
េហេ�ពរ ជំពូកពីរ ៣

 ជំពូកទី ៧ ទី ៨ ទី ៩ ទី ១០ ពីទីេនះមក អូ ខញុ ំេអយ! ចូរេ�ត ម
េខម ៃដ និង�ក�សរបស់អនក េហយ�គបយ៉់ងរចួ�ល់ ខញុ ំេជ ថ�ពះអមច ស់នឹង

�បទនេពលេវ�ដអ៏�ច រយដល់េយង។ ឥឡូវេនះេយង…

218 ប៉ុលកំពុងេលកតេមកងនិង�កេ់  �មេគលជំហរ គឺ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។
ឥឡូវេនះ �បសិនេបេយងឆ�ងកតយ់បេ់នះ �ពឹកៃថង�ទិតយ… ែដលភគេ�ចនៃនករ
េនះនឹងប ចូ លគន ជមយួ�រ�ពឹកៃថង�ទិតយេ�ពះ� “ែញកៃថងសបបទ័។” េនះជ
សំណួរដអ៏�ច រយមយួកនុងចំេ�មពួកៃថងសបបទ័េ ៃថងេនះ។ េហយខញុ ំសូមអេ ជ ញ
អនកទងំអស់គន មកស�មប�់ពឹកៃថង�ទិតយ។ ដបតិ� �តឹម�តវ ៃថងេ រឬ៍ៃថង�ទិតយ
ស�មបថ់� យបងគំ? េតគមពរីែចងយ៉ង�អំពី�? ដូេចនះេហយ ថេត…េស វេ
េនះបំែបកចបបនិ់ង�ពះគុណ េហយ��កេ់ កែន�ងរបស់ខ�ួន�។ �សនេ៍ហេ�ពរ
�តវបនចិ ច ឹមបីបបេ់ឡងេ�យចបប ់ េហយប៉ុលកំពុង�បបព់ួកេគអំពីអ�ីែដល
�ពះគុណ�បកប ជមយួនឹងចបប។់

219 ឥឡូវេនះ សូមេមលថយេ�កយបន�ិច។ េយងនឹងចបេ់ផ�មេឡងវញិ។

220 និយយអី ច ឹង ខញុ ំយកែវន៉�ស�មប�់នមកែដរ។ �បែហលជខញុ ំ�ច…
�បសិនេបខញុ ំេធ�—កំពបយ់បេ់នះ ខញុ ំមនពួកេគ។ អនកដឹងថខញុ ំ…ខញុ ំេ ខ�ះពីរឆន េំទ ត
មន�យុ�សិបឆន េំហយ េហយ ខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញដូចពីមុនេទ អ�ីេ
ជិតខញុ ំ។ េ េពលែដលករេមលេឃញរបស់ខញុ ំ…ខញុ ំចបេ់ផ�មកតស់មគ ល់ពកយមនិ
ចបស់ ខញុ ំគិតថខញុ ំនឹងងងឹតែភនក។ ខញុ ំបនេ �បឡង។ េវជជបណ�ិ តបននិយយ
ថ “អតេ់ទ។ កូនេអយ អនកេទបែតឆ�ងផុត�យុែសសិបឆន បំ៉ុេ�� ះ។” គតប់ន
និយយថ �បសិនេបខញុ ំរស់េ រហូតដល់�យុ�គប�់គន ់��ចនឹង�តលបម់កម�ង
េទ ត ករេមលេឃញេនះនឹងមកម�ងេទ ត។ គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ អនក
�ច�ន�ពះគមពរីរបស់អនកបន �បសិនេបអនករញុ�េចញពីអនក?”

221 ខញុ ំបននិយយថ “បទ។”

222 បននិយយថ “បនទ បព់ីមយួរយៈ ៃដរបស់អនកនឹងមនិែវង�គប�់គនេ់ទ។”
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223 េហយដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំសងឃមឹថឥឡូវេនះេ កនុងករសិក�េនះ ថខញុ ំ…�ពះគមពរី
ខូលីនតូចេនះមនេបះពុមពទំហំល�េ កនុង�។ ខញុ ំ�ច�នេមល�បនយ៉ងល�។
ប៉ុែន�េ េពលែដលេយងេ ដល់កែន�ងធំ និងេ�  ែដលេយង�តវយកគមពរីស ញ ថមី
និងគមពរីស ញ ចស់ េហយប ចូ លគន ។ ខញុ ំមនសកូេហ� លតូចមយួ។ េហយខញុ ំ
ធ� បេ់�ប�ពះគមពរីសកូេហ� ល ែដលមនស ញ សមគ ល់របស់�។ ខញុ ំមនិបន�ន
កំណត�់�សកូេហ� លេទឥឡូវេនះ េ�ពះខញុ ំមនិយល់�សបជមយួសកូេហ� លេល
ឯក�រជេ�ចនរបស់គត—់�ទឹស�ីរបស់គត។់ បុ◌៉ែន�ខញុ ំ—ខញុ ំចូលចិត�វធីិែដល��តវ
បនបេងកតេឡង េ�ពះ�ជ…ខញុ ំមន� និងបន�ន�យូរមកេហយ េហយមន
េ�ចន�ស់ រហូតដល់ខញុ ំដឹងពីរេប បែស�ងរក�បធនបទរបស់ខញុ ំ។
224 េហយទងំេនះ�ថមីស�មបខ់ញុ ំ កនុងករបេ�ង ន េហយខញុ ំមនិែមនជ�គេ�ចនេទ។
ប៉ុែន� អនកទុកឱយខញុ ំ�ំុជមយួ�មយួរយៈសិន យ៉ងេមច៉កេ៏�យ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពី
ករពិត�មែដលខញុ ំដឹង។
225 ឥឡូវេនះ េស វេ េនះគឺប៉ុល អនកចេំទ ថគតគឺ់ជ…េតេយងរកេឃញគត់
េ�យរេប ប�? គតជ់�គដអ៏�ច រយ �ងំពីដំបូង ឬជអនក�បជញដអ៏�ច រយ។
េហយគត�់តវបនបណ�ុ ះប�� លេ កនុងគមពរីស ញ ចស់។ េតមននរ��ច
�បបខ់ញុ ំបនេទថេតេយងរកេឃញ�គរបស់គតជ់នរ�? [�កមជំនុំនិយយថ
“កម៉�ល។”—េអដ។] កម៉�ល ជ�គបេ�ង នមន កក់នុងចំេ�ម�គែដលេគ
កតស់មគ ល់នសមយ័េនះ។
226 េហយបនទ បម់កប៉ុល េយងរកេឃញ េ ៃថងមយួ… មុននឹងេគ
េ ប៉ុល េតមនអនក��បបខ់ញុ ំបនេទថគតេ់ឈម ះអ�ី? [�កមជំនុំនិយយថ
“សុល។”—េអដ។] សុល។ េហយគតជ់អនកមនអំ�ចដអ៏�ច រយេ �កងេយ
រ�ូឡិម ជអនកកនអ់ំ�ចខង�សន។ េហយគតេ់ឡងមកជ—ជអនក
កន ់�សនពិត�បកដ។ គត�់ចនិយយបនបនួឬ�បភំ�េផ�ងគន  េហយ
ជបុរសឆ� ត�ស់។ ែមនេហយ េតករអបរ់និំងភពឆ� តៃវរបស់គតប់នជួយ
គតេ់ទ? អតេ់ទ។ គតប់ននិយយថគត�់តវែតបំេភ�ចអ�ីៗទងំអស់ែដលគត់
បនដឹង េដមបេីរ នពី�ពះ�គីសទ។
227 ដូេចនះ េយងរកេឃញថ �មនិ�តវករមនុស�ឆ� ត ឬអនកេចះដឹងេនះេទ។
��តវករ—មនុស�ែដលសុខចិត�បនទ បខ�ួនេ ចំេពះ�ពះ េទះជយ៉ង�
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កេ៏�យ។
228 េតអនកដឹងេទថ ៃ�ដម៉ូឌី គឺជ—អនកអតម់នករអបរ់ទំល់ែតេ�ះ
និយយ�តងេ់  សំេណររបស់គតអ់នេ់�ពះខញុ ំអតយ់ល់អីេទ។ ពួកេគ�តវជួសជុល
�ររបស់គត ់ �គបេ់ពលេវ�។ គត—់គតជ់អនកនិពនធដក៏ំសតម់ន ក ់ គម ន
ករអបរ់ខំ� ងំ�ស់។
229 េតអនកដឹងេទថេព�តសនិងយ៉ូ�ន កនុង�ពះគមពរី មនិបនេរ នរហូតមនិ
�ចសរេសរេឈម ះខ�ួនឯងបន េហយមនិដឹងថ�កអ់ក�រ�េ ខងមុខេគ?
�វកេព�តស ែដលមនកូនេ�េ នគរ�ពះេនះ មនិដឹងថេឈម ះរបស់េ�ក
សរេសរយ៉ងេមច៉ផងេ ចំេពះមុខេ�ក។ គិតេមលេ ។ �ពះគមពរីបនែចងថ
ែបបហនឹង “គតល់ងងនិ់ងមនិបនេរ ន។” ដូេចនះ �ផ�ល់ឱកសឱយខញុ ំ។ �ែមន៉។ បទ
ែមនេហយ។ �បន�ចុះេ  េដមបដឹីងថ�ពះ�ចេធ�ដូេចនះចំេពះបុរសមន ក។់
230 ឥឡូវេនះ េហយេយងរកេឃញថ ភ� មៗេនះប៉ុលមនបទពិេ�ធនដ៍៏
អ�ច រយ…ខញុ ំចងសួ់រអនក។ េត�ជបទពិេ�ធនេ៍ដមបមីករក�ពះ�គីសទឬេទ? េតអនក
ទងំអស់គន មនបទពិេ�ធនេ៍ទ? បទ ែមនេហយ។ បទ។ �ជកំេណ ត។ �
ជបទពិេ�ធនម៍យួ។ ដូេចនះេហយ េយងេ ម�វទិយល័យលូេធ�ន មនិយូរ
ប៉ុនម នេទ…
231 ខញុ ំមនឯកសិទធិេ រេស លេនះ យឺត ត�មវឱយដល់ទីេនះេ េម៉ងដបព់ីរ
ស�មប�់�រេពល�ង ចជមយួ—ជមយួ ថមែហ៊។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដល
ធ� បឮ់គត ់ ជអនកចមបងំអធិ�� ន ដល៏ប ី របស់េអ រឡង?់ េហយគតប់នេ ជ
មយួបង�បសែអ◌៊ប េ កនុងកមមវធីិរបស់គត ់ េហយបនបង� ញខ�ួនេ ទីេនះ
េ កែន�ងជេ�ចនេ �េមរកិ។ េហយៃថងេនះខញុ ំបនញុំ��រេពល�ង ចជមយួ
គត។់ េហយពួកេយង…ខញុ ំបនយឺត�បែហលបីេម៉ង។ �គឺ�បែហលបីកន�ះ ខ�ះ
ដប�់បនំទីដល់េម៉ង៤បនួ េ េពលែដលេយងញំុ។ ប៉ុែន��មនិអីេទ។ េហយ
េយងកំពុងពិភក�អំពីេរ ងទងំេនះ អំពីរេប បែដល�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�បមុខៃន
�គបក់រណ៍ទងំអស់។
232 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលប៉ុលបនរកេឃញេរ ងេនះ គតម់នបទពិេ�ធន៍
េនះ។ េហយបនទ បម់ក មុនេពលគតទ់ទួលយកបទពិេ�ធនេ៍នះ �តវែត�តលប់
េ �ពះគមពរីវញិ។ េហយេយងដឹងថគត—់គតប់នចកេចញេ �សកេផ�ង
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េហយគត�់ន កេ់ ទីេនះអស់រយៈេពលបីឆន  ំ ែស�ងរកបទគមពរី េដមបេីមលថ
េតបទពិេ�ធនរ៍បស់គត�់តឹម�តវឬអត។់
233 ឥឡូវេនះ េយងដឹងថគតម់នេរ ងដធ៏ំែដល�តវ�បឈមមុខ។ គត�់តវ
�តឡបម់កវញិេហយ�បប�់កមជំនំុរបស់គត ់ ដល់មនុស�ទងំអស់ថេរ ងែដល
គតប់នេប តេប នគឺ�តឹម�តវ។
234 េតអនក�តវេធ�េរ ងែបបេនះេទ? �បកដ�ស់ េសទរែតទងំអស់បនេធ�េហយ
�តវ�តលបេ់ និយយថ “ពួកេគជមនុស�ែដលេយងេ ថ ‘ហូលីរ ៉ឡឺូ’ មកេដមប ី
ែស�ងយល់ ពួកេគនិយយ�តវ។” េឃញេទ? េនះេហយជ�។ េយង�គនែ់ត�តវ
បង�ិលជំវញិ។ េហយអ�ីែដលេយងធ� បស់�ប ់ ឥឡូវេនះេយង�ស�ញ់។ �ជករ
បំែប�ង ជេរ ងចែម�ក ចែម�កែមន។
235 ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនេធ�េសចក�ីែថ�ងករណ៍េនះ ៃន “អនកសែម�ងភពបរសុិទធ។”
មនិមនេរ ងែបបេនះេទ។ មនិមនេរ ងែបបេនះេទ។ ប៉ុែន�េគេ មនុស�េនះថ
មនុស�បរសុិទធ។ ប៉ុែន�មនិមន អនកសែម�ងភពបរសុិទធេទ។ មនិមនេរ ងែបបេនះ
េទ។ គម នកំណត�់�ៃន�ពះវ�ិរ�មយួែដលបនកត�់�ែបបេនះេទ �មខញុ ំ
�ចេមលេឃញ �បែហល�បបំនួរយហុកសិបជង និកយេផ�ងគន ។ មនិមន
និកយដូចជអនកសែម�ងភពបរសុិទធេទ។ ��គនែ់តជ—េឈម ះែដល�រក�បន
�យេល�កមជំនំុ។
236 ប៉ុែន�ពួកេគេ ពួកេគ េ ៃថងេនះ…េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថេគ
េ ពួកេគថេមច៉េ សមយ័ប៉ុល? អនកខុសឆគង។ ដឹងេទថអនកខុសឆគងមននយ័
ដូចេម�ច? “ឆកួត។” �ជមនុស�ឆកួត។ អ ច ឹង ខញុ ំេទបែត�តវបនេគេ ថ “អនក
សែម�ងភពបរសុិទធ” ដូចជ “អនកខុសឆគង។” ែមនអត?់ ដូេចនះ�បសិនេបពួកេគ
—�បសិនេបេគេ ែបបេនះ េហយអរសបបយ!

េហយេត�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលឲយេយងេធ�អ�ីអំពីេរ ងេនះ? �ទងម់ន
បនទូលថ “ចូរអរសបបយចុះ ដបតិអនក�ល់គន បនរង� នដ់ធ៏ំេ �ថ នសួគ ៌ ដបតិ
ពួកេគកប៏នេប តេប នពួកេ��ដូេចនះ។” ពួកេគបនេធ��។
237 បននិយយេ កនេ់យងថ “សូមរកី�យជខ� ងំ។” អ�ីែដលេលសពីេនះ។
“េលកផ�ូវេឡង” រកី�យពិត។ ពួកសិស� រកេឃញថពួកេគសមនឹងទទួលពកយ
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តិះេដ លៃន�ពះនម�ពះេយសូ៊វ ពួកេគបនអរសបបយេ�យអំណរយ៉ងខ� ងំ
ែដលពួកេគ�ចទទួលរងករតិះេដ លពី�ពះនម�ទង។់
238 េហយសព�ៃថងេនះ មនុស�ជេ�ចន សព�ៃថងេនះ េបមនេគេ ពួកេគថពួក
សែម�ងភពបរសុិទធ ពួកេគនឹងឱនចុះ។ “ខញុ ំេអយ! �បែហលជខញុ ំខុស �ងំពី
ដំបូង។”

ប៉ុែន�ពួកេគសបបយចិត�អំពី� “ឱ ខញុ ំេអយ �តវទទួលរងេ�យេ�ពះ�ពះនម!”
239 េហយឥឡូវេនះ េ កនុងសតវត�ទីពីរ ពួកេគបនេ ពួកេគថពួកលីេឈ
ឆក ង។ េនះជេពលែដលពួក�គី�ទ នបនលីេឈឆក ងេ េលខនងរបស់ពួកេគ
េដមបបីង� ញថពួកេគ�តវបនេគឆក ងជមយួនឹង�ពះ�គីសទ។ ពួកេគេ ពួកេគ
ថពួកលីេឈឆក ង។ ឥឡូវេនះខញុ ំដឹងថកតូលិកេ ខ�ួនឯងថអ ច ឹង ប៉ុែន�េនះ
មនិែមនជ�កមជំនុំកតូលិកេទ។ �ជ�កមជំនុំ�បេតស�ងម់ុនេពល��តវបនេគ
េ ថ�ពះវ�ិរ�បេតស�ង។់ �មនិត�៉អ�ីេ�កពីអំេពបបេឡយ។ មូលេហតុែដលេគ
េ ថវ�ិរ�បេតស�ងស់ព�ៃថងេនះគឺេ�យ�រ�ត�៉—េគលលទធិកតូលិក។ ប៉ុែន�
�គឺជ…� �េ ែត មនិែមនជនិកយេ េពលេនះ េ េពលែដលេគេ ថពួក
លីេឈឆក ង។
240 �គនែ់តចូលេមល�បវត�ិរបស់យ៉ូែសបនិងអនកសរេសរេផ�ងេទ ត និងហីុ
សស�ប់ បប៊ឡូីនពីរ ជេដម េហយអនកនឹងដឹងថ�តឹម�តវេហយ ថពួកេគ
មនិែមនជ�ពះវ�ិរេទ។ �ពះវ�ិរែដលបនេរ បចំដំបូងេគ គឺ �ពះវ�ិរកតូលិក។
�បែហលបីរយឆន  ំ េ ជុំវញិៃន—ៃនពួក�វក័ចុងេ�កយ។ �បែហលបីរយ
ឆន េំ�កយមក �ពះវ�ិរកតូលិក�តវបនេរ បចំេឡង។ េហយករេប តេប នបន
េកតេឡង េហយបងខំ�បជជនឲយចូលកនុង�ពះវ�ិរកតូលិក េហយពួកេគមន
�ពះវ�ិរ និងរដ�របួរមួ។
241 េ�កយមកេទ ត អ�ីែដលេគេ ថ ករបំែប�ងៃនខនែសទនទីន ពី�សន
ែដលមនិេជ េ ជកតូលិកនិយម។ ប៉ុែន� �បសិនេបអនក�មន កធ់� បប់ន�ន
�បវត�ិរបស់គត ់ គតម់និបនែ�បចិត�េទ គឺេរ ងែដលគតប់នេធ�។ អូ ខញុ ំេអយ!
េរ ងែតមយួគតែ់ដលគតធ់� បេ់ធ�ែបប�សនគឺ�កេ់ឈឆក ងេ េល�ពះវ�ិរសូ
េហ� ។ េនះជេរ ងែតមយួគតែ់ដលគតធ់� បេ់ធ� សូមបែីតសែម�ងជអនក�សន។
គតគឺ់ជ—អនកបេ ឆ តមយួ។ ប៉ុែន�ពួកេគេ �ថជ—ករែ�បចិត�េជ របស់
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គត។់ �គនែ់តករេ�ប បេធ បជមយួនឹងអ�ីែដលេ ថអនកផ� ស់ែ�បមយួចំនួន
េ ៃថងេនះ។
242 ឥឡូវេនះ ប៉ុែន� េយងរកេឃញថ េ េពលែដលប៉ុលបនែ�បចិត�េជ េហយ
មនបទពិេ�ធនពិ៍ត�បកដេនះ គតពិ់តជបនែ�បេចញ។

េហយ អនកដឹងេទ ករែ�បចិត�េជ មននយ័ថ “បនែ�បេចញ។” អនកកំពុង
េ �មផ�ូវេនះ េហយអនកងកមកវញិ�មផ�ូវេនះ។ បទ ែមនេហយ។ �ជករែ�ប
េចញ បង�ិលមុខ។
243 េហយប៉ុល ភ� មៗេ េពលែដលគតប់នែ�បចិត� មុនេពលគត�់ចបេងកត
បទពិេ�ធនរ៍បស់គត…់ឥឡូវេនះ គតម់នបទពិេ�ធនដ៍អ៏�ច រយមយួ។

ឥឡូវេនះ ខញុ ំេជ ថ េ េពលែដលអនកទទួលយក�ពះ�គីសទ កនុងនមជ�ពះអងគ
សេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក �គឺជបទពិេ�ធនម៍យួ។ ខញុ ំេជ ថ េសចក�ីអំណរៃន
ករដឹងពីអំេពបបរបស់អនក�តវបនេលកែលងេទស �គនែ់តេធ�ឱយេបះដូងរបស់
អនករេំភប េឡងេ េទ ត។
244 ប៉ុែន�េ េពលេនះេ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងចុះមក េនះគឺជ
បទពិេ�ធនម៍យួ ជកំេណ តថមី ែដលអនកនឹងមនិ�ចបំេភ�ចបនេឡយ។ អនក
ក� យជកូនរបស់�ពះ។ េហយេនះគឺជអ�ីែដលេធ��…

“េតបងដឹងេ�យរេប ប� បង�បស�បណ�?ំ”
245 ឥឡូវេនះ ទងំេនះគឺជេមេរ ន។ មនុស�ជេ�ចនែដលជេមតូឌីស� ពយយម
និយយថ “ពួកេគបនែ�សកេ េពលែដលពួកេគទទួលបន�។” បទ �មនិអី
េទ! �បសិនេបអនកទទួលបន� េហយបនែ�សក េនះគឺមនិអីេទ។ េ�យ�រែត
អនកបនែ�សក េនះមនិែមនជស ញ ថអនកមន�េទ េ�ពះមនអនកែ�សកជេ�ចន
េហយមនិមន�។
246 ពួកេពនទីកុស�បននិយយថ “ពួកេគបននិយយជភ�ដៃទ។ ពួកេគ
បនទទួល�។” េនះមនិអីេទ។ �បសិនេបអនកនិយយភ�ដៃទ េហយទទួល
បន� េនះមនិអីេទ។ ប៉ុែន�អនក�ចនិយយជភ�ដៃទេហយេ ែតមនិមន�។
ដូេចនះឯង?
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247 ដូេចនះ អនកេឃញេហយ �គឺជបទពិេ�ធនៃ៍នករឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� ប់
េ កនជី់វតិ េពលរបស់ចស់ទងំអស់�� ប ់ េហយរបស់ទងំអស់កក៏� យេ ជ
ថមី។ �ពះ�គីសទក� យជករពិត។ វតថុចស់រលតេ់  ឫសចស់ៃនករេកតេឡងវញិ។
េតអនកដឹងពីរេប បជីកឫសេចញេទ? េយងធ� បយ់កចបែដលកំពុងជីកេហយជីក
ចុះេ កនុង� រហូតដល់មនិមន�ន ម�ប�កេ់ សល់កនុងេនះេទ តេទ។ េហយ
ពួកេគបននិយយថ “�បសិនេបមនឫសៃនភពល�ីងជូរចត�់មយួផុសេឡង
មកេលអនក ចូរដកនងេចញ។” �តវេហយ។ េហយេនះជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេធ� គឺចកឫ់សេចញទងំអស់។ ជីកពួក�េចញ។ េបះ� ដុតពួក�។ កមច ត់
ពួកេគ។ អនកនឹងទទួលបនផលល� េបេយងេធ�អុីចឹង។
248 ឥឡូវ ប៉ុលបនដឹងថមនអ�ីមយួេកតេឡង ដូេចនះគតក់�៏តឡបេ់ �សក
��៉បវ់ញិ េហយេ ទីេនះគតប់នសិក�រយៈេពលបីឆន  ំអំពីេ��ទងំអស់កនុង
គមពរីស ញ ចស់ អំពីរេប បែដលពួកេគទយ។ េហយគតម់កេដមបដឹីងថ�គឺជ
ករពិតឬេទ។
249 ឥឡូវេនះ សូមេ�ប បេធ ប�ជមយួនឹងៃថងេនះ េឃញេទ បទពិេ�ធនេ៍នះ
ែដលេយងមនេ ទីេនះេ �ពះវ�ិរតូចមយួេនះ◌ៈ ៃនផក យ�ពឹកេលចេឡង
េ �តងេ់នះ ែដលជពន�ឺដអ៏�ច រយែដលចុះមក ែដលនឹង�បបទុ់កជមុន និង
បង� ញពីអ�ីែដលនឹងេកតេឡង។ អនកដឹងេទ េនះពិតជអ�ច រយ�ស់។ ប៉ុែន�
បង�បសែដលបេ�ម�ពះ�បបខ់ញុ ំថ �មកពី�រក�។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចយល់�
បនេទ។
250 ដូេចនះេហយ ខញុ ំមនិបននិយយអ�េី�ះ រហូតដល់យបម់យួ
មនបទពិេ�ធនម៍យួបនេកតេឡងេ  �គីនមលី ឥ�� �� េ េពល
ែដលេទវ�របស់�ពះអមច ស់េដរឆ�ងកតឥ់ដ�េហយឈរេ ទីេនះ េហយប ជ ក�់
េ�យបទគមពរី។ បនទ បម់ក�បនេឆះ។ បនទ បម់ក�បនចបេ់ផ�មេ ។
251 េហយមនិយូរប៉ុនម នៃថង�ទិតយមុនេនះ េយងបនេឃញ�� ក�ន មែដល
មនិ�ចកតប់នរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េតនរ��ចយកបុរសែដលមនិ�ច
េដរ េហយ…តុលយភពសរៃស�ប�ទរបស់គតប់នបត ់ េ េពលែដលម៉
យ៉ូសនិងេវជជបណ�ិ តល�បំផុតបននិយយថ “��តវបនប ចប ់ ជេរ ងរហូត។”
េហយេធ�ឱយអនកពិករែភនក េងបេឡងេហយេដរេចញពីអគរ េ�យរញុេកអីកងចុ់ះ
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�មជេណ� រ �ចេដរនិងេមលដូចអនកដៃទ។ េនះបង� ញថ�ជអំ�ចរបស់
�ពះអមច ស់េយសូ៊វែដលបនរស់េឡងវញិ។ េ ទីេនះ។ �ទងគឺ់ដូចគន កលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។

252 ដូេចនះ េតេយងមនិែមនជ�កមរកី�យេ យបេ់នះេទឬ ែដលដឹងថ�ពះ
បនបង� ញពីបទពិេ�ធនដ៍អ៏�ច រយេនះែដលេយងមន េ�ប បេធ បជមយួ
�ពះគមពរីរបស់�ទងនិ់ងជមយួករសនយ? ដូេចនះ េយងគួរែតរកី�យជខ� ងំ។
េហយេយងដឹងថេ ជំពូកទី ២ េយងរកេឃញថ “េយងមនិគួរអនុ ញ តឱយេរ ង
ទងំេនះ…េយងមនិគួរេធ�ស�បែហសេរ ងទងំេនះេទ។” េយងគួរែត�បកនខ់ជ ប់
របស់ទងំេនះ។

េនះេធ�ដូចេម�ចឲយេយងរចួបន េបេយងេធ�សនឹងេសចក�ីសេ ងគ ះដធ៏ំ
េម៉�ះ…

253 េតេយងនឹងេធ�អ�ី េ កនុងពន�ឺៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ េ េពលែដលេយងឈរ
េ របរជំនុំជ�មះ? អនកមនិ�ចនិយយបនេទថ “ខញុ ំមនិែដលដឹងថខុសគន េនះ
េទ។” អូ បទ អនកបនដឹង។ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ បង�បស�បណ� ំ េយង
�បែហលជខុសេហយ។” �ជករពិត។ ប៉ុែន��ពះមនិខុសេទ។ �ពះបនទូល�ទងម់និ
ខុសេទ។ េហយ�គនែ់តគិតអំពីេរ ងដែដលេនះ �ពះគមពរីែដលធ� បរ់ស់េ កនុងពួក
�វក័ កំពុងែតរស់េឡងវញិ។ សូមថ� យ�ពះពរដល់�ពះនម�ពះអមច ស់!

254 េ េពលែដលខញុ ំគិតថខញុ ំមន�យុ ែសសិប�បបីំឆន  ំ ជិត�សិប េហយ
ៃថងវយ័េកមងរបស់ខញុ ំបនកន�ងផុតេ ។ ដឹងថ�ងំពីេកមងតូចមកថ ខញុ ំមនករ
សនយដម៏នពរេនះ េហយបន�បកស�ដល់បងប�ូន�បស�សីរបស់ខញុ ំ េហយេដមប ី
េមលករពិត�បព់នន់កែ់ដលេចញពីភពងងឹត េដមបដឹីងថេយងនឹងេ ផទះដ៏
អស់កលបរបស់េយង េ កនអ់នកែដលមនពរ។ “េហយ�បសិនេបេ�ងឧេបសថ
របស់ែផនដីេនះ�តវបនរ�ំយ” មុនេពលខញុ ំឆ�ងកតក់រផ�ព�ផ�យ “មនមន ក់
កំពុងរងច់េំយង។” �េលលូយ៉! េដមបដឹីងថមនមនុស��បសិ់បនកេ់
ទីេនះ ថ �បសិនេបពួកេគគួរែតចកេចញពីជីវតិេនះឥឡូវេនះ។ មុនេពលែដលពួក
េយង�ចយក�កសពរបស់ពួកេគេ កនអ់នកកបេ់ខម ច ពួកេគនឹងសថិតេ កនុង
របូកយដរ៏ងុេរ ងេនះេ ទីេនះ អរសបបយជមយួនឹងពួកបរសុិទធៃន�ពះ េ កនុង
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វត�មនរបស់�ពះ រចួេហយ េដមបរីស់េ ជេរ ងរហូត។ ជមយួនឹងភពល�ឥតេខច ះ
ពិតជប ជ កថ់�ដូេចនះ! �ែមន៉។
255 អូ �នឹងេធ�ឱយ េ�ពសប៊េីធ�នែ�សក! ៃថង�ទិតយកដូ៏ចគន  ែមនេទ? �បជជន
ទងំេនះគឺេ�ពសប៊េីធ�ន។ �បកដ�ស់ នឹងគិត។ អូ មនិឆងល់េទថមនុស�
មន�រមមណ៍មេនសេ ចតន! េហតុអ�ី េបអនករជំួលចិត�ពីករ�យបល់ឬេបះ
បល់មយួចូលកនុងក ន�ក េត�នឹងេធ�ឱយអនករជំួលចិត�ប៉ុ�� េទ តេដមបដឹីងថអនក
បនឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ កនជ់ីវតិ ថអនកគឺជករបេងកតថមីេ កនុង�ពះ�គីសទ!
អនកដឹង��មរេប បែដលវ ិ ញ ណរបស់អនកនអំនកេចញពីករពយបទ ករភូតភរ
និងេសចក�ីខម ងំស�តវ និងអ�ីៗទងំអស់កនុងេ�ក។ េហយេបះដូងរបស់អនក
េផ� តេល�ពះ�គីសទ។ េនះជករជំរញុចិត�របស់អនក។ េនះជអ�ីែដលអនកគិត
កនុងចិត�របស់អនកទងំៃថងទងំយប។់ េពលចូលេគងេពលយប ់ េហយ�កៃ់ដ
ពីេ�កយែបបេនះ េហយេដកេ ទីេនះេហយសរេសរតេមកង�ទងរ់ហូតដល់អនក
ចូលេគងលក។់ េ�កកពី�ពលឹម េ ែតសរេសរ�ទង។់ �ែមន៉។ អូ ខញុ ំេអយ!
256 ខញុ ំបនពយយមសរេសរ�ទង។់ �ពឹកមយួ ពួកេយងេ�កកពីដំេណក�បែហល
េម៉ងបនួ បង�បស វ ៉ឌូនិងខញុ ំ េចញពី�ពលឹមេ បរបញ់សត�កំ�បក។ ខញុ ំសរេសរ
�ទងេ់ េ�កមេដមេឈទងំអស់ ខញុ ំេជ  ថខញុ ំបនមក។ ខញុ ំមនិ�ចេមលេដមេឈ
េហយមនិសរេសរ�ទងេ់ទ។ សូមគិត �ទងប់ន�េំដមេឈេនះ។ េឃញសត�
កណ�ូ បចស់តូចមយួេហរេឡង �ទង�់គ ល់សត�កណ�ូ បេនះ។ “អូ” អនកនិយយ
ថ “មនិសមេហតុសមផលេទ បង�បស ប៊លី។” អូ អតេ់ទ �មនិែមនេទ។ �ទង់
ដឹងពីកែន�ងរបស់កំ�បកនីមយួៗ។ �ទងដឹ់ងថេមអំេ ទងំអស់េ ឯ�។
257 េហតុអ�ី មនេពលមយួ �ទង�់តវករ�បកខ់�ះ េហយ�ទងម់នបនទូលថ
“េព�តស មន�តីមយួ េ មុនេនះ េលបកកម់យួ លមម�គប�់គន ់ �មែដល
េយង�តវករ។ េ �កទ់ំពក។់ ខញុ ំនឹងប ជូ ន�េ ទីេនះ។ យកកកេ់នះេចញពី
មត�់ េ�ពះ�មនិ�ចេ�ប�បនេទ។ ចូរេ ថ� យដង� យមយួភគកនុងដបនិ់ង
សួយ�រ�ករដល់គត។់” �ែមន៉។
258 េហយប៉ុនម នសប� ហ៍មុនេនះ ខញុ ំបនេឃញ�តីតូចមយួកបលបនងប ់ េដក
េ េលទឹក។ អនកទងំអស់គន បនឮេរ ងេនះ។ មនបង�បសវ ៉ឌូ េហយប�ូន�បស
របស់គតនិ់ងពួកេគេ ទីេនះ េដមបេីធ�ជ�ក�។ី �តីតូចេនះងបអ់ស់រយៈេពល
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កន�ះេម៉ងេ េលទឹក េ�យមនអនទ កទ់ញេចញពីមត�់។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធដអ៏�ច រយបនយងចុះមក បនទ បពី់�ទងម់នបនទូល មុនៃថងេនះ “អនកនឹង
េឃញកររស់េឡងវញិៃនសត�តូចមយួ។” េហយេ �ពឹកបនទ ប ់ �បែហលៃថងលិច
បន�ិច េយងេឃញ�តីតូចេនះ មនិយូរប៉ុនម នេទ។ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណៃន
�ពះអមច ស់យងចុះមក េហយមន�ពះបនទូលថ “�តីតូចេអយ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ
េធ�ឱយអនកជ។” េហយ�តីែដលងបេ់នះ បនអែណ� តេលទឹក អស់រយៈេពល
កន�ះេម៉ង រស់េឡងវញិេហយែហលេ ឆង យ�មែដល�ចេធ�េ បន។ សូម
ថ� យ�ពះពរដល់�ពះនមៃន�ពះអមច ស់។ េត�ទងអ់�ច រយយ៉ង�!
259 គម នអ�ីចែម�កេទ ែដលប៉ុល�ចនិយយបនថ “គតស់ថិតេ កនុងលំ�ប់
របស់មុលិគីស�ែដក។” �ទងគឺ់មុលិគីស�ែដក។ “មុលិគីស�ែដកមនិ
មនករចបេ់ផ�មៃនៃថងេទ។ �ទងគ់ម នទីប ច បៃ់នឆន េំទ។ �ទងគ់ម នករចបេ់ផ�មៃន
ជីវតិឬប ចបជី់វតិេនះេទ។ គតម់និមនឪពុកឬម� យេទ។” ដូេចនះ �ទងម់និ�ចជ
អនកេផ�ងបនេទ។ មនិថ�ទងជ់នរ� �ទងេ់ មនជីវតិេ យបេ់នះេ េឡយ។
ដូេចនះ គឺជ�បេភទមយួៃនជីវតិអស់កលបជនិចច េហយេនះជកមមសិទធិរបស់�ពះ។
260 កលពី�ង ចមុន េពលេយងកំពុងពិភក�គន  ប�ូន�បសមន កម់និ�ចយល់អំពី
�តីឯករបស់�ពះ និងរេប បែដលេយងកំពុងនិយយអំពី�។ រេប បែដល�ពះេយសូ៊វ
ឈរេ ទីេនះ ជបុរសមន ក ់ �យុ�បែហល�មសិបឆន ។ំ េហយ�ទងម់ន
បនទូល…

ពួកេគថ “ឱ ពួកឰយុេករបស់េយងបរេិភគនំម៉�េ ទីរេ��ថ ន។”
261 �ទងម់នបនទូលថ “េហយពួកេគ មន ក់ៗ  បន�� ប។់” ប៉ុែន��ទងម់នបនទូល
ថ “ខញុ ំជនំបុង័ជីវតិែដលមកពី�ពះេចញពី�ថ នសួគ ៌ ែដលមនុស�បរេិភគេហយ
មនិ�� ប។់”
262 “អូ” ពួកេគថ “ពួកឰយុេករបស់េយងបនផឹកទឹកពីថមេ ទីរេ��ថ ន។”
263 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំគឺជថមេនះ។” បុរសមន ក�់យុ�មសិបឆន ។ំ បន
និយយថ “អ�័ប�រំកី�យ�ស់ែដលបនេឃញៃថងរបស់ខញុ ំ។”
264 “េហតុអ�ី” បននិយយថ “ឥឡូវេនះអនកចង�់បបខ់ញុ ំថ អនកចស់ដូចអ័
�ប� ំ េហយអនកមនិទនម់ន�យុ�សិបឆន ផំង េហយចងនិ់យយថអនក
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បនេឃញអ�័ប�ែំដលបន�� ប�់បបីំរយឆន េំហយឬ? េយងដឹងថអនកមន
�រក�ឥឡូវេនះ។ អនកគឺជមនុស�ឆកួត។” េនះេហយជអ�ីែដល…េនះេហយជអ�ី
ែដល�រក�មននយ័ “ជមនុស�ឆកួត។” បននិយយថ “អនកមន�រក� េហយ
អនកឆកួតេហយ។”
265 �ទងនិ់យយថ “មុនេពលមនអ�័ប� ំគឺមនខញុ ំ។”
266 េនះេហយជ�ទង។់ �ទងម់និ�គនែ់តជមនុស�មន កប់៉ុេ�� ះេទ េហយ�ទង់
កម៏និែមនជេ��ែដរ។ �ទងជ់�ពះ ជ�ពះែដលគងេ់ េលែផនដីកនុងរបូកយៃន
�ចឈ់មេ ថ “�ពះេយសូ៊វ” េនះ—�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះែដលេកតមក។ េនះគឺ
ពិតជ�ទង។់
267 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញ�ទងេ់ ទីេនះ ែដលេ កនុងែផនកចុងេ�កយឥឡូវេនះ
ៃនករបិទជំពូកទី២។ ែដលខញុ ំចងេ់ ដល់ ចបេ់ផ�មេ�យខ១៦ ឬខ១៥។

េហយឲយបនេ�បសដល់ពួកអនកេនះ…ែដលជបជ់បវបំេរ 
�គប១់ជីវតិ េ�យខ� ច�� ប—់ឲយបនរចួេចញវញិ។

េនះជអ�ីែដលេ�កបនមន�ប�សនថ៍ �ពះេយសូ៊វបនេធ� គឺ�ទងយ់ង
មកេដមបរីេំ�ះពួកេគឲយរចួពីទសភព ែដលខ� ច�� ប�់គបអ់ស់មយួជីវតិ។
268 ឥឡូវេនះមនិចបំចខ់� ច�� បេ់ទ។ ឥឡូវេនះ ជករពតិ�ស់ េយងេធ�
េយង គម ននរ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេយងចងប់ន អ�ីែដលេយងេ ថ �� ប់
េនះេទ។ ប៉ុែន�េតអនកដឹងេទថ�បសិនេបមនុស�មន កប់នេកតម�ងេទ តគតម់និ
�ច�� បប់នេទ? េតគត�់ចមនជីវតិអស់កលបេហយ�� បេ់�យរេប ប�?
គតម់និ�ចេធ�បនេទ។ អ�ីែដលមនេសចក�ី�� ប ់ ពកយថេសចក�ី�� ប់
មននយ័ថ “ករែបកេចញ។” ឥឡូវេនះ គតនឹ់ងឃ� តេចញពីែភនកេយង។ ប៉ុែន�
គតែ់តងែតេ កនុងវត�មនរបស់�ពះ េហយនឹងេ ជនិចច។ ដូេចនះ ករ�� ប់
មនិែមនជេរ ងពិបកេនះេទ។ ករ�� បគឺ់ជេរ ងដរ៏ងុេរ ង។ េសចក�ី�� បគឺ់ជ
អ�ីែដលនេំយងេ កនុងវត�មនរបស់�ពះ។
269 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ ពិត�ស់ េយងជមនុស� េដរេ កនុងធតុងងឹតទងំេនះេ
ទីេនះ េយង—េយងមនិយល់ពី�ដូចែដលេយងគួរ។ េហយ ជករពិត�ស់
េ េពលែដលករថបដ់េង�មៃនេសចក�ី�� បម់កដល់ �េធ�ឱយពួកបរសុិទធៃនេយង
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ភយ័ខ� ចេហយទញ�តឡបម់កវញិ។ �េធ�ឱយ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះមនបនទូល
ថ “េតែពងេនះ�ចរលំងបនេទ?” �ជេរ ងដ�៏�កកម់យួ។ កុំយល់ខុស។
េ�យ�រែតេយង…�ជេទសៃនអំេពបប ករ�� បគឺ់ ��តវែត��កក។់

ប៉ុែន��បសិនេបេយង�ច�កេឡកេមលហួសពី�ងំនន េនះគឺ េ កែន�ងេនះ។
សូម�បទនពរ�ពះជមច ស់! ហួសពី�ងំនន េនះេហយជកែន�ងែដលមនុស�ចង់
េមលយបេ់នះ។ េកមងតូច �� ែម េសន លីងេហយពួកេគធ� បេ់�ច ងចេ�ម ងេ
ទីេនះ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមេ�យខញុ ំេមលេឃញរលំង�ងំននៃនេពលេវ�។”
មនុស��គបគ់ន ចងេ់ឃញ�។
270 ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះេយងេ ទីេនះ េ កនុងខទី១៦។ “ពិត�បកដ�ស់�ទង់
បនយក…”

ដបតិចបស់ជ�ទងម់និបនយកពួកេទវ�េទ គឺបនយកពូជេ�កអ័
�ប�វំញិ។

271 អូ េយងចងរ់ក��ម�ងេទ តឥឡូវេនះ។ ឥឡូវេនះេយងកំពុងចុះមកភ� មៗេដមប ី
ទទួល…េ�យេហតុថ ែផនកទីមយួៃនជំពូកទី៣ េនះជែផនកចុងេ�កយរបស់�
ប ចូ លគន េ េល “ៃថងេនះស�មបៃ់ថងសបបទ័” ស�មបៃ់ថង�ទិតយខងមុខេនះ។
272 ឥឡូវសូមេមល។

…ចបស់ជ…�ទងម់និបនយកពួកេទវ�េទ…

ឥឡូវេនះ េតនរ�ជ “�ទង”់ �ទងេ់នះគឺកំពុងនិយយអំពី? �ពះ�គីសទ។ េត
�ពះ�គីសទជនរ�? ជ�ពះជមច ស់ ជតំ�ងរបស់�ពះជមច ស់។
273 ឥឡូវេនះខញុ ំសូមពនយល់ម�ងេទ ត ដូេចនះអនក�ច�បកដ។ �ពះមនិែមនជ
�ពះបីេទ។ �ពះ�តីឯកៃន�ពះគឺែតមយួ។ �ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ មនិែមនមននយ័ថ មន�ពះបីេផ�ងគន េទ។ េបែមន េយងនឹងក� យជ
�សនដ៍ៃទ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលជនជតិយូ�មនិ�ចយល់បន។
មនិែដល�តវបនបេ�ង នេ កនុង�ពះគមពរីេឡយ។ ឥឡូវេនះ ��តវបនបេ�ង ន
េ កនុង�ពះវ�ិរកតូលិក ពិត�បកដ�ស់ េនះេហយជកែន�ងែដលពិធីបុណយ
�ជមុជទឹកទងំបីបនមក។
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274 ទ�ីប� ហ�ិកពួកេគេធ�ពិធី�ជមុជទឹកឱយអនកបីដងទល់មុខៈ មយួដងស�មប់
�ពះជ�ពះវរបិ� ម�ងស�មប�់ពះជ�ពះ�ជបុ�� ម�ងស�មប�់ពះជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ ឥឡូវេនះ េនះជកំហុសមយួ។ មនិមនករបេ�ង នែបបេនះេ កនុង
�ពះគមពរីេទ។ េឃញេទ?
275 េហយឥឡូវេនះ េនះេហយជ—េនះេហយជអ�ីែដលពួកេគបនបេ�ង ន។
�ចុះមក�មរយៈលូេធ េចញពីលូេធេ េវសលី េ េលចុះេ�កមេ �ម
សមយ័កលដូចែដល�រេម លេ េល។ ប៉ុែន� �មនិែដលជករបេ�ង នកនុង
�ពះគមពរីេទ។ �ែតងែតមនកំហុស ចប�់ងំពី��តវបនចបេ់ផ�ម។
276 ឥឡូវេនះ ដូេចនះ �ពះ�ទងគ់ងេ់ េដមដំបូង។ មុនេពលមនពន�ឺ មុនមន
�តូម មុនេពលមនផក យមយួ មុនេពលមនវតថុ�មយួែដល�ចេមលេឃញ
�ពះបនបំេពញ�គបលំ់ហ។ េហយេ កនុងេនះគម នអ�ីេ�កពីភពបរសុិទធេនះេទៈ
េសចក�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធ ភពបរសុិទធដប៏រសុិទធ េសចក�ីសុចរតិដប៏រសុិទធ។ �
គឺជ�ពះវ ិ ញ ណ។ �ទងប់ន�គបដណ� បលំ់ហទងំមូលពីភពអស់កលបជនិចច ជ
កែន�ងែដលេយងមនិ�ចយល់បន។ �េលសពីអ�ីែដលេយង�ច�សៃមបន។
277 ដូចជ�មរយៈក ចកេ់នះ េយង�ចេមលេឃញ—មយួរយ�នឆន ៃំនលំហ
ពន�ឺ។ គិតពី�។ មយួរយ�នឆន ៃំនពន�ឺ។ និងពន�ឺ—ពន�ឺេធ�ដំេណ រ�បែហល�បបំី
ពនម៉់យកនុងមយួវនិទី។ និងមយួរយ�នឆន ៃំនពន�ឺ…គិតថេតមនប៉ុនម ន�ន
ម៉យេ ហនឹង។ អនកកម៏និ�ច�ប�់បនែដរ។ អនក�គនែ់ត�ចយកជួរទី�បបំនួ
េហយរត�់េ ជំុវញិេជហ�ឺសុនវលី េហយេ ែតអនកនឹងមនិឱយ�ខូចជម៉យល៍។
គិតេ ។ េហយេលសពីេនះេ ែតជផក យនិងភពនន។ េហយ�ពះជមច ស់
ពីមុនមនមយួកនុងចំេ�មពួកេគ គឺមន�ទង។់ េឃញេទ?
278 េហយឥឡូវេនះ ឡូេ�គ ស ែដលបនេចញពី�ពះ ែដលជ—ឡូេ�គ ស
ទងំអស់េនះចបេ់ផ�មបេងកតជ—របូ�ង�ងកយ។ េហយរបូ�ងកយេនះ�តវបន
េគេ ថ េ កនុងករបេ�ង នរបស់អនក�បជញថ ឡូេ�គ ស ឡូេ�គ សែដលេចញពី
�ពះ។ មយង៉េទ ត—ពកយែដលល�ជងស�មប�់ គឺជអ�ីែដលេយងេ ថេតអូផ
នី។ (េតអូផនីគឺជរបូកយរបស់មនុស�ែដល�តវបនេលកតេមកង។) មនិែមន
�ចឈ់មដូច�នឹងសថិតកនុងដំ�កក់លេលកតេមកងេទ ប៉ុែន��ជទ�មងៃ់ន
�ងកយមនុស�ែដលមនិសីុ��រ មនិផឹកទឹកេទ ប៉ុែន��ជ�ងកយ—�គឺជ
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�ងកយ �ងកយែដលរងច់េំយងភ� មៗេ េពលែដលេយងចកេចញពីមយួ
េនះ។ ឥឡូវេនះ េ ទីេនះ េយងចូលេ កនុងរបូកយេនះ។ េហយេនះជ�បេភទ
របូកយែដល�ពះជមច ស់ តបតិ�ទងម់នបនទូលថ “ចូរេយងបេងកតមនុស��មរបូ
របស់េយង និងកនុងភពដូចគន របស់េយង។”
279 េពលមនុស�ចូលេ កនុងរបូកយេនះ គតប់ន�គប�់គង�តីទងំអស់ និង
សត��� ប និង—និងសត�ៃ�ព។ “រចួេហយកគ៏ម នមនុស�េ ភជួរដីែដរ” េ�កុបបត�ិ
២។ �ទងប់េងកតបនមនុស��បស�សី ប៉ុែន�គម នអនក�េ ភជួរដីេទ។

បនទ បម់ក�ពះជមច ស់បនបេងកតមនុស�េចញពីធូលីដី។ �ទងឲ់យៃដដូចជ
—ដូចជសត��� ។ �ទងេ់�យេជងគតដូ់ចខ� ឃមុ ំ។ �ទងផ់�ល់ឱយគត ់ �ទងប់ន
បេងកតគត ់ េ េលរបូភព។ េហយរបូកយេ េលែផនដីេនះ គឺេ កនុងរបូភព
ៃនជីវតិសត� េហយ��តវបនបេងកតេឡងពី�បេភទសមភ រៈដូចគន ។ �ងកយរបស់
អនក�តវបនផលិតេឡងដូចគន េ នឹងសមភ រៈដូចជេសះ ែឆក ឬអ�ីៗដូចេនះ។ �
�តវបនផលិតេចញពីកល់សយមូ ប៉ូ�សយមូ េ�បង ពន�ឺេ�ហធតុ។ អនក�គនែ់ត
អតេ់ទ…�ចឈ់មទងំអស់មនិដូចគន េទ �ជ�ចខុ់សគន  ប៉ុែន��បនបេងកត
េចញពីធូលីដីែដល�េចញមក។

ប៉ុែន�ភពខុសគន រ�ងសត�និងមនុស� �ពះបន�ក�់ពលឹងេ កនុងមនុស�
េហយ�ទងម់និបន�ក�់េ កនុងសត�េនះេទ។ េ�យ�រែត�ពលឹងែដលេ កនុង
មនុស�េនះគឺជេតអូផនី។

អូ ខញុ ំ—ខញុ ំ ខញុ ំនឹងមនិែដលេ ដល់…េមេរ នេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំ�តវែតមន។
280 េមល។ េតអនកមនិចេំទថេពលេព�តសេ កនុងគុក េហយេទវ�របស់
�ពះអមច ស់បនមកេបកទ� រឬេទ?
281 េយងកំពុងេដរកតផ់�រទំេនបេ ទីេនះ េ ៃថងមយួ េហយទ� របនេបកេ
ពីមុខេយង។ ខញុ ំបននិយយថ “អនកដឹងេទ �ពះគមពរីមន�ដំបូងេគ។” េឃញេទ?
ឥឡូវេនះ ទ� រេយល គឺេបក េ�យខ�ួន�ផទ ល់។
282 េពលេព�តសេចញមក េ�យេដរ�មអនកយមទងំេនះ ពួកេគងងិតែភនក
េ ចំេពះេ�ក។ គតប់នឆ�ងកតអ់នកយមខងកនុង និងឆម ខំងេ�ក ចូលេ
កនុងតុ�ករ កត�់មជ ជ ំង េចញេ �មផ�ូវ។ េហយគម ននរ�មន កក់នុងចំ
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េនមពួកេគដឹងថគតជ់នរ�េទ។ េហយមនិបនបងអ់�ីទងំអស់…ពួកេគបន
គិតថគតជ់អនកយមមន កេ់ទ តឬជអ�ីមយួ។ ពួកេគ…គតេ់ទបេដរកតេ់នះ
េហយទ� រកេ៏បកេ�យខ�ួនឯង េពលគតេ់ចញេ  េហយបិទពីេ�កយ។ េហយ
េពលគតេ់ចញពីទីេនះ គតគិ់តថគតម់នសុបិន។ េហយគតប់នចុះេ ផទះ
របស់យ៉ូ�ន ម៉កុស ជកែន�ងែដលពួកេគមនករ�បជំុអធិ�� ន។ េហយគត់
បនេគះ…[បង�បស�បណ�េំគះេ េលេវទិក។ កែន�ងទេទេ េលកែសត
—េអដ។]…េ កនុងចំេ�មអនក។
283 អូ �ទងរ់ងុេរ ង។ �ទងអ់�ច រយ�ស់។

ឥឡូវេនះ អូ គតម់និ�តវបនបេងកតេឡងកនុងទ�មងជ់េទវ�េទ ប៉ុែន�
គឺបនយក…ពូជេ�កអ�័ប�វំញិ។ �ពះបនក� យជពូជរបស់អ�័ប
�។ំ

284 ឥឡូវេនះ �បសិនេបេយងមនេពល សូម�តឡបេ់ េ�កយវញិេហយបង� ញ
ពីរេប បែដល�ទងប់នេធ�េ កនុងេសចក�ីស ញ ! អនកធ� បឮ់ខញុ ំអធិបបយ េ�ចនដង
េហយ ពីរេប បែដលគតយ់កសត�ទងំេនះមកកតជ់�ចពី់គន  េហយបនេបះ
អេណ� កេចញេហយ�ពបចូលមក។ បនទ បម់កគតប់ន�កេឡកេមលេ  េហយ
គតប់នកតស់មគ ល់េឃញែផ�ងតូចមយួ ភពភយ័រនធតព់ណ៌េខម  និងករ�� ប។់
បនទ បម់ក គឺច ងក នែផ�ង នរក។ ប៉ុែន� េលសពីេនះេ េទ ត មនពន�ឺពណ៌ស
បន�ិច។ េហយពណ៌សតូចេនះបនេដរេ ចេន� ះបំែណកនីមយួៗៃនដង� យេនះ
េ�យបង� ញថអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�។ េហយ�ទងប់នសបថ េ េពលែដល�ទង់
បនេធ�ករេនះ េហយ�ទងប់នសរេសរេសចក�ីស ញ  េ�យបង� ញពីអ�ីែដល�ទង់
នឹងេធ�។
285 េហយ�ទង ់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ យងមកែផនដី។ �ពះេអម៉ញូែអល “�ពះេ កនុង
�ចឈ់ម។” េហយេ កល់�៉រ ី �ទង�់តវបនបំែបកេចញ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណ
�ទងយ់ងមកេល�កមជំនំុវញិ ។ េហយ�ពះសព�ទង�់តវបនេលកេឡងេ េល
បល�័ងកៃន�ពះ។

បល�័ងករបស់�ពះជមច ស់! អនកែដលេ េលបល�័ងកគឺជេ �កម។ េយងដឹងេរ ង
េនះ។ អ ច ឹង េត�ល�កមេ ឯ�? �ពះបិ�បន�បទន…�ទងម់និជំនុំជំរះ
មនុស��ទងំអស់។ ប៉ុែន� �ពះបិ�បន�បទនករកតេ់ទសទងំអស់ដល់
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�ពះបុ��។ ដូេចនះគឺ�ទង។់ េហយជីវតិរបស់�ទងគឺ់ជសេម�ចសងឃ េ�យ�ងំេ
ទីេនះជមយួនឹងរបូកយរបស់�ទង ់ ជយ ញបូជ េដមបអីង�រករ�រភពរបស់
េយង។ �ែមន៉។ បង�បស ែដល�កអ់�ីមយួេ កនុងអនក។
286 សូមកតស់មគ ល់ “�ទងប់នយកពូជរបស់អ�័ប�។ំ” �ទងក់� យជមនុស�។
�ពះ បនេកតកនុង�ចឈ់មកនុងចំេ�មពួកេយង េដមបេី�ះេយង។ ពកយ
មយង៉េទ ត �ពះបនក� យេ ជអំេពបប េដមបឲីយេយងជមនុស�មនបប
ក� យជអនករមួចំែណកជមយួ�ទង។់ េហយេពលេយងក� យជែផនកៃន�ទង ់ េយង
កជ៏របស់�ទង…់េយងជមនុស�ចេន� ះេម៉ង ហុកសិប។ េហយ�ពះជមច ស់
បនយងចុះមក េហយក� យជមន កក់នុងចំេ�មពួកេយង ហុកសិប ស�មប់
េពលេវ�ែដល�ទងប់នចបេ់ឆន ត េដមបឲីយេយងបនក� យជែផនកៃនជីវតិអស់
កលបរបស់�ទង។់ េហយេ េពលេយងេកតម�ងេទ ត េយងជបុ��បុ�តីរបស់�ពះ
េហយមនជីវតិដេ៏ អស់កលបជនិចច េហយមនិ�តវវនិសេឡយ។

អូ! ជ—ជអ�ី—ែដល�ពះអងគសេ ងគ ះដម៏ន�ពះពរ! អូ គម នវធីិសរេសរ�េទ។
គម នវធីិេដមបពីនយល់�េទ។ �ហួសពីករពនយល់។ គម ននរ�មន ក�់ចពនយល់
បនថ�អ�ច រយប៉ុ�� េនះេទ។ “�ទងធ់ំប៉ុ�� ! �ទងធ់ំអ�ច រយ” គឺ�តវេហយ។

េហតុេនះបនជគួរឲយ�ទង ់ បនដូចបងប�ូន…(សូមគិតពីេរ ងេនះ)
…េដមបឲីយបនេធ�ជសំេដចសងឃ ែដលមន�ពះទយ័េម�� ករ�ុ
េហយកេ៏�ម ះ�តងក់នុងករទងំប៉ុនម នខងឯ�ពះ…(សូម�� បក់រ
េនះ) …�បេយជននឹ៍ងថ� យដង� យ…ឲយធួននឹងបបរបស់�បជជន
ទងំ�យ។

េដមបផី�ះផ� េពលេនះ �ពះ�ទង ់�ជបនូវក�ីយុត�ិធម ៍�តវែតក� យជអយុត�ិធម៌
មន�រមមណ៍ថ ខ�ួនជមនុស�មនបប េដមប�ីតលបេ់ ផ�ះផ� �មរយៈ
“ករផ�ះផ�” េហយ�ណិត�បជជន។
287 ខបនទ ប ់សូម�� ប�់េ ទីេនះ។

ដបតិែដល�ទងប់នរងទុកខលំបក…
288 �ពះមនិ�ចរងទុកខេ�យអងគជវ ិ ញ ណេទ។ �ទង�់តវក� យជ�ចឈ់ម
ទទួលរងទុកខៃនជំងឺេ�គ ទទួលនូវេសចក�ីលបងួៃនក�ីបង៉�បថន  ទទួលនូវេសចក�ី
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លបងួៃនអ�ីែដលចងប់ន មន�រមមណ៍ថមនករលបងួៃនភពអតឃ់� ន មន
�រមមណ៍ថមនអំ�ចៃនេសចក�ី�� ប។់ េដមបឱីយ�ទង�់ចយក�មក�កេ់ល
អងគ�ទង ់ េដមបឈីរេ កនុងវត�មនៃន�ពះវ ិ ញ ណដអ៏�ច រយជ�ពះេយហូ�៉ ជ
�ពះវ ិ ញ ណ មនិែមនមនុស�េទ �ពះវ ិ ញ ណ សំុអង�រដល់ជីវតិេនះ។ េហយ
�ពះេយសូ៊វបនយក�េដមបេីធ�ករអង�រជំនួសេយង តបតិ�ទង�់ជបពី�រមមណ៍របស់
�។ េពលអនកឈ ឺ �ទង�់ជបពី�រមមណ៍របស់អនក ។ េពលអនក�តវបនលបងួ �ទង់
ដឹងពី�រមមណ៍របស់អនក។
289 ឥឡូវេនះ េតអនកធ� បក់តស់មគ ល់េទេពលេយងេបះេឆន តេ�ជសេរ ស
�បធនធិបតី កសិករ�គបរ់បូនឹងេបះេឆន តេ�ជសេរ ស�បធនែដលជកសិករ េ�ពះ
គតដឹ់ងពីែផនកលំបកៃនជីវតិកសិករ។ េឃញេទ? គតច់ងប់នបុរសមន កែ់ដល
យល់។
290 េហយមុនេពលែដល�ពះជមច ស់�ចយល់បន (�ទងគឺ់ជភពបរសុិទធដ៏
អ�ច រយ រេប បែដល�ទង�់ចយល់បនបនទ បពី់�ទងប់នេថក លេទសមនុស�?
េ�យភពបរសុិទធរបស់�ទង ់�ទងប់នេថក លេទសមនុស�។) េហយវធីិែតមយួគត់
ែដល�ទងនឹ់ងដឹងពីរេប បេដមប�ីបជ់សុចរតិគឺេដមបកី� យជមនុស�។
291 េហយ�ពះបន�គបបងំ ស�ី�ពហមចរេីហយនងបនបេងកតរបូកយមយួ
មនិែមនជឈមរបស់�សនយូ៍� មនិែមនជឈម�សនដ៍ៃទេឡយ ប៉ុែន�
�ពះេ�ហិតរបស់�ទងផ់ទ ល់។ �ពះេ�ហិតរបស់�ពះបនបេងកត គម នកររមួេភទ
ទល់ែតេ�ះ គម នចំណងផ់�ូវេភទេឡយ។ េហយេកសិកឈមេនះ ែដលបន
បេងកតកនុងៃផទរបស់ ស�ីេនះ បន�បសូតមកនូវ�ពះ�ជបុ��។ េហយេ េពលែដល
�ទងប់នទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យយ៉ូ�នបទីសទ យ៉ូ�នបននិយយថ
“ខញុ ំសូមែថ�ងជ�ក� ីេ�យេឃញ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ (ដូចសត��ពប) យងចុះមក
សណ�ិ តេល�ទង។់”
292 គម នអ�ីចែម�កេទែដល�ពះេយសូ៊វ�ចនិយយបនថ “អំ�ចទងំអស់
េ �ថ នសួគនិ៌ងែផនដី�តវបន�បគល់មកកនុងៃដរបស់ខញុ ំ។” �ពះនិងមនុស�បន
ក� យជែតមយួ។ �ថ នសួគន៌ិងែផនដីបនឱបគន េ វញិេ មក េហយ�ទងគឺ់ជ
អនកែដល�ចផ�ះផ�ស�មបអ់ំេពបបរបស់េយង។ េនះេហយជមូលេហតុែដល
េ កនុង�ពះនម�ទង ់ករពយបលេកតេឡង។ �ទងដឹ់ងពីករឈចឺបរ់បស់អនក។
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293 ធ� ប�់� បប់ទចស់ ខ�ីេនះេទ?

�ពះេយសូ៊វ�ទង�់ជបពី�រមមណ៍ឈចឺបែ់ដលអនកមន �ទង់
�ចសេ ងគ ះ េហយ�ទង�់ចេ�បសឱយជ

ចូរយកបនទុករបស់អនកេ ថ� យ�ពះអមច ស់េហយទុក�េ
ទីេនះ។

�តវេហយ។ �ទង�់ជប។

េពលែដល�ងកយេយងឈចឺប ់េហយសុខភពេយងមនិ
�ច�បេសរេឡងវញិបន

�គនែ់តចថំ�ពះេ �ថ នសួគេ៌ឆ�យតបករអធិ�� ន
�ពះេយសូ៊វ�ទង�់ជបពី�រមមណ៍ឈចឺបែ់ដលអនកមន �ទង់

�ចសេ ងគ ះេហយ�ទង�់ចេ�បសឱយជ។
�គនែ់តយកបនទុករបស់អនកេ ថ� យ�ពះអមច ស់េហយទុក

�េ ទីេនះ។

294 េនះេហយជអ�ីែដល�ទងសួ់រ “�គនែ់តទុក�េ ទីេនះ។” េហតុអ�ី? �ទង់
ជសេម�ចសងឃរបស់េយងែដលកំពុងឈរេ ទីេនះ ែដលដឹងថអនកមន�រមមណ៍
យ៉ង�។ េហយ�ទងដឹ់ងពីរេប បេដមបផី�ះផ�អនកឱយ�តឡបេ់ រក�ពះគុណ
និងរេប បនអំនកឱយមនសុខភពល�េឡងវញិ។ �ទង�់ជបទងំអស់អំពី� �ទង់
បនរងទុកខ។ េពលអនកមនិមនកែន�ងេកយកបល �ទងក់ដូ៏ចគន ។ េពលអនកមន
សេម� កបំពកែ់តមយួស�មបផ់� ស់ប�ូរ �ទងក់ដូ៏ចគន ។ េ េពលែដលអនក�តវបន
េគេសចចំអក េប តេប ន �ទងក់ម៏នដូចគន ែដរ។

295 សូម�� បេ់ ខចុងេ�កយឥឡូវេនះ។ �តវេហយ។

…េនះ�ទងក់�៏ចនឹងជួយដល់អស់អនកែដល�តវេសចក�ីលបងួបន
ែដរ។

ឬ ពកយមយង៉េទ ត �ទង�់ចធនអនកទងំេនះ គឺជួយអនកទងំេនះ េធ�ករ
ទងំេនះ…�ណិត�សូរពួកេគ។ េ�យ�រែត �ពះអងគ�ទងផ់ទ ល់បនក� យជ
មនុស�េដមបទីទួល�រមមណ៍ពី�។
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296 េតអនកចេំទថកលពីយបម់ុន េយងមនិបនបេ�ង នពី�េទ? រេប បែដល�ពះ
�តវមន…េសចក�ី�� បម់ន�ទនិចេ កនុង� ភពភយ័ខ� ចេ កនុងេនះ។ “េពញ
មយួជីវតិរបស់ពួកេគគឺសថិតកនុងទសភពអំពីករ�� បេ់នះ។” េហយបនទ បម់ក
�ពះេយសូ៊វបនយងមក េដមប�ីទង�់ចយក�ទនិចេនះេចញពីេសចក�ី�� ប។់

េហយេពល�ទងយ់ងេឡងេលភន ំ ចូរចពីំរេប បែដលេយងបង� ញ�? ពួកេគ
មនចំណុច�កហមតូចៗេ េល�វធំរបស់�ទង ់ បនទ បម់កពួកេគទងំអស់គន
ក� យជចំណុចធំមយួ េហយេ�បះ�ពះេ�ហិតជំុវញិ�ទង។់ �ងកយ ដ៏
ទនេ់ខ�យរបស់�ទង ់ �ទងម់និ�ចេ បនេទ តេទ េហយ�ទងក់ដ៏ួល។ សីុម៉ូន
សីុែរន៉ ជបុរសែសបកេខម  បនជួយ�ទងឱ់យលីេឈឆក ងេ េលភន។ំ

េពលេគយកែដកេគល�កេ់លេឈឆក ង េហយ�ទងែ់�សករកទឹក។ បុរស
�មន កែ់ដលហូរឈមេ�ចនគឺ�តវករទឹក។

297 ចងចេំពលែដលខញុ ំអធិបបយេ យបេ់ផ�ងេទ ត “សត�ក� ន ់ េ�សកទឹកទេន�
�ពលឹងខញុ ំេ�សកឃ� ន�ម�ពះអងគ ឱ�ពះជមច ស់”? េបសត�ក� នរ់ងរបសួេហយរស់
គឺបតប់ងឈ់ម ��តវែតចុះទឹក មនិដូេចន ះនឹងងប។់

298 ខញុ ំ�តវបនេគបញ់ ទម� កេ់ �លែ�ស កលខញុ ំមន�យុដបប់នួឆន ។ំ េហយ
ខញុ ំកំពុងេដកេ ទីេនះ។ េជងរបស់ខញុ ំបនបកម់កេលខញុ ំ ដូចជ�បំ៊ហឺគឺ ពីកេំភ�ង
បញ់១២រង� ស់។ េហយខញុ ំែ�សករកទឹក “អូ ឱយខញុ ំផឹកផង!” ខញុ ំសពឹក បបូរមត់
របស់ខញុ ំសពឹក។

299 សម� ញ់ខញុ ំរតេ់ �ងទឹកចស់ មនសត�តូចៗ�គប�់បេភទ េ �លភក។់ ខញុ ំ
មនិខ�ល់ថ�ជអ�ីេទ។ េហយគត�់ស�េពញទឹក េហយខញុ ំេបកមត ់ េហយគត់
�ចបចម់កួេចញែបបហនឹង េ កនុងមតរ់បស់ខញុ ំ។ បទ ខញុ ំ�តវែតមនទឹក។

300 �ទងក់ំពុងហូរឈម។ �ទងម់នបនទូលថ “ឱយខញុ ំផឹកទឹកបន�ិច។” េគយក
ទឹកេខមះមក�កេ់លេអប៉ុង �ពះអងគបដិេសធ េហយបដិេសធ�។ �ទងគឺ់ជកូនេច ម
របស់�ពះ ែដលបន�� បជំ់នួសេយង េដមបនីមំកនូវករផ�ះផ�ដល់មនុស�។ េត
�ជអ�ី? �ពះៃន�ថ នសួគ។៌



20 េស វេ េហេ�ពរ

301 ប៊លីី�នេ់ដធ� បនិ់យយថ “គុេមព តនីមយួៗមនេទវ�អងគុយេ កនុងេនះ
និយយថ ‘�គនែ់ត�តៃដរបស់អនកេឡង េហយចង�ុល�មមៃដរបស់អនក េយង
នឹងផ� ស់ប�ូរ�ថ នភព។’”
302 �កមអនកនិយម�សនស៊បេ់នះ េ ថ អនក�បជញធំៗមយួចំនួនៃន ឌីឌី។
ភេីអចឌី។ េដរ�ម�ទងេ់ហយនិយយថ “ឥឡូវេនះ េបអនកជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ
អនកបនសេ ងគ ះអនកដៃទ េមច៉មនិ�ចសេ ងគ ះខ�ួនឯងបន ចុះពីេឈឆក ង េយង
នឹងេជ អនក។”
303 ពួកេគមនិបនដឹងថពួកេគកំពុងថ� យករសរេសរដល់�ទងេ់ទ។ �ទង�់ច
សេ ងគ ះអងគ�ទងប់ន។ ប៉ុែន��បសិនេប�ទងប់នសេ ងគ ះអងគ�ទងវ់ញិ អនកដៃទ�ទង់
មនិ�ចសេ ងគ ះបនេឡយ។ ដូេចនះ �ទងប់ន�បទនអងគ�ទងផ់ទ ល់។ សូមសរ
េសរតំេកង�ពះនម�ទង។់ �ទងប់ន�បទនអងគ�ទងផ់ទ ល់ េដមបឲីយខញុ ំ�ច�តវបន
សេ ងគ ះ េហយអនក�ច�តវបនសេ ងគ ះ។ អូ ជក�ី�ស�ញ់គម នគូេ�ប ប!
304 �ទងម់និចបំចឈ់េឺទ។ �ងកយែដលេកតពី�ពហមចរដីម៏នតៃម�េនះ មនិ
�តវឈេឺទ។ ប៉ុែន� �ទងប់នឈ ឺ េដមបឲីយ�ទង�់ចដឹងពីវធីិអង�រស�មបខ់ញុ ំេពលខញុ ំ
ឈ។ឺ
305 �ទងម់និ�តវេន យហតេ់ឡយ ប៉ុែន��ទងប់នេន យហត។់ ខញុ ំបន�ន�បវត�ិខ�ះ
េ េពលមយួ ខញុ ំមនិដឹងថពិតឬអត។់ “េពល�ទងេ់�បសេកមង�បសេនះពី�អុីន
ឲយរស់េឡងវញិ �ទងប់នអងគុយេ េលថម េហយថងូរេ�យឈកឺបល” េ�ពះ�ទង�់តវ
�ទនឹំងជំងឺរបស់េយង។
306 �ទង�់តវទទួលអំេពបបរបស់េយង េហយ�ទងប់នសុគតេ ទីេនះ េហយ
េ េលភនកំល់�៉រ ី េ េពលែដលសត�ឃមុ ំចំ�ស់ និងេសចក�ី�� បេ់នះបន
េបះយុថក នូវភព�ចបូក�ចបល់របស់�។ អនក�ដឹងេទថ េ េពលសត�ឃមុ ំេបះ
�ទនិចខ�ួន �មនិ�ចទិចបនេទ តេទ។ េ េពលែដលសត�ឃមុ ំេហរេ ឆង យឬសត�
ល�ិត�ែដលទិច េ េពលែដល�េបះ�ទនិច� នឹងទញ�ទនិចេចញមកេ�ក។
គតេ់ ែតជសត�ឃមុ ំប៉ុែន�គតម់និមន�ទនិចេទ។ េរ ងែតមយួគតែ់ដលគត�់ច
េធ�បនគឺទំនិងេធ�ឱយមនសំេលងរខំនជេ�ចន។
307 េនះជេរ ងែតមយួគតែ់ដលេសចក�ី�� ប�់ចេធ�ចំេពះអនកេជ  គឺេធ�ឲយមន
សំេឡងេ�ចន។ ប៉ុែន� �េលលូយ៉ សូមថ� យ�ពះពរដល់�ពះនមៃន�ពះអមច ស់
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�ទងប់នេបះយុថក ៃនករ�� បេ់ កនុង�ចឈ់មរបស់�ទងផ់ទ ល់។ េអម៉ញូែអ
លបនេធ��។ រស់េឡងវញិ េ ៃថងទីបី អ�ងន�ទនិចេចញពីទីេនះ េហយយបេ់នះ
ជអមតៈ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណ�ទងគ់ងេ់ កនុងអគរេនះ េហយ�ទងប់ ជ កថ់�ទង់
មន�ពះជនមរស់េ កនុងចំេ�មេយង�ល់គន ។ េនះជ�ពះេមស�ុរីបស់េយង។
េនះជ�ពះអងគសេ ងគ ះដម៏នពររបស់េយង។ 
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