអ�ីៗទងំអស់េចល។ េហយបនទ បម់កគតប់នសងប�់ង ត។់ ខញុ ំ
បនេឃញ�តី��មង៉ច់ស់។ ខញុ ំបនេឃញ�វរបស់គតេ់ឆះ។
124 េ�កេអដឌីគឺេ មុខខញុ ំ�បែហលចមង យពកក់�� លទី�កង េ�យពយយម
យកេសះមយួេទ ត។ េសះជំទងរ់តេ់ចញពីផ�ូវ ចូលេ កនុងទីេនះ ទញក ចប់
េចញពីគត ់ េហយបកេ់ចញ។ ដូេចនះេហយខញុ ំរតេ់ ទីេនះេ កនេ់�កេអដឌី។
េយងេធ�ឱយេសះសងប�់ង ត។់ ខញុ ំបននិយយថ “េអដឌី ខញុ ំបនទទួល�ពះបនទូល
របស់�ពះអមច ស់ស�មបេ់�កប៊ុដ។”

គតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ� ំេតមនអ�ីេកតេឡង?”
ខញុ ំបននិយយថ “មននិមតិ�មយួ។ ខញុ ំបនេឃញបង�បសរបស់គត។់”
គតប់ននិយយថ “អូ េ ទទួលគត។់”

125 ខញុ ំនិយយ “ទបខ់�ួនេលខនងេសះឱយជប។់ ខញុ ំនឹងបងខំ�ឱយេល នបន�ិច រតជំុ់វញិ
េសះទងំេនះ េមលថខញុ ំ�ចចប�់បនេ ទល់និងជួរភនេំនះ។”
126 ខញុ ំរតជំុ់វញិ�ចងំថមេចទ ែបបេនះ ជមយួ-…េ េលេសះរបស់ខញុ ំ។ រញុគត់
េឡង េហយេ�កកេឡងេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំកយ៏កៃដ�កេ់លែផលេសះ។ ខញុ ំបន
និយយថ “េ�កប៊ុដ?”

គតប់ននិយយថ “បទ បង�បស�បណ�។ំ”
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127 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំចង�់បបអ់នកេរ ងមយួ។ បង�បសរបស់អនក…” េហយ
បនពណ៌នអំពីគត។់

គតប់ននិយយថ “បទ។ អនក��បបអ់នក?”
ខញុ ំបននិយយថ “គម ននរ�មន កេ់�ះ។ គឺ�ពះអមច ស់�គនែ់តបង� ញគត់

ដល់ខញុ ំ។”
ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកនឹងេជ ខញុ ំថជអនកបំេរ របស់�ទងេ់ទ?”
គតប់ននិយយថ “�បកដ�ស់ បង�បស�បណ�។ំ”

128 ខញុ ំបននិយយថ “ប ជូ នចុះេ�កម” �បែហល—�បែហល�បបំីរយម៉យ
�តឡបេ់ សីុវលិវញិ “នបំង�បសរបស់អនកមកទីេនះ។ េហយជេលកដំបូងែដល
គតធ់� កក់នុងចំេ�ម�កមទងំេនះ…” ខញុ ំបននិយយថ “គតម់នរបស់ទងំេនះ
�ងំពី�យុ�បែហលពីរឆន ។ំ អនក�បែហលជមនិេជ េទ ប៉ុែន��ជតំណពូជ។ ជី�
របស់អនកមនពួក�។”

គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ េនះជករពិត។ �តវេហយ។”
129 ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវ េពលែដលេកមង�បសមន កេ់នះមនកយសមបទ
ែបបេនះ អនក�តវែហក�វេចញពីេ�កយ េហយេបះ�ចូលេ កនុងេភ�ង។ និង
និយយ ‘េនះខញុ ំេធ�កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េយង�ម�ពះបនទូលរបស់
�ទង។់’ គតនឹ់ងមនិេកត�េទ តេទ ដ�ប�គតេ់ជ ជក។់”
130 គត�់គនែ់តេលកៃដេឡង ចបេ់ផ�មែ�សក។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ
មនិែដលេឃញឬឮេរ ងែបបេនះេទ ប៉ុែន�អនកពិតជ�បបខ់ញុ ំពីបង�បសខញុ ំេហយ
េមលេឃញភនិភគដូចគត ់េហយ�បបខ់ញុ ំពីករពិតអំពីជី�របស់ខញុ ំ។”

ខញុ ំបននិយយថ “�តវេហយ។”
131 បនទ បពី់េយងេចញេ  គតក់ប៏ ជូ នេ ទទួលបង�បសគត។់ េហយគត់
េចញេ កតផ់�ូវេ �ពឹកេនះ េ េពលគតេ់ឡងេល�ន�កង (េឡងមក ឆ�ងកត់
ពីរឬបីដងកនុងមយួសប� ហ៍ េឡងេល និងចុះ�មម�វថីិ���ក ) គតម់ក…
132 េហយ�បពនធរបស់េ�កប៊ុដ គឺលី� គឺជនងតូច ជ ស�ីតូចមន ក ់ ែបបដូច
�ប៊ូមយួដំុបនទ បពី់ករ�ងសម� តរបស់�កម�គ�ររចួ។ គឺ�គនែ់ត…មនកូន
�បនំក ់និង ស�ីតូចដែ៏ផ�មែល�មមន ក។់
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133 ដូេចនះេ�កប៊ុដបនេចញេ ឃ� លេសះរបស់គត ់ េ�ពះគតន់ឹង�តវកត់
ឆក រផ�ូវ ដូេចនះេយង�ចចូលេ កនុងេនះវញិជមយួនឹងអនក�បមញ់របស់គត។់
134 េហយេពលគតេ់ បតភ់� ម ែមនេហយ គឺបង�បសរបស់គតេ់ ទីេនះ
េ�យមនិបនេ�ះសេម� កបំពកដ់ល៏�របស់គតេ់ចញេទ គតក់ដ៏ួលកនុងសភព
មយួ។ េហយពួកេគបនេបះជំរេំ កនុងបនទ យចស់មយួ ែដលរបស់ជនជតិ
�េមរកិងំ េ េពលពួកេគកំពុង�ងសងផ់�ូវ�យេវប៉នេ ទីេនះ។ េហយ
េ េពលែដល…េគមន�តី��មង៉ធ់ំមយួេ នឹងច ងក ន។ េហយលី�តូច…
គតម់ន—គតឈ់ចឺបេ់ពលគតទ់ទួលករបះ៉ទងគិច។ េហយនងភយ័ខ� ច
គត�់� ប ់ េហយនងនឹងេបកបង�ួច អ�ីមយួឬអ�ីេផ�ងេទ ត េចញពីផ�ូវ។ ប៉ុែន�
នងចបេ់ផ�មេ�តេចញ េហយនងបនគិតពីអ�ីែដលបននិយយ។ នងបន
ចូលរមួកនុងករ�បជំុមយួេ ដូសុន េ�កក។
135 នង�បញបេ់ ទីេនះេហយជនម់តិ�មឌធំមន កេ់នះ េហយែហក�វេនះ
េចញពីេ�កយ ទងំែ�សក ប៊ូតុងនិង �វពណ៌សរបស់គត ់ បនេដរេ ច ងក ន
េហយនិយយថ “េនះខញុ ំេធ�កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ �ម�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់ែដលបនមន�ពះបនទូលមកេយង។” េហយគតម់និែដលមន��ងំពី
េពលេនះមក។ េនះបនេ�ះ��យ�។
136 �ទងប់នចតខ់ញុ ំឲយមក ជករ�បមញ់េ�យេសរ។ី េហយខញុ ំែតងែត
េ�ះ��យេរ ង�៉វពួកេគេ�យឥតគិតៃថ� អនកដឹងេហយ។ ដូេចនះខញុ ំបនគិត
“ែមនេហយ…” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងេមល ថេត�ពះអមច ស់អនុ ញ តឱយខញុ ំ
េ ឬអត។់” ខញុ ំបនអធិ�� ន។ េហយមនិេលសពីករអធិ�� នេទ អ�ីៗកេ៏ធ�េ �ម
ផ�ូវេនះែដរ។
137 ខញុ ំបនយកបង�បស េ ហ�ដ សុតែមន។ គតេ់ ទីេនះេ កែន�ង�បជំុ។ េត
អនកេ ឯ� េ ហ�ដ? េ ទីេនះ។ បទ។ គតគ់ឺជអនកេជ មន កៃ់ន�កមជំនំុរបស់
េយង។ បង�បសេ ហ�ដដឹងថេរ ងេនះ�តវបន�បបបី់ែខមុនេពល�េកតេឡង។ េត
�តវេទបង�បស េ ហ�ដ? េហយ ខញុ ំគិតថ បង�បស សីុមសុន។ យបេ់នះមនប៉ុនម ន
នកេ់ កនុងអគរេនះែដលដឹងពី� មុនេពល�េកតេឡង មុនបន�បប?់ េលកៃដ
េឡង។ អនកេ ទីេនះ។ េហយ�តវបនេគ�បបេ់ ចំេពះមុខ�កមជំនុំថ េតនឹង
មនអ�ីេកតេឡង។ ែមនេហយ ខញុ ំមនិដឹងថេនះជេពលេវ�េនះេទ។



26 �ពះបនទូលជសេម�ង

138 ដូេចនះខញុ ំបនេឡងេ —ផ�ូវ�យេវ���ក  េហយបង�បសេ ហ�ដបន
ឈបេ់ កែន�ងមតិ�ភក័�ិ េដមបេី បរបញ់សត�កណ�ុ រ។ �ឆង យេពកេ ទីេនះ
ស�មបស់ត�កណ�ុ រ។ ដូេចនះ េយងេ កនុង�បេទសសត�េច ម ែដលេយងនឹងេ ។
ដូេចនះេហយេយង…ខញុ ំបនយក—បំែណកៃន—ដីស ឬដីស េហយគូសេលក ច ក់
មុខ។ ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ បង�បស េ ហ�ដ ដូេចនះ �បសិនេបេនះជ
េពលេវ� អនកនឹងចងចយ៉ំងចបស់ថ�នឹងេ ជយ៉ង�។” េហយគត់
ចងច�ំ។

139 ខញុ ំបនបន�។ េ យបេ់នះ េពលេយងចូលេ កនុងជំរ ំ េ�ក ប៊ុតបន
និយយថ “បង�បស�បណ�!ំ” គតប់នេ�បខញុ ំ េហយេ�តចុះេឡង េ�យ
និយយភ�ចំែឡក និងហកេ់ឡង អនកដឹងេទ។ គតប់ននិយយថ…េហយ
េនះកជ៏អនកឃ� លេគចស់ ែដរ។ េហយេ�ក—គត�់គនែ់តសរេសរតេមកង
�ពះជមច ស់។ គតប់ននិយយថ “េតអនកដឹងអ�ីេទ បង�បស �បណ�?ំ
បង�បសរបស់ខញុ ំមនិឈេឺទ តេ�ះ�ងំពីេពលេនះមក។ គតគឺ់ជធមម�និង
ល�ឥតេខច ះ ឆន មំុន។”

140 ខញុ ំបននិយយថ “ដ�ប�គតេ់ជ  �នឹងបន�ែបបេនះ។” េហយខញុ ំបន
និយយថ “ឥឡូវេនះ ចូរ�បបគ់តឲ់យ�បគល់ជីវតិេ �ពះ�គីសទ េហយបេ�ម
�ទងេ់ពញមយួជីវតិរបស់គត។់ ‘ចូរេ កុំេធ�បបេទ តេឡយ មនិដូេចនះេទនឹង
មនេរ ង��កកម់កេលគត។់’ េឃញេទ?” ខញុ ំបននិយយថ “�បបគ់តឱ់យេធ�
�ឥឡូវេនះ។”

141 ដូេចនះខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមននិមតិ�មយួេទ ត” េហយខញុ ំបន�បបគ់តពី់
និមតិ�េនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ មនមតិ�តិចតួចេ ជមយួខញុ ំ។ េយង
កំពុងេធ�ដំេណ រេ បរបញ់។ ពួកេគជបុរសតូចៗ។ េហយមន កក់នុងចំេ�ម
ពួកេគមន�វពណ៌ៃបតង។”

142 េហយគតប់ននិយយថ “ែមនេហយ” គតប់ននិយយថ “បង�បស �ប
ណ�”ំ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិមន�វ ពណ៌ៃបតងចស់េទ។” កូន�បស
របស់គត ់ េឈម ះ េប�ន�យុ ១៨ឆន បំននិយយថគតម់និមន�វពណ៌ៃបតង
ចស់េទ។
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143 េអដឌី ប៊�ីក ល់ ែដលជមតិ�តូចរមួដំេណ រជមយួមន កេ់ទ ត មនទមងន់
�បែហលមយួរយដបេ់ផន គតប់ននិយយថ “ខញុ ំកម៏និមនែដរ បង�បស �ប
ណ�។ំ”

ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ” ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះសត�…”
គតប់ននិយយថ “េត�ជសត��បេភទអ�ី?”
ខញុ ំបននិយយថ “�េមលេ ដូចជសត�ក� ន។់”

144 គតប់ននិយយថ “មនិមនសត�ក� នេ់ ទីេនះេទ។ ទីេនះខពស់េពក។” គត់
បននិយយថ “�បែហលជ�ជករបី៊ូ។”

ខញុ ំបននិយយថ “ករបី៊ូមនែសនងមយួ។”
បននិយយថ “�តវេហយ។”
ខញុ ំបននិយយថ “ែតេនះមនែបងែចក។”

145 គតប់ននិយយថ “បង�បស �បណ�”ំ បននិយយថ “េយងេ ឯ
�បេទសសត�េច ម មនិែមន�បេទសក� ន ់ឬអ�ីែបបេនះេទ។”
146 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ��បែហលជករេធ�ដំេណ រមយួេផ�ងេទ ត។
បង�បស�េហគន�បយ… ��បែហលជ���ក េ កែន�ង�មយួ” ខញុ ំបន
និយយថ “េ�ពះ�ជ�បេភទសត�ដធ៏ំសេមប ម។”

គតប់ននិយយថ “េត�ជ ហគីសលី�បេភទ�?”
ខញុ ំបននិយយថ “ជ ហគីសលីចុង�បក។់” េនះគឺជសត�ដេ៏ពញនិយមបំផុត

កនុងចំេ�មពួកេគ។
147 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំជអនកែណន។ំ ខញុ ំបនេ កនុងៃ�ពទងំេនះេ ទីេនះ
េពញមយួជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិែដលេឃញ ហគីសលីចុង�បកេ់ទ។” បននិយយថ
“ខញុ ំបនេឃញ ហគីសលីចស់ធមម�។ ប៉ុែន�” បននិយយថ “ខញុ ំមនិែដលេឃញ ហគី
សលីចុង�បកេ់ទ មនិែដលេឃញមយួកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។”
148 ខញុ ំបននិយយថ “បទ មនកែន�ងមយួកែន�ង េហយខញុ ំនឹងេ យកគត។់”

គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងនិយយថេនះជករពិត។” គតប់ននិយយ
ថ “ខញុ ំនឹងនិយយែបបេនះ។”
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149 េយងេចញដំេណ រ បីៃថងេ�កយមក។ េយងបនបេងកតជំរុេំឡង េល
បនទ តេ់ឈ។

150 េហយ�ពះជមច ស់ជួយខញុ ំ �បសិនេបពួកេគ�ន កេ់ ែបបេនះរហូតដល់
សហស�វត�រ ៍ អនុ ញ តឱយខញុ ំរស់េ ទីេនះកនុងអំឡុងសហស�វត�រ។៍ ខញុ ំ�គនែ់ត
ចូលចិត�ងូតទឹកធមមជតិេ ទីេនះ។ អូ! នរ�មន កម់និ�ចេមលេឃញ�ពះេ
ទីេនះ—គឺខ� ក ់ ថ�ង ់ និងលងង។់ �គនែ់តេឃញ�ទងឆ់�ុះប ច ំងពីអងគ�ទងេ់ េលភនំ
ដអ៏�ច រយទងំេនះ! អូ ខញុ ំេអយ! ទីជេ� េ រកទីជេ�  បនទ បម់ក និងេ ទីេនះ
�គនែ់តមនេពលេវ�ដរ៏ងុេរ ង។

151 ដូេចនះ េយងបនេឡងេលភនមំយួ។ អនក�គនែ់តេដរ�តង់ ែបបេនះ េទបេ�កក
េឡង។ អូ អតម់នេឈេទ េឃញែតកណ�ុ រករបី៊ូ ប៉ុេ�� ះ។ េយងេឃញេច ម
�បែហល�មសិប ឬែសសិបកបល។ មនិមនអ�ីធំ�គប�់គនេ់ដមបយីកេទ។ �
�គនែ់តពកក់�� លជំុឬតិចតួចជងេនះប៉ុេ�� ះ េហយជំុទីបី។ ខញុ ំ—ខញុ ំចងប់ន
មយួធំលមមនឹងយកេចញពីទីេនះ ដូេចនះេ�យករ�តឡបេ់ ឆង យេនះ។ ដូេចនះ
េយង…ខញុ ំបនចុះេ េ�កមវញិ។

152 េហយេ ៃថងបនទ បេ់យងចបេ់ផ�មឆ�ងកត ់ េហយេអដឌីបនធ� កក់នុងទឹក
េ េពលែដលគតច់បេ់ផ�មេ�តឆ�ងកត ់ែសបកេជងមយួគូធំ។

153 េឡងេ ខងចំេហ ងភន ំ េ�កបតប់នឈបេ់ហយនិយយថ “ឱយខញុ ំយក
ែវន៉�របស់អនក ប៊លីី។” ខញុ ំឲយែវន៉�គត។់

154 េយងនឹងេដរមយួដំុ េហយនិយយអំពី�ពះអមច ស់ េហយែ�សកេឡង េហយ
រតេ់ឡងចុះេ មខ ងៃនភន ំ សូមមនេពលដរ៏ងុេរ ង។ �ជករល�កនុងករេ  ដំេណ រ
បរបញ់ �បសិនេបអនកេ ជមយួបងប�ូន។

155 ដូេចនះេហយគតប់នយកែវន៉�របស់ខញុ ំ។ គតប់ននិយយថ “បង�បស
�បណ� ំ េនះជេច មេឈម លរបស់អនក។ មនពួកេគ�បែហល�បបំីកបល
ែដលសថិតេ ចមង យ�បែហល�បមំយួម៉យ េ ទីេនះេ េលកំពូលភនមំយួេទ ត។
េមលេ ពួកេគ។ េឃញពួកេគជមយួគន ?”

ខញុ ំបនេរ ស។ ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងនិយយថ ពួកេគពិតជេ ទីេនះ។”
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156 គតប់ននិយយថ “អ ច ឹង េយងក�៏ចចុះវញិែដរ ចបេ់ផ�មេពល�ពឹក
�បែហលេម៉ងបី។” បននិយយថ “េយងគួរែតេ ទីេនះេ េម៉ង�បបំនួ ឬពី
ដប។់ េច មេឈម លចស់នឹង�តវេដកចុះ។ េនះនឹងជេពលេវ�សម�សប។”

ខញុ ំបននិយយថ “េតមនអ�ីេផ�ងេទ តែដលេដរេ ទីេនះ?”
157 បននិយយថ “េនះជករបី៊ូ។” ខញុ ំបននិយយថ…ដូេចនះ ចមង យ�បមំយួ
ម៉យ អនកដឹងេទ �ពិបកកនុងករ�បបពី់ភនិភគរបស់�។
158 េហយបនទ បម់ក ចបពី់េពលេនះមក �បមំយួរយម៉យ ផ�ូវែដលែក�កេហរ �
គម ន�ចកឬផ�ូវេទ។ េហយេ េពលអនកេ ដល់េឆនរខងលិច អនកេធ�ដំេណ រ�បែហល
�បបំីរយម៉យេ ទី�កងែវនឃូេវ  មនិមនសូមបែីតចំណុចៃនអរយិធម។៌ េហយ
អរយិធមប៌នទ បេ់ទ ត ែដលេធ�េ �មផ�ូវេនះគឺ ែអនឆរកិ �បែហល�បពំីរ ឬ�បបីំ
រយម៉យ។ �តឡបេ់ វញិ�មផ�ូវេនះ អនករតចូ់លេ កនុងទី�កងតូចមយួ ែយលឡូ
ៃណវ ៍ ែដលជកែន�ងែដលអនកមនកប៉ល់េ ទីេនះម�ងកនុងមយួឆន សំ�មបេ់អសគី
ម៉ូស។ េហយ បនទ បម់ក អនក�យ�ប�ររសុ�ុ។ី ដូេចនះ អនកពឹងេលខ�ួនអនក។ េនះ
េហយជកែន�ងែដល�ពះ�ចស�មក េ ទីេនះ ពីប �  និងករលបងួទងំអស់
របស់េយងែដលេយង�កេ់ល�ទង។់ ដូេចនះ ខញុ ំចូលចិត�េឡងេ ទីេនះ េហយ
និយយជមយួ�ទងេ់ពល�ទងស់�មក អនកេឃញេហយ ដូេចនះ េពលែដល�ដូចជ
កលពីយបម់ញិេ េល—េ េលន�។
159 ដូេចនះ េពលេយងចុះេ វញិ េហយេ �ពឹកបនទ បេ់យងចបេ់ផ�មពី�ពលឹម។
េ េម៉ង�បែហល�បបំី ពួកេយងបនរងរបសួេ�យបន� និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង
រហូតដល់េយងេឡងដល់កំពូលភន។ំ េហយេ េលផ�ូវេឡង េ ទីេនះបនេ
េមលេគចស់មយួកបល េហយជេគមយួកបលដ�៏សស់�� ត។ គតប់នេ
ចបេ់ផ�មេឡងេលភន ំេហយនឹមធំៗ�កេ់លគត។់ េហយខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹង
េហយ�មនករបី៊ូដំបូងេគែដលខញុ ំមនិធ� បេ់ឃញ េ កនុងៃ�ព។ ខញុ ំមនិែដលេឃញ�
េឡងខពស់ែបបេនះពីមុនមកេទ។”

គតប់ននិយយថ “បទ។ េនះជករបី៊ូ។”
160 ដូេចនះ េយងបនេឡងេលភន ំ េហយេមល។ េច មមនិេ ទីេនះេទ។ ដូេចនះ
េ�កបតនិ់ងខញុ ំបនេដរជំុវញិ។ េហយ េអដឌីបនចបេ់ផ�មវលិជំុវញិ េហយេប�
នែដលជកូន�បសរបស់គត ់សម�ងឹេមលជំុវញិេហគម។
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161 េហយេយងបនេដរមកទីេនះ េហយ អូ ខញុ ំេអយ ខញុ ំ�គនែ់តែ�សកេចញ
មក “ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ!” ខញុ ំ�កេឡកេមលេ ទីេនះ េឃញមនភនធំំៗែដល
មនកំពូល�ពិល ែស�ពណ៌េល ងេ េ�កម�ពិល។ េហយេ ខងេ�កមព័
ណៃបតងចស់េនះ ែដលជេដម�ពីជីម។ី េហយចុះបន�ិចេទ ត មនជក់
ពណ៌�កហម។ េ មុខបន�ិចេទ តេនះគឺ េដមអមពលិ ពណ៌េល ង។ ទងំអស់
ឆ�ុះប ច ំងេ កនុងបឹងខងេ�កម�។ អូ ខញុ ំេអយ!
162 េ�កប៊ុដនិងខញុ ំ�គនែ់តេ�បគន  េហយ�គនែ់តេ�ត�េំលងេសចបន�ិចេ
ទីេនះ �គនែ់តែ�សក ែ�សក សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់។ េហយេយងបនអងគុយ
ចុះចបៃ់ដគន  េហយសរេសរតេមកង�ពះ។ េហយមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ ខញុ ំគិតថ
�បែហលពីរេម៉ង។
163 េហយខញុ ំបននិយយថ “សួរថ េតេអដឌីនឹងក� យជអ�ី?” េយងបនេ
គត ់“េ�កឌុត។” ដូេចនះ េយងបន�តឡបេ់ វញិ។ េយងចបេ់ផ�មឆ�ងកតភ់ន។ំ ខញុ ំ
បននិយយថ “គតម់និ�ចវេង�ងេ ទីេនះេទ។”
164 េហយបននិយយថ “អតេ់ទ េប�ន�តលបម់កវញិេ កែន�ង�មយួ េហយ
គតជ់ជនជតិឥ�� ។”
165 ដូេចនះ េយងេមលជំុវញិ េហយខញុ ំបនេឃញកេម�៉ថតកុន�កេ់ ទីេនះ។
ខញុ ំបននិយយថ “េនះគឺជរបស់េអដឌី។” ខញុ ំបន�កេឡកេមលេ េលភនវំញិ។
េហយខញុ ំបនឆ�ងកតផ់�ូវេនះ េហយគតក់េ៏ ផ�ូវេផ�ង។
166 េហយេអដឌីបនេ  “ស-ស-ស-ស។” គតក់ំពុង�ម�នសត� ករបី៊ូ។
េហយកំពុងែតនយំកគតចុ់ះេ�កម ចិ ច ឹមគតេ់ ឱយមតិ�ភក�ិជនជតិឥ�� ែដល
គតក់ំពុងផ�ព�ផ�យដំណឹងល�។ ដូេចនះគតប់នបញ់ករបី៊ូ។ េយងបនចុះេ
សម� ត�។
167 �តលបម់កវញិ េម៉ង�បែហលមយួ។ េយងបនរកេឃញេសះរបស់េយង
ម�ងេទ ត េ ចមង យ�បែហលកន�ះម៉យជកែន�ងែដលពួកេគកំពុងឈរ។ េហយ
េយងបនឈរេ ទេីនះ។ គតប់ននិយយថ “បង�បស �បណ� ំ េត
អនកចូលចិត�េដរេទ?”

បននិយយថ “ខញុ ំ�បកដជចូលចិត�។”
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168 គតប់ននិយយថ “�បសិនេបេយងេធ�ម�ត�� នភនេំនះ… េច មទងំេនះ
បនឆ�ងកត�់មផ�ូវេនះ េហយចុះេ កនុង�ចកេផ�ងេទ តេ ទីេនះ �បែហល។
េបេគមនិេ ផ�ូវហនឹងេទ �តឡបេ់�កយវញិ�មផ�ូវេនះេផ�ង។” បននិយយថ
“អនុ ញ តឱយ េអដឌីនិងពួកេគ�តឡបេ់ វញិ េហយឆ�ងកតផ់�ូវេ ទីេនះ េហយ
យកេសះរបស់ខញុ ំនិងេសះរបស់អនក េ កនជំ់រុ។ំ េហយេយងនឹងេដរេឡង�តងេ់នះ
េហយ�យកែន�ងេនះ។ េហយេយងគួរែតចូលេ េម៉ង�បែហលដប ់ ឬដបម់យួ
យបេ់នះ។”

ខញុ ំបននិយយថ “ល� េយងនឹងេធ��។”
169 ដូេចនះ េយងឈរេ ទីេនះ។ េយង�គនែ់តញំុ�តីខ�ឌីនមយួកំប៉ុង មន ក់
មយួចំែណកៗ។ េហយេយងបនកបេ់ េ�កមែស� គឺ�តី�ឌីនេនះ។ េហយ
នំបុង័េយងមនកនុង�វ េហយ�ែបកេញសរហូតដល់�ក� យជដុំធំៗ។ ប៉ុែន��ល�
េ េពលែដលអនកឃ� ន។ េហយ�មនិអីេទ។ ដូេចនះ េយងឈរេ ទីេនះ។
170 េហយខញុ ំ�គនែ់តេមលជំុវញិ។ េហយខញុ ំបនេមល�មែវន៉�។ ខញុ ំបននិយយ
ថ “េ�កប៊ុដ េមលេ ទីេនះ។ េតេនះជអ�ីេ ទីេនះ?”
171 �បែហលបីម៉យពីទីេនះ ករបី៊ូេដកេ េនះ។ េហយ�ជេរ ងចែម�កមយួ។
មនិែមនជបនទះេទ �គឺមឌធំ។ ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកចេំទ? រកេមលេ
ទីេនះ។ មនែបបទូលំទូ�យយ៉ងពិត�បកដ។ េហយមនសត�េនះ េ
�មផ�ូវ។” ខញុ ំបននិយយថ “មនេរ ងែតមយួគតែ់ដល��ងំនិមតិ� អនកខ�ះពក�់វ
ពណ៌ៃបតង ពិនិតយេមល។” េហយេ ទីេនះេ�កេអដឌីឈរ ជមយួនឹង�វ
ពណ៌ៃបតង។ ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំគិតថអនកមនិមន�េទ។”
172 គតប់ននិយយថ “�បពនធខញុ ំ�តវែត�កក់នុងកបូប។ េពលធ� កទឹ់ក
ម�លិមញិ ដូរ�វ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងថនងមន�េ ទីេនះេទ
បង�បស�បណ�។ំ ខញុ ំសំុេទស ខញុ ំបន�បបអ់នកពីអ�ីមយួខុស។”

ខញុ ំបននិយយថ “អនក�តវែតេធ�ែបបេនះ កូន�បស។”
173 អូ ប៊ុដចបេ់ផ�មែ�សក។ គតប់ននិយយថ “អនក�ចឈរេ ទីេនះ េហយ
បញ់�ពចីមង យបីម៉យ។ មនិ�ចេទឬ បង�បស�បណ�?ំ”

ខញុ ំបននិយយថ “�មករនិមតិ� ខញុ ំ�តវបនគត។់”
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174 គតប់ននិយយថ “បង�បស �បណ� ំខញុ ំ�បបអ់នក េតអនកនឹងេ ទីេនះ
េ�យរេប ប�?”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងេទ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងេ ដល់ទីេនះ។”

ដូេចនះគតប់ននិយយថ “េតអនកេ េ�យរេប ប�?”

ខញុ ំបននិយយថ “េដរជំុវញិេទសភពេនះ។”
175 គតប់ននិយយថ “េនះជថម។” េហយខញុ ំ…បននិយយថ “�បសិនេប
អនករអិល អនកនឹងមនែស��បែហល�បព់នេ់�នេ េលអនកកនុងរយៈេពល�បែហល
មយួវនិទី។”
176 េហយខញុ ំបននិយយថ “�ពះអមច ស់នឹងែថរក��។ េនះជវធីិែដលខញុ ំបន
េ  កនុងនិមតិ� ជំុវញិ។”

គតប់ននិយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំនឹងេធ��មអនក។” េ ទីេនះគតម់ក។
177 េហយេកមង�បសទងំេនះបននិយយថ “េយងនឹងេ ទីេនះឥឡូវេនះ
រហូតដល់េយងេឃញអនកចបប់នករបី៊ូ” េហយពួកេគបននិយយថ “បនទ បម់ក
េយងនឹង—េយងនឹងចុះេឡង យកជិះេសះ េហយបន�ចូល។ េយងនឹងជួបអនកេ
ចុងប ចបៃ់ន�ចក �បែហល អូ �បែហលបនួឬ �បម៉ំយេទ ត។”

គតប់ននិយយថ “មនិអីេទ។”
178 ដូេចនះេយងបនចបេ់ផ�មេ ជំុវញិ េ�កបតនិ់ងខញុ ំ។ កនុងរយៈេពល�បែហល
កន�ះេម៉ង ពួកេយងេធ�ករេ ជុំវញិេរ ងេនះ។ េហយករបី៊ូែដលេដកេ ទីេនះ
សម�ងឹមកេយង េហយមនិែដលេឃញេយងេទ។ គតច់បស់ជបនេដកលក់
េហយ។ រចួេឡងេ កតប់ន�ិច �តឡបម់កវញិ េហយេឡងកនុងចមង យ�មសិប
យ៉តពីគត។់ េ ទីេនះគតប់នេដក។ សត�ធំ មយួេនះ បនេ�កកពីទីេនះ
េហយខញុ ំកច៏ប�់មក។
179 េហយខណៈេពលែដលេយងកំពុងអងគុយេ ទីេនះ យកមកួ ជេដម េចញពី
� ដូចេនះ ប៊ុតបននិយយថ “េតអនកនិយយថែសនងទងំេនះមនទំហំែសសិប
ពីរអុីញែមនេទ?”

ខញុ ំបននិយយថ “េនះពិតជែមនេហយ។”
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180 គតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ� ំពួកេគ�តវែតមនមយួរយែសសិប
ពីរ” កបលធំដអ៏�ច រយ។

ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ។ ��គនែ់តជែសសិបពីរប៉ុេ�� ះ។”
បននិយយថ “ខញុ ំមន�ស់រង� ស់េ ទីេនះ។”
ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកសង�យ័េទ?”
គតប់ននិយយថ “អតេ់ទ បទ។”

181 គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន� សូមរងច់បំន�ិច េតអនកមនិបន�បបខ់ញុ ំថអនក
នឹងចបប់នខ� ឃមុ ំ ហគីសលីធំមយួមុនេពលែដលអនកចុះមកវញិេទឬ? �នឹងមន
ែសនង�បក ់ មុនេពលអនក�តលបម់កវញិនូវកែន�ងែដលេកមង�បសេនះ ពក�់វ
ពណ៌ៃបតង?”

ខញុ ំបននិយយថ “េនះជករពិត។”
182 គតេ់មលេ េ�កយចុះពីេលភន។ំ ែមនេហយ គម នអ�ីែដលខពស់ អ ច ឹង គម នអ�ី
េ�ះ។ មនែតែស� ទងំអស់ែដលអនកេឃញ មយួម៉យេ មយួម៉យ មនែត�ប់
រេម លេលភន។ំ គតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ� ំ�េ ឯ�?”
183 ខញុ ំបននិយយថ “�ទងន់ឹងផគតផ់គង។់ �ទងម់នបនទូលដូេចនះ។” ខញុ ំបននិយយ
ថ “េតអនកសង�យ័ឬ បត?់”

គតប់ននិយយថ “អតេ់ទ បទ។”
184 ែមនេហយ ចុះពីេលភន ំ េយងមកែបបេនះ។ គតនឹ់ង�ក�់គបក់េំភ�ង
មយួសនទុះ េហយខញុ ំនឹងខចបក់បល បនទ បម់ក។ �គនែ់ត�តវេដរ�មចំេហ ង ចុះ
មក ែសនងពួកេគធំៗេទបជុលចូលកនុងែស�។ េហយេយងេ ដល់ចមង យ�បែហល
មយួម៉យពី�។ េយងឈបេ់ហយេមលជំុវញិ។ គតប់ននិយយថ “ខ� ឃមុ ំចស់
េនះបង� ញខ�ួនល�ជង ែមនេទ?”

ខញុ ំបននិយយថ “េតអនក—េតអនកខ�ល់អំពីអ�ី?”
បននិយយថ “គម នអ�ីេទ។”

185 េយងបន�រហូតដល់េយងបុកផទ ងំទឹកកកតូចមយួែដលឆ�ងកត។់ េយងចុះេ
ទីេនះ េហយបន�តជកប់ន�ិច។ គតប់ននិយយថ “បង�បស �បណ� ំគិត
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េមលសិន” បននិយយថ “េយងមនិទនប់ន អូ មនិដល់កន�ះម៉យល៍េទ ត
េទេយងនឹងជួបពួកេកមង�បសទងំេនះ េហយេ កែន�ង�មយួរ�ងទីេនះ និង
ទីេនះ អនកនឹងសម� ប�់ែសនង�បក។់”
186 ខញុ ំបននិយយថ “�តវេហយ។ �តវេហយ។” គតប់ននិយយថ…ខញុ ំបន
និយយថ “អនកកំពុងសង�យ័ែមនេទ េ�កប៊ុដ។”
187 គតប់នេលកៃដខញុ ំ។ គតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ� ំ បង�បស
របស់ខញុ ំមនិែដលមនមនករេលកទឹកចិត�ពីៃថងេនះរហូតមកដល់េពលេនះេទ។”
គតប់ននិយយថ “�ពះែដល�ច�បបអ់នកពីបង�បសរបស់ខញុ ំ �ទងម់និកុហក
អនកេទ។”

ខញុ ំបននិយយថ “ប៊ុដ �នឹងេ ទីេនះ។”
គតប់ននិយយថ “េត�នឹងមកពី�?”

188 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងេទ ប៉ុែន�មន” ខញុ ំបននិយយថ “េ�កប៊ុតខញុ ំ
�យុ�សិបពីរ” (បនទ បម់ក) េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញករនិមតិ�
�ងំពីេកមង។ េហយេ េពលែដលខញុ ំបនេឃញ ករបី៊ូេ ទីេនះ �តវបនសម� ប់
េហយអនកេឃញថេតែសនងរបស់គតម់និមនទំហំែសសិបពីរអុីញេទឬ។ េហយ
បនទ បម់ក និមតិ�ដូចគន  ខញុ ំេ េលផ�ូវរបស់ខញុ ំ�តឡបេ់ កែន�ងែដល�កមហុ៊នេនះ
េ  ែដលខញុ ំេ ជមយួ ខញុ ំបនសម� បខ់� ឃមុ ំពណ៌�បកេ់នះ ហគីសលី។”

គតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ� ំខញុ ំ�ចេមលេឃញពី២០ម៉យ។”
189 គតប់ននិយយថ “�ពះនឹង�តវដកគតេ់ចញពីដី ឬនគំតចុ់ះពីេលេមឃ
ឬអ�ីមយួ។”

ខញុ ំបននិយយថ “កំុបរមភ។ គតន់ឹងេ ទីេនះ។”
190 េយងបនេ �បែហលមយួរយែម�៉តេទ ត។ គតក់អ៏ស់កម� ងំែដរ។ េនះមន
ទមងន�់បែហលមយួរយ�សិបេផន ពនរង� នេ់នះ។ ដូេចនះចុះពីេលភន ំេហយគត់
—គតប់នអងគុយចុះ។ គតប់ននិយយថ “េវវ៉! ខញុ ំេសទរែតចងក់�ួតេហយ។”
191 ខញុ ំបននិយយថ “បទ” េយងចូលេ កនុងេដមភជីីតូចមយួ េដមភជីី
បនទ បម់ក ខពស់�បែហលែបបេនះ។ មនសត�ល�ិតពីរបីកបលេហរជំុវញិ េហយ
មនេមមនៃ់�ព ដូេចនះេហយខញុ ំបនគបដំុ់ថម�កព់ួក�ដូចេនះ។
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ដូេចនះគតប់ននិយយថ “េតអនកធ� បញំុ់មនៃ់�ពេទ?”
ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ។ ខញុ ំមនិេជ ថញំបនេទ។”

192 គតប់ននិយយថ “ពួកេគមនិអីេទ។ ពួក�ឆង ញ់ដូចលលក។” គតប់ន
និយយថ “បង�បស �បណ�?ំ” េ�ះមកួេខម ចស់ធំរបស់គតេ់ចញ េហយបក់
ខ�ួនគត។់ បននិយយថ “ដល់េពលែដលខ� ឃមុ ំចំ�ស់េនះបង� ញខ�ួនេហយ
ែមនេទ កូន�បស?”

េហយខញុ ំបននិយយ—ខញុ ំបននិយយថ “ប៊ុដ អនកកំពុងសង�យ័�។”
193 គតប់ននិយយថ “អតេ់ទ។ ខញុ ំអតេ់ទ។ ប៉ុែន�បង�បស �បណ� ំ ខញុ ំ—ខញុ ំ
—ខញុ ំ�គនែ់តមនិ�ចយល់បន។”
194 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំកម៏និ�ចែដរ។ �មនិែមនស�មបខ់ញុ ំកនុងករយល់េនះ
េទ។ �គឺស�មបខ់ញុ ំកនុងករេជ ។” �ែមន៉។ �ពះែដលគងេ់ �ថ នសួគ�៌ជបថ
េរ ងទងំេនះពិត។ េតខញុ ំ�ចឈរេ ទីេនះ េហយនិយយែបបេនះ ថ�មនិពិតេទ
យ៉ងេមច៉?
195 បនទ បម់កខញុ ំចបេ់ផ�មងកេចញ ឲយគតក់នក់េំភ�ង េហយខញុ ំកនក់បល។
េហយេ េពលខញុ ំងក ខញុ ំបននិយយថ “ប៊ុត អនកមនែវន៉�ទងំេនះេ ជុំវញិក
របស់អនក។ េតអ�ីេ ែដលឈរេ ខងេជងភនេំនះ?”
196 េហយគតប់នេបះែវន៉�េឡង។ គតប់ននិយយថ “អូ ជួយខញុ ំផង”
បននិយយថ “�បសិនេប�មនិែមនជេគទឹកេ�ះឬេគរបស់អនក�មន ក!់”
មនិមនេរ ងែបបេនះេទេ កនុង�បេទស។ បននិយយថ “េនះគឺជ ហគីសលី
ដធ៏ំបំផុតែដលខញុ ំមនិធ� បេ់ឃញកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ដូេចនះសូមជួយខញុ ំផង េមល
�ពះ�ទិតយពណ៌េល ងែដលចងំមកេលគត។់ គតគឺ់ជមជុល�បក។់” បន
និយយថ “េតអនកនិយយថ�េ ឆង យប៉ុ�� ?”
197 ខញុ ំបននិយយថ “គតម់នចមង យ�បែហលពីរម៉យេ ទីេនះ។” េហយ
េយងជិតអស់េពលេហយ។ គតប់ននិយយថ…ខញុ ំបននិយយថ “េតេយង
កំពុងរងច់អំ�ីេទ ត? េ�ះេ ។”

េហយគតប់ននិយយថ “អនក�បកដជចបប់ន�?”
ខញុ ំបននិយយថ “�បកដ�ស់ខញុ ំនឹងចបយ់ក�។”
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គតប់ននិយយថ “េតអនកេ�បកេំភ�ងអ�ីេ ទីេនះ?”
198 ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ កុំខ�ល់ពីេរ ងេនះ។” (េហយកេំភ�ងតូចមយួ
ែដលបង�បសខ�ះឲយខញុ ំេ កនុងករ�បជំុមយួកលពីប៉ុនម នឆន មំុន។) េហយខញុ ំបន
និយយ…(តូចបន�ិច េថក។ ២៧០។) េហយខញុ ំបននិយយថ “មនិអីេទ។ ខញុ ំ
បនទទួល…ខញុ ំ…�នឹងបន។”
199 េយងបន�េ ជិតបន�ិច។ េហយកនែ់តខិតជិតេយង ខ� ឃមុ ំកនែ់តធំេមលខ�ួន
�។ អូ! �េមលេ ដូចេ ម ដធ៏ំសេមប មែដល�កេ់ ទីេនះេ េលែស�េនះ។ ឈរ
អ�ច រយ ធំ ធំ កបល ធំ ែបបេនះ អនកដឹងេទ េហយថគ ម�េចញមក �កញំ ធំ
អ�ច រយ។ េហយគតក់ំពុងទញែមកែផ�ប៊�ូបឺរតូីចៗ ដូចេនះ អនកដឹងេទ េហយសីុ�។
ដូេចនះេហយ មតិ�ធំេអយ! េយងបនេ ដល់ អូ �បែហល�បបំីរយែម�៉តពីគត។់
200 គតប់ននិយយថ, “បង�បស �បណ� ំ េត—េតអនកធ� បប់ញ់ ហគីសលី
ពីមុនមកេទ?”
201 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំបនបញ់ខ� ឃមុ ំជេ�ចនកបល ប៉ុែន�ខញុ ំមនិែដលបញ់
ខ� ឃមុ ំពណ៌�បកពី់មុនមកេទ។”
202 គតប់ននិយយថ “អនកដឹងេទថ ខ� ឃមុ ំពណ័ទឹក�បកគឺ់ជអនក�បយុទធដ៏
ខ� ងំបំផុតកនុងចំេ�មពួកេគទងំអស់។”

ខញុ ំបននិយយថ “បទ ខញុ ំបនយល់។”
គតប់ននិយយថ “គតម់និដឹងពីរេប បសម� ប�់េទ។”
េហយខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹងែមនឬ?”

203 គតប់ននិយយថ “កុំ…េត—េត—េតអនកចងេ់ ចមង យប៉ុនម ន…? េតអនក
�តវេ ជិត�ក�មតិ�?”
204 ឥឡូវេនះ អនក�គនែ់តសួរគត។់ សរេសរសំបុ�តឱយគត។់ ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយអនក
នូវ�សយ�� ន។ គតប់ននិយយថ “អនុ ញ តឱយនរ�មន កស់រេសរឱយខញុ ំអំពី�
អនកែដលចង ់េលេរ ងទងំេនះ។ អនុ ញ តឱយខញុ ំ�បបព់ួកេគ។” េហយដូេចនះ…

េហយខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹងឬ?” ខញុ ំបននិយយថ…
គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះយ៉ងេមច៉?”
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205 ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ អតេ់ទ។ ខញុ ំេ ជិតជងេនះេ�កបត។់ ខញុ ំេ
ជិត�។”
206 គតប់ននិយយថ “េយងជិតដល់េហយឥឡូវេនះ។ ��ច�ប�របន
�គបេ់ពល។”
207 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំដឹងេហយ។ ប៉ុែន�” ខញុ ំបននិយយថ “េ�កបត”់ ខញុ ំ
បននិយយថ “�នឹងមនិអីេទ។”
208 គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះេ េពលែដលអនកបញ់ខ� ឃមុ ំ” បែនថមថ
“ឥឡូវេនះ បង�បស�បណ� ំអនក�តវបញ់ខនងរបស់�។ អនក�តវបំបក�់ចុះ េ�ពះ
�នឹងបន��បយុទធ �មនិ�ចេ�កកេឡងបនេទ។”

ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ �មករនិមតិ� ខញុ ំបញ់�ចំេបះដូង។”
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំសងឃមឹថអនកមនិេធ�ខុសេល�េទ។”

209 ខញុ ំបននិយយថ—ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងបញ់មនិខុសេទ។” ខញុ ំបន
និយយថ “ខញុ ំចងច។ំ” េ�ពះកនុង េ —េ កនុងនិមតិ�មយួ អនកសថិតេ កនុង—អនក
េ កនុង�ម រតីែតមយួ េហយទងំពីរ ដូចែដលេយងបនពនយល់�កលពីយប់
មុន។ អនកសថិតេ កនុងពីរ។ អនកមនិ�ចបំេភ�ច�បនេទ។ េឃញេទ? ដូេចនះអនក
េ ទីេនះ។
210 ដូេចនះេយងចូលម�ងេទ ត �បែហល—�បែហលពីររយ�សិបយ៉ត។ េនះគឺ
�គនែ់តជករចូលចុងេ�កយែដលេយងបនឆ�ងកត។់ េហយខញុ ំបននិយយថ
“�គឺចមង យ�បែហលហនឹងេហយឥឡូវេនះ។ េមលេ �។ េត�មនិ�� តេទឬ?”

គតប់ននិយយថ “បទ ខញុ ំគិតអ ច ឹងែដរ។”
211 េហយ—េហយខញុ ំបននិយយថ “មនិអីេទប៊ុដ។ េពលខញុ ំេងបពីទីេនះ �មក។”
េហយខញុ ំបននិយយថ “អនក�គនែ់តេមល។”

េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងេមល។”
212 ដូេចនះខញុ ំ�កស់មបកមយួ�គបក់នុងកណុងកេំភ�ង អនកដឹងេទ។ េហយេយង
បនចុះេ�កមមតិ�តូចេនះ។ ដូចែដលខញុ ំេ�កកេឡង �មកទីេនះ។ ខញុ ំេអយ ខញុ ំេអយ!
ខញុ ំឈប ់បញ់ េហយសេម�ង��កដូ់ចជអនកគប�់គបស់ែណ� កចំគត។់ កូន�បស
េអយ �មនិទងំេសក ប�បន�ិច�េទ អតេ់�ះ។ េហយ ខញុ ំេអយ ពីមុខរបស់ខញុ ំ…
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213 និយយពីេលប ន! ខញុ ំមនិែដលេឃញអ�ីដូចេនះេទ។ � ពួក�រតេ់ល នេលស
េសះ ក� ន ់ឬអ�ីទងំអស់ អនកដឹងេទ ខ� ឃមុ ំ�ចដូចេនះ។ �រតចុ់ះពីេលភនេំនះ �តង់
មករកេយង ែបបេនះ។
214 េហយខញុ ំ មុនខញុ ំ�ចយកសំបក�គបម់យួេទ តកនុងកេំភ�ង គតប់នទម� កខ់�ួន
�� ប ់ �បែហល អូ �បែហល �មសិប ែសសិប យ៉តពីខញុ ំ េទបែត�តឡប ់ មក
ខងចុង បនឆកយ់កេបះដូង សួត និងអ�ីៗទងំអស់ ពីគត។់ �ជ�គបក់េំភ�ង
ណូេស� អនកបញ់េ�យៃដ�គ ល់។ ដូេចនះ—�បនបំផទុះ� េហយ�បនដួលចុះ។
215 ប៊ុដឈរេ ទីេនះ េមលេ  មនពណ៌សពិតេ ជំុវញិមត។់ គតប់ន
និយយថ “បង�បស �បណ� ំខញុ ំមនិចងឱ់យ�េ េលេ � របស់ខញុ ំេទ។”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំកម៏និចងែ់ដរ។”
216 គតប់ននិយយថ “េវវ៉។” បននិយយថ “ខញុ ំចង�់បបអ់នក បនទ បពី់�
រចួ�ល់ កូន�បស។ �បសិនេប�មនិែមនជករនិមតិ�មយួកនុងចំេ�មពួក�េទ
េហយខញុ ំនឹងេឃញ�េកតេឡងមុន ខញុ ំមនិែដលមកទីេនះេទ េ ជិតខ� ឃមុ ំេនះ
ជមយួអនក។”
217 េហយេយងទងំពីរនកម់និ�ចលបច�ំបនេទ។ �មនទមងន�់បែហល
មយួពនេ់ផន �មខញុ ំ�ម ន ដូេចនះ �ធំ ធំ�ស់។ េយងមនិ�ចសម� ត�
បនេទ េយងមន…ែសបក�។ េយងបនចបេ់ផ�មចុះេ�កម។ េហយេយងបន
និយយ…“បង�បស �បណ�?ំ” េយងបនេរ សយកែសនង។ គតប់ននិយយ
ថ “�បសិនេបែសនងរបស់�គឺែសសិបពីរអុីញែមន។” បននិយយថ “ខញុ ំនឹងរត់
វលិជំុ។”
218 ខញុ ំបននិយយថ “អនកគួរែតរតឥ់ឡូវេនះល�ជង ពីេ�ពះ េនះជអ�ីែដលនឹង
មន។”
219 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិែដលេឃញ—េឃញ—�…��កដូ់ចជខញុ ំកំពុង
សុបិន។”
220 េហយេពលែដលេយងចុះដល់ទីេនះ ខញុ ំកនិ៏យយេ —េ កនេ់អដឌី ខញុ ំបន
និយយថ “ឥឡូវេនះអនកសម�ងឹេមល។ េប�ននឹងចបៃ់ដរបស់គត។់”
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221 ឥឡូវេនះ អនកចថំ មនៃដតូចមយួេ ជំុវញិែសនងេនះ។ បង�បសេ ហ�ដ េត
អនកចបំនេទ ពីរេប បែដលខញុ ំ�បបអ់នកថ�នឹងេកតេឡងយ៉ង�?

េហយខញុ ំបននិយយថ “អនកេមល�” េ េអដឌី។

ដូេចនះេហយប៊ុដបននិយយថ “រងច់បំន�ិច។” គតប់នយកេសះរបស់គត់
េ ទីេនះ។
222 េហយេយងមនបនទុកេលេយង អនកដឹងេទ េហយេសះទងំេនះ�គនែ់តេបល
េចញ។ អនកដឹងពីរេប បែដលពួក�េធ�េ េពលែដលពួកេគធុំក�ិនសត�ខ� ឃមុ ំ ឬ
�បេភទខ� ឃមុ ំ�មយួ។ ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំបនេ ទីេនះ កនេ់សះ ពយយមចបេ់សះ
េសះេនះពយយមរតេ់ចញ។
223 េហយគតប់នេ យកែខ��ស់របស់គត ់ េហយេដរឆ�ងកតទី់េនះ សម�ងឹ
មកខញុ ំ ដូចេនះ។ បននិយយថ “មកទីេនះេប�ន។” ខញុ ំបន�យេអដឌី។ �ក�់ចុះ
េ េលេនះ។ �ែមន៉។ េហយជួយដូេចនះ ខញុ ំែសសិបពីរអុិន �បពី់េល�ចមុះ!
224 ឥឡូវេនះ ែសនងរបស់ពួក�បនធ� កចុ់ះ�បែហលពីរអុីញេ េពលែដលពួកេគ
សងួត។ ខ� ឃមុ ំ ហគីសលីេនះកំពុងេផ�កេ កនុងបនទបរ់ងូរបស់ខញុ ំ េហយែសនងេ
ជបនឹ់ងជ ជ ំង។ អនក�កសីុ់បនជួសជុល� េហយជួសជុល�េឡង។ មនរង� ស់
ពយរួេ េលពួក� ែសសិបពីរអុីញ យ៉ងពិត�បកដ។
225 ឥឡូវេនះ េត�ពះនឹង�បបប់ុរសែបប�អំពីដំេណ របរបញ់មយួ?
226 េពលខញុ ំ�តឡបម់កវញិ ម� យរបស់ខញុ ំបនឈ។ឺ ខញុ ំបនេ ជួបគត។់ នងបន
និយយថ “ប៊លីី?” សូមេមល �ទងក់ំពុងេលកទឹកចិត�ខញុ ំ េរ បចំខញុ ំស�មបអ់�ីមយួ។

ខញុ ំបននិយយថ “ម៉ក ់�ពះអមច ស់បនេ�បសអនកជនិចច។”

នងបននិយយថ “ប៊លីី ខញុ ំនឹងេ ផទះេដមបជីួបេ�កប៉។”

“អូ” ខញុ ំបននិយយថ “ម៉ក ់កំុនិយយែបបហនឹង។”

បននិយយថ “គឺពិតែមន ខញុ ំនឹងចកេចញ។” ខញុ ំបនអធិ�� នស�មប់
គត។់

េហយបង�បស េ ហ�ដ និង�ក�ទីងំអស់ែដលេ ទីេនះបនដឹង។
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227 បនទ បម់ក អ�ីែដលអនកដឹងបនទ បម់ក ពួកេគយកគតេ់ មនទីរេពទយ។ �គេពទយ
កម៏និដឹងថមនប � អ�ីែដរ។ ខញុ ំបនេចញេ អធិ�� នស�មបន់ង។ នងបន
និយយថ “កូន�បស ខញុ ំនឹង�េ េហយ។” េហយឥឡូវេនះ ម� យរបស់ខញុ ំ គឺជ
ស�ីដម៏នឥទធិពលមន ក។់
228 ៃថងមយួ ពីរបីៃថងេ�កយមក ខញុ ំបនេដរចូល។ នងកំពុងឈរេ ទីេនះ សម�ងឹ
េមលេ �ថ នសួគ។៌ នងបននិយយថ “ប៊លីី ខញុ ំេឃញអនក។”

ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ី �បកដេទ ម៉ក។់” បននិយយថ “ខញុ ំេឃញអនក
េ ទីេនះ។”
229 នងបននិយយថ “អូ អនកចស់�ស់ប៊លី” បននិយយថ “មនសក់
ពណ៌ស និងពុកចងក ររបស់អនកដុះជមយួគន ។ ៃដរបស់អនកេ ជំុវញិេឈឆក ង
េឈងដល់ស�មបខ់ញុ ំ។” ខញុ ំមនគំនិតល�េ េពលេនះ េនះេហយជ�។

ឥឡូវេនះ បងប�ូនេ ទីេនះដឹងថជករពិត។
230 ៃថងបនទ បគឺ់ៃថង�ទិតយ។ ខញុ ំកំពុងអធិបបយ។ ពួកេគបនេផញពកយមកខញុ ំ “អនក…”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិេជ ថម� យ�ចកេ េទ។ �ពះែតងែតបង� ញខញុ ំ
េពលមនុស�របស់ខញុ ំនឹងចកេចញេ ។ ប៉ុែន�ម� យខញុ ំ �ទងម់និែដលបង� ញអ�ីដល់ខញុ ំ
អំពី�េ�ះ។” េនះជ�រចូលមក។ េហយខញុ ំេ ចំក�� ល�ររបស់ខញុ ំ ដូចេនះ។
មននរ�មន កចូ់លមក និយយថ “េ ចុះ េ រកម� យរបស់អនកឥឡូវេនះ។
េ នង�មទូរស័ពទ។ នងកំពុងជិត�� បេ់ នទីេនះ។”
231 ខញុ ំបននិយយថ “មរណៈភព កនន់ងជប។់ �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់
គឺសំខនជ់ងេនះ។”
232 បុរសមន កេ់នះអងគុយេ ទីេនះ បង�បសបរេឌ។ េ�កយពីថ� យបងគំចប ់ ខញុ ំ
កេ៏ចញេ េមលម� យខញុ ំ។ ខញុ ំបនជួបបង�បសបរេឌ។ គតប់ននិយយថ
“បង�បស �បណ� ំ អនកគម នេជង�បមំយួេទ ប៉ុែន� ខញុ ំបនេឃញបុរសេជងដប់
មន កឈ់រេ កនុងេវទិកេ �ពឹកេនះ។”

ខញុ ំបននិយយថ “បង�បសបរេឌ �ពះនឹងែថរក�អ�ីៗទងំអស់ស�មបអ់នក
ម៉ក។់”
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233 េហយពីរបីៃថងេ�កយមក េគេ ខញុ ំេ បនទប ់េហយនងពិតជេ ។ �បមូលផ�ុ ំ
កូនៗ ឈរេ ជំុវញិែ�គ។ ខញុ ំបននិយយថ “ម៉ក ់េតអនកពិតជេ ែមនេទ?”

នងបននិយយថ “ចស។” បនទ បម់កនងមនិ�ចនិយយបនេទ ត
េទ។
234 ខញុ ំបន��បបគ់តថ់ “េត�ពះេយសូ៊វមននយ័យ៉ង�ចំេពះអនក ម៉កេ់អយ?”
ខញុ ំចថំបនេធ�បុណយ�ជមុជទឹកដល់នងកនុង�ពះនម�ទង ់ជយូរមកេហយ េ កនុង
ទឹក។ ខញុ ំបននិយយថ “�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដល�ទងម់ននយ័ចំេពះអនកឥឡូវេនះ។”

នងបននិយយថ “េ�ចនជងជីវតិស�មបខ់ញុ ំ។”
235 ខញុ ំបននិយយថ “ម៉ក ់ េបអនក�ចកេ  ខញុ ំជកូនអនក…ជ�គអធិបបយ។
ខញុ ំចងដឹ់ង ពីម� យរបស់ខញុ ំផទ ល់ែដលនឹងេ ជួប�ពះ។ ខញុ ំចងក់នៃ់ដអនកេ ទីេនះ
ម៉ក។់”

បននិយយថ “ខញុ ំចងឱ់យអនក។” ខញុ ំបនបន�កន�់។
236 នងមនិ�ចនិយយបនេទ។ េមលេ នងដូចជពិក មុខរបស់នង។ ខញុ ំ
បននិយយថ “អនកនិយយែលងបនេទ តេហយ ែមនេទម៉ក?់” នងមនិ�ច
និយយបនេទ…ខញុ ំបននិយយថ “សូម�� ប។់ េត�ពះេយសូ៊វេ ែតដែដល
ស�មបអ់នកេទ?” គតង់កក់បលបន។
237 បនទ បម់ក គតប់នេ ដល់កែន�ងមយួ ែដលគតម់និ�ចងកក់បលបន
េទ តេទ។ ខញុ ំបននិយយថ “ម៉ក ់ េត�ពះេយសូ៊វមនអ�ីៗ�គបយ៉់ងស�មបអ់នក
ឥឡូវេនះេទ? �ទងក់ំពុងមករកអនក កនុងេពលមយួនទី។ អ�ី�គបយ៉់ង ស�មប់
អនក?” គតម់និ�ចេធ�ចលនបនេទ។
238 ខញុ ំបននិយយថ “ម៉ក ់ កូនមនេរ ងមយួ…ខញុ ំេឃញអនកកំពុង�ពិចែភនករបស់
អនក។ �បសិនេប�ពះេយសូ៊វេ ែតមននយ័ដែដលចំេពះអនកដូចែដល�ទងែ់តងែត
េធ�។ េ ៃថងែដលខញុ ំេធ�ពិធី�ជមុជទឹកឲយអនក សូម�ពិចែភនកអនកយ៉ងេល ន។” នង
ងកែ់ភនក េហយទឹកែភនកកហូ៏រមក ដូចេនះ។
239 េហយខយល់បកម់កបន�ិច បកចូ់លកនុងបនទប។់ ម� យបន�ចកេ ផទះ
េហយ។
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240 ខញុ ំមកផទះ េចញេ ផទះបុណយសព េរ សសេម� កបំពក។់ អូ អនកដឹងថ�
យ៉ងេមច៉។ អនក�តវេធ�ដូចគន ។ កូនៗទងំអស់យំ មន កចុ់ះមកកែន�ងមយួ េហយ
មន កេ់ទ ត យំ។ ខញុ ំបននិយយថ “ម៉កប់នេ ផុតេហយ។ េយងនឹងមនិដូចគន
េទ តេទ។” ដុកនិង�គ�ររបស់គតេ់ �ជងេនះ។ េជសនិង�គ�ររបស់គតេ់
�ជងេនះ។ េយងេទបែតប ចុ ះសពេ�កេ ហ�ឺតថមីៗេនះ។ ខញុ ំបននិយយថ
“ែមនេហយ ពួកេយងេ េហយ �បសៗ។” ខញុ ំបននិយយថ “េយងនឹង…េយង
នឹងមនិមករកគន េ វញិេ មកេទ។ ម៉កគឺ់ជករ�ន កេ់ របស់េយង។” ខញុ ំបន
និយយថ “េយងនឹងមនិេឃញគន  េ វញិេ មកេទ តេទ ឥឡូវេនះ។”
241 ខញុ ំបនេឡងេ ផទះទងំយប ់ បនទ បពី់េយងយកសំេល កបំពករ់បស់នង
េចញ។ ខញុ ំបនេឡងេ ផទះ។
242 អនក�សី ឌី �មកូី មនអនក��គ ល់គតេ់ទ មកពីទី�កងឈកីេ�គ ?
ធ� បជ់មតិ�ជទី�ស�ញ់របស់យុទធនករ។ នងបនផ�ល់ឱយខញុ ំនូវ�ពះគមពរីមយួ។
(សូមអភយ័េទស។) េហយ�គឺជ�ពះគមពរីមយួកនុងចំេ�មគមពរីែដលមនអក�រ
�កហមែដលមនែខ�រ ៉តូេ េល�។ េហយមននរ�មន ក ់ េ េពលែដលខញុ ំបន
អធិបបយ អតថបទ កូនេច មនិងសត��ពប ពួកេគបនប ជូ នសត��ពបពីរមកឱយខញុ ំ
ជអនកចិ ច ឹម។ បង�បសខញុ ំមន កេ់ទ តគឺបង�បស ណូែមន បនប ជូ ន�ពបតូចមយួ
មកខញុ ំ េហយនិងកូនេច មមយួ បង�បសខញុ ំ បង�បសបរេឌ បនឱយខញុ ំនូវកូនេច ម។
ខញុ ំបនយក�ពះគមពរី។ េម�េ �ជងមខ ង នងយំ។
243 េហយអនកជំនួញទងំអស់េ ទីេនះបនដឹង េពលខញុ ំេ �បេទសហ�ម៉អុីក
បនេឃញម� យេកមករបស់ខញុ ំ បន�បបអ់នកេ តុេ ទីេនះកនុង�បេទសហ�ម៉
អុីក។ ខញុ ំបននិយយថ “មនុស�របស់ខញុ ំមន កក់ំពុងែតជិត�� ប ់ ែដលគម នេធមញ
េទ។ ខញុ ំេឃញពួកេគ�េចញេ ។” េ តុេនះ េដម៉ុស �កេរ ន និងពួកេគ
ទងំអស់កំពុងអងគុយេ ទីេនះ។ ប៉ុនម នេម៉ងពីេនះមក េពលមយួ ម� យេកមក
េសទរែតដួល�� បែ់តម�ង េឃញេទ គម នេធមញេទ ចបស់�ស់។
244 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំេឃញយុវជនមន ក�់ប�កឈ់ម។” ខញុ ំបនទូរស័ពទេ
បននិយយថ “កំុេ�យប៊លីី…”
245 េតមននរ�មន កេ់ ទីេនះេ —បន�បជំុេ ចៃមករទីេនះេ េពលេនះ
—េ ចៃមករ ឃីងស�ុន? មនិេឃញេទ។ បទ។ មនពីរ។ ដូេចនះ…
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246 េហយខញុ ំបននិយយថ “��តវែត…ប៊លីី កុំេឡងេ ទីេនះ។ ខញុ ំេឃញ
យុវជនមន ក�់ប�កឈ់ម។” េហយ�ជបងៃថ�របស់ខញុ ំ។ គតប់នេ  មន
ជំងឺធ� កឈ់មេពលម� យគត�់� ប។់ ��គនែ់តេធ�ឱយគតម់នករតកស់�ុតយ៉ង
ដូេចនះ។
247 បនទ បម់កឈរេ ទីេនះេ ៃថងេនះ ខញុ ំបនេលកគមពរីេនះ។ ខញុ ំបននិយយថ
“�ពះបិ�េអយ ទូលបងគំមនិដឹងេទ។ �បែហលជេ�ពះែតេសចក�ី�ស�ញ់របស់
�ទង ់ �ទងម់និបនបង� ញទូលបងគំថនងនឹងចកេចញេ េទ។ ប៉ុែន�ទូលបងគំ
ខូចចិត��ស់ �ពះអងគេអយ។ េត�ទង�់ច�គនែ់តផ�ល់ឱយទូលបងគំនូវពកយ
មយួចំនួនៃនករលួងេ�មេចញពី�ពះបនទូលរបស់�ទងប់នេទ?” ខញុ ំបននិយយ
ថ “ទុកឲយទូលបងគំ�នអ�ីមយួែដលជករលួងេ�មចិត�ទូលបងគំ។” ខញុ ំ�គនែ់ត
េបក�ពះគមពរីដូចេនះ។ េ ទីេនះ �មនអក�រ�កហមធំៗ “នងមនិ�� បេ់ទ
�គនែ់តេដកលក។់” េហយខញុ ំបនចូលេ កនុងបនទប។់ េយងបនេ េដក។
248 េម៉ង�បែហល�បបំី�ពឹក េ�កកពីដំេណក។ េគបនេរ បចំទុក�កគ់ត់
�បែហលៃថង�តង ់ ដូេចនះេយងចុះេ េមលនង។ េម�បនេចញេ េធ���រ
េពល�ពឹកឱយកូនៗ េហយចូតូចកំពុងយំ។ ែបក៊គីេ �ជងមយួ េ ែតយំ “េតខញុ ំ
នឹងជួបយយេទ តេទ?”
249 ខញុ ំបននិយយថ “បទ។ បទនឹងជួប។ អនកនឹងេឃញគត។់ គតេ់ទបែត
ឆ�ងកត ់ េឡងេ េលផទះ។” ខញុ ំបននិយយថ “នង េយងនឹងេឃញនងម�ង
េទ ត។” េហយនង�ស�ញ់ពួកេកមងតូច អនកដឹងេទ។
250 ដូេចនះ េហយពួកេគយំទងំអស់គន  “េតេយង�ចជួបេ�កយយេ រេស ល
េនះែមនេទ?”
251 ខញុ ំបននិយយថ “អនក�ចេមលេឃញ�ងកយែដលនងរស់េ  ប៉ុែន�
យយបនេឡងេ េ ជមយួជីដូនេផ�ងេទ តរបស់អនកពួកេគេឡងេ
�ថ នសួគ។៌”
252 េហយចូមនិ�ចយល់បនេទ កូនតូចរបស់ខញុ ំ អនក�គ ល់េហយ។ គត�់គនែ់ត
មនិ�ចយល់បន។ គតប់ននិយយថ “យបេ់នះេ�កយយនឹង�តលប់
មកវញិែមនេទ?”
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253 េហយខញុ ំបននិយយថ “េទ េទ។ ខញុ ំមនិដឹងថេពល�នងនឹង
�តឡបម់កវញិេទ។ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វយងមក នងនឹង�តឡបម់កវញិ។”
254 េហយខញុ ំបនឈរេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំកង៏កមក េដរកនុងបនទប។់ េហយ
េ េពលែដលខញុ ំេដរ…កំុសំុឱយខញុ ំពនយល់ពី�។ មនិមនវធីិេដមបពីនយល់�េទ។ ខញុ ំ
បនេឃញខ�ួនឯងឈរេ ទីេនះ ដូចគន នឹងខញុ ំេមលេ េលទស�និកជនេនះ។
េហយខញុ ំបនដឹកនបំទចេ�ម ង។ ខញុ ំមនិែដលេធ�ដូេចនះេទ។ ខញុ ំមនិ�ចេ�ច ងបន
ទល់ែតេ�ះ។ ដូេចនះ េហយមនហ�ូងមនុស�ដេ៏�ចនកុះករ។
255 េ ខងេនះ �ល—�ល�បជុំេមលេ ដូចជេ ខងេ�ក ដូចជ អូ ខញុ ំ
មនិដឹងថអនកនឹងេ �ថេមច៉េទ �បេភទដូចចុះពីភន ំ និងដូចជេ�ងមេ��សព។
េហយ��តលបម់កទល់េពលេនះ បនទ តេ់នះ គឺរហូតដល់ពួកេគ�តវេលក
េឡងដូចេនះ ដូេចនះអនកែដលេ ខងេ�កយ�តវែតេមលេ ដូចេនះ។ ប៉ុែន�េ
ក�� ល…�គនែ់តបីជួរ ដូចេនះ។ េហយេ ក�� លគឺដូចជខយល់ បកចូ់លកនុង
េកមងពិករតូចៗ�កជ់ជួរ។
256 េហយខញុ ំបនេស� កឈុតេខម  េហយខញុ ំកំពុងេ�ច ងបទ “នពំួកេគចូល នំ
ពួកេគចូល នកូំនតូចមកឯ�ពះេយសូ៊វ។” េយងេ�ច ងបទេនះេ �ពះវ�ិរ
ជពិេសសកនុងកមមវធីិថ� យេកមងៗដល់�ពះ។ េហយមនដូចជ—�បអបម់យួេ
ទីេនះ ជកែន�ងែដល��លបបីនអងគុយ េហយេវទិកេ ជិតេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំបនចុះ
នមំុខបទចេ�ម ង។ េហយភ� មៗេនះ ខញុ ំឈរេ ទីេនះ សម�ងឹេមលខ�ួនឯង… អូ
កុំពយយមគិត� េ�ពះអនកមនិ�ច។ េពលែដលខញុ ំេ ទីេនះ េនះ�ក� យជទីេនះ។
ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ពួកេគពីរនកប់នេ ជមយួគន ។ េហយ�…

េនះជេរ ងល�េ េពលែដលអនកទងំពីរេ ជមយួគន ។
257 ខញុ ំបនយកកេម�៉េ ទីេនះ។ ចុះមក ខញុ ំមនិដឹងថថតយ៉ងេមច៉េទ។ ខញុ ំបន
�កេឡកេមលវតថុេនះ េហយ មនុស� ខញុ ំ�ចេមលេឃញវតថុ�ប ំឬ�បមំយួេផ�ងគន ។
ដូេចនះខញុ ំចបេ់ផ�មេផ� តេល�។ ប៊លីីបន�បបខ់ញុ ំ ថ “េផ� តេល� េហយទងំអស់មក
ែតមយួ។”
258 �ជគំនិតល�កនុងករេធ�� អនកដឹងេហយ។ អនកេឃញអ�ីខុសគន េពលអនកេ
េផ� ត�រមមណ៍។ េហយេ�ប�ពះបនទូលរបស់�ពះស�មបក់រេផ� តេល�ទង ់ េនះអនក



វ ិ ញ ណៃនេសចក�ីពិត 45

នឹង—អនកនឹងេឃញអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយ។ ប៉ុែន��តវយក�មកេផ� ត ជមុនសិន
អនកេឃញេទ។
259 ដូេចនះឈរេ ទីេនះ សម�ងឹេមល េហយខញុ ំបនចូលេ កនុងនិមតិ�េនះ។
េហយខណៈែដលេ ទីេនះ ខញុ ំសេងកតេឃញមនបុគគលលបមីន កេ់ ខងេ�កយ
កែន�ងេនះ។ េហយពួកេគបន…ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ពួកេគកំពុង
មកដល់�បអប�់�លប។ី” ដូេចនះ េគេដរមក�មផ�ូវេនះ។ េហយខញុ ំបនគិតថ
“អ ច ឹង ខញុ ំនឹងេ�ច ងម�ងេទ តខណៈេពលែដល ស�ីេនះមក។” នងេស� កពក់
ម៉ូដចស់។
260 េពលេនះ មតិ�នរខី�ះេ ចេំរ ងេនះ េ េពលែដលពួកេគេស� កសំពត ់ ដូចជ
ជំុវញិទីេនះ េហយបនេ�ះែសបកេជងែដលមនែខ�ចង។ េហយពួកេគមន
េពញេ�យ…េតអនកេ ពួកេគថេមច៉ ដូចជ—ដូច ស�ីមន កេ់នះបនមកដល់
ទីេនះ? �វេនះ។ �វមយួ មយួកនុងចំេនមរបស់ែបបេនះ េហយមនៃដ�វ�គប
េពញ។ េតអនកច�ំេទ? េហយបនេឡងជំុវញិកេ ទីេនះ េ�យមនបូណ៍តូចមយួ
ចូលេ កនុងទីេនះ។ បនទ បម់ក មកួដធ៏ំមយួបនេបកេឡងេ ចំេហ ង។ េហយ ស�ី
សមយ័េនះ ពួកេគមនសកែ់វង។ ដូេចនះ េគទញ�ចុះមកយ៉ងេនះ េហយ�ក់
មកួមយួពីេល� េហយ�កប់ូណ៍ចូល អនកដឹងេទ េដមបរីក��ទុក ដបតិពួកេគ�តវជិះ
ចំេហ ងនិងែបបេនះ។
261 ដូេចនះ ស�ីមន កេ់នះបនេឡងមក េហយ�គបគ់ន កេ៏គរព ស�ីេនះែដរ។ េហយខញុ ំ
បនគិតថ “ែមនេហយ នងនឹងេ កនែលង��លប។ី”
262 ដូេចនះ ខញុ ំបននិយយថ “ជថមីម�ងេទ ត ទងំអស់េ េលែផនកេនះ ‘នពំួកេគ
ចូល។’ ឥឡូវេនះេ ទីេនះ ‘នពំួកេគចូល។’ បនទ បម់កទងំអស់េ ក�� ល
ទងំអស់រមួគន ឥឡូវេនះ ‘ចូរនកូំនតូចមកឯ�ពះេយសូ៊។’”
263 ដូចខញុ ំបននិយយអុីចឹង ស�ីមន កេ់នះបនចូលកនុង�បអបេ់ហយ។ ខញុ ំ�ច
េមលេឃញ េពលនងចូលកនុង�បអប ់ �គបគ់ន បនេ�កកឈរ។ េហយេគ
េធ�ែបបេនះ �គ ល់នង េហយនងកច៏ំ�ំេគ។
264 ខញុ ំគិតថ “ែមនេហយ ដល់េពលខញុ ំអធិបបយេហយ។ ខញុ ំនឹងេ អធិ�� នឲយ
ពួកេគជមនុស�ឈ។ឺ” ខញុ ំេ�កកេឡងេ ទីេនះ—េ េលេវទិក ដូចេនះ េហយ
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�បអបេ់ ជិតេនះ អូ ជិតដូចបង�បសមន កេ់នះ េ ទីេនះ។ េហយខញុ ំបនងកមក
ដូចេនះ។
265 ខញុ ំគិតថ “ឥឡូវេនះ ស�ីេនះ នឹង�កបេគរពខញុ ំ ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់ត�គ ល់នង
ប៉ុេ�� ះ។” ដូេចនះេហយេពលែដលខញុ ំងកមកវញិ នងបនងកក់បលរចួេហយ
ដូចេនះ។ ខញុ ំ�កង់កក់បលចុះ ដូចេនះ។ េហយេពលខញុ ំេងបកបលេឡង �សបេពល
ែដលបនជួបនងេនះ គឺជអនកម� យ នងេកមង េហយ�� ត។

ខញុ ំបនេមលនង។ ខញុ ំបននិយយថ “ម៉ក?់”
នងបននិយយថ “ប៊លីី។”

266 េហយភ� មៗេនះ េផ�កបេនទ រកច៏បេ់ផ�មបំភ�ជំុឺវញិអគរ ផគរ�នប់ន�ឺេឡង
េហយរ ជួ យកម៏កែដរ។ េហយសំេឡងមយួបននិយយថ “កំុខ� ចម� យរបស់អនក
េឡយ។” បននិយយថ “នងគឺដូចគន នឹងនងេ ឆន  ំ១៩០៦។”

េហយខញុ ំបននិយយថ “ឆន ១ំ៩០៦ ជអ�ី?”
េហយេម�បននិយយថ “េតមនប � អ�ីជមយួអនក?” �បពនធរបស់ខញុ ំ។
ខញុ ំបននិយយថ “អូនសម� ញ់ ឆន  ំ១៩០៦ េតឆន ១ំ៩០៦ជអ�ី?”
នងបននិយយថ “េហតុអ�ី?”
ខញុ ំបននិយយថ “និមតិ�មយួ ខញុ ំេឃញម៉កឈ់រ�តងេ់នះ។”
បននិយយថ “េតអនកបនេឃញអ�ី?”
ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញម៉ក។់”
បននិយយថ “�បកដេហយឬ ប៊លី?”

267 ខញុ ំបននិយយថ “បទ។ គតក់ំពុងឈរ�តងេ់នះ េហយគត�់� ត។ េហយ
�ទងម់នបនទូល…” ខញុ ំបននិយយថ “គត�់គនែ់តជ ស�ីវយ័េកមងប៉ុេ�� ះ។”
268 ដូេចនះ ខញុ ំបនេ យកកំណត�់��គ�រចស់។ េតអនកដឹងថគតជ់អ�ីេ
ឆន ១ំ៩០៦? គឺជកូន�កមុរំបស់ឪពុកខញុ ំ។ េនះជឆន ែំដលនងេរ បករ។ ឥឡូវេនះ
គតគឺ់ជែផនកៃនកូន�កមុមំន កេ់ទ ត គឺកូន�កមុរំបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។
269 មននរ�មន កម់កពីកែន�ង�មយួបនេផញនីែកលមកឱយខញុ ំ។ ខញុ ំបនទទួល
�េ ទីេនះកនុងេ�េ ៉ របស់ខញុ ំ ឆន ១ំ៩០៦។
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270 “េហយ�ទង ់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េពល�ទងយ់ងមក �ទងនឹ់ងេបកសែម�ងករ
ទងំេនះដល់អនក�ល់គន ែដលខញុ ំបននិយយ េហយនឹងបង� ញអនកនូវអ�ីែដលនឹង
មកដល់។”

271 ឥឡូវេនះ េត�ជអ�ី? ដំេណ របរបញ់គឺ�គនែ់តសងខ់ញុ ំេឡង អនកេឃញេហយ។
ដំេណ រកម�ន�ដល៏�បំផុតមយួែដលខញុ ំធ� បេ់ធ� េ�យដឹងថ ករភញ កេ់ផ�លដធ៏ំេនះ។
េនះគឺជេសចក�ី�ស�ញ់។ េហយបងប�ូន �បស�សី �បសិនេបករនិមតិ�ទងំអស់
េនះ�តឹម�តវ ពីអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនបង� ញ ��តវែតជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ �ពះគមពរីបនែចងថ “�បសិនេប�េកតេឡង េនះគឺជ�ទង។់”

272 អ ច ឹង េយងសងឃមឹយ៉ង�! ៃថង�មយួេយងនឹងចកេចញពីកែន�ងេនះ។
េយងនឹង�តឡបេ់ ជេកមង�បសេកមង�សីវញិ មនិែដល�� បេ់ទ តេឡយ។ ខញុ ំចង់
ដឹង�ជជងករដឹងថខញុ ំនឹងក� យជ�បធនៃនពិភពេ�ក េហយរស់េ មយួ
�នឆន ។ំ ខញុ ំចងដឹ់ងថ ខញុ ំបនេ កនុង�ពះហស�របស់�ពះ។

273 េហយខញុ ំរកី�យែដលបនដឹង េ យបេ់នះ ថ�ពះេយសូ៊វដែដលេនះែដល
បនែថ�ងេសចក�ីេនះ �ទងេ់ ទីេនះ បនទ បពី់ពីរពនឆ់ន ។ំ េឃញេទ �មនិ�ច
វនិសបនេទ។ �គអឺស់កលបជនិចច។ េហយ�ទងគឺ់េ ដែដលគឺ�ពះេយសូ៊វេ
យបេ់នះេ ដែដលដូចៃថងែដល�ទងប់នែថ�ងករណ៍េនះ។ េហយ�ទងនឹ់ងេ ែត
ប ជ ក�់ពះបនទូលេនះ �បសិនេបេយងេជ េល�។ េតអនកេជ េទ?

274 “េ េពលែដល�ទង ់ ែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បនយងមក �ទងនឹ់ងមនិ
និយយអំពីអងគ�ទងេ់ឡយ។ ប៉ុែន��ទងនឹ់ងនយំក របស់ដូចខញុ ំ” េនះគឺជ�ពះបនទូល
“េហយនឹងបង� ញពួកេគដល់អនក។ េហយបនទ បម់ក �ទងនឹ់ងបង� ញអនកនូវេរ ង
ែដលនឹងមកដល់។”

275 េ កនុងេស វេ —ៃនេហេ�ពរ ជំពូកទី៤ �ពះគមពរីបនែចងថ “�ពះបនទូលរបស់
�ពះគឺមុតជង…”

276 ឥឡូវេនះ េត�ពះបនទូលជនរ�? �ពះេយសូ៊វ។ “កលេដមដំបូងគឺ
មន�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលគឺេ ជមយួ�ពះ េហយ�ពះបនទូលគឺជ�ពះ។
�ពះបនទូល�តឡបជ់�ចឈ់ម។ �ន កេ់ …”
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277 “�ពះបនទូលរបស់�ពះគឺមុតជង�វមុខពីរ ែដលទម�ុះរហូតដល់ធ� យេ េទ ត
និងដល់ខួរឆ�ឹង េហយជអនកយល់អំពីគំនិតេ កនុងចិត�។”

278 េនះជ�ពះរបស់េយង។ េយងមនិបនបតប់ងេ់ទ មតិ�។ េយងេ ែតសថិត
កនុង�ពះគុណរបស់�ពះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមន�រមមណ៍ ចងនិ់យយអ�ីទងំអស់ អំពី
អតីតកល… េហយដូចែដលខញុ ំបននិយយកលពីយបម់ញិ ដូចជសិស�
ទងំេនះកំពុងពយយមរស់េ េលករ�បជំុែដលពួកេគមនៃថងមុនេនះ ទនទឹងរងច់ំ
មយួេទ ត ប៉ុែន�េភ�ចថ�ពះែដលបេងកតខយល់និងរលកកំពុងអងគុយកនុងទូក។

279 �ពះែដលគងេ់ េលភនទំងំេនះ េដមប�ីក់ ហគីសលីទឹក�បកេ់នះ េបេយង
�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ែដលេដកេ ទីេនះ េ េលឥដ�ស�មបជ់ភស�ុ�ង។

280 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកចងស់រេសរេ បុរសេនះ �គនែ់តសរេសរ ប៊ុត េ វកី
េ -វ-ិក ប៊ុត េ វកី ផ�ូវហ�តចន រដ� កូឡុំប៊រីបស់អងេ់គ�ស េហយ�គនែ់តឱយគត់
សរេសរសំបុ�តមកអនកវញិ។ េហយេបអនក េធ�ដំេណ របរបញ់ េនះជបុរសល�ែដល
�តវយកេ ជមយួ។

281 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ េ�កបន�បបក់នុងចំេ�មអនកបរបញ់
ទងំអស់េនះ េឡងចុះ�មផ�ូវេនះ រហូតដល់ខញុ ំេជ ថខញុ ំនឹងមនករ�បជំុ
ពិត�បកដេ េពលបនទ បែ់ដលខញុ ំេ ទីេនះ េ�យ�គនែ់តមនមគគុេទទសក៍
ែមនេហយ េដមបេីឃញេរ ងទងំេនះេកតេឡង�មរេប បែដលរបស់�។ េនះគឺ
កលពីឆន មំុន។

282 េនះជឆន េំនះ េពលេនះ។ �ពះេយសូ៊វដែដលែដលបនេធ�ករសនយេនះ មន
�ពះបនទូលថ “ខញុ ំនឹងមនិចកេចញពីអនកឬេបះបងអ់នកេឡយ។ ខញុ ំនឹងេ ជមយួ
អនកជនិចច រហូតដល់ទីប ច បៃ់នពិភពេ�ក។” េតអនកេជ េទ?

283 ជមយួនឹងភស័�ុ�ងែបបេនះ ជមយួនឹងករេបកសែម�ងែបបេនះ �តវបន
ប ជ កក់រពិតវជិជមន េតេយង�ចមន�រមមណ៍ែបប�េ�កពីករចងឆ់�ងកត់
ដំបូលេនះ �តវបនេលកេឡង? េតេយងបនទុកឲយអ�ីៗកនុងេ�កេនះបនទុចបង� ក់
េយង េ�យរេប បេនះឬ កែន�ងែដល េយងេឃញេរ ងសំខនែ់ដលវជិជមន ែដល
បង� ញថជករពិត?
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284 ឥឡូវេនះ អនកជំងឺមន ក់ៗ េ ទីេនះ េបអនក�ល់គន �គនែ់តេជ ដូចគន កនុង
េរ ងែតមយួែដលបនសនយេនះ េហយដូចគន ែតមយួែដលបនយកជំងឺឆកួត
�ជកេចញពីេកមង�បសេនះ បុរសេនះគឺជ�ពះែតមយួែដលេ ទីេនះឥឡូវេនះ។
�បសិនេបខញុ ំ�ចដក�េចញពីអនក ខញុ ំនឹងេធ�� ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ចេធ�បនេទ។ �ទងប់ន
សងៃថ�េ�ះ�ស�មបអ់នករចួេហយ េហយេរ ងែតមយួគតែ់ដលអនក�តវេធ�គឺ�តវ
េជ �។
285 ចុះេបេកមង�បសែដលបនបកទឹ់កចិត�េហយ ស�ីតូចនិយយថ “ឥឡូវេនះ
េត�វេនះស�មបេ់ធ�អ�ី?” ��បែហលជមនិដំេណ រករេលនរ�មន កេ់ផ�ងេទ ត
េទ។ េឃញេទ? �គនែ់តេ េលគត ់ េ�ពះ��តវបនេផញេ ឱយគត។់ �ម៉ន់
បនចុះទឹកទេន��បពីំរដង។ ប៉ុែន�អនកេផ�ងេទ ត ែដលមុជ �បែហលជមនិឆ�ងផុត
ជំងឺឃ�ងរ់បស់ពួកេគេទ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�សូមកតស់មគ ល់។ �ជអ�ីែដល�ទងម់ន
បនទូល ថជេសចក�ីពិត ជេសចក�ីពិតដឥ៏តេខច ះ។
286 ឥឡូវេនះ �យឺតេពលេហយ េដមបេី ចូល សូមបែីតបនទ តអ់ធិ�� ន។ េ�ះ
—សូមប ឈប�់មយួនទី។
287 សូមេយងគិត។ េតេនះជអ�ីែដល�ពះបនសនយ? េនះនឹងជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធពិត ែដលនឹងេធ�ដូេចន ះ។ �តវេហយ? ែមនេហយ េតអនក�នឹងនិយយថ
�ទងម់និែមនជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ? គឺជ�ទង។់ “ខញុ ំនិងបិ�របស់ខញុ ំគឺែតមយួ។”
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ�ពះវរបិ�របស់�ទង។់ “នងនឹងនមំក។ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេនះែដលេកតកនុងនង គឺមកពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” ដូេចនះ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេហយ�ពះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ េហយ�ទងគ់ងេ់ កនុង�ទង។់
288 េហយេមលនូវអ�ីែដល�ទងប់នេធ� េពល ស�ីមន កព់ល់�វរបស់�ទង ់ េពល
�ទងទ់តេមលអនក�� បេ់ហយយល់ពីគំនិតរបស់ពួកេគ។ កុំនិយយពកយ ថ
“�ពះបនទូលរបស់�ពះគឺមុតជង�វមុខពីរ ជអនកយល់ដឹងពីគំនិតៃនចិត�”? េត�ទង់
មនិសនយេទឬ េ កនុងយ៉ូ�នឬ យ៉ូ�ន១៤:១២ ថ “អនក�េជ េលខញុ ំ និង
កិចចករែដលខញុ ំេធ� អនកេនះនឹងេធ�ែដរ”? ឬ េត�ធ� បប់�ជយ័េទ េទប៉ុែន�ជករពិត
ទងំអស់?
289 បនទ បម់ក �ពះេ ទីេនះ។ �ទងេ់ ទីេនះេដមបេីធ�ឱយមនុស��គបរ់បូេ ទីេនះ
សុខសបបយ។ �ទងេ់ ទីេនះេដមបជីួយសេ ងគ ះ�ល់�ពលឹងែដលបតប់ង។់
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េហយមុនេពលែដលខញុ ំេធ�ករេ មកកន�់សនៈ ដូចែដលខញុ ំមន�រមមណ៍ថ�តវ
បននឱំយេធ� សូមេមល េដមបេី មកឯ�សនៈេនះ ចូរេយង�គនែ់តអំពវនវដល់
�ទង។់ េតប៉ុនម ននកនឹ់ងបតប់ង ់ឬនិយយថ “�បសិនេបខញុ ំ�ច…” �បែហលជ
មនុស�ចែម�កេ ទីេនះ និយយថ “ខញុ ំមនិែដលេឃញករ�បជុំ�មយួេនះ
ដូចេនះេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំធ� បឮ់េគនិយយអំពីេរ ងទងំេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំពិតជមនិែដល
េឃញ�េទ។ �នឹងេលកទឹកចិត�ដល់េបះដូងរបស់ខញុ ំ �បសិនេបខញុ ំ�ចេមលេឃញ
វត�មនរបស់�ពះ�គីសទយងមកកនុងចំេ�មមនុស� េហយេធ�ដូចែដល�ទងប់ន
េធ�។” េត�នឹងេលកទឹកចិត�អនកេទ?
290 ចូរឱនកបលរបស់េយង ពកយមយួេទ ត។ ែភនកនីមយួៗបិទ។ ឥឡូវេនះ
សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណ ែដលេធ��ម�ពះបនទូល។
291 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ� ខញុ ំមនកិចចករែដលខញុ ំដឹងជងេគគឺ �ទងដឹ់ងពីចិត�
របស់ខញុ ំ… ដឹងថមនុស�ទងំេនះរងទុកខេ�កមកេ � េនះ េហយថមនមនុស�េ�ចន
កុះករ ឈរ ប៉ុែន�ពួកេគមនករអតធ់មតខ់� ងំ�ស់។ ទូលបងគំ�ច�សៃមថ �
ជហ�ូងមនុស�ដូចគន ែដលឈរេ មត�់ចងំេ ៃថងេនះ េហយឮ�ទងម់នបនទូល
ពីេលទូក។ េហយបនទ បម់ក�ទងប់ន�បបព់ួកេគថ “អុំចូលេ កនុងទីេ�  េហយ
ទម� កសំ់�ញ់ចុះេ�កម។” មនិេឃញថមន�តីខ�ះេ ទីេនះេទ។ ពួកេគេ
ទីេនះ។
292 េហយេតពកយែដល�វក័េនះនិយយយ៉ងេមច៉ “�ពះអមច ស់េអយ េយង
បនរកេពញមយួយប ់ េហយមនិបនអ�ីេ�ះ។ ប៉ុែន�េទះជយ៉ង� េ កនុង
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់េយងនឹងទម� កសំ់�ញ់។” េហយេ េពលែដលពួកេគបន
េគរព�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ ពួកេគបន�បមូល�តីជេ�ចន រហូតដល់អនួរបស់
ពួកេគចបេ់ផ�មរែហក។
293 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ េ�យមនិសង�យ័េទថមន ស�ីជេ�ចនបនចកេចញ
ពីករេបកគករ់បស់ពួកេគេ �ពឹកេនះ។ មនបុរសជេ�ចនបនចកេចញពី
ែ�សចមក រ ពីករ�បមូលផល អនកេន�ទបនទុកអនួ េដមប�ី� ប�់ពះបនទូល
របស់�ពះ។ �ពះអមច ស់េយសូ៊វ �បសិនេប�ទងេ់ ទីេនះកនុងរបូកយេ យប់
េនះ �ជករេង ងឆងល់ខ� ងំ�ស់ែដលេលសពីអ�ីែដល�តវបន�បមូល នឹង
ជួបជំុ។ ប៉ុែន�មនុស�ទងំេនះេជ ថ �ទងម់និបនសុគតេ់ទ គឺ�ទងម់ន�ពះជនម
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រស់េឡងវញិ េហយ�ទងប់នសំែដង�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយរក��ពះបនទូល
�ទង ់ ជ�ពះបនទូលែដលទូលបងគំបន�នដល់ពួកេគ េចញពីបទគមពរីបរសុិទធេ
យបេ់នះ។

294 េហយេ េពលែដល�ពះអមច ស់របស់េយងបន�បគល់�ពះគមពរីមយួ ឬ
—�កងំ េហយ�ទង�់ន េហយ�ទងអ់ងគុយចុះ។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “ៃថងេនះ
បទគមពរីេនះ�តវបនសេ�មច។”

295 សូមឱយ�េកតេឡងម�ងេទ ត �ពះអមច ស់។ សូមឲយមនម�ងេទ ត ៃថងេនះ យប់
េនះ េដមបឲីយបទគមពរីែដលទូលបងគំ�នបនសេ�មច។ េហយេយងទងំអស់គន
កំពុងែតបេ�ង នេពញមយួសប� ហ៍ េនះគឺជេរ ងែដល�តវប ជ កពី់េពលេវ�
ចុងេ�កយ។ េនះចិត�របស់េយងនឹងេ ឆង យ េ�យរកី�យ។

296 �បែហលជមនមនុស�ជេ�ចនេ ទីេនះ �ពះអមច ស់ ែដល�ទងក់ំពុងមន
បនទូលេ កនេ់គ។ សូមជួយេយងេ យបេ់នះេដមប�ីគ ល់�ពះបនទូលរបស់�ទង់
�ពះបនទូលរបស់អនកបនប ជ កថ់ជេសចក�ីពិត។ សូម�បទនមក ឱ�ពះបិ�។

297 េហយខណៈេពលែដលេយងកំពុងឱនកបលរបស់េយង �គនែ់តជវធីិៃន
ករសទងម់តិ េដមបសីងប�់ង តខ់�ួនខញុ ំពីករអធិបបយ។ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកេ់
ទីេនះ ែដលមនិែមនជ�គិ�ទ នែដលេកតជថមី? ឥឡូវេនះ អនក�ចេ �ពះវ�ិរ
ប៉ុែន�េនះមនិែមនជអ�ីែដលខញុ ំសំុេនះេទ។ អនកគឺជ…េបអនកមនិែមនជ�គិ�ទ
នែដលេកតជថមីេទ ប៉ុែន�អនកេជ ថមន�ពះេយសូ៊រស់េ  �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ពិត�បកដ េហយអនកចងច់ងចដំល់�ទងឥ់ឡូវេនះ េតអនក�ចេទ ខណៈេពល
ែដល�គបគ់ន បនេ�នកបលចុះ េហយបិទែភនក សូមេលកៃដេឡងេ កន�់ទង់
“�ពះអមច ស់េអយ សូមចងចខំញុ ំ”? �ពះ�បទនពរអនក។ សូម�ពះ�បទនពរ ដល់អនក
អនក អនក។ �ពះ�បទនពរអនក។ �ពះ�បទនពរអនក។ េនះល��ស់។ េតមនអនក
េផ�ងេទ តេទ?

298 ឥឡូវេនះ េយងមនចំនួនមនិេ�ចនេទ។ ប៉ុែន�េតអនកដឹងេទ �ជពិភពេ�ក
ែដលែស�ងរករបស់ធំៗនិងចំនួនសមជិកេ�ចន? ដូចែដលេយងបននិយយ
កលពី�ង ចមញិថ ��គនែ់តជសំេឡងដស៏ងប�់ង ត ់ បន�ិចប៉ុេ�� ះ ែដល
ទកទ់ញេ��ឱយមកខងមុខេ�យ�ងំនននបងំមុខរបស់គត។់
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299 ឥឡូវេនះ អនកមនជំេន េល�ពះ។ ប�ូន�បស ប�ូន�សីរបស់ខញុ ំេអយ ចូរមនជំេន
េល�ពះជមច ស់។ េហយ�បសិនេប�ពះអមច ស់េយសូ៊វដស៏បបរុសរបស់េយងនឹង
យងមកកែន�ងែដល�ពះបនទូលេនះ�កេ់ ទីេនះ គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ទងផ់ទ ល់
បនេបក េហយនឹងបង� ញដល់អនកថ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេនះ ែដលខញុ ំនិយយ
គឺជេសចក�ីពិត! អនក�បែហលជ�តវបនយល់�ចឡំជេ�ចនដងជមយួនឹង
េរ ងជេ�ចន ប៉ុែន���គនែ់តបង� ញថមនករពិតេ កែន�ង�មយួ។ េហយ
េ េពលែដល�ទងេ់ធ� ខញុ ំចងឱ់យអនកែដលបនេលកៃដេឡង មកជួបខញុ ំបន�ិច។

ឥឡូវេនះអនក�ចេងបកបលរបស់អនក។
300 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ យកករបេ�មេនះេ កនុង�ពះហស��ទងឥ់ឡូវេនះ។
ទូលបងគំជអនកបំេរ របស់�ពះអងគ។ និងករអធិបបយទងំអស់… �ពះបនទូលមយួ
មកពី�ទង ់ នឹងមននយ័េ�ចនជងអ�ីែដលេយង�ចនិយយបនកនុងមយួជីវតិ។
�គនែ់តពកយមយួ។ សូមអនុ ញ តឥឡូវេនះ ឱ�ពះបិ� កលែដលទូលបងគំ
េធ�ករេនះ ទីបនទ ល់ទងំេនះ។ កូនដឹងថពួកេគពិត�តង ់ �ពះបិ�។ �ទងគឺ់ជ
អនកែដលផ�ល់ឱយពួកេគ។ េហយមនិែដលប�ជយ័េឡយ។ ផ�ល់�េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
301 ឥឡូវេនះ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ ែដលមនិមនកតអធិ�� ន
ស�មបអ់នកឈ?ឺ េលកៃដេឡង �គបទី់កែន�ងកនុង�គរ ែដលមនិមនបណ័�
អធិ�� ន កំពុងឈ។ឺ មនិអីេទ។ េហយអនកែដលមនកតអធិ�� ន សូមេលកៃដ
េឡង។ េសមគន ។ េហយពួកេគទងំអស់�តវបន�យប ចូ លគន ។
302 ឥឡូវេនះ េដមបេីមលេ េលទស�និកជន ជដំបូង�តវមនភពេ�ម ះ�តង់
ចំេពះ�ពះ និងចំេពះមុខ…អនក។ ខញុ ំដឹងថ ខញុ ំកំពុងសម�ងឹេមល�តងេ់នះ មតិ�ភក័�ិ
របស់ខញុ ំខ�ះេ �ជងេនះេ ទីេនះ។ បង�បសណូែអល និង—បង�សី…និងបង�សី
ជូន និងបង�បស េ ឡរ កូន�បសរបស់ខញុ ំ បងប�ូនេ ទីេនះ និងបង�បសម៉ូេរ។៉
ខញុ ំមនិ�គ ល់បង�បសមន កេ់នះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំបនេឃញគតេ់ កនុងករ�បជំុប៉ុនម នដង
ចុងេ�កយេនះ។ ខញុ ំមនិ�ចចេំឈម ះបង�បសេនះបនេទ ប៉ុែន�ខញុ ំចំ�ំមុខមត់
គត។់ បង�សីេ ទីេនះ បង�សីវេីល ម។ បង�សី�រទិធ អងគុយេ �ជង។ ផ�ូវ
�តឡបម់កខងេ�កយេនះវញិ គឺមនមនុស�ខ�ះមកពីេ�ងឧេបសថេ  េជហ�ឺ
�នវ់លិ។
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303 អងគុយេ ទីេនះគឺជមតិ�ចស់ដម៏នតៃម�របស់ខញុ ំ ែដលមន�យុេកសិប
ឆន  ំ ែដលមកពីរដ� អូៃហអូ េបកបរឆ�ងកត�់បេទស។ េហយខញុ ំនឹងចកេចញេ
� ហ�ិក េហយគតនិ់ង�បពនធដគ៏ួរឲយ�ស�ញ់របស់គតប់នសួរថេតពួកេគ
�ចេ � ហ�ិកជមយួខញុ ំបនឬអត។់ បននិយយថ “េយងនឹងបង�់បក…់”
�យុេកសិបឆន  ំ បង�បសជនជតិ�ឡឺមង៉ ់ មនិែដល�គ ល់�ពះអមច ស់េទ។
េពលខញុ ំអធិបបយេ យបម់យួ គតចូ់លមកេស� កពកស់មរមយេដមបទីទួលបុណយ
�ជមុជទឹក។ �យុេកសិបឆន !ំ េ ខងេ�ក…

304 ខញុ ំេជ ថ អូ េនះជបង�បស ហ�ល�តប ់ និងបង�សី ហ�ល�តប ់ េ ទីេនះ។
ឥឡូវេនះ �គឺចមង យ�បែហល…េហយបង�បសបរេឌ។ ឥឡូវេនះ េនះ�បែហល
ហនឹង។

305 ឥឡូវេនះ ខញុ ំកំពុងេ េឈម ះពួកេគ។ ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកែដល�គ ល់ខញុ ំ
ែបបេនះ កំុអធិ�� ន។ េឃញេទ? អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ។ េឃញេទ?

306 ែតខញុ ំចងេ់�យអនកែដលមនិ�គ ល់ខញុ ំ េហយដឹងថខញុ ំមនិ�គ ល់អនក ខញុ ំចងឱ់យ
អនក�បបេ់បះដូងអនកថ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ទូលបងគំបនឮពកយេនះនិយយ។
ទូលបងគំ—ទូលបងគំបនឮអនកបេ�មមន កេ់ យបេ់នះ�នគមពរីេនះេចញមក។
ទូលបងគំបនឮទីបនទ ល់ទងំេនះ េហយទូលបងគំបនឮ�សេដ ងគន េនះែដរ
អនកដឹងេទ ថ�បនេកតេឡងេពលេផ�ងគន ។ េតេយងជិតដល់�គចុងេ�កយ
េហយឬេ ? េតេយងជិតដល់េពលេហយឬ?”

307 សូមចថំ េពលទីសំគល់េនះ�តវបនេធ�ដល់�កងសូដុំម ជ�កងែដល�តវ
េភ�ងេឆះ �ពះេយសូ៊វបនសំេ េ �កងេនះ េហយមនបនទូលថ “ដូចែដល�គឺ…”
េនះជស ញ ចុងេ�កយែដលេគបនទទួលមុនេពលទី�កង�តវបំផ� ញ។ េហយ
�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថេនះនឹងេកតេឡងដូចគន េពលកូនមនុស�បនមក។

308 ឥឡូវេនះ អនកដឹងេហយ ថ�យ៉ង�… �ពះជមច ស់ ជ�ពះក� យជ
�ចឈ់ម! េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលេជ ថ�ពះបននិយយជមយួអ័
�ប�?ំ បទ។ ែមនេហយ �ពះគមពរី�បបថ់ “េអឡូហុីម” ដូេចនះ េនះ—េហយ
ជ—េនះ—�ពះអងគមច ស់ដអ៏�ច រយៃន�ថ នសួគ ៌ និងែផនដី ែដលជ�ពះដ�៏គប់
ទងំអស់។ គតគ់ងេ់ ។
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309 េត�ទងប់ង� ញអ�ី? �ទងេ់ កនុង�ងកយមនុស� ឈរេ ទីេនះ េហយេ�យ
�ចកូ់នេគ េហយផឹកទឹកេ�ះេគេនះ រចួកប៏តពី់ែភនកេ ។ “ខញុ ំនឹងេ ឯអនក
�មេពលេវ�ែដលខញុ ំបនសនយ។” េឃញេទ? បនេ គតច់ំេឈម ះរបស់
គត។់ េហយ�ទងែ់បរមកវញិ �ទងម់ន�ពះបនទូលថ “��៉េ ឯ�?”

បននិយយថ “នងេ កនុងតងេ់ ពីេ�កយ�ទង។់”

បនមនបនទូលថ “ខញុ ំនឹងេ ឯអនក�មេពលេវ�ៃនជីវតិ។”
310 េហយ��៉បននិយយថ “ហុឺម” េ េ�កយេ កនុងតង។់
311 គតប់ននិយយថ “េហតុអ�ីបនជ��៉េសច?” សូមចថំ �ពះគមពរីបន
ែចងថ នងេ កនុងតងេ់ ពីេ�កយ�ទង។់ បននិយយថ “េហតុអ�ីបនជ�
�៉េសច?”

��៉បននិយយថ “ខញុ ំមនិបនេសចេទ។”

បននិយយថ “បទ អនកបនេសចែមន។” េឃញេទ? �តវេហយ។
312 បុរសមន កឈ់រេ ទីេនះ �ពះតំ�ងអងគ�ទងក់នុង�ចឈ់មមនុស�។
�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ �នឹងដូចគន េ េពលបុ�តមនុស�នឹងមកដល់ៈ �ពះ
េ កនុង�កមជំនំុរបស់�ទង ់ អនក ខញុ ំ តំ�ងពី�ទងផ់ទ ល់។ ឥឡូវេនះ មន ស�ីតូច
មន ក…់
313 េ េពលែដល�ពះជមច ស់េ កនុង�ពះ�គីសទ �ទងម់ន�ពះវ ិ ញ ណ
េពញេលញ។ �ទងគ់ឺជ�ពះ។ ខញុ ំ�គនែ់តជអនកបេ�មរបស់�ទងម់ន ក ់ េហយអនក
�គនែ់តជអនកបេ�មរបស់�ទងម់ន កប់៉ុេ�� ះ។ េយងមន—�ពះវ ិ ញ ណេ�យ
—�មរង� ស់។ �ទងម់ន�េ�យគម នករ�ស់ែវងបន។ “េ កនុង�ទង ់ ភព
េពញេលញៃនរបូកយរបស់�ពះ។” េ កនុងខញុ ំ�គនែ់តជអំេ�យតូចមយួ េហយ
េ កនុងអនកគឺជអំេ�យ ពី�ទង។់ ប៉ុែន� េទះបី�តូចប៉ុ�� កេ៏�យ េនះគឺជ
�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ។
314 ឥឡូវេនះ �បសិនេបេនះជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ �នឹងេធ�កិចចកររបស់�ពះ។
ឥឡូវេនះ អនកអធិ�� ន េហយនិយយថ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ស�ីតូចមន កេ់ពល
មយួបនពល់សេម� កបំពករ់បស់�ទង។់” េហយេយងនិយយ…
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315 េ ទីេនះេ កនុងគមពរីស ញ ថមី គតប់ននិយយជភ�េហេ�ពរ គតប់ន
និយយថ “�ទងគឺ់ជសេម�ចសងឃេ េពលេនះ ែដល�ច�តវបនបះ៉េ�យ
�រមមណ៍ៃនភពទនេ់ខ�យរបស់េយង។” េតមនប៉ុនម ននកែ់ដល�គ ល់�ពះគមពរី
េនះ? និយយថ “�ែមន៉” [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] �បកដ
�ស់។ ែមនេហយ ��តវែតជករពិត។
316 ែមនេហយ �បសិនេប�ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ង
រហូត េត�ទងនឹ់ងេឆ�យតបអនកេ�យរេប ប�? ដូចគន នឹង�ទងប់នេធ�កលពី
ម�លិមញិ �បសិនេប�ទងេ់ ៃថងេនះដូចគន ។
317 ឥឡូវេនះ អនកអធិ�� ន េហយនិយយថ “�ព ះអមច ស់េយសូ៊វ សូមឲយទូលបងគំ
ពល់សេម� ក បំពករ់បស់�ទង។់ េហយបនទ បម់ក �ទងប់នផ�ល់អំេ�យតិចតួច
ដល់បង�បស �បណ� ំ េដមបេីលកទឹកចិត�ពួកេយង។ េហយគតម់និ�គ ល់
ខញុ ំេទ។ (ខញុ ំកំពុងខងេ�កយេ ទីេនះ និងេ ទីេនះ និងចុះេ ទីេនះ និងកែន�ង
ែដលខញុ ំ�តវបនអងគុយ…) គតម់និ�គ ល់ខញុ ំេទ ប៉ុែន��ទង�់គ ល់ខញុ ំ។ េហយសូមឲយ
ទូលបងគំបនេឃញ�ពះវ ិ ញ ណដអ៏�ច រយរបស់�ពះអងគផង �ពះអមច ស់។ មនិែមន
ដូចែដលខញុ ំ�តវេធ�េនះេទ ប៉ុែន��គនែ់តជករជួយេលកទឹកចិត�ខញុ ំ និងពួកគត់
ដៃទេទ តប៉ុេ�� ះ េ�ពះេយងបន�ន�ពះបនទូលេហយ។ សូមឲយទូលបងគំពល់
សេម� កបំពករ់បស់�ពះអងគ បនទ បម់ក�ពះអងគមន�ពះបនទូលមកវញិ។ អនុ ញ ត
ឱយខញុ ំ�តវបនេគេ�បេ យបេ់នះ �ពះអមច ស់េអយ ស�មបេ់គលបំណងេនះ។ �
នឹងបង� ញទស�និកជនទងំមូលថ �ទងេ់ មនជីវតិេ េឡយ។” អ�ច រយ�ស់
េប�ទងេ់ធ�ដូេចនះ?
318 ឥឡូវេនះ អនក�គនែ់តអធិ�� នេ�យេសង ម�ង ត។់ និយយថ “�ពះអមច ស់
េអយ សូមេ�យទូលបងគំពល់សេម� កបំពករ់បស់�ពះអងគផង។” េហយទូលបងគំ
នឹង�បគល់ខ�ួនទូលបងគំចំេពះ�ពះវ ិ ញ ណ េហយបនទ បម់កសូម�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេធ�អ�ីេផ�ងេទ ត។ េ�ពះ ឥឡូវេនះ ទូលបងគំបននិយយ ផ�ល់ទីបនទ ល់
ប៉ុែន�ទូលបងគំមនិ�ចេធ�េទ តេទឥឡូវេនះ។ ទូលបងគំេ ចុងប ចបៃ់នផ�ូវរបស់
ទូលបងគំ។
319 ទូលបងគ�ំគនែ់តេមលទស�និកជន េមលថខញុ ំ…ខញុ ំ�តវែតេមល� អនកដឹងេទ។
�ទងយ់ល់ពីេរ ងេនះ។



56 �ពះបនទូលជសេម�ង

320 �តឡបេ់ ខងេឆ�ងរបស់ខញុ ំ េ ខងេ�កយេនះវញិ ក�� លផ�ូវេ�កយអគរ
មន ស�ីមន កអ់ធិ�� ន។ នងនឹង�តវ�� ប ់�បសិនេប�ពះមនិជួយនង។ នងមន
ជំងឺម�រកី េហយម�រកីេ េលសុដន។់ អូ សូមកុំឱយនងខកខន!

ជួយទូលបងគំផង ឱ�ពះជមច ស់េអយ។

បង�សី េបអនកេជ ! អូ ខញុ ំេអយ! នងនឹងខកខន�។

�ពះអមច ស់េយសូ៊វសូមជួយេយង េយងអធិ�� ន។
321 ម៉រ ី េម។៉ ហនឹងេហយ។ េតេយងជមនុស�ចែម�កចំេពះគន េ វញិេ មកេទ?
ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ។ អនកមនិ�គ ល់ខញុ ំែដរ។ េតេនះជលកខខណ�  េហយេត…េតអ�ី
�គបយ៉់ងែដលបននិយយជករពិតឬ? បនទ បម់ក សូមេជ ។ �នឹងចបេ់ហយ។
�ែមន៉។
322 ឥឡូវេនះ ពីភពងងឹតែដលេ ពីេលនង �ជពន�ឺ។ ដូចជេកមង�បសេនះែដរ
ជំងឺឆកួត�ជកេ ឆង យពីគត។់ �ពះែតមយួ�ពះអងគគងេ់ ទីេនះ កនុងៃ�ពខងេជង
គឺជ�ពះែតមយួេ ទីេនះ។ �គនែ់តបន�េជ ។ �ែមន៉។ “េបអនក�គនែ់តេជ !”
323 េនះគឺជ ស�ីមន កអ់ងគុយេ ពីមុខខញុ ំ។ នងមនអ�ីមយួខុសេ េលខនងរបស់
នង។ �ជគីមេីចញេ ខនងរបស់នង។ នង—នងមនិែមនមកពីទីេនះេទ។ នង
មកពីម៉ុន��។ េឈម ះរបស់នងគឺ ក ញ  �ទ ប។់ ចូរេ�កកឈរេឡង ទទួលករ
ពយបលរបស់អនកេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

អនកមនិចបំចចុ់ចេទ។ េធ�ធមម�។
324 មតិ�មឌធំេ អងគុយទីេនះ សម�ងឹមកខញុ ំ េធ�ែបបហនឹង។ អនកេជ ។ អនកនឹងជ
សះេសប យ។ មនប � ភយ័។ េបអនកេជ  េនះ�ពះនឹងេធ�ឲយអនកជ។
325 ស�ីែដលមនប � េ�គ ស�ី។ េជ �េហយអនក�ចជសះេសប យ។ ចូរ
�តឡបេ់ ផទះវញិ េហយមនជំេន េល�ពះ។ េហតុអ�ីបនជខញុ ំនិយយថ
�តឡបេ់ ផទះវញិ? អនកនឹង�តវ�តលបេ់  មុកិសិុកថមី េដមបេី ដល់ទីេនះ េ�ក
និងេ�ក�សី �៉តគី់ន។ ឥឡូវេនះ អនកដឹងថខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ។ �ែមន៉។
326 ស�ីេ ពីេ�កយអនកែដលមនដំេ េ េជង គឺក ញ  េ�បន។ េតអនកនឹងេជ
ថ�ពះនឹងពយបលអនកេទ? អនកេមលេ គួរឱយចប�់រមមណ៍�ស់។ ឥឡូវេនះ
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អនកដឹងថខញុ ំមនិែដលេឃញអនកកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេទ។ េ េលេជងខងេឆ�ង។
ឥឡូវេនះ អនកេជ េ�យអស់ពីចិត� អនកនឹងបនជសះេសប យ។
327 ស�ីពយយមេធ�ចលន េហយនងមនជំងឺរ�កសន� ក។់ �កំពុងចងនង
យ៉ងខ� ងំ។ េ�ក�សី ែហ�ែហត អនកេជ េ�យអស់ពីចិត� េហយអនកនឹងបន
ជសះេសប យ។ ឥឡូវេនះ អនកដឹងថខញុ ំមនិែដលេឃញអនកេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេទ។
េនះ អូ…[បង�សីនិយយថ “…បនជសះេសប យពីមុន។ ខញុ ំបនជសះេសប យ
ពីមុន េហយខញុ ំដឹងថ�នឹងពយបលខញុ ំ។”—េអដ។] �ែមន៉។ បទ។
328 េតអនកេជ េ�យអស់ពីចិត�ឥឡូវេនះេទ? ឥឡូវេនះ េត�ទងនឹ់ងេធ�អ�ី? “�ទង់
នឹងយកេរ ងែដលខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន  េហយនឹងបង� ញដល់អនក។ េហយបនទ បម់ក
�ទងនឹ់ងបង� ញអនកនូវអ�ីែដលនឹងមកដល់។” េតអនកេឃញអ�ីែដលខញុ ំមននយ័េទ?
េតអនកេជ �ទងេ់ទ?

ឥឡូវេយងឱនកបលម�ងេទ ត។
329 ឥឡូវេនះ អនក�ល់គន ដឹងេហយថ �បសិនេបអនកនឹងចកេចញពីជីវតិេ
យបេ់នះ ែដលអនកនឹង…នឹងមនិែមនជ…អនកនឹងេ  អនកមនិបនេកតមកេទ ត
េទ។ “េលកែលងែតមនុស�េកតជថមី គតម់និ�ចេមលេឃញ�ជ�ច�កបន
េឡយ។” េហតុអ�ីបនជអនកមនិមកទីេនះ? ឈរេ ទីេនះ េហយអនុ ញ តឱយ
េយងអធិ�� នស�មបអ់នក េ ទីេនះបន�ិច។ េតអនកនឹងមកឥឡូវេនះកនុងវត�មន
ៃន�ពះវ ិ ញ ណេនះឬេទ?
330 អនកនឹងមនិេឃញអ�ីែដលអ�ច រយជងេនះេឡយ រហូតទល់ែតអនកេឃញករ
យងមករបស់�ពះអមច ស់។ ឥឡូវេនះ�គនែ់តចងច។ំ �បកដ�ស់ ខញុ ំដឹងពី
អ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយ េបមនិដូេចនះេទ �ទងនឹ់ងមនិអនុ ញ តឲយមនកិចចបេ�ម
ផ�យដំណឹងល�េទ។ កំុឱយ�ឆ�ងផុតអនកឥឡូវេនះ។ េតអនកេ�ម ះេទ?
331 េតអនកនឹងមកេទ? េបមនិដូេចនះេទ រ�ងអនកនិង�ពះ �សថិតេសថរ។ ខញុ ំគម នកំហុស
េទ។ ខញុ ំ�� តស�ំពីឈមទងំអស់ េ�ពះខញុ ំបន�បបអ់នក�ល់គន នូវេសចក�ីពិត។
ខញុ ំបនអធិបបយដល់អនកនូវ�ពះបនទូល។ ខញុ ំបន�បបអ់នកពីអ�ីែដលជ�ទង។់
េហយ�ទង ់ េ េពលែដល�ទងយ់ងមក �ទងប់នបង� ញពីអ�ីែដល�ទងម់នេ
េពលេនះ េហយ�ទងអ់នុ ញ តឱយខញុ ំប ជ កថ់�ទងជ់អ�ីឥឡូវេនះ។ �ទងគឺ់េ
ដែដលដូច�ទងេ់ េពលេនះ។ េតអនកេជ េទ?
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332 អ ច ឹង េតអនកឈបឺ៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ អនកេផ�ងេទ តឈេឺ ទីេនះ? េលកៃដ
េឡង។
333 ឥឡូវេនះ ចូរ�កៃ់ដេលគន េ វញិេ មក េហយេយងអធិ�� នេ�យេសចក�ី
ជំេន ស�មបអ់នក។
334 ឥឡូវេនះខញុ ំចងសួ់រអនកពីអ�ីមយួេ�យសងប�់ង ត។់ េប�ពះជមច ស់�ចយង
មកេធ�ករអ�ច រយ! ករអ�ច រយគឺជអ�ីែដលមនិ�ចពនយល់បន។ ឥឡូវេនះ
េបអនកចង�់កសួរមនុស�ជំុវញិខ�ួន សូមេ សួរពួកេគ�គបេ់ពលេវ� �គប់
ទីកែន�ង។ េឃញេទ? �គនែ់តចថំ េនះគឺជ�ពះ។ េនះ�គនែ់តជករេមលេឃញ
េ�យសម័�គចិត�។ ជអនក—ជអនក េតអ�ីែដលេធ�េនះ? �គឺជអនក ខ�ួនអនក។ អនកជ
អនកេធ�ដូេចនះ។
335 អនកេឃញេទ េ េពលែដល ស�ីេនះបនពល់�វរបស់�ទង ់ �ទងម់នបនទូល
ថ “កម� ងំបនេចញពីខញុ ំ។” ប៉ុែន�េពលែដល�ពះវរបិ�បង� ញ�ទងអ់ំពី��រ
េហយ�ទងក់េ៏ចញេ  េហយ�តឡបម់កវញិ េហយេ�បស��រឲយរស់េឡងវញិ
�ទងម់និែដលមនបនទូលេឡយ “េច�� ។” េនះគឺជ�ពះែដលេ�បអំេ�យទន
របស់�ទងផ់ទ ល់ េហយមន កេ់ទ តគឺជ ស�ីែដលេ�បអំេ�យទនរបស់�ពះ។
336 ខញុ ំមនិែមនជអំេ�យរបស់�ពះេទ។ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ គឺជអំេ�យរបស់
�ពះ។ ��គនែ់តជអំេ�យែដល�ទង�់បទនឱយខញុ ំ ែដលខញុ ំបនេកតមក�មរេប ប
េនះ ជមយួមនសិករនិងករយល់�រមមណ៍ (មនសិករដំបូង) េ ជមយួគន ។
អនកមនិទនេ់ដកលកេ់ទ អនក�គនែ់តេឃញ�។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក
សណ�ិ តេលមនសិករ ដូច�េកតេឡងេ េលមនសិករដំបូង។ �បសិនេប�មក
េលមនសិកររបស់អនក អនកនឹងមនសុបិនខងវ ិ ញ ណ។ �មកេលខញុ ំ ខញុ ំមនិែមន
សុបិនេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តេមលេ ទីេនះេហយេឃញ�។ េឃញេទ? េហយេយង
េកតមក អនកមនិ�ចេធ�ឲយខ�ួនឯងមនអ�ីែប�កេនះេទ។ អនកេកតមក�មរេប ប
េនះ។ េឃញេទ? “អំេ�យទន និងករេ �មទូរសពទគឺគម នករែ�បចិត�
េទ។” េត�តវេធ�អ�ី? េដមបបីង� ញ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ទងគឺ់េ ដែដលដូចកលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
337 េ�យៃដអនក�កេ់លគន េ វញិេ មក ខញុ ំេជ ជកថ់អនកនឹង�កចិ់ត�អនកកនុង
ករេមលែថរបស់�ពះឥឡូវេនះ “�ពះអមច ស់េអយ សូមពិនិតយទូលបងគំ។ េតទូលបងគំ
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សពឹក�សពនេ់�យ�រអ�ីៗកនុងេ�កឬ ែដលទូលបងគំមនិបនេឃញេម៉ងដអ៏�ច រយ
េនះែដលបនកន�ងផុតេ ?”
338 �ទង�់ជបថ េនះជវធីិែដល�ែតងែតមន។ �បនឆ�ងកត�់កមជំនំុ េហយ
ពួកេគមនិែដលដឹងពី�េទ។ េនះជ�បវត�ិ� ស�។ កុំបេ�� យឱយ�កន�ងផុត
េ  មតិ�េអយ េដមបេីឃញពកយែដលប ជ កឱ់យេឃញ ម�ងេហយម�ងេទ ត សូម
េមល�ពះបនទូលរបស់�ពះបនសំែដងមក េហយអងគ�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនចូលមក
កនុងចំេ�ម�បជជនេនះ េហយេធ��មរេប បែដល�ទងប់នេធ�ពីមុនមក។
339 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ ទូលបងគំមន�រមមណ៍ថឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់េអយ
�ពះបនទូលរបស់�ទង�់តវបន�នេហយ។ ទីបនទ ល់�តវបនផ�ល់ឱយ។ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធបនយងចុះមក េហយប ជ ក�់ពះបនទូលេនះ និងទីបនទ ល់។ ឥឡូវេនះ
�សថិតេ កនុងៃដរបស់�បជជន �ពះអមច ស់។ �សថិតេ េលេ � របស់ពួកេគ។
គម នអ�ីេផ�ងេទ តែដលទូលបងគំដឹងនិង�តវនិយយេទ។ េហយទូលបងគំមនិដឹងពីអ�ី
េផ�ងេទ តែដល�ទងប់នសរេសរេ កនុង�ពះបនទូល ថ�ទងនឹ់ងេធ�េនះេទ េ�ពះថ
�ទងប់នេ�បសពួកេគរចួេហយ។ ��គនែ់តេធ�ឱយពួកេគេជ ។ េហយ�ទងេ់ធ�េរ ង
ែបបេនះ េហយេធ�េមច៉ឲយេយងសង�យ័េទ ត? េតេយង�ចអនុ ញ តឲយ��ងំ
េធ�ឲយមនសិកររបស់េយងសពឹកេទ តយ៉ងដូចេម�ចបន?
340 ��ងំ ខញុ ំ�បកសករេ�បសមនុស�ទងំេនះ េហយ�បបឯ់ងថ “ខញុ ំសូម
េដញឯង កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ ចូរេចញពីទីេនះ។ ចូរេចញេ
កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយឲយ�បជជនេនះមនេសរ។ី”
341 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកេជ �ទង ់ ចូរឈរេ ។ េតអនកេជ េទ? ចូរេ�កកេឡង
េហយសរេសរតេមកង�ពះជមច ស់។ េ�កកេឡងេហយេជ �។ កំុសង�យ័�េទ ត។
342 កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនមំកនូវេសចក�ី
អំណរ អំ�ច កររស់េឡងវញិ ជីវតិដល់�បជជនេនះ �ពះអមច ស់។
343 សូមសរេសរតេមកង�ទងឥ់ឡូវេនះ េហយ�បទនពរដល់�ពះនមដប៏រសុិទធរបស់
�ទង។់ េយង�ស�ញ់�ទង។់ េយងសរេសរ�ទង។់ េយងេគរពេកតខ� ច�ទង ់ ជ
�ពះដគ៏ម នគូេ�ប ប �ពះដេ៏ អស់កលបជនិចច ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះដម៏ន�ពះជនម
រស់។ េ កនុង�ពះនម�ទង ់ទទួល�ទង។់ �ទងគ់ងេ់ ទីេនះ។ �ែមន៉។ 



វ ិ ញ ណៃនេសចក�ីពិត KHM63-0118
(Spirit Of Truth)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ង ច
ៃថងសុ�កៃថងទី 18 មក� 1963 េ �ពះវ�ិរៃន�បជជតិទងំអស់េ ទី�កងផុននិក �រហី��ូ
U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវ
េបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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