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តែើវប្បធម៌មានតែចំត ោះមនុស្សឬ? 

ដោយ  
ប្រែង ពិសិដ្ឋ និង ម ិល វាសនា 

 
 

តស្ចក្តីត្តើម 

បញ្ញត្តិ វបបធម៌ ត្ត្ូវគេនិយាយគៅគ្ទើរត្េប់ទីកន្នែងនិងត្េប់គេលគវលាយា៉ាងងាយស្្ួល ន្ត្គេ
េិបាកកនុងការកំណត់្នូវអត្ថន័យរមួមួយរប្់វាឱ្យបានត្េប់ត្រងុគត្ោយណា្់ ោក់ន្្តងេឺមានការផ្តល់
និយមន័យគផ្េងៗគ្នន ដល់បញ្ញត្តិ វបបធម៌ ។ គោយមិនមានការឯកភាេគ្នន គលើនិយមន័យននបញ្ញត្តិ វបប
ធម៌ ការកំណត់្ថា គត្ើវបបធម៌មានន្ត្ចំគ ោះមនុ្េ ឬមានចំគ ោះត្បគេទថនិក្ត្វគផ្េងគទៀត្? ក៏មិន
មានការឯកភាេគ្នន ន្ដរ។ អត្ថបទដ៏ខ្ែីគនោះនឹងចូលរមួគលើកគ ើងនូវទ្េនៈគផ្េងៗន្ដលបានអោះអាងបក
ស្ាយគលើករណីគនោះ។ 

ប្ញ្ញែតិ « វប្បធម៌ » 

តាមគ្ៀវគៅ អរយិធម៌ន្ខ្ែរ រប្់អនកស្្ី ត្តឹ្ង ងា បានគលើកគ ើងេីអត្ថន័យនន វបបធម៌ ដូចខាង
គត្កាម៖ 
 វបបធម៌ < វបប + ធម៌ 
 វបប = ការាបគត្ ោះ ការបណតុ ោះេូរ ការបងកបគងកើត្ . . . 
 ធម៌ = ធាតុ្ វធីិ ធម៌ភាេ ្ភាវៈត្ទត្ទង់ . . . 
 វបបធម៌ = ធម៌ទំងឡាយន្ដលត្ទត្ទង់នូវការាបគត្ ោះបណតុ ោះេូរឱ្យគលចលទធផ្លោន្ផ្ែផ្កក ។ 

តាមន័យវចនានុត្កមន្ខ្ែរ វបបធម៌្មាា ល់នូវការផ្ស ំ ការបណតុ ោះចំគណោះវោិា និងត្បាោា ាែ រតី្ឱ្យ
បានចគត្មើនលូត្លា្់គោយវទិាាស្រ្តឬគោយ្ិលបៈគផ្េងៗ។ 

អនកវទិាាស្រ្តោតិ្រុ្ េុី វាែ ឌីគមៀរ ប បីែឺរ (Vladimir Bibler) បានផ្តល់និយមន័យថា វបបធម៌ោ
ទត្មង់កំណត់្ខ្ែួនឯងរប្់បុេាល ោទត្មង់កំណត់្រីវតិ្គយើង មន្ិការគយើង ការេិត្រប្់គយើង។ 

តាមន័យោតិ្េនធុាស្រ្ត វបបធម៌ឬអរយិធម៌ោការរមួផ្េំននេុទធិ រំគនឿ ្ិលបៈ ្ីលធម៌ ចាប់ 
ទំគនៀមទមាែ ប់ ត្េមទំង្មត្ថភាេនិងទមាែ ប់គផ្េងៗន្ដលមនុ្េទទួលបានកនុងនាម្មារិក្ងាម។ 
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 វបបធម៌អាចចាត់្ទុកោបទេិគាធន៍មនុ្េ គ ើយោងគនោះគទៀត្ េឺវាផ្សរភាា ប់គៅនឹង្កមែ
ភាេត្បកបគោយភាេនចនត្បឌិត្រប្់មនុ្េោតិ្។ វាមានអត្ថន័យេិគ្្ចំគ ោះការបគងកើត្ថែី ទំង
ាន នដខាង្មាា រៈនិងាែ រតី្។ បញ្ញត្តិ វបបធម៌ បានកាែ យគៅោការ្មាា ល់នូវ្ភាេឬធម៌ទំងឡាយ
ណាន្ដលអាចបណតុ ោះបណាត ល បគងកើនឱ្យបានផ្លលអត្បគ ើ្រ ចគត្មើនលូត្លា្់គ ើងគទៀត្ ទុកណាតាម
ផ្ែូវវោិា  ផ្ែូវចិត្តេំនិត្ ឬ ផ្ែូវកាយក៏គោយ។ 
 ោរមួ បញ្ញត្តិ « វបបធម៌ » ត្ត្ូវគេគត្បើកនុងន័យ្ំខាន់បី៖ 

- វចិិត្ត្្ិលបៈនិងមនុ្េធម៌  
- ចំគណោះដឹង រំគនឿ និង ឥរយិាបថរប្់មនុ្េ ន្ដលន្ផ្អកគលើ្មត្ថភាេ្ិកស្ងាមនិងេំនិត្ 
- បណតុំ ននអាកបបកិរយិា ត្នមែ គគ្នលបំណង និង ការត្បតិ្បត្តិ ន្ដលបងាា ញេីចរតិ្លកខណៈាថ ប័
នមួយ អងាការមួយ ឬ ត្កមុមួយ។  

្ីុ្ឺរ ៉ា ូ(Cicero) បានេនយល់វបបធម៌កនុងន័យោ្កមែភាេេំនិត្ គ លេឺ វបបធម៌ផ្ទុយេីលកខណៈ
អាត្កក់គផ្េងៗ ន្ដលោអនារយធម៌និងរីវតិ្ន្បបធមែោតិ្។ 

វធីិាមញ្ញបំផុ្ត្គដើមបេិីត្អំេីវបបធម៌ េឺការេិត្អំេីភាេខុ្្គ្នន រវាងធមែោតិ្(nature) (រីវាស្រ្ត
និងន្ េនរប្់គយើង) និង ការអប់រ(ំnurture) (បរាិថ ននិងអវីៗគៅរំុវញិខ្ែួនគយើងន្ដលមានឥទធិេលគលើ
ការកំណត់្េិនភាេអត្ត្ញ្ញញ ណគយើង)។ តាមរយៈន្ េននិងរីវាស្រ្តរប្់គយើង េឺគយើងមានទត្មង់
ោក់លាក់និង្មត្ថភាេចា្់លា្់។ ប៉ាុន្នត ធមែោតិ្ននរីវាស្រ្តរប្់គយើងមិនបានកំណត់្ថាគយើង
ោនរណាគនាោះគទ។ ដូគចនោះ េឺគយើងត្ត្វូការវបបធម៌ន្ដលោទិដឋភាេមិនន្មនរីវាស្រ្ត ន្ត្េឺោទិដឋភាេ
្ងាមននរីវតិ្មនុ្េ គ លេឺ អវីៗន្ដលមនុ្េបានគរៀនេឺោន្ផ្នកននវបបធម៌៖ គរឿងគត្េង រំគនឿ េ័ត៌្មាន 
េំនិត្ ាន នដ្ិលបៈ ការត្បតិ្បត្តិា្នា ម៉ាូត្គេញនិយម កិចចេិធីគផ្េងៗ ចំគណោះដឹងឯកគទ្ និង អវីៗ
គផ្េងគទៀត្។  

វបបធម៌មិនន្មនកំណត់្គៅត្តឹ្មន្ត្វត្ថុឬឥរយិាបថគនាោះគទ ន្ត្េឺវារមួបញ្ចូ លនូវ បទោឋ ន ត្នមែ 
រំគនឿ ឬ និមិត្ត្ញ្ញញ  ផ្ងន្ដរ។ បទោឋ នោរគបៀបន្ដលមនុ្េត្បត្េឹត្តគៅកនុង្ងាមរប្់ខ្ែួន , ត្នមែោអវី
ន្ដលមនុ្េស្្ឡាញ់ចូលចិត្ត , រំគនឿោរគបៀបន្ដលមនុ្េេិត្អំេីដំគណើ រការរប្់ចត្កវា  និង 
និមិត្ត្ញ្ញញ ោការតំ្ណាងនូវអវីៗគផ្េងៗ គនាោះេឺការតំ្ណាងអំេីបទោឋ ន្ងាម ត្នមែ និង រំគនឿខ្ែួនវា
គនាោះ។ 

្របុមក វបបធម៌ោការរមួបញ្ចូ លនូវវត្ថុនិងនិមិត្ត្ញ្ញញ គផ្េងៗ ខ្ែឹមារផ្តល់ឱ្យវត្ថុនិងនិមិត្ត
្ញ្ញញ ទំងគនាោះ ត្េមទំង បទោឋ ន ត្នមែ និង រំគនឿ ន្ដលត្រតួ្ត្ោបោទូគៅកនុងរីវតិ្្ងាម។  
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ប្ប្ភពវប្បធម ៌

បន្នថមគលើត្ទឹ្តីននការវវិត្ត នរវទូិ្នែត្ថា ភាវៈមនុ្េមានការវវិត្តគ្ែើៗគ្នន  គ ើយមនុ្េទំង
អ្់្ុទធ្ឹងន្ត្មានវបបធម៌ន្ដលន្ផ្នកខ្ែោះគកើត្គ ើងគោយារការវវិត្តគនាោះ។  

តាមទ្េនៈអំេីវបបធម៌េឺថា មនុ្េរ្់គៅទីកន្នែងគផ្េងគ្នន េឺបគងកើត្បាននូវវបបធម៌គោយន្ ក
េីគ្នន ។ ប៉ាុន្នត ធាតុ្ននវបបធម៌គផ្េងៗគ្នន គនាោះ អាចរកីរាលោលេីត្កមុមនុ្េមួយគៅត្កមុមួយគទៀត្។ វបប
ធម៌េឺមានថាមេល គ ើយអាចបងាា ត់្បគត្ងៀននិងគរៀនបាន គធវើឱ្យវាកាែ យោទត្មង់ននការត្តាប់តាម 
ន្ដលនំាគៅរកការន្ត្បត្បលួគលើន្ផ្នករបូាស្រ្ត។ នរវទូិបានគមើលវបបធម៌គៅកនុងន័យមិនត្គ្នន់ន្ត្ោផ្លិ
ផ្លននការវវិត្តរីវាស្រ្តប៉ាុគណាណ ោះគទ ន្ត្ក៏ោការបំគេញបន្នថមគលើការវវិត្តគនាោះផ្ងន្ដរ។  

ទ្េនៈអំេីវបបធម៌បងាា ញថា វបបធម៌នីមួយៗ្ុទធ្ឹងមានន្ដនកំណត់្រប្់វា គ ើយន្ដលត្ត្ូវ
យល់ោរមួតាម្េទរប្់វា។ តាមទ្េនៈាគបកខនិយមវបបធម៌ ( cultural relativism ) េឺមិនមានវបប
ធម៌ «លអោង» ឬ «អន់ោង» គនាោះគទ ន្ត្េឺមានវបបធម៌គផ្េងៗគ្នន ។ 

ែួនាទវីប្បធម ៌

គេក៏អាចគមើលគ ើញផ្ងន្ដរថា វបបធម៌គដើរតួ្នាទីោក់លាក់មួយគៅកនុងរីវតិ្្ងាម។ គយាង
តាម Griswold វបបធម៌ផ្តល់នូវការន្ណនំា ទប់ាក ត់្ភាេវកឹវរ និង ដឹកនំាឥរយិាបថគៅតាមេនែង្កមែ
ភាេោក់លាក់គផ្េងន្ដលខុ្្េីអនកដនទ។ Griswold បានេនយល់បន្នថមគលើចំណុចគនោះថា ត្កមុនិង
្ងាមទំងឡាយត្ត្ូវការការតំ្ណាងរមួរប្់គេ គដើមបរំីរញុមគនា្គញ្ច ត្នារបួរមួគ្នន និងគំ្នត្ទទំនុក
បត្មុងគ្នន  គ ើយេឺវបបធម៌ោអនកបំគេញត្ត្មូវការគនោះ។ មា៉ាងគទៀត្ វបបធម៌អាចមានតួ្នាទីរកស្ណាត ប់
ធាន ប់ន្ដលោលទធផ្លននការយល់ដឹងនិងខ្ែឹមាររមួ។ 

វបបធម៌ក៏អាចមានតួ្នាទីបគងកើត្និងរួយគំ្នត្ទដល់អ្មភាេ្ងាមផ្ងន្ដរ។ តាមគលាក 
Collins ្ញ្ញញ ណវបបធម៌រប្់ោតិ្ា្ន៍ ត្កមុថាន ក់ និង គេទ អាចគត្បើគដើមបេីនយល់បងាា ញេីភាេត្តឹ្ម
ត្ត្ូវននេំរូ្ ងាមគលើការគ្នប្ងកត់្និងឯក្ិទធិ តាមរយៈការគធវើឱ្យភាវៈ្ងាមគរឿថា អត្ថិភាេននអ្ម 
ភាេបងាា ញេីរគបៀបន្ដលវត្ថុទំងឡាយមានលកខណៈន្បបគនាោះ។ ោលទធផ្ល ការខិ្ត្ខំ្ត្បឹងន្ត្បងគដើមបី
យុត្តិធម៌្ងាមនិង្មភាេ្ងាមត្ត្ូវន្ត្ឈ្នោះគលើេំរវូបបធម៌ន្ដលអនកត្េប់ត្េងនិងអនកត្ត្ូវគេត្េប់ត្េង
យល់ថា អត្ថិភាេននលំោប់ថាន ក់្ងាមេឺោគរឿងធមែោតិ្ន្ដលមិនអាចគរៀ្រចួ។  

តែើវប្បធម៌មានតែចំត ោះមនុស្សឬ? 

 ្ត្មាប់នរវទិាអាគមរកិ វបបធម៌ េឺ្ំគៅគលើ្មត្ថភាេមនុ្េកនុងការន្ចករនំ្លក និង បងាា ញ
បទេិគាធន៍រប្់ខ្ែួនោនិមិត្ត្ញ្ញញ  គ ើយគធវើទំនាក់ទំនងបទេិគាធន៍ទំងគនាោះោទូគៅកនុង្ងាម។ 
នរវទិាអាគមរកិន្ផ្នករីវាស្រ្តបានេិភាកសោ្ំខាន់គលើ ២ចំណុច េឺ ទី១ គត្ើវបបធម៌មានន្ត្ចំគ ោះ

http://en.wikipedia.org/wiki/cultural_relativism
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មនុ្េ ឬ ក៏មានចំគ ោះចំេួកគផ្េងៗគទៀត្ន្ដរ (េេួកបុេវថនិក្ត្វ)? គនោះោ្ំណួរដ៏មានារៈ្ំខាន់ 
គត្ ោះត្ទឹ្តីននការវវិត្តបានគលើកគ ើងថា មនុ្េវវិត្តមកេីបុេវថនិក្ត្វ ន្ដលបចចុបបននបានវនិា្ាប
្ូនយអ្់គ ើយ។ ទី២ គត្ើវបបធម៌មានការវវិត្តយា៉ាងដូចគមតចកនុង្ងាមមនុ្េ? 
 ការកំណត់្និយមន័យវបបធម៌្ំគៅគលើមនុ្េរប្់ នថល័រ បានកាែ យោមូលោឋ នឱ្យនរវទូិោ
គត្ចើនបគងកើត្បានោត្ទឹ្តីគផ្េងៗគទៀត្ គោយត្គ្នន់ន្ត្ឱ្យអត្ថន័យវបបធម៌គ្ែើនឹងឥរយិបថហាត់្គរៀន
ប៉ាុគណាណ ោះ។ មានន័យថា វបបធម៌្ំគៅគលើឥរយិាបថហាត់្គរៀនកនុងចំគណាមមនុ្េ ឯអនកដនទគទៀត្មិន
បានយល់ដូគចនោះគ ើយ។ រ ៉ាបូ តឺ្ យឺុេី (Robert Yerkes) និង គចន  ាូដល (Jane Goodall) ន្ដលមិនន្មន
ោនរវទូិ បានគលើកគ ើងថា គោយារ្ត្វាវ ឪបានហាត់្គរៀនេីឥរយិាបថ េឺេួកវាមានវបបធម៌។ អនក
ឯកគទ្បុេវថនិក្ត្វន្ផ្នកនរវទិាមានទ្េនៈគផ្េងគ្នន  គោយអនកខ្ែោះអោះអាងថា បុេវថនិក្ត្វមិនមាន
វបបធម៌ ឯអនកខ្ែោះគទៀត្អោះអាងថា បុេវថនិក្ត្វមានវបបធម៌។ 

ឆាលី ហ្វ វឺដឺរ ី (Charles Frederick) បានចងអុលបងាា ញថា ត្ប្ិនគបើវបបធម៌មានលកខណៈត្តឹ្ម
ន្ត្ោ ឥរយិាបថហាត់្គរៀន គនាោះត្េប់្ត្វទំងអ្់្ុទធន្ត្មានវបបធម៌។ េិត្ណា្់ អនកឯកគទ្ទំង
អ្់យល់ស្្បថា ចំេួកបុេវថនិក្ត្វទំងអ្់មានរំនាញញាណរមួ េឺ ចំគណោះដឹងេីវត្ថុគត្បើត្បា្់ោ
ត្បចំា ញាណកំណត់្ន្ផ្នទី ្មត្ថភាេគធវើចំណាត់្ថាន ក់វត្ថុ និង ការគោោះស្ាយបញ្ញា ត្បកបគោយត្បឌិត្
ញាណ។ ោងគនោះគទៀត្ ចំេួកបុេវថនិក្ត្វបានបងាា ញតឹ្កតាងេីរំនាញ្ងាម ន្ដលចូលរមួោមួយគ្នន  
គ លេឺ េួកវាាា ល់្មារិកត្កមុរប្់វា េួកវាបគងកើត្ទំនាក់ទំនងផ្កទ ល់តាមលំោប់ញាតិ្្នាត ននិង  
ឋានៈ េួកវាាា ល់ទំនាក់ទំនង្ងាមោមួយអនកដនទ េួកវាេាករណ៍េីឥរយិាបថអនាេត្ គ ើយវារមួគ្នន
គោោះស្ាយបញ្ញា ។ គ តុ្គនោះ បញ្ញត្តិ វបបធម៌ អាចគត្បើបានចំគ ោះ្ត្វន្ត្កនុងករណីគយើងកំណត់្ន័យ  
វបបធម៌ោឥរយិាបថហាត់្គរៀនប៉ាុគណាណ ោះ។  
 ចិត្តវទូិ នម៉ា ឺល ថូមា៉ា ្ឺ ូ (Michael Tomasello) បានអោះអាងថា េនែឹោះគធវើឱ្យមនុ្េរកីចគត្មើន
គលឿនោងបុេវថនិក្ត្វេឺ ភាា បគចចកវទិា អងាការ្ងាម ន្ដលោលទធផ្លននធនធានញាណរមួគ្នន
រប្់មនុ្េ។ កំន្ណលំអថែីៗ ទំងេំនិត្ ទំងឧបករណ៍ បានរកីាយនិងន្ចករនំ្លកគ្នន កនុងចំគណាម
្មារិកត្កមុ គ ើយគកែងៗរំនាន់គត្កាយកាន់ន្ត្ាទ ត់្រំនាញ ន្ដលអាចឱ្យគេរកសបាននូវអវីថែីនិងន្ក
លំអឱ្យកាន់ន្ត្ត្បគ ើ្រគ ើង។ ចំគ ោះ ថូមា៉ា ្ឺ ូ ការគរៀន្ូត្ត្េី្ងាមរប្់មនុ្េ ន្ដលោការគរៀន
្ូត្ត្គធវើឱ្យមនុ្េោច់គចញផុ្ត្េីបុេវថនិក្ត្វដនទគទៀត្ គ ើយគធវើឱ្យមនុ្េមានការវវិត្តគនាោះ េឺន្ផ្អក
គលើធាតុ្េីរ៖ ទី១ « ការគរៀនគោយការគធវើត្តាប់តាម » (ខុ្្េីចរតិ្លកខណៈនន ការគរៀនគធវើត្តាប់តាម  
រប្់បុេវថនិក្ត្វដនទ) និង ទី២ មនុ្េបងាា ញបទេិគាធន៍ខ្ែួនគោយគត្បើ្ញ្ញញ  (ខុ្្េីចរតិ្លកខ
ណៈរប្់បុេវថនិក្ត្វដនទគទៀត្)។ ធាតុ្ទំងេីរគនោះគធវើឱ្យមនុ្េមានការបគងកើត្ថែី និង រកសការបគងកើត្
ថែីគផ្េងៗ ន្ដលមានារៈត្បគយារន៍។ 
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 ចំគ ោះបុេវថនិក្ត្វដនទគទៀត្ ការគរៀនោ « ការគរៀនចមែងតាម » ន្ដលគផ្កត ត្ោ្ំខាន់គៅគលើ
ត្េឹត្តិការណ៍បរាិថ នរំុវញិខ្ែួន។ គលាក ថូមា៉ា ្ឺ ូ បានបញ្ញា ក់ថា ការគរៀនចមែងតាម ោយុទធាស្រ្តមាន
លកខណៈបត់្ន្បនខ្ព្់្ត្មាប់្ត្វាវ ត្បគេទធំ គត្ ោះវាគផ្កត ត្ោ្ំខាន់គៅគលើផ្លនន្កមែភាេ។ 
្ត្វាវ ឪមានការគត្បើឧបករណ៍ខុ្្ៗគ្នន កនុងការចាប់កគណត ៀរ ចាប់ស្្គមាច រីករកស្្គមាច ការបំន្បក
ត្គ្នប់ន្ផ្ែគឈ្ើ និង ការរូត្្មាអ ត្្ែឹកគឈ្ើ។ ្ត្វាវ ឪគៅអាហ្វ វិកខាងគកើត្ចាប់កគណត ៀរគោយគត្បើគឈ្ើ
តូ្ចគ្តើង ឯាវ ឪគៅអាហ្វ វិកខាងលិចគត្បើគឈ្ើធំគដើមបបំីន្បកេំនូកកគណត ៀរ គ ើយគត្បើនដរប្់វាគដើមបី
គកៀរកគណត ៀរ។ ការគត្បើឧបករណ៍ខុ្្គ្នន គនោះអាចមកេីលកខណៈបរាិថ ន គោយអាហ្វ វិកខាងលិចមាន
គេែៀងធាែ ក់គត្ចើន គធវើឱ្យដីេំនូកកគណត ៀរទន់ ងាយស្្ួលកនុងការបំន្បកោងគៅអាហ្វ វិកខាងគកើត្។ 

ន្ប កណារដ៍ ន្្តន (Bernhard Stern) គលើកគ ើងថា ្ត្វមានន្ត្ឥរយិបថ្ងាមប៉ាុគណាណ ោះ មិន
មានឥរយិាបថវបបធម៌គទ។ ឥរយិាបថរប្់្ត្វទំងគនាោះមានលកខណៈោតំ្ណេូរន្បប្ភាវេតិ្ មិន
ន្មនគកើត្គ ើងតាមរយៈការគរៀន្ូត្ត្គនាោះគទ។ ោងគនោះគទៀត្ ភាេខុ្្គ្នន រវាង រីវតិ្វបបធម៌ និង រីវតិ្
្ងាម េឺភាា។ គយាងតាមេ័្តុតាងនរវទិា ភាេខុ្្គ្នន ោមូលោឋ នរវាងរីវតិ្វបបធម៌រប្់មនុ្េនិង
រីវតិ្្ងាមរប្់្ត្វ េឺមនុ្េអាចបគងកើត្ភាានិងការអាន ឯ្ត្វេឺមិនអាចគទ។ 
 

តស្ចក្ដសី្ននដិ្ឋា ន 
 ោរមួ ការេិចារណាអំេីថាគត្ើចំេួក្ត្វមានវបបធម៌ឬអត់្ ោេិគ្្េឺការេិចារណាគលើបុេវថ
និក្ត្វ ន្ដលគេយល់ថាោបុេវមនុ្េ េឺេំុមានការឯកភាេគ្នន គទ គោយារការផ្តល់និយមន័យដល់
បញ្ញត្តិ វបបធម៌ េំុមានការឯកភាេ។ គទោះោយា៉ាងណា អនកត្បារាភាេគត្ចើនយល់ថា វបបធម៌មានន្ត្គៅ
កនុងចំេួកមនុ្េប៉ាុគណាណ ោះ ឯចំេួក្ត្វមានត្តឹ្មរីវតិ្្ងាម។ 
 កនុងន័យទ្េនវោិា  មនុ្េខុ្្េី្ត្វនិងខ្ពង់ខ្ព្់ត្បគ ើ្រោង្ត្វ គោយមនុ្េមានវចិារណ
ញ្ញញ ណត្បកបគោយ្ីលធម៌ ឯ្ត្វមានត្តឹ្ម្ភាវេតិ្ប៉ាុគណាណ ោះ។  




