
េតេនះជទីសមគ ល់ៃន�គចុងេ�កយ
ែមនេទ?

 សូមអរគុណ ខ� ងំ�ស់ បង�បសេនវលី។
សួស�ី មតិ�សម� ញ់របស់ខញុ ំទងំអស់គន ។ រកី�យ�ស់ែដលបន�តលប់

មកវញិេ យបេ់នះ កនុងករបេ�ម�ពះអមច ស់ ជ�ពះរបស់េយង។
2 [បង�បសេនវលីនិយយថ “េនះជករផ�យបន�ផទ ល់ េ ទីេនះ។”—េអដ។]
មយួេនះ េនះគឺជ�។ អូ បទ។ �មនិអីេទ។
3 ខញុ ំបនទុកអនកយូរ�ស់ េ �ពឹកេនះ រហូតដល់ខញុ ំមន�រមមណ៍ថខញុ ំគួរែត
�បញបប់ន�ិចេ យបេ់នះ។ អឺ-ហឹុម អ៊ូ-ហឺុ អ៊ូ-ហឺុ។ ខញុ ំេអយ �ហតប់៉ុ��  េហយ
េ�កកឈរេឡង េហយ�អស់កម� ងំដូចយបេ់នះ។ ដូេចនះ នឹងមនិេ យូរេទ
ដ�ប�េយងនឹងមនកែន�ងស�មបអ់នក េឃញេទ េ េពលែដល�កមជំនំុ�តវ
បនប ចប។់ អតេ់ទ ប៉ុែន�េយងមនិមនគេ�មងេ យបេ់នះយូរេពកេទ។
4 ប៉ុែន� យបែ់ស�ក េយងមនបំណងេ យូរបន�ិច។ យបែ់ស�ក េបបងប�ូនខ�ះ�ច
ចូលរមួបន យបែ់ស�ក េហតុអ�ីេយងរពឹំងថនឹងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយេ កនុង
�ពះអមច ស់។ យបែ់ស�កនឹងមនមនុស�ល�ៗេ ទីេនះ។ េយងទងំអស់គន មន
េពល…
5 [បង�បស េអក �បណ� ំ មន�ប�សន ៍ ថ “អូ ៎ ចបំន�ិច មនុស�ជ
ទី�ស�ញ់ទងំអស់គន ! ខញុ ំមនសំេណ មយួសំុសួរអនក។ ខញុ ំេភ�ច�បបអ់នក។ ប៉ុែន�
មនុស�ជេ�ចនេ ទីេនះបននិយយថ អនកែតងែត�បញប�់បញល់ េចញពី
ករថ� យបងគំ។ ប៉ុែន�េ យបែ់ស�ក អនក�ចមនេពល�គប�់គនែ់ដលអនកចងប់ន
ចបពី់េម៉ង�បពីំរដល់ដបពី់រ �បសិនេបអនកនឹងយកេពល�មយួ។ ឥឡូវេនះ
េនះេហយជអ�ីែដលទស�និកជនេ ទីេនះបនសំុឱយខញុ ំសួរអនក។ ដូេចនះឥឡូវេនះ
អនកពនយល់ពួកេគេ  េបអនកមនិគិតដូេចនះ។”—េអដ។]
6 េយងនឹងេធ�កមមវធីិ�ង�ពះអមច ស់េ ពកក់�� លអ�ធ�ត យបែ់ស�ក។ ខញុ ំ
�បកដថអនកនឹង—អនកចងម់ន…េ ជមយួគន ។ េពលែដលអនកេផ�ងេទ តកំពុង
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�និំងែ�សក និងេ�ត បរេិភគជេដម េយងនឹង�កបថ� យបងគំេ�យេគរពចំេពះ
�ពះ [កែន�ងទេទេ កនុងកែសត—េអដ។] េហយទទួលយកករ�បកប េហយ
េដមឆន េំចញជមយួនឹងករសនយរបស់េយង ដួងចិត�ចំេពះ�ពះ កនុងករថ� យដល់
�ទង។់

7 េហយនឹងមន�គអធិបបយល�ៗេ ទីេនះេ យបែ់ស�ក �បកដ�ស់ថ
�គប�់គនេ់ហយ។ មន…បង�បសមកពីរដ� ហ�កហ�ុ ី េ ទីេនះ បង�បស ផ
លមរឺែដលជអនកអធិបបយដអ៏�ច រយ។ បង�បស ជូេន  េជកសុននឹងេ ទីេនះេ
យបែ់ស�ក។ បង�បស េប លេលបង�បស េនវលី។ អូ ខញុ ំេអយ ខញុ ំេអយ! េហយ
បន�េ មុខេទ ត មនុស�ល�របស់�ពះែដលនឹងេ ទីេនះ បង�បស វលី�ដខូលីន
និងបងប�ូនទងំអស់ែដលកំពុងផ�ល់�រដអ៏�ច រយដល់េយង។ េហយ�បែហលជ
អនកេផ�ងេទ តនឹងចូលមក ដូេចនះេយងនឹងរពឹំងថនឹងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយេ
យបែ់ស�ក។

8 ឥឡូវេនះ �បពនធខញុ ំបននិយយថ “កុំនិយយែបបេនះ” ប៉ុែន�ខញុ ំ�តវែតនិយយ
េទះយ៉ង�កេ៏�យ។ ខញុ ំសំុេទសែដលខញុ ំនិយយថ ��ច�ក េ �ពឹកេនះ
ជំនួសឱយ�ជញ ក�� ល។

ប៊លីីអងគុយេ ទីេនះ និយយថ “េនះគតេ់ទ តេហយ។”

9 ខញុ ំបននិយយថ “��ច�ក គត�់តវែតមនច�កភព។” ខញុ ំមននយ័ថ
�ជញ ក�� ល។

10 ខញុ ំដូចជពួកេគនិយយអំពីជនជតិហូឡង ់អនកដឹងេទ។ “េហយកំុយក�មអ�ី
ែដលខញុ ំនិយយ ប៉ុែន��មអ�ីែដលខញុ ំមននយ័។”

11 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំគិតថពួកេគយល់ពីខញុ ំ បនទ បពី់ប៉ុនម នឆន មំកេនះ។”
អនកដឹងេទ េនះគឺ…

12 េនះគឺ�មសិបឆន េំហយែដលខញុ ំបនេ ពីេ�កយេវទិកេនះេ ទីេនះ។
�មសិបឆន េំ កនុងេ�ងឧេបសថេនះ! អនកគួរែត�គ ល់ខញុ ំេ េពលេនះ ែមនេទ?
អូ! ខញុ ំេអយ ខញុ ំេអយ ករអបរ់រំបស់ខញុ ំពិតជមនក�មតិ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថខញុ ំមនិ�ច
និយយបន ប៉ុែន�ខញុ ំបនបន�ឺសំេឡងេ�យេ�ម ះ�តងច់ំេពះ�ពះអមច ស់។
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13 េហយបង�បស ខញុ ំេជ ថ�គឺជេ�ក�គ ��ំ ៃន�ពះគមពរី��ំ ែដល
េ កនុងករបកែ�ប បននិយយថ…
14 មនេពលមយួខញុ ំកំពុងនិយយ េហយខញុ ំមនិដឹងថគតេ់ ទីេនះេទ។ េហយ
គត�់តឡបម់កវញិ េហយកំពុងែតនិយយអំពីយូរមីធូមមមី េហយបនទ បម់កគត់
កំពុងនិយយអំពីពន�ឺេនះ។ េហយគតប់ននិយយថ “េតមនុស�ទងំេនះមន
ប � អ�ីខ�ះេ ៃថងេនះ?” េហយខញុ ំបននិយយ…គតប់ននិយយថ “មូលេហតុ
ែដលមនុស� អនកបកែ�ប មនិ�ចបកែ�បគមពរីបន�តឹម�តវ ែដលអនកបកែ�ប
បនពយយមបកែ�បជភ�យីឌីសលំ�បខ់ពស់។ �ពះេយសូ៊វ មន�ពះបនទូល
េ កនម់នុស�ទូេ  ដូចមនុស�េ �មផ�ូវនិយយែដរ។”
15 េហយ អនកដឹងេទថ មនបទគមពរីមយួេ កនុងលូកបននិយយថ
“មនុស��ម ញបន�� បឮ់�ទងេ់�យរកី�យ។” �ទងម់នបនទូលជភ�របស់
ពួកេគ។ ខញុ ំសងឃមឹថ�ដូេចនះម�ងេទ ត។
16 េយងសបបយចិត�ចំេពះ�ពះអមច ស់។ ឥឡូវេនះខញុ ំដឹងេហយ ខញុ ំេឃញពួកេគ
ជ ស�ីឈរេ ជុំវញិ។ �ជេរ ង��កកែ់ដលេឃញមនុស��បសឈរ ទុកឲយេ ែត
�េ ទងំេកមង�សី �បស និង ស�ីជេដម ឈរជុំវញិជ ជ ំង និងកុមរតូចៗ។
ប៉ុែន� េយង�គនែ់តមនិមនកែន�ងអងគុយ�គប�់គន។់ ដូេចនះ េយងអធិ�� នថ
េពលេ�កយេយងមនកិចច�បជំុបនទ បពី់សប� ហ៍េនះ បនទ បពី់េពលេនះេ …
17 អនកដឹងេទ េរ ងបនទ បែ់ដលេយងដឹង គឺ��ទងំ�បពីំរ។ េហយេប�ពះអមច ស់
សព��ពះហឫទយ័ ពួកេយងចបេ់ផ�មេលពួកេគភ� មៗ េ េពលែដល�ពះវ�ិរ�តវ
បនប ចប ់ �ងសង ់ ដូេចនះេយង�ចចូលេ ទីេនះបន។ េយងចូលមកេដមប ី
េធ�ករថ� យេឡងវញិ។ េហយ�បែហលជកែន�ង�មយួពីមយួេ ពីរ េហយ
�បែហលជបីសប� ហ៍ជបគ់ន  ជួបគន ឥឡូវេនះ ជករមកដល់ស�មប—់��ទងំ
�បពំីរ។ ដូេចនះ េយងរពឹំងថនឹងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួេ កនុង�ពះអមច ស់
កនុងអំឡុងេពលេនះ។ េហយេយងនឹង…អនកេ េ�ក�កងទងំអស់គន  េយងនឹងេផញ
កតទងំអស់េ អនក េហយអនុ ញ តឱយអនកដឹងចបស់អំពីេពលេវ� �បែហលជ
មយួសប� ហ៍ ឬពីរសប� ហ៍មុនេពលេនះ។
18 អនកេ ៉ ករ ដូចែដលខញុ ំបនយល់ ប៊លីីនិយយេ យបេ់នះ នឹង�តវេធ�េ ៃថងទី
ដបៃ់នែខកុមភៈ។ ែមនេហយ �បសិនេបគតប់នប ចបទី់ៃថងដប ់ េយងនឹងចបេ់ផ�ម
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�បែហលៃថងទីដប�់ប ំបនទ បម់ក។ ដូេចនះ ដ�ប�ពួកេគប ចប ់េយងនឹងចបេ់ផ�ម
ភ� ម។
19 បង�សី ឃីដ បនទូរស័ពទមកខញុ ំ មយួសនទុះមុនេនះ គតេ់សទរែត�សកទឹ់កែភនក។
នងបននិយយថ “បង�បស �បណ�េំយងបនពយយមយ៉ងខ� ងំេដមប ី
បេ ឆ ះរថយន�ចស់េនះ េហយ�មនិដំេណ រករេទ។ ដូេចនះ” នងបននិយយថ
“សូមអនកអធិ�� នឱយ�នឹងដំេណ រករ េហយខញុ ំនឹងមកេ ៃថងែស�ក។” េហយនង
បននិយយថ “ឆងល់ថេតខញុ ំ�ចរកកែន�ង�ន កេ់ បនេទ?”
20 ខញុ ំបននិយយថ “កុំបរមភ េយងនឹងមនបនទបជូ់នអនក បង�សី ឃីដ �បញប់
�មែដលអនកទទួលបន…”
21 អនកបននិយយ “�បទនពរដល់េបះដូងរបស់អនក។” បននិយយថ
“អនកដឹងេទ �បសិនេបអនកនឹងមនកមមវធីិរហូតដល់េម៉ងដបពី់រ” បននិយយថ
“ខញុ ំមនិចងេ់ចញេ េម៉ងដបពី់រេទ។”
22 អនកដឹងេទថ នង និងបង�បស ឃីដ មន�យុ�បែហលែបត៉សិប�បំ
ឆន  ំ េហយពួកេគេ ែតសថិតកនុងកិចចបេ�មផ�យដំណឹងល�េ េឡយ។ េតអនកដឹង
ថពួកេគេធ�អ�ីេទ? ទទួលម៉សីុនថតែខ��តស់េម�ង េហយេគយក�ររបស់ខញុ ំ
េចញពីមនទីរេពទយមយួេ មនទីរេពទយមយួ ពីផទះមយួេ ផទះមយួ ចុច�� បែ់ខ��ត។់
ឥឡូវេនះ េបមនិដូេចន ះេទ កុំេបះបង!់ េនះមនិចូលនិវត�នេ៍ទ។ េនះកំពុងកន់
េសចក�ីជំេន  ដល់ទីបំផុត �� បេ់�យ�វកនុងៃដ។ េនះជផ�ូវែដល�តវេ ។ េនះ
ជវធីិែដលខញុ ំចងេ់ធ�។ អូ-ហូ។
23 េហយបនទ បម់កនងបននិយយថ “អនកដឹងេទ �បសិនេបខញុ ំេចញ�ម
ម�វថីិ េ េម៉ងដបពី់រ” នងបននិយយថ “េហយេ�កយេម៉ង១២យប់
ពយយម�តឡបេ់ ផទះវញិ េហយពួកេគទងំអស់�សវងឹ��” នងបននិយយ
ថ “ករេបកបរ” បននិយយថ “េបកបរេពញផ�ូវ ទងំ�សវងឹ��។” នងបន
និយយថ “បិ�ចទងំេនះរតជំុ់វញិ” នងបននិយយថ “ខញុ ំខ� ចេសទរ�� ប។់”
24 បង�បស ផត នង�បកដជចស់បន�ិចេហយ។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដល
�គ ល់បង�សី ឃីដ? នងអងគុយេ ទីេនះ េនះ�គនែ់ត ជអនកចស់ទុំ-មឌតូច
ល�ិតែដលបរសុិទធ។
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25 េហយ េ េពល មុនេពលខញុ ំេកតមក (េហយខញុ ំជមនុស�ចស់េហយឥឡូវ)
នងេ ទីេនះេលភនទំងំេនះ នងនិងបង�បស ឃីដ។ នងនឹងេបកគក់
េពញមយួៃថង េ េលក� រេបកគក ់ េដមបទីទួលបនដប�់បឬំៃមភេសនស�មបក់រ
េបកគក ់ េដមបបី ជូ នគតេ់ កែន�ង�មយួ េ យបេ់នះ េដមបផី�ព�ផ�យ។
េ កនុងអណ�ូ ងែរធ៉យងូថមរបស់ពួកេគេ ទីេនះេ រដ�េកន�គីជកែន�ងែដលអនក…
នរ�មន ក�់តវករពរអនកេ�យកេំភ�ង េដមបេីឡងភនេំ កែន�ងែដលអនកបនេ
ផ�ព�ផ�យ។ អូ ខញុ ំេអយ! បនទ បម់ក ខញុ ំគិតថៈ

ខញុ ំ�តវែតបនដឹកនេំ �នសួគ៌
េ េលែ�គផក ដង៏យ�សល
ខណៈអនកខ�ះេទ តតសូ៊េដមបបីនរង� ន់
េហយជិះទូកឆ�ងកតស់មុ�ទឈម?
ខញុ ំ�តវែតតសូ៊េបខញុ ំចង�់គង�ជយ
បេងកនភពក� �នរបស់ទូលបងគំ �ពះអមច ស់។

26 េនះេហយ ខញុ ំចងប់នករគ�ំទរបស់�ទង ់ �មរយៈ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំចងប់នេ យបេ់នះ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំគិតថអនកថតសេម�ង
នឹងចបេ់ផ�មឥឡូវេនះ។
27 [បង�បសមន កនិ់យយថ “កុំេភ�ចកមមវធីិថ� យទរក។”—េអដ។] អូ បទ។ ខញុ ំ
ទទួលបន…ខញុ ំសំុេទស។
28 បង�សីតូចមន កម់នកូនេ ទីេនះ �ពឹកេនះគតច់ងថ់� យ�េ �ពះ។ េហយខញុ ំ
បន�បបន់ងថ េយង�បកដជេធ��េ យបេ់នះ េហយឥឡូវេនះ។ េហយេ
យបែ់ស�ក េយងនឹងថ� យទរកេ �ពះ កមមវធីិពយបល អ�ី�គបយ៉់ងែដលេយង
�ចឆ�ងកតប់ន។ េយងមនេពលេ�ចន។ ដូេចនះ�បសិនេបបង�សីតូចេ ទីេនះ
េហយមនកូនតូចរបស់នង។
29 េហយខញុ ំគិតថមនមនុស�មកពីផ�ូវឆង យ េហយេ �ពឹកេនះស�មបក់រ
សមភ សនឯ៍កជន និងស�មបអ់�ីមយួ។ េហយពួកេគ�តវសនមតថ់នឹងជួបេ
ទីេនះេ �ពឹកេនះ េហយ ប៊លីី�តវឱយពួកេគរងច់រំហូតដល់យបេ់នះ។ េហយ
គតម់និ�ចរកពួកេគេឃញេ កែន�ង�េទ ដូេចនះ េ យបេ់នះ។ �បសិនេប
អនកេ ទីេនះ ប�ូន�សី ខញុ ំបន�តលបេ់ ទីេនះបន�ិចេហយ រងច់ ំ េហយេមលថ
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េតគត�់ចរកេឃញ ស�ីេនះឬអត។់ ខញុ ំគិតថ �គឺជពីរនកក់នុងចំេ�មពួកេគ
ែដលកំពុងសមភ សនឯ៍កជនពីផ�ូវេចញពី�បេទស។ ដូេចនះ េយង—េយងេជ ជកថ់
�បសិនេបខញុ ំខកខនអនក ខញុ ំនឹង�ចេ រកអនកបនឆប់ៗ  �មែដលខញុ ំ�ចេធ�បន
�បែហលជយបៃ់ថងែស�ក ខណៈេពលែដលចូលមក។
30 ឥឡូវេនះ ខញុ ំេជ ថ េតេនះជ ស�ីែដលមកជមយួទរកតូចជមយួ—�វយឺត
ពណ៌េខ វេនះ?
31 “�វយឺត”? េម� ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិបននយ័ថ�ជអ�ីេនះេទ អូនសម� ញ់។ �
�កដូ់ចជរ ៉បូតូចមយួរបស់អនកខ�ះ… �វយឺត ប៉ុនម នែដល�គ ល់—�វយឺតចេំភ
គឺជអ�ី? េហតុអ�ី �បកដ�ស់។ ស�មបខ់ញុ ំ �ជ�វធំពីេដម។ ដូេចនះ—ដូេចនះ…
32 េហតុអ�ី �ជកូនតូចរបស់��ស។ ខញុ ំេអយ មនិអីេទ។ បង�បស េតអនកនឹង
េដរេឡងេ ទីេនះេទ។ អតេ់ទស។
33 ែមនេហយ ខញុ ំចូលចិត�ែខ�បូតូចមយួេ ទីេនះ ែដលអនក�ក។់ េតនងេឈម ះ
អ�ី? [ឪពុកនិយយថ “េរបិក លីន។”—េអដ។] េរបិក លីន លី-ន។ េហយ—េត
នម�តកូលរបស់អនកឥឡូវេនះជអ�ី? េស�តុន។ េរបិក លីន េស�តុន។ េត��តវេទ?
េតខញុ ំ�ចបីនងបនេទ? [“ពិត�បកដជបន។”] ខញុ ំដឹងថ�ជករលំបក�ស់
ែដល�តវេបះបង�់ែបបេនះ។ ជសំណព�ចិត�? េរបិក លីន េស�តុន។
34 �គ�រេនះបនឆ�ងកតេ់�ចន។ ស�ីវយ័េកមងមន កេ់នះ និង�� ម ីេទបែតថមីៗេនះ
អនកទងំពីរ�តវបនសេ ងគ ះ េហយនចូំលេ កនុងករ�គ ល់�ពះអមច ស់។ េហយ
ឥឡូវេនះ េ កនុងករ�បកបរបស់ពួកេគ �ពះបន�បទនេរបិកដ�៏សស់�� តេនះ
េហយពួកេគកំពុងន�ំេ កន�់ពះអមច ស់។
35 ឥឡូវេនះ មនុស�ជេ�ចន ពួកេគេ ថគម នែដនកំណត…់ពិធីបុណយ
�ជមុជទឹកស�មបទ់រក េ កនុង�ពះវ�ិរេមតូឌីសទ និងកែន�ងជេ�ចនេទ ត េហយ
េ�បះពួកេគេ�យទឹកេពលពួកេគេ ជទរក។ ឥឡូវេនះ មនិអីេទ ដ�ប�
ខញុ ំបរមភ។ ប៉ុែន� េយងែតងែតពយយមរក�នូវអ�ីែដលគមពរីែចងថ�តវេធ�។ េហយ
េ កនុង�ពះគមពរី �(មនិ)ែដលមនដូចជករ�ជមុជទឹកដល់ទរកេនះេទ គម ន
កែន�ង�េ កនុង�បវត�ិ� ស� រហូតដល់�ពះវ�ិរកតូលិកដំបូង ដូចែដលេយង
ដឹង ែដលេ ឆង យដូចជ�កម�បឹក�នីេស ។
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36 [ទរកយំ—េអដ។] ដូេចនះេនះ�គនែ់តជវធីិៃនករនិយយថ “�ែមន៉។” េនះ
េឃញេទ អនក…ដូេចនះ អនក�តវែតមនករបក��យ។
37 ដូេចនះ ប៉ុែន� េ កនុង�ពះគមពរី ពួកេគបននកុំមរតូចៗមកឯ�ពះេយសូ៊វ េដមប ី
�ទងនឹ់ង�បទនពរដល់ពួកេគ។ េហយ�ទងប់ន�ក�់ពះហស�េលពួកេគ េហយ
�បទនពរដល់ពួកេគ។ េហយថ េយងេ ែតបន��េទ ត។

ឥឡូវេនះ ចូរេយងឱនកបលចុះ។
38 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង យុវនរ ី និងយុវជនេនះមកេ យបេ់នះ
ជមយួនឹងេរបិកដតូ៏ចដគ៏ួរឲយ�ស�ញ់េនះ ែដល�តវបន�បទនដល់ពួកេគ កនុង
បនទុករបស់ពួកេគ េដមបចិី ច ឹមបីបចេ់ឡង�មករ�ស់េត នរបស់�ពះ។ េហយ
ពួកេគយក�មកថ� យេ យបេ់នះេដមបថី� យ�ពះអមច ស់។ េហយេ េពលែដល
ម� យបន�បគល់ពីៃដរបស់នងេ ឱយទូលបងគំបនទ បម់កទូលបងគំថ� យេចញពីៃដ
ទូលបងគំេ �ទង ់ េរបិកតូចេនះ។ �ពះជមច ស់គងជ់មយួនង េហយ�បទនពរ
ដល់នង។ ជូនពរដល់ឪពុកម� យរបស់នង។ សូមឲយពួកេគទងំអស់រស់េ
េ�យេ�ម ះ�តង ់ �យុយឺនយូរ េហយ �បសិនេប�ចេ បន សូមេមលករ
យងមករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ សូមឲយកូនេនះចេ�មនេឡងកនុងចំេណះអំពី
�ពះអមច ស់។ េហយេបមនៃថងែស�ក សូមនងេធ�ជ�ក�ដីអ៏�ច រយចំេពះ�ទង។់
សូម�បទនមក �ពះអងគមច ស់។ ឥឡូវេនះ �បសិនេប�ទងេ់ ទីេនះេ េលែផនដី
ស�ីនិងបុរសទងំេនះនឹងនកូំនរបស់ពួកេគមករក�ទង។់ ប៉ុែន� េយងខញុ ំជអនកបេ�ម
ៃនដំណឹងល� គឺជអនកតំ�ងរបស់�ទង។់ ដូេចនះ េយងខញុ ំសូមថ� យទរកេនះ
េ �ទង ់ ស�មបជី់វតិៃនករបេ�មកនុង�ពះ�ជ�ច�ករបស់�ទង ់ កនុង�ពះនមៃន
�ពះ�ជបុ��របស់�ទង ់គឺ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
39 សូម�ពះ�បទនពរ េរបិកតូច! ដគ៏ួឱយ�ស�ញ់! សូម�ពះ�បទនពរអនក
ទងំពីរ និងទរកតូចឱយអនកមន�យុយឺនយូរ សុភមងគល កនុងករបេ�ម�ពះ។
40 ខញុ ំមនិដឹងថខញុ ំមនកម� ងំលមម ឬអត។់ េនះគឺជេកមង�បសទងំអស់។ េតគត់
េឈម ះអ�ី? [ម� យនិយយថ “ែសទនលី វចិទរ័ េក�វែលន។”—េអដ។] ែសទនលី…
[“ែសទនលី។”] ែសទនលី វចិទរ័…[“េក�វែលន។”] េក�ែលន? េក�-…[“េក�វែលន។”] េក�
វែលន។ ែសទនលីតូច េឈម ះតូចគួរឲយ�ស�ញ់ េហយេកមង�បស�� ត�ស់!
ែមនេហយ ខញុ ំគិតថ �បែហល… េ�ះរកេមលេ ទីេនះេសទន។ េកមងល�េនះ?
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អូ អនកដឹងេហយ។ េយងមនិអនុវត�ែបបេនះេទ។ េយង�គនែ់តេធ�� អនកដឹងេទ
គម នអ�ីផ�ូវករអំពី�េទ។ �តវេហយ។ គត�់បកដជេកមងតូចែផ�មែល�មមន ក។់ ខញុ ំ
េភ�ចនម�តកូល។ ខញុ ំមនិគិតថខញុ ំនិយយ�តវេទ។ [“េក�វែលន។”] េក�វែលន។
�តវេហយ។

ចូរេយងឱនកបលចុះឥឡូវេនះ។

41 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ប�ី�បពនធេនះនទំរកតូច ែសទនលី េក�វែលន មកថ� យ
ដល់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េហយកនុងនមជ�គគង� លេ ទីេនះ ៃន�កមជំនុំ និង
ទូលបងគំ ឈររមួគន េ�យឯកភពកនុងកិចចកររបស់�ពះអមច ស់ េយងថ� យដល់�ទង់
នូវកូនេកមងតូចេនះស�មបជី់វតិៃនករបេ�ម។ �ទងប់នឱយគតេ់ ម� យនិងឪពុក
ឥឡូវេនះេគ�បគល់គតម់ក ទូលបងគំ កនុងៃដទូលបងគំ េហយទូលបងគំថ� យគតពី់
ៃដរបស់ទូលបងគេំ �ទង។់ សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់ឪពុកនិងម� យរបស់
គត។់ សូម�បទនពរដល់កូន�បសតូច េហយសូមឱយពួកេគទងំអស់មន�យុ
យឺនយូរ ជីវតិរកី�យកនុងករបេ�ម�ទង។់ សូមឲយេកមងេនះធំេឡង�មករទូនម ន
របស់�ពះ បេ�ម�ទង ់ េហយេកតខ� ច�ទង ់ េហយ�ស�ញ់�ទងេ់ពញមយួជីវតិ។
ឥឡូវេនះ ពួកេគបននេំកមងៗមកឯ�ទង ់េដមបឲីយ�ទង�់បទនពរដល់ពួកេគ េហយ
េយងនឹងេលកៃដ�កេ់លកូនេនះ សូមឲយពរគតក់នុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់។
េហយសូមឱយគតម់ន�យុយឺនយូរ �បកបេ�យសុភមងគល �បកបេ�យ
សុខភព និងកម� ងំកនុងករបេ�ម�ពះអងគ។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

�ពះ�បទនពរអនក ែសទនលីតូច។ អនកមនេកមង�បសល�មន កេ់ ទីេនះ។

42 ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងសំុករអនុេ�គះបន�ិចបន�ួច ស�មបម់នុស�តូចៗ និងវយ័
ជំទង។់ េហយខញុ ំដឹងថ�ពិបក។ អនកមនិ�ចឈរយូរបនេទ េ�ពះអវយវៈរបស់
អនកេក បចេង� ត។ ប៉ុែន�ខញុ ំកំពុងខិតជិតអ�ីមយួេ យបេ់នះែដលខញុ ំមនិធ� បម់ន
ពីមុនមក។ េហយមនេរ ងមយួែដលខញុ ំនឹងនិយយ គឺខញុ ំមនិែដលគិតចងនិ់យយ
េរ ងែបបេនះេទ។

43 េនះេហយជេហតុផល �ពឹកេនះ ខញុ ំមនិចង�់កេ់ពលេវ�េនះមុនែចកចយ
�រេទ េហយខញុ ំមនិែដលនិយយេរ ងរបស់ខញុ ំទងំ�សងេទ េហយខញុ ំមនិែដលគិតថ
ខញុ ំនឹងេធ�េនះេទ។ ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំមនិេធ��េទ។ �ទងអ់�ច រយ�ស់!
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44 ប៉ុែន�យបេ់នះ ខញុ ំនឹងនិយយេរ ងែដលខញុ ំមនិដឹង។ េហយឥឡូវេនះ �ជេរ ង
មយួ ស�មបអ់នកបេ�ម�ពះនិយយ ថគតន់ឹងនិយយអំពីអ�ីែដលគតម់និបន
ដឹង។ ប៉ុែន�ខញុ ំកំពុងផ�ងេ�ពងេចញ េដមបទីទួលបនចំេណះដឹងល�បំផុតរបស់ខញុ ំ…
េដមបេី�យ�កមជំនំុេនះ�ចយល់បន។ េហយខញុ ំនឹងមនិ ទុកអនកឱយេ យូរ េ�យ
គម ននយ័ ផលចំេណញេទ។

45 េហយ ែខ��តេ់នះ ខញុ ំគិតថេកមងៗកំពុងេរ បចំ�។ េហយ�បសិនេបអនកទទួល
បនែខ��តេ់ហយ អនក�ែដលកំពុង�� បែ់ខ��តេ់នះ សូមចថំ �បសិនេប
មនអ�ីមយួ េធ�ឱយអនកឆងល់ សូមកុំនិយយអ�ីេ�កពីអ�ីែដលមនេ េលកែសត។ កុំ
និយយអ�ីែដលផទុយនឹងអ�ីែដលមនេ េលកែសត។

46 មនុស�ជេ�ចនសរេសរេ េល ពូជរបស់សត�ពស់ េហយនិយយថខញុ ំ
និយយែបបេនះ-និង-ែបបេនះ។ ខញុ ំេ យកែខ��ត ់មក�� ប។់ ខញុ ំមនិបននិយយ
ែបបេនះេទ។ េឃញេទ មនុស�យល់ខុស។

47 អនកដឹងេទ �ពះេយសូ៊វមនេពលមយួបនទ បពី់កររស់េឡងវញិរបស់�ទង ់កំពុង
យងចុះេ មត�់ចងំ ជមយួនឹងពួក�វក័ េហយយ៉ូ�នបនែផ�កេល�ទងរបស់
�ទង។់ េហយពួកេគបននិយយថ “េតនឹងមនអ�ីេកតេឡងចំេពះមនុស�េនះ?”

�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េបសិនជខញុ ំចងឲ់យអនកេនះេ  ទល់ែតខញុ ំមក
េនះេតអំពល់អ�ីដល់អនក?”

48 “េហយមនពកយមយួេចញមក ថ ‘យ៉ូ�ននឹងេ រស់ េដមបេីឃញ�ពះេយសូ៊
យងមកវញិ។’”

49 េហយបទគមពរីែចងថ “េទះជយ៉ង� �ទងម់និែដលមនបនទូលែបបេនះ
េទ។” អនកេឃញេទ �ទង—់�ទងម់និែដលមនបនទូលអ ច ឹងេទ។ �ទង�់គនែ់តបនទូល
ថ “េបសិនជខញុ ំចងឲ់យអនកេនះេ  ទល់ែតខញុ ំមក េនះេតអំពល់អ�ីដល់អនក?”
�ទងម់និែដលមនបនទូលថគតនឹ់ងេ េឡយ។ ប៉ុែន�សូមេមល ករយល់ខុស
�ងយ�សល�ស់។

50 េហយឥឡូវេនះ�គឺជ—�មនិែមនថខញុ ំកំពុងេថក លេទសនរ�មន កែ់ដល
េធ��េនះេទ។ េ�យ�រែត ខញុ ំេធ�� េ�យខ�ួនឯង។ េហយមនុស�ទងំអស់េធ�
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� �បសិនេប�វក័ ែដលេដរជមយួ�ពះអមច ស់របស់េយង យល់ខុសអំពី�ទង។់
េហយពួកេគមនិែដលយល់ចបស់ពី�ទងេ់ទ។
51 េ ទីបំផុតពួកេគបននិយយថ “ឥឡូវេនះេយងយល់េហយ។ ឥឡូវេនះ
េយងេជ ។ េហយេយងដឹងចបស់ថ គម នអនក��តវ�បបអ់�ីដល់�ទងេ់ឡយ ដបតិ
�ទង�់ជប�គបក់រណ៍ទងំអស់។”
52 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េតអនកេជ េទឥឡូវេនះ?” េឃញេទ? “បនទ បពី់
េពលេនះ េតអនកមន…ទីបំផុត�បនមកដល់អនក េឃញេទ េតអនកេជ េទ?”
53 េហយេនះ�គនែ់តជមនុស�។ េហយេយងទងំអស់គន ជមនុស� ដូេចនះ
េយងនឹងយល់ខុស។
54 ប៉ុែន��បសិនេប�ជ�បេភទៃនករឆងល់បន�ិចដល់អនក ចកក់ែសត
�តឡបម់កវញិ។ �� បយ៉់ងយកចិត�ទុក�ក។់ ខញុ ំ�បកដថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
នឹងេបកសែម�ងដល់អនក។
55 បនទ បម់ក មតិ�តូច �បសិនេបអនក�គនែ់តកន ់ “�ែមន៉” របស់អនកកុមរ
េអយ។ សូមចបំន�ិចសិនេ  េ�ពះខញុ ំ—ខញុ ំចងឱ់យ��បកដចបស់ថយល់បន េ�ពះ
ជេ�ចនេទ តនឹងគម នកែសតេទ។ ដូេចនះខញុ ំចងឱ់យអនក�បកដថយល់បន។ េហយ
សូមចូលេ ជិត� តបតិ ខញុ ំនឹងអធិបបយ �មសិប�បនំទី ឬែសសិបេ�យេគរព
ដូចែដលេយងដឹងពីរេប បេធ��។
56 េ�ពះេនះជេពលេវ�ដអ៏�ច រយស�មបខ់ញុ ំ។ �ជកែន�ងែដលមនអ�ីមយួបន
េកតេឡងែដលខញុ ំមនិដឹងថ�តវេធ�ដូចេម�ច។ េឃញេទ? េហយខញុ ំកំពុងឈរកនុង�ចក
ដអ៏�ច រយបំផុតែដលខញុ ំធ� បឈ់រេ កនុងៃថងៃនករបេ�មរបស់ខញុ ំ ដូចែដលខញុ ំដឹង។

ដូេចនះ ចូរេយងឱនកបលឥឡូវេនះ មុនេពលេយងចូលេ កន�់ពះបនទូល។
57 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ នេពលកន�ងមក ទូលបងគំបនអធិបបយអំពី
�បធនបទៃនករសនមត។់ េហយករសនមតគឺ “ករផ�ងេ�ពងេ�យគម នសិទធិ
អំ�ច។” េហយ�បែហលជ យបេ់នះ �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំបនយកខ�ួន
ទូលបងគំផទ ល់ េដមបបីក��យអ�ីមយួដល់មនុស� េ�យមនិមននិមតិ�អំពី�េទ។
ដូេចនះ �ពះអមច ស់េអយ សូមពិនិតយេមលទូលបងគំ កនុងកែន�ងែដល�តវពិនិតយ។
បិទមតរ់បស់ទូលបងគំ �ពះអមច ស់េអយ។ �ទងប់នបិទមតសិ់ង� កនុងរងូជមយួ
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�នីែយល៉ េដមបកំុីឲយ�េធ�ឱយគតឈ់ចឺប។់ �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំអធិ�� ន
ថ �បសិនេបទូលបងគំបនពយយមបក��យខុស គឺ�ពះអងគេ ែតមនអំ�ច
បិទមត។់ ប៉ុែន��បសិនេប�ជេសចក�ីពិត េនះ�ពះអមច ស់េអយ សូម�បទនពរ
ដល់� េហយចត�់មក។ េហយ�ទង�់ជបពីលកខខណ�  និងអ�ីែដល�តឹម�តវេ កនុង
ៃដ។ េហយេនះេហយជមូលេហតុែដលទូលបងគំមក សូមបែីតេពលចុងេ�កយ
េនះ េ េវទិក េដមបពីយយមបក��យេរ ងទងំេនះ។ េហយទូលបងគំសូមអង�រ
�ពះអងគឱយជួយេយង។

58 �បទនពរដល់�ពះវ�ិរតូចមយួេនះ។ �កមេនះែដលមកទីេនះេ េ�កម
ដំបូល ែដល�ន កេ់ ជមយួេយងេ ទីេនះកនុងទី�កង េចញពីរដ�ជេ�ចន។ អូ
េពលែដល�សេមលេពល�ង ចកំពុងធ� កចុ់ះ េយងរកី�យ�ស់ែដលមន
កែន�ង�តវមក។ េ េពលែដលពិភពេ�ក�ចបូក�ចបល់ េហយមនិដឹងថពួកេគ
កំពុងឈរេ ទី� េយងរកី�យ គឺថ “�ពះនមៃន�ពះអមច ស់ជបម៉ដខ៏� ងំក�
េហយមនុស�សុចរតិរតចូ់លេ កនុងេនះ េហយមនសុវតថិភព។” មនិែមនពកយ
េ�ចនេទ ែតជករេបកសែម�ង!

59 ដូេចនះ ទូលបងគំ ទូលបងគំសូមអធិ�ថ ន�ពះបិ�េអយ ពន�ឺេពល�ង ចនឹង
មកដល់ ជេពលសុរយិេរ បអស�ងគត។ េហយេយងេជ ថេនះគឺជេពលេវ�
ែដលេយងកំពុងរស់េ  កនុងេពល�ពះ�ទិតយរះ។ េហយេយងខញុ ំសូមអរ�ពះគុណ
យ៉ងឧ�រកិបំផុត�ពះអមច ស់េអយ អស់ពីចិត�របស់េយងចំេពះកិចចករែដល�ទង់
បនេធ�ស�មបេ់យង។ េហយ ឱ�ពះអមច ស់េអយ �មរយះសមយ័កល ទូលបងគំ
សូមអរ�ពះគុណ�ទងែ់ដលបនអនុ ញ តឲយនិមតិ�ែដល�ទងប់ន�បទនមក ពួកេគ
មន ក់ៗ គឺឥតេខច ះ េហយ�ល់ករបក��យៃនសុបិនគឺពិតជដូេចន ះែមន។ ដូេចនះ
េយងដឹងថ��ចជ�ទងែ់តមយួគត ់ �ពះអមច ស់ ដបតិេយងជមនុស�រែមង�� ប់
េកតមកកនុងអំេពបប េហយគម នអ�ីែដលសម�សបកនុងខ�ួនេយងេឡយ។ ប៉ុែន� គឺ
គិតថ�ទង�់ចយកេរ ងែបបេនះ មក�កក់នងភពជមនុស� េហយ�ងសំ�ត
ពួកេគេ�យទឹកៃន�ពះបនទូល និងេ�យ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះ�គីសទ េហយេលក
�ពះហស�េនះេចញមក រហូតទល់ែតមនុស�មនិេ�បករគិតរបស់ខ�ួនេទ តេទ ប៉ុែន�
េ�យទុកចិត��ពះ�គីសទ ែដលដឹង�គបក់រណ៍ទងំអស់ ចូរឲយ�ចូលមកនិយយ
េហយេ�បេ�ងឧេបសថ។ សូមអរគុណ�ពះវបិ�។
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60 ឥឡូវេយងសូមសរេសរតំេកងដល់�ពះនមដប៏រសុិទធរបស់�ទង។់ េហយសូម
�បទនពរដល់�កមតូចេនះ េ យបេ់នះ កនុង�ពះនម�ទង។់ សូម�បទនពរដល់
�គគង� ល បង�បសេនវលី ែដលជអនកបេ�មដក៏� �នរបស់�ពះ។ សូម�បទនពរ
ដល់ឌីកុន អនក�គប�់គង និងសមជិកទងំអស់ៃន�ពះកយៃន�ពះ�គីសទ ទងំេ
ទីេនះ និងជំុវញិពិភពេ�ក កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។
61 អូ េ េពលែដលេយងេឃញ�សេមលដេ៏ខម ងងឹត កខ�ក ់ និងគួរឱយរនធតេ់នះ
បនធ� កចុ់ះពសេពញមុខៃន�គី�ទ ន េយងដឹងថេពលេវ�ជិតមកដល់េហយ។
�នឹងមនករេលកេឡង េហយ�កមជំនំុនឹង�តវបនេលកេឡង។ �ពះអមច ស់
អនុ ញ តឱយេយងេដរេ មុខ េ�យសម�ងឹេមលេ អនកនិពនធ និងអនកប ចប ់ គឺ
�ពះ�គីសទ។ សូម�បទនមក �ពះអងគមច ស់។ េហយេ េពលេយងេឆព ះេ មុខ
ឥឡូវេនះ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េដមបអីនុវត�កិចចករទងំេនះ ែដល
បន�កេ់ កនុងចិត�របស់េយង េយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងេ ជមយួេយង េហយ
ជួយេយង។ េហយសូមេលកតេមកងសិរ ី រងុេរ ងរបស់�ពះអងគ ដបតិេយងខញុ ំសូម
ថ� យខ�ួនេយងចំេពះ�ពះអងគ េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
62 ឥឡូវេនះ េបអនកមនេខម ៃដនិង�ក�ស ខញុ ំចងឲ់យអនកសរេសរេរ ងខ�ះ ជ…ឬអ�ី
ែដលអនកចងប់ន។ �គនែ់តេ�ត មខ�ួនជេ�សច។ េហយបនទ បម់កេ េលែខ��ត់
ផងែដរ �បសិនេបអនកចងស់រេសរបទគមពរី េ េពល�កប៏ន េ�ពះខញុ ំេជ ថ�ជ
បទគមពរីែដល�បប់ ចូ ល។
63 ឥឡូវេនះ េយងចង�់នអតថបទមយួេ យបេ់នះ ឬ�នករ�នបទគមពរី
េចញពីេស វេ ករេបកសែម�ងៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយខញុ ំេជ ថ េនះគឺជករ
េបកសែម�ងរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ដូចបនសរេសរេ កនុងេស វេ ។ េហយករ
េបកសែម�ងេផ�ងេទ តែដលផទុយនឹងករេបកសែម�ងេនះនឹងខុស។ ខញុ ំេជ ថ�នឹង
ទទួលបនស�មង…់ដក�សង—់ដក�សងម់�ងេទ ត។ ករេបកសែម�ង�ែដល
នឹងមនិសមនឹងករេបកសែម�ងេនះ េហយនកំរេបកសែម�ងេនះមកបំភ� ឺ គឺជករ
េបកសែម�ងខុស។ ��តវែតជបទគមពរី។
64 ឥឡូវេនះ េ កនុងជំពូកទី១០ៃនេស វេ វវិរណៈៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ខញុ ំ
មនបំណងចង�់នខគមពរីពីរបីដំបូង �បពីំរខដំបូង១ដល់៧។ េហយ�� បេ់�យ
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យកចិត�ទុក�កឥ់ឡូវេនះ េហយអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ។

ខញុ ំកេ៏ឃញេទវ�ដពូ៏ែក១—េទ ត ចុះមកពីេលេមឃ មនពពកហុ៊ៈ
េហយមនឥនទធនូេ េលកបល េទវ�េនះ…ដូចជៃថង េហយេជង
ដូចជបេងគ លេភ�ងៈ

មនកន�់កងំ១តូចេបកេ ៃដៈ កឈ៏នេជង�� ំេ េលសមុ�ទ
េហយេជងេឆ�ងេ េលដីេគក

រចួបន�ឺេឡង េ�យសំេឡងយ៉ងខ� ងំ ដូចជសំេឡងៃនសត�
សិង�ែដល�គហឹមៈ លុះបនបន�ឺេ�សចេហយ េនះកម៏នឮសំេឡង
ផគរ�ន៧់។

កលបនឮផគរ�នទ់ងំ៧េនះរចួេហយ េនះខញុ ំេរ បនឹងសរេសរៈ ែត
មនសំេឡងេចញពីេលេមឃ�បបខ់ញុ ំថ ចូរបំបិទេសចក�ីែដលផគរ�ន់
ទងំ៧បនែថ�ងេនះេ  កំុឲយកតេ់សចក�ីទងំេនះេឡយ។

រចួេទវ�ែដលខញុ ំេឃញឈរេលសមុ�ទ េហយេលដីេគក កេ៏លកៃដ
�� ំេ េលេមឃ

ទងំសបថនឹង�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់អស់កលប ជនិចចេរ ង�បតេ
ជ�ពះែដលបេងកត េមឃ ដី សមុ�ទ និងរបស់ទងំប៉ុនម ន ែដលេ �ថ ន
ទងំេនះ…ថ គម នេពលបង�ងេ់ទ តេឡយៈ

ែតេ �គែដលឮសំេឡងេទវ�ទី៧ កនុងកលែដលេរ បនឹង
ផ�ុ ំែ�ត េនះេសចក�ី�ថក៌ំបងំៃន�ពះនឹងបនសំេរច ដូចជ
�ទងប់នផ�យដំណឹងល�មក�បបព់ួកេ�� ជពួកបវបំេរ របស់�ទង់
ែដរ។

65 េហយអតថបទរបស់ខញុ ំ េបខញុ ំគួរេ  េ យបេ់នះ េតេនះជទីសមគ ល់ៃន
�គចុងេ�កយ ែមនេទ?
66 េយងទងំអស់គន ដឹងថេយងកំពុងរស់េ កនុង—េពលេវ�ដរ៏ងុេរ ងស�មប់
�កមជំនំុ ប៉ុែន�ជេពលេវ�ដ�៏�កកស់�មបអ់នកមនិេជ ។ េហយេយងកំពុងរស់េ
កនុង�គដេ៏�គះថន កប់ំផុតមយួែដលមនិធ� បម់ន ចប�់ងំពីពិភពេ�កបន
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ចបេ់ផ�ម។ គម នេ�� គម ន�វក័ មនិែដលធ� បរ់ស់េ កនុងសមយ័កលដូចែដល
េយងរស់េ ឥឡូវេនះេនះេទ។ េនះជទីប ច ប។់
67 ��តវបនសរេសរេ េលេមឃ។ ��តវបនសរេសរេ េលែផនដី។ ��តវ
បនសរេសរេ កនុងកែសតជេ�ចន។ េនះជករប ចប�់បសិនេបអនក�ច�ន
ករសរេសរៃនៃដ។ េ��រស់េ កនុង�គែដលៃដសរេសរេ េលជ ជ ំងស�មប់
ជតិ�សន ៍ ប៉ុែន�េយងរស់េ កនុង�គែដលៃដេនះសរេសរេ េលជ ជ ំង។ �គប់
ជតិ�សន ៍ ែផនដី អ�ីៗទងំអស់ េពលេវ�គឺេ �គចុងេ�កយ។ ដូេចនះ េយង
�តវ��វ�ជវបទគមពរី េដមបែីស�ងរកសមយ័ែដលេយងកំពុងរស់េ ។
68 ជនិចចកល េ��ពិតរបស់�ពះនឹងេ កនប់ទគមពរី។ ដូេចនះ គត�់ចខ់ត
គឺនឹងេ ជែបបេនះ។ េ កនុងគមពរីស ញ ចស់ េ េពលែដលពួកេ��បន
និយយអ�ី ែតងែតេ កែន�ង�មយួ គឺជេ��ែដលេ ជមយួ�ពះបនទូល។
គតប់នេមល�ពះស�មបក់រនិមតិ�។ េហយ�បសិនេបករនិមតិ�របស់គតផ់ទុយ
នឹង�ពះបនទូល េនះករនិមតិ�របស់គតគឺ់ខុស។ េនះជវធីិរបស់�ពះកនុងករទទួល
�ពះបនទូលរបស់�ទងដ់ល់� ស��ទង។់
69 េតអនក�ចឮខញុ ំ បនេទអនកេ ខងេ�កយេនះ? ខញុ ំេសទរែតមនិដឹងថ�តវ
ចបេ់ផ�មពី�។
70 ឥឡូវេនះ �ជឯកសិទធិដអ៏�ច រយស�មបខ់ញុ ំ ែដលបនដឹងថេ�ងឧេបសថជ
�ពះវ�ិរដំបូងរបស់ខញុ ំ។ �ជសិររីងុេរ ង។ េហយខញុ ំមនិែដលេភ�ចេឡយ េទះបីជ
ខញុ ំ…�ពះេយសូ៊វគងេ់  េហយខញុ ំនឹងរស់េ �យុ�បរ់យឆន ។ំ ខញុ ំចថំៃថងែដលខញុ ំ�ក់
ថម�ជង គឺេ កច�់ជង េហយករនិមតិ�ែដល�ទងប់ន�បទនឲយខញុ ំេ �ពឹកេនះ គឺ
អំពីេ�ងឧេបសថេនះ។ េហយអនកទងំអស់គន ចងច។ំ ��តវបនសរេសរេ កនុង
េស វេ ។ េហយ��តវបនបំេពញយ៉ងពិត�បកដ ចំេពះលិខិតេនះ មនិបន
ខកខនបន�ិចេឡយ។
71 េហយ ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិេជ ថមនអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល អស់ជេ�ចនឆន ៃំន
ជីវតិរបស់ខញុ ំ ែដលខញុ ំបននិយយេ កន�់បជជន េហយ�បនេកតេឡង។ េហយ
មនុស�ជេ�ចនបនមកជមយួនឹងសុបិន េ�យ�ពះគុណ�ទង ់ �ទងអ់នុ ញ តឱយ
ខញុ ំបក��យស�មប�់បជជន។ េហយមនុស�ជេ�ចនបនមកជមយួនឹងសុបិន
និងជមយួនឹងប � ែដលខញុ ំមនិ�ចបក��យបន។
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72 ប៉ុែន�ខញុ ំមនិបនពយយមែណនអំនកអំពីលបចិកលែដលមនចេម�យទងំអស់
េនះេទ។ ខញុ ំបនពយយមេ�ម ះ�តង ់និង�បបអ់នកពីអ�ីែដលជករពិត េហយខញុ ំ�ច
�បបអ់នកបនែត�មែដល�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំប៉ុេ�� ះ។ េហយេ េពល�មកដល់ខញុ ំ
េនះខញុ ំ�ច�បបអ់នកបន។
73 េហយខញុ ំចង�់ពមនអនក។ េ កនុងៃថងេនះែដលេយងកំពុងរស់េ មនេ�ចន…
មនិែមន—មនិនិយយអ�ី�បឆងំនឹងមនុស�។ ប៉ុែន�េពលអនកេឃញមនុស�មន ក់
ែដលមនចេម�យចំេពះអ�ី�គបយ៉់ង េនះគឺផទុយពី�ពះបនទូល។
74 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េ សមយ័េអលីយ៉ មនមនុស�ឃ�ងជ់េ�ចន
ប៉ុែន�មនែតមន កប់៉ុេ�� ះែដលបនជសះេសប យ។” កនុងរយៈេពលជេ�ចនឆន ំ
េអលីយ៉មន�យុែបត៉សិបឆន  ំ ឬេ�ចនជងេនះ េហយមនុស�ឃ�ងម់ន កប់ន
ជសះេសប យ។ េ សមយ័េអលីេស មន ស�ីេមម៉យជេ�ចននក ់ ប៉ុែន�គត�់តវ
បនប ជូ នមកឲយែតមន កប់៉ុេ�� ះ។ េហយេយងដឹងថមនកិចចករជេ�ចនែដល
�ពះេធ� េហយ�ទងម់និបនេបកសែម�ងដល់អនកបេ�មរបស់�ទងេ់ទ។ គម នអនកបេ�ម
�ធំជងមច ស់របស់ខ�ួនេឡយ។
75 េហយបនទ បម់ក �ពះនឹងមនិែចកចយសិរលី�របស់�ទងជ់មយួនរ�មន ក់
េឡយ។ �ទងជ់�ពះ។ េហយេពលែដលអនកបេ�មេ កែន�ងែដលគតព់យយម
យកជំនួស�ពះ បនទ បម់ក�ពះជមច ស់យកជីវតិរបស់គត ់ េហយផ� ស់ប�ូរគតេ់
កែន�ង�មយួឬអ�ីមយួ។ េយង�តវែតចងចេំរ ងេនះ។
76 ឥឡូវេនះ េ កនុងនិមតិ� និងករបក��យទងំេនះ ខញុ ំមនិ�ច�បបពី់ករ
បក��យសុបិនបនេទ ទល់ែតខញុ ំេឃញចបស់�មនិមតិ� ថេតសុបិនេនះ
ជអ�ី។ េហយមនអនក�គបគ់ន ជេ�ចនដឹងថអនកបន�បបខ់ញុ ំពីសុបិនរបស់អនក
េហយកម៏និ�បប�់ទងំអស់ែដរ។ េហយេ េពលែដលខញុ ំបនេឃញសុបិន�តលប់
មកខញុ ំវញិ ខញុ ំបនងកមក�បបអ់នកថ េ មនរបស់ែដលអនកបនបន�ល់ទុក
ជេ�ចន បនទ បម់ក�បបអ់នកពីអ�ីែដលអនកបនបន�ល់ទុក។ អនកដឹងថ��តវ។
�តឹម�តវ និយយថ “�ែមន៉។”…?…[�កមជំនំុនិយយថ“�ែមន៉។”—េអដ។]
េរ ងែដលអនកមនិបន�បបខ់ញុ ំ។ ដូេចនះ អនកេឃញថ �បសិនេប…ដូចេនប៊ូេកន�
និយយថ “េបអនកមនិ�ច�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលខញុ ំយល់សប�ិេនះ េតេធ�ដូចេម�ចេទបខញុ ំ
ដឹងថអនកមនករបក��យរបស់�?”
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77 ប៉ុែន�ចំ�ប�់រមមណ៍ទងំអស់េនះ េយងមនិ�តវយក�េ និយយថ “េនះ
ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។” េយងមនិ�តវេធ�ដូេចនះេទ។ េយង�តវែតមន
សំេឡងផទ ល់ ែដលជចេម�យពី�ពះ មុនេពលេយង�ចនិយយថ�ជ�ពះ។
មនិែមនជករចប�់រមមណ៍ មនិែមនជ�រមមណ៍េទ េទះ�ញបញ័់រខ� ងំប៉ុ��
កេ៏�យ។

អនក�ចនិយយថ “ខញុ ំេជ ថ��ចជវធីិេនះ។”
78 ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកនិយយ “េនះជ�ព ះបនទូលរបស់�ព ះអមច ស់” �
មនិែមនជអនកេទ។ េមលេ េលេវទិក។ េតអនកធ� បេ់ឃញ�ប�ជយ័េទ? េនះ
ជ�ព ះបនទូលរបស់�ព ះអមច ស់ �ទង�់គបល់កខណ៍ មនិែដលប�ជយ័េឡយ។ េហយ
ដ�ប��ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ េនះ�មនិ�ចប�ជយ័េឡយ។
79 ប៉ុែន�រហូតមកដល់េពលេនះ �ទងប់នករពរខញុ ំ ពីេ�ពះខញុ ំបនរងច់�ំទង។់ ខញុ ំ
មនិបនពយយមែស�ងរក�បជ�បិយភព ឬករេលកតេមកងរបស់មនុស�េទ។ ខញុ ំ
បនពយយមអស់ពីសមតថភពេដមបរីស់េ េ�យបនទ បខ�ួន េហយរស់េ ែបប
ែដលខញុ ំគិតថ�គី�ទ នគួររស់េ ។ េហយខញុ ំមនិ�ចេធ��កនុងខ�ួនខញុ ំបនេទ ប៉ុែន��ទង់
បនេធ��រហូតដល់សព�ៃថង។ ដូចខញុ ំនិយយថ �ទងជ់អនកែដលបនដឹកនខំញុ ំ។
80 មនេរ ងជេ�ចន�ចនិយយបន ប៉ុែន��ចំ�យេពលយូរេពក។ ប៉ុែន�អនក
ទងំអស់គន ដឹងេរ ងទងំេនះេហយ។ េហយេហតុផលែតមយួគតែ់ដលខញុ ំមនឱយ
អនកនិយយ “�ែមន៉” មយួរយៈមុន អនកែដល�បបខ់ញុ ំពីសុបិន ខញុ ំនឹងមក�បប់
អនកពីអ�ីែដលអនកបនចកេចញ េ�ពះ�រេនះកំពុង�តវបនថត។ មនុស��គប់
ជតិ�សននឹ៍ងឮេរ ងេនះ។ េហយេ េពលែដលពួកេគឮ “�ែមន៉” បនទ បម់ក
េគដឹងថមនសំេឡងេ ទីេនះ ែដលកំណតេ់ េ�កមពន័នកិចចេនះ ែដលដឹង
�បេសរជងេធ�ខុស ឬនិយយ “�ែមន៉” េ នឹងអ�ីមយួែដលខុស។ �ែមន៉ “សូម
ឱយ�ដូេចនះ។” �ជករអនុ ញ តជផ�ូវករ។
81 ឥឡូវេនះ េពញមយួជីវតិរបស់ខញុ ំ �ងំពីខញុ ំេ តូច មនអ�ីមយួែដលរខំនខញុ ំ។
េហយខញុ ំមនជីវតិចែម�ក�ស់ ពិបកយល់�ស់។ សូមបែីត�បពនធខញុ ំកេ៏អះកបល
និយយែដរ។ “ប៊លីខញុ ំមនិេជ ថមននរ�មន ក�់ចយល់ពីអនកបនេទ។”
82 េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិយល់ខ�ួនឯងេទ។” េ�យ�រខញុ ំចុះចូល
�ងំខ�ួនខញុ ំចំេពះ�ពះ�គីសទ ជេ�ចនឆន មំកេហយ។ �ទងដឹ់កន។ំ ខញុ ំមនិពយយម
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យល់ពី�េទ។ ខញុ ំ�គនែ់តេ កែន�ងែដល�ទងដឹ់កន ំ ជចំេណះដឹងដល៏�បំផុត
របស់ខញុ ំ។

83 ខញុ ំអរគុណ�បពនធនិងកូនដអ៏�ច រយ េហយស�មប�់បពនធនិងកូនរបស់ខញុ ំែដល
មនទំនុកចិត�ថខញុ ំនឹងមនិ�បបព់ួកេគពីអ�ីខុស។ េនះ ពួកេគេជ ។ �ល់េពលែដល
អនក�បបព់ួកេគនូវអ�ី េនះពួកេគកន�់មបនយ៉ង�តឹម�តវ�ម�។ េគដឹងថខញុ ំ
មនិ�បបេ់គអ�ីែដលខុសេទ។

84 េហយេតខញុ ំនឹង�បបកូ់នរបស់�ពះមន កនូ់វអ�ីែដលខុសែដរឬេទ? មនិែមន
េ�យេចតនេទ។ អតេ់ទ បទ។ �ពះ�ទងស់ព��ពះទយ័ឲយកូនរបស់�ទងទ់ទួលករ
បង� តប់េ�ង នយ៉ង�តឹម�តវ។ េហយេ�ម ះ�តងជ់មយួពួកេគ េហយពិត�តង់
ជមយួពួកេគ េនះ�ទងនឹ់ង�បទនពរដល់� ខញុ ំេជ ។

85 ឥឡូវេនះ �មដំេណ រចុះមក មនេរ ងជេ�ចន ែដលខញុ ំមនិ�ចយល់បន។
េហយេរ ងមយួែដលខញុ ំមនិ�ចយល់េនះគឺកលពីខញុ ំេ េកមង េហយករនិមតិ�នឹង
មកេលខញុ ំ។ េហយខញុ ំនឹងេឃញពួកេគ េហយ�បបឪ់ពុកម� យខញុ ំពីេរ ងែដលនឹង
េកតេឡង។ ពួកេគគិតថខញុ ំ�គនែ់តភយ័។ ប៉ុែន�អ�ីែដលចែម�កេនះ�បនេកតេឡង
ដូចែដល�បននិយយអុីចឹង។

អនកនិយយថ “េតេនះមុនករែ�បចិត�របស់អនកឬ?” បទ។

86 “អំេ�យទននិងករ��ស់េ គឺមនិទនម់នករែ�បចិត�” �ពះគមពរីបន
ែចងដូេចនះ។ អនកេកតមកកនុងេ�កេនះកនុងេគលបំណងខ�ះ។ េហយេបអនកមនិ…
េធ�ករែ�បចិត�របស់អនកេនះកម៏និនមំកនូវអំេ�យទនេទ។ ពួកេគ�តវបន
កំណតទុ់កជមុនស�មបអ់នក។

87 ឥឡូវេនះេ �មផ�ូវ េហយកលខញុ ំេ េកមង បំណង�បថន របស់ខញុ ំគឺ…ខញុ ំ
មនករមនិេពញចិត�េ កនុង�បេទសែដលខញុ ំរស់េ ។ ខញុ ំចង ់េ ភគខងលិច។

88 េហយខញុ ំ�តវបនេគវះកត ់ េ េពលខញុ ំ�តវបនេគបញ់ កលខញុ ំេ េកមង។
េហយេ េពលែដលខញុ ំមក ពីេ�កមករេ�បថន សំន�បដំ់បូង ខញុ ំគិតថខញុ ំកំពុងរងទុកខ
េហយនឹងធ� កចុ់ះ។ ឱយខញុ ំេចញ។ េហយខញុ ំគិតថខញុ ំបនេចញេ េ�កអស់រយៈេពល
�បបំីេម៉ង។ េគបរមភពីករ�ស់ខញុ ំឱយដឹងខ�ួនម�ងេទ ត។ ពួកេគមនករវះកតដ់ធ៏ំ
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េ�យមនិមនេបនី៉សីុលីន។ ឈម េជងទងំពីរេសទរែត�តវបនបញ់េចញ េ�យ
កេំភ�ងខ�ី។ មតិ�ភកក�័បសតូចមន កទុ់កកេំភ�ងេចល។
89 េហយ�បែហល�បពំីរែខេ�កយមក ខញុ ំបនេ�បថន សំពឹកមយួេទ ត។ េហយ
េ េពលែដលខញុ ំមកេ�បថន សំពឹកេនះ ខញុ ំគិតថខញុ ំកំពុងឈរេ េល�លេ ម
ខងលិច។ េឈឆក ងមសដធ៏ំេ េលេមឃ េហយសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់
បនភ�េឺចញពី�។ ខញុ ំឈរែបបេនះ។
90 េ េពលែដលពន�ឺែដលអនកេឃញេ េលរបូភពយបេ់នះ ែដល�តវបន
បង� ញថជរបូដអ៏�ច រយ េ�យករ��វ�ជវវទិយ� ស� ចំេពះខញុ ំ �គជឺពន�ឺ
ដូចគន ែដលបន�យ�ប�រេ�ក�វកប៉ុល។ �ជពន�ឺែតមយួែដលបនដឹកនំ
កូនេ អុី��ែអល េ េពលយប។់ េតអនកបនកតស់មគ ល់េ ទីេនះេទ េទវ�
េនះ? “គតម់នពពកហុ៊។” េឃញេទ �ទងគឺ់ជ “ពពកកនុងេពលៃថង។” ឥឡូវេនះ ជ
ពន�ឺដូចគន ។
91 ចំែណកឯមនុស�មនិយល់ករេនះ ដំបូងគិតថខុស ែដលខញុ ំនិយយអុីចឹង។
ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេកតេឡងេដមប�ីកឧ់បករណ៍វទិយ� ស� និង
មនុស�េ ទីេនះ ស�មបក់រប ជ ក ់េហយបនថតរបូ�ជេ�ចនដង។
92 ខញុ ំបននិយយថ “េឃញមនុស��� បប់ត�់សេមល” �សេមលេខម េល
ពួកេគ។ កលពីប៉ុនម នសប� ហ៍មុន េ េពលែដលខញុ ំេ កនុងទី�កងមយួ។ េហយ
េពលែដលេយងកំពុងអធិបបយ គឺអនក�ល់គន —អនកមនិគួរថតរបូេទ េពលកំពុង
អធិបបយ។ េហយេ េពលែដល…េរ ងដូចគន គឺេ េពលែដល��តវបនថត ប៉ុែន�
មននរ�មន កម់នកេម�៉។ េហយខញុ ំបននិយយេ កន់ ស�ីមន កែ់ដលកំពុង
អងគុយេ ទីេនះ ជមនុស�ែប�កមុខ…ខញុ ំបនចូល—េ �សល់ខងតបងូ។ ខញុ ំបន
និយយថ “មន�សេមលេលក ញ មន កេ់នះដូេចនះេហយដូេចនះ។” នរមីន កែ់ដល
ខញុ ំមនិែដលេឃញកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ “អនកេទបែតមកពីេពទយ។ និងម�រកីពីរ មយួ
េ េលសុដននី់មយួៗ េហយអនក�តវបនេបះបងេ់ចល។ អនក�តវបន�គបេ�យ
�សេមលេខម  ជិត�� ប។់”
93 េហយមនអ�ីមយួនិយយេ កនប់ង�សីមន កែ់ដលអងគុយែកបរេនះ ែដល
មនកេម�៉ថ “ថតយករបូភព។” េហយនងមនិចងេ់ធ��េទ។ ែត “បនថតរបូ”
េហយនងេ ែតបដិេសធ។ េហយបនទ បម់ក�មកម�ងេទ ត េហយនងបនចប់
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យករបូភព…េហយបនថតរបូ។ េហយ�មន �មែបបវទិយ� ស�។ �សថិតេ
េលផទ ងំផ�ព�ផ�យ �សេមលេខម ។
94 បនទ បម់ក េ េពលែដល ស�ីេនះបនេជ  និងអធិ�� ន េនះរបូភពមយួបន
ថតចំពីេ�កយ� យ៉ងចបស់។ ខញុ ំបននិយយថ “�សេមលេខម បនេ ។” េឃញ
េទ? ស�ីរស់េ េ�យ�ពះគុណៃន�ពះ។
95 េតអនកេឃញអ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័េទ? េបអនកនិយយករពិត អនក�ចនឹង
�តវេគេសចមយួែភ�ត អនក�ចនឹងយល់ខុសមយួរយៈ។ ប៉ុែន� �ពះនឹងប ជ ក់
ថ �គឺជករពិត �បសិនេបអនកនឹងេ ជមយួ�។ េឃញេទ? �គនែ់តរងច់។ំ
�បែហលជ�តវចំ�យេពលេ�ចនឆន  ំ ប៉ុែន�ដូចជេ កនុងអ�័ប� ំ និងអនកដៃទ
ែដរ ប៉ុែន��ទងនឹ់ងេធ�ឱយ�ក� យជករពិតជនិចច។
96 េ េពលែដលេទវ�េនះេ ទីេនះ…េហយខញុ ំគិតថ េ�កពី�បពនធខញុ ំ េ មន
មនុស�េ យបេ់នះ �ងំពី�មសិបឆន មំុន ែដលបនឈរជិតេ េពលែដល
ចុះមក។ េតមនអនក�េ កនុងទីេនះេទែដលបនេ ទីេនះេពលេទវ�របស់
�ពះអមច ស់មក ែដលចុះមកទេន�ជេលកដំបូង េ ចំេពះមុខមនុស�? េលកៃដ
េឡង។ បទ េ ទីេនះ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ ខញុ ំេឃញេ�ក�សី វលីសុន
េលកៃដេឡង។ នងកំពុងឈរេ ទីេនះ។ �បពនធរបស់ខញុ ំ េ ទីេនះ នងេ
ទីេនះ។ េហយខញុ ំមនិដឹងថអនក�ខ�ះែដលេ សល់េនះកំពុងឈរេ ធនគរ
េ ទីេនះ េ ចំេពះមុខមនុស�ជេ�ចន េ េពលែដលខញុ ំេធ�ពិធី�ជមុជទឹកេ េម៉ង
ពីររេស ល។
97 េហយេចញពីេមឃ�សឡះ ជកែន�ងែដលមនិមនេភ� ងធ� កអ់ស់រយៈេពល
ជេ�ចនសប� ហ៍មកេហយ �ទងម់កេ�យសំេឡង�គហឹម េហយបននិយយ
ថ “ដូចែដលេ�កយ៉ូ�នបទីសទ�តវបនចតឱ់យមក េដមបដឹីកនកំរយង
មកជេលកដំបូងរបស់�ពះ�គីសទ អនក�តវបនប ជូ នេចញមកជមយួនឹង�រមយួ
េដមប�ីបកសពីករយងមកជេលកទីពីររបស់�ពះ�គីសទ។”
98 មនុស�ជេ�ចន មកពីអនកជំនួញ កនុងទី�កង កំពុងឈរេ មត�់ចងំេនះបន
សួរខញុ ំថ�មននយ័យ៉ង�។ ខញុ ំបននិយយថ “េនះមនិែមនស�មបខ់ញុ ំេទ។ �
គឺស�មបអ់នក។ ខញុ ំេជ ជក។់” អូ-ហូ។ បនេ េ េល�។ េហយេ េពលែដល
េទវ�េនះបនចកេចញ �បសិនេបអនកចងច ំ �ទងប់នយងេ ទិសខងលិច
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េ េពលែដល�ទងប់នេឡងេ  ខង�� ំេចញ េឡងេល កំពូល�ព ន េហយេ
ខងលិច។
99 េ�កយមក ខញុ ំបនជួប��វទូិមន កែ់ដលជម៉ហគី។ េហយពួកេគបន�បបខ់ញុ ំ
អំពី�កម��និករែដលបនមកជំុគន េ កនុង�កម��និករជក�់កម់យួ។
100 េ េពលែដលពួកអនក�បជញេ បប៊ឡូីនបនេឃញចុះេឆព ះេ រកប៉េឡសទីន
ែដលជផក យបីេនះេ កនុង�កម��និករមយួ។ អនកបនឮខញុ ំ�បប�់េ�ចនដង។ េត
អនកដឹងេទថេនះជករពិតប៉ុនម នសប� ហ៍ ចុងេ�កយេនះ? បងសុតែមន អនកមន
កែសរេនះេ ជមយួអនកេទយបេ់នះេ ឯ�? �សថិតេ កនុង�ក�ស មយួ
សន�ឹកៃនកែសតៃថង�ទិតយ ទី�បបំនួែខធនូ ថអនកយកពត័ម៌នបនេ ទីេនះ
េហយពួកេគបនជីកយកវតថុទងំអស់េនះ។ េហយេយងពិតជកំពុងរស់េ
េពលេនះ បង� ញឱយេឃញថេយងជ…ឆន ែំដលនឹងមកដល់គឺឆន ១ំ៩៧០។ �បពំីរ
ឆន ហំួសកលបរេិចឆទ េ�យជីកថម េហយប ជ កថ់�ខុស។ �យឺតជងអនកគិត។
ខញុ ំមនិបនេឃញបង�បសេ ហ�ដេទ បងសុតែមន។ េតបងេ ទីេនះេទ? េតបង
មនកែសត េ ជមយួេទ? អនកមន។ គតម់នកែសតេនះ។ �បែហលជ
យបែ់ស�កខញុ ំនឹងេ�យអនក�ន�។ េយងមនិមនេពលេទយបេ់នះ។ ដូេចនះអនក�ច
េមលេឃញ។
101 េហយ េមល ឱយចបស់។ ពួក ម៉ហគីស យូ�ម៉ហគីស េ បប៊ឡូីន សិក�
ពីផក យ បនេឃញផក យទងំេនះចុះេ កនុង�កម��និកររបស់ពួកេគ។ េហយ
េ េពលែដល�េកតេឡង ពួកេគបនដឹងថ�ពះេមស�ុេី េលែផនដី។ េហយេ
ទីេនះពួកេគមក ឯ�កងេយរ�ូឡឹម ទងំេ�ច ង។ ដំេណ រពីរឆន !ំ “េត�ពះអងគែដល
�បសូតជេស�ច�សនយូ៍�េ ឯ�?” េឡងចុះ�មផ�ូវែដលពួកេគបនេ ។
េហយ េហតុអ�ី បនជ-…

អុី��ែអលេសចចំអកឱយពួកេគ “�កមអនកនិយម�ជលេនះ!” ពួកេគមនិែដល
ដឹងអ�ីេ�ះអំពី� ប៉ុែន��ពះេមស�ុគឺីេ េលែផនដី។ េហយឥឡូវេនះអនកដឹងពី
េរ ង�៉វែដលេ សល់ថពួកេគនិយយអ�ី។

ឥឡូវេនះ េយងនឹង�ន�េ យបែ់ស�ក។
102 ឥឡូវេនះ មកដល់េនះ ថករនិមតិ�មនិប�ជយ័េទ េ�ពះ�មកពី�ពះ។ េហយ
េ �មដំេណ រទងំអស់េនះ មនអ�ីមយួទញខញុ ំ ចបខ់ញុ ំ។
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103 បនទ បម់ក េ េពលែដលម៉ហគីបន�បបខ់ញុ ំពីេរ ងទងំេនះ េ េពលែដលខញុ ំ
េ េកមង ឬមុនេនះ ខញុ ំេជ ថ �គឺអំពីេរ ងទងំេនះ។ េហយ�េធ�ឱយខញុ ំភយ័ខ� ច
េ�ពះខញុ ំខ� ចអ�ីែដលជម៉ហគី។ ប៉ុែន�េ�កយមកខញុ ំបនរកេឃញថ ម៉ហគីៃន�ពះគមពរី
គឺ�តឹម�តវ ពីេ�ពះ�ពះបន�បកស�េ �ថ នសួគម៌ុនេពល�ទង�់បកស�េ េល
ែផនដី េ�យេមលរបូកយ�ថ នសួគទ៌ងំេនះ។

104 “�ពះមនិេគរពបុគគល កនុង�គបជ់តិ�សន”៍ េព�តសបននិយយ។ ឥឡូវេនះ
ប៉ុែន�អស់អនកែដលេកតខ� ច�ទង ់ េ �គបជ់តិ�សន ៍ �ពះ�ទងទ់ទួល។ [កែន�ង
ទេទេ េលកែសត—េអដ។]

105 េហយេយងេឃញថ ខញុ ំបនពយយមលះបងគ់ំនិត។ ប៉ុែន� អូ ��តវ
ចំ�យេពល�បេ់ម៉ង េដមបចូីល េត�េធ�ដំេណ ររហូតដល់ឬយ៉ង� េធ�ដំេណ រ
េ �មេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំខ� ច�។

106 ម៉ហគីេនះនិយយមកខញុ ំថ “អនកនឹងមនិេជគជយ័េ ទិសបូព៌េទ។” បន
និយយថ “អនកបនេកតេ េ�កមទីសមគ ល់មយួ។” េហយបននិយយថ
“អនក…ទីសមគ ល់េនះ ��និករេនះ េ េពលែដលពួកេគឆ�ងកតផ់�ូវ េចញេ
ទីេនះ ៃថងកំេណ តរបស់អនក ពួកេគបនពយរួេ ខងលិច។ េហយអនក�តវែតេ
ខងលិច។”

ខញុ ំបននិយយថ “បំេភ�ច�េ ។”

107 ខញុ ំ—ខញុ ំមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�េទ។ េហយេទះយ៉ង�កេ៏�យ �
មនិបនដក�េចញពីចិត�ខញុ ំេទ។

108 បនទ បម់ក េ េពលែដលខញុ ំេ�កកេឡងេ យបេ់នះ អំពីករនិមតិ�ទងំេនះ។
ខញុ ំមនិ�ចយល់ពីពួកេគបនេទ។ បងប�ូនបទីសទរបស់ខញុ ំបន�បបខ់ញុ ំថ េនះ
មកពី�រក�។ េហយេពលេទវ�េនះបនេលចមក �ទងក់េ៏បះ�េ កនុងគមពរី
ទងំ�សង េហយមនបនទូលថ “ដូចកលេនះ!”

109 កលពួកសងឃជែជកគន  េ�យមនិដឹងថគួរេស� កពក�់បេភទ�
សំេល កបំពកនិ់ងអ�ីៗ�គបយ៉់ង េហយករជែជកែវកែញកអំពីភពខុសគន របស់
ពួកេគ និងពួកម៉ហគីបនេដរ�មផក យេ កន�់ពះ�គីសទ។
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110 េពលែដល�គអធិបបយនិយយថ �ពះេយសូ៊វជអនកែក�ងបន�ំ ជេបលេស
ប៊ូល �រក�បនេងបេឡងេហយនិយយថ “េយងដឹងថ�ទងជ់នរ� �ទងជ់
�ពះដវ៏សុិទធៃន�ពះ។ េហតុអ�ីបនជ�ទងម់កេធ�ទរណុកមមេយងមុនកំណតដូ់េចនះ?”
111 េពលប៉ុលនិងសីុ�សចុះមកផ�យដំណឹងល� មន�គទយតូចមន កអ់ងគុយ
េ �មផ�ូវ… េហយ�គអធិបបយៃន�បេទសេនះនិយយថ “បុរសទងំេនះគឺជ
អនកែក�ងបន�ំ។ ពួកេគបំែបក�កមជំនុំរបស់េយងេចញ ជេដម បង�ិលពិភពេ�ក
�ក�បចុ់ះ េ�យអំេពពុករលួយរបស់ពួកេគ។”
112 ប៉ុែន�េតមនអ�ីេកតេឡង? ម៉ហគីតូច �គទយតូចេនះបននិយយថ
“ទងំេនះគឺជមនុស�របស់�ពះ ែដល�បបេ់យងពីផ�ូវៃនជីវតិ។” េហយប៉ុលបន
ស�ីបេនទ សវ ិ ញ ណេនះេ កនុងនង។ គតម់និ�តវករជំនួយេដមបែីថ�ងទីបនទ ល់
ថគតជ់នរ�េទ។
113 �ពះេយសូ៊វែតងែត�បបព់ួកេគឲយរក�សន�ិភពរបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន��បង� ញថ
ជួនកល �រក�ដឹងអំពីេរ ងរបស់�ពះេ�ចនជងអនកអធិបបយដឹង ពួកេគក� យជ
ចំណងខង�សន។ េនះេហយ�ដូេចនះ េ កនុង�ពះគមពរី េហយ�ពះមនិផ� ស់
ប�ូរេទ។
114 ៃថងមយួ �តឡបម់កកលពី�បឆំន មំុន ពីបង�បសណូែមន និងខញុ ំបនេបក�ន
�មផ�ូវ។ េហយខញុ ំេទបែតបន�បជំុេ ទីេនះ េហយ�ពះអមច ស់ជ�ពះបនេលច
មកឲយខញុ ំេឃញកនុងករនិមតិ�។ េហយខញុ ំបនអងគុយេ មុខេខ� ងទ� រផទះខញុ ំ។ េហយ�
�កដូ់ចជ�កសធតុ��កកខ់� ងំ�ស់។
115 អនកជេ�ចននឹងនឹកេឃញករនិមតិ�េនះ។ ��តវបនសរេសរេ កនុងេស វេ
ទស�នៈរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំកត�់ចុះ ដូេចនះខញុ ំ�បកដថខញុ ំមនិេភ�ច�េទ។
116 េហយកនុងករនិមតិ�េនះខញុ ំបនេឃញថ មនអ�ីមយួែដលបនមក�មផ�ូវ
េហយមនថម�កេ់ពញទីធ� របស់ខញុ ំ។ េហយមនម៉សីុនេធ�ផ�ូវនិងធុងស�មម
េឡងចុះ�មផ�ូវ េហយេដមេឈ�តវបនេគកបនិ់ងឫសេឡងេល។ េហយខញុ ំ
ចបេ់ផ�មេបកចូលេ កនុងេខ� ងទ� រ េហយ��តវបនបិទេ�យថម។ េហយខញុ ំបន
េចញេ និយយេ កនប់ុរសេនះថ “េហតុអ�ីែបបេនះ?”

េហយគតម់និ�កទ់កេ់ទ រញុខញុ ំេ េ�កយ េហយនិយយថ “េនះេហយជ
វធីិែដលអនកអធិបបយ!”
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117 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ�គនែ់តសួរអនកថ ‘េហតុអ�ីបនជអនកេធ�ែបបេនះ?’
អនកគឺជ—អនកមកេ មខ ងផ�ូវរបស់ខញុ ំ េ ទីេនះ។ េហតុអ�ីបនជអនកេធ�ែបបេនះ?”
េហយគតេ់សទរែតទះខញុ ំ េហយរញុខញុ ំមកវញិ។
118 េហយខញុ ំបនគិតថ “ខញុ ំ�គនែ់ត�បបគ់តថ់ គតម់និដឹងថគតនិ់យយ
អ�ីេទ។”
119 េហយសំេឡងមយួបននិយយថ “កំុេធ�ដូេចនះ។ អនកគឺជអនកបេ�ម�ពះ។”

េហយខញុ ំបននិយយថ “ល��ស់។”
120 េហយខញុ ំែបរ�តឡបវ់ញិ េ ខង�� ំ ខញុ ំ អងគុយេ មុខេខ� ងទ� រ គឺមនអនកជិះ
សគីចស់។ អនកដឹងេទថអ�ី �ជរេទះែដល�គបដណ� ប ់េ�យមនេសះបនមកដល់
�។ េហយេ ទល់មុខអនកេបកបរគឺ�បពនធខញុ ំ។ ខញុ ំេមលេ ខងេ�កយ េហយកូនៗ
ខញុ ំអងគុយេ ខងេ�កយ។ ខញុ ំបនេឡងេលរេទះ។ ខញុ ំបននិយយេ កន�់បពនធ
របស់ខញុ ំថ “អូនសម� ញ់ ខញុ ំបនឈរអស់ពីសមតថភពេហយ។” េហយខញុ ំបនេលក
ែខ�េហយទញេសះនមំុខ េហយចបេ់ផ�មេធ�ដំេណ រេឆព ះេ ទិសខងលិច។
121 េហយសំេឡងមយួបននិយយមកខញុ ំថ “េពលករេនះេកតេឡង ចូរេ
ទិសខងលិចចុះ។”
122 បង�បសវដូ ែដលជអនកេ ៉ ករេ ទីេនះកនុង�កមជំនំុរបស់េយង និងជ
អនកទទួលបនទុក។ េតមនប៉ុនម ននកេ់ ចនិំមតិ�ហនឹងឥឡូវេនះ ចបំនេទខញុ ំធ� ប់
�បបអ់នក? �បកដ�ស់។ ��តវបនសរេសរេ េលកែសត។ េហយខញុ ំបន
និយយេ កនប់ង�បស វដូ…គតប់នទិញដីេនះពី�កមជំនំុ េ ចេន� ះទីេនះ។
េហយគតនឹ់ងសងផ់ទះថមេ ទីេនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “កុំេធ�� បង�បសវដូ
ពីេ�ពះពួកេគនឹងមនិផ�ល់លុយឱយអនកពី�េទ។ �បែហលជ �បែហលអ ច ឹង…”
េនះជឆន មំុន �បឆំន មំុន។ ខញុ ំបននិយយថ “ពួកេគនឹងេ  �បែហល េ�យយក
�ព នេនះមកកតេ់ ទីេនះ េហយថមទងំេនះ�បែហលជបនទបេ់�កមដីរបស់ខញុ ំ
បនផទុះេឡង េហយករេដរនិងរបស់របររបស់ខញុ ំ �កេ់ ទីេនះ។” ជំនួសឱយថម �
គឺជេបតុង។ “េហយបនទ បម់កពួកេគនឹង�ក�់េ ទីេនះ េ�ពះពួកេគបននិយយ
កនុងកែសតេនះជអ�ីែដលពួកេគកំពុងពយយមេធ�។” ែមនេហយ គតម់និបន
�ងសង�់េទ។ ទីបំផុត ពួកេគបនសេ�មចចិត� �បែហលមយួឆន េំ�កយ ឬពីរឆន ំ
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េទ ត ពួកេគនឹងន�ំមក�មផ�ូវេនះ។ អុីចឹង�បនេ�ះ��យេហយ េទបខញុ ំេភ�ច�
េហយទុក�េចល។
123 ឥឡូវេនះ េរ ងចែម�កបនេកតេឡង�បែហលមយួឆន មំុន។ ខញុ ំកំពុងមនកមមវធីិ
េ យបម់យួេ  កែន�ងបង�បសជូេន េជកសុន។ អងគុយេ ទីេនះ អនកបេ�ម�ពះេម
តូឌីសទ ែដលបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយកំពុងេធ�ជ�គគង� លមយួកនុង�កមជំនំុបងប�ូន
�សីរបស់េយង។
124 �គនែ់តេដមបបីង� ញអនកពីរេប បែដល�ពះចតែ់ចងជមយួ�បជជនេនះ ខញុ ំ
និយយេនះេ�យអស់ពីចិត�។ ខញុ ំមនិដឹងពី�កមជំនំុ�មយួកនុងពិភពេ�ក
ទងំមូល �កមជំនុំមយួរមួគន ជកែន�ងែដលខញុ ំេជ ថ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះជមច ស់
គង ់ ជជងេ កនុង�កមជំនុំេនះ។ ពួកេគមនភពខុសគន របស់ពួកេគ។ ពួកេគ
ចបស់ជមនិេ កែន�ងែដលពួកេគគួរេ េទ មនិែមនេយងេទ ប៉ុែន�ពួកេគជិតសនិទធ
ដូចអនកេផ�ងេទ តែដលខញុ ំ�គ ល់។

ខញុ ំនឹងបង� ញអនក េ�យដឹងពីអ�ីែដលនឹងេកតេឡង។
125 បង�បសេជកសុនបនសុបិន។ គតម់និ�ចេគចេចញពី�បនេទ េហយខញុ ំ
បនចកេចញពី�ពះវ�ិររបស់គត ់េហយគត�់គនែ់តមនិ�ច�ទ�ំទបន។
126 េត�មនរយៈេពលប៉ុនម នេហយ បង�បសេជកសុន? [បង�បសេជកសុននិ
យយថ “ខញុ ំមនសុបិនកនុងែខកុមភៈ ឆន ៦ំ១ បង�បស�បណ�។ំ”—េអដ។]
ែខកុមភៈឆន ៦ំ១ គតម់នសុបិន។
127 គតម់ករកខញុ ំ េហយគតនិ់យយថ “អ�ីមយួគឺេ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ�តវែត
�បបអ់នក បង�បស �បណ�។ំ”

ខញុ ំបននិយយថ “ែចកចយមកចុះ បង�បសេជកសុន។”
128 េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំសុបិនេឃញសុបិនមយួ។” េហយេ ទីេនះ! ខញុ ំ
�គនែ់តអងគុយេសង ម េហយ�� បនិ់ងេមល។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំយល់សប�ិ
ថ មនភនធំំមយួ ដូចជេ �លែ�ស �លេ ម េខ វខចី ឬអ�ីមយង៉។” េហយបន
និយយថ “េ េលកំពូលភនេំនះ ជកែន�ងែដលទឹកបនជនលិ់ចដី មនថមេ
េលកំពូល។ េ េលកំពូលភន ំដូចជកំពូលៃនភន។ំ �ជថម គម នេ ម ។ េហយកែន�ង
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ែដលទឹកបន�សកចុះ �បនលុបអក�មយួចំនួនេ េលថមទងំេនះ។ េហយអនក
កំពុងឈរេ ទីេនះ បក��យអក�េនះេ េលថមទងំេនះ។” េហយបននិយយ
ថ “េយងទងំអស់គន ” េហយេនះគឺជរេប បែដលគតប់ន�ក�់ បននិយយថ
“បងប�ូនមកពីហ�កហ�ុ ីនិងមកពីជំុវញិ ពួកេយងទងំអស់គន ឈរជមយួគន  �� ប់
អនកបក��យករសរេសរដ�៏ថក៌ំបងំេ េលថមភនេំនះ។”

129 េហយបននិយយថ “បនទ បម់កអនកបនយកអ�ីមយួដូចជពីេល�កស
អ�ីមយួដូចជរបរខូច ឬ—ឬ រនងំែដកមយួ។” ដូចជមនិែមនេទ បង�បស?
“អ�ីមយួដូចេនះជរបរខូច មុត�សច�ស់។” េហយបននិយយថ “� រេប ប
ែដលអនកេធ�� ខញុ ំមនិដឹងេទ។” េហយបននិយយថ “អនកបន�យេលកំពូលភនំ
េនះ ែហក�េចញ េហយកតក់ំពូលេចញ។ �មនរបូ�ងជពី�៉មតី។ េហយអនក
បនកតែ់ផនកខងេលរបស់�។” ឥឡូវេនះ េនះគឺជែខ និងែខ និងជេ�ចនែខ មុន
េពល�រពី�៉មតី�តវបនអធិបបយ។ េហយបននិយយថ “េ េ�កមេនះគឺជ
ថមពណ៌ស ថម�កនីត។ េហយអនកបននិយយថ ‘�ពះ�ទិតយ ឬពន�ឺមនិែដលចងំ
មកេលេនះពីមុនមកេទ។ រកេមលេ កនុងេនះ។ េមលេនះ។’”

130 េហយេនះជករពិត �តឹម�តវ ពីេ�ពះេ កនុងករបេងកតពិភពេ�ក
ពិភពេ�ក�តវបនបេងកតេឡងមុនេពលមនពន�ឺ។ េយងទងំអស់គន ដឹងេរ ង
េនះ។ �ពះបនផ� ស់ទីេ េលទឹក។ និង—េហយបនទ បម់ក េ េដមដំបូង �ទង់
មនបនទូលឱយមនពន�ឺ។ េហយ�មធមមជតិ េ ទីេនះ កនុងយុគសមយ័េនះ ពន�ឺ
េនះមនិែដលមកេលថមេនះេទ។

131 េហយគតប់ននិយយថ “‘រកេមលេនះ។ ពន�ឺមនិែដលមកេល�ពីមុនមក
េទ។’” េហយេពលែដលពួកេគទងំអស់បនេ�កកេឡងេហយខញុ ំបន�បបព់ួកេគ
ឱយេមល� េហយពួកេគទងំអស់បនេឡងមកេដមបេីមលេ កនុង។

132 ប៉ុែន�គតប់ននិយយថ ខណៈេពលែដលពួកេគកំពុងសម�ងឹេមល គត់
េមលេ េ�ក�ជងៃនែភនករបស់គត ់ ខញុ ំេជ ថ�គឺដូេចនះ េហយេមលមកខញុ ំ។ ខញុ ំបន
រអិលេ មខ ង េហយចបេ់ផ�មេឆព ះេ ទិសខងលិច េឆព ះេ រក�ពះ�ទិតយលិច
េឡងេលភន ំចុះពីេលភន ំេឡងេលភន ំចុះពីេលភន ំកនែ់តតូចេ ៗ េហយបនេ រហូត
ែលងេមលេឃញ។
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133 េហយគតប់ននិយយថ េពលែដលខញុ ំបនេមលេនះ គតប់ននិយយថ
“បនទ បម់កពួកបងប�ូនបនងកមកវញិ បន�ិចេ�កយមក និយយថ ‘េតគតប់ន
បតខ់�ួនេ �? េតគតប់នេ �?’” េហយបននិយយថ “អនកខ�ះេចញ
�មផ�ូវេនះ។ អនកខ�ះេចញ�មផ�ូវមយួ និងផ�ូវមយួេទ ត។” ប៉ុែន� មនមនុស�
មយួចំនួនតូចបន�ន កេ់  េហយេមលេ េលអ�ីែដលខញុ ំបន�បបព់ួកេគ។
134 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់ករបក��យសុបិន។ ែដលខញុ ំមនិែដល�បបគ់ត់
េរ ង�មយួេឡយ ឬគម នអ�ីែដលខញុ ំបន�បបព់ួកេគ�មយួេឡយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំបន
និយយថ “បទ។” េហយេបះដូងខញុ ំញ័រ។ ខញុ ំកំពុងេមល។ ឥឡូវេនះ ករសរេសរ
�ថក៌ំបងំ…ចបំន�ិច ខញុ ំទុក�េចលបន�ិច។
135 មនិយូរប៉ុនម ន បង�បសេប លឡឺ…បង�បស េប លឡឺជធមម�េ ជមយួ
េយង។ េតអនកេ ទីេនះេទ បង�បសេប លឡឺ? បទ េ ខងេ�កយេនះ។ ប៊ី
លី បននិយយថ “បង�បស េប លឡឺ �តវបនែហកហួរអស់េហយ។ គតម់ន
សុបិនចែម�កមយួ។”
136 ខញុ ំបនេ ជួបបង�បសេប លឡឺ េហយគតប់ននិយយថ េ ផទះរបស់
គតេ់ យបម់យួ េ េពលែដលខញុ ំកំពុងេ ទូរស័ពទមយួចំនួន។ េហយគតប់ន
និយយថ “បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំមនសុបិនចែម�កមយួ។” បននិយយថ
“ខញុ ំយល់សប�ិថ ខញុ ំចុះទឹកេ ទិសខងលិច។ េហយមនផ�ូវមយួេ ខងេឆ�ង។
េហយខញុ ំេ ខងេឆ�ង េដរេ លិច�មផ�ូវ �កដូ់ចជ បរបញ់េគ�កបី។ េហយ
េ ខង�� ំ ខញុ ំបនកតស់មគ ល់ថ បនទ បពី់ខញុ ំចុះេ ទីេនះ អនកេ ទីេនះ។ េហយ
អនកបន�បមូលហ�ូងេគមយួហ�ូង េហយមនចំណីេ�ចនេ ទីេនះ។” េហយបន
និយយថ “បនទ បម់ក អនកបនយកេគទងំេនះ េហយចបេ់ផ�មឱយ�េឡង
�មទេន�។” េហយ េមលេ �កដូ់ចជ ខញុ ំធ� បង់កក់បលេ គត ់ េដមបេីមល
េគទងំេនះ។ េហយគតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ �ងយ�សលស�មប់
សត�ពហនៈទងំេនះ ខញុ ំដឹងថយ៉ងេ�ច�ស់ពួកេគនឹងេ �មផ�ូវៃនករ
តសូ៊។ ប៉ុែន�បង�បស �បណ� ំ ចងឱ់យពួកេគេ ខង�� ំៃនទេន�េនះ ដូេចនះ ខញុ ំ
នឹងេឡងេ េលផ�ូវេនះ េហយកុំឲយពួកេគឆ�ងកតទ់េន�ខងេនះ េហយទុក�េ
ខងេនះ។” ប៉ុែន� គតប់នកតស់មគ ល់េឃញថ ខញុ ំមនិែដលេដរ�មេគ�កបីេទ
ប៉ុែន�បនបន�េ ទិសខងលិច។ គតប់ននិយយថ “គត�់តវែតបរបញ់។”
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137 មនិេលសពីគតនិ់យយសុបិនេនះេទ ខញុ ំបនេឃញែដរ។ េហយបនទ បម់ក
បនកតស់មគ ល់ គតប់ននិយយថគតម់នករលបងួបន�ិចអំពីខញុ ំ ដូេចនះគត់
បន�តឡបេ់ េមល។ េហយនិយយថខញុ ំមកដល់ភនធំំមយួ េហយខញុ ំកប៏តខ់�ួន
ែតម�ង។ េហយគតឆ់ងល់ថេតមនប � អ�ី។ គតប់នចុះេ�កម។ េហយបនទ បម់ក
គតម់នអូតូចមយួេ ែកបរគត ់ែដលែបកេចញេ ខងេឆ�ង។ ខញុ ំគិតថ�តវេហយ
បង�បស េប លឡឺ។ បទ។ េហយគតប់នកតស់មគ ល់ពី…េហយេ េលចំេហ ង
របស់ខញុ ំគឺជករធ� កដ់អ៏�ច រយ។ េហយបនទ បម់កគតគិ់តថខញុ ំ�ចចូលេ កនុងទឹក
ធ� កទ់ងំេនះ—េហយបន�� ប។់ បនទ បម់កគតប់នកតស់មគ ល់ េហយគត់
និយយថ គតេ់មលជំុវញិ គតេ់ឃញផលៃនករធ� កទ់ងំេនះ បនចុះមកដល់
ផ�ូវេនះ េហយបនប�� លឲយអណ�ូ ងលូេឡង ប៉ុែន�ទឹកមនិចូលកនុងដីវញិេទ។ គត់
េមលេ ឆ�ងកតែ់មកតូច ឬអូរតូច េហយគតេ់ឃញសត�តូចៗខ�ះមន�តេច ក
មូល។ េហយបននិយយថ “ខញុ ំេជ ថខញុ ំនឹងចបយ់កមយួ។” េហយគតប់ន
ឆ�ងកត។់

138 បនទ បម់កគតគិ់តអំពីខញុ ំ។ េហយគតប់នេ�កកេឡងេ េលភនតូំចមយួ
េដមបរីកេមលនិងេមលថេតមនែគមតូចែផនកតូចចេង� ត�េទ អនកដឹងេទថខញុ ំ
�ចេដរជំុវញិ។ ប៉ុែន�បននិយយថ “មនិមនអ�ីេ�ះ។” េហយគតម់នករ
�ពយបរមភ។ គតប់ននិយយថ “េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះបង�បសរបស់
េយង? ឆងល់ថេតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះបង�បស �បណ�?ំ” េហយេពលគត់
ភយ័ខ� ច គតនិ់យយថ គតឮ់ខញុ ំនិយយ។ េហយខញុ ំបនឈរេ េលកំពូល
ភនមំយួ។ េហយបន�បបប់ង�បស េប លេលពីករបក��យសុបិនែដលខញុ ំបន
ផ�ល់ឱយគតម់និយូរប៉ុនម នេនះ េហយ�បបគ់តឲ់យរងច់�ំព ះអមច ស់ថ ៃថង�មយួ
ខញុ ំនឹងបនជួបគតេ់ េលេកះមយួ។ េហយេ ទីេនះគតេ់ ទីេនះ។

139 ឥឡូវេនះ ករបក��យៃនសុបិនេនះដល់ក�មតិេនះ គឺ�ដងអូេនះធំ�ជ
មតទឹ់កៃនជីវតិ។ ខញុ ំបនេធ�ដំេណ រេ ទិសខងលិច េហយគតក់ដូ៏ចគន ែដរ។
េ�យ�រែតគតេ់ �មផ�ូវ គតក់ំពុងរតតិ់ចតួច…ចុះ�មផ�ូវេនះ។ េហយ
េ មខ ងេទ តមនេ ម េ�ចន ប៉ុែន�មនៃ�ពេ�ចន គុេមព ត និងៃ�ព។ ប៉ុែន�េ កនុង
េនះមនេ ម េ�ចន។ េហយេនះជវធីិែដលេយងែស�ងរក�ពះអមច ស់ និងជ
��រៃន�ពះអមច ស់ �មរយៈករលំបក។ ករ�បមូលសត�េគ គឺជ�កមជំនំុ
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េនះ េ�យរក�ពួកេគេ ខងេនះ។ េគ�កបីពិតជនឹងេ េ េលផ�ូវងយ�សល
ៃននិកយ �បសិនេបពួកេគ�ច ជផ�ូវតំ�ងឱយនិកយ។ ខញុ ំបនចបេ់ផ�មេគ ង
គតេ់ឡងេលផ�ូវ េដមបេីមលថេគមនិបនេ កននិ់កយ�មយួេទ។
140 េ�យ�រគតប់នេឃញជ ជ ំងែដលមនិ�ចឆ�ងកតប់នទងំ�សង ែដល
��ងំខញុ ំមនិឱយេ ខងលិច គឺជករណីពនធជមយួរ�� ភបិល។ គម ននរ�
�ចយល់ពីរេប បែដលខញុ ំបនេចញពី�េនះេទ។ �ជកំែផងែដល��ងំខញុ ំ ប៉ុែន�
�ពះអមច ស់បនយកខញុ ំឆ�ងកត�់ េហយខញុ ំបនជន�់។ ខញុ ំនឹងជួបអនក បង�បសេប
លេលេ េលេកះ។
141 ដូេចនះឥឡូវេនះ ភ� មៗបនទ បពី់េនះ បង�បសរយ៉ រ ៉េូប៊សុន។ បង�បសរយ៉
េតអនកេ ទីេនះេទយបេ់នះ? បទ ខញុ ំ—ខញុ ំេជ ជក…់អ�ី? [បង�បសមន កនិ់យយថ
“េ ចំេហ ង។”—េអដ។] េ ចំេហ ង។ គតប់នទូរស័ពទមកខញុ ំ េហយគតម់ន
សុបិនមយួ។ េហយគតសុ់បិនថេយងកំពុង�បមូលសត�េគ។ (ឥឡូវេនះគឺជ
ទីបី។) ករ�បមូលសត�េគ�កបី។ េហយមនេ ម  េពះេ�  ��របរបិូរណ៍។
េយងទងំអស់គន ជបងប�ូន។ េហយេយងមកដល់កែន�ងស�មបញំុ់��រ
េពល�ង ច េហយបង�បស េ ហ�ដ សុតែមន េងបេឡងនិយយថ “េអលីយ៉
ជេ��ដអ៏�ច រយ នឹងែថ�ងពីទីេនះេ ៃថងេនះ េ េពលៃថង�តង។់” េហយេពល
ែដលេយងទងំអស់គន ញុំ��រេពល�ង ច �គបគ់ន កេ៏ចញេ  េហយគតឆ់ងល់
ថេហតុអ�ីបនជពួកេគមនិរងច់�ំ� ប�់និយយេមច៉។
142 ឥឡូវេនះ សូមេមលពីរេប បែដលករទប�់ក តយ៉់ងពិត�បកដជមយួ
បង�បស េជកសុន! េឃញេទ ចបស់�ស់ អ�ីែដលបង�បសេប លេលបន
និយយ! គម ននរ�បនរងច់ ំនិងែស�ងយល់េនះេទ។
143 កតស់មគ ល់ ភ� មៗបនទ បពី់េនះ។ បង�សី ខូលីន េតអនកេ ទីេនះេទ?
បង�សី ខូលលីន បនសុបិន�សុបិនថេ ទីេនះេ �ពះវ�ិរ េហយមនករេរ បចំ
ពិធីមងគលករែដលនឹង�ប�ពឹត�េ ។ េហយេ េពលែដលនងបនេឃញ នង
បនេឃញកូនកំេ�ះចូលមក ល�ឥតេខច ះ ប៉ុែន�កូន�កមុមំនិល�ឥតេខច ះេនះេទ
ប៉ុែន��គឺជកូន�កមុ។ំ ឥឡូវេនះ េនះគឺជ�កមជំនំុ។ េហយមនដូចជករ�ង
�ពះអមច ស់ ឬមយួ—កមមវធីិកំពុងដំេណ រករេ ទីេនះ ដូចជ��រេពល�ង ច
កំពុងេរ បចំ។ េហយ�បនេ ែកបរនងេ�យ�របង�បស េនវលី កំពុងបេ�ម
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��រេពល�ង ចកនុង�ពះវ�ិរ ប៉ុែន�នងបននិយយថ �ជ��រដល៏�បំផុត
ែដលនងមនិធ� បប់នេឃញ។ នងឃ� ន�ស់។ ប៉ុែន�នងគិតថ �បែហលជ
កនុងសុបិន ថគតម់និគួរបេ�ម�េទ េហយនង និងបង�បស វលី�ដ នឹងេឡង
េ ផទះកសិ�� ន េហយញុំ��រ។ េហយេ េពលែដលពួកេគបនេ  ពន�ឺេ
ខង�� ំៃដកេ៏ចញេ ។ ឥឡូវេនះ អនកដឹងថេនះជអ�ី។
144 ឥឡូវេនះ ��រ។ កូន�កមុមំនិល�ឥតេខច ះេទ ប៉ុែន�កូនកំេ�ះគឺល�ឥតេខច ះ។
កូន�កមុមំនិទន�់គបល់កខណ៍េ េឡយេទ ប៉ុែន���រែដលផ�ល់ឱយេនះ មនិែមន
ជ��រពិតេទ �ជ��រខងវ ិ ញ ណែដលអនកបនទទួល �គបយ៉់ង។

សូមឲយខញុ ំឈបេ់ ទីេនះកនុងសុបិនទីបនួេនះ បន�ិចសិន។
145 េ ចេំទ បង�បសេ ហ�ដ សុតែមន បង�បស ែបង៊វដូ េពលែដលពួកេយង
េចញេ �រហី��ូកលពីឆន មំុន េពលែដលេយងេចញេ បរបញ់សត�ចចក
េហយ�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល? េតអនកមនិដឹងពីករែដល�ទងប់នេធ�យ៉ង
ល�ឥតេខច ះ េ�យបង� ញពីអ�ីែដលនឹងេកតេឡង ដូចែដលេយងបនេធ�ដំេណ រ
�មផ�ូវេនះេទឬ? �តឹម�តវេទ បងប�ូនទងំពីរនិយយថ “�ែមន៉។” [បងប�ូន
ទងំពីរនិយយថ “�ែមន៉”—េអដ។] មនិែដលខកខនេទ។
146 េហយខញុ ំបនេឃញេ កនុងនិមតិ�មយួខណៈេពលែដលេយងកំពុងេបកបរ
ៃថងមយួ—និមតិ�របស់�ពះអមច ស់ បនមករកខញុ ំ េហយខញុ ំបនេ�ត មខ�ួនជេ�សច
េ េពលេនះ េពល�តឡបម់កផទះវញិ េដមបេី បរេទស។ េហយេពលខញុ ំេ េ�ក
�បេទស ខញុ ំបនេឃញេ េលកប៉ល់…ឬែផនកមខ ងៃនសមុ�ទ ែដលជកែន�ងកប៉ល់
េចញេ ។ េហយមនបុរសមន ក ់ទបបន�ិចេ ទីេនះ េហយគតនិ់យយថ “ខញុ ំ
បនេរ បចំទូកជូនអនកេហយ បង�បស �បណ�។ំ” េហយ�ជទូកកណូដតូច
�បែហល—�បែហលមយួហ�ីត ប៉ុែន��មន�ពិលពណ៌ស។ េហយគតប់ននិយយ
មកកនខ់ញុ ំថ “េនះគឺស�មបអ់នកេដមបឆី�ងកត។់”

“អូ” ខញុ ំបននិយយថ “�—�—�មនិ�គប�់គនេ់ទ។”
147 គតប់ននិយយថ “�នឹងេ ែសសិបម៉យកនុងមយួេម៉ង េឡងចុះ
�មផ�ូវេនះ។” េនះេហយជករេឡងនិងចុះេ�កម�មេឆនរ។

“ប៉ុែន�” ខញុ ំបននិយយថ “�នឹងមនិនខំញុ ំឆ�ងកតផុ់តបនេទ។”
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148 រចួគតេ់មលចុះ េហយនិយយថ “េ ដូចជពួកេគេ ែដរ។” េហយខញុ ំ
េមលេ  មនបង�បស េ ហ�ដ សុតែមន និងបង ែបង៊វដូ កំពុងអងគុយកនុងទូកក
ណូដ�បពណ៌ៃបតង ជមយួនឹងតងេ់បះជំរុមំយួចំនួនេ ខងេ�កយខនងរបស់
�។ បង�បសែបង៊ ពកម់កួបិទមុខែបបេនះ បង�បស េ ហ�ដ ជមយួនឹងខទ ស់របស់
គតេ់ េលវកិយ័ប�័ត។ េហយគតប់ននិយយថ “េ ដូចពួកេគេ ។”

ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ។ ខញុ ំនឹងមនិេ េទ។”
149 បុរសមន កេ់នះនិយយេ កនព់ួកេគថ បុរសតូចេនះ និយយថ “េតអនកជ
អនកេបកទូកបនេទ?”

បង�បសែបង៊បននិយយថ “បទ។” បង�បសេ ហ�ដបននិយយថ “បទ
បន។”
150 ប៉ុែន�ខញុ ំបននិយយថ “ពួកេគមនិេចះេបកេទ។ ខញុ ំជអនកេបកទូក េហយខញុ ំ
ដឹងថ ខញុ ំនឹងមនិេ �គនែ់តស�មបេ់រ ងេនះេទ េហយខញុ ំ�បកដថខញុ ំនឹងមនិេ
�មផ�ូវេនះេទ។”

បននិយយថ “េតអនកមនិេ ជមយួពួកេគេទឬ?”
ខញុ ំបននិយយថ “េទ។ េទ។”

151 ែមនេហយ ខញុ ំបន�តឡប។់ េហយេ េពលែដលខញុ ំែបរេ�កយ បុរសតូចេ
ចតបនក� យជបង�បសដល៏�របស់ខញុ ំ គឺបង�បស �េហគន�បយ។
152 េហយខញុ ំបន�តឡបេ់  កនុងនិមតិ�េនះ េហយមនអគរដែ៏វងបន�ិច។ េហយ
បនទ បម់កសំេឡងមយួបននិយយមកខញុ ំ… េហយអនកទងំអស់គន េ ចេំរ ង
េនះ ឬកអ៏នកទងំអស់គន េ�ចនែដរ។ សំេឡងមយួបននិយយមកខញុ ំថ “នយំក
��រ។ រក�ទុក�េ កនុង។ េនះជមេធយបយែតមយួគតេ់ដមបរីក�ពួកេគេ
ទីេនះ គឺផ�ល់ឱយពួកេគនូវ��រ។” េហយខញុ ំបន នយំកមក បែរល៉ធំៗែដល
េពរេពញេ េ�យករ ៉តុល�ៗ និងបែន� និងរបស់ ែដលល�បំផុត ែដលខញុ ំមនិធ� ប់
េឃញ។ េតអនកចឥំឡូវេនះេទ ពីនិមតិ�?
153 ឥឡូវេនះ េហយខញុ ំបន�បបអ់នកេ េពលេ�កយថេតករបក��យគឺជអ�ី។
ខញុ ំ�តវេ ទ�ីកង ហ�រូចី �បេទសស�ីស ជមយួបង�បស �េហគន�បយស�មប់
ករ�បជុំ�បយំប។់ ខញុ ំបន�បបប់ងប�ូនមុនេពល�េកតេឡង “ខញុ ំនឹងមនិេ េទ។”
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េហយខញុ ំបនចុះជមយួបង�បស ហ�ច អុី�៉នេ ទីេនះ េ េពលែដល�ផ�ល់ករ
បក��យ។
154 យបម់យួ ខញុ ំេជ ថបង�បស ហ�ចបនមកទទួលខញុ ំ ពួកេយងកំពុងេធ�ដំេណ រ
េ េន�ទ េហយបននិយយថបង�បស �េហគន�បយកំពុងេ ខញុ ំ។ ខញុ ំបន
និយយថ “មនិអីេទ �េ ទីេនះ។ ពួកេគនឹងដកខញុ ំេចញ។” និងជេ�ចនដង…
155 មនិែមន�មរយៈបង�បស មនីេន គតគឺ់ជមតិ�ល�បំផុតមន ក។់ ប៉ុែន�េពលខ�ះ
�បសិនេបពួកេគ�ចេធ�បន…�បសិនេបពួកេគគិតថអនកនឹងផ�យអ�ីមយួែដល
ផទុយនឹងេគលលទធិរបស់ពួកេគ ពួកេគ�គនែ់តនិយយថអនកនឹងេ ទីេនះ េដមប ី
នមំតិ�របស់អនកេ ទីេនះ។ េហយពួកេគបននិយយថ…
156 បង�បស �េហគន�បយបនទូរស័ពទមកខញុ ំ េហយនិយយថ “បង�បស
�បណ�”ំ �គនែ់តជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបននិយយ។ បននិយយថ “មក
យក�បពនធេ ជមយួផង” បននិយយថ “េ�ពះអនកនឹងមនិ�តវអធិបបយេ�ចន
េទ” បននិយយថ “េ�ពះខញុ ំគិតថេគមករកអនកែតមយួយបប់៉ុេ�� ះ។” េហយ
បននិយយថ “អនក�បែហលជមនិចបំចអ់ធិបបយេរ ងេនះេទ។”

េហយខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ។”
157 “ែមនេហយ” បននិយយថ “មកចុះ អនកនិង�បពនធរបស់អនក អនកទងំអស់គន
មក េឃញេទ េហយ�បសិនេបអនកេ  ខញុ ំនឹងនអំនកេ ដំេណ រកម�ន�។ អូ �បពនធ
ខញុ ំ �បពនធរបស់អនក និងពួកេគទងំអស់គន  េយងនឹងេឡងកត�់បេទសស�ីស កត់
ប៉េឡសទីន។”

ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ។”
158 ខញុ ំមនករបក��យ។ ខញុ ំបន�បបប់ង�បស ហ�ច ឬបង�បស េ ហ�ដនិង
ពួកេគថ “ខញុ ំនឹង�បបអ់នកេ េពល�ពឹក ប៉ុែន��បពនធរបស់ខញុ ំ�តវនិយយអ�ីមយួ
ជមុនសិន។” េហយេពលខញុ ំខលេ េ  នងបដិេសធមនិេ ។ ខញុ ំបននិយយ
ថ “�េ ទីេនះ។” េឃញេទ?
159 ឥឡូវេនះ ទូកពណ៌សតូចេនះគឺជករ�បជុំមយួ។ �មនិអីែទកនុងករេ
កែន�ង�មយួេ ទីេនះ េ �មេឆនរជមយួនឹងករ�បជំុមយួ ប៉ុែន��មនិ�គប�់គន់
េទ េទះបីជ�មនពណ៌ស និងល�កេ៏�យ េ ខញុ ំឆ�ងសមុ�ទ។
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160 បង�បស េ ហ�ដ និងបង�បសេ ទីេនះ តំ�ងេ កនុងនិមតិ� ពួកេគបន
តំ�ងឱយ “េ ជអនកេទសចរេដមបសីបបយ។” ប៉ុែន�ខញុ ំមនិខ�ល់នឹងេធ�ែបបេនះ
េទ។ េហយករបដិេសធមនិេធ�ជអនកេបកទូក �មននយ័ថពួកេគមនិែមនជ�គ
អធិបបយ។ ប៉ុែន� ខញុ ំជអនកអធិបបយ។
161 េហយបនទ បម់ក��រេ កនុង�គរដែ៏វងេនះ។ ខញុ ំមនិបនេ េ�ក�បេទស
េទ េហយ�តឡបេ់ អគរតូចេនះវញិ េហយេយងបនបេងកតែខ��ត�់បសិ់ប
ែខ� ជពី�៉មតី និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង េដមបបីង� ញមនុស�អំពីសមយ័ែដលេយងកំពុង
រស់េ ។
162 ឥឡូវេនះេ�ប បេធ បសូមបែីតសុបិនជមយួអនកដៃទ។ េនះគឺជនិមតិ�មយួ។
��រ េ ទីេនះ។ កែន�ងេនះ។
163 សូមកតស់មគ ល់អ�ីែដលបនេកតេឡង។ បនទ បម់កភ� មបនទ បពី់ករនិមតិ�ទី
បនួបនមកដល់ ឬសុបិនទីបនួ�តវបន�បបខ់ញុ ំមក បង�បស ផែណលមក។ គត់
េ ទីេនះ កែន�ង�មយួេ ទីេនះ។ េហយ ប៊លីីមនិេ ទីេនះេទ េហយបុរសេនះ
មនករភយ័ខ� ច។ គតម់កពី ប�ូមងីតុន ខញុ ំេជ ែបបហនឹង ឬេបដហ�ដ? [បង�បស
មន កនិ់យយថ “��� េយត។”—េអដ។] ��� េយត កនក់រ�បជុំ។ េហយ
គតម់នសុបិនមយួ េហយគតចុ់ះមកឯបង�បស វដូ។ េហយគតប់ននិយយ
ថ “ខញុ ំ�គនែ់តមនិ�ចអនុ ញ តឱយ�េ ។ ខញុ ំ�តវែត�បប�់ �តវែត�បបប់ង�បស
�បណ�។ំ �រខំនខញុ ំ។”
164 េហយ�ពះ�ជបថ មនិែមនសុបិនមយួេ ចេន� ះពួកេគេនះេទ។ មក មយួ ពីរ
បី បនួ �ប ំ�បមំយួ។
165 បង�បស ផែណលបននិយយថ “ខញុ ំមនសុបិនចែម�កមយួ។ ខញុ ំសុបិនថ
ខញុ ំនឹងមនករ�បជំុេ ទីេនះ។ េហយមយង៉េទ ត មនករ�បជំុេ ទីេនះេ កនុង
�ពះវ�ិរថមី អ ច ឹង។” េហយបននិយយថ “�ពះវ�ិរថមីេនះ” េត�េចញមក
យ៉ងដូចេម�ច ថគតឆ់ងល់ថេហតុអ�ីបនជពួកេគមនិសហករគន រ�ងអនកទងំពីរ
ឬអ�ីមយួេ េលផ�ូវេនះ។ េហយនិយយថគតឈ់រេ ទីេនះ រហូត “ែមនេហយ
ខញុ ំបនេ ទីេនះ។ ខញុ ំនឹងរងច់ ំ េហយខញុ ំនឹងបេ�មកមមវធីិ។” េហយបននិយយ
ថ “បុរសមន កចូ់លមកកនុងអគរ េ�យេស� កពកព់ណ៌េ�ន ត និងេស វេ ។ ខញុ ំ
គិតថគតក់ំពុងសរេសរ។” េហយគតប់ន�បបប់ង�បសផែណល បននិយយ
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ថៈ “‘េនះគឺជកិចច�បជំុប ច ប។់ �ស�មបែ់តឌីកុន និងអនក�គប�់គងប៉ុេ�� ះ។’”
ែមនេហយ គតម់ន�រមមណ៍ថបនេបះជំ�នេ មុខបន�ិច។ ដូេចនះ គត់
បនេចញេ េ�កទ� រ�ពះវ�ិរថមី �ពះវ�ិរែដលបនសងរ់ចួ ឬមយួេនះបន
ជួសជុល េហយជួសជុលេឡង។ េហយេពលគតេ់ចញេ ខងេ�ក មន�ពិល
ធ� ក ់�កសធតុមនិល� រដូវរង។

េហយគម ននរ�មន កក់នុងចំេ�មមនុស�ទងំេនះដឹងអ�ីេ�ះអំពីេរ ងេនះ។
166 េហយេពលគតេ់ចញេ មតទ់� រ ខញុ ំឈរ េមលេ ខងលិច។ ខញុ ំបននិយយ
ថ “គម ន�រមមណ៍ថ ចងេ់បះជំ�នេ មុខេទ បង�បសផែណល។ ខញុ ំនឹង
ែណនអំនក អ�ីែដលអនកគួរេធ�។”
167 េហយបង�បស ផែណល និងអនកេផ�ងេទ តៃនពួកេគ ដឹងថខញុ ំមនិែដល�បប់
ពួកេគថគម នករបក��យេទ។ �មនឥឡូវេនះ ប៉ុែន� េឃញ�េ េពលែដលេគ
នឹងនិយយ។ េតអនកបនកតស់មគ ល់ថខញុ ំេចញពីទីេនះេល នប៉ុ��  បង�បស
ផែណល? េដមបមីនិចង�់បបអ់នក។ េហយបនបន�េ មុខេទ ត មនិែដលនិយយ
អ�ីជមយួបង�បស វដូ ឬកន៏រ�មន កែ់ដរ។ �គនែ់តទុក�េចល េ�ពះខញុ ំចងេ់ឃញ
អ�ីែដល�នេំ ដល់។ េតអនកធ� បលឺ់ខញុ ំនិយយេទ ថមីៗេនះ “ខញុ ំរខំន”? េនះេហយ
ជអ�ីែដល�គឺជ។
168 េហយបនទ បម់ក បង�បស ផែណល គតប់ននិយយថ ខញុ ំបននិយយេ
កនគ់តថ់ “បង�បស ផែណលសូមចបេ់ផ�ម។ េហយកែន�ងដំបូងែដលអនកនឹង
េ ដល់គឺេសផូ�៉។” េសផូ�៉ “េសផូ�៉” ែដលមននយ័ថ សហស ញ  ឬប ឈប់
ឬអ�ីមយួ។ ខញុ ំបននិយយថ “កុំ�ន កេ់ ទីេនះ។ បនទ បម់កេ  បនទ បម់ក
អនកនឹងេឃញ ស�ីចំ�ស់មន ក ់េហយបនទ បម់កកំុឈបេ់ ទីេនះ។ េ ម�ងេទ ត
អនកនឹងេឃញ ស�ីចំ�ស់មន ក ់ កុំឈបេ់ ទីេនះ។” េហយ�គបេ់ពលែដលេយង
េ  ខញុ ំកំពុងនិយយ េយងកំពុងេដរកត�់ពិល។ េហយខញុ ំបននិយយថ “េ
ទល់ែតរក�បពនធខញុ ំេឃញ។ េហយេពលែដលអនករកេឃញ�បពនធខញុ ំ សូមឈបេ់
ទីេនះ!” េហយបននិយយថគតស់ម�ងឹេមល េហយពួកេយងេចញពី�ពិល េ
េល�លខ�ច។់ េហយខញុ ំបនបតខ់�ួន។ គត�់កេឡកេមលេ េ�កយ េឃញ�បពនធ
កំពុងបូមទឹកពីអណ�ូ ង េហយអនកបេ�ម�ពះខ�ះទញនង េចញពីសនប។់ នងកំពុង
េមលគត។់ េហយគតប់នភញ កេ់ឡង។
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169 េនះគឺជករបក��យសុបិនរបស់អនក។ េហយខញុ ំ�ច�បបអ់នកថ េ យប់
េនះ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តងកេចញ។ ដូេចនះេហយ េសផូ�៉ និង ស�ីចំ�ស់មន ក ់ និង
ស�ីចំ�ស់ពិត�បកដមន កេ់ទ ត េនះគឺជ�កមជំនំុ។ េឃញេទ? េហយ េស
ផូ�៉ជករពិត—ភរយិរបស់េ�កម៉ូេស េសផូ�៉ េហយេយងសេងកតេឃញថ ខញុ ំ
បន�បបគ់តកំុ់ឲយឈបេ់ េលពួកេគ េទះបីពួកេគមនចំ�ស់�កេ៏�យ។
ពួកេគជអងគករ។ កុំឈបេ់ ពួកេគ។ ពួកេគបនរស់េ �មេពលេវ�របស់
ពួកេគ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលគតម់កឯ�បពនធខញុ ំ ែដលជ�កមជំនំុរបស់ខញុ ំ ែដល
�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនចតខ់ញុ ំមក េនះេ ៃថងចុងេ�កយេនះ េហយេ ទីេនះ�គឺ
“ឈបសិ់ន!” េហយខញុ ំបនេ ខងលិច។
170 បនទ បម់ក បង�សី េស�ហ�ី។ នង�បែហលជមនិេ ទីេនះេទ េ�ពះនងេ
មនទីរេពទយ។ ខញុ ំមនិដឹងថេ ឯ�េទ…េតបង�សី េស�-…? បទ នងេ ទីេនះ។
បង�សី េស�ហ�ី មកផទះខញុ ំេដមបអីធិ�� ន មុនេពលនងេ មនទីរេពទយេដមបវីះកត ់ថ
�ពះនឹងជួយនង េហយ�បទនពរដល់នង។ េហយ�ទងពិ់តជបនេធ�។

េហយនងបននិយយថ “ខញុ ំមនសុបិនចែម�កមយួ បង�បស �បណ�។ំ”
ខញុ ំបននិយយថ “បទ?”

171 េហយនងបននិយយថ “ខញុ ំសុបិនថខញុ ំេ ភគខងលិច។ េហយខញុ ំ…”
េនះជទី�បមំយួ។ េហយនងបននិយយថ “ខញុ ំសុបិនថខញុ ំេចញពីភគ
ខងលិច េហយមន�បេទសវលិជំុ។ េហយេពលខញុ ំសម�ងឹេមល ឈរេ េលភនំ
េឃញបុរសចំ�ស់មន កម់នពុកចងក រែវងពណ៌ស េហយសកអ់�ីែដល�បន
ដុះចុះេ�កមមុខគត។់ េហយគតម់ន�ក�តរ់ុ ំ ពណ៌ស ជសេម� កបំពក”់
បននិយយថ “ខយល់បនបកេ់បក�។” ខញុ ំគិតថ�តវេហយ បង�សីេស�ហ�ី ដូច
អ ច ឹង។ េហយបននិយយថ “ខញុ ំបន�ខិតេ ជិត។ គតក់ំពុងឈរេលកំពូលភនំ
េមលេ ទិសខងេកត។” េហយបននិយយថ “ខញុ ំឆងល់ ‘េតបុរសចំ�ស់េនះជ
នរ�?’” េហយនងបនេរ េ ជិតកនែ់តជិត។ េហយេពលចូលេ ជិតនងក៏
ទទួល�គ ល់ថជនរ�។ �គឺជេអលីយ៉ែដលជេ��អមតៈ ឈរេ ទីេនះ
េមលទិសបូព៌។
172 នងបននិយយថ “ខញុ ំ�តវែតេឃញគត។់” នងចងែ់បបេនះ។ នងរតេ់ឡង
េលភន ំ េហយដួលចុះេ ទីេនះ េដមបនិីយយជមយួេ�ក កនុងនមេអលីយ៉។
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េហយបននិយយថេ េពលែដលនងនិយយ…នងបនលឺសំេលងមយួបន
និយយថ “ប�ូន�សី េស�ហ�ី ចងប់នអ�ី?” េហយ�គឺជខញុ ំ។
173 សុបិន�របស់អនក�តវបនសេ�មចេ ទីេនះ បង�សី េស�ហ�ី។ ស�មបភ់� មៗ
បនទ បពី់េនះខញុ ំបនេ  ល�ីសវលី។ អ�ីែដលនង�តវករគឺករអធិ�� ន។ េឃញ
េទ? េហយនងបនឆ�ងកតទ់ងំអស់េ មនទីរេពទយ េហយទីសំគល់ៃនខញុ ំេ
ទិសខងលិច សម�ងឹេមលេ ខងេកត ស�មបហ់�ូងេច មរបស់ខញុ ំ។ ចំ�ំ។
េពល�…
174 ខញុ ំបនេ  ល�ីសវលី។ េហយេពលខញុ ំ�តឡបម់កវញិ ខញុ ំបនចបេ់ផ�មចូល�ម
េខ� ងទ� រ េហយមនករគស់ េ េលេខ� ងទ� ររបស់ខញុ ំ។ េ�ក េ�គ នីន ៃនផ�ូវ
ទី�កងេ ទីេនះ កំពុងេឡង�មផ�ូវ។ គតប់ននិយយថ “ប៊លីី មកទីេនះ។” បន
និយយថ “អនក�តវេរ ទ� រ និងរបស់របរ របង របងថម និងទ� រេចញ។”

ខញុ ំបននិយយថ “មនិអីេទ ប៊លី។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹង—ខញុ ំនឹងេធ��។
េពល�?”
175 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹង�បបអ់នក។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកេ េពល�។” ខញុ ំ
បននិយយថ…“េ េដមឆន  ំពួកេគនឹងចបេ់ផ�មេធ��។”

ខញុ ំបននិយយថ “មនិអីេទ។”
176 ដូេចនះខញុ ំក�៏តឡបេ់ ផទះវញិ េហយ�បពនធនិយយថ “ខញុ ំ�តវ�បញបេ់ �ង
លកេ់�គ ងេទសបន�ិច។” េហយខញុ ំបនចុះពីផ�ូវ។ េហយេកមង�បសមន កេ់ឈម ះ េរម៉៉ុន
ឃីង ែដលជវសិ�ករទី�កង។ ខញុ ំែតងែតេ គត ់“�តេច កភក។់” មូលេហតុថ េយង
េ តូចែហលទឹកជមយួគន  គត�់យបុរសមន កច់ំ�តេច កេ�យដំុភក។់ េហយ
េយងែតងែតេ គតថ់ “�តេច កភក។់” គតរ់ស់េ ខង�� ំផ�ូវពីខញុ ំ—�បែហល
ទ� រទីពីរេ េ�កមបង�បស វដូ។

ដូេចនះេហយ ខញុ ំបននិយយថ “ម៉ត ់មកទីេនះបន�ិច។”
គតប់ននិយយថ “មនិអីេទ ប៊លីី។” េហយគតម់កទីេនះ។
ខញុ ំបននិយយថ “បេងគ លេនះេតអនកបុកទម� កចុ់ះឬ?”

177 គតប់ននិយយថ “ប៊លីី �គឺ ពួកេគនឹងយកេរ ងទងំមូលេ កនុង។” បន
និយយថ “េដមេឈទងំអស់ របងទងំេនះ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត�តវេរ េចញ។”
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178 ខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹង វសិ�ករ�បបខ់ញុ ំថ �ទពយខញុ ំមកដល់ក�� លផ�ូវ។”
179 បននិយយថ “បទ ប៉ុែន�ពួកេគនឹងព�ងីក�។ េ យក�េ កនុង េទះ
យ៉ង�កេ៏�យ។” បននិយយថ “របស់ខញុ ំផងែដរ។”
180 ខញុ ំបននិយយថ “បទ បង�បសវដូគឺជ—គឺជជងថម និង” ខញុ ំបននិយយ
ថ “ខញុ ំនឹង—ខញុ ំ�គនែ់តឲយគតផ់� ស់�មកេ�កយ។”
181 បននិយយថ “ប៊លីី កុំបះ៉�។ ឱយអនកេ ៉ ករនឹងេធ�។ េនះជអនុរក�
ែមនេទ?”

ខញុ ំបននិយយថ “បទ ែមនេហយ។”

បននិយយថ “អនុ ញ តឱយគតេ់ធ��។” បននិយយថ “អនកដឹងពីអ�ីែដល
ខញុ ំមននយ័េទ។”

ខញុ ំបននិយយថ “បទ។”
182 េហយខញុ ំបនងកេចញ េហយ ភ� មៗ េនះ អ�ីមយួបន�យ�ប�រ�។
[បង�បស �បណ� ំបនខទ ស់�មមៃដរបស់គត។់—េអដ។] ខញុ ំបនេ ផទះ ចូល
េ កនុងបនទបរ់ងូរបស់ខញុ ំ េរ សេស វេ េនះ េហយេ ទីេនះ។ �មនិែមនជប�ុក
េបតុង �គឺជថម។ ខញុ ំបននិយយថ “េម� េ�ត មខ�ួន។”
183 សុបិន��បមំយួ េហយបនទ បម់កចកខុវស័ិយបនបិទបងំ�។ “េពល
េហតុករណ៍ទងំេនះេកតេឡង សូមែបរេ ទិសខងលិច។”
184 ខញុ ំបនទូរស័ពទេ  តុកសុន។ បង�បស ណូែមនមនកែន�ង។ ខញុ ំមនិដឹងថខញុ ំ
េ �េទ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តេ កនុង…ខញុ ំកំពុងឈរ។ ខញុ ំមនិដឹង
ថ�តវេធ�អ�េីទ។ ខញុ ំចកេចញពីផទះែដលខញុ ំមនិ�តវបងៃ់ថ�ជួល។ �បកឈ់នួលរបស់ខញុ ំ
មយួរយដុ�� រកនុងមយួសប� ហ៍។ េហយខញុ ំេសទរែត�តវបងម់យួរយដុ�� រកនុងមយួ
ែខស�មបផ់ទះមយួ។ ខញុ ំេ ទីេនះជមយួបងប�ូន�បស�សីរបស់ខញុ ំ ជកែន�ងែដលខញុ ំ
�ស�ញ់។ េហយខញុ ំេ  ខញុ ំមនិដឹងេ �េទ។ ខញុ ំមនិដឹងថេហតុអ�ីេទ។ ខញុ ំមនិ
�ច�បបអ់នកពីមូលេហតុបនេទ។ ប៉ុែន�មនេរ ងែតមយួគតែ់ដលខញុ ំដឹង គឺេធ��ម
អ�ីែដល�ទងម់នបនទូលឱយេធ�។ ខញុ ំមនិដឹងថ�តវបតេ់ ��តវេធ�អ�។ី �មនិែមនជ
របស់ខញុ ំេទ…



េតេនះជទីសមគ ល់ៃន�គចុងេ�កយ ែមនេទ? 37

185 �មខញុ ំ�ម ន អ�័ប� ំ មន�រមមណ៏ែបបេនះ េ េពលែដល�ទងប់ន�បប់
គតថ់ “ឆ�ងកតទ់េន�។” គតម់និដឹងថ�តវេធ�យ៉ង�េទ ប៉ុែន�បន�ន កេ់
េ�យែឡក។ ខញុ ំមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីេទ។
186 កលពី�ពឹកៃថងេ រ ៍ កន�ងេ មយួសប� ហ៍ ពីម�លិមញិ�បែហលេម៉ងបី
េទ បភ� ឺខញុ ំបនេ�កកេឡង េហយទទួលទនទឹក េហយដណ� បឱ់យយ៉ូែសប េ កនុង
បនទបរ់បស់គត។់ េហយបនទ បម់កខញុ ំ�តឡបម់កវញិ េហយ�គនែ់តេដកចុះ។ ខញុ ំ
បនេ េដក។ េហយេ េពលែដលខញុ ំចូលេគង… ខញុ ំកំពុងទទួលបនសុបិន និង
េរ ងតូចៗទងំេនះ ដូេចនះអនកនឹងេឃញៃផទខងេ�កយៃនអ�ីែដលខញុ ំកំពុងេ�ះ��យ
េដមបនិីយយ។ ខញុ ំ—ខញុ ំបនដណ� បឱ់យយ៉ូែសប េហយខញុ ំ�តឡបេ់ េដកវញិេ ។
េហយខញុ ំមនសុបិន។
187 េហយខញុ ំសុបិនថខញុ ំបនេឃញបុរសមន កែ់ដលសនមតថជឪពុករបស់ខញុ ំ
េទះបីជគតជ់បុរសមឌធំមន កក់េ៏�យ។ េហយខញុ ំបនេឃញ ស�ីមន កែ់ដល
�តវបនសនមតថ់ជម� យរបស់ខញុ ំ ែតមុខនងមនិដូចម� យរបស់ខញុ ំេទ។ េហយ
បុរសេនះមនចិត���កកច់ំេពះ�បពនធរបស់គត�់ស់។ េហយគតម់នេឈ
�ជងបី ែដលគតប់នេ�ងេឈេនះ។ េហយ�បន…អនកដឹងេទ ថេឈកត់
េនះ ឆ�ងកតេ់ឈ អនកដឹងេទ មយួកំ�ត ់ �ក� យជដំបងបី�ជង។ េហយ
�ល់េពលែដល ស�ីេនះចបេ់ផ�មេ�កកឈរេឡង គតច់បន់ង�តងក់ ច ឹងកេហយ
�យនងេ េលកបល េហយ�យនងេចញ។ េហយបនទ បម់កនងនឹងេដកេ
ទីេនះ េហយងកក់បល និងយំ េហយបនទ បម់កនងនឹងចបេ់ផ�ម�តឡបម់កវញិ
ម�ងេទ ត។ គតនឹ់ងេដរជំុវញិ េ�យេមទនភព េ�យ�ទងរបស់គតជ់បគ់ងំ
សំ�ញ់មឌធំដអ៏�ច រយ។ េហយេពលនងេងបេឡងវញិ គតនឹ់ងចបន់ង�តង់
ក េហយយកេឈបី�ជងេនះ�យកបលនង រចួទម� កន់ងចុះ។ េដរថយេ�កយ
េហយទះ�ទងរបស់គត ់ដូចជគតប់នេធ�អ�ីមយួអ�ច រយ។
188 េហយខញុ ំកឈ៏រេមល�។ ខញុ ំគិតថ “ខញុ ំមនិ�ចេ�ះ��យជមយួបុរសេនះ
បនេទ។ គតម់ឌធំេពក។ េហយបនទ បម់ក គតជ់ប៉ប៉របស់ខញុ ំ ប៉ុែន�គត់
មនិែមនជប៉ប៉របស់ខញុ ំេទ។” េហយខញុ ំបននិយយថ “គតគ់ម នករងរអីែដល
�ប�ពឹត�នឹង ស�ីែបបេនះេទ។” េហយខញុ ំមនករអនចិ់ត�បន�ិចជមយួគត។់ អ ច ឹង
ខញុ ំ េ�កកេឡង ភ� មេ�យភពក� �ន េហយខញុ ំកេ៏ដរេ រកគត ់ េហយចប់
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គត�់តងក់�វេហយបង�ិលគតជំុ់វញិ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “អនកគម នសិទធិ
�យនងេទ។” េហយេពលែដលខញុ ំនិយយេនះ �ចដុ់ំករ៏កីធំ។ ខញុ ំេមលេ ដូចជ
យក�។ េហយបុរសេនះេមល�ចដំុ់ទងំេនះ រចួគតភ់យ័ខ� ចនិងខញុ ំ។ េហយ
ខញុ ំបននិយយថ “េបអនក�យនងម�ងេទ ត អនកនឹង�តវេ�ះ��យជមយួខញុ ំ។”
េហយគត�់ទ កេ់សទរកនុងករ�យនងម�ងេទ ត។ េហយបនទ បម់កខញុ ំភញ កេ់ឡង។
189 េហយខញុ ំបនេដកេ ទីេនះបន�ិច។ ខញុ ំគិត “េតេនះជអ�ី? ចែម�ក�ស់ខញុ ំ
យល់សប�ិេឃញ ស�ីមន កេ់នះ។” េហយបន�ិចភ� មេនះ �ទងយ់ងមក។ ខញុ ំបន
ទទួលករបក��យ។
190 ស�ីតំ�ងឱយ�កមជំនុំៃនពិភពេ�កសព�ៃថងេនះ ពិភពេ�កទងំមូល។
ខញុ ំេកតកនុងភពរេញ៉រៃញ៉េនះ េហយខញុ ំេ ទីេនះ។ នង�តវបនេគសនមតថ់ជ
�បេភទមយួ—ម� យរបស់…�បសិនេបនងជម� យរបស់ ស�ីេពសយ ប៉ុែន�ខញុ ំបន
េកតេ កនុង�។ និង…ប�ីរបស់នងគឺជនិកយែដល�គប�់គងនង។ ដំបង�ជង
បីែដលនងមន គឺបុណយ�ជមុជទឹកបីេ�យេឈម ះមនិពិត ថ�ល់េពលែដល
នងចបេ់ផ�មេ�កកេឡង �កមជំនុំ េដមបទីទួលយក� គត�់យនងចុះជមយួ
�។ េហយជករពិត�ស់ គតធ់ំ�ស់ ខញុ ំងកមក ខ� ចគតប់ន�ិច។ េហយ
បនទ បម់កខញុ ំបនចូលេ កនុងគត ់ េទះយ៉ង�កេ៏�យ េហយ�ចដំុ់គឺជ
�ចដំុ់ជំេន ។ ែដលេធ�ឱយខញុ ំគិត “�បសិនេប�ពះជមច ស់គងេ់ ជមយួខញុ ំ េហយ
�ចផ�ល់�ចដំុ់ឱយខញុ ំ អនុ ញ តឱយខញុ ំេ�កកឈរេឡងស�មបជ់ួយនង។ ‘ឈប់
�យនងេ !’”
191 ចបស់ជេម៉ង១០យប ់ េពល�បពនធខញុ ំចូលបនទប ់ �កេ៏កតេឡង។ ខញុ ំបន
ចូលេ កនុងនិមតិ�មយួេ �ពឹកេនះ េហយខញុ ំ…ឥឡូវេនះ សូមចថំ �មនិែមន
ជសុបិនេទ។
192 មនភពខុសគន រ�ងសុបិន និងនិមតិ�។ សុបិន�គឺេ េពលអនកចូលេគង។
និមតិ� េ េពលែដលអនកមនិទនេ់គងលក។់ េយងេកតមក�មរេប បេនះ។
មនុស�ធមម�េពលគតយ់ល់សប�ិគឺេ កនុងមនសិកររបស់គត។់ េហយ
មនសិកររបស់គតគ់ឺេ ឆង យពីគត។់ �រមមណ៍របស់គតគឺ់សកមម ដ�ប�
គតដឹ់ងខ�ួនដំបូង។ កនុងមនសិករេនះ អនកឯងជមនុស�ធមម� អនកេមលេឃញ
�គ ល់រសជតិ មន�រមមណ៍ ដឹងក�ិន �� បឮ់។ ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកសថិតេ
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កនុងមនសិកររបស់អនក េដកលក ់អនកមនិបនេឃញ បនភ�ក ់មន�រមមណ៍ ធំុក�ិន
ឬឮេទ។ ប៉ុែន�មនអ�ីមយួេ េពលែដលអនកយល់សប�ិ េឃញថអនក�តឡបេ់ រក
ករដឹងខ�ួនវញិ។ មនករចងចមំយួ ែដលអនកចងចអំ�ីមយួែដលអនកសុបិនអំពី
ឆន មំុន។ មនុស�ធមម�គឺែបបហនឹង។

193 ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះជមច ស់កំណតទុ់កជមុននូវអ�ីមយួ សតិសមបជ ញ ៈ
េនះមនិេ ឆង យពីទីេនះ េ រកអនកេមលេឃញេទ ប៉ុែន�មនសិករទងំពីរេ
ជបគ់ន ។ េហយអនកេមលេឃញ កនុងករនិមតិ� មនិទនេ់ដកលកេ់ទ។ គតេ់ ែត
មន�រមមណ៍ េមលេឃញ�។

194 ខញុ ំបនពនយល់ថស�មបេ់វជជបណ�ិ តមយួចំនួន េ ៃថងេផ�ងេទ ត។ រចួេគេ�កក
េឡងនិយយថ “អ�ច រយ។ មនិែដលគិតដល់េរ ងែបបេនះេទ។” េ េពលែដលខញុ ំ
កំពុងេធ�េតស�ជីបចរ េហយពួកេគនិយយថខញុ ំ…ពួកេគមនិែដលេឃញអ�ីដូចេនះ
េទ។ េឃញេទ? “ែមនេហយ” បននិយយថ “មនអ�ីមយួេកតេឡងចំេពះអនក។”
េហយខញុ ំបននិយយ។ ខញុ ំបន�បប�់េហយ។ គតប់ននិយយថ “េនះេហយជ
� ពិត�បកដែមន។” េឃញេទ?

195 មនសិករទងំពីរអងគុយជិតគន ។ �គម នអ�ីែដលខញុ ំ�ចេធ�បនេទ េហយ�មនិ
េធ�ឱយខញុ ំេលសពីអនកដៃ៏ទេឡយ។ ��គនែ់ត �ពះបនបេងកត��មរេប បេនះ។ អនក
មនិចូលេគងេទ។ អនកេ ទីេនះ ដូចជេដកលក។់ អនកកំពុងឈរេ ទីេនះ េមលេ
េ�ក ែបបេនះ។

196 េហយអនកទងំអស់គន បនេឃញ� េ ជុំវញិពិភពេ�ក។ អនកមនិេគងលក់
េទ។ ឈរេ ទីេនះេ េលេវទិក និយយេ កនម់នុស� អនកឮខញុ ំចូលេ កនុង
និមតិ� េហយ�តលបម់កវញិ។ េពលខញុ ំជិះ�នជមយួអនក កែន�ង�េផ�ងេទ ត
េហយ�បបអ់នកពីេរ ងែដលនឹងេកតេឡង េហយមនិែដលខុស មនិែដលខុស
មយួេឡយ។ មនអនក�ធ� បេ់ឃញ�ប�ជយ័េទ? [�កមជំនំុនិយយថ
“េទ”—េអដ។] អតេ់ទបទ។ �មនិ�ចប�ជយ័បនេទ។ �នឹងមនិប�ជយ័េទ
ដ�ប��មកពី�ពះ។ សូមចំ�ំ េ េលេវទិក �បព់នន់ក ់មុខមនុស��បម់ុនឺ
នក ់ េទះបីជភ�េផ�ងែដលខញុ ំមនិ�ចនិយយកេ៏ ែតមនិប�ជយ័។ េឃញ
េទ? គឺជ�ពះ!
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197 ឥឡូវេនះ េ កនុងនិមតិ�េនះ ឬដូចែដលខញុ ំកំពុងនិយយ ខញុ ំបន�កេឡក
េមលេ  េហយខញុ ំបនេឃញេរ ងចែម�កមយួ។
198 ឥឡូវេនះ ��កដូ់ចជកូន�បសតូចរបស់ខញុ ំ យ៉ូែសប បនេ ែកបរខញុ ំ។ ខញុ ំ
កំពុងនិយយជមយួគត។់ ឥឡូវេនះ េបអនកេមលករនិមតិ�ជិតៗ អនកនឹងេឃញពី
មូលេហតុែដលយ៉ូែសបឈរេ ទីេនះ។
199 េហយខញុ ំេមលេ មនគុេមព តធំមយួ។ េហយេ េលៃ�ពេនះេ កនុង—េ កនុង
�កម��និករ បក�តូីច មន�បែវង�បែហលកន�ះអុីញ និងកមពស់កន�ះអុីញ។ ពួកេគ
ជអតីតយុទធជនតិចតួច។ �� បតូចៗរបស់ពួកេគ�តវបន�យដំ។ េហយេ
េលអវយវៈខងេលមន�បែហលពីរ ឬបីេ េលអវយវៈខងេល �បមំយួ ឬ�បបីំ
េ េលអវយវៈបនទ ប ់ និងដប�់បឬំៃមភេ េលអវយវៈបនទ ប ់ ចុះមកកនុងទ�មងជ់
ពី�៉មតី។ េហយពួកអនកន�ំរតូចៗទងំេនះ េហយពួកេគ�� ត�ស់។ េហយ
េគេមលេ ទិសខងេកត។
200 េហយខញុ ំេ តុកសុន រដ��រហី��ូ កនុងនិមតិ� េ�ពះ�មនេគលបំណងយ៉ង
ធំ ែដល�ទងម់និចងឲ់យខញុ ំខកខនេមលថ�េ ឯ�។ ខញុ ំកំពុងរ�ស់ដីខ�ច់
េចញពីខញុ ំ ពី�លខ�ច។់ េហយខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងថេនះគឺជនិមតិ�
មយួ េហយខញុ ំដឹងថខញុ ំេ  តុកសុន។ េហយខញុ ំដឹងថសត��� បតូចៗេ ទីេនះ
តំ�ងឱយអ�ីមយួ។” េហយេគេមលេ ទិសខងេកត។ រេំពចេនះ ពួកេគបនេធ�
ចលន េ�ះេហរេ ឆង យ េ ទិសខងេកត។
201 េហយេ េពលែដលពួកេគចកេចញភ� មៗេនះ �កម��និករៃនបក�ធីំ
មយួបនមកដល់។ ពួក�េមលេ ដូចជសត��ពប �� បមុត�សច �បេភទៃន
ពណ៌�បេផះ ពណ៌��លជងអនកន�ំរតូចដំបូងទងំេនះ។ េហយពួកេគបន
មកខងេកត យ៉ងេល ន។
202 េហយមនិយូរប៉ុនម នពួកេគបនេចញពីែភនកខញុ ំ ខញុ ំែបរេ ទិសខងលិច
ម�ងេទ ត េហយ�បនេកតេឡង។ មនករផទុះែដលពិតជបនអ�ងនែផនដី
ទងំមូល។
203 ឥឡូវេនះ កុំខកខនេរ ងេនះ។ េហយអនកេ េលកែសត �តវ�បកដថ
អនកទទួលបន��តឹម�តវ។
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204 ដំបូង មនករផទុះមយួ។ េហយខញុ ំគិតថ��� បេ់ ដូចជសំេឡងឡងមកវញិ
អ�ីែដលអនកេ �េ េពលែដលយន�េ�ះឆ�ងកតសំ់េឡង េហយសំេឡង�តឡប់
មកែផនដីវញិ។ �គនែ់តញ័រ ដូចជ �គហឹម អ�ី�គបយ៉់ង។ បនទ បម់ក ��ច
ជ—ជ—ករទះៃដដអ៏�ច រយៃនផគរ�ននិ់ងេផ�កបេនទ រដូចជ ខញុ ំមនិបនេឃញ
េផ�កបេនទ រេទ។ ខញុ ំេទបែតបនឮករផទុះដអ៏�ច រយែដលបនេចញេនះ �� បេ់
ដូចជេ ភគខងតបងូ ពីខញុ ំ េឆព ះេ �បេទសមុកិសិុក។
205 ប៉ុែន��បនអ�ងនែផនដី។ េហយេ េពលែដល�េកតេឡង ខញុ ំេ ែតេមលេ
ខងលិច។ េហយេឆព ះេ កនភ់ពអស់កលប ខញុ ំបនេឃញ�កម��និករៃនអ�ីមយួ
កំពុងមក។ ��កដូ់ចជថ��ចជចំណុចតូចៗ។ ��ចមនមនិតិចជង�បំ
និងមនិេលសពី�បពំីរ។ ប៉ុែន� ពួកេគមនរបូ�ងពី�៉មតី ដូចជអនកន�ំរទងំេនះ
មក។ េហយេ េពលែដល�េកតេឡង េនះ�ពះេច�� ៃន�ពះដម៏នមហិទធិឫទធិបន
េលកខញុ ំេឡងេដមបជីួបពួកេគ។
206 េហយខញុ ំ�ចេមលេឃញ�។ �មនិែដលទុកខញុ ំេចលេទ។ �បបំីៃថងបន
កន�ងផុតេ េហយ ខញុ ំេ ែតមនិ�ចបំេភ�ចបន។ ខញុ ំមនិែដលមនអ�ីែដលរខំន
ខញុ ំដូចេនះេទ។ �គ�រខញុ ំនឹង�បបអ់នក។
207 ខញុ ំ�ចេមលេឃញេទវ�ទងំេនះ ែដលមន�ងដូច�� បខងេ�កយ
េធ�ដំេណ រេល នជងសំេឡង�ចេធ�ដំេណ រេ េទ ត។ ពួកេគមកពីភពអស់កលប
ជនិចច កនុងករបំែបក កនុងមយួប�៉ពិចែភនក។ មនិបនមយួប�៉ពិចែភនកផង �គនែ់ត
មយួប�៉ពិចែភនក ពួកេគេ ទីេនះ។ ខញុ ំមនិមនេពល�បេ់ទ។ ខញុ ំមនិមនេពលេលស
ពីករេមល។ មហិទធិឫទធិ េទវ�ដម៏នអំ�ច �ពិលស �� បបនកំណត ់ និង
កបល។ េហយពួកេគបន “េវវ៉-េវវ៉!” េហយេ េពលែដល�េកតេឡង ខញុ ំ�តវបនេគ
ចបចូ់លេ កនុងពី�៉មតីៃន�កម��និករេនះ។
208 េហយខញុ ំបនគិតថ “ឥឡូវេនះ េនះេហយ។” ខញុ ំសពឹកេពញខ�ួន។ េហយខញុ ំបន
និយយថ “អូ ខញុ ំេអយ! េនះមននយ័ថនឹងមនករផទុះែដលនឹងសម� បខ់ញុ ំ។ ខញុ ំ
េ ចុងប ចបៃ់នផ�ូវរបស់ខញុ ំឥឡូវេនះ។ ខញុ ំមនិ�តវ�បប�់បជជនរបស់ខញុ ំេទ េ េពល
ែដលនិមតិ�េនះចកេចញ។ ខញុ ំមនិចងឱ់យពួកេគដឹងអំពី�េទ។ ប៉ុែន� �ពះវរបិ�ៃន
�ថ នសួគប៌ន�បបខ់ញុ ំឥឡូវេនះថ េពលេវ�របស់ខញុ ំបនប ចបេ់ហយ។ េហយខញុ ំ
មនិ�បប�់គ�រខញុ ំេទ ដូេចនះេគនឹងបរមភពីខញុ ំ ‘េ�យ�រែតគតក់ំពុងែតេរ បចំេដមប ី



42 �ពះបនទូលជសេម�ង

េ ។’ េហយេទវ�ទងំេនះបនមករកខញុ ំ េហយខញុ ំនឹង�តវ�� បក់នុងេពលឆប់ៗ េនះ
េ កនុង�បេភទៃនករផទុះមយួ។”
209 េពលេនះ�បនមកដល់ខញុ ំ កនុងេពលែដលខញុ ំសថិតកនុង�កម��និករេនះ
“អតេ់ទ េនះមនិែមនេទ។ �បសិនេប�សម� បអ់នក �នឹងសម� បយ់៉ូែសប។” េហយ
ខញុ ំ�ចលឺយ៉ូែសបេ ខញុ ំ។
210 ែមនេហយ ខញុ ំបនងកមកម�ងេទ ត។ ខញុ ំគិត “�ពះជមច ស់េអយ េតនិមតិ�េនះ
មននយ័ដូចេម�ច?” េហយខញុ ំឆងល់។
211 េហយបនទ បម់ក�មករកខញុ ំ (មនិែមនជសំេឡងេទ) �គនែ់តមករកខញុ ំ។ “អូ!
េនះគឺជេទវ�របស់�ព ះអមច ស់ មកឲយខញុ ំនូវកិចចករថមីរបស់ខញុ ំ។” េហយេពលខញុ ំគិត
ដូេចនះ ខញុ ំកេ៏លកៃដេឡង េហយនិយយថ “ឱ�ព ះអមច ស់េយសូ៊វេអយ េត�ទងនឹ់ង
េធ�អ�ីដល់ខញុ ំ?” េហយនិមតិ�បនចកេចញពីខញុ ំ។ អស់រយៈេពលជិតមយួេម៉ង ខញុ ំមនិ
�ចមន�រមមណ៍បន។
212 ឥឡូវេនះ អនក�ល់គន ដឹងថពរជយ័របស់�ពះអមច ស់ជអ�ី។ ប៉ុែន� អំ�ច
ៃន�ពះអមច ស់គឺខុសគន ទងំ�សង អំ�ចៃន�ពះអមច ស់េ កនុង�បេភទៃន
កែន�ងមយួ។ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ�េ�ចនដង េ�ចនដងពីមុនកនុងនិមតិ� ប៉ុែន�មនិ
ដូចេនះេទ។ �មន�រមមណ៍ថជករភយ័ខ� ច។ ខញុ ំភយ័ខ� ចរហូតដល់ពិករ
េ ចំេពះមុខសត�េ�ក។
213 ខញុ ំ�បបក់រពិត។ ដូចែដលប៉ុលបននិយយថ “ខញុ ំមនិកុហកេទ។” អនក
មនិែដលចបខ់ញុ ំនិយយអ�ីខុសអំពីេរ ងែបបេនះេទ។ មនអ�ីមយួកំពុងដំេណ រករ
នឹងេកតេឡង។
214 បនទ បម់កមយួសនទុះេ�កយមក ខញុ ំបននិយយថ “�ព ះអមច ស់េយសូ៊វ េប
ខញុ ំ�តវេគសម� ប ់ សូម�បបឲ់យខញុ ំដឹងផង ដូេចនះ ខញុ ំនឹងមនិ�បប�់បជជនរបស់ខញុ ំ
អំពីេរ ងេនះេទ។ ប៉ុែន��បសិនេប�មនអ�ីេផ�ងេទ តសូម�បបខ់ញុ ំ។” ប៉ុែន�គម នអ�ី
េឆ�យតបេទ។
215 បនទ បពី់�ពះវ ិ ញ ណបនចកេចញពីខញុ ំ �បែហលកន�ះេម៉ង ខញុ ំគិត ឬេ�ចនជង
េនះ ខញុ ំបននិយយថ “ឱ�ពះអមច ស់េអយ �បសិនេបទូលបងគំនឹង�តវេគសម� ប់
េហយ�ទងនឹ់ងប ចបជ់មយួនឹងទូលបងគំេ េលែផនដី េហយ—េហយខញុ ំនឹង�តវ
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េ ផទះឥឡូវេនះ។ ែដល�បសិនេប� េនះជករល�។ មនិអីេទ។ ដូេចនះ” ខញុ ំបន
និយយថ “េប�ែមន សូម�បបខ់ញុ ំផង។ សូមប ជូ នអំ�ចរបស់�ទងម់កេល
ទូលបងគំម�ងេទ ត េនះទូលបងគំនឹងដឹងថមនិ�តវ�បបម់នុស�របស់ទូលបងគំ ឬន
រ�មន កអ់ំពី�េទ េ�ពះ�ទងក់ំពុងែតមកចបទូ់លបងគំេចញ។” េហយខញុ ំ…េហយ
គម នអ�ីេកតេឡងេទ។ េហយខញុ ំបនរងច់មំយួរយៈ។

216 បនទ បម់កខញុ ំបននិយយថ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ �បសិនេប�មនិមននយ័
េនះេទ េហយ�មននយ័ថ �ទងម់នអ�ីមយួែដលទូលបងគំ�តវេធ� េហយ�នឹង�តវ
បនបង� ញដល់ទូលបងគំេ េពលេ�កយ បនទ បម់កសូម�បទនអំ�ចរបស់
�ទង។់” េហយេសទរែតយកខញុ ំេចញពីបនទប!់

217 ខញុ ំបនេឃញខ�ួនឯង េ កែន�ង�មយួេ �ជងមយួ។ ខញុ ំ�ចឮ�បពនធ
របស់ខញុ ំ េ កែន�ង�មយួកំពុងពយយមអ�ងនទ� រ។ ទ� រកនុងបនទបេ់គង�តវបន
ចកេ់�។ េហយខញុ ំបនេបក�ពះគមពរី េហយ�…កំពុង�ន ខញុ ំមនិដឹង ប៉ុែន��
សថិតេ កនុង រ ៉មូ ជំពូកទី៩ ខចុងេ�កយៈ

…េមល អញ�កថ់មជំពប១់ គឺជថម� បង� កប់ង�នចិ់ត� ថមដម៏នតៃម�
អស់អនក�ែដលេជ ដល់ថមេនះ នឹងគម នេហតុនឲំយខម សេឡយ។

218 េហយខញុ ំបនគិតថ “�ចែម�កែដលខញុ ំកំពុង�ន�។” វ ិ ញ ណេ ែតនខំញុ ំ
េ កនុងបនទប!់ ខញុ ំបនបិទ�ពះគមពរី េហយឈរេ ទីេនះ។

219 ខញុ ំបនេ ឯបង�ួច។ �គឺ�បែហលដបេ់ម៉ងកនុងមយួៃថង ឬេលសជងេនះ។
េហយខញុ ំេលកៃដេឡង េហយខញុ ំនិយយថ “�ពះជមច ស់េអយ ខញុ ំមនិយល់េទ។ េនះ
ជៃថងចែម�កស�មបទូ់លបងគំ។ េហយទូលបងគំេ ែកបរខ�ួន ទូលបងគំេសទរែត។”

220 ខញុ ំបននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយេត�មននយ័យ៉ង�? អនុ ញ ត
ឱយទូលបងគំ�នម�ងេទ ត�បសិនេប�ជ�ទង។់” ឥឡូវេនះ ��� បេ់ ដូចជ
អនីតិជន។ េហយខញុ ំបនយក�ពះគមពរី េបក�េឡង។ េ ទីេនះម�ងេទ ត ប៉ុល
បន�បបជ់នជតិយូ�ថពួកេគបនពយយម…�បបជ់នជតិរ ៉មូ ែដល�សន៍
យូ�បនពយយមទទួលយក�េ�យករ�ប�ពឹត� ប៉ុែន��គឺេ�យ�រជំេន ែដល
េយងេជ �។
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221 ែមនេហយ �ជេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួចប�់ងំពីេពលេនះមក។ ឥឡូវ
អនកេឃញកែន�ងែដលខញុ ំឈរ។ ខញុ ំមនិដឹងថមនអ�ីេកតេឡងេទ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�តវ
និយយអ�ីេទ។

222 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះអនុ ញ តឱយខញុ ំ ឥឡូវេនះ ពីឥឡូវេនះតេ  ស�មបេ់លកេ�កយ
�បែហលដប�់ប ំ េ ៃមភនទី ខញុ ំសូមពយយមនិយយអ�ីមយួេ ទីេនះឥឡូវេនះ។
សូមចថំ និមតិ�ទងំេនះ មនិែដលប�ជយ័េឡយ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងយកបទគមពរី
មយួែភ�ត �បសិនេបអនកកតស់មគ ល់េ កនុងវវិរណៈជំពូកទី១០។ ឥឡូវេនះខញុ ំសូម
និយយេរ ងេនះ។ េបនិមតិ�េនះជបទគមពរី េនះ ��ចបក��យបន�តឹមែតបទ
គមពរីប៉ុេ�� ះ។ េហយបនទ បម់កខញុ ំចងឱ់យអនក�ក�់ជមយួគន ។

223 េហយឥឡូវេនះ អនកេធ�បទបង� ញ េហយអនកេ េលែខ��ត ់ �តវ�បកដថ
អនកនិយយេនះដូចែដលខញុ ំនិយយ� េ�ពះ��ចជករយល់�ចលំយ៉ងងយ។

224 េតអនក�បញបេ់ទ? [�កមជំនុំនិយយថ “េទ”—េអដ។] �តវេហយ។ �គនែ់ត…
ខញុ ំសូមអរគុណែដលបនេ េសង ម ល�។

ឥឡូវេនះ “េទវ�ទី�បពីំរ…”

225 ឥឡូវេនះ េ�ក (ដូចែដលខញុ ំ�កច់ំណងេជងេនះ) េតេនះជទីសមគ ល់ៃន
�គចុងេ�កយ ែមនេទ? េតេយងរស់េ ឯ�? េតសមយ័�េហយសព�ៃថង?
ជអនកចំបបែ់ដលេន យ�យេពញមយួយប ់េ�កកនិងេបកនឡិកេមល េដមប ី
រកេមលថេត�ជអ�ី េបកពន�ឺេភ�ង។ ករអធិ�� នរបស់ខញុ ំគឺ “�ពះជមច ស់ អនុ ញ ត
ឱយេយងេបកេភ�ង។”

226 ខញុ ំកំពុងឈរេ កែន�ងដភ៏យ័ខ� ចមយួ �បសិនេបអនកដឹង។ ចូរចថំ ខញុ ំ�បប់
អនកេ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់ ខញុ ំបន�បបអ់នកពីករពិត េហយមនអ�ីមយួ
កំពុងេ�ះ��យ។

227 ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ឥឡូវេនះ អនកេ េលកែសត យល់មនេទ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។
ខញុ ំនឹងពយយម។ មករកខញុ ំ កលពីម�លិមញិ អងគុយកនុងបនទបរ់ងូរបស់ខញុ ំ ខញុ ំមនិ
និយយថេនះគឺជករពិត ��គនែ់តជអ�ីែដលរកិំលកនុងចិត�របស់ខញុ ំ ែដលខញុ ំបន
េដរេលក�មលឥដ�។
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228 ខញុ ំ—ខញុ ំ�តវចុះេ វញិបន�ិច េហយចុះមកជមយួ ឆលី េហយេ បរបញ់
ជមយួគតេ់ ៃថងមយួ មុនេពលែដលេយងែបកគន ។
229 ខញុ ំសូមនិយយថ េ�យ�រខញុ ំេ ខងលិច �មនិែមនជករែដលខញុ ំ
ចកេចញពីេ�ងឧេបសថេនះេទ។ េនះគឺជ�កមជំនុំែដល�ពះអមច ស់ជ�ពះ
បន�បទនឱយខញុ ំ។ េនះគឺជទី�ន កក់រក�� លរបស់ខញុ ំ។ េនះជកែន�ងែដលខញុ ំ
�ន កេ់ ។ ខញុ ំ�គនែ់តេគរព�មបទប ញត�ិែដលផ�ល់ឱយខញុ ំេ�យនិមតិ�ប៉ុេ�� ះ។
កូន�បសរបស់ខញុ ំ ប៊លីីប៉ុល នឹងេ ែតជេលខរបស់ខញុ ំ។ ករយិល័យរបស់ខញុ ំ
នឹងេ ទីេនះេ �ពះវ�ិរេនះ។ េ�យជំនួយពី�ពះ ខញុ ំនឹងេ ទីេនះេ េពល�
មកដល់…េរ ងេនះចបេ់ហយ េដមបអីធិបបយអំពី��ទងំ�បពីំរ។ េហយែខ��ត់
ែដលខញុ ំបេងកត ឬអ�ីេផ�ងេទ តនឹង�តវបនេធ�េឡងេ ទីេនះេ �ពះវ�ិរេនះ។
េហយេ ទីេនះ �មែដលខញុ ំដឹង គឺជកែន�ងែដលខញុ ំ�ចផ�យបនេ�យេសរ ី
ជងអ�ីែដលខញុ ំ�ចេធ�បនេ កនុងពិភពេ�ក ពីេ�ពះមនមនុស�មយួ�កមេ
ទីេនះែដលេជ  េហយេ�សកឃ� ននិងកនជ់ប។់ េហយេនះមន�រមមណ៍ដូចជ
ផទះ ស�មបខ់ញុ ំ។ េនះជកែន�ងមយួ។ េហយ�បសិនេបអនកកតស់មគ ល់ សុបិនបន
និយយដូចគន  សូមេមលកែន�ងែដល��របនមក។
230 ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិដឹងថនឹងមនអ�ីេ ៃថងអនគតេទ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថនរ�
ជអនកកនអ់នគត។ េនះជេរ ងសំខន។់
231 ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់េអយ �បសិនេបទូលបងគំខុស �ទងអ់តេ់ទសឱយទូលបងគំ
េហយបិទមតទូ់លបងគំផង �ពះអមច ស់េអយ ចំេពះអ�ីៗែដលមនិែមនជឆនទៈរបស់
�ទង។់ ទូលបងគំេធ�េនះេ�យ�រែតទូលបងគំេសងចសរេសរ�ពះអមច ស់។ សូមឱយ
�បជជនយល់ ចប�់រមមណ៍ែតប៉ុេ�� ះ។
232 េហតុផលែដលខញុ ំគិតថករបក��យមនិែដលមកភ� មៗេនះេទ គឺ
េ�យ�រអធិបេតយយភពរបស់�ពះជមច ស់ េ�ពះខញុ ំេជ ថ��តវបនសរេសរ
េ ទីេនះកនុង�ពះគមពរីស�មបខ់ញុ ំ។ េហយ�បសិនេប�ជបទគមពរី េនះមនែតបទ
គមពរីប៉ុេ�� ះែដល�ចបក��យ�បន។ េហយ�បសិនេបេរ ងេនះជករពិត
បង�បស បង�សី ខញុ ំមនិមនបំណងចងប់ំភយ័អនកេទ ប៉ុែន�េយង�បយត័នឥឡូវេនះ
�បេសរជង។ េយងកំពុងជួសជុល…មនអ�ីមយួកំពុងេ�ះ��យនឹងេកតេឡង។
េហយខញុ ំនិយយេនះេ�យេគរព និងេកតខ� ច�ពះ។ េហយអនកគិតថខញុ ំនឹង
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ឈរេ ទីេនះ…េហយអនក�ល់គន កេ៏ជ េលខញុ ំថជេ��ែដរ។ ខញុ ំមនិអះ�ងថ
ជេ��េទ។
233 �រមមណ៍របស់ខញុ ំគឺែបបេនះ។ �-…កលពីឆន មំុន ខញុ ំបននិយយថ
“ខញុ ំ…េរ ងែតមយួគតែ់ដលខញុ ំេឃញ កររស់េឡងវញិគឺចបេ់ហយ េ កនុងជតិ ឬ
�បជជតិេនះ េទះជយ៉ង�។” ខញុ ំបនេធ�ដំេណ រផ�យដំណឹងល�។ បងប�ូន
ជេ�ចនបនេ ជមយួខញុ ំ។ អូ �មនិអីេទ។ េយងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ ករ�បជំុ
ដល៏� ហ�ូងមនុស�ជេ�ចន ប៉ុែន��មនិបនដល់ចំណុចេនះេទ។
234 ឆន េំនះ ខញុ ំកំពុងេធ�ដំេណ រជអនកផ�យដំណឹងល�។ �មែដលខញុ ំ�ចេធ�បន ខញុ ំ
នឹងេ ទ�ីប� ហ�ិក ឥ��  និងជំុវញិពិភពេ�ក �បសិនេបខញុ ំ�ចេធ�បន កនុង
ដំេណ រេទសចរណ៍ផ�ព�ផ�យដំណឹងល�េផ�ងេទ ត។
235 �បសិនេប�មនិដំេណ រករេទ ខញុ ំមនិផឹកទឹកឬទទួលទន��រេទ េហយ
ខញុ ំនឹងេឡងភនខំពស់ៗខ�ះេ ទីេនះ េហយខញុ ំនឹងេ ទីេនះរហូតដល់�ពះ�ទងម់ន
បនទូលេឆ�យតប។ ខញុ ំមនិ�ចរស់េ ែបបេនះបនេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តមនិ�ចបន�េទ ត
បន។
236 េនះ�បែហលជចេម�យេ ទីេនះ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ “រហូតដល់�ទងផ់� ស់ប�ូរខញុ ំ”
េតអនកេ ចនិំមតិ�អំពីបីសប� ហ៍មុនេទ “ឈរេ កនុង�ពះ�ទិតយ ផ�ព�ផ�យដល់
�កមជំនំុ”? អនកទងំអស់គន េ ទីេនះកលពីៃថង�ទិតយមុន។ ៃថង�ទិតយជេ�ចនដង
អនកេ ទីេនះែដលមនែខ��ត—់េហយេ ទីេនះេ េពលែដល��តវបនបេងកត
េឡង អនកយល់ពីេរ ងទងំេនះ។ េ�ពះឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងសំេ �តងក់ែន�ងទងំេនះ
េហយអនកេមល�។ សូមបែីតអ�ីែដល�តវបននិយយកសំ៏េ �តងច់ំណុចេនះែដរ
ដូេចនះ��តវែតជករបក��យ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំ
និយយថ “េតេនះ េហយឬ?”
237 ខញុ ំេជ ថ “េទវ�ទី�បពំីរ” វវិរណៈ ១០ គឺជអនកន�ំរជំននទី់�បពីំរៃន
�កមជំនំុៃនវវិរណៈ ៣:១៤។ សូមចងច។ំ ឥឡូវេនះអនុ ញ តឱយខញុ ំ�ន។ រកេមល
កែន�ងែដលខញុ ំ�ច�នបន។ ឥឡូវេនះ េនះគឺជេទវ�ទី�បពំីរ។

ែតេ �គែដលឮសំេឡងេទវ�ទី៧ (ខទី៧) កនុងកលែដល
េរ បនឹងផ�ុ ំែ�ត េនះេសចក�ី�ថក៌ំបងំៃន�ពះនឹងបនសំេរច ដូចជ
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�ទងប់នផ�យដំណឹងល�មក�បបព់ួកេ�� ជពួកបវបំេរ របស់�ទង់
ែដរ។

238 ឥឡូវេនះ អនកសមគ ល់េឃញថ េនះគឺជេទវ�។ េហយ�គឺជេទវ�ៃន�គ
ពួកជំនុំទី�បពីំរ េ�ពះ�និយយថេ ទីេនះ “េទវ�ទី�បពំីរ” ៃនយុគសមយ័
�ពះវ�ិរទី�បពំីរ។ រកេឃញេហយេ  េបចងេ់ឃញថជនរ�…េតេទវ�
េ ឯ� វវិរណៈ ៣:១៤ �គឺ “េទវ�េ កន�់ពះវ�ិរេ ឌីេស។”
239 ឥឡូវេនះ អនកចថំេពល�ែដលេគ�បបេ់ ទីេនះ េទវ� និងសមយ័
ពួកជំនុំ។ េហយឥឡូវេនះ េ កនុងេរ ងេនះ �នឹងបង� ញយ៉ងេពញេលញេ កនុង
��ទងំ�បពីំរេនះ ែដលេយងកំពុងមកនិយយ។ េហយ��ទងំ�បពំីរែដលេយង
កំពុងពយយមនិយយ េ េពលែដលពួកេគមកេលកេនះ គឺជ��ទងំ�បពំីរ
ែដលបនសរេសរ។ េហយ��ទងំ�បពំីរេនះ ដូចែដលអនកដឹងគឺ�គនែ់តជករ
បង� ញរបស់េទវ�ទងំ�បពំីរៃន�កមជំនុំទងំ�បពីំរ ប៉ុែន�មន���បពីំរេផ�ងេទ ត
ែដលេ ខងេ�កយៃនគមពរី �េ ខងេ�ក�ពះគមពរី។ សូមកតស់មគ ល់។ េយង
នឹងេ ដល់�កនុងេពលបន�ិចេទ តេនះ។
240 ឥឡូវេនះ មុនេពលខញុ ំចបេ់ផ�មេធ� េតអនកអស់កម� ងំេទ? េតអនកចងឈ់រ ផ� ស់
ប�ូរទី�ងំេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “អតេ់ទ។”—េអដ។] ឥឡូវ�� បឲ់យជិត។
241 េទវ�ទី�បពីំរៃនវវិរណៈ ១០:៧ គឺជអនកន�ំរទី�បពីំរេ កនុងសមយ័
�ពះវ�ិរ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះេមល។ “េហយេ កនុងៃថង…” ឥឡូវេនះេមលេ
ទីេនះ:

ែតេ �គែដលឮសំេឡងេទវ�ទី៧ កនុងកលែដលេរ បនឹងផ�ុ ំែ�ត
េនះេសចក�ី�ថក៌ំបងំៃន�ពះនឹងបនសំេរច…

242 ឥឡូវេនះ អនកន�ំរេនះ ជេទវ�ទី�បពំីរ កំពុងែតបន�ឺេឡងនូវ�ររបស់
គត ់ េ �កមជំនុំេ ឌីេស។ សមគ ល់�បេភទ�ររបស់គត។់ ឥឡូវេនះ �
មនិែមនដល់េទវ�ទីមយួេទ មនិ�តវបនផ�ល់ឱយេនះេទ។ េទវ�ទីពីរ ទីបី ទី
បនួ ទី�ប ំ ទី�បមំយួ។ ប៉ុែន��គឺជេទវ�ទី�បពីំរែដលមន�រ�បេភទេនះ។ េត
�ជអ�ី? សូមកតស់មគ ល់�បេភទ�ររបស់គត ់ “ករប ចប�់ថក៌ំបងំទងំអស់
របស់�ពះ ែដល�តវបនសរេសរេ កនុងេស វេ ។” េទវ�ទី�បពំីរកំពុង��យ
�ថក៌ំបងំទងំអស់ែដល�ត�ត�ង ទងំអស់�មរយៈអងគករនិងនិកយ
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ទងំេនះ។ េទវ�ទី�បពំីរ�បមូលពួកេគេឡង េហយប ចប�់ថក៌ំបងំទងំ�សង។
េនះេហយជអ�ីែដល�ពះគមពរីបននិយយថ “េសចក�ី�ថក៌ំបងំៃន�ពះនឹងបន
សំេរច។”

243 ឥឡូវេនះ ចូរេយងកតច់ំ�ំនូវ�ថក៌ំបងំទងំេនះមយួចំនួន េហយ
�បសិនេបអនកចងស់រេសរ�ចុះ។ ជដំបូង ខញុ ំនឹងយកអ�ីែដល សកូេហ� លនិយយ
េ ទីេនះ េ កនុង ម៉ថយ១៣។ �បសិនេបអនកចង�់កតអ់ក�រខ�ះចុះ �បសិនេបអនក
មនិទនម់ន �ពះគមពរីសកូេហ� ល អនក�ច�នអ�ីែដលគតគិ់តថមន�ថក៌ំបងំ
ខ�ះ។ ឥឡូវេនះ េ កនុងខទី១១ៈ

�ទងម់ន�ពះបនទូលេឆ�យថ ពីេ�ពះបន�បទនមកអនក�ល់គន (ពួក
សិស�របស់�ពះអងគ) ពីេ�ពះបន�បទនមកអនក�ល់គន  ឲយបន�គ ល់
ករ�ថក៌ំបងំរបស់នគរ�ថ នសួគ ៌ ែតមនិបន�បទនឲយអនកទងំេនះ
�គ ល់េទ។

244 �ថក៌ំបងំ េ ទីេនះ “�ថក៌ំបងំ។” �ថក៍ំបងំគឺបទគមពរី គឺជេសចក�ីពិត
ែដល�កទុ់កពីមុនមក ឥឡូវេនះ�តវបនេបកសែម�ងេ�យ�ពះ ប៉ុែន� (ែដលជ)
ធតុអរបីូេ ែតេ ែតមន េទះបីជមនករេបកសែម�ងកេ៏�យ។ �ថក៍ំបងំនិង
�ថក៍ំបងំធំៗគឺៈ

245 េលខមយួ �ថក៌ំបងំៃននគរ�ថ នសួគ។៌ េនះេហយជអ�ីែដលេយងកំពុង
និយយឥឡូវេនះ។ ១៣ ម៉ថយ ១៣:៣ ដល់ ៥០។

246 ឥឡូវេនះ �ថក៍ំបងំទីពីរ គឺជ�ថក៍ំបងំៃនភពងងឹតងងុលរបស់ជនជតិ
អុី��ែអលកនុងសមយ័េនះ។ រ ៉មូ ១១:២៥ ជមយួនឹងបរបិទ។

247 ទីបី �ថក៌ំបងំទីបី គឺជ�ថក៌ំបងំៃនករេលកេឡងៃនពួកបរសុិទធ
ែដលេ រស់េ ចុងប ចបៃ់នយុគសមយ័េនះ។ កូរនិថូសទី១៥ និង
ែថស�ឡូនីច៤:១៤ដល់១៧ផងែដរ។

248 ទីបនួ �ថក៌ំបងំៃន�កមជំនំុស ញ ថមីជរបូកយែតមយួ ែដលផ�េំឡងទងំ
�សនយូ៍� និង�សនដ៍ៃទ។ េអេភសូរ ៣:១ ដល់១១ រ ៉មូ ១៦:២៥ និង
េអេភសូរ ៦:១៩ កូលុ៉ស ៤:៣។
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249 �ថក៌ំបងំទី�បគំឺអំពី�កមជំនុំជកូន�កមុរំបស់�ពះ�គីសទ។ េអេភសូរ ៥:២៨
ដល់ ៣២។
250 �ថក៌ំបងំទី�បមំយួគឺអំពី�ពះ�គីសទដម៏ន�ពះជនមគងេ់ ដូចកលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ ក�ទី ២:២០ និងេហេ�ពរ ១៣:៨ និង
កែន�ងជេ�ចនដូចេនះ។
251 �ថក៌ំបងំទី�បពំីរគឺមកពី�ពះ សូមបែីត�ពះ�គីសទ ជភពេពញេលញៃន�ពះ
ែដលបនចបក់ំេណ តមកជតំ�ង ែដលជ�ពះ�បជញ ញណរបស់�ពះ…
252 …េហយករេគរព�បណិបត័ន�៍ពះកប៏ន�តឡបម់កមនុស�វញិ។
253 �ថក៌ំបងំទី�បបំនួ គឺជ�ថក៌ំបងំៃនអំេពទុចចរតិ ែដល�តវបនរកេឃញ
េ កនុង ែថស�ឡូនីចទីពីរ ជេដម។
254 �ថក៌ំបងំទីដបគឺ់កនុងចំេ�មផក យ�បពីំរៃនវវិរណៈ ១:២០។ េយងេទបែត
ឆ�ងកត�់ “ផក យ�បពីំរៃន�ពះវ�ិរទងំ�បពីំរ អនកន�ំរទងំ�បពីំរ” ជេដម។
255 េហយ�ថក៌ំបងំទី១១ គឺ�ថក៌ំបងំបប៊ឡូីន ជ�សីេពសយ។ វវិរណៈ ១៧:៥
ដល់៧។
256 េនះជ�ថក៌ំបងំមយួចំនួនែដលេទវ�េនះ�តវបនសនមតថ់នឹងេឡងមក
“�ថក៌ំបងំ” �ថក៌ំបងំទងំអស់របស់�ពះ។

និងមយួេទ ត េហយខញុ ំសូមនិយយពកយេនះេ�យេសចក�ីេគរព េហយមនិ
សំេ េលខ�ួនខញុ ំេទ ែតសំេ េ េលេទវ�ៃន�ពះ◌ៈ
257 �គបពូ់ជរបស់សត�ពស់ េនះគឺជ�ថក៌ំបងំែដល�កក់ំបងំអស់ជេ�ចន
ឆន ។ំ
258 �ពះគុណ ត�មងេ់ចញ មនិែមនជករ�បមថេទ ប៉ុែន�ជ�ពះគុណពិត។
259 គម នេរ ងែបបេនះេទ ែដលជ�ថ ននរកែដលកំពុងេឆះ។ អនកនឹងេឆះ�ប�់ន
ឆន ។ំ ប៉ុែន� អ�ីៗែដលេ អស់កលបជនិចច ពុំមនករចបេ់ផ�ម ឬទីប ច បេ់ឡយ។
េហយ�ននរក�តវបនបេងកតេឡង។

�ថក៌ំបងំទងំអស់េនះ!
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260 �ថក៌ំបងំៃនពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ�យគម ន
ករយល់េឃញេទ ប៉ុែន�ជបុគគលរបស់�ពះ�គីសទែដលេធ�កនុងអនក�ល់គន នូវកិចចករ
ែដល�ទងប់នេធ�។
261 �ថក៌ំបងំៃនពិធីបុណយ�ជមុជទឹក។ ជកែន�ងែដល លទធិ�តីភគី�ជលនិយម
បនន�ំេ ជចំណងេជង “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”
េហយ�ថក៌ំបងំៃន�ពះ�តវបនបំេពញេ កនុងពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះនម
“�ពះេយសូ៊វ�គីសទ” េយង�មេស វេ វវិរណៈ ែដល�កមជំនុំេ េពលេនះ�តវ
ទទួល។

មន�ថក៌ំបងំមយួចំនួន។
262 បេងគ លេភ�ង�តលបម់កវញិ។ �ែមន៉! េនះជេរ ងែដល�តវេកតេឡង េហយ
េយងេឃញ�។

អូរេប បែដលេយង�ចបន� េ�យ�កេ់ឈម ះ�ថក៌ំបងំ!
263 េ�យេឃញបេងគ លេភ�ងែដលនកូំនេ អុី��ែអល �ពះអងគដែដលែដល
�យសុល េ �មផ�ូវចុះេ �កង�ម៉ស! េហយ�ពះអងគែតមយួែដលយងមក
េ�យមនឫទធ នុភពដូចគន  េធ�ករដូចគន  េហយេបកសែម�ង�ពះបនទូលដែដល
រក��ពះបនទូល�ម�ពះបនទូលជមយួ�ពះគមពរី!
264 សំេឡងែ�ត មននយ័ថ “ដំណឹងល�” ែ�ត។ េហយសំេឡងែ�ត កនុង�ពះគមពរី
មននយ័ថ “េ�ត មខ�ួនស�មបស់ ងគ មបទគមពរី។” េតអនកកត�់ចុះេទ? ស ងគ ម
អក�រ� ស�!
265 ប៉ុលបនមន�ប�សនអ៍ ច ឹង េបអនកចងក់ត�់ចុះ កូរនិថូសទី១ ១៤:៨។
ប៉ុលបននិយយថ “េបែ�តបេ ចញសំេឡងមនិចបស់ េតមនុស�នឹងដឹងថ�តវ
េ�ត មខ�ួនយ៉ងដូចេម�ច?” េហយ�បសិនេប�មនិមនសំេឡងបទគមពរី ជករ
ប ជ ក ់ ករ—ករប ជ កអ់ំពី�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់បនសែម�ងឱយេឃញ េត
េយងនឹងដឹងថេយងេ �គចុងេ�កយេ�យរេប ប�?
266 េបេគនិយយថពួកេគេជ ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺេ ដែដលដូចកលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត ប៉ុែន�បដិេសធទីសំគល់ និងករអ�ច រយ
របស់�ទង ់ ែដល��ច�កៃនធមមជតិទងំមូលបនេជ េល�ទង ់ េហយ�កមជំនំុ
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ទងំអស់បនេជ េល�ទងេ់�យករេនះ េតេយងនឹងដឹងពីរេប បេដមបេីរ បចំេ�យ
រេប ប�?

267 មននរ�មន កប់នេចញមកជមយួនឹងគំនូស�ង េហយគូរ�ទងំអស់
េចញ េហយមននរ�មន កប់នេចញមក េរ ងមយួេទ ត េហយបនទញ�
េចញែបបេនះ ផទុយពីេនះ។ អនកខ�ះបនេចញមកនិយយថេនះជ� �តឡបម់ករក
េរ ងេនះ។ េហយអនកខ�ះេទ តបនសរេសរេស វេ  េហយេរ ងែបបេនះ។

268 ប៉ុែន� �ពះយងមកេ�យអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិរបស់�ទង!់ េហយ
អនក�នឹងនិយយ�បឆងំនឹង�? �បសិនេប�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺដូចកលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត េនះ�ទងេ់ធ�ដូចគន ែដល�ទងប់នេធ�កលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េនះេហយជអ�ីែដលេទវ�េនះគួរេធ� យក
�ថក៌ំបងំរបស់ពួកេគ ប ច បភ់ពធូររលុង ែដលមនុស�រតេ់ចញ។

269 ចំ�ំ េប�បេ ចញសំេឡងមនិចបស់ ខុសពីគមពរី េតអនក��ចេរ បចំខ�ួន
បន? ប៉ុែន� ែ�តមយួ េតអនកបនកតស់មគ ល់េឃញេទ េតអនក�ល់គន កនុងសមយ័
េនះ ដូចខញុ ំបន�បបអ់នកអំពី�កមជំនុំែដលចូលមក មនែ�តបន�ឺេឡង ��មយួបន
រែហក។ េហយែ�តមននយ័ថស ងគ ម។ េប�មនិផ�ល់សំេឡងបទគមពរីេទ ចុះ�
េមច៉វញិ?

ប៉ុែន�សូមឱយខញុ ំេ �េ កនុងករចងចរំបស់អនក។ កំុខកខន�ឥឡូវេនះ។

270 សូមកតស់មគ ល់ សមយ័�ពះវ�ិរនីមយួៗមនអនកន�ំររបស់ខ�ួន។ េយង
ដឹងេរ ងេនះ។ ប៉ុលគឺជអនកន�ំរដំបូង។ េហយេ េពលែដលែ�តទីមយួបន
បន�ឺេឡង េហយ��ទីមយួបិទ ប៉ុលជអនកន�ំរដំបូងដូចេយងបនរកេឃញ
េហយេតគតប់នេធ�អ�ី? បន�បកសស ងគ ម (េលអ�ី) ពួកជំនំុអូស�ដូក់
ស�មបក់រមនិេជ េលទីសំគល់របស់�ពះេមស�ុ ី ែដល�ពះេយសូ៊វបនបេងកត
ដល់ពួកេគ។ េហតុអ�ី បនជពួកេគគួរែតដឹង។ ពួកេគគួរែត�គ ល់�ទង។់

271 សូមចថំ ប៉ុលបនមកេ ចុងប ចបៃ់នសមយ័កល។ អនកន�ំរទងំអស់
មកេ ចុងប ចបៃ់នសមយ័កល។ �គឺជេពលេវ�ចុងេ�កយ េ េពលែដល
េរ ងទងំេនះគឺ—�តវបននមំក។
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272 ប៉ុលដឹងបទគមពរី េហយដឹងថ�ពះេយសូ៊វជ�ពះេមស�ុ ី ក�៏យ�ប�រ
���បជំុទងំេនះ ពីកែន�ងមយួេ កែន�ងមយួ ជមយួនឹងបទគមពរី េហយ
�តវបនេគដកេចញពី�គបក់ែន�ង។ រហូតដល់ទីបំផុត គតប់នរ�ស់ធូលីេចញពី
េជងរបស់គត ់ េហយែបរេ រក�សនដ៍ៃទ។ េត�ជអ�ី? សំេឡងែ�ត េទវ�
ជអនកន�ំរ ឈរេ ទីេនះជមយួនឹង�ពះបនទូល! អូ ខញុ ំេអយ! កុំខកខន�
ឥឡូវេនះ។ �ពះបនទូល! េហយប៉ុល ជមយួនឹងករបក��យេ�យមនិបន�ំៃន
�ពះបនទូលរបស់�ពះ �យ�ប�រ���បជំុនីមយួៗ។ ចំ�យជីវតិរបស់គត។់

273 រេប បែដលេយង�ចចុះេ  អុីរនិេន ស ែដលជអនកន�ំរៃនសមយ័
�កមជំនុំបនទ ប!់

274 េហយេ�កម៉ទីន ែដលជសមយ័�កមជំនំុបនទ ប ់ េ េពលែដលពួកេគ
ចបេ់ផ�មទទួលបនេគលលទធិរបស់នីកូ�ស ចបេ់ផ�មចូលមក។ េហយពួកេគ
បនបំផទុះសមយ័េនះ។ េ�កម៉ទីនបនបំផទុះសមយ័របស់គត។់

275 េហយបនទ បម់ក លូេធ ែដលជអនកន�ំរទី�ប ំ គតប់នបំផទុះ�ពះវ�ិរ
កតូលិកេនះ េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ “មនុស�សុចរតិនឹងរស់េ េ�យជំេន ”
គតប់ននិយយអ ច ឹង។ “េហយេនះមនិែមនជរបូកយពិតរបស់�ពះ�គីសទេទ”
េហយគតប់នេបះករ�បកបរបួរមួេ េលឥដ� េហយបនេដរេចញេហយបន
បំផទុះ�ពះវ�ិរកតូលិកេនះ។ ែ�តេនះ�� បេ់ �តឹម�តវ។ ែមនអត?់

276 េ�ក ចន េវសលី បនេលកេឡងេ កនុងៃថងៃន�ពះវ�ិរ អងគ់�ីខិន។
“េហតុអ�ី” ពួកេគថ “មនិមនេហតុផលេទ តេទកនុងកររស់េឡងវញិ” េហយ�បន
េ ឯ�គបពូ់ជ។ ប៉ុែន� ចន េវសលី បនេ�កកឈរេឡង េ�យមន�រៃនកិចចករ
ទីពីរៃន�ពះគុណ ករែញកជបរសុិទធ េហយគតប់នបំផទុះ�ពះវ�ិរ អងគ់�ីខិនេនះ
ជមយួនឹងសំេឡងែ�តដំណឹងល� ែដលេរ បចំស�មបស់ ងគ ម។ �តវេហយ។ គត់
បនេធ��។

277 ឥឡូវេនះ េយងសថិតេ កនុងយុគសមយ័េ ឌីេស ជេពលែដលពួកេគបន
ចត�់ងំម�ងេទ ត េមតូឌីសទ បទីសទ េ�បសប៊េីធេរ ន លូេធ�៉ន េពនទីកុស�។
េហយេយងកំពុងែស�ងរកេ��មន កែ់ដលនឹងមក េដមបបីំផទុះសមយ័េនះ េហយ
បែង�រពួកេគឲយ�តឡបពី់អំេពទុចចរតិរបស់ពួកេគវញិ។
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278 ឥឡូវេនះ �បសិនេបេនះជនិនន ករ �គបវ់ធីិចុះេ �មសមយ័កល
េត�ពះនឹងផ� ស់ប�ូរនិនន កររបស់�ទងេ់ ៃថងេនះឬ? [�កមជំនំុនិយយថ
“អតេ់ទ។”—េអដ។] �ទងម់និ�ចផ� ស់ប�ូរ�បនេទ។ �ទង�់តវែតរក�ជំ�ន
ធមម�។

279 េហយ�តវចថំ អនកន�ំរេនះគឺជេទវ�ទី�បពីំរ េហយគត�់តវយក
�ថក៌ំបងំទងំអស់េហយ�បមូល�េឡង។ សូមកតស់មគ ល់ េទវ�ទី�បពីំរគឺ
េដមបបីំផទុះពួកជំនំុេ ឌីេស ែដលជ�ពះវ�ិរដស៏មបរូែបប។ “‘ខញុ ំជអនកមន មន
ទំនិញេកនេឡង េហយមនិ�តវករអ�ីេ�ះ។’” �ទងម់នបនទូលថ “អនកជមនុស�
ទុចចរតិ កំសត ់ ខ� កែ់ភនក ��កតេហយមនិដឹងខ�ួនេ�ះ។” េនះគឺជ�ររបស់
គត។់

280 ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមចតេ់��មន កែ់ដលមនិេចះខ� ចមកេយងខញុ ំ
ជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ ថ�ពះបនទូលៃន�ពះែដលបនប ជ កថ់
នឹងឆ�ងកត�់ េហយប ជ កថ់�ទងប់នប ជូ នមកពី�ពះ។ េហយេពលែដលគត់
មក គតនឹ់ងបំផទុះកនុងសមយ័កលរបស់ពួកេគ។ �បកដ�ស់។ �ទងនឹ់ង�ងំ
ពួកជំនុំេ ឌីេសេនះ�បឆងំនឹងគត។់ �បកដ�ស់ គតនឹ់ង។ ពួកេគបនេធ�
េ �គបស់មយ័។ �នឹងមនិផ� ស់ប�ូរេ សមយ័េនះេទ។ ��តវែតដូចគន ។

281 សូមកតស់មគ ល់ ឥឡូវេនះ �ពះវ�ិរេ ឌីេស។ អនកន�ំរ (នឹងប ចប)់ ៃន
េ ឌីេស ែដលជេទវ�ទី�បពីំរ នឹងប ចប ់ �ថក៌ំបងំទងំអស់ែដល�តវបន
បតប់ងេ់ កនុងសមរភូម ិពីមុន គឺជករពិត។

282 លូេធបនេ�កកេឡង ប៉ុែន�គតម់និមនេសចក�ីពិតទងំអស់។ គត�់គនែ់ត
មនេហតុផលប៉ុេ�� ះ។ �តវេហយ។

283 អនកន�ំរមន កេ់ទ តេឈម ះ ចន េវសលី បនមកជមយួករែញកជបរសុិទធ។
គតម់និមន�េទ។ �ពះគមពរីបននិយយ។ �កមជំនុំ ហ�ី�ែដលេហ� !

284 បនទ បម់ក សមយ័ពួកជំនំុេ ឌីេសមកដល់ ជមយួនឹងពិធីបុណយ�ជមុជទឹក
ៃន�ពះវ ិ ញ ណ។ ប៉ុែន�ពួកេគបនេធ�ឱយ�រេញ៉រៃញ៉ េហយបន�តឡបេ់ ជផ�ូវករ
វញិដូចជពួកេគបនេធ�កែន�ងដំបូង។
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285 េពល� “�ទង�់តវេមលេ ជ�ល់��  និងអូេម�គ ” �ពះហស��ទង�់ក់
ផ�ូវមយួ និងផ�ូវ មយួ “ដំបូងនិងចុងេ�កយ។”

�ពះវ ិ ញ ណ�ទងប់នយងចុះមកេ ៃថងបុណយទី៥០េហយបនបំេពញ�កម
េនះ។
286 នងបនហូរេចញបន�ិចម�ងៗ រហូតដល់�ឈនដល់យុគសមយ័ងងឹត។
េជងចេងក ងមសទងំ�បពីំរ សមយ័កល�កមជំនំុទងំ�បពីំរ ចុងេ�កយគឺេ
ឆង យបំផុតពី�ទង។់ េនះគឺជអនក-…ជិតមយួពនឆ់ន ៃំនសមយ័កលងងឹតៃន
�ពះវ�ិរកតូលិក។
287 លូេធចបេ់ផ�មនពំន�ឺបនទ ប ់ខិតេ ជិត�ពះបនទូលបន�ិច។

ពន�ឺបនទ ប ់ចូលមកជិតបន�ិច។
288 ពន�ឺបនទ ប ់ េ ឌីេស។ បនទ បម់ក��តលបម់កវញិភ� មៗដូចែដល�បនេធ�
កែន�ងដំបូងបនចូលេ កនុងភពរេញ៉រៃញ៉ដូចគន ែដល�បនេធ�កលពីដំបូង។ េត
អនកមនិេឃញអ�ីែដលខញុ ំមននយ័េទឬ?
289 ឥឡូវេនះេមល។ មនករពិតជេ�ចនបនបតប់ងេ់ ទីេនះ (េហតុអ�ី?)
ែដលជកែន�ងែដលអនកេផ�ងេទ តស�មបស�មលេលករពិត។ ប៉ុែន�េទវ�ទី�បពីំរ
េនះមនិចុះស�មងនឹងអ�ីទងំអស់។ គត�់បមូលទងំអស់ចប ់ �បមូល�ទងំអស់។
េហយេ សំេលងរបស់គត ់ “�ថក៌ំបងំទងំអស់របស់�ពះគួរែតប ចប។់” អូ!
�ពះេអយ សូមប ជូ នគតម់ក។ �ថក៌ំបងំែដល�កក់ំបងំទងំអស់�តវបន
ប ចបេ់ េពលែដល គត ់��តវបន�ត�ត�ងដល់គត។់ េ�យអ�ី? �បសិនេប
ទងំេនះជ�ថក៌ំបងំ�កក់ំបងំ បុរសេនះនឹង�តវេធ�ជេ��។ េហយេតេយង
មនិ�គនែ់តបនឆ�ងកតេ់ហយេឃញថេ��េនះ នឹងមកដល់កនុង�គចុងេ�កយ
បង�ស់េនះេទ េតេអលីយ៉អ�ច រយែដលេយងកំពុងែតែស�ងរកឬ? ពីេ�ពះ �ថ៍
កំបងំទងំេនះែដល�កក់ំបងំ �មរយៈអនក�ទឹស�ី នឹង�តវបង� ញឱយេឃញ ដល់
�ពះ។ េហយ�ពះបនទូលមកដល់ែតេ��ប៉ុេ�� ះ។ េហយេយងបនដឹង។ គត់
នឹងក� យជេអលីយ៉ទីពីរ ដូចែដលបនសនយ។ អូ! �រែដលគត—់គតនឹ់ងនំ
យកមកនូវ�ថក៌ំបងំ អ�ីៗទងំអស់េនះ។
290 េយងមនពិធីបុណយ�ជមុជទឹក។ ��តវបន�យប ចូ លគន ទងំអស់។
�តវេហយ។ ករេ�បះ ករចកទ់ឹក។ មយួយក “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ��
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�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” មន កយ់កេរ ងេនះ។ មយួេធ�បុណយ�ជមុជទឹកបីដង
ែបរមុខេ មុខ ស�មបម់យួ�ពះមយួែដលមនេឈម ះថ “�ពះវបិ�” មយួេទ ត
ស�មប�់ពះមយួេឈម ះថ “�ពះ�ជយបុ��” មយួេទ តស�មប�់ពះមយួេឈម ះថ
“�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” មន កេ់ទ តបននិយយថ “អនកខុស។ គត�់តវេធ�ពិធី
�ជមុជទឹកថយេ�កយបីដង ែបបេនះ។” េហយ អូ រេញ៉រៃញ៉!
291 ប៉ុែន�អ�ីៗទងំអស់�តវបនរងរបសួ តបតិមន�ពះែតមយួ េហយ�ពះនម�ទង់
គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ “េហយមនិមននមមយួេទ តេ េ�កម�ថ នសួគ ៌ ែដល
មនុស��តវបនសេ ងគ ះេនះេទ។” គម នអតថបទមយួៃនបទគមពរី គម នកែន�ង�
កនុង�ពះគមពរីេឡយ ែដលជកែន�ងែដលនរ�មន កប់នទទួលបុណយ�ជមុជទឹក
�មរេប បេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�េ�កពីេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ មនិមន
េពល�មយួៃន�កមជំនំុថមី ឬ�កមជំនំុៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលធ� បេ់�បះ ចក់
ឬអ�ីេផ�ងេទ តេឡយ។ មនិែដលធ� បេ់ធ�ពិធីអ ច ឹងេទ “ខញុ ំេធ�បុណយ�ជមុជទឹកឲយអនក
កនុង�ពះនមៃន�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” �ជេគលលទធិនិង
េរ ងេផ�ង។
292 េហយេ កនុងសមរភូមេិដមបេីសចក�ីពិត ចុងប ចប�់តវបនសំេរច។ ប៉ុែន� �ពះ
�ទងម់នបនទូលថ ពួកេគនឹង�តវបន�� រេឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់។ “ខញុ ំ
នឹង�� រ” �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល។ េយងបនឆ�ងកតេ់រ ងេនះមនិយូរប៉ុនម ន
េទ េដមេឈកូន�កមុ។ំ ��តវករេ��។ �ពះគមពរី�បបថ់ គតនឹ់ងេ ទីេនះ។
�តវេហយ។ ម៉�គី៤ និយយថគតនឹ់ងេ ទីេនះ េហយេយងេជ ថគតនឹ់ង
េ ។ េយងកំពុងែស�ងរកគត។់ េហយេយងកំពុងែស�ងរកករបង� ញរបស់�ទង់
េហយេយងនឹងេឃញ�ពះបនទូលៃន�ពះែដលបនប ជ ក។់
293 �នឹងមនតិចតួចប៉ុេ�� ះែដលយល់។ “ដូចេ ជំននេ់�កណូេអែដរ កូន
មនុស�នឹងមកដល់។” េតអ�ីបនសេ ងគ ះ? �ពលឹង�ប…ំេ សមយ័ឡុត ពិតជ
មនអនកបនសេ ងគ ះបីនកែ់មន។ �បពនធចបេ់ផ�មែបរេចញបត។់ “ដូេចនះេពល
កូនមនុស�យងមកកដូ៏េចន ះែដរ។” នឹងមនតិចតួច�ស់ែដលបនសេ ងគ ះ
េលកេឡងេ កនុងេពលេនះ។ �ថក៍ំបងំមយួ ៃន�កមជំនំុេនះ�តវបនយក
េឡង។ ដូចជឡុត�តវបនយកេចញ ដូចជឡុត�តវបនយកេចញេ ឆង យ។
ណូេអ�តវបនេលកេឡង។ េហយ�កមជំនំុនឹង�តវេលកេឡង ផងែដរ។ មយួបន
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ចូលេ កនុង េហយមន កប់នេចញេ េ�ក។ េហយមន កេ់ទ តេឡង។ េឃញេទ? �
ពិតជល�ឥតេខច ះ។

294 �ពះបនទូលបនមក។ “េស វេ ែដល�តវបនសរេសរេ កនុង” បនទ បម់ក�តវ
បនប ចបេ់ េពលេនះ �ថក៌ំបងំទងំអស់េនះ�តវបនបន�ឺេឡង។ ឥឡូវេនះ
សូមឱយខញុ ំ�ន�ម�ងេទ តឥឡូវេនះ ដូេចនះអនកនឹង�បកដ។ ឥឡូវេនះេមល៖

ែតេ �គែដលឮសំេឡងេទវ�ទី៧ (េទវ�ចុងេ�កយ) កនុង
កលែដលេរ បនឹងផ�ុ ំែ�ត េនះេសចក�ី�ថក៌ំបងំៃន�ពះនឹងបន
សំេរច…

295 ឥឡូវេនះ េតជអ�ីេ  “�ថក៌ំបងំៃន�ពះ” មន កក់នុងចំេនមពួកេគ? ប៉ុលបន
មន�ប�សនថ៍ េ កនុងធីម៉ូេថទី៣ ខញុ ំេជ ថ�បននិយយថ “េ�យគម នភព
ច�មងច�មសគឺជ�ថក៌ំបងំៃនករេគរព�ពះ◌ៈ ដបតិ�ពះបនសែម�ងឲយេឃញ
កនុង�ចឈ់ម (េយងបនចប�់ទង ់ េឃញ�ទង)់ បនទទួលសិរលី� ជ�ក� ី
េ�យពួកេទវ� ប ជ កេ់ ទីេនះេ េលែផនដី។” �ពះជមច ស់! �បកដ�ស់ �
ជ�ថក៌ំបងំដអ៏�ច រយ ប៉ុែន���តវបនេ�ះ��យទងំអស់។ មនិែមន “�ពះវរបិ�
�ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” �ពះបី ប៉ុែន� �ពះមយួអងគេ កនុងមុខងរបី។
ភពជបិ� េ សមយ័េ�កម៉ូេស បុ�� េ សមយ័�ពះ�គីសទ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េ េ�កមករកនក់បេ់នះ។ �គកនក់ប�់តត��បីៃន�ពះែតមយួ មនិែមន�ពះបី
េទ។ �ថក៌ំបងំ�តវបនប ចបឥ់ឡូវេនះ។ �ពះគមពរីបននិយយថ�គួរែតអ ច ឹង។
េ េពលែដល…

296 ខញុ ំបនេឃញៃថងមុនែដលវទិយ� ស�កំពុងពយយម�បឆងំនឹងខញុ ំ �មអ�ី
ែដលេគធ� បនិ់យយថ េ េពលែដលខញុ ំបននិយយថ “អនក�ខ�ះេជ ថ
េអ�៉ញុំែផ�េប៉ម!” ឥឡូវេនះវទិយ� ស�របស់ពួកេគនិយយថ អនកបនេឃញ
េ កនុងកែសតកលពីៃថងមុន ចំណងេជងធំមយួ “នងញុំែផ��ពន។” មនិ
សមេហតុសមផលេ�ះ។ េនះនឹង—េតេនះនឹងបំភនន់ងេទ? [�កមជំនំុ
និយយថ “អតេ់ទ”—េអដ។] �បកដ�ស់មនិែមនេទ។ េឃញេទ? ពួកេគ
�គនែ់ត…េនះេហយ—េនះជអ�ីែដលកអុីនបនគិត អនកដឹងេទ េហយគតប់ន
យកេរ ងដែដលេនះមកវញិ ប៉ុែន��ពះជមច ស់មនិបនទទួលដង� យរបស់គតេ់ទ។
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េហយេអបិលជមនុស�សុចរតិ�បនេបកសែម�ងដល់គត ់ “�ជឈម” េហយ
គតប់នយកឈម។

ឱ�ពះេអយ �ពះវ�ិរេនះនិងសមយ័កលែដលេយងកំពុងរស់េ !
297 “េស វេ ែដល�តវបនសរេសរេ ខងកនុង” ចបេ់ហយ េពលែដលេទវ�េនះ
ឈប ់ (ឥឡូវេនះសូមយល់ពីេរ ងេនះ) េ េពលែដល�ររបស់េទវ�ទី�បពីំរ�តវ
បនប ចប ់ �ថក៍ំបងំរបស់�ពះ �ថក៌ំបងំ�គបពូ់ជរបស់សត�ពស់ �ថក៌ំបងំ
េផ�ងេទ តៃនេរ ងទងំអស់េនះ។
298 ភពជបុ��ដអ៏ស់កលបជនិចច ដូចែដលពួកេគនិយយ។ េត�ទង�់ច
ក� យជ�ពះ�ជបុ��ដអ៏ស់កលបបនេ�យរេប ប� េ េពលែដលភពអស់
កលបជនិចចមនិចបេ់ផ�មឬមនិប ចប ់ េហយបុ��គឺជអ�ីែដលបេងកតមក? េត�
មននយ័យ៉ងដូចេម�ច?
299 េត�ចមននរកដអ៏ស់កលបេ�យរេប ប� េ េពលែដលនរក�តវបន
បេងកតេឡង? ខញុ ំេជ េល�ននរកែដលកំពុងេឆះ។ �បកដ�ស់ �ពះគមពរីបន
និយយដូេចនះ។ ប៉ុែន� �គឺេដមបបីំផ� ញ។ �ពះគមពរីបននិយយថ “មនពរេហយ
អនកែដលមនិចូលរមួកនុងករ�� បទី់ពីរ។” េឃញេទ? សូមេមល អនកនឹងមនិ�តវបន
បំផ� ញេ�យករ�� បទ់ីពីរេទ។ ទីមយួគឺ�ងកយ។ ទីពីរគឺករ�� បខ់ងវ ិ ញ ណ
េ េពលែដលអ�ីៗ�តវបនប ចប។់ “�ពលឹងែដលេធ�បប �ពលឹងេនះនឹង�តវ
�� ប។់” អនកនឹង�តវបន�កេ់ទសចំេពះអំេពបបរបស់អនក �បែហលជឆ�ងកត់
�បរ់យឆន  ំ �បព់នឆ់ន ។ំ ប៉ុែន�មនិ�ចមននរកដេ៏ អស់កលបជនិចចបនេទ
េ�ពះ�ពះគមពរីបននិយយថ នរក�តវបនបេងកតេឡង។ េត��ច�តវបនបេងកត
េឡង េហយសថិតេ ជនិរន�រេ៍�យរេប ប�? �បសិនេបធ� បម់ន…�ពះគមពរី
បននិយយថ “�ននរក�តវបនបេងកតេឡងស�មប�់រក� និងេទវ�របស់�។”
េហយេប��តវបនបេងកតេឡង �មនិ�ចជអស់កលបបនេទ។ េ�ពះ ភពអស់
កលបជនិចច អ�ីៗែដលអស់កលបជនិចច មនិែដលមនករចបេ់ផ�ម ឬមនទីប ចប់
េឡយ។
300 េនះេហយជរេប បែដលេយងមនិ�ច�� បប់នេទ េ�ពះេយងែតងែត។
េយងជែផនកមយួៃន�ពះ ជពូជពង�ៃន�ពះ េហយ�ទងជ់�ពះដអ៏ស់កលប
ែតមយួគតែ់ដលមន។ �ែមន៉។ អនកមនិ�ច�� បេ់លសពី�ពះ�ច�� បប់នេទ
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េ�ពះអនកគឺជនិរន�រភពជមយួ�ទង។់ �ែមន៉! េ�យ�មក! �េលលូយ៉!
ធុញ�ទននឹ់ងផទះចស់េនះ េទះយ៉ង�កេ៏�យ។

301 សូមចំ�ំ “េស វេ ែដលសរេសរ” េ េពលែដលេទវ�េនះប ចបក់ិចច
បេ�មទងំេនះ �មរយៈសមរភូមែិដលពួកេគបន�បយុទធ លូេធបន�បយុទធ
េហយ េវសលីបន�បយុទធ េហយ េពនទីកុស�បន�បយុទធ។ “ប៉ុែន�មនមយួ
មកដល់” �ពះគមពរីបននិយយថ “ថេ កនុងៃថងៃនករបន�ឺសំេឡងរបស់គត់
�ថក៌ំបងំទងំអស់េនះ…” ភពែតមយួបនរតេ់ចញពី�ពះនម�ពះេយសូ៊វ �ពះ
�តីឯកបនេចញពី �ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ដូចពួកេគបន
េធ�េ �កម�បឹក�នីេស  េរ ងដែដល ពួកេគទងំពីរគឺខុស។ ប៉ុែន� ឥឡូវេនះ េ
ក�� លផ�ូវ េ កនុងបទគមពរី បន�កេ់ចញនូវេសចក�ីពិត។ េតអនកេឃញកែន�ង
ែដលេយងេ េទ? េទវ�របស់�ពះជមច ស់!

302 សូមចំ�ំ វវិរណៈ ៥:១។ សូម�� បឥ់ឡូវេនះ◌ៈ

ឯេ �ពះហស��� ំៃន�ពះអងគ ែដលគងេ់លបល�័ងក េនះខញុ ំេឃញម
ន�កងំ (ករសរេសរគឺេ ខងកនុង) ែដលសរេសរទងំខងកនុង និង
ខងេ�ក�ពមទងំមនបិទ��៧ផង។

303 ឥឡូវេនះ មនករសរេសរេ ែផនកខងកនុងៃនេស វេ ។ ប៉ុែន� េ ខងេ�កយ
មន���បពីំរ េ ខងេ�កយរបស់� ែដលមនិ�តវបនសរេសរេ កនុងេស វេ ។
ឥឡូវេនះ េនះគឺជអនកទទួលករេបកសែម�ងែដលកំពុងនិយយ យ៉ូ�ន។
ឥឡូវេនះ សូមចថំ �មនិ�តវបនសរេសរេ កនុងេស វេ េនះេទ។ “េហយេ
ៃថងៃនសំេឡងៃនេទវ�ទី�បពីំរ �ថក៌ំបងំទងំអស់ែដល�តវបនសរេសរេ
ខងកនុងគួរែតប ចប។់” �គួរែត�តវបនយកចិត�ទុក�ក ់ េ កនុងៃថងេនះ។ ឥឡូវ
អនកេឃញថខញុ ំមននយ័ថេមច៉? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] េត
អនកកំពុង�មខញុ ំេទ? [“�ែមន៉។”] េពលេនះគឺជេពលែដលសំេឡងទងំ�បពំីរៃន
វវិរណៈ ១០ �តវបនេបកសែម�ង។ េពលេស វេ ចប ់េ សល់ែតេរ ងមយួ េហយ
េនះគឺជសំេឡងផគរ�ន�់ថក៌ំបងំ�បពំីរែដល�តវបនសរេសរេ ខងេ�កយ
ៃនេស វេ  ែដល យ៉ូ�ន�តវបន�មឃតម់និឱយសរេសរ។ អនុ ញ តឱយខញុ ំ
�ន�។
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ខញុ ំកេ៏ឃញេទវ� ដពូ៏ែក១េទ ត ចុះមកពីេលេមឃ មនពពក
ហុ៊ៈ េហយមនឥនទធនូេ េលកបលេទវ�េនះ…ដូចជៃថង េហយ
េជងដូចជបេងគ លេភ�ងៈ

មនកន�់កងំ១តូចេបកេ ៃដៈ…(សូមេមល ឥឡូវេនះ េមលេរ ង
េនះ។)… កឈ៏នេជង�� ំេ េល…សមុ�ទ េហយេជងេឆ�ង…េ េល
ដីេគក

រចួបន�ឺេឡងេ�យសំេឡងយ៉ងខ� ងំ ដូចជសំេឡងៃនសត�សិង�ៈ
ែដល�គហឹម…លុះបនបន�ឺេ�សចេហយ េនះកម៏នឮសំេឡង
ផគរ�ន៧់។ (េមល។)

កលបនឮផគរ�នទ់ងំ៧េនះរចួេហយ េនះខញុ ំេរ បនឹងសរេសរៈ…
304 មនអ�ីមយួបននិយយ។ �មនិែមនជសំេលងរខំនេទ។ មនអ�ីមយួបន
និយយ។ គតេ់ហ បនឹងសរេសរ។

…ែតមនសំេឡងេចញពីេលេមឃ�បបខ់ញុ ំថ …
305 រកេមលកែន�ងែដលសំេឡងេនះ គឺផគរ�ន។់ មនិេ �ថ នសួគ ៌ េ េល
ែផនដី! ផគរ�នម់និែដលបន�ឺពីេលេមឃេទ។ ពួកេគបនបន�ឺេចញពីែផនដី។

…េនះខញុ ំេរ បនឹងសរេសរៈ ែតមនសំេឡងេចញពីេលេមឃ�បបខ់ញុ ំថ
ចូរបំបិទ (អក�ធំ បិ-ទ) ចូរបំបិទេសចក�ីែដលផគរ�នទ់ងំ៧បនែថ�ង
េនះេ  កុំឲយកតេ់សចក�ីទងំេនះេឡយ។

306 �សថិតេ ែផនកខងេ�កយ េ េពលែដលេស វេ �តវបនប ចប។់ គត់
មនិបននិយយថ “េ ែផនកខងមុខ។” គតប់ននិយយថ “េ ខងេ�កយ”
បនទ បពី់�រចួ�ល់ បនប ចប។់ បនទ បម់ក សំេឡងៃនផគរ�នទ់ងំ�បពីំរេនះគឺជ
េរ ងែតមយួគត ់ ែដលជបគ់ងំេ កនុងេស វេ  ែដលមនិ�តវបនបង� ញ។ �មនិ
�តវបនសរេសរសូមបែីតេ កនុងេស វេ ។
307 អូ ខញុ ំេអយ! ខញុ ំ�បថន ថខញុ ំ�ចទទួលបនករេនះ ែដល�បជជនពិតជ�ចេធ�
បន…កំុបតប់ង។់ កុំ កុំ ប�ជយ័។ សូមកុំ េលកេនះ។ ខញុ ំកំពុងេ�ះ��យេដមប ី
ចកេចញពីអនក។ កំុប�ជយ័។ ធ� ប�់� ប ់សក�បឱ់យជិត!
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308 ��ទងំេនះេ ខងខនងេស វេ ។ “េហយេ េពលែដលេទវ�ទី�បពំីរកំពុង
បន�ឺេឡង �ថក៌ំបងំទងំអស់ែដល�តវបនសរេសរេ កនុងគមពរី�តវបនប ចប។់”
េហយភ� មេនះេស វេ  ែដលបនេបកនិងសរេសរទងំសងខង �តវបនបិទ
“�ថក៌ំបងំៃន�ពះ�តវបនប ចប។់” េហយេនះគឺជ�ថក៌ំបងំរបស់�ពះ◌ៈ ករ
េ ៃន�កមជំនំុ និងអ�ីៗទងំអស់េនះេទ ត។ “�ថក៌ំបងំបនសំេរច។” េ េពល
ែដលេទវ�ទី�បពីំរេនះបេ ចញនូវ�ថក៌ំបងំទងំអស់េនះ �ចបេ់ហយ។ សូម
ឱយគតក់� យជអនកែដលគត�់ចេធ�បន េទះជអ�ីកេ៏�យ។ �ពះបនទូលរបស់�ពះ
មនិ�ចប�ជយ័បនេទ។ េហយ�ទងម់នបនទូលថៈ

ែតេ �គែដលឮសំេឡងេទវ�ទី៧ កនុងកលែដលេរ បនឹង
ផ�ុ ំែ�ត េនះេសចក�ី�ថក៌ំបងំៃន�ពះនឹងបនសំេរច ដូចជ
�ទងប់នផ�យដំណឹងល�មក�បបព់ួកេ�� ជពួកបវបំេរ របស់�ទង់
ែដរ។

309 េរ ងទងំអស់េនះ ដូចជ អូ ទី�កងរ ៉មូគឺជ—�សីសំផឹង និង�កមជំនំុ�បេតស�ង់
ទងំអស់ និកយនិកយបនទ បពី់នង បនក� យជ�សីេពសយរបស់នង។ េឃញ
េទ? �ថក៍ំបងំទងំអស់េនះ ែដលេ��បននិយយ នឹង�តវបនបង� ញេ
ទីេនះកនុងេម៉ងចុងេ�កយេនះ។

310 េហយេ េពលែដលេទវ�ទី�បពីំរេនះេ�កកេឡងកនុងយុគសមយ័េ ឌីេស
េហយចបេ់ផ�មបន�ឺសំេឡងែ�តពិត េ�ពះ�ផទុយេ វញិ េគមនិេជ េទ។ ពួកេគ
�បកដជមនិេជ �េទ។ ប៉ុែន� �នឹងក� យជេ��ែដលទទួលករេបកសែម�ង
េ�ពះគម នវធីិេដមបេី�ះ��យ�េចញេទ។

311 មនុស�ពយយមែស�ងយល់ពី�ពះ�តីឯក េហយក� យជសកស់កូវ េហយ
ឆកួតេ ។ គម ននរ�មន ក�់ចយល់ពី�បនេទ។ ពួកេគេ ែតេជ ថេអ�៉សីុែផ�
េប៉ម និងរបស់ទងំអស់េនះ។ េ�យ�រែត�ជទំេន មទម� បែ់ដលមនុស�បន
�បកនយ់ក ដូចជ�ពះេយសូ៊វបនរកេឃញ�កមជំនុំ។

312 ប៉ុែន���តវែតជេ��ែដលដឹកនេំ�យ�ពះ ដបតិ�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់មករកគត ់ ជមយួនឹងករបក��យពិតៃនករេបកសែម�ងរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ អ ច ឹង េនះ �—��តវែតជវធីិេនះ។ �ពះជួយេយង!
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313 ឥឡូវេនះ “េពលគតប់ន�ឺេឡង” ឥឡូវេនះ េនះេហយជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់។ េយងមនភពចបស់�ស់។ េ េពលែដលគតប់ន�ឺ�ររបស់
គត ់ �បកសស ងគ ម ដូចប៉ុលបនេធ�េ េលអូស�ដូក ់ ដូចអនកេផ�ងេទ តបន
េធ� ដូចជ លូេធរ េវសលី �បឆងំនឹងអងគករ។ េពលគត�់បកសស ងគ ម េហយ
�បបព់ួកេគថ “េគកុហកេហយ�មនិែមនជករពិតេទ! េហយពួកេគកំពុងបេ ឆ ត
មនុស�!” េពលគតប់ន�ឺេឡងថ អនកមនិ�ចប�ជយ័បនេទ។ �នឹងមនិប�ជយ័
េទ ពីេ�ពះគតនឹ់ង�តវបនប ជ កេ់�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ អនកនឹងដឹងចបស់
ថ�ជអ�ី។ េហយេពលគតេ់ធ� គតក់ប៏ន�ឺសំេឡងេឡង េ ពីបប៊ឡូីន “�បជ ជន
របស់ខញុ ំេអយ ចូរេចញពីនងេ  េដមបកំុីឲយអនក�ល់គន �ប�ពឹត��មអំេពបបរបស់
នងេឡយ។” �ពះេអយ ប ជូ នគតម់ក! កំុខកខន�។
314 ឥឡូវេនះ “េ េពលែដលគតច់បេ់ផ�មបន�ឺសេម�ង �ថក៌ំបងំនឹង�តវ
ប ច ប។់” ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់ េនះ�ជេពលស�មបសំ់េឡង��ទងំ
�បពីំរៃនវវិរណៈ ១០ �តវបនេបកបង� ញ។ េតអនកយល់េទ? [�កមជំនុំនិយយ
ថ “�ែមន៉”—េអដ។] េ េពលែដល�ថក៌ំបងំទងំអស់ៃនេស វេ បនប ចប!់
េហយ�ពះគមពរីបននិយយ េ ទីេនះ ថគតនឹ់ងប ចប�់ថក៌ំបងំ។
315 េ េពលែដល មនុស�េ សមយ័េផ�ងេទ តបន�បយុទធេដមបេីសចក�ីពិត។
ពួកេគបន�បយុទធេដមបរីកភពសុចរតិ។ ពួកេគបនេ មយួរយៈ។ ករ�បជ់
បរសុិទធ! ពួកេគបនតសូ៊េដមបកីរេនះ េហយពួកេគបន�បយុទធេដមបកីរេនះ។
ពួកេគបន�បយុទធេដមបេីរ ងេនះ។ េតពួកេគបនេធ�អ�ី? �តឡបជំុ់វញិេហយេរ បចំ
ចូលេ កនុង� េរ ងដែដល។ េពនទីកុស� និង បទីសទ េ�បសប៊េីធេរ ន លូេធេរ ន
មន ក់ៗ  េធ�េរ ងដូចគន  បតជំុ់វញិេហយេធ�េរ ងដូចគន ។
316 េហយ�ពះគមពរីបននិយយថ េ កនុងវវិរណៈ១៧ េនះជអ�ីែដលេគ
នឹងេធ� ម� យចំ�ស់សំផឹងនិងកូន�សីរបស់នង “�ថក៌ំបងំ បប៊ឡូីន។”
�ពះគមពរីបនមនបនទូលថ េ ទីេនះ េនះនឹងក� យជ�ថក៌ំបងំមយួែដល
នឹង�តវ�ត�ត�ង។ �បេតស�ង ់ េពសយចរ “�ប�ពឹត�អំេព�បសចកសីលធម៌
ខងវ ិ ញ ណ” ដឹកនមំនុស��មនិកយ ជមយួពួកេគ “ែពងៃនអំេពទុចចរតិ” េគល
លទធិបេងកតេ�យមនុស� េហយទញពួកេគេចញពី�បភពទឹកែដលេពរេពញ
េ េ�យឈម ែដលជកែន�ងែដល�ពះេច�� ៃន�ពះដម៏នមហិទធិឫទធិហូរេចញ
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េ�យេសរ ី េដមបបីង� ញ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ជករពិត។ បនទ បម់ក �ពះនឹង
គ�ំទ� េហយ�ទងប់នេធ�� េហយ�ទងនឹ់ងបន�។ ប៉ុែន� េ េពលែដល�េកតេឡង
�ពះបនទូល�តវបនប ចប។់
317 ឥឡូវេនះេរ ងែតមយួប៉ុេ�� ះែដលេ សល់ េនះគឺ ផគរ�ន�់បពីំរ ែដលេយង
មនិដឹង។ េហយ�នឹងមនិមនផគរ�នេ់�យឥត�បេយជនេ៍ទ។
318 �ពះមនិេធ�អ�ីមយួ�គនែ់តជករេលងេទ។ េយងេលងេហយេធ�អ�ីឆកួតៗ ប៉ុែន�
មនិែមន�ពះេទ។ អ�ី�គបយ៉់ងជមយួ�ពះគឺ “បទ” និង “េទ។” �ទងម់និលងងេ់ទ។
�ទងម់និែមនេកមងេទ។ �ទងម់ននយ័�គប�់គននូ់វអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល។ េហយ
�ទងម់និមនបនទូលអ�ីេឡយ េ�កពីមនអ�ីមយួ ែដលមនអតថនយ័ចំេពះ�។
319 េហយផគរ�នទ់ងំ�បពីំរ េ កនុងវវិរណៈេ ទីេនះៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �ជ
�ថក៌ំបងំមយួចំនួន។ េត�ពះគមពរីមនិែចងែបបេនះេទឬ “ករេបកសែម�ងរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ”? េហតុអ�ីបនជមន�ថក៌ំបងំ �កក់ំបងំ ខ�ះពី�។ ហុឺម!
េត�គឺជអ�ី? ផគរ�នទ់ងំ�បពីំរមន�។ ដបតិ េ�កយ៉ូ�នេហ បនិងសរេសរ
េហយសំេឡងមយួបនបន�ឺចុះមកពី�ថ នសួគ ៌ បននិយយថ “កុំសរេសរ�។
ប៉ុែន�បិទ�។ បិទ��។ �ក�់េ ខងេ�កេស វេ ។” ��តវែត�តវបនបង� ញ។ �
ជ�ថក៌ំបងំ។
320 ឥឡូវេនះ េយងបនេ�ះ��យេរ ងទងំេនះ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
បន�បបេ់យងថ “មនិែមនែផ�េប៉មេទ។ �ជកររមួេភទ។” បន�បបេ់យងពី
េរ ងទងំេនះ។ គម ននរ�មន ក�់ចឈរេ មុខ�បនេទ។ ខញុ ំមនិែដលេឃញ�គ
អធិបបយ� កនុងជីវតិខញុ ំ យល់�សបជមយួ�។ ប៉ុែន�ខញុ ំបនសួរពួកេគ។
321 អនកដឹងេទ េ ទី�កងឈកីេ�គ  េ េពលែដលេយងឈរេ មុខពួកេគ មន
�គអធិបបយ�បែហលបីរយ�សិបនក ់ អនកជ ស�ីេ ទីេនះមកពីទី�កងឈកី
េ�គ  អនកេ ទីេនះបនឮអំពី�។
322 �ព ះអមច ស់មន�ព ះបនទូលមកខញុ ំ បីយបម់ុនថ “ពួកេគនឹង�កអ់នទ កអ់នក។”
បននិយយថ “ឈរេ មតប់ង�ួចេហយខញុ ំនឹងបង� ញអនក។” បននិយយថ
“េ�កខលសុននិង—េហយ ថមម ី ហុីក នឹងជួបអនកេ �ពឹកែស�ក ចងេ់
ញុំ��រេពល�ពឹក។ េហយអនក�បបថ់មមឱីយ�ន កេ់ ។ ប៉ុែន�” បននិយយ
ថ “េមលេ េនះជរេប បរបស់�។ �បបព់ួកេគថពួកេគនឹងមនិមនកិចច�បជំុ
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េនះេ កែន�ងែដលពួកេគកំពុងគិតេនះេទ។ ពួកេគនឹងេ កែន�ងេផ�ង។” បន
និយយថ “កំុខ� ចអី។ ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក។” �ល��គប�់គនស់�មបខ់ញុ ំ។
323 េ �ពឹកបនទ ប ់េ�កខលសុន �បធន�កមហុ៊ន �កមធុរៈកិចចដំណឹងល� បន
មក និយយ…បនេ ខញុ ំេឡងមក បននិយយថ “បង�បស �បណ� ំ ខញុ ំ
ចងេ់ ញុំ��រេពល�ពឹកជមយួអនក។”
324 ខញុ ំបននិយយថ “មនិអីេទ។” (ខញុ ំបននិយយថ “េមល ថមម ី ហុីក េ
ទីេនះផងែដរ។”)
325 ចុះេ �កង�សក េហយគតនិ់យយថ “បង�បស�បណ�”ំ គតប់ន
និយយថ “អូ េនះគឺជមន ក…់”

ខញុ ំបននិយយថ “ថមម ីេតអនកនឹងេធ�អ�ីមយួឱយខញុ ំបនេទ?”
“�បកដេហយ បង�បស �បណ�។ំ”
ខញុ ំបននិយយថ “ឆងល់ថេតអនកនឹងអធិបបយស�មបខ់ញុ ំបនេទ?”
គតប់ននិយយថ “អូ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចេធ��បនេទ។”

326 ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ី? ខញុ ំ�គនែ់តជសិស�ថន កទី់�បពីំរ េហយខញុ ំ—ខញុ ំ
នឹងនិយយ…ខញុ ំចងនិ់យយថ��ច�កជំនួសឱយ�ជញ ក�� ល។ េឃញ
េទ? ខញុ ំមនិដឹងពីរេប បនិយយមុនេ ទីេនះេទ។ េហយនឹងមនសមគមរដ�ម ន�ី
ៃនទី�កងឈកីេ�គ ។ េតខញុ ំនឹងនិយយេ ចំេពះមុខពួកេគេ�យរេប ប�
ជមយួនឹងករអបរ់ថំន កទី់�បពំីររបស់ខញុ ំ ថមម?ី អនកគឺជបណ�ិ តៃនេទវភព។” ខញុ ំ
បននិយយថ “អនកនឹងដឹងពីរេប បនិយយ។ ខញុ ំអតេ់ទ។”

គតប់ននិយយថ “បង�បស �បណ� ំខញុ ំមនិ�ចេធ�បនេទ។”
327 ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ី? ខញុ ំបនេធ�ឱយអនកេពញចិត�ជេ�ចន។” េហយខញុ ំ
�គនែ់តនិយយ�តង។់
328 េហយបង�បសខលសុន បននិយយថ “អូ បង�បស �បណ� ំគតម់និ
�ចេធ��បនេទ។”

ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ី?”
គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ គត ់េនះ—េនះ—េនះ—េនះ…”
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329 ខញុ ំបននិយយថ “អនកដឹងេទថេហតុអ�ី? អនកដឹងមូលេហតុ ប៉ុែន�អនកមនិចង់
�បបខ់ញុ ំេទ។ ពួកេគបន�កអ់នទ កខ់ញុ ំ។”
330 េហយខញុ ំបននិយយថ “បង�បស ខលសុន អនកមនបនទបស់�� គរេនះ
េហយ ែមនេទ ែដលជកែន�ងែដលេយងមនពិធីជបេ់ល ងេផ�ងេទ ត?”

“�តវេហយ។”
ខញុ ំបននិយយថ “អនកនឹងមនិមន�េទ។”

331 គតប់ននិយយថ “បង�បស �បណ� ំ ខញុ ំបនទទួល�បកក់ក់
រចួេហយ។”
332 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលអនកទទួលបនេទ។ �នឹងមនិ
េ ទីេនះេទ។ េនះជបនទបព់ណ៌ៃបតង។ េយងនឹងេ កនុងបនទបែ់ដលមន
ពណ៌េ�ន ត។ ខញុ ំនឹងេ �ជងខងេ�កយ។ េ�ក�គេពទយ មដីនឹងអងគុយខង�� ំ។
បុរសែសបកេខម េនះនិង�បពនធរបស់គតនឹ់ងអងគុយេ ទីេនះ េហយដូេចនះនិង
ដូេចនះ។ នឹងមន�ពះសងឃ�ពះពុទធមយួអងគអងគុយេ ខង�� ំខញុ ំ” និងរេប បែដល
ពួកេគេស� កពក។់
333 េហយខញុ ំបននិយយថ “អនកដឹងថ�ជអ�ី ថមម។ី អនកគឺជ…សមគម
អនកបេ�ម�ពះទី�កងឈកីេ�គ ដអ៏�ច រយនឹង�បកួត�បែជងជមយួខញុ ំ េ េល
‘ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។’ សមគមអនកបេ�ម�ពះទី�កង
ឈកីេ�គ ដអ៏�ច រយនឹង�បកួត�បែជងជមយួខញុ ំ េ េល ‘ភស�ុ�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ’ និយយជភ�ដៃទ។ ពួកេគនឹង�បែជងខញុ ំេលេរ ង ‘ពូជសត�ពស់’ និង
ករអធិបបយៃន ‘�ពះគុណ។’”
334 ថមម ី�កេឡកេមល េហយ “ឳក�ីេម�� ! ក�ីល�!” បននិយយថ “ខញុ ំមនិគិតថ
ខញុ ំនឹងេ េទ។”

ខញុ ំបននិយយថ “បទ អនកមក។”
335 លុះៃថងបនទ ប ់ បុរសែដលបនយក�បកក់កេ់នះ �បគល់�បកត់មកល់មកវញិ
េហយេពលថ “េយងមនវងេ់ភ�ងមយួ។ េយងបនកកទុ់ក េហយេយងេភ�ច�
េហយបតរ់បស់េនះ។ េហយេយង�តវឲយ�េ វងេ់ភ�ង េហយអនកមនិ�ចមន�
បនេទ។” េហយេយងបនេចញេ ទី�កងនិង�សក។
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336 េដរចូល �ពឹកេនះ េហយេ ទីេនះ ពួកេគទងំអស់គន ឈរ។ េពលខញុ ំ
អងគុយេ ខងេ�កយតុេធ�ករេ ទីេនះ េហយរងច់ ំ បនទ បពី់ពួកេគញំុ��រ
េពល�ពឹករចួ ខញុ ំបនេមលជំុវញិពួកេគែបបេនះ។ េយងមន��រេពល�ពឹក
េ កនុងបនទបម់យួ។ េចញមក �កេ់ ទីេនះ េហយមនសមគមម�អនកបេ�ម
�ពះៃនទី�កងឈកីេ�គ ដអ៏សមច រយ។ ខញុ ំបនេមលជំុវញិពួកេគ។ មន ក់ៗ ែណនំ
ខ�ួនឯងថជបណ�ិ ត បណ�ិ ត អិលអិល ឃយ.ូយូ.េអស.ធី. េហយពួកេគសុទធែត
មនេរ ងដូចេនះ។ ខញុ ំ�គនែ់តអងគុយ�� បព់ួកេគ រហូតដល់ពួកេគឆ�ងផុត។ និង
បង�បស—បង�បស ខលសុនបនេ�កកឈរេឡង។ គតប់ននិយយថ
“សុភពបុរស…”
337 េហយអនកទងំអស់គន �គ ល់ �ងំ ខលសុន។ េហយ េ ទីេនះ សួរគត។់
ែមនេហយ អនកមន�េ េលកែសតេ ទីេនះ។ �បសិនេបអនកចងទិ់ញកែសត �
មនេ ទីេនះ។ េកមង�បសបនមន�។
338 គតប់ននិយយថ “សុភពបុរសទងំអស់” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ
ែណនអំនកបនទ បគឺ់បង�បស �បណ�។ំ” គតប់ននិយយថ “អនកទងំអស់គន
�បែហលជមនិយល់�សបនឹងគតច់ំេពះេគលលទធិរបស់គត ់ ប៉ុែន�ខញុ ំសូម�បប់
អនកនូវអ�ីមយួ។ បីៃថងមុនេយងបនេ កែន�ងមយួ េហយ�បសិនេបបុរសេនះ
មនិបន�បបខ់ញុ ំនូវអ�ី�គបយ៉់ងែដលបនេកតេឡងេ �ពឹកេនះ ខញុ ំមនិបនឈរេ
ទីេនះេទ។ គតប់ន�បបខ់ញុ ំថ អនកទងំអស់គន កំពុងរកេហតុផលេដមបសួីរគតអ់ំពី
េគលលទធិរបស់គត។់ េហយគតប់ន�បបខ់ញុ ំថ ខញុ ំ�តវែតលុបេចលកែន�ងេផ�ង
េហយេ ទីេនះ។ េហយ�បបខ់ញុ ំយ៉ងចបស់ថ េ�កបណ�ិ ត មដ និងមនុស�
ទងំេនះនឹងអងគុយេ ទី� ពិត�បកដ�ស់ េហយពួកេគេ ទីេនះ។” គត់
បននិយយថ “អនក�បែហលជមនិយល់�សបជមយួគតេ់ទ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងនិយយ
េរ ងមយួ គតម់និខ� ចនឹងអ�ីែដលគតគិ់តេនះេទ។”

គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ បង�បស �បណ� ំ កំ�លេនះគឺជរបស់
អនក។”
339 ខញុ ំបននិយយថ “មុនេពលេយងចបេ់ផ�ម…” ខញុ ំបន�នអ�ីែដលខញុ ំបន
េធ�េ �ពឹកេនះ “‘ខញុ ំមនិែមនមនិេគរព�មករនិមតិ�េ �ថ នសួគេ៌ទ។’” ខញុ ំបន
និយយថ “ឥឡូវេនះសូមេ�ះ��យេរ ងេនះ។ ឥឡូវេនះ អនកទងំអស់គន
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និយយអំពីបណ�ិ តៃនេទវភព។ េហយខញុ ំឈរេ ទីេនះេ�យខ�ួនឯង។” ខញុ ំ
បននិយយថ “េបដូេចនះែមន អនកចងសួ់រខញុ ំអំពីពិធីបុណយ�ជមុជទឹកកនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ េយងនឹងចបេ់ផ�មជមយួ�មុនេគ។ ខញុ ំចងឲ់យបុរស�គបគ់ន
កនុងចំេ�មអនក�ល់គន យក�ពះគមពរីរបស់អនកមកឈរេ ខងខញុ ំ េលអ�ែីដល
ខញុ ំបនបេ�ង ន។” ខញុ ំបននិយយថ “ឈរេ ទីេនះែកបរខញុ ំ េហយជមយួនឹង
�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ ប ជ កម់និពិតពី�។” ខញុ ំបនរងច់។ំ គម ននរ�
មន កប់ននិយយអ�ីេទ។ ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំសំុឲយអនកខ�ះមកឈរែកបរខញុ ំ។” បន
និយយថ “េតមនប � អ�ីជមយួអនក? បនទ បម់ក សូមេ ពីេ�កយខនងខញុ ំ េប
អនកខ� ចឈរែកបរខញុ ំ។”
340 �មនិែមនជខញុ ំេទែដលពួកេគខ� ច �គឺជេទវ�ៃន�ពះដម៏នមហិទធិឫទធិ។ េនះ
ពួកេគដឹង �បសិនេប�ទង�់ច�បបខ់ញុ ំថនឹងមក…ពួក�ភ�ជឺងអ�ីែដលខញុ ំគិតេ
េទ ត។ ពួកេគដឹងេលសជងឈរេ ទីេនះ។ អូហូ។ អនកដឹងេទ អនកធ� បេ់ កនុង
�ថ នភពហនឹងជេ�ចនដង កនុងេពលពួកេគ ផងែដរ។ ប៉ុែន�ពួកេគមនិបនេធ��េទ។
េតមនេរ ងអ�ីេ  េប�អ�ច រយ�ស់ េហយេគដឹងថ�ពិតេម�ះ៉?
341 ខញុ ំបន�ក�់េ េលកែសត និងកែន�ងេផ�ងេទ ត ខញុ ំេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមប ី
និយយ�ជលកខណៈ�គី�ទ ន ជមយួបងប�ូន�គបគ់ន ។ ខញុ ំនឹងមនិ�បែកកជមយួ
នរ�មន កេ់ទ ប៉ុែន�ខញុ ំចងឱ់យអនកមក បដិេសធករ�មយួរបស់� �មរយៈ
�ពះបនទូល។ មនិែមនេ�យេស វេ សិក�របស់អនកេទ ឥឡូវេនះ មនិែមនជអ�ី
ែដលេ�កបណ�ិ ត មន កេ់នះនិងមន កេ់នះ ឬ េ�កមន កេ់នះនិងមន កេ់នះ បន
និយយេនះេទ។ ខញុ ំចងដឹ់ងពីអ�ីែដល�ពះមនបនទូល។ េនះជមូល�� ន។ ខញុ ំចង់
ដឹងថេនះជអ�ី។ ពួកេគមនិេធ��េទ។
342 ឥឡូវេនះ ចូរេមល េ េពលែដល�ដល់េពលស�មបសំ់េឡងទងំ�បពំីរ។
េពលេនះដល់េពលែដលសំេឡងទងំ�បពំីរ េ េពលែដលេស វេ �តវបន
ប ចប ់ៃនវវិរណៈ ១០ ែដល�តវេបកសែម�ង។ ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ �� ប។់
343 ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងមនិទុកអនកយូរេពកេទ។ ខញុ ំដឹងថខញុ ំកំពុងទុកអនក េ
ទីេនះ។ �មនរយៈេពលៃមភនទីរហូតដល់េម៉ងដប។់ [�កមជំនំុនិយយថ
“អតេ់ទ។ េ មុខបន�េទ ត!”—េអដ។] �� បឱ់យជិត។ ខញុ ំដឹងេហយ េ�កកឈរេឡង
េហយអនកទងំអស់គន ផ� ស់ប�ូរទី�ងំ និងអ�ីៗទងំអស់។ ខញុ ំនឹងរកី�យេ េពល
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ែដល�ពះវ�ិរ�តវបនជួសជុល ដូេចនះេយងនឹងមនិ�តវចេង� តេទ។ េយង�ច
ចំ�យេពលេពញមយួៃថងេដមបផី�ព�ផ�យ�។
344 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ ឥឡូវេនះចំ�ំ។ សំេឡងទងំ�បពំីរគឺ
ផគរ�ន។់

�ពះជមច ស់ជួយេយង។ េបខញុ ំខុស �ពះជមច ស់ អតេ់ទសេ�យខញុ ំផង។
345 ខញុ ំកំពុងសួរអនកនូវសំណួរ។ �បនបន�ឺេឡងេ�យផគរ�ន ់េពលែដលសំេឡង
េនះបន�ឺេឡង។ េតអនកបនកតស់មគ ល់េទថ េ េពល��ទងំ�បពំីរែដលេដរ�ម
�គពួកជំនុំទងំ�បពីំរ េពល��ទីមយួ�តវបនេបក េតមនផគរ�នេ់ទ? ��ទីមយួ
េ កនុងេស វេ �តវបនេបក មនផគរ�ន ់ េត��ទីមយួៃនេស វេ ខងេ�ក
េនះមនិេបក�មរេប បដូចគន េទឬ? �ពះមនិផ� ស់ប�ូរកមមវធីិរបស់�ទងេ់ទ។ សូម
�តឡបេ់ វវិរណៈ៦។

កលកូនេច មបក��ទី១ េនះខញុ ំកេ៏ឃញ រចួខញុ ំឮតមួនជីវតិ១ បន�ឺ
សំេឡងដូចផគរ�នថ់ បន�ឺសំេឡងដូចផគរ�នថ់ ចូរមកេមលចុះ.

346 ឥឡូវេនះ មនិែដលមនផគរ�នេ់ទ តេទ។ “េហយ��ចុងេ�កយ�តវបនេបក
េនះេ �ថ នសួគប៌ន�ង តេ់�ច ប �បែហលជកន�ះេម៉ង។” ប៉ុែន� ��ទីមយួ�តវ
បនេបក ��បែ់តមនផគរ�នេ់ឡង។
347 អូ �កមជំនុំ េត��ចេ រចួេទ? េយងេ ឆង យេម�ះ? មតិ�េអយ សូមគិត។
�បែហល។ ខញុ ំសងឃមឹថ�មនិែមនេទ។ ប៉ុែន�ចុះយ៉ង�េប�ែមន? េតករផទុះ
េនះជអ�ី? េហយចំេពះ�ពះ និង�ពះគមពរីេបកចំហេនះ ខញុ ំមនិកុហកេទ។ ផទុះ
កេ�កកែផនដី!
348 េហយេ េពលែដល��ទីមយួ កនុងចំេ�ម��ទងំ�បពីំរែដល�តវបនេបក
េ កនុង�ពះគមពរី �េចញមក គឺែតមយួ ប៉ុែន�ករផទុះមយួែដលេធ�ឱយរ ជួ យែផនដី
ទងំមូល ផគរ�ន។់ េហយ�បសិនេប��ែដលេ ខងេ�កយនឹងេបក េត�
មនិែមនជផគរ�នែ់ដរេទឬ? ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំមនិ�ចនិយយបនេទ។
349 មនផគរ�ន ់ ��ទីមយួ េហយ��គឺជផគរ�ន។់ ែ�ត�តវបនេបកេ េពល
េនះ។ េហយែ�ត�តវបនផ�ុ ំេ ៃថងបុណយទី៥០។ ខញុ ំនឹងមនិចូលេ កនុង�េទ។
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350 ឥឡូវេនះ �បសិនេបករនិមតិ�េនះជបទគមពរី និមតិ�ែដលខញុ ំកំពុងនិយយ
ែដលខញុ ំបនេឃញកលពី�ពឹកៃថងេ រម៍ុន។ គឺមយួសប� ហ៍មុន ឥឡូវេនះ។
�បសិនេបឥឡូវេនះ ចូរនឹកចេំ ទីេនះ �បសិនេបករនិមតិ�េនះជបទគមពរី ��តវែត
បក��យេ�យបទគមពរី ឬករបន�ៃនបទគមពរីដែដល។ [បង�បស �បណ�ផំ� ក
—េអដ។] ខញុ ំ�គនែ់តរងច់ ំដូេចនះ�នឹង��កំនុងហនឹង។ �បសិនេប…
351 េនះែដលខញុ ំបនេឃញ �ជអ�ី ខញុ ំមនិដឹងេទ ប៉ុែន�ខញុ ំខ� ចេសទរែត�� ប។់ េតេយង
ខជះខជ យេទ? េតេយងេ �គចុងេ�កយេទ? ចូរចថំ េទវ�េនះបននិយយថ
េ េពលែដលេរ ងេនះបនេកតេឡង �ទងប់នសបថថ “�នឹងមនិមនេពលេវ�
េទ តេទ។” ខញុ ំឆងល់ថេតេយងពិតជទទួលបនមយួេនះ។
352 អនកនិយយថ “េមលេ �នឹងកំពុងផទុះកេ�កក-…” បង�បសេអយ �ទងយ់ង
មកកនុងមយួនទីេ េពលែដលអនកគិតមនិដល់។ អនកនឹងលឺ�ជេលកចុងេ�កយ
របស់អនក។
353 ឥឡូវេនះ�ធមម�េទ? េ េពលែដល��ទីមយួ�តវបនេបក ��ែដលេ
ខងកនុងេស វេ  �ថក៌ំបងំទងំេនះែដល�តវបនបន�ឺេឡង៖ ករ�បជ់សុចរតិ
ករ�បជ់បរសុិទធ �ពះវ�ិររ ៉មុូងំកតូលិក �បេតស�ង!់ េហយេ េពលែដលករ
�បយុទធតូចៗ និងអ�ីៗទងំអស់របស់ពួកេគបនបន�ល់ទុកនូវភពធូររលុងទងំេនះ
េ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ េទវ�ទី�បពីំរយងមក េហយ�បមូលពួកេគ
ទងំអស់ េហយពនយល់ពួកេគ។ េឃញេទ? េហយបនទ បម់ក គតប់នប ចប ់េនះ
ផគរ�ន�់បពីំរកនិ៏យយេចញមក។
354 េ េពលែដល យ៉ូ�នចបេ់ផ�មសរេសរ បននិយយថ “កុំសរេសរ�។
ប៉ុែន� បិទ�។”
355 “េហយ��ទីមយួ�តវបនេបក” ��េ ែផនកខងកនុងៃនេស វេ  �បនេបក
ជមយួនឹងផគរ�ន។់ អូ!
356 �បសិនេបេនះជបទគមពរី ��ចមនែតប៉ុេ�� ះ…�បសិនេបមនបទគមពរី
�មយួ…អ�ីែដលគួរែតជគមពរី…
357 �ដូចជអ ច ឹង អនកមនិ�ច�បបខ់ញុ ំថមនេរ ងែបបេនះេទដូចជ “េ កនុង
េគលលទធិរ ៉មុូងំកតូលិក” និងេរ ងដូចេនះ។ មនិមនបទគមពរី�មយួេ កនុង
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�ពះគមពរីេដមបបី�មងទុកឱយ�េទ។ អនកមនិ�ច�បបខ់ញុ ំពីេរ ងទងំេនះ ដូចជ
េស វេ  ម៉កប៊ ី ែដលពួកេគ�បែហលជមនិអីជមយួ�… “េហយេស វេ
ទីបនួរបស់�នីែយល៉ ជកែន�ងែដលេទវ�ចបគ់តេ់�យសកក់បល េហយ
និយយ…�កគ់តចុ់ះ។” គម នអ�ីដូចែដលបនេកតេឡងេ កនុង�ពះគមពរីេទ
កែន�ង� “�ព ះេយសូ៊វជអនក�សក��ែរត៉បនបេងកតសត��� បដីឥដ�មយួ
កបល េហយ�កេ់ជងឱយ� បនទូលថ ‘េវវ៉! េ�ះេ ចុះ បក�តូីចេអយ’” �
មនិសមេហតុសមផល។ គម នអ�ីេ កនុងគមពរីេដមបបី�មងទុកេនះេទ។ ដូេចនះកុំ
េបក�បស់…អនក—អនកបកែ�ប �ពះជមច ស់បនទតេឃញថ អនកបកែ�បនឹងមនិ
សូមបែីតបែនថមនូវករបេ�ង ននិងភពមនិសមេហតុសមផលេនះេទ។ �បែហលជ
មនុស�ល� បងប�ូនខងម៉កប៊។ី ពួកេគគឺែបបេនះ។ ខញុ ំមនិនិយយថពួកេគ
មនិែមនជមនុស�ល�េទ។ ប៉ុែន��មនិែមនជបទគមពរីេទ។
358 េនះជករេបកសែម�ងេពញេលញរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ “គម នអ�ី�ច�តវ
បនបែនថមេ េល� ឬយកពី�បនេទ។” េហយ�បសិនេបេយង�ក�់េ ទីេនះ �
មនិ�ប�ពឹត�េ នឹងបទគមពរីែដលេ សល់េនះេទ។ មនេស វេ ហុកសិប�បមំយួ
ៃន�ពះគមពរីេនះ េហយមនិមន�ពះបនទូលមយួនឹងផទុយនឹងគមពរីមយួេទ តេឡយ។
359 េហយបនទ បម់ក �បសិនេបេនះគឺជករបន� ស�មបក់របន�ឺសំេឡងែ�ត
ចុងេ�កយទងំេនះ ឬផគរ�ន�់បពីំរចុងេ�កយេនះែដលនឹងេចញមក �ថក៌ំបងំ
��ចុងេ�កយ �នឹង�តវ�បកួត�បែជង ឬេ�ប បេធ បជមយួនឹងបទគមពរីែដល
េ សល់។ េហយ�បសិនេបពួកេគទីមយួេ កនុងេនះបនេបកេ�យផគរ�ន ់េនះ
អនកទីពីរ កនឹ៏ង េ ខងេ�កែដរ។ ចេំមលថមនអ�ីេកតេឡង។ េបនិមតិ�េនះជ
បទគមពរី េនះ�តវបក��យេ�យគមពរី ឬករបន�ៃនបទគមពរីដែដល។
360 សូមចំ�ំ វវិរណៈ៣និង៤ “ផគរ�ន�់បពីំរ។” ផគរ�ន�់បពីំរ េហយ
បនទ បម់កសមគ ល់ ៣និង៤េហយបនទ បម់ក (អ�ី?) ករសបថពីេទវ�ដខ៏� ងំេនះ ថ
“េពលេវ��តវបនប ចប។់” េ េពលែដលផគរ�នទ់ងំេនះ អនកេឃញេទ បន
បេ ចញសំេឡងរបស់ពួកេគ បនទ បម់កេទវ�…
361 �គនែ់តគិតេមលេ ! “េទវ�មយួអងគេស� កពកហុ៊់េ�យពពក េហយមន
ស ញ ឥនទធនូេ េលកបលរបស់�ទង។់” េហតុអ�ី អនកដឹងេទថេនះជនរ�។
“�កេ់ជងមយួេលដី និងមយួេលសមុ�ទ េហយេលកៃដេឡងសបថថ េនះ
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‘េ េពលែដលពួកផគរ�នទ់ងំ�បពីំរបន�ឺសំេឡងរបស់ពួកេគ’ ថ ‘េពលេវ�
នឹងមនិមនេទ តេទ។’”
362 េហយ�បសិនេបកិចចករៃន�ថក៌ំបងំរបស់�ពះ�តវបនប ចប ់ េតមនអ�ីជ
�ថក៌ំបងំទងំ�បពីំរនឹងេចញមក? េហយជ�កមជំនំុតូចទបដ�៏បទបដូចេយង
ែដរ ែដល�ពះដម៏នមហិទធិឫទធិបនយងមក េហយចតទុ់កជ�ទពយសមបត�ិដទ៏ប
ៃន� ស��ទង!់ អនកនិយយថ “អ�ី? ខញុ ំមនិគិតដូេចនះេទ។” ��បែហលជមនិែមនេទ។
ប៉ុែន�ចុះយ៉ង�េប�ែមន? បនទ បម់កេពលេវ�បនអស់េហយ។ េតអនកបន
គិតេទ? ធងនធ់ងរអ ច ឹងេទ។ ��បែហលជយឺតជងេយងគិត។
363 ��ទងំេនះធ� កចូ់លកនុង�កម��និកររបស់ពួកេគវញិ! េទវ�េនះមក
េហយនិយយថ “ដូចជយ៉ូ�ន�តវបនេគប ជូ នេ បំផទុះគមពរីស ញ ចស់
េហយេដមបនីេំចញនូវករែណនរំបស់�ពះ�គីសទ �រមយួនឹងជួយស�មលដល់
ករប ចបេ់ហយនឹងែណនពំី�ពះេមស�ុ ី មុនករយងមករបស់�ទង ់ �រៃនៃថង
ចុងេ�កយ។”
364 សូមជ�មបថ េទវ�ដខ៏� ងំពូែកបនសបថេ�យសបថថ “េពលេវ�នឹងមនិ
មនេទ តេទ។”
365 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិចងទុ់កអនកយូរេពកេទ។ សូមគិតពីចំណុចេនះបន�ិចសិន។
366 ឥឡូវេនះ�� ប។់ េទវ�េនះចុះពី�ថ នសួគ។៌ េឃញេទ? មយួេទ ត េទវ�
�បពីំរៃន�កមជំនំុទងំ�បពីំរ គឺជអនកន�ំរេ េលែផនដី។ ប៉ុែន�េទវ�េនះ…
�រទងំអស់�តវបនប ចប។់ េទវ�ទី�បពំីរបំផទុះអ�ីៗទងំអស់។ េហយេទវ�
េនះមនិមកែផនដីេទ គតម់និែមនជមនុស�េ េលែផនដីេទ ជអនកន�ំរដល់
សមយ័ពួកជំនុំ េនះចបេ់ហយ។ ប៉ុែន� េទវ�េនះនមំកនូវេសចក�ី�បកសបនទ ប។់
េហយេទវ�មននយ័ថ “អនកន�ំរ។” េហយ�ទងយ់ងចុះពី�ថ នសួគ ៌ េ�យ
ពកស់សរៃនពន�ឺពពក េ�យមនឥនទធនូេ េលកបលរបស់�ទង។់ េហយឥនទធនូ
គឺជេសចក�ីស ញ ។ �គឺជ�ពះ�គីសទ “េ�យេជងមខ ងេ េលេគក េហយេជងមខ ង
េទ តេ េលសមុ�ទ េហយសបថថ ‘េពលេវ�នឹងែលងមនេទ តេហយ។’”

េតេយង េ ឯ�? េតទងំអស់េនះនិយយអំពីអ�ី? ខញុ ំកំពុងសួរអនក។
367 េទវ�េផ�ងេទ តគឺជអនកន�ំរ គឺជមនុស�េ េលែផនដី។ ប៉ុែន�េទវ�
េនះ…ទងំេនះែដលបននិយយថ “ដល់េទវ�ៃនពួកជំនុំេ ឌីេស” “ដល់េទវ�
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ៃន�កមជំនំុេអេភសូរ” អនកន�ំរៃនែផនដី សូមេមល បុរស អនកន�ំរ េ�� និង
អ�ីៗេផ�ងេទ តេ កន�់កមជំនំុ។

368 ប៉ុែន�អនកេនះមនិបនមកពីែផនដីេទ។ �ទងយ់ងចុះមកពី�ថ នសួគ ៌ េ�ពះ
�ថក៌ំបងំបនចបស់ព��គបេ់ហយ។ េហយេ េពលែដល�ថក៌ំបងំ�តវបន
ប ចប ់ េទវ�បននិយយថ “េពលេវ�នឹងែលងមនេទ តេហយ” េហយ
ផគរ�នទ់ងំ�បពីំរបនបេ ចញសំេឡងរបស់ពួកេគ។

369 ចុះេប�ជអ�ីមយួែដលអនុ ញ តឲយេយងដឹងពីរេប បេដមបចូីលេ កនុងករ
េលកេឡងៃនេសចក�ីជំេន ? េតែមនេទ? េតេយងនឹងរត ់ េ�តេលជ ជ ំងេទ?
េហយេតមនករជួសជុលអ�ីមយួែដលនឹងេកតេឡង េហយរបូកយចស់ទុំ និង
��កកទ់ងំេនះនឹង�តវផ� ស់ប�ូរ? េតខញុ ំ�ចរស់េដមបេីមល�បនេទ �ពះអមច ស់?
ជិតដល់េហយែដលខញុ ំេឃញ�? េតេនះជជំននេ់នះឬេទ? បងប�ូនេអយ េតេម៉ង
ប៉ុនម នេហយ? េតេយងេ ឯ�?

370 េ�ះេមលនឡិក �បតិទិន េដមបដឹីងថេយងកំពុងរស់េ ៃថង�។
អុី��ែអលសថិតេ ប៉េឡសទីន ជ�បេទសកំេណ តរបស់នង។ ស ញ ចុងេ�កយ
ផក យ�បមំយួចំណុចរបស់�វឌី (ពីរពនឆ់ន មំុន បទ ពីរពន�់បរំយឆន មំុន)
ទងជ់តិចំ�ស់ជងេគ កំពុងរ�ត។់ អុី��ែអល�តលបម់ក�សកកំេណ តវញិ។
“េពលេដមឧទុមពរេចញពន�ក ជំននេ់នះមនិ�� បេ់ឡយ នឹងមនិរលតេ់  រលតេ់
េឡយ លុះ��ែតអ�ីៗបនសេ�មច។”

�បជជតិកំពុងែបកបក ់ករភញ កដឹ់ងខ�ួនរបស់អុី��ែអល
ទីសំគល់ែដលពួកេ��បនទយ
ៃថងរបស់�សនដ៍ៃទបន�ប ់ជមយួេពលដខ៏�ី
“�តឡបម់កវញិ ឱអនកែបកែខញកគន  េ វញិចុះ។”

ៃថងៃនេសចក�ីេ�បសេ�ះជិតមកដល់េហយ
ចិត�របស់មនុស�ភយ័ខ� ច
�តវបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ចេងក ងរបស់អនកបន

កតេ់ចញ េហយភ�ចឺបស់
រកេមល! ករេ�បសេ�ះរបស់អនកជិតមកដល់េហយ។
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េ��ែក�ងក� យកំពុងនិយយកុហក េសចក�ីពិតរបស់�ពះ
�តវបនបដិេសធ

ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះរបស់េយង

អនកដឹងថ�ជករពិត! បទ។

ប៉ុែន�េយងនឹងេដរេ កែន�ងែដល�វក័បនេដរ។

ដបតិជិតដល់ៃថងេ�បសេ�ះេហយ
ចិត�របស់មនុស�ភយ័ខ� ច
�តវបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ចេងក ងរបស់អនកបន

កតេ់ចញ េហយភ�ចឺបស់
រកេមល! ករេ�បសេ�ះរបស់អនកជិតមកដល់េហយ។

371 �បែហលជេ ជិតជងអនកគិត។ �េធ�ឱយខញុ ំភយ័ខ� ច។ អូ ខញុ ំមនិបនេធ�
�គប�់គនេ់ទ។ េតេយងេ ឯ�?

372 “េពលេវ�នឹងមនិមនេទ តេទ។” គត�់បកសថេពលេវ�ចបេ់ហយ។
មនអ�ីេកតេឡង? មនអ�ីេកតេឡង? េត��ចជដូេចនះឥឡូវេនះេទ បងប�ូន? គិត
យ៉ងមត៉ច់ត។់ �បសិនេប�ែមន េនះពី�៉មតី�តវបន�គបដណ� បេ់�យផគរ�ន់
ទងំ�បពីំរ។

373 េតអនកច�ំរពី�៉មតីេទ? �ជថម�ជងយ៉ងឯក។ េត�បនេធ�អ�ី? �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធបនបិទបងំបុគគលេនះ េហយផ�ភជ ប�់ េ េពលែដលេយងបែនថមេល
េសចក�ីជំេន របស់េយង េសចក�ីសុចរតិ េសចក�ីេគរព�ពះ និងេសចក�ីជំេន  ជេដម
េហយបន�បែនថមរហូតដល់េយងទទួលបន�បពីំរយ៉ង។ េហយទី�បពីំរគឺជ
េសចក�ី�ស�ញ់ ែដលជ�ពះ។ េនះេហយជរេប បែដល�ទងប់េងកតបុគគលេនះ
េហយបិទបងំគតេ់�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

374 េបដូេចន ះែមន �ទងម់នសមយ័កល�កមជំនំុទងំ�បពីំរ ថ�ទងម់ន
�ថក៌ំបងំ�បពីំរែដល�តវបនបន�ឺេចញ េហយពួកេគបន�បយុទធ េដមបយីក
មកវញិ។ េហយឥឡូវេនះ ថម�ជងបនមកដល់ េដមបបិីទ�ពះវ�ិរ។ េតផគរ�ន់
មននយ័យ៉ងេនះេទ បងប�ូន? បទ េតេនះជកែន�ងែដលេយងេ ឬ?
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375 ជូនី ខញុ ំចងយ់កសុបិនរបស់អនក។ េមល។ ជូនី មុនេពលែដលពី�៉មតី�តវបន
អធិបបយ ជេ�ចនែខមុន� បនេឃញសុបិនេនះ។

អនកនិយយថ “ចុះសុបិនវញិ?”
376 េនប៊ូេកន� បនយល់សប�ិេឃញ �នីែយល៉ បនបក��យ បន�បបព់កីរ
ចបេ់ផ�មៃនយុគសមយ័�សនដ៍ៃទ និងេ េពលែដល�នឹងចកេចញ។ េហយ�
�តវបនេធ��មវធីិេនះយ៉ងពិត�បកដ។ មនិបនប�ជយ័បន�ិចេឡយ។
377 េតអនកកតស់មគ ល់េទ? ករសរេសរថ…គឺេ េលថម ខញុ ំ�តវបនបក��យ
ស�មបព់ួកេគ។ ពួកេគសបបយចិត�។ េនះេហយ “�ថក៌ំបងំរបស់�ពះ” ែដល
មនិ�តវបនេគយល់ ជេ�ចនឆន ។ំ េតេនះ�ចេទ?
378 េហយបនទ បម់កកតស់មគ ល់។ េ កនុងវធីិ�ថក៌ំបងំមយួចំនួន េយងបន
យកឧបករណ៍ មុត�សចែដលេបកេឡងពីេល�កស។ េហយេ កនុងេនះមនថម
�កនីតពណ៌ស ប៉ុែន��មនិ�តវបនេគបក��យេទ។ មនិមនអក�រេទ។ ខញុ ំមនិបន
បក��យេនះេទ ជូេន ។ ខញុ ំ�គនែ់តេមល� េហយនិយយេ កនប់ងប�ូនថ
“រកេមលេ េលេនះ។” េហយ�បនសេ�មចេហយ េ យបេ់នះ។
379 េហយខណៈែដលពួកេគកំពុងសិក�េនះ ខញុ ំបនចូលេ ទិសខងលិច។
េដមបអី�ី? �បែហលជយល់ពីករបក��យៃនអ�ីែដលបនសរេសរេ ខងេល
េនះ។ េត��ចេទ?
380 េហយអនកទងំេនះ បនផទុះេឡង េ �ពឹកៃថងមុន ែដលេធ�ឲយខញុ ំញ័ររហូតដល់ខញុ ំ
េងបេឡងេល�កស ខពស់ដូចអគរេនះ ��និករេនះ េទវ��បពំីររបូកនុងទ�មង់
ជពី�៉មតី។ េតេនះគឺជផគរ�នែ់ដលកំពុងេចញមកែមនេទ? េត��ចេទ?
381 េនះ�តវបនបក��យទងំអស់។ �មករយល់សប�ិរបស់គត ់ ��តវបន
ប ចបទ់ងំអស់។ េយង�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ អនកន�ំរទី�បពំីរ
នឹងប ចប ់ �រទី�បពីំរនឹង�តវបនប ចប ់ េហយបនទ បម់កផគរ�នទ់ងំ�បពីំរ។
េហយគតប់នេឃញដំុថមរេម លចុះ។
382 ែដលមនុស�ជេ�ចនមនិដឹងថមន���បពីំរែដល�តវបង� ញ។ ខញុ ំបន�ន
េស វេ របស់បុរសជេ�ចនេ េលវវិរណៈ មនិែដលឮ�និយយេនះេទ។ ពួកេគ
រលំងេរ ងេនះ។ ប៉ុែន���តវបន�បបអ់នកថ�េ ទីេនះ។
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383 ខញុ ំមនិដឹងថ�ជអ�ីេទ។ េតេនះ�ចេទ? �ពះជមច ស់មន�ពះហឫទយ័
េម�� ករ�ុចំេពះេយង! �បសិនេបេនះែមន េយងសថិតកនុងេម៉ងដធ៏ងនធ់ងរមយួ។
ឥឡូវេនះ ចបំន�ិច េមល។ �បសិនេបេនះជដូេចនះែមន េហយ�ថក៌ំបងំ�តវបន
ប ចប ់េនះ�តវបនសរេសរេ កនុងថមទងំេនះ។

384 ខញុ ំរកី�យែដលបនអងគុយកនុង�ពះវ�ិរជមយួនឹងមនុស�ែដលេគរព�ពះ
ែដល�ពះ�ចផ�ល់សុបិនដល់។ ខញុ ំរកី�យកនុងករែណនដំល់បុរស និង ស�ីទងំេនះ
ែដលេ �ពះវ�ិររបស់ជូេន  និង�ពះវ�ិរេនះ ចំេពះបង�បសេនវលី និងពួកេគ
មនមនុស�អងគុយេ កនុង�កមជំនុំេនះ េហយ�ពះគមពរីបននិយយថ “ពួកេគ
នឹងសុបិន�សុបិន�េ ៃថងចុងេ�កយ។” េហយេ ទីេនះ។ េហយេមល� �ជ
ករេ�ប បេធ បជមយួនឹង�ពះបនទូល។

385 េ�យមនិដឹងអ�ីអំពី� ករផទុះមយួបនេកតេឡង េហយេទវ��បពីំរអងគមក
ពីភពអស់កលបជនិចច។ ខញុ ំបននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ េត�ពះអងគចងឱ់យ
ទូលបងគំេធ�អ�ី?” �មនិ�តវបនេគ�បបេ់ទ។ ខញុ ំ�បែហលជ�តវេ មុនេគ េដមប ី
ែស�ងយល់។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ �បែហលជមនិែមនអ ច ឹងេទ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំ
�គនែ់តនិយយថ “ចុះេប�ែមន?” �បសិនេប�ជបទគមពរី េនះ�� បេ់ ជិតដិត
នឹង�។ េតអនកមនិគិតដូេចនះេទឬ?

386 េមល។ បនទ បម់ក សូមេមល ថម�ជងយ៉ងឯក មនិ�តវបនបក��យេទ។
េឃញេទ? “េ ខងលិច េហយ�តលបម់កវញិ។” ឬេតេនះជេទវ�ទងំ�បពំីរ
េ កនុង��និករេនះែដលបនមករកខញុ ំឬ?

387 េហយេ េពលែដលខញុ ំជួបអនកេ ៃថងៃនកររស់េឡងវញិ អនកនឹងេឃញថខញុ ំ
មនិកុហកេទ។ �ពះជមច ស់ ជេ �កមរបស់ខញុ ំ។

388 ឬ េនះជចំណុចកំពូលទីពីរែដលខញុ ំនិយយពីៃថងមុន? េត�មនអ�ីេចញមក
ស�មប�់កមជំនុំឬ? ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំ�ចបន��បន�ិច ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងបន�េ មុខេទ ត។

389 េត��ចថ ផគរ�នដ់ខ៏� ងំ ឬេទវ�ទី�បពីំរ កនុង�កម��និករទងំ�បពីំរ
��និករសមយ័ទី�បពីំរ ពី�៉មតីរបស់ពួកេគបេងកតជទ�មងម់យួ (បីេ មខ ង និង
មយួេ ពីេល) េហយពួកេគបនធ� កចុ់ះពីភពអស់កលបជនិចច? េត��ចេទ?
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390 េតេនះជ�ថក៌ំបងំ ៃនផគរ�ន ់ ែដលនឹងនយំកថម�ជងមកវញិ? អនកដឹងេទ
ពី�៉មតីមនិែដល�តវបនបិទ។ ថម�ជងមនិទនម់កដល់េទ។ ��តវបនបដិេសធ។
បងប�ូន �បស�សី េត��ចេទ?
391 ឬ េតេនះជករទញទីបី ែដល�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំ កលពីបី ឬបនួឆន មំុន?
392 ករទញដំបូង េតអនកចថំមនអ�ីេកតេឡង? ខញុ ំបនពយយមពនយល់�។
�ទងម់នបនទូលថ “កំុេធ�ដូេចនះ។”
393 ករទញទីពីរ �ទងម់នបនទូលថ “កុំពយយម។” េហយខញុ ំបនទញ េទះ
យ៉ង�កេ៏�យ។ អនកចេំទ? អនកទងំអស់គន ចងច។ំ �េ េលកែសតនិងអ�ីៗ
ទងំអស់។
394 េហយបនទ បម់ក�ទងម់នបនទូលថ “ឥឡូវេនះមនករទញទីបីចូលមក ប៉ុែន�
កំុពយយមពនយល់�។” អនកេឃញពីរេប បែដលខញុ ំចូលេ ជិតេនះ យបេ់នះ? ខញុ ំ
មនិដឹងេទ។ ប៉ុែន� ខញុ ំមន�រមមណ៍ថមនកតព�កិចចចំេពះ�ពះវ�ិររបស់ខញុ ំ េដមប ី
និយយអ�ីមយួ។ អនកទញករសននិ�� នេ�យខ�ួនឯង។
395 ឥឡូវេនះ េតេនះនឹងក� យជ�ថក៌ំបងំែដលនឹងេបកេឡងឬ ែដលនឹងនំ
�ពះ�គីសទ នមំកនូវអំ�ចដល់�កមជំនំុ? េឃញេទ? េយងបន…
396 េយងេជ េលករែ�បចិត� េ�យទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េយងេជ េលករទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េយងមនទី
សំគល់ ករអ�ច រយ អពភូតេហតុ ករនិយយភ�ដៃទ និងអ�ីែដល�កមជំនុំសមយ័
េដមមន។ េហយនិយយេ�យ�តងេ់  មនករេធ�េ�ចនេទ ត េ ទីេនះ ជង
�តវបនសរេសរេ កនុងេស វេ កិចចករ េ កនុង�កមមនុស�តូចមយួេនះ កិចចករ
ដតូ៏ចមយួរបស់េយងេ ទីេនះ។ ចុះពិភពេ�កវញិ? េឃញេទ? េ�ចនជង
ែដល�តវបនសរេសរេ កនុងគមពរីកិចចករ �បេភទដូចគន ! កររស់េឡងវញិៃនអនក
�� ប!់ សូមចថំ មនែតមនុស�បីនកប់៉ុេ�� ះែដលបនរស់េឡងវញិ េ�យ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយេយងមនេ េលកំណត�់� កំណត�់�របស់េវជជបណ�ិ ត
�ប។ំ េឃញេទ?
397 “កិចចករែដលខញុ ំេធ� េនះអនកនឹងេធ�េ�ចនជងេនះេ េទ ត។” ខញុ ំដឹងថ េស�
តែជមបននិយយថ “ធំជង” ប៉ុែន�អនកមនិ�ចេធ�អ�ីអ�ច រយជងេនះបនេទ។
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េ�ចនេទ ត! េពលេនះគតេ់ កនុងមនុស�មន ក។់ ឥឡូវេនះគតេ់ កនុង�កមជំនំុ
ទងំមូល។ េឃញេទ? “អនកនឹងេធ�េ�ចនជងេនះេ េទ ត ដបតិខញុ ំេ ឯ�ពះបិ�
របស់ខញុ ំ។”
398 េបេនះជករទញទីបី េនះមនពន័នកិចចធំមយួេ ខងមុខ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំ
មនិ�ចនិយយបនេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងេទ។
399 េមល។ ទញទីបី េ�ះសូមឈប ់ មយួនទី។ កនុងករនិមតិ� ករេ�ះេហរ
ដំបូងគឺបក�នី�ំរតូច េនះគឺជេពលែដលេយងចបេ់ផ�មដំបូង។ �បន
រកីធំេឡង ពី�គនែ់តយកមនុស�មន កេ់�យៃដ។
400 េហយអនកេ ចអំ�ីែដល�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំេទ? “េបអនកេ�ម ះ�តង ់ េនះនឹង
េកតេឡងគឺអនកដឹង�ថក៌ំបងំៃនចិត�េគ។” េតមនអនកចងចបំ៉ុនម ននកែ់ដល
�បកសពីទីេនះ និងទូទងំ�បេទស? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។]
េហយ�បនេកតេឡងេទ? [“�ែមន៉។”] យ៉ងពិត�បកដ។ បនទ បម់កបន
និយយថ “កុំខ� ច។ ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក។” េឃញេទ? េហយ�នឹងបន�េ មុខ
េទ ត។
401 ឥឡូវេនះ ករទញដំបូងគឺតិចតួច បក�តូីច។ េជងេ�ះេហររបស់ពួកេគ។
ពួកេគបនបន�េ �មេពលេវ� ជួបនឹងករយងមករបស់�ពះអមច ស់។ �រ
ដំបូង។
402 េលកទីពីរ �ថក៌ំបងំៃនដួងចិត�។ ពីករចបម់នុស�មន កេ់�យៃដ េហយ
�គនែ់តឈរេ ទីេនះេហយនិយយអ�ីែដលពួកេគមន េលកេ�កយ �បនេបក
សែម�ងអំេពបបរបស់ពួកេគ េហយ�បបព់ួកេគពីអ�ីែដល�តវេធ�។ និងម៉-…េត�
�តវេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] បនទ បម់ក េនះបនេកតេឡង
យ៉ងល�ឥតេខច ះ ដូចែដល�ពះបនមនបនទូល។ េហយអនកគឺជ�ក� ី េហយ
ពិភពេ�កកដូ៏ចគន ែដរ �កមជំនុំកដូ៏ចគន ែដរ។
403 េ េពលែដលខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញេទវ�មយួ េហយ�ជេភ�ង
មរតកកំពុងេឆះ” មនុស�េសចេហយនិយយថ “ប៊លីី ឱយដឹងខ�ួនេឡង។” ែភនក
វទិយ� ស�េវទមន�ៃនកេម�៉បនផ�ិតយក�។ ខញុ ំមនិបនកុហកេទ។ ខញុ ំកំពុង
និយយករពិតថៈ �ពះបនប ជ ក។់
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404 ខញុ ំបននិយយថ “ភពងងឹត�គបដណ� ប ់ �ជករ�� បដ់េ៏ខម ។
េហយេនះគឺជពណ៌ស។ មយួគឺជីវតិ មយួេទ តគឺជករ�� ប។់” េហយ�មនេ
េលរបូភពេ ខងេ�កយេ ទីេនះ។ េ …
405 ដូច ចច េជ �សីុ—�សីុបននិយយថ “ែភនកេមកនិចៃនកេម�៉េនះ
នឹងមនិថតយកចិត�វទិយេទ។” េតអនកកំពុង�មខញុ ំេទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែម៉
ន។”—េអដ។]
406 សូមចំ�ំ ករេ�ះេហរតិចតួចដំបូង ៃដ។ ទីពីរគឺធំជង ពណ៌ស �ពប
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ត�ត�ង�ថក៌ំបងំៃនេបះដូង។ េហយករេ�ះេហរទីបីគឺ
េទវ� (មនិែមនសត��� ប) េទវ� េហយេនះជេពលេវ�ចុងេ�កយ េនះេហយ
ជអ�ីទងំអស់។ េតេនះជេម៉ងេនះឬ បងប�ូន? េតេនះជេពលេវ�េនះេទ?
407 ឥឡូវ�� បឲ់យជិត េហយកុំបក��យេរ ងេនះខុស។ ខញុ ំចងសួ់រអនកពីអ�មីយួ។
408 េ�ះ�តឡបេ់ វញិបន�ិច។ �កមជំនុំដឹងថ�ជករពិត។ ពិភពវទិយ� ស�ដឹង
ថ�ជករពិត។ េហយមនុស�កំពុងអងគុយេ ទីេនះ យបេ់នះ េហយមនុស�ជ
េ�ចនេ ែតរស់េ  ែដលឈរេ ទីេនះេ មតទ់េន� េ េពលែដលសំេឡងេនះ
និយយេចញមកេនះ េហយបននិយយថ “ដូចែដលេ�កយ៉ូ�ន�តវបន
ប ជូ នមកជមយួនឹង�រៃនករយងមកជេលកដំបូង េនះគឺជ�រទីពីរ ៃនករ
យងមកជេលកទីពីរ។” ចេំទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។]
409 េហយ�បសិនេប��តវបនប ចប ់ េតយ៉ូ�នបនេធ�អ�ី? យ៉ូ�នជអនក
និយយថ “េមលចុះ មនកូនេច មៃន�ពះែដលដកអំេពបបរបស់េ�កេចញ។
េនះជ�ទង។់” ដល់េម៉ងេហយ បងប�ូនេអយ? ខញុ ំមនិនិយយថ�មនេទ។ ខញុ ំ
មនិដឹងេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំកំពុងសួរអនក។ ខញុ ំចងឱ់យអនកគិត។ ឬ េតេនះជេពលេវ�ែដល
�នឹងមនម�ងេទ តឬ “េមលកូនេច មរបស់�ពះ”?
410 ឬេពលេវ�ៃនម៉�គី៤ “េដមប�ីបគល់ចិត�របស់កូន�តឡបេ់ កនេ់សចក�ី
ជំេន របស់ឪពុកវញិ”? េត�នឹងមនករផទុះែបបេនះែដរឬេទ—ែដលនឹងេធ�ករ
អ�ច រយែបបេនះ រហូតដល់�នឹង�ងំ�កមជំនុំ េនះមនសភព�ទឌេ�ទមេហយ
មនិ�ចយល់ពី�ថក៌ំបងំរបស់�ពះបនេទ? េពលេគេឃញករផទុះយ៉ងខ� ងំ
េនះ េត�នឹងបែង�រចិត�ពួកេគ�តឡបេ់ ឯ�ពះវរបិ�វញិ ដូចែដល�ពះគមពរីបន
ែចងឬេទ? ឬេនះជ�រែដលកន�ងមកេហយ ែដលគួរែតេធ��? ខញុ ំមនិដឹងេទ។
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411 េនះគឺជស ញ ៃនេពលេវ�ចុងេ�កយ។ ឬេនះជស ញ ថ�ចបេ់ហយ? �
េមលេ ដូចបទគមពរី ស�មបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ មនពួកេទវ�។ មនករផទុះមយួ
ដូចជផគរ�នែ់ដលកេ�កកែផនដីទងំមូល។ �ពះដឹងថខញុ ំនិយយករពិត។

412 �គនែ់តចថំ មនអ�ីមយួកំពុងេ�ះ��យ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�ជអ�ីេទ។ ប៉ុែន��
�ចជេនះ? មូលេហតុែដលខញុ ំនិយយេនះ េ�ត មខ�ួនចុះ! ចូរេយងអធិ�� ន (សូម
អធិ�� នេ�យរេប ប�?) យកទី�ងំរបស់េយងេ កនុងកងទព័ៃនអនកេជ របស់
�ទង ់េហយេរ បចំខ�ួនេយង េ�ពះ��បែហលជយឺតជងេយងគិត។

413 អនក�គ ល់ខញុ ំ េហយខញុ ំមនិែដលនិយយកុហកអនកេ េឡយេទ �មែដលខញុ ំ
ដឹង។ េហយដូចែដល�ំយូែអលបននិយយេ កនព់ួកេគថ “េតខញុ ំធ� ប�់បប់
អនក�ល់គន នូវអ�ីមយួកនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់ែដរឬេទ ប៉ុែន�េតមនអ�ីេកតេឡង?”
ឥឡូវេនះ ខញុ ំកំពុង�បបអ់នកឥឡូវេនះ។ ខញុ ំមនិដឹងថេនះជអ�ីេទ។ ខញុ ំមនិ�ច
និយយថេនះជអ�ីេទ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីករពិត។ ខញុ ំខ� ច។
កនុងនមជបង�បសរបស់អនក ខញុ ំបនភយ័ខ� ច�ងំពីៃថងេ រក៍ន�ងេ ។

414 ��ចជេពលេវ�ប ចប។់ ��បែហលជដល់េពលែដលឥនទធនូបកេ់បក
ពសេពញៃផទេមឃ េហយករ�បកសពីេលេមឃ និយយថ “េពលេវ�មនិ
មនេទ តេទ។” េបែមនេនះ ចូរេយងេរ បចំខ�ួនេយង េដមបជីួប�ពះរបស់េយង។
មន��រជេ�ចន�កក់នុងេពលេនះ។ ចូរេយងេ�ប�។ សូមេ�ប�ឥឡូវេនះ។
េហយជមយួខញុ ំ ពីេវទិកេនះ ខញុ ំយំេ កន�់ពះ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វេអយសូម
�ណិតេម�� ទូលបងគំ!” ខញុ ំបនពយយមរស់េ ឱយល�បំផុត�មែដលខញុ ំដឹងពី
រេប បរស់េ ។ ខញុ ំបនពយយមនយំក�រជមេធយបយដល៏�បំផុតែដលខញុ ំ�ច
េធ�បន េចញពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ពះ�គ ល់ចតិ�ខញុ ំ។

415 ប៉ុែន�េ េពលែដល�កម��និករេនះបនេបកបកេ់លដីេនះ ខញុ ំបនខ�ិន។
ខញុ ំមនិ�ចមន�រមមណ៍ អស់រយៈេពលជយូរ។ សូមបែីតមន�រមមណ៍ថ ជ
យូរេ�កយមក េហយពយយមេដរកតប់នទប ់ សូមបែីតពីខួរឆ�ឹងខនងរបស់ខញុ ំ េហយ
េឡងចុះ ករបស់ខញុ ំ�តវបនខ�ិនយ៉ងពិត ដូចជ និងគម ន�រមមណ៍។ ខញុ ំមនិ�ចមន
�រមមណ៍ ដឹងៃដរបស់ខញុ ំេទ។ ខញុ ំេង ងឆងល់ េពញមយួៃថង។ ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តចូលេ
កនុងបនទប ់េហយអងគុយចុះ។
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416 ៃថង�ទិតយ ខញុ ំមកទីេនះេដមបអីធិបបយ េហយ—ខញុ ំបនពយយមអ�ងនខ�ួនខញុ ំ
េចញពី� េ�យនិយយ។ ៃថងចន័ទ �េ ទីេនះម�ងេទ ត។ េហយ�េ ទីេនះ
ឥឡូវេនះ។
417 េហយខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ បទ។ ខញុ ំ�គនែ់តេ�ម ះ�តងជ់មយួអនក
កនុងនមខញុ ំជបងប�ូនរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ េត—ដល់េពលេហយឬេ ? េត…
�ថក៌ំបងំទងំអស់បនប ចបែ់មនេទ? មនសំេឡងេពញហនឹង? េតេនះពិតជ
ពួកផគរ�ន�់បពីំរ ជួសជុលេដមបបីេ ចញអ�ីមយួែមនេទ ថ�កមតូចៗែដល�បមូល
ផ�ុ ំគន  នឹងទទួលបនេសចក�ីជំេន ដរ៏ស់រេវ ក េដមបចូីលេ កនុងករេលកេឡង
េ េពល�ទងយ់ងមក? “ដបតិេយងនឹង�តវបនផ� ស់ប�ូរ” េ េពលែដលេទវ�
ទងំេនះមកយ៉ងេល ន “កនុងេពលមយួប�៉ពិចែភនក េហយ�តវចបខ់�ួនជមយួអនក
ែដលបនេដកលកេ់  ជួប�ពះអមច ស់េ េល�កស។”

ករអធិ�� នរបស់ខញុ ំគឺៈ
418 �ពះេអយ េបយ៉ងេនះទូលបងគំមនិដឹងេទ �ពះអមច ស់េអយ។ ទូលបងគំ�គនែ់ត
�បប�់កមជំនំុ។ េបដូេចន ះ �ពះអមច ស់េអយ សូមេរ បចំចិត�របស់េយងផង។ សូម
េរ បចំឲយេយងបនេ�ត មខ�ួនជេ�សចស�មបេ់ម៉ងដអ៏�ច រយេនះ ែដល�គប�់បវត�ិ
� ស�ៃនេពលេវ� េ�� និងឥស�រជនទងំអស់បនែស�ងរកេពលេវ�េនះ។
�ពះអមច ស់ ទូលបងគំមនិដឹងថ�តវនិយយអ�ីេទ។ ទូលបងគំនឹងខ� ចកនុងករនិយយ
“កំុមក �ពះអមច ស់។” ទូលបងគំមន�រមមណ៍ខម សខ�ួនឯង េពលេមលេ េឃញ
ពិភពេ�កសថិតកនុង�ថ នភព ទូលបងគំមនិបនេធ�េលសពីអ�ីែដលទូលបងគំបន
េធ�អំពី�េទ។ ទូលបងគំខម ស់ខ�ួនឯង។ �បសិនេបមនៃថងែស�ក �ពះអមច ស់េអយ
សូមចកេ់�បង�ងំេលេបះដូងទូលបងគំផង។ ឱ�ពះវរបិ�េអយ សូមចកេ់�បង
�ងំទូលបងគំឲយធំជងេនះ េដមបឲីយទូលបងគំ�ចេធ�អ�ីៗ�គបយ៉់ងែដលទូលបងគំ
�ច េដមបនីអំនកដៃទមកឯ�ទង។់ ទូលបងគំជរបស់�ទង។់
419 ខញុ ំមន�រមមណ៍ដូចេអ�យ េ កនុង�ពះវ�ិរបរសុិទធេ ៃថងេនះ េពលគត់
បនេឃញេទវ�េ�ះេ មក េ�យមន�� បេលមុខរបស់ពួកេគ និងេលេជង
របស់ពួកេគ និងេ�ះេហរេ�យមន�� ប “បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធ!” អូ! រេប ប
ែដលេ��វយ័េកមងេនះ�តវបនញ័រ។ គតច់បេ់ផ�មចស់បន�ិច។ េពលេឃញ
ដូេចនះ េទះបីេឃញករនិមតិ� កែ៏�សកេឡង “េវទនគឺជខញុ ំ!”
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420 ឱ�ពះវរបិ� �បែហលជទូលបងគំមន�រមមណ៍ដូចេនះ េ េពលែដល
ទូលបងគំបនេឃញេទវ�ទងំេនះេ យបម់ុន ឬ�ពឹកេផ�ងេទ ត ជជង។
ទូលបងគំេវទនេហយ ដបតិទូលបងគំជមនុស�មនបបូរមតម់និ�� ត េហយ
ទូលបងគំរស់េ កនុងចំេ�មមនុស�មនិបរសុិទធ។ េហយ�ពះបិ�េអយ សូមសម� ត
ទូលបងគំផង។

421 េហយេនះគឺជទូលបងគំ។ សូមប ជូ នមកទូលបងគំផង �ពះអមច ស់េអយ េទះ
�ជអ�ីកេ៏�យ។ េហយទូលបងគំឈរេ េវទិកេនះ ជកែន�ងែដលទូលបងគំបនេ
�មសិបឆន ។ំ �បសិនេបមនអ�ីមយួ �ពះអមច ស់ �ទងច់ងឱ់យទូលបងគំេធ� ទូលបងគំ
េ ទីេនះ។ ទូលបងគំបនេ�ត មខ�ួនរចួ�ល់េហយ �ពះអមច ស់។ ប៉ុែន� ទូលបងគំ�ច
រកេឃញ�ពះគុណកនុង�ពះេន�ត�ទង។់ េ�យបនទ បខ�ួន ទូលបងគំអធិ�� ន។

422 ទូលបងគំអធិ�� នស�មបហ់�ូងតូចែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនែតង�ងំ
ទូលបងគំជអនក�តត�� េដមបចិី ច ឹមពួកេគ។ េហយទូលបងគំបនេធ�អ�ីទងំអស់
ែដលទូលបងគំដឹងថ�តវេធ�េដមបចិី ច ឹមពួកេគេ េលនំបុង័ជីវតិ។ ដូចេ កនុងនិមតិ�
េនះ ជេ�ចនឆន មំុន ជកែន�ងែដល�ងំននដធ៏ំេនះ�កេ់ ភគខងលិច និងជ
ភននំំបុង័ៃនជីវតិ េស វេ តូច “ខញុ ំមនិបនបំពននឹងករនិមតិ�េ �ថ នសួគេ៌ទ។”
េហយេ ទីេនះ�េកតេឡងទងំអស់ បនបង� ញឱយេឃញេ ចំេពះមុខរបស់
េយង។

423 �ទងជ់�ពះ េហយគម នអនក�េផ�ងេ�កពី�ទងេ់ឡយ។ ទទួលពួកេយង
�ពះអមច ស់។ អតេ់ទសឱយេយងពីអំេពបបរបស់េយង។ ទូលបងគំែ�បចិត�ចំេពះ
ករមនិេជ ទងំអស់របស់ទូលបងគំ ស�មបអ់ំេពទុចចរតិទងំអស់របស់ទូលបងគំ។
ទូលបងគំសូមអង�រេល�សនៈរបស់�ពះជមច ស់។

424 េ េពលទូលបងគំមកេ យបេ់នះ ជមយួនឹង�កមជំនំុតូចេនះេ ចំេពះមុខ
ទូលបងគំ េ�យេសចក�ីជំេន  ពួកេយងនឹងេរ េចញពី�គរេនះ េ កនុងករ
េលកេឡង “េ េពលែដលេយងអងគុយជមយួគន េ �ថ នសួគ”៌ ជុំវញិបល�័ងក
របស់�ពះ។ ចិត�របស់េយងមនភពកកេ់ក� ជេ�ចនដង េ កនុងេរ ងែដលេយង
បនេឃញ�ទងេ់ធ� េហយ�ត�ត�ង�ថក៌ំបងំរបស់�ទងម់កេយង។ ប៉ុែន�
�ពះអមច ស់ យបេ់នះ ទូលបងគំេន យហត។់ េវទនគឺខញុ ំ!
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425 េហយ—េហយេ�កយ៉កុបបនេឃញេទវ�ទងំេនះចុះមក�មជេណ� រ
េហយ�តឡបម់កវញិ គតប់ននិយយថ “េនះជកែន�ងដគ៏ួរឲយែសញងខ� ច គម ន
នរ�េ�កពីដំ�ករ់បស់�ពះេឡយ។” េហយេ ទីេនះេបតែអល�តវបនបេងកត
េឡង។
426 �ពះេអយ មនុស�មនិយល់េនះេទ។ ពួកេគគិតថ�នឹងមនសុភមងគលខ� ងំ
�ស់។ ប៉ុែន� �ពះអមច ស់េអយ �េន យ�យ ជេរ ងដគ៏ួរឱយភយ័ខ� ច េដមបឲីយ
មនុស�បនមកកនុងវត�មន ៃន�នសួគដ៌អ៏�ច រយ។
427 ទូលបងគំអធិ�� នសំុករអតេ់ទសដល់�កមជំនុំតូចរបស់ទូលបងគំេ ទីេនះ
ែដល�ទងប់នប ជូ នទូលបងគំចុះមក—េ —េ —េដមបដឹីកននិំងែណន។ំ
�បទនពរដល់ពួកេគ�ពះអមច ស់។ ទូលបងគំបនេធ��មអ�ីែដលករនិមតិ� និង
សុបិន និងអ�ីែដលបននិយយ ដូេចនះេហយជចំេណះដឹងរបស់ទូលបងគំល�បំផុត។
ទូលបងគំបន�កេ់ កនុង��រទងំអស់ែដលទូលបងគំដឹងពីរេប បស�មបព់ួកេគ
�ពះអមច ស់។ េទះជយ៉ង�កេ៏�យ �ព ះអមច ស់េអយ េយងខញុ ំជរបស់
�ពះអងគ។ េយងខញុ ំ�កខ់�ួនេយងេ កនុងៃដរបស់�ទង ់ �ពះអមច ស់។ ចូរមនចិត�
េម�� ចំេពះេយង។ អតេ់ទសឱយេយង។ េហយសូមឲយេយងេធ�ជ�ក�រីបស់
�ទង ់ដ�ប�េយងេ េលែផនដី។ េពលែដលជីវតិបនកន�ងផុតេ  សូមទទួល
េយងខញុ ំចូលេ កនុង�ជ�ច�ករបស់�ពះអងគ។ ដបតិេយងសូម�កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
428 អនក�ល់គន េអយ ចូរសម� តចិត�ទងំអស់គន ។ ទុកអ�ីៗ�គបយ៉់ង �គបទ់មងន់
ទុក�ឱយឆង យពីផ�ូវរបស់អនក។ កុំទុកឱយអ�ីរខំនអនក។ កុំភយ័ខ� ច។ គម នអ�ីែដល
�តវខ� ចេនះេទ។ �បសិនេប�ពះេយសូ៊វយងមក �ពិតជខ� ងំ�ស់…�ជេពល
ែដលពិភពេ�កទងំមូលបនថងូរ និងយំ។ �បសិនេប�ជអ�ីែដលេលចេចញមក
ឥឡូវេនះ ស�មប—់ករមកដល់ថមី ករមកដល់ថមីៃនអំេ�យទនថមី ឬអ�ីមយួ
�នឹងអ�ច រយ�ស់។ �បសិនេប�ដល់េពលែដលករេបកសែម�ងៃនផគរ�នទ់ងំ
�បពំីរនឹង�តវបង� ញដល់�កមជំនុំ រេប បេ  ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តប ជ កពី់អ�ី
ែដលខញុ ំបនេឃញ។ អូ ខញុ ំេអយ េពល�! �ជករគិតយ៉ងមុងឺម៉តនិ់ងធងនធ់ងរ។
429 េហយេបដល់េពលខញុ ំេ  ខញុ ំជរបស់�ទង…់�ពះអមច ស់ ទូលបងគំជរបស់
�ពះអងគ។ េពល�ទងប់នប ចប ់ចូរយងមក �ពះអមច ស់េយសូ៊វ។
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430 មនិថ�េ ទី� ឬេ េពល�េនះេទ ខញុ ំជរបស់�ទង។់ ខញុ ំមនិនិយយ
ថខញុ ំចងច់កេចញេទ។ ខញុ ំអតេ់ទ។ ខញុ ំមន�គ�រេដមបចិី ច ឹម។ ខញុ ំបនទទួល
ដំណឹងល�េដមបផី�យ។ ប៉ុែន� េនះគឺ�មឆនទៈរបស់�ទង ់ មនិែមនជរបស់ខញុ ំេទ។
េនះជឆនទៈរបស់�ទង។់ ខញុ ំមនិដឹងេទ។

431 ខញុ ំ�គនែ់ត�បបអ់នកថជអ�ី។ េតអ�ីេ  �ពះនឹងេធ�ឲយ�កន�ងហួស។ ប៉ុែន�
ខញុ ំ�បបអ់នកពីអ�ីែដលខញុ ំបនេឃញ និងអ�ីែដលបនេកតេឡង។ េត�មននយ័
យ៉ង� ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន� េតេនះ�ច ជទីប ចបេ់ទ? �� !

432 មនុស�មនវត�មនឥឡូវេនះ មនុស��បមំយួនកែ់ដលមនសុបិនទងំេនះ។
�មនិចែម�កេទែដលមនិមន�បពីំរ? ចែម�ក�ស់ែមនេទ? ថ�បមំយួបនដឹកនំ
េឡងកនុងករនិមតិ�េនះភ� ម។ �បជជនេ ទីេនះ។ បង�បស េជកសុនេ ទីេនះ
គឺជមនុស�មន ក។់ បង�បសផែណលគឺជអនកេផ�ងេទ ត បង�សីខូលីន គឺជអនក
េផ�ងេទ ត បង�សី េស�ហ�ីគឺជអនកេផ�ងេទ ត បង�បស រ ៉បូ៊សុឺន គឺជអនកេផ�ងេទ ត
េហយបង�បស េប លេលគឺជមន កេ់ទ ត។ េហយ�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ�៌ជប
ថ មនិមនអ�ីមយួេទ តែដលទកទ់ងនឹង�េនះេទ។ េហយេ ចុងប ចបៃ់ន
ទងំេនះ ទី�បពំីរ…ែដលជបង�សីេស�ហ�ី ភ� មេនះ ករនិមតិ�បនេលចេចញ
មក។ អនកេឃញេទ? អនកេឃញេទថេហតុអ�ីបនជខញុ ំចកេចញ? អនកេឃញេទថ
េហតុអ�ីបនជខញុ ំ�តវេ ? ខញុ ំ�តវែតេធ��។

433 េហយ មតិ�ភក�ិេអយ កំុេមលមកខញុ ំ។ ខញុ ំជបង�បសរបស់អនក។ កំុចប�់រមមណ៍
ខញុ ំអី េ�ពះខញុ ំ�គនែ់តជមនុស�រែមង�� បប់៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំ�តវ�� បដូ់ចអនកដៃទ។ កុំ
�� បខ់ញុ ំ ប៉ុែន��� បអ់�ីែដលខញុ ំបននិយយ។ អ�ីែដលខញុ ំបននិយយគឺ�រ។ កុំ
យកចិត�ទុក�កច់ំេពះអនកន�ំរ េមល�រ។ រក�ែភនករបស់អនក មនិែមនេ
េលអនកន�ំរេទ ប៉ុែន�េ េល�រ។ អ�ីែដល�បននិយយ េនះជេរ ងែដល�តវ
េមល។

434 េហយ�ពះជមច ស់ជួយេយង គឺជករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិចូលចិត�…ខញុ ំ
មនិចងម់កេទ សូម�បបអ់នកពីករេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ចទបចិ់ត�ពីអនកបនេឡយ។

435 ឥឡូវ�មខញុ ំដឹង ខញុ ំសូម�បបអ់នក�ល់គន ។ �មខញុ ំដឹង ខញុ ំនឹងេចញេ ពីរឬ
បីៃថងខងមុខេទ ត គឺ�ពឹកៃថងពុធ…ស�មបតុ់កសុន។ ខញុ ំនឹងមនិេ តុកសុនេដមប ី
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អធិបបយេទ។ ខញុ ំមនិេ ទីេនះេដមបផី�ព�ផ�យេទ។ ខញុ ំនឹងេ តុកសុន េដមបបីេងកត
�គ�ររបស់ខញុ ំេ �� េហយបនទ បម់កក� យជអនកវេង�ង។

436 ខញុ ំនឹងេឡងេ កនទី់�កងផុននិកេដមបេីរ បចំករ�បជំុតូចេនះ ែដល
�បែហលជ�គនែ់តជ�រតូចៗេ ជុំវញិ។ េហយ—េហយបនទ បម់ក �បែហលជ
ខញុ ំ មនិេធ�េទ…

437 ខញុ ំគិតថពួកេគចងឱ់យខញុ ំអធិបបយកនុងម�សននិបតមយួយប។់ ពួកេគ
មនិបននិយយអ�ីអំពី�េទ ពួកេគ�គនែ់តនិយយថខញុ ំនឹងេ ទីេនះ។ េឃញ
េទ ��� បេ់ មនិសូវល�េទ ចំេពះខញុ ំ។

438 េហយខញុ ំមនពកយមយួែដល�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលមកកនប់ង�បស
�កេរ នផងែដរ។ អូហូ។ ខញុ ំមនិដឹងថគតនឹ់ងេធ�េមច៉េទ ប៉ុែន�ខញុ ំមនពកយចង់
�បបគ់ត។់ ខញុ ំមនិដឹងថគតនឹ់ងេធ�អ�ីេទ។ ���ស័យេលគត។់ េតអនកបន
កតស់មគ ល់សំេឡងចុងេ�កយេទ? �មនិគួរជអងគករេទ ប៉ុែន�ពួកេគបន�បកស
អំពីេគលលទធិរបស់ពួកេគ។ អងគករមយួ ខញុ ំនឹងេបះេចល។ ខញុ ំេចញពីែបបេនះ។

439 ឥឡូវេនះ សនមតថ បង�បស �េហគន�បយនិងបង�បសរ ៉លូ អនកករទូត
�កង�៉សីុនេ�ន េ�កម�បធនធិបតី�បពំីររបូ �តវែតេ � ហ�ិក។ េហយបង�បស
រ ៉លូនិងខញុ ំ និងបង�បស�េហគន�បយនឹងេ � ហ�ិកភ� មៗ ស�មបកិ់ចច�បជំុ
មយួចំនួនេ � ហ�ិកខងតបងូ និង�ននី់ក ជមយួបង�បសបូស។ េហយ
ចុះេ�កម និង�បែហលជេឡង�មរយៈអូ �� លី េហយ�មរយៈផ�ូវេនះ ករ
�តលបម់កវញិ �បសិនេប�ពះអមច ស់មនិេធ�អ�ីេផ�ង។ ប៉ុែន� មុនេពលខញុ ំេ  ខញុ ំនឹង
�តលបម់កទីេនះវញិ។

440 បនទ បម់ក េពលខញុ ំ�តឡបម់កពីទីេនះវញិ េប�ពះមនិបនមន�ពះបនទូល
មកកនខ់ញុ ំ �មវធីិេផ�ង ខញុ ំនឹងន�ំកម�គ�រេ កនទី់�កង ែអងឆរចិ រដ�
���ក ។ េនះគឺភគនិរតី ែដលនឹងសថិតេ ភគពយព័យ។ េហយបនទ បម់ក
អនុ ញ តឱយពួកេគ�ន កេ់ ទីេនះេពញមយួរដូវេក�  េ េពលែដល�េក� ខ� ងំេ
តុកសុនរហូតដល់�នឹងេឆះកែន�ង�កខ់�ួនរបស់អនក។ ខញុ ំមនិគិតថពួកេគ�ច
ឈរបនេទ។ េគនឹកផទះេហយខូចចិត�! េយងមនិលកក់ែន�ងេនះេទ។ ��ន កេ់
ទីេនះ េ�យមនេ�គ ងសង� រមិេ កនុងផទះ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីេទ។
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441 បនទ បម់ក រដូវេក� បនកន�ងផុតេ េហយ �បសិនេប�ពះអមច ស់សព�
�ពះហឫទយ័ ខញុ ំចងច់កេចញពី���ក  េហយចុះមកជំុវញិ�កង ែឌនេវ  ភគ
ក�� លខងលិច ភគនិរតី ភគពយពយ ក�� លខងលិច យំ “ឱ�ពះអមច ស់
េអយ េត�ទងនឹ់ងឲយទូលបងគំេធ�អ�ី?”

442 កនុងេពលេនះ �ល់�រទងំអស់ �មែដលខញុ ំដឹង ែដល�តវផ�ព�ផ�យ នឹង
សថិតេ �តងេ់នះ គឺេ�ងឧេបសថេនះ។ េនះគឺជកែន�ងែដលែខ��ត។់ េនះគឺជ
កែន�ងែដលទី�ន កក់រក�� ល។

443 េហយខញុ ំមនិមនបំណង�ន កេ់ ជមយួ�គ�ររបស់ខញុ ំ េ ភគខងលិច
េទ។ ខញុ ំនឹងែស�ងរករហូតដល់ខញុ ំរកេឃញអ�ីែដល�ពះចងឱ់យខញុ ំេធ�។

444 េបឆន េំនះមនិេ�ះ��យេទ ឆន េំ�កយ េ�យគម នទឹកឬ��រ ខញុ ំនឹង
េដរេចញេ �លរេ��ថ ន េហយខញុ ំនឹងរងច់រំហូតដល់�ទងេ់ ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិ�ច
បន�ដូចេនះបនេទ។ អនក�តវែតអស់សងឃមឹ។ អនក�តវេ កែន�ងែដលអនកចងដឹ់ង
ថអ�ី�ម�ពះហឫទយ័របស់�ពះ។ េហយេតអនក�ចេធ��មឆនទៈបនយ៉ង� េប
អនកមនិដឹងឆនទៈ?

445 ខញុ ំកំពុងរកីចេ�មន េ�យ�រែតៃផទខងេ�កយៃននិមតិ�េនះ “អ�ីែដលអនក
បនេធ�។” េឃញេទ? េដរជំុវញិជអនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល� និងផ�យដំណឹងល�
រហូតដល់ករេ េនះមក។ ចទំីមយួ េពលេយង�ក�់គឹះេនះេទ? “េធ�កិចចករ
របស់អនកផ�យដំណឹងល�” �ទងប់នមនបនទូល។ មនិបននិយយថ “អនកគឺជ
អនកផ�យដំណឹងល�។” ប៉ុែន� “េធ�កិចចករែតមយួ” �បែហលជដល់េពលស�មប់
អ�ីេផ�ងេទ ត ករផ� ស់ប�ូរករងរមយួេផ�ងេទ ត។ �បែហលជមនអ�ីែប�ក។ ខញុ ំ
មនិដឹងេទ។

446 េតអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] �តវ
�បកដកនុងចិត�។ ចូរ�បកដថអនកែដល�ស�ញ់�ព ះអមច ស់។

អស់អនកែដលរងច់ដំល់�ពះ�ពះអមច ស់ េនះនឹងបន
កំ�ំងជថមី

ពួកេគនឹងេហរេឡងេ�យ�� បដូចឥ នទី
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ពួកេគនឹងរតម់និេន យហត ់េដរមនិដួល
ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមបេ�ង នទូលបងគំផង �ពះអមច ស់

េអយ សូមរងច់។ំ

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់ ខញុ ំដឹងថអនក ក�៏ស�ញ់�ទងែ់ដរ។ ឥឡូវេនះ យប់
ៃថងែស�ក…

447 ខញុ ំគិតថខញុ ំបនេធ�ឱយ�ចបស់�ស់េហយ។ ែមនេទ? [�កមជំនំុនិយយថ
“�ែមន៉។”—េអដ។] ដូចខញុ ំដឹងពីរេប បេធ��ឱយចបស់ េនះជអ�ីែដលខញុ ំដឹង។ េនះ
េហយជអ�ីែដលខញុ ំដឹងថ�តវនិយយ។ េហយ�បសិនេប��តវបនបង� ញឱយខញុ ំ
ស�មបអ់�ីមយួ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកយ៉ងឆបរ់ហ័ស។ ខញុ ំដឹងថអនកចប�់រមមណ៍ េដមប ី
ដឹង។ ខញុ ំចប�់រមមណ៍ េដមបដឹីង។ ខញុ ំមនិដឹងថ�មននយ័អ�ីេទ។ ខញុ ំមនិដឹងថ
េ ឯ�—កែន�ងែដលខញុ ំេ ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងថនឹងមនអ�ីេកតេឡងេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ
�គនែ់ត…អ�ីែដលខញុ ំដឹង គឺខញុ ំ�គនែ់តេ  េ�យ�ពះគុណៃន�ពះ។ បនទ បម់ក �ទង់
នឹង�បបខ់ញុ ំ េ េពលែដលខញុ ំេ ដល់ទីេនះ �បែហល។ ប៉ុែន� ែផនករបស់ខញុ ំឥឡូវេនះ
គឺេ ។ េហយខញុ ំ�បែហលជមនិេ ទីេនះពីរសប� ហ៍េទ រហូតដល់ខញុ ំនឹងេ កែន�ង
េផ�ង េហយ�បែហលជនឹង�តលបម់កទីេនះវញិ។ �តវេហយ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។
ប៉ុែន�ខញុ ំ…

448 ករនិមតិ�េនះមន�បពនធនិងកូនរបស់ខញុ ំេ កនុងេនះ។ េហយអ�ីែដលសំខន់
េនះ គឺខញុ ំេ កនុងរេទះរញុ។ េហយនទីែដលខញុ ំេដរេ ទីេនះ គឺខញុ ំ េ កនុងរេទះ
របស់ខញុ ំ។ េហយេនះជផ�ូវែដលេយងចកេចញកនុងពីរបីៃថងេ�យមនិដឹងថេយង
នឹងេ �េទ មនិដឹងថេយងនឹងេធ�អ�ីេ េពលែដលេយងេ ដល់េនះ �គនែ់ត
េ ។

449 �ពះជមនុស�ចែម�ក ចំេពះេយង ពីេ�ពះផ�ូវរបស់�ទងក់ន�ងមករកេឃញថ។
�ទងច់ងប់នករ�� បប់ងគ ប។់

“េតអនកេ �?”

“េនះមនិែមនជេរ ងរបស់អនកេទ។ �គនែ់តបន�េ ។”

“េត�ពះអងគចងឲ់យទូលបងគំេធ�េ ទី�?”
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450 “េនះមនិមនអ�ីស�មបអ់នកេទ។ េធ��ម អនក �មខញុ ំ។” អូ-ហូ។ អូ-ហូ។
“�គនែ់តបន�េដរ។”

“េតខញុ ំនឹងឈបេ់ ឯ�?”
“េតេនះជអ�ីេ អនក? �គនែ់តបន�េដរ។”
ដូេចនះ ខញុ ំេ ទីេនះ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ អូ-ហូ។ �ែមន៉។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី
ខញុ ំ…(�ទងគឺ់ជជីវតិរបស់ខញុ ំ។) ខញុ ំ…(អ�ីៗែដលខញុ ំបនរស់េ !)
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

451 េតេនះជេពលេវ�េនះ ែមនេទ? [បង�បស �បណ� ំ ែ�សកថ ខញុ ំ
�ស�ញ់�ទង—់េអដ។] េហយខណៈេពលែដលេយងេ�ច ង�ម�ងេទ ត ចបៃ់ដ
ជមយួនរ�មន កែ់កបរអនក។ និយយថ “បង�បស បង�សី សូមអធិ�� នស�មប់
ខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងអធិ�� នស�មបអ់នក។”

ខញុ ំ…
452 អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ បង�បសេនវលី។ [បង�បស េនវលីនិយយថ “ខញុ ំនឹង
េធ��បង�បស។ អនកអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំបង�បស។ សូមអរគុណ។”] េ�យចិត�
េ�ម ះ! [មនមន កនិ់យយថ “សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់អនក បង�បស �ប
ណ�។ំ”] អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំបង�បស។ អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំបង�សី។ អធិ�� ន
ស�មបខ់ញុ ំ។

…ខញុ ំ
េហយបនទិញ…

453 សូមអធិ�� ន អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ,…?…អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ…?…អធិ�� ន
ស�មបខ់ញុ ំ…?…អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ។
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…េដមេឈកល់�៉រ។ី
ស�មបខ់ញុ ំ…

ចូរេលកៃដថ� យ�ទងឥ់ឡូវេនះ។
…ខញុ ំ�ស�ញ់…(ក�ី�ស�ញ់ពិត!)
េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី
បទ ខញុ ំ…(េ�យអស់ពីចិត�!)

454 អនកេធ��មបង�បសេនវលី។ ខញុ ំនឹង�តឡបេ់ វញិ។ �បកសេពលេវ�
ស�មបកិ់ចច�បជំុ។ 
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(Is This The Sign Of The End, Sir?)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ង ច
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 30 ធនូរ 1962 េ េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ េ េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� ��
U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវ
េបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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