តែើ វ ប្បធម៌ មា នតែចំ ត

ោះមនុ ស្សឬ?

ដោយ
ប្រែង ពិ សិ ដ្ឋ និ ង មិ ល វាសនា

ើ
តស្ចក្តីត្តម
បញ្ញ ត្ិត វបបធម៌ ត្ត្ូវគេនិយាយគៅគ្ទើរត្េប់ទីកន្នែងនិងត្េប់គេលគវលាយា៉ា ងងាយស្្ួល ន្ត្គេ

េិបាកកនុងការកំណត្់នូវអត្ថន័យរួមមួយរប្់វាឱ្យបានត្េប់ត្រុងគត្ោយណា្់ ោក់ន្្តងេឺមានការផ្តល់
និយមន័យគផ្េងៗគ្ននដល់បញ្ញ ត្ិត វបបធម៌ ។ គោយមិនមានការឯកភាេគ្ននគលើនិយមន័យននបញ្ញត្ិត វបប

ធម៌ ការកំណត្់ថា គត្ើវបបធម៌មានន្ត្ចំគ

ោះមនុ្េ ឬមានចំគ

មានការឯកភាេគ្ននន្ដរ។ អត្ថបទដ៏ខ្ីែគនោះនឹងចូលរួមគលើកគ

ោះត្បគេទថនិក្ត្វគផ្េងគទៀត្? ក៏មិន

ើងនូវទ្េនៈគផ្េងៗន្ដលបានអោះអាងបក

ស្ាយគលើករណីគនោះ។
ប្ញ្ញ ែតិ « វប្បធម៌ »

គត្កាម៖

តាមគ្ៀវគៅ អរ ិយធម៌ន្ខ្ែរ រប្់អក
ន ស្្ី ត្ត្ឹង ងា បានគលើកគ

ើងេីអត្ថន័យនន វបបធម៌ ដូចខាង

វបបធម៌ < វបប + ធម៌
វបប
ធម៌

= ការាបគត្

ោះ ការបណុត ោះេូរ ការបងកបគងកើត្ . . .

= ធាត្ុ វ ិធី ធម៌ភាេ ្ភាវៈត្ទត្ទង់ . . .

វបបធម៌ = ធម៌ទំងឡាយន្ដលត្ទត្ទង់នូវការាបគត្

ោះបណុត ោះេូរឱ្យគលចលទធផ្លោន្ផ្ែផ្កក។

តាមន័យវចនានុត្កមន្ខ្ែរ វបបធម៌្មាាល់នូវការផ្សំ ការបណុត ោះចំគណោះវ ិោានិងត្បាោាាែរត្ីឱ្យ

បានចគត្មើនលូត្លា្់គោយវ ិទាាស្រ្តឬគោយ្ិលបៈគផ្េងៗ។

ី ឺរែ (Vladimir Bibler) បានផ្តល់និយមន័យថា វបបធម៌ោ
អនកវ ិទាាស្រ្តោត្ិរ្
ុ េុី វាែ ឌីគមៀរ បប

ទត្មង់កំណត្់ខ្ួនឯងរប្់
ែ
បុេាល ោទត្មង់កំណត្់រីវ ិត្គយើង មន្ិការគយើង ការេិត្រប្់គយើង។

តាមន័យោត្ិេនធុាស្រ្ត វបបធម៌ឬអរ ិយធម៌ោការរួមផ្េំននេុទិធ រំគនឿ ្ិលបៈ ្ីលធម៌ ចាប់

ទំគនៀមទមាែប់ ត្េមទំង្មត្ថភាេនិងទមាែប់គផ្េងៗន្ដលមនុ្េទទួលបានកនុងនាម្មារិក្ងាម។
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វបបធម៌អាចចាត្់ទុកោបទេិគាធន៍មនុ្េ គ
ភាេត្បកបគោយភាេនចនត្បឌិត្រប្់មនុ្េោត្ិ។

ើយោងគនោះគទៀត្ េឺវាផ្សរភាាប់គៅនឹង្កមែ

វាមានអត្ថន័យេិគ្្ចំគ

ោះការបគងកើត្ថែី

ទំង

ាននដខាង្មាារៈនិងាែរត្ី។ បញ្ញ ត្ិត វបបធម៌ បានកាែយគៅោការ្មាាល់នូវ្ភាេឬធម៌ទំងឡាយ
ណាន្ដលអាចបណុត ោះបណា
ត ល បគងកើនឱ្យបានផ្លលអត្បគ្ើរ ចគត្មើនលូត្លា្់គ
ផ្ែូវវ ិោា ផ្ែូវចិត្េ
ត ំនិត្ ឬ ផ្ែូវកាយក៏គោយ។

ើងគទៀត្ ទុកណាតាម

ោរួម បញ្ញ ត្ិត « វបបធម៌ » ត្ត្ូវគេគត្បើកុងន័
ន
យ្ំខាន់បី៖
- វ ិចិត្ត្្ិលបៈនិងមនុ្េធម៌

- ចំគណោះដឹង រំគនឿ និង ឥរ ិយាបថរប្់មនុ្េ ន្ដលន្ផ្អកគលើ្មត្ថភាេ្ិកស្ងាមនិងេំនិត្
- បណំុត ននអាកបបកិរ ិយា ត្នមែ គគ្នលបំណង និង ការត្បត្ិបត្តិ ន្ដលបងាាញេីចរ ិត្លកខណៈាថប័
នមួយ អងាការមួយ ឬ ត្កុមមួយ។

្ុី្ឺរូ ៉ា (Cicero) បានេនយល់វបបធម៌កុងន័
ន
យោ្កមែភាេេំនិត្ គ

អាត្កក់គផ្េងៗ ន្ដលោអនារយធម៌និងរីវ ិត្ន្បបធមែោត្ិ។

លេឺ វបបធម៌ផ្ុយេី
ទ
លកខណៈ

វ ិធីាមញ្ញ បំផ្ុត្គដើមបីេិត្អំេីវបបធម៌ េឺការេិត្អំេីភាេខ្ុ្គ្ននរវាងធមែោត្ិ(nature) (រីវាស្រ្ត

និងន្

េនរប្់គយើង) និង ការអប់រ ំ(nurture) (បរ ិាថននិងអវីៗគៅរុំវ ិញខ្ែួនគយើងន្ដលមានឥទធិេលគលើ

ការកំណត្់េិនភាេអត្ត្ញ្ញញណគយើង)។ តាមរយៈន្

េននិងរីវាស្រ្តរប្់គយើង េឺគយើងមានទត្មង់

ោក់លាក់និង្មត្ថភាេចា្់លា្់។ ប៉ាុន្នត ធមែោត្ិននរីវាស្រ្តរប្់គយើងមិនបានកំណត្់ថាគយើង
ោនរណាគនាោះគទ។ ដូគចនោះ េឺគយើងត្ត្ូវការវបបធម៌ន្ដលោទិដឋភាេមិនន្មនរីវាស្រ្ត ន្ត្េឺោទិដឋភាេ
្ងាមននរីវ ិត្មនុ្េ គ

លេឺ អវីៗន្ដលមនុ្េបានគរៀនេឺោន្ផ្នកននវបបធម៌៖ គរឿងគត្េង រំគនឿ េ័ត្៌មាន

េំនិត្ ាននដ្ិលបៈ ការត្បត្ិបត្តិា្នា ម៉ាូត្គេញនិយម កិចចេិធីគផ្េងៗ ចំគណោះដឹងឯកគទ្ និង អវីៗ
គផ្េងគទៀត្។
វបបធម៌មិនន្មនកំណត្់គៅត្ត្ឹមន្ត្វត្ថុឬឥរ ិយាបថគនាោះគទ ន្ត្េឺវារួមបញ្ូច លនូវ បទោឋន ត្នមែ

រំគនឿ ឬ និមិត្ត្ញ្ញញ ផ្ងន្ដរ។ បទោឋនោរគបៀបន្ដលមនុ្េត្បត្េឹត្តគៅកនុង្ងាមរប្់ខ្ួន
ែ , ត្នមែោអវី
ន្ដលមនុ្េស្្ឡាញ់ចូលចិត្ត , រំគនឿោរគបៀបន្ដលមនុ្េេិត្អំេីដំគណើរការរប្់ចត្កវា

និង

និមិត្ត្ញ្ញញោការត្ំណាងនូវអវីៗគផ្េងៗ គនាោះេឺការត្ំណាងអំេីបទោឋន្ងាម ត្នមែ និង រំគនឿខ្ែួនវា
គនាោះ។

្រុបមក

វបបធម៌ោការរួមបញ្ូច លនូវវត្ថុនិងនិមិត្ត្ញ្ញញគផ្េងៗ

ខ្ែឹមារផ្តល់ឱ្យវត្ថុនិងនិមិត្ត

្ញ្ញញទំងគនាោះ ត្េមទំង បទោឋន ត្នមែ និង រំគនឿ ន្ដលត្រួត្ត្ោបោទូគៅកនុងរីវ ិត្្ងាម។
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ប្ប្ភពវប្បធម៌
បន្នថមគលើត្ទឹ្ីនត នការវ ិវត្ត នរវ ិទូ្នែត្ថា ភាវៈមនុ្េមានការវ ិវត្តគ្ែើៗគ្នន គ
អ្់្ុទធ្ឹងន្ត្មានវបបធម៌ន្ដលន្ផ្នកខ្ែោះគកើត្គ

ើងគោយារការវ ិវត្តគនាោះ។

ើយមនុ្េទំង

តាមទ្េនៈអំេីវបបធម៌ េឺថា មនុ្េរ្់គៅទីកន្នែងគផ្េងគ្ននេឺបគងកើត្បាននូវវបបធម៌គោយន្

ក

េីគ្នន។ ប៉ាុន្នត ធាត្ុននវបបធម៌គផ្េងៗគ្ននគនាោះ អាចរ ីករាលោលេីត្កុមមនុ្េមួយគៅត្កុមមួយគទៀត្។ វបប
ធម៌េឺមានថាមេល

គ

ើយអាចបងាាត្់បគត្ងៀននិងគរៀនបាន

គធវើឱ្យវាកាែយោទត្មង់ននការត្តាប់តាម

ន្ដលនាំគៅរកការន្ត្បត្បួលគលើន្ផ្នករូបាស្រ្ត។ នរវ ិទូបានគមើលវបបធម៌គៅកនុងន័យមិនត្គ្នន់ន្ត្ោផ្លិ
ផ្លននការវ ិវត្តរីវាស្រ្តប៉ាុគណាណោះគទ ន្ត្ក៏ោការបំគេញបន្នថមគលើការវ ិវត្តគនាោះផ្ងន្ដរ។

ទ្េនៈអំេីវបបធម៌បងាាញថា វបបធម៌នីមួយៗ្ុទធ្ឹងមានន្ដនកំណត្់រប្់វា គ

ើយន្ដលត្ត្ូវ

យល់ោរួមតាម្េទរប្់វា។ តាមទ្េនៈាគបកខនិយមវបបធម៌ ( cultural relativism ) េឺមិនមានវបប
ធម៌ «លអោង» ឬ «អន់ោង» គនាោះគទ ន្ត្េឺមានវបបធម៌គផ្េងៗគ្នន។
ែួនាទីវប្បធម៌
គេក៏អាចគមើលគ

ើញផ្ងន្ដរថា

វបបធម៌គដើរត្ួនាទីោក់លាក់មួយគៅកនុងរីវ ិត្្ងាម។

គយាង

តាម Griswold វបបធម៌ផ្ល
ត ់នូវការន្ណនាំ ទប់ាកត្់ភាេវ ឹកវរ និង ដឹកនាំឥរ ិយាបថគៅតាមេនែង្កមែ
ភាេោក់លាក់គផ្េងន្ដលខ្ុ្េីអនកដនទ។

Griswold បានេនយល់បន្នថមគលើចំណុចគនោះថា ត្កុមនិង

្ងាមទំងឡាយត្ត្ូវការការត្ំណាងរួមរប្់គេ
បត្មុងគ្នន គ

គដើមបីរំរញ
ុ មគនា្គញ្ចត្នារួបរួមគ្នននិងគ្នំត្ទទំនុក

ើយេឺវបបធម៌ោអនកបំគេញត្ត្មូវការគនោះ។ មា៉ា ងគទៀត្ វបបធម៌ អាចមានត្ួនាទីរកស្ណា
ត ប់

ធានប់ន្ដលោលទធផ្លននការយល់ដឹងនិងខ្ែឹមាររួម។
វបបធម៌ក៏អាចមានត្ួនាទីបគងកើត្និងរួយគ្នំត្ទដល់អ្មភាេ្ងាមផ្ងន្ដរ។

តាមគលាក

Collins ្ញ្ញញណវបបធម៌រប្់ោត្ិា្ន៍ ត្កុមថានក់ និង គេទ អាចគត្បើគដើមបីេនយល់បងាាញេីភាេត្ត្ឹម
ត្ត្ូវននេំរ្
ូ ងាមគលើការគ្នប្ងកត្់និងឯក្ិទិធ តាមរយៈការគធវើឱ្យភាវៈ្ងាមគរឿថា អត្ថិភាេននអ្ម
ភាេបងាាញេីរគបៀបន្ដលវត្ថុទំងឡាយមានលកខណៈន្បបគនាោះ។ ោលទធផ្ល ការខ្ិត្ខ្ំត្បឹងន្ត្បងគដើមបី
យុត្ិធ
ត ម៌្ងាមនិង្មភាេ្ងាមត្ត្ូវន្ត្ឈ្នោះគលើេំរវូ បបធម៌ន្ដលអនកត្េប់ត្េងនិងអនកត្ត្ូវគេត្េប់ត្េង
យល់ថា អត្ថិភាេននលំោប់ថានក់្ងាមេឺោគរឿងធមែោត្ិន្ដលមិនអាចគរៀ្រួច។
តែើវប្បធម៌មានតែចំត

ោះមនុស្សឬ?

្ត្មាប់នរវ ិទាអាគមរ ិក វបបធម៌ េឺ្ំគៅគលើ្មត្ថភាេមនុ្េកនុងការន្ចករ ំន្លក និង បងាាញ

បទេិគាធន៍រប្់ខ្ួនោនិ
ែ
មិត្ត្ញ្ញញ គ

ើយគធវើទំនាក់ទំនងបទេិគាធន៍ទំងគនាោះោទូគៅកនុង្ងាម។

នរវ ិទាអាគមរ ិកន្ផ្នករីវាស្រ្តបានេិភាកសោ្ំខាន់គលើ ២ចំណុច េឺ ទី១ គត្ើវបបធម៌មានន្ត្ចំគ
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ោះ

មនុ្េ ឬ ក៏មានចំគ
គត្

ោះចំេួកគផ្េងៗគទៀត្ន្ដរ (េេួកបុេវថនិក្ត្វ)? គនោះោ្ំណួរដ៏មានារៈ្ំខាន់

ោះត្ទឹ្ីនត នការវ ិវត្តបានគលើកគ

្ូនយអ្់គ

ើងថា មនុ្េវ ិវត្តមកេីបុេថ
វ និក្ត្វ ន្ដលបចចុបបននបានវ ិនា្ាប

ើយ។ ទី២ គត្ើវបបធម៌មានការវ ិវត្តយា៉ាងដូចគមតចកនុង្ងាមមនុ្េ?

ការកំណត្់និយមន័យវបបធម៌្ំគៅគលើមនុ្េរប្់ នថល័រ បានកាែយោមូលោឋនឱ្យនរវ ិទូោ

គត្ចើនបគងកើត្បានោត្ទឹ្ីគត ផ្េងៗគទៀត្

គោយត្គ្នន់ន្ត្ឱ្យអត្ថន័យវបបធម៌គ្ែើនឹងឥរ ិយបថហាត្់ គរៀន

ប៉ាុគណាណោះ។ មានន័យថា វបបធម៌្ំគៅគលើឥរ ិយាបថហាត្់គរៀនកនុងចំគណាមមនុ្េ ឯអនកដនទគទៀត្មិន

ឺ យុឺេី (Robert Yerkes) និង គចន
ើយ។ រប
ូ ៉ា ត្

បានយល់ដូគចនោះគ

ោនរវ ិទូ បានគលើកគ

ា
(Jane Goodall) ន្ដលមិនន្មន
ូ ដល

ើងថា គោយារ្ត្វាវឪបានហាត្់គរៀនេីឥរ ិយាបថ េឺេួកវាមានវបបធម៌។ អនក

ឯកគទ្បុេថ
វ និក្ត្វន្ផ្នកនរវ ិទាមានទ្េនៈគផ្េងគ្នន គោយអនកខ្ែោះអោះអាងថា បុេថ
វ និក្ត្វមិនមាន
វបបធម៌ ឯអនកខ្ែោះគទៀត្អោះអាងថា បុេវថនិក្ត្វមានវបបធម៌។

ឆាលី ហ្វ

ឺដ
វ ឺរ ី

(Charles Frederick) បានចងអុលបងាាញថា ត្ប្ិនគបើវបបធម៌មានលកខណៈត្ត្ឹម

ន្ត្ោ ឥរ ិយាបថហាត្់គរៀន គនាោះត្េប់្ត្វទំងអ្់្ុទធន្ត្មានវបបធម៌។ េិត្ណា្់ អនកឯកគទ្ទំង
អ្់យល់ស្្បថា ចំេួកបុេវថនិក្ត្វទំងអ្់មានរំនាញញាណរួម េឺ ចំគណោះដឹងេីវត្ថុគត្បើត្បា្់ោ

ត្បចាំ ញាណកំណត្់ន្ផ្នទី ្មត្ថភាេគធវើចំណាត្់ថានក់វត្ថុ និង ការគោោះស្ាយបញ្ញ
ា ត្បកបគោយត្បឌិត្

ញាណ។ ោងគនោះគទៀត្ ចំេួកបុេថ
វ និក្ត្វបានបងាាញត្ឹកតាងេីរំនាញ្ងាម ន្ដលចូលរួមោមួយគ្នន
គ

លេឺ េួកវាាាល់្មារិកត្កុមរប្់វា េួកវាបគងកើត្ទំនាក់ទំនងផ្កទល់តាមលំោប់ញាត្ិ្នាតននិង

ឋានៈ េួកវាាាល់ទំនាក់ទំនង្ងាមោមួយអនកដនទ េួកវាេាករណ៍េីឥរ ិយាបថអនាេត្ គ
គោោះស្ាយបញ្ញ
ា ។ គ

ត្ុគនោះ បញ្ញត្ិត វបបធម៌ អាចគត្បើបានចំគ

វបបធម៌ោឥរ ិយាបថហាត្់គរៀនប៉ាុគណាណោះ។
ចិត្វត ិទូ នម៉ា

ើយវារួមគ្នន

ោះ្ត្វន្ត្កនុងករណីគយើងកំណត្់ន័យ

ឺល ថូមា៉ា្ឺ ូ (Michael Tomasello) បានអោះអាងថា េនែឹោះគធវើឱ្យមនុ្េរ ីកចគត្មើន

គលឿនោងបុេថ
វ និក្ត្វេឺ ភាា បគចចកវ ិទា អងាការ្ងាម ន្ដលោលទធផ្លននធនធានញាណរួមគ្នន
រប្់មនុ្េ។ កំន្ណលំអថែីៗ ទំងេំនិត្ ទំងឧបករណ៍ បានរ ីកាយនិងន្ចករ ំន្លកគ្ននកនុងចំគណាម
្មារិកត្កុម

គ

ើយគកែងៗរំនាន់គត្កាយកាន់ន្ត្ាទត្់រំនាញ

លំអឱ្យកាន់ន្ត្ត្បគ្ើរគ

ើង។ ចំគ

ោះ ថូមា៉ា្ឺ

ន្ដលអាចឱ្យគេរកសបាននូវអវីថីន
ែ ិងន្ក

ូ ការគរៀន្ូត្ត្េី្ងាមរប្់មនុ្េ ន្ដលោការគរៀន

្ូត្ត្គធវើឱ្យមនុ្េោច់គចញផ្ុត្េីបុេថ
វ និក្ត្វដនទគទៀត្ គ

ើយគធវើឱ្យមនុ្េមានការវ ិវត្តគនាោះ េឺន្ផ្អក

គលើធាត្ុេីរ៖ ទី១ « ការគរៀនគោយការគធវើត្តាប់តាម » (ខ្ុ្េីចរ ិត្លកខណៈនន ការគរៀនគធវើត្តាប់តាម

រប្់បុេថ
វ និក្ត្វដនទ) និង ទី២ មនុ្េបងាាញបទេិគាធន៍ខ្ួនគោយគត្បើ
ែ
្ញ្ញញ (ខ្ុ្េីចរ ិត្លកខ
ណៈរប្់បុេថ
វ និក្ត្វដនទគទៀត្)។ ធាត្ុទំងេីរគនោះគធវើឱ្យមនុ្េមានការបគងកើត្ថែី និង រកសការបគងកើត្
ថែីគផ្េងៗ ន្ដលមានារៈត្បគយារន៍។
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ចំគ

ោះបុេថ
វ និក្ត្វដនទគទៀត្ ការគរៀនោ « ការគរៀនចមែងតាម » ន្ដលគផ្កតត្ោ្ំខាន់គៅគលើ

ត្េឹត្ិកា
ត រណ៍បរ ិាថនរុំវ ិញខ្ែួន។ គលាក ថូមា៉ា្ឺ

លកខណៈបត្់ន្បនខ្ព្់្ត្មាប់្ត្វាវត្បគេទធំ

ា ក់ថា ការគរៀនចមែងតាម ោយុទធាស្រ្តមាន
ូ បានបញ្ញ
គត្

ោះវាគផ្កតត្ោ្ំខាន់គៅគលើផ្លនន្កមែភាេ។

្ត្វាវឪមានការគត្បើឧបករណ៍ខ្ុ្ៗគ្ននកនុងការចាប់កគណតៀរ ចាប់ស្្គមាច រីករកស្្គមាច ការបំន្បក
ត្គ្នប់ន្ផ្ែគឈ្ើ និង ការរូត្្មាអត្្ែឹកគឈ្ើ ។ ្ត្វាវឪគៅអាហ្វ
ត្ូចគ្តើង ឯាវឪគៅអាហ្វ

ិក
វ ខាងគកើត្ចាប់កគណតៀរគោយគត្បើគឈ្ើ

ិក
វ ខាងលិចគត្បើគឈ្ើ ធំគដើមបីបំន្បកេំនូកកគណតៀរ គ

ើយគត្បើនដរប្់វាគដើមបី

គកៀរកគណតៀរ។ ការគត្បើឧបករណ៍ខ្ុ្គ្ននគនោះអាចមកេី លកខណៈបរ ិាថន គោយអាហ្វ
គេែៀងធាែក់គត្ចើន គធវើឱ្យដីេំនូកកគណតៀរទន់ ងាយស្្ួលកនុងការបំន្បកោងគៅអាហ្វ

ន្បកណារដ៍ ន្្តន (Bernhard Stern) គលើកគ

ិក
វ ខាងលិចមាន

ិក
វ ខាងគកើត្។

ើងថា ្ត្វមានន្ត្ឥរ ិយបថ្ងាមប៉ាុគណាណោះ មិន

មានឥរ ិយាបថវបបធម៌គទ។ ឥរ ិយាបថរប្់្ត្វទំងគនាោះមានលកខណៈោត្ំណេូរន្បប្ភាវេត្ិ មិន
ន្មនគកើត្គ

ើងតាមរយៈការគរៀន្ូត្ត្គនាោះគទ។ ោងគនោះគទៀត្ ភាេខ្ុ្គ្ននរវាង រីវ ិត្វបបធម៌ និង រីវ ិត្

ិទា ភាេខ្ុ្គ្ននោមូលោឋនរវាងរីវ ិត្វបបធម៌រប្់មនុ្េនិង
្ងាម េឺភាា។ គយាងតាមេ័្ុតាងនរវ
ត
រីវ ិត្្ងាមរប្់្ត្វ េឺមនុ្េអាចបគងកើត្ភាានិងការអាន ឯ្ត្វេឺមិនអាចគទ។
តស្ចក្ដស្
ី ននដ្ឋ
ិ ា ន

ោរួម ការេិចារណាអំេីថាគត្ើចំេួក្ត្វមានវបបធម៌ឬអត្់ ោេិគ្្េឺការេិចារណាគលើបុេវថ
និក្ត្វ ន្ដលគេយល់ថាោបុេម
វ នុ្េ េឺេុំមានការឯកភាេគ្ននគទ គោយារការផ្តល់និយមន័យដល់
បញ្ញ ត្ិត វបបធម៌ េុំមានការឯកភាេ។ គទោះោយា៉ា ងណា អនកត្បារាភាេគត្ចើនយល់ថា វបបធម៌មានន្ត្គៅ
កនុងចំេួកមនុ្េប៉ាុគណាណោះ ឯចំេួក្ត្វមានត្ត្ឹមរីវ ិត្្ងាម។

កនុងន័យទ្េនវ ិោា មនុ្េខ្ុ្េី្ត្វនិងខ្ពង់ខ្ព្់ត្បគ្ើរោង្ត្វ គោយមនុ្េមានវ ិចារណ

ញ្ញញណត្បកបគោយ្ីលធម៌ ឯ្ត្វមានត្ត្ឹម្ភាវេត្ិប៉ាុគណាណោះ។

-5-

