




ស ៀវសៅសនេះនឹងអធិប្បាយពីឧទាហរណ៍មយួចំននួអំពី
សោភណ័ភាពពិត និង ឧតតមភាពននឥោា ម។ 

- ជំរុញឱ្យប្ប្បកាននូ់វជំហរវជិជមាន បំ្បណងល្អ គំនិត ុទិដ្ឋិនិយម
និងអារមមណ៍ល្អចំស េះអនកដ្នទ។

- ប្បសប្ងៀនឱ្យសចេះអតឱ់្នចំស េះអនកដ្នទ ប្ លាញ់អនកដ្នទដូ្ច
ប្ លាញ់ខ្ាួនឯង។

- ជំរុញឱ្យញញឹមរាកទ់ាក ់ ទឹកមុខ្ប្  ប់្ោយ មានមសោ
សចេតោល្អចំស េះអនកដ្នទសោយសចញពីទឹកចិតតសោម េះប្តង់

និងប្ជេះថ្លា ។
- ណណោឱំ្យសយងីសចេះ ំណដ្ងនូវអាកប្បបកិរយិា ុភាពរាប្បោ
ចំស េះអនកដ្នទ។

- ណណោឱំ្យប្ប្បកាននូ់វ ីល្ធមល៌្អ ទនភ់ានឱ់្នលំ្សទានចំស េះ
មនុ សទូសៅ។



- ប្បសប្ងៀនឱ្យសចេះប្ាប្ យ័ទាកទ់ងគ្នន សោយមសោ សចេតោ
សមត្តត ករុណាចំស េះមនុ សទូសៅ និង តវទាងំឡាយ។

- សប្ប្បៀនប្ប្បសៅឱ្យសចេះសគ្នរពឪពុកមាត យ ចា ទំុ់ និងជយួបី្បាចណ់ែ
រកាពកួគ្នត។់ ណណោឱំ្យសចេះសធវីល្អចំស េះប្គួោរ ប្ប្បពនធកូន
ំណដ្ងនូវមសោ សចេតោអាណិតសមត្តត  ផ្តល្ភ់ាពកកស់តត  និង

ស ចកតីប្ លាញ់ដ្ល្់ពកួសគ។
- ជំរុញឱ្យសយងីមានការអោមយ័ ោអ ត អំ ទាងំចិតត និងកាយ
ប្បរោិា នជំុវញិ សហយីជំរុញឱ្យសចេះ មាអ តផ្ាូវសដី្រពីប្បោា ប្កួ  និង
ផ្ល្ប្ប េះ ល្ស់ផ្សងៗ។

- សលី្កទឹកចិតតចំស េះការផ្តល្ជំ់នយួ ឧប្បតាមភចំណីអាហារដ្ល្់
អនកទនស់ខ្ាយ ទីទ័ល្ប្ក ខ្វេះខាត និងជនពិការ។

- ណណោឱំ្យសចេះប្តិេះរេិះពិចារណា  ចជ ឹងគិត សចេះសប្បី្បប្ាជ្ញា  សចេះ
ប្បសងកីតចាប្បស់ោយណផ្អកសលី្មូល្ោឋ នភ តុត្តង និងអំណេះអំណា
ងប្តឹមប្តូវ។

ត ើអ្នករកត ើញត ើយឬតៅថា តោភ័ណភាពជាអ្វី?



មុននឹងប្បកប្ោយពីអាែកំ៌ាងំ សហយីមុននឹងអនករកសញញីការ
ពិត ខ្ាុ ូំមប្បង្ហា ញប្ាប្បណ់ដ្រថ្ល... 

- ប្ាប្បស់យងីឱ្យដឹ្ងថ្ល មនុ សទូសៅមាន ិទធិស មីគ្នន  សោយមិន
គិតពីជនជ្ញតិ ពណ៌ មបុរ និង ញ្ជជ តិ។

- ប្បង្ហា ប្បមិ់នឱ្យសយងីសធវីទុកខសទា រសំលាភបំ្ប នសលី្អនកដ្នទ មិន
ប្តូវប្ប្បមាែសមីល្ង្ហយចំស េះកិតតិយ រប្ប ព់កួសគ។

- ប្បញ្ជជ កប់្ាប្បស់យងីយា ងចា ថ់្ល នរណាជ្ញអនកប្បសងកីតសយងី សតី
សយងីនឹងសៅទីណា សតីទីអាប្ យ័ចុងសប្កាងរប្ប ស់យងីជ្ញអវី។

- សប្ប្បៀនប្ប្បសៅឱ្យសយងីសចេះរ ស់ៅកនុង នតិភាព មានទំោកទំ់នង
ល្អជ្ញមយួនឹងអល្ស់ឡាេះ (ជ្ញអនកប្បសងកីត) ជ្ញមយួនឹងខ្ាួនឯង
ប្ពមទាងំអនកដ្នទ។

- ស ា្ីយតប្បានយា ងជ្ញកច់ា អំ់ពី ំណួរ ំខាន់ៗ  និង ំណួរ
ោា ប្បរ់ រ់ប្ប ស់យងី។



ត្តមពិត វាោផំ្ាូវសយងីស ព្ េះសៅកាន ់ចេភាពោចខ់ាត សៅកាន់
ភាពសជ្ញគជយ័ ភាព កប្ប ់កល្ ់និង ុភមងាល្ពិត  សរង្ហា េះសចញពីនរក 
ទទលួ្ានជីវតិអមតៈ និងជយ័ជំនេះដ្ឧ៏តតុងាឧតតមសៅនែៃប្បរសលាក។ 



 

 

 

 ជនួកាល្អនកមានគំនិតអវជិជមានចំស េះឥោា ម។ ជនួកាល្
អនកសមីល្ឥោា មកនុងរូប្បភាពមយួដូ្ចជ្ញោរពត័ម៌ានានចុេះផ្ាយ
សោយការប្បំ កមុ់ខ្សភរវកមមឱ្យឥោា ម។ ពកួអនកប្ប្បប្ពឹតតអំសពីសនេះជ្ញ
ជនមយួកាត ប្ប់តូច ណដ្ល្ប្ប្បកានប់្ជុល្និយម និងសធវីអំសពីសភរវកមមសោយ
ពំុគិតពីោ ោ ជនជ្ញតិ (ជ្ញតិោ ន)៍ ឬ ញ្ជជ តិសោេះស យី។ 
ជនួកាល្អនកានអាន ឬានឮអំពីឥោា មពីប្ប្បភពណដ្ល្មិនគរួឱ្យទុក
ចិតត ខ្វេះ ុប្កឹតភាព ឬប្ប្បភពណដ្ល្ប្ប្បកានល់្សមអៀង ណដ្ល្ពាយាម
និយាយប្បងខូចឥោា ម ប្បងខូចពកួអនកមូ ាីមសោយសហតុផ្ល្ និងសគ្នល្
បំ្បណងសផ្សងៗ។  

 ដូ្សចនេះ សទីប្បខ្ាុ ំអំ វោវឱ្យប្បងប្បអូនអានស ៀវសៅមយួចាប្ប់
សនេះជ្ញវតាុវ ិយ័ គំនិតសបី្បកទូលាយ អារមមណ៍ ប្បាយរកីរាយជ្ញមយួ

...ឥោា ម? 

នៅនេលដែលប្រាជ្ញា របសន់ ើងក្លា  ជ្ញទាសករនៃភាេ
លន្អៀង ឬបុនរៃិច្ឆ ័ នៅនេលន ោះន ើងដលងន ើ្លន ើញ
នោភណ័ភាេ ៃិងធាតេិុតនៃអ្វី្ួ ជ្ញ្ិៃខាៃ! 



នឹងនយ័ស ចកតី និងខ្ាឹមោរណដ្ល្និយាយអំពីសោភ័ណភាព គុណ
 មបតតិ ភាពចា ល់ា  ់និងភាពង្ហយប្ ួល្ននោ ោឥោា ម។ 

ខាងសប្កាមសនេះជ្ញឧទាហរណ៍ននភាពចា ល់ា  ់ សោភណ័
ភាព និងល្កខណៈរប្ប ោ់ ោឥោា ម៖ 

- ភាពចា ល់ា ជំុ់វញិការប្បសងកីតភព។
- ភាពចា ល់ា ជំុ់វញិការប្បសងកីតមនុ ស។
- ភាពចា ល់ា ជំុ់វញិប្បញ្ជា ផ្ាូវវញិ្ជា ណរប្ប ស់យងី (ផ្ាូវវញិ្ជា ណ
ណដ្ល្មានជំសនឿប្តឹមប្តូវ)។

- ភាពចា ល់ា និ់ងភាពប្បរ ុិទធកនុងការយល្អំ់ពីប្ពេះជ្ញមាេ  ។់
- ភាពចា ល់ា ក់នុងការយល្អំ់ពីការសគ្នរព កាក រៈ។
- ភាពចា ល់ា ក់នុងផ្ាូវសៅរក ុភមងាល្ពិត និងភាពរកីរាយ។
- ភាពចា ល់ា ជំុ់វញិនែៃប្បរសលាក។
- ភាពចា ល់ា ជំុ់វញិទីអាប្ យ័ចុងសប្កាយរប្ប ស់យងី (ឋាន

គួ ៌និងឋាននរក)។





មុននឹងសយងីសចញដំ្សណីរសៅរកសោភណ័ភាពនិងឧតតមភាព
ននឥោា ម  ូមរឭំកស ងីវញិប្បនតិចពីប្បចាតតិ ំខាន់ៗ កនុងឥោា ម៖ 

អល្ស់ឡាេះ (ជ្ញមាេ  )់ 
កនុងភាោអារា ប្ប ់ អល្ស់ឡាេះ ជ្ញ

ស ម្ េះរប្ប ប់្ពេះណតមយួគត ់ ប្ទង់ជ្ញប្ពេះពិត 
សហយីប្ទងជ់្ញអនកប្បសងកីត។ ឥោា មាន
ប្បសប្ងៀនសយងីថ្ល អល្ស់ឡាេះប្ទងជ់្ញប្ពេះពិត
 ប្មាប្បម់នុ សសលាកទូសៅ។ ពិតប្ាកដ្
ណា  ់ ពកួជវីហវ និងពកួប្គឹោា ន ជនជ្ញតិ 
អារា ប្បក់ស៏ប្បី្បោម ពាសនេះ (អល្ស់ឡាេះ)កនុងនយ័ប្ពេះជ្ញមាេ  ផ់្ងណដ្រ។ 

មូហាមំា ត ់
ជ្ញពាការចុីងសប្កាយ អល្ស់ឡាេះជ្ញ

មាេ  ប់្ទងា់នប្បចជូ នមកកានម់នុ សសលាក
ទូសៅ។ 

ន ម្ ោះ អ្លន់ ោះ នៅកនុង
អ្កខរវចិ្បិ្រតោស្រសតអារ៉ា ប់ 

ន ម្ ោះ ្ហូាំម៉ា ត ់នៅកនុង
អ្កខរវចិ្បិ្រតោស្រសតអារ៉ា ប់ 



ឥោា ម 
 ជ្ញការប្ប្បគល្ខ់្ាួន និងការសគ្នរពប្ប្បណិប្បត័ន ៍ ប្ប្បគល្ខ់្ាួនជូន

អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ណ់តមយួអងាគត ់សប្ េះប្ទងជ់្ញប្ពេះពិត។ 

មូ ាមី 
ជ្ញអនកណដ្ល្មានជំសនឿចំស េះអល្ស់ឡាេះ ប្ប្បគល្ខ់្ាួនជូនប្ទង់ 

ប្ប្បណិប្បត័នចំ៍ស េះប្ទង ់និងប្ប្បតិប្បតតិត្តមពាការមូីហាមំា ត។់

គមពីរអាល្គ់រួអាន 
ជ្ញ កយប្បនាូល្រប្ប ់អល្ស់ឡាេះណដ្ល្ានប្ត្ត ប់្បង្ហា ប្បម់ក

ចំស េះពាការមូីហាមំា ត ់ សហយីជ្ញគមពីរចុងសប្កាយប្បងអ ណ់ដ្ល្ប្ទង់
ានប្ប្បទានចុេះមក។ 





ពិតប្ាដ្កណា  ់ ឥោា មស ា្ីយតប្បនឹង ំណួរោា ប្បរ់  ់ និង
ចមៃល្ ំ់ខាន់ៗមយួចំនួនដូ្ចជ្ញ៖ 

 សតីអវីជ្ញការពិត?
 សតីនរណាជ្ញអនកប្បសងកីតសយងី?
 សតីនរណាជ្ញប្ពេះពិតរប្ប ស់យងី?
 សតីនរណាជ្ញពាការចុីងសប្កាយប្បងអ រ់ប្ប អ់ល្ស់ឡាេះ?
 សតីសយងីសគ្នរព កាក រៈនរណា?
 សតីសយងីជ្ញនរណា?
 សហតុអវីានជ្ញសយងីមានវតតមានសៅកនុងសលាកសនេះ?
 សតីសប្កាយសពល្ោា ប្បម់ានអវី?
 សតីអវីជ្ញជីវតិសៅនែៃប្បរសលាក?
 សតីអវីជ្ញទីអាប្ យ័រប្ប ស់យងី(វា ោចុងសប្កាយ) ឋាន ួគ៌

ឬឋាននរក?



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

 សតីសយងីគរួសធវីយា ងដូ្ចសមតច សដី្មបទីទលួ្ាននូវស ចកតី ៃប្ប់
ពិតប្ាកដ្? សតីសយងីគរួសធវដូី្ចសមតចសដី្មប ីសប្មចាននូវ
 ុភមងាល្ពិត? 

 សតីសយងីសធវីដូ្ចសមតច សដី្មបទីទលួ្ានសជ្ញគជយ័កនុងជីវតិជ្ញ
អមតៈ?

ត ើអ្វីជាការពិ ? 
ឥោា មានទទលួ្ោា ល្ថ់្ល អល្ស់ឡាេះជ្ញប្ពេះពិតមានណតមយួ

អងាគត ់ ប្ទងា់នប្បសងកីតសលាកទាងំមូល្។ ប្ទងជ់្ញប្ពេះដ្៏ឧតតុងាឧតតម 
ប្ទងា់នប្បសងកីតមនុ សសលាក និង តវទាងំឡាយ ប្ទង់ប្បសងកីតណផ្នដី្ ភនំ 
មហា មុប្ទ រុកខជ្ញតិ និងនប្ពប្ពឹកាទាងំឡាយសៅសលី្ភពណផ្នដី្។ 
ប្ទងប់្បសងកីតប្ពេះអាទិតយ ប្ពេះចនា ផ្កក យ គនាងភព យប្ប ់ និងនែៃ។  តវ
សលាកទាងំអ ់ណដ្ល្សយងីោា ល្ក់តី និងមិនោា ល្ក់តី ឬមិនទានរ់ក

ប្រាជ្ញា ៃិងច្តិត ជ្ញធាតសុាំខាៃេី់រសប្រមបស់្សវងរកក្លរេិត

ប្រេ្ជ្ញ្ួ ៃឹងក្លរអាៃនោ នោម ោះប្រតងៃិ់ងទទលួខសុប្រតូវ 

ន ើ ន្វើក្លរវៃិិច្ឆ ័នោ ខ ាៃួឯង។ 



សញញីកតី ទាងំអ ស់ោេះប្គ្ននណ់តជ្ញឧទាហរ
ណ៍ខ្ាេះនន តវសលាកដ្ធំ៏មហាោល្រប្ប ់
ប្ទងណ់ដ្ល្មិនអាចគណោ និងពិពណ៌ោ
ាន។ 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ប់្ទងជ់្ញអនកប្បសងកីតជីវតិ និងស ចកតីោា ប្ប់ 
ប្ទងប់្បសងកីតជីវតិសប្កាយសពល្ោា ប្ប ់ (ជីវតិប្បរសលាក) ស ល្គឺប្ទងជ់្ញ
អនកប្បសងកីតអវីៗប្គប្បយ់ា ង។ 

ផ្ាុយសៅវញិ មានអនកខ្ាេះប្បណងវរកំសណីត និងការ រ់ានមានជីវតិ
រប្ប ខ់្ាួនសៅរកធមមជ្ញតិ ឬជ្ញជសប្មី ធមមជ្ញតិ។  ំុនិយាយប្បនតិច
សដី្មបកំីណតន់យ័ពីអវីណដ្ល្សយងីកំពុងនិយាយអំពីធមមជ្ញតិ សតីធមមជ្ញតិ
ជ្ញអវី? សតីធមមជ្ញតិមានអតានយ័យា ងដូ្ចសមតច? 

ខ្ាុ ំគិតថ្ល សយងីទាងំអ ់ឯកភាពជ្ញមយួនឹងខ្ាុ ំថ្លធមមជ្ញតិរមួ
មានភព ផ្កក យ គនាងភព កាឡាក់ ីុ (កចេុ ំផ្កក យ) រុកខជ្ញតិ  ភនំ ប្ជល្ង
ដ្ងអូរ មហា មុប្ទ ទសនា ណផ្នដី្ ប្ពេះអាទិតយ ប្ពេះចរនា និងផ្កក យ។ល្។ 

សតីអវីទាងំអ ស់នេះសកីតមកសោយឯកឯង ឬកអ៏វីទាងំសោេះជ្ញ
អនកប្បសងកីតមនុ សសលាក? 



គមពីរអាល្គ់រួអានានប្បង្ហា ញសយងីយា ងចា ល់ា  ់ និង
ប្ប្បកប្បសោយសោភណ័ភាពថ្ល៖ 

  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہڱ  

١٢البقرة: 

មាននយ័ថ្ល៖ «មាន ល្មនុ សសលាកទាងំឡាយ ចូរសគ្នរព កាក
រៈចំស េះប្ពេះជ្ញមាេ  រ់ប្ប ព់កួអនកចុេះ សប្ េះប្ទងណ់ដ្ល្ានប្បសងកីតពកួ
អនក និងប្បសងកីតមនុ សជំោនមុ់នពកួអនក សោយ ងឃមឹថ្ល អនកទាងំ
អ គ់្នន សកាតខាា ចចំស េះប្ទង់»។ 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ   ې        ې  ې     ې  ى     ى  

ائائ  ەئ  ەئ  وئوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ     

٥الزمر:  ېئ    

 មាននយ័ថ្ល៖ «ប្ទងា់នប្បសងកីតសមញសប្ចីនជ្ញន ់ និងណផ្ន
ដី្ប្ប្បកប្បសោយ ចេភាព ប្ទងប់្បសងកីតយប្បប់្បោា ប្បពី់នែៃ សហយីប្បសងកីតនែៃ
ប្បោា ប្បពី់យប្ប ់ ប្ទងោ់កប់្ពេះអាទិតយនិងប្ពេះចរនាសៅសប្កាមប្ប្បពន័ធមយួ
យា ង ុប្កឹត ទាងំអ ស់ោេះសធវីចល្ោត្តមគនាងរប្ប ់វារហូតដ្ល្ន់ែៃ



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

ប្បរសលាក។ សតីមិនណមនសទឬណដ្ល្ថ្ល ប្ទងម់ហាខាា ងំពូណក និងមហា
អភយ័»។ 

٣٣األنبياء:         ائ  ائ  ەئۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ېى  ى   

មាននយ័ថ្ល៖ «អវីណដ្ល្ប្ទងា់នប្បសងកីតមានយប្ប ់ នែៃ ប្ពេះ
អាទិតយ និងប្ពេះចរនា ទាងំអ  ុ់ទធណតកំពុងសធវីចល្ោកនុងគនាងទាងំ
អ »់។ 

មា ងវញិសទៀតពកួអនកសជឿសលី្ធមមជ្ញតិានប្ប្បណកកថ្លខ្ាួនមិន
សជឿចំស េះអល្ស់ឡាេះសោេះសទ សប្ េះត្តមធមមត្តពកួសគយកសល្ ថ្ល 
ពកួសគមិនសញញីប្ទង់ ឬមិនអាចប្ប េះប្ទង ់ ឬមិនអាចសធវីការោកល្បង
ជ្ញមយួនឹងអល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ម់ហាពិ ិដ្ឋានសទ។ 

កាល្ពីប្ប ុោម ន ន្ មុំន សពល្ណដ្ល្ខ្ាុ ំសៅសល្ងផ្ាេះរប្ប ខ់្ាុ ំសៅរដ្ឋ 
អូសរហានិនន ហរដ្ឋអាសមរកិ ខ្ាុ ំាននិយាយជ្ញមយួអនកជិតខាងពីសរឿង
សផ្សងៗ កនុងសោេះកម៏ាននិយាយអំពីការណ វងយល្អំ់ពីប្ពេះជ្ញមាេ   ់និង
ការមានវតតមានរប្ប ប់្ទង់។ 



អនកជិតខាងខ្ាុ ំចំណា ម់ាន កស់នេះានប្ប្បណកកថ្ល មិនមានអល្់
សឡាេះសទ  សោយគ្នតយ់កនដ្ទេះតុយា ងោវ ហាប្ប ់សហយីនិយាយថ្ល ខ្ាុ ំ
សជឿថ្ល សនេះគឺជ្ញតុ សប្ េះខ្ាុ ំអាចប្ប េះវាាន ខ្ាុ ំអាចដឹ្ងសោយឥរនាីយារមម
ណ៍រប្ប ខ់្ាុ ំ។ 

ខ្ាួនខ្ាុពំាយាម នាោជ្ញមយួគ្នតស់ោយសលី្កសហតុផ្ល្ត្តម 
រយៈការសប្បី្បគំនិតគិត ខ្ាុ ំានចងអុល្សៅអំពូល្សភាីងកនុងប្បនាប្ប់ រចួ រួ
គ្នតថ់្ល សតីអនកសជឿថ្ល មានថ្លមពល្ ឬកមាា ងំចរនតអគាិ នីណដ្រឬសទ? 

គ្នតស់ ា្ីយថ្ល ពិតសហយី។ 
ខ្ាុ ំ រួគ្នតស់ទៀតថ្ល សតីសលាកអាចសមីល្សញញីកមាា ងំចរនតអគាិ

 នីឬថ្លមពល្ណដ្ល្ប្បសងកីតឱ្យមានពនាឺសោេះសទ? 
គ្នតស់ ា្ីយថ្ល សទ។ 
ប្បោា ប្បម់ក ខ្ាុ ំកា៏ន រួប្ប ុោម ន ំណួរសទៀតថ្ល៖ 

- សតីសលាកសមីល្សញញីខ្យល្ណ់ដ្ល្សយងីដ្កដ្សងីាមសចញចូល្
សោយផ្កា ល្ណ់ភនកសទ?

- សតីសលាកមានអារមមណ៍សទ? សតីអារមមណ៍រប្ប ស់លាកមានពណ៌
មបុរ រូប្បរាង និងទំហ ំយា ងដូ្ចសមតចណដ្រ?

- សតីការសដ្កជ្ញអវី? មានពណ៌ និងទមៃនយ់ា ងដូ្ចសមតច?



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

- សតីមានអវីខ្ាេះណដ្ល្សយងីសជឿថ្ល មានពិត ណតសយងីសមីល្វាមិន
សញញី?
មា ងវញិសទៀត សៅនែៃមយួខ្ាុ ំានជបួ្បជ្ញមយួយុវជនមាន ក់

ស ម្ េះ ប្គិ ត និងប្ប្បពនធរប្ប គ់្នតស់ៅ ណាឋ គ្នរមយួកនុងទីប្កុង អូ ាូ 
ប្ប្បសទ នរ័ណវ ។ ខ្ាុ ំានជណជកគ្នន សល្ងជ្ញមយួនឹងសគ សហយីខ្ាុ ំាន រួ
សគថ្ល ប្គិ ត! សតីអវីជ្ញសគ្នល្បំ្បណងននជីវតិ? ប្គិ តានតប្បមកខ្ាុ ំ
សោយភាា កស់ផ្អីល្ថ្ល សនេះជ្ញ ំណួរដំ្បូ្បងប្បងអ ណ់ដ្ល្ខ្ាុ ំឮ សគានប្បណនាម
សទៀតថ្ល ខ្ាុ ំគិតថ្ល ជីវតិរប្ប ខ់្ាុ ំអត់មានសគ្នល្បំ្បណងអវីសទ សគប្បចេប្ប់ 
 មតីរប្ប ស់គសោយនិយាយថ្ល ខ្ាុ ំមិនសជឿសលី្ប្ពេះណាមយួសោេះស យី។ 
ខ្ាុ ំ រួសគថ្ល សហតុអវី? 

សគស ា្ីយថ្ល សប្ េះខ្ាុ ំមិនណដ្ល្សញញី។ ភាជ ប្បនឹ់ងចសមាីយរប្ប ស់គ 
ខ្ាុ ំាន រួសគទាងំញញឹមថ្ល៖ 

- សតីអនកប្ លាញ់ប្ប្បពនធរប្ប អ់នកសទ?
- សតីអនកអាចសញញីស ចកតីប្ លាញ់សនេះសោយចកខុវញិ្ជា ណរប្ប ់
អនកសទ?

- សតីស ចកតីប្ លាញ់រប្ប អ់នកមានពណ៌អវី?
- សតីស ចកតីប្ លាញ់សនេះមានទមៃនប់្ប ុណាា ?



សតីប្គិ ត និងប្ប្បពនធរប្ប គ់្នតម់ានប្ប្បតិកមមយា ងដូ្ចសមតច? 
ចូរពាយាមគិត និងប្តិេះរេិះពិចារណា! 

ដូ្សចនេះ សោយប្គ្ននណ់ត មតាភាពរប្ប ស់យងីសមីល្មិនសញញី ឬ
វា ណ់វងមិនានដូ្ចជ្ញ ស ចកតីប្ លាញ់ និងអារមមណ៍ សោយការប្ប េះ 
ឬកានណ់តប្ប ុសណាា េះ ពំុណមនមាននយ័ថ្ល សយងីប្តូវណតប្បដិ្ស ធរាល្ធ់ាតុ
ពិត និងវតតមានននស ចកតីប្ លាញ់ ឬអាមមណ៍រប្ប ស់យងីសោេះស ី
យ។ 

កដូ៏្ចគ្នន សនេះណដ្រ សបី្ប ិនជ្ញ សយងីមិនអាចសមីល្សញញីអល្់
សឡាេះកនុងជីវតិសនេះសោយសហតុថ្ល វញិ្ជា ណរប្ប ស់យងីមានណដ្នកំណត់ 
សហយី មតាភាពរប្ប ស់យងីមិនអាចដឹ្ងពីវោិល្ភាពរប្ប ប់្ទងា់ន
សទ។ ដូ្សចនេះ សយងីមិនប្តូវប្បដិ្ស ធចំស េះវតតមានភាពរប្ប អ់ល្ស់ឡាេះ
សោេះស យី។ 

ពិតប្ាកដ្ វតតមានរប្ប ់អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ម់ានភាពចា ់
លា ណ់ា  ់ សោយសយងីអាចត្តមោនដឹ្ងពីសហតុផ្ល្រប្ប វ់ាសោយ
ង្ហយប្ ួល្ត្តមរយៈនិមិតត ញ្ជា  អំណេះអំណាង និងភ តុត្តងណដ្ល្ 
គ្នម នណដ្នកំណត។់ ភ តុត្តងនិងអំណេះអំណាងទាងំសោេះលាតប្តោង
ស ងីកនុងការប្បសងកីតប្បរមិាណណដ្ល្មិនអាចគណោាន ដូ្ចជ្ញធាតុ 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

អាតូម សកា ិកា ជ្ញលិ្កា  ន ប្ប្បោទ និងអវីប្គប្ប់យា ងណដ្ល្ជ្ញ 
ភាវ តវសលាក។ 

សលី្ ពីសនេះ មានអនកោោំររប្ប ប់្ពេះរាប្ប ់នោ់ក ់ និងពកួ
អនកសដី្រត្តមរាប្ប ់នល់ានោកក់នុងប្ប្បវតតិោរ តមនុ សជ្ញតិ ពកួសគ
ប្បញ្ជជ កថ់្ល មានអល្ស់ឡាេះ សហយីានោគំ្នន សជឿចំស េះប្ទង។់ សតី ម
សហតុផ្ល្និងមានតកកភាពណដ្រឬសទចំស េះអនកសធវីមិនដឹ្ងមិនឮ មិន
យកប្បញ្ជា មកគិតអំពីោកសនីនមនុ សរាប្ប ់នល់ានោកណ់ដ្ល្ជ្ញប្ជុង
មយួនននិមិតត ញ្ជា ? សតីសោយសហតុណតទ សនៈខ្ាេះ សទីប្បសធវីឱ្យមនុ ស 
ប្បដិ្ស ធនឹងភ តុត្តងឬ? (ដូ្ចជ្ញទ សនៈននការវវិឌ្ឍរប្ប ោ់ល្ ោរ
វនី ណដ្ល្ានប្បដិ្ស ធនឹងភ តុត្តងទាងំឡាយសោយោរណតការ ិកា
ប្ោវប្ជ្ញវ និងប្បទពិសោធរប្ប ខ់្ាួន)។ 

សនេះជ្ញការពិតដ្ប៏្បរ ុិទធកនុងោ ោឥោា ម ណដ្ល្ប្បញ្ជជ កពី់
វតតមានរប្ប អ់ល្ស់ឡាេះនិងសជឿចំស េះប្ទងណ់តមយួគត ់ គ្នម នប្ពេះជ្ញ
មាេ  ស់លី្កណល្ងណតអល្ស់ឡាេះ ប្ទងជ់្ញអនកប្បសងកីតសលាកទាងំមូល្ សហយី
ប្ទងជ់្ញប្ពេះដ្ម៏ហាពិ ិដ្ឋ។ 

សយងីចាាំចប់្តូវណតសជឿថ្ល គ្នម ននរណាមាន ក ់សហយីគ្នម នអវីមយួ
ខ្ព ជ់្ញងប្ទង ់ឬដូ្ចប្ទងស់ យី។ ប្ាកដ្ណា  ់អល្ស់ឡាេះជ្ញប្ពេះពិត 



ប្ទងា់នប្បសងកីតពកួសយងី សដី្មបឱី្យសយងីោា ល្ប់្ទង ់ និងសគ្នរព កាក រៈ
ចំស េះប្ទងណ់តមយួគត់។ ពកួអនកណដ្ល្សគ្នរព កាក រៈចំស េះប្ទងា់ន
ប្តឹមប្តូវ ប្ប្បតិប្បតតិត្តមការប្បង្ហា ប្បរ់ប្ប ប់្ទងស់ោយសពញសល្ញសោេះ នឹង
ានចូល្ឋាន ួគ ៌(ជីវតិអមតៈ)។ ផ្ាុយសៅវញិ ពកួអនកណដ្ល្ប្ប្បប្ពឹតត
សល្មី នឹងប្ទង ់ សធវីត្តមទំសនីងចិតត និងកិសល្ តណាា សោេះនឹងសៅកាន់
.... 

សតីអនកគិតថ្ល នឹងសៅទីណា? 

 

 

 

កនុងចំសណាមពួកសយងីនរណាក៏អាចទទួល្ាននូវ ុភ

មងាល្ពិត និងស ចកតី ៃប់្បពិតប្ាកដ្សោយប្គ្នន់ណតសជឿ 

និងប្ប្បគល់្ខ្ាួនប្ប្បតិប្បតតិចំស េះអល់្សឡាេះជ្ញមាេ  ់ជ្ញការ

សប្ ច។ 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

ត ើនរណាជាព្ពះពិ ? 
គមពីរអាល្គ់រួអានានស ា្ីយនឹង ំណួរដ្ ំ៏ខានស់នេះយា ង

ចា ល់ា ថ់្ល៖ 

 

មាននយ័ថ្ល៖ «កនុងប្ពេះោមអល្ស់ឡាេះ ប្ទងម់ហាសមត្តត  មហា
ករុណា»។ 

«មូហាមំា ត!់ ចូរប្ប្បកា ចុេះថ្ល អល្ស់ឡាេះគឺជ្ញមាេ  ណ់តមយួ  
គត។់ ប្ទងគ់ងជ់្ញអមតៈ ប្ទងគ់្នម នកូន និងគ្នម ននរណាប្បសងកីតប្ទង់ 
សហយីគ្នម ននរណាមាន កដូ់្ចប្ទងស់ យី»។ 



សនេះគឺជ្ញជំពូកសពញសល្ញមយួននគមពីរអាល្គ់រួអាន ជ្ញជំពូក 
ប្ប្បស ីរបំ្បផុ្តណដ្ល្ប្ាប្ប់សយងីសោយ សងខប្ប និងចា ល់ា ស់ោយ
និយាយណតការពិតអំពីអល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ណ់តមយួគត ់ និងល្កខណៈ
 មបតតិពិតរប្ប ប់្ទង។់ ជំពូកសនេះានស ា្ីយតប្បយា ងចា ល់ា នឹ់ង
 ំណួរោា ប្បរ់  ់និង ំខានបំ់្បផុ្ត ណដ្ល្មានមនុ សរាប្ប ់នល់ានោក់
កំពុងមានចមៃល្វ់លិ្វល្ប់្ចប្បល្ស់ៅកនុងចិតត។ 

ត្តមរយៈជំពូកដ្ប៏្ប្បស ីរសនេះ និងមាប្ត្តសផ្សងៗកនុងគមពីរ ោឱំ្យ
សយងីអាចោា ល្ពី់ល្កខណ មបតតិខ្ាេះណដ្ល្ណញកឱ្យោចរ់វាងប្ពេះពិត 
និងប្ពេះដ្នទណដ្ល្មិនពិត។ ល្កខណៈ មបតតិពិស  រប្ប ប់្ទងគឺ់៖ 

 ប្ពេះពិតគឺប្ទងជ់្ញអនកប្បសងកីត ពំុណមនប្តូវសគប្បសងកីតប្ទងស់ោេះ
ស យី។

 ប្ពេះពិតគឺប្ទងម់ានណតមយួ ប្ទងគ់្នម ននដ្គូ ប្ទង់ពំុមានចំននួ
សប្ចីនអងា ប្ទងគ់្នម នមាត្តបិ្បត្ត សហយីប្ទងគ់្នម នបុ្បប្ត។

 អល្ស់ឡាេះប្ទងប់្ប្បកប្បសោយភាពោអ ត អំពីគំនិតយល្ស់ញញី
រប្ប ម់នុ សសលាក សហយីចកខុវញិ្ជា ណរប្ប ម់នុ សសលាកមិន
អាចសមីល្សញញីប្ទងក់នុងសលាកីយស៍នេះស យី។



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

 អល្ស់ឡាេះប្ទងម់ានភាពអមតៈពីបុ្បសពវ ប្ទងមិ់នោា ប្ប ់ប្ទង់មិន
ណប្ប្បប្បួ្បល្ មិនោប្ប ូនយ មិនណប្បងភាគ មិនចូល្ ណឋិ តកនុងអវី
មយួនន ភាវ តវសលាក។

 អល្ស់ឡាេះប្ទងគ់ងជ់្ញអមតៈសោយប្ពេះអងាឯង សោយមិនប្តូវ
ការពឹង កពី់ តវសលាក ប្ទងគ់្នម នមាត្តបិ្បត្ត ប្ទងគ់្នម នប្ប្បពនធ
កូន ប្ទងមិ់នប្តូវការចំណីអាហារ មិនប្តូវការជំនយួពីនរណា
មាន កស់ យី។ ក៏ប្ប ុណនត តវសលាកទាងំឡាយណដ្ល្ប្ទងា់ន
ប្បសងកីតវញិសទណដ្ល្ប្តូវការប្ទងស់ោេះ។

 អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ណ់តមយួគត ់ ប្ទង់មានល្កខណ មបតតិនែាថ្លា
ុប្កឹតសពញសល្ញ ប្ប្បកប្បសោយសោភណ័ភាព សហយីគ្នម ន
តវសលាកណាមយួមានល្កខណៈទាងំសនេះដូ្ចប្ទង ់ ស ល្គឺ

គ្នម នអវីមយួដូ្ចប្ទងស់ យី។



ត ើអ្នករកអាថ៌កំបងំត ើញត ើយឬតៅ? 
ត្តមពិត ឥោា មរកានូវធមមជ្ញតិននឧប្បនិ សយ័

ណដ្ល្អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ប់្ទងា់នប្បសងកីតសយងីឱ្យ 
មានមកជ្ញមយួនឹងជ្ញតិកំសណីតរប្ប ស់យងី។ 
ប្ាដ្កណា  ់អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ប់្ទងដឹ់្ងពី 
អាែកំ៌ាងំ    ការគិត ប្ាជ្ញា  និងចិតត 
រប្ប ស់យងី សហយីប្ទងប់្ាប្បស់យងីឱ្យដឹ្ងពីអាែកំ៌ាងំ 
 និងកូនសោននស ចកតី ៃប្ប ់ ស ចកតី ុខ្ ប្មាប្បខ់្ាួនប្ាណ ប្ាជ្ញា
ោម រតី និងចិតតគំនិតរប្ប ស់យងី។  



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

ត ើត្វើដូចតមេចតដើមបតី្វើឱ្យតយើងមានអារមមណ៍
ព្ររព់្ោយ និងមានតរចកេីរងប់? 

1. ចូរោា ល្ប់្ពេះជ្ញមាេ  ណ់តមយួរប្ប ់អនក។
2. ចូរមានជំសនឿចំស េះប្ទង ់(កំុប្បសងកីតនដ្គូ ប្មាប្បប់្ទង)់។
3. ប្ប្បតិប្បតតិត្តមការប្បង្ហា ប្បប់្បញ្ជជ រប្ប ប់្ទង។់
4. ចូរសជឿចំស េះពកួអនកោោំររប្ប ប់្ទង ់ (និងអនកោោំរមូ

ហាមំា ត)់។
5. ចូរ ូប្តធមរ៌ឭំកចំស េះប្ទង។់
6. ចូរប្បងួ ងួ ំុការអភយ័សទា ពីប្ទង់។
7. ចូរសគ្នរព កាក រៈចំស េះអល្ស់ឡាេះណតមយួគត។់
8. ចូរប្ លាញ់អនកដ្នទដូ្ចជ្ញអនកប្ លាញ់ខ្ាួនឯង។
9. សបី្បកចិតតឱ្យទូលាយនិងពាយាមសធវីឱ្យអនកដ្នទាន ុខ្។
10. ចូរប្ជេះថ្លា  និងសកាតខាា ចចំស េះប្ទង់។

សងខប្បរមួមក កូនសោទាងំដ្ប្បស់នេះសយងីអាច សប្មចាននូវ
ស ចកតី ៃប្ប ់ ស ចកតី ុខ្ ុភមងាល្ផ្ាូវចិតត  ងាម និងពិភពសលាក
ទាងំមូល្ សហយីខ្ាឹមោរទាងំសនេះប្ ងស់ចញពីកំណប្ប ់ននគមពីរអាល្គ់រួ
អាន និងប្ប្បោ នរ៍ប្ប អ់នកោោំរមូហាមំា ត។់ 



សដី្មប ីសងខប្បនូវគំនិតសនេះ ឥោា មានចងអុល្ប្បង្ហា ញសយងី
ត្តមរយៈប្ប្បភពពីរ ំខាន ់គឺគមពីរអាល្គ់រួអាន និងធមមនិយមរប្ប អ់នក
ោោំរ អាចសធវីឱ្យសយងី សប្មចាននូវ នតិភាព  ុភមងាល្ និងការ
 សរង្ហា េះសោយការោា ល្អ់ល្ស់ឡាេះជ្ញប្ពេះពិតណតមយួគត់ មានជំសនឿ
សពញល្កខណៈ និងមានភាពសោម េះប្តងចំ់ស េះប្ទង។់ ជ្ញមយួគ្នន សនេះ 
សយងីចាាំចប់្តូវមានជំសនឿចំស េះពកួអនកោោំរទាងំឡាយ (កនុង
ចំសណាមពកួសគ គឺអនកោោំរមូហាមំា ត)់ ប្ប្បតិប្បតតិត្តមស ចកតីចងអុល្
ប្បង្ហា ញ និងការទូោម នសប្ប្បៀនប្ប្បសៅរប្ប ព់កួគ្នត់។ 

ផ្ាូវណដ្ល្ោសំយងីស ព្ េះសៅកានជី់វតិដ្ម៏ាន ុភមងាល្ ស ចកតី
 ៃប្ប ់ និងជីវតិអមតៈ សោេះគឺត្តមរយៈជំសនឿចំស េះ កយ ចាេ ទាងំពីរ 
ណដ្ល្ស ល្ថ្ល៖ 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

មា ងវញិសទៀត ឥោា មានប្ាប្បស់យងីថ្ល ជំសនឿចំស េះអល្់
សឡាេះ និងពកួអនកោោំររប្ប ប់្ទងណ់តមយួមុខ្សោេះ ពំុទានប់្គប្បប់្គ្នន់
សដី្មប ីសប្មចនូវស ចកតី ៃប្បនិ់ងការ សរង្ហា េះសោេះសៅស យីសទ។ 

សយងីចាាំចប់្តូវប្ប្បតិប្បតតិនូវអំសពីល្អ សគ្នរព កាក រៈចំស េះអល្់
សឡាេះជ្ញមាេ  ណ់តមយួគត ់ប្ប្បតិប្បតតិត្តមការប្បង្ហា ប្បរ់ប្ប ប់្ទង ់និងសជៀ 
វាងពីអវីណដ្ល្ប្ទងហ់ាមប្ាម។ 

ប្ាកដ្ណា  ់ ការសគ្នរពប្ប្បណិប្ប័តនត៍្តមការប្បង្ហា ប្បរ់ប្ប ់អ
ល្ស់ឡាេះគឺជ្ញធាតុ នូល្ននោររប្ប ប់្ទង។់  កយថ្ល ការសគ្នរពប្ប្បណិប្ប័
តន ៍ និងការោត ប្បប់្បង្ហា ប្ប់ចំស េះអល្ស់ឡាេះ កនុងភាោអារា ប្បគឺ់មាន
ប្ប្បភពមកពី កយឥោា ម។ 

 أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمدا رسول اهلل

ខ្ាុ ំ ូមសច្ចា ថា គ្មា ៃប្រេោះណានប្រៅេីអ្លន់ ោះន ើ  ន ើ
សូ្ សច្ចា ថា ្ហូាំម៉ា តជ់្ញអ្នក ាំោររបសអ់្លន់ ោះ។ 



ជ្ញការពិតណា  ់ អតានយ័ននការសគ្នរពប្ប្បណិប្បត័នចំ៍ស េះអ
ល្ស់ឡាេះ និងអវីណដ្ល្ប្ទងា់នសប្តៀមប្ប្បទាផ្ល្បុ្បណយដ្ល្ព់ួកអនកណដ្ល្
មានជំសនឿ និងប្ប្បតិប្បតតិអំសពីល្អ។ ប្ទងា់នមានប្ពេះប្បនាូល្កនុងគមពីរ
អាល្គ់រួអានថ្ល៖ 

٢٠١الكهف:                                         ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  

មាននយ័ថ្ល៖ «ពិតណា  ់ពកួអនកមានជំសនឿ និងានប្ប្បតិប្ប
តតិអំសពីល្អ  ប្មាប្បព់កួសគគឺឋាន គួ៌ផ្ករា នដ្ជ្ញទីោន កអ់ាប្ យ័»។ 

កនុងនយ័សធៀប្បគមពីរពិ ិដ្ឋានណចងដូ្ចតសៅ៖ 
«ពិតណា  ់ របូ្បកាយណដ្ល្គ្នម នប្ពលឹ្ងសប្ប្បៀប្បដូ្ចជ្ញោក ព 

សហយីជំសនឿគ្នម នការប្ប្បតិប្បតតកិស៏ប្ប្បៀប្បដូ្ចជ្ញោក ពផ្ងណដ្រ» (ស តច
សជម ២:២៦) ។ 

កនុងជំពូកដ្ណដ្ល្សនេះានប្បង្ហា ញអតានយ័ននឥោា មណដ្ល្
សយងីានជណជកពីខាងសដី្ម។ 

 «ចូរសគ្នរពប្ប្បណិប្បត័នចំ៍ស េះអល្ស់ឡាេះចុេះ»(ស តចសជម៤:៧)។ 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

ដូ្សចនេះ អនកមូ ាីម ជ្ញអនកសដី្រត្តមសយ  ូ និងពួកអនកោោំរ
ទាងំឡាយដ្ស៏ោម េះប្តង។់ ពិតប្ាកដ្ អនកមូ ាមីជ្ញបុ្បគាល្ណដ្ល្សគ្នរព
ប្ប្បណិប្បត័ន ៍និងឱ្នលំ្សទានចំស េះកតីប្បង្ហា ប្បរ់ប្ប ់អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ។់ 

អនកមូ ាីមមានជំសនឿចំស េះអល្ស់ឡាេះជ្ញប្ពេះពិតណតមយួគត់។ 
ពកួសគប្ប្បតិប្បតតិអំសពីល្អ សគ្នរព និងប្ប្បណិប្បត័នត៍្តមការប្បង្ហា ប្ប់ និង
 កយណផ្តផ្កត ណំដ្ល្ពកួពាការ ី និងពកួអនកោោំរានោមំក ដូ្ចជ្ញការ
មានជំសនឿចំស េះអល្ស់ឡាេះ ការថ្លវ យប្បងាំ ការប្កាប្បប្បងាំ ការឱ្នសគ្នរព 
ការប្បងហ់ាកាត ់ការសធវីទាន និងការស ល្ កយ ( هللا شاء إن ) មាន
នយ័ថ្ល «សបី្បប្ទង ់ពវប្ពេះទយ័» ការផ្សពវផ្ាយោឡាមសោយស ល្
ថ្ល ( عليكم السالم )មាននយ័ថ្ល ( ូម ិរ ី ួតសីកីតមានចំស េះពកួអនក
ទាងំអ គ់្នន )។ 

សនេះគឺជ្ញអវីណដ្ល្ពកួពាការាីនអនុវតត (កនុងចំសណាមពួកសគ
មាន មូោ អីុោ មូហាមំា ត)់។ សនេះប្គ្ននណ់តជ្ញឧទាហរណ៍គំរូ និងភ
 តុត្តងខ្ាេះប្បញ្ជជ កពី់ ចេភាពដ្ប៏្តចេះប្តចង ់ ប្បញ្ជជ ក់ពី កល្នីយកមម
ននោរណតមយួរប្ប ោ់ ោដ្៏ឧតតមនិងប្ប្បស ីរនែាថ្លា   ប្មាប្បប់្គប្ប់ពា
ការ ីនិងពកួអនកោោំររប្ប ប់្ទងស់ោេះគឺោ ោឥោា ម។ 



ជ្ញការចាាំចចំ់ស េះអនកមូ ាីម ឬបុ្បគាល្ណដ្ល្ចងក់ាា យជ្ញ
មូ ាីមប្តូវណតមានជំសនឿចំស េះសគ្នល្ជំសនឿទាងំប្ាមំយួ។ 

តោលជំតនឿទងំព្បមួំយគឺ៖ 
1. សជឿចំស េះអល្ស់ឡាេះ (ជ្ញប្ពេះពិតណតមយួគត)់៖ កនុងសគ្នល្

ជំសនឿសនេះរមួមានការសជឿចំស េះអល្ស់ឡាេះ ទទលួ្ោា ល្់
ប្ទងជ់្ញប្ពេះជ្ញមាេ   ់និងជ្ញប្ពេះណដ្ល្ប្តូវសគសគ្នរព កាក រៈណត
មយួគត ់ ប្ទងម់ានប្ពេះោម និងប្ពេះល្កខណៈ សហយីគ្នម ន
ប្ពេះណដ្ល្ប្តូវសគសគ្នរព កាក រៈយា ងពិតប្ាកដ្សលី្កណល្ង
ណតប្ទង។់

2. សជឿចំស េះពកួសទវត្ត៖ ប្ពេះប្បសងកីតពកួសគមកសដី្មប ូីប្តធម៌
រឭំកដ្ល្អ់ល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ណ់តមយួគត ់ ស ល្ កយ រ
ស រសលី្កតសមកីង សគ្នរពប្ប្បណិប្បត័ន ៍ និងអនុវតតត្តមប្បទ
ប្បញ្ជជ រប្ប ប់្ទង។់

3. សជឿចំស េះប្ពេះគមពីរ រមួមាន ប្ពេះប្បនាូល្ណដ្ល្ប្ទងា់នប្ត្ត ់
ប្បនាូល្សៅកាន ់ មូោ អីុោ (ពំុណមនជ្ញស ៀវសៅនិពនធ ឬ
សរឿងនិទានណដ្ល្សគប្ប្បឌិ្តស ងីសោេះសទ)។ គមពីរអាល្គ់រួ
អានវញិ ជ្ញការប្ត្ត ប់្បនាូល្ចុងសប្កាយប្បងអ ់រប្ប អ់ល្់



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

សឡាេះសៅកានព់ាការមូីហាមំា ត ់ សហយីប្ទងា់នរកាគមពីរ
សនេះមិនឱ្យសគណកណប្ប្ប លុ្ប្បបំ្បាត ់និងប្បណនាមប្បនាយស យី។ 

4. សជឿចំស េះពកួអនកោោំររប្ប ប់្ទង ់ រមួមាន ណួហ អីុប្ពហុី
ម មូោ អីុោ និងមូហាមំា ត់  ូម នតិភាពសកីតមានចំស េះ
ពកួគ្នត។់ ដូ្សចនេះ អនកមូ ាីមពំុទានម់ានជំសនឿពិតប្ាកដ្សទ
លុ្េះប្ត្តណតមានជំសនឿចំស េះមូោ និងអីុោជ្ញពាការណីដ្ល្
អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ា់នប្បចជូ នមកកានម់នុ សសលាក។

5. សជឿចំស េះនែៃប្បរសលាក នែៃរ ស់ ងីវញិ និងនែៃជំនំុជប្មេះ។ អ
ល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ប់្ទងនឹ់ងកាត់កតីចំស េះមនុ សសលាកសៅនែៃ
ប្បរសលាកត្តមជំសនឿ និងការប្ប្បតិប្បតតិរប្ប ់ពកួសគោនែៃ
សោេះ។ សប្កាយពីកាតក់តី និងជំនំុជប្មេះរចួ នឹងដឹ្ងថ្ល អនក
ណដ្ល្ប្តូវចូល្ឋាន គួទ៌ទលួ្ាននូវជីវតិដ្ម៏ានប្បរម ុខ្
អតមៈ និងអនកណដ្ល្ប្តូវសគសាេះចូល្សៅកនុងសភាីងនរក។

6. សជឿចំស េះប្ពេះលិ្ខិ្តណដ្ល្ប្តូវានកំណតស់ោយពុទធិរប្ប ់
ប្ទងដ់្ជ៏្ញកល់ាក់។ ពិតប្ាកដ្ ការសជឿចំស េះប្ពេះលិ្ខិ្តសធវី
ឱ្យអនកមូ ាីមមានទំនុកចិតតសជឿជ្ញកចំ់ស េះអល្ស់ឡាេះ។ ពកួ
សគសពញចិតត  កប្ប ់កល្់ចំស េះអវីណដ្ល្ប្ទងា់នកំណត់



 
ចំស េះពកួសគ សទាេះល្អ ឬអាប្កក។់ ពិតណា  ់ពកួអនកណដ្ល្
មានជំសនឿចំស េះអល្ស់ឡាេះ និងប្ពេះលិ្ខិ្តរប្ប ប់្ទង ់ នឹង
មិនអ  ់ងឃមឹ មិនខ្កចិតត មិនខ្កបំ្បណង សៅសពល្ណដ្ល្
ពកួសគប្ប្បទេះនឹងវបិ្បតតិ ឬសប្គ្នេះថ្លន ក។់ ពកួសគតប្មង់ស ព្ េះសៅ
រកអល្ស់ឡាេះ ប្បងួ ងួ ំុឱ្យប្ទងជ់ួយ និងោរភាពចំស េះ
ប្ទង។់ 

ជំសនឿចំស េះអល្ស់ឡាេះ និងប្ពេះលិ្ខិ្តដ្ប៏្ប្បនពរប្ប ប់្ទងស់នេះ
សធវីឱ្យអនកមូ ាីមមានអារមមណ៍ កប្ប ់កល្ ់ រកីរាយប្  ប់្ោយ សពញ
ចិតត សបី្បសទាេះជ្ញខ្ាួនប្តូវទទលួ្រងនូវការសប្បៀតសប្បៀន ការជិេះជ្ញនស់ោយ
អំសពីអយុតតិធម ៌ការប្ប្បកានពូ់ជោ ន ៍និងការមលួ្ប្បង្ហក ចប់្បងខូចស ម្ េះ
ណដ្ល្សគកំពុងប្ប្បឈមមុខ្កស៏ោយ។ 

និយាយរមួ សនេះគឺជ្ញសគ្នល្ជំសនឿកនុងឥោា មណដ្ល្តប្មូវឱ្យពួក
អនកមានជំសនឿសោម េះភកតីចាាំចប់្តូវណតសគ្នរពត្តម។ 
  



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

តោលព្គរះឥោា មទងំព្ប ំ

ប្បណនាមពីសលី្សគ្នល្ជំសនឿទាងំប្ាមំយួខាងសលី្ ោ ោ 
ឥោា មានចងអុល្ប្បង្ហា ញថ្ល ជំសនឿប្តូវភាជ ប្បជ់្ញមយួនឹងការប្ប្បតិប្បតតិ 
និងអនុវតតជ្ញកណ់ ែង។ ដូ្សចនេះអនកមូ ាីម ប្តូវណតប្ប្បតិប្បតតិនូវសគ្នល្ប្គឹេះ
ឥោា មទាងំប្ា ំនិងអំសពីល្អទាងំឡាយ។ 



សគ្នល្ប្គឹេះឥោា មទាងំប្ាមំានអតាន័យ សងខប្បដូ្ចខាង 
សប្កាម៖ 

1. កយ ចាេ ទាងំពីរ៖
(ខ្ាុ ំ ូម ចាេ ថ្ល គ្នម នប្ពេះជ្ញមាេ  ស់ប្តពីអល្ស់ឡាេះ និងមូហាំ
មា តជ់្ញអនកោោំររប្ប អ់ល្ស់ឡាេះ)។ 

 ូប្តជ្ញភាោអារា ប្ប«់អា ាហាហាូអាល្ឡ់ាអីុឡាហា អីុល្ឡា 
អល្ស់ឡាេះ វា អា ាហាហាូ  អានណ់ា មូហាមំា ហាា នរ់    ូលុ្ល្សឡាេះ»។ 

សនេះគឺជ្ញ កយ ចាេ ណដ្ល្តប្មូវឱ្យបុ្បគាល្ណដ្ល្ចូល្ឥោា មប្តូវ
ស ល្។ ពិតណា  ់ សនេះ ា្ុេះប្បញ្ជេ ងំពីសោភណ័ភាព និងភាពង្ហយ
ប្ ួល្ននោ ោឥោា ម។ 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

2. ការថ្លវ យប្បងា ំ

 
ការថ្លវ យប្បងាំប្ាដំ្ងជ្ញកាតពវកិចេ (រមួមាន ការឈរ ការឱ្ន

សគ្នរព ការប្កាប្បសគ្នរព ការ ូប្តណផ្នកខ្ាេះននគមពីរអាល្់គរួអាន ការ
 រស ីរចំស េះអល្ស់ឡាេះ ការ ូប្តធមរ៌ឭំកចំស េះប្ទង ់ការប្បងួ ងួ ំុ
កតីសមត្តត  ការខ្នតីអភយ័ និងប្បួង ងួ ំុឋាន គួអំ៌ពីប្ទង)់។ 

សោភណ័ភាពននការថ្លវ យប្បងាំប្បង្ហា ញឱ្យសញញីថ្ល ការថ្លវ យ
ប្បងាំជយួប្បណតុ េះនូវភាព កប្ប ់កល្ក់នុងចិតត ភាពរកីរាយ មានជំនយួ  ៃប្ប់
អារមមណ៍ និងប្ាជ្ញា ោម រតី។ 



សោភណ័ភាពននការថ្លវ យប្បងាំគឺសធវីឱ្យអារមមណ៍រកីរាយដឹ្ង
ចា ថ់្ល ពកួពាការរីប្ប អ់ល្ស់ឡាេះ និងពកួអនកោោំររប្ប ប់្ទង់ ដូ្ច
ជ្ញ អាោ ំណួហ អីុប្ពហុមី មូោ អីុោ និងមូហាមំា ត ់ពកួគ្នតក់ធ៏ាា ប្ប់
ានប្ប្បតិប្បតតិនូវការថ្លវ យប្បងាំសនេះ និងប្កាប្បសគ្នរពចំស េះអល្ស់ឡាេះជ្ញ
មាេ  ដូ់្ចខ្ាួនណដ្រ។ ដូ្សចនេះ ពកួអនកមូ ាីមសដី្រត្តមគនាងរប្ប ់ពកួពាការ ី
រប្ប អ់ល្ស់ឡាេះ និងពកួអនកោោំររប្ប ប់្ទង។់ 

សលី្ ពីសនេះ សមសរៀន និងគំនិតអប្បរ់សំផ្សងជ្ញសប្ចីនសទៀតលាត
ប្តោងស ងីយា ងចា ល់ា ត់្តមរយៈការថ្លវ យប្បងាំ សហយីអនកមូ ាី
មអាចសរៀន ូប្តពីការថ្លវ យប្បងាំសនេះដូ្ចជ្ញ ការប្ លាញ់អល្ស់ឡាេះ 
ការសគ្នរពប្ប្បតិប្បតតិ ការឱ្នលំ្សទាន ការប្ប្បគល្ខ់្ាួន សជឿចំស េះប្ទងណ់ត
មយួគត ់ ការប្បួង ងួ ចិតតប្ជេះថ្លា  ការអតធ់មត ់ ការប្បោា ប្បខ្ាួន និង
 មភាព ងាម ប្មាប្បម់នុ សទូសៅ។ 

ត្តមការពិត ការ ូប្តធមរ៌ឭំកចំស េះអល្ស់ឡាេះសោយចិតតប្ជេះ
ថ្លា  ការឱ្នលំ្សទាន ការប្បងួ ងួ ការ ំុអភយ័សទា  ការថ្លវ យប្បងាំ
សដី្មបអីល្ស់ឡាេះជ្ញកូនសោដ្ឧ៏តតមនិងអោេ រយសដី្មបសីបី្បកទទួល្នូវភាព
រកីរាយ ភាព ៃប្ប ់កប្ប ់កល្ ់និងពរជ័យ ិរ ី ួតី។ 

អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ា់នមានប្ពេះប្បនាូល្ថ្ល៖ 
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مب  ىب  يب   جت  حتختمت  ىت يت جث مث  ىث

 ١٢الرعد: 

មាននយ័ថ្ល៖ «ពួកអនកមានជំសនឿមានចិតត កប្ប់ កល្ស់ោយ
ការ ូប្តធមរ៌ឭំកចំស េះអល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ។់ សប្ េះ ការ ូប្តធមរ៌ឭំក
ចំស េះអល្ស់ឡាេះសធវីឱ្យចិតតទទលួ្ាននូវភាព ៃប្ប ់កប្ប់ កល្»់។ 

ប្ទងា់នមានប្ពេះប្បនាូល្សទៀតថ្ល៖ 

٠٠غافر:                    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

មាននយ័ថ្លៈ «ប្ពេះជ្ញមាេ  រ់ប្ប ព់ួកអនកានមានប្ពេះប្បនាូល្
ថ្ល ចូរប្បងួ ងួចំស េះសយងីចុេះ សយងីនឹងទទួល្យកការប្បងួ ងួរប្ប ់
ពកួអនក»។ 



3. ហាកាត៖់
ការប្បងហ់ាកាតជ់្ញកាតពវកិចេ

 ប្មាប្បណ់ចកជូនដ្ល្អ់នកទីទល័្ប្ក។  ពិត 
ណា  ់ការផ្តល្់ហាកាតនិ់ងសធវីទានចំស េះអនក 
ប្កខ្វេះខាតជយួជប្មេះ មាអ តចិតតពីភាពរេិះកំណាញ់។ 

ហាកាតជ់យួ មាអ តប្ទពយ មបតតិ និងលុ្យកាករ់ប្ប ស់យងី 
ប្បសប្ងៀនឱ្យសយងីសចេះយកចិតតទុកោក់ និងរមួចំណណកកោងោព ន
សមប្តីភាពដ្រ៏ងឹមានំនស ចកតីប្ លាញ់ ស ចកតីសគ្នរពសៅវញិសៅមករ
វាងអនកមាននិងអនកប្ក។ ត្តមពិត ហាកាតជ់យួផ្សពវផ្ាយបំ្បផុ្ ការ
សចេះជយួគ្នន  ោមគាីគ្នន ជ្ញធាុងមយួ មានភារតភាពនឹងគ្នន កនុង ងាមទាងំ
មូល្។ 

4. ប្ប ួ៖
ប្ប ួ ឬការតមអាហារ

ការហូប្បចុក និងការរមួ 
ដំ្សណកកនុងចសោា េះ 
សពល្កំណតម់យួ 
ជ្ញកល់ាកច់ាប្បពី់សពល្អារុណរេះ... 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

...រហូតដ្ល្ន់ែៃលិ្ច។ 

ខាងសប្កាមសនេះជ្ញោរប្ប្បសយាជនខ៍្ាេះ និងគំនិតអប្បរ់ដំ្ប៏្ប្បនពនន
ការប្ប ួ៖ 

 ផ្ល្ប្ប្បសយាជនផ៍្ាូវចិតត
ប្ប ួជយួប្បសងកីនភាពសកាតខាា ច និងស ចកតីប្ជេះថ្លា ចំស េះអល្់

សឡាេះ។ ប្ាកដ្ណា  ់ណខ្ប្បួ  (រ  មា ហាន) ជ្ញរដូ្វដ្ឧ៏តតមសដី្មបទីទលួ្
ាននូវកតីសមត្តត ករុណា ការខ្នតីអភយ័អំពីអល្ស់ឡាេះ ការ សរង្ហា េះពីសភាីង
នរក និងទទួល្ាននូវជីវតិអមតៈគឺឋាន គួ។៌ 



 
 ផ្ល្ប្ប្បសយាជនខ៍ាង ីល្ធម ៌និងផ្ាូវកាយ 

កនុងោលារ  មា ហាន (ប្បួ ) សធវីឱ្យសយងីភាកនូ់វរ ជ្ញតិននភាព
អតឃ់្លា ន ការសប្ កទឹក ណដ្ល្មានមនុ សរាប្បល់ានោកកំ់ពុងរងសប្គ្នេះ
កនុងពិភពសលាកទាងំមូល្។ ប្បួ ជំរុញឱ្យសយងីសចេះរមួចំណណក ណចក
រណំល្កទាងំទឹកចិតតនិងប្ទពយ មបតតិដ្ល្អ់នកដ្នទ អាណិតអា ូរ និង
មានចិតត ប្បបុរ ចំស េះមនុ សជ្ញតិ។ 

 ផ្ល្ប្ប្បសយាជនខ៍ាងអប្បរ់ ំ
ប្ប ួប្បសប្ងៀនសយងីនូវសមសរៀនអប្បរ់ជំ្ញសប្ចីនដូ្ចជ្ញ ប្បសប្ងៀន

សយងីឱ្យណកណប្ប្បទមាា ប្បអ់ាប្កក ់ ឬសាេះប្បងទ់មាា ប្បស់ោេះសចាល្ ដូ្ចជ្ញការ
ហូប្បចំណីសោយខ្ជេះខាជ យ  ហាត់ពត់ល្តដំ់្ខ្ាួនឱ្យសចេះអតធ់មត់ ខាមំាត់
 ងកតចិ់តត។ មា ងសទៀត ប្ប ួប្បសប្ងៀនសយងីឱ្យដឹ្ងថ្ល ពកួពាការរីប្ប ់
អល្ស់ឡាេះដូ្ចជ្ញ មូហាមំា ត់ មូោ និងអីុោ ពកួគ្នត ុ់ទធណតធាា ប្បា់ន
ប្ប ួដូ្ចសយងីណដ្រ។ 

 ផ្ល្ប្ប្បសយាជនណ៍ផ្នក ុខ្ភាព 
ត្តមរយៈការប្ប ួ ខ្ាួនប្ាណសយងីនឹងជប្មេះ មាអ តពីជ្ញតិ

ខាា ញ់សលី្ កប្មិត ោរធាតុពុល្ សហយីពកួសវជជប្បណឌិ ត ពកួអនកជំោញ
ានណណោឱំ្យសយងីប្ប ួ។ ពកួសគានសៅការប្ប ួថ្ល ជ្ញការដុ្ត
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ចំសហេះកាក ំណល្ ់ឬពាាល្ប្បង្ហក រទុកជ្ញមុន។ ពិតប្ាកដ្ ប្ប ួជ្ញ
វធីិពាាល្ែមី ប្មាប្បជំ់ងឺជ្ញសប្ចីន។ 

5. ការសធវីធមមយាប្ត្ត (បុ្បណយហ័ជជ)
ការសចញដំ្សណីរសៅកានមឹ់កកេះកនុងបំ្បណងបំ្បសពញពិធីបុ្បណយ

ហ័ជជណដ្ល្ជ្ញកាតពវកិចេរប្ប ់អនកមូ ាីមប្គប្បរ់ូប្បប្តូវសធវីឱ្យានមតងកនុង
មយួជីវតិ(បុ្បណយហ័ជជកាតពវកិចេ) សបី្ប ិនមានល្ទធភាពអាចប្បំសពញ
ត្តមល្កខខ្ណឌ   ុខ្ភាព ប្ទពយ មបតតិ និងមានប្បញ្ជា សពញសល្ញ។ 

ប្ាកដ្ណា  ់សោភណ័ភាព តនមា សមសរៀន និងផ្ល្ប្ប្បសយាជ
នន៍នពិធីបុ្បណយហ័ជជមានសប្ចីនឥតគណោ។ ជ្ញកណ់ តង មានមូ ាីមរាប្ប់
លានោក ់ (ជ្ញតិោ ន ៍ ពណ៌ មបុរ ប្ប្បសទ សផ្សងៗគ្នន ជំុវញិពិភព
សលាក)កំពុងស ា្ីយតប្បនឹងការអំ វោវរប្ប ព់ាការអីុីប្ពហុមី។ 

សៅមានសគ្នល្ការណ៍ និងសគ្នល្គំនិតពិស  ៗមយួចំននួជ្ញ
គំរូណដ្ល្អនកនឹងានសញញីសៅកនុងពិធីសនេះដូ្ជ្ញ ជំសនឿសលី្ប្ពេះណតមយួ 
ការសគ្នរពប្ប្បណិប្បត័ន ៍និងការប្ប្បតិប្បតតិចំស េះអល្ស់ឡាេះ ភាតរភាពកនុង
ឥោា ម ឯកភាពជ្ញតិឥោា ម ការអត់ធមត ់ការល្េះប្បង ់ការថ្លវ យប្បងាំ ការ
សធវីទាន ការប្ប ួ។ល្។ ជ្ញការពិត រដូ្វបុ្បណយហ័ជេសគសញញីថ្ល ជ្ញ



 ននិ ីទោ ោដ្ធំ៏បំ្បផុ្ត ជ្ញការជបួ្បជំុណផ្នកោ ោដ្ធំ៏បំ្បផុ្តមាន
ណតមយួគតក់នុងប្ប្បវតតោិរ តមនុ សជ្ញតិ។ 

សៅកនុងជំនបួ្បដ្ឧ៏តតមសនេះ ប្គប្បជ់្ញតិោ ន ៍ប្គប្បជ់នជ្ញតិទាងំ
អ ប់្ារពវការ កាក រៈថ្លវ យចំស េះប្ពេះជ្ញមាេ  ណ់តមយួគត ់ សហយី
ប្ប្បតិប្បតតិត្តមោរណតមួយគត់។ សលាក មា ល្កុម អិច និងអនកដ្នទសទៀត
ានណ វងយល្ ់ និងរកសញញីពីសោភណ័ភាពននជំសនឿដ្ប៏្តឹមប្តូវ និង
ភាតរភាព សហយីនិង មភាពកនុងឥោា មសៅសពល្ណដ្ល្ពួកសគាន
សៅប្ារពវពិធីបុ្បណយហ័ជជសៅមឹកកេះ។ 

សលាក មា ល្កុ់ម អិច (ជ្ញសមទព័អាសមរកិណ បកសមម មាន ក)់ ាន
និយាយថ្ល «ពិតណា  ់ បុ្បណយហ័ជជរប្ប ខ់្ាុ ំសធវីឱ្យគំនិត និងការយល្់
ដឹ្ងរប្ប ខ់្ាុ ំសបី្បកទូលាយ។ កនុងរយៈសពល្ណតពីរ ាត ហ៍ប្ប ុសណាា េះកនុងទឹក
ដី្ពិ ិដ្ឋសធវីឱ្យខ្ាុ ំមានការយល្ដឹ់្ងែម។ី ខ្ាុ ំានសញញីអវីណដ្ល្ខ្ាុមិំនធាា ប្ប់
សញញីកនុងរយៈសពល្៣៩ ន្ សំៅអាសមរកិ។ ពិតណា  ់ ខ្ាុ ំានសញញី
ប្គប្បជ់្ញតិោ ន៍ ប្គប្បជ់នជ្ញតិ ប្គប្បព់ណ៌ មបុរទាងំអ ់ពកួសគឋតិ
កនុងភាពជ្ញប្បងប្បអូននឹងគ្នន យា ងពិតប្ាកដ្។ មានឯកភាពពិតប្ាកដ្ 
ពកួសគរ ស់ៅដូ្ចជ្ញខ្ាួនណតមយួ ពកួសគសគ្នរព កាក រៈចំស េះអល្ស់ឡាេះ
ស មីៗគ្នន ដូ្ចជ្ញខ្ាួនណតមយួ»។ 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

គមពីរអាល្គ់រួអានជ្ញធមមនុចាណដ្ល្អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ប់្ទង់
ានប្ត្ត ប់្បនាូល្មកសដី្មបសីរៀប្បចំ និងប្គប្បប់្គងជីវតិមនុ ស។ គមពីរសនេះ
ប្បង្ហា ញពី ចេភាព អំ វោវមនុ សសៅកានផ់្ាូវប្តូវ។ គមពីរសនេះមាន
និយាយអំពីដំ្ណឹងសផ្សងៗ ចំសណេះដឹ្ងអំពីមនុ សសលាក និងវា ោ
រប្ប ព់សួគ។ 

ពិតប្ាកដ្ គមពីរអាល្គ់រួអានប្បសប្ងៀន និងសលី្កកមព ម់នុ ស
សៅកានក់ប្មិតននជំសនឿមយួដ្ខ៏្ពង់ខ្ព  ់  ីល្ធមឧ៌តតុងាឧតតម ប្បញ្ជា មុត
ថ្លា  និង ងាមមយួែកុ ំសែកីង ដ្រាប្បណាពកួសគអនុវតតត្តមសគ្នល្ការណ៍ 
ប្ប្បពន័ធប្គប្បប់្គង និង កយសប្ប្បៀនប្ប្បសៅរប្ប គ់មពីរសនេះ។ អាល្គ់រួអាន
ជ្ញគមពីរអចឆរយិអមតៈណដ្ល្សគប្ប្បទានជូនដ្ល្ព់ាការចុីងសប្កាយប្បងអ ់
មូហាមំា ត់ជ្ញភ តុត្តងប្បញ្ជជ ក់ពីភាពកាា យជ្ញពាការរីប្ប គ់្នត។់ អាល្់
គរួអានជ្ញគមពីរចាប្បស់ដី្មណតមយួគត់គ្នម នការណកណប្ប្ប។ ែវីសបី្បគមពីរសនេះសគ
ប្ត្ត ប់្បនាូល្មកកានព់ាការមូីហាមំា តត់្តងំពី១៤ តវតសកនាងមក ណត



សៅរកាដូ្ចចាប្បស់ដី្មដ្ណដ្ល្ គ្នម នការណកណប្ប្ប ទាងំ ំសណរ និងខ្ាឹម
ោររប្ប វ់ាជ្ញមាតុភាោអារា ប្ប។់ 

 ទិ សៅ ំខានន់នគមពីរសនេះគឺផ្តល្ជ់្ញឧទាហរណ៍គំរូខ្ាេះពី
សោភណ័ភាព សគ្នល្ការណ៍ និងមូល្ោឋ នប្គឹេះននឥោា ម។ ខ្ាុ ំមិន
និយាយពីប្ប្បវតតិ និង ុប្កឹតភាពននគមពីរអាល្គ់រួអាន (សរឿងណប្កណប្ប្ប ឬ
ណកាងប្បនាំ)សោេះសទ សប្ េះគមពីរសនេះជ្ញវ  េះហុ ី( កយប្បនាូល្រប្ប ប់្ពេះ) ចុង
សប្កាយប្បងអ ់ណដ្ល្ានប្ត្ត ប់្បង្ហា ប្បចំ់ស េះពាការមូីហាមំា ត។់ 

 ខ្ាុ ំមានបំ្បណងចង់ប្បង្ហា ញពីវាកយខ្ណឌ មយួចំននួដ្៏មាន
សោភណ័ភាពនន កយប្បនាូល្រប្ប ់អល្ស់ឡាេះ និងជ្ញគតិប្បណឌិ តរប្ប ់
ប្ទង។់ ខ្ាុ ំពិតជ្ញមានកងវល្ថ់្ល គរួសប្ជី សរ ីវាកយខ្ណឌណាមយួមក
ប្បង្ហា ញសៅទីសនេះ។ ការសប្ជី សរ ីពិតជ្ញមានការលំ្ាក  ប្មាប្ប់ទំពរ័
ស ៀវសៅដ្តូ៏ច តួចស តីង និងមានកំណតស់នេះ។ 

 សបី្ប ិនជ្ញអនកសពញចិតតចងណ់ វងយល្ប់្បណនាមជំុវញិប្ពេះ
ប្បនាូល្ដ្ម៏ានសោភណ័ភាពរប្ប អ់ល្ស់ឡាេះ និងប្បរ ុិទធសោេះ ចូអាន ឬ
 ូប្តគមពីរអាល្គ់រួអានសោយខ្ាួនឯង (ជ្ញល្កខណៈបុ្បគាល្ផ្កា ល្់ខ្ាួន)។ 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

វាកយខណឌ គមពីរដ៏មានតោភ័ណភាព 
 ជ្ញការពិត វាកយខ្ណឌ គមពីរអាល្គ់រួអានជ្ញ កយប្បនាូល្រប្ប ់

អល្ស់ឡាេះ សយងីោគំ្នន  ូប្ត និងោត ប្បម់ាប្ត្តដ្ប៏្ប្បនពមយួចំននួននគមពីរ
អាល្គ់រួអានណដ្ល្ប្បញ្ជជ កពី់ទនសនៈឥោា មស ា្ីយតប្បនឹងការយល្ដឹ់្ង 
និង ំណួរ ំខាន់ៗ មយួចំននួ។ 

ការរតរ គ្ ះ និងការអ្ភ័យតទរ 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ       چ

٥٣الزمر: چڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          ۈ  

មាននយ័ថ្ល៖ «មូហាមំា ត់ចូរមានប្ប្បោ នចុ៍េះថ្ល ណនខ្ាុ ំប្បសប្មី
រប្ប ស់យងីណដ្ល្ប្ជុល្ខ្ាួនប្ប្បប្ពឹតតសល្មី  ចូរកំុអ  ់ងឃមឹចំស េះកតី
សមត្តត រប្ប អ់ល្ស់ឡាេះ។ ពិតប្ាកដ្ អល្ស់ឡាេះប្ទងអ់ភយ័នូវរាល្់អំសពី
ាប្បទាងំឡាយ។ ពិតប្ាកដ្ ប្ទង់មហាអភយ័ មហាសមត្តត »។ 

ពិតណា ់ អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ប់្ទងអ់ភយ័នូវរាល្អំ់សពីាប្ប
ទាងំអ  ់ សៅសពល្ណដ្ល្សយងីប្ត ប្បស់ៅរកប្ទងស់ោយការោរភាព
កំហុ សោយសោម េះប្តង។់ ប្ាកដ្ណា  ់ ប្ទងប់្ប្បទានដ្ល្់ខ្ាុ ំប្បសប្មី



រប្ប ប់្ទងនូ់វការទទលួ្យកការប្បងួ ងួ និងការខ្នតីអភយ័សទា ។ 
ពិតប្ាកដ្ អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ក់នុងឥោា ម ប្ទងជ់្ញប្ប្បភពនន នតិភាព 
កតីសមត្តត ករុណា ការខ្នតីអភយ័សទា  ណតប្ទងពំុ់ណមនជ្ញប្ប្បភពននសទា ៈ 
ការប្បងាូរ្ម និងអំសពីសភរវកមមសោេះសទ។ 

١١١البقرة: چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ۅ   چ 

មាននយ័ថ្ល៖ «ពិតណា ់ អល្ស់ឡាេះប្ទង ់ពវប្ពេះទយ័
ចំស េះពកួអនកោរភាពកំហុ  សហយីប្ទង ់ពវប្ពេះទយ័ចំស េះពួកអនក
ណដ្ល្ោអ ត អំ»។ 

កនុងោ ោឥោា ម សបី្ប ិនជ្ញអនកចងទ់ទលួ្ានការ សរង្ហា េះ 
និងជីវតិអមតៈគឺអនកអាចទទលួ្ានសោយង្ហយប្ ួល្ សោយប្គ្ននណ់ត
វលិ្ប្ត ប្បស់ៅរកប្ទង ់មានជំសនឿចំស េះប្ទងណ់តមយួគត ់ ប្ប្បតិប្បតតិអំសពី
ល្អ ពំុាច់្ ក ង ឬ មាា ប្បបុ់្បគាល្ល្អសដី្មបលុី្ប្បលាងអំសពីាប្បណដ្ល្
ប្ប្បប្ពឹតតសោយអនកដ្នទសោេះស យី។ 

សនេះគឺជ្ញសគ្នល្ការណ៍ដ្ម៏ានសោភ័ណភាពអំពីការ សរង្ហា េះ 
និងការសលី្កណល្ងសទា កនុងឥោា ម។  សងខប្បមកវញិ ឥោា មគឺជ្ញ
ោ ោននកតីសមត្តត  និងការខ្នតីអភ័យសទា ។ 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

យ ុេិ្ម៌៖ 

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  چ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  

٢املائدة: چۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  

មាននយ័ថ្ល៖ «មាន ល្ពកួអនកមានជំសនឿទាងំឡាយចូរត្តងំខ្ាួន
ប្ប្បកាននូ់វ ចេភាពសោយចិតតប្ជេះថ្លា ចំស េះអល្ស់ឡាេះ ជ្ញក ិនោកសី
ណដ្ល្ប្ប្បកប្បសោយយុតតិធម ៌កំុប្ប្បកាន់នឹងកំហងឹរប្ប ់មនុ សមយួចំននួ
សធវីឱ្យពកួអនកប្ា ចាកពីភាពយុតតិធម។៌ ចូរប្ប្បកាន់ចុេះនូវភាព
យុតតិធម ៌សប្ េះវាខិ្តជិតបំ្បផុ្តសៅរកភាពសកាតខាា ចចំស េះអល្ស់ឡាេះ។ 
ចូរសកាតខាា ចចំស េះអល្ស់ឡាេះ និងប្បុ្បងប្ប្បយត័នកំុសប្បី្បប្ប្បជ្ញហងិស។ 
ប្ាកដ្ណា  ់អល្ស់ឡាេះប្ទងដឹ់្ងល្អិតល្អនពី់អវីណដ្ល្ពកួអនកសធវី»។ 

ពិតណា  ់ឥោា មប្បសប្ងៀសយងីឱ្យកាា យជ្ញបុ្បគាល្ណដ្ល្ប្ប្បកាន់
នូវភាពយុតតិធម៌ចំស េះមនុ សទូសៅ  ូមបណីតជ្ញមិតតភកតិ ឬ ប្តូវ កនុង
ប្គប្បក់ាល្ៈសទ ៈ ទាងំសពល្មាន នតិភាព ឬសពល្មាន រង្ហា ម។ 



ឥោា មប្បសប្ងៀនោ និករប្ប ខ់្ាួនឱ្យសដី្រត្តមផ្ាូវយុតតិធម ៌
 ីល្ធម ៌ សោយគ្នម នល្កខខ្ណឌ  ប្ជេះោអ តពីកត្តត នសយាាយ មសោ 
សចេតោបុ្បគាល្ ផ្នតគំ់និត ងាម និងវប្បបធម។៌ 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې    ۆ    چ

٥٢النساء: چوئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ    وئى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  ىې

មាននយ័ថ្ល៖ «ពិតណា  ់អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ប់្ទងប់្បង្ហា ប្បព់ួក
អនកឱ្យបំ្បសពញស ចកតីទុកចិតតជូនមាេ  ស់ដី្មសគវញិ សហយីសៅសពល្ណា
ពកួអនកកាត់កតីរវាងមនុ សសលាក ចូរកាតក់តីសោយយុតតិធម។៌  សនេះគឺការ
ទូោម នោ រ់ឭំកដ្ប៏្ប្បនពបំ្បផុ្តរប្ប ់អល្ស់ឡាេះចំស េះពកួអនក។ ជ្ញការ
ពិតណា  ់អល្ស់ឡាេះប្ទងម់ហាលឺ្ មហាសញញី»។ 

សដី្មបបី្បញ្ជជ កពី់ការអនុវតតពិតជ្ញកណ់ តង ប្មាប្បស់ោភណ័
ភាព តនមាដ្៏អមតៈ កតីសមត្តត  និងភាពយុតតិធមន៌នឥោា ម សយងីគប្បបរីកា
នូវអវីណដ្ល្វទូិឥោា មានសៅថ្ល កត្តត ចាាំចទ់ាងំប្ា។ំ 

ឥោា មសប្បី្បឱ្យពកួអនកមូ ាីមរកា ិទធិរប្ប ខ់្ាួន និង ិទធិរប្ប ់
អនកដ្នទទាក់ទងនឹងកត្តត ចាាំចទ់ាងំប្ាគឺំ៖ 

១. ោ ោ 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

២. ជីវតិ 
៣. ប្ាជ្ញា  
៤. កិតតិយ  
៥. ប្ទពយ មបតតិ 
ពិតណា  ់ គមពីរអាល្់គរួអានប្បញ្ជជ កយ់ា ងចា ថ់្ល នរណា

 មាា ប្បជី់វតិណដ្ល្គ្នម នសទា សោេះ ហាកបី់្បដូ្ចជ្ញ 

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ 

٣١املائدة:  چڤ

មាននយ័ថ្ល៖ «ហាកបី់្បដូ្ចជ្ញសគ មាា ប្បម់នុ សទាងំមូល្ 
សហយីនរណាប្បដិ្ស ធមិន មាា ប្បជី់វតិមនុ សមាន កណ់ដ្ល្គ្នម នសទា  
ហាកបី់្បដូ្ចជ្ញសគរកាជីវតិរប្ប ម់នុ សទាងំមូល្»។ 

ទាកទ់ងនឹង ិទធិស រភីាព និងការការ រ ិទធិននជំសនឿ គមពីរ
អាល្គ់រួអានានណចងថ្ល៖ 

 ١٥٠البقرة: چ ی  جئ    حئ  مئچ 

មាននយ័ថ្លៈ «គ្នម នការប្បងខិប្បងខំជ្ញោចខ់ាតកនុងោ ោ»។ 



ណប្បប្បសនេះឯង ឥោា មានផ្តល្ត់នមាដ្ល្ម់នុ សសលាក មិន
ប្បងខិតប្បងខំនរណាមាន កឱ់្យកានត់្តមជំសនឿឥោា មសោេះស យី។ 

សនេះគឺជ្ញធាតុពិតននឥោា ម មានសោភណ័ភាព យុតតិធម ៌និង
កតីសមត្តត កនុងការប្ាប្ យ័ទាកទ់ងជ្ញមយួនឹងអនកមិនណមនឥោា ម។ 

ដូ្សចនេះ ជ្ញការចាាំច ់សយងីទាងំអ ់គ្នន ប្តូវប្ប្បកាន ់កយ ចេៈ 
មានសហតុផ្ល្ ប្ប្បកាន់នូវភាពយុតតិធមក៌នុងការវនិិចឆយ័ចំស េះអនកដ្
នទ។ សយងីោគំ្នន រឭំកស ងីវញិពី កយប្បនាូល្រប្ប អ់ល្ស់ឡាេះកនុងគមពីរ
អាល្គ់រួអានថ្ល៖ 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

٢املائدة: چ ٴۇ

មាននយ័ថ្ល៖ «កំុប្ប្បកាន់នឹងកំហងឹរប្ប ម់នុ សមយួចំននួសធវី
ឱ្យពកួអនកប្ា ចាកពីភាពយុតតិធម៌។ ចូរប្ប្បកាន់នូវភាពយុតតិធមចុ៌េះ 
សប្ េះវាខិ្តជិតបំ្បផុ្តសៅរកភាពសកាតខាា ចចំស េះអល្ស់ឡាេះ»។ 

ចំស េះពកួអនកនិពនធ ពួកប្ប្បវតតិវទូិ ពកួអនកោរព័តម៌ានសប្បី្ប
 កយសភរវកមមសចាទប្ប្បកានោ់ ោឥោា ម និងពកួអនកមូ ាីមសោយ
អយុតតិធមស៌ោេះ ពួកសគផ្សពវផ្ាយមួល្ប្បង្ហក ចថ់្ល ឥោា មពប្ងីកអាណា



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

ចប្ករប្ប ខ់្ាួនសោយណផ្ាោវ និងកមាា ងំអំណាច។ ទាងំសោេះគឺជ្ញពកួអនក
ណដ្ល្ប្បញ្ជា ញាណរប្ប ព់កួសគមានជំងឺ និងចិតតរប្ប ព់ួកមានប្បញ្ជា  
ពកួសគានគូ រូប្បតាុករប្ប អ់ល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ   ់ និងពាការមូីហាមំា ត់ 
សហយីជ្ញរូប្បកំប្បាុកកំណប្បាងដ្អ៏ាប្កក ់ និងគរួឱ្យអាមា  ់ជ្ញទីបំ្បផុ្ត។ ខ្ាុ ំ ំុ
 រួសោយស្តថ្ល៖ 

- សតីសនេះគឺជ្ញ ិទធិស រភីាព និងជ្ញស រភីាពកនុងការប្បសចេញមតិ
ឬ? សតីសនេះពំុណមនជ្ញល្បចិកល្សដី្មបបី្ប្បមាែសមីល្ង្ហយដ្ល្់
ោ ោឥោា ម និងពកួអនកមូ ាីមសទឬ?

- សតីនរណាមាន កម់ាន ិទធិស រភីាពកនុងការោកប់្បណាត ោ សជរ
ប្ប្បមាែ និងសមីល្ង្ហយអនកដ្នទ និងជំសនឿរប្ប ព់កួសគ? ឬសចាទ
ពកួសគទាងំអ ស់ោយ កយសភរវកមម និងការកាប្ប ់មាា ប្ប?់

- សតីសនេះឬជ្ញអរយិធម ៌ ល្ទធិប្ប្បជ្ញធិប្បសតយយ និង ិទធិស រភីាព
ណដ្ល្ានប្បសប្ងៀនយុវជនជំោនស់ប្កាយសៅត្តមោលា ោកល្
វទិាល្យ័ និង ងាមរប្ប ព់កួសគជ្ញទូសៅ?

- សតីសោយណផ្ាោវឥោា មឬណដ្ល្សធវីឱ្យមនុ សរាប្ប ់នោ់កទ់ាងំ
ប្បុ្ប ទាងំប្ ី ពកួអនកប្ាជា (សោយមានសហតុផ្ល្ ភាពសោម េះ



 
ប្តង ់ សបី្បកចិតតទូលាយជំុវញិពិភពសលាក)ានចូល្ោ ោ
ឥោា មកនុងសពល្ប្បចេុប្បបនន? 
(មានស ៀវសៅ អតាប្បទ សគហទំពរ័ជ្ញសប្ចីនានសចាទ រួថ្ល 

សហតុអវីានជ្ញប្បងប្បអូនទាងំសោេះវលិ្មករកោ ោឥោា ម)។ 
សយាងត្តមរាយការណ៍អាសមរកិ និងអឺរ  ុប្បានឱ្យដឹ្ងថ្ល 

ឥោា មជ្ញោ ោណដ្ល្រកីចសប្មីន និងរកី ុ ោយ្ប្បរ់ហ័ ជ្ញង
ោ ោណាៗទាងំអ ់កនុងពិភពសលាក។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

រមភាពកនងុឥោា ម៖ 



 
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    چ 

  ٢٣احلجرات: چڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  

មាននយ័ថ្ល៖ «មាន ល្មនុ សទាងំឡាយ សយងីានប្បសងកីតពកួ
អនកពីបុ្បរ មាន ក ់ និងរ តីមាន ក ់ សហយីប្បសងកីតពកួអនកជ្ញពូជោ ន ៍ និង
កុល្ មពន័ធជ្ញសប្ចីន សដី្មបឱី្យពកួអនកោា ល្គ់្នន ។  អនកណដ្ល្ប្ប្បស ីរជ្ញង
សគកនុងចំសណាមពកួអនក ចំស េះអល្ស់ឡាេះគឺអនកណដ្ល្សកាតខាា ចជ្ញងសគ
។ ពិតណា  ់អល្ស់ឡាេះប្ទងម់ហាដឹ្ង មហាោា តជំ់ោញ»។ 

 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

សដី្មបបី្បញ្ជជ កពី់សគ្នល្ការណ៍ដ្ប៏្ប្បនពអំពី មភាពកនុងឥោា ម 
ពាការសីលាកានមានប្ប្បោ នក៍នុងធមមសទ ោលាដំ្សណីរចុង
សប្កាយរប្ប ស់លាកថ្ល៖ 

ن أباكم واحد إال ال فضل لعريب على أعجمي يا أيها الناس أال إن ربكم واحد وإ) 
مسند  ( وال لعجمي على عريب وال ألمحر على أسود وال أسود على أمحر إال بالتقوى

اإلمام أمحد

មាននយ័ថ្ល៖ «មាន ល្មនុ សទាងំឡាយ សតីមិនណមនសទឬ? 
ប្ាកដ្ណា  ់ ប្ពេះជ្ញមាេ  រ់ប្ប ព់កួអនកគឺណតមយួ ឪពុករប្ប ព់កួអនក
គឺណតមយួ។ ត្តមពិត គ្នម ននរណាប្ប្បស ីរជ្ញងនរណាស យី អារា ប្បមិ់ន
ប្ប្បស ីរជ្ញងោ នដ៍្នទ សហយីោ នដ៍្នទមិនប្ប្បស ីរជ្ញងអារា ប្បជ់ន
ជ្ញតិណ បក មិនប្ប្បស ីរជ្ញងជនជ្ញតិណ បកសមម  សលី្កណល្ងណតស ចកតី
សកាតខាា ចណតប្ប ុសណាា េះ»។ 

ឥោា ្បនប្រងៀៃន ើងកុាំឱ្យប្ររមថន ើ្លងា ច្ាំន ោះ
អ្នកែនទនោ ដអអកនលើ្ូលោា ៃជ្ញតិោសៃ ៍េណ៌ស្បុរ ឬជៃ
ជ្ញតនិ ោះនទ។ ឥោា ្នោោះស្រោ ជ្ញកដ់សតងច្ាំន ោះជនមា ោះជ្ញតិ
ោសៃៃិ៍ ្ េូជោសៃៃិ៍ ្ដែលេិភេនោកទា ាំង្ូល
កាំេងុប្ររឈ្្ុខ។ 



កនុងឥោា ម ណ បក  
និងណ បកសមម ប្គ្ននណ់តជ្ញប្បងប្បអូន
នឹងគ្នន សចញពីពូជមនុ សដូ្ចគ្នន  
ពកួសគទាងំអ ស់កីតពីឪពុកណត
មយួគឺអាោណំដ្ល្សគប្បសងកីតពីដី្។ 
ដូ្សចនេះ មនុ សទាងំអ ស់កីត
សចញពីធាតុដី្ នឹងប្ត ប្បស់ៅកនុងដី្ សហយីនឹងកាា យជ្ញដី្មតងសទៀត។ 
ចុេះសហតុអវីានជ្ញមនុ សខ្ាេះ
មានអារមមណ៍ប្កអឺតប្កទម និង
មានអំណួតអតួអាង? 

ឥោា មយកចិតតទុក
ោកចំ់ស េះ មភាព និងការឱ្ន
លំ្សទាន។ សនេះគឺជ្ញសមសរៀនដ្រ៏កី
រាយណដ្ល្សយងីដ្កប្ ងស់ចញពី
មាប្ត្តសផ្សងៗននគមពីរអាល្គ់រួ
អាន និងប្ប្បោ នរ៍ប្ប ព់ា
ការ។ី មា ងសទៀត កជ៏្ញសមសរៀន



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

ណដ្ល្សលាក មា ល្កុ់ម អិច ានសរៀន សៅសពល្ណដ្ល្សលាកសៅប្បំសពញ
បុ្បណយហ័ជជសៅមឹកកេះ។ 

រកលនីយកមម និងភាពត មួយននោរឥោា ម 

ڦ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  چ 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

 ٢٣٠البقرة: چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   

 មាននយ័ថ្ល៖ «ចូរពកួអនកស ល្ចុេះថ្ល ពកួសយងីមានជំសនឿ
ចំស េះអល្ស់ឡាេះ និងអវីណដ្ល្សគានប្ប្បទានចុេះមកចំស េះសយងី និង
ប្ប្បទានចុេះមកដ្ល្អីុ់ប្ពហុមី អិុោម ណអល្ អិុោា ក យា កកូ់ប្ប និងពកួពា
ការណីដ្ល្ជ្ញកូនសៅរប្ប យ់ា កកូ់ប្បននកុល្ មពន័ធទាងំ១២រប្ប ោ់ 
នអិុ៍ប្ោណអល្ សហយីអវីណដ្ល្សគានប្ប្បទានចំស េះមូោ និងអីុោ ប្ពម
ទាងំអវីណដ្ល្សគានប្ប្បទានចំស េះពកួពាការទូីសៅអំពីប្ពេះជ្ញមាេ  ់
រប្ប ព់កួសគ។ ពកួសយងីមិនណប្បងណចកនរណាមាន កក់នុងចំសណាមពកួសគ 
សហយីពកួសយងីជ្ញពកួអនកសគ្នរពប្ប្បណិប្បត័នចំ៍ស េះប្ទង ់(មូ ាីម)»។ 



ពិតណា  ់ ពួកអនកមូ ាីមប្ ឡាញ់ប្គប្បព់ាការទីាងំអ ់
រប្ប អ់ល្ស់ឡាេះ និងពកួអនកោោំររប្ប ប់្ទង ់ សហយីពកួសគសជឿចំស េះ
ពកួអនកោោំរទាងំសោេះរមួមាន អាោ ំណួហ អីុប្ពហុមី អិុោម ណអល្ អិុ
ោា ក យា កកូ់ប្ប មូោ អីុោ មូហាមំា ត ់សហយីពាការមូីហាមំា តស់លាក
ានប្ប្បោ នថ៍្ល៖ 

 أنا أوىل الناس بعيسى بن مرمي يف األوىل : )قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
رسول اهلل قال األنبياء إخوة من عالت وأمهاهتم شىت ودينهم واآلخرة قالوا كيف ؟ يا 

 ( متفق عليه واحد فليس بيننا نيب

មាននយ័ថ្ល៖ « ខ្ាុ ំជ្ញអនកណដ្ល្ប្តូវសជឿចំស េះអីុោ កូនោង
មា រ ី មុនសគប្បងអ ទ់ាងំសៅសលាកីយស៍នេះ និងសៅប្បរសលាក។ ពកួសគ រួ
ថ្ល ប្បពិប្តអនកោោំរ សតីសជឿយា ងដូ្ចសមតច? សលាកតប្បវញិថ្ល ពួកពា
ការទីាងំអ ជ់្ញប្បងប្បអូនមកពីប្គួោរ និងមាត យទីនទពីគ្នន  ណតោ ោ
រប្ប ព់កួសគណតមយួ សហយីសៅចសោា េះពកួសយងីទាងំពីរោក់គ្នម នពាការ ី
ស យី»។ 

ដូ្សចនេះ សតីអវីជ្ញោ ោ កល្ និងណតមយួ ប្មាប្ប់
ពកួពាការទីាងំអ ?់ 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

ពិតណា  ់ សោភណ័ភាព ទឹកដ្មពីសរាេះ និងភាពប្បរ ុិទធ
ននគមពីរអាល្គ់រួអានគ្នម នណដ្នកំណតស់ោេះស យី។ ដូ្សចនេះ ខ្ាុ ំចងប់្បង្ហា ញ
វាកយខ្ណឌ ខ្ាេះននគមពីរអាល្គ់រួអានសោយគ្នម នការប្បកប្ោយ ណតខ្ាុ ំចង់
ឱ្យអនកទាងំអ គ់្នន ប្តិេះរេិះពិចារណាចំស េះវាកយខ្ណឌ ទាងំសនេះ សដី្មបី
 ិកាប្ោវប្ជ្ញវប្បណនាមសទៀតអំពីកំណប្បន់នគមពីរអាល្គ់រួអាន។ 

អល្ស់ឡាេះនិងអនោោំររប្ប ប់្ទង់៖ 

١٢الفتح: چۈئ   ېئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ 

មាននយ័ថ្ល៖ «អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ់ប្ទងា់នប្បចជូ នអនកោំ
ោររប្ប ប់្ទងស់ោយស ចកតីចងអុល្ប្បង្ហា ញ និងោ ោដ្៏ ចេៈ»។ 

ۈئ    ۆئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ې  ى      چ 

٠٠األحزاب: چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   

មាននយ័ថ្ល៖ «មូហាមំា តពំុ់ណមនជ្ញឪពុកនរណាមាន កក់នុង
ចំសណាមបុ្បរ ននពួកអនក ណតសគជ្ញអនកោោំររប្ប អ់ល្ស់ឡាេះ និងជ្ញ



 
ពាការចុីងសប្កាយ សហយីអល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ប់្ទងណ់តងណតដឹ្ងយា ង
ចា ល់ា នូ់វអវីប្គប្បយ់ា ង»។ 

តរចកេីរងប់ និងឋានរគួ៌៖ 

ڃ  ڃ    ڃڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃچ 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ        ڌ   ڌ  ڎ    چچ   چ

ک  ک  گ  گ  گ    کڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک

 ٥ - ٠الفتح: چگ  ڳ  

 មាននយ័ថ្ល៖ «ប្ទងណ់ដ្ល្ានប្ប្បទានស ចកតី ៃប្ប់កនុងដ្ួង
ចិតតរប្ប ព់កួអនកមានជំសនឿសដី្មបបី្បណនាមជំសនឿសលី្ជំសនឿរប្ប ព់ួកសគ។ 
 ប្មាប្បអ់ល្ស់ឡាេះប្ទងម់ានពល្សរហ៍សៅសលី្សមញ និងសលី្ដី្ សហយី    
អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ប់្ទងម់ហាដឹ្ងប្ប្បកប្បសោយគតិប្បណឌិ ត។ សដី្មបឱី្យ
ពកួអនកមានជំសនឿប្បុ្ប ប្ ីានចូល្ឋាន គួណ៌ដ្ល្មានទសនាហូរពី
សប្កាម ពកួសគរ ស់ៅកនុងឋាន គួស៌ោេះជ្ញអមតៈ ប្ទងល់ាងជប្មេះពកួ
សគពីអំសពីអាប្កកទ់ាងំឡាយ។ សោេះគឺជ្ញភាពសជ្ញគជយ័ដ្ឧ៏តតមបំ្បផុ្ត
សៅចំស េះអល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  »់។ 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  چ 

٣٠ - ١١الفجر: چڦ       ڦ   ڦ   

មាននយ័ថ្ល៖ «ឱ្ជីវតិណដ្ល្មានស ចកតី ៃប្ប ់ចូរវលិ្ប្ត ប្ប់
មករកប្ពេះជ្ញមាេ  ស់ោយសពញចិតតនឹងស ចកតីប្ប្បទានរប្ប អ់ល្ស់ឡាេះ
។ ចូរចូល្កនុងចំសណាមពកួខ្ាុ ំប្បសប្មីរប្ប ស់យងី សហយីចូរចូល្ឋាន គួ៌
រប្ប ស់យងីចុេះ»។ 

បុររនិងររេ៖ី

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  چ 

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ                ۆ  ۈ  

٣٥األحزاب: چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   

មាននយ័ថ្ល៖ «ប្ាកដ្ណា ់ ពកួអនកមូ ាីមប្បុ្ប ប្ ី 
ណដ្ល្មានជំសនឿ សគ្នរពប្ប្បណិប្បត័ន៍ សោម េះប្តង ់អតធ់មត ់មានជំសនឿ  ប្ប់ 



សធវីទាន ប្ប ួ រកាភាពប្បរ ុិទធ និងពួកអនកណដ្ល្ចសប្មីននូវការ ូប្តធម៌
រឭំកអល្ស់ឡាេះ អល្ស់ឡាេះប្ទងស់រៀប្បចំសប្តៀមរចួជ្ញសប្ ច ប្មាប្បព់កួសគ
នូវផ្ល្បុ្បណយដ្ឧ៏តតុងាឧតតម»។ 

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  چ 

٢١٠: النساءچژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

មាននយ័ថ្ល៖ «នរណាប្ប្បតិប្បតតិអំសពីល្អ សទាេះបុ្បរ  ឬរ តី 
សហយីសគជ្ញអនកមានជំសនឿ សោេះគឺជ្ញពកួអនកណដ្ល្ានចូល្ឋាន គួ៌ 
សហយីគ្នម នរណាសកងប្ប្បវច័េ សគ ូមបបី្ប ុនោន មចងអូរប្គ្នប្បធ់ចាជ្ញតិ»។ 

ជាតោលការណ៍ដ៏ឧ េុងគឧ េម៖ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ    چ

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ         ڦ    ٹٿ   ٹ  ٹ

ڃ  ڃ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

  کڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   ک

 ٢٣٠ - ٢٣٣آل عمران: چگ  گ  گ  گ  

 មាននយ័ថ្ល៖ «ចូរពួកអនកប្ប្បញាប្បរ់ ួរានស់ៅរកការខ្នតី
អភយ័សទា ពីប្ពេះជ្ញមាេ  រ់ប្ប ់ពកួអនក និងឋាន ួគណ៌ដ្ល្មានទំហំ
ប្ប ុនសមញនិងណផ្នដី្ សគសរៀប្បចំសប្តៀម ប្មាប្បព់កួអនកណដ្ល្សកាតខាា ច។ 
ពកួអនកណដ្ល្ចំណាយប្ទពយ មបតតិទាងំសពល្ ុខ្ប្ ួល្ និងសពល្
លំ្ាក ពកួអនកសចេះទប្បកំ់ហងឹសោយការអតធ់មត ់ និងពួកអនកណដ្ល្សចេះ
អតឱ់្នដ្ល្ម់នុ សសលាក សហយីអល្ស់ឡាេះ ពវប្ពេះទយ័ចំស េះពកួ
អនកណដ្ល្សធវីល្អ។ ពួកអនកណដ្ល្សៅសពល្ណាខ្ាួនសគប្ប្បប្ពឹតតអំសពីអាយ
មុខ្ ឬអំសពីាប្បសផ្សងៗសោយអគតិសោេះ ពកួសគនឹកសញញីការ នា
រប្ប អ់ល្ស់ឡាេះ សហយីោរភាពកំហុ និង ំុអភយ័សទា ពីប្ទង់
ចំស េះអំសពីាប្បរប្ប ព់ួកសគ។ សតីមាននរណាសលី្កណល្ងសទា សប្តពី   
អល្ស់ឡាេះ? ពកួសគមិនចសច រងឹរូ សលី្អំសពីណដ្ល្ពួកសគានប្ប្បប្ពឹតត
សហយីពកួសគដឹ្ងថ្ល សបី្ប ិនជ្ញខ្ាួនោរភាពកំហុ សោេះប្ទងនឹ់ងទទលួ្
យក។ ទាងំសោេះគឺជ្ញពកួអនកណដ្ល្ទទលួ្ាននូវការខ្នតីអភយ័សទា ពី
ប្ពេះជ្ញមាេ  រ់ប្ប ព់កួសគ និងឋាន គួ៌ណដ្ល្មានទសនាហូរពីសប្កាម។ 



ពកួសគរ ស់ៅជ្ញអមតៈកនុងឋាន គួស៌ោេះ សហយីជ្ញផ្ល្បុ្បណយដ្៏ប្ប្បស ី
ជ្ញទីបំ្បផុ្ត ប្មាប្បព់កួអនកណដ្ល្ប្ប្បតិប្បតតិ»។ 

បទបញ្ជា និងបព្មាម៖ 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ 

٢٣البقرة: چې  ې    ې  ى  

មាននយ័ថ្ល៖ «ចូរពួកអនកកំុសគ្នរព កាក រៈសលី្កណល្ងណតអ
ល្ស់ឡាេះ និងកតចាូចំស េះឪពុកមាត យ សធវីល្អចំស េះោចញ់ាតិ កុមារ
កំប្  និងពកួអនកទីទ័ល្ប្ក សហយីចូរនិយាយចុេះសៅកានម់នុ ស
ទាងំឡាយសោយ កយ មតីពីសរាេះប្ប្បនព»។ 

ការរពូ្ ្ម៌រឭំកព្ពះ និងភាពរកីរាយ៖ 

ىت  يت     جث  مث  ىث    متمب  ىب  يب   جت  حت      ختچ 

 ١٢الرعد: چيث   



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

មាននយ័ថ្ល៖«ពួកអនកណដ្ល្មានជំសនឿចិតតរប្ប ព់កួសគ ៃប្ប់
នឹងការ ូប្តធមរ៌ឭំកចំស េះអល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ។់ ពិតណា  ់ការ ូប្ត
ធមរ៌ឭំកចំស េះអល្ស់ឡាេះសធវីឱ្យចិតតទទលួ្ាននូវស ចកតី ៃប្ប»់។ 

សៅចុងប្បចេប្បន់នជំពូកសនេះ  ូមសជឿខ្ាុ ំចុេះថ្ល ខ្ាឹមោរ ល្កខ
ណៈពិស   និងភាពអោេ រយននគមពីរអាល្គ់រួអានមិនង្ហយនឹងផុ្ត
រល្ត ់គ្នម នទីបំ្បផុ្ត។ សៅរាល្ស់ពល្ណដ្ល្សយងី ូប្តអាល្់គរួអាន សយងី
ណតងរកសញញីប្បណនាមនូវអតានយ័ខ្ាឹមោរ។ សយងី ូប្តវាសប្ចីនកាល្
ណាសធវីឱ្យសយងីមានអារមមណ៍ហាកបី់្បដូ្ចជ្ញាន ូប្តវាសលី្កដំ្បូ្បង។ 

សលី្ ពីសនេះ ណផ្នកសផ្សងៗសទៀត ននភាោវទិា សវាហារ
ោរ ត វទិាោរ ត និងអចឆរយិភាពននគមពីរអាល្គ់រួអានជ្ញវ ិយ័មយួ
ដ្គ៏រួឱ្យទាកទ់ាញ ណតកនុងស ៀវសៅសនេះខ្ាុ ំមិនសលី្កយកមក រស រពី
សរឿងសនេះស យី។ សទាេះជ្ញយា ងណាកស៏ោយ ចូរពាយាមរកចាប្បប់្បក
ណប្ប្បពិោត រពីអតានយ័ណដ្ល្គរួឱ្យទុកចិតត ឬកមមវធីិកនុងកំុពយូទរ័ណដ្ល្ប្បក
ណប្ប្បអតានយ័អាល្គ់រួអានទាញយកពីសគហទំពឥ័ោា មដ្គ៏រួឱ្យទុកចិតត
ដូ្ជ្ញ (www.sultan.org)។ 



 

ខាងសប្កាមសនេះជ្ញប្ពេះោមមយួចំនួនរប្ប អ់ល្ស់ឡាេះ៖ 

- សអីរសរា េះមា ន (الرحمن)ប្ពេះដ្ម៏ហាសមត្តត  
- សអីររ  ហុមី (الرحيم) ប្ពេះដ្ម៏ហាករុណា 
- អាល្ម់ា លិ្ក (الملك) ប្ពេះមហាកសប្ត 
- អាល្កុ់ទាូ  (القدوس) ប្ពេះដ្ម៏ហាពិ ិដ្ឋ 
- សអី ាឡាម (السالم) ប្ពេះដ្ម៏ហា នតិភាព 
- អាល្ហ់ាគីម (الحكيم) ប្ពេះដ្ម៏ានគតិប្បណឌិ ត 
- អាល្អ់ាលី្ម (العليم) ប្ពេះដ្ម៏ហា ពវចាូ មហា

ដឹ្ង 
- អាល្ា់ស ៀរ (البصير) ប្ពេះដ្ម៏ហាសញញី 
- សអី ាសមៀក(السميع) ប្ពេះដ្ម៏ហាលឺ្ 
- អាល្អ់ាទិល្ (العدل) ប្ពេះដ្ម៏ហាយុតតិធម៌ 
- អាល្អ់ាហសមី (العظيم) ប្ពេះដ្ម៏ហាឧតតម 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

- អាល្ស់គ្នា ហវ ៊ូរ (الغفور) ប្ពេះដ្ម៏ហាអភយ័
- អាល្អ់ាលី្យ ៍(العلي) ប្ពេះដ្ម៏ហាខ្ពងខ់្ព ់

អនកោោំរមូហាមំា តា់នមានប្ប្បោ នថ៍្ល៖ 

يٌل ُيُِبُّ ) : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد َعْن النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  ِإنَّ اللََّه َجَِ
 ( رواه مسلماْلََْماَل 

មាននយ័ថ្ល៖ «ពិតណា  ់ អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ប់្ទងម់ហា
សោភណ័ សហយីប្ទង ់ពវប្ពេះទយ័នឹង សោភណ័ភាព»។ 



ឥោា មជ្ញោ ោរប្ប អ់ាោ ំនិងហាវា ក ប្ពមទាងំកូនសៅ
រប្ប ព់កួគ្នតទ់ាងំពីររហូតដ្ល្ន់ែៃប្បរសលាក។ ឥោា មពិតជ្ញោ ោ
ង្ហយប្ ួល្ មានសហតុផ្ល្ ចា ់លា  ់អនុវតតជ្ញក់ណ តង។ ភាពអ ្
ចារយននោ ោឥោា មមិនមានណដ្នកំណតស់ោេះសទ ពីសប្ េះោ ោ
សនេះមកអំពីប្ពេះជ្ញមាេ  ់ដ្ម៏ហាបុ្បសពវណតមយួគត ់ សហយីប្ទង់ជ្ញអនក
ប្បសងកីត តវសលាក។ 

អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ប់្ទងា់នមានប្ពេះប្បនាូល្ថ្ល៖ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ 

٣املائدة: چڌ

មាននយ័ថ្ល៖ «នែៃសនេះសយងីានបំ្បសពញប្គប្បល់្កខណៈ
 ប្មាប្បព់កួអនកនូវោ ោរប្ប ់ពកួអនក សយងីានប្ប្បទានពរជយ័



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

យា ងសពញសល្ញចំស េះពកួអនក សហយីសយងីាន ពវប្ពេះទយ័យល្់
ប្ពមទទលួ្ោា ល្់ឥោា មជ្ញោោ ប្មាប្បព់កួអនក»។ 

ប្ទងា់នប្ាប្បស់យងីថ្ល មូហាមំា ត់ជ្ញអុនកោោំរណដ្ល្សគ
ប្បចជូ នមកកានម់នុ សសលាកទាងំមូល្ (ោ នមូ៍ ាីម ជវីហវ ប្គឹោា ន 
ហណិឌូ  ប្ពេះពុទធ និងពកួអនកគ្នម នជំសនឿទាងំឡាយ)។ 

ប្ទងា់នប្ប្បទានកតីចងអុល្ប្បង្ហា ញ និងពនាឺរប្ប ប់្ទងចំ់ស េះ
មនុ សសលាកទូសៅ ប្ទងា់នសបី្បកចំហអាែកំ៌ាងំណដ្ល្ោសំ ព្ េះសៅ
កានស់ ចកតី ៃប្ប ់ភាព កប្ប ់កល្ ់ និង នតិភាពទាងំផ្ាូវចិតត  ងាម និង
ពិភពសលាកទាងំមូល្។ 

ពិតប្ាកដ្ ឥោា មប្បសប្ងៀនសយងីឱ្យប្ប្បកាននូ់វ ចេភាព 
យុតតិធមប៌្ប្បកប្បសោយគតិប្បណឌិ ត សោម េះប្តង ់ឧ ាហ៍ពាយាមកនុងការ
ណ វងយល្អំ់ពី ចេភាពកនុងការទំោកទំ់នងរប្ប ស់យងីជ្ញមយួនឹងអនក  
ដ្នទ។ 

ប្ាកដ្ណា  ់ការណ វងរកការពិត គរួគប្បបឈីរសលី្ចំសណេះ
ដឹ្ង និងប្ប្បភពណដ្ល្គរួជ្ញទីទុកចិតត។ ចំស េះការទំោកទំ់នងរប្ប ់



 
សយងីជ្ញមយួនឹងអនកដ្នទ និងការវនិិចឆយ័សៅសលី្ពកួសគ ក៏គរួគប្បបី
ប្ប្បប្ពឹតតិសៅសោយយុតតិធម ៌ មានជំហរវជិជមាន ពិភាកាគ្នន សោយការ
សគ្នរពគ្នន សៅវញិសៅមក និងយល្ពី់គ្នន ឱ្យានចា ។់ 

 មូហាមំា ត ់ ពិន អាប្បឌុ់្ល្សឡាេះ សកីតសៅមឹកកេះ កនុង ន្ ំ
៥៧០...ននគ. . សហយីោ នរ៍ប្ប គ់្នត់ទទលួ្ោា ល្ថ់្ល គ្នតជ់្ញ
មនុ សប្ប្បកាននូ់វ កយ ចេៈសទៀងប្តង។់ សៅសពល្ណដ្ល្គ្នតម់ាន
អាយុ៤០ ន្  ំ សទវត្តជីប្ពីល្ានោកំារប្ត្ត ប់្បនាូល្ពីអល្ស់ឡាេះជ្ញ
មាេ  ម់កកានគ់្នត។់ ោរដំ្បូ្បងប្បងអ ប់្ទងប់្បង្ហា ប្បស់ប្បី្បឱ្យមូហាមំា ត់
សប្ប្បៀនប្ប្បសៅប្កុមប្គួោរនិងកុល្ មព័នធណដ្ល្ជ្ញប្ប់ោចញ់ាតិជិតបំ្បផុ្ត
ជ្ញមយួគ្នត ់ សហយីមនុ សដំ្បូ្បងប្បងអ គឺ់ប្ប្បពនធរប្ប គ់្នត់ខ្ទីហជេះ។ 
ប្បោា ប្ប់មកការប្ត្ត ប់្បនាូល្ឱ្យប្បចជូ នោរសនេះ សៅកានម់នុ សសលាក
ទូសៅ។ កនុងមយួជីវតិរប្ប ់គ្នត ់ គ្នតា់ន ោំោំរសនេះសៅកាន់
ោ ន៍ដ្នទ សហយីគ្នតជ់្ញគំរូល្អ ប្មាប្បម់នុ សទូសៅ។ 

 សៅ ន្ ៦ំ៣៣គ. .ពាការមូីហាមំា ត់ានលាចាកសលាក
កនុងជោម យុ៦៣ ន្ ។ំ 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

ពិតណា  ់ ពាការមូីហាមំា តជ់្ញពាការ ី និងជ្ញអនកោោំរ
ចុងសប្កាយ។ ជ្ញពាការចុីងសប្កាយណដ្ល្សគប្បចជូ នមកសដី្មបបី្បញ្ជជ កពី់
ការពិតណដ្ល្សគានប្ត្ត ់ប្បង្ហា ប្បស់ៅកានព់កួពាការ ីមយ័មុនរមួ
មានគមពីរ ញ្ជា ែមីរប្ប ស់យ  ូសោយ ំអាងសលី្ មតីរប្ប គ់្នតថ់្ល៖ 

មាននយ័ថ្ល៖ «នរណាមានជំសនឿចំស េះអីុោ សហយីមាន
ជំសនឿចំស េះខ្ាុ ំ ដូ្សចនេះសគទទលួ្ានផ្ល្បុ្បណយសទវដ្ង»។ 

ពាការគី្នតា់នមានប្ប្បោ នស៍ទៀតថ្ល៖ 

មាននយ័ថ្ល៖ «ខ្ាុ ំគឺជ្ញមនុ សណដ្ល្ជិតដិ្តជ្ញមយួនឹងអីុោ
កូនោងមា រជី្ញងសគ...»។ 

ប្ប្បោ នរ៍ប្ប ព់ាការបី្បង្ហា ញឱ្យសញញីថ្ល គ្នតា់ន
 រស ីរចំស េះអីុោ។ គមពីរ ញ្ជា ណែមីកម៏ាននិយាយពីពាការមូីហាំ
មា ត ់សហយីខ្ាុ ំនឹងប្បង្ហា ញកនុងសពល្ប្បនតិចសទៀត។ 



 
បុគគលកិលកខណៈដ៏ឧ េមរបរម់ូហមំា៉ា  ់៖ 

 ពកួមហាបុ្បរ កនុងប្ប្បវតតិោរ តណដ្ល្ប្ប្បកាននូ់វ ចេធមមិ៌ន
ល្សមអៀងានយល្ស់ញញីថ្ល មូហាមំា តត់្តងំពីវយ័កុមាររហូតដ្ល្យុ់វវ ័
យ និងពីសពល្កាា យជ្ញពាការរីហូតដ្ល្ោ់ា ប្ប ់ បុ្បគាលិ្កល្កខណៈរប្ប ់
គ្នតឧ់តតមឯក ទាងំ ីល្ធម ៌ កតីសមត្តត ករុណា  ចេៈសទៀងប្តង ់ សោម េះ
ប្តង ់ មានភកតីភាព ឱ្នលំ្សទាន ចិតត ប្បបុរ  និងល្កខណៈ មបតតិ
ប្ប្បនពសផ្សងៗសទៀត។ ត្តមពិត រាល្ក់ាប្បកប្ោយពិោត រពីជិវតិ 
 កមមភាពផ្កា ល្់ខ្ាួន និង កមមភាពទូសៅរប្ប គ់្នត ់ ចា ់ណា ់ថ្ល 
គ្នតជ់្ញពាការ ីជ្ញអនកោោំរ ជ្ញប្បរមប្គូ ជ្ញអនកផ្សេះផ្ា ជ្ញមគាសទ ក៍
សៅកាន ី់ល្ធមឧ៌តតុងាឧតតម គំរូដ្ល៏្អ ជ្ញសមទព័ ជ្ញអនកនសយាាយ ជ្ញ
មិតតដ្ម៏ានសមប្តីភាព ជ្ញប្បតីដ្ជ៏្ញទីប្ លាញ់ ជ្ញឪពុកដ្ម៏ានប្ពហមវហិារ
ធម។៌ 

 សលី្ ពីសនេះ កនុងស ៀវសៅណដ្ល្មានចំណងសជីងថ្ល «មូហាំ
មា តជ់្ញពាការឥីោា ម» ោរោត ចារយទ សនវទូិឥណាឌ  សលាក រាម 
ប្កោន  យល្ស់ញញីថ្ល មូហាមំា តជ់្ញគំរូដ្ ុ៏ប្កឹតសពញល្កខណៈ ប្មាប្ប់
ជីវតិរ ស់ៅរប្ប ម់នុ ស។ សលាកប្បកប្ោយប្បញ្ជជ កពី់ការពណ៌ោសនេះ
ថ្ល ជ្ញសរឿងមយួពិាកកនុងការ ិកាណ វងយល្ឱ់្យាន ីុជសប្ៅនន



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

បុ្បគាលិ្កល្កខណៈរប្ប មូ់ហាមំា ត់ វាប្គ្ននណ់តជ្ញការ ា្ុេះប្បញ្ជេ ងំសោយ
 សងខប្បពីបុ្បគាលិ្កល្កខណៈរប្ប មូ់ហាមំា ត ់ សបី្ប ិនជ្ញអាចខ្ាុ ំនឹង រ
ស រពិោត រជ្ញភាគៗ តីអំពីតែភាពននជីវប្ប្បវតតិដ្ម៏ហាអោេ រយសនេះ។ 

មូហាមំា តជ់្ញពាការ ី ជ្ញវរីជនសធវី រង្ហា ម ជ្ញឈមួញ ជ្ញអនក
នសយាាយ ជ្ញកវដី្ម៏ានសវាហារោរ ត ជ្ញអនកផ្សេះផ្ា ជ្ញទីពឹង
 ប្មាប្បកុ់មារកំប្  ជ្ញសមធាវ ីជ្ញអនករសំោេះទា ករ ជ្ញអនក សរង្ហា េះរ តី
ឱ្យមាន ិទធិស រភីាព ជ្ញតុលាការកាតក់តី ជ្ញសៅហាវ យដ្ស៏ោម េះប្តង់ 
សប្តពីតោួទីកនុងវ ិយ័មនុ សជ្ញតិដ្៏ឧតតុងាឧតតមសនេះ សលាកជ្ញវរីជន
កាា ហានមាន កផ់្ងណដ្រ។ 

ប្ប្បវតតិវទូិមាន កា់ន រស រថ្ល ពិតណា  ់ មូហាមំា តា់ន
ចាប្បស់ផ្តីមបំ្បសពញសប្ប កមមអំ វោវឱ្យមនុ សមកកានោ់ ោដ្ ៏ចេៈ
សនេះ (ឥោា ម)សៅអាយុ៤០ ន្  ំ សហយីានលាចាកសលាកសយងីសនេះ
សៅអាយុ៦៣ ន្ ។ំ កនុងរយៈសពល្ដ្ខ៏្ាីសនេះ (ប្ប្បណហល្ជ្ញ២៣ ន្ )ំ ោរ
រប្ប គ់្នត់ពំុទានប់្គប្បដ្ណត ប្បស់លី្ឧប្បទវីប្បអារា ប្បទ់ាងំមូល្សៅស យីសទ។ 
រសំោេះមនុ សជ្ញតិឱ្យរចួផុ្ត 



 ពីការសគ្នរពពហុសទព រូប្ប ំណាកសៅកានក់ារសគ្នរព        
 កាក រៈចំស េះអល្ស់ឡាេះណតមយួ។ 

 ពីទំោ  ់និង រង្ហា មសៅរកការបួ្បរមួ និងោមគាីភាព។
 ពីការផឹ្កប្ោ អ ីល្ធមស៌ៅរកឧតតមភាព និងជំសនឿ  ប្ប់

សលី្ោ ោ។
 ពីអោធិប្បសតយយ គ្នម នចាប្បទ់មាា ប្ប ់ សៅរកការរ ស់ៅណដ្ល្

មាន ណាត ប្បធ់ាន ប្ប ់និងមានប្ប្បពន័ធចាប្បប់្គប្បប់្គង។
 ពីការប្ ុតចុេះដុ្នោប្បនន ីល្ធម ៌ងាមសៅរកកប្មិតខ្ព ់

បំ្បផុ្តនន ីល្ធម។៌
ពិតណា  ់ កនុងប្ប្បវតតិោរ តមនុ សជ្ញតិពំុណដ្ល្សញញីមានការ

ណប្ប្បប្បួ្បល្ផ្កា  ប់្បតូរកនុង ងាម។ សទាេះមុនឬសប្កាយណាមយួដូ្ចជ្ញការ
ផ្កា  ប់្បតូរសៅ មយ័គ្នត់។ ការផ្កា  ់ប្បតូរដ្អ៏ោេ រយសនេះ ប្ប្បប្ពឹតតិសៅកនុងរ
យៈសពល្ណតពីរទ វតសប្ប ុសណាា េះ។ 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

មូហមំា៉ា  ់កនងុគមពីរប ីប៖

ពិតប្ាកដ្ ស ៀវសៅសនេះគ្នម នបំ្បណងសលី្កយកទំោយពី
ការមកដ្ល្រ់ប្ប ់ពាការមូីហាមំា ត់កនុងគមពីរោ ោសផ្សងៗមក រ
ស រសោេះសទ ប្ប ុណនតពកួោ នវទូិឥោា មានប្បកប្ោយខ្ាេះពីទំោយ
ណដ្ល្មានសៅកនុងគមពីររប្ប ណ់ពក ហណិឌូ  ប្ពេះពុទធ ោ ោជវីហវ និង
ប្គិ តោ ោ។ 

ត្តមពិត ប្ប្បធានប្បទសនេះ (មូហាមំា តក់នុងគមពីរពិ ិដ្ឋ           
សផ្សងៗ) ប្តូវានសលី្កមកពិសប្គ្នេះភិភាកាយា ងសប្ចីន ណែមទាងំាន
យកមកចងប្កងជ្ញស ៀវសៅ អតាប្បទប្បសង្ហា េះត្តមប្ប្បពន័ធអិុនធឺណណត។ 
សដី្មបទីទលួ្ពតម៌ានប្បណនាមអំពីប្ប្បធានប្បទសនេះ ូមសៅកានស់គហទំពរ័ 
www.inf.net។ 

សលាក អាប្បឌុ់្ល្អាហាត ោវូត (អតីតប្បពវជិតោ ោ
ប្គិ ត សដ្វតី ពិនយា មិន) កនុងស ៀវសៅដ្ល៏្បលី្ាញរប្ប គ់្នតណ់ដ្ល្
មានចំណងសជីងថ្ល (មូហាមំា តក់នុងគមពីរពិ ិដ្ឋសផ្សងៗ) សលាក     
 រស រអតាប្បទគមពីរពិ ិដ្ឋនិយាយពីការមកដ្ល្ន់នពាការមីាន កណ់ដ្ល្
ដូ្ចមូោ សោយសលាកាននិយាយថ្ល៖ «សយងីោគំ្នន អានកនុងទំនុក



 
តសមកីង ជំពូក...មាប្ត្ត... (សយងីនឹងប្បសងកីត ប្មាប្បព់កួសគនូវពាការ ី
មាន កពី់កនុងចំសណាមប្បងប្បអូនរប្ប ់ពកួសគដូ្ចអនក សហយីសយងីនឹងោក់
ប្បនាូល្រប្ប ស់យងីកនុងមាតរ់ប្ប ស់គ) សបី្ប ិនជ្ញ កយសនេះមិនប្តូវចំស េះ
មូហាមំា ត ់ ដូ្សចនេះទំោយសនេះមិនទានប់្ាកដ្សទ សប្ េះសយ  ូខ្ាួនឯង
មិនានអេះអាងថ្ល គ្នតជ់្ញពាការណីដ្ល្មានណចងកនុងប្បនាូល្សនេះណដ្រ»។ 

 សបី្បសយាងត្តមជំសនឿននសគ្នរមង្ហរ សយ  ូគ្នតស់កីតមកប្គ្នន់
ណតមានតោួទីជ្ញអនកកាតក់តី ឬវនិិចឆ័យ ពំុណមនជ្ញអនកប្បចាតតិចាប្បស់ោេះ
សទ។ រឯីពាការកីនុងទំោយណដ្ល្ាន នាសោេះនឹងោមំកនូវ ”ចាប្ប់ដ្៏
ប្តចេះប្តចង”់ សោយ “នដ្ោត រំប្ប ស់គ”។ 

 ពកួអនកប្ាជាឥោា មប្បញ្ជជ កថ់្លទំោយសនេះគ្នម នប្តូវសលី្
នរណាសផ្សងសប្តពីមូហាមំា ត់។ ប្ាកដ្ណា  ់ មូហាមំា ត ់ និងមូោ
មានល្កខណៈប្ សដ្ៀងគ្នន សប្ចីនប្ប្បការដូ្ចជ្ញ៖ 

- ស ម្ េះរប្ប គ់្នតទ់ាងំពីរសផ្តីមសោយអកសរណតមយួគឺ (ម)។ 
- កំសណីត មានប្គួោរ ភារកិចេ និងការោា ប្បរ់ប្ប គ់្នតទ់ាងំ

ពីរមានល្កខណៈប្ប្បប្កតីដូ្ចគ្នន ។ 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

- គ្នតទ់ាងំពីរជ្ញពាការផី្ង ជ្ញអនកោោំរផ្ង ជ្ញអនក
ប្គប្បប់្គង ជ្ញសមទព័ ជ្ញអនកនសយាាយ សហយីកជ៏្ញអនក
ប្បចាតតិចាប្បផ់្ងណដ្រ។
ផ្ាុយសៅវញិ សយ  ូមិនដូ្ចមូោកនុងប្ប្បការជ្ញសប្ចីន។ អនក

សដី្រត្តមសយ  ូចាតទុ់កគ្នត់ជ្ញប្ពេះ ឬបុ្បប្តរប្ប ប់្ពេះ សហយីកំសណីត 
ភារកិចេ និងទីប្បចេប្បរ់ប្ប គ់្នតមិ់នដូ្ចមូោសោេះសទ។ សយ  ូពំុាន
យកប្ប្បពនធ មិនណមនជ្ញអនកប្គប្បប់្គងោ នរ៍ប្ប គ់្នត់ សហយីពំុាន
សធវី រង្ហា មកនុង មរភូមិ ដូ្ចជ្ញមូោសោេះសទ។ សនេះសបី្បសយាងត្តមអវី
ណដ្ល្មានណចងកនុងគមពីរពិ ិដ្ឋ (គមពីរ ញ្ជា ណែមី)។ 

ជ្ញងសនេះសៅសទៀត គមពីរពិ ិដ្ឋានណចងថ្ល៖ «ពាការមីាន ក់
មកពីកនុងចំសណាមប្បងប្បអូនរប្ប ព់កួសគ»។ ចង់ប្បង្ហា ញប្ាប្បពី់ពាការ ី
មាន កស់កីតសចញពីប្បងប្បអូនរប្ប ោ់ នអិុ៍ប្ោណអល្ គឺកូនសៅរប្ប ព់ា
ការអិុីោម ណអល្។ ប្បណនាមពីសលី្ទំោយសនេះ សយ  ូកនុងគមពីរ ញ្ជា ណែមី
ននគមពីរប្ប បី្បានប្ាប្ប់ដំ្ណឹងល្អពីការមកដ្ល្រ់ប្ប ់ «អនក សរង្ហា េះមាន ក់
សទៀត» សហយីសយ  ូាននិយាយយា ងចា ល់្ថ្ល៖ « ប្ទង់នឹង
ប្ប្បទានឱ្យពកួអនកនូវអនក សរង្ហា េះមាន ក់សទៀត» ស ៀវសៅយូហាន ។ 



ចូរប្តល្ប្បស់ៅអានស ៀវសៅយូហាន ....។ 

 

 

ពកួអនកប្ាជាមូ ាីមានប្បញ្ជជ កថ់្ល មូហាមំា តជ់្ញអនកបំ្បសពញ
នូវដំ្ណឹងល្អណដ្ល្សយ  ូានប្ាប្ប ់ សោយណផ្អកសលី្សហតុផ្ល្ជ្ញសប្ចីន
ដូ្ចខាងសប្កាម៖ 

 អីុោាននិយាយថ្ល៖ «ប្ទងនឹ់ងឱ្យពកួអនកនូវអនក សរង្ហា េះ
មាន កស់ទៀត» (យូហាន...)។ ពកួអនកប្ាជាមូ ាីមខ្ាេះាន
និយាយថ្ល ោម ពាសដី្មនន កយអនក សរង្ហា េះសនេះមកពី
កយប្កិក (Paraclete) ណដ្ល្មាននយ័ថ្ល (អនកណដ្ល្ប្តូវ

សគ រស ីរ ឬសលី្កតសមកីង) គឺ ំសៅដ្ល្ស់ ម្ េះមូហាមំា ត់
សនេះណតមតង។

 ការប្បង្ហា ញប្ាប្បរ់ប្ប ស់យ  ូពី “អនក សរង្ហា េះមាន កស់ទៀត”
មិនប្តូវនឹងវញិ្ជា ណប្បរ ុិទធសោេះសទ ពីសប្ េះវញិ្ជា ណប្បរ ុិទធ

ដូ្សចនេះ សតីនរណាជ្ញអនក សរង្ហា េះ(ពាការ)ីចុង

សប្កាយណដ្ល្នឹងមកប្បោា ប់្បពីសយ  ូ? 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

ជ្ញចំណណកននជំសនឿប្តីម៌ុតិ ប្ពេះបិ្បត្ត ប្ពេះបុ្បប្ត្ត និងវញិ្ជា ណ
ប្បរ ុិទធ។ សយាងត្តមជំសនឿប្គិ តោ ោណដ្ល្សជឿសលី្ល្ទធិ
ប្តីម៌ុតិ វញិ្ជា ណប្បរ ុិទធគឺមានមុន និងកនុងកំ ុងសពល្នន
ោររប្ប ស់យ  ូសោយសយាងត្តមគមពីរប្ប បី្ប។ កប៏្ប ុណនតអនក
 សរង្ហា េះសនេះនឹងមកប្បោា ប្ប់ពីសយ  ូ។ 

 សលី្ ពីសនេះ ពាការមូីហាមំា តម់កសដី្មបទូីោម នសប្ប្បៀនប្ប្បសៅ
មនុ សសលាកទាកទ់ងនឹងអល្ស់ឡាេះជ្ញប្ពេះពិតណតមយួអងា
គត ់ ចងអុល្ប្បង្ហា ញផ្ាូវពួកសគសៅកានជី់វតិពិត និងសគ្នល្
បំ្បណងននជិវតិ សហយីប្ាប្បព់កួសគឱ្យដឹ្ងពីោរធាតុពិតនន
ស ចកតីោា ប្ប ់ នែៃប្បរសលាក និងជីវតិអតមៈ ក៏ដូ្ចជ្ញអំពី
ចំសណេះដឹ្ង និងប្ប្បការពិតសផ្សងៗជ្ញសប្ចីនសទៀត។ 

 ជ្ញមយួគ្នន សនេះគ្នតក់ា៏នប្ាប្បព់កួសយងីពីដំ្ណឹងសផ្សងៗ 
ទំោយ និងអចឆរយិភាពជ្ញសប្ចីនណដ្ល្អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ់
ានប្ប្បទាន និងប្បសប្ងៀនដ្ល្គ់្នត់។ 

 មូហាមំា តជ់្ញពាការណីដ្ល្មិននិយាយសចញពីមសោវតិកក
សោេះសទ ណតានោត ប្ប ់ និងទទលួ្ការប្ត្ត ប់្បនាូល្ពីអល្់
សឡាេះជ្ញមាេ   ់ ណដ្ល្ប្ទងា់ននិយាយប្ាប្បពី់ដំ្ណឹងមូហាំ



មា តស់នេះសៅកនុងគមពីរ ញ្ជា ណែមី។ សយ  ូានប្ាប្បពី់
ទំោយសនេះកនុងស ៀវសៅយូហាន ជំពូក....។ អល្ស់ឡាេះជ្ញ
មាេ  ប់្ទងា់នប្ត្ត ប់្បនាូល្រប្ប ប់្ទងជ់្ញគមពីរអាល្គ់រួអាន
ដ្ល្មូ់ហាមំា ត។់ ពាការមូីហាមំា តា់ន ូប្តគមពីរអាល្់គរួ
អានសនេះកនុងប្ពេះោមអល្ស់ឡាេះ (កនុងប្ពេះោមអល្ស់ឡាេះ
មហាសមត្តត  មហាករុណា)។ ទំោយសផ្សងសទៀតអំពីមូហាំ
មា តក់នុងគមពីរ ញ្ជា ណែមីណដ្ល្ណចងថ្ល៖ «សគនឹងនិយាយ
កនុងប្ពេះោមរប្ប អ់ល្ស់ឡាេះ» (ស ៀវសៅទំនុកតសមកីង ជំពូក
...មាប្ត្ត....)។ ជ្ញកណ់ តងជំពូក១កនុងគមពីរអាល្គ់រួអាន
ចាប្បស់ផ្តីមសោយ កយ «កនុងប្ពេះោមរប្ប ់អល្ស់ឡាេះមហា
សមត្តត  និងមហាករុណា»។ 

ពិតណា  ់ ពាការមូីហាមំា ត់ និងគមពីរអាល្គ់រួអានានសលី្ក
តសមកីងដ្ល្ស់យ  ូយា ងខាា ងំកាា ជ្ញទីបំ្បផុ្ត កដូ៏្ចជ្ញ ពកួអនកមូ ាីមទូសៅ
ានផ្តល្កិ់តតិយ  ប្ លាញ់ និងសគ្នរពចំស េះសយ  ូ រហូតដ្ល្ព់កួសគ
ោកស់ ម្ េះកូនៗរប្ប ព់កួសគថ្ល អីុោ (សយ  ូ)។ 

សលី្ ពីសនេះ  សៅសពល្ណដ្ល្ពកួជវីហវ រួយូហាន (យ េះ
យា )ថ្ល សតីសលាកជ្ញនរណា? គ្នតា់នទទលួ្ោា ល្់ថ្ល ខ្ាុ ំពំុណមនជ្ញសម



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

 ីុសទ។ ពួកសគ រួប្បនតសទៀតថ្ល ចុេះសលាកជ្ញអវីសៅវញិ? សតីសលាកជ្ញអីុ
លី្យា ឬ(អិល្សយ ី)? សលាកតប្បវញិថ្ល កពំុ៏ណមនណដ្រ។ សតីសលាកជ្ញ
ពាការសីោេះណមនសទ? សលាកស ា្ីយថ្ល សទ! ស ៀវសៅយូហាន ជំពូក
សល្ខ្....។ 

ដូ្ចណដ្ល្យ េះយា ានទទលួ្ោា ល្ខ់ាងសលី្ថ្ល សលាកពំុណមនជ្ញអីុ
លី្យ េះ ពំុណមនជ្ញសយ  ូសោេះសទ។ 

ដូ្សចនេះ អនក ិកាប្ោវប្ជ្ញវរកការពិតសោយគតិប្បណឌិ ត  ចេៈ
សទៀងប្តង ់ និងមាន ទាធ ប្ជេះថ្លា សោេះ គរួគប្បប ិីកាណ វងយល្ស់ោយ
ណផ្អកសលី្សហតុផ្ល្ចា ល់ា ថ់្ល៖ 

ត ើនរណាជាពាការ?ី 

សតីនរណាជ្ញពាការពិីតណដ្ល្មកប្បោា ប្បពី់អីុលី្យា  និង
សយ  ូសដី្មបផី្សពវផ្ាយោរចាប្ប់សដី្ម និងប្បរ ុិទធ តីអំពីអល្ស់ឡាេះជ្ញ
ប្ពេះជ្ញមាេ  ណ់តមយួអងាគត ់ប្ទងគ់្នម ននដ្គូ? ប្ាកដ្ណា  ់គ្នត់គឺពា
ការមូីហាមំា ត។់ 



សគាននិយាយ និង រស រជ្ញសប្ចីនអំពីពាការមូីហាមំា តត់្តម   
រយៈទំពរ័ប្ប្បវតតិោរ ត។ តសៅសនេះ ូមសលី្កយកមកប្បង្ហា ញខ្ាេះនូវ មតី
រប្ប អ់នប្ាជាល្បីៗ ដូ្ចជ្ញ 

ប្ប្បវតតិវទូិល្បរីប្ប ា់រាងំសលាកឡាមា ទីនាននិយាយថ្ល៖ 

«សបី្ប ិនជ្ញនិយាយពីទិ សៅធំ មសធាាយតូចល្ទធផ្ល្ដ្គ៏រួឱ្យ
ភាា កស់ផ្អីល្ គឺជ្ញល្កខណៈ តងោ់របី្បននសទពសកា ល្យរប្ប ម់នុ ស។ សតី
នរណាហា នយកវរីបុ្បរ ដ្ល៏្បលី្ាញណាមាន កក់នុងប្ប្បវតតិោរ ត ម័
យទំសនីប្បសៅសប្ប្បៀប្បនឹងមូហាមំា តស់ទ?»។ 

សលាក ឡាមា ទីនាននិយាយសោយមឺុងមា តថ់្ល «ប្ ប្បនឹងប្គប្ប់
ល្កខណៈ តងោ់រទាងំអ ណ់ដ្ល្សគអាចសប្ប្បៀប្បសធៀប្បពីឧតតមភាពរប្ប ់
មនុ ស សយងីចាាំចប់្តូវណត រួថ្ល សតីមានបុ្បគាល្ណាប្ប្បស ីរជ្ញងរូប្ប
គ្នតស់ទ?»។ 

សលាក នម ខឺ្ល្ ហាត កនុងស ៀវសៅរប្ប ស់លាកណដ្ល្មាន
ចំណងសជីងថ្ល «ឋាោនុប្កមននវរីជនពិភពសលាកទាងំមយួរយោក់



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

ណដ្ល្មានឥទធិពល្ជ្ញងសគកនុងប្ប្បវតតិោរ ត»ាន រស រថ្ល «ប្ាកដ្ 
ណា  ់ ខ្ាុ សំប្ជី សរ ីយកមូហាមំា តោ់កស់ល្ខ្សរៀងទី១កនុងប្បចជ ីវរីជន
ពិភពសលាកណដ្ល្មានឥទធិពល្ជ្ញងសគចំស េះមនុ សជ្ញតិ។ អាចមាន
អនកអានខ្ាេះភាា កស់ផ្អីល្ សហយីជនួកាល្អាចប្បដិ្ស ធ កប៏្ប ុណនតសលាកពិត
ជ្ញវរីជនណតមយួគតក់នុងប្ប្បវតតិោរ ត ណដ្ល្ សប្មចាននូវភាព
សជ្ញគជយ័យា ងសល្ចសធាា បំ្បផុ្ត ទាងំណផ្នកោ ោ និងអាណាចប្ក»។ 

សលាក ណប្ប រណាត  ូ កនុងស ៀវសៅរប្ប ស់លាក (ភាពពិត
ឥតសល្អៀងននោ ោឥោា ម) ាន រស រថ្ល «ត្តមសយាប្បល្រ់ប្ប ់ខ្ាុ ំ 
សបី្ប ិនជ្ញសលាកដឹ្កោពិំភពសលាក ពវនែៃ សលាកនឹងអាចសោេះប្ោយ
ប្គប្បប់្បញ្ជា រប្ប ស់យងីសោយធាោាននូវ នតិភាព  ុភមងាល្ ណដ្ល្
មនុ សសលាកកំពុងទនាឹងរងច់ា»ំ។ 

 មតរីប្ប ស់លាក មហាត្តម ត ់ គ្នា នធី់ « ខ្ាុ ំយល្ប់្ ប្បទាងំ
ប្ ុងថ្ល ណផ្ាោវពំុណមនជ្ញមសធាាយណដ្ល្ឥោា មសប្បី្បសដី្មបពីប្ងីកនិង
ពប្ងឹងអំណាចរប្ប ខ់្ាួនសោេះសទ។ ណតផ្ាុយសៅវញិជ្ញធសមាាយង្ហ
យៗបំ្បផុ្តសោយភាពហមតច់ត ់ការសគ្នរព កយ នា ការល្េះប្បង ់ និង
ចិតតប្ជេះថ្លា រប្ប ស់លាកចំស េះ ហការ ីនិងមិតតភកតិរប្ប ស់លាក រមួទាងំ



ភាពកាា ហានជ្ញមយួនឹងជំសនឿទុកចិតតយា ងោចខ់ាតរប្ប ស់លាក
ចំស េះប្ពេះជ្ញមាេ   ់និងោររប្ប ស់លាក»។ 

 មតីរប្ប  ់វ  ុល្វគាុង សកា ីុ «សលាកគឺជ្ញពាការ ីពំុណមនជ្ញកវ ី
ដូ្សចនេះ ចាាំចប់្តូវចាត់ទុកថ្លអាល្គ់រួអានរប្ប ស់លាកជ្ញគមពីរមកពីសលី្
សមញ ណតពំុណមនជ្ញស ៀវសៅណដ្ល្និពនធសោយមនុ សសលាកណដ្ល្ាន
និពនធស ងីសដី្មប ិីកា និងកមានតសោេះស យី»។ 

កនុងស ៀវសៅចាប្បែ់មីរប្ប ស់លាកណដ្ល្មានស ម្ េះថ្ល ឥោា ម
ជ្ញផ្ាូវដ្ប៏្តឹមប្តូវ សលាក ចន សអស ពី ធីអូ (ោរោត ចារជនជ្ញតិអាសមរ ិ
កណផ្នកោ ោ និងទំោកទំ់នងអនតរជ្ញតិ) ាន រស រថ្ល «មូហាំ
មា តឋ់តិកនុងចំសណាមមហាបុ្បរ ោ ោដ្ឧ៏តតុងាឧតតម ជ្ញពាការ ី ជ្ញ
ោា ប្បនិកោ ោ សហយីសលាកមាន ីល្ធម ៌ និងបុ្បគាលិ្កល្កខណៈ
ពិស  អោេ រយណដ្ល្ជំរុញឱ្យមានភាពសជឿជ្ញក ់ និងខាជ ប្បខ់្ជួនមិនធាា ប្ប់
មានពីមុនមក។ ប្ាកដ្ណា  ់ ទិដ្ឋភាពននជយ័ជំនេះរប្ប ់សលាកកនុង
ការទាកទ់ាញអនកសដី្រត្តម សហយីានប្បសងកីតរដ្ឋននប្ប្បជ្ញជ្ញតិមយួណដ្ល្
អាចប្គប្បប់្គងសលី្ទឹកដី្អារា ប្បទ់ាងំមូល្។ សលាកមិនប្គ្ននណ់តអាច
 សរង្ហា េះានសោយសលាកជ្ញអនកសរៀប្បចំយុទធោរ តទព័ដ្ពូ៏ណកប្ប ុសណាា េះ



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

សទ ណតសលាកគឺជ្ញបុ្បរ ណដ្ល្មិនធមមត្ត....សហយីជ្ញមនុ សណដ្ល្មានកតី
សមត្តត » (ចន សអស ពី ធីអូ ន្ .ំ.....)។ 

 សលាក សអស ពី ធីអូ ានប្បញ្ជជ កស់ទៀតថ្ល «មូហាមំា តពំុ់
ណមនជ្ញោា ប្បនិកឥោា ម សហយីសលាកកពំុ៏ានោា ប្បោពិភពសលាកែមី
ផ្ងណដ្រ»។ 

 សលាកោរោត ចារយ សអស ពី ធីអូ ានប្បញ្ជជ កពី់ខ្ាឹមោរសនេះ
កនុងស ៀវសៅស ម្ េះ (ការោឥំោា មសៅកានកំ់ណណទប្មង)់ គឺការអំ វ
ោវជ្ញែមីមតងសទៀតឱ្យសគ្នរពប្ប្បណិប្បត័នស៍ពញសល្ញចំស េះអល្ស់ឡាេះ 
អនុវតតត្តមកតីប្បង្ហា ប្បរ់ប្ប ប់្ទង ់ ដូ្ចណដ្ល្ប្ទងា់នប្ត្ត ់ប្បង្ហា ប្បម់ក
ចំស េះមូហាមំា តឱ់្យានប្តឹមប្តូវមយួរយភាគរយត្តមមាប្ត្តគមពីរ 
សហយីសលាកគឺជ្ញពាការចុីងសប្កាយប្បងអ ។់ ដូ្សចនេះ ចំស េះមូហាមំា ត់ 
ឥោា មពំុណមនជ្ញជំសនឿែមី ក៏ប្ប ុណនតប្គ្ននណ់តោបំ្ត ប្បម់កវញិនូវ ជំសនឿដ្៏
ប្តឹមប្តូវ  ុប្កឹតឥតសខាេ េះណតប្ប ុសណាា េះ។ 

 

 



 កយប្ប្បោ នដ៍្ប៏្ប្បនពរប្ប ព់ាការមូីហាមំា ត៖់

- ( កយពីសរាេះជ្ញការោកទ់ានមយួ) រាយការណ៍សោយអាល្់
ពូខ្រយី។៍

- (ោន មញញឹមរប្ប អ់នកសៅកានប់្បងប្បអូនរប្ប អ់នកជ៏្ញការ
ោកទ់ានមយួណដ្រ) រាយការណ៍សោយ អាតត់រួមីហសុយី។៍

- (ពិតណា  ់ អនកណដ្ល្ប្ប្បស ីរជ្ញងសគកនុងចំសណាមពកួអនក
គឺអនកណដ្ល្មាន ីល្ធមល៌្អជ្ញងសគ) រាយការណ៍សោយអា
ល្ពូ់ខ្រយី។៍

- (ការ មាអ តផ្ាូវពីប្បោា ប្កួ កជ៏្ញការោកទ់ានណដ្រ) មុតត្ត
ហាវ កុន អាន ហុ។ី

- (ជំសនឿដ្ប៏្ប្បស ីរបំ្បផុ្តគឺការអតធ់មត់ និងការអតឱ់្ន) រាយ
ការណ៍សោយ អាល្ន់ហពហាកីយ ៍ចាតគ់នាៈនិសទា  សហ
សោយអាល្ហ់ាព នីយ។៍

- (ពិតណា  ់បុ្បរ មាន កា់ន រួពាការមូីហាមំា តថ់្ល សតីកនុង
ឥោា មប្ប្បការណាណដ្ល្ជ្ញអំសពីល្អ? សលាកស ា្ីយថ្ល ផ្តល្់
ចំណីអាហារ ោវ គមនស៍ោយោឡាមចំស េះអនកោា ល្់
និងអនកមិនោា ល្)់ រាយការណ៍សោយ អាល្ពូ់ខ្រយី។៍



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

សលី្ ពីសនេះ សលាកានមានប្ប្បោ នស៍ទៀតថ្ល៖ 
- (ពកួអនកណដ្ល្មានចិតតសមត្តត  ប្ពេះនឹងសមត្តត ចំស េះពកួសគ ចូរ

សមត្តត ចំស េះមនុ សទូសៅសៅសលី្ណផ្នដី្ អនកសៅសលី្សមញ
នឹងសមត្តត ចំស េះពកួអនក)រាយការណ៍សោយតរួមីហសុយី។៍

- (នរណាកស៏ោយកនុងចំសណាមពកួអនក ពំុទានម់ានជំសនឿ
សពញល្កខណៈសទ លុ្េះប្ត្តណតសគប្ ឡាញ់ប្បងប្បអូនរមួជំសនឿ
រប្ប ខ់្ាួនដូ្ចសគប្ លាញ់ខ្ាួនឯងណដ្រ)។

- (ពំុណមនជ្ញអនកមានជំសនឿសទ ណដ្ល្ខ្ាួនហូប្បណ អ្ត សហយីញាតិ
ជិតខាងរប្ប ់ខ្ាួនសៅសប្ កឃ្លា នសោេះ) រាយការណ៍សោយ
អាល្ន់ហពហាកីយ ៍ចាតគ់នាៈនិសទា  សហ សោយអាល្ហ់ាព
នីយ។៍

- (ពំុណមនសៅអនកខាា ងំសទ អនកណដ្ល្ពូណកសាកចំាប្ប ់ណតណដ្ល្
សៅថ្លអនកខាា ងំសោេះគឺអនកណដ្ល្សចេះទប្បចិ់តតសៅសពល្ខឹ្ង)
ស ៀវសៅអាល្មូ់វត័តក ់អីុមុា ំមា លិ្ក។

- (ពិតណា  ់ អល្ស់ឡាេះជ្ញមាេ  ប់្ទងមិ់នទតសមីល្ខ្ាួន
ប្ាណ និងរូប្បរាងរប្ប ព់កួអនកសោេះសទ ណតប្ទងទ់តសមីល្
ចិតតរប្ប ព់កួអនក) រាយការណ៍សោយមូ ាីម។



- (អនកណដ្ល្ប្ប្បស ីរជ្ញងសគកនុងចំសណាមពកួអនក គឺអនកណដ្ល្
សធវីល្អជ្ញងសគចំស េះប្គួោររប្ប ខ់្ាួន សហយីខ្ាុ ំជ្ញអនកណដ្ល្
សធវីល្អចំស េះប្គួោររប្ប ខ់្ាុ ំជ្ញងពួកអនក)។

- (អនកណដ្ល្ប្ប្បស ីរជ្ញងសគកនុងចំសណាមពកួអនក គឺអនកណដ្ល្
សធវីល្អជ្ញងសគចំស េះប្ប្បពនធរប្ប ខ់្ាួន) រាយការណ៍សោយ
អាតត់រួមីហសុយី ៍និង អិុប្បនូ មា ហជេះ។

- (មនុ សណដ្ល្ប្ប្បស ីរជ្ញងសគ គឺអនកណដ្ល្មានប្ប្បសយាជន៍
ជ្ញងសគ ប្មាប្បម់នុ ស) រាយការណ៍សោយ ោរូកុតនីយ៍
ចាតគ់នាៈនិសទា  សហ សោយ អាល្ហ់ាព នីយ។៍

ទាងំសនេះ ប្គ្ននណ់តជ្ញគំរូននប្ប្បោ នដ៍្ប៏្ប្បនពប្ប្បកប្បសោយគតិប្ប
ណឌិ តរប្ប ព់ាការមូីហាមំា ត់ណតប្ប ុសណាា េះ ។ 



សតីអនកានរកសញញីពីសោភណ័ភាពពិតរប្ប ់ឥោា មសហយីឬសៅ? 

មា ិកា 

ជំពូកទី១ 
មូល្ោឋ នប្គឹេះននឥោា ម............................................១ 
...ឥោា ម?...........................................................៥ 

ជំពូកទី២ 
ស ា្ីយតប្បនឹង ំណួរោា ប្បរ់ .់................................១១ 
សតីអវីជ្ញការពិត?.................................................១២ 
សតីនរណាជ្ញប្ពេះពិត?.........................................២២ 
សតីអនករកអាែកំ៌ាងំសញញីសហយីឬសៅ?..................២៥ 
សគ្នល្ជំសនឿទាងំប្ាមំយួ.......................................៣១ 
សគ្នល្ប្គឹេះឥោា មទាងំប្ា.ំ....................................៣៤ 

ជំពូកទី៣ 
សោភណ័ភាពនិងភាពប្បរ ុិទធននគមពីរអាល្គ់រួអាន.....៤៤ 
ការ សរង្ហា េះនិងការអភយ័សទា .............................៤៦ 
យុតតិធម.៌............................................................៤៨ 
 មភាពកនុងឥោា ម.............................................៥៤ 
 កល្នីយកមមនិងភាពណតមយួននោរឥោា ម...........៥៨ 



ស ចកតី ៃប្បនិ់ងឋាន ួគ.៌......................................៦១ 
បុ្បរ និងរ តី.......................................................៦២ 
ជ្ញសគ្នល្ការណ៍ដ្ឧ៏តតុងាឧតតម................................៦៣ 
ប្បទប្បញ្ជជ និងប្បប្មាម.............................................៦៥ 
ការ ូប្តធមរ៌ឭំកប្ពេះ និងភាពរកីរាយ......................៦៥ 

ជំពីទី៤ 
ប្ពេះោមនិងប្ពេះល្កខណៈ មបតតិរប្ប អ់ល្ស់ឡាេះ.......៦៧ 

ជំពូគទី៥ 
ស ចកតីប្បចេប្ប.់....................................................៦៩ 




