ទំព័រេដម
េនៅក្នុងការ្របជុំ្របចាំែខមួយ ខ្ញុំអង្គុយក្នុងចំេណាមបុគ្គលិកដៃទេទៀត េដីម្បីសា្តប់
អ្នកដៃទេឡីងនិយាយដូចសព្វដង។ េលីកេនះ ហាក់ដូចជាចែម្លកបន្តិច េ្រពាះ CEO
របស់ខ្ញុំ ជាអ្នកេបីកឆាកនិយាយមុនេគ។ រាល់ដង គាត់អង្គុយសា្តប់េគនិយាយឲ្យចប់
សិន េទីបគាត់បេញ្ចញវាចារបស់គាត់។ ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានអ្វីសំខាន់ែដ
ល្រតូវ្របាប់បុគ្គលិកេទ េ្រកៅពី្របកាសបិទ្រកុមហ៊ុនេចាល។ វាមិនដូចការគិតក្នុងផ្លូវ
អា្រកក់របស់ខ្ញុំេទ។ គាត់េលីកពីបញា្ហបុគ្គលិកេធ្វីការមិន្រតូវគា្នមកនិយាយ។
ខ្ញុំគា្មនអ្វីភា្ញក់េផ្អីលេទ េនៅេពលដឹងថា បុគ្គលិកដៃទមិន្រតូវគា្ន ប៉ុែន្តស្រមាប់គាត់
គឺជាេរឿងធំ។ បុគ្គលិកមិន្រតូវគា្ន េធ្វីឲ្យការងារេទៅមុខយឺតជាងការកំណត់របស់គាត់។
អ្នកជំនួញ ្រតូវែតបារម្ភពីេរឿងេនះ។ គាត់និយាយបានមួយសន្ទុះ គាត់ក៏ផ្តល់ឱកាស
ឲ្យបុគ្គលិក្រសីមា្នក់េឡីងនិយាយម្តង េ្រពាះេរឿងេនាះទាក់ទងនឹងមា្នក់្រសីេនាះ។ ខ្ញុំ
េនៅអង្គុយសា្តប់ដែដល េ្រពាះខ្ញុំចង់ដឹងថា មានេរឿងអ្វីឲ្យ្របាកដ។
េ្រកាយពីសា្តប់េរឿងែដលេគនិយាយេហីយ េទីបខ្ញុំដឹងថា មា្នក់្រសីេនាះមានជម្ងឺ
មហារីកដំណាក់ទីបី។ មូលេហតុេនះ គឺអាចឲ្យគាត់មានេលសយករួចខ្លួនពី
ការងារយឺតយា៉វរបស់គាត់បានទាំងអស់។ CEO របស់ខ្ញុំជាមនុស្សឆា្លតណាស់។
គាត់យកេរឿងេនះមកនិយាយេដីម្បីេធ្វីឲ្យបុគ្គលិកេចះអាណិត្រសលាញ់គា្ន េ្រពាះ
គាត់ដឹងថា េនៅេពលមានអ្នកណាមា្នក់ជិតសា្លប់ មនុស្ស្រគប់គា្ននឹងចាប់េផ្តីមេធ្វីល្អ
ជាមួយមា្នក់េនាះ។ ប៉ុែន្តេនៅចុងសាច់េរឿងរបស់មា្នក់្រសីេនាះ គាត់បាននិយាយថា
គាត់ជាពីជម្ងឺមហារីកេនាះេហីយ។ គាត់ែថមទាំងនិយាយេទៀតថា េនះជាកា
រ្របទានពរពី្រពះជាមា្ចស់របស់គាត់។
អ្នកដៃទសា្តប់េហីយ េនៅេស្ងៀម បេញ្ចញទឹកមុខ្រសងូត្រសងាត់។ ខ្លះេទៀត
មកទះសា្មរបស់បុគ្គលិក្រសីេនាះ េដីម្បីផ្តល់ជាកមា្លំងចិត្ត។ ប៉ុែន្តមានអ្នកខ្លះ ស្ថិតក្នុង
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ទឹកមុខមិនេជឿ និងមិនចាប់អារម្មណ៍។ ខ្ញុំក៏ស្ថិតក្នុងប៉ុនា្មននាក់េនាះែដរ។ ខ្ញុំអត់ឆ្ងល់
មិនបាន េ្រពាះខ្ញុំមិនេឃីញលិខិតេពទ្យច្បាស់លាស់ េហីយជម្ងឺមហារីក្របេភទអ្វី
ក៏គាត់មិនបញា្ជក់ែដរ។ អ្វីែដលខ្ញុំឆ្ងល់ជាងេគ គឺេហតុអ្វីបានជាគាត់មិន
និយាយតាំងពីេពលចូលេធ្វីការដំបូង េហីយេទីបយកមកនិយាយេនៅេពលេគរកេរឿង
គាត់េ្រពាះេធ្វីការមិនទាន់េពលែបបេនះ? ខ្ញុំមិនបានចេម្លីយេទពីេរឿងេនះ ែតវាេធ្វីឲ្យខ្ញុំ
ឆ្ងល់។
ខ្ញុំឆ្ងល់ពីអ្នកដៃទ និងេរឿងរា៉វែដលេកីតេនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំ។ េពលខ្លះខ្ញុំសួរអ្នកដៃទ េពល
ខ្លះ ខ្ញុំរកចេម្លីយេដាយខ្លួនឯង។ ខ្ញុំមិន្របាកដថាបានចេម្លីយ្រគប់េពលេទ ែតខ្ញុំមាន
សំណួរ្រគប់េពល។ សំណួរែដលខ្ញុំនឹកេឃីញខ្លះ អាចេធ្វីឲ្យអ្នកដៃទខឹងនឹងខ្ញុំ ប៉ុែន្តវា
េធ្វីឲ្យខ្ញុំេពញចិត្ត។ ខ្ញុំមិនេពញចិត្តនឹងការខឹងរបស់អ្នកដៃទេទ ប៉ុែន្តខ្ញុំេពញចិត្តនឹង
ខ្លួនឯងែដលរកកែន្លងឆ្ងល់េឃីញ។
េពលខ្ញុំេធ្វីការេនៅកាស៊ីណូ ខ្ញុំធា្លប់សួរ្រសីសា្អតមា្នក់ែដលេធ្វីការជាមួយគា្ន។ ខ្ញុំេឃីញ
ចិេញ្ចៀនេលីៃដរបស់គាត់ និងេពាះកំេបា៉ងរបស់គាត់។ ខ្ញុំសួរថា ចិេញ្ចៀនហ្នឹងប្តីរបស់
គាត់ជាអ្នកទិញឲ្យែមនេទ? េហីយេធ្វីេម៉ចបានសា្គល់គា្នជាមួយប្តីរបស់គាត់? សំណួរ
ធម្មតាែបបេនះ ែបរជាេធ្វីឲ្យខ្ញុំេរៀនពីអ្វីែដលមនុស្ស្រសីចង់បាន េនៅៃថ្ងេរៀ
បការេទៅវិញ។ ខ្ញុំមិនដឹងថា េ្រកាយេពលសួរែបបេនះ គាត់សុខចិត្តឈរនិយាយ
្របាប់ខ្ញុំពីេរឿងេរៀបការរបស់គាត់េទ។ ខ្ញុំេជឿថា មនុស្សជាេ្រចីនែដលមានេរឿង
ផា្ទល់ខ្លួន េហីយចង់ឲ្យអ្នកដៃទសា្តប់ េហតុេនះេបីេយីងេចះសួរ េយីងនឹងអា
ចនឹងដឹងេរឿងល្អៗក៏ថាបានែដរ។
ចម្ងល់ េធ្វីឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍េលីេរឿង្រគប់យា៉ង។ វាជាការសំខាន់របស់អ្នកនិពន្ធែដល
្រតូវដឹងេរឿងឲ្យបានេ្រចីន េដីម្បីមានអ្វីសរេសរបន្ត។ អ្នកនិពន្ធ ជាអ្នកចាប់អារម្ម
ណ៍េលីទាំងតូច ទាំងធំេនៅជុំវិញខ្លួន េហីយយកចេម្លីយែដលខ្លួនរកេឃីញ មកស
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រេសរឲ្យបាន្រតឹម្រតូវស្រមាប់អ្នកអាន។ អ្នកអាន ជាអ្នកចាំទទួលផល្រសាប់ៗ ្រគាន់
ែតេពលខ្លះ្រតូវចំណាយលុយខ្លះេដីម្បីទិញសា្នៃដរបស់េគមកអានប៉ុេណា្ណះ។
េសៀវេភៅ “រស់ក្នុងចម្ងល”់ ជាសា្នៃដថ្មីរបស់ខ្ញុំែដលសរេសរេឡីងក្នុងេគាលបំណង
េលីកកម្ពស់ការឆ្ងល់ និងគាំ្រទឲ្យបេង្កីតជាទមា្លប់ឆ្ងល់េនៅ្រគប់កាលៈេទសៈ។ ខ្ញុំយក
អ្វីែដលខ្ញុំឆ្ងល់ មកសរេសរជាេសៀវេភៅ និងផ្តល់ជាេយាបល់ខ្លះៗដល់អ្នកែដលចង់
េរៀនឆ្ងល់ែដរ។
ខ្ញុំមិនច្បាស់ថា េសៀវេភៅមួយក្បាលេនះមាន្របេយាជន៍ដល់ក្រមិតណាេទ េ្រពាះអ្នក
អានមានក្រមិតៃនការយល់ដឹង និងចំណង់ចំណូលចិត្តខុសគា្ន។ េបីសិនជា
មាន្របេយាជន៍ ខ្ញុំក៏េពញចិត្តនឹងអ្វីែដលខ្ញុំបានសរេសរ ែតេបីគា្មន្របេយាជន៍ ខ្ញុំ
ក៏េនៅែតេពញចិត្តដូចគា្ន។ ស្រមាប់ខ្ញុំ ្រគប់េសៀវេភៅ សុទ្ធែតមាន្របេយាជន៍ស្រមាប់
ខ្លួនខ្ញុំជានិច្ច ែតេដាយសារអ្នកនិពន្ធ្រតូវការការវាយតៃម្លពីអ្នកអាន ខ្ញុំមិនអាចកំណត់
ភាពមាន្របេយាជន៍របស់វាបានេទ។
េបីអ្នកទាំងអស់គា្នឆ្ងល់ថា េតីេសៀវេភៅេនះនឹងសរេសរពីអ្វី អាចអានបន្តេទៅមុខ
េទៀតបាន។ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពេដីម្បីពន្យល់ និងេលីកជាឧទាហរណ៍
ជាក់ែស្តងស្រមាប់ចំណុចនីមួយៗ។ េនៅេពលអាន កុំេភ្លចឆ្ងល់ផង។
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ចំណុចទី១
កររស់េនកនងចមង
ល់
ុ
“កុស
ំ ម នអវីទងអស់
ំ
រតូវសួរសំ ណួររគប់េរឿង។”

ិ ផសយជសេមល
(ពកយេបើកឆករបស់កមមវធ
ង THE THINKING ATHEISTS)
ី

ការឆ្ងល់ ជាចរិតធម្មជាតិរបស់មនុស្ស។ េនៅេពលេក្មងេកីតមក ពួកេគចាប់េផ្តីមឆ្ងល់
បន្តិចម្តងពីេរឿង្រគប់យា៉ង។ ការឆ្ងល់េនះេហីយ ែដលេធ្វីឱ្យពួកេគដឹងពីរេបៀបរស់េនៅ
ប៉ុែន្តេនៅេពលេគធំេឡីង សង្គម និង្រគួសារ ក៏បេ្រងៀនកុំឱ្យេក្មងឆ្ងល់វិញ។ េក្មងអាច
សួរសំណួរ្រគប់្របេភទេទៅកាន់ឪពុកមា្តយរបស់ពួកេគ េហីយអាចរំពឹងថានឹងទទួល
ចេម្លីយមកវិញ្រគប់េពល។ េនៅេពលធំដឹងក្តី សំណួរខ្លះនឹង្រតូវឪពុកមា្តយេធ្វីពុត
ជាមិនលឺ ឬែ្រសកគំហកមិនឲ្យសួរបន្តេទៀត។ ចម្ងល់ពីេក្មង និងចម្ងល់េពលធំេឡីង
្រតូវេគទុកជាេរឿងពីរេផ្សងគា្ន។ េយីងអាចនឹងមិនចាប់អារម្មណ៍ថា សង្គម និង្រគួសារ
ជាអ្នកបំផា្លញការឆ្ងល់បស់មនុស្ស ប៉ុែន្តវាជាការពិត។
ការរស់េនៅក្នុងសង្គម អាចេកីតមានបាន េបីសិនជាេយីង្រពមលះបង់ ភាពជាមា្ចស់
ការេលីខ្លួនឯង និងលក្ខណៈផា្ទល់ខ្លួនរបស់េយីង។ េយីងមិនអាចចូលចំេណាមេគចុះ
េនាះេទ េបីសិនជាសង្គមរបស់េយីងងប់ងល់នឹងជំេនឿអ្វីមួយ េហីយខ្លួនេយីង មិនេជឿ
តាមេគ។ េយីងក៏មិនអាចចូលសង្គមចុះែដរ េបីេយីងគិតថា ការទិញរបស់មិនចាំបាច់
ជាេរឿងមិនមាន្របេយាជន៍ដល់េសដ្ឋកិច្ចសង្គម។ េយីងកាន់ែតមិនអាចចូលសង្គម
បាន េបីសិនេយីងគិតថា មនុស្សមិន្រតូវការអ្នកដឹកនាំេដីម្បី្រគប់្រគងការរស់
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េនៅរបស់ពួកេគ។ េពលែដលេយីងេចះឆ្ងល់ ការគិតរបស់េយីងនឹងខុសពីអ្នកែដ
លមិនេចះឆ្ងល់ េហីយវាេធ្វីឲ្យេយីងពិបាកនឹងចុះស្រមុងក្នុងសង្គម។
េយីងឯកភាពជាមួយសង្គម្រគប់េរឿង។ ការឯកភាពេនះ នាំេយីងឱ្យែលងឆ្ងល់ េហីយ
រស់េនៅយា៉ងរំេភីយ ដូចជាពិភពេលាកេនះ គា្មនអ្វីែដល្រតូវឆ្ងល់។ េយីងគិតថា
េបីឆ្ងល់ ក៏មិនដឹងបានអីមកវិញ េ្រពាះអ្នកដៃទេទៀតមិនឆ្ងល់អ្វីផង េហីយេគក៏អាច
រស់េនៅបានធម្មតា។ េយីងេមីលេគេមីលឯង េហីយេធ្វីតាមេគ េ្រពាះេនះជារេបៀបរស់
េនៅក្នុងសង្គម។
ក្នុងសង្គម្របេភទណាក៏េដាយ ក៏ែតងែតមានមនុស្ស្របេភទេ្រកៅសង្គមែដរ។ មនុស្ស
េ្រកៅសង្គម អាចែបងែចកជាពីរ គឺល្អ និងមិនល្អ។ មនុស្សេ្រកៅសង្គមល្អ េមីលេឃីញ
ចំណុចអា្រកក់របស់សង្គម េហីយេគនឹងមិនចូលរួមនឹងសកម្មភាពទាំងេនាះេទ។ ជួន
កាល េគមានចិត្តល្អ ឬមានេពលេ្រចីន េគក៏ជួយដាស់េតឿនមនុស្សែក្បរខ្លួន
េគេទៀតផង។ ពួកេគ េចះែបងែចកអ្វីល្អ ឬមិនល្អេដាយខ្លួនឯង។
ចំែណកមនុស្សេ្រកៅសង្គមែដលមិនល្អវិញ េ្រចីនែតនាំេរឿងេក្តៅ្រកហាយដល់អ្នកដៃទ
េហីយគិតថា ខ្លួនឯងេធ្វី្រតូវ្រគប់េពលេទៀតផង។ ពួកេគមានេហតុផល និងកមា្លំង
ជ្រមុញចិត្តផា្ទល់ខ្លួន ែដលនាំអ្នកដៃទឱ្យរងទុក្ខេវទនា។ េយីង្របែហលជាឧស្សាហ៍
េឃីញមនុស្ស្របេភទេនះេនៅតាមសារពត៌មាន ្រតង់ទំព័រ សន្តិសុខសង្គម។ ក្នុងេសៀវ
េភៅេនះ េយីងមិនេលីកសរេសីរពីអ្នកែដលេធ្វីមិនល្អេទ។
េនៅេពលែដលសង្គម មិនជួយផ្សព្វផ្សាយ និងេលីកទឹកចិត្តឱ្យមនុស្សមានការឆ្ងល់
អ្នកែដលេចះឆ្ងល់ ក៏្រតូវបានេគរាប់ជាមនុស្សេ្រកៅសង្គម។ ការឆ្ងល់ អាចជា
ផលវិបាកដល់អ្នកែដល្រគប់្រគងសង្គម េហតុេនះេគនឹងេធ្វី្រគប់យា៉ងេដីម្បីកុំឱ្យ
ខ្លួនឯងពិបាក។ មនុស្សេ្រកៅសង្គមខ្លះ ក៏បានបេង្កីតជា្របេយាជន៍េទៅដល់សង្គមរាប់
មិនអស់ែដរ ្រគាន់ែតមិនសូវមានេគេលីកេឡីងជាសាធារណៈប៉ុេណា្ណះ។
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េបីសិនជាេយីងមិនឆ្ងល់អ្វីេសាះ េតីវាចែម្លកប៉ុណា្ណ? ចម្ងល់ េធ្វីឱ្យេយីងរីករាយនឹងរស់
េនៅ។ ចម្ងល់ េធ្វីឱ្យេយីងេមីលេឃីញថា ពិភពេលាកេនះ ធំខា្លំងណាស់ េហីយេយីង
្រគាន់ែតជាែផ្នកតូចមួយប៉ុេណា្ណះ។ ចម្ងល់ អាចកា្លយជាេគាលេដៅជីវិតរបស់េយីង
េទៀតផង។
េគថា “ភាពេងឿងឆ្ងល់ អាចសមា្លប់ឆា្មបាន” ែតេយីងមិនែមនជាឆា្មេទ េយីងអាចនឹង
ដឹងថា អ្វីជារបស់េ្រគាះថា្នក់។ េបីេយីងឆ្ងល់ពីេរឿងផ្លូវេភទរបស់្រគួសារេគ េហីយ
េទៅលួចេមីលេគរាល់យប់ វាអាចកា្លយជាេ្រគាះថា្នក់។ ឬេបីេយីងឆ្ងល់ពីការរកលុយ
របស់អ្នកមានអំណាច េហីយចំណាយេពលតាមដានេគ្រគប់កែន្លង េយីងក៏កាន់ែត
េ្រគាះថា្នក់ែដរ។ េបីេយីង្រគាន់ែតឆ្ងល់ថា េហតុអ្វីបានជាមនុស្សចូលចិត្តសា្តប់
ចេ្រមៀង ឬេហតុអ្វីបានេយីងេរៀនមិនសូវចាំ វាមិននាំេ្រគាះថា្នក់អ្វីមកដល់េយីងេទ។
ទាល់ែតេយីងេនៅរស់ េទីបអាចឆ្ងល់បាន ចុះេបីេយីងឆ្ងល់ រហូតទាល់ែតសា្លប់ ឬ
ជិតសា្លប់ េតីេយីងអាចនឹងឆ្ងល់តាមណាេទៀត។

កររតប់តមអនក+ទយសរសត
េគថា “េយីង្រគប់គា្នសុទ្ធែតអ្នកវិទ្យាសា្រស្ត” េ្រពាះេយីងែតងែតមានចម្ងល់។
ចំណុចែដលខុសគា្ន គឺេ្រកាយេពលអ្នកវិទ្យាសា្រស្តមានចម្ងល់ ពួកេគនឹងចាប់េផ្តីម
ដំេណីរការែស្វងរកចេម្លីយ េដាយេធ្វីការពិេសាធន៍តាមបទដា្ឋនវិទ្យាសា្រស្ត។ អ្ន
កវិទ្យាសា្រស្ត នឹងបន្តសួរសំណួរថ្មីៗរហូត េ្រពាះេនាះជាកិច្ចការរបស់ពួកេគ។ ខ្ញុំគិត
ថា អ្នកវិទ្យាសា្រស្ត ជាអ្នកបេង្កីតចំេណះដឹង និងេដាះ្រសាយបញា្ហ េហតុេនះេទីប
ពួកេគមិនអាចឈប់សួរសំណួរបាន។
អ្នកវិទ្យាសា្រស្ត្រគប់ែផ្នក ជាមនុស្សែដលពូែកឆ្ងល់។ ពួកេគែស្វងរកចេម្លីយ្រគប់េពល
ក្នុងេគាលបំណងេដីម្បីបំេពញចម្ងល់របស់ខ្លួនឯង។ លុយ ក៏ពួកេគែស្វងរកែដរ
េ្រពាះការ្រសាវ្រជាវ្រតូវការជំនួយេ្រចីន។ ចម្ងល់របស់ពួកេគ អាចនាំភាពរីកចេ្រមីន
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ដល់មនុស្សជាតិទាំងមូល។ ការរកេឃីញវិធីព្យាបាលជម្ងឺទឹកេនាមែផ្អម ជា
ឧទាហរណ៍មួយែដលបងា្ហញថា ចម្ងល់របស់អ្នកវិទ្យាសា្រស្ត ជាេរឿងគួរឱ្យេកា
តសរេសីរ។
េទាះបីេយីងមិនែមនជាអ្នកវិទ្យាសា្រស្ត ែតេយីងក៏អាចរស់េនៅតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្
របានែដរ។ េយីងមិនអាចគិតដូចពួកេគែមន េ្រពាះេយីងមិនបានហាត់េរៀន្រតឹម្រតូវ
ដូចពួកេគ ប៉ុែន្ត េបី្រគាន់ែតឆ្ងល់ មិនចាំបាច់្រតូវការសញា្ញប្រតបញា្ជក់េទ។ េយីង
អាចេរៀនឆ្ងល់េដាយខ្លួនឯងបាន។ េយីងេរៀនេដាយខ្លួនឯងែមន ែតយកក្បួនខា្នតអនុ
វត្តន៍ក្នុងែផ្នកវិទ្យាសា្រស្តមកេ្របី។
ការឆ្ងល់របស់អ្នកវិទ្យាសា្រស្ត ចាប់េផ្តីមេដាយការសួរសំណួរថា។ េនះជាជំហាន
ទីមួយរបស់អ្នកវិទ្យាសា្រស្ត។ េ្រកាយេពលមានសំណួរេហីយ អ្នកវិទ្យាសា្រស្ត នឹង
សរេសរសំណួរទាំងអស់េចញមក េដីម្បីចាប់េផ្តីមបេង្កីតសម្មតិកម្ម។ សម្មតិកម្ម អា
ចជាការសា្មន ប៉ុែន្តឈរេលីភស្តុតាងែដលមាន្រសាប់ណាមួយ។ អ្នកវិទ្យាសា្រស្ត
អាចនឹងេធ្វីការ្រសាវ្រជាវខ្លះមុននឹងចាប់េផ្តីមបេង្កីតសម្មតិកម្ម េដីម្បីកុំឲ្យបេង្កីត
កំហុសដែដល ឬេធ្វីការ្រសាវ្រជាវជាន់គា្ន។
សម្មតិកម្ម េកីតេឡីងេដាយេលីកជា្របេយាគថា “េបីសិនជា… េនាះវានឹង..”។
ឧទាហរណ៍ េយីងមានសំនួរថា “េហតុអ្វីបានជាេយីង្រតូវខ្វល់ពីក្រមិតៃនភាពឆា្ល
តរបស់ខ្លួនឯង (IQ)?” េយីងអាចបេង្កីតជាសម្មតិកម្មែបបេនះបាន “េបីសិនជា IQ
អាចជួយសេ្រមចេគាលេដៅ និងភាពរីករាយដល់េយីងៃថ្ងអនាគតបាន េនាះវានឹង
កា្លយជាេរឿងែដលេយីង្រតូវខ្វល់។” វាសមេហតុផល េហីយេយីងអាចសាកល្បងេធ្វី
េតសអ្វីែដលេយីងមានេនះបាន។ ស្រមាប់អ្នកវិទ្យាសា្រស្ត ពួកេគនឹងេរៀបចំការ្រសាវ
្រជាវ េដីម្បីដឹងថាសម្មិតកម្មែដលេគមាន ្រតូវឬខុស។

VII

េនៅេពលេធ្វីេតស អ្នកវិទ្យាសា្រស្ត នឹង្របមូលយកទិន្នន័យ្រគប់្របេភទ និងកត់្រតា
ទុកអ្វីែដលេគសេង្កតេឃីញ េដីម្បីេធ្វីជាឯកសារ្រសាវ្រជាវ។ េ្រកាយមក ពួកេគនឹង
បញ្ចប់ការ្រសាវ្រជាវ េដាយការសន្និដា្ឋនផា្ទល់ខ្លួន។
ការ្រសាវ្រជាវ ្រតូវចំណាយេពលយូរ និងធនធានេ្រចីន។ ជួនកាល ការ្រសាវ្រជាវ
្រតូវបិទេចាលពាក់កណា្ដលទី េបីសិនជាអស់ធនធាន ឬមានកំហុសអ្វីមួយ។ ចុះ
ស្រមាប់េយីង? េតីេយីងមានលទ្ធភាពែបបេនះេទ? េតីេយីងមានេពលេវលា
ែបបេនះេទ? កុំេភ្លច ថាេយីងមិនែមនជាអ្នកវិទ្យាសា្រស្តេនាះេទ។ េយីង្រគាន់ែតខ្ចីវិ
ធីរបស់េគ មកេធ្វីឱ្យខ្លួនឯងឆ្ងល់ប៉ុេណា្ណះ។

ការេបីកចិត្តរបស់អ្នកវិទ្យាសា្រស្ត
មូលេហតុមួយែដលេធ្វីឱ្យខ្ញុំេជឿេលីវិទ្យាសា្រស្ត េហីយមិនេជឿេលីសាសនា គឺការ
េបីកចិត្តេនះឯង។ អ្នកវិទ្យាសា្រស្ត នឹងេបីកចិត្តទទួលយកទិន្នន័យថ្មី ឬគំនិតថ្មី្រគប់
េពល េហីយេ្រតៀមខ្លួនស្រមាប់ការផា្លស់ប្តូរគំនិតខ្លួនឯងរហូត។ អ្នកវិទ្យាសា្រស្តែតង
ែតបដិេសធការសន្មតដាច់ខាតរបស់អ្នកែដលមានជំេនឿ្រជុល េ្រពាះគា្មនអ្វីែដ
ល្របាកដ្រគប់េពលេទ។ អ្នកែដលមានជំេនឿ មិនគិតែបបេនះេទ។ េគយល់ថា អ្វី
ែដលពួកេគដឹង ជាេរឿង្រតឹម្រតូវ េហីយគា្មនអ្វីអាចមកែកែ្របជំេនឿេគបានទាំងអស់។
ការគិតេ្រគាះថា្នក់ែបបេនះ ជាភស្តុតាងបញា្ជក់ពីភាពល្ងង់េខ្លៅ។
េនៅេពលេយីងេចះឆ្ងល់ បានន័យថា េយីងេបីកចិត្តទទួលយកចេម្លីយេហីយ េទាះ
បីចេម្លីយេនាះមិនដឹងេនៅ្រតង់ណាក៏េដាយ។ េយីងអាចនឹងរកវាេឃីញ ឬមិនអាច
រកេឃីញមួយជីវិត ែតវា្របាកដជាមានចេម្លីយ។ េយីងេបីកចិត្តឱ្យទូលាយ េយីងនឹង
ដឹងថា េនៅមានវិធីរកចេម្លីយជាេ្រចីនែដលេយីងអាចសាកល្បងបាន។

VIII

ខ្ញុំេធ្វីការជាមួយ្រគិស្តបរិស័ទ េហីយខ្ញុំទទួលសា្គល់ថា ចំេណះដឹងទាក់ទងនឹង្រគិស្ត
សាសនារបស់ខ្ញុំេនៅេខ្សាយ។ ខ្ញុំក៏សូមេគចូលេរៀនេដាយមាន្រគូមកពីអង្គការ្រគិស្ត
សាសនាមកបេ្រងៀនដល់្រកុមហ៊ុន។ ខ្ញុំេទៅវិហាររបស់េគេដីម្បីសុំគម្ពីរ្រគិស្ត មកអាន
េដីម្បីបានែស្វងយល់កាន់ែតស៊ីជេ្រមៅ។ អ្នកែដលេធ្វីការជាមួយខ្ញុំ គិតថា ខ្ញុំេជឿេលី្រគិ
ស្តសាសនា។ ពួកេគមិនសួរខ្ញុំេទ េ្រពាះេគសន្មតថា ខ្ញុំេជឿេហីយ េទីបខ្ញុំ្របឹងេរៀន
ពីសាសនារបស់េគ។
ខ្ញុំចំណាយេពលេរៀន និងអានពីសាសនាេនះ េ្រពាះខ្ញុំឆ្ងល់ប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំចង់ដឹងថា
េតីេគបេ្រងៀនពីអ្វីខ្លះ េទីបេធ្វីឱ្យមនុស្សងប់ងល់ែបបេនះបាន។ ស្រមាប់ពុទ្ធសាសនា
និង្រពហា្មណ៍សាសនា ខ្ញុំអាចដឹងពីមូលេហតុ េ្រពាះខ្ញុំេកីតក្នុង្របេទសែខ្មរ
ែដលេពារេពញេទៅជំេនឿគា្មនេហតុផល។ ការេជឿ មិនែមនជាការេបីកចិត្តេទ ែតវាជា
ការបិទចិត្ត។ េ្រកាយេពលេជឿេហីយ េយីងនឹងែលងឆ្ងល់ ែលងសួរអ្វីទាំងអស់។
េយីង្រពមទទួល្រគប់យា៉ងែដលេគ្របាប់េយីង។ ្រគិស្តសាសនាខ្លះ មិនអានគម្ពីរ
េទៀតផង េ្រពាះពួកេគមិនចង់ដឹងឱ្យេលីសពីអ្វីែដលេគ្របាប់ឱ្យេជឿ។
ខ្ញុំេជឿេលីវិទ្យាសា្រស្ត េហីយេជឿថាវិទ្យាសា្រស្ត អាចមានកំហុស្រគប់េពល។ ខ្ញុំមិន
េជឿេលីសាសនា េ្រពាះសាសនា ហាមមិនឱ្យខ្ញុំសួរេដញេដាលពីចំណុចមិនសមេហ
តុផល។ េបីខ្ញុំមិនអាចឆ្ងល់ េហីយមិនអាចេលីកសំណួរបាន េតីខ្ញុំរស់េនៅេដីម្បីអី?
េហតុអី្វបានខ្ញុំ្រតូវលះបង់ការឆ្ងល់របស់ខ្ញុំ េដីម្បីចូលរួមជាមួយអ្នកែដលមិនេចះឆ្ងល់?
ក្នុងរយៈេពលមួយឆា្នំែដលខ្ញុំេធ្វីការជាមួយពួកេគ ខ្ញុំេរៀនបានេ្រចីនពីសាសនា្រគិស្ត
ជាពិេសសការគិតែប្លករបស់ពួកេគ។ ពួកេគ កាន់សាសនាដូចគា្ន ប៉ុែន្តបកែ្របអ្វី
ែដលសាសនាបេ្រងៀនខុសគា្ន។ ពួកេគសំអាងេលីគម្ពីរដូចគា្ន ែតនិយាយេចញមក
ខុសគា្ន។ ខ្ញុំអានេសៀវេភៅែដលេគឱ្យខ្ញុំអានផង និងរកេសៀវេភៅមកអានេដាយខ្លួន
ឯងេទៀត េដីម្បីបំបាត់ចម្ងល់។

IX

េសៀវេភៅែដលេគឱ្យខ្ញុំអាន ជាេសៀវេភៅេដីម្បីេធ្វីឱ្យខ្ញុំេជឿ។ េសៀវេភៅខ្ញុំរកមកអានខ្លួន
ឯង ជាេសៀវេភៅែដលេធ្វីឱ្យខ្ញុំយល់។ ខ្ញុំគា្មនបំណងេជឿ េហតុេនះេទាះបីជាអានប៉ុ
ណា្ណ ក៏ជំេនឿវាមិនដុះេឡីងែដរ។ ខ្ញុំគា្មនជំេនឿពិតែមន ែតការឆ្ងល់របស់ខ្ញុំេនៅែតមាន
ជានិច្ច។
អ្នកវិទ្យាសា្រស្តេបីកចិត្តេរៀនសូ្រត េហតុេនះេទីបពួកេគេរៀនមិនេចះចប់។ អ្នកែដ
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