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 �បទនពរដល់អនក! ខញុ ំគិតថ ដំបូង េយងមនកូនេកមងេ ទីេនះ ដុក�បប់
ខញុ ំប៉ុនម ននទីមុនេនះ ប�ូន�បសរបស់ខញុ ំ ជបងប�ូនខង�ចឈ់ម ែដល

ចងប់ន…ស�មបក់រថ� យេ �ពះ។ េហយឥឡូវេនះ�បសិនេបម� យទងំេនះ
មនកូនតូចៗរបស់ពួកេគែដលពួកេគចងថ់� យដល់�ពះអមច ស់ េយងនឹងរកី�យ
ែដលមនពួកេគឥឡូវេនះមក នកូំនតូចរបស់ពួកេគេឡងមក។
239 ឥឡូវេនះ និងមនុស�ជេ�ចន ែដលពួកេគ េ ថ �ជមុជទឹកឱយពួកេគ។
�ពះវ�ិរេមតូឌីសទេធ� េហយខញុ ំេជ ថ��រនិ។ ខញុ ំមនិ�បកដេទ។ អតេ់ទ។ ខញុ ំ
គិតថេនះជអ�ីែដលពួកេគបនែញកេចញពីគន  គឺពិធីបុណយ�ជមុជទឹកស�មប់
ទរក ��រនិ និងេមតូឌីសទេសរ។ី ប៉ុែន� េទះជយ៉ង� ពួកេគខ�ះេធ�េរ ងមយួ
និងមយួេទ ត។ ប៉ុែន� អនកខ�ះចកទឹ់កបន�ិចេលពួកេគ។ ខ�ះេ�បះពួកេគ។ េហយ
ប៉ុែន� េយងែតងែតពយយមរក�ឱយដូចនឹង�ពះគមពរី ដូចែដលេយងដឹងពីរេប បេធ�។
ឥឡូវេនះ គម នបទគមពរី�មយួកនុង�ពះគមពរីស�មបទ់រកែដល�តវេ�បះទឹកេឡយ
ទងំគម នបទគមពរីេ កនុង�ពះគមពរីស�មបអ់នក��តវេ�បះេឡយ។ �គម នេ កនុង
�ពះគមពរីេទ។ �ជបទប ជ របស់�ពះវ�ិរកតូលិក។
240 ប៉ុែន�ពួកេគ—ប៉ុែន�ពួកេគបននមំក…ពួកេគបននទំរកតូចៗមកឯ
�ពះេយសូ៊វ។ េហយ—េហយេយង�តវបង� ញដល់�ទង។់ េយងចងេ់ធ�ដូចែដល�ទង់
បនេធ�។ �ទងប់ន�កៃ់ដេលពួកេគ េហយ—េហយបន�បទនពរដល់ពួកេគ
េហយនិយយថ “ទុកឲយកូនេកមងមកឯខញុ ំចុះ កំុឃត�់េឡយ កំុឃត�់េឡយ ដបតិ
នគរ�ថ នសួគម៌នសុទធែតមនុស�ដូច��ល់គន ។” េហយេនះជអ�ីែដលេយងបន�
េធ�េ ឯ�ពះេ�ងឧេបសថ ដូចែដលេយងពយយមបន��ម�ពះគមពរីពិត វធីិថ� យ
ដល៏�បំផុតែដលេយងដឹងពីរេប បេធ�។
241 ដូេចនះឥឡូវេនះ េបម� យេនះ ឬម� យ�មនកូនតូចេ ថ� យ ខណៈេពល
ែដលបង�សីេហគតធីេលងបទ នពំួកេគចូល េហតុអ�ីបនជអនកនពំួកេគេឡង
េ កន�់សនៈ។ បង�បសនិងខញុ ំនឹងចុះមក េហយថ� យកូនតូចដល់�ពះអមច ស់។
�តវេហយ។
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បង�បសេនវលី…[កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]
242 អរគុណបង�សីេហគតធី។ េនះល��ស់។ ប៉ុនម ននក�់ស�ញ់កូនេកមង? េប
អនកមនិ�ស�ញ់េទ មនអ�ីខុសជមយួអនក មនអ�ខុីសេហយ។
243 ឥឡូវេនះ យបេ់នះ ឥឡូវេនះ ចូលេ កនក់មមវធីិែដលេ សល់។ េយង…
េហតុផលែដលខញុ ំចុះមកម�ងេទ តេ យបេ់នះ។ ជធមម�េ ៃថងេនះេ េពល
ែដលេយងមនកមមវធីិពយបល ខញុ ំមនែតមយួៃថងប៉ុេ�� ះ េ�ពះ�េធ�ឱយខញុ ំញ័រខ�ួន
ែបបេនះ។ អនកមនិែដលដឹងេទ។ េហយេ ទីេនះេ ផទះគឺ��កកេ់ទ�ដងជងកែន�ង
េផ�ងេទ ត។
244 េហយខញុ ំកសំុ៏េទសែដលេធ�ខុសដូចែដលខញុ ំបនេធ�ជមយួ�េ �ពឹកេនះ។
ប៉ុែន�េរ ងដំបូងែដលេធ�ឲយខញុ ំពិបកចិត� គឺេពលែដលប៊លីីមក�បបខ់ញុ ំ ថគតម់និ
�ចរកេឃញមនុស��គប�់គនេ់ដមបផី�ល់កតអធិ�� នឱយេទ។ គត�់ចផ�ល់ែត
�បែហលដបពី់រឬដបប់នួប៉ុេ�� ះ។ េហយគតម់ន…គម ននរ�មន កច់ងប់ន
កតអធិ�� នេទ។ ខញុ ំគិតថអ�ីៗគឺមនិអីេទ។ អុីចឹងេហយ េទបខញុ ំ មនិែដលគិត…
េហយបនទ បម់កេ េពលែដលខញុ ំចបេ់ផ�មេ កតអធិ�� នទងំេនះ ខញុ ំគិតថខញុ ំ
នឹងទទួលបនទងំដបឬ់ដបពី់រ ឬកអ៏�ីែដលមនេ ទីេនះ។ បនទទួលករេ
�មទូរស័ពទ។ ខញុ ំបនទទួលេលខខ�ះ េហយ� មនិ�ចទូរស័ពទចូល។ េហយខញុ ំបន
ទូរស័ពទេ ។ �មនិបនេឆ�យតបេទ។ េហយខញុ ំមនិែដលគិតដល់�េទ រហូតដល់
េ�ក�សី វដូ បនទូរស័ពទមកខញុ ំ។ នងបននិយយថ “បង�បស �បណ�ំ
ប៊លីីយកកតេហយ�បព់ួក�ជមយួគន  េហយ�គនែ់តែចកឱយពួកេគេ ។ គត់
�បែហលជមនេលខបីេហយ” (ែមនេទ?) “េលខបីេ កនុងេ�េ ៉ របស់គត។់”
245 �បកដ�ស់ គតែ់តងែតឱយទងំ�សិបេនះ។ េពលគតែ់ចក�
េ ចំេពះមុខ�បជជន គត�់គនែ់ត�ប�់។ ដូេចនះអនក�ល់គន …�មនិែមន
“ឱយខញុ ំេលខមយួ។” ឬ េយង�បែហលជមនិចបេ់ផ�មពីេលខមយួេទ។ េយង�ច
ចបេ់ផ�មេ េលខ�សិប អនកមនិដឹងេទ េហយថយេ�កយ។ េយង�ចចបេ់ផ�ម
េ េម៉ង�បបីំ េហយបន�េ មុខេទ ត។ �ចចបេ់ផ�មេ ៃមភ េហយបន�េ េទ ត។
េយងមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន�គត�់គនែ់ត�ប�់ េហយ�បគល់�េ �បជជន�មែដល
ពួកេគចងប់ន។ េហយខញុ ំមនិបនគិតថ�ពឹកេនះ ខញុ ំ�បែហលជបនេ បនួេ
�បនំកេ់ទ ត េហយពួកេគនឹងមនិបនេ ទីេនះ េ�ពះ��ចនឹងេឡងដល់ៃមភ
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ឬ�មសិបេ កែន�ង�មយួ។ េហយបនទ បម់ក ប៉ុែន��ពះអមច ស់បនេធ�ករ
ប៉ុែន���គនែ់តមនិមន—សមព ធពិត�បកដចំេពះ� ដូចជ�េ ឆង យពីផទះ។ ខញុ ំ
�បែហលជមនិែដល�កលបង�េទ—�កលបង�ម�ងេទ ត។
246 ប៉ុែន�មនិយូរប៉ុនម នមកេនះ ខញុ ំបនសួរ�ពះអមច ស់ថ េត�ទងនឹ់ង�បទនឲយ
េយងនូវករ�បជំុដល៏�មយួែដរឬេទ ែដលខញុ ំបនសនយថខញុ ំ—ខញុ ំនឹងមនិទូលសួរ�ទង់
េទ តេទ េ�ពះ�ជេរ ងលំបកយ៉ងេនះ។ េហយ�ផទុយនឹងបទគមពរី។ េឃញេទ?
េហយ�បសិនេបអនក…េនះេហយជអ�ីែដលេធ�ឱយខញុ ំពិបក។ េ�យ�រែត ដឹងថ
�ផ�ល់ឱយខញុ ំ—ជយ័ជំនះ �ងំពីេពលចបេ់ផ�ម។ េឃញេទ? ខញុ ំមនជយ័ជំនះ �ងំពី
េពលចបេ់ផ�ម។
247 េទះជយ៉ង� មនអនក�មន កប់នទូរស័ពទេ អនកមន កេ់ទ តេ រេស ល
េនះ។ េ�ក�សី វដូ�តវបននរ�មន កទូ់រស័ពទេ ។ េហយបននិយយថ
“មននរ�មន កេ់ កនុង�ពះវ�ិរបនទូរស័ពទមកេ �ពឹកេនះ អំពីបុរសមន កែ់ដល
ឈខឺ� ងំ បនមកឯ�ពះ�គីសទ េ រេស លេនះ បនទ បម់ក។” ថ—បុរសែដល
ឈខឺ� ងំបនមករក�ពះ�គីសទ។
248 េហយេរ ងមយួេទ ត អនក�សី វដូ បន�បបខ់ញុ ំថ ខញុ ំបននិយយជមយួបង�សី
របស់គត ់ែដលជបង�សីចបងមន ក ់ថខញុ ំពិតជេ កនុងផទះរបស់នងកលពីៃថងមុន
េហយញុំ��រេពល�ង ចជមយួនង ឬ��រេពលយបជ់មយួនង េ រដ�
េកន�គី។ េហយ�ពះដម៏ន�គបេ់ច�� �ទង�់ជបថ ខញុ ំមនិចងចំ ស�ីេនះេទ។
េឃញេទ? �តវេហយ។ �គនែ់ត…ករនិមតិ�គឺជអធិបេតយយភព។ េយងមនិដឹង
ថពួកេគនឹងេ េ�យរេប ប� ឬនឹងមនអ�ីេកតេឡងេទ។ ���ស័យេល�ពះ
េហយអ�ី—េតមនអ�ីេកតេឡង។ ប៉ុែន�ខញុ ំបនដឹងថ រងច់ពំួកេគ រងច់េំ ទីេនះ។
249 េហយេ ៃថងេផ�ងេទ តេ េពលែដលេកមង�សីតូចេនះេ ទីេនះ ែដល�តវបន
េគសនមតថ់មនករេរ សេអង ែដលខញុ ំ មនិ…េឃញេទ �បសិនេប�ពះជមច ស់
�ទង�់បទនដល់ពិភពេ�កទងំមូល េនះ�មនិអីេទ ប៉ុែន��បសិនេប�គឺ �ផទុយ
េ នឹងអ�ីែដល�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំេ កតផ់�ូវេ ទីេនះ អនកេឃញេទ កលពីប៉ុនម ន
ឆន មំុន។ េហយេយងចង�់បកដថ��តឹម�តវ េហយសូមឲយ�ពះវ�ិរេ ទីេនះេមល
�ចុះ។ ដូេចនះេហយ ខញុ ំបនេ េ�ក�សីថ ៃសនឌឺ។ បង�សី ៃសនឌឺ។ នងេ ទីេនះ
េ កែន�ង�មយួ។ នង�គនែ់តជេកមងជំទងពិ់បកកនុងករ�� បប់ន�ិច។ ស�ី
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តូចេនះនិយយតិចៗ េហយនិយយថ “អនកមនឈសឺន� កឆ់�ឹង” ឬជំងឺរ�ក
សន� ក ់អ�ីមយួដូចេនះ។

250 ែដលខញុ ំបនដឹងថ�គឺជ�តគកែដលខូច។ ដូេចនះ េហយបនទ បម់ក
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបននេំរ ងេនះេ �ពឹកេនះ។ េឃញេទ?

251 ឥឡូវេនះ េត�ជអ�ី �ជអំេ�យដេ៏ទវភព េហយ�ដំេណ រករេ កនុង
អធិបេតយយភពរបស់�។ ប៉ុែន�អ�ីែដលេធ�ឱយមនករលំបកយ៉ងខ� ងំេ ទីេនះ
េ កនុងទី�កង េ�យេ�ម ះ�តង ់ ខញុ ំ—ខញុ ំមនករ�ចបូក�ចបល់�គបេ់ពលេវ� កនុង
ករអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺេ ទីេនះ។ ឬ—ឬ…ខញុ ំនឹងេ  �បប�់បជជនេនះ។ ខញុ ំ
នឹងេ  និយយថ “ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់បនេ�បសអនកឱយជសះេសប យេហយ។
�ពះេយសូ៊វបនេ�បសអនកឱយជសះេសប យ េ េពល�ទងសុ់គតជំនួសអនក ដប�់បំ
បនួរយឆន មំុន។ េ ទីេនះអនកបនជសះេសប យ។ ឥឡូវេនះ �មែដល�ពះ
មន�ពះហឫទយ័ទុក�ក ់ ដ�ប��ពះ�គីសទមន�ពះទយ័ខ�ល់ខ� យ េនះ
អនកបនេ�បសឲយជកលពីដប�់បបំនួរយឆន មំុន។ ជំងឺរបស់អនកបនបតេ់
េហយ។ ��តវករជំេន របស់អនកេដមបេីធ��។”

252 េហយបនទ បម់កមនុស�េនះ�ចេ ជំុវញិេហយមនិជសះេសប យេឡយ។
េពលេនះមនុស�មកដល់និយយថ “បង�បស �បណ�បំន�បបខ់ញុ ំថ ខញុ ំ
នឹងជ។” េឃញេទ? ខញុ ំកំពុង�បបអ់នកពីអ�ីែដល�ពះមនបនទូល។

253 ឥឡូវេនះ េ េពលែដល�និយយេ�យផទ ល់េ កនម់នុស�មន ក ់ េ�យ
ផទ ល់។ “�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់” េ េលេរ ងខ�ះែដលនឹងេកតេឡង។ េនះ
នឹងប ជ កឱ់យអនកេ ទីេនះថ ករពយបលរបស់អនក�តវបនធនរចួេហយ។
ជំេន របស់អនកបនេបះ��រចួ។ េឃញេទ? ករសនយគឺជរបស់អនក។ �មនិែមន
ជពកយរបស់ខញុ ំេទ។ �ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ ែដលអនកបនេ�បសរចួេហយ។
េឃញេទ? ប៉ុែន�អនក�គនែ់ត…ដូចេម�ចេផ�ងេទ ត ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចយក�េ ��ំ
បនេទ ចំេពះមនុស�េ ទីេនះេ េជហ�ឺ�នវ់លី។ ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តមនិ�ចឱយ�
េកតេឡង។ ខញុ ំដឹង។ ខញុ ំនឹងពយយមពនយល់��មែដលខញុ ំ�ចេធ�បន េហយ�
�គនែ់ត—��គនែ់តនឹងមនិេកតេឡង។ ហនឹងេហយ។ ខញុ ំនិយយ…
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254 េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម ន ខញុ ំបនេ ផទះបុរសមន ក ់េហយបុរសេនះកជ៏ិត�� ប។់
េហយពួកេគបនេ ខញុ ំថ “សូមអេ ជ ញមកអធិ�� នស�មបគ់ត។់ �គេពទយបន
និយយថ គតនឹ់ងមនិរស់រហូតដល់�ពឹកេឡយ។”
255 ខញុ ំចូលេ េហយ យុវជនេនះនិយយមកខញុ ំថ “េ�ក �បណ�ខំញុ ំមនិចង់
�� បេ់ទ។” េហតុអ�ី �បកដ�ស់មតិ�វយ័េកមងមនិចងេ់ទ។ គតម់ន�គ�រមយួ
មនកូនពីរនកេ់ ទីេនះ។
256 អ ច ឹងខញុ ំបនចុះ។ ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេមល េតនរ�ជ�គេពទយរបស់
អនក?” គតប់ន�បបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ �គេពទយ�បែហលជ
និយយថអនក— អនកនឹង�� ប ់ប៉ុែន��ពះមនិទនម់នបនទូលថ អនកនឹង�� បេ់ទ។”
ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ េយង�ម�ពះគមពរី អនកបនជសះេសប យេហយ
ពីេ�ពះ�ពះេយសូ៊វបនសុគតេដមបពីយបលអនក។”
257 គតប់ននិយយថ “េតអនកេជ ថខញុ ំនឹងជសះេសប យេទ?”
258 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំេជ ជកទ់ងំ�សង។”
259 ែមនេហយ �បសិនេបខញុ ំបនេ អធិ�� នស�មបប់ុរសមន ក ់ េហយមនិបន
េ�ប�បេភទៃនេសចក�ីជំេន េនះ េដមបេីជ ស�មបគ់ត ់ �បសិនេបខញុ ំេ  “អូ អតេ់ទ
អតេ់ទ េប�គេពទយ�បបថ់អនកនឹង�� ប ់ អនកនឹង�� ប។់ �ចបេ់ហយឥឡូវេនះ។”
ឥឡូវេនះ េតមនិែមនមនមនុស�ខ�ះមកអធិ�� នឲយអនកជំងឺេទឬ? ខញុ ំមនិចងឲ់យ
អនកេនះេ ផទះខញុ ំ អធិ�� នឲយខញុ ំេទ។ ខញុ ំចងប់នអនក�មន កែ់បបេនះ េទះបី
គតម់និបនេឃញ ឬអត ់ គតម់នជំេន  េហយឈរេលករសនយស�មបខ់ញុ ំ។
�តវេហយ។ េហយខញុ ំបននិយយ…គត…់
260 េយងបនេ  េហយអធិ�� ន។ ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ ចូរមនចិត�
ក� �ន។”
261 គតប់ននិយយថ “េតអនកមននយ័ថខញុ ំនឹងជសះេសប យេទ?”
262 ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ី �បកដ�ស់។ �ពះបនទូលរបស់�ពះបនមន
បនទូលថ អនកនឹងបនជសះេសប យ។ សូមេមល ‘�បសិនេបអនក�ចេជ  េនះអ�ីៗ
ទងំអស់គឺ�ចេ រចួ។”
263 គតប់ននិយយថ “មនិអីេទ ខញុ ំនឹងេជ ។” រចួកេ៏ចញេ �បប�់បពនធថ…
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264 “បុរសេនះជិត�� បេ់ហយ ែមនេទ?”
265 “បទ គឺពិតែមន។” ដូេចនះេហយ េ ៃថងបនទ ប ់ បុរសេនះបន�� ប ់ ឬពីរបី
ៃថងេ�កយមក។
266 បនទ បម់ក ស�ីរបូេនះកេ៏ចញេ េ�កផឹកសីុបន�េទ ត។ េហយឌីកុនមន កែ់ដល
ខញុ ំេជ ថ �គជឺ�កមជំនំុេនះ បនេ រក ស�ីេនះ េហយសួរនងថ េតនងនឹង
�តឡបម់ក�ពះវ�ិរវញិឬេទ។ នងបននិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិេជ នរ�មន កេ់ទ។
អនកអធិបបយ �បណ�េំនះ ចូលមកទីេនះ េហយអធិ�� នស�មប�់� មខីញុ ំ បន
និយយថគតន់ឹងរស់ េហយគតប់ន�� បក់នុងរយៈេពលពីរឬបីៃថងេ�កយមក។
ដូេចនះ ខញុ ំនឹងមនិេជ ។” ឥឡូវេនះនងកំពុងជិត�� ប។់ �តវេហយ។
267 ប៉ុែន�េទះជយ៉ង�កេ៏�យ អនកេឃញេទ ��គនែ់តបង� ញថមនុស�មនិ
យកចិត�ទុក�កច់ំេពះអ�ីែដលអនកកំពុងនិយយ។ េឃញេទ? �បកដ�ស់។
�បសិនេបខញុ ំអធិ�� នស�មបម់នុស�មន ក ់ េហយខញុ ំ—ខញុ ំ�បបព់ួកេគថពួកេគនឹង
រស់េ ។ ខញុ ំេជ ថពួកេគនឹងរស់េ ។ ប៉ុែន� េទះបីជពកយរបស់ខញុ ំពិតជមន
�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ែមន េហយអនក�ល់គន នឹងមនិេជ � អនកនឹង�� ប់
េទះយ៉ង�កេ៏�យ។ �បកដ�ស់។ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់
េហយពួកេគជេ�ចនបនទទួល� េហយ�� ប។់ ពួកេគជេ�ចនេ នរក េ េពល
�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ “អនកមនិមន។” េត��តវេទ? �បកដ�ស់។ េឃញ
េទ? �គឺជអ�ី…�ទងំអស់គឺែផ�កេលជំេន របស់អនក។
268 បង�បសខូលីន ខញុ ំគិតថគតម់និេ េទយបេ់នះ។ ប៉ុែន�េពល�� បគ់តេ់
�ពឹកេនះ គតប់ននិយយយ៉ងមុងឺម៉តប់ំផុតអំពីេរ ងេនះ។ េឃញេទ? េឃញ
េទ? គតប់នេធ�។ គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ ជំេន ដូចគន ែដលអនកមន
េ ទីេនះ អនកនឹង�តវែតមនេ ទីេនះ។ េ�យ�រែត�ជជំេន ផទ ល់ខ�ួនរបស់
អនក មនិែមនេ កនុងនិកយរបស់អនកេទ ប៉ុែន�េ កនុង�ពះ�គីសទ។ អនក�តវែតមន
ជំេន េនះ។” េនះពិតជ�តឹម�តវ�ស់។ ជ�ចខ់ត។
269 េហយករពយបលដេ៏ទវភពគឺែផ�កេលជំេន របស់អនក។ ប៉ុែន��ម�ពះបនទូល
របស់�ពះ �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ ថមនុស��គបរ់បូបនជសះេសប យ េពល
�ពះេយសូ៊វេ�យទិវងគតេ កល់�៉រ ី “�ទងប់នរងរបសួេ�យ�រអំេពរលំង
របស់េយង េ�យ�ន មរបសួរបស់�ទង ់ េយងបនជសះេសប យ។” �តវេហយ?
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េយងធ� បជ់។ �ពះគមពរីបននិយយថ “អនកបនជសះេសប យ។” ដូេចនះកុំ
រកកំហុសមកេលខញុ ំ ខញុ ំ�គនែ់តជ�គអធិបបយៃន�ពះបនទូលប៉ុេ�� ះ។ អនកេ
�បប�់ពះថ�ទងប់ន�បបអ់�ីមយួខុស េហយ�ពះនឹង�បបអ់នកពីកែន�ងែដលភព
ទនេ់ខ�យរបស់អនកេ េពលេនះ។ េឃញេទ? ដូេចនះ �ជជំេន របស់អនក។
�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “�បសិនេបអនក�ចេជ បន។ �បសិនេបអនក�ច
េជ បន។”
270 ឥឡូវេនះ េពលអនកឮ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនប ជ កពី់េសចក�ីជំេន របស់អនក
េហយេធ�ឲយ�រងឹម ំ េហយមនបនទូលថ “�ព ះបនទូលរបស់�ព ះអមច ស់ ‘ៃថងែស�ក
េ េពលមយួ អនកនឹងមនេរ ងខ�ះ។ េរ ងខ�ះនឹងេកតេឡង។ �នឹងមកដល់ទីេនះ
�មវធីិខ�ះមយួ េហយអនកនឹងជួបេរ ងខ�ះេ ទីេនះ។ េនះនឹងជស ញ �បប់
អនក។’” ឥឡូវេនះ អនកេមល�។ េនះជករងរែដលបនប ចបេ់ហយ េ ទីេនះ
ឥឡូវេនះ។
271 ប៉ុែន�េ េពលែដល�និយយអំពីករពយបលដេ៏ទវភព ខញុ ំ�តវែត�កក់រ
ពយបលដេ៏ទវភពេ េលមូល�� នដូចគន  ៃនវធីិេនះ ជករសេ ងគ ះ។ អនក�ល់គន
មន ក់ៗ  េទះជអនកបនេធ�អ�ីកេ៏�យ កអ៏នកបនសេ ងគ ះ�ងំពី�ពះេយសូ៊វបន
សុគតមក េ�យ�រ�ទងប់នសុគតេដមបដីកយកអំេពបបរបស់េ�កិយ។
ប៉ុែន��នឹងមនិេធ�ល�ដល់អនកេឡយ រហូតទល់ែតអនកទទួលយក�េ�យខ�ួនឯង
និងទទួលបនបទពិេ�ធន។៍ ប៉ុែន�ចំេពះអំេពបបរបស់អនក ពួកេគ�តវបន
េលកែលងេទសរចួេហយ។ �តវេហយ។ �ទង…់“េមលកូនេច មៃន�ពះ ែដល
ដកយកអំេពបបរបស់េ�កីយេ៍ចញ។” េឃញេទ? អនកេ ទីេនះ។ ឥឡូវសូម
ចងច។ំ
272 ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងថ េ កនុងករបេ�ង ន េ កនុងបទគមពរី េយងជ�កមជំនុំ
ច�មះ។ េហយជេ�ចនដងេ កនុងេស វេ េហេ�ពរេនះ ែដលជេស វេ ដេ៏� …
ខញុ ំនឹង�តវទុក�េចលមយួរយៈឥឡូវេនះ។ ខញុ ំនឹងពយយមេ យបេ់នះេដមបបី ច ប់
ែផនកចុងេ�កយៃនជំពូកទី ៧េនះ។
273 េហយឥឡូវេនះ មនសំណួរជេ�ចនេ កនុងចិត�របស់អនក គម នករសង�យ័
េទ។ អនកជេ�ចនមនសំណួរ េហយខញុ ំកម៏នែដរ។ ឥឡូវេនះ េលកេ�កយ េប
�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ េ េពលែដលខញុ ំចូលមក…
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274 ខញុ ំនឹងេ មឈី�ីគ ន ឥឡូវេនះ។ េហយបនទ បពី់ មឈី�ីគ ន ខញុ ំនឹងេ  ខូឡូ�៉
ដូ។ និងពីរដ� ខូឡូ�៉ដូេ េឆនរខងលិច។ ឥឡូវេនះ—ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេយង
ចូលេ  េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័…ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ �បសិនេបខញុ ំ
មនិេ  ឈកីេ�គ  ៃថង�ទិតយេទ ខញុ ំ�បែហលជ�តលបម់កទីេនះវញិស�មបយ់ប់
ៃថង�ទិតយខងមុខេនះ។

275 ឥឡូវេនះ េយងកំពុងជប�់គគង� លរបស់េយងេចញពីេវទិកេ ទីេនះ
�បែហល�បមំយួសប� ហ៍ ទងំអស់�មរយៈេនះ—ទងំេនះ—ទងំេនះ េស វេ
េនះេ ទីេនះ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះេយង…ខញុ ំមនិចូលចិត�េធ�ដូេចនះេទ។ បង�បស
េនវលីគឺជបង�បសដគ៏ួរឱយ�ស�ញ់ ែផ�មែល�ម និងសបបរុស។ េហយខញុ ំ�បកដ
ថ�ពះវ�ិរេនះ�ស�ញ់បង�បស េនវលី។

276 និយយអី ច ឹង ខណៈេពលែដលខញុ ំកំពុងនិយយ មននរ�មន កេ់ កនុង
�បេទសេនះេ កែន�ង�មយួ មនកំហុសកនុងករសរេសរកតមយួចំនួន េដមប ី
ផ� ស់ប�ូរបង�បសេនវលី េចញពីេវទិកេនះ។ អនកនឹង�តវេ�ះ��យ�ជមយួ
ខញុ ំ។ អូ-ហូ។ �តវេហយ។ អូ-ហូ។ បទ ជករពិត។ ឥឡូវេនះខញុ ំចងឱ់យអនក…
បននិយយថ-…អ�ីមយួអំពី�កម�បឹក�ភបិល។ �កម�បឹក�ឌីកុនមនិមនេរ ង
មយួទកទ់ងនឹង�គគង� លេនះេទ។ អតេ់ទ បទ។ �កមជំនុំទងំមូល មនសិទធិ
អំ�ចទងំអស់។ �មនិែមនេទ…�កម�បឹក�ឌីកុនគឺ�គនែ់តជប៉ូលីសេ ទីេនះ
កនុង�ពះវ�ិរេនះ េដមបរីក�ស�� បធ់ន បជ់េដម។ ប៉ុែន�េបនិយយពីចបប ់�កមជំនំុ
ទងំមូល�តវនិយយដូេចនះ។ �ពះវ�ិរេនះ�តវបន�ងសងេ់ឡងេលអធិបេតយយ
ភពៃន�ពះវ�ិរកនុងតំបន។់ ដូេចនះ ខញុ ំគម នអ�ី�តវនិយយកនុងករផ� ស់ប�ូរ�គគង� ល
េនះ ឬ�កម់ន កចូ់លេឡយ។ ខញុ ំជមច ស់កមមសិទធិ ��តវបនផ�ល់ឱយ�កមជំនុំ។ អនក
ទងំអស់គន គឺជ�កមជំនំុ។ អនកគឺជអនកែដល�គប�់គង។ អនកគឺជ�ពះវ�ិរ ខ�ួន
អនក។ េហយ�កមជំនំុែដលជ�កមជំនំុដប៏រសុិទធៃន�ពះគឺជអធិបេតយយភពៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុង�កមជំនុំេនះ។ េហយអ�ីែដលខញុ ំេធ�គឺជមច ស់កមមសិទធិ
�បគល់�េ �កមជំនំុេនះ ដូចជ�បគល់�ស�មប�់ពះវ�ិរ េហយ�មនិបងព់នធ។
េហយ�កមជំនំុេ�ជសេរ ស�គគង� លផទ ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ។ ខញុ ំមនិមនអ�ីែដល�តវ
េធ�ជមយួ�េទ។ េហយវធីិែតមយួគតែ់ដល�គគង� លេនះ�ចចកេចញបន គឺ
�គគង� លសេ�មចចិត�ខ�ួនឯងេ  ឬសំេឡងភគេ�ចនៃន�កមជំនំុ �តវែតនិយយថ
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“ផ� ស់ប�ូរ�គគង� ល។” េនះជវធីិែតមយួ។ គម ន�កម�បឹក�ឌីកុន�ចេធ�បនេទ។
�កម�បឹក�ឌីកុន�គនែ់តរក�ស�� បធ់ន ប ់និងអ�ីៗេ កនុង�ពះវ�ិរប៉ុេ�� ះ។

277 ពួកអនកកនក់ប ់ េគមនិមនអីេធ�ជមយួ�េទ គឺមនែតជួសជុល�ពះវ�ិរ
ប៉ុេ�� ះ។ េហយេគមនិ�ចេធ��បនរហូតដល់មន…�កម�បឹក�ភបិលទងំមូល
ជួបេហយនិយយថ “េយងនឹង�ងសង�់េនះ ឬេយងនឹងេធ��េនះ។” បនទ បម់ក
េគ�តវសួរេ អនក�គប�់គងហិរ ញ វតថុថេតេគមនលុយឬអត។់ បទ ែមនេហយ។

278 ប៉ុែន�េបមនករត�៉�បឆងំនឹងសមជិក�មយួ េបសមជិក�មន កម់
នបណ�ឹ ង�បឆងំនឹងគន េ វញិេ មក ឬមនអ�ីខុស អនក�តវេ ជួបបង�បស
េនះ េ�យខ�ួនអនក េហយនិយយជមយួគត ់ អនក និងគតែ់តមន កឯ់ង។ េប
េគមនិទទួលេទ េរ ងបនទ បេ់កតេឡង អនកយកឌីកុនមន ក ់ ឬអនក�មន ក ់ េហយ
េ ជមយួអនកេ កនប់ង�បសេនះ។ េបគតម់និទទួលអនកេទ េនះអនកមក�បប់
�កមជំនំុ។ បនទ បម់ក�បសិនេប�កមជំនំុ…បនទ បម់ក �បសិនេបគតម់និទទួល
�កមជំនំុេទ បនទ បម់ក �ពះគមពរីបននិយយថ “សូមឲយពួកេគក� យជ�សន៍
ដៃទ និងជអនកយកពនធ។” �តវេហយ។

279 េហយអនក�ែដល�គ ល់អនកមនេទស េហយអនកមនិេ រកេគនិយយ
េពលេនះ អនកជែផនកៃន�កមជំនំុៃន�ពះនឹងេឆ�យតបចំេពះអំេពបបេនះ។
�តវេហយ។

280 េហយ�បសិនេបមនុស��មន កម់ន—ពកយបណ�ឹ ង�បឆងំនឹងឌីកុន ឬ
�បឆងំនឹងឌីកុន ឬនរ�មន កេ់ កនុង�ពះវ�ិរ ��តវករមនុស�បីនក។់ មនុស�
បីនកនឹ់ងមកនិយយ �ក� ី ផទ ល់មត�់ក�ពីីរ ឬបីនក។់ សូមមក�បប់
�គគង� លថ មនករេ�ក�� យចំេពះឌីកុន។ េបសិនជមនករត�៉�បឆងំនឹង
ឌីកុន េនះឌីកុនមនិែមន—បុរស�តឹមែតមន ក ់ជ—បុរសល�ឥតេខច ះ។ គត�់តវកន់
តំែណងជឌីកុន ែដលគម នកំហុស េហយបនទ បម់ករកេឃញថគម នកំហុស។
េហយ�បសិនេប�កមជំនំុេនះរកេឃញថ ឌីកុនេនះមនិកនត់ំែណងេនះ គត់
មនបីនកជ់មយួគតេ់ហយយក�េ �បប�់គគង� ល។ ឌីកុនេនះ�តវបនសំុ
ឱយេ ផទះមយួយប។់ េហយបនទ បម់ក�គគង� លមក…មកេហយន�ំកមជំនុំមក
ជមយួគន  ផ�ល់នូវករ�ពមន។ េហយេប�កមជំនុំេបះេឆន តឲយឌីកុនបន�េទ ត េនះ
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ឌីកុនកប៏ន�។ �បសិនេបគត-់…េបះេឆន តឲយឌីកុន�តវបេណ� ញេចញ ពួកេគេ�ជស
េរ សឌីកុនថមីេ យបេ់នះ។ េឃញេទ?

281 ដូេចនះ គម ននរ�មន កម់នអ�ី�តវេធ�កនុងេរ ងេនះេទ។ �គឺជ�បជជន
ភគេ�ចន។ បទ ែមនេហយ។ �បសិនេបៃមភសំេឡងឲយគត ់ េហយៃមភសំេឡង
�បឆងំគត ់ គតេ់  ឬ ផទុយេ វញិ។ េឃញេទ? េនះគឺ�ជអធិបេតយយភព
របស់�កមជំនំុកនុងតំបន ់ េហយបនទ បម់ក សមជិកមន ក់ៗ មនករនិយយដូេចនះ
េ កនុង�ពះវ�ិរ។ អ�ីែដលេ ែតេកតេឡងខុសបនទ បម់កពួកេគ�ចមកេ
ជំុវញិ េហយេរ ងែតមយួគតែ់ដលពួកេគ�តវេធ�គឺេ ចំេពះ�ពះ ថពួកេគពិតជ
េមលេឃញថ គម នអ�ី��ងំកិចចករបស់�កមជំនំុេនះេទ។

282 ប៉ុែន� សិទធិអំ�ចេពញេលញ និងេពញេលញៃន�កមជំនំុ គឺជ�គគង� ល។
សូម�ន�េ កនុង�ពះគមពរី េមលថេតេនះមនិែមន�មៃនលំ�ប�់ពះគមពរីេទឬ។
េនះពិតជ�តវ�ស់។ គម នអនក�េលសអនកចស់ទុំេឡយ។ ខញុ ំមនិមនអ�ី
ពកព់ន័ធនឹងអ�ីែដលបង�បសេនវលីេធ�េ ទីេនះេទ។ ���ស័យេលអនក និងបង
�បសេនវលី។ �បសិនេបបង�បសេនវលីចងផ់�ព�ផ�យេគលលទធិរបស់�ក� ី
�ពះេយហូ�៉ េនះ��ស័យេលគតនិ់ងអនក។ េឃញេទ? �បសិនេបគតច់ង់
អធិបបយអ�ីែដលគតច់ង ់ េនះជរ�ងអនក និងគត។់ ហនឹងេហយ។ េប�កមជំនុំ
េបះេឆន តឲយគតេ់ ទីេនះ េដមបផី�ព�ផ�យេនះ េនះមនិអីេទ។ ���ស័យេល
គត។់

283 អ�ីែដលខញុ ំេធ�គឺ �គនែ់តជមច ស់កមមសិទធិ។ េហយេបមនអ�ីេផ�ងមកដល់េនះ
ដូចជករផ� ស់�គគង� ល េហយេគចងេ់បះេឆន តេលេរ ងេនះ អនកមនិ�ចសំុឱយឌី
កុនេធ�ែបបេនះបនេទ។ អនកនឹងមកសួរខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងចុះមក និយយថ “�បសិនេប
អនកចងផ់� ស់�គគង� ល�បបខ់ញុ ំពីមូលេហតុ។ េតគតប់នេធ�អ�ី?”

284 “បទ។ េយងចបប់ន េពលគត�់សវងឹ។” ឬ “េយងចបប់នេពលគត់
េធ�ែបបេនះ ឬេធ�អ�ីមយួមនិ�តឹម�តវ។”

285 “េតអនកមន�ក�បីីេទ?”

286 “បទ។ េយងមន។”



េហេ�ពរ ជំពូកទី�បពីំរ ២ 11

287 �ក�ទីងំេនះ�តវែតលបងេមលជមុនសិន។ “កុំទទួលករេចទ�បកនេ់ល
អនកចស់ទុំេឡយ េលកែតមន�ក�ពីីរឬបីនក ់េហយអនុ ញ តឱយពួកេគ�តវបន
បង� ញជមុន �បឆងំនឹងអនកចស់ទុំ។” បនទ បម់កអនក�តវសបថចំេពះ� ថអនក
បនេឃញ� េហយប ជ ក�់ ថអនកបនេឃញ�។
288 េហយេបអនកបនេធ� េនះអំេពបបេនះ�តវបនបេនទ សេ�យចំហ ថ “�
ខុស។” បនទ បម់កនិយយថ “�កមជំនុំ េតអនកចងផ់� ស់ប�ូរ�គគង� លរបស់អនក
េទ?”
289 េហយ�បសិនេប�កមជំនំុេបះេឆន ត។ “អតេ់ទសឱយគតេ់ហយ ឱយគតប់ន�
េ ចុះ” េនះជវធីិែដល��តវឈរ។ េឃញេទ? េនះ េតមនិយុត�ិធមេ៌ទឬ? េតេនះ
មនិែមនជផ�ូវស�មបដំ់េណ រករ�ពះវ�ិរេទឬ? េនះេហយជអ�ីែដល�ពះគមពរី
បននិយយ។ េយងមនិមនប៊សី�ព និងអនក�តតពិនិតយេទ េហយ�កម�បឹក�
ជេដម ផ� ស់អនកេនះចូល េហយមនសិទធិអំ�ចេ�ចន។ គម ននរ�មន កម់ន
សិទធិអំ�ចេ ទីេនះេទ េ�កព�ីពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �តវេហយ។ �ទងេ់ធ�ករ
ផ� ស់ប�ូរ។ េហយេយងយក�ទងជ់មនុស�ភគេ�ចន ជរេប បែដលមនុស�េធ�។
290 េហយេបភគីមខ ងចងេ់ធ�េនះ េហយភគីមខ ងេទ តចងេ់ធ�េនះ េហយភគី
�ឈនះ ភគីចញ់ េតេគេធ�អ�ី? ចូលរមួជមយួពួកេគែដលេ សល់ និយយថ
“េពលេនះ េយងខុសេហយ។ េយងនឹងបន�េ មុខ េ�ពះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន
េធ�ករេ�ជសេរ សករេនះ។” េឃញេទ? េនះពិតជ�តឹម�តវ�ស់។
291 ដូចគណបក��បជធិបេតយយ និងគណបក��ធរណរដ� ឲយែតេយងឈរ
ជ�បជធិបេតយយ ដូចពលរដ��េមរកិ។ �បសិនេបគណបក��បជធិបេតយយ
គឺេ កនុង គណបក��ធរណរដ�គួរែតជំរញុឱយ�តវជមយួពួកេគ គណបក�
�ធរណរដ�ចូលមក គណបក��បជធិបេតយយបនបន�។ េឃញេទ? េនះេហយ
ជអ�ីែដលេធ�ឱយេយងក� យជ�បជជតិ។ េពល�េយងបំែបកគន េនះ េយង
បំែបកលទធិ�បជធិបេតយយ។ �តវេហយ។ អនក�បជធិបេតយយនិយយថ “ខញុ ំនឹង
មនិេធ�អ�ីទងំអស់ គណបក��ធរណរដ�បនចូល។” បនទ បម់កេយងដួល។ ខញុ ំ
ជអនករដ� េកន�គី េយងឈរជមយួគន  េហយេបែបងែចកគន េយងនឹងដួល។
292 ឥឡូវេនះ �បសិនេបមនអ�ីខុសេ កនុង�កមជំនុំែដលអនកធ� បដឹ់ង បុគគលខ�ះ
ឬមនុស�ខ�ះ ឬអ�ីកេ៏�យ អនក�តវជបក់តព�កិចច េហយនឹងេឆ�យេ ចំេពះ�ពះ
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�បសិនេបអនកមនិជ�មះេរ ងេនះេចញ។ អនក ជ�កមជំនុំ។ ឥឡូវេនះ សូមចំ
ថ �មនិែមនេ េល�ម របស់ខញុ ំេទ។ �សថិតេ េលអនក។ េហយអ�ីែដលខុសកនុង
�កមជំនុំ �ពះនឹងេធ�ឲយអនកេឆ�យតបចំេពះ�។ �តវេហយ។ េនះជរេប បែដល�ទង់
ដំេណ រករ�ពះវ�ិររបស់�ទង។់ េនះជរេប បែដល�មនេ កនុង�ពះគមពរី។ េនះ
ជលំ�បៃ់នគមពរី។ េនះជអធិបេតយយភពរបស់�កមជំនុំមូល�� ន។ �គគង� ល
គឺជកបល។ �តវេហយ។ �ែមន៉។
293 ឥឡូវេនះ មកដល់�រចស់ ែដលមនពរេនះេ ទីេនះ។ អនក ឥឡូវេនះខញុ ំ
ចងឱ់យអនកដឹងេរ ងេនះ។ េនះជែខ��តែ់ដលថតទុក សូមចងច ំ�រេនះ។ េហយ
ករថតែខ��តរ់បស់�ពះវ�ិរ បទប ជ និងចបបរ់បស់�ពះវ�ិរ �សថិតេ េលករ
ថតែខ��ត។់ េនះេបេយង�ម�ពះគមពរី។ េយងមនិដំេណ រករ�េទ គម ននរ�
មន កេ់ ជកបលេទ។ អតេ់ទ។ េយងទងំអស់គន  ដូចគន ។ ប៉ុែន� េយងមន
អនកដឹកន ំ េនះគឺជ�គគង� ល ដ�ប�គត�់តវបនដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ ពិត�ស់។ �តវេហយ។
294 ឥឡូវេនះ េ ទីេនះ នឹងមនសំណួរជេ�ចន។ ដូេចនះេពលេ�កយែដលេគឲយ
េចញ េហយបង�បសេនវលី�បប�់មវទិយថុ ខញុ ំនឹងេ ទីេនះ អនកសរេសរសំណួរ
របស់អនក ដូេចនះអនក និងខញុ ំ�ច�ចលំ�ជមយួគន ។ ែមនេទ? �តវេហយ។
295 ខញុ ំដឹងថ ខញុ ំបនបេ�ង នអំពីករតសូ៊របស់ពួកបរសុិទធ។ ខញុ ំបនបេ�ង នអំពី
�ពះេច�� របស់�ពះេយសូ៊វ។ ខញុ ំបនបេ�ង នអំពីសុវតថិភពៃនអនកេជ  និងករេរ បចំ
ទុកជមុន ករកំណតទុ់កជមុន និងេរ ងជេ�ចនេទ តេនះ។ ែដលខញុ ំដឹងថ
េ កនុង�កមជំនំុរបស់ខញុ ំ មនអនកចបបជ់េ�ចន ែដលពិតជ�តឹម�តវទងំអស់។
ែមនេហយ។ ប៉ុែន� ឥឡូវេនះ េរ ងទងំេនះ ខញុ ំជអនកចបបែ់ដរ េហយខញុ ំកជ៏ កល់វ ី
ននីសែដរ។ ខញុ ំ�គនែ់តេជ �ពះគមពរី។ េនះអស់េហយ។
296 ឥឡូវេនះ �បសិនេបមយួចំនួនកនុងចំេ�មសំណួរទងំេនះ។ េហយខញុ ំ
បនបេ�ង នអំពីភស�ុ�ង �រមមណ៍ និងអ�ីៗេផ�ងេទ តែដលអនក�បែហលជមនិ
យល់�សប។ ដូេចនះយបេ់នះ �បែហលជ សូមេធ��…

េតអនក�បញបេ់ឡងេ ទីេនះេទ? [បង�បស េនវលីនិយយថ
“េទ។”—េអដ។]
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ចូរេធ��េ យបៃ់ថងពុធ យបៃ់ថងពុធខងមុខេនះ បនទ បម់កខញុ ំ—ខញុ ំគិតថខញុ ំ
—ខញុ ំ�ចមន�េ េពលេនះ។ នយំកសំណួររបស់អនកេ យបៃ់ថងពុធ �ក�់
េ ទីេនះេ េលេវទិក េហយជសំណួរអំពី�ពះគមពរី មនិអីេទ ពីអ�ីែដលខញុ ំបន
បេ�ង នេ េពលេនះ។ និងយបៃ់ថងពុធ។ េហយបនទ បម់កេ ៃថង�ទិតយបនទ ប ់ ខញុ ំ
គិតថ ខញុ ំ—ខញុ ំ�តវែតេ ទី�កងឈកីេ�គ  េទះយ៉ង�កេ៏�យ។ េហយខញុ ំនឹង
េចញពីទីេនះេ មឈីែីហគន។ េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំនឹងេ ទីេនះេ
យបៃ់ថងពុធ េដមបពីយយមេឆ�យសំណួរឱយបនល�បំផុត�មែដលខញុ ំ�ចេធ�បន។
ឥឡូវេនះ េប�ពះអមច ស់មន�ពះហឫទយ័េម�� ករ�ុ។

ឥឡូវេនះ សូមេ�នកបលបន�ិចសិន។
297 ឥឡូវេនះ សូមថ� យ�ពះពរ�ពះអមច ស់ េនះជេសដ�កិចចដអ៏�ច រយរបស់�ទង។់ �
ជ�កមជំនុំរបស់�ទង។់ �គឺជ�ទង ់�ពះអមច ស់េអយ ែដលកំពុងេធ�ករ េហយេយង
ចងេ់ធ�ដូចែដល�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះេធ�ករកនុងេយង។ េហយេយងអធិ�� នឥឡូវេនះ
សូម�ទង�់បទនពរដល់េយង។ េហយេ េពលែដលេយង�តស់ម�រេនះ
េហយចុះេ កនុងេរ ងដេ៏� ទងំេនះ េយងអធិ�� នសូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេបក
សែម�ងដល់េយង�មត�មវកររបស់េយង។ ដបតិេយងសូមកនុង�ពះនម�ទង។់ �
ែមន៉។
298 ឥឡូវេនះ អូ ខញុ ំ…េស វេ េហេ�ពរេនះ ខញុ ំចតទុ់កជេស វេ ដអ៏�ច រយមយួ។
299 បន�ិចេទ ត �បែហលជខញុ ំ—ខញុ ំ�តវ…េចញេ េ�ក�បេទស េប�ពះអនុ ញ ត ខញុ ំ
នឹងេធ�ឆប់ៗ េនះ។ ខញុ ំ�តវេ � ហ�ិក�មករនិមតិ�។ ខញុ ំគិតថ ខញុ ំនឹងមនិមនករ
�បជំុេ�ចនេទ រហូតដល់ខញុ ំេ � ហ�ិក េហយបំេពញករនិមតិ�េនះ។ ឥឡូវេនះ េនះ
�បែហលជេ និទឃរដូវខងមុខេនះ។
300 ប៉ុែន�េ ចេន� ះេពលេនះ ខញុ ំចងយ់កេស វេ មយួកបលេទ តេចញពីគមពរី
េហេ�ពរ េពលគឺ ជំពូកទី១១ ៃនេហេ�ពរ េហយេ �បែហលមយួសប� ហ៍េ កនុង
ជំពូកទី១១ េនះ េហយយកលកខណៈនមីយួៗ ឬតួអងគទងំេនះ និងបេ ចញ
លកខណៈរបស់ពួកេគ។ េឃញេទ? “េ�យេសចក�ីជំេន  ណូេអ” បនទ បម់ក
យកជីវតិរបស់ណូេអ។ “េ�យជំេន អ�័ប�”ំ បនទ បម់កយកេរ ងជីវតិរបស់អ័
�ប�។ំ “េ�យជំេន  េអបិល” បនទ បម់កយកេរ ងជីវតិរបស់េអបិល។ េឃញ
េទ? េហយយក�ចុះ។ េតអនកចងេ់ទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។]
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អូ េនះនឹងជែបបេនះ េយងយក�ពះគមពរីទងំមូលេ េពលេនះ។ េហយ
បនទ បម់កេយងនឹងពយយម�មេនះ �បែហលជ កនុងករអធិបបយ មយួសប� ហ៍
ឬដបៃ់ថងៃនករ�បជំុ �គនែ់តករ�បជំុមយួភ� មៗបនទ បពី់េផ�ងេទ ត េ កនុងកររកី
ផុសផុល េពលខ�ះេ ជិតៃថងបុណយណូែអល ឬអ�ីមយួដូចេនះ េប�ពះអមច ស់សព�
�ពះហឫទយ័។
301 ឥឡូវេនះ េ កនុងជំពូកទី៧ ៃន�ពះគមពរីេហេ�ពរ េយងបនជួបតួអងគដអ៏�ច រយ
េនះ។ េតអនក��ច�បបខ់ញុ ំថ�ទងម់នេឈម ះអ�ី? [�កមជំនុំនិយយថ “មុលិ
គីស�ែដក។”—េអដ។] មុលិគីស�ែដក។ ឥឡូវេនះ េតមុលិគីស�ែដកជ
នរ�? �ទងគឺ់ជសងឃៃន�ពះដខ៏ពស់បំផុត។ �ពះអងគជេស�ច�កង�ឡឹម ែដល
ជេស�ច�កងេយរ�ូឡឹម។ �ទងម់និមនឪពុក ឬម� យេទ។ �ទងគ់ម នេពលេវ�
េកត េហយ�ទងក់គ៏ម នេពលេវ�សុគតែដរ។ ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថ �តវែត
អស់កលបជនិចច។
302 េយងបនរកេឃញថពកយេរ ងរហូតមននយ័ថ “ចេន� ះេពលមយួ។” េតអនក
េ ច�ំេទ? ចេន� ះៃនេពលេវ� �គឺជេរ ងរហូត និងជេរ ងរហូត។ េហយជេរ ង
រហូត �តវបនេធ�ជ�ក� ីជេ�ចនដង េ កនុង�ពះគមពរី “ជ—ចេន� ះេពលមយួ។”
303 ប៉ុែន� ភពអស់កលបជនិចច េហយមនែតមយួ�បេភទៃនជីវតិអស់កលប
ជនិចច េយងបនរកេឃញ។ េត��តវេទ? �ពះមនជីវតិដអ៏ស់កលបេនះែតអងគ
ឯង។ េត��តវេទ? មនែតមយួ�បេភទៃនជីវតិអស់កលបជនិចច។ មនិមនពកយ
ែបបេនះេទថ “ករផ�នទ េទសអស់កលបជនិចច។” េ�យេហតុថ �បសិនេបអនក
នឹង�តវទទួលេទសអស់កលបជនិចច អនក�តវែតមនជីវតិអស់កលបជនិចច េដមប ី
ទទួលទណ� កមមជេរ ងរហូត។ អនក�តវែតមន-…េហយ�បសិនេបអនកមនជីវតិ
អស់កលបជនិចច អនកមនិ�ច�តវបន�កេ់ទសេនះេទ េឃញេទ �បសិនេប
អនកមនភពអស់កលបជនិចច។ “អនក�ែដល�� បព់កយខញុ ំ េហយេជ េល�ពះអងគ
ែដលបនចតខ់ញុ ំមក េនះមនជីវតិអស់កលបជនិចច។” េត��តវេទ? ជីវតិអស់
កលបជនិចច ពីេ�ពះអនកេជ ។ ែមនេហយ �បសិនេបអនកមនជីវតិអស់កលបជនិចច
អនកមនិ�ច�តវបន�កទ់ណ� កមមេទ េ�ពះអនកបនទទួលជីវតិអស់កលបជនិចច។
ដូេចនះ េបអនកនឹងរងទុកខេ នរកជេរ ងរហូត េនះអនក�តវមនជីវតិអស់កលប
ជនិចច។
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304 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ ខញុ ំេជ ថ�ពះគមពរីបេ�ង នអំពី�ថ ននរកែដលេឆះយ៉ង
ពិត�បកដ។ �ពះគមពរីបេ�ង នថ អំេពបបនិងអំេពទុចចរតិនឹង�តវទទួលេទសជ
េរ ងរហូត និងជេរ ងរហូត។ េនះមនិែមនជភពអស់កលបេទ ឥឡូវេនះ។ េនះ
�បែហលជដបព់ន�់នឆន ។ំ ��ចមនរយៈេពលមយួរយពន�់នឆន  ំ ប៉ុែន�
េពលខ�ះ��តវែតមនទីប ចប។់ េ�ពះថ អ�ីៗទងំអស់ែដលមនករចបេ់ផ�ម មន
ទីប ចប។់ េរ ងែដលមនិមនករចបេ់ផ�ម �គម នទីប ច ប។់

305 េតអនកចេំមេរ នេនះេទ? រេប បែដលេយងបន�តលបេ់�កយេហយបនរក
េឃញថអ�ីៗទងំអស់ែដលមនករចបេ់ផ�ម�តវបនបងខូច េឃញេទ ករបងខូច
េចញពីធតុេដម។ េហយទីបំផុត �វលិ�តលបេ់ កនភ់ពអស់កលប។ េហយ
បនទ បម់កនរកទងំអស់ ទុកខេវទន និងករចងចទំងំអស់នឹងរ�យបតអ់ស់
កលបជនិចច។ អ�ី�គបយ៉់ងែដលចបេ់ផ�ម �ប ចប។់

306 េហយមុលិគីស�ែដកេនះមនិែមនជ�ពះេយសូ៊វេទ ដបតិ�ទងជ់�ពះ។ េហយ
អ�ីែដលេធ�ឱយ�ពះេយសូ៊វ និង�ពះមនភពខុសគន  ែដលថ �ពះេយសូ៊វគឺជេ�ង
ឧេបសថែដល�ពះគងេ់ ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះមុលិគីស�ែដក។ �ពះេយសូ៊វ
មនទងំឪពុកនិងម� យ។ េហយបុរសេនះមនិមនឪពុកឬម� យេទ។ �ពះេយសូ៊វ
មនករចបេ់ផ�មៃនជីវតិ េហយ�ទងម់នទីប ចបៃ់នជីវតិ។ បុរសមន កេ់នះគម ន
ឪពុក គម នម� យ គម នករចបេ់ផ�មកំេណ ត ឬទីប ច បៃ់នជីវតិ។ ប៉ុែន� គឺជមនុស�
ែតមន ក។់ �គឺ មុលិគីស�ែដក េហយ�ពះេយសូ៊វគឺែតមយួ ប៉ុែន� �ពះេយសូ៊វ គឺជ
របូកយេ េលែផនដី េកតមក និងេធ��មអំេពបប។ �ពះកយរបស់�ពះជបុ�ត
របស់�ទងែ់ដលបន�បសូតនិង�មគំរៃូនអំេពបប េដមបដីក�ទនិចៃនេសចក�ី�� ប់
េចញ េដមបបីងៃ់ថ�េ�ះ និងទទួលកូន�បស�សីថ� យ�ពះអងគផទ ល់។ អនកយល់�
បនេទ? េនះេហយជមូលេហតុែដល�ទងម់ន—មនករចបេ់ផ�ម �ទងម់នទី
ប ចប។់

307 ប៉ុែន��ងកយដល៏�ឥតេខច ះេនះ េ កនុងករចងច ំ ដូចជ—ជករេ�ម ះ�តង់
ៃនកររស់េឡងវញិរបស់េយង �ពះនឹងមនិឱយរបូកយបរសុិទធេនះេឃញភព
ពុករលួយេឡយ ពីេ�ពះ�ទងប់នបេងកត�េ�យ�ទងផ់ទ ល់។ េហយបនន�ំេចញ
េហយេ�បស�ឲយរស់េឡងវញិ េហយ�កេ់ �ពះហស��� ំរបស់�ទង។់
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308 េហយៃថងេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលបនេលករបូកយេនះេឡង គឺេ
ទីេនះេ កនុង�កមជំនុំ។ សូមេលកតេមកង�ពះនម�ពះអមច ស់! េហយបង� ញករ
អ�ច រយនិងអំ�ចដូចគន ។ េហយេ ៃថង�មយួ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េនះេ កនុង
�កមជំនុំ នឹងែ�សកេហយនឹងេងបេឡង េហយនឹងទទួលខ�ួន�េ កនុងទ�មង់
�ងកយេនះ �េ ខង�� ំ�ពះហស�ៃន�ពះជមច ស់ េដមបអីង�រជំនួសេយង�ល់គន
ជអនកមនបប។ េហយេ�យេ ទីេនះ េយង�តវបនរក�ទុកយ៉ងល�ឥតេខច ះ
ពីអំេពបប។ មនិែមនថេយងមនិេធ�បបេទ ប៉ុែន�បនរក�ពីអំេពបប េ កនុង
វត�មនរបស់�ពះជមច ស់។ ពីេ�ពះ មនករលះបងដ់ប៏ង�ូរឈមមយួឈររ�ង
ខញុ ំ និង�ពះ រ�ងអនក និង�ពះ។ េនះេហយជមូលេហតុែដល�ទងម់នបនទូលថ
“បុរសែដលេកតមកពី�ពះ មនិ�ប�ពឹត�អំេពបបេឡយ គតម់និ�ចេធ�បបបន
េឡយ។” ដបតិេបអនកបនេកតម�ងេទ ត �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលគងក់នុងរបូកយ
េនះគងេ់ កនុងអនក។ េហយ�មនិ�ចេធ�បបបនេទ។ យ ញបូជ�តវបន�ក់
េ ចំេពះ�ទង។់ បនទ បម់ក �បសិនេបអនកេធ��េ�យេចតន បង� ញថ�មនិ
�ចេ រចួេទស�មបអ់នកកនុងករចូលេ កនុង�ងកយេនះ។ �ែមន៉។ េនះជ
ដំណឹងល�។ ហនឹងេហយ។
309 ដូេចនះ អនកេឃញេហយ �មនិផទុយនឹងបទគមពរី�មយួេឡយ។ �ភជ ប�់ម
បទគមពរីជមយួគន ។ េឃញេទ? “�នឹងមនិ�ចេ រចួេទស�មបអ់នកែដលបន
េកតជថមី។” �ជកែន�ងែដលេយងទទួលបនសំណួររបស់ខញុ ំ។ ដបតិ �គនែ់តទទួល
បនពួកេគ េនះេហយជរេប បែដលេយងចងប់ន។
310 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ “�មនិ�ចេ រចួេទស�មបអ់នកែដលបន
េកតជថមី ែដលដួលេ វញិ េដមបែីកែ�បចិត��ជថមី េដមបេីឃញេគឆក ង
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះជថមី េហយេធ�ឱយ�ទង…់េហយន�ំទងេ់ រកករ�ម៉ស់យ៉ង
ចំហ។” ពួកេគមនិ�ចេធ�បនេទ។
311 បនទ បម់កអនកបន�េ េហេ�ពរ ១០ ែដល�និយយេ ទីេនះ ថ “�បសិនេប
េយងេធ�បបេ�យេចតន បនទ បពី់េយងបនទទួលចំេណះដឹងអំពីេសចក�ីពិត។”
េហយអ�ីេ ជអំេពបប? គឺជករមនិេជ ។
312 �បសិនេបអនកេឃញ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ�យេចតនេធ�កិចចករែដល�បន
េធ�េ �ពឹកេនះ េហយេមលថ�ពះ�គីសទមន�ពះជនមរស់េឡងវញិ េហយ�ទង់
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គងេ់ កនុង�កមជំនុំរបស់�ទង ់និងកនុងចំេ�ម� ស��ទង ់េហយអនកនឹងបដិេសធ�
េ�យេចតន �នឹងមនិ�ចេ រចួេទស�មបគឺ់អនកនឹងមនិែដលមករក�ពះេឡយ
េ�ពះអនកបន�បមថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
313 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលដូចគន េនះែដរ េ េពលែដល�ពះអងគកំពុងេធ�ករ
អ�ច រយទងំេនះ។
314 ពួកេគថ “េហតុអ�ី េគថ�ទងជ់េបលេសប៊ូល។ ថ�ទងជ់�គទយ។ ថ�ទង់
គឺជ�រក�។”
315 �ពះេយសូ៊វែបរមក េហយមន�ពះបនទូលថ “ខញុ ំនឹងអតេ់ទសឱយអនកស�មប់
ករេនះ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកេហយេបអនកេធ��
េ�យនិយយពកយ�បឆងំនឹង�េនះនឹងមនិ�ចេលកែលងេទសបនេឡយ
េទះេ កនុងពិភពេ�កេនះឬេ េ�កខងមុខក�ី។” េ�យ�រអនកបនេ
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះែដលគងេ់ កនុង�ទងថ់ជ “វ ិ ញ ណមនិបរសុិទធ។”
316 េបេយង�ប�ពឹត�អំេពបបេ�យេចតន េបេយង�ប�ពឹត�អំេពបប ករមនិេជ
េ�យេចតន។ មនិែមនបនទ បពី់េយងបនទទួលេសចក�ីពិត បនេកតជថមី េយង
មនិ�ចេធ�បបេ េពលេនះេទ។ មនុស�មនបបមនិ�ច�ប�ពឹត�អំេពមនិ-…�គិ
�ទ នមនិ�ច�ប�ពឹត�អំេពបបែដលមនិ�ចេលកែលងេទសបនេទ។ គតម់និ
�ចេធ�បនេទ។ �ជមនុស�ទុចចរតិែដលេធ�ដូេចនះ។ �គឺជអនកេធ�ជេជ  មនិែមន
អនកេជ ពិតេនះេទ។
317 �គបេ�ង នជនជតិយូ�ទងំេនះ អូ ពួកេគគិតថពួកេគជអនកចបប ់ េហយ
ពួកេគមនស ញ ប�័ត ឌី.ឌី និងភេីអច.ឌី។ ពួកេគបនគិតថ ពួកេគបនេដរ�
ទងំអស់េ កនុងថងម់យួ ប៉ុែន�ពួកេគគឺជមនុស�មនបបដ�៏�កកប់ំផុត។ អូ
ពួកេគ�បែហលជ…អនកមនិ�ច�កៃ់ដ—េលជីវតិរបស់ពួកេគបនេទ។ ពួកេគ
�� តស�ំ មនសីលធម ៌និងយុត�ិធម។៌ ប៉ុែន�ពួកេគជអនកមនិេជ ។
318 េហយអនកយកពកយថបបេហយរកេមលថ�មននយ័ដូចេម�ច។ ពកយថ
បប មននយ័ថ “ករមនិេជ ។” មនែតពីរ�កមប៉ុេ�� ះ គឺអនកេជ  ឬអនកមនិ
េជ ។ ជមនុស�សុចរតិ ឬជមនុស�មនបប។ ហនឹងេហយ។ �បសិនេបអនកជអនក
មនិេជ  អនកគឺជមនុស�មនបប មនិថអនកល�ប៉ុ��  អនកេ �ពះវ�ិរប៉ុ��  ឬ
សូមបែីតអនកជ�គអធិបបយកេ៏�យ។ អនកេ ែតជអនកមនិេជ ។
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319 ពួកផរសីុីទងំេនះជអនកអធិបបយ េហយពួកេគជអនកមនិេជ  េហយេ កនុង
�ននរកសព�ៃថងេនះ។ ែបបដូចជ�សន�មែដលពួកេគ�ចេធ�បន េហយ
មនជំេន  ប៉ុែន�ពួកេគមនិបនេជ េល�ទងេ់ទ។ េហយពួកេគបនេ �ទងថ់
“�រក�” េហយជំទស់នឹង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េហយពួកេគខ�ះបននិយយ
ថ “េបជអនកែមន ចូរចុះពីេឈឆក ងចុះ។ េធ�ករអ�ច រយ។ អនុ ញ តឱយេយងេឃញ
អនកេធ��េមល។” មនមន កយ់កដំបង�យកបល�ទង ់ េហយនិយយថ “ទយ
េហយ�បបេ់យងេមលថេតអនក��យអនក អនកជេ�� េនះេយងនឹងេជ
អនក។” េឃញេទ មនុស�មនិេជ ! ពួកេគេជ ថពួកេគជអនកេជ  ប៉ុែន�ពួកេគជ
មនុស�មនិេជ  មនិទនេ់កតជថមី ែដលបនែញកេចញ េទះបីជពួកេគបរសុិទធ
និងេគរពបូជយ៉ង�កេ៏�យ។
320 េទះយ៉ង�កេ៏�យ េនះជេរ ងដែដលែដលឈរេ សព�ៃថងេនះ។ បុរស
និង ស�ី�ចេ �ពះវ�ិរ េហយមនមុខែវង េហយ—និងេគរពថ� យបងគំ�មែដល
�ចេធ�បន េហយមនិែដលកុហក ឬលួចេទ េហយពយយមរស់េ �ម�សន
របស់ពួកេគឱយអស់ពីសមតថភព។ ប៉ុែន� លុះ��ែតពួកេគជអនកេជ  មនិដូេចនះេទ
ពួកេគនឹងបតប់ង។់ ដូេចនះគម នអនកចបប�់មន កេ់ កនុងគមពរីេទ។ កល់វនីនិយម
គឺ…�ពះគុណគឺជអ�ីែដល�ពះបនេធ�ស�មបអ់នក េហយករ�ប�ពឹត�គឺជអ�ីែដល
អនកេធ�ស�មប�់ពះ។ ��តវបនបំែបកគន យ៉ងពិត�បកដ។
321 េបឈបកុ់ហក ឈបជ់កប់រ ី ឈបលួ់ច ឈបផិ់តកបត ់ ឈបទ់ងំអស់ េធ�
�គបយ៉់ង រក�បទប ញត�ិ េហយេ �ពះវ�ិរ េធ�បុណយ�ជមុជទឹក�ល់ៃថង�ទិតយ
ទទួលករ�បកបរបួរមួ កមមវធីិ�ងេជងរបស់ពួកបរសុិទធ េធ��គបយ៉់ង ពយបល
អនកជំងឺ និងេធ�កិចចករទងំអស់េនះ លុះ��ែតអនកេកតេចញពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ
ែដលបនេ�ជសេរ ស មនិដូេចនះេទអនកនឹង�តវបតប់ង។់ “មនិែមនអនកែដលមនចិត�
ឬអនកែដល�ប�ំងបនល�េទ គឺជ�ពះែដលបង� ញេសចក�ីេម�� ករ�ុ។”
322 េអ�វបនពយយមអស់ពីសមតថភពេដមបកី� យជ�គិ�ទ ន េហយមនិ�ច
េធ�បនេទ។ �ពះគមពរីបននិយយថ គតយ់ំយ៉ងជូរចត ់ េ�យែស�ងរកកែន�ង
េដមបែី�បចិត� េហយរកមនិេឃញេឡយ។ មុនេពលគតេ់កតមក �ពះជមច ស់បន
េថក លេទសគត ់ េ�ពះគតដ់ឹងថគតជ់មនុស�គួរខម ស់េ កនុងចិត�របស់គត។់
�ពះបន�ជបេ�យករដឹងជមុន។ �ទងម់នបនទូលថ “អញបន�ស�ញ់
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យ៉កុប េហយស�បេ់អ�វវញិ។” េអ�វេមលេ ដូចជសុភពបុរស។ គត់
េ ផទះេមលែថប៉ពិករែភនកចស់របស់គត ់ ចិ ច ឹមេគ�កបី េហយ�គបយ៉់ងគត់
គឺជកូនល�មន ក។់

323 េហយយ៉កុបជកូន�បសរបស់ម� យ ជអនកនិទនេរ ងបុ�ណតូច។ េនះ
េហយជអ�ីែដលជគត។់ អនក�តវែតទទួល�គ ល់�។ �ពះគមពរីទទួល�គ ល់
នមំក។ រតេ់លង េធ�អ�ី�គបយ៉់ង។ និង—និងម� យ េដរេលងជមយួម� យ។ ប៉ុែន�
យ៉កុបេ�យករចុះេឡងទងំអស់របស់គត ់ និងវធីិែដលមនភពសីុសង� កគ់ន
របស់គត ់គតេ់ ែតេគរពសិទធិកំេណ តេនះ។ េនះជកំណតេ់ហតុ។

324 េអ�វជសុភពបុរសេទ�ដងេបេធ បនិងយ៉កុប។ �បសិនេបេយង�តវជំនុំជំរះ
គតេ់ ៃថងេនះ េដមបេីធ�ជសមជិក�កមជំនំុរបស់េយង អនកនឹងយកេអ�វ មយួ
ពនភ់គរយកនុងមយួ េបអនកមនិ�គ ល់គត។់ ប៉ុែន��ពះបនយកយ៉កុប។

325 េតអនកនឹងេធ�អ�ីជមយួ �វកប៉ុល �បសិនេបគតច់ងេ់ធ�ជអនកបេ�ម�ពះ?
ជនជតិយូ�ចស់ទំែពកកបលមឌល�ិត េហយមតគ់តេ់វ ចេ ខង េដរេ
�មករ�ចបូក�ចបល់ េហយរេប បែដលគតនឹ់ងែហក�កមជំនុំ គតនឹ់ងេធ�
�គបយ៉់ង។ អនកគិតថគតប់ន�ប�ពឹត�អំេពបបែដលមនិ�ចេលកែលងេទស
ប៉ុែន��ពះមនបនទូលថ “គតជ់អនកបំេរ របស់អញ។”

326 �ពះេរ សយកមនុស�េហយេធ�ឲយេគខុសគន  មនិែមនមនុស�យក�ពះេហយ
ក� យជមនុស�េផ�ងេនះេទ។ �ពះយកមនុស�េហយេធ�ឱយគតខុ់សគន ។ �
មនិែមនជអ�ីែដលអនកេធ� អ�ីែដលអនកនឹងេធ� អ�ីែដលអនកគិតេនះេទ។ �ជអ�ីែដល
�ពះេធ�។ អនកេ ទីេនះ។ េហយេនះជ�ចេ់រ ង។

327 ឥឡូវេនះ មុលិគីស�ែដកដអ៏�ច រយេនះ មនេរ ងអ�ីេកតេឡងចំេពះ�ទង់
េ ទីេនះ! េយងចង�់នបន�ិចេមល…េយង�តវរតក់ត�់យ៉ងេល ន។ េយង
នឹងចបេ់ផ�ម�តឡបម់កេ�កយវញិេ �តងែ់ផនកមយួៃនបទគមពរី េហយេយងនឹង
ចបេ់ផ�ម�បែហលខទី ១៥។

េសចក�ីេនះករ៏ងឹរតឹែតចបស់ជងេ េទ ត…េ�យមន
សងឃ១េផ�ងេទ ត េកតេឡង… �ម ែបបេ�កមុ ិលគីស�ែដក។



20 េស វេ េហេ�ពរ

328 ឥឡូវេនះ មុលិគីស�ែដកគឺជសងឃ។ េតែមនេទ? េនះជអ�ីែដលជ�ទង។់
េយងរកេឃញថ �ពះេ េដមដំបូង គឺជ�បភពៃន�ពះវ ិ ញ ណដអ៏�ច រយ។ េត�តវ
េទ? �ទងគ់ម ន�សកកំេណ ត។ �ទងគ់ម នកែន�ងសុគត។ �ទងម់និមនករចបេ់ផ�ម
ៃនជីវតិ។ �ទងគ់ម នទីប ច បៃ់នឆន ។ំ �ទងគឺ់ដូចជអស់កលបជនិចច ដូចជភពអស់
កលបជនិចច។ �ទងម់និែដលេកតេទ។ �ទងម់និែដល�� បេ់ទ។

329 េហយេ កនុងេនះ េយងរកេឃញថ �ទងម់ន�ពះវ ិ ញ ណ�បពីំរ�បេភទ។
េត��តវេទ? �ពះគមពរីបនែចងថ េ កនុងវវិរណៈថ “វ ិ ញ ណទងំ�បពំីរេ មុខ
បល�័ងករបស់�ពះ។” េត��តវេទ? វ ិ ញ ណទងំ�បពំីរ េ�ចន �បពីំរ។ េយងរកេឃញ
មន�បពីំរពណ៌។ េ ទីេនះមន�កមជំនំុចំនួន�បពីំរ។ អូ �េទបែតដំេណ រករ។
�បពីំរគឺេពញេលញ េហយ�ពះជមច ស់�ទងេ់ពញេលញ។ វ ិ ញ ណទងំ�បពំីរ
េហយវ ិ ញ ណទងំេនះបនល�ឥតេខច ះ។ ទីមយួគឺពណ៌�កហម េសចក�ី�ស�ញ់
ដល៏�ឥតេខច ះ ករេ�បសេ�ះ។ េហយេ�យរេប ប� េបេយងមនេពលេដមប ី
ផ�ល់ពណ៌ទងំេនះ េហយបង� ញថពណ៌នីមយួៗតំ�ងឱយភពបរសុិទធរបស់
�ពះ។ �ែមន៉។ ពណ៌ទងំេនះមន�បពំីរពណ៌ធមមជតិ។ ពណ៌ទងំេនះតំ�ង
ឱយភពបរសុិទធរបស់�ពះ។ េហយ…ពណ៌ទងំេនះតំ�ងឱយករជ�មញរបស់�ពះ
�កបបកិរយិរបស់�ពះ។ ពណ៌ទងំ�បពំីរេនះ តំ�ងឱយ�គពួកជំនុំ�បពីំរ ផក យ
�បពីំរ េទវ��បពីំរ។ �មរយៈបទគមពរីទងំអស់ អនកបេ�ម�បពំីរនក ់អនកន�ំរ
�បពីំរនក ់�រទងំ�បពំីរ ទងំអស់េ កនុង�បពីំរ។ �បពំីរៃថង។ �បមំយួៃថង េហយ
ៃថងទី�បពំីរគឺជៃថងសបបទ័ ល�ឥតេខច ះ េពញេលញ។ អូ ��� ត�ស់ េបេយង
�គនែ់តមនេពលជីកយក�េចញ នូវពណ៌ទងំេនះ!

330 យកពណ៌�កហម។ េយងយកពណ៌ទីមយួគឺ�កហម។ េត�កហមជអ�ី?
ពណ៌�កហមគឺជស ញ មយួៃនេ�គះថន ក។់ ពណ៌�កហមគឺជស ញ ៃនករេ�បស
េ�ះ។ េហយេមលពី�កហមេ  េតជពណ៌អ�ី? ពណ៌ស។ ពិតជ�តឹម�តវ។
ដូេចនះេ េពលែដល�ពះេ�ហិត�កហម�តវបនបង�ូរ េដមបបិីទបងំអំេពបប
ពណ៌�កហម �ពះ�ទងេ់មល�មរយៈ�ពះេ�ហិត�កហម �កេឡកេមលអំេពបប
ពណ៌�កហម �ែ�បជពណ៌ស។ អនកេជ មនិ�ចេធ�បបបនេទ។ �បកដ�ស់
មនិែមនេទ។ ពូជៃន�ពះ ជពរជយ័របស់�ពះ សថិតេ េលគត។់ �ពះមនិ�ច
េមលេឃញអ�ីេ�កពី�ពះេ�ហិតរបស់�ពះ�ជបុ���ទងផ់ទ ល់។ មនិថ�ជ
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អ�ីេ កនុង�កមជំនំុរបស់�ទង ់ �ជអ�ីេទ �ពះមនិេឃញ�េទ ពីេ�ពះ�ពះេយសូ៊វ
កំពុងអង�រ ឥតឈបឈ់រ ជសងឃដខ៏ពស់បំផុត។ គម នផ�ូវស�មបគ់តេ់ធ�បបេទ
េ េពលែដលដង� យែបបេនះ កំពុង�កេ់ ទីេនះស�មបគ់ត។់ �បកដ�ស់
មនិែមនេទ។
331 េហយឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកនិយយថ “ែមនេហយ ែដលផ�ល់ឱយខញុ ំនូវ
ឱកសដល៏�មយួ…” េនះបង� ញថអនកមនិ�តឹម�តវេទ។
332 អនកនឹងេពញចិត�ចំេពះ�។ អនកនឹង�ស�ញ់� �បសិនេបអនកជ�គិ�ទ នពិត
�បកដ េ កនក់ែន�ងែដលអំេពបបនឹងចងអនករហូតដល់អនកមនិ�ចេធ��បន។
“ដបតិពូជៃន�ពះសថិតេ កនុងគត ់េហយគតម់និ�ចេធ�បបបនេឡយ។” �ពះគមពរី
បននិយយថ “េ េពលែដលបនសម� តេ�យ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ
េនះែលងមនេសចក�ី�បថន ៃនអំេពបបេទ តេហយ។” េបអនកមនត�� ចងប់ន
េនះចិត�របស់អនកមនិ�តឹម�តវចំេពះ�ពះេទ។
333 ឥឡូវេនះ អនកនឹងេធ�ខុស ប៉ុែន�អនកមនិេធ��េ�យេចតនេទ។ េឃញេទ? អនក
គឺជ—អនកជបអ់នទ ក ់ េហយអ�ីែដលអនកជប ់ ឬេធ�អ�ីមយួែដលអនកមនិចងេ់ធ� �
មនិែមនជអំេពបបេ េឡយេទ អនកនឹងែ�បចិត�េ នទីែដលអនកេឃញថអនក
ខុស។ អនកនឹងងកយ៉ងេល នេហយនិយយថ “ខញុ ំមនិចងេ់ធ��…មនិបនេឃញ
េនះេទ។” អនកនឹងនិយយ�េពញមយួជីវតិ។ មនុស��បសមនិចងក់� យជអ ច ឹង
ជេហតុផលែដលថេយងលងងេ់ កនុងទីងងឹត េ េលែផនដីេនះ េយងមនដង� យ
ធួនៃនេ�ហិតស�មបេ់យង�គបេ់ពល េដមបកីរពរេយង។ ពីេ�ពះ កំហុសដំបូង
ែដលេយងជួប…
334 ឥឡូវេនះ មនគំនិតែផនកចបបរ់បស់អនក។ “អូ អនកដឹងថជអ�ីេទ? ស�ីេនះ
�តវបន�បជ់បរសុិទធ។ ប៉ុែន� សូមថ� យ�ពះពរដល់�ពះ នងបនេធ�ខុស។ ខញុ ំ
ដឹងថនងវេង�ង។” �ខុស។ នងមនិបនឈបេ់ជ េទ។ នងបនេធ�ខុសែមន។
�បសិនេបនងេធ��េ�យេចតន េនះនងខុស �ងំពីដំបូងេម�ះ។
335 �បសិនេបនងមនិមនបំណងេធ��េទ េហយនងេដរេ មុខ�ពះវ�ិរបរសុិទធ
ៃន�ពះ េហយ�រភព� និងនិយយថ “ខញុ ំខុសេហយ សំុេទសផង” អនកមន
កតព�កិចច�តវេធ��។ េបអនកមនិេធ��កនុងបំណងចិត�េទ េនះអនកគួរេ �សនៈ
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េ�យខ�ួនឯង។ ពិត�ស់។ មនភពបរសុិទធពិត�បកដេ កនុង�កមជំនុំ។ មន
ភពបរសុិទធពិត�បកដ ភពបរសុិទធមនិែមនមកពីអនកេទ គឺមកពី�ពះ�គីសទ។
336 ខញុ ំគម នភពបរសុិទធេដមបថី� យ�ទងេ់ទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ជកេ់ល�ទង ់ អូ �ពះគុណ
របស់�ទង ់ េហយខញុ ំមន�េ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិបនកំណតត់ៃម�� គម នអ�ី
ែដលខញុ ំ�ចេធ�បនេដមបសីក�ិសមនឹង�េទ ប៉ុែន�េ�យ�ពះគុណ�ទងប់នេ ខញុ ំ
េហយអេ ជ ញខញុ ំឲយមក។ េហយខញុ ំបនេមលេ �ទង ់ េហយ�ទងប់នដកេសចក�ី
�បថន េចញពីខញុ ំ។ ខញុ ំេធ�ខុស�បព់នដ់ងកនុងមយួែខ កនុងមយួឆន ំៗ ។ �បកដ�ស់
ខញុ ំេធ�។ ែតេពលេឃញថខញុ ំេធ�ខុស ខញុ ំនិយយថ “�ពះេអយ ខញុ ំមនិមនបំណងេធ�
�េទ �ទងដឹ់ងពីចិត�របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិចងេ់ធ�ែបបេនះេទ។ ខញុ ំបនជបអ់នទ កេ់ កនុង
េនះ។ ខញុ ំមនិមនបំណងេធ��េទ។ សូម�ទងអ់តេ់ទសឱយខញុ ំ �ពះអមច ស់េអយ។”
337 េបខញុ ំេធ�ខុសនឹងបងប�ូន ខញុ ំថ “បង�បស អភយ័េទសឱយខញុ ំ។ ខញុ ំមនិចងេ់ធ�ែបប
េនះេទ។ �បកដ�ស់ �ពះ�ទង�់ជបពីចិត�ខញុ ំ។”
338 អូ អនកេ ទីេនះ។ មនដង� យឈម។ មនអំ�ចៃនដំណឹងល� ជ
�កមជំនំុដវ៏សុិទធែដលបន�េ មុខ។ មនិែមនេ�យ�រែតអ�ីែដលអនកបនេធ� �ជអ�ី
ែដលអនកមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ។ មនដង� យធួននិងបប។
339 ឥឡូវេនះ មុលិគីស�ែដកេនះ េ េពលែដល�ទងប់នយងមក។
340 ខញុ ំចង�់បបអ់នកេរ ងមយួេទ ត។ េតអនកធ� បម់ន—ក ចកបី់�ជងេទ? អនកមន
ែកវមយួែដលមន�ជងបី េហយ�ក�់េដមបឱីយ�ពះ�ទិតយ�ចជះពន�ឺបះ៉�បន �
នឹងបេងកតបន�បពីំរពណ៌ដល៏�ឥតេខច ះ។ ក ច កបី់�ជងនឹងបេងកតបនជឥនទធនូ។
េនះពិតជ�តឹម�តវ�ស់។ ឥឡូវេនះ �បសិនេបេយងមនេពល េយងនឹងបន�
េធ��។ បីនមំកនូវភពល�ឥតេខច ះ◌ៈ �ពះបិ� �ពះបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ករ�បជ់សុចរតិ ករ�បជ់បរសុិទធ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
ហនឹងេហយ។ ភពល�ឥតេខច ះេកតេឡងេ�យបី។ �ពះ េលសមនុស� �ពះជមច ស់
េ កនុងបុរសែដលេ ថ�ពះេយសូ៊វ �ពះេ កនុង�កមជំនំុ។ បនទ បម់ក ជភពល�
ឥតេខច ះ។
341 បុរសេនះបនេធ�បប ដ�ប��ពះគងេ់ ទីេនះកនុងបេងគ លេភ�ង។
�ពះ…មនុស�បនេធ�បបេ ចំេពះ�ពះ ដ�ប��ពះគងេ់ កនុងបេងគ លេភ�ង
េ�យ�រ�េ ែតជសុភវៈមនិបរសុិទធ ឈមសត�បន�កេ់ ចំេពះ�ទង។់
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342 បនទ បម់ក កូនេច មរបស់�ពះជមច ស់បនយងមក ជជំ�នទីពីររបស់
�ពះជមច ស់។ �ពះដូចគន  មុខងរមយួេទ ត។ េហយបនទ បម់ក�ពះេ កនុង…គឺ
េ កនុង�ពះ�គីសទ គឺជ�ពះែតមយួ ែដលេ កនុងបេងគ លេភ�ង។ េហយ�ពះដែដល
េនះបនក� យជ�ចឈ់ម េហយគងេ់ កនុងចំេ�មេយង�ល់គន ។ េហយ
បនទ បម់កមនុស�បនេសចចំអកដល់�ទង ់ �េ ែតទទួលខុស�តវចំេពះ�។
មនិទនម់នករបង�ូរឈមេ េឡយេទ។ �តវេហយ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូល
ថ “ខញុ ំនឹងអតេ់ទសឱយអនក។”

343 ប៉ុែន�បនទ បម់ក �ពះអងគដែដលេនះជ�ចឈ់ម បនមកេ កនុងបេងគ ល
េភ�ងម�ងេទ ត។ “ខញុ ំមកពី�ពះ។ ខញុ ំេ ឯ�ពះ។” េ ទីេនះ េយងេឃញប៉ុលជួប
�ទង ់ េ �មផ�ូវចុះេ �កង�ម៉ស ែដលជបេងគ លេភ�ងដែដលេនះ។ េយង
េឃញេព�តសជួប�ទងេ់ កនុងគុក ជបេងគ លេភ�ងដែដល។ ពិត�បកដ�ស់។
េហយេយងេឃញ�ទងេ់ ៃថងេនះ កនុងចំេ�មពួកេយង ជបេងគ លេភ�ងដូចគន ។

344 ប៉ុែន�ភពល�ឥតេខច ះបនមកដល់កែន�ងរបស់� ែដលជមនុស�ក�� ល…
ឥឡូវេនះ �បសិនេបមនជនជតិយូ�េ ទីេនះ ឬនរ�មន កែ់ដលយល់អំពីគមពរី
ស ញ បុ�ណ។ សូមប ជ ក�់ សូមឱយខញុ ំបង� ញអនក។ ខញុ ំមនិមនគមពរីស ញ ចស់
ជមយួខញុ ំេទ ឥឡូវេនះ។ េនះគឺជ—គឺជគមពរីស ញ ថមី។ ប៉ុែន� កនុងករថ� យនំបុង័
ែដល�កេ់លចនេគមេនះ េ កនុងយ ញបូជរបស់�សនយូ៍� េ េពល
សម� តេ�ងឧេបសថ សូមេ សួរ�សនយូ៍� �មយួ អំពីនំបុង័បីដំុេនះ ដុំ
ក�� លបនែបក។ េនះគឺជ�ពះ�គីសទ។ បំែណកក�� ល�តវបនខូច �ពះ�គីសទ
ែដលេ ចេន� ះក�� ល។ បនបង� ញថ�តវែតមនករែបកកែន�ង�មយួ
ស�មបក់រេ�បសេ�ះ។ េហយដំុេនះ�តវបនចតទុ់កថជករេ�បសេ�ះ
េ េលនំបុង័ឥតេម។

345 េហយេ ទីេនះគឺជ�ទង។់ េហយយបេ់នះេពលេយងេធ�ករ�បកបរបួរមួគន
េយងកចន់ំបុង័កូស័រ េ�ពះ�ជរបូកយរបស់�ពះ�គីសទ។ េហយ�ទង�់តវបន
បំបកេ់ កល់�៉រ ី េដមបេីធ�ជអនកែរកអំេពបបរបស់េយង េ�យ�រេសចក�ី
សុចរតិរបស់�ទង ់ េយង�ចក� យជសុចរតិរបស់�ទង។់ េ�យ�រ�ទងប់ន
ក� យជអំេពបបរបស់េយង េដមបឲីយេយង�ចក� យេ ជេសចក�ីសុចរតិរបស់
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�ទង។់ បង�បស េនះជ�ពះគុណសុទធ�ធ។ ពិត�ស់។ គម នផ�ូវ ឬវធីិ
េផ�ងេទ តែដលអនក�ចបង� ញអំពីភពសុចរតិបនេទ។
346 ឥឡូវេនះ មុលិគីស�ែដក ជបុគគលដអ៏�ច រយេនះ ែដល�តវបនជួបេ
�មផ�ូវ គតប់នថ� យ េហយអ�័ប�បំនថ� យមយួភគកនុងដបដ់ល់�ទង។់ េត
គតជ់មនុស�អ�ច រយប៉ុ�� ! ឥឡូវសូមកតស់មគ ល់ ឲយបនឆប។់

សងឃេនះមនិបន�ងំេឡង�ម�កឹតយវនិយ័…ែដលមន
េសចក�ីប ញត�ខង…

347 ឥឡូវេឃញ�មចបបេ់ទ? ចបបប់ននិយយថ “អនកមនិ�តវសម� បេ់ទ។ អនក
មនិ�តវ�ប�ពឹត�អំេពផិតកបតេ់ឡយ។ អនកមនិ�តវលួចេទ។”
348 �ព ះេយសូ៊វែបរេ ជុំវញិ េហយមន�ព ះបនទូលថ “��តវបនេគនិយយអំពី
ពួកេគពីសមយ័បុ�ណ ‘អនកមនិ�តវសម� បម់នុស�ឱយេ�ះ’ ប៉ុែន�ខញុ ំនិយយថ
អនក�ែដលខឹងនឹងបងប�ូនខ�ួនេ�យគម នមូលេហតុ បនសម� បេ់គរចួេហយ។
��តវបនែចងអំពីពួកេគ ពីបុ�ណ ‘អនកមនិ�តវ�ប�ពឹត�អំេពផិតកបតេ់ឡយ’ ប៉ុែន�ខញុ ំ
�បបអ់នក�ល់គន ថ អនក�ែដលេមលេ េល ស�ីេហយមនត�� េលនង បន
�ប�ពឹត�អំេពផិតកបតេ់ កនុងចិត�របស់គតជ់មយួនងរចួេហយ។” ហនឹងេហយ។
េនះគួរែតបេ�ង ន ស�ីពីរេប បេស� កពក ់រេប បេធ�អ�ីែដល�តឹម�តវ។ អនកេស� កពក់
មនិ�កសម េហយេធ�ឲយមនុស��បសេមលមកអនកេ�យត��  អនក�ប�ពឹត�
អំេពផិតកបត ់ ដូចគន នឹងអនកបនឆ�ងកតស់កមមភពដូេចនះែដរ។ �ពះេយសូ៊វមន
�ពះបនទូលដូេចនះ។
349 េហយអនកែដលមន�រមមណ៍េឆវឆវ ែដលែតងែត�មតរ់បស់អនកេជប ្
រមថនរ�មន ក ់ មនិ�ចេលកេឡងបនេទ េហយេរ ង�សេដ ងេនះ។ �តវ
�បង�បយត័ន។ អនកមនេទស�បសិនេបអនកនិយយពកយ�បឆងំនឹងបងប�ូនរបស់
អនក ែដលមនិ�តឹម�តវ មនិ�តឹមែត េ ជុំវញិ េហយែហក�េចល។ អនកមនិ�តវយក
កបិំតចកខ់នងបុរសេដមបសីម� បគ់តេ់ទ។ អនក�ចបំែបកចរតិរបស់គត ់ េហយ
សម� បគ់ត ់ សម� បឥ់ទធិពលរបស់គត។់ និយយ�បឆងំនឹង�គគង� លរបស់អនក
េ ទីេនះ និយយអ�ីែដល��កកអ់ំពីគត ់អនក�ចបញ់គតប់នយ៉ងល�។ �បប់
អ�ីែដលមនិ�តឹម�តវអំពីគត ់ �នឹងសម� បឥ់ទធិពលរបស់គតជ់មយួមនុស� និង
េរ ងែបបេនះ េហយអនកមនេទស។ អ�ីែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូល។
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350 ឥឡូវេនះ �� បេ់ ទីេនះ េតមនអ�ី—អ�ីែដលប៉ុលកំពុងពយយមេ ដល់
ទីេនះ។ ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះគមពរីចស់េនះ។ �េធ�ឱយអនក�តង។់ េមល អូ �គនែ់ត
េមលេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ ដូចែដលេយង�ន បនួ-…“�គឺជករ…ដបតិ�ជ
ភស�ុ�ងែដលថ �ពះអមច ស់របស់េយងបនេចញ-…” ចបំន�ិច ខញុ ំេជ ថខញុ ំមនខ
គមពរីមយួេទ តេ ទីេនះែដលខញុ ំនឹង�ន។ អតេ់ទ ចុះេ ខ១៦។

សងឃេនះមនិបន�ងំេឡង�ម…�កឹតយវនិយ័ ែដលមនេសចក�ី
ប ញ ត�ខង�ចឈ់មេទ…

351 េនះជផ�ូវចបប ់ អនកេឃញេហយ។ “អូបង�បសខញុ ំ—ខញុ ំមនិគួរេទ។ ខញុ ំមនិគួរ
េទ។ ខញុ ំដឹង ប៉ុែន�ខញុ ំ…” េនះមនិែមនេទ។ �ជេសចក�ី�ស�ញ់ែដលេធ��។
352 រេប បែដលេយងបនឆ�ងកត�់! ខញុ ំបននិយយថ “�បសិនេបខញុ ំនិយយេ
កន…់�បែហល�បពនធរបស់ខញុ ំ ‘អូ ៎ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំចងម់ន�បពនធពីរ។ ខញុ ំចងេ់លងជំុវញិ
ជមយួមន កេ់នះ �កម់ន កេ់នះេ ទីេនះ។ ប៉ុែន� េបខញុ ំេធ�ដូេចនះ �បពនធខញុ ំនឹងែលងលះ
ខញុ ំ េហយកូនខញុ ំនឹងចូល…ពន័ធកិចចរបស់ខញុ ំនឹង�តវបតប់ង។់” អនកកខ�ក ់ ពុតតបតុ។
�តវេហយ។ អនកមនិ�ស�ញ់នង�តឹម�តវពីដំបូង។ េនះពិតជ�តឹម�តវ�ស់។
353 េបអនក�ស�ញ់នង េនះនឹងគម នចបបស់�ីពី�េទ។ អនកនឹង�ស�ញ់
នង េទះជយ៉ង�កេ៏�យ េហយអនកេ ជមយួនង។ េនះពិតជ�តឹម�តវ
�ស់។ េហយ ស�ីនឹងេធ�ដូចគន ចំេពះប�ីរបស់អនក។ �តវេហយ។
354 េពលខ�ះ ស�ីក� យជកែន�ង ឬ…
355 បុរសមន កេ់ឃញ េយេសបិលតូចែដល�បពណ៌មុខទងំអស់ អនកដឹងេទ
េហយ—េហយអនកនឹងេ ជំុវញិ ធ� កក់នុងអន�ងែ់សនហ៍នង �បែហលជមន�បពនធ
ល�។ េហយបនទ បម់កអនកេ ខ�ួនឯងថជ�គី�ទ ន។ អនកអតេ់ករ �ខ៍ម ស។ អនក
�តវករេ ឯ�សនៈមយួេទ ត។ �តវេហយ។
356 េហយអនកខ�ះ—េហយអនកជ�សីខ�ះេមលជំុវញិបុរសចំ�ស់មយួចំនួនែដល
មនសករ់េ�ងទម� កចុ់ះេ�កម �៉េសលីន�គប�់គនេ់ េល�…េបកមតរ់បស់
គត។់ េហយបនទ បម់កអនក…
357 �សីចស់តូចមយួចំនួន កលពីមនិយូរប៉ុនម នេទ…េនះមនិែមនជករ
េលងេសចេទ េ�ពះខញុ ំមនិចងនិ់យយេលងេសចេទ។ ប៉ុែន��បជជនដឹងថេនះ
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មនិែមនជកែន�ងេលងេសចេទ។ ប៉ុែន� ស�ីចំ�ស់េ ទីេនះ នង…មនេកមង�បស
សង� រេ ទីេនះ ជេកមង�បស�គី�ទ ន។ កលពីយូរមកេហយ េ េពលែដលខញុ ំេធ�
�គគង� លេ ទីេនះ េយងធ� បម់នថន កយុ់វជន។ េហយខញុ ំនឹងនិយយេ កន់
យុវនរេី រេស លៃថង�ទិតយ អំពីកររមួេភទនិងេរ ងេនះ។ បនទ បម់ក េ រេស ល
ៃថង�ទិតយបនទ ប ់ សូមនិយយជមយួនឹងយុវជន េហយពយយមទប�់ក តេ់រ ង
ទងំេនះ។
358 េកមង�សីវយ័េកមងខ�ះចបេ់ផ�មេដរេលងជមយួបងគ ចស់ េ ក�� ល�កង
េនះ ជកប់រេីហយមនដបកនុងេ�េ ៉ ។ េហយគតប់នេបក�នតូចមយួេ
ជំុវញិទី�កង។ ខញុ ំមនិបនេឃញអ�ីែដលនងបនេឃញេ កនុងេកមង�បសេនះេទ។
គតនឹ់ងមនិមក�ពះវ�ិរេទ។ គតនឹ់ងអងគុយេ ទីេនះ។ �កន់ងេ �ពះវ�ិរ
ទីេនះ េហយបនទ បម់កគតេ់ចញេ ខងេ�ក កនុង�ន េហយរងច់ ំ នឹងមនិ
មក�ពះវ�ិរេទ។ ខញុ ំបននិយយេ កនន់ងេ ៃថងមយួ។ នងរស់េ កនុងរដ�
ញូវ�ល់បនី។ ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំចងសួ់រអនកពីអ�ីមយួ េកមង�សី។ េលេ�ក
េនះ េតអនកេឃញអ�ីេ កនុងេកមង�បសេនះ?” ខញុ ំបននិយយថ “ទីមយួ គតស់�ប់
�សនរបស់អនក�ស់—អនកមន។ គតេ់មលងយ�ពះ�គីសទរបស់អនក។ គត់
នឹងមនិេធ�ជប�ីល�ឱយអនកេទ។ គតនឹ់ងេធ�ឱយអនកេវទនេពញមយួជីវតិរបស់អនក។”
េហយខញុ ំបននិយយថ “មនេកមង�បស�គី�ទ នតូចៗេ ទីេនះែដលអនក�ច
េ ជមយួបន។ េហយេ ទីេនះប៉និងម� យរបស់អនកេមលងយគំនិតរបស់អនក
ែដលេចញេ េ�ក ប៉ុែន�េទះជយ៉ង�អនកកេ៏  េហយអនកគិតថ ‘ខញុ ំេពញវយ័
ដប�់បមំយួឆន ។ំ’”
359 នងចបេ់ផ�មផតម់ុខ េហយរតេ់ចញេ�ក េហយដំបូងនងេ �មផ�ូវ។
នងបនបន�េ កនភ់ពអស់កលបជនិចច។ ប៉ុែន� បនទ បម់កនងបនឈរេ
ទីេនះ។ េហយអនកដឹងេទថនរមីន កេ់នះផ�ល់េលសអ�ីដល់ខញុ ំវញិ ថនង�ស�ញ់
�បសេនះ? នងបននិយយថ “គតម់នេជងតូចគួរឱយ�ស�ញ់ េហយគត់
មនក�ិនល��ស់។” េតអនក�ច�សៃមបនេទ? �បខ�ួនគតេ់ឡង េនះជ�សី
មនិែមនមនុស��បសេទ។
360 “េមល” ខញុ ំបននិយយថ “បង�សី ខញុ ំចងេ់ ជមយួេកមង�បស�គិ�ទ នមន ក់
ែដលមនេជងដូច�ន�កស េហយមនក�ិនដូចជទឹកអប ់ េបគតពិ់តជ�គិ�ទ
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ន។” �តវេហយ។ ពិត�ស់។ បទ។
361 �ជេលស “េជងតូចគួរឱយ�ស�ញ់ែបបេនះ េហយមនក�ិនឈងុយ�ស់។”
ស�ីរត�់មផ�ូវតូច ទីបំផុតបនបំផ� ញជីវតិេកមង�សី។ �ជករ�ម៉ស់ គួរឱយ
�ម៉ស់បំផុត។
362 �ពហ៍ពិពហ៍ជេរ ងគួរឲយេគរព ប៉ុែន�គួរែតប ចូ លេ�យករអធិ�� ន និង
េ�យេគរព។ េហយេសចក�ី�ស�ញ់ពិតចំេពះនរេីនះនឹងចងអនកជេរ ង
រហូត។ “អ�ីែដលអនកចងេ េលែផនដី ខញុ ំនឹងចងេ �ថ នសួគ។៌” េពលេដរ�ម
ផ�ូវេ មុខ នង�ចនឹងចស់េ មនសកព់ណ៌�បេផះ និងមន�ន ម�ជីវ�ជញ
ប៉ុែន�េសចក�ី�ស�ញ់ដែដលែដលអនកមនចំេពះនងកលនងេ េកមង ជ ស�ី
�សស់�� ត អនកនឹងេ មន�ដែដល។
363 អនក�ចនឹងមន�ម ធ� ក ់ កបលទំែពក និងមុខ�ជីវ�ជញ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត
ប៉ុែន�នងនឹង�ស�ញ់អនកដូចជអនកបនេធ�េ េពលែដលអនកឈរេ�យ�ម ធំ
ទូ�យ និងសករ់ញួអងក ញ់ �បសិនេប�ពិតជមកពី�ពះ។ ដបតិអនកកំពុងសម�ងឹ
េមលេ េពលែដលអនកបនឆ�ងកតទ់េន�ខងេល េ េពលែដលអនកនឹង�តលប់
មកវញិ ម�ងេទ តចំេពះយុវជន និងយុវនរ ី េដមបរីស់េ ជមយួគន ជេរ ងរហូត។
េនះគឺជករសនយដអ៏ស់កលបរបស់�ពះ។ �ទងម់នបនទូលថ �ទងនឹ់ងេធ��។ �ទង់
មនិ�តឹមែតេធ�ប៉ុណ�ឹ ងេទ េយងនឹងេ ដល់�កនុងេពលមយួនទី �ទងប់នសបថថ
�ទងនឹ់ងេធ��។
364 �� បេ់រ ងេនះ ដូចជេយងបន�។

សងឃេនះមនិបន�ងំេឡង…�ម�កឹតយវនិយ័ ែដលមន
េសចក�ីប ញត�ខង�ចឈ់មេទ គឺ�ម�ពះេច�� របស់ជីវតិ…ដម៏និ
េចះសូនយេឡយេនះវញិ។

365 ឥឡូវេយងនឹង�នយ៉ងឆបរ់ហ័ស ដូេចនះេយង�ចចូលេ កនុង។

ដបតិមនេសចក�ីបនទ ល់ពី�ទងថ់ ឯងជសងឃេ អស់កលបជនិចច
�មរេប បេ�កមុ ិលគីស�ែដក។

ដ�ប��តវករសងឃ �ទងនឹ់ងក� យជសងឃ។
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ឯេសចក�ីប ញត�ែដលមនពីមុនមក េនះ�តវ េលកេចលវញិ…
េ�យេ�ពះេខ�យ េហយឥត�បេយជន។៍

ពីេ�ពះ�កឹតយវនិយ័មនិែដលនឲំយបន�គបល់កខណ៍េឡយ…
366 អនកមនិ�ច េទះអនកេធ�អ�ីកេ៏�យ។ អនកឈបផឹ់ក�� ឈបជ់កប់រ ី ឈប់
និយយកុហក េ �ពះវ�ិរ េហយពយយមេធ�េនះ េហយពយយមេធ�េនះ
អនកេ ែតជ�ចឈ់ម។ េនះ�គនែ់តជចបបប់៉ុេ�� ះ។ ចបបម់និេធ�អ�ីែដល
ល�ឥតេខច ះេទ។ ប៉ុែន�េតអ�ីែដលេធ�ឱយល�ឥតេខច ះ? គឺ�ពះ�គីសទ។ ថ� យសិរលី�! ខញុ ំ
�ចឈបកុ់ហក ឈបលួ់ច ឈប�់ប�ពឹត�អំេពផិតកបត ់ ឈបទ់ំពរ ឈបេ់ធ�េរ ង
ទងំអស់ េហយខញុ ំេ ែតជ�ចឈ់ម។ �ពះមនិទទួល�េទ េ�ពះខញុ ំគម នអ�ី�តវ
ថ� យ�ទងក់នុងករេលកតេមកង។
367 ប៉ុែន�នទីែដលខញុ ំ�កៃ់ដេល�ពះសិរ�ដម៏នពររបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ និង
និយយថ “�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំមនិល�េទ។ េត�ពះអងគនឹងយកទូលបងគំ
េធ�ជអនកបេ�មរបស់�ពះអងគឬេទ?” េហយ�ពះជមច ស់�ទងប់នេថបអំេពបប
របស់ខញុ ំេចញ ខញុ ំឈរយ៉ងល�ឥតេខច ះេ ចំេពះ�ពះេន�តរបស់�ពះជមច ស់។
�តវេហយ។ េហតុអ�ី? ខញុ ំមនិឈរេលគុណសមបត�ិរបស់ខញុ ំេទ។ ខញុ ំឈរេល�ទង។់
េហយ�ទងប់នេធ�ឱយេយងល�ឥតេខច ះ �មរយៈកររងទុកខ និង�ពះេ�ហិតរបស់
�ទង។់
368 ខញុ ំេឃញថដល់េពលេវ��តវបិទកមមវធីិេហយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំចង�់នឱយចប់
�បសិនេបខញុ ំ�ចេធ�បន ឆប។់

…េនះ�តវេលកេចលវញិ េ�យេ�ពះេខ�យ េហយ
ឥត�បេយជន។៍

ពីេ�ពះ�កឹតយវនិយ័មនិែដលនឲំយបន�គបល់កខណ៍េឡយ កម៏ន
េសចក�ីសងឃមឹដ�៏បេសរជងបនចូលមកផង (េតអ�ីជក�ីសងឃមឹ�បេសរ
ជង? �ពះ�គីសទ។) ែដលេយង�ល់គន នឹងចូលេ ជិត�ពះបន។

369 េហតុអ�ី? �មរយៈេសចក�ីល�របស់េយង និងេសចក�ីល�ទងំអស់របស់េយង
និងេសចក�ីល�ទងំអស់របស់េយង េយងេ ែតជ�ចឈ់ម។ ប៉ុែន�េ េពល
មយួេ កនុងវត�មនរបស់�ពះ េ�យទទួល�គ ល់ថេយងមនិ�ចឈរេ ទីេនះ
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បន មនែត�មរយៈគុណសមបត�ិរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទប៉ុេ�� ះ បនទ បម់ក េយង
ចូលេ ជិត�ពះ �មរយៈគុណសមបត�ិៃន�ពះ�ជបុ���ទង។់ “�ពះអមច ស់េអយ
ទូលបងគំមករក�ទងេ់�យចិត�ស�ូត�តង។់ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វជបុ�តរបស់
�ទង ់សូមទទួលទូលបងគំ។” អូ បង�បស អនកកំពុងមក�មផ�ូវរស់េ េពលេនះ។
370 មនិែមន “�ព ះអមច ស់េអយ �ទង�់ជបថ ខញុ ំឈបផឹ់ក។ �ទង�់ជបថខញុ ំេធ��ក់
�បពនធខញុ ំយ៉ង�តឹម�តវ។ �ទង�់ជបថខញុ ំេធ�ែបបេនះ។ ខញំេធ�ែបបេនះ។” អនកមនិមន
អ�ី�តវផ�ល់ជូនេទ។
371 “ដបតិចបបៃ់នប ញត�ិខង�ចឈ់មមនិ�ចេធ�អ�ីបនេឡយ ប៉ុែន�ករនមំក
នូវេសចក�ីសងឃមឹមយួេផ�ងេទ តបនេធ�។ េសចក�ីសងឃមឹេនះ ែដលជ�ពះ�គីសទ
េយងមនជយុថក ៃន�ពលឹង ខជ បខ់ជួននិង�បកដ។” េឃញេទ។

ពួកសងឃទងំេនះ េគបន�ងំឲយមនងរ េ�យឥតមនសមបថ
េទ…
សព�នម េបអនកសមគ ល់េឃញេ ទីេនះ គឺជអក�រេ�ទត។

…�ទង�់តវបនែតង�ងំជសងឃៈ
មនិ�តឹមែតជសងឃប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��ទង�់តវបនែតង�ងំជសងឃេ�យ

សមបថ។ មនិែមន…
372 ឥឡូវេនះេមល។ ចូរេយងចូលេ បព�ជិតភពែដលេ សល់។

(ដបតិពួកសងឃ ពួកេលវ ី យុត�ិធម ៌ សុចរតិ េទ ង�តង់ ពួកសងឃ
ទងំេនះ�តវបនេធ�េ�យគម នសមបថ…)

373 �ពះេទបែតមនបនទូលថ “បនទ បពី់ប ជ របស់—�មប ជ របស់េអរ ៉នុ ថ
�ទងប់ន�ងំសងឃទងំេនះ។” ពួក�ចុះមក�មជំនន។់ ពួកេគេ ��េរ ន
េហយេរ នេធ�ជអនកអធិបបយជេដម។ ពួកេគចុះមក។ ដូេចនះ �ពះបនបេងកត
ពួកេគជសងឃដូេចនះ។ េគ�ងំខ�ួនជសងឃ េ�យករអបរ់ ំ េ�យមរតក ជេដម។
“ប៉ុែន�បុរសេនះ�តវបន�ងំេឡងេ�យពកយសមបថែដល�ពះបនេធ�។” សូម�� ប់
េ�យយកចិត�ទុក�កឥ់ឡូវេនះ។

(…េ�យឥតមនសមបថេទ ែត�ទងវ់ញិ មនទងំពកយសមបថផង
េ�យ�រ�ពះអមច ស់�ទងប់នសបថ េហយមនិែដលផ� ស់គំនិតេឡយ
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�ែមន៉ ថឯងជសងឃេ អស់កលបជនិចច �មរេប បេ�កមុលិគីស្
�ែដក:)

បនជ�ពះេយសូ៊វ�ទងជ់អនកធន ពីេសចក�ីស ញ ១ដ�៏បេសរជង។
ឥឡូវេនះ យ៉ង�បញប។់

មយួេទ ត ពួកសងឃទងំេនះមនគន ជេ�ចន ពីេ�ពះេគែតងែត�� ប់
មនិេ ជបស់ថិតេសថរេទៈ
�បព់ន ់�បព់ន ់ៃនសងឃ េ�ពះពួកេគគម នអ�ីេ�កែតពីេសចក�ី�� ប ់និងមន

ែដនកំណត ់និងជំងឺ េហយេសចក�ី�� ប ់និងេសចក�ី�� ប ់និងេសចក�ី�� ប។់
374 ប៉ុែន�េមលេ �ទង។់

ប៉ុែន�បុរសមន កេ់នះ (េតជមនុស�អ�ី?) �ពះេយសូ៊វ ែត�ទងម់នករងរ
ជសងឃឥតេផទរេឡយ ពីេ�ពះ�ទងេ់ ជបអ់ស់កលបជនិចចវញិ។ ជ
កែន�ងែដល…

េ�យេហតុេនះបនជ�ទង�់ចនឹងជួយសេ ងគ ះសព��គបប់ន ដល់
មនុស�ទងំអស់ េទះបីេ ឆង យយ៉ង� ដួលយ៉ងេមច៉ េ ឆង យ
យ៉ង�កេ៏�យ �ទង�់ចសេ ងគ ះបនយ៉ងអស់ពីចិត�។ ែដលចូល
េ ឯ�ពះ េ�យ�រ�ទង…់
មនិជមយួ…េ េលភពសុចរតិរបស់អនក ប៉ុែន�េ េលករ�រភពរបស់

អនក។ េឃញេទ?
…ែដលចូលេ ឯ�ពះ េ�យ�រ�ទង ់ ដបតិ�ទងម់ន�ពះជនមរស់េ

ជនិចច េដមបនឹីងជួយអង�រជំនួសេគ។
�ទងេ់ ទីេនះជនិចច េធ�ករអង�រជំនួស។

គួរឲយមនសំេដចសងឃយ៉ងេនះសំ�បេ់យង ែដល�ទងប់រសុិទធ ឥត
ពុតមយ ឥតេ ហមង ែដលបនែញកេចញពីមនុស�បប េហយបន
�តឡបជ់ខពស់ជង�ថ នសួគេ៌ េទ ត

375 េ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ េបខញុ ំពយយមតំ�ងឲយករណីរបស់ខ�ួនខញុ ំ ខញុ ំនឹងចញ់
�េហយ។ េបខញុ ំពយយមតំ�ង និយយថ “ប៉ខញុ ំជមនុស�ល�។ ប៉របស់ខញុ ំគឺជ
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�គអធិបបយ។ ែមនេហយ ខញុ ំបនរស់េ កនុង�ពះវ�ិរ។” ខញុ ំេ ែតបតប់ង�់។ ប៉ុែន�
បុរសេនះ គឺជ�ពះ�គីសទដល៏�ឥតេខច ះ។ �ទង�់ងំទីេនះ េហយថ� យ�ពះេ�ហិត
របស់�ទងជ់និចច ស�មបអ់ំេពបបរបស់ខញុ ំ។ ហនឹងេហយ។

�ទងម់និចបំចនឹ់ងថ� យយ ញបូជជ�ល់ៃថង ដូចជ…សំេដចសងឃ
ែដលថ� យេ�យេ�ពះបបខ�ួនជមុនដំបូង រចួមកេ�យេ�ពះបប
របស់ជនទងំ�យេនះេទៈ ដបតិ�ទងប់នថ� យយ ញបូជេនះ១ដង
ជសំេរច គឺកនុងកលែដល�ទងថ់� យ�ពះអងគ�ទងេ់នះឯង។

376 ឥឡូវេនះេមលខចុងេ�កយ។
េ�ពះឯ�កឹតយវនិយ័េនះែតង�ងំមនុស�ឲយេធ�ជសំេដចសងឃ

ែដលេគមនេសចក�ីកំេ�យ…
377 េនះេហយជអ�ីែដលជចបប ់ចបបខ់ង�ចឈ់ម េធ�។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំ�បថន
ថខញុ ំ�ចមនេពល�បែហលពីរេម៉ងេ ទីេនះ។ េនះេហយជរេប បែដលចបប់
េ ែតេធ�ឲយមនុស�េធ�ជអនកអធិបបយ។ �តវេហយ។
378 េហតុអ�ី បនជពួកេគនិយយថ “ែមនេហយ បុរសេនះមនបទពិេ�ធន៍
ថន កសិ់កខ ��។” ខញុ ំនឹងមនិេធ�ជំនួញបទពិេ�ធន�៍នសួគខ៌�ីរបស់ខញុ ំស�មប់
ថន កសិ់កខ ��ទងំអស់កនុងពិភពេ�កេទ។
379 “េហតុអ�ីបនជេយងអបរ់មំនុស�េនះ។ គត—់គត�់តវបនេ�ជសេរ ស
េ�យៃដ។ គតជ់បុរសែដលេលកខ�ួនឯង។” ខញុ ំមនិចូលចិត�ែបបេនះេទ។ ខញុ ំ
ចូលចិត�មនុស�ែដល�ពះបេងកតេឡង។ េឃញេទ? េឃញេទ?
380 ប៉ុែន�ចបបេ់ ែតបេងកតសងឃ។ ចបបេ់ ែតេធ�ឱយមនអនកអធិបបយ។ ពួក
—ពួកជំនុំបទីសទ �បគល់�គអធិបបយ។ ៃដទងំមូលរបស់ពួកេគ មនម៉សីុន
ែដលបែង�រពួកេគេចញ។ ពួកេមតូឌីសទមន�។ ពួកបទីសទមន�។ េ�បសប៊េីធ
�ន ��រនិ េភ ល�គីមហូលីេណស េពនទីកុស� ពួកេគបនបែង�យ៉ងេល ន
�មែដល�ចេធ�េ បន ដូចជរបបធំ ម៉សីុនធំ។ ឈរេ ទីេនះដូចជ…
381 ខញុ ំែតងែតនិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំពិតជមន�រមមណ៍េ�ក�� យចំេពះមន់
ភញ ស់។” អនកដឹងេទ កូនមនតូ់ចមយួែដលញស់េ េ�កមកែន�ងភញ ស់ គត់
មនិបនញស់�តឹម�តវេទ។ អតេ់ទ។ េមមន�់តវញស់កូនមន។់ ប៉ុែន�មនភ់ញ ស់
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មយួេពលេចញមកគត ់ “ែ�សកេ�ច ង ែ�សក ែ�សក” េហយមនិមនម� យេដរ
ជមយួេទ។ េឃញេទ? គតម់និដឹងថម� យជអ�ីេទ។ �តវេហយ។ គតក់ំពុងែត
ែ�សករកេម ប៉ុែន�គតម់និមនេទ។
382 ប៉ុែន�កូនមនតូ់ចែដលញស់េ េ�កមេមមន ់ វធីិធមមជតិ គតែ់�សកេហយ
ែមេ៉ឆ�យ។ �តវេហយ។
383 េហយេពលខ�ះខញុ ំគិតអំពីេរ ងេនះេ ទីេនះ បទពិេ�ធនថ៍ន កសិ់កខ ��
ករេចញមកេ�កមកែន�ងភញ ស់ដធ៏ំេនះេ  ល�ីសស�ីលនិងទូទងំពិភពេ�ក
េ�យញស់អនកអធិបបយ�បព់នន់ក។់ កែន�ងភញ ស់េពនទីកុស�និងឧបករណ៍
ភញ ស់ េ�ពសប៊េីធ�ន និង—និងកែន�ងភញ ស់បទីសទ ពួកេគទងំអស់បនញស់
េចញ—ភព—ជកូនមនតូ់ចរបស់ពួកេគ។ ពួកេគ “ែ�សក ែ�សក ែ�សក” េហយ
និយយអំពី កែន�ងភញ ស់ែដលពួកេគ�តវបនញស់េចញ។
384 ប៉ុែន�ខញុ ំចូលចិត�មនឪពុក ម� យ។ សូមេលកតេមកង�ពះនម�ពះអមច ស់! មនិ
មនេ�ចនេទេកតមកជមយួខញុ ំ ប៉ុែន�អ�ែីដលមនគឺបងប�ូនខញុ ំ។ �ែមន៉។ េយង
មនម� យែដលេឆ�យេ េពលអនក…ម�ែដលគងេ់ �ថ នសួគ ៌ ែដលជម�
េយងទងំអស់។ “ដូចជេមមន�់កងកូនរបស់� េហយសមងេំ �កងពួកេគ េហយ
—េហយ�គវេីលនង…ចិ ច ឹមកូនរបស់នង ខញុ ំនឹងចិ ច ឹមអនកយ៉ងេនះែដរ។ �កង
េយរ�ូឡឹមេអយ �កងេយរ�ូឡឹមេអយ េតប៉ុនម នដងេ េហយែដលខញុ ំ�កង
អនក�ល់គន ដូចេមមន!់ េតប៉ុនម នដងែដលខញុ ំនឹងេធ�ឱយអនកក� យជរបស់ខញុ ំ ប៉ុែន�អនក
មនិ�ពម។ អនកមនសិកខ ��ផទ ល់ខ�ួន េហយភញ ស់ពួកសងឃរបស់អនក។ ពួកេគ
បនបេ�ង នអនក�បឆងំនឹងខញុ ំ។ ឥឡូវេនះអនក�តវបនទុកេចលេ�យខ�ួនឯង។
ករបំផ�ិចបំផ� ញរបស់អនកេ ខងមុខអនក។”
385 ឥឡូវេនះខញុ ំនិយយថ អូ មនុស�េអយ មនុស�េអយ េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
នឹងសណ�ិ តេលអនកប៉ុនម នដង ដូចេមមនេ់ធ��កកូ់នរបស់� ប៉ុែន�អនកចងប់នផ�ូវ
របស់អនក អនកនឹងបនផ�ូវរបស់អនកអំពី�!
386 មយួយបេ់នះខញុ ំចងអ់ធិបបយពី “វធីិផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក។” អនកដឹងេទ កអុីន
ចងប់នវធីិផទ ល់ខ�ួនរបស់គត។់ មនុស�ចងប់នផ�ូវរបស់គតេ់ ៃថងេនះ។ “ប៉ុែន�
មនផ�ូវែដលេមលេ �តឹម�តវ ប៉ុែន�ទីប ច បគឺ់េសចក�ី�� ប។់”
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387 ឥឡូវេនះេមល។ “េ កនុងេនះ�ទងម់នបនទូលថ ‘ថមីមយួ—កិចច�ពមេ�ព ង
ថមី…’” ខញុ ំេជ ថឥឡូវេនះ…អតេ់ទ។ ខញុ ំេ កែន�ងខុស។
388 ខទី ២៨។

េ�ពះឯ�កឹតយវនិយ័េនះែតង�ងំមនុស�ឲយេធ�ជសំេដចសងឃ
ែដលេគមនេសចក�ីកំេ�យ ែតេសចក�ីសមបថែដលមក
េ�កយ�កឹតយវនិយ័ េនះបន�ងំ�ពះ�ជបុ��វញិ ែដល�ទង់
បន�គបល់កខណ៍េ អស់កលបជនិចច។

389 សូម�ពះ�បទនពរជេរ ងរហូត ពី�ពះ�ជបុ��មយួអងគែដលេ ជេរ ងរហូត
�មលំ�បរ់បស់មុលិគីស�ែដក។ េហយ�ទងម់និែដលមនករចបេ់ផ�មេទ។
�ទងម់និែដលមនទីប ចប។់ េហយចបបម់និ�ចបេងកតអ�ីបនដូចេនះេទ េ�ពះ
�ជ�ចឈ់ម។ �កមជំនំុមនិ�ចបេងកតអ�ីដូចេនះេទ និកយ ពីេ�ពះពួកេគ
ជ�ចឈ់ម។ ថន ក—់សិកខ ��មនិ�ចបេងកតអ�ីដូចេនះេទ។ ពួកេគបន
ពយយមអបរ់ពិំភពេ�កេ កន�់។ ពួកេគបនពយយមេរ បចំ�េដមប�ី។ ពួកេគ
បនពយយម�គបម់េធយបយកនុងពិភពេ�ក េធ�អ�ីៗ�គបយ៉់ង�មែដល�ច
េធ�បន េហយចកេចញពីេរ ងសំខនៈ់ “អនក�តវែតេកតេ កនុង�។” �ពះេធ�ឱយអនក
ក� យជអ�ីែដលអនកពិតជមនិែមន េ�យ�រែតអនកឈបេ់ធ�ករេនះ។
390 ឥឡូវេនះ ពួក��រនិ អនកមនិ�តវពកចិ់េ ច នេទ អនកមនិ�ចពកន់ឡិក
បនេទ េហយអនក�តវមនរបស់ជក�់ក់ ៃដរបស់អនក�តវែតែវងែបបេនះ ៃដ�វ
សំពតរ់បស់អនក�តវែតែវងែបបេនះ េហយ—េហយបុរសមនិ�ចជកមមសិទធិរបស់
ផទះសំ�កប់នេទ។ េហយេគនឹងមនិេធ�បុណយ�ជមុជទឹកឲយអនកេទ �បសិនេបអនក
មនិែមនជពួកេគ។ �តវេហយ។ េ ទីេនះ កតូលិកចូលមក េហយពួកេគមន
រេប បរបស់ពួកេគ។ េហយេ ទីេនះ េមតូឌីសទចូលមក ពួកេគមនរេប បរបស់
ពួកេគ។ ពួកេគមន ក់ៗ មនដំបងេដមប�ីស់រហូតដល់។ �បសិនេបអនកមនិេធ��េទ
េនះេហយជអ�ីទងំអស់។ េឃញេទ?
391 េហយបនទ បម់ក ប៉ុែន�េរ ងពិតគឺេនះ គឺ “គម នអ�ីេ កនុងៃដខញុ ំេទ! ខញុ ំេ�ងជបនឹ់ង
េឈឆក ងរបស់�ទង។់ ឱ�ពះជមច ស់េអយ ��កត របសួ �តវករកម� ងំចិត� អូ
ខញុ ំមកេ�យបនទ បខ�ួនបំផុត �ពះ�គីសទ េ�យ�រភពថខញុ ំគម នអ�ីេ�ះ េហយ
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គម នអ�ីេ កនុងខ�ួនខញុ ំេទ។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមទទួលទូលបងគំផង។” បនទ បម់ក
�ពះជមច ស់ទទួលអនក។
392 ឥឡូវេនះ អនក�បែហលជមនិ�គ ល់ េអ ប៊ ីសីុ របស់អនកេទ។ អនក�បែហលជ
មនិ�គ ល់កេហ�ពីសែណ� កេទ។ អនក�បែហលជដឹង អតដឹ់ងពីហគីឬ �វ ពី�� ំពី
ៃដេឆ�ង។ �មនិមនអ�ីខុសែប�កពីអ�ីែដលអនកមនិដឹង។ មនេរ ងមយួែដលអនក�តវ
ដឹងថ �ពះេយសូ៊វ�គីសទបនជំនួសអនកជមនុស�មនបប។ េហយអនកយកកែន�ង
របស់អនក ឈរកនុងេសចក�ីសុចរតិរបស់�ទង ់ េ�យ�រភព�ល់ៃថងថអនកខុស
េហយ�ស�ញ់�ទងឲ់យអស់ពីចិត� េហយបំណងចិត�ទងំមូលរបស់អនក�តវបន
កំណតច់ំេពះ�ទង ់េនះអនកនឹងបន�ថ នសួគ។៌ េនះេហយជអ�ីទងំអស់ស�មប់
� ស�មបជី់វតិែដលេ កនុង�ពះ�គីសទ�តវែតេ កនុងអនក េបមនិដូេចន ះេទ អនកនឹង�តវ
បតប់ង។់
393 មុននឹងប ចប ់ េតអនកេ ចកិំចច�ពមេ�ព ងគម នលកខខណ� ែដល�ពះបនេធ�ជ
មយួអ�័ប�េំទ? េត�ទងប់នេធ�អ�ីខ�ះេ �ង ចេនះ េ េពលែដល�ពះមនបនទូល
ថ “ឱយខញុ ំេមល…” េ េពលែដលអ�័ប�បំននិយយថ “អនុ ញ តឱយខញុ ំេមលពី
រេប បែដលអនកនឹងេធ��។” ជំពូកទី១៦ខញុ ំគិតថ�គឺជេ�កុបបត�ិ។ “អនុ ញ តឱយខញុ ំ
េមលពីរេប បែដលអនកនឹងេធ��។”
394 បននិយយថ “មកទីេនះ អ�័ប�។ំ” េហយ�ទងប់នដកអ�័ប�េំចញ
េហយមនបនទូលថ “េ យក—េច មេឈម លមយួ េហយេ យក—យក—ពែព
មយួ េហយេ យកេគជំទងម់យួឱយអញ។ េហយអញចងឱ់យឯងយក��កទី់េនះ
េហយេធ�ជដង� យ។”
395 េ�កអ�័ប�បំនេ យកេច ម—និងពែព និង—និង—កូនេច ម ឬ
កូនេគ។ េហយគតប់នសម� បព់ួកេគ។ ពួកេគសុទធែតជដង� យដប៏រសុិទធ។
េហយបំែបកពួកេគពកក់�� លជពីរ េហយ�កេ់ចញ។ បនទ បម់ក គតក់េ៏
យកអេណ� កពីរកបលមក�ក។់ បនទ បម់ក េ�កអ�័ប�បំនេមលសត��� បពី
ខងេល េ�យរងច់�ំពះយងមក។ “ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់ ទទយលដង� យ េត
�ទងនឹ់ងេធ�ដូចេម�ច? ទូលបងគំមនិដឹងថ�ទងនឹ់ងសេ ងគ ះមនុស�េ�យរេប ប�
�មឆនទៈរបស់�ទង។់ ទូលបងគំមនិដឹងថ�ទងនឹ់ងេធ�ែបបេនះេ�យរេប ប�េទ។
េត�ទង�់ចេធ��េ�យរេប ប� �ពះអមច ស់?”
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396 �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលថ “ឥឡូវេនះ េមល អ�័ប�។ំ អនកគឺជេ��។
អនកជមនុស�ខងវ ិ ញ ណ េហយអនកនឹងយល់ពីអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយ។”

397 “មនិអីេទ �ពះអមច ស់ ទូលបងគំចងេ់ឃញ។” ឥឡូវេនះទូលបងគំ�គនែ់ត
សែម�ង។

398 “ដូេចនះ អ�័ប� ំអនកេឡងមកទីេនះ េហយចុះេ ទីេនះ េហយេមលសត��� ប
ទងំេនះចុះ។” ដូេចនះ គតក់េ៏ដញសត��� បទងំអស់េ ឆង យ រហូតដល់
ៃថងលិច។

399 េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹង �ពះជមច ស់បនយងចុះមក។ េ េពលែដល
�ទងចុ់ះមក អ�័ប�ចំបេ់ផ�មងងុយេដក។ �ពះ�ទងម់នបនទូលថ “អ�័ប� ំអញ
នឹងេ�យឯងេគងលក។់”

400 ឥឡូវ�� ប ់ មតិ�អនកចបប។់ េឃញេទ �ពះបនយកអ�័ប�េំចញពីរបូភព
ទងំ�សង គម នអ�ីេ�ះែដលគត�់តវេធ�េ កនុង�។ េហយេនះជវធីិែដល�ទងប់ន
ទទួលអនក។ អនកបននិយយ “អូ ខញុ ំបនែស�ងរក�ពះ។” អនកមនិបនែស�ងរក
�ទងេ់ទ។

401 គឺ�ពះបនែស�ងរកអនក “គម នអនក��ចមករកខញុ ំបនេឡយ េលកែលងែត
�ពះបិ�របស់ខញុ ំទញគតម់ុនប៉ុេ�� ះ។” េឃញេទ?

402 េនះគឺជ�ពះែដលែស�ងរកអនក មនិែមនអនកែស�ងរក�ពះេទ។ អនកមនិែដលេធ�
�េទ។ ធមមជតិរបស់អនកគឺខុស។ អនកគឺជ�ជក។ អនកមនិដឹងអ�ីេ ថខុសេទ។
អនក�គនែ់តរស់េ កនុងភពជ�ជក។ េនះជអ�ីែដលអនកដឹង។ អនក�ស�ញ់�។
ផឹក��េប រ វលិជំុវញិ េដរេលងជមយួ�បពនធេ�កយ េហយេធ�អ�ីៗ�គបយ៉់ងគឺ
��កក ់�កដូ់ចជល�។ “បងប�ូនេអយ ពួកេយងមនេពលែវងឆង យ!” អនកគិតថ
�ល�។

403 ប៉ុែន��ពះជមច ស់េគះេបះដូងអនក។ [បង�បស �បណ�េំគះេ េលេវទិក
—េអដ។] េនះេហយជអ�ីែដលផ� ស់ប�ូរ។ មនិែមនអនកេគះរក�ពះេទ។ �ពះេគះរក
អនក។ អ�័មមនិែដលេគះេបះដូងរបស់�ពះេទ �ពះបនេគះេបះដូងរបស់អ�័ម។
េហយអនកជកូនរបស់អ�័ម។ �តវេហយ។ មុនអ�័ម�ចជកូនរបស់�ពះ េនះ
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�ពះ�តវេគះេបះដូងគតម់�ងេទ ត។ មុនេពលអនក�ចក� យជកូន�បសរបស់�ពះ
�ពះជមច ស់�តវែតេគះេបះដូងអនក។
404 បនទ បម់ក អ�័ប�បំនចូលេ េដក។ េហយេពលគតចូ់លេគង េតគត់
េឃញអ�ីមុនេគ? ភពងងឹត គួរឱយខ� ច គួរឱយ�ពយ េនះជេសចក�ី�� ប។់ ែដល
េកតេឡងេលជតិ�សនទ៍ងំមូល។ បនទ បម់ក គតេ់មលេ ឆង យជងេនះ
បន�ិច គតក់េ៏ឃញច ងក នហុយែផ�ង។ មុនេពលអនក�ចមនែផ�ងអនក�តវែតមន
េភ�ង។ េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំេជ េល�ននរកជកែន�ងដុត។ �តវេហយ។
405 �ទងប់នបង� ញថ េយង�ល់គន �តវ�� ប ់ េហយេយង�ល់គន គួរេ នរក
េ�ពះេយងជមនុស�មនបប។
406 ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�េលសពីេនះ គតប់នេឃញពន�ឺពណ៌សបន�ិច។
407 េហយពន�ឺពណ៌សតូចេនះ េតពន�ឺជអ�ី? េតពន�ឺពណ៌សេនះជអ�ី? បេងគ ល
េភ�ងែដលបនេ មុខជនជតិអុី��ែអល។ បេងគ លេភ�ងែដលបនជួបប៉ុលេ
េលផ�ូវចុះេ �កង�ម៉ស។ បេងគ លេភ�ងែដលបនយកេព�តសេចញពីគុក។
បេងគ លេភ�ងែដលមនេ ទីេនះយបេ់នះ។
408 �ពះដអ៏ស់កលប ជនិរន�រេ៍នះ �ទងផ់ទ ល់បនេដររ�ងដង� យទងំេនះ
(អូ ៎ ខញុ ំេអយ) េ វញិេ មកេ េលនីមយួៗ។ “េនះជរេប បែដលអញនឹងេធ�
� អ�័ប�។ំ េមលអញ េតអញនឹងេធ�អ�ី។ អញកំពុងេធ�កិចច�ពមេ�ព ងេ
ទីេនះ។ េហយអញនឹងសបថថ �មពូជេនះ អញនឹងេលកេឡងអនកអង�រជំនួស
មន ក។់ អញនឹងេធ�េសចក�ីស ញ នឹងេសចក�ី�� ប។់ េហយអញនឹងេថក លេទស
េសចក�ី�� ប ់ េ�យ�ចឈ់ម េ�ពះអញផទ ល់នឹងមកទទួល�។ អ�័ប�”ំ
បននិយយថ “�មរយៈពូជរបស់អនក អ�័ប�នំឹងមក អនកនឹងក� យជបិ�ៃន
ពិភពេ�ក �មរយៈពូជរបស់អនក។ េហយមនិែមនែតអនកេទ អញេធ�ករសនយ
េនះជមយួនឹងអនក ប៉ុែន�ជមយួពូជអនកបនទ បពី់អនក។” �ទង�់ជបថ�គបគ់ន នឹង
មក។ “មនិែមនពួកេគ ប៉ុែន�អ�ីែដលអញេធ�។ អញនឹងេធ�� អ�័ប�។ំ អញបន
ទុកចិត�អ�័ម េហយគតប់នបំែបក�។ េហយមន ក់ៗ បំែបក�។ ប៉ុែន�អញនឹងេធ�
�េ�យខ�ួនឯង េហយសបថេ�យខ�ួនឯង ‘អញនឹងរក��។’” �ែមន៉។ �ែមន៉។
�ែមន៉។
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409 េតេយងេធ�អ�ី េយងេធ�េសចក�ីស ញ ? ខញុ ំនិយយថ “បង�បស េនវលី…” ឥឡូវ
េមល� បន�ិច។ ខញុ ំនិយយថ “បង�បស េនវលី ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដលខញុ ំនឹងេធ�។
�បសិនេបអនកនឹងអធិបបយរហូតដល់…យបៃ់ថងែស�ក និងយបប់នទ ប ់ រហូតដល់
ៃថងពុធ ខញុ ំនឹងអធិបបយពីៃថងពុធ រហូតដល់ៃថង�ទិតយ។” [កែន�ងទេទេ េលកែសត
—េអដ។] “អនកេធ�កិចច�ពមេ�ព ងេនះ?”

410 “បទ េ�ក។”

411 េនះជវធីិែដលេយងេធ�។ “ចបៃ់ដគន  េកមង�បស។” េនះេហយជ�។ េនះជ
កិចច�ពមេ�ព ងេ �េមរកិ។ េនះេហយជរេប បែដលេយងេធ�កិចច�ពមេ�ព ង។

412 ឥឡូវេនះ េតេគេធ�កិចចសនយេ ជប៉ុនេ�យរេប ប�? េយងបេងកត និយយ
ថ “អនកេធ�ដូេចនះ-និង-ដូេចនះ េហយខញុ ំនឹងេធ�ដូេចនះ-និង-ដូេចនះ។” េយងយកអំបិល
បន�ិច េ�ពះអំបិលជរសជតិមយួ។ េហយេយងយកអំបិល េហយខញុ ំេបះ�េ េល
បង�បស េនវលី េហយបង�បសេនវលីយកអំបិល—អំបិលេហយេបះ�មកេល
ខញុ ំ។ េនះគឺជកិចចសនយផ�រភជ ប។់

413 េត�វឌីលីវវងីស�ូន េធ�សនធិស ញ ជមយួជនជតិ� ហ�ិកនីេ �គ េ�យ
រេប ប� េដមបចូីលេ កនុងទឹកដីរបស់គត?់ គតប់នេ ទទួលេមដឹកន ំែដល
គត�់ចឆ�ងកតទី់េនះ េដមបផី�យដំណឹងល� និងេធ�កិចចករ។ េហយពួកេគ
បនយកែកវ��។ េនះគឺជកិចចសនយជមយួនឹងមនុស�េ � ហ�ិកនីេ �គ ។
ពួកេគមន��មយួែកវ។ េហយេមដឹកននីំេ �គ កដ៏កសរៃសរបស់ខ�ួនេចញ
េហយបង�ូរ�កក់នុងែកវ��េនះ។ �វឌី លីវវងីស�ូន បនដកសរៃសរបស់គត់
េចញ េហយបង�ូរ��កក់នុងែកវ��។ ពួកេគបនកូរ�េឡង។ លីវវងីស�ូនបនផឹក
�ពកក់�� ល េហយេមដឹកននីំេ �គ ផឹក�ពកក់�� ល។ រចួេគជូនអំេ�យ
គន េ វញិេ មក។ េមដឹកននីំេ �គ  និងេ�ក �វឌី លីវវងីស�ូន បននិយយថ
“េតអនក�តវករអ�ីពីខញុ ំ?”

414 គតប់ននិយយថ “�វពណ៌សែដលអនកកំពុងពក។់” ដូេចនះ លីវវងីស�ូ
នបនេ�ះ�វរបស់គតេ់ចញេហយ�បគល់�េ ឲយេមដឹកននីំេ �គ ។ គតប់ន
និយយថ “េតអនក�តវករអ�ីខ�ះ?”
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415 គតប់ននិយយថ “លំែពងដពិ៏សិដ�ែដលអនកមនេ កនុងៃដ។”
េ�យ�រែតគតដឹ់ងថគត�់ចចូលេ កនុងេនះបន េទបគតយ់កលំែពង
េនះ។ ពួកេគជបងប�ូននឹងគន  េ�ពះពួកេគបនេធ�កិចចសនយ។
416 េពលគតេ់ចញេ  េហយកុលសមពន័ធរតេ់ចញេ សម� បគ់ត ់ គតក់េ៏លក
លំែពងពិសិដ�េនះេឡង។ េពលគតេ់លកេហយ េគេមល េហយនិយយថ “អូ
េយងមនិ�ចបះ៉បុរសេនះបនេទ។” េហតុអ�ី? “គតជ់បង�បសៃនេសចក�ីស ញ
េទះបីគតម់នែសបកសកេ៏�យ េយងមនិែដលេឃញគតពី់មុនមកេទ។” ពួកេគ
មនិែដលដឹងថពួកេគេខម េឡយទល់ែតបនេឃញគត។់ ពួកេគមនិែដលេឃញ
សមបរុែបបេនះពីមុនមកេទ។ “ប៉ុែន�គតជ់បង�បសៃនេសចក�ីស ញ ។ គតម់ន
លំែពងរបស់េមដឹកនេំ កនុងៃដរបស់គត។់”
417 ៃថងេនះ ជទិដ�ភពដ�៏សស់�� ត ៃនករផឹកេសចក�ីស ញ ៃន�ពះេ�ហិត
របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េ�យអំ�ចៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធសណ�ិ តេលេយង!
េយងេឆព ះេ មុខកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ េហយទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��ម
ពួកេគែដលជកមមសិទធិ។ �ជលំែពងដពិ៏សិដ�របស់េមដឹកន។ំ េឃញថ �ជ
កិចចសនយយ៉ង�?
418 េតពួកេគេធ�ែបប�េ សមយ័បូព៌? ពួកេគបនេធ�សចច �បណិធន គន
េ វញិេ មក។ ពួកេគបនសម� បស់ត�មយួ បំែបក�េចញ េហយឈរេ ចេន� ះ
េនះ។ េហយ—បុរសទងំពីរឈរេ ចេន� ះ� គឺជសត�ែដលបំែបកជពីរ។ េហយ
ពួកេគបនចងសមពន័ធេម�តី។ “េបអញមនិរក�េរ ងេនះេទ េបអញេធ�េនះមនិបន
េហតុអ�ី េរ ងយ៉ងេនះេហយដូេចនះ-និង-ដូេចនះ សូមឱយខ�ួនឯងដូចសត�ែដលងប់
េនះ។ សូមឲយរបូកយរបស់ខញុ ំបនដូចសត�ែដល�� បេ់នះ។” េហយេ េពលែដល
ពួកេគេធ�ដូេចនះ ពួកេគបនចុះកិចច�ពមេ�ព ងេនះ េហយឈរេ ចេន� ះេនះ។ េធ�ករ
សបថ សបថថពួកេគនឹងេធ��។ េហយេគែហក�ក�សេនះេចញ ពីគន  េហយ
�បគល់េ ឲយបុរសមន ក ់ េហយមន កេ់ទ តហុចេ ឱយអនកេ បនទ ប។់ េ េពល
ជក�់កម់យួពួកេគនឹងជួបគន ។ េហយទុកឲយពួកេគ�� បេ់  េបសិនជពួកេគ
មនិេធ��មសមបថេនះ េហយឱយដូចសត���វទងំេនះ។ �តវេហយ។
419 េតអនកេឃញសត�ទងំបីេទ? �ល�ឥតេខច ះ �ចេ់ច ម ពែព និងយ ញបូជ
ដល៏�ឥតេខច ះទងំបី។ េតកូនេច មជអ�ី…េតសត��ពបជអ�ី? េហយេត�ពបពីរ
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កបលមននយ័ដូចេម�ច? �ពបទងំពីរ�តវបនបូជស�មបទ់ងំករសេ ងគ ះ
និងករពយបលេ កនុង—កនុង…ែដលបនចូលេ កនុង�។ េឃញេទ? ដង� យ
ធួន�តវបនេធ�ខុសគន  ប៉ុែន�ករពយបលបនបន�ដូចគន  េហយករសេ ងគ ះកប៏ន�
ដូចគន ែដរ។ �ពបពីរកបលមនិែបងែចកគន េទ មននយ័ថតំ�ងឱយទងំពីរ។
េសចក�ីសេ ងគ ះ… “�មរយៈ�ន មរបសួរបស់�ទង ់ េយងបនជសះេសប យ។
�ទង�់តវរបសួេ�យ�រអំេពរលំងរបស់េយង។ ជមយួនឹង�ន មរបសួរបស់
�ទង ់ េយងបនជសះេសប យ។” ពួកេគ�តវបន�កេ់ េលចំេហ ង មនិ
បំែបក។ ប៉ុែន�សមពនធេម�តីេនះជចំែណកៃនសត�េនះ (សត�ទងំបី) �តវបនកត់
�ចេ់�យែឡក។ អនកេឃញេទ? េពលែដលពួកេគេធ�ដូេចនះ ពួកេគបនែហក
េហយេធ�េសចក�ីស ញ របស់ខ�ួន។
420 សូមេមលអ�ីែដល�ពះកំពុង�បបអ់�័ប�ៈំ “េ កល់�៉រ ី េ កល់
�៉រ ី េយងេ �មពូជរបស់អនក។ អុី�កេចញពីអនក អុី�កេចញពី
ឯងដូេចនះ-និង-ដូេចនះ យ៉កុបេចញពីយ៉កុប គឺយ៉ូែសប េចញពីយ៉ូែសប ចុះេ�កម
ចុះេ�កម អនកសនងបន�រហូតដល់ទីបំផុត �មរយៈពូជដសុ៏ចរតិេនះ!” �ទង…់
421 �ទងប់នឆ�ងកត ់ េ ទីេនះ េ�យនិយយថ�ពះអមច ស់របស់េយងបន
ផុសេចញពីជតិ�សនែ៍ដលមនិ�គ ល់។ ម៉ូេសមនិែដលនិយយេ�ះ សូមបែីត
េចញពីភពជសងឃ។ “�ពះអមច ស់របស់េយងបនផុសេចញពីកុលសមពន័ធ
យូ�។” មនិែមនេចញពីេលវេីទ េ�ពះពួកេគជអនកចបបខ់ង�ចឈ់ម។ ប៉ុែន�
�ពះអមច ស់របស់េយងេចញពី�សកយូ�។ ថ� យសិរសួីស�ី! ហនឹងេហយ។ កែន�ង
ែដលសនយ!
422 �� បយ៉់ងយកចិត�ទុក�កឥ់ឡូវេនះ ដូចែដលេយងនិងប ចប។់ េហយេ
កល់�៉រ ី �ពះជមច ស់បនយងចុះមកយករបូអងគជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ ែដល
�ទងប់នគងេ់  េហយ�ទងប់នបំែបក�េ កល់�៉រ។ី េ�ហិតរបស់�ទង ់ របសួ
កត ់ េហយលំែពងមុតចូលទីេនះ េហយែហក�ទងេ់ចញ េហយឈមរបស់�ទង់
កហូ៏រេចញមក។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “ឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំសូមថ� យ
វ ិ ញ ណរបស់ទូលបងគំេ កនុង�ពះហស��ទង។់” �ទងប់នឱនកបល។ ែផនដីកញ័៏រ
េផ�កបេនទ រចងំ ផគរ�នប់ន�ឺេឡង។ �ពះកំពុងសរេសរេសចក�ីស ញ អស់កលប
របស់�ទង។់
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423 េហយ�ទងប់នយក�ពះសព�ទងេ់ចញពីផនូរ េ ៃថងទីមយួៃនសប� ហ៍ េហយ
បនយក�េ �ថ នសួគ ៌ េហយអងគុយេ ទីេនះជសេម�ចសងឃ ទុកជករ
ចងច ំ កំណតេ់ ទីេនះ យ៉ងល�ឥតេខច ះ ជេរ ងរហូត។ េហយ�ទងប់នប ជូ ន
�ពះវ ិ ញ ណ ែដល�ទងប់នែហកេចញពីរបូកយេនះ �តឡបម់កេល�កមជំនុំវញិ។
េហយ�កមជំនំុេនះនឹង�តវមន�ពះវ ិ ញ ណដូចគន ែដលមនេ កនុងរបូកយេនះ
ឬ�នឹងមនិចូលរមួជមយួនឹង�េ កនុងកររស់េឡងវញិ។ បំែណកទងំពីរេនះ
�តវែតមកជមយួគន យ៉ងល�ឥតេខច ះ។ េហយ�បសិនេប�កមជំនំុេនះមនិល�ឥត
េខច ះ េនះគឺពិត�ស់ �ពះវ ិ ញ ណែតមយួែដលគងេ់ កនុង�ពះ�គីសទ អនកនឹងមនិ
�ចេ េ កនុងករេលកេឡងបនេទ។
424 មនេសចក�ីស ញ ដេ៏ អស់កលបជនិចច �បងប�ូន។ ែស�ងរក�េចញ
េ�យខ�ួនឯង អ�ីែដលេ កនុងចិត�របស់អនក។ �ស�ញ់�ពះអមច ស់។ �តវ�បកដថ
អនកបនសេ ងគ ះ។ កំុចបយ់កឱកសេល�។ អនកកំពុងេលងែលបង។ អូ អនក េយង
ជ�បជជន�េមរកិងំ ចូលចិត�េលងែលបង ប៉ុែន�កំុេលងែលបងេនះឱយេ�ះ។ អនក
�តវ�បកដថអនកនិយយ�តវ។ មនិែមនេ�យ�រអនកបនចូលរមួកនុង�ពះវ�ិរេទ
ប៉ុែន�េ�យ�រអនកពិតជបនេកតជថមីម�ងេទ តែមន �ពះ�គីសទបនយងមករក
អនកេ កនុងបុគគលៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
425 ឥឡូវេនះ�គនែ់តជករផ�ល់ជូន ផងែដរ ដូចជខញុ ំកំពុងបិទ។ េយង
គួរសបបយចិត�យ៉ង� ែដលបនេឃញ�ពះវ ិ ញ ណដូចគន ែដលេ កនុង
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ កនុងចំេ�មេយង�ល់គន  េធ�ករដូចគន ែដល�ទងប់នេធ� កល
�ទងេ់ េលែផនដី! េតេយងគួរសបបយចិត�ប៉ុ�� !

សូមឲយេយងអធិ�� នឥឡូវេនះ េពលេយងេ�នកបល។
426 �ពះអមច ស់េអយ �ជៃថងដអ៏�ច រយ។ េទះបីជទូលបងគំមន�រមមណ៍ដូចែដល
ទូលបងគំែតងែតមន ទូលបងគំប�ជយ័។ ទូលបងគំមនិ�ចតំ�ងឱយសិទធ�បនេទ
�ពះអមច ស់។ ទូលបងគំសូមឲយ�ទងអ់តេ់ទសឲយទូលបងគំពីមគ៌ដល៏ងងេ់ខ� របស់
ទូលបងគំ។ អូ ទូលបងគំបន�រភពអំេពបបរបស់ទូលបងគំេ ចំេពះ�ទង ់ េហយ
សំុេសចក�ីេម�� ករ�ុ េ�យដឹងថមនសេម�ចសងឃដធ៏ំមន កឈ់រេ ខង�� ំ
�ពះហស�ៃន�ពះ េ �ថ នសួគ ៌ ជអនកមនិេកតមកពីេអរ ៉នុ �មចបប ់ និង�កិត
វនិយ័ និងអ�ីៗេផ�ងៗ។ ប៉ុែន��ទងប់ន�ងំទីេនះេ�យេ�ពះ�ពះគុណៃន�ពះ ែដល
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ទនទឹងរងច់ ំមុនកំេណ តពិភពេ�ក េហយបនេឃញទូលបងគំេ ទីេនះកនុងេ�ក
េនះ េហយបនសុគតស�មបអ់ំេពបបរបស់ទូលបងគំ សូមនទូំលបងគំ�តឡបេ់
នគរ�ពះវញិ។ ទូលបងគំសូមអរ�ពះគុណ�ពះបិ� ចំេពះករេនះ។

427 េហតុេនះ �ពះវ ិ ញ ណេនះែដលេ�យ�ជយកនុង� ស�របស់�ទងគឺ់អស់កលប
ជនិចច ដូចជ�ពះដអ៏ស់កលបជនិចចែដរ។ “ខញុ ំផ�ល់ឱយេគនូវជីវតិអស់កលប ជីវតិ
អស់កលប ជីវតិអស់កលបជនិចច េហយពួកេគនឹងមនិវនិសេឡយ។” េហយេ
ឯទីជំនុំជំរះ ពួកេគនឹងមនិេ ទីេនះេទ។ ពួកេគបនឆ�ងផុតករជំនំុជំរះ។ ពួកេគ
បនចូលេ កនុងសិររីងុេរ ង។ “េហយ�បសិនេបេ�ងឧេបសថេ េលែផនដីេនះ
�តវរ�យ េយងមនកែន�ងមយួរងច់េំយងនឹងមកដល់។” សូមអរគុណចំេពះ
ករេនះ �ពះអមច ស់។

428 ទូលបងគំអធិ�� នឥឡូវេនះ �បសិនេបមនអនក�មន កេ់ ទីេនះ យបេ់នះ
ែដលមនិទនប់នផឹកឈមពិតៃនេសចក�ីស ញ  មនិដឹងមននយ័យ៉ង�
មនិដឹងថេកតជថមីមននយ័យ៉ង� េដមបឱីយមនករ�បកបពិត�បកដជមយួ
�ពះ�គីសទេ កនុងចិត�របស់ពួកេគ ឬកនុងចិត�របស់នង សូមឱយពួកេគទទួល�ទង់
ឥឡូវេនះ ដូចែដលេយងរងច់ ំ និងផ�ល់ឱកសេនះ។ េហយេ ៃថងេនះ េយង
អធិ�� នថ េយងបនតំ�ងឲយដំណឹងល�េ កនុងពន�ឺដ�៏តឹម�តវ។ េយងអធិ�� ន
កនុង�ពះនម�ពះ�គីសទ។

429 េពលេយងេ�នកបល េតមននរ�មន កេ់លកៃដថ� យ�ពះ�គិសទឬេទ េហយ
និយយ “�ពះ�គីសទៃន�ពះេអយ សូម�ណិតេម�� ដល់ទូលបងគំផង។ សូមឲយ
ទូលបងគំ ជអនកបេ�មែដលមនិសក�ិសមរបស់�ពះអងគ ឥឡូវេនះ សូមទទួល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមកកនុងចិត�ទូលបងគំ។ េហយផ�ល់ឱយទូលបងគំនូវករធននិង
េសចក�ី�ស�ញ់ែដលទូលបងគំពិតជ�តវករ”? េបអនកមនិទនប់ន�េទ េតអនក
�គនែ់តេលកៃដេ រក�ទងេ់�យនិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ េនះជស ញ មយួ
ែដលទូលបងគំ�បថន ចងប់ន”? េតអនកនឹង�កៃ់ដរបស់អនកបនេទ? �ពះ�បទនពរ
អនកេ ទីេនះ ស�ីេអយ។ �ពះ�បទនពរអនកេ ទីេនះ េ�ក។ សូមថ� យ�ពះពរេ
ទីេនះ េ�ក។ �ពះេ ជមយួអនក។ �មនិអីេទ។ បុរសេនះេ េ�កយេគេ ទីេនះ
សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់អនក បង�បសរបស់ខញុ ំ។ េហយអនក�មន កេ់ទ ត
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េ មុនេពលេយងប ចបេ់នះ េ�យរងច់មំយួែភ�ត។ សូម�ពះ�បទនពរអនកេ
ទីេនះ កូន�បស។ នរ�មន កេ់ផ�ងេទ ត?
430 “ឥឡូវេនះ ខញុ ំ�បថន ។ ទូលបងគំចងប់ន�ព ះអមច ស់។ �ទងដឹ់ងពីេបះដូងរបស់
ទូលបងគំ។ �ទង�់ជបពីអ�ីែដលេ កនុងចិត�របស់ទូលបងគំ។ �ទង ់ ‘�ពះវ ិ ញ ណៃន
�ពះគឺរហ័ស និងមុតជង�វមុខពីរ សូមបែីតចកទ់ម�ុះដល់ខួរឆ�ឹង េហយជអនក
យល់ដឹងពីគំនិតៃនចិត�។’” គិតពីេរ ងេនះ។ �ទង�់ជបពីគំនិតរបស់អនក េចតន
របស់អនក។
431 េតអនកនឹងេលកៃដរបស់អនកេទ? និយយថ “សូម�ណិតេម�� ទូលបងគំផង
�ពះជមច ស់ឥឡូវេនះ។ ទូលបងគំ—ទូលបងគំចងឱ់យ�ទង�់ជបថទូលបងគំដឹងថ
ទូលបងគំខុស េហយទូលបងគំដឹង� ប៉ុែន�ទូលបងគំចងឱ់យបន�តឹម�តវេឡងវញិ។”
មនិអីេទ ខណៈេពលែដលេយង�គនែ់តរក�កបលេ�នចុះ សូមអធិ�� ន
ឥឡូវេនះ សូមគិតបន�ិច។ េយងមនិចង�់បញបអ់ំពីេរ ងេនះេទ។

ថមៃនសមយ័កល បំែបកស�មបខ់ញុ ំ
អនុ ញ តឱយទូលបងគំ�កខ់�ួនេ កនុង�ទង់
សូមឱយទឹកនិងឈម
ហូរពីចំេហ ងរបស់�ទង…់
ស�មបប់បេទ�ដង… (ករពយបលពរីដង �ទងប់នសបថ

េ�យ� ជេរ ងពីរែដលមនិ�ចែកែ�បបន។)
សូមសេ ងគ ះពីេសចក�ីេ�កធេហយេធ�ឲយខញុ ំបរសុិទធ។
ខណៈេពលែដលខញុ ំចូល…

432 ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមេ�បស�បទនឲយេយងទងំអស់គន នឹងទទួល�គ ល់
ថ ដេង�មទងំេនះែដលេយងកំពុងដកកំពុងែតរេំជបរជំួល។ េយងមនិដឹងថេ
ខងមុខេយងមនប៉ុនម ននកេ់ទ ត។ េនះជករ�បឹក�ដអ៏�ច រយរបស់�ទង។់ �
�តវបនកំណតេ់�យ�ទង។់ អូ សូមេម�� ដល់េយង។ េហយចំេពះអនកែដល
េលកៃដេឡង �ពះអមច ស់េអយ មនិចបំចេ់រ ប�បអ់ំពីពួកេគេឡយ។ �ទង�់គ ល់
ពួកេគមន ក់ៗ ។ ប៉ុែន�ទូលបងគំ�គនែ់តថ� យករអធិ�� នៃនករអង�រេនះស�មប់
ពួកេគ។ ទូលបងគំសូមអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងដកករេថក លេទសេចញពីចិត�របស់
ពួកេគ េហយសូមឱយពួកេគចូលមកេ�យក� �ន ឥឡូវេនះេ កនប់ល�័ងក េដរ
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យ៉ងក� �នេឡងេ បល�័ងកៃន�ពះ ទមទរឯកសិទធិែដល�ពះ�បទនឱយរបស់
ពួកេគ។ �ទងប់នេធ�ឱយពួកេគេលកៃដេឡង។ ពួកេគមនិ�ចេធ��េ�យខ�ួនឯង
បនេទ។ េហយទូលបងគំអធិ�� នេ �ពះថ�ទងនឹ់ង�បទនេរ ងេនះកនុង�ពះនម
របស់�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

…ខ�ួនខញុ ំេ កនុង�ទង់
ឥឡូវេនះ សូមថ� យបងគំ�ទងឥ់ឡូវេនះ។

អនុ ញ តឱយទឹកនិង…(អូ ខញុ ំេអយ!)
ពីរបសួេ ចំេហ ងរបស់�ទងែ់ដលហូរ
ស�មបជ់ករពយបលពីអំេពបបេទ�
សូមសេ ងគ ះពីេសចក�ីេ�កធ េហយេធ�ឲយខញុ ំបរសុិទធ។

433 េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលមន�រមមណ៍ល�ឥឡូវេនះ? េលកៃដេឡងនិយយ
ថ “សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់!” [�កមជំនំុនិយយថ “សរេសរតេមកង
�ពះជមច ស់!”—េអដ។] អូ �ទងអ់�ច រយ�ស់! អូ!

មនបនទបេ់ �បភពទឹក។ េតអនក�គ ល់េទបង�សី េហគតធី? េ�ះ។ េតមន
ប៉ុនម ននក�់ស�ញ់បទហនឹង? ឥឡូវេនះ េយងនឹងមនពិធីបុណយ�ជមុជទឹក េ
បន�ិចេទ ត។ (អនកនឹងេធ�បុណយ�ជមុជទឹកពួកេគ?) មនិអីេទ។

…បនទប ់បទ មនបនទប់
មនបនទបេ់ �បភពទឹកស�មបអ់នក
បនទប ់បនទប…់

434 �តវេហយ។ េបកខភពទងំេនះទទួលបុណយ�ជមុជទឹក បុរសនឹងចូលេ
បនទបេ់នះ ស�ីេ បនទបម់យួេនះ មនិអីេទអស់អនកែដល�តវទទួលបុណយ�ជមុជទឹក
កនុង�ពះនមដម៏ន�ពះពរៃន�ពះអមច ស់របស់េយង។

…ល�ចំេពះអនក
មនបនទបេ់ �បភពទឹកស�មបអ់នក
�ពះ�ទងល់��ស់ចំេពះខញុ ំ
មនបនទបេ់ �បភពទឹកស�មបអ់នក។

435 ទងំអស់គន ឥឡូវេនះ◌ៈ
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បនទប ់បនទប ់ែមនេហយ មនបនទប់
មនបនទបេ់ �បភពទឹកស�មបអ់នក
អូ បនទប ់បនទប ់ែមនេហយ មនបនទប់
មនបនទបេ់ �បភពទឹកស�មបអ់នក។

436 អូ ខញុ ំចូលចិត�បទចស់េនះ។ ែមនអត?់
មនបនទបេ់ �បភពទឹកស�មបអ់នក
អូ បនទប ់បនទប ់មនបនទបជ់េ�ចន
មនបនទបេ់ �បភពទឹក។

437 េពលែដលអនកចស់ទុំបនចូលេ េដមបេីរ បចំពិធី�ជមុជទឹក ខញុ ំសូមពនយល់
អនក�� បទ់ងំអស់គន ។ េហយខញុ ំនឹងសួរឌីកុនមយួចំនួន �បសិនេបពួកេគ�ចឮ
ខញុ ំេ កនុងបនទប ់ េ េពលែដលពួកេគរចួ�ល់ សូមមក—េហយ�បបខ់ញុ ំ ដូេចនះេយង
�ចផ� ស់កែន�ងម�ីកហ�ូន។ េយងចងឱ់យអនកទងំអស់គន េឃញេរ ងេនះ។ �បែហល
ដបន់ទីេទ ត េហយ�កមជំនុំនឹង�តវចកេចញ។
438 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចង�់នបទគមពរីដពិ៏សិដ�មយួចំនួនស�មបអ់នក។ ខញុ ំចង�់ន
ពួកេគេចញពីេស វេ កិចចករ។ េហយខញុ ំចងច់បេ់ផ�មេ ខទី១២ ៃនជំពូកទី២
ៃនកិចចករ។
439 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងឱ់យអនកកតស់មគ ល់េ កនុងជំពូកទី១៦ ៃនលូក ឬរបស់
ម៉ថយ ខញុ ំេជ ថ�គឺថ�ពះេយសូ៊វកំពុងយងចុះពីេលភន។ំ ពួកេគ…បន
និយយេ កនព់ួកសិស�របស់�ទងថ់ “េតមនុស�ថខញុ ំជនរ�?”
440 “េហយពួកេគមយួចំនួនបននិយយថ េហតុអ�ី �ទងគឺ់ ‘េអលីយ៉។’ េហយ
អនកខ�ះនិយយថ �ទង—់គឺជ ‘េ��។’ េហយអនកខ�ះនិយយថ�ទងជ់អនកេនះឬ
អនកេផ�ងេទ ត។”
441 �ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន�េតអនកនិយយថខញុ ំជនរ�?”
442 េហយេព�តសបននិយយថ “�ទងជ់�ពះ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះដ៏
មន�ពះជនមរស់។” �តវេហយ?
443 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “សីុម៉ូន បរ-យ៉ូ�ស អនកពិតជមនពរ
េហយ ដបតិ�ចឈ់មមនិបនបង� ញករេនះដល់អនកេទ។ អនកមនិែដលេរ ន
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េ កនុងសិកខ ��េទ។ អនកមនិែដលេរ ន�េ�យមនុស�េទ។” បននិយយ
ថ “ប៉ុែន� �ពះបិ�របស់ខញុ ំែដលគងេ់ �ថ នសួគប៌នេបកសែម�ងករេនះដល់
អនក�ល់គន េហយ។ េហយខញុ ំនិយយថអនកគឺជេព�តស។ េ េលថម�េនះ ខញុ ំ
នឹងសង�់ពះវ�ិររបស់ខញុ ំ។ ទ� រនរកនឹងមនិឈនះ�េទ។ េហយខញុ ំឲយកូនេ�នគរ
�ថ នសួគេ៌ អនក។” េត��តវេទ? “េហយអ�ីែដលអនក��យេ េលែផនដី ខញុ ំនឹង
��យ�េ �ថ នសួគ។៌ អ�ីែដលអនកចងេ េលែផនដី ខញុ ំនឹងចង�េ �ថ នសួគ។៌”
េត�ទងម់ននយ័ចឹងឬ? �ទងនឹ់ងមនិបនមនបនទូល�េទ។ ឥឡូវេនះ េព�តស
មនកូនេ�រេ កន�់�ច�ក។
444 ឥឡូវេនះ អនកខង�ពះវ�ិរកតូលិក អនក�បែហលជគិតថ េនះជករែដល
អនកនិយយថ “�ពះវ�ិរកតូលិក�ងសងេ់ល�គឹះេព�តស។” មនិអីេទ េយងនឹង
ែស�ងយល់។ “ពួកេគមនកូនេ�។ �ពះវ�ិរកតូលិកេ ែតមនកូនេ�។”
445 ចូរេយងែស�ងរកអ�ីែដលេព�តសបនេធ�អំពីកូនេ�េនះ េឃញេទ េនះេយង
នឹងរកេឃញ។ �ពះគមពរីមនបនទូល េ េព�តស និង�វក័ឯេទ តថ “ចូរេ កន់
ពិភពេ�កទងំមូល។ េបអនក�ល់គន នឹងអតេ់ទសបបដល់អនក� េនះបបេគ
នឹងបនអតេ់ទសឲយ។ ែតេបអនក�ល់គន នឹង�បកនេ់ទសបបចំេពះអនក� េនះ
បបេគនឹង�តវ�បកនជ់បវ់ញិ។” េនះខញុ ំ�ចនិយយបនដូេចនះ…នរ�មន ក់
�បែហលជមនិយល់ពីអ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័េទ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលេ
ពួក�វក័ថ៖ “អនក�េធ�បបអនក�ល់គន េហយអនកអតេ់ទសឲយ ខញុ ំកអ៏តេ់ទស
ឲយែដរ។ េហយអនក�ែដល�ប�ពឹត�អំេពបបែដលអនកមនិអតេ់ទសឲយ េហយ
កន�់�បឆងំនឹងេគ ខញុ ំកនឹ៏ង�បឆងំនឹងេគែដរ។” េនះេហយជអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វ
មនបនទូល។
446 េមល�ពះវ�ិរកតូលិកជំរញុឱយេ កនេ់រ ងេនះ។
447 ប៉ុែន�សូមែស�ងយល់ពីរេប បែដលពួកេគេធ��។ េបេយងរកេឃញថេគេធ��
េ�យរេប ប� េនះេយងគួរេធ���មវធីិដែដល។ ឥឡូវេនះសូមែស�ងយល់។
448 �ជៃថងបុណយទី៥០។ �ពះវ�ិរកំពុង�តវបនសេមព ធ។ ពួកេគទងំអស់
េ កនុងបនទបខ់ងេល។ បុរសបនេចញពីទីេនះេ�យនិយយេលងេសចខុស
ៗគន ។ េហតុអ�ី? �គបភ់�េ េ�កម�ថ នសួគ�៌តវបនបង� ញេ ទីេនះ។
ភ�អងេ់គ�សកេ៏ ទីេនះែដរ។ �គបភ់�េ េ�កម�ថ នសួគ�៌តវែតេ ទីេនះ
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េតភ�អ�ី�តវបននិយយេ ៃថងេនះ។ េ មុខេ ទីេនះ េហយផ�ល់ភ�
ជេ�ចន និងរេប បែដលជនជតិេ�កត និងអនកចែម�ក និង�បេសេស�រ ៉នូៃនទី�កង
រ ៉មូ និង—និង—និងជនជតិ��៉ប ់ និងទងំអស់និយយនិងេលក-… ឥឡូវេនះ
ពួកេគមនិបននិយយជភ�ែដលមនិ�គ ល់េទ។ ពួកេគនិយយជភ�
ែដលេគ�គ ល់ េ កនម់នុស�។ ភ�ែដលមនិ�គ ល់ ប៉ុែន�ជភ�ែដល
មន ក់ៗ យល់។ មនុស�មនបប ែដលជអនកមនិេជ  �ច�� បយ់ល់នូវអ�ីែដល
គតក់ំពុងនិយយ។ “េតេយង�ច�� បប់នភ�កំេណ តរបស់េយង—េ�យ
រេប ប�?”
449 ឥឡូវេនះេមល។ ឥឡូវេនះសំណួរបនមកដល់។ ឥឡូវេនះ “អនកេផ�ងេទ ត
ចំអក។” ខទី ១២ មនិអីេទ។

អនកទងំេនះមនេសចក�ីអ�ច រយ �ពមទងំ…វល់កនុងចិត� កសួ៏រគន
េ វញិេ មកថ េតករេនះដូចេម�ចហន៎?

ែតមនអនកខ�ះចំអកឲយថ ពួកេនះ…�សវងឹ��ថមីេទ។
450 ពួកេគបនចំអកឱយពួកេគ។ េ�យ�រែត រេប បែដលេគេធ�យ៉ងេមច៉?
ពួកេគ�ស�ងំកងំដូចមនុស��សវងឹ ដូចមនុស��សវងឹ។ និយយមនិដឹងថេគ
និយយអ�ី ែតកំពុងវផ�យដល់�កមជំនំុជភ�ែដលេគមនិេចះ ប៉ុែន��កមជំនំុ
បនដឹង។ េឃញេទ? �តវេហយ។

អនកខ�ះ…បននិយយថ ពួកេគេពរេពញេ�យ��ថមី េមលពីរេប ប
ែដលពួកេគកំពុងសែម�ង។

អនកខ�ះេទ តចំអកថ អនកទងំេនះ…គឺេពរេពញេ េ�យ…

“ប៉ុែន�េព�តស…” េមលចុះ បងប�ូន! អនកបនទទួលេ�។

េនះេព�តសកឈ៏រេឡង ជមយួនឹងពួក១១នក ់ កប៏ន�ឺសំេឡង
និយយេ េគថ…

ឥឡូវេនះ សូមចថំ េនះគឺជករសេមព ធេលកដំបូងៃន�ពះវ�ិរ។

…ឱពួក�សនយូ៍� និង…ពួកអនកេ �កងេយរ�ូឡិមទងំអស់គន
េអយ សូមឲយអនក�ល់គន ដឹងេសចក�ីេនះ េហយ�បង�� បព់កយខញុ ំចុះ◌ៈ
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ដបតិអនកទងំេនះមនិែមន�សវងឹ ដូចជអនក�ល់គន គិត�ម នេនះេទ
េ�ពះេទបនឹងេម៉ង៩�ពឹកេ េឡយ។
�ង��កម៏និបនេបកែដរ។ េឃញេទ?

េនះគឺជេសចក�ីទំនយរបស់េ��យ៉ូែអលវញិ ែដលេ�កទយទុក
មកថ

…�ពះ�ទងម់ន�ពះបនទូលថ ដល់ៃថងជនេ់�កយបង�ស់ អញនឹងចក់
�ពះវ ិ ញ ណអញ េ េល�គបទ់ងំមនុស�ៈ េនះកូន�បស…កូន�សី
ឯង�ល់គន នឹងទយទំនយ ពួកកំេ�ះឯង�ល់គន  នឹងេឃញករ
ជកែ់ស�ង េហយពួកចស់ៗ របស់ឯង�ល់គន នឹងយល់សប�ិៈ

េ �គេនះ អញនឹង…ចក�់ពះវ ិ ញ ណអញ…េ េលទងំពួក
អនកបំេរ �បស�សីផង េហយេគនឹងទយទំនយែដរៈ

អញនឹងសំែដងករអ�ច រយ េ េលេមឃ និងទីសំគល់េ ែផនដី…
ឥឡូវេនះ �គឺជេព�តសកំពុងអធិបបយឥឡូវេនះ ែដលជអនកែដលមនកូន

េ�។
…គឺជឈម…េភ�ង…េហយនិងកំសួលែផ�ងៈ
ៃថងនឹងែ�បេ ជងងឹត…េហយែខនឹងេ ជឈម មុនែដលៃថងធំ

ឧត�មរបស់�ពះអមច ស់មកដល់ៈ
េនះអស់អនក�ែដលអំពវនវដល់�ពះនម�ពះអមច ស់ េគនឹងបន

សេ ងគ ះ។
ឱពួក�សនអ៍ុី��ែអលេអយ សូម�� បព់កយេនះចុះ �ពះេយសូ៊វ

ជអនក�សក��ែរត៉ ែដល�ពះបនសំែដងបង� ញមកអនក�ល់គន
េ�យករឫទធិបរម ី ករអ�ច រយ និងទីសំគល់ ែដល�ពះ�ទងប់នេធ�…
េ ក�� លអនក�ល់គន … េ�យ�រ�ទង ់ ដូចជអនក�ល់គន …ដឹង
��បេ់ហយៈ
និយយអំពីករស�ីបេនទ ស? គតម់នកូនេ� អនកដឹងេទ។ សូមឱយ…

�ពះអងគេនះ �ទង�់តវប ជូ នេ  �មករសំេរច និងបព�ញណៃន
�ពះ…
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អនកេ ទីេនះ។ េត�ទង�់ច�តវបនសេ ងគ ះេ�យរេប ប�? េ�យ�រ
�ពះបនកំណតទុ់កជមុនថ�ជែបបេនះ។ េឃញេទ? ករដឹងមុនរបស់�ពះ!
451 [បង�បសមន កនិ់យយថ “េ�ត មខ�ួនេហយឬេ ?”—េអដ។] បន�ិចេទ ត
េនះ។ សូម�បបព់ួកេគថ សូមចបំន�ិចសិន ទល់ែតខញុ ំបនឆ�ងផុតបទគមពរី។

…េហយអនក�ល់គន បនចប�់ទង់ េ�យ�រៃដមនុស�ទទឹងចបប់
�ពមទងំឆក ងសំ�ប�់ទងផ់ងៈ

ប៉ុែន� �ពះបនេ�បស�ទង ់ ឲយមន�ពះជនមរស់េឡងវញិ េ�យបន
��យចំណងៃនេសចក�ី�� បេ់ចញ ពីេ�ពះេសចក�ី�� ប ់ គម ន
អំ�ច…នឹងឃុំឃងំ�ទងទុ់កបនេឡយ។

ដបតិហ�ួង�វឌីមន�ពះបនទូលពី�ទងថ់ ទូលបងគំបនេឃញ
�ពះអមច ស់ េ មុខទូលបងគំជនិចច…ពីេ�ពះ�ទងស់ណ�ិ តេ ខង
ៃដ�� ំទូលបងគំ េដមប ីមនិឲយទូលបងគំ�តវរេងគេឡយៈ

េហតុេនះបនជចិត�ទូលបងគំមនេសចក�ីអំណរ េហយអ�� ត
ទូលបងគំកែ៏ថ�ង េ�យេសចក�ីេ�តកអរ ១េទ ត…របូ�ចទូ់លបងគំនឹង
�ន កេ់  េ�យេសចក�ីសងឃមឹែដរៈ

ដបតិ�ទងនឹ់ងមនិទុក�ពលឹងទូលបងគំ ឲយជបេ់ កនុង�ថ នឃុំ�ពលឹង
មនុស��� បេ់ទ កម៏និឲយអនកបរសុិទធរបស់�ទងេ់ឃញេសចក�ីពុករលួយ
ែដរ។

�ទងប់នឲយ ទូលបងគំ…�គ ល់អស់—ទងំផ�ូវៃនជីវតិ កនឹ៏ង
ឲយ ទូលបងគំបនេពញេ�យេសចក�ីអំណរ េ�យភពៃន�ពះភ ក��ទង។់

ឱបងប�ូន�ល់គន េអយ ខញុ ំមនចបបនឹ់ងែថ�ង�បបដ់ល់អនក�ល់គន
យ៉ងចបស់ ពីហ�ួង�វឌី …ជឰយុេកថ េ�កបនទងំសុគត េហយ
េគបនប ចុ ះសពេ�កែដរ ផនូរេ�កកេ៏ ជមយួនឹងេយង�ល់គន …
ដ�បដល់សព�ៃថងេនះ។

ដូេចនះ េ�យេ�ពះេ�កជេ�� េហយក�៏ជបថ �ពះបន
សបថសនយនឹងេ�កថ…
ខញុ ំេទបែតបនឆ�ងកតក់រអធិបបយពី�។
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…េនះេប�ម—េយងេ �មផលែផ�ៃន�តេគ ក របស់គតគ់ត់
នឹង…េបេយង�ម�ចឈ់ម ឲយបនគងេ់លបល�័ងករបស់េ�ក

�គនែ់តជអ�ីែដលខញុ ំបនទទួល�មរយៈករអធិបបយ។ េព�តសអធិបបយ
េរ ងដូចគន ។

េហយករេមលេឃញជមុន (េ��បនេឃញ�ពីមុន។) បន
ជេ�កសំែដងពី�ពះ�គីសទ�តវរស់េឡងវញិថ �ពលឹង�ទងម់និ�តវ
ទុកេចល េ កនុង�ថ នឃុំ�ពលឹងមនុស��� បេ់ទ េហយរបូ�ច�់ទង់
មនិ�តវេឃញេសចក�ីពុករលួយេឡយ។

ឯ�ពះេយសូ៊វេនះ �ពះបនេ�បសឲយ�ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ
េហយពួកេយងេនះជទីបនទ ល់ពី�ទងទ់ងំអស់គន ។

ដូេចនះ ែដល�ទងប់នដំេកងេឡង េ�យ�រ�ពះហស��� ំៃន�ពះ…
�ពះហស��� ំៃន�ពះ េលកតេមកងេ �ថ នសួគ៌ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធពី�ពះវរបិ�…េនះ�ទងប់នចកេ់សចក�ីេនះមក ែដល
អនក�ល់គន កំពុងែតេមលេហយ�� ប។់

ដបតិហ�ួង�វឌីមនិបនេឡងេ �ថ នសួគេ៌ទ (េ��) ប៉ុែន� េ�ក
បននិយយថ �ពះអមច ស់�ទងម់ន�ពះបនទូលនឹង�ពះអមច ស់ៃន
ទូលបងគំថ ចូរឯងអងគុយខង�� ំអញ

ដ�បដល់អញយកពួកខម ងំស�តវឯង �កេ់ធ�ជកំណល់កល់េជង
ឯង។

ដូេចនះ (សូម�� បេ់រ ងេនះ) ចូរឲយពួកវង�អុី��ែអលទងំអស់ដឹង
ជ�បកដថ �ពះ�ទងប់នេលក�ពះេយសូ៊វ េនះ ែដលអនក�ល់គន …បន
ឆក ង ឲយ�ទងេ់ធ�ជ�ពះអមច ស់ េហយជ�ពះ�គីសទផង។

េនះគួរែតេ�ះ��យ� ែមនេទ?

កលេគបនឮ ពួកេគជមនុស�មនបប េនះេគមនេសចក�ី
ចកចុ់ចកនុងចិត� កសួ៏រេព�តស …និងពួក�វក័ឯេទ ត…ថ បងប�ូន
េអយ…េតេយងខញុ ំ…�តវេធ�ដូចេម�ច?
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452 ហនឹងេហយ។ អនកេ ទីេនះ។ េតគតម់នអ�ី? កូនេ� កូនេ�ៃន
��ច�ក។ េត�ពះ�ជ�ច�កេ ឯ�? �សថិតេ កនុងអនក។ �តវេហយ?
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ�ពះ�ជ�ច�ករបស់�ពះ។ េយងដឹងេហយ។ េយង
េកតមកកនុង�ពះ�ជ�ច�ក ជ�បធន និងជតំ�ង។ េមល។ គតម់នកូន
េ�េ ខងគត។់ “េតអនកនឹងេធ�អ�ីជមយួ�?” េនះជេលកទីមយួេហយែដលទ� រ
�តវបនេបក។
453 ឥឡូវេនះសំណួរ�តវបនសួរ�គអធិបបយជេលកដំបូងមយួែដលមនកូន
េ�។ ខញុ ំេជ �បសិនេបគតនិ់យយថ “ឈរេងបកបលរបស់អនកេឡង” េនះជ
ផ�ូវករ។
454 “អ�ីកេ៏�យែដលអនកចងេ េលែផនដី ខញុ ំនឹងចងេ �ថ នសួគ។៌” �តវេហយ។
“អ�ីកេ៏�យែដលអនកនិយយ ខញុ ំនឹងនិយយដូចគន ។ អនកមនេ�។” �តវេហយ។
�ទងេ់គះគន�ឹះទ� រ។

…េតអនកេធ�អ�ី? បងប�ូន�បស�សី េតេយង�តវេធ�អ�ី?

កលេគបនឮ េនះេគមនេសចក�ីចកចុ់ចកនុងចិត� កសួ៏រេព�តស និង
ពួក�វក័ឯេទ តថ …បងប�ូនេអយ…

…េព�តសេឆ�យតបថ ចូរអនក�ល់គន ែ�បចិត�ចុះ េហយទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកទងំអស់គន  េ�យនូវ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �បេយជនឲ៍យ
បនរចួពីបប េនះអនក�ល់គន នឹងទទួលអំេ�យទន ជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។

ដបតិេសចក�ីសនយេនះ គឺសនយដល់អនក�ល់គន  និងកូនេ
អនក�ល់គន �ពមទងំអស់អនកែដលេ ឆង យែដរ គឺដល់អស់អនក�
ែដល�ពះអមច ស់ជ�ពះៃនេយង�ល់គន  �ទងនឹ់ងេ ។

ែដលេ�ះ��យ�ជេរ ងរហូត។ គម នមនុស��មន កែ់ដលមនិធ� បម់ន
កនុងេពល�មយួ �ចនឹង មនិែដលមនករ�បឆងំនឹងេរ ងេនះ។
455 �ពះវ�ិរកតូលិកមកជមយួ ជំនួសឱយករ�ជមុជទឹក ពួកេគបនេ�បះ
ទឹកវញិ។ ជំនួសឱយករេ�ប�ពះនម�ពះេយសូ៊វ ពួកេគបនយក “�ពះវរបិ�
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�ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” មនិែដល�តវបនបេ�ង នេ កនុង�ពះគមពរី
េ�ះ។
456 មនុស��គបរ់បូចបពី់េពលេនះមក បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យករ
�ជមុជេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយអនកខ�ះបន�ជមុជទឹកេ�យ
យ៉ូ�នបទីសទ ែដលបនេធ�បុណយ�ជមុជទឹកដល់�ពះេយសូ៊វ េហយប៉ុលបន
�បបព់ួកេគថ ពួកេគមនិ�ចទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដូចេនះេទ។ ពួកេគ�តវ
�តឡបម់កវញិ េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកម�ងេទ តកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ
មុននឹងពួកេគ�ចទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង
ថេនះជបទគមពរីអ�ី? កិចចករ ជំពូកទី១៩។ អនកេ ទីេនះ។ េ�យេហតុថ
�ពះ�ជ�ច�កៃន�ថ នសួគ�៌តវបនផ�ភជ បជ់មយួមេធយបយេផ�ងេទ ត
េ�យពកយសមបថេ�យ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េនះនឹងក� យជផ�ូវករេ �ថ នសួគ។៌

…េព�តសេឆ�យតបថ ចូរអនក�ល់គន ែ�បចិត�ចុះ េហយទទួល
បុណយ�ជមុជទឹកទងំអស់គន  េ�យនូវ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
�បេយជនឲ៍យបនរចួពីបប… េនះអនក�ល់គន នឹងទទួលអំេ�យ
ទន ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

ដបតិ េសចក�ីសនយេនះ គឺសនយដល់អនក�ល់គន  និងកូនេ
អនក�ល់គន … �ពមទងំអស់អនកែដលេ ឆង យែដរ គឺដល់អស់អនក�
ែដល�ពះអមច ស់ជ�ពះៃនេយង�ល់គន  �ទងនឹ់ងេ ។

�ែមន៉។ ចូរេយងអធិ�� ន។
457 �ពះវរបិ�េអយ យបេ់នះ ដប�់បបំនួរយឆន បំនកន�ងផុតេ  ប៉ុែន� ភព
េ�ម ះ�តង ់ និងភពេ�ម ះ�តងៃ់នចិត�មនុស�េ ែតែ�សករក�ពះជមច ស់ ដូចជ
កូនយំរកទឹកេ�ះម� យ។ េយង�ស�ញ់�ទង�់ពះអមច ស់។ េយងមនិ�ចរស់េ
េ�យគម ន�ទងប់នេទ។ ដូចែដលេ�ក�វឌីបននិយយថ “�ពលឹងទូលបងគំ
េ�សករក�ទង ់ដូចជក� នេ់�សករកទឹក។” គត�់តវែតមន� មនិអ ច ឹងនឹង�� ប។់
458 េហយ�ពះវរបិ� េយងបនសិត�មរយៈបទគមពរីេ វញិេ មក។ មនិខុសគន
េទ ប៉ុែន�េយងេឃញសិកខ ��េនះ និស�តិេទវវទិយទងំេនះសព�ៃថង ែដល�បកស
�មប ញត�ិរបស់មនុស� មនិែមនជប ញត�ិរបស់�ពះេឡយ។ េហតុេនះេហយបន
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ជ �ពះអមច ស់េអយ េយងខញុ ំមនិេមលងយមនុស�ទងំេនះេទ ែតេយងេមលងយ
េសចក�ីែដលេគបេ�ង ន។ េហតុេនះេហយបនជ �ពះអមច ស់េអយ េយងខញុ ំសូមឲយ
ពួកេគក� យជបងប�ូនរបស់េយង។ េយងខញុ ំសូមឲយ�ទងអ់ភយ័េទសចំេពះកំហុស
របស់ពួកេគ។ េហយេយងអធិ�� នថពួកេគនឹងមកកនប់ទគមពរី �ន� មនិែមន
ជរេប បែដលថន កសិ់កខ ��ខ�ះបេ�ង ន�េឡយ ប៉ុែន� �មរេប បែដល�ពះបន
សរេសរ។
459 ទូលបងគំអធិ�� ន ឥឡូវេនះ សូមឲយេបកខជនទងំេនះែដលនឹងមកេ យប់
េនះស�មបពិ់ធីបុណយ�ជមុជទឹក កលែដល�គគង� លដក៏� �នរបស់េយង
េដរចូលេ កនុងេវទិកេនះពីទីេនះ េដមបផី�យដំណឹងល� ដំណឹងល�ដែដលេនះ
េហយបនទ បម់កេ �ង�ជមុជទឹក េដមប�ីជមុជ សូម�ទង�់បទនឲយអនក�ល់គន
កនុងចំេ�មអនកទងំេនះនឹងបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ�យេ�ពះ�ទង់
បន�បទនករសនយ “អនកនឹងទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” សូមវ ិ ញ ណរបស់
�ពះជមច ស់ រងច់េំ េលកំពូលទឹក េដមបទីទួលេបកខជនេ យបេ់នះ ដបតិេយង
បន�បគល់�េ កនុង�ពះហស�របស់�ទង ់ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែម៉
ន។ 



េហេ�ពរ ជំពូកទី�បពំីរ ២ KHM57-0922E

(Hebrews, Chapter Seven 2)
ែផនកេស វេ េហេ�ពរ

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ង ច
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 22 កុមភៈ 1957 េ េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ េ េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� ��
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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