
គម នកែនងស មប់ខម ងំស តវៃន ពលឹងខញុំេទ តេឡយ 
ែអលេឌរែជ ហី អ័រ ហូែឡន 

ៃនកូរ ៉មុៃនពួក វកដប់ពីរនក់ 

 

 កនុងេពលថមីៗេនះ េនេពល សិុេសទរ ហូែឡន និងខញុំបនចុះពីយនេ ះេន ព នយនេ ះកនុង

ទី កង ច់ សយល មួយ ប់ែតមននរ ី សស់ តបីរបូ ែដលជិះយនេ ះេជងជមួយនឹងពួកេយង 

បញប់ បញល់មក ក់ទក់ពួកេយង។ ពួកេគ បប់ថពួកេគជសមជិកៃន សនច ក ែដលេយង

មិនសូវភញ ក់េផលេទ េ ពះថអនកែដលមិនមនជំេន ដូចេយង ជធមម មិន បញប់មករកេយង េន

ព នយនេ ះេនះេទ។ េនកនុងករសនទន ែដលេយងមិនបនរពឹំងទុក ភមេនះេយងបនដឹង 

មរយៈទឹកែភនករបស់ពួកេគថ នរទំីងបីនក់េនះ េទបែតបនែលងលះនឹងបី េនកនុងករណីនីមួយៗ គឺ

េ យ រែតបី មិនេ ម ះ តង់នឹងពួកេគ េហយ បភពៃនករណីែដលករែបកបក់គន  និងអំេពរលំង 

បនចប់េផមេឡងេ យករជប់ចិត េទនឹងរបូ ស គម។ 

 

ពមជមួយនឹងករែណនំមិនរកី យចំេពះ រលិខិតរបស់ខញុំេនៃថងេនះ ខញុំមន រមមណ៍ដូចជយ៉កុប ពី

បុ ណ ែដលបននិយយថ “េហយ ក៏េធឱយខញុំេកតទុកខ ែដលខញុំ តវេ បពកយដ៏ធងន់ធងរដល់អនក េន

ចំេពះ[មនុស ] ែដលភគេ ចនមន រមមណ៍ទន់ភន់ និងបរសុិទធ និងចិតេទទន់។ 1 បុ៉ែនេយងចំបច់ តវ

េ បពកយធងន់ធងរ។ បែហលជ េនះមកពីខញុំគឺជឪពុក ឬ ចជជី  បុ៉ែនទឹកែភនកេនកនុងែកវែភនករបស់ សី

េកមងទំងេនះ បននំឱយខញុំទឹកែភនក េហយសំណួរទំង យែដលពួកេគសួរបនេធឱយខញុំេង ងឆងល់ថ--- េត

េហតុអីបនជមនករពុករលួយខងសីលធម៌ េ ចនយ៉ងេនះេនជំុវញិខួនេយង េហយេតេហតុអីបនជ

បុគគលមន ក់ៗ និង គ រជេ ចន ធក់រងេ គះេទកនុង  េហយសថិតេនកនុងភពភ័យខចយ៉ងេ ក

នដកមមេ យ រ ដូេចនះ? 

 

បកដ ស់ ខញុំបនដឹងចេមយខះៗចំេពះសំណួររបស់ខញុំ។ េសទរែត ល់ៃថងេយងទំង អស់គន េឃញ ថ

ខួនេយង--- តវបនឈនពន េ យ រលិខិតអសីលធម៌មួយចំនួន ែដលលិចមកេលេយងពី គប់

ជងេ ជយ។ ែផនកេខម ងងឹតរបស់ឧស ហកមមែខ ភពយន ទូរទស ន៍ និងត នី បនេបះជំ នកន់ែត

ឆង យេទៗ េនកនុងភពេខម កខក់ ផ ពផ យេនកនុងសងគម ពមជមួយនឹងសំដី កក់ និងករ ប ពឹត

ខុសខងផូវេភទ។ គួរឲយេខចផ  េស កមមកំុពយូទ័រ និងអិុនេធរែណតដែដល ែដលអនុញញ តឱយខញុំេធ

ពង បវតិរបស់ខញុំ េហយេរ បចំេឈម ះទំងេនះស មប់កិចចករកនុង ពះវ ិ របរសុិទធ ចអនុញញ តឱយកូន 

ឬេចៗរបស់ខញុំ ចូលេទកនុងលូទឹកសុយៃនរបូភពនិងគំនិតជ កល ែដល ចបំផញគំនិតរបស់ពួកេគ

យ៉ង កក់ជេរ ងរហូត េ យគម នត មង និងករ គប់ គង។ 

 



សូមចងចំថ ភរយិវយ័េកមងទំងេនះ បននិយយថ ភពមិនេ ម ះ តង់របស់ មីរបស់ពួកេគបនចប់

េផមមកពីករជប់ចិតនឹងរបូ ស គម បុ៉ែនសកមមភពអសីលធម៌មិនែមន គន់ែតជបញរបស់បុរសេទ 

េហយ មីមិនែមនជអនកែដលេធអំេពរលំងែតមន ក់ឯងបុ៉េ ះេនះែដរ។ េ គះថន ក់េកតមនមកពីករ

ចុចេលកូនកណុរ--- រមួមនទំងអីែដល ចេកតេឡង េនកនុងករនិយយេលងជមួយនឹងអនកេផ ងេទ ត

មបនទប់អិុនេធរែណត--- ែដល គមន៍មនុស គប់ជំពូក ទំងបុរស ឬ សី េកមងឬចស់ អនកេរ បករ ឬ

អនកេនលីវផងែដរ។ េហយេដមបី បកដថ ករលបួងេនះ មនកន់ែតេ ចន មស តវកំពុងរវល់ព ងីក

ទំហំរបស់ េទ មទូរស័ពទ ែលបងវេីដអូ និង iPod ។ 

 

េបសិនជេយងឈប់កប់ចិ ញច ំែមកធងៃនបញេនះ េហយកប់ឱយឫសគល់ៃនេដមេឈេនះ េនះ មិន

គួរឲយភញ ក់េផលេទ ែដលេយងនឹងរកេឃញត  ែដលជឫសគល់ៃនបញ។ ត  គឺជពកយេទមនស  

េហយចបស់ ស់ថ គឺជ បធនបទេទមនស េដមបីនិយយ បុ៉ែនមនមូលេហតុល ែដលទំេន ម

ទំ ប់មួយចំនួន គ ល់ ថជេសចកីអំេពបបដ៏ វបំផុត ៃន «អំេពបបែដលប លឱយ ប់ បំ

ពីរ បករ»។ 2 

 

េតេហតុអីបនជត  គឺជអំេពបប “ប លឱយ ប់”? េ ក ពីេ គះថន ក់ខង ពលឹងវញិញ ណរបស់

េយង េ យករបេណញ ពះវញិញ ណេចញទំង សងេនះ ខញុំគិតថ គឺជអំេពបបមួយ ពីេ ពះេធឲយ

កខក់ដល់ទំនក់ទំនងដ៏ខពស់បំផុត និងពិសិដបំផុត ែដល ពះបន បទនឱយេនកនុងជីវតិរែមង ប់េនះ--- 

ជេសចកី ស ញ់ ែដលបុរស និងនរមីន ក់ មនចំេពះគន េទវញិេទមក េហយបំណង បថន របស់គូ

មីភរយិេនះ េដមបីនំកូនេចមកេនកនុង គ រ េ យមនបំណងចង់េនជមួយគន  ជេរ ងរហូត។ 

មនមនុស មន ក់ បននិយយថ េសចកី ស ញ់ពិត តវែតមនរមួនូវគំនិត ៃនភពជនិចចកល។ 

េសចកី ស ញ់ពិត ជករ បកន់ខជ ប់។ បុ៉ែន មិនថបុរស ឬ សីេទ ត ផស់បូរយ៉ងឆប់រហ័ស 

េនេពល  ចេបកេទទំព័ររបូ ស គម ឬ កេឡកេមលេទមនុស ដៃទេទ ត ែដលេផតេទេលត  

េពលេដរជិត។ ចំេពះេសចកី ស ញ់ពិត េយងពិតជមនចិតរេំភប ស់ --- ដូចជរបូខញុំចំេពះសិុេសទ 

ហូែឡន ដូេចន ះែដរ េយងែ សក បកសអំពីេសចកី ស ញ់ពិតពីេលដំបូលផទះ។ បុ៉ែនត  តវបន

ចងុលពីលកខណៈ េសចកី ម៉ស់ និងករ ក់េល ម េហយ តវបនចងុលពីលកខណៈថ ជំរញុឱយមន 

ករ ក់បំពួន ពីមនុស ដៃទែដលេសទរែតពំុ ច គប់ គងបន--- កល កន់ែតយប់ េហយកន់ែត

ងងឹត គឺកន់ែតល រចួមនទរេ ពីរទុកេ ត ម។ េសចកី ស ញ់ េធឱយេយងេឈង េទរក ពះ និង

អនកដៃទេ យស័យ បវតិ។ ផទុយេទវញិ ត  គឺមិនមកពី ពះេទ េហយជករេផតគិតសបបយែតខួន

ឯង។ េសចកី ស ញ់ប លឱយេយងមនេសចកីសបបុរស និងករទទួលយកេ យេសចកី ស ញ់ 

បុ៉ែនត េកតមកជមួយនឹងភពេ សកឃនេ យេបកចំហរែតបុ៉េ ះ។ 

 



ទំងេនះគឺជមូលេហតុមួយចំនួន ែដលេធឱយពុករលួយដល់អតថន័យពិតៃនេសចកី ស ញ់--- មិនថ

េនកនុងករនឹកគិតរបស់េយង ឬជមួយមនុស ដៃទេទ--- គឺជករបំផញយ៉ងខំង។ បំផញនូវអីែដល

សំខន់ជិតេសមនឹងេសចកីជំេន របស់េយងេទេល ពះ គឺជ ករទុកចិតេនកនុងខួនមនុស ទំង យ ែដល

េយង ស ញ់។ េធឱយ គឹះៃនករទុកចិត ែដលេសចកី ស ញ់មននេពលបចចុបបនន--- ឬេពល

អនគត--- ទន់េខ យ េហយ ចំ យេពលយ៉ងយូរ េដមបី ថ បនេឡងវញិនូវករទុកចិត ែដល បន

បត់បង់េទេហយេនះ។ េបបញេនះ កក់ខំង មិនថជលកខណៈផទ ល់ខួន ក៏ដូចជសមជិក គ រ ឬ

ជ ធរណៈដូចជ ម នីរជំេរ ស ពួកអនកដឹកនំ ជីវកមម តួរកុន ឬេជងឯកកី កី មិនយូរមិនឆប់សងគម 

នឹងឈប់មន គឹះៃនករទទួលខុស តវខងសីលធម៌េទ តេហយ។ 

 

ទំងអនកេនលីវ ឬអនកេរ បកររចួ ទំងេកមង ឬចស់ ចូរងកមកនិយយមួយសនទុះអំពីរេប បេដមបីទប់ទល់

នឹងករលបួង គប់ បេភទ មិនថ មនរបូ ងយ៉ង េទ។េយងមិន ចពយបលជមងឺសងគមទំងអស់បន

េទ បុ៉ែនចូរនិយយអំពី សកមមភពផទ ល់ខួនមួយចំនួន ែដលេយង ចេធបន។ 

 

- ដំបូងេគ ចូរចប់េផមេ យករែញកខួនរបស់អនកេនឱយឆង យពីមនុស  សមភ រ និង ថ នភពទំង យ 

ែដលនឹងេធឲយអនកមនេ គះថន ក់។ ដូចជអនកទំង យែដល កំពុងែតចបងំនឹងេ គ ង សវងឹបនដឹង 

ករទក់ទញឱយខិតេទជិត ចប លឱយ ប់។ បញសីលធម៌គឺមនស នដូចគន េនះផងែដរ។ 

ដូចជេ កយូ៉ែសប េនកនុងវតមនរបស់ បពនធបូ៉ទីផរផងែដរ 3 គឺ គន់ែតរត់េចញ--- រត់េចញឱយឆង យ

មែដលអនក ចេធេទបន េចញពីអី ឬនរ  ែដលលបួងបេញឆ តអនក។ េហយេនេពលរត់េគចេចញពី

របូភពកែនងៃនករលបួង សូមកំុទុក សយ នឲយ មមករកេទ ត។ 

 

- តវដឹងថ មនុស ែដល តវបនចងជប់េ យ ច ៉ក់ៃនទមប់ដ៏បំផិចបំផញ ឬករេញ ន ជញឹកញប់

តវករជំនួយខំងជងករជួយេ យខួនឯង េហយេរ ងេនះ ចរមួមនទំងអនក។ ចូរែសងរកជំនួយ

េនះ េហយ គមន៍ចំេពះជំនួយេនះ។ និយយជមួយបី៊ស ពរបស់អនក។ េធ មដំបូនម នរបស់គត់។ 

សំុករ បសិទធពរបពជិតភព។ េ ប បស់េគហទំព័រ សនច កថមីរបស់ សនច កក ចុះេឈម ះកនុង

កមមវធីិពយបលករេញ នថន ំ ឬែសងរកជំនួយពីអនកជំនញសមរមយដៃទេទ ត។ អធិ នសំុឲយឈប់។ សំុ

ឲយពួកេទវ មកពីទំងសងខ ង ងំននឲយមកជួយអនក។ 

 

- ពមជមួយនឹងត មងេនកនុងកំុពយូទ័រ និងករចក់េ ចំេពះករជប់ចិត សូមចងចំថ មនករ គប់ គង

ដ៏ពិតែតមួយគត់េនកនុងជីវតិ គឺករ គប់ គងខួនឯង។ ត់ គប់ គងេលខួនអនកឲយបនេ ចន េទះបីជ

េពលធមម  ែដលេន បឈមមុខនឹងអនកកី។ េបសិនជកមមវធីិទូរទស ន៍ មនេរ ងមិនសមរមយ បិទ

េចល។ េបសិនជែខ ភពយន មនលកខណៈេថកទប េដរេចញពី ។ េបសិនជមនទំនក់ទំនងមិន

តឹម តវេកតេឡង ផច់ េចញ។ ឥទធិពលជេ ចនទំងេនះ មិនែមនជេរ ង កក់ខងបេចចកេទសេទ បុ៉ែន



ពួក ចេធឱយេយងេរចរលិកនុងករវនិិចឆ័យ េរចរលិខងវញិញ ណរបស់េយង េហយដឹកនំេទរកអីែដលជ

េរ ង កក់។ សុភសិតពីបុ ណមួយបននិយយថ ករេធដំេណ រ ប់ពន់គីឡូ ចប់េផមេ យករេបះ

ជំ នទីមួយ ដូេចនះចូរេមលករេបះជំ នរបស់អនក។ 

 

ដូចជេចរេនេពលយប់ គំនិតមិនគបបី ចេកតមន េហយែសងរក ចកផូវចូលមកកនុងគំនិតរបស់ចិត។ 

បុ៉ែនេយងមិន តវេបកទរ បំេរ ទឹកែត និងនំ សយដល់  េហយ បប់កែនង ក់េ គ ងកំបិត ប ព 

សមេទ! (យ៉ង ក៏េ យក៏អនកមិនគួរបំេរ ទឹកែតែដរ។) េបះគំនិត កក់េចញ! ជំនួសគំនិត ស គម

េ យរបូភពៃនកី សងឃឹម និងអនុស វរយ៍ីរកី យ របូភពទឹកមុខៃនមនុស ទំង យែដលអនក ស ញ់ 

េហយេបអនកចុះចញ់េនះ នឹងែបកខច យអស់។ មនបុរសជេ ចន តវបនសេ ងគ ះពីអំេពបប ឬភពឆកួត

លី  េ យករចងចំទឹកមុខរបស់មយ បពនធ ឬកូនរបស់គត់ ែដលកំពុងែតរង់ចំគត់េនផទះ។ មិនថ

អនកមនគំនិតអីេទ តវ បកដថគំនិតទំងេនះ តវបន គមន៍មកដួងចិតរបស់អនក «េ យករអេញជ ញ

ែតបុ៉េ ះ»។ ដូចជកំ ពយពីបុ ណមួយបននិយយថ ចូរឲយឆនទៈរបស់អនកេធជមូលេហតុរបស់

អនក។5 

 

- តវេលកកំពស់ និងសថិតេនកែនងែដល ពះវញិញ ណៃន ពះអមច ស់គង់េន។ តវ បកដថ មនេនកនុង

េគហ ន ឬកែនងរស់េនរបស់អនក េ យ គប់ គងេលសិលបៈ ត នី និងអក រ ស គប់ បេភទែដល

អនកមនេនទីេនះ។ េបសិនជអនកបនទទួលអំេ យទនពិសិដរចួេហយ សូមេទ ពះវ ិ របរសុិទធឱយ

បនញឹកញប់ មែដល ថ នភពហុចឱយ។ ចូរចងចំថ ពះវ ិ របរសុិទធ ករពរអនក «េ យ ពះេច

របស់ [ ពះ]... [ ក់] សិរលីរបស់ ទង់... េនជំុវញិ [អនក] េហយ [មនេទវ ] របស់ ទង់ េមលែថទំ [អនក]»។

6 េនេពលអនកចកេចញពី ពះវ ិ របរសុិទធ សូមចងចំអំពីនិមិតរបូែដលអនកយកមកជមួយនឹងអនកមិន តវ

ទុកេចល ឬបំេភចេចលេឡយ។ 

 

 មនុស ភគេ ចនែដលសថិតកនុងបញ េនទីបំផុតែ សកេឡងថ «េតខញុំកំពុងែតគិតអីហនឹង?» ែមនេហយ 

មិនថអីក៏េ យែដលពួកេគគិត ពួកេគមិនកំពុងែតគិតអំពី ពះ គីសទេទ។ បុ៉ែនកនុងនមជសមជិកៃន

សនច ក េយងសនយជេរ ង ល់ៃថង ទិតយ កនុងជីវតិរស់េនរបស់េយង េដមបីេលក ក់ ពះនមរបស់

ទង់មកេលខួនេយង េហយសនយថ «ចងចំ ទង់ជនិចច» 7 ដូេចនះ សូមេយងខិតខំឱយខំងេឡងែថមេទ ត 

កនុងកររឭកចំពី ទង់ ---ជពិេសស ថ ទង់បន « បសូតមករងអស់ទំងេសចកីឈឺចប់របស់េយង េហយ

បនទទួលផទុកអស់ទំងេសចកីទុកខ ពយរបស់េយង... [ែដល] ទង់ តវ យជំេ យេ ពះអំេពទុចចរតិរបស់

េយង... េហយេយង ល់គន បនេ បសឱយជ េ យ រ ន មរពំត់េនអងគ ទង់»។8 បកដ ស់ថ 

នឹងដឹកនំសកមមភព របស់េយង េនកនុងរេប បដ៏លបំផុត េបេយងចងចំថ គប់េពលែដលេយងេធអំេព

រលំង េនះេយងមិន តឹមែតេធទុកខដល់អនកែដលេយង ស ញ់បុ៉េ ះេទ បុ៉ែនេយងក៏េធទុកខដល់ ទង់

ផងែដរ ែដល ទង់ ស ញ់េយងយ៉ងខំង។ បុ៉ែនេបសិនជេយងេធអំេពបប មិនថអំេពបបេនះធងន់ធងរ



យ៉ង េទ េនះេយង ច តវបនសេ ងគ ះ េ យ រ ពះដ៏អ ច រយដែដលេនះ ទង់មននមែតមួយ

គត់ែដលេនេ កមេមឃ េដមបីឱយមនុស បស ឬ សី គប់របូ ច តវបនសេ ងគ ះ។9 េនេពល បឈមមុខ

នឹងអំេពរលំងរបស់េយង េហយ ពលឹងរបស់េយង តវបនរងនូវករឈឺចប់ដ៏ពិត េនះសូមឲយេយង

ទំងអស់គន ចបនឺសេមងែដល លម៉បនបនឺេឡង េពលផស់បូរជីវតិរបស់គត់ថ «ឱ ពះេយសូ៊វ

េអយ ពះអងគជ ពះ ជបុ ៃន ពះ សូម ពះអងគមនេសចកីេម កុរ មកេលទូលបងគំផង»។10 

 

បងបូន បស សី ខញុំ ស ញ់អនក ល់គន ។ បធនម៉នសុន និងបងបូន បសទំង យ ស ញ់

អនក ល់គន ។ ែដលសំខន់ជងេនះេទេទ ត ពះវរបិ សួគ៌របស់អនក ស ញ់អនក ល់គន ។ ខញុំបន

ពយយមនិយយេនទីេនះ អំពីកី ស ញ់-- គឺករេគរព  េហយអំពីករបងញ មនរបូភព តឹម តវ

អំពី បធនបទេនះេនកនុងសងគមលៗែដលមនុស េ កបន គ ល់អំពីេសចកីបរសុិទធៃនេសចកី ស ញ់

ពិត រ ងបុរស និង សីែដលេរ បកររចួ េហយនិង គ រ ែដលេសចកី ស ញ់េនះបេងកតេឡងេនទី

បំផុត អំពីករបងញេសចកី ស ញ់ដ៏េ បសេ ះ ជតួអងគចបស់ ស់ ែដលមកកន់េយង មរយៈ

ពះគុណរបស់ ពះ គីសទផទ ល់។ ជចំបច់ ខញុំក៏បននិយយផងែដរអំពី រក េអល ឌីយ៉បូ ជមនុស

កំ ចមន ក់ ជឪពុកៃនករកុហក និងត  ែដលនឹងេធអីៗ គប់យ៉ង ែដល ចេធេដមបីែកង េរ ង

ទំងអស់េនះ េដមបីបនទ បបេនថ ក ឬ បមថដល់កី ស ញ់ពិត េន គប់កែនងែដល ជួប បទះ។ េហយខញុំ

បននិយយអំពីបំណង បថន របស់  កនុងករបំផញ េយង មដំេណ រករ េប ចេធ។ 

 

េនេពលេយង បឈមមុខនឹងករលបួងដូេចនះ េនកនុងជំនន់របស់េយង េយង តវែត បកសដូចជយុវជន

នីៃហបនេធ៖ «[ខញុំនឹង] មិនទុកកែនងស មប់ខម ំងស តវៃន ពលឹងខញុំេទ តេឡយ»។ 11 េយង ចបដិេសធ

នឹងមនុស កក់។ េបសិនជេយងពិតជចង់េ យអស់ពីដួងចិត និង ជលេ ជលមម គប់ គន់ េនះ

ស តវ ច េហយនឹង តវបនសីបេនទ សេ យ ពះេច ដ៏េ បសេ ះៃន ពះអមច ស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ។ 

បែនថមពីេលេនះេទ ត ខញុំសូមសនយនឹងអនក ល់គន ថ ពនឺៃនដំណឹងលដ៏អស់កលបរបស់ ទង់ ច េហយ

នឹងបនភឺែចងចំជថមីមងេទ ត េនកែនងែដលអនកបនភ័យខចថ ជីវតិមនភពងងឹតអស់សងឃឹម  និង

គម នជំនួយេនះ។ សូមឱយេសចកីអំណរចំេពះភកីភពរបស់េយង ចំេពះអីែដលខពស់បំផុត េហយលបំផុត

េនកនុងខួនេយង មកជរបស់ផងេយង េនេពលេយងរក េសចកី ស ញ់ និង ពហ៍ពិពហ៍ សងគម 

និង ពលឹងរបស់េយងឲយបនបរសុិទធ ដូចែដលគួរែតបនបរសុិទធ ខញុំអធិ នេនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ

គីសទ ម៉ន។ 
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