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 ចូរេ�យេយងេ�នកបលមយួែភ�តស�មបេ់សចក�ីអធិ�� ន។
ឱ�ពះវរបិ��� នសួគដ៌�៏ពះគុណេអយ �ជករពិត�ស់េ�យ�ពម ឲយ

ឯកសិទធែដលទូលបងគំ ទងំអស់បនចូលមកចំេពះ�ទង ់ ែដលជ�ពះនិងជអងគ
សេ ងគ ះ។ េ�យបន�� បច់េ�ម ងដេ៏សញចសរេសរ គឺបទ �ទង ់ ធំអ�ច រយ �បន
េធ�េ�យទូលបងគំ �ល់គន មនេសចក�ីអំណរ េ�យេ�ពះទូលបងគំទងំអស់បន
ដឹងថ �ទងធ់ំអ�ច រយ។ េហយទូលបងគំទងំអស់គន សូម អធិ�� ន េដមបេី�យភព
ធំអ�ច រយរបស់�ទងនឹ់ងសែម�ង មកចំេពះទូលបងគំជថមីេ រេស លេនះ េពល ែដល
ទូលបងគំនិយយ។ េហយ�ជករធ� កចុ់ះរបស់ទូលបងគំ ជេលកដំបូង កនុង កំឡុង
េពលជេ�ចនឆន មំកែដលទូលបងគំពយយម�តឡប ់ េ រកជីវតិចស់ កន�ង េហយ
ទូលបងគំ�គបគ់ន សូមអធិ�� ន ែដល�ទងនឹ់ង�បទនកម� ងំដល់ទូល បងគំនិង—និង
អ�ីែដលទូលបងគំ�តវករ ឱ�ពះអមច ស់គឺេ កនុងេម៉ងេនះ។ េហយសូមេ�យកំហុស
ៃនជីវតិទូលបងគំនឹង�តឹមែតជថមជន ់ សំ�បអ់នកេផ�ងែដល នឹង�ច នពំួកេគេ
ជិត�ទងែ់ថមេទ ត។ សូម�ទងអ់នុ ញ តិ ឱ�ពះអមច ស់េអយ។ សូម េ�យ មនុស�
បបេមលេឃញ�នេជងេ  េលខ�ចៃ់ន េពលេវ� េហយសូមេ�យពួកេគ
ទទួលបនករដឹកនេំឆព ះេ រក�ទង។់ ទូលបងគំទូលសូមកនុង�ពះនម �ពះអមច ស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

សូមអងគុយចុះ។
2 [បង�បស េក� វ ឺ និយយ “េតអនក�ចអធិ�� នេ�យកែន�ងេនះេទ មុននឹង
អនកចបេ់ផ�ម?”—Ed.] ខញុ ំនឹងសបបយចិត��ស់។ [“មនេរ ងេនះ ឬេរ ង េនះ
េដមបេី�យេយងអធិ�� នេ�យ។”] ជករពិត�ស់ អរគុណេ�ក។ កនុង
ភពជអនកបរសុិទធបង�បស េក� វ ឺ ែដលខញុ ំបន�គ ល់ជេ�ចនឆន េំហយ មនឯក
សិទធិបន ជួបេ�ក េ យបក់ន�ងេ ។ េហយគតប់ន�បបខ់ញុ ំពី…េ�កបន
ដួល រយៈេពល មយួរយៈខ�ី ឈបស់�មក។ េហយឥឡូវេនះកល មន�យុ
ចិត� សិប-�បឆំន េំហយក�៏តឡប ់េ បេ�មករងររបស់�ពះអមច ស់វញិ។ ខញុ ំមនិបន
េន យហតេ់សមរនឹងពកក់�� លពី មុននិងខញុ ំឮេរ ងេនះ។ ខញុ ំបនគិតថខញុ ំអស់



2 បង�បស �បន�ំ

កម� ងំប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំមនិេជ ថខញុ ំគឺដូេចនះេឡយ។ គតប់ន �កកូ់នកែន�ងេ ទីេនះ
ជ—�ទង�់ទយ�ងេ��មសំបុ�តេហយដូេចនះ ែដល�បនេ ែផនកខងកនុងនិង
�តឡប ់ខងខនងរចួេហយ។
3 ឥឡូវមននរ�មន ក ់ កនុងចំេនមអនក�ល់គន េ កនុងតំបនវ់ទិយ ុ ឬេ ទីេនះ
ែដល ចងប់នកូនកែន�ងេនះ អនក�ចយកបន…�ពះវ�ិរ អិនែជលឡឹសប ជូ ន
ពួក�េចញេ េ�កជនិចច។ អនក�ចសរេសរេ ទីេនះ ប ជូ លេ �ពះវ�ិរ អិន
ែជលឡឺស េហយពួកេគនឹងអធិ�� នេល� េ�ពះខញុ ំប ជ កអ់នក�ល់គន ថ� ជករ
េធ�េ កនុងបទគមពរី។ �ជេសចក�ីសនយរបស់�ពះជមច ស់។
4 េហយេបសិនេនះជករ ែដលអនកចងេ់�យខញុ ំអធិ�� នេលនរ�មន ក ់ ៃន
អនក�ល់គន  េហតុអ�ីមនិបន ខញុ ំនឹងរកី�យកនុងករេធ�ដូេចនះ។ អនក�ច សរេសរ
សំបុ�ត មកកនខ់ញុ ំ�មរយៈប៉ុស�ករយិល័យ �បអប ់៣-២-៥, ៣២៥ េជហ�ឺ�ន់
វលិ �បកបថ េជ—ហ�ឺ—�ន—់វលិ អិលពីរដង អុី។ េជហ�ឺ�នវ់លិ រដ�អិន
េឌ �យ�។ ឬេបអនកមនិចេំលខ�បអបសំ់បុ�ត សូមសរេសរែត “េជហ�ឺ�ន់
វលិ។” �ជ�កងតូចមយួ មន�បជជនសរបុ�បមណ៣៥០០០នក។់ �គបគ់ន
�គ ល់ខញុ ំេ ទីេនះ។ េយងខញុ ំនឹងរកី�យកនុងករអធិ�� នដល់កូនកែន�ង េហយេផញរ
េ អនក វញិ។
5 េហយឥឡូវេយងមន េជគជយ័�ស់ កនុងករេធ�ដូេចនះពីេ�ពះ…អនកនឹង
ទទួលបន សំបុ�ត តូចមយួ�កជ់មយួ ែដលមនុស�ទូទងំពិភពេ�កអធិ�� ន
េរ ង�ល់ �ពឹកេ  េម៉ង៩ េម៉ង១២ និងេម៉ង៣។ េហយអនក�ច�សៃមេមល ពី
ខងេ�កយេនះ េ ពីេ�កយ ពិភពេ�កទងំមូល េពល�ជេពល យបែ់ដល
ពួកេគ�តវភញ ក ់េឡង េហយ អធិ�� ន េសចក�ីអធិ�� នេនះ។ ដូេចនះេប �ល់ មយួ
មុនឺនកគុ់ណនឹង�បព់នន់កេ់ទ ត េហយទងំអស់គន សុទធ ែតប ជូ ល េសចក�ី
អធិ�� ន េ �ពះជមច ស់ េ ដល់ពន័ធកិចចេនះេពលដូចគន ដូេចនះ ជំងឺរបស់អនក�ពះ
�ទង ់ មនិ�ចនឹងេជ សរលំង បនេឡយ។ េហយឥឡូវេយងទងំអស់គន  ដូចខញុ ំ
បននិយយ េយងមនិមនកមមវធីិ េយងមនិចងប់នលុយមយួកកេ់ឡយ។ េយង
�គនែ់ត…អ�ីែដលេយង�ចជួយអនក បនេនះជអ�ី ែដលេយងេ  ទីេនះ។ េហយ
ចូរេ�យេយង…

មនអនកយកបចកូ់នកែន�ងមកេទ តេហយ។
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6 ឥឡូវ េបអនកមនិមនកូនកែន�ងែដលអនកចងេ់ផញរេ េទល�អនក�គនែ់តសរេសរ
សំបុ�ត�បបចុ់ះ រេប ប�កប៏ន។ េបអនកមនិចងប់នឥឡូវ ចូរយក ��ក ់កនុង
គមពរីកិចចករ កនុង�ពះគមពរី ជំពូកទី១៩។ េហយ� ជទ�មងៃ់ដកូនែខ�បូតូច មយួ
ពណ៌សែដលនឹងប ជូ នេ េ�យអនក េហយករបង� ត�់បបដំ់បូង គឺេ�យ អនក
លនត់ួបប ជមុនសិន។ េហយ(អរគុណ) រេប ប�រភពបបរបស់អនក។ អនក
មនិ�តវពយយមទទួលយកអ�ីពី�ពះជមច ស់េ�យគម នភព�តឹម�តវេ ចំេពះ �ពះ
ជមុនេនះេឡយ។ េឃញេទ? េហយអនកក�៏តវបនបងគ បក់នុងេរ ងេនះេដមប ីេ�យ
េ អនកជិតខងេ�យ មក និង�គគង� លរបស់អនកែដរ។ េបអនកមនអ�ីេ កនុងចិត�
ែដលទស់នឹងនរ�មន ក ់េ េ�ះ��យជមុនសិន រចួចូលមកវញិចុះ។ េហយ
អធិ�� ន េបមន�កមអធិ�� ន កនុងផទះរបស់អនកចូរេ�យកូន កែន�ង េនះេ
េ�កម�ក�ត ់េហយេជ ដល់�ពះជមច ស់ចុះ។ េហយេ េរ ង�ល់៣ េម៉ងម�ងជ
េរ ង�ល់ៃថង នឹងមនមនុស�ជំុវញិពិេ�កកំពុងអធិ�� នគឺជ�ច�៉ក ់ប�� ញទូទំ
ពិភពេ�ក។
7 េហយឥឡូវ�ជរបស់អនក មនិបនគិតលុយេទ គឺ�គនែ់តប ជូ នេ  េ�យ
ប៉ុេ�� ះ។ េហយ—េហយឥឡូវេយងនឹងមនិសរេសរសំបុ�តេ អនក�ល់គន
េដមបរីលឹំក �បបពី់កមមវធីិែដលេយងមនេនះេឡយ។ េយងចងេ់�យ អនកគ�ំទ
កមមវធីិេនះ ប៉ុែន�េយងមនិ—មនិមនអ�េី�យអនកជួយ�ទ�ទងេ់ឡយ។ េឃញេទ?
ដូេចនះអនក…�មនិែមន ជករយក�សយ�� នរបស់អនកេឡយ ��គនែ់តជ ករ
�ន ក ់េ  និង ជពន័ធកិចច របស់�ពះអមច ស់ ែដលេយងកំពុង�ព យ។
8 ឥឡូវចូរេ�យេយងេ�នកបល។ េបអនកេ កនុងតំបនវ់ទិយ ុចូរ�កកូ់ន កែន�ង
របស់អនកេ ទីេនះ ចូរ�កៃ់ដរបស់អនកេ េល� កលពួកេយងកំពុង អធិ�� ន។
9 �ពះអមច ស់ដម៏ន�ពះគុណ ទូលបងគំ�ល់គន នយំកក ចបតូ់ចេនះ េហយ
�បែហលជខ�ះជ�វកកទ់រក ឬ—ឬជ�វកនុងឬកជ៏គូៃនវតថុយកពីេគមក ឬ—ឬ
កជ៏កូនកែន�ងតូច �ជរបស់អនកជំងឺឬជអនកែដលមនក�ីេវទន។ �ពះអមច ស់
��ស័យ�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ ទូលបងគំ�ល់គន សូមេធ�ករេនះ។ ទូលបងគំទងំ
អស់បន�ន កនុងគមពរីកិចចករ ែដលេគបនទញយកវតថុពីប៉ុលអនកបេ�ម�ទង ់គឺជ
កែន�ង និង�ក�ត ់េ�យេ�ពះេគេជ ថវ ិ ញ ណរបស់ �ទងគឺ់គងេ់  េលមនុស�
េនះ។ េហយវ ិ ញ ណ��កកប់នេចញពីមនុស�េ  ករឈចឺបនិ់ងជំងឺ េផ�ងៗ



4 បង�បស �បន�ំ

បនេចញពីពួកេគ េ�ពះេ�យេគេជ ។ េហយឥឡូវ ទូលបងគំបនដឹង �ពះអមច ស់
ទូលបងគំទងំអស់គន មនិែមនជប៉ុលជអនកបរសុិទធទូលបងគំទងំអស់គន ដឹងថ �ទង់
េ ែត ជអងគ�ពះេយសូ៊វដែដល។ េហយទូលបងគំ�ល់គន សូមអធិ�� នេដមបេី�យ
�ទងត់េមកង េសចក�ីេ�ម ះ�តងរ់បស់មនុស�ទងំេនះ។

10 េហយេ េពលមយួមនអនកនិយយេ កនជ់នជតិអុី��ែអលថ ចូរ
ពយយមេគរព�ម�ពះជមច ស់ �តវបនជបក់នុងអនទ កៃ់នសមុ�ទេ ខងមុខេគ
ភនេំ ខង�ជងមខ ង កងទព័របស់េស�ចផេ�៉នេដញ�ម។ េហយមនមន កេ់ទ ត
េពលថ “�ពះជមច ស់ទតេមលមកពីសរសរេភ�ង ជមយួ�ពះេន�តៃន�ពះពិេ�ធ
េហយសមុ�ទញបញ័់រ និងរលកែញកទឹកជផ�ួវ ស�មបអ់ុី��ែអលឆ�ងកតេ់
ទឹកដីសនយ។”

11 ឱ�ពះអមច ស់សូម�ទងទ់តេមលម�ងេទ ត េពលែដលក ចបទ់ងំេនះ�ក ់ េល
�ងកយ អនកជំងឺ កនុងកររលឹំកដល់�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េហយសូមេ�យ
ជំងឺទងំេនះមនភពភយ័ខ� ច �មរយៈករេមលេឃញ �ពះេ�ហិត របស់
�ពះ បុ��របស់�ទង ់ �ពះេយសូ៊វ�គីសទជអងគែដលសុគតស់�មបទុ់កខេវទនេនះ។
េហយសូមេ�យពួកស�តវទងំមនករភយ័ញ័រ និងេចញេ ឆង យ ែដលមនុស�
ទងំេនះ នឹងបនេធ�ដំេនរេ កនុងេសចក�ីសនយែដល “េលសអ�ីទងំអស់” ែដល
� ជ�ពះហរទយ័�ទង ់ “េ�យទូលបងគំ�ល់គន មនភព ចេ�មនល�ៃនសុខភព។”
សូមអនុញតិផង ឱ�ពះបិ� េ�ពះទូលបងគំទងំអស់នឹងប ជូ នជមយួេសចក�ី
ទងំេនះ—ជមយួឥរយិបថេ កនុងចិត�របស់ទូលបងគំ។ េហយេនះជទិសេ
របស់ទូលបងគំ�ល់គន ។ ទូលបងគំសូមប ជូ នេ�យ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �
ែមន៉។

អរគុណបង�បស េក� វ។ឺ សូមអរគុណ េ�ក។

12 ដូេចនះេ យបេ់នះជករបិទៃនកមមវធីិកររកីផុសផុលេនះ ខញុ ំមនិដឹងេទថ �
�តវ បនចកផ់�យឬកអ៏ត ់ ប៉ុែន�ខញុ ំចងនិ់យយ(េបមនិ)េ កនទ់ស�និកជនវទិយុ
ថ េនះជករជួបជុំដល៏�បំផុតកនុងចំេនមករ�បជំុខញុ ំធ� បម់នជេ�ចន េ�ចនឆន ។ំ �
មន មនលកខណៈមុតម ំរពំងគួរេ�យេពញចិត�បំផុត ជករ�បជំុគន េពញេ�យ
ករ �សះ�សលែដលខញុ ំ�ចេ បនយ៉ងយូរ។
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13 [បង�បសមន កនិ់យយថ “េយងេ �មរលកធតុ�កសរហូត
ដល់េម៉ង៤:១៥នទី បង�បស។ េហយពួកេគកំពុងែត�� បអ់នក ទូទងំ កលី
ហ�ញ៉ខងតបងូ េចញេ ដល់តំបនេ់កះ និងកប៉ល់។ េយងបនទទួល �រពីពួក
េគមក។ ដូេចនះអនកមនទស�និកជនដេ៏�ចន�បម់ុនឺនិង�ប�់ន”—Ed.]។ អរគុណ
េ�ក។ េនះជករល��ស់។ រកី�យ�ស់េ�យបនឮពីដំណឹងេនះ។ សូម
�ពះ�បទនពរទងំអស់គន ។
14 េហយ �ជ�បកដ�ស់ ខញុ ំមនទីកកេ់ក� មយួេ កនុងចិត� ចំេពះ�ពះវ�ិរ
អិនែជលឡឺស េ�ពះ� បនឈរេពញជំហស�មបដំ់ណឹងល�ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
េហយ ឥឡូវ�—��កដូ់ចជមនលកខណៈផទ ល់ខ�ួនស�មបខ់ញុ ំ។ ��កដូ់ចជ
ថ បនទ បពី់�បជំុគន �គបគ់ន នឹងេមលេឃញវ ិ ញ ណដល៏� ខញុ ំ�កដូ់ចជ ខញុ ំគឺជ
មន កក់នុងចំេ�មអនក�ល់គន  ែដលខញុ ំមនិធ� បេ់ធ�ែបបេនះពីមុនមក។ ករអធិ�� ន
របស់ខញុ ំគឺសូមេ�យ�ពះ�បទនពរដល់អនក។ េហយ…[សេម�ងទះៃដរបស់
ទស�និកជន—Ed។] សូមអរគុណដេ៏�ម ះសម័�គ។
15 ឥឡូវ ��តវបនប ជូ នេ�យេ ៃថងេនះ ខញុ ំនឹងពីេរ ងមយួ�បបអ់នកមយួ សនទុះ:
េរ ងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ េនះជករ—ករលំបកស�មបខ់ញុ ំ។ េនះជេលក ដំបូងែដលខញុ ំ
ពយយមចូលេ ចំេពះ�រយៈេពលជេ�ចនឆន េំនះ។ េហយខញុ ំកម៏និ មនេពលេ
លម�តិែដរ ប៉ុែន�នឹងនិយយខ�ះៗ។ េហយេ ចំនុចេនះ ខញុ ំបនេធ� កំហុសយ៉ង
េ�ចន។ េហយខញុ ំេពញចិត� ែដលអនកេ តំបនវ់ទិយ ុ និងអនកែដល មនវត�មន អនក
នឹងមនិយកកំហុសរបស់ខញុ ំេធ�ជថមជំពបេ់ឡយ ប៉ុែន�ជថមជនេ់ជង េដមបនីអំនកេ
េក កនឹង�ពះអមច ស់។
16 ដូេចនះ យបេ់នះគតអ់ធិ�� ន�តវបនែចកេ�យកមមវធីិេ�បសេ�យជ យប់
េនះ។ ឥឡូវ េពលេយងនិយយពី កមមវធីិេ�បសេ�យជ មនិែមនមន នយ័ថ
េយងពយបលនរ�មន កេ់ទ េយងនឹង “អធិ�� នេ�យនរ�មន ក។់” �ពះនឹង
េ�បសេ�យជ។ �ទងម់ន�ពះគុណ�ស់ដល់របូខញុ ំ កលែដល�ទងេ់ឆ�យតប
េសចក�ីអធិ�� ន។
17 េហយខញុ ំបនពិភក�ជមយួនយកៃនអនកផ�យដំណឹងល�ដល៏បលីបញ
មន ក ់ នេពលមយួកន�ងមក េហយ—េហយ�តវបនសួរថ េហតុអ�ីបនជអនក
ផ�យដំណឹងល�េនះមនិអធិ�� នេ�យអនកជំងឺ។ េហយអនកផ�យដំណឹងល�េនះ
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បននិយយតបេ កនន់—នយក �គប�់គងរបស់ករជួបជំុខញុ ំថ “េបសិន…
អនកផ�យដំណឹងល�េនះេជ េលករេ�បសេ�យជមកពី�ពះជមច ស់។ ប៉ុែន�
េបសិនជគតច់បេ់ផ�មអធិ�� នេ�យអនកជំងឺ �នឹងចូលមកកតម់ុខរបស់កមមវធីិ
គតេ់ហយ េ�ពះគត�់តវបន�កមជំនុំជអនកឧបតថមភ។ មន�កមជំនុំជេ�ចន
កនុងចំេនមពួកេគជេ�ចនេនះមនិេជ េលករេ�បសេ�យជមកពី�ពះជមច ស់
េឡយ។”

18 ដូេចនះខញុ ំមនករេគរពចំេពះអនកផ�យដំណឹងល� េ�ពះគតរ់ក�ទី�ងំ
របស់គត ់ ប៉ុស�េ កនុងតួនទីរបស់គត។់ �បែហលជគត�់…ខញុ ំមនិ�ចយ
កកែន�ងគតប់នេទ េហយខញុ ំសង�យ័ថេតគត�់ចជំនួសកែន�ងខញុ ំបនេទ។
េយងទងំអស់គន មនកែន�ងេ កនុងនគររបស់�ពះជមច ស់។ េយងនឹងចូលរមួ
ទងំអស់គន ។ អំេ�យទនខុសគន  ប៉ុែន�មនវ ិ ញ ណដូចគន ។ ករសែម�ងេចញ
ខុសគន  ខញុ ំមននយ័�មករនិយយ ប៉ុែន�មនវ ិ ញ ណែតមយួ។

19 េហយ ឥឡូវយបេ់នះកមមវធីិនឹងចបេ់ផ�ម…ខញុ ំគិតថពួកេគនិយយ ខនសឺត
ចបេ់ផ�មេ េម៉ង៦កន�ះ។ េហយឥឡូវេបអនកេ កនុងតំបនវ់ទិយ ុ ចូរចូលេ �� ប់
ចុះ។ �…�ល��ស់ ល�ជនិចច។

20 េហយ ខញុ ំចងនិ់យយថកតអធិ�� ននឹង�តវបនែចកជូនភ� មៗបនទ បក់មមវធីិ
គឺបនទ បពី់កមមវធីិេនះ�តវប ច ប ់ េបសិនជអនកេ ទីេនះ េហយចងប់នកតអធិ
�� ន។ ខញុ ំ�តវបនែណនេំ�យេ ទីេនះកលកន�ងេ ថមីៗ កូន�បសខញុ ំ ឬ
េ�កមសឺសីុ ឬេ�ក ហគូដ ពួកគតនឹ់ងែចកកតជូន។ ចូរេ កែន�ងអងគុយរបស់
អនកចុះ។ គឺបនទ បពី់កមមវធីិបនចប ់ ចូរេ កែន�ងអងគុយ េហយេកមង�បសៗ�ច
ចុះេ �មជួរេហយនយំកកតេ ែចកជូនេល នបំផុត�មែត�ចេធ�េ បន។
មនិថេ �មយរ៉ ឬេ េលក�មល េ កែន�ង�កេ៏�យ េ ទី�នខងេ�កម
ឬេ កែន�ង�ែដលអនកេ កេ៏�យ េ កែន�ងអងគុយដែដលដូេចនះេកមង�បសៗ
នឹងដឹងអនកេ ទីេនះ េដមបយីកកតអធិ�� ន។ េហយបនទ បម់កយបេ់នះេយង
នឹងអធិ�� នដល់អនកជំងឺ។ េហយេប�ពះជមច ស់�ទងម់និផ� ស់ប�ូរគនិតខញុ ំេទ ខញុ ំចង់
អធិបបយេល�បធនបទែដលខញុ ំចងអ់ធិបបយេ យបេ់នះគឺ េប�ទងេ់បកសែម�ងឲយ
ទូលបងគំបនេឃញ�ពះវរបិ� ទូលបងគទំងំ�យនឹងបនសកបចិ់ត�។
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21 ឥឡូវខញុ ំចង�់នអតថបទេ រេស លេនះ គឺចបេ់ផ�មពី�បធនបទ េរ ងជីវតិ គឺ
មនេ កនុគមពរីេហេ�ពរ ជំពូកទី១៣ េហយចូរចបេ់ផ�មពីទីេនះ…ខញុ ំនិងនិយយ
េ កនុងខ១២។

�ពះេយសូ៊វកដូ៏ចេចន ះែដរ �ពះអងគរងទុកខេ ខងេ�កទី�កង េដមប ី
េ�បស�បជជនេ�យបនបរសុិទធ េ�យ�រ�ពះេ�ហិត�ពះ អងគ
ផទ ល់។

ដូេចនះេយង�តវែតចកេចញពីជំរុ…ំេ រក�ពះអងគទងំសូ៊�ទេំ�យេគ
�បមថេមលងយ

រមួជមយួ�ពះអងគែដរេយងគម ន�កងែដលសថិតេសថរគងវ់ង�រហូត
េឡយ េយងខំែស�ងរក�កងែដលនឹងមនេ េពលខងមុខេនះវញិ។

22 ឥឡូវមន�បេភទអតថបទ។ ស�មប ់ អនកេឃញេទ �ជេរ ងជីវតិ ឬអ�ីេទ ត
ែដលទកទ់ងនឹងជីវតិមនុស� េយងមនិែមនតេមកងករេនះេទ េហយជពិេសស
អតីត—អតីតកលរបស់មនុស� េត�ងងឹតដូចជជីវតិខញុ ំែដរឬេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថ
េបេយង�នអតថបទគមពរី �ពះជមច ស់នឹង�បទនពរដល់អតថបទគមពរី។ េហយ
គំនិតខញុ ំគឺ៖

េយងគម ន�កងែដលសថិតេសថរគងវ់ង�រហូតេឡយ េយងខំែស�ងរក�កង
ែដលនឹងមនេ េពលខងមុខេនះវញិ។

23 ឥឡូវខញុ ំដឹងថអនកពិតជ�ស�ញ់ជបចិ់ត�នឹង ឡូសេអនជឺេឡស។ អនកមន
សិទធិេ ទីេនះ។ �ជ�កងធំ �� តអ�ច រយ។ ជមយួនឹងែផ�ង�យអព័ទ និង អ�ី
េផ�ងេទ ត ែត�េ ែតជ�កងែដល�� ត �កសធតុល�។ ប៉ុែន��កងេនះមនិ �ច
បន�គងេ់ េទ។
24 ខញុ ំបនឈរេ កនុង�កងរ ៉មូ(ជ�កងរបស់ច�កភពធំ) េហយ�កងជេ�ចនែដល
បនគិតថ ពួកេគនឹងសងជ់អមតៈ េហយេទះបីជជីកជេ� ២០ហ�ីតកេ៏ ែត
េឃញសំណល់បំផ� ញ�កងែដរ។
25 ខញុ ំបនឈេ កែន�ងែដលេស�ច ផេ�៉នមន�ជ�ច�កដធ៏ំរបស់េគ េហយ
អនកនឹងជីកេ កនុងដីរកេឃញកែន�ងែដលេស�ចផេ�៉ន បន�គប�់គង។
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26 េយងទងំអស់គន ចូលចិត�គិតពី�កងនិងកែន�ងរបស់េយង។ ប៉ុែន�សូមចថំ �
មនិ�ចគងវ់ង�រហូតេឡយ។
27 េពលខញុ ំេ ជេកមង�បសមន កខ់ញុ ំចូលចិត�េ កែន�ងេដមម៉ប។ េ តំបនជ់នបទ
របស់េយងមនេឈមំៗ ជេ�ចន។ េហយេយងកម៏នេដមម៉បេនះ។ េដមម៉ប
ែផ�ម េយងេ ថ “ម៉បរងឹ” និង “ម៉បទន។់” េដមេឈធំសំេបមេនះជេដមេឈ
ែដល�� តបំផុត។ េហយេពលខញុ ំេចញមកពីចំករពីករងរេ កនុងករ�ចចកត់
េហយ—េហយករ�បមូលផល ខញុ ំចូលចិត�េ កែន�ងមនេដមេឈធំ និង—និង
អងគុយេ�កមេនះ និង—និងសម�ងឹេ េល។ េហយខញុ ំ�ចេមលេឃញ ភពធំ
មហិមរបស់� ែមកដម៏ែំដលេយល�មខយល់ គល់ធំសេមប ម។ េហយខញុ ំនិយយ
“អនកដឹងេទខញុ ំេជ ថេដមេឈេនះមនេ ទីេនះ�បរ់យនិង�បរ់យ ឆន មំកេហយ”
មនិជយូប៉ុនម នេឡយ ខញុ ំបនេមលេ េដមេឈវយ័ចំ�ស់ �ក� យជចំេរ កេ
េហយ។
28 “េយងគម ន�កងែដលសថិតេសថរគងវ់ង�រហូតេឡយ។” េទ គម នអ�ីែដលេ េល
ែផនដីេនះ ែដលអនក�ចេមលេឃញ េ មនរហូតេឡយ។ ��តវមនទីប ច ប។់
អ�ីទងំអស់ែដល�ច�� បប់ន �តវែត�បបេ់�យដឹងពីភពអមតៈ។ ដូេចនះមនិថ
េយងសងផ់�ូវធំរបស់េយងល�ប៉ុ�� េទ ករគូសប�ងល់�ប៉ុ��  �ទងំអស់�តវែត
រ�យ េ  េ�ពះេ ទីេនះគម នអ�ីែដលគងវ់ង�េឡយ។ មនែតអ�ីែដលេមល
មនិេឃញប៉ុេ�� ះែដលេ គងវ់ង�។
29 ខញុ ំចពីំផទះែដលេយងរស់េ  ែតជផទះេដកដួល �ជផទះចស់ដួលមយួ េហយ
មន�ន មេ�បះភក។់ ខញុ ំ…�បែហលមនុស�ជេ�ចនមនិែដលេឃញផទះចកប់ំេពញ
េ�យភកេ់ឡយ។ ប៉ុែន���តវបនចកប់ងគរេ�យភក ់ និងគល់េឈធំែដលេ កនុង
ផទះចស់ខញុ ំគិតថផទះ�ចឈេ �បរ់យឆន ។ំ ប៉ុែន�អនកដឹងេទ សព�ៃថងេ ឯ�
ែដលផទះឈរេ កនុងគេ�មងផទះ។ �មនភពខុសគន ខ� ងំ�ស់។ �គបយ៉់ង
មនករែ�ប�បល។ ប៉ុែន�…
30 េហយខញុ ំធ� បេ់ឃញឪពុករបស់ខញុ ំ គត�់ងទបបន�ិច ធតក់េន�  កម� ងំខ� ងំ
េហយគតជ់បុរសតូចខ� ងំបំផុតមន កែ់ដលខញុ ំ�គ ល់។ ខញុ ំជួបេ�ក ខូត ជៃដគូ
ករងររបស់គត ់ ធ� បេ់ធ�ករជមយួេ កែន�ងកបេ់ឈ គតជ់អនកកបេ់ឈ
េហយជងមយួឆន កំន�ងមកេហយេនះ េ�កខូតបនក� យជមតិ�ល�មន ករ់បស់ខញុ ំ
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េហយជសងឃេ កនុង�ពះវ�ិរ ហ�ឺសបបទីសទ េហយគតនិ់យយថ “ប៊លីលីអនក
គួរែតក� យជបុរសមនអំនចមន ក។់”

េហយខញុ ំនិយយថ “េទ ខញុ ំមនិ�ចេទ េ�ក ខូត។”
31 គតនិ់យយ “េបអនកេធ��មឪពុករបស់អនក អនកនឹង�ច។” និយយ “ខញុ ំ
បនេឃញថបុរសមន ក ់ មនទំងន១់៤០េផន េលកេឈេលរេទះែតមន កឯ់ង
េហយ ទមងនគ់ល់េឈេនះគឺ៩០០េផន។” គតដ់ឹងពីរេប បេធ�។ គតជ់បុរសខ� ងំ
មន ក។់ ខញុ ំែតងេឃញគតម់កដល់កែន�ងសម� តខ�ួន និងេ�ត មជេ�សចស�មប់
��រ េពល�ង ច េពលែដលែមេ៉ គតម់ក។
32 េហយេយងមនេដមម៉បចស់មយួេ មុខចំករ េហយេហយមនពីរបីេដម
េ េ�កយចំករ។ េហយេ ក�� លេដមេឈ េនះមនក ចក�់ងចស់មយួ
ក ចកែ់បក ជក ចក ់ ធំមយួ។ េហយ��តវបនេស តជបេ់ ចំេហ ងេដមេឈ
ែដលមនែដកេគលបតចូ់លកនុង។ ជរេប បៃនអនកែដលជងេឈ �� បេ់
េ ថ “ទំពកព់យរួ�វធំ។” ��តវបនបតចូ់លកនុងេដមប ី ពយរួក ច កេ់�យជបេ់
ទីេនះ។ េហយមន�កស់សំណចស់មយួ។ េតមនប៉ុនម នអនកែដលធ� បេ់ឃញ
�កស់សំណ…ជ�កស់សំណម៉ូដចស់? ខញុ ំធ� បេ់ឃញ�។
33 េហយមនេជងម៉សម� តតូចមយួ ជក� រតូចមយួមន េជង�ងេ�ទត
េ ពីេ�កមេហយ�កជ៏បជ់មយួេដមេឈែដរ។ មនបំពងទឹ់ក�ព នច់ស់
ពកក់�� ល េហយេយងបូមទឹកេចញ េហយេយង�ងសម� តអ�ីៗ េ កែន�ង
េដមេឈចស់េនះ។ េហយេ�កយយធ� បេ់ធ� ថង�់ចក��រនិងេធ�កែន�ងេ
ទីេនះែដរ។ មនអនកធ� បេ់�បកែន�ងេពះេគេធ�ពីបវ�ចក��រេទ? ខញុ ំពិតជមន
�រមមណ៍ថដូចេ ផទះេពលេនះ។ េហយកែន�ងេពះេគេនះធំ ចស់េហយេ�គម!
េហយេពលគតគ់តងូ់តទឹកេ�យេយងជេកមងតូចៗ គតនឹ់ង…មន�រមមណ៍ថ
ដូចជគតដុ់សអ�ីៗែដលកប ់ េចញេ�យអស់ គឺេធ�យ៉ងេនះ�គបេ់ពលែដលគត់
�តដុស។ េហយខញុ ំចងចពីំបវ�ក�់�រចស់េនះ។ េហយគតទ់ញែខ�រ េចញ
មក េធ�ជរេំយលផក តូចមយួ ជរេប បតុបែតងេឡង។
34 េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលធ� បេ់ដកេល ក�មលចំេបង? ល� ខញុ ំនឹង—ខញុ ំនឹង
និយយ! េតប៉ុនម ននកែ់ដល�គ ល់េខនយញត?់ ល� បង�បសេក� វ ឺឥឡូវខញុ ំេ ផទះ
េហយ �បកដ�ស់! ក�មលចំេបង ល� �មនិយូប៉ុនម នេទ េ�ពះខញុ ំជមន ក់
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ែដលេចញពីរេប បេនះែដរ េហយ�គឺ…អូ �—��សលេដក�ស់ ល��ស់។
េពល រដូវរង ពួកេគយកែ�គ�� បសត�មកេដក អនកដឹងេទ គឺ�តវ�កប់ំែណក ខ�ះ
ទញព�ងីកខងចុងេ�ពះ�ពិលបកម់កចូលកនុង�ន ម—�ន ម—�ន មេ�បះ កនុង ផទះ
អនកដឹង េទ េ កែន�ងែដលបនទះេឈបងំជ ជ ំងបនបស់េឡង អនកដឹងេទ េហយ
�ពិលនឹង�តវសម� ត�មរយៈ�ែដរ។ េហយ អូ ខញុ ំ�ចចងច�ំបនល��ស់។
35 េហយផប ់ ធ� បម់ន�ចសេករ។ ខញុ ំ…ឥឡូវេនះអនកនឹងយល់។ �េធ�ពី
សកេ់ពត ជ�ចសេករ េធ�ពីសកេ់ពត។ គតយ់ក�ប៊ូទឹកកបងុចស់របស់អនក
ម៉ក ់ ែដលគតប់ន�យ �យ�េហយកយ៏កមក�បេលមុខេ�យេ�ប�បស់
សកេ់ពត េហយកេ៏ករេ�យកបំិតេករ�តងធ់ំចស់មយួ។ េហយៃថង�ទិតយគត់
យក ចំ—ចំេរ ក�ក�ស មកេស តជំុវញិក�វ ពួកេគពក�់ក�សែកវ�កស់េ
ជំុវញិកដូចេនះេដមបកីរ—ពរ—មនិេ�យពពុះ�ប៊ូធ� កេ់លក�វរបស់គត។់ េត
អនកធ� បេ់ធ�ដូេចន ះេទ? េហតុអ�ី ខញុ ំេអយ ខញុ ំេអយ!
36 ខញុ ំចងចបំន ពីរនធទឹកចស់តូចមយួេ ពីេ�កម ែដលេយងធ� បផឹ់កទឹក
េហយ ដួសទឹករបស់ពួកេយងពីេបយែផ�េឃ� កចស់មយួ។ េតមនប៉ុនម ននក់
ែដលធ� បេ់ឃញេបយែផ�េឃ� ក? ល� េតអនក�ល់គន ប៉ុនម នអនកែដលមកពីេកន�ក់
គី េ�យរេប ប�កប៏ន? េយ ល� សូមេមលទីេនះ ជអនកេកន�កគី់។ ល� ខញុ ំ
េ —ខញុ ំេ ឯ…ខញុ ំគិត�ជអូគីឬ�គីេ ខងេ�កេនះែតេមលេ េកន�កគី់ កំពុង
ចូលមកេហយ។ ជករពិតពួកេគ�យចូលេកន�កគី់ពីរបីែខកន�ងេ  អនកដឹងេទ
ដូេចនះ�បែហលមនខ�ះកនុងចំេនមពួកេគមក�មរេប បេនះ។
37 េហយខញុ ំចងចពីំេ�កពុក ធ� បចូ់លមក�ងសម� តខ�ួន របស់គតេ់ដមប ី
ទទួលទន��រ�ង ច គតម់ូរៃដ�វេឡង េហយៃដរបស់គតខ់�ីកន� ញ។ េហយ
េពលគតលូ់កៃដសម� ត ជះទឹកមកេលមុខ �ចដំុ់ពូនេឡងេលៃដតូចរបស់
គត។់ រចួខញុ ំនិយយ “អនកដឹងេទ ឪពុករបស់ខញុ ំនឹងរស់ដល់�យុមយួរយ�សិប
ឆន ។ំ” គតជ់មនុស�ខ� ងំ�ស់! ែតគត�់� បេ់ �យុ�សិប-ពីរឆន បំ៉ុេ�� ះ។
េឃញេទ? “េនះគឺេយងគម ន�កងែដលគងវ់ង�េឡយ។” ជករពិត។ េយងមនិ�ច
េ ជបប់នេឡយ។
38 ឥឡូវ ចូរេធ�ដំេណ របន�ិច គឺេយងទងំអស់គន ។ អនក�គបគ់ន េ ទីេនះសុទធែត
មនេរ ងជីវតិ ដូចខញុ ំែដរ េហយ�ជករល�ែដលលំែហរជមយួែខ�រផ�ូវៃនករចង
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ចយូំៗម�ង។ េតអនកគិតអ ច ឹងេទ? ចូរ�តឡបេ់ វញិ េហយ�តឡបេ់ មយួែភ�ត
�តឡប ់េ រកបទពិេ�ធន�៍សេដ ងគន កលពីេ តូចៗ។

39 េហយឥឡូវែផនកដំបូងៃនេរ ងជីវតិ។ ខញុ ំនឹងេ�យអនកនូវករបះ៉ពល់តូចមយួ
េ�ពះ �េ កនុងេស វេ េហយមនគន ជេ�ចនកនុងចំេ�មអនក�ល់គន មន េស វ
េ ។

40 ខញុ ំបនេកតេ កនុងខទមភនតូំចមយួ �មផ�ូវេ ភនេំ េកន�កគ់ី។ េគមន បនទប់
មយួែដលេយងរស់េ  គម ន�ពំេលក�មល មនិមនសូមបែីតេឈ�កលផង �ជ
ៃផទក�មលទេទធមម�។ េហយមនគល់មយួ គល់េនះ�ចេ់ជងមយួេហយ សល់
េជងែតបីប៉ុេ�� ះ េនះគឺជតុរបស់េយង។ េហយឥ�៉នទ់ងំអស់របស់េកមងតូច
�បណ� ំ គួរែត�តវបនទុកគរេ ជុំវញិេនះ េហយេ ពីមុខខទមចស់
េហយែដល��េំ  េមលេ ដូចជបច ់ ែដល�ក�់�េំចលេ កនុងធូលី អនកដឹង
េទ បងប�ូន�បសតូចៗទងំអស់គន ។ ពួកេយងមនគន ៩នក ់ និង�សីតូចមន ក់
េហយ នងពិតជមនេពលេវ�េ�គត�គត�ស់ជមយួ�កមេកមង�បសេនះ។
េយង �តវែត េគរពនង រហូតដល់សព�ៃថងេនះ គឺដូចអ�ីែដលេយងបន េធ�េ ៃថង
ទងំ េនះ។ នងមនិ�ចេ ឯ�ជមយួេយង�គបក់ែន�ងបនេទ េយងរតេ់
េ�កយនងេ�ពះនងជេកមង�សី។ ដូេចនះេយងមនិ�ចេធ��បនេទ អនកដឹងេទ។
ដូេចនះ េយងបន…េហយទងំអស់…

41 ចងចអំ�ីែដលេ ពីេ�កយតុ េយងមនេកអីពីរប៉ុេ�� ះ �េធ�ពីសំបក
ែមកេឈ។ កូនេឈហុីកខរ�ីកផ់គុ ំគន  េហយេ ពីេ�កមចងរតឹ េ�យសំបកេឈ
ហុីកខរ។ី មនអនក�ធ� បេ់ឃញេកអីសំបកហីុកខរេីទ? បទ។ េហយខញុ ំេ
ឮ អនកែមេ៉ េឡយ។ អូ េពលេ�កយេពលេយងេ ដល់កែន�ងែដលគតម់ន
ក�មលេឈ ជមយួនឹងទរកេ េលេ � របស់គតដូ់ច េនះ េហយេយកេកអី
ចស់ដូចជ �ន ដូចជ�ន ឮសូរអុកក�មលខ� ងំៗ។ េហយខញុ ំចបំនពីរេប ប
េមលែថ េកមងតូចមនិេ�យេចញ េ េ�ក េពលែដលគតេ់ េធ�ករឬេធ�អ�មីយួ
គត�់ក ់ េកអីេផ�ក ឬ�កអ់�ីេ�យែតបនបងំមតទ់�  េដមបកីរពកូនតូចមនិ
េ�យេចញ េ�កេពលែដលគតេ់ រនធទឹកដងទឹក ឬេធ�អ�ីៗេផ�ងេទ ត។
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42 េហយអនកម� យគតម់ន�យុ១៥ឆន េំពលែដលខញុ ំេកតមក េ�កពុកគត់
មន �យុ១៨ឆន ។ំ េហយខញុ ំជកូនទីមយួកនុងចំេនមកូន៩នក។់ េហយពួកេគក៏
បន�បបពី់រេប បែដលខញុ ំេកតមក…
43 ឥឡូវ េយងពីមុន�ក�ស់ គឺជអនក�កបំផុតកនុងចំេនមអនក�ក។ េយង មនិ
មនសូមបែីតបង�ួចេ កនុងបនទបតូ់ចមយួ។ �ដូចជទ� តូចមូយែដលអនកេបក។ ខញុ ំ
សង�យ័ថេតអនកធ� ប ់ េឃញអ�ីដូចេនះឬអត។់ គឺជទ� េឈតូចមយួែដលេបក
ជំនួស បង�ួច អនកេបក�េពលៃថងេហយបិទេពលយប។់ េយងមនិមនអគគិសនី េបក
ឬ េ�បងកតដុតេ ៃថងទងំេនះេទ េយងមនរបស់មយួែដលេ ថ “ចេងក ង ដុំ
ខ� ញ់។” ឥឡូវខញុ ំមនិដឹងថអនកធ� ប�់គ ល់ចេងក ងដំុខ� ញ់រអឺត។់ ល�េតអនក…េហយ
េតអនកធ� បទិ់ញេទ…ដុតចំណង�សល់? គឺយកចំណង�សល់ េហយដុត� េហយ
�ក�់េ កនុងគ�មប �នឹងេឆះ។ េហយ �មន…ែផ�ងហុយបន�ិច ប៉ុែន� ពួកេគមនិ
មន េ�គ ង សង� រមឹ រេប ប�កេ៏�យ ែផ�ងហុយ។ ដូេចនះ��គនែ់ត…បនទបតូ់ច
មយួមន ែផ�ង។ ��សបែផ�ងហុយ បនល��ស់េ�ពះមនដំបូលេ ទីេនះ �
�តវ បន�សបេ �ម�បេ�ង។ ដូេចនះ�…
44 េហយខញុ ំេកតេ ែខេម�—ទី៦ ឆន ១ំ៩០៩។ ពិត�ស់ អនកដឹងេទ ឥឡូវ
េធ�េ�យខញុ ំមន�យុេទបែតេលស២៥ឆន បំន�ិចបន�ួចេទ។ ដូេចនះ �ពឹកែដលខញុ ំ
េកតមក អនកែមនិ៉យយថ ពួកគតេ់បកបង�ួច។ ឥឡូវ េយងមនិមនដុកទរ័
មនែតឆមប។ គឺ�តឹមែត…ឆមបេនះជេ�កយយរបស់ខញុ ំ។ េហយដូេចនះេពលខញុ ំ
េកតេលកដំបូងគឺចបេ់ផ�មយំ េហយ—េហយអនកម� យចងេ់ឃញកូនរបស់គត។់
េហយ—េហយ គម នអ�ីែដលជសជងកូនរបស់គតេ់នះេទ។ េហយេពលពួកគត់
េបក បង�ួច គឺេពល�ពឹក�បែហលជេម៉ង៥�ពឹក។ េហយ…មនបក�រី ៉បូ៊នីមយួទំុ
េ ជិត គេមព ត ៃ�ព។ េតអនកធ� បេ់ឃញរបូភព�េ កនុង—កនុងេស វេ របស់ខញុ ំ
ចំណងេជងេរ ង ជីវតិរបស់ខញុ ំ។ បក�រី ៉បូ៊នីចស់េនះអងគុយេហយេ�ច ងខ� ងំៗ
អស់ពីខ�ួន។
45 ខញុ ំកប៏ន�ស�ញ់បក�រី ៉បូ៊នីរហូត។ ឥឡូវេកមង�បសែដលេ តំបនវ់ទិយ ុកំុបញ់
បក�រីបស់ខញុ ំ។ អនកេឃញេទ ពួកេគ—ពួកេគ—ពួកេគជ…បក�រីបស់ខញុ ំ។ េត អនក
ធ� ប�់� បេ់រ ងេ�ពងពីបក�រី ៉បូ៊នីេទ រេប បែដល�មន�ទង�កហម? ខញុ ំនឹងឈប់
�តងេ់នះបន�ិច។ េត�មន�ទង�កហមរេប ប�…មនេស�ចេលអស់ទងំេស�ច
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មយួអងគ សុគតេ េលេឈឆក ង េហយ�ទងរ់ងេសចក�ីេវទនកគ៏ម ននរ�មក
ឯ�ទងែ់ដរ។ �ទងគ់ម ននរ�មកជួយេឡយ។ េហយមនបក�ពីណ៌េ�ន តមយួចង់
យកែដកេគលេចញពីេឈឆក ង ពយយមេហរេ េឈឆក ង េហយទញែដកេគល
េនះ។ បក�េីនះខ�ួនតូចេពកកនុងករ ែដលខ�ួន�បឹងទញែដកេគលេចញ ដូេចនះក៏
�ប�កឈ់មជបនឹ់ង�ទងរបស់�េ ។ េហយ�ងំពីេពលេនះមក�កម៏ន�ទង
ពណ៌�កហម។ កំុបញ់��េកមង�បសៗ។ េ�យ�េ ែត�េ ។
46 �ទំុេ ែកបរបង�ួច ែ�សកចេចចចចដូចរេប បសត�រ ៉បូ៊នីេ�ច ង។ េហយ
—េហយេ�កពុកកបិ៏ទបង�ួចវញិ។ េហយគតក់េ៏បកបង�ូចតូចខងេ�កយ ពន�ឺ
េនះែដលអនកេឃញកនុងរបូភពវលិេ កនុងបង�ួច អនកែមគ៉តនិ់យយដូេចនះ េហយក៏
មនពន�ឺចូលមកដល់ែ�គ។ េ�កយយមនិដឹងថនិយយយ៉ង�េទ។
47 ឥឡូវេយងមនិែមនជ…�គ�រេជ �សនអ�ីេទ។ អនក�សកជអនកេជ ែបប
កតូលិក។ េហយខញុ ំជស ជ តិេអ ឡងទ់ងំសងខង។ ឪពុករបស់ខញុ ំជជនជតិ
េអ ឡងយ៉់ងតឹងរងឹ �បណ�។ំ ម� យរបស់ខញុ ំ �វ ី េលកែលងែតឪពុករបស់
គតែ់ដលេរ បករជមយួជនជតិ េឆរ ៉គីូ អិន�ន េនះជករបំែបកតិចតួចៃន
ែខ�រ �ស�យឈមេអ ឡង។់ េ�កពុក និងអនកែមគ៉តម់និេ �ពះវ�ិរេទ
េហយកម៏និបនេរ បករកនុង�ពះវ�ិរែដរ េហយពួកគត ់ មនិមនេជ �សន
អ�ីេឡយ។ េហយ�តឡបេ់ េពលេនះ េ តំបនភ់នគំម នវ�ិរកតូលិកអ�ីេឡយ។
ដូេចនះពួកគតប់នចូលមកជអនក�ងំលំេ មុនេគ�គ�រ�បណ�២ំនកចូ់ល
មក េហយពីកររកី�យៃនជំននទ់ងំមូលរបស់�គ�រ�បណ� ំ េនះជែខ�រ
វង��តកូល។
48 េហយគតក់េ៏បក…េពលពួកគតេ់បកបង�ួចេហយេឃញពន�ឺេ ទីេនះ ពួកេគ
មនិដឹង�តវេធ�អ�ីេឡយ។ េ�កពុកបនទិញ (អនកែមនិ៉យយ) ទិញមយួគូស�មប់
�ពឹត�ិករណ៍ទងំមូលេនះ។ គតក់ំពុងឈរជមយួ…ៃដគតេ់ កនុង�ក�ត់
ករពរទរកែដលចស់ េ�ប បដូចជមនុស�កនុងៃ�ពនិងអនកកបេ់ឈេ�បេ
សមយ័េនះ។ េហយ�េធ�េ�យពួកគតខ់� ច។
49 ល� បនទ បពី់ខញុ ំធំេឡង�បែហលដបៃ់ថង ឬ អ�ីៗ ពួកគតប់ននខំញុ ំេ �ពះវ�ិរ
បបទីសទតូចមយួេ ថ “ផូសូម ឃីងដុម” �ពះវ�ិរ ផូសូម ឃីងដុម បបទី
សទ។ េឈម ះេនះគឺដូេចន ះ។ កលេនះមនអនកអធិបបយផ� ស់េវន អនកបបទីសទ
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អធិបបយរេប បបុ�ណចូលមក�ល់ពីរែខម�ង។ េល…សមជិក�ចមន កមមវធីិ
តូចមយួជំុគន  ពួកេគេ�ច ងប៉ុែន�ពួកេគមនិមនករអធិបបយផ� ស់េវនញឹកញប់
េលពតម៌នេវនេនះេទ។ ពួកេគេ�យតង� យដល់គតជ់ េ ព មយួបវនិង
អ�ីមយួចំនួន�សេដ ងេនះអនកដឹងេទ មនុស�េ ទីេនះេគផុសផុលកនុងករេ�យ
�ស់។ េហយមនអនកអធិបបយចស់ចូលមក េហយគតប់ន ផ�ល់េសចក�ី
អធិ�� នដល់ខញុ ំជទរកតូច។ េនះជដំេណ រដំបូងេ �ពះវ�ិររបស់ខញុ ំ។

50 េ េពលមយួឆន កំន�ង…ក�៏បែហលជជងពីរឆន បំន�ិច និមតិ�ដំបូងបន
េកតមន។

51 ល� ពួកេគបន�បបអ់នកេ ជំុវញិភនថំ “ពន�ឺេនះបនចូលមកៗ។” ដូេចនះពួកេគ
កព៏យយមរក�។ ពួកគតខ់�ះបននិយយថ�ជពន�ឺ�ពះ�ទិតយែដលចងំ ជ
មយួក ចកេ់ កនុងផទះ។ ប៉ុែន�គម នក ចកេ់ ទីេនះេទ។ េហយ�ពះ�ទិតយក ៏ មនិ
ទនរ់ះែដរ �េល នេពកេបរះេ េម៉ង៥�ពឹក។ ដូេចនះ អូ ពួកេគករ៏លំងេចលេ ។
េហយេ េពលេនះខញុ ំ�បែហល…�យុជិត៣ឆន …ំ

52 ឥឡូវខញុ ំ�តវែតេ�ម ះ�តង។់ មនអ�ីែដលខញុ ំមនិចងនិ់យយ េហយខញុ ំ ចងរ់លំង
េចលនិងមនិ�តវនិយយេឡយ។ ប៉ុែន��បបក់រពិតេ ចុះអនក�តវែត និយយ
ករពិតមនិថជមយួខ�ួនផទ ល់ឬជមយួមនុស�របស់អនក។ �តវែតេ�ម ះ�តង ់េហយ
េ ែតេ�ម ះ�តង។់

53 ឪពុកខញុ ំ គតេ់ ឆង យពីអនកេជ �សន�ស់។ គតជ់េកមង�បស ជំពូក
អនកភនេំហយផឹក��ជនិចច �គបេ់ពល។ គតក់ម៏នប � ខ�ះពីេរ ង�យគន  េហយ
មនមនុស�ពីរបីនកេ់សទរែត�� បេ់ េហយេពល�យគន  បញ់គន  កបគ់ន  េ�យ
កបិំត េ កនុងពិធីជបេ់ល ងេ តំបនភ់នអំ ច ឹង។ េហយេ�កពុកគតជ់េមដឹកនំ
មន កក់នុងរង�ងក់រ�យតបេ់នះ េ�ពះមនមតិ�ភក�ិរបស់គតម់ន ក�់តវបនទទួលករ
ឈចឺប ់េហយកប៏ន�យេគ មន កនឹ់ងេកអី។ េហយមន…បុរសមន ក ់េនះទញ
កបិំតេចញមក េហយ�បងនឹងកបម់តិ�ភក�ិរបស់េ�កពុកេ េលដីេ�យកបំិទ
េនះកនុងចិត�របស់គត ់េ�កពុកកស៏ែម�ងចំែណករបស់គត។់ ដូេចនះ�ជករ �យ
ដខ៏� ងំក� មយួេ�ពះពួកេគបនប ជូ នត�មតពីបឺកវលីមនចមង យ�បម៉់យជិះ េសះ
េដញ�មពុក។
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54 ដូេចនះបុរសេនះកេ៏ដកេ �ថ នភពចំនុច�� ប។់ �បែហលមនមនុស� ខ�ះ
កំពុង�� ប។់ ខញុ ំនឹងេ េឈម ះគត ់ វលី យ៉បទ័ ជេឈម ះរបស់គត។់ ពួកេគ
�បែហលជ…ខញុ ំគិតថមនពួកគតខ់�ះេ ឯកលីហ�ញ៉ េកមង�បសៗរបស់គត។់
ប៉ុែន�គតជ់មនុស�ចូលចិត�សម�ុតេគ មនកម� ងំ សម� បេ់កមង�បសរបស់គត់
េ�យផ�ូវរថេភ�ងមនរបង។ ដូេចនះគត—់គតជ់មនុស�មនអំនចនិងេឃរេឃ។
ដូេចនះមនករ�យេ�យកបំិតមយួដស៏េមប មរ�ងគតនឹ់ងេ�កពុក។ េហយ
ឪពុកខញុ ំេសទរែតសម� បប់ុរសេនះ ដូេចនះគត�់តវរតច់កេចញពី េកន�កគី់ឆ�ងេ
អិនេឌ �យ�។
55 េហយេ េពលេនះគតម់នបង�បសែដលរស់េ  េ ឡូវសីវលិ េកន�ក់
គី េហយជអនកចតែ់ចងជំនួយករអគគនយក របស់ វតូម៉ូ�កស័រមលី េ កនុង
េកន�កគី់ េ កនុងឡូវសីវលី។ ដូេចនះេ�កពុកកចូ៏លេ រកបង�បសរបស់ គត។់
េ�កពុកជកូនេ េគ កនុងចំេនមបងប�ូនទងំអស់ ចំនួន១៧នក។់ ដូេចនះគត់
េ រកបង�បសរបស់គត ់ េហយេពលគតេ់ចញេ  េសទរែតមយួឆន ។ំ គតម់និ
�ច�តឡបម់កវញិ េ�ពះចបបក់ំពុងែស�ងរកគត។់ េហយេពលេយងបនឮពីគត់
�មរយៈសំបុ�ត គឺ េឈម ះ�តវបនសរេសរជេឈម ះ មនុស�េផ�ងេទ ត ប៉ុែន�េនះ
ជរេប បគត�់បបដ់ល់អនកែម ៉ែដលគត�់ចឮ បន ពីគត។់
56 េហយខញុ ំចងចៃំថងមយួេ រនធទឹក (ខទមតូចេនះ) េ ពីេ�កយផទះ។ េហយ
—េហយបនទ បពី់េពលេនះ…មន៩…រយៈេពល១១ែខ ខុសគន រ�ងខញុ ំនិង
ប�ូន�បស បនទ បេ់�ពះគតែ់តង�រ។ េហយខញុ ំកំពុងែតមនថមធំមយួេ កនុងៃដេហយ
ខញុ ំពយយម�បបគ់តថ់ េតខញុ ំ�ចគបថ់មេនះចូលេ កនុងភកប់នខ� ងំប៉ុ��  គឺ
េ កែន�ងរនធទឹកេចញពីដីេហយេធ�ឲយមនដីភក។់ េហយខញុ ំឮបក�មីយួកំពុងេ�ច ង
េ េល េដមេឈ។ ខញុ ំេមលេ េដមេឈេនះេហយបក�កីេ៏ហរេចញេ  េហយជ
េពល ែដល�បនេធ�សេម�ងនិយយមកកនខ់ញុ ំ។
57 ឥឡូវខញុ ំដឹងថ អនកយល់ថ ខញុ ំមនិ�ចគិតនិងចងចេំរ ងេនះេទ។ ប៉ុែន�
�ពះអមច ស់ជ�ពះែដលកតេ់ទសេលែផនដីនិង�ថ នសួគេ៌ហយអ�ីៗែដលេ កនុង
េនះ �ទង�់ជបថខញុ ំបន�បបអ់�ីែដលជេសចក�ីពិត។
58 បក�េីនះ េពលែដល�េហរេចញេ  សេម�ងរបស់�បនេចញពីកែន�ងែដល
បក�េីនះទុំ េ�ប បដូចជខយល់បះ៉និងគេមព តៃ�ពេហយ�និយយថ “អនកនឹង
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រស់េ ែកបរ�កងមយួេ ថ ញូ�ល់បល់នី។” េហយខញុ ំបនរស់េ  ពីេពលេនះ
មកេពលែដលខញុ ំមន�យុ៣ឆន  ំ េហយបន�រហូតមកដល់បចចុបបនន គឺេ ឆង យពី
�កងរដ�អិនេឌ �យ� �បមណែត៣គីឡូែម�៉ត។

59 ខញុ ំបន�បបម់� យរបស់ខញុ ំពីេរ ងេនះ។ ល� គតគ់ិតថខញុ ំ�គនែ់ត�សៃម ឬ
អ�ីមយួែតប៉ុេ�� ះ។

60 េ�កយមកេយងបនផ� ស់េ រស់េ  អិនេឌ �យ� េហយេ�កពុក
េ េធ�ករេ�យមនុស�មន ក ់ គឺេ�កវត៉េថន ជអនកមន។ គតម់ន វត៉េថន
ឌីសសទីលឡឺរ ី ជកមមសិទធរបស់គត។់ េហយគតម់នភគហុ៊នដធ៏ំ គតជ់ម
�េសដ�ី េហយកជ៏វរេសនីយឯក េ ឡូវសីវលីែដរ និង—និងជកី�បល់េបះ
ជេដម។ េហយេយងរស់េ ែកបរេនះ។ េហយេ�កពុកគតជ់មនុស��កមន ក ់ែត
គតេ់ ែតមនិ�ចេធ�ករេ�យមនិបនផឹក��ដែដល ដូេចនះគត—់គតេ់ធ� ��
វសិគីេ កនុង—កនុងេ�គ ង�ប�បផ់លិត��។

61 េហយ �ជករលំបកស�មបខ់ញុ ំ េ�ពះខញុ ំជកូនចបងកនុងចំេ�មកូនទងំ
អស់។ ខញុ ំ�តវែតេ េហយដងទឹកេ ចកេ់ កនុងេ�គ ង�ប�បបិ់ត��េនះ េដមប ី
រក�េ�យធុងវណ� េនះ�តជកេ់ពលេគកំពុងបិត��វសីគី។ េហយគតនឹ់ងលក់
� េហយគតនឹ់ងទទួលបនពីរឬបីៃនឧបករណ៍េនះ។ េនះជែផនកែដលខញុ ំមនិ
ចងនិ់យយ ប៉ុែន��ជករពិត។

62 េហយខញុ ំចបំនថមនេពលមយួ កត�់ម�លេបក�សវផ�ូវមកផទះ ខញុ ំយំ
បេណ� រ។ េ�ពះកែន�ងផ�ូវខងេ�កយេឆព ះេ កន�់សះទឹក…ជកែន�ងេគបនកប់
ទឹកកកេ ទីេនះ។ មនអនក�ល់គន ជេ�ចនចងចពីំកលេគធ� បក់បទឹ់កកក
េហយ�កេ់ កនុង�ចមរ៍�។ ល� េនះជរេប បែដលេ�ក វត៉េថន បនរក�ទុក
ទឹកកកេ ទីេនះេ តំបនជ់នបទ។ េហយេ�កពុកជ—ជអនកេបករថយន�
ឯកជនេ�យេគ។ េហយេពលែដល…�សះេនះេពញេ�យ�តី េហយេពលែដលេគ
បនេ កតទឹ់កកកេហយយក�មកទុក គឺ�កក់នុង�ចមរ៍� បនទ បម់កទឹកកក
នឹងរ�យកនុងរដូវេក� មកដល់ �ជរេប បែដលខញុ ំ�តវសំ�ត េ�ប បដូចជបឹង
ទឹកកកអ ច ឹងេគ�ចេ�ប�បន មនិែមនស�មប ់ ផឹកែតស�មបរ់ក�ទឹកេ�យ
�តជក ់ទុក�េ កនុងធុងនិងទឹកេ�ះេគរបស់ពួកេគ និងអ�ីៗេទ ត។
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63 េហយៃថងមយួ េពលកំពុងដងទឹកពីអណ�ូ ងសនប ់ជេពលែដលទី�កងកកសទះ។
ខញុ ំមន�រមមណ៍ពុះកេ ជ លយ៉ងខ� ងំេ ដល់អនកមនិបនេធ�� គឺខញុ ំបនមក
ពី��េហយេកមង�បសទងំអស់េ �សះទឹកេដមបសីទូច�តី។ ខញុ ំចូលចិត�សទូច�តី។
ដូេចនះពួកេគបនេ សទូច�តី ែតខញុ ំមនិបនេ េទ េ�ពះខញុ ំ�តវដងទឹក�កេ់�គ ង
�ប�បបិ់ត��។ ជករពិត ម� យរបស់ខញុ ំ �មឃតខ់ញុ ំ។ េហយខញុ ំ…�ជករ
លំ បក។ េហយខញុ ំចងចពីំេពលេនះមក គឺជេពលែដលេមេជងេខញច ខញុ ំបន
យក សនូលេពតចងជបនឹ់ងេជងេដមបកីរពរដី។ េតអនកធ� បេ់ធ�ដូេចនះឬេទ? គឺ
យកសនូលេពតមក�កេ់�កមេជងអនកដូេចនះ េហយរុេំ�យែខ�រជុំវញិ�។ �បន
េក� បេមេជងអនកេឡងដូចជអេណ� កេអតកបល អនកដឹងេទ �េ�តជប។់ អនក
�ចគូសសមគ ល់�គបក់ែន�ងែដលខញុ ំេដរេ  េ�យ�រែតេពតែដលចងនឹងេជង
េនះ កែន�ង�ែដលខញុ ំេខញច អនកដឹង។ ខញុ ំមនិមនែសបកេជងពកេ់ទ។ ដូេចនះេយង
មនិែដលពកែ់សបងេជងេឡយ ជួនកលពកក់�� លរដូវរងផង។ េបសិនជ
េយងពក ់ េយង…គឺេយង�ចេរ សយកពីអនក� ែដលេ�យេយងប៉ុេ�� ះ។
េហយ សេម� កបំពកគឺ់ អ�ីែដលមនេគេ�យេយងជសបបរុសធម។៌

64 េហយខញុ ំឈបេ់ េដមេឈេនះ េហយខញុ ំអងគុយេ�យចិត�ពុះេពរចងេ់ធ�(�ជ
ែខក ញ )េ�ពះខញុ ំចងេ់ សទូច�តី ខញុ ំ�តវែតដងទឹកបីបនួធុងេ�យេ�បធុងទឹកអំេ
�តឹម�បែហល កំពស់េនះ ពកក់�� លកឡូន េ�ពះខញុ ំេ ជេកមង�បសតូច�យុ
�បែហល៧ឆន ។ំ េហយខញុ ំ�តវចកទឹ់កកនុង�ងធំរចួ�តលប ់ េ ដង២ធុងេទ ត
េហយ�តឡបម់កវញិ គឺសបទឹ់កេឡង។ េនះជទឹកែដលេយងមន។ េហយ�
នឹងអស់ចំនួន��វសិគីែដលដុតម�ងេ េពលយប ់ មនុស�ទងំអស់ជមយួេ�ក
ពុក េឡងេ េលផទះ។

65 េហយេពលខញុ ំកំពុងែតយំ មនម�ងេនះខញុ ំឮអ�ីមយួដូចជខយល់គួច អ�ី
ដូចេនះ(ឥឡូវខញុ ំមនិសងឃថឹ �ឮខ� ងំេពកេនះេទ) បន� “វ ៉សូៗៗៗៗៗ វ ៉សូ
ៗៗៗៗៗៗ” ជសេម�ងដូេចន ះ។ ល� �ជេពល�ង តគ់ួរេ�យធុញ�ទន ់ េហយ
ខញុ ំេមលជំុវញិ។ អនកដឹងេទមនខយល់គួចតូចមយួ ខញុ ំេជ ថអនកេ �ថ ពយះុសីុក�ូន
តូច? េពញមយួ រដូវស�ឹកេឈ�ជះ េគបន�បមូលផលពីចំករេពត អនកដឹងេទ
ស�ឹកេឈនិងអ�ីេទ តេ រដូវទឹកកកេ ទីេនះ ស�ឹកេឈេទបែតែ�បពណ៌ប៉ុេ�� ះ។
េហយខញុ ំកំពុងែតេ  េ�កមេដមប៉ុប�ពណ៌សឈរពកក់�� លផ�ូវចេន� ះ
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ជ�ងក�សវនិងផទះ—ផទះ។ េហយខញុ ំឮសេម�ងេនះ។ េហយខញុ ំេមលជំុវញិ ��ង ត់
ដូចជេ កនុងបនទប។់ គម នស�ឹកេឈ�បកេ់ �េឡយ ឬ គម នអ�ីេ�ះ។
េហយខញុ ំគិត “េតសេម�ងេនះមកពី�?” ល� ខញុ ំគិត “�តវែតេ េ�យឆង យពីទី
េនះ។” ជេកមង�បសមន ក។់ េហយ�កឮ៏ខ� ងំេឡងខ� ងំេឡង។

66 ខញុ ំេលកធុងតូចេឡងេហយេឆះឆលួកនុងចិត�ពីរេ បីដងេលសមុន ត�មងផ់�ូវ
េ មុខ េ�ពះខញុ ំកំពុងស�មក។ េហយ�បមណជចមង យបីបនួហ�ីតពីខញុ ំ ខញុ ំ
បនទទួលេរ ងេនះពីែមកេដមេឈធំ េហយ អូ �បេងកតជសេម�ងែបបេនះ។
េហយខញុ ំែបរេ េមល ពកក់�� លេដមេឈេនះមនខយល់គួចមយួេទ ត េ
ជបនឹ់ងេដមេឈេនះេហយេធ�ដំេនរជំុវញិជំុវញិ េធ�េ�យស�ឹកេឈកេ�មក។ ល�
ខញុ ំគិតថមនិមនអ�ីចែម�កេឡយ េ�ពះ�ជេពល�បចឆំន  ំ េហយជរដូវស�ឹកេឈ
�ជះ ជមូលេហតុខយល់គួចេនះេកតមន។ តូច…េយងេ ថ “ខយល់គួច”
េហយពួក�—ពួក� បន�សបដីេឡង។ អនក�ចេឃញេ �លខយចដូ់េចន ះែដរ។
ដូចគន ។ ដូេចនះខញុ ំេមល ប៉ុែន��មនិេចញេ េឡយ។ ជធមម���គនែ់តមយួហ�ីតៃន
រយៈេពលប៉ុេ�� ះ រចួ�េ បតេ់ហយ ប៉ុែន��េ ទីេនះ២នទីជងផង។

67 ល� ខញុ ំចបេ់ផ�មត�មងរ់កផ�ូវម�ងេទ ត។ េហយខញុ ំែបរមកេមល�ម�ងេទ ត។
បនទ បម់ក�បនេធ�េឡង ជសេម�ងមនុស�ដូចសេម�ង�សេដ ងខញុ ំែដរ និយយថ
“កុំេ�យអនកផឹក�� ជកប់រ ី ឬបងខូច�ងកយរបស់អនកកនុងរេប ប�កេ៏�យ។
នឹងមនករងរេ�យអនកេធ�េពលអនកចស់េ ។” េហតុអ�ី �ដូចជបន� ចខញុ ំេសទរែត
�� ប!់ អនកមនិ�ច�សៃមេឃញេទថ េកមងតូចខ� ចយ៉ង�។ ខញុ ំទម� កធុ់ងតូច
េនះ េហយ�បឹងត�មងេ់ ផទះ�មែត�ចេធ�េ បន េហយែ�សកអស់សេម�ង
ែតម�ង។

68 េហយមនពស់ពិសមយង៉េ តំបនជ់នបទ េនះពស់េហយ�មនពិសខ� ងំ
�ស់។ អនកែមគិ៉តថ េ�យរតេ់ចញពីសួនចំករមក �បែហលជេជងខញុ ំមន
ពស់ពិសផងេហយគតរ់តម់កជួបខញុ ំ។ េហយខញុ ំេ�តេ រកៃដរបស់គត ់ េ�ប
គត ់េថបគត។់ រចួគតនិ់យយថ “មនេរ ងអ�ី េតពស់ចឹកកូនឬ?” ពិនិតយខញុ ំ�គប់
កែន�ង។

ខញុ ំនិយយ “េទ ែម!៉ មនមនុស�េ េដមេឈេនះ។”
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69 េហយគតនិ់យយ “អូ ប៊លីលី ប៊លីលី! មនិអីេទ?” រចួគតនិ់យយ “េតអនក
ឈប ់េហយេ េដកឬ?”
70 ខញុ ំនិយយ “េទ ែម!៉ មនមនុស�េ េដមេឈេនះ េហយគតម់និេ�យខញុ ំ
ផឹក��និងជកប់រ។ី”
71 “ផឹក��វសីគី និង—និងអ�ីេផ�ង។” ខញុ ំកំពុងែតយួទឹកេ �ប�បបិ់ទ���ង
េ�កែខ មនិចឹង។ េហយគតនិ់យយ “កុំេ�យអនកផកឹ��និងបងខូចខ�ួនេ�យ
រេប ប�កេ៏�យ។” �ជេរ ងអសីលធម ៌អនកដឹងេទ េហយភពវយ័េកមងរបស់ខញុ ំ…
ភពេកមងកេម� ះជមយួ ស�ី។ េហយេ�យភពល�បំផុតរបស់ខញុ ំ ខញុ ំមនិែដលេធ� ខុស
េរ ងទងំេនះម�ងេ�ះេឡយ។ �ពះអមច ស់បនជួយខញុ ំចំេពះេរ ងេនះេហយេ�យ
មនខញុ ំយល់�ពមផង អនកដឹងថពិតជ�ច។ ដូេចនះ “កុំផឹក កុំជកប់រ ីឬកប៏ងខូចខ�ួន
អនកេ�ពះ និង មនករងរស�មបអ់នកេធ�េ េពលអនកមនវយ័ចំ�ស់។”
72 ល� ខញុ ំ�បបេ់រ ងេនះេ អនកែម ៉ និង—និងគតប់ន�តឹមែតេសចខញុ ំប៉ុេ�� ះ។
េហយខញុ ំបន�តឹមែតរជំួលចិត�។ គតេ់ េពទយមក េហយេពទយនិយយថ “ល�
គត�់គនែ់តភយ័ ែតប៉ុណ�ឹ ង។” រចួគតប់ន�កខ់ញុ ំេ�យេដក។ េហយចបពី់ៃថង
េនះមក ខញុ ំមនិែដលេដរកតែ់កបរេដមេឈេនះេទ តេឡយ។ ខញុ ំខ� ចេហយ។ ខញុ ំ
េចញេ �មផ�ូវមយួេទ តេ�ពះខញុ ំគិតថ មនមនុស�េ  េលេដមេឈេនះេហយ
គតនិ់យយជមយួខញុ ំេ�យសេម�ងែដលធងន។់
73 េហយ�បែហលជមយួែខកន�ងពីេនះមក ខញុ ំកំពុងែតេលងថមម៉បជមយួប�ូន
�បសតូចរបស់ខញុ ំ េ ពីមុខចំករ។ េហយខញុ ំចបេ់កតមន�រមមណ៍ចែម�ក។ រចួខញុ ំ
កឈ៏បស់�មកេ ែកបរេដមេឈមយួ។ េហយេយងកប៏នេចញេ េឆនរទេន�អូៃហ
យ៉ូ។ េហយខញុ ំេមលមកេជហ�ឺ�នវ់លី េហយខញុ ំេឃញ�ព នមយួេលចេឡង េហយ
ឆ�ងកតទី់េនះ កតទ់េន� ទទឹងទេន�។ េហយខញុ ំេឃញមនុស�១៦នក(់ខញុ ំ�ច�ប់
ពួកេគ) ធ� កចុ់ះពីទីេនះ េហយបតប់ងជី់វតិរបស់ពួកេគេ េល�ព នេនះ។ ខញុ ំ
រត ់ យ៉ងេល នេហយ�បបអ់នកែម ៉ េហយគតគិ់តថខញុ ំេដកលកប់៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន�
ពួកេគ បនទុកែតកនុងចិត� េហយរយៈេពល២២ឆន ពំីេពលេនះមក �ព ន�កង
បចចុបបនន (មនមនុស�ឆ�ងកតេ់�ចន�ស់េពលអនកឆ�ងេ ទីេនះ)ឆ�ងកតទ់េន�
េ  កែន�ងដែដលេនះ មនមនុស�១៦នកប់តប់ងជី់វតិេពលកំពុង�ងសង់
�ព នឆ�ងកតទ់េន�េនះ។
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74 �មនិែដលខុសេឡយគឺ�តវឥតេខច ះ។ ដូចអនកបនេឃញេ ទីេនះកនុង�ល
�បជំុ �ែតងែតេកតេ�យរេប បេនះ�គបេ់ពល។
75 ឥឡូវពួកេគគិតថខញុ ំ ជមនុស��ជល�ចល់។ ែដលខញុ ំមនុស��ជល�ចល់
េនះជករពិត។ េហយេបអនកកតស់មគ ល់ មនុស�ែដល—ែដលបនទនខ់�ួនេ �ម
វ ិ ញ ណគឺមនភព�ជល�ចល់។
76 ចូរសម�ងឹេមលកំ�ពយនិងពយករ ី េហយចូរេមល វេិល� ម េខេភ ជ
អនកនិពនធចេ�ម ងលបមីយួបទ “មន�បភពទឹកេពញេ�យឈម ែដលដងេចញពី
សរៃសអុីម៉នូែអល។” អនកធ� បឮ់េទ…អនក�គ ល់ចេ�ម ង។ ខញុ ំឈរែកបរផនូរគតម់និ
យូកន�ងេ េទ។ បង�បសចូលីស ខញុ ំេជ ថខញុ ំមនិ�គ ល់ េទ…បទ �តវេហយេ ជ
មយួ េយងេ កែន�ងផនូរេនះែដរ។ េហយ—េហយពីេនះ បនទ បពី់គតប់នែតង
ចេ�ម ង កម� ងំជ�មញបនេចញពីគត ់គតព់យយមរកទេន�—ទេន� េដមបសីម� ប់
ខ�ួន។ េឃញេទ វ ិ ញ ណបនេចញពីគត។់ េហយមនុស�ចូលចិត�កំ�ពយ និង
អនកនិពនធ…ឬ អត…់ខញុ ំសំេ េលពយករ។ី
77 ចូរេមលពី េអលីយ៉េពលគតឈ់េលភនេំហយេ េភ�ងចុះមកពី�ថ នសួគ៌
រចួេ េភ� ងពីេលេមឃ។ រចួមកេពលវ ិ ញ ណេចញពីគតេ់  គតប់នរតេ់គច
េ�យេ�ពះខ� ច ស�ីមន ក។់ េហយ�ពះជមច ស់បន រកេឃញគតេ់ កនុង�� ងភនំ
រយៈ េពល៤០ៃថងេ�កយមក។
78 ចូរេមល យ៉ូ�ស ជមយួនឹងករជ�មញ�គប�់គនេ់ពលែដល�ពះជមច ស់
ចកេ់�បង�ងំជមយួគតេ់ដមបេី�យគតេ់ អធិបបយេ  េននីេវ រហូតដល់
�កង—�កងមនទំហំប៉ុន េសន ឡូវសី មនករែ�បចិត�េ�យេស� កបវ។ េហយ
េពលែដលវ ិ ញ ណចកេចញពីគតម់នេរ ងអ�ីេកតេឡងចំេពះគត?់ េយងេឃញ
គតេ់ឡងេ េលភនបំនទ បពី់វ ិ ញ ណេចញពីគត ់ អធិ�� នេ �ពះជមច ស់េ�យ
យកជីវតិគតេ់ ។ អនកេឃញេទ �ជកម� ងំជ�មញ។ េហយេពលេរ ងេនះ
េកតេឡង �—�េធ�អ�ីមយួដល់អនក។
79 រចួខញុ ំចងចពីំករធំេឡង។ ខញុ ំធំេឡងជបុរសេកមងមន ក។់(ខញុ ំ�បញបនិ់យយ
េដមបេីរ ងតូចបនទ ប។់) េពលខញុ ំធំេឡងជបុរសេកមងមន ក ់ខញុ ំមនគំនិតដូចេកមង�បស
ដៃទេទ តែដរ។ ខញុ ំ…េ �� ខញុ ំរកេឃញេកមង�សីៗចំេនមពួកេគ។ អនកដឹងេទ
ខញុ ំមនចិត�េអ នេ�ប នរ�ស់ អនកដឹងេទ។ េហយ ខញុ ំ—ខញុ ំទីបំផុតរកបនមតិ��សី
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មន ក ់ ស�មបខ់�ួន។ ខញុ ំកដូ៏ចជេកមង�បសដៃទេទ តែដរ �បែហលជ�យុ១៥ឆន ំ
ខញុ ំ �ម ន។ េហយ—េហយដូេចនះ អូនង�� ត�ស់។ នងមនែភនកដូចជ�ពប
េហយនងមនេធមញដូចជគុជ េហយមនកដូចជកង ន េហយនង—នង�� ត
�ស់។
80 េហយមនេកមង�បសេផ�ងេទ ត គត…់េយងជមតិ�ភក័� ដូេចនះគតក់ម៏ន
ម៉ូត-ធីហ�ដ ចស់របស់ឪពុកគត ់ េហយេយង�តជ់ួបេកមង�សីៗរបស់ ពួក
េយង។ េហយេយង េយងដឹកពួកេគេចញេ េ�ក ជិះេចញេ ។ េយងមន លុយ
�គប�់គនក់នុងករទិញ�ំង២កឡូន។ ខញុ ំ�តវែតជួយចបេ់ផ�មកង ់ េ�កយេដមប ី
បេ ឆ ះ�។ ខញុ ំមនិដឹងេទថអនកចឬំអត ់ អនកដឹងេទ េដមបបីេ ឆ ះ�។ ប៉ុែន�េយង
—េយងបន បន� យ៉ងល�។
81 េហយខញុ ំមនលុយបុនម ននីកែកលកនុងេ�េ ៉  េហយេយងឈបេ់  កែន�ង
តូចមយួមន…អនក�ចញំ�នវ់ចិ�ច�់ជក េ�យចំ�យែតមយួនីកែកល។
េហយដូេចនះ អូ ខញុ ំជអនកមន ខញុ ំ�ចទិញដល់េ ៤ឯេ�ះ! េឃញ? បនទ បពី់
េយងបរេិភគ�នវ់ចិេហយផឹកទឹក�កច។ ខញុ ំចប�់បមូលដបយកទុក។ េហយខញុ ំ
មនករភញ កេ់ផ�លយ៉ងខ� ងំ េពលខញុ ំេចញមកេ�ក( ស�ីបនធ� កចុ់ះពីេសចក�ីល�ពី
េពលេនះមក ឬេចញពីភពជ ស�ី) �ពបតូចរបស់ខញុ ំកំពុងជកប់រ។ី
82 ល� ខញុ ំែតងមនគំនិតរបស់ខញុ ំពី ស�ីែដលជកប់រ ី េហយខញុ ំមនិែដលប�ូគំនិត េនះ
សូមបបីន�ិចេ�ះេឡយពីេពលេនះមក។េនះគឺអ ច ឹង។ នងបនេធ� េធ�អ�ីែដល
ជភពេថកទបបំផុត។ េហយេនះ�តមឹ�តវ�ស់។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំគិត…ឥឡូវ
�កមហុ៊នបរ�ីចេដញ�មខញុ ំពីេរ ងេនះ ប៉ុែន��បបអ់នកថ�ជករេធ�េ�យវេង�ង
របស់�រកខ។ �ជករសម� បដ់ធ៏ំនិងជករបំផ� ញរបស់ជតិ�សនែ៍ដលមន។
ខញុ ំចងេ់�យកូន�បសខញុ ំផឹក�សវងឹេជ សជងេ�យគតក់� យជអនកជកប់រ។ី េនះ
ជករពិត។ ខញុ ំចងេ់�យ�បពនធខញុ ំេដកេលក�មល�សវងឹ�� េជ សជងេឃញ
នងជកប់រ។ី េនះជរេប ប…
83 ឥឡូវវ ិ ញ ណរបស់�ពះែដលគងេ់ ជមយួខញុ ំ េនះជវ ិ ញ ណរបស់�ពះែមន
េទ(អនក�ចមនចមងល់) អនកជកប់រ�ីចមន�ងសង� េ េពលេនះ េ�ពះ�ជ…
�គបេ់ពល។ អនក�ច�ក�់េលេវទិករ េត�ទងក់តេ់ទស�យ៉ង�។ �ជ េរ ង
��កក។់ េ េ�យឆង យពី�។ ស�ីេអយ េបអនកមនករេ�ក�� យ ពីេរ ងជក់
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េនះ សូមេម��  េ�យ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ េ េ�យឆង យពី�េ ! �កេមទចអនក
េហយ។ �សម� បអ់នក។ ខញុ ំនឹង…�មន—�មនម�រកីេពញមយួ�ន។
84 �គេពទយពយយម�មអនក។ េហយរេប ប�ែដលពួកេគលកវ់តថុទងំេនះ
េ�យអនក! េបសិនជអនកេ �ងលកថ់ន េំហយនិយយថ “ទិញ…ខញុ ំចងទិ់ញ
ជំងឺ ម�រកីតៃម�៥០េសន” េហតុអ�ីបនជេគ បិទេចល។ ប៉ុែន�អនកទិញបរ ី
តៃម�៥០-េសន គឺអនកទិញដូចគន េនះេហយ។ ដុកទរ័និយយដូេចនះ។ អូ េនះជ
ជតិ�សន ៍ ឆកួតនឹងលុយ។ ���កកេ់ពក�ស់។ �ជអនកសម� ប។់ ��ច
បង� ញ បន។
85 ល� េពលខញុ ំេឃញេកមង�សីតូច�� ត�ចឡឹងសែម�ងេចញេ�យវយ័ឆ� ត
េ�យមនបរេី នឹងៃដនង �ដូចជករសម� បខ់ញុ ំអ ច ឹង េ�ពះខញុ ំគិតថខញុ ំ
�ស�ញ់ នង។ េហយខញុ ំគិត “ល�…”
86 ឥឡូវ ខញុ ំ�តវបនេ ថ “ជអនកស�ប�់សី” អនកដឹងេទេ�យេ�ពះខញុ ំ ែតងែត
�បឆងំជមយួ ស�ីប៉ុែន�មនិែមន�បឆងំនឹងអនកេទបងប�ូន�សីៗ។ ខញុ ំ�គនែ់ត �បឆងំ
ពីអ�ីែដល ស�ីសមយ័សែម�ងេចញ។ េនះ�តវ�ស់។ ស�ីល�គួរែត�តវបនយក
េចញ។
87 ែត ខញុ ំេ ចថំេពលធុងបិត��ឪពុកខញុ ំេ ដំេណ រករេ េឡយ ខញុ ំ�តវ េចញ
េ ទីេនះជមយួនឹងទឹកនិងសំភរៈ េឃញ ស�ីេកមងៗែដលមនិមន�យុ េលស
ពី១៧ឆន ផំងេ ទីេនះជមយួបុរស�យុ�សបលខញុ ំ បចចុបបននេនះេហយផឹក��។
េហយពួកេគ�តវែតេធ�មនិេ�យ�សវងឹ េហយពួកេគេ�យកេហ�េខម េ ពួកគត់
�តឡបេ់ ផទះវញិេដមបចីំអិន��រេពល�ង ចេ�យប�ី។ អូ អ�ីែដលអ ច ឹង ខញុ ំ
និយយ “ខញុ ំ…” េនះជករគូសសមគ ល់ដូេចនះ “ពួកនងមនិមនតៃម�េ�យ សក�ិ
សមនឹង�� បជ់មយួ�គបក់េំភ�ង�� តផង។” េនះ�តវ�ស់។ េហយខញុ ំ ស�ប ់�សី
ៗ។ េនះ�តវ�ស់។ ឥឡូវខញុ ំ�តវសម�ងឹេមល�គបកិ់រយិ េដមបកំុីេ�យ គិតេ  ែត
ដូចមុន។
88 ដូេចនះ ប៉ុែន�ឥឡូវ ស�ីល�ជេ�គ ងអល័�ងក រេលមកុដបុរស។ នង�តវបន តេមកង
េឡង។ នងជ…ម� យខញុ ំ ជ�បពនធខញុ ំ េហយពួកេគគួរេ�យ�ស�ញ់។ េហយខញុ ំ
មនបងប�ូន�សី�គី�ទ ន�បព់នន់កែ់ដលគួរជទីេគរពខពងខ់ពស់។ ប៉ុែន�េប សិន
—េបសិនពួកេគេគរព�មអ�ីែដល�ពះជមច ស់បនបេងកតេគមក ភពជម� យ និង
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មច ស់ក��តីយពិ៍តៗ េនះគឺមនិជអ�ីេឡយ។ នងជអ�ីមយួែដលល�បំផុតែដល
�ពះបន�បទនេ�យមនុស��បស ជ�បពនធ។ េ�កពីេសចក�ីសេ ងគ ះ�បពនធជ
របស់ល�បំផុតេបសិនជនងជ�បពនធល�។ ប៉ុែន�េបនងមនិែមនល�េទ�ឡូម៉ូន
និយយថ “ ស�ីល�ជអល�័ងក េលមកុដប�ី ប៉ុែន� �សីជ—កំ�ចឬមនិ-ល�គឺ ជទឹក
កនុងឈមប�ីវញិ។” េហយេនះជករពិត �ជេរ ង��កកែ់ដល�ចេកតមន។
ដូេចនះ ស�ីល�…េបអនកមន�បពនធល� បងបងូន �បសៗ គួរែតេគរពនងេ�យខពស់
បំផុត។ េនះ�តវ�ស់អនកគួរែតេធ�ដូេចន ះ។ ស�ីពិត! និងកូនៗ េបអនកមនម� យ
ពិត ែដល�ន កេ់ កនុងផទះ េហយ�បឹងែ�បង េមលែថអនក រក�សេម� កបំពកអ់នក
េ�យ�� ត ជូនអនកេ �� �បបអ់នកពី�ពះេយសូ៊វអនក�តវេគរពម� យែដល
ែផ�មែល�មេនះេ�យអស់ពីកនុងខ�ួនអនក។ អនក គួរែតេគរព ស�ីែបបេនះ បទ េ�ក
េ�ពះគតជ់ម� យពិត។
89 ពួកេគនិយយពីអនកខរកមមៃនភនេំកន�កគី់។ បងប�ូនេឃញេទេនះជអ�ីេ
ដកផច(dogpatch)។ មនម� យខ�ះែដលេ ទីេនះជម� យចស់ៗ មនិ�ចម
ក ទីេនះ េដមបចូីលហូលីវដូេហយបេ�ង នអនកពីរេប បេធ�ជ ម� យទំេនប ែដល
ចិ ច ឹមកូនេនះេទ។ អនក�ពមេ�យកូនមកមយួយបជ់មយួសកប់ស់េឡង និង
បបូរមត…់រអិល(អនកេ ថយ៉ងេមច៉?)សមភ រៈតុបែតងផតេ់លមុខ េហយេខ
�វ ទញេ មខ ង េហយេចញេ េ�ក�ល់យប ់ ផឹក�� �ប�់ន នងបេ ចញ
េ � មខ ងមកេ�ក ចំកំពូលចុងេដមេឈហកខឺ់រ ី េហយនងមនិេចញេ េ�កេទ ត។
ខញុ ំ�បបអ់នក នងគួរ…េហយេបសិនអនកបន�បន�ិចេទ ត អនកនឹងមនពួកហូលីវដូ េ
ទីេនះ ល�ជង េហយ មនជតិ�សនម៍យួល�េឡង។ េនះជករ�តឹម�តវ។ េនះ
ជករពិត។ “ចូរពយយមេធ�ជគំរ”ូ េនះជ—េនះជអនទ កម់យួរបស់�រកខ។
90 ឥឡូវ េកមង�សីតូចេនះ េពលខញុ ំេមលេ នង េបះដូងរបស់ខញុ ំហូរេចញ ឈម។
េហយខញុ ំគិត “សហមតិ�ជទី�ណិត។”

េហយនងនិយយ “អូ អនកចងប់នបរេីទ ប៊លីលី?”
ខញុ ំនិយយ “េទ។” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិជកប់រេីឡយ។”

91 នងនិយយ “ឥឡូវអនកនិយយថអនកមនិ�។ំ” ពួកេគចងេ់ចញេ �ែំត ខញុ ំ
មនិបនេ េឡយ។ ដូេចនះពួកេគនិយយថពួកេគ�េំ ទីេនះ េគេ ទីេនះថ
សីុេខមមរ័ �គ ដិន។
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េហយខញុ ំនិយយ “េទ ខញុ ំមនិ�េំទ។”
92 នងនិយយ “ឥឡូវអនកមនិ� ំ អនកមនិជក ់ អនកមនិផឹក��។ េតអនក�ច
សបបយេម�ចេកត?”
93 ខញុ ំនិយយ “ល� ខញុ ំចូលចិត�សទូច�តី និងចូលចិត�បរបញ់។” េនះមនិបនេធ�
េ�យនងចប�់រមមណ៍ េឡយ។

ដូេចនះនងនិយយ “ជកប់រេី ។”
ខញុ ំនិយយ “េទ អរគុណ។ ខញុ ំមនិជកប់រេីទ។”

94 ខញុ ំកំពុងែតឈរេ កនុងែខល។ ពួកេគមនក� រេ េលហ�ដចស់ អនកចេំទ
េហយ ខញុ ំឈរេ ទីេនះជែខល អងគុយេ េកអីេ�កយ នងនិងខញុ ំ។ េហយនង
និយយថ “អនកមននយ័ថអនកមនិជកប់រ?ី” និយយ “េហយេយងជ�សីមន
ភព�ជល�ចល់ជងអនកឬ។”

ខញុ ំនិយយ “េទ ខញុ ំមនិេជ ថខញុ ំចងជ់កេ់នះេទ។”
95 នងនិយយ “េហតុអ�ី អនកកំ�កខ� ងំ�ស់!” អូ ខញុ ំេអយ! ខញុ ំចងក់� យជ
ប៊លីធំ ��កក ់ ដូេចនះ ខញុ ំ—ខញុ ំ មនិចងប់នអ�ីជភពកំ�កេនះេទ។ េឃញ
េទខញុ ំ ចងក់� យជអនក�ប�ល់យករង� ន ់ េនះជគំនិតពីជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ដូេចនះខញុ ំ
និយយ…“កំ�ក! កំ�ក!”
96 ខញុ ំមនិ�ចេ ជជំហរែបបេនះេឡយ ដូេចនះខញុ ំនិយយ “េ�យ�មកខញុ ំ!” ៃដ
ខញុ ំ�េចញ ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំនឹងបង� ញនងថខញុ ំកំ�កឬអត។់” ទញយកបរ ី
េនះ េចញេហយចបគូ់សេឈគូស។ ឥឡូវខញុ ំដឹងថអនក…ឥឡូវ ខញុ ំមនិមនទំនួល
ខុស�តវ�មអ�ីែដលអនកគិតេនះេទ ខញុ ំទទួលខុស�តវេលអ�ីែដលខញុ ំ�បបពី់េសចក�ី
ពិត។ េពលខញុ ំចបេ់ផ�មគូសបរេីនះ ខញុ ំ�ងំចិត�ថនឹងជកដូ់ចជ�ងំចិត�កន់
�ពះគមពរីេនះ អ ច ឹង េឃញេទ ខញុ ំបនឮសេម�ងេកតេឡង “វ ៉សូៗៗៗៗៗ!” ខញុ ំពយយម
ម�ងេទ ត ខញុ ំមនិ�ច�ក�់កនុងមតេ់�ះ។ េហយខញុ ំកយ៏ំ ខញុ ំេបះវតថុេនះេចល។
ពួកេគេសច ចំអកខញុ ំ។ េហយខញុ ំេដរមកផទះ េឡងេ ចំករ អងគុយេ ទេីនះ យំ។
េហយ—េហយ�ជជីវតិមយួធុញថប។់
97 ចងចថំមនេពលមយួេ�កពុកចុះេ ទេន�ជមយួេកមង�បសៗ។ ប�ូន�បស
ខញុ ំនិងខញុ ំ េយង�តវជិះទូកេហយេចញេ ទេន� ដប�បមញ់�តវ�កវ់សីគី កនុងេនះ។
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េយងមនមយួឡូែត១នីកែកល េហយយក�េ �មទេន�។ េហយពុក េ ជមយួ
ខញុ ំ េហយខញុ ំមនបនទះសំែបត៉េនះ…ខញុ ំេជ ថ�មនចំនុះកន�ះលី�ត។ េហយមន
េដមេឈមយួខយល់បកេ់�ទត េ�កពុក…និងបុរសមន កេ់ ជមយួគត ់ គឺេ�ក
ដនប៊ុស។ ខញុ ំមនរបស់គត…់គតម់នទូក�� តមយួ ខញុ ំចងប់នមុខមត ់ ចំេពះ
គតេ់�ពះខញុ ំចងេ់�បទូកេនះ។ ទូកេនះមនចងកូត ែតទូកខញុ ំមនិមនេឡយ។ េយង
មនទូកចស់េចះែតែចវេ ។ េហយេបគតអ់នុញតិេ�យខញុ ំេ�បទូក េនះ….ដូេចនះ
គតប់នផ�និងេធ��ប�បបិ់ត��េ�យេ�កពុក។ ដូេចនះគត…់ពួកេគ ទម� ក់
េជងេលេដមេឈេនះ េហយេ�កពុកលូកេ�េ ៉ េ�កយរបស់គត ់េហយទញ
យកដបសំែបត៉��វសីគីតូចេចញ ហុចេ េ�យគត ់េហយគតផឹ់កបន�ិច េហយ
ហុចេ េ�យពុកវញិ េហយពុកកផឹ៏កែដរ េហយគតអ់ងគុយេល ែខនងេឈេ មខ ង
េដមេឈែដលេល នេចញមក។ េហយេ�ក ដនប៊ុសចបេ់លក �េឡង និយយ
“េនះរបស់អនក ប៊លីលី។”

ខញុ ំនិយយ “អរគុណ ខញុ ំមនិផឹក��េទ។”
98 គតនិ់យយ “�បណ�េំហយមនិផឹក��េទ?” �គបគ់ន សុទធែត�� បេ់ េល
ែសបកេជងេនះ េ ែកបរ។ រចួគតន់ិយយ “�បណ�េំហយមនិផឹក��េទ?”

ខញុ ំនិយយ “េទេ�ក។”

“េទ” េ�កពុកនិយយ “ខញុ ំចិ ច ឹម អនកកំ�កមយួេហយ។”
99 ឪពុករបស់ខញុ ំេ ខញុ ំថកំ�ក! ខញុ ំនិយយ “ហុចដបមយួមកេ�យខញុ ំ!” េហយ
ខញុ ំទញឆនុកេចញកំណតក់នុងចិត�ថនឹងផឹកេហយេពលខញុ ំេលក�េឡង “វ ៉សូៗៗៗៗ!”
ខញុ ំចបេ់លកដប េហយទម� កេ់ េល�លយ៉ងខ� ងំអស់ពីកម� ងំ�ច េធ�េ បន
រចួយំ។ មនអ�ីមយួមនិេ�យខញុ ំេធ�េឡយ។ េឃញេទ? ខញុ ំមនិនិយយ ថ ខញុ ំមន
អ�ីល�េឡយ (ខញុ ំគិតថេធ��) ប៉ុែន��ពះជមច ស់�ពះគុណ �ពះគុណអ�ច រយ ែដលរក�
ខញុ ំមនិេ�យេធ�ករេនះ។ ខញុ ំចងេ់ធ��េ�យខ�ួនឯង ប៉ុែន��ទងម់និអនុ ញ តេ�យខញុ ំ
េធ�េឡយ។
100 េ�កយមកខញុ ំរកបនមតិ��សីមន កេ់ពលខញុ ំមន�យុ២២ឆន  ំនងជទី�ស�ញ់
របស់ខញុ ំ។ នងជេកមង�សីែដលេ �ពះវ�ិរ�ឡឺមង៉ ់លូធឺេរ ន។ េឈម ះរបស់នង
គឺ �បបំឆ �ប—ំប—ឆ មកពីេឈម ះ�បបំត។ េហយនងជេកមង�សីែដលល�។
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នងមនិជកប់រ ីមនិផឹក�� ឬ—ឬមនិ�ឬំអ�ីេផ�ងេទ តជ�សីល�។ ខញុ ំបនេចញេ
េ�កជមយួនងមយួរយៈ េហយខញុ ំ…ដូេចន ះ �បែហល�យុៃមភ-ពីរឆន  ំ ខញុ ំ�ចរក
លុយបនខ�ះរហូតដល់ខញុ ំ�ចទិញ ហ�ដចស់មយួ េហយ ខញុ ំ…េយងេចញេ េ�ក
�តជ់ួបគន ។ េហយេ េពលេនះ �ពះវ�ិរ លូធឺេរ ន មនិទនបិ់ទេទ ពួកេគ ប�ូរ
ពី�វដ៉ផក េ ទីេនះ។

101 ដូេចនះពួកេគ…អនកដឹកនមំន កែ់ដលបំបសួខញុ ំជេបសកជន វ�ិរបបទីសទ
ដុកទរ័ រយ៉េដវសី។ បង�សី �បស់ ជមន កែ់ដលប ជូ នបង�បស �បស់ មក
េ�យខញុ ំ ឬនិយយេ កនគ់តអ់ំពីខញុ ំ ដុកទរ័រយ៉េដវសី។ ដូេចនះគតក់ ៏ អធិបបយ
េហយមន�ពះវ�ិរបបទីសទដំបូង ឬជ—ជ…ខញុ ំមនិេជ ថ �ជ�ពះវ�ិរ ប
បទីសទ ដំបូងែដរ �ជេបសកកមម-…េ ថេបសកកមម �ពះវ�ិរបបទីសទ េ
េជហ�ឺ�នវ់លី។ េហយគតអ់ធិបបយេ ទីេនះេ េពលេនះឯង េហយេយង
េ វ�ិរ េពលយប ់ ដូេចនះ…េយងមកវញិ។ េហយខញុ ំមនិែដលបនចូល�ពះវ�ិរ
ប៉ុែន� ខញុ ំចូលចិត�េ ជមយួនង។ េ�ពះគំនិតធំគឺ “េ ជមយួនង” ខញុ ំសូមនិយយ
េ�យេ�ម ះ�តង។់

102 ដូេចនះេ ជមយួនងេ ៃថងមយួ ខញុ ំ…នងេចញមកពី�គ�រល�មយួ។ េហយ
ខញុ ំចបេ់ផ�មគិត “អនកដឹងេទ អនកដឹងេទ ខញុ ំមនិគួរចំ�យេពលេកមង�សីេនះេ�ចន
េពកេទ។ �មនិអ ច ឹង—�មនិ�តវអ ច ឹង េ�ពះនងជេកមង�សីល� េហយខញុ ំជអនក�ក
េហយ—េហយខញុ ំ…” ឪពុកខញុ ំមនសុខភពមនិល�េហយខញុ ំ—ខញុ ំ…គម នផ�ូវ�េ�យ
ខញុ ំ រកសីុចិ ច ឹមេកមង�សីែបបេនះេឡយ ជអនកែដលធ� បរ់ស់េ ផទះ�� ត និងមន
ក�មល�ពំ។

103 ខញុ ំចបំនពីក�មល�ពំខញុ ំេឃញដំបូង ខញុ ំមនិ�គ ល់ថ�ជអ�ីេឡយ។ ខញុ ំេដរជំុ
វញិ។ ខញុ ំគិតថ�ជវតថុល�មយួែដលខញុ ំមនិធ� បេ់ឃញកនុងជីវតិ។ “េតេគ�ច�កអ់�ី
ែបបេនះេលក�មលឥដ�យ៉ងេមច៉?” �ជក�មល�ពំដំបូងែដលខញុ ំបនេឃញ។
�ជ—�ជមយួកនុងចំេនមេនះ…ខញុ ំេជ ថ��តវបនេគេ ថ “កេនទល�ពំ” ខញុ ំ
�ច ថខុស។ ជអ�ីែដលដូចជ “បនទះតបញ” ឬជអ�ីែដលចងជមយួគន  េហយ
�កេ់លក�មលឥដ�។ មនពណ៌ៃបតង�កហម�� ត និងមនផក កូ�ប�កេ់ ចំ
ក�� ល� អនកដឹងេទ។ �ជវតថុ�� ត�ស់។



េរ ងជីវតិរបស់ខញុ ំ 27

104 េហយខញុ ំកច៏ែំដរថខញុ ំ—ខញុ ំេរ បចំគំនិតទងំខញុ ំនឹងសំុនងេរ បករជមយួខញុ ំ ឬខញុ ំ
�តវេ េ�យឆង យ ទុកេ�យបុរសេផ�ងេទ តេរ បករជមយួនង ជនរ�មន ក់
ែដលល�ស�មបន់ង �ចចិ ច ឹមនង េហយចិត�ល�ជមយួនង។ ខញុ ំ�ចមនចិត�
ល�ចំេពះនងែតខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ រកបនែត២០េសនកនុងមយួេម៉ងប៉ុេ�� ះ។ ដូេចនះ
ខញុ ំមនិ �ចរកកៃ�មបនេ�ចន កនុងករចិ ច ឹមនងេឡយ។ េហយខញុ ំ…ជមយួនឹង
�គ�រ ទងំអស់ែដលេយង�តវេមលែថ េហយេ�កពុកគតម់នសុខភព
�ទឌេ�ទម ខញុ ំ �តវេមលែថពួកេគទងំអស់គន  ដូេចនះខញុ ំមនេពលេវ�មយួដ៏
�នតឹង។
105 ដូេចនះខញុ ំគិត “ល�ដូេចនះ េរ ងមយួែដលខញុ ំ�ចេធ�បនគឺ�បបន់ងថខញុ ំ—ខញុ ំ…
នង…ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងមនិ�តឡបម់កវញិ េ�ពះខញុ ំគិតេ�ចនេពកពីនងេលករបំផ� ញ
ជីវតិនងនិងទុកេ�យភពលី�របស់នងែដលេ �មខញុ ំ។” រចួខញុ ំគិតថ
“េបសិនមននរ�មន ក�់ចកនៃ់ដនង និងេរ បករជមយួនង បេងកត�គ�រ
ែដលេពញេ�យក�ី�ស�ញ់។ េហយេបខញុ ំមនិបននង ខញុ ំ�ច—ខញុ ំ�ចកដឹ៏ងថ
នងសបបយចិត�។”
106 េហយដូេចនះខញុ ំគិត “ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំ �តឹមជ—ខញុ ំមនិ�ចេបះបងន់ងបន េឡយ!”
េហយខញុ ំ—ខញុ ំេ កនុងលកខណៈ��កកម់យួ។ េហយពីមយួៃថងេ មយួៃថង ខញុ ំគិតពី�។
ដូេចនះខញុ ំមរួមុខកនុងករែដលសំុនងេរ បករជមយួខញុ ំ។ េរ ង�ល់យប ់ខញុ ំេរ បចំគំនិត
“ខញុ ំនឹងសំុនង។” េហយ េពលខញុ ំ ហះ េនះគឺជអ�ី េមអំេ ឬអ�ីែដលអនកមន
េ កនុងរបស់អនក…? េហយបងប�ូនែដលេនះទីេនះ �បែហលមនបទពិេ�ធន៍
ដូចគន ែដរ។ េហយជេរ ងអស់សំេណ ច�ស់ មុខខញុ ំបនេឡងកំេ ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ
ដឹងថ។ ខញុ ំមនិ�ចសួរនងេទ។
107 ដូេចនះអនក�ចឆងល់ថ ខញុ ំ�ចេរ បករយ៉ង�។ អនកដឹងថជអ�ី? ខញុ ំសរេសរ
សំបុ�តេ�យនងេដមបសំុីនង។ េហយដូេចនះនង…ឥឡូវ �មនិែមនជ “ក ញ
�� តបំផុត” �េលសជងេនះបន�ិច (អនកដឹងេហយ) េ ខងេសចក�ី�ស�ញ់
េជ សជងេនះ។ ��គនែ់ត—ែតជករយល់�ពមប៉ុេ�� ះ �គឺ…ខញុ ំ—ខញុ ំសេសរសំ
បុ�តមយួេឡងល�បំផុតែដលខញុ ំ�ចេធ�បន។
108 េហយខញុ ំខ� ចម� យរបស់នងបន�ិច។ ម� យរបស់នងគឺជ…គតជ់អនក
តឹងែតង។ ប៉ុែន�ឪពុករបស់នងជបុរសជនជតិ�ឡឺមង៉ ់ សុភពមនវយ័
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ចំ�ស់ ជសហមតិ�ែដលល�។ គតជ់អនកែដលេរ បចំៃនភពជបងប�ូន ជ
មនុស�េធ�ករ េ រថេភ�ងេ �មផ�ូវរថេភ�ង រកចំនូលបន៥០០ដុ�� កនុងមយួែខ
នសមយ័ េនះ។ េហយ ខញុ ំរកលុយបន២០េសនកនុងមយួេម៉ង េដមបេីរ បករ
ជមយួកូន�សីរបស់គត។់ អូ! ខញុ ំដឹងថ�មរេប បេនះមនិងយដំេណ រករ។
េហយម� យរបស់ នងពិតជ…ឥឡូវ នងជ�សី�� តមន ក។់ នង—នងមន
លកខណៈជមន កៃ់ន សងគមខពងខ់ពស់េនះ អនកដឹងេទពិបកផគ បចិ់ត� អនកដឹងេហយ
ដូេចនះខញុ ំដូចជ មនិមន �បេយជនដ៍ល់នងេ�យរេប ប�េឡយ។ ខញុ ំ�គនែ់ត
ជេកមងចំករមន ក ់ េហយនងគិតថ ហូប គួរែត�តវេ រស់េ ជមយួេកមង�បសក
េម� ះែដលមន�នៈខពស់ជងេនះបន�ិច េហយខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំគិតថនង�តវែតដូេចនះ។
េហយដូេចនះ…ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំមនិបនគិតេទ តេឡយ។

109 ដូេចនះខញុ ំគិតថ “ល� ឥឡូវ ខញុ ំមនិដឹងថជយ៉ង�េទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ច
សួរ ឪពុកនង េហយខញុ ំ—ខញុ ំពិតជមនិសួរម� យនងជ�បកដ។ ដូេចនះខញុ ំ�តវែត
សួរ នងជមុនសិន។” ដូេចនះខញុ ំសរេសរសំបុ�តេ�យខ�ួនឯងមយួចបប។់ េហយ
េ �ពឹកេនះ េពលេ េធ�ករខញុ ំបនទម� ក�់េ កនុង�បអបសំ់បុ�ត។ �រ…េយង
បន េ  �ពះវ�ិរេ យបៃ់ថងពុធ េហយេ ៃថងេនះជ�ពឹកៃថងចន័ទ។ ខញុ ំពយយម
េពញ មយួៃថង�ទិតយេដមប�ីបបន់ងថខញុ ំចងេ់រ បករជមយួនង ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ច
េងបរចួ េ�យចិត�ក� �ន។

110 ដូេចនះខញុ ំទម� ក�់កនុង�បអបសំ់បុ�ត។ េហយេ កែន�ងេធ�ករៃថងេនះ ខញុ ំចបេ់ផ�ម
គិត “ចុះេបសិនជម� យរបស់នងចបប់នសំបុ�តេនះ?” អូ! ខញុ ំេអយ បនទ បម់ក
ខញុ ំដឹងថខញុ ំរ�យេហយេបសិន—េបសិនជគតទ់ទួលបនសំបុ�តេនះេ�ពះគត់
មនិគិតយកចិត�ទុក�កជ់មយួខញុ ំេឡយ។ ល�ខញុ ំកប៏ន�តឹមែបកេញសខច យ។

111 េហយេ យបៃ់ថងពុធេពលខញុ ំមកដល់ អូ ខញុ ំគិត “េតខញុ ំ�ចេឡងេ ទីេនះ
យ៉ងេមច៉? េបសិនជម� យនងចបប់នសំបុ�តេនះ គតន់ឹងេធ�ទុកខបុកេមនញខញុ ំ
េហយ ដូេចនះខញុ ំសងឃមឹថនងទទួលសំបុ�ត។” ខញុ ំបន�កប់ ជ ក�់សយ�� នេ
“ហូប។” ែដលជេឈម ះរបស់នង ហូប។ ដូេចនះខញុ ំនិយយ “ខញុ ំនឹងសរេសរេ ទីេនះ
ថេ�យេ ហូប។” េហយ �ដូេចនះ…េហយខញុ ំគិតថនងមនិទទួលបនសំបុ�ត
េនះេទ។
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112 ដូេចនះ ខញុ ំដឹងថជករល�ែដលខញុ ំឈបេ់  ខងេ�កេហយផ�ុសីុំេផ�េ�យនង
េចញមក។ អូ! ខញុ ំេអយ េហយមនេកមង�បស�មនិក� �ន�គប�់គន ់ កនុងករ
េដរេ ផទះ េហយេគះទ� និងសំុយកេកមង�សី មនិមនករអ�ី�តវេធ�ជមយួនង។
េនះគឺ�តវ�ស់។ េនះពិតជឆកួត។ េថកទប។
113 េហយខញុ ំឈប ់ ហ�ដ ចស់របស់ខញុ ំ អនកដឹងេទ ខញុ ំ�ង�េឡងភ�។ឺ េហយ
ខញុ ំេដរេ េគះទ� ។ មសីុឺ ជម� យរបស់នងបនេចញមកមតទ់� ! ខញុ ំដកដេង�ម
េសទរ មនិ ដល់គន  ខញុ ំនិយយ “េត—េត—េតអនកសុខសបបយេទ េ�ក�សី�បបំ
ឆ?” េយ។
114 គតនិ់យយ “េតអនកសុខសបបយេទ វេិល� ម។”

ខញុ ំគិត “អះ អូ ‘វេិល� ម’!”

េហយ—េហយគតនិ់យយ “ចូលមកកនុងេទ?”
115 ខញុ ំនិយយ “អរគុណ។” ខញុ ំឈនចូលេ �មទ� ។ ខញុ ំនិយយ “េតហូបរចួ �ល់
េហយឬេ ?”
116 េហយភ� មេនះ ហូបេចញមកេដរកតែ់ល�ងផទះ ជេកមង�សី�យុ �បែហល
១៦ឆន ។ំ េហយនងនិយយ “សួស�ី ប៊លីលី!”
117 េហយខញុ ំនិយយ “សួស�ី ហូប។” េហយខញុ ំនិយយ “េតអនកេ�ត មរចួ�ល់ េដមប ី
េ �ពះវ�ិរេហយ?”

នងនិយយ “ចមំយួែភ�ត។”
118 ខញុ ំគិត “អូ! នងមនិទទួល�េឡយ។ នងមនិទទួលបនេឡយ។ ល� ល� ល�។
ហូបកម៏និទទួលបនែដរ ដូេចនះ �គម នេរ ងអ�ីេទ េ�ពះនងេ េឈម ះខញុ ំ” ដូេចនះខញុ ំ
មន�រមមណ៍�សលវញិ។
119 េហយបនទ បម់កេពលខញុ ំេ �ពះវ�ិរខញុ ំបនគិត “ចុះេបនងទទួល បនវញិ?”
េឃញេទ? េហយខញុ ំបន�� បឮ់ពីដុកទរ័េដវសីនិយយពីអ�ីេទ។ ខញុ ំសម�ងឹេមល នង
េហយខញុ ំគិត “�បែហលជនងដកខ�ួន េហយនងនឹង�បបេ់�យខញុ ំ ចកេចញ
េពលខញុ ំេចញពីទីេនះេ  េ�យេ�ពះខញុ ំសំុដល់នង។” េហយខញុ ំមនិបនឮ ពីអ�ីែដល
េ�កេដវសីកំពុងនិយយអ�ីេឡយ។ េហយ—េហយ ខញុ ំបនេមលេ គត ់ េហយ
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ខញុ ំគិតថ “ឱខញុ ំេអយ ខញុ ំពិបកេបះបងេ់ចលនង�ស់ ប៉ុែន� ខញុ ំ—ខញុ ំ…ភព�ប់
េ�នពិតជេកតមន។”
120 ដូេចនះបនទ បពី់េ �ពះវ�ិរេយង បនេដរ�មផ�ូវជមយួគន  �តឡបម់កផទះ
េហយ—េហយេយងេដរេឆព ះេ កន ់ ហ�ដចស់។ េហយេពលេនះ �ពះចន័ទ
កំពុងែតបេ ចញពន�ឺភ�ចិឺ ច ចអនកដឹងេទ ខញុ ំសម�ងឹេមល េហយនងពិតជ�� ត
�ស់។ េកមង�បស ខញុ ំសម�ងឹេមលនងេហយខញុ ំគិត “េតខញុ ំ�ចយកនងយ៉ង �
ប៉ុែន�ខញុ ំទយថខញុ ំមនិ�ចេឡយ។”
121 ដូេចនះខញុ ំេដរបន�េទ ត អនកដឹងេទ ខញុ ំសម�ងឹេមលនងម�ងេទ ត។ ខញុ ំនិយយ “េត
—អនកមន�រមមណ៍យ៉ង�ែដរយបេ់នះ?”

នងនិយយ “អូ ខញុ ំមនិអីេទ។”
122 េហយេយងឈបេ់  ហ�ដចស់ េឡងជិះេហយេចញេ  អនកដឹងេទ ជំុវញិ
េនះ េដរជំុវញិផ�ូវកច�់ជងនិងេ ផទះរបស់នង។ េហយខញុ ំេដរេ កនម់ត់
ទ� ជមយួនង។ ខញុ ំគិត “អនកដឹងេទនង�បែហលជមនិទទួលបនសំបុ�ត
េទ ដូេចនះខញុ ំគួរ បំេភ�ចេចលល�ជង។ ខញុ ំក�៏ចមនសប� ហ៍មយួដល៏�ែដរ
យ៉ងេ�ច�ស់។” ដូេចនះខញុ ំចបេ់ផ�មមន�រមមណ៍ល�។

នងនិយយ “ប៊លីលី?”
ខញុ ំនិយយ “េយ។”
នងនិយយ “ខញុ ំទទួលបនសំបុ�តេហយ។” អូ! ខញុ ំេអយ
ខញុ ំនិយយ “អនកទទួល?”

123 នងនិយយ “��។” ល� នងបន�េដរេ មុខេទ ត មនិនិយយអ�ី េទ ត
េឡយ។
124 ខញុ ំគិត “មនុស��សី�បបខ់ញុ ំពីអ�ីមយួ។ ទុកខញុ ំេចល ឬ�បបខ់ញុ ំថ គិតយ៉ង�
ពីេរ ងេនះ។” េហយខញុ ំនិយយ “េតអនក—េតអនក�ន�េទ?”

នងនិយយ “� �។”
125 ខញុ ំេអយ អនកដឹងេទ�សីៗ�ចទុកេ�យអនកមនចិត�សង�យ័។ អូ ខញុ ំ—ខញុ ំ មនិ
មននយ័ែតដូេចន ះេទ អនកេឃញេទ។ េឃញ? ប៉ុែន� េទះជយ៉ង� អនកដឹងេទ ខញុ ំ
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—ខញុ ំគិត “េហតុអ�ីបនជអនកមនិនិយយ អ�ីខ�ះេ ?” េឃញ េហយខញុ ំបន�េ  េទ ត។
ខញុ ំនិយយ “េតអនក�ន�ទងំអស់េទ?”

េហយនង…[េថបកែសត�ង ត—់Ed.] “� �។”

126 ដូេចនះេពលេយងេ ជិតមតទ់�  ខញុ ំគិត “េកមង�បសេអយ កុំនខំញុ ំេ កន់
�ន�ល េ�ពះខញុ ំមនិ�ចបន�េ មុខេទ តបន ដូេចនះ�បបខ់ញុ ំឥឡូវមក។” េហយខញុ ំ
េ ែតច។ំ

127 េហយនងនិយយ “ប៊លីលី ខញុ ំចងេ់ធ�ែបបេនះែដរ។” នងនិយយ “ខញុ ំ
�ស�ញ់អនក។” �ពះជមច ស់�បទនពរដល់�ពលឹងនង ឥឡូវេនះនងកំពុងេ
កនុងសិររីងុេរ ង។ នងនិយយ “ខញុ ំ�ស�ញ់អនក។” និយយ “ខញុ ំគិតថេយង�តវេ
�បបឪ់ពុកម� យរបស់េយង �បបពុ់កម� យពីេរ ងេនះ។ េតអនកគិតដូេចនះេទ?”

128 េហយខញុ ំនិយយ “អូនសម� ញ់ �� ប ់ ចូរេយងចបេ់ផ�មជមយួ
�សិប-�សិបភគរយមន ក។់” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំនឹង�បបឪ់ពុករបស់អនក េបសិន
អនក�បប ់ ម� យ របស់អនក។” គឺ�កឬ់សែដលពិបកេ�យនងេធ�េ�យនង
ចបេ់ផ�ម។

នងនិយយ “មនិអីេទ សូមេ�យអនក�បបេ់�កពុកមុន។”

ខញុ ំនិយយ “បន ខញុ ំនឹង�បបគ់តេ់  យបៃ់ថង�ទិតយ។”

129 ដូេចនះយបៃ់ថង�ទិតយមកដល់ ខញុ ំននំងេចញពី�ពះវ�ិរ �តឡបេ់ ផទះវញិ
េហយខញុ ំ…នងេ សម�ងឹេមលខញុ ំ។ េហយខញុ ំសម�ងឹេមលេ  េម៉ង�បបំនួ-កន�ះ
យប ់�ជ េពលែដលខញុ ំ�តវេ វញិ។ ដូេចនះ ឆលីគតក់ំពុងអងគុយេ តុរបស់គត់
កំពុង�យ អតថបទ។ េហយអនក�សី �បបំឆ កំពុងអងគុយេ �ជងមខ ង កំពុងែតចក់
ប៉ក ់អនកដឹងេទ មនវតថុមូលតូចមយួ េគ�កអ់�ីៗេនះកនុងេនះ អនក�គ ល់ េហយ។
ខញុ ំមនិ�គ ល់ថេគេ ថជអ�ីេនះេទ។ ដូេចនះគតក់ំពុងែតេធ�អ�ីជមយួឧបករណ៍
េនះ។ េហយហូបបន�សម�ងឹេមលមុខខញុ ំ េហយនង�ជញចិេ ច ម�កខ់ញុ ំ អនកដឹង
េហយ បងខិតេ ជិតពុករបស់នង។ េហយខញុ ំ…អូ!ខញុ ំេអយ ខញុ ំគិត “េតយ៉ងេមច៉វញិ
េបគតនិ់យយថ ‘េទ’?” ដូេចនះខញុ ំចបេ់ផ�មេ មតទ់�  ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំគិត�ម ន ខញុ ំ
គួរែតេចញេ ល�ជង។”
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130 េហយខញុ ំេដរេ មតទ់�  េហយ—េហយនងចបេ់ផ�មេ មតទ់� ែដរជមយួ
ខញុ ំ។ នងែតងែតេ មតទ់�  េហយ�បបខ់ញុ ំថ “��តីសួស�ី។” ដូេចនះខញុ ំចបេ់ចញ េ
មតទ់�  រចួនងនិយយ “អនកមនិ�បបគ់តេ់ទរ?ឺ”
131 េហយខញុ ំនិយយ “ហះ!” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំពិត�ស់នឹងពយយម ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ
មនិដឹងថេធ�េមច៉ រេប បែដលនឹងចបេ់ផ�មេធ�។”
132 េហយនងនិយយ “ខញុ ំនឹង�តឡបេ់ វញិ េហយអនកេ គតេ់ចញមក។”
ដូេចនះនងេដរេ វញិ ទុកេ�យខញុ ំឈរេ ទីេនះ។

េហយខញុ ំនិយយ “ឆលី។”
គតែ់បរ មករចួេឆ�យ “េយ ប៊លី?”
ខញុ ំនិយយ “េតខញុ ំ�ចនិយយជមយួអនកមយួែភ�តបនេទ?”

133 គតនិ់យយ “�បកដ�ស់។” គតង់កេចញពីតុរបស់គត។់ អនក�សី �បំ
បឆ សម�ងឹេ គត ់េមលេ ហូប រចួេមលមកខញុ ំ។

េហយខញុ ំនិយយ “េតេ�ក�ចេចញមក�ន�លបនេទ?”
េហយគតនិ់យយ “បទ ខញុ ំនឹងេ េ�ក។” ដូេចនះគតេ់ចញេ េ�កេ

�ន�លខងមុខ។
ខញុ ំនិយយ “ជករពិត េនះជយបល់��ស់ែមនេទ?”
គតេ់ឆ�យ “បទ �ល�ែមន។”
ខញុ ំនិយយ “ពិតជកក ់េក� ែមន។”
“ពិតជមនែមន” គតេ់មលមុខខញុ ំ។

134 ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំបនេធ�ករលំបក” ខញុ ំនិយយ “អនកដឹងេទសូមបែីតៃដខញុ ំ ក� យជ
�កិនេ េហយ។”

គតនិ់យយ “អនក�ចយកនងបន ប៊លី។” អូ! ខញុ ំេអយ “អនក�ចយក
នងបន។”
135 ខញុ ំគិត “េនះគឺ�បេស�ស់។” ខញុ ំនិយយ “េ�កពិតជមននយ័ដូេចនះ ែមន
រ ឺ ឆលី?” គតនិ់យយ…ខញុ ំនិយយ “ឆលី េមល ខញុ ំដឹងថនងជកូន�សី របស់
េ�ក េហយអនកមនលុយ។”
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136 េហយគតេ់លកៃដមកកនខ់ញុ ំ។ គតនិ់យយ “ប៊លី�� ប ់លុយមនិ ែមនជអ�ី
ៗទងំអស់របស់មនុស�េទ” គតនិ់យយ…
137 ខញុ ំនិយយ “ឆលី ខញុ ំ—ខញុ ំរកបន�តឹមែត២០េសនកនុងមយួេម៉ង ប៉ុែន�ខញុ ំ
�ស�ញ់នងេហយនង�ស�ញ់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំសនយនឹងេ�កឆលី ខញុ ំនឹង
�បឹងេធ�កររហូតដល់…ែសបក�កិនសឹកអស់ពីៃដខញុ ំ េដមបចិី ច ឹមនង។ ខញុ ំពិតជ
េ�ម ះ�តងនឹ់ងនង�មែតខញុ ំ�ចេធ�បន។”
138 គតនិ់យយ “ខញុ ំេជ  ប៊លី។” គតនិ់យយ “�� ប ់ប៊លី ខញុ ំចងនិ់យយជ មយួ
អនក។” និយយ “អនកដឹងេទេសចក�ីសុខមនិែមនរមួជមយួលុយេដមបបីនសុខេនះ
េទ។” និយយ “ចូរេធ�ល�ជមយួនង។ ខញុ ំដឹងថអនកនឹងេធ�។”

ខញុ ំនិយយ “អរគុណ ឆលី ខញុ ំ�បកដជេធ�អ ច ឹង។”
139 បនទ បម់កជេពលែដលនង�បប ់ ម� យរបស់នង។ មនិដឹងថនងេធ�
យ៉ងេមច៉េទ ប៉ុែន�េយងបនេរ បកររចួេហយ។
140 ដូេចនះេពលេយងេរ បករ េយងមនិមនអ�ីេឡយមនិមនអ�ីេ�ប�បស់ កនុង
ផទះ។ ខញុ ំគិតថេយងមនពីរេ បីដុ�� ។ ដូេចនះេយងកជ៏ួលផទះ ��តវេ�យ េយង
បងៃ់ថ�៤ដុ�� រកនុងមយួែខ។ �មនកែន�ងបនទបតូ់ចៗ-ពីរ។ េហយមនេគ េ�យែ�គ
បតម់កេយង។ ខញុ ំឆងល់ថមននរ�ធ� បេ់ឃញែ�គបតេ់ទ? េហយពួកេគ េ�យ
មក េយង។ េហយខញុ ំេ  េស និងរ ៉បូក ់និងមនតុែដលមនេកអី៤ េហយ �—�
មនិបន�បថន េំឡយ អនកដឹងេទ េយងមនទងំអស់ហនឹងេ េពល េនះ។ េហយ
ដូេចនះខញុ ំេ ជួបេ�ក វបិបឺ ជអនក�បមូលស�មម េហយទិញច ងក ន មយួ។ ខញុ ំ
ចំ�យចិតសិប-�បេំសនេលរបស់េនះ និងចំ�យមយួដុ��  ស�មប ់ បនទះ
ែដលេ  ខងកនុង។ េយងកប៏នតេម�ងរបស់របរកនុងផទះ។ ខញុ ំចថំបនយកនិង
�បពណ៌ េកអីគូ េសមរក៉ េពលខញុ ំ�បថន េំលេកអី។ េហយ អូ េយងរកី�យ
�ស់ េទះ បីដូេចន ះ កេ៏�យ។ េយងជួយគន េ វញិេ មក ដូេចនះេនះជេរ ង
ចបំច។់ េហយ �ពះជមច ស់េ�យក�ីេម�� និងេសចក�ីល�របស់�ទង ់េយងក� យជ
គូរែដល សបបយ បំផុតេ េលែផនដី។
141 ខញុ ំរកេឃញថ េសចក�ីសុខមនិែមនជរបស់ េ�កកិយទ៍ងំប៉ុនម ន ែដល
អនកមនេនះេទប៉ុែន�េតអនករកី�យប៉ុន�ជមយួចំែណកែដលែចកេ�យ អនក។
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142 បនទ បពី់េនះមយួរយៈ �ពះជមច ស់យងចុះមក េហយ�បទនពរដល់ ផទះតូច
របស់េយង េយងកម៏នកូន�បសតូចមយួ។ េឈម ះរបស់គតគឺ់ ប៊លី ប៉ុល េ កនុង
កមមវធីិេនះ ឥឡូវេនះែដរ។ េហយបនទ បពី់េនះ �បែហល១១ែខ �ទងប់ន �បទនពរ
េ�យេយងម�ងេទ តគឺេកមង�សីតូចមយួ េឈម ះ �រ ៉នុ រ ៉សូ យកមកពី ពកយ “ដឺរ ៉សូ
អហ� �រ ៉នុ។”
143 េហយខញុ ំចបំនថៃថងមយួ ខញុ ំបនសន�លុំយ េហយេយងមនវសិ�មកល
តូចមយួ េ កែន�ងមយួបឹងផវ ផវេឡក េដមបសីទូច�តី។ េហយ�មផ�ូវ�តឡប់
មក វញិ…
144 េ េពលេនះ…ខញុ ំចបេ់ផ�មចកេចញេ�យករែកែ�បជថម។ី ខញុ ំ�តវបន ផ� ស់
ែ�ប។ េហយខញុ ំ�តវបនចកេ់�បង�ងំេ�យដុកទរ័រយ៉េដវសី កនុង�ពះវ�ិរេបស ក
កមមបបទីសទ េហយបនក� យជអនកដឹកន ំនិងមនេ�ងឧេបសថ ែដល បចចុបបនន
ខញុ ំ កំពុងែតអធិបបយេ កនុងេជហ�ឺ�នវ់លី។ េហយខញុ ំេធ�ជ�គគង� ល េ �ពះវ�ិរ
តូចមយួ។ េហយខញុ ំ…
145 គម នលុយ ខញុ ំេធ�ជ�គគង� លេ �ពះវ�ិរ១៧ឆន នំិងមនិទទួលបន�បកម់យួ
េផននីេឡយ។ ខញុ ំមនិេជ េលករយក-…កម៏និមនករ�កដ់ង� យេ កនុងេនះ
ែដរ។ េហយតង� យ១០ភគរយែដលខញុ ំទទួលបនពីករងរ និងអ�ីេទ ត គឺមន
�បអប ់ តូចមយួេ េ�កយ�គរ និយយ មនស ញ េលេនះ “អ�ីែដលអនកបន
េធ�េទះបីប៉ុ�� ក�ីចំេពះកូនតូចជងេគរបស់ខញុ ំ អនកបនេធ�ករេនះចំេពះខញុ ំែដរ។”
េហយេនះេហយជរេប បែដល�កមជំនុំ បនេ�យៃថ�ឈនួល។ េយងមនចំនួន
ជំពក ់�តវសង១០ឆន  ំេហយេយងសងកនុងរយៈេពលតិចពីរឆន បំ៉ុេ�� ះ។ េហយខញុ ំ
មនិ ែដលទទួលដង� យែដលមនិេ�យសបបរុសេនះេទ។
146 បនទ បម់កខញុ ំមន អូ មនលុយបីបនួដុ��  ខញុ ំសន�សំ�មបក់រឈប ់ស�មក
លំែហរ។ នងកេ៏ធ�ករែដរ េ េ�ងច�កេខ�វ។ ជេកមង�សីគួរេ�យ �ស�ញ់។
េហយផនូររបស់នង �ចមន�ពិលផងសព�ៃថងេនះ ប៉ុែន�នងេ កនុងចិត�ខញុ ំេ
េឡយ។ េហយខញុ ំចថំេពលនងខំ�បឹងេធ�ករេដមបជីួយខញុ ំេ�យមន លុយ
�គប�់គនេ់ដមបេីចញេ បឹងសទូច�តី។
147 េហយេពលខញុ ំ�តឡបម់កពីបឹងវញិ ខញុ ំចបេ់ផ�មេឃញ ចូលេ ម�ី�៉ក និង
េ បិន អិនេឌ �យ� េហយខញុ ំចបេ់ផ�មកតស់មគ ល់ ពីរថយន�ែដលមន
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ស ញ េ ពីេ�កយនិយយថ “�ពះេយសូ៊វែតមយួគត។់” េហយខញុ ំគិត “សេម�ង
ដូច ជចែម�ក ‘�ពះេយសូ៊វែតមយួគត។់’” េហយខញុ ំចបេ់ផ�មកតស់មគ ល់ពីស ញ
េនះ។ េហយ� ជកែន�ងមយួេ េពលជិះេទច�កយន ហ�ដ កឌីឡេលស និង
អ�ីេទ ត “�ពះេយសូ៊វែតមគួត។់” េហយខញុ ំកេ៏ �មពួកេគ េហយពួកេគកចូ៏លេ
�ពះវ�ិរ ធំមយួ។ ខញុ ំរកេឃញថ ពួកេគជ�កម េពនទីកុស�។

148 ខញុ ំឮពីេពនទីកុស� ប៉ុែន�ពួកេគជ�កមមនុស� “ហូលី-រ ៉លូឡឺ េដកេលក�មល
ប៉ុេ�� ះ េហយែបកពពុះមត”់ និង�គបេ់រ ងែដលេគ�បបខ់ញុ ំពីេនះ។ ដូេចនះខញុ ំមនិ
ចងេ់ធ�អ�ីជមយួ�េឡយ។

149 ដូេចនះខញុ ំឮពួកេគមនលកខណៈែបបេនះេហយខញុ ំគិត “េជ ថ�គនែ់តេដរចូល
កនុង។” ខញុ ំឈបហ់�ដចស់របស់ខញុ ំ េហយេដរចូលេ កនុង េហយទងំអស់គន កំពុងែត
េ�ច ងែដលអនកមនិធ� បឮ់ពីមុនមកកនុងជីវតិអនក! េហយខញុ ំចូលេ រកេ�យេឃញ
ខញុ ំេឃញមន�កមជំនំុពីរេ ទីេនះ មយួៃនចំេនមេនះគឺេ ថ ភ.ីេអ ៃន េជ.សីុ
និងភ.ីេអ ៃនដបបលយូមនអនកជេ�ចនចងចពីំរអងគភព-…េនះ ខញុ ំគិតថ ពួកេគ
របួរមួគន ឥឡូវេ  េ ថសហ�ពះវ�ិេពនេតកុស�។ ល� ខញុ ំ�� ប�់គខ�ះ របស់
ពួក េគ។ េហយពួកេគកំពុងឈរេ ទីេនះ អូ ពួកេគកំពុងែតអធិបបយ ពី
�ពះេយសូ៊វ និង�ទងអ់�ច រយប៉ុ��  េហយពីករអ�ច រយេផ�ងៗ និងពី “ករ�ជមុជ
េ�យ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” ខញុ ំគិត “េតពួកេគកំពុងនិយយពីអ�ី?”

150 េហយបនទ បម់យួ�សបក ់ មនមនុស�មន កេ់�តេឡង េហយចបនិ់យយ
ភ�ដៃទ។ ល� ខញុ ំមនិែដលេឃញអ�ីដូេចន ះកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេឡយ។ េហយេ
ទីេនះ មន ស�ីមន កេ់ឡងមករតេ់ពញទីេនះ�មែតគត�់ចេធ�េ បន។ េហយ
ពួកេគទងំអស់គន េ�កកេឡង េហយចបេ់ផ�មរត។់ េហយខញុ ំគិតថ “ល� បងប�ូន
ពួកេគមនិមនអ�ីែដលជកខណៈ�ពះវ�ិរេទ!” ែ�សក ដេង� យ និងបន�រហូត ខញុ ំ
គិត “េត�កមេនះជអ�ី!” ប៉ុែន�អនកដឹងេទ មនអ�ីមយួអំពីេនះ ខញុ ំអងគុយទីេនះកនែ់ត
យូ ខញុ ំកនែ់តមន�រមមណ៍ថចូលចិត�។ គឺមនអ�ី�កដូ់ចជ ពិតជល��ស់។
េហយខញុ ំេផ�មេមលពួកេគ។ េហយ�េ ែតបន�។ ខញុ ំគិត“ខញុ ំេ �ទជំមយួពួកេគ
មយួ�សបក ់េ�ពះខញុ ំនឹង…ខញុ ំនឹងចូលេ ជិតមតទ់� េហយ។ េបមនអ� ីចបេ់ផ�ម ខញុ ំ
នឹងរតេ់ចញពីទ� ។ ខញុ ំ�គ ល់កែន�ងែដល�នរបស់ខញុ ំចត គឺេ កច�់ជង។”
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151 េហយខញុ ំបនឮពួកេគខ�ះែដលជអនកអធិបបយ ជ�គនិងជសិស�។ េហតុអ�ី
“េនះមនិអីេទ។”

ដូេចនះ�ជេពលែដលគួរភញ កេ់ផ�លនិងនិយយ “�គបគ់ន ឈនដល់ភព
ខ� ងំក� ។”
152 ប៉ុែន�ខញុ ំគិត “ចមំយួែភ�ត។ ខញុ ំមនលុយមយួដុ�� និងចិត-�បេំសន �តឡប់
េ  ផទះវញិ េហយខញុ ំ…” េនះជលុយែដលខញុ ំមនស�មប�ំ់ង។ មនទងំអស់
េនះ ស�មបខ់ញុ ំ�តលបេ់ ផទះវញិ។ េហយខញុ ំមនហ�ដចស់របស់ខញុ ំ �ជហ�ដចស់
យ៉ងល�។ �មនិែដលខូចេទ �ដូចជ�មយួេ ខងេ�ក របូ�ងដូចគន ។ េហយ
�…ខញុ ំេជ ថហ�ដ�ចេធ�ដំេនរ បន៣០ម៉យកនុងមយួេម៉ង ប៉ុែន�សភពែដល
មន១៥ រេប បេនះ និង១៥រេប បេនះ។ អនកេឃញេទ�ក�់ប ជូ លគន អនក�ច
មន៣០។ េហយដូេចនះ�…ខញុ ំគិត “ល� យបេ់នះខញុ ំគិតថខញុ ំេចញេ េ�ក េហយ
បនទ បពី់…” ខញុ ំបនេ កនុងកមមវធីិេពលយប។់
153 េហយ អូ គតនិ់យយ “អនកអធិបបយទងំអស់ មនិគិតថនិកយ �េទ
�ចមកេវទិករ។” ល� េហយពួកេយងមនគន �បែហល២០០នក ់ ខញុ ំេឡង េ ។
េហយ គតនិ់យយ “ឥឡូវេយងមនិមនេពលេ�យអនកទងំអស់គន  អធិបបយ
េនះេទ។” គតនិ់យយ “�គនែ់តេដរមក េហយនិយយថអនកជនរ� មក
ពី�។”
154 ល� ដល់េវនខញុ ំ ខញុ ំនិយយ “វេិល� ម�បណ�បំបទីសទ។ េជហ�ឺ�នវ់លី អិន
េឌ �យ�។” េដរេ ។
155 ខញុ ំឮពួកេគេ ខ�ួនឯងថ “េពនេតកុស េពនេតកុស េពនេតកុស ភេីអ ៃន �ប់
បលយូ ភេីអេជសីុ ភេីអ�បប់លយូ ភ…ី”
156 ខញុ ំេដរេ ។ ខញុ ំគិត “ល� ខញុ ំយល់ថខញុ ំជកូនទគ�គិចេហយ” ដូេចនះខញុ ំ អងគុយ
ចុះ រងច។ំ
157 េហយៃថងេនះ ពួកេគេ ជសុខសងប ់ អនកអធិបបយវយ័េកមងេចញមក េហយ
អធិបបយយ៉ងមនអំ�ច។ េហយពួកេគនិយយ “អនកែដលនឹងន�ំរ េ
យបេ់នះគឺ…” ខញុ ំេជ ថេគេ គតថ់ “ចស់ទុំ។” និងពន័ធកិចចរបស់ពួកេគ ជំនួស
េ�យ “េ�ក�គ” �គឺជ “ចស់ទុំ”។ េហយពួកេគនបំុរសចស់ជនជតិែសបក
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េខម មន កេ់ចញមក េហយគតម់ន�វ-ធំជអនកអធិបបយែបបបុ�ណ។ ខញុ ំមនិ
គិត �ម នថអនកធ� បប់នេឃញេនះេទ។ មនកនទុយ-�ពបែវងេ ពីេ�កយ អនក
�គ ល់េទ មនក�វកមញ ី េហយគតម់នចុងសកព់ណ៌សជុំវញិកបល។ ជសហ
មតិ�គួរ េ�យ�ណិត គតេ់ចញមកេ�យរេប បេនះ។ អនកដឹងេទគតឈ់រេ
ទីេនះេហយគតែ់បរជំុវញិ។ េ កែន�ងែដល�គប ់ អនកអធិបបយេគអធិបបយ ពី
�ពះេយសូ៊វនិងករអ�ច រយ…ពី�ទងអ់�ច រយយ៉ង� និងេផ�ងេទ ត េហយបុរស
ចស់់កទ៏ញអតថបទ ពីកនុងគមពយី៉ូប “េតអនកេ ឯ�េពលែដលេយងបន�ក់
�គឹៈែផនដី ឬេពលែដល ផក យ�ពឹករះទងំអស់មកេហយបុ�តរបស់�ពះជមច ស់
ែ�សកេ�យអំណរ?”
158 ជមតិ�វយ័ចស់គួរេ�យ�ណិត ខញុ ំគិត “េហតុអ�ីបនជេគមនិ�កអ់នកែដល
ជសហមតិ�េកមងៗអធិបបយេ ទីេនះ?” អ�ច រយ…កែន�ងេនះែណន�នក់ក
កុញ។ េហយខញុ ំគិត “េហតុអ�ីបនជពួកេគេធ�ដូេចនះ?”
159 ដូេចនះ មតិ�ចស់េនះ ជំនួសេ�យករអធិបបយអ�ីែដលេកតមនេល ែផនដី
គតនិ់យយពីអ�ីែដលេ �ថ នសួគ�៌គបេ់ពលវញិ។ ល� េគយក�ទងេ់  េពល
ដំបូងបង�ស់ េហយន�ំទងម់កវញិ ករយងមកជេលកទីពីរ េ�យឥនទធនូេដក។
េហតុអ�ី ខញុ ំមនិែដលឮករអធិបបយែបបេនះកនុងជីវតិេឡយ! េ េពលេនះវ ិ ញ ណ
ក�៏យគត ់ គតក់េ៏�តេឡងកមពស់េនះ េហយចុចែកងេជងផគុ ំគន េបះ�ម មក
វញិ េហយេ ចុងេវទិករនិយយថ និយយ “អនកមនិមនកែន�ង�គប�់គនេ់
ទីេនះេ�យខញុ ំអធិបបយេឡយ។” គតម់នកែន�ងមយួែដលធំជងែដលខញុ ំមន
េ ទីេនះ។
160 ខញុ ំគិត “េបសិនជេនះនេំ�យបុរសវយ័ចស់ សែម�ងេឡងយ៉ងេនះេ
េហយ េត�នឹងេកតជយ៉ង�េបធ� កម់កេលខញុ ំ?” ខញុ ំ—ខញុ ំ គិត “�បែហលជខញុ ំ
�តវករែបបេនះខ�ះេហយ” េហតុអ�ីបនជគតេ់ចញមកទីេនះ ខញុ ំមន�រមមណ៍
�ណិតដល់មតិ�វយ័ចស់េនះ�ស់។ ប៉ុែន�េពលគតេ់ចញេ ខញុ ំមន�រមមណ៍
េ�ក�� យចំេពះខ�ួនឯងវញិ។ េហយខញុ ំសម�ងឹេមលគតេ់ចញពីទីេនះ។
161 ខញុ ំេចញេ េ�កយបេ់នះេហយខញុ ំគិត “ឥឡូវ �ពឹកបនទ បខ់ញុ ំមនិេ�យ នរ�
ដឹងថ ខញុ ំមកពី� ជនរ�េឡយ” ដូេចនះខញុ ំេចញេ េហយយបេ់នះខញុ ំ សងកត់
េខរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំយក…េចញេ េ�កចំករេពតេដមបេីដក េហយចុះេ ទិញ នំបុង័
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ចស់មូយស�មបប់រេិភគ។ អនក…ខញុ ំទិញក ចបន់ំទងំមូលតៃម�មយួនីកែកល។
មនកបលទឹកម៉សីុនេ ទីេនះ ខញុ ំយកទឹកេ ទីេនះ។ ដូេចនះខញុ ំដឹងថ ខញុ ំ�ច
េ ទីេនះយូបន�ិច ដូេចនះខញុ ំយកទឹកេ�បនិងផឹក� េហយេចញេ បរេិភគនំបុង័
របស់ខញុ ំ។ េហយ�តឡបម់កវញិនិងយកទឹកម�ងេទ ត។ េចញេ �ជងចំករ េពត
យកេកអីពីរ �កេ់ខេស �កខ់ឺតូចរបស់ខញុ ំ សងកតញ់ត�់េ េលេកអី។
162 េហយេ យបេ់នះ ខញុ ំអធិ�� នេសទរេពញមយួយប។់ ខញុ ំនិយយ “�ពះអមច ស់
េតេនះជអ�ីែដលទូលបងគំកំពុងែតចូលរមួេនះ? ខញុ ំមនិែដលេឃញពួក អនក
កន�់សនែបបេនះកនុងជីវតិទូលបងគំេឡយ។” េហយខញុ ំនិយយ “សូមជួយ
ទូលបងគំេ�យយល់ពីេរ ងេនះផង។”
163 េហយេ �ពឹកបនទ បខ់ញុ ំចុះេ ។ អេ ជ ញ ពួកេយងបរេិភគ��រេពល�ពឹក។
លកខណៈខញុ ំមនិបនចូលេ បរេិភគ ជមយួេគេឡយ េ�ពះខញុ ំមនិបន�ក�់បក់
តង� យ។ េហយខញុ ំ�តឡបម់កវញិ។ េហយេ �ពឹកបនទ ប ់ េពលែដលខញុ ំេចញេ
េហតុអ�ី(ខញុ ំបរេិភគនំបុង័មូលរបស់ខញុ ំ)និងអងគុយេនះទីេនះ។ េហយពួកេគកម៏ន
ម�ីកហ�ូន។ េហយខញុ ំមនិធ� បេ់ឃញម�ីកហ�ូនពីមុនេឡយ េហយខញុ ំខ� ចវតថុេនះ។
ដូេចនះពួកេគ…�មនែខ�ពយរួេ ទីេនះេហយ�ពយរួទម� កចុ់ះ។ មន កក់នុងចំេ�ម
ពួកេគទម� កម់�ីកហ�ូនដូចេនះ។ េហយគតនិ់យយ “កលពី យបម់ញិេ េលេវទិ
ករមនអនកអធិបបយវយ័េកមងមន កេ់ ទីេនះ ជអនកបបទីសទ។”

ខញុ ំគិត “អះ អូ ខញុ ំល��តវេ�យេគេធ�ទុកេហយឥឡូវ។”
164 រចួគតនិ់យយ “គតជ់អនកអធិបបយ ែដលេកមងបំផុតេ េលេវទិករ។
េឈម ះរបស់គតគឺ់�បន�។ំ េតនរ�ដឹងថគតេ់ ឯ�េទ?�បបគ់តេ់�យ
មកេយងចងេ់�យគតន់�ំរេពល�ពឹក។”
165 អូ! ខញុ ំពក�់វយឺតតូចមយួ និងេខេស �កខឺ់ អនកដឹងេទ។ េយងជអនក ប
បទីសទេជ ថអនក�តវែត មនឈុតពក ់ កនុងករែដលឈរេ េលេវទិករ អនកដឹង
េហយ។ ដូេចនះ…េហយខញុ ំ—ខញុ ំអងគុយេ េសង ម។ េហយេ េពលេនះ…ពួកេគ
មន កមមវធីិេ ខងេជង េហយេ�យេ�ពះ (សននិបតអន�រជតិរបស់ពួកេគ)
ពួក មនុស�ែសបកេខម មនិ�ចចូលរមួេទ េបសិនជពួកេគេធ�េ ខងតបងូ។ ពួកេគ
មនពួកែសបកេខម េ ទីេនះ េហយខញុ ំជអនកខងតបងូ មនេម ជបេ់ នឹង ក�វ
េ េឡយ អនកេឃញេទ េហយខញុ ំទំនងជងអនកខ�ះេទ តបន�ិច។ េហយ�េកត េឡង
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េ �ពឹកេនះ េហយអនកអងគុយជិតខញុ ំជអនក—អនកែសបកេខម  ដូេចនះខញុ ំអងគុយ េមលេ
គត។់ ខញុ ំគិត “ល�គតជ់បង�បស។”
166 េហយគតនិ់យយ “មនអនកដឹងេទ វេិល� ម�បណ�េំ ទី�េទ?” ខញុ ំ
េ ជបនឹ់ងេកអីដូចេនះ។ ដូេចនះគតនិ់យយ �បកសជេលកទីពីរ និយយ
“អនក�ែដលេ ខងេ�ក”(គតទ់ញេម�កតូចចូល) “�គ ល់វេិល� ម�បណ
�េំ  ទី�េទ? �បបគ់តថ់េយងចងេ់ងយគតម់ក េលេវទិករេដមបនី�ំរ
េ �ពឹក េនះ។ គតជ់អនកអធិបបយេ បបទីសទ ជអនកេអ នេឌ �យ�
ខងតបងូ។”
167 ខញុ ំអងគុយេ យ៉ងេសង មេហយ ឱនចុះ អនកដឹងេហយ។ គម ននរ�មន ក់
�គ ល់ខញុ ំ េ�យរេប ប�េឡយ។េកមង�បសែសបកេខម េ ែកបរេនះសម�ងឹេមល
ខញុ ំនិយយ “អនកដឹងថគតេ់ ឯ�េទ?”
168 ខញុ ំគិតថ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ�តវកុហកឬយ៉ង�។ ដូេចនះខញុ ំនិយយ “ចេំ ទីេនះ។”

គតនិ់យយ “បទ េ�ក?”
ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំចង�់បបអ់នកេរ ងខ�ះ។” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំ—ខញុ ំគឺជគតេ់ហយ។”
គតនិ់យយ “ល� េឡងេ អ ច ឹង។”

169 េហយខញុ ំនិយយ “េទខញុ ំមនិ�ច េឃញេទ។” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំេស� ក េខេស
�កខឺ់ចស់តូចេនះ ជមយួ�វយឺតតូចមយួ។” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិ�ចេឡងេ
ទីេនះេទ។”
170 គតនិ់យយ “ពួកេគជមនុស�មនិខ�ល់ពី ពីរេប បអនកេស� កែបប�េទ។
េឡងេ ទីេនះេ ។”

ខញុ ំនិយយ “េទ េទ។” ខញុ ំនិយយ “េ េ�យេសង ម កំុនិយយ អ�ីឥឡូវេនះ។”
171 េហយពួកេគ�តឡបេ់ េម�កមយួែភ�ត និយយ “នរ�ដឹងថ វេិល� ម �ប
ណ�េំ ឯ�េទ?”
172 គតនិ់យយ “គតេ់ ទីេនះ! គតេ់ ទីេនះ! គតេ់ ទីេនះ!” អូ! ខញុ ំេអយ ខញុ ំ�តវ
េងបេចញេ ជមយួ�វយឺតតូច អនកដឹងេទ។ េហយ េ ទីេនះ…
173 គតនិ់យយ “មកេ�ក�បណ� ំ េយងចងេ់�យអនកន�ំរមកេ�យ
េយង។” អូ ខញុ ំេអយ េ មុខអនកអធិបបយ � ំេ មុខពួកេគទងំអស់គន ! េហយខញុ ំ
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េ ទងំ រអិល។ អនកដឹងេទ មុខខញុ ំេឡង�កហម េហយ�តេច កខញុ ំេឆះេក� ។ េហយ
ខញុ ំ រអិល េខេស �កខ់ឺ និង�វយឺត អនកអធិបបយ អនកអធិបបយបបទីសទ េឡង
េ មុខ ម�ីកហ�ូន មនិធ� បេ់ឃញពីមុនមកេទ អនកេឃញេទ។

174 េហយខញុ ំឈរេឡងទីេនះ ខញុ ំនិយយ “ល� ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងពីេរ ងេនះេទ។”
�វរកេ�យភយ័ពិតៗ អនកដឹងេទ។ េហយ—េហយខញុ ំចបេ់ធ�េ�យេមលេ លូក
ជំពូក១៦ រចួខញុ ំគិត “ល� ឥឡូវ…” េហយខញុ ំ—ខញុ ំរកបន�បធនបទ “រចួគតេ់ងប
ែភនកេឡងេ �ថ ននរករចួយំ។” រចួខញុ ំ…ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំចបេ់ផ�ម អធិបបយ អនកដឹង
េទ ខញុ ំចប ់ េផ�មអធិបបយេហយមន�រមមណ៍ល�េឡងបន�ិច។ េហយខញុ ំនិយយ
“បុរសអនកមនគតេ់ កនុង�ថ ននរក រចួគតយ់ំ។” ពកយតូចៗបីេនះ ខញុ ំមនពកយ
អធិបបយ យ៉ងេ�ចនែបបេនះ “េជ ថអនកែបបេនះ” េហយ “និយយេ កនដំុ់
ថម” អនកធ� បឮ់ខញុ ំអធិបបយេរ ងទងំេនះ។ រចួខញុ ំបន “បនទ បម់កគតយ់ំ។” រចួខញុ ំ
និយយ “គម នេកមងេ ទីេនះ មនិមកកនុង�ថ ននរក។ បនទ បម់កគតយ់ំ។” ខញុ ំ
និយយ “គម នផក េ ទីេនះ។ រចួគតយ់ំ។ គម ន�ពះេ ទីេនះេទ។ រចួគតយ់ំ។
គម ន�ពះ�គីសទេ ទីេនះេទ។ រចួគតយ់ំ” េហយខញុ ំយំ។ មនអ�ីែដលមកេក� បខញុ ំ។ ខញុ ំ
េអយ! អូ! បនទ បម់ក ខញុ ំមនិដឹងថអ�ីេកតេឡងេ េទ។ េពលខញុ ំដូចជ�តឡប ់ មក
ខ�ួនឯងវញិ ខញុ ំកំពុងែតឈរេ ខងេ�ក។ មនុស�ទងំេនះពួកេគែ�សក ដេង�  យំ
និងខញុ ំ េយងមនេពលមយួដធុ៏ញថប។់

175 េពលខញុ ំមកេ�ក កម៏នមតិ�មន កេ់ដរមករកខញុ ំ ជមយួមកួតិច�សធំមយួ
ែសបកេជងប៊ូតធំ េដរមក និយយ “ខញុ ំជចស់ទុំ េនះ-និង-េនះ។” អនកអធិបបយ
ែសបក េជងប៊ូតេខបយ ពកស់េម� កបំពកេ់ខបយ។

ខញុ ំគិត “ល� េខេស �កខ់ឺរបស់ខញុ ំ មនិែមន��កកប់៉ុនម នអី�”។

176 និយយ “ខញុ ំចងេ់�យអនកេ តិច�ស ដឹកនកំររកីផុសផុលមយួ។”

177 “អះ ហះ ចូរេ�យខញុ ំទុក�សិន។” រចួខញុ ំទុក�ែបបេនះ។

178 ទីេនះមនមតិ�មន កេ់ទ តជមយួនឹងេខេលងេ�គ ល កែន�ង ែដលេគ
េលងេ�គ ល អនកដឹងេទ មនេខជប�់វបន�ិច។ គតនិ់យយ “ខញុ ំជចស់ទុំ
េនះ-និង-ដូចេនះ មកពីម៉យ�ម។ី ខញុ ំចូលចិត�…”
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179 “ខញុ ំេអយ �បែហលជករេស� កពកម់និែមនជអ�ីសំខនេ់�ចនេនះេទ។” ខញុ ំ
សម�ងឹេមល� និងគិត “មនិអីេទ។”
180 ដូេចនះេក� បយកអ�ីទងំអស់េនះ រចួខញុ ំេ ផទះវញិ។ �បពនធបនមកជួបខញុ ំ នង
និយយ “េហតុអ�ី �� បសូ់ររបស់បងដូចជរកី�យេម�ះ៉ ប៊លីលី?”
181 ខញុ ំនិយយ “អូ ខញុ ំបនជួបរបស់មយួល�បំផុត។ ខញុ ំេអយ �ជភពល�បំផុត ែដល
អនកបនេឃញ។ ពួកេគទងំេនះមនិ�ម៉ស់ចំេពះ�សនរបស់ពួកេគេឡយ។”
េហយ អូ ខញុ ំ �បបន់ងពីេរ ងទងំអស់។ រចួខញុ ំនិយយ “េមលេ ទីេនះ អូនសម� ញ់
ជែខ�រៃន ករអេ ជ ញ។ របស់ពួកេគ!”

នងនិយយ “ពួកេគមនិែមនជហូលីរ ៉លូឡឺេទ ែមនេទ?”
182 ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិដឹងថពួកេគជពួកហូលីរ ៉លូឡឺយ៉ង�េទ ប៉ុែន�ពួកេគ
មនអ�ីែដលខញុ ំចងប់ន។” េឃញ? ខញុ ំនិយយ “េនះគឺ—េនះគឺអ�ីមយួែដលខញុ ំ
�បកដ�បជ។” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំបនេឃញបុរសចស់មន ក�់យុ៩០ឆន កំ� យ ជ
េកមង�ជថមី។” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិែដលឮករអធិបបយែបបេនះកនុងជីវតិខញុ ំេឡយ។
េហតុអ�ីខញុ ំ មនិែដលេឃញបបទីសទអធិបបយែបបេនះ។” ខញុ ំនិយយ “ពួកេគ
អធិបបយរហូតដល់មនិ�ចចបដ់េង�មបន េហយបតជ់ងគងអ់ធិ�� នេលក�មល
មក�រជថមីចប ់ ដេង�មវញិ។ អូន�ចឮពួកេគេទះ ចំងយ ពីរប�ុក កេ៏�យ
េ ែតអធិបបយ។” ខញុ ំនិយយ “បង—បងមនិែដលឮែបបេនះកនុងជីវតិ េឡយ។”
េហយខញុ ំនិយយ “ពួកេគ និយយភ�ដៃទ េហយមន កេ់ទ ត�បបពី់អ�ីែដលពួកេគ
កំពុងនិយយ។ មនិែដលឮែបបេនះកនុងជីវតិរបស់បងេឡយ!” ខញុ ំ និយយ “េតអូន
នឹងេ ជមយួបងេទ?”
183 នងនិយយ “បងសម� ញ់ ខញុ ំេរ បករជមយួបង ខញុ ំនឹងេ ជបជ់មយួ បង
រហូតដល់េសចក�ី�� បម់កបំែបកេយង។” នងនិយយ “អូននឹងេ ។” នង
និយយ “ឥឡូវ េយងនឹង�បបព់ួកេគ។”
184 េហយខញុ ំនិយយ “ល� អូន�បបែ់មរ៉បស់អូន បងនឹង�បបម់� យរបស់បង។”
ដូេចនះេយង…កេ៏ �បបអ់នកែម។៉
185 អនកែមនិ៉យយ “ល� ពិត�ស់ ប៊លីលី។ អ�ីែដល�ពះជមច ស់េ អនកេ�យ
េធ� េ េធ�ចុះ។”



42 បង�បស �បន�ំ

186 េហយដូេចនះ អនក�សី �បបំឆេសនរខញុ ំេ�យមកជួប។ េឡងេ ។ គតនិ់យយ
“អនកកំពុងនិយយពីអ�ី?”
187 េហយ ខញុ ំនិយយ “អូ អនក�សី�បបំឆ” ខញុ ំនិយយ “អនកមនិធ� បេ់ឃញ មនុស�
ែបបេនះេទ។”

គតនិ់យយ “�ង ត!់ េ េ�យ�ង ត!់”
ខញុ ំនិយយ “បទ ែម”៉ ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំសូមេទស។”
េហយគតនិ់យយ “េតអនកដឹងេទថេនះជ �កម ហូលលីរ ៉លូឡឺ?”

188 ខញុ ំនិយយ “េទ ែម ៉ ខញុ ំមនិដឹងេទ។” ខញុ ំនិយយ “ពួកេគ—ពួកេគជមនុស�
�តឹម�តវ។”
189 គតនិ់យយ “ជគំនិត! េតអនកដឹងេទថអនកកំពុងទញកូន�សីរបស់ខញុ ំ ចូល
េ របស់អ ច ឹងេហយ!” និយយ “កំែប�ងែមន! គម នអ�ីេទ�គនែ់តជស�មម ែដល
�កមជំនុំេផ�ងេទ តេគេបះេចល។” គតន់ិយយ “ជករពិត! អនកកុំនកូំន�សី ខញុ ំ
េ ដូេចន ះ។”
190 េហយខញុ ំនិយយ “ប៉ុែន�អនកដឹងេទ អនក�សី �បបំឆ េ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ ខញុ ំមន
�រមមណ៍ថ�ពះជមច ស់ចងេ់�យខញុ ំេ ជមយួពួកមនុស�ទងំេនះ។”
191 គតនិ់យយ “អនក�តឡបេ់ កន�់កមជំនំុរបស់អនក រហូតដល់ពួកេគ �ច
ផគតផ់គតភ់ពជសងឃរបស់អនក េហយសែម�ងកយវកិ ជមនុស�មនសតិចុះ។”
និយយ “អនកកំុយកកូន�សីរបស់ខញុ ំេ �មរេប បេនះ។”

ខញុ ំនិយយ “បទ ែម។៉” ខញុ ំ ែបរ រចួេដរេចញ។
192 េហយ ហូបចបេ់ផ�មយំ។ នងេចញមក នងនិយយ “ប៊លីលីកុំយក ចិត�
ទុក�កជ់មយួអ�ីែដលែមនិ៉យយចុះ អូននឹងេ ជមយួបង។” ចិត�នងមនពរ
�ស់!

រចួខញុ ំនិយយ “អូ េនះជករ�តឹម�តវ អូនសម� ញ់។”
193 េហយខញុ ំទុកេ�យ�កន�ងេ ។ គតម់និអនុញតិេ�យកូន�សីរបស់ គត់
េ �មមនុស�ទងំេនះេឡយ េ�ពះ “�មនិែមនជអ�ី េ�កពីស�មមេឡយ។”
េហយខញុ ំ�គនែ់តទុកេ�យ�កន�ងេ ប៉ុេ�� ះ។ �ជកំហុសដ�៏�កកប់ំផុត ែដល
ខញុ ំបនេធ�កនុងជីវតិ គឺកនុងចំេនមភព��កកប់ំផុត។
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194 េ�កយបន�ិចមក បីបនួឆន េំ�កយមក កូនេចះែតបន�មន េហយេ  ៃថងមយួ
េយងក…៏មនទឹកជំននេ់កតេឡងកនុងឆន ១ំ៩៣៧។ មនទឹកជំនន ់ េកតេឡង។
េហយរបស់េយង…ខញុ ំេ កែន�ងលបតេ េពលេនះ េហយខញុ ំបនេធ�អ�ី ែដល
ល� បំផុតេដមបជីួយ�បជជនេយងពីទឹកជំនន ់ ផទះជេ�ចន�តវបនបកែ់បក។
េហយ�បពនធរបស់ខញុ ំមនជំងឺ នងឈធឺងន ់ នងរ�កសួត។ េហយពួកេគននំង
េចញេ …េពទយអចិៃ ន�គឺេពញេហយដូេចនះេយងមនិ�ចទុកនង េ ទីេនះ ដូេចនះ
េយងននំងេ —រ�� ភបិលែដលេគមនកែន�ងេ ទីេនះ។ េហយរចួមកេគ ក៏
េ ខញុ ំេ�យ�តឡបម់កវញិ។ េហយខញុ ំែតង�ន កេ់ �មទេន� ជអនកទូកដរមន ក់
ដូេចនះខញុ ំែតងជួយ�បជជន សេ ងគ ះេគពីទឹកជំនន។់ េហយខញុ ំ…េពលមយួ…

195 ពួកេគេ ខញុ ំ និយយ “មនផទះមយួេ  េឆស�ត ់ សទីត េ�ត មរចួ េហយ
ថនឹងចូលេ ។ មនម� យមន កនិ់ងកូនៗមយួ�កមេ ទីេនះ” និយយ “េបអនក
គិតថទូករបស់អនក ម៉សីុនរបស់អនក�ចេ ដល់េនះបនេទ។”

ខញុ ំនិយយ “ល�ខញុ ំនឹងេធ��គបយ៉់ងែដល�ចេធ�បន។”

196 េហយ ខញុ ំឆ�ងកតរ់លក។ ទំនបទឹ់កេ ទីេនះកំពុងែត�ច ់ េហយអូ…�
បំផ� ញ�កង។ េហយខញុ ំ�បឹងអស់កម� ងំែដលខញុ ំ�ចេធ� ទីបំផុតកចូ៏លដល់ �ចក
េ  កនក់ែន�ងេនះ។ េហយខញុ ំេ ជិតកែន�ងែដលទំនបទឹ់ក ជកែន�ងែដលទឹក
កំពុងបង�ូរមក។ រចួខញុ ំឮមនុស�ែ�សក េហយខញុ ំេឃញម� យមន កក់ំពុងែតឈេ  �ន
�ល។ េហយមនពួកេគមនដំុរេ�ងេ ទីេនះ។ ល� ខញុ ំេឡងេ រេប បេនះ
�មែត�ចេធ�បន េហយខញុ ំេដរកតស់ទឹង�តឡបម់កវញិមកេ�តយមខ ងេទ ត។ ខញុ ំ
មនទូកែដលទុកេ េពលេនះចងជំុវញិសសរ បេងគ ល បេងគ លទ� �ន�ល។
េហយខញុ ំរតេ់ និងចបទ់ញម� យេនះរចួទញនងមក�កេ់ ទីេនះ និងរមួទងំ
កូនពី ឬបីនកផ់ង។ រចួខញុ ំ��យទូករចួយកគត…់�តលបម់កវញិ។ ចុះមកេ
ទិសខងេ�កម និង�កគ់តេ់ �មេឆនរ �បែហលចំមង យ១ម៉យកន�ះកត ់ �ម
�កងេនះ រហូតដល់ខញុ ំយកគតេ់ �កម់ត�់ចងំ េហយេពលខញុ ំេ ដល់ ទេីនះ
គតក់ ៏សន�ប។់ រចួគតេ់ផ�ម…គតេ់ផ�មែ�សក “កូនខញុ ំ! កូនខញុ ំ!”

197 ល�ខញុ ំគិតថគតម់ននយ័ថគតប់នទុកកូនតូចរបស់គតេ់ចលេ កនុងផទះ។
អូ! ខញុ ំេអយ ខញុ ំ�តឡបេ់ ម�ងេទ ត កលមនេគកំពុងេមលែថរគត។់ េហយ ខញុ ំចូល
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មករក �…ឬគតច់ងដឹ់ងថកូនគតេ់ ឯ�េ ទីេនះ។ មនកូនតូច មយួមក
�ម�យុ៣ឆន  ំខញុ ំគិតថគតម់ននយ័ថកូនតូចបំេ ឬអ�ីមយួ។
198 ដូេចនះ ខញុ ំ�តឡបេ់ ទីេនះវញិ។ េហយេពលខញុ ំេ ដល់ទីេនះ ខញុ ំចូល េ កនុង
េហយមនិេឃញមនកូនតូចអ�ីេទ េហយ�ន�លកម៏និមន ចូលកនុងផទះ េទ ត។
រចួខញុ ំរតយ៉់ងេល នេដមបទីញ—បំែណកមយួែដលទូកខញុ ំកំពុងអែណ� ត ចូលេ
កនុងទូកេហយ ទញរបស់េនះនឹង��យ�េចញ។
199 េហយ�កទ៏ញខញុ ំេចញចូលចរន�ទឹកទេន�ធំ។ េពលេនះេម៉ង
�បែហលជ១១កន�ះយបម់នេភ� ងមន�ពិល។ រចួខញុ ំចបទ់ញែខ�របេ ឆ ះេហយ
ពយយម ទញ ទូកេហយ�មនិេឆះ េហយខញុ ំពយយមេទ ត �មនិេឆះ េហយខញុ ំ
ពយយមេទ ត។ កនែ់តេធ�េទ ត�កធ៏� កចុ់ះមក។ េហយខញុ ំពយយម�បឹងេហយ ខញុ ំ
គិតថ “អូ ខញុ ំេអយ េនះ—ខញុ ំចបេ់ហយ! �ដូចេនះ!” េហយខញុ ំ�បឹងយ៉ងខ� ងំ។ េហយ
ខញុ ំនិយយថ “�ពះជមច ស់ សូមកុំឱយខញុ ំ�� បដូ់េចនះ” េហយខញុ ំទញ ទញ ទញ។
200 េហយ�ចូលមកខញុ ំ “ចុះពំនូកស�មម ែដលេ ទីេនះ?” េឃញេទ? អូហូ។
201 ខញុ ំ�កៃ់ដខញុ ំេ េលទូក េហយខញុ ំនិយយ “ឱ�ពះេអយសូមេម�� ដល់ទូលបងគំ។
កុំឱយខញុ ំចកេចញពី�បពនធនិង កូន របស់ខញុ ំដូចេនះ េហយេម�� ! សូម បេ ច ស
ជំងឺ ពួកេគ!” េហយខញុ ំបន�ទញ� េហយ�េ ែតមនិេឆះ។ េហយខញុ ំ�ច ឮសេម�ង
�គហឹម េ ទីេនះ េ�ពះខញុ ំ…ប៉ុនម ននទីេហយ អូ �បែហល�េហយ។ េហយ
ខញុ ំ និយយ “�ពះអមច ស់ េប�ទងអ់តេ់ទសឱយទូលបងគំ ទូលបងគំ នឹងេធ�អ�ីៗទងំ
អស់។” លតជ់ងគងេ់ ទីេនះ េហយេភ� ង�យ�ពិលបន �យមុខរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ
និយយ “ទូលបងគំនឹងេធ�អ�ីៗែដល�ទងស់ព��ពះទយ័េ�យ ទូលបងគំេធ�។” រចួខញុ ំ
ទញម�ងេទ ត រចួ�កេ៏ឆះ។ រចួខញុ ំដកដេង�មចូល�មែត�ចេធ� បន េហយទីបំផុត
ខញុ ំមកដល់មតេ់ឆនរ។
202 រចួខញុ ំ�តឡបម់កវញិែស�ងរក�ន �នយមលបត។ រចួខញុ ំគិតពី…មន
អនកខ�ះនិយយថ “និយយថ រ�� ភបិលេទបែតបន�បមូលសំ�ត។” �បពនធ
និង កូនខញុ ំេ កនុងេនះ កូនទងំពីរ។
203 េហយខញុ ំេចញេ រក�កមរ�� ភបិល �មែត�ចេធ�េ បន េហយទឹកមន
ជេ� ១៥ហ�ីតជំុវញិ។ េហយមនវរីៈេសនី�តីេ ទីេនះ េហយខញុ ំនិយយ “េ�កវរីៈ
សនី�តីមនេរ ងអ�ីេកតេឡងេ មនទីរេពទយ?”
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និយយ “ឥឡូវកំុបរមភ។ អនកមន នរ�មន កេ់ ទីេនះេទ?”
ខញុ ំនិយយ “បទ—�បពនធមនជំងឺនិងកូនតូចពីរនក។់”

204 គតនិ់យយ “ពួកេគទងំអស់�តវបនយកេចញេហយ។” និយយ “ពួកេគ
េ កនុងរថយន�ដឹកជ ជូ ន និងកំពុងេឆព ះេ  ឆេលសេថន។”
205 ខញុ ំរតេ់ េឡងទូករបស់ខញុ ំ…ឬេឡង�ន ទូកេ េ�កយេនះ រចួរតេ់ …មន
ែ�ពកតូចចូលកតទ់ំហំ �បែហលពីរកន�ះេ បីម៉យ។ េហយេពញមយួយប ់ខញុ ំពយ
យម…មនអនកខ�ះនិយយថ “រថយន� រថយន�ដឹកទំនិញ�តវបនខូច េ េល េជង
េ�គងខងេ�ក។”
206 ល�េឃញថខ�ួនខញុ ំដូច�តវេគេបះបងេ់ចលកនុងេកះតូចមយួេ ទីេនះបីៃថង។
ខញុ ំមនេពល�គប�់គនេ់ដមបគិីតថ េតេនះជស�មមែមនឬកម៏និែមន។ �គនែ់ត
ទទួលរង “�បពនធខញុ ំេ ឯ�?”
207 ទីបំផុត េពលែដលខញុ ំបនរកនងេឃញ គឺប៉ុនម នៃថងបនទ ប ់ ខញុ ំបនឆ�ង
ទេន� េនះ នងបនេ កូឡុំបឺស អិនេឌ �យ� េ �ល�បជុំបបទីសទ
ែដល ពួកេគបនេធ�—មនទីរេពទយែបបេនះ បនទបអ់នកជំងឺេ ខទម�បកស់�ឹករបស់
រ�� ភបិល។ េហយខញុ ំរតេ់ រកនងយ៉ងេល ន �មែត�ចេធ�េ បន ពយយម
ែស�ងរកថនងេ ទី� ែ�សក “ហូប! ហូប! ហូប!” រចួខញុ ំែស�ងរក នងកំពុងែត
េដកេលែ�គតូចមយួ ែដលជកែន�ងជំងឺរេបង។

នងេលកៃដសគមឆ�ឹងរបស់នង រចួនិយយ “ប៊លីលី។”
េហយខញុ ំរតេ់ រកនង រចួនិយយ “ហូប អូនសម� ញ់។”
នងនិយយ “ខញុ ំេមលេ គួរេ�យពិបក�ស់ែមនេទ?”
ខញុ ំនិយយ “េទ អូនសម� ញ់ អនកេមលេ មនិអីេទ។”

208 �បែហលជ៦ែខ េយងបនេធ�ករនូវ�ល់អ�ីេយងមនកនុងខ�ួន េដមប ីពយយម
សេ ងគ ះជីវតិរបស់នង ប៉ុែន�នងេ ែ�បកនែ់តេខ�យេ ៗ។
209 ៃថងមយួខញុ ំកំពុងេ យមលបត េហយខញុ ំឮវទិយេុបកេឡង េហយខញុ ំគិតថ ខញុ ំ
បនឮេគផ�យ ករេ �មវទិយនិុយយ “ជូន វេិល� ម�បណ��ំតវេ
មនទីរេពទយភ� ម �បពនធកំពុងែតជិត�� ប។់” ខញុ ំរតេ់ កនម់នទីរេពទយយ៉ងេល ន
�មែត �ចេធ�េ បន េបកេភ�ងពណ៌�កហមនិងេ�ទ�៍ែរន៉ េហយេចញេ ។
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េហយ ខញុ ំ—ខញុ ំេ ដល់មនទីរេពទយរចួកឈ៏ប ់ រតចូ់លកនុង។ ចូលេ កនុង—មនទីេពទយ
ខញុ ំេឃញ មតិ� ជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំែដលធ� បេ់  សទូច�តីជមយួគន េយងរតេ់លង
ជមយួ គន  កលេ ជេកមង�បសៗ គឺ េសម �េឌ ។
210 ដុកទរ័ េសម�េឌ  គតជ់មនុស�មន កែ់ដលនិមតិ�បនេចញមកមនិ
យូរប៉ុនម ន េហយ�បបគ់តអ់ំពីគ�ីនិក។ រចួគតនិ់យយ េបអនក�សង�យ័ពីនិមតិ�
ចូរេ រកគត�់បមូលយកចុះ េបអនកចងដឹ់ងថ�ពិតឬកអ៏ត។់
211 េហយដូេចនះគតេ់ចញមករេប បេនះ គតក់នម់កួកនុងៃដ។ គតស់ម�ងឹ មក
ខញុ ំេហយបន�តឹមែតយំ។ េហយខញុ ំរតេ់ រកគតេ់បះៃដេ�បគត។់ គត�់កៃ់ដ
េ�បខញុ ំ និយយ “ប៊លីលី នងេ េហយ។” គតន់ិយយ “ខញុ ំសូមេទស។ ខញុ ំបន
�បឹងអស់ពីសមតថភពេហយ ខញុ ំមនអនកឯកេទសនិង�គបយ៉់ង។”

ខញុ ំនិយយ “េសម ពិត�ស់ នងនឹងមនិេចញេ េឡយ!”
និយយ “បទនង េចញេ េហយ។” រចួគតនិ់យយ“កំុចូលេ កនុងប៊លី។”
េហយ ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំ�តវចូល េ  េសម។”
រចួគតនិ់យយ “កំុេធ�អ ច ឹង កំុ សូមកុំ។”
ខញុ ំនិយយ “ឱយខញុ ំចូលេ ។”
និយយ “ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក។”

212 ខញុ ំនិយយ “េទ អនកេ ខងេ�កេនះេហយ។ ខញុ ំចងេ់ ជមយួនងេ នទី
ចុងេ�កយ។”

និយយ “នងមនិដឹងខ�ួនេទ។”
213 ខញុ ំេដរចូលកនុងបនទប។់ េហយេពទយេ ទីេនះ នងកំពុងែតយំ េ�ពះនងនិង
ហូបជមតិ�រមួថន កទ់ងំអស់គន ។ ដូេចនះខញុ ំេមលេឃញទងំអស់ រចួ នងចបយ់ំែដរ
េលកៃដេឡង។ េហយចបេ់ផ�មេដរេចញ។
214 េហយខញុ ំចូលេមល អ�ងននង។ នងមន នងបន�សកទមងនពី់១២០េផន
មក�តឹម៦០េផន។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំអ�ងននង។ េហយេបខញុ ំរស់េ ១០០ឆន  ំ ខញុ ំេភ�ច
អ�ី ែដលេកតេឡងេនះេទ។ នងែបរមក េហយែភនកែដល�� តសម�ងឹេមលមកខញុ ំ។
នងញញឹម។ នងនិយយ “េហតុអ�ីអនកេ ខញុ ំមកវញិ ប៊លីលី?”



េរ ងជីវតិរបស់ខញុ ំ 47

ខញុ ំនិយយ “អូន សម� ញ់ បងេទបទទួលបនលុយ…”
215 ខញុ ំ�តវេធ�ករ។ េយងកំពុងែតជំពកប់ំណុល និងមនវកិយ័ប�ត�តវសង
១០០ដុ�� រ េហយេយងមនិមនលុយេឡយ។ ដូេចនះខញុ ំ�តវេ េធ�ករ។ េហយខញុ ំ
បនេ េមលនងពីរេ បីដងកនុងមយួៃថងនិង�ល់យប ់ េហយនងេ �ថ នភព
េនះ។

ខញុ ំនិយយ “េតអនកមននយ័យ៉ងេមច៉ ‘េ ’ អនក ‘�តឡប’់?”
216 នងនិយយ “ប៊លីបងបនអធិបបយពីេសចក�ីេនះបងនិយយពី� ែតបង
មនិមនគំនិតអំពី�។”

ខញុ ំនិយយ “េតអនកកំពុងនិយយអំពីអ�ី?”
217 នងនិយយ “�ថ នសួគ។៌” នងនិយយ “េមល” នងនិយយ “ខញុ ំ�តវបន
ែហរជូន�តឡបេ់ ផទះេ�យមនុស�មយួចំនួន មនុស��បស ឬ�សីឬអ�ី។ ពួកេគ
េស� កពកព់ណ៌ស។” េហយនងនិយយ “ខញុ ំកំពុងេ កនុងភពសុខ�សល និង
សុខ�ន�។” និយយ “បក�ធីំៗ េហរពីេដមេឈមយួេ េដមេឈមយួ។” នង
និយយ “មនិគិតថខញុ ំេ កនុងខ�ួនខញុ ំេឡយ។” នងនិយយ “ប៊លីលី ខញុ ំនឹង�បបអ់នក
ពីកំហុសរបស់ពួកេយង។” នងនិយយ “អងគុយចុះមក។ ខញុ ំមនិអងគុយលត ់ជងគង់
ចបៃ់ដនងេទ។” នងនិយយ “អនកដឹងេទថ េ ឯ�កំហុសរបស់ ពួកេយង?”

េហយខញុ ំនិយយ “បទ អូនសម� ញ់ បងដឹង។”
218 នងនិយយ “េយងមនិគួរ�� បអ់នកែមេ៉ឡយ។ ពួកមនុស�ទងំេនះ ពិតជ
�តឹម�តវ។”

រចួខញុ ំនិយយ “បងដឹង។”
219 នងនិយយ “សនយនឹងអូនេរ ងេនះ បងនឹងេ រកពួកេគទងំេនះ” និយយ
“ពួកេគជមនុស��តឹម�តវ។” េហយនិយយ “ចូរចិ ច ឹមកូនរបស់ខញុ ំ �មរេប ប
េនះ។” េហយ ខញុ ំ…នងនិយយ “អូនចង�់បបប់ងេរ ងខ�ះ។” នងនិយយ “ខញុ ំ
នឹង�� ប ់ ប៉ុែន�” និយយ “�គឺជ…ខញុ ំមនិ—ខញុ ំមនិែមនេ ឈចឺបេ់ទ។” និយយ
“�—�គឺ�សស់�� ត�ស់។” នងនិយយ “ជអ�ីែតមយួ ខញុ ំមនិចងច់កេចញពី
អនក ប៊លី។ េហយបងមនកូនពីរនក�់តវចិ ច ឹម។” នងនិយយ “សនយនឹងអូនថ
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—ថបងមនិេ េពះម៉យ និងទុកេ�យកូនរបស់អូន�តវទញេចញពី សសរេ
បេងគ ល េឡយ។” េនះជអ�ីែដលជគំនិតរបស់ម� យ�យុ២១ឆន ។ំ

េហយខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិ�ចសនយែបបេនះេឡយ ហូប។”
220 នងនិយយ “សូមសនយជមយួអូន។” និយយ “េរ ងមយួែដលអូនចង�់បប់
បង” និយយ “បងចពំីរកេំភ�ង�៉វហ�លេទ?” ខញុ ំកំពុងែតវកវ់ជីមយួ កេំភ�ងេនះ។
េហយនងនិយយ “បងចងទិ់ញកេំភ�ងេ ៃថងេនះ េហយបងមនិ មន លុយ
�គប�់គនេ់ដមបចីំ�យ។”

ខញុ ំនិយយ “បទ។”
221 នងនិយយ “អូនបនសន�លុំយអូន លុយនីកែកលរបស់អូន េដមប ីបនថយ
ករចំនយេលកេំភ�ង�៉វហ�លស�មបប់ង។” នងនិយយ “ឥឡូវេពលេរ ងេនះ
បនចបេ់  េហយបង�តឡបេ់ ផទះវញិរបស់បត…់ឬែ�គបតេ់ េ�កម ចេ�ម ក
�ក�ស�កេ់ ពីេល បងនឹងេឃញលុយេ ទីេនះ។” នងនិយយ “សនយនឹង
អូនថ បងនឹងទិញកេំភ�ង �៉វហ�ល។”
222 អនកមនិដឹងពី�រមមណ៍របស់ខញុ ំមន ជយ៉ង�េពកខញុ ំបនេឃញលុយដុ�� រ
៧៥េសន(ជនីកែកល)េ កែន�ងេនះេទ។ ខញុ ំកម៏ន�៉វហ�ល។
223 េហយនងនិយយ “បងចេំទថេពលមយួ បងេ �កង េដមបទិីញ
េ��មេជងែវងេ�យអូន េហយេយងេ  ហ�ត�៉យ?”

ខញុ ំនិយយ “បទ។”
224 ខញុ ំមកពីសទូច�តី េហយនងនិយយ…េយង�តវេ  ហ�ត�៉យ ខញុ ំ�តវេ
អធិបបយេ យបេ់នះ។ េហយនងនិយយ “បងដឹងេទ ខញុ ំ�បបប់ង ‘មនពីរ
�បេភទ។’” មយួេ ថ “ឈហី�ុន។” និងមយួេទ តគឺអ�ី �៉យយ៉ុន? �តវេទ? �៉យ
យ៉ុន និងឈហី�ុន។ ល� មយួ�កេ៏�យ ឈហី�ុនគឺល�បំផុត។ �តវេទ? េហយនង
និយយ “ឥឡូវ អនកេ ទិញឈហី�ុនេ�យខញុ ំមក ម៉ូដេពញ។” អនកដឹងេទថរបស់
ែដលមនអ�ីបន�ិចេ ពីេ�កយេ��មេជងែវង េ ខងេល? េហយខញុ ំ មនិ�គ ល់អ�ី
អំពីសេម� កបំពក�់សីេឡយ ដូេចនះខញុ ំ…
225 េហយខញុ ំេ �មផ�ូវ េហយនិយយ “ឈហី�ុន ឈហី�ុន ឈហី�ុន ឈហី�ុន”
ពយយមគិតពី� “ឈហី�ុន ឈហី�ុន ឈហី�ុន។”
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មនអនកនិយយ “សួស�ី ប៊លីលី!”
226 ខញុ ំនិយយថ “អូ សួស�ី សួស�ី។” “ឈហី�ុន ឈហី�ុន ឈហី�ុន ឈហី�ុន។”
227 េហយខញុ ំេ កច�់ជងេហយជួបេ�ក សបនុ។ េ�កនិយយ “េហ ប៊លីលី
អនកដឹងេទថ បងគង�តវបនេគ�យេ ែផនកមខ ងេទ តេទ?”

ខញុ ំនិយយ “ពិត �ស់ �តវេហយ?”
“េយ។”
ខញុ ំគិតថឥឡូវ េពលខញុ ំេចញពីគត ់“របស់េនះជអ�ី?” ខញុ ំ េភ�ច�។

228 ដូេចនះ េថល ម៉ ហ�ដ ជេកមង�សីែដលខញុ ំ�គ ល់ េធ�ករេ �ង ដប-់េសន។
េហយខញុ ំដឹងថពួកេគលកេ់��មេជង របស់ ស�ីេនះទីេនះ។ ដូេចនះខញុ ំ េ ។
និយយ “សួស�ី េថលម៉។”

េហយនងនិយយ “សួស�ីប៊លីលី។ េតអនកសុខ សបបយជេទ? ចុះហូប
វញិ?”
229 េហយខញុ ំនិយយ “សុខ។” ខញុ ំនិយយ “េថលម៉ខញុ ំ�តវករេ��មេជង ពីរ
េ�យ ហូប។”

នងនិយយ “ហូបមនិ�តវករេ��មេជងេទ។”
ខញុ ំនិយយ “បទ នង�តវករ។”
និយយ “អនកចងនិ់យយពី េ��មេជងែវង។”

230 “អូ ពិត�ស់” ខញុ ំនិយយ “េនះគឺ�េហយ។” ខញុ ំគិត “អូ ហូខញុ ំេធ�ជមនិ
ដឹងអ�ី។”

េហយនងនិយយ “េតនង�តវករ�បេភទ�?”
ខញុ ំគិត “អូ ហូ!” ខញុ ំនិយយ “អនកមន�បេភទអ�ី?”
នងនិយយ “ល� ខញុ ំមន �៉យ៉ុន។”

231 ខញុ ំមនិ�គ ល់ពីភពខុសគន េទ។ �៉យយ៉ុន ឈហី�ុន ទងំអស់សូរ�សេដ ងគន ។
ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំចងប់ន�េនះេហយ។” នងនិយយ…ខញុ ំនិយយ “ខចបម់យួគូេ�យ
ខញុ ំ ម៉ូដេពញ។” េហយនង…ខញុ ំយល់ខុស។ �ជអ�ីេ ? ម៉ូដ េពញ។ “ម៉ូដ េពញ។”
េហយដូេចនះខញុ ំនិយយ “ខចបេ់�យខញុ ំមយួគូមក។”
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232 េហយេពលនងេ�យ�មកខញុ ំ ពួក�តៃម��បែហល៣០េសន តៃម�ពក់
ក�� ល។ ល� ខញុ ំនិយយ “េ�យខញុ ំពីរគូមក។” េឃញេទ?

233 េហយ�តឡបម់កផទះវញិ េហយខញុ ំនិយយ “អូនដឹងេទ អូន អូនជ�សីេដរ ទិញ
េពញ�កងេ េដមបតីៃថ�។” អនកដឹងេទថ េពលអនកចូលចិត�េធ�ជសត�ែក�ក។ េហយ
ខញុ ំនិយយ “ប៉ុែន�េ ទីេនះ េមលេនះបងបនទិញ២គូកនុងតៃម�ែតមយួែដល អូនបន
ទិញ។ េឃញ?” ខញុ ំនិយយ “អូេនះ េនះជសមថភពផទ ល់ខ�ួនរបស់បង” េឃញ ខញុ ំ
និយយ—ខញុ ំនិយយ “អូនដឹងេទ េថលម៉លកេ់�យបងអ ច ឹង” ខញុ ំ និយយ “នង
េ�យបងទិញតៃម�ែតពកក់�� លប៉ុេ�� ះ។”

នងនិយយ “េតបង យកឈហី�ុនេទ?”

234 ខញុ ំនិយយ“បទ។” �មនសូរដូចគន ស�មបខ់ញុ ំ ខញុ ំមនិដឹងថ�ខុសគន  េឡយ។

235 េហយនង�បបខ់ញុ ំ នងនិយយ “ប៊លីលី។” ខញុ ំគិតថចែម�ក�ស់េពល នង
េ  ហ�ត�៉យ នង�តវែតយកគូេផ�ងេទ ត។ នងនិយយ “ខញុ ំនឹងេ�យ�េ  ម� យ
របស់បង” និយយ “ពួក�ស�មប់ ស�ីមនវយ័េ�ចន” និយយ “ខញុ ំសូមេទស ែដល
េធ�អ ច ឹង។”

េហយខញុ ំនិយយ “អូ មនិអីេទ អូន។”

236 េហយនងនិយយ “ឥឡូវ កុំ—កុំរស់េ មន កឯ់ង។” េហយនងនិយយ
និយយ…នងមនិដឹងថអ�ីនឹងេកតេឡងេ បីបនួេម៉ងេទ តេឡយ។ ដូេចនះខញុ ំកន់
ៃដជទី�ស�ញ់របស់នងេពលេទវ�របស់�ពះជមច ស់កំពុងយកនងេ ។

237 ខញុ ំេ ផទះ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីេឡយ។ ខញុ ំេដកេ ទីេនះេពលយប ់ េហយក៏
ឮ…ខញុ ំគិតថ�ជសត�កណ�ុ រ េ ែដក�បទសចស់ កលេយងមន �ក�សខ�ះ
េ ទីេនះ។ េហយខញុ ំបិទទ� េ�យេ�បេជង េ ទីេនះនងបនពយរួ�វ គីមុណុរបស់
នងេ ខងេ�កយ (ក�៏កេ់ ទីេនះជកែន�ង�កស់ព)។ េហយេ  បន�ិចមក
មនអនកេ ខញុ ំ និយយ “ប៊លីលី!” េហយេនះជបង�បស េ ហ�ង�បយ។ គត់
និយយ “កូនរបស់អនកកំពុងែតជិត�� ប។់”

ខញុ ំនិយយ “កូនខញុ ំ?”
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238 និយយ “បទ �រ ៉នុរ ៉សូ។” និយយ “ដុកទរ័េ ទីេនះ េហយនិយយ
ថ ‘នងឈរឺេបងរ�កេ��មខួរនង�តវេគ�កេ់មលែថឆង យពីម� យនង
េហយ។’”េហយនិយយថ “នងកំពុងែតជិត�� ប។់”

239 ខញុ ំេឡងរថយន�េ ទីេនះ។ េហយនងេ ទីេនះគឺជេកមងតូចគួរឲយ�ស�ញ់
មយួ។ េហយពួកេគននំង�បញបេ់ មនទីរេពទយ។

240 ខញុ ំេចញេ េមលគត។់ េសមេចញមករចួនិយយ “ប៊លីលីកុំចូលេ កនុង
បនទបេ់នះ អនក�តវែតគិតពី ប៊លីលី ប៉ុល។” និយយ “នងកំពុងែតជិត�� ប។់”

ខញុ ំនិយយ “ដុកទរ័ ខញុ ំ—ខញុ ំ�តវេ េមលកូនរបស់ខញុ ំ។”

241 គតនិ់យយ “េទ អនកមនិ�ចេ បនេទ។” និយយ “នងមនជំងឺរ�ក
េ��មខួរ ប៊លីលី េហយអនកនឹងនឆំ�ងដល់ប៊លីលីប៉ុល។”

242 េហយខញុ ំរងច់រំហូតដល់គតេ់ចញមកេ�ក។ ខញុ ំមនិ�ចឈរេមលនង�� ប់
បនេឡយ េហយម� យរបស់នងកំពុងេដកេ ទីេនះកនុងកែន�ងអនកេរ បចំសព។
ខញុ ំសូម�បបអ់នកថករ�ប�ពឹត�រលំងេនះលំបក�ស់។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំេចញេ
រអិលេ មតទ់�  េហយេពលេសមេចញេ  េហយគិ�នុប�� កយិកេចញេ
ខញុ ំចុះេ បនទបេ់�កមដី។ �ជមនទីរេពទយតូចបន�ិច។ នងេ កែន�ងែដល�ច ់ �ស
យល េហយរយុេ កនុងែភនកតូចៗរបស់នង។ េហយពួកេគមន តូច…េយង
េ ថអ�ី “រនងំ មូស” សំនញ់តូច�គបែ់ភនកតូចៗរបស់នង។ េហយ នង…មន
ករក នទ ក�់ចដំុ់តិចៗ េជងធតតូ់ចរបស់នងកេ�មកេឡងចុះដូចេនះ និងៃដតូច
របស់នងកក៏ នទ ក�់ចដំុ់ែដរ។ េហយខញុ ំសម�ងឹេមលេ នង េហយនងធំ លមម
េ�យមនភព�� ត �បមណ�យុ៨ែខ។

243 េហយម� យរបស់នងធ� ប�់កន់ងេ�កជមយួ �ប�បប់ី�ជងរបស់នង អនក
�គ ល់េហយ េ កនុងសួនចំករ េពលខញុ ំេចញមក។ េហយខញុ ំផ�ុ ំែសនង រចួនង “ហគូ-ហគូ
ហគូ-ហគូ” េទមករកខញុ ំអនកដឹងេហយ។

244 េហយេ ទីេនះ អនកជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំកំពុងែត�� ប។់ ខញុ ំសម�ងឹ េមលេ
នង េហយខញុ ំនិយយ “�រ ី កូន�គ ល់ពុកេទ? កូន�គ ល់ពុកេទ �រ?ី” េហយ
េពលនងសម�ងឹេមល…នងកំពុងឈចឺបខ់� ងំ�ស់ រហូតដល់ែភនកេខ វ �� ត
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តូចរបស់នងបនបិទែខ�ងេ េហយ។ ��កដូ់ចជករែហកេបះដូងខញុ ំមក េ�ក
ែដរ។
245 ខញុ ំលុតជងគងចុ់ះ ខញុ ំនិយយ “�ពះអមច ស់ េតទូលបងគំបនេធ�អ�ី? េតទូលបងគំ
មនិបនអធិបបយដំណឹងល�េ ផ�ូវកច�់ជងេទរ?ឺ ទូលបងគំបនេធ�អ�ី ែដលទូលបងគំ
េចះេធ�។ សូមកុំយក�មកទស់នឹងទូលបងគំេឡយ។ ទូលបងគំមនិ បនេ េគថ
ជមនុស� ‘ស�មម។’ េឡយ គឺជគតែ់ដលេ ពួកេគថជ ‘ស�មម។’” ខញុ ំ
និយយ “ទូលបងគំសូមេទសអ�ីទងំអស់ែដលេកតេឡង។ សូមអត ់ េទសេ�យ
ទូលបងគំផង។ កំុ—កុំយកកូនរបស់ទូលបងគំេឡយ។” េហយេពលខញុ ំកំពុង អធិ�� ន
េមលេ ដូចជ េខម …ដូចជ�ក�តឬ់េខ�វធ� កម់កខញុ ំដឹងថ�ទងប់នបដិេសធ
ដល់ខញុ ំ។
246 ឥឡូវ មនករលំបក�ស់និងេពលេវ�ដពិ៏បកៃនជីវតិ។ េពលខញុ ំ
េងបេឡងសម�ងឹេមលនង េហយខញុ ំគិត…��ងំបន�កក់នុងគំនិតរបស់ ខញុ ំ “ល�
អនកមននយ័ថអនកខំអធិបបយ និងរេប បែដលអនករស់េ  និងឥឡូវ� បនចូល
មកកូនរបស់អនក �ទងប់នទំ�កអ់នកចុះ?”
247 េហយខញុ ំនិយយ “េនះ�តឹម�តវ�ស់។ េប�ទងម់និ�ចសេ ងគ ះកូន របស់ខញុ ំ
ដូេចនះ ខញុ ំកម៏និ�ចែដរ…” ខញុ ំឈប។់ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីេឡយ។ េហយ ខញុ ំ
និយយែបបេនះ ខញុ ំនិយយ “�ពះអមច ស់ �ទង�់បទននងមកទូលបងគំ រចួ�ទង់
យកនងេ វញិ ចូរេ�យ�ពះនម�ទង�់បកបេ�យ�ពះពរ! េប�ទងយ់កទូលបងគំ
េ េទ ត ទូលបងគំេ ែត�ស�ញ់�ទង។់”
248 េហយខញុ ំ�កៃ់ដរបស់ខញុ ំេលនង ខញុ ំនិយយ “សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក
កូនសម� ញ់ពុកចងេ់�បសអនកេឡងវញិេចញអស់ពីចិត�ពុកគឺពុកចងេ់�បសអនក
េ�យ រស់វញិ េហយចិ ច ឹមកូនេ�យ�ស�ញ់ដល់�ពះអមច ស់។ ប៉ុែន�េទវ�បន
មកេ�ពះអនកេហយ កូនជទី�ស�ញ់។ ពុកនឹងយក�ងកយតូចរបស់កូន�ក់
ចុះេ កនុងៃដម� យរបស់កូន។ ពុកនឹងកបកូ់នជមយួគត។់ ៃថង�មយួពុកនឹង
ជួបអនក អនកចពុំកេ ទីេនះជមយួែមចុ៉ះ។”
249 េពលម� យរបស់នងកំពុងែតជិត�� បគ់ត ់ និយយ ពកយចុងេ�កយគត់
និយយ គតនិ់យយថ “ប៊លី ចូរេ កនុងទី�នចុះ។”
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250 ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំនឹង…” នងនិយយ…ខញុ ំនិយយ “េបខញុ ំេ កនុងទី�ន េពល
ែដល�ទងយ់ងមក ខញុ ំនឹងទទួលបនកូនៗនិងជួបគន ែដរ។ េបខញុ ំមនិេធ�។ ខញុ ំនឹង
�តវបនកបេ់�យអនក។ េហយអនកនឹងេចញេ ខង�� ំៃដៃនេក� ងទ� ធំ េហយជ
េពលអនកេឃញ�គបគ់ន ចូលមក ឈរទីេនះេហយចបេ់ផ�ម ែ�សក ‘ប៊លី! ប៊លី! ប៊ី
ល!’ ឮខ� ងំ�មែតអនក�ចេធ�បន។ ពុកនឹងជួបកូនេ ទីេនះ។” ខញុ ំេថបនងនិង
�េចញ។ ខញុ ំកំពុងែតេ សមរភូមេិ ៃថងេនះ។ គឺជិត២០ឆន កំន�ង េ េហយ។ ខញុ ំ
បន�តជ់ួប�បពនធខញុ ំ ខញុ ំនឹងេ ជួបនង។
251 េហយខញុ ំយកកូនតូច េពលនង�� ប ់ េហយ�កន់ងកនុងៃដរបស់ម� យនង
េហយេយងយកេ ទីសមរ�ន។ េហយខញុ ំឈរេ ទីេនះេដមប�ី� បប់ង�បស សមីត
ែដលជអនកអធិបបយេ េមតូឌីសបនអធិបបយេ ពិធីបុណយសព “េផះទល់នឹង
េផះ ធូលីទល់នឹងធូលី។” (េហយខញុ ំគិត “ចិត�ទល់នឹងចិត�។”) េនះជអ�ី នង
េចញេ ។
252 មនិយូប៉ុនម នពីេនះមក ខញុ ំបនយកប៊លីលីតូចេ ជមយួខញុ ំ េ �ពឹក មយួ។
េហយគត�់គនែ់តជសហមតិ�តូចមយួប៉ុេ�� ះ។ គតគឺ់…
253 េនះជេហតុផលែដលគតេ់ ជបជ់មយួខញុ ំេហយខញុ ំេ ជបជ់មយួគត ់ ខញុ ំ
�តវេធ�ទងំពីរមុខគឺជពុកនិងជម� យ (ទងំពីរ) ចំេពះ គត។់ ខញុ ំយកដបតូច
របស់ខញុ ំ។ េយងមនិ�ចរកេភ�ងបនេ េពលយបេ់ដមបរីក�ទឹកេ�ះេគរបស់គត់
េ�យេក� េឡយ េហយខញុ ំ�ក�់េលខនងរបស់ខញុ ំ ដូចេនះ េដមបរីក��េ�យេ េក� ឧ
ណ� ៗ េ�យកំេ �ងកយរបស់ខញុ ំ។
254 េយងេ ជបជ់មយួគន ដូចជមតិ�ភក័� មនៃថងមយួកនុងចំេនមៃថងទងំ េនះ
េពល ខញុ ំេចញេ ទី�ន ខញុ ំចងហុ់ចពកយមយួេ�យគត ់ និង និយយ “បន�
េ  មុខ ប៊លីលី។ អនកេ ជមយួ�ចុះ។” មនមនុស�ខ�ះឆងល់ថេហតុអ�ី ខញុ ំយក
គត ់ េ ជមយួ�គបេ់ពល។ ខញុ ំមនិ�ចេបះបងគ់តេ់ចលបនេឡយ។ េទះបី
គត ់ េរ បករេហយកេ៏�យ ប៉ុែន�ខញុ ំេ ចងចពីំអ�ីែដលនង�បបដ់ល់ខញុ ំ “េ ជ
មយួ គត”់ េហយេយងេ ជបជ់មយួគន ដូចជមតិ�ភក័�អ ច ឹងែដរ។
255 ខញុ ំចថំេពលេដរេ ជុំវញិទី�កង មនដបេ េ�កមេក� ករបស់ខញុ ំ គតយ់ំ។
យបម់យួគត…់េយងកំពុងេដរេចញេ េ�កេ  ចំករខងេ�កយែដលជកែន�ង
េទបែត…(េពលនងកំណតថ់នឹងបេងកតគត ់ នងថន កថ់នមខ� ងំេពក េហយខញុ ំ…



54 បង�បស �បន�ំ

�តឹមជេកមង�សី អនកដឹងេហយ។) េហយខញុ ំេដរមកវញិេចញពីេដមែសនចស់មយួ
េ ចំករខងេ�កយ។ េហយគតែ់�សកយំសួររកម� យ េហយខញុ ំមនិមនម� យ
េ�យគតេ់ឡយ។ ខញុ ំទះលួងគតតិ់ចៗខញុ ំនិយយ “អូកូនសម� ញ់។” ខញុ ំនិយយ…
256 គតនិ់យយ “ពុក ែមេ៉ ឯ�? េតពុក�កគ់តេ់ កនុងដីេនះេហយ
ែមនេទ?”

ខញុ ំនិយយ “េទ កូន។ គតម់និអីេទ គតេ់ �ថ នសួគប៌តេ់ហយ។”
257 េហយគតនិ់យយអ�ីមយួអំពីេនះ េ�ប បបីដូចជសម� បខ់ញុ ំដូេចនះែដរ គឺេវ�
រេស លមយួ។ គតក់ំពុងែតយំ េ �ង ចែមនែទនេហយ ខញុ ំកនគ់ត�់ក ់េលខនង
ែបបេនះ �កគ់តេ់ល�ម  េហយទះតិចៗែបបេនះ។ រចួគតនិ់យយ “ពុកេ  យក
ែម ៉េហយនគំតម់កទីេនះមក។”

េហយខញុ ំនិយយ “កូនសម� ញ់ ពុកមនិ �ចយកែមម៉កេទ។ �ពះេយសូ៊វ…”
និយយ “ល� �បប�់ពះេយសូ៊វ េ�យប ជូ ន ែមម៉កខញុ ំមក។ ខញុ ំ�តវករគត។់”

258 រចួខញុ ំនិយយ “ល�កូនពុក…ខញុ ំេហយកូននឹងេ  េឃញគតេ់ េពល
�មយួ។”

រចួគតឈ់ប ់េហយនិយយ “ពុក!”
ខញុ ំនិយយ “បទ?”
និយយ “ខញុ ំេឃញែមេ៉ឡងេ េលេនះេ កនុងពពក។”

259 ខញុ ំ ដូចជសម� បខ់ញុ ំ! ខញុ ំគិត “ខញុ ំេអយ! ‘ខញុ ំេឃញែមេ៉ឡងេ េលពពក។’” ខញុ ំេសទ
ែតសន�ប។់ ខញុ ំេ�បៃដគូតូច�កេ់ល�ទងដូចេនះ េហយេឈង កកបលចុះ បន� េ ។
260 េពលេវ�កន�ងេ ។ ខញុ ំមនិ�ចេភ�ចបនេឡយ។ ខញុ ំពយយមេធ�ករេនះ។
មនិ�ចេ ផទះ �មនិែមនជផទះេទ តេទ។ េហយខញុ ំចង�់ន កេ់ ។ េយងមនិមន
អ�ីទងំអស់េ�កពីរេ�គ ងសង� រមឹែបកបក ់ ប៉ុែន��ជអ�ីែដលនងនិងខញុ ំបនរកី�យ
ជមយួគន ។ �ជផទះ។
261 េហយខញុ ំចថំ ៃថងមយួខញុ ំកំពុង�បឹងែ�បងេធ�ករេ េស��ធរណៈ។ ខញុ ំ�តវ
េ ជួសជុលដុំេភ�ងទីពីរ កំពុងែតពយរួេ ទីេនះ។ �ជេពល�ពឹក�ព�ម។ ខញុ ំបន
េឡងេលេឈឆក ងេនះ។ (េហយខញុ ំមនិ�ចយកកូនតូចេឡងេ េទ។ ខញុ ំ�ចេមល
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េឃញ�បពនធខញុ ំ ប៉ុែន��បពនធកំពុងែតបន� ជរបស់តូចមយួ។) េហយខញុ ំេ ទីេនះ
េហយខញុ ំកេ៏�ច ង “េ េលភនែំសនឆង យមនេឈឆក ងពុកផុយ។” េហយេភ�ងទីមយួ
បនរតក់តចូ់ល�តងស់�រ ័េហយបន� (អនកដឹងេហយ)ចូលដុំេភ�ងទីពីរ។ េហយខញុ ំ�តវ
បនពយរួេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំចបេ់ផ�មេមលេឃញ �ពះ�ទិតយេ ពី េ�កយខញុ ំ។
េហយេ ទីេនះ ៃដរបស់ខញុ ំ�ជស ញ េឈឆក ងេល—េលភន។ំ ខញុ ំគិត “�តវេហយ �
ជបបរបស់ខញុ ំែដលនេំ�យ�ក�់ទងេ់ ទីេនះ។”
262 ខញុ ំនិយយ “�រ ៉នុជទី�ស�ញ់ពុកចងេ់ឃញកូនខ� ងំ�ស់កូនសម� ញ់។
ពុកពិតជចងេ់�បកូន នឹងៃដម�ងេទ ត�ស់ អនកជរបស់តូចមយួ ជទី
�ស�ញ់។” ខញុ ំេ ម�ុ េំនះ។ ខញុ ំេ ជេ�ចនសប� ហ៍។ ខញុ ំទញេ��មៃដ េកសូ៊
េចញ។មនកម� ងំអគគិសនី២៣០០វ ៉លុេ ែកបរខញុ ំ។ ខញុ ំទញេ��មៃដេកសូ៊
េចញ។ ខញុ ំនិយយ “�ពះជមច ស់ ទូលបងគំមនិចងេ់ធ�ដូេចនះេទ។ ទូលបងគំ
កំ�ក ែមន។”“ប៉ុែន��រពុីកនឹងេ ជួបកូននិងម� យរបស់កូនែតពីរបីនទីេទ ត
ប៉ុេ�� ះ។” ចប ់ទញេ��មៃដខញុ ំេចញ �កៃ់ដេលចរន�២៣០០េនះ។ �នឹងែបក
េខទច…េហតុអ�ី អនកនឹង មនិមនសូមបែីតឈមកនុងខ�ួនផង។ េហយដូេចនះ ខញុ ំ—ខញុ ំ
—ខញុ ំ ចប ់េផ�មទញេ��មៃដេចញ េហយមនអ�ីមយួេកតេឡង។ េពលខញុ ំមកវញិ
ខញុ ំកំពុង ែតអងគុយេលដីជមយួ ៃដែបបេនះ មុខខញុ ំយំ។ �ជ�ពះគុណរបស់�ពះ េប
មនិដូេចនះ ខញុ ំមនិមនកមមវធីិេ�បសជំងឺេ ទីេនះេឡយ ខញុ ំេជ ជកដូ់េចនះ។ េនះគឺជ
�ទងែ់ដល ករពរ អំេ�យទនរបស់�ទង ់មនិែមនករពរខញុ ំេឡយ។
263 ខញុ ំេ ផទះវញិ។ ខញុ ំេបះបង�់េចល ទុកសមភ រៈេចល។ េហយ�តឡបេ់  វញិ ខញុ ំ
និយយ “ខញុ ំេ ផទះវញិេហយ។”
264 ខញុ ំចបេ់ផ�មេ ជំុវញិផទះ េហយយកសំបុ�តេ កនុងផទះ �ង�តជកប់ន�ិច េហយ
ខញុ ំេដរចូលេ ។ េយងមនបនទបតូ់ចមយួ ខញុ ំកំពុងែតេដកេ កនុងបនទប ់ តូចេនះ
េហយកំណកកេ៏កតមនេឡង េហយេ ទីេនះមនច ងក នចស់មយួ។ ខញុ ំយក
សំបុ�តមករចួ�នសំបុ�ត េហយអ�ីជដំបូងេ ទីេនះ គឺជករសន� ំ �គីសទម៉ស
តូចមយួ ៨០េសន “ក ញ �រ ៉នុ រ ៉សូ�បណ�។ំ” �គឺអ ច ឹង �គបយ៉់ង ចបេ់ផ�ម
ម�ងេទ ត។
265 ខញុ ំេធ�ជអនកយមៃ�ព។ ខញុ ំេឈងចបក់េំភ�ងៃដ ដកេចញពីេ��ម។ ខញុ ំ
និយយ “�ពះអមច ស់ ទូលបងគំ—ទូលបងគំមនិ�ចបន�ែបបេនះេ េទ តបនេឡយ
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ទូលបងគំនឹង�� ប—់ទូលបងគំនឹង�� ប។់ ទូលបងគំ—ទូលបងគំរងទរណុកមមេពក
�ស់។” ខញុ ំ�កញ់ញួរចុះ កនក់េំភ�ងភជងម់កេលកបលរបស់់ខញុ ំ លុតជងគងេ់
កនុងបនទបែ់ដលងងឹតេនះ។ ខញុ ំនិយយ “�ពះបិ�ែដគងេ់ �ថ នសួគ ៌ សូម�ពះ
នម�ទងប់នេថកងេឡង សូម�ពះ�ជ�ទងប់នមកដល់ នឹងបនសេ�មច។” េហយ
ខញុ ំ ពយយម ខញុ ំទញៃកយ៉ងខ� ងំអស់ពីកម� ងំ េហយនិយយ “េ េលែផនដីដូច
េ �ថ នសួគែ៌ដរ។ សូម�បទន��រ�បចៃំថងដល់ទូលបងគំ។” េហយកេ៏ចញេ !

266 េហយខញុ ំគិត “ឱ �ពះេអយ េត�ទងក់ំពុងែហកទូលបងគំជចំេរ ករ?ឺ េតទូល
បងគំបនេធ�អ�ី? �ទងម់និអនុញតិេ�យទូលបងគំ�� បដូ់េចនះ។” រចួខញុ ំេបះ កេំភ�ង
េចល �កប៏ញ់េពញបនទប។់ ខញុ ំនិយយ “�ពះជមច ស់ េហតុអ�ីទូលបងគំមនិ �ច
�� បប់ន េហយេចញពីេរ ងទងំេនះ? ទូលបងគំមនិ�ចបន�េ មុខេទ ត បន
េឡយ។ �ទង�់តវែតេធ�អ�ីមយួដល់ទូលបងគំ។” េហយខញុ ំកដ៏ួលេហយយំតិចៗ មន
ែ�គតូចមយួទីេនះ។

267 េហយខញុ ំ�តវេដកលក។់ ខញុ ំមនិដឹងថេតជករេដកលក ់ឬអ�ីេកតេឡងេឡយ។

268 ខញុ ំែតងមនចិត�ចងេ់ ភគខងលិច។ ខញុ ំចងប់នមកួមយួរបស់ពួកេគ។
ឪពុក របស់ខញុ ំបនជិះេសះេ វយ័េកមងរបស់គត ់ ដូេចនះខញុ ំែតងចងប់នមកួរបស់
ពួកេគ មយួ។ េហយបង�បស េឌម៉ុន �កេរ ន ទិញេ�យខញុ ំមយួកលពី
ម�លិមញិ ជមកួដំបូងែដលខញុ ំ(ធ� បម់ន)មនិធ� បម់នម៉ូដេនះ ជ�បេភទរបស់
ពួកេ�កខងលិច។

269 េហយខញុ ំគិត ខញុ ំកំពុងេដរចុះេ េសះមយួនឹម េ�ច ងចេ�ម ង “មនកង ់ រេទះ
បកែ់បក មនស ញ េ េលសត��កថ់ ‘ស�មបល់ក។់’” េហយេពលខញុ ំ េដរបន�
េទ ត ខញុ ំេមលេឃញរេទះចស់មយួមនដំបូលពីេលដូចជទូកេក� ងចស់ េហយ
កងរ់េទះបនបកេ់ហយ។ េនះជករេ�ប បេធ បជមយួ�គ�រខញុ ំែដលែបក បក។់
េហយេពលខញុ ំេ កនែ់តជិត ខញុ ំេឃញ មន—េកមង�សី�� តមន កេ់ ឈរទីេនះ
�យុ�បែហល២០ឆន  ំសកទ់ម� កព់ណ៌សែភនកពណ៌េខ វ េស� កពក ់ពណ៌ ស។ ខញុ ំ
េមលេ នង ខញុ ំនិយយ “េតអនកសុខសបបយេទរ?ឺ” បន�េ ។

នង និយយ “សួស�ីពុក។”
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270 េហយខញុ ំែបរមក ខញុ ំនិយយ “ពុក?” “េហតុអ�ី” ខញុ ំនិយយ “ដូចេម�ច ក ញ  អនក
�ច…�ចេ�យខញុ ំជឪពុករបស់អនកកលអនកមន�យុដូចខញុ ំែដរ?”
271 នងនិយយ “ពុក អនកមនិដឹងថអនកកំពុងេ ទី�េទ។”

េហយខញុ ំ និយយ “េតអនកមននយ័យ៉ង�?”
272 នងនិយយ “េនះជ�ថ នសួគ។៌” និយយ “េ េលែផនដីខញុ ំ�គនែ់តជ �
រ ៉នុ តូចមន កប់៉ុេ�� ះ។”

“េហតុអ�ី” ខញុ ំនិយយ “កូនសម� ញ់ កូន�គនែ់តជេកមង តូចមយួប៉ុេ�� ះ។”
273 និយយ “ពុកេកមងតូចមនិែមនជេកមង េ ែតតូចេ ទីេនះេឡយ ពួកេគ ជ
អមតៈ។ ពួកេគមនិចស់េហយកម៏និធំធតែ់ដរ។”
274 េហយខញុ ំនិយយ “ល� �រ ៉នុ កូនសម� ញ់ អនក—អនក�� តែមន ជ ស�ីវយ័
េកមងមន ក។់”

នងនិយយ “ែមក៉ំពុងរងច់ពុំកេហយ។”
ខញុ ំនិយយ “េ ឯ�?”
នងនិយយ “េ កនុងផទះថមី។”

275 េហយខញុ ំនិយយ “ផទះថមី?” �បណ�គឺំជជនអនថពួកេគមនិមនផទះេឡយ
ពួកេគ…ពួកេគ�គនែ់ត…េហយខញុ ំនិយយ “ពុកមនិែដលមនផទះេទកូនសម� ញ់។”
276 នងនិយយ “ប៉ុែន�ពុកមនផទះមយួេ ទីេនះ ពុក។” ខញុ ំមនិមននយ័ថជ
េកមងតូចេទ ប៉ុែន��ពិតចំេពះខញុ ំ។ [បង�បស�បណ�យំំ—Ed.] េពលខញុ ំចបេ់ផ�ម
គិតពី� �នឹងមកម�ងេទ ត។ និយយ “អនកមនផទះមយួេ ទីេនះ ពុក។” ខញុ ំដឹង
ថខញុ ំមនផទះមយួេ ទីេនះៃថង�មយួខញុ ំនឹងេ រក�។ នងនិយយ “ប៊លីលីប៉ុល
បង�បសរបស់ខញុ ំេ ឯ�?”
277 េហយខញុ ំនិយយ “ល� ពុកបនទុកេគជមយួអនក�សី�បយ កលប៉ុនម ន នទី
មុនេនះ។”

និយយ “អនកែមច៉ងជ់ួបពុក។”
278 េហយខញុ ំែបរងក េមលមន�ងំដធ៏ំមយួ េហយសិររីងុេរ ងរបស់�ពះេ ជុំវញិ
េនះ។ េហយខញុ ំឮសំេលងចេ�ម ងេទវ�េ�ច ង “ផទះរបស់ខញុ ំ ផទះែផ�មែល�ម។” ខញុ ំ
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ចប ់ ឈនជំ�នែវងៗ រតយ៉់ងេល ន�មែត�ចេធ�េ បន។ េហយេពលខញុ ំ
េ  ដល់មតទ់�  នងឈរេ ទីេនះ េស� កពកព់ណ៌ស និងមនសកេ់ខម  ែវង
ចង ទម� កេ់ េ�កយ។ នងេលកៃដរបស់នងដូចែដលនងធ� បេ់ធ�េពលែដលខញុ ំ
មន ករេន យហតេ់ពលេចញពីករងរឬអ�ីមយួ។ ខញុ ំចបៃ់ដនង េហយនិយយ
“អូន សម� ញ់ បងេឃញ�រ ៉នុេ ទីេនះ។” ខញុ ំនិយយ “នងបនក� យជ េកមង�សី
�� តមន ក ់ែមនេទ?”
279 នងនិយយ “ែមនេហយ ប៊លី។” នងនិយយ “ប៊លី។” �កៃ់ដនងជុំវញិ
ខញុ ំ(រចួនងនិយយ) ជំុវញិ�ម របស់ខញុ ំ នងចបេ់ផ�មទះខញុ ំតិចៗ នងនិយយ “ឈប់
បរមភពីអូន និង�រ ៉នុ។”

ខញុ ំនិយយ “អូនសម� ញ់ បងមនិ�ចេធ�បនេទ។”
280 នងនិយយ “ឥឡូវ �រ ៉នុ និងអូនគឺ�បេសរជងបងឆង យ�ស់។” េហយ
និយយ “កំុបរមភពីពួកេយងេទ តអី។ េតបងសនយជមយួខញុ ំបនេទ?”
281 េហយខញុ ំនិយយ “ហូប” ខញុ ំនិយយ “បងពិតជរ�បរ់សល់ចំេពះ អូន និង
�រ ៉នុ�ស់ េហយប៊លីលីយំ�គបេ់ពលរកអូន។” ខញុ ំនិយយ “បងមនិដឹង ថេធ�
យ៉ង�េទជមយួគត។់”
282 េហយនងនិយយ “�មនិអីេទ ប៊លី។” នងនិយយ “ចូរសនយជមយួអូន
ថកុំបរមភេទ តអី។” េហយនងនិយយ “េតបង�ចអងគុយសិនបនេទ?” ខញុ ំេមល
ជំុវញិេហយេឃញេកអីធំមយួ។
283 េហយខញុ ំចថំ ខញុ ំបនពយយមទិញេកអីមយួ។ ឥឡូវ បនមកជិត� េហយ។
ខញុ ំពយយមទិញេកអីម�ង។ េយងមនែតេកអីចស់ធមម��កល–េឈ ប៉ុេ�� ះ។
េហយេយង�ចទិញេកអីមយួធំេនះ ែដលអនក�ចែផ�កខនងេ េ�កយ បន ដូច
ជ…ខញុ ំេភ�ចេហយពី�បេភទេកអី-�សលស�មក។ េហយ�មនតៃម� ១៧ដុ�� រ
េហយអនក�ចបង៣់ដុ�� រមុន និង ១ដុ�� កនុងមយួសប� ហ៍។ េហយ េយងទិញ
មយួ។ េហយ អូ េពលខញុ ំចូលមក…ខញុ ំេធ�ករេពញមយួៃថង េហយខញុ ំ អធិបបយ
រហូតដល់ក�� លយប�់មផ�ូវ និង�គបក់ែន�ងែដល�ចអធិបបយ បយ។
284 េហយ—េហយ ៃថងមយួខញុ ំមនិ�ចបងប់នទនេ់ពល។ េយងមនិ�ចេធ� បន
េហយ�េចះែតបន�មយួៃថងេ មយួៃថង េហយទីបំផុតពួកេគបនមកេហយ យក
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េកអីេ ។ យបេ់នះ ខញុ ំមនិែដលេភ�ចេឡយ នងបនេធ�នំៃផែផ�ឆឺរមីយួ េ�យខញុ ំ។
ជរបស់�កី�កតូចមយួ នង—នង—នងដឹងថខញុ ំនឹងខូចចិត�។ េហយ បនទ បពី់
��រេពលយប ់ខញុ ំនិយយ “អូនពិតជចិត�ល��ស់េ យបេ់នះ អូនសម� ញ់?”
285 េហយនងនិយយ “និយយ អូនបនសំុេ�យេកមង�បសេ ជិតខង ជីក
ជេន�ន សទូច�តីេ�យបង។ េតបងមនិគិតថេយងគួរែតេ ទេន�សទូច�តីមយួ េពល
េទរ?ឺ”

េហយខញុ ំនិយយ “បន ប៉ុែន�…”
286 េហយនងចបេ់ផ�មយំ។ ខញុ ំដឹងថមនេរ ងអ�ីមយួមនិល�េហយ។ ខញុ ំមន
គំនិតែដរេ�ពះពួកេគបនេផញរកំណតស់មគ ល់េ�យខញុ ំរចួមកេហយ ពីករែដលេគ
នឹងមកយកេកអី។ េហយេយងមនិ�ចរកបនមយួដុ�� កនុងមយួសប� ហ៍េដមប ី
បងៃ់ថ�។ េយងមនិ�ច មនិ…មនិ�ចរកបនេដមបចីំ�យ។ នង�កៃ់ដជំុវញិ
ខញុ ំ េហយខញុ ំេ មតទ់� េកអីរបស់ខញុ ំបនេ បតេ់ហយ។

នង�បបខ់ញុ ំេ�យេ ទីេនះ នងនិយយ “បងចពីំេកអីេនះេទ ប៊លី?”
េហយខញុ ំនិយយ “បទ អូនសម� ញ់ បងច។ំ”
និយយ “េនះជអ�ីែដលបងគិតពី� �ឬមនិែមន?”
“បទ។”

287 និយយ “ល� ពួកេគនឹងមនិយកេទ តេទ មយួេនះបងៃ់ថ�រចួេហយ។” នង
និយយ “អងគុយចុះមយួនទីមក អូនចងនិ់យយជមយួបង។”

េហយខញុ ំនិយយ “អូនសម� ញ់ បងមនិយល់េរ ងេនះេឡយ។”
288 េហយនងនិយយ “សនយនឹងខញុ ំ ប៊លីលី សនយនឹងខញុ ំថបងមនិបរមភ េទ ត
េឡយ។ បងនឹងេ វញិឥឡូវេនះ។” េហយនិយយ “សនយនឹងអូន បងមនិ បរមភ
េទ តេឡយ។”

េហយខញុ ំនិយយ “បងមនិ�ចេធ�បនេទ ហូប។”
289 េហយបនទ បម់កខញុ ំកម៏កវញិ �ងងឹតេ កនុងបនទប។់ ខញុ ំេមលជំុវញិ េហយ ខញុ ំ
មន�រមមណ៍ថៃដរបស់នងេ ជុំវញិខញុ ំ។ ខញុ ំនិយយ “ហូប អូនេ ទីេនះ កនុង
បនទបរ់?ឺ”
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290 រចួនងទះខញុ ំតិចៗ។ នងនិយយ “បងសនយជមយួអូនបនេទ ប៊លី? សនយ
ជមយួអូនបងមនិបរមភ…ឈបប់រមភេទ ត។”

ខញុ ំនិយយ “បងសនយ។”
291 េ េពលែដលនងេគះខញុ ំតិចៗពីបីដង នងកច៏កេចញេ ។ ខញុ ំកេ៏�ត
េឡង និង េបកេភ�ងេមល�គបទី់កែន�ង ប៉ុែន�នងបនេចញេ េ�ក។ ប៉ុែន�នងមនិ
េចញពីបនទបេ់ទ។ នងមនិេ �ឆង យេទ នងេ  មនជីវតិរស់េ  នងគឺជ
�គី�ទ ន។
292 ប៊លីលីនិងខញុ ំេ ផនូរទីេនះេពលមយួយូេហយ យកបចផ់ក េ�យម� យ និង
បង�សីរបស់គត ់ គឺេ �ពឹកៃថងអុីសសទឺ េហយេយងឈប។់ សហមតិ�តូចេនះ
ចបេ់ផ�មយំេហយនិយយ “ពុក ែមរ៉បស់ខញុ ំេ ទីេនះ។”
293 ខញុ ំនិយយ “េទ កូនសម� ញ់។ េទ គតម់និេ ទីេនះេទ។ បង�សីកម៏និ
េ ទីេនះែដរ។ េយងមនគំរបេ េលផនូរទីេនះ ប៉ុែន�េ ឆង យឆ�ងសមុ�ទេ  មន
ផនូរេបកចំហរមយួែដលជកែន�ង�ពះេយសូ៊វរស់េឡងវញិ។ េហយៃថង�មយួ�ទង់
នឹងយងមក �ទងនឹ់ងនបំង�សីនិងអនកែមម៉កជមយួែដរ។”
294 ខញុ ំកំពុងេ កនុងទី�នស ងគ មសព�ៃថងេនះ មតិ�េអយ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ច�បប់
បន�េទ តបនេទ។ ខញុ ំ…[បង�បស�បណ�យំំ—Ed.] សូម�ពះ�បទនពរ។ ចូរ
េ�យ េយងេ�នកបលមយួនទី។
295 អូ �ពះអមច ស់! មនេពលជេ�ចន �ពះអមច ស់ ទូលបងគំេជ ជកថ់ មនុស� មនិ
យល់ េពលពួកេគគិតថករេនះេកតមកងយៗ។ ប៉ុែន�នឹងមនៃថង អ�ច រយចូលមក
េពល�ពះេយសូ៊វនឹងយងមកេហយអស់ទងំទុកខ�ពយ នឹងរ�យ េ ។ ទូលបងគំ
អធិ�� ន �ពះបិ�គងេ់ �ថ នសួគ ៌សូម�ទងជ់ួយេ�យទូលបងគំ បន �បងេ�ប ប
ជេ�សច។
296 េហយករសនយ ចុងេ�កយេនះេពលទូលបងគំ េថបថព ល់នងេ �ពឹកេនះ
ទូលបងគំនឹងជួបនងេ ៃថងេនះ។ ទូលបងគំេជ ថនងនឹងឈរេ បេងគ លែ�សក
េ េឈម ះរបស់ទូលបងគំ។ ទូលបងគំរស់េ  េ�យពិត�មេសចក�ីសនយេនះ
�ងំពីេពលេនះមក �ពះអមច ស់េ �គបទី់កែន�ង ជំុវញិពិភពេ�ក នឹងពយយម
នដំំណឹងល�េ ។ ឥឡូវែដលចស់េហយ មនករេន យហត ់ ទូលបងគំបន
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អស់កម� ងំេ ។ េ ៃថង�មយួទូលបងគំនឹងបិទ�ពះគមពរីេនះជចុងេ�កយ។
សូម�ពះជមច ស់រក�ទូលបងគំេ�យេ ែតេ�ម ះ�តងច់ំេពះេសចក�ីសនយ។ រក�
�ពះគុណ �ទងេ់ ជំុវញិទូលបងគំ �ពះអមច ស់។ សូមកុំេ�យទូលបងគំេមលអ�ី
ជរបស់ៃនជីវតិ េនះេឡយ ប៉ុែន�រស់េ ស�មបអ់�ីែដលេលសពីេនះវញិ។ សូម
ជួយទូលបងគំេ�យ មនភពេ�ម ះ�តង។់ ទូលបងគំមនិបនទូលសូមែ�គផក ៃន
េសចក�ី�សណុកេឡយ មនិេឡយ �ពះអមច ស់ េ េពលែដល�ពះ�គីសទរបស់ខញុ ំ
សុគតេ�យករឈចឺប។់ េហយអនកដៃទេទ ត�� បដូ់េចនះ។ ខញុ ំមនិសំុអ�ីែដល
�សលៗេនះេទ។ សូមឲយខញុ ំេ�ម ះ�តង ់ �ពះអមច ស់ ជទីទុកចិត�។ សូមេ�យ
មនុស��ស�ញ់ ទូលបងគំដូេចនះ ទូលបងគំ �ចនេំគេ ចំេពះ�ទង។់ េហយេ
ៃថងមយួេពល�គបយ៉់ងបនប ចប ់ ទូលបងគំទងំ�យនឹងបនជួបជំុគន េ េ�កម
េដមេឈៃបតងជនិចច ទូលបងគំយក នងមកេ�យចបៃ់ដ និងបេណ� រនងេដរេ
េដមបបីង� ញដល់មនុស�េ �ពះវ�ិរ េអនជឺលឡឺស និងមនុស�ដៃទេទ ត។ �
នឹងជេពលេវ�អ�ច រយ។
297 ទូលបងគំអធិ�� ន សូមេសចក�ីេ�បសេម�� របស់�ទងេ់កតមនេលទូល បងគំមន
ក់ៗ េ ទីេនះ។ េហយអស់អនក�ែដលេ ទីេនះ �ពះអមច ស់ េទះបីេគ មនិទន់
�គ ល់�ទងក់េ៏�យ។ េហយសូមេ�យេគមនអនកជទី�ស�ញ់តូចេ នយ
សមុ�ទ។ េបពួកេគមនិទនប់ំេពញេសចក�ីសនយ សូមេ�យពួកេគចប ់ េផ�មពី
ឥឡូវេនះេ  �ពះអមច ស់។
298 កលេ េ�នកបលេ េឡយ ខញុ ំចងសួ់រថេតេ �លដធ៏ំេ រេស ល
េនះ េតបងប�ូនប៉ុនម ននកែ់ដលនិយយ “បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំចងជ់ួបអនកជ
ទី �ស�ញ់របស់ខញុ ំែដរ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនេសចក�ី�ញ់េ ឆ�ងេ�តយទេន�”? អនក
�ចេធ�ករសនយថអនកនឹងជួបពួកេគ �បែហលជេពលអនក�បបម់� យរបស់ អនក
“�េហយ។” េ ទីេនះេ ឯផនូរនៃថងេនះ �បែហលជអនក�បបប់�ូន�សីតូច របស់
អនក “�-េហយ។” ឬ ឪពុក ឬមនអនកខ�ះេទ តេ ឯផនូរ សនយថអនកនឹងជួប
ពួកេគេហយអនក—អនកមនិទនេ់ធ�ករេរ បចំខ�ួនេ េឡយ។ េតអនកមនិគិតថេនះ
ជេពលល�េធ�កសនយេទ?
299 សូមេទសែដលខញុ ំឈប។់ ប៉ុែន� អូ ខញុ ំេអយ អនកមនិដឹងេទ មតិ�េអយ។ អនកមនិ
�គ ល់អ�ី—អ�ីជករលះបងេ់ឡយ! េនះមនិែមនជចំនុចមយួេទពិបក�ស់ គឺ
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េរ ងជីវតិរបស់ខញុ ំ។
300 េតមនអនក�ល់គន ប៉ុនម ននកេ់�កកេឡង ឥឡូវ េហយេដរមករកេសចក�ី
អធិ�� ន និយយ “ខញុ ំចងជ់ួបអនកជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ”? េងបេឡងេចញពីអនក
ចូលរមួទស�នេហយចុះមកេនះ។ េតអនកនឹងេធ�រេឺទ? េបសិនជមននរ�មនិ
ែដលេធ�ករេរ បចំខ�ួនេ េឡយ។ �ពះ�បទនពរដល់ េ�ក។ ខញុ ំេឃញបុរស
ជនជតិែសបកេខម េចញមក មនអនកេផ�ងេទ តមកែដរ។ ចូរេធ�ចលនរបស់អនក
អនកែដលេ �នយរ៉ខងេនះ សូមេធ�ដំេណ រេចញេ �� ំ�ម�ចកផ�ូវេដរ។ ឬ
េ�កកឈរេឡង អនកែដលចងច់ងចពីំពកយអធិ�� នឥឡូវ។ គឺអ ច ឹងេហយ។
េ�កកឈរេឡង។ ជករល�។ េ�កកឈរេឡង �គបក់ែន�ង អនកែដលនិយយ
“ខញុ ំមនឪពុកែដលេ េ�តយឆង យ ខញុ ំមនម� យ ឬអនកជទី�ស�ញ់េ េ�តយ
ឆង យ។ ខញុ ំចងជ់ួបពួកេគ ខញុ ំចងជ់ួបពួកេគេ�យសុខ�ន�។” អនកនឹងេ�កកេឡង
ចូរ េ�កកេឡង េ ទី�កេ៏�យេ កនុង�ល�បជំុ។ ចូរេ�កកេឡង េហយ
និយយ “ខញុ ំចងទ់ទួល។”
301 សូម�ពះ�បទនពរ ស�ីេនះ។ �ពះ�បទនពរអនកេ ទីេនះ។ �ពះ�បទនពរ
េ  េលេនះ។ �ពះអមច ស់�បទនពរអនកទីេនះ េ�ក។ េនះ�តវេហយ។ េ
េល �ន�ល សូម�ពះអមច ស់�បទនពរអនក។ ទងំអស់េ ជុំវញិ �គបក់ែន�ង
េ�កក ឈរេឡងេឡងឥឡូវ េដមបេីធ�ពកយអធិ�� ន កលេប�ពះវ ិ ញណបរសុិទធ
េ  ទីេនះ កំពុងេធ�ចលនកនុងចិត�របស់អនក េដមប—ីេដមប—ីេដមបបី ច ប។់
302 អនកដឹងេទថអ�ីែដល�កមជំនំុ�តវករសព�ៃថងេនះគឺជករប ចប។់ េយង �តវែត
�តឡបេ់ ផទះជងសមូន។ េទវក� ស�ែដលជបេ់ ពីករបេងកតេ�យផទ ល់
េពលខ�ះមនិបនផលល�េឡយ។ អ�ីែដលេយង�តវករគឺបំែបកអ�ីរេប បចស់ ែកែ�ប
ចិត�ចុះចូលេ�យមនភពទុំេជរេ ចំេពះ�ពះជមច ស់។ េត�គបគ់ន េ�ត មខ�ួន កនុង
ករឈរ�ងំរេឺ ?

សូមេ�យេយងេ�នកបលេដមបអីធិ�� ន។
303 ឱ �ពះអមច ស់ែដលន�ំពះេយសូ៊វមកស�មប…់ពីេសចក�ី�� ប ់ េដមបេី�បស
េ�យសុចរតិទូលបងគំទងំអស់េ�យជំេន  េ�យេជ ។ ទូលបងគំសូម អធិ�� ន
�ពះអមច ស់ ែដលអនកែដលឈរទងំអស់េនះ េដមបទូីល�ទង ់ ទូលបងគំ អធិ�� ន
សូមេ�យករអតេ់ទសនឹងមនដល់ពួកេគ។ េហយ ឱ �ពះអមច ស់ ទូលបងគំ
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អធិ�� នឲយពួកេគទទួល�ទងជ់�ពះសេ ងគ ះ ជេស�ចនិងជទី �ស�ញ់ េហយ
�បែហលជពួកេគនឹងជួបម� យឬឪពុកឬនរ�េទ តេ េ�តយែដលឆង យ។
មនេរ ងមយួជ�បកដគឺពួកេគនឹងមនអងគសេ ងគ ះ។ សូមេ�យ ពួកេគទទួល
បនករអតេ់ទសេនះ េហយ�ល់េសចក�ីទុចចរតិរបស់ពួកេគ រ�យេ េហយ
�ពលឹងរបស់េគនឹង�តវបនសំ�តេ�យេ�ហិតរបស់កូនេច មេហយ ពួកេគនឹង
រស់េ កនុងេសចក�ីសុខ�ន�ពីេពលេនះេ ។
304 េហយៃថងៃនសិររីងុេរ ងរបស់�ពះអមច ស់នឹងមកេពលអ�ីៗកន�ងេ  សូម េ�យ
ទូលបងគំ�ល់គន បនជួបជុំគន កនុងដំ�ក�់ទង ់េហយនឹងមនិមន�គ�រ បកែ់បក
េទ តេឡយ េដមបជីួបអនកជទី�ស�ញ់េ ឯនយសមុ�ទ។ េនះទូលបងគំទងំអស់
�កព់ួកេគ ចុះចូលនឹង�ទងែ់ដល “�ទងនឹ់ងរក�ពួកេគ េ កនុងេសចក�ីសុខ�ន�
ឥតេខច ះ ែដលមនចិត�ជបេ់ ជមយួ�ទង។់” សូមអនុញតិទទួល �ពះអមច ស់
ទូលបងគំសូម�កព់ួកេគចុះចូលជមយួនឹង�ទង។់ កនុង�ពះនម �ពះបុ��របស់�ទង់
�ពះអមច ស់�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
305 សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។ ខញុ ំេជ ជកថ់ អនកេធ�ករដឹងថអនកកំពុងឈរេ
ទី� េហយពួកេគនឹងេ ជួបអនកបីបនួនទីេទ ត។
306 េហយឥឡូវអស់អនកែដលទទួលបនកតអធិ�� ន។ ប៊លីលី កែន�ងេជន
និងលីអូ ពួកេគនឹង�តឡបម់កវញិ? ពួកេគេ ទីេនះេដមបែីចកកតេ ែតបីបនួ
នទីេទ តប៉ុេ�� ះ។ សូមបងប�ូននឹងជួយេធ�េ�យ�សលះទស�និកជនេ�យែចក
កត អធិ�� ន។ េយងនឹង�តឡបម់កវញិបន�ិចេទ ត េដមបអីធិ�� នដល់អនកជំងឺ។
�តវេហយបងប�ូន។ 



េរ ងជីវតិរបស់ខញុ ំ KHM59-0419A

(My Life Story)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ រេស ល
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 19 េម�1959 េ  �ពះវ�ិរ Agelus, Los Angeles, California, U.S.A។ �ល់ករ
ខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�តថ់ត ចម�ង និង
េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព និង ែចកចយ
េ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក ។

KHMER

©2018 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org



  
 

កទកទកទកទ    

ននកទ នចថចមង ន
ប ខន យ  គថ ម ផពផយ
 ងពពយ គ ន មនចក ផ
ទងយធ យកកកងបយ កមបពនច
នក  បកប យ នន ព  យ    ខខង 

(VOICE OF GOD RECORDINGS®.)យ  

បទកទនងបនម នង បមកទងនង
កមទកទនង 

 យ    ខខង (VOICE OF GOD RECORDINGS) 
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A. 

WWW.BRANHAM.ORG 

 

 

 

  
 

កទកទកទកទ    

ននកទ នចថចមង ន
ប ខន យ  គថ ម ផពផយ
 ងពពយ គ ន មនចក ផ
ទងយធ យកកកងបយ កមបពនច
នក  បកប យ នន ព  យ    ខខង 

(VOICE OF GOD RECORDINGS®.)យ  

បទកទនងបនម នង បមកទងនង
កមទកទនង 

 យ    ខខង (VOICE OF GOD RECORDINGS) 
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A. 

WWW.BRANHAM.ORG 

 

 

 

  
 

កទកទកទកទ    

ននកទ នចថចមង ន
ប ខន យ  គថ ម ផពផយ
 ងពពយ គ ន មនចក ផ
ទងយធ យកកកងបយ កមបពនច
នក  បកប យ នន ព  យ    ខខង 

(VOICE OF GOD RECORDINGS®.)យ  

បទកទនងបនម នង បមកទងនង
កមទកទនង 

 យ    ខខង (VOICE OF GOD RECORDINGS) 
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A. 

WWW.BRANHAM.ORG 

 

 

 

  
 

កទកទកទកទ    

ននកទ នចថចមង ន
ប ខន យ  គថ ម ផពផយ
 ងពពយ គ ន មនចក ផ
ទងយធ យកកកងបយ កមបពនច
នក  បកប យ នន ព  យ    ខខង 

(VOICE OF GOD RECORDINGS®.)យ  

បទកទនងបនម នង បមកទងនង
កមទកទនង 

 យ    ខខង (VOICE OF GOD RECORDINGS) 
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A. 

WWW.BRANHAM.ORG 

 

 

 


