
អំ ចៃនបពជិតភព 
បធន បយដ៍ េឃ ផកកឺ 

បធនកូរ ៉មុៃនពួក វកដប់ពីរនក់ 

 

 ខញុំនិយយេទកន់ កម គ រ ជពិេសសចំេពះឪពុក។ ជេ ចនឆន ំកនងេទ េយងបនចប់េផម 

សហសមព័នធេនេ កមករដឹកនំរបស់ បធន រលូ បី៊ លី។ េន គេនះ បធនថូម៉ស េអស ម៉នសុន 

បនមន ប សន៍ថ៖ «សពៃថងេនះ េយង តវបន ំងបនទ យ បឆំងនឹង បេភទៃនអំេពបប អបយមុខ 

និងេសចកី កក់ដ៏ធំបំផុត ែដលបន បមូលផំុេនចំេពះមុខេយង...។ ែផនករចមបំងែដលេយងចបំង 

េដមបីសេ ងគ ះ ពលឹងរបស់មនុស  គឺពំុែមនជរបស់េយងផទ ល់េទ។ ែផនករចមបំង [េចញមកពី] ករ

បំផុសគំនិត និងវវិរណៈរបស់ ពះអមច ស់»។ 1 
 

េនអំឡុងឆន ំទំងេនះ រចនសមព័នធៃនករ បតិបតិកររបស់ សនច កទំងមូល តវបនផស់បូរ។ 

កមមវធីិសិក ទំងមូល តវបនេរ បចំរចនសមព័នធ រជថមី។ េគលេ  និងទំនក់ទំនងរ ងអងគករមួយេទ

អងគករមួយេទ ត តវបនកំណត់េឡងវញិ។ ពកយគនឹះអំឡុងេពលឆន ំៃនករេធសហសមព័នធ និងករេរ ប

ចំរចនសមព័នធ រជថមីទំងេនះ  គឺ បពជិតភព។ 
 

បធន ម៉នសុន ក៏បនមន ប សន៍អំពីេគ ន ែដលជវរិៈបុរសមន ក់ េនកនុងគមពីរសញញ ចស់ផងែដរ។ 

េគ ន តវបនេ ជសេរ សឲយដឹកនំកងទ័ពអីុ ែអល ែដលមនទ័ពខំង ប់ពន់នក់។ បុ៉ែនកនុង

ចំេ មពួកេគទំងអស់ គត់បនេ ជសេរ សយកែត 300 នក់បុ៉េ ះ។ 
 

េគ ន មនរេប បដ៏គួរឲយចប់ រមមណ៍កនុងករស មំងេ ជសេរ សទ នរបស់គត់។ េនេពលបុរសទំង

េនះ ផឹកទឹកេនកនុងសទឹងមួយ មនុស ភគេ ចន «ឱនចុះ េហយផឹកទឹក»។2 គត់មិនេ ជសេរ សពួកេគ

ទំងេនះេទ។ មនុស មួយចំនួនតូចបនយកៃដកបង់ទឹកផឹក ពួកេគេនែតមនករ បង បយ័តនជប់ជនិចច។ 

ពួកេគគឺជមនុស ែដល តវបនេ ជសេរ ស។ 3 

េយងរស់េនកនុងជំនន់ៃន «ស ងគ ម ពកយចចម ម អំពីស ងគ ម និងែផនដីរញជួ យេនកែនងេផ ងៗ»។ 

4 ដូចែដលបនពយករ «ែផនដីទំងមូលនឹងេនកនុង ថ នភពច ចល» 5 េហយ « ំងេនពសេពញ

េលែដនដី»។ 6 ពយយមបំផិចបំផញអីែដលល និងសុចរតិទំងអស់។ 7 គឺជលូសីុេហរ ែដល តវបន

បេណញេចញពីវតមនរបស់ ពះ។ 8 េដមបីទប់ទល់នឹងេរ ងអស់ទំងេនះ េយងមន រមមណ៍វជិជមនយ៉ង

ខំងអំពីអីែដលមនេនខងមុខ។ 
 

កងពលដ៏តូចរបស់េគ នបនទទួលេជគជ័យ េ យ រ«ពួកេគឈរនឹងេន តង់កែនងេគេរ ងៗខួន»

ដូចែដលកំណត់ បនែថងទុក។ 9 
 

« គកន់កប់ តត ៃនេពលេពញកំណត់េនះ» 10 ចប់េផមេឡងេ យករយងរបស់ ពះវរបិ  និង



ពះ ជបុ មកជួបនឹងេកមង បសយូ៉ែសប សមីធ។11 បនទ ប់មក េទវ មរ ៉ៃូណ បនបងញខួនដល់យូ៉ែសប 

េនកែនងផទ ំងចំ រ ជ ពះគមពីរមរមន ែដលបនកប់ ក់ទុក។ 12 យូ៉ែសប តវបន បទនអំ ចឲយ

បកែ បផទ ំងចំ រេនះ។ 13 
 

អំឡុងេពលករបកែ ប យូ៉ែសប និងអូលីេវ រ េខឌឺរ ីបន នអំពីពិធីបុណយ ជមុជទឹក។ ពួកគត់បន

អធិ នសំុ េដមបីដឹងអំពីអីែដល តវេធ។ 14 េនទីេនះមនពួក រទូតេទវ បនេលចមកឯពួកគត់ គឺ 

យូ៉ ន បទីសទ។ យូ៉ ន បន បគល់ដល់ពួកគត់នូវបពជិតភពេអរ ៉នុ «ែដលកន់កូនេ ទំង យ 

អំពីករបំេរ ៃនពួកេទវ  និងអំពីដំណឹងលៃនករែ បចិត និងអំពីបុណយ ជមុជទឹក េ យករពនិចស មប់

ករផច់បប»។ 15 
 

វកេព តស យ៉កុប និងយូ៉ ន ែដលជមនុស ជំនិតរបស់ ពះអមច ស់ េនកនុងករបំេរ របស់ ទង់ បន

េលចមកជបនទ ប់ េហយបន បគល់ដល់យូ៉ែសប និង អូលីេវ រ នូវបពជិតភពខពស់ជង 16 ឬ 

«បពជិតភពដ៏បរសុិទធ មរេប បៃន ពះ ជបុ ៃន ពះ»។ 17 ម ពះគមពីរពនយល់ បពជិតភពេនះគឺ តវ

បនេ មេឈម ះរបស់ មិលគីស ែដក ជសងឃជន់ខពស់ដ៏អ ច រយ ែដលអ័ ប ំបនថយដងយ

មួយភគដប់។ 18 
 

បពជិតភពេនះ េ កយមកបនកយជសិទធិអំ ចរបស់ពួកគត់។ មរយៈកូនេ ទំង យៃន

បពជិតភព ពួកគត់ ចមនឯកសិទធិទទួលបនអំ ចទំងអស់ៃន ថ នសួគ៌។ ពួកគត់ តវបនបញជ ឲយ

នំដំណឹងលេទកន់ គប់ជតិ សន៍ទំងអស់។ 19 
 

មិនែដលងយ សលេដមបីរស់េន មដំណឹងលរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទេទ។ មិនងយ សលេទ កល

ែដល ទង់បនេនមន ពះជនម េហយ មិនងយ សលេឡយ ស មប់ សនច កកលពីជំនន់េដម។ 

ពួកបរសុិទធសម័យមុន តវបនសថិតេនកនុងកររងទុកខ និងករ បឆំងែដលមិន ចែថង បប់បន។  

មនរយៈេពលជង 180 ឆន ំេហយ ចប់ ំងពីបពជិតភព តវបន រេឡងវញិ។ ឥឡូវេនះ េយងមន

សមជិក បែហលជ 14 ននក់។ បុ៉ែន េយងជភគដ៏តូចមួយ េបេ ប បេធ បនឹងចំនួនមនុស ប់

េកដនក់េនេលែផនដី។ បុ៉ែន េយងជខួនេយង េហយេយង គ ល់នូវអីែដលេយង គ ល់ េហយេយងនឹង

បនេទមុខផ ពផ យដំណឹងល។ 
 

ពះគមពីរមរមន បនបងញយ៉ងចបស់ថ េយងនឹងពំុែដលមនអំ ចេ យចំនួនេឡយ។ បុ៉ែន េយង

មនអំ ចបពជិតភព។ 20 
 

ពយករនីីៃហបនសរេសរថ៖ «េហយេហតុករណ៍បនេកតេឡងថ ខញុំបនេឃញ សនច កៃនកូន

េច មៃន ពះ េហយសមជិកៃន សនច កមនចំនួនតិច ស់...ខញុំបនេឃញថ សនច កៃនកូន

េច ម ែដលជពួកបរសុិទធរបស់ ពះ ក៏មនេនពសេពញេលៃផទែផនដីែដរ េហយអំ ចរបស់ពួកេគេន

េលៃផទែផនដីមនចំនួនតូច»។ 21 



 

បធន យូ៉ែសប ហីុលឌីង សមីធ បនមន ប សន៍ថ៖ «េទះជនិយយថ... េយងមនចំនួនតិច េប

េ ប បេធ បនឹង... ពិភពេ កកី បុ៉ែនេយង ចេ ប បេធ បនឹងេមដំែបរ ែដល ពះអងគសេ ងគ ះបនមន

បនទូល ែដលេនទីបំផុត នឹងេ រេឡង [ឬេលកេឡង] ពសេពញពិភពេ ក»។ 22 
 

េនេពលកំណត់មួយ េយងនឹង ចមនឥទធិពលេទេលមនុស េ កទំងអស់។ េយងនឹង តវបនេគ

គ ល់ថជនរ  េហយេហតុអីបនជេយងជមនុស ែបបេនះ។ ចនឹងេមលេទ ក់ដូចជអស់

សងឃឹម មនករលំបកយ៉ងខំង បុ៉ែនេនះពំុែមនថគម នសងឃឹមេទ េយងនឹងឈនះចមបំង បឆំងនឹង

ំងយ៉ង បកដ។ 
 

បុ៉នម នឆន ំកនងេទ ខញុំបននិយយ បធនបទមួយអំពី «អីែដលែអលេឌរ គប់របូគួរែតដឹង៖ ជេស វេភ

ែណនំតួចមួយ អំពីេគលករណ៍ទំង យៃនករ គប់ គងបពជិតភព»។ េ កយមក េនេពល តវបន

េបះពុមព ខញុំបនផស់ចំណងេជងថ ៖«អីែដលែអលេឌរ គប់របូគួរែតដឹង--- េហយ សី គប់របូគួរែតដឹងផង

ែដរ»។ 23 
 

ខញុំបនបញចូ លទំង សីផងែដរ ក៏េ ពះែត សំខន់ស មប់មនុស គប់របូ េដមបីយល់ពីអីែដល តវបនរពឹំង

ទុកពីបងបូន បស។ េលកែលងែតេយងទទួលបនករយកចិតទុក ក់ពីមយ និងកូន សី និងបងបូន សី

ទំង យ ែដលមនឥទធិពលេល មី ឪពុក កូន បស និងបងបូន បសរបស់ពួកេគ េបមិនដូេចន ះេទ

េយងនឹងមិន ចរកីចំេរ នេឡយ។ បពជិតភពនឹងបត់បង់អំ ចដ៏មហិម េបសិនជបងបូន សីមិន

េអេពរេនះ។ 

 

បពជិតភព គឺជសិទធិអំ ច និងជអំ ច ែដល ពះបន បទនដល់បុរសេនេលែផនដី េដមបីេធ

កិចចករជំនួស ទង់។ 24 េនេពលសិទធិអំ ចបពជិតភព តវបនអនុវតេ យ តឹម តវ េនះអនកកន់

បពជិតភព េធនូវអីែដល ទង់នឹងេធ េបសិនជ ទង់មនវតមន។ 
 

េយងបនេធបនយ៉ងលេនកនុងករែបងែចក សិទធិអំ ច ៃនបពជិតភព។ េយងមនសិទធិអំ ច

បពជិតភព ែដលបន ថ បនេឡងេសទរែតេន គប់ទីកែនង។ េយងមនកូរ ៉មុែអលេឌរ និងសងឃជន់ខពស់

ទូទំងពិភពេ ក។ បុ៉ែនករែបងែចង សិទធិអំ ច ៃនបពជិតភព បនរកីចំេរ នយ៉ងរហ័ស ខញុំគិតថ 

រហ័សជងករែបងែចក អំ ច ៃនបពជិតភព។  បពជិតភព គឺពំុមនកមំងែដល គួរមន េហយនឹងពំុ

មនកមំងេទ រហូតដល់ អំ ច ៃនបពជិតភព តវបនរងឹមំេ យខជ ប់ខជួនេនកនុង កម គ រ ដូច

ែដល គួរែតមនសិន។ 
 

បធន រលូ បី៊ លី បនែថងថ៖ « ក់ដូចជ បប់ខញុំយ៉ងចបស់ថ សនច ក គម នជេ មស --- 

េហយពំុែដលមន--- បុ៉ែន តវេធេ ចនជង េដមបីជួយដល់ កម គ រ េនកនុងករអនុវតន៍េបសកកមមដ៏

េទវភព របស់ គ រ មិនែមនេ យ រែត គឺជអងគករៃន ថ នសួគ៌បុ៉េ ះេទ បុ៉ែនក៏េ យ រ គឺ



ជករែបងែចក ដ៏មន បេយជន៍បំផុត ែដលេយង ចេធចំេពះយុវវយ័របស់េយង--- េដមបីជួយែកលំអរ

គុណភពៃនជីវតិ េនកនុងេគហ នរបស់ពួកបរសុិទធៃថងចុងេ កយ។ សំខន់ដូចគន នឹងកមមវធីិ និងកិចច

ខិតខំខងករេរ បចំជេ ចន របស់េយងផងែដរ ែដលកមមវធីិ និងកិចចខិតខំទំងេនះមិនគួរ មកជំនួសឲយ

េគហ នេទ គួរែតជួយគំ ទ ដល់េគហ នវញិ»។ 25 
 

បធន យូ៉ែសប េអហ សមុីធ បនេធេសចកីែថងេនះ អំពីបពជិតភពេនកនុងេគហ នថ៖ «េនកនុង

េគហ ន សិទធិអំ ចជអធិបតី គឺ តវបន បគល់េទឲយឪពុកជនិចច េហយកិចចករកនុងផទះ និងបញ

គ រទំងអស់ គម នសិទធិអំ ច ធំជងេទ។ ជឧទហរណ៍អំពីេគលករណ៍េនះ ឧបបតិេហតុែត

មួយនឹង បែហលជ គប់ គន់។ េពលខះ បនេកតេឡងថ ែអលេឌរ តវបនេ ឲយបំេរ ដល់សមជិក

គ រមួយ។ េនកនុងចំេ មែអលេឌរទំងេនះ ចមន បធនេសក ពួក វក ឬជសមជិកៃន

គណៈ បធនទីមួយ ៃន សនច ក។ េនេ កម ថ នភពទំងេនះ មិនសមរមយេទ ែដលឪពុក តវឈរ

េនពីេ កយ េហយរពឹំងទុកឱយពួកែអលេឌរ េទដឹកនំករបំេរ ៃនពិធីបរសុិទធដ៏សំខន់េនះ។ ឪពុកេនទី

េនះ។ គឺជសិទធិរបស់គត់ េហយ គឺជកតពកិចចរបស់គត់ េដមបីេធជអធិបតី។ គត់គួរែតេ ជសេរ ស

មន ក់ ែដល តវបំេរ ខងករចក់េ បង មន ក់ែដល តវអធិ ន េហយគត់មិនគួរមន រមមណ៍ថ េ យ រ

មនវតមនសិទធិអំ ចជអធិបតី េនកនុង សនច ក ែដលេហតុដូេចនះេហយ គត់ តវបនដកហូតនូវ

សិទធិរបស់គត់ េដមបីដឹកនំករបំេរ ៃនពរជ័យៃនដំណឹងល េនកនុងេគហ នរបស់គត់េនះេទ។ (េបសិនជ

ឪពុកអវតមន មយគួរែតេសនសំុវតមនសិទធិអំ ចជអធិបតីេដមបីទទួលខុស តវ) ។  ឪពុកេធជអធិបតី

េនតុ រ េពលអធិ ន និងផល់នូវករដឹកនំទូេទ ែដលទក់ទងេទនឹងជីវតិ គ ររបស់គត់ 

ែដលមនវតមន»។ 26 
 

អំឡុងស ងគ មេវ ត ម េយងបនេធករ បជំុពិេសសមួយជបនបនទ ប់ស មប់សមជិក សនច ក 

ែដលបនេ េទកនុងករបំេរ កងទ័ព។ បនទ ប់ពីករ បជំុមួយដូេចនះេនទី កង ឈីកហគូ ខញុំបនឈរេនជិត

នឹង បធន រលូ បី៊ លី េនេពលពួកបរសុិទធៃថងចុងេ កយវយ័េកមងមន ក់ បន បប់ដល់ បធនលី ថ 

គត់សំុចបប់េទសួរសុខទុកខ គ ររបស់គត់ បនទ ប់មកទទួលបញជ ឲយេទេវ ត ម។ គត់បនសំុឲយ

បធន លី ផល់ករ បសិទធពរមួយដល់គត់។ 
 

ខញុំភញ ក់េផលជខំង េពល បធនលីមន ប សន៍ថ «ឪពុករបស់អនក គួរែតផល់ករ បសិទធពរដល់អនក»។ 

យុវជនេនះបននិយយេ យខកចិតថ «ឪពុករបស់ខញុំមិនដឹងរេប បេធករ បសិទធពរេនះេឡយ»។ 
 

បធនលីបនេឆយថ «កូន បស ចូរេទផទះចុះ េហយ បប់ឪពុករបស់អនកថ អនកនឹងេចញេទេធស ងគ ម 

េហយចង់ទទួលបនករ បសិទធពររបស់ឪពុក។ េបសិនជគត់មិនដឹងពីរេប បេធ សូម បប់គត់ថ អនក

នឹងអងគុយចុះេនេលេកអី។ គត់ ចឈរេនពីេ កយអនក េហយ ក់ៃដេលកបលរបស់អនក រចួនិយយ

នូវអីែដលផុសេចញពីគំនិតរបស់គត់»។ យុវជនរបូេនះ បនេដរេចញេទេ យេ កេ ។ 
 



បែហលជពីរឆន ំេ កយមក ខញុំបនជួបគត់មងេទ ត។ ខញុំមិនចំថេនកែនង េទ។ គត់បនរឭំកខញុំអំពី 

បទពិេ ធន៍េនះ េហយនិយយថ «ខញុំបនេធដូចែដលខញុំបន បប់ឲយេធ។ ខញុំបនពនយល់ដល់ឪពុករបស់

ខញុំថ ខញុំនឹងអងគុយចុះេនេលេកអី េហយគត់ តវ ក់ៃដពីេលកបលខញុំ។ អំ ចបពជិតភពបនមន

េពរេពញមកេលេយងទំងពីរនក់។ េនះគឺជកមំង និងជករករពរ េនកនុងចមបំងដ៏េ គះថន ក់

ជេ ចនែខ»។ 
 

មន គមួយេទ ត ខញុំបនេទទី កង ច់ សយលមួយ។ បនទ ប់ពីសននិសីទមួយ េយង តវេធករែតង ំង 

និងេធពិធីែញកេចញដល់ពួកអនកដឹកនំ។ េនេពលេយងបញច ប់ បធនេសកបនមន ប សន៍ថ «េត

ពួកេយង ចែតង ំងយុវជនមន ក់ឲយេធជែអលេឌរ ែដលនឹងចកេចញេទតំបន់េបសកកមមបនេទ?» 

បកដ ស់ ចេមយ គឺថបន។ 
 

េនេពលយុវជនេនះេដរមក គត់បនេបយៃដេ បងបូន បសបីនក់ឲយមក េហយឈរកនុងរងង់ស មប់

ករែតង ំងរបស់គត់។ 
 

ខញុំបនកត់សំគល់េនជួរេ កយអំពីភព សេដ ងគន របស់យុវជនេនះ េហយបនសួរថ «េតេនះជឪពុក

របស់អនកឬ?» 
 

យុវជនេនះបននិយយថ «បទ»។ ខញុំបននិយយថ «ឪពុករបស់អនកនឹងែតង ំងអនក»។  េហយគត់

បន បែកកថ «បុ៉ែន ខញុំបនសំុឲយបង បសមន ក់េទ ត េដមបីែតង ំងឲយខញុំរចួេហយ»។ 
 

េហយខញុំបននិយយថ «អនកកេមះ ឪពុករបស់អនកនឹងែតង ំងអនក េហយអនកនឹងមនអំណរគុណចំេពះ

ពះអមច ស់ស មប់ៃថងេនះ»។ បនទ ប់មក ឪពុកបនមក។ 
 

អរគុណ ស់ ែដលគត់ជែអលេឌរមន ក់។ គត់មិនធប់បនេធ ែតមិនយូរេទ គត់ ចេធបន! េនកនុង

កងទ័ព ពួកេគនឹងេ ថ ករដំេឡង នៈ។ េពលខះ េរ ងដូេចនះ តវបនេធេឡងេនកនុង សនច ក។ 
 

ឪពុកមិនេចះរេប បែតង ំងកូន បសរបស់គត់េទ។ ខញុំបន ក់ៃដឱបគត់ េហយបន បប់គត់ េន

េពលេធពិធីបរសុិទធេនះ។ េនេពលគត់បញច ប់ យុវជនេនះបនកយជែអលេឌរមន ក់។ បនទ ប់មក េរ ងដ៏

អ ច រយបនេកតេឡង។ ឪពុក និងកូនបនឱបគន  េហយមនករផស់បូរទំង សង។ ពិត ស់ថ ករ

ឱបគន េនះមិនធប់មនពីមុនមកេនះេទ។ ែតករឱបគន េនះនឹងមនភពកន់ែតងយ សល បនទ ប់ពី

េពលេនះេទ។ ចូរគិតថ េត មនេជគជ័យេ ចនជង កលែដលអនកដៃទ បនែតង ំងគត់បុ៉ េទ 

េទះជ វកកី។ 
 

ខណៈេពលែដលបពជិតភពកំពុងែតមនវតមនេនេពញពិភពេ ក េយងអំពវនវដល់ពួកែអលេឌរ 

ពួកសងឃជន់ខពស់ និងអនកកន់បពជិតភព គប់របូឱយឈរ ដូចជកងពលតូចរបស់េគ ន បុ៉ែនជកងពល 

300 នក់ដ៏មនអំ ច ឈរេន តង់កែនងេគេរ ងៗខួន។ ឥឡូវេនះ េយង តវែត ស់អំ ច



បពជិតភពរបស់ ពះដ៏មហិទធិឫទធិៃនែអលេឌរ និងសងឃជន់ខពស់ គប់របូ កូរ ៉មុ និង កមទំងអស់ ពមទំង

ឪពុកៃន គប់េគហ នទំងអស់។ 
 

ពះអមច ស់បនមន ពះបនទូលថ «ពួកកំេ យេនពិភពេ កនឹងេចញមក េហយទំ ក់ពួកខំងពូែក

ចុះ»។ 27 
 

ពយករនីីៃហក៏បន បប់ផងែដរថ « ពះេច ៃនកូនេច មៃន ពះ បនយងចុះមកសណិតេលពួកបរសុិទធ

កនុង សនច កៃនកូនេច ម េហយេល សែដលេនកនុងេសចកីសញញ ៃន ពះអមច ស់ ែដលបនខច ត់

ខច យពសេពញេលៃផទែផនដី» េហយបន បប់ថ «ពួកេគ ប ប់ វធុេ យេសចកីសុចរតិ និងេ យ

ពះេច ៃន ពះ េ យសិរលីដ៏អ ច រយ»។ 28 
 

េយង តវករមនុស គប់របូ។ មនុស ែដលេន យហត់ ឬ សឹករចិរលិ ឬខជិល ចអូស ពមទំងអនកទំង

យ ែដលចងជប់េ យកំហុស តវែត រេឡងវញិ មរយៈករែ បចិត និងករអភ័យេទស។ 

បងបូន បសបពជិតភពជេ ចន កំពុងែតរស់េនខងេ កមបនទ ត់ឯកសិទធិរបស់ពួកេគ និងកររពឹំងទុក

របស់ ពះអមច ស់។ 
 

េយង តវែតេឆព ះេទមុខ េ យមនទំនុកចិតនឹងអំ ចដ៏មហិមៃនបពជិតភព។ គឺជធនធនៃន

កមំងមួយ េហយជករេលកទឹកចិតេយង ឱយ គ ល់ថខួនេយងជនរ  េហយេយងមនអី និងមន

អីខះែដលេយង តវែតេធ េនកនុងកិចចកររបស់ ពះដ៏រងុេរ ង។ 
 

ពះអមច ស់បនមនបនទូលថ «េយងជ ពះអមច ស់ជប់សនយ កល អនក ល់គន ប ពឹត មអី ែដល

េយងមន ពះបនទូល បុ៉ែនកល អនក ល់គន មិន ប ពឹត មអីែដលេយងមនបនទូលេទ េនះអនក ល់គន

ពំុមនេសចកីសនយេឡយ»។ 29 
 

េគហ នទំង យ ែដលគម នអនកកន់បពជិតភពគឺ តវេមលែថ េហយបំេរ េ យកូរ ៉មុបពជិតភព។ 

មរេប បេនះ េនះ គ រេនកនុង សនច កនឹងរកេឃញថ ឈប់ែសងរកករ បសិទធពរេទ តេហយ។ 
 

អស់រយៈេពលជេ ចនឆន ំកនងេទ មន គ រមួយបនមកជួបជំុគន េនជិតែ គរបស់ សីតូចចំ ស់ 

ជនជតិ ម៉កមន ក់។ េនកនុងចំេ មពួកេគមនកូន បសវយ័ក លមនៈមន ក់។ អស់រយៈេពល

ជេ ចនឆន ំកនងេទ គត់បនរស់េនកនុងផទះជមួយ។ 
 

គត់បនអងរេ យ សក់ទឹកែភនកថ «ម៉ក់ ម៉ក់ តវែតរស់។ ម៉ក់ ម៉ក់មិន ច ប់បនេទ»។ គត់

និយយថ «ម៉ក់ ម៉ក់មិន ចេទបនេទ។ កូនមិនឲយម៉ក់េទ េទ»។ 
 

មយមឌតូចមន ក់េនះ បនេមលមកកូន បសគត់ េហយនិយយរដឹនៗថ «េតអំ ចឯងេនឯ ?--- 

េតអំ ចកូនមនអំ ចមកពី ?» 



 

បុ៉លបននិយយថ «[េយង]បន ងេឡងេនេលេជងជញជ ំងៃនពួក វកនឹងពួកេ  េហយ

ពះេយសូ៊វ គីសទេនះឯង ទង់ជថម ជងយ៉ងឯក ែដលេ យ រ ទង់ ដំ ក់ទំងមូលេនះបនផគុំភជ ប់

គន  ទំងចំេរ នេឡងជវ ិ របរសុិទធកនុង ពះអមច ស់ េហយអនក ល់គន ក៏បន ងេឡងកនុង ទង់ែដរ ស មប់

ជលំេនៃន ពះេ យនូវ ពះវញិញ ណ»។ 30 
 

កិចចកររបស់ ពះអមច ស់នឹងយកឈនះេ យគម នសំណួរេឡយ។េនះេយង តវែត បមូលផំុកមំងរបស់

េយងទំងអស់ េហយរបួរមួគន ។  

 

សិទធិអំ ចបពជិតភព គឺមនេនជមួយេយង។ បនទ ប់ពីេនះ េយងបនេធសហសមព័នធ និងបនេរ បចំ 

ឥឡូវេនះ គឺជករទទួលខុស តវរបស់េយង េដមបីេធឲយ អំ ច ៃនបពជិតភពេនកនុង សនច ក មន

ភពសកមមេឡងវញិ។ សិទធិអំ ច េនកនុងបពជិតភព េកតមក មរេប បៃនករែតង ំង អំ ច 

េនកនុងបពជិតភពេកតមក មរយៈកររស់េនេ យករេគរព មេសចកីសញញ  េ យេ ម ះ តង់ និង

េគរព បតិបតិ។ នឹងរកីចំេរ នេឡងេ យ រករអនុវតន៍ និងករេ ប បស់បពជិតភពេនកនុងេសចកី

សុចរតិ។ 
 

ឥឡូវេនះ ឪពុកទំង យ ខញុំនឹងរឭំកដល់អនក អំពីលកខណៈពិសិដៃនករេ របស់អនក។ អនកមនអំ ច

បពជិតភពេ យផទ ល់មកពី ពះ េដមបីករពរេគហ នរបស់អនក។ នឹងមនេពលជេ ចនែដលអំ ច

េនះនឹងឈរេធជែខលករពររ ង គ ររបស់អនក និងេសចកីអន យៃនមស តវ។ អនកនឹងទទួលបន

ករដឹកនំមកពី ពះអមច ស់ េ យរេប បៃនអំេ យទនៃន ពះវញិញ ណបរសុិទធ។ 
 

មស តវ មិនរខំនដល់ករ បជំុកនុង ពះវ ិ ររបស់េយងយ៉ងសកមមេនះេទ បែហលជ រខំនែតមង

មក លបុ៉េ ះ។ ជទូេទ េយងមនេសរភីពេដមបីជួប បជំុគន  មែដលេយងចង់បន េ យគម នកររខំន

េ ចនេទ។ បុ៉ែន  និងអនកទំង យែដលេធ ម  ពយយម យ ប រមកេលេគហ ន និង គ រ

វញិ។ 

  

េគលេ ដ៏សំខន់ៃន គប់សកមមភពទំងអស់កនុង សនច ក គឺថ បុរស និងភរយិរបស់គត់ និងកូនៗ

របស់ពួកេគ ចនឹងមនកររកី យេនកនុងផទះ បនករពរេ យេគលករណ៍ និងចបប់ទំង យៃន

ដំណឹងល បនផ ភជ ប់េ យសុវតថិភពេនកនុងេសចកីសញញ ៃនបពជិតភពដ៏អស់កលបជនិចច។ 
 

ល់ចបប់ េគលករណ៍ និងអំ ច ល់ជំេន  ពិធីបរសុិទធ និងករែតង ំង ល់េសចកីសញញ  

េទសនកថ និងពិធី កម៉ង់ ល់ដំបូនម ន និងករែកត មវ ករផ ភជ ប់ ករេ  ករេ ះែលង និង

ករបំេរ --- ទំងអស់េនះ មនេគលបំណងសំខន់របស់ កនុងករេធឱយបុគគល និង គ របនលឥតេខច ះ 

តបិត ពះអមច ស់បនមនបនទូលថ «េនះេហយជកិចចករសិរលីរបស់េយង--- គឺេដមបីនំឱយមនអមតភព 



និងជីវតិដ៏េនអស់កលបជនិចចដល់មនុស »។ 31 េហតុដូេចនះ នឹងេកតមន។ 
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