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បុេរកថ 
 មនេកមង្របុស ជនជតិអុី លី តូចមន ក់ យុ ្របែហលជ ១៥ឆន  ំសក់រញួ និងរេញ៉រៃញ៉ បនេដីរយ៉ង
េលឿន មដងផ្លូវ េតណឺមនឹ(Tenement) ទី្រកុង រលឹម(Harlem)េដីមបេីទជួប នឹងឪពុរបស់ េន ងលក់
បែន្ល ែផ្លេឈ។ី  េកមង្របុសតូចេនះ េកតសរេសីរឪពុករបស់  កមឺឡូ (Carmelo) ជមនុស  ពិេសសមូយ
ស្រមប់រូប គត់មនពុកមត់ពណ៌្រកហមសង្ហ  និងែភនកពណ៌េខៀវភ្លឺថ្ល ។ គម នមិត្តភក្តជិនជតិអុី លី មួយ
របស់  មនឪពុកសង្ហ  ដូចជឪពុករបស់ េទ សងឈមឹថេនេពលែដល ធំេឡងី នឹងមនពុកមត់ដូច ករមឺ
ឡូែដរ។ 
 េនេពលែដលេកមង្របុសតូចេនះ េដីរមកដល់កច់្រជុងជិត ងេនះ េឃញីមនុស មួយហ្វូងធំ កំពុង
េចមេ មជុំជិតេកះ ក់ទពំងំបយជូរ និង្រកូចេពធិ៍ ត់។ េគទងំេនះពុំមនទិញអ្វីេទ ែតេគនគំន ែ្រសក
េ យភ័យខ្ល ច ជភ រអុី លី ក៏តបុលេហយីែវកចូលេទកនុងហ្វូងមនុស មីរេដ ស់េនះ។ េនពីមុនេកះ
េកីបែន្ល េឃញីឪពុក េដកដួលេនេលីដី ឈមពណ៌្រកហម មនពណ៌ដូចជពុកមត់របស់គត់ ហូរពសេពញ
ៃផទមុខរបេសីគត់។ គត់្រតូវេគសម្ល ប់ េកមង្របុសពិតជពុំដឹងថអនក ជអនកសម្ល ប់ឪពុករបស់ េឡយី។ 
 ពីរេទបីឆន េំ្រកយមក េ េពលែដលេកមង្របុសេនះ មនវយ័១៣ឆន  ំ មនេ គរ កខួរកបល េ គ
េនះពំុេធ្វីេ យ ្ល ប់េទ ែតេ គេនះបនេធ្វីេ យ េមីលែលងេឃញីខ្ល ងំ រហូតដល់ចត់ខ្វ ក់ែភនក។ េ្រកយ
មកេទៀយម្ត យរបស់ ក៏ ្ល ប់េទេទៀត េនះជករបត់បង់ដ៏រនធត់ ែតអ្វីែដលគូរេ យអ ច រយេនះ គឺេនេពល
ែដលេកមងេនះធំេឡងីេកមង្របុសេនះពុំប ្ត លេ យបុព្វេហតុទងំេនះ បំផ្ល ញេសចក្តីរកី យេនកនុងជីវតិរបស់
េឡយី។ គត់មន ងលក់កង់ េនទី្រកុង រលឹម េហយីគត់េធ្វីអ្វីៗ បនដូចជមនុស ែភនកភ្លឺែដរ។ គត់បន
េរៀបករមនភរយិ នងិចញិជ ឹមកូន៤នក់ គត់សង់ទូកកេ ង េហយីេបីកទូកេនះេដីរកំ ន្តជុំវញិទី្រកុង។ គត់
ជួសជុល នងិេបីកបរថរយន្ត េហយីរស់េនេពរេពញេទេ យេសចក្តីរកី យ និងរស់រេវកីែដលកូនរបស់គត់ពុំ
ដឹងពីេសចក្តឈីចឺប់ពីអតតីកលរបស់គត់េឡយី។ ផទុយេទវញ កូនទងំេនះដឹងក្តីេឡងី េហយីបនដឹងឮថ
ជី របស់  មនពុកមត់េ្រចីន ែថមទងំមនពណ៌្រកហមេទៀត េកមងទងំេនះចប់េផ្តីមរកី យ នឹងពិភព្រសៃម៉
ែដលផ្តល់េឡងីេ យបុរសមន ក់ែដលេមីលេសទីរែតែលងេឃញីេទេហយីេនះ។ បុរសដ៏អ ច រយមន ក់េនះ គឺជឪពុក
របស់ខញុ ំែ្រហ្វង ម៉ល្លីក(Frank Mollica)ជកូន្របុសរបស់ជនអេន្ត ្របេវសន៍អុី លី េហយីខ្លឹម រៃនដំេណីរ
ជីវតិរស់េនរបស់គត់បនបេ្រងៀនខញុ ំនូវេមេរៀនដ៏មនតៃម្លេទេលីភពពិតៃនដំេណីរជីវតិ។ 
 ខញុ ំបនេរៀនសូ្រតពីឪពុករបស់ខញុ ំ ថេយងីបេងកីតភពពិតៃនជីវតិរបស់ពួកេយងី េហយីជញឹកញប់ភព
ពិតេនះមនេលីសពីមួយែបបែដលេយងី ចេ្រជីសយក ឪពុករបស់ខញុ ំបនេធ្វីេ យ្រកុម្រគួ ររបស់ខញុ ំ មិត្តភក្ត ិ
និងញតិសន្ត នរបស់េយងីទងំអស់ េភ្លចខ្លួនថរូបគត់ងងឹតែភនកេសទីរែតទងំ្រសុងេទេហយី។ េនេពលែដល
គត់បដិេសធពំុេបីក នេនេពលយប់ ឫេនេពលែដលគត់សួររកេសទតូសកូបរបស់ខញុ ំមក យកមក ្ត ប់ម៉សីុន
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នេហយីគត់ េសទីរែត រកត់ជក់ចបស់ថជ នេនះខូចអ្វីជេរឿយៗេនេពលេនះេហយីែដលខញុ ំនឹកេឃញី
ថ គត់េមលីេសទីរែតែលងេឃញីេទេហយី។ គត់ចូលចិត្តគូរគនូំរ និងគូររូបភព េហយីគត់បនជួយបងប្អូន
របស់ខញុ ំ និងរូបខញុ ំ គូរប្លង់ដ៏ល្អ្របណិត និងពណ៌្រសស់រេវកីែដលជកិចចករស្រមប់ េរៀន។ េ ងជង ន
របស់គត់ េរៀបចំដូចជបនទប់រចនរបស់វចិិ្រតករ ពុំមនភពជេ ងជួសជុល នេទ ។ េ្រគឿងឧបករណ៍របស់
គត់េរៀប មបនទះក្ត រពណ៌ មលំ ប់ បំពង់សីុមងំ នករេរៀប មម៉ក នងិធុនធ ំតូច។ ឪពុករបស់ខញុ្ំរបថន
ជនិចចេទេលី ’’ ករេមីលេឃញី” េហយីេសចក្តីប៉ង្របថន េនះមនភពេលីសពីពិភពេ ក េមីលេឃញីេទ    
េទៀត។ គត់ែតងែតនិយយ្របប់ថ “េមីលភពពិតេ យចបស់ ែតកុំេបះបង់េសចក្តី្រសៃម៉របស់អនក” េទះបីជ
ជីវតិរបស់េយងីជួបភពលំបកកំរតិ ក៏េ យ េយងីែតងែត ចេធ្វីេ យភពលំបកេនះ ក្ល យេទជភព
មនតៃម្លេ យ្របករអ្វីមួយ។ 
 េ្រចីនឆន េំ្រកយមក េនេពលែដលគត់កំពុង្របឈម នឹងជមងឺម រកីសួត ែដលបន លដល់ខួរកបល
របស់គត់េនកនុងឱកសែដលគត់មន រមមណ៍ល្អ ែដលក្រមមនគត់បននិយយ “កូន្របុស ពុកចង់េ យឯង
ដឹងពី្រពឹត្តករណ៍ដ៏េ្រកៀម្រកំ ែដលបនេកីតេឡងីដល់រូបពុក គឺមរណះភពឪពុករបស់ពុក  ពុកនឹកគត់េពញ
មួយជីវតិរបស់ពុក” គត់យខំ បិខ ួល ពីរេទបីេម៉ងេ្រកយគត់ក៏បន ច់ខយល់ ្ល ប់េទ។ 
 េទះបីជជីវតិរបស់ឪពុកខញុ ំ កលពីដបូំងេពរេពញេទេ យ ភពតក់ស្លុត  យ៉ង ក៏េ យ គត់ែតង
ែត្របឈមមុខ នឹងវបិត្តិេនះ េ យនិយយេលងេសីចេទវញិ។ ឃ្ល ែដលគត់ចូលចិត្តនយិយសែម្តងពីទឹកចិត្ត
របស់គត់គឺ “កុំបរមភ នឹងពិបកជងេនះេទេទៀត” ខញុ ំពុំែដលគិតអំពីអត្តន័យឃ្ល ចំអកេលងដ៏ែប្លកេនះ រហូត
ទល់ែតេន្រគមួយែដល ខញុ ំបននយិយឃ្ល េនះ្របប់អនកេធ្វីករជមួយខញុ ំេនតំបន់ សីុ េគនយអ៍នកទងំេនះ
បនទទួលបទពិេ ធន៍អេំពី វយង់ឃនង់ៃ្រកែលង។ ្របតកិមមទូេទ េទេលីគតិបណ្ឌិ តពកយរបស់ឪពុកខញុ ំគ ឺ
ជសំេណីចរកី យ េ្រកយមកេគបនចរពកយរបស់ឪពុកខញុ ំជភ រែខមរ េនេលីជញជ ងំមនទីរពិនិតយសុខភពកនុង
ជុំរុជំនេភៀសខ្លួនែខមរ។ ឪពុករបស់ខញុ ំបេងកីតភពពិតៃនេសចក្តីសងឃមឹ ែដលជនជួប្របទះ នងឹតក់ស្លុតភគេ្រចីន
ចយល់។ អនកទងំេនះ ចេ្រជីសយកពិភពែបប  េហយីេរៀបចមជីវតិរបស់ខ្លួន េចញពីេសចក្តីតក់ស្លុត និង

េសចក្តីឈចឺប់របស់ខ្លួន េហយីសេ្រមចថករឈចឺប់កំរតិ ែដលេគ នឹងបេញចញេ យអនកេផ ងេទៀតដឹង។ 
 ករេរៀបចំេរឿងតក់ស្លុតរបស់្របជជន មញញ ្របមូលផ្តុ ំេ យេទជសេម្លងរបស់ជនរងេ្រគះកន់ែត
មនេ្រចីនេឡងី។ សែ្រមករនធត់េចញពី្របភពផ ព្វផ យ បុគគលិកសេ្រងគ ះ និងអនកនេយបយឮកន់ែតខ្ល ងំ     
េឡងីៗ ។ េ្រកយពីពយុះមហន្ត យសូ៊ មុី (Tsunami)េនៃថងទី ២៦ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០០៤ េនេលីទំព័រទីមួយកនុង
កែសត េមរកិកងំ លបលីបញ បនបង្ហ ញនូវរូបភពមហន្ត យដល់អនក ន េ យបង្ហ ញ្រស្តីមន ក់ែដលរនធត់
បត់បង់វញិញ ណ។ ្រស្តីេនះអងគុយេនេលីកំ លឥដ្ឋមនទីរេពទយ គ ផទី ម(Nagapattinam) ្របេទស
ឥ ្ឌ  (India)ដ៏ល្វឹងេល្វីយែតជំុជិតេទេ យសពជនរងេ្រគះេ យពយុះសូ៊ មុី សពមួយចំននួធំេនកនុង
ចំេ មសពទងំេនះជកូនរបស់គត់។ េកមងេនខងមុខ ្ល ប់េ យខ្លួន្រ តននលគក េនមខ ងេទៀតេជីង
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មនុស ធ្ល ក់េចញពី្រក ត់ស្រគប កសព។ ទដិ្ឋភពដ៏រនធត់េនះគម នផ្តល់អ្វីេ្រកពីេសចក្តីតក់ស្លុត និងេសចក្តី
អស់សងឃមឹ្រពមទងំ រមមណ៍ េយងីបនេ្រជៀតែ្រជកចូលេទកនុងបទពិេ ធន៍ផទ ល់ខ្លួនេ យគម នគិត។ អនក
កែសតេធ្វីករថ្លឹងែថ្លង េនកនុងចំេ មខ្លួនឯងថ េតេីគគួរែតចក់ផ យជ ធរណះ នូវសែ្រមកមនុស ែដល
េគបំរុង នឹងកត់កបល ឫមួយេម៉ងយ៉ង ែដរ។ ចំេពះេយងី្រគប់រូបែដលេឃញីទិដ្ឋភពរនធត់ទងំេនះជេរៀង
ល់ៃថង សំណួរែដលសំខន់ជងេគគឺ េតីេយងីស្រមួលទិដ្ឋភពេនះេ យវធិី េ យពុំេដីរេចញពីេសចក្តីអស់
សងឃមឹខ្ល ងំ។ 
 េរឿងតក់ស្លុតរបស់ឪពុកខញុ  ំនិងេរឿងរនធត់ចិត្ត ប់ពន់េរឿងែដលខញុ ំបន ្ត ប់ជង ២៥ ឆន  ំកនុងនមជ េវជជ
បណ្ឌិ ត ពយបលជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េ យអំេពី វយង់ឃនង ក់ដូចជពិបក ្ត ប់ នងិពុំ ចកត់
ម នបនេឡយី។ ែតេរឿងេនះជេរឿងេពរេពញេ យភព្រសទន់ នងិពិេ ះរន្តម េនកនុងចិត្តរបស់ជនមន ក់ៗ     

េសចក្តីរនធត់េនះែ្របក្ល យេទជអ្វី ែដលែកែ្របខុសែប្លកទងំ្រសុង គម ននរ ចប៉ន់ ម នបនេឡយី។ រូបថត
អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ពីពយុមហន្ត យសូ៊ មុីែដលបនផ ព្វផ យជពណិជជកមមេនកនុងករែសត នឹងេធ្វី
េ យេសចក្តីឈចឺប់ែដលពុំ ចបក្រ យបនរបស់ខ្លួន ក្ល យេទជឥទធិពលស្រមប់ ករតសូ៊េ យេសង ម
ង ត់ និងៃថ្លថនូរ។ ឥទធិពលេនះគម នអ្វីជ ថ៍កំបងំេទ ឥទធពល គមឺនេនកនុង្រស្តីេនះ និងេនកនុងខ្លួនេយងី្រគប់ៗ

គន ែដលមនពីធមមជតិជសតិ រមមណ៍ និងឥទធពិលសងគមសំ ប់ពយបលខ្លួនឯង នងឹជសមតថភពមនពី
កំេណីតែដលមនុស េ ក្រគប់រូបមន េដីមបកី ងេឡងីវញិនីវ ងកយ និងសតិ រមមណ៍របស់ខ្លួន្របកបេទ
េ យកម្ល ងំេពញេលញ និងសុខភពជីវតិ េ យពុំគិតពីកំរតិខូចខតេដលេកីតមនេឡងីពីមុនមក។ 
 េរឿងតក់ស្លុតេនកនុងេសៀវេភេនះ នឹងបង្ហ ញនូវករវវិឌឈន៍ឥទធិពលពយបល ែដលចប់េផ្តីមដំេណីរករ
េឡងីេនេពលែដលភព វយង់ឃនងពយបទជីវតិ។ េរឿងេនះ ចេធ្វីេ យមន រមមណ៍ថ ជេរឿងរបស់
ពិភពេផ ងៗ និងជេរឿងធមម  ែត ថ នភពអ ច រយ ចជភពទក់ទងេនកនុងដំេណីរជីវតិ្របចៃំថង។ ជីវតិរបស់
េយងី ចេពរេពញេទេ យេសចក្តីរកី យ េ យេយងីអបអរ ទរជីវតិអង់ ចរបស់មនុស ែដលឆ្លងកត់
វបិត្តិតក់ស្លុតកនុងជីវតិ។ ែតេយងីក៏ ចេភ្លចនូវទិដ្ឋភពតក់ស្លុតែដលេកីតមនេនកនុងដំេណីរជីវតិរបស់េយងី ជ
ពិេសសេនេពលែដលករឈចឺប់េនះប ្ត លេកីតេឡងីេ យមនុស េ កេផ ងេទៀត។ េយងី្រគប់រូប នឹងឆ្លង
កត់ភពរនធត់ មួយទងំេនះ េ យរបួស ងកយ ជមងឺអំេពីហងឹ េនកនុង្រកុម្រគួ រ ឫមរណះភពមនុស
មន ក់ជទី្រស ញ់របស់េយងី។ េសៀវេភេនះ នងឹេបីកបង្ហ ញអំេពីឥទធពលពយបលែដលមនេនកនុងរូបេយងី  
្រគប់ៗគន  ែដល ចជួយេយងីេ យធូរេសបយីពីបទពិេ ធន៍រនធត់េនកនុងជីវតិ។ អនកែដលឆ្លងកត់ភពេឃរេឃ
េនកនុងជិវតិ ដូចជស្រងគ ម និងទរុណកមមែដល ចជផ្លូវែណនេំ យបេ្រងៀនេយងីនូវវធិីៃលលកេ ះ្រ យ 
និងករសេ្រមចេជគជ័យធមម  េ យកន់ែតមនេ្រចីនេឡងីេនកនុងពិភពទូេទ ។ “េបីសិនជេគ ចេធ្វីបន 
េយងីក៏ ចេធ្វីបនែដរ” េយងីក៏ ចេរៀនៃលលកេ ះ្រ យអំេពីេឃរេឃ េនកនុងសងគមទងំមូលរបស់េយងី។ 
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 ខណ:ែដលករពិភក ជ ធរណ:អំពីសតិ រមមណ៍ ែដលប៉ះទងគិចេ យអំេពី វយង់ឃនង មន
រមួទងំភពមហន្ត យេ យធមមជតិ បនផ ព្វផ យជទូេទ េទេហយីេនះ ែដលេសទីរែតគម នេ ះកលពី២៥
ឆន មុំន។ ជករពិត ជ ស់ជេរឿងែដលេគ មឃត់មិនេ យនិយយ េនពក់ក ្ត លឆន  ំ១៩៨០ ខញុ ំបន
ទទួលករបដិេសដរមួ្របជំុពីគណ:អភបិលជន់ខពស់អងគករសហ្របជជតិជនេភៀសខ្លួន េ យគត់មនជំេនឿ
យ៉ងជក់ចបស់ថជនេភៀសខ្លួនពុំមនបញ្ហ រមមណ៍ ឫបញ្ហ សតិ រមមណ៍ ែដលេកីតេឡងីេ យករចត់ ងំ
េ យរស់េនកែន្លងេផ ង ឫភពគម នទជី្រមកចបស់ ស់។ េន្រគេនះអនកបេងកីតចបប់អន្តរជតិ និងចបប់ េម
រកិកងំ នឹងអងគករមនុស ធម៌ ពុំ្រពមទទួល គ ល់របួសសតិ រមមណ៍គម ន ន ម ែដលប៉ះពល់ដល់មនុស ្រគប់រូប
ែដលបនឆ្លងកត់ភពរនធត់ទូទងំពិភពេ ក  បចចុបបននេនះ មនករទមទរេ យយកវធិីវ ិ ្រស្តថមី និងករអនុ
វត្តន៍ជេរឿយៗ មកជួយរបួសទងំេនះ។ 
 អំេពីេឃរេឃបេងកីតកណំត់េពល្របវត្តិ ្រស្តថមី ែដលេកីតេឡងីេទេលីមនុស  េហយីចប់មនរូប ង
េឡងីេនេពលែដលមនករេ្របះ្រ េំនកនុង”ពិភពេ កទងំមូល” ៃនដំេណីរករជីវតិទូេទ។ អ្វីៗ ទងំអស់
ែដលជទម្ល ប់្របច ំ នងិជភពែដល ចប៉ន់ ម នបនមួយរេំពចេនះ្រ ប់ែតែ្រប្របួលថមីទងំអស់ េហយី
ក្ល យជទីកែន្លងែប្លកេផ ង។ ករែ្រប្របួលេនះជ្រពឹត្តិករណ៍្របវត្តិ ្រស្ត ែដល ត្រត ងភពច ចរណ៍េន
កនុងសងគម នងិទំនក់ទំនងនេយបយែដលជលទធផលសំខន់ៗ ពុំែមនស្រមប់ែតបុគគលែតមន ក់ៗេនះេទ ែត
ជលទធផលសំខន់ៗ ស្រមប់ពិភពេ ក។ កំណត់េពលទងំេនះញឹកញប់េកីតេឡងីេ យេហតុករណ៍
េឃរេឃ េទ មលមម ប់របស់មនុស មន ក់ៗ ែតភគេ្រចីន េកីតមនេឡងី មលំ ប់របស់សហគមន៍។ េន
កនុង ថ នភពទងំេនះ ព័ត៌មនភញ ក់េផ្អីល ច ឫេកីតមនេឡងីេនេពលេដលភពពិតថមី ផុសេចញេឡងី។ អនក
ែដល្រប្រពឹត្តឧ្រកិដ្ឋកមម និងអនកែដលផ ព្វផ យដណឹំងេកង្របវញ័ច េទេលីភពរនធត់អំេពីេឃរេឃ េ យេផ្ត ត
រមមណ៍េទេលីែតភពពិត ៃនចំណុច ែដលេគចង់េបីកចំហ ។ គួរេ យ ្ត យ ស់ េ យអនកទងំេនះ ពុំ

រង់ចេំមីលថេតីមនអ្វីេកីតេឡងី េនេពលែដលេរឿង ៉ វទងំេនះចប់សព្វ្រគប់ ។ ភពែ្រប្របួលព័ត៌មនភញ ក់េផ្អីល
ទងំេនះ គឺបនយកមកបក្រ យ មរយះ ករេរៀប ប់អំពីដំេណីរជីវតិរបស់អនកែដល េរៀប ប់ពីេរឿងរបស់ខ្លួន
េនកនុងេសៀវេភេនះ ដំេណីរជិវតិជទូេទរបស់េយងីពុំ ចេជៀសផុតពីភពេ កនជកមម និងេសចក្តឈីចឺប់
បនេឡយី ែតេគ ចរកអត្តន័យថមី េនេពលែដលេគបញចូ ល េទកនុងគេ្រមងពយបលទូលំ យ។ 
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ជំពូកទី១ ចំ ប់ រមមណ៍ 
ែផនក ១. េទេលើមគ៌ថមី  
 េទះបីជេយងី្រគប់រូបដឹងថ ទុកខេ កជបទពិេ ធន៍ជ កលសំ ប់មនុស េ ក ែតពិភពេ កដ៏
ទំេនីបេនែតពំុដឹងថ ្រតូវនិយយ និងយល់ដឹងអំពបីទពិេ ធន៍ដ៏ជូរចត់ែដលមនុស េធ្វីេ យមនុស ឈចឺប់
ជេរៀង ល់ៃថងេ យរេបៀប េនេឡយី។ េ កនកមម និងភពហួសពីករ ម នៃនអំេពីេឃរេឃ ែដលមនុស
េ កេធ្វីេឡងី េទេលីមនុស េ កេធ្វីេ យមនុស េមីលេឃញីែតភព ្រកក់េ យងយ្រសួល េហយីគិតថ
គម នអ្វី ចទប់ ក ត់អំេពីេឃរេឃេនះ ឬ ចជសះេសបយីបនេឡយី។ មូលេហតុមួយ ែដលេធ្វីេ យមន
រមមណ៍ែបបេនះេកីតមនេឡងី គឺរបួសធងន់ធងរែដលបេងកីតេឡងីេ យអំេពីហងឹ របស់មនុស េ ក ជរបួស

ែដលគម ន ន ម ។ ន មរបួស ងគកយ ចេមីលេឃញី និងពយបលេ យវជិជ ្រស្តេពទយ បុ៉ែន្ត របសួសតិ
រមមណ៍ និងរបួសផ្លូវវញិញ ណជរបួសែដលេមីលមិនេឃញី ឫជភព ថ៌កបងំ។ 

 ខញុ ំបទចំ យេពល ចំននួជង ៃមភ្របឆំន  ំ ពយបលមនុស ែដលធ្ល ប់បនឆ្លងកត់នូវអំេពីហងឹ  េលី
មនុស មញញែដលជជនេភៀសខ្លួន ជជនរងេ្រគះេ យអំេពីទរុណកមម ឬេភវកមម នងិជជនរចួផុតពីេសចក្ដី
្ល ប់េ យស្រងគ ម ។ បទពិេ ធន៍របស់ខញុ ំបង្ហ ញនូវរេបៀបគិតថមី េទេលីអំេពីហងឹ របស់មនុស េ ក និងភព

ជសះេសបយីកយសមបទ និងសតិ រមមណ៍ែដលបនខូចខតេ យអំេពីទងំេនះ។ ចំណុចយល់ដងឹចបស់
ែដលខញុ ំេ ថ កររកេឃញីេ យវទិយ ្រស្ត ឬករបេញចញេ យដឹង េកីតមនេឡងីេនេពលែដលខញុ ំេធ្វីករ
ទក់ទងផទ ល់ជមួយអនកជមងឺរបស់ខញុ ំ ។ ខញុ ំហនងឹបន្តករ ម នករសននិ ្ឋ ន ជរេបៀបវទិយ ្រស្តេ យវជិជ
្រស្តេពទយ េនេពលែដលមនករបញជ ក់ថ្រតមឹ្រតូវ េហយីបញចូ ល េទកនុងករពយបល កររកេឃញីេនះ

បេងកីតជមូល ្ឋ ន សំ ប់រេបៀបពយបលែដល នឹងពិពណ៌នេនកនុងេសៀវេភេនះ។ 
 វធិីរបស់ខញុ ំ េនកនុងកិចចករងរេនះ គឺជវធិីបទែបនមួយេ យ ខញុ ំបនទទួលករសិក  េនវទិយល័យបេចចក 
េទស ្រពមទងំបនសិក កមមវធិីវសិ្វករ ែផនករូបវទិយ គីមីវទិយ និងគណិតវទិយ ខញុ ំបនដងឹ ងំពីដំបូងថវទិយ
្រស្ត ពុំ ចេ ះ្រ យបញ្ហ សីលធម៌ នងិបញ្ហ មនុស េ កេនកនុងសងគមបនេឡយី ។ បញ្ហ ទងំេនះ ច

េ ះ្រ យបនយ៉ងល្អ្របេសីរ ម ែផនកមនុស ធម៌ និងសិលបះ ។ េនម វទិយល័យខញុ ំបនេរៀនយកមុខវជិជ
គីមី និង សន េទះបីជរូបខញុ ំ ពុំែដលបនជួបេវជជបណ្ឌិ តេ្រកពីេពលពិនិតយសុខភព ងគកយ ជទូេទក៏េ យ 
ខញុ ំនឹក្រសៃម៉ថកនុង ែផនកវជិជ េពទយ ខញុ ំ ចយកចំណូលចិត្តរបស់រូបខញុ ំកនុង ែផនកវទិយ ្រស្ត សន ទស នៈវជិជ  
និងសិលបះ ជួយេធ្វីេ យ ថ នភពរបស់មនុស េ ក េ យមនភព្របេសីរេឡងី ។ េនេពលែដលខញុ ំកំពុងែត
សិក េន វជិជ េពទយ ៃនរដ្ឋនីវមុិចសីុកូ New Mexico ខញុ ំេធ្វីករេនភូមិេសពនីសែដល ច់្រសយលេន ម
តំបន់ខងតបូងរដ្ឋនីវមុិចសីុកូ និងកុលសមព័នធជនជតិអុិនេឌៀន Indian ហ ូន ី Zuni និង ជីេម៉ ភុយប្លូ Jemez 
Pueblo េ យផ្ដល់េស ដល់អនកជមងឺ្រកី្រក ែដលរស់េនកនុងមជឈ ្ឋ នេពរេពញេទេ យវបបធម៌ និងសមបត្តិធមម
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ជតិ ។ េ្រកយមកខញុ ំបនសិក ករហ្វកឹហ្វនឺយកជំនញែផនក សតិ រមមណ៍ េហយីសិក យកមុខវជិជ  សន 
និងទស នៈវជិជ ជន់ខពស់  េនេពលជមួយគន េនះែដរ ។ សនបនផ្ដល់នូវទ្រមង់ សីលធម៌ដល់ករ
សិក ជំនញរបស់ខញុ ំ ែផនកវជិជ ្រស្តេពទយ និងវទិយ ្រស្ត ្រពមទងំែផនក្របកបករងររបស់ខញុ ំេនេពលអនគត
កលជមួយ និងជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់េ យអំេពីហងឹ វយង់ឃនង។ ចណូំលចិត្តរបស់ខញុ  ំ កនុងែផនក
សិលបៈ និងអក រ ្រស្តក៏ជួយដល់ករងររបស់ខញុ ំ េ យផ្ដល់នូវវធិីេ្របៀបេធៀបដ៏េ្រជ្រជះេទេលីភព ថ៌កំបងំ 
ែដល ែផនកវទិយ ្រស្ត និងែផនកវជិជ េពទយពុំ ចបក្រ យបន ។ 

១.១ មនទីរសខុភពថមី  
េនេពលែដលខញុ ំបនមកដល់ េវដី Harvard េ ក េវជជបណ្ឌិ តវយ័េកមង េនកនុងឆន ១ំ៩៨០ ខញុ ំដឹងថខញុ ំ

ចង់ផ្តល់េស សុខភព និងេស ពយបល ែផនកសតិ រមមណ៍្របកបេ យគុណភពដ៏ខពស់បផុំត ដល់្របជជន្រកី
្រកែដលរស់េនកនុងសហគមន៍របស់ខញុ ំ េទះបីជមនឧបសគគ ខងែផនកថវកិរ ឬនេយបយែបប ក៏េ យ។ 
េនេពលរកេមីលេឃញី្របជជនែដល្រតូវករជំនួយេនកនុងទី្រកុង បូស្តុន Boston ខញុ ំបនរកេឃញីជនេភៀសខ្លួន
ែដលមកពី សីុ េគនយ ៍ជ្របជជន្រកី្រកេហយី េសទីរែត្រតូវេគពុំ ប់បញចូ លកនុងេស ែផនក ធរណៈ ែផនកឯក
ជន និងែផនកសុខភពែថមេទៀតផង ។ េ យមនករជួយពីេ ក េជម ែវល (James Lavelle) បុគគលិក
សងគមកិចចវយ័េកមង េពរេពញេទេ យគំនិតខពង់ខពស់ េហយីកំពុងែតេធ្វីករេនកនុងសហគមន៍ជនេភៀសខ្លួន េយងី
ក៏សំេរចេបីកមនទីរសុខភពតូចមួយេនតំបន់្របយតុន (Brighton) េនកនុងទី្រកុង បូស្តុន (Boston) ែដលពី
ដំបូងមនេឈម ះថមនទីរសតិ រមមណ៍ឥណ្ឌូ ចិន (Indochinese Psychiatry Clinic) េហយីេ្រកយមក្រតូវបន
េ ថ កមមវធិីជមងឺតក់ស្លុត របស់ជនេភៀសខ្លួន ៃន កលវទិយល័យ េវដី (Harvard Program in Refugee 
Trauma) ។ ្រកុមករងរមួយចំនួនតូចរបស់េយងីមួយ្រកុមេនះ បនទទួល គ ល់ថជមនទីរសុខភពពិនិតយ ែផនក
សតិ រមមណ៍ជដំបូងេគេនកនុងសហរដ្ឋ េមរកិ េ យគម នភពចប់ រមមណ៍ទុកជមុន។ 
 េនកនុងេពលេនះ ែផនកសុខភព និងែផនកសតិ រមមណ៍ គឺលំេអៀងេទ មពណ៌សមបុរ និងេភទ េទះបីជ 
មនករជួយេ្រជមែ្រជងពីេ ក ្រហ្វចី េរកឡចី (Fritz Redlich) ្រ ្ត ចរយ ែផនកសតិ រមមណ៍ កលវទិយ
ល័យេយល (Yale) ែដលជអនកបង្ហ ត់ដល់រូបខញុ ំ។ េ ក េរកឡចី (Redlich) បនបង្ហ ញេនកនុងករសិក
្រ វ្រជវរបស់គត់ េនេដីមឆន ១ំ៩៥០ េទះបីជ េ គសតិ រមមណ៍ តតបតេ្រចីនេនកនុងចំេ មជនែដល
មនជីវភព្រកី្រកក៏េ យ ក៏អនកទងំេនះបនទទួលករពយបលសតិ រមមណ៍ខុសគន  ពីជនែដលមនជីវភព
មធយម និងជនមនជីវភពខពស់។ អនកជមងឺ្រកី្រកជញឹកញប់េគេ យថន ពំយបល េហយីពុំសូវបនទទួលករ
ពយបល ែផនកសតិ រមមណ៍េឡយី េ យេគចត់ទុកថ អនកទងំេនះគម នសមតថភពេ្របី្របជញ ភ្លឺថ្ល របស់ខ្លួន េទ
េលីបញ្ហ សតិ រមមណ៍េទ។ ្រគូេពទយែផនកសតិ រមមណ៍ក្រមពយបលអនកទងំេនះ ស់ ផទុយេទវញិ ជន្រកី
្រកទងំេនះទទួលបនករពយបលពីបុគគលិក ែផនកសតិ រមមណ៍ែដលទទួលបនករហ្វកឹហ្វនឺបនទ ប់បន ។ំ  
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ចំនួន ៃមភ្របឆំន  ំ េ្រកយមកេទីបខញុ ំ ចរកេឃញី មរយៈ ករសិក ្រ វ្រជវ ម នពីករពយបល
េ យលំេអៀងេទេលីជន្រកី្រក និងជនែសបកេខម េនែតមនសភពដែដល េទះបីជ មនករខំ្របឹងែ្របងដ៏
េលីសលប់ពី រដ្ឋភិបលសហព័នធកនុងករែកស្រមួល ថ នភពេនះ មរយៈ ករជួយស្រមួលដល់ករទទួលេស
ពយបល េនមណ្ឌ លសតិ រមមណ៍សហគមន៍ ។ ជនេភៀសខ្លួន សីុ េគនយែ៍ដលេទីបែតមកដល់ថមីៗ េនែត្រតូវ
បញជូ នេទកនុងចំេ មអនកជមងឺជីវភព្រកី្រក ែដលទទលួករែថទសុំខភព និងករែថទសំតិ រមមណ៍បនទ ប់បន  ំ
ពីេ្រពះពួកគត់មនបញ្ហ សងគមជេ្រចីន េហយីពុំែមន ជជនជតិែសបកស និងមនិយល់ដឹងអំពីរេបៀបពយបល 
ែផនកសុខភព ផ្លូវចិត្តែបប េមរកិកងំ ជពិេសសករពយបលសតិ រមមណ៍។ 
 ជនេភៀលខ្លួនទងំអស់ែដលចូលមកសហរដ្ឋ េមរកិ បនទទួលករពិនិតយសុខភពធមម  េន ម
មណ្ឌ លសុខភព ជទូេទែដលមនករឧបតថមភេ យរ ្ឋ ភិបលសហព័នធ ។ ជនេភៀសខ្លួនមកពី សីុ េគនយ៍
ប់ពន់នក់ ជនរងេ្រគះេ យស្រងគ មមកពី្របេទសេវៀត ម ចូលមកពពក់ពពូន មមណ្ឌ លទងំេនះ 
េដីមបកី ងជីវតិជថមីេនេលីទឹកដីសហរដ្ឋ េមរកិ។ ្រកុមអនកជនំញរបស់េយងីរងចជំួយពយបល បញ្ហ សតិ
រមមណ៍របស់អនកជមងឺទងំេនះ។ េនមនទីរសុខភព ្របយតុន (Brighton) ែដលជញឹកញប់អនកជមងឺ្រតូវបន

បញជូ នេ យ្រគូេពទយ្របចខំ្លួនរបស់េគ មកមនទីរសុខភពេនះ។ បុគគលិករបស់េយងីមនរមួេទេ យេ ក ជមី 
ែវល (Jim Lavelle ទ យ៉ង Ter Yang) េមក្រនទ ញជនជតិមុ៉ង ជកុលសមព័នធវញិញ ណនិយម្របេទស វ 

េ កបិន ទូ ែដលជអតីតនយទ ៊ នេវៀត ម ែដលេគ គ ល់ថជ “ែ្រហ្វង សីុ ្រ  (Frank Sinatra  )
របស់ទ័ពេវៀត ម ”  នងិ រូស  េលក (Rosa Lek) ជ្រស្តីែខមរវយ័េកមងែដលមនមុខងរ ជអនកបូមឈមេន
មនទីរពិេ ធន៍។ 
 មនទីរសតិ រមមណ៍េបីកទ្វ រេធ្វីករជដំបូង ចំនួនកន្លះៃថងកនុងមួយ ទិតយ េស េយងីឥតគិតៃថ្ល េហយី
បុគគលិកេយងីក៏គម ន្របក់ែខែដរ អនកជមងឺបញជូ នេទសនធឹកសនធ ប់ េ យ្រគូេពទយែដលជសហកររីបស់េយងី។ 
េពល ង ចខ្លះេយងីមនអនកជមងឺជជនេភៀសខ្លួនរហូតដល់េទ២០នក់ ជនេភៀសខ្លួនទងំេនះពំុចបំច់ទទលួករ       
បញទុ ះបញចូ លេទេលី រៈសំខន់្របេយជន៍ ៃនមនទីរសុខភពេនះេទ េគមន រមមណ៍ទុកចិត្តមួយរេំពច េនេពល
ែដលេគបនទទួលករ ្វ គមន៍េ យេវជជបណ្ឌិ ត បុគគលិកសងគមកិចច នងិសមជិកែដលបនទទួលេសចក្ដីេគរព
េនកនុងសហគមន៍របស់ខ្លួន។ សហករឥីណ្ឌូ ចិនរបស់េយងី ពុំែដលបំេពញមុខងរជអនកបកែ្របភ េឡយី អនក
ទងំេនះជសមជិក្រកុមពយបលែដលជសហករដ៏សំខន់ កនុងែផនកវបបធម៌ច្រមុះ េគជគន្លឹះេធ្វីេ យមនទីរសុខ
ភពបនទទួលេជគជ័យ។ 
 េនេពលែដលខញុ ំបន គ ល់េរឿងរបស់ លកខិ  ្រស្តីែខមរចំ ស់មន ក់ ែដលជអនកជមងឺដបូំងេគ របស់ខញុ ំេន
កនុងមនទីរេពទយពិនិតយសុខភព ខញុ ំដឹងថចេំណះដឹងជទូេទ ែផនកសតិ រមមណ៍ែដលខញុ ំបនទទួលពីករេរៀនសូ្រត
េនះ ពុំ ចជួយគត់បនេឡយី៖ 
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 េនកនុងឆន មំ ញ់ ្រពះ ទិតយបនចូលមករស់េនកនុង ងគកយរបស់ខញុ ំ េធ្វីេ យខ្លួនខញុ ំញប់ញ័រសព្វ ងគ
កយរហូតដល់ខញុ ំបនដួលសន្លប់ ។ េនេពលែដលខញុ ំដឹងខ្លួនេហយីេបីកែភនកេឡងី ខញុបំនេឃញីែតភពងងឹត      
ស្លុប ។ េហយីខញុ ំក៏េដីរេទ លែ្រស េដីមបសួីរេគថ េតីេម៉ងបុ៉នម នេហយី មនសេម្លងែ្រសកេឡងីថ “េម៉ងដប់”។ 
មួយរេំពចេនះសត្វទីទុយក៏ចប់េផ្ដីមយ ំ េហយីសត្វេផ ងៗេទៀត ជតំ ងេ យេសចក្ដី ្ល ប់ែ្រសកថងូរជុំវញិ
ខ្លួនខញុ ំ។ ខញុ ំេមលីេឃញីសទុងៗ មនមនុស មួយ្រកុមតូចែដលកំពុងែតខ បឹេខ វគន េនកនុងៃ្រព ្រ ប់ែតខញុ ំេទេធ្វី  
េ យភ័យខ្ល ចខ្ល ងំ េហយីក៏ពយយមរមង ប់ រមមណ៍ខ្លួនឯង េ យករបន់្រសន់ដល់្រពះ និងេទវ េនឯ ន
សួគ៌ េ យជួយែថរក ករពររូបខញុ ំរចួផុតពីេ្រគះថន ក់េនះ។ ខ្លួនខញុ ំេទជសពឹកេ យេសចក្ដីភ័យខ្ល ច េហយី េធ្វី
េ យខញុ ំេដីរែលងរចួេទមុខមិនរចួថយេ្រកយក៏មិនរចួ។ 
 ខញុ ំបនរស់េនកនុងទី្រកុង បូស្តុន (Boston) ែផនកខងេកីតេនជិតសមុ្រទ បចចុបបននេនះ េនេពលែដលខញុ ំ
យល់សុបន្តិ ខញុ ំែតងែតេឃញីជនជតិ េមរកិកងំេស្ល កពក់េខម េដីរ មសមុ្រទ។ េនៃថងមួយែដលខញុ ំេនផទះអនក
ធន (សពន់ស័រ) របស់ខញុ ំ ខញុ ំបន្រសៃម៉ថ ឆន េំនះជ ឆន ឆំ្លូវខញុ ំចង់េ យជនជតិ េមរកិកងំជួយក ងវត្តមួយ
េ យខញុ ំេន មេឆនរសមុ្រទ។ ចប់ ងំពីទ ៊ នបុ៉លពត យសម្ល ប់កូនរបស់ខញុ ំបត់េទ ខញុ ំ្រពួយ ស់េហយីខញុ ំ
គម នគិតេឃញីពីអ្វីេ្រកែតពីករក ងវត្ត។ ្រពះបនមកបង្ហ ញរូបេ យខញុ ំេឃញីម្ដងេទៀតកលពីៃថងមុន េហយី
បន្របប់ខញុ ំថេ យក ងវត្ត។ សូមជួយេ យេសចក្ដី្រសៃម៉របស់ខញុ ំេ យក្ល យេទជភពពិតផង ពុំដូេចន ះេទ 
ខញុ ំពុំ ចរស់េនបនេទៀតេឡយី។ 
 លកខិ បនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់េចញពីជុំរុពំលកមមែខមរ្រកហម ែដលសម្ល ប់កូន្រសីរបស់គត់ ្របនំក់ 
និងេច៤នក់ កនុងចំេ មេចទងំដប់នក់របស់គត់។ េ្រកយពីរត់េភៀសខ្លួនេទេនជំុរុជំនេភៀសខ្លួនេន្រសុក
ៃថ គត់សល់ែតកូន្របុសមន ក់ និងកូន្រសីមន ក់ែដលមករស់េនសហរដ្ឋ េមរកិ។ មែផនកសតិ រមមណ៍គត់
មនែតេសចក្ដីភ័យខ្ល ច នងិអស់សងឃមឹ បញ្ហ សុខភពែដលគត់មន គឺគត់វលិមុខ េហយីជ្របចគំត់ែតងែត
ងងឹតមុខដួលជនិចច។ 
 េនកនុងេពលេនះខញុ ំពុំសូវដឹងចបស់អំពីទេំនៀមទម្ល ប់ ភ របស់ លកខិ  នងិអំេពីកំ ចេឃរេឃ
ែដល្រប្រពឹត្តេឡងីេ យែខមរ្រកហមេនះេទ ។ េនេពលេនះជនជតិ េមរកិកងំភគតិច ស់ ែដលដឹងអំពី
អំេពី្របល័យពូជ សន៍ ែដលេកីតមនេឡងីេនកនុង្របេទសកមពុជកនុងចេន្ល ះឆន ១ំ៩៧៥ និង១៩៧៩ ែដល
្របជជន ចនំួនជងពីរ ននក់ េនកនុងចំេ ម្របជជន្របែហលជង ្របបំី ននក់ បន ្ល ប់េ យ
េសចក្ដីអត់ឃ្ល ន ករកប់សម្ល ប់រងគ ល េនមណ្ឌ លពលកមមលុតដំ ។ 

េដីមប ីនឹងជយួដល់ លកខិ  ខញុ ំបនរមួសហករ យ៉ងជិតសនិតជមួយ និង្រកុមសមជិកឥណ្ឌូ ចិនរបស់ខញុ ំ 
េទះបីជេគពុំបនទទួលករហ្វកឹហ្វនឺ ែផនកេពទយក៏េ យ េគ ចេរៀប ប់ពីដំេណីរ្របវត្តិ ្រស្ត និងទុកខេ ក
របស់អនកជមងទឺងំេនះ ។ េគក៏បនបំភ្លនូឺវដំេណីរទុកខេ កយ៉ងចបស់ ស់ េនកនុងសងគមជនជតិ សីុ េគនយ៍
េផ ងៗេទៀត អនកជមងឺែខមរវយ័ជ របស់ខញុ ំ ជ្រស្តីេមម៉យកន់្រពះពុទធ សន គត់េជឿថ្រពលឹងរបស់គត់ គឺ
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ទទួលយកសណ្ឋិ តេ យ្រពះអគគ ី ែដលេធ្វីេ យគត់សន្លប់េហយីនរូំបគត់េទកន់ទីកែន្លងែដលមនសត្វ នងិ
មនុស ែដលជតំ ងេសចក្ដី ្ល ប់។ ករសណ្ឋិ តេ យ្របភពេផ ងៗ េនកនុង្រពលឹងរបស់មនុស  េកីតមន
េឡងីជ មញញ េហយីជអបីយជំេនឿេនកនុងទំេនៀមទម្ល ប់ែខមរ េនកនុងករណី របស់អនកជមងឺេនះ ចេធ្វីេ យ
មនេ្រគះថន ក់។ េនេពលែដល្រពលឹង ្រកក់ចូលេទសណ្ឋិ តេនកនុងខ្លួន នងិកនុងចិត្តរបស់មនុស  ចេធ្វីេ យ
មនេ គខ្ល ងំ េហយី ចេធ្វីេ យ ្ល ប់ េបីមនិកំចត់ភ្ល មៗេនះេទ ។ អនកជមងឺមន ក់េនះេ កសេ្រងងខ្ល ងំ

ស់ េ យែខមរ្រកហមបនសម្ល ប់កូន និងេចរបស់គត់អស់មួយចំនួនធំ ។ មរយៈករេសនីសំុេ យជួយក
ងវត្ត គត់បន្របប់េយងីថ ដំេ ះ្រ យេទេលីទុកខេ ក និងេសចក្ដីអស់សងឃមឹចែម្លករបស់គត់ពុំ ច

រកេឃញីេ យករពយបលទឹកចិត្ត ឬថន េំពទយែដលេយងីផ្ដល់េ យគត់េឡយី។ េសចក្ដីឈចឺប់របស់គត់មន
កំរតិខ្ល ងំ ស់ េហយី ចសំ លបនេ យករក ងវត្ត្រពះពុទធែតម៉យងបុ៉េ ្ណ ះ។  
 ករពយបលសតិ រមមណ៍ទូេទ លកខិ  នឹងទទួលករវនិិចឆ័យេ គថមនេ គវកិលចរតិ េ្រពះគត់
ក់បីដូចជេន នមួយេទៀត េ យគត់អះ ងថ្រពះអគគីបនចូលមកសណ្ឋិ តេនកនុងខ្លួនរបស់គត់ េហយី

គត់ ឮសេម្លងនិយយ នងិរេវរី យ។ េពទយ បនេ យថន គំត់េលប េហយីេគ នឹងបដិេសធករពយបលេ យ
ចិត្តវទិយ ។ ករេសនីសំុជំនួយក ងវត្ត េនមត់សមុ្រទរបស់គត់ នឹងទទួលបក្រ យថ ជភពមេ រកិ 
និងជភពភ័ន្តវញិញ ណ។ ែតករ្របមណេមីលេនះពុំ្រតឹម្រតូវេ ះ គត់យល់ដឹងអំពតីួនទីរបស់ខញុ ំែដលជេវជជ
បណ្ឌិ តែដលជួយពយបលគត់េ យមនសុខភពល្អ េហយីជករសមេហតុផលែដលគត់បនេសនីសំុេ យខញុ ំ
ជួយគត់ក ងវត្ត េ យគត់មន រមមណ៍ថគត់ នឹង ្ល ប់។  
ខញុ ំយល់្រពម មេសចក្ដីេសនីសំុរបស់គត់ េហយីពុំដឹងថធ្វីយ៉ង  េដីមបបីំេពញ មេសចក្ដីសនយេនះបន   
េឡយី ។ ដំេ ះ្រ យែដលេយងីគិតេឃញី គឺេយងី្រតូវពិភក ជមួយ និងអនកដឹកនែំខមរ្របចតំំបន់ េដីមបី
អនុញញ តេ យលកខិ  ចូលវត្តបួសជដូនជីបំេរ្ីរពះពុទធ សន។ េទះជគត់ពុំ ចក ងវត្តេ យខ្លួនគត់ 
ែតគត់ ចបរចិច គជីវតិរបស់គត់ ្របេគន្រពះពុទធ សន លកខិ បនមកជួបខញុ ំជេរៀង ល់ែខរយះ េពល
ចំនួន១៥ឆន  ំ រហូតទល់ែតគត់ ្ល ប់បត់បង់ជីវតិេទ ែតគត់ពុែំដលបង្ហ ញថគត់ខកចតិ្ត េ យគត់ពុំបន
បំេពញ មេសចក្ដី្របថន របស់គត់ឡយី។ េនេដីមឆន ១ំ៩៨០ េពទយវកិលចរតិ  និងអនកចតិ្តវទិយជនជតិ េមរកិ
កងំ  មនលទធភពតិចតួច ស់ េនកនុងកររកេមីលនិង ពយបលបញ្ហ ចិត្តវទិយ េនកនុងចំេ ម្របជជន 
ែដលពុំ ចេចះ នយិយភ អង់េគ្លសបន ដូចជ រូបលកខិ ។ ជបែនថមេទៀត ែផនកេពទយ និងែផនកចិត្តវទិយ
មនជំេនឿខ្ល ងំថ េគពុំ ចជួយពយបលអនកជមងឺែដលធ្ល ប់ឆ្លងកត់បទពិេ ធន៍ នងឹអំេពកីច វ រមួទងំ
អំេពីរេំ ភផ្លូវេភទ និងបទឧ្រកិដ្ឋកមមែដលប ្ដ លេ យភពតក់ស្លុតទងំេនះេ យមនសភពដូចេដីមវញិ
បននូវេឡយី។ ជទូេទេគគិតថ អនកែដលរចួរស់ នមនជីវតិពកីរកប់សម្ល ប់រងគ ល បេញចញអំេពីហងឹ របស់
ខ្លួនេ យករត្អូញែត្អរជេសចក្ដីឈចឺប់េទេលី ងគកយ និងេ គ។ ែផនកេពទយេជឿថអនកជមងឺេ យភពតក់ស្លុត
ទងំេនះ “្របងុ្របយត័នេទេលីឥទធិពលចតិ្តគំនិត” ដូេចនះ លទធភពរបស់េគកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ តក់ស្លុតមន
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តិចតួច ស់។ ជំេនឿទងំេនះ គឺពិតជខុសទងំ្រសុង មនទីរសុខភពរបស់េយងីបនទទួលេជគជ័យកនុងករ
ពយបលអនករចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ ពីអំេពី វយង់ឃនង នងិទរុណកមមេឃេឃៃ្រកែលងេនកនុងរយៈេពលពីរ
ទស វត មកេហយី។ 

១.២ ករបេងកើតមេធយបយពយបលថមី  
ចប់ ងំពីករពិេ ធន៍េលីកដំបូង ខញុ ំបរមភេទេលីករែកត្រមូវនិនន ករ ថអនកជមងឺឥណ្ឌូ ចិនទទួលករ

បែណ្ដ តបេ ក យ ឬេ យែតថន េំពទយ េដីមបេី្របី្របស់ ែតេ យ រមកពីេគមន នៈទបេនកនុង ែផនកសុខភិ
បល ។ េយងី្រតូវរះិរកមេធយបយេផ ងៗ ែដលមន្របសិទធិភពជងេនះ េ កេវជជបណ្ឌិ តចិត្ត ្រស្តជនជតិ
អង់េគ្លស ដឹកគ្ល ស់ េប៊ណិត (Douglas Bennett) ផ្ដល់េ យេយងីនូវវធិីពយបលេផ ងៗ ស្រមប់អនកជមងឺទងំ
េនះ។ បនទ ប់ពីបំេពញេបសកមមជនវកិ (អនកេបីកយន្តេ ះ) េនកនុងស្រងគ មេ កេលីកទី២ េ កេវជជបណ្ឌិ ត 
េប៊ណិត ចប់េផ្ដីមេធ្វីករេនមនទីរេពទយ េបតលឹម (Bedlam) ែដលជមនទីរេពទយតូច ចមួយេនទី្រកុង ឡុង ដុន
(London) ជទីកែន្លងែដលេ កបនតសូ៊ពយបលអនកែដលមនជមងឺខួរកបលធងន់ធងរ េ យមនសភពដូច
េដីមវញិ។  អនកជមងឺទងំេនះបនទទួលករបំេបះបង់េចលេ យ ែផនកវជិជ េពទយ និងែផនកេវជជវទិយវកិលចរតិ 
េហយីបន ក់េទកនុងឃ្ល ងំមនទីរេពទយឆកួត។ េគេ យេឈម ះថជអនកជមងឺសងគមអង់េគ្លស “បដិេសធ” និង 
“្របមថេមីលងយ” េ យអនកជមងឺទងំេនះរងឹទទឹងយ៉ង វ និងករពយបលវកិលចរតិ េហយីជញឹកញប់
មនរូប ងគកយគួរេ យេខពីមរេអីម េ យមកពី ថ នភពរស់េនដ៏្រកី្រក និងគម នអនម័យ។3 េ ក េវជជបណ្ឌិ ត 
េប៊ណិត វរក “មសេនកនុងធុងសំ មរបស់មនុស ឯេទៀត” មេធយបយរបស់គត់ គឺទស ន:វទិយ មញញកនុងករ
ពយបលល្អិតល្អន់។ គត់បដិេសធ និងផ្ល ស់ប្តូរទម្ល ប់ពយបល ែផនកវកិលចរតិែដលេគបងខំអនកជមងឺេ យេលបែត
ថន  ំ េហយីបញជ េ យអនកជមងឺទងំេនះពឹងែផ្អកេលីខ្លួនឯង េនកនុង្របព័នធវកិលចរតិ ែដលេធ្វីេ យមនករ
លំបកកនុងករេគចូលរមួ េទកនុងសងគមជទូេទេ យេជគជ័យ ។ គត់បនេ ថជមេធយបយរបស់គត់ថ
“េវជជវទិយវកិលចរតិ្រក ប់ចក់”4 េហយីេ កបនេជឿជក់ថ គម នអនកជមងឺ មន ក់ជជនអស់សងឃមឹេឡយី ។ 
ជនទងំអស់ ចមនករងរ េនកនុងសងគម េហយីមន្របក់ែខ េទះបីជសតិ រមមណ៍របស់េគមនករខ្វះខត
ធងន់ធងរបុ៉ ្ណ ក៏េ យ។ េ យេផ្ដ តេទេលីមូល ្ឋ នភពពិត ៃនដំេណីរជីវតិ្របចៃំថង េ ក េប៊ណិត ជអនក
ជំនញមួយរូប ែដលយកមនុស មនេ គខួរកបល ែដលពីមុន្រតូវេគេបះបង់េចល អត់ករងរេធ្វី េនមនទីរេពទយ
ឆកួតកខ្វក់ េទរស់េនកនុងសហគមន៍ េហយីេ យេធ្វីករេនកនុងេ ងច្រក េដមីបចីិញច ឹមជីវតិ អនកខ្លះក៏បនសំេរច
េជគជ័យេ យមនមុខរបរផទ ល់ខ្លួន។ 

អនកជមងឺជនេភៀសខ្លួនេនមនទីរសុខភព េវតី ក៏ដូចជ អនកជមងឺរបស់េ ក េប៊ណិត ែដល េគជ្របជ
ជន្រកី្រកជងេគេនកនុងសហគមន៍ែដលេគរស់េន។ េបីសិនជអនកទងំេនះេទបនទប់សេ្រងគ ះបនទ ន់ េដីមបរីក
ជំនួយសំ លបញ្ហ ទុកខេ កេកីតភពតក់ស្លុតធងន់ធងររបស់ខ្លួន អនកេនះ នឹង្រតូវេគបញជូ នេទមនទីរេពទយឆកួត ផទុយ
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ពីេសចក្ដី្របថន របស់ខ្លួន េហយី្រតូវេគបញជ េ យមុឺងម៉ត់ថ្រតូវេលបថន វំកិលចរតិ េ យគម នករពយបលែផនក
ចិត្ត ្រស្ត ឬករពយបលេ យសងគមវជិជ េឡយី។ េនកនុងរយៈេពលពីរេទបីឆន ដំំបូង េយងីបនសេ្រងគ ះជន
េភៀសខ្លួន ប់រយនក់ ពីមនទីរេពទយឆកួត។ េនមនទីរសុខភពរបស់េយងី េយងីផ្ដល់សមភ រៈ្រគប់យ៉ង (ឧទរហណ៍ 
ទីលំេន) នងិជំនួយចិត្ត ្រស្ត (ដូចជផ្ដល់ឱ ទជភ របស់េគ) េគ្រតូវកររកករងរេធ្វី រស់េនេ យឯក
ជយ និងចិញច ឹមបីបច់្រកុម្រគួ ររបស់េគ។ ដូចគន  នងិករពិេ ធន៍របស់េ ក េប៊ណិត (Bennett) េនទី្រកុង
ឡុងដុន(London) ែដរ ភគេ្រចីនបនសំេរចេជគជ័យេ យខ្លួនទីពឹងពក់ខ្លួន មនែតពីរេទបីនក់េទែដល្រតូវ
េទពយបលេនមនទីរេពទយឆកួត។ 

១.៣ វិធី ្រស្តពយបលចែម្លកអ ច រយ 
បនទ ប់ពីមនទីរសុខភពចប់េផ្តីមដំេណីរករេឡងី េហយីចប់េផ្ដីមទក់ទញអនកជមងឺឥណ្ឌូ ចនិ េយងី្រតូវរះិ

រកមូលេហតុពិត្របកដ ៃនបញ្ហ របស់អនកទងំេនះេហយី រកវធិីដ៏្របេសីរបំផុត េដីមបជីយួអនកទងំេនះេ ះ
្រ យ រមមណ៍ហងឹ របស់ខ្លួន។ ចេម្លយីបនមកពីវធិី ្រស្តចែម្លកអ ច រយ ែដលបនបេងកីតេឡងី្រតូវបនអនុវត្ត
ន៍ យ៉ងទូលំទូ យ នឹង្រតូវទទួល គ ល់ពសេពញទ្វីបអុឺរ ៉ុប (Europe) របស់អនកចិត្តវទិយជនជតិ េមរកិកងំ
ដ៏លបលីបញ់បំផុត េឈម ះេ ក វលិយមឹ េជម (William James)។ េគលករណ៍ជមូល ្ឋ ន ៃនវធិីេនះ គឺជ 
មេធយបលថមី្រស ង ែដលទក់ទងេទេលី កបបកិរយិរបស់មនុស  និងទំនក់ទំនងែដល ចរកេឃញីេ យ
អនកចិត្តវទិយ ឬេវជជបណ្ឌិ ត មរយៈករេបះបង់េចលនូវ្រទឹស្ដីអនុវត្តន៍នេពលបចចុបបននេនះ នងិេយបល់ករវនិិ  
ចឆ័យខុស នងិភពលំេអៀង។ េដីមបជីយួអនកជមងឺេ យបនល្អបំផុត អនក្របកបេ យវជិជ ជីវៈជអនកពយបល្រតូវ
លះបង់ករសននិ ្ឋ នរបស់ខ្លួន េហយី “េឃញី” អ្វីែដលជករពិតេនចំេពះមុខ។ ជករលំបកៃ្រកែលងែដលអនក
ពយបលបដិេសធនូវអ្វីៗ ទងំអស់ែដលេគបនសិក  េ យេគបនពឹងែផ្អកេទេលីសញញ សនមតថ និងវនិិចឆ័យ
្របេភទេ គ។ បុ៉ែន្ត េនេពលែដលខញុ ំចប់េផ្ដីមពយបលអនកជមងឺឥណ្ឌូ ចិន ខញុ ំចង់រកេឃញីេ យខ្លួនឯងនូវរេបៀបដ៏
្របេសីរបំផុត េដីមបជីួយអនកទងំេនះ េ យមិនេធ្វី មយ៉ងងងឹតងងល់ ៃនករពយបលរបស់្រគូេពទយពីមុន។ 

េហតុដូេចនះ េយងីសរេសរកត់្រ នូវចំេណះដឹងទូេទ ែផនកចិត្តវទិយ ចំេណះដឹងទងំេនះ ច្រតូវបន
បដិេសធេចល េ្រកយពី្រតូវបនបញជ ក់ថ ពុំ្រតឹម្រតូវ។ ជំេនឿែដលេយងីេបះបង់េចល  រមួទងំមនទស នៈ
ែដលេផ្ដីម្របឌិតេ យអនកចិត្តវទិយទូេទថ ជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់េ យេធ្វីទរុណកមម និងអនកជមងឺេផ ងៗ
េទៀតែដលឆ្លងកត់ភពតក់ស្លុតេ យឧ្រកិដ្ឋកមមេឃរេឃ ពុំ ចពយបលជបនេឡយី។ ជនែដលមនករ
តក់ស្លុតខ្ល ងំក្ល ែដលពុំ ចេរៀប ប់បន អពំីបទពិេ ធន៍តក់ស្លុតេនកនុងជីវតិរបស់េគបន េហយីអនកជមង ឺ     
េផ ងៗ េ្រកពីបចចឹម្របេទស ែតងែតបេញចញទុកខេ កសេ្រងងរបស់េគេ យ មរយៈករឈចឺប់ ងគកយ។ 
មនចំនួន ជង២០ឆន  ំ មករសននិ ្ឋ នេនះជករជក់ែស្ដង គឺខុសទងំ្រសុង លទធភពរបស់ជនរងេ្រគះែដល
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ភពជសះេសបយីពីភព វ  និងករចូលរមួកនុងករពយបលេ យខ្លួនឯង គឺជកររកេឃញីែដលជក ្ត
ពិត េហយីបន្រតូវទទួលករអបអរ ទរេនកនុងេសៀវេភេនះ។ 

១.៤ ករបក្រ យជេ្រមអតថបទៈ អតថន័យពកយ 
កររកេឃញីដ៏សំខន់មួយេទៀតេនកនុងមេធយបយរបស់េយងី គឺករេផ្ដ ត រមមណ៍េទេលីវបបធម៌ និង

្របវត្តិ ្រស្ត ែដលអនកជមងឺរបស់េយងីបនបក្រ យ ជពកយសម្ដីែដលេរៀប ប់អំពីបទពិេ ធន៍តក់ស្លុតកនុង
ដំេណីរជីវតិរបស់ខ្លួនេគ។ េយងីពុំ ច្រគន់ែត ្ដ ប់ពកយេពចន៍របស់ជនរងេ្រគះទងំេនះ េហយីចត់ថជករ
្រគប់្រគន់បនេឡយី េ យភ ច ក់បងំនូវ រមមណ៍ពិតៗ របស់ជនទងំេនះ។ េនេពលែដលជនេភៀស
ខ្លួននិយយថ “េគគម នទីលំេន” ចមនន័យេទេលីករេភៀសខ្លួនេគេចញពីភូមិរបស់េគ មុន្រកុម្រប ប់
វុធចូលមកដល់ ឬក៏ ចមនន័យថ េគេមីលេឃញីជនឈ្ល នពនែដលកំពុងេតចប់កូន្រសីរបស់ខ្លួនរេំ ភ

ផ្លូវេភទេន នឹងមុខេហយីសម្ល ប់កូន្រសីេនកនុងផទះេនះមុន នឹងពួក ដុតផទះរបស់ខ្លួនេចលេ យេទជេផះ    
េយយីខ្លួនក៏្រតូវបងខំេ យរត់េចញពីភូមិ្រសុករបស់ខ្លួនេទៀត។ ឃ្ល ”ករចប់រេំ ភ” ចមនខ្លឹម រខុសគន េន
សងគមេផ ងៗ ចជអេំពីរេំ ភផ្លូវេភទ ឬ្រគន់ែតជករឈរ្រ តេនចំេពះមុខមនុស មន  ឬក៏ជភព
ម៉ស់មុខកំរតិេផ ងៗគន កនុងសងគម ដូចជករែលងលះប្ដី្របពនធ ឬជអំេពីសម្ល ប់ែដល្រតូវបនេគរេំ ភ។ 

 សិស ែផនក សន សិក េរៀនសូ្រតពីមេធយបយសំខន់កនុងករបក្រ យអតថបទ សីុជេ្រមេនះជករ
ពនយល់េផ្ដ តេទេលីភពចបស់ ស់ ៃនអតថន័យពតិ្របកដៃនករដក្រសង់ខ្លីៗ ជទូេទមនេនកនុង្រពះគមពីរ។ 
ករអធិបបយពកយ និងគំនិតដក្រសង់ខ្លីៗ េចញពអីតថបទ យកេទេធ្វីករ្រ វ្រជវរចួ ក់េទកនុងបរបិទ្របវត្តិ
របស់អនកនិពនធវញិ។ ករេ្របីវធិីេនះអនក្របជញ ែផនកគមពរីពយយមរក ខ្លឹម រេដីម ៃនពកយ នងិឃ្ល ែដលេ្របីេ យ
្រពះ និង្រពះេយសូ៊ េនកនុង្រពះគមពីរសញញ ចស់ និង្រពះគមពីរសញញ ថមី។  
ឧទហរណ៍: េនកនុងអតថបទខងេ្រកមេនះរបស់េ ក ម៉កុស St. Mark (7:24-30) ្រស្តី ( សន៍េ្រកកកូន
កត់សីុរ ៉ូ-េភនីស) syro-phoenician អង្វរ្រពះេយសូ៊ េ យជួយពយបលកូន្រសីរបស់គត់មន ក់ ែដល រក មក
ចូលសណ្ឋិ តេនកនុងខ្លួនរបស់  េហយី្រពះេយសូ៊ ក៏បននិយយថ “ទុកឲយកូនេកមងសីុែឆ្អតជមុនសិន េ្រពះមិន
គួរនឹងយកនំប័ុងរបស់កូនេកមងេបះេទឲយែឆកសីុេទ”។ ែតគត់ទូលេឆ្លីយថ “ែមនេហយី្រពះអងគមច ស់ បុ៉ែន្ត ែឆកេន
េ្រកមតុ សីុកំេទចពីកូនេកមងែដរ”។ េនះ្រពះេយស៊ូ ្រពះបនទូលថ “េ យេ្រពះពកយេនះ ចូលនងេទចុះ រក
បនេចញពីកូននងេហយី”។ រចួកលនងបនេទដល់ផទះវញិ ក៏េឃញីកូនេដកេនេលីែ្រគ រក បនេចញ
េ្រសចេហយី។6 ពកយបក្រ យេនកនុងអតថបទេនះ គឺសរេសរេឡងីេ យេ ក ម៉កុស St. Mark េន្របេទស
េ្រកក។ េនេពលែដល្រពះេយសូ៊និយយេទកន់្រស្តីេនះថ “ទុកឲយកូនេកមងសីុែឆ្អតជមុនសិន េ្រពះមិនគួរនឹង
យកនំប័ុងរបស់កូនេកមងេបះេទឲយែឆកសីុេទ” ្រពះេយសូ៊េ្របីពកយថ TeKnow (tekvwv) សំ ប់ពកយេកមង េ យ
មនេកមងឈរេនពីមុខ “ជទំនក់ទំនងរ ង្រពះ ”េនកនុងអតថបទេនះ ្រពះ្រគីសទ គឺេ្របីសំេ េទេលីរូប្រស្តី សន៍
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្រកិចកូនកត់សីុរ ៉ូ-េភនីស syro-phoenician ជអនកកន់ សន េ្រកពី សនយូ  Jewish ជ្រពះ្រគីសទ
ែដលបនមកកន់្របេទសអុី្រ ែអល Israel មុនេគ។ ែតករេ្រជីសយកពកយរបស់្រពះេយសូ៊ ពកយថែឆក Kyon 
(Kvwv) ែដលគត់េឆ្លីយតបេទ្រស្តីេនះ ពកយេនះមនន័យថ តូចជភ ្រកិច Kuvapiov ែឆកតូច។ េន
ចំណុចេផ ងៗ េនកនុង្រពះគមពីរពកយែឆកសំេ េទេលីមនុស ែដលេដីរ មផ្លូវកយធុងសំ មេនកនុង្រកុង េហយី
ជនជតិយូ  Jew បនចត់ទុកអនកទងំេនះថជមនុស កខ្វក់ និង វ។ េនកនុងអតថបទេនះ្រពះេយសូ៊ពុំ
េ្របីពកយេនះេ យសំេ ថ ជែឆកកយធុងសំ មេនះេទ ែត្រពះេយសូ៊េ្របីពកយែឆកេនះ េ យសំេ េទេលីែឆក
តូចែដលេគ ចទទួល ប់រកមកវញិបន។ អនកកន់ សន ែដលពុំែមនជ សនយូ  Jewish ដូចជ “ែឆក
តូច” មនគំនតិថ យូរៗេទេគគង់ែតអនុញញ តេ យចូល្រពះវ ិ រវញិ។ 
 បទពិេ ធន៍របស់ខញុ ំេនកនុងវធិីបក្រ យសីុជេ្រម េលីករសិក  ែផនក សន មនឥទធពិលេទេលី
មេធយបយ្របកបករងររបស់ខញុ ំជអនកពយបលជមងឺវកិលចរតិ។ ដំេណីរករគម ន្រពំែដនេនះ មនរមួនូវករ វរក
មូលេហតុេដីម និងអតថន័យពកយ និងឃ្ល ែដល ចេធ្វីេ យអនក ន ឬេនកនុងករណីរបស់ខញុ ំជេវជជបណ្ឌិ តកន់ែត
ខិតជិតេទពភិពពិត ៃនករនិទនេរឿងែដលជវធិីមួយមន្របសិទធិភពខ្ល ងំក្ល កនុងករបក្រ យ។ េយងីចប់
េផ្ដីមេ យបក្រ យពកយេពចន៍ មញញ និងពកយែដលជនេភៀសខ្លួន យកមកេ្របីេរៀប ប់ពីេហតុករណ៍
តក់ស្លុតេនកនុងជីវតិរបស់េគ ។ មនករខុសគន ខ្ល ងំ ឧទហរណ៍ ទងំករេ្របី្របស់ពកយទរុណកមមេនកនុង
សងគមបចចឹម្របេទស និងសងគម សីុ។ េនកនុងសងគមបចចឹម្របេទសពកយទរុណកមម Torture េចញមកពីពកយ
ងំ Torquere ែដលមនន័យថ “ប ្ដ លេ យមនករែកែ្រប្រក ប់ចក់” េដមីបដីក្រសង់េសចក្តីពិត និង/

ឬភសថុ ង េដីមបបី្រងក បទស នៈ្របឆងំែផនកនេយបយ ឬែផនក សន។ បចចុបបននេនះពកយថ ទរុណកមម
បង្ហ ញនូវករេធ្វីេ យករឈចឺប់េទេលី កយសមបទ និងសតិ រមមណ៍ េដីមបរីកេសចក្ដី រភព្រសបចបប់ 
និងបំបិទសិទធមិនុស របស់បុគគល។ េនកនុង្របេទសកមពុជ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ពកយែខមរសំ ប់ទរុណកមម 
Tieru Na Kam  េចញពពីកយបលី ថកមមផលែដលមនន័យថ ជអំេពី នងិគំនិតរបស់បុគគល ជេរឿយៗេ្រចីន
ែតសំេ េទេលីភពបបកមម ែដលេកីតមនពីជតមុិនេហយីកំពុងែត្រតូវទទួលេនកនុងជតិេនះ។ ជនជតិែខមរ
ែដលរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ េ្រចីនេជឿថបទពិេ ធន៍ទរុណកមម ជករផ្ដនទ េទសេទេលីអំេពីបបកមម ែដលខ្លួន
បន្រប្រពឹត្តេឡងីពីជតិមុន។  

េវជជបណ្ឌិ តែដលេធ្វីករជមួយ នឹងអនកជមងឺែដលបនទទួលទរុណកមម ្រតូវចងចនូំវជំេនឿេនះ េហយីជួយ
អនកជមង ឺរកវធិីេ ះ្រ យភព ក់េទសេទេលីខ្លួនឯង នងិជំេនឿថខ្លួនជ អនកទទួលខុស្រតូវេលីទរុណកមម និង
េ គរបស់ខ្លួន។  
ឧទហរណ៍: ប់រយមនេនកនុងករយល់ដឹងេ្រជ្រជះ ែដលេកីនេឡងីេ យករេ្របីមេធយបយបក្រ យ
សន កនុងករបក្រ យេហតុករណ៍តក់ស្លុងេនកនុងវបបធម៌េផ ងៗគន ។7 ឧទហរណ៍: ពកយថ ពង្វក់ខួរ

កបល មន្របជ្របិយភព េនកនុងកឡុំងស្រងគ មកូេរ ៉ និងស្រងគ មេវៀត ម ែដលជករពយបលរបស់ទ័ព
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កុមមុយនិស្ដ បែង្វរជំេនឿ ែផនកនេយបយេឈ្លយីស្រងគ មរបស់ខ្លួន។ េ្រកយពីស្រងគ មេវៀត ម ទ័ពកុមមុយនិស្ត 
ែដលបនទទួលជ័យជំនះ ក់ទ័ពេវៀត ម ខងតបូងេទកនុង “គុកអប់រ”ំ ែដលេគពង្វក់ ម រតីេ យេធ្វី
ទរុណកមមកយសមបទ និងសតិ រមមណ៍។ ពកយេវៀត មេ ថ Cai fu tal tu tuong មនន័យថអប់រចំិត្ត 
និងគំនិតរបស់មនុស េឡងីវញិ ដូចគន  និងពកយែខមរចំ មន័យពកយពង្វក់ ម រតី អប់រែំណនេំ យផ្ល ស់ប្ដូរចតិ្ត
គនំតិ ែដលបក្រ យ មពកយ និងពកយថ “ែណនំ មរយៈអប់រ”ំ េដីមប ី នឹងផ្ល ស់ប្ដូរចិត្ត និងគនំិតរបស់
មនុស  ករបក្រ យចំ មន័យរបស់ពកយ មនន័យថ “ នខួរកបល”។ េនកនុងជំេនឿ សនអុី ្ល ម ករ
ងខួរកបលជករណីមួយពុំែដលនឹកេឃញី។ ជនជតិអុី ្ល ម Islam ែដលកន់ សនពិត្របកដ មនករ

េប្ដជញ េនកនុងចិត្ត េហយីពុំែមនជជនែដលងយចញ់សម្លុតេ យករពង្វក់ ឬករបង្អត់េនះេទ។ ជនជតិអុី ្ល ម
ែដលបូជចិត្ត ពុំ ចពង្វក់ ម រតីបនេឡយីេ យករ្របឆងំ និងភពពង្វក់ ម រតីជជំេរសីសីលធម៌ គឺជេសចក្ដី
េប្ដជញ េទេលីអំេពីល្អ និងយុត្តិធម៌ែដលមនេលីសលប់េទេលីអំេពី ្រកក់ និងអំ ចផ្ដ ច់ករ។ េនកនុងសងគមអុី
៉ ក់ Iraq សព្វៃថង ពកយេពចន៍ ពង្វក់ខរួកបល  ករបកែ្របេ យចំពីភ អង់េគ្លស គឺគម នន័យអ្វីទងំអស់ ករ
បក្រ យេ យម៉ត់ចត់ េទេលីភ ែដលជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់យកមកេ្របី េធ្វីេ យេវជជបណ្ឌិ តយល់ដឹង
អតថន័យ ែដលអនកជមងឺេរៀប ប់អំពីបទពិេ ធន៍តក់ស្លុតរបស់ខ្លួន។8 ពកយជពិេសសពកយ ែដលបង្ហ ញពីេហតុ
ករណ៍តក់ស្លុត្រតូវបក្រ យេ យ្របុង្របយត័នេទេលីដំេណីរជីវតិរបស់អនកជមងឺ ្រកុម្រគួ រ និងសហគមន៍។ 
េន្រគែដលបទពិេ ធន៍ទរុណកមម ែដលជេហតុករណ៍រនធត់្រគប់ទីកែន្លង វបបធម៌េផ ងៗ ចត់ទុកេហតុផល 
និងលទធផលជែបបេផ ងៗគន ។ េនកនុងសងគមខ្លះ ជនែដលរស់ នមនជីវតិរចួផុតពីករេធ្វីទរុណកមមទទួល
េសចក្ដី េម ្ត  ករុ  ចំែណកអនកេផ ងៗេទៀតទទួលករស្ដីបេន្ត ស និងទណ្ឌ កមម។ ករយល់ដឹងេនះ ចជួយ
េនកនុងករពយបលអនករចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ និងេពលខ្លះ ចជួយដល់សងគមេទៀតផង។ 

ែផនក ២. ខណៈេបើកបង្ហ ញករពិត 
វធិីវទិយ ្រស្តរបស់េយងី បនជួយេរៀបចំបុគគលិករបស់េយងី និងរូបខញុ ំនូវចំេណះដឹងេ្រជ្រជះែផនកវទិយ

្រស្តសំខន់។ ករផទុះេចញដ៏ចបស់ ស់ ឬករបំភ្លឺ ែផនកវទិយ ្រស្ត េទះបីជក្រម េកីតមនេឡងីក៏េ យ 
េធ្វីេ យមនខ្លឹម រ និងមនផល្របេយជន៍ជេ្រចីន។ ទស នះវជិជ  ជនអុី លី អតថន័យសំេ ថ I momenti 
ខណៈេបីកបង្ហ ញករពិត។ េន្រគែដលអនកេបះបង់គំនិតចស់េចញ អនកេបកីចំហេ យមនករយល់ចបស់
េ យពុំបច់ពិចរ  និងករ្រសេមីល្រសៃម៉នអំនកេទកន់អ្វីៗែដលថមី្រស ង។ ករមនចំេណះដឹងេ្រជ្រជះ
មួយរេំពចរបស់ខញុ ំ ខញុ ំដឹងថខញុ ំ្រតូវលះបង់ករវនិិចឆ័យេ គសតិ រមមណ៍ជធមម ចំេពះលកខិ Leakeana ្រស្ដី 
ែខមរចំ ស់មន ក់េនះ េដមីបេី យខញុ ំដឹងពីភពតក់ស្លុតដ៏សេង្វគរបស់គត់ េ យេហតុេនះខញុ ំ្រតូវែតបំេពញ ម
បំណងរបស់គត់ េ យរកេឃញីភពជសះេសបយី មរយៈជំេនឿ្រពះពុទធ សន។ 
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 េនកនុងកំឡុងេពល ែដលខញុ ំែថទជំនទទួលរងេ្រគះេ យអំេពីេឃរេឃ ខញុ ំជួប្របទះ នងិខណៈេបីក
បង្ហ ញករពិតមួយចំនួន ែដលបនបែង្វរគំនិតរបស់ខញុ ំ នងិករ្របកបករងររបស់ខញុ ំេទជ េវជជបណ្ឌិ តពយបល
េ គ ជករសំខន់ែដលេយងី ្ត ប់អនកជមងឺ េហយីវនិិចឆ័យកំរតិេចះដឹងេនកនុងគំនិតរបស់ខ្លួន េយងី្រតូវែត្របុង
្របយត័ន េទេលីភពលំេអៀងរបស់េយងី េហយីេរៀបចំជេ្រសច  េដីមបទីទួលចំេណះដឹងថមី។ 

២.១ ករ វរកគន្លឹះ េបើកបង្ហ ញ ថ៌កំបងំៃនភពតក់ស្លុត 
ចំនួន ្របឆំន េំ្រកយមក មនទីរសុខភពជនេភៀសខ្លួន បនេបីកបែនថមពីកន្លះៃថងេទេពញមួយៃថង មកទល់

េពលេនះ អនកជមងឺពុំទន់បក្រ យេ យចំចបស់េទេលីបទពិេ ធន៍តក់ស្លុតកនុងជីវតិរបស់ខ្លួនេគេទ ែតេគបន
ផ្ដល់ភព វយង់ឃនង្រតួសៗ ែដលេគបនទទួល ឬបនេឃញី។ េ្រកយមកអនកដឹកនទូំរទស ន៍ ធរណៈ 
បនមកសំុសមភ សន៍ ជមួយអនកជមងឺរបស់េយងីែដលបនទទួលទរុណកមម។ នងបនេរៀបចំថតេរឿងឯក រ 
េផ ងៗមួយចំនួនសំ ប់កមមវធិីណូ ៉  Nova អពំីមេធយបយពយបលេផ ងៗ ែដលេធ្វីេឡងីេន មមណ្ឌ ល
ពយបលធំៗ េនទ្វីបអឺរ ៉ុប Europe សហរដ្ឋ េមរកិក ្ដ ល Central សហរដ្ឋ េមរកិ ងំ Latin នងិសហ
រដ្ឋ េមរកិ។ េ្រកយពីករពិភក មួយចំនួន ចេម្លីយរបស់្រកុមេយងី គឺេ យចបស់។ េ យខ្វះករពិចរ  
េយងីេជឿថេនកនុងមនទីរេពទយពយបលរបស់េយងី គន នជនរចួផុតពេីសចក្ដី ្ល ប់េ យទរុណកមមេឡយី េហយីេបី
សិនជមន េគពិតជពុំចង់និយយេរឿងរបស់េគ្របប់អនកថតកុនជឯក រេឡយី។ េន្រគែដលអនកជមងឺ មួយ
ចំនួនេរៀប ប់  េ យដឹងអំពីអំេពីេឃរេឃែដលេគបនទទួល េយងីេជឿថេយងីែថទជំនេភៀសខ្លួនែដលដំបូង
្រតូវេគបងខំេ យរត់េចញពីភូមិ ្រសុក នងិផទះសែមបងរបស់េគ េហយី្រតូវបនសេ្រងគ ះយក ក់េនជុំរុ ំ មរយៈអងគ
ករសហ្របជជតិ រចួចប់េផ្ដីម ងំទីលំេនេឡងីវញិេនេពញពិភពេ ក។ គម ននរ មន ក់ ច្របមូលយក
េហតុករណ៍ពិត ែដលសំ ងេទេលីបទពិេ ធន៍ មកំរតិ នងិែបបបទេហតុករណ៍តក់ស្លុត ែដលជនេភៀស
ខ្លួនទងំេនះបនទទួលបទពិេ ធន៍េឡយី េនកនុងមនទីរេពទយពយបលរបស់េយងី ខញុ ំបនឮអំពីករណីទរុណកមម
ពីរេទបីករណីេហយី។ 
 េយងីចត់ទុកថជភពឥតសីលធម៌ កនុងករសួរជនេភៀសខ្លួនេ យេរៀប ប់ពីបទពិេ ធន៍របស់េគេទ
អនកថតកុន។ អនកថតកុនេចះែតនិយយទទូចថេយងីគិតខុសេហយី េ យេនែតេជឿជក់ថេយងី្រតូវ េយងីក៏
ស្រមបស្រមួលេ យអេញជ ីញអនកជមងពឺីរនក់ មកេធ្វីសមភ សន៍េនចំេពះមុខម៉សីុនថត (កេម៉ ៉)។ េយងីមន
ករភញ ក់េផ្អីលេ យអនកជមងឺទងំពីរនក់ យល់្រពមនិយយ្របប់េរឿងតក់ស្លុតរបស់េគ អនកទងំពីរនក់ធ្ល ប់បន
ទទួលទរុណកមម េហយីចង់ែតនិយយេរឿងរបស់េគ ្របប់ពិភពេ ក អំពអី្វីៗែដលបនេកីតេឡងីដល់រូបេគ។  
 េយងីរង់ចេំ យរេំភីបចិត្ត នងិបរមភេទេលីភពបង្ហ ញអនកជមងឺេ យទទួលករសមភ សន៍ឈចឺប់ ែតេគ
បនមកចូលរមួ េ យករេរៀបចំខ្លួនជេ្រសច អនកទងំពីរេស្ល កសំេលៀកបំពក់ ម្របៃពណីដ៏្រសស់េ ភ េគ
បងខំចិត្តនយិយេរឿង ៉ វផទ ល់ខ្លួនរបស់េគេពរេពញេទេ យភពសមរមយ និងៃថ្លថនូរជភ របស់ខ្លួន។ អនកទងំ
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េនះក្ល ៊ នេ យេពលេនះជេលីកដំបូងែដលេគនិយយបេញចញពីទរុណកមមរបស់ខ្លួនេគេ យេកបះកបយ។ 
អនកជមងឺមន ក់បននិយយពី្រកុម្រគួ រទងំអស់របស់គត់ ែដលែខមរ្រកហមបនសម្ល ប់ បនទ ប់ពីេគ យដំរូបគត់
រហូតដល់សន្លប់បត់ ម រតី ែតគត់ពុទំន់ ្ល ប់េហយីេគក៏េលីករូបគត់េបះេទេលីគំនរេខម ច្រកុម្រគួ រ និង
ញតិសន្ដ នរបស់គត់។ 
 បុគគលិករបស់ ខញុ ំនងិរូបខញុ  ំ រនធត់ ម រតីេនេពលែដល ឮេរឿងដ៏តក់ស្លុតទងំេនះ េតីនរ មន ក់ែដល ច
និយយេហតុករណ៍ៃ្រពៃផ េនះ ជ ធរណៈ េហយីគម ន រមមណ៍ភ័យរនធត់េនះ? អនកថតកុនពុំមនករភញ ក់
េផ្អីលអ្វីេទ េ យេគបនថតេរឿង  ទរុណកមម  ពីអនករចួពីេសចក្ដី ្ល ប់ េន្របេទស  ែអលស ៉ ឌ័រ El Salvador 
ឆីលី Chile ចិនធី  Argentina និងកែន្លង វយង់ឃនងេផ ងៗ េពញពិភព ក។ េហតុករណ៍េនះ គឺ
ជចំណុចែដលបង្ហ ញផ្លូវដល់មនទីរសុខភពរបស់េយងី េ យបនបងខំេ យេយងី្របឈមមុខ នឹងភពញេញីត
ញេញីមរបស់េយងីកនុងករទទួល គ ល់ថ អនកជមងឺជនេភៀសខ្លួនរបស់េយងីភគេ្រចីនបនទទួលទរុណកមម នងិ
ករប៉ន់ ម នេ យសំ ងរបស់ជនបចចមឹ្របេទសថ ជនរងេ្រគះពំុចង់នយិយអំពីបទពិេ ធន៍របស់េគេទ។ 
េបីអនករចួពីេសចក្ដី ្ល ប់ទងំពីរនក់េនះ ចនយិយពីបទពេិ ធន៍ទរុណកមមរបស់ខ្លួន ជ ធរណៈបន 
េហតុដូចេម្ដចបន ជេយងីមិនសួរេគេ យនិយយេនកនុងមនទីរសុខភពរបស់េយងី? េយងីក៏ចប់េផ្ដីមសួរ 
េហយីអនកជមងឺក៏ចប់េផ្ដីមនយិយេរឿងរបស់េគេ យធូរ្រ លកនុងចិត្ត ។ េ យករថតកុនទុកជឯក រ េរឿង
តក់ស្លុតរបស់អនកជមងឺក្ល យេទជចំណុចសំខន់ៗ ៃនដំេណីរករពយបល។9 
 េរឿងតក់ស្លុតជពកយបរយិយេរឿងផទ ល់ខ្លួន របស់បុគគលមន ក់ៗអំពីបទពិេ ធន៍ នងិេហតុករណ៍
តក់ស្លុត ែដលេគបនទទួលេនកនុងដំេណីរជីវតិរបស់េគ និងករប៉ះពល់េទេលីកររស់េនកនុងសងគម កយ       
សមបទ និងសតិ រមមណ៍ ែដលប ្ដ លេ យេកីតេឡងី េ យេហតុករណ៍ទងំេនះ។ េនះពុំែមនជករបក
្រ យរបស់នរ មន ក់េទេលីេហតុករណ៍េនះេឡយី ែត ចមនករ មសេងកតេមីលេទេលី្របត្តិកមមរបស់
សមជិក្រគួ រ និងសហគមន៍្របចតំំបន់។ ករនិយយេរឿង ចជករេរៀប ប់េរឿង្របប់អនកឯេទៀត េ យ
មូលេហតុេផ ងៗ មនរមួទងំករចង់បនជំនួយ និងករែថរទសុំខភព។ ្រពមគន េនះែដរ អនករចួផុតពីេសចក្ដី
្ល ប់ខ្លះ ចចង់ ក់ទុកេហតុករណ៍ និង្របវត្តិេរឿងរបស់ខ្លួន ទុកជ ថ៌កំបងំេ យមូលេហតុផទ ល់ខ្លួន 

ឬសងគម (ឧទរហរណ៍កនុងករណីរេំ ភផ្លូវេភទ)។ 
 ករេធ្វីសមភ សន៍ េដីមបជីួយអនកជមងឺេ យ និយយេរឿងតក់ស្លុតរបស់ខ្លួន ជករលំបក េហយី្រតូវករហ្វកឹ
ត់ េហតុដូេចនះបនជេយងី ចពយបលអនកជមងជឺនេភៀសខ្លួនជេ្រចីនឆន  ំ ែតេយងីពុំបនដឹងថអនកជមងទឺងំ

េនះបនទទួលទរុណកមមេឡយី។ េន្រគេនះ េវជជបណ្ឌិ តពុំដងឹអំពីវធិីពយបលេទេលីឥទធិពលសតិ រមមណ៍
ែដលប ្ដ លេឡងីេ យទរុណកមមេទ។ ជមួយគន េនះែដរ អនកពយបលទងំអស់ដឹងថ ្របវត្តិជីវតិ តក់ស្លុត
ចជភពនឹកពុំេឃញី ។ ជញឹកញប់ េនេពលែដលអនកពយបលមនេពល ្ដ ប់អនកជមង ឺ េពលេនះអនកជមងឺពុំ

ទន់ ចនិយយបន ។ េហយីេនេពលែដលអនកពយបលពំុបនេរៀបចំខ្លួន ្ដ ប់ អនកជមងឺេទជ ចនិយយបន
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យ៉ងហូរែហរ ។ ករខ្វះខតេរៀបចំេពលេវ េ យ្រតូវគន  រ ងអនកពយបល និងអនកជមងឺជឧបសគគ ថ៌កំបងំ
េនកនុងដំេណីរករពយបល ។ េ យេរឿងតក់ស្លុតេពរេពញេទេ យអតថន័យ េហយីទក់ទងយ៉ងសំខន់ េទ
េលីករយល់េឃញីចបំច់ កនុងពិភពេ ករបស់ជនែដលទទួលទរុណកមម ចចេញចញេឡងីេ យជនមន ក់ 
េទេលីជនមន ក់េទៀតេ យេ្របីវធិីបញឆ ិតបេញឆ ង ។ ជភពលំបកកនុងករនិយយចំៗ អពំី រមមណ៍ និងេហតុ
ករណ៍សំខន់ៗបំផុតរបស់ខ្លួនផទ ល់េទអនកេផ ងៗេទៀត េរឿងតក់ស្លុតជេរឿងែដល ក់ទុក លុះ្រ ែតអនកជមង ឺ
រកឱកសេឃញីេហយីបេញចញ ម្ដងបន្តិចៗ។  

េ យករញេញីតញេញីមមិននិយយេនះ េកីយមនេឡងីេ យអនករចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ ភ័យខ្ល ចករ
បដិេសធ ឬជងេនះេទេទៀត នង នងិគត់ខ្ល ចអនកែដល ្ដ ប់េរឿងេនះគម នចំណូលចិត្ត ឬចង់ដឹងពីេរឿងេនះ។ 
ករយល់ដឹងពីេរឿងតក់ស្លុត ត្រមូវេ យអនក ្ដ ប់មនជំនញខង ្ដ ប់ ពុំែមន្រគន់ែតប្ដូរ រមមណ៍េទវញិេទមក
េនះេទ ែត្រតូវ ក់ខ្លួនេទកនុងេហតុករណ៍េនះេហយីយកមកពិនិតយ នងិអបអរេកតសរេសីរ្របវត្តិ ្រស្ត និង
វបបធម៌ នងិអតថន័យផទ ល់ខ្លួនេនកនុងេហតុករណ៍េនះផង។ មេធយបយេរៀបចំល្អ គកឺរផ្ដល់ឱកសេ យ
និយយបេញចញ េទះជេហតុករណ៍េនះមនសភពធងន់ធងរែបប ក៏េ យ។ 

២.២ កររកេឃើញឥទធិពលពយបលេ យករែថទខំ្លួនឯង 
េន្រគប់ឱកសកររកេឃញីទងំអស់ែដលបនទទួលអបអរ ទរេនកនុងមនទីរសុភពរបស់េយងី េនះជ

ឱកសដ៏អ ច រយ និងកររកេឃញីថមី៖ អនកជមងឺមនលទធភពពយបលខ្លួនឯង។ េវជជបណ្ឌិ តពយបលេ គទទួលករ
ហ្វកឹហ្វនឺរកជមងឺ េហយីេ្របីមេធយបយ មញញ ែដលបញជ ក់េទេលីែតករេ្របីថន េំពទយ។ អនកពយបលចិត្ត ្រស្ត
សិក មេធយបយពយបលជីវតិ្ត ្រស្ត ែដលពយយមពិនតិយ ងគកយ ចតិ្ត ្រស្ត នងិសងគម ្រស្ត ែដល
ប ្ដ លេ យមនេ គេនះេកីតមនេឡងី។ សិក ទិេទព សន បង្ហ ត់បេ្រងៀនសិស េ យ
ពិចរ ពីឥទធិពល្របវត្តិ ្រស្ត និងវបបធម៌ែដលបេញចញេឡងីេ យភ ។ បុ៉ែន្ត ជនែដលទទួលករផ្ល ស់ប្តូរ 
េនកនុងជីវតិរបស់េគេ យបទពិេ ធន៍តក់ស្លុត ពុំមនទទួលករសួរនេំ យអនក្របកប ជីវកមមទងំេនះេ យ
ចូលរមួេ យសកមមេនកនុងដំេណីរករពយបលេឡយី ។ កនុងនមជេវជជបណ្ឌិ ត ែថទ្ំរស្តីេមម៉យែខមរ យុជិត
េសសិបឆន  ំ ែដលមនកូនពីរនក់េរៀនេន មេត្តយយ ្ឋ ន និងកូនពីរនក់េរៀនេន មធយមសិក  ខញុ ំរក
េឃញីថខញុ ំខ្វះ ឥទធិពលពយបលខ្លួនឯង។ 
 សុវ ្ណ រ ីSovannary ្រគ្ំរគេ យេសចក្ដី្រពួយចិត្ត អស់រយៈេពល ១៨ ែខនងបនទទួលករពយបល
េ យថន  ំ និងករពយបលភព្រចបូក្រចបល់ចិត្ត។ ជេរៀង ល់សប្ដ ហ៍ខញុ ំអងគុយេ យេសង ម ង ត់េនកនុងបនទប់
ចំនួន មួយេម៉ងជមួយរូបនង និងអនករមួករងរជនជតិែខមរេហយីសួរេ យនងនិយយពីករតសូ៊របស់នង
េនកនុងករេរៀបចំជីវតិថមីេនកនុងសហរដ្ឋ េមរកិ។ រមួគន េយងីខិតខំជួយស្រមលបញ្ហ របស់នង ៃថងមួយេនះ
នងឈប់េលបថន េំពទយ េ យនិយយថថន េំនះមិន ចជួយនងបនេទ។ នងនិយយ្របប់ខញុ ំថនង្រតូវករ
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និយយជមយួខញុ ំែតមន ក់ឯង។ ខញុ ំភ័ន្តភងំេ យនងបនេធ្វីករេសនីសំុជភ អង់េគ្លសឥតេខច ះ មកទល់េពល
េនះករពយបលរបស់នងបនេធ្វីេឡងីជភ ែខមរទងំអស់ ែដលជជំនួយរបស់អនករមួករងររបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំពុំ
ែដលឮនងនិយយភ អង់េគ្លសេ ះ សុវ ្ណ រ ី Sovannary និយយថនងខំេរៀនភ អង់េគ្លស គឺនង
ចង់និយយេរឿងរបស់នង្របប់ខញុ ំេ យផទ ល់ែតម្ដង។ ជេលីកដំបូង ែដលនងេរៀប ប់េរឿង ថ៌កំបងំរបស់នង
េ យចបស់ ស់ពិតៗ។ 
 កលពីយុវវយ័នង្រស ញ់គន  និងបុរសេកមងមន ក់ ែតឪពុកម្ដ យរបស់នងបដិេសធមិនអនុញញ តេ យ
នងបនេរៀបករ េហយីបនបងខំេ យនងេរៀបករ និង ្វ មីែដលឪពុកម្ដ យរបស់នងេរសីេ យ។ 
ករបដិេសធពុំទទួលសង របស់នង េធ្វីេ យអនកទងំពីរខូចចតិ្ត។ ភពរករំកូសបនកន្លងផុតេទ ជេ្រចីនឆន  ំ
រហូតទល់ែតែខមរ្រកហមចូលមកកន់កប់។ ប្ដីរបស់នង្រតូវទ ៊ នបុ៉លពតសម្ល ប់ េហយីរូបនង្រតូវេគបញជូ ន
េទជុំរុអំប់រជំមួយ និងកូនរបស់នង។ េនេពលែដលនងរស់េនកនុងជុំរុសុំវ ្ណ រ ី Sovannay បនជួប នងឹ
សង រពីកុមរភពរបស់នង ជេលីកដំបូង ងំែតពីេពលែដលេគែបកគន  ពីេកមងៗមក។ ផទុយេទវញិ នឹងជួយ
នងេគបនេគបនចប់រេំ ភនង េហយីេនេពលែដលបុរសេនះកំពុងែតរេំ ភនង ទ ៊ នែខមរ្រកហម មក
ទន់ ក៏ចប់ទញកេំភ្លីងបញ់ចំកបលគត់ ្ល ប់េទ។ 
 េន្រគែដល សុវ ្ណ រ ីSovannay កពុំងែតនិយយេរឿងនង្របប់ខញុ ំ ខញុ ំមន រមមណ៍ថនងបនបេនទ ស
ខ្លួនឯង េទេលីករ ្ល ប់សង របស់នងកលពីកុមរភព ។ នងេនមន រមមណ៍្រស ញ់បុរសេនះខ្ល ងំ

ស់ េទះបីជបុរសេនះចប់នងរេំ ភក៏េ យ ។ បុរសេនះ្របែហលជ្រប្រពឹត្តិអំេពីយង់ឃនង េ យបុរស
េនះមន រមមណ៍ថ នងបនកបត់ចិត្ត្រស ញ់របស់គត់ ជេ្រចីនឆន មំកេហយី ។ សុវ ្ណ រ ីSovannary មន
រមមណ៍រកី យ យ៉ងៃ្រកែលង េ យនងបនខិតខំេរៀនភ អង់េគ្លស េដីមបនីិយយេរឿង អនុស វរយី ែដល

ដក់ជប់េនកនុងចិត្តរបស់នងជយូរមកេហយីេនះ្របប់ខញុ ំ ។ ជេរឿង ថ៌កំបងំរបស់នង េពលេនះបននិយយ
េបីកចំហេនកនុងទំនក់ទនំងរ ងេយងីទងំពីរនក់ ។ េ្រកយមកេទៀតនងបន្របប់ខញុ ំថ ចប់ ងំពីេពលែដល
នងបននិយយពីបទពេិ ធន៍របស់នងមក នងពុំមន រមមណ៍ថអស់សងឃមឹកនុងកររះិរកមេធយបយេ ះ
្រ យឥទធិពល្រពឹត្តិករណ៍េនកនុងជីវតិរបស់នងេទៀតេឡយី ។ ខញុ ំបន្របប់នងថ ខញុមំនកិតិ្តយសេ យបន
េធ្វីជ េវជជបណ្ឌិ តរបស់នង េហយីរកី យេ យមនអនកជមងឺមន ក់សកមម និងខ្ល ងំក្ល ែដល ចេរៀនភ ដ៏ពិបក 
េដីមប ីនឹង ចនិយយ្របប់េរឿងរបងស់នង។ 
 េសចក្ដីេគរពេទវញិគន េទមក ែដលេកតីមនេឡងីរ ងេយងីទងំពីរនក់ េនកនុងករផ្ដល់ឱ ទេធ្វីេ យ
អនកជមងឺរូបេនះបនេ យតៃម្លខ្លួន កនុងនមជមនុស មន ក់េឡងីវញិ។ អនុស វរយីៃនេហតុករណ៍តក់ស្លុតរបស់
នងរ យបត់េទបន្តិចម្ដងៗ។ រមមណ៍របស់គត់បនរចួផុតពីទុកខេ ក េហយីគិតពីេរឿងេហតុល្អ សំ ប់រូប
នង និងកូនរបស់នង ។  ទុកខេ ករបស់ សុវ ្ណ រ ី Sovannay ក៏បនរ យបត់េទ នងេធ្វីេ យជីវតិរបស់
នងមនខ្លឹម រេឡងី េ យនងចូលរមួជួយសហគមន៍ នងិជួយកូនរបស់នងស្រមបស្រមួលខ្លួនេគេទកនុង
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បរយិកសៃន េរៀន ។ ដប់ពីរែខេ្រកយមកនង បនន្ំរកមុ្រគួ ររបស់នងប្ដូរទីលំេនពី បូស្តុន Boston 
េទរដ្ឋ កលីហ្វ័រនីញ៉ California េដីមបរីស់េនជុំគន ជមួយប្អូន្រសីរបស់នង។ ខញុ ំពុំបនទទួលដំណឹង អ្វីពីនង
រហូត ទល់ែតរយះេពលៃថងមួយេនះ  ខញុ ំបនទទួលទូរស័ពទ   ដល់ ថ៌កំបងំ។ បុគគលិករបស់ខញុ ំ ្របប់ខញុ ំថមន្រស្តី
មន ក់បនទូរស័ពទមកពីរដ្ឋ កលីហ្វ័រញ៉ California េសនីសំុេ យខញុ ំចូលរមួេនកនុងពិធមីងគលកររបស់នង។ ្រស្តី
េនះគឺ សុវ ្ណ រ ី Sovannary មិន្រតឹមែតេរៀបករបុ៉េ ្ណ ះេទ សុវ ្ណ រ ី Sovannary បនបេងកីតមនទីរេពទយ
ពយបលសតិ រមមណ៍េនកនុងសហគមន៍របស់នងសំ ប់ជនជតិែខមរ ែដលរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់កនុងរបបសម្ល ប់
រងគ ល្របល័យពូជ សន៍បុ៉លពត។ 
 សុវ ្ណ រ ី Sovannary បនបង្ហ ញខញុ ំ នូវឥទធិពលែដលអនកជមងឺមនេទេលីករពយបលខ្លួនរបស់េគ 
ចំេពះជនែដលទទួលេសចក្ដីតក់ស្លុត ខ្ល ងំបំផុតករជួសជុលដំេណីរជីវតិ្របចៃំថងែដលរងេ្រគះេ យករវនិស 
ជករពិបក្រទជំងេពលែដលេគកំពុងែតទទួលករឈចឺប់ដល់ ងគកយ និងករឈចឺិត្តេ យអំេពីយង់ឃនង
េទេទៀត។ េយងី្រតូវែតយកចិត្តទុក ក់ េ យ្របុង្របយត័នេទេលីករ ពយយមពយបលេ យខ្លួនឯង េហយី
ជួយគ្ំរទ និងជួយបីបច់ែថរក  អនកទងំអស់ែដលរចួពីេសចក្ដី ្ល ប់េ យអំេពី វយង់ឃនងបំផុត។ 
 ករពយបលខ្លួនឯង ចបង្ហ ញជភស្តុ ង មករយល់ដឹងរមួគន  ែតឥទធិពលៃនករពយបល ពុំ ងយ
្រសួល នឹងសមគ ល់រកេឡយី ។ ឥទធិពលករពយបលរបស់ជនទងំអស់ េនកនុងសងគមក្រម នឹងមនទិសេ ្រសប
គន ស់។ បុ៉ែន្ត េន្របេទស បូស ន Bosnia ករពយយមពយបលខ្លួនឯងេកីតមនេឡងីេនកនុងចំេ ម
្របជជន ស ៉ េយវ៉ ៉ុ Sarajevo ទងំមូល ។ ស ៉ េយវ៉ ៉ូ Sarajevo ជទី្រកុងដ៏្រសស់បំ្រពងៃនជំេនឿ សន ្រគី
ទ ន Christian មូ៉ស្លុ ីម Muslim និងរ ៉ូមុងំកតូលិក Roman Catholic ែដលបនទទួលបទពិេ ធន៍ៃ្រពៃផ  

ចំនួន មួយពន់ៃថង ជអំេពី វយង់ឃនងែដលេគពុំជួប្របទះេនទ្វីបអុឺរ ៉ុប Europe ងំពីស្រងគ មេ កេលីក
ទី២មកេម្លះ។ មនុស ្របុស្រសី ែដលគម នេទស និងគម ន វុធ និងកូនេកមង ប់ពន់នក់រង្រគប់កេំភ្លីង និង
សំបក្រគប់េ្រ ចដូច្រគប់េភ្ល ងពីេលីទួលជិតខងជេរៀង ល់ៃថង។ េ យគម នេសប ង រ និងេភ្លីងអគគីសន ី
និងម៉សីុនកំេ  ជភពដ៏ែសនអ ច រយែដល្របជជន ស ៉ េយវ៉ ៉ូ Sarajevo រស់ នមនជីវតិ េនេពលែដល
ពិភពេ កទងំមូលេមីលេឃញីករកប់សម្ល ប់រងគ លទងំេនះ មកញច ក់ទូរទស ន៍យ៉ងតក់ស្លុត។ 
 េទះបីជេគពយយមសម្ល ប់មនុស មួយទី្រកុងេនះែមនពិត ែត្របជជន ស ៉ េយវ៉ ៉ូ Sarajevo ពុំ
េបះបង់ករតសូ៊របស់េគ េដីមបរីស់េឡយី។ េនៃថងមួយរដូវផក រកី េ្រកយពីស្រងគ មបនចប់សព្វ្រគប់េទ េនេពល
ែដលខញុ ំកំពុងែតេដីរ មមត់ទេន្ល ែដលេពរេពញេទេ យភពមហន្ត យ ខញុនំឹកគិតឆងល់ថេតីអនកទងំេនះរស់
នមនជីវតិេ យវធិី ែដរ ។ េពលេនះខញុ ំបន្របទះេឃញីផទ ងំពិពណ៌សិលបះមួយ េនកនុងជុំរុជំនេភៀសខ្លួន 
ឬទីេផ ងៗ ែដលជួប្របទះ នងិអំេពី វយង់ឃនងខញុ ំែតងែតេដីររកផទ ងំគំនូរ ឬជគំនូរ និងថ្វៃីដដ៏្របណិតរបស់
េគែដលផទុកនូវេសចក្ដីសងឃមឹៃផទកនុង ែដលជញឹកញយេ្រចីនែតបត់បង់េនកនុងគំនរបរ ិ ថ នកខ្វក់។ េនស ៉ េយ៉
វ ៉ូ Sarajevo ខញុ ំបន នេសចក្ដីែថ្លងដូចខងេ្រកមេនះ ែដលសរេសរជភ អង់េគ្លសេនេលីផទ ងំគំនូរ។ វចិិ្រត
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ករេឈម ះ សីុ បុ ងំសកុ ី បង្ហ ញយ៉ងចបស់ ស់នូវឥទធិពលពយបលខ្លួនឯង។ ជញឹកញប់េយងីសួរខ្លួនឯងថៈ 
េបីសិនជមនភពមហន្ត យ េហយីជីវតិរបស់េយងីេពរេពញេទេ យស្រងគ ម និងេសចក្ដីស្អប់េខពីម េហយីេបី
សិនជេយងីជឋតិេនកនុង ថ នភពេនះ េតីេយងីមន្របត្តិកមមយ៉ងដូចេម្ដចេទ? ្របជជន ស ៉ េយវ៉ ៉ូ 
Sarajevo ពុបំនេ្រតៀមខ្លួនទទួលេហតុករណ៍េនះេទ ដូចជមនុស ្រគប់រូបធ្ល ប់ ន់មត់ថ ជ្របជជនរស់
យរស់េនកនុងទី្រកុងដ៏ល្អ្របណិត នងិ ង ត់្រជងុំ។ គម នភពទល់្រក ្របជជនមនទំនក់ទំនងជិតសនិទធល្អ និង
គន េទវញិេទមកមន ក់ៗ គតិពីេរឿងកូនេចរបស់ខ្លួន មងគលករ នងិពិធីបុណយបញចុ ះសពជសកមមភពែដលមន
ជ្របច។ំ អ្វីៗ មនភពជធមម ្រ ប់ែតមួយពេ្រពចែភនកអំេពី វយង់ឃនងេកីតមនេឡងី មនភព ដូច
ជ អនកមន រមមណ៍ថខ្លួនេនកនុងពិភពេ គ និង្របឈមមុខ នងិេសចក្ដី ្ល ប់។ អ្វីៗែដលខញុ ំបនេឃញីេនទីេនះ
េហយីអ្វីៗ ែដលេគបនបេ្រងៀនខញុ ំ ថជីវតិេសចក្ដីេប្ដជញ  េដីមបរីស់ែតងែតមនឥទធិពល ជងអេំពី វយង់ឃនង
េហយីមនុស ចរស់បន ថ្វីេបីមន្រគប់កេំភ្លីង និងគម នអ្វីៗទងំអស់មនែតេសចក្ដីសងឃមឹ េសចក្ដីៃឆន្របឌិត 
និងេសចក្ដី្រស ញ់ក៏េ យ។ ្របជជន ស រេ៉យវ៉ ៉ូ Sarajevo យល់ចបស់ថ េបីេគេនែតតសូ៊េហយីេបីសិនជ
េគេនមនកេហ្វ េនកនុងប៉ន់កេហ្វ េនេពលែដលេគឈប់បញ់គន  េហយីេបីសិនជេគ និយយគន អំពសិីលបះ
ងំពី្រពលឹមទល់្រពលប់ េហយីេគសួរគន េទវញិេទមក អពំីេរឿងកុនមួយ ែដលល្អេមីល ឬក៏ថេតី្រកុមេភ្លង

រក៉ Rock ថមីេន សហរដ្ឋ េមរកិ U.S.A. មនអ្វីខ្លះេនកនុងកលៈេទសៈេនះ េគពិតជ ចផ្ដល់ភពតសូ៊យ៉ង
ស្វិត ្វ ញេទេលីសិទិធ្របល័យជីវតិេ យឥត្រ ្របណីេនះបន។ ខញុ ំបនរកេឃញីករបញជ ក់បែនថម មួយចំនួន 
េទេលីករពយបលខ្លួនឯងេនេពលែដលខញុ ំេធ្វីករេនទី្រកុង នីវយក New York េ្រកយពីករ យ្រប របំផ្ល ញ
មណ្ឌ លពណិជជកមមពិភពេ កភ្ល ម ។ ្រកុមពយបលមនរមួទងំបុគគលិករបស់ខញុ ំ បុព្វជិត( ចរយ) ្របចសំកល
វទិយល័យ េយល Yale និងេភញ វជ ្រ ្ត ចរយ្របេទសជបុ៉ន បនជួយអនករមួករងររបស់េយងីេន ែបលឡវឺ ៉
Bellevue ែថទអំនកជមងឺរងេ្រគះេ យភពតក់ស្លុតេនះ។ មគគីភពរបស់្របជពលរដ្ឋទី្រកុង នីវយក New 
York ពី្រគប់ជតិ សន៍ សញជ តិ និង នៈសងគម មនសភពដ៏អ ច រយ។ ដូចគន  និងស ៉ េយវ៉ ៉ូ Sarajevo ជន
្រគប់រូបដឹងពកីតព្វកិចចរបស់ខ្លួន េហយីមន ក់ៗ ជួយផ្ដល់សន្តិសុខ និងករពរគន េទវញិេទមក។ 
 ករសិក ្រ វ្រជវ េ្រកយមកបនបញជ ក់យល់្រពមេទ ម ករចប់ រមមណ៍របស់ខញុ ំ អំពីទី្រកុង នវី 
យក ថបុគគលែដលទទួលរងេ្រគះេ យ្រពឹត្តិករណ៍ៃថងទី១១ ែខ កញញ  ពុំ្រតឹមែតរកជំនួយពី ្រកុម្រគួ រ មិត្តភក្ត ិ
ចរយ និង្រគឹះ ថ ន សនេទ។ េគបនរកជំនួយពី េវជជបណ្ឌិ ត នងិគិ នុប ្ឋ យកិរេ យសកមមែដរ កំរតិ

េ ះ្រ យដ៏អ ច រយបន បេងកីតេឡងីជក ្ត ពិត េវជជបណ្ឌិ ត្របចខំ្លួនេន ែបលឡវី ៉ូ Bellevue បនេធ្វីករសំ     
េរចថ អនកជមងឺបនេសនីសំុ កុំេ យនិយយពី បញ្ហ សងគម  និងបញ្ហ ្រគួ រែតសំុេ យ្រគន់ែតជួយខ្លួនេគ 
ៃលលកេ ះ្រ យភពភ័យខ្ល ច និងភពបរមភ េដីមប្ីរបឈម និងករ យ្រប រេភវរកមមេនអនគតតកល 
ជពិេសសរេបៀបជួយកូន និង្រកុម្រគួ រេនេពលមនវបិត្តិ សនន។ 
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 ជនរងេ្រគះេ យភពរនធត់តក់ស្លុតទូទងំពិភពេ ក េធ្វីករេសនីសំុជំនួយ ែផនកពយបលខ្លួនឯង ដូចគន  
អនក្របកបវជិជ ជីវៈ ែផនកពយបល ជពិេសសេវជជបណ្ឌិ តពុំេអីេព ី និងេសចក្ដីេសនីសំុេនះេទ េហយីេ្រចីនែតអនុវត្តន៍
េ យគម នករយល់ដឹងចបស់ ស់ ពីេសចក្ដី្រតូវកររបស់ជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់។ េហតុេនះេកីតេឡងីមួយ
ចំនួន េទេលីក ្ត ពិតថ េវជជបណ្ឌិ ត និងអនកពយបលពំុដឹងជគតិេធ្វីយ៉ង ចំេពះមនុស ែដលចង់ពយបល
ខ្លួនឯង។ ជករងយ្រសួលកនុងករេគ ពុំរវល់ជមួយមនុស ែដលមន បញ្ហ េ្រចីនហួស និងែដលពុំ ចជួយបន
េ យេ្របីវធិីពយបលទូេទ។ ជនែដលរចួផុតពិេសចក្ដី ្ល ប់ ជករពិត គឺេគហុចៃដមកេ យេយងី េហយី
និយយថៈ “សូមកុំបដិេសធរូបខញុ ំ ខញុ ំនឹងបំេពញកិចចករមួយចំនួនធំ េហយីខញុ ំ្រគន់ែត្រតូវករេ យអនកទទួលយក
ករពយបលរបស់ខញុ ំ និងជយួខញុ ំេនេពលែដខញុ ំេដីរផ្លូវខុស”។ 

២.៣ បក តីូចមួយចូលកនងុដួង្រពលឹងរបស់ខញុំ 
ខណៈេបីកបង្ហ ញករពិតមួយែដល ខញុ ំមនភ័ព្វសំ ងបនទទួលបទពិេ ធន៍ ែដលបង្ហ ញពីក ្ត សំ

ខន់ៗ ៃនភពជិតសនិទែដល្រតូវែត មនជមួយ នងិជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ េដីមបផី ព្វផ យករពយបល។ េន
កនុងឆន ១ំ៩៨៦ ខញុ ំបនសួរអនករមួករងររបស់ខញុ ំ ្វ ង េ  Swang Tor ជជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ពីរបបបុ៉ល 
ពត េ យជយួខញុ ំេនកនុងកមមវធិី្របវត្តិ ្រស្ត និយយផទ ល់មត់េនប ្ណ ល័យ េឆ្លតសីុងហគ័រ Schelesinger អពំី
្របវត្តិ ្រស្ត ្រស្តីេនសហរដ្ឋ េមរកិ។ ខញុ ំបនសំុេ យគត់ជួយរក្រស្តីែខមរចំនួនដប់នក់ ែដលមន នៈ សងគម
េផ ងៗ គន ែដលមករស់េនកនុងតំបន់េនះ។ ខញុ ំរកអនកសម័្រគចិត្តចូលរមួេនកនុងករនិយយផទ ល់អំពី្របវត្តិជីវតិរបស់
េគ ។ ្រស្តីែដលេយងីរកបនេនកនុង ដប់្រប ំឆន ខំងមុខ គឺមន្របវត្តិ្រគប់ែបបយ៉ង អនកខ្លះជអនកេធ្វីែ្រស មន ក់ជ
អនករប្ំរពះ ជយ្រទពយ មន ក់េទៀតជមច ស់ក ្រតី អនកទងំេនះ ពុំែដលនិយយពី ្របវត្តិជីវតិរបស់េគ ្របប់នរ
មន ក់េឡយី។ ្រស្តីទងំេនះបនទទួលសមភ សន៍មន ក់ៗ េលីសពីចំនួន១២េម៉ង េគពុំែមនជអនកជមងឺរបស់េយងីែត
េគជសមជិកេនកនុងសហគមន៍។ អ្វែីដលបនទទួលពីកមមវធិីេនះ គទឺស នវស័ិយ្របវត្តិ ្រស្តរបស់្រស្តី ចំនួន
ដប់នក់ ែដលទទួលករបត់បង់ និងបំេភ្លចេចលេ យ រែតភព វយង់ឃនងែដល្រស្តីទងំេនះបន
ទទួលបទពិេ ធន៍ េហយី្រស្តីទងំេនះបនផ្ដល់ដល់េយងីនូវករយល់ដឹងដ៏ធំេធងអំពីេសចក្តីតក់ស្លុត និងឥទធិ
ពលែដលេកីតេឡងីេ្រកយមក។ 
 ករេរៀបចំ្របមូល្របវត្តិបរយិយផទ ល់មត់ទងំេនះ ្វ មី និងរូបខញុ ំពុំមនគំរូេ្របៀបេធៀបអ្វីមួយែដលេយងី
ចចម្លងបន េដីមបចីន់េផ្ដីមេយងី្រតូវសំេរច ពីកំរតិទំនក់ទនង រ ងអនកផ្ដល់្របវត្តិ ្រស្ត និងរូបេយងី។ េយងី

ពុំែមនជអនកពយបលរបស់េគ េហយីេគក៏ពុំែមនជអនកជមងឺរបស់េយងី េយងីពុសំងឃមឹថេគ នឹងបេញចញេរឿងជីវតិ
ផទ ល់ខ្លួនរបស់េគេ យេកបះកបយេឡយី។ េយងីក៏ពុំែមនជអនកកែសតែដលសរេសរអំពីដំេណីរេរឿងជីវតិរបស់
្រស្តីែខមរ ឬជអនក្របជញ េបះពុមពេសៀវេភ្របវត្តិ ្រស្ត សងគមរបស់្រស្តីែខមរែដរ។ ដូេចនះ េដីមបបីេងកីតកំរតិភព
សនិទធ ន លែដលេធ្វីេ យមនទិដ្ឋភព្របវត្តិ ្រស្ត េនកនុងករសមភ សន៍េយងីបន្របប់អនកទងំេនះថៈ “អនក
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បរយិយអំពី្របវត្តិ ្រស្ត មរយៈរូបេយងី”។ េរឿងទងំេនះ ជេរឿង្របវត្តិ ្រស្តេ យអនកនិយយេរឿង េទះបីជ
ខ្លួនេគ្រកី្រកែបបយ៉ង  ឬជជន មញញ េគេជឿថេរឿងេនះពុំែមន្រគន់ែតជេរឿងរបស់ខ្លួនេគេទ ែត ជេរឿង
វបបធម៌ និងសងគមរបស់េគ។ បេ្រងៀនអំពីែបបបទែដលពិភពេ កមនដំេណីរករេនកនុងជីវតិរបស់េគ ្រស្តីទងំ
េនះ បនយល់្រពមថេរឿងរបស់េគ ជករពិពណ៌នពិត ៃនរបបែខមរ្រកហម ។ 
 បុ៉ែន្ត េតីេយងី ចេកតសរេសីរអបអរេ យេពញទំហងឹេទេលីបទពិេ ធន៍ និង រមមណ៍ែដល្រស្តីទងំ
េនះបេញចញអំពីជីវតិរបស់េគេទ? េទះជ ្វ មី នងិរូបខញុ ំជមួយអនករមួកិចចករែដលមនភពទីៃទពីគន  ចំណង
មិត្តភពរបស់េយងី ផ្ដល់នូវបរយិកសល្អដល់្រស្តីទងំេនះ។ ្វ មីជជនរងេ្រគះៃន លពិឃត ែតគត់ក៏េធ្វីករ
ជិតសនិតជមយួខញុ ំេនមនទីរសុខភពជបុគគលិក ែផនកសតិ រមមណ៍។ គត់សមភ សន៍្រសី្តទងំេនះជភ ែខមរ ខញុ ំចំ
្ដ ប់េ យេសង ម ង ត់យូរៗម្ដង ្វ មឈីប់េហយីនិយយកត់ចណុំចសំខន់ៗជភ អង់េគ្លស។ ខញុសំរេសរ

កត់្រ ទុកេហយីចងចចំំណុចទងំេនះ េនេពលែដលេយងី ្ដ ប់ ខញុ ំេកតសរេសីរករនិយយទក់ទងេ យ
កយវកិររបស់អនកបរយិយេរឿង។ ករ ្ដ ប់ ប់រយេម៉ង ជភ បរេទសែដលខញុ ំ ្ដ ប់ពុយំល់ បនបេ្រងៀនខញុ ំ
េ យយល់ដឹងពីបទពិេ ធន៍របស់អនក ទងំេនះេ យគម នករនិយយស្ដី។ ខញុ ំ ចេមីលដឹងករបេញចញគំនិត
យល់ពី រមមណ៍របស់េគ េហយី ចេមីលេឃញីទិដ្ឋភពែដលេគបរយិយជភ ែខមរ។ េសទីរែត្រគប់េពល
សមភ សន៍ទំនក់ទំនងផទ ល់ខ្លួនបនេកីតមនេឡងីរ ង ្វ មី ្រស្តីទងំេនះ និងរូបខញុ ំ ទំនក់ទំនងរ ងេយងីទងំបី
នក់គម នរ ក់រអួល េហយីគម នកំណត់េពល ។ 
 េទះបីជ រូបខញុ ំពុំែមនជែខមរ ឬជ្រស្តីេភទ រមមណ៍របស់ខញុ ំេពរេពញេទេ យេរឿង្របវត្តិ ្រស្តែដល
បរយិយផទ ល់មត់េ យសេម្លងរបស់្រស្តីទងំេនះ ខញុ ំពុំែដលមន ្ដ ប់អ្វីមួយែដលឮខ្ល ងំ ឬចបស់េនះេទ ។ េន
េពលែដលអនកនិយយេរឿង្របវត្តិ ្រស្ត ខញុ ំក៏យ ំ េនេពលេគេសីច ខញុ ំក៏េសីច េនះជេរឿងធមមជតិ។ ករខុសែប្លក
ជតិ សន៍ និងវបបធម៌រ ងេយងីពុំកត់បនថយនូវេសចក្ដីអរគុណរបស់ខញុ ំ េទេលី្របវត្តិដំេណីរជីវតិរបស់េគ ដូច
គន  និងអនក ្ដ ប់សម័យឥឡូវែដលចប់ រមមណ៍េទេលីទឹកដមកំ ពយបុ ណ ប់ពន់ឆន េំ្រកយមក។ កមមវធិី
េនះផ្ដល់េ យេយងី នូវេសចក្ដីេ្រតកអរេទេលីករយល់ដឹងទូលំទូ យែដល ចបេងកីតេឡងី រ ងមនុស ែដល
មនវបបធម៌ បទពិេ ធន៍ និងេភទទីៃទពីគន  ។ 
 េសចក្ដីបញច ប់ ្របវត្តិ ្រស្តផទ ល់មត់ មនរមួទងំករេរៀបចំបកែ្របភ ពីែខ ត់សេម្លង ក្ល យេទជ
េរឿងសមុ្រគ ម ញដល់ ្វ មី និងរូបខញុ ំ។ ្រស្តីទងំេនះេពញចិត្ត និងដំេណីរករទងំេនះ េគបនបរយិយអំពី
្របវត្តិ ្រស្ត មរយៈរូបេយងីេហយីភរកិចចរបស់េគបនបញច ប់សព្វ្រគប់ ។ ផទុយេទវញិ ្វ មី និងខញុ ំពុំជក់ចបស់
ថេតី្រតូវចត់ែចងយ៉ង េទេលីេរឿងទងំេនះ ។ ជករពុំសមរមយែដលេយងីយកេរឿងេនះ ផ្ដល់េទេ យជន
ែដលចូលចិត្តេរឿងេនះដូចជ ែផនកកមមវធិីសិក  និងែផនក្របកប ជីវកមម។ េរឿងេនពុំែមនជេរឿងរបស់េយងី េយងី
ពុំមនសិទធិ ទទួលករេកតសរេសីរពីេរឿងទងំេនះេឡយី ម៉យងវញិេទៀត ករ ក់េរឿងេនះេចលេនប ្ណ ល័យ
រង់ចទំស និកជនអនមិក ក់បីជូចជពុំ្រតឹម្រតូវ។ 
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 េរឿងេនះ ជេរឿងែដលពិបក ន ្រគប់វគគ ផទុកនូវេសចក្ដីឈចឺប់ និងទុកខេ ក េយងីមនមតិផទុយគន
េទេលីករែចកចយេរឿងេនះ ជមួយអនកឯេទៀត ម៉យងវញិេទៀតេយងីក៏ពុំចង់េបះបង់កិចចករទងំេនះយល់ែដរ។ 
េយងីឆងល់ថ េតីេយងីបនចំ យេពលជិតដប់្របឆំន  ំេទេលីករងរេ យឥតគិតេនះ េ យមកពីេយងីពុំបន
ចំ យេពល្រគប់្រគន់ គិតេ យចបស់ ស់ អំពីវធិីែដលេយងី្រតូវែចកចយលទធផលចុងេ្រកយ។ ែតកមមវធិី
េនះបនេធ្វីេ យេយងីផ្ល ស់ប្ដូរ េ្រកយពីេយងីបនបញច ប់កិចចករដ៏ឈចឺប់េនះ េយងីបនក្ល យេទជបុគគល 
និងអនកពយបល្របេសីរេឡងី។ េយងីដងឹថ ្របវត្តិ ្រស្តបរយិយផទ ល់មត់ មនផទុកនូវលទធភព ផ្ល ស់ប្ដូរភព
សងប់ ង ត់របស់អនកឯេទៀត ។  េតីេ យរេបៀប ? 
 ខញុ ំបនរកេឃញីដំេ ះ្រ យមួយ េនកនុងផទ ងំគនូំរថមី េនេពល ងំពិពណ៌េនកនុង រមនទីរសិលបះទី
្រកុងនីវយក។ េនកនុងផទ ងំគំនូរតូចមួយរបស់វចិិ្រតករ ស ែស  Sassetta ្របេទស យអុីនីស Sienese       
សន្តបុគគល (អនកកន់សីលធម៌) ហគណូី Saint Thomas Aquinas កំពុងបន់្រសន់ដល់្រពះេយសូ៊ ែដលបូជ
ជីវតិេនេលីេឈឆីក ង។ េហយីេនកនុងមត់្រពះេយសូ៊៉ េឃញីមនបក ដ៏ីល្អ្របណិតេហរីេចញពីមត់្រទង់ ចូលេទ
កនុងមត់សន្តបុគគលេនះ។ េនេពលែដលខញុ ំ កំពុងែតេមីលគំនូរេនះ ខញុ ំបនសួរខ្លួនឯងថ េតីទស និកជន ច
េមីលេឃញីសត្វបក តូីចេនះ ឬមនេកតសរេសីរនូវអតថន័យដ៏សំខន់ៗ ែដលមនសំ ប់សន្តបុគគលេនះែដរឬ
េទ។ កលពីជំនន់សិលបៈ អក រ ្រស្ត ទំេនីប នងិេកីតេឡងីេនកនុងសតវត ទី១៤ សន្តបុគគលទទួលករេគរព
ថជបុព្វបុរសខុសពីជំនន់បុព្វបុរសហ្ល័រន់៉ Florence ្រកិច និងរ ៉មូងំ Roman សន្តបុគគលទទួលករេគរព និង
យកេធ្វីជគំរូ។ ផទ ងំគនូំរដ៏្របណិតេនះបនគូរេឡងីជផទ ងំគំនូរសំ ប់ សនៈ (សកក របូជ) សំ ប់េ យែតបុព្វ
ជិត (អនកបសួ) េមីលេឃញីេនេពលែដលបុព្វជិតេនះកំពុងែត្របរព្វម សននិបត សន េដីមបជីួយរឮំកបុព្វ
ជិតេនះេ យេដីរ មគន្លងធម៌របស់សន្តបុគគលែដលេគបនេធ្វីេឡងីដល់សហគមន៍។ ្រពលឹងបក ៃីន្រពះេយសូ៊៉ 
ជករពិតពុំែមន្រគន់ែតចូលេទកនុងសន្តបុគគលថូម៉ស់ បុ៉េ ្ណ ះេទ ចូលេទកនុង្រពលឹងបុព្វជិតមនជីវតិែដល
បនេឃញីគំនូរេនះជ ក ។ី េនកនុងឱកសបេញចញេ យដឹងេនះ គឺជេពលែដលខញុ ំ េទីបែតយល់ដឹងពីេគល
េ ្របវត្តិ ្រស្តផទ ល់មត់។ េរឿង “្រពលឹងសត្វបក ”ី របស់្រស្តីែខមរែដលេហរីចូលដួង្រពលឹងរបស់េយងី និងដងួ
្រពលឹងរបស់អនកឯេទៀតែដលសុខចិត្តខតិចូលជិត េដីមបី ្ដ ប់េរឿងរបស់ ជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់។ េនះជ 
ឧទហរណ៍ បទពិេ ធន៍ករពយបល ែដលអនកពយបល្រតូវ ក់ខ្លួនេ យជិត និងភពឈចឺប់ និងទុកខេ ក
របស់ជនទទួលភពតក់ស្លុត េដីមប ីនិងយកេរឿងេនះមកបក្រ យ វធិីេនះក្ល យេទជមូល ្ឋ ន សំ ប់អនុវត្តន៍
ល់ករពយបលទងំអស់។ 

២.៤ េសចក្ដីឈឺចប់របស់អនកពយបល 
េពលខ្លះអនកពយបល និងអនកជមងឺរបស់េគ ចឈនេទភពខម ស់េអៀនែដលមនរមួេទេ យអ្វីៗ ែដល

ប៉ះពល់េឡងីេ យអំេពីេឃរេឃខ្ល ងំ។ ភព ម៉ស់មុខកនុងសងគម និងភពេអៀនខម ស់ ចេកីតេឡងីេទេលី
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អនកជមងឺែដលមនេ គម រកី េ គេអច យវុ/ីេ គេអដ ឬេ គវេង្វង ម រតី ដ៏ដូចជអនកជមងឺែដលកំពុងែត
ៃលលកេ ះ្រ យ និងអំេពីហងឹ កនុង្រគួ រ និងអំេពីបំពរបំពនផ្លូវេភទ។ េវជជបណ្ឌិ តក៏ ចទទួលករប៉ះ
ពល់េ យបតុភូត ្រកក់េនះែដរ។ ខញុ ំពុំដឹងខ្លួនរហូតទល់ែតកូន្របុសរបស់ខញុ ំធំដឹងក្ដីេឡងី េហយី បនសួរខញុ ំ
ថ េតីខញុ ំ្របកបរបរអ្វីេដីមបចីិញច ឹមជីវតិ។ មនុស ជេ្រចីនចត់ទុកថករងររបស់ខញុ ំជអនកែថទជំនរចួផុតពីេសចក្ដី
្ល ប់េ យភព វយង់ឃនង នងិអំេពីទរុណកមមជអំេពីវរីៈបុរស។ ខញុ ំែតងែតទទួលកតិ្តិយសជពិេសស េន

កនុងចំេ មអនករមួករងរេពទយ េនេពលែដល ខិតខំ្របឹងែ្របងបំេពញកិចចករ ែផនកេពទយេ យមន សីលធម៌
ចបស់ ស់ និងសភគតិករងរ។ ែតេនេពលែដលកូនរបស់ខញុ ំចប់េផ្ដីមសួរខញុ ំ ខញុ ំ្រតូវទទួល គ ល់ថខញុ ំពុំសូវចង់
និយយ្របប់េគេ្រចីនេទ េ យខញុ ំមនករខម ស់េអៀន នងឹករងររបស់ខញុ ំ។ កនុងនមជអនកពយបល ខញុបំនរក
េឃញីថពុំ ច ងបំបត់ ន ម វយង់ឃនងរបស់មនុស េ ក ែដលេគបនទទួលេនះ មរយៈ វធិី
ពយបលេឡយី ។ ករេប្ដជញ  ករចូលរមួ និងករទទួលយករបស់េវជជបណ្ឌិ តេ យគម ន ទ ក់េសទីរ េទេលីភព     
ខម ស់េអៀនែដល ក់ទុកេ យ ង ត់ពុំ ចពិចរ បន ជេរឿងមួយែដល នឹងពិបកពនយល់ដល់កូនេកមង។ 
 ទស និកជនមនភពេអៀនខម ស់ េនេពលែដលេគចូលេទកនុង រមនទីរវនិសកមម ឬឈរេនមុខផទ ងំ
សិ  រឮំកវញិញ ណកខ័នធ ជនស្រងគ មេវៀត ម េនរដ្ឋ ៉ សីុងេ នឌីសីុ Washington DC ។ ្របតិ្តកមមដបូំងេគ គឺ 
ករពយយមទប់ រមមណ៍ែដលប ្ដ លេ យទឹកែភនកហូរ េ យពុំ ចទប់បន ក្ល យេទជេសចក្ដីខឹងរមួេទ
េ យ រមមណ៍ខម ស់េអៀន។ បុព្វេហតុេនះ ចពំុែមនេកីតេឡងីជទូេទ ែត ជបុព្វេហតុែដលមនុស ជេ្រចីន
បនបរយិយេឡងី េហយីែដលរូបខញុ ំមនបទពិេ ធន៍។ ពិភពខម ស់េអៀនែតងែតេកីតមនេឡងី េ យជនរង
េ្រគះទទួលអំេពីរេំ ភផ្លូវេភទគម នឈប់ឈរ អំេពហីងឹ េលីកុមរ និងជនគម នេទសឯេទៀត ែដលក្ល យេទជ
ជនេភៀសខ្លួន េ យ រអំេពីយង់ឃនងរបស់មនុស េ ក។ អនកពយបល នងិអនករចួផុតពេីសចក្ដី ្ល ប់ ពុំមន
្រប្រពឹត្តអំេពីឧ្រកិដ្ឋកមមេទ េសទីរែត ្រគប់រូបទងំអស់េគមន រមមណ៍ទទួលខុស្រតូវេទេលីអ្វីមួយ។ ថង Thang 
េឈ្លយីស្រងគ មេវៀត ម ពុំ ច្របឈមមុខ និងអនកឯេទៀតែដលមនវយ័្របែហលគត់េ យករេធ្វីេ យ
ម៉ស់មុខរបស់គត់ ែតគត់ពុំបនអភ័យេទសេ យខ្លួនគត់េឡយី។ 

 េសចក្ដីឈចឺប់របស់អនកជមងឺ ច្រជបចូលេទកនុងសតិគំនិត និង រមមណ៍របស់េវជជបណ្ឌិ តដ៏េ្រជ េហយី
េនែតវលិវល់គម នទីបញច ប់។ ពកយេពចន៍របស់កវកីំ ពយបុព្វបុរស្រកិច ស ហ្វូ Sappho បរយិយអពំីដំេណីរ
ករេនះ៖ 
 ⇨ េសចក្ដីឈចឺប់្រជបចូល 
 ☞ ខញុ ំធ្ល ក់ 
 ☞ ម្ដងបន្តចិៗ10 
 ករេធ្វីជ ក េីទេលីអំេពីេឃរេឃ ចេធ្វីេ យ ក ទីទួលរងេ្រគះដូចគន  នឹងអនកែដលទទួលបទ
ពិេ ធន៍េ យអំេពីេឃរេឃែដរ។ បនន័យថ េវជជបណ្ឌិ តក៏ទទលួភពប៉ះពល់ រមមណ៍ែដរ េនេពលែដលេគ
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ជួយពយបល្រពឹត្តិករណ៍ េហតុេកីតេឡងីេ យបទពិេ ធន៍។ អ្វីៗទងំេនះពុំ ចេជៀសបនេឡយី េ យ
បុគគលិក មនទរីេពទយពយបលបនសហកររមួគន យ៉ងរុងឹមជំមួយ និងអនកជមងឺេ យពយយម េដីមបសំីេរចេគល
េ ែដលនមំកនូវលទធផលពយបលល្អ។ េតីេវជជបណ្ឌិ ត និងអនកជមងខឺំពយយមតសូ៊េ យវធិី ? 
 បនទ ប់ពី្រគមួយែដលខញុ ំបនេធ្វីករេនបល់កន Balkans ខញុបំនេធ្វីដំេណីរេទ្របេទសអុី លី Italy 
េដីមបលំីែហរ រមមណ៍ នងិព្រងឹង ម រតីេឡងីវញិ។ រូបខញុ ំហ្ហតិៃល្ហៃ្រកែលង អស់ទងំកម្ល ងំកយទងំកម្ល ងំចិត្ត 
េ្រកយពីខញុ ំបនជួប្របទះ និងវនិសកមមទងំេនះ េ យខញុ ំមន រមមណ៍ថមនុស េ កពំុ ចលះបង់អំេពី
កំ ចេឃរេឃ និងជសភពជមនុស ៃ្រពខ្វះអរយិធម៌េនបនេឡយី។ ករ្រប ងំ្របែជងរបស់មនុស
ក់បីដូចជ េលឿនេទមុខ ែដលបេងកីតេ យមនជនរងេ្រគះ និងអនកជមងឺថមីៗ  គម នឈប់ឈរ។ េហយីេ្រកយ

មនេនេពលែដលខញុ ំេដីរេទ រមនទីរវ ិ ប័ហគសី Villa Borghese េនទី្រកុងរ ៉ូម Rome េនឱកសេនះខញុ ំបន
ទទួលបទពិេ ធន៍ភ្លឺ ្វ ងមួយ។ ខញុឈំរេនចំពីមុខផទ ងំគំនូរដ៏ធំអ ច រយមួយ ែដលគូរេ យវចិិ្រតករក ហគូ 
Caravaggio ែដលខញុ ំពុំធ្ល ប់បនេឃញីពីមុនមក។ ផទ ងំគំនូរពណ៌នអំពីនងម៉  Mary ្រពះេយសូ៊ វយ័េកមង 
ែដលកំពុងែតយកេជីងជន់កបលពស់។ 
 ជដំបូងអនកពតិជពុំចប់ រមមណ៍េឡយីេ យេឃញីេជីងធំៗ េលចេចញពីរ ៉ូបរបស់ដូនជី្រកមុំ េជីងធំ 
្រមមេជីងធំៗ ្រតលុក្រតលន់ពុំែមនដូចេយងីគិតកនុងចតិ្តថេជីងម៉  Mary មន ងតូច្រសលូនេនះេទ។ េហយី
េនេលីខមងេជីងរបស់ម េនះ គឺមនេជងីតូចរបស់្រពះេយសូ៊ សងកត់សន មឹៗ េទេលីេជីងរបស់ម៉  េហយីេធ្វី
េ យេជីងម៉ ជន់បំែបកកបលពស់េនះ។ ដូនជី ន Ann ជម របស់ម៉ េមីលេឃញី កបបកិរយិេនះ 
គត់បនបេញចញទឹកមុខេពរេពញេ យភពស្ដីបេនទ ស ទឹកមុខរបស់គត់បង្ហ ញថគត់ពុំេពញចិត្ត នងិ កបប
កិរយិរបស់្រពះេយសូ៊េឡយី ។ ម របស់្រពះេយសូ៊ បេញចញ រមមណ៍ ក់បីដូចជ្រស ងំកងំ ពុរំកី យ 
េហយីក៏ពុំខឹងែដរ នង ក់បីដូចជេចញ ចរថ “បុ្រតេធ្វីអ្វីហនងឹ”? េនកនុងែកវែភនករបស់្រពះេយសូ៊ បង្ហ ញនូវ
ភពេប្ដជញ ។ ្រពះអងគបនដងឹជេ្រសចអំពីករបូជជីវតិេនេលីេឈឆីក ងរបស់្រពះអងគ  ្រពះអងគជេកមង្របុសមនរូប
ងសង្ហ  េកមងខចីែដល ក់ខ្លួន្របឈមមុខ និងវត្តមនអំេពី វគម នសីលធម៌។ ្រពះអងគដឹងថ្រពះអងគ្រតូវែត
េធ្វីដូេចនះេទេលីសត្វពស់េនះ េទះបីជ ពុំ ចែកែ្របអ្វីៗ ែដលេឡងីដល់រូប្រពះអងគេនេពលអនគតក៏េ យ
្រពះអងគដ៏ដូចជេកមងឯេទៀតែដរ ជេកមងមន្របជញ ឈ្ល សៃវ ដូចជបុរសឆ្ល តមន ក់ែតមន ងគកយជកូនេកមង។ 
 ្រពះេយសូ៊ វយ័េកមង កូន្របុសរបស់ខញុ ំ និងកូនរបស់េយងីទងំអស់គន  ដឹងចបស់ ស់ថ្រពះ្រតូវេធ្វីអ្វី
ខ្លះៗ េនះ។ កូនរបស់ខញុ ំដងឹចបស់អំពកីរងររបស់ខញុ ំ េហយីេគេកតសរេសីរករងរែដលជដួងជីវតិរបស់ខញុ ំេ យ
េសង ម ង ត់។ េគពុំខ្ល ច នងឹនិយយេទ។ េ យេសង ម ង ត់េគ ក់េជីងរបស់េគេនេលីេជីងរបស់ខញុ ំ េហយីខ បឹ
ក់្រតេចៀកខញុ ំយ៉ងពិេ ះថ “ខំជ្រមុញេទៀតេទប៉។ ប៉ ចហត់េនឿយ និងខកចិត្តបនទ ប់ពខីតិខំេធ្វីករេនះរស់  

រយៈេពលជង ៃមភឆន  ំែតេយងីេនែតគ្ំរទប៉ជនិចច”។ េកមងេមីលេឃញីករពិតេ យចបស់ ស់ ស់ ពុំមន
រមមណ៍ផទុយគន  ឬគិតពីភពសមេហតុផលសមុគ ម ញេឡយី អនកនេយបយេធ្វីេ យ្របជជន ប់ ននក់េន
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បល់កន់ Balkans រងទុកខ េហយីេនកនុងកែសតេឃញីមនសុទធែតេសចក្ដីេ ះ រ ឯក រេយង្របវត្តិ ្រស្ត 
េសចក្ដីែស្វងរកអភ័យេទសពីវញិញ ណកខ័នធ េសចក្ដភូីតកុហក េសចក្ដីបដិេសធ េសចក្ដីែផ្លងសកខីភព េសចក្ដី
បរ ិ រេករ ្ត ិ៍ េសចក្ដីអត់េ ន...និងេសចក្ដីបក្រ យភពពិតខុស្រសឡះគម នទីបញច ប់។ 
 េនមុខផទ ងំគំនូរមួយេនះ ខញុ ំបនបិទែភនកេហយី នឹកគិតេទដល់េសចក្ដីចងចដ៏ំអ ច រយ ៃនករលះបង់ 
នឹងេសចក្ដីៃថ្លថនូរ របស់មនុស ជតិ ែដលខញុ ំបនឆ្លងកត់ជមួយអនកដ៏ៃទេទៀត ែដលបនផ្ដល់េ យខញុ ំនូវេ ភ័ណ
ភព និងេសចក្ដី្រស ញ់ េនេពលខញុ ំដឹងខ្លួនថ  ខញុ ំ ចពយយមបន  េ យខជ ប់ខជួន តេទមុខេទៀត។ 
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ជំពូកទី ២ េរឿងនទិនតកស់្លតុ 
 

បុព្វបុរស្របេទស្រកិច Philoctetes ជឧទហរណ៍ែដលបរយិយភពចបំច់ៃនេហតុករណ៍តក់ស្លុតពតិ 
និងេរឿងរបស់ជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់។ ជេទពេកសលយរបស់បុព្វបុរស្របេទស្រកិច Sophocles េនកំណត់
េពលជង ពីរពន់ឆន មុំនគត់បនសរេសរេរឿងមេនសេញចតន ែដលេនែតបរយិយចំចបស់េទេលីបទពិេ ធន៍
ពិបកែដលជ ្រប ន ផទ ល់ខ្លួនរបស់េយងី ឬអំេពី វយង់ឃនង ែដលេយងីចងច។ំ េរឿងេនះជេសចក្តី
ពិចរ េទេលី សនរបស់ជនែដលបនជួប នឹងេរឿងតក់ស្លុត៖ េតីេយងី ចរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េ យែបប

េហយី ចក្ល យេទជមនុស េពញេលញវញិយ៉ង េទ េនេពលែដលេយងីបនជួប្របទះ នឹង្រពឹត្តកិរណ៍
តក់ស្លុតែដលេធ្វីេ យេយងីឈចឺប់ នងិធ្ល ក់េទកនុងកលៈេទសៈ ែដលពុំ ច ម នទុកជមុន េហយីសងគមរបស់
េយងីេគពុំេធ្វីដឹងឮ ឬបនេបះបង់េយងីេចលេនះ? ហ្វឡីក់េតេតស Philoctetes ជមិត្តដ៏ល្អរបស់ហហឺគូលី 
Hercules គត់បនទទួល និចចកមមេទ េ យេហ ៉  Hera បនបញជ េ យសត្វពស់ែវក ពិសិដ្ឋេទចឹក 
Hercules ប ្ត លេ យមនរបួសេមីលពុំជ និងឈចុឺកចប់ៃ្រកែលងែដលពំុ ច្រទ្ំរទបន។ េគលបំណង
របស់េហ ៉  Hera គឺេធ្វីយ៉ង ងំ ពួក្រកិចមិនេ យឈនះស្រងគ ម្រតូជន Trojan េ យេ្របីធនូេវទមន្តរបស់
ហហឺគូលី Hercules ែដលគត់បនេ យេទ Philoctetes េនេពលែដលគត់ជិត ច់ខយល់ ្ល ប់។ ផទុយពីទទួល
ករសេ្រងគ ះរបួស និងស្រមលេសចក្តីឈចឺប់េ យអនករមួ វុធ្រកិច Philoctetes ្រតូវេគេបះបង់េចលេ យ
េនក ្ត លកែណ្ត ងែតមន ក់ឯងេនេលីេកះឡមឹណូស Lemnos ។  

គម ននរ មន ក់ ឮករែ្រសក្រទេ រយ ំ េ ក ្ត យរបស់គត់ ែដល ក់ករពិតថ មនែតធនូរបស់ 
Hercules ែដល Hercules បនេ យ Philoctetes េនះេទ ចជួយេ្រ ច្រសង់្របេទស្រកិចេហយី ចបញច ប់
ស្រងគ ម Trojan បន។ បនទ ប់ពីភពប ជ័យៃនស្រងគ មេនះចំននួ ្របបំួនឆន មំក ពកួ្រកិចបនេដីររកបុព្វបុរសែដល
េគបនេបះបង់េចលេនឡមឹណូស េដីមប ីនឹងរកវធិីសេ្រងគ ះខ្លួនេគ។ ដូចអូឌីស សឺ Odysseus បននិយយថ 
“មនែតធនូរបស់គត់េទែដល ចចប់្រតយ Troy បន”។ អូឌីស សឺពយយមបញចុ ះបញចូ លបុ្រតរបស់ ឆីេល 
Achilles  េឈម ះ នី អូបតូលីមីស Neoptolemus  េ យេទនិយយកុហក   Philoctetes េដីមប ីនងឹលួចធនូ របស់ 
គត់។ ែតជអកុសល េសចក្តី ណិត សូររបស់ Neoptolemus េធ្វីេ យខូចគេ្រមងកររបស់ Odysseus អស់ 
េ យបុរសវយ័េកមងេនះពុំ ចកបត់មិត្តរបស់ឪពុកខ្លួន េនខណៈែដល េឃញីគត់កំពុងែតឈចឺប់។ េ យសុចចរតិ
ភពរបស់េកមង្របុសេនះ េសចក្តីពិតៃនែផនករណ៍េបក្របស់េនះបន ត្រត ងយ៉ងចបស់េឡងីថ៖ 

ធនូគម នតៃម្លេបីគម នអនករស់ នមនជីវតិេ្របី មនែត Philoctetes េទែដល ចបញ់ធនូេនះបន ជញឹក
ញប់អនក ្ត ប់ជំនន់ថមីពយយម “ លួច - (បំបត់) ” “ ធនូ (េរឿង) ” េសចក្តីតក់ស្លុតេ យពុំបនគិតថ អតថន័យ
ពិតពុំ ច ត្រត ងបនេឡយី េបីគម នករចូលរមួពីអនករចួផុតពេីសចក្តី ្ល ប់។ េរឿងរបស់ Philoctetes ពុំែមន
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្រគន់ែតជេរឿងមនធនូជកមមសិទធិេនះេទ ែត ជេរឿងទក់ទង នងឹវធិីេ្របី្របស់ េនកនុងករណីេរឿងរបស់ជនរចួផុត
ជីវតិពីភពកត់ស្លុត ធនូរេ្របៀបដូចជេរឿងែដលេគបននិយយចប់សព្វ្រគប់។ មនែតករយកចិត្តទុក ក់ ្ត ប់
េសចក្តីេរៀប ប់េរឿងរបស់អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េ យចប់សព្វ្រគប់ េពលេនះេហយីជកំណត់េពល្រពួញ ច
បញ់ែលងេចញពីធនូបន េនកនុងដំ ក់ករេនះ ជកំណត់េពលែដលជនរងេ្រគះ្រពមទងំសងគម ចទទួល
ភពសះេសបយីបន។ 
 េទះជយ៉ង ក៏េ យ ករេរៀប ប់េរឿងតក់ស្លុត ្របកបេ យចំេនះដឹង និងគតិបណ្ឌិ តេ្រចីន្រសទប់
ចែចកចយដល់អនកពយបល និងអនក្រទឹស្តី ែដលេ្រចីនែតយកចិត្តទុក ក់េទេលីករែបងែចកេរឿងតក់ស្លុតពី

អនកនិយយេរឿងេ យយកមូល ្ឋ ននិយយថ “េយងីមនេរឿង េយងីពុ្ំរតូវករភពពិតផទ ល់ខ្លួនរបស់អនក
និយយេរឿងេឡយី”។ 

ែផនក ១. ្របវត្តិេគលេ  ៃនេរឿងតក់ស្លុត 
េរឿងតក់ស្លុតមន្រគប់ទីកែន្លង េនកនុងៃថង មួយសូម កលបងយកចិត្តទុក ក់េទេលីអ្វីៗ ែដលបន

ែចកចយរ ងប្តី្របពនធ ញតិសន្ត ន មិត្តភក្តិ អនករមួកិចចករ ែផនកផ យព័ត៌មន នងិបុព្វជិត ( ចរយ) ែផនក
្រគឹះ ថ ន សនរបស់េយងី។ ជទូេទេរឿងទងំេនះជេរឿងខ្លីៗបំផុតែដលបង្ហ ញេឡងី ច់ៗ េហយីេពលខ្លះ
្របតិកមមេកីតមនេឡងីេ យករអង្វរករ េហយីជញឹកញប់គម នករេឆ្លីយតប ទងំេនះជេសចក្តីសនមតទូេទ។ 
េនកនុងកមមវធិីជួបជុំគន តូច ច អនក ចេឃញីថមនមនុស ែដលបនជបួ្របទះ និងភពែលងលះគន ជូរចត់ អំេពី
រេំ ភបំពនផ្លូវេភទ នងិជមងឺ តតបត យុជីវតិ ឬករបត់បង់មនុស ជទី្រស ញ់ េ យ រេ្រគះថន ក់ ឬ
ឧ្រកិដ្ឋកមម។ គម ននរ រមន ក់ ចស្រមបស្រមួលខ្លួនេ យបនេឡយី ្រពឹត្តិករណ៍ប៉ះពល់ ដល់សតិ រមមណ៍
េកីតេឡងីពុំែមនែតកនុងស្រងគ មេភវកមម និងទំនស់ជតិ សន៍េនះេឡយី។ 
 េ្រកពីេសចក្តី្រតូវកររបស់េយងី ស្រមប់ភពជសះេសបយី និងភពរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ មនុស េ ក
បេងកីតស ្ត ប់ធន ប់សមុ្រគ ម ញ ែដលេឆ្លីយតបេ យ ងគកយ និងសតិ រមមណ៍ ែដលមនរមួេទេ យភ  
និងករនិយយទក់ទង។ េនចុងបញច ប់ ្របប់េយងីេ យដឹងថមនេ្រគះថន ក់េកីតេឡងីេហយីមនវធិីេផ ងៗ 
ែដលេយងី ចៃលលក េ ះ្រ យ្របតិកមមែដលេកីតមនេឡងីេទេលីេសចក្តីគំ មកំែហងេនះ។ េរឿងតក់ស្លុត
េឃញីមនេកីតេឡងី េនកនុង្របវត្តិ ្រស្ត ងំពីជំនន់ Paleotithic ែដលេគគូរគំនូរ  េន មរូងភនំេន្របេទសប 
ងំ។ េនកនុង Les Trois Freres ផទ ងំគំនូរធមប់ បំង្ហ ញមនែសនង្រតេចៀកជ សត្វ្របឹស ែភនក នងិមុខជសត្វ
ទីទុយ ពុកមត់ ងគកយជមនុស ្របុស និងមនកនទុយជកនទុយេសះ។ េគ ច ម នថមនុស ពិេសសមួយរូបេនះ 
ជមនុស មនឥទធិពល ែផនកបតុភូត(្រពលឹងបី ច) ចករពរមនុស ែដលគូររូបេនះ ពីធតុ កសផ្ល ស់ប្តូរ 
ភពខ្វះខត រ និងសត្វ វេផ ងៗ។ េនកនុងជំនន់ សតវត ទី៩ េន្របេទសេអហ បី Egypt (ឆន ំ
១៣២៤-១៦៥០ មុន្រគឹស្តសតវត ) បី ចេកីតេឡងីេន Amduat (ឬេសៀវេភែដលេនកនុងពិភពមនក្រមិត
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ហួសពីផនូរេខម ច- The book of That Which Is in the World Beyond the Grave)។ បី ចទងំេនះជ
តំ ងភពៃ្រពៃផ  និងឥទធិពល ្រកក់ ែដល ចចូលរូបបំផ្ល ញមនុស  និងសហគមន៍របស់េគ។ គំនូរសិលបៈ
ជំនន់េដីមេរៀប ប់អំពីេសចក្តីបរមភរបស់មនុស ជតិ េដីមបកីរពរខ្លួនេគពីឥទធិពលមហន្ត យែដលមនេនកនុង
ពិភពេ ក។ 

េរឿងតក់ស្លុតេនកនុងៃថងេនះ បនែ្របភពពីេរឿងនិទនអំពីបតុភូតេទជេរឿងតក់ស្លុត និងេសចក្តីឈចឺប់
ផទ ល់របស់បុគគល និងសងគម។ ភពរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ និងភពជសះេសបយីពីអំពី វយង់ឃនង ពុំែមន
ែផ្អកែតេទេលីសិលបេ៍វទមន្តេនះេទ ែត ក៏ពឹងែផ្អកេទេលីមេធយបយៃលលកេ ះ្រ យ ដ៍ទំេនីបរបស់បុគគល 
និងវជិជ ជីវៈ ។ ករ ក់ភជ ប់ពកយតក់ស្លុតេទ នឹង េរឿងជគនំតិទេំនបីមធយមមួយ ពកយតក់ស្លុត ជពកយែដលេចញ
ពីេដីមកំេណីតរបស់្របេទស្រកិច Traumatikos ែតេពលថមីៗ េនះេគនិយយសំេ ថ ជរបួស ងគកយ និងករ
ពយបល។ បចចុបបននេនះ ពកយថ “តក់ស្លុត”  ក៏និយយសំេ េទេលីរបួសគម នរូប ង និងរបសួសតិ រមមណ៍ែដល
ប៉ះពល់ដល់ខួរកបល និង្រពលឹង។ របួសទងំេនះពុំបងកប់ផុត ពីភពេមីលេឃញីេឡយីេ យ ឧបករណ៍វទិយ
្រស្ត េនបចចុបបននកលេនះ ចេមីលេឃញី េសចក្តីឈចឺប់សតិ រមមណ៍ និងភពពិករែដលប ្ត លេឡងី

េ យភព វយង់ឃនងេនះ។ 
  ្របេភទមនុស  េយងី្រតូវករេ យេយងីយល់ដឹង អំពវីធិីែដលេយងីេគចផុត ពីភពយយី យុជីវតិ្រគប់
យ៉ងរបស់មនុស  ជពិេសសអ្វីៗ ែដលបនបេងកីតេឡងីេ យៃដរបស់េយងីផទ ល់។ េនេពលែដលអំេពីេឃរេឃ
ប ្ត លេ យមនរបួសដល់ ងគកយ និងសតិ រមមណ៍ ជមូលេហតុែដល ប៉ះពល់េទដល់្របតិកមមៃនករ
ពយបល។ គនំិតមួយេនកនុងចំេ មគំនិតទងំ យេនកនុងេរឿងតក់ស្លុតេនះ មុខងររបស់ ពុំែមនែតពយបល
អនកជមងឺែតបុ៉េ ្ណ ះេទ ែត ក៏ជួយបេ្រងៀន និងែណនអំនក ្ត ប់ េហយីបង្ហ ញដល់សងគមអពំីភពពយបល និង
ភពរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់។ 
 Sophocles’s Philoctetes មេយងីទុកជមុនថ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ គតិបណ្ឌិ តេរឿង
តក់ស្លុត ែដលបននិយយេឡងីជញឹកញប់េ្រចីនែតគម ននរ យកចិត្តទុក ក់។ អនកមនទុកខតក់ស្លុតក៏បន
ដឹងថ េទះជេគ  និយយេរៀប ប់  េសចក្តតីក់ស្លុត  អំពីករែលងលះគន  ដ៏ជូរចត់របស់ខ្លួនេគ ឬមរណភព កូន
របស់អនក ្ត ប់ភពេ្រចីនបនេរៀបចំខ្លួនជេ្រសចថ េតីេគ នឹង ្ត ប់េរឿងេនះេ យរេបៀប  េហយីេតីេគ នឹង
េ យខ្លួនេគ ្ត ប់េរឿងេនះដល់ក្រមិត ។ អនកខ្លះេជៀសពុំ ្ត ប់េរឿងេ យេគមន រមមណ៍ថ េរឿងេនះពុំ
ទក់ទង នងឹជីវតិរបស់េគ អនកខ្លះពុចំង់មន រមមណ៍ក្តុកក្តួល េបីសិនជេគយកចិត្តទុក ក់ ្ត ប់េរឿងេនះ។ 
សម័យទំេនីបេគេ្រចីនែតេ្រជីសយកក ្ត  វយង់ឃនង េហយីយកចិត្តទុក ក់ែតេលីចំណុចសំខន់ េនកនុង
ច់េរឿង ភព វយង់ឃនង ចេធ្វីេ យេយងីរតិែតចង់ដឹងេឡងី េ យមកពីភពចែម្លកអ ច រយ ភពរេំជីប

រជំួល រមមណ៍ែដលផ្តល់ឱកសេ យេយងី ទទួលបទពិេ ធន៍ហួសពីអ្វីៗ ែដលគួរេ យេជឿ េហយីគម នគិតពី 
របួស ែដល ចេកីតមនេឡងីដល់ខ្លួន។ េ្រកែតពីេធ្វីេ យមន ភពរេំជីបរជំួល រមមណ៍ ពុំមនអ្វីែដលេធ្វីេ យ 
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ចំេរនីដល់គតិបណ្ឌិ ត និងភពយល់ដឹងេ្រជ្រជះ េទះបីជយ៉ង េយងីពិតជយកចិត្តទុក ក់ ្ត ប់ក៏េ យ។ 
គតិបណ្ឌិ តរបស់ Philoctetes មន្របភពេចញពី្រពឹត្តិករណ៍តក់ស្លុត ែដលមនែតអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េទ 
ែដលដឹងេរឿងទងំេនះេទះជេរឿងេ កសេ្រងង េនះេកីតេឡងីេ យេ កនដកមម េនកនុងដំេណីរជីវតិធមម  
ឬេនកនុងស្រងគ ម ឬេនកនុងភពមហន្ត យធមមជត។ិ 

១.២ ចំណុចសំខន់បួន(៤)ៃនេរឿងតក់ស្លុត 
ករ្របមូល្របវត្តិេរឿងផទ ល់មត់ែដលេកីតេឡងីេនេពលផទួនគន  និងេពលបេងកីតមនទីរ របស់ជនេភៀសខ្លួន

របស់េយងី បនផ្តល់នូវេសចក្តីយល់ដឹងេ្រជ្រជះេទេលីគេ្រមង និងមតិកេរឿងតក់ស្លុត។ េយងីដឹង ងំពី្រគ
ដំបូងថ ជភពងយ្រសួលេហយីមន្របេយជន៍េបីេយងីសមភ សន៍មនុស ែដលមន្របវត្តិដំេណីរជីវតិ្រប ក់
្របែហលគន  នឹងអនកជមងឺរបស់េយងី ែតអនកទងំេនះពុំែមនជអនកជមងឺ។ េ យេយងីពុំ្រតូវករពយបល អនកផ្តល់
េរឿងផទ ល់មត់ េហយីេគក៏ពុំសងឃមឹថ ចទទួលអ្វីពីេយងីែដលជអនកពយបលផងេនះ ដូេចនះ ដេំណីរករ
ពយបលេនមនទីរសុខភពពំុមនករប៉ះពល់េទដល់ករនិយយេរឿងរបស់េគេឡយី។ 
 ករសមភ សន៍េរឿងផទ ល់មត់របស់្រស្តីែខមរ មួយែផនកៗ មនរយៈេពល ្របែហលជពីរ-េម៉ង-កន្លះ េហយី
ស្រមកមួយខណៈៗ ចំនួន ៦សប្ត ហ៍ សរុបមនចំនួន េលីសពី ១២េម៉ង។ ករសមភ សន៍េធ្វីេឡងីេនផទះរបស់
អនកនិយយេរឿង កែន្លងេធ្វីករ ឬ្រគឹះ ថ ន សន ដូចជ វត្ត្រពះពុទធ សន។ ភពេក មក ន្តេនកនុងផទះរបស់
េគ ជទូេទបេញចញភស្តុ ងដ៏តិចតចួេទេលីភពតក់ស្លុតអតីតកល និងរបសួគម ន ន មរបស់េគ េលីកែលងែត
េគមនរូបថតញតិមិត្តចស់ៗ ែដលភគេ្រចីនបនទទួលអនិចចកមមមុនកំណត់េពល។ 
 េនេពលេយងីចប់េផ្តីមករសមភ សន៍ ករយល់ដឹងជដំបូងរបស់េយងីគឺ ភពបែង្វរ រមមណ៍ដ៏ងយេទេលី
្រពឹត្តិករណ៍េរឿងតក់ស្លុត ក់បីដូចជ ករសម្លឹងចំ្រពះ ទិតយែដលកំពុងែតែចងចងំរសមី េធ្វីេ យេយងីងងឹត
ស្លុងេ យគម នេឃញីអ្វីទងំអស់ ក់បីដូចជ ្រពតឹ្តិករណ៍ទងំេនះ ត្រត ងពសេពញៃផទេមឃ េទេលី
ដំេណីរជីវតិរបស់ជនេនះ។ ែតេហតុករណ៍េឃរេឃ ជញឹកញប់ពុំែមនជ េហតុករណ៍ែដលេធ្វីេ យប៉ះពល់
ដល់ជីវតិរបស់ជនេនះេឡយី។ ្រស្តីែខមរមន ក់ែដលមន្របវត្តិកនុង នៈមធយម េឈម ះ ផល េលត Phal Let បន
ពនយល់ថេហតុករណ៍ តក់ស្លុតជងេគរបស់គត់ពុំែមនេនកនុងរបបបុ៉លពតេទេហតុករពិត គឺឪពុកម្ត យរបស់
គត់ពុំអនុញញ តេ យគត់េរៀន ន និងេរៀនសរេសរអក រែខមរ េ យមនករបរមភ ជទូេទេនកនុងចំេ មឪពុក 
ម្ត យេនជំនន់គត់ គតិថេបីកូន្រសី េចះ ន េចះសរេសរអក រ អនកទងំេនះ នងឹសរេសរលិខិតេទសង ររបស់
េគ។ ្រស្តីរូបេនះមន រមមណ៍ថ ឪពុក ម្ត យរបស់គត់ បនបដិេសធភពបិុន្របសប់របស់ខ្លួនគត់ ែដល្រតូវករ
ស្រមប់តសូ៊ពុះពរ េដីមបរីស់ នមនជីវតិេនកនុងរបបបុ៉លពត។ សំខន់ជងេនះេទេទៀត គឺភពបុនិ្របសប់
ែដលគត់្រតូវករេដីមប ីេ ះ្រ យជីវតិេនសហរដ្ឋ េមរកិ។ 



 និពនធេ យ៖ េវជជបណ្ឌិ តរចីឆដឺ េអហ្វ មល៉្លីក                                                                                                     ទំព័រ. 37 
(Richard F. Mollica, M.D) 
                                                            
 

 រេបៀបសួរ្របវត្តិផទ ល់មត់ែដលេយងីសួរ គឺេ យ្រស្តីចប់េផ្តីម នយិយអំពីដំេណីរជីវតិរបស់េគ ងំពី
កំេណីតមក ែដលបេ្រងៀនេ យេយងីេមីលេឃញីេ្រកពី “កេម្ត ្រពះ ទិតយងងឹតស្លុង” េទេលី្រពឹត្តិករណ៍
តក់ស្លុតជ ធរណៈ េហយីយកចិត្តទុក ក់េទេលី្រពឹត្តិករណ៍ ដ៏គួរេ យចប់ រមមណ៍េផ ងៗ េនកនុងជីវតិ
របស់េគ។ ្របវត្តិផទ ល់មត់ ចមនរមួេទេ យេរឿង ៉ វផទ ល់ខ្លួន មួយេនកនុងជីវតិ មនអ្វីៗ ទងំអស់រមួទងំ
ករចំអិន រ ករចួលមករស់េន្របេទសថមី បទពិេ ធន៍កនុងស្រងគ ម។ ករ ្ត ប់្រស្តីពណ៌ន េ យរលឹំក
យ៉ងលម្អិត េទេលីដំេណីរជីវតិរបស់េគ បនបង្ហ ញេឡងីថ អនករងករឈចឺប់ពុំែមន ឈចឺប់្រគប់េពលេនះ
េឡយី។ ចំេពះ្រស្តីែខមរ្រគប់រូប ែដលបន្របប់េយងីអំពីពិធី ពហ៍ពិពហ៍របស់េគ គឺជេរឿងដ៏រកី យមួយែផនក
េនកនុង កររលឹំកដំេណីរជីវតិរបស់េគ ។ ជន្រគប់រូបបន េរៀប ពហ៍ពិពហ៍ េឡងីេ យ ឪពុក ម្ត យជអនកផ ផំគុ ំ 
េ យ អនកខ្លះពុំែដលេឃញីមុខ អនគត ្វ មីរបស់ខ្លួន រហូតទល់ែតពីរេទបីៃថងមុនៃថងមងគលករ។ េគបន
េរៀប ប់ពីភពល្អវេិសសេនកនុងៃថងមងគលករ កនុងករណីខ្លះពិធមីងគលករមនកំឡុងេពលបីៃថង និងមនកបួនដំរ ី
ដែង្ហរេហយីេនកនុងករណី ្រតីមងគលករខ្លះៗ េគបន ក់ខ្លួន ជេ្រចីនៃថងេនេពលែដលេគបនេឃញី ្រកត
កយរបស់មនុស ្របុសជេលីកដំបូង។ េរឿង ពហ៍ពិពហ៍ ក៏ដូចជទិដ្ឋភពេផ ងៗ ៃន្របវត្តិដំេណីរជីវតិរបស់
េគ ពុំមន្រប ក់េទេ យអំេពីរេំ ភផ្លូវេភទ វេឃរេឃ អំេពីសម្ល ប់ និងទរុណកមម ែដលេ្រកយមកេគ
បនជួប្របទះ េនកនុងរបបបុ៉លពតេនះេឡយី។ ពុំមនជីវតិ មួយ ជជីវតិ ្រកក់្រគប់ែបប េហយីគម នអនក
េកីតេ គម រកី មន ក់ ែតងែតឈ្ឺរគប់េពល េហយីក៏គម ននរ មន ក់ រស់េនកនុងជីវតិ ពហ៍ពិពហ៍ជូរចត់ 
ែតងែតទទួលរងអំេពីហងឹ  ឬអំេពីពុំគបប្ីរគប់េពលេឡយី។ ្របវត្តិផទ ល់មត់របស់្រស្តីទងំេនះជួយ រលឹំកេ យ
េយងីយល់អំពីតៃម្ល បទពិេ ធន៍របស់មនុស ្រគប់យ៉ង ែដលេកីតមនេឡងីេនកនុង ្រពឹត្តិករណ៍តក់ស្លុត។ 
 លទធផល ៃនករសិក ទងំេនះ និង្របវត្តិផទ ល់មត់េផ ងៗ របស់ជនែដលបនទទួលភពតក់ស្លុតេនកនុង
្របៃពណី នងិទីកែន្លងេផ ងៗ ភពពិតៃនេសចក្តី រនធត់អ ច រយេកីតមនេឡងី។ អនកនិយយេរឿងបង្ហ ញនូវទស នៈ
្រតិះរះិៃផទកនុង និង្រទង់្រទយសំខន់ៗេនកនុងេរឿងតក់ស្លុតរបស់េគ េនេពលែដលេគបនយទទួលឱកសនិយយ
េ យមនករបញឈប់ និងកររខំនតិចតួច។ 

១.៣ េសចក្តីអធិបបយពតិៃនបុព្វេហតុ 
ចំណុចសំខន់ៗៃនេរឿងគឺ ករអធិបបយភពពតិ ៃនបុព្វេហតុ ឬអ្វីៗ ែដលេកីតេឡងីពិតេទេលីអនក

និយយេរឿង។ ជទូេទទងំេនះ ជករ ត្រត ង េ យគម នបេញចញបញចូ ល  អំពីដំេណីរ  ជីវតិតក់ស្លុត   របស់ 
បុគគល។ េនេពលែដលភពពិតែបបេនះ ្របមូលយកមក េទះបីជមន ែតពីរេទបីនក់ ក៏េ យ ផ្តល់ទុកជ ឯក
រ្របវត្តិ ្រស្ត និងអត្តចរតិដ៏ចបស់ ស់របស់ឧ្រកិដ្ឋជន ្របឆងំ នឹងអំេពីមនុស ធម៌ ែដលបង្ហ ញអំពីេគល

បំណង និងករេរៀបចំយ៉ងចបស់ ស់របស់ឧ្រកិដ្ឋជន។ េ យមនែតឧ្រកិដ្ឋជន មួយចំនួនតូចបននិយយអំពី
េរឿងរបស់េគ ដូេចនះ េគលេ ឧ្រកិដ្ឋកមមរបស់អនកទងំេនះេនែតមនភពទូលំទូ យ និងពបិកយល់។ ែតអនករស់
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នមនជីវតិពីភពតក់ស្លុត ចបេញចញ ដ៏ចបស់ ស់ពីបទពិេ ធន៍ផទ ល់ខ្លួន និងេហតុផលរបស់ឧ្រកិដ្ឋកជន។ 
េ យេហតុេនះ អនកនយិយេរឿងមួយចំនួនតូច ច ពណ៌នេ យលម្អិតៃ្រកែលងអំពីករ្របតិបត្តិករទូេទរបស់បុ៉ល
ពត រ ្ឋ ភិបលបំែបកពូជ សន៍ េន្របេទស ្រហ្វកិខងតបូង South Africa ឬ ជយភីណូេជ Pinochet ្របេទស 
ឆីេល Chile ។ 
 េសទីរែត្រគប់េរឿងតក់ស្លុតទងំអស់ អនកនិយយេរឿងដឹងកំណត់ៃថងចបស់ ស់ េហយីេពលខ្លះែថមទងំ
ដឹងកំណត់េម៉ងែដលអំេពីេឃរេឃេនះចប់េផ្តីមេកីតេឡងី ជមូល ្ឋ ន ប ្ត លេ យមនករបង្អ ក់េនកនុង
ដំេណីរជីវតិរបស់េគ។ េនកនុង្របវត្តិេរឿងផទ ល់មត់នីមួយៗ របស់្រស្តីែខមរ ឧទហរណ៍ បទពេិ ធន៍យង់ឃនងេន
កនុងរបបបុ៉លពត បនបក្រ យយ៉ងចបស់ ស់។ ករដក្រសង់ខ្លីៗ ខងេ្រកមេនះ ជករដក្រសង់េចញពីជន
ែដលេយងីេធ្វីសមភ សន៍ សូម៉លី Somaly ជ្រគួ រ នៈ មធយម ជអនករប្ំរពះ ជយ្រទពយ បនបេញចញេ យ
ដឹងនូវអំេពី វយង់ឃនងែដលជនជតិែខមរទងំអស់ បនជួប្របទះេនកនុងរបបបុ៉លពត។ 
 ចប់ ងំពីេពលេនះមក កនុងរយៈេពលបី ឬបួនែខ េនកនុងជុំរុកំរងរែខមរ្រកហម កូន្រសីរបស់ខញុ ំ តូចជង
េគបង្អស់ចប់េផ្តីមឈខឺ្ល ងំ។ នង គរូស ខញុ ំមនភ័ព្វសំ ង េ យមនទ ៊ នមន ក់លួច្រស ញ់ខញុ ំ មកជួបខញុ ំ
ជញឹកញប់។ ខញុ ំបនអង្វរ ថ ខញុ ំ្រពមេធ្វីអ្វីៗ ទងំអស់េ យែតខញុ ំបនថន េំពទយស្រមប់ពយបលកូនខញុ ំ េនេពល
េនះ េ យថន  ំ េប៉នីសីុលីន Penicillin មកខញុ ំ េហយីខញុ ំគិតថ ពុំ ចពយបលកូនខញុ ំេ យបនជសះេសបយី
េឡយី ែត េនែត្រគន់េបីជងគម នអ្វីទងំអស់។ ដូេចនះ ខញុ ំក៏េ យថន េំនះេទកូន្រសីខញុ ំេលប ែត រតិែតេខ យ
េទៗ ថ នភពេសប ង រក៏រតិែតអស់េទៗ ខញុ ំក៏េចះែតេខ យេទៗ ខញុ ំេមីលេឃញីកូនរបស់ខញុ ំ...ចប់េផ្តីម...
នឹកផទះ នឹកេឃញី្រប ប់្រប រេលង នឹកចំណី រ េហយី ចប់េផ្តីមរអូ៊រទ ំនិងនិយយគម នឈប់ឈរដូច
ជ្រគប់ទឹកេភ្ល ង ែដលគម នអ្វី ចទប់ ក ត់បន។ ចំេពះរូបសូម៉លី េសចក្តី ្ល ប់របស់កូននងេធ្វីេ យមនករ
ែ្រប្របួលេនកនុង្រកុម្រគួ ររបស់នងទងំមូល។ នងបន ្ល ប់េទេហយី យប់េនះខញុ ំេ ប ខ្លួនកូន្រសីរបស់ខញុ ំ 
្រគួ រេយងីទងំអស់គន េសង ម ង ត់ អត់មននរ មន ក់ចង់និយយស្តីអ្វីេទ នងជអនក ្ល ប់មុនេគបង្អស់េន
កនុង្រគួ ររបស់េយងី។ ខញុ ំចប់េផ្តីមេឃញីឪពុករបស់ខញុ ំ ប្តូរ កបបកិរយិរបស់គត់ ផទុយ នងឹទម្ល ប់និយយេលង
េសីច គត់ែលងនិយយកំែប្លងេលងេសីចអ្វីេទៀត។ 
 ្រគប់្រពឹត្តិករណ៍េឃរេឃទងំអស់ រែមងមនជនរងេ្រគះ េហយី្របតិកមមទងំេនះបងកប់េនកនុងេសចក្តី
យករណ៍ពិត។ ទងំេនះជករេឆ្លីយតប ដ៏ខ្ល ងំក្ល េ យផទ ល់ខ្លួន និងេ យ រមមណ៍ជ្រទង់្រទយរបួសគម ន
ន មែដលប ្ត លេឡងីេ យភពេឃរេឃ។ 

១.៤ អតថន័យ ៃនវបបធម៌ភពតក់ស្លុត 
បែនថមេទេលីករ រលឹំកអំពីេសចក្តីពិតេឡងីវញិ ភពតក់ស្លុតនីមយួៗ បនបង្ហ ញនូវ ្របវត្តិវបបធម៌ សងគម

របស់អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ជភពតូច ចែដលបរយិយអំពីវបបធម៌ ទំេនៀមទម្ល ប់ និងតៃម្លែដលបងកប់ទុកេន
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កនុងេរឿងរបស់េគ។ េទះជបុរស និង្រស្តីេន្រគប់សងគមយល់ថអំេពីេឃរេឃជរបួសពិបកយល់ និងេសចក្តីអបប
យស ដល់សងគមករេឆ្លីយតបមនភពខុសៗគន  េយងេទ មវបបធម៌ ។ សងគម ចេធ្វេី យជនរងេ្រគះមន
ភព ម៉ស់មុខ មក្រមតិេ្រចីន ឬតចិ ។ ្របវត្តិេរឿងតក់ស្លុត ផ្តល់នូវ្របជញ ភ្លឺថ្ល  ទងំល្អទងំ ្រកក់ េនកនុងទ្រមង់
វបបធម៌របស់អនកនិទនេរឿង។ 
 សូម៉លី និយយេរឿងែដលបរយិយអំពីែខមរ្រកហមេរៀបចំ្របព័នធ ប៉ងេធ្វីេ យវបបធម៌ែខមរអបបយស និង
បសូនយ៖ ជភពរនធត់ៃ្រកែលង ខញុ ំកប់សពម្ត យ ឪពុករបស់ខញុ ំ េ យផទ ល់ៃដ ដូចខញុ ំបននិយយរចួមក 

េហយីថធ្ល ប់េរៀបចំសព េ យេស្ល កសំេលៀកបំពក់ល្អ ្អ ត គសំឺេលៀងែដលបុគគលិកេនះធ្ល ប់្រស ញ់ជង
េគមុនេពលេគ ្ល ប់។ េយងី ងសំ តសព ពតិ ស់? េហយីេយងីេស្ល កសំេលៀកបំពក់ ្អ តេ យេគ ្រពម
ទងំ បេ្របងេម បន្តិចបន្តួចែថមេទៀត។ េហយីេបីសិនជសពេនះជម្ត យ េបីសិនជម្ត យ ្ល ប់ ែតកូនេន
រស់ នមនជីវតិ េពលខ្លះ……...េគ ក់ ែផ្លឳឡកឹេទជមួយម្ត យ េ យចត់ថ ែផ្លឳឡកឹេនះជ កូនែង៉តរបស់
ម្ត យែដលបន ្ល ប់េទ។ ជភ័ព្វសំ ង េនេពលម្ត យខញុ ំគត់ ្ល ប់ ខញុ ំ ចរុសំពរបស់គត់ និងសំេលៀកបំពក់ 
្អ ត។ ភព ្រកក់បនេកីតេឡងីេលីរូបគត់ ពីរេទបីៃថងេ្រកយពីខញុ ំបនបញចុ ះសពរបស់គត់ េនះគឺជសុបិន្ត
្រកក់ែដលខញុ ំេនែតមនមកទល់សព្វៃថង េពលេនះមនេគបន្របប់ខញុ ំថ ែឆកចចកបនកយផនូររបស់ម្ត យខញុ ំ 

េ យេគបញចុ ះសពគត់ ក់េពក។ េតអីនកមន រមមណ៍ែបប  េបីសិនអនកជរូបខញុ ំវញិ? គត់ជជនដ៏ជទី
្រស ញ់របស់ខញុ ំ គត់ ្ល ប់បតេទ េហយីេយងីគិតថគត់បនសុខេហយី សូមបែីតសពក៏ពុំ ចេនជួប នងឹ  
េសចក្តីសុខបនែដរ។ 

េនកនុងេរឿងរបស់ សូ ម៉លី ករណីកិចចដ៏ពិសិដ្ឋេទេលីេសចក្តី ្ល ប់ នងិវធិីបុណយសព្រតឹម្រតូវ មទំេនៀម
ទម្ល ប់្រពះពុទធ សន ្រតូវបន មឃត់ដល់រូបនង និង្រកុម្រគួ ររបស់នង។ ជនេលមីសដឹងចបប់ពីវបបធម៌ 
ទំេនៀមទម្ល ប់ និងជំេនឿ សនរបស់ជនរងេ្រគះ េគបនរះិរកភពេធ្វីេ យ ម៉ស់មុខក្រមិតបំផុត េ យដក
ហូត ពិធីបញចុ ះសពជសកក របូជែដលនឹងនដំួង្រពលឹងរបស់ជនែដល ្ល ប់េទេហយីេនះេ យេទកន់សុគតិ
ភព េហយីេ យវញិញ ណកខ័នធេនះេទចប់ជតិេនកនុងជីវតិថមី។ ករេធ្វីេ យអបបយសេទេលីវធិីបុណយសពេ យ
ែខមរ្រកហមជទម្ល ប់ និងជករដឹកនទូំេទែដលអនុវត្តន៍េឡងីេ្រកយពីអនកទងំេនះបន ្ល ប់េទ។ ជនជតិែខមរ
ជេ្រចីនរូបទទួលភព តតបតេនេពលយប់ េ យ្រពលឹងអនក ្ល ប់ទងំេនះ េនែតវលិវល់ េដីមបរីកេសចក្តីសុខ
មរយៈ ពិធីបុណយបញចុ ះសព្រតឹម្រតូវ។ េបីសិនជ ចេធ្វីបនអនករចួផុតពេីសចក្តី ្ល ប់ ភគេ្រចីនេ្រកយមក

បនេធ្វីវធិីបុណយសពទងំេនះ។ 

កថខណ្ឌ  ១. េមើលហួសពីឆកជីវិត ហួស ងំនន 
អនក្របជញ និពនធ សន េក្វចហគ័រ Quaker និងអនកែណនឌំឹក្ល ស់ េសទ រ Douglas V. Steeve េធ្វីករ

េ្របៀបេធៀបគំនិតបន់្រសន់របស់្រពះសងឃ្រ ប់ពិស Trappist គំនិតរបស់ ថមម៉ស់ ម័រតុនThomas Merton េទ
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េលីបទពិេ ធន៍ “ករេមីលហួសពី ងំនន” េនេលីឆកសែម្តង។ ែដលមនន័យម៉យងេទៀត ថករបន់្រសន់េធ្វី
េ យមនុស េឃញីេហតុពិតៃនដំេណីរជីវតិរបស់មនុស មែបប សន។ ែតដូច Merton បនផ្តល់េយបល់
ថករលួចេមីលពីេ្រកយ ងំនន ពុំែមន្រគន់ែតជភពសេន្ត ស្របណីេនះេទ ែត ជករយល់ដឹងចបស់ៃនភព
ចេ្រមីនភវន ែដល ចជករឈចឺប់ នងិេសចក្តី ក់អន់ចតិ្ត៖ េសចក្តីភ័យញេញីត និងភពេធ្វស្របែហស
របស់ជនកន់ សន ក់បីដូចជ ទរុណកមម ែត ជករពិតេនកនុងពកយរបស់ យស ក់ ែសទ  Issac 
Stella (អនកភវនសតវត ទី១២) “ ភពេម ្ត ធម៌ៃនអំេពីយង់ឃនង ពុំែមនជេសចក្តីខឹងេ្រកវេ្រកធ ” ៖ “In 
Inferno Sumus sed misericodiae, non irae; in caelo erimus ” េដីមបេីនកនុងភព “ ភពេម ្ត ធម៌ៃនអំេពី
យង់ឃនង” គឺ្រតូវមនបទពិេ ធន៍េទេលីភពគម នអ្វីទងំអស់ មនែតចិត្ត ្ត យេ្រកយ និងេសចក្តលីះបង់
្របេគនចំេពះ្រពះ េ យ្របថន ទទួល និង្របតិបតិ្ត មបំណងរបស់្រពះ េ យគម នយកចិត្តស្អប់េខពីមរេអីម និង
្របឆងំមក យលំ េទះបីជ ចទទួលបន រមមណ៍ ថេពលខ្លះ រមមណ៍េទរទន់េនះមនក្រមតិេសីទរតិចៗ ក៏ 
េ យ។ 
 ករពណ៌នរបស់ ម័រតុន Merton រ ង “ភពេម ្ត ធម៌ៃនអំេពីយង់ឃនង” និងសមតថភពរបស់ជនទទួល
ភពតក់ស្លុតមនភព្រប ក់្របែហលគន  ែដលេកីតមនេឡងី មរយៈភពយង់ឃនងផទ ល់ខ្លួនរបស់េគ េដីមបី
នឹងសេ្រមចភពចបស់ ស់ៃនទស នៈពិភពេ ក គឺ្រតូវបំបត់ភព ្រកក់ និងទុកខ្រពួយេចញេ យអស់។ ករ
េមីលហួសពីឆកជីវតិ អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់បន េបីកបង្ហ ញភពពិតចបស់ ស់ដ៏េ្រជរបស់ខ្លួនេនេពល
ែដលេគនឹកគិតអំពី ថ នភពរបស់ខ្លួនឯង។ អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ពីមុនមកធ្ល ប់គ្ំរទជំេនឿសងគម នងិឥរយិ
បទថខ្លួនជមនុស  “ ្រកក់” េ យខ្លួនបនចូលរមួេនកនុង្រពឹត្តិករណ៍ ្រកក់។ ែតបចចុបបននេនះ បទពិេ ធន៍
អំេពីយង់ឃនងេធ្វីេ យ្របៃពណីនិយមេនះ ក់បីដូចជមនភពខុស នឹងមនទុកខេទស េ យេសចក្តីឈចឺប់
ទងំេនះេគបដិេសធគំនិត មទំេនៀមទម្ល ប់ចស់ទងំេនះ េហយីេគេមីលហួសឆកដំេណីរជីវតិធមម របស់េគ
េដីមបរីកអ្វីថមីេផ ងេទៀត។ 

្រស្តីែដលទទួលភពតក់ស្លុត ទូទងំពភិពេ ក ជពិេសស្រស្តីខ្លះ ែដលបនជួបឧបសគគេ យអំេពី
យង់ឃនងសងគមជពិេសស េនេពលែដលេគ្របឈម នឹងអំេពីបំពនផ្លូវេភទ។ ្រស្តីែដលទទួលទរុណកមមេភទ ជ
ញឹកញប់ទទលួករ្រប្រពឹត្តិតបេ យ្រកុម្រគួ រ នងិសងគមថខ្លួនជអនក្រប្រពតឹ្តអំេពីឧ្រកិដ្ឋទងំេនះ។ េទះបីជ
ខ្លួនគម នកំហុស នងិជជនរងេ្រគះែដលទទួលករឈចឺប់ េគ ចទទួលករ យដំ េករ ្ត ិ៍េឈម ះ ្រកក់ ភពកត់
កល េហយីេនកនុងករណីខ្លះ ច្រតូវេគសម្ល ប់េចលេទៀតផង។ េរឿងនិទនរបស់ែខមរ “ពស់េកងកង” ត
្រត ងនូវភពពំុេសមីគន  និងភពេរសីេអីងចំេពះ្រស្តីេភទ ែដលទទលួអំេពីរេំ ភបំពនផ្លូវេភទ៖ 

េនៃថងមួយេនះឈមួញកំសត់ទុរគតមន ក់ េឈម ះ មណព បនចកេចញពី្របពនធនងនី េហយីបន្របប់
នងថគត់េចញដំេណីរេទយូរៃថង េដីមបលីក់ដូរ។ គត់ នឹងឃ្ល ត់េទយូរ ដូេចនះ នងជ្របពនធ្រតូវែតផ្តល់ម្ហូប

រ និងករពរខ្លួននង នងិកូន្រសីជំទង់ េឈម ះនងេអត រហូតទល់ែតេពលគត់្រតឡប់មកវញិ មណព
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បន មនងនី កុំេ យេចញពីផទះេទេលងផទះអនកជិតខង។ ជេ្រចីនែខកន្លងផុតេទ នងនី នងិនងេអតអស់
ម្ហូប រ ដូេចនះ េគទងំពីរនក់បងខចំិត្តបំពនពកយប ្ត រំបស់មណព េហយីបននគំន ចូលៃ្រពេទរកដំឡូង
ៃ្រព និង្រតពងំ។ េនខណៈែដលេគកំពុងែតស្វះែស្វងរកម្ហូប រ េគបនរកេឃញីគុមពឬស ធីំមួយែដលមន
្រតពងំដុសេសកះ ក ល។ េនេពលែដលេគកំពុងែតជីក្រតពងំ្រ ប់ែត្រជុះបត់ែផ្លចបជីក។ េគបនេដីររកសព្វទី
កែន្លងែតរកពំុេឃញីេ ះ។ េ យភ័យខ្ល ចបត់េ្រគឿង្រប ប់េ្របី្របស់របស់ប្តី នងនីបនែ្រសកយខំ្ល ងំៗ ថ 
“េបីេ ក រកេឃញីែផ្លចបជីករបស់ខញុ ំ ខញុ ំនឹងបំេពញបំណង្របថន របស់អនក្រគប់យ៉ង”។ 

េនេពល ឮសូរេសចក្តី្របកសេនះ ពស់េកងកងបនលូនេចញពីរនធរបស់  េហយីបនសួរនងនី េតីសម្តី
នងជសម្តីពិត។ នងនីេឆ្លយីថ “សម្តីខញុ ំជសម្តីពិត” េពលេនះពស់េកងកងនិយយថ “េបីអនក្រពមយកខញុ ំេធ្វីប្ត ី
ខញុ ំនឹងរកែផ្លចបជីកេ យនង” េ យេហតុែតនងភ័យខ្ល ច និង្រតដរចង់រស់ នមនជីវតិនងនីបនយល់្រពម។ 
ជេ្រចីនែខកន្លងផុតេទ នងនី នងិនងេអតេសទីរែតមិនរស់ នងិម្ហូប រែដលផ្តល់េឡងីេ យពស់េកងកង 
េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ េនះជពកយសនយរបស់នង នងនីយកពស់េកងកងេទេដកជមួយេរៀង ល់យប់ 
េ យចត់ទុកខ្លួននងជ្របពនធរបស់ពស់េកងកង េ្រកយមកនងក៏មនៃផទេពះ។ 

ទីបំផុត មណព បន្រតឡប់មកផទះវញិ េហយីបនទទួលដំណឹងពីកូន អពំភីពផិតកបត់របស់្របពនធខ្លួន 
នយក៏េរៀបចំែផនករសមង ត់េធ្វីបបនងនី នងិពស់េកងកង។ េនៃថងមួយេនះ នយបនេ យកូន្រសីេលង
លបចិេទេ ពស់េកងកងចូលផទះ។ នយពួនេនពីេ្រកយទ្វ រ រចួហក់េចញមកេនេពលែដលពស់េកងកងលូន
មកដល់ នយទញកំបិតកប់ពស់ជបកីំ ត់។ រចួនយយកកបលពស់េកងកង ក់េនេលីេដីមេឈេីនកនុងចំករ 
េហយីយកកនទុយពស់ ក់េនេលីពិ នផទះបយ។ នយ ងសំ តឈមយ៉ង ្អ ត េហយីយក ច់ដងខ្លួន
ពស់េកងកងេទ ខ ។ េនេពលនងនី ្រតឡប់មកផទះេនកនុងៃថងេនះ មណព បនដួសម្ហូបឆងុញឆង ញ់េ យនង
្រសស់្រសូបទទួល រេពល ង ច ្រកុម្រគួ របនអងគុយ្រសស់្រសូប រេពល ង ចជុំគន ។ មយួរេំពចេនះ
្រ ប់ែតសត្វែក្អកមួយបនបូលេឡងីថ “្រកលូវ! ្រកលូវ! កនទុយេនេលីពិ ន” េនេពលឮសត្វែក្អកបូល នងនី
េងីបេមីលេឡងីេលី នងេឃញីកនទុយពស់េកងកងេនេលីពិ ន ្រ ប់ែតនងយភំ្ល ម។ មណពដឹងចបស់ថ 
្របពនធរបស់ខ្លួនលួចស យសមន់ជមួយ នឹងពស់េកងកង េនេពលែដលខ្លួនមិនេន មណពសួរថ “េហតុអ្វី
បនជអូនយ”ំ? នងនីបនេឆ្លីយតបថ “បយេក្ត សម្លេក្ត  រលឹកកូនេចរលីរ ងទឹកែភនក”។ 

បនទ ប់ពី្រសស់្រសូប រ ង ចេហយី មណពបនេ នងនី េទមុជទកឹទេន្លជមួយនយ មណព
េឃញីថនងនីសបបយរកី យេនេពលមុជទឹកទេន្ល េហយីេឃញីនងែលងយនំឹកនពស់េកងកងេទៀត។ េពល
េនះនយក៏េ នងនីមកជិតខ្លួន េដីមបដុីសែក្អលេ យនង នងនីក៏មកជតិ េពលេនះមណពបនយកកបំិត
ធំកប់វះេពះនងនី េនេពលែដលនងកំពុងែត្រតដរខយល់ ្ល ប់ កូនសត្វពស់ ប់ពន់លូនេចញពីេពះនង។ 
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េរឿងនិទនេនះ បននិទនេឡងីេន្របេទសកមពុជ េដីមបពីនយល់្របប់អំពីដំេណីរេហតុកំេណីតសត្វពស់េ្រចីនែបប
ែដលេកីតមនេឡងីេនកនុងពិភពេ ក។ េនកនុងសងគមនន ជេ្រចីនកនុងបចចុបបននកល េរឿងនិទនេនះពណ៌ន 
ដ៏ចបស់ ស់ អំពីកររេំ ភបំពន សនរបស់្រស្តី ជពិេសស្រស្តី ែដលទទួល  អំេពីរេំ ភបំពន ផ្លូវេភទ។ 
   នង រ ៉ូស  Rosa ជ្រស្តីេវៀត ម បនេធ្វីដំេណីរ មទូក ែដលខញុ ំបន ជួបេនមនទីរពិនិតយសុខភព ្រតូវ
ជ្រមត់ និងរេំ ភផ្លូវេភទេ យេចរសមុ្រទេសៀម។ ែតនងបនលួចរត់េគចខ្លួន បនទ ប់ពីពកួេចរចប់ឃុខំ្លួននង
មួយរយៈខ្លីទុកជ្រសីសនំបំេរផី្លូវេភទ។ េនេពលនងបនមកដល់ជុំរុជំនេភៀសខ្លួន នងបនទទួលដំណឹងថ ប្តីនង 
និងកូនក៏រស់េនទីេនះែដរ ែតេ យេសចក្តី ម៉ស់មុខរបស់នង និងេសចក្តី ម៉ស់មុខែដលនងគិតថប៉ះ
ពល់ដល់កិត្តិយស្រគួ ររបស់នង នងបនបដិេសធពុំមកជបួជុជំមួយ នឹងពួកេគេឡយី។ េនេពលែដល្រកុម
្រគួ របនទទួលករអនុញញ ត េ យ ន ក់េន្របេទសក  រូបនងបនសេ្រមចមកេនសហរដ្ឋ េមរកិ 
្រគួ រនងពុំដឹងថនងេនរស់មនជីវតិេឡយី។ 
 ផទុយេទវញិ្រស្តីែខមរមន ក់ ជសិលបៈករនីីរប្ំរពះ ជយ្រទពយ េឈម ះ សូ ម៉លី បន្របឆងំពុះពរ នឹង
្របៃពណីរបស់ខញុ ំ។ េទះបីជ្រកុម្រគួ ររបស់នង បនបត់បង់ជីវតិជេ្រចីននក់ មនរមួទងំប្តី ម្ត យឪពុក និង
កូន នងខតិខំតសូ៊ជំនះ នងិ្របៃពណីែខមរែដលេថគ លេទសនងថ នងពុំរក ភពជ្រស្តីេម៉ម៉យេ យបនខជ ប់
ខជួន។ ខញុគំិតថកនុងនមជមនុស េ ក េយងី្រតូវែតមនេសចក្តី្រស ញ់េនកនុងេបះដូងរបស់េយងី េបីសិនជ
អនកពុំមនេសចក្តី្រស ញ់េទ អនកពុំែមនជមនុស េ កេទ។ ជវីតិ គឺេកីតេឡយីេ យេសចក្តីរកី យ េសចក្តី
េ្រកៀម្រកំ េសចក្តីរេំភីប េសចក្តីគម នភពរេំភីប េសចក្តីធុញ្រទន់ ទងំេនះេហយីែដលបេងកីតជីវតិ។ េពលខ្លះេន
េពលែដលជីវតិក្ល យេទជមនភពជូរចត់ ខញុ ំគិតថេនះជជីវតិរបស់ខញុ ំ ខញុ ំ្រតូវទទួលយក េទះជខញុ ំពុំបនេ្រជីស
យកជីវតិេនះ េដីមបរីស់ នមនជីវតិជថមីម្តងេទៀត េហយីរស់េនកនុង ថ នភពបចចុបបននេនះ។ ខញុ ំពុំែដលចង់េន
មន ក់ឯងេឡយី ពិតជពុចំង់ទល់ែតេ ះ ជ ថ នភពដ៏ភ័យខ្ល ចមួយែដលរស់េនេ យគម ននរ មន ក់េន
ជមួយេនះ។ េហយីខញុ ំក៏ពុំចង់េរៀបករ េ យគម នេសថរភពែដរ េ្រពះខញុ ំបនឆ្លងកត់ជេ្រចីនរចួមកេហយី... ែតខញុ ំ
រកនរ មន ក់េដីមប្ីរស ញ់ជថមីេទៀត ជនមន ក់ស្រមប់ជនមន ក់េទៀត។ េនកនុងសងគមែខមរ្រស្តីមនឱកសែតម្តង
គត់កនុងករេរៀបមងគលករ។ េបីសិនជប្តី ្ល ប់ នង្រតូវែតេនលីវរហូតេហយី ពុំ ចេរៀបករម្តងេទៀតេឡយី 
េទះជនងេនវយ័េកមងក៏េ យ។ សូ ម៉លី បត់បង់ប្តីរបស់នង និងកូនទងំអស់របស់នងេនេពលែដលមន
យុ៣០ឆន  ំ េហយីនងមនបំណងរកេសន ថមីយ៉ងខ្ល ងំ។ សូ ម៉លី េមីល “ហួសឆកជីវតិ” របស់នងេ យ

នងបនបដិេសធជីវតិ ្រស្តីេម៉ម៉យ េហយីរកេឃញីេសន ថមី។ អ ច រយ ស់ែដល សូ ម៉លី បនេរៀបករជថមី 
្រពមទងំមនកូនេទៀត នងបនបំពនករ មឃត់ធមមជតិ្របឆងំ នឹងករេរៀបករជថមីេនះ មន្រស្តីជេ្រចីន
កនុងសងគមេផ ងៗ មន ថ នភពដូចគន េនះសុខចិត្តទទួលភពកេ ្ត ចកែណ្ត ងៃនជីវតិ ែត្រស្តីខ្លះពុំ្រពមទទួល
យកេឡយី។ េសចក្តីសេ្រមចចិត្ត និងករស្រមបស្រមួលជីវតិ្របកបេ យេជគជ័យេនសហរដ្ឋ េមរកិរបស់សូ
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ម៉លី ចជភពមួយែដលជួយេ យនងេឃញីឧបសគគ្របៃពណីជភពសងកត់សងកិន ទស នៈថមីរបស់នងជ
ទស នៈេសរ។ី 

១.១ ទំនក់ទនំងរ ងអនក ្ត ប់-អនកនិទនេរឿង 
ពុំមនមនុស ទូេទ មនុស មញញមន ក់ ពិតជចង់ទទួលបទពិេ ធន៍ េឃញីផទ ល់ែភនក ឬ ឮអំពីភព

េឃរេឃ វយង់ឃនង េ យេគពយយមេគចេវសពំុចង់នយិយអំពីេរឿងេនះ។ អនកេ្រចៀងបន្តេនកនុងករ        
សែម្តងរបស់ សូល ហ្វូហគល់ Sophocles ែដលសែម្តង ជផីលុកេតេតស Philoctetes បនដឹងអំពកី ្ត ពិតេនះ
េពលែដលេគេទជួប នឹង Philoctetes េ យភ្ល មេនះ េគបនេ្រចៀងថ “ ខញុ ំជមនុស ចែម្លកមន ក់េនកនុងទឹក
ដីែប្លកមួយ”។ េកះែដល Philoctetes រស់េនចត់ថជទីែប្លក េ្រពះគម នមនុស មនជីវតិរស់េនទីេនះេឡយី 
គឺ មនែតសែ្រមកែ្រសក្រទេ យេំ យករឈចឺប់របស់វរីៈបុរស និងជនរមួជតិ។ េសចក្តីចែម្លកេនះ គឺពុំែមន
ែតេកះេនះេទ ែត ជទីកែន្លងែដលគម នមនុស រស់េន។  

គំនិតរបស់ Philoctetes ក៏ែប្លកេហយីទីកែន្លងជទី្រចបូក្រចបល់េពរេពញេទេ យហងឹ  ភពស្អប់ 
និងេសចក្តីអស់សងឃមឹ ខ្វះេសចក្តីរកី យ និងភពេពញចិត្តរបស់មនុស េ ក។ រមមណ៍ឈចឺប់របស់ 
Philoctetes ជភពមួយគួរេ យភ័យខ្ល ច េ យពុំដឹងថខ្លួន្រតូវ្របកន់ កបបកិរយិដូចេម្តច អនកេ្រចៀងបន្តសួរ 
អូឌីស សី Odysseusថ “េតីខញុ ំ្រតូវ ក់បងំអ្វីេទេ ក ឬេតីខញុ ំ្រតូវនិយយែបប េនេពលែដលខញុ ំ្របឈម នឹង
ជនសង យ័”? អនកេ្រចៀងបន្តេ្របីរេបៀប “េអៀនខម ស់ចំេពះជនចែម្លក”។ ែដលេធ្វីេឡងីេ យេសចក្តីភ័យខ្ល ច-
ទក់ទង នងឹភពពំុទុកចតិ្តេលីមនុស ចែម្លក េសចក្តី “េអៀនខម ស់ចំេពះជនចែម្លក” ជភពទន់េខ យ និង
ចំ ប់ រមមណ៍ែដលមនេនកនុងមនុស ទងំអស់ែដលធ្ល ប់ឆ្លងកត់ភពតក់ស្លុត។ ជនជួប នឹងភពតក់ស្លុត ជ
ទូេទ រមមណ៍របស់េគពុំដក់ជប់េ យភពយង់ឃនងេទ ែតផទុយេទវញិ រមមណ៍របស់េគស្រមបស្រមួលេទរទន់
េទ ម កលលបចិទំនក់ទំនងរបស់មនុស េ ក។ 

អនកនិទនេរឿងក៏ ចទទួលករឈចឺប់េទេលី រមមណ៍ និង ងគកយ េនេពលែដលេគ និយយេរឿង
របស់េគេឡងីវញិ។ េគ ច ែរកកនុងករេរៀប ប់អំពី្រពឹត្តិករណ៍ មួយ េ យេគខ្ល ចេសចក្តីឈចឺប់េនះ ច
ផុសេឡងីមកវញិ។ ជនែដលបនជួប នឹងភពតក់ស្លុតេទរទន់ រមមណ៍ជទីបំផុត មិនចំេពះែតេទេលីភព
ែដលេគ ចទទួលករឈចឺប់ម្តងេទៀតេនះេទ ែតខ្លួនេគ ចទទួល្របជញ  ដឹងទុកជមុន េ យេគដឹងថ េសទីរ
ែតជួយខ្លួនេគសឹងែតពំុបនេទៀតផង។ កលពីជំនន់េដីម ជនែដលកន់ សនខជ ប់ខជួន េហយីេធ្វីករបន់្រសន់
ែតឯកឯងជេរៀង ល់ៃថង េគេឃញីថ រមមណ៍របស់េគបនសុខ ន្ត េគពុំ ចនិយយេរៀប ប់េបីកចំហេរឿង
របស់េគបនេឡយី ។ េគពុំនិយយ អំពីវធិីែដលេគៃលលកេ ះ្រ យ  និងកំពុងេធ្វីេ យេគ គិតថករេរៀប ប់
េ យេគដឹងេនះ ចេធ្វីេ យមេធយបយរបស់េគ ប ជ័យ ក់បីដូចជ អបីយជំេនឿេឡយី។ ករចូលរមួ
ជមួយ នឹងជនេផ ងៗ ចេបីកចំហភពគម នទិសេ  ៖  
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ករនិយយទក់ទង ចជទំនក់ទំនងស្រមប់្រគអនគត ពុំែមន្រតឹមែតជករ ប់ នជមិត្ត នងិ
េម្រតីភពេនះេទ ែត ក៏េទជភពេ ក ្ត យ។ ករចូលរមួេនកនុងេរឿងតក់ស្លុតដូេចនះ អនក ្ត ប់្រតូវែតទទួល
ភពខម ស់េអៀនរបស់អនកនទិនេរឿង។ េសចក្តអីត់ធមត់ នងិចំ ប់ រមមណ៍ជចណុំចដ៏សំខន់បំផុត ៃនេរឿងតក់    
ស្លុត៖ ទំនក់ទំនងរ ងអនក ្ត ប់ និងអនកនិយយេរឿង ជក ្ត ពិតេរឿងតក់ស្លុត ពុំ ចក្ល យេទជេរឿងបន 
្របសិនេបីគម ន និយយ្របប់នរ មន ក់េនះេទ អនក ្ត ប់្រតូវែតេ្រជីសចូលរមួចំែណកេនកនុងេរឿងេនះែដរ។ ែត
េយងី្រតូវែតដឹងថ េយងី្រតូវចំ យយេពលយកចិត្តទុក ក់ និងទទួលេសចក្តីឈចឺប់ េនេពលែដលអនក និយយ
េរឿងបញជូ ន េសចក្តីឈចឺប់ទងំេនះេទអនក ្ត ប់។ 

អនក ្ត ប់េនជិតអនកនយិយេហយីទទួលព័ត៌មនពមីត់អនកនិយយេ យផទ ល់ អនកនំ រេនះ គឺជ
សត្វចបតូចមួយេនកនុងរូបគំនូរ ក៏្រតូវករេសចក្តីទទួល គ ល់ថ េរឿងតក់ស្លុតទងំអស់ជេរឿងផទ ល់ខ្លួន េហយី
ក៏ជ្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ៗេនកនុង្របវត្តិ ្រស្ត ែដលជន មញញបនជួប្របទះ េហយីេគចង់េធ្វីេ យខ្លួនេគជ
សះេសបយីេ យជួយបេ្រងៀនអនកឯេទៀតអំពីភពរស់ នមនជីវតិ និងករពយបលខ្លួនេគ។ 

េនកនុងេ កេយងីសព្វៃថងេនះ េគេ្រចីនែតេផ្ត ត រមមណ៍ េទេលីក ្ត ដឹងឮអពំេីរឿងតក់ស្លុត អនកនិទន
េរឿង និងសងគមគម នទក់ទងគន េឡយី។ េមេរៀនដ៏សំខន់ៗែដលេយងី្រតូវេរៀនសូ្រតពីចំណុចសំខន់េផ ងៗ េន
កនុងេរឿងតក់ស្លុត ្រតូវបនបំបត់េចលេ យេគក្រមយកេរឿងទងំេនះមកពិភក ជ ធរណៈ ស់។ េន
កនុងករណីទូេទ អនកនិទនេរឿងជ្រគូបេ្រងៀនេហយីអនក ្ត ប់ជកូនសិស ។ កតព្វកិចចរបស់អនក ្ត ប់ គឺយកេម
េរៀនរស់ នមនជីវតិ នងិភពជសះេសបយីេទេ្របីកនុងដំេណីរជីវតិផទ ល់ខ្លួន ឬជវជិជ ជីវៈរបស់េគ។ េ យយល់
ថខ្លួនេគចូលរមួចំែណកេនកនុងដំេណីរ្របវត្តិ ្រស្ត ចូលរមួេនកនុងករែចកចយ្របវត្តិ ្រស្តផទ ល់មត់ េហយី
េធ្វីេ យខ្លួនកន់ែតមនជំហរងឹមេំឡងី និងពុំ ចបបំក់បន។ 

១.២ េរឿងតក់ស្លុតរបស់ជនជតិបូស ន Bosnia  
្របេទសយូកូ ្ល ៉  Yugoslava ពីេដីមមនតំបន់របប ធរណៈរដ្ឋចំនួន៦ និងមនតំបន់ឯក ជយពីរ    

កែន្លង។ បចចុបបននេនះ េ្រកយពីស្រងគ មសីុវលិេនឆន ១ំ៩៩០ យូកូ ្ល ៉  Yugoslava ៃន្របេទសស េឺបៀ Serbia 
និង្របេទសមុ៉នេតណី្រហគូ Montenegro េនែតមនភពដែដល ្របេទសបូស ន Bosnia ហសឺ ូហគូ ៉  
Herzogovina ្រកូេអទយ Croatia ស្លូេវ ៉  Slovenia និងម៉េសដូនីញ៉ Macedonia ក្ល យេទជ្របេទឯក
ជយ។ 

 ្រកុមករងររបស់េយីងបនចូលេទ្របេទសបូស ន Bosnia ហសឺ ូហគូ ៉  Herzogovina ភ្ល មៗ 
បនទ ប់ពីកិចច្រពមេ្រពៀងសន្តិភព េដតុន Dayton Peace Accords េនកនុងឆន ១ំ៩៩៥។ ស្រងគ មបនចប់េផ្តីម
េឡីងេនែខ េម  ៃថងទី ៦ ឆន ១ំ៩៩២ េនេពលែដលជនេស ីប Serb ចប់េផ្តីមរបឹអូស ស ៉ េយ៉វូ 
Sarajevo េ្រកយពីករេបះេឆន តសិទធិឯក ជយេន្របេទសបូស ន បក ធរណៈរដ្ឋ ែដលមន្របជជន
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េ្រចីនជងេគ គឺជនជតិឥ ្ល ម Islam។ ស្រងគ ម្របេទសបូស នបនសម្ល ប់្របជជនជង ២០០,០០០(២០មុឺន) 
នក់ និង្របជជនចំនួនជង២ ននក់ខច ត់ខច យគម នទីជ្រមក សរុបទងំអស់ គឺ្របជជនជងពក់ក ្ត ល 
្របេទសបនទទួលរងទុកខ។  

ទ័ពេស បីឈ្ល នពន ្របេទសស ៉ េយវូ៉ និងតំបន់ជិតខងជងបីឆន  ំេនរដូវ្រតជក់េនកនុង្របេទស ស
៉ េយវូ៉ ្របជជនគម នេសប ង រ េភ្លីងអគគិសនី នងិទឹក េគបនរស់ នមនជីវតិផុតពី្រគប់េផ្ល ង និង្រគប់
កេំភ្លីងបញ់េចញពីលំ ្ឋ នគម ន្រ ក្រ ន្ត។ ្របជជន្រសកទមងន់ក្រមិតមធយម កនុងចំេ មមនុស ចស់ គឺ
ចំនួន ៣០េផន ្របជជនចំនួនជង ១២,០០០នក់ ្ល ប់េហយីកនុងចំេ មអនក ្ល ប់េនះចំនួន១,៥០០នក់
ជកូនេកមង។ េយីងបនទទួលករអេញជ ីញេ យេទ្របេទសបូស ន េនេពលចុងបញច ប់ស្រងគ ម េដីមបីផ្តល់
េស សុខភពែផនកសតិ រមមណ៍ទូទងំ្របេទស មរយៈ្របព័នធសុខភពទូេទ ែដលេនេសសសល់េ្រកយពី          
ស្រងគ ម។ ្របេទសយ៉ូកូ ្ល ៉  ជ្របេទសគំរូដ៏ល្អអ ច រយ ែផនកសុខភពេនទ្វីបអឺរ ៉ុបែដលេធ្វីេ យ្របេទសនន 
្រចែណន នងឹភពអ ច រយេនះ។ ផទុយនងឹករបំផ្ល ញ ែផនកទំនក់ទំនងសុខភព នងិករបត់បង់ េវជជបណ្ឌិ ត និង
គិ នុបប ្ឋ យកិែដលេភៀសខ្លួនេចញ ឬ្រតូវេគសម្ល ប់េចល ្រគឹះ ថ ន នងិ្រគូេពទយ ផ្តល់េស ជមងឺទូេទេនែត
មនជបន្តេទៀត។ 

េយងីបនផ្តល់ករហ្វកឹហ្វនឺសុខភពសតិ រមមណ៍ ដល់អនករមួ ជីព ែផនកសុខភពេន្របេទស បូស ន 
េដីមបជីួយអនកទងំេនះរកជមងឺ និងពយបលេ គេ យេជគជ័យ ដល់អនកជមងឺ ប់ពន់នក់ ែដលរងេ្រគះសតិ
រមមណ៍េ យស្រងគ ម។ វធិីថមីេជឿនេលឿន គឺ្របមូលេរឿងតក់ស្លុត េហយីផ ព្វផ យេរឿងេនះ មនរមួេទេ យ

ចំណុចសំខន់ៗបួនយ៉ង េទកនុងករ្របតិបតិ្តសុខភពគំរូ។ 
ដូចជ មនេនកនុងភពពំុចុះស្រមុង្រគប់យ៉ង ករែចក ច់គន រ ងអនកជមង ឺ និងអនក្របតិបត្តិគម នភព

ចបស់ ស់។ អនក្របកបវជិជ ជីវៈ ែផនកសុខភពជេ្រចីនរូបបនទទួលភពតក់ស្លុតេ យស្រងគ ម េហយីេពលខ្លះរូប
េគេកីតទុកខជងអនកជមងឺរបស់ខ្លួនេគេទេទៀត។ ្របជជន បូស ន និង្រកូេអទយជ្របេទសដំបូងបំផុត ែដលខញុ ំមនឱ
កសកត់្រ ្របវត្តិ ្រស្តផទ ល់មត់របស់អនក្របកបវជិជ ជីវៈ ែផនកសុខភព។ េវជជបណ្ឌិ ត បឃ កស Bakir 
Nakas ជេវជជបណ្ឌិ តសុខភពេន បូស នែដលបនឈរនមុំខ។ រមួេទេ យករចត់ែចងយ៉ងមុះមុត និងជ
វរីៈបុរសមន ក់្របកបេទេ យេបសកមមចបស់ ស់ េ ក េវជជបណ្ឌិ ត កសបនដឹកនមំនទីរេពទយរដ្ឋស្រមប់
្របជជនស ៉ េយវ៉ ៉ូ េនកនុងេពលែដលទ័ពេស បីកំពុងែតេ មព័ទធ។ េវជជបណ្ឌិ ត កសុបិន្តរស់េនកនុងស ៉
េយវូ៉េនកនុងកំឡុងេពលបះេបរ ករចូលរមួរបស់គត់កនុងករពយបល និងវះកត់្របជជនរបួស ប់ពន់នក់ េធ្វី
េ យរូបគត់ និង្រកុម្រគួ ររបស់គត់សថិតេនកនុងភពមនេ្រគះថន ក់។ 

 រូបគត់ និងបុគគលិកបំេពញកិចចករកនុង ថ នភពអ ច រយ ភគេ្រចីនគម នេភ្លីងអគគិសនី ឬម៉សីុនកេម្ត  រមួ
េទេ យករខ្វះខតសមភ រៈសុខភព។ បចចុបបននេនះជញជ ងំមនទីរេពទយបន ល់ទុកេនេ យ ន ម្រគប់កេំភ្លីងធ្លុះ
េនេលីជញជ ងំ ែដលជសញញ រលឹំកអំពីរយៈកលែដលស្រតូវពយយមបំផ្ល ញ្រគឹះ ថ នពយបលជមងឺរបស់បុគគលិក 
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និងអនកជមងឺ។ ្របវត្តិផទ ល់មត់របស់េវជជបណ្ឌិ ត កសបន ត្រត ងអំពីបុគគលភព ទីកែន្លង នងិទិដ្ឋភពវបប
ធម៌ ែដលខុស្រសឡះពី្របវត្តិផទ ល់មត់របស់ជនជតិែខមរ ែត្រទង់្រទយសំខន់ៗ មនមូល ្ឋ ន ដូចគន ។ 

១.៣ ក ្ត ពិត 
េន្រគដំបូង ៃនករ្របយុទធេយធ េនកនុង ស ៉ េយវូ៉ េវជជបណ្ឌិ ត កសចូលមនទីរេពទយ េហយីក្រម

េឃញីគត់េចញមកវញិ ស់ សូមបែីត េទេមីល្រកុម្រគួ ររបស់គត់ ក៏គត់ក្រមេទែដរ រហូតទល់ែត៣ឆន ំ
េ្រកយមក។ ្របពនធ នងិកូនទងំពីររបស់គត់ែដលរស់េនកនុង ស ៉ េយវូ៉គ្ំរទគត់រហូតដល់ទីបញច ប់ គត់បន
ក្ល យេទជអគគនយកមនទីរេពទយរដ្ឋ ែដល ក់បីដូចជ េកីតេឡងីេ យកលៈេទសៈ។ េនេពលស្រងគ មចប់  
េផ្តីមេឡងីជេលីកដំបូង េ កមន នៈជវរៈេសនីយេទ ែផនកេយធ យ៉ូហគូ ្ល វ Yogoslav េហយីេ កេធ្វីករ
េនកនុងមនទីរេពទយ។ េនកនុង ែខ មីន ឆន ១ំ៩៩២ កងទ័ពពិេសសបនចូលមនទីរេពទយេដីមប ី “ករពរសន្តិសុខ” 
េហយីបនបេងកីតទីកែន្លង មឃត់េនជន់ខងេលី។ បនទ ប់ពកីរ្របយុទធ វុធចប់េផ្តីមេឡងីេនកនុង ែខ េម  
េវជជបណ្ឌិ ត កសបន ម នដឹងថ ទ័ពសន្តិសុខ េស បីយកមនទីរេពទយេ្របីជមូល ្ឋ នស្រមប់បញ់្របជ
ជនែដលេដីរេន មផ្លូវ៖ 
 េ្រកយមកខញុ ំបនទទួលដំណឹងថ េគបញ់្របជជន មបង្អួចមនទីរេពទយ េ យឮពកយចម មេនះ ខញុ ំ
បនេឡងីេទជន់ទីដប់។ ខញុ ំេឃញី្រគប់េហរីសំេ េទេលីដីទួល ែដលជទីកែន្លងម្ត យខញុ ំរស់េន េនេពលេនះខញុ ំ
បនសេ្រមចចិត្តចកេចញពីេយធជតិ យ៉ូហគូ ្ល វ។ ពីរេទបីសប្ត ហ៍មុន េនៃថងទី២ ែខ េម  េនេពលែដល
អំេពីកប់សម្ល ប់ចប់េផ្តីមេឡងី េនស ៉ េយវូ៉ ឪពុករបស់េ ក កស បនចកេចញពីផទះេហយីពុំមន្រត
ឡប់មកវញិ េ យគត់បន ្ល ប់េ យជមងឺគងំេបះដូង។ ្របពនធរបស់េវជជបណ្ឌិ ត កស េ្រកយមករកេឃញី
ឪពុករបស់នងេន លតមកល់សពេនមនទីរេពទស ៉ េយវូ៉។ េ ក កស េជឿជក់ថ្រពឹត្តិករណ៍ វ
េនកនុងៃថងេនះបនសម្ល ប់ឪពុករបស់េ ក េ យករយល់ដឹងទុកជមុនេទេលីអំេពី្របឆងំគន រ ងមូ៉ស្លុ ីម ្រកូត 
និងេស បី ែដលឪពុកគត់េឃញីថជករឈចឺប់ ែដលគត់ពុំ ច្រទ្ំរទបន កនុងនមជជនជតិេយកូ៉ ្ល វ។ 
ករណីេនះ មនភពដូចគន  នឹងជនជេ្រចីនរូបែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េរឿងតក់ស្លុតរបស់េវជជបណ្ឌិ ត កស
ចប់េផ្តីមេឡងីេនៃថងែដលពុំ ចបំេភ្លចបន៖ ៃថងទី២ ែខមីន ជៃថងែដលឪពុករបស់េ ក ្ល ប់។ 
 ចំេពះរូបេវជជបណ្ឌិ ត កស ករបញ់េចញពីមនទីរេពទយជអំេពីកបត់អនកជមងឺ និងបូរណភពរបស់េ ក
ែផនកពយបលជមងឺ។ េ កបនអធិបបយស្តីអំពីេពលែដលេ កេទជួប នងឹេមបញជ កររបស់េ ក េហយីេ ក
បន្របន់េគថេ កឈប់េធ្វីទ ៊ នេនកនុងេពលេនះែតម្តង៖ 
 ជីពរបស់ខញុ ំែផនកេយធចប់្រតឹមេនះ ខញុ ំចង់េចញពីមនទីរេពទយ ខញុ ំចង់េចញពីកំែណនកងពលទ ៊ ន អ្វីៗ  
ែដលេ ក្រតូវករ ខញុ ំនឹង“ចុះហតថេលខ”ទងំអស់។ េ កឧត្តមេសនីយ បនេសនីសំុ េ យខញុ ំេនេ យនិយយ
ថេយងីទងំពីររូបបនេធ្វីេយធ ជមយួគន ជេ្រចីនឆន ។ំ “សូមអនុញញ តេ យខញុ ំេចញេទ ខញុ ំែឆ្អត នឹងអ្វីៗ  ្រគប់
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ែបបែដលខញុ ំបនេឃញី។ េគបញ់េចញពីមនទីរេពទយ សំេ េទទី្រកុងែដលម្ត យខញុ ំរស់េន។ ខញុ ំ្រតូវករេនជួបជុំ
្រកុម្រគួ ររបស់ខញុ ំ -ខញុ ំពុំ្រតូវេនជមួយ នឹងេយធែដល “យមករពរ” មនទីរេពទយពី្របជជន មញញេ យេ្របី
វុធែបបេនះេឡយី” រចួគត់ក៏េ យខញុ ំេចញេនេពល ង ច េនេវ េម៉ងជង៥កន្លះ។ 

 កនុងនមជ្រគូេពទយ គត់ពុំ ច្រទ្ំរទបនេ យេឃញីមនទីរេពទយក្ល យេទជទីកែន្លងេធ្វីេ យ្របជជនស ៉
េយវូ៉ភ័យខ្ល ច េហយីអនកជមងឺពុំ ចេទរកជំនួយបន។ េ កបន ក់ជីវតិរបស់េ កកនុងភពមនេ្រគះថន ក់ 
េ យេ កឈប់េធ្វីទ ៊ ន។ 
 ខញុ ំបនេបះបង់េចលអ្វីៗទងំអស់ ខញុ្ំរតឡប់េទផទះវញិ  -េទទីេដីមកំេណីតរបស់ខញុ ំ ខញុ ំជួបជុ ំនឹង្របពនធរបស់ខញុ ំ។ 
នងមនេសចក្តីភ័យខ្ល ច េ យនង ឮពកយចចម មថ ជនែដលេនេសសសល់ពីែផនកទ ៊ នេគ នងឹចុះ
េឈម ះ ក់េទកនុងបញជ ីបំរុងយកេទសម្ល ប់េចល មិត្តភក្តិរបស់ខញុ ំជេ្រចីននក់ បនបបួលខញុ ំេ យរត់េចញពី
្របេទស ែតខញុ ំពុំទទួលយក។ 
េនេពលែដលពណ៌នអពំីករពិត វបិត្តិជេ្រចីន ែបបបនបេញចញេឡងីេ យអនកនិយយេរឿង េនេពលេនះេវជជ
បណ្ឌិ ត កស ពុំដឹងខ្លួនថរូបគត់មន ឱកសដ៏ល្អបំផុត កនុងករផ្តល់េស  ដល់ជនរមួជតិរបស់គត់-ជឱ
កសែដលគត់ពុំ ច ក់ខន េបីសិនជគត់េភៀសខ្លួនេចញពី្របេទស។ 
 េ្រកយពីចកេចញពីេយធ េវជជបណ្ឌិ ត កសអត់ករេធ្វីចំនួនែត ១ែខ ពីរៃថង ្រ ប់ែតេហតុករណ៍
ែដល ម នពុំដល់េកីតមនេឡងី៖ 
 កងទ័ពេស បីបនដកេចញពីមនទីរេពទយ េនៃថងទី១០ ែខឧសភ គត់បនចូលមកមនទីរេពទយេ យចង់ជួយ។ 
 ខញុ ំេដីរចូល មមត់ទ្វ រមនទីរេពទយ ខញុ ំេឃញីមនុស េស្ល កឯកស ្ឋ នែប្លក េគជែផនកករពរបូស ន និងបូ៉លី
សស ៉ េយវូ៉។ េគសួរខញុ ំថេ កជនរ ៖ ខញុ ំពនយល់្របប់េគថខញុ ំជអតីតបុគគលិេយធ េហយីជេវជជបណ្ឌិ ត។ 
បុគគលិកេពទយបនេទជួបខញុ ំ េហយី្របប់ខញុ ំថបុគគលិកេពទយចំនួន៦៦០ េនសល់ែត៥០នក់េទ។ េគក៏អនុញញ ត
េ យខញុ ំចូលមនទីរេពទយចំនួន១៩២ៃថង។ ខញុ ំចំ យេពលទងំេនះ េនកនុងមនទីរេពទយពយយមេរៀបចំសកមមភព
េនកនុងមនទីរេពទយ េ យេគបនសនយថ នឹងចត់ ងំខញុ ំជ អគគនយកមនទីរេពទយ។ 
 អ ច រយ ស់ េនះគឺជ្រពហមលិខិត របស់េវជជបណ្ឌិ ត កស េ យ រែតទឹកចិត្តមុះមុតែដលគត់បន
សេ្រមចថរស់េនស ៉ េយវូ៉ េហយីគត់ នឹងវលិ្រតឡប់មកមនទីរេពទយវញិ។ េ្រកយពីេសចក្តីសេ្រមចចិត្តែដល
បន ផ្ល ស់ប្តូរដំេណីរជីវតិរបស់គត់ គត់បនទទួលករេ្រជីសយក ជនយកមនទីរេពទយ ែដលបនសេ្រមច
េជគជ័យដ៏អ ច រយកនុងរយៈេពល៣ឆន ។ំ ្រពឹត្តិករណ៍តក់ស្លុត ែដលគត់បនទទួល េ យផទ ល់េកីតេឡងី
េ យ រកររងទុកខរបស់មនទីរេពទយអនកជមងឺ និងបុគគលិក។ េ្រកមករចត់ែចងរបស់គត់ មនទរីេពទយេនះបនក្ល យ
េទជទីកែន្លងរស់រេវកី ែដលមនដេង្ហីមេចញចូល ែដលគត់មន រមមណ៍ថ នឹង្រតវូែតមនជីវតិឈនះ្រគប់
ឧបសគគនន។ 
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ចំនួនបីៃថង េ្រកយពីខញុ ំចូលមកមនទីរេពទយ េធ្វីករេគបនចប់េផ្តីមបញ់មនទីរេពទយ ជដំបូងេគេបះ្រគប់ែបកចូល 
រចួមកបញ់ចូល។ មុនដំបូងេគបញ់អគរទូេទ រចួមកេគបញ់បនទប់សេ្រងគ ះភព សនន េធ្វីេ យមនទីរេពទយគម ន
ទឹក េភ្លីងអគគសិនី និងេ្រគឿង រ។ េលីសពីេនះេទេទៀត ្របជជន ស ៉ េយវូ៉ពុំទទួល គ ល់មនទីរេពទយថ ជទី
សន្តិសុខ េ យពីមុនទ័ពេស បី ធ្ល ប់រស់េនកនុងេនះ។ ្របជជនេជៀស ងពំុមកកន់មនទីរេពទយ រហូតទល់ែតករ
សម្ល ប់ខ្ល ងំេកីតមនេឡងីេនផ រម៉េហខល Markale។ 
 េវជជបណ្ឌិ ត កស នងិបុគគលិកេពទយ បនៃលលកេ ះ្រ យ នឹង ថ នភពទងំេនះ េហយីបន្ត
បំេពញករងរេពទយយ៉ង្របសិទធិភព េ យេ្របីកម្ល ងំបយអូសទញ អនកជមងឺេចញពីមនទីរេពទយែដលមនអនកជមងឺ
កកកុញ េហយីយកអនកជមងឺទងំេនះេទពយបល េនមនទីរេពទយរដ្ឋ េដីមបេីធ្វីេ យអនកជមង ឺមនទំនុកចតិ្តេទេលី
មនទីរេពទយេនះេឡងីវញិ។ េដីមបេីជៀសពីករបញ់ឆមក់ និងអំែបង្រគប់េផ្ល ង អនកជមង ឺនិងបនទប់វះកត់ គ្ឺរតូវប្តូរទី
កែន្លងជប់រហូត។ េគ្រតង់ទឹកេភ្ល ងយកមកេ្របី្របស់ េហយីែកៃចន ងផលិតបី៊ែយរ៉ េទជ្របព័នធ្រតង់ទកឹេនេលី
ដំបូលមនទីរេពទយ។ េនេពលេនះេគបនសេ្រមចថេគពុំ្រតូវករេ្របីេភ្លីង ២៤េម៉ង កនុងមួយៃថងេទ ែតេគ្រតូវករេ្របី
ម៉សីុនខ្លះៗ ជចបំច់ ជពិេសសេនកនុងេពលវះកត់។ េគបនេ្របីម៉សីុនេភ្លីងតូចមួយ យ៉ងសន សំំៃចេ យ
េ្របីស្រមប់ែតេពល្រតូវករចបំច់បំផុត។ ករៃចន្របឌិតេផ ងៗ បនជួយដល់ែផនកថន ពំយបល ឈម នងិខយល់
អុកសីុែសន េដីមបេី្រ ច្រសង់ជីវតិអនកជមងឺជេ្រចីននក់កនុងមនទីរេពទយ។ 
 ភពជួប្របទះរបស់េវជជបណ្ឌិ តេនកនុងបទពិេ ធន៍របស់គត់ គឺមនរមួេទេ យេរឿងរបស់អនកជមងឺ ករ
ជួប្របទះេ យផទ ល់នូវេរឿងតក់ស្លុតជញឹកញប់េ្រចីនែតេផ្ត តេទេលីសមជិក្រគួ រ និងអនករមួករងរែដល
រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់។ េសចក្តី្រស ញ់ និងភក្តភីពរបស់េវជជបណ្ឌិ ត កសចំេពះអនកជមងឺរបស់គត់ ជ
ចំែណកមួយែផនកៃន្របវត្តិតក់ស្លុតរបស់គត់។  
ខញុ ំេដីរេមីលមនទីរេពទយជេរៀង ល់ៃថង ចំនួនពីរេទបីដង កនុងមួយៃថង េហយីខញុ ំសួរសុខទុកខអនកជមងឺ េហយីខញុ ំេមលី
េឃញី...អនកទងំេនះេហយី េនដក់ជប់កនុង រមមណ៍របស់ខញុ ំជនិចច បុ៉ែន្ត ខញុពុំំចេំឈម ះ របស់េគេឡងី ខញុ ំេនែត
ចមុំខមត់របស់េគ េសចក្តីឈចឺប់ នងិេសចក្តីរកី យរបស់េគ។ ខញុ ំ ចចេំគបនចបស់ ដូចជខញុ ំចេំរឿងែដល
បនបញច ងំេ យេមីល។ 
 ជពិេសសគត់បនចងចអំនកជមងឺពីរនក់ែដលជពលរដ្ឋ ស ៉ េយវូ៉សំខន់ េគ ច់េជីងេ យ រ្រគប់
េផ្ល ង។ ជនមន ក់ជ្របធនគណេនយយមនឆនទៈធំេធងកនុងដំេណីរជីវតិ េហយីៃថងេនះគត់ ចបន្តដំេណីរជីវតិ
របស់គត់េ យអត់េជីង។ មន ក់េទៀតជតួកុនដ៏លបលីបញ ច់េជីងេ យករផទុះ្រគប់េន ងកេហ្វ េ្រកយពីរ
រងរបួសគត់ចង់ ្ល ប់។ តួកុនរូបេនះមន រមមណ៍ថ រូបខ្លួនគម ន្របេយជន៍េ យគម នេជីង គត់េជឿថគម ន
នរ យកគត់េទេដីរតួរេទៀតេឡយី។ េ្រកយមកតួកុនរូបេនះបន្របប់េវជជបណ្ឌិ ត កសអំពីបទពិេ ធន៍
ែដលគត់បនទទួលេនមនទីរេពទយ េធ្វីេ យរូបគត់ចង់រស់ម្តងេទៀត េវជជបណ្ឌិ ត កសបនរលឹំកេឡងីថ៖ 
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 ខញុ ំពយយមេរៀបចំកមមវធិី ធរណៈេនកនុងមនទីរេពទយ ខញុ ំបនអេញជ ីញែផនកេលងេភ្លងជតិ េនកនុងខួបកេំណីត 
ឆន ទំីមួយ ែដលមនទីរេពទយរបួផុតពីេ្រគះថន ក់ ខញុ ំបនេរៀបចំពិធីអបអរ រទរ។ ខញុ ំបនអេញជ ីញតួរកុនេ យចូលរមួ
េ យ្របសចកពីបំណងរបស់គត់។ េនចុងបញច ប់ ៃនពិធីខញុ ំបនេសនីសំុេ យតួកុនែថ្លងសុនទរកថេទកន់អនក
ចូលរមួ។ ខញុ ំមនករភញ ក់េផ្អីលេ យេឃញីគត់ភ័យ េហយីនិយយមកកន់ខញុ ំថ “េហតុអ្វីបនជអនកេធ្វីដូចេនះ
មកេលីរូបខញុ ំ?” ខញុ ំបន្របប់គត់ថ “ខញុ ំ្រគន់ែតជេវជជបណ្ឌិ ត-អនកជតួកុន េហយីេនះជឆករបស់អនក”។ គត់
ចប់េផ្តីមនិយយ មលំ ប់ពីេរឿងបុ ណរបស់បូស ន មន ក់ៗចប់េផ្តីមយ។ំ េ្រកយមកគត់បន្របប់ខញុ ំថ េបី
គម នកមមវធិីេនះេទ គត់ពិតជគម នឱកសបនេដីរតួេនេលីឆកជថមីម្តងេទៀតេឡយី។ 
េនកនុង្រគមនភពេឃរេឃ េវជជបណ្ឌិ ត្រតូវេគេ េ យបំេពញតួនទីជេ្រចីនែបប ែដលេគពំុែដលបនទទួល
ករហ្វកឹហ្វនឺ េហយី ក៏មនដូចគន  នងឹអនកផងទងំ យ ែដលបនទទួលបទពិេ ធន៍ នឹងអំេពីេឃរេឃែដរ។ 
 េរឿងតក់ស្លុតរបស់េវជជបណ្ឌិ ត កស មនេពរេពញេទេ យ ឧទហរណ៍ ៃនភពអយុត្តិធម៌ ភព
យង់ឃនង និងភពកបត់របស់មនុស េ ក។ ករេ មព័ទធេន ស ៉ េយវូ៉ ក់កំណត់ជថមីេទេលីភពៃ្រពៃផ ែត
ក ្ត ពិត ៃនេរឿងតក់ស្លុតបង្ហ ញមិន្រតឹមែតភព វយង់ឃនងេនះេទ បនបង្ហ ញនូវភព ផ្ល ស់ប្តូរអ ច រយ
របស់ជនទទួលភពតក់ស្លុត េទតួនទីថមី និងឥរយិបទពិេសស។ ្រពឹត្តិករណ៍តក់ស្លុត ចមនរមួេទេ យករ
ផ្ល ស់ប្តូរល្អេទេលីចរតិ និង កបបកិរយិរបស់បុគគល េរឿងរបស់េវជជបណ្ឌិ ត កសជតំ ង្របវត្តិ ្រស្ត
ដំបូងបង្អស់ែដលបរយិយអំពីមនទីរេពទយែដលរចួផុតពីេ្រគះភ័យេនកនុងស្រងគ មឈ្ល នពនេនស ៉ េយវូ៉ ជក
អរយិកិចចដ៏មនតៃម្ល ជពិេសសេនេពលែដលភពពុំចុះស្រមងុគន េនកនុងសម័យថមី េនែតមនជបន្តេ យត្រមង់
បំផ្ល ញ្រគឹះ ថ នពយបល បុគគលិក និងអនកជមងឺ។ ឧ្រកិដ្ឋជនេជឿថេបីសិនជេគបំផ្ល ញសមតថភពពយបលជនរង
េ្រគះ គឺេគបនបំផ្ល ញសមតថភពរស់ នមនជីវតិ និងភព្រគន់េបីេឡងីវញិរបស់អនកទងំេនះ។ 

១.៤ អតថន័យ ៃនភពតក់ស្លុត មែបបវបបធម៌ 
្រពឹត្តិករណ៍តក់ស្លុតកនុងជីវតិពុំែមនែតជ េរឿងផទ ល់ខ្លួនេនះេទ ជវបបធម៌ នងិ្របវត្តិ ្រស្ត េវជជបណ្ឌិ ត

កសបនពនយល់ថ េគលេ ែផនកវបបធម៌ ទក់ទងេទ នឹងទរុណកមមអតីត យ៉ូកូ ្ល ៉  Yugoslavia៖ 
 េនេពលែដល ្រកុមតីតូ  Tito សេ្រមចចិត្តែចកផ្លូវគន ពី េសទលីន Stalin ជន្រគប់រូបែដលចូលចិត្តេសទ 

លីន បនទទួលករេចទ្របកន់េហយីបនទទួលទរុណកមម។ ផងែដរជនជតិ យ៉ូកូ ្ល វ Yugoslav ក៏បន
ទទួលទរុណកមមេនកនុងគុក ្របេទស ល្លឺម៉ង់ ឬចំ យេពលេនកនុងគុក េនកនុងស្រងគ មេ កេលីកេទⅡ។ 

 អនកទងំេនះេទះបីជយ៉ង ក៏េ យ េគ ក់ករអំពី ថ នភពែដលេគបនជួប្របទះ េគពុំចង់
ទក់ទញភពយកចិត្តទុក ក់ពុំល្អមកេលីខ្លួនេគ ឬ្រកុម្រគួ ររបស់េគេឡយី។ 
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 េវជជបណ្ឌិ ត កសបនពនយល់ថ េនះជមូលេហតុែដលខ្លួនគត់ពុំបនដឹងឮ អំពទីរុណកមមពអីនក
ជមងឺរបស់គត់ េនកនុងេពលស្រងគ ម េទះជគត់បនេឃញីេនកនុងទូរទស ន៍នូវអំេពី វយង់ឃនងែដល្របជ
ជនបនទទួលរងេ្រគះក៏េ យ។ 

 ខញុ ំបន ឮពកយខ្លះៗ អពំីេរឿងទងំេនះ ែត្របជជនខ្ល ចពុំ ៊ ន និយយអំពទីរុណកមម នងិអំេពីៃ្រពៃផ
ទងំេនះេទ។ េគមន រមមណ៍ខម ស់េអៀនកនុងករនិយយេរឿងទងំេនះ េគខម សេគចង់ចូលរមួេ្រចីនកនុងេរឿងេនះ 
ឬផ្តល់ព័ត៌មនបែនថម។ បនន័យថ េនកនុងវបបធម៌របស់េយងី មនុស ពុំចង់និយយអំពីេឃរេឃ េ យ ច
េធ្វីេ យអនក ្ត ប់មនករមនទិលសង យ័។ អនក ្ត ប់ នឹងសនមតថអនកេនះសមនឹងទទលួភពទងំេនះ។ អ្វីៗ
ែដលអនកបនេសនីសំុ គឺអនកនឹងទទួល េហយីអនក្រតូវប្រមុងខ្លួនជេ្រសចកនុងករពនយល់ពីមូលេហតុ ែដលអនកខ្លះ
ទទួលទរុណកមមេ យេហតុថអនកទងំេនះសម នងឹទទួល េបអីនកេនះេនខងេសទលីន េគពិតជសម នងឹ
ទទួលទរុណកមមេនះ។ 

េនកនុងេពល្របឆងំគន ទ័ពស េឺបៀន ចប់រេំ ភផ្លូវេភទ និង្រប្រពឹត្តិអំេពីយង់ឃនងផ្លូវេភទេទេលី្រស្តីមូ៉   
ស្លុ ីមជ ឧបករណ៍ បេងកតីច ចលរហូតដល់ក្រមិតែដលេគពុំែដលជួប្របទះេ្រកយពីគុកទរុណកមមជនំន់នស  ី
Nazi ។ េនេពលសួរអំពីមូលេហតុៃនក្រមិតអំេពីរេំ ភផ្លូវេភទេនះ េវជជបណ្ឌិ ត កសបនែថ្លងថ៖ ខញុពំិតជ
ពុំ ចប៉ន់ ម នបនថេនកនុង រមមណ៍របស់ខញុ ំេទេលីករណីរេំ ភទងំេនះ ដូចជ្រស្តីមន ក់ ែដលបនទទួល 
អំេពីរេំ ភផ្លូវេភទចំនួន ១៥ដងេនកនុងមួយយប់េ យមនុស ១៥នក់។ 
 េវជជបណ្ឌិ ត កសបនេធ្វីករ ម នថ អំេពីរេំ ភផ្លូវេភទយកមកេ្របីជមេធយបយបងកច ចលេទ
េលីជនសីុវលិ ែដលគម នអ្វី ករពរ េន មតំបន់េ យេធ្វីេ យ អនកទងំេនះរស់េន ទងំភ័យខ្ល ចថ ្រស្តី និង
េកមងៗ នងឹទទួលករចប់រេំ ភផ្លូវេភទ េបីសិនជទ័ពទ ៊ ន ប៉ ៉ េស បី Serb ចប់អនកទងំេនះបន។ េវជជ
បណ្ឌិ ត កស ក៏បនប៉ន់ ម នថ ្របវត្តិ ្រស្ត លបរីបស់ទ័ពេនះ ប ្ត លេ យសកមមភពេនះេកីតមន
េឡងី៖ ទ័ពេស បីសងសឹកេទេលី ្រស្តីមូ៉ស្លុ ឹម េ យ រែតទំេនៀមទម្ល ប់ ្រតដីំបូងេនជំនន់ច្រកភព អូតូែមន 
Ottoman ែដល្រតួត្រ េលីទឹកដីស េឺបៀ Serbia ជេ្រចីនសតវត ។ េនេ្រកមករចត់ែចងរបស់ Just Primae 
Noctis (សិទធិ ្រតីដំបូង) អនកចត់ែចងករអូតូែមន Ottoman ែដល្រគប់្រគងភូមិេស បីមនសិទធិេ្រកប្រពហមចរយី
របស់កូន្រកមំុេស បី និងខញុ ំបេញជ សទងំអស់េន ្រតីដំបូងមុនមងគលករ។ ្របវត្តិេនះ លបសីព្វទីកែន្លងេហយី
បចចុបបននេនះ េគបនយកមកពិភក េនបល់កន Balkans។ ករសងសឹកេ យអំេពីចប់រេំ ភផ្លូវេភទរបស់
ទ័ពេស បីេទេលី្រស្តីេភទែដលគម នេទសេនះ ជេ្រចីនសតវត េ្រកយមក េគបនប៉ន់ ម នថមន្រស្តីចំនួនពីៃមភ
េទ សិបមុឺននក់បនទទួលករចប់រេំ ភផ្លូវេភទេនបូស នែដលេគ ប់បញចូ លកនុងេរឿងនិទន ្រតីដបូំង។ 
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១.៥ េមើលឆកជីវិតេនពីេ្រកយ ងំនន 
េន្រគែដលអធិបបយអំពេីរឿងឈចឺប់របស់ខ្លួន េវជជបណ្ឌិ ត កស បនបេញចញនូវជេ្រមេរឿងផទ ល់

ខ្លួនរបស់េ ក និងពន្លឺចតិ្តនិយម ែដលែកែ្របជីវតិរបស់េ កេ យល្អ។ េនកនុងនិទនកថផទ ល់របស់េ ក 
េ កបនផ្តល់ដល់េយងី្រគួសៗ ៃនរនងំឆកជីវតិែដលេ កបនហូត ងំននេនះមក ក់េនេកៀនមួយកែន្លង
េដីមបេី យេឃញីនូវទស នៈ ឬវធិីថមី ៖ 

 ្របែហលជេនេពលែដលខញុ ំគិតអំពេីរឿងេនះ ខញុ ំពុំនឹក ម នថេមេរៀន ចំនួន បុ៉នម នែដលខញុ ំបនេរៀន 
េ យេមេរៀនទងំេនះក្ល យជមរតកមួយចំែណកកនុងចរយិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំពុំនងឹ ម នថខញុ ំបនេរៀនសូ្រតេរឿងទងំ
េនះេឡយី ែតខញុ ំមន រមមណ៍ថខញុ ំដឹងេរឿងេនះជេរៀងរហូត។ ខញុ ំបនេរៀនសូ្រតអំពីភពក្ល យជេវជជបណ្ឌិ ត ែដល
បនចូល្របឡូកជមួយ នឹង្របជជន និងសមជិក្រគួ រ។ 

 វធិីឈនរកភពពិតថមជីកបួនមួយដ៏សំខន់ កនុងករយល់ដឹងអំពីជនទងំអស់ែដលទទួលករឈចឺប់
េ យេរឿងតក់ស្លុត។ គំនតិចស់ទទួលករបដិេសធ អ្វីៗចបំច់ជងេគ( ទិភព)បនចត់េឡងី ធមមនិយមវបប
ធម៌េទេលី កបបកិរយិសម្រសប នឹងករេឆ្លីយតបេទ នឹងអំេពី វយង់ឃនង្រតូវ្រចនទុកមួយអេន្ល ី ដូចជ
ភព ម៉ស់មុខ ភព ្រសូវកិត្តិយស ភពនិរេទសែដលទក់ទងេទ នឹងទរុណកមម និងករចប់រេំ ភផ្លូវេភទ 
សំខន់ជងេនះេទេទៀត ដូចជេវជជបណ្ឌិ ត កសបនបង្ហ ញេឡងីថ េសចក្តីពិតខ្លះៗ ទងំេនះ ចែចក
ចយគន េទវញិេទមក។ 

ែតអ្វីៗ ែដលខញុ ំពិតជបនេរៀនសូ្រត គឺវធិីរក  សុខភពេ យល្អ  គម នអ្វីសំខន់ជងសុខភពេទ គម ន
្រទពយសមបត្តិេបីគម នសុខភព។ អនក្រតូវែតរក សុខភពេ យល្អ-េហយីេបីសិនជអនកមនសុខភពល្អ អនក ច
ទទួលរបស់ទងំ យេនះមកវញិ។ 

 កនុងនមគត់ជអនកពយបលេនកនុងស្រងគ ម េវជជបណ្ឌិ ត កសបនេឃញីភស្តុ ងសំខន់ៃនសុខ
ភពរបស់មនុស េ ក។ ្របជជនស ៉ េយវូ៉តសូ៊្របឆងំ េដីមបជីសះេសបយីពីរបួស និងជមងឺ េទះជេគ្រតូវ
សម្ល ប់េនេពលបន្តិចេ្រកយមកក៏េ យ។ េវជជបណ្ឌិ ត កសបនេពលអះ ងេទេលីតៃម្លសុខភពជជង
វតថុេផ ងៗ។ ខញុ ំក៏ដឹងែដរថ អ្វីៗជវតថុពុំមនន័យ (សុពលភព)ស្រមប់រូបខញុ ំេទ-ទូរទស ន៍ រថយន្ត ឬអ្វីៗ េផ ង
េទៀតេលីកែលងែតករកយសមបទរបស់ខញុ ំ ្រមមៃដ ៃដនិងអ្វីៗ  ទងំអស់េបីសិនជខួរកបល និង ងគកយរបស់ខញុ ំ
គម នខូចខត ខញុ ំ ចេធ្វីអ្វីទងំេនះេឡងីវញិ។ 
េ យបនពយបលអនកជមងឺ ប់រយនក់ែដលបក់ៃដបក់េជីង និងខូចខតែភនក េវជជបណ្ឌិ ត កសបនដឹងពិត
្របកដនូវ រៈសំខន់ ៃនភពមន វៈយវៈសព្វ្រគប់។ េហតុដូចេនះេហយីបនជអនកជមងពឺរីរូបែដល ច់េជីង 
ដក់ជប់េនកនុង រមមណ៍របស់គត់។ េបីសិនជគត់្រតូវបត់បង់អ្វីៗ  ្រគប់យ៉ងែតគត់េនមនសុខភពល្អ គត់
មន រមមណ៍ថគត់ ចក ងជីវតិសងគមថមី។ េវជជបណ្ឌិ ត កសពំុ្រតូវករ្រទពយសមបត្តិ និង នៈសងគម
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ែដលផ្តល់េឡងីេ យសងគមដល់េវជជបណ្ឌិ តេទៀតេឡយី គត់មនទស នវជិជ េប្តជញ េទេលីសុខភពេលីសពីអ្វីៗ
្រគប់យ៉ងទងំអស់។ ខញុ ំយល់ដឹងថភពសុខ្រសួលែដលេយងីរស់េន គឺជអ្វីៗែដលេយងីបនបេងកីតេឡងី
ស្រមប់រូបេយងី។ េយងីក្រមិតជីវភពសមភ រៈេហយីក្រមិតេនះេចះែតេកីនេ្រចីនេឡងីៗេនជំនន់នីមយួៗ ែតេន
កនុងស្រងគ មេយងីរស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េនកនុងភពលំបកជទីបំផុត។ បនន័យថេយងីរស់េ យមនែតទឹក
មួយលី្រតកនុងមួយៃថង គម នេភ្លីងអគគិសនី បីឆន  ំគម នទូរទស ន៍ គម នម៉សីុនសំ តផទះ គម នទូរទឹកកក គម នម៉សីុន
បូម្រពុំ។ ខញុយំល់ដឹងថេ យគម នវតថុទងំេនះ េយងី ចរស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់-េហយី ចមនភពរតិែត
្របេសីរេឡងី។ 
េវជជបណ្ឌិ ត កស បនបញច ប់េមេរៀនភពរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េហយីេសចក្តីពិត គែឺតងែតដក់េនជមួយរូប
គត់ជនិចច ជ រៈសំខន់ែដលដក់ជប់េនកនុងខ្លួនេយងីេ្រចីនរូប៖ 
េនចំណុចមយួៃន ែផនកករចងចរំបស់ខញុ ំ ថអ្វីៗបនសរេសរទុករចួអស់េទេហយី។ មួយេភ្លតេនះខញុ ំយល់ដឹងថ
អ្វីៗ បត់បង់ទងំអស់េហយី ច ្ត រេឡងីវញិម្តងេទៀត។ បនន័យថេបីមនមនុស េ ក េបីមនេសចក្តី
្របថន  េបីមនចំណងមិត្តភព េបីមនបងប្អូន ពិតជមនឱកសរស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់។ 
 េនគឺជេវជជបញជ របស់េវជជបណ្ឌិ ត ស្រមប់ភពជសះេសបយី ែដលពុំមនបេ្រងៀនេន វជិជ ជីវៈ
េពទយេទ ែតមនេនជួរសមរភូមិមុខ។ 

១.៦ ទំនក់ទនំង-រ ងអនក ្ត ប់-អនកនិទនេរឿង 
េវជជបណ្ឌិ ត កសមនអ្វីៗ ជេ្រចីនបនបេ្រងៀនដល់េយងី កនុងនម គត់ជេវជជបណ្ឌិ ត  នងិជមនុស  

េ ក។ េនេពល ្ត ប់េរឿងរបស់គត់ គត់ ចប្តូរភពេផ្ត ត រមមណ៍ នតងឹ េ យរមួបញចូ លក ្ត ពិត ជ
ពិេសសេសចក្តី ្ល ប់របស់ឪពុកគត់ និងទុកខេ ករបស់ សែម្តងែដលបនរងរបួស េមេរៀនែដលគត់ចង់
បេ្រងៀនអំពីភពរស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ និងភពជសះេសបយី។ េវជជបណ្ឌិ ត កសពំុចង់េ យអនក ្ត ប់
ជប់ចិត្តេទេលីភពតក់ស្លុត និងេសចក្តឈីចឺប់របស់គត់េឡយី ក៏ដូចជជនរស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ជេ្រចីនរូប
េទៀត គត់បនេ្រជីសយកេ យ្របុង្របយត័នែតចំែណកមួយែផនកតូច ៃនេសចក្តីឈចឺប់គត់។ 
 េវជជបណ្ឌិ ត កសបនដឹងថគត់និយយអំពី្របវត្តិ ្រស្ត “គម ននរ មន ក់ ច ម នទុកជមុនអពំី
តៃម្ល ៃនកររមួចំែណកេនកនុង្របវត្តិ ្រស្ត” គត់មនេមទនភពេទេលីករដឹកនរំបស់គត់េនកនុងស្រងគ ម៖ 

 គម ននរ មន ក់ ចពណ៌នអំពីមនទីរេពទយេនះ េ យពុំមននឹងេឃញីរូបគត់បនេឡយី អនកខ្លះេកតី
េហយី ្ល ប់េទវញិេ យគម នចូលរមួចំែណកេនកនុងសងគម។ អនកខ្លះជអនកបេងកីតេ្រគឿងផទុះ អនកខ្លះជអនកបេងកីត
ទូរទស ន៍ អនកខ្លះជអនកបេងកីតទូរស័ពទ េហយីអនកទងំេនះបនទទួល គ ល់េ យអ្វីៗ ែដលេគរកេឃញី និង
បេងកីតេឡងី។ ខញុ ំពុំមនរកេឃញីអ្វីេទ ែតខញុ ំចូលរមួចំែណកេនកនុង្របវត្តិ ្រស្តកនុងទី្រកុងេនះ  រូបខញុ ំជចំែណកមួយ
េនកនុង្របវត្តិ ្រស្តបូស ន និងតំបន់េនះ។ 
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 េយងី ចយល់អំពី រមមណ៍េពញចតិ្ត ៃនពកយេពចន៍របស់េវជជបណ្ឌិ ត កស ែតគួរេ យ ្ត យ
េ យអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ជេ្រចីនរូប ពុំផ្តល់កតិិ្តយសដល់ខ្លួនេគេទេលីេសចក្តីបរចិច គែដលេគបនេធ្វីេឡងី
ដល់្រកុម្រគួ រ និងសហគមន៍របស់ខ្លួន។ េវជជបណ្ឌិ តេនបូស នមួយចំនួនមន រមមណ៍ថ េគបនបង់ខត
ដំេណីរជីវតិជេវជជបណ្ឌិ តជេ្រចីនឆន េំនកនុងស្រងគ ម េ យេគគម នអ្វីជក់ចបស់ នឹងបង្ហ ញេគឯង។  
េវជជបណ្ឌិ ត កសេរៀននូវ ឧទហរណ៍ល្អមួយ មរយៈករយល់ដឹងរបស់គត់ៃនភពរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់។ 

 អ្វីៗទងំេនះេធ្វីេ យខញុ ំមន រមមណ៍េពញចិត្តេ យខញុ ំមន រមមណ៍ថ េបសិីនជខញុ ំពុំេនទីេនះេទ អ្វីៗ  
ចមនភពកន់ែតខ្ល ងំជងេនះេទេទៀត។ ខញុ ំពិងជពុំដឹងចបស់េទ អ្វីៗ ចក្ល យេទជែបបេផ ងេទវញិ េបី

សិនជខញុ ំពុំមនវត្តមនេនកនុងេពលេនះ។ េ យេហតុេនះេហយី េធ្វីេ យខញុ ំសបបយចិត្ត េបីពុំដូេចនះេទ ខញុ ំពិត
ជមន រមមណ៍អស់សងឃមឹ។  

េ ក េវជជបណ្ឌិ ត កស ក៏បនេលីកយក្របធនបទទំនក់ទនំង រ ងអនក ្ត ប់-អនកនទិនេរឿង េចញ
ពីទស នៈរបស់អនកនិទនេរឿង។ គត់េជឿជក់ថអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់មួយចនំួនធំយល់ថករនិទនេរឿង ច
ជួយរ ំ យទុកខកង្វល់។ េន្រគែដល អនកបននិទនេរឿងមន រមមណ៍ថធូរ្រ ល ខញុ ំផ្តល់ឧទហរណ៍មួយ
របស់្របជជនបូស នេនតំបន់មូ៉ស្លុ ីម។ េគពុំយេំ កេ្រចីនេទ។ ្រស្តីចូលរមួេនកនុងបុណយសពេគនគំន និយយ
េ្រចីន េគនិយយេរឿងម្តងេហយីម្តងេទៀត។ ខញុមំនឱកសបន ្ត ប់េរឿងេនះពីរេទបីដងេនកនុងេរឿងេ ក
នដកមមខ្លះៗ េនកនុងពិធដ៏ីេ្រចីនទងំេនះ។ េរឿងេនះដូចជកែសតអត់សេម្លងរមួេ យពកយេពចន៍ និងឃ្ល ដ
ែដលៗ េហយីេរៀង ល់េពលមុន នឹងបញច ប់ អនកនទិនេរឿងមន រមមណ៍រកី យជងមុន េហយីអនក ្ត ប់ក៏យល់
ដឹងកន់ែតេ្រចីនេឡងី េ យបនទទួលចំេណះដឹងថម។ី 

ដូចេវជជបណ្ឌិ ត កស បនពនយល់ថករនិទនេរឿង រេឡងីវញិ េធ្វីេ យអនកនិទនេរឿងមន
រមមណ៍ទុកចិត្តេទេលីខ្លួន។ ផលល្អគមឺនអនក ្ត ប់ែដលជចំែណកមួយេនកនុងដំេណីរករពយបល េវជជបណ្ឌិ ត
កសរកេឃញីផល្របេយជន៍សំខន់ៃនេរឿងតក់ស្លុត៖ ករ ្ត ប់េធ្វីេ យេយងីមនចំេណះេហៀរហូរេ យ

េយងីទទួលបននូវចំេណះដឹងថមី។ េតីចំេណះដឹងថមេីនះមនអ្វីខ្លះ? ែដលេសចក្តីឈចឺប់ែដលអនករងេ្រគះបញជូ ន
មកេ យេយងី ្រពមទងំភពពិត ៃនបទពិេ ធន៍ែដលេកីតេឡងីេ យពិត។ អនក ្ត ប់រតិែតឈ្ល សៃវេឡងី
េ យេគដឹងអំពីេជគជ័យ របស់អនកនទិនេរឿង។ ជពិេសសេរឿងតក់ស្លុត េនកនុងចំណុចសំខន់នីមួយៗ ៃន
ចំណុចសំខន់ៗទងំបួន និង ច់េរឿងទងំ្រសុង ផ្តល់នូវព័ត៌មនថមីដ៏អ ច រយអំពីភពរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ និង
ភពជសះេសបយី។ ្របវត្តិេរឿងផទ ល់មត់របស់េវជជបណ្ឌិ ត កស និង្រស្តីែខមរបនែចកចយគតិបណ្ឌិ តរបស់េគ 
េ យេគសងឃមឹថ នឹងជយួជ្រមុញទឹកចិត្ត នងិកម្ល ងំដល់អនក ្ត ប់េ យពុះពរេធ្វីេ យខ្លួនេគរចួផុតពីភព
តក់ស្លុតែដលេគពុំ ចេគចផុត េហយីែដលបនដក់ជប់េនកនុងដំេណីរជីវតិរបស់េគ។ 
 អនក ្ត ប់្រតូវែតចថំេគលេ  ៃនមរតកេរឿងតក់ស្លុតគឺ ភពជសះេសបយី និងភពរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ 
្រតូវេ យអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េរៀប ប់េរឿងតក់ស្លុត មែបបបទរបស់េគ។ េយងីពុំ្រតូវ ក់បនទុកបែនថម
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េ យេលីកយក្រទឹស្តីបក្រ យ ឬទស នៈផទ ល់ខ្លួន ជពិេសសេបីសិនជេយងីយល់ដឹងស្តួចេស្តីងអំពីទំេនៀម
ទម្ល ប់ នងិ្របវត្តិនេយបយរបស់េគ។ េយងីពុំ្រតូវេ្រជៀតែ្រជក ែត្រតូវរក ខ្លួនជអនក ្ត ប់ែដលចង់ដឹង និងេទរ
ទន់ រមមណ៍ ដូេចនះ េរឿងតក់ស្លុត នងិដំេណីរករេទ មស្រមួលេ យគម នភពបញចុ ះបញចូ លពីេ្រក។ េបីសិនជ
អនកនិទនេរឿងមន រមមណ៍ថេយងីដឹងអំពីអ្វីៗ  ែដលេគបំរុង នឹងនិយយេគ ចបដិេសធពំុនិយយ ឬនិយយ
ែតអំពីអ្វីៗ ែដលេយងីចង់ដឹងឮ។ ្រតូវយកចិត្តទុក ក់េទេលីចំណុចសំខន់ៗបួនៃនេរឿងតក់ស្លុត េ យេ យ
អនកនិទនេរឿងែចកចយចំេណះដឹង ថ៌កំបងំ មលំ ប់ែដល ចេធ្វីេ យេយងីជសះេសបយី និងរចួផុតពី
េសចក្តី ្ល ប់ៃនភពតក់ស្លុតរបស់មនុស េ ក។ 
 េរឿងតក់ស្លុត ចនិយយេរៀប ប់ជ្រកុម រមួនឹងមនុស ឯេទៀត ែដលមនបញ្ហ ដូចគន  ពនិិតយអតថន័យ
ទំេនៀមទម្ល ប់ ភពតក់ស្លុត ជពិេសស មន្របេយជន៍េបីសិនជ្រពឹត្តិករណ៍ដំេណីរជីវតិេនះមនរមួេទេ យ
ភព ម៉ស់មុខ នងិភព ប់េ នកិត្តិយសេនកនុងសងគម។ ឧទហរណ៍លីន ែ្រហ្វងគ្លិន Lynn Franklin ជអនក
បេងកីត និងជអនកនិពនធ សូមេ យរង្វង់មូលកុំ ច់៖ ដេំណីរយ្រ ពតិៗសំេ េទេលីក ្ត សំខន់ៃនករសំបុ្រត
ចញិច ឹម បនយកមកេ្របីជមេធយបយ្របកបេ យេជគជ័យេនកនុងកមមសិក ជមួយ នឹង្រស្តីែដលេបះបង់កូន
េ យេគចិញច ឹម។ ម្ត យែដលបេងកីតបុ្រតភគេ្រចីនមនវយ័េកមងេនេពលែដលេគមនៃផទេពះ េហយីបនទទួល
ករបងខិតបងខំេ យ្រកុម្រគួ រេ យ ក់កូនេទេ យេគចិញច ឹម េដីមបេីជៀស ងពីភពស្តីបេនទ ស និងភពខម ស់
េអៀនេនកនុងសងគម។ ជេ្រចីនឆន កំន្លងផុតេទេគេនែតមនទុកខេ ក ជញឹកញប់េ យលួច ក់យ៉ង ង ត់
េសង ម េ យេគគម នដឹងអ្វីទងំអស់អពំីសុខទុកខកូនរបស់ខ្លួន។ េនេពលែដលម្ត យបេងកីតនឹកេឡងីវញិនូវេរឿង
តក់ស្លុតរបស់ខ្លួន េគ ច “េមីលហួសទងំពីរឆកជីវតិ” េហយីដឹងខ្លួនថករសេ្រមចចិត្ត ក់កូនេ យេគចិញច ឹម
គឺេយងេទ ម្របៃពណីនិយមកនុងសងគម េហយីេពលេនះករយល់ដឹងរបស់ខ្លួន ឬករយកចិត្តទុក ក់េទេលី
ភពប៉ះទងគិចយូរលង់ ៃនភពែបកបក់គន  និង ថ៌កំបងំរ ងអនកែដលទទួលចិញច ឹមកូន នងិឪពុកម្ត យបេងកីត
មនតិចតួចេពក។ កមមសិក ចប់េផ្តីមដំេណីរករភពជសះេសបយីេ យអនុញញ តេ យជនទងំេនះបេញចញ
េសចក្តីឈចឺប់េ យទទួលយកេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ខ្លួន និង/ឬរកកូនខ្លួនែដលបនវេង្វងបត់។ 
 មេធយបយថមីៃនករយល់ដឹងេរឿងតក់ស្លុតផ្តល់ដល់ជន្រគប់រូបនូវវធិីនិយយ នងិវធិីបក្រ យេរឿងផទ ល់
ខ្លួនេ្រកពីេរឿងរបស់អនកេផ ងៗេទៀត។ េយងី ចេមីលកនុង្រពឹត្តិករណ៍ែដលេកីតេឡងីេនកនុងដំេណីរជីវតិរបស់
េយងី េ យរលឹំកេឡងីវញិ មលំ ប់ចំណុចសំខន់ ទងំបួន ម្តងមួយៗ។ ភព្រគន់ែតនិយយអំពីេសចក្តីឈឺ
ចប់របស់េយងី្របប់អនកឯេទៀត ចជយួបនថយេសចក្តីឈចឺប់។ អនកជមងឺេ គហតឺ និងេ គឈសឺន្ល ក់ៃដេជីង
ុ ៃំរ ៉ ដកដេង្ហីមបនធូរ្រ ល និងបនរ ំ យពីករឈចឺប់សន្ល ក់ឆ្អឹងេ្រកយពីេគកត់ទុកេរឿង ៉ វ្របចៃំថងអំពី
ថ នភពែដលេធ្វីេ យេគខឹងចិត្តេនកនុងដំេណីរជីវតិរបស់េគ។ កូនេសៀវេភកំណត់េហតុ្របចៃំថងកត់្រ េរឿង

េ កសេ្រងងែដលរមួេទេ យជមងឺសុខភព ្រតូវ្របមណេមីលកនុងន័យជភពស្រមលេសចក្តីឈចឺប់។ ករ
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េពញចិត្តេទេលីវស័ិយ និងជេ្រមេរឿងេ កសេ្រងង ជតួនទីដ៏សំខន់ផទ ល់ខ្លួន និងសងគមកនុងករជសះេសបយី
ពីភព ម៉ស់មុខេឃរេឃ និងភពបង្អ ក់េគលេ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 និពនធេ យ៖ េវជជបណ្ឌិ តរចីឆដឺ េអហ្វ មល៉្លីក                                                                                                     ទំព័រ. 56 
(Richard F. Mollica, M.D) 
                                                            
 

ជំពូកទី៣  ភព ប់យស  
 ( ម៉សម់ុខ) 
 

េនៃថងទី៦ ែខ េម  ឆន ១ំ៩៩៤ ពួកឧទទ មបន ព័ទធបញ់ កសយនែដលជូនដំេណីរ េ ក ្របធន
ធីបតី រ ៉ូ ៉ ន់  Rowanda និង បូ៊ រុនឌី Burundi េហយី បនសម្ល ប់អនកទងំពីរេនះេចល េនៃថងទី៧ ែខ េម  
អំេពីសម្ល ប់រងគ លែដលពុំមនពីមុនមកក៏ចប់េផ្តីមេកីតេឡងី។ មកទល់ែខ កកក  ្របជជន ទុតសីុTutsi និង
្របជជន ហូ៊ទូ Hutu ក្រមិតថន ក់មធយមនិយមចំននួ ៨០០,០០០នក់ បន ្ល ប់េ យ រ ន ៃដទ័ពែដលបន
េរៀបចំេឡងីេ យពួកទ ៊ ន ហូ៊ទូ Hutu ្របជជន បី នគម នទីជ្រមក ្របេទសក្ល យេទជ កលិយុគ (្រចបូក
្រចបល់)។ 
 េនកនុងឆន ១ំ៩៩៦ មនទីរសុខភពរបស់េយងីបនេធ្វីករ្រសង់សថិតិេទេលីភពប៉ះទងគិចសតិ រមមណ៍ ែដល
េកីតេឡងីេ យអំេពីសម្ល ប់រងគ លេន រ ៉ូ ៉ ន់ ។ េសចក្តី្រសង់សថិតិបញជ ក់អំពី ន មផ្តិតៃដ ែដលជនេលមីសពយយម
េធ្វីេ យសងគមទងំមូល បសូនយ។ េទះជករសម្ល ប់េផ្ត តែតេទេលីជនជតិទូតសីុក៏េ យ គម ននរ មន ក់
ចេគចផុតេឡយី។ ្របជជនរ ៉ូ ៉ ន់ ្រគប់រូបទទួលបនបទពិេ ធន៍តក់ស្លុតែប្លកៗគន  ្រពមទងំ ថ នភពដ៏

វយង់ឃនងែដលេកីតេឡងីេទេលី្រកុម្រគួ រ និងសហគមន៍របស់េគ។ បទពិេ ធន៍របស់េគមនរមួទងំ
ករខូចខតសមភ រៈ សមបត្តិ្រទពយ ដូចជផទះសែមបង ដីែ្រស ភូមិ ន របួស ងកយ ពិករ និង ្ល ប់ ែថមទងំខូច
ខតដល់ ែផនកវបបធម៌ ដូចជ ករបំផ្ល ញវ ិ រ្រពះេយសូ៊៉ និង េរៀន ភពខូចខតសតិ រមមណ៍ ដូចជមន
ករភ័យខ្ល ចអត់្រ ក្រ ន្ត ថខ្លួននឹង្រតូវេគសម្ល ប់ ឬភពេមីលេឃញីមិត្តភក្តិ និងញតិមតិ្ត ែដល្រតូវេគ
សម្ល ប់ និងភពបត់បង់េសចក្តីទុកចិត្តេទេលីអនកជិតខង។ 
 េនកនុងឆន  ំ ១៩៩៩ េកះប៉សីុហ្វកិតូចមួយេនទីម័រខងេកីតTimor បនេបះេឆន តសំុឯក ជយភពពី
្របេទសឥណ្ឌូ េណសីុ បនប ្ត លេ យេកីតឧ្រកិដ្ឋកមមជមួយ នងឹទ័ពឥណ្ឌូ េណសីុ។ មួយឆន េំ្រកយមក ខញុ ំបន
ទទួលករអេញជ ីញេ យេទេរៀបចំមនទីរសុខភពសតិ រមមណ៍េនទីម័រខងេកីត។ េទះជេគសម្ល ប់្របជជនទីម័
រែតមួយចំនួនេនកនុងេពល យ្របឆងំគន ក៏េ យ ក៏្រទពយសមបត្តិមួយចំនួនធ ំ ្រតូវេគបំផ្ល ញេចល សូមបែីតទូក
េន ទតូចមយួក៏គម នសល់ែដរ។ េទះជកររស់េនរបស់្របជជនសថិតេនជិតសមុ្រទដ៏សមបូរែបប ែតជនជតិទី
ម័រខងេកីតេទជជួបភពអត់ឃ្ល ន ច់េពះ។ ជនេលមីសមិន្រតឹមែតបំផ្ល ញផទះសែមបង និងភូមិ នេនះេទ ែត
ជនេលមីសបនបំផ្ល ញជីវតិេ យប៉ងបំបត់ពូជពង  េគលេ របស់ជនេលមីស គឺបង្ហ ញេ យចបស់ថេគប៉ង
បំបត់ វបបធម៌េនះេ យ បសូនយ។ 

កនុងករសិក ដំេណីរេរឿងេនះ នងិេរឿងតក់ស្លុតជេ្រចីនែដល ប់មិនអស់ ខញុ ំបនយល់ដឹងថភព ម៉ស់
មុខជ ថ នភពសតិ រមមណ៍ែដលប ្ត លេឡងីេ យអំេពីយង់ឃនង េហយីែដលអនកពយបលសតិ រមមណ៍ 
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និងថន េំពទយពុំបនចប់ រមមណ៍ជង១០០ឆន មំកេហយី។ ភព ម៉ស់មុខទក់ទងយ៉ងខ្ល ងំេទ នឹង រមមណ៍
ខម ស់េអៀន ភព ប់កិត្តយិស និងភពនយិយបេនថ ក ែដលជ្របតិកមម ធមម េទេលីសកមមភពយង់ឃនង។ 
េ យភពទងំេនះេកីតមនេឡងីរមួេទេ យអំេពីហងឹ  ភពអស់សងឃមឹ និងភព ម៉ស់មុខ ជញឹកញប់ 
េ្រចីនែតបិទបងំេ យ រមមណ៍ នតងឹទងំេនះ។ ចណុំចែដលេធ្វីេ យខូចខតដល់សតិ រមមណ៍ ជញឹក
ញប់ពិបកេមីលេឃញីេនកនុង ថ នភពដូចជអំេពីបំពន និងអំេពីហងឹ រ ងប្តី្របពនធ នងិអំេពីរេំ ភផ្លូវេភទ។ 
ែតេនកនុងករណីអំេពី វបំផុត ភពពិត និងភពខូចខតជធមមជតិ ែដលប៉ះពល់េ យភព ម៉ស់មុខ
ចេមីលេឃញីបន។ 

 ភព ម៉ស់មុខែដលបនេកីតមនេឡងីេ្រកយពីអំេពីយង់ឃនង ជួយេយងីេ យយល់ថអំេពី វ
យង់ឃនងទរុណកមម និងេភវកមម ក់ដូចជពុំែមនេកីតេឡងីេ យអំេពីយង់ឃនង្រពវេនះេទ។ អំេពទីងំេនះ
បនេរៀបចំេឡងីជ្រពឹត្តិករណ៍ែដលប៉ងេធ្វីេឡងីេដីមបបីំបត់េ យ បសូនយ មនិ្រតឹមែតបំបត់បុគគលមន ក់ េ យ
បសូនយេនះេទ គឺបបំត់សងគម និង្របេទសជតិេ យ បសូនយេទៀតផង។ ែផនករទងំេនះបនេរៀបចំេឡងី

េ យជនេលមីសប៉ង ឬយ៉ងេ ច ស់េធ្វីេ យផ្ល ស់ប្តូរមូល ្ឋ ន និងវបបធម៌ទងំមូល។ 

១. កររ ំ យវបបធម៌េ យ បសូនយ 
កររ ំ យវបបធម៌មនុស េ យ បសូនយេកីតេឡងី េ យមនរមួទងំករបំផ្ល ញសមភ រៈ ងគកយ 

សងគម នងិខូចខតសតិ រមមណ៍។ កររ ំ យវបបធម៌េ យ បសូនយមនក្រមិតេលីសពីករបំផ្ល ញេ ងច្រក 
និង ព ន រហូតដល់េទមនករ យសម្ល ប់ នងិេធ្វីេ យពិករ ងកយដល់ទ ៊ ន នងិ្របជជន មញញ។  

សព្វៃថងេនះ ពុំមនធនធន្រគប់្រគន់ េនកនុងពភិពេ ក ែដល ចជួយ ដល់ករខូចខត ែដលប ្ត ល
េឡងីេ យស្រងគ ម និងករ យ្របឆងំ នងិជតិ សន៍េឡយី។ ពុំមនវធិី មួយែដល ចរកកសិករ ្រគូបេ្រងៀន 
វសិ្វករ និងអនកចត់ករ ធរណៈែដលបនបត់បង់ជីវតិេទេនះមកជំនួសវញិេឡយី។ េន្របេទសកមពុជ េ្រកយ
ពីរបបេភវកមមែខមរ្រកហមពីឆន ១ំ៩៧៥-១៩៧៩ កនុងចំេ មេវជជបណ្ឌិ ត ២០០០នក់ េនសល់ែតេវជជបណ្ឌិ តតិច
ជង១០០នក់។  

វត្ត មេសទីរែតទងំអស់បនបំផ្ល ញេចល រូប្រពះពុទធបដិមករ ្រតូវ្របមថេមីលងយេ យបំេភ្លច
េចល ្រគែវងេចលេទកនុងបឹង និង លែ្រស។ ករ យ្រប រ រ ងបល់កន  Balkans និង ប់ គ នី ្ត ន 
Afghanistan ជនេលមីសបនេផ្ត ត រមមណ៍សំេ េលី្របជជន មញញ េ យមនរមួេ យអំេពីសម្ល ប់រងគ លេលី
្រស្តីេភទ និងកូនេកមង ករបំផ្ល ញ្រគឹះ ថ ន សន និងមនទីរេពទយ។ េនកនុងស្រងគ មបល់កន Balkans េនកនុង
ឆន ១ំ៩៩០ សកលវទិយល័យ និងមនទរីេពទយេនស ៉ េយវូ៉ បនទទួលករប៉ងបំផ្ល ញេ យ បសូនយ េ យទ័ព
េស បី។   
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េ ក ៉  ដូ ៉ ន់ ក ៉តហ ចិ  Radovan Kardzic អតីត ្រ ្ត ចរយ សកលវទិយល័យចិត្តវទិយបនបញជ
េ យ េគេផ្ល ង្រគប់កេំភ្លីងធំចំអតីតមនទីរសុខភពែដលគត់េធ្វីករេដីមបបីំផ្ល ញអនករមួករងរ និងអនកជមងឺរបស់
គត់េ យ បសូនយ។ េន្របេទស ប់ គ នី ្ត ន Afghanistan ពួកថលីបន Taliban យក្រស្តី និងកូនេកមងេធ្វី
ជទសករយ៉ងៃ្រពៃផ េនកនុងមជឈមឹសម័យ(គ.ស ១១០០-១៤០០)។ េនកនុងឆន ២ំ០០១ ពួកថលីបន 
Taliban បន យបំផ្ល ញ្រពះពុទធបដិមករធំអ ច រយ ពីរ្រពះអងគែដលឆ្ល ក់ជប់ នឹងចំេ តភនំបមីយន 
Bamiyan ្រពះពុទធមួយអងគ គឺឆ្ល ក់េឡងី ងំពីសតវត ទី៣ មកេម្លះ។ ពួកថលីបនចត់ទុកថករ ក់ ងំរូប
ទិេទព គឺ្របមថដល់ពសិិដ្ឋវតថុ េទះជ ទិេទពេនះ មកពី្របភពជំេនឿ សនេផ ង ក៏េ យ។ ករពិតេគេ្របី

េ្រគឿងផទុះពីរេទបីសរៃសបំផ្ល ញទី ងំេករ ្ត ិ៍មរតកពិភពេ ក េដមីបបីេញចញភពេមីលងយេទេលី សនេផ ង
េទៀត ករបេញចញភពពុំអត់េ នកនុងែផនក សនជែបបហួសេហតុអ ច រយ ស់។ 
 ជងមួយ្រតីមស ៃនសតវត ភពែកែ្របបនេកីតមនេឡងីេទេលីអំេពី វយង់ឃនង ដូេចនះ ភពខូច
ខតទងំវបបធម៌ ទងំសតិ រមមណ៍ក្ល យេទជភពខូចខតសំខន់ទងំសមភ រៈ ទងំ ងកយ។ ករ យ្រប រ
្របឆងំគន សម័យថមី្រគប់្រជុង ទូទងំពភិពេ ក គឺែលងយកចិត្តទុក ក់េទេលីករចប់អនកដេណ្តី មជ័យជំនះ
យកមក ក់គុក េដីមបបីញច ប់ នដំេណីរជីវតិរបស់េគ។ កបួនសម្ល ប់េវជជបណ្ឌិ ត នងិអនកជមងឺ អំេពីេឃរេឃបំពន
្រកិត្រកម កកបទ្រកហមអន្តរជតិ ករចប់ខ្លួន និងករសម្ល ប់អនកកែសត និងករេ្របី្របស់្របព័នធអុីនធ័រេណត
ែដលបង្ហ ញអំេពីសម្ល ប់ៃ្រពៃផ េទេលី្របជជន មញញែដល្រតូវេគចប់ខ្លួន ជកបួនខ្លះៗ ែដលបន្របកស
ផ យនូវយុគសម័យថមីអំពីេភវកមមចិត្ត ្រស្ត និងវបបធម៌ ។ មេនគមវជិជ របស់ ស  ីNazi ៃនករបំបត់េ យ
បសូនយ “ជីវតិគម នតៃម្ល នឹងជីវតិ ”បនផ ព្វផ យទូទងំពិភពេ ក ជករបំបត់ភព “គម ន្របេយជន៍” 

របស់សងគម វបបធម៌មនុស េ យ បសូនយ។ ជនេលមីសប៉ងបំផ្ល ញសងគមរបស់ស្រតូវេ យសម្ល ប់្របជជនកនុង
្របេទសជំនួសេទវញិ។ 
 ករបំបត់វបបធម៌េ យ បសូនយចប់េផ្តីមេឡងីេ យករបញចុ ះតៃម្ល ឬករបបំត់ នសកមមភព្របចំ
ៃថង និងទំនក់ទំនងផទ ល់ខ្លួន ដូចជ វជិជ អប់រ ំកតព្វកចិចពលរដ្ឋ ឬ សន។ កសិករជនជតិបូស នមួយរូបែដល
បនចូលរមួេនកនុងកមមវធិីរបស់េយងីបនេរៀប ប់ករ យ្រប ររបស់ជនជតិេស បីេទេលីភូមិរបស់គត់ េន
កនុងស្រងគ មេពលថមីៗ េនះ ៖ 
 ពួកេយងីភគេ្រចីនរត់េទរកទី្រជកេកនេដីមបកីរពរខ្លួនេយងីពីជនជតិ ឆតិនចិ Chenik [េស បី] ែដលជ
អនកបំផ្ល ញសត្វេគ និងដីែ្រសរបស់េយងី។ ខញុ ំន្ំរកមុ្រគួ ររបស់ខញុ ំេទ្រជកទីសុវតថិភព ្រ ប់ែតមួយរេំពចមន
អ្វីមក្របប់ខញុ។ំ ខញុក៏ំ្របប់្របពនធខញុ ំថ ខញុ ំ្រតឡប់េទវញិេដីមបរីកេមីលេតីមនអ្វីេនសល់ ឬេទ…ពួកឆិតនចិកពុំងែត
ដុតកំេទចអ្វីៗ  ទងំអស់ េហយីសត្វេគក៏្រតូវពួក ដុតទងំរស់េនកនុងេ្រកល។ 
 កសិករ ជនជតិបូស ន ្រស ញ់ដីែ្រស ្រសុកភូមិជ រមមណ៍រកី យេ យេគបនទទួលតំែណង
្របវត្តិ ្រស្ត តគន ពីជដូីន ជី របស់េគេនកនុងទី ងំតូចមួយេនះ។ ករបំផ្ល ញដីែ្រស និងសត្វេគបនរ ំ យ
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េចលដំេណីរជីវតិរបស់គត់ និងចប់ពីេពលេនះមកគត់បនបត់បង់អត្តសញញ ណរបស់គត់ ។ េ្រចីនឆន េំ្រកយ
មកគត់េនែតភញ ក់ពីដំេណកែបកេញីសេជគខ្លួន េ យគត់យល់សុបិន្តេឃញីសែ្រមកសត្វេគែ្រសក្រទេ រ
េ យេគដុតទងំរស់េនកនុងេភ្លីងកំពុងែតេឆះសេនធ សេនធ ។ 

២. អំេពើៃ្រពៃផ ភពរេំ ភផ្លូវេភទ 
េនកនុងចុងឆន ១ំ៩៨០ អនក្របកបករងររបស់ខញុ ំ និងរូបខញុ ំបនេធ្វីករ្រសង់មតិទូេទពិភពេ កេទេលី

មនទីរេពទយចំនួនជង៩០នក់ ែដលពិនិតយអនកជមងឺរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េ យទរុណកមមេឃរេឃ បនបង្ហ ញថ
អំេពីរេំ ភផ្លូវេភទ និងអំេពីបំពនផ្លូវេភទេផ ងៗ ជវធិីចំបងេគកនុងករេធ្វីទរុណកមមដល់្រស្តីេភទ េសទីរែត្រគប់
ភូមិ ្រស្តនេយបយទងំអស់។ កររកេឃញីេនះ និងកររកេឃញីដ៏តក់ស្លុតឯេទៀត របស់អនកចិត្ត ្រស្តកនុង
តំបន់ បល់កន េឃញីថ ទ័ពទ ៊ ន និងទ័ពជនំួយទ ៊ នេនតំបន់្រកអូទយ Croatia និងបូស ន Bosnia 
បនចប់រេំ ភអនកភូមិេ្រចីននក់ជេរឿយៗ រមួទងំកូនេកមងេទៀតផង ែដលទីបញច ប់េធ្វីេ យអងគករសហ្របជ
ជតិ្របកសថអំេពីរេំ ភផ្លូវេភទ ពុំែមន្រគន់ែតជសកមមភពៃ្រពៃផ េនះេទ ែត ជឧបករណ៍ទក់ទញ
នេយបយបំបត់ពូជ សន៍ និងឧ្រកដិ្ឋកមម្របឆងំមនុស ជតិ។ 
 ដំេណីរករបំបត់វបបធម៌ែដលមន្របសិទធភពជងេគបំផុត ពុំែមន មរយៈអំេពីបំផ្ល ញ ងគកយេទ ែត
មរយៈបំពនផ្លូវេភទ។ អំេពីៃ្រពៃផ េនះជមូល ្ឋ នែកែ្របទំនក់ទំនងសងគម្រគប់ជន់ថន ក់េនកនុងសហគមន៍

្រគប់វង ្រតកូលទងំអស់។ េនកនុងស្រងគ ម្របជ ្រស្តេន្របេទស រ ៉ូ ៉ ន់  Rowanda ្រស្តីជនជតិ រ ៉ូសីុជេ្រចីន
នក់្រតូវេគចប់រេំ ភផ្លូវេភទ ឬបំពនផ្លូវេភទេ យជនេលមីស ហូ៊ទូ Hutu។ កនុង ថ នភពែដលមនអំេពីរេំ ភ
ផ្លូវេភទេ្រចីនេលីសលប់-ដូចជពួកេចរសមុ្រទៃថចប់រេំ ភផ្លូវេភទ្រស្តីេវៀត មេនសមុ្រទៃថ ្រស្តីែខមរេនជុំរុ ំ
ជនេភៀសខ្លួន ្រស្តី ្រហ្វកិេនតំបន់ទេន្លធំ Great Lake េន្របេទសសូ៊ ន Sudan ឆីលី Chile នងិក្វ័រ ម៉  
Guatemela និងករេឃសនបំបត់ពូជ សន៍បូស ន Bosnia លទធផល គឺមនរមួេទេ យពុំ្រតឹមែតករឆ្លង
ល លេ គេអច យវុ ីHIV/AIDS េអដស៍ និងទរកែដលេគពំុចង់បនេនះេទ ែតករបដិេសធពំុទទួល គ ល់
ដ៏ខ្ល ងំក្ល េ យ្រកុម្រគួ រ និងសហគមន៍េទេលី្រស្តីទងំេនះ។ 
 សុភសិតេវៀត មបនសេងខបេ យខ្លី ពីភពពតិកនុងសងគមថម ី េទេលី្រស្តីែដលទទួលអំេពីរេំ ភផ្លូវ
េភទទូទងំពភិពេ ក៖ “ចន ្អ តេហយីេបីមនេគទទួលទនពីចនេនះ បន ល់ទុកនូវភពកខ្វក់”។ ជន
េលមីស សម័យបចចុបបនន ដឹងថជនរងេ្រគះេ្របីេពលេពញមួយជីវតិ េដីមបបីំេភ្លច ងសំ តេសចក្តីបំផ្ល ញភព
បរសុិទធេ យអំេពីរេំ ភផ្លូវេភទែដលេកីតមនេឡងីែតមួយដង េហយីគូរ្រសករ នងិសហគមន៍ នឹងពុំទទលួ គ ល់
នងដូចេដីមវញិេឡងី ទងំេនះបនបន ល់ទុកខេ ក ែដលពុំ ចបំេភ្លចបនដល់ជន្រគប់រូបែដលទទួលរងេ្រគះ 
និងជនែដលចូលរមួដឹងឮ នូវទេង្វីទងំេនះ។  
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េនតំបន់ ហ្វ័រ Darfur េន្របេទស សូ៊ ន Sudan អំេពីរេំ ភផ្លូវេភទបនេធ្វីេឡងីយ៉ងេលីសលប់ជ  
ទេង្វីទរុណកមមេលីទរកដ៏េ្រចីននក់ ែដលបនេកីតេឡងីេ យអំេពីចប់រេំ ភផ្លូវេភទរបស់ទ័ពទ ៊ ន ៉ ប់ 
Arab េទេលី្រស្តី និងេកមង្រសីជេ្រចីននក់ ទ័ពេនះ្រតូវេគេ យេឈម ះថ េជនចវុតី Janjaweed មនន័យថ
“បិ ចេលីខនងេសះ” េសចក្តីសងឃមឹេទេលីអនគតរបស់េកមងទងំេនះ និងម្ត យរបស់េគ េនកនុងទំេនៀមទម្ល ប់
សងគម គឺមនែតភពេ្រកៀម្រកំ ។ េមភូមិជនជតិ ៉ ប់មន ក់ែថ្លងអំពីទរកមន ក់ែដលមន យុេទីបែតពីរេទបីៃថង
ថ៖ “េយងីនឹងែថទនំងចត់ទុក ដូចជកូនរបស់េយងី ែតេយងី នឹង មេមីលនងេ យ្របុង្របយត័នេនេពល
ែដលនងធំដឹងក្តីេឡងី េដីមបេីមីលថេតីនង្របកន់ កបបកិរយិ ដូចជ េជនចវុតី  ឬមួយយ៉ង ។ េបីសិន
ជនង្របកន់ កបបកិរយិដូចជ េជនចវុតី នងពុំ ចរស់េនកនុងចំេ មពួកេយងីបនេឡយី”។ 

៣. ករបំផ្ល ញភពពិត មញញ 
បំណងមួយេទៀតរបស់ជនេលមីស កនុងករេធ្វីេ យរបួសដល់ចិត្ត ្រស្ត គឺបេងកីតេ យមនករបត់បង់

ជំេនឿទូេទ ៃនភពពិតកនុងដំេណីរជីវតិ។ េនកនុងេពល យឈ្ល នពន ្របេទសស  ៉ េយវ៉ ៉ូ ្រគូបេ្រងៀនថន ក់ មេត្ត
យយ ្ឋ ន ស េឺបៀន ្រតូវេគនេំទេលីភនំេ យេធ្វីេទជខម ងំបញ់ឆមក់ បញ់សម្ល ប់អតីតសិស មូ៉ស្លុ ីម និងសិស បូ
ស នរបស់ខ្លួន ។ ្រស្តីមនៃផទេពះ  និងកូនេកមងតូចៗ  និងជនចស់ជ  ក្ល យេទជស្រតូវចំបងរបស់ខម ងំបញ់ 
ឆមក់។ េនះជអំេពីអ ច រយមិនគួរេជឿ សកមមភពសងគមែបបេនះក្ល យេទជ្រពឹត្តិករណ៍ធមម  សូមបែីត្របជ
ពលរដ្ឋ េនស ៉ េយវ៉ ៉ូក៏មិនេជឿែដរថ េ កនដកមមេនះពិតជកំពុងែតេកីតមនេឡងីែមនេនះ។ 
 េកមងកំ្រព្របុសមន ក់ យុ១០ឆន  ំែដលរស់មនជីវតិរចួផុតពីអំេពសីម្ល ប់រងគ លេ យពួក ហូ៊ទូ េនរ ៉ូ ៉ ន់  
បនពណ៌នអំពីភពពិតេនកនុងសងគមថមី ែដលខ្លួន បនទទួលបទពិេ ធន៍ទងំបងខំ៖ 

  េ្រកយពី ដុតកំេទចផទះខញុ ំ  ខញុ ំរត់លួចពួន  ខញុ ំេឃញី   ខញុ ំេមីលេឃញីអ្វីៗ  ្រគប់យ៉ងទងំអស់ បញ់ 
ម្ត យខញុ ំ េហយី រកត់ៃដគត់ និងកេណ្ត វ សម្ល ប់គត់ នងិអនកឯេទៀត ្របប់េ យកូនេកមងហុត
ឈមទងំេនះ េហយី សម្ល ប់កូនេកមងេនះេចលេទៀតផង។ 

 េកមងេនះបត់បង់ផទះ និងម្ត យរបស់ខ្លួន េហយី្រតូវបងខំេ យេបះបង់វញិញ ណ សុភវធម៌ជមនុស េ ក 
េ យេឃញីេហតុករណ៍អំេពីដ៏ៃ្រពៃផ េនះ។ អំេពី វយង់ឃនងបេងកីតពភិពែប្លកខុសពីធមម ដល់អនកែដល
រស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េហយីអនកទងំេនះពុំ ចបក្រ យភពពតិបនេឡយី។ ជនេលមីសប៉ងរុញ្រចនជនរង
េ្រគះេទទីកែន្លងែដលតៃម្ល និងលកខណៈសមបត្តិៃន “ភពធមម ” ្រតូវបំផ្ល ញេខទចខទី។ េយងីទទួល គ ល់ជំេនឿ
ែដលផ្តល់អតថន័យ អំពីប ្ត ញដ៏សមុ្រគ ម ញៃនជីវតិ បន្រតូវរ ំ យេចលេហយីយកចបប់ថមី ភ ថមមីក ក់
ជំនួសវញិ។ ជនរងេ្រគះេ យភពតក់ស្លុតខ្លះបន្របឆងំ យតបេ យកម្ល ងំផទ ល់ខ្លួន និង /ឬជំេនឿ សន 
េហយីក៏ពុំចុះចញ់ េទ ម្របព័នធជំេនឿរបស់ជនេលមីសែដរ ។ អនកទងំេនះមនលទធភព រក ទស នៈរបស់ខ្លួន 
េ យេនដែដល េហយីែថមទងំ ច ត ងំជមួយ នឹងពិភពដ៏ ្រកក់របស់ជនេលមីសបនេទៀតផង។ អនកែដល
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រស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ជេ្រចីននក់ បនេផ្ត ត រមមណ៍េទេលីករជួយអនកឯេទៀតែដលអភ័ព្វជងខ្លួន។ ជភ័ព្វ
សំ ង ្រកក់ែដលជនរងេ្រគះេផ ងេទៀតេឃញីពិភពរបស់ខ្លួនដួលរលំ េហយីេគក៏េជឿថជំេនឿេនកនុងអតីត
ជីវតិរបស់េគ គឺជករបេងកីតភពែក្លងក្ល យេ យគម នតៃម្ល ពុំមននរ មន ក់បនេរៀបចំខ្លួនេដីមបទីទួលអតថន័យ
េខទចខទីេនះេឡយី។ 

ែផនក ១. ចរយិលងងេ់ខ្ល  
អនកែដលរស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ជេ្រចីននក់ បនរងេ្រគះេ យ រមមណ៍ែបងែចករបស់ខ្លួន-អនកចិត្ត

្រស្ត្រហ្វូេឌៀន Freudians ចត់អនកទងំេនះជ “ចរកឹែបងែចក”។ សតិគនំិត្របឹងរក សុភវធម៌េ យែចក
េចញជពីរចំែណក មួយចំែណកគ្ំរទជំេនឿែដលខ្លួនបនេជឿពីមុនមក េហយីមួយចំែណកេទៀតែបរេទ មភព 
កលិយុគ នងិភពអវជិជ  ៃនអំេពីរ ំ យេ យ បសូនយ។ ជនរងេ្រគះឈចឺប់ៃ្រកែលងកនុងករតសូ៊្របឹងរស់រចួ
ផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េ យរក ជប់នូវគំនិតទងំពីរេនះ គំនិត “សងឃមឹ” ពយយមេជៀសកុំេ យ លប់បំបត់
េ យគំនិត “អស់សងឃមឹ” េសចក្តីតសូ៊េនះេនែតមនបន្តជេ្រចីនឆន បំនទ ប់ពីភពតក់ស្លុតបនសងប់បត់េទ។  

ផង Phang ជបុរសែខមរមន ក់ េគេ គត់ថែខមរ្រកហម េ យគត់េកីតេន្របេទសេវៀត ម គត់
បនតសូ៊ជំនះ និងគំនិតែបងែចក ចំននួ១០ឆន  ំបនទ ប់ពីគត់ចកេចញពី ្របេទស េវៀត ម មកកន់សហរដ្ឋ
េមរកិ។ កនុងនមជ្របជ ្រស្តេវៀត ម ផង្រតូវេគបងខំេ យជីករេ ្ត  ែដលេពរេពញេទេ យចម្លឹងែដក
្រសួច េន ម្រពំែដនេវៀត ម -ែខមរ ។ ជនជតិែខមរែដលេធ្វីដំេណីរេទមកភគេ្រចីនេនភូមិរបស់គត់ ្រតូវ ជញ
ធរេវៀត ម ចត់ទុកថជអនកេសីុបករសមង ត់ េ យរ ្ឋ ភិបលែខមរ ែដលជស្រតូវ។ ពីមួយឆន េំទមួយឆន គំត់
េឃញីមិត្តភក្តិរបស់គត់ ធ្ល ក់េទកនុងរេ ្ត េ យគម នេទស េហយីជង់ និងចម្លឹងែដក្រសួចេនះ។  

េទះជស្អប់េច ្វ យនយេវៀត មរបស់គត់ យ៉ង ក៏េ យ ែតគត់្រតូវែតេទរទន់េទ មសុ    
ឆនទៈរបស់  ពុំដូេចនះេទ  នឹងេធ្វីទរុណកមមដល់រូបគត់។ កនុងនមជ្របជ ្រស្ត្របេទសេវៀត មេគត្រមូវេ យ
គត់ករពរ្របេទសរបស់គត់ កនុងនមជជនជតិែខមរគត់បំផ្ល ញជនជតិខ្លួនឯង។ ផងផទុកេសចក្តី្របឆងំរ ង
អត្តសញញ ណរហូតមកដល់សហរដ្ឋ េមរកិ ជទីកែន្លងែដលគត់ ចរស់េនេ យពុំ្រជកេកនេនកនុងសងគម
ជនេភៀសខ្លួនេវៀត ម ឬែខមរេឡយី។ គត់បនឃ្ល តេចញពកូីនរបស់គត់ែដលមនមិត្តភក្តិសុទធែតជនជតិ   
េវៀត ម ភពលំបកៃនជំេនឿរបស់គត់ឈនដល់ក្រមិតទីបផុំត េនេពលែដលគត់េ យកូនគត់ យុ្របំ
ឆន េំទេលងបងប្អូនេន្របេទសេវៀត មែតមន ក់ឯង។  

កូន្របុសតូចយអំង្វរសំុអត់េទ ែតឪពុករបស់ េនែតបងខំេ យ េធ្វីដំេណីរេទេទៀត។ បនទ ប់ពីេទដល់
េវៀត មបន ចំនួនពីរ ទិតយ េកមង្របុសេនះ ្ល ប់យ៉ងេខ្ល ចផ រេ យ្រគុនឈម េហយីសព ក៏បញចុ ះេនទី
េនះេទ។ ឪពុកស្លុតដួលេទេ យទុកខេ ក។ ្របេទសេវៀត មបនឆក់យកេសចក្តី្រស ញ់បំផុតរបស់គត់
យ៉ងៃ្រពៃផ  េ យមកពីសតិ រមមណ៍របស់គត់ជប់វលិវល់េទេ យគំនិតែបងែចកេនះ។ គត់មន រមមណ៍
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ថទរុណកមមបន មកំចត់រូបគត់រហូតដល់សហរដ្ឋ េមរកិេទៀត។ ជនេលមីសរង់ចឱំកសបេងកីតភពទន់
េខ យេទេលីជនរងេ្រគះ េដីមបបីញចូ លពិភពទស នៈរបស់ េទកនុងខួរកបលអនកែដលគម នជំេនឿ។ ដំេណីរករ
េនះបន ល់ទុកនូវ ន មរបួស រមមណ៍ថ ជនរងេ្រគះគួរែតទទួលទរុណកមម េ យេគបនចូលរមួចំែណក និង
ភពពុំ ្អ តស្អំ ដូេចនះ េគ្រតូវែត ងជ្រមះេ យ ្អ ត េហយីខ្លួនេគ ចជឧបសគគេនកនុងករបេងកីតពិភពេ ក
េ យ្របេសីរេឡងី។ 
 ក់បីដូចជមនភពធមម េនកនុងមជ ្ឋ នទងំេនះ េ យេ្របីទំនក់ទំនង េដីមបបីេងកីតអតថវធិី និង
អតថន័យភ ថមី េ យបំផ្ល ញកលលបចិ និងភព្រប ក់្របែហលគន  ៃនទំនក់ទំនងទូេទ ។ ភ រក្ល យេទជ
ផទ ងំសិ ក់ផគួបគន  នងិែបបបទ សន ែដលេកីតេឡងីម្តងេហយីម្តងេទៀត េន្រគប់ក្រមិតអំេពីយង់ឃនង
េ យបេញចញ រប ្ត ថំ៖ “ឯងគម នអ្វីេ ះ ឯងគម ន្របេយជន៍”។ 
 អនកជមងឺជនជតិែខមររបស់េយងី និងអនករមួករងរបនទទួលបទពិេ ធន៍ថ ភ របត់បង់អតថន័យជ
ទូេទ។  មនុស ជេ្រចីនបនបេងកីត កបបកិរយិ “លងង់េខ្ល ” ឬ “ទីងេម៉ង”។ េនកនុងរបបែខមរ្រកហម េគបនដក
ខ្លួនេដីមបេីធ្វីជ “មិនេឃញីអ្វីទងំអស់ ឬឮអ្វ ីនងិនយិយអ្វីទងំអស់។ េគ្របកន់ កបបកិរយិ ដូចជរូបសំ ក់
េឈ ីគម ន្របតិកមមេទេលីអ្វីៗ ែដលបនេកីតេឡងីេនជុំវញិខ្លួនរបស់េគ”។ 
 ថងThang ជេឈ្លសីស្រងគ មេវៀត ម ្រតូវេគឃុទុំក េនកនុងគុកអប់រែំខមរ្រកហម ចំនួន១០ឆន  ំេនកនុង
កំឡុងេពលដ៏លំបកមួយគត់្រតូវេគ ក់េខន ះេជីងទងំសងខង កនុងបនទប់ងងឹតតូចមួយ ចំនួន៣ែខ ែតគត់ពុំ
ែដលបេញចញ រមមណ៍អ្វីេទ។ គត់បននិយយថ “ខញុ ំទុកមត់ខញុ ំេ យេសីចជនិចច” “ខញុ ំេធ្វីេពីថខញុ ំរស់េនេពរ
េពញេទេ យជីវតិដ៏្រសស់បំ្រពង” គត់ពុំែដលមន្របតិកមមេទេលីអំេពីេឃរេឃ នងិទរុណកមមៃ្រពៃផ ែដល
េគបនេធ្វីមកេលីរូបគត់េទ េ យគត់ដឹងថ េបីសិនជគត់បេញចញសញញ ខឹងសមបរ មួយេគ នឹងករ
្រប រជីវតិគត់។ ថងពុបំេ ្ត យេ យខ្លួនគត់េ យអស់សងឃមឹេឡយី េនកនុង រមមណ៍របស់គត់ គត់បន
បក្រ យបទពិេ ធន៍របស់គត់ េ យេទជអ្វីែដលគត់ដឹង អ្វែីដលគត់ ចប្រងក បបន។  
ឧទហរណ៍ េនេពលែដលសត្វមូសេ មខ ំនិងសត្វជេន្លន រេពញខ្លួនគត់េនកនុងបនទប់ងងឹត គត់្រសៃម៉ទុកថ
សកមមភពទងំេនះ ជករ យ្រប ររបស់ ស្រតូវេ យកប៉ល់េ ះកនទុមរុយ និងរថេ្រកះ ែតេ យគត់មន
កងទ័ពអនកជប់គុក គត់ ចទប់ទល់ នងឹករ យ្រប រេនះបន។  

គត់បនរស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េ យគត់េធ្វីជ “អនកេធ្វីេពី” ។ គត់ែថមទងំ្រសេមីល្រសៃម៉ថ សនួស
ែដលព័ទធជុំវញិគុក គឺជវល្លិផក កុ បដ៏្រសស់បំ្រពង។ 
 េនេពលែដលមជ ្ឋ នសងគមមនអំេពីសងកត់សងកនិ មនុស េ កផ្ត ច់ រមមណ៍របស់េគេចញពីកយ 
េហយីេធ្វីខ្លួនេទជ “អនកេធ្វីេពី” ។ អំេពីេឃរេឃបង្អ ក់ទស នៈរបស់ជនមនទុកខេ កសេ្រងងេធ្វីេ យ
្រក ប់ចក់។ េ យេហតុេនះករនិទនពីេរឿងតក់ស្លុតមនភពលំបកខ្ល ំ ស់ េ យមូល ្ឋ នភពពិតេពរ
េពញេទេ យឧបសគគ។ 
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 ជនទទួលភពតក់ស្លុតមន រមមណ៍ថ មរយៈអំេពីេឃរេឃខ្លួនេគ គឺជអនកទទួលករប្រងក បេ យ
ភពពិតេ យមនុស មន ក់េទៀត េហយីគម នផ្លូវ្រតឡប់េទពិភពែដលេគ គ ល់េនះវញិេឡយី។ េនេពលែដលេគ
សំុចកេចញពីភពយល់សុបិន្តេនះ ជនេលមីសបននិយយថ “អនកពុំ ចេទបនេឡយី ខញុ ំេធ្វីបបអនកែបបេនះ
េដីមបជីផលល្អស្រមប់រូបអនក” ក៏ដូចគន េនកនុងក្រមិតសងគម រ ្ឋ ភិបល នឹងបដិេសធថពុំមនអំេពីេឃរេឃ
េកីតមនេឡងី។ ជនេលមីសប៉ងពយយមេ យអនកនិទនេរឿងតក់ស្លុតមនេសចក្តីសង យ័ េទេលីសុខដុមរមយន
របស់ខ្លួន េ យេហតុេនះ អនករស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េទជសង យ័េទេលីសមតថភពរបស់អនក ្ត ប់កនុងករេជឿ
េទេលីបទពិេ ធន៍ពិតរបស់ខ្លួនជជនរងេ្រគះ។ 
 ករបំបត់វបបធម៌ េ យ បសូនយេកីតេឡងីជទូេទ េនកនុងជីវតិែដលបនជួប្របទះ នឹងអំេពីេឃរេឃ
ធមម ។ ឧទហរណ៍អំេពីហងឹ េនកនុង្រកុម្រគួ រ និងប្តី្របពនធ ជនេលមីសេធ្វីេ យរបួសេ យេចតន ែតេ្រចីន
ែតបដិេសធ។ ចមនរមួេទេ យករបំផ្ល ញផទះសែមបង មជ ្ឋ ន ករខតបង់្របក់កក់ និងសុខុមលភព
របស់សមជិក្រគួ រ នងិភពបេនថ កតៃម្លផ្លូវេភទ និងជតិ សន៍។ កបបកិរយិរបស់ជន្រប្រពឹត្តិអំេពីហងឹ
ក្ល យេទជ ្រកក់ ឬខុស។ ជទូេទេនកនុង ថ នភពហងឹ  ជនរងេ្រគះបនសួរខ្លួនឯងពីភពពិត ដូចជជន
ជតិែខមររស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េគបនេធ្វីខ្លួនេគេ យេទជរូបសំ ក់ ឬរបងំរងឹេដីមបេីធ្វីេ យ រមមណ៍េគ
្របឈមមុខ នឹងអ្វីៗ ែដលេកីតេឡងីដល់រូបេគ។ ជនជតិ ្រហ្វកិេ្របីកលលបចិេនកនុងករណីទសភព េន
ជំនន់ជីម ្រកូ Jim Crow ្រស្តីជេ្រចីនរូប និងកូនេកមងបនតសូ៊ នឹងអំេពីហងឹ េនកនុង្រកុម្រគួ រេ យវធិីដូចគន
ែដរ។ ជនរងេ្រគះពំុ ៊ ននិយយ្របប់ឪពុកម្ត យ មិត្តភក្តិ ឬអនកជិតខងរបស់ខ្លួនេគបនទទួលអំេពីហងឹ ។ 
េ យភព ុ ៃំរ ៉ និងក្រមិតអំេពីហងឹ ្របចៃំថងទងំេនះ ជករលំបកស្រមប់សងគមកនុងករដឹងឮអំពីេគលេ
ពិតរបស់ជនេលមីស។ 
 អនកជមងឺមន ក់ បនមកដល់បនទប់ ន ក់េនបេ ្ត ះ សននែដលជទីកែន្លងខញុ ំេធ្វីករ នង្រតូវប្តីេធ្វីបបបងខំ
េ យ្រប្រពឹត្តអំេពីេសពកម ្រកក់ហួសនិស យ័។ េ្រកយពីបន ្ត ប់េរឿងទុកខេ ករបស់នង ខញុ ំបន្របប់នង
ថ្រតូវ យករណ៍េ យបូ៉លីសចប់ប្តីនង នងបនបដិេសធ នងមន រមមណ៍ ណិត សូរប្តី េហយីនិយយ
ថនង្រស ញ់ប្តី។  

េនកនុងបនទប់បេ ្ត ះ សនន នងឋតិេន ថ នភពរត់ចកេចញពីអំេពីេឃរេឃរបស់ប្តីមួយរយៈេពលខ្លី 
េហយីនងកំពុងែតរនធត់ និងភ័យខ្ល ចេទេលី ថ នភពរបស់នង។ ែតនងចប់េផ្តីមបន្តចិម្តងៗ មនិទុកចិត្តេទ
េលីករ្របមណេមីលេនះ េហយីេនចុងបញច ប់ ៃនករ្របជុំេនមនទីរេពទយនងបនបដិេសធថនងពុំ្រតូវករ
ជំនួយេទ។ នងចប់េផ្តីមទទួល គ ល់ភពពិតរបស់ប្តីនង មនន័យថអំេពីហងឹ េលីផ្លូវេភទជទិដ្ឋភពធមម
ៃនេសចក្តី្រស ញ់របស់ប្តីនងចំេពះរូបនង នងបនទទួល គ ល់ទស នៈរបស់ប្តីនងេទេលីភពជប្តី្របពនធ
៖ “ខញុ ំេធ្វីបបែតអនក េ្រពះខញុ ំ្រស ញ់អនក”។ 
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១.២ ភព ម៉ស់មុខ រមមណ៍េ កសេង្វគៃនអំេពើេឃរេឃ 
េគលបំណងៃនអំេពីេឃរេឃេ យពុំគតិពកី្រមិតសកមមភព មនក្រមតិដូចគន  គបឺេងកីតនូវសភព

រមមណ៍េ កសេង្វគ ៃនអំេពីេឃរេឃ។ េនកនុងេហតុករណ៍េកីតេឡងីជេរៀង ល់ៃថង ភព ម៉ស់មុខបន្តិច
បន្តួចជភពធមម ។ ឧទហរណ៍ ប្តីនិយយថ “អនកេធ្វីេ យខញុ ំ ម៉ស់មុខេនចំេពះមុខេភញ វរបស់េយងី” បន
ន័យថ្របពនធបនេធ្វីអ្វីែដលេធ្វីេ យ ម៉ស់មុខ ឬមិនេចះេធ្វអី្វី ឬនងពយយមេធ្វីេ យប្តីអន់ ឬលងង់េខ្ល ។ ភព
ម៉ស់មុខស្តួចេស្តីងេនះបង្ហ ញថមនខ្វះខតអ្វីមយួ ជទូេទេសចក្តី្រស ញ់ េគរព ឬេសន រ ងមនុស ពីរ

នក់។ េនេពលែដលមនុស និយយថ “ខញុ ំេធ្វីខ្លួនឯងេ យ ម៉ស់មុខ” គឺេគនិយយសំេ េទេលីករខ្វះេសច
ក្តី្រស ញ់ និងេសចក្តីេគរពេទេលីខ្លួនេគ។ 
 ែតភព ម៉ស់មុខែដលរមួេ យអំេពីេឃរេឃជសមព័នធខុសគន  ជនេលមីសពយយមបង្វក់ ម រតីជនរង
េ្រគះេ យេ្របីមូល ្ឋ នគម នតៃម្ល។ េនកនុងេពល្រប្រពឹត្តអំេពីេឃរេឃ គឺគម នភពេសន  ្រស ញ់ និង
ណិត សូរេឡយី។ េនកនុងេរឿងតក់ស្លុតេ យអំេពីេឃរេឃៃ្រកែលង រមមណ៍ ម៉ស់មុខ គឺបង្ហ ញេឡងី

េ យេពញេលញែដលអនុញញ តេ យេយងីេឃញី និងចប់េផ្តមីយល់ដឹងពភីពេនះ្រគប់្រជុងទងំអស់។ ភព
ម៉ស់មុខជ រមមណ៍ដ៏សមុ្រគ ម ញរបស់មនុស េ កេ យ ទក់ទងេទ នឹងអ្វីៗ ែដលមនុស េជឿជក់ថ

សងគមជអនក យតៃម្លេ យខ្លួនេគ ។ ពុំចបស់ ស់ដូចជ េសចក្តីភ័យខ្ល ចេឡយី ែត ជសភពរបស់សត្វ
េ កែដលរមួេ យលកខណៈ រមមណ៍ និងករបង្វក់ ម រតីៃនភពពុំបរសុិទធ និងភពេអៀនខម ស់ វញិញ ណគម ន
តៃម្ល កំហុស និងសីលធម៌ស្អប់េខពីមចំេពះអនកឯេទៀត មនរមួេទេ យ្រពះ និងសត្វេ ក នៈខពស់។ 
 េនកនុងេពលបេ្រងៀនែដលខញុ ំផ្តល់េឡងីដល់្រកុមជនេភៀសខ្លួនេន រដ្ឋកលីហ្វ័រនីញ៉ ខញុ ំបនជបួ នឹងអនក
ដឹកនំ វ េឈម ះ សូ៊វ ្ណ  Souvanna។ េ កជជនែដលបេញចញេ រ េហយីមនទំនុកចតិ្តេលីខ្លួនឯង 
ែដលបនមករស់េនសហរដ្ឋ េមរកិេនកនុងឆន ១ំ៩៨០។ សូ៊វ ្ណ ចបញជ ក់នូវ លកខណៈធមមជតិខ្លី ៃនភព
ម៉ស់មុខ េនេពលែដលគត់និយយថ៖ “ភព ម៉ស់មុខជ រមមណ៍ពុះពរ េដីមបរីកអត្តសញញ ណ ែតភព
ម៉ស់មុខជពកយល្អ ចំេពះរូបខញុ ំ ខញុ ំគិតថបនទ ប់ពីជប់គុក ចំននួជង២៧ឆន  ំ ខញុ ំេនែតគិតថ ជេរឿងធំ”។ 

េ ក សូ៊ វ ្ណ  បនបរយិយេ យលម្អិតនូវ្រពឹត្តិករណ៍ែដលជលកខណៈ ម៉ស់មុខរបស់ខ្លួនគត់េ យពកួ
កុមមុយនីស្តជតិ វ។ 
 រហូតទល់ែតេពលខញុ ំជប់គុក ខញុ ំពុំែដលឈរត្រមង់ជួរសំុម្ហូប រេឡយី ខញុ ំពុំែដលលត់ជងគង់លន់តួរ
នរ មន ក់េឡយី ជពិេសសជនែដលមនវយ័េកមងជងខញុ ំ។ ខញុពុំំែដលសំុទនអ្វីទងំអស់ េនេពលែដលេគចប់ខញុ ំ
ក់គុក ខញុ ំ្រតវូេធ្វីអ្វីៗ ទងំេនះ។  េធ្វីដូេចនះ  េដីមបេី យខញុ ំក្ល យេទជ ជន មញញ ឧបមថខញុ ំជឧត្តមេសនីយ  

វរៈេសនីយ្រតី ឬជេស្តច។ េតីអនក ចគិត្របដូចអពំឥីទធិពលែដលេកីតេឡងីេ យសកមមភពេនះ ែដល ចប៉ះ
ពល់ដល់កិត្តិយសមនុស យ៉ងដូចេម្តចេទ? ខ្ល ងំក្ល ស់ ពិតជខ្ល ំ ស់។ 
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ទស នៈេនះបនបង្ហ ញនូវធមមជតិ ៃនភព ម៉ស់មុខទូទងំសកលេ ក េ យគម នគិតពី នៈសងគម 
ឬមុខងរេនកនុងពិភពេ ក ក៏ មនទូេទ្រគប់សងគម េភទ ពូជពង  និងជនជតិ។ េពលខ្លះ ភព ម៉ស់មុខេធ្វី
េ យឈចឺប់េ យអំេពីអសីលធម៌ និងទម្ល ប់ទូេទ ។ េនជុំរុឃុំឃំងំែខមរ្រកហម ្រស្តីមន រមមណ៍េអៀនខម ស់ 
និងពុំបរសុិទធ េនេពលែដលេគបងខំេ យនង ងសំ តកយេនទី ធរណៈ។ អនករស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់
ទទួលបទពិេ ធន៍េនះេ យផទ ល់។ ណូ ៉  Nora អនករស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ជនជតិឆីលី េរៀប ប់អំពី
ទរុណកមមែដលទ័ពពីនូេឆ Pinochet បនេធ្វីមកេលីរូបនង យកសត្វកណ្តុ ររស់រុញចូលេ្រជេទកនុងេយនី
(្រប ប់េភទ)របស់នង។ គម នពកយអ្វីែដលនង ចបក្រ យេ យសមេទ ម រមមណ៍គម នតៃម្ល ែដល
េកីតេឡងីេ យអំេពីៃ្រពៃផ េនះេឡយី។ េនកនុងករណីខ្លះ ភព ម៉ស់មុខេកីតេឡងីេ យអំេពី ប់យស ប់
េករ ្ត ិ៍ខម ស់ ែដលបនេធ្វីេឡងីេ យ្របជពលរដ្ឋមួយេទេលី្របជពលរដ្ឋមួយេទៀត វទិយុ ទូរទស ន៍រ ៉ូ ៉ ន់ បន
េឃសនបញចុ ះបញចូ លេ យអនក ្ត ប់ជនជតិហូ៊ទូ Hutu “បំេពញរេ ្ត ផនូរែដលពុំទន់េពញេ យ ក់េខម ច
សត្វកន្ល តជនជតិទុតសីុ Tutsi េធ្វីករេ្របៀបេធៀប្របជពលរដ្ឋជិតខងេទ នឹងសត្វល្អិតកខ្វក់”។ 
 ករដឹងថ រមមណ៍ បសូនយ ប់យស និង ម៉ស់មុខ ចបេងកីតជបរ ិ ថ នែដលគម នភព្រស ញ់ 
េម ្ត   និងមូល ្ឋ ន េទរទន់ រមមណ៍ ចជយួេ យេយងីដឹងេនេពលែដលភព ម៉ស់មុខកំពុងេកីតមន  
េឡងី។ េនេពលែដលអំេពីេឃរេឃ ខ្ល ងំេកីតមនេឡងី ដូចជទរុណកមម អំេពី ម៉ស់មុខ ចេឃញីយ៉ង
ចបស់ ។ េនកនុង ថ នភពេភវកមម រមមណ៍ ម៉ស់មុខ ចបិទបងំេ យ រមមណ៍េ កសេង្វគខ្ល ងំ ដូចជ
េសចក្តីភ័យខ្ល ច និងរជំលួ រមមណ៍ ។ អំេពី យ្រប រេឃរេឃេ យពួក ល់ េក   al-Qaeda េទេលីសហ
រដ្ឋ េមរកិ េនៃថងទី១១ ែខ កញញ  ឆន ២ំ០០១ បនបេញចញេ យចបស់នូវភព ម៉ស់មុខដល់សហរដ្ឋ េមរកិ 
ែដលជេគលបំណងមយួរបស់ ។ ចំេពះ្រកុម្រគួ រជេ្រចីនែដលសមជិក្រគួ រ បនបត់បង់ជីវតិ េនកនុង
ៃថងេនះ ទី នេលខសូនយេនទី្រកុង នីវយូក New York ជតំ ងភពបំបត់េ យ បសូនយៃនេសចក្តី
្រស ញ់ និងេម ្ត ធម៌របស់មនុស េ ក។ ជទីកែន្លងែដលេពរេពញេទេ យ រមមណ៍ ម៉ស់មុខ ដូចគន  
នឹងអំេពីេឃរេឃទងំអស់ែដលេកីតេឡងីេ យ មូល ្ឋ នេគរព និងភពេពញចិត្ត្រតូវបំបត់េ យអំេពីៃ្រពៃផ  
េហយី រមមណ៍ ម៉ស់មុខ ចដក់ជប់េនកនុង រមមណ៍ នងិរតិែតមនឥទធិពលេឡងី។ 
 េ យ ថ៌កបំងំភព ម៉ស់មុខ ក់បីដូចជងយ្រសួល នឹងបេងកីតេឡងី េទះជជនរងេ្រគះស្អប់េខពីម 
ឬបដិេសធេគលបំណង និងតៃម្លរបស់ជនេលមីសក៏េ យ។ េហតុអ្វីបនជមនុស េ ក ឆប់េទរទន់ រមមណ៍ 
និងភព ម៉ស់មុខជករណីពុំចបស់ ស់ េទះបីជេ យមូលេហតុអ្វីក៏េ យ ករេទរទន់េទេលីភពទន់
្រជយ និង រមមណ៍ងយឈចឺប់េធ្វីេ យកិចចកររបស់ជនេលមីសរតិែតមនភពងយ្រសួលេឡងី។  

សមតថភពេធ្វីេ យ ម៉ស់មុខមនភពេផ ងៗ គន េនកនុង្រពឹត្តិករណ៍តក់ស្លុត ថ នភពខ្លះ ដូចជករ
បងខំេ យ្រ ត ឬអំេពេីឃរេឃេលី្រប ប់េភទ ចេធ្វីេ យមនភព ម៉ស់មុខេ្រចីនជងែបបេផ ងៗ ដូច
ជករែ្រសកេដៀលេ យេ្របីពកយ ស ភស។ ភព ម៉ស់មុខេ្រចីនែតចប់េផ្តីមេឡងីេ យករេអៀនខម ស់ 



 និពនធេ យ៖ េវជជបណ្ឌិ តរចីឆដឺ េអហ្វ មល៉្លីក                                                                                                     ទំព័រ. 66 
(Richard F. Mollica, M.D) 
                                                            
 

ែដលេធ្វីេឡងីេនទី ធរណៈ េនចំេពះមុខហ្វូងមនុស  ឬ្រកមុអនក ្ត ប់មយួ ចំននួតូច េហយីេ្រចីនមន្របសិទធ
ភពខ្ល ងំេនចំេពះមុខប្តី្របពនធ កូនេច ញតិមិត្ត នងិអនកជិតខង។ គម ននរ មន ក់ចង់េឃញីទិដ្ឋភពែបបេនះ
េកីតមនេឡងីដល់ ជនែដលេយងី្រស ញ់ និងញតិមិត្ត ែដលមនចិត្តេម ្ត ធម៌ ករុ  ដល់េយងីេទ ។  គួរ
េ យ ្ត យ ស់ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ េយងីេ្រចីនែតឆប់ទទួលភព ម៉ស់មុខ េបីេរឿងេនះេកីតមន
េឡងីេនចំេពះមុខមនុស ែដល គ ល់គន ។ េយងីេជឿថជទូេទ ពុំ្រតឹម្រតូវ ែដលសមជិក្រគួ រ និងមិត្តភក្តិ
ជិតដិតរបស់េយងីេឃញីភពឆប់េទរទន់ ភពទន់េខ យ និង រមមណ៍ ម៉ស់មុខរបស់េយងីជែបបពុំល្អែដល
នឹងប ្ត លេ យមនករបដិេសធ។ 

េនកនុង ថ នភពដ៏អ ច រយមួយ ្រស្តីជនជតិ ្រហ្វកិមន ក់ ែដលបំរុងេទ្រជកេកនេនសហរដ្ឋ េមរកិ
បនពណ៌ន ពីបទពិេ ធន៍របស់នង េនេពលែដលម្រន្តី បូ៉លីសចូលលុកលុយផទះ និងដកហូត្រទពយសមបត្តិ
របស់នង។ េនចំេពះមុខប្អូន្រសី នងិកូនរបស់នង េគ្រចននងដួល ទញស្រមតេខ វេហយីចប់នង
រេំ ភផ្លូវេភទ ម្រន្តីបូ៉លីសពីរនក់ទញេជីងនងែហក េ យម្រន្តីបូ៉លីសទីបីរេំ ភផ្លូវេភទនង។ កនុងេពល
ែដលនងខំេរបីំរះេនះ ទញៃដនងកច់ េធ្វីេ យរបួសៃដជអចិៃ្រនទយ។៍ េនេពលែដលនិយយរលឹំកេរឿងេនះ 
្រស្តីេនះបរមភអំពីកូនរបស់នង ែដលបនេឃញីម្ត យេគចប់រេំ ភផ្លូវេភទេ យផទ ល់ែភនក េហយីគិតថេតីកូន
របស់នង ចេនែតេគរពម្ត យ ែដលបេ ្ត យេ យេរឿងេនះេកីតេឡងីបនែដរេនះេទ? ទំនក់ទំនងជតិសនិទ
រ ងជនឈ្ល នពន និងជនរងេ្រគះរតិែតេធ្វីេ យជនរងេ្រគះទទួលភព ម៉ស់មុខេ យងយ្រសួល។ ជន
េលមីស ចេ្របីជំនញ ច់អហងក រ េដីមបេីធ្វីបបអនកឯេទៀត ។ ្រគប់ជតិ សន៍ ករ្របឆងំេ យភពសនិទ ន ល 
និងទំនុកចិត្ត េ យឆកឹះេឆក លអនកជិតខងេ យ្របឆងំគន  េធ្វីេ យមនករ ម៉ស់មុខ ដ៏ខ្ល ងំរហូតដល់េទពុំ
ចស្រមុះស្រមួលគន បនេ យសន្តិវធិី។ 

១.៣ ករវិនសៃនេសចក្តីចងច ំ
ភ ម៉ស់មុខ េកីតេឡងីជម្រត ្ឋ នដ៏សំខន់េនកនុង្របវត្តិ ្រស្ត េនជំនន់រ ៉ូមងំ Roman ដំេណីរករ

លប់បំបត់េសចក្តីចងចរំបស់មនុស ្រគប់កនុងសងគមទងំអស់មន េឈម ះថករេធ្វេី យវនិសេសចក្តចីងច ំ ឬ
ករផ្តនទ េទសេទេលីេសចក្តីចងច។ំ ន ៃដ ធរណៈរបស់មនុស បនរ ំ យេ យ បសូនយ េ យករ
បំផ្ល ញរូបសំ ក់  យល័កខអក រ  និងឯក រ្រសមចបប់ ។ ជលទធផលែដលបញជ ក់ថជនេនះពុំមនអតថិ
ភព។ ចំេពះញតិមិត្ត ែដលេនរស់ នមនជីវតិរបស់ជន ែដលេគលុបបំបត់េចលេនះ ទេង្វីរទងំេនះជទេង្វីរ
ម៉ស់មុខ។  

ករេធ្វេី យវនិសេសចក្តចីងច ំបនេធ្វីេឡងីដល់អធិ ជ ្របេទសរ ៉ូម Rome ម្រន្តីជន់ខពស់ នងិ្របជពល
រដ្ឋ។ េនសម័យបចចុបបននេនះ ដំេណីរករដូចគន បនេធ្វីេឡងីេដីមប ី “លុបបំបត់” ្របជជន មញញេនកនុងេពល
្របឆងំគន  េ យអំេពីេឃរេឃ ។ ជនរងេ្រគះ រមួមនទងំកូនេកមង ្រតូវបូ៉លីស ទ័ពៃ្រព និង្រកុមេភវកមម និងអងគ
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ករេឃរេឃចប់ខ្លួនេហយីពុំែដលេឃញី្រតឡប់មកវញិេទ-សពរបស់េគ្រតូវបំផ្ល ញេចល េ យគម នទងំទុកភស្តុ
ង ថអនកទងំេនះ្រតូវបនចប់ឃុទុំក។  

្រ ប់ែតអនកទងំេនះពុំេឃញីមនវត្តមនេទៀត េហយីគម ននរ មន ក់ ដងឹព័ត៌មនអ្វអីពំីេហតុករណ៍
ែដលេកីតេឡងីដល់អនកទងំេនះេឡយី។ ពសេពញពិភពេ កផនូរេខម ច ប់មុឺន ផទុកសពគម ន េឈម ះរបស់ជន
ែដលទទួលទរុណកមមេ យអំេពីសម្ល ប់េចល។ ពកយបំបត់េចលេកីតមនេឡងីេនកនុងអកខ វរុិទធរបស់្របជជន 
ចឹនទី  Argentine នងិឈលីី Chilean ែដលបនក្ល យេទនមផទ ល់ខ្លួន។  

ករព្រងត់្រកុម្រគួ រទសករជនជតិ ្រហ្វកិ េមរកិកងំ និងករបញជូ នជន្រកី្រកេន្របេទសអូ្រ ្ត លី 
និងសហរដ្ឋ េមរកិេ យ ក់ចូលេទកនុងចំេ ម្របជជន និង េរៀនទូេទ េហយី សមជកិ្រគួ រែដល
ដឹងេរឿងអតីតកលេ្រចីនែត ក់ករសមង ត់ ទងំេនះជវធិីេធ្វីេ យេសចក្តីចងចវំនិស។ ជនេលមីសយល់ដឹងថ
មនុស ពិតជពិបកេ ះ្រ យផ្លូវចិត្តេទេលីករបត់បង់មនុស ជទី្រស ញ់របស់ខ្លួន។  

ករ ្ត ប់្រស្តីេមម៉យ េន្របេទសេ្រស្របីនីក Sebrinica ែដលបត់បង់បុរស ចំននួ ៨ពន់នក់ ែតកនុង       
រយៈេពល២ៃថង ្រកុម្រគួ រែដលបត់បង់ជីវតិេនកនុងេ កនដកមមៃថងទី១១ ែខ កញញ  ឬមួយចំនួនែដល ប់ពុំ
អស់របស់្របេទសឈលីី Chile ផឺរ ៉ូ Peru ចឹនទី  Argentina កមពុជ បូស ន Bosnia និងទីេផ ងៗេទៀត 
ករេ្របៀប្របដូចេសចក្តីឈចឺប់េ យ រករបត់បង់មនុស ជទី្រស ញ់ពុំ ច្រទបំនេឡយី។ េរៀង ល់ៃថង
ម្ត យេនទី្រកុងនីវយក ជបួ្របទះ នឹងេសចក្តីឈចឺប់ េ យនកឹេឃញីជីវតិចុងេ្រកយរបស់កូន្របុសគត់ែដល
េឆះសេនធ សេនធ  េនកនុងម អគគិភ័យកនុងអគរេភ្ល ះ។ ម្ត យមន ក់េន ្របេទសយូ គ ន់  Uganda ខងេជីង 
េខ្ល ចផ រេ យកូន្រសីេទីបែតេពញវយ័របស់គត់្រតូវទ័ពទ ៊ នចប់យក។ ករគិតេឃញីទងំេនះក្ល យេទជ
ករ្រសេមីល្រសៃម៉ និងភ័យខ្ល ចគម ន្រពំែដនពិត្របកដ េបីសិនជពុំទប់ ក ត់េទ នឹងលប់បំបត់អ្វីៗ េផ ងេទៀត
ែដលមនេនកនុង ម រតី។ 
 េរឿងបត់បង់េ យគម នគិតពីបរបិទវបបធម៌ បងខំេ យអនក ្ត ប់ និងអនកនទិនេរឿងនិយយទក់ទង
ជមួយ នឹងអនកែដលបត់ខ្លួន។ “អនកបត់ខ្លួន” ្រតូវេគនិយយស្តីជមួយ ក់បីដូចជ អនកេនះេនែតមនវត្តមន
ជរូប ង េហយី ចេឆ្លីយតបេទ នងឹអ្វីៗ ែដលេគបននិយយ។ េធ្វីេ យកិចចករផទ ល់ខ្លួន្រតូវទុកេចល ករ
ពិភក ្រតូវទុកេចលេ យគម នទីបញច ប់ ខុសពីជនែដល ្ល ប់បត់បង់ជីវតិែដលបនទទួលករកន់ទុកខ អនក
បត់ខ្លួន ក់បីដូចជេនែតមនជីវតិរស់េនរហូត។ 
 សូម្រសៃម៉ថ ៃថងមួយេនេពលែដលអនក្រតឡប់មកផទះ េហយីដឹងថកូន្របុស្រសី ប្តី្របពនធ ឬឪពុកម្ត យរបស់
អនកបត់ខ្លួនសូនយឈងឹ េ យគម នៃថងជួបវញិេឡយី។ ខញុ ំបនឆ្លងកត់េសចក្តីឈចឺប់ពន់េពក នងឹក្រមងេរឿងេនះ 
ជមួយ នឹងអនកជមងឺរបស់ខញុ ំ ជេ្រចីនឆន មំក រមនទីរ េន្របេទស រ ៉ូម មន ងំរូបចម្ល ក់ ពីរេទបីរបស់  េហគ  
Geta ែដលបនឆ្លងកត់ករេធ្វីេ យេសចក្តីចងចវំនិស បនទ ប់ពីមរណៈភពរបស់ េ ក េហគត ែដលឃុបឃតិ
េឡងីេ យប្អូន្របុសរបស់ េ ក ម៉ កូស អូរលីីស អន់តូនសី ក ៉កយ៉ Marcus Aurelius Antonius 
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Caracalla (សតវត  ១៨៨-២១៧) ជជនែដលចង់េធ្វីអធិ ជែតមួយគត់េ្រកយពីបិ របស់ េ ក សុគតេទ។ 
េនេពលទស នរូបចម្ល ក់េនះ ខញុ ំបនគតិរេវរី យមួយ្រសបក់្រសៃម៉េឃញីេខម ចេហគ  េមីលេឃញីករបំបត់រូប
គត់េ យ បសូនយេចញពីសងគមរ ៉ូម។ េតីេសចក្តីឈចឺប់ ៃនករបំបត់ខ្លូន្របណ ច ត្រត ងបន្ល យ
រហូតដល់េទពិភព ្ល ប់ែដរឬេទ? 
 ករបត់បង់្រតូវរមួបញចូ លេ យ្រតឹម្រតូវេទកនុងដំេណីរករភពជសះេសបយី ពុំ ចេធ្វីពុំដឹងឮ ឬ
បំេភ្លចេចលបនេឡយី។ ទស នៈេនះទទួលបញជ ក់េ យរូបថតគួរេ យ្រពឺកបលេនកនុងេសៀវេភ េ្រស្របីនីក 
Srebrenica េនកនុងៃថងទី១០ េទទី១៩ ែខ កកក  ឆន ១ំ៩៩៥ ទ័ពេស បីបនសម្ល ប់បុរស នងិកុម ប់ពន់នក់
េហយី ក់សពេនកនុងគនំរផនូរ។ េនកនុងរូបភពែសបកេជីងមខ ង្រប ក់េ យភក់ នងិឈម ក់េនេលីតុ
កកបទ្រកហម េនកនុងបញជ ីចំែឡកេនះ ជសំណល់ែតមួយគត់ ែដលសល់ពីសពែដលេគគស់េចញពីផនូរ។ 
េនខងេ្រកមែសបកេជីងមន ក់ចំណងេជីងថ៖ 

 អនកម្ត យ បងប្អូន្រសី អនក ច គ ល់ែសបកេជីងខញុ ំេទ៖ េតីអនក ច គ ល់ថែសបកេជីងេនះជ
ែសបកេជីងែដល្រគបដណ្ត ប់េជីងរបស់ប្តី និងឪពុករបស់អនកែដលបត់ខ្លួនឬេទ? ខញុ ំេនជមយួជី  និង
កូន្របុសទងំបីរបស់េយងី។ េយងីគម នេឈម ះេទ អត្តសញញ ណរបស់ខញុ ំផ្តតិយ៉ង្របណិតជប់ នឹង
ែសបកេជីងេនះ។ េនះជរូប ងរបស់ខញុ ំេនេពលេនះ អនកចេំទមយួែខមុនស្រតូវបនឈ្ល នពនចូលទី
្រកុងរបស់េយងី េយងីេជឿជក់ថេយងីមនសន្តិភព។ ្រកុម្រគួ រេយងីបនេធ្វីដំេណីរេ យរកី យេន
មដងផ្លូវធ ំ េនកនុងទី្រកងុរបស់េយងី េយងីេកតសរេសីរឥទធិពល អនកេធ្វីឧបករគុណអន្តរជតិរបស់

េយងី។ េនកនុងឱកសរកី យេនះ េយងីបនឈប់េន ងេធ្វីែសបកេជីងែដលជមិត្តរបស់េយងី។ គត់
បនទុកែសបកេជីងថមីរបស់ខញុ ំ ចំនួនមយួឆន  ំ េនខណៈែដលស្រងគ មចប់េផ្តីមេឡងី។ េពលេនះេយងី
រកី យែមនេទ េ យកូន្របុសទងំបីនក់របស់េយងី កពក់ែសបកេជីងថមីរបស់ឪពុក ? េគចង់បន
ែសបកេជីងេនះ េ យែសបកេជីងរបស់េគរែហកជិតអស់េទេហយី ្រទនប់ែសបកេជីងពណ៌ទឹក្របក់ 
និង្រមមេជីងខ្លះៗ បនេលចេចញមក។  
  ជេសចក្តីរកី យ ស់េនេពលែដលេគ កពក់ែសបកេជីងេនះពិតែមនេទ? សូមចថំខញុ ំចង់
េ យអនក និងបងប្អូន្រសីរបស់ខញុ ំេមីលែសបកេជីងេនះេ យយកចិត្តទុក ក់ េហយីនិយយថ
ែសបកេជីងេនះជែសបកេជីងរបស់គត់។ ជី  នងិកូន្របុសទងំអស់កំពុងរង់ច ំ អនក ចមក េហយី
ទមទរ យកសំណល់េសសសល់របស់េយងី។ េយងី្រស ញ់អនក សូមកុំទុកេ យេយងី បសូនយេន
កនុងផនូរគម ន េឈម ះជមួយ នឹងអនកឯេទៀត ែដលពុំមនអ្វីេសសសល់ជតំ ងរូប ដូចអនកឯេទៀតែដល
មនភ័ព្វសំ ង។ 

 ខ្លឹម រពកយេពចន៍េនះពណ៌ន នូវេសចក្តី្រតូវកររបស់អនករស់ នមនជីវតិ ែដលចង់េ យអនកបត់ខ្លួន
េនែតបន្តវត្តមនេនកនុងវញិញ ណរបស់្រកុម្រគួ រ និងសហគមន៍ជនិចច។ េនកនុងវបបធម៌ជេ្រចីនករបត់ខ្លួន
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ចត់ទុកជ្រពលឹង ែដលវលិវល់េនកនុង្រសេមលពិភពេ ក រ ងអនករស់  និងអនក ្ល ប់ែដលពយយមរកេសចក្តី
្ល ប់េ យសន្តិវធិីគម នទីបញច ប់។ រហូតទល់ែតេគរកេឃញី េគពុំ ចេគចពីទុកខកង្វល់ នងិេសចក្តីឈចឺប់បន

េឡយី។ េគក៏ពុំ ចចូលរមួជមួយ នងឹញតិមិត្តឯេទៀត ែដលបន ្ល ប់ ដូចគន កនុងមូល ្ឋ នស្រមប់ជីវតិសត្វ
េ កបនែដរ ។ “សូមកុំទុកេ យេយងីេនកនុងផនូរគម នេឈម ះ” បនបញជ ក់នូវ រៈសំខន់ ៃនបុព្វបុរសរបស់អនក
រស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ និងពនំនូំវភពសុខ ន្តជ ថ៌កំបេំទដល់ជនែដល ្ល ប់ ករេធ្វីេ យេសចក្តចីងចំ
វនិស ពុំែមន្រគន់ែតជបតុភូត្របវត្តិ ្រស្តេទ  ចំេពះមនុស ជេ្រចីននក់  េនះជភពពិត្របកដផទ ល់ខ្លួន។ 
ចំេពះអនកមនសមជិក្រគួ របត់ខ្លួន អំេពីេឃរេឃបនបេងកីតនូវភពបត់បង់ខ្ល ងំ ែដលដក់េនកនុងសតិ
រមមណ៍របស់អនកទងំេនះ េហតុដូេចនះ ជ្របឆងំ នឹងសមតថភពរបស់មនុស កនុងករតសូ៊េដីមបរីស់។ 

១.៤ ភពផទយុគន ពីរែបបៃនករ ម៉ស់មុខ 
ថ្វីេបីេហតុករណ៍ ម៉ស់មុខបនេកីតេឡងី ជទូេទរបស់ជនតក់ស្លុត ករសិក អំពីឥទធិពលបំផ្ល ញេសទីរ

ែត្រតូវ ែផនកចិត្ត ្រស្តសម័យបំេភ្លចេចលទងំ្រសុង។ មូលេហតុ មួយែដលបត់បង់េសចក្តីយកចតិ្តទុក ក់ 
ចប ្ត លមកពីករចប់េផ្តីមេកីតេឡងីដំបូងបនប្តូរេ យរហ័សេទជ រមមណ៍ខឹង េ កសេង្វគ និងអស់

សងឃមឹ សូ៊ វ ្ណ ជអនកដកឹនំ វ បនពណ៌នអំពី រមមណ៍របស់ខ្លួនេនកនុងគុក ៖ 
 េនេពលែដលអនក មន រមមណ៍ ម៉ស់មុខ អនកេ យតៃម្លខ្លួនទប េ យអនកមនfa រមមណ៍ខម ស់
េគអនកមន រមមណ៍ថកិតិ្តយសរបស់អនក្រតូវេគដកហូតពីខ្លួនអនក ។ ភព ម៉ស់មុខ ចប្តូរេទជភពសង
សឹក និងភពេ ហមងចិត្ត។ ខញុនំិយយថ ទងំពីរែបបហនងឹ ក់បីដូចជ មននរ មន ក់បនដកយក
េសចក្តីក្ល ៊ នេចញពីខ្លួនរបស់អនក េហយី ក់អ្វីជំនួសវញិែដលេធ្វីេ យខ្លួនអនកេទជមនុស ទប ភ័យ
ខ្ល ច និងគម នតៃម្លេ ះ។  
 កលពីេកមងខញុ ំបនទទួលករអប់រថំមនុស េ កមនភពេសមីគន  េហយីខញុ ំរកី យ នឹងភពេសមីគន
េនះ។ េនេពលែដលេគនខំ្លួនអនកេទេគេធ្វីេ យអនកមន រមមណ៍អត់តៃម្ល អនកមន រមមណ៍ភ័យ គម ន
តៃម្លេហយីអនកខ្ល ច។ 

ចំនួន ៃមភ្របពំីរ ឆន  ំេ្រកយមកភព ម៉ស់មុខរបស់ សូ៊ វ ្ណ  េនែតមនឥទធិពលជដែដល េនេពលែដល ថ ន
ភព ម៉ស់មុខេកីតមនេឡងី មនឥទធិពល និងវវិឌ ន៍េ យពំុទក់ទង នងឹមូលេហតុេដីមែដលបេងកីតេរឿង
េនះេឡងី។ ដូចជ សូ៊ វ ្ណ  បនបក្រ យថេសចក្តីទុកខ្រពួយបេងកីតេឡងីេ យភព ម៉ស់មុខែដលេកីតមន
េឡងី មភពខុសគន  ៃនដំេណីររបស់ រមមណ៍។ 

អនកែដលទទួលភព ម៉ស់មុខ នងឹចង់សងសឹក េបីសិនជអនក ចេធ្វីបនេហយីមននរ មន ក់េធ្វី
េ យអនក ម៉ស់មុខ អនកេនះពុំ ចេគចរចួេទ អនក នងឹ យ្រប រតបវញិ សត្វនឹងខេំហយីេនកនុងេពល
ជមួយគន េនះ សូ៊ វ ្ណ  ក៏បនបក្រ យ រមមណ៍ នតឹងរបស់ខ្លួន ៖ 
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អនកមន រមមណ៍្រពួយេ យអនកជជនរងេ្រគះ េ យរូបអនកែលងមនភពដូចអនកឯេទៀតេហយី អនកពុំ
ែមនជមនុស ធមម េទៀតេឡយី អនកជ្របជពលរដ្ឋវណ្ណៈតូច ច េហយីជករពិតមនុស េ កគម ន
នរ ចង់េនកនុងសភពេនះេទៀតេទ។ 

េពលខ្លះជនតក់ស្លុតេយលចុះេឡងីេនចេន្ល ះភពខុសគន ទងំពីរែបបេនះ ជនជប់គុកេ យស្រងគ ម្របេទសេវៀ
ត ម េឈម ះ ថង បនបក្រ យនូវ រមមណ៍ដ៏រនធត់ ែដលពុះកេ្រញជ លកនុងខ្លួនរបស់គត់េខ្ល ចផ រចំនួនជង 
១០ ឆន  ំេទេលីភព ប់យសេនកនុងគុកអប់រែំខមរ្រកហម ៖ 

  េនេពលែដលេយងី្របឈម នឹងភព ម៉ស់មុខ េហយីមិនសបបយចិត្តខ្ល ងំ ស់ េហយីេយងីក៏
ខឹងខ្ល ំ ស់ែដរ េពលខ្លះេយងីចង់សម្ល ប់ខ្លួនេយងី ឬចង់សម្ល ប់អនកែដលេធ្វីេ យេយងី ម៉ស់មុខ។ 
មនមន ក់្រតូវែត ្ល ប់ េបសិីនជអនកជប់គុកពុំ ចរមង ប់ រមមណ៍របស់េគបនេទ េគ ចេធ្វីអ្វីភ្ល មៗ 
េហយីជលទធផលអនកេនះ្រតូវលបតយមគុក្រប រជីវតិេចល។ 
  ែត ពុំមនជេ្រមីសេទ េនេពលែដលេយងីចង់សម្ល ប់ខ្លួនេយងី ឬេនេពលែដលេយងីចង់សម្ល ប់អនក
ែដលេធ្វីេ យេយងី ម៉ស់មុខេសចក្តី ្ល ប់ជវធិីែតមួយគត់ែដលជួយរមង ប់កំហងឹរបស់េយងី។ 

អនកជប់គុកជមួយគត់ជេ្រចីននក់ពុំ ចរមង ប់ រមមណ៍របស់េគបន ទីបញច ប់្រតូវេគ្រប រជីវតិ ថងក៏េរៀប
ប់អំពីជំេនឿេទេលីករ ្ល ប់ ៃន រមមណ៍របស់មនុស ។ គត់និយយេរឿងទក់ទងេទ នឹងអនកជប់គុកជមួយគន  
ែដលគត់ នងិអនកទងំេនះបន់្រសន់្រពះពុទធ ្រពះេយសូ៊៉ េ យយកជីវតិរបស់េគេនេពលែដលេគេដកលក់ េដីមបី
កុំេ យេគភញ ក់េឡងី េហយី្របឈម នងឹករឈចឺប់មួយៃថងតេទេទៀត។  

គត់និយយខ បឹៗ ជភ ប ងំឃ្ល ចុងេ្រកយ ៃនកំ ពយរបស់កវបី ងំ េឈម ះ ល់្រហ្វតី ឌ ឺវតិញីុ 
Alfred de Vigny (១៧៩៧-១៨៦៣) Lamort du Loup  (េសចក្តី ្ល ប់របស់ចចក) ែដលគត់បនេរៀនសូ្រត
ជសិស េន្របេទសេវៀត ម។  

  ករត្អូញែត្អរ យ ំឬទទូចអង្វរសំុ េសមនីងឹភពកំ ក 
 សេ្រមចេជគជ័យេ យ ្វ ប់ េទេលីករ្របឹងែ្របងដ៏យូរអែង្វងរបស់អនក 
 េនេលីវថិែីដល្រពហមលិខតិបនចរេ យអនកេដរី 
 េហយីបនទ ប់មក ដូចជរូបខញុ ំឈចឺប់ នងិ ្ល ប់េ យពុំបននយិយស្ត។ី 

 ថងសូ្រតកំ ពយជពកយបន់្រសន់េនកំឡុងេពលែដលគត់ជប់គុក េដមីបបីេងកីនកម្ល ងំកយ និងទឹក
ចិត្តេ យគត់បំេភ្លចទុកខេវទន កនុងជីវតិ។ េនកនុងកំ ពយ សត្វចចកៃ្រពជ្រគូ្រពលឹងរបស់ជនជប់គុកេ យស
្រងគ ម។ េទះជសត្វចចក្រតូវ្រពនបញ់សម្ល ប់ េ យៃ្រពៃផ យ៉ង ក៏េ យ បង្ហ ញអនកសម្ល ប់ នូវវធិី
្ល ប់េ យៃថ្លថនូរ។ ថងសេ្រមចេ្រជីសយក សន េនកនុងគុកអប់រ ំ េហយី ្ល ប់េនទីេនះ េបីសិនជគត់្រតូវ
្ល ប់េ យគម នតក់ស្លុត។ េនះជវធិីែដលជួយេ យសេ្រមចេជគជ័យកនុងកររមង ប់កំហងឹរបស់គត់ េនកនុង

ដំេណីរជីវតិរបស់ជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េសចក្តីគរថ្លង់ជវធិី្របេសីរបំផុត។ ចំេពះរូបគត់ករបេញចញ្របតិកមម
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េទេលីកំហងឹពិតជប ជ័យ និងជសកមមភពកំ កគត់បនផ្តល់ េឈម ះ ភពពិតែដលគត់បេងកីតេឡងី
ស្រមប់ខ្លួនគត់ថជ “ ភពៃថ្លថនូរៃនេសចក្តីពុំរកី យ ” ។ 
 រមមណ៍េឆ្លីយតប នងឹភពខុសគន ៃនករ ម៉ស់មុខែដលទទួលរក ទុក េហយីែថមទងំជួយព្រងឹង
េ យករទទួលយល់្រពមពីសងគម ្រកុម្រគួ រ និងសហគមន៍។ នេពលបចចុបបននេនះ េនកនុងសងគម្របឆងំ-កំ
ចត់ ភគេ្រចីនបនជ្រមុញេ យមនភពសងសឹក ស្អប់ ជជងស្រមុះស្រមួលគន ។ ភពរ ទេ យគម នេសចក្តី
ទុកចិត្ត នងិភពកបត់ រ ងអនកជិតខងេនមជឈមឹ្របេទស Middle East បល់កន រ ៉ូ ៉ ន់  បនបេងកីតនូវមជឃ
្ឋ ន ពុំ ចស្រមុះស្រមួលគន បនេឡយី។ ករសងសឹកជចេម្លីយែតមួយគត់ េនកនុងសងគមតក់ស្លុតឯេទៀងេសច
ក្តីគម នផ្លូវេ ះ្រ យ និងេសចក្តីឥតសងឃមឹមនជ័យជំនះ េទេលី កបបកិរយិជនតក់ស្លុត។ េនសហគមន៍ែខមរ 
សហរដ្ឋ េមរកិ េសចក្តីេកីតទុកខបនបផំ្ល ញទ្រមង់ ដំេណីរជីវតិ្របចៃំថងរបស់េគ បន្តិចម្តងៗ មណ្ឌ លសហគមន៍
ែខមរមួយ រកេឃញីថអនកជមងឺជេ្រចីនេកីតទុកខ។ ែតនយកបនដឹកនពំនយល់ថេសចក្តីទុកខ្រពួយដ៏េ្រចីនេនះជ 
“ភពធមម ” េនកនុងសហគមន៍របស់គត់ េហយីគម នអ្វីែដលអងគករេនះ ចជួយបនេ្រកពីភពេធ្វីជមិនដឹង
មិនឮ។ 
 ទូទងំពិភពេ កសភពទងំេនះ ក់បីដូចជ ពុំ ចទទួលយកបនេឡយី ែដលយកមូល ្ឋ នមធយម
ៃនសងគមយកមកេ្របីជវធិពីយបលេផ ងេទៀតស្រមប់ភពេកីតទុកខ ឬភពសងសឹក។ ចេកីតមនេឡងីេន
កនុង ថ នភពបចចុបបនន េបសិីនជមនផល្របេយជន៍ដល់សងគមេ យចង់បង្វលិគំនិតអស់សងឃមឹ ឬកហំងឹរបស់
្របជពលរដ្ឋ េ យេទជេគលេ នេយបយ ឬលិទធិជតិនិយម។ ក៏ ចេកីតមនេឡងីែដរេ យ្របជពលរដ្ឋ
ទូេទេគចពីអនករស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េ យខ្ល ចថអនកទងំេនះបេញចញ រមមណ៍មកេ យបំផ្ល ញខ្លួនឯង ឬ
្រប្រពឹត្តអំេពី វេនកនុងសងគម។ ដំេណីរករដ៏្រតឹម្រតូវែដល្របមូលផ្តុ ំេ យរចួពីភព ម៉ស់មុខ ទមទរ
មេធយបយសងគមថមី េ យេផ្ត តេទេលីឥទធិពលពយបលេ យខ្លួនឯង។ 

១.៥ េហតុផលជ្រមុញអំេពើយងឃ់នង ករ្រសេមើល្រសៃម៉ចងប់េងកើតពិភពឥតេខច ះ 
េរឿងតក់ស្លុត ចបេញចញមិន្រតឹម្រតូវសកមមភព វែដលបន្រប្រពឹត្តិេឡងីេទ ែត ក៏មនដំេ ះ

រេទេលីសកមមភពទងំេនះែដរ។ ករពយយមយល់ដឹងេទេលីជនេលមីស ចមនេ្រគះថន ក់ េ យករ
ពយយមេនះ ចេធ្វីេ យមនភពសមេហតុផល ឬភពទទួល គ ល់អំេពីយង់ឃនងរបស់ជនៃ្រពៃផ ។ ែតករ
ពយយមយល់ដឹងជកិចចចបំច់កនុងដំេណីរករជសះេសបយី េ យកយសមបទ និង ម រតរីបស់ជនតក់ស្លុត្រតូវ
បនជនេលមីសផ្តិតជប់េទេ យជំេនឿរបស់េគ។ េ្រកយពីជនេលមីសបន បសូនយេទជយូរក៏េ យ មេនគម
វជិជ របស់ជនេលមីសេនែត មពយបទ ម រតីរបស់ជនរស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ជនិចច។ 
 ជនេលមីសេជឿថេគ ចសម្ល ប់ នងិេធ្វីេ យស្រតូវរបួសេ យគម នមូលេហតុ េហយីជញឹកញប់េ ះ
រភពេឃរេឃរបស់ខ្លួន េ យ្របប់ភពពិតែតមួយែផនក ែដលជេសចក្តី្រសៃម៉របស់ជន្របកបករងរែផនក
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មនុស ធម៌ កនុងករបេងកីត ថ នភពែដលល្អឥតេខច ះ ឬ នសួគ៌េនេលីែផនដី។ េគលេ េនះជញឹកញប់
បង្ហ ញក ្ត ពិតែដលផ្តល់េឡងីេនកនុងេរឿងតក់ស្លុត េសចក្តី្រសៃម៉រកភពសុខេក មក ន្តេនះក៏ ចរកេឃញីេន
កនុងឯក រែដលចុះ យពីេបសកមមរបស់ជនេលមីស។ 
 េនកនុងករណីខ្លះ េសចក្តីែថ្លង ៃនេបសកមមទងំេនះបនយកមកេ្របី និងបក្រ យខុសសិកខ បទ ទស
នៈវជិជ  បំភ្លឺសតវត ទី ដប់្របបំី។ ទស នៈវទូិ ជីន-េជគហ រ ៉ូស ូ Jean-Jacques Rousseau (១៧១២-១៧៧៨)
ជជនមន ក់ែដលរកេឃញី វបបធម៌លិទធិ្របជធិបេតយយសម័យ ែដលកត់្រ េនកនុងកិចចសនយសងគមឆន ១ំ៧៦២ 
ថ “L’homme est né libre et partous il est dans les fers. (បុរសេកីតមកេ យេសរ ីែតជប់ចំណង្រគប់
ទិសទី)” េយង ម េ ក រ ៉ូ ស ូ អរយិធម៌របស់មនុស េ ក គឺេថកទបេ យ “េសចក្តីសេ្រងគ ះៃថ្លថនូរ” ឬ
មនុស េ កជំនន់មុន ែដល ក់ខ្លួនេ យេនឯេកេ យបេងកីតភពខ្លួនទពីងឹខ្លួន និង្រគប់្រគងខ្លួន ម ថ ន
ភពេដីម។ ៃផទេរឿងែដលនិយយថអរយិធម៌មនុស េ ក ពុករលួយេហយី្រតូវែត ក់ជំនសួេនះ មនឥទធពិលេទ
េលីករវវិឌ ន៍លិទធិ្របជធិបេតយយ ែតទស នៈរបស់េ ករ ៉ូស ូ Rousseau ក៏បនផ្តល់ព័ត៌មនអំពីចលន វ
យង់ឃនង ដូចជ របបែខមរ្រកហម។  

បុ៉លពត និងអនុ្របធនែដលបនទទួលករហ្វកឹហ្វនឺេនទី្រកុងប៉រសី Paris េនកនុងឆន ១ំ៩៥០ បន
សំែដងេសចក្តី េកតសរេសីរេគរពដ៏ៃ្រកែលង េទេលីទស នៈបដិវត្តន៍របស់ េ ក រ ៉ូស ូ Rousseau ថជឧត្តម
គតិដឹកន្ំរបជជន ចបេងកីតេឡងី មរយៈ “ឆនទៈទូេទ”របស់មនុស  េ យេធ្វីករបញជ ក់នូវភពល្អឥតេខច ះ
ែដល ចេកីតមនេឡងីេនកនុងសងគម។ េនកនុងសុនទរកថជ ធរណៈមួយ ៃនសុនទរកថមួយចំនួនតូច េ្រកយ
ពីេឡងីកន់កប់អំ ច បុ៉លពតបនែថ្លងថ “េយងី ល់គន ដឹងអំពី្របវត្តិ្រប ទអងគរ”។ ្រប ទអងគរបន
ថ បនេឡងីេនកនុងរបបទសករ (កញជ ះ)ទសកររបស់េយងីទងំេនះេហយីជអនកសង់្រប ទអងគរ េន

េ្រកម នឹម្រតួត្រ របស់អនកគ្ំរទជំនន់េនះស្រមប់បំេពញេសចក្តីរកី យរបស់េស្តច។ េបី្របជពលរដ្ឋ េយងី
ចសង់្រប ទអងគរបន េគក៏ ចេធ្វីអ្វីបន្រគប់យ៉ងែដរ  ែតគួរេ យ ្ត យ ស់ ែដលបុ៉លពតបនេជឿ

ជក់េទេលីេភវកមមកនុង ជយកលចកូបុិន Jacobin ែដលបនេកីតមនេឡងីបនទ ប់ពីបដិវត្តន៍ប ងំ ែដលបន
អនុវត្ត្រទឹស្តីបងខំេ យចកេចញ ឬបំបត់េចលជន ែដល្របឆងំ នឹងបទបញជ សងគមថមី។ គត់បនេជឿថ
សងគមថមី ្រតូវែត ្អ តស្អំ េ យគម នបុគគល និង ថ ប័ន េ្រជៀតែ្រជកេនកនុងករបេងកីតពិភពថមីែដលល្អឥតេខច ះ
េនះេឡយី។ 
 េន្រគែដល មូល ្ឋ នសងគមបនផ្ល ស់ប្តូរេឡងីេនេ្រកមរបបែខមរ្រកហម ែដលបនដងឹឮ្រគប់ទិសទីមន
រមួទងំករផ្ល ស់ប្តូរទងំ្រសុងេទេលី្របជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស េ យេទជសងគមលិទធិផ្ត ច់ករ មុនដំបូងេគ
បង្អស់ ទិដ្ឋភពៃនេសចក្តី្រសេមីល្រសៃម៉ េទេលីភពសុខេក មក ន្តេផ ងៗ ៃនអំេពីដ៏ វយង់ឃនងពុំមនដឹងឮ
េឡយី។ ឧទហរណ៍ េបសកមមដ៏ងុបងល់របស់ពួក លេក  Al-Qaeda េដីមបី ្ត រជថមីនូវមូល ្ឋ នពិភពេ ក
េ យយក មលំនចំបប់អុី ្ល ម ជគនំិតែដលេទីប នឹងផុសេចញថមី ពីករែថ្លងសុនទរកថជ ធរណៈរបស់អូ
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ម បិន េឡដិន Osama Bin Laden នងិ វុឌីីអូែដលបនរកេឃញី។ េសចក្តីសេ្រមចេធ្វីករបះេបរ ករសងសឹក
របស់គត់ និងរបស់ពួកមូ៉ស្លុ ីម ែដលជ យង៉របស់គត់ ចេមីលេឃញីេនកនុងកំ ពយែដលគត់សូ្រតេឡងីេន
កនុងពិធីមងគលករកូន្របុសរបស់គត់ កនុងែខ មក  ឆន  ំ២០០១ គឺ៩ែខមុន េហតុករណ៍១១ ែខ កញញ  េកីតមន
េឡងី។ 

 េនកនុងកំ ពយេនះគត់អបអរ ទរភពអត្តឃត្របយុទធបំផ្ល ញសហរដ្ឋ េមរកិ អត្តឃតទម្ល ក់
្រគប់ែបក េទេលីន ចំបងំតូច េមរកិ  េនកនុងឆន  ំ២០០០ េនេលីៃផទ សមុ្រទ េយែ៉មន  Yemen, USS Cole. 
នងរ ត់អែណ្ត ត មរលកបេញចញភព្រកអតឺ្រកទម, េពរេពញេទេ យអំនួត នងិអំ ចែក្លងក្ល យេទ
កន់មរណភព នងេធ្វចីលនមួយៗ េពងមួយកំពុងរង់ចរូំបនង នងកំពុងជះិេនេលីទឹករលក បង្របុសរបស់
អនកេនតំបន់ខងេកតី េរៀបចំអនកយមទុកជេ្រសច េហយីសត្វអូដ្ឋ្របយុទធ ក៏បនេរៀបបំរុងជេ្រសចន ចំបងំ
តូចេធ្វចីលនសំេ េទទបូីជមរណៈ េពរេពញេទេ យវញិញ ណែក្លងក្ល យថគម ននរ ចផទ ញ់ផទ ល់បន
េឡយី! កំ ពយេនះពំុ ចបរយិយ្របប់េយងីអំពីមូលេហតុែដល Bin Laden ស្អប់ េមរកិដ៏េលីសលប់េនះ
េឡយី ែតេនកនុងវឌីីអូែដលេគរកេឃញីេនកន់ ប់ គ នី ្ត ន Kandahar Afghanistan េឃញីគត់ ន
កំ ពយរបស់គត់េទកន់បក ែដលគ្ំរទគត់៖ 
    ខញុ ំេឃញីេហតុពតិថ ករ្របឈមនងឹមុខកបំតិ្រសួច 

   ែដលែតងែតជួប្របទះនឹងភពលំបក េហយីរមួ មគគគីន  
 េនេពលែដលភពងងឹត្រគបដណ្ត ប់េលីេយងី ខ្លួនេយងីមុតេ យរ មុខ្រសួច ខញុ ំនយិយថ...
“្រសុកេទសេយងីេពរេពញេទេ យឈមហូរពសេពញ នងិអនក្រគប់្រគងផ្ត ច់ករ 
ែដលេចញចូលេ យេសរេីនកនុង្រសុកេទសេយងី” េហយីទី ន្របយុទធ 
  ពន្លេឺផ្លកៗៃនែផ្ល វ នងិសត្វេសះ...នងិសែ្រមកខ កឹខ លួ េពលេនះក៏បន បសូនយេទ េយងីឮស
េម្លង យសគរ នងិចង្វ ក់េភ្លង...េគ យស្រមុកចូលបនទ យេហយីែ្រសកថ “េយងីនងឹមនិដកករ យឆមក់ 
លុះ្រ ែតេយងីសេ្រងគ ះែដនដរីបស់េយងី”។ 
េនចំណុចេនះគត់ែថ្លងេ យចបស់អំពីទ្វីបខងលិច ជពិេសស សហរដ្ឋ េមរកិ ែដលកំចត់បំផ្ល ញ

ជនជតិមូ៉ស្លុមី។ គត់ចត់ខ្លួនគត់ ជអនករេំ ះជនជតិមូ៉ស្លុ ីម នងិជនជតិមជឈមឹ្របេទសពីករលុបបំបត់េ យ
បចចឹម្របេទស និងសហរដ្ឋ េមរកិ។  

េនកនុងឆន ២ំ០០២ Bin Laden បន្របកសជ ធរណៈ “លិខិតជូនដល់ េមរកិ” ែដលបេញចញ
ចបស់នូវទស នៈសុខេក មក ន្តរបស់គត់កនុងករបេងកីត សនអុី ្ល មែដលជ សនពិត្របកដ និងខុស
ែប្លកពីទំេនៀមទម្ល ប់បចចឹម្របេទសេ យ សនេនះេជឿេទេលី “ភពេសមីគន រ ងមនុស ្រគប់រូបេ យពុំ្របកន់
ពណ៌សមបុរ េភទ ឬភ រ”។ េនកនុងលិខិតមន យេឡងីជ្រទង់្រទយដូចគន  នឹងេ ក Rousseau ថអំេពីអ
សីលធម៌ែដលមនេនកនុងអរយិធម៌បចចឹម្របេទស និងសងគម េមរកិ (“ជអរយិធម៌ដ៏ ្រកក់ជងេគែដលមនុស
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េ កបនជួប្របទះ”) មនរមួទងំអសីលធម៌ែផនកផ្លូវេភទ ែបបបទចងករ្របក់ ករ (យកចំេណញេពកៃ្រក) 
ករេ្របីេ្រគឿងេញ ន និង្រ ដ៏េលីសលប់ ករែបកែចករ ង សន និងនេយបយ ែលបងព ពណិជជកមម
្រស្តីេភទ េនកនុងែផនកកំដរ រមមណ៍ ឧស ហកមម នងិេទសចរណ៍ ផ្លូវេភទ ភព ល ល េ គ េអច យ វុ ី និង
េអដស៍ HIV /AIDS ទូទងំសកលេ ក ភពបពុំលបរ ិ ថ ន គ្ំរទផ្លូវចបប់ផ្តល់សិទធិ ដក់អនកមនសមបូរធនធន 
ពុំចុះហតថេលខេលីសិទធិសញញ  Kyoto និងចបប់សិទធមិនុស ធម៌អន្តរជតិ េហយីករពរេសរភីព និង្របជធិប    
េតយយស្រមប់ែតជនជតិែសបកស។ 
 ដំេ ះ្រ យរបស់ Bin Laden គឺ្របជជនអីុ ្ល ម េនកនុងលិខិតែដលគត់សរេសរេទ េមរកិ គត់
បនបញច ប់លិខិតេនះេ យនិយយថ៖ “អនកដឹងចបស់នូវខ្លឹម រដួងវញិញ ណរបស់្របជជតិអុី ្ល ម ែដលផទុយ 
នឹងភពអំនតួ និងភព្រកអឺត្រកទមរបស់អនក”។ េនទីបញច ប់េយងេទ មដួង្រពលឹងរបស់អនក្រសេមីល្រសៃម៉
ភពសុខេក មក ន្តទងំអស់បនទ ប់ពី េ ក Rousseau ែដលបនែថ្លងថ ជអំេពីែដលអនុញញ តេ យេធ្វីគម ន
្របស់ចកសីលធម៌ េ យសម្ល ប់ស្រតូវទងំអស់ េដីមប ី នឹងសេ្រមចករេរៀបចំពិភពេ កដ៏ល្អឥតេខច ះ។ េន
កនុងែខ កុមភៈ ឆន ២ំ០០៣ មរយៈករផ យរបស់ Aljaseera- Bin Laden បនែថ្លងថ “ជករធមម  [និយយ
េទកន់សហរដ្ឋ េមរកិ និងអុី្រ ែអ៊ល] កនុងករបង្ហូរឈម និងរបឹអូស្រទពយសមបត្តិ”។ េហយី្របយុទធត ងំ នឹង
អនកគ្ំរទរបប េមរកិកងំេនមជឈមឹ្របេទស បេងកីតឥទធិពល្រពះ ្រគប់្រគង្រពះធរណី ទីបញច ប់ភព្របតិកមម
(ចំអក)-មនន័យថភពល្អឥតេខច ះរបស់បុរស គឺសម្ល ប់មនុស េផ ងេទៀត។ 
 េភវកមម និងទរុណកមម េកីតេឡងីេ យករប៉ងបំផ្ល ញ ថ ប័ន សងគម វបបធម៌ និងមនុស ែដលេគ្របមថ
េមីលងយ។ ករយល់ដឹងទំនក់ទំនងរ ងបំណង ៃនអំេពីេឃរេឃ នងិជំេនឿ នេយបយ្រតូវករេសចក្តីបំភ្លឺពី
អនក្របជញ និងអនកបេងកីតចបប់ េដីមប ីនឹងបេងកីតកមមវធិទីប់ ក ត់ និងេរៀបចំេឡងីវញិ។ េ ក េដវតិ ្រទឹមបល់ David 
Trimble អនកដឹកនំ សន ្របូេតស្តង់ េន្របេទស យឡនិ Ireland ខងេជីងមនឥទធពិលកនុងករែក្លងបន្លំ
្របវត្តិ ្រស្តកិចចសនយសន្តិភព បនែថ្លងយ៉ងចបស់ េនកនុងសុនទរកថរបស់េ ក េនកនុងេពលែដលេ ក
ទទួលរង្វ ន់សន្តិភពអន្តរជតិ េ កបនបក្រ យកមមវតថុអំេពីេឃរេឃ ៃនភព្រសេមីល្រសៃម៉េសចក្តីសុខ
េក មក ន្ត េ យយកពកយលបលីបញរបស់អនកនិពនធអុី្រ ែអ៊ល Amos Oz. 

អនកនិយម លិទធិនេយបយ ពុំែមនជបុគគល ែដលចង់េធ្វីេ យខ្លួនឯង ល្អឥតេខច ះ េនះេឡយី  េគចង់េធ្វី 
េ យរូបអនកល្អឥតេខច ះ។ េគចង់េធ្វីេ យ កបបកិរយិ នេយបយ សន ជតិ សន៍ និងភូមិ ្រស្តរបស់
អនកល្អឥតេខច ះ។ េគចង់េ យអនកដូរគំនតិ ដូររ ្ឋ ភិបល និងដូរ្រពំែដនរបស់អនក េគ ចប្តូរជតិ សន៍របស់អនក
េដីមបបីំបត់រូបអនកេចញពភីពជសមីករ(េសមីគន )ល្អឥតេខច ះ េហយីកនុងគំនិតរបស់េគ គឺបំបត់េចលរូបអនក
េចញពីែផនដី។ 

ករបំបត់េចលវបបធម៌បុ ណ នងិតៃម្លអតីតរបស់ ស្រតូវបនបក្រ យនូវអតថន័យពិេសសេទេលីករ
កំចត់បំផ្ល ញវបបធម៌របស់បុគគល ្រគួ រ និងសហគមន៍។ ករេ្របីភព ម៉ស់មុខ ជឧបករណ៍ កនុងអំេពី
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យង់ឃនង ជភពចបំច់កនុងករ្របមថ និងសងសឹកពិត្របកដេទេលីជនែដលេគេជឿជក់ថជពួកកបត់ ជន
េឆ្ល តឱកស និង “ៃ្រពៃផ ” េនកនុងរេបៀបរបបនេយបយអតីតកល កនុងករចង់បនអំ ចល្អឥតេខច ះែបបថមី
េសទីរែត្រគប់ករណី ជន មញញពុំ្រតូវបនចត់ទុកជជនស្លូត្រតង់េឡយី។ ជករពិតអនកទងំេនះ ជមូល ្ឋ ន
របស់សងគមពុករលួយ។ ជលទធផលសងគមថមី ចក ងេឡងីេ យ ក់ទរុណកមម េទេលីមនុស ស្លូត្រតង់។ 
ករសម្ល ប់រងគ លេទេលី្របជជនស្លូត្រតង់្រតូវែត “សំ ត”េ យអស់ពីសងគម េដីមបេីធ្វីេ យ “បរសុិទធ”។ បុ៉ល
ពត បនែថ្លងថ គត់ នឹងសម្ល ប់ជនជតិែខមរសងគមចស់ េទ មេសចក្តី្រតូវករ េដីមប ី នឹងបេងកតីសងគមែខមរ
បរសុិទធថមី េហយីបនបន្តករសម្ល ប់មនុស ប់ ននក់េទ។ 
 េន្របេទសកមពុជ និងករ យ្រប រេភវកមមេនៃថងទី១១ ែខ កញញ  អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់បនទទួល
រងពីករ យ្រប រដ៏េពញទំហងឹរបស់សុបិន្តអនក ចង់បនពិភពល្អឥតេខច ះ ។ ករចង់ដឹងអពំីករេកីតេឡងីៃនទ
ស នៈ ល្អឥតេខច ះជករណីសំខន់ ពុំ្រតឹមែតេដីមបយីល់ដឹងនូវរង្វ ន់ដ៏មនឥទធិពល ែដលផ្តល់េឡងីេទេលីករ
្រប្រពឹត្តសកមមភពឧ្រកិដ្ឋដ៏ វយង់ឃនងែដលពុំ ចបរយិយបនេនះ ែតេគែថមទងំយល់ដឹងពឥីទធិពល
ែដលប៉ះទងគចិេនេលីដំេណីរករជសះេសបយី។ អនកសុបិន្តែដលចង់បនពិភពល្អឥតេខច ះពយយមេធ្វីេ យមន
ករភ័ន្ត្រចឡ ំ និងទប់ ក ត់ដំេណីរករជសះេសបយី េ យេពលអះ ងថ េគេធ្វីល្អេ យេធ្វីបបអនកឯេទៀត 
េហយីករខូតខត ែដលេគបនេធ្វីេឡងីពុំ្រតូវជួសជុលេឡងីវញិេឡយី េហយីអនករងរបួស  ្រតូវទុកេ យ ្ល ប់ ឬ
រស់េពរេពញេ យជីវតិទន់េខ យេ យរបួសរបស់ខ្លួន។ 
 េពលេនះ ចែថ្លងេឡងីេ យចបស់ថ ភព ម៉ស់មុខ រមួមនេទេ យអំេពីយង់ឃនង្រគប់្របេភទ 
េហយី ករពយបលជនតក់ស្លុត ពុំ ចទុកេ យេធ្វីមិនដឹង មនិឮ ឬមិនចប់ រមមណ៍ េទេទៀតបនេឡយី។ ឥទធិ
ពលខ្ល ងំ និងភពសមុ្រគ ម ញសមេហតុផលកនុងករេធ្វីេ យអនកឯេទៀតរងរបួស ចទប់ ក ត់បនេ យេ្របីវធិី
ពយបល្រតឹម្រតូវ។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ក់ដូចជ ជក់ែស្តងថ សកមមភពៃ្រពៃផ ដូចជេហតុ
ករណ៍ ែដលបនេកីតេឡងីេនៃថងទី១១ ែខ កញញ  ឬេនេ្រស្របីនីក Sebrenica បនទទួលករកត់េទសជ
េ្រសច ពីពិភពេផ ងៗ ែតករណីេនះពុពំិតេទ។ ចំេពះមនុស ជេ្រចីនរូប រមួទងំជនរងេ្រគះ ទស នៈែដលចង់
បនពិភពល្អឥតេខច ះរបស់ឧ្រកិដ្ឋជន មនភពសមេហតុផល។ េនក្រមិតមូល ្ឋ នខ្លះៗ គនំិតរបស់ Rousseau 
េធ្វីេ យសងគមមនុស េ កល្អឥតេខច ះ េនែតមនឥទធិពលជក់ ក់េទេលីលិទធិ្របជធិបេតយយែដលពយយម
បំបត់ភពអយុត្តិធម៌ េកៀបសងកត់ និងភពពំុេសមីគន កនុងសងគម។ េគលេ ែដលចង់បនពភិពល្អឥតេខច ះ គឺ្រតូវ
ឧ្រកិដ្ឋជនដេណ្តី មយក េហយីផ្តល់េហតុផលេទេលីសកមមភពអសីលធម៌ េ យភពៃចន្របឌិត ថ នភពពិត 
បេងកីតភពភ័ន្ត្រចឡ ំ និងមនទិលសង យ័េទេលីមូលេហតុេឃរេឃ េហយីនិយយថមូលេហតុេនះ បំេរេីគល
បំណងយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ វធិីពយបល និងភពជសះេសបយី្រតូវែតពយយមេ យសតិសមបជញញៈ េដីមបលុីបបំបត់
ភពែក្លងបន្លទំងំេនះ។ ករពយបលែដលេធ្វីេឡងី ្រតូវបញជ ក់េ យចបស់ថអំេពីយង់ឃនងជអំេពីខុស េទះជ
មនមូលេហតុ សមេហតុផលក៏េ យ  េហយីករេធ្វីេ យអនកឯេទៀតរងរបួស និងប ្ត លេ យេទជករសង
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សឹកេ យអំេពីេឃរេឃេកីតមនេឡងីដែដលៗ ជថមីេទៀត។ ចប់េផ្តីមផ្តល់ឱ ទេ យេធ្វីករបញជ ក់
ចបស់ ស់ ជវធិី្របកបេ យ្របសិទធភពខ្ល ងំ៖ “អនកពុំ្រតូវទទលួខុស្រតូវេទេលីអំេពីយង់ឃនងអ្វី មួយែដល
េកីតមនេឡងីដល់រូបអនកេឡយី។ េហយីគម នេហតុផល ឬករអត់ឱនអ្វ ី ែដល ចបង្ហ ញភពយុត្តិធម៌េទេលី
សកមមភពទងំេនះបនេឡយី”។ 
 េដីមបេី យករពយបលបន្តេទេទៀត ជករសំខន់កនុងករបញជ ក់ រមមណ៍ ម៉ស់មុខ ែដលេពរេពញ
េទេ យភពរជំួលចិត្ត។ ដូច េ ក ថង បនែថ្លងេ យេខ្ល ចផ រថ “ភព ម៉ស់មុខ ដកហូតអនុភពរបស់
មនុស  េគលេ របស់  គឺេធ្វីេ យរូបអនកក្ល យេទជមនុស គម ន នុភព ែដលពុំ ចបំេពញកិចចករ ជ
មនុស េធ្វីករពុំេកីត ឬែថទ្ំរកុម្រគួ រ និងមិត្តភក្ត”ិ។ េនចំណុចេនះគត់ពុំែមននិយយអពំីលទធផលែដលប៉ះ
ពល់ដល់ទរុណកមម ងគកយេឡយី ែតគត់និយយអំពី រមមណ៍របស់គត់ េទេលីភព ម៉ស់មុខែដលគត់
ជួប្របទះជេរៀង ល់ៃថង េ យ រករែឆកេឆរដល់រូបគត់េ យអនកយមគុក។ អនកតក់ស្លុត ្រគប់រូបរមួេទ
េ យជំនួយពីមិត្តភក្ត ិ នងិអនកពយបល្រតូវរកមូល ្ឋ នេដីម ៃនវចិរណញញ ណ-េ យគម នជប់ ្ល ក ន មភូត
កុហករបស់អនកឈ្ល នពន-េហយីេនែតមនអនុភពផទ ល់ខ្លួនែដលេធ្វីេ យភពពយបលចំេរនីេឡងី។ 
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ជំពូកទី៤ ឥទធិពលពយបលេ យខ្លួនឯង 
 

ភពប ជ័យរបបែខមរ្រកហម េនកនុងឆន  ំ១៩៧៩ និងឆន ១ំ៩៨០ បនេធ្វីេ យជនជតិែខមរខ្វះ រ ប់
រយ ប់ពន់នក់ ពយយមរត់ចូលេទកនុង្របេទសៃថ។ េន្រគដំបូង រ ្ឋ ភបិលៃថបនបដិេសធមិនេ យជន
ជតិែខមរចូល្របេទសេគេឡយី បនេធ្វីេ យ្របជជនែខមរ ប់ពន់នក់ ្ល ប់េន ម្រពំែដន។ េ្រកយពីមន
បតុកមមពីសហគមន៍អន្តរជតិ រ ្ឋ ភិបលៃថ ក៏បនអនុញញ តេ យអងគករសហ្របជជតិ ទទួលតនួទីេនះ
ជំនួសវញិ។ អនករត់េភៀសខ្លួនជំនន់ទមីយួ បនទទួលចត់ ងំជជនេភៀសខ្លួន្រតឹម្រតូវ្រសប មចបប់អន្តរជតិ 
រហូតទល់ែតេគបនេទរស់េនសហរដ្ឋ េមរកិ អុឺរ ៉ុប ក  និងអូ្រ ្ត លី។ 
 េ្រកយមកពកួៃថបនបដិេសធករចត់ ងំជែបបបទជនេភៀសខ្លួនេនះ ដល់ជនេភៀសខ្លួនែខមរ ប់ពន់
នក់ ែដលបនចូលមកដល់ េធ្វីេ យជនជតិែខមរ ប់ពន់នក់ ក្ល យជជន “គម នទីពឹង”។ េ យមូលេហតុេនះ
អនកទងំេនះពុំបនទទួលករអនុញញ តេ យេនេ្រកមចបប់ករពរអន្តរជតិ េហយីេគក៏គម នសិទធិេទ្រជកេកន
េន្របេទសទីបីបនេឡយី។ ជនជតិែខមរជង៣៥០,០០០នក់ រស់េនជជនគម នទីពឹងេន មជុំរុ្ំរពំែដនៃថ-
ែខមរេ្រកយពី ឆន ១ំ៩៨២។  

េគបនទទួលករែថទេំ យអងគករសហ្របជជតពិិេសស គអឺងគករេបសកមម    សេ្រងគ ះ្រពំែដន United 
Nations Border Relief Operation (UNBRO) រមួេទេ យជំនួយពីអងគករេសប ង រពិភពេ ក World 
Food Programme (WFP) អងគករកកបទ្រកហមអន្តរជតិ International Committee of the Red Cross 
(ICRC) អងគករជនេភៀសខ្លួន េមរកិ American Refugee Committee (ARC) និងអងគករមនុស ធម៌       
េផ ងៗ ជងដប់េទៀត ែដលមនរមួេទេ យ ែផនកសុខភិបល និងេស សងគមកិចច អងគករេបសកមមសេ្រងគ ះ្រពំ
ែដន UNBRO ផ្តល់ជ្រមក ម្ហូប រ និងទឹក។ 
 រ ្ឋ ភិបលទទួលបនទុកស្រមប់ជនគម នទីពឹងទងំេនះ គឺេនែតជតួនទីរបស់្របេទសៃថដែដល េហយី
ទ័ពេយធមនអំ ច្រគប់្រគង្របជជនរស់េនកនុងជុំរុ្ំរគប់សកមមភពទងំអស់។ ទ័ពេយធទទួលខុស្រតូវេធ្វី
ជត្រមួតទងំខងកនុង នងិខងេ្រកជុំរុបំេងកីតវន័ិយ និងលកខខ័ណ្ឌ ចបំច់ស្រមប់ករពរអធិបេតយយភព និង
ផល្របេយជន៍របស់្របេទសៃថ។ ជពិេសសពួកៃថខ្ល ចទ័ពេយធេវៀត ម ែដលបន យចូលមកកន់កប់
្របេទសែខមរ េ្រកយពី បន យេដញទ័ពែខមរ្រកហមេចញ េហយីេពលេនះទ័ពេនះកពុំងេបះទ័ពេន ម្រពំ       
ែដន ។ ជុំរុ្ំរពំែដនៃថ-ែខមរនីមួយៗ ភ្ល មេនះបនែ្របក្ល យពីជ្រមកបេ ្ត ះ សននរបស់ជនសីុវលិេទជជំុរុទ័ំព 
ៃ្រពែខមរជសមង ត់  ែដលជករឧបតថមភ  េ យសហគមន៍អន្តរជតិ ែដលមនសហរដ្ឋ េមរកិ និងៃថ េដមីប ីនឹង 
បេណ្ត ញទ័ពេវៀត មេចញពី្របេទសែខមរ។ 
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 ជុំរុ្ំរពំែដនៃថែដលធំជងេគេ ថតំបន់ ( យធូ Site 2) ជសហគមន៍ែដលមនមនុស ជង
១៥០,០០០នក់ េហយីមនុស មន ក់ សមគ ល់ខ្លួនេ យេ្របីេលខអត្តសញញ ណ្របចខំ្លួន។ ជុំរុ ំ យធូមន
បរេិវណពង្រកេពីរព័ទធជុំវញិេទេ យរបងបន្ល លួស។ ្រកុម្រគួ រែដលមនសមជិក ចំនួន៦នក់ រស់េនកនុង
េ ងឬស  ីមនទទឹង្របែវង១២ហ្វតី(3.64 ែម៉្រត) និងបេ ្ត យ្របែវង១៨ហ្វតី(5.45 ែម៉្រត)។ ្រគួ រចំនួន
១៦្រគួ រេ្របី្របស់បងគន់ ធរណៈមួយរមួគន ។ ជុំរុពុំំមនេភ្លីង ឬេភ្លីងអគគិសនីេទ និងទកឹេ្របី្របស់ គឺដឹក
ជញជូ នចូល ម នដឹកទកឹជេរៀង ល់ៃថង យធូពុំមន្របភពទឹកេ្របី្របស់េឡយី។ ជងមួយទសវត ្របជ
ជនបនទទួល រដែដលៗ គឺអងករ និង្រតីខកបុ៉ំងជេរៀង ល់ៃថង។ 
 មនទីរពិនិតយជមងឺ្រកុងបូស្តុនបនបេងកីតជដំបូង ខញុ ំបនឮអំពីជុំរុ ំ យធូជដែដលៗ ពី្រកុមអនកជមងឺេភៀស
ខ្លួនែខមរ។ អងគករសហ្របជជតិបនបង្ហ ញដល់ពិភពេ កថ ជុំរុេំនះជជ្រមក នសួគ៌ស្រមប់ជនេភៀសខ្លួន
ែខមរ។ បុ៉ែន្ត អនកជមងឺបនេរៀប ប់ភពពិតេផ ងេទវញិ៖ ចំេពះជនេភៀសខ្លួនជេ្រចីនរូបជុំរុេំនះជទីកែន្លងចប់
រេំ ភផ្លូវេភទ ករកប់សម្ល ប់ និងជ្រប្រពឹត្តិករណ៍យង់ឃនងេទេលីមនុស ជតិ។ 
 េនៃថងមួយេនះ្រកុម្រគួ រជនេភៀសខ្លួនមន ក់ បនបង្ហ ញរូបខទមសបូវបងប្អូនរបស់េគដល់េយងីេនកនុង
មនទីរពិនតិយជមងឺ ខទមេនះបនេឆះេខទចខទីេទជេផះេ យ ររនទះបញ់។ មនុស េនកនុងខទមទងំអស់ ្ល ប់គម ន
សល់មន ក់េឡយី។ េនេពលែដលេយងីកំពុងែតសម្លងឹេមីលកំេទចធយូង អនកជមងឺសំុេ យេយងីេទជួយបងប្អូន
របស់េគែដលេនរស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់។ េយងីេទជ្រស ងំកងំេ យករេសនីសំុេនះ េ្រពះ្រគូេពទយ េមរកិ
កងំ ពុំធ្ល ប់េទជុំរុជំនេភៀសខ្លួន ឬទ្វីប សីុ េគនយេ៍ឡយី។ ជករ ម នមិនដល់ ែដលអនកជមងឺេសនីសំុ្រគូេពទយ
របស់ខ្លួន េហយីេយងីក៏សេ្រមចចិត្តខិតខេំ យអស់ពីសមតថភពេដីមបអីនកទងំេនះ។ 
 ពីរេទបីែខេ្រកយមក េនកនុងែខ តុ  ឆន ១ំ៩៨៨ េ្រកយពីបនទទួលថវកិឧបតថមភមួយចំនួនតូចពី្រពះ
វ ិ រ  Episcopal េន បូស្តុន ខញុ ំក៏េធ្វីដេំណីរ េទ្របេទសៃថ។ អនករមួដំេណីរជមួយខញុ ំ គឺេ ក រសឺែសល ជល់
បុឺត Russell Jalbert ជអនក ក់ែតងចបប់ ែដលបនចូលនិវត្តន៍ គត់ជអនកទទួលខុស្រតូវ ែផនករកទីជ្រមកេ យ
ជនេភៀសខ្លួន េនតំបន់េឆនរសមុ្រទខងេកីត ៃនសហរដ្ឋ េមរកិ។ េបសកមមរបស់េយងី គឺេធ្វីករ្របមណេមីលេទ
េលីមជឈ ្ឋ នេនជុំរុ ំ យធូ និងករប៉ះទងគិចេទេលីសតិ រមមណ៍ និងសុខុមលភពរបស់ជនេភៀសខ្លួនែដលរស់
េនទីេនះ។ 
 េនកនុងរយៈេពល ៨េម៉ងែដលខញុ ំកំពុងែតជិះ ក់សីុពីទី្រកុងបងកកេទកន់្រពំែដន្របេទសៃថ ែខមរ ទដិ្ឋ  
ភពពតិបន្រជបចូលកនុងដួងចិត្តរបស់ខញុ ំេ យសន មឹៗ។ ទិដ្ឋភពដីែ្រសែដល តសនធឹងេទេ យសនទូងេខៀវ
្រសងត់បក់រវចិៗ ច់កនទុយែភនក រមួ នឹងហ្វូងសត្វ្រកបី ជទិដ្ឋភពដូចេទ នឹងទដិ្ឋភពែដលបនបញច ងំេនេលី
កញច ក់ទូរទស ន៍ កលពីជំនន់ស្រងគ មេវៀត ម េធ្វីេ យខញុ ំបរមភថ េយងីបនឈនចូលដល់ទីកែន្លងែដល
មនេ្រគះថន ក់ ដូចគន  នឹងទីកែន្លងែដលទ ៊ ន េមរកិកងំបន ្ល ប់បត់បង់ជីវតិជេ្រចីនរូប។  
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កនុងនមជេវជជបណ្ឌិ តែដលមនេបសកមមែផនកមនុស ធម៌ ខញុ ំេជឿថេយងីទងំអស់គន  នឹងមនសុវត្តិភព
រហូតដល់េពលេយងីបន ឮសេម្លង្រគប់េផ្ល ងផទុះពីចមង យ េនេពលែដលេយងីបនមកដល់ទីបញជ ករេនកនុង
ភូមិមួយែកបរជុំរុជំនេភៀសខ្លួន។ េន ម្រពំែដនរ ង្របេទសៃថ និង្របេទសែខមរ ស្រងគ មកំពុងែតផទុះេឡងីរ ងទ័ព
េវៀត មែដលកំពុងែតកន់កប់្របេទសែខមរ េហយីទ័ពៃ្រពែខមរកំពុងែត ក់ខ្លួនេន មបេ ្ត យ្រពំែដន។ ករ
េជឿជក់របស់េយងីកលពីដំបូងថេយងីមនសុវត្តិភពេនះក៏ចប់េផ្តីមរ យេទវញិេ យសន មឹៗ េនេពល
ែដលេយងីដឹងថរ ្ឋ ភិបលៃថ បន ក់ជនជតិែខមរចំនួនជិតកន្លះ ននក់ េនកនុងជុំរុ ំចំននួ ៨ យនក់ ម
្រពំែដនេ យយកមនុស ជែខល ឬ្រសទប់ករពរេដីមប ីករពរ្របេទសៃថ ខញុ ំមិនែដលឮសេម្លង្រគប់េផ្ល ង និង
អំែបង្រគប់េផ្ល ងផទុះជេរៀង ល់ៃថងេឡយី។ 
 េនៃថងដំបូង ជញ ធរ អងគករសហ្របជជតិបននេំយងីេទកន់ជុំរុ ំ យធូ តសនធងឹេនចំេពះមុខ
េយងី គឺដីែបក្រកែហងធំេធង េហយីេនេលីដីេនះមនខទមឬស ្ីរបក់សបូវ ប់ពន់ ែដលមនមនុស រស់េន
ែណន ន់ ន់ ប់។ េ្រកពីស្លឹកេឈស៊ីប់្រទុឌ និងផក ពណ៌្រកហម និងផក ពណ៌ឈូករកីឆ្អិនេឆ្អ េនែកបរេនះ 
គម នអ្វីេផ ងេទៀត ែដលមនពណ៌ៃបតងដុះេនកនុងជុំរុេំឡយី សូមបែីតេ ម មួយទងក៏គម នែដរ។ ជីវតិរស់រវកីែដល
គួរេ យកត់សមគ ល់េនកនុងជុំរុ ំ យធូ គឺមនែតេកមងៗ ្រ តននលគក់ ខ្លួន្រប ក់េ យធូលីរត់ទងំហ្វូងៗ 
មខទមឬស ។ី េយងីបនរកេមីលសញញ ជីវភពរស់េនជធមម កនុងជីវតិរបស់ជនជតិែខមរ ដូចជសកមមភព

ែដលេរៀបចំេឡងី ជភស្តុ ងបង្ហ ញថ្របជជនបនបន្តដំេណីរជីវតិរបស់េគ ែតេយងីគម នេឃញី ងលក់ឥ ៉ ន់ 
ទីធ្ល េលងកំ ន្ត ឬវត្ត មអ្វីេឡយី។ 
 ទិដ្ឋភពេនជុំរុមំនសភពដូចគន  នឹងរូបថតរបស់អនកជមងឺែខមរ ្រគន់ែតខុសគន េនកនុងេពលេនះ គឺមនឮ
សេម្លង្រគប់េផ្ល ង និងអំែបង្រគប់កេំភ្លីងធំផទុះេនែកបរៗេនះ ែដលេធ្វីេ យរូបភពេនះេទជមនចលនរស់រ
េវកី។ ខទមចេង្អ តទងំេនះេមីលេទ ក់បីដូចជគុក សង់េនេលីដី ច់្រសយលែដលេគបនេបះបង់េចល ជ
ទីែដលមនុស ពុំ ច ្ត ប់វទិយុ ឬគម នកែសតស្រមប់ ន េហយី្របជជនែដលរស់េនកនុងជុំរុេំនះ បន ទទួល
ករ មឃត់ មិនេ យសរេសរសំបុ្រត សូមបែីត សមជិក្រគួ រ ែដលេនកនុងជុំរុជំមួយគន   ក៏េ យ។ ្របជ
ជនែខមរទទួលករបងខ ងំេ យគំ មកំែហងថ នឹងទទួលទរុណកមមេ យធងន់ធងររហូតដល់អស់ជីវតិ េបីសិនជ
េគ ៊ នលួចរត់េចញ។ ្របជជនរស់េនកនុងជុំរុ ំ យធូជេ្រចីននក់្រតូវត្រមួតៃថបញ់សម្ល ប់ េនេពលែដលេគ
គម នជេ្រមីសេហយីបនេចញេទរកអូសដុតេនេ្រកបរេិវណជុំរុ។ំ ករចប់រេំ ភផ្លូវេភទ និងករ យដំ ជនេភៀស
ខ្លួនេ យេចរប្លន់ និងភន ក់ងរសន្តិសុខែខមរ និងៃថ ជេរឿងែដលេកីតេឡងីជ្របចៃំថងកនុងជីវតិរស់េនកនុងជុំរុ។ំ 
 ភពទុរគតដ៏េលីសលប់ែដលេយងីេឃញីេនកនុងជុំវញិខ្លួន េធ្វីេ យេយងីចប់េផ្តីម កសួរ ជញ ធរអងគ
ករសហ្របជជតិ នងិអនកសេ្រងគ ះអន្តរជតិអំពលីកខណៈេនជុំរុ ំ យធូថ េតីទីេនះជទីទល់្រក ជគុកអេន្ត
្របេវសន៍ ឬជជុំរុអំប់រកំ ង។ េយងីពុំ ចផ្តល់េយបល់ដល់ ជញ ធរ េទេលីករេធ្វីេ យ ថ នភពេនះមន
ភព្របេសីរេឡងីេទេលីែផនកផ្លូវចិត្ត នងិមនុស ធម៌បន លុះ្រ ែតេយងីរកេឃញីពកយែដល ចបរយិយ អំពី
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ជីវតិរបស់្របជជនែដលរស់េនទីេនះបន។ ែត ជញ ធរអងគករសហ្របជជតិ នងិៃថេនែតពំុ្របប់េយងីថជន
េភៀសខ្លួនទងំេនះជអនកជប់គុក (ដូចជេយងីបនេឃញីេនះ) េហយីែដលេគកំពុងែត ទទលួទរុណកមម 
(េទះជេគពុំមនបំពនចបប់ក៏េ យ) ឬេគកំពុងែត្រតូវករករពយបល ជមង ឺនឹងជមងឺសតិ រមមណ៍ េទេលីបទ
ពិេ ធន៍ អេំពី្របល័យពូជ សន៍ ែដលេគបនទទួល (ករពយបលជមងឺមនតិចតួច េហយីករពយបលជមងឺ
សតិ រមមណ៍គឺគម នទល់ែតេ ះ)។ ករឈចឺប់ជក់ែស្តង េនកនុងជុំរុ ំ គជឺទីកែន្លងឃុឃំងំដ៏ វែដលពុំ
សម្រសបេទ ម្រទឹស្តីរបស់ ជញ ធរ ែដលេពលអះ ងថ ជទីកែន្លងជំនយួមនុស ធម៌ែដលមនករ ករពរ
មនសុវត្តិភព។ ករយល់ដឹងរបស់េយងីមនភពផទុយគន អំពីករយល់ដឹងរបស់ ជញ ធរជុំរុបំនបេងកីតនូវពិភព
ចែម្លកមួយែដលមិន ច ម នបន។ 
 ជនេភៀសខ្លួន ប់រយនក់ ែដលបនទទួលករសមភ សន៍ បននយិយេ យេគដឹងឮចបស់ ស់អំពីេស
ចក្តីឈចឺប់របស់ខ្លួន។ “េនៃថងទី១៧ ែខ េម  ឆន ១ំ៩៧៥ ែខមរ្រកហមបនចូលមកកនុងភូមរិបស់ខញុ ំ េហយីចប់
េផ្តីមសម្ល ប់” ជេរឿងែដលេគចប់េផ្តីមនិយយ។ េគេរៀប ប់អំពីដំេណីរេរឿង្រពត់្របស និងេសចក្តរីនធត់េន
្របេទសែខមរ និងេសចក្តីអស់សងឃមឹេនជំុរុ ំ យធូ។ ផទុយេទវញិទងំ ជញ ធរជុំរុ ំនិងេវជជបណ្ឌិ តបនបដិេសធនូវ
េសចក្តីឈចឺប់ និងទុកខេវទនរបស់ជនេភៀសខ្លួនែដលេគកំពុងែតជួយ។ សូមបែីតអនករមួករងរែផនកសុខភិបល
ជមួយខញុ ំ ក៏េគ ក់បីដូចជ និយយភ េផ ងៗេទវញិ េទះបីជេគបនទទួលករសិក ែផនកវទិយ ្រស្តដូច
គន ក៏េ យ។ េគបនេពលថ “េសទីរែតទងំអស់ អនករស់េនកនុងជុំរុ ំ យធូបនបំេភ្លចេចលអំេពី្របល័យពូជ
សន៍េនជំនន់បុ៉លពត” ភពតក់ស្លុតអតីតកលពុំមនរខំនដល់ រមមណ៍របស់េគេទៀតេឡយី។ “េគបន

ស្រមបស្រមួលខ្លួនេទ ម ថ នភពេឃរេឃ ែដលជនជតិៃថបនេធ្វីេឡងីដល់រូបេគេនកនុងជុំរុ ំ យធូ”។ រូប
អនកេ យ ឮសូរ្រគប់េផ្ល ងជេរៀង ល់ៃថង និងេពលខ្លះ្រគប់េផ្ល ងេនះបនធ្ល ក់េនកនុងជុំរុសំម្ល ប់្របជជន។ 
“េហតុអ្វីបនជអនកមកទីេនះ? េបីែខមរគម នបញ្ហ ផ្លូវចិត្តេនះេទ”។ 
 េន ង ចមួយបនទ ប់ពី បនេធ្វីសមភ សន៍េពញមួយៃថង ែដលេពរេពញេទេ យេសចក្តីរនធត់ និងេខ ះ
កម្ល ងំ ខញុ ំក៏ស្រមកលំែហរកយេនកនុងខទមឬស តូីចមួយ ែដលេ មព័ទធេទេ យេដីមេ ន ត និងេដីមេចកដ៏
្រសស់បំ្រពង។ េនេពលែដលខញុ ំបិទែភនកេដីមបបីនធូរ រមមណ៍ នតឹងរបស់ខញុ ំ រូបភពៃនេរឿងតក់ស្លុតែដលខញុ ំបនឮ
េនកនុងៃថងេនះបនេលចេឡងីេជគជេំពញកនុងសតិរបស់ខញុ ំ។ ខញុពុំំ ចរេំ ះខ្លួនេចញពីសែ្រមកតប់្របមល់ និង
អស់សងឃមឹែដលរកីធំេឡងីៗ េនេពលែដលជនេភៀសខ្លួនបនេរៀប ប់ ពីេរឿងរបស់េគេ យខញុ ំ ្ត ប់បនេឡយី។ 
ខញុ ំគម នវធិីអ្វីែដល ចជួយេគបនេឡយី េគពុំ្រតឹមែតរងទុកខេវទនេនះ េ យអំេពីៃ្រពៃផ ែដលពុំ ចបរយិយ
បន ែតេគេនែតទទួលរងទុកខេវទនេនទីកែន្លងែដលេគសងឃមឹទុកថ ជទជី្រមកករពរខ្លួន។ េនេពលែដលខញុ ំ
កំពុងែតេដកបិទែភនក ខញុ ំ្រសៃម៉ថខ្លួនខញុ ំេឡងី មបង្អួចេទេលីធងេ ន ត េហយីសម្លឹងេមីលេទជុំរុ ំ យធូ  ខញុ ំមន
រមមណ៍ថ ខ្លួនខញុ ំរអិល េហយីធ្ល ក់ពីេលីេដីមេ ន ត ្ល ប់បត់បង់ជីវតិ េពរេពញេទេ យេសចក្តីអស់សងឃមឹ។ 

ខញុ ំគិតថខញុ ំវេង្វងវង្វ ន់ ម រតីទងំអស់េនះេហយី ខញុ ំបនគិតថេនកនុងេពលេនះ កនុងនមជេវជជបណ្ឌិ តខញុពុំំ ច
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ពយបលេសចក្តីឈចឺប់ និងទុកខេវទនេនះេ យជសះេសបយីបនេឡយី។ មនចំននួមនុស ជេ្រចីនេពក
ែដលមនបទពិេ ធន៍ដ៏តក់ស្លុត កនុងជីវតិបនរស់េនកនុងភពដ៏្រកី្រកជទីបំផុតេនកនុងទីកែន្លងឃុឃំងំេនះ។ 
 េហយីខញុ ំក៏យកចិត្តទុក ក់េទនឹងេភ្លង ែដលខញុ ំេលង េដីមបជីួយលំែហរ រមមណ៍របស់ខញុ ំ ជេភ្លង
្របជ្របិយេណបូ៉លីតង់ ែដលមិត្តរបស់ខញុ ំបនេ យមកខញុ ំ។ ចំេរៀងដ៏ មញញ មនរមួទងំេសន  ទងំម្ហូប រ 
អំពីម្ត យ និងអំពីមតុភូមិ បនេ្រចៀង ងំពីយុគសម័យថមីអុី លី ែដលបនជួយជន្រកី្រក ប់ជំនន់េ យរមួផុត
ពីភពេកៀបសងកត់ទុរគត និងភពេឃរេឃ េហយីបននរូំបខញុ ំចុះមកែផនដីេ យសុវត្តិភព ពីេ្រពះេគបន
បង្ហ ញ នូវ្របវត្តិ្រកុម្រគួ ររបស់ខញុ ំផទ ល់ និងករ្រស ញ់ចូលចិត្តវបបធម៌។ បទេភ្លងបនេធ្វីេ យដួងជីវតិរបស់
ខញុ ំមនភពរស់រេវកីេឡងីវញិ េ យេជឿថ កនុងនមជមនុស  និងជេវជជបណ្ឌិ ត ខញុ ំ ចបេងកីតនូវឥទធិពលល្អេន
កនុងពិភពេ ក េហយីជំនញរបស់ខញុ ំ្រតូវករេនទីកែន្លងមួយែឡក និងដ៏អស់សងឃមឹេនះដូចជជុំរុ ំ យធូ។ អ្វី
ែដលខញុ ំពុំ ចេមីលេឃញី ែតកនុងេពលឆប់ៗ ខញុ ំ ចរកេឃញីករបរចិច គរបស់ខញុ ំែដល នឹងមិនពិបកេពក ដូចជ 
ខញុ ំបនគិតទុកេនះេឡយី េ យ រឥទធិពល ៃនករពយបលមនកប់ទុកេនកនុងខ្លួនេយងី្រគប់រូប េទះជ ហនិ
េ ចអស់េ យ ក៏អំេពីេឃរេឃក៏េ យ ក៏ េនែត ចរស់ នបន ។ ឥទធពិលពយបលដែដលបនបែង្វរ
្រតេចៀកខញុ ំេ យេទ ្ត ប់េភ្លង និងទញខញុ ំេចញពីេដីមេ ន ត និងផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ែដលបនសថិតេនរចួជេ្រសច
េនកនុងខ្លួនរបស់្របជជនេនជុំរុ ំ យធូ។ 

ែផនក ១. ភពពយបលេ យខ្លួនឯង 
ឥទធិពល ែដលេ ថភពពយបលេ យខ្លួនឯង ជករេឆ្លីយតបពីធមមជតិរបស់មនុស  េទេលីជមងឺ នងិ

របួសផ្លូវចិត្ត។ វធិីែដលបរយិយេ យលម្អិតេទេលីករពយបលេ យខ្លួនឯង បនេឃញីយ៉ងចបស់េនែផនកជ
សះេសបយីរបួស ងកយ។ េនេពលមួយរេំពចែដលរបួសេកីតមនេឡងី សរៃសឈមបំ្របួញេដីមបទីប់ឈម 
ជតិគីមី បញជូ ន រេទជលិកផ្តល់ជសញញ េទេកសិកពិេសស េដីមបចីប់េផ្តីមដំេណីរកររ ក។ 

 ឈមសហូរចូលេទ ន មរបួសេនកនុងកំឡុង២៤េម៉ង េដីមបសីម្ល ប់េមេ គ េហយីចប់េផ្តីមដំេណីរករ
ង និងជសួជុលពយបលជលិក។ ្របព័នធជលិកែដលមន រជតិសរៃសរ ខល់ឡជឺីន(Collagen)បនតំ

េរៀបគន េឡងី េហយីរេមៀលសងកត់ចូលគន មមុខរបួសែដល ច់រៃយ ៉ េ យជួសជុលមុខរបួសែត ពុំ ចេធ្វី   
េ យល្អដូចេដីមវញិ ្រគន់ែត ចេ្របីករបនវញិ។ ក្រមិតជសះេសបយីៃនភពខូចខត គឺ ្រស័យេទ ម 
ថេតីដំេណីរករពយបលេនះជួយដល់ករពយបលក្រមិត ែដរេនះ។ 
 ករពយបលរបួសមេនសេញចតន ែដលេធ្វីេ យឈចឺប់េនកនុងសតិ រមមណ៍ និង្រពលឹងេ យភព
េឃរេឃ គឺជដំ ក់ករធមមជតិ។ សតិ រមមណ៍ និង ងគកយភជ ប់គន េ យឥទធិពលខ្ល ងំ ចប់ពីក្រមិត រ
ធតុរហូតេទដល់ករគិត និងចរតិកនុងសងគមរបស់មនុស មន ក់ៗ។ សតិ រមមណ៍ និង ងកយទក់ទងគន េទវញិ
េទមកេ យអំ ចពយបលេ យខ្លួនឯង។ េ្រកយពីភពេឃរេឃចប់េផ្តីមេកីតេឡងី ដំ ក់ករពយបល
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េ យខ្លួនឯងបនចប់េផ្តីមេឡងីមួយរេំពច េហយីករផ្ល ស់ប្តូរ មរយៈ្របតិកមមតបរបស់ ងគកយ និងសតិ
រមមណ៍េទេលីករខូចខតែដលបនេកីតេឡងីកនុងផ្លូវចិត្ត និងសងគមរបស់អនកេនះ។ ឧទហរណ៍ ករសូ៊្រទំ

របស់បុគគលកនុងគុកទរុណកមម ដូចជ េឈ្លយីស្រងគ មេវៀត ម ឬ្របជជនែដល្រតូវេគេ មព័ទធបងខ ងំេន
្របេទស ស ៉ េយវ៉ ៉ូ បន្រតូវេគដឹងឮយ៉ងចបស់ថ្របជជន មួយចំនួនតូច បនជួប្របទះ នឹងេ គវេង្វង ម រតី 
និងចំនួនភគេ្រចីន ចទប់ទល់ នឹងករមិនមនេ គនន និងមនិមនភពទន់េខ យ ែផនក ងគកយ រហូតដល់
េដកដួលេ យខ្វះជីវជតិ រ ខ្វះទជី្រមក ឬរបសួែដលគម នករពយបលេនះេឡយី។  

េវជជបណ្ឌិ ត កស Nakas បន មសេងកតេមីលបតុភូតេនះ ចំេពះអនកជមងឺរបស់គត់េនមនទីរេពទយ
ស ៉ េយវូ៉ ថអនកទងំេនះពុំមនេកីតដំេបក្ល យ េ្រកយពីករវះកត់ែដលគត់គិតថ  នឹងេកតីមនេឡងីេ យ
ករខ្វះខតថន ផំ ះ បនទ ប់ពីករវះកត់ពុំមនអនម័យ ្អ តេនះេឡយី។ មករសេងកតេមីលរបស់គត់ 
“្របែហលជេនេពលែដលេយងី្រតូវបនទទួលករបងខិតបងខ ំេ យសថិតេនកនុង ថ នភពតសូ៊ េដីមបរីស់ ករតសូ៊
្រទ្ំរទរបស់េយងីបនក្ល យេទជមនភពខុសពីធមម មួយែដលបេងកីតសមព ធេទេលី ងគកយ និងចិត្តគំនតិ
របស់េយងី ជ្របតិកមមតបមួយែដល ែផនកវទិយ ្រស្តេពទយ កនុងបចចុបបននពុំទន់ទទលួ គ ល់េពញេលញេន
េឡយី”។ 
 មនភស្តុ ងបង្ហ ញនូវករពយបលេ យខ្លួនឯង មក្រមិតជីវ ្រស្ត ឬក្រមិត ងគកយរបស់បុគគល
េ្រកយពីបនទទួលអំេពីេឃរេឃ្រគប់ែបបយ៉ង។ ករសិក ្រ វ្រជវបនបង្ហ ញថ ពុំមន្របតិកមមតបជីវ
្រស្ត េផ ងពីគន រ ងជន មញញ នងិជនែដលរចួផុតពីភពតក់ស្លុតេឡយី។ ងគកយរបស់មនុស មនរមួទងំខួរ
កបល គឺេរៀបចំេឡងីេ យសថិតេនកនុង ថ នភពធមម  េដីមបេីធ្វី្របតិកមមតបេទ នឹងអ្វីែដលគំ មកំែហងដល់ករ
រស់ នកនុងជីវតិរបស់េគ។ ទងំេនះមនរមួទងំ្របតិកមមតបេទ នឹងភព នតឹង រមមណ៍ជធមម េ ថ “ យ
តប ឬរត់” ែដលបេញចញ រជតិអ័រមូនមួយរេំពចដូចជ គ័រទីសុល Corticsol ែដលបញជ េ យ ងគកយដងខ្លួន
មួយរេំពចេចញពីេ្រគះថន ក់។ អ័រមូនគ័រទីសុលជួយរក លំ នឹងកម្ល ងំ បេងកីនករសំេរបី ម រតី ករចងច ំនិងករ
សិក ។ ែត្រពឹត្តិករណ៍តក់ស្លុតខ្លះៗ ែដលមនសភពធងន់ធងរេពក ្របតិកមមេទ នឹងភព នតឹង រមមណ៍ពុំ ច
បញឈប់បនេឡយី។ ករបេញចញអ័រមូនគ័រទីសុលជប់រហូត ែដលេពលខ្លះេកីតមនខពស់េឡងីេនកនុងបុគគល
តក់ស្លុត ប ្ត លេ យមនេ គ្របព័នធរ ំ យ រ ដូចជេ គេលីសឈម េ គេបះដូង និងេ គ្របឆងំ រ
ជតិអុិនសូលីុន។ ករបនថយ្របតិកមមតបេទ នឹងភព នតឹង រមមណ៍ ជករណីសំខន់ៗ េដីមបកីរពរេ គទងំ
េនះ និងេ គ ងគកយេផ ងៗេទៀតកុំេ យេកីតមនេឡងី។ 
 បចចុបបននេនះ េគបនរកេឃញី វធិី្របតិកមមភពពយបលេ យខ្លួនឯងមួយេផ ងៗេទៀត ែដល ច
ស្រមលនូវ្របតិកមមតប ដ៏ខពស់ហួសចំេពះបញ្ហ នតឹងៃន រមមណ៍។ រជតិ Dihydroepiandrosterone 
(DHEA) ជ េសទរយ Steroid អ័រមូនមួយេផ ងេទៀត ែដលបនបង្ហ ញថ ចទប់ទល់ នឹងករយយអីនុភព
របស់គ័រទីសុល Cortisol េហយីមនអនុភពល្អេទេលី រមមណ៍ េនេពលែដលេគេ្របីេទេលីមនុស ែដល ច
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ទប់ទល់េទ នឹងភព នតឹង រមមណ៍។ រជតិ Betaendrophins មនអនុភពដូចជ Opiatellike ( រ
ជតិបំបត់ករឈចឺប់) ក៏បេញចញអនុភពភ្ល មៗ េ្រកយពីមនភពតក់ស្លុតេកីតមនេឡងី េ យបនថយេសចក្តី
ឈចឺប់ ែផនកសតិ រមមណ៍ និង ងគកយ។ មុខងររបស់ neurotransmitter រជតិេនះ គឺនំ ររ ងសរៃស
្រប ទ នងិ រជតិអ័រមូន Hormone េនកនុង្របតិកមមតប នងិករពយបល េ យខ្លួនឯង ដូចជ រជតិែដល
បេញចញអ័រមូន Corticotropin-releasing hormone (CRH), dopamine, neuropeptide x, Galanin, 
serotonin, testosterone និង estrogen ែដលេទីបែតចប់េផ្តីមទទួល គ ល់ថមន្របសិទធិភពពិត្របកដ។ 
 វទិយ ្រស្តបនបរយិយអំពីចរន្ត ៃនសរៃស្រប ទ ែដលជមូល ្ឋ នបេងកីតេសចក្តីចងច ំ ៃនភព
តក់ស្លុត បនរកីចំេរនីយ៉ងេជឿនេលឿន យ៉ងធំសេមបមី។ អនកវទិយ ្រស្ត ែផនកសរៃស្រប ទបនផ្តល់នូវ្របជញ
ភ្លឺថ្ល  េទេលីករចង់្រកងេសចក្តីចងចភំពតក់ស្លុតេនកនុងខួរកបល ទំនក់ទំនងរ ងករចងចេំនះេទនឹង
រមមណ៍ េទនឹងសុបិន្តតក់ស្លុត និងសុបិន្ត ្រកក់ តួនទីរបស់ករចងចកំនុងករពយបល មរយៈករបរយិយ

អំពីេរឿងតក់ស្លុត និងលទធភពែដល ចសមគ ល់រកេឃញីករចងច ំ ែដលបំផ្លិចបផំ្ល ញ ងគកយ និងសតិ
រមមណ៍ ជករសំខន់ែដល្រតូវយល់អំពីរេបៀបែដលជេសចក្តីចងចចំប់េផ្តីមេកីតេឡងី េ យ ជករណី

ចបំច់កនុងករសិក  ករស្រមបស្រមួលេទ នឹងបទពិេ ធន៍កនុងជីវតិ នងិករវវិឌឃន៍ ែផនក កបបកិរយិ។ 
ចំណុចសំខន់ៗរបស់មនុស េ ក គឺេសចក្តីចងចបំទពិេ ធន៍ែដលបងកបេងកីត្របវត្តិជីវតិរបស់េគ េ យមន
រមួទងំករចងចេំទេលីេហតុករណ៍តក់ស្លុត និងេ កនដកមមកនុងជីវតិ។ 
 េឃញីថមនកែន្លងពីរែផនកេនកនុងខួរកបលស្រមប់ផទុកេសចក្តីចងចតំក់ស្លុត ែផនកមួយេ ថេ្រ ម
ជពកយែដលេ្របី មពកយេ្រ មខួរកបល ជចំែណកមួយ ែផនកៃនខួរកបលែដលទក់ទងេទ នឹង ម រត។ី ែផនក
េនះបេងកីត េសចក្តចីងចែំថ្លង្របប់ ែដលផទុកក ្ត ពតិថមី និងេហតុករណ៍ថមីទក់ទង នងឹ ម រតីរលឹកេឡងីវញិេទ
េលីករសិក  និងករចងចពំីេពលមុន។ េសចក្តីចងចែំថ្លង្របប់ថ Hoppocampus (ករចងចយូំរលង់)      
ក ្ត លខួរកបល។ េនកនុង ថ នភពកត់ស្លុត និង ថ នភពមនេ្រគះថន ក់ ជពិេសសេហតុករណ៍ែដលេធ្វ ី  
េ យតក់ស្លុត ភពចងចេំផ ងេទៀត បនបេងកីតេឡងីេ ថ េសចក្តចីងចរំជំួលចតិ្ត  ករចងចែំបបេនះមន
កនុង Amygdala ែដលមន ងដូចជែផ្ល ល់មន់ Almond ជប់ នឹង Hippocampus ពក់ក ្ត លខួរកបល។ 
ករចងចរំជំួលចិត្តករបក្រ យ រមមណ៍េទរទន់ េ យគម នមនសិករែដលទក់ទងេទ នឹងបទពិេ ធន៍ប៉ះ
ពល់េ យចរតិ ែដលេធ្វីេឡងីេ យេសចក្តីប៉ង្របថន ។ Amygdala មណ្ឌ លបញជ ្របតិកមមតប និងករភ័យខ្ល ច
េនកនុងខួរកបល េហយី ពុំរង់ចគំំនិតមនសិករេឡយី មនេនែផនក Cortex (ខួរកបលខងមុខ) សេ្រមចថ
េតីេសចក្តីគំ មេនះជភពពិត ឬពុពំតិ។ Amygdala ចបញជ ្របតិកមមតបេទ នឹងភព សនន េនកនុងកំឡុង 
មួយវនិទី េ យបញជ េ យ្របព័នធ្របតិកមមតប នងឹភព នតឹង រមមណ៍ចប់ដំេណីរករេឡងី។ 
 េនេពលែដលេសចក្តីចងចែំថ្លង្របប់ថបនផទុកេសចក្តី លម្អតិេហតុករណ៍តក់ស្លុត ទុកជក ្ត ពិត 
រមមណ៍រេំភីបចិត្តៃ្រកែលង ែដលទក់ទងេទ នឹងេហតុករណ៍េនះ បនចត់ទុកថេហតុករណ៍េនះ ជេសចក្តី
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ចងចរំជំួល រមមណ៍។ ឧទហរណ៍ អនកជមងឺមន ក់ ែដលខញុ ំពយបលបនរងរបួសេ យេចរប្លន់ េចរប្លន់េនះបន
មកេគះទ្វ រខ្ល ងំៗ េហយីចុចកណ្តឹ ងទ្វ រផទះផទួនៗ េដមីបចូីលេទកនុងបនទប់ជួល។ េសចក្តីចងចែំថ្លង្របប់ថបនេធ្វី
េ យគត់ចងចទំឹកមុខេចរែដលប្លន់គត់ កំណត់េពលែដលបនេកីតេឡងី និងវតថុែដលេគប្លន់យក នងិ្របតិកមម
កូនរបស់គត់េទេលីេហតុករណ៍េនះ។ េសចក្តីចងចេំ យរជំួល រមមណ៍របស់គត់ េធ្វីេ យគត់េទជ
នតឹង រមមណ៍ និងភ័យខ្ល ចេ យជីពចរេដីរញប់ និងែបកេញីស េនេពល ែដលមនេគចុចកណ្តឹ ងទ្វ រ ឬ

េគះទ្វ រ  ្របព័នធទងំពីរេនះមនធតុផ េំទេ យក ្ត ពិត និង រមមណ៍រេំភីបចិតែដលបេងកីត ថ នភពប ្ត ល 
េ យអនកជមងឺក្ល យេទជអនកជប់គុកតក់ស្លុតេនកនុងបនទប់ជួលរបស់ខ្លួន។ 
 គួរេ យេ ក ្ត យ ស់េ យេហតុករណ៍តក់ស្លុត ចបេងកីតនូវករចងចរំជំួល រមមណ៍េនកនុង
ែផនក Amygdala ែដលរលឹំកេឡងីវញិជញឹកញប់េហយីពិបកបំេភ្លចេចល។ មនុស ក់បីដូចជ ពុំ ចទប់
ក ត់ ម រតីេទេលីេសចក្តីចងចេំ យរជំួល រមមណ៍។ េហតុេនះេហយីបនជភពតក់ស្លុតរជំួល រមមណ៍ មន

រមួេទេ យភពនឹកេឃញីមួយែភ្លតៗ និងមជឈ ្ឋ នសមគ ល់្របភពេដីមៃនភពតក់ស្លុត ចមន នុភពេទ
េលីអនករស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់។ មេធយបយពយបល្រតឹម្រតូវេទេលីេសចក្តីចងចរំជំួល រមមណ៍ គឺេជៀស ង
កុំេធ្វីេ យភពរជំួលចិត្តេនកនុងែផនក Amygdala េកីតមនេឡងី នងិេធ្វីេ យែផនក Cortex បញចូ ល ម រតីទប់
ក ត់កររលឹំកេហតុករណ៍តក់ស្លុតេឡងីវញិ។ ករអធិបបយេរឿងតក់ស្លុត្រតឹម្រតូវ ចេធ្វីេ យេសចក្តីចងចំ

ែថ្លង្របប់េកីតមនេឡងី េ យេធ្វីេ យបេញចញេសចក្តីគិតសមេហតុផល អំពី ថ នភពតក់ស្លុត្រពមគន េនះ
ក៏ទប់ រមមណ៍េទរទន់ខ្ល ងំេនះេចលមួយរយៈសិន។ មេធយបយេនះ ចប ្ត លេ យបនថយ ឬបំបត់ករ
ចងចែំដលដក់ជប់េ្រកអតថន័យស្រមបស្រមួល។ 

ករពយបលេ យខ្លួនឯងក៏េកីតមនេឡងីេនក្រមិតចិត្ត ្រស្ត េនេពលែដលគំនិត ចបេងកីតអតថន័យ
ថមី េចញពីភពេឃរេឃ េនចំណុចេនះ កបបកិរយិក៏េលចេចញេឡងី េដីមបជីួយបុគគល តក់ស្លុតៃលលកេ ះ
្រ យ រមមណ៍ ម៉ស់មុខកំហងឹ និងេសចក្តីអស់សងឃមឹរបស់ខ្លួន។ រមមណ៍ និងសកមមភពពុំេកីតេឡងីេ យ
ស្វ័យ្របវត្តិេចញពីខ្លួនេយងីេនះេទ ែត បេញចញេឡងីេ យ  េយងេទ មជំេនឿែដលេគបនេរៀនសូ្រត នងិ  
អតថន័យែដលផ្តុ ំគន ជ្របព័នធែតមួយដូចជកញចុ ំផក យ។ គំនិតរបស់ទស នវទូិ “ពិភពជីវតិ” បរយិយអំពីធមមជតិ
របស់មនុស  និងសុភនិចឆ័យៃនពិភពេ កែដលមនរមួេ យបទពិេ ធន៍្រគប់យ៉ងែដលបនេកីតេឡងីចំេពះ
រូបេគ។ េទះជបុគគលេនះមកពីវបបធម៌ ឬមុខវជិជ ជីវៈខុសៗគន  ដូចជកសិករ និងត្រន្តីករ ែដលនឹង្របកបវជិជ ជីវៈ
ខុសគន េនកនុងជីវតិរបស់េគ ក៏ជីវតិរបស់ពួកេគមនភព្រប ក់្របែហលគន េបីសិនជពួកេគេជឿជក់េទេលីភព
េសមីគន  ភពសុចចរតិ និងភពសមេហតុផលេនកនុងជីវតិ។ េហយីេនេពលែដលអំេពីេឃរេឃេកីតមនេឡងី ពិភព
េ កេនះ្រតូវ្រចនចូលេទកនុងភពតក់ស្លុត េ យអ្វីៗ ែដលបនេកីតេឡងីេនះមនភពហួសពីករ ម នរបស់
េគ។ េគគិតថ “េហតុអ្វីក៏េរឿង ្រកក់េនះេកីតមនេឡងីដល់រូបខញុ ំ! ”  ជនេលមីស  គឺរង់ចនូំវ្របតិកមមភពភ័ន្តេនះ 
េដីមបេីធ្វីអំេពី ្រកក់។  
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េគរង់ចភំព ម៉ស់មុខខ្ល ងំែដល្រគបដណ្ត ប់េលីជីវតិរបស់មនុស  និងលុបបំបត់នូវមេនសេញចតន
ទងំពួង ជពេិសស េសចក្តីសងឃមឹ និងេសចក្តីរកី យ។ េនករណីខ្លះៗ អំេពីេឃរេឃេនះមនឥទធិពលតិចតូច
េហយី ចជួសជុលេ យងយ្រសួល ករណីខ្លះៗេទៀត ជពិេសស ករេឃរេឃ គឺហួសក្រមិត នឹងអ្វីៗ  ែដល
បុគគលេនះេជឿជក់ េទេលី្រតូវបនបំផ្ល ញេចល។ ករពយបលខ្លួនឯងខង ផ្លូវចិត្តបនចប់េផ្តីមេឡងី េ យ
្ត រពិភពជីវតិអតីតកលេឡងីវញិ ឬជទូេទបនបេងកីតជីវតិពិភពថមីមួយេទៀត។ 

ខ្លឹម រទិដ្ឋភពចិត្ត ្រស្តៃនករេធ្វីេ យខ្លួនឯង គឺករេប្តជញ េដីមបរីស់ និងភពជសះេសបយីេឡងីវញិ 
បុគគល ចេធ្វីករសេ្រមចចិត្ត្រគប់ែបបយ៉ង េដីមប ីមិនប ្ត លេ យ អំេពីដល់េឃរេឃមនជ័យជំនះេលីរូបេគ
បន។ ខញុ ំបនេឃញីទិដ្ឋភពៃនករេធ្វីេ យខ្លួនឯងភពជសះេសបយីទុកខេន យធូរបស់េកមង្របុសមន ក់ យុ១៦
ឆន  ំេឈម ះ ជម េរឿន Chiem Rouen ែដលបនបត់បង់អ្វីទងំអស់៖ ្រកុម្រគួ ររបស់គត់ ផទះសែមបង មិត្តភក្ត ិ
ទ ៊ នរបស់គត់ ែថមទងំែភនករបស់គត់េទៀត។ េនេពលែដលខញុ ំចូលេទកនុងបនទប់តូចរបស់គត់េនកនុងមនទីរ
េពទយ គត់េដីរេ យកន់ៃដគិ នុបប ្ឋ យកិរ។ ែភនកខូចរបស់គត់រុេំ យបង់រុរំបួសធំមួយបនទះ ទិដ្ឋភពដ៏
េ ច ធ័មេនះ េធ្វីេ យខញុ ំគិតថ េតីេវជជបណ្ឌិ តនិយយជមួយ ែបប េទ ឬេតីមនថន េំពទយអ្វីេទែដល
ចជួយគត់បន។ េហយីជសំ ងល្អេនេពលេនះគត់េដីរមករក េហយី ខ មឹ្របប់ខញុ ំថ “កុំ្រពួយេ កដុក

ទ័រ ថខញុ ំនឹងជវញិ” េ្រកយពីគត់បនពនយល់្របប់ថ បុ៉លពតបនសម្ល ប់្រកុម្រគួ ររបស់គត់ េហយីេម
បញជ ករទ ៊ នបនយកគត់េទរស់ េនជមួយជសមជិក្រកុម្រគួ រថមី េហយីេគបនបេណ្ត ញគត់េចញ
ភ្ល មេនខណៈែដលគត់រងរបួស គត់បនអធិបបយ អំពីជីវតិថមីែដលគត់កំពុងែតបេងកីតេឡងី។ េ យេសចក្តី
េផ្ត ត រមមណ៍េទេលីចំេណះវជិជ  ែដលគត់ ចចប់េផ្តីមេឡងីេនមនទីរពយបលេនះ គត់សងឃមឹថ នឹងរស់េន
កនុងជីវតិ្របកបេ យលទធភព េទះបីជគត់ខ្វ ក់ែភនកក៏េ យ។  

 េសចក្តីជ្រមុញេ យគត់ពយយមសិក េកីតេឡងី េ យករ្របឹងែ្របងរបស់គត់ កនុងករេធ្វីេ យជ 
េ យខ្លួនឯង។ េកមង្របុសេនះេឃញីអនគតែដលអនកដៃទេទៀត ពុំ ចនឹក្រសៃម៉េឃញី លុះ្រ ែតេគបន ឭ
គត់និយយ្របប់េ យផទ ល់មត់។ ភពសុទិដ្ឋិនយិម(ភពសុទធែតល្អ) របស់គត់េធ្វីេ យបុគគលិកទងំអស់
ជួយេ្រជមែ្រជងេនកនុងេគលេ សិក របស់គត់។ 
ចំេពះជនតក់ស្លុត ករតសូ៊េ្រចីនែតេកីតេឡងីរ ងគំនិតបំផ្ល ញ និង រមមណ៍រជំួលែដលេកីតេឡងីេ យអំេពី
េឃរេឃ និងករពិចរ  ចបំច់េឡងីវញិេទេលីអតថន័យ បទពិេ ធន៍ ៃនអំេពីេឃរេឃ ។ ឧទហរណ៍ 
េឈម ះ ្រទឹង Truong អតតីេយធេវៀត ម ែដលជប់គុកជេឈ្លយីស្រងគ មេនកនុងរបបកុមមុយនីស រ ្ឋ ភិបល
េវៀត មចំនួនជងដប់ឆន  ំបន ត្រត ងនូវករ្របយុទធ យ្រប រេ យបេញចញ ន មញញឹមទងំញ័រញក់ 
ែដលគត់េ្រចីនែតមនេនេលីទឹកមុខរបស់គត់។  

គត់ពុំេចះភ អង់េគ្លសេទ េហយីគត់និយយភ េវៀត ម ឮែតខ បឹៗ យតឺៗ ្របកបេ យេសច
ក្តីេគរព។ គត់ជបុរសសុភព ប រមន ក់ជំនន់ ឆន ចំិតសិប ែដលបនទទួលករ “អប់រកំ ងេឡងីវញិ” េ យ
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ពួកកុមមុយនសី េពលេនះគត់រស់េនឯេកេ យគម នេសចក្តី្រស ញ់កនុងខ្លួន ចំនួន១០ឆន  ំគត់បនែថ្លងអះ ង
ថេគលេ  “្រគូបេ្រងៀន” របស់ពួក  គឺេ្របីលបចិែដលេគេធ្វីេ យជីវតិរបស់គត់គម នតៃម្ល េហយីេគពិតជបន
សេ្រមចេជគជ័យេនះបនយ៉ងពិត្របកដែមន។ េ យពួក យកគត់យកេចញពីសមជិក្រកុម្រគួ របេងកីត
របស់គត់យូរេពលេពកបនេធ្វីេ យ្រកុម្រគួ ររបស់គត់េបះបង់រូបគត់េចល ។ េនេពលែដលេគេ ះែលង
រូបគត់ ញតសិន្ត នេផ ងៗេទៀត បនយកគត់មករស់េនសហរដ្ឋ េមរកិ ែតបចចុបបននេនះ ទំនក់ទំនងែតមួយ
គត់ែដលគត់មនជមួយអនកដៃទ គឺេន្រពះវ ិ រ កត់តូលិក Catholic គត់េធ្វីករបន់្រសន់ជេរៀង ល់ៃថងេន
ផទះ េហយីចូលរមួេនកនុងករថ្វ យបងគំ្រពះពីរដងកនុងមួយ ទិតយ ។ 

េនេពលែដល្រទង់អធិបបយអំពីជីវតិបចចុបបននរបស់គត់ ភព នតឹងរ ង រមមណ៍អស់សងឃមឹរបស់
គត់ និងជំេនឿេទេលី្រពះ មនសភព ក់បីដូច ចទទួល រមមណ៍យល់ដឹងបន។ ករបរយិយេរឿងរបស់គត់
ជទ ៊ នេវៀត មវយ័េកមង េដីរយ៉ងសង្ហ  េនកនុងពយូហយ្រ ទ័ពេនទី្រកុងៃ្រពនគរ កនុងនមជសមជិក 
យមលបតកន់ទង់ជ័យ េដីរជួរមុខមន ក់មនភពខុស្រសឡះពីរូបភពែដលគត់គូរពីករ យដំេ យឥត្រ
្របណី នងិករេធ្វីេ យ ប់យសេនកនុងជញជ ងំគុកទរុណកមមរបស់កុមមុយនីស។ កិត្តិយស និងបុណយសក្តិពីមុន
្រតូវបត់បង់អស់រលីង ែតគត់បនរក េឃញីេឡងីវញិេនេពលែដលគត់លុតជងគង់អធិ ថ នេនកនុង្រពះវ ិ រ។ 
្រទង់កំពុងែតជួប្របទះ នងិភពេកីតទុកខ គត់មន រមមណ៍ថ េបីសិនជគត់េបះបង់ជំេនឿរបស់ខ្លួនគត់ នឹង 
្ល ប់ សមតថភពៃនតុលយភពរបស់គត់  េទះជយ៉ង ក៏េ យ  ក៏ ជករណី បេ ្ត ះ សនន។ 

ជមងឺធ្ល ក់ទឹកចតិ្ត(Depression)របស់គត់ជមួយនឹងជំេនឿដ៏ពិសិដ្ឋរបស់គត់ “ភពេប្តជញ បរសុិទធ” បន
ុ គំត់កុំេ យេធ្វីអត្តឃតខ្លួនគត់ េទះជគត់ទទួល គ ល់ថជេរៀង ល់ៃថងគត់សញច ឹងគិតពីេរឿងេធ្វីអត្តឃត
ខ្លួន។ ខណៈេពលែដលេវជជបណ្ឌិ តជេ្រចីន ចយល់ថលកខណៈសញញ េ គរបស់បុរសេនះ ្រតូវករេស  ែផនក
សតិ រមមណ៍ជបនទ ន់ គត់ ចមនជីវតិរស់ នេ យខ្លួនគត់ មែបបបទអធិ ថ នរបស់គត់ កនុងទ្រមង់ែបប
បទពយបលេ យខ្លួនឯង។ គត់បនចូលរមួយ៉ងសកមម និងជ្រមុញខ្លួនគត់ជខ្ល ងំេ យ្របឹងែ្របងរស់េនជ
មនុស  េ យបនផ្ល ស់ប្តូរអត្តសញញ ណរបស់គត់ពីភព “ជីវតិគម នន័យ” េទជជនមន ក់ែដលមនន័យកនុងជីវតិ
េនចំេពះចកខុរបស់្រពះ។ 

ករេធ្វីពយបលខ្លួនឯងមនករពក់ព័នធជមួយ នងឹក ្ត ពិតៃនសងគម នងិក ្ត ពិតៃនសតិ រមមណ៍ 
មនុស េ កេ្រជីសេរសីយកសកមមភពសងគម្រគប់ែបប េដីមបនីឹងជួសជុលជីវតិខូចខតរបស់ខ្លួន េ្រកយពីអំេពី
េឃរេឃបនេកីតមនេឡងី េទះជមនេសចក្តីភ័យខ្ល ច ភពចត់ទុកជទុរយស និងភពឯេកែដលេធ្វីេ យ
អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ពិបកមនករ នឹងចូលរមួេនកនុងសកមមភពសងគមេផ ងៗ។ ឥរយិបទល្អេនកនុងសងគម 
ដូចជ ករគិតដល់្របេយជន៍អនកដៃទ (បរតថភព)ករងរ និងករចូលរមួខងែផនក្រពលឹងវញិញ ណេធ្វីេ យ
ដំេណីរករែផនកសរៃស្រប ទមនភព្របេសីរេឡងី េ យ ជួយេធ្វីេ យសុខភពបនល្អេឡងី និងបនថយផល
វបិកែដលេកីតេឡងីេ យភព នតឹង រមមណ៍។ កបបកិរយិទងំេនះ នងិអ្វីេផ ងៗ េទៀត ដូចជ ករ
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និយយកំែប្លងេលងេសីច ករគ្ំរទែផនកសងគម និងករ ត់្របណេ យកយវបបកមម ជួយេ យសតិ រមមណ៍
របស់បុគគលបនជសះេសបយី។ 

ផងែដរទរុណកមម និងអំេពីេឃរេឃែបបេផ ងៗ ចមន្របសិទធិភព ្រកក់េទេលី្របព័នធរបស់េសរ ី  
ងគ ភពសំណងេ យសកមមភពសងគមក៏ ចមនឥទធិពលល្អក្រមិតេសមីគន េទេលី ងគកយ និងសតិ រមមណ៍ 
ែដរ ។ ក ្ត ពិតៃនសងគមេទេលីភពពយបលេ យខ្លួនឯងបនផុសេឡងីយ៉ងចបស់េនជុំរុ ំ យធូ ែដលជទី
កែន្លងដ៏លំបកេវទនបំផុតរបស់មនុស ជតិ អនករស់កនុងជុំរុបំនតសូ៊ជខ្ល ងំេដីមបរីស់។ ដូចជ ្រពះភិកខុ្រពះនម 
មូ៉នីចិន្ត  Mony Chenda ជ្រពះសងឃមន្រពះជន្តេកមងមួយអងគែដលរស់េនកនុងជុំរុ្ំរពះអងគមន្រពះពុទធដីករ ថ 
“េទះជ ថ នភពេន យធូ ្រកក់យ៉ង ក៏េ យសកមមភពប្តូរផ្ត ច់េទេលីជីវតិរបស់ជនជតិែខមរជុំរុ ំ យ
ធូ គឺជ ជុំរុៃំនេសចក្តីសងឃមឹ”។ 

ជនេភៀសខ្លួនរស់េនជុំរុ ំ យធូ េសទីរែតេពញ មួយទសវត (១០ឆន )ំ គឺជទកីែន្លងេពរេពញេទេ យ
ភពទុរគត វេឃរេឃ ជទីកែន្លងែដលអនកជប់េទស ្រតូវេគ មមនិេ យ្របកបករងរ សិក េរៀន
សូ្រត ឬេគរព សន។ េនកនុងេពលែដលជីវភពរស់េនយ៉ងបងខំក្ល យេទជបនទុករបស់អនកដៃទ ្របជជនកនុង
ជុំរុបំនទទួលនូវេឈម ះថមី េសទីរែតជសកលពី ជញ ធរ និងបុគគលិកសេ្រងគ ះថជ្របជជនខជិល្រចអូស គម នេចះ
ដឹងគុណេគ និងគម នករខនះែខនង្របឹងែ្របងេឡយី ។ ម្រន្តីទងំេនះយល់ថ ជនេភៀសខ្លួនបនរចួផុតពីអំេពី
សម្ល ប់រងគ លរបស់បុ៉លពត េហយីេនេពលបចចុបបននេនះគម នេធ្វីអ្វី េដីមបជីួយខ្លួនឯងេ ះ ។ ភពពិតបនបង្ហ ញ
ថេសចក្តីយល់េឃញីរបស់ម្រន្តីទងំេនះ គឺខុសទងំ្រសុង េនេពលែដលេយងីចូលេទកនុងជុំរុ ំ េយងីបនេធ្វី
សមភ សន៍្របជជន េយងីគម នេឃញីមនុស មន ក់េនផទះេឡយី។ បន្តិចម្តងៗ ជីវតិសមង ត់ៃនសងគមចប់ផុស
េលចេឡងីេ យករខិតខំខុសចបប់ ែដលជញឹកញប់េ្រចីនេកីតមនេឡងីេនកនុងជុំរុឃុំឃំងំអនកជប់េទស
េ យស្រងគ ម។ ្របជជននគំន ចកេចញពីផទះរកវធិី្រគប់យ៉ង នងិេធ្វីអ្វីៗ ្រគប់ែបបេដីមបរីស់ អនកខ្លះជញួដូរសត្វ
មន់ អនកខ្លះេធ្វីជ្រសីេពសយ អនកខ្លះេមលីេកមង អនកខ្លះឌុបបុគគលិកសេ្រងគ ះ មកង់ចុះេឡងីេ យយកកំៃរ ៉េហយី
អនកខ្លះលួចេចញេទេ្រកជំុរុ ំ េដីមបរីកអូសមក សំ្ល  ។ មនសកមមភពជេ្រចីនេកីតមនេឡងី ែត ជញ ធរគម ន
ចប់ រមមណ៍េឡយី។  ផទុយ នឹងករបនទ ន់េទ មកលៈេទសៈ ្របជជនចូលេធ្វីករ េ យចូលរមួកនុង
សកមមភពបរត្តភព (គតិេឃញី្របេយជន៍អនកដៃទ) និងនូវបន្តទំេនៀមទម្ល ប់ សនេ យសមង ត់ សកមមភព
សងគមទងំអស់ែដលមនអតថ្របេយជន៍ដល់សុខភព និងសុខុមលភពរបស់េគ។ 

្របជជនរស់េនកនុងផទះដ៏ចេង្អ ត ែតេគេនែតទទួល “ចិញច ឹម” អនកគម នផទះសែមបង និងេកមងអនថ កូន
េកមងេនកនុងជុំរុ ំ យធូជ “កូនរបស់្រគួ រ មួយជនិចច”។  ករថ្វ យបងគំ្រពះ និងកមមវធិី្រពះពុទធ សន និង 
ពិធីបុណយនន បន្របរពធេឡងីេ យសមង ត់េន េសទីរែត្រគប់ផទះទងំអស់ េទះបីជ េនេពលេគចប់បន 
្រគួ រេនះ នឹង្រតូវេគេធ្វីទណ្ឌ កមមេ យ យដំ និងបនថយកំណត់របប រក៏េ យ។ 
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េសចក្តី ត្រត ងមួយេទៀត េទេលីភពពយបលេ យខ្លួនឯង េកីតមនេឡងីេនេពលែដលេគសួរ្របជជន
រស់េន យធូអំពីករែថទខំ្លួន្របកបេ យអនម័យចំបច់ ។ េគនគំន េសីចេទេលីសំណួរេនះ ផទុយេទ នឹង
ក ្ត ពិត ្របជជនមន ក់ៗ បនទទួលសំេលៀកបំពក់ពីរេទបីបន្ល ស់ បូ៊តិចតួច និងទឹកមួយធុងេរៀង ល់ពី
ទិតយ  េទះបីជពួកេគ្រកយ៉ង ក៏េ យ ្របជជន្រគប់រូបបនែថទខំ្លួនេគ  និងកូនេចរបស់េគ  េ យ        

អនម័យេទ មេសចក្តី្រតូវករ ។ េគកក់សក់ ដុះេធមញ េហយី្រស្តីៗ បនផទិតផទង់ និង្របយត័ន្របែយងេទេលីអន
ម័យ្រស្តីេភទ។ ករពយបលេ យខ្លួនឯង េសបយីទុកខេកីតមនេឡងីេ យវធិីេផ ងៗ ជេរៀង ល់ៃថងខ្លះេ យករ
បេញចញេ យេឃញី ខ្លះេទៀតេ យភព ក់ ថ៍កបំងំ។ 

១.២ ជំនួយេទេលើករពយបលេ យធមមជត ិ
កលពីជំនន់មុនវជិជ ្រស្តេពទយសម័យ ករពយបលេ យខ្លួនឯងជឥទធិពលពយបលសំខន់ កនុងករ

ែថទមំនុស ឈ។ឺ េវជជបណ្ឌិ តបុ ណដឹងអំពីឥទធិពលពយបលេ យធមមជតិេនះ េហយីបន្រតូវេគេរៀប ប់ជ
ភ ងំថ Vis medicatrix natuae ឬឥទធពិលពយបលេ យធមមជតិ។ េគដឹងថតនួទីរបស់េគ គឺពុំែមន
បេងកីនកម្ល ងំអនកជមងឺេ យេ្របីថន េំពទយ ឬបងខំេ យអនកជមងឺ្រតូវែតទទួលពយបល មខ្លួនេគេឡយី ែតេគ្រតូវសហ
ករជមួយ  នឹងអនកជមងឺេ យេ្របីឥទធពិលពយបលេ យធមមជតិ ែដលចប់េផ្តីមេឡងីេ្រកយពីេ គ ឬរបួស។ 

 េគបនបេងកីតវធិីគ្ំរទ និងព្រងឹងឥទធពិលទងំេនះេដីមបពីយបលទុកកង្វល់ ងគកយ និងសតិ រមមណ៍ 
ឬយ៉ងេ ច ស់ក៏ជួយស្រមួលឥទធិពលភពពិករ និងពនយរមរណភព។ េ យេវជជបណ្ឌិ តបុ ណករយល់
ដឹងជករ ត្រត ងេ គ េគ ចផ្តល់េយបល់េទេលីថន ពំយបល ចំណី រ និងករផ្ល ស់ប្តូរទម្ល ប់រេបៀប
រស់េនែដលេគដឹងថ នងឹពិតជេធ្វីេ យជសះេសបយី ឬបនថយករឈចឺប់។ េហយីេគេនយ៉ងជប់ ប់
ជមួយ នឹងអនកជមងឺ េ យដំេណីរករពយបលេធ្វីេឡងីជ ធរណៈេសទីរទងំអស់េទេហយីេនះ េវជជបណ្ឌិ ត
បនទទួលករេលីកទឹកចិត្តដ៏អ ច រយកនុងករបេងកីតលទធផលល្អ េ យេហតុេនះេគ ចរក េករ ្ត ិ៍េឈម ះល្អរបស់
េគ។ 
 ទម្ល ប់ែបបេនះ េនមនរហូតមកទល់សព្វៃថង ចំេពះ្របជជនែដលពុំទទួល វជិជ ្រស្តេពទយសម័យ មន
រមួេទេ យសហគមន៍ ែដលគម នសិទធិទទួលេស  ែផនកេពទយេនសហរដ្ឋ េមរកិ និងអុឺរ ៉ុប។ អនកជមងឺែដលពុំ ច
រកេវជជបណ្ឌិ ត ឬ្រគឹះ ថ នសម័យបនេ្របី្រគូបុ ណពយបលជមងឺរបស់េគ។ ថន ពំយបល មទំេនៀមទម្ល ប់មនវធិី
ដូចគន  នឹងរេបៀបបុ ណ េគេ្របីថន ឬំសេឈ ី េ ម  ចំណី រ ជពិេសសទំនក់ទំនងយល់ចិត្តរ ង្រគូបុ ណ 
អនកជមង ឺ និង្រកុម្រគួ រ។ គួរេ យ ្ត យ ស់ េ យេពលខ្លះ េវជជបណ្ឌិ តសម័យេធ្វីករទិះេទៀន្រគូបុ ណ 
េ យនិយយថេគេ្របី រធតុគម ន្របសិទធិភព( រធតុគម ន្របតិកមម) ផទុយពីទទួល គ ល់ឥទធិពលរបស់អនក
ទងំេនះ កនុងករេធ្វីេ យករពយបលខ្លួនឯងមនដំេណីរករេឡងី និងមន្របសិទធិភព។ ករទិះេទៀន ក៏មនិ
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បនចប់ រមមណ៍េទេលី្របវត្តិ និងវជិជ ្រស្តែដលបេងកីត្របសិទធិភពល្អ កនុងទំនក់ទំនងយល់ចិត្តរ ងអនក
ពយបល និងអនកជមងឺ។ 

បនេ្របីេពលជង ពីរទសវត  េ យេធ្វីករជមួយ នឹងជនរចួផុតពីេសចក្តីម សម្ល ប់រងគ ល និង
ទរុណកមម េដីមបេី យខញុ ំរកេឃញីដំេណីរករពយបលខ្លួនឯងេ យជសះេសបយីេ យធមមជតិ។ បទពិេ ធន៍
របស់ខញុ ំេន យធូ េទេលីចំេរៀងែដលបនបែង្វរ រមមណ៍របស់ខញុ ំ េចញពីេសចក្តីអស់សងឃមឹ បនេធ្វីេ យខញុ ំរក
េមីលលទធភពេនះេនកនុង រមមណ៍របស់អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ថជករណីដ៏លំបកបំផុត។ ករសួរជនេភៀស
ខ្លួនេ យផទ ល់ថ េតីេគសុខទុកខយ៉ង ែដរ េ យសងឃមឹថ នឹងបនេឃញីចេម្លីយបន្តចិបន្តួចេទេលីដំេណីរករ
ជសះេសបយីេនះ គទឺទលួបនែតលទធផលមនិចបស់ ស់។ ែតេបីសួរេយងីសំណួរពិត្របកដថ “េតីអនកមន
រមមណ៍ថអនកមនសុខភពល្អយ៉ង ែដរ? ពុំល្អទល់ែតេ ះ មធយម ល្អ ឬល្អ ស់”? ចេម្លីយេសទីរែតចបស់

ទងំអស់។  
ជនេភៀសខ្លួនជពិេសសដឹងអំពីសុខភព ងគកយ នងិសតិ រមមណ៍របស់ខ្លួន ែតមនែតពីរេទបីនក់េទ

ែដលនិយយ្រតង់ៗថ៖ “េ កេវជជបណ្ឌិ ត េនះគឺជវធិីែដលខញុ ំេរៀបចំជីវតិរបស់ខញុ ំេឡងីវញិ” េទះជេនកនុង
មជឈ ្ឋ ន្របកបេ យសន្តិសុខយ៉ង ក៏េ យ ជនតក់ស្លុតជញឹកញប់ពុំគិតអពំីេសចក្តីពយយមពយបល
ខ្លួនេគេឡយី។ ករព្រងឹងេសចក្តីពយបលេ យខ្លួនឯងពំុ ចេធ្វីេឡងីបន លុះ្រ ែតជនតក់ស្លុតដងឹចបស់ពី
លទធផលេសចក្តីភពជសះេសបយី។ ខញុ ំ្រតូវេ្របីេពលជេ្រចីនឆន  ំ កនុងករែកសំណួរដ៏ មញញពី  “េតីអនកមន
រមមណ៍ថ  អនកមនសុខភពល្អយ៉ង ែដរ? ” េទ “ េតីេយងី ចេធ្វីអ្វីរមួគន េដីមបេីធ្វីេ យអនកមនសុខភព

ល្អេឡយីវញិ”? សំណួរេនះទទួល គ ល់ថករពយបលខ្លួនឯង ជដំេណីរករពិតែដល្រតូវគ្ំរទេ យសតិសមប
ជញញៈ និងេ យសកមម។  ដូចគន  នឹងថន បុំ ណ មូល ្ឋ នៃនករជ្រមុញេ យេ្របីដំេណីរករពយបលជធមមជត ិ
្រតូវែតេរៀបចំេឡងីជមួយនឹងអនកជមង។ឺ 

គួរេ យ ្ត យ ស់ េ យមនឧបសគគជេ្រចីនមក ុ ងំកនុងករបេងកីតដំេណីរករពយបលេ យខ្លួន
ឯង។ ភគេ្រចីន គឺជករយល់ដឹងរបស់ជនេលមីស ៃនអំេពីម ឧ្រកិដ្ឋកមមែដលេកីតមនេឡងី េទេលីដំេណីរករ
ពយបលសំខន់ៗ េនកនុងតំបន់របស់ជនរងេ្រគះ ែដលជនេលមីសពយយមពយបទបំផ្ល ញ។  

ដូេចនះេហយីបនជេគបំផ្ល ញបំបត់មនទីរេពទយ ្រគូេពទយ ្រគូេមីលជមងឺ មែបបបុ ណ (្រគូែខមរ) ចយ 
និងចស់ទុំេនកនុង្រកុម្រគួ រ។  

េន្រគប់ ថ នភពឧ្រកិដ្ឋកមម ប់ទងំអនកជប់គុក ែដលទទួលទរុណកមមេនគុក្របេទសេវៀត ម េទ
្របជជនែដលទទួលករ យ្រប រេន ្របេទសបូស ន អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េនទីបញច ប់ពឹងែផ្អកេទេលី
ករពយបលេ យខ្លួនឯងែតមួយគត់េដមីបរីស់ និងភពជសះេសបយីេឡងីវញិ។ គួរេ យអ ច រយ េ យករ
បំបត់ទ្រមង់ពយបលជទូេទ េធ្វីេ យឥទធិពលដ៏មហមិរ ៃនករពយបលេ យខ្លួនឯងបន ត្រត ងេឡងី
យ៉ងចបស់។ 



 និពនធេ យ៖ េវជជបណ្ឌិ តរចីឆដឺ េអហ្វ មល៉្លីក                                                                                                     ទំព័រ. 90 
(Richard F. Mollica, M.D) 
                                                            
 

ឧបសគគមួយេទៀត ៃនករពយបលេ យខ្លួនឯង គកឺរមិនយកចិត្តទុក ក់ របស់សងគមសម័យទំេនីប 
រមមណ៍ឈចឺប់របស់បុគគល ្រតូវបំបត់េចលេ យសងគមនេយបយ និងែផនកផ ព្វផ យព័ត៌មនែដល

មមញឹកយកចិត្តទុក ក់េទេលីេហតុករណ៍មហន្ត យ។ ជ្របចៃំថង េយងីបនទទួលព័ត៌មន យករណ៍អំពី
ឧ្រកិដ្ឋកមមេនខុងេ គ  Congo យ ក់ Iraq ឬប៉េឡសទីន Palestine អុី្រ ែអល Israel េ យែថ្លងពីចំនួន
មនុស ្ល ប់ និងរបួស។  

ក្រមមនព័ត៌មន យករណ៍អំពីចនំួនជនរងរបួសែដលកំពុងែតឈចឺប់េនមនទីរេពទយ ឬេនផទះ េតីេគ
រស់េនដូចេម្តចេទេនេពលេគគម នែភនក ឬគម នៃដេជីង េហយីេតីសមជិក្រគួ ររបស់ជនែដល ្ល ប់េនះក្ល យ
េទជអ្វីេទ។ រព័ត៌មនពុំែដលផ យថ “ៃថងេនះជនេឈម ះ….......រងរបួស ច់េជីង េន…………….េហយី
គត់កំពុងែតេ ះ្រ យ នឹងបញ្ហ េនះេ យ……………”។ េ យពិភពេ កទងំមូលចប់ រមមណ៍ េទេលី
ក ្ត េឃរេឃ ៃនេហតុករណ៍តក់ស្លុត ករពយបលសតិ រមមណ៍េ្រកយពី្រពឹត្តិករណ៍មហន្ត យពុំបនទទួល
ជំនួយេឡយី។ 

វជិជ ជីវៈ ែផនកេពទយក៏ ចជឧបសគគេទេលីករពយបលេ យខ្លួនឯង េនខណៈែដលេគ ម នថ្រគួេពទយ
ចដឹងពីចតិ្ត និងជួយជ្រមញុដំេណីរករពយបលេ យខ្លួនឯងជធមមជតិរបស់អនករស់រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ជ

ញឹកញប់ ករណីេនះពុំពិតេទ។ េវជជបណ្ឌិ តទទួលករេរៀនសូ្រតេ យ ្ត ប់អនកជមងឺ្រគប់រូប ជពិេសសចំេពះអនក
ែដលឈខឺ្ល ងំ និងមនទុកខ្រពួយេ យក ្ត សមេហតុផល មែបបបទវទិយ ្រស្ត និងគំនតិែដលមនេគលេ
ចបស់ ស់។ វធិីេនះជចែំណកមួយ ែផនកៃនទំេនៀមទម្ល ប់យូរអែង្វង ៃនវជិជ េពទយសម័យ េនកនុងឆន ១ំ៩១២ េវជជ
បណ្ឌិ តក  េ កវឡិយិមឹ អូសឡ ឺWilliams Osler ែថ្លងេ យចបស់ថេវជជបណ្ឌិ ត្រតូវែតដកខ្លួនេចញពី
រមមណ៍េទរទន់របស់អនកជមងឺ េហយី្រតូវែតមន រមមណ៍ េឆ្លីយតបេទេលីករឈចឺប់របស់អនកជមងឺ- េដីមប ីនឹង
ចេមីលេទ “កនុង” និង “សិក ” ជេ្រមជីវតិពិតរបស់អនកជមងឺ។  

ជករពិតផទុយពីជួយេ យយល់ដឹងអំពីជេ្រមជីវតិរបស់អនកជមងឺ ករដកខ្លួនេនះបេងកីតនូវភពងងឹត 
េនទីបញច ប់េវជជបណ្ឌិ តមិន្រតឹមែតមិនេឃញីព័ត៌មនសំខន់ ែផនកសុខភព ែតេគក៏គម នឱកសបណ្តុ ះប ្ត ល
ដំេណីរករពយបលេ យខ្លួនឯងែដរ។ 

េរៀនែផនកវជិជ េពទយបេ្រងៀន េវជជបណ្ឌិ តេកមងៗេ យរកេមីលេ គ េ យយកករវនិិចឆ័យេ គជមូល ្ឋ ន 
េដីមបបីេងកីតគំរូពយបល េហយី ម នអនកជមងឺែដលបនទទួលករវនិិចឆ័យេ គ េ យេ្របីថន េំពទយពយបល ឬ
ពយបល ងគកយ។ ជករក្រមមនែដល្រគូេពទយេធ្វីករ កសួរអំពីសមតថភពរបស់អនកជមងឺេទេលីករពយបល
េ យខ្លួនឯង។ េវជជបណ្ឌិ តទទួលករហ្វកឹហ្វនឺកនុងករេធ្វីសមភ សន៍ជេភៀសខ្លួន នងិជនែដលរចួផុតពីេសចក្តី
្ល ប់ពីអំេពីម វយង់ឃនង ជញឹកញប់ គឺសួរអំពភីពតក់ស្លុត េ យេគពំុចង់េបីកនិយយអំពីេរឿង
្រកក់េឡយី។ េហយីេគក៏េគចពីសំណួរពិបកេឆ្លីយែដលេគពុំ ចេ ះ្រ យបន មែបបបទវជិជ េពទយ។ 
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អំេពីទងំេនះជករណី្របេងីយកេន្តីយ េទេលីក ្ត ពិតៃនករេឆ្លីយតបរបស់អនកជមងឺកនុងករពយបលជធមមជត ិ
ែដល ចជួយែណនេំវជជបណ្ឌិ តអពំីករពយបលសុខភព។ 
េវជជបណ្ឌិ តេមីលពុំេឃញីដំេណីរករពយបលជធមមជតិ េ យេគយកចិត្តទុក ក់ែតេលីដំេណីរករពយបល ម
ែបបបទពយបលវជិជ េពទយរបស់េគ។ ករពយយមរបស់អនកជមងកឺ្ល យេទជករបញច ងំរចនសមព័នធដ៏មហមិរែដល
េវជជបណ្ឌិ តសំែដងេឡងី។  

េយងេទ មវជិជ ជីវៈែផនកេពទយ ករេទជួបេវជជបណ្ឌិ តមួយែភ្លតៗ គឺជជំ ៊ នដ៏សំខន់កនុងដំេណីរករ
ពយបលរបស់អនកជមងឺ។ ែតកំណត់េពលចំនួន២០នទី េរៀង ល់៦ ទិតយែដលអនកជមងជឺួប នឹងេវជជបណ្ឌិ តជ
កំណត់េពលដ៏ស្តួចេស្តីង ស់េបីេ្របៀបេធៀបេទ នឹងកំណត់េពលែដលអនកជមងឺចំ យេពលពយបលខ្លួនឯង
េនផទះ។ េ យ្រគូេពទយក្រមេចញពីករយិល័យរបស់ខ្លួន េដីមបេីធ្វីេ យខ្លួនេគ ដឹងថអនកជមងឺរបស់ខ្លួនបនេធ្វីអ្វី
ខ្លះ ជេរៀង ល់ៃថងេនះ ដំេណីរករពយបលេនកនុងខ្លួនរបស់អនកជមងឺជករណីមិនសំខន់ ឬមិនយកចិត្តទុក ក់។ 

១.២ មជឈ ្ឋ នស្រមប់ភពជសះេសបើយ 
េទះបីជករពយបលេ យខ្លួនឯង មនដំេណីរករេចញពី ងគកយ និង រមមណ៍របស់េយងីក៏េ យ

ករពយបលេ យខ្លួនឯង េនែត្រតូវមនវត្តមនេនកនុងសងគម។ េនករណី ែដលករបេងកីត្របព័នធពយបលេ យ
ខ្លួនឯងស្រមប់ជនតក់ស្លុតមនភពដូចគន  និងករបេងកីតជ្រមកស្រមប់ជនទទួលអំេពីហងឹ កនុង្រកុម្រគួ រ 
ក់បីដូចជ ពុំ ចេកីតមនេឡងីេឡយី។ មជឈ ្ឋ នែផនកសុខភពស្រមប់ជួយជនតក់ស្លុត្រតូវែតផ្ល ស់ប្តូរេឡងី ជំ
៊ នដបូំង គបឺេងកីតមជឈ ្ឋ នែដលទក់ទញ រមមណ៍ស្រមប់ករពយបលបញ្ហ ឧ្រកិដ្ឋកមម។  

អនកជមងឺសតិ រមមណ៍បន្តិចបន្តួចេនកនុងសហរដ្ឋ េមរកិ និងទីេផ ងៗ េ្រចីនែតទទួលករពយបល េនមនទីរ
ពយបល្រទុឌេ្រទម ទី ងំេ កយ៉ក េទះបីជ ឋតិេនកនុង ថ ប័នសិក  វរជនក៏េ យ។ មណ្ឌ លទងំេនះ
បនបេញចញេ យអនកជមងឺ និងបុគគលិកមន រមមណ៍ថេគពំុសម នឹងទទួលបមជឈ ្ឋ ន ែដល្រគន់េបីជងេនះេទ 
ជមជឈ ្ឋ នមិនសមរមយស្រមប់ពយបល។ អនកជមងឺជនេភៀសខ្លួនជទូេទេ្រចីនែតជអនកទុរគត និងមន នៈ
ទបេនកនុងសងគម េហយីេ្រចីនែតទទួលករចត់ ងំរតិែតទបជងភពទុរគតរបស់េគេទេទៀត បទពិេ ធន៍
ជីវតិតក់ស្លុត និងករពុំេចះនិយយភ អស់េគ្លសបនទទួលករចត់ ងំេទកនុងចំេ មអនកជមងឺសតិ រមមណ៍
ដ៏ទបបំផុត។ េសចក្តីយកចិត្តទុក ក់្រតូវែតផ្តល់េឡងីេដីមបបីេងកីតមជឈ ្ឋ នដ៏ល្អ ែដលបង្ហ ញនួវភពេគរពដក់
អនកជមងឺតក់ស្លុតេ យពុំយក នៈសងគម និងក្រមិតទុរគតមកេ្របីេឡយី។ 

ភពកក់េក្ត  និងភពទក់ទញ រមមណ៍របស់មនទីរេពទយពយបលជួយរក េឡងីវញិនូវតៃម្ល នងិេសចក្តី
េគរពរបស់អនកជមងឺែដលទទួល រមមណ៍ ម៉ស់មុខ និង្របមថេមីលងយ។ េនមនទីរពយបលសតិ រមមណ៍
ឥណ្ឌូ -ចិន េនទី្រកុងបូស្តុន អនកជមងយឺកផទ ងំគំនូរវបបធម៌របស់េគមក ងំ។ ជបន្តបនទ ប់រហូតទល់ែតមនទីរ
ពយបលក្ល យេទជ រមនទីរ ងំពិពណ៌វបបធម៌្រគប់ជញជ ងំ្រគបដណ្ត ប់ េ យផទ ងំគំនូរេដីម មនរមួទងំផទ ងំ
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ប៉ក់ែដរបស់ជនេភៀសខ្លួនភូម សេ្រមល យង៉្របេទសែខមរ រូបនគប៉ក់សូ្រត្របេទសេវៀត ម ផទ ងំគំនូរ
ទិដ្ឋភព្រកុម្រគួ រ គូរេ យ ន ៃដរបស់ជនជតិេវៀត ម ែដលជប់គុកេពលស្រងគ ម និងផទ ងំេផ្ត ដ៏េឆីត
ឆយៃន “ជីវតិរុកខជតិ” េពរេពញេទេ យសត្វ និងមនុស ែដលរចនេឡងីេ យជនជតិមុ៉ង និងជនជតិ    
វ។ េ ភ័ណភពមនទីរពយបលេនះេហយី ជមូលេហតុចំបងែដលអនកជមងឺ្រពមចួលរមួេនកនុងករពយបល ជ

ពិេសសេនកនុងករណីនិយយអំពីេរឿងតក់ស្លុតរបស់េគ។  
េ យេគបនចូលរមួចំែណក បេងកីតមនទីរេពទយ្របកបេ យេ ភ័ណភពស្រមប់ខ្លួនេគ មនអនកជមងឺ

ខ្លះៗ ឈប់មកពយបលេទៀត ករឈប់មកពយបលេនះផទុយេទ នឹងក្រមិតធមម  ចំនួន ៥០ភគរយ េនកនុង
ចំេ មអនកជមងឺទុរគត ែដលឈប់មកពយបលេនកនុង ថ ប័ន េមរកិកងំ។ េ្រកយពីបនសង់មនទីរពយបលជ
ថមីេឡងីវញិ េនទី្រកុងេសៀម ប្របេទសកមពុជ ែដល្រតូវរុះេរ ី និងដុតបំផ្ល ញក្ល យេទជេផះេ យែខមរ្រកហម 
្រកុមករងររបស់េយងីបន ផំក េនខងេ្រក ។ អនកជមងឺ និង្រកុម្រគួ រ អនកខ្លះជជន្រកី្រកជងេគ េនកនុងេខត្ត
បននគំន ទងំហ្វូង មកមនទីរពយបលចួលរមួចំែណកេ យអងគុយ យ៉ងសងប់ ង ត់េនកនុងករពយបល-ជទី
កែន្លងែដលមនបរយិកសសងប់ ង ត់ និងេគរពែដលេគពុំបនទទួលជេ្រចីនឆន មំកេហយី េគែថមទងំជួយ
បុគគលិករក វត្តមនសងប់ ង ត់េទៀតផង។ 

េ យករបេងកីតេ ភ័ណភពដល់ចំែណកមួយ ែផនកៃនករពយបលេ យខ្លួនឯង សកមមភពរចនស
មព័នធ ក្ល យេទជទិដ្ឋភពដ៏សំខន់ ៃនកិចចករសហគមន៍ នងិករពយបលរបស់េយងី។ សកមមភពសិលបៈ ច
ជួយដំេណីរករពយបល េនករណីែដលករពយបលេ យវធិីពិភក  និងថន េំពទយទទួលប ជ័យ អនកជមងឺសហ
ករជមួយ នឹងសមជិកសហគមន៍ បនបេងកីតករ ងំពិព័ណ៌រូបថត េ យេយងេទ ម្របវត្តិ ្រស្តផទ ល់មត់
របស់្រស្តីែខមរ េហយីបនបេងកីតេសៀវេភកំែប្លង ស្រមប់យុវវយ័ែដលបនបត់បង់ឪពុកម្ត យរបស់េគ។ 

្រកុមរបស់េយងីបនេរៀនអំពី យង៉ េដីមបនីិយយអំពីករយល់ដឹងសុខភព និងផ្តល់ឱ ទដល់កុមរ 
និងជនេពញវយ័។ យង៉មនលទធភពនិយយអំពីេរឿងលី  និងេរឿងល្អអ ច រយ ជញឹកញប់េ្រចីននិយយ
អំពីភពគម នសុជីវធម៌របស់ជនមនអំ ច េទះជេគសែម្តងជចំែណកមួយ ែផនកៃនសិលបៈ ្របេទស អីុ លី 
Commedia l Dell’ arte ឬជករសែម្តង្រសេមល យង៉ ជទំេនៀមទម្ល ប់ ្របេទស ឥណ្ឌូ េណសីុ និង្របេទស
កមពុជក៏េ យ។ េ យឥទធិពលសងគម ជទំេនៀមទម្ល ប់ ែដល យង៉េ្រចីននិយយអំពីគំនតិសមុ្រគ ម ញ េន្រគ
ែដលេយងីេនជុំរុ ំ យធូ េយងីេសនីសំុ្រពះភិកខុពិន ែសម Pin Sem េ យេ្រពះ យង៉្របៃពណីែខមរេឡងីវញិ 
ស្រមប់េ្របីកនុងករពយបលរបស់េយងី។ យង៉ដ៏អ ច រយេនះ បនផ ព្វផ យេទដល់អនកែដលរចួផុតពីេសចក្តី
្ល ប់ េហយីចូលេទ រមមណ៍មនុស ្រគប់រូប េ យនមំកទឹកមុខញញឹម និងសំេណីចក្អ កក្អ យេហយី
ស់េតឿន រមមណ៍ទស និកជន េ យភពរស់រេវកី និងឥទធិពលរបស់េគ។  
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ភព្រកមច់្រកេមីមរកី យរបស់ យង៉ជួយេលីកទឹកចិត្តមនុស ្រគប់រូប។ េសចក្តីអស់សងឃមឹ ចមន
េ្រគះថន ក់ដល់ជីវតិទងំជនែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ទងំអនកពយបល យង៉ជួយយ៉ងអ ច រយដល់ទងំអនក
រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េហយីបនជួយទងំអនកពយបលកំុេ យអស់សងឃមឹេទៀតផង។ 
េនេពលែដល េយងីេធ្វីេ យ យង៉្របេទសកមពុជមនភពដូចេដីមវញិ េនកនុងេ ងកុនបូស្តុន ជនែដលរចួផុត
ពីេសចក្តី ្ល ប់ ពីភពរនធត់ែដលពុំ ចបរយិយ បនបេញចញ ន មញញឹមជេលីកដំបូង េនេពលែដលេគេឃញី
យង៉បញច ងំេនេលីផទ ងំេអ្រកង់។ 

តួចែម្លក និងតួល្អដូចជតសួងឃកែងកប និងម ក ្រតីពស់ ចយល់ដឹងអំពីពិភព ថ៌កំបងំរបស់អនកជមងឺ
ែដលបនជួប្របទះ នឹងទុកខេ ក និងភពតក់ស្លុតដ៏ៃ្រកែលង។ យង៉បនេបីកផ្លូវេ យជនែដលរចួផុតពីេស
ចក្តី ្ល ប់នយិយបេញចញចំណុចសំខន់ៗ ៃនេរឿងតក់ស្លុតរបស់េគ និងពណ៌នអំពីជីវតិថមីែដលេគសងឃមឹថេគ 
នឹងបេងកីតេឡងី។ 

េយងីសងឃមឹថេ យេយង មករពយយមែផនកវទិយ ្រស្តថមី ភពពយបលេ យខ្លួនឯង នឹងទទួល
ករដឹងឮថករណីេនះមនមុខនទីដ៏សំខន់កនុង ែផនកជសះេសបយីរបស់ជនតក់ស្លុត។ ភស្តុ ងទងំអស់បង្ហ ញ
ថេវជជបណ្ឌិ តបុ ណបនដងឹជេ្រសចថ៖ ជីវ ្រស្ត រមមណ៍ ្រស្ត និងដំេណីរករសងគម ៃនភពពយបល
េ យខ្លួនឯងមនឥទធិពលកនុងករជសះេសបយី េហយីដំេណីរករេនះ្រតូវែតគ្ំរទេ យ ថ ប័នវជិជ េពទយសម័យ 
និងសងគម។ ជកររេំភីបែដលបនដឹងថកនុងនមជមនុស ពុំមនវណ្ណៈ ពិេសសស្រមប់ជនតក់ស្លុតេទ េគ
្រគន់ែតជជន មញញអភ័ព្វែដលបនទទួលបទពិេ ធន៍រនធត់េនកនុងឆកជីវតិ។ ជករគម នលទធផលកនុងករ
្របប់្រគឹះ ថ នេពទយថ “េជៀសេចញទុកេ យជនតក់ស្លុត និងសហគមន៍របស់េគជួយខ្លួនេគ” េបីសិនជករ
ទទួលករយល់ដឹងអំពីឥទធពិលពយបលេ យខ្លួនឯង នមំកនូវេសចក្តីបញច ប់ដូចេនះ ជលទធផលមិនគួរេ
យេជឿ េ យករពយបល និង ថ ប័នសងគម ជចំែណកទងំមូល ៃនជីវតិមនុស ។ េន្រគែដលជីវតិតក់ស្លុតបន
ផ្ល ស់ប្តូរពីភពធមម  ភពពិតទូេទេទជភពថមី ជទិដ្ឋភពតសូ៊េគ្រតូវករទំនក់ទំនងរងឹមពំី្រកុម្រគួ រ មិត្ត
ភក្តិ អនកជិតខង េវជជបណ្ឌិ ត នងិភន ក់ងរសងគមកិចច។ 

ជំ ៊ នដំបូង ៃនភពជសះេសបយីរបស់ជនតក់ស្លុត េទះជេកមង ឬមនុស ចស់ក្តី គឺបំែបកភពេនែត
ឯង េ យទទួល គ ល់ថ ជឥទធិពលពយបលេ យខ្លួនឯង កំពុងែតមនដំេណីរករ េហយី  នឹងប ្ត លេ
យមនលទធផលល្អេកីតមនេឡងី មនរមួទងំករ្រតឡប់េទដំេណីរជីវតិធមម វញិ។ ករពយបលេ យខ្លួនឯង
េធ្វីេ យមនុស េ ករចួផុតពីេ គ េធ្វីេ យមនសុខភព នងិសុខុមលភពល្អវញិ កនុងករណីេនះ អនកជំនួយ
មន រៈសំខន់ េ យេគ ចេ្របីភពបុិន្របសប់របស់េគ ែផនកយល់ចិត្តមកជួយជ្រមុញសុទិដិ្ឋនិយមេទេលីករ
ពយបលរបស់ ជនែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់។ 
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ជំពូកទី៥ ករនិទនេរឿងជវិធី ្រស្តពយបល 
 

 េនកនុង្របវត្តិ ែខ ជីវតិរបស់គត់ កររចួផុតពិេសចក្តី ្ល ប់ េន អ័រ ស្វីត Survival In Auschwitz  េ ក
្រពីមូ៉ លីវ ីPrimo Levi បនអធិបបយអពំីសុបិន្តដែដលៗ ែដលគត់មនេន្រគ ែដលគត់រស់េនកនុងជុំរុមំរណៈ។ 
េហយីេនេពលែដលគត់បនវលិ្រតឡប់មកផទះវញិ គត់បននយិយេរឿងេនះ្របប់មិត្ត និង្រកមុ្រគួ ររបស់
គត់ ៖ េនជភពរកី យខ្ល ងំៃ្រកែលង ្រគប់សព្វ ងគកយគត់ពុំ ចអធិបបយបនអំពភីពបន្រតឡប់មកផទះ
វញិេហយីបនចូលរមួេនកនុងចំេ មមនុស ជទី ប់ ន និងអ្វីៗ  ជេ្រចីនេទៀតែដល្រតូវរលឹំកេឡងីវញិ ៖ ែតខញុ ំ
ពុំ ចទប់ខ្លួនកុំេ យចប់ រមមណ៏ថ មនមនុស ជេ្រចីនពុំយកចិត្តទុក ក់ ្ត ប់ខញុ ំេឡយី។ ជករពិត ស់
េនះ ខុសែប្លកពីគន ទងំអស់ ៖ េគនិយយទងំវេង្វងវង្វ ន់េទេលីអ្វីៗ េនកនុងចំេ មខ្លួនេគ ក់ដូចជខញុ ំគម ន
វត្តមនេនទីេនះ បង្រសីខញុ ំបនសម្លឹងមកខញុ  ំ រចួគត់េងីបេដីរេចញេ យគម នេចេញ ចរមួយម៉ត់េឡយី…… 
ទុកខ្រពួយេ យស្រងគ មេពលេនះបនេកីងេឡងីេនកនុងខ្លួនខញុ។ំ 

ចំេពះជនតក់ស្លុតែដលចកេចញពីពិភពេ ក ដូចជ េ ក Auschwitz េសចក្តីភ័យខ្ល ចខ្ល ងំបំផុតគ ឺ
ភពពុំ ចមនទំនក់ទំនងជមួយ នឹងពិភពេ កជធមម េឡងីវញិ េគភ័យខ្ល ចថជនែដលជិតសនិត នងឹរូបេគ 
នឹងេដីរេចញពីរូបេគ េ យេបះបង់ និងមនិយកចតិ្តទុក ក់ េនេពលែដលេគពយយមេរៀប ប់អពំីបទពិេ ធន៍
ផទ ល់ខ្លួនរបស់េគ។ ករពុំយកចតិ្តទុក ក់របស់អនក ្ត ប់រតិែតេធ្វី យ រមមណ៍ឈផឺ របស់អនក រចួផុតពីេសចក្តី
្ល ប់េពរេពញ េទេ យភពអយុត្តិធម៌ៃនស្រងគ ម ែដលេធ្វីេ យេគមន រមមណ៍ថេរឿង ៉ វរបស់េគគម នន័យ។ 

សុបិន្តរបស់េ ក Levi បនេធ្វីេ យគត់ទទួល រមមណ៍ដឹងទុកជមុនថ ករមិនទទួលដងឹឮ របស់ញតិមិត្ត
គត់ េទេលីេសចក្តីឈចឺប់របស់គត់េនះ ជនិមមតិរូបវបិត្តិទំនក់ទំនងសកលរ ងជនតក់ស្លុត និងពិភពេ កទូ
េទ។ 

ែតសុបិន្តក៏ ចជួយែណនេំ ក Levi រកដំេ ះ្រ យបនែដរ ្របែហលជេន្រតឹមក្រមិតខ្លះ ច
ជួយេ យគត់យល់ដឹង ថេហតុអ្វីបនជបង្រសីរបស់គត់ ពុំ ច្រទ្ំរទទទួល រមមណ៍ឈផឺ រ ែដលេកីតមន
េឡងីេនេពលែដលនង ្ត ប់េរឿងរបស់គត់។ េទះបីជ អនករចួរស់ផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េ យេសចក្តីតក់ស្លុត ្រតូវ
ែតែចកចយបទពិេ ធន៍របស់េគជមួយ នឹងអនកឯេទៀតក៏េ យ េដីមបេី យខ្លួនេគភពជសះេសបយី េគក៏្រតូវ
ែតពយយមេធ្វីេឡងី មែបបបទយល់ដឹងពីចិត្ត េដមីបកុីំេ យអនក ្ត ប់បន ្របសិនេបីករនិយយេនះេធ្វីេឡងី
្រតឹម្រតូវ។ មុននឹងជនតក់ស្លុត ចចូលរមួ េ យមន្របសិទធិភពកនុងករនិទនេរឿងរបស់ខ្លួនេគ្រតូវែតេធ្វីករ
្របមណេមីលសមតថភពរបស់អនក ្ត ប់សិន។ 

េវជជបណ្ឌិ តេពទយ បុគគលិកសងគមកិចច សកមមជនែផនកសហគមន៍ និងអនកេផ ងៗ ជេ្រចីននក់េទៀតែដល
មនទំនក់ទនំងជមួយ នឹងជនតក់ស្លុត ចទទួលមុខងរជអនកបង្ហ ត់ "ជននិទនេរឿង"។ ករយល់ដឹងចបស់
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េពញេលញេទេលីសក្ត នុភពវធិីពយបលេរឿងតក់ស្លុត គឺ្រតូវរមួសហករេ យេជគជ័យ ជមួយនឹងជន
តក់ស្លុតេលីជំនញនិទនេរឿងរបស់េគ។ ករណីទងំេនះ ពុំ ប់បញចូ លែតជនែដលបនទទួលបទពិេ ធន៍អំេពីដ៏
េឃរេឃេនះេទ ្រស្តីេមផទះែដលបនទទួលរងេ្រគះ ជនរងេ្រគះេ យអំេពីហងឹ កនុង្រកុម្រគួ រ ជនមនជមងឺ
ធងន់ធងរ យុវវយ័ នងិកុមរែដលមនបញ្ហ ទងំអស់ក៏ ចទទួលផល្របេយជន៍េ យករែចកចយេរឿងដ៏មន្របសិ
ទិធភពរបស់េគជមួយ នងិអនកឯេទៀតផងែដរ។ មនុស េពញវយ័ និងជនជ ្រតូវករជំនួយពិេសស េនកនុងេរឿងេនះ 
េ យ្រកុមនមីួយៗ បនទទួល រមមណ៍ថ រូបេគ្រតូវបនទទួលករចត់ទុកថជពលរដ្ឋ គម នសិទធជពលរដ្ឋថន ក់
ទប េហយីេជឿថគម ននរ មន ក់គិតគួរអំពីចំ ប់ រមមណ៍របស់េគេឡយី។ 

ែផនក ១. ករនិទនេរឿងមិនេកបះកបយ 
េនកនុងេរឿងនិទន របស់ជនជតិឆីលីបង្ហ ញនូវភពប ជ័យរបស់ជនតក់ស្លុត កនុងករពុនំិយយពបីទ

ពិេ ធន៍ទរុណកមមេនេ្រកមរបបពីណូេច Pinochet ជែបបអេញជ ីញអនក ្ត ប់េ យចូលរមួ ៖ ខញុ ំបនទទួលករ
សួរចេម្លីយ ចំនួន ៥ ដង េហយីជេរៀង ល់េពល ខញុ ំ្រតូវ្រ តននលគក េគបញជ េ យខញុ ំ្រ តេខ វេចញទងំអ
ស់។ ខញុ ំពិតជ្រ តននលគកែមន ជេរៀងេពលកនុងករសួរចេម្លីយ ទងំ្របដំងេនះ ឮខញុ ំចប់េផ្តីមមនរដូវ 
េទះបីជ ពុំែមនជេពលែដលខញុ ំ្រតូវមនរដូវក៏េ យ ្របែហលជមកពីសរៃស្រប ទេហយី។ េទះបីជយ៉ង

ក៏េ យ លទធផល គឺខ្លួនខញុ ំ្រប ក់សុទធែតឈម ជេរៀង ល់េពលែតងែតមនអនកេធ្វីបបខញុ ំយ៉ងេ ច
ស់ចំនួន្របនំក់ បនបងខំេ យខញុ ំ្រ តេខ វេហយីេ យខញុ ំសម្លឹងេមីលចំែភនករបស់  េនេពលែដលខញុ ំ

កំពុងែត្រ តេខ វ។ េហយី និយយបេនថ កេធ្វីេ យខញុ ំ ម៉ស់មុខ្រគប់ែបបយ៉ង នយិយថ  នឹងចប់
រេំ ភខញុ ំេហយី េធ្វីបបេពញ ងកយខញុ ំ ជករ ម៉ស់ែផនកផ្លូវេភទ... េនែតបងខំេ យខញុ ំសម្លឹងេមីលចំែភនក
របស់ េទៀត។ នគំន ឈរជជួរេហយី បងខំេ យខញុ ំេដីរកត់មុខ  េធ្វី ក់បីដូចជរេបៀបបង្ហ ញមូ៉ដសំេលៀក
បំពក់ េនែតបងខំេ យខញុ ំសម្លឹងេមីលែភនករបស់  េរឿងេនះេចះែតេធ្វីេ យខញុ ំនឹកេឃញីដល់ភព ែដល បងខំ  
េ យខញុ ំសម្លឹងេមីលចំែភនករបស់  ែដលេធ្វីេ យខញុ ំមន រមមណ៍ម៉ស់មុខជទីបផុំត។ 

េរឿងេនះពុំអនុញញ តេ យេយងីគិតអំពីអ្វីេផ ងៗេទៀត េ្រកពីេហតុករណ៍េនះេឡយី ៖ ករនិយយ
បេនថ កេធ្វីេ យ ម៉ស់មុខ ែផនកផ្លូវេភទចំេពះ្រស្តីេភទ ែដលកន់ សនកតូលិក គឺជករេធ្វីេ យនងខម ស់
េអៀនយ៉ងអេនក និង ប់យស។ េនេពលែដលេយងីនឹកេឃញី នឹងែភនកនូវទិដ្ឋភពទរុណកមម េនកនុងគំនិតរបស់
េយងី រមមណ៍របស់េយងីេធ្វីេ យតក់ស្លុត ្រស្តីជនជតិឆីលីែដលខញុ ំេ េឈម ះគត់ថម៉  Maria ្រតូវេគបងខំេ យ
ចូលរមួ េនកនុងករបង្ហ ញមូ៉ដសំេលៀកបំពក់ ស ភសន៍ខុសពីមគ៌ េ យអនកេធ្វីទរុណកមមទងំេនះយក
សមផស ្រស្តីេភទ មកចំអក នឹងបេនថ កេមីលងយ។ េគបងខំេ យគត់យកបទពិេ ធន៍ ងកយ ថ៌កំបងំ្រស្តីេភទ 
មកបង្ហ ញជ ធរណៈ េយងីចង់េ យឧ្រកិដ្ឋជនទទួលេទស ែត ច់េរឿងេនះេធ្វីេ យេយងីស្លុត េហយីេយងីពុំ
ចេឆ្លីយតបេទ មករយល់ដឹងរបស់េយងីបនេឡយី េសចក្តីក្ល នរបស់្រស្តីេនះបង្ហ ញេ យេឃញីថ គត់



 និពនធេ យ៖ េវជជបណ្ឌិ តរចីឆដឺ េអហ្វ មល៉្លីក                                                                                                     ទំព័រ. 96 
(Richard F. Mollica, M.D) 
                                                            
 

មនកម្ល ងំតសូ៊ែតេរឿនេនះបន ត្រត ងនូវេសចក្តីមនៈ និងភពបិុន្របសប់ តសូ៊ េដីមបរីស់ដ៏តិចតួចរបស់គត់។ 
េរឿងេនះេធ្វីេ យេយងីដឹងបន្តិចបន្តួចនូវក ្ត ពិតអំពីេសចក្តីតសូ៊ នឹងភពលំបក ភពរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េបីសិន
ជ្រស្តីេនះទទួលករេលីកទឹកចិត្តេ យគត់អធិបបយេរឿងរបស់គត់ ងំពីេដីមដល់ចប់ បទពិេ ធន៍ែដលបន
េកីតេឡងីេន្របេទសគត់ ងំពីេដីម និងឧទហរណ៍ េសចក្តីមនៈ និងអ្វីៗ ែដលនឹងេកីតេឡងីបនទ ប់ពីភព
តក់ស្លុតេនះ គត់ពិតជ ចផ្តល់ករយល់ដឹងដ៏ៃ្រកែលងអំពីភពពយបល េ យអំពីរេំ ភផ្លូវេភទ ដល់អនក ្ត ប់
េនកនុង្របេទស ងំ េមរកិកងំផទុយេទវញិគត់បនេ្រជីសយកែតេសចក្តីលម្អិតៃនបទពិេ ធន៍ៃ្រពៃផ មក
បញជ ក់វញិ។ 

ផទុយ នឹងបរុសវយ័មជឈមឹែខមរមន ក់ េឈន ះ   Dara គត់បនយកេរឿងរបស់គត់ មកនិយយ េដីមបេី យ
អនក ្ត ប់ស្អប់េខពីម និងមន រមមណ៍ឈចឺប់។ ជជនែដលមករស់េនទី្រកុងបូស្តុនបនជួប នឹងបុរសមន ក់េន
កនុងសហគមន៍ថមីរបស់គត់ែដលគត់េជឿថបនសម្ល ប់សមជិក្រគួ ររបស់គត់ ែដលមនរមួេទេ យភរយិមុន 
និងកូនរបស់គត់េនកនុងរបបបុ៉លពត។ េទះជេនសហរដ្ឋ េមរកិ បនខិតខំបំេភ្លចេរឿងអតតីកល េ យេរៀប
ករជថមីជមយួ នងឹ្រស្តីែខមរមន ក់ េហយីមនកូនពីរែថមេទៀតក៏េ យ ករជបួ នងឹបុរសេនះែតមួយែភ្លតបនេធ្វីេ យ
គត់ផទុះកំហងឹពុះកេ្រញជ ល ដូចជ ឃតករ។ គត់មន រមមណ៍ថ គត់កំពុងែតរស់េនកនុង ថ នភពសម្ល ប់រងគ ល
ជថមីេឡងីវញិ េហយីគត់ពុំ ចទប់ចិត្តបន គម ននរ មន ក់ ចជួយរមង ប់ចិត្តគត់បនេឡយី។ េនទីបំផុតគត់
បនគូររូបេនេលីផទ ងំ្រក ត់គំនូរែដលមន ទំហ ំបួន ហ្វតីបួន្រជុង ែដលបរយិយេរឿងជទិដ្ឋភពរូបត្លុក ចនំួន 
ជង១០ អពំសីមជិក្រកមុ្រគួ ររបស់គត់ែដល្រតូវែខមរ្រកហមកពុំងែត្រ វេពះេរៀនេចញ និងដុតទងំរស់េន
កនុងអ ្ត តេភ្លីង។ េ្រកយពីគូររូបេនះរចួ គត់បត់រូបគំនូរេនះរចួ្រចកេនកនុងេសបងគនូំរ េហយីគត់ ក់ ងំ ម
ខ្លួនេ យចង់ នឹងែខ ្រក ៉ ត់េខរបស់គត់ ជេរៀង ល់យប់េនកនុងផទះរបស់គត់ ែដលេធ្វីពុំទន់រចួសព្វ្រគប់េនះ 
គត់បនយករូបេនះមក ងំេនេលីកបលដំេណករបស់គត់ទុកេ យភរយិ និងកូនរបស់គត់េមីល េនទីបំផុត
េ យេសចក្តីអស់សងឃមឹដ៏ខ្ល ងំរបស់គត់ បនប ្ត លេ យសហគមន៍ែខមរេនកនុងតំបន់នយំកគត់មកមនទីរ
េពទយពយបល។ 

េធ្វីេ យអនកពយបលរបស់គត់ េសទីរែតដួលសន្លប់េ យរូបគំនួរជក់ែស្តងេនះ រូបគំនូររបស់គត់មន
ទិដ្ឋភពគួរេ យពិបកេមីល ស់ រូបគំនូរេនះបនបង្ហ ញនូវទិដ្ឋភពដ៏សំខន់ ៃនភពតក់ស្លុតរបស់គត់ េហយី
េបីេមីលែតពីរេទបីវនិទី អនកេមីលពិតជមន រមមណ៍ឈចឺង់ក្អួតចេង្អ រ។ រូបគំនូរេនះបន ត្រត ងនូវដំេណីរ
ជីវតិែដលបនជួប នឹងភពហនងឹថកល់េនកនុងរយៈកលសម្ល ប់រងគ លេ យគម នលទធភពថ នឹង ចផ្ល ស់ប្តូរបន ឬ
ធូរ្រ លេឡយី។ កំហងឹពុះកេ្រញជ លបនបង្ហ ញេឡងីេនចំណុចខ្ល ងំបំផុតែដលខ្លួនខញុមំិនែដលបនេឃញីនឹង
ែភនក ែតេយងីពុំ ចចូលរមួេទកនុងករឈចឺប់របស់គត់បន េ យរូបភពេនះេពរេពញេទេ យេសចក្តីស្អប់
េខពីម ្របសចកសីលធម៌។ េសចក្តបីញជ ក់ គឺេផ្ត តេទេលីែតក ្ត ពិត េ យពុំ ប់បញចូ លក ្ត េផ ងៗ ៃនេរឿង
តក់ស្លុតេឡយី េដីមប ីនងឹៃលលកេ ះ្រ យ រមមណ៍របស់ខ្លួន បនេ្រជសីយកជីវតិអត់ន័យែដលេពរេពញ
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េទេ យកំហងឹឃតកមម នងិទុកខ្រពួយ។ ករ ្ត ប់េរឿងរបស់គត់មនន័យថ រូបអនក្រតូវែតអនុញញ តេ យ
រមមណ៍របស់អនកទទួលភពៃ្រពៃផ េនះផងែដរ បនទ ប់ពីេមីលផទ ងំគំនូររបស់  ែតមួយែភ្លតកបលរបស់អនក

ចប់េផ្តីមឈ ឺេហយីអនកពយយមលុបបបំត់រូបភពេនះេចញពី រមមណ៍របស់អនក។ 
ភពជសះេសបយីរបស់ ចប់េផ្តីមេឡងី េ យគត់បនទទួល គ ល់េគលបំណងរបស់គត់េទេលី

អនុភពពិសពុល ៃនរូបគំនូរ ែដលមនឥទធិពលេទេលីជនទងំ យែដលបនទទួលករបងខិតបងខំេ យេមីល
េ យផទ ល់ែភនក ជពិេសសភរយិថមី កូន និងអនកពយបលចិត្ត ្រស្តរបស់គត់។ ជទូេទ កររចនេនេលីផទ ងំ
គំនូរ ក៏បនបង្ហ ញថ្រកុម្រគួ ររបស់គត់ទងំអស់ ្រតូវេគសម្ល ប់េចលៃ្រពៃផ ជងសត្វធតុេទេទៀត េហយី
េគកប់េចលេនកនុងផនូរមរណៈរមួគន េ យគម នវធិីបូជសពសម្រសប មមគ៌្រពះពុទធ សន េហយីវញិញ ណកខ័
នធ អនកទងំេនះ នឹងរងទុកខេវទន រហូតទល់ែតមនវធិីបុណយសព សនេធ្វីេឡងី េទីបវញិញ ណកខ័នធអនកទងំ
េនះបនជួប នឹងេសចក្តសុីខ។ តំ ងៃនរូបគំនូរេនះ បន ត្រត ងជបែនថមេទៀតថ ្រកុម្រគួ ររបស់គត់
ែដល្រតូវេគសម្ល ប់េនះ នឹងេនែតរស់រេវកីដ ប រូបគំនូរេនែតមនរូប ង។ ករចងចពុំំេភ្លចបនែបបេនះ 
អំពី្រកុម្រគួ ររបស់គត់ែដល ្ល ប់អស់េទេហយី បនបង្ហ ញរូបគត់មិនេ យ 
រវរីវល់ នឹងជីវតិថមី នងិ្រកុម្រគួ រថមីរបស់គត់។ 

េ្រកយពីដឹង និងពិភក អំពីបញ្ហ ទងំេនះ បនសេ្រមចេជគជ័យេទេលីពន្លកករពយបលេ យ
ខ្លួនឯង េ យគត់ងកមករកកូនេ្រកយរបស់គត់។ េ យសន មឹៗ អស់រយៈកលជេ្រចីនឆន  ំគត់ក៏បនបំេពញ
តួនទីរបស់គត់ជឪពុក និងជ ្វ មី។ េនកនុងករណី ែដលករផ្ល ស់ប្តូរសន មឹៗ េនះេកីតមនេឡងី ឥទធិពលៃន
រូបគំនូរក៏រមង ប់េទវញិ។ េនទីបំផុតបុគគលិកែខមរបន្របប់គត់ថ គត់្រតូវ ក់រូបគំនូរេនះេទ។ េន្រគដំបូង

គត់ផទុះកំហងឹខ្ល ងំ ស់ េសចក្តីេ កេ េទេលីមរណៈភពរបស់្រកុម្រគួ រគត់បនផទុះេចញមកវញិ ែត
េ្រកយមកគត់ក៏ ច ក់រូបគំនូរេនះេនកនុងទូរ ក់េខ វ។ េនេពលេនះគត់ ចបែង្វរភពបញជ ក់េទេលី
ក ្ត ពិត េ យយករូបគំនូរជតំ ងេនះ និងេសចក្តីភ័យខ្ល ចរបស់គត់ថគត់ពុំ ចបំេពញនូវតួនទី បន
ដូចជ មនុស ធមម  ជពិេសស េទេលីភរយិេ្រកយ និងកូនេ្រកយរបស់គត់ េន្រគែដល ដឹងខ្លួនថ គត់
បនេធ្វីេ យជីវតិគត់អន្ត យ គត់ក៏ចប់េផ្តីមភពជសះេសបយីេឡងីេ យសន មឹៗ។ 

១.១ អពភូតេហតុធមមជត ិ
ជមូល ្ឋ ន ៃនករនិទនេរឿង គឺជសមតថភពរបស់មនុស េ ក េនកនុងករ ្ត ប់ និងយល់ដងឹេសចក្តី 

ឈចឺប់របស់អនកេផ ងេទៀត ជសកមមភពពយបល អនកនិទនេរឿង េហយី មនអតថ្របេយជន៍ ដល់អនក ្ត ប់។ 
េរឿងមិន្រតឹមែតបេងកីតទំនក់ទំនងរ ងមនុស េ កេទ ែត ចបំបត់ភពេនឆង យពីេគឯងែដលេកីតេឡងី
េ យអំេពីឧ្រកិដ្ឋកមម ក៏ ចករពរកុំេ យេសចក្តីចងចភំពកត់ស្លុត ជធមមជតិរលត់ បសូនយ និងភពធូរ
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្រ ល រមមណ៍របស់ជនតក់ស្លុតផ្ល ស់ប្តូរេ យឆប់រហ័ស លទធផលដ៏ល្អេនះផុសេចញពីអពភូតេហតុធមមជតិៃន
ករយល់ដឹង រមមណ៍ទុកខេ ក។ 

ករយល់ដឹង រមមណ៍ទុកខេ ក គឺមនអតថន័យដូចជ "អនុភពករសមគ ល់ខ្លួនេ យេ្របីសតិ រមមណ៍
(និងេពរេពញេទេ យករយល់ដឹង)េទេលីបុគគលិក ឬេគលេ ែដលេគ នឹងគិត្រតះិរះិេមីល"។ េនកនុងែផនក
ចិត្តវទិយសម័យទំេនីបពកយែដលពណ៌ន អំពីដំេណីរករែដលអនកពយបល ក់ខ្លួនគត់ ឬខ្លួននងេ យពក់
ែសបកេជីងរបស់អនកេផ ងេទៀត គឺេដីមប ី នឹងទទួលបទពិេ ធន៍សព្វយ៉ង ែដលជនេនះមនេនកនុង រមមណ៍ 
និងេសចក្តីសេង្វគរបស់េគ។ បុ៉ែន្ត ករបញជ ក់េទេលីេសចក្តីសេង្វគរបស់អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ គំនតិសម័យ
យល់ដឹង រមមណ៍ទុកខេ កទងំេនះ ចទទួលប ជ័យេ យេគពុំទទួល គ ល់ តៃម្លពិេសសជងេនះេទេទៀត 
គឺទស នៈបទពិេ ធន៍។ 

ជង ប់រយឆន កំន្លងមក អនកចិត្ត ្រស្តជជតិ ល្លឺម៉ង់ រ ៉ូបឺត វសិឈ័រ Robert Vischer បនេរៀបេរៀង
ពកយ Einuhlung ឬ "យល់ដឹងទុកខេ ក" េនកនុងឃ្ល ជសិលបៈរចន។ េ ក ទីអូឧ័រ លិប Theodor Lipps ជ
អនកចិត្ត ្រស្តជនជតិ ល្លឺម៉ង់មន ក់េទៀត េ្រកយមកគប់បនយកពកយេនះមកេ្របីកនុងែផនកចិត្ត ្រស្ត គត់បន
យកមកេ្របីកនុងករពនយល់ដំេណីរករសិលបៈរចន ទុកជេគលេ ៃនករយល់ដឹងរបស់េយងី ែដលបនបេងកីត
េសចក្តីសេង្វគេនកនុងរូបេយងី េហយី្របប់េយងីេ យេឆ្លីយតប េ យេ យេយងីេធ្វីករ វរកអតថន័យរបស់ ។  

គត់ នងិអនកចិត្ត ្រស្តជនំន់មុន ដងឹថសិលបៈរចន ចបេងកីតេសចក្តីសេង្វគ និងគំនិតរបស់េយងីែដល
បញច ងំអតថន័យមនភពដូចគន  នឹងសិលបៈរចន ។ មនុស េ ក ចចត់គុណភពមនុស េទជវតថុគម នជីវតិដូច
ជផទ ងំគំនូរ េ យេហតុេនះគំនូរ ចបក្រ យអតថន័យ មរយៈសិលបៈរចន ែដលជករពយយមដ៏្របុង្របយត័ន
បំផុតរបស់មនុស ។ គំនិតៃនពកយ Einfühlung បនផ្ល ស់ប្តូរេ យសន មឹៗ េទកនុងគំនិតបចចុបបននៃនករយល់ដឹង
ទុកខេ ក ែដលេគយកមកេ្របីេនកនុងករផ្តល់ឱ ទ នងិករទក់ទងេផ ងៗ របស់មនុស េ ក។ 

េបីសិនជករយល់ដឹងជអំេពីចប់ រមមណ៍ែដលេចញពី កបបកិរយិល្អ ដូេចនះអនក ្ត ប់ែដលយល់ដឹង
េរឿងតក់ស្លុត គឺបេញចញ រមមណ៍របស់ខ្លួនេលីសពីភព្រគន់ែតេធ្វីេ យ រមមណ៍របស់ខ្លួនេទរទន់ េទ ម
រមមណ៍រេំជីបរជំួលរបស់អនករចួពីេសចក្តី ្ល ប់េទេទៀត។ ករយល់ដឹងរបស់អនក មសេងកតេមីលជដំបូង្រតូវែត

យល់ចបស់អំពីទិដ្ឋភពែដលដិតេនកនុង រមមណ៍របស់ជន រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េទេលីពិភពតក់ស្លុតែដលបំភ្លឺ
េនកនុងគំនិតរបស់ជន មសេងកតេមីល។ មរយៈសកមមភពយល់ដឹង អនក មសេងកតេមីលបនទ ប់មក ច 
"េមីល" ទិដ្ឋភពេនកនុង រមមណ៍ និងទទួលបទពិេ ធន៍េសចក្តីរេំភីប ងគកយ រមមណ៍ និងគំនិតែដលទក់ទង
េទ នឹងទិដ្ឋភពទងំេនះ។ េបីសិនជអនក មសេងកតេមីល គតិអំពីទិដ្ឋភពតក់ស្លុតសតិ រមមណ៍ែបបគំនូរ េគ
នឹងពិនិតយេមលីទិដ្ឋភពេនះ យ៉ងលម្អិតជធមមជតិេ យចប់ រមមណ៍ខ្ល ងំ និងចង់ដឹង។ ករយកចិត្តទុក ក់
ចង់ដឹង ចទទួលលទធផល្របកបេ យជេ្រម និងករយល់ដឹងេពរេពញេទេ យអតថន័យកនុងពិភពរបស់ជន
រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់។ ករពិនិតយេឡងីវញិេទេលីេរឿងតក់ស្លុត ជែបបសិលបៈគំនូរ េធ្វីេ យមនករឃ្ល តេចញ
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បន្តិចបន្តួច ែត បនផ្តល់នូវករយកចិត្តទុក ក់ ្ត ប់កន់ែតេ្រចីនេឡងីែដលគួរេ យអ ច រយ ចជករ
ពយបលដល់អនកនិទនេរឿង និង ចផ្តល់ព័ត៌មនចបស់ ស់ដល់អនក ្ត ប់។ 

ករនិទនេរឿង ជដំេណីរករមួយែដលមនឥទធិពល េ យអនក ្ត ប់ ចបេងកីតជរូបភពនូវអ្វីៗ ែដល
អនកនិទនេរឿងកំពុងែតេរៀប ប់េឡងី។ ជេ្រចីនឆន ខំញុ ំបន្របមូលផ្តុ ំទិដ្ឋភពរស់រេវកី និង្រសស់បំ្រពងៃនេរឿង  អនក
ជមងឺរបស់ខញុ ំ ែតខញុ ំពុំបនចត់ទុកេរឿងេនះទក់ទងេទ នឹងដំេណីរករពយបលេឡយី ។ អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ែខមរ
មន ក់េឈន ះ សុខ ំSokham ទទួលបទពិេ ធន៍រេំជីបរជួល ងគកយ និងមន រមមណ៍ភ័យស្លន់េ ្ល រថគត់លង់
ទឹក េរៀង ល់េពលែដលគត់លុបមុខ។ គត់បន យករណ៍ថ េនេពលគត់ជប់េទសេនកនុងជុំរុទំសករពល
កមមេ្រកមរបបែខមរ្រកហម េគេ្របីគត់ដូចសត្វេគ េគេ យគត់អូសនងគ័លភជួរដីែ្រសទឹកេពញេ្របៀប។  

ជញឹកញប់គត់រអិលេជីងដួលេទកនុងដីភក់េ យនឹមនងគ័លធងន់ធងរ ឫនឹមនងគ័លេឈសីងកត់គត់ ផក ប់
មុខ គត់រអលិរតិែតេ្រជេទៗ កនុងទឹក េហយីគត់ចប់េផ្តីមលង់ទកឹ េនេពលែដលខញុ ំែថទសុំខ ំខញុ ំពិបក្រទ ំនឹង
ទិដ្ឋភពទងំេនះ ស់។ េនែតដក់ជប់កនុង រមមណ៍របស់ខញុ ំ ជករពិតេពលខ្លះេនេពលែដលខញុ ំកំពុងែតលុប
មុខ ខញុ ំបនទទួលបទពិេ ធន៍ថ ទកឹហូរេពញែភនក និងមត់របស់ខញុ ំ ខញុ ំភ័យស្លន់េ ្ល រ ថខញុ ំកំពុងែតលង់ទឹក។ 
វញិញ ណ ដូចគន  រ ងបទពិេ ធន៍របស់ខញុ ំេទេលីទឹក និងបទពិេ ធន៍ទរុណកមមរបស់សុខ ំជសញញ េ យដឹង
ថភពទទួល រមមណ៍ែបបេនះ ចេធ្វីេ យសមតថភពយល់ដឹងរបស់ខញុ ំេ យ បសូនយ។ 

េពលេ្រកយៗមក ខញុ ំបនេធ្វីករយ៉ងជតិសនិតជមួយ នឹងអនកជមងឺរបស់ខញុ ំ េហយីទិដ្ឋភពេនះមនរូប ង
កន់ែតចបស់េឡងីេហយីរតិែតមនឥទធពិលខ្ល ងំេឡងី ក់បីដូចជ ភពយន្តែដលបញច ងំេឡងី្រពមគន េនកនុង
រមមណ៍របស់ខញុ ំ។ េនទីបញច ប់ ខញុដំឹងេហយីបនទទួល គ ល់ថអនកជមងបឺន ក់ទិដ្ឋភពទងំេនះេនកនុងខួរ

កបលរបស់ខញុ ំ េហយីេទះបីជេយងីមនវបបធម៌េផ ងៗគន ក៏េ យ ខញុ ំពិតជ ចទទួលបទពិេ ធន៍េហតុករណ៍
េនះេ យករេមីលេឃញី។ ករយល់ដឹងេកីតេឡងីេនេពលែដលម៉រ ី  Marina ដូនជីែខមរ យុ ៦០ឆន  ំមន ក់
បនចូលរមួេនកនុងកមមវធិី្របវត្តិ ្រស្តផទ ល់មត់។ កបបកិរយិខងេ្រក្រគប់ែបបយ៉ងរបស់ម៉រ ី  មន
សភព ក់បីដូចជរកី យ េហយីពុំមនទទួលបទពិេ ធន៍ជូរចត់អ្វីពីែខមរ្រកហមេឡយីគត់េស្ល កពក់ស េករ
សក់អស់ មុខគត់មន ងមូល ដូចជែផ្លប៉មភ្លឺរេ ង ទឹកមុខញញឹមរបស់គត់បេញចញនូវភពរកី យ។ 
      កលពីវយ័កុមរម៉រ ី  ទទួលរងទុកខេ យភពទុរគតខ្ល ងំ េនកនុងភូមិ ច់្រសយលតូចមួយេន
កនុង្របេទសកមពុជ។ េដីមប ី នឹងផ្តល់ជីវតិ្របេសីរដល់រូបគត់ ឪពុករបស់គត់បនចត់ែចងេ យគត់េរៀបករ
ជមួយ នងឹបុរសមន ក់ែដលមនវយ័ចស់ជងគត់២៨ឆន ។ំ មងគលករដ៏ជូរចត់េនះេធ្វីេ យគត់រលូតកូនជ
េ្រចីនដង ទបីំផុតគត់េកតីបនកូន្របសុមួយ ែដលេធ្វីេ យគត់រកី យខ្ល ំ ស់ គត់ផ្តួរផ្ត ច់ខ្លួនគត់ េដីមប ី   
កូន។ ែតដូចជជនជតិែខមរ្រគប់រូបបដិវត្តន៍ែខមរ្រកហមបនសម្ល ប់្រកុម្រគួ ររបស់គត់អស់ េនសល់ែតខ្លួនគត់ 
និងកូនែដលេនេពលេនះ មន យុ២០ឆន  ំ អនកទងំពីរបនខិតខំក ងជីវតិថមី ែតេនឆន ១ំ៩៨០ ទ័ពេវៀត 

ម បនចូលមកេនកនុងភូមិរបស់គត់េហយី ចប់្របុសៗ ែខមរ ជពិេសសេកមងៗ េ យចូលេធ្វីជទ័ពទ ៊ ន



 និពនធេ យ៖ េវជជបណ្ឌិ តរចីឆដឺ េអហ្វ មល៉្លីក                                                                                                     ទំព័រ. 100 
(Richard F. Mollica, M.D) 
                                                            
 

្របយុទធជមួយ នឹងទ័ពែខមរតសូ៊េន្រពំែដនៃថ-ែខមរ។ ម៉រ ី  និងកូនរបស់គត់បន ក់ខ្លួនេនកនុងខទមមួយែត
ពួកទ ៊ នបនរកពួកេគេឃញី េនេពលែដលគត់ជម្ត យកំពុងែ្រសកសំុេ យេគេ ះែលងកូនគត់ ពួកទ
៊ នបនយកកេំភ្លីងមកភជង់បងខំេ យកូន្របុសេកមងរបស់គត់ចូលេធ្វីជទ័ពទ ៊ ន។ 

េន្រតង់ចំណុចេនះ កនុងេរឿងរបស់ម៉រ ី  គត់បនសំុពនយល់ថករបត់បង់កូនរបស់គត់ ពុំែមន
េ យ រទ័ពេវៀត មេទ ែត េ យ រគត់បនេលងសត្វខុសពីែបបបទកលគត់េនវយ័កុមរ៖ 

ខញុ ំគិតថកនុង រមមណ៍របស់ខញុ ំ្របែហលជពីជតិមុន ឬេនកនុងជតិេនះ ខញុ ំពុំដឹងចបស់េទថខញុ ំបនេធ្វីបបកូន
សត្វមួយ។ ជនជតិែខមរេជឿថេយងី នឹងទទួលផលកមមេវ  េបីេយងីេធ្វីបបកូនសត្វ េយងីនងឹែបកបក់ពជីនែដល
េយងី្រស ញ់។ េយងីមនកមមេបីសិនជេយងីេធ្វីេ យសត្វ្រជុះេ ម ឬេបីសិនជេយងីយកកូនសត្វមកេលង។ 
ខញុ ំគិត្របែហលជខញុ ំេធ្វីអំេពីេនះេនជតិមុន ឬជតេិនះ េហតុដូេចនះ េហយីបនជខញុ ំ្រពត់្របស់ពីប្តី នងិកូនរបស់
ខញុ ំ។ េនះជេសចក្តីែដលខញុ ំបេរៀប ប់្របប់មនុស ទងំពួង េនះជមូលែហតុ ែដលខញុ ំពយយមអស់ពសីមតថភពេធ្វី
អំេពីល្អ េដីមបកុីំេ យខញុ ំមនកមម េ យជតិេនះកលពីេកមងខញុ ំបនេលងជមួយកូនសត្វេដៀវេដីរេនកនុងសំបុក។ 

 ខញុ ំ ក់ៃដខញុ ំចូលេទកនុងសំបុក េយងីយកកូនសត្វេចញពីសំបុកមកេលង េហយីេពលខញុ ំេលងរចួ ខញុ ំ ក់
ចូលេទកនុងសំបុក វញិ។ ខញុ ំពុំចថំ ខញុបំនេលងកូនសត្វេនះចំននួបុ៉នម នៃថង ឬបុ៉នម នែខេទ មុន នឹងេពលខញុ ំឈប់
េលង េនះ េពលេនះខញុ ំេនេកមង ខញុ ំេនរត់េលងដងខ្លួនទរេទ េស្ល កែតេខខ្លី គម នពក់ វេទ ដងខ្លួនខងេលីមន
ភពននលគក។ ទិដ្ឋភពដ៏ល្អេ ភរបស់កុមរតូីចមួយកំពុងែតេលងជមួយ និងកូនសត្វ បំបត់នូវេហតុករណ៍
ពិត បទពិេ ធន៍ជីវតិរបស់ ម៉ រ ី មនភព ក់បដូីចជ គនូំរេទសភពរស់រេវកី។ ជីវភពទុរគតែត
្របកបេ យភពសុខ ន្តរបស់គត់កលពីវយ័កុមរ បនែកែ្របអំេពីេឃរេឃរបស់ជនេលមីស។ ម៉រ ី  បន
ែស្វងរកមូលេហតុ "អ្វី" អំពីេសចក្តីទុកខេ ក្របចៃំថងរបស់គត់េ យគត់ពុំដឹងពី សនរបស់កូនគត់ េហយី
គត់បនេរៀប ប់នូវេសចក្តីទុកខេ ក េនះ មរយៈេរឿងសត្វ ពិភពជីវតិរបស់ម៉រ ី  ចមនភពេពញេលញ
េឡងីវញិ េន្រគែដល ែផនកទងំ យែដលបនបំផ្ល ញ ឬខូចខតេនះបនទទួលករជួសជុលេឡងីវញិ និង
ក់ជំនួសវញិ។ ដំេណីរករពយបលេ យខ្លួនឯងបេងកីតនូវពិភពធមមជតិថម ី េនេពលែដលអនក ្ត ប់អនុញញ ត 

េ យ នុភពទិដ្ឋភពពភិពេ កទងំេនះែ្របេទជករេមីលេឃញីវញិ ចផ្តល់នូវករយល់ដឹង និងគ្ំរទ  
ដល់ដំេណីរករពយបលរបស់អនកនិទនេរឿង។ 

១.២ ទំនកទ់ំនង ែផនកវបបធម ៌
 ករយកចិត្តទុក ក់េទេលីេរឿងតក់ស្លុត របស់អនកនិទនេរឿង ជញឹកញប់្រតូវ ងំ េ យភពលំេអៀង
សងគមនិងវបបធម៌។ េបីសិនជអនក ្ត ប់្របឆងំ នឹងអនកនិទនេរឿង ដំេណីរករយល់ដឹង នឹងពុំ ចចប់េផ្តីមបន
េឡយី ជករ្របេសីរេបីេយងីេធ្វីជគរថ្លង់េទេលីជនែដលេយងីពុំចូលចិត្ត េគរព ឬទុកចិត្ត។ េទះបីជយ៉ង

ក៏េ យ ចំណងទក់ទង ចេធ្វីេឡងី រ ងវបបធម៌ពីរេដីមបេីធ្វីេ យមនករយល់ដឹង និងយកចិត្តទុក ក់ 



 និពនធេ យ៖ េវជជបណ្ឌិ តរចីឆដឺ េអហ្វ មល៉្លីក                                                                                                     ទំព័រ. 101 
(Richard F. Mollica, M.D) 
                                                            
 

េទេលីបទពិេ ធន៍តក់ស្លុតកនុងជីវតិរបស់គន េទវញិេទមក ភពពិត្របកដេនះក្ល យេទជភពជក់ែស្តង េន
កនុងចំេ មជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េនកនុងករណីរញជួ យែផនដី េនទី្រកុងកូេប Kobe ្របេទសជបុ៉ន។ េនេវ
េម៉ង ៥:៤៦ ្រពឹក ៃថងទី១៧ ែខ មក  ឆន ១ំ៩៩៥  ភពរញជួ យែផនដីបនេកីតមនេឡងីេនេលី ភូមិភគដីេគក
្របេទសជបុ៉ន ប ្ត លេ យមនេ កនដកមមដ៏មហមិទងំ ងគកយ ទងំផ្លូវចិត្ត ។ ភពរញជួ យែផនដីេកីង
េឡងី ចំននួ ៃមភពីរវនិទី ចណុំចែដលកររញជួ យែផនដីេកីតមនេឡងី មនចមង យ ៃមភពីរគីឡូែម៉្រត ពីសមុ្រទ ទ្ីរកុងកូ
េប Kobe ្របជជន្របមណជង ៥,៥០០ នក់ ្ល ប់ ៣៤,៥០០នក់របួស និងជង ៣២០,០០០នក់ គម នទជី្រមក 
។ ផទះសែមបងជង ៨០,០០០នក់ ្រតូវកំេទចេចល េហយីផទះជង ១០០,០០០នក់ ្រតូវខូចខតខ្លះៗ ។ ្រកុម
ជំនញ ែផនកសតិ រមមណ៍ ៃនមនទីរេពទយពយបលសតិ រមមណ៍ឥណ្ឌូ ចិន និងអនកជំនញមនុស ្រស្តជបុ៉ននគំន
ចូលេទទី្រកុងកូេប Kobe ែដលទទួលភពវនិសខូចខតេនកំណត់ ១០ៃថង បនទ ប់ពីភពមហន្ត យបនេកីត  
េឡងី។ 

េគលេ ដ៏សំខន់មួយរបស់េយងី គឺេធ្វីករបញជ ក់េទេលី ថ នភពសតិ រមមណ៍របស់ជនរចួផុតព ី   
េសចក្តី ្ល ប់េ យេ្រគះរញជួ យែផនដី េដីមបជីួយ្របេទសជបុ៉ន កនុងករពយយមសេ្រងគ ះមនុស ។ េយងីសមភ សន៍
មនុស ប់រយនក់ ែដលបត់បង់ទីជ្រមកេ យេ្រគះមហន្ត យ េទះបីជមនករេជឿជក់ដ៏ធំេធងថ ្របជជន
ជបុ៉នពុំនយិយបេញចញភពទុកខ្រពួយរបស់ខ្លួន ជពេិសសេទដល់ជនជតិេផ ងេទៀតេនះ គតិបណ្ឌិ តនិយម
េនះ ពិតជពុំ្រតឹម្រតូវេឡយី។ អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េ យេ្រគះរញជួ យែផនដីបនចូលរមួចំែណកសនទន
េ យភពកក់េក្ត  និងសនទិ ន ល េគបននិយយពីបទពិេ ធន៍តក់ស្លុតរបស់េគេ យលម្អិត នងិសនិទ ន ល 
េហយីបនេធ្វីេ យភពលំបកេ យភ  និងវបបធម៌ខុសគន  េទជមនភពងយ្រសួលវញិ។ 

ករសមភ សន៍របស់េយងីជមួយ នឹងខយូកូ Kyoko ្រស្តីចស់ជ មន ក់ ជករសមភ សន៍ធមម  គត់អងគុយ
េនេលីកំ ល ទំហធំំបុិនកំ ល្រពំតូចមួយ េហយីេនជុំវញិគត់មនរបស់របរេសសសល់ែដលជកមមសិទធ ផទ ល់
ខ្លួនរបស់គត់ េនកនុង េរៀនជទីជ្រមកែដលគត់កំពុងែត ន ក់េន។ កំ លេធ្វីអំពីេដីម្រសូវជផទះរបស់គត់ 
េនកនុងចំេ មកំ លផទះ ប់ពន់ ជ្រមកេនះ្រតជក់ខ្ល ំ ស់ េនកនុងេពលេធ្វីសមភ សន៍គត់េឃញីថ ខញុ ំរងរ
េទះបីជគម នម្ហូប រក៏េ យគត់បន ែំតៃបតងេ យខញុ ំ។ ថ្វីេបីសនទុះចតិ្តរបស់ខញុ ំ្របប់ខញុ ំថ ខញុ ំ្រតូវបដិេសធ
េ យគត់មនករខ្វះខតខ្ល ងំ ស់ ែតេ យខញុ ំយល់ ខញុ ំក៏ទទលួយកទឹកែត មទំេនៀមទម្ល ប់ ក់ទក់ទទួល
េភញ វរបស់គត់េទ។ 

េទះបីជខយូកូ Kyoko បត់បង់អ្វីៗ េសទីរែតទងំអស់េទេហយី េនេពលែដលខញុ ំសួរេ យគត់បរយិយ
ពីបទពិេ ធន៍តក់ស្លុតរបស់គត់ គត់និយយែតពីករខ្វះខតភពឯកជន និងភព ម៉ស់មុខេ យរស់េន
កនុងជ្រមកជេន្ល សជមួយ និងមនុស ែដលគត់ពុំធ្ល ប់ គ ល់។ េធ្វេី យគត់មន រមមណ៍ខ្វល់ខ្វ យ េនេពល
ែដលពុំេ យគត់េធ្វីអ្វីទងំអស់ េដីមបជីួយខ្លួនគត់ និងអនកឯេទៀត គត់បនបរយិយអំពីករឈរត្រមង់ជួរចំ ប់
េម៉ង េដីមបជីួប និងេវជជបណ្ឌិ តេនទីជ្រមក។ េនេពលដល់េវនគត់ គត់បន្របប់េវជជបណ្ឌិ តថគត់មន រមមណ៍
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ខ្វល់ខ្វ យ គត់សំ ន្តមិនលក់ េហយីគត់ខ្ល ចទីជ្រមក េវជជបណ្ឌិ តបនែ្រសកេឡងីយ៉ងខ្ល ងំ េនចំេពះមុខអនក   
ជមងឺជេ្រចីននក់ ែដលកំពុងែតរង់ច ំថគត់ ម និយម គិតែត្របេយជន៍ខ្លួនឯង េហយីទន់េខ យេ យគត់
េធ្វីករេសនីសំុេសចក្តី្រតូវករផទ ល់ខ្លួន ែដលគួរេ យអស់សំេណីចែបបេនះ។ េវជជបណ្ឌិ តេនះបននិយយេឡងី
ថ រូបគត់េធ្វីេ យខតបង់េពលេវ របស់េវជជបណ្ឌិ ត និងអនកជមងឺែដល្រតូវករករពយបល។ បនទ ប់ពីេវជជ
បណ្ឌិ តបនទ បកិតិ្តយសរបស់គត់ជ ធរណៈ េវជជបណ្ឌិ តេនះបនេដញគត់េចញ េ យបង្ហ ញនូវភព
ប ជ័យទងំ្រសុងេទេលីភពយល់ចិត្ត។ ្រពមគន  នងឹេពលែដលេយងីកំពុងែតញុទំឹកែត េហយីគត់បនបញច ប់
េរឿងរបស់គត់ ទឹកែភនកគត់ហូរ្រតបញ់េចញពីែកវែភនកទងំពីររបស់គត់។ 

រមមណ៍ទំនក់ទំនងខ្ល ងំរ ង្រស្តីជបុ៉ន ជពិេសស្រស្តីចស់ជ  និងជនជតិ េមរកិកងំ េនកនុងេពល
េនះ បនគតិថពិតជមនិ ចសេ្រមចបនេឡយី។ កលពី សិបឆន មុំន ៃថងជួប្របជំុរបស់េយងី េមរកិកងំ
បនទម្ល ក់្រគប់ែបក យ្រប រទី្រកុងខូេប Kobe េហយីបនបំផ្ល ញទី្រកុង េធ្វីេ យខយូកូ Kyoko គម នជ្រមក 
និង្រកខ ត់។ គត់បននយិយថគត់មិននឹក ម នេ ះថ សិបឆន  ំ េ្រកយមកគត់បនអងគុយញទំឹកែត
ជមួយ នឹងេវជជបណ្ឌិ ត េមរកិកងំ ែដលបន ្ត ប់្របវត្តិដំេណីរេរឿងតក់ស្លុតកនុងជីវតិរបស់គត់។ ករយល់ចិត្ត
បនបំេពញចំណងវបបធម៌ និងភ រែដលែចករូបេយងីទីៃទពីគន  រមមណ៍ែដលេយងីមនេនេពលេនះ បន
បក្រ យយ៉ងរណ្តំ េនកនុងកំ ពយ ងំក Tanka ែដលនិពនធេ យអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ពីភពរញជួ យ
ែផនដី សូ៊ម៉កូ  Sumako Harada ៖ ទឹកមុខពិតរបស់េយងី បនបរយិយថ នឹងបេញចញភពពិត ទឹក
មុខពិតរបស់គត់ េនេពលែដលេយងីបត់បង់សំេលៀកបំពក់ ម្ហូប រ និងផទះសែមបងជទីក្រមិតអត្តិភព
(ជីវតិ)។ 

១.៣ េរឿងតក់ស្លុតជកមមបទសិលបៈ 
 សមតថភពរបស់មនុស  កនុងករ ្ត ប់េ យយកចិត្តទុក ក់ ពុធំនអះ ងថអនកេផ ង នឹង ្ត ប់
ដំេណីរេរឿងជីវតិតក់ស្លុតដូចគន េឡយី។ ជញឹកញប់អនក ្ត ប់្រតូវ ងំចិត្ត េហយីទប់ រមមណ៍កុំេ យមន
្របតិកមម េទេលីេហតុករណ៍តក់ស្លុតេ យ្របប់ខ្លួនឯងថ "ខញុ ំ្រទំ ្ត ប់ែលងបនេទៀតេហយី" ឬ "េរឿងេនះេធ្វី 
េ យខញុ ំខឹងខ្ល ងំ ស់ ដូចគន  នឹងេរឿងេផ ងៗ េទៀតែដលខញុ ំបន ្ត ប់ឮ" ។ េនេពលែដលភពជួប្របទះេកីត
មនេឡងីជដែដល រមួនឹងករយល់ចិត្តេ្រចីនេលីសលប់មនុស ខ្លះបនដកខ្លួនេចញ េហយីបដិេសធមិន ្ត ប់   
តេទេទៀតេទ។ ជក ្ត ពតិករ ្ត ប់យកចិត្តទុក ក់ ក់បីដូចជ ែផ្ល វមនមុខពីរេ យអនក ្ត ប់យកចិត្ត
្របកបេ យ រមមណ៍ ករុ  េម ្ត  ពុំ្រតឹមែត ចភជ ប់ទំនក់ទនំងបនយ៉ង្របេសីរជមួយ នឹងអនកនទិនេរឿង
តក់ស្លុតេនះេទ េគែថមទងំេទរទន់ រមមណ៍ទងំ្រសុងេទ នឹងេសចក្តីសេង្វគចតិ្ត និងទិដ្ឋភពតក់ស្លុតែដលអនក
និទនេរឿងបនទទួលបទពិេ ធន៍េទៀតផង។ អនកនទិនេរឿង្រតូវែតដឹងថ "េរៀប ប់ែតលមម" េហយីកុំេធ្វីេ យ
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អនក ្ត ប់ទទលួ រមមណ៍រេំភីបហួសេពក អនកនិទនេរឿងក៏្រតូវែតដឹងអំពីសមតថភពរបស់អនក ្ត ប់េ យយកចិត្ត 
េហយីេ្របីមេធយបយចូលរមួេនកនុងករនិទនេរឿង។ 

អនកនិទនេរឿងគួរែតយល់ដឹងនូវវធិីនិទនេរឿងល្អ ឧទហរណ៍ េគ្រតូវែតដឹងថសញញ ស្រមប់ បង្ហ ញេរឿង
ែដលមនែតមួយគត់ស្រមប់បទពិេ ធន៍របស់ខ្លួន។ េរឿងតក់ស្លុតេពរេពញេទេ យសញញ បង្ហ ញជីវះ្របវត្តិ
ផទ ល់ខ្លួន និងវបបធម៌។ រូបភពែដលមនឥទធិពល គបឺនេ្របីេឡងីជតំ ងបទពិេ ធន៍ជវីតិ ្របតិកមម រមមណ៍ 
និង កបបកិរយិ បក្រ យនូវអ្វីៗ ែដលគម នពកយ ឬ ចនិយយេ យចំៗបន។ អនកកែសត្រសុក ៉ ន់ ន 
Rwandan បននិយយអំពីនិមិត្តរូប ៃនបទពិេ ធន៍របស់គត់េទេលីអំេពីសម្ល ប់រងគ លេនកនុង្របេទសរបស់
គត់ េ យេរៀប ប់ថគត់បនជួប្របទះ នឹងបុរសមន ក់ចំអិន រេនេលីគំនរឆ្អឹងមនុស  ជទិដ្ឋភព មញញ
ែតមនអតថន័យសមុ្រគ ម ញ។ និមតិ្តសញញ ជដំេណីរករែដលដក្រសង់ែផនកេផ ងៗ ជេ្រចីនេចញពីពិភពតក់ស្លុត 
េហយីយក មកផ្តុ ំគន  េដមីបេីធ្វីជចំណងទក់ទងដ៏ជតិសនិទែតមួយ េនេពលែដលអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់មក
មនទីរេពទយពយបល េហយីចប់េផ្តីមេរៀប ប់ដំេណីរេរឿងរបស់េគ េគមនករពិបកកនុងករនិយយេ យបន
េកបះកបយអពំីភពខូចខតដល់កយសមបទ និងសតិ រមមណ៍របស់េគ។ 

ចំេពះទំនក់ទំនងរ ងេវជជបណ្ឌិ ត នងិអនកជមងឺ ថន េំពទយ ចយកមកេ្របីជនិមិត្តសញញ  ៃនដំេណីរករ
ពយបលេ យខ្លួងឯង។ ្រ ង Tran អនកជមងឺវយ័មជឈមឹជនជតិេវៀត មមន ក់ ែដលធ្ល ប់ជប់គុកេនកនុង         
ស្រងគ មបននិយយថគត់ពិតជ ្ល ប់ េបីសិនជេគឈប់ផ្តល់ថន េំពទយេ យគត់េ យរ ្ឋ ភិបលកត់បនថយ
ថវកិ េទះបីជថន េំពទយ ពុំសំខន់ស្រមប់ជីវតិរបស់គត់ េហយីគត់គម នជមងឺអ្វីែដលយយដីល់ យុជីវតិរបស់
គត់ក៏េ យ។ ចំេពះរូបគត់ថន េំពទយជនិមិត្តរូបែដលមនឥទធិពលកនុងករផ្តល់កម្ល ងំជីវតិេនកនុងសងគមថមី បនទ ប់
ពីករទទួលទរុណកមមជេ្រចីនឆន  ំ េន្របេទសេវៀត ម េហយីគត់បនេ្របីថន េំនះយ៉ងខជ ប់ខជួន េដីមបទីប់
ក ត់ជមងឺ្របចកំយ និងបញ្ហ សតិ រមមណ៍។ អនកនទិនេរឿងេផ ងៗេទៀត ក៏បននិយយអំពីខ្លួនេគេ យេ្របៀប

េធៀបខ្លួនេគេន នឹងសត្វ ្ល បតូចេផ ងៗ ជសត្វែដលេគេ្រចីនែតេធ្វីបប។ 
ករបេញចញ រមមណ៍ជលកខណៈដ៏សំខន់ ៃនករនិទនេរឿង េតីអនកនិទនេរឿងេធ្វីែបប េទេដីមបកុីំ

េ យអនក នមន រមនណ៍រេំជីបរជំួលខ្ល ងំ? ជនតក់ស្លុតជេ្រចីនរូប មនគុណវបិត្តិ ម៉ស់មុខពីរែបបេកៀម្រកំ 
និងអស់សងឃមឹជគុណវបិត្តិមួយ េហយីគុណវបិត្តិមួយេទៀត គឺកំហងឹ និងគំនុំសងសឹកេទេលីជនឯេទៀត។ ជន
តក់ស្លុតខ្លះៗ េរេទេរមករ ងគុណវបិត្តទិងំពីរេនះ េនេពលែដលជនេផ ងៗេទៀតេផ្ត ត រមមណ៍េទេលីែតករ
ស្អប់េខពីម និងករសងសឹក។ ជនខ្លះែដលេ្រកៀម្រកំេ យករបត់បង់ ក៏ទទួល រមមណ៍សងឃមឹ រកី យ និងកំែប្លង
េលងេសីច។ រមមណ៍ទូេទមួយេទៀត គឺភ័យខ្ល ច អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ចភ័យមិន ៊ នេចញពផីទះែតមន ក់
ឯង េ យែគខ្ល ចថមនេរឿង ្រកក់េកីតេឡងីដល់រូបខ្លួន និង្រកុម្រគួ រ។ េសចក្តីភ័យខ្ល ចកំណត់នូវអ្វីៗ  
ែដលេគចង់េធ្វី អនកែដលេគចង់ជួប នងឹទីកែន្លងែដលេគចង់េទ ចរហូតដល់ក្ល យេទជេគ ក់ខ្លួនឯង េ្រពះ
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ែតេសចក្តីភ័យខ្ល ច។ អនកនិទនេរឿង្រតូវែតដឹងថ អនក ្ត ប់ែដលមន រមមណ៍េទរទន់ និងទទួល រមមណ៍មន
ថមពល(កម្ល ងំ)ក្រមិតដូចគន ។ 

េនេពលែដលយកេរឿងតក់ស្លុតមកទស នជែបបេ ភ័ណភព ដូចជសិលបៈរចន មនរចួេទ
េ យរចនបថ និងនិមិត្តសញញ  និងអត្តចរកិរជំួលចិត្ត រចនបថែដលអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់បនបង្ហ ញអំពី
បទពិេ ធន៍របស់េគជ រៈសំខន់ ស់។ ទនំក់ទំនងែបបខ្លះៗ ងយ្រសួលទក់ទង នងិងយយល់ជង
ែបបេផ ងៗេទៀត។ អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ខ្លះេ ះអេងគីយ េហយីមិនសូវនិយយស្តី ខណៈែដលអនកេផ ង
េទៀត េធ្វីេ យ្រពឹត្តិករណ៍មនភព ដូចជេ ខ នេហយីេរៀប ប់បនយ៉ងេ្រចីន អនះខ្លះេពរេពញេទេ យេសច
ក្តីរកី យ និងគួរេ យ្រស ញ់ ខណៈែដលអនកខ្លះេធ្វីគួរេ យស្អប់ និងេពរេពញេទេ យទុកខ្រពួយ។ អនកេ្រក
ពុំបនេរៀបចំខ្លួនទទួល ករនិយយកំែប្លងេលងេសីចអំពីលកខណៈបុគគលជនជតិែសបកេខម ែដលនិទនេរឿងេឡងី
យ៉ងេ្រចីន ជេរឿងេ្រពងរបស់ជនជតបូិសយនេនកនុងស្រងគ ម។ េរឿងកំែប្លងលបេីន្របេទសបូស ន Bosnia 
និយយអំពីេកមង្របុស មូ៉ស្លុ ីម Muslim មន ក់ ែដលកំបុតៃដេជីងេ យ្រគប់មុីន បន្រគែវងេចលអវៈយវៈសិបប
និមិត្ត(ែក្លងក្ល យ)េនះ មបង្អួច េរៀន េ្រពះ  "រត់េគចជីវតិបំែណករបស់ " រចនបថចង្វ ក់ែដលអនករចួ
ផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េធ្វីចលនេនកនុងពិភពេ ក។ េរឿងផ្តល់នូវ " ន ៃដ" ែប្លកែតមួយគត់របស់វចិិ្រតករ េនកនុង
ករណីេនះ គអឺនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េ យភពតក់ស្លុត។ 

េរឿងែដលបនេរៀបចំ និងផ ព្វផ យេឡងីេ យល្អ ជួយបណ្តុ ះប ្ត លជីវះ្របវត្តិ សតិ រមមណ៍ នងិ
ដំេណីរសងគម ្រស្ត ៃនករពយបលេ យខ្លួនឯង។ ជនជួប្របទះ នងឹភពតក់ស្លុត ចទទួលផលដ៏េ្រចីនកនុង
ករចូលរមួសហ្របតិបត្តិករជមួយ នឹងអនក ្ត ប់ េបសិីនជេគនិយយេរឿងតក់ស្លុតរបស់េគបនេ យចប់សព្វ
្រគប់។ ែតករនិយយេរឿងតក់ស្លុតេ យលម្អិតពិតជពុំ្រគប់្រគន់េឡយី េរឿង្រតូវែតនិយយេឡងីជែបបបទ
ែដលអនកេផ ងៗេទៀត ចបន្តករ ្ត ប់បន េ យគម នភពរនធត់ហួស ឬែលងចង់ ្ត ប់តេទេទៀត។ េ យមន
រមួេទេ យករែណន ំរបស់អនកពយបល ញតិសន្ត ន ឬមិត្តភក្តិជួយគ្ំរទេ យេជឿជក់ េទេលីដំេណីរនិទន
េរឿង  អនកនិទនេរឿង ចេរៀនអំពីវធិីសំេណះសំ លអំពីបទពិេ ធន៍របស់េគ ជមួយអនកដៃទ្របកបេ យ
េជគជ័យ។ 

ករែណន ំ ចជួយអនកនិទនេរឿងប្តូរ រមមណ៍ នតឹង ែដលេកីតមនេឡយី េ យបទពិេ ធន៍
េឃរេឃ និងរេបៀបែដលេគនិយយបេញចញ។ រមមណ៍េទរទន់ខ្ល ងំ្រតូវែតទប់េ យជប់ េដីមបកុីំេ យមន
រមមណ៍េនះបក្រ យជំនួសអតថន័យេរឿង េនកនុងសងគមរបស់េយងី សកមមភពរុញ្រចនជេ្រចីនទក់ទងនឹង

ភពតក់ស្លុត ករផ្តល់ពត៌មនសេងខបេសចក្តី យករណ៍ពីអំេពីេឃរេឃ ករបញច ងំហ្វលី នងិកមមវធិជី ធរ
ណៈ ែដលបញជ ក់ទិដ្ឋភពសមេហតុផលបំផុត ៃនអំេពីេឃរេឃេនកនុងសហគមន៍ គឺេធ្វីេឡងីេ យករេធ្វស
្របែហស ឬេ យេចតន េដីមបផី ព្វផ យ រមមណ៍ពសិពុល។ អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ដឹងខ្លួនថ រៈសំខន់ 
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ៃនករបេញចញ រមមណ៍ គឺេធ្វីេឡងីជែបបមួយ ែដលពំុេធ្វីេ យអនក ្ត ប់ មន រមមណ៍ថរេំជីបរជួលពន់េពក 
េពលេនះេគ ចរមង ប់ រមមណ៍របស់េគបន េហយី ចសំេណះសំ លជែបបបទមួយសម្រសបមួយវញិ។ 

េសចក្តីែណន ំក៏ ចជយួជ្រមុញេ យមនករេ្របី ករ្រសៃម៉ និងករៃចន្របឌតិ េដីមបនីយិយេរឿងតក់ស្លុត
េ យបនចប់សព្វ្រគប់។ ជនតក់ស្លុត្រតូវគិតថ្លឹងែថ្លងករេ្របីេសចក្តីេ្របៀបេធៀប និងនិមិត្តសញញ ចជួយេ យ
េគបេញចញ រមមណ៍ និងគនំិតរបស់ខ្លួន េហយីរេបៀបែដលេគនិយយេរឿង ចេធ្វីេ យ រដំណឹងរបស់េគរតិែត
មនខ្លឹម រេឡងីែថមេទៀត។  ជករណីក្រមមនេ យេរឿងខ្វះភពេកបះកបយមិនគួរេ យចប់ រមមណ៍ និង
ខ្វះករយល់ដឹងេ្រជ្រជះ ែតអនកនិទនេរឿង ច្រតូវករេសចក្តីេលីកទឹកចិត្ត េដីមបេីរៀបចំេរឿងរបស់េគេ យបន 
ល្អ ។  េពលខ្លះករពិនិតយេរឿងេឡងីវញិជ យល័កខអក រ ឬែខ ត់សេម្លង ចជួយកនុងដំេណីរករេនះ អនក   
្ត ប់្របកបេ យភពយកចិត្ត េហយីេដីរតួជអនកែណនំ ចជជំនួយសំខន់ េបីសិនជដំេណីរករេនះេធ្វី      

េ យនឹកេឃញីេរឿងឈចឺប់ខ្ល ងំ ែដលេធ្វីេឡងីេ យឯកឯង ក៏ជ រៈសំខន់កនុងករយល់ដឹងថេរឿង
តក់ស្លុត ចនិទនេរឿងេឡងីេ យសេងខបជែផនកនីមួយៗ ជជងករនិទនេរឿងេ យចប់ែតម្តង។ េនកនុងមនទីរ
េពទយពយបលរបស់េយងី េយងីមនពកយស្រមប់បរយិយករណីេនះ ៖ "តិចៗ ក្ល យេទជេ្រចីនកនុងរយៈេពល
យូរលង់"ភពសមង ត់របស់ អនកនិទនេរឿងកនុងករ រកអនកដៃទេ យជួយ ច្រតូវករ ករបញជ ក់អះ ងេឡងី      
វញិ។  

េសចក្តីឈចឺប់ែដលប ្ត លេ យេឡងីេ យអំេពីបំពនរបស់មនុស េ ក ជញឹកញប់េធ្វីេ យ
សមតថភពៃចន្របឌិត នងិករសំេណះសំ លេ យេបីកចំហេទវញិេទមករបស់បុគគលេនះអន់ថយ េ យេគ
ភ័យខ្ល ច នងិភព ម៉ស់មុខ នងិអំេពីេឃរេឃេនអនគតកល។ ជនតក់ស្លុតគួរែតទទួលជំនយួែដលេធ្វី    
េ យេគដឹងខ្លួនថ ខ្លួនេគមនអ្វីៗ ែដលជន្រគប់រូប និងសងគម្រតូវករ និងចង់បន មនុស ្រគប់រូបចង់ដឹងពី
រេបៀបេ ះ្រ យវបិត្តិបត់បង់ េ កនដកមម ករពយបទ និងេសចក្តីឈចឺប់្រកុម្រគួ រ និងសហគមន៍។ 
ន ៃដអក រសិលបៈ ែដលមនតៃម្លជយូរអែង្វង គឺេយងេទ មចំណង់របស់មនុស េទេលីចំេណះដឹងែបប

េនះ។ អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ្រតូវេគរុញ្រចនេ យេឡងីេលីឆកសែម្តងេ យេ្រពង សន េហយី្រតូវបន
ទទួលឱកសេ យបនបេ្រងៀនេយងី្រគប់ៗគន អំពីវធិីេ ះ្រ យេ កនដកមម និងអំេពីេឃរេឃរបស់មនុស      
េ ក។  

អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ្រតូវែតេធ្វីេពីេ យចត់ខ្លួនថមនអត្តចរតិល្អជក់ ក់ ែតេគ្រតូវែតដឹងថ
ដំេណីរករភពជសះេសបយីភគេ្រចីន ចនមំកនូវករយល់ដឹងេ្រជ្រជះ េសចក្តីសងឃមឹ និងែថមទងំភពរកី
យ។ ជនតក់ស្លុតភគេ្រចីនមនចំណូលចិត្តេ យគិតថេរឿងរបស់ខ្លួន នឹង ចជួយអនកឯេទៀតបន។ 

 វធិី្របេសីរបំផុតស្រមប់ជួយអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ករេរៀប ប់េរឿងរបស់ខ្លួន គឺេ យេគបំេពញតួនទី
ជ្រគូបេ្រងៀន។ មេធយបយេនះបនទទួល គ ល់ថ ជន្រគប់រូប្រតូវករករេរៀនសូ្រតេផ ងៗ ពអីនកទទលួបទ
ពិេ ធន៍េឃរេឃ ។ ផងែដរ ក៏ជួយបែង្វរដំេណីរករពយបលេ យេ្របីករនិទនេរឿងរបស់ជនតក់ស្លុត េហយី
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្រតូវបញជ ក់ ពីផល្របេយជន៍ដល់ទូលំទូ យេទេលីសងគមជទូេទ ។ វធិីេនះ គបឺញជ ក់បែនថមេទៀត េទេលី   
លកខណៈ ធមមជតិៃនករគិតពី្របេយជន៍អនកដៃទរបស់អនកនិទនេរឿង ដូចជេយងី នឹងេឃញីថបរត្តភព (ករ
គិតពី្របេយជន៍អនកដៃទ) ជអតថន័យដ៏សំខន់ជងេគេនះ េនកនុងសងគមកនុងករបណ្តុ ះប ្ត លករពយបល
េ យខ្លួនឯង។ 

១.៤ ករនិទនេរឿងេ យល្អ 
 កររកតុលយភព (ថ្លឹងែថ្លង) ល្អ្រតឹម្រតូវេនកនុងឆន ១ំ៩៩៩ កមមវធិី េវដី Harvard ែផនកភពតក់ស្លុត
របស់ជនេភៀសខ្លួន បនចប់េផ្តីមមុខវជិជ ថមីេនកនុង វជិជ េពទយ ចំនួនពីរេនកនុងចំេ ម េរៀនវជិជ េពទយ
បីេន្របេទសបូស ន Bosnia ្រកសួងសងគមកិចចេនសកលវទិយល័យស ៉ េយវ៉ ៉ូ Sarajevo និងសិកខ េន
សលកវទិយល័យ្រ ្វ ន់សីុសកក ន់ Franciscans ជមូល ្ឋ នេរៀបចំគេ្រមងថមី កមមវធិសិីក ជផ្លូវករចត់ជន
តក់ស្លុតេទជ "្រគូបេ្រងៀន" េហយីអនកវជិជ ជីវៈពយបលេទជ "សិស " ។ មុខវជិជ ថមីទទួលករ ្វ គមន៍ជអបអរ
ទរពីអនកជមងឺ េនេពលែដលរូបេគក្ល យេទជអនកនិទនេរឿងដ៏ល្អ េហយីអនកវជិជ ជីវៈេពទយ ក៏ក្ល យេទជអនក 
្ត ប់ដ៏ល្អផងែដរ។ 

េនកនុងករណី របស់ម៉ជ  Majda ្រស្តីវយ័េកមង្របកបេ យចំេណះវជិជ មន ក់របស់្រកុម្រគួ រមូ៉ស្លុ ីមេន
្របេទសបូស នជ "្រគូបេ្រងៀន" និងជេវជជបណ្ឌិ តេពទយេន កលវទិយល័យេពទយស ៉ េយវ៉ ៉ូ Sarajevo និងជ 
"សិស ម៉ជ បន្របប់េយងីថ នងពុំែដលទុកចតិ្តមនុស ្របុសេឡយី េ យឪពុកនង្រសវងឹែត្រ  េហយី  
ពពិពហ៍បង្រសី របស់នងក៏ប ជ័យេទៀត។ េ យនងជប់ចិញច ឹមកមួយ្របុសនង នងពុំចង់ទក់ទងជមួយ

មនុស មន ក់េឡងី “ខញុ ំបដិេសធទំនក់ទនង ែដលពុំទទួល គ ល់កមួយ្របុសរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំរកតុលយភព (ថ្លឹង
ែថ្លង) ជក់ ក់ពុំេឃញីេនកនុងគំនិតថ េបីមនជន មន ក់េគរពខញុ ំ េហយីខញុ ំ្រតូវែតេគរពមនុស ្របុស”។ េន
េពលែដលនងបនជួប្រ ្វ នហូ Franjo “គឺជេសចក្តីេសន េឃញីភ្ល ម្រស ញ់ែភ្លត” ដូចជនងពនយល់្របប់
ថ “េពញមួយជីវតិនង្រសៃម៉ថបនជួប នងឹបុរសមន ក់ដូចជ Franjo។ ជេលីកដំបូងែដលខញុ ំមនទំនក់ទំនង 
េហយីពុំចង់កត់ផ្ត ច់ ភ្ល មេឡយី”។ េទះជ Franjo ជជនជតិ្រកូអូត Croat និងរ ៉ូម៉ង់ករតូលិក Roman 
Catholic ពុែំមនជក ្ត ែដលទក់ទញ រមមណ៍នងេឡយី នងដឹងភ្ល មថគត់ជមនុស ពិេសស៖ 
  ខញុ ំ្រស ញ់គត់ េ យគត់មន្របជញ ល្អ ចិត្តល្អ និយយ្រតង់េ យកំែប្លងេលងេសីច ក់ទក់ និង
សុភព ប រ។ គត់េគរពខញុ ំ អ្វីែតមួយគត់ែដលខញុ ំពុំចូលចិត្ត គឺេពលខ្លះគត់ផឹក្រ េហយីគត់និយយចំៗ អពំី
អ្វីេផ ងៗ ែដលអនកឯេទៀតពុំ ៊ ននិយយ។ និយយេ យខ្លី គឺខ្លួនគត់េនកនុងភពនិយយប៉ះទងគិច េ យមកពី
អ្វីៗ ែដលបនេកីតេឡងីេនកនុង្របេទសបូស ន និង្របជជនរបស់េគ។ ៃថងមយួគត់មកផទះរបស់េយងីេហយីគត់
្របប់េយងីេ យ្របយត័នេ យនិយយថ "ពួកមូ៉ស្លុ ីមកន់សីល េហយីកំពុងែតបន់ស្លន់ េគពុំេឃញីអ្វីៗ ែដល
កំពុងរង់ចេំគេឡយី"។ េនេពលែដលស្រងគ មចប់េផ្តីមេឡងី ម៉ជ បនេទរស់េនជមួយ នឹង្រកមុ្រគួ រ
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របស់្រ ្វ នចូ Franjo េនហ្វូនីក Fojnica មួយរយៈេពលខ្លី ែតេ យនងបរមភអំពីសុវត្តិភព្រកុម្រគួ ររបស់
នង នងក៏្រតឡប់មកវញិ។ េនេពលែដលករ យ្រប រេកីនេឡងីកន់ែតខ្ល ងំFranjo ្រតូវេគេកះេ េ យ
េទជួយេនកនុងស្រងគ មទំនក់ទំនងរបស់េគ ក៏រយលេហយីេគក៏ ច់ករទក់ទងពីគន េទ ម៉ជ  Majda បរមភ
ថទំនក់ទំនងរបស់េគ ពុំមនេសថរភពបនយូរអែង្វងេឡយី៖ 
  េនេពលចូលឆន ថំមី មតិ្តរបស់ខញុ ំទូរស័ពទមកខញុ ំ ខញុខំំែតសងឃមឹថេគជូនពរខញុ ំេពលចូលឆន ថំមី ែតនងបន
និយយថ "ឯងមនដឹងថ Franjo យ៉ងេម៉ចេទ? គត់្រតូវេគសម្ល ប់"។ ពកយេនះ ក់បីដូចជពុំ្រជួត្រជប
ចូលខួរកបលខញុ ំេឡយី ខញុ ំេនែតនិយយជមួយនងតេទេទៀត េហយីនងក៏និយយកន់េឡងីថ " គត់្រតូវេគ
សម្ល ប់ដ៏ េ ច ធ័មជទីបំផុត េគសម្ល ប់គត់ដូចសត្វធតុ "  ខញុ ំចូលេទបនទប់ទឹក េហយីចប់េផ្តីម្រទេ
រយ ំខញុ ំេនែតទេនទញថេរឿនេនះមិនពិតេទ មកដល់េពលេនះ េន ក់បីដូចជសុបិន្ត។ 
េ្រកយមកនងបនដឹងថ គត់្រតូវជនរមួជតិែដលជអចចនិ្តជន(ជនខ្វះសីលធម៌)សម្ល ប់ េ យគត់ជធមមនិដ្ឋ
(េប្តជញ )កតូលីក េគសម្ល ប់គត់េនកនុងៃថង្រគឹស្ត ម ស់ Christmas ែតនងេនែតរក ជំេនឿរបស់នង៖ 
 ខញុ ំេនែតេជឿជក់េទេលីសីលធម៌របស់មនុស ជតិ ករទទួលេសចក្តីេគរពេន្របេទសបូស ន និងអំេពី
ល្អទងំ យែដល Franjo បនពយយមរក  គត់បនបូជជីវតិ្របឆងំ នឹងអំេពីងងតឹងងល់ នងិយុគនិយម
(េដីមកំេណីត)។ គត់ជនិមិត្តរូប ៃនបុរសមន ក់ែដល្របកបេ យចំេណះវជិជ  ែដលេសន ្របេទសជតិរបស់     
ខ្លួន ។ អនកខ្លះបន្របប់ខញុ ំថ មរណៈភពរបស់គត់ ក់បីដូចជ េគសម្ល ប់្របេទសបូស នទងំមូល េធ្វីេ យ
ខញុ ំេខ្ល ចផ រ ស់។ េគបនពយយមសម្ល ប់េសចក្តី្រស ញ់កនុងចំេ មមនុស  និងេសចក្តីល្អទងំអស់េនះ
ែដលមនេនកនុងទំនក់ទនំងរ ងមនុស ។ េយងីពុំែដលស្អប់េខពីម សនេនទីេនះេឡយី។ េនបូស នេយងី
អបអរ ទរ សន្រគប់ែបប និងវបបធម៌េសមីគន  េនះជករពយយមបំផ្ល ញ សនរបស់េយងី។ មនែត
មនុស អសីលធម៌ និងគម នយល់តៃម្លមនុស េទ ែដលេធ្វីអំេពីែបបេនះ។ អនកទងំេនះពុំ្រស ញ់មនុស េ្រក
ែតពី្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួនែតបុ៉េ ្ណ ះ ចំេពះេគលបំណងរបស់នង៖ 
 ខញុ ំេនែតរកមនុស េផ ងេទៀត ែដលមនចរយិសមបត្តិដូចរូបគត់ ខញុ ំដឹងថចរយិសមបត្តិែបបេនះ ពិតជ
មនែមន ្រគន់ែតពិបករកេនកនុងចំេ មមនុស  ខញុ ំរកី យ ស់េ យខញុ ំបន្រស ញ់បុរស្រតឹម្រតូវ ខញុ ំ
បនដឹងថមនុស ភគតិច ស់ជមនុស ែដល្របកន់ សនទុកជខួង្រពលឹង។ េពលេវ បនឈនេទ
មុខ េហយីខញុ ំបនទទួល គ ល់ថគត់េទបត់រហូតេហយី ខញុ ំនឹងរក ខ្លួនេ យេនមនភពដែដលដូចជេពល
ែដលខញុ ំបនជួបគត់។ 

េរឿងេនះបង្ហ ញអំពីករនិទនេរឿងល្អ ខុសពីម៉  Maria និង  Dara ម៉ជ  Majda បនទទួលឱ
កសបេ្រងៀនេវជជបណ្ឌិ តអពំីដំេណីរករពយបលេ យខ្លួនឯង មរយៈករនិទនេរឿងតក់ស្លុតរបស់នង។ នង
បនទទួលករណីយកិចចជ្រគូបេ្រងៀនេ យហមត់ចត់បំផុត នងនិយយេរឿងរបស់នងេ យផទ ល់ ជពកយរបស់
នង េ យគម នករបង្ហ ត់ែណន្ំរតួតពិនិតយ ឬ្រតូវបំេពញេទ មចិត្តបុគគល មន ក់េឡយី។ េន្រគែដលក ្ត
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ពិតបនបរយិយេឡងី នង Majda ពុំអធិបបយេរឿងេនះេ យចំៗ េហយីេឃរេឃេឡយីជចំែណកមួយ ែផនក
ៃនករពយបលេ យខ្លួនឯង នង Majda ពុំនយិយបេញចញភពលម្អិតៃនអំេពីសម្ល ប់ដូចសត្វ របស់សង រ
នងេ យេយងី ្ត ប់េឡយី។ មរយៈករបរយិយេ យ្របុង្របយត័នរបស់នងេទេលីករ ្ល ប់របស់ Franjo 
នងេជៀស ងេធ្វីមិនេ យអនក ្ត ប់បត់បង់ករយកចិត្តទុក ក់េទេលីេរឿងរបស់នង។ ជនិមតិ្តរូប ៃនករ
្របឆងំ នងឹភពអសីលធម៌របស់នងែដលបនបង្ហ ញេឡងីយ៉ងចបស់ ស់។ នងពុបំនទន់ខ្លួនេទ មករស្អប់
េខពីមជតិ សន៍េឡយី េ យនងេនែតបន្តអបអរ ទរទំេនៀមទម្ល ប់របស់វបបធម៌េផ ងៗ ក៏ដូចជ ករ
្រស ញ់បុរសជនជតិ្រកូេអទយន Croatian ែដរ។ នងេនែតរក ភពដែដល េហយីបន្តេជឿជក់េទេលីេសចក្តី
ល្អរបស់មនុស ។ 

 េរឿងរបស់នង Majda បង្ហ ញនូវចំណុចសំខន់ ៃនេរឿងតក់ស្លុត នង្រតូវបងខំចិត្តេ យេមីលហួសឆក
ជីវតិបនទ ប់ពីមរណៈភពរបស់Franjo េហយីរកេឃញីតៃម្លពិតែដលមនេនកនុងពិភពេ ក។ នងបនដឹងអំពី
េ រ ្រស្តនេយបយ េហយីេឃញីថករ្របឆងំេនបូស នពុំែមនជស្រងគ ម សនេទ ជករណីែដល
បេងកីតេឡងី េ យមនុស ជំនន់េដីមេពរេពញេទេ យភព ម និយម ែដលពយយមបំផ្ល ញវបបធម៌របស់ជន
ជតិបូស ន និង រយធម៌ មរយៈ សន និងករតសូ៊ជតិ សន៍។ អនកខ្លះ ច ម នបនថេពលបចចុបបនន
េនះ នងជកម្ល ងំ ែផនកេ ះ្រ យបញ្ហ េនកនុង្រកុម្រគួ ររបស់នង និងសហគមន៍របស់នង។ 
  េ យមរណៈភពរបស់ Franjon និង Majda បនវនិិចឆ័យសេ្រមចេសចក្តីេប្តជញ របស់នង ៖ “ខញុ ំ
នឹងរក ខ្លួនេ យេនមនភពដែដល ដូចជេពលែដលខញុ ំបនជួបគត់” នងពុំបេ ្ត យេ យអំេពីសម្ល ប់ដ៏
ៃ្រពៃផ របស់ Franjo េធ្វីេ យខូចតៃម្លរបស់នងេឡយី។ េទះជនងបន្របប់េយងីថ នងេ្រកៀម្រកំបនទ ប់ពី
មរណៈភពរបស់ Franjo ែតចំណូលចិត្តេទេលីករងរ ករទទួលខុស្រតូវរបស់នងេទេលី្រកុម្រគួ រ កមួយ
្របុស និងេសចក្តីចងចនូំវអំេពីល្អរបស់ Franjo បនជួយនងេ យផុតពីករដកខ្លួនេចញពីសងគម េហយីបន
ជួយនងេ ះ្រ យបញ្ហ ដំេណីរជីវតិ្របចៃំថង។ នសិ តិេវជជបណ្ឌិ តេនះបនេរៀប ប់្របប់េរឿងទុកខេ ក និង
រមមណ៍ឈចឺប់របស់នង ជមួយេយងី ែតនងក៏បនេរៀប ប់្របប់នូវេសចក្តីេសន  និងេសចក្ត្ីរស ញ់ 

ែដលនងមនេទេលី Franjo ផងែដរ។ នង ចេធ្វីេ យេយងីយល់ចិត្ត េដីមបេី យេយងីចូលរមួេនកនុង
ដំេណីរករពយបល អំេពីេឃេឃេនកនុងដំេណីរជីវតិរបស់នង បនេធ្វីេ យនងក្ល យេទជកម្ល ងំពយបល
ែដលមន រៈសំខន់ ផទុយ នឹងភព្រចបូក្រចបល់កនុងសងគម នងិេសចក្តីភ័យខ្ល ចែដលេកីតមនេឡងីេនជុំវញិ
ខ្លួននង នងិកនុងសងគមបូស នបចចុបបននកល។ 

 កនុងនមជ្រគូបេ្រងៀន  Majda មិនែដលដកេសចក្តីយកចិត្តទុក ក់េចញពីសិស េវជជបណ្ឌិ តរបស់នង
េឡយី។ េនេពលែដលេគសួរនងថ េតីនងចង់បនទំនក់ទនំងរេបៀប ពីេវជជបណ្ឌិ ត្របចខំ្លួនរបស់នង 
នងនិយយេឡងីថ “ខញុ ំចង់បនទំនក់ទំនងេពរេពញេទេ យភពកក់េក្ត  ទុកចិត្ត និងេ ម ះ្រតង់។ ជករណី
សំខន់ ែដលេវជជបណ្ឌិ ត និងអនកជមងមឺន រមមណ៍គម ន ក់េលៀម ទុកចិត្ត និងេគរព” ទងំេនះជលកខណៈ
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សមបត្តិែដលនងេគរពេនកនុងទំនក់ទំនងរ ងនង និង Franjo េនទីបញច ប់នងបនរកេឃញីភពថ្លឹងែថ្លង
្រតឹម្រតូវេនកនុងចិត្តរបស់នង។ េនះជឧបសគគចុងេ្រកយ គឺបេ្រងៀនភពថ្លឹងែថ្លងេនះេទសងគមរបស់នង េដីមបី
ជួយេ យ្របជជន ចសេ្រមចេជគជ័យល្អែតមួយរមួគន ។ 

កថខណ្ឌ  ១. ករេធ្វើេ យមន ន ៃដេនកនុងពិភពេ ក 
 េនកនុងែខ មិថុន ឆន ២ំ០០២ រព័ត៌មនរបស់ ថ នីយទូ៍រទស ន៍ABC បនផ យកមមវធិីមួយែដល    
េផ្ត តេទេលីកមមវធិី េវដី Harvard ជកមមវធិី្របតិបត្តិករ េទេលីភពតក់ស្លុតជនេភៀសខ្លួនទូទងំពិភពេ ក។ 
េនៃថងបនទ ប់មកខញុ ំបនទទលួទូរស័ពទពីលីហ  Liz និងសទីវ ល់ឌ័រែម៉ន Steve Alderman េ យកូនរបស់េគ 
េឈម ះ ភីត ទ័រ Peter បន ្ល ប់េនកនុងករ យ្រប រ ៃថងទី១១ ែខ កញញ  េហយីេគបននិយយថេគចង់ចូលរមួ
េនកនុងសហ្របតិបត្តិកររបស់េយងី។ េយងីក៏ចប់េផ្តីមសហករជមួយ នឹង្រកុម្រគួ រ Alderman ភ្ល ម េហយី
ក៏បេងកីតជថន ក់ជំនញ Peter C. Alderman។  
 េបសកមមរបស់កមមវធិីេនះ គឺផ្តល់ករហ្វកឹហ្វនឺវទិយ ្រស្ត និងករគ្ំរទដល់អនកមនវជិជ ជីវៈេពទយទូទងំ
ពិភពេ ក ែដលេធ្វីករជមួយនឹងជនរងេ្រគះេ យអំេពីម េឃរេឃ។ េវជជបណ្ឌិ ត អនកពយបលចិត្ត ្រស្ត 
និងអនក្របកបវជិជ ជីវៈែផនកសតិ រមមណ៍ និងអនកនេយបលមកពី្របេទសនន ែដលបនទទួលបទពិេ ធន៍
េ យស្រងគ មម េឃរេឃដូចជ ប់ គ និ ទ ន Afghanistan, អុី ៉ ក់ Iraq, កមពុជ Cambodia, ៉ ន់ ន 
Rwandan, យូ គ ន់  Yuganda, ភឺរ ៉ូ Peru, បូស ន Bosnia និងឆីលី Chile បនមកជួបជុំគន ជមួយ នឹង
្របេទសអុី លី Italy, ្របេទស េមរកិ United States និង្របេទសអង់េគ្លស England។ េនកនុងករជួបជុំគន
្របចឆំន  ំ ែដលេធ្វីេឡងីេនទី្រកុងអូវតូី អុី លី Orvieto Italy អនកចូលរមួមនឱកសេរៀនជំនញពយបលថមី និង
ហ្វកឹហ្វនឺ ែថមទងំេរៀនអំពីរេបៀបែថទខំ្លួនេទៀតផង។ អនក្រសី Liz Alderman និង ្វ មុី Steve ជេវជជបណ្ឌិ ត េគ
បនចូលរមួយ៉ងសកមម េនកនុងថន ក់ជនំញនីមួយៗ េគចូលរមួចំែណកេ យផទ ល់ ជែបបបទ្របកបេ យអតថ
ន័យ េចញពីបទពិេ ធន៍តក់ស្លុតេនកនុងដំេណីរជីវតិរបស់េគ។ ក៏ដូចជ Majda ែដលបនបេ្រងៀនសិស េវជជ
បណ្ឌិ តែដរ េនកនុងថន ក់ អនក្រសី Liz បនេធ្វីេ យខ្លួនគត់ែបរពីភពជេមផទះេទជ្រគូបេ្រងៀន និងអនក្របកប
ករងររមួគន េនកនុង្រកុម។ 

អនក្រសីជLiz បង្ហ ញនូវលកខណៈសមបត្តិទងំអស់ របស់អនកនិទនេរឿងល្អ អនក្រសីេ យភព និយយ
េ ម ះ្រតង់ េហយីពយយមនិយយេ យេ ម ះ្រតង់េចញពីចិត្ត េនេពលែដលអនក្រសីនិយយបង្ហ ញពីបទ
ពិេ ធន៍ជីវតិរបស់ខ្លួន េ យេជៀស ងពីភពបេញចញ្រទឹស្តី និងពិចរ ញញ ណ។ ដូចជ Majda ែដរ អនក្រសីបន
និយយេចញពី្រកេ េបះដូង និងនិមតិ្តរូបែដលជលកខណៈសមបត្តិ បទពិេ ធន៍ដំេណីរជីវតិរបស់គត់ ចប់ ងំ
ពីៃថងទី១១ ែខ កញញ  មក គឺមូលនិធិរបស់ Peter C. Alderman ែដលបនបេងកីតេឡងីជកិត្តិយស ដល់កូន្របុស
របស់គត់ ផទុយនឹងករបត់បង់េ យេ កនដកមមរបស់គត់ គត់ក្រមខឹង ស់។ គត់ពុំែដល្រចេ ត ឬេធ្វី
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េ យអនក ្ត ប់េទរទន់ រមមណ៍ខ្ល ងំេពកេឡយី ែត រមមណ៍ម ទុកខេ កេនែតមនជនិចច េនេពលបនឮ
េរឿងរបស់គត់ អនក ្ត ប់បនទទួល រមមណ៍រតិែតជិតសនិទេទ នងឹម ទុកខរបស់គត់។ ដូចគត់បននយិយ
េឡងីថ “ដូេចនះ សុបនិ្តដ៏ ្រកក់របស់អនកក្ល យេទជភពពិត” េយងីបត់បង់កូនរបស់េយងី េ យអំេពីៃ្រពៃផ  
និងហួសពីករ ម ន ទងំេនះជបទពិេ ធន៍ែដលខញុ ំបនេរៀនសូ្រត េហយីែដលេយងីពុំ ចរ ំ យពីទុកខេនះ
បន”។ 

 កូនប្អូនបង្អស់េនកនុងចំេ មកូនទងំបីនក់ របស់្រកុម្រគួ រ Alderman គ ឺភីតទ័រ Peter យុ២៥
ឆន  ំេនេពលែដលគត់ ្ល ប់ េនេពលេនះ Liz កពុំងែតេន្របេទសប ងំជមួយ នឹង ្វ មីរបស់គត់េហយី នឹក
គិតថ Peter ្របែហលចូលរមួ្របជំុេនទីផ រអន្តរជតិ េនេពលែដលយន្តេ ះបនេ ះបុកអគរេនះ ដូចជ 
Liz បនបរយិយេឡងីេនៃថងេនះថ៖ 
 ្រទនប់ខងេ្រកមបន្រជុះបត់ ខញុកំំពុងែតេនពិភពមួយចំេហៀងេទៀត េហយីពុំដឹងថកូន្របុសខញុ ំេនទី

េទ ជ រមមណ៍អស់សងឃមឹស្លន់េ ្ល រ ខញុ ំបនដកចនេចញពីម៉សីុន ងចន េហយីយក ង
េ យៃដវញិ។ 
េ្រកយមកេទីប េ ក្រសីដឹងថ កូន្របុសរបស់េ ក្រសីបន ្ល ប់េនកនុងអគរេនះ៖ “ខញុ ំបនដឹងថ 

Peter ្ល ប់ ែតខញុ ំពុំដឹងចបស់ថេសចក្តី ្ល ប់មនអតថន័យដូចេម្តចេទ ខញុ ំពុំដឹងចបស់នូវពកយ ‘ជនិរន្តន៍’ េនះេទ 
េហយី េ្របីរយៈេពលដ៏យូរទំ ែំតខញុ ំដឹងយល់អតថន័យេនះ” េពលេវ បនកន្លងផុតេទ េ ក្រសី្រតូវសេ្រមចថ 
េតីេ ក្រសី្រតូវបន្តដំេណីរជីវតិរបស់ខ្លួនេ យវធិី ៖ 

 ខញុ ំមនជេ្រមីសពីរ េនេពលែដលកូនខញុ ំ ្ល ប់ ខញុ ំ្រតូវសម្ល ប់ខ្លួន…មិនែមនបនេសចក្តីថ ខញុយំកកេំភ្លីងមក
បញ់កបលខ្លួនឯងេទ ែត មនន័យថ ខញុ ំចូលេគងេលីែ្រគេហយីពុំេ្រកកេឡងីវញិ ឬពុំេដីរេ យេលីកេជីងមួយ
េទ ក់េនពីមុខេជីងមួយេទៀត េយងីេ្រចីនែតមនម ទុកខ និងកន់ទុកខែដលមនភពដូចគន  នឹងកររស់េន
របស់េយងី។ 
បួនឆន បំនទ ប់មកេ្រកយ ពីេ ក្រសីបត់បង់កូន្របសុរបស់េ ក្រសីេទ េសចក្តីឈចឺប់របស់ េ ក្រសី Liz េន
ែតមនកំរតិេសមី នឹងេពលែដលអនក្រសីដឹងថកូនរបស់អនក្រសីបន ្ល ប់។ 
 ខញុ ំពុំបនដឹងថខ្លួន ខញុ ំជនរ េទៀតេឡយី ខញុ ំែតងមន រមមណ៍ថ ខញុ ំដឹងថ ខ្លួនខញុ ំជនរ  េហយីខញុ  ំ  
មនភរៈកិចចដូចេម្តច។ ម្ត យឪពុកខញុបំនផ្តល់ភពទំនុកចិត្តេលីខ្លួនខញុ ំេ យរងឹពឹង េហយីខញុ ំក៏េដីរ មចង្វ ក់
ដំេណីររបស់ខ្លួនខញុ  ំ េពលេនះខញុ ំគម នដឹងថខ្លួនជនរ េទ ខញុ ំពុដំឹងថេតីខញុ ំនងឹមន្របតិកមមដូចេម្តចេទ ពីមួយៃថង
េទមួយៃថង ពីមួយនទីេទមួយនទី… ខញុ ំពុំអនុញញ តេ យខ្លួនឯងសបបយរកី យ នឹងជីវតិ។ ម ទុកខដ៏ធំេធង
របស់ខញុ ំពុំ ចេ្របៀបេធៀបេទ នឹងករបត់បង់ Peter បនេឡយី។ Peter បនបត់បង់អនគតរបស់ខ្លួន ពុំ ច
មនឱកសមន្របពនធកូនែដលទទួលភពរកី យែដលេកីតមនេឡងីកនុងជីវតិេឡយី…ខញុ ំពុំអនុញញ តេ យខ្លួនខញុ ំ
រកី យ នឹងអ្វីៗ េផ ងេទៀត។ ខញុ ំធ្ល ប់ចូលចិត្ត ្ត ប់អូបូ៉ ៉  Opera ខញុពុំំ ច ្ត ប់ បនេទៀតេទ េ យេភ្លងេនះេធ្វី
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េ យខញុ ំយ ំខញុ ំពុំ ចេមីលៃផទេមឃដ៏ល្អ្រតចង់តេទេទៀតេឡយី េ យ Peter ពុំ ចេមីលេឃញីដូចខញុ ំ។ ខញុពុំំចូល
ចិត្តៃថងដ៏ល្អ្រតចះ្រតចង់េនះេទៀតេទ េ យ Peter ពុំ ចទទួល រមមណ៍ែបបេនះបនេទៀត…ខញុ ំពុំអនុញញ តេ យ
ខ្លួនខញុ ំ្រតឡប់េទេធ្វីអ្វីៗ ែដលខញុ ំចូលចិត្តេធ្វីេនះេឡយី ជភពដ៏លំបកស្រមប់រូបខញុ ំ ្របែហលជមកពីករយល់
េឃញីរបស់ខញុ ំជម្ត យ។ េតីខញុ ំសបបយរកី យ នឹងជីវតិេនកនុងេ កេនះេ យែបប េទ េបី Peter គម នទងំ
ជីវតិផងេនះ? ផទុយនងិេសចក្តីឈចឺប់របស់ខ្លួន េ ក្រសី Liz បនបរចិច គចំែណកមួយដ៏សំខន់ មរយៈមូល
និធិថមីដល់្រកមុ្រគួ ររបស់េ ក្រសី។ េ ក្រសីនិយយថ “្របែហលជខញុ ំែ្រសក្រទេ រយេំនកនុងខ្លួន ែតខញុ ំ
បនដឹងខ្លួន ែតេបីសិន ជករពិតែមនេនះ ខញុ ំេធ្វីអ្វីៗ  ពុំេកីតេទ។ ែតខញុ ំកំពុងែតបេំពញមុខនទីដ៏សំខន់” េ ក
្រសី Liz ្វ ម ី និងកូនបនេធ្វីេ យេ កនដកមមរបស់េគក្ល យេទជេសចក្តីពយយម្របកបេ យអតថ
្របេយជន៍ េ យបេងកីតសុខភព និងសុខុមលភព េនកនុងជីវតិរបស់្របជជន ែដលរងទុកខេទេ យស្រងគ ម។ 
មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ មូល ្ឋ នបណំងរបស់េ ក្រសី កនុងករេធ្វីអំេពីល្អេនកនុងពិភពេ កេនះ បនេធ្វីេ យេ ក្រសី
ភញ ក់េផ្អីលេទេលីខ្លួនឯងែថមេទៀតផង។ 
 ខញុ ំពុំែដលគិតគូរអំពីករបន ល់ទុក ន ៃដេនកនុងពិភពេ កេឡយី ន ៃដរបស់ខញុ ំ គឺេនេលីកូនរបស់ខញុ ំ ែត 
Peter ្ល ប់េនវយ័េកមងេពក េហតុដូេចនះេហយីករបន ល់ទុក ន ៃដ គឺបេងកីតមូលនិធិជំនួសវញិ ខញុ ំនឹងបេ្រងៀន
អនកឯេទៀតពីបទពិេ ធន៍ែដលខញុ ំបនេរៀនសូ្រត។ េសចក្តីឈចឺប់ពុំ ចរ យបត់េទ េហយីក្រមិតឈចឺប់កនុង
រយៈេពលបួនឆន ក៏ំពុំមនក្រមិតតិចជងេនេពលែដល Peter ្ល ប់ែដរ។ ខញុ ំពុំ ចជសះេសបយីេឡយីេហយីក៏ពុំ
ចរក ខ្លួនេ យេនជមនុស ដែដលបនេឡយី ែតខញុ ំ្រតូវែតទទួលយកេ យែបបេនះ។ បុ៉ែន្ត Peter ែតងែត

េនទីេនះជដែដល។ ខញុមំន រមមណ៍ល្អេនកនុងថន ក់ជំនញ េហយីខញុ ំរកី យែដលខញុ ំបនបន ល់ទុក ន ៃដេនកនុង
ពិភពេ កទុកកនុងនមរបស់ Peter ។ ខញុ ំបនចប់បេងកីតមូលនិធិេនះ េ្របៀបដូចជេបីកមុខជនំួញតូចមួយ ខញុ ំេចះ
កិចចករកុំពយូទ័របនល្អេឡងី េទះបីជ Peter មិនបនេឃញីកិចចករទងំេនះក៏េ យ ខញុ ំដឹងថ ពិតជសបបយ
រកី យៃ្រកែលងេ យេគេឃញីខញុ ំកំពុងែតេធ្វីកិចចករទងំេនះ។ Liz និង ្វ មី Steve បនចប់េផ្តីមករពយយមគិត
្របេយជន៍អនកដៃទ (បរតថភព) ្របបំីែខ េ្រកយពីកូនរបស់េគបន ្ល ប់ ។ េ ក្រសី Liz កំពុងែតរុភំួយរបស់ 
Peter និងេគងេនេលីែ្រគរបស់ Peter េនេពលែដលកមមវធិីផ យ ្រតីរលក ទូរទស ន៍ Nightline បន
ផ ព្វផ យេឡងី។ េពលេនះេ ក្រសីបនេឃញីេកមងកំ្រពេ យស្រងគ មបីនក់ េន្របេទស ប់ គ នី ទ ន 
Afghanistan េពលេនះេ ក្រសីមន រមមណ៍ចង់្រតកងឱបេកមងទងំបីនក់ េ យយក មកេនផទះជមួយ
េហយីែថទំ  េដីមបេីធ្វីេ យជីវតិេកមងេនះល្អ្របេសីរេឡងី។ េហយីេនេពលែដលេ ក្រសីបន្តទស នកមមវធិី
េនះ េ ក្រសីមន រមមណ៍ថ េ ក្រសី្របែហលជ ចជួយបនេ្រចីនជង ភពជួយយកអ រេកមងបីនក់េនះ
េទេទៀត។ េ ក្រសីទទួល រមមណ៍េទរទន់ពន់េពកថ េ ក្រសី្រតូវករេធ្វីអ្វីែដល្របកបេទេ យេសចក្តី
សងឃមឹជក់ ក់។ Liz េខ្ល ចផ រេ យេសចក្តី ្ល ប់ដ៏តក់ស្លុតរបស់កូន្របុសេ ក្រសី េ ក្រសីែតងែតេ្រកៀម
្រកំ េទះជ ពុំមនបេញចញេនេលីទឹកមុខ ឬ កបបកិរយិរបស់អនក្រសីក៏េ យ។ េ ក្រសីបនែថ្លងថ “េរឿង
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របស់ខញុ ំ ពុំែមនជកែ្រញជងែដលស្រមប់ផទុករបស់របរេទ” េហយី “ខញុ ំពយយមទញេសចក្តីរកី យមក ក់ជីវតិរបស់
ខញុ ំវញិ” អ្វីែដលសំខន់ជងេគ គឺេ ក្រសីមន រមមណ៍ថ េ ក្រសីបនទទួលេជគជ័យដ៏េលីសលប់ កនុងករផ្ត
ល់្របេយជន៍ដល់អនកដៃទ ។ េ ក្រសី Liz ្របប់េយងីថ េ ក្រសីេជឿជក់ថេ ក្រសីបនេធ្វីេ យអនកខ្លះ
មន រមមណ៍មិន្រសួល។ េ ក្រសីគិតថអនកខ្លះេគពុំចង់ដឹងពីកចិចករមូលនិធិេទេ យេគមិនសូវេធ្វីអ្វីេដីមបជីួយ
អនកេផ ងៗេទៀត។ បុ៉ែន្ត េ ក្រសីក៏មន រមមណ៍ថេគេគចពីេ ក្រសីេ យមកេ ក្រសីនិយយចំៗ េហយី
េ ម ះ្រតង់ េ ក្រសីពុំ ចទទួលយកភពភូតកុហក និងឧបយកលបនេឡយី។ េ ក្រសី Liz បននិយយ
េរឿងរនធត់ចិត្តេនះេនកនុងថន ក់ជំនញ មនុស ជេ្រចីនបន ្ត ប់សម្តីរបស់េ ក្រសីេរៀនសូ្រតអំពីេសចក្តីលំបក ៃន
េសចក្តីភពជសះេសបយីពីភពបត់បង់កូន នងិទទលួករេលីកទឹកចិត្តេ យ ម រតី និងបរតថភពរបស់េ ក្រសី។ 
ក៏ដូចគន  នងឹេរឿងរបស់ Majda ែដរ េរឿងរបស់ Liz េធ្វីេ យអនក ្ត ប់ចូលរមួចំែណក េនកនុងេសចក្តីឈចឺប់របស់
េ ក្រសីេហយី ក៏េធ្វីេ យេគចូលរមួ្រស ញ់កូន្របុស Peter របស់េ ក្រសីផងែដរ។ េ ក្រសីេធ្វីេ យេស
ចក្តីយល់ចិត្តរបស់េយងីមនដំេណីរករេឡងី េដីមបេី យេយងីេជឿ នងិចូលរមួេនកនុងបណំងរបស់េ ក្រសីេដីមបី
ពយបលទុកខេ ក និងេសចក្តីឈចឺប់របស់អនកឯេទៀត ែដលេកីតមនេឡងីេ យឧ្រកិដ្ឋកមម។ េ ក្រសី ចផ្ល ស់
ប្តូរេសចក្តីឈចឺប់របស់េ ក្រសី េ យក្ល យេទជកម្ល ងំពយបលស្រមប់អនកឯេទៀត ស្រមប់្រកុម្រគួ ររបស់
េ ក្រសី និងស្រមប់ខ្លួនេ ក្រសី។ 

រមមណ៍េទរទន់ពន់េពក េពរេពញេទេ យអនុស វរយី ៍តក់ស្លុតែដលដក់ជប់េនកនុងខួរកបលរបស់
អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់។ កតព្វកិចចសំខន់េនកនុង រមមណ៍េ្រកយពីភពតក់ស្លុត គឺយក រមមណ៍េទរទន់ពន់
េពក េនះមកេធ្វីេ យ រមមណ៍េនះរ យម្តងបន្តិចៗ មរយៈករនិទនេរឿងល្អ អនកនិទនេរឿងមិនល្អ និយយេរឿង
តក់ស្លុត្របកបេ យពិសពុលេធ្វីេ យប៉ះពល់ដល់ រមមណ៍ នងិ ងគកយ េ យេផ្ត តេទេលីក ្ត ពិត និងករ
បេញចញ រមមណ៍េ យេពញទំហងឹ។ េនកនុងសងគមរបស់េយងី ថ នភពែដលបេញចញករនិទនេរឿងែបបេនះ 
ជភពធមម រមួេទេ យេសចក្តី យករណ៍ អំពីេ កនដកមមេ យេសីទរែត ឬេ យអ ច រយ របស់ែផនក
ផ ព្វផ យព័ត៌មន និងករសួរយកព័ត៌មនអំពីករពយបល េ យខ្វះករែណនរំបស់បុគគលិក ែផនកសតិ
រមមណ៍ ។ ផទុយេទវញិ អនកនិទនេរឿងដ៏ល្អ ចបេញចញ រមមណ៍តក់ស្លុតដ៏ជំនញេ្របៀបដូច នឹងអនកេលងេភ្លង

ដ៏បុិន្របសប់មន ក់ែដលទក់ទញចំ ប់ រមមណ៍ និងករចូលរមួរបស់អនក ្ត ប់។ េរឿងតក់ស្លុតជឧបករណ៍ ដ៏
សំខន់បំផុតៃនភពជសះេសបយីរបស់អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ជំេពះអនក ្ត ប់ករនិទនេរឿងដ៏ល្អ ជគុណ
សមបត្តិេពរេពញេទេ យគតិបណ្ឌិ តវបបធម៌ និងករបេញចញេ យដឹងេ យបេ្រងៀនេមេរៀន ដ៏្រជលេ្រជរបស់
អនកនិទនេរឿង អំពីភពរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ នងិភពជសះេសបយីរបស់មនុស េ ក។ ករែចកចយេទវញិ
េទមកេ យ រមមណ៍រងឹមរំ ងអនក ្ត ប់ និងអនកនិទនេរឿងែដលេកីតមនេឡងីបនក្ល យេទជធនធនដ៏រេវកី
និងៃចន្របឌិតស្រមប់រូបេគមន ក់។ 
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ជំពូកទី៦ សបុិន្តល្អ និងសបុិន្ត ្រកក់ 
 

េរឿងតក់ស្លុតជវធិីពយបលេ យខ្លួនឯងែតមួយគត់ ែដលពុំទន់ទទួល គ ល់េពញេលញេនេឡយីេទ 
ជដំេណីរករ ែផនកសតិ រមមណ៍មួយែដលេគយកចិត្តទុក ក់ជយូរលង់មក េហយីយល់ថសុបិន្តជភពអត់
្របេយជន៍។ សុបិន្តេពលេនះេទីបែតចប់េផ្តីមទទួលករេ យតៃម្លេ យសន មឹៗថ សុបិន្តជ្របតិកមមៃនករ
ពយបលេ យខ្លួនឯងដ៍សំខន់របស់ជនជួប្របទះ នឹងភពតក់ស្លុត។ 

ករចងចនំេពលៃថង និងសុបិន្តេនេពលយប់បនបេងកីតនូវភពបន្ត ៃនករយល់ដឹងអំពពីិភពេ ក
ែដលេយងីកំពុងរស់េន គជឺគំនូរដ៏សំខន់ ៃនជីវ្រប្របវត្តិ នងិអត្តចរតិផទ ល់របស់េយងី។ េនេពលែដលភញ ក់ខ្លួន
មនស េយងីចប់េផ្តីមដំេណីរៃនករចងច ំេហយីបនបេងកីតនូវករចងចថំមីេទៀត។ េនេពលលង់លក់ ដំេណីរករ
េនះេនែតបន្តេទេទៀតេ យេពញេលញ ្រគន់ែតេយងីពុំមនដឹងខ្លួន េលីកែលងែតេយងីភញ ក់ដឹងខ្លួនេហយីចង
ចសុំបិន្តរបស់េយងី។ ជនែដលមនភពតក់ស្លុត ក់បីដូចជរស់េនកនុងពិភពេ កែដលេពរេពញេទេ យ
សុបិន្តពុំមនទីបញច ប់ សុបិន្តេពលៃថង និងសុបិន្តេពលយប់មនទំនក់ទំនង នឹងគន េទវញិេទមកេ យគម ន           
កររ ក់រអួលេឡយី។ ចំេពះជនរងេ្រគះេ យអំេពីហងឹ ដ៏េឃរេឃបំផុត មួយចំនួនេទះសុបិន្ត នងិភពភ័យ
ខ្ល ចេនកនុងសុបិន្តក៏ ចេ ថសុបិន្ត ្រកក់ែដរ សុបិន្តេនះ ចជួយផ្តល់ករយល់ដឹងដ៏េ្រជ្រជះេទេលីេរឿង
តក់ស្លុត នងិជួយដំេណីរករ ៃនករជសះេសបយី។ ចំេពះជនរងេ្រគះខ្លះៗ សុបិន្ត និងសុបិន្ត ្រកក់ នឹងបន្ត   
េ យមនរយៈេពលយូរអែង្វង។ េនករណីេនះ យកមកេ្របីស្រមប់ករពយបលសុបិន្តទងំេនះមននទី
សំខន់កនុងេរឿងតត់ស្លុត។ 

េ ក សីុកម៉ដ ្រហ័ត (Sigmud Freud) បនេធ្វីេ យសម័យទំេនីប មនករចំ ប់ រមមណ៍េទេលី
សុបិន្ត េ យករេបះពុមពផ យេសៀវេភេនឆន ១ំ៩០០ ករបក្រ យសុបនិ្ត។ គត់បនេសនីផ្តល់េយបល់ថ   
សុបិន្ត គឺជវថិី (Via Regis) ឬ វធិីដ៏មហមិរចំេពះអនកែដលពុដំឹងខ្លួន េ យ បេញចញនូវសញញ ខុសពីករពិត 
េហយីជញឹកញប់េ្រចីនែតរខំនដល់េសចក្តី្របថន របស់ជនសុបិន្ត។ ជងពក់ក ្ត លសតវត េ្រកយមកអនក
វទិយ ្រស្តចប់េផ្តីមចត់ថលកខណ:សុបិន្តេ យចិត្ត ្រស្តថ សុបិន្តជបតុភូតែដលេកីតេ យគម នន័យកនុង
ខួរកបល ឬជករ ងសំ តេសចក្តីចងចែំដលេគពំុចង់បនកនុងៃថងេនះ។ បទពិេ ធន៍របស់ខញុ ំេទេលីសុបិន្ត 
និងសុបិន្ត ្រកក់របស់អនកែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ជងពីរទសវត មកពំុមនលកខណៈ្រសបេទ នឹងគំរូទងំពីរ
ែបបេនះេទ។ 

េនមនទីរចិត្ត ្រស្តឥណ្ឌូ ចិន អនកជមងជឺនេភៀសខ្លួន សីុ េគនយភ៍គេ្រចីន មនសុបិន្ត ្រកក់ បតុភូត
េនះពុំមនអ្វគីួរេ យភញ ក់េផ្អីលេទ េ យជនទងំេនះភគេ្រចីនទទួលភពតក់ស្លុតដ៍ធងន់ធងរ ែតសុបិន្ត និងសុបិន្ត
្រកក់របស់េគ មនតួនទដ៍ីសំខន់េនកនុងដំេណីរជីវតិបចចុបបននរបស់េគ។ ករសនទនរបស់ខញុ ំជមួយ នឹងេកមង្រសី



 និពនធេ យ៖ េវជជបណ្ឌិ តរចីឆដឺ េអហ្វ មល៉្លីក                                                                                                     ទំព័រ. 114 
(Richard F. Mollica, M.D) 
                                                            
 

ជំទង់ សីុបូ៉ Sipo ជយុវនរែីខមរេគងេនមនទីរេពទយនងចង់សម្ល ប់ខ្លួនេនកនុងឆន ១ំ៩៨០ែដលប ្ត លេ យមន
ករយល់ដឹងថសុបិន្ត និងសុបិន្ត ្រកក់របស់ជនទទួលភពតត់ស្លុត់ ចបេង្ហីបបង្ហ ញនូវេរឿងតក់ស្លុតរបស់ពួក
េគ។ Sipo បនទទួលករពយបល ែផនកជមងឺធងន់ធងរេ យករបំពុលខ្លួនឯង។ បុគគលិកេពទយមនករភ័ន្ត្រចឡ ំ
េ យនងពុំ្រតឹមែតបដិេសធថគម នអ្វីេកីតេឡងីដល់រូបនងេទ នងែថមទងំបដិេសធថនងពុំបនចង់សម្ល ប់
ខ្លួនេឡយី។ នងេឆ្លីយតប នឹងសំនួរ “េតីមនអ្វីែដលេធ្វីេ យនងខឺងឬេទ”? េ យនិយយជភ អង់េគ្លស
ថ “េទ” ជម្តងេទៀតេគសួរថ “េតីនងមនខឹងពីេរឿងអ្វីេទ”? “េទ” “េតីអនក ច្របប់ខញុ ំថ េតីេហតុអ្វីបនជនង
ពយយមសម្ល ប់ខ្លួននង”? នងេឆ្លយីេ យចបស់ថ “ខញុ ំពុំដឹងេទ” ែតេនេពលែដលខញុ ំសួរនងថ “េតីនងមន
យល់សុបិន្ត ឬយល់សុបិន្ត ្រកក់េទ”? នងេឆ្លីយថ នងយល់សុបិន្ត ្រកក់ដែដលៗ ជេរៀង ល់យប់៖ “ខញុ ំកំពុង
ែតបីឪពុករបស់ខញុ ំេនេលីៃដខញុ ំ គត់ឈខឺ្ល ងំេ យ រករែ្រសកឃ្ល ន ច់េពះ។ គត់េមីលមុខខញុ ំេហយី្រ ប់ែត
គត់ ច់ខយល់ ្ល ប់េទ” នងក៏ចប់េផ្តីមយ។ំ 

េទះជនង Sipo ពុំទន់ចត់ថសុបិន្តែដលេកីតេឡងីផទួនៗ ែដលទក់ទងេទ នឹង ម រតីរបស់នង េន
េពលែដលនងភញ ក់ដឹងខ្លួនក៏េ យ សុបិន្តបនបញជ ក់នូវភពបេនទ សខ្លួនឯងរបស់នង។ នងពុំ ចជួយ
េ្រ ច្រសង់ជីវតិឪពុកនងេនកនុងជំរុអំប់រជំំនន់បុ៉លពតបន េហយីនងមន រមមណ៏ថនងបនចូលរមួេន
កនុងមរណៈភពរបស់គត់ េ យនងពុំបនែចករែំលកចំែណក រ រមួចំែណកដ៏តចិតចួរបស់នងេ យេទ
ឪពុក។ ករបត់បង់ឪពុក និង រមមណ៏ទទួលខុស្រតូវរបស់នងេទេលីមរណៈភព របស់ឪពុកនងបនបង្ហ ញ
េឡងីេនកនុងសុបិន្ត ្រកក់របស់នង ែដលប ្ត លេ យនងពយយមសម្ល ប់ខ្លួន។ 

ករសមភ សន៍េនះជ ឱកសមួយស្រមប់ខញុ ំ ឬកររកេឃញី ែផនកវទិយ ្រស្តេពទយ បេ្រងៀននូវេសចក្តីសំខ
ន់ៗេនកនុងករេធ្វីដំេណីរេ យរលូន និងភពសុបិន្តរបស់អនកនិទនេរឿងតក់ស្លុត ែបបបទែដលសុបិន្ត និង សុបិន្ត 
្រកក់មនរូប ង និងមនដំេណីរ ៃនភពតក់ស្លុតបនរស់េឡងីវញិ ជចំណុចមួយដ៏ចបំច់កនុងភពជសះ

េសបយីេ យខ្លួនឯង នងិកររចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់របស់មនុស េ ក។ រមមណ៏របស់ជនរងេ្រគះ ក់បីដូចជ
េនែតនឹកថ “ខញុ ំចងចកំររចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េហយីខញុ ំសងឃមឹថ នឹងេធ្វីេ យអំេពី ្រកក់ែដលបេងកីតេឡងី
េ យអនកដៃទបនភពជសះេសបយី”។ 

ែផនក ១. តួនទីវិជជមន (ល្អ) របស់សុបិន្ត 
កររកេឃញីនូវសម័យថមីេនេលីជីវ ្រស្ត ៃនករចងច ំ និងសុបិន្តបនបញជ ក់ថវញិញ ណយល់ដឹងករ

ចងចភំពតក់ស្លុត និងសុបិន្តបនជួយកនុងភពជសះេសបយី និងភពរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់។ ែផនកចិត្ត ្រស្តៃន
ករយល់សុបិន្តបនអធិបបយេឡងីជេលីកដំបូងេនឆន ១ំ៩៥៣ េនេពលែដលអនក្រ វ្រជវរកេឃញីករទទួល
ដំេណីរេពលយប់ គឺរខំនេឡងីេនអំឡុងេពលសកមមភពចរន្តមនដំេណីរករេនកនុងខួរកបល (េ ថចរន្តខួរ
កបល ែដលេគ ស់េ យចរន្តអគគិសន ី(Electroencephalogram ឬ EEG) ជករ មសេងកតេមីលដូចគន  នងឹ
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េពលែដលមនុស ភញ ក់ែដរ។ កនុងរយៈេពលេនះ មនេលប នចលនែភនក (Rapid Eye Movement ឬREM) េដក 
ជរយៈេពលែតមួយគត់ ែដលករយល់សុបិន្តេកីតមនេឡងី។ េទះជគម នករបញជ ក់េ យពិត្របកដេធ្វីេឡងី
ក៏េ យ អនកវទិយ ្រស្តេជឿថចលនែភនកេនកនុងេពលេដកលក់ ក់បីដូចជអនុេ មេទ មសកមមភពេន
កនុងសុបិន្តរបស់េយងី េយងីេមីលេឃញីសុបិន្តរបស់េយងីេ យចំៗេនេពលែដលសុបិន្តកំពុងែតេកីតមនេឡងី។ 

អនកវទិយ ្រស្តែផនកករចងចេំ ក ជូ ថង វនិសុ៊ន (Jonathan Winson) បនផ្តល់េយបល់
េឡងីថ សុបិន្តេកីតេចញពីដំេណីរកររបស់សរៃស្រប ទ ែដលព័ត៌មន្រតូវបន្របមូលផ្តុ ំែដលេនកនុងកំឡុង
េពលៃថង ចបំច់ស្រមប់កររស់ នមនជីវតិរបស់ពូជពង  ៃនជពូំកេផ ងៗ ែដល្រតូវបនយកមកេ យមន
ដំេណីរករេឡងីវញិ េនេពលេដកលង់លក់។  

សមមតិកមមជ្រទឹស្តីេយងេទ មករសិក ៃនរកេឃញី េនកនុង ឆន ១ំ៩៥៤ ៃនចង្វ ក់ខួរកបល (Theta 
rhythms) ធមម របស់សត្វទន យ សត្វកំ្របុក សត្វកំពីងពយួ សត្វកណ្តុ រ និងសត្វឆម  េនេពលែដល ភញ ក់ដឹង
ខ្លួន។ ចង្វ ក់ខួរកបលសត្វទងំេនះ នងិ កបបកិរយិេផ ងៗែដលចំបច់ស្រមប់កររស់ នមនជីវតិរបស់សត្វ 
ដូចជ ករែស្វងរក ច់ជ រ និងកររុករក រ សកមមភពទងំេនះក៏រកេឃញីមនេនកំណត់េពល
េលប នចលនែភនក(REM) េនេពលេដកលក់របស់សត្វែដរ។ េ ក Wilson បនបង្ហ ញទំនក់ទំនងរ ង
ចង្វ ក់ខួរកបលសត្វេទ នឹងករបេងកីតភពចងចេំ យេធ្វីេ យខួរកបលរបស់សត្វកណ្តុ រមនរបួស មេធយបយ
បំបត់ភព្របុង្របយតន័េនកនុងចង្វ ក់ខួរកបលេនះ ជយថេហតុបំបត់ជំនញរស់េនរបស់សត្វ។ េទះជចង្វ ក់
ខួរកបល (Theta rhythms) ពុំមនរកេឃញីេនកនុងមនុស េ ក ឬពួកសត្វ ្វ  េ ក Winson បនសននិ ្ឋ ន
ថ ផ្តល់គន្លឹះអំពីេដីមេហតុៃនករយល់សុបិន្តរបស់មនុស  ។ “សុបិន្ត ចឆ្លុះបញច ងំនូវយន្តករបក្រ យ ករ
ចងចពំីជំពូកសត្វតូច ច ែដលជព័ត៏មនសំខន់ស្រមប់កររស់េន បនយកមកេ្របីេឡងីវញិេនកនុងេលប ន
ចលនែភនក(REM)េនេពលេដកលក់”។ 

េនកនុងបរ ិ ថ នដ៏េ្រគះថន ក់ របស់បុព្វបុរសនអតីតកល ជភពងយ្រសួលកនុងករ នឹកគតិអំពីមនុស
េ កជំនន់េដីម កនុងករែចកចយបទពិេ ធន៏ែដលមនករគំ មកំែហងដល់ជីវតិរស់េនរបស់ពួកេគ មនរមួ
ទងំ្រពឹត្តិករណ៍ហងឹ ែដលទក់ទង នងឹករ្រពន្របមញ់ ករភជួរ ស់ដីស្រមប់កសិកមម ធតុ កស នងិករណី
សំខន់ជងេគ គអឺនកស្រមប់សត្វ នងិសម្ល ប់មនុស ។ សត្វ និងមនុស ្របែហលេ្រចីនែតបន្តនឹកគិតពីឧបេហតុ
តក់ស្លុតេនកនុងសុបិន្តរបស់េគ េដីមបេីរៀនអំពីរេបៀបរស់ នមនជីវតិ ស្រមប់ទប់ទល់ នងឹេ្រគះថន ក់េនៃថង
អនគត ។ ព័ត៌មនេនកនុងខួរកបលទងំអស់ែដលខួរកបល ៉ ប់រងយកមកេ ះ្រ យេនកនុងេពលលង់លក់ ច
ពិតជចណុំចសំខន់ៗស្រមប់ករណីភពែដលមនិដងឹខ្លួន។ ព័ត៌មនកនុងសុបនិ្ត គឺេកតីេឡងីពីចំេណះដងឹ នងិ
ព័ត៌មនទងំអស់ែដលមនេនកនុងខួរកបល េហយីក្រមិតមនតិចតួច ស់ែដល ដក់ជប់េនកនុងខួរកបលេន
េពលមន ម រតី សុបិន្តជតំ ង ៃនទំនក់ទំនងព័ត៌មនែដលមនស្រមប់ជួយេយងីេនកនុងដំេណីរជីវតិ្របចំ
ៃថងរបស់េយងី។ 
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ទស នៈជីវ ្រស្តេទេលី រៈសំខន់របស់សុបិន្ត កនុងភពរស់ នមនជីវតិ ជួយកនុងករយល់ដឹងអពំ ី  
សុបិន្ត និងសុបិន្ត ្រកក់ែដលបន យករណ៍េឡងីេ យជនទទួលភពតក់ស្លុត។ េ ក Winson និងអនក   
េផ ងៗេទៀត បន យករណ៍ថអតថន័យសុបិន្ត នងិសុបិន្ត ្រកក់របស់ជនទទួលភពតក់ស្លុតពុំ ចបន្លំេ យ
ករេធ្វីេ យែប្លក នងិករទប់ប្រងក បបនេឡយី ែត ្រតូវមនជេ្រសចស្រមប់នឹកយកមកវញិ។ េទះបីជអ្វីៗ 
ែដលមនេនកនុងសុបិន្ត ជញឹកញប់េ្រចីនែត្រសពិច្រសពិល និងករ្របមូលផ្តុ ំព័ត៌មនេ យខួរកបលជភពពំុ
ដឹងចបស់ក៏េ យ ចផ្តល់នូវករយល់ដឹងសំខន់េទេលីេរឿងតក់ស្លុតកនុង ែផនកពយបលជនទទួលភព
តក់ស្លុត ច្រតូវេគសួរអំពីករយល់ដឹងរបស់េគេទេលីអ្វីៗ និងអតថន័យសុបនិ្តរបស់េគ។ ចំេពះទស នៈ ែផនក
ជីវ ្រស្ត និងែផនកវវិឌ ន៍វញិ សុបិន្តជអនកេ ះ្រ យបញ្ហ ៃផទកនុងដ៏សំខន់ និងជអនកបេ្រងៀនពីយន្តករៃនករ
រស់ នមនជីវតិ។ 

សុបិន្តល្អបេ្រងៀនអំពីវធិីរស់ នមនជីវតិ និងផ្តល់នូវភពជសះេសបយីដល់ ងគកយ និងសតិ រមមណ៍ពី
កនុងចិត្ត។ សុបិន្ត ្រកក់បេងកីតេ យមន រមមណ៍ជអវជិជ មនដ៏ខ្ល ងំ ែដលប ្ត លេ យករយល់ដឹងមន
ក្រមិតតិចតចួ េហយីនឹង ចប ្ត លេ យលកខណៈជីវតិរបស់បុគគលេនះកន់ែតចុះថយ។ េនករណីបន្ត
បនទ ប់មកដំេណីរករជីវ ្រស្ត ៃនេសចក្តីចងច ំ ែដលទក់ទង នឹងដំេណីរកររបស់សុបិន្តបនត្រមូវេ យខួរ
កបលេធ្វីករដ៏ខ្ល ងំ្រជុលដុន បេពក បន្រតឡប់េទជេធ្វីេ យអនកមនភពតក់ស្លុត ជមនភពឈចឺប់
កន់ែតខ្ល ងំេឡងី ដូចជេកសិក ៃនេសរ ី ងគកយក្ល យេទជេមេ គពយបទ ងគកយខ្លួនឯង។ ករេឆ្លីយតប
ចិត្ត ្រស្តែដលទក់ទង នងឹអ្វីៗមនេនកនុងសុបិន្ត ដូចជ្របតិកមម នឹង រមមណ៍ នតឹង ចេធ្វីេ យ ងគកយ
មនរបួស។ ករនឹកេឃញី រចុះ រេឡងី េទេលី្រពឹត្តិករណ៍ ្រកក់ ៃនេរឿងតក់ស្លុតេ យគម នដំេ ះ
្រ យ ឬករស្រមលទុកខ ចេធ្វីេ យមនេសចក្តីអស់សងឃមឹ និងខកចិត្តេនកនុង ថ នភពភញ ក់ដឹងខ្លួន។ 

ករយកចិត្តទុក ក់េទេលីតួនទីកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ធងន់ធងរៃនសុបិន្ត េធ្វីេ យមនវធិីពយបលថមី
េផ្តីមេកីតេឡងី។ បតុភូតៃនករចងចទំងំអស់ មនរមួទងំករចងចេំពលៃថង នងិសុបិន្ត ជ្រទង់្រទយសំខន់ 
ៃនដំេណីរករពយបលេ យខ្លួនឯងរបស់ជនរចួផុតពី ចក្តី ្ល ប់។ អនកពយបល្រតូវែត ្ត ប់េរឿងតក់ស្លុតេន
កនុងសុបិន្ត េហយីេរៀបចំ មលំ ប់េបីសិនជ ចេធ្វីបន ថេតីសុបិន្តបេ្រងៀនពីអ្វីខ្លះ។ អនកពយបលដ៏្រតូវែត
យកចិត្តទុក ក់ ឬមិន្រតូវ្រពេងីយកេន្តីយពីេសចក្តីសុបិន្តរបស់អនកជមងឺតេទេទៀត េហយី្រតូវចត់ទុកខ្លួនជ
សិស មួយរូប ែដលដំពុងេរៀនសូ្រតពីសុបិន្ត េហយីអនុញញ តេ យសុបិន្តេនះជួយែណនដំល់រូបេគ។ 

េដីមបបីេងកីតឥទធិពលពយបលៃនសុបិន្ត អនក្រតូវដឹងពីវបបធម៌ គឺជក ្ត ដ៏សំខន់ ផ ្ល (Phalla)ជ្រស្តី     
វយ័ក ្ត លមន ក់ គត់មនប្អូន្របុសមន ក់េន្រសុកែខមរែដលបន ្ល ប់ថមីៗ កនុង យុ ៣៥ឆន ។ំ នងបនេផញី្របក់
េទ្រសុកែខមរ េ យេគេធ្វីបុណយសព ម្របៃពណីេនវត្ត មជូនប្អូនរបស់នង ែតញតិមិត្តរបស់នងបនលួច
្របក់េនះអស់េទ។ េហយីេរឿងេនះបនក្ល យជ ច់េរឿងៃនសុបិន្ត ្រកក់ែដលេកីតេឡងីជេរឿយៗ េ យប្អូន
្របុសរបស់នងេចះែតបង្ហ ញខ្លួនេឡងី េ យមនរូប ងសគម គ ងំ។ ផ ្ល េចះែតចង់េទជមួយប្អូន្របុសរបស់
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នង ែតមន ចស់មន ក់ មនងថកុំេ យេទជិតប្អូន េ្រពះប្អូននងបនក្ល យខ្លួនេទជេខម ច េហយី ច
ចូលសណ្ឋិ តកនុង ងកយនងេធ្វីេ យនងឈ។ឺ នងបដិ ធពុំ ្ត ប់េសចក្តី មឃត់េនះេទ នងបនេលីក
ប្អូននងេឡងី េហយីចប់េផ្តីមេអៀវករ េដីរេលី ព នមួយ េហយីមកដល់្រតឹមចំនុចេនះនងបនភញ ក់ដឹងខ្លួន     
េឡងី។ 

េនេពលែដលេគសួរថ េតី្រពលឹងរបស់ប្អូននងបនេទកន់សុគតិភព ែដរឬេទ នងបនពនយល់ទងំ
ទឹកែភនកថ នងេជឿថប្អូននងពំុបនសុខេទ េលីកែលងែតេ កសងឃសូ្រតមន្ត ម្របៃពណីេ យ ។ គេ្រមង
េធ្វីបុណយេនវត្តកនុងតំបន់បនេធ្វីេឡងីយ៉ងឆប់រហ័សេ យអនកជមង។ឺ េនេពលផ ្ល មកពយបលេលីកេ្រកយ 
សុបិន្ត ្រកក់របស់នងបនបត់េទ េហយីទុកខកង្វល់របស់នងក៏រមង ប់បត់ែដរ ជភពមួយែដលនងសនមតថ
មកពីនងបនេធ្វីបុណយេ យប្អូននង។ 

ចំេពះជនរងេ្រគះខ្លះេទៀត ករទក់ទងេនកនុងសុបិន្តជមួយ នឹង្រកុម្រគួ រែដលបត់ខ្លួន ឬ ្ល ប់ ច
ជករណីែដលេធ្វីេ យមនករជសះេសបយីែដរ។ េនកនុងឆន ២ំ០០៤្រស្តីជ ជនជតិបូស ន(Bosian) េន
េ្រសេ្របនីក(Srebrenica) េឈម ះ អឺមុី  (Ermina) រស់េនកនុងផទះមយួព័ទធជុំជិតេទេ យភពវនិសេទ
េលី ងគកយ និងអនុស វរយីរ៏បស់ញតិមិត្ត ចំនួន ៣្រគួ រ ែដល្រតូវបនេគសម្ល ប់ មនរមួទងំប្តី និងកូន្របុស
របស់គត់។ េនេពលែដលសួរថ េតីគត់បន្តរស់េនទីេនះដូចេម្តចេទ គត់េឆ្លីយថេពលខ្លះគត់មន រមមណ៏
ថគត់ ចបត់បង់វញិញ ណេ យ រទុកខេ កេនះ។ ែតគត់នយិយបន្តថ “ប្តីខញុ ំមករកខញុ ំជញឹកញប់េនកនុង
សុបិន្តរបស់ខញុ ំ េហយី្របប់ខញុ ំថជករ្របេសីរ ស់ ែដលខញុ ំវលិ្រតឡប់មកទមទរយកដីធ្លីរបស់េយងីវញិ”។ ករ
មកជួបេពលយប់របស់ប្តី និងេពលខ្លះកូន្របុសរបស់គត់ជួយជ្រមុញទឹកចិត្តគត់ និងជយួគត់ េ យរស់េនជ
ធមម  សតិ រមមណ៏សុខ ន្តកនុងជីវតិេនេលីដីមួយជំេរៀកតូច ែដលយយេី យេសចក្តី ្ល ប់។ 

១.១ តួនទីអវិជជមន (មិនល្អ) ៃនសុបិន្ត 
អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េ យ រអំេពីេឃរេឃ សមតថភពេ ះ្រ យនូវអនុស វរយី ៍ និងសុបិន្តជ

ធមមជតិរបស់េគ មនភពេផ ងៗគន ។ េនកនុងករ្រ វ្រជវអំពីជនេភៀសខ្លួនបូស ុនីន (Bosinian) ែដលមន
លកខណៈ្រទង់្រទយដ៏ធំ េហយីបនកត់្រ ទុកជយូរមកេហយីអំពី្រពឹត្តិករណ៏តក់ស្លុតែដលទក់ទងនឹងស្រងគ ម 
និងទរុណកមមចំនួនជង ៦០ករណី េយងីបនរកេឃងីថ ភពេកីតេឡងីជធមមជតិចំេពះភគេ្រចីនេនះ គឺេគ
ឈប់គិតអពំី្រពឹត្តិករណ៍ែដលេកីតេឡងីចំេពះពួកេគ។ អស់រយៈេពលជិត ៣ឆន  ំ េនចេន្ល ះករសមភ សន៍របស់
េយងី ភគេ្រចីនបន យករណ៏ ថក្រមិត្រពឹត្តិករណ៍តក់ស្លុតែដលេគបនទទួលបទពិេ ធន៍បនថយចុះ 
មរយៈករបំេភ្លចេចលនូវករចងច ំ ៃនភពតក់ស្លុតទងំេនះ។ េរឿងនិទនអំពីករេ ះ្រ យបញ្ហ ចផ្តល់

នូវលទធផលល្អទងំេនះ។ 
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្រកុមចំនួនពីរ ែដលបនចូលរមួេនកនុងករ្រ វ្រជវេនះ មនភពខុសែប្លកពី្រកុមេផ ងៗេទៀត កនុងកំ
ឡុង េពលករសមភ សន៍េលីកទី១ ៃនករេរៀប ប់េមីលេឃញីជក់ែស្តង ឬក៏មនបទពិេ ធន៍ផទ ល់ទក់ទងនឹង
ករបំពរបំពនផ្លូវេភទ ផ្លូវែដលរមួបញជូ លករចប់រេំ ភ។ អំេពីេឃរេឃផ្លូវេភទេនកនុងស្រងគ ម្របេទសបូ
ស ន(Bosnia)ែដលជសភពេពញនិយមទងំបុរស ទងំ្រស្តី។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ៣ឆន េំ្រកយមក 
គម នជន មន ក់និយយបេញចញថេគបនទទួល ឬេឃញីជ ក នូីវបទពិេ ធន៍ទងំេនះេឡយី។ លទធផល
បង្ហ ញនូវឥទធិពលតួនទី ៃនក ្ត វបបធម៌ ដូចជភព ម៉ស់មុខេទេលីកររលឹំកេឡងីវញិ ៃនករចងច។ំ េនកនុង
ករណីេនះ ភព ម៉ស់មុខែដលទក់ទងេទ នឹងករបំពរបំពនផ្លូវេភទ ចប ្ត លេ យបុគគលែដលទទួល
រងេ្រគះបត់បង់នូវករចងចេំសចក្តីចងចទំងំ្រសុង-ជបតុភូតែដល ចជករណីសំខន់ស្រមប់កររស់ ន
មនជីវតិរបស់ពួកេគកនុង្រកុម្រគួ ររបស់េគ និងសហគមន៏។ 

្រកុមទី២ ែដលមនសភពែប្លកេនកនុងករ្រ វ្រជវ មនរមួេទេ យជនែដលនិយយថេគមនករ
ចងចដ៏ំតក់ស្លុតេ្រចីន េហយីេនែតមនសុបិន្ត ្រកក់ ៣ឆន េំ្រកយមក។ កនុងចំេ មជនទងំេនះ មនជនមួយ
ចំនួនតូច មនជមងឺតក់ស្លុត(PTSD) ជជមងឺផ្លូវចិត្តែដលេកីតមនេឡងីេ យ្រពឹត្តិករណ៏តក់ស្លុតដល់ជីវតី េហយី
្រពឹត្តិករណ៍េនះបនបង្ហ ញេឡងីេ យករចងច ំ និងសុបិន្ត ្រកក់ ៃន្រពឹត្តិករណ៍េនះជេរឿយៗ។ ករេគច
េចញពីេសចក្តីពិត ទកីែន្លង ឬជនែដលបងកេ យមនភពតក់ស្លុត រមមណ៏ឃ្ល តឆង យ និងពុំចង់ជួបមនុស
ឯេទៀត ឆប់ភញ ក់េផ្អីល ឬរេំជីបរជំួលសតិ រមមណ៍។ ជនេភៀសខ្លួនទងំេនះេ្របៀបបនេទ នងឹជនែដលមនបទ
ពិេ ធន៏ភពតក់ស្លុតដូចគន  េគមន រមមណ៍ែប្លកពអីនកទងំេនះ េ យេគគិតពីបទពិេ ធន៍េឃរេឃរបស់េគ
ជប់ជនិចច េហយីវធិីពយបលខ្លួនរបស់េគពុំមនេជគជ័យ។ 

ចំេពះជនទទួលភពតក់ស្លុតខ្លះៗ សុបិន្ត និងសុបិន្ត ្រកក់ជភពពយបលស្រមប់ពួកេគ រឯីជនែដលរង
ទុកខ្រពួយ ឬឈថឺក ត់ធងន់ធងរេ យសុបិន្តទងំេនះ ជក ្ត ែដលេគពុំ ចដឹងបន។ ជលទធផលអនកវជិជ ជីវៈខង
ពយបលផ្លូវចិត្តពុំមនមតិយល់្រសបជរមួថ េតីករចងច្ំរពឹត្តិករណ៍តក់ស្លុត និងក្តីសុបិន្តែតេលីកទឹកចិត្តេ យ
មនែបបវទិយ ្រស្ត េ យអនុភពេធ្វីេ យខូច្របេយជន៍ ចេកីតមន ឬក៏្រតូវបងកប់េចល។ សុបិន្តជពិេសស
ចជភពតក់ស្លុត េបីសិនជ ក្ល យជសុបិន្ត ្រកក់ េនេពលែដលសុបិន្ត ្រកក់េកីតេឡងី ជញឹកញប់ ករវ ិ

និចឆ័យ ែផនកសតិ រមមណ៍េទេលីជមងឺតក់ស្លុតេ្រចីនែតអនុម័តថជទុកខ្រពួយេ្រកយពី្រពឹត្តិករណ៍េកីតមនេឡងី
(PTSD)។ សុបិន្តែដលមនភពតក់ស្លុត និងសុបិន្ត ្រកក់ គឺជលកខណៈធមម ែដលេកីតមនេឡងីេនកនុង
ចំេ ម្របជជនែដលទទួលរងនូវភពតក់ស្លុត ែដល ចគម នករបញជ ក់ថជេ គ ឬជមងឺ បុ៉ែន្ត ចបបង្ហ ញេឡងី
នូវដំេណីរករេ ះ្រ យបញ្ហ  និងភពជសះេសបយីេ យខ្លួនឯង។ ជភពែដល ចេកីតមនេឡងីេនកនុង
ចំេ មអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់មួយភគតិច េ យដំេណីរករភពជសះេសបយីេ យខ្លួនឯង ៃនេសចក្តីចងចំ
ៃនភពតក់ស្លុតបនទទួលប ជ័យខុសពីេគលបំណងពយបល ែដលប ្ត លេ យមនលទធផលមិនល្អេទេលី
សុខភព និងសងគម ករវនិិចឆ័យេ គ ៃនជមងឺតក់ស្លុត (PTSD) គួរែត្រតូវេធ្វីករអនុវត្តេឡងីេ យ្របុង្របយត័ន។ 
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េបីសិនជករចងចបំទពិេ ធន៍តក់ស្លុត ចបបំត់េ យ្រគន់ែតជករផ ងទុក បញ្ហ ចងចកំរ
តក់ស្លុត និងសុបិន្ត ចរ យបត់េទ។ ែតករទប់ ក ត់គំនតិពុំងយ្រសួលេធ្វីបនេឡយី ដូចបនបង្ហ ញេឡងី
េនកនុងករសិក ្រ វ្រជវេ យេ ក នីែញ៉ល អិម ែវគន័រ(Danniel M.Wegner) នងិសហកររីបស់គត់។ 
្រកុម្រ វ្រជវរបស់ម វទិយល័យ២ បនែណនេំ យគិតអំពសីត្វខ្ល ឃំមុសំមួយ។ ្រកុមទី១ បនទទួលករេសនី
សំុ េ យទប់កពគិតេទេលីសត្វខ្ល ឃមុ ំ ែត្រកុមេនះបន យករណ៍ថ េគគិតពីសត្វខ្ល ឃមុសំេ្រចីនជង ្រកុម
ែដលពុំបនទទួលករេសនីសំុេ យទប់ ក ត់កំុេ យគិតេទេលីសត្វខ្ល ឃ្លុេំនះ។ 

ករពិេ ធន៍ជេ្រចីនេពលេនះបនបង្ហ ញេឡងីេ យគម នករែ្រប្របួលថ ករពយយមទប់ គ ត់ករ
គិតែដលេយងីពុំចង់គតិ ផទុយេទវញិ េធ្វីេ យគំនិតែដលេយងីពុំចង់គិតេនះវលិ្រតឡប់មកវញិ ជញឹកញប់
េ្រចីនកន់ែតខ្ល ងំជងមុន។ េ យករពយយមទប់ ក ត់ករចងចជំទូេទេ្រចីនែតគម ន្របសិទធិភព អនកវទិយ
្រស្ត ែផនកសរៃស្រប ទបនពយយមបេងកីតថន េំពទយែដល ចលុបបំបត់េសចក្តីចងចតំក់ស្លុត មកដល់

េពលេនះ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យគន នថន េំពទយ ចពយបលបន ឬទប់ ក ត់េសចក្តីចងចែំដលពុំចង់
គិតេនះបនេឡយី។ 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ករសិក ថតរូបភពសរៃស្រប ទថមីៗ េនះ បនបង្ហ ញថសកមមភព
ែដលេកីតេឡងីេនេពលមន ម រតី េនចំណុចេ្រ មខួរកបល ចទប់ ក ត់ េសចក្តីចងចេំន្រតង់ចំណុចពក់
ក ្ត លខួរកបល ែដលេគេជឿថជចំណុច្រគប់្រគង េសចក្តីចងចភំពតក់ស្លុត។ េទះជករបំបត់េសចក្តីចង
ចភំពតក់ស្លុតេធ្វីេឡងីេ យបំណងក៏េ យ ជពិេសសខងផ្លូវ រមមណ៍មនករលំបក េ យករសិក រូប
ភពសរៃស្រប ទ បនបង្ហ ញថមនទំេនរជធមមជតិមួយេទរកករផុសេឡងី ៃនករចងចភំពតក់ស្លុតភ្ល ម 
ែតក្រមិតេឆ្លីយតបែដលទក់ទង នឹង រមមណ៍ នឹងរ យបត់េទវញិេទ មេពលេវ ។ ថ នភព ពិត្របកដ
ែដលបុគគលមន ក់ ចទប់ ចក្តីចងចេំទេលីបទពិេ ធន៍ អតីតកលពុំ ចដឹងចបស់បនេឡយី។ យុទធ
្រស្តៃនបញញ យល់ដឹងសព្វ្រគប់ ែដលអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់យកមកេ្របីេដីមបេី ះ្រ យេសចក្តចីងចំ

តក់ស្លុត នងិសុបិន្ត ជករណីែដលេគពុំ ចយល់ដងឹចបស់បន។ មេធយបយ ដូចជករនិទនេរឿងតក់ស្លុតល្អ
ចជួយគ្ំរទជ្រមុញបេងកីនភពេ ះ្រ យបញ្ហ ជធមមជតិ នងិបេងកីនឥទធពិលបំេភ្លចេសចក្តីចងច ំសុបិន្ត និង

សុបិន្ត ្រកក់ ករណីទងំេនះ្រតូវែតបេងកីតេ យមនេឡងី េ យយកអនុភពទងំេនះមកេ្របីេដីមបបីំបត់េសច
ក្តីចងចជំជងយកថន េំពទយមកេ្របី។ 

១.២ ករចងចែំដលប ជ័យ 
ជនរងេ្រគះេ យភពតក់ស្លុតខ្លះៗ បនឆ្លងកត់ភពវលិវល់ចុះេឡងី ៃនករចងច ំ នឹងសុបិន្ត េ យ

ករពយយមបំេភ្លច េ្រចីនែតេធ្វីេ យនឹកេឃញីកន់ែតខ្ល ងំៗ ជងមុនេទេទៀត មនរមួេទេ យលទធផល
្រកក់ ចំេពះជនែដល ក់ទុកនូវករបំពរបំពនផ្លូវេភទរបស់េគ ជករសមង ត់អនុភព ៃនករពយបល ច
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ទទួលរងករឈចឺប់េ យ ង ត់ៗ ករគិតពីភពតក់ស្លុតជប់ជនិចចេនកនុងចិត្ត។ ចំេពះអនកទងំេនះ ជធមម
េទេលីសុបិន្ត និងសុបិន្ត ្រកក់បនបត់បង់ភព្របសិទធភពរបស់អនុភពេនះ។ 

បញ្ហ  “ករចងចភំពែដលប ជ័យ” ឬសុបិន្តភ័យខ្ល ច សុបិន្ត ្រកក់ែដលេកីតេឡងីេ យផទួនៗ ែដលពំុ
រ យបត់េទវញិេ យឯកឯងជយូរមក បនបង្ហ ញេឡងីេ យ អនកដឹកនសំហគមន៍្របកបេ យេជគជ័យ
ជនជតិ វមន ក់ ែដលបនមករស់េនរដ្ឋកល លីហ័រញ៉ជមួយ នឹង្រកុម្រគួ រេ្រកយពីគត់បនរត់េភៀសខ្លួន
ពី្របេទស វ េនឆន  ំ១៩៧៩។ ងំពេីពលេនះមក សូ៊វ ្ណ  (Souvanna) ទទួលករឈចឺប់េ យសុបិន្ត
្រកក់ដែដលៗ អស់រយះេបលជង ៣ទសវត  ។ គត់តភជ ប់សុបិន្តរបស់គត់េទភពតក់ស្លុតពីរធំៗ  េនកនុង

ជីវតិរបស់គត់ ែដលគត់រក ជករសមង ត់ េទះ មិនែមនជករ ក់សមង ត់ពី្រកុម្រគួ ររបស់គត់ ឬពីអនក
រស់ នមនជីវតិជជនជតិ វ ក៏េ យេហតុករណ៍ េលីកដំបូងបនេកីតេឡងី េនេពលគត់ជប់គុកកុមមុយ
និស្ត វ៖ 

ខញុ ំបនេធ្វីករេ យ េមរកិកងំ េន្របេទស វចប់ ងំពីខញុបំនបញច ប់ករសិក េនម វទិយល័យ 
េនេពលែដលកុមមុយនិស្ត បនចូលកន់កប់្របេទស វ ពួក េមរកិកងំក៏េចញអស់េទ ខញុ ំបនស្រមចចិត្តរស់
េនកនុង្របេទសរបស់ខញុ ំ។ េនៃថងទី១៨ ែខ េម  ឆន ១ំ៩៧៧ េនេវ េម៉ង៣រេសៀល ពួកកុមមុយនិស្តបនចប់
ខ្លួនខញុ  ំ េគចប់ខញុ ំ ក់េខន ះ េហយីបញជូ នេទគុក វខងេជីងជប់ទល់ែដនចិន គុកអប់រជំទីនរក។ ដក់រហូត
យកអ្វីៗទងំអស់េចញពីរូបខញុ ំ។ េនរយៈេពល ចំនួនច៦ែខដំបូង ខ្លួនខញុ ំ្រទុឌេ្រទមខ្ល ងំ បងខំេ យខញុ ំរស់េន
កែន្លងតូចមយួ ដូចជ្រទងុ្រជូកជមួយ នឹងអនកជប់ គុក២២នក់េទៀត េ េឈម ះេហយីេយងី្រតូវែតលុតជងគង់
ចុះ េធ្វីបបេយងីេ យេយងីជមនុស ្រកក់ ជស្រតូវរបស់រ ្ឋ ភិបល។ 
 អនកជប់គុកជមួយខញុ ំជេ្រចីននក់បន ្ល ប់ េនេពលមនអនកលួចរត់ េហយី ចប់បន សម្ល ប់េចល 
េហយីយកសពែដលបនសម្ល ប់េ យ េ ច ធ័មេនះមកេ យេយងីេមីល្រគប់គន  ខញុ ំក្ល យជមនុស េដីរ
េ យគម នវញិញ ណមនែតរូប ង។ 

េនៃថងមួយេនះ អនកជប់គុក ចនំួន ២១នក់ លួចរត់ េ្រកយេពលេនះមក នខំញុ ំេចញពីទីេនះ បន
យកខញុ ំេទេលីភនំ ជទីែដល េបះែដកេគលភជ ប់អនកជប់គុកលួចរត់េនេលីេឈឆីក ង ខញុ ំបនេឃញីអនកទងំេនះ 
េហយីអនកខ្លះេនរស់មិនទន់ ្ល ប់េទ មនិដឹងជមូលេហតុអ្វីេទ េ្រកយពី សួរចេម្លីយខញុ ំរចួ អត់សម្ល ប់ខញុ ំ ឬេធ្វី
ទរុណកមមខញុ ំេទ យកខញុ ំចុះមកជុំរុខំងេ្រកមវញិ។ េរឿងតក់ស្លុតទពីីរ គឺបនេកីតេឡងីបនទ ប់ពី សូ៊វ ្ណ  ្រតូវបន
េ ះែលងពីគុក េនឆន ១ំ៩៧៩ េហយីបនេភៀសខ្លួនេទ្របេទសៃថឆ្លងកត់ទេន្លេមគងគ ជមួយនឹងកូន្រសីមន ក់
កនុងចំេ ម កូន្រសី ទងំ៣នក់របស់គត់។ េពលបន្តិចេ្រកយមក្របពនធគត់ក៏មក មេ្រកយជមួយ នឹងកូន 
២នក់េទៀត។ េគេភៀសខ្លួន មទូកតូចមួយែដល្រតូវលិចបត់េនក ្ត លទេន្ល កូនទងំពរី ្រតូវទឹកគួចយកេទ
បត់ េហយីសពអនកទងំពីរបត់រកមិនេឃញី កនុងេពលេភៀសខ្លួនេនះ ្របពនធរបស់គត់្រតូវេគចប់េហយី នឹង
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ឃត់ខ្លួន ែតេគបនែលងនង េហយីនងក៏បនជបួជុំប្តីវញិ គត់បននិយយថករបត់កូន្រសីទងំពីររបស់គត់
ជ “ ន មរបួសេនកនុងេបះដូងរបស់ខញុ ំ”។ 

ករគិតេទេលីេហតុករណ៍ទងំពីរេនះ ជពិេសស បទពិេ ធន៍េនកនុងគុក េធ្វីេ យសុបិន្ត ្រកក់របស់
បុរសេនះេកីតមនេឡងី។ េនេពលែដលគត់ភញ ក់ដឹងខ្លួន គត់នកឹគិត្រតិះរះិេទេលីេហតុករណ៍ែដលេកីតេឡងី
ពីអតីតកល េ យគម នភពចបស់ ស់អ្វីមួយេឡយី។ េនេពលយប់គត់ទទួលបទពិេ ធន៍សំខន់ ចនំួន២ 
គម នឈប់ឈរ។ េនកនុងសុបិន្តមួយមនសត្វពស់ សត្វ្រកបី ឬសត្វដំរេីដញខគំត់េនកនុងៃ្រព។ សត្វពស់ជធមម
េ្រចីនជពស់ថ្ល ន់ ឬសត្វពស់ែវកធំេហយីកច វខ្ល ងំ គត់ខ្ល ច ស់េហយីែតងែតពយយមសម្ល ប់  

េនកនុងសុបិន្តឯេទៀតគត់្រតូវពួកកុមមុយនិស្តេដញបញ់គត់េហយីគត់េចះរត់េគច។ 
 េរឿងតក់ស្លុតែដលដក់ជប់េនកនុងសុបិន្ត ចនឹកេឃញីេ យងយ្រសួល ទងំេនះពុំែមនជក ្ត ពិតៃន
ភពរេំជីបរជំួលសរៃស្រប ទេចញពីខួរកបល ែដលេ ថករសំ តកកសំណល់ ជីវតិេពរេពញេទេ យ
បញ្ហ សតិ រមមណ៍េនះេឡយី ។ សុបិន្ត ្រកក់ ក៏ពុំ្រតូវករ ក់បញចូ លេ យេសរែីដរ ករបក្រ យេសចក្តី
្របថន ក់បងំ ឬករ ក់បំបត់ចរយិខម ស់េអៀន េដីមបេីធ្វីករបញជ ក់ចបស់េទេលីអតថន័យរបស់ ។ េនេពល
ែដលសត្វពស់ជនិមិត្តរូបសំខន់កនុងេរឿងេ្រពង និងវបបធម៌របស់ជនជតិ វ ជតំ ងថមពលល្អកនុងធមម
ជតិ សូ៊វ ្ណ  មន រមមណ៍ថ គត់ពុំ្រតូវករបក្រ យសុបិន្តរបស់គត់ ជនិមិត្តរូបេឡយី។ រមមណ៍ភពពិត 
ៃនសុបិន្តែដលេកីតេឡងីមិនឈប់ឈរទងំេនះ េធ្វីេ យ រមមណ៍រនធត់កន់ែតខ្ល ងំេឡងី៖ គត់មនេសចក្តីភ័យ
ខ្ល ចជនិចចថ មនេគ មសម្ល ប់គត់ េហយីគត់បរមភថ មរយៈសុបិន្តេគ នងឹពិតជបនសេ្រមច។ 

េសចក្តីចងចរំបស់សូ៊វ ្ណ  េនេពលែដលគត់ភញ ក់រមួជមួយ នងឹសុបិន្ត ្រកក់ ក្ល យជភពរនធត់ពតិ
ជប់រហូត ែតដូចគន  នឹងអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ឯេទៀត សុបិន្ត ្រកក់របស់គត់ មិនញឹកញប់ដូចជ េពលេវ
ចប់េផ្តីមេឡងីកលពី ២៧ឆន មុំនេឡយី។ េន្រគដំបូង េកីតេឡងីជេរៀង ល់ៃថង បចចុបបននេនះ េកីតេឡងីជ
េរៀង ល់ ទិតយ េហយីេពលខ្លះ ចេកីតេឡងីជេរៀង ល់ែខ។ 
 ខញុ ំសមគ ល់េឃញីថេសចក្តីចងចទំងំេនះ និងសុបនិ្តេកីតេឡងីតិចជងមុន ខញុពុំំ ច្របប់អនកថ ញឹក
ញប់យ៉ង េទ េ យ េកីតេឡងីេ យគម នកំណត់េពល េកីតេឡងីេនេពល ែដល េកីតេឡងី។ 
េកីតេឡងីរមួេ យសតិ រមមណ៍រនធត់ខ្ល ងំ អនកពតិេធ្វកីរ្រប្រស័យពុំចង់ទក់ទង៖ អនក្រគន់ែតចង់េនែតឯកឯង 
េ យអនកមន រមមណ៍េ្រកៀម្រកំ េនកនុងខ្លួនអនក ពិត ស់េនកនុងខ្លួនអនក រមមណ៍ភ័យខ្ល ច ចផុសេឡងី
េ យងយៗ េទះបីអនកជបុរសក្ល នេហយីពយយមេ ះ្រ យេ យបិទជិត ក់ទុកមិនេ យ េលច
េចញក៏េ យ អនកចង់នយិយេទកន់ រមមណ៍ភ័យខ្ល ចេនះបំេភ្លច េចលេទ េហយី ពិតជពុងំយ្រសួល
េទ។ 

សុបិន្តមនជីវតិេ យខ្លួនឯង រស់េ យឯក ជយកនុង រមមណ៍របស់អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់រូបេនះ 
េហយីេធ្វីេ យគត់ នតឹង រមមណ៍។ េគពុំ ចប្រងក ប ទប់ ក ត់ ឬបំបត់ បនេឡយី ផ្តល់េសចក្តីសងឃមឹ ដល់
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សូ៊វ ្ណ ថ សុបិន្តេនះពុំេកតីេឡងីញឹកញប់ជងមុន ឬ នតឹងដូចមុនេឡយី ែតេនេពល ែដល េកីតេឡងី
េធ្វីេ យខូចខតខ្ល ងំ គត់ភ័យថសុបិន្តែដលេធ្វីេ យមន រមមណ៍ នតឹងដូចេនះ និងពតិជសមង ត់រូបគត់៖ 
ខញុ ំមនេ គខ្ល ញ់េ្រចីនកនុងឈម េហយីខញុ ំភ័យថ េបីខញុ ំមនសុបិន្តែបបេនះ ខញុ  ំនងឹ ្ល ប់ េនេពលែដល ខញុ ំមនសុបិ
ន្តែបបេនះ ខញុ្ំរតូវេងីបេឡងី េដីរចុះេឡងី ឬេមីលទូរទស ន៍។ ចំនួន៥ ឬ១០នទីេ្រកយមក ខញុ ំ ចេទទទួលទន
ដំេណកវញិ ្របពនធដឹងថ ខញុ ំមនសុបិន្តែបបេនះ េហយីេពលខ្លះនងបនលួងេ មខញុ ំថ បនទ ប់ពីសុបិន្តេនះបន
េកីតេឡងី។ 

េនេពល សូ៊វ ្ណ  េងីបពីសុបិន្ត េបះដូងរបស់គត់េ តញប់ខ្ល ងំ េហយីគត់ែបកេញីសេជគខ្លួន ភព
នតឹង រមមណ៍េនះេកីតេឡងី ពីសមព ធឈមេឡងីខពស់ ចង្វ ក់េបះដូងេដីរខ្ល ងំ និង្របព័នធសរៃស្រប ទេផ ង

េទៀតេកីតមនេឡងី ជសញញ ករភ័យខ្ល ចខ្ល ងំ ែដលកេកីតមនេឡងី ជង៣ទសវត  េហយី ែដលេធ្វីេ យខ្លួន 
និងខួរកបលរបស់គត់េនកនុងភព “ពុះកេ្រញជ ល” ជញឹកញប់។ សុបិន្ត ្រកក់របស់សូ៊វ ្ណ  ពុំមនផ្តល់
សុខុមលភពដល់រូបគត់េឡយី ជករពិត ស់ចំេពះជនេភៀសខ្លួនជេ្រចីនរូប នងិសហគមន៍តក់ស្លុត
ឯេទៀត ភព នតឹង ុ ៃំរត៉ក់ស្លុតេ យសុបិន្ត ្រកក់េធ្វីេ យមនេ គេលីសឈម េ គេបះដូង និងេ គ ច់
សរៃសខួរកបល។ 

េនេពលែដលខញុ ំពយយមរកសញញ ខ្លះៗ ពីសូ៊វ ្ណ  ៃនករេ ះ្រ យបញ្ហ  ឬេមេរៀនអំពីកររចួផុតពីេស
ចក្តី ្ល ប់ ៃនសុបិន្តរបស់គត់ គម នអ្វីបង្ហ ញេឡងីេ ះ ៖ ខញុ ំគម នដឹងទល់ែតេ ះថ សុបិន្តបេ្រងៀនអ្វីខ្លះដល់រូប
ខញុ ំេទ ខញុ ំគតិពុំេឃញីថេតីខញុ ំេរៀនសូ្រតបនអ្វីខ្លះពសុីបិន្តទងំេនះ ខញុ ំពុំមនចំេលីយេទេលីសំនួររបស់អនកេទ ខញុ ំ
្របថន ថករចងច ំនិងសុបិន្តទងំេនះ នឹង បសូនយេទ។  េធ្វីេ យខញុ ំភ័យខ្ល ច ស់ ខញុ ំពុំេជឿថ ជសុបិន្ត
េកីតេឡងីពីជំេនឿ ដូចជចស់ទុំ េន្រសុកខញុ ំេជឿេនះេឡយី។ ខញុ ំបនពយយមសព្វែបបយ៉ងែតគម នបនសេ្រមច
េ ះកនុងករបំេភ្លចសុបិន្តេនះ ជីវតិរបស់ខញុ ំ នឹងមនភព្របេសីរេឡងីខ្ល ងំ េបីគម នសុបិន្តេនះ។ 

េ យគម នផ្តល់ផល្របេយជន៍ភពជសះេសបយីដល់កយ និងចិត្ត សុបនិ្តទងំេនះេធ្វីេ យប៉ះពល់ជីវតិ
របស់សូ៊វ ្ណ  និងសុខភពរបស់គត់។ អនកវទិយ ្រស្ត ែផនកសរៃស្រប ទពំុ ចេឆ្លីយថ េហតុអ្វីបនជសុបិន្ត
ទងំេនះ បនគំ មកំែហងដល់សតិ រមមណ៍របស់អនកយល់សុបិន្ត។ ជករណីពុំចបស់ ស់ថ េហតុអ្វី បនជ
ជនជតិ វមន ក់េនះមនេសចក្តីចងចែំដលបំេភ្លចពុំបនេនះ េនេពលែដលជនជតិ វឯេទៀតមន្របវត្តិដូច
គន  ែតេគ ចបំេភ្លចទិដ្ឋភពដ៏តក់ស្លុតេនះេចញពី រមមណ៍េគបន។ ចំេពះរូបគត់ភពភ័យខ្ល ច ៃន រមមណ៍េទ
េលីភពតក់ស្លុតពិត និងសុបិន្ត ្រកក់ មនក្រមិតេសមីគន  បេងកីតនូវភពភ័យខ្ល ចជទីបំផុត។ រមមណ៍របស់សូ៊ 
វ ្ណ  បនបេងកីតសុបិន្តទងំេនះ េដីមបរីលឹំកគត់ថ “គត់បនទទួលភពតក់ស្លុតដ៍អ ច រយ េហយីេនែតមនជីវតិ
រស់េន” ែតគួរេ យ ្ត យ ស់ េ យគត់បរមភថេមេរៀនដ៍សំខន់េនះ នឹងបំផ្ល ញសុខភព ងគកយរបស់
គត់េនេពល្រសបគន ។ សូ៊ វ ្ណ ពុំចង់បនសុបិន្តេនះតេទេទៀតេទ គត់បនករេ ះែលងេចញពីសុបិន្តេនះ។ 
ជករពិត ស់ករណីេនះជេសចក្តីចងចពុំំ ចបំេភ្លចបន េហយី្រតូវករបំេភ្លចេ យ បសូនយ។ 
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េសចក្តីសងឃមឹមនស្រមប់សូ៊ វ ្ណ  និងអនកេផ ងេទៀតែដលរងេ្រគះេ យសុបិន្ត និងសុបិន្ត ្រកក់
តក់ស្លុត  ករណីសិក ្រ វ្រជវេលីកដំបូងេ្របីបេចចកេទសរូបភព េនកនុងករពយបលសុបិន្ត ្រកក់ែដលបន
េធ្វីេឡងី ងំពីឆន  ំ១៩៣០ ។ ករ្រ វ្រជវែបបទស ន:វជិជ ដ៏េជឿនេលឿនេ យេ្របីវធិនករេ្រជីសេរសីេ យៃចដ
នយ េនកនុងេពលថមីៗ  េនះបនបង្ហញថ សុបិន្ត ្រកក់ែដលេកីតេឡងីជដែដលៗ េ យពុំ ចបំេភ្លចបនរបស់
ជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េនះ ចបំបត់េចញ េហយី ក់សុបិន្តែដលល្អ មន្របេយជន៍ជំនសួវញិ។ 
មេធយបយពយបលមនរមួេទេ យ អនករងេ្រគះេរៀនសូ្រតអំពីវធីី្រគប់្រគង(Control)សុបិន្ត ្រកក់របស់ខ្លួន
េនេពលែដលភញ ក់ដឹងខ្លួនេឡងី។ ជលទធផលសុបិន្ត ្រកក់បនទទួលករ “ែវកែញកេ យល្អិតល្អន់” េចញពី
រមមណ៍របស់អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េហយី្រតូវ ក់សុបិន្តមន្របេយជន៍ល្អជំនួសវញិ។ 
េនកនុងករសិក ្រ វ្រជវែដលេធ្វីេឡងីេនសកលវទិយល័យ នីវមុិចសីុកូ (New Mexico) របស់ជនរង

េ្រគះរេំ ភផ្លូវេភទ ែដលមនសុបិន្ត ្រកក់ ុ ៃំរ ៉ និងធងន់ធងរចនំនួជិតៃមភឆន  ំ សុបិន្ត ្រកក់បនកត់បនថយចុះដ៏
េ្រចីន ពីចំនួន្របែហលជ២ដង េទជ៦ដងកនុង១ ទិតយ ែដលេធ្វីេ យករទទួលទនដំេណកបន្របេសីរជង
មុន។ អនកពយបលសេ្រមចលទធផលដ៏េសងីចសរេសីរេនះជបីែផនក េគបេ្រងៀនអនករងេ្រគះថសុបិន្ត ្រកក់របស់
េគក្ល យជទម្ល ប់“ ្រកក់”េធ្វីេ យេគ នតឹង រមមណ៍ និងទទលួទនដំេណកពំុបនែដលជភពអត់្របេយជ
ន៍។ អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ទទួលករបង្ហ ត់េ យកត់កំណត់េហតុសុបិន្ត ប្តូរ ច់េរៀងេ យ ក់ទិដ្ឋភពមន
្របេយជន៍ ហ្វកឹ ត់សុបិន្តថមីចំននួដប់េទដប់្របនំទីជេរៀង ល់ៃថង េហយី មសេងគតេមីលកររ យបត់ សុ
បិន្ត ្រកក់របស់េគ េនេពលេ្រកយមក។ សូ៊ វ ្ណ  ជេបកខជនមួយដ៏សម្រសបបំផុតសំ ប់មេធយបយេនះ  
េ យគត់្របុងេ្របៀបជេ្រសចកនុងករ្រគប់្រគងេទេលីសុបិន្តរបស់គត់។ 

ែតគួរេ យេ ក ្ត យ ស់ េ យេនេពលេនះមេធយបយ េទ មវធិីករ្រ វ្រជវរបស់នីវមុិចសីុកូ
(New Mexico) ្រតូវអនកពយបលែថទជំនរងេ្រគះេ យអំេពីហងឹ ដ៏មហមិ មួយចំននួធំ ពុំយកចតិ្តទុក ក់ 
េនះជលទធផលេសចក្តីែដលប ជ័យេនះ ពុំបនទទួលកររកេឃញី និងពយបល មវធិី ្រស្តេនះេឡយី។ សុ
បិន្ត ្រកក់ជទូេទ េ្រចីនែតចត់ចូលេទកនុង្របេភទជមងឺតក់ស្លុត(PTSD) េហយីពយបលេ យថន រំមង ប់សតិ
រមមណ៍ ែដលភគេ្រចីនគម ន្របសិទធិភពេទេលីរូបេគេឡយី។ សុបិន្ត ្រកក់េនែតមនលកខណៈសញញ េ ខ្ល កំ្ល  

ែដលពុំងយ នឹងរលត់ បសូនយ មរយៈមេធយបយពយបសបចចុបបនន។ 

១.៣ ករ្របមូលផ្តុំ យកសុបិន្តមកបរយិយែចកចយ 
សុបិន្ត និងសុបិន្ត ្រកក់ មនភពហួសពីសមតថភពរបស់បុគគលមន ក់ៗ ែដលក្ល យេទជបតុភូតមួយ

ដល់សងគម។ ករេសីុបអេងកតែដលេធ្វីេឡងីេ យេ ក ហរ គឌ័ន់ ឡ័រន់៉( W. Gordon Lawrence) ៃន្រគឹះ ថ ន 
ថវសី្តុក (Tavistock) េនទី្រកុងឡុង (London)បនរកេឃញីថសុបិន្តជ រមមណ៍មួយែដលបនផ្ល ស់ប្តូរេទ
មែបបបទៃនសងគម និងវបបធម៌ មនន័យថ សុបិន្តទងំេនះសថិតេនកនុងជករសនទនជមួយមជឈ ្ឋ នសងគម។ 
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ច់េរឿងកនុងសុបិន្តជប់ទក់ទងជមួយ និងបទពិេ ធន៍្របចៃំថង ជលទធផល ចផ្តល់ព័ត៌មនសំខន់ៗ
ស្រមប់ករបំេពញករងរ និងទំនក់ទនំងកនុងសងគម។ ែតគួរេ យេ ក ្ត យ ស់ករដកយកសុបិន្តេចញពី
សងគមេនះ ជករណីែដលក្រមេកីតមនេឡងី សុបិន្តេនកនុងសម័យដ៏េជឿនេលឿនពុំមនទំនយទយទុកជមុន 
សូរសេម្លង ៃនដួង្រពលឹងវញិញ ណេចញពីភពមួយេផ ងេទៀត ដូចមនេនកនុងសម័យបុ ណ នងិេនកនុងជីវតិរបស់
មនុស េ ក កលពីជំនន់េដីមេឡយី។ េរឿងតក់ស្លុតមនរមួេទេ យសុបិន្ត និងសុបនិ្ត ្រកក់ពុំមនតួនទី
ចបស់ ស់ចត់េឡងីេ យសងគមបនេឡយី។ ក៏ដូចជេរឿងតក់ស្លុតែដរ េគគួរែតយក មកបរយិយែចកចយ
ជួនជមួយ នងឹសងគម េដីមបផី្តល់្របេយជន៍េទេលីភពរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ និងភពជសះេសបយី ដូេចនះសុបិន្ត 
និងសុបិន្ត ្រកក់គួរែតទក់ទញេរឿងតក់ស្លុត។ 

ករនឹកេឃញីនូវ្របវត្តិ េហតុករណ៍តក់ស្លុតែដល្របជជនេនកនុងសងគមភគេ្រចីនមនករេជឿជក់េទ
េលី និងទទួល គ ល់ករអនុវត្តន៍េ យរ ្ឋ ភិបលជផ្លូវករ ជញឹកញប់េ្រចីនែតពំុេយងេទ មបទពិេ ធន៍
េ្រចីនរបស់ជនែដលបនឆ្លងកត់ហតុកណ៍ពិតេនះេទ។ ករចងចែំបបេនះជទូេទបេងកីតេឡងីេ យអនកឈនះ 
េដីមបបីញជ ក់ពីភព្រតឹម្រតូវរបស់អនកឈនះែដលេកីតមនេឡងី ជនជតិបូស នន បចចុបបននេនះ បនជ្ួរបទះ នងិ
ស្រងគ មសីុវលិ រមួេ យ្របជជតិខុសគន  ចំននួបី្រកុម-្រក័រអូត(Croats េស បី Serbs) និងបូស នន មូ៉ស្លុ ីម 
(Bosnian Muslims)ែដលបនសម្ល ប់គន េទវញិេទមក េ យបននិយយកំែប្លង ្រកក់អំពីបតុភូតេនះ ៖ 

អនកចិត្ត ្រស្តលបលីបញេឈម ះមន ក់ បនេទសួរសុខទុកខអនកជមងឺេនមនទីរេពទយវកិលចរតិ ជមួយ នឹង
កូនសិស របស់គត់។ គត់េ្រជីសេរសីយកកូនសិស មន ក់េ យមកសមភ សន៍អនកជមងឺ េហយីេ យអនកឯេទៀតចំ
្ត ប់ករសមភ សន៍េនះ សិស បនសួរេ យេសចក្តីេគរពថ “េហតុអ្វីបនជអនកេនមនទីរេពទយ”? អនកជមងឺេឆ្លីយ

េ យសងប់ ង ត់ថ េ្រពះែតអនក។ ហនងឹេហយី អនកជ អនកសំេរចថខញុ ំឈចឺប់សតិ រមមណ៍ អនកេនកនុងមតិសេម្លង
ភគេ្រចីន។ េនខណៈែដលេយងីជអនកជមងឺក្ល យជអនកមនមតិភគេ្រចីនវញិខញុ ំ នឹងមកមនទីរេពទយេនះ េដីមបសួីរ
សុខទុកខអនកេហយីសួរនូវសំណួរដូចគន េនះេទអនកវញិ”។ 

អំេពីេឃរេឃរបស់ភគីនីមួយៗ បនបង្អ ក់ ឬែក្លងបន្លំេសចក្តីចងចែំដលេធ្វីេ យប៉ះពល់ដល់
កិត្តិយសែដលេគចង់បង្ហ ញអំពីរូបេគ និងសងគមរបស់េគ។ បទពិេ ធន៍ ម៉ស់មុខជ្រកុមក៏ ចជួយជំរុញ  
េ យមនករចងចកំនុងសងគម ែដលេធ្វីេ យមនករសងសឹកសំ ប់អនកឈនះ នងិេសចក្តីេ ក ្ត យសំ ប់អនក  
ចញ់។ េសចក្តីចងចរំបស់ជនរងេ្រគះពំុ ចចត់យកជករេ យ្រកុមមនអំ ចេឡយី បចចុបបននេនះេនកនុង
្របេទសជេ្រចីន  ដូចជ្របេទសសូ៊ ន(Sudan) និង ធរណៈេស បី (Publice-Serb) េរឿងតក់ស្លុត និង  
សុបិន្តរបស់្របជពលរដ្ឋែដលរងេ្រគះ ពុំមនទទួលករដឹងឭ ឬយកមកអនុវត្តន៍ទុកជសកមមភពែដលមនផល
្របេយជន៍កនុងសងគមេឡយី។ 

ករបេងកីតេសចក្តីចងចទំនំក់ទំនងសងគម ែដលែចកចយគន េទវញិេទមក េពលខ្លះេគេ ថករ
្របមូលផ្តុ ំករចងចែំដល ចេឃញីភពជក់ែស្តង េនេ្រស្របីនីក(Srebrenica) កនុងៃថងេនះ មួយទសវត
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េ្រកយពីអំពីសម្ល ប់រងគ លមនុស ្របុស និងេកមង្របុសជនជតិមូ៉ស្លុមីេនកនុង ឆន ១ំ៩៩៥ ។ ទី្រកុង និងតំបន់េ្រស
្របីនីក(Srebrenica)េនកនុង ធរណៈរដ្ឋេស បី ពីេដីមកំេណីតមនជនជតិបូស ននមូ៉ស្លុ ីម ចំននួ៨០ភគ
រយ បចចុបបននេនះ េសទីរែត៨០ភគរយ ជជនជតិបូស ននេស បី។ ជនជតិបូស ននមូ៉ស្លុ ីមបនជេម្ល សខ្លួនេចញ
េដីមបរីស់េនកនុងេពលែដលេគេបសសំ តពូជពង េនះ បនវលិ្រតឡប់មកភូមិវញិបន្តចិម្តងៗ។ េនេពលែដល
ខញុ ំេទេ្រស្របនីក ជញ ធរ្របចតំំបន់ពុំ ច ឬពុពំភិក អំពីអំេពីកំ ចេឃរេឃែដលេធ្វីេឡងី្របឆងំេទេលី
ជនជតិបូស ននមូ៉ស្លុ ីមជតិខងេឡយី។ ពលរដ្ឋេស បីកនុងមូល ្ឋ ន មួយចំនួន បនពិភក េ យេបីកចំហរេទ
េលីេរឿង ែដលេគេ ថ“ឧ្រកិដ្ឋកមម”។ អនកខ្លះបដិេសធករពិតេទេលីអំេពីសម្ល ប់រងគ លជនជតិមូ៉ស្លុ ីមែដលបន
េកីតមនេឡងីេនកនុងតំបន់ េទះជមនភស្តុ ង និងរកេឃញីផនូរេខម ចពស លពសកលក៏េ យ។ អនកខ្លះ
េថក លេទស្របជជនមូ៉ស្លុមីែដលរស់េនកនុងតំបន់ថ េគជអនកបេងកីតភពកំ ចេឃរេឃេនះ អនកខ្លះ រកត់
េសចក្តីេ យនិយយេចទថ ្របជជនមូ៉ស្លុ ីមែដលរស់េនកនុងតំបន់េនះបនេរៀបគេ្រមងករសម្ល ប់្របជជន
េស បីែដលរស់េនជិតខង។ ែតអំេពសីម្ល ប់រងគ លេនះពំុមនេកីតដល់្របជជនេស បីមួយភគធំែដលមនមុខ
ងរ ែផនករដ្ឋភិបលទល់ែតេ ះ។ 

ផទុយេទវញិជនេភៀសខ្លួនមូ៉ស្លុ ីមែដលបនវលិ្រតឡប់មកភូមិជតិខងរបស់េគវញិ េទជនិយយែបប
េផ ងេទវញិ។ េនកនុងឱកសមួយ អនកភូមិពីរេទបីនក់ បនមកចូលរមួជមួយអនករមួករងររបស់ខញុ ំជជន
ជតិបូស នន មូ៉ស្លុ ីម   េវជជបណ្ឌិ ត  យ  កពី ណវចិ(Aida Kapentanovic) និងរូបខញុ ំ  គឺសថិតេនចំក
្ត លភូមិ ែដលមនែតថនល់អត់ចិេញច ីម កំទិចសំណង់អគរធ្ល ក់ពសេពញដី ផទះបក់ែបក្រគប់ទិស-េដីមប្ីរបប់

េយងីអំពីករ្របឹងែ្របងដ៏លំបករបស់េគសព្វៃថង កនុងករពយយមបេងកីតជវីតិរបស់េគេឡងីវញិេនេ្រស្របីនីក
(Srebrenica)។ បន្តិចេ្រកយមក្របជពលរដ្ឋទងំ្របុសទងំ្រសី និងកូនេកមងបន្របមូលគន មកជួបជុ ំេហយីចង់
អធិបបយអំពេីរឿងរបស់ខ្លួន។ េនចុងបញច ប់ៃនករពិភក េនះ បុរសវយ័ចំ ស់មន ក់ចង្អុលេទ្រស្តីចំ ស់ពីរ
នក់ ខ បឹ្របប់េយងី ថ្វីេបីអនកជុំវញិេយងី ្ត ប់ឮក៏េ យ គត់បននិយយ្រស្តីទងំេនះបត់បង់ប្តី នងិកូន្របុស
របស់េគេនកនុងឱកសសម្ល ប់រងគ ល។ គម ននរ មន ក់ដឹងពិត្របកដេទេលីេហតុករណ៍េកីតេឡងីដល់ពួក   
្របុសៗ ែដលេនកនុងចំេ មអនកបត់ខ្លួនេនះេឡយី ្របែហលជអនកទងំេនះកប់េនកនុងគំនរផនូរសពែដលេគរក
មិនទន់េឃញី។ យ (Ida) និងរូបខញុ ំ បនសួរេគេ យ្របុង្របយត័នបំផុតថ េតីេគេធ្វីយ៉ងដូចេម្តចេដីមប ី
នឹងតសូ៊េ ះ្រ យ នឹងករបត់បង់របស់េគ។ េ យភពសងប់ ង ត់េគបនែថ្លងថេគរង់ចែំតៃថង ្ល ប់ េ យេគ
មន រមមណ៍ថគម នអ្វីេទៀតេនសល់ស្រមប់ខ្លួនេគេទៀតេឡយី។ 

ផទុយនឹងករែថ្លងរបស់ ជញ ធរស េឺបៀន(Serbian) ែផនកនេយបយ និងែផនករ ្ឋ ភិបលែដលបន
អះ ងថ គម នអំេពីសម្ល ប់រងគ លេកីតមនេឡងី េនេ្រស្របីនីក(Serbrinica) េនះេទ ភពពតិៃនេហតុករណ៍ 
េនះបនេលចេចញេឡងីេនកនុងករសមភ សន៍របស់េយងី។ សុបនិ្ត និងសុបនិ្ត ្រកក់ចប់េផ្តីមនិយយេឡងីេន
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កនុងសនទនរបស់េយងី ដូចបន យករណ៍េឡងីេ យអឺមី (Ermina)ែដល្របប់េយងីថប្តី និងកូន្របុស
របស់នងែដល ្ល ប់េទេហយីេនះ បនមកេលងជមួយនិងនង។ 

បទពិេ ធន៍របស់េយងីេន Serbrinica បនបញច ក់ថ សងគម្រតូវករបេងកីតយន្តករ- មរយៈករ្របជុំ
ធរណៈករពិភក េនកនុង េរៀន និងករជួបជុំគន េផ ងៗេទៀត-ស្រមប់េ យ្របជជននិយយែចកចយ
េរឿងតក់ស្លុតែដលទក់ទងសុបិន្ត និងសុបិន្ត ្រកក់ ។ ្របជជនទងំមូលេនេ្រស្របីនីក (Serbrinica) 
បនគិត និង្រសៃម៉កររង់ច្ំរពឹត្តិករណ៍ទងំេនះ ថ្វីេបីេគ្រតូវបិទមត់ខ្លួនេគ ឬទទួលករបញជ ក់បែនថមពី ជញ ធរ 
េស បី(Serbs)។ េពលេនះមនែតបុព្វជិត (ជន្របកប ជីវកមម ែផនក សន)សមជិក្រគួ រ និងបុគគលិក 
ែផនកសិទិធមនុស ែដល ចពនំព័ំត៌មនសំខន់ៗ ទងំេនះេចញចូលបនជេទៀងទត់។ ែផនកផ ព្វផ យ
ព័ត៌មនគួរបំេពញតួនទីដ៏សំខន់ េ យគ្ំរទករផ ព្វផ យរ ងេស បី(Serbs) និងបូស នន(Bosnian) 
េ យែចកចយករផ ព្វផ យលម្អិតជឯក រ មរយៈទូរទស ន៍ និងេរឿង មកែសត អំពី្របវត្តិេរឿងតក់ស្លុត 
របស់្របជជនេគជជងផ ព្វផ យ ករេចទ្របកន់េ យសេង្វគមិនឈប់ឈរ និងករបដិេសធថ្រពឹត្តិករណ៍
េនះពុំមនេកីតេឡងីេនះេទ។ 

ថ នភពេនេ្រស្របីនីក(Serbrinica)មនភពេ្របៀបដូចគន  និងេរឿងតក់ស្លុតគម ននរ ដឹងឮ និងសុ
បិន្តេផ ងៗរបស់អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ជនជតិ េមរកិកងំជំនន់េដីម ែដល្រតូវេគជ្រមះបំបត់ពូជពទីឹកដី
កុលសមព័នធរបស់េគេនកនុងសតវត ទីដប់្របបំួន។ បន យករណ៍េឡងីេ យជន តតបតមនេសចក្តីដូចេនះ ៖ 
្របជជន េមរកិកងំែដលេទីបែតមកដល់ថមីៗ គម នអំណត់អត់ធមត់ គម នរេបៀបេរៀបរយ និងឈ្ល នពន(ចូលចិត្ត
បងកេរឿង)ពុំេចះរស់េនជមួយ នងិជនជតិ េមរកិកងំ។ េគនគំន ពពក់ពពូនេឆព ះេទទិសខងលិច បំផ្លចិ
បំផ្ល ញ្រពះធរណី។  ជត ែប៊ន(George Bent) ជកូន្របុសកត់របស់ពណិជជករ វលីិយមឹ ែប៊ន (William 
Bent) បនេលីកមកនិយយអំពីរថេភ្លីងែដលមន្របែវង ប់ម៉យ ទូររថេភ្លីងធំៗ្រគបដំបូល្រក ត់ស មនរូប
ងដូចសំេពេនេលីៃផទសមុ្រទ។ ជនជតិ េមរកិកងំ ែដលេមីលេឃញីរថេភ្លីងេបីកបរេឆព ះចូលមកេរៀង ល់រដូ
វ-កន់ែតេ្រចីនេឡងីៗ-េគ ចេមីលេឃញីលទធផលទុកជមុន។ ចំករកបបសែដលេគបនេបះជំុរុរំស់េន ប់
ជំនន់ជយូរមកេនះចប់េផ្តីមវនិស េ ម ដុះ ម្រជលងភនំ ្រតូវសត្វពហនៈសីុ បេសមីដល់គល់។ 
 េនកនុងឆន ១ំ៨៤៥ ជកំណត់េពលេវ សកមមភព្របញប់្របែញ៉ងរកមស ជមងឺ សននេ គបនេកីត
មនេឡងី។ ជនជតិសូ៊(Sioux) នងិជនជតិេឆេយន(Cheyennes) រស់េនជិតពួកអនតិិជនេចញចូលបន
ទទួលរងេ្រគះ និងេ គេនះេ្រចីនជងេគ បុ៉ែន្ត េ គេនះបនរកី ល លេទទិសពយព័យ ដល់ជនជតិេប៊្លគហ្វុត
(Blackfoot)រហូតេទដល់ទិសនិរតីចូលេទកនុងែដនដីរបស់ហគអូី ៉(kiowa) និងកូេម៉នជី(Comanche) េ ក 
Bent េទទស នភូមិេនះ េឃញីែតទិដ្ឋភពទេទ ្អ តគម នមនុស រស់េនេឡយីេនះ គត់បនេឃញីែតជ្រមករក
្រក ត់មនពសេពញេទេ យសពមនុស ។ 
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េនកនុងរដូវេក្ត  ឆន ១ំ៨៥៣ ពណិជជករមន ក់ ែដល្របកបមុខរបរជំនួយេ ះដូរេនះជយូរយរមកេហយី និងជ
ភន ក់ងរអេឌៀន េឈម ះ Thomas “ៃដ បក់”(Fitpatrick) បនរមួដំេណីរជមួយ និងជនជតិ (Cheyennes 
Arapahos និង Sioux)។ គត់បនសរេសរថ៖ “េគអស់សងឃមឹេទេលីបញ្ហ រកេសប ង រអស់រយៈេពល
ជងកន្លះឆន មំកេនះ េគពងឹែផ្អកេទេលីេសប ងបន្តិចបន្តួច ែដលេគមន ករបត់សត្វ្រកបីេកីនេឡងីកន់ែតេ្រចីន 
េហយីនឹងវនិស បសូនយកនុងេពលដ៏ឆប់ៗ…្រស្តីរង់ទុកខេ យខ្លួនចង់បនេសប ង រ រមួេទេ យសែ្រមក
ទួញយអំត់ឈប់ឈរពីកូនរបស់េគែដលែ្រសកឃ្ល ន”។ 

េ្រកពីេសចក្តីបនជួប្របទះទងំេនះ មនឯក រខ្លះៗែដលេនេសសសល់ពីភពតក់ស្លុត ជបទ
ពិេ ធន៍ផទ ល់ខ្លួនរបស់ជនជតិ េមរកិកងំខ្លះៗ ែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់។ ជនទងំអស់ែដលទទួលភព
តក់ស្លុត ជបន្តបនទ ប់មក នឹងជួប្របទះឧបសគគេ យខ្វះខត្របវត្តិេរឿងផទ ល់ខ្លួន ករនិយយែចកចយេរឿង
តក់ស្លុត ពុំ្រតឹមែតជថមពលជីវះវទិយ េដីមបេី យរចួផុតពីភពមហន្ត យ បចចុបបននេនះ ែតបុ៉េ ្ណ ះេទ ក៏ជ
ករណីមួយ ែដលេយងីផ្តល់ដល់បុព្វបុរសេយងី នូវឯក រអំពីករតសូ៊្រទ្ំរទ និងជំនះេទេលីអំេពី វ
យង់ឃនងរបស់មនុស េទេលីមនុស ។ ជនជតិ េមរកិកងំ(Native Americans) ជនជតិ ្រហ្វកិ–(African 
Americans) បូស នន(Bosnians) ែខមរ ៉ ន់  (Rwandans) និង្របជជនទទួលភពតក់ស្លុតឯេទៀត ្រតូវ
ករដឹងអំពី្របវត្តិែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់របស់ជនជតិខ្លួន។ 

ផលវបិក ្រកក់ ៃនករពុដំឹងអំពី្របវត្តបិនបង្ហ ញេឡងីេនកនុងេ កនដកមមសម្ល ប់ជីដូន មិត្តរមួថន ក់ 
និងខ្លួនឯងរបស់យុវជនជតិ េមរកិកងំេដីម េនេលីទឹកដីរបស់ េមរកិកងំ បឹង្រកហម (Red Lake) េនកនុង
រដ្ឋមុីនសូ  (Minesota) េនកនុងឆន ២ំ០០៥ ។ ចស់ៗែដលគត់ដឹងអំពពីិធបុីណយរមង ប់ រមមណ៍ជំនន់េដីម
កំពុងែតអស់សងឃមឹ េ យជំនន់គត់មនគន េនសល់ែតពីរេទបីនក់ ែដល ចេ ះ្រ យេ កនដកមមេនះ
បន េ យេ្របីពិធីបុណយ សន្រតឹម្រតូវ។ េរឿងតក់ស្លុត និងសុបិន្តរបស់ជនជតិ(Chippewa) រមួ នងិេមេរៀន
ដ៏សំខន់បនបត់បង់េនកនុងជំនន់បចចុបបននេនះ េនេពលែដលអនកឈនះស្រងគ ម្រតូវរ ្ឋ ភិបល េមរកិ បញជូ ន
េទ េរៀ្របជជន ែដលេគ មឃត់មិនេ យេរៀនភ របស់ខ្លួនេករ ិ៍្តមរតកវបបធម៌ និង្របវត្តិរចួផុតព ី  
េសចក្តី ្ល ប់។ ករយល់ដឹងអំពីករតសូ៊ ប់ជំនន់របស់ជតិជីព័រ ៉(Chippewa) ែដល ចផ្តល់ជំនួយដ៏េលីស
លប់ដល់សហគមន៍បចចុបបនន េពលេនះមនកំរតិតិចតួចបំផុត។ 
 សុបិន្តតក់ស្លុត និងសុបិន្ត ្រកក់ ្រតូវចត់ទុកថជ ែផនកចបំច់ៃនករនិយយ្របប់អំពីបទពិេ ធន៍
ផទ ល់ខ្លួនជួបជុំគន  សងគម្រតូវេ យតៃម្លដល់េរឿង ៉ វទងំេនះ នងិបេងកីតឱកស េដីមបពីិភក ជ ធរណៈ។ 
្របជជនភគេ្រចីន ្របុងែតចូលរមួេនកនុងបទពិេ ធន៍ទងំេនះ ចប់ ងំពកីរនិយយេរឿងសុបិន្តរមួគន េកីត
មនេឡងី មនិ្រតឹមែតមនេនកនុងចំេ មមនុស េពញវយ័េទ ែត ក៏មនេនកនុងចំ មេកមងផងែដរ។ េ ករ ៉ុន
ប មុត (Ron Balamuth) អនកវភិគ្របវត្តិ ្រស្ត បនយកចិត្តទុក ក់េទេលី ករ ត់និយយេរឿងសុបិន្ត
េនកនុងចំេ មេកមង គត់បនរកេឃញីថេកមងថន ក់េមត្តយយ ្ឋ នែដលមន យុតិច្រតឹម ៥ឆន  ំ ចូលចិត្តនិយយ



 និពនធេ យ៖ េវជជបណ្ឌិ តរចីឆដឺ េអហ្វ មល៉្លីក                                                                                                     ទំព័រ. 128 
(Richard F. Mollica, M.D) 
                                                            
 

េរឿងរមួគន  ែដលទក់ទង នងិសុបិន្តេទវញិេទមក នងិចូលចិត្តនយិយ្របប់្រគូបេ្រងៀនរបស់  េបីសិនជផ្តល់ឱ
កសេ យ និយយ។ មនុស េពញវយ័្រគប់វបបធម៌ នងិពូជ សន៍ទងំអស់ឆប់ចូលរមួេនកនុង្រកុមនិយយ
េរឿងសុបិន្តជុំគន េនខណៈែដលេគដឹងថេគឈប់គិតពេីសចក្តីភ័យខ្ល ចថសុបិន្តរបស់េគ នឹងទទួលករចំអក ឬ
មិនយកចិត្តទុក ក់េនះ ជនែដលចូលរមួនិយយចូលរមួេនកនុងករនិយយេរឿងជុំគន អំពីសុបិន្ត នងិសុបិន្ត
្រកក់េឃញីថ ជករណីេផ្ត ះផ្តង់គន ដ៏រេំភីប និងរកី យ។ 

ភពខ្វះខតចំនូលចិត្តជ ធរណៈ និងករនទិនេរឿងតក់ស្លុតផទ ល់ខ្លួនេនកនុងសហគមន៍ ចជ
ករណីហួស្របមណេនេ្រស្របីនីក(Srebrenica) ែដលជករពិបកយល់ ថេតី្រតូវចប់េផ្តីមេ ះ្រ យ
បញ្ហ េនះេ យវធិី ។ ជំ ៊ នមួយដ៏ចបំច់ គឺ្របមូល និងចង់្រកងទុកជឯក រ នូវ្របវត្តិផទ ល់មត់ នងិសុបិ
ន្ត ទងំអស់របស់ជនេភៀសខ្លួន និង្របជជនសីុវលិែដលបនទទួលវបិត្តិតក់ស្លុត។ េបីមិនដូចេនះេទ ្របវត្តិេរឿង ៉ វ
ដ៏មនតៃម្ល នងឹបត់បង់ ែដលជសីលធម៌ស្រមប់មនុស ជំនន់ថមី នេពលអនគតកល។ ឯក របទពិេ ធន៍
របស់មនុស  ពុំ្រតូវរក ទុកស្រមប់ជឆនទៈែផនកនេយបយរបស់រ ្ឋ ភិបនេឡយី ែត្រតូវរក ទុកជ ទិភព 
ស្វ័យ្របវត្តិរបស់អងគករសហ្របជជតិ ដូចជ ែដលមនអងគករសហ្របជជតិ ែផនកវស័ិយអប់រ ំវទិយ ្រស្ត និង
វបបធម៌ ែដលេ ថអងគកយ៉ូេណសកូ (UNESCO) ឬេនសហរដ្ឋ េមរកិ វទិយ ថ ន(Smithsonian)។ 

 ឧទហណ៍ ពីរេទបីៃថងបនទ ប់ ពីករវនិសមហន្ត យេននីវអឡនិ(New Orlean) េ យពយុះសងឃ ក
្រទី (Katrina) េនែខ សី  ឆន ២ំ០០៥ អនកវទិយ ្រស្ត្របចតំំបន់បនចប់េផ្តីម្របមូលេរឿងរបស់អនករចួផុត
ពីេសចក្តី ្ល ប់ ពី្របជជន ប់រយនក់ ្រគប់ចំ ត់ថន ក់សំ ប់រក ទុក ជឯក រមួយេនប ្ណ ល័យ ធរ
ណៈរដ្ឋននទូទងំទី្រកុង។ ្របជជននីវអឡនី(New Orlean) បនទទួលករេសនីសំុេ យផ្តល់ករអធិបបយ 
អំពីបទពិេ ធន៍តក់ស្លុតរបស់េគ នូវ្រគែដលទិដ្ឋភពពយុះសងឃ  េនដក់ជប់េនកនុង រមមណ៍េគថមីៗ។ ភព
វនិសអន្ត យែដលប ្ត លេ យេកីតេឡងីេ យពយុះសងឃ ក្រទីយ(Katriya) ជតំ ងភពមអន្ត យដ៏
ធំៃ្រកែលង ែដលប៉ះពល់ដល់សហរដ្ឋ េមរកិេ យពិត្របកដ អនកចង់្រកងឯក រេននីវអកឡនី(New 
Orlean)ផ្តល់នូវគំរូល្អដល់អនកឯេទៀត េដីមបយីកេទអនុវត្តន៍ េនែផនកននកនុងពិភពេ ក ែដលទទួលករឈឺ
ចប់េ យអំេពី វយង់ឃនង ឬភពមហន្ត យធមមជតិ។ 

ករខ្វះខតចំនូលចិត្តេទេលីេរឿងនិទនភពតក់ស្លុត និងសុបិន្តរបស់អនកពយបលសុខភព និងសតិ
រមមណ៍ បនប ្ត លេ យបត់បង់ករយល់ដឹងេទេលីករពយបល និងភពបុិន្របសប់ដ៏មនតំៃល។ េនកនុង

ឆន ២ំ០០៤ ករនិយយេរឿងសុបិន្តរមួគន បនចប់េផ្តីមេនកនុងថន ក់េរៀនជំនញរបស់េ ក ភីតទ័រ ល់ដ័រេម៉ន
(Peter Alderman) េនកនុងចំេ មអនកវជិជ ជីវៈ ែផនកេវជជ ្រស្តពី្របេទស ប់ គ នី ទ ន(Afghanistan) អឺ ៉
ក់(Iraq) ឆីលី(Chile) កមពុជ(Cambodia) យូ គ េនី (Uganda) ៉ ន់ ន(Rwandan) បូស ន(Bosnia) 
ធរណៈ ព ក(Republic Spaska)េសពន(Spain) អី លី(Italy) និងសហរដ្ឋ េមរកិ(Unite state)។ 

េគលករណ៍ ៃនករ ត់ហ្វកឹហ្វនឺេនះ ដឹកនេំ យអនកវភិគចិត្ត ្រស្តអុី លី េ ក ្រហ្វង់កូប៉ប៉រូ(Franco 
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Paparo)ែដលេ្របីសុបិន្តរបស់្រកុមេនះ េដីមបបីេងកីតប ្ត ញជនំួយបេចចកេទស និងសតិ រមមណ៍អន្តរជតិ។ 
េរៀង ល់ៃថងអនកចូលរមួនិយយ រេឡងីវញិអំពីេរឿងសុបិន្តេហយីពិភក គន អំពីទំនក់ទនំង និងេបសកមមៃន
ថន ក់ជំនញេនះ។ 

សុបិន្តសំខន់ែដលេលចេចញេឡងីេនកនុងចំេ មសមជិក គឺមនភពភ័យខ្ល ច ថគម នេគគ្ំរទ និង
ភពឯកឯង ែបកេចញពីអនកឯេទៀតអនករមួករងរ និងអនកជមងឺរបស់េគ។ អនកចិត្ត ្រស្តមួយរូបមកពីទី្រកងុ ម៉្រដី
ដ (Madrid) ែដលេនេពលេនះគត់បនពយបលអនករងរបួស េ យភរវៈកមមផទុះមីនេនេលីផ្លូវរថេភ្លីង េនកនុង
ែខ េម  ឆន ២ំ០០៤ េនទី្រកុង (Madrid) បននយិយេរឿងសុបិន្តដ៏អ ច រយ។ 

ទិដ្ឋភពជីវតិជេលីកដំបូងរបស់ខញុ ំ គឺេនេពលែដលខញុ ំេនជមួយ និងមិត្តមន ក់កលពីកុមរភព ែដលខញុ ំ
ចងចេំហយី្រស ញ់ចូលចិត្តភពៃថនថនូររបស់េគ។ េយងីនគំន េដីរេនេលីដងផនូវតូចមួយេនចេន្ល ះេ្រជះ និងភនំ
ែដលមនេដីមេឈដុីះពសេពញ។ េយងីេដីរេ យេសង ម ង ត់េហយីភពរកី យ និងវត្តមនរបស់គន េទវញិេទ
មកេយងីលឺសូរេគកត់េដីមេឈ ី (េយងីេមីលេគពុំេឃញីេទ) មួយរេំពចេនះ្រ ប់ែតតួេដីមេឈមីួយរលំំប៉ះចំ
កបលមិត្តខញុ ំេហយីនងក៏ធ្ល ក់េទកនុងេ្រជះបត់េទ។ ទដិ្ឋភពជវីតិេលីកទីពីរ គឺេនេពលែដលខញុ ំអងគុយេនតុមួយ
ជមួយ នឹងទូរស័ពទ ខញុ ំកពុំងែតយេំ យខញុ ំ្រតូវនិយយេទកន់្រកុម្រគួ រមិត្តខញុ ំ េដីមប្ីរបប់េគពីេរឿងេហតុែដល
បនេកីតេឡងីែតខញុ ំនិយយមិនេចញ។ បនទ ប់មកខញុេំឃញីមីវលីន(Mevlin) នងិយ៉ូេស វ(Yosef)｛េវជជបណ្ឌិ ត
េនកនុង ្រកុមេន្របេទសបូស ន និងមកពី្របេទសអី ៉ ក់េទ មលំ ប់លំេ យ｝េគបនមករកខញុ ំេឃញីេហយី
ជំរុញេ យខញុ ំនិយយ្របប់្រកុម្រគួ ររបស់មិត្តខញុ ំ េន្រតង់ចំនុចេនះខញុ ំភញ ក់ដឹងខ្លួន។ 

្រកុមេនះបនទទួលយល់ដឹង ៃន រមមណ៍េទេលីបញ្ហ ែដលបនបង្ហ ញេឡងីេនកនុងសុបិន្តេនះ ដូច
េ ក ម៉រ បននិយយថ “េនេពលែដលជនមន ក់ឈចឺប់េ យអំេពី វយង់៉ឃនង [មតិ្តពីកុមរភព] េធ្វី
េ យចិត្តរបស់េគេខទចខទ ែំដលបេងកតីនូវរបួសគម នជេ្រម។ េធ្វីេ យជីវតិរបស់េគគម នេគលេ  [េដីមេឈគីម ន
ឬស] េនកនុងឆកទីពីរៃនសុបិន្ត េនេពលែដលនងពុំ ចេរៀប ប់ប្របប់្រកុម្រគួ រមិត្តនង អំពីករបត់បង់
កូន្រសីរបស់េគ នងយេំ យនងគម នសមតថភពនិយយអំពីទុកខេ កឥតឧបមេទេលីករបត់បង់មិត្តរបស់
នង។ ្រកុមេនះបននិយយេឡងីថ ទឹកែភនកគម នដំណក់េនះេគក៏បនចូលរមួស្រមក់ទឹកែភនកេនះែដរ េនេពល
ែដលេគបន ឮេរឿងតក់ស្លុតអនកជំងឺរបស់េគ។ េគមន រមមណ៍ថ្របែហលជរូបេគបំេពញភរកិចច រតិែតមន
្របសិទធិភពេឡងីេទៀតកនុងករនិយយ្របប់ និងស្រមលេសចក្តីឈចឺប់អនកជងំឺរបស់េគ េបីថន ក់េរៀនជំនញផ្តល់
ជំនួយដល់េគផងែដរ។ 

សុបិន្តក៏បញច ប់ េ យេសចក្តីសងឃមឹេ យសមជិក ទងំ២្រកមុមីវលីន(Mevlin) និងយ៉ូេសៀវ(Yosef) 
បនជួយម៉រ(Mar) េគបនលួងេ ម រមមណ៍នង និងជ្រមញុនងេ យនិយយជមយួ និង្រកុម្រគូ រមិត្ត
របស់នង។ េយង ម Mar សុបិន្តរបស់នងបនបរយិយេឡងីថសុបិន្តរបស់នងបនបរយិយេឡងីថ ្រកុម
េនះ េហយី្របឈម នងឹឧបសគគជេ្រចីនេនេពលែដលេគចូលេទកនុងជីវតិរបស់អនកជមងឺែដល្រតូវបនេគបំពរ
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បំពន សមជិកទងំេនះ្រតូវែតមនចិត្តក្ល ៊ ន្របឈមមុខ នងិេសចក្តីករគំ មកំែហងែដលេធ្វីេ យ្របជជន
ស្លូត្រតង់ឈចឺប់។ ែតសុបិន្តក៏ជេសចក្តីសងឃមឹែដរ មរយៈនិយយ្របប់អំពីេសចក្តីភ័យខ្ល ច និងបញ្ហ ជ្រកុម
ែដល ចេធ្វីេ យេគបំេភ្លចេសចក្តីគំ មកំែហងទងំេនះ។ 

កថខណ្ឌ  ១. ករតភជ ប់ពិភពខងកនុង និងខងេ្រក 
សុបិន្តរបស់ជនទទួលភពតក់ស្លុតមន រៈសំខន់ សំ ប់ែផនកជីវ ្រស្ត ចិត្ត ្រស្ត នងិ្រពឹត្តករណ៍  

សងគម។ ពុំមនអ្វីគួរេ យភញ ក់េផ្អីលេទ េនេពលែដលមនុស េ ក បនចំ យេពលេ្រចីនទទួលទនដំេណក 
េហយីបនបេងកីតនូវវធិីេ ះ្រ យបញ្ហ អត់េខច ះ រ ងករភញ ក់ដឹងខ្លួន និងករលង់លក់ពីដំេណក។ េនេពល
ថ នភពេ្រគះថន ក់េកីតមនេឡងី សុបិន្តេលចេចញេឡងីជេ្រសច េដីមបជីួយេ យេយងីរចួផុតពីេ្រគះថន ក់ 

េ យទប់ ក ត់មិនេ យខូចខតដល់ ងគកយ និង រមមណ៍ធងន់ធងរ។ ករយល់ដឹងអំពីតៃម្លករពយបលសុបិន្ត
មនក្រមិត្រគប់្រគន់េនេឡយី ែដលេគ្រតូវ ក់បញចូ ល េទកនុងករពយបលបនទ ប់ពីភពតក់ស្លុត។ េរឿង ៉ វ និង
រមមណ៍ែដលទក់ទងទងំេនះពុំ្រតូវបដិេសធ ឬពំេភ្លចេចលេឡយី។ 

 ភពពិតបនបង្ហ ញេឡងីថសុបិន្តែដលេកីតមនេឡងី េ យេរឿងតក់ស្លុត ចេធ្វីេ យមនេ្រគះថន ក់
េបីសិនជទុកយូរ។ ដូចជ ករេ្របៀបេធៀបេទ និងម៉សកំេ ែដលពយយមេធ្វីេ យផទះេក្ត  ែតេ យម៉សេនះ
ខូច េហយីពុំ ចបិទបនយូរៗ េទ ែលងេ្របីករេកីត ។ ដូចគន  និងសុបនិ្តែដល ចក្ល យេទជសុបិន្ត ្រកក់ 
េហយី ចញុញីំជនតក់ស្លុតជេ្រចីនឆន  ំេ យេធ្វីេ យទទួលទនដំេណកពុំបនជេ្រចនីឆន  ំភពទន់េខ យ នងិ
បញ្ហ សុខភព ុ ៃំរេ៉ផ ងៗេទៀត។ សុបិន្ត ្រកក់ ជពិេសសសុបិន្ត ្រកក់ផទួនៗ ្រតូវបំបត់េចលេនេពលែដលករ
ពយបលបនបញច ប់ ជសំ ងល្អេ យេយងីមនបេចចកេទស មញញ នងិតៃម្លេថកែដលជវធិីបំបត់សុបិន្ត
្រកក់ភពតក់ស្លុត ែដលមន្របសិទិធភពេ យពុំបច់េ្របីថន េំពទយេឡយី។ ករយល់ដឹងនិងករហ្វកឹហ្វនឺេ្របី

បេចចកេទសទងំេនះ ្រតូវផ ព្វផ យេទជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត និងអនកែដលជួយេគ។ ជនែដលទទួលបទ
ពិេ ធន៍េ យអំេពីហងឹ កនុង្រគួ រ ឬអំេពីរេំ ភបំពនផ្លូវេភទ ឬអំេពីឧ្រកិដ្ឋកមម មួយ គួរទទួលរងេ្រគះ
េ យសុបិន្ត ្រកក់ ឬសុបិន្ត ្រកក់ផទួនៗេឡយី។ 
 កររកេឃញីទំនក់ទំនងកនុងសងគមរបស់សុបិន្ត និងករចូលរមួចំែណកែដល ចេកីតមនកនុងសងគមជ
ករតភជ ប់ៃនភពែដល ចេកីតមនេឡងី ែដលេ យមនករផ្តល់ភពតភជ ប់គន រ ងសងគម និងជីវតិៃផទកនុងរបស់
ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត និងពិភពេនកនុងសងគមរបស់េគ។ េបីសិនជមនុស មួយចំនួនធំ ផ្តល់េយបល់អំពី      
សុបិន្តរបស់េគ េទកនុងករពិភក ជ ធរណៈជ្រកុម ដូចជេនបូស ន តំបន់ សីុែដលរងេ្រគះេ យរញជួ យ
ទឹកសមុ្រទ (Tsunami) េនកនុងឆន ២ំ០០៤ និងពយុះមហន្ត យ េនតំបន់ េមរកិខងតបូង (South America) 
្របសិទិធភពល្អកនុងសងគមពិត ជផល្របេយជន៍ដ៏្របេសីរ។ ករពិេ ធន៍សុបិន្តរមួគន ែបបេនះពុំែដលពយយមេធ្វី
េឡងីកនុងលកខណៈ្រទង់្រទយធំេនះេទ េទះជ បនេធ្វីេឡងីដល់មនុស ប់រយនក់ េនអុី លី និងអុឺរ ៉ុបខង
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លិច ែដលបនេសនីសំុ្របធនបទប្រងួបប្រងួមគន េនអុឺរ ៉ុបក៏េ យ។ សុបិន្តរមួគន កនុងសងគមមនទំនក់ទំនងដ៏សំ
ខន់ៗស្រមប់សហគមន៍ ែដលទទួលភពរងេ្រគះេ យភពតក់ស្លុតេ យជេម្ល ះ ែផនកជតិ សន៍ នងិែផនក
នេយបយ ក៏ដូចគន  នងឹជនែដលរងេ្រគះេ យអំេពីឧ្រកិដ្ឋកមម និងវបិត្តិេសដ្ឋកិចចែដរ។ ក ្ត ពិត ៃនចតិ្ត ្រស្ត
ជំេនឿ របស់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតែដលរង់ទុកខេ យសុបិន្ត បនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ ស់នូវពិភពៃផទកនុង ៃន
ករពយយមរកអតថន័យេរឿងទងំមូល ភពធមម  និងសុខភព។ ផល្របេយជន៍្របតិបតិ្តកររមួគន  ដូចជ
សបបុរសធម៌ ្របកបករងរ និងចិត្តនិយម ជករណីព្រងឹងភពវវិឌ ន៍េទេលីករយល់សុបិន្តមួយកំរតិែថមេទៀត 
ៃនករពយបលេ យខ្លួនឯង ែដលជករចូលរមួដ៏សកមមកនុងសងគមពិភពេ ក។ ករ ្រត ងពិភពៃផទកនុង ៃន
សុបិន្តេទកនុងសកមមភពសងគមេផ ងៗ ៃនពិភពខងេ្រក មនផល្របេយជន៍ដល់សតិ រមមណ៍ និង ងគកយ។ 
បទពិេ ធន៍ៃផទកនុងរបស់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត និង កបបកិរយិសងគមរបស់េគ ទក់ទងគន យ៉ងជតិសនិទិ
ជមួយ និងបតុភូតភពពយបលេ យខ្លួនឯង។ 
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ជំពូកទី៧ មេធយបយសងគមៃនករពយបល 
 

ករពយបលចប់េផ្ដីមេឡងីេ យជេ្រមីស អនករចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់េ យអំេពីម វយង់ឃនង្រតូវ
េធ្វីករសេ្រមចេ្រជសីេរសីជវីតិ មួយ េដមីបរីស់េនេលជីវីតិអតតីកលដ៏េ កេ  ឬជជវីតិថមមីួយ។ ពមីួយៃថង
េទមួយៃថង មួយេម៉ងេទមួយេម៉ង អំេពី វយង់ឃនង បនេធ្វីេ យមនុស ្របឈមមុខេ យេ្របីបទ
ពិេ ធន៍ភពតក់ស្លុតរបស់ខ្លួន េដីមបកី ងជីវតិថម ីនិងេផ្ដ ត រមមណ៍េទេលីបចចុបបននកល ជជងអតីតកល។ 
េ ក ភល់សីុហ នី (Paul Cezanne) ជវចិិ្រតករេ្រកយសម័យ(Impressionist) ជនជតិប ងំ បនដក
្រសង់ចំនុចសំខន់ៗអំពីទីេនះ និងបចចុបបនន េនេពលែដលគត់ផ្ដល់ឱ ទដល់វចិិ្រតករ ៖ 
 កនុងបចចុបបននេនះ ឱកសកំណត់េពលេវ កំពុងែតរត់េលឿនេទ! ្រតូវដក្រសង់ភពពិតេនះ មែបប
គំនូរ! េដីមប ីនឹងសេ្រមចកិចចករេនះ េយងី្រតូវែតដកយកអ្វីៗទងំអស់េចញពី រមមណ៍របស់េយងី។ េយងី្រតូវ ក់
ខ្លួនេយងីេទជឱកសេនះ ក់ខ្លួនេយងីជម៉សីុនថតេពរេពញេ យ រមមណ៍... ផ្ដល់រូបភពអំពអី្វីៗែដលេយងី
ពិតជេឃញី បំេភ្លចេចលនូវអ្វីៗ ែដលបនេកីតមនេឡងីមុនជំនន់របស់េយងី។ 

សម្ដីដក្រសង់េនះក៏ជឱ ទ្រតឹម្រតូវស្រមប់ជនរចួផុតពេីសចក្ដី ្ល ប់ េ យវធិីពយបល មនរូប ងជ
ជំនញសិលបៈ។ មរយៈបទពិេ ធន៍ ជនជបួ្របទះភពតក់ស្លុតែដលរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ទងំេនះ ពិតជពុំចង់
េធ្វីជងថត “ ម៉សីុនថតេពរេពញេ យ រមមណ៍ ” េ ះេឡយី។ ភពតក់ស្លុតទងំេនះបនចរដិតជប់េនកនុង
រមមណ៍របស់េគ េហយីទិដ្ឋភពទងំេនះ ចមនក្រមិតេលីសលប់ពន់េពកដល់រូបេគ។ មជេ្រមេសចក្ដីឈឺ

ចប់របស់េគ អនករចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ ពុំ ចេមីលេឃញីថ រូបេគេនមនជេ្រមីសេទេលីកររស់េនរបស់ខ្លួន។ 
េគ ចឃុខំ្លួនេគេនកនុងពិភពេពរេពញេទេ យទិដ្ឋភពម ្រកក់ែដលពុំ ច្រទ្ំរទបន ឬេគ ចបេងកីត
អ្វីៗ ែដលថមី្រស ងស្រមប់ជីវតិរបស់េគ ែដលជ្របភពកម្ល ងំ និង រៈសំខន់កនុងជីវតិ។ 

េសចក្ដីសេងកតេមីលរបស់េ ក េសហ នេន(Cezanne) ពុំមនករពនយល់អំពីវធិីែដលវចិិ្រតករ ចេធ្វី
ករបំេភ្លចបន “អ្វីទងំអស់ែដលេកីតមនេឡងីមុនជំនន់េយងី”។ ចំេពះអនករចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ វធិីេនះចប់
េផ្ដីមេឡងីេ យេសចក្ដីសេ្រមចែដលត្រមូវេ យមនេសចក្ដីក្ល ៊ នដ៏េលីសលប់។ េនកនុងពិភពសម័យរបស់
េយងី ពកយក្ល ៊ ននមំកនូវទិដ្ឋភពខ្ល ងំក្ល  អំេពីបំពនែដលបង្ហ ញនូវ ថ នភពករគំ មកំែហងដល់ជីវតិ។ ែត
េសចក្ដីក្ល ៊ ន ត្រមូវេ យមនជបន្តេទៀត េ្រកយពីេរឿង ៉ វម ្រកក់បនែ្រប្របួលអស់េទៈ ជឥរយិបថ
សតិ រមមណ៍ ជទូេទ ចេមីលេឃញីេ យអនកេផ ងេទៀត។ 

មនុស ែដលទទួលបទពិេ ធន៍ម វយង់ឃនងេ យអំេពីរេំ ភផ្លូវេភទ ករ យតបេធ្វីបប ឬ
ករសម្ល ប់ឪពុកម្ដ យ ឬកូន ជញឹកញប់្រតូវេធ្វីករសេ្រមច ពុំ្រតឹម្រតូវជជេ្រមីសយកវធិីរស់េនេទ មែបប

មួយេនះេទ ែតេគ្រតូវសេ្រមចថេគ្រតូវែតរស់េនជបន្តេទៀត ឬយ៉ង េនះ។ ជីវតិតក់ស្លុត មញញ 
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េទះបីជពុំខ្ល ងំក្ល ក៏េ យ ចមនរមួេទេ យជេ្រមីសេនះផងែដរ ្រតូវែតមនេសចក្ដីក្ល ៊ នេដីមបទីប់ ក ត់កុំ
េ យឈនចូលដល់េសចក្ដីអស់សងឃមឹ។ ផទុយនឹងេសចក្ដីអស់សងឃមឹ គឺេសចក្ដីសងឃមឹ េហយី េដីមបសីងឃមឹ គឺ
្រតូវែតមនេសចក្ដី្រសៃម៉ និងមនចំណង់ចតិ្តជថមីេទេលីអ្វីៗទងំអស់កនុងជីវតិែដលបន្រស ញ់ទុកកនុងចិត្ត 
និងបនបំផ្ល ញេចល។ 
 អនករចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ និងអនកពយបលរបស់េគជញឹកញប់េ្រចីនែតយល់ថ មូល ្ឋ នៃនេសចក្ដី
សេ្រមចេទេលីកររស់េន គឺេធ្វីេឡងីជេរៀង ល់ៃថង។ េសចក្ដីសេ្រមចបន្តដំេណីរជីវតិ្រតូវែតចប់េផ្ដីមេធ្វីេឡងី 
េហយីដំេណីរករពយបល្រតូវែតមនជបន្តបនទ ប់។ ភពពយបលេ យខ្លួនឯង ពុំ ចមនដំេណីរករេឡងី 
េហយីភពជសះេសបយី ដូច្រគេដីមវញិក៏ពុំ ចបញច ប់បនែដរ េលីកែលងែតមនេសចក្ដីអះ ងថជីវតិរស់
រេវកីេនែតមនជបន្តបនទ ប់។ ែតអនកវជិជ ជីវៈ ែផនកសុខភពពំុ ៊ នេបីកចហំនិយយេរឿងេនះជមួយ នឹងអនក
ែដលរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់េទ េ យមនុស ជេ្រចីន ពុំដឹងថខ្លួនេគ្រតូវេធ្វីយ៉ង  េនេពលែដលអនកជមងឺ
បេញចញ រមមណ៍អស់សងឃមឹេហយីចង់ ្ល ប់។ អនកពយបល្រតូវែត្របុង្របយត័ន កនុងករលង់ចិត្តេទេលីទុទិ
ដិ្ឋនិយម(អស់សងឃមឹ)របស់អនករចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ េ យេហតុេនះ អនកពយបលេទជមនចិត្តមនទិលសង យ័
េទេលីសមតថភពរបស់ខ្លួនេគកនុងករជួយអនកជមងឺ។ 

េនកនុងឱកសភវនែដលផ្ដល់េឡងីេ យ្រពះសងឃេវៀត ម ទិត ញត់ ន (Thich Nhat Hanh) 
យុវជនេកមងមួយរូប កលពីបួនទសវត មុនបនតសូ៊េនកនុងស្រងគ មេវៀត ម គមពីរ្រពះៃ្រតបិដករបស់្រពះពុទធ 
បនែថ្លងេឡងីថ៖ បុរសមន ក់ែ្រសកទឹកជិត ្ល ប់ កំពុងែតេដីរ មដងផ្លូវ ែដលមនដីហុយៗ្រទេ ម េហយីក៏
បនេដីរមកដល់ផ្លូវែបក។ គួរេ យអ ច រយ ស់ែដលគត់េឃញីទឹកពីរេទបីតំណក់្រសក់ពីសត្វ្រកបី ែដលេទីប
ែតេដីរកត់មុខគត់។ េ យេឃញីតំណក់ទឹក គត់លុតជងគង់ចុះេហយីយកបបូរមត់គត់ ក់េទេលីដី រចួលិឍ
្រសូបយកតំណក់ទឹកេនះ។ េ្រកយពីេធ្វីសកមមភពេនះរចួគត់ពយយមគិតថ េតីសត្វ្រកបេីនះមកពីខង ។ 
េ យមិនដឹងអីេ ះ គត់ក៏េ្រជីសេរសីផ្លូវមួយៃនផ្លូវបំែបក េដីមបេីធ្វីដំេណីរបន្តេទមុខេទៀត។ 

សូមគិត្រសៃម៉េទេលីករណីេនះថ បុរសែ្រសកទឹកេនះបនលុតជងគង់ ក់មត់េទេលីដី េដីមបលិីឍទឹកពីរ
េទបីតំណក់។ េយងីពុំដឹងថគត់ ្ល ប់េ យ រែ្រសកទឹក ឬក៏មិនែមនេទ ែតេនខណៈែដលគត់េឃញីែត
ទិដ្ឋភពែដលគត់េឃញីេនះ គឺជករពិតចបស់ គត់បនទឹកផកឹេហយីេដីរ មសត្វ្រកបីេនះ គឺជករពិតែដល
គត់េឃញីយ៉ងជក់ចបស់។ ជករពិត ស់ ទឹកពីរេទបីតំណក់ពុំ ចបបំត់ករែ្រសកទឹករបស់គត់បនេទ 
ែត ជតំ ង ៃនេសចក្ដីសងឃមឹថធនធនស្រមប់ជីវតិមនេនខងមុខ។ អនកពយបលទងំអស់មនឱកស
េឃញី នឹងែភនកនូវសកមមភពអង់ ចក្ល ៊ នរបស់អនកជួប្របះភពតក់ស្លុត។ 

្រស្តីជនជត ិ ៉ ន់ ន(Rwandan) មន ក់បនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ពីអំេពសីម្ល ប់រងគ លេនកនុង្របេទស
របស់គត់ ែដលឪពុកម្ដ យ ប្ដី និងកូនគត់៦នក់ កនុងចំេ មកូនទងំ៧នក់របស់គត់ ្រតូវេគសម្ល ប់េនេពល
ែដលគត់កំពុងែតរត់េភៀសខ្លូនជមូយ នឹងកូន្របុសេពរបស់គត់េទជុំរុេំភៀសខ្លួន គត់បនជួប្របទះនឹង្រកុម
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ជនពល្របុសមួយហ្វូង បនសម្លុតទមទរយកកូនរបស់គត់។ េ យភ័យខ្ល ចមនេ្រគះថន ក់ដល់ យុជីវតិ
កូនរបស់គត់ គត់ក៏សុខចិត្តេ យកូនគត់េទ្រកុមេនះេទ េហយី្រកុមជនពលេនះក៏នយំកកូនគត់េទ។ 
េនេពលែដល្រកុមេនះេដីរេចញេទ កូនគត់បនែ្រសកយេំ គត់ “ែម៉ ែម៉ កុំេ យមនុស ្រកក់េនះយកខញុ ំ
េទជមួយ អី”។ បនទ ប់ពីគត់បនមកដល់ជុំរុេំភៀសខ្លួន្របកបេ យសុវតថិភព គត់បនែស្វងរកកូនរបស់គត់
្រគប់ទិសទី ែតគត់រក ពុំេឃញីេ ះ។ ពីរេទបីឆន កំន្លងមក សេម្លងកូនគត់ែ្រសកយេំ យគត់ជួយ េនែតដក់
ជប់កនុង រមមណ៍របស់គត់ជនិចច គត់ឮសេម្លងផទួនៗជេរៀង ល់ៃថង េនទីបំផុតគត់បនសម្ល ប់ខ្លួនគត់េទ។ 
 េទះជ្រស្តីេនះបនបត់បង់សមជិក្រគួ រជេ្រចីននក់ េន្រគដំបូងែដលអំេពីសម្ល ប់រងគ លេន ៉ ន់
ន (Rwandan) បនេកីតមនេឡងី គត់េនែតមនេសចក្ដីសងឃមឹថ គត់ ចេ្រ ច្រសង់ជីវតិកូន្របុសេព

របស់គត់បន។ កូនេនះជវតថុដ៏មនតៃម្លបំផុតែដលេនេសសសល់កនុងជីវតិរបស់គត់ េនេពលែដលគត់្រតូវ
បងខំចិត្តេ យកូនេទេគ ជករណី ចុងបញច ប់ែដលដួងចិត្ត គត់ទទួលម ទុកខេ្រកៀម្រកំ គត់មន រមមណ៍ថ 
គត់ជអនកទទួលខុស្រតូវេទេលីអំេពីែដលបនបំផ្ល ញជីវតិកូន្របុសរបស់គត់។ 
 កសិករ្រសុកម៉េសដូនីញ៉ (Macedinian) មន ក់ក៏ធ្ល ក់កនុងសភពអស់សងឃមឹជអចិៃ្រន្តយ ៍េ្រកយពីភូមិ
របស់គត់្រតូវ យ្រប រេ យស្រងគ មេនកូសូវ ៉ូ (Kosovo) េហយីបនរកី ល លេទដល់ម៉េសដូនីញ៉ 
(Macedonia)។ កសិកររូបេនះរមួ នឹងកូន្របុសគត់ យុ ៃមភបួនឆន  ំបនពិេ្រគះគន អំពីករន្ំរកុម្រគួ រេទ
រស់េន កនុងតំបន់សុវតថិភព ែដលករពរេ យកងទ័ពទ ៊ ន ម៉ េសដូនីញ៉ ែតកូន្របុសេនះបន ជ្រមញុេ
យឪពុកជួយយក្របពនធខ្លួន ែដលមនៃផទេពះ និងម្ដ យេនទីមនសុវតថិភពវញិ េហយីទុកេ យខ្លួនេគេនចំ
ភូមិ េដីមបចូីលរមួេនកនុងកងេសនជន និងករពរផទះេនដីែ្រស និងសត្វេគ។ មិនយូរបុ៉នម ន កងទ័ព ល់េប៊នី
ញ៉ន (Albanian) បនលុកលុយចូលមកដល់ទី្រកុង េហយីក៏សម្ល ប់កូន្របុសគត់បត់េទ។ ឪពុក និង្រកុម
្រគួ រែដលរស់េនេ យសុវត្ដិភព េនកនុងជុំរុជំនេភៀសខ្លួនបនទទួលទុកខេ កជពន់េពកេនេពលែដលគត់
បនដឹងថកូនរបស់គត់ ្ល ប់។ បុរសេនះក្ល យេទជជនែដលែលងចង់ដឹងឮ អំពអី្វីៗទងំអស់ េហយីចង់េនែត
ឯកឯង គត់បនបដិេសធពំុចូលរមួេនកនុងពិធី្របសូ្រតេច ជបុ្រតរបស់កូន្របុសគត់ែដលបន ្ល ប់េទេហយី
េនះ។ េទះបីជគត់េនមនភរៈកិចចជេម្រគួ រក៏េ យ គត់ែលងចប់ រមមណ៍ពីេរឿងជីវតិេទៀត េ យគត់
មន រមមណ៍ខម ស់េអៀន និងបេនទ សខ្លួនឯងថ គត់គួរែតេនករពរ្រទពយសមបត្តិ្រគួ រ។ គត់មន រមមណ៍ 
ដូចគន  នឹង្រស្តីជនជតិ ៉ ន់ ន ៖ អំេពីកំ ករបស់គត់ប ្ដ លេ យកូនគត់ ្ល ប់បត់បង់ជីវតិ។ ម បិ
មន ក់ៗ េនះមន រមមណ៍ថ េគពុំបនេ្រជីសយកភពបូជដ៏មុះមុត េ យ ៊ នលះបង់ជីវតិរបស់ខ្លួន េដីមបី
េ្រ ច្រសង់ជីវតិកូនរបស់េគេឡយី អនកទងំពីររូបេនះបនសេ្រមចថេគ នងឹមិនពយយមបំេភ្លចេសចក្ដីតក់ស្លុត
របស់េគេឡយី េហយីេគក៏មិនស្វះែស្វងបេងកីតជីវតិថមីេទៀតែដរ។ 

្រស្តីែខមរមន ក់ បនេធ្វីករសេ្រមចផទុយ ទងំ្រសុង េដីមបេី យរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់អំពីវបិត្តិផទ ល់ខ្លួន ែដល
េកីតមនេឡងីេ យែខមរ្រកហមសម្ល ប់ប្ដីគត់ ៖ 
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 េសចក្ដីឈចឺប់របស់ខញុ ំបនធូរ្រ លេនេពលែដលខញុ ំសូ្រតធម៌្រពះ ខញុ ំសញជ ឹងគិត មមគ៌្រពះពុទធ ដ ប
មនជីវតិ ដ បេនះ នឹងមនេសចក្ដី ្ល ប់ ភពែបកបក់គន ជ្រពហមលិខិត។ េនេពលែដលខញុ ំគិត មេហតុ

ផលេនះ ខញុ ំពយយមមិនេកតីទុកខេពកេទ។ ខញុ ំេធ្វីែបបេនះេនេពលែដលខញុ ំេកីតទុកខេហយីទឹកមុខខញុ ំេ្រកៀម្រកំខ្ល ងំ។ 
េបីមនភពសបបយរកី យក៏មនភពទុកខ្រពួយ េហយីេបីមនេសីចក្អ កក្អ យក៏មនភពយេំ ក។ េនេពល
ែដលខញុ ំគិតអពំីសិកខ បទ (េ្របៀន្របេ )េនះខញុ ំមន រមមណ៍ធូរ្រ ល េធ្វីែបបេនះខញុ ំគិតថអនកែដល ្ល ប់បន
េគចរចួពីទុកខ្រពួយបេ ្ដ ះ សនន។ អនកែដលេនមនជីវតិរស់េនែតងែតមនទុកខ្រពួយ....ចស់ទុំបនមកជួបខញុ  ំ
េហយី្របប់ខញុ ំថ កូនឯងគម នឪពុករចួេទេហយី ឯងមិនគួរេធ្វីេ យ កំ្រពជម្ដងេទៀតេ យគម នម្ដ យេឡយី។ 
ខញុ ំបនថ្លឹងែថ្លងពីេហតុផលេនះជយូរេពល េហយីមន រមមណ៍ធូរ្រ លេឡងី ែតខញុ ំេនែតនឹកគិតពីទុកខ្រពួយ
ខ្លះៗ។ ទុកខ្រពួយទងំេនះពុំរ យបត់ទងំអស់េឡយី ខញុ ំគិតពកូីនរបស់ខញុ ំ ខញុគំិតពីអនគតរបស់ ។ បនេកីត
េឡងីេឃញីពន្លឺ្រពះ ទិតយ ខញុ ំពុំេបះបង់ េទ។ ឪពុកបន ្ល ប់បត់េទេហយី ដូេចនះ ម្ដ យគួរែតេនមនជីវតិ។  

្រស្តី ៉ ន់ ន (Rwandan) និងបុរសម៉េហ ដូនន (Macedonian) ពុំ ច្របមូលផ្ដុ ំេសចក្ដីក្ល ៊ ន 
ែដល្រតូវករ េដីមប្ីរសូបផឹកតំណក់ទឹក និងរកសត្វ្រកបីេឡយី។ េគពុំ ចទទួល គ ល់ជីវតិេហយីទទួលយកថ 
រូបេគេនមនជីវតិរស់េន។ រឯី្រស្តីែខមរវញិគត់ ចេធ្វីករសេ្រមចថគត់្រតូវែតបន្តកររស់េន ពុំមនអ្វី ច យក
មកេ្របៀបផទឹមេ យសម្រសបេទេលីទំហឈំចឺប់រ ងករបត់បង់កូន េទនឹងករបត់បង់ឪពុកម្ដ យ ឬប្ដ្ីរបពនធ
បនេឡយី។ ពុំមនរូបមន្ត ែដល ចប៉ន់ ម នថ ន រមន ក់មនចិត្តអង់ ចកនុងករពយយមេធ្វីេ យខ្លួន
ភពជសះេសបយីពីអំេពីេឃរេឃបនេឡយី។ 

េពលខ្លះភពពយបលេ យខ្លួនឯង កប់ទុកដ៏េ្រជេនកនុងភពអស់សងឃមឹ នងិភពេ ក ្ដ យរបស់
ជនរងេ្រគះេ យភពតក់ស្លុតបនេធ្វីេ យេគមន រមមណ៍ថ េគែលងចង់រស់េនេទៀត ែតក៏គម នអ្វី ចបំបត់
ឥទធិពលពយបលេ យខ្លួនឯងបនែដរ។ ជនេផ ងេទៀត ដូចជសមជិក្រគួ រ មិត្តភក្តិ អនកពយបល ឬជន
ែដលជួយយក រ ចចូលរមួេនកនុងភពរស់រេវកីដ៏សំខន់កនុងជីវតិេនះ េហយីជួយែណនេំ យជនេនះ
ភពជសះេសបយី និងឱប្រកេ បជីវតិរបស់ខ្លួនេឡងីវញិ។ ្រស្តី ៉ ន់ ន ពុបំនទក់ទងជមួយ នឹងជនែបបេនះ
េទ កសិករម៉េហ ដូននមន្រកុម្រគួ រេនជុំជិត មនរមួទងំេច្របុសថមីេទៀតផង ែតគត់ពុំ ចេធ្វីេ យ
េសចក្ដី្របជញ េទេលីជីវតិរបស់គត់ គឺមនខ្លឹម រេឡងីវញិបន។ ្រស្តីែខមរបនយល់្រពមេធ្វី មករយកចិត្ត
ទុក ក់្រស ញ់ ប់ នរបស់ “ចស់ទុំ” ែដលផ្ដល់សុភវនិិចឆ័យ (គតិបណ្ឌិ ត) និងវចិរណញញ ណ(េសចក្ដីថ្លឹង
ែថ្លងសមេហតុផល) របស់េគអំពីរេបៀបបំបត់ទុកខ្រពួយដល់រូបនង។ 

ែផនក ១. សហករ និងកររស់េនជមួយគន  
េនេពលែដលជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ មនចតិ្តអង់ ច េដីមបបីន្តជីវតិរស់េន េ យយល់្រពមរស់មួយ

ៃថងេទៀត េដីមបចូីលរមួេធ្វីសកមមភពជមយួ នឹងពភិពេ ក េគបន ក់ខ្លួនេគ េដីមបទីទួល នុភពទំនក់ទំនង
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សងគម។ សកមមភពបញជ ក់អះ ងេនះ មនភព ដូចគន នឹងផក េភ្លីងែដលឆបេឆះសេនធ សេនធ េនកនុងគំនរអូស 
េហយីក្ល យេទជម អគគិភ័យ។ ចំេពះជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតទងំអស់ ឥទធិពលពយបលេ យខ្លួនឯង 
មនជេ្រសចេនកនុងខ្លួនរបស់េគ េហយីបំរុងែត នឹងយកមកបេងកនីេឡងីេនពិភពជុំជិត។ េទះបីជយ៉ង ក៏
េ យសងគមសម័យ និងវជិជ េពទយសម័យ បនេ្របីេពលដ៏យូរកនុងករទទួល គ ល់ឥទធិពលពយបលែបបបទទំនក់
ទំនងសងគម។  
 ជង១០០ឆន មំកេហយី ែដលគំនិតបចចមឹ្របេទស បនេផ្ដ ត រមមណ៍េទេលី្រទឹស្ដីសងគមជនំន់ ដ័រវនិ  
ស បឹ (Darwinism) េ យេយងេទេលី្រទឹស្ដី និងករវវិឌ ន៍របស់ជីវតិ ែដលេរៀបចំេឡងីេ យ េ ក ឆល ដ័
រវនិ (Charles Darwin) េហយីបក្រ យជសេងខបេ យ េហរបឺ៊ត េសពនស័រ (Herbert Spencer) ថជ “ 
កររស់ នមនជីវតិេ យស្រមបេទ មធមមជត ិ ”។  ្រទឹស្ដីេនះបង្ហ ញបញជ ក់បែនថមេនេលីទិនន ករ(ភពេ្រចីន
ែត) របស់មនុស េ ក ែដលចង់ែត្រប ងំ្របែជងគន េទវញិេទមក េដីមបដីេណ្ដី មអំ ចេហយីេធ្វីដូេចនះ េដីមបី
អះ ងេទេលីករស្រមបស្រមួលដ៏ធំេធងរបស់មនុស េ ក ករបេងកីតកូនេច និងកររស់េនរូចផុតពីេសចក្ដី  
្ល ប់។ េ ក េរម៉ិន ដត (Raymond Dart) អនកសិក កយវបបកមមមនុស ជតិ េនកនុងឆន ១ំ៩៥០ បនេធ្វីករ

អធិបបយៃនបក្រ យេនះជសកមមភពឈ្ល នពនជែបបែដលមនរមួេទេ យករ យសម្ល ប់េនយូ គ ន់
(Uganda) សំណល់ពីករសម្ល ប់រងគ ល េន ៉ ន់ ន(Rwandan) និងករ យសម្ល ប់ដ៏ៃ្រពៃផ  េនេ្រស្របីនី
ក(Srebrenica) ៖ ទិដ្ឋភពឈមខទ តពស លពសកលអំេពីកប់សម្ល ប់ ្រ វយកេពះេវៀន ជ្របវត្តិមនុស
ែដលទុកេនឯក រ ្ឋ ន បនចប់េផ្ដមីេឡងី ងំពីជំនន់េអហ ុបីេដីមបង្អស់(Egyptian) និងស្រងគ មសូេម៉រុ ី
យ៉ន (Sumerian) បនកត់្រ ករកប់សម្ល ប់ថមីៗ ៃនកិចចចរចេនកនុងស្រងគ មេ កេលីកទីⅡ មនករសីុ ច់
មនុស  ជទូេទេនកនុងជំនន់េដីម េ យេគយកសត្វ ឬមនុស មកបូជ េដីមបបីន់្រសន់ មទំេនៀមទម្ល ប់ ឬេធ្វី
ជំនួសពិធីបន់្រសន់ ម សន ជផ្លូវករ មនរមួេទេ យករេដីររកកត់កបលមនុស  ករកប់ចិ្រញច ំ ងគកយ
សុះ ច់ ករេសពកម និងសពមនុស របស់បុរស េដីមបសីែម្ដងត ្ហ ែ្រសកឃ្ល នឈមែដលេធ្វីេ យខ្លួនែប្លក
ពីេគ េនះជនិមិត្តសញញ  ែដលចត់្រទឹស្ដីរបស់មនុស េ យែឡកពី្របេភទសត្វ និងចត់ទុកេ យ្របកដថ េគ
ជអនកសីុ ច់ជ រដ៏ វបំផុត។ 
 េ កម័រម៉ នីកីលីច (Momir Dikolic) ជអតីតអគគបញជ ករេសីុបព័ត៌មន បូស ននស េឺបៀន 
(Bosnian Serbian) បនេឆ្លីយតបជកស ណិ ក  ីចំននួពីរៃថងេន (Hague) ឆន ២ំ០០៣ េ្រកយពីជនជតិ
បូស នស បឺ បនេដញជនជតិមូ៉ស្លុ ីមេចញពីភូមិេ្រស្របីនីក (Srebrenica) េហយីជនសីុវលិែដល្រតូវចប់ខ្លួន
េនះភគេ្រចីនជមនុស ្របុស ្រតូវឃត់ខ្លួនេ យទ ៊ ន ម្រន្តីបូ៉លីស នងិអនកយមលបតកន់កេំភ្លីងេន ម

េរៀន ឃ្ល ចំេំមីលយន្តេ ះ ទី ត់កី  និង្រតូវចប់ញត់ ក់េពញៗ នធំ និង ន្រទុងដឹកជញជូ ន
េពញទី្រកុង។ ែតេនកំណត់យប់ទីបី អនកេទសចំនួន្របែហលជ៨០េទ១០០នក់ ្រតូវេគនេំចញពីទីឃុឃំងំ
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េហយីបញ់េចល។ ករ្របមូលសម្ល ប់ដ៏ វេនះ មនជបន្តរហូតដល់េទចំនួនបួនៃថង េហយីសពទងំេនះ
្រតូវេបះេចលេទកនុងផនូរសមង ត់។ 

េយងេទ មទស នៈករវវិឌ ន៍ អំេពីេឃរេឃរបស់មនុស  ែបបេនះពិបក នឹងទទួលយល់េឃញីថជ
ករស្រមបស្រមួល ។ ឃ្ល ែចងថ “ កររស់ នមនជវីតិេ យសម្រសបេទ មធមមជត ិ“។ េពលខ្លះ ចយកម
កេ្របី េដីមបេីធ្វីេ យអំេពី វយង់ឃនងេទជអំេពីសនិទនកមម(សមេហតុផល) េ យកត់េទសជនរង
េ្រគះថជជនទន់េខ យជង ដូេចនះ េហយីេគមនតៃម្លទបជងមនុស ដ៏ៃទេទៀត េ យជមួយគន  េនះែដរ
េ យមិនេអីេពីេទេលីកម្ល ងំពយបលរបស់ចលនសងគម។  េនកនុងឆន ថំមីៗេនះករវវិឌ ន៍ ែផនកជីវ ្រស្ត បន
យកចិត្តទុក ក់េទេលី្រទឹស្ដីរបស់ េ ក ដ័រវនិ ែដល្រតូវបនបំេភ្លចេចលជយូរមកេហយី ែដលរមួមនករ
សហករ និងកររស់េនជមួយគន រ ងជីវតិទងំអស់។ មនទងំអតិសុខុម្របណ(បក់េតរ)ី រហូតដល់េទ
ថនិកសត្វ(មនុស  សត្វពហនៈ) ប ្ដ ញដ៏សមុ្រគ ម ញ ៃនទំនក់ទំនងែដលភជ ប់អ្វីៗ មនជីវតិរមួគន  េដីមបី
បេងកីនភពរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ដល់ជីវតិទងំអស់។ ឧទហរណ៍ ដ៏្របៃពណីទនំក់ទំនងសហកររ ងសត្វេ ក 
េកីតមនេឡងីពីហ្វូងសត្វ្រសេម៉ចេន្របេទស េមរកិខងតបូង ។ ្រសេម៉ចេនះខសំ្លឹកេឈែីដលដុះេនជិតទី
េនះ េហយី ទំពរស្លឹកេឈេីនះេ យទន់ រចួ យកសរៃសរម៉ដ្ឋេនះេទេធ្វីជជី េដីមបបីណ្ដុ ះផ តិេនកនុងចំករ
េ្រកមដីរបស់ ។ ជលទធផលផ តិេនះបនដុះេទជ “ែផ្ល” េ ថែផ្ល ហគង់ហគលីីេដៀរ (gongylidia) ែដលសត្វ
្រសេម៉ចមនីមន ចូលចិត្តទំពរេលប។ សត្វ្រសេម៉ចេរៀបចំករពរផ តិរបស់ ជែបបេផ ងេទៀត េ យ បេងកីត រ
ធតុសម្ល ប់បក់េតរេីនកនុងខ្លួន  េដមីបសីម្ល ប់ផ តិែដល ពំុចង់បន ្របព័នធដ៏សមុ្រគ ម ញៃនទំនក់ទំនងេនះ 
បនផ្ដល់ផល្របេយជន៍ជអតិបរមដល់ហ្វូងសត្វ្រសេម៉ច។ 
 ករសិក ែផនកថនិកសត្វ បនបញជ ក់នូវ រៈសំខន់ កនុងសងគមអពំីដំេណីរវវិឌ ន៍ ភពរចួផុតពីេសចក្ដ ី ្ល
ប់។ អនកសិក ែផនកថនិកសត្វ លីសុន ចូលី (Alison Jolly) បនេធ្វីករសនមតថទំនក់ទំនងសងគម ជភពជ្រមុ
ញករវវិឌ ន៍ែតមួយគត់ ែដលេធ្វីេ យភពផ្ល ស់ប្ដូរែផនកជីវ ្រស្តរតឹែតេលឿនេឡងីេនកនុងចំេ មសត្វេ ក។ 
មនុស េ កបង្ហ ញនូវសមតថភពអ ច រយ កនុងករេធ្វីកររមួគន េដីមប ី នឹងបេងកីតលទធផល គម នជន មន ក់ ច
បេងកីតេឡងីបនែតមន ក់ឯងេឡយី។ កររមួស ករជមួយ នឹងមិត្តភក្តិរបស់អនក សមព័នធមតិ្ត រូបអនក នងិែខ ្រស
យរបស់អនក នឹងទទួលផល្របេយជន៍េនចុងបញច ប់។ ចូលីបនែថ្លងេទៀតថ សិកខ បទដ៏សំខន់គឺ: “េដីមបី

មន្របេយជន៍ដល់ខ្លួន្រតូវគិតពីអនកដៃទជមុនសិន េហយី្រតូវកបត់េនេពលែដលគម នជេ្រមីសអ្វីេផ ងេទៀត ”។ 

ករ្រ វ្រជវែដលេយងេទ មករពិេ ធន៍ែលបងេលង ែដលេធ្វីេ យរេំភីប រមមណ៍េទ ម ថ នភពជីវតិ
ពិត ក៏បង្ហ ញនូវអតថ្របេយជន៍សហករេនខណៈមនេ្រគះកច។ េសចក្ដីបងខិតបងខំរបស់បុគគល ចបេងកីនភព
សេ្រមចេ យេជគជ័យ បុ៉ែន្តេនករណី មគគីភពមិនរងឹពឹង និងគេ្រមងករណ៍មិនចបស់ ស់ ចជក ្ត
ចបំច់ េដីមបសីេ្រមចលទធផលក្រមិតអតិបរមិ។  
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 ជភស្តុ ងែដលបនអធិបបយេ្រចីនបំផុតេទេលីឥទធិពលសហករសងគម គឺបនែថ្លងេឡងីេ យជន
ែដលទទួលបទពិេ ធន៍េ យអំេពីម េឃរេឃ។ េទះបីជមនភពបំផ្ល ញវតថុេនជុំវញិខ្លួន និងភពទន់
េខ យកយសមបទេ្រកយពីអំេពីវនិសរបស់មនុស េ ក ឬេ្រគះមហន្ត យធមមជតិ អនករចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់
ជញឹកញប់េ្រចីនែតជួយអនកេផ ងៗេទៀត ដូចេឃញីជ ក ី ្ល ប់ េនកនុងេពលពយុះសមុ្រទេកីតមនេឡងីេន
សីុទក ណិេនកនុងឆន ២ំ០០៤ ។ េគពុំមនរង់ចជំំនួយេ យគម នេអីេពីេឡយី ករយកចិត្តទុក ក់ និងសហ

កររបស់មនុស ដ៏េលីសលប់ េធ្វីេ យករខូចខតេ យេ្រគះដ៏ វមយួេនះ ចប់េផ្ដីមរលត់បត់េទ។ 
សកមមភពជយួគន ក៏បនេឃញីេ្រកយពីៃថងទី១១ ែខ កញញ ។ េនកនុងករ យ្រប រចំេគលេ របស់េភវករគឺ 
បេងកីតេ យមនម ច ចលកនុងសងគម ែត្របជជនេននីវយក និង្របជជន េមរកិកងំ្រគប់ទសិទី បន
មគគីគន  េដីមបជីួយគន េទវញិេទមក។ េរឿងរបស់បុព្វបុរស និងករលះបង់ផទ ល់ខ្លួន បននយិយេរៀប ប់េឡងី

វញិជ្របចៃំថងេនកនុងកែសត និងទូរទស ន៍ ែដលេធ្វីេ យ្របជជនបនដឹងឮអំពីករចូលរមួរបស់េគ។ 

១.១ ទស នៈសងគមៃនភពពយបល 
សកមមភពសងគមជ ឧបករណ៍សំខន់ ៃនភពពយបលេ យខ្លួនឯង េ យ ផ្ដល់វធិី និងឧបករណ៍

ស្រមប់ជួយស្រមួលេ យជសះេសបយីពីភពតក់ស្លុត។ សកមមភពសងគម គឺគតិពី្របេយជន៍អនកដៃទជងខ្លួន
ឯង ្របកបករងរ និងជំេនឿ (ទំនក់ទំនងផ្លូវចតិ្ត) បនទទួលករបង្ហ ញែបបវទិយ ្រស្តថ េធ្វីេ យជនជួប
្របទះភពតក់ស្លុតមនភពដូចេដីមវញិ។ មនតួនទីេធ្វីេ យមនករផ្ល ស់ប្ដូរ េ យបនថយលទធផល ្រកក់
ែដលេធ្វីេ យប៉ះពល់ដល់សុខភព េ យមកពីករបេញចញ រមមណ៍ នតឹងពន់េពក េធ្វីេ យមនករជួស
ជុល ែផនកជីវ ្រស្ត ជួយេរៀបចំ កបបកិរយិជក់ ក់ និងជំេនឿេ្រកយពីភពតក់ស្លុត និងបែង្វរជនរចួផុតពី
េសចក្ដី ្ល ប់េចញពីភពឯកឯង េ យមកចូលរមួេធ្វីសកមមភពវញិ។ កបបកិរយិទងំេនះក៏ ចមនតួនទីជ
ឥទធិពលវវិឌ ន៍ដ៏សំខន់កនុងសងគម ែដលជួយគ្ំរទេ យមនុស េ ករស់ នមនជីវតិ។ 

១.២ ករគិតពី្របេយជន៍អនកដៃទជងខ្លួនឯង 
សិកខ បទេនកនុងចំេ មទងំេនះ គកឺរគិតពី្របេយជន៍អនកដៃទជងខ្លួនឯង ជសកមមភពខ្វល់ខ្វ យ

ែដលេធ្វីេឡងីជេរឿយៗ េ យគម នគិតពីខ្លួនឯង េដមីបសុីខុមលភពអនកដៃទ ជញឹកញប់េ្រចីនែតមនរមួេទ
េ យគំនិតបរចិច គទន។ ករគិតពី្របេយជន៍អនកដ៏ៃទជងខ្លួនឯងជកររបួរមួគន ពិេសស េនកនុងទនំក់ទំនង
សងគម េ យ ជសកមមភពែដលពុំេយងេទ មករេឆ្លីយតបរបស់អនកទទលួ។ ទនទមឹនឹងេនះ ជទូេទេគ
សងឃមឹថ អនកែដលទទួលផល្របេយជន៍េ យអំេពីករគតិព្ីរបេយជន៍អនកដ៏ៃទជងខ្លួនឯង នឹងេពញចតិ្តេទ
េលីអំេពីេនះ ករេឆ្លីយតបេនះពុំចបំច់េទ។ ករគតិព្ីរបេយជន៍អនកដ៏ៃទជងខ្លួនឯង ជ កបបកិរយិ ជួយ
ពយបលជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតេ យ្របេសីរេឡងីវញិ េ យមន ក់ៗមនអនកេផ ងេទៀតែដល្រតូវកររូបេគ 
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េហយី ចទទួលបនផល្របេយជន៍េ យជំនួយរបស់េគ េទះជខ្លួនេគមនភពលំបកផទ ល់ខ្លួនយ៉ង ក៏      
េ យ។ 

ែតករគតិព្ីរបេយជន៍អនកដ៏ៃទជងខ្លួនឯង ជញឹកញប់េ្រចីនែតយកមកេ្របីខុសេនកនុងដំេណីរករ
ពយបល ដូចជបុគគលិកសេ្រងគ ះ ែដលបនបងខំផ្ដល់ជំនួយរបស់ខ្លួនដល់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត េ យបេងកីត
ទំនក់ទំនងពងឹែផ្អក និងពុំផ្ដល់វធិីែថខ្លួនដល់ជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់។ េសចក្ដីពយយម ែផនកអន្តរជតិមន
បំណងល្អ ែត ជវធិីេសីរៗ ជលទធផល បនេធ្វីេ យខូចខតេ្រចីនជងផ្ដល់្របេយជន៍។ ជូស សឺ (Jusuf) 
បុរសវយ័េកមងជនជតិមូ៉ស្លុមីមន ក់ េធ្វកីរេនកនុងកមមវធិីផលិតឈសី(Cheese)េនទី្រកុងេ្រស្របីនីកេនកនុងឆន ំ
២០០៤ ជមួយ នឹង្រកុមហុ៊ន េមរកិកងំ បនអធិបបយអំពីេហតុករណ៍េនះ ៖ 
 ខញុ ំពយយមែណនវំធិីផលិតឈសី ែបបទំេនីបេនេ្រស្របីនីក ែតជភពលំបកេគពុំចង់លះបង់
បេចចកេទសេធ្វីឈសី ែដលជទំេនៀមទម្ល ប់របស់េគេឡយី។ បញ្ហ គឺបរចិច គជន និងអនកេផ ងៗេទៀតែដល
ពយយមជួយអនកទងំេនះពុំមនវត្តមនេនទីេនះេទៀត។ េគមកេនែកបរែតមួយរយៈេពលខ្លី េគនមំកនូវេសចក្ដី
េកតសរេសីរ ផទះសែមបងែដលមនតៃម្លេថកៗ និងឧបករណ៍េផ ងៗ រចួេគេចញេទវញិបត់ភ្ល ម េគ្រទរំង់ចំ
េពល្រតឡប់េទវញិេសទីរែតពុំបនេទៀតផង។ 

េរឿងអនកជួយែដលចូលមក តតបត េនកនុងសហគមន៍រងេ្រគះ រចួចកេចញេទវញិភ្ល មៗ ែបបេនះ 
េកីតមនេឡងីេនជុំរុេំភៀសខ្លួន និងេនកនុងចំេ ម្របជជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតទូទងំពិភពេ ក។ អនកជួយ
េពលខ្លះ ងំភពពយបលេ យខ្លួនឯង េ យបងខំេ យជនេនះទទួលករយកចិត្តទុក ក់របស់ខ្លួន និង
ជំនួយែដលជេសចក្ដីត្រមូវរបស់អនកឯេទៀត ជញឹកញប់េ្រចីនែតេផ្ដ តេទេលីអតថ្របេយជន៍ ែត ជជំនួយតិច
តួចស្រមប់អនកែដលពយយមបេងកីតជវីតិថមី ែដលបនេចញពីអតីតពិភពគម នអ្វីេនេសសសល់េ្រកពីគំនរេផះ។ 
អនកផ្ដល់ជំនយួទងំេនះជញឹកញប់ពុំមនករយល់ដឹង្រគប់្រគន់េទេលីដំេណីរករពយបលជធមមជតិ របស់
សហគមន៍្របចតំំបន់។ េ យេគចត់ទុកខ្លួនេគេ យេន ច់ពី នុភពចិត្ត ្រស្ត និងទំេនៀមទម្ល ប់របស់
មនុស  េគ “រង់ចែំតដល់េពលេគ្រតឡប់េទវញិ” េសទីរែតពុំបន។ េសចក្ដីតសូ៊សេ្រងគ ះេនទី្រកុងនីវយក 
(NewYork) េ្រកយពីករ យ្រប រ េនៃថងទី ១១ ែខ កញញ  បនបង្ហ ញនូវភព តតបត្រប ក់្របែហលគន
របស់បុគគលិកសេ្រងគ ះ ជពិេសសបុគគលិកែផនកចិត្ត ្រស្ត។ 
 ថ្វីេបីករគិតពី្របេយជន៍អនកដ៏ៃទជងខ្លួនឯងក្រម នងឹេកីតមនេឡងីកនុងទស នៈរបស់អនកែដលរចួផុតពី
េសចក្ដី ្ល ប់ ែតករជួយជនរងេ្រគះ ចផ្ដល់ជំនួយជេ្រចីន ដល់ជនរងេ្រគះកនុងភពពយបល េ យខ្លួនឯង។ 
េទះបីជេនកនុងករណី ែដលមនុស មនែតកមមសិទធិតិចតួចក៏េ យ ភគេ្រចីនេគ ចរកវធិីេឃញី មនេរឿងជ
េ្រចីន អំពីឪពុកម្ដ យេនកនុងជុំរុអំប់រ ំែដលបនែចកចយចំណីបន្តិចបន្តួចចុងេ្រកយ ជមួយ នឹងសមជិក្រគួ រ
េផ ងៗេទៀត ជពិេសសជីដូនជី  នងិកូនេច។ េនកនុងេពលែដលខញុ ំឈ ឺ ្រស្តីែខមរមន ក់ជបុគគលិករមួករងរបន
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េធ្វីពិធីរេំ ះេ្រគះេ យខញុ ំ ្រស្តីេនះបនយកទឹកអប់ែដល ្វ មីគត់បនេ យេទគត់ មុនេគយកប្ដីគត់េទ
សម្ល ប់ចក់េទកនុងទឹកពីរេទបីតំណក់ រចួគត់បនេធ្វីករ្របសិទធិពរដល់រូបខញុ ំ។ 

េនកនុងបរយិកសអំេពីម េឃរេឃ ែដលឧ្រកិដ្ឋជន ប៉ងបំផ្ល ញទំនក់ទំនងភពរងឹម ំ និងភព
ទុកចិត្តកនុងសងគម អនកែដលរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ ្រតូវព្រងឹង ម រតីរបស់ខ្លួន េដីមបជីួយអនកដៃទ។ ជនជបួ្របទះ
ភពតក់ស្លុតេពលខ្លះៗ បនបត់បង់េសចក្តីទុកចិត្តេទេលីសមតថភពរបស់ខ្លួនកនុងករែថទកូំនេច ្រគូបេ្រងៀន
បនបត់បង់ េសចក្តីទុកចិត្តកនុងករបេ្រងៀនសិស  េវជជបណ្ឌិ ត បនបត់បង់េសចក្តីទុកចតិ្តកនុងករពយបលអនកជមងឺ
របស់ខ្លួន។ បុ៉ែន្តជនរងេ្រគះេ យ ថ នភពទងំេនះ េនមនេសចក្តីសងឃមឹខ្លះៗែដលេគផ្តល់េទអនកេផ ងេទៀត 
េគជួយអនកទងំេនះេ យគម នគិតពី្របេយជន៍របស់ខ្លួន ជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ចូលរមួេនកនុងភពពយបល
េ យខ្លួនឯង។ កបបកិរយិករគិតពី្របេយជន៍អនកដ៏ៃទជងខ្លួនឯង ជនជែបបបទេមីលេឃញីធ្លុះ ខញុ ំេឃញី
េសចក្តីឈចឺប់ នងិេសចក្តីរកី យរបស់ខញុ ំេនកនុងខ្លួនអនក េហយីអនកេឃញីេសចក្តីឈចឺប់ នងិេសចក្តីរកី យ
របស់អនកេនកនុងខ្លួនខញុ។ំ េនះជមូល ្ឋ នករសនទនគន អំពី រមមណ៍របស់េគ ពុំ្រតឹមែតនិយយជមួយគន េទវញិ
េទមក ែតេគបននិយយទូទងំសហគមន៍។ 

ករអនុវត្តន៍ករគតិព្ីរបេយជន៍អនកដ៏ៃទជងខ្លួនឯង របស់ជនេភៀសខ្លួន និងជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត
េផ ងេទៀត ចបេងកីតជមូល ្ឋ នកនុងករក ងជីវតិថមីរបស់េគ។ ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតេសទីរែត្រគប់រូប មន
េរឿងករគិតពី្របេយជន៍អនកដ៏ៃទជងខ្លួនឯង ែដលេគេភ្លច ឬបេំភ្លចទុកេនកនុង្របវត្តិេរឿងេ កនដកមមរបស់
េគ។ ករនឹករកេឃញី និងករនិយយសំេណះសំ លេរឿងេទមកជ ធរណៈ អំពីេរឿងនិទនែដលេគបន
បំេភ្លចេចល េពលេនះេមេរៀនថមីក៏ផុសេចញមក។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ករគិតពី្របេយជន៍អនកដៃទជង
ខ្លួនឯង េពរេពញេទេ យភព្របថុយករទទួលេ្រគះថន ក់ និងភពេប្តជញ បះបង់ េរឿងែបបេនះេពរេពញេទ
េ យភពេចញពីកនុងចិត្ត និងេសចក្តីភ័យខ្ល ច េ្រគះថន ក់ នងិេពលខ្លះមនលទធផល ្រកក់ែដលពុំេ្រគងទុកថ
ចេកីតមនេឡងី។ 

 សូធ(Sothea)ជជនេភៀសខ្លួន យុ មសិបឆន  ំេនជុំរុ ំ យធូ គត់េធ្វីករជ្រគូបេ្រងៀន េនេពល
ែដលគត់ចូលរមួេនកនុងករហ្វកឹហ្វនឺសុខភពសតិ រមមណ៍របស់េយងី េនកនុងនិទឃរៈដូវ (រដូវផក យរកី) ឆន ំ
១៩៩០។ ឪពុកម្ត យរបស់គត់ក៏ជ្រគូបេ្រងៀនែដរ ែតបន ្ល ប់េនជំនន់បុ៉លពតអស់េទ។ សូធមនេរឿង
និទនករគិតពី្របេយជន៍អនកដ៏ៃទជងខ្លួនឯង ជេ្រចីនែដលគត់ ចនិយយ្របប់ ែតមនេរឿងមួយបន
បង្ហ ញអំពីលទធផលែដលទទួលបនេ យករគិតពី្របេយជន៍អនកដៃទជងខ្លួនឯង៖ 

ខញុ ំេធ្វីករេនមនទីេពទយទ ៊ នចំនួន មួយឆន  ំជកំណត់េពលែដលខញុ ំេឃញី ថ នភពជក់ែស្តង ែដលេធ្វី
េ យខញុ ំតក់ស្លុត។ ខញុ ំនយិយអំពី្រពតឹ្តិករណ៍មួយែដលខញុ ំបនជួប្របទះ េហយីេធ្វីេ យខញុ ំរនធត់ញប់ញ័រ ជេពល
ែដលេគនមំនុស យកេទសម្ល ប់េចល។ ខញុ ំបននយិយជមួយមនុស ចំនួន ្របនំក់ មុននឹងេគយកអនកទងំ
េនះេទសម្ល ប់េចល អនកទងំេនះពុំមននិយយអ្វីទងំអស់ េគ្រគន់ែត្រគវកីបល។ េគេមីលេទ ក់បីដូចជ
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បត់បង់វញិញ ណអស់េទេហយី មុខេគេឡងីេខម  ែភនកេ ្ល រ េហយីេគេមីលមកេយងីចំៗ េ យគម ន្រពិចែភនក
េឡយី ក់បីដូចជេគចង់និយយ្របប់េយងីអំពីអ្វមីួយ។ ខញុពុំំ ចបំេភ្លចកយវកិរ និងទឹកមុខរបស់េគបន
េឡយី ខញុ ំេនែតេឃញីែតទិដ្ឋភពទងំេនះេនកនុង រមមណ៍របស់ខញុ ំ ែដលេធ្វីេ យខញុ ំទទួលទនដំេណកពំុបន  
េឡយី។ 

សូធជួយយក រអនកដៃទេ យ្របថុយទទួលេ្រគះថន ក់ េទេលីសុខភពសតិ រមមណ៍របស់ខ្លួន ករ
ជួយអនកែដលេគប្រមុងយកេទសម្ល ប់េនះ គឺគត់បនលះបង់សតិ រមមណ៍ភ្លឺថ្ល  និងករទទួលដំេណកសុខ
ន្តរបស់គត់ជអវ ន្ត។ េទះជគត់ពុំ ចជយួេ្រ ច្រសង់ជីវតិរបស់អនកទងំេនះបនក៏េ យ ែតគត់

បនអនុវត្តន៍ ករគិតពី្របេយជន៍អនកដៃទជងខ្លួនឯង ជករណី មញញរបស់ជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ អនក
ពយបល និង 
បុគគលិកសេ្រងគ ះ ែដលយកេសចក្តីឈចឺប់េ កសេ្រងងទងំេនះ ក់េទកនុង ម រតីរបស់ខ្លួនទុកជវធិីចងចំ
និងេគរពអនកទងំេនះ។ 

ផទុយនឹងអំេពីល្អរបស់គត់ សូធបនេលីកយកសំណួរេ យ្របកដ្របជថ េតីករជួយយក រអនកដ៏
ៃទមននមំក្របេយជន៍ជសមភ រៈអ្វីដល់រូបគត់ ឬផ្តល់ផល្របេយជន៍ល្អអ្វី? គត់បន្របប់េយងីថករបេ្រងៀន
របស់គត់ គត់បនជួយេកមង ប់ពន់ ែផនកអក រ ្រស្ត បុ៉ែន្ត “ខញុ ំបេ្រងៀនជេ្រចីនឆន  ំ ដូចជគម នជួយរូបខញុ ំេទ 
េ យ្រគន់ែតកង់ជិះមួយ ក៏ខញុ ំគម នលុយទិញែដរេនះ”។ ករមនទិលសង យ័ របស់សូធេទេលីគតិបណ្ឌិ តរបស់
ខ្លួនកនុងករជយួេកមង បនែ្រប្រកឡះវញិេ យ្រពឹត្តិករណ៍មួយែដលគត់ បនប្តូរជីវតិរបស់គត់ កនុងករជួយេកមង
តូចបួននក់ ពីភពលង់ទកឹ”។ ខញុ ំបនេ តចូលេទ ងទឹកទងំែសបកេជីងកែវងេដីមបេី្រ ច្រសង់ជីវតីេកមងទងំ
េនះ។ ខញុ ំេសទីរែតអស់ជីវតិេ យេ្រគះថន ក់េនះ “េនេពលែដលខញុ ំ្រសង់េកមងេនះេចញពីទឹក េកមងពីរនក់បន
សន្លប់បត់ ម រតី ែតេ្រកយមកេកមងៗ ទងំេនះបនជដូចេដីមវញិ។ គត់យល់ដឹងពីភ័ព្វសំ ងរបស់គត់ កនុង
ករសេ្រងគ ះដ៏មនេ្រគះថន ក់េនះ” ខញុ ំមនភ័ព្វសំ ង ស់ េ យខញុ ំ ចេ្រ ច្រសង់ជីវតិមនុស ម្តងបនបួន
នក់ ។ េយង មធម៌្រពះពុទធ អំេពីេនះជបុណយកុសលេ្រចីជងករេធ្វីបុណយ១០០វត្តេទេទៀត”។ 

ជីវតិពុំមនអ្វី្របកដថ អំេពីករគិតពី្របេយជន៍អនកដៃទជងខ្លួនឯង ពិតជនផំល្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន 
ឬផល្របេយជន៍ជសមភ រៈេឡយី។ ជក ្ត ពិតេរៀង ល់អំេពីករគិតពី្របេយជន៍អនកដៃទជងខ្លួនឯង មនរមួ
េទេ យេ្រគះថន ក់ ចបត់បង់អ្វីមួយរហូតដល់ជីវតិេទៀតផង។ េទះបីជ សូធសួរអំពីភពគម នផល
្របេយជន៍ជសមភ រៈេទេលីករបង្ហ ត់បេ្រងៀនរបស់ខ្លួនក៏េ យ គត់ពុំ ចទប់ចិត្តបនពកីរអធិបបយថគត់
៊ ន ្ល ប់ េដីមបជីួយ្រសង់េកមងៗ លង់ទឹកែដលេធ្វីេ យរូបគត់ដឹងយល់ថ៖ ផទុយពី្របក់កក់ និងអំ ចអំេពី

ករគិតពី្របេយជន៍អនកដៃទជងខ្លួនឯង របស់គត់បនេធ្វីេ យរូបគត់ទទួលផល្របេយជន៍ជ រមមណ៍្រប
ៃព។ េនះជភពជសះេសបយីមួយ ចំែណកេទេលីភពខូចខត ែដលប ្ត លេឡងីេនកនុងរបបបុ៉លពត។ 
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ប បស(Banabas)ជនេភៀសខ្លួន យុ មសិបពីរ ឆន  ំជ្រគូបេ្រងៀនជំនួយេនជុំរុ ំ យធូ បន
បេញចញទស នៈល្អេទេលីករគិតពី្របេយជន៍អនកដៃទជងខ្លួនឯង។ ្រកុម្រគួ រគត់ជកសិករ េហយីគត់មន
តំរះិវជិជ ្រតឹមមធយមសិក (វទិយល័យ) េនេពលែដលគត់ពយយមរត់េគចពីែខមរ្រកហម (Banabas)បនេធ្វី
ដំេណីរ ម្រពំែដនចេន្ល ះ្របេទសៃថ និង្របេទសែខមរ ជតំបន់គម នចបប់េហយីកន់កប់េ យេចរៃ្រព និងអនករត់
ពនធ្រគប់្របេភទ។ េនេពលែដលគត់េនទីេនះ គត់បនជួបបុរសមន ក់ែដលបនទទួលបទពិេ ធន៍ចង់សម្ល ប់
ខ្លួន៖ 

េនកនុងចំេ មអនករត់ពនធទងំេនះ មនបុរសមន ក់បនខចីមស្របក់ពីបងប្អូន េដីមបយីកមករកសីុដូចេគ
ដូចឯង។ ជភ័ព្វ ្រកក់ គត់្រតូវេចរៃ្រពប្លន់យកអស់េន មផ្លូវ េ្រកយពីបត់បង់អស់េដីមរកសីុ គត់ែលងមំ
មួនេទៀត គត់ ក់បីដូចជេភ្លចភ្ល ងំ េហយីេពលខ្លះគត់េនហនងឹមួយកែន្លងគត់ភ័យខ្ល ចេហយីស្លុត។ េបី
សិនជ គត់្រតឡប់េទផទះវញិ គត់គម នអ្វីសងបំណុលេគេឡយី មយង៉វញិេទៀត េបីគត់បន្តដំេណីរ ម្រពំែដន 
គត់គម នេដីមទុនអ្វ ីនឹងេធ្វកីរជួញដូរ គត់េទជរេវរី យ គត់គិតអ្វីពុំេចញេឡយី គត់េមីលេឃញីែតភពងងឹត
ស្លុងជឧបសគគេនចំេពះមុខគត់ (Banabas) បនពយយមនិយយេ យ រមមណ៍េទរទន់ េទកន់បុរស
េនះថ៖ 

 េ យខញុ ំមនករមនទិលសង យ័ខ្ល ងំេទេលីបុរសេនះ ខញុ ំក៏េដីរសំេ េទគត់េហយីសូរគត់ខ្លះៗ គត់
បននិយយេរឿង្របប់ខញុ ំ ទងំអួលេដីមករមួេ យទឹកមុខ្រពួយបរមភ។ េនទីបញច ប់គត់បន្របប់ខញុ ំថ 
គត់ពុំចង់រស់េទៀតេទ េ្រកយពីនិយយេរឿង្របប់ខញុ ំរចួេហយី គត់បនេធ្វីេ យខញុ ំ ណិតគត់ ស់។ 
េ យេឃញីគត់េនកនុង ថ នភពែបបេនះ ខញុ ំមន រមមណ៍ ណិត សូរគត់ជខ្ល ងំ ខញុ ំសំុេ យគត់ 
រស់េនតេទេទៀត ខញុ ំនិយយេទកន់គត់  ដូេចនះេដមីបេី យគត់បែង្វរ រមមណ៍េ យធមម  ដូចមុន       
វញិ។ ខញុ ំេធ្វីេឡងីេ យករពនយល់គត់ អំពីទុកខេ ក និងេ្រគះថន ក់របស់មនុស េ ក មន ក់ៗ។ 
 េទះបីជ ជបនទុកធងន់ក៏(Banabas)បនេ បុរសេនះេ យមកជមួយខ្លួន ចូលេទ្របេទសៃថ 
គត់ “រកី យ ស់េ យគត់បនជួយេ្រ ច្រសង់មនុស មន ក់ពីេសចក្តី ្ល ប់”។ េហយីេ្រកយមកេគ
ទងំពីរក៏ក្ល យេទជមិត្ត និងគន  ។  Banabas មនជំនញពយបល ្ត ប់ យល់ចិត្ត ែដលេធ្វីេ យគត់
យល់អំពីករ ងំចិត្តសម្ល ប់ខ្លួនរបស់ជនចែម្លកេនះ េទះបីជអំេពីករគិតពី្របេយជន៍អនកដៃទជងខ្លួន
ឯង របស់(Banabas) ក់បីដូចជ ងយ្រសួលសំ ប់រូបគត់ េ យគត់មនជំនញទំនក់ទំនងទកឹ
ចិត្តជធមមជតិ បងកប់នូវភព្របថុយទទួលេ្រគះថន ក់ធងន់ធងររបស់គត់។ 

េនកនុងេរឿងេនះ រមួនឹង ល់ករណី ករគិតពី្របេយជន៍អនកដៃទជងខ្លួនឯង ទងំអស់ គម នលទធផលល្អ ចេកីត
មនេឡងី េលីកែលងែតមននរ មន ក់សុខចិត្តលះបង់ផ្តល់អ្វីៗ សំខន់ដល់ជនមន ក់េទៀត។ បទពិេ ធន៍ េនះ
េធ្វីេ យ រមមណ៍ ម៉ស់មុខ ជទូេទែដលេកីតេឡងីេ យលទធផលអំេពី វទងំេនះផ្ល ស់ប្តូរវញិ។ ជនរចួ
ផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ែដល “គម នអំ ច” នងិ “គម នតៃម្ល” េទះជេសចក្តី ម៉ស់មុខរបស់េគមនទមងន់ក្រមិត
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ក៏េ យ េគ ចនិយយែចកចយបនខ្លះៗ េទះបីជ ក់ដូចជតិចតួចក៏េ យ។ មរយៈករែចកចយ
េនះ អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់មនអំ ច េ យេសចក្តីល្អរបស់ខ្លួនបនេធ្វីេ យជីវតិរបស់អនកេផ ងៗេទៀតែ្រប
្របួល។ េយង មេរឿងនិទនបុ ណ មេសចក្តី យករណ៍េ យផទ ល់ថ មន្រស្តីវយ័ចំ ស់មន ក់បនមក
វ ិ រ (St.Paul) េ យ ថ៌កំបងំេនជិតទីេភវកមម តំបន់េលខសូនយ េហយីគត់សុខចិត្តេ យេឈ្ីរចត់របស់
គត់េទបុគគលិកសេ្រងគ ះ និងបុគគលិកសំណង់ែដលកំពុងែតអស់កម្ល ងំល្ហិតៃល្ហ ែដលបនឈប់ស្រមកេន ម
ផ្លូវេដីរ។ ដូចគន  នឹងេរឿងសូធ និង(Banabas) មូល ្ឋ នករគិតពី្របេយជន៍អនកដៃទជងខ្លួនឯង គឺ៖ ខញុ ំ
ពយបលអនក េ យខញុ ំេធ្វីែបបេនះ គឺខញុពំយបលខ្លួនខញុ ំ អនកែដលចូលរមួេនកនុងករគិតពី្របេយជន៍អនកដៃទជង
ខ្លួនឯង េទះបីជេគដឹង ឬមិនដឹងខ្លួន េគពិតជេនកនុងមគ៌េទកន់ភពពយបលេ យខ្លួនឯង។ 
ករេធ្វីករងរែបបេនះជបំណងែតមួយ ែដលសំខន់ជងេគរបស់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត ទូទងំពិភពេ ក។ 
ចប់ ងំពីជនំន់េដីមមក បុរស និង្រស្តីបនបំេពញកិចចករធមម ដូចគន ៗ ជេ្រចីន៖ េគបនបេងកីតសហភព
េហយីបនបេងកីតកូន េគឧបតថមភខ្លួនេគ និង្រកុម្រគួ រេ យ្របកបកសិកមម ជួញដូរ េន ទ្រតី ទិញ លក់ និង
បេងកីតវតថុមន្របេយជន៍ និងវតថុល្ៗអ ។ ចប់ ងំពជុីំរុជំនេភៀសខ្លួនេន្របេទសៃថ េទដល់្របេទសែឃនយ៉
(Kenya) េទមណ្ឌ លឃុឃំងំេនអូ្រ ្ត លី(Australia) និងអុីរ ៉ុប(Europe) និងពីខទមសបូវជនជតិសូ៊ ន
(Sudan០ េទ គរជនេភៀសខ្លួន ប់ខនង េនតបំន់្រប៊ង់(Bronx)ខងតបូង ជទីែដលជនរមួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ 
ប៉ង្របថន េធ្វីករ េដីមបចីិញច ឹមជីវតិខ្លួន ជឥទធិលពយបលដ៏អ ច រយ។ មយួែខបនទ ប់ភូមិេន ទេនៃថ បន
បត់បង់្របជពលរដ្ឋពក់ក ្ត លពីចំននួ្របជពលរដ្ឋ ្របពំន់នក់ េ យ រែតពយុះម សមុ្រទ អនកេន ទ
បនចប់េផ្តីម្រតឡប់េទេន ទវញិ។ 
  ករអធិបបយអំពីករពយយមរបស់េគបង្ហ ញនូវនិមិត្តរូបៃនភពពយបលេ យខ្លួនឯង៖ 

 ្រកុមអនកេន ទ បន មគគីគន ែបបេនះ ក់េ្របៀបដូចជ េថនររបួសែដលកំពុងែតភពជសះេសបយី
បន្តិចម្តងៗ។ ច់ រេ ហតិរបស់េគ ក់បីដូចជមនេគទញ ច់េពញមួយទំហងឹៃដេចញពីសហ
គមន៍របស់េគ។ េគកំពុងែតនគំន ចក់េ្រសះក ង រជថមី េ យេ្របីអ្វីៗ ែដលមនេនេសសសល់។ 
 ករងរជភពមន្របេយជន៍ខ្ល ងំសំ ប់បុគគលែដលេទីបនិងេងីបេចញពីបទពិេ ជន៍តក់ស្លុត មូល
្ឋ នសំខន់បំផុត ជទូេទ ជដំេណីរជីវតិរស់េន ជួយរក បុគគលេ យមនជីវតិពីមយួៃថងេទមួយ
ៃថង។ ក៏ជេពងៃនជីវតិស្រមប់សតិ រមមណ៍ ែដលធនអះ ងដល់អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ថ េគពុំ
អស់សងឃមឹទងំ្រសុងេនះេទ េហយីក៏ពុំបត់បង់អស់រលីងែដរ។ 
េនេពលែដលឥទធិពលពយបលេ យខ្លួនឯង ឆប់េឆះេឡងីេនកនុងខ្លួនអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េធ្វី

េ យេគចង់្របកបករងរយ៉ងខ្ល ងំ។ ជនេភៀសខ្លួន យ ៉ ក់(Iraq)មន ក់ គឺធ្ល ប់េធ្វីជសមព័នធមិត្តរបស់ េមរកិ
កងំ េហយីបនចូលរូមេនកនុងករបះេបរ េ យឥតខ្លឹម រ្របឆងំ និងរបប ហូំេស ន(Sadam 
Hussein) េនកនុងស្រងគ មឈូងសមុ្រទេលីកដំបូង បនទទួលអនុញញ តេ យចូលមកសហរដ្ឋ េមរកិ េ យ
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្រកសួងករបរេទស។គត់បនេធ្វីដំេណីរគម នទីជ្រមកពីរដ្ឋមួយេទរដ្ឋមួយ េ យគត់រកករងរេធ្វីពុំបនេ្រពះែត 
“លកខណៈអេន្ត ្របេវសន៍របស់គត់ពុំចបស់ ល់ គត់បនមកដល់រដ្ឋេម៉ន (Maine) េហយី្រតូវបូ៉លីសចប់
បញចូ ល ក់ចូលេទេពទយសតិ រមមណ៍ កនុងេពលេនះេរឿងរបស់គត់ ្ត ប់េទមនអតថន័យ ក់បីដូចជេរឿង
្រសេមីល្រសៃម។ ចំេពះបូ៉លីសរូបគត់ ក់បីដូចជមនជមងឺសតិ រមមណ៍ធងន់ធងរ េគបនេ ថម្រន្តីអេន្ត ្របេវ
សន៍រដ្ឋេម៉ន េ យមកបញជ ក់លកខណៈអេន្ត ្របេវសន៍របស់គត់។ េនេពលែដលបនជួបម្រន្តីេនះ បុរសេនះបន
និយយថ “សូមជួយខញុ ំ ខញុ ំ្រតូវករករងរេធ្វី” េនេពលែដល្របវត្តិេរឿងតក់ស្លុតេនះបនទទួលករបញជ ក់
ចបស់ ស់គត់ក៏បនទទួលករងរេធ្វី េហយីសញញ េ គសតិ រមមណ៍របស់គត់ ក៏ែលងមនេទៀតេទ។ 

េរឿងមួយេទៀតបនបរយិយអំពីជនជបួ្របទះភពតក់ស្លុតមន ក់ ែដល ចរកភពេទពឹងពក់ខ្លួនេនកនុង
សងគមបនេ យខ្លួនឯង។ បុរសែខមរវយ័មជឈមឹមន ក់ ្រកុម្រគួ ររបស់គត់បនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េនកនុងរបបបុ៉
លពត គត់បនទទួល្របក់ឧបតថមភចញិច ឹមជីវតិពីរដ្ឋ (ែវលែហ្វរ) េហយីគត់រស់េនកនុងតំបន់ឧ្រកិដ្ឋកមមទទីល់្រក 
េនសហរដ្ឋ េមរកិ។ ជេរៀង ល់យប់គត់ចក់េ រខ្លួនគត់េនកនុងបនទប់ជួលតូចមយួ គត់េរៀនទេនទញ
េសៀវេភជួសជុលរថយន្តពីមួយទំព័រេទមួយទំព័រេទៀត។ បនទ ប់ពីេរៀនសូ្រត មេសៀវេភេនះអស់ចំននួមួយឆន  ំ
គត់ចប់េផ្តីមជួសជុល ន េ យមិត្តភក្តិ និងអនកជិតខង ភគេ្រចីនជជនជតិេផ ងៗ ពីជនជតិែខមរ។ េករ ្ត ិ៍
េឈម ះគត់ជជងជួសជុលរថយន្តដ៏ជំនញកន់ែតលបេីឡងី េកមងជំទង់េនកនុងតំបន់ែដលធ្ល ប់សម្លុតគត់េពល
េនះ មកសំុដំបូនម ន ពីគត់អំពីវធិីជួសជុលរថយន្ត។ េ្រកយមកគត់ក៏មនករងរេធ្វីេពញេម៉ងជជងជួសជុល
រថយន្តេន ងេ្របងឥនទនៈ( ងំ)កនុងតំបន់ េហយីក៏គត់ឈប់ទទួល្របក់ឧបតថមភចញិច ឹមជីវតិពីរដ្ឋេនះេទៀត
េទ។ 

ពកយថ ករងរ ជពកយែដលសំេ ពុំ្រតឹមែតជែបបបទនិយមេទេលីករងរេនះេទ ែត ជសកមមភព
ែដលជួយព្រងឹងសុខុមលភពរបស់បុគគល ្រកុម្រគួ រ ឬសហគមន៍។ ករេន ទ្រតី ករបញ់សត្វ និងករែថចំ
ករ រមួនឹងកចិចករផទះេផ ងៗ ជេ្រចីនេទៀត ដូចជ ករែថទកូំន ឬេច។ ជ្របេភទករងរទងំអស់ នុភព
ករងរ គឺទទួលដឹងឮតិចតួច ស់ ករ្រ វ្រជវេសទីរែតគម នេធ្វីេឡងីទល់ែតេ ះ េនកនុងឆន ១ំ៩៩០ ករេធ្វី
សមភ សន៍ជមួយ និងជនេភៀសខ្លួន ប់ពន់នក់បនបញជ ក់ជក ្ត ពិតថ ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត្រគប់ យុ 
និងក្រមិតវបបធម៌ មនភពតសូ៊អត់ធន់ េនេពលែដលរូបេគចូលរមួ្របកបករងរ។ េទះបីជករងរែបប ក៏
េ យ េ យែតសកមមភពេនះជួយដល់កររសល់េន្របចៃំថងរបស់េគ មន នុភពពយបលដ៏ខ្ល ងំក្ល ។ 
ចំេពះជនែដលទទួលរងេ្រគះេ យអំេពី វយង់ឃនង ករងរក្ល យជយុថក ែដលទប់ខ្លួនេគេ យ នឹងេន
កនុងពិភពចស់របស់េគ េនខណៈែដលពិភពថមីកំពុងែតចប់េផ្តីមេឡងី។  

េនកនុងេពលពយបលបនទ ប់ពីភពេឃរេឃ ករងរជ្រតីវស័ិយែដលបង្ហ ញជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ 
នូវទិសេ  ែដលេគ ចេគចផុតពីសតិ រមមណ៍អស់សងឃមឹភពទល់្រចក។ ករងរមិន្រតឹមែត ផ្តល់អនករចួផុតពី
េសចក្តី ្ល ប់ នូវឱកសរក្របក់ និងមន្របេយជន៍េនះេទ ែត ក៏បេងកីតកណំត់េពលេវ ចបស់ ស់ និងទី
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កែន្លងែដលេគ្រតូវែតមនវត្តមនេនកនុងចំេ ម ្រកុមមិត្តភក្តិែដលធ្ល ប់ គ ល់ មនរមួទងំសត្វពហនៈ និង
េ្រគឿងម៉សីុនឧស ហកមម េហយីផ្តល់អតថន័យទងំ្រសុងេទេលីេគលេ  និងតៃម្លករងរ។ ករងរផ្តល់មជឈ ្ឋ ន
សំ ប់មិត្តភព និងទំនក់ទំនងសិនទ ន ល។ េហយី ក៏ផ្តល់ឱកសេ យអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ចត់េសចក្តី 
គិតអំពីេរឿងតក់ស្លុតរបស់ខ្លួនទុកមួយែឡក យ៉ងេ ច ស់ជបេ ្ត ះ សនន េនេពលែដលេគកំពុងែតេផ្ត
ត រមមណ៍េទេលីករងររបស់េគ។ មរយៈករងរអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េ្របីជំនញចស់ េហយីេរៀនជំនញ
ថមីៗ នងិកំពុងែតជួសជុលជីវតិែបកែខញកបន្តិចម្តងៗ េ្របៀបដូចជ ភពភជ ប់ដុំឥដ្ឋមយួដុំម្ដងៗ។ 
 ករងរជក ្ត មួយ ដ៏សមុគ ម ញេនកនុងករពយបលសតិ រមមណ៍ ម៉ស់មុខ ពិតជ ចមនឥទធិពល 
ដូចជ ថន ផំ ះភព ម៉ស់មុខ េ យករងរ ចបេងកីនេសចក្តីេគរពេនកនុងរង្វង់្រគួ រ និងសហគមន៍ ដល់ជន
ទងំអស់ែដលរក្របក់មកចិញច ឹមជីវតិខ្លួនេគ។ ែតភព ម៉ស់មុខ ក៏ ចេកីនេឡងីេ្រកយពីអំេពីេឃរេឃបន
បញច ប់ េ យភពគម នករងរេធ្វី និងភពជ្រមុញេ យមនករពឹងែផ្អក។ ឪពុកែដលពំុ ចរកអ្វីមកចិញច ឹម្រកុម
្រគួ រ ម្ត យែដលពុំ ចែថទកូំនបន គឺមនភព ម៉ស់មុខេនកនុងរង្វង់ែកវែភនកកូនរបស់ខ្លួន អនកជិតខង និង
ខ្លួនឯង។ ឪពុក ចមន រមមណ៍េ្រកវេ្រកធ និងគម នសមតថភពេ យេហតុេនះ កូនរបស់េគជពិេសស េកមងយុវ
វយ័ ែលងេគរពឪពុកេទៀត។ ជនេភៀសខ្លួនជេ្រចីនបន យករណ៍ថ ឪពុកខ្លួនគម នបនករ គម នតៃម្លអ្វីេទ 
្រស្តីជនេភៀសខ្លួន ចេជៀសផុតពីភព យតៃម្លរបស់កូនខ្លួន ែតេគ ចមន រមមណ៍ដូចកូនែដរ េ យេគេក្ត ្រក
៊ យេទេលី ្វ មីរបស់ខ្លួនែដលពុំ ចចិញច ឹម្រកុម្រគួ របន។ 

 ផទុយនឹងមូលេហតុជេ្រចីន ែដលជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់្រតូវ្របកបករងរេនះ ្របព័នធនេយបយែដល
េគ្របឈមមុខទូទងំសកល គឺពយយមបងខំេ យេគពឹងែផ្អកេទេលី្របព័នធេនះ េហយីរក ភពអត់ករងរេធ្វី។ 
ជភពងយ្រសួលេហយីចំ យតិច េ យទុកមនុស េ យេនេសង ម និងគម នករងរេធ្វី អនករចួផុតពីេសច
ក្តី ្ល ប់ ដងឹអំពីែបបបទេនះេហយីេគបនខិតខំអស់ពីសមតថភពេធ្វីេ យខ្លួនេគក្ល យជជនទីពឹងខ្លួន។ េដីមប ី   
េ យក្ល យេទជជនទីពឹងខ្លួន ជញឹកញប់េគ្រតូវែតេធ្វីលបចិកលបន្លំ្របព័នធែដលេធ្វីេឡងីសំ ប់ជួយេគេទវញិ។ 
បុគគលិកសេ្រងគ ះជេ្រចីន ឧទហរណ៍ មនករមនទិលសង យ័េនេពលែដលមនុស  ែដលខ្លួនបនជួយេ យបន
លួចខ្លួនេនះ េហយីអនកទងំេនះគម នបេញចញភពែថ្លងអំណរគុណ េទេលីេសចក្តី ពយយមែដលេគបនជួយដល់
អនកទងំេនះេឡយី។ េនេពលែដលអនកពយបល ឬអនកនេយបយមិនេពញចិត្តេទេលីភពអនធិបេតយយរបស់
ជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ជនរចួផុសពីេសចក្តី ្ល ប់េទជេជឿថេ រ ្រស្តភព និងសកមមភពរបស់អនកែដល
មកជួយរូបេគេនះជទុចចរតិភព។ អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ក៏ស្រមបស្រមួលទទួលយកមេធយបយជ ធរណៈ
េនះ េ យេដីរតួរជជនគម នទីពឹង េហយីទនទឹម និងេនះេគក៏បនបេងកីត្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចសំ ប់ខ្លួនេគជ       
សមង ត់។ េន្រគ ែដលេយងីេនកនុង្របេទសបូស ន(Bosnia) េយងីបនចូលេទភូមិតូចមយួ ែដលលបថីកំពុង
ែតជួប្របទះភពលំបកបផុំត។ ្រកុម្រគួ រេសទីែតទងំអស់ បនបត់បង់សមជិកេ យស្រងគ មថមីៗ េនះ។ េ ង
ច្រកគម នដំេណីរករ គម នករងរេធ្វី អនកភូមិេសទីរែតមិនរស់ េ យពឹងែផ្អកេទេលីែតផលិតផលកសិកមមែដលផលិ
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តេឡងីេនកនុងតំបន់របស់ខ្លួន េហយី ថ នភពអនគត ែផនកឧស ហកមមក៏ពុំមនទិសេ ែដរ។ ឱកសដ៏សំខ
ន់ៗ បនខតបង់េ យ ែផនកវវិឌ ន៍ភពសហគមន៍អន្តរជតិ េ្រកយពីកិចច្រពមេ្រពៀងសនធិសញញ សន្តិភព 
(Dayton Peace Accord) 1995 បនបញច ប់។ ្របជជនបនខិតខំ្របមូលកម្ល ងំ េដីមបបីេងកីតជីវតិថមីរបស់េគ ែត
េគគម នឱកសអនុវត្តន៍គំេ ងកណ៍េនះេឡយី េនសូម៉លីយ៉(Somalia) សូ៊ ន(Sudan) ៉ ន់ ន
(Rwandan) ទីម័រខងេកីត (East Timor) ្របេទសែដលរងេ្រគះេ យម ពយុះសមុ្រទ និងពយុះសងឃ  ែដល
េធ្វីេ យមនមហន្ត យដល់តំបន់ េមរកិកងំខងតបូង ជនជបួ្របទះភពតក់ស្លុតទងំេនះក៏ពុំ ចរង់ច្ំរបឆំន  ំ
េដីមបរីកករងរថមីេធ្វីេឡយី េគ្រតូវករេធ្វីករេនកនុងេនះ។ 

េនជុំរុ ំ យធូ េនកនុងកំឡុងឆន ១ំ៩៨០ ជនជតិែខមរ ែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ពីរបបបុ៉លពត ្រតូវេគ ម
ពុំអនុញញ ត េ យេធ្វីែ្រសចំករ ឬ្របកបករងរេផ ងៗ ជងមយួទសវត ែតអងគករសហ្របជជតិ នងិសហគម
ន៍ សេ្រងគ ះអន្តរជតិគ្ំរទចបប់េនះ េ យែចកម្ហូបជអងករ និង្រតីមកពី្របេទសជបុ៉ន េហយីេគបនដកហូតេសរ ី
ភពពិតពីភពជសះេសបយី េ យពុំេ យមន េរៀន ករងរ និងឱកសស្រមប់្របរពធពិធី សន ឬពិធី
សងគមេផ ងៗ។ ជនជតិៃថ បនេ ចបប់េនះថ ជចបប់ក្រមិត ចនំួនជិវតីមនុស េ យេនក្រមិតតិច ទប់ ក ត់ 
ចំនួនមនុស កុំេ យេកនីេឡងី ។ បចចុបបននេនះ ជុំរុជំនេភៀសខ្លួនជេ្រចីនេន្របេទស ្រហ្វកិ និង សីុបនេធ្វី
មសិកខ បទេនះ។ ្របេទសខ្លះៗ ែដលជ្របេទស ន ក់ ្រស័យដំបូង បនផគត់ផគងជនេភៀសខ្លួនេ យវធិី

កំ ញ់ នងិខ្វះសីលធម៌។ ជនែដលរកទី ន ក់ ្រស័យេន្របេទសអូ្រ ្ត លី ភគេ្រចីនបនទទួលទរុណកមម 
េនកនុងមតុ្របេទសរបស់ខ្លួនរចួេទេហយី េនេពលេគមកដល់្របេទសអូ្រ ្ត លី្រតូវេគចប់យកឃុទុំកេនកនុងជុំរុ ំ
គុក ច់្រសយ៉ល កនុង ថ នភព វេឃរេឃ េទះបីជរូបេគបនទទួលទុកខេ កសែ្រងង េហយីជក ្ត
ពិតេគពំុបន្រប្រពឹត្តអំេពីឧ្រកិដ្ឋកមមអ្វក៏ីេ យ េគេធ្វីដូេចនះ គឺេដីមបី មអនកេផ ងៗេទៀតកំុេ យចូលមក្របេទស
អូ្រ ្ត លី។ 
 េនអឺរ ៉ុប េគក៏បនបដិេសធពំុផ្តល់ករងរ ដល់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត ែដលមកសំុចបប់ ន ក់ ្រស័
យ។ ្របេទសស្វីស (Switzerland) ជ្របេទសែដលមនចបប់ ន ក់ ្រស័យេជឿនេលឿនជងេគេនកនុងពិភព
េ ក េ យេគផ្តល់្របក់ជំនួយ នងិឧបតថមភែផនកសងគមកិចចេ្រចីន។ េ្រកពីផទះសែមបងដ៏ល្អ្របណិត និងផល
្របេយជន៍សងគមកិចច អនកមកសំុទី ន ក់ ្រស័យេន្របេទសស្វីសពុំ ច្របកបករងរបន លុះ្រ ែតេគ ច
និយយភ ស្វីសបន ទ ត់ជំនញ។ េនករណីែដលេគបនសេ្រមចេជគជ័យេទេលីក្រមិតភ ែដលេសទីរ
ែត ពុំ ចេធ្វីបនេនះ មនករងរតិច ស់ស្រមប់ពួកេគ។ ក្រមិតចំនួន្របជជនរកទី ន ក់ ្រស័យេន
្របេទសស្វីសែដលមនទុកខកង្វល់ មនករំតិ ចំនួន៤០ភគរយ។  

 េនកនុងសហរដ្ឋ េមរកិ ដំេណីរកររមួបញចូ លស្រមប់ជនេភៀសខ្លួន ប់ ននក់ េនដំ ក់កល
ដំបូង គឺមនរមួេទេ យជំនួយឧបតថមភ ជែបបបទលះបង់ ឬ ចែហលឆ្លងកនុងទីផ រករងរ។ ជនេភៀសខ្លួន
មនសក្ត នុភព (ែដល ចេកីតមនេឡងី) ធំេធងកនុងករទទលួេជគជ័យេទេលីេសដ្ឋកិចច ឬទទួលប ជ័យដ៏
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ធំ។ ្របព័នធសុខភិបល (សុខភព) និងសុខុមលភព (ែវលែហ្វរ) ្របចរំដ្ឋជក ្ត ដ៏ធំមួយ េនកនុងភព
ប ជ័យរបស់ជនេភៀសខ្លួនជេ្រចីនរូប។ ភពពិករេ យសុខភព និងសតិ រមមណ៍ េ យមកពីទុកខកង្វល់ និង
រមមណ៍ នតឹង ៃនភពតក់ស្លុតខុស្រប្រកតីរបស់ជនេភៀសខ្លួន ្រតូវេគចត់េ យទទួល្របក់ែវលែហ្វរ ែដល

ភគេ្រចីពុំមន ចំនួន្រគប់្រគន់ស្រមប់កររស់េន។ ជនេភៀសខ្លួនតិច ស់ែដល្រតឡប់េទេធ្វីករវញិ េន
េពលែដលេគទទួល្របក់ឧបតថមភពីរដ្ឋ(េអសេអស យSSI) េ យេគគម នទទួលករហ្វកឹហ្វនឺ ែផនកករងរ 
េហយីទីផ រករងរពុំមនករឧបថមភែផនកសុខភព។ ជក ្ត ពិត្របព័នធសុខុមលភពបនជំរុញជនេភៀសខ្លួន   
េ យេនែតរក ភពពិកររបស់ខ្លួន េបីពុំដូេចនះេទ េគនឹងបត់បង់ផល្របេយជន៍របស់េគ។ េ យ រែផនក
សងគមកិចចស្រមប់ជនេភៀសខ្លួនេ យេន “េធ្វីករេធ្វីអ្វី? េបីអនក ចេនទទួលជំនួយឧបតថមភស្រមប់ កររស់េន
ក្រមិតទប ក៏េ យករទទួល្របក់ពិករ ជករ្របេសីរបំផុត េបីេនឈជឺនិចច ”  ។ េន ខណៈ ែដលជនេភៀស
ខ្លួនជេ្រចីននក់ពុំយល់្រសប មគំេ ងេនះ ចំេពះជនែដលទទួល្របក់ពិករភព េហយី្រតូវផ្ល ស់ប្តូរេទ្របកប
ករងរវញិ ជករណីេនះែដល សឹងែតពំុ ចេទរចួ ពីេ្រពះេគបនទទួលផល្របេយជន៍យ៉ងតិចតចួពីករងរ 
េគ្រតឡប់េទេធ្វីករវញិ។ ទូទងំពិភពេ ក និងេនកនុងសហរដ្ឋ េមរកិ ករគិតគំនិតេ ះអេងគីយខ្ល ងំជងេគ 
កនុងករេ ះ្រ យអំេពី វយង់ឃនង គឺភពរកករងរជបនទ ន់សំ ប់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត។ 

១.៣ ជំេនឿ 
ភពបនថយេសចក្តីឈចឺប់របស់មនុស េ ក ជចំណុចសំខន់ៗកនុងករពយបលសុខភព នងិសតិ រ

មមណ៍។ ែតគរួេ យ ្ត យ ស់ េ យថន េំពទយពុំ ចពយបលភពខូចខតផ្លូវចិត្ត និងែផនកសងគមែដលបន
េកីតមនេឡងីដល់ជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េ យអំេពី វេឃរេឃ។ ជនរងេ្រគះទងំេនះ ជញឹកញប់
ទទួលបទពិេ ធន៍ឈចឺប់ ែដលេគពំុធ្ល ប់ទទួលពីមុនមក។ ចេកីតេឡងីយ៉ងងយ្រសួលេទេលីជនរង
េ្រគះេ យអំេពីហងឹ កនុង្រគួ រ ដូចគន  និងជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់។ ខ្លមឹ រេរឿងបុព្វបុរស្របេទស្រកិច 
(Philoceltetes)បនអធិបបយបនថ បុព្វបុសែដលរងរបួស គឺេគបនទទួលករពយបលពីេ្រពះ ភពរស់េន
េលីទឹកដីចែម្លកជទីែដលភពតក់ស្លុត និងេសចក្តឈីចឺប់របស់េគ បនែ្របក្ល យេទជភពទូេទមួយចំែណក
េនកនុងជីវតិរបស់េគេទេហយីេនះ។ េហតុដូេចនះ ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតជញឹកញប់េ្រចីនេគរព ទិេទព
េ យជួយរូបេគ។ 
 ជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់្រគប់ទីកែន្លងេនកនុងពិភពេ ក ឧទរហរណ៍ បននិទនេរឿងអ ច រយដូចៗ គន
អំពីតួនទី របស់្រពះ ទិតយ និង (ផក យ) េនកនុងភពរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់របស់េគ ករសម្លឹងេទេលី នសួគ៌ 
េគបនេឃញីអន្តិភព(គម នទីបញច ប់) ែដលគម នប៉ះពល់េ យសកមមភពមនុស េ កេឡយី។ ផក យជួយរក េគ
េ យមនជីវតិ េនេពលែដលេគកំពុងែតទទួលទរុណកមមេនកនុងជុំរុអំប់រ ំ ឬេនកនុងគុក។ ជេរៀង ល់ ្រពឹក្រពះ
ទិតយបនបេញចញរសមីេឡងី េហយីបន ស់េតឿនថ រូបេគបនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ មយួៃថងេទៀតេហយី។ 
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ហ្វូងផក យជភពអចិៃ្រន្តយៃ៍នធមមជតិ ជតំ ងជីវតិអចិៃ្រន្តយ ៍ ជឥទ្ឋិពលែដលពំុ ចបនថយចុះេ យអំេពី
វយង់ឃនងរបស់មនុស េ ក។ ករយកលំ ប់ មចលនរបស់ផក យ េទះបីជែតមួយែភ្លតក៏េ យអនករចួ

ផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ចដកខ្លួនេគចេចញពីភពេឃរេឃ ៃនជីវតិេនេលីែផនដី។ 
 អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េមីលេទកនុង រមមណ៍របស់ខ្លួនេគ េហយីជញឹកញប់េគរកេឃញីជំេនឿ និងតៃម្ល
ែដលេគបនកំណត់ទុករចួេទេហយី។ េគមន រមមណ៍ល្អេទ និងជំនួយរបស់្រពះ េទះបីជ្រពះពុទធ ្រពះ
(ឥ ្ល ម) ្រពះយ៉េវ ៉ (ហុ្ីរប៊ូ) ឬ្រពះេយសូ៊៉។ ជំេនឿេទេលី ទិេទពអំពីជីវតិមនរមួទងំ ករបួងសួងដល់ដួង
្រពលឹង ចករពរ និងជួយអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េនកនុងឱកសែដលេគ្រតូវករបំផុត។ េនេពលែដល
រមមណ៍របស់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតបនជួប្របទះ នងិភពវកឹវរេ យអំេពីេឃរេឃ ដួងវញិញ ណ ចជួយ

ករពរមនុស កុំេ យក្ល យេទជជនស្លុតរនធត់ទងំ្រសុង។ អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ភគេ្រចីេនកនុង រមមណ៍
របស់េគ េគបនគិចថ្រពលឹងឪពុកម្ត យរបស់េគជួយគ្ំរទរូបេគ េហយីអនកខ្លះពយយមរស់ េដីមបកូីនរបស់េគ។ 
អនកខ្លះេ្របីកម្ល ងំទឹកចិត្តេទ មជំេនឿ នេយបយរបស់េគ និងេសចក្តីេប្តជញ របស់េគ េដីមបយុីត្តិធម៌ សងគម។ 
គំនិតរបស់េគផ្តល់នូវចំណុចមួយ ែដលេគ ចេចញចូលបន្រគប់េពលេទ មេសចក្តី្របថន  េទះបីជរូបេគ
ជប់ឃុឃំងំេនកនុងជញជ ងំគុក ឬេនកនុងជុំរុជំនេភៀសខ្លួនក៏េ យ។ 
ទស នវទូិសម័យបុ ណេស េណក (Seneca) បនសេងកតេឃញីថ អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ភគេ្រចីនដងឹ
ទុកជមុន៖ 

“ភពពិតៃនសន្តិភព ចរកេឃញីេនកនុងខ្លួនេយងី ពុំែមនរកេឃញីេ យភពផទ ល់ប្តូរេនពិភពេ ក
ខងេ្រកេឡយី” ។ 
 ឥទ្ឋិពលពយបលេ យសកមមភព រមមណ៍ បនឆ្លងកត់ករពិនិតយេ យវទិយ ្រស្ត ករ្រ វ្រជវ
េ យជីវ ្រស្ត និងបទពិេ ធន៍ជក់ែស្តង បនបញជ ក់ថករផ្ល ស់ប្តូរ ្រកក់េទេលីកយសមបទ ែដល
ទក់ទង នងិបទពិេ ធន៍ជីវតិមិនល្អ ចទប់ ក ត់បនេ យអនុវត្តន៍ មទំេនៀមទម្ល ប់របស់មនុស េ ក 
ដូចជ ករបន់្រសន់ ភវន វធិីអធិ ្ឋ ន មជំេនឿ សន និង្រកុមែដលេផ្ត ត រមមណ៍េទេលីករែថទខំ្លួន។11 
េនេពលែដលសីលធម៌ និងតៃម្លរបស់េយងី្រតូវបំផ្ល ញេ យអំេពីឧ្រកិដ្ឋកមម ជំេនឿដ៏មុះមុត ចទប់ ក ត់ភពទន់
េខ យរបស់េយងីពីភព្រសងកចិត្តពន់េពក ហងឹ  និងេសចក្តីអស់សងឃមឹ។ បតុភូតេនះមនេឃញីេ យ
ចបស់ េនកនុងករណីេឈ្លយីស្រងគ ម POWs អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េ យទរុណកមម នងិជនេភៀសខ្លួន ែដល
បនបំ្រពួញសេងខបេ យ េ កេណលសិុន មុិនែដល  (Nelson Mandela) ្របធនធិបតីជនជតិែសបក
េខម ដំបូងេគេន្របេទស ្រហ្វកិខងតបូង។ េ្រកយពីេគបនេ ះែលងគត់េចញពីករឃុឃំងំ យដជំង ៃមភ
្របពំីរឆន  ំ េនកនុងរបប្របកន់ពូជ សន៍ គត់បនរះិរកដំេ ះ្រ យជជងភពសងសឹក។ េនេ្រកមចបប់
្រគប់្រគងគណៈកមម ករសចចៈស្រមុះស្រមួល្របេទស ្រហ្វកិខងតបូវ ជនរងេ្រគះ ប់ពន់នក់បនបេញចញកំរតិ
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តសូ៊ដ៏អ ច រយ្រប ក់្របែហលគន  ជលទធផលែដលេកីតមនេឡងីេ យជំេនឿមុះមុត នងិែបបបទដឹកន ំ ែផនក     
នេយបយ។ 

 ជអកុសលអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ជញឹកញប់ពុំបនទទួលេរៀនសូ្រតអំពីរេបៀបេ ះ្រ យេទេលី
រមមណ៍េទរទន់ទងំ្រសុងេនះេទ ជលទធផលេគក្ល យេទជវេង្វង េនកនុងពយុះសងឃ រមមណ៍ ្រកក់។ ឪពុក

មន ក់មនកូន្របុសមន ក់េធ្វីទ ៊ ន កូនេនះបន ្ល ប់កនុងេពលថមីៗ េនះ េន្របេទសអុី ក់ (Iraq) គត់ពុំ ច្រទ ំ
និង រមមណ៍េខ្ល ចផ រ និងទុកខេ កែដលគត់ទទួលបទពិេ ធន៍េនេពលែដលគត់េឃញីរូបថតកូនរបស់
គត់កលពីកុមរភព។ ម្ត យមន ក់ ចំនួន ពីរឆន េំ្រកយ ពីេភវកមមៃថងទី១១ ែខ កញញ  េនែតយែំយកេនេពលគត់
េ េឈម ះកូន្របុស ែដលបន ្ល ប់េទេហយីេនះ។ បុរសែខមរមន ក់ េនែតអងគុយេ ក ្ត យចំនួន ៃមភ្របឆំន ំ
េ្រកយមក េនេពលែដលគត់នឹកេឃញីថគត់ពុំ ចយកថន េំទេ យកូនរបស់គត់ែដលឈជឺិត ្ល ប់េនកនុង
ជំរុែំខមរ្រកហមេនែកបរេនះបន។ 
 ែតេនេពលែដលភពពយបល េ យខ្លួនឯងបនបង្ហ ញេចញ មរយៈសកមមភព និងគនំតិជែបបបទ
ជំេនឿ រមមណ៍េនះពំុ ចែបកខច យេ យគម នទិសេ េឡយី។ រមមណ៍បនទទួលករទប់ ក ត់េ យែបបបទ
ពិធី សន និងទំេនៀមទម្ល ប់ចបស់ ស់ ែដលផ្តល់កំណត់េពល និងទីកែន្លងពិតដល់អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ 
េ យបេញចញ រមមណ៍ និងករយល់ដឹងរបស់េគ។ ករចូលរមួេនកនុងពិធីទំេនៀមទម្ល ប់ សន ត្រមូវេ យ
មនវន័ិយ េដីមបទីប់ ក ត់ រមមណ៍ និងេសចក្តីេប្តជញ  េដីមបេីធ្វីេ យអ្វីៗទងំេនះមនខ្លឹម រេឡងីវញិ។ 
 ទំេនៀមទម្ល ប់ សន ចជវធិីឯនជនតូចមួយ ផងែដរចរតិអំេពីេឃរេឃរបស់មនុស េ កជករណី 
ហួសវស័ិយ ដូចគន  នងិភពពយបលេ យជសះេសបយីែដរ េលីកែតេយងីែបងែចក េ យេទជចំែណកតូចៗ 
េធ្វីេ យ មនខ្លឹម រេឡងី។ ដូចមនែចងេឡងីេនកនុងធម៌្រពះពុទធអំេពីបុរសមន ក់ែដលែ្រសកទឹកខ្ល ងំ េហយី
បនេ នយកមត់លិទធតណំក់ទឹកេនេលីដី។ វធិី សនតិចតួចជ្របចៃំថង មនរមួទងំករបន់្រសន់ ភវន 
ករកត់ទុកេរឿងេហតុ និងករបណ្តុ ះប ្ត លភពរកី យ ជទូេទកនុងដំេណីរជីវតិ ចបេងកីតលទធផលមន
្របសិទធិភពដល់ភពពយបលេនេពលេ្រកយមក។ 
 េនកនុងឆន ២ំ០០០ េនេពលែដល្របេទសទីម័រខងេកីត (East Timor) បនពយយមទមទរ ឯក ជយ 
ពី្របេទសឥណ្ឌូ េណសីុ (Indonesia) េនកនុងេពលដកថយអនកកន់ក្ត ប់្របេទសឥណ្ឌួ េណសីុ និងអនកជំនួយកនុង
តំបន់បនេធ្វអី្វីៗ្រគប់យ៉ងកំេទចបំផ្ល ញអ្វីៗែដលេនេសសសល់ មនរមួទងំ េរៀនេពទយផង។ ផទះរបស់
អគគនយក ក៏្រតូវេគកំេទចេចល្រទុឌេ្រទម។ ែតេនមួយយប់េនះ េនេពលែដល្របពនធ នងិកូនគត់កពុំ
ែតយកចិត្តទុក ក់ គឺជេពលែដលគត់ទទួលពិធីជប់េលៀង រ ង ចអនករមួករងរជនជតិអូ្រ ្ត លី និងរូប
ខញុ ំ។ គត់ទទួលេយងីេ យមនម្ហូប រដ៏ឆង ញ់ពិ រ ្របែហលជម្ហូប រប្រមុងទុកសំ ប់ែតកនុង្រគួ រ
របស់គត់េនកនុង ទិតយេនះ។ េ្រគឿងសង្ហ រមឹេនកនុងបនទប់ទទួលេភញ វេ្រកពី េកអី មនែតទូរេឈខីពស់មួយគត់
មនរូប្រពះនងែម៉រុ(ី Virgin Mary) ។ េនេពលែដលសួរេឡងីថេហតុអ្វីបនជេគមិនកំេទច ្រពះនងេចលេន



 និពនធេ យ៖ េវជជបណ្ឌិ តរចីឆដឺ េអហ្វ មល៉្លីក                                                                                                     ទំព័រ. 150 
(Richard F. Mollica, M.D) 
                                                            
 

េពលែដលគត់បនរត់េគចខ្លួន ្របជជន(East Timor) ញញឹមេហយីេមីលមុខគន  កូន្រសីតូចរបស់អគគនយក
េសីចតិចៗ ្រពមគន  និងេពលែដលអគគនយកបនពនយល់ថ “េនេពលែដលេយងីរត់េគចេទេលីភនំ េដីមបេីគចពី
អំេពីសម្ល ប់រងគ ល គន េយងី្របនំក់ ែសងទូរេនះ នងិ្រពះនងែម៉រុ(ីVirgin Mary)េទកនុងៃ្រព។ ្រពះនង បនរស់
េនជមួយេយងីរហូត ្រពះនងករពរេយងី េតីេយងី ចទុក្រពះនងេចលេ យពួកឈ្ល នពនបំផ្ល ញភព
បរសុិទធរបស់្រពះនងឬ? ្រពះនងជម របស់េយងី”។ អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ទងំអស់េនះដឹងចបស់ថ 
យុជីវតិរបស់េគ គឺពឹងែផ្អកេទេលីករែថរក ពិភពជំេនឿ សនរបស់េគ។ 

 អំេពីដ៏ វយង់ឃនង ចបេងកីតទំនក់ទំនងថម ី រ ងអនករចួផុតពេីសចក្តី ្ល ប់ និង្របភព្រទ្រទង់ជំេនឿ
សន េហយី្រគឹះ ថ ន សនែបប្របៃពណីនយិម ្រតូវស្រមបស្រមួលបត់ែបនេទ មភពផ្ល ស់ប្តូរេនះ ។ 

្រគឹះ ថ ន សនសំខន់ៗ ែដលេពញនិយមេនបូស ន (Bosnia) ្របេទសកមពុជ ៉ ន់ ន(Rwandan) និង 
(East Timor) បនឆ្លងកត់ភពផ្ល ស់ប្តូរដ៏ធំេធងបនទ ប់ពីករ្របយុទធ្របឆងំ។ េន្របេទសកមពុជេនកនុងរបប
ែខមរ្រកហម េទះជ្រគឹះ ថ ន សន ្រតូវកំេទចេចលេសទីរែតទងំអស់ក៏េ យ ្របជជនបនក ងវត្ត ម
្រពះពុទធេឡងីវញិ មុននឹងេគ ងសង់ផទះសែមបងរបស់ខ្លួនេគ។ សនឥ ្ល ម និង សនកតូលិកបនរកីចំេរ ី
នជលំ ប់លំេ យ ជពិេសសេន្របេទសបូស ន ជរដ្ឋអតីតកុមមុយនិស្ត និង្របេទសទីម័រខងេកីត។ អនក
និយមជំេនឿធមមជតិ និងែផនកពយបលបុ ណេន ៉ ន់ ន និងទម័ីរខងេកីតបនែកស្រមួលទំេនៀមទម្ល ប់ ្របចំ
តំបន់ និងបុ ណរបស់េគ េដីមបសី្រមបេទ មអំេពីម វយង់ឃនង។ េន ៉ ន់ ន ឧទហរណ៍ ជនជតិ
គ កក (gacaca) បនយកចបប់យុត្តិធម៌កុលសមព័នធ ឬចបប់យុត្តិធម៌្របចតំំបន់មកេ្របីកនុងករកត់េសចក្តី
ក់ទណ្ឌ កមម និងករេ យចូលរមួេនកនុងសហគមន៍្របចតំំបន់ ដល់ជនែដលបនេរៀបចំករសម្ល ប់ និងរេំ ភ

បំពនផ្លូវេភទេនកនុងសម័យសម្ល ប់រងគ ល។ ខ្លឹម រទំេនៀមទម្ល ប់េទេលីករណីេលីកែលងេទស ែផនកតុ ករ
របស់ គ កក បនបញជ ក់ចត់ទុកទណ្ឌ កមម ជេស  សហគមន៍ជវធិី  េដីមបបីណ្តុ ះប ្ត លភពេ ះ្រ យ
ស្រមបស្រមួល។ 

ផទុយេទវញិ នឹងខ្លឹម រជំេនឿឯកជនេនក្រមិតសហគមន៍ ឥទធិពលពយបល ែផនក្រគឹះ ថ ន សន
្របៃពណីយនិយម េនកនុងសងគមមុនសម័យស្រងគ មេកីតមនេឡងីជករណី មនិចបស់ ស់។ េន្របេទសខ្លះ
ដូចជ េអលស ៉ ឌ័រ (El Salvador)វ ិ រកតូលិក បនករពរ្របជជនពីអំេពី វយង់ឃនង ែតេនទីេផ
ងៗេទៀត ដូចជេន ៉ ន់ នវ ិ រកតូលិកចត់ទុកជទីសម្ល ប់រងគ ល េ យសហធមមិក( ចរយ)បនចូលរមួ
េនកនុងអំេពីសម្ល ប់ៃ្រពៃផ ។ េភវកមមរបស់ជនជតឥិ ្ល ម បនទទួលករទិេតៀនេ យរ ្ឋ ភិបល និង្រគឹះ ថ ន
សន េធ្វីេ យមនកររះិគន់យ៉ងខ្ល ងំេទេលីែបបបទអំេពឧី្រកិដ្ឋកមមែដលេរៀបចំ េឡងីេ យែផនក សន។ 

មន សនជេ្រចីន្រគប់ស ្ឋ នទងំអស់ បនទទួល ្ល ក ន មេ យតួនទីចូលរមួរបស់េគេនកនុងអំេពីម
វយង់ឃនង េទះជភពចូលរមួេនះជ្របេភទសកមម ឬជភពយល់្រពម ង ត់ៗ ឬជភព ក់ខនពុំបន

ផ្តល់ជំនួយេនកនុងភព ្ត រេ យមនភពដូចេដមីវញិក៏េ យ។ 
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 េនកនុងសងគមជេ្រចីន មូល ្ឋ ន្រគឹះ ថ ន សនជួប និងភពលំបកកនុងករជួយ្រស្តីែដលជួប្របទះនិង
អំេពីរេំ ភបំពនផ្លូវេភទ ទងំកំរតិ សនវទិយេទេលីតួនទីរបស់្រស្តី ទងំទស នៈបុ ណេទេលីផ្លូវេភទ នងិ
ភពបរសុិទធរបស់្រស្តី។ ជិតពីរទសវត មកេហយីែដល្រពះសងឃែខមរ និងម្រន្តសីងឃជន់ខពស់ បនទទួលករេសនីសំុ
េ យ្របរពធវធិីេ្រ ចទឹក ជពិេសសដល់្រស្តីែដលបនទទួលអំេពីរេំ ភផ្លូវេភទ ឬបំពនផ្លូវេភទ ែតេសចក្តីេសនី
សំុេនះពុំបនបំេពញ មេ យេជគជ័យេឡយី។ េនកនុងធម៌្រពះសុទធ សន ្រស្តីេភទ មទំេនៀមទម្ល ប់ ្រតូវ
ចត់ទុកថមនិ ្អ តបត។ េគមិនអនុញញ តេ យ្រស្តីប៉ះពល់ ្រពះសងឃេឡយី។ េទះជវធិីបរសុិទធកមមពិេសសជ
ភព្រសប មមគ៌ សនវទិយ្រពះពុទធក៏េ យ។ 
 ជំេនឿេនះ ្រប ក់្របែហលគន  អំពីភព ្អ តស្អំរបស់្រស្តីេភទ មនេកីតេឡងីេន្របេទសឥ ្ល មេទះបីជ
យ៉ង ក៏េ យ េនបូស ន េ ក (Derives’ Ahmed Muradin) ជអនកបួសជនម យុ ៩០ឆន  ំ េ ក បន
ទទួលេសចក្តីេគរពយ៉ងខពង់ខពស់ េ កជេច្រកមចបប់ Shariah ជចបប់ឥ ្ល មេយងេទ មQur’an និង
ទំេនៀមទម្ល ប់អនកបេ្រងៀន សន Muhammad បនែចងកំរតិមយួថ ្រស្តីបូស នសជនជតិឥ ្ល ម ែដលទទួល
អំេពីបំពនផ្លូវេភទ្រតូវែតទទួល នៈជជន ៊ នបូជជីវតិជជង្របឆងំ និងចបប់ សន។ េនកនុងមតិរបស់
េ ក េ កបន្របកសថកនុងនមជមនុស េ ក និងជអនក្របជញ េ ក្រតូវចប់្របតិបត្តិករពិត និងបញជូ ន
្រស្តីទងំេនះេទកន់ទីកែន្លងែដល្រតឹម្រតូវស្រមប់រូបេគេនកនុងសងគម។ 

េតីមននរ មន ក់ ែដល ចនិយយថ្រស្តីទងំេនះមិនបរសុិទធ និងមនបបកមមេ យ រអ្វីែដលេគ
បនឆ្លងកត់ ឬេទ? ដូេចនះ េគ ចមនកំហុសេ យ របុព្វេហតុេផ ងៗេទៀត ែតចំេពះបុព្វេហតុេនះពិតជពុំ
្រតឹម្រតូវេឡយី ដូេចនះ គម ននរ មន ក់្រតូវនិយយអំពីអនកទងំេនះេ យ្របកន់ ឫកពរែបបេនះេឡយី។ 

េយងីជជនជតិឥ ្ល ម ជពិេសសអនកែដលមនភពជិតសិនទជងេគ ្រតូវទទួល គ ល់េគេ យចត់ទុក
េគជបុព្វ្រស្តី ជជនែដល ៊ នបូជជីវតិជជង្របឆងំ និងចបប់ សន េហយីគ្ំរទសតិ រមមណ៍ទងំ           
សមភ រៈ។ េយងីសូមផ្តល់េយបល់ ជពិេសសចំេពះបុរស ែដលជ ្វ មីរបស់្រស្តីែដលបនទទួលបទពិេ ធន៍
េ កនដកមមេនះ េ យមនជំហររងឹមឱំប្រកេ បភរយិខ្លួនេ យផទ ល់ និង មមតិេ្របៀបេធៀបរបស់ពិភព
េ កទូេទ។ េទះជេគបនបង្ហ ញថ េគពិតជ ណិត សូរេទេលីភពឈចឺប់របស់ភរយិខ្លួន េគក៏សុខចិត្ត
ជួយស្រមលេសចក្តីឈចឺប់េនះ េដីមបេី យនងងយ្រសួល្រទ្ំរទ។ 
 ភពពយបលេ យភពជសះេសបយីរបស់្រស្តីបូស នន បនរកេឃញីេ យេ របស់អនកបួសចស់
ជ ឈ្ល ស់ៃវមន ក់េនះ ។ ែតករណីេនះ ពិតជពុំែមនេចះែតេកីតមនេឡងីេឡយី េទះបីជយ៉ង ក៏េ យជ
ធមម  ជនជបួ្របទះភពតក់ស្លុត គឺចង់្របកួត្របែជងបេងកីតទំនក់ទំនងេ យផទ ល់េទ និងេ យ្រពះ ពុំចបំច់
មនជំនួយពី្រគឹះ ថ ន សន ឬសហធមមិកេឡយី។ 

ឥទធិពលពយបល មជំេនឿជកមមវតថុែដលេគពំុសូវចង់យកមកពភិក េន ែផនកវជិជ េពទយសម័យ និងែផនក
ពយបលចិត្ត ្រស្ត ជទូេទពួកេគពំុេជឿថ នសួគ៌ ្រតូវ ក់បញចូ លេនកនុងដំេណីរករពយបលេឡយី។13 
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មេធយបយ ែផនកវជិជ េពទយ និងែផនកចិត្ត ្រស្តេទេលីឥទធិពលពយបលេ យជំេនឿ គឺលំេអៀងេ្រចីនេទេលីភព
មិនេជឿជមតិទូេទ និងភពបែណ្ត តបេ ្ត យេធ្វស្របែហល។ េទះបីជ ែផនកវជិជ ជីវៈេពទយ្របឈមមុខ និង    
េសចក្តី ្ល ប់ ជេរៀង ល់ៃថងក៏េ យ េវជជបណ្ឌិ តជេ្រចីន ក់បដូីចជ ពុំ ចេ ះ្រ យបញ្ហ ជំេនឿរបស់អនកជមងឺ
បន េទះជមនកំណត់េហតុ ចំនួនចបស់ ស់ពី ែផនកវទិយ ្រស្តបនបង្ហ ញអំពី្របសិទធិភពៃនករបន់្រសន់ក៏
េ យ េវជជបណ្ឌិ តជទូេទមន រមមណ៍មិន្រសួលេទេលីគំនិតចូលរមួបន់្រសន់ជមួយ និងអនកជមងឺជិត ្ល ប់របស់
ខ្លួន។ ឬផ្តល់េសចក្តីគ្ំរទ មែបបបទជំេនឿដល់ជនរងេ្រគះេ យអំេពីរេំ ភបំពន នងិជនរចួផុតពេីសចក្តី
្ល ប់េ យអំេពីទរុណកមម។ េ យវទិយ ្រស្តេពទយមនឥទធិពលដ៏មហមិ នងិមន្របសិទធិភព អនកពយបល

េពទយពុំអនុញញ តេ យមន្របព័នធពយបលេផ ងៗេទៀតេឡយី ជពិេសស អនកែដលយកេ្រពង សនមកេ្របីកនុង
ជីវតិរបស់េគ។ េនេពលែដលេគយល់ដឹងថ អនកជមងឺកំពុងែត្របឈមមុខ នងិេសចក្តី ្ល ប់ ែតេគ ចចង់ដឹងថ
េតីេវជជបណ្ឌិ តរបស់េគយកទ្រមង់ សន និងជំេនឿមកេ្របីជពង្វ ង ឬមួយយ៉ង េនះ អនកខ្លះបនសួរថ 
“េតីអនកេជឿ ឬមិនេជឿ?” មរយៈភពយល់ចិត្តគន េ យភព ង ត់េសង មេទវញិេទមក េវជជបណ្ឌិ ត នងិអនកជមងឺ
បន្តទំនក់ទនំងរបស់េគ េហយីពុំយកចិត្តទុក ក់េទេលីមេធយបយសំខន់ៗៃនករពយបលេឡយី។ 

េនជុំរុ ំ យធូ ផទុយេទវញិជនេភៀសខ្លួនែខមរែដលទទួលករហ្វកឹហ្វនឺ ជអនកពយបលសតិ រមមណ៍ ជញឹក
ញប់បននយិយអំពី្រពលឹងចូលរូបែដលេកីតមនេឡងី ជទូេទេនកនុងចំេ មអនកជមងែឺដលេគជួយ។ េនកនុង
ទំេនៀមទម្ល ប់េនះ្រពលឹងចូលរូបេនកនុងខ្លួនមនុស មនបីែបប សំខន់ជងេគ គឺេធ្វីេ យមនលទធផល ្រកក់ៈ 
ច់ញតិែដល ្ល ប់េទ ែត្រពលឹងរបស់េគេនែតវលិវល់ ជនលបលីបញ ដូចជ្រពះម ក ្រតជ័យវរ មន័ទី៧ ែដល

បនក ង្រប ទអងគរធំ េហយីបនចប់េផ្តីម សន្រពះពុទធ េន្របេទសកមពុជ ឬេខម ចបី ច ែដលចង់
បំផ្ល ញជន្រគប់រូបែដលេគចូលសននប់កនុងរូប។ ្រពលឹងទងំបីែបប ចេធ្វីេ យមនសញញ េ គេកីតមនេឡងីេន
េលីកយសមបទ ដូចជ្របកច់ វលិមុខ េក្ត ខ្លួន ងងឹតមុខដួល នងិទទួលទនដំេណកពំុបន ុ ៃំរ ៉ េហយីេគបន
បង្ហ ញ ងគកយរបស់េគេទ្រពលឹងេនះេទ មសុបិន្ត ្រកក់របស់េគ។ ្រពលឹងេនះេពលខ្លះនិយយ មរយៈ
សេម្លងជនែដលេគចូលរូប េ យមច ស់ខ្លួនពុំដឹងខ្លួន ឬយល់ដឹងេឡយី។ មនែតអនក ្ត ប់េទ ែដល ចយល់ករ
និយយទក់ទងរបស់្រពលឹង។ េបសិីនជ្រពលឹងេនះពុំបនេដញេចញ េ យវធិីែសនេ្រពន្រតឹម្រតូវេនះេទ 
្រពលឹងេនះ ចេធ្វីេ យជនេនះឈខឺ្ល ងំ និង ចរហូតដល់ ្ល ប់េទៀត។ ្រពលឹងែដលវលិវល់ ចេធ្វីេ យ
សងប់េសង មបន មរយៈវធិីបុណយសព មទំេនៀមទម្ល ប់្រពះពុទធ ករសូ្រតធម៌ និងថន បុំ ណរបស់្រគូែខមរ ច
បំបត់្រពលឹងបុព្វបុរស និងេខម ចបី ចបន។ 

ជនហ្វកឹហ្វនឺែខមរ ែដលមនចំេណះវជិជ ខពស់ទងំអស់គន េជឿេទេលី្រពលឹងចូលរូប េហយីេគចង់ដឹងថ
ជំហររបស់ខញុ ំេទេលីបញ្ហ េនះមនកំរតិ្រតឹម  ទងំែផនកវជិជ ជីវៈ ទងំែផនកផទ ល់ខ្លួន។ េនេពលទទួលករសួរ
ែបបេនះេ យផទ ល់េបីសិនជខញុ ំេជឿេទេលី្រពលឹងចូលរូប បេងកីននូវវបិត្តិដល់ខញុ ំ។ េតីចំេណះដឹងរបស់ខញុ ំ ែផនកវជិជ
េពទយេនជុំរុជំនេភៀសខ្លួនទក់ទង នងិ្រពលឹងចូលរូបេនះ មនភព មញញកំរតិ េនកនុងចំេ មអនកជមងឺ? 
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ចេម្លីយែដលសិស ែខមរ ចង់បនពីេវជជបណ្ឌិ ត េមរកិកងំ គឺថខញុ ំពុេំជឿេទេលីេរឿង្រពលឹងចូលរូបេឡយី ែតជករ
ធមម សំ ប់ពួកេគេ យេគេជឿេទេលីជំេនឿេនះ ចជភព ក់បងំគំនិត្របឆងំ នងិជំេនឿផ្លូវចិត្ត។ ដូេចនះ ខញុ ំ
េឆ្លីយេ យេខ យថ ខញុេំជឿេ យខញុ ំមនបទពិេ ធន៍ផទ ល់អំពីវត្តមន នសួគ៌េនកនុងករ្របកបវជិជ ជីវៈេពទយ
របស់ខញុ ំ។ 

អនកវជិជ ជីវៈែផនកេដីមកំេណីតមនុស ជនជតិ ៉ ហូ (Navajo) មន ក់បនពនយល់្របប់ខញុ ំេនេពលម្តង
េនះថ េនកនុងសងគមរបស់នង ក៏ដូចជ េនកនុងទំេនៀមទម្ល ប់សងគមភគេ្រចីនែដរ ្រពលឹងេន នសួគ៌ នងឹេធ្វី
អន្ត គមន៍កនុងករពយបលេ យបេណ្ត ញ្រពលឹង ្រកក់េចញ េលីកែលងែតអនកពយបលេរៀបចំ មចំេណះដងឹ 
ែផនក្រពលឹង និងករអនុវត្តន៍។ ខញុ ំបនទទួល គ ល់េ យមនភស្តុ ងេទេលីភពពិត ៃនេសចក្តីអះ ងេនះ។ ជ
េរៀង ល់ ទិតយខញុ ំបនជួបជមួយ និងអនកជមងឺេនបូស្តុន (Boston) ែដល្រពលឹងបនចូលរូបគត់ ជ្រពលឹង
ច់ញតិរបស់គត់ ែដលេគបនសម្ល ប់ េនរបបបុ៉លពត ជនេនះេ យគត់េឃញីមុខ មរយៈសុបិន្ត           
្រកក់។ សព ច់ញតិែដលបន ្ល ប់េទេហយី េនះ្រតូវ ក់ចូល យលំគន  ខញុ ំកត់្រ យកេរឿងតក់ស្លុតចប់

សព្វ្រគប់េ យហមត់ចត់ េហយីបនសហករជមួយ និងអនកជមង ឺេដីមបេី ះ្រ យ មត្រមូវករ និងបំណងរបស់
្រពលឹង ជទូេទ គឺវធិីបុណយសព្រតឹម្រតូវ មទំេនៀមទម្ល ប់្រពះពុទធ។ េ្រកយពីវធីីេនះបន្រប្រពឹត្តេធ្វីេឡងី 
្រពលឹងេនះក៏រ យបត់ពីសុបិន្ត ករឈចឺប់កយសមបទរបស់អនកជមងឺទងំបុ៉នម នក៏រ យបត់េទផងែដរ។ 

អនកចិត្ត ្រស្តវយ័មជឈមឹជនជតិបូស ននមន ក់ មនតួនទីដ៏ចបប់ ស់េទេលីករពយបល របស់គត់
មែបបបទជំេនឿ។ កលពីគត់េន្របេទសយូហគូ ្ល (Yugoslavia) កនុងយុវវយ័ជជនជតិឥ ្ល ម ជដំបូង

គត់បដិេសធពុំទទួលទំេនៀមទម្ល ប់តឹងរងឹ ែផនក សនឥ ្ល មពីឪពុកម្ត យរបស់គត់ ជពិេសសពីម្ត យរបស់
គត់។ េនកនុងរបបកុមមុយនិស្ត ឪពុកម្ត យរបស់គត់បនទទួលករចត់ ងំថ ជជនជតិេដីមដំបូង ចស់គំរលិ 
និង្រកខ ត់ ឬេ ថប៉ប៉(Papa) “្រកចកេជីងេគ”។ េ្រកយមកគត់មន េឈម ះលបលីបញជអនកគំនូរមួយរូប 
េនបូស នេ្រកយមកេទៀតជេវជជបណ្ឌិ ត នងិអនកពយបលចិត្ត ្រស្ត។ បនទ ប់ពីេឃញី ្រពះ ្របឈមមុខ
្របឆងំ និងរូបគត់អំពីជំេនឿគម ន្រពះរបស់គត់ េនកនុងសុបិន្តគត់បន្រតឡប់មកចូលវ ិ រវញិ េហយីចប់េផ្តីម
បន់្រសន់។ បនទ ប់ពីភពបេញចញ រមមណ៍េទរទន់េខ យ ទងំកម្ល ងំកយសមបទ ទងំកម្ល ងំចិត្ត ជេលីកដំបូង 
គត់ក៏ចប់េផ្តីម្រទេ រយ ំ េ យបេញចញសេម្លងេដីមកំេណីតរបស់គត់ បក្រ យ សនរបស់គត់។ គត់
បនេរៀនភ ៉ ប់េដីមបី នគមពីរ (Qur’an) េហយីបេងកីតភពជិតសិនទ ជមួយ នឹងឪពុកម្ត យរបស់គត់ 
និងអនកជតិខងេ យស្រមបខ្លួនគត់ចូល ម សន េនកនុងចំេ មមនុស ែដលទទួលករចត់ទុក េ យ
ពួកកុមមុយនសិ្តកន់កប់សងគមរបស់គត់ថជ្រកុមចស់គំរលិគម នភពរកីចំេរនីលូត ស់។ 

េនេពលែដលស្រងគ មចប់េផ្តីមេឡងីេ យភព ែបកែខញកេនយូហគូ ្ល ៉ េនកនុងឆន ១ំ៩៩២ គត់បន
ទទួលករេកះេ េ យេយធេ យេទករពរ្របជជនគត់ ែដលកំពុងែតទទួលរងេ្រគះ េ យអំេពី វ
យង់ឃនងពីជនជតិបុស ននេស បី។ េនទី ន្របយុទធកនុងនមជេវជជបណ្ឌិ ត គត់គម នកន់ វុធេទ ែតគត់
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សថិតេនចមង យពុំេលីសពី មសិបែម៉្រតពីសមរភូមិមុខ។ េនកនុងករណី្របយុទធដ៏ វមួយ ្រគប់កេំភ្លីង
របស់ជនជតិេស បីបញ់ចំេលីខ្លួនគត់ខងេឆ្វង។ មុនេពលគត់សន្លប់បត់ ម រតី គត់អងគុយចុះេនកនុងទី ន
្របយុទធជែបបបទសមឹង ម ធ បិទែភនកេហយីគិតថ “េពលេនះខញុ ំជអនកបូជជីវតិ េហយីខញុ ំ នឹងបនេឡងី នសួគ៌
េនេពលឆប់ៗេនះ”។គត់បនេឃញីដុំេភ្លីងពណ៌េលឿង ស គម នែគមជំុវញិបនេលប្រតបក់រូបគត់ េហយីខ្លួន
គត់ក៏ចប់េផ្តីមអែណ្ត តេឡងី។ គត់ ចេមីលេឃញីថ្រពលឹងគត់ឃ្ល តេចញពី ងគកយរបស់គត់ េហយីគត់
មន រមមណ៍ធូរ្រ លកនុងខ្លួនថ េសចក្តី ្ល ប់ជភពឥតឈចឺប់។ េនេពលែដលដំេណីរករេនះកំពុងែតឈន
ចូលជិតដល់ទីបញច ប់ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ គត់ដឹងថគត់ពុំ ចនិយយពកយឥ ្ល មែដល នឹងជួយ   
េ យគត់េឡងីេទកន់ នសូគ៌បនេឡយី។ ខញុ ំបនេឃញីជ ក ថីគម ន្រពះេទ មនែត្រពះ  េហយី 
Muhammad ជទសករ និងអនកនំ ររបស់្រពះ”។ គត់បនភញ ក់ដឹងខ្លួនេឡងីេនកនុងមនទីរេពទយសមរភូមិ
េយធ ៃដេឆ្វងគត់កំេរកីពុំរចួេ យខូចសរៃស។ េ្រកយមកគត់បនវះកត់េនសហរដ្ឋ េមរកិ េហយីក៏េ្របីៃដ
របស់គត់បនេឡងីវញិ។ 

បនទ ប់ពីស្រង្ត មចប់េនកនុងឆន ១ំ៩៩៥ មរយៈសិទធិសញញ សន្តិភព គត់បនក្ល យេទជអនកចត់ករ
ែថទ ំ អនកជមងឺសតិ រមមណ៍ធងន់ធងរ ចំនួន១២០នក់ ែដលកងទ័ពេស បីទុកេចលេនកនុងមនទីរេពទយវកិលចរតិ
េ្រកយពីេគបនដកទ័ពថយេចញេទ។ ជនជតិរមួឈមរបស់េគបនចក់េ រអនកទងំេនះទុកេចលកនុង ថ ន
ភពដ៏ ្រកក់ៃ្រកែលង។ គត់ពយបលអនកជមងឺេស បី្រគប់រូប គត់បនពយយមេធ្វីេ យសុខភពសតិ រមមណ៍
របស់េគបន្រគន់េបីេឡងីវញិេ យេ្របីថន េំពទយ និងករពិភក  ជយថេហតុ នឹងជួយេ យេគមនសុខភព
ល្អេឡងីវញិ រចួគត់បញជូ នអនកទងំេនះេទេ យពួកស្រតូវវញិ។ កនុងនមជវជិជបណ្ឌិ ត និងមនុស មួយរូប គត់
េពញចិត្ត និងកិចចកររបស់គត់ ស់ េហយីេនទីបញច ប់គត់ ចស្រមុះស្រមួលជំេនឿឥ ្ល ម ជមួយ នងិ្រគឹស្ត
សនែដលអនកជមងឺរបស់គត់េជឿ។ 

េនេពលបចចុបបននេនះ គត់េធ្វីករេនធូសទ  Tuzla ជអនកពយបលចិត្ត ្រស្តេធ្វីករជមួយអនកជមងី
្រគប់ សន៍ វបបធម៌ នងិជំេនឿ សន ែដលមនរមួទងំបូស ននេស បី និងឥ ្ល ម។ គត់បនសួរអនកជមងឺ
របស់គត់ទងំអស់ថេគេជឿេលី្រពះ ឬអត់ េបីេគេឆ្លយីថអត់ គត់ចប់េផ្តីមពយបលចិត្ត ្រស្ត មទម្ល ប់ធមម
។ េបីសិនជេគេឆ្លីយថេគេជឿ្រពះ គត់ចប់េផ្តីមនយិយអំពីជីវតិរបស់អនកជមងឺ មជំេនឿេនះ គត់បនចូលរមួ

កនុងករបន់្រសន់ឯកជនជមួយ និងអនកជមងឺឥ ្ល មេនកនុងបនទប់ពនិិតយ ចប់ ងំពីកំណត់េពលែដលករបន់្រសន់
េនះ ពុំទន់បនទទួល គ ល់ជែបបបទជទូេទេ យ ែផនកចិត្ត ្រស្តេនបុស ន។ គត់ជអនក្របឆងំជតិ
និយម េ យេជឿជក់ថអនកែដលយក សនមកេ្របីកនុងនេយបយ ជអនកេបកបេញឆ តបេងកីនភពរេំជីបរជំួល
វកឹវរ និងទំនស់េនកនុងចំេ ម្របជជន។ េវជជបណ្ឌិ តមួយរូបេនះមនភ័ព្វសំ ង ស់ េ យគត់រកេឃញី
ឥទធិពលពយបលខ្លួនឯងេនកនុងជីវតិរបស់គត់ ែដលគត់ ចយកមកេ្របីជវធិី្រតឹម្រតូវ និង្របយត័ន្របែយងេន
កនុងវជិជ ជីវៈេពទយរបស់គត់។ 
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១.៤ ករពយបលេនកនុងដំេណើ រជីវិត្របចៃំថង 
មេធយបយរបស់សងគមនយិមេនកនុងករពយបលមនភពសំខន់េសមីគន  សំ ប់មនុស ែដល្របឈមមុខ 

និងបញ្ហ សុខភពធងន់ធងរ ដូចជ ជមងឺម រកី។ េនករណី ែដលព័ត៌មនវទិយ ្រស្ត េលចឮេឡងីអំពី ែផនកចិត្ត  
្រស្ត ៃនសកមមភពសងគមែដលពនយថ និងកត់បនថយអ្រ មរណៈកនុងចំេ មេនះ អនកមនជមងមឺ រកី 

្របព័នធបេងកីនភពពយបលេ យខ្លួនឯង ពុំទន់េកីតមនេឡងី ជទូេទេនកនុងករពយបលជមងឺែបបេនះេឡយី។ 
មេធយបយរបស់សងគមនយិមេនកនុងករពយបលេនះ ពិតជពុំ ចេធ្វីេឡងីជំនួសករពយបល មទម្ល ប់បន
េឡយី ដូចជករេ្របីថន គំីមីសម្ល ប់េ គ និងករេ្របីករំសមីដុតសម្ល ប់េ គ ែតភពអបអរេទេលីករពយបលេ យ
ខ្លួនឯង ច ក់បញចូ លេទកនុងដំេណីរករពយបល។ 
 ជនែដល្របឈមមុខ នងឹេ គធងន់ធងរ មនបទពិេ ធន៍ ដូចជជនែដលទទួលរងទុកខេ យអំេពី វ
យង់ឃនងែដរ។ ជញឹកញប់ជមងឺ្របចកំយេនះចប់េផ្តីមេកីតេឡងីភ្ល មៗ ្រស្តីរស់េនេ យសុខដុមរមយនរហូត
ដល់េពល ថតសុដន់្រតូវយកដុំ ច់េទពិនិតយ រចួបនទទួលករវនិិចឆ័យេ គថមនជមងឺម រកីសុដន់។ ៃថងមុន
នងអត់មនឈអឺ្វីេ ះ្រ ប់ែតភ្ល មេនះនងមនជមងឺយយដីល់ យុជីវតិ ពិភពទងំមូលរបស់ជនែបបេនះេធ្វី
េ យមនករផ្ល ស់ប្តូរទងំ្រសុង។ រមមណ៍រេំជីបរជំួលខ្ល ងំ ដូចជេសចក្តីភ័យខ្ល ច និងេ្រកៀម្រកំ្រគបសងកត់េលី
ខ្លួននង មនឥទធិពលេនេលី រមមណ៍នង និងមន នុភព្រគប់្រគងចរយិរបស់នងទងំ្រសុង។ េ គក្ល យ
េទជ្រពឹត្តិករណ៍តក់ស្លុតកនុងជីវតិ េពលខ្លះ្របតិកមម ៃនករពយបលមនភពតក់ស្លុតជងជមងឺេទេទៀត។ ភព
ក្អួតចេង្អ រ  ទន់េខ យ និងភពខូចខត ងគកយេ យករវះកត់ ចជភពតក់ស្លុតេលីកទីពីរ េពលខ្លះភព  
ខម ស់េអៀន និងភព ម៉ស់មុខ េកីតេឡងីមកជមួយ និងជមង ឺឬករពយបលជមងឹ ដូចជករ្រជុះសក់េ យករ
ពយបលេ្របីជតិគីមី។ ទុកខេ កខុសគន ពិត រ ងជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ និងជន
មនជមងឺធងន់ធងរ គឺេនករណីចុងបញច ប់ អនកមនជមងធឺងន់ធងរពុំ ចនកឹេឃញីវត្តមនរបស់ជនេលមីសេឡយី។ 
 ឥទធិពលករពយបលេ យខ្លួនឯងទងំអស់ ែដលរកេឃញីេនកនុងចំេ មជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត គឺ
ចប់េផ្តីមមនដំេណីរករពីជនែដលមនជមងឺធងន់ធងរ។ េសចក្តីឈចឺប់របស់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតែដលេកីត
មនេឡងីេ យ្របភពសងគមេ្រចីនែតជឧបសគគ ុ ងំឥទធពិលករពយបលជីវ ្រស្ត(ជីវតិ) នងិចិត្ត ្រស្ត។ េន
កនុងចំេ មអនកជមងឺម រកី នងិអនកជមងឺធងន់ធងរេផ ងៗេទៀត ជំេនឿេទេលីពូជ និងេហតុផលធមមជតិេផ ងៗ កនុង
ជីវតិែដលប ្ត លេ យេកីតមនជមងឺ បន ុ ងំភពពយបលេ យខ្លួនឯង មែបបបទអនុភពសងគម។ ភពអប
អរ ែផនកវទិយ ្រស្តេទេលីករភជ ប់ជិតសិនទ រ ងឥទធិពលករពយបល កយសមបទ ចិត្ត ្រស្ត និងសងគម ត្រមូវ
េ យមន មគគីភព គេ្រមងែថទ ំនិងគេ្រមងភពជសះេសបយីចបស់ ស់។ 
 ស ៉(Sarah)បចចុបបននេនះ គត់មន យុ ៦០ឆន  ំគត់ជអនកចត់ករេនវទិយល័យ គត់េទីបែតឈន
ចូលដល់ យុ ៥០ឆន  ំជីវតិរបស់គត់្រតូវ្រក ប់ចក់ េនេពលែដលេគ្របប់ថគត់មនជមងឺម រកី។ គត់េទ
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ពិនិតយសុខភពេពរេពញេទេ យ រមមណ៍ល្អឥតេខច ះ េនកនុងេពលពិនិតយេ គ្រស្តីគត់ទទួលករឈចឺប់ខ្លះៗ 
េវជជបណ្ឌិ តរបស់គត់ក៏េចញបទបញជ េ យេទថតជធមម  េពលេទថតេគរកេឃញីមន ច់ដុះបុនិកបល
ែដកេគលេនេលីមត់សបូនមខ ង។ ករវនិិចឆ័យេ គ បនបញជ ក់ថមនម រកីពងសបូន ែដលជទូេទេ្រចីនែត
រកេឃញីេនដំ ក់ករយតឺេពលេទេហយី គួរេ យអ ច រយ ស់ជមងឺម រកី របស់ស ៉ រកេឃញីទន់េព
ល។ េ្រកយពីវះកត់រចួ និងករពយបលេ យថន គំីមី េវជជបណ្ឌិ តរបស់គត់បន្របប់គត់ថ គត់្រតូវ មេមីល
ជមងឺេ យហមត់ចត់េទះបីជភពជសះេសបយីមនសងឃមឹេ្រចីនក៏េ យ។ 
 ែតស ៉តក់ស្លុតយ៉ងខ្ល ងំេទេលីេ គវនិិចឆ័យេនះ នងមន រមមណ៍ថជីវតិរបស់នង ្រតូវចប់្រតឹមេនះ
េហយី។ ផទុយនឹងករឃ្ល ចំេំមីលេទេលីលទធផលល្អរបស់េវជជបណ្ឌិ ត នងមន រមមណ៍ចបស់ថ នងនឹង ្ល ប់
េ យ រជមងឺម រកីេហយីពុំ ចបំេភ្លច អពំីភព ្ល ប់េនេពលខ្លីៗ ខងមុខេនះបនេឡយី។ នងបនេរៀបចំ
វធិីបុណយសព េ្រជីសេរសីេភ្លងេ យហមត់ចត់ នងិអនកែដលេឡងីែថ្លង្របវត្តិរូបរបស់នង។ មយួឆន េំ្រកយពីទទួល
ករវនិិចឆយេ គមក េទះជគម នភស្តុ ងថជមងឺេនះ ចមនេកីតេឡងីវញិក៏េ យ នងេនែតមន រមមណ៍េធ្វី
អ្វីពុំេកីតេពកពន់េទេលីមរណៈរបស់នង។ 

កំណត់េពលែដលេធ្វីេ យស ៉ភញ ក់ខ្លួន គឺេនេពលែដលមិត្តភក្តិរបស់នងជូននងេទចូលរមួ្របជំុេន
កនុង្រកុមគ្ំរទជមងឺម រកីមត់សបូន។ េនទីេនះនងបនជួបជមួយ និង្រស្តីឯេទៀតែដលកំពុងែតៃលលកេ ះ
្រ យ និងជមងឺ មនរមួទងំ្រស្តីែដលេ គធ្ល ក់ដល់កំរតិចុងេ្រកយ ែដលសនមតថពិតជ នឹង ្ល ប់។ ជជង និង
េធ្វីេ យេសចក្តីខ្វល់ខ្វ យរបស់នងកន់ែតមនខ្ល ងំេឡងីៗ អំពភីពរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ករជួបនឹង្រស្តីទងំ
េនះបនទក់ទញស ៉ េ យចប់េផ្តីមេធ្វីសកមមភព។ នងបនចូលរមួេនកនុងប ្ត ញអនកសម័្រគចិត្តែដល    
ផ្តល់េសចក្តីគ្ំរទកម្ល ងំចិត្ត និងជួយជសមភ រៈ ដូចជ យន្តជនំិះ រត់ករចុះេឡងី ផ្តល់ម្ហូប រដល់្រស្តីែដល
មនជមងឺម រកីែដល្រតូវករជំនួយ។ េ្រកយពីបនេធ្វីករជមួយេនង្រកុមេនះបនពីរេទបីែខ ស ៉  ដឹងថករ
េធ្វីអ្វីមិនេកីតេ យ រគិតែត ពីេសចក្តី ្ល ប់ទុកជមុនរបស់នងក៏បនរ យបត់េទ។ េហយី ជំនួសេទ
េ យទំនក់ទំនងរតិែត ជិតសិនទធេឡងីេទេលីជំេនឿកនុងខ្លួន និងភពអំណរអរគុណដ៏្រជលេ្រជជេរៀង ល់ៃថង 
ែដលនងេនមនជីវតិរស់េនមួយៃថងេទៀតេពរេពញេទេ យសុខភពល្អ និង ចបរចិច គជួយអនកេផ ងេទៀត។ 
ចំនួន ១០ឆន េំ្រកយមក នងពុំមនជមងឺម រកីេទៀត ែតនងេនែតចូលរមួេនកនុងកចិចករគ្ំរទជមងឺម រកីមត់
សបូនដែដល។ 

មេធយបយសងគមនិយម ៃនករពយបលេ យខ្លួនឯង ក់បដូីចជ ងយ្រសួលកនុងករ្របមូលផ្តុ ំ នងិ
ចត់ែចងរូមេទេ យឱកសដ៏មនតៃម្លសំ ប់េធ្វីករ ឥរយិបទសីលធម៌ និងជេំនឿែដលមនជេ្រសច។ ែតមន
ក ្ត ពិត ជេ្រចីនែដលបង្អ ក់ ថ នភពដ៏្រតចះ្រតចង់េនះ អនកែដលេនជុំវញិខ្លួនេយងី មនរមួទងំ្រកុម្រគួ រ  
អនកជិតខង េវជជបណ្ឌិ ត នងិអនកពយបល ចេ យដឹងេ្រចីនខ្លះៗ អំពីតៃម្លសកមមភពសងគម ែដលជួយេ យជ
សះេសបយី។ សំខន់ជងេនះេទេទៀត េ យេគគម នករយល់ដឹងចបស់ៃផទកនុងេទេលីដំេណីរករកនុងខួរកបល
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របស់េយងី េហយីពុំដឹងផទ ល់អំពីពិភពតក់ស្លុតរបស់េយងី មនែត រមមណ៍យល់ចិត្តរបស់ ច់ញតិ នងិអនកជិត
ខងរបស់េយងីេទ ែដលដងឹថេយងី្រតូវករអ្វីខ្លះ េ យេហតុេនះ េគ ចជួយេយងីបន។ េហយីមនុស ដែដល
េនះជក ្ត ពិតក៏ ចភ័យខ្ល ចបរមភថ ថ នភពរបស់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតជភពអស់សងឃមឹេហយីគម ន
អ្វី ចជួយេគបនេឡយី។ 

ជភ័ព្វសំ ងល្អ មនែតជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតពីរេទបីនក់េទ ែដលទទលួ រមមណ៍អស់សងឃមឹជ
អេណក េទេលី ថ នភពបក់សបតរបស់ខ្លួន។ េនខណៈែដលមនុស ្រគប់រូបមនជីវតិរស់េន និង្របកប
ដំេណីរជីវតិេនកនុងសងគមែដលទទួលភពឈចឺប់ ៃ្រពៃផ  និងេឃរេឃ ពិភពេ កដែដលេនះក៏ ចនមំកនូវ
ភពអត់ឃ្ល ន រកី យ និងបីបច់ែថទ។ំ ជនជបួ្របទះភពតក់ស្លុតមនចំេណះដឹងកនុងខ្លួនរបស់េគ កនុងករេ្របី
មជឈ ្ឋ នសងគម េដីមបជីួសជុលភពខូចខត ែដលប ្ត លេឡងីេ យអំេពីេឃរេឃ េទះបីជេសចក្តីពយយម
េនះ ចមនភពល្អ្របេសីរ ែតផល្របេយជន៍ករពយបលករងរ ភពគិត្របេយជន៍អនកដៃទ និងជំេនឿ ច
មន្របេយជន៍រតិែតធំេធងជងេនះេទេទៀត។ 
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ជំពូកទី៨ ចលនទមទរេដើមបែីថរក សខុភព 
 

“ខញុ ំខ្ល ចអនកជមងឺេនះ” ែដលគំនិតទងំេនះជញឹកញប់បន្តេទបងី េនកនុង រមមណ៍របស់េវជជបណ្ឌិ ត និងអនក
ពយបលែដលបង្អ ក់ឥទិធពលពយបលេ យខ្លួនឯងរបស់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត។ ខញុ ំបន ម ន េមីលភព
ភ័យខ្ល ចេនកនុងចំេ មអនករមួករងរជមួយខញុ ំ ែដលេ្រកយពីបន ្ត ប់េរឿងតក់ស្លុតរបស់អនកជមងឺ េគបនេដីរ
េចញយ៉ងេលឿនេចញពីបនទប់ពិនតិយ ឬដកខ្លួនេចញេ យភពរនធត់ និងភ័ន្ត្រចទប។ំ រូបខញុ ំក៏មនបទពិេ ធន៍េនះ
ផងែដរ េសចក្តីភ័យខ្ល ច េយងេទ មជំេនឿមិនសមេហតុផលថ អនកជមង ឺនឹងពុំ ចជសះេសបយីពីទុកខេ ក
ឈចឺប់របស់េគេទបយី។ េ យ្របឈមមុខ នឹងភពរនធត់ែបបេនះ អនកវជិជ ជីវៈ ែផនកសុខភពពុំ ចកំចត់ឥទធិពល
របស់ជនេលមីសបន។ េហយីឥទធិពលេនះ ចេធ្វីេ យភ័យខ្ល ច េវជជបណ្ឌិ តគម នអ្វីករពរ និងគម នបនេរៀបចំ 
ខ្លូនទទួលលទធផលរខំន រមមណ៍េនះ។ 
 ជំ ៊ នថមីៗ េនកនុងផទ ងំគំនូររបស់េ ៉ ែហ្វល (Raphael) ភពែ្របរូប្រពះេយសូ៊៉  ែដល ក់ ងំេន
ជញជ ងំេនទី្រកុង (Vatican Pinacoteca) េន្របេទសរ ៉ូម (Rome)បនបង្ហ ញេទពេកសលយ េនេលីផទ ងំគំនូរ
អំពីទឹកមុខភ័យខ្ល ចរបស់អនកពយបលេនេពលែដលេគ្របឈមមុខ និងជមងឺធងន់ធងរ។ ផទ ងំគំនូរេនះបនទទួលករ
ែតង ងំេទបងីេនឆន ១ំ៥១៧ េ យ(Cardinal Giulio De’ Medici) ម ្រពះវ ិ រប ងំទី្រកុង 
(Narbonne)។ ផទ ងំគនូំរេនះ្របែហលជផ្តល់ព័ត៌មនសំខន់ៗ អពំីបទពិេ ធន៍ពយបល េ យេ ក ៉ ែហ្វល
ធ្ល ក់ខ្លួនឈ ឺេហយីបនទទួលអនិចចកមមេនេពលែដលគត់គូរបញជ ក់គំនូរេនះ។ 

េ ក ៉ ែហ្វលបនពណ៌នេនេលីផទ ងំគំនូរេនះ េ យទិដ្ឋភពពីរែបបេចញពី គមពីរ សន ទិដ្ឋភព
មួយេនខងេលីផទ ងំគំនូរ ្រពះេយសូ៊៉ ែ្របរូបេទជពន្លឺ នសូគ៌ ែដលព័ទធជុំេទេ យកូនេកមងអនកមនបុណយ អនក
ទស ទយ Elijah នងិ វក័ (អនកជំេនឿ្រគឹស្ត សន)។ េនផទ ងំគំនូរមួយកំ ត់ខងេ្រកមអនកជំេនឿ្រគឹស្ត
សន ពយយមពយបលេកមង្របុសមន ក់ឈេឺ យេខម ចចូល។ េកមងេនះកំពុងែត្របកច់េនេលីៃដរបស់ឪពុក  

ទឹកមុខរបស់អនក វក័េពរេពញេទេ យេសចក្តីបរមភ និងអស់សងឃមឹេ យករពយបលេនះពំុ ចបញឈប់
ភព្របកច់េនះបន។ អនកែដលឈរេមីលបនអង្វរ វក័េ យជួយ េហយីែថមទងំបេញចញភពខឹងសមបរេទ
េលី េ យគម ន្របសិទធិភពរបស់អនកពយបលទងំេនះ។ េសចក្តីបក្រ យេទេលីភពប ជ័យរបស់ វក័កនុង
ករពយបលេនះ បនបង្ហ ញនូវបរបិទសងគមអនធបិេតយយ ភពភ័ន្ត្រចឡ ំនិងភពអស់សងឃមឹ ជមង ឺេខម ចបី ច
េនកនុងខ្លូនេកមង្របុស ពុំ ចេធ្វីេ យជបនទល់ែតេ ះ។ 

ជដំេ ះ្រ យមួយេទេលីេ កនដកមមៃនករពយបល ពុំែមនបង្ហ ញេឡងីេ យផទ ងំគំនូរេនះេទ 
ែតេ យករពណ៌នររបស់  េ្រកយពីពួក វក័ប ជ័យកនុងករពយបលេកមងេនះ ្រពះេយសូ៊៉ បនេដញេខម ចបី
ចេចញេ យផទ ល់ខ្លួន្រពះអងគ េហយីពយបលេកមងេនះេ យជសះេសបយីេទ៖ 
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  រចួពួក វក័ក៏បនមកជួប្រពះេយសូ៊៉ េ យសមង ត់ េហយីនិយយេឡងីថ “ េហតុអ្វីក៏េយងីពុំ ច
េដញេខម ចេនះេចញបន”? ្រពះេយសូ៉ ក៏េឆ្លីយវញិថ “ េ យអនកមនជំេនឿតិចេពក ខញុ ំនិយយជករ
ពិត្របប់អនកថេបីសិនមនអនកជំេនឿ ដូចជ្រគប់េដីមៃសព ង េហយីអនក នឹងនិយយេឡងីេទកន់ភនំ
េនះថ “ េងបីេឡងីពីទីេនះេទទីេនះ នឹងេធ្វី មអនក េហយីគម នអ្វីែដលអនក នឹងពុំ ចេធ្វបីនេឡយី ”
គមពីម៉ថយ (Matthew 17:19-21)។ 
  ្រតង់ចំនុចេនះ្រពះេយសូ៉ និយយេទកន់ វក័របស់្រពះអងគថ ្រពះអងគពុំែមនជធនធនែតមួយគត
ស្រមប់ករពយបលេនះេទ។ មនុស េ កក៏មន នុភពខ្ល ងំក្ល  ដូចជ្រគប់េដីមៃសព ង េបីសិនជ
េគេជឿជក់េទេលីសក្ត នុពលរបស់ខ្លួន។ ្រគប់េដីមៃសព ងេទះបីជ ្រគប់ ល្អិតែមនពិត ែត ចដុះ
េទជេដីមធំ េបីសិនជ េំនេលីដីល្អ។ ្រពះេយសូ៊៉ បន្របប់ វក័របស់្រពះអងគថ ករ ្ំរគប់ ឬករ
ពយបល េគពុំ្រតូវ រកត់ទុកជមុនេទេលីមជឈ ្ឋ នែដល្រតូវ េំឡយី អនកជមងឺ។ មជឈ ្ឋ នែដល្រតូវ ំ
ខ្លះ និងអនកជមងឺខ្លះ ចេមលីេទេឃញី ក់បីដូចជ ទន់េខ យ និងេបះបង់សក្ត នុពលផ្ល ស់ប្តូរនិនន ករ 
(ភពលំេអៀង) េ យគម នទងំ កលបងេទៀតផង។ បុ៉ែន្ត ជករពិតផងែដរថ កំរតិតិចជងេគបំផុត
ែដលដី ចផលិតដំ បំនល្អ និងអនកជមងឺឈខឺ្ល ងំជងេគ ទុរគតជងេគ ចជសះេសបយីបន។ 
 ផទ ងំគំនូរ ភពែ្របរូប្រពះេយសូ៊៉ របស់េ ៉ ែហ្វលបនទទួលករចត់ទុកថ ជឧទរហរណ៍ដ៏   

អ ច រយ េនកនុងចំេ មគំនូរជំ ៊ នថមីៗៃន (Incitements Dovozionale) “េសចក្តីអំពវនវេប្តជញ  េ យ រ
ករមនជំេនឿ និងករុ ភព(េគរព្រជលេ្រជ)។ េ យមនអតថន័យបញជ ក់ េទេលីភព (humanists) 
េសន មនុស ធម៌” ផទ ងំគនូំរមួយេនះបនបង្ហ ញថ មនុស េ ក ក៏ ចចម្លងភពផ្ល ស់ប្តូរ ទិេទព ( ន
សួគ៌) មរយៈសកមមភពពយបល ( នមនុស េ ក)។ េដមីបសំីេរចេជគជ័យេទេលីករអំពវនវសុខភព 
េទះបីជយ៉ង ក៏េ យេយងី្រតូវែតពុះពរេ យផុតពីេសចក្តីភ័យខ្ល ចរបស់មនុស េ កជមុនសិន។ 

ែផនក ១. ករប៉ន់ ម នល្អេលើលកខណៈជមងឺេទៃថងមុខ 
ចំេពះេវជជបណ្ឌិ ត នងិអនកវជិជ ជីវៈេពទយ េដីមបឈីនឆ្លងកត់ពីេសចក្តីភ័យខ្ល ចរបស់េគេទភពល្អ និងទី

សុទិដ្ឋិនិយម(យល់ថល្អទងំអស់) េគ្រតូវែតដឹងអំពីកលៈេទសៈ ែដលទប់ ក ត់មិនេ យេគេឃញីអនកជមងឺរបស់
េគេនកនុងលកខណៈេផ ងៗ។ ជភពក្រមមនែដលអនកវជិជ ជីវៈពយបល ចំ យេពលតិចតួចជមួយ និងអនក  
ជមងឺរបស់េគេហយីបនដកខ្លួនេចញពីសុ្រកឹត(្របកដនិយម)សងគម ្រតូវទទួល គ ល់ រមមណ៍ជំទស់ែដលខ្លួន
េគមនេទេលីអនកជមងឺ។ មនអនកពយបលតិចតួច ស់ ែដលបនចូលរមួេនកនុងពិភពសងគមរបស់អនកជមងឺ។ 
េហតុដូេចនះ អនកពយបលបនករពររូបេគពីភព មសេងកតេមីលេឃញីជដំបូរអំពីអ្វីៗ ែដលបនេកីតេឡងីេន
ផទះ និងសហគម៍របស់អនកជមងឺ ភពពតិចបស់ ស់ ៃនជីវតិតក់ស្លុតេនែតេមីលពុំេឃញីជដែដល។ 
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 បែនថមេទៀតចំេពះអនកវជិជ ជីវៈេពទយ េរឿងតក់ស្លុតជេរឿងែដលពុំទក់ទងគន ខ្ល ងំ េទេលីដំេណីរករពយ   
បល។ វទិយ ្រស្តែផនកេពទយ នងិែផនកសតិ រមមណ៍ ែបងែចក ងគកយ និងគំនតិយល់ដឹង ែបងែចកជមងឺរបស់
មនុស េ កេទជបំែណករតិែតតូចៗ េទជេ្រចីនបំែណករហូតទល់ែតេន្រតឹមកំរតិពូជ និងកំរតិមូ៉េលគុល។ 
េនកនុងទ្រមង់្រពងករយល់ដឹងអំពីេរឿងតក់ស្លុតរបស់អនកជមងឺ និងករេឆ្លីយតបេទ និងពិភពធមមជតគិម នតៃម្ល 
េហយីេសចក្តីភ័យខ្ល ចអ្វីមយួែដលអនកជមងឺមនក៏ពុំ្រតូវករយកមកេ ះ្រ យែដរ។ េនខណៈែដលឥទធិពលគំរូ
វទិយ ្រស្ត េនះពុំ ចេធ្វីករបដិេសធបន ក់បីដូចជពុមំនសមតថភពអ្វី ចជួយរែំលកេសចក្តីឈចឺប់ 
និងរបួសែដលប ្ត លេឡងីេ យមនុស េទេលីមនុស មន ក់េទៀតេឡយី។ ដូចគន  នងឹ ភពែ្របរូប្រពះេយសូ៊៉  
ែដលបង្ហ ញនូវេសចក្តីឈចឺប់ជចំែណកសហគមន៍មួយ ែផនករបស់អនកជមង ឺមនរមួទងំ្រកុម្រគួ រ អនកជតិខង 
និងអនកពយបលេទៀតផង។ 

អនកពយបល្រកិច (Creek) និង រ ៉ូែមន (Roman)បុ ណ ចមនវធិីមន្របេយជន៍េ្រចីនេទេលីកិចច
កររបស់េគ។ េគយល់ថមនុស េ កជចំែណកមួយ ែផនកៃនធមមជតិ េហយីជមងឺ និងករពយបលរបស់េគជ
ចំែណកមួយែផនក ៃនពិភពជុំវញិរូបេគ។ និមិត្តសញញ ករពយបលរបស់្រពះពីបុ ណកល មនជរូបបុគគលិករុព័ំទធ
េ យសត្វពស់។ បុគគលិកជនិមិត្តសញញ េឈ្ីរចត់របស់េវជជបណ្ឌិ ត ែដលេដីរពីផទះមួយេទផទះមួយ និងពភូីមិមួយ
េទភូមិមួយពយបលអនកជមងឺរបស់េគ។ សត្វពស់េគរពចត់ទុកជឥទធិពលពយបល សត្វពស់ជសត្វែដលរស់េន
កនុងៃ្រព ដងឹគុណភពករពយបលរបស់រុកខជតិ និងថន បុំ ណ េហយីរូងែដល រស់េនជ្រចកចូលេទពិភព
េ្រកមដី ្រពះេ្រកមដី។ េនករណីែដលសត្វពស់សក្រសករ ជករអនុម័តថមី អពំីភពកំចត់េ គ េដីមប ីនឹង
ចប់កំេណីតជជីវតិថមីេពរេពញេទេ យសុខភព។ 

 េវជជបណ្ឌិ តបុ ណ ជអនកវជិជ ្រស្តេពទយល្អ និងជសិលបៈករចំ ន ែដលេផ្ត ត រមមណ៍េទេលីករ
យល់ដឹង្របវត្តិជីវតិជមង ឺចប់ ងំពីេពល ករេកីតេឡងី និងសភពបចចុបបនន រហូតដល់្រគអនគត។ មរយៈបទ
ពិេ ធន៍ េ យផទ ល់ៃដជមួយ និងអនកជមងឺ េវជជបណ្ឌិ ត្រកិចជនំន់េដីម គឺរស់េនជមួយនិងេ គ ដូេចនះេហយី
បនជេគយល់ដឹងអំពីភពែដល ចេកីតមនេទបងីេនកនុង ងគកយ និង រមមណ៍របស់អនកជមងឺ េបីសិនជគម ន
ករពយបល។ ករបេញចញ្របតិកមមេន នឹងេសចក្តីយល់ដឹងេនះ េគបនគ្ំរទយ៉ងសកមមេហយីជួយជ្រមុញេលីក
ទឹកចិត្តេទេលីដំេណីរករពយបលេនះ។ 
 េវជជបណ្ឌិ តបុ ណក៏មនទស នៈេផ ងៗគន  េទេលីករប៉ន់ ម នលកខណៈេ គអនគតកល ខុសពីភព
ែដលេយងីមនេនកនុងបចចុបបននកលេនះ។ តួនទីសម័យកល េទេលីករប៉ន់ ម នលកខណៈ េ គអនគតកល 
គឺ េដីមបី ស់សទង់េមីលលទធភពែដល ចេកីតមនេទបងី។ ែដលមនភពផទុយគន  និងករប៉ន ម នលកខណៈ
េ គ ែដលបនេ្របីេឡងីេនកនុងជំនន់បុ ណ េដមីបជីករអះ ងថលទធផល្របកដ មួយនឹងពិតជេកីត
មនេឡងី។ េវជជបណ្ឌិ តដឺងយ៉ងចបស់នូវដំេណីរេ គ េហយី ច្របប់អនកជមង ឺនិង្រកុម្រគួ រអំពីលទធផលេនះ 
េហតុដូេចនះ ចជួយស្រមលភពខ្វល់ខ្វ យ និងេសចក្តីភ័យខ្ល ច ជពិេសសេបីលទធផលែដល ម នទុនជមុន
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េនះ្រតូវេទ មករប៉ន់ ម ន។ រៈសំខន់ ៃនករប៉ន់ ម នលកខណៈេ គេទៃថងមុខ គជឺជំនួយករេលីករ
ពយបលសតិ រមមណ៍។ ចេំពះជនែដលពុំ ចពយបលេ យជបន េហយីពិតជ ្ល ប់ ្រតូវបញជូ នេទវត្ត ឬេទ
ជួប ចរយ េដីមបទីទួលករពយបល ម សន នងិជំេនឿ។ ទនំក់ទំនងរ ងឥទធិពលពយបលជធមមជតិ និង
េ យេ្របីថន  ំគឺបនបញជ ក់េឡងីេនកនុងអតថបទ្រកិចេទេលីករពយបលេពទយ៖ 

  ករេដរ នងិវះកត់ដំេបរលួយេនកនុងខ្លួនមនុស  គឺជករពយបលរបស់េវជជបណ្ឌិ ត េនះក៏ជកររចន
មួយចំែណករបស់េវជជបណ្ឌិ តកនុងករបំបត់អ្វីៗ ែដលេធ្វីេ យមនករឈចឺប់ េហយីករបំបត់មូល
េហតុ ៃនករឈចឺប់េនះអ្វីេ យមនុស មនសុខភពល្អ។ ពិភពធមមជតដិងឹអំពីរេបៀបទងំេនះ េន
េពលែដលមនុស េ កអងគុយចុះ ជពលកមមកនុងករេ្រកកឈរេឡរី េហយីេនេពលែដលមនុស
េ កកំពុងែតេធ្វីចលន ជលកខណះពលកមមកនុងករ្រតឡប់េទឈប់សំ កវញិ។  
  មយង៉វញិេទៀតធមមជតិមនគុណភពដូចគន  និងវធិី ្រស្តេពទយ េវជជបណ្ឌិ តបុ ណពយយមអស់ពី
សមតថភពរបស់េគ េ យេ្របីដំេណីរករពយបលធមមជតិេនក្រមិតអតិបរមិ និងបនថយភព វ
េ គេទេលីកយសមបទ និងសតិ រមមណ៍របស់អនជមងឺ េគ្របប់អនកជមងឺថ៖ “ខញុ ំដឹងពីេ គរបស់អនក
េហយី នឹងជួយពយបលេ យជ ឬយ៉ងេ ច ស់ជួយស្រមលេសចក្តីឈចឺប់របស់អនក។  

“អនក ចមនជមងឺម រកី ដំេបរលួយ ឬេមេ គពុំធងន់ធងរ ឬជមងឺ្រប រជីវតិ េយងេទ មេ គវនិិចឆ័យ អនក ច
មនសំ ងល្អ េហយីទទួលលទធផលល្អ”។ ករប៉ន់ ម នលកខណៈេ គេទៃថងមុខ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ
ចយកមកេ្របីេ យេវជជបណ្ឌិ តសម័យ ទុកជជំ ៊ នទីមួយ កនុងករបេងកីតេសចក្តីទុកចិត្ត េទេលីសហករ

ពយបលរមួគន ែដលគ្ំរទសមតថភពពយបលរបស់អនកជមងឺេ យខ្លួនឯង។ េនេពលេនះេគបនដឹង្រគប់្រគន់េទ
េលីវធិីពយបលរបស់ជនតក់ស្លុត េហយីអនកែដលជួយកនុងដំេណីរករពយបលេនះ មនសុទិដ្ឋិនិយមដ៏េលីស     
លប់។ 

េសចក្តីៃនករភ័យខ្ល ចេទេលីលទធផលមិនល្អ ឬភពមិនល្អេទេលីករប៉ន់ ម នលកខណៈេ គេទៃថងមុខ 
្រគន់ែតជេសចក្តីភ័យខ្ល ចមួយ ែដលពុំែមនេយងេ យជក់ ក់ េទ មមូល ្ឋ នពិត ៃនវទិយ ្រស្តេហយី
បចចុបបននេនះ ចេ ះ្រ យបន្រតឹម្រតូវេ យអនកពយបល។ កនុងករេរៀបចំេឡងីវញិេទេលីករេ្របីភពប៉ន់
ម នលកខណៈេ គេទៃថងមុខ េវជជបណ្ឌិ តក៏្រតូែតចប់េផ្តីមមនចមងល់សួរ និងេទេលីករយល់ដឹង ជទូេទសុខ  

ភព។ ករេរៀបចំមូល ្ឋ ន ធណៈសុខភិបល បចចុបបននកល ជអតថន័យែដលបនបេងកីតេឡងីេ យអងគករ
សុខភិបលពិភពេ ក (World Health Organization េ កត់ WHO): សុខភពជ ថ នភពកយសមបទ 
សតិ រមមណ៍ និងសុខុមលភពសងគមទងំមូល េហយីពុំែមនជ ថ នភពគម នេ គ ឬគុណវបិត្តិេឡយី។”4 េនះ
ជ អតថន័យត្រមបុ ណែដល្របមូលផ្ដុ ំេឡងីេ យអងគកសហ្របជជតិ យូអនិ UN បនទ ប់ពីស្រងគ មេ ក
េលីកទីII ែដលចត់ទុកថជអនកឈនមុខកនុង (រេបៀបថមី)។ ចប់ ងំពីកំណត់េពលែដលអតថន័យេនះចប់បដិ
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សន្ឋិេឡងី េ យមកពីភពខ្វះខតេសចក្តីយកចិត្តទុក ក់េទេលីេ គ និងេសចក្តីបរមភ ែដលទក់ទង នឹង
សុខុមលភពកយសមបទ និងសតិ រមមណ៍។ 

ែតអតថន័យេនះក៏បនេរៀបចំ្រកិត្រកមអតថន័យ សុខភពេ យគម នករ្របឆងំជំទស់ ករផ្ល ស់ប្តូរ ទូទងំ
កលេទេលីករយល់ដឹងអំពីសុខភព េនេពលេនះកំពុងមនដំេណីរករ ជពិេសសចលន្របឆងំរបស់្រស្តី

េទ និងគំនិតថ េគចត់ទុកមនុស ថមនសុខភពល្អ េ យេគគម នេ គ ផទុយ នឹងក ្ត ពតិែដលេគបនទទួល
េសចក្តីគបសងកត់ មនឱកសតិចតួចសំ ប់សិក  និង្របកបករងរ ឬ្របឈមមុខ និងអំេពី ហងឹ  ឬអេំពីបំពន
ផ្លូវេភទ ។ ្រស្តីឥ ្ឌ បចចុបបននេនះ សរេសរពត៌មន និងអតថន័យសុខភពែដល ចយកមកេ្របីេនកនុងសងគម
តក់ស្លុតទងំអស់៖ 

    សុខភពជសភពលំ នឹង ងគកយ សងគម នងិសុខុមលភព ែដលមនុស មន រមមណ៏
រងឹមសំកមម ឈ្ល សៃវ និងមនតៃម្ល ជទីែដលេគេ យតៃម្លេទេលីសមតថភពទីៃទគន  និង
ចលន ជទែីដលេគសំេរចេ្រជីសយកមក បេញចញ រមមណ៍របស់េគ និងេធ្វចីលន មចំណង់
ចិត្ត។ 
 អតថន័យេនះបង្ហ ញេឡងីថសុខភពជថមពលដំេណីករសកមម ្រសប មគំរូពយបល
េ យខ្លួនឯង។ េយង មអតថន័យថមីេនះ ជនរងេ្រគះេ យអំេពីបំពន គបសងកត់ េហយីេនែត
ទទួលបនែបបេនះ ជបន្តេទៀតពុំ ចចត់ទុកថ មនសុខភពល្អេនេឡយីេទ។ អំេពី វ
េឃរេឃ្រតូវែតបំបត់េចល េហយីជនទងំេនះ្រតូវែតទទួលយកឱកសកំរតិអតិបរមិ េដីមបី
សុខុមលភពរបស់េគ និងសក្ត នុភព(ភពែដលេគ ច)េគ ចពយបលឲយជសះេសបយី។ 

១.១ ជំ ៊ នសំ ប់ពយបលខ្លួនឯង 
េនកនុងឆន ២ំ០០០ មនទីរសុខភពរបស់ខញុ ំ ចប់េផ្តីមេធ្វីករពិេ ធន៍ េដមីបគី្ំរទសុខភព េ យេយងេទ

មទស នៈថមីៗ ៃនភពពយបលេ យខ្លួលឯង និងភពព្រងីកអតថន័យសុខភព ែផនកសងគមវជិជ  និងចិត្តវជិជ      
សំ ប់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត។ ករទទួលយកទស នៈរបស់េ ក ឌឹកគ្ល ស់ េបីនណិត Douglas Bennett  “ករ
ពយបលជមងឺសរៃស្រប ទ ្រក ប់ចក់” ផ្តល់សុខភពដ៏្របេសីរបំផុតដល់ជន្រកី្រកជងេគបំផុត និង្របជជន
ជួប្របទះភពតក់ស្លុតខ្ល ងំបំផុតេយងីបនចប់េផ្តីមេធ្វីបទពិេ ធន៍េនះ េនទី្រកុឡូេវស រដ្ឋម៉ស ឈូែហ ក 
Lovell, Massachusetts ជទី្រកុងឧស ហកមមែដលជទីលំេនរបស់ជនេភៀសខ្លួនែខមរចំនួន ជិត៤មុឹននក់ នងិ
ជសហគមន៍ែខមរធំជងេគកំរតិេលខ២ េនសហរដ្ឋ េមរកិ។ ្រកុមករងរ េវដី Harvard បនដឹងឮ មសថិតិ
្រកសួង ធរណៈសុខភិបលថ េនកនុងចំេ មជនជតិែខមរវយ័មជឈមឹ និងវយ័ចំ ស់ េគមនេ គទឹកេនម
ែផ្អម និងជមងឺេផ ងៗ ែដលទក់ទង និងភពធុញថប់ រមមណ៍។ អនកដកឹនសំហគមន៍គ្ំរទយ៉ងខ្ល ងំេទេលី
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គេ្រមងករណ៍េនះ េគបន្របមូលរូចផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េ យអំេពីសម្ល ប់រងគ លជនជតិែខមរ េ យចូលរមួេន
កនុងថន ក់េរៀន េដីមបបីេងកីនឥទធិពលករពយបលេ យខ្លួននឯងទងំ ែផនកចិត្ត ្រស្តទងំែផនកសងគម។ 

កំណត់េពលជងបីឆន  ំសមជិកសហគមន៍ ចំនួន មយួរយនក់ បនសម័្រគចិត្តចូលរមួថន ក់េរៀនសុខភព 
ភគេ្រចីនជបុរស ្រស្តីវយ័មជឈមឹ នងិវយ័ជ ។ ្រគប់គន េគបនរស់េនកនុងរបបសម្ល ប់រងគ លបុ៉លពលពត ្របែហល 
ចំនួន មួយភគបី មនទុកខ្រពួយយ៉ងធងន់ធងរេហយីភគេ្រចីនពុំមនទទួលករពយបលេឡយី។6 ថន ក់នីមួយៗ 
មនអនកចូលរមួ ចនំួនៃមភ្របនំក់ េគជបួគន េរៀង ល់ ទិតយ ចំនួនពីរេម៉ង កនុងរយៈេពលចំនួនបីែខ េហយីេគមន
េធ្វីពិធីអបអរបញច ប់ករសិក េនកំណត់េពលបញច ប់កមមវធិី។ ថន ក់េរៀនដឹកនេំ យអនក្រសី ្វ ង េ  Svang Tor 
និងរូបខញុ ំេ យេផ្ត ត រមមណ៍េទេលីវធិីេ ះ្រ យបញ្ហ សុខភពខ្ល ងំ ែដលេកីតមនេឡងីេនេលីកយសមបទ 
និងសតិ រមមណ៍ែដលទក់ទង និងអំេពី វយង់ឃនង។ ករចូលរមួេនកនុងថន ក់េរៀនត្រមូវេ យមនករេប្តជញ
ចូលរមួ និងគ្ំរទេទេលី្របធនបទភពពយបលេ យខ្លួនឯងៈ េសចក្តីសងឃមឹថសុខភព នឹងបន្របេសីរេឡងី 
េ យពុំគិតពីលកខណៈសុខភពបចចុបបនន និងភពទទួល គ ល់មតួនទីជសិស របស់េយងី ពុំែមនជអនកជមងឺ
របស់េយងី េគនឹងទទួលករបង្ហ ត់បេ្រងៀនជំនញសំ ប់បេងកីនភពពយបលេ យខ្លួនឯងរបស់េគ។ 

ជភពងយ្រសួលអ ច រយកនុងករយក្របជជនែខមរមកចូលរមួ ្របជជនែខមរភគេ្រចីនបនទទួលករ
្របមូលេ យចូលរមួពី ែផនកកមមវធិីសងគមកិចច ពីែផនកមណ្ឌ លសហគមន៍ែខមរ្របចតំំបន់ មនអនកខ្លះក៏ ក់ខនពីរ
េទបីដង េទះបីជយ៉ង ក៏េ យភគេ្រចីនបនចប់េផ្តីមេ យភពសងឃមឹេ្រចីនថ ថន ក់េរៀន នឹងជួយដល់
រូបេគ។ គម ននរ មន ក់បនទទួលករបង្ហ ត់បេ្រងៀនអំពី្របធនបទចបំច់ ៃនទម្ល ប់ដំេណីរជីវតិ្របកបេ យ
សុខភពល្អ េន្របេទសែខមរ េហយីេគក៏គម នគំនិតអ្វីមួយដងឹថ បទពិេ ធន៍ វេឃរេឃប៉ះពល់ដល់
សុខុមលភព កយសមបទ និងសតិ រមមណ៍របស់េគកំរតិ ែដរ។ េទះយ៉ង ក៏េ យ សូមបែីត ជនជ
ែដលគម នចំេណះវជិជ អ្វីេ ះ ចទទលួ គ ល់្របធនបទេនះេនេពលែដលេគបនទទួលករែណរន។ំ 

១.២ ចំណី រ និងករ ត់្រ ណ 
ែផនក្រ វ្រជវសម័យថមី បនព្រងឹងតួនទីដ៏សំខន់ ៃនចំណី រ និងករ ត់្របណ េដីមបរីក  និង      

បណ្តុ ះប ្ត លសុខុមលភព។ ចំណី រល្អ និងករ ត់្របណ្របចៃំថង ជក ្ត សក្ត នុភពពិតកនុងករ
បនថយភពតក់ស្លុតែដលទក់ទង និងបញ្ហ រករំកូសចិត្ត និងសុខភព។ ករ ត់្របណ ឧទហរណ៍បន
បង្ហ ញថមន្របសិទធិភពកនុងករពយបល រមមណ៍េ្រកៀម្រកំ្រគប់វយ័ទងំអស់។ ករ ត់្របណពំុ្រតឹមែត
ស្រមលភព នតឹង រមមណ៍េនះេទ ែត ជួយបេងកីនកម្ល ងំ ច់ដុំ និងបេងកីនសុខភពែផនកេបះដូង។ ជ
ចំែណកមួយែផនកេនកនុងថន ក់េរៀន េយងីផ្តល់ពត៌មនេ យផទ ល់អំពីករ ត់្របណ និងចពំី រ េហយីផ្តល់
េយបល់េទេលីសកមមភព មញញេនះ សូមបែីតជនែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់មនវយ័ជ ជងេគក៏ទទួល
េយបល់ដូចគន ែដរ។ េនេពលែដលសិស បនទទួលករ្របប់េ យដឹងថ មនែតជនមួយជំពូកេទែដលគម ន
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ទទួលផល្របេយជន៍ល្អពីចំណី រល្អ និងករ ត់្របណ គឺ កសព េគទងំអស់នគំន េសីចេ យអស់
សំេណីច។ អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់រកី យេ យបនេរៀនអំពីវធិី មញញ េដីមបេីធ្វីេ យជីវតិ និងសុខុមលភព
របស់េគ មនភពរកីចំេរនីេឡងី ែដលមិននមំក ឬេធ្វេី យរូបេគមន រមមណ៍េទរទន់ខ្ល ងំ។ 
េនេលីកដំបូងសិស នគំន យកែតនំដូរ ត់ និងទកឹ្រកូចមកញុេំលងេនកនុងថន ក់េរៀន ក្ល យេទជភពេឃញី
ថ េគេភ្លចគិតពីម្ហូបែខមរែដលមនេ្រគឿងផ េំ យជីវជតិ និងឆង ញ់ពិ រ េហយីេគទទួលទនេ្រចីនជងេគ គឺ
ច់្រតី ែផ្លេឈ ីនិងបែន្ល្រសស់។ អនកខ្លះេនចកំ្លិនឈងុយឈងប់ និងរសជតិដ៏ឆង ញ់ពិ រៃនម្ហូបែខមរ មញញ ែដល

ពុំមនេ្រគឿងផ លំបលីបញជ្របវត្តិ ្រស្ត និង្របៃពណីេឡយី។ ចំេពះជនជេ្រចីនរូបចំណី ររបស់ េមរកិ
កងំ្រគន់េបីជងម្ហូប រែខមរ េ យអេន្លីថ ទន់សម័យ ្រសស់ ្អ ត នងិងយ្រសួល ែតជទូេទ គឺ ជរបស់
េមរកិកងំ។ េគចង់ស្រមបស្រមួលខ្លួលេគេទ្របេទសថមីរបស់េគ េទះបី ជែបបបទេសីរៗ ែតសំបកេ្រកក៏

េ យ ដូចជករទទួលទនម្ហូប រ េមរកិជេដីម។ េ្រកយពីពិភក អំពីម្ហូបចណីំល្អ សិស ចប់េផ្តីមយក
ែផ្លេចក ែផ្លទំពងំបយជូរ ្រកូចេពធិ៍ ត់ និងទកឹេ យពុំចបំច់្របប់េ យយកេឡយី ។ ករផ្តល់អតថន័យ 
ពិេសស េទេលីភពេពញចិត្ត េទេលីម្ហូប រជទំេនៀមទម្ល ប់ និង្របវត្តិ ្រស្តរបស់េគ ពុំ្រតឹមែតេធ្វីេ យេគ
មន មមណ៍ល្អេទេលីសុខុមលភព ែត ជេមទនភពអត្តសញញ ណសញជ តិរបស់ខ្លួនេគ។ 

លំ ត់មួយេ ថ “ភ្លក់រសជតិែផ្លេចក” អនកចូលរមួបនទទួលករ្របប់ថេ យកច់េចកជកំ        
ត់ៗ ក់ចូលកនុងមត់ េហយីភ្លក់រសជតិ និង ច់េចកមួយមត់ៗ បន្តិចម្តងៗ។ ជភពរកី យៃ្រកែលង! 

ែផ្លេចកមនរស់ជតិឆង ញ់ពិ រ។ េគចពុំំបនថកំណត់េពលចុងេ្រកយែដលេគពិតជភ្លក់រស់ជតិែផ្លេចក ឬម្ហូប
រេដីមកំេណីតរបស់េគជកំណត់េនេពល េឡយី។ េគបនទទួលករេសនីសំុេ យសបបយរកី យ និង

ករេរៀបចំម្ហូប រ្រគប់ែបបេនេលីកេ្រកយ េ យចប់េផ្តីមទងំពីករេរៀបចំ ចំអិន ររបស់េគ រហូតដល់
េទករទទួលទនេ យយតឺៗ េហយីចប់ រមមណ៍េ យលំអិតេទេលីមុខម្ហូបែដលេគចំអិន រមួទងំក្លិន និងរស់
ជតិ។ លទធផលៃនករចត់ ងំែតងែតជភពរេំភីប េនខណៈែដលជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត យករណ៍អំពី
ភពរកី យទងំ្រសុងេទេលីម្ហូប ររបស់េគជេលីដំបូង ែដលេគពំុបនេធ្វីយូរមកេហយីេនះ។ េនកនុង ថ ន
ភពម វយង់ឃនង អនកខ្លះបនជួប្របទះ នងិភពអត់ឃ្ល ន ឬ្រតូវបងខំេ យទទួលទនម្ហូប រស្អុយ
រលួយ និងម្ហូប រខូច។ េ យមកពីមន្របវត្តិ ្រស្តែបបេនះ ម្ហូប រែបបេនះបនបត់បង់តៃម្លេនកនុងវធិី
វបបធម៌ និងសងគមេផ ងៗ។  មនផល្របេយជន៍ដ៏ល្អេទេលីសុខភព កនុងករ ្ត រចំ ប់ រមមណ៍របស់អនក 
ទងំេនះេទេលីម្ហូប រែដលជទំេនៀមទម្ល ប់របស់េគ។ 

េគលេ មួយៃនថន ក់េរៀនេនះ គជឺយួសិស េ យដឹងអំពី ថ នភពកយសមបទរបស់ខ្លួន ែតជដបូំង
េគ្រតូវែតទទួល គ ល់ភពពិតអំពីអ្វីៗ  ែដលេគបនទទួលបទពិេ ធន៍េទេលី ងគកយរបស់ខ្លួនេគ។ ភព
វយង់ឃនង និងទរុណកមមបន ល់ទុកនូវ ្ល ក ន មមនរូប ង និងគម នរូប ងេនេលី ងគកយបនផ្តិតជប់នូវ

្របវត្តិអំេពី វេឃរេឃ េនេលី ងកយមួយែផនកៗ និង្របព័នធេសរ ី ងគទទួលរងេ្រគះេ យអត់ធន់ និងអំេពី



 និពនធេ យ៖ េវជជបណ្ឌិ តរចីឆដឺ េអហ្វ មល៉្លីក                                                                                                     ទំព័រ. 165 
(Richard F. Mollica, M.D) 
                                                            
 

វយង់ឃនងែដលបនេកីតមនេឡងីដល់រូបេគ។ អំេពីរេំ ភផ្លូវេភទ ឧទហរណ៍ គឺេធ្វីេ យជនរងេ្រគះ
នឹកេឃញីអំេពីទងំេនះេ យ ្ល ក ន មេនេលីសុដន់ (េ ះ) ឬ្រប ប់េភទ ្រពមទងំេ គរ កសបូន ុ ៃំរ ៉េ គ
េថ្លីម្របេភទ េ គម រកីសបូន និងេ គេអច យវ ីHIV/AID។ សិស ែខមរបនទទួលករបេ្រងៀនថភពតក់ស្លុត 
និងទរុណកមម្រគប់ែបបយ៉ង ផ្តល់ផលវបិដល់ ងគកយជយូរអែង្វង េហយីទុកខកង្វល់ ុ ៃំរ ៉ ចបេងកីតភព
នតឹងដល់កយសមបទ ែដលេធ្វីេ យ ងគកយេខ យកម្ល ងំ និងបនថយលទធភពចលនេនេពលេ្រកយៗ 

មកេទៀត។ ជពិេសស្រស្តីៗ គត់េពញចិត្ត នងិថន ក់េរៀនេនះ េ យ្រស្តីែខមរបនទទួលករបង្ហ ត់បេ្រងៀនេ យ
ចត់ទុកកយសមបទេនេ យែឡកពីខ្លួនេគ។ េគេនែតយកសំេលៀកបំពក់ វបបធម៌របស់ខ្លួនមករុ ំ ងគកយជិត
េគពីកបលេទចុងេជីង ក់បងំ ងគកយ និងេភទរបស់ខ្លួន។  

ថន ក់េរៀនជ្រមុញេ យ្រស្តីែដលរងរបួស ជពិេសសេ យអំេពីបំពនរេំ ភផ្លូវេភទ ្របប់េវជជបណ្ឌិ ត
របស់េគេ យជួយេ ះ្រ យ ន មរបួសទងំេនះ។ លំ ត់សំខន់បនចត់ ងំេឡងីេនកនុងថន ក់េរៀនេនះគឺ
ករេដីរជេរៀង ល់ៃថង ចំនួន ២០ នទី។ ករចត់ ងំេនះបនទទួលករអនុវត្តន៍ មយ៉ងឆប់រហ័ស េ យ
សិស រមួថន ក់ ត់ជួបគន រចួេដីរជ្រកុម។ គម នទិដ្ឋភព មួយែដលេមីលេទេឃញីរេំភីបរកី យជង ករេឃញី
ជនជតិែខមរផ្ល ស់ប្តូរេ យេដីរជ្រកុមេនជុំវញិទី្រកុងឡូែវល និងអគរជំនន់េដីម ្របកបេ យទឹកមុខរកី យ 
ទទួលខយល់ឱកសបរសុិទធ និងករ ត់្របណកយសមបទ។ ចំេពះ្រស្តីភគេ្រចីនេនកនុងថន ក់េរៀន ជបទ
ពិេ ធន៍ផ្ល ស់ប្តូរមូល ្ឋ នេ យេគមន រមមណ៍ថ ងគកយរបស់េគេធ្វីចលន។ េ យមនបនទុកកចិចករផទះ 
និងេសចក្ដីទទួលខុស្រតូវជេ្រចីនេនកនុងផទះ ត្រមូវេ យេវជជបណ្ឌិ តេចញេវជជបញជ  េដីមប ីេ យ្រកុម្រគួ រ និង
សហគមន៍ អនុញញ តេ យ្រស្តីទងំេនះឈប់សំ កពីករងរ េហយីយកេពលែដលេគ្រតូវករេទេធ្វីករ ត់
្របណ េ យគម នករទិេតៀន ឬរអូ៊រទពំី្រកុម្រគួ រ ឬសហគមន៍ អនកទងំអស់គន រកី យកនុងករ ត់្របណ 
េហយីបនបេងកីតចំណងមតិ្តភពជមួយ និងអនកេដីរ ត់្របណឯេទៀត។ 

១.៣ ភពកត់បនថយកំហងឹ 
េនខណៈេពល ែដលជនជតិែខមរមកជួបជុំគន កនុងថន ក់េរៀនសុខភព ទឹកមុខរបស់េគបង្ហ ញនូវភព

តក់ស្លុតអតីតកល បចចុបបននកល និងភពតសូ៊កនុងករបំបត់ទុកខ្រពួយែដលេគមនេនកនុងខ្លួនរបស់េគ។ េគបន
ឆ្លងកត់ ថ នភពដំេណីរជីវតិែដលេយងី ល់គន ពុំ ចនឹក ម នគតិថ េយងី ចរស់ នមនជីវតិបន។ េនេដីម
ឆន ១ំ៩៩០ េនេពលែដល្រកុមរបស់េយងី្របមូល(ទិននន័យ) ជេលីដំបូងអំពីបទពិេ ធន៍ជវីតិតក់ស្លុតរបស់ជន
េភៀសខ្លួនេនជំុរុ ំ យធូ លទធផល្រគដំបូងេធ្វីេ យេយងីភញ ក់េផ្អីលយ៉ងខ្ល ងំ។ ជន យុេលីសពី១៨ឆន េំឡងី
េទ ចំនួន មួយពន់បួន(១,០០៤)នក់ បនជបួ្របទះ និង្រពឹត្តិករណ៍តក់ស្លុតធំៗ សរុបទងំអស់ ចំនួន 
១៦,០០០នក់ ។8 េ យេយងីសូរែតអំពី្រពឹត្តិករណ៍ែដលេកីតេឡងី េហយីពុំមនសួរអំពីកំរតិចំនួនែដលេកីត
មនេឡងី ចនំួនេនះពិតជតិចជងចំនួនប៉ន់ ម ន េ យជនេភៀសខ្លួនមន ក់ៗ បនទទួលបទពិេ ធន៍េលីសពី 
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ចំនួនមួយដង។ ចំនួនដ៏េ្រចីនេនះេធ្វីេ យេយងីមនទិលសង យ័ថ េតី នុភពកំរតិ ចេកីតមនេឡងីដល់
សុខភពរបស់អនកែដលរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ េនេពលេ្រកយមកេ យ រ្រពឹត្តិករណ៍ទងំេនះ ជលទធផលបទ
ពិេ ធន៍ទងំេនះក្ល យេទជ ម រតី ែដលដុតកំេ រមមណ៍របស់េគេ យេនពុះកេ្រញជ លជនិចច។ 

ជនជតិែខមរែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ បន យករណ៍េឡងីេនទី្រកុងឡូែវល ថចំនួន ៃមភពីរឆន េំ្រកយ
មកពីរបបបុ៉លពត អ្វីៗែដលមនេឡងីដល់ ងគកយ និងខួរកបលរបស់េគេនែតពុះកេ្រញជ លេ យ រមមណ៍
េទរទន់ជេរៀង ល់ៃថង េទេលីេសចក្ដីឈចឺប់ែដលទក់ទង នងឹភពតក់ស្លុតរបស់េគ។ េគទងំអស់គន ទទួល
យល់្រពមថេគពុំទន់រកេឃញីវធិី មួយ ែដល ចបនថយកហំងឹពុះកេ្រញជ លេនះបនេឡយី។ គម នជនជតិ
ែខមរ មន ក់យល់ដឹងពីទុកខ្រពួយែដលខ្លួនេគមន នងិេនែតមនជបន្ត ែដលេកីតេឡងីេ យបទពិេ ធន៍ជីវតិ 
េហយីបនេធ្វីេ យមនផលវបិកដល់សុខភព និងសុខុមលភពរបស់េគេឡយី។ ជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់
រនធត់ចិត្តេនេពលែដលេគដឹងថេរឿងតក់ស្លុតប ្ត លេ យមនទុកខ្រពួយ ែដលេធ្វី   េ យមនេ គេលីសឈម 
ជមងីេបះដូង ែថមទងំជមងមឺ រកី ជជមងទឺងំអស់ែដលេកីតេឡងីេ្រចីនកនុង        ពក់ប ្ត ល្របជជនរចួផុតពី
េសចក្តី ្ល ប់ ជងពក់ប ្ត ល្របជជន ែដលគម នទទួលភពតក់ស្លុត ។9 បុ៉ែន្ត ជភពគម នអ្វីលំបកសំ ប់
េយងី កនុងករបេ្រងៀនជនជតិែខមរថទុកខ្រពួយប ្ត លេ យជមងឺេនះេកីតមនេឡងី េ យេនកនុងេពលេនះេគ
ចេមីលេឃញី េហយីដឹង គ ល់ជមងឺទងំេនះេនកនុងខ្លួន និងជីវតិរបស់េគ។ 

េនកនុងេដីមឆន ១ំ៩៥០ េ កថម៉ស ហម(Thomas Holmes) និងរចឆឺដ ៉ េហ (Richard Rahe) 
អនកវទិយ ្រស្តជំនញេជីងចស់បនេធ្វីករ្រ វ្រជវ េទេលីផលវបិក្រពឹត្តិករណ៍ដំេណីរជីវតិេកីតមនេឡងី
េទេលីសុខភព និងជមង ឺ ។ េនកនុងឆន ១ំ៩៦៧ េគបនេបះពុមពផ យម្រ ្ឋ នសំ ប់កត់សំគល់្រពឹត្តិករណ៍
ទុកខ្រពួយកនុងជីវតិ ចំណុចែដលមនឥទធពិលជងេគគឺ៖ 

 

មរណៈភពរបស់ ្វ មី នងិភរយិមនកំរតិច ចនំួន១០០ េន្រតង់េនះចត់ទុកជ្រពឹត្តិករណ៍ទុកខ្រពួយ
ខ្ល ងំជងេគេនកនុងជីវតិ។ មកំរតិម្រ ្ឋ នេនះ េ ក Holmes និង េ ក Rahe ចបូកបញចូ លកំរតិពិនទុ 

្រពឹត្តិករណ៍ 
 

កំរតិរបស់ឥទធិពល 

មរណៈភពរបស់ ្វ មីភរយិ ១០០ 
ករែលងលះគន  ៧៣ 
ករែបកបក់គន រ ងប្តី្របពនធ ៦៥ 
ករជប់ឃុឃំងំ ៦៣ 
មរណៈភពរបស់សមជិក្រកុម្រគួ រជិតដិត ៦៣ 
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ៃនបទពិេ ធន៍ទុកខ្រពួយទងំអស់របស់ជន មន ក់ េដីមបរីកក្រមិតពិនទុសរុបែដលេគ ចយកមកេធ្វកីរប៉ន់
ម ន ថេតីជនេនះ នឹង ចក្ល យេទជឈ។ឺ ឧទហរណ៍ ចំនួនពនិទុសរុបេនចេន្ល ះពី១៥០ និង១៩៩ េនកនង   

រយៈេពលជង១ឆន  ំភព ចេទជឈមឺនក្រមិត ចនំួន ៣៧ ភគរយ េនមួយឆន េំ្រកយេទៀត ចំនួនពិនទុសរុប
េនចេន្ល ះពី ២០០ និង ២៩៩ មនក្រមិត ៥១ ភគរយ ចំនួនពនិទុសរុបេលីសពី ៣០០ មនក្រមិត ៧៤ ភគ    
រយ។ ជនជតិែខមរដូចគន  នឹងជនជតិជេ្រចីនេទៀត ែដលទទួលបទពិេ ធន៍ ម វយង់ឃនង មនក្រមិត
ពិនទុេ្រចីនហួសពីក្រមិតម្រត ្ឋ ន ចេធ្វីេ យមនបញ្ហ គំ មកំែហង ដល់សុខភពរបស់េគ។ 

សិស បនទួលករបេ្រងៀនថ ជេរៀង ល់ៃថង ្រពឹត្តិករណ៍ម វយង់ឃនង ចប់េផ្តមីមន្របតិកមម
ជែបបទូេទ យតប ឬរត់េគច។ ផងែដរមន្របតិកមមសររិៈវទិយ (ដំេណីរករេសរ ី ងគ) ជេ្រចីនែដលជួយត្រមង់
េ យមនុស រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ មនរមួទងំ រជតិអ័រមូ៉ន ែដលបេងកីនថមពល សំ ប់បេញចញ រជតិ អុិ
នដ័រហ្វនី Endorphin ជ រជតិបំបត់ករឈចឺប់ជធមមជតិរបស់ ងគកយ។ េនករណីែដលគម នជំនយួេទ
េលីភពតក់ស្លុតេនះេទ ករេឆ្លីយតប នឹងទុកខ្រពយួរបស់មនុស មន ក់ៗ ចមន្របតិកមមេ្រចីនហួស េធ្វីេ យ
្របព័នធេនះខូចខត។ អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ែដលពំុ ចេគចពីភពវលិវល់េនះ បនក្ល យេទជទន់េខ យ          
ងគកយ នងិអស់សងឃមឹ រហូតទល់ែតកយសមបទ និងសតិ រមមណ៍ជយថេហតុទទួលភពេលីសលប់ៃ្រក  
ែលង។ 

សិស ទងំអស់របស់េយងី បនទទួលករបង្ហ ញពីដំេណីរករ ែដលប៉ះពល់ជីវតិរបស់េគ េគក៏បនដងឹ
ថ សូមបែីតគិតអំពីអំេពី វយង់ឃនងែដលបនេកីតេឡងីជយូរឆន មំកេហយី េធ្វីេ យករេឆ្លីយតបេទនឹង
ទុកខ្រពួយមនសកមមភពរស់រេវកីេឡងីវញិ ក់បីដូចជ ្រពឹត្តិករណ៍េនះេកីតមនេឡងីជម្តងេទៀត ។ ភពគិត
អំពីេសចក្តីតក់ស្លុតនីមួយៗ និងទុកខ្រពយួនីមួយៗ នមំកនូវកំហងឹពុះកេ្រញជ ល ដូចជ ទឹកពុះេនកនុងឆន ងំ ជ
យថេហតុប ្ត លេ យេកីតមនជមង។ឺ េយងីក៏េផ្ត ត រមមណ៍បេ្រងៀនអនកទងំេនះ ពីបេចចកេទសបំបត់កំហងឹ
េ យយក្រកុម្រគួ រ អនកចស់ទុំកនុងសហគមន៍មកជួយេ ះ្រ យបញ្ហ  េហយីេ្របីបេចចកេទសបនធូរ រមមណ៍ 
ដូចជករបន់្រសន់ និងភវន។ 

១.៤ ករកបត់ និងកររួបរួមកនុង្រកុម្រគួ រ 
ភព វយង់ឃនងប៉ះពល់ដល់្រកុម្រគួ រ ពុំ្រតឹមែត មរយៈអំេពីកប់សម្ល ប់េចល ភពបត់ខ្លួន 

និងភពបត់បង់ផទះសែមបងេនះេទ ែត ក៏ប៉ះពល់ដល់ រមមណ៍ េ យបេងកីតទំនស់េនកនុង្រកុម្រគួ រ ែដល
ក់បីដូចជ មិន ចេ ះ្រ យបន។ ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុក ជទូេទមនជំេនឿ េហយីជញឹកញប់ទុក

បញ្ហ េនះជភពសមង ត់ និងពុំនិយយបេញចញេ យេគដឹងថ បុគគលជិតសនទិេនកនុង្រកុម្រគួ ររបស់ខ្លួន ឬ
មិត្តសម្ល ញ់សំខន់របស់ខ្លួនបនកបត់ខ្លួន។ រមមណ៍ឈចឺប់េទេលីករកបត់ ជទីបញច ប់បន្រជបដល់អ្វីៗ ទងំ
អស់េនកនុងដំេណីរជីវតិ និងទំនក់ទនងផទ ល់ខ្លួន របស់ជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់។ ពកយថ កបត់  េដីមកំេណីត
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េចញពីពកយ ងំ មនន័យេ យលំអិតថ “េធ្វីេ យ្រក ប់ចក់ ករេធ្វីែបបេនះ គឺេធ្វីេ យមនុស េនះ
ងយទទួលរងេ្រគះ” ករវនិិចឆ័យបចចុបបនន គឺ “ចុះចញ់ ឬផ្តល់អំ ច      េ យស្រតូវ េ យអំេពីកបត់ ឬទុចចរតិ” 
ស្រតូវពុំ ចកបត់ជនរងេ្រគះបនេឡយី មនែតជនសនិទ ន លែដលមនទំនក់ទំនងទុកចតិ្ត េហយីជជនែដល
យល់ដឹងពីមនុស ទងំេនះេទែដលេគ ចេធ្វីបបដល់ជនេនះេ យងយ្រសួល។ សិស បនទទួលករបញជ ក់   
េសចក្តីសំខន់ៗេទេលីករកបត់េនកនុងជីវតិរបស់ខ្លួន។ 
 មបទពិេ ធន៍ កលបងជងពីរទសវត មក ខញុ ំដឹងថ ថ នភពជេ្រចីនមនរមួេទេ យេសចក្តីមិន
យកទុកចិត្តទុក ក់តិចតចួ ឬករមិនេ ម ះ្រតង់ែដល ច ល លេទជធំ ចក្ល យេទជករកបត់មន
េ្រគះថន ក់ដល់ជីវតិេនករណី ែដលកលៈេទសៈ្របវត្តិ ្រស្តែ្រប្របលភ្ល មៗ។ េសចក្តី “កបត់តូច ចlittle ” ច
ក្ល យេទជេសចក្តី “big កបត់ធំដុំ” ជនជតិែខមរទងំអស់ែដលេនកនុងថន ក់េរៀនមនបញ្ហ ររ ង  េសចក្ត ី“កបត់តូច
ច” ែដលក្ល យេទជេសចក្តី “កបត់ធំដុំ” ្រស្តីមន ក់បននិយយអំពីេរឿងប្តីរបស់គត់ មុនជនំន់ែខមរ្រកហម ែដល

មនចំណងេសន លួច ក់ជមួយ និងសង មន ក់ែដលប្តីនងបនចិញច ឹមេនកនុងភូមមិួយេទៀត។ ្របពនធបន
ដឹងពី ថ នភពេនះែតបនអត់្រទយ៉ំងេសង ម ង ត់ េ យចត់ទុកជេសចក្តី “កបត់តូច ច”។ េនេពលែដលែខមរ
្រកហម យយកភូមិេនះបន ប្តីរបស់គត់ និងសង រក៏នគំន រត់េចញពីភូមបិត់េទ េនេពលែដល្រកុម្រគួ រ
របស់គត់ ្រតូវេគ្របមូល ក់េទកនុងជុំរុអំប់រ ំ ្របពនធពុំបនដឹងដណឹំងពីេ្រពង សនរបស់ប្តីេឡយី េ្រកយពី       
ស្រងគ មបនចប់េទ ប្តីគត់បនវលិមកជួបជុំ្របពនធ និងកូនវញិ េនេពលេនះេហយីេទីបគត់ដឹងថ ប្តគីត់បន
រចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េហយីបន រស់េនេ យសុខ ន្តជមួយ និងសង រេន្របេទសៃថ េនរយៈេពលែដល
្រកុម្រគួ ររបស់គត់បនទទួលរងករឈចឺប់េ យភពអត់ឃ្ល ន កប់សម្ល ប់ េហយីញតិមិត្តជេ្រចីនរូប្រតូវ
បនបត់បង់ជីវតិ។ ្របពនធរបស់គត់បនេបៀមកំហងឹេ យេសង ម ង ត់េទករកបត់របស់ប្តី េ យគម នបេញចញនូវ
េសចក្តី្រស ញ់ ឬករគ្ំរទេធ្វីេឡយី។ េសន លួច ក់របស់ប្តីក្ល យេទជេរឿងែដលពុំ ចអត់េទសឲយបន 
“កបត់ធំដុំ” េហយីកំហងឹរបស់្របពនធបនប ្ត លឲយនងេ្រជីសយកេសចក្តីសេ្រមចចបស់ ស់ ែដលេធ្វីេ យ
ប៉ះទងគិចដល់េសចក្តីសុខរបស់្រកុម្រគួ រទងំមូល។ 
 រមមណ៍កបត់ែដលពុំមនករថ្លឹងែថ្លងចបស់ ស់ ចបំផ្ល ញ្រកុម្រគួ រ េនខណៈែដលកំពុងែតរស់
េនកនុងជុំរុែំខមរ្រកហម កូនរបស់សិស មន ក់បន្របឈមមុខ នងិេសចក្តី ្ល ប់េ យ រជមងឺ េហយីរូបគត់ជ្រគូ
េពទយ ពុំ ចពយបលកូនបនេ យគម នថន ្ំរតឹម្រតូវ ពីេ្រពះ ែខមរ្រកហមបនេ យថន ែំដលគម ន្របេយជន៍ េដីមបី
ពយបលកូនគត់។ ្របពនធគត់បនអង្វរគត់េ យេទរកថន ែំដលពយបល្រតូវេនះ េន មមនទីរេពទយ្របចំ
តំបន់ ែដលេគេបះបង់េចលែតប្តី បន្របែកកេ យដឹងថ េបីែខមរ្រកហម ដងឹអត្តសញញ ណពិត្របកដរបស់គត់ 
នឹងសម្ល ប់គត់េចល។ កូន្របុសតូចរបស់គត់ក៏បន ្ល ប់េទ េ្រកយបន្តិចមកគូរ្រសករទងំពីរនគំន េភៀស
ខ្លួនេទ្រពំែដនៃថ អនកទងំពីរេកីតទុកខេ្រកៀម្រកំដ៏េលីលលប់េពកៃ្រកេទេលីករបត់បង់កូន្របុសរបស់េគ។ េន
ម្រពំែដន្របពនធបដិេសធពំុឆ្លងកត់្រពំែដនេទជមួយប្តីេទ គត់បន្រតឡប់េទជួយម្ត យេនកនុងជុំរុែំខមរ្រកហម
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វញិ ប្តីបនទទួល រមមណ៍ថេគេបះបង់ខ្លួនេចល។ េ្រកយមកគត់បនមកដល់សហរដ្ឋ េមរកិជជនេភៀស
ខ្លួន េ យេជឿជក់ ថ្របពនធគត់បន ្ល ប់េន្របេទសកមពុជេទេហយី។ ចំនួន ពីរឆន េំ្រកយមកេនេពលែដល
្របពនធគត់ និងម្ត យបនមកដល់សហរដ្ឋ េមរកិេ យសុវតថិភព េគទងំពរីក៏ចប់េផ្តីមចំណង ពពពិហ៍
របស់េគបន្តេទេទៀត ែតបន្តិចេ្រកយមកែលងលះគន េទ េ យសនទុះកំហងឹ ែដលមនេទេលីករកបត់របស់េគ 
មន ក់ៗ។ 

សិស បនេឃញីថបញជ ី យអំពីករកបត់ជបញជ ីគម នកំណត់ ែដលប៉ះទងគិចដល់្រកុម្រគួ រេសទីរែតទងំ
អស់ែដលបនទទួលបទពិេ ធន៍ទទលួភព វេឃរេឃដ៏ខពស់បំផុត។ ្រស្តីែដលបនទទួលអំេពីរេំ ភផ្លូវ
េភទ ជញឹកញប់េ្រចីនែត្រតូវេគបេនទ ស “កបត់” ប្តីរបស់ខ្លួន ករកបត់េផ ងៗេទៀត ចេកីតមនេឡងីេនកនុង
ជីវតិរបស់អនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ គកឺរ ក់ម្ហូប រពីញតិមិត្ត ែដលកំពុងែតជិត ្ល ប់េ យេសចក្ដីអត់
ឃ្ល ន ភពេចទ្របកន់ខុស ថជនមន ក់េនះបនបេញចញ កបបកិរយិ្របឆងំ នងិជនេលមីស េហយីយកខ្លួនអនក
េនះ្របគល់េទេ យស្រតូវ។ ដូចជដងកូវែដល ក់ខ្លួនេនកនុងែផ្លេប៉ម រមមណ៍ៃនករកបត់ ធមម ជភព
សមង ត់ ែដលេនទីបញច ប់ បំផ្ល ញទំនក់ទំនងផទ ល់ខ្លួន ្រពមទងំសុខភព និងសុខុមលភពរបស់ជនទងំេនះ
េទៀតផង។ 
 រមមណ៍ ្រកក់ែដលទក់ទង នងឹភព វយង់ឃនងរមួ នឹងេសចក្តីគិតថ សមជិក្រគួ រ និងមិត្ត
ភក្តិកបត់ ផ្តល់នូវមូល ្ឋ នគម នលំ នឹងកនុងករបេងកីតអត្តសញញ ណផទ ល់ខ្លួន និងវបបធម៌ចំេពះកនុងចំេ មេកមងៗ 
និងមនុស េពញវយ័។ សិស ទងំអស់េធ្វីករពិនិតយ  េនកនុងថន ក់េរៀនេទេលីភពគម ន  េមទនភព របស់កូនេគ 
និងយុវវយ័ េទេលីសហគមន៍ែដល្រតូវបនបំេផ្លចបផំ្ល ញអស់ ជះិជន់ ឬេធ្វបីនទ បបេនថ ក។ កររស់េនជជន
ជប់ឃុ ំ កនុងកររងេ្រគះ សិស បនរកេឃញីថជករងរបំផុតែដល រមមណ៍របស់េគេនែតេផ្ត ត េទេលីអំេពី
្រកក់ ទងំ យែដលេកីតមនេឡងី េនកនុងសងគមរបស់េគ េ យពុំគិតអពំីភព តសូ៊រងឹមរំបស់េគ ែដលបក

្រ យេ យ្របវត្តិ ្រស្តវបបធម៌ និងបទពិេ ធន៍របស់ខ្លួនេឡយី។ េគេឃញីថកូនរបស់េគមនករពិបក នឹង
ទទួលបនេមទនភព ជជនរងេ្រគះេ យអំេពីសម្ល ប់រងគ ល ែដលប ្ត លេ យយុវវយ័មនករយល់ខុស 
ផទុយ្រសឡះ អំពីេករ ្ត ិ៍មរតករបស់ខ្លួន។ 
 បញ្ហ ទងំេនះ បនយកមកេ ះ្រ យេ យេបីកចំហ េនកនុងថន ក់េរៀនមនរមួទងំអ្វីៗ ចបំច់ទងំ
អស់សំ ប់េ ះ្រ យចំណុចសំខន់េផ ងៗ រ ងទំនក់ទំនងផទ ល់ខ្លួន នងិសងគម ែដលបនខូចខតេ យករ
កបត់។ កំហងឹែដលដក់ជប់ជយូរអែង្វងេទេលីញតិសន្ត ន នងិមិត្តភក្ត ិ បន្រតូវជំនួសេ យភពខន្តីអភ័យ
េទសវញិ។ េមេរៀនរបស់ជនជតិ ្រហ្វកិងំ េមរកិកងំ ែដលបនក ងេមទនភព ពទីសភពអតីតកល 
ភព្របកនពូជ សន៍ នងិភពជិះជន់ បនយកមកេ្របីេនកនុងករបេ្រងៀនអនករចួផុតព ី េសចក្តី ្ល ប់អំពីវធីី  
្ត រភព ករេគរពវបបធម៌របស់បុព្វបុរសខ្លួន ែដលបនទទួលបទពិេ ធន៍កនុងសម័យ។ ចំណុចល្អៃនបទ

ពិេ ធន៍របស់ជនជតិែខមរ បនទទួលករកត់សមគ ល់េ យថន ក់េរៀន េហយីបនផ្តល់នូវភពសំខន់ៗ េទេលី
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្រពឹត្តិករណ៍តក់ស្លុត ែដលបនេកីតេឡងីេ យរបបបុ៉លពត។ សិស បនទទួលករេលីកទឹកចិត្តេ យែចកចយ
េសចក្តីេគរពថមី ែដលេគនឹងរកេឃញីអំពីអត្តសញញ ណែខមររបស់ខ្លួនេគ េទដល់យុវវយ័ែដលេនជុំជិតខ្លួនេគ។ 

១.៥ េសចក្តចីងចែំដលមិន ច្រគប្់រគងបន 
ពិសិដ្ឋភពៃនេសចក្តីចងច ំជបញ្ហ ដ៏ពបិកកនុងករចប់យកមក និយយពភិក គន  េ យ ករណី 

ដ៏ឈចឺប់មយួ ជពិេសសេបីជនជទី្រស ញ់ ែដល ្ល ប់េ យអំេពី វយង់ឃនង ែត ចជួយរក ភព
ជិតសនិទធ នងិនិរន្តរភ៍ពជមួយ នឹងជនែដលបនទទួល និចចកមមេទេហយី ។ េនេពលែដលេយងីសួរសិស ថ 
េតីេគមនចងចភំពតក់ស្លុតពីអតីតកល ឫេទ? ភគេ្រចីនេឆ្លីយថ “មនជេរៀង ល់ៃថង”។ េគក៏បេញចញថេស
ចក្តីចងចទំងំេនះ ជញឹកញប់មនជប់ជមួយ និងសុបិន្ត ្រកក់ទងំេសចក្តីចងចទំងំសុបិន្ត ្រកក់េធ្វីេ យ
ងគកយ និង រមមណ៍របស់េគមនភពមិន្រសួលែត ក៏ជួយរក រូបេគេ យេនជិតមនុស ជទី្រស ញ់របស់
េគេ យចត់ទុកអនកទងំេនះ េនកនុងេបះដូង និង រមមណ៍របស់ខ្លួន។ 
 េនេពលែដលេគសួរេ យជនជតិែខមរ នឹកគិតេឡងីវញិនូវេសចក្តីចងច ំែដលេធ្វីេ យេគមិន្រសួលកនុង
ចិត្តយ៉ងេ ច ស់មួយ ទិតយម្តង អនកទងំេនះបននឹកេឃញីថ យ៉ងេ ច ស់ក៏មនម្តងែដរ ភគ  
េ្រចីន។ មនេ្រចីនជងម្តងេទេទៀត បុរសមន ក់ែដលមន យុេទីបែតចំនួន ៦០ឆន  ំបនបរយិយអំពីេសចក្តីចង
ចេំនេពលែដលកូន្របុសរបស់គត់មន ក់ កពុំងែតជិត ្ល ប់េនកនុងជុំរុអំប់រែំខមរ្រកហម។ គត់មនថន ែំដលគត់េជឿ
ជក់ថ ចជួយេ្រ ច្រសង់ជីវតិរបស់កូនគត់បន ែតទ ៊ នែខមរ្រកហមពុំអនុញញ តេ យគត់េចញពីភូមិ េទ
ជួបកូនរបស់គត់េឡយី។ េបីគត់ ៊ នលួចរត់េទ គត់ដឹងថេគ នឹងចប់គត់បនេហយីសម្ល ប់គត់េចល។ 
មួយ ទិតយេ្រកយមក េគបន្របប់គត់ថកូនរបស់គត់បន ្ល ប់េទេហយី គត់ពុបំន្រ ក្រ ន្តពីភព
បត់បង់កូនេនះេឡយី េហយីគត់គិតែតអំពីកូនេនះជេរៀង ល់ៃថង។ េសចក្តីចងចេំនះពនំនូំវភពេ កេ  
និងភព ្ត យេ្រកយយ៉ងៃ្រកែលង។ 
 ជនជតិែខមរែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ បំរុងខ្លួន នឹងែចកចយេសចក្តីចងចទំងំេនះ ជមួយគន េទវញិ
េទមក េហយីេគបនទទួល គ ល់ថករែចកចយ េនះេធ្វីេ យរូបេគមន រមមណ៍ពុំ្រសួលចិត្តេឡយី។ េគពុំដឹង
ថេទះបីជយ៉ង ក៏េ យ េសចក្តីចងចែំដលមិន ច្រគប់្រគងបនេនះ ចសម្ល ប់រូបេគបន េបីសិនជេគ
មិនេរៀនវធិី្រគប់្រគងករចងចេំនះេ យបន។  េនេពលែដលេគយលដឹងចបស់ថ រូបេគជអនកចត់ែចង
្រគប់្រគងេលីេសចក្តីចងចតំក់ស្លុត េគ ចយក ក់េទមួយកែន្លង េហយីបេងកីតជទម្ល ប់មួយែដលរូបេគ ច
រលឹំកមកវញិ មពិធី សន េនកែន្លងដឹងេពលេវ ដ៏សមរមយ្របកដ មួយ។ េនេពលែដលេគយកវធិីេនះ
មកេដីមបទីក់ទងករចងចេំនះទុកមួយកែន្លង េពលេនះ េគ ចយកករចងច ំ េនះមកបេញចញេឡងីេ យ
សុវតថិភព េ យេសរ ី និង ច្របរពធេធ្វីេឡងី មរយៈវធិី សន ឬកនុងេពលជញជ ឹងគិតដល់អនកជទី្រស ញ់
េ យឯកជនមន ក់ឯង។ ឪពុកែដលែតងែតគិតអំពីកូន្របុសរបស់គត់ បនចត់ទុកេសចក្តីនកឹេឃញីេនះ េ យ
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េជគជ័យ មរយៈ ករបេញចញ រមមណ៍ កនុងកំឡុងេពលបន់្រសន់ េនចុងសប្ត ហ៍កនុងវត្ត ៉ ម។ ករកត់្រ   
េសចក្តីចងច ំ ហនងឹសុបិន្ត ្រកក់ និង្រពឹត្តិករណ៍ម េទរទន់ រមមណ៍ េនកនុងេសៀវេភកំណត់េហតុ និង
កំណត់េហតុ្របចៃំថង ជួយអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េ យបំបត់ ឬបនថយករគិតពីេសចក្តីឈចឺប់របស់ខ្លួន។ 
 កររមង ប់េសចក្តីចងចមំនិ ច្រគប់្រគងបន និងសុបនិ្ត ្រកក់ ចបេងកីតេ យមនវធិីៃនករពយបល
េផ ងៗ េទៀតអំពីករេរៀនរមង ប់ រមមណ៍។ េពលេនះសិស បនទទួលបទពិេ ធន៍េ យផទ ល់ េទេលីករដឹងថ
រមមណ៍ ចខចប់ទុកមួយកែន្លង េហយីែថមទងំ ចបំបត់េចលបន េបីសិនជចប់េធ្វីេឡងី មវធិីអប់រ្ំរតឹម

្រតូវ។ េគេរៀន ក់ក្រមិត រមមណ៍ េបីសិនជ រមមណ៍របស់េគេឡងីហួសក្រមិត េគ ចេ្របីមេធយបយបែង្វរេហយី
បញឈប់ វញិបន ។ ជយថេហតុ សិស ចនិយយថ “េនេពលែដលខញុ ំគិតអំពីេរឿងេនះ ខញុ ំខឹងខ្ល ងំ ស់។ ែត
េនកនុងេពលេនះេនេពលែដលខញុ ំចប់េផ្តីមគិតែបបេនះ ខញុ ំបញឈប់ ភ្ល ម”។ េគេរៀនអំពីរេបៀបេជៀសពីទីកែន្លង ករ
គិត និង កបបកិរយិែដលបេងកីត រមមណ៍េទរទន់ខ្ល ងំ េនេពលេ្រកយមក ចប ្ត លេ យមនជមងឺ និងេធ្វី
េ យប៉ះពល់ដល់សុខុមលភពទូេទ។ ករេ ះ្រ យ និងេសចក្តីចងចែំដលមិន ច្រគប់្រគងបន ពិតជ
ចជួយបេងកីនទំនក់ទំនងរបស់េគេ យ្របេសីរេឡងី ជមួយនិងសមជិក្រគួ រ នងិមិត្តភក្តិែដលបន

បត់បង់េទ េហយីេគ ច្រគប់្រគង រមមណ៍របស់េគ េគ ចបេញចញេសចក្តីេ្រតកអរ ដល់អនកែដលបនទទួល
អនិចចកមមេទ េ យគម នែបក ម រតីេ យេសចក្តីឈចឺប់របស់េគេឡយី។ 

ែផនក ២. ឥទធិពលពយបលេ យភពេសើចសបបយ 
េ្រកយពីខញុ ំបន្របកបករងរេនមនទីរសុខភព ចំននួ ១៨ ែខ ជមួយ និង្រស្តីែខមរចំ ត់មន ក់ ែដលបន

ទទួលរងទណ្ឌ កមមដ៏ធងន់ធងរ េហយីពុំែដលចប់ រមមណ៍េទេលី ករៈខងេ្រករបស់ខ្លួនគត់េឡយី ែតេ្រកយមក
គត់មកចូលរមួ្របជំុ េ យកត់សក់ដ៏គួរេ យចប់ រមមណ៍ គត់ពិតជបនកត់សក់េនះេន ងែកសមជស
មួយ។ ខញុ ំបនសរេសីរគត់ថ សក់គត់ ្អ ត ស់េហយីគត់ញញឹមេឡងី រចួខញុ ំក៏និយយេលងថ េពលគត់េដីរ
េចញពី ងែកសមជស បុរសែខមរចំ ស់ៗ ពិតជេដញ មគត់េហយី។ អនកជមងឺេសីចេ យរកី យ េហយីបន
ែចកចយេសចក្តីរកី យរបស់គត់ អំពីចំ ប់ រមមណ៍របស់អនកឯេទៀត េទេលី សមជស របស់គត់។ េនខណៈ
េនះ គត់នឹកគិតដល់ករយកចិត្តទុក ក់របស់គត់ េទេលីរូបសមបត្តិ ខងេ្រករបស់គត់  បនយកចតិ្តទុក ក់
េ យសងឃមឹេទេលី ថ នភពរបស់គត់។ 
 ខញុ ំបនេរៀនសូ្រតពីបទពិេ ធន៍េនមនទីរសុខភព ថករចប់េផ្តីម នយិយេរឿងកំែប្លងេលងេសីចជមួយ 
នឹងអនករចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ជបទពិេ ធន៍ រែំលកទុកខស្រមប់ជន្រគប់រូប។ ដូេចនះ ខញុ ំបនពយយមនិយយ
កំែប្លងេលងេសីចេនកនុងថន ក់េរៀនសុខភព។ េដមីបបីង្ហ ញដល់ជនជតិែខមរ ពីភពលំបកែបប ែដលេវជជ
បណ្ឌិ ត ្ត ប់ពីបញ្ហ របស់អនក ជមងឺ មរយៈអនកបកែ្របភ រ ខញុ ំេ្របីែលបងេលងរបស់េកមងអំពីករនិយយតៗ គន
មទូរស័ពទ។ េនកនុងថន ក់មួយ ខញុ ំបនខ បិ ក់្រតេចៀក្រស្តីែខមរមន ក់មុនេគថ “សត្វែឆកចូលចិត្តសករ្រគប់!” ្រស្តី
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េនះេសីច ឮក្អ កក្អ យ េនេពលែដលគត់ខ បិ ក់្រតេចៀក្រស្តីមន ក់េទៀត ែដលអងគុយជិតគត់ “សត្វែឆកចូលចិត្ត
សករ្រគប់!” គត់គិតយល់ថ សត្វែឆកសីុសករ្រគប់ជគំនិតលីេលី។ មន ក់ៗខ បិ្របប់គន  េហយីញញឹមេសីចទងំ
អស់គន ។ សូមបែីតបុរសែខមរែដលមុឺងម៉ត់ក៏េសីចែដរេនកនុងេពលេនះ ករខ បិេនះបនបន្តេឡងីេពញបនទប់ 
េហយីេនទីបញច ប់ពកយខ បិេនះ េនដែដលគម នផ្ល ស់ប្ដូរេឡយី៖ “សត្វែឆកចូលចិត្តសករ្រគប់!” លទធផលេនះ
្របែហលជេកីតេឡងី េ យមកពីេគយកចិត្តទុក ក់េទេលីលំ ត់េនះ។ ្រស្តីចំ ស់មន ក់ែដលេទីប នឹងេចញ
ពីេពទយ េ យេ គ ្ល ប់ៃដេជីង បននិយយេឡងីថ េសចក្ដីេសីចេនះបនេធ្វីេ យគត់មន យុែវង ចនំួន 
១០ ឆន េំទៀត េ យពនយល់ថ “សំេណីច ចពយបលេ គេ យភពរកី យ ចដកយកភពទុកខ្រពួយេចញពី
រមមណ៍របស់ជនមន ក់បន”សមជិកេនកនុងថន ក់េរៀនទទួលយក្រពម មគត់។ 

 ដូចបនបង្ហ ញេ យេឃញីេឡងី មរយៈករ្រ វ្រជវដ៏ទូលំទូ យ សំេណីច នងិកំែប្លងជករ
ពយបល េនខណៈែដលក ្ត ពិតបនរកេឃញីថ វធិីពយបលែបបេនះបនយកមកេ្របីេនកនុងចំេ មមនទីរ
េពទយពយបលេ គម រកី និងយកមកពយបលេ គធងន់ធងរេផ ងៗេទៀត វធិីេនះពុំទន់ឈនដល់ែផនកចិត្ត
្រស្តសម័យេឡយី។ អនកពយបលេ គសតិ រមមណ៍ ក់បីដូចជខ្ល ចថ ករនិយយកំែប្លងេលងេសីច ចេមីល
េឃញីថជ ភពមិនយល់ចិត្តចំេពះជនែដលកំពុងែតឈចឺប់។ ែតេបីគម នករនិយយកំែប្លងេលងេសីច និង
ភពរកី យែដលេកីតេឡងីេនះេទ ជំនួយពយបលេ យ្រគន់េបីេឡងីពិតជបត់បង់។ ជអំនួតពន់េពកែដល
អនកចិត្ត ្រស្តគិតថរូប េគមន្របជញ ឈ្ល សៃវ “យល់ដឹង” បញ្ហ ជីវតិ្រគប់ែបបេ យគម នជំនួយពីសិលបៈកំែប្លង 
មនរមួទងំ យង៉ ករនិយយ្រ ប់ ម ករនិយយេរឿងកំែប្លង នងិអនកកែំប្លង។ 
 ចំណុចពតិៃនសំេណីចកនុងភពជសះេសបយីជលំ ត់ មញញ ដូចជករេដីរជ្របចៃំថង េ ក ន័រមុិន 
ខូសិុន Norman Cousins អនកែកស្រមួល និងែតងែតនិយយថ សំេណីច “ជកររត់េលងខងកនុង អនក្រ វ្រជវ
រ ៉ូប័ត ្រប័ឌី Robert Brody បនែថ្លងថ៖ 

េនេពលែដលអនកេរៀបចំប្រមុង នងឹេសីចេឡងី សរៃសេនេលីមុខ ែដលបញជ ភពបេញចញទឹកមុខចប់ 
េផ្តីមរមូល្រជញួេឡងី។ សរៃសេពញ ងគកយរបស់អនកក្រនទ ក់ ដូចជក ្ត ប់ៃដ សរៃសបំពង់ករបស់អនកស្រមប់
បន្លឺសេម្លងពុំ ចស្រមបស្រមួលបន។ រុនធខយល់ និងបំពង់សេម្លងរបស់អនកេបីកបនធូរ េហយីរង់ចេំ យញប់    
ញ័រ។ សនទះដេង្ហីមរបស់អនកេឡងីតឹង រង់ចភំពផទុះដេង្ហីម ខយល់េនកនុង ងគកយរបស់អនកចស់េឡងីេពញខ្លួន      
រហូតទល់ែតអនកទទួល រមមណ៍ថ ខយល់េនះបនចូលេពញសួតរបស់អនក...េនេពលអនកេសីចេពញទំហងឹភព
ដកដេង្ហីមរបស់អនក្រតូវផ្អ ក់មួយរយៈ។ ថគ មេ្រកមរបស់អនកញ័រ សនទុះខយល់្រតបញ់ចូលបំពង់ខយល់ េស្លះស្អិត
ជប់េទ នឹងបំពង់ខយល់របស់អនក ភពឡូ ្រទហងឹអុឹងកងផទុះេឡងី! សំេណីចរបស់អនកបន្លឺសេម្លងេឡងី េន
ករណី ខ្លះេគចុចេលបនីេមីលេឃញីថ មនេលបនី ចំនួន ១៧០ម៉យកនុងមួយេម៉ង។ 

ជបែនថមេទៀត េដីមបបីនធូរភព នតឹង រមមណ៍ និងភពអនទះអេនទង អនកវទិយ ្រស្តបនបង្ហ ញេឡងីថ
សំេណីចេធ្វីេ យមនករេឆ្លីយតបល្អដល់ ែផនកចិត្ត ្រស្ត និងភព្របឆងំេ គ ែដលជយួេនកនុងករពយបល  
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ងគកយ នងិសតិ រមមណ៍មិន្រប្រកតី។ េ យសំេណីចជភពឆ្លង ល ល ក៏ននូំវភពរកី យដល់ជនឯ
េទៀតផងែដរ។ 
 ជនជតិែខមរែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ បនទទួលកររឮំកជប់រហូតថេគ ្រតូវករភពរកី យ និងេសីច
សបបយកនុងជីវតិរបស់េគ េដីមបេី យសុខភពរបស់ពួកេគបនល្អ ។ េនេពលមួយេនះខញុ ំបនេចញបទបញជ
េពទយេ យសិស ្រគប់រូបេនកនុងថន ក់េរៀន៖ ”សូមរកី យ នឹងខ្លួននក់សូមេធ្វីអ្វីៗ េ យសបបយេន ទិតយ
េ្រកយ”។ េហយីេគទងំអស់គន បនេធ្វី មជេលីកដំបូងបផុំតកនុងកំណត់េពលជេ្រចីន ទសវត មក។ 

២.១ ឧបករណ៍របស់សងគមសំ ប់ករពយបល 
ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត ក្រមេធ្វីករទក់ទងរ ងសកមមភពសងគម និងភពពយបលេទេលីអំេពី

វយង់ឃនងផទុយពីក ្ត ពតិែដលបញជ ក់ថ ករ ក់ខ្លួនេនឯេក ចគំ មកំែហង ដល់កយសមបទ និង
សុខុមលភពសតិ រមមណ៍។ សិស របស់េយងីជេ្រចីននក់ ជពិេសសជនជ ែដលេ្រចីនេនែតឯកឯងេន
េពលៃថង។ ថ នភពេនះបនែករត្រមូវេ យករេរៀបចំសហគមន៍តូចមួយ ែដលបេងកីតេឡងីេ យថន ក់េរៀន និង
េ យករចូលរមួពីជនទងំ យេនមណ្ឌ លែខមរ្របចតំំបន់។ ជនជតិែខមរក៏ដូចជសហគមន៍រចួផុតពីេសចក្ដី
្ល ប់ឯេទៀតែដរ េគទទួលករបង្ហ ត់បេ្រងៀនជទំេនៀមទម្ល ប់កនុងករជួយអនកឯេទៀត ជពិេសសសមជិក្រកុម

្រគួ រ និងអនកជិតខងែដលផ្ដល់ជំនួយកនុងករពយបល។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ ជនទងំេនះភគេ្រចីនមន
ឧបករណ៍ នងិធនធនថវកិស្តួចេស្ដីងសំ ប់យកមកែចកចយគន ។ អនកខ្លះ សូមបែីតទឹកែតស្រមប់ទទួលមិត្តភក្ត ិ
និងអនកជតិខងក៏ពុំមនលទធភពបនែដរ អនកខ្លះទន់េខ យទងំកយទងំចិត្ត េហយីមិន ចផ្ដល់្របេយជន៍អ្វី
បនេឡយី ។ អំេពី វយង់ឃនង ជពិេសសេបីជករណី ុ ៃំរេ៉ហយីេនមនពុំឈប់ឈរ ប ្ដ លេ យពុំ
្រតឹមែតករទន់េខ យកយសមបទេនះេទ ែថមទងំេធ្វីេ យសតិ រមមណ៍អន់ថយ។ មនែតជនជតិែខមរពីរ
េទបីនក់េទ ែដលយល់ថភពអត់កម្ល ងំេកីតេឡងីេ យេសចក្ដីអស់សងឃមឹ ែដលប ្ត លេឡងីរមួទងំភពេធ្វី
េ យ ម៉ស់មុខ អំេពីរេំ ភបំពនេនកនុងរបបែខមរ្រកហម និងេ យករតសូ៊ស្រមបស្រមួលេទ នឹងែបបបទ
ជីវតិរស់េន េមរកិកងំ។ ករជួយសិស េ យទក់ទងគន ថ្វីេបីេគមន រមមណ៍អស់សងឃមឹក៏េ យ ជជំ ៊ នទី
មួយ កនុងករក ងភពរស់រេវកីេឡងីវញិរបស់េគ េដីមបេី យេគ ចចូលរមួេនកនុងសងគមជែបបបទពយបល។ 
 េ យមនឧបស័គគជេ្រចីនទងំ ែផនកចបប់ ទងំែផនកេសដ្ឋកិចចករយល់ដឹងអំពអី្វីៗ ែដល្រតូវករេដីមបរីក
អតថន័យថម ី ស្រមប់ជួយដល់ភពពយបលេ យខ្លួនឯងរបស់ជនែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ទងំេនះជករណី
លំបក ។ ករងរផ្តល់េសថរភពេទេលីអត្តសញញ ណ ផលិតផល នងិ្របក់ចំណូល ែតកិចចករជផ្លូវករេទៀងទត់
ពុំែមនជជេ្រមីសេឡយី េ យមនករជ្រមុញេ យេធ្វីសកមមភពករងរែបបេផ ងៗ ដូចជេធ្វីចំករ ឬេធ្វីែ្រស 
លក់ដូរបន្តិចបន្តួច រកសីុ និងកររក្របក់សុទធែបបេផ ងៗ េទៀត ។ ក្រមនិងនយិយេបីកចហំអំពីទីផ រងងឹត េបី
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សិនជេគចប់បនេគ នងឹជប់គុក ឬ្រតវូបង់ពិន័យ ។ សកមមភពែបបេនះ មនរមួេទេ យឈនួលបំេរកីរងរផទះ 
ឬកមមករសំណង់ ឬេធ្វីករខុសចបប់កនុងករងរែដលមនេ្រគះថន ក់ ដូចជករងរ ែផនកេ្រគឿងគីមីពុលជេដីម។ 
 េយងីក៏ជ្រមុញេ យសិស ចូលរមួេនកនុងសកមមភព សនែដរ េទះបីជ មនវត្ត្រពះពុទធ្របចំ ម
តំបន់ក៏េ យជនជតិែខមរខ្លះៗ ពុំចង់ចូលរមួ។ ្រស្តីខ្លះខ្ល ចមនភពេករ ្ត ិ៍េឈម ះទុរយស េ យេគបនទទួលអំេពី
រេំ ភបំពនផ្លូវេភទ។ សិស េផ ងៗេទៀត ពុំមនជំេនឿេលីសមតថភពរបស់ សន និងករបន់្រសន់ថ ច
ជួយេ ះ្រ យបញ្ហ េគបនេឡយី។ ឧបសគគជទូេទជងេគកនុង ែផនក សន គឺ រមមណ៍្រជួល្រចបល់របស់
អនក រស់បនរចួអំពីអំេពីេឃរេឃេ យបង្អ ក់សមតថភពរបស់េគ កនុងករ្របមូល រមមណ៍េទេលីករបន់្រសន់ 
ភវន ឬកមមវធិី សនេផ ងៗ េទៀត ។ េនេពល ែដលេគចូលដល់ទី ងំចំេរនី  ភវន ង ត់ ខួរកបលរបស់
េគមនេពរេពញេទេ យភពនឹកេឃញីេហយីេមីលេឃញីទិដ្ឋភព អំេពី វយង់ឃនងទងំ យែដលេគ
បនជួប្របទះ។ 
 េទះបីជអនកឈចឺប់េ យភពតក់ស្លុត ្រតូវករផល្របេយជន៍ពី ែផនក សន អនកខ្លះខ្វល់ខ្វ យេ យ
េគពុំ ចេ្របីវធិីេនះជួយកនុងភពពយបលេ យខ្លួនឯងបន។ ឧបសគគទងំេនះមនរមួេទេ យ ែផនក សន 
បនសមគ ល់េ យេឃញីេឡងីេនកនុងថន ក់េរៀន េហយីបនេ ះ្រ យេឡងី មរយៈករពិភក ជ្រកុម និង
សកមមភពែដលជួយេធ្វីេ យខួរកបលេគបន្រសឡះ េ យេ្របីវធិីសូ្រតធម៌ និងភវនធម៌ ្របកបេ យេជគ  
ជ័យ។ 

២.២ ដំេណើ រករពី ថ នភពដ៏ហួសក្រមិតេទ ថ នភព មញញ 
ករេ្របៀបេធៀបលកខណៈ រមមណ៍រ ងសិស  ចំនួនមយួរយនក់ មុន នងិេ្រកយេពលហ្វកឹហ្វនឺ សុខភព 

បនបង្ហ ញថមពល នងិ រមមណ៍ល្អបនេកីនេឡងី េហយី រមមណ៍អស់សងឃមឹ រមមណ៍ខកចតិ្ត និងទុកខ្រពួយ
បនថយចុះយ៉ងចបស់ ស់។ បនទ ប់ពីបញច ប់ករសិក  សិស បន្តករ ត់្របណ កយសមបទ និង រមមណ៍
េ យខ្លួនឯង ចំនួន្របមំយួែខ េទមួយឆន ។ំ កមមវធិីបនជួយេធ្វីេ យភពពយបលេ យខ្លួនឯងរបស់េគបន
្របេសីរេឡងី។ 
 មនមនុស តិច ស់ែដលរងេ្រគះេ យអំេពី វយង់ឃនង េហយីបនទទួលបទពិេ ធន៍ ដូចគន  
នឹងអ្វីៗ ែដលជនជតិែខមរបនទទួលរងកមមេនកនុងជុំរុអំប់រែំខមរ្រកហម ែតចណុំចសំខន់ៗ ទូេទៃនភពជសះ
េសបយីមនទំនក់ទំនង ដូចគន  សំ ប់ជនែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ទងំអស់។ មេធយបយករពយបលេ យ
ខ្លួនឯង គឺមនទំនក់ទំនងដូចគន  ស្រមប់ជនែដលបនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ទងំអស់។ មេធយបយករពយបល
េ យខ្លួនឯង គឺមនស្រមប់ជនទងំអស់ែដលទទួលរងទុកខ េ យរបួស ងគកយ និងសតិ រមមណ៍ េទះបីជ
ករែបកបក់ និងករែលងលះគន រ ងប្តី្របពនធ អំេពីហងឹ កនុង្រកុម្រគួ រ អំេពីរេំ ភបំពនផ្លូវេភទ ករបត់បង់
កូនប្តី្របពនធ ឬមិត្តភក្តិេ យអំេពីេផ ងៗ េ្រកពីធមមជតិ ឬជែបបតក់ស្លុតទូេទ។ ករពយបលេ យខ្លួនឯងមន
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ឥទធិពលរមួគន  ដូចនិងបញ្ហ បំពនែដល្រប្រពឹត្តេឡងីេ យមនុស េ កផងែដរ។ ្របជជនែខមរបនបង្ហ ញនូវ
ភពមនៈតសូ៊ែដល ចជួសជុលេឡងីវញិបន មរយៈ្របព័នធ និងមេធយបយចបស់ ស់។ 
 បនទ ប់ពីបទពេិ ធន៍ជ្រកុម ៃនថន ក់េរៀនសុខភពេយងីចនែកត្រមូវ និងស្រមបស្រមួល្របធនបទ 
ម ថ នភព មញញ។ េ យេធ្វីែបបេនះេយងីបនេ្រជីសយកសកមមភពែដលេយងីបនយកចិត្តទុក ក់ េធ្វី

ដូេចនះ េដីមបេី យសកមមភពេនះមន្របសិទធិភព េហយីបនទទួលយក មវបបធម៌ ឬជន់ថន ក់សងគម។ 
ជេ្រមីសករ ត់្របណ ចេ្រជីសយក ម្របេភទ ឧទហរណ៍ ្រស្តីចូលចិត្តករ ត់្របណ្របេភទពតិ្របកដ 
ដូចជ យ៉ូ គ  Yoga េនខណៈែដលបុរសចូលចិត្តសកមមភព ្វ ប់។ ជសំ ងល្អជនេសទីរែត្រគប់រូបចូល
ចិត្តករេដីរ ្វ ប់។ ចំណី រមនកំរតិែប្លកគន ខ្ល ងំ េ យករេ្រជីសយកម្ហូប រល្អ គឺេយងេទ ម 
ជំេនឿទំេនៀមទម្ល ប់ ករចំ ប់ រមមណ៍េទេលីមុខម្ហូប និងរស់ជតិ េហយី ក៏ជករណី សំខន់ៗ ែដលេយងី្រតូវ
ដឹងអំពីែបបបទពិត្របកដ មួយ និងកំរតិ នតឹង រមមណ៍ែដលេកីតមនេឡងីេនកនុង ថ នភព វ
យង់ឃនង ែដលចត់ទុក ម្របេភទ្រពឹត្តិករណ៍តក់ស្លុត។ េនខណៈែដល ថ នភពអំេពីហងឹ កនុង្រកុម្រគួ រ
មនភពខុសគន យ៉ងខ្ល ងំ ពីអំេពីយយផី្លូវេភទខ្ល ងំេនទីកែន្លងេធ្វីករ ភព នតឹង រមមណ៍ែដលេកីតមន
េឡងី និង នុភពែដលេកីតមនេឡងីេទេលីសុខភព និងសតិ រមមណ៍មនកំរតិដូចគន ។ 
 េរឿងរបស់ ន់តូនី (Anthony) ពណិជជករមន ក់ បនបង្ហ ញអំពមីេធយបយសុខភព ែដលេ្របីេនកនុង
ថន ក់េរៀនែខមរ ចយកមកអនុវត្តជវធិីពយបលទូេទ មែបបេផ ងៗ ថ នភពរបស់ ន់តូនីមនភពែប្លកពី
សិស ែខមររបស់េយងី។ គត់ពុំមនទទួលផល្របេយជន៍ពីភពគ្ំរទជ្រកុម េនេពលែដលេ ះ្រ យ និង ថ ន
ភពតក់ស្លុតរបស់គត់។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ េ្រពះគត់េធ្វីករបន្របក់ែខេ្រចីន គត់ ចចូលរមួេន
កនុងក្លឹបកី  គត់ ច ត់្របណ មនម្ហូប រល្អ និងមនករងរេធ្វី។ កនុងនមជជនជតិ េមរកិកងំ 
គត់ពុំទទួលភព នតឹង រមមណ៍ េ យពុំចបំច់ស្រមបស្រមល មសងគមថមីបនេឡយី។ ជីវតិគត់មន
លំនឹង ជជនវយ័មជឈមឹ គម នបរមភ មនមិត្តភក្តិជេ្រចីន និងមនទំនក់ទំនងសងគមល្អ ែតគត់បនឆ្លងកត់ភព
តក់ស្លុត េហយី្រតូវករភពពយបលេ យខ្លួនឯង។ 
 ន់តូនី និង្របពនធបនែលងលះគន  េនេពលែដលកូន្រសីរបស់គត់មន យុ ចនំួន១០ឆន  ំ ្របពនធគត់
បនេរៀបករជថមី េហយីបនប្ដូរទីលំេនេទឆង យ ជមួយប្ដីថមី និងកូន្រសីរបស់ ន់តូនី។ ភ្ល មេ្រកយពីប្ដូរទី
លំេន ឪពុកចុងចប់េផ្ដមីេធ្វីបបកូន្រសីជេរៀង ល់េពលែដលគត់្រសវងឹ្រ  េហយីបនេកតីេឡងីជញឹកញប់។ 
េនកនុងករណីមួយេនះ គត់បនេធ្វីេ យកូន្រសីវយ័ជំទង់េនះរងរបួសយ៉ងធងន់ធងរ េ យេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ 
េ្រពះែតករេបីកបរេពល្រសវងឹ្រ របស់គត់។ េ្រកយពីកូន្រសីេចញពីផទះេទេរៀនេនម វទិយល័យ កូន្រសី
គត់បន្របប់ពី្របវត្តិករេធ្វីបប ងគកយ ចំននួជង ្របបំីឆន  ំរបស់នងដល់រូបគត់។ កូន្រសីបនប្ដឹងយកឪពុក
ចុងេឡងីតុ ករ េ យេចទ្របកន់ជបទឧ្រកដិ្ឋេធ្វីបប ងគកយ និងប ្ដ លេ យរបួសែតឪពុកចុងបន
ទទួលែតករស្ដីបេនទ សពីេច្រកម មួយឆន េំ្រកយមកកូន្រសីគត់បនេធ្វីអត្តឃតខ្លួននង។ 
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ន់តូនីេពរេពញេទេ យកំហងឹដ៏េលីសលប់ េទេលីេច្រកម ឪពុកចុង និង្របពនធេដីម េ យគត់
មន រមមណ៍ថ អនកទងំេនះបនសម្ល ប់កូន្រសីគត់។ គត់ចង់សងសឹកអនកទងំេនះ គត់បនទទួលករ
ពយបលអស់រយៈេពល ជង ចនំួន្របឆំន  ំជមូយ នងិអនកចិត្ត ្រស្តេផ ងៗេទៀត េគបន្របប់េ យគត់បំបត់
េចល រមមណ៍កំហងឹេ ល ល និងទឹកចិត្តផ្តនទ េទសរបស់គត់។ ផទុយេទវញិ េនេពលគត់បនមកជួបខញុ  ំ ខញុ ំ
ទទួល គ ល់ រមមណ៍ឈចឺប់របស់គត់។ ឪពុកចុងបន្រប្រពឹត្តអំេពីយ៉ង ្រកក់េទេលីកូន្រសីរបស់គត់ េហយី
ជនេនះ្រតូវែតទទួលេទស។ ករេធ្វីបបេលី ងគកយកូនេកមងជយូរឆន  ំ ជភពពិតែដល្របពនធគត់បដិេសធពំុ
្រពមទទួល ្របពនធគត់ពតិជេធ្វីេឡងីេ យេចតនេទេលីកូន្រសីរបស់ខ្លួន។ េហយីេច្រកម បនកត់េសចក្តី
េ យគម ន្រតឹម្រតូវ និងអយុត្តិធម៌ ករណីេនះ្របែហលជ មូលេហតុែដលប ្ត លេ យកូន្រសីគត់េធ្វីអត្តឃត
ខ្លួននង។ 
 ករទទួល គ ល់ជេ្រម រមមណ៍របស់ ន់តូនី េទេលីភពកបត់ និងភពសងសឹក េហយីខញុ ំក៏បនសួរគត់
ថេតីគត់ចង់េធ្វីសកមមភពេនះេ យវធិី ? ករទទួល គ ល់ រមមណ៍របស់គត់ប ្ដ លេ យគត់បេញចញ
អរមមណ៍េវទនជពន់េពក រហូតដល់ចណុំចែដលគត់គិតរតិែតេ្រជេទេទៀត ថរូបគត់ក៏កបត់ នឹងកូនគត់ែដរ។ 
កនុងនមជពណិជជករគត់ប្តូរទីលំេនជប់រហូត េហយីបនចំ យេពលតិចតួចបំផុតជមយួកូន្រសីរបស់គត់
កលពីនងេនវយ័េកមង។ គត់មន រមមណ៍ថ គត់ ចដឹងពីករេធ្វីបបេនះ េបីសិនជគត់បនចំ យេពល
េ្រចីនជមួយនង។ ភពកបត់ែបប “កបត់តូច ច little ” េ យករចំ យេពលរបស់គត់ទងំអស់េទេលី
ករងរ ប ្ដ លេ យមនភព “កបត់ធំ” េ យេមីលមិនេឃញីថ ជនេលមីសរស់េនកនុងផទះជមួយកូន្រសីរបស់
គត់។ េន្រតង់ចំណុចេនះករពយបលរបស់គត់ គឺ ន់តូនី ្រតូវចប់េផ្ដីមេធ្វីករ្របមណេមីលពី ថ នភព 
េ កនដកមមរបស់គត់េ យសមេហតុសមផល េហយីសំេរចទទួលយកេសចក្ដីទុកខេ ក និងកំហុសរបស់ខ្លួន
គត់។ 
 ករពយបល គឺេធ្វីេឡងី មវធិីែដលេយងីបេងកីតេឡងីេនកនុងថន ក់េរៀនែខមរ រមមណ៍របស់ ន់តូនី មន
សភពដូចគន  នឹងជនជតែិខមរែដលមន នៈេសមីគម  គឺ រមមណ៍របស់េគេពរេពញេទេ យសុបិន្ត ្រកក់ផទួនៗ 
អំពីករឈចឺប់ែដលកូន្រសីគត់ទទួល និងភពគម នសមតថភពរបស់គត់ កនុងករបញឈប់ទរុណកមមេនះ។ គត់
ទទួល គ ល់េសចក្ដី្រតូវករកត់បនថយសុបិន្ត ្រកក់ និងករចងចែំដលមិន ច្រគប់្រគងបនេទេលីអត្តឃត
របស់កូន្រសីគត់។ ន់តូនី ចេ ះ្រ យបញ្ហ សុបិន្ត ្រកក់របស់គត់បន េហយីជយថេហតុ បនបំេភ្លច
េចលេ យគត់ទទួល គ ល់ថសុបិន្តរបស់គត់ ពុំ ចេធ្វីេ យកូន្រសីគត់មនជីវតិរស់េឡងីវញិបន ឬ ច
េ ះ្រ យទុកខេ ក និងកំហុសែដលគត់មនសព្វៃថងបនេឡយី។ 
 ករបំបត់េសចក្តីឈចឺប់ ពុំែមនជវធិីសព្វ្រគប់េនកនុងករណី តក់ស្លុត មយួេឡយី េគលេ  គឺ្រតូវ
បេងកីតភពេពញចិត្ត នងិសបបយរកី យកនុងជីវតិ រជថមី ជេសចក្តីសងឃមឹដ៏ែសនលំបក។ ន់តូនីមិចចង់
លះបង់ េសចក្តីឈចឺប់របស់គត់ េហយីយកទិដ្ឋភពល្អនេពលអនគតមក ក់ជំនួសវញិ។ មរយៈេសចក្តី
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ឈចឺប់របស់គត់ គត់បនរក ្រពលឹងកូន្រសីគត់េ យេនមនភពរស់រេវកី ភពផទុះកំហងឹរបស់ ន់តូនី ជ
េរៀង ល់ៃថងេទេលី្របពនធគត់ ប្តីរបស់្របពនធគត់ និងេច្រកមេធ្វីេ យគត់មន រមមណ៍ថ គត់បនេធ្វីអ្វីជ
េសចក្ដីសងសឹកេ យកូនគត់។ រមមណ៍ទងំេនះ ុ ងំសមតថភពរបស់គត់ មនិេ យសបបយរកី យ សូមបី
ែតអ្វីៗ ជភព មញញកនុងជីវតិក៏គម នែដរ។ ជយថេហតុគត់ ចទប់ ក ត់ រមមណ៍ឈចឺប់េនះបន េ យពុំ
បេ ្ដ លេ យ ឆបេឆះេឡងី្រគប់េពលៃថង ឬយប់េឡយី។ គត់ ច្រស ញ់អនុស វរយីកូន្រសីគត់ែថម
េឡងីេទៀត េ យេបះេចលភព្រជួល្រចបល់ែដលពំផ្ល ញជីវតិរបស់គត់ វធិីេនះ ចមនភពងយ្រសួលេឡងី
េន ថ នភពជ្រកុម េ យអនកឯេទៀត ចបញជ ក់ នូវេសចក្តី្រតូវកររបស់ជនែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ េដីមបី
នមំកនូវភពចុះស្រមុងសុខដុមរមយន និងភពសបបយរកី យ។ 
 បរតថភព (គតិ្របេយជន៍អនកដៃទ) ករងរ និង សន ែផនកសំខន់ៗ ៃនកមមវធិីជសះេសបយី ពីភព
តក់ស្លុត ក៏ ចយកមកពយបលជមួយ និងជនមន ក់ៗបនែដរ។ ចំេ ះ ន់តូនី ករចូលរមួេនកនុង    វស័ិយ
សងគមមួយ ែផនកមនភពរតិែតងយ្រសួលេឡងីៗ។ គត់ជបុរសែដលខិតខំេធ្វកីរងរ េហយីករេផ្ដ ត រមមណ៍
េទេលីករងរេនះ េហយីែដល ចរក គត់េ យមនជីវតិរស់េន បនទ ប់ពីកូន្រសីគត់បន ្ល ប់េទ ។ គត់
មនេសចក្តី្របថន ដ៏ខ្ល ងំកនុងករជួយេកមងៗ ែដលមនបញ្ហ  ជយថេហតុ ដូចគត់បនេធ្វីេឡងីេនកនុងេពល
ពយបល។ សំខន់ជងេនះេទេទៀត ន់តូនីជជនកន់ សនរ ៉ូមងំកតូលិក េហយីេនកនុងេពល រភព
កំហុស គត់បនសំុេសចក្ដីខន្តីអភ័យេទស ពីភពមិនយកចិត្តទុក ក់របស់គត់េទេលីកូន្រសីរបស់គត់។ គត់
បនេរៀនអំពីវធិីដកយកអនុស វរយីកូន្រសីរបស់គត់េចញពីសុបិន្ត ្រកក់ េហយីយកករបន់្រសន់េន្រពះវ ិ រ 
មកជំនួសវញិ គត់បនបន់្រសន់ជេរៀង ល់ ទិតយ ជវធិីេ យពរជ័យដល់ដួង្រពលឹងរបស់នង េហយីគត់បន់
្រពះេ យជួយគត់េលីកែលងេទសេ យរូបគត់ និង្របពនធេដីមគត់ េទេលីភពប ជ័យកនុងករករពរកូន
របស់គត់។ េនខណៈែដលគត់ ចពយបលខ្លួនគត់ ពអីនុស វរយីតក់ស្លុត េនទីបញច ប់ៃនករពយបលេនះ 
េសចក្តី្របថន របស់ ន់តូន ីកនុងករផ្ដល់េទសដល់ឪពុកចុងេនែតមនភពខ្ល ងំក្ល ជដែដលៗ គត់េនែតគិតថ
ចបប់ប ជ័យកនុងករជួយកូន្រសីរបស់គត់។ 

២.៣ យុត្តិធម៌សងគម 
លទធផលមួយែដលពិបកស្រមប់ ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតសំេរចេជគជ័យែតឯកឯង ឬរមួគន េនះគឺ

យុត្តិធម៌សងគម។  ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត្របកន់ទុកជេរឿងផទ ល់ខ្លួន មនក្រមិតេសមីគន  នឹងអតថន័យយុត្តិធម៌
សងគម។ ចំេពះរូបេគករចត់ទុកេ យយុត្តិធម៌ េទេលី ថ នភពរបស់ជនមន ក់ ចខុសគន ឆង យគម នទីក ំ      
ណត់។ េនកនុងសងគមជេ្រចីនេទះបីជយ៉ង ក៏េ យ េសចក្តី្រតូវកររបស់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត ជភព
លំបក នឹងបេំពញ ម។ យុត្តិធម៌ជករណី នេយបយពុំែមនជករណី ផទ ល់ខ្លួនេឡយី។ ក្រមមន ស់ែដល
យុត្តិធម៌យកចិត្តទុក ក់េទេលីេសចក្តីឈចឺប់ និងទុកខេ កផទ ល់ខ្លួនរបស់ជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ែដលជ
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ភព្រពេងីយកេន្តីយេទេលីេសចក្តី្រតូវករ ែផនកពយបលរបស់េគ។ ករកត់េទសឧ្រកិដ្ឋ ករ្របត្តិបត្តិជក់ែស្តង 
ករកត់េទសសិទធិមនុស  និងតុ ករ្របចតំំបន់ពុំបនេរៀបចំបេញចញភពយកចិត្តទុក ក់េទេលីភពជសះ
េសបយីរបស់ជនរងេ្រគះេទបយី។ ជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ និងអនកពយបលរបស់េគជញឹកញប់ជួប្របទះ និង
ករពិតថ េសចក្តីពយបល គឺជភពែដលេគមិនចប់ រមមណ៍ ឬទទួលករគ្ំរទេ យតិចតួច េគលេ ទី
បញច ប់សំ ប់សងគម គឺរកវធិី ក់េទសជនែដលបន្រប្រពឹត្តិបទឧ្រកិដ្ឋ។ កនុង្របេទសែដលអំេពី វយង់ឃនង
ទទួលករជ្រមុញេឡងីេ យែផនកនេយបយ េហយីេនែតមនជបន្តយ៉ងខ្ល ងំពីេសចក្តីចប់ រមមណ៍ទងំ ែផនក
យុត្តិធម៌សងគម ទងំែផនកពយបលផទ ល់ខ្លួនពុំមនវត្តមន េហយី្រតូវបន្របឆងំយ៉ងសកមម។ 
 េវជជបណ្ឌិ តភ័យខ្ល ចថជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត ចរកវធីីេ ះ្រ យបន េ យយល់ដឹងពីកណំប់
ធនធនភពជសះេសបយី ែដលអនកជមងឺ ច្របែម្របមូលេឡងីបន។ េជគជ័យែដលគួរេ យកត់សមគ ល់របស់
ជនេភៀសខ្លួនែខមរ និងជនែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់េផ ងេទៀត ដូចជ ន់តូនីបនបង្ហ ញេឡងីថ ្របព័នធ
មេធយបយជសះេសបយី េយងេទ មវន័ិយពយយម្របចៃំថង មន្របសិទិធភពជងភព យលំ េទេ យ
ភពគម នយកចិត្តទុក ក់របស់េវជជបណ្ឌិ ត និងជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត។ វធិពីយបលេ យខ្លួនឯង នងិបេចចក
េទសែបបេនះ ចយកមកអនុវត្តន៍ យ៉ងទូលំទូ យ េនកនុង ថ នភពឧ្រកិដ្ឋកមមម េឃរេឃ និង មញញ។ 
េបីសិនជសងគមចត់អនកពយបលេ យបំបត់ភពភ័យខ្ល ចរបស់េគ េ យយកលំន ំ មគំនិត ្ំរគប់ៃសព
ង មកេ្របីជវធិីពយបលសុខភពេនកនុងប ្ត លេ យ អនកជមងឺទងំអស់ ទទួលយកលទធផលដ៏គួរេ យ

េសងីចសរេសីរ នឹងេកីតមនេទបងី។ 
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ជំពូកទី៩ សងគមជអនកពយយម 

មនទីរចិត្ត ្រស្តឥណ្ឌូ ចិន The Indochinese Psychiatry Clinic (IPC)េនទី្រកុង្របយតុន រដ្ឋម៉ស
ឈូែស ត Brighton, Massachusetts បនេកីតេឡងីថមីៗ េទីបែតបន្របបំីឆន  ំេហយីេទីបែតចប់េផ្ដីមរកីចំេរនី
េឡងី។ មនទីរេពទយ េនះមនបុគគលិក ចំននួដប់្របមំួយ នក់ េវជជបណ្ឌិ ត បុគគលិកសងគមកិចច អនកចិត្ត ្រស្ដ និងអនក
វជិជ ជីវៈឥណ្ឌូ ចិនេផ ង  ៗ ែដលផ្ដល់កិចចកងរ បំេរេី យេជគជ័យដល់ជនមន រមមណ៍តក់ស្លុតខ្ល ងំជងេគ្របចំ
តំបន់េន កនុងសហគមន៍ជនេភៀសខ្លួនេទីប នឹងមកដល់ថមីៗ។ មនទីរេពទយពយបលមនអនកជមងឺជង ១៦០នក់។ រដ្ឋ
ម៉ស ឈូែស តបនគ្ំរទជ ធរណៈយ៉ងេពញេលញ។ ែតេនមួយៃថងេនះ ទូរស័ពទក៏បនេ ទិ៍េឡងីេ យ
មន រជបនទ ន់ពីសមជិកគណៈកមម ធិករ រដ្ឋែផនកសុខភពសតិ រមមណ៍បនផ្ដល់ដំណឹងដល់េយងីថ េ យ
ករកត់បនថយថវកិ មនទីរសុខភព នឹង្រតូវបិទទ្វ រេនកនុងរយៈេពលពីរ ទិតយេទៀត។ អនកជមងឺទងំអស់ នឹង្រតូវ            
េ យេចញ ផទុយពីករពិតថគម នេស សុខភពេផ ងៗ េទៀត ស្រមប់អនកទងំេនះេឡយី។ បុគគលិកទងំអស់
នឹង្រតូវបញឈប់ែលងេ យេធ្វីករ។ 
 បុគគលិករបស់ខញុ ំបនទទួល រមមណ៍ថតក់ស្លុតអ ច រយេទេលីបទបញជ េនះ មន រមមណ៍ ក់បីដូចជ 
េគសំុេ យេយងីកត់ផ្ដ ច់អនកជមងឺរបស់េយងីពីករែថទសុំខភព និងសតិ រមមណ៍ េ្របៀបដូចជ នឹងករសំុេ យ
ដកអនកជមងឺព ី ែផនក ងឈមដូេចនះែដរ។ ខញុ ំពុំ ចនឹកគិត ម នថ   រ ្ឋ ភិបលរបស់េយងីសំុេ យេយងីេបះបង់
ករែថទអំនកជមងឺរបស់េយងីេឡយី។ មនទីរេពទយពយបលចំនួនៃមភ ែដលផ្ដល់េស ដល់ជន្រកី្រកជងេគេនកនុងរដ្ឋ 
្របឈមមុខ នឹងករកត់បនថយេនះ។ េ យធ្ល ប់ជួប្របទះ នឹងវបិត្តិកត់បនថយែបបេនះជេ្រចីនពីមុនមក ជ
្របវត្តិសេងខបៗ របស់មនទីរេពទយពយបលផងែដរ ខញុ ំក៍ទទួលភពរ ំ យ រមមណ៍ែប្លកថ េពលេនះជេពលែដលខញុ ំ
្រតូវលះបង់ករងររបស់ខញុ ំកនុងករ្រគប់្រគងមនទីរសុខភពេនះ។ នឹងពិតជងយ្រសួលជង េហយីបនទទួលថវកិ
ចំេណញេ្រចីនជង េបីសិនជផ្ដល់េស សតិ រមមណ៍េនកនុងចំេ ម្របជជនែដលពំុជួប្របទះ នឹងឧបសគគ
សងគមែបបេនះ។  
 េ យភពសមុគ ម ញេនះ ខញុ ំបនទូរស័ពទេទ្របប់្រគូរបស់ខញុ ំ និងអតីត្រគបូេ្រងៀនេនសកលវទិយល័យ  
េយល៉ Yale ្រ ្ដ ចរយ ប័រុសី ្រ ្ដ ចន Boris Astrachan េដីមបសំុីដំបូនម ន។ ខញុ ំបនពនយល់គត់ថ េ យ
វបិត្តិថវកិរដ្ឋ ខញុ ំគម នវធិី េ ះ្រ យ េដីមបេី្រ ច្រសង់មនទីរសុខភពេនះតេទបនេឡយី ខញុ ំែលងតសូ៊េទៀត    
េហយី។ េ្រកយពីខញុ ំនិយយចប់មនភព ង ត់ដ៏យូរ រហូតទល់ែត ្រ ្ដ ចរយ Astrachan បន្លឺសេម្លងខ្ល ងំថ 
“េផ្ដសផ្ដ ស! ឯងមិន្រតូវេជឿថ ករសេ្រមចនេយបយ ្រគន់ែតជេរឿង្របក់កស។ ជនិចចជកល គឺេគយក
ចិត្តទុក ក់េទេលីករណីតៃម្ល និងេគលករណ៍។ ឯង្រតូវ្រតលប់េទរកអនកគ្ំរទសហគមន៍ ឬមនទីរសុខភព និង
អនកជមងឺេ យេគជួយត ៉ េទេលីេសចក្ដីសំេរចចិត្តេនះ េ យ ជភពអយុត្តធម៌ និង្របស់ចកសីលធម៌។ រដ្ឋ្រតូវ
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ែតទទួលខុស្រតូវកនុងករែថទ្ំរបជជនែដលឈថឺក ត់ ជភព្របសចកសីលធម៌ែដលេបះបង់េចលជនែដល
កំពុងែតទទួលករពយបល”។ 
 ពកយសម្ដីរបស់គត់េធ្វីេ យរូបខញុ ំ និងបុគគលិករបស់ខញុ ំមនកម្ល ងំេឡងី ដូេចនះេយងីក៏េទរកអនកជមងឺរបស់
េយងី េហយីេសនីសំុេ យេគជួយេយងីេ្រ ច្រសង់មនទីរេពទយពយបល។ េសចក្ដីេឆ្លីយតប និង្របតកិមមសហគមន៍
ឥណ្ឌូ ចនិ្របចតំំបន់ េទេលីេសចក្ដីេសនីសំុរបស់េយងីមនភពេលីសលប់ៃ្រកែលង។ ្របជជន ប់ពន់នក់បន
ទូរស័ពទេទេច ្វ៊ យេខត្ត និងគណៈកមម ធិករករយិល័យ ែផនកសុខភពសតិ រមមណ៍ បេញចញមតិសេងខបៗ
របស់េគជពកយថ “ទុក IPC” េ យភគេ្រចីនេគពំុេចះនិយយភ រអង់េគ្លស។ 
 ពីរបីៃថងមុនេពលមនទីរសុខភពបិទទ្វ រ ែផនក្របជជន ល់ស្ដុន្របយតុន Allston Brighton Citizenបន
េបះពុមពផ យវចិរណកថមនចំណងេជីងថ “មណ្ឌ លឥណ្ឌូ ចនិ្រតូវែតេនេបីកទ្វ រ” ៖ 

  ករកត់បនថយភ្ល មៗ ៃនជំនួយរដ្ឋេទេលីមនទីរសុខភពសតិ រមមណ៍្របយតុនពុំ ច ក់ជំនួស
េ យភពឥតក្ដីេម ្ត េនះេឡយី។  
   មណ្ឌ លទទួល គ ល់ទូទងំ្របេទស ្របឈមមុខ នឹងភពបំរុងែតរលំបិទទ្វ រេទេហយី  េ្រកយពី
េសចក្ដី្របកសថមីៗ ថថវកិឧបតថមភទងំអស់របស់រដ្ឋ ្របែហលជចំនួន $290,000 នឹង្រតូវដកេចញពី   
មណ្ឌ ល។ 
  មនទីរសុខភពបនរកវធិីថមីៗ ជួយេ្រ ច្រសង់ជីវតិជនេភៀសខ្លួនែខមរ ជនជតិ វ និងេវៀត ម េន
កនុងសហគមន៍របស់េយងី។ ន ៃដែដលគួរេ យកត់សមគ ល់ជងេគ គឺបនផ្ដល់ឱកសពយបលសំខ
ន់ៗស្រមប់្របជជនឥណ្ឌូ ចិន ែដលរងទុកខទរុណកមមេ យ ន ៃដ ឆគួតលី នេយបយេនកនុង្របេទស
កំេណីតរបស់េគ។ 
មរយៈកិចចកររបស់បុគគលិកមណ្ឌ លសុខភព និងអនកផ្ដល់ឱ ទហ្វកឹហ្វនឺឥណ្ឌូ ចិន ្របជជនែបបេនះ
ប់រយនក់ បនទទួលជនំួយកនុងករបេងកីតជីវតិថមី េចញពីជីវតិេ្របះឆរបស់េគ េហយីក្ល យេទជ្របជ
ជនមន្របេយជន៍េនកនុងសហគមន៍េនះ។ ករដកហូតថវកិជំនួយសំ ប់បន្ដដំេណីរករេនះេចញពី
មណ្ឌ ល ជភពៃ្រពៃផ មួយែបបេទៀតេហយី។ 

េ កសមជិកសភ ម៉យហគ័ល បរត័ Michael Barrett និងេ កតំ ង ្រស្ដ េខវនិ ហូ ន Kevin Honan 
បនសនយត ៉ ្របឆងំទមទរេ យមណ្ឌ លេនមនវត្តមន។ ្របជជនេន Brighton គួរែតសហករជមួយ នឹង
តំ ង ្រស្ដរបស់េគេធ្វីបតុកមមេ យ ្វ ប់ េទេលីករបិទទ្វ រកំណប់្រទពយសកមម្របកបេ យសីលធម៌ និង
មនតៃម្លេនកនុងសហគមន៍េនះ។  

ម្រន្ដីផ្លូវករ្រកសួងសុខភពសតិ រមមណ៍គួរគបបដីឹងថ េយងីនឹងេធ្វកីរត ៉ទមទរ េ យខ្លួនេយងីេន
កនុងតំបន់ Allston-Brighton ។ ពុំមនអ្វីខុសគន េឡយី េទះជជនទងំេនះជ្របជជនរស់េនយូរអែង្វង ឬជ
្របជជនែដលេទីប នឹងមកដល់ថមីែដលគម នអំ ចក្ដី។ 
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អនកដឹកនរំដ្ឋបនទទួលមតិលំេអៀងយ៉ងពិត្របកដ េ យេសចក្ដីគ្ំរទដ៏េលីសលប់ពីអនកគ្ំរទមនទីរ
សុខភពរបស់េយងី។ េនកំណត់ៃថងែដលមនទីរសុខភពប្រមុង នងឹបិទទ្វ រ មនមនទីរសុខភពយុវវយ័ ចំនួន្របបំ ី
្រតូវបនបិទទ្វ រ និងមិនេបីកទ្វ រេឡងីវញិេឡយី មនែតមនទីរសុខភពរបស់េយងី និងមនទីរសុខភពសតិ រមមណ៍ 
និងែផនកពិករេទែដលេនេបីកទ្វ រ។ េទះជេ្រកយពីករសំេរចេនះក៏េ យ ទូរស័ពទេនែតមនេធ្វីេឡងីគ្ំរទជ
បន្តេ យភពខ្ល ងំក្ល ដែដល។ ពីរបីៃថងេ្រកយមកករយិល័យេច ្វ យេខត្ត បនទូរស័ពទមកខញុ ំេ យបញឈប់
ទូរស័ពទ េ យ េធ្វីេ យរខំនដល់ករងររបស់េគ។  

ករ្រពមន ស់េតឿនរបស់េ ក Astrachan ពិតជ្រតឹម្រតូវ េសចក្ដីសេ្រមចរបស់អនកនេយបយ និង
អនកបេងកីតចបប់ េទេលីករេ្របីធនធនមនកំរតិជករវនិិចឆ័យដ៏មនតៃម្ល។ ជ សន ្រកក់ែដលសុខភព និង
សុខភពសតិ រមមណ៍របស់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត ជទូេទេ្រចីនែតចត់ទុកេ យសងគមថជភពសំខន់
តិចតួច។ ករពយបលផទ ល់ខ្លួន ៃនភពតក់ស្លុតែដលទក់ទង នងឹេ គ េទះជ េកីតេឡងីេ យទរុណកមម ឬ
េ យអំេពីហងិ កនុង្រកុម្រគួ រក៏េ យ ្រតូវចត់ទុកថជេរឿងផទ ល់ខ្លួន ែដល្រតូវេ ះ្រ យជឯកជនេ យ
ជនរងេ្រគះ។ ជភពក្រមមនែដលសងគម្របជធិបេតយយ ភ្លឺថ្ល យល់ថករពយបលភពតក់ស្លុតេនះ ចត់ទុក
ថជេសចក្ដីទទួលខុស្រតូវរបស់សងគម និងែផនកនេយបយ។ េនកនុងករណី ខុសធមម  ្របជជនែដលទទួល
ភពវនិសមហន្ដ យេ យស្រងគ ម ភព្របឆងំគន េ្រកយស្រងគ មរ ងរ ្ឋ ភិបល និងអងគករជំនួយអន្ដរជតិ គឺ
េគយកចិត្តទុក ក់យ៉ងសំខន់ៗ េទេលីករជួសជុលផ្លូវ គរ និងរចនសមព័នធហរិញញវតថុ ជនែដលទទួលេ្រគះ
ថន ក់ ជពិេសសែផនកសតិ រមមណ៍ គឺ្រតូវទុកេ យែថទេំ យខ្លួនេគផទ ល់។  

គំនិតែដលយល់ថភពពយបលេ យខ្លួនឯង និងភពជសះេសបយីពីសងគម គម នទំនក់ទំនងអ្វីេនះ
ជេរឿង្របឌិតសុទធ ធ។ េនេឡយីភពែដលេកីតមនេឡងីជប់រហូត បនបេ ្ដ យេ យអំេពីឧ្រកិដ្ឋកមម
ទក់ទង នឹងភព្រកី្រកេកីតមនេឡងីជេរៀង ល់ៃថង េទះបីជេ យ្រកុមែហគង ឬថន េំញ នេពសយ ឬអំេពីរេំ ភ
បំពនផ្លូវេភទកូនេកមង និង្រស្ដី េហយី្រតូវេគបំេភ្លចេចលេ យេយង មកំរតិសំខន់ៗកនុងសងគម។ ជភព
អំណរ ទរ ែដលឥរយិបទបំេភ្លចេចលេនះបនរលត់បត់េទេ យសន មឹៗ។ ភពទទួល គ ល់បញជ ក់េ យ
វទិយ ្រស្តេទេលីឥទធិពលពយបលេ យខ្លួនឯងរបស់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតកំពុងែតកេកីតេឡងីេ យភព
ផ្ល ស់ប្ដូរទងំ្រសុង ែផនកែថទសុំខភព។ េសចក្ដីទទលួ គ ល់ភពពយបលេ យខ្លួនឯងជភពជីវវទិយ ចិត្តវទិយ 
និងករេឆ្លីយតបរបស់សងគមេទេលីឧ្រកិដ្ឋកមមជភពកច់បំបក់ឥរយិបទ ្រកក់របស់សងគម ែដលចត់ទុកជន
ជួប្របទះភពតក់ស្លុតជករណីបនទ ប់បន ។ំ សងគម្រគប់្រគងទងំេនះ េពលេនះ្រតូវភជ ប់្រគឹះ ថ នសងគម ជមួយ 
នឹង្រគឹះ ថ នសុខភពែដលជួយជំរុញភពពយបលេ យខ្លួនឯង។ ជករណីមួយែដលពុំ ចេធ្វីេ យករវវិឌ
ន៍េកីតមនេឡងីបន េនកនុងសងគមែដលកន់កប់េ យ ជញ ធរផ្ដ ច់ករ ជភពគបសងកត់េ យ ែផនក
នេយបយ េសដ្ឋកិចច នងិអំេពីឧ្រកិដ្ឋកមមកនុងសងគម ែដលបន ល លពសេពញ េហយីពុំមនឱកសផ្ដល់ករ
ែកទំរង់េឡងីវញិបន។ សងគម្របជធិបេតយយផ្ដល់ភព ចផ្ល ស់ប្ដូរបនដ៏្របៃពបំផុត។ 
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ែផនក ១. កតព្វកិចចភព្របឈមមុខ នងឹភពេផ្ដកផ្ដលួ (ពឹងែផ្អក) 

ភ ជករណី ដល់សកមមែដលទប់ ក ត់ទំនក់ទនំងរបស់សងគម ្របឆងំ នងឹជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត 
្រពឹត្តិករណ៍រញជួ យែផនដីេនកនុងឆន  ំ១៩៩៥ េនទី្រកុងកូេប ្របេទសជបុ៉ន Kobe Japanបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ 
ពីភពពិតេនះ។ ជនជតជិបុ៉នបនបេងកីតភ ដ៏ល្អ កនុងករពិភក ទំនក់ទំនងផទ ល់ខ្លួនរបស់េគ។ កនុងករ
វភិគវទិយ ៃនភពេផ្ដកផ្ដួលពឹងែផ្អក អនកវភិគចិត្តវទិយជបុ៉ន េ ក ែកវ ឌយ Takeo Doi បនបរយិយេឡងី
អំពីចំនុចសំខន់ៗៃន Amae ( កបបកិរយិេ្របីលួងេ ម ជញ ធរ) ឬករេផ្ដកផ្ដួលពឹងែផ្អកផទ ល់ខ្លួនរបស់ជន
ជតិជបុ៉ន។ Amae ចមនអតថន័យេឡងីថ ជេសចក្ដី្របថន ចង់បនេសចក្ដី្រស ញ់ជែបបបទកូនែង៉តែដល
ទទួលករ្រស ញ់បីបច់ពីម្ដ យ។ ជភពទូេទេហយីបនទទួលយកេ យជន េពញ វយ័កនុងករេធ្វី Amaeru 
េ យេ្របីឥរយិបថលួងេ មេនះ ឬ្របកន់ឥរយិបថបំេពញេសចក្ដី្របថន របស់ខ្លួន កនុងកររកេសចក្ដី្រស ញ់
ជភពម្ដ យ និងកូន ពជីនែដលេគមន រមមណ៍ថ េគមនទំនក់ទំនងជពិេសស។ ភ ជបុ៉នមនពកយ
េពចន៍ ជេ្រចីនស្រមប់ពណ៌នអំពីកលៈេទសៈ ចិត្ត ្រស្តៃនភពប ជ័យឥរយិបថលួងេ មេនះ ដូចជ 
Suneru ( រមមណ៍មិនសបបយចិត្ត) Higama (មន រមមណ៍ថខ្លួនេគបនទទួលភពអយុត្តិធម៌) 
hinekureru (មន រមមណ៍ែប្លកពីអនកេផ ង ផទុយពីករបង្ហ ញភពពិត Amae) និងUramu (បង្ហ ញកហំងឹ
ស្អប់េខពីម ឬកហំងឹល្វីងជូរចត់េ យភពបដិេសធ)។ េទះបីជ ជភពបង្ហ ញេឃញីេ យចបស់ ឬអត់ចបស់
ក៏េ យ ជនជតិជបុ៉នែតងែតបរមភអំពី្របតិកមមរបស់អនកដៃទេទៀត េទេលី ថ នភព Amae។ 

ទំនក់ទំនងរ ងបុគគលេន្របេទសជបុ៉ន ពុំ្រតឹមែតចត់ែចងេឡងីេ យេសចក្ដី ្រតូវករភពែថទេំ យក្ដី
្រស ញ់ពីអនកេផ ងេនះេទ ផងែដរ ក៏េយងេទេលី ឬ មកតព្វកិចច។ កតព្វកិចច មញញមួយែបបគឺgiri ឬជ
កតព្វកិចច ែដល្រតូវេធ្វីតបេឡងីវញិេ យ ដូចជែបប និងកណំត់េពលពតិ្របកដ មួយ។ ភពេយង ម 
បញជ ក់ពីបនទុកចិត្ត ្រស្ដែដលមនជមួយ នឹងករជួយបំេពញ មេសចក្ដីេសនីសំុ េនខណៈែដល giri  បញជ ក់ពី
ភពពឹងពក់គន េទវញិេទមកែដលេកីតេឡងីេ យកតព្វកិចច។  
 ជនជតិជបុ៉នឆប់ទទួល រមមណ៍កង្វល់ េហីយ មេមីលេ យ្របុង្របយ័តនេទេលីភពប៉ះទងគិច
េ យសកមមភពរបស់ខ្លួនេទេលីអនកដែទេទៀត។ េនខណៈែដល្រពឹត្តិករណ៍េ កនដកមមបេងកីនេសចក្ដី្រតូវ
ករភព្រស ញ់គ្ំរទ ជនជតិជបុ៉ន ភគេ្រចីនែដលរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ ពីភពរញជួ យែផនដី មន រមមណ៍ថ 
េគពុំ ចយកេសចក្ដី្រតូវករ ែផនកកយសមបទ និង រមមណ៍េទរទន់ដ៏ធំេធងរបស់ខ្លួន េទ ក់បនទុកេលី្រគួ រ
របស់េគបនេឡយី េ យេគពុំ ចេគរព តបសនងគុណ មែបប giri  ែដលមនកំរតិ ចំនួនេសមីគន បន។ េសចក្ដី
សំុេ យជនចែម្លកជួយ ជភពែដលពុំ ចេធ្វីេឡងីបន។ កលៈេទសៈបេងកីតវបិត្តិេទេលីករទក់ទងរ ង
បុគគលជ មញញេន្របេទសជបុ៉ន។ ភពេផ្ដកផ្ដួលពឹងែផ្អកែដលល្អ្រតូវបនជ្រមុញ amaze ពុំ ចែចកចយ
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េ យសមរមយ ដល់្របជជន ប់ពន់នក់ ែដលបនបត់បង់ផទះសែមបង និងជនជទី្រស ញ់របស់េគេនទី្រកុង 
កូេប េ យជនែដលរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ទងំេនះ្រតូវករជំនួយេ្រចីនេពក។  
 ភពស្រមប់កតព្វកិចច មរយៈករទទួល គ ល់ជ ធរណៈ និងករពិភក អំពីបញ្ហ េនះ ចជួយ
ជនរងេ្រគះេ យភពរញជួ យែផនដីេជៀស ងពីភព ម៉ស់មុខ និងខម សេអៀនេ យភពកំ ញ់ ដូចផ្ដល់អតថ
ន័យ េឡងីជគំរូែបបបទទំេនៀមទម្ល ប់។ មនែតែកស្រមួល អតថន័យ giri េឡងីវញិ េទីបជនរងេ្រគះ នងិជន
ទទួលទុកខេ ក ចទទួលជំនួយេ្រចីនេឡងីពី្រកុម្រគួ រ និងសហគមន៍។ េទះជភពផ្ល ស់ប្តូរតិចតួចបំផុត
ែដលេកីតមនេឡងីេនកនុងទំនក់ទំនងសងគមក៏េ យ េសចក្ដី្រតូវករជពិេសសរបស់ជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់
េ យភពរញជួ យែផនដី និងបំណុលែដលេកីតមនេឡងីេ យលទធផលេនះ ចចត់ែចងេឡងីបនេ យរ ្ឋ ភិ
បលែតមួយបុ៉េ ្ណ ះ។ រ ្ឋ ភិបលជបុ៉ន េនទី្រកុងកូេប ទទួលយកកតព្វកចិចេនះ េហយីេនខណៈែដលេគកំពុង
ែតបំេពញកិចចករេនះ េគក៏យកចិត្តទុក ក់េទេលីបញ្ហ ចិត្ត ្រស្ដរបស់ជន រចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់េ យរញជួ យ
ែផនដី េគបនផ្ដល់ជំនួយសុខភពសតិ រមមណ៍ដល់្របជជនទងំេនះ។ 
 ទី្រកុងកូេប ជទីជំ ល្របវត្តិ ្រស្ដសងគមជបុ៉ន េនខណៈែដល្របជជនទូទងំ្របេទសេមីលេឃញីជ
េលីកដំបូងអពំីភពចបំច់ ែដល្រតូវជួយជនកំពុង្រតូវករជំនួយ េ យគម នបេនទ ស និងរះិគន់ថេគខ្វះភពអត់
ធមត់ជវបបធម៌របស់ជនជតិជបុ៉ន។ ្របជជនទូេទ ប់ពន់នក់ នគំន ពពក់ពពួនចូលេទទីមហន្ដ យរញជួ យ
ែផនដី ផ្ដល់ជនំួយេ យសម័្រគចិត្តរបស់េគ ។ ភពបដិវត្តកនុងករជួយយក ជនជួប្របទះ ភពតក់ស្លុត ែដល
ចប់េផ្ដីមេឡងីេន   ទី្រកុងកូេបចំេរនីលូត ស់ជបន្ដេន្របេទសជបុ៉ន។ បចចុបបននេនះ េ្រកយពីភពមហន្ដ យ 
េន្របេទសជបុ៉ន អនកនឹងមិនេឃញីផ្ល កបិទស្អិត ជរូបមុខញញឹម ែដល ជញ ធរតំបន់បិទផ យេនេលីបេងគ ល
ទូរស័ពទ និងអគរេពញ ទី្រកុងកូេប ស់េតឿនេ យជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ ទទួលយកេ្រពង សនរបស់ខ្លួន 
េ យគម ន្របែកក និងពុបំេញចញ រមមណ៍អវជិជមន។ 
 េមេរៀនេនទី្រកុងកូេប ចបន្ដព្រងីកមកដល់សហរដ្ឋ េមរកិ ជនជតិ េមរកិរស់េនកនុងសងគមែដល
មនវបបធម៌ច្រមុះ មូល ្ឋ នរបស់េគ គឺភពពឹងពក់ខ្លួន និងភពតសូ៊ដ៏ខ្ល ងំក្ល  ែដលផទុយ នឹងជនជតិជបុ៉នែដល
បញជ ក់េទេលីភពេផ្ដកផ្ដួលពឹងែផ្អក។ េនទី្រកុងនីវយក បនទ ប់ពអីំេពី យ្រប រ ៃថងទី១១ ែខ កញញ  ភ្ល ម ទី្រកុង
េឃញី នឹងែភនកជ ក នូីវភពរងឹមទូំទងំវបបធម៌ និង្រកុមជតិ សន៍។ ្របជជននីវយក ចសំុជំនួយពី្របជ
ជននីវយកេផ ងៗេទៀតេគ នឹងជួយេ យគម ន្របែកកភ្ល ម។ ែតភពរងឹមេំនះរ យបត់េទេនេពលេ្រកយ
មក ្របែហលជេ យមកពីមនកំណត់កំរតិថមី ែដលត្រមូវេ យមនករពឹងែផ្អក នឹងជនំយួមនភពងយ្រសួល
ជងពីមុន េ្រកយពីៃថង១១ ែខ កញញ  មិន្រតូវបនទទួល គ ល់ នងឹកំណត់ជផ្លូវករ ។ អនកនេយបយពុំេ្រតកអរ 
នឹងសក្ដ នុពលផ្ល ស់ប្ដូរេនកនុងទំនក់ទំនងសងគមេឡយី។ េគបនេធ្វីខុសយ៉ងខ្ល ងំេនេពលែដលេគប ជ័យពុំ   
គ្ំរទសហករពយបល ផទុយេទវញិេគបន្របប់្របជជន កុំេ យ លះបង់ េហយី្របកបករងរ ក់បីដូចជ
គម នអ្វីេកីតមនេឡងី។  
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 កំហុសេនះេនកនុងេសចក្ដីវនិិចឆ័យនេយបយ គឺេយងេទ មភពលងង់េខ្ល េទេលី  ឥទធិពលពយបល
េ យខ្លួនឯង កនុងករបេងកីតឥទធិពលខ្ល ងំក្ល ពិតកនុងសងគមថមី ។ ភពពុំ្រសួល រមមណ៍កនុងសងគម និងភព នតឹង
រមមណ៍េកីតមនេឡងីេនខណៈែដលជនជតិ ្រហ្វកិកងំ េមរកិកងំចប់េផ្ដីមបេញចញ្របតិកមមរបស់េគជ
ធរណៈ មនរមួទងំអនកែដលទទួលបទពិេ ធន៍េភវកមម ែដលមនភព្របែហលគន  និង រមមណ៍គម នឥទធិ

ពលកនុងករេ ះ្រ យ និងអំេពីបំពនជតិ សន៍ែដលេកីតមនេឡងីជ ុ ៃំរ ៉ ។ មួយរេំពចេនះ្រ ប់ែតជន
ជតិែសបកស ជេលីកដំបូងបំផុតទទួលេសចក្ដីយកចិត្តទុក ក់េទេលីអំេពីបំពន ដូចគន  ែដលជនជតិ ្រហ្វកិ
កងំនិង េមរកិកងំបនទទួលអត់ធន់ជយូរឆន មំកេហយី ។ ជនជតិ ្រហ្វកិកងំ និង េមរកិកងំ ពុមំនផ្ដល់
ឱកសេ យបេ្រងៀន ធរណៈ អពំីេមេរៀនែដលេគបនេរៀនសូ្រត និងបនេធ្វីេ យេគេចះេ ះ្រ យភព
្របកន់ពូជ សន៍។ 
 សងគមជញឹកញប់ពុំចង់ទទួល គ ល់របួសទងំកយសមបទ ទងំសតិ រមមណ៍ែដលប ្ដ លេឡងី
េ យអំេពីម វយង់ឃនង េ យេគ្រតូវែតទទួល គ ល់ថអំេពីយង់ឃនងេនះជពិតែដលមនេកីតេឡងី 
មុន ថ នភពមហន្ដ យេកតីមនេឡងីេទេទៀត។ ករេជៀស ងែបបេនះ គឺទប់ ក ត់កុំេ យេបីកចំហេទេលីភព
្របុង្របយត័ន អំេពីេឃរេឃ ុ ៃំរ ៉និងមូលេហតុែដលប ្ដ លេ យេកីតេឡងី។ ករ យ្រប រេភវកមមេនទី្រកុងនី
វយក បនបេញចញនូវេសចក្ដីភ័យខ្ល ច េទេលីករជួប្របទះេ យផទ ល់េទេលីកំរតិអំេពីយង់ឃនង ែដលមនេកីត
េឡងីមុនៃថងទី១១ ែខ កញញ  ។ អំេពីយង់ឃនង ក់បងំេនះបនផុសេចញេឡងីេ យគម នេ្រគងទុក េនកនុងករ
សិក ែដលេធ្វីេឡងី ដល់ចំេ មសិស  ្របបំីពន់នក់ េន េរៀន ធរណៈ ទី្រកុងនីវយក ពីកំរតិថន ក់ទី
៤ រហូតដល់ថន ក់ទី១២ បនេធ្វីេឡងីេនកនុងេពល ្របមំួយែខ បនទ ប់ពីអំេពី យ្រប រ។ ករវភិគ មពូជ
សន៍េនកនុងចំេ មសិស  មន្របែហលជ មួយភគបី ជជនជតិហុែីសពនីស (េសពនីស) និង មួយភគបួន 

ជ ្រហ្វកិងំ និង េមរកិងំ េហយីជនជតិែសបកស និង សីុជនជតិភគតិច ែដលមនចំនួន្របែហលជ ១៣
ភគរយ កនុងពូជ សន៍នមីួយៗ។ ្របែហលជ មួយភគបួន កនុងចំេ មសិស ទងំេនះ យ៉ងតិចបផុំតមន
សិស មន ក់ ែដលមនបញ្ហ សតិ រមមណ៍ខ្ល ងំ មយួភគដប់ មនលកខណៈ សញញ េ គ សម្រសប មភពមិន
្រប្រកតី ៃនភពតក់ស្លុត(បក់សបត) េ យភពតក់ស្លុត េហយីចំនួន ៥ភគរយ ៃនជនេពញវយ័បនេ្របីសុ  
ែដលប ្ដ លេ យប៉ះពល់ ដល់មុខងរ្របចៃំថងរបស់េគ។  
 ក្រមិតទុកខ្រពយួសតិ រមមណ៍ខ្ល ងំេនះ ពុំ ចសនមតថ ជលទធផលទងំ្រសុងេកីតមនេឡងីេ យអំេពី
យ្រប រេនះេឡយី េ យកូនេកមងមយួចំនួន េសទីរែត ពីរភគេទបីភគ បនជួប្របទះ នងឹ្រពឹត្តិករណ៍តក់ស្លុត
មុនៃថងទី១១ ែខ កញញ  ។ សិស ពីរនក់កនុងចំេ មសិស  ្របនំក់ ឧទហរណ៍ សិស បនេឃញីមនុស ្រតូវេគ
សម្ល ប់ ឬេធ្វីបបេ យមនេ្រគះថន ក់ធងន់ធងរ ។ េកមងមន ក់កនុងចំេ មេកមង បួននក់ បន យករណ៍្របប់អំពី
អំេពីេឃរេឃ ឬ ្ល ប់េ យេ្រគះថន ក់របស់មិត្តភក្តិជិតសិនទធ ។ េកមងមន ក់កនុងចំេ មេកមងបួននក់ បយ យ
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ករណ៍្របប់អំពីអំេពីេឃរេឃ ឬ ្ល ប់េ យេ្រគះថន ក់របស់សមជិក្រគួ រ។ េហយីេកមងមន ក់កនុងចំេ ម 
េកមង្របពំីរនក់ បនទទួលរងទុកខខ្ល ងំ េនកនុង ថ នភពអំេពីេឃរេឃ ឬេ្រគះថន ក់។ 

 កំរតិជួប្របទះ នងិភពេឃរេឃែបបេនះពុំមនទក់ទង នឹងករ យ្រប រេភវរកមមេឡយី កូនសិស
េរៀន ធរណៈ េនទី្រកុងនីវយក ជករពិតបន្របឈមមុខ នឹងអំេពីេឃរេឃ េសទីរែតេរៀង ល់ៃថង 

ែដលជក ្ត េធ្វីេ យមនបញ្ហ សតិ រមមណ៍ខ្ល ងំ។ 
 អំេពី យ្រប រអគរេភ្ល ះ ្រគបដណ្ដ ប់បិទបងំអំេពីេឃរេឃ ុ ៃំរ ៉ ែដលប៉ះទងគិច ដល់សងគម េមរកិកំ
ង។ អំេពីេឃរេឃ ល លែបបេនះ ចទក់ទងេទនឹងពូជ សន៍ េភទ ភពទុរគត និងភពេកង្របវញ័ច េសដ្ឋ
កិចច ។ អនកដឹកនជំេ្រចីនភ័យខ្ល ចកនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ េនះ ជពិេសសេនេពលែដលេគ្របឈមមុខនឹង
ថ នភពមហន្ដ យែបបេនះ។ អំេពីេឃរេឃេនកនុងចំេ ម្របជជន េរៀន ធរណៈ ទី្រកងុ     នីវយ

កជ្របអប់បី ច េហយីគម នជនមនអំ ច មន ក់ចង់េបីក េឡយី ។ ដូេចនះ ជនរងេ្រគះេនែតមនភពជ
ជនរងេ្រគះដែដល េនខណៈែដលេសចក្ដីភ័យខ្ល ចេភវកមមអន្ដរជតិ បនសងកត់បែនថមេទេលីជីវតិែដលេពរ
េពញេទេ យអំេពីេឃរេឃរចួេទេហយីេនះ ។ េ កនដកមមដ៏ខ្ល ងំេនៃថងទី ១១ ែខ កញញ  ជឱកស បេញចញ
ភព្រពេងីយកេន្ដីយកនុងករ្របឈមមុខ នឹងអំេពីេឃរេឃបន្ដិច បន្ដួចែដលប៉ះពល់ដល់សងគម េមរកិកងំ។ 
ភពពិតៃនអំេពីេឃរេឃេនកនុងសងគមជិតខង ចជភពផ្ល ស់ប្ដូរយ៉ងឆប់រហ័ស េ យទំនក់ទំនងអំេពី
យ្របឆងំ នឹងេភវកមមរបស់្របេទសេយងី េទនឹងអំេពី យ្របឆងំេលីេសដ្ឋកិចច នងិអំេពឧី្រកិដ្ឋកមម។ 

១.១ អំនតួ្រកអឺត្រកទមែផនកេពទយ 
អនកពយបលសុខភព នងិសតិ រមមណ៍ ្រពមទងំ្រគឹះ ថ នសម័យថមី ពុំមនសមតថភពបង្ហ ញេសចក្ដី

ដឹកនរំបស់េគកនុងករចត់ទុកភពពយបលេ យខ្លួនឯង ជែផនកមួយដ៏សំខន់បំផុតេនកនុងករសំ លេសចក្ដី
ឈចឺប់។ អនកវជិជ ជីវៈេពទយ េផ្ដ តេសចក្ដីយកចិត្តទុក ក់ដ៏ចេង្អ តចង្អល់របស់េគ េទេលីែតជីវ ្រស្ត បេងកីត  ជ
មងឺ និងភពជំទស់ និងចំ ប់ រមមណ៍ េ យេយងេទ មកំរតិចំេណញែដលេគ ច្របមូលយកពីែផនក
ឧស ហកមមថន េំពទយ េហយីមិនយកចិត្តទុក ក់េទេលីមេធយបយពយបលចំេណញតិច ជែបបបទពយបល
ទងំមូល (កយសមបទ សតិ រមមណ៍ និង ថ នភពសងគម) ។ េទះជអនកពយបលសុខភពភគេ្រចីន មន
បំណង និងេគលេ ដ៏្របេសីរៃថ្លថ្ល ក៏េ យ ឧបសគគេទេលីភពទទួល គ ល់ និងជំនួយេទេលីភពពយបល
េ យខ្លួនឯងេនែតមនជនិចច។ 
 អនកពយបល ងំ និង មសេងកតេមីលជែបបបទ ដូចជរូបេគឈរ ងំពីមុខទ្វ រ មសេងកតេមីលវធិី
េ្របីថន បុំ ណ េហយីទប់ ក ត់ជនជបួ្របទះភពតក់ស្លុត មិនេ យទទួល្របសិទធិភពពយបលថន េំពទយ និងែផនក
ពយបលសតិ រមមណ៍ េ យេគភ័យខ្ល ចថភពបុិន្របសប់ ចំេនះរបស់េគ និងវទិយ ថ នពុំមនសមតថភព ្រគប់
្រគន់េដីមបទីប់េសចក្ដីឈចឺប់ និងទុកខ្រពួយែដលបេញចញេឡងីេ យអំេពីេឃរេឃបនេឡយី។ េសចក្ដីឈចឺប់
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ក់បីដូចជ ធំេធងខ្ល ងំ គម នទីកំណត់ ខុសពីជមងធឺងន់ធងរេផ ងៗេទៀត ដូេចនះ េគទុកេ យអនករចួផុតពីេសចក្ដី
្ល ប់េ ះ្រ យេ យខ្លួនឯង។ េ យ្រទឹស្ដីរបស់េវជជបណ្ឌិ តេពរេពញេទេ យអំនួត និងទ្រមង់សេមបមីហួស 

េគពុំ ចទទួល គ ល់កលៈេទសៈ ឬ ចបេងកីតសហករេពញេលញជមួយ នឹងជនរងទុកខេ យភពតក់ស្លុត
បនេឡយី។ មបទពិេ ធន៍របស់ខញុ ំ ែផនកពយបល ជភពទូេទែដលេវជជបណ្ឌិ តេពទយេគចពំុចង់ដឹង្របវត្តិ
េរឿងតក់ស្លុត អនកជមងឺរបស់េគេទះបីជេគបនេមីលែថអនកជមងឺេនះជយូរឆន មំកេហយី ក៏  េ យ ។ េវជជបណ្ឌិ ត
មន រមមណ៍ថ េគ្រតូវមនអំ ច្រតតួ្រ េទេលីទំនក់ទំនង ដូេចនះ េគពុំ ចេ្របីឥទធិពល ករពយបលេ យ
ខ្លួនឯងបនេឡយី។ ករេឆ្លីយទទួល គ ល់ថធនធនរបស់អនក អនកជមងឺជមេធយបយដ៏សំខន់កនុងភពពយបល 
ពិតជនមំកនូវភព ម៉ស់មុខដល់រូបេគ។  
 ផទុយេទវញិអនកពយបល ែផនកសតិ រមមណ៍បនបញជ ក់អតថន័យជពិេសសេទេលីេរឿងតក់ស្លុត េន្រគ
ែដលេគពយបលជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ េ យអំេពីេឃរេឃ ។ ែតេគក្រម នឹងសួររក េហយីេ្របីរូបមន្ដទងំបនួ
ែបប ៃនេរឿងតក់ស្លុត (ក ្ត ពិត អតថន័យវបបធម៌ភពតក់ស្លុត ភពេមីលហួសពីឆកជីវតិ និងទំនក់ទនំងរបស់
អនក ្ដ ប់ និងអនកនិទនេរឿង)។ េសចក្ដេីផ្ដ ត រមមណ៍ដ៏ចេង្អ តចង្អល់ េទេលីភពគ្ំរទពយបលែបបេនះ េពល
ខ្លះ ចក្ល យេទជភពសមុគ ម ញ។ ក ្ត ពិតអំពភីពេឃរេឃកនុងេរឿងតក់ស្លុត ចទទួលេសចក្ដីយកចិត្ត
ទុក ក់ហួសេហតុ ឬករយកចិត្តទុក ក់ខ្ល ងំេទេលីអ្វីែតមួយ ក់បីដូចជ េសចក្ដីអធិបបយអំពីបទ
ពិេ ធន៍មនឥទធិពលេវទមន្ដ ែដលេធ្វីេ យទុកខេ ករបស់អនកជមងឺបនភពជសះេសបយី។ អនកពយបលេលីក
ទឹកចិត្តេ យអនកជមងឺនយិយេរឿងេឡងីវញិម្ដង េហយីម្ដងេទៀតេ យសងឃមឹថករនិយយបេញចញេរឿងទក់ទង
ទងំអស់េនះេចញ នឹងបបំត់សញញ េ គបន។ ថន ពំយបលសតិ រមមណ៍ជធមម  ក៏ ចជួយស្រមលសញញ
េ គបនែដរ ។ ែតភពពិត្របកដ ៃនដំេនីរជីវតិ្របចៃំថងរបស់អនកជមងឺ នងិករេ្របីជំនួយេផ ងៗេនកនុងសងគម េទ
េលីករពយបល ជទូេទេ្រចីនែតេគមិនេអីេពី។ ករសិក ្រ វ្រជវមួយេទេលីមេធយបយពយបលរបស់អនក
ពយបលវជិជ ជីវៈ មនរមួទងំអនកពយបលសុខភពសតិ រមមណ៍ េន្របេទសកមពុជ និងបូស ន េគរកេឃញីថ 
មនភពដូចគន  ខ្ល ងំេនកនុង្របេទសទងំពីរ ។ េនខណៈែដលអនកពយបលទងំេនះ េ្របីមេធយបយេទេលីអនក
ជមងឺ មគេ្រមង្រទឹស្ដីេយងរបស់េគ េគេជឿជក់ជសកលថ បញ្ហ ធំែដលអនកជមងឺរបស់េគជួប្របទះ គអឺំេពី
េឃរេឃ និងភពទុរគត ។ បុ៉ែន្ដ េ យេគគម នករហ្វកឹហ្វនឺ ភពបុិន្របសប់ ឬធនធន សំ ប់េ ះ្រ យភព
ទុរគត និងអំេពីេឃរេឃេនះ េគក៏មិនយកចិត្តទុក ក់ េទេលីេរឿងទងំេនះេទ េ យែបបេនះភពពយបលេន
ច់េ យែឡកពីពិភពសងគមរបស់អនកជមងឺតក់ស្លុត។ 

 បុ៉ែន្ដ មនអនកវជិជ ជីវៈេពទយខ្លះៗ បនចប់េផ្ដីមេ្របីវធិីែកែ្របថមី ែដលទទួល គ ល់ រៈសំខន់ៗ ៃនភព
ពយបលេ យខ្លួនឯង។ អនកពយបលេនកនុងថន ក់ ទ ត់ជំនញ េ កភីតទ័រ សីុ ឌ័រែមន Peter C. Alderman 
បនគ្ំរទយ៉ងសកមមេទេលីភពឆប់ឈប់េកីតទុកខ េនកនុងចំេ មអនកជមងរឺបស់េគ ។ េគក៏េផ្ដ ត រមមណ៍េទ
េលីេសចក្ដី្រតូវកររបស់េគស្រមប់េលីកទឹកចិត្ត និងែថទខំ្លួន េនេពលែដលេគកំពុងែត្របឈមមុខពយបលអនក
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ជមងឺ ែដលទទលួបទពិេ ធន៍េឃរេឃដ៏អ ច រយ ។ អនកពយបលក្ល ៊ នទងំេនះបនរកេឃីញថឧបសគគ ដ៏
ធំជងេគេទេលីករងររបស់េគ គឺសក្ដ នុពលៃនភពេ្រគះថន ក់េទេលីសុខុមលភពរបស់េគ េ យេគមន
រមមណ៍ ណិត សូរ និងេម ្ត េលីសលប់េទេលីអនកជមងឺរបស់េគ។ ផទុយនឹងចត់ ក់អនកជមងឺេ យេនឆង យ 

េគបនអនុវត្តន៍កមមវធិីែថទខំ្លួន ែដលគ្ំរទេ យថន ក់េរៀនែផនកចត់ែចង។ កមមវធិីេនះទទួល គ ល់េសចក្ដីេគរព
វទិយ ្រស្ដរបស់អនកពយបល េទេលីទំនក់ទំនង ណិត សូរ ែដលេផទរបទពិេ ធន៍ឈចឺប់របស់អនកជមង ឺេទ
កនុង រមមណ៍ និងកយសមបទរបស់អនកពយបល។ បញ្ហ េកីតមនេឡងីេនេពលែដលេសចក្ដីឈចឺប់របស់អនក
ពយបល ប ្ដ លេ យមនលទធផលមិនល្អេ យមនរមួេទេ យករឈចឺប់កយសមបទ េហវហត់ និងទុកខ
កង្វល់។ េដីមបី ងំភពទងំេនះ អនកចូលរមួេនកនុងថន ក់េរៀនែផនកចត់ែចង បនេផ្ដ ត រមមណ៍េទេលីករ
និយយែចកចយអំពីករណីលំបក េនកនុងកិចច្របជុំ េន្របេទសអុី លី រចួនិយយេ្រកផ្លូវករជមួយអនករមួ
ករងរេនផទះ ។ កមមវធិីេនះបនេធ្វីេ យសុខភព និងសុខុមលភពរបស់អនកពយបល មនភព្របេសីរេឡងី 
និងទំនុកបំរុងទំនក់ទនំងល្អរ ងេវជជបណ្ឌិ ត នងិអនកជមងឺ ។ េបីសិនជេវជជបណ្ឌិ តមនិយកចិត្តទុក ក់េទេលី
នុភពពយបលេ យខ្លួនឯង េនកនុងខ្លួនេគេនះេទ េគក៏ នឹងមិនយកចិត្តទុក ក់េទេលីអនកជមងឺរបស់េគែដរ 

េហយីេគទងំពីរនក់ នឹងវេង្វងវង្វ ន់ េ យកង្វល់េនកនុងទំនក់ទនំងរបស់េគទងំពីរ ចមនភពេលីសលប់ែ្រក
ែលង ។ គួរេ យ ្ដ យេ យអនកពយបលសុខភព និងសតិ រមមណ៍ រស់េនកនុងរង្វង់ពភិពវជិជ ជីវៈេពរេពញេទ
េ យអំនួតក្ល ៊ ន ែដលមិនេ យេគ ទទួល គ ល់ភពទន់េខ យរបស់ខ្លួនេគ និងេសចក្ដី្រតូវករែថទខំ្លួនេគ។ 

១.២ បំណងល្អប ្ដ លេ យមនលទធផល ្រកក់ 
មនុស  និងវទិយ ថ នល្អេពលខ្លះ ច្រប្រពឹត្តិអំេពី ្រកក់ ករណីេនះ ពិតជចត់ ងំលកខណៈរបស់អងគ

ករសេ្រងគ ះអន្ដរជតិជេ្រចីន ែដលពយយមជួយជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត ជពិសសជនេភៀសខ្លួន និងជនរចួ
ផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់េ យស្រងគ ម វយង់ឃនង ។ ខញុ ំបនដឹងអំពីភពមិនចុះស្រមុងគន រ ងបំណងល្អ និងលទធ
ផល ្រកក់ េន្រគដំបូងេនកនុងកិចចកររបស់ខញុ ំ ែផនកជនេភៀសខ្លួន ។ េនកនុងឆន  ំ១៩៩០ ខញុ ំបនទទួលលិខិត
សមង ត់មួយចបប់ ពជីនេភៀសខ្លួនែខមរមន ក់ែដលរស់េនកនុងជុំរុ ំ យធូ ជអនកែថទ្ំរបជជនខូចសតិ រមមណ៍ខ្ល ងំ
ជងេគេនកនុងជុំរុ ំ ច់ែឡកពី ជញ ធរជុំរុ ំ ។ លិខិតេនះសរេសរជអក រែខមរ េហយីបនលួចបញជូ នេចញពីជុំរុ ំ
េ យបុគគលិកសេ្រងគ ះ េហយីេផញីរជសមង ត់ មទូរ រ ( ្វ ក់ Fax) េទមនទរីេពទយពយបលរបស់ខញុ ំេនប្ដូស្ដុន ។ 
កនុងករសរេសរលិខិតេនះ មិត្តែខមរមន ក់របស់ខញុ ំ បន ៊ ន ក់ជីវតិរបស់ខ្លួនេនកនុងភពេ្រគះថន ក់ េទះជេគបន
ទទួលករ មឃត់ពី ជញ ធរៃថថ េបីជន ្របប់នរ មន ក់ ជពិេសសជនេ្រកជុំរុអំំពី ថ នភពកនុងជុំរុ ំជន
េនះ នឹងទទលួទណ្ឌ កមមយ៉ងធងន់ធងរ លិខិតេនះចប់េផ្ដីមដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 ៃថងទ៥ី ែខ មក  ឆន ១ំ៩៩០ េម៉ង២ ង ច ជនជតិែខមរេសទីរែត្រគប់រូប ែដលរស់េនជុំរុ ំ យធូ មនេ គសតិ
រមមណ៍។ អនកខ្លះមនេ គធងន់ធងរ អនកខ្លះអត់មន េ គសតិ រមមណ៍ទងំេនះប ្ដ លមកពីកររស់េនកនុងជុំរុយូំរ
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េពក និងេ យ រអំេពីជិះជន់ពុករលួយរបស់ជនមនអំ ចេនកនុងជុំរុ ំ។ ដូចជ េមសូ្រតេនកំរតិថន ក់េរៀនទី
៣បនែថ្លងថ “េគៃ្រព:តូចទទួលទនតិច ធំទទលួទនេ្រចនី” ។ 
 ផទុយពីេសចក្ដី យករណ៍ទងំបុ៉នម នរបស់អងគករសហ្របជជតិ និង ជញ ធរជុំរុៃំថ ែដលបន យករណ៍ជូន
ពិភពេ កជផ្លូវករ ភពឃុឃំងំយូរេពល និងអំេពីពុករលួយទងំេនះ បនបេងកីតេ យមនេ គសតិ រមមណ៍
េនកនុងចំេ ម្របជជនែខមរ។ គួរេ យភញ ក់េផ្អីលេ យលិខិតេនះពុំមននិយយអំពីអេំពីសម្ល ប់រងគ លេនកនុង
របបបុ៉លពត ពីឆន ១ំ៩៧៥ េទឆន ១ំ៩៧៩ ។ 
 េឃញីថភពឃុឃំងំ នងិអំេពីពុករលួយបនបិទបងំអំេពី វយង់ឃនងែដលជភពតក់ស្លុតជចំបង េនរ
យៈកលរបបបុ៉លពតលិខតិបនបន្ដេទៀតថ ៖ 
  អនកដកឹនទំងំេនះេឈ្ល ះគន េទវញិេទមក េ យដេណ្ដី មគន ថ នរ មនអំ ច   ជង អំ ច
ទងំេនះ ប ្ដ លេ យអនកដកឹនទំងំេនះពុករលួយ េ យេគគិតថេនខណៈ ែដលេគមនអំ ច េគមន
្របក់ ។ េតេីគបន្របក់មកពី ? េគបន្របក់មកពអីងគករសេ្រងគ ះ េគយកមនុស េធ្វីជឈន ន់ េដមីបទីទួល
្របក់ ។ េគបន្របប់អងគករទងំេនះថទ េគ្រតូវករេនះ សំ ប់្របជជនរបស់េគ ។ អងគករទងំេនះយល់្រពម
ផ្ដល់ជនំួយេ យពុំដងឹថអនកដកឹនកំនុងជុរុំេំ្របេីឈម ះ្របជជនមកបិទបងំ េដមីបយីក្របក់សំ ប់ខ្លួនឯង ។ ែត
្របជជនេនែតរងទុកខ េហយីេគដកហូតយកអ្វីៗ  ែដល្របជជន្រតូវករជចបំច់ ។ អនកមន រមមណ៍ថ អនកមនិ
ចេធ្វអី្វេីកតី មនែត្រទេំមលីអំេពពុីករលួយែដលកំពុងែតេកតីមនេឡងី ។ អនកមនែតទទួល រមមណ៍ឈចឺប់

េ យអំេពកីបត់ទងំេនះ អនកដកឹនឈំ្ល សៃវេលីែត ែផនកេកង្របវញ័ចយកចំេណញ។ សិទធ ិនងិអំ ច គេឺនេលី
អនកទងំេនះ ។ ករេធ្វអី្វមីួយេ យគម នករអនុញញ តពអីនកទងំេនះជអំេពខុីស េនទេីនះេគនយិយថ េយងីមន
លិទធ្ិរបជធបិេតយយ ែតេគបនអនុវត្តលិទធផិ្ដ ច់ករ។ សូមេមលីមកនយកជំុរុ ំនយកអងគករ្រស្ដីែខមរ នយ្រកុម 
នយក េរៀន អគគេមបញជ ករបូ៉លីស នយកមនទរីេពទយ មុខងរទងំេនះគម នផ្ល ស់ប្ដូរជង១០ឆន មំកេហី
យ។ េទះបីជ្របជជនមិនចូលចតិ្តអនកទងំេនះក៏េ យ ក៏្របជជនគម នេធ្វអី្វេីកតីេឡយី ករណីទងំេនះជមូល
េហតុប ្ដ លេ យមនេ គសតិ រមមណ៍។ 
 េ្រកយពីភព ប់េករ ្ដ ិ៍េឈម ះេនេ្រកមរបបែខមរ្រកហម ជនេភៀសខ្លួនេនែតជប់គុក េ យភពេកង
្របវញ័ចយកចំេណញេលី និងភពកបត់េ យលិទធិ “្របជធិបេតយយ” ែដលបនទទួលឧបតថមភជថវកិ េ យអងគ
ករអន្ដរជតិ ជែបបបទរបបែខមរេនកនុងជុំរុ ំ ។ េទះបីជគម នលិខិតេនះក៏សហគមន៍ជំនយួអន្តរជតិ មិនគបបី
អះ ងថេគមិនបនដឹងឭអំពី ថ នភពេនះេទ។ ករយល់្រពមេធ្វីករេ្រកមចបប់ “ទប់ ក ត់ភពអមនុស ធម៌” 
ែដលត្រមូវេឡងីេ យរ ្ឋ ភិបលៃថ ែដលផ្ដល់ធនធនដល់្របជជន្រគប់លមមសំ ប់រស់ែតបុ៉េ ្ណ ះ អងគករសហ
្របជជតិ នងិអងគករសេ្រងគ ះឯេទៀត បនេធ្វីករស្រមបស្រមួលេ យេ្រគះថន ក់។ ជសំ ង ្រកក់េ យ
ែបបបទ នងិកំណត់កិចចស្រមបស្រមួលេនះពុំ ចដឹងលឭបនេឡយី េ យឯក រ្របតិបត្តិេនកនុងជុំរុែំផនកស
េ្រងគ ះសហ្របជជតិបន្រតូវេគបំផ្ល ញេចលអស់។ 
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 ករបដិេសធរបស់បុគគលិកអងគករសហ្របជជតិអំពភីពេឃរេឃ អំេពីឃុឃំងំេ យអមនុស ធម៌ជ
ភពពិបកយល់ ែតលិខិតបនផ្ដល់ដំណឹងៃផទកនុងខ្លះៗ ៖ 

  ជនបរេទសភគេ្រចីនេជឿជក់ថ ្របជជនែខមរពុំចង់េទទី េឡយី េគ្រស ញ់្របេទសរបស់ខ្លួន
េ យេគមនជវីតិរស់េនដ៏ល្អេនកនុងជុំរុ។ំ ជនជតែិខមរជួយគន េទវញិេទមកេ យល្អ ជនជតែិខមរ
្រស ញ់គន  ជករពតិេ យជនបរេទសជួយែតជនមនអំ ច ជនជតែិខមរខ្ល ចមនិ ៊ ននយិយ។ 
 ជនជតែិខមរពតិជខ្ល ចមនិទុកចតិ្តអនកែថទរំបស់េគ អំពេីរឿងតក់ស្លុតរបស់ខ្លួនេគ ជទូេទេន        ខ
ណៈែដលបុគគលិកសេ្រងគ ះមនុស ធម៌ នងិអងគករសហ្របជជតជិួយជសមភ រៈេផ ងៗ ដល់ជនជតែិខមរ
ជេ្រចនីរូប េដមីបរីស់ នមនជវីតិ េគពុំមនចូលរមួេនកនុងទំនក់ទំនង ្ដ ប់េពញេលញេនកនុងករ
នយិយេរឿងេឡយី។ េទះជបុគគលិកសេ្រងគ ះខ្លះៗ បនយកចតិ្តទុក ក់េទេលីបញ្ហ សតិ រមមណ៍របស់
ជនជតែិខមរ ជនទងំេនះមនអំ ចតចិតួចេទេលីចបប់ទប់ ក ត់ភពអមនុស ធម៌ េនកនុងជុំរុ ំែដលជ
ករណី បេងកីតភព នតឹង រមមណ៍េ្រចីន។ ជឱកសដ៏្របេសីរស្រមប់ភពជសះេសបយី េ យ បទិ
បងំេសចក្ដឈីចឺប់ពអីំេពសីម្ល ប់រងគ លេនកនុងរបបបុ៉លពត។  

លិខិតបនបញច ប់រមួេ យទំនយេទេលីភពមហន្ដ យ: 
     ចំេពះគំនតិខញុ  ំេបសិីនជអ្វីៗ  ទងំអស់េនែតមនភពែបបេនះ ចនំួន្របឆំន េំទៀត ជជតែិខមរ្រគប់
រូបនងឹក្ល យេទជឆកួតអស់េហយី ។ ជនជតែិខមរ្រតូវករករពយបល ពុំដូេចន ះេទ ជនជតែិខមរេសទីរែត្រគប់
រូប នងឹ ្ល ប់េ យទុកខកង្វល់ធងន់ធងរ នងិេ យមន រមមណ៍ថ ជវីតិរបស់េគេពរេពញេទេ យភព
អស់សងឃមឹ។ 
  េ្រកយមកជំុរុ ំ យធូក៏បនបទិ េនកនុងេដមីឆន  ំ១៩៩០ ្របជជនែដល ន ក់េនកនុងជុំរុ ំក៏វលិ្រតលប់
េទ្របេទសកមពុជវញិ បចចុបបននេនះ ភពពតិៃនដំេនរីករេនះបនអនុវត្តន៍េឡងី ដូចគន េន្របេទស សីុ 
្រហ្វកិ ប ្ដ ្របេទសមជ មឹបូព៌ នងិ្របេទស ងំ េមរកិកងំ។  

មន្របជជន ចំនួន្របពំីរ ននក់ ទូទងំសកលេ ក េហយីជនេភៀសខ្លួនជិត ដប់ពីរ ននក់ ្រតូវ
ទុកេនកនុងជុំរុជំនេភៀសខ្លួនជង មួយទសវត  ។ ជុំរុជំនេភៀសខ្លួន និងករេរៀបចំជីវតិរស់េនេឡងីវញិជសញញ
ចត់សនមតថ េសទីរែតទូទងំពិភពេ ក េគមិនយកចិត្តទុក ក់េទេលីសក្ដ នុពលពយបលរបស់ជនជួប្របទះ
ភពតក់ស្លុតេឡយី ។ េនកនុងគំេ ងប៉ង្របថន ករពរ និងែថទជំនេភៀសខ្លួនរបស់អងគករអន្ដរជតិ េគបន
បេងកីតបរ ិ ្ឋ នកំរតិអតិបរម េសទីរែត្រគប់ក ្ត ្រកក់េនកនុងសងគម េ យបណ្ដុ ះប ្ដ លអនកជមងឺ ដូចជភព អត់
ករងរេធ្វី ុ ៃំរ ៉ និងអំេពីេឃរេឃគម ន្រ ក្រ ន្ដ។ ភព្របឆងំដូចគន េនះ ចេឃញីមនេនកំរតិសហគមន៍ 
េ យភពស្រមុះស្រមួល ែផនកនេយបយបនទទួល គ ល់ថ ភពេធ្វីេ យប៉ះពល់ដល់តៃម្លទូេទេនកនុងសងគ
ម។ េនកនុងករណី ជំនួយជនេភៀសខ្លួន អងគករសេ្រងគ ះមនុស ធម៌ ្រតូវ្របកន់ឆនទៈយ៉ងរងឹម្ំរបឆងំ នឹង ថ ន
ភពែដលេឃញីថខុសយ៉ងពិត្របកដ។ 
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១.៣ សិទធមិនុស ្របឈមនឹងករពយបល 
បចចុបបននេនះ ភព្របឆងំដ៏ខ្ល ងំក្ល  គឺរ ងភពេផ្ដ ត រមមណ៍េទេលីសិទធិមនុស  និងេសចក្ដី្រតូវករែថទំ

ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត ។ បនទ ប់ពអីំេពីេឃរេឃបនបញច ប់េទ ជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ទូទងំពភិពេ ក 
ចង់បនយុត្តធិម៌សងគម ។ ករេ ះ្រ យយុត្តិធម៌ជ ធរណៈ ចនឹងជួយបេងកីនភពជសះេសបយីរបស់ជន
រចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ េ យេគ ចបង្ហ ញេសចក្ដីពយយមករពយបលរបស់េគ ។ សកមមភពនីតិ្រកម នងិករ
កត់េទសឧ្រកិដ្ឋជនស្រងគ ម ជចលនឈនេទមុខ េនកនុងចបប់សិទធិមនុស ។ េសចក្ដីពតិ និងេសចក្ដីចរច
របស់គណៈកមម ករ ្របេទស ្រហ្វកិខងតបូង េទេលីករកត់េទសទក់ទងេទ នឹងអតតី្របេទសយ៉ូហគូ ្ល ៉  
(Yogoslavia) េនទី្រកុងេហច Hague ្របេទសេណទ័រែឡន (Neitherland) ជបទពិេ ធន៍ដ៏ទំេនបីេដីមបី
បេងកីតភពយុត្តិធម៌ េនកនុងសងគមែដល្របឆងំគន បនទ ប់ពីស្រងគ ម ចជភពពយបលដ៏មនតៃម្លសំ ប់្របជ
ជនេនកនុង្រសុក។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ផល្របេយជន៍ៃនភពពយបលែបបេនះ ពុំទន់មនបង្ហ ញេឡងី
េ យចបស់ ស់េនេឡយីេទ។ 
 ភពទទួល គ ល់របស់សងគមេទេលីករែថ្លងជកសិណ ក ជី ធរណៈ េនកនុង្របេទសខ្លះៗ ច
េ្របីេពល ប់ទសវត  ដូចជបនេកីតេឡងីេន្របេទសឆីលី Chile ទក់ទងេទ នឹងរបបពីណូេច (Pinochet)។ 
ដំេនីរករពនយេពលកនុងករយកឧ្រកិដ្ឋជនមករកយុត្តធិម៌ ប ្ដ លេ យជនរងេ្រគះ ក់ខនពុំ ចបញច ប់េរឿង
តក់ស្លុតរបស់េគបន។ េសចក្ដីសងឃមឹទុកជមុនដ៏យូរលង់មកេហយីេទេលី ករ ្ល ប់របស់  បុ៉លពតេនកនុងឆន ំ
១៩៩៨ ក់បីដូចជ ផ្ដល់ រមមណ៍ធូរ្រ លតិចតួចដល់ចំេ មជនជតិែខមរែដលរស់េន្របេទស េមរកិ។ 
អនកកែសតបសចិម្របេទសពីរេទបីនក់ បនេធ្វីជ ក េីនកនុងកិចចកត់េទសបុ៉លពតែដលេធ្វីេឡងីេ យ្រកុម
ដឹកនេំយធេនេសសសល់ពីរបបែខមរ្រកហម ។ េ្រកយពីដំេណីរករកត់ក្ដី េនះចប់េផ្ដីមេឡងី បន្ដិចេ្រកយមក
បុ៉លពតក៏បន ្ល ប់េទ គត់ ្ល ប់ជបុរសមនេ គ និងទន់េខ យ គួរេ យចែម្លកេគបនបូជគត់ េនកនុង
គំនរភនក់េភ្លីងកង់ នែដលេគេបះបង់េចល េហយីេកអីែដលគត់ចូលចិត្តអងគុយេនះ េគបនយកមក ក់េន
ពីេលីគំនរេភ្លីង។ េសចក្ដីកត់េទសែដលបនេសនីសំុេឡងីេ យអនកដឹកនែំខមរមនអំ ចហុ៊នែសន េទេលីអនក
ដឹកនែំខមរ្រកហមជ ៗ ែដលេនេសសសល់ទងំបុ៉នម ន ជភពគំ មកំែហងេបីកកកយេឡងីវញិនូវទុកខកង្វល់ 
និងេសចក្ដីឈចឺប់របស់ ធរណៈជន។ េ យកំរតិលទធផល ្រកក់េទេលីភពពយបល ចេកីតមនេឡងី
េ យ រករកត់េទសេនះមនកំរតិខ្ល ងំ គណៈកមម ករអន្ដរជតិ ្រតូវែតធនអះ ងេទេលីជំនួយចិត្ត ្រស្ដ 
ដល់្របជជនែដលបនេឡងីែថ្លងជកសិណ ក ។ី 
 ជក្រមិតមធយមកំៃរសំណងពិត គឺ្រតូវផ្ដល់ជំនួយចតិ្ត ្រស្ដមនរមួទងំករផ្ដល់ឱ ទដល់ជនរចួផុតពី
េសចក្ដី ្ល ប់ ប់ពន់នក់ ែដលបនេរៀប ប់េរឿងតក់ស្លុតរបស់េគជបរបិទនេយបយ និងនីតិ្រកម ។ ជករណី
បរមភេ យជំនួយចិត្ត ្រស្ដសំ ប់ជនរងេ្រគះមនកំរតិតិចតួច ជញឹកញប់េ្រចីនែតគម នេទៀតផង។  
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 ក៏ជករណីទុកខកង្វល់ផងែដរ េនេពលែដលេគទមទររកយុត្តិធម៌ បុគគលិកសិទធិមនុស យកចិត្ត
ទុក ក់េទេលីែតភពបញជ ក់ជក់ែស្ដងថ អំេពីបពំនចបប់សិទធិមនុស  បនេកីតេឡងីយ៉ងពិត្របកដ េ យពុំ
គិតអំពីលទធផល អំេពីេឃរេឃេកីតមនេឡងីដល់សុខភព និងសុខុមលភពរបស់ជនែដលរចួផុតពីេសចក្ដី
្ល ប់ ។ េសចក្ដីយកចិត្តទុក ក់េទេលីភពជសះេសបយីអំេពីេឃរេឃ ជករណីែដលក្រមេឃញីមនេនកនុង

្របព័នធចបប់។ 
 សងគមបនេធ្វីខុសយ៉ងធងន់ធងរ េនេពលែដលេគយកចិត្តទុក ក់េទេលីករយកព័ត៌មនលំអិត េទេលី
អំេពីសម្ល ប់ និងឧ្រកិដ្ឋកមមេផ ងៗេទៀត ជេបសកមមពយបលេ យខ្លួនឯង។ សមគមសិទធិមនុស អន្ដរជតិេន
េ្រស្របីនីក (Srebrenica) ឧទហរណ៍ បនបេងកតី រមនទីររនធត់តក់ស្លុត េ យមនបូជនីយ ្ឋ ន និងផនូរសព។ 
្រគប់ទីកែន្លងនន េន មេខត្ត អនកបនេឃញី នឹងែភនកនូវភស្ដុ ងអំេពីសម្ល ប់រងគ លជនសីុវលិេនកនុងតំបន់។ 
ជករពិត ស់ ងគកយរបស់ជនបត់ខ្លួន្រតូវេគយកមកេធ្វកីរសមគ ល់អត្តសញញ ណ រចួេគបញជូ នេទេ យ
្រកុម្រគួ រវញិករ្របគល់េ យវញិ សូមបែីតឆ្អឹងតូចមួយសំ ប់្រកុម្រគួ រ ក៏ជករណីដ៏សំខន់បំផុតកនុងករ
ជួយជំរុញដំេណីរករបេញចញទុកខេ កេហយីបនទ ប់មក ចក្ល យេទជភពេសបយីទុកខ។ េទះបីជយ៉ង ក៏
េ យ ្របជជនកនុងភូមិមន រមមណ៍ថ កម្ល ងំែដលចំ យេទេលីករបេងកីតេសចក្ដីលំអិតេទេលីេសចក្ដី ្ល ប់
ទងំេនះមនកំរតិេ្រចីនជងករជួយបុគគលមន ក់ៗ េនកនុងដំេណីរករពយបលេ យខ្លួនឯងរបស់េគ។ ភពខ្វះ
ខតេស សុខភព និងសតិ រមមណ៍ចបស់ ស់ េន មេខត្តបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ ស់អំពីករណីេនះ។  
 េនេដីមឆន ១ំ៩៨០ ករ្របឆងំរ ង្រកុមទក់ទិនេនកនុង ែផនកសិទធិមនុស  នងិសុខភពសតិ រមមណ៍
េពលខ្លះមនកំរតិខ្ល ងំឥតឧបម។ ្រស្ដីមន ក់េនខណៈែដលគត់កំពុងែតរត់េគចចូលជុំរុ ំ យធូ ពី្របេទសែខមរ 
្រតូវពួកទ័ពឈ្លប មិន គ ល់មុខរេំ ភបំពនយ៉ងេឃរេឃ។ ប្ដីរបស់គត់្រតូវេគសម្ល ប់េចល រេំ ភផ្លូវេភទ
គត់ េហយី កត់ៃដទងំពីររបស់គត់។ េ្រកយពី្រកុមសុខភពេនមនទីរពយបល បនេរៀបចំគំេ ងនីតសិមបទ
ែផនកសតិ រមមណ៍ និងមេធយបយផ្ដល់ឱ ទសំ ប់រូបគត់ េគបនយករូបថតរបស់គត់ េទភន ក់ងរសិទធិមនុស  
សំុជំនួយ េដមីបពីយបលគត់។ ភន ក់ងរេនះបនេឆ្លីយតបថ េ យេរឿងេហតុេនះពុំែមនជអំេពីេឃរេឃសិទធិ
មនុស  ែតជឧ្រកិដ្ឋកមមែដល្រប្រពឹត្តេឡងីេ យេចរៃ្រព េគពុំ ចជួយបនេឡយី។ ទស នៈរបស់ខញុ ំ ែផនកវជិជ
េពទយគឺ េសចក្ដីសំេរចថមនករបំពននីតិ្រកម ឬអត់មនេនះ មិនទក់ទងគន កនុងករជួយជន មន ក់េ យ
ភពជសះេសបយីពីបញ្ហ សុខភព និងសតិ រមមណ៍េឡយី។  
 ក្រមងេរឿងទក់ទងេទ នឹងអំេពីរេំ ភបំពនផ្លូវេភទ ពុំមនេកីតេឡងីេនកនុងបចចុបបននកលេនះ េទៀត
េទ។ ទស នៈេនះបនបេងកីតេឡងីេនកនុងឆន ១ំ៩០៧ ពកយមួយឃ្ល ថ ឧ្រកដិ្ឋកមម្របឆងំមនុស ជត ិ បនទុក
េចលេ យគម នបក្រ យចបស់ ស់រហូតទល់ែតស្រងគ មសកលេ កេលីកទីII េនខណៈែដលេសចក្ដី
កត់េទសេយធអន្ដរជតិស្រមប់្របេទស ឡម៉ឺង់ និងជបុ៉ន បនបក្រ យឧ្រកិដ្ឋកមមថជ “ឃតកមម
្របល័យ លកលទសករនិរេទស ឬសកមមភពអមនុស ធម៌េផ ងៗេទៀត ែដល្រប្រពឹត្តេឡងី្របឆងំ នឹងជនសីុ
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វលិ”។ អំេពីរេំ ភបំពនផ្លូវេភទភគេ្រចីន េគមិនយកចិត្តទុក ក់រហូតទល់ែតដល់ ឆន ១ំ៩៩០ ជកំណត់េពល
ែដលអំេពីរេំ ភផ្លូវេភទបនេកីតេឡងីយ៉ងខ្ល ងំេនកនុងកំឡុងស្រងគ ម្របឆងំគន  េនកនុង្របេទសរ ៉ូ ៉ ន់  
(Rowanda) និង្របេទសអតីតយូហគូ ្ល ៉  (Yogoslavia) េពលេនះេហយីែដលេគទទួលយកចិត្តទុក ក់ជ
ធរណៈ។ 

ែបបបទ្របល័យបំបត់ពូជ សន៍ដ៏ខ្ល ងំក្ល េនះ េ យមនរមួទងំអំេពីរេំ ភផ្លូវេភទេ្រចីនៃ្រក និងអំេពបីំពន
ផ្លូវេភទេនកនុង្របេទសអតីតយូហគូ ្ល ៉  និង្របេទសរ ៉ូ ៉ ន់  េនេដីមឆន ១ំ៩៩០ បនប ្ដ លេ យមនភព
ព្រងីក្របព័នធករពរ្របឆងំអំេពីរេំ ភផ្លូវេភទេ យស្រងគ មេ្រកមចបប់អន្ដរជតិ។ 

េសចក្ដីករពរេនេពលបចចុបបននេនះ មនរមួទងំករផ្ដល់េស ែថទសុំខភព និងសតិ រមមណ៍ដល់ជន
ែដលទទួលអំេពីរេំ ភបំពនផ្លូវេភទ។ 

ផងែដរចបប់សិទធិមនុស បនអនុវត្តន៍េឡងី េនកនុងករណីរេំ ភបំពនផ្លូវេភទ េពលេនះ្រតូវែតបែង្វរ
េសចក្ដីយកចិត្តទុក ក់របស់េគេចញពីអតថន័យចបប់តឹងែតង េហយីព្រងីកេសចក្ដីេប្ដជញ របស់េគ េទេលីករផ្ដល់
េស ែថទសុំខភព និងសតិ រមមណ៍ជសកលដល់ជនរងេ្រគះ េ យអំេពីេឃរេឃទងំអស់គន ។ ករេរៀបចំ 
និងករ្របតិបត្តិេឆ្លីយតបេទេលីភពពយបល បចចុបបននេនះ មនេនកនុងគំនតិភ្ល មៗ របស់រ ្ឋ ភិបល ភន ក់ងរ
វវិឌ នភពអន្ដរជតិ និងអងគករសហ្របជជតិែដល្រតូវែតេរៀបចំ្របព័នធថវកិជំនួយជែបបបទត្រមូវេឡងី ម
ចបប់។ អនកសកមមនិយមសិទធិមនុស  និងអនករមួករងរជំនួយមនុស ធម៌ ្រតូវែតភជ ប់កិចចកររបស់េគេទនឹង
ដំេណីរករពយបល។ េគ្រតូវែតសួរថ : “េតីកមមវធិីរបស់ខញុ ំ និង្រកិត្រកមប៉ះពល់ដល់សុខភព និងសុខុមលភព
របស់ជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ែបប ? េតីកមមវធិីទងំេនះ ជួយជ្រមុញេ យមនភពពយបលេ យខ្លួនឯង 
ដល់សហគមន៍ និងជនែដលកំពុងែតទទួលេស  ែដរ ឬេទ? ” េលីកែលងែតេសចក្ដីយកចតិ្តទុក ក់េទេលីចិត្ត
្រស្ដ និងសុខុមលភពសងគមរបស់្រកុមរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ ផ្ដល់ជដំណឹងេទែផនកសិទធិមនុស  ពុដូំេចនះេទ 

មជឈ ្ឋ នជំនយួមនុស ធម៌សនធឹកសនធ ប់ េនែតមនរមួេទេ យកមមវធិីពយបលមិន្រគប់្រគន់ និងប ជ័យ។ 

១.៤ ែថទសំងគមែដលមនជមង ឺ
េននិទឃរដូវ ឆន ២ំ០០៤ បុរសមូ៉ស្លុ ីមេកមងមន ក់ េឈម ះយូស វឹ (Jusuf)បនចូល យ្របយុទធកលពី

កុមរភពេនកនុងទ័ពេយធមូ៉ស្លុ ីម េន្របេទសបូស ន គត់េធ្វីករេនកនុងកមមវធិីវវិឌ នភព េនេខត្តេ្រស្របីនី
ក។ គត់បនពយយមបេ្រងៀនកសិករជនជតិេស បី និងមូ៉ស្លុ ីមអំពីរេបៀបេធ្វីឈសី(Cheese)កនុង្រសុក េដីមបី
យកេទលក់េ យេជគជ័យេនទីផ របូស ន។ បុរសេកមងមន ក់េនះ េពរេពញេទេ យឧត្តមគតិនិយម េហយី
បនេធ្វីករជេ្រចីនេម៉ង េដីមបសីេ្រមចេបសកមមរបស់ខ្លួន ែតេ កនដកមមេនេ្រសេ្រប៊នី កេធ្វីេ យ េនែតនឹក
មៃមេឃញីេនកនុង រមមណ៍របស់ ។ ទទួល រមមណ៍ថភពស្អប់េខពីមែដលពុំបេញចញេ យេឃញីកំពុងែតេកីត
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មនេឡងីេនកនុងសហគមន៍ េទះបីជ មនករបដិេសធពី្របជជនេស បីកនុងតំបន់ និង ជញ ធរជតិថ គម ន
អំេពីេឃរេឃែបបេនះេកីតមនេឡងីក៏េ យ។ 

យូស វឹបន យករណ៍ថ សុខុមលភពចិត្ត ្រស្ដរបស់្របជជនកនុងតបំន់ែដល រកេឃញី គឺករេធ្វី
ដំេណីរជេលីកដំបូងរបស់ខញុ ំ េទតំបន់ផូ្រឌីនេជ (Podrinje) ជបទពិេ ធន៍េពរេពញេ យមេនសេញចតន
ស្រមប់រូបខញុ ំ ។ ខញុ ំមន រមមណ៍អស់សងឃមឹេនកនុងពិភពេ កថមីេនះ េហយី ក់បីដូចជខញុ ំក្ល យខ្លួនេទជជន
សនទូត(អនកផ យ សន)។ េនខណៈែដលខញុ ំែណនកំមមវធិីឈសី ដល់ ជញ ធរេស បី្របចតំំបន់ េគេធ្វី
ក់បីដូចជេគ ពុំឮេឈម ះមូ៉ស្លុ ីមរបស់ខញុ ំេឡយី។ េគ្រពេងីយកេន្ដីយ នឹងរូបខញុ ំ េទះបីជករពយយមយកកមមវធិី

េសដ្ឋកិចចមន្របេយជន៍ ែដលគម នបញ្ហ វ ិ ទ្របែជងសិទធិមនុស  េទកនុងតំបន់ក៏េ យ គត់មន រមមណ៍ថគត់
ជជន សនទូតមកពីពភិពេ្រក ។ ផទុយនឹងភព្រពេងីយកេន្ដីយ េ យ ជញ ធរេស បី យូស វឹ បេញចញភព
គម ន ក់បងំេទេលីភពស្រមបស្រមួល ៖ 

ករងររបស់ខញុ ំេនកនុងកមមវធិីេនះ គឺផ្ដល់ទីផ រដល់អនកផលិតឈសីេនកនុងតំបន់ ខញុ ំខ្ល ចបុ៉ែន្ដខញុ ំក៏មន
រមមណ៍ថកិចចកររបស់ខញុ ំ សំខន់ៗសំ ប់្របជជនទងំេនះ។ េនកនុងចំេ ម្របជជនេស បីេនកនុងតំបន់ ខញុ ំ

បនទទួល រមមណ៍្របឆងំ នឹងភពមិន ក់ទក់របស់េគ។ ែតខញុ ំសំេរចទទួលយកជកិត្តិយសពីជន្រគប់រូបេ យ
ពុំគិតពីពូជ សន៍េឡយី  ខញុ ំសំេរចេបីកចំហចិត្តរបស់ខញុ ំ ចំេពះជន្រគប់រូប េហយីចប់េផ្ដីម្របតិបត្តិកចិចកររបស់
ខញុ ំ។  

េនែផនកមខ ងេទៀត្របជជនរបស់យូស វឹ មូ៉ស្លុ ីមបនទមទរេ យគត់ទទួល គ ល់នូវអំេពីេឃរេឃ
ែដលេគបនទទួលបទពិេ ធន៍ ៖ 

  ្របជជនទទួល រមមណ៍អំពីភពេបីកចំហ និងេសចក្ដីេប្ដជញ របស់ខញុ ំ េទេលីករងររបស់ខញុ ំ ។ ខញុ ំបន
យល់ថ ្របជជនទងំេនះជ្របជជន មញញ ឆ្ល ត និងរងឹម។ំ ខញុ ំក៏យល់ថជនជតិបូស នមូ៉ស្លុ ីម
សមគ ល់ខ្លួនេគ មតួនទជីនរងេ្រគះ។ េន្រគ  ែដលខញុ ំចប់េផ្ដីម្របកន់ឥរយិបថធមម ក់េគ េគ
រឮំកខញុ ំេ យភញ ក់ ម រតីេឡងីថ េគជជនរចួផុតពអីេំពីសម្ល ប់រងគ ល។  
យូស វឹទទួល រមមណ៍ថ សតិ រមមណ៍របស់ជនរងេ្រគះ ទងំេនះបនបណ្ដុ ះប ្ដ លេឡងីេ យ

សមគមសេ្រងគ ះអន្ដរជតិ៖ 
 ្របជជនេនេ្រស្របីនីកទងំពីរជតិ សន៍មនករមនទិលសង យ័យ៉ងខ្ល ងំ េគនឹង ្ដ ប់អនកេ យ
យកចិត្តទុក ក់េហយីបនទ ប់ពីអនកគតិថេគទទួលគំនិតេនះ េគេសនីសំុវភិគទនភ្ល ម។ េគបនេធ្វីករ
េសនីសំុជេ្រចីនដង។ ខញុគំតិថ្របជជនទងំេនះ ជពិេសស្របជជនបូស នមូ៉ស្លុ ីម េគពឹងែផ្អកេទេលី
ជំនួយមនុស ធម៌យ៉ងខ្ល ងំ។ េគែតងែតសងឃមឹេទេលីវភិគទន។  

េនេពលែដលជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ ្ល ប់េសនីសំុវភិគទន ចំនួន ្របបំួនឆន  ំ បនទ ប់ពីឥទធិពល្រពឹត្តកិរណ៍តក់
ស្លុត់ ជសញញ បំ មថដេំណីរករពយបលេ យខ្លួនឯងែដលទក់ទង នឹងករងរ និងឥរយិបថ បរទត្តភព
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(េ យ្របេយជន៍អនកដៃទជងខ្លួន) ចទន់េខ យខ្ល ងំ។ េសចក្ដីបដិេសធជផ្លូវករ េទេលីអំេពីេឃរេឃ 

ែដលប ្ដ លេឡងីេ យផទ ល់េទេលី ថ នភពេនះ ទុកបន ល់នូវទីកែន្លងែដលកន់ក្ដ ប់ េទេ យេសចក្ដីភ័យ
ខ្ល ច ដល់្របជជនទងំអស់េនេ្រស្របីនីក ៖ 

េ្រស្របីនីកបនជួប្របទះ និងភពមហន្ត យយ៉ងខ្ល ងំក្ល  ផ្លូវបក់ែបកខ្ល ងំ េហយីេនរដូវ្រតជក់ផ្លូវេនះ
្រតូវបិទែលងេ យេ្របីទងំអស់។ េនកនុងភូមិគម នទកឹអនម័យេ្របី្របស់េនកនុងរដូវេក្ដ  ភូមិេនះបនទទួលភព
្រពេងីយកេន្តីយខ្ល ងំ ែតខញុ ំមន រមមណ៍ថអ្វីៗ ែដលភូមិេនះ្រតូវករ គឺមនុស ។ ភូមិេនះគម នេវជជបណ្ឌិ ត វសិ្វករ ្រគូ
បេ្រងៀន និង បញញ វន័្ត។ មុនស្រងគ មេ្រស្របីនីកជភូមិេពេពញេ យវវិឌ ភព ្របជជនមនចំេនះដងឹ។ បចចុបបនន
េនះ អនកមនចំេនះដឹងទងំេនះ ពុំ្រតឡប់មកវញិេឡយី។ េគខ្ល ចសន្តិភពមនិរងឹម ំេហយីេគ្រតូវរត់ភសខ្លួនឆ្លង
កត់ទួលទងំេនះជថមីម្ដងេទៀត ។ ខញុ ំគិតថជនមនចំេនះវជិជ ទងំេនះ ភ័យខ្ល ចអំពី យុជីវតិរបស់េគ និង
អនគតកូនេចរបស់េគ េគពុំចង់្រតឡប់មកវញិេទ ។  េគបននិយយេឡងីថ្របក់េបៀរវត  េនេ្រស្របីនីកមន
កំរតិតិចេពក េនះជក ្ត ពិតែតេបី មេយបល់របស់ខញុ  ំេសចក្ដីភ័យខ្ល ចជឧបសគគចំបងេគ ែដល ងំជនមនចំ
េនះវជិជ ទងំេនះមិនេ យ្រតឡប់មកវញិ។ 

សូមបែីតសព្វៃថងេនះ េសចក្ដីភ័យខ្ល ចេនេ្រស្របីនីកជភពពិត្របកដ ែដលព្រងីកកន់ែតចបស់េឡងី
េ យ រមនទីរ និងផនូរសព។ រមមណ៍បន ល់ទុកេ យេនែតនឹកេឃញី ជអចិៃ្រនទយេ៍ទេលីអំេពីសម្ល ប់រងគ ល
្របល័យពូជ ។ ្របជជនេស បី និងមូ៉ស្លុ ីមែដលេនេសសសល់ភ័យខ្ល ច នឹងករេប្ដជញ េទេលីអនគតរ ងគន ឯង
េទវញិេទមក។ ជលទធផល គឺេគគម នអនគតសំ ប់កូនេចរបស់េគេឡយី ផទុយេទវញិជីវតិេនេ្រស្របីនីកេន
ែតរក ភពគម នរកី យ និង្របឆងំភគ ី គម ន ងលក់កេហ្វ ងទំនិញឧទយន និងទធី្ល កំ ន្ត ែដលេពរ
េពញេទេ យមនុស ចស់ និងេកមងែដលជទិដ្ឋភពកនុងភូមិេផ ងៗេទៀតេនបូស ន។ ដូចជយូស បីនេធ្វីករ
សេងខបេឡងីេទេលី ថ នភពេនះថ ”ខញុ ំមន រមមណ៍ថ សងគមេ្រស្របីនីកេនែតមនជមងឺជ្របច ំ” ។ 

១.៥ ករពយបលកនុងសតវត ទីៃមភមួយ 
សូមនឹកគិតេទេលីក្រមងេរឿង សមតថភពពយបលេ យខ្លួនឯង របស់បុគគលមន ក់ែដលបន ក់ជ

ថមពលេទេលីឥទធិពលសំខន់ៗេនកនុងសងគម។ ករចូលរមួចំែណកជមួយគន របស់្របជជនតក់ស្លុត ចជ
ភពអ ច រយ ។ សហកររមួគន ថមី ចបេងកីតេឡងីរ ងជនទទួលេសចក្ដីឈចឺប់េ យភពតក់ស្លុត និងសងគម 

េសចក្ដីសងឃមឹសំ ប់ជនែដលេនេសសសល់ផុតពេីសចក្ដី ្ល ប់ថេគ ចទទួលយកេសចក្ដី ្វ គមន៍ ដូចគន នឹង 

(Philoctetes) ជបុគគលមន ក់ែដលជនជតិ្រកិចបនជួយសេ្រងគ ះពីភពេបះបង់េចលេនេកះ លីមណូស 

(Lemnos) េហយីបន្រតឡប់មកជួយេនកនុងស្រងគ ម្រតូជន (Trojan)។ 
េនេពលែដលអំេពីម វយង់ឃនងេកីតេឡងី ភពខូចខតេកីតមនដល់មិន្រតឹមែតបុគគលមន ក់

េកីតេឡងីដល់សងគមទងំ្រសុង ពិត្របកដជមនដល់ទូទងំពភិពេ ក។ ជនរងេ្រគះេនៃថងទី១១ ែខ កញញ  
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្រកុម្រគួ រ និងមិត្តភក្តរិបស់េគទទួលេសចក្ដីឈចឺប់ភពបត់បង់ដ៏រនធត់ សូមបែីតេយងី្រគប់គន ែដលេមីលករ
បញច ងំរូបភពថតេទ មកញច ក់ទូរទស ន៍ក៏ទទួលករឈចឺប់ផងែដរ េយងីក៏ទទួលបនបទពិេ ធន៍ទុកខ
កង្វល់ ថប់ រមមណ៍បត់បង់ជំេនឿេទេលី ែផនកមនុស ធម៌ ភពយល់ចិត្តេលីសលប់ ឬភពដក រមមណ៍ែលងខ្វល់
េទៀត។ ជលទធផលេសចក្ដីពយបល្រតូវែតេកីតមនេឡងីមិន្រតឹមែតសំ ប់បុគគលមន ក់េទ ែតសំ ប់សងគម
ទងំមូល េ យចត់ទុកសងកមជភន ក់ងរពយបល។ ជនរងទុកខេ យភពតក់ស្លុត្រតូវករជំនួយពីសងគមេនកនុង
ដំេណីរករពយបលេ យខ្លួនឯង េហយីជេសចក្ដតីបសនង េគនឹងជួយសងគមេ យភពជសះេសបយីេ យេគ
ែចកចយេរឿង បទពិេ ធន៍ និងគតិបណ្ឌិ តរបស់ខ្លួនេគេទដល់សងគមវញិ។ ភពពយបលផទ ល់ខ្លួន និងសងគមជ
មគគីភពេទវញិេទមក និងជទំនក់ទនងែដលមន រៈ្របេយជន៍ទងំសងខង ។ មរយៈដំេណីរករ

ពយបលេ យខ្លួនឯងែដលជនមន ក់ៗេធ្វីេឡងី ែដលរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ ចបេ្រងៀនេយងីទងំអស់គន អំពីវធិី
ភពជសះេសបយីេ យរបួសេនកនុងពិភពេឃរេឃ។ 
 ភពផ្ល ស់ប្ដូរទ្រមង់មូល ្ឋ ន េនកនុងទស នៈសងគមេទេលីជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត ្រតូវែតចប់េផ្ដីម
េឡងីេ យជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ផទ ល់ មរយៈករនិយយែចកចយេរឿងរបស់េគ ។ ទនទឹម នឹងេនះករ
បេញចញេរឿងតក់ស្លុតទងំអស់ ពុំ្រតឹមែតភពពិតៃនអំេពីយង់ឃនង ែត ្រតូវករេសចក្ដីក្ល ៊ នមួយចំែណករបស់
ជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ ជពិេសសេនកនុងសងគម និងសហគមន៍ែដលអំេពី វយង់ឃនងេកីតមនេឡងីជទូ
េទ។ ភព ម៉ស់មុខ និងភពខម ស់េអៀនែដលមិន ចេជៀសផុត រមួផ េំទេ យរបួសកយសមបទ និងសតិ
រមមណ៍។ ចំណង់របស់ជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់កនុងករនិយយេ យេគដឹង គឺេយងេទ មជំេនឿរបស់េគថ 

េគ ចផ្ល ស់ប្ដូរ រមមណ៍ ្រកក់ែដលបន ក់បណ្ដុ ះប ្ត លេនកនុង ម រតីរបស់េគ េ យអំេពី វយង់ឃន
ង។ េដីមប ីនឹងេធ្វីេ យដំេណីរករពយបលេ យខ្លួនឯងមនភពធមម  ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត្រតូវនិយយ
ែចកចយេរឿងរបស់េគជ្រកុម ឬជមួយ នឹងជនែដលមន នៈេសមីគន កនុងមជឈ ្ឋ នែដលមនភពសន្តិសុខ យ៉ង
េពញេលញ េហយីេនកនុង ថ នភព ែផនកនេយបយជលកខណៈមនេ្រគះថន ក់ជទីបំផុត ។ ភពផ្ល ស់ប្ដូរគំនិត
សមង ត់ផទ ល់ខ្លួនេទជករនិយយែថ្លងជ ធរណៈ ្រតូវេ យមនេសចក្ដីបំភ្លឺគំនិត េសចក្ដីគ្ំរទជ្រកុម និងវធិី
េ ះ្រ យបញ្ហ េ យ្របសិទធិភព។ ករនិយយេ យេគដឹងេទេលីអនុភពអំេពីេឃរេឃេនកនុងសងគម និង
សហគមន៍េផ ងៗេទៀត ចមនភពងយ្រសួលជងករនិយយេនកនុងសងគម និងសហគមន៍របស់ខ្លួន េ យ
ជភពលំបកកនុងករពិភក អំេពីរេំ ភបំពន្របឆងំេនកនុងតំបន់។ េនះជភពជក់ែស្ដងេនកនុងភព
ញេញីតញេញីមរបស់ េមរកិកងំ ទងំអតីតកលទងំបចចុបបននកល កនុងករេ ះ្រ យផលវបិកចិត្ត ្រស្ត
េទេលី្រពឹត្តិករណ៍ ចំនួនពីរសំខន់ៗបំផុត េទកនុង្របវត្តិ ្រស្ត្របេទសេយងី ៖ ភពេបសសំ តបំបត់ពូជ
សន៍ជនជតិេដីម េមរកិកងំ និងភពបេងកីតទសភព (ខញុ ំកញជ ះ)។ 

 ជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ េ យភពតក់ស្លុត ចផ្ល ស់ប្ដូរសងគម និងឧបសគគវបបធម៌ េទកន់ភព
ពយបលេ យខ្លួនឯង េ យេធ្វី េ យេទជគំនិតេពរេពញេ យអតថន័យេនកនុង ពកយរបស់េយងី។ នយទ
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៊ នេជីងចស់ែដល្របយុទធកនុងស្រងគ ម្របេទសេវៀត មបនេបីកបង្ហ ញផ្លូវេនកនុងៃថងេនះ េ យបេ្រងៀន
ពិភពេ ក អំពីភព នតឹង រមមណ៍បនទ ប់ពីភពស្លុតបក់សបត (PTSD) ែដលបនក្ល យេទជករយល់ដឹង
ទងំសកលេ កថ ជករ្របមណេមីលពិតេទេលីភពខូចខតចិត្ត ្រស្ត ែដលេកីតមនេឡងីដល់ទ ៊ ន
ែដលចូលរមួ្របយុទធេនកនុងស្រងគ មលះបង់ជីវតិ។ ករេ្របីពកយេនះ េនបចចុបបននកល ក្ល យេទជវធិីអនុវត្តន៍ 

ករពរ និងពយបលលកខណៈេ គេនះ។ េនកនុងស្រងគ មេ កេលីកទីI ពកយថមី រនធត់ដល់សំបកខងេ្រក បននំ
មកនូវភព ណិត សូរេទេលីទ័ពទ ៊ ន ែដលទទួលភពេទរទន់ រមមណ៍ េនេពលែដលេគកំពុងែត យ
្របយុទធ។ មនភពដូចគន  នឹង្រស្តីេភទែដលបនបរយិយថ េគជជនរងេ្រគះេ យអំេពីហងឹ ែដរ មនុស ច
ជួយគន េទវញិេទមកបនេ្រចីន េ យគម នបរយិយជែបបបទេមីលងយ។ ពកយពយបលេ យខ្លួនឯងែដល
ទក់ទងេទ នឹងអំេពី វេឃរេឃ្រតូវែត ក់ចូលេទកនុងករសនទនជ ធរណៈ។  
 ករសិក ្រ វ្រជវក៏្រតូវែតបំេពញតួនទីដ៏សំខន់ៗេនកនុងគេ្រមងសម័យ មួយ េដីមបផី ព្វផ យ
ភពពយបលេ យខ្លួនឯង បនទ ប់ពី្រពឹត្តកិរណ៍តក់ស្លុតកនុងជីវតិ ។ ែផនកេសីុបអេងកតវទិយ ្រស្តេពលេនះ េគបន
យកចិត្តទុក ក់េទេលីេ គ និងភពលំអិតេទេលីផលវបិក្រពឹត្តិករណ៍តក់ស្លុត។ េនខណៈែដល្រពឹត្តិករណ៍
តក់ស្លុតេកីតមនេឡងី អនកវទិយ ្រស្ត ចង់ដឹងអពំី នុភពេ គ ្រស្តែដលេកីតមន ជបនទ ប់មកេនក្រមិតជីវ
្រស្ត និងសងគម ្រស្ត ។ េសចក្ដីែណនដ៏ំសំខន់ៗ ្រតូវែតេធ្វីេឡងី ដូចគន េទ នឹងករអនុវត្តន៍ េនកនុងឆន ំ

១៩៥០ េទេលីវជិជ វកិលចរតឹ្រក ប់ចក់េ យេបះបង់េចលមេធយបយ ក់ទណ្ឌ កមមដល់ជនមនេ គវកិល
ចរតឹ ។ ជក ្ត ពិតជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតពិតជមិនងយ្រទុឌេ្រទមៃ្រកែលង េហយីេគ ចរកវធិីេ ះ្រ យ
ជញឹកញប់េទ នឹង ថ នភពែដលពំុ ចយល់បន ។ ផទុយនឹងេសចក្ដីយកចិត្តទុក ក់េទេលីេ គ ្រស្ត និង
េ គរបស់ជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ េយងីគួរគបបពីិនតិយេទេលីមេធយបយរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ និងមេធយបយ
ពយបលេ យខ្លួនឯងរបស់អនកទងំេនះ ។ ករណីេនះ្រតូវពឹងែផ្អកេទេលីេសចក្ដី តសូ៊ែផនកវទិយ ្រស្ត និង
សុខុមលភព ។ 
 អនកវជិជ ជីវៈ និងអនកសម្័រគចិត្តែដលយកចិត្តទុក ក់េទេលីជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត ក៏្រតូវែតេធ្វីករ
្របមណេមីលថ េសចក្ដីពយយមរបស់េគពិតជជួយ្របកដែមន ។ បនទ ប់ពីភពមហន្ត យថមី ល់េលីក ជនែដល
មនចិត្តេម ្ត ធម៌ និងបណំងល្អរកវធិីជួយអនកឯេទៀតយ៉ងសកមម ។ បុ៉ែន្ដ ជភពក្រមមនែដលផលវបិក ៃន
េសចក្ដីពយយមមនុស ធម៌េនះ បនទទួលករ្របមណេមីល។ ជករប៉ន់ ម នថ អន្ត គមន៍ ែផនកចិត្ត ្រស្ត 
និងសងគម ្រស្ត ចយ៉ងេ្រចីនជួយបនខ្លះ និងយ៉ងអន់បំផុតមនិផ្ដល់នូវផលវបិកអ្វីមួយ         េឡយី ។ 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ភព កលបងែណនខុំសែបបបទជំនួយចិត្ត ្រស្ត ចក្ល យេទជភពមហន្ត
យ ែដលបង្អ ក់ដំេណីរភពពយបលេ យខ្លួនឯងេហយីបេងកីតជមងឺ នងិេ គពិត។ ជករចបំច់ែដលជំនួយ
ទងំអស់្រតូវែតេធ្វីករ្របមណេមីលេទេលី នុភពខ្ល ងំក្ល  ឬភពប៉ះទងគិចែដលេធ្វីេ យខូចខតដល់បុគគល 

និងសហគមន៍ ។ គម នជន្រគប់រូបទងំអស់ែដលទទួលរងរបួសេ យអំេពីេឃរេឃ ចង់បនជំនួយជែបបបទ
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គម នចប់ រមមន៍េទេលីវបបធម៌ ឬករបង្អ ក់សមតថភពពយបលខ្លួនឯងជធមមជតិរបស់េគេឡយី។ ឧទហរណ៍ 

ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតសែម្ដងេសចក្ដីឈចឺប់កនុងចិត្តេទេលីករប៉ន់ ម ន ជស្វ័យ្របវត្តិថ ្របវត្តិេរឿង
េឃរេឃរបស់េគ ត្រមូវេ យេគទទួលករពយបលេដីមបេី យរូបេគក្ល យេទជធមម វញិ។ 
 ករ ក់េ យជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត ចូលរមួេនកនុងភពជសះេសបយី ្រតូវចត់ទុកជ នុភព
គតិបណ្ឌិ ត ែដល្រតូវ្រតង់្រ ប់ មសំ ប់ភពជសះេសបយីកនុងសងគម ។ េនកនុងឆន  ំ២០០៣ ខញុ ំបនេទទស ន 

មនទីរេពទយពយបលេនជយ្រកុងលីម៉ (Lima) ្របេទសភឺរ ៉ូ (Peru) េដីមបកីរហ្វកឹហ្វនឺ អនកវជិជ ជីវៈេពទយ កនុង
តំបន់អំពីសុខភពសតិ រមមណ៍របស់អនកជមងឺ ែដលបនទទួលទរុណកមមពទ័ីពឈ្លបបទិមុខ ។ មនទីរេពទយ
ពយបល សថិតេនទី្រកុង េឈម ះស នធី (Shanty Town) ែដលមន្របជជន ចំនួន ១៨០,០០០ នក់ ភគ
េ្រចីនជជនជតិឥ ្ឌ  ែដលបនរត់េភៀសខ្លួនេចញពីអំេពី វយង់ឃនង ែអនឌី( Andes) នងិបនមករក
ករងរេធ្វីេនលីម៉។ ទី្រកុងេនះមនទដិ្ឋភពែដលេធ្វីេ យនឹកេឃញីដល់ជុំរុ ំ យធូ េនទីេនះខទមេឈី ប់ពន់ 

បន ងសង់េឡងីេនេលីេទសភពែដលេមីលេទ ក់បីដូចជ មុខ្រពះច័នទផុសេឡងី េ យមនមត់ភនំេភ្លីង 

និងទួលរលីងគម នៃ្រពទល់ែតេ ះ ។ គម នឧទយន រុកខជតិ អគគីសន ីឬទឹកម៉សីុនេឡយី ។ លូទឹកស្អុយហូរចក់
េទេលីផ្លូវលំ ។ មនុស េពញវយ័ គម នយកចិត្តទុក ក់េទេលីដីភក់េនះេឡយី ខញុ ំបនសួរេវជជបណ្ឌិ ត េនមនទីរ
េពទយពយបលថ េហតុអ្វីបនជេគមិន្របមូលនយុំវវយ័ខជិល្រចអូសទងំេនះេទក ងលូទឹកស្អុយ េដីមបេីធ្វីេ
យ ថ នភពសងគមបន្របេសីរេឡងី? គម នន រមន ក់មនចេម្លីយេឡយី។ 
 ្របែហលគន ែដរ េនពិភពមខ ងេទៀតកនុងេខត្ត េសហ Aceh ្របេទសឥណ្ឌូ េណសីុ ចំនួន១២ សប្ដ ហ៍
េ្រកយពីម ពយុះសមុ្រទ ែដលបនសម្ល ប់មនុស ប់ រយពន់ នក់ េហយីបនបំផ្ល ញផ្លូវ ផទះ និង ព ន មនុស
េពញវយ័ និងេកមងជំទង់បនទុកេនេចលេ យគម នអ្វីេធ្វី។ ថ្វីេបីជំនួយអន្តរជត ិនិងទឹក្របក់េ្រចីនមហមិបន
ផ្ដល់េឡងី េគពុំយកយុវវយ័ជួប្របទះភពតក់ស្លុតទងំេនះ េ យមកបំេរេីស សហគមន៍ ែដលមន រៈសំ        

ខន់។ ភពខ្វះសមតថភព ក់មនុស ទងំេនះេ យចូលរមួេនកនុងករក ងអនគតថមីរបស់េគេឡងីវញិ ជ
ភពគម នមនសិករ ។  
 ភពស្រមួលែបបបទេរឿងតក់ស្លុតេពញេលញ ្រទង់្រទយមួយែដលគួរេ យរេំភីបជងេគ េនកនុងភព
ពយបលេ យខ្លួនឯង េនកនុងករសនទនជែបបបទសងគម ជេគលេ សំខន់មួយេទៀត ស្រមប់ភពជសះ
េសបយី ែត ចជករ្របកួត្របឆងំដ៏អ ច រយ។ េនកនុងសងគមសម័យ ក្រមមនឱកសស្រមប់េ យមនុស
ែដលបនទទួលបទពិេ ធន៍អំេពីេឃរេឃ និយយេរៀប ប់េរឿងរបស់េគ ដូចជឪពុករបស់ខញុ ំបនេធ្វីេឡងី គត់
អងគុយេនចំក ្ដ លកនុងចំេ ម្រកុម្រគួ រែដលមកជួបជុំគន  េនកនុងសហគមន៍អុី លីតូចមួយ គត់បេ្រងៀន
េកមងៗ ជំនន់េ្រកយ មរយៈ ករនិយយ្របវត្តិ ្រស្តផទ ល់មត់អំពីបទពេិ ធន៍ដំេណីរជីវតិពិត។ ែលបងវឌីីអូ 

និងេរឿងភពយន្ត ក់បីដូចជមនភពរេំភីបេ្រចីនជងករនិទនេរឿងេ យយតឺៗ េនះ ។ 
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 ទនទឹមនឹងេនះែដរ េរឿងតក់ស្លុតេនែតមនជរចនសមព័នធ ្របកបេ យេ ភ័ណភពដ៏អ ច រយែដលបងកប់
េនកនុងវបបធម៌ច្រមុះ និងមជឈ ្ឋ នសងគមរបស់េយងី។ េទះបីជមនករបក្រ យខុស និងករយកចំេណញជ
ជីវកមម េ យែផនក រព័ត៌មន និងែផនកេផ ងៗេទៀត អំពីបទពិេ ធន៍ជវីតិតក់ស្លុត េរឿងផទ ល់ខ្លួនរបស់មិត្ត

ភក្តិេយងី នងិ្រកុម្រគួ រេយងីេនែតមន នុភពជនិចច។ រព័ត៌មន នងិែផនកកំ ន្ត រមមណ៍ ជពិេសស 

េន្របេទស េមរកិែដលរមួេទេ យម អំ ច និងភពបញចុ ះបញចូ ល ្រតូវករចូលរមួេទកនុងែផនកវភិគខ្លួនថ 

េតីេហតុអ្វីបនជខ្លួនប ជ័យកនុងបង្ហ ញរូបភពពិត ៃនអំេពីេឃរេឃ ក៏ដូចជករផ យជ ធរណៈអំពីបទ
ពិេ ធន៍ពយបលរបស់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត និងអនកជំនយួវជិជ ជីវៈ ។     ទស នៈែដលផ ព្វផ យេ យ
េជគជ័យថ េរឿងភពពយបល និងភពជសះេសបយី នឹងមិននមំកនូវ េសចក្ដីយកចិត្តទុក ក់្រគប់្រគន់ដល់
ទូទងំ្របេទសជតិេឡីយ េហតុដូេចនះេហីយ ជភពគម នចំេណញ ទស នៈេនះ ចជគនំិតពុំ្រតឹម្រតូវ េហយី
គម នទិននន័យ េដីមបគី្ំរទអំពីករពយបលេ យខ្លួនេទ មករនិទនេរឿង។ 
 េនេពលខ្លះ ម រតីែដលជប់កង្វល់ េទេលីវបបធម៌ រមួេទេ យរូបភពអំេពីេឃរេឃែដលបង្ហ ញយ៉ង
្រកែឡតេទជែបបបទនិពនធចិត្ត ្រស្ត ។ ដូចជ អនក យករណ៍មន ក់បនបរយិយជ រព័ត៌មន េនកនុង
ទូរទស ន៍ថ ” ទី មនឈមហូរ ទីេនះមនេរឿងែដល្រតូវ យករណ៍ “ទនទឹមនឹងេនះ សងគមបនបេញឆ តខ្លូ
នឯង េ យយករូបភពេថកទបែដលជេសចក្ដីឈចឺប់របស់្របជជនមកផ ព្វផ យ ។ ែផនក រព័ត៌មន ្រតូវ
ែតជ្រមុញេ យបង្ហ ញេរឿងតក់ស្លុតេពញេលញ ពុំ្រតឹមែតេភរវកមម ែតបុ៉េ ្ណ ះេទ ។ ឱកសសំ ប់ផលិតេរឿងៃចន
្របឌិតសំ ប់បញច ងំកនុងទូរទស ន៍ និងផ យ មវទិយុ ែដលបង្ហ ញអំពីភពសមុគ ម ញេទេលីភពផ្ល ស់ប្ដូរពិភព
របស់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតជភពគម នកំនត់ ។ េន្របេទសភឺរ ៉ូ មនុស ចំនួន ជងហុកសិបពន់នក់ ្រតូវទ័ព
ឈ្លបសម្ល ប់េចល េនកនុងករណីខ្លះអំេពីសម្ល ប់ទងំេនះបនេធ្វីេឡងីេ យភន ក់ងរ អតីត      រ ្ឋ ភិបល ។ 

ទូរទស ន៍ ធរណៈ េ្រកយមកបនបញច ងំេរឿងករបរយិយេឡងីេ យបុគគលមន ក់ និង្រកុម្រគួ រែដលបន
េឆ្លីយជកសិណ ក  ីេទចំេពះមុខគណៈកមមករ   សចចៈ និងស្រមបស្រមួល ែដលពុំ្រតឹមែតបង្ហ ញក្រមិតម
ៃ្រពៃផ  ែដលបន្រប្រពឹត្តេឡងីេនះេទែតអ្វីៗ ែដលសំខន់ជងេនះេទេទៀត េសចក្ដីេជគជ័យ កនុងករផ្ដល់ពន្លឺៃផទ
កនុងេទេលី ថ នភពជ ធរណៈ អំពីភពផ្ល ស់ប្ដូរជីវតិែដលបនខូចខតេ យអំេពី វយង់ឃនង ។  
 ទូរទស ន៍សំ ប់សហគមន៍ វទិយុ និង្របព័នធអុីនធ័រេណត ចបេងកីតមជឈ ្ឋ នរុងេរឿងសំ ប់ករនិទនេរឿង 

និងករសនទន។ េរឿងច្រមុះ ចែចកចយេនកនុងសហគមន៍ច្រមុះ ភពៃចន្របឌិតជេ្រចីនែបប និងឯក រមូល
្ឋ នជតិ ្របវត្តិផទ ល់មត់ ច្របមូលេរឿងនិទនតក់ស្លុតរបស់ជនរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ អំពីភពវនិសមហន្ត
យ ដូចជ ្រពឹត្តិករណ៍ៃថងទី១១ ែខ កញញ  ្របេទសទីម័របូព៌ េ្រស្របីនីក និងរ ៉ូ ៉ ន់ ។ ្របេទសនន ចបញជូ ន
អនកជំនញ ែផនកមនុស វទិយ និងអនកជំនញ ែផនកជតិពណ៌នេ យចុះេទដល់ទីកែន្លងេកីតេហតុ េដីមប្ីរបមូល
ករនិទនេរឿងរបស់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត និងសហគមន៍ ។ អនកជំនញែផនកេភ្លង និងអនកថតរូប ចថតកត់
្រ ្របវត្តិ ្រស្តសងគម និងសមភ រៈ ។ តូបថតឯក រ ដូចជមនេនទី្រកុងនីវយក ច ក់េទកែន្លងសំខន់ៗ
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ជ ធរណៈ  េដីមបដីក្រសង់អតថន័យ េ យគម នេ្រគងទុកអំពី្របវត្តិដំេណីរជីវតិរបស់្របជជន េទខណៈ
ែដលេគកំពុងែតពុះពរេធ្វីេ យជីវតិេគមនភពធមម េឡងីវញិ។ 
 សិលបៈគំនូរជនិមិត្តសញញ ែដលមនទិដ្ឋភពពិតជងេគ កនុងករបង្ហ ញេ កនដកមម របស់មនុស
េ ក េ យែបបបទបេញចញ ករៈមនភពដូចគន  និងរូបភពែដលេកីតេឡងីេនកនុងដំេណីរករនិទន        េរឿង 

។ ែខ ភពយន្តសម័យ ករសែម្ដង ផទ ងំគំនូរ និងរូបចម្ល ក់ ចជួយបុគគល និងសងគមកនុងករពុះពរភពប៉ះទងគិច
្រកក់េ យហងឹ របស់មនុស  ។ និមិត្តរូបផទ ងំគំនូរ Guernica (ទិដ្ឋភពទំ ក់្រគប់ែបកេន Guernica) 

របស់ពីកសូ( Picasso) េនកនុងស្រងគ មសីុវលិជនជតិេសពនីស បនពិពណ៌ន នុភពអំេពីម វ េន
េ្រកមករដឹកនរំបស់ ឧត្តមេសនីយអគគបញជ ករ្រ ្វ ន់សីុសកូ ្រហ្វង់កូ(Francisco Franco)ផទ ងំគំនូរេនះបន
ក់ ងំេន រមនទីរសិលបៈបចចុបបននសម័យ េនទី្រកុងនីវយក រហូតទល់ែតដល់ឆន ១ំ៩៨១ េហយីេគក៏បន

បញជូ នេទ្របេទសេសពន (Spain) ែដលបណ្ដុ ះគំនតិពយយមដល់មនុស ជំនន់ទងំអស់េ យេធ្វីករទប់ ក ត់
អំេពីបំផ្ល ញនុយេក្លែអ៊ (Nuclear) េនកនុងស្រងគ មគម នេម ្ត ធម៌េនះ ទនទឹមនឹងេនះ្របជជនពុំ្រតូវករ រមនទីរដ៏
អ ច រយ េដីមបរីកេឃញីភពពយបលែដលជទំេនៀមទម្ល ប់របស់េគេនះេឡយី សមគមន៍នីមួយៗ មនគំនូរ
សិលបៈ្របចតំំបន់ែដល ចបញជ ក់ចបស់ ស់ េទេលីទស នៈវស័ិយអំេពី វយង់ឃនង។ 
 មូលនិធិរបស់េ ក ភីតទ័រ ល់ឌ័រមុិន(Peter c. Alderman) បនបេងកីតេ យម បិ ែដលកូន
្របុសរបស់េគបន ្ល ប់េនកនុងេភវកមម យ្រប រអគរេភ្ល ះ េ យេគប៉ង ថ បនទុកជឯក រេផ្ដ តេទេលី
ភពជសះេសបយីេនជិតទី នេ យ បសូនយ ។ ថ ប័នេនះជចំែនកមួយែផនកៃនទស នៈរបស់េយងី ែដល 

នឹង្របមូលផ្ដុ ំេហយី ក់ជ ធរណៈ ជករ ងំពិពណ៌េរឿងនិទនអំពីភពពយបលេ យខ្លួនឯង នងិភពរចួ
ផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់របស់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត អនកវជិជ ជីវៈេពទយ និង្រគូបុ ណទូទងំសកលេ ក។ 
 គណៈកមមករ ធរណៈ ែផនកសិលបៈគំនូរ ចផ្ដល់ពន្លឺ្របជញ រតឹែតចបស់ជងេនះ េទេលីវបបធម៌ និង
សងគមអុី លីកំពុងែតរចន “ទីឈប់ទស នសិលបៈរចន” Art Stop េន្របេទសរ ៉ូមែដរ នឹងមនរមួេទេ យ    រ ៉ូ
ម៉ងជំនន់េដមី ្របវត្តិ ្រស្តអុឺរ ៉ុបសតវត ទី១៤ ដល់១៦ និងសិលបៈគំនូរបចចុបបននសម័យ ែដលនឹងបក្រ យ
្របប់េយងីអំពីករេឆ្លីយតបរបស់មនុស េទេលីអំេពីហងឹ ។ “ទីឈប់ទស នសិលបៈរចន” ជរមណីយ ្ឋ នេដីរ
កំ ន្តេ យខ្លួនឯង មនដូចជ ថ នកី  និងសិលបៈអរយិធម៌ជំនន់េដីម ៃនអំេពីេធ្វីទរុណកមម និងភពៃ្រព
ៃផ  ភពប្ដូរ្រទង់្រទយរបស់ Raphel គំនូររូបភពែបបបទអីុ លីរបស់េ ក Tomba Francoi ែដល ក់ ងំ 

(និង មជទំស់) ភពអន្ត យទងំសងខងេនកនុងទី្រកុង នងិ្រសុកកនុងអរយិធម៌អុី លីជំនន់េដីម។ េនទី
ឈប់ទស ននីមួយៗ មនចំ រជ យល័កខអក រអំពី្របវត្តិ ្រស្ត និង្របែហលជមនកែសត ត់សេម្លង 

បញជ ក់អំពីសិលបៈែដលទក់ទង នឹងភពរចួផុតពីេសចក្ដី ្ល ប់ នងិភពពយបលេ យខ្លនឯង ៃនអំេពី វ
យង់ឃនងេនកនុងពិភពបចចុបបននកល។ សហគមន៍េផ ងៗេទៀត ចបេងកីតទីកែន្លងដូចគន េនះ អំពីករ  សញជ ឹងគិត
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ជែបបវចិិ្រតសិលបៈ ែដលនមំកនូវករសនទនរ ង ធរណៈ និងឯកជនេទេលីភពជសះេសបយីេ យអំេពី
េឃរេឃ។ 
 ដូចគន ផងែដរ សិលបៈ្របចតំំបន់ ចបញចូ លេទទីកែន្លងពយបល េនទី្រកុងេសៀម ប ្របេទសកមពុជ
េយងី ចេទរកសិលបៈករ្របចតំំបន់ េ យេគរចនបង្ហ ញេបសកកមមមនទីរេពទយពយបលរបស់េយងីជទី
ពយបលឥទធិពលអំេពីេឃរេឃ។ សិលបៈរចនេនះ ពុំបនដឹងឮពមុីនមកេ យបុគគលិកែខមរេនមនទីរេពទយ
ពយបលេឡយី។ អនកែណនេំទសចរណ៍េនជិត្រប ទអងគរវត្តបនចង្អុលបង្ហ ញ្របប់េយងីនូវចម្ល ក់គំនូរ
ទងំ យអពំីទិដ្ឋភពករពយបល ជពិេសសេនេលី្រប ទបយន្តេនចុង សតវត ទីដប់ពីរ និងដប់បី។ េន
េលីចម្ល ក់ថមមនអនកជមងមឺន ក់ជ្រកុម្រគួ រអភិជន (ៃថ្លថនូរ) មន ក់កំពុងែតសំ កេនេលីេខនីយធំមួយ េនខណៈ
ែដលេគបនទទួលវធិីស្រមលភពឈចឺប់ េ យអនកពយបលមន ក់ែដលបន ក់ៃដគត់េនេលីកបលអនកជមងឺ
េនះ។ រូបភព និងទីកែន្លងរូបចម្ល ក់េនះ េនកនុងេពលបចចុបបននេនះ បនែចកចយកនុងចំេ មអនកជមង ឺ និង
បុគគលិកេហយីបនក្ល យេទជវតថុដ៏គួរេ យចប់ រមមណ៍ ែដលជមរតកសិលបៈរបស់មនទីរសុខភព ែដល
បង្ហ ញនូវេសចក្ដីយកចិត្តទុក ក់ពយបលរបស់បុព្វបុរស ែខមរសម័យបុ ណកល េទេលីករពយបលអំេពីេឃរ
េឃ។  
 អំេពីេឃរេឃ ចប ្ដ លេ យមនដំេណីរករ គម នករេ្រគងទុកមុន េកីតមនេឡងីេនេលីទឹកដី
ចែម្លក ដូចគន  និង Philocteters េយងីពុំមន្រប្រពឹត្តអំេពីឧ្រកិដ្ឋកមមេទ ែតបនទទួលករេបះបង់េចល និង
បេណ្ដ ញេចញេ យសងគមសូមបែីតជនពយបលជវជិជ ជីវៈ ចេធ្វីអំេពីយកចំេណញ និងបពំនមកេលីរូបេយងី។  
 បុ៉ែន្តេពលេនះ េយងីដឹងេនកនុងរង្វង់កយសមបទ និង រមមណ៍របស់េយងី េយងីដឹងថេយងីមនឥទធិពល
ដ៏ខ្ល ងំក្ល ែដលផុសេចញេឡងី េដីមបរីកភពបេញចញបង្ហ ញ ែដលមនសមតថភពពយបលរបួស្រគប់ែបប។ របួស
គម ន ន មៃនអំេពីេឃរេឃ ពុំែមនជភពមនែត្រសេមលេទៀតេឡយី េហយីដំេណីរករពយបលែដលមនែតជ
្រសេមល េពលេនះមនជភស្តុ ងពិត។ េនខណៈែដលកររកេឃញី ែផនកវទិយ ្រស្តថមីបនេធ្វីេឡងី េគនឹង
បង្ហ ញម ឥទធិពលពយបល ែដលបនេផ្ដីមេធ្វីេឡងីេនកនុងចំេ មមនុស េ ក ជយូរេពលមកេហយីេនះ។ 

េបីសិនជសងគមេរៀនេ្របីចំេណះដឹង  ែផនកពិេ ធន៍នយិម េ យពុំពឹង ែផ្អកេទេលីភព្រប    ឌិតកនុងសងគម េហយី
រពត៌មនចំនួនពក់ក ្ដ ល សម័យទំេនីប ចក្ល យេទជសម័យដ៏រេំភីបចិត្តមួយ េ យេសចក្ដីភ័យខ្ល ចេទ

េលីឥទធិពលអំេពីេឃរេឃពុំមនេទៀតេឡយី េហយីេយងី ច ្វ គមន៍បុគគលែដល ន ក់ ្រស័យបេ ្ដ ះ សនន 
េនេលីទឹកដីអំេពីេឃរេឃេ យ្រតឡប់ចូលមកសហគមន៍របស់េយងីវញិ។ 
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អវ ន្តបទ (េសចក្តីបញចប់) 
េនឆន ១ំ៩៩០ អពភូតេហតុមួយបនេកីតេឡងីេន្របេទសៃថ េមបញជ ករេយធជន់ខពស់ េរៀបចំ នឹង

សេ្រមចបញជួ ន្របជជន ចនំួន១៦០,០០០នក់ េចញពី យធូ បុរស ្រស្តី និងកុមរ្រគប់រូបេចញពី្រពំែដនកមពុជ 
ៃថ េទទីេផ ងៗេទៀត ែដលមនសុវតថិភពជងេនះ ឆង យពីករបញ់្រគប់េផ្ល ងរបស់ទ័ពេវៀត ម េទេលីទ័ព
ឈ្លបកមពុជ។ េទះបីជយ៉ង ដ៏េ យ មន្របផនូលមួយេកីតមនេឡងីេទេលីគេ្រមងករណ៍េនះ។ លែ្រស
ែដលេគបំរុងបញជូ នជនេភៀសខ្លួន េទ ន ក់ ្រស័យេនះលិចទឹក្រតឹមកេជងី។ ពកយចរចម មបននិយយ
តៗ គន េពញជុំរុ ំប ្ត លេ យមនភពតក់ស្លុត្រស ងំកងំេនកនុងចំេ ម្របជជន នងិបុគគលិកសេ្រងគ ះ។ 
 ខញុ ំបនឭពកយចរចម មេនេពលែដល ខញុ ំេទបំេពញេបសកមម សុខភពសតិ រមមណ៍េនកនុងជុំរុ ំ
េហយីបនេផញីរ រជបនទ ន់េទឧត្តមេសនីយៃថ ែដលជអនកទទលួបនទុកចត់ករ ឧត្តមេសនីយេនះ ជបុគគលលបី
េឈម ះថកច វ និងបំភ័យមនុស  ។ េយងីបនពនយល់គត់អំពីេសចក្តីបញជ េ យប្តូរកែន្លងេនះថ េបីសិន
ជអនុវត្តន៍េឡងី នឹងេធ្វីេ យមនេ្រគះថន ក់ ដល់្របជជនែដលរស់េនកនុងជុំរុ ំេ យករសង់ខទមឬស េីនេលីដី
ភក់ លែ្រស តតបតេ យេ គ្រគុនចញ់ ពិតជេធ្វីេ យមនផលវបិក ដល់សុខភព្របជជន។ 
 បនទ ប់ពីេយងីបនបេញចញេសចក្តីទទូចអង្វរេនះ ឧត្តមេសនីយបនេឆ្លីយតបេ យបងខំ នងិកំហងឹខ្លះៗ 
មកេយងីថ “ខញុ ំដឹងថ អនកនឹងត ៉ េទេលីេសចក្តីបញជ របស់េយងី េ យេចទ្របកន់រ ្ឋ ភិបលៃថថ បន
្រប្រពឹត្តិឧ្រកិដ្ឋកមមរេំ ភសិទធិជនេភៀសខ្លួនែខមរ។ ខញុ ំជឧត្តមេសនីយអគគបញជ ករទទួលខុស្រតូវ ែផនកសុវត្តិភព
ជតិរបស់្របេទសៃថ ។ ពុំែមនជរូបអនកេទ េហយីខញុ ំមិនខ្វល់អំពអី្វីៗ ែដលអនកបននិយយេឡងីេទេលីកមមវតថុ
ទក់ទង នឹង រមមណ៍េនះេទ។ េហយីេបីសិនជអនកយកេរឿងេនះមកនិយយជមួយខញុ ំជែបបបទបញជ
នេយបយ ខញុ ំនឹងចប់អនក ក់គុក និងេដញអនកេចញពី្របេទសៃថភ្ល ម េហយីមិនអនុញញ តេ យអនកចូលមក
វញិជ ច់ខត”។ 
 េយងីក៏បនដឹងថ េសចក្តីេឆ្លីយតបរបស់្របេទសៃថ េទនឹងេសចក្តីត ៉ ែដលេធ្វីេឡងីេ យ ែផ្អកេលីក
ែលងេទសជ ធរណៈ គឺ្របេទសៃថ បនបញជូ នអងគករទងំេនះេចញពី្របេទសេគេ យបងខំ េហយីមិន
អនុញញ ត    េ យអងគករទងំេនះ្រតឡប់ចូលមកវញិេឡយី។ ឧត្តមេសនីយេនះក៏បន្តេទៀតថ “េនកនុងេពលេនះ 
យ៉ង មញិ េ យអនកបនយកេរឿងសុខភពមកត ៉ ្របឆងំ នងឹបទបញជ របស់ខញុ ំ ខញុ ំនងឹេគរព មេហយីលប់
េចលបទបញជ របស់ខញុ ំវញិ។ រូបអនកជ្រគូេពទយ េហយីអនកដឹងនូវអ្វីៗ ជភពល្អស្រមប់សុខភពរបស់្របជជន
េនកនុងជុំរុ ំ ខញុជំនយេយធពុំែមនជេវជជបណ្ឌិ តេទ។ ខញុ ំដងឹែតអ្វីៗ ជភព្របេសីរបំផុតស្រមប់សុវត្តិភព នងិ
ករពរ្របេទសៃថ និង្របជជនរបស់ៃថ”។ 
 េនកនុងៃថងេនះករណីេនះ បនេ្រ ច្រសង់ជីវតិ្របជជន ប់ពន់នក់ ជេ្រចីនឆន េំ្រកយមកេទៀត ខញុក៏ំ
បនជួប នឹងជនមនមុខតែំណង ែផនកនេយបយជន់ខពស់ជេ្រចីនរូបេទៀត ជអនកេធ្វីករសេ្រមចេទេលីកិចចករ
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ែដលប៉ះទងគចិខ្ល ងំេទេលីសតិ រមមណ៍របស់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត។ អនកសេ្រមចចបប់ទងំេនះ េ្រចីនែតេធ្វី
ករសេ្រមចេ យរូបខ្លួនេគ ឬ្រកុម្រគួ ររបស់ខ្លួនេគបនទទួលរងទុកខចិត្ត ្រស្តេ យលទធផលអំេពីេឃរ
េឃ។ េគដងឹអំពីភពសមុ្រគ ម ញេរឿងតក់ស្លុតេ យផទ ល់ខ្លួន េហយីបនទទួលករជ្រមុញចិត្តេ យយកចិត្ត
ទុក ក់ េទេលី រ     ប ្ត ទំងំេនះ។ 
 បុ៉ែន្ត ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត ពុំ ចពឹងែផ្អកេទេលីអពភូតេហតុនេយបយ េដីមបសី្រមលេសចក្តីឈឺ
ចប់របស់េគបនេឡយី ដូចជ ្របេទសជតិេយងីទងំមូលបនេឃញីេ យផទ ល់ែភនក េន្រគែដលមនុស ្ល ប់
េ យេ្រគះខយល់កំបុតតបូង លិចផ្លូវ េនទី្រកុងនូវអ័កលីន New Orlean ។ ភពែកទ្រមង់សងគម ពុំ្រតឹមែត្រតូវក
រេសចក្តី អនុវត្តន៍ចបស់ ស់របស់អនកដឹកន ំែតបុ៉េ ្ណ ះេឡយី ែតក៏្រតូវករភពផ្ល ស់ប្តូរជទូេទ ទងំឥរយិបទ 
និងទម្ល ប់។ េ យអនកដឹកនឃំ្ល តឆង យពីជីវតិរស់េនពិតរបស់្របជជន អនក្របលូកកនុងនេយបយេនែតពុំយក
ចិត្ត ក់េទេលីរបួសគម ន ន មៃនអំេពីេឃរេឃ េហយីបដិេសធផល្របេយជន៍សងគម ែដល ចេកីនេឡងី
េ យគតិបណ្ឌិ តរបស់ជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់។ ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុតជេ្រចីននក់ រមួទងំញតិសន្ត ន 
មិត្តភក្តិ និងអនកជំនួយរបស់េគ បនេបះបង់េសចក្តីសងឃមឹកនុងករចត់ទុកសងគមជឥទធពិលពយបលេ យអនក
ដឹកន ំ េនែតេ ះអេងគីយ និងរះិគន់េទេលីរូបេគ។ េនេឡយីភពទុទិដ្ឋនិិយម(េឃញីែតផលវបិក)ែបបេនះ 
្រតូវែតរកវធិីេ ះ្រ យ េហយីភពផ្ល ស់ប្តូរសងគម្រតូវែតអនុវត្តន៍េឡងី េ អំេពីេឃរេឃេកីតមនេឡងីសកល
េ កបនេសចក្តីថ សហគមន៍ទងំអស់្រតូវេ ះ្រ យេទេលីពិភព វ ែដលផ្តល់ឱកសតិចតួចស្រមប់
សុវត្តិភព។ 
 េនក្រមិតករពយបលែដលេធ្វីេឡងី រ ងជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ និងអនកពយបល ជភពែកទ្រមង់
ែដលមនភពរកីចំេរនីល្អ។ ជនរងេ្រគះេ យអំេពីេឃរេឃបនបង្ហ ញេ យេឃញីថ េគ ចគន់េបីេឡងី 
េ្រកយពីរូបេគទទួលករឈចឺប់ េហយីលទធផលល្អ ៃនករពយបលេនះ បនទទួលករបញជ ក់្រតឹម្រតូវ េ យ
អនកវទិយ ្រស្ត។ សម័យកលបុព្វបុរសបញ់្រពួញ្របេទស្រកិច Philoctetes ្រតូវនិរេទសខ្លួនេទេកះLemnos 
គឺេ យេសចក្តីឈចឺប់របស់គត់ពុំ ចផ្ល ស់ប្តូរបន េហយីឈនដល់ទីបញច ប់។ សម័យកលថមី ចប់េផ្តីមផុស
េចញេឡងី េ យទម្ល ប់្របព័នធ វជិជ េពទយបុ ណ ភជ ប់បន្តសហករជមួយភពពយបលេ យខ្លួនឯងរបស់ជន
ជួប្របទះភពតក់ស្លុត។  
 មនសំណួរ មញញ ចំននួបួនែដលសេងខបភពែកទ្រមង់ពយបលេនះ េ យផ្តល់េសចក្តីែណន ំកនុងករ
្របមណេមីលក្រមិត ៃនករពយបលេ យខ្លួនឯងេនកនុងបុគគលមន ក់។ សមជិក្រគួ រជួយបងប្អូនែដលទទួល
រងេ្រគះេ យអំេពីរេំ ភបំពនផ្លូវេភទ ឪពុកម្ត យែថទកូំនែដលមនបញ្ហ  ជនរត់រកទីជ្រមកេ យបញ្ហ
នេយបយ ជួយប្តី្របពនធែដលរងទរុណកមម េវជជបណ្ឌិ តពនិិតយអនកជមងឺតក់ស្លុត ចសួរសំណួរ មញញទងំ
េនះ។ ចេម្លីយបង្ហ ញនូវអ្វីៗ ែដលបនេធ្វីេឡងី និងអ្វីៗ ែដលេនែត្រតូវករេធ្វីេឡងីេនកនុងដំេណីរករភពជសះ
េសបយី សំណួរគឺ ៖ 
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 ១.    េតី្រពឹត្តកិរណ៍តក់ស្លុតអ្វីខ្លះបនេកីតេឡងី? 
២. េតីកយសមបទ និងសតិ រមមណ៍របស់អនកពយបលរបួសែដលប ្ត លេឡងីេ យ្រពឹត្តិករណ៍
េនះ ែបប ែដរ? 
៣.   េតីអនកបនេធ្វីអ្វីខ្លះកនុងជីវតិជេរៀង ល់ៃថង េដីមបជីួយខ្លួនឯងេ យជសះេសបយី? 
៤.    េតីយុត្តធិម៌ែបប ែដលអនក្រតូវករពីសងគម េដីមបជីួយគ្ំរទភពពយបលផទ ល់ខ្លួនរបស់អនក? 

ខញុ ំបនបេ្រងៀនអនកវជិជ ជីវៈសុខភពសតិ រមមណ៍ នងិអនកផ្តល់ឱ ទ្របធនបទអំពីរេបៀបេ្របីសំណួរទងំេនះ េន
កនុងករសមភ សន៍។ ដំេណីរករេនះបនជួយេគសេ្រមចផល្របេយជន៍ឥទធពិលពយបលេ យខ្លួនឯង េនកនុង
កិចចកររបស់េគ។ ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត ក៏ ចទទួលផល្របេយជន៍េនកនុងករពយយមភពជសះេសបយី
របស់ខ្លួន េ យេឆ្លីយតប េទនឹងេសចក្តីេសនីសំុទងំេនះគម នលំេអៀង សរេសរចេម្លីយ នេសចក្តីេឆ្លីយតបេឡងី
វញិ និងេរៀបចំរូបមន្ត គេ្រមងភពជសះេសបយីស្រមប់ខ្លួនឯង។ ខញុ ំបនេឃញីភពសញជ ឹងគិតអំពខី្លួន េកីតេទ
ជភពភវនជ្របចៃំថង ែដលេធ្វីេ យសុខភព្រគន់េបីេឡងី បនថយភពអស់សងឃមឹ និង ្ត រេ យមន
រមមណ៍ថ ខ្លួន ច្រគប់្រគងអនុស វរយីតក់ស្លុត នងិ រមមណ៍េទរទន់បន។ 

 េសចក្តីភ័យខ្ល ចរបស់អនកពយបល ដូចបនបង្ហ ញេឡងីថមនឥទធិពលខ្ល ងំេនកនុងភព ផ្ល ស់ប្តូរ
ងកកយរបស់េ ក Raphael ែដលបញជ ក់ថេនែត្រតូវករវធិីេ ះ្រ យ និងបំបត់ទុកខ។ ផទុយនងឹភស្តុ ង
ចបស់ ស់ែផនកជីវ ្រស្ត និងែផនកវទិយ ្រស្ត ដូចបញជ ក់បែនថមេទេលីឥទធិពលពយបលេ យខ្លួនឯង ែដលផ្ត
ល់ភពមនៈផទ ល់ខ្លួន ឯក ជយភព និងលទធផលែដលេវជជបណ្ឌិ តជេ្រចីនរូបេនែតបន្តមន រមមណ៍ថ អនករចួ
ផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ពុំ ចជយួេ យ្រគន់េបីេឡងីវញិេឡយី។ េសចក្តីភ័យខ្ល ចេទេលីអំេពីេឃរេឃេនែតមន
ភពខ្ល ងំក្ល ជដែដល ភពបំេភ្លចេសចក្តីភ័យខ្ល ចេនះ និងភពបន្តដំេណីរេទមុខ គឺេយងេទ មសមតថភព
យល់ចិត្តរបស់មនុស េ កជសកល។ សមតថភពភជ ប់ទក់ទង នងឹប ្ត ញេនះ អនុញញ តេ យេយងីជួយអនក
េផ ងៗេទៀត េនខណៈែដលេគឈនេទកន់ពិភពថមី ែដលសងឃមឹថមនភព្របេសីរេឡងី។ ភពយល់ចិត្តផ្តល់
ឱកសេ យេយងីេឃញីថ ជនតក់ស្លុតខ្លះៗ ច្រតូវករករនិយយ អនកខ្លះបនេធ្វីករបដិេសធ េហយីេន
មនអនកខ្លះ្រតូវករថន  ំ េដីមបជីួយស្រមួលចិត្ត។ ពិភពតក់ស្លុតពុំែមនជភពគម នែ្រប្របួលេនះេឡយី េហយីបន
ចរទុកជអចិៃ្រនទយេ៍នកនុងពិភពលំបកេវទនអតីតកលេនះេឡយី កំពុងែតផ្ល ស់ប្តូរ និងវវិឌ ន៍យ៉ងខ្ល ងំ
ក្ល ។ គំនតិពយបលបចចុបបនន គពឺយយមេធ្វីេ យជីវតិែដល ធ្ល ប់ែត មនភពជសះេសបយីេឡងីវញិ ្រតូវែតេផ្ត ត
រមមណ៍េទេលីឥទធិពលរបស់ខ្លួនេទេលីជីវតិែដលនឹងែ្រប្របួល្របេសីរេឡងី។ 

 សងគម និងអនកពយបលវជិជ ជីវៈ ចចូលរមួចំែណក េនកនុងភពផ្ល ស់ប្តូរដ៏រេំភីបមួយេនះ េ ក ស្លូសូ 
បនSlosoban េវជជបណ្ឌិ តេពទយជនជតិស េឺបៀន Serbian េនេ្រស្របីនីក Srebrenica ចត់ទុកនិមតិ្តរូប ៃន
ចំណងចូលរមួេនកនុងដំេណីរករភពជសះេសបយីេនះ មរយៈកិចចកររបស់គត់ជមួយ នឹងអនកជមងឺមូ៉ស្លុ ីម។ 
ជេ្រចីនឆន បំនទ ប់ពីស្រងគ មបនបញច ប់េទេហយី េនកនុងឆន ១ំ៩៩៥ មនែតអនកជមងឺមូ៉ស្លុ ឹម្របុសៗេទ ែដលមក



 និពនធេ យ៖ េវជជបណ្ឌិ តរចីឆដឺ េអហ្វ មល៉្លីក                                                                                                     ទំព័រ. 204 
(Richard F. Mollica, M.D) 
                                                            
 

ពយបលេនមនទីរេពទយពយបលេ្រស្របីនីក Srebrenica ែដលែតងែតអមដំេណីរេ យបូ៉លីស្រប ប់ វុធ។ ជ
ទូេទេនកនុងសហគមន៍មូ៉ស្លុ ីមេគភ័យខ្ល ចថ រូបេគ នឹងទទួលករេធ្វីបប ឬបដិេសធេ យេវជជបណ្ឌិ តមនទីរេពទយ
ពយបល និងគិ នុប ្ឋ កយកិរទងំអស់ជជនជតិេស បី Serb ្រគឹះសថ សន។ ចំេពះអនកភូមិជនជតេិស ី
ប Serb េគចត់ទុកថជនជតិេស បី Serb េនះទទួលភពពង្វក់ ម រតីេ យអំេពីសម្ល ប់រងគ លថមីៗេនះ េទះជ
េគពុំបនចូលរមួេនកនុងបុព្វេហតុ េនះក៏េ យ។ េដីមបេីធ្វីេ យមនទំនក់ទំនងផទ ល់ជមួយអនកភូមមូ៉ិស្លុ ីម 
េ ក Slosoban បនេ ះ វេពទយេចញ េហយីអងគុយេនេ្រកមនទីរេពទយពយបល ពិ រកេហ្វ មស្រមួល។ 
ជដំបូង្របជជនជតិេស បី Serbេនកនុងភូមិ្របមូលគនីគន មកអងគុយទទួលទនកេហ្វជមួយគត់ េហយីចប់   
េផ្តីមនិយយគន  ជទូេទ គឺនិយយត្អូញែត្អរអំពីបញ្ហ សុខភព។ ែតេនៃថងមួយេនះ េ កបនទទួលេជគជ័យ
េ យ្រស្តីចំ ស់មូ៉ស្លុ ឹមមន ក់បនមកជួប េ កនិយយត្អួញែត្អរអំពីបញ្ហ សុខភព ងគកយរបស់គត់។ អនក
គ ល់គន ជិតដិតជជនជតិេស បី Serb បនត ៉ថ េ កពំុគួរជួយ្រស្តីេនះេឡយី េ យ្រស្តីេនះជ “ស្រតូវ” 

េ កក៏េឆ្លីយថ “េហតុអ្វីបនជអនកខ្ល ច្រស្តីចំ ស់ែបបេនះ”? េ ក Slosoban ក៏ជូន្រស្តីេនះចូលមនទីរេពទយ 
េដីមបពីយបល។ កនុងករណីេនះ ជភពែ្រប្រក ស់េទេលីទំនក់ទំនងរ ងមនទីរេពទយពយបល និងសហគមន៍មូ៉
ស្លុ ីម។ 
 គំនិតពយបលេ យខ្លួនឯង ត្រមូវេ យមនភពបែង្វរេចញពីេសចក្តីយកចតិ្តទុក ក់េទេលីេ គ និង
ភពខូចខតេហយីែបរេទរកភពយល់ដឹង អំពដីំេណីរករពយបលធមមជតិវញិ។ អនកពយបលសម័យទំេនីប ក៏
ដូចជ អនកពយបលសម័យបុ ណកល ្របេទស្រកិចែដរ ្រតូវែតទទួល គ ល់ថ មុខងររបស់េគ គឺជួយជំរុញ
នុភពៃផទកនុងរបស់មនុស េ កេ យជសះេសបយីពីរបួសកយសមបទ និងសតិ រមមណ៍ ែដលប ្ត ល

េឡងីេ យសកមមភពេឃរេឃ។ េគលសំខន់ៃនភពពយបលេ យខ្លួនឯង គឺសំ ងេទេលីភពរងឹម ំ និង
សុខុមលភព ជក ្ត ពតិ្របកដ េ យេ្រពះែតមនករេឆ្លីយតបេទេលីដំេណីរករពយបលេ យខ្លួនឯងេនះ
េហយី បនជមនមនុស ចំនួនតិចតចួេកីតមនេ គ ្រស្ត និងេ គ ុ ៃំរ ៉ ែដលេ ថ េ គបក់សបតធងន់ធងរ 
េ្រកយពីបទពិេ ធន៍េឃរេឃ។ េនខណៈែដលែផនកឱសថ ្រស្ត បនទទួលផល្របេយជន៍ពកីរសិក
យ៉ងល្អិតល្អន់ៃនដំេណីរករសះេសបយី ជទូេទរបួស ងគកយ ដូេចនះ ក៏ ចទទួលផល្របេយជន៍្រប ក់
្របែហលគន េទេលីដំេណីរករជសះេសបយី ទូេទជមូល ្ឋ នភពជសះេសបយីរបួសគម ន ន ម។ 
 ករយល់ដឹងអំពីដំេណីរករេនះ ត្រមូវេ យមនករយល់ដឹងទងំ្រសុងេផ ងៗេទៀត អំពីតយនទីរបស់
សងគមេទេលីេរឿងតក់ស្លុត។ ពិសពុលៃនេរឿងតក់ស្លុត ែដលេកីតេឡងីេ យក ្ត រនធត់ និងញប់ញ័រ រមមណ៍ ជ
ភពចប់ រមមណ៍ខុសែបបបទរបស់អនកពយបល ែផនកព័ត៌មន និងចំ ប់ រមមណ៍ជ ធរណៈ។ ករ
និយយេរឿងេឃរេឃេ យែបបេនះជភព្របថុយទទួលេ្រគះថន ក់ ពុំ្រតមឹែតេទេលីជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់
េនះេទ ែតេទេលីសងគមទងំមូល។ េសចក្តីយកចិត្តទុក ក់ខុសែប្លកពីធមម ចេធ្វីេ យអនករចួផុតេសចក្តី
្ល ប់ឈ ឺនិងប ្ត ល េ យភពចងច្ំរពឹត្តិករណ៍តក់ស្លុតែ្រប្របួលពីលកខណៈធមម  ដូចជបនបង្ហ ញេឡងី
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េ យទេង្វីនឹកេឃញីជនិចចរបស់សហគមន៍សិទធិមនុស អន្តរជតិេទេលីម ផនូរសពេនេ្រស្របីនីក Sebrenica 
ជជងេសចក្តីចប់ រមមណ៍េទេលីភពផ ះផ រ រ ងអនកជិតខងបូស នន Bosnian នងិមូ៉ស្លុ ឹម Muslim ផង
ែដរ ។ រូបភព េនេលីកញច ក់ទូរទស ន៍អំពីភពមហន្ត យអត់ទីជ្រមករបស់្របជជន ប់ពន់នក់ េនរដ្ឋលូអុី
ហ  Louisiana េ្រកយពីពយុះកំបុ្រតតបួងក្រទី  Katrina នឹង បសូនយបត់េទ បនទ ប់ពីពីរេទបីែខ
េ្រកយមក េ យបន ល់ទុកេនែតេរឿងែដលេគមិនបនដឹងអំពី្របជជន ប់ពន់នក់ េនទី្រកុងនីយអ័កលីន 
New Orleans បនតសូ៊ក ងទីលំេន និងករងរ ។ ជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ទទួល រមមណ៍ថ រូបខ្លួន្រតូវេគ
េកង្របវញ័ច  និងេធ្វីេ យខូចចិត្តេនេពលែដល  េសចក្តីយកចិត្តទុក ក់របស់ ធរណៈបនបែង្វរេចញ េន្រគ
ែដលេសចក្តីបរមភ ែដលបនបង្ហ ញេឡងីភ្ល មៗេនះ បនរ យបត់េទវញិបនទ ប់ពីលទធផលភពមហន្ត យ
រលត់បត់េទ។ 
 េនករណី មនេសចក្តីឈចឺប់របស់មនុស េ កេកីតមនេឡងី េសចក្តីបដិេសធរបស់ ធរណៈក៏
មនភពធំេធងៃ្រកែលងែដរ។ ជលទធផលកនុងនមជ្របជជនទទួលខុស្រតូវកនុងសងគម េយងី្រតូវែតសិក េ យ
ដឹងេរឿងតក់ស្លុតចបស់ ស់ែដល ចបេ្រងៀនេយងីអំពីភពរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ និងភពជសះេសបយី។ ករ
្ត ប់ត្រមូវេ យមនភពអប់រ ំភពអត់ធមត់ េដីមបេី យយល់ដឹងលម្អិតអំពី្រពឹត្តិករណ៍ វយង់ឃនង េទេលី

ក្រមិតទំនក់ទំនងកនុង ច់េរឿងកន់ែតេ្រជែថមេទៀត។ ្រតូវមនភពជំរុញទឹកចិត្ត េដីមបេី យមនចំណូលចិត្ត
្រគប់្រគន់កនុងករចូលរមួទក់ទងជមួយ នឹងបុគគលែដលបនទទួលអំេពី វយង់ឃនងេនះ េហយីទទួលយក
ជតៃម្លថេរឿងតក់ស្លុត នងិជនរចួផុតពេីសចក្តី ្ល ប់ជ្រគូបេ្រងៀនដំបូង។ ខញុ ំបនេឃញីទូរទស ន៍ជ ធរណៈ 
េន្របេទសេភរ ៉ូ Peru បេ្រងៀនអំពីភពជសះេសបយី ៃនអំេពីេឃរេឃេទេលី្របជជន ប់រយពន់នក់ បន
ផ យ្រពឹត្តិករណ៍ែដលេយងេទ មេសចក្តីែថ្លងជកស ណិ ក េីហតុពិត ៃនករ្របតិបត្តិេឡងី។ ខញុ ំបន
េឃញីករយិល័យេវជជបណ្ឌិ ត និង្រកសួងសងគមេនទី្រកុង Boston ប្តូរេទជថន ក់េរៀនេ យមនអនករចួផុតទីេស
ចក្តី ្ល ប់េធ្វជី្រគូបេ្រងៀន។ េនេពលែដលអនកវជិជ ជីវៈសួរថ “េតីអនក ច្របប់ខញុ ំថអនកបនេរៀនសូ្រតអ្វីខ្លះ ពីបទ
ពិេ ធន៍របស់អនក? េតីអនកេផ ងេទៀតែដលេនកនុង្រកុម្រគួ ររបស់អនក នងិសហគមន៍ ចេរៀនសូ្រតពីករ
យល់ដឹងៃផទកនុង នងិករយល់ដឹងរបស់អនកែបប ែដរ? ព័ត៌មនដ៏មន្របេយជន៍បនបេញចញយ៉ងសនធឹក
សនធ ប់ពីអនករបួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់។ អនកទងំេនះ បនេធ្វីេ យេសចក្តីភ័យខ្ល ចរបស់េយងីែដលយល់ថ េសចក្តី
ឈចឺប់េរឿងតក់ស្លុត នងឹគម នទីបញច ប់ េហយីពុំ ចជួយបនេនះសងប់ ង ត់េទវញិ។ 
 ករវវិឌ ន៍បនបេងកីតជីវ ្រស្ត ចបំច់ដល់សមជិកទងំអស់ស្រមប់បទពិេ ធន៍ដំេណីរជីវតិ រមួទងំ
ភពរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់រមួគន  និងសុខុមលភព។ ជភរកិចច ធរណៈកនុងករេរៀនសូ្រតអំពីអ្វីៗ  ែដលជន
ជួប្របទះភពតក់ស្លុត ចបង្ហ ត់បេ្រងៀនដល់េយងី ក៏ដូចជេសចក្តីទទួលខុស្រតូវរបស់ជន ជបួ្របទះភព
តក់ស្លុត ទទូចសំុ   ផ្តល់ករបេ្រងៀនែដរ។ ជនរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់ ទមទររកេសចក្តីទុកចិត្ត អនកដកឹនមំនវ ិ
ន័យ ភពពយយម សេ្រងគ ះបនទ ន់្របកបេ យ្របសិទធិភព និងជនមនអំ ច្របកបេ យេសចក្តីទទួលខុស
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្រតូវ ដូចជ េវជជបណ្ឌិ ត ែដល ចផ្តល់េសចក្តីករពរ និងគ្ំរទ។ ករណីទងំេនះរមួទងំេមេរៀនេផ ងៗេទៀត ែដល
េយងី ចេរៀនសូ្រតពីជនេ កសេ្រងង ជករណីមយួែដលមិន ចកត់ៃថ្លបនេឡយី។ 
 ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត ែដលរចួផុតពីេសចក្តី ្ល ប់រលឹំកដល់េយងី្រគប់រូបអំពីភពទន់េខ យរបស់
េយងីេទេលីេ កនដកមម និងសក្ត នុពលែដលសងគម ចបំេបះបង់រូបេយងីេឡយី េយងីដឹងថភពមិនយក
ចិត្តទុក ក់របស់សងគម ចេធ្វីេ យប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ងំ ដល់ សនជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត ែដលរបួផុតពីេស
ចក្តី ្ល ប់ មនក្រមិតេ្រចីនជងរបួសែដលេកីតេឡងីេ យអំេពីេឃរេឃេទេទៀត។ បុ៉ែន្ត មនវធិីមួយេទៀតែដល
ចេធ្វីេឡងីបន េនខណៈែដលេរឿងរបស់ជនរងេ្រគះ ក្ល យេទជេរឿងេលីកទឹកចិត្ត េហយីេរឿងខូចខតក្ល យ

េទជេរឿងជសះេសបយី។ 
 េនកនុងេសៀវេភេនះ ខញុ ំបនអបអរ ទរសមតថភពមនុស េ ក ែដល ចពុះពរ និង្រពឹត្តកិរណ៍ជីវតិ
ដ៏ម អ ច រយកនុងដំេណីរជីវតិ រមួទងំបទពិេ ធន៍តក់ស្លុត ជទូេទេនកនុងដំេណីរជីវតិ្របចៃំថង។ ភពពយបល
េ យខ្លួនឯងបនរកេឃញី ពុំ្រតឹមែតេនកនុងចំេ មជនរចួផុតបេីសចក្តី ្ល ប់ែដលបនទទួលទរុណកមម ្រកុម
្រគួ រែដលបត់ខ្លួន ជនេភៀសខ្លួន ជនរងេ្រគះេ យភពរញជួ យែផនដី នងិអនកេផ ងៗេទៀត ែដលបនទទួល
បទពិេ ធន៍អំេពីេឃរេឃដ៏ម អ ច រយេនះេទ ែត មនេនកនុងចំេ មេយងី្រគប់ៗរូប។ មនុស េ ក េន
កនុងវយ័ដូចេយងី ក៏ដូចជេនកនុងជំនន់ ប់សតវត  បនបង្ហ ញ នុភពរបស់េគ កនុងករពុះពរេទេលីអំេពី
រេំ ភបំពនមនុស េ ក និងេ្រគះមហន្ត យកនុងជីវតិ។ េនេឡយីេសចក្តីបង្ហ ញភពមនៈេនះ ក៏េធ្វីេ យរូប
េគទទួលអំេពីរេំ ភបំពន្រគប់ែបបយ៉ង ជែបបបទទរុណកមមសងគម ែដលអនុវត្តន៍េឡងីេ យអំ ចជិះ   
ជន់។ ឧ្រកិដ្ឋជន នឹងបន្ត យ្រប រអនកែដល្របឆងំ នឹងេគលេ របស់េគ ែតេយងី្រតូវែតពុះពរពយយមតេទ
េទៀត។ 
 ខញុ ំមនសុទិដ្ឋនិិយមភពពយបលេ យខ្លួនឯង របស់ជនជួប្របទះភពតក់ស្លុត បនែករែ្របជអចិៃ្រនទយ ៍
េហយីនឹងមិនែក្រតឡប់េទជែបបបទអស់សងឃមឹ ែដលបនអនុវត្តន៍ជេរឿយៗថ ជែបបបទករខូចខតែដល
ផ ព្វផ យេឡងីេ យជំនន់មុនេឡយី។ បុ៉ែន្ត ពភិពសងគមេនកនុងមជឈ ្ឋ នេ្រចីនឯេទៀត េនែតមនអំេពីបំពន 
ឬ េនែតបងកភព្របទូស ៉យបែនថមេទៀត េទេលីគំនិតថមីទងំេនះ ។ េ យឪពុករបស់ខញុ ំ គត់ដឹងអំពីភពពិតេនះ 
ទស នៈវចិឆ័យរបស់គត់ េទេលីភពពយបលេ យខ្លួនឯង បនបក្រ យជខ្លឹម រេនះ ៖ “ េមីលភពពតិ  
េ យចបស់ ែតកុំេបះបង់េសចក្តី្រសៃម៉របស់អនកេ យេ ះ ” ។ 
 
 

 
 
 



Richard F. Mollica, MD, MAR is a Professor of Psychiatry at Harvard Medical School and Director 
of the Harvard Program in Refugee Trauma (HPRT) at Massachusetts General Hospital. Since 
1981, Dr. Mollica and HPRT have pioneered the medical and mental health care of survivors of 
mass violence and torture in the U.S. and abroad. Under Dr. Mollica’s direction, HPRT conducts 
clinical, training, policy, and research activities for populations affected by mass violence 
around the world. Dr. Mollica is currently active in clinical work, research, and the development 
of a Global Health curriculum, focusing on trauma and recovery. The Global Mental Health: 
Trauma and Recovery certificate program is the first of its kind in global mental health and post- 
conflict/disaster. Dr. Mollica has published over 160 scientific manuscripts and has recently 
published his first book, “Healing Invisible Wounds: Paths to Hope and Recovery in a Violent 
World.” 

េ"កេវជ&បណ) ិត និងអនុបណ) ិតែផ2ក3ស5  រ 7ចឆឺដ េអហ=  ម៉លA ីC 
D3E3F GរHែផ2កចិតF3EសF េI3កលវ JទLល័យេវជ& វ JទLOវ Pដ(Harvard)និងD5យកៃនកមR វ JធីOវ Pដែផ2កTពតក់សW X តៃនជន
េភZសខW \ន (HPRT) 5មន] ីរេពទHទូេ_ៃនរដ̀a៉សbឈូែសdត(Massachusetts )។ Gប់fំងពីh2 ំ ១៩៨១  េ"កេវជ&បណ) ិត ម៉លA ីC
(Mollica) និង HPRT 
lនmតnសmfយេបoកផW \វបេងp oតកមR វ JធីែថrសុំខTពនិងសុខTពផW \វចិតFរបស់ជនរងេmsះែដលlនរស់uនaនជីវ Jតអំពីអំេពo
ហឹងbមហិaនិងអំពីCរទទួលរងrរុណកមRេIកx Xងសហរដ̀yេមរ JកនិងេIបរេទស។
េmCមCរដឹក5ំរបស់េ"កេវជ&បណ) ិតម៉លA ីC  HPRTlនេធ= oសកមRTពDេmចoនដូចDពLlលអ2កជមz ឺ{] ល់េIកx XងគA ីនិក--
ប}~ ត់បណ� X ះ
ប�F លនិសdិតែផ2កេវជ& វ JទL
េរZបចំេsលCរនេ�lយនិងសិកbm3វmDវរកវ Jធីសmaប់ជួយmបDជនែដលរងេmsះេ�យអំេពoហិងbមហិaេIជំុវ Jញពិភព
េ"ក។ បច� Xប�ន2 េនះេ"កេវជ&បណ) ិត ម៉លA ីC(Mollica) lនេធ= oCរ�៉ងសកមRកx XងCរពLlលអ2កជមz ឺ{] ល់េIកx XងគA ីនិក--
បនFេធ= oCរm3វmDវនិងេធ= oCរអភិវឌ�ន៍កមR វ JធីសុខTពផW \វចិតFពិភពេ"កេ�យេ{F តេ_េលoTពតក់សW X តនិងTពសះេស�oយ
េឡoងវ Jញ ។
កមR វ JធីសុខTពផW \វចិតFពិភពេ"កែដលaនេ�R ះ�:”កមR វ Jធីវ J�� ប័នប័mតៃនTពតក់សW X តនិងCរសះេស�oយេឡoងវ Jញ”
គឺDកមR វ Jធីមួយដំបូងេគបំផុត�ងែផ2កេនះកx XងកមR វ JធីសុខTពផW \វចិតFពិភពេ"កនិងTពេmCយaនCរប៉ះទង� ិចឬេmCយ
aនេmsះមហនFuយ។ េ"កេវជ&បណ) ិត ម៉លA ីC(Mollica) lនេlះពុម�ផbយ 
3mfវ JទL3EសF ចំនួន១៦០ច�ប់និងថRីៗេនះេ"កlនេlះពុម�នូវេសZវេ�ដំបូងបង�ស់មួយែដលaនចំណងេជoង� 
"CរពLlលរបួសsR ន32 ម: ជំO៊នេ_Cន់េសចកF ីសង�ឹមនិងTពសះេស�oយេឡoងវ JញេIកx Xងពិភពេ"កដ៏េ�រេ�◌៉។

Chanhum En-Hopson was a high school teacher at Preah Yukunthor in Phnom Penh, Cambodia 
before the Cambodian Genocide began. She survived the work camps and subsequently came 
to America where she vowed to help as many Khmer children, women and families as 
possible.Her commitment to the Khmer community is clearly demonstrated through her efforts 
to address education gaps amongst Khmer high school youth and to connect Khmer families to 
health education resources in Long Beach, the largest Cambodian community outside 
Cambodia. She co-founded the Khmer Parent Association (KPA) with her husband, Mark 
Hopson, in 1995 and worked tirelessly with underachieving, at-risk youth. Her work as a 
champion of education earned her the State of California 2016 Woman of the Year Award from 
Assembly member Patrick O’Donnell, 70th District.  

 េ"កសdីឥន] -ហប់សុន្ ចន្◌័ទហុ◌៊◌ុ◌ំD3Eសb◌ា GរHេ¢វទHិ ◌ាល័យmពះយុគEន£  
uជ¤ន្◌ីភ្◌ំនលរញ ព�លទHសកម្◌ុពD 
ម្◌ុនA រលCរ �¥ល័យរជូ3សន្◌៍ែខR រ�5¦ ប់ល្េ◌o◌ាម្។ េ"កសdីlEនd់u5R ន& ីវតិ លចញរ� § រ 7ជំmរ ¨© លកែមª  ◌៏ធzន្◌់ធz រ្
លេហoយlនAភ្េ◌Zសមលន« pដល់ព�លទHសyលEមp ិ DទHឹកដីខªលេ"កសdីlនdន្◌ា�ន្◌ឹងជួយប� ◌ះប�F  លអប់រ្ ◌ំ ◌ួ◌ុ 
កុauកុaរx្◌ី ◌ិងព¬ §3ែរ Rរ®¯aន& ីវតិ ចំលរx្េ◌o រ° X លរ្េ◌±ងល េ◌oងវញិ េ¢fមAទHធTរខªលyចលធ្េ◌oវlន្។
Cរ AlD◌ា ចិfដ៏ម្◌ុ◌ះម្◌ុតលេដoម�ជី ◌ួយដល់សហគមx ្◌៍ែខR រ Aន្◌ះlន�}~  ញឱHល េ◌oញ�៉ ងDក់Gស់ 
fEមHៈCរ RJតមំព�ឹងខ� ¥ងតសូរ ª´អស់រ 7ដួងចិfចំល ◌ះCរ A ◌ះសbយប�~  គaល តនន¬ XណTរ�ងវសិ ◌័យ អប់រ p©
◌ុនងចំលណF មdិសសវទHិ ◌ាល័យែខR រ្។លេហoយន្◌ិងT◌ា ប់ព¬ §3ែរ RេµA ន្◌ឹង¤x £ 5¶ ងវសិ ◌័យអប់រd ំ◌ុមTរេ¢ ទHីព· Xង 
◌ុងបិចខªលaន� ¥Dជែន R Eរd់េ¢លេព¦ o5& ងលគប្ំ◌ុតលព្េ◌¸ព�លទHសកម្◌ុពD។េ"កសdីlន�លេងoកតសa គaR fបិfែខR រ្
(KPA)Dម្◌ួយ3វ ម្◌ី5aR ◌៉◌ា រ p¹-ហប់សុន· Xនងឆ2  ◌ំ១៩៩៥។េ"កសdីមិតមំលធ្េ◌oវCរ ]©ងនងងទំងយប់
លយម្◌ិ5¶ លចCរ Aន្េ◌±យហត់លេដoម�ជី◌ួយយុវជែន R រ ªលaន¦ ំលណះទបDងកំរ FJន5» នក់រ�ស់មួលន®¯លរ្េ◌Zន�mន¼ ខpល េ◌oងវញិ 
។កុនងCរ° ~Eរ�ស់េ"កសdីខªលDអនកលេជoងឯក�ងវសិ ◌័យអប់រ A© ន្◌ះlន��F  លឱHេ"កសaជិក សTl◌៉◌ា ព]¯ិក 
អូដូណល់ននF ំបន្◌់ទHី៧០ជូនx ្◌ូវ Eនz◌~វ ន្◌់ដ៏មពស់ដល់េ"កសdី�DEសdី� ◌៏ល្េ◌oនម�¥Gំឆ2  ◌ំ២០១៦កុនង តំបន្◌់ទHី៧០ 
រ ªឋCលីហ័រ = ន្◌ីÁ៉ ។



Sambo Ly is a Refugee/Genocide Survivor.  She has worked as a Medical Interpreter from 1979-
1981 in a Refugee Camp in Thailand and the Philippines.  She resettled to the U.S. in 1981 and 
earned her BA in Computer Science.  She has led various trainings in the following areas: 
medical interpreter, health care interpreter, community interpreter, and done many train the 
trainer.  She is currently a CCHI National Interpreter, and, in addition to her work at AHS, she 
is a Qualified Bilingual Staff Faculty member at Kaiser. She served as a Consultant and freelance 
interpreter/translator with the U.S. District Attorney Office,  Alameda County Social Services, 
and other companies, providing translation and transcription services of legal documentation 
from Khmer/English.  She has years of experiences in voice talent, translation and 
transcription.  She has worked at Alameda Health System since 1987 and served as a Medical 
Interpreter from 1987-1990, was promoted to Manager of the Refugee Health Program and 
since 2005 has been the Manager for Interpreter Service/ Refugee Health Program.  She has 
also written an autobiography titled, All I Heard Was My Sorrow, published in 2014. 

អ2ក5ង លីសំបូរ ជនេភZសខW §ន lនរស់uនaនជិវ JតពីរបបÂលពិ�តបុ៉លពត។ 
អ2ក5ងlនmបកបCរ}រDអ2កបកែmបT3អង់េគAសែខR រ េIជំរ©ជនេភZសខW §នmបេទសៃថ និងmបេទសហ= ីលីពីន 
កx Xងh2 ំ១៩៧៩ េ_ដល់h2 ំ១៩៨១។  អ2ក5ងlនមករស់េIសហរដ̀yេមរ Jកកx Xងh2 ំ១៩៨១ 
េហoយlនទទួលបរ J�� ប័mតែផ2កកំុពH¼ ទ័រ។ អ2ក5ងបេmងÃនកមR វ Jធីហ= ឹកហ= ឺន បកែmបT3ែផ2កសុ�ភិlល សហគមន៏ 
និងបង= ឹកmគ¼ប}~ ត់Dេmចoន5ក់េទZត។  អ2ក5ងDអ2កបកែmបT3Dតិែផ2កសុខTព T3អង់េគAស ែខR រ។  
អ2ក5ងDសaជិកប}~ ត់mបព័ន£ប�F យសុខTពែខហd័រ ែផ2កបង= ឹកបុគ�លឹកេទ=រT3។ អ2ក5ងបំេពញតួរ5ទីDទីmបឹកb 
និងអ2កបកែmបT3{] ល់aត់/"យល័ក¶អកdរ/ែខdyត់/និតិច�ប់ mបGំmកសួងសង�មកិច¦ mកសួងអគ�េម¤វ 7សហរដ̀yេមរ Jក 
និងmកម̈ហុ៊ន55។  អ2ក5ងaនបទពិេ3ធDេmចoនh2 ំែផ2កបកែmបT3 និងេសÂសង�មេផdងៗ។  
អ2ក5ងចូលmបកបCរ}រDអ2កបកែmបT3mកសួងសុ�ភិlលmសក̈yÄមី� រដ̀Cលីហ= ័នីÁ៉ កx Xងh2 ំ១៩៨៧-១៩៩០។  
េIកx Xងh2 ំ២០០០អ2ក5ងlនទទួលមុខ}រD5យកGត់Cរែផ2កmកសួងសុខTពជនកមR វ JធីេភZសខW §ន។ េIកx Xងh2 ំ២០០៦ 
lនទទួលCរGត់fំងមុខ}របែន»មD5យកGត់CរmកសួងបកែmបT3។
បច� Xប�ន2 េនះអ2ក5ងD5យកGត់CរmកសួងសុខTពកមR វ JធីជនេភZសខW §ន និងmកសួងបកែmបT3 
អ2ក5ងlនសរេសរេសZវេ�ជីវmបវតF ិ{] ល់ របត់ជីវ (តេ*+ All I Heard Was My Sorrow េlះពុម�DផW \វCរកx Xងh2 ំ២០១៤។

Chamroeun Heng was born and raised in Phnom Penh, Cambodia.  He received his Bachelor of 
Arts degree in Molecular and Cell Biology at the University of California, Berkeley.  He 
subsequently went on to work in research at the US Department of Agriculture in Albany, Ca.  
With a strong interest in Medicine, he decided to attend medical school at St George’s 
University in Grenada where he received his Doctor of Medicine degree in 2014 and finished his 
Internal Medicine residency training at St Mary Medical Center in Long Beach in 2017.  
Currently, he practices hospital medicine at the Kaiser Foundation Hospital in Central Valley, 
California.  He always takes a strong interest in education and community service.  Dr. 
Chamroeun Heng has been involved in various local community programs that help struggling 
immigrant families and students of disadvantaged backgrounds.  He is also a board member of 
the Khmer Parent Association (KPA) and of Cambodian Health Professionals Association of 
America (CHPAA).   

េ"កចំេរ 7ន េហងេកoតនិងធំេឡoងេIuជ¤នីភ2 ំេពញmបេទសកមÇ XD។ 
េ"កlនទទួលស�� ប័mតបរ J�� បmតែផ2កជីវវ JទLមូ៉េលគុលនិងជីវវ JទLេCសិCពី3កលវ JទLល័យCលីហ= ័រនីÁ៉េÈ Éេឃលី 
`រដ̀Cលីហ= ័រនីÁ៉។េ�យ3រCរេ{F តចិតFដ៏�A ងំេ_េលoែផ2កេវជ&3EសF
េ"កlនសេmមចចិតFបនFCរសិកbរបស់េ"កេI3"េវជ&3EសF ឯ3កលវ JទLល័យ St. George’smបេទសេEហ� ែណ� 
េហoយlនទទួលស��  
ប័mតDេវជ&បណ) ិតេIកx Xងh2 ំ២០១៤។ បនFមកេទZតេ"កlនបÖ¦ ប់CរOត់បណ� X ះប�F លែផ2កេវជ&3EសF  
េIមជ×មណ) លេវជ&3EសF 3ំងa៉រ 7េIទីmកង̈ឡ̈ងÈ Øចកx Xង២០១៧។ 5េពលបច� Xប�ន2 េនះ 
េ"កlនបំេពញមុខ}រDេវជ&បណ) ិតេIមន] ីរេពទH Kaiser Foundation េIទីmកង̈ Central Valley, រដ̀Cលីហ= ័រនីÁ៉។ 
េវជ&បណ) ិតេហង ចំេរ 7នែតងែតយកចិតFទុក�ក់�៉ង�A ងំេ_េលoCរអប់រ©និងេសÂកមRសហគមន៍។ 
េ"កlនចូលរមួកx XងកមR វ Jធីសហគមន៍កx Xងmសក̈Dេmចoនជួយដល់mគn3រជនអេ5F mបេវសន៍ែដលaនCរជួបmបទះនូវCរលំl
កនិងសិសdែដលaនmបវតF ិខ= ះ�ត។ េ"កក៏Dសaជិកmកម̈mបឹកbភិlលៃនសaគមafបិfែខR រ 
(KPA)និងៃនសaគមសុ�ភិlលែខR រេIyេមរ Jក(CHPAA)ផងែដរ។ 



Vattana Peong is Executive Director of The Cambodian Family (TCF), a multiethnic human 
services agency, providing services to low-income children and families in Orange County.  
He has over 10 years of experience working with underserved communities both in the United 
States and abroad and is a strong advocate for health equity. He is bilingual in English and 
Khmer. Vattana has a B.A. in English for Translation and Interpretation from the Royal 
University of Phnom Penh and a Master Degree in Public Health from California State 
University, Fullerton. 

វឌ�5ពឹងD5យកប�តិបតតិននមជ×មណ) លmបn3រែខRខ្ែ◌លDអងគCរផFល់េសÂកែមែ◌ល់ពហុជ2DតិTរតិចនិង _ 
ផFល់េសÂកែមែ◌ល់កុaរនិងmបn3រខ្ែ◌លaនប្◌ាក់ចំណ្◌ូលrបេêទីប· Xង3ន់fy�តំបន់អូរ Jនេ3នទី។ 
_េ3កaនបទពិស3ធន៍Dង១០ឆ2 ំសធេវ 7CរDមួេយហរមន៍ខ្ែ◌លមិេន◌ូវទទួ"ននូវCរឧបតថមភmបប់ប្◌ាន់ 
_rងំេêេ◌ហែរឋyសមរ Jកនិងេêសប្េ◌¸ប�សេទ _សេហoយDអនCំែប] ៏រ ìងaំចំស 
_េ◌í◌ះខî 2 េកមធេម៌◌ុមTព។េ3កaនចំសណ្េ◌í◌ះពីរT3រ PT3អង់សេរេ◌និងT3ែខRរ។ 
_េ3កaេន�� ប័បFបរ J�� បបFខî 2កT3អង់សេរេ◌aនជ្◌ំ5េÁងCរបកខ�¥T3ពី3កលវ Jrល័យភូមិនទភនំសពញនិង
aេន�� ប័បFអនុបណ) ិតខî 2 េក◌ុេ◌íTិល3¤រណ្◌ៈពី3កលវ Jrល័យែរឋCលីហវ ðរនីÁ៉ហវុលឺតុន(CSUF)។ _ 

Cyrus K. Motakef, is studying economics and chemistry at Colgate University and is a summer 
intern of Harvard Program in Refugee Trauma (HPRT) at Massachusetts General Hospital. 
Previously to working at HPRT, Cyrus worked at Newton-Wellesley Hospital in patient care of 
the Adult GI unit and competed in Club National Rowing. Since the summer of 2017, Cyrus has 
published a website with the accounts of Cambodian women during the Khmer Rouge and 
synthesized material for Healing Invisible Wounds in Khmer. During his time at St. Mark’s 
School, Cyrus was an editor, writer and a managing director at the independent student run 
newspaper: The Parkman Post. He wrote mostly about geopolitical events and analyzed certain 
catalysts in the global economy. 

េ"កៃសរុìស េខ. ម៉ូfេខហ= (Cyrus K.Motakef )
កំពុងសិកbែផ2កេសដ̀កិច¦និងគីមីវ JទLេI3កលវ JទLល័យ ខុលេហ� ត(Colgate )
និងDអេនFÂសិក5រដូវេñF កx XងកមR វ JធីOវ Pដ 

(Harvard)ែផ2កTពតក់សW X តៃនជេនភZសខW \ន(HPRT) 5មន]ីរេពទHទូេ_ៃនរដ̀a៉ សbឈូែសdត(Massachusetts)។ េ
ពលមុនមកេធ=oCរេI HPRT, េ"កៃសរòុស(Cyrus )lនេធ=oCរេIមន]ីរេពទH 
óវតុន-ែវលA ិសW X ◌ី(Newton-Wellesley Hospital) េដoម�ិែថrអំ2កជមz ឺេពញវ ðយែដលកំពុងទទួល
CរពLlលេIកx Xងអង�Tពជមz ឺmកពះេôះេវZន និងlនចូលmបកួតmបែជងេIកx XងកAិបអំុទូកmប�ងំ�2 ក់Dតិ។ 
Gប់fំងពីរដូវេñF h2 ំ ២០១៧មក េ"កៃសរòុស(Cyrus) 
lនេចញផbយេវòប3យមួយDមួយនឹងកំណត់mfេរ±ងuò វរបស់EសF ីែខR រ5សម័យែខR រmកហមនិងសំេ�គឯក3រសmaប់េសZវេ� 
“ពLlលរបួសsR ន32 ម” DT3ែខRរ។ កx Xងអំឡ̈ងេពលេ"កសិកbេI3"3ំងa៉រក៍(St. Mark)  េ"កៃសរòុស(Cyrus)
aនមុខ}រDអ2កmតnតពិនិតH អត»បទ55និងDអ2កនិពន£
D5យកmគប់mគងCែសតឯកuជHមួយែដលaនដំេណoរCរេ�យនិសិតdេ�R ះ”ដឺ {រកa៉ន់បុ៉សF ”(The Parkman Post )។
Tគេmចoន 
េ"កសរេសរអំពីmពឹតF ិCរណ៍ភូមិ3EសF នេ�lយនិងlនេធ= oCរវ JTគេ_េលoCfលីករមួយចំនួនេIកx Xងេសដ̀កិច¦ពិភពេ"
ក។
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