
 

 

ពន្ល ឺបញ្ញា  

 

តាំងពីសតវតសទី១៥មក ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែ ររស់ជានិច្ចនៅកន ុងគាំនរទុកខឥតអាច្គននាបាន  

ក្លា យមល នួជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកន ុងភពអនធភាព គ្មែ នស្គា ល់អវ ីនៅខ្ដ្លនៅថា «ពនា ឺរញ្ញា » 

(les lumières) ខ្ដ្លជាកតា មួយនាាំឲមនុសសរកន ើញនោយមល នួឯង នូវក្លរពិតមួយសាំរារ់មល នួ 

ឯង។ នគខ្រងខ្ច្កោច្់ នូវអារយធម៏ ពីពនា ឺរញ្ញា  ខ្ដ្លជាវតថ ុធាតុពីរ មានស្គរៈសាំខាន់ពិត  

សាំរារ់ភាវៈននមនុសស ខ្តមានខ្តពនា ឺរញ្ញា នទ ខ្ដ្លជាវតថ ុធាតុទាក់ទងនឹងក្លរពិតររស់មនុសស 

ឯច្ាំ ខ្ែកអារយធម៏ គឺជាវតថ ុធាតុ សាំរារ់ខ្តច្ងអ ុលលកខែៈននទាំននៀមទមាា រ់ដ៏្លអ ិតលអន់ និងអគា  

សិលបភាព (virtuosité) ននសិលបៈ ខ្ដ្លមាននកើតន ើងនៅកន ុងដ្ាំនែើរកន ុងភាពមពស់ទារ ររស់ 

នរសងាម (société humaine) និមួយៗ។ 

 

អ្វីទៅដែលជា«ពន្ល ឺបញ្ញា »? (Qu’est-ce que les Lumières ?) 

នយើងដឹ្ងថា មនុសសមាា ក់ៗ ខ្តងខ្តមានវចិារែញ្ញា ែ សាំរារ់យល់ដឹ្ងអាំពីនសច្កា ីពិតររស់ 

មល នួឯង ខ្តវចិារែញ្ញា ែននេះ ជាក្លរយល់ដឹ្ង គ្មែ នក្លរក្លរអរ់រំ (raison non éduquée) ដូ្ច្ 

ជាកូននកែងននាេះឯង។ នរើសិនជាកូននកែងននាេះ ធាំនពញវយ័ រនាក្លា យជាមនុសសចាស ់ខ្ត 

វវចិារែញ្ញា ែ នៅខ្តគ្មែ នក្លរអរ់រំ មនុសសននាេះ នទាេះរីមានច្ាំណាស់រ ុណាា ក៏នោយ ក៏គ្មត់រស់ 

កន ុងចិ្តាគាំនិតជាកូននកែងជានិច្ច ដូ្ច្គ្មា នឹងអាកនច្េះវជិាា ណាមួយ ខ្តមវេះវចិារែញ្ញា ែមាន 

ក្លរអរ់រំ ក្លរនច្េះវវជិាា ននាេះមិនទុកជា ពនា ឺរញ្ញា  ននាេះខ្ដ្រ ដូ្ច្មនុសសនច្េះអានអកសរ ខ្តឥត 

យល់ន័យអវ ីរនា ិច្ននអតថរទទាាំងមូល។ 

កន ុងន័យននេះឯង ខ្ដ្លនគអាច្យកមករញ្ញច ក់បានថា «អរ់រំវចិារែញ្ញា ែ» គឺជាក្លររនចចញ 

ឲន ើញ (révélation) ជាដ្ាំរូង នូវអតថ ិភាព ននវចិារែញ្ញា ែខ្ដ្លមាននៅកន ុងភាវៈពីកាំនែើត 



ននមនុសសមក ខ្តសច្ចៈ ននអាំណាច្ញាែ (pouvoir de compréhension) ននវវចិារែញ្ញា ែននេះ 

នកើតមានន ើង ពីក្លរអរ់រំ។ ក្លររនចចញឲន ើញនកើតមានមកពីក្លរអរ់រំ ខ្ដ្លជាអាកដឹ្កនាាំ 

វវចិារែញ្ញា ែររស់មល នួឲយល់ដឹ្ងអាំពីអាំណាច្ ររស់វា ន ើយរនាា រ់មកនាាំឲវាយល់ដឹ្ងនោយ 

មល នួឯងមួយរំនពច្ នូវក្លររនចចញឲន ើញននេះឯង។ ពនា ឺរញ្ញា  ជាក្លរអាំរំ ននវវចិារែញ្ញា ែ សាំរារ់ 

មល នួឯង ខ្ដ្លនគនៅថា «វវចិារែញ្ញា ែភាឺស្គវ ង»។ វវចិារញ្ញា ែននេះខ្លងប្តូវក្លរ នូវក្លររនចចញឲ 

ន ើញពីខាងនប្ៅ និងក្លរចារ់អារមែែខាងផ្ល វូច្ិតា នប្រេះវាមានអាំណាច្មល នួឯង នដ្ើមបីទាក់ 

ទងនោយមល នួឯង ជាមួយសច្ចៈសតិ(les vérités spirituelles)។ 

ពនា ឺរញ្ញា ជា គាំនិតប្រករនៅនោយវចិារែញ្ញា ែ (le penser rationnel) ររស់ជីវតិមនុសស 

ខ្ដ្លមានឥទធិពលសាំខាន់មកនលើកិរយិា និង ទីខ្ដ្លសាំនៅនៅ (destination) ររស់មល នួ។ នគ 

អាច្និយាយបានខ្ដ្រថា ពនា ឺរញ្ញា ននេះ នាាំឲមល នួជាអាកទទួលមុសប្តូវនលើមល នួឯង ដូ្ច្គ្មា នឹង 

អនុស្គសន៏ររស់ប្ពេះពុទធថា «មល នួទីពឹងមល នួ»។ មានក្លរយល់ដឹ្ងនោយមល នួឯង គឺស្គា ល់មល នួ 

ឯងពិត មិនចាាំបាច្់ប្តូវក្លរជាំនួយពីខាងនប្ៅ សាំរារ់យល់ដឹ្ងអាំពីអវ ីខ្ដ្លមល នួប្តូវនធវ ើ នដ្ើមបីឲ 

បានសាំនរច្នូវនគ្មលរាំែងររស់មល នួច្ង់បាន ខ្ដ្លនយើងនៅថាភាវៈននពនា ឺរញ្ញា ។ 

 

១. ភាវៈនន្ពន្ល ឺបញ្ញា  (État des Lumières) នន្ប្បជាជាតិដមែរ 

មូលោឋ នននពនា ឺរញ្ញា ខ្មែ រតាំងពីរូរាែក្លលមក គឺនកើតនច្ញពីសិក្លខ រទននស្គសនា (ប្ព ែចា  

ស្គសនា និង ពុទធស្គសនា) ឯច្ាំ ខ្ែកជាំននឿអាយ (ជាំននឿនដ្ើមររស់ខ្មែ រ) ជាទាំននៀមទាំនារ់សាំរារ ់

ក្លររស់នៅជាធមែតននជនជាតិខ្មែ រ ខ្ដ្លនគអាច្ទុកវាជារុពវអារយធម៏ខ្មែ រ។ នរើនិយាយឲ 

ប្សួលយល់ គឺនគអាច្ទុក ទាំននៀមទាំនារ ់ជារាងក្លយ (corps) ននសងាមខ្មែ រ ឯច្ាំ ខ្ែកពនា ឺ 

រញ្ញា ជាគាំនិតប្រករនៅនោយវវចិារែញ្ញា ែ ននមនុសសខ្មែ រ។ 

 

អ្វីជាបញ្ញា  (entendement)?  

តមក្លរពនយល់ររស់ប្ពេះមានប្ពេះភាគ (ប្ពេះពុទធ) ៖ «រកយរញ្ញា គឺបានខាងប្បាជាា  ក្លរដ្ងឹ 

ច្ាស់ ក្លរពិចារណាក្លរពិចារណាន ើញ ក្លរកាំែត់ ក្លរកាំែត់ដ្ងឹ ក្លរកាំនត់ដ្ងឹសពវ ភាពនន 

ក្លរឈ្លា សនវ ភាពននក្លរនវៀងនវ ភាពននរញ្ញា ដ៏្នពញនលញ នសច្កា ីយល់ច្ាស់ ក្លរគិតក្លរ 



រំពឹង ប្បាជាា ប្ក្លស ់ប្បាជាា សាំរារទ់ាំលាយរង់នូវកិនលស ប្បាជាា សាំរារ់ដ្កឹនាាំ ប្បាជាា សាំរារ់ន ើញ 

ច្ាស់ នសច្កា ីដ្ងឹច្ាស់សភាពននក្លរទាំលុេះរញ្ញា  ឥន្ធនធ ិយគឺរញ្ញា កមាា ាំងប្បាជាា  សន្ធស្គា គ ឺ

រញ្ញា  ប្បាស្គទគឺរញ្ញា  ពនា ឺរញ្ញា រសែ ីរញ្ញា  ក្លររុងនរឿងរញ្ញា ខ្កវរញ្ញា  នសច្កា ីមិនវនងវង ក្លរ 

ពិចារណាធម៌ នសច្កា ីយល់ប្តូវ»។ 

ឯច្ាំ ខ្ែកក្លរយល់ន ើញររស់ប្ព ែចាស្គសនាវញិ រញ្ញា  គឺអាទិនទព ខ្ដ្លនគនៅថា រញ្ញា ប្ពេះ 

ខ្ដ្លជារុពវប្ពេះ (Brahmâ et Incrée) ជាប្ពេះមានលកខែៈប្ពមគ្មា ជា «ជិវតិ» ផ្ង ជា «រុគាល 

និរជីវតិ»(រុគាលឥតជីវតិ) ជាវតថ ុផ្ង ជា«អាករនងក ើត» ផ្ង ជាក្លរ «ក្លររនងក ើត» ផ្ង។ រញ្ញា  

ប្ពេះជានិមិតាររូ ននច្ារ់នលាកធាតុផ្ង (ordre du cosmo) និងសុមដុ្មររស់នលាកធាតុ 

ផ្ង ខ្ដ្លនកើតមានន ើង ពីក្លរនធវ ើរូជាប្គរ់ខ្ររយា ង និងជា វវតីិវាចា (parole rituel) ររស់ 

ប្ពេះអងា។ 

ដូ្ច្នយើងបានដឹ្ងថា នរសងាមខ្មែ រ បានទទួលក្លរអរ់រំ ពីប្ព ែចាស្គសនាផ្ង និង ពុទធ 

ស្គសនាផ្ង នាាំវចិារែញ្ញា ែអរ់រំខ្មែ រ ឬ ពនា ឺរញ្ញា ខ្មែ រ មានក្លរលាយ ាំ វវាងទសសនៈ «មល នួទី 

ពឹងមល នួ»ជាមួយនិង ទសសនៈ «មនុសសទីពឹងអាទីនទព»។ ខ្តនយើងដឹ្ងថា ទសសនៈ មនុសសទ ី

ពឹងអាទីនទព មានឥទធិពលខាា ាំងកន ុងនរសងាមខ្មែរ នប្រេះទសសនៈននេះ ប្តូវបានអាកដឹ្ងនាាំ 

ខ្មែ រ ឬ មហាកសតយខ្មែ រ ចារ់យកមកនធវ ើជាទសសនៈដឹ្កនាាំជាតិ នប្រេះមល នួតាំងមល នួជាអាទិនទព 

កន ុងឋានមនុសសនលាក ដូ្នច្ាេះប្រជាពលរដ្ឋ  រស់នៅកន ុងនសច្កា ីរំពឹងជានិច្ចនលើអាកដឹ្កនាាំនដ្ើមបី 

រស់កន ុងនិរទុកខ  (គ្មែ នទុកខ )។ ឯច្ាំ ខ្ែកទសសនៈ «មល នួទីពឹងមល នួ» ប្តូវអាកដឹ្កនាាំ យកមកនធវ ើក្លរ 

រកប្ស្គយ ច្ងប្កងជាប្ទឹសា ី ឲវាមានលកខែៈប្តឹមខ្ត ក្លររកនសច្កា ីសុមសាំរារ់ខ្តអាតែ អញខ្ត 

រ ុនណាា េះ។ 

រមួនសច្កា ីមក គឺថាទសសនៈ ទីពឹងអាទីនទព ឬ អាកដឹ្កនាាំ សាំរារ់នសច្កា ីសុម នននរសងាម 

មុសអាំពីទសសនៈ មល នួទីពឹងមល នួ សាំរារ់នសច្កា ីសុមរុគាល។ ក្លររនញ្ញា ក (imprégnation) នន 

គាំនិតននេះនៅកន ុងសងាមខ្មែរ នាាំឲខ្មែរមាា ក់ៗ ខ្ច្កោច្់ មល នួជារុគាល ពី សងាមននយាបាយ 

មានន័យថា អវ ីជាកិច្ចក្លរស្គធារែៈ គឺអាកដឹ្កនាាំជាអាកសាំនរច្ ឯច្ាំ ខ្ែក អវ ីខ្ដ្លជាកិច្ចក្លរ 

ផ្ទា ល់មល នួ គឺមល នួប្តូវទីពឹងមល នួឯង។ ដូ្នច្ាេះឯង អវ ីខ្ដ្លជាប្រនយាជន៏ស្គធារែៈ មិនពិតជាវា 

នាាំមកនូវនសច្កា ីសុមដ្ល់រុគាលននាេះន ើយ។ ន តុននេះឯង រររស្គធារែៈរដ្ឋ  មិនសុទធជារររ 



ខ្សវ ងរកសុភមងាលដ្ល់រុគាលននាេះន ើយ ដូ្ច្យា ងរររស្គធារែរដ្ឋសងាមនិយមកា ី ប្រជាធិរ 

នតយយកា ី ជារររក្លរររប្រនយាជន៏រដ្ឋ  មិនខ្មនជារររក្លរររប្រនយាជន៏មនុសសននាេះនទ។ 

ស្គធារែរដ្ឋខ្ររននេះ នគទុកជារររអតថ វសនិយម (despotisme) ខ្ដ្លជារររស្គធារែរដ្ឋ  

ខ្ផ្អកនលើកមាា ាំងទិដ្ឋ ិ (forces dogmatiques) ន ើយរដិ្នសធកមាា ាំងរេិះគន់។ ជារររដឹ្កនាាំ 

រនងក ើតតមក្លររងខាំឲមានកមាា ាំងនគ្មរពប្រតិរតាន៏ នធវ ើប្គរ់ខ្ររយា ងឲប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ 

កន ុងភាពមា ិលប្ច្អូស និងភាពកាំស្គក គិតពិចារណាអាំពីកិច្ចក្លរស្គធារែៈ ឬ គិតខ្សវងរក 

ប្រនយាជន៏រមួ។ រមួនសច្កា ីមក រររស្គធារែរដ្ឋសងាមនិយម ឬ ប្រជាធិរនតយយ ជារររខ្ដ្ល 

ប្រជាពលរដ្ឋមាននសរភីាពកន ុងប្ទង់រញ្ញា រដ្ឋ  (entendement de l’Etat) ន ើយក្លរទាមទារនសរ ី

ភាពណាខ្ដ្ល ួសពីរញ្ញា រដ្ឋ  ប្តូវអាកដឹ្កនាាំនគទុកជានសរភីាពខ្មវងមតិ (liberté dissidente)។ 

ស្គធារែរដ្ឋខ្ររននេះ មុសពីស្គធារែរដ្ឋនសរ ីខ្ដ្លទុកលទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ីជាប្គិេះននរររ 

ដឹ្កនាាំ។ លទធិប្រជាធិរនតយយនសរ ីជាអានុភាពននច្ារ់ ខ្ដ្លនកើតនច្ញពីឆនាៈប្រជាពលរដ្ឋ  

ខ្ដ្លជាច្ារ់សាំរារ់ក្លរររប្រនយាជន៏ស្គធារែៈផ្ង និង ប្រនយាជន៏រុគាលផ្ង។ នៅកន ុង 

រររននេះ នគអាច្និយាយបានថា ស្គធារែជន រាំភា ឺនោយមល នួឯង ខ្ដ្លជាពនា ឺរញ្ញា  សាំរារ ់

ដឹ្ងយល់ច្ាស់អាំពីអាំណាច្ររស់មល នួ ខ្ដ្លជារញ្ញា ដឹ្កនាាំប្បាជាា  សាំរារ់ឲន ើញច្ាស់ពិតនូវ 

ប្រនយាជន៏ជាតិ នប្រេះប្រនយាជន៏ជាតិ ជាប្រនយាជន៏ស្គធារែៈផ្ង និង ជាប្រនយាជន៏ពលរដ្ឋ  

ផ្ង។ ពនា ឺរញ្ញា ននេះ ជានប្គឿងសាំរារ់រំលត់នូវអវជិាា  និង កាំចាត់នូវភាពមា ិលប្ច្អូស និង ភាព 

កាំស្គក កន ុងក្លរខ្សវ ងរកប្រនយាជន៏ជាតិ។ ឆនាៈរមួររស់ប្រជាជន រនងក ើត ជាប្រជាពលរដ្ឋ  នន 

លទធិប្រជាធិរនតយយខ្ដ្លពលរដ្ឋមាា ក់ៗ មានអារមែែ៏ថាមល នួជាសមាជិក ននប្រជាជាតិ ខ្ដ្ល 

ជាអាទិករកស្គងអធិរតីដ៏្លអ ប្រនសើរសាំរារ់មល នួ ក៏ដូ្ច្ជាប្រនយាជន៏រមួ កន ុងនសច្កា ីសងខ ឹម  

នឹងអាច្ឲវាក្លត់ខ្តមានសុប្កិតភាព ននសីលធម៌ កន ុងសងាមជាតិ។ 

 

២. ភូមិសាសនា (Domaine de la religion) 

ខ្មែ រអធុនិក (ខ្មែ រកន ុងជាន់ឥ ូវ)1 កាំពុងរស់កន ុងស្គថ នភាពរូក ូក រវាងមរចិ្ិត2 (ក្លរភាន់ 

                                                             
1
 អធុនិក=contemporain។ 

2
 មរចិិ្ត=mirage។ 



ខ្ភាក) ននអភិវឌ្ឍន៏ជាសរបនិមែ ិត ជាមួយនឹងមហាទុកខ។ ខ្តនោយស្គរមានទមាា រ់រស់កន ុង 

«រញ្ញា ននអាកដឹ្កនាាំ» ឬ «ទីពឹងអាកដឹ្កនាាំ» ក៏នាាំគ្មា អនុមាន (ន តុស្គែ នយក) ថាស្គថ នភាព 

ននេះ ជាវកិ្លរ (ក្លរផ្ទា ស់ផ្ន រូ) ជាភាពធមែត ជាធមែជាតិ ររស់មនុសស ខ្ដ្លជាសតវនលាករស់កន ុង 

ធម៏ «អាទីនទពជាទីរំពឹង» និង «កមែផ្ល»។ មរចិ្ិត ននរមែីយោឋ ន និង នរកទុកខោឋ ន ជា 

ភព ឬ នលាកននេះ សាំរារ់មនុសសមកនកើតរស់នៅ នដ្ើមបីទទួលនូវផ្លខ្ដ្លមល នួបានកស្គងពី 

ជាតិមុន ឬ ប្តូវរំពឹងនលើអាទិនទព។ 

 

តាមធម៏នន្ពុទ្ធសាសនា នសច្កា ីសុម និង ទុកខ  ររស់មនុសសនៅកន ុងនលាកននេះ ជាកុសលនៅ 

កន ុងវាលខ្វងវដ្ាសងារននររយិតា ិធម៌ (នរៀនសូប្តឲនច្េះដឹ្ង) និង រដិ្រតា ិធម៌ (នច្េះដឹ្ង រចួ្ប្តូវ 

ប្រតិរតាតមធម៌) នដ្ើមបីរកនិរាមិសសុម (សុមកន ុងនលាកននេះផ្ង និង សុមនៅកន ុងររនលាក 

ផ្ង) ខ្ដ្លប្ពេះមានប្ពេះភាគទុកជាថាា ក់រដិ្នវធ (គឺដឹ្ងច្ាស់ចាក់ធល ុេះនូវធម៌ខ្ដ្លរំលត់ទុកខ  

កិនលស)។ ក្លរអននាា លស្គា រ់នកើត ជាផ្ល វូ ននភ័ពវសាំណាងថ្ែី ឬ ផ្ល វូ ននសុប្កិតភាព សាំរារ់មនុសស 

នដ្ើមបីខ្សវ ងរកនិរាមិសសុមននេះ។ 

តមធម៏ននេះ នគអាច្សនា ិោឋ នបានថា «មរែៈភាព ជាជីវតិថ្ែីសាំរារ់នសច្កា ីសងឃឹមររស់ 

មនុសស» កន ុងកាំនែើតថ្ែី ខ្ដ្លប្ពលឹងនាាំយកមកជាមួយនូវសមបតា ិសុម និង ទុកខ  (កមែផ្ល) 

ខ្ដ្លវានកើតន ើងពីអាំនពើ ខ្ដ្លមល នួបានស្គរនប្រេះនៅកន ុងប្គរ់អតិតក្លលជាតិ។ សមបតា ិននេះ 

មាននៅកន ុងសតិ នដ្ើមបីឲរញ្ញា នកើតន ើងដឹ្ង ឲសតិនកើតរលឹកសិកាពិចារណារនាសិកា 

ប្ពេះធម៏ដ៏្លអ ិតសុមុមនប្ៅ ឲបានយល់យា ងប្តឹមប្តូវ កន ុងសុច្ានា ៈ (រាំែងលអ ) នដ្ើនមបើរកនិរធ ន 

កន ុងភពនរទិុកខ  (ភពឥតទុកខ )។ កន ុងនគ្មលរាំែងលអ ននេះ គឺជា «ទឹកធម៌» សាំរារ់លាងសាំអាត 

កិរយិានិង សតិ អាច្រាំលាស់រត រូ ទុរជនឲក្លា យជាសុជន នប្រេះមនុសសមាា ក់ៗមានធាតុនៅកន ុង 

អាតែ័ន ជាមនុសស, អមនុសស និង តិរចាា ន។ ដូ្នច្ាេះនរើគ្មែ នពនា ឺរញ្ញា  ឬ មានធម៌ សាំរារក់្លរ 

អរ់រំច្ាំនរនីននសតិ ឬ អរ់រំវចិារែញ្ញា ែ ននាេះនទ គឺមនុសស ពុាំអាច្មានលកខែៈជាមនុសសបាន 

ននាេះនទ។ 

កន ុងនគ្មលរាំែងលអ ននេះឯង នាាំឲមនុសសមាា ក់ៗ នដ្ើរនលើផ្ល វូសុប្កិតភាព ឬ បារមីធម៌ (état de  

perfection) សាំរារ់មល នួឯង នដ្ើមបីរស់ជាសុជន ខ្ដ្លតប្មូវឲមានលកខែៈ រួនយា ងជាមូល គឺ៖ 



យល់ប្តូវ, ប្តិរេិះប្តូវ, និយាយប្តូវ និងក្លរងារប្តូវ ខ្ដ្លផ្ទ ុយប្ស េះពី៖ អវជិាា , រាគៈ (désir), មានៈ 

និង រដិ្ ៈ (haine)។ លកខែៈរួនយា ងជាមូល ននមនុសសននេះឯង ខ្ដ្លខ្មែរនយើងនៅថាសីល 

(conduite éthique) ឬ មនុសសមាននទវត ឬ មានពិត។ រមួនសច្កា ីមក នសច្កា ីសងឃឹមររស់ 

មនុសស គឺសាំរារ់ក្លរអរ់រំច្ាំនរនីចិ្តា  តមផ្ល វូបារមីធម៌ ន ើយសងឃឹមននេះអាច្មាននកើតបាន 

តមក្លរអរ់រំវចិារែញ្ញា ែ មានថាា ក់រី៖ ១. ក្លរសិកាធម៏ (ររយិតា ិ), ២. អនុវតាន៏ធម៌ នដ្ើមបី 

សាំនរច្នូវធម៏ខ្ដ្លរំលត់កិនលសរំលត់ទុកខ  (រដិ្រតា ិ), ៣. ដឹ្ងច្ាស់ចាក់ធល ុេះនូវនគ្មលរាំែងនន 

ធម៏ គឺរំលត់ទុកខ  (រដិ្នវធ)។ ក្លរអរ់រំច្ិតាននេះ គឺនធវ ើបាននោយមល នួឯង និង មល នួទីពឹងមល នួ 

តមនគ្មលវធីិនធវ ើសងាខ រ (formation) ច្ិតា ឬ វវធីិទូនាែ នចិ្តា (នយាគៈ), តមក្លរអនុវតាន៏ ឬ វវធីិ 

ទូនាែ នក្លយ (តមធម៌) ជាររូសកមែភាព (រដិ្រទា) កន ុងជាំននឿមានន តុផ្ល នដ្ើមបីឲសាំនរច្ 

បាននូវនសច្កា ីនរាជាា  (កតិក្ល) ឲមល នួក្លា យជាមនុសសពិត រស់ជាសុផ្ទជន (ជនមានកាំនែើតលអ ) 

នៅកន ុងសងាមជាតិ។ 

 

៣. ភូមិន្ទោបាយ (Domaine de la politique) 

សុជនននេះ គឺគ្មែ នអវ ីនប្ៅពី «ពលរដ្ឋ» (citoyen) ននាេះន ើយ ខ្ដ្លជានីតិរុគាលផ្ង និងជា នីតិ 

ជនផ្ង គឺមានសទធ ិនិង ករែីយកិច្ចកន ុងឋានៈមល នួជាពលរដ្ឋ។ 

នរើយក សុជន មកប្រដូ្ច្នឹង ពលរដ្ឋ គឺប្តូវឈ្លនជាំហានចូ្លនៅកន ុងភូមិននយាបាយ។ សួរថា 

នតើពនា ឺរញ្ញា  ជាអវ ីនៅកន ុងភូមិននយាបាយ? 

ពនា ឺរញ្ញា  គឺក្លរយល់ដឹ្ងអាំពីតូនាទីររស់មល នួ កន ុងឋានៈមល នួជាពលរដ្ឋ។ ក្លរយល់ដឹ្ងននេះ គឺ 

នកើតមានន ើងពីក្លរទទួលក្លរអរ់រំ។ ពលរដ្ឋខ្ដ្លបានទទួលក្លរអរ់រំ ជាវរៈជន (និយមន័យ 

ទូលាយ) ជាសុជនមានវរបធម៌ជាពលរដ្ឋ  (culture civique) និងនច្េះទទួលមុសប្តូវនលើអាំពី 

ររស់មល នួខ្ដ្លមល នួបានប្រប្ពឹតា។ កប្មងននវរបធម៌ពលរដ្ឋ  មាននៅកន ុងលទធិប្រជាធិរនតយយ 

តមផ្ល វូននយាបាយ និង លទធិប្រជាធិរនតយយតមផ្ល វូសងាម។ 

 

-លទ្ធ ិប្បជាធិបទតយយតាមផ្ល វូន្ទោបាយ ៖ គឺភាគកមែ (participation) ជាសកមែ ននប្គរ់ 

សកមែភាពននយាបាយ។ ននយាបាយជាកិច្ចក្លរររស់ប្រជាពលរដ្ឋ  ពុាំខ្មនជាកិច្ចក្លរររស់អាក 



ដឹ្កនាាំននាេះន ើយ។ អាកដឹ្កនាាំ ខ្ដ្លជាដ្ាំណាង ននប្រជាពលរដ្ឋ  ប្គ្មន់ខ្តមានតួនាទ ីយកឆនាៈ 

ប្រជាធិរតី មកអនុវតា នដ្ើមបីនធវ ើឲសនប្មច្នូវនគ្មលរាំែងខ្ដ្លប្រជាពលរដ្ឋច្ង់បាន។ 

ននយាបាយវទូិ (politologue) ឲនឈ្លែ េះអាកដឹ្កនាាំននយាបាយជាតិ ថា«អាកដឹ្កនាាំននយាបាយ»  

(gouvernants) មុសពីនិយមន័យ «អាកដឹ្កនាាំ» ខ្ដ្លនគសាំនៅនៅនលើប្គរ់រុគាលណា ទទួល 

រនទ ុកអាំណាច្ នៅកន ុងអងាក ឯកជនណាមួយ (មិតាសមាគម, ស ប្គ្មស, ស ជីព, គែរកស 

ននយាបាយ)។ ប្រជាពលរដ្ឋជាអាកនប្ជើសនរសីអាកដឹ្កនាាំននយាបាយដូ្នច្ាេះពលរដ្ឋនិមួយៗ ប្តូវ 

មានក្លរយល់ដឹ្ងអាំពីននយាបាយ នដ្ើមបីរាំនពញករែីយកិច្ចមល នួជាពលរដ្ឋ។ ករែីកិច្ចឈរនៅ 

នលើសាំែួររីយា ង៖ ន តុអវ ីប្តូវនប្ជើសនរសីអាកដឹ្កនាាំននយាបាយ? ប្តូវនប្ជើសនរសីខ្ររណា? នតើប្តូវ 

នប្ជើនរសីយកអាកណា? 

នដ្ើមបីនឆា ើយបាននូវសាំែួររីយា ងននេះ ពលរដ្ឋប្តូវមានក្លរយល់ដឹ្ងនូវនគ្មលរាំែងមល នួឲច្ាស់ 

ខ្ដ្លវាភាា រ់ជាចាាំបាច្់នៅនឹងប្រនយាជន៏ជាតិ, ប្រនយាជន៏ប្រជាពលរដ្ឋ  និង ប្រនយាជន៏ឯក 

ជន។ ប្រនយាជន៏ទា ាំងរីននេះ មានច្ារ់ពីរសាំរារ់ប្គរ់ប្គង គឺច្ារ់លាយលកសអកសរ (loi écrite)  

និង រនវែី (coutume)។ ប្រជាពលរដ្ឋជាអាកទទួលមុសប្តូវ នលើជនប្មើសររស់មល នួ នប្រេះមល នួជា 

មាច ស់អាំណាច្។ រមួនសច្កា ីមក ភាគកមែ និង ក្លរទទួលមុសប្តូវ ជាស្គរជាតិននពលរដ្ឋ  កន ុង 

សកមែភាពននយាបាយជាតិ។ នរើប្រជាពលរដ្ឋមិនជួយមល នួឯង នោយមល នួឯក នដ្ើមបីមល នួឯង 

គឺ អតថិភាពមល នួថិ្តនៅកន ុងភាវៈននធមែជាតិ ន ើយមវេះសុភមគាល ខ្ដ្លនាាំឲមល នួរស់ជានិច្ចនៅ 

នប្ៅសងាមននយាបាយ គឺរនារស់តមខ្តទាំននៀមទមាា រ់ ខ្ដ្លវាគ្មែ នពនា ឺរញ្ញា អវ ីននាេះន ើយ។ 

រស់នៅកន ុងសងាមននយាបាយ ប្តូវចាាំបាច្់មានក្លរអរ់រំននយាបាយ ខ្ដ្លនគអាច្ឲនឈ្លែ េះបាន 

ថា «ប្រជាក្លរអរ់រំ» (éducation démocratique) ជាក្លរអរ់រំនដ្ើមបីឲរុគាល ក្លា យជាពលរដ្ឋ  

ខ្ដ្លជារុគាលអាច្មានលទធភាព កស្គងមល នួឯង នោយមល នួ ឲមល នួឯងនៅជារុគាលសវ យ័ត 

កន ុងនសច្កា ីសនប្មច្អវ ីមួយ។ 

 

-លទ្ធ ិប្បជាធិបទតយយតាមផ្ល វូសង្គម ៖ គឺជាក្លររនប្ងៀនរនាៗគ្មា  ននកប្មងក្លរនច្េះដឹ្ង ខ្ដ្ល 

មាននៅកន ុងអារយសងាម (société civilisée) តមក្លរសិកា (instruction)។ ក្លរសិកាជាសកមែ  

ភាពននសងាម ខ្ដ្លមានអាកទទួលរនទ ុក រនប្ងៀននូវប្គរ់វជិាា សងាម (savoir social) ដូ្ច្ជា  



វវទិវវជិាា , ច្ាំនែេះប្រករនោយវចិារែញ្ញា ែ, ស្គសនា, ប្រនពែី, នរឿងនប្ពងនច្ញពីប្រជាប្រភព 

កា ី។ វវជិាា សងាម ជាច្ាំ ខ្ែកមួយ ននក្លរនច្េះដឹ្ងររស់រុគាលនិមួយៗ ខ្ដ្លជាសមាជិកននសងាម។ 

ក្លរសិកានូវវជិាា សងាមននេះ ប្តូវនធវ ើន ើង កន ុងនគ្មលនៅ ឲយល់ដឹ្ងច្ាស់អាំពីប្គិេះននវជិាា សងាម 

សាំរារ់លុររាំបាត់ច្ាំនែេះ ឬ ជាំននឿឥតន តុផ្ល ខ្ដ្លជាច្ាំនណាេះ ឬ ជាំននឿខ្ដ្លជាឧរសគា  

សាំរារ់នធវ ើឲលូតលាស់ននពនា ឺរញ្ញា ននពលរដ្ឋ, រនងក ើនកាំពស់ក្លរសិកាប្គរ់វសិ័យននប្រជាពល 

រដ្ឋ សាំរារ់ជាមនធវបាយចិ្ចច ឹមជីវតិ និង ក្លរនលើកកាំពស់ជីវភាព (promotion sociale)។ 

ប្រជាក្លរអរ់រំ និង ក្លរសិកាវជិាា សងាម ប្តូវនធវ ើន ើងប្សរគ្មា  នទើរមានសមតកន ុងសងាម 

ននយាបាយបាន។ នគពុាំអាច្យកលទធិប្រជាធិរនតយយនសរមីកអនុវតានៅកន ុងសងាមមួយ ខ្ដ្ល 

កាំពស់ក្លរសិកាវជិាា សងាម ននប្រជាពលរដ្ឋ  នៅទាររាំផុ្តបានននាេះន ើយ ខ្តអាកដឹ្កនាាំ 

ននយាបាយ ក៏ពុាំអាច្រាំរិទនសរភីាពពលរដ្ឋ  បានយូរននាេះខ្ដ្រ នៅកន ុងសងាមមួយ ខ្ដ្លកាំពស់ 

ក្លរសិកាវជិាា សងាមនិង ប្រជាអរ់រំ ប្រជាពលរដ្ឋមានកាំរតិមពស់ននាេះខ្ដ្រ។ 

 

ទសចក្ត ីសន្ន ិដ្ឋា ន្ 

ពនា ឺរញ្ញា  ននពលរដ្ឋ  នកើតមានបានពី ធមែជាតិ, ក្លរសិកាននវជិាា សងាម និង ប្រជាអរ់រំ។ 

រុគាលនិមួយៗ មានក្លរវវិឌ្ឍន៏ជានិច្ចកន ុងជីវតិររស់មល នួ គឺ ពីកូនខ្ង ត មកដ្ល់នពញវយ័ ឆាង 

ក្លត់ប្គរ់ដ្ាំណាក់ក្លលននជីវតិររស់មនុសស។ រុគាលននយាបាយ ឬ ពលរដ្ឋ ជាទីខ្ដ្លនគសាំនៅ 

នៅនដ្ើមបីឲមល នួក្លា យជាមាច ស់ ននវាសនាររស់មល នួ សាំរារ់រស់ឲមាន និរនារាយ, វវរុិលភាព, នសរ ី

ភាព និង សុភមងាល។ រាំែងរីយា ង និរនារាយ, វវរុិលភាព, នសរភីាព វាមានលកខនា ិកៈ ជា 

តនមាននលទធិប្រជាធិរនតយយ ដូ្នច្ាេះ អវ ីជាសញ្ញា ែ (notion) ននតនមា  គឺជា ឧតាមគតិ (idéal) 

ខ្ដ្លរុគាលនិមួយៗ ខ្តងច្ង់បាន ខ្តលទធិប្រជាធិរនតយយមិនអាច្ធានារកជូន ឧតាមគតិ 

ននេះបានននាេះន ើយ រ ុខ្នា ខ្ត លទធិប្រជាធិរនតយយ អាច្ធានាឲតនមាននេះមាននៅកន ុងក្លរអនុ 

វតាន៏ររស់មល នួជានិច្ខ  នដ្ើមបីឲរុគាលនិមួយៗ មានមនធវបាយ នៅតម លទធភាពររស់មល នួ 

រាងៗមល នួ ននក្លរខ្សវ ងរកសុភមងាលកន ុងឧតាមគតិខ្ដ្លមល នួច្ង់បាន។ នៅកន ុងលទធិប្រជាធិរ 

នតយយ ក្លរខ្សវងរកសុភមងាល មិនខ្មនដូ្ច្ខ្សវងរកកាំែរប់្ទពយននាេះន ើយ នប្រេះសុភមងាលជា 

ផ្លិកមែរមួ ខ្ដ្លរុគាលមាា ក់ៗរមួគ្មា រនងក ើតន ើង នដ្ើមបីមល នួឯង នៅកន ុងខ្ដ្នឯកជន (sphère  



privé) និង នដ្ើមបីជាសុភមងាលរមួនៅកន ុងខ្ដ្នស្គធារែៈ។ កន ុងន័យននេះ នគអាច្និយាយបាន 

ថា «សិទធិសុភមងាល» គឺជាសិទធិ មានក្លរលាយ ាំជាមួយនឹង សិទធិររស់រុគាលមាា ក់ៗ មានសិទធ 

រកាសុភមងាលមល នួ។ ពនា ឺរញ្ញា  ខ្ដ្លនកើតមានពីធមែជាតិ, ក្លរសិកាននវជិាា សងាម និង ប្រជា 

អរ់រំ ជាអាកអភិបាលនលើតណាា ននរុគាលមាា ក់ៗខ្ដ្លអាច្នាាំរាំផ្ទា ញសុភមងាល ខ្ដ្លជាដ្ាំណាក់ 

ច្ុងនប្ក្លយននលទធិប្រជាធិរនតយយ។ រុគាលមានពនា ឺរញ្ញា  គឺជាពលរដ្ឋ  ន ើយពលរដ្ឋមាា ក់ប្តូវ 

មានសីលធម៌ (vertu)  ខ្ដ្លមានលកខែៈប្គិេះ៥យា ង៖ ភាគកមែ ជាសកមែកន ុងកិច្ចក្លរស្គធា 

រែៈ, មានក្លរអរ់រំននយាបាយ, មានក្លរសិកាវជិាា សងាម និង មល នួទីពឹងមល នួ។ ប្តូវដឹ្ងថា 

សីលធម៌ មិនអាច្មានជានិច្ចននាេះន ើយ ប្តូវចាាំបាច្់រនងក ើតវានៅប្គរ់នពលនវលា នដ្ើមបីប្រ 

យុទធ ឲមានជ័យជាំនេះជាថ្ែី នៅនលើអតថទតថភាព ននតណាា ររស់រុគាលមាា ក់ៗ ខ្ដ្លវាខ្តងខ្ត 

មានជាថ្ែីននាេះខ្ដ្រ៕ 

សង្ហា  ឧប 

នថ្ៃទី១០កកកោ ឆ្ា ាំ២០១៤ 


