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បពុ្វកថា  
 
 

ត ើ 
សាសនាទាំងអស់ សទុ្ធត ដឹកនាាំមនុសស ត ព្ ោះតៅរកព្រោះត មួយតមនតទ្? 

ត ើព្រោះទាំងអសស់ទុ្ធត ដូចគ្នា ឬ? តេ អុវីបានជាជាំតនឿរបសព់្រីសទបរិសទ័្ 

មានលកខណៈខសុរីតរយ៉ា ងតនោះ? ត ើតសចកតរីិ មានទ្ាំនាកទ់្ាំនងជាមយួគ្នា ត ើតមន

តទ្?  តេ អុវីបានជាតយើងមិន្បយ់លព់្សបម ិរបសត់រ តដើមបីឲ្យ្បច់ប់

តរឿង? 

 អាកព្បតេលជាធ្លា បម់ានសាំណួរដូចតនោះផងតដរ តៅតរលតដលនរណាមាា ក់

រាយមជតជកជាមយួអាក អាំរីព្រោះ ឬសាសនា។ តេើយសាំណួរទាំងអសស់ុទ្ធត 

ជាសាំណួរលអ! 
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 តោកចូស េវវ៊ីលីរ(Jose Philip) បានត្វើ

ដាំតណើររីកតនាងមួយតៅកតនាងមយួ តដើមបតី្វើការបតព្មើ

ព្រោះ ជាព្រអូ្ិបាយ ព្របូតព្ងៀន និងអាកការពារជាំតនឿ

ព្រីសទបរសិ័ទ្។ គ្ន ប់ានតលើកយកសាំណួរទាំងតនោះ មក

បកព្សាយ យ៉ា ងសមតេ ផុល។ គ្ន ប់ានត្វើការបក

ព្សាយ តាមតបបទ្សសន ិ ិជា  ជាជាងតាមរតបៀប

សាសនា តោយត្វើការតព្បៀបត្ៀបរវាង ភារខសុតបាក

រីតរ ភារជាបទ់កទ់្ង នងិតសចកតរីិ ោចខ់ា  និង

តលើកត ើងអាំរមីូលោះ នព្រឹោះននចាំតណោះដឹង តដលជាបញ្ហា ដស៏ាំខាន តដលជោះឥទ្ធរិល

មកតលើចតមាើយរបសស់ាំណួរ តដលបានតោទ្ត ើងថា “ត ើព្រោះទាំងអសស់ទុ្ធត ដូច

គ្នា តមនតទ្?”  

 អាកព្បតេលជាយលថ់ា តសៀិតៅតនោះមានលកខណៈចតមាកបនតិច តោយវាមិន

បាននិយយតាមលាំោបល់ាំតោយ តេើយជាំរូកនមីួយៗហាកដ់ូចជាមិនមានទ្ាំនាក់

ទ្ាំនងដ៏រលនូ ជាមួយគ្នា ។ តោកចូសហាកដ់ចូជាកាំរុងត តោ រីព្បធ្លនបទ្មយួ 

ចូលព្បធ្លនបទ្មយួតទ្ៀ ។ ប៉ាុតន ត គ្ន ោ់ាំបាចព់្ ូិត្វើដូចតនោះ។ តព្ពាោះថា តរល

ណាតយើងយកព្បធ្លនបទ្ដស៏មពុ្រសាម ញមកនិយយ តយើងោាំបាចព់្ ូិចាំណាយ

តរលបងវលិព្បធ្លនបទ្តនាោះ ចុោះត ើង តដើមបរីិនិ យតមើលវា តាមព្ជងុតផសងៗគ្នា ។ 

ដូចតនោះ តោកចូសនឹងចាំណាយតរលរិន ិយតមើលព្ជុងនីមយួៗ ននការជតជកតដញ

តោល  តដល្ាំជាង  អាំរតីសចកតីរិ   តោយរិនិ យតមើលមូលោះ នព្រឹោះននចាំតណោះ

ដឹង ជាំតនឿ និងទ្សសនៈ តេើយសងឃឹមថា នឹងបានយលក់ានត់ ចាស់ អាំរបីញ្ហា

ទាំងមលូ។ 

យយើងខុ្ុំមិនមមនកុំពុង
មែបញុ្ុះបញូ្លអ្នក
ឲ្យផ្លល សុ់បតូ រជុំយនឿភ្លល ម
ៗយ ុះយេ។ 
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 ជាងតនោះតៅតទ្ៀ  តយើងខ្ុាំមិនតមនកាំរងុត បញុ្ោះបញូ្លអាកឲ្យផ្លា សប់តរូជាំតនឿ

ភាា មៗតនាោះតទ្។ ផទយុតៅ ិ ិញ តោកចសូសងឃឹមថា នងឹបានតលើកទ្ឹកចិ តអាកឲ្យ

មានការ រិោះរិ បតនែមតទ្ៀ  អាំរអីវីតដលអាកតជឿ និងរិ  តេើយតោទ្សួរអាំរមីូល

ោះ នព្រឹោះននជាំតនឿរបសអ់ាក ដូចតដលអាកបានតោទ្សួរអាំរជីាំតនឿរបសព់្រីសទបរសិ័ទ្

ផងតដរ។ 
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តសចកតីតផតើម 

ត ើព្រះទ ាំងអសស់ទុ្ធត ដចូគ្នា ឬ? 

ការតិកតញក អាំរីតសចកតីរិ  ចាំតណោះដឹង និងទ្សសនៈ 

 

ស រវនងៃតនោះ មនុសសជាតព្ចើនមិនយល់ព្សប ចាំតពាោះទ្សសនៈតដលថា តសចកតីរិ មិនអាព្សយ័តៅតលើការរិ របសម់នសុស។ ត ើតមនតទ្? រួកតរចង់

មានតសរីភារ តៅកាុងការសតព្មចតោយខាួនឯងថា អវរីិ  ឬមិនរិ ។ ទ្នទឹមនឹង

តនាោះ   ជាញកឹញាប ់   តយើងតព្ចើនត ទមទឲ្យអាកដនទ្មានភាររិ ព្ ងច់ាំតពាោះ

តយើង។ ការតនោះបាននាាំឲ្យមានសាំណួរមយួ តដលតយើងរិបាកត្ាើយ។ ត ើត្វើដូច

តមតចឲ្យតយើងអាចរំរឹងឲ្យនរណាមាា កម់ានភាររិ ព្ ងច់ាំតពាោះតយើង តរលតដល

កូនព្សរីបសខ់្ុាំ តដលមានអាយ១ុ២ ា្ ាំ បានអោះអាងថា “ការនិយយព្បឌិ ” មាន

ភាររួរឲ្យោបអ់ារមមណ៍ ជាងការនិយយអវីតដលរិ ? 

 មិនតមនមានត តកមងៗតទ្ តដលចលូចិ តនិយយព្បឌិ  ឬសនម ថ់ា តរឿងណា

មួយជាតរឿងរិ ។ តយើងតព្ចើនត ឲ្យ នមាតៅតលើអារមមណរ៍បសត់យើង ឬឲ្យ នមា
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តៅតលើអវីតដលអាចត្វើតៅរួច សព្មាបត់យើង ជាជាងឲ្យ នមាតៅតលើអវីតដលជាការ

រិ ។ ជាញឹកញាប់ តរនិយយព្បាបត់យើងថា តរឿងមយួរិ ឬអ  ់រឺអាព្សយ័តៅ

តលើការរិ របសត់យើង តេើយអាកតដលព្បកានខ់ា ប់នូិ ជាំតនឿ ឬសាសនាណាមួយ

យ៉ា ង រងងមាាំ មានការរិបាក តៅកាុងការទ្ទ្លួយកទ្សសនៈតបបតនោះ។   

 ខ្ុាំបានទ្ទ្លួការអតញ ើញជាញឹកញាប ់ ឲ្យតៅតចកោយ អាំរីព្បធ្លនបទ្តផសង

ៗ។ មានតរលមួយតនាោះ តរបានឲ្យខ្ុាំតចកោយ តោយតផអកតៅតលើសាំណួរ តដល

សួរថា “ត ើសាសនាទាំងអសស់ទុ្ធត នាាំផាូិតយើង តៅរកព្រោះត មយួឬ?” តៅកាុង

ការតរៀបចាំរតព្មាងតចកោយ អាំរសីាំណួរតនោះ ខ្ុាំក៏បានសតព្មចចិ ត ត្វើការសទងម់ ិ

ដ៏្ បរ់េ័សមយួ។ តៅកាុតនាោះ ខ្ុាំចង់ដឹងការរីរយ៉ា ង។ ត ើមនសុសរិ ជាតជឿថា 

សាសនាទាំងអសស់ទុ្ធត ដចូគ្នា តមនតទ្? តបើសនិជាតរតជឿដចូតនោះតមន ត ើមលូតេ អុវ?ី  

 ដូចតនោះ តរៀងរាលត់រលតដលខ្ុាំបានតៅហាងកាតេវ ឬបណាា គ្ន ខ្ុាំត ងត ដក

កាំរយូទ្រ័យួរតដររបសខ់្ុាំតចញមក តេើយវាយពាកយថា “តេ អុវីតរតជឿថា សាសនា

ទាំងអសស់ុទ្ធត នាាំមនសុសតៅរកព្រោះត មយួ?” តេើយខ្ុាំកប៏ានរព្ងីកអកសរតៅតលើ

តអព្កងក់ាំរយូទ្័ររបសខ់្ុាំ ឲ្យមានទ្ាំេា្ំ ាំលមម នងឹអាចឲ្យមនសុសតដលអងគយុតៅតកបរ

ខ្ុាំអាចោប់អារមមណ៍។ 

 តនោះជាការរិតសា្នត៍ដលអស្ារយណាស់ តេើយជាលទ្ធផល ការតនោះកប៏ាននាាំ

ឲ្យខ្ុាំមានការសនទនាដរ៏ួរឲ្យោប់អារមមណ។៍ ជាញឹកញាប់ មានអាកខាោះបានត ើញ

ពាកយតៅតលើតអព្កងក់ាំរយទូ្រ័ខ្ុាំ តេើយមនិយរូប៉ានុាម ន រកួតរកប៏ានតផអៀងខានួមករកកាំរយទូ្រ័ខ្ុាំ 

តេើយសរួថា “តេ អុវីអាកមិនតជឿថា សាសនាទាំងអសន់ាាំមនសុសតៅរកព្រោះ?”  

 ខ្ុាំក៏បានរកត ើញថា មនសុសជាតព្ចើន តដលមានជាំតនឿសាសនា ឬមិនតជឿតសាោះ

ថាព្រោះមានតមន រសឺទុ្ធត ទ្ទ្លួសាគ លថ់ា សាសនាទាំងអសស់ទុ្ធត ដចូគ្នា  តទោះរួកតរ

មិនសូិយលច់ាស់ អាំរកីារអោះអាង ឬការបតព្ងៀនរបសស់ាសនាទាំងតនាោះកត៏ោយ។ 
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 ខ្ុាំមានការោប់អារមមណខ៍ាា ាំងណាស់ តរលតដលខ្ុាំ

បានដឹងថា អាកទាំងតនោះ ភារតព្ចើនតជឿថា ខាួនមានសិទ្ធ ិ

តៅកាុងការរិ ត ើញយ៉ា ងដូចតមតចកប៏ាន។ មនសុសជា

តព្ចើនតជឿថា សិទ្ធតិៅកាុងការបតញ្ញម ផិ្លទ លខ់ាួន ររឺិ 

ជាសាំខានខ់ាា ាំងណាស់ រពឺ្បតេលជាសាំខានជ់ាងការ

តសវងរកតសចកតរីិ តៅតទ្ៀ ។ 

 តទោះជាយ៉ា ងណាក៏តោយ វាគ្នម នអវីតដលរួរឲ្យភ្ាក់

តផអើលតទ្។ មនសុសតយើងចូលចិ តសតព្មចចិ តតជឿតោយ

ខាួនឯងថា ថាតសចកតរីិ ជាអវី។ រួកតរសតព្មចចិ តតជឿ

ដូចតនោះ បនាទ បរ់រីួកតរតជឿថា តសចកតរីិ មានការតផតក

ផតួល តាមបុរគលមាា ក់ៗ ។ តេ តុនោះតេើយ តរលណាតយើងត ើញនរណាមាា កអ់ោះ

អាងថា មានត រួកតរតទ្ តដលសាគ លត់សចកតរីិ  តយើងក៏បានរិ ថា រួកតរកាំរងុ

ត ខវោះការតគ្នររ ឬតងមទាំងមានភារព្កអឺ ព្កទ្មតទ្ៀ ផង។ ឥ ូិតនោះ សូម

តយើងផ្លអ កមយួតលា សនិ តដើមបរីិ អាំរបីញ្ហា តនោះ តោយសួរខាួនឯងថា “ត ើតនោះជា

តរឿងតដលតទ្ើបត តកើ មានកាុងសមយ័តយើង ឬមួយមនសុសត ងត រិ រតបៀប

តនោះ?” បនាទ បរ់ីតយើងសួរសាំណួរដូចតនោះតេើយ តយើងព្បតេលជាត ើញមាន

ចាំណចុតដលរួរឲ្យោប់អារមមណម៍យួ កាងុតរឿងតនោះ។ 

 

 

មនុសសយយើងចូលចិែត
សយរមចចិែតយជឿយោយ
ខលួនឯងថា ថាយសចកតើ
ពិែជាអ្វើ យររុះពួកយគ
យជឿថា យសចកតើពិែ  
មានការយផតកផតួល   
តាមបុគគលមាន កុៗ់ ។  
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ទី្១  

សេតុអវីសយើងមិនយល់ស្េបគំនិតសគ សដើមបីឲ្យឆាប់ចប់សរឿង?  

តេ  ុអវតីយើងមិនយល់ព្សបរាំនិ តរ តដើមបឲី្យ្បច់បត់រឿង? តនោះជាអវីតដលមិ តលអរបសខ់្ុាំមាា ក ់ ធ្លា បន់យិយ តរលណាតយើងព្បតកកគ្នា  

អាំរជីាំតនឿរបសត់យើង។ តេើយសាំណួរតនោះ ហាកដ់ចូជាការត្ាើយ ប តដលសមនឹង

សាំណួរតដលសួរថា ត ើទ្សសនៈទាំងអស់ តដលមនសុសមាន អាំរពី្រោះ សទុ្ធត ព្ ូិ

ដូចគ្នា ឬ?  ជាការរិ ណាស ់ តបើតររ ិថា ការអោះអាងទាំងអសព់្បតេលជាព្ ូិ 

ឬរិ ថា តយើងមនិអាចដងឹថា មយួណារិ ជាព្ ូិ  តនាោះមានន័យថា តរកាំរុងត 

បដិតស្ន៍  ចាំតពាោះការអោះអាងដជ៏ាកោ់ក់ និងព្ ឹមព្ ូិត មួយរ ់ អាំរពី្រោះជា

នរណា ។ ត ើអាកធ្លា បរ់ិ ដចូតនោះតដរតទ្។ 

 ការយលព់្សបរាំនិ តរ តដើមបឲី្យ្បច់បត់រឿង រជឺាការយលត់ ើញថា តសច

កតរីិ មានការតផតកផតលួតៅតលើរាំន ិរបសម់នសុសមាា ក់ៗ ។ ការយលដ់ឹងខាោះៗ អាំរី

ព្បិ តនិនតរឿងតនោះ នឹងជួយឲ្យតយើងយល់ រមីលូតេ ុ តដលតរអាចតោទ្សួរ អាំរី

ការអោះអាងអាំរតីសចកតរីិ តដលោចខ់ា   និងយលរ់ីមលូតេ ុ  តដលរួកតរតផតក

ផតួលតៅតលើអារមមណខ៍ាួនឯង ខាា ាំងជាងតផតកផតួលតៅតលើតសចកតរីិ ។ 
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 ការយលត់ ើញថា “តសចកតរី ិមានការតផតកផតួល តៅតលើការរិ របស់

មនសុស” រជឺារាំនិ របសម់នសុសសមយ័ងមី តដលមានព្បលរមករីយុរសមយ័នន

តេ ផុល តដលតៅមា៉ាងតទ្ៀ ថា យរុសមយ័ននភារលាឺសាវ ង ឬតរតនសង។ យរុ

សមយ័តនោះ បានព្របដណត បស់ងគមតោកខាងលចិ រេូ ដលស់ ិ សរទ៍្១ី៨ 

តោយបាននាាំមនសុសឲ្យរិ មានតេ ផុល តដលនាាំឲ្យមានការ រកីចតព្មើន នន ិទិ្ា

សាស្រសត នងិបតចក្ ិទិ្ា នងិការផ្លា សប់តរូ្ ាៗំ កាងុសងគម តដលមានដចូជាបដិិ  តនឧ៍សាេ

កមមជាតដើម។ ប៉ាតុន ត យរុគសមយ័តនាោះ បាននាាំឲ្យមានបញ្ហា ព្បឈមមួយចាំនួន។  

 ការតផ្លត  តៅតលើការរិ តដលសមតេ ផុល បាន

រព្ងឹងបតច្ក ិ ិទ្ាឲ្យ រងងមាាំ តដលជាំរុញឲ្យមនសុសមានម

េិចត្ាកានត់ ខាា ាំង ដលថ់ាា កច់ង់ព្របព់្រងរិលរតោក 

តោយមនុសសមយួកាត ប ់ូច។ បញ្ហា តនោះបាននាាំឲ្យមាន

សស្រគគ មតោក រីរតលើក តដលទ្បីាំផុ  នាាំឲ្យមានការខក

ចិ តជាទ្ូតៅ ចាំតពាោះអាំណាចកាុង ិ ិសយ័ទាំងអស់ តដល

មាននតយបាយ សងគម តសដះកិច្ និងសាសនា។ 

មនសុសជាតព្ចើនក៏បានគកតបរតចញរកីាររិ មានតេ ុ

ផល តេើយកប៏ាន ិលិព្  បង់យតព្កាយ តៅរកការឲ្យ

 នមាមកតលើបទ្រិតសា្ន៍ នងិរាំនិ ផ្លទ លខ់ាួន ិ ញិ។  

 ត ើតរឿងតនោះបានបតព្ងៀនតយើងអវខីាោះ កាុងសមយ័តនោះ? 

តោយសារត ការព្រួយបារមភ អាំរផីល ិ ិបាក តដល អាច

បណាត លមករកីាររិ តាមតេ ផុល មនសុសសមយ័បច្បុបនា កប៏ានតព្ជើសតរីស

យកព្ទ្សឹតនីនការតមើលត ើញជាកត់សតង និងជតព្មើសផ្លទ លខ់ាួន ត្វើជាមលូោះ នព្រឹោះ

ការយលុ់យឃើញថា “ 
យសចកតើពិែមានការយផតក
ផតួល យៅយលើការគិែ
របសុ់មនុសស” គឺជា
គុំនិែរបសុ់មនុសស
សម័យថ្មើ មែលមាន
របភពមកពើយុគ
សម័យននយេែុផល ។ 
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ននការរិ របសខ់ាួន ិ ញិ តពាលរឺរកួតរតរីសយកអវតីដលអាចត្វើតៅរួច និងអវតីដល

តរអាចយលប់ាន។  

 ជាញកឹញាប់ តរកប៏ានកា ប់នែយតសចកតរីិ  ឲ្យកាា យជាអវីតដលតរចង់តព្ជើស

តរីស ឬមិនតព្ជើសតរីសបានតាមចិ ត តេើយទ្សសនៈរបសប់ុរគល ព្ ូិបានតរតលើកដាំ

តកើង ឲ្យត្វើជាតសចកតរីិ  ិ ញិ។ ការផ្លា សប់តរូបានតកើ មាន តោយតយើងបានផ្លា ស់

តចញរីការរាយមតសវងយល ់ និងយលព់្សប ចាំតពាោះតសចកតរីិ  ចូលតៅរកការ

បតងកើ  នងិតលើកដាំតកើងទ្សសនៈផ្លទ លខ់ាួន ត្វើជាតសចកតរីិ ។ 

 ការតនោះបាននាាំឲ្យមានការត្ាើយ ប្ៃន់ៗ តោយសួរថា  “តេ អុវីអាកចងត់លើក

ដាំតកើងតសចកតរីិ របសអ់ាកតមា៉ាោះ? ខ្ុាំមិនតដលត្វើអញ្ងឹតទ្”។ 

 ទ្សសន ិ ិទ្សូម័យតដើមបានខិ ខាំតសវងយលអ់ាំរតីសចកតីរិ  តាមសភារតដើម

របសវ់ា ត អាកព្បាជ្សមយ័បច្បុបនា ខវលអ់ាំរកីាររិ របសម់នសុស ខាា ាំងជាងត្វើ

ការតសុើបអតងក ។ អាកព្បាជ្ាសម័យតដើមជាតព្ចើនទ្ទ្លួសាគ លថ់ា ព្រោះមានតមន ត 

អាកព្បាជ្សមយ័បច្បុបនាបដិតស្ ឬមិនខវលអ់ាំរជីាំតនឿតលើព្រោះត ើយ។ ប៉ាុតន ត តបើ

សិនជាតយើងរិ ជាចងត់សវងរកតសចកតរីិ តមន តនាោះការរិ របសម់នសុសត មា៉ាង 

រមឺិនព្របព់្គ្នន់តទ្។ 

 តបើតយើងមិនតរៀនរសត់ៅតោយសខុដុម ជាមួយអាកតដលមានទ្សសនៈខសុរី

តយើងតទ្ តនាោះតយើងនឹងបាំផ្លា ញខាួនឯងមិនខាន។ តទោះជាយ៉ា ងណាក៏តោយ អាកក៏

អាចដឹងថា ការយលព់្សបនឹងម អិាកដនទ្ តដើមបឲី្យ្បច់ប់តរឿង តេើយការមិន

តដើរតចញរីទ្សសនៈផ្លទ លខ់ាួន តដើមបតីសវងរកតសចកតរីិ   រឺជាទ្តងវើរតដលមានតរញ

តោយបញ្ហា ។ ការតបតជ្ាចិ តព្បកានខ់ា បអ់វតីដលតយើងតជឿថា ជាតសចកតរីិ  រតឺផអក
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តៅតលើការសនាោិះ នថា ជាំតនឿនឹងត្វើឲ្យ “តសចកតរី ិ” របសត់យើង កាា យជាតសចកតី

រិ ។ ត ើតមនឬ?  
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ទ្ី២  

សតើសេចក្សតីពិតអាស្េ័យសៅសលើទេសនៈបុគគលឬ?  

អា កព្បតេលជាតៅត ្ៃល់ថា : ត ើ “ការយលព់្សបម អិាកដនទ្ តដើមបឲី្យ
្បច់បត់រឿង” មានអវីខសុ? ត ើវាមិនតមនជាតរឿងលអតទ្ឬ? ជាការរិ 

ណាស់ វាមានចាំណចុលអតដរ ប៉ាុតន ត តៅតរលតដលតយើងតសវងរកតសចកតរីិ  តយើង

មិនអាចត្វើដូចតនោះបានត ើយ។  

 ខ្ុាំសូមតលើកយកឧទេរណ៍មួយ សព្មាបរ់ិោរណា។ មានអាកជាំងឺមាា ក់ មាន

មហារកីសួ  បានតៅជួបព្រូតរទ្យមហារីកមយួព្កុម តោយសងឃមឹថា នងឹបាន

ទ្ទ្លួការរិនិ យចាសោ់ស់ និងការរាបាលព្ ឹមព្ ូិ។ ប៉ាុតន ត ព្រូទាំងតនាោះមាន

ម ខិសុគ្នា  មិនអាចសតព្មចថា ព្ ូិរាបាលគ្ន ់ដូចតមតចត ើយ ដចូតនោះ រួកតរ

មាា ក់ៗ កប៏ានសតព្មចចិ តយលព់្សប ចាំតពាោះម រិបសព់្រូតរទ្យដនទ្តទ្ៀ  កាុងព្កុម 

“តដើមបឲី្យ្បច់ប់តរឿង”។ មានរួកតរមាា កម់ិនទាំងបានទ្ទ្លួសាគ លថ់ា បុរស់

តនាោះមានជាំងអឺវតី ើយ។ រួកតរមនិបានតសវងរកការរិ ននជាំងតឺទ្ ដចូតនោះ អាកជមៃឺ

តនាោះ ព្បតេលជាមិនអាចរសប់ានយូរតទ្។ 
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 សូមរិ អាំរតីរឿងមនសុសខាវ ក៦់នាក់ តដលតរឲ្យប៉ាោះស វដាំរី តោយមិនបានព្បាប់

រួកតរថា វាជាស វដាំរ។ី រកួតរក៏បានរាយមរិរណន៌ា អាំរអីវីតដលខាួនកាំរុងត 

ប៉ាោះ។ តរឿងតព្បៀបត្ៀបតនោះតព្ចើនត ព្ ូិបានតព្បើព្បាស់ តដើមបរីំឭកតយើង ឲ្យតជៀស

វាងការអៈអាង អាំរតីសចកតរីិ ោចខ់ា  ជារិតសសអាំរពី្រោះ។ បុរសខាវ កត់លាកទាំង

តនាោះបានត្វើការសនាោិះ នខសុៗគ្នា  អាំរសី វដាំរី តោយខាោះថា វាជាតដើមតឈើ ខាោះថា 

ស វរស ់ ខាោះថា ផាិ  តេើយខាោះថាជាជញ្ហ ាំង រឺតផអកតៅតលើតផាកននរូបកាយរបស់

ស វដាំរី តដលរួកតរបានប៉ាោះ។ តរឿងតនោះបានបតព្ងៀនតយើងថា សម ែភាររបស់

មនសុសមានកាំណ ់ តៅកាុងយលដ់ងឹ អាំរអីវីតដលគ្នម នតដនកាំណ ់ ដូចតនោះ តយើងមិន

អាចត្វើការសតងក ឲ្យបានសុព្កិ  អាំរពី្រោះបានត ើយ។ 

 តទោះជាយ៉ា ងណាក៏តោយ តបើអាករិ អាំរកីារសនាោិះ នតនោះ ជាបតនែមតទ្ៀ  ត 

បនតិច អាកអាចដងឹថា ការយលព់្សបម អិាកដនទ្ តដើមបឲី្យ្បច់ប់តរឿង រមឺាន

តរញតោយបញ្ហា  ព្រប់កាំរិ  រទឺាំងកាុងកាំរិ តេ ផុល ការតព្បៀបត្ៀប នងិតផាក

តទ្ិសាស្រសត។ 

 ឧបមាថា បុរសរិកាតលាកទាំង៦នាកប់ានជួបជុាំគ្នា  តដើមបរីិភាកា អាំរអីវីតដល

រួកតរបានប៉ាោះ។ ត ើរួកតរនឹងត្វើការសនាោិះ នថា វាជាស វដាំរឬី? ខ្ុាំមិនតជឿថា រួក

តរនឹងសនាោិះ នដចូតនោះត ើយ។ ប៉ាតុនត ត ើតរឿងតនោះមានន័យថា ស វដាំរមីិនមានិ ត

មាន តរលតដលរួកតរកាំរុងសាទ បប៉ាោះឬ? ត ើស វដាំរ ីនិងតដើមតឈើជាិ ែតុ មយួឬ? 

 និយយឲ្យព្ ូិតាមតទ្ិសាស្រសត អាកតដលអាចតោោះព្សាយបញ្ហា តនោះបាន 

តេើយផតលឲ់្យនូិចតមាើយដស៏ុព្កឹ  រឺជាអាកតដលអាចតមើលត ើញស វដាំរតីនាោះទាំង

មូល។ យ៉ា ងណាមញិ តាមរាំរនូនតរឿងតព្បៀបត្ៀបតនោះ តដើមបតី្ាើយសាំណួរតដលសួរ
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ថា “ត ើសាសនាទាំងអស់ សទុ្ធត នាាំតយើងតៅរកព្រោះឬ?” តនាោះតយើងព្ ូិត សួរថា 

តបើសម ែភារននចាំតណោះដឹងរបសម់នសុសមាា ក់ៗ សទុ្ធត មានកាំណ  ់ ត ើនរណា ឬ

មានអវីអាចនាាំតយើងតៅរកតសចកតរីិ  តដលតចងអាំរពី្រោះ?  

តរឿងស វដាំរ ី: ការបកព្សាយខសុគ្នា ?  

 អវីតដលចតមាកតនាោះរ ឺ សរវនងៃតនោះ តរឿងបុរសខាវ ក់

ទាំង៦ និងស វដាំរីព្ ូិបានតរតព្បើព្បាស់ កុាំឲ្យមនសុសត្វើ

ការតលើកដាំតកើងតសចកតរីិ តដលោចខ់ា  ឬការអោះអាង

ផ្លត ចម់ុខតបបសាសនា ប៉ាុតនត តរមិនត ងត យកតរឿងតនោះ

តព្បើយ៉ា ងដចូតនោះត ើយ។ 

 តយើងមិនដឹងថា តរឿងតនោះមានព្បលរមករណីាតទ្ 

តេើយកាលរតីដើមដាំបូងបាំផុ  តរបានតព្បើវាយ៉ា ងដចូ

តមតចត ើយ ប៉ាុតន ត តយើងអាចដឹងថា ព្រោះរុទ្ធតដលជាអាក

បតងកើ សាសនាព្រោះរទុ្ធ បានតព្បើវា តដើមបតី្វើការសនាោិះ ន

ខសុរីតនោះទាំងព្សុង។ តោកបតព្ងៀនថា មនសុសតដលសនិាោះ នថា ទ្សសនៈរបស់

ខាួនរជឺាតសចកតរីិ  រមឺិនខសុរីមនុសសខាវ ក់ តដលរាយមរិរណន៌ាថាស វដាំរី រឺ

ជាតដើមតឈើ ស វរស់ ផាឹ  ឬជញ្ហ ាំង។ ការសនាោិះ នរបសរ់កួតរសុទ្ធត ខសុ 

តព្ពាោះតាមរិ  មានតសចកតរីិ តដលោចខ់ា  តដលបញ្ហ កថ់ា វាជាស វដាំរី។ 

 តយើងអាចដឹងថា សម ែភារកាុងការយលដ់ឹងរបសប់ុរសខាវ កទ់ាំងតនាោះ រមឺាន

កាំណ ់។ ប៉ាុតន ត វាមិនមានន័យថា តសចកតរីិ  ឬស វដាំរី មនិមានកាុងរិលរតោក

តនាោះត ើយ។ 

យបើសមែថភ្លពននចុំយ ុះ
ែឹងរបសុ់មនុសសមាន កុៗ់
សុេធមែមានកុំ ែុ់ យែើ
នរណា ឬមានអ្វើអាច ុំ
យយើងយៅរកយសចកតើពិែ 
មែលមចងអ្ុំពើរពុះ?  
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 តាមការបកព្សាយដូចតនោះ តរឿងតព្បៀបត្ៀបអាំរបីុរសខាវ កត់លាក និងស វដាំរ ី

រមឺិនបានតលើកកមពសត់សចកតរីិ  តដលតផតកផតួលតៅតលើការរិ របសម់នសុសតនាោះ

ត ើយ ប៉ាុតន ត រិ ជាបានតលើកទ្ឹកចិ តតយើង ឲ្យមានការទ្ទ្លួខសុព្ ូិ តៅកាុងការ

សាគ លត់សចកតរីិ ។ 

 អាកអាចតមើលដឹងថា តរឿងតនោះបាននាាំមកនូិបញ្ហា ព្បឈមដស៏ាំខាន ់ ដលអ់ាក

តដលរិ  អាំរតីសចកតរីិ ខាង ិ ិញ្ហណ ណ។ ដូចតដលតរឿងអាំរអីាកជាំងមឺហារីកស ួ 

និងតរឿងបុរសខាវ ក់ទាំង៦ និងស វដាំរបីានបកព្សាយតេើយ តសចកតរីិ មិន

អាព្សយ័តៅតលើការរិ របសម់នសុសមាា ក់ៗ តនាោះត ើយ។ តេើយតយើងមិនអាច

សាគ លត់សចកតរីិ ឲ្យអស់ ត មិនមានន័យថា តយើងមិនអាចយលត់សចកតរីិ ឲ្យ

បានព្ ឹមព្ ូិតនាោះតទ្។ 
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ទ្ី៣  

សតើសាេនាទងំអេ់េុទធតតបសស្ងៀនដូចគ្នា ឬ? 

សា សានាទាំងអស់ អាចបតព្ងៀនខសុ។ ប៉ាុតន ត ត ើសាសនាទាំងអស់ អាច

ព្ ូិដូចគ្នា តដរឬតទ្? តដើមបតី្ាើយសាំណួរតនោះ សូមតយើងរិោរណា អាំរី

ការបកព្សាយជាមលូោះ ន អាំរពី្រោះ តៅកាុងសាសនា្ាំៗមួយចាំននួ តនាោះអាកនឹងបាន

ដឹងថា សាសនាទាំងតនាោះមិនបាននិយយដូចគ្នា ត ើយ។ ឥ ូិតនោះ សូមតយើងតសវង

យលអ់ាំរជីាំតនឿ និងសាសនា្ាៗំ មួយចាំននួ តដលរាបប់ញូ្លទាំងលទ្ធតិដលមិនតជឿថា

ព្រោះមានរិ តមន តព្ពាោះលទ្ធតិនោះកម៏ានការបកព្សាយជាតព្ចើន អាំរពី្រោះផងតដរ។ 

 លទ្ធតិដលមិនតជឿថាព្រោះមានរិ តមន បានបដិតស្ជាំតនឿទាំងអស ់ តដលតជឿថា 

ព្រោះរិ ជាមានតមន ត សាសនាេិណឌូ បានតជឿថា មានព្រោះជាតព្ចើនអងគ។ សាសនា

ព្រោះរទុ្ធ ិ ិញ មានព្បលរតចញរកីារបដិតស្សាសនាេិណឌូ  មាននិកាយតដលមិន

បតព្ងៀនឲ្យថាវ យបងគាំព្រោះរុទ្ធ និងនិកាយតដលតលើកទ្ឹកច ិតឲ្យថាវ យបងគាំព្រោះរុទ្ធ។ 

សាសនាអុីសាា ម សាសនាយោូ(ជវបី) នងិជាំតនឿព្រសីទបរិសទ័្ បានតជឿដូចគ្នា ថា ព្រោះ

រិ មានត មយួ។ សាសនាអុីសាា មតជឿថា ព្រោះរ ិោចខ់ា  ត ជាំតនឿរបសព់្រីសទ

បរិសទ័្បានតជឿថា ព្រោះរិ មានបអីងគ តដលរួមមកជាព្រោះត មយួ។ 
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ជាំតនឿសាសនាទាំងអសត់នោះ បានឲ្យនិយមនយ័ខសុៗគ្នា  

អាំរជីីិិ  នងិតដើមកាំតណើរននជីិ ិ។ 

 អាកតដលមិនតជឿថាព្រោះមានរិ តមន បានតជឿថា អវី

តដលតយើងតមើលត ើញ រាបោ់បត់ាាំងររីុកខជា ិ ស វ នងិ

ជីិិ មនសុស របឺានតកើ ត ើងរដីាំតណើរការតដលតកើ 

មានតោយនចដនយ។ សាសនាេណិឌូ តជឿថា ជីិិ របស់

មនសុសរឺជាការ ិលិតកើ  ិ លិសាា ប់ តេើយបានបក

ព្សាយថា តបើនិយយឲ្យដលច់ាំណចុសាូលននជីិ ិ ជីិិ 

រជឺាការព្សតមើលព្សនម។ សាសនាព្រោះរុទ្ធក៏តជឿព្ស

តដៀងតនោះតដរ អាំរីការោប់ជា ិ ប៉ាុតន ត តជឿថា តបើនិយយដលច់ាំណចុសាូលននជីិ ិ 

ជីិិ រជឺាទ្ុកខតិទ្នា ដចូតនោះ តគ្នលតៅ្ាំបាំផុ  ននជីិិ  រពឺ្ ូិតៅឲ្យដលស់ាែ ននិពា

នត។ ពាកយនពិាវ ន រជឺាភាសាសាំស្រសក ឹ មានន័យ ថា តចញឲ្យផុ ព្ស ោះ របឺានតស

ចកតថីា បុរគលមាា ក់ៗ មិនមានអវីខសុគ្នា ត ើយ តរលតដលរួកចលូតៅដលភ់ារជា

អបុរគល ននភារទ្តទ្។ 

 សាសនាព្រោះរុនធបតព្ងៀនសាសនកិរបសខ់ាួន ឲ្យតដើរតាមមាគ៌្នរបសព់្រោះរុទ្ធ 

កាុងការព្ប បិ តអិរិយដះងគកិមរគ ទាំង៨ ខណៈតរលតដលសាសនាតៅបតព្ងៀនថា 

តៅ រឺជា “ផាូិត មយួ” សព្មាបឲ់្យមនុសសសតព្មចឲ្យបាននូិ លកខណៈរិ ព្បាកដ

របសខ់ាួន តដើមបី ិ លិព្  បត់ៅរក “ភារជារូបមយួ” តដលសទុ្ធលអ។ សាសនាអុី

សាា ម សាសនាយោូ(ជវីប) នងិជាំតនឿព្រសីទបរិសទ័្តជឿយ៉ា ងមាាំថា មនសុសមិនតមន

តកើ តោយនចដនយ ឬជាការព្សតមើព្សនមតនាោះត ើយ។  រួកតរតជឿថា មនសុសជា  ិ

និងស វតោកទាំងអស ់ រជឺាសាា ព្រោះេសតននព្រោះអាទ្កិរ តដលមានព្បាជ្ាញាណ។ 

ប៉ាុតនត ខណៈតរលតដលសាសនាយោូ(ជវីប) នងិជាំតនឿព្រសីទបរិសទ័្បានបតព្ងៀនថា 

សាស អុ្ើសាល ម សាស 
យូោ(ជវើប) និងជុំយនឿរគើ
សទបរស័ិេយជឿយុ៉ ងមាុំថា 
មនុសសមិនមមនយកើែយោយ
នចែនយ ឬជាការរសយមើ
រសនមយ ុះយ ើយ។ 
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ព្រោះបានបតងកើ មនុសស ឲ្យព្ ូិរូបអងគព្ទ្ង់ សាសនាអុីសាា មបានបដិតស្ោចខ់ា 

ចាំតពាោះការតជឿថា ព្រោះនិងមនសុសមានលកខណៈតដលព្សតដៀងគ្នា ។ 

 អាកអាចអានបតនែមតទ្ៀ  តោយខាួនឯង អាំរសីាសនាទាំងតនាោះ តៅកាុងតិ

បសាយ តៅទ្ាំររ័បនាទ ប។់ 

 តោយសារជាំតនឿសាសនានីមយួៗមានការបតព្ងៀនជាមលូោះ នខសុៗគ្នា  ដូច

តនោះ តរមិនរួរសួរត ើយថា “ត ើសាសនាទាំងអសស់ុទ្ធត ដចូគ្នា ឬ?” តបើតយើងចង់

សួរ រួរត សួរដចូតនោះ ិ ិញថា ត ើតរអាចឈានតៅដលស់ាែ នមូក្ិ ននសាសនា

េិណឌូ  តោយកាន់តាមសាសនាតៅ តៅដលស់ាែ ននពិាវ នតោយកាន់តាមសាសនា

ខុងជឺ ឬកម៏ានជីិិ អសក់លបបានត ើយ តបើមិនបានតដើរតាមព្រោះតយសវូិព្រសីទឬ? 

រួកតរមានចាំណចុខសុគ្នា តដលសុជីតព្ៅ ដូចតនោះ តបើតយើងោ ់ទ្កុសាសនាទាំង

អសស់ទុ្ធត បតព្ងៀនព្ ូិ របឺានព្បាសោកតសចកតរី ិតេើយ។ 

 វាអាចមានការរបិាក តៅកាុងការរិរណន៌ា អាំរជីាំតនឿសាសនានីមួយៗ តេើយ

និយយសតងខបអាំរីជាំតនឿ នងិតគ្នល នមារបសជ់ាំតនឿសាសនាទាំងតនាោះ ឲ្យបាន

ព្ ឹមព្ ូិ និងសុព្ក ឹ តព្ពាោះមានការកា ព់្សាយខសុៗគ្នា  សព្មាបព់្ទ្ឹសតកីាុង

សាសនាទាំងតនាោះ។ 

អាកអាចអានបតនែម អាំរសីាសនាទាំងតនាោះ តាមបណាត ញអុីនត្ើណិ  តាមអាស័

យោះ នខាងតព្កាម :  

សាសនាេិណឌូ   

www.britannica.com/topic/Hinduism 

www.hinduismtoday.com/ 
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www.thehinduhub.org/resources/downloads 

សាសនាព្រោះរុទ្ធ 

thebuddhistcentre.com/buddhism 

www.buddhanet.net/e-learning/5minbud.htm 

www.britannica.com/topic/Buddhism 

សាសនាតៅ 

www.taoism.org.sg 

www.iep.utm.edu/daoism/ 

www.taoist.org/taoism-cultivating-body-mind-spirit/ 

សាសនាអុីសាា ម  

www.whyislam.org/ 

www.islamreligion.com/ 

www.islamicity.org/8304/understanding-islam-and-

muslims/ 

សាសនាយូោ(ជវីប) 

www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3710122/jewish/

What-Is-Judaism.htm 

www.myjewishlearning.com/article/judaism/ 

www.oneforisrael.org/bible-based-teaching-from-israel/

judaism/ 
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ទ្ី៤  

សេតុអវីសេចក្សតីពិតមានភាពោច់ខាត?  

តៅ 
កាងុការព្សាិព្ជាិរកតសចកតរិី  ជាញកឹញាប់ តយើងតព្ចើនត និយយ

ថា តយើងមិនព្ ូិ ត ឯងតទ្ តព្ពាោះតយើងចង់បគា ញការតគ្នររ ចាំតពាោះ

តសចកតរីិ របសអ់ាកដនទ្។ ឧទេរណ៍ តយើងនិយយថា “អាកនិយយព្ ូិ 

តេើយខ្ុាំក៏និយយព្ ូិតដរ”។ ប៉ាុតន ត កាុងរាំន ិតយើង តយើងមិនបានរិ ដចូតនោះតទ្ 

តមនតទ្? តព្ពាោះជា្មមតា តយើងចងព់្បកានខ់ា បន់ូិអវីតដលតយើងតជឿថាព្ ូិ តេើយ

ជាំរញុអាកដនទ្ឲ្យទ្ទ្លួសាគ លថ់ា ជាំតនឿរបសត់យើង មានភារព្ ឹមព្ ូិ តទោះតរមិន

យលព់្សបយ៉ា ងណាកត៏ោយ។ 

 តបើតយើងបដិតស្ការអោះអាង អាំរតីសចកតរីិ តដលោចខ់ា  តេើយបដិតស្

ថា ផាូិព្ ូិមិនតមនោចខ់ា  តោយទ្ទ្ចូថា តយើងរួរត ោ ់ទ្ុកសាសនាទាំងអស់

ថា ព្ ូិ ដូចគ្នា  តនាោះមានន័យថា ត ើត្វើដចូតនោះ ជាទ្តងវើរព្ ឹមព្ ូិឬតទ្? អាកតដលត្វើ

ការអោះអាងអាំរតីសចកតរីិ អវមីួយ សូមបតី អាកតដលនិយយថា តសចកតរីិ មាន

ការតផតកផតួលតៅតលើការរិ របសម់នសុស រកឺាំរងុត អោះអាងថា ខានួឯងនយិយព្ ូិ ។ 

 ជាការរិ ណាស ់ តយើងព្បតេលជានិយយថា តយើង “សខុចិ តយលព់្សប

រាំនិ តរ តដើមបឲី្យ្បច់ប់តរឿង” តរលតដលអាកដនទ្មានទ្សសនៈខសុរីតយើង។ 
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តទោះជាយ៉ា ងណាក៏តោយ  ិ ិ្សីាស្រសតតនោះតព្ចើនត តផអកតៅតលើការរួរសម(ឬលបិច) 

ជាជាងត្វើតាមជាំតនឿរបសខ់ាួន។ តរលណាតយើងអោះអាងថា តយើងតគ្នររគ្នា តៅ ិ ិញ

តៅមក តាមរិ  តយើងតៅត ជាំរញុគ្នា តៅ ិ ិញតៅមក ឲ្យទ្ទ្ួលយកជាំតនឿ “ផ្លទ ល់

ខាួន” របសត់យើង។ 

 តទោះជាយ៉ា ងណាក៏តោយ តសចកតីរិ តៅត សាំខាន់។ តបើតយើងព្បកានខ់ា ប់

ជាំតនឿថា តយើងមាា ក់ៗអាចកាំណ ត់សចកតរីិ ខសុៗគ្នា  នងិតរៀបចាំជីិ ិខាួនឯង តាម

តសចកតរីិ តរៀងៗខាួន តនាោះបញ្ហា តនោះ នឹងមានផលប៉ាោះពាលម់កតលើព្កមសលី្ម៌

របសស់ងគមមិនខាន។ តរលតនាោះ តយើងអាចោប់តផតើមតលើកកមពសជ់តព្មើសផ្លទ ល់

ខាួន តោយមិនរ ិព្បតយជនអ៍ាកដនទ្ តោយរសត់ៅតាមផាូិរបសត់យើង តាម “តស

ចកតរីិ ” របសត់យើង តទោះអាកដនទ្រងតព្គ្នោះកត៏ោយ។ 

 កាុងភាសាអងត់រាស មានសាំនួនតវាហាមួយ តដលតពាលថា “សាចត់គ្នរបស់

មនសុសមាា ក ់ រឺជាថាា ាំរលរ់បសម់នសុសមាា កត់ទ្ៀ ”។ ពាកយមួយឃ្លា តនោះ របឺាន

បតព្ងៀនថា តយើងមាា ក់ៗ មានជតព្មើសខសុៗគ្នា  តដលតយើងរួរត តគ្នររ។ តទោះជា

យ៉ា ងណាកត៏ោយ តបើតយើងតព្បើឃ្លា តនោះ កាុងនយ័ព្ ង់ តនាោះតសចកតីរិ តដលោច់

ខា  ររឺិ ជាសាំខានណ់ាស់! បានតសចកតថីា តបើសាចត់នាោះរឺជាថាា ាំរុលសព្មាបខ់្ុាំ 

តេើយខ្ុាំបានសតព្មចចិ តបរិតភារវា ត អាកបានផតល់ការតគ្នររចាំតពាោះការសតព្មច

ចិ តរបសខ់្ុាំ តនាោះខ្ុាំនឹងមានតព្គ្នោះថាា ក។់  

 អាកអាចតមើលដឹងថា អាកខាោះមានការយលព់្ច ាំ អាំរីទ្សសនៈ និងចាំតណោះដឹង។ 

ចាំតណោះដឹង រជឺាសម ែភារតៅកាុងការរិរណន៌ាអាំរអីវីមយួ តាមភារជាកត់សតង

របសវ់ា ត ទ្សសនៈរជឺាអវតីដលតយើងយលត់ ើញតោយតសរី អាំរអីវមីួយ តោយមិន

អាព្សយ័តៅតលើចាំតណោះដឹងរបសត់យើង។ តរលណាតយើងមានការ ូក ាំគ្នា រវាងទ្
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សសនៈ និងចាំតណោះដឹង តេើយយលព់្ច ាំថា ទ្សសនៈ រឺជាចាំតណោះដឹង តនាោះតយើងក៏

មានអារមមណថ៍ា តយើងមានតសរីភារ តៅកាុងការកាំណ ថ់ា អវរីិ ឬមិនរិ  តាម

ចិ តតយើង។ តេើយតបើតសចកតរីិ  ព្គ្ននត់ ជាអវតីដលមនសុសមាា កក់ាំណ ថ់ា រិ  ឬ

មិនរិ  តយើងនឹងគ្នម នអវីតដលជាតសចកតរីិ  ដជ៏ាកោ់ក់តនាោះត ើយ។ 

បញ្ហា ននភារខសុគ្នា ?  

 តដើមបតីជៀសវាងកុាំឲ្យតរអាក់អនច់ិ ត តោយសារ

តយើងព្បកានថ់ា ខាួនឯងព្ ូិ តយើងព្បតេលជាចង់

បដិតស្តសចកតរីិ ។ ការតនោះរមឺិនខុសរកីារនយិយ

ថា “តយើងអាចយលព់្សបចាំតពាោះម តិរ តដើមបឲី្យ្ប់

ចបត់រឿង តព្ពាោះតសចកតរីិ មិនសាំខាន់តទ្”។ 

 ប៉ាុតនត សូមរិោរណាថា តបើតយើងមិនខវលថ់ា តសចកតី

រិ ោចខ់ា រិ ជាមានតមន ឬអ ់ តេើយរិ ថា ខាួន

តយើងអាចកាំណ  ់ ឬចងព្កងតសចកតរីិ  អាំរសីាសនា

ទាំងអស់ តោយខាួនឯងបាន ត ើតយើងមិនកាំរុងត មាន

រាំនិ រាកក់ាំតផលតទ្ឬ? តយើងបានដងឹតេើយថា សាសនា

ទាំងអសម់ិនមានការបតព្ងៀនដចូគ្នា  អាំរពី្រោះតនាោះតទ្។   

 ត ើការមិនខវល់ អាំរីតសចកតរីិ ោចខ់ា  មិនតមនជាបញ្ហា រិ ព្បាកដតទ្ឬ? ត ើ

តនោះមិនតមនជាមលូតេ ុ តដលនាាំឲ្យមនុសសចលូចិ តរិ ថា សាសនាទាំងអសន់ាាំ

តៅរកព្រោះត មយួ? មនិតមនតោយសារតយើងមិនដឹងថា វាមិនតមនជាការរិ  ត 

តោយសារតយើងចងឲ់្យវាកាា យជាការរិ ? ត ើតយើងមិនព្ ូិរិ អាំរីតរឿងតនោះឲ្យ

បានចាសត់ទ្ឬ?  

ចុំយ ុះែឹង គឺជាសមែថ
ភ្លពយៅកនុ ងការពិព ុ៌  
អ្ុំពើអ្វើមយួ តាមភ្លពជាកុ់
មសតងរបសុ់វា មែេសសនុៈគឺ
ជាអ្វើមែលយយើងយលុ់
យឃើញយោយយសរ ើ អ្ុំពើអ្វើ
មយួ យោយមិនអារស័យ
យៅយលើចុំយ ុះែឹងរបសុ់
យយើង។ 
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 តៅកាុងដាំតណើរត ព្ ោះតៅរកតសចកតីរិ  សូមតយើងោាំថា ការព្បកាន់ខា បថ់ា តស

ចកតរីិ ោចខ់ា  រិ ជាមានតមន មិនតមនជាបញ្ហា តនាោះតទ្ ការមិនខវលថ់ា តសចកតី

រិ ោចខ់ា មានតមនឬអ ់ តទ្ើបជាបញ្ហា ។ រុាំតនាោះតទ្ តយើងព្បតេលជាព្ ូិតរ

បតព្ងៀន ឬនាាំឲ្យតជឿថា សាសនាទាំងអសស់ុទ្ធត នាាំតៅរកព្រោះត មួយ ឬតយើង

ព្ ូិតរបតព្ងៀនតាាំងរ ីូចមក ឲ្យមានការព្ទាំព្ទ្ចាំតពាោះទ្សសនៈរបសអ់ាកដនទ្ 

តោយមិនខវលអ់ាំរីតសចកតរីិ ។ ប៉ាុតន ត តបើតយើងមនិខវលថ់ា តសចកតីរិ ោចខ់ា  

មានរិ តមនឬអ ់ ត ើតយើងអាចបនតមានចិ តសតណាត សចាំតពាោះអាកដនទ្ឬតទ្?  
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ទ្៥ី  

សេតអុវីបានជាសយើងស ឿ? 

ត ើ 
អាកធ្លា ប់្ៃល់តទ្ថា : តេ អុវមីនុសសមានការព្ប ា្ំង ចាំតពាោះអាកតដលអោះ

អាងោចខ់ា ថា មានត សាសនារបសខ់ាួនតទ្ តដលព្ ូិ? ខ្ុាំតជឿថា ការ

ព្ប ា្ំងតនោះបានតកើ មានត ើង តោយសាររួកតរបានរិ អាំរីការអោះអាងតនាោះ 

តោយតផអកតៅតលើឥរិយបង ននបញ្ហណ បយី៉ា ង រជឺាំតនឿខសុ អាំណួ ោកម់ុខ និង

ការតជឿទាំងព្ច ាំ។ តាមរិ  ឥរិយបងទាំងបតីនោះមានការទកទ់្ងគ្នា ។ 

ការមានជាំតនឿខុស  

 មនសុសជាតព្ចើនបានសនាោិះ នថា សាសនាទាំងអសន់ាាំតៅរកព្រោះត មយួ។ រួក

តរសនាោិះ នដូចតនោះ រឺតោយសាររួកតរមិនមានការយលដ់ឹងចាសោ់ស់ អាំរី

សាសនានមីួយៗ។ រកួតរហាកដ់ចូជាតជឿថា សាសនា្ាំៗព្បាកដជាដចូគ្នា តេើយ 

តព្ពាោះសាសនាទាំងតនាោះសទុ្ធត បតព្ងៀនតយើងឲ្យត្វើអាំតរើលអ ព្សឡាញ ់ បតព្មើអាក

ដនទ្ ជយួអាកទ្ន់តខាយ មនិត្វើអាព្កក់មកតលើអាកដនទ្ តេើយនយិយការរិ ។ 

ដូចតនោះ រួកតរកប៏ានសនាោិះ នថា សាសនាទាំងតនាោះព្បាកដជាព្ ូិដូចគ្នា ។ 
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 តទោះជាយ៉ា ងណាក៏តោយ ទ្សសនៈខាងតលើតនោះ រមឺិនបានរិ ដលត់គ្នលទ្ធិ នងិ

តគ្នលការណ ៍ តដលជាមូលោះ នព្រឹោះននសាសនាទាំងតនាោះ ដចូតដលតយើងបាន

ត ើញកាុងទ្ាំរ័រមនុៗតនាោះត ើយ។ ទ្សសនៈតនោះមិនចងប់ដិតស្ថា សាសនាណា

មួយបតព្ងៀនខសុតនាោះត ើយ រតឺោយសារតរមានជាំតនឿខសុថា សាសនាទាំងអស់

ព្បាកដជាព្ ូិដូចគ្នា ។ 

អាំណួ តដលោក់មុខ 

 មានអាកខាោះតទ្ៀ តជឿថា ការនិយយថា ផាូិរិ មាន

ត មួយ រជឺាការនិយយខុស។ រួកតរយលត់ ើញថា 

ការអោះអាងថា សាសនាណាមយួព្ ឹមព្ ូិ  តេើយ

សាសនាដនទ្តទ្ៀ ខសុ រជឺាការអោះអាងតបបអញណនយិម។ 

រួកតរតលើកតេ ផុលថា គ្នម នមនសុសណាតដលលអឥ 

តខ្ាោះតទ្ ដចូតនោះ ត ើតយើងជានរណា តដលហាវ ននិយយថា 

អវីមយួព្ ូិ ឬខសុតនាោះ?  

 តទោះជាយ៉ា ងណាក៏តោយ តរលតដលរួកតរអោះអាង

ថា “ផាូិទាំងអស់ សទុ្ធត នាាំតៅរកតសចកតរីិ ត មយួ” ត ើរួកតរមិនកាំរុងត អោះ

អាងថា ខាួនតចោះជាងអាកបតងកើ សាសនាទាំងតនោះតទ្ឬ? អាកបតងកើ ជាំតនឿសាសនា

ទាំងតនាោះ តដលរមួមានព្រោះរទុ្ធ មហាមា៉ា  ់ ឬព្រោះតយសវូិ សទុ្ធត បានអោះអាងតរៀង

ៗខាួន ផាូិរិ មានត មួយ កាុងជាំតនឿ ឬសាសនារបសខ់ាួន។ ដូចតនោះ ការអោះអាងថា 

ផាូិទាំងអសស់ុទ្ធត នាាំតៅរកតសចកតីរិ ត មយួ មនិតមនជាអាំណួ តដលោកម់ុខ

តទ្ឬ?  

ពកួយគយលុ់យឃើញថា ការ
អ្ុះអាងថា សាស ណា
មយួរែឹមរែវូ យេើយ
សាស ែនេយេៀែខុស គឺ
ជាការអ្ុះអាងមបបអ្ញញ   
និយម។ 
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ការតជឿទាំងព្ច ាំ 

 ខ្ុាំតជឿថា តៅរីតព្កាយឥរិយបងររីដាំបងូ រឺមានឥរិយបងមួយតទ្ៀ  រឺ ការ

តជឿទាំងព្ច ាំ ។ មានតរលមយួតនាោះ ខ្ុាំបានសួរបុរសមាា កថ់ា “ត ើសាសនាទាំង

អសស់ទុ្ធត បតព្ងៀនតសចកតរីិ ដចូគ្នា ឬ?។ តរលខ្ុាំសួរគ្ន ់ គ្ន ក់ប៏ានទ្មាា កទ់្ឹក

មុខ។ គ្ន ស់ួរខ្ុាំ ិ ិញថា “អាកជាជនជា ឥិណាឌ  តេ អុវីអាកសួរសាំណួរដូចតនោះ? ខ្ុាំ

តជឿថា អាកព្បាកដជាធ្លា បយ់ល ់ អាំរីអវតីដលតោកមហា មោះ រនធី បាននិយយ

តេើយតមនតទ្”។  

 តោករនធបីានដកឹនាាំចលនាទមទរឯករាជយឲ្យព្បតទ្សឥណាឌ  តេើយព្ ូិបាន

តរទ្ទ្ួលសាគ លជ់ាទ្ូតៅថា គ្ន ជ់ាបតិាជា ិ។ គ្ន ត់ជឿថា សាសនាទាំងអសស់ទុ្ធ

ត ដូចគ្នា  កាុងការបតព្ងៀនជាមលូោះ ន។ តាមរិ  បុរសតនាោះបានតលើកយកតឈាម ោះ

របសត់ោករនធមីកនិយយ តោយសារខ្ុាំជាជនជា ឥិណាឌ ។ ការត្ាើយ បរបស់

បុរសតនោះ រជឺាតរឿង្មមតាតទ្ តព្ពាោះមនសុសជាតព្ចើនមានការយលដ់ឹង អាំរតីសចកតី

រិ  តាមរតបៀបតនោះឯង។ តរទ្ទ្លួសាគ លថ់ា វាជាតសចកតរីិ  តព្ពាោះមនសុសជា

តព្ចើនបានទ្ទ្លួសាគ លវ់ាជាតសចកតីរិ ។ 

 អាកព្បតេលជាដឹងតេើយថា អវតីដលតរតរញនិយម មិនតមនសុទ្ធត ជាតសច

កតរីិ តនាោះតទ្។ តេ អុវមីនសុសរិ ថា អវតីដលតរតរញនិយម រជឺាអវតីដលព្ ឹម

ព្ ូិ? ខ្ុាំមិនបាននិយយថា សតមាងភារតព្ចើន ជាការអាព្កកត់នាោះតទ្។ មនសុសជា

តព្ចើនតដលតជឿថា សាសនាទាំងអសន់ាាំមនសុសតៅរកព្រោះត មួយ រជឺាមនសុស

តដលមានចិ តលអ មានបញ្ហណ  តេើយតសាម ោះព្ ង់។ ប៉ាុតន ត ភារតសាម ោះព្ ងរ់បសម់នសុស 

មិនតមនជាកតាត កាំណ ន់នតសចកតរីិ  រមឺិនខសុរីភារតរញនយិមតនាោះត ើយ។ ខ្ុាំ
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អាចមានភារតសាម ោះព្ ង់ តៅកាងុតរឿងតដលមិនរិ ។ ជា

ការរិ ណាស់ តោករនធជីាបុរគលតដលមានភារឧ តងុ

ឧ តមភជាងតរ កាងុចាំតណាមជនរួមជា រិបសគ់្ន ់ តេើយ

កាុងនាមខ្ុាំជាជនជា ឥិណាឌ  ខ្ុាំមានសិទ្ធតិសរភីារ ក៏

តោយសារការលោះបងរ់បសត់ោករនធី តោយចិ ត

កាា ហាន នងិមិនអាតាម នយិម។ ប៉ាតុនត ត ើការតនោះមាននយ័

ថា គ្ន ប់ាននិយយព្ ូិ អាំរភីារដូចគ្នា  ននសាសនា

ទាំងអសត់ទ្ឬ? 

 តោករនធបីានទ្ទ្លួឥទ្ធិរលយ៉ា ងខាា ាំង រកីារបតព្ងៀនរបសព់្រោះតយសវូិ ជា

រិតសសតសចកតអី្ិបាយតៅតលើលាាំ។ ប៉ាុតន ត គ្ន ម់និបានទ្ទ្លួយកជាំតនឿរបសព់្រី

សទបរិសទ័្ តាមតគ្នលលទ្ធនិនជាំតនឿរបសព់្រីសទបរសិទ័្តនាោះត ើយ។ គ្ន ព់្គ្ននត់ 

បានតរីសយក ត តផាកណាមួយ របសជ់ាំតនឿព្រសីទបរិសទ័្ តដលគ្ន ត់រញចិ ត 

តេើយត្វើការកា ់ព្សាយតផាកតនាោះត ើង ិ ញិ តាមទ្សសនៈរបសគ់្ន ់ ជាសាសនកិ

េិណឌូ ។ គ្ន ក់៏បានត្វើដូចតនោះ ចាំតពាោះការបតព្ងៀនរបស់ព្រោះរុទ្ធផងតដរ តដលគ្ន ់

បានទ្ទ្លួសាគ លថ់ា ជាអាកតកទ្ព្មងដ់អ៏ស្ារយ ននសាសនាេិណឌូ ។ 

 បានតសចកតថីា តោករនធបីានរិោរណា អាំរតីសចកតរីិ  តដលព្ ូិបានអោះអាង 

តោយសាសនាទាំងឡាយ   តាមទ្សសនៈរបសអ់ាកតដើរតាមគ្ន  ់  រឺមិនតមនតាម

ទ្សសនៈរបសស់ាែ បនិកននសាសនាទាំងតនាោះត ើយ។ ដូចតនោះ ត ើការតជឿគ្ន ់ មិន

ខសុរីការតជឿទាំងយលព់្ច ាំតទ្ឬ? ត ើតយើងមិនលាំតអៀងតៅខាងសាសនាណា

មួយ តោយសារតយើងតជឿថា អាកបតងកើ សាសនានមីយួៗ សទុ្ធត ព្ ូិឬ(ឬមិន

អាចខសុ)?  

យែើយ្វើែូចយមតច ឲ្យយយើង
អាចយលុ់ចាសុ់ អ្ុំពើអ្វើ
មយួ អ្ុំពើសាស  ឬអ្ុំពើ
រពុះ? 
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តដើមបតីលើកយកបញ្ហា តនោះមកនិយយ តយើងោាំបាចព់្ ូិរិោរណាសាំនរួតនោះ : ត ើត្វើ

ដូចតមតច ឲ្យតយើងអាចយល់ចាស់ អាំរអីវីមយួ អាំរសីាសនា ឬអាំរពី្រោះ? 
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ទ្ី៦  

សតើសយើងអាចតេវងរក្សសេចក្សតីពិត សោយរសបៀបណា?  

មុ នតរលតយើងោប់តផតើមតសវងយល់អាំរីអវមួីយ ជាបំម តយើងព្ ូិត្វើការសនាិ
ោះ នជាមូលោះ នមួយថា តយើងអាចយលដ់ឹង អាំរវីាបាន។ បនាទ បម់ក តយើង

អាចតសវងរកចាំតណោះដឹង អាំរអីវីមួយតនាោះ ឬអាំរអីងគបុរគលតនាោះ។ តយើងអាចរកបាន

ចាំតណោះដឹងតនាោះ តាមមត្ាបាយតផសងៗ។ ឧទេរណ៍ តយើងមានការយលដ់ឹង 

អាំរចីាបន់នទ្ាំនាញតផនដី ខុសរីការយលដ់ឹងរបសត់យើង អរតីសចកតពី្សឡាញ់

របសម់នសុសតដលជិ សាិទ្ធនឹងតយើង។ យ៉ា ងតហាចណាស់ មនសុសអាចទ្ទ្លួ

ចាំតណោះដឹង តាមផាូិ៥យ៉ា ង តដលមានដូចជា សភាិរ  ិការសតងក  បទ្រិតសា្ន ៍

ព្បិ តសិាស្រសត(ព្បនរណី) និងការតបើកបគា ញ។ 

 សភាិរ ិ រជឺាការយលដ់ឹងឬដងឹអវមីួយភាា មៗ តោយមិនោាំបាច់្ ាងកា ក់ារ

រិ  ការ ិ ិោរណា ឬការរិតសា្ន។៍ រួកទ្សសន ិ ទិ្បូានតៅសភាិរ ថិាជា 

ចាំតណោះដឹងតដលមានជាមុន ជាអវីតដលតយើងមានរួចជាតព្សច មនុតរលតដលតយើង

ព្ ូិតព្បើវា។ វាមនិអាព្សយ័តៅតលើបទ្រិតសា្នត៍នាោះត ើយ។  
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 ឧទេរណ៍ សភាិរ  ិ តដលទក់ទ្ងនឹងសព្មស។់ 

តបើខ្ុាំសួរអាក “ត ើផ្លក កុោសាអ  តទ្?” អាកអាចដឹងចាស់

ថា ខ្ុាំមនិតមនកាំរុងត សុាំឲ្យអាកត្ាើយ តោយតផអកតៅតលើ

អវីតដលតទ្ើបត បានតកើ ត ើងចាំតពាោះតលាករបសអ់ាកតនាោះ

ត ើយ។ ជាការរ ិណាស ់តលាករបសត់យើងតផ្លត  តៅតលើ

កាាំរសមី តដលផ្លា  តចញរផី្លក កូឡាបមក តេើយក៏បាន

បតងកើ ជារូបភារមួយ  តៅតលើព្បព្សតីលាក  តដលបញ ូន

រ ម៌ានតៅខួរកាល ឲ្យដឹងថា វាបានត ើញរបូភារ

អវី។ ប៉ាុតន ត សភាិរ ិរបសត់យើងនាាំឲ្យតយើងដឹងថា វា

សាអ   តោយមិនបាចោ់ាំរិ ជាមុន អាំរវីា តេើយតយើងក៏

តព្បើសភាិរិ  តដើមបី ិ ិនចិ័័យអវតីដលតយើងត ើញ។ 

 ការសតងក  រជឺាការតព្បើការរិ  តដើមបរីកបាន

ចាំតណោះដឹង។ វា ព្មូិឲ្យតយើង ិ ិភារព្ទ្សឹតី និងត្វើការបកព្សាយ តដើមបីឲ្យតយើង

អាចរនយល់ អាំរីការសតងក របសត់យើង។ ឧទេរណ៍ តាមការសតងក  តរក៏បាន

សនាោិះ នថា ទ្ាំនាញតផនដបីានការពារតយើង មិនឲ្យអតណត   ឬតហាោះត ើងតៅតលើ

តម  និងទ្ីអិកាស តេើយការសតងក កប៏ានជយួឲ្យតរដងឹថា ិ ែតុដលកានត់ តៅ

ជិ គ្នា  ក៏ទញចូលគ្នា កានត់ ខាា ាំង។ ការសតងក ក៏បានត្វើរិតសា្មកតលើអវតីដល

តយើងសងសយ័ថាព្ ូិ តោយតផអកតលើសភាិរ ិ តេើយកប៏ានជយួតយើងឲ្យទ្ទ្លួ

បាននូិចាំតណោះដងឹ តដើមបីឲ្យតយើងអាចសនាោិះ ន អាំរីតសចកតរីិ  ឲ្យកានត់ ចាស់

ោស់។  វានាាំឲ្យមានចាំតណោះដឹង តដលចាសោ់សជ់ាងសភាិរ ។ិ 

 បទ្រិតសា្ន៍ផតលឲ់្យតយើងនូិចាំតណោះដឹង អាំរអីវមីួយតដលតយើងបានជួប ឬ្ាង

កា ់ តដលមិនព្គ្ននត់ ផតលឲ់្យតយើងនូិរ ម៌ានប៉ាុតណាា ោះតទ្។ តយើងរាលគ់្នា សទុ្ធត 

ចុំយ ុះែឹងអ្ុំពើយសចកតើ
រសឡាញុ់យនុះ មានការ
ផ្លល សុ់បតូ រ និងឈានែលុ់កុំ
រែិកានុ់មែខពសុ់ យៅយពល
មែលយយើងបានពិយសា្នុ៍
នឹងកតើរសឡាញុ់យោយខលួ ន
ឯង យោយរសឡាញុ់អ្នក
ែនេជាយែើម។  
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មានសភាិរ ិ តដលតចោះព្សឡាញ់ តេើយតយើងក៏អាចសតងក តមើលអាកតដលកាំរុង

ត មានទ្ាំនាកទ់្ាំនងតសាហា។ ចាំតណោះដងឹអាំរតីសចកតពី្សឡាញត់នោះ មានការផ្លា សប់តរូ 

និងឈានដលក់ាំរ ិកានត់ ខពស់ តៅតរលតដលតយើងបានរិតសា្នន៍ងឹកតពី្សឡាញ់

តោយខាួនឯង តោយព្សឡាញអ់ាកដនទ្ជាតដើម។ តេើយតយើងក៏នឹងឲ្យ នមាចាំតពាោះ

លកខណៈតផសងៗ និងសព្មសន់នតសចកតពី្សឡាញ់ តផអកតៅតលើបទ្រិតសា្នរ៍បស់

តយើង។ 

 គ្នម នការសតងក  ឬសភាិរ ណិា តដលអាចផតលឲ់្យតយើងនូិការយលដ់ឹង 

តព្ចើនដូចបទ្រិតសា្នត៍នាោះត ើយ។ ការតនោះមនិមាននយ័ថា តយើងររួត ឲ្យ នមាតៅ

តលើបទ្រតិសា្នខ៍ាា ាំងជាងការសតងក  នងិសភាិរ ិតនាោះត ើយ ត វាព្គ្ននត់ មាន

ន័យថា បទ្រិតសា្នជ៍ាតផាកដស៏ាំខានម់យួតទ្ៀ  តដលជយួឲ្យតយើងសាគ លអ់វីមយួ។ 

 ព្បិ តសិាស្រសតផតលឲ់្យតយើងនូិ ចាំតណោះដឹង តាមការសតងក  ប៉ាុតន ត ខសុរីចាំតណោះ

ដឹង តដលតយើងទ្ទ្លួបានរី ិ ទិ្ាសាស្រសត។ ិទិ្ាសាស្រសតមានជាំនាញ តៅកាុងការដងឹ 

អាំរអីវីមយួ តាមរយៈការត្វើត សត មតងតេើយមតងតទ្ៀ  តដើមបតី្វើការសនាោិះ ន ប៉ាុតន ត 

ព្បិ តសិាស្រសតផតលឲ់្យតយើងនូិចាំតណោះដឹង តដល “មិនអាចត្វើត សតមតងតេើយមតង

តទ្ៀ ” បានត ើយ។  ឧទេរណ៍ : ត ើត្វើដូចតមតចឲ្យតយើងដងឹថា តសតចតសសា

រិ ជាមានតមន? ត្វើដូចតមតចឲ្យតយើងដឹងថា អារយ្មប៌ុរាណរបសព់្បតទ្សឥណាឌ

បានកសាងអវីខាោះ? តយើងអាចដងឹបានតាមរយៈការសិកាព្បិ តសិាស្រសត តដលបាន

តបើកវាាំងននននតរលតិោ តដើមបឲី្យតយើងអាចដឹងថា មានអវីខាោះតកើ ត ើង កាលរី

អ ី កាល។  

 ទ្បីាំផុ  ការតបើកបគា ញ ជយួឲ្យតយើងសាគ លម់នសុស(រខឺុសរពី្ទ្ឹសតី ឬតេ ុ

ការណ៍)។ អាកទាំងតនោះព្ ូិត ចលូរួម តៅកាុងដាំតណើរននការតសវងរកចាំតណោះដឹង
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របសត់យើង តោយរួកតរោាំបាចព់្ ូិព្បាបត់យើង អាំរីខាួន

រួកតរ ឬអាកដនទ្តដលសាគ លរ់ួកតរ ព្ ូិត ព្បាបត់យើង

អាំររីួកតរ។ ព្បិ តសិាស្រសតអាចព្បាបត់យើង អាំរកីារអវី

តដលអុីត ាបានត្វើ តេើយតាមសភាិរ ិ នងិបទ្

រិតសា្នរ៍បសត់យើង តយើងអាចសនាោិះ នថា គ្ន ជ់ា

មនសុសអាព្កក។់ តទោះជាយ៉ា ងណាក៏តោយ តយើងមិន

អាចដឹងចាសថ់ា អុីត ាជាមនសុសតបបណារិ ព្បាកដ

ត ើយ តបើសនិជាគ្ន ម់ិនបានតបើកបគា ញការរ ិតោយ

ខាួនឯងតទ្តនាោះ។ 

 តបើតយើងមិនបានឮរីអាកតដលបានសាគ លគ់្ន ត់ោយផ្លទ លខ់ាួនតទ្ តនាោះតយើងមិន

មានការរិបាកតិកតញកការរិ  អាំរខីាួនគ្ន ់ តចញរីការអវីតដលតរព្បឌិ អាំរគី្ន

 ់។ តរលណាតយើងចងដ់ឹងការរិ  អាំរនីរណាមាា ក់ ការតបើកបគា ញរជឺាព្បលរ

ដាំបងូ ននរ ម៌ានតដលតយើងចងដ់ងឹ។ 

 បនាទ បរ់ីតយើងបានដងឹតេើយថា ផាូិទាំង៥តនោះ អាចជយួតយើងតសវងរកតសចកតី

រិ  តនាោះជាបនតតទ្ៀ តនោះ តយើងអាចសួរថា : ត ើផាូិទាំង៥តនោះអាចព្បាបត់យើងអវី

ខាោះ អាំរពី្រោះ?  

 

 

 

 

យពលណាយយើងចងុ់ែឹងការ
ពិែ អ្ុំពើនរណាមាន កុ់ ការ
យបើកបង្ហា ញគឺជារបភព
ែុំបូង ននពែុ៌មានមែល
យយើងចងុ់ែឹង។ 
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ទ្ី៧  

សតើសយើងអាចរក្សស ើញស្ពេះ សោយរសបៀបណា?  

តយើ 
ងត ើញថា ការតជឿថា សាសនាទាំងអសស់ុទ្ធត ព្ ូិដូចគ្នា  រជឺាការ

តមើលរំលងភារខុសគ្នា របស់សាសនាទាំងតនាោះ។ ដូចតនោះ ត ើត្វើដចូ

តមតច ឲ្យតយើងអាចដងឹតសចកតរីិ ថា ព្រោះព្ទ្ងជ់ានរណា?  តយើងអាចរិ ចងត់ព្បើ

សភាិរ ិ ការសតងក  បទ្រិតសា្ន៍ ព្បិ តសិាស្រសត និងការតបើកបគា ញ តដើមបសីរួ

នូិសាំណួរដស៏មតេ ផុល តៅកាុងការតសវងរកចតមាើយដព៏្ ឹមព្ ូិ អាំរពី្រោះ?  

 តបើព្រោះជាម្ាសព់្គ្ននត់ ជាអវតីដលមានកាុងកតពី្សនមរបសម់នសុស តនាោះមនសុស

ព្គ្ននត់ តព្បើសភាិរ ិ តដើមបតីសវងយលរ់ីព្ទ្ង់ រពឺ្របព់្គ្ននត់េើយ។ តបើព្រោះជា

ម្ាសជ់ាព្បតលទ្ននថាមរល ឬកមាា ាំង តនាោះមនសុសអាចតព្បើត បទ្រតិសា្ន៍ តដើមបី

តសវងយលរ់ីព្ទ្ង ់ រពឺ្របព់្គ្នន់។ ចុោះតបើសិនជាព្រោះជាម្ាសជ់ាអងគបុរគល ិញិ? 

តនាោះតយើងោាំបាចព់្ ូិតព្បើការតបើកបគា ញ។ តបើសិនជាតយើងចងត់សវងយលអ់ាំរពី្រោះ 

តដលបានត្វើការកាុងព្បិ តសិាស្រសត តេើយមានទ្ាំនកទ់្ាំនងជាមយួមនុសសជា ិ តនាោះ

ផាូិតផសងៗគ្នា  តដលតយើងអាចតព្បើតដើមបតីសវងរកចាំតណោះដឹង អាចបតព្ងៀនតយើងអាំរី

ព្រោះជាម្ាស់ តាមរតបៀបតផសងគ្នា ។ សភាិរ ិ អាចជួយតយើងឲ្យដឹងថា ព្រោះរិ 
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ជាមានតមនឬអ  ់ តោយមិនបាច់រិ តព្ចើន។ បទ្រិតសា្នអ៍ាចជយួឲ្យតយើង

សាគ លព់្រោះិ តមានរបសព់្រោះ។ ការសតងក  និងព្បិ តិសាស្រសតនឹងជួយតយើងឲ្យតមើល

ត ើញលទ្ធផលននទ្ាំនាកទ់្ាំនង រវាងព្រោះជាម្ាស ់ និងមនុសស។ តេើយការតបើក

បគា ញនងឹជយួឲ្យតយើងសាគ លព់្រោះ។ 

 កាលណាតយើងសួរសាំណួរទាំងតនោះ អាំរលីកខណៈ

របសព់្រោះជាម្ាស់ តនាោះតយើងោាំបាចព់្ ូិោាំថា ចាំតណោះ

ដឹងតដលយលម់យួរយភាររយ រជឺាចាំតណោះដឹងតដល

អាចទ្ទ្លួយកបាន។ កាុងនាមតយើងជាមនុសស សម ែ

ភារតយើងមានកាំណ ់  ដចូតនោះ តយើងអាចដឹងចាសអ់ាំរី

អវីមយួ កាុងកាំរិ ខពស់ អាចទ្ទ្លួយកបាន។ តទោះជា

យ៉ា ងណាកត៏ោយ តយើងមិនអាចមានចាំតណោះដឹងអាំរអីវី

មួយឲ្យបានមយួរយភាររយតនាោះត ើយ ជារិតសស រឺ

ចាំតណោះដឹងអាំរអីងគបុរគល ឬនរណាមាា ក ់តដលរាបប់ញូ្លទាំងខាួនតយើងផងតដរ! 

ត ើតេ ុអវពី្រីសទបរស័ិទ្អោះអាងថា ព្រោះតយសវូិ  ជាព្រោះរិ ត មួយ? 

 ជាញកឹញាប់ ខ្ុាំតព្ចើនត ព្បាបអ់ាកតដលមានចាំណាបអ់ារមមណ៍ ចាំតពាោះតសចកតី

រិ  អាំរពី្រោះ ឲ្យោប់តផតើមតសវងយល់អាំរពី្រោះតយសវូិ។ មនសុសជាតព្ចើនតជឿថា ខ្ុាំ

និយយដូចតនោះ រតឺោយសារខ្ុាំមានជាំតនឿតបបព្រីសទបរិសទ័្។ ខ្ុាំមិនអាចបដិតស្ទ្

សសនៈតបបព្រីសទបរិសទ័្បានត ើយ តព្ពាោះខ្ុាំមានតេ ផុលរបសខ់្ុាំ តដលតផអកតៅ

តលើលកខណៈននតសចកតរីិ  និងការអោះអាងរបសព់្រោះតយសវូិ ។  

ដូចតដលតយើងបានដងឹតេើយ តសចកតរីិ មានត មយួតទ្ តេើយមនិតចោះខុសតនាោះ

ត ើយ។ តយើងកដ៏ឹងតដរថា តាមកបួន ូេសិក ការអោះអាងរីរផទយុគ្នា  តដលនិយយ

ការសយងេែ និងរបវែតិ
សាស្រសតនឹងជយួយយើងឲ្យ
យមើលយឃើញលេធផលនន
េុំ កុ់េុំនង រវាងរពុះជា
ម្ាសុ់ និងមនុសស។  
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អាំរតីសចកតរីិ  មិនអាចព្ ូិទាំងរីរបានត ើយ។ ឧទេរណ៍ 2 x 2 មិន = 5 

ត ើយ តេើយកម៏ិន =3 តដរ តព្ពាោះកាុងករណតីនោះ មានត តលខ៤តទ្ តដលជា

ចតមាើយព្ ូិត មយួប៉ាុតណាា ោះ។  

 តបើតយើងតព្បើចាប់ ូេសិកតនោះមករិនិ យការអោះអាង អាំរតីសចកតរីិ  កាងុ

សាសនាតផសងៗ តនាោះតយើងអាចត្វើការសនាោិះ នថា សាសនាទាំងអសម់ិនអាចព្ ូិ

ទាំងអសគ់្នា ត ើយ ត រួកតរអាចខសុទាំងអសគ់្នា ។  ដូចតនោះ ត ើតេ អុវីបានជា

ខ្ុាំនិយយថា អាកតដលចូលចិ តតសវងរកតសចកតរីិ អាំរពី្រោះ រួរត ោប់តផតើមតសវង

យល់ អាំរពី្រោះតយសវូិ? មលូតេ រុតឺោយសារ ការអោះអាងរបសព់្រោះតយសវូិ  មាន

ភារគយព្សលួនឹងឲ្យតរយកមកបកព្សាយថា ព្រោះអងគជាព្រោះរិ តមន។ 

 តយើងព្បតេលជាមានការភ្ាកត់ផអើល តរលតដលបានដឹងថា មានត ព្រោះតយសវូិ

តទ្ តដលបានអោះអាងតោយខាួនឯងផ្លទ លថ់ា ព្រោះអងគរជឺាព្រោះ។ តយើងអាចតព្បើការ

អោះអាងតនោះ ជាឱកាស តដើមបបីគា ញថា ព្រោះអងគរិ ជាមានបនទលូខសុឬតទ្។ 

តយើងព្ ូិដឹងថា សាសនានីមយួៗរំរឹងឲ្យសាសនកិរបសខ់ាួន ទ្ទ្លួសាគ លថ់ា ការ

អោះអាងរបសខ់ាួន មានភារព្ មឹព្ ូិ តោយមិនមានលសតតុាងតដលអាចតមើល

ត ើញតនាោះត ើយ។ ឧទេរណ ៍ សាសនាេិណឌូ  បានបតព្ងៀនអាំរសីាែ នមូរ្ិ

(Mukthi) តដលគ្នម នតដនកាំណ ់ និងមិនមានលកខណៈជាអងគបុរគល។ សាសនា

ព្រោះរទុ្ធបានបតព្ងៀនអាំរនីពិាវ ន តដលជាការព្តាសដ់ឹង រួចោកផុ អាតាម ខាួនឯង។ 

តទោះជាយ៉ា ងណាក៏តោយ តរមិនអាចត្វើត សត មកតលើការអោះអាងរបសស់ាសនា

ទាំងរីរត ើយ តព្ពាោះគ្នម ននរណាមាា កត់ដលអាចតមើលត ើញសាែ នទាំងតនោះត ើយ 

តព្ពាោះតាមការបតព្ងៀនរបសស់ាសនាទាំងតនោះ តរព្ ូិសាា បជ់ាមុនសនិ តដើមបីឲ្យ

បានតៅដលស់ាែ នតនាោះ។ តបើគ្នម ននរណាមាា កត់ដលបានសាា ប់ តេើយតៅដលស់ាែ ន



41 

 

ទាំងតនាោះ តេើយព្  បម់កព្បាបត់យើង តោយមានលសតតុាងតដលអាចតមើលត ើញ អាច

ទ្ទ្លួយកបានតទ្ ត ើត្វើដូចតមតច ឲ្យតយើងដឹងថា សាែ នទាំងតនាោះរិ ជាមានតមន។ 

 យ៉ា ងណាមញិ តដើមបតីសុើបអតងក តមើលតសចកតរីិ  តដលព្រោះតយសវូិបានអោះ

អាង តយើងមិនោាំបាចព់្ ូិសាា ប់ តេើយិលិព្  បរ់កីារសាា ប ់តដើមបពី្បាបក់ាររ ិតនោះ

តទ្ ត វាតផអកតៅតលើការសរុ  នងិមានព្រោះជនមរសត់ ើង ិញិរបសព់្រោះអងគ។ តេ តុនោះ

តេើយ តរឿងតនោះគយនឹងឲ្យតយើងបដិតស្បាំផ ុ តបើសនិជាវាមិនតមនជាការរិ ។  

 ព្រោះតយសវូិបានបញ្ហ កច់ាសថ់ា ព្រោះអងគនឹងសរុ  តេើយតៅនងៃទ្៣ី ព្រោះអងគ

នឹងមានព្រោះជនមរសត់ ើង ិ ិញ(មា៉ា កសុ ៩:៣១)។ តនោះជាការអោះអាង តដលបានត្វើ

ឲ្យសិសសព្រោះអងគមានការភានភ់ាាំង តេើយបនាទ បម់ក ការអោះអាងតនោះក៏បានត្វើឲ្យ

រួកតរតចញតៅព្បកាសព់្រោះបនទលូព្រោះអងគ តោយទ្ាំនុកចិ ត។  

 តរអាចត្វើការតសុើបអតងក  អាំរពី្រោះតយសវូិ បាន តទោះតរមិនតមនជាព្រសីទ

បរិសទ័្ក៏តោយ តេើយអវីតដលតរព្ ូិត្វើ រឺព្ ូិ រិន ិយតមើលព្បិ តសិាស្រសត តោយ

ចិ តតសាម ោះព្ ង់។ 

តេ ុអវបីានជាព្បិ តសិាស្រសតបានក ់ទុ្ក អាំរីព្រោះតយសវូិ ?      

 សូមតយើងរិោរណា អាំរអីវីតដលតោកបណឌ ិ  តចម អា ិន តស្រេវនសុសី

(Dr. James Allen Francis) បានមានព្បសាសនអ៍ាំរពី្រោះតយសវូិ តៅ

កាុងការអ្បិាយមួយ កាលរី្ ា ាំ១៩២៦ថា :  

  មានទរក ូចមួយបានោប់កាំតណើ  កាុងលូមិមួយ តដលមិនមានតឈាម ោះ

លបី។ ព្ទ្ងក់ប៏ានទ្ទ្លួការចញ្ិមឹបបីាច ់ តៅកាងុលូមមិយួតទ្ៀ  តដលតរមិនសូិ

សាគ ល។់ ព្ទ្ងត់្វើការជាជាងតឈើ ទល់ត ព្ទ្ងម់ានព្រោះជនម ៣០ ា្ ាំ តេើយ  
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  បនាទ បម់ក ព្ទ្ងក់៏បានតដើរបតព្ងៀនព្រោះបនទលូព្រោះ រីកតនាងមយួតៅកតនាង

មួយ អសរ់យៈតរល៣ ា្ ាំ។ ព្ទ្ងម់ិនតដលបាននិរនធតសៀិតៅ មនិតដលមានកា

 រិយល័យ មិនតដលមានកងទ្័រ មនិតដលបានតរៀបការ មិនតដលមានផទោះផ្លទ ល់

ខាួន មិនតដលតៅតរៀនតៅមហា ិ ិទ្ាលយ័ មិនតដលត្វើដាំតណើរចមាៃ យ៣០០រី ូ

តម៉ាព្  រពី្សកុកាំតណើ ។ ព្ទ្ងព់្បមលូបានមិ តសាំឡាញម់ួយព្កមុ ចូ ឲ្យតដើរ

តាមព្ទ្ង់ តេើយបានបតព្ងៀនរួកតរ ឲ្យតដើរតាមផាូិរបសព់្ទ្ង់។ 

  តោយសារព្បជាព្បិយភាររបសព់្ទ្ង់ មនសុសជាតព្ចើនបានទសព់្ប ា្ំង

នឹងព្ទ្ង។់ មានមិ តសាំឡាញម់ាា កប់ដតិស្ព្ទ្ង់ តេើយមាា កត់ទ្ៀ កប ព់្ទ្ង។់ តរ

បានបញ ូនព្ទ្ងឲ់្យតៅកាុងនដរបសស់ព្ ូិ ព្ទ្ង់។ ព្ទ្ងប់ាន្ាងកា ក់ារកា ក់ត ី

តដលតរញតោយការចាំអកព្បមាង។ ព្ទ្ងព់្ ូិតរ ក្ ង តោយដាំព្រោះេសត និង

ព្រោះបាទ្ព្ទ្ងន់ឹងតដកតគ្នលជាបត់ឈើ ក្ ង តៅចតនាា ោះតោររីរនាក ់ តេើយតរល

ព្ទ្ងស់រុ  តរកប៏ានយកសរព្ទ្ង់បញុ្ោះកាុងផាូររបសម់ិ តសាំឡាញម់ាា ក់។ 

  តនោះវាតរឿងរិ របសព់្ទ្ង់ កាលព្ទ្ងម់ានព្រោះជនមជាមនសុស តៅតលើតផន

ដ។ី តេើយព្រោះអងគកប៏ានមានព្រោះជនមរសត់ ើង ិ ិញ ដូចតដលព្រោះអងគបានអោះ

អាង មនុតរលព្រោះអងគសុរ ។  

  សរវនងៃតនោះ តយើងព្កត កតមើលតៅសមយ័ ២ពាន់ ា្ ាំមុន តេើយសួរថា 

ត ើព្រោះអងគបានបនសលទ់្ុកោនអវីខាោះ កាុងរយៈតរលជាតព្ចើនស ិ សរ៍កនាងមក

តនោះ? តរលណាតយើងរាយមបូកសរុបឥទ្ធរិលរបសព់្ទ្ង់ តយើងនឹងត ើញថា 

កងទ្រ័របសន់ររទាំងអសត់ដលបានត្វើសកឹសស្រគគ ម សភាទាំងអសត់ដលបានព្បជុាំ

គ្នា  កសព្ ទាំងអសត់ដលបានព្រងរាជ រសឺុទ្ធត មានឥទ្ធរិលមកតលើមនសុសជា ិ 

ត មិនអាចតព្បៀបផទឹមនឹងឥទ្ធរិលរបសព់្រោះតយសវូិ ត មួយអងគឯងតនាោះត ើយ។ 
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 កាុងព្បិ តសិាស្រសតមនសុសជា ិ មានបរុគល ិចណាស់ តដលមានអ តសញ្ហណ ណ 

តដលនាាំឲ្យមានការជតជកតដញតោល ដូចព្រោះតយសវូិ។ ការជតជកតដញតោលតនោះ 

រតឺោយសារព្ទ្ងប់ានអោះអាងថា ព្ទ្ងជ់ាព្រោះ តដលបាននាាំឲ្យតរកា ត់ទស

ព្បហារជីិ ិព្ទ្ង។់ 

 ដចូតនោះ ត ើតេ អុវពី្បិ តសិាស្រសតមានការនកឹោាំ អាំរពី្រោះតយសវូិ ចាសយ់៉ា ងតនោះ?  

 រតឺោយសារព្ទ្ងប់ានមានព្រោះជនមរសត់ ើង ិ ិញ បនាទ បរ់ីព្ទ្ងស់រុ តៅតលើ

តឈើ្ ក ង តេើយព្ ូិតរបញុ្ោះកាុងផាូរបានបនីងៃ។ 

 តរលតដលរួកសាិ័ករបសព់្ទ្ងប់ានជួបព្រោះអងគ បនាទ បរ់ពី្ទ្ងម់ានព្រោះជនមរស់

ត ើង ិ ិញ រួកតរក៏មានទ្ាំនកុចិ ត តៅកាុងការព្បកាសថ់ា ព្រោះអងគរជឺាព្រោះ រតឺងម

ទាំងព្បកាស់ តៅដលអ់ាកតដលបានកា ត់ទសព្ទ្ងព់្បហារជីិ ិ។ តបើព្ទ្ងម់ិនបាន

មានព្រោះជនមរសត់ ើង ិ ញិ តនាោះរួកតរក៏គ្នម នតេ ផុលអវីតដលព្ ូិតចញតៅ

ព្បឈមមុខោកត់ព្គ្នោះថាា ក់ តដើមបីព្បកាសឲ់្យតរតជឿព្ទ្ងត់នាោះត ើយ។ រួកតរតជឿ

ជាកថ់ា ព្រោះតយសវូិរជឺាកតសីងឃមឹត មួយសព្មាប់មនសុសជា ិ បានជារួកតរព្បកា

សអ់ាំរជីាំតនឿតលើព្រោះតយសវូិ តោយគ្នម នការខាម សត់អៀន តេើយក៏បាននាាំអាកដនទ្ឲ្យ

តដើរតាមព្រោះអងគ មិនតមនតោយសាររួកតររិ ថា ព្រោះអងគជាមនសុសលអ ឬជាព្រូ

ព្បកបតោយព្បាជ្ា ត តោយសាររួកតរតជឿថា ព្រោះអងគជាព្រោះដរ៏ិ ។ តោកយ៉ាូ

ហាន ជាសាិក័របសព់្រោះអងគ បានសរតសរអាំរពី្រោះអងគថា “តយើងរាលគ់្នា បាន

ត ើញសិរលីអព្ទ្ង់ រជឺាសិរលីអននព្រោះរាជបុព្តាត ១ តដលមករពី្រោះិរបតិា មាន

តរញជាព្រោះរណុ និងតសចកតរីិ ”(យ៉ាហូាន ១:១៤)។ 
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រួកសាិ័ករបសព់្រោះតយសវូិ តជឿថា ព្រោះអងគ “ជាផាូិ ជា

តសចកតរីិ  និងជាជីិ ិ”(យ៉ាហូាន ១៤:៦)។ រួកតរបាន

ព្បកាសថា ដាំណឹងលអអាំរពី្ទ្ង ់ រឺជា “ព្រោះតចសាត ននព្រោះ 

សាំរាបន់ឹងជួយសតស្រគគ ោះដលអ់សអ់ាកណាតដលតជឿ”(រ ូម 

១:១៦)។   

 កាុងព្បិ តសិាស្រសតរិលរតោក អសរ់យៈតរលជា

តព្ចើនស ិ សរក៍នាងមកតនោះ មនុសសរាបរ់យោននាក ់

តៅតាមជា ិសាសន ៍ ភាសា ឬមានព្បិ តកិានត់ាម

សាសនាតផសងៗ បានកាា យជាអាកតដើរតាមព្រោះតយសវូិ  តព្ពាោះរួកតរតជឿថា ព្រោះអងគ

រជឺាព្រោះរិ ត មយួ។   

 តេើយរួកតរបានសាត បប់គគ បត់ាមព្រោះរាជបញ្ហ របសព់្រោះអងគឲ្យព្សឡាញអ់ាក

ដនទ្(យ៉ាហូាន ១៣:៣៤-៣៥) តោយព្សឡាញ់ និងយកចិ តទ្ុកោក ់ ចាំតពាោះអាក

ដនទ្ ដចូព្រោះតយសវូិតដរ តោយបតងកើ សាោតរៀន មនទីរតរទ្យ សងផ់ទោះ មណឌ ល

កមុារកាំព្ពា កមម ិ ី្ជីួយអាកព្ក និងអងគការមនសុស្ម៌ តៅទ្ូទាំងរិលរតោក។ 

តនោះជាទ្ីបនាទ ល់ ននការអវតីដលព្រោះតយសវូិ បានត្វើ(នងិបនតត្វើ)សព្មាប់រិលរតោក។ 

ត ើមាននរណានឹកសាម នថា ជាងតឈើមាា កប់ានតព្បកាា យជាព្រអូ្ិបាយដ៏លបី

លាញ តចញរីលូមិមួយតដលតរមិនសូិសាគ ល់ កាលរជីាងរីរពាន់ ា្ ាំមុន តេើយ

បាននាាំមកនូិការផ្លា សប់តរូ កាុងព្បិ តិសាស្រសត កាុងកាំរ ិដ៏្ ាំត្ងយ៉ា ងតនោះ? 

 

 

យនុះជាេើប ទ លុ់ ននការអ្វើ
មែលរពុះយយសុ៊ូវបានយ្វើ
(និងបនតយ្វើ)សរមាបុ់
ពិភពយោក។  
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ទ្ី៨  

សតើអាក្សេសស្មចចិតតយ៉ា ងណា?  

តៅ 
កាងុតសៀិតៅតនោះ តយើងបានត្វើដាំតណើរ្ាងកា ក់ារសនាោិះ នដត៏រញ

និយម អាំរតីសចកតរីិ  នងិសាសនា តេើយបានរិន ិយតមើលតគ្នល

ការណ៍ និងបញ្ហា ននតសចកតរីិ តដលតផតកផតួលតលើរាំនិ  ទ្សសនៈ និងជាំតនឿរបស់

មនសុស តេើយបានរាយមតសវងយលយ់៉ា ងលាំបាក អាំរទី្ាំនាកទ់្ាំនងរវាងចាំតណោះ

ដឹង នងិទ្សសនៈ។ ខ្ុាំសងឃមឹថា តយើងមានការយលដ់ឹងកានត់ សុជីតព្ៅ អាំរមីលូ

តេ តុដលតយើងមិនអាចបតងកើ តសចកតរីិ  តោយចិ តឯងបាន តទោះតយើងមានតច

ទ្នាលអយ៉ា ងណាកត៏ោយ។ ត តយើងមានការទ្ទ្លួខសុព្ ូិ តៅកាុងការតសវងរកអវី

តដលរិ  តេើយតយើងអាចរកត ើញតសចកតរីិ បាន តោយោប់តផតើមតសវងយល់

អាំរអីងគព្រោះតយសវូិ  តព្ពាោះការអោះអាងរបសព់្ទ្ងថ់ា អងគព្ទ្ងជ់ាព្រោះ រគឺយនឹងឲ្យ

តយើងបដិតស្នប៍ាំផុ  តបើសិនជាតយើងរកត ើញថា ការអោះអាងតនាោះមនិតមនជា

ការរិ ។  

 តបើអាកត្វើការសតងក តមើលតសចកតរីិ  តដលមានកាុងព្បិ តសិាស្រសត នងិការតបើក

បគា ញ តេើយតបើកចិ តចាំេរទ្ទ្លួយកជីិិ តដលព្រោះតយសវូិបានព្បទន តាម
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ព្រោះបនទលូសនា តនាោះអាកនឹងរកត ើញថា “អាកណាតដលមានព្រោះរាជបុព្តា តនាោះ

ក៏មានជីិិ តដរ ត អាកណាតដលគ្នម នព្រោះរាជបុព្តាននព្រោះតទ្ តនាោះគ្នម នជីិ ិ

ត ើយ”(១យ៉ាហូាន ៥:១២)។ 

 ព្រោះតយសវូិបានអតញ ើញអាក ឲ្យចូលមករកព្រោះអងគ(មា៉ា ថាយ ១១:២៨)។ តនោះ

ជាការព្តាសត់ៅតយើងមាា ក់ៗ  តដលកាំរងុមានជីិិ រសត់ៅកាុងរិលរតោក តេើយ

ចងស់ាគ លព់្រោះតដលគ្នម នតដើមកាំតណើ  តេើយក៏គ្នម នទ្បីញ្ប់។ ត ើអាកនងឹចូលមក

រកព្រោះតយសវូិ តទ្?  

 


