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បច្ច័ យភាព 1 នៃ  បរាជ័យ រ ប បផ្តា ច្់កា រ  

មលូហេត ុ
 

ច្បាប់ធម្មជាតិ 

បេ តែងតែៃកយាយថា អំណាជផ្តា ជ់ារ ត្ែូិ  តែ រលំ បៅបេលណាមួ្យ ជាេ ំខាៃ។

ឧទាហរណ៍ មាៃបត្ជើៃណាស់ បហើយ បេម្កៃបាជ ់បៅរកវា េីប រាណាល ៃកងសម្័យយ េ

កណាា ល ម្ក បង្ហា ញ ៃូិ បរាជ័យ េួក ជៃផ្តា ជ់ារ តដល ជា ម្ៃ សស បោបៅ មាៃ 

ឈាម្ ត្បឡាក់នដ បត្ជើៃ ឬ ែកជែួជកា ី តដលត្ែូិ បាៃ ត្កមុ្ ឬ ជៃ តដល បៅតកែរ ខ្ល ៃួ ឬ 

ត្ែូិ  ត្កមុ្ម្ៃ សស បត្កិបត្ាេ សមាា ប់ បោល ជួៃាល យា៉ា ងសាហាិ បំផ ែ។ បោក

ត្បធានាធកបែីសហរដឋ អាបម្រ ច្ក អូបា៉ា មា៉ា  បាៃតលាង ថា ជៃផ្តា ជ់ារ ទាងំបនាោះ ម្កៃ

សូិ ទទួលម្រណភាេ បៅបលើតត្ក របស់ខ្ល ៃួ បោយស ខ្សាៃា  បនាោះប ើយ។ 

ារេកៃកែយកែ់ត្ា បៃោះ អាជ ោែ់ទ ក បាៃជា បសជកា ី បលើក ទឹកជកែា ដល់ អនកែស ូ

ត្បឆំងៃឹង របបផ្តា ជ់ារ បៅកន ុង េកភេបោក។ ជួៃាល ជៃផ្តា ជ់ារ ខ្ាោះ ត្ែូិ បាៃ

ត្បជាេលរដឋ ទមាា ក់បោល យា៉ា ង ង្ហយត្សួល បផំ ែ ត្ាៃ់តែ នាំាន តត្សកត្បឆំង តែ

ប៉ា បណាណ ោះ បត្រោះ របបផ្តា ជ់ារ វា ទ  ំបហើយ សអ ុយរលួយ ត្ជោុះ ខ្ល ៃួឯង ត្សបាម្ ជាប់ នៃ

ធម្មជាែក ដូជ ករណី បោក Nicolae Ceausescu អែីែ ត្បធានាធកបែី ត្បបទស

Roumanie។ ករណ ីបៃោះ ម្កៃតម្ៃ ជា ករណី ឯា បនាោះតដរ បៅកន ុង ត្បិែា កសាស្តសា  នៃ

ម្ៃ សសជាែក។ អវ ី ជា អក សល ត្ែូិ  តែរោយបត្រោះ បោា (univers) ត្េប់ត្េង បោយ

ជាប់ធម្មជាែក តដល មាៃ ស ខ្ដ ម្ ជា វិ ច្ធី នៃ ដំបណើរារ នៃ ធម្មជាែក បហើយ បស្តង្ហា ប 

ជា ៃកជច ៃូិ អវ ីតដល ាម ៃ សណាា ប់ធាន ប់ េឺ អក សល បនាោះ ឯង។ បដកិែាៃ៍ អហកងា ដូជ

យា៉ា ង បាែ កម្ម ត្បជាជៃ ត្បឆំងៃឹង អំណាជផ្តា ជ់ារ ក៍ ជា អភកត្កម្ ជា ធម្មជាែក 

ៃូិ ារបត្ាបសងាែ ់ កមាា ំង ក សល បៅបលើ កមាា ំង អក សល បដើម្ែី តសវ ងរកស ខ្ដ ម្

កន ុងសងគម្ជាែក បនាោះ ឯង។ ដូបជនោះ រកយ បដកិែាៃ ៍ម្កៃស ទធ តែ មាៃ ៃ័យ ថាជា អំបេើ 

ហកងា នំា បងហ រូ ឈាម្ បនាោះប ើយ បត្រោះ បដកិែាៃ៍ មាៃ ត្បភេ បជញ េី បសរភីាេ

បហើយ បសរភីាេ ជា ែតម្ា សជឈៃា កកៈ (ែនម្ា មាៃ បៅកន ុង ធាែ  ម្ៃ សសបោក) តដលវ

ជា ែនម្ា ធម្មជាែក។ ម្ៃ សសបោក េ ំ អាជ អែ់ត្ទា ំ បាៃ ជា បលរជីរាល បៅ 

ជំបរោះ ារជកោះជាៃ ់េីម្ៃ សសដនទ បាៃ បនាោះប ើយ។ ារអែ់ត្ទា ំវាមាៃ កំរ ច្ែ អាជអែ់

ឪៃបាៃ (seuil de tolérance)  របស់វា បៅបេលណា អំបេើ ហកងា វា ាា យ ជា

                                                      
1 បជច័យភាេ= ទំៃង ; logique។ 
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ទណឌ កម្ម ម្កៃអាជត្ទាបំាៃ បេលបនាោះ វា ជាស់ជា ជ ំរ ញ ម្ៃ សសបោក ឲ មាៃ ត្បែកកម្ម  

ាម្ លទធភាេ ខ្ល ៃួ ជា ម្ៃ សសបោក តដល ជា ធាែ  នៃបសរភីាេ បត្បើ ត្បឆំងៃឹងអំបេើ 

ហកងា បនាោះ ជា េ ំខាៃ។ ទបងវ ើ បៃោះ ជា ជាប់ ធម្មជាែក តដល ត្ែូិ មាៃបកើែប ើងជាៃកជច។ 

 

អន្ធការន្ិយម្2 

 បៅកន ុង របប ផ្តា ជ់ារ តែងតែ ផលកែ ត្េប់ អំបេើ អក សល តដល នំា ឲ វា ាា យ 

បៅ ជា ធាែ  នៃ របប បហើយ នំា បបងា ើែ ឲមាៃ សងគម្មួ្យ បៅកន ុងបនាោះ មាៃ ម្ៃ សស

អាាម ៃកយម្ ជាបត្ជើៃ េកែ តែរស់ សំរាប ់តែ ារររ ត្បបយាជៃ៍ ប េគល ឬ ត្កមុ្ត្េួសារ

របស់ខ្ល ៃួ។ អែថភាេ នៃ របប ជីិភាេ តបបបៃោះ វា នំា បៃថប់ ៃូិ សីលធម៍្ ដល់ សងគម្

បហើយ វា ាា យ ជាវ ជត្ម្ក ដ៍កក់បតា  របស់ អំណាជផ្តា ជ់ារ បត្រោះ េួក អនកផ្តា ជ់ារ

ៃកយម្ ៃកង េួក ជៃអាាម ៃកយម្ មាៃ ធាែ  ជា ល ទធប េគល (ប េគលបោភ) ដូជាន  ជា

ម្ៃ សស ឥែសាគ ល់ ៃូិ សភាិៈ (ក សល ៃកង អក សល) បហើយ មាៃ ត្បបយាជៃ៍ រមួ្ េឺ

ត្បបយាជៃ៍ ឯកជៃ តដលវា ជា ារិ ច្នាស ដល់ ត្បបយាជៃ៍ជាែក ៃកង ត្បបយាជៃ៍សាធារ

ណៈ។ រាេៈ (ែណាា ) មាៃៈ (អំៃួែ) ជា មូ្លោឋ ៃ សំរាប ់រស់បៅ បដើម្ែី បង្ហា ញ ៃូិ បភាេ

ត្ទេយ បដើម្ែី បធវ ើ ារត្បតជង ជង់ ឈ្នោះោញ់ាន ។ អៃធារៃកយម្ បកើែ ម្ក េី អិ ច្ជិា តដល

វា ផទ ុយ េី មាៃ វិ ច្ជិា បត្រោះ មាៃ វិ ច្ជិា េឺ មាៃ ារត្ែកោះរ ច្ោះត្ែូិ  ៃកយាយត្ែូិ  ៃកង បធវ ើារង្ហរ

ត្ែូិ ។ ម្ៃ សសបោក បទាោះបី មាៃ ជំបណោះ ខាង ម្ ខ្ិ ច្ជិា អវ ីមួ្យ ក៍អាជជា ម្ៃ សស អិ ច្ជិា 

បាៃបនាោះតដរ បបើខ្ល ៃួ យក ជំបណោះ បជោះដឹងបនាោះ សំរាប់ តែ បំបរ ីរាេៈៃកង មាៃៈ របស់ខ្ល ួ

ៃ។ បៅកន ុង របប ផ្តា ជ់ារ មាៃ អនកបជោះដឹងខ្ា ោះ យក ជំបណោះខ្ល ៃួបៅលក់ដូរ បដើម្ែី រក 

ផលត្បបយាជៃ៍ ផ្តា ល់ខ្ល ៃួ បទាោះបីត្បបយាជៃ៍បនាោះ នាំឲអនកឯបទៀែរងទ កខ បិទនា យា៉ា ង

ណា ក៍បោយ។ អនកបជោះដឹង ទាងំបនាោះ ម្កៃ ជួយ ជា ត្បទីប បត្ទាលបំភា ឺ សងគម្ ម្ៃ សស

បោក ឲ មាៃ េៃា ឺបញ្ញា  បនាោះប ើយ តដលវនំា បបងា ើែ សងគម្ ាម ៃ សីលធម៍្។ តែ អនក

អិ ច្ជិា បភាជេកែថា សងគម្ ាម ៃ សីលធម៍្ េឺជា សត្ែូិ ៃឹង របប ផ្តា ជ់ារ បត្រោះ បៅ 

កន ុង សងគម្ បនាោះ មាៃ ម្ៃ សស អិ ច្ជិា ជាបត្ជើៃ បហើយ បៅបេលមួ្យ ម្ៃ សសអិ ច្ជិា ទាងំ

បនាោះឯង នាំាន ាប់ សមាា ប់ ាន  បដើម្ែី ារររ ឬ តសវ ងរក ផលត្បបយាជៃ៍ បរៀងៗ

ខ្ល ៃួ តដល ជា កាា តដល នំា ឲ របប ផ្តា ជ់ារ កំទកជខ្ល ៃួ បោយខ្ល ៃួឯង បត្រោះ ម្ៃ សស

ខាា ំង អិ ច្ជិា តែងតែ មាៃ ម្ៃ សសខាា ំង អិ ច្ជិា មាន ក់បទៀែ ម្ក បធវ ើ ឲ ខ្ល ៃួ អៃារធាៃ ជា 

ៃកជច ដែកទ អក សល វា រស់បៅ កន ុង បជច័យភាេ (logique) នៃ អំបេើ ហកងា េឺ ថា ារ

ាបស់មាា បា់ន  បដើម្ែ ីរស។់ បជចយ័ភាេ បៃោះឯង តដល ជា បជចយ័ភាេ នៃបរាជយ័របស់

របប ផ្តា ជ់ារ។ 

                                                      
2 លទធកទ កឲត្បជាករលងង់ ; obscurantisme។ 
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ដំរ ើរ នន្ ម្ន្ុសសជាតិ 

 ដំបណើរ នៃ ម្ៃ សសជាែក េឺ បដើរ បៅរក ាររកីជំបរៃី ោជ់ខាែ នៃ សីលធម៍្ សំរាប់

ម្ៃ សសបោក ដូបជនោះ អំណាជ ផ្តា ជ់ារ ជា បដកជរៃា  (contrecourant) តដល េ ំ អាជ

ទប់ទល់ ជា បលរជីរាល ៃឹង ដំបណើរ នៃ ម្ៃ សសជាែក បាៃ បនាោះប ើយ បត្រោះ ម្ៃ សស

ជាែក ជា ម្ជឈោឋ ៃ នៃ អារយធម៍្ តដល ជា ជលករ នៃ ាររកីជំបរៃី ដែកទ ម្ៃ សសបោក 

ជា នាដារ នៃ ធម្មជាែក តដល មាៃ វិ ច្ោរណញ្ញា ណ ជា សម្ែទាេីកំបណើែ(doué)។ 

ម្ៃ សសបោកវបៃោះឯង បធវ ើសបមាជនា (បបញាញ) ៃូិ បញ្ញា  បត្រោះ ខ្ល ៃួ ជា សែវបោក បជោះ

េកោរណា តដល នំា ឲ ខ្ល ៃួ មាៃ សភាិៈ។ ម្ៃ សសបោក ជា ៖ អំណាជ, កមាា ំង, បសជកា ី

ស ខ្, បសជកា ីជំបរៃី, កូៃបៅ, រដូិ ៃកង ម្កែាសមាា ញ់។ កាា  ទាងំ ៧ យា៉ា ងបៃោះ ជាមូ្ល

ោឋ ៃ នៃក សល របស់ ម្ៃ សសបោក តដល នំា ឲ ម្ៃ សសបោក មាៃ ភិៃូបៃកសស័យ (paix 

intérieur) តដល ជា ធាែ បដើម្ របស់ ម្ៃ សសបោក។ តែ បៅ កន ុង ធាែ បដើម្ នៃ ម្ៃ សស

បោក ក៍មាៃធាែ បោបៅ ជាិ ច្ភូ (barbarie en puissance) មួ្យ ជំតណក តដរ តដល នំា

ឲ ម្ៃ សស មួ្យ ជំេូក ត្បត្េឹែា ក អំបេើ អម្ៃ សសធម៍្។ ម្ៃ សសបោក ជំេូកបនាោះ បេទ កជាវ

អម្ៃ សស ឬ ជា ែករោិៃ។ តែ អម្ៃ សស ទាងំបនាោះ ាៃ់តែ មាៃ ជៃួំៃ លយបៅៗ បៅ

កន ុង ម្ៃ សសជាែក បត្រោះធាែ  បោបៅ បនាោះ ជា អនារយធម្៍ េ ំអាជរស់បៅបាៃ យូរ បៅ

កន ុង ម្ៃ សសជាែក តដល ជា អារយធម៍្ បនាោះប ើយ។    

  

ប្រតិកមម អេិង្សា 
 

មូ្លបហែ  ជំបង បី យា៉ា ង តដល បយើង បលើក ម្កបង្ហា ញ ខាងបលើបៃោះវ ជា អំេី 

បរាជ័យ នៃ របប ផ្តា ជ់ារ វជា វិ ចិ្ ែាៃ៍ ជា ធម្មជាែក នៃ ម្ៃ សសជាែក។ ម្ៃ សសបោក រស់

បៅកន ុង ារវិ ចិ្ែាៃ៍ បៃោះ នាំឲខ្ល ៃួ បធវ ើសមាជ័យ (ត្បមូ្លផ្ុំ) នៃ ជំបណោះ ត្េប់តបបយា៉ា ង

បដើម្ែីបសជកា ីជបត្ម្ើៃ នៃ ម្ៃ សសជាែក។ េី ទំនាៃ ់(génération) មួ្យ បៅទំនាៃ់មួ្យវ

ម្ៃ សសបោកវនាំាន  បបងា ើែ ៃកង បធវ ើប ៃាា រ (rénover) អារយធម្ ៍តដល មាៃែនម្ា េីរ

យា៉ា ង សំរាប់ខ្ល ៃួ៖ ែនម្ា សីលធម៍្ ៃកង ែនម្ា សមាា រៈ។ ែនម្ា សីលធម៍្ េឺ ជា ត្េកោះនៃ បសជ

កា ីនលាលន រូ (dignité) របស់ ម្ៃ សសបោក វរឯី ែនម្ា សមាា រៈ េឺ សំរាប ់សត្មួ្ល ៃូិ ាររស់

បៅ កន ុងតផនក សមាា រៈ នៃ ម្ៃ សសបោក តដល បោក Karl Marx តបងតជក ទី១ ជា ឧបរ ិ

រច្បនាសម្ភន្ធ3 ៃកង ទី២ ជា រេដ្ឋា រច្បនាសម្ព ័ន្ធ4។ ារតបងតជក បៃោះឯង តដល នាំឲមាៃ

                                                      
3 Superstructure. 
4 Infrastructure. 
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ារតបងតជក រកយ ិបែធម្៍ សំរាប់ សំបៅ បលើ ជីិ ច្ែតផនកសាម រែី ៃកង រកយ អារយធម្៍ សំ

រាប ់សំបៅ បលើ ជីិ ច្ែតផនកសមាា រៈ នៃ ម្ៃ សសបោក។ 

ារសាគ ល់ នៃ ែនម្ា បសជកា ីនលាលន រូ នៃ ម្ៃ សសបោក តដល នំា ម្ៃ សសបោក មាៃ

ត្បែកកម្ម ត្បឆំងៃឹង អំបេើ អវ ីមួ្យ តដលប៉ាោះរល់ ដល់ បសជកា ីនលាលន រូ បៃោះ។ ត្បែកកម្ម ជា

បឋម្ េឺ ម្ៃ សសបោក នាំាន ៖ 

- បជឿបលើ អាទកបទេ ធម្មជាែក តដលខ្ល ៃួ ទ កជា អនកបបងា ើែ បោា ៃកងារររ 

បសជកា ីស ខ្ នៃ ម្ៃ សសបោក ាម្ ារបួងសួង បដើម្ែី អាជវ រស់បៅកន ុង បសកា ី

នលាលន រូ ជា ម្ៃ សសបោក។ 

 
- បបងា ើែ សាសនា ទ ក ជា ទកដឋ ក (dogme)  នៃ របូម្ៃា ត្បែកបែា ក5 បដើម្ែី រស់បៅ កន ុង 

បសជកា ីនលាលន រូ នៃ ម្ៃ សសបោក។ 

 
- បបងា ើែ ជាប់ សំរាប់ ារររ សកទធក បសរភីាេ តដល ជា ែនម្ា នៃ បសជកា ី នលាលន រូ

របស់ ម្ៃ សសបោក។ ជាប់បៃោះឯង តដល នាំឲ ម្ៃ សស មាន ក់ៗ មាៃ សកទធក ារររ

ខ្ល ៃួ បៅជំបរោះម្ ខ្ ារបំរៃ េី ជៃដនទ ម្ក បលើ របូខ្ល ៃួ។ ារារររ សកទធក

បៃោះ ជួៃាល វាអាជ ជា ត្បែកកម្ម ហកងា ជួៃាល វា អាជ ជា អហកងា តែ

យា៉ា ងណាកា ី វា មាៃ ជាប់ ជា អនកត្េប់ត្េងវា ជាៃកជច។ 

 
បយើងប ើញថា បាលបំណង សំខាៃ់ របស់ ម្ៃ សសបោក េឺ ាររស់បៅ បៅកន ុង បសជកា ី

នលាលន រូ តដលជាធាែ បដើម្ របស់ ម្ៃ សសបោក តដល ត្េោះអងគ Dalaï-Lama ទ កជា សីល

ធម៍្ ត្េហសថ  (éthique séculière)6 ឬ សីលធម៍្ ម្ៃ សសធម៍្ តដល ជា សីលធម្ ៍មាៃ សា

រៈសំខាៃ់ ជាងសាសនា បៅបទៀែ បត្រោះ ម្ៃ សសបោក ាម ៃ សាសនា េីកំបណើែ បនាោះបទ

តែ មាៃ សីលធម៍្ ជា ធម្មជាែក របស់ខ្ល ៃួ។ ទសសៃៈ បៃោះ ដូជ ាន  ៃឹង ទសសៃៈ របស់

បោក Albert Schweitzer តែ បត្បើ របូម្ៃា  បផសង េឺ ថា «ារបារេ នៃ ត្េប់ របបៀប រស់

បៅ របស់ជីិ ច្ែ សែវបោក»។ 

សីលធម៍្ ម្ៃ សសធម៍្ ម្កៃ សថ កែ បៅ បលើ តែ ែនម្ា បត្ត ឬ សមាា រៈ តែ ក៍ជាែនម្ាកន ុងដូជ

យា៉ា ង៖ ករ ណា, ាររកា សាម រែ ីនៃ េំៃកែ ៃកង ជវន្ច្បិតតរៅរកសុភម្ងគល7។ ត្េោះអងគ

Dalaï-Lama មាៃត្េោះបៃទ លូថា «បបើ បយើង ជង់ មាៃ បសជកា ីស ខ្សបាយ បយើង ត្ែូិ

មាៃករ ណា បហើយ បយើង ត្ែូិ  មាៃបំណង ឲ អនកដនទ មាៃ បសជកា ីស ខ្ បនាោះតដរ បៅ

                                                      
5 Formule exécutoire។ 
6 L’appel au monde du Dalaï-Lama។ សីលធម្៍ តដល ម្កៃតម្ៃ ឈ្របលើ ទកដឋ ក នៃ សាសនា។  
7 Aspiration au bonheur។ 
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កន ុងបាលបំណង តែមួ្យ េឺ ជិៃជកែាបៅរកស ភម្ងគល ៃកង បំណង បេជ ឲផ ែ េីទ កខ

បិទនា បហើយ ទ ក ម្ៃ សសបោក ទាងំអស់ ជា សម្ជៃ (ជៃបសម ើាន )។ 

   

ប្រតិកមម េិង្សា 
 

បៅ ជំបរោះ ម្ ខ្ អំបេើ ហកងា អម្ៃ សសធម៍្ បែើ ម្ៃ សសបោក ត្ែូិ  តែ រកាសាម រែី

េំៃកែ នៃ សលីធម៍្ ត្េហសថ  បហើយ រង់ោំ អំបេើ ហកងា បនាោះ វា រលែ ់បៅិ ច្ញ បោយខ្ល ៃួ

ឯង បាៃតដរ ឫបទ ? ាម្ ទសសៃៈ របស់ បោក Gandhi ៃកង ត្េោះអងគ Dalaï-Lama បេ

អាជ ទ ក ជា ជបម្ា ើយ តដលបធវ ើ ឲ ាម ៃ មាៃ ម្ៃា កល បនាោះប ើយ េឺថា ម្កៃត្ែូិ  បត្បើ អំបេើ

ហកងា បៅ ត្បឆំងៃឹង អំបេើ ហកងា បត្រោះ វា វរ ច្ែតែបតៃថម្ ឲមាៃ អំបេើ ហកងា បៃា  ម្កៃ

បជោះជប់។ តែ ជបម្ា ើយ តបបបៃោះ វា ាម ៃ ជាឯកជិៃា  សំរាប ់បធវ ើ ជាលំអាៃ ត្បកប បោយ

ត្បសកទធកភាេ បនាោះបទ បត្រោះ បៅ កន ុងបោកបៃោះ បៅ មាៃ ម្ៃ សសរល ជា ែករោិៃ តដល

ទ ក អំបេើ ហកងា ជា ឧបករណ៍ សំរាប ់ារររ ផលត្បបយាជៃ៍ វឬ ទ ក ារាប់ សមាា ប់

ម្ៃ សស ជា ារកំសាៃា  របស់ ខ្ល ៃួ។ ារតដលនា ំ ឲមាៃ បត្ាោះថាន ក់ បំផ ែ េឺថា អនក 

មាៃិ ច្ជិា មាៃ បំណង ជង់ អប់រំ ម្ៃ សស ែករោិៃ ឲបជោះដឹង អំេី សីលធម៍្ ឬ អនក

ត្បាជញ ជង់ បធវ ើ ជា ទីត្េឹកា ជៃផ្តា ជ់ារ បដើម្ែី បៃថយ ឥទធកេល ត្កមុ្ ម្ៃ សសខូ្ជ បៅជ ំ

វិ ច្ញ ជៃផ្តា ជ់ារ បនាោះ បត្រោះ ម្ៃ សស ែករោិៃ ឬ ជៃផ្តា ជ់ារ ៃកង ត្កមុ្បកសខ្ល ៃួ សាគ ល់

តែ អក សល ដូបជនោះ បបើ បយាបល់ សា ីេី យ ែា កធម៍្ ៃកង ករ ណា របស់ អនក មាៃិ ច្ជិា ៃកង

អនកត្បាជញ តដល វា ាម ៃមាៃ បៅកន ុងបញិីលំោប់ (répertoire) នៃ អក សល បហើយាម ៃ

ត្បបយាជៃ៍ ដល់េួកបនាោះ វា វិ ច្ែតែ នំា បលើកកមាា ំងជកែា វា បដើម្ែី ត្បត្េឹែា អំបេើអក សល

ាែ់តែខាា ំងបៅបទៀែ បត្រោះ យ ែា កធម៍្ កា ី ករ ណា កា ី វា ាម ៃ ហ ជ ត្បបយាជៃ៍ អវ ី ដល់ខ្ល ៃួ

បនាោះប ើយ។       

បហែ បៃោះឯង បាៃជា បៅ កន ុង ត្បបទស មាៃ ៃីែករដឋ មាៃ ជាប់ សំរាប់ បស្តង្ហា ប 

ជួៃាល ត្ែូិ  បត្បើ អំបេើ ហកងា តែ អំបេើ ហកងា បនាោះេ ឺសថ កែ បៅ បត្ាម្ ារ

ត្េប់ត្េង នៃ ជាប់ ខ្ ស េ ីជៃរល បត្បើ អំបេើ ហកងា ាម្ ទំបៃើងជកែា របស់ ខ្ល ៃួ។

អំបេើ ហកងា បៅបត្ាម្ ារត្េប់បត្ាង នៃ ជាប់ េឺ ជា ជាប់ សំរាប ់រកា បសជកា ីនលាលន រូ

នៃ ម្ៃ សសបោក តដល មាៃ សីលធម៍្ ត្េហសថ  ជា ធាែ  េីកំបណើែ របស់ ខ្ល ៃួ។ តែ

ម្ៃ សស បទាោះបី បកើែ បជញ េី ត្បភេ តែមួ្យ នៃ ម្ៃ សសជាែក តែងតែ ទទួល ឥទធកេល

េី ទីកតៃាង (milieu) ៃកង ខ្ណៈ  (moment) តដលខ្ល ៃួ កំេ ង រស់បៅ តដល បោក
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Hyppolyte Taine8 តបងតជក ារិ ចិ្ែាៃ៍ នៃ ម្ៃ សសបោក បត្ាម្វ ឥទធកេល បី យា៉ា ង

៖ អំបូរ, ទីកនៃាង ៃកង ខ្ណៈ។ ដូបជនោះម្ៃ សស រស់បៅ កន ុង សងគម្ មាៃអារយធម៍្ ខ្ពង់ខ្ពស់ 

ឬវកន ុងវម្ជឈោឋ ៃ ត្េួសារ មាៃករ ណា អាជ ៃឹង ជួយ សីលធម៍្ត្េហសថ  តដល ជា ធាែ  

កំបណើែ របស់ ខ្ល ៃួ ឲ វរកីជំបរៃី បាៃ រហ័ស ជាងម្ៃ សស តដល មាៃកំបណើែ បៅកន ុង 

សងគម្ វតដល មាៃ អារយធម៍្ ទៃ់បខ្ាយវឬ កន ុងម្ជឈោឋ ៃ ត្េួសារ មាៃ ករ ណា កំរ ច្ែទា

ប។ ារេកៃកែយកែ់ត្ា នៃ ភាេ ខ្ ស ាន  បៃោះ ឯង តដលនាំឲ ម្ៃ សសបោក នំា ាន

បបងា ើែ ជាប់ សំរាប់ត្េប់ត្េង សងគម្ជាែក ៃកមួ្យៗ បបងា ើែ លទធកត្បជាធកបបែយយ សំរាប់

ត្េប់ត្េង កកជចារ ៃបយាបាយ តដល ទ ក បសជកា ីនលាលន រូ នៃ ម្ៃ សសបោក ជា ខ្ា ឹម្សារ

នៃ ជាប់ ៃកង លទធកត្បជាធកបបែយយ ជា កែួ ៃដឹកនំាជាែក។ 

 

មហយោបាយ 
 

ទសសៃៈ ទ កឲ អំបេើ ហកងា ត្បត្េឹែា ក បោយ ជៃែករោិៃ ឬ របបផ្តា ជ់ារ រលែ់ ខ្ល ៃួ

ឯង េឺ ត្ាៃ់ តែ ជា ទសសៃៈ ឈ្រ បលើ កងវោះ ម្បធោបាយ សំរាប ់បស្តង្ហា ប តែ ប៉ា បណាណ ោះ

ដូបជនោះ វា េ ំ អាជ យកម្កបធវ ើ ជាលំអាៃសាកល បាៃបនាោះប ើយ។ ត្េោះអងគ Dalaï-Lama

បត្បើ យ ទធសាស្តសា  អហកងា ត្បឆំងៃឹង ៃបយាបាយ រទសាៃ េៃធៃ៍ (annexion) ត្បបទស ទី

បប េី សំណាក់ ត្បបទសជកៃ េឺ ជា ទបងវ ើ កងវោះ ម្បធោបាយ សំរាប ់ារររ អធកបបែយយ

ភាេ ៃកង បូរណភាេទឹកដី ត្បបទស ទីបប បនាោះឯង។ ត្េោះអងគវ បៅ មាៃ សងឃឹម្ ជា

ៃកជច ៃឹងប ើញ ត្បបទស ត្េោះអងគ ទទួលបាៃ ឯករាជយ បៅ បេល ត្េោះអងគ កំេ ងមាៃជីិ ច្

ែ។ ខ្ៃា ី ៃកង ស ទកដឋ កៃកយម្ បៃោះ នាំឲ ត្េោះអងគ បាៃ ទទួល រង្ហវ ៃ ់ណូតបល សៃា កភាេ

តែ សួរថា បែើ ជា ែនម្ាារខាែបង់ បត្ជើៃប៉ា ណាណ  ដល់ ត្បជាេលរដឋ ទីបប ? ដូជបេប ើញ

ត្សាប់បហើយ ថា មាៃ ត្បជាជៃ ជកៃ រាប់ោៃ នាក់ ជូល ម្ក រស់បៅ កន ុង ត្បបទស ទី

បប តដល នាំឲ ទីបប បាែ់បង់ ិបែធម្៍ជាែក តដល  ជា ត្េលឹង នៃ ត្បជាជាែក ៃកមួ្យៗ។

យ ទធសាស្តសា  អហកងា របស់ ត្េោះអងគ Dalaï-Lama បៅកន ុង បរ ច្បទ ត្បបទស ទីបប ខ្វោះ

ម្បធោបាយ ារររជាែក បៅ ជំបរោះ ម្ ខ្ ម្ហាអំណាជ ជកៃ វា េកែជា វិ ច្ធីសាស្តសា

មួ្យ ត្ែឹម្ត្ែូិ តដរ បត្រោះ បបើៃឹង បត្បើអំបេើ ហកងា មាៃម្បធោបាយ ជាៃ់ទាប ែបៃឹង 

អំបេើ ហកងា របស់ ម្ហាអំណាជ ជកៃ ក ម្ម ុយៃកសា  វាមាៃលទធផល អិ ច្ជិមាៃ េឺ នំា 

ឲ ត្បជាេលរដឋ វ ទីបប សាា ប់ ឥែត្បបយាជៃ៍ បត្រោះ វាជា ារត្បយ ទធ វិ ច្សម្ៈ រវាង អនក

                                                      
8 Histoire de la littérature Anglaise. 
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បខ្ាយ ទល់ ៃឹង អនកខាា ំង តែ វិ ច្ធីសាស្តសា  បៃោះ ម្កៃ បាៃ យក កាា  មាៃៈែស ូ ឥែ

ខាា ជ ហែ់បៃឿយវ តដល ជា កមាា ំង ជកែា អាជ យក ឈ្នោះ ៃឹង ម្បធោបាយ សមាា រៈ

សបម្ែើម្ បាៃ ដូជ មាៃ ឧទាហរណ៍ ជា បត្ជើៃ សំរាប់ យកម្ក េកភាកាទល់ៃឹង យ ទធសា

ស្តសា  របស់ ត្េោះអងគ Dalaï-Lama។ សៃា កភាេ ាម ៃ យ ែា កធម៍្ ាម ៃ បសរភីាេ ត្ាៃ់ តែជា

រកយ ទបទ សំរាប់ តែ បំបេ ឬ បធវ ើឲសងឃឹម្ខ្ក តែប៉ា បណាណ ោះ។ បេដឹងថា បៅជំបរោះម្ ខ្

ជៃ ឬ របប ផ្តា ជ់ារ ខ្ាោះ វិ ច្ធីសាស្តសា  អហកងា វា ាម ៃ អៃ ភាេ អវ ី បៃា កជ បនាោះប ើយ

បត្រោះ ជៃ ឬ របប បនាោះវា ាម ៃ េំៃកែ តដល ត្សបាម្ិ ច្ោរណញ្ញា ណ (rationnel) តដល

អាជ រក ដំបណាោះត្សាយរមួ្ បដើម្ែី ត្បបយាជៃ៍រមួ្ ឬ ត្បបយាជៃ៍ជាែក បាៃ បនាោះបទ បហែ 

បៃោះ ឯង ត្ែូិ  ោំបាជ់ បត្បើ ម្បធោបាយ តដល មាៃ ជាប់រដឋ ឬ ជាប់ ធម្មជាែក 

ត្េប់ត្េង បទាោះបី ជា អំបេើ ហកងា ឬ អហកងា ដូជ យា៉ា ង បាែ កម្ម ម្ហាជៃ ារបោះ

បបារ ត្បជាជៃវសំរាប់ វាយ រំលំ របប ផ្តា ជ់ារ ឬ រំបោោះជាែក េីរបប អាណាៃកេម្ តដល

មាៃ បកើែប ើងជាៃកជច បៅកន ុង ត្បិែា កសាស្តសា  នៃ ម្ៃ សសជាែក។ ារបបាោះបង់ កមាា ំងណាវ

មួ្យ តដល តដលអាជយកម្កបត្បើោំបាជ ់បត្រោះវា ត្សបៃឹងបរ ច្បទ នៃ សាថ ៃភាេ សំ

រាប ់រំបោោះ ត្បជាជាែក េឺជា បាែប័ត្ែ (résignation) តែប៉ា បណាណ ោះ។ 

បជច័យភាេ នៃ បរាជ័យ របប ផ្តា ជ់ារ មាៃេកែ តែ ជួៃាល វា បកើែ មាៃ ប ើង

បៅកន ុង បេល បិោ មួ្យ តែ វា ហួសបេល រជួ បៅ បហើយ។ បទាោះបី មាៃ រកយ បសាា ក ថា 

-mieux vaut tard que jamais- (យឺែបៅជ ោះ ឲតែមាៃ) េឺ ម្កៃមាៃៃ័យថា ត្ែូិ នាំាន

បអាបនដោ ំឲវាបកើែប ើង បោយខ្ល ៃួឯងបនាោះប ើយ ដូជ តខ្ម របយើង នាំាន  ោំ បលើក

បោលរហូែ (calendes grecques) ត្េោះបាទធម្ម ឹក ជ ោះម្កសបស្តង្ហគ ោះជាែក តខ្ម រ។ បជច័យភាេវ

នៃវបរាជ័យវរបបផ្តា ជ់ារ វាមាៃ បៅកន ុងធម្មជាែក នៃ ម្ៃ សសជាែក តដល មាៃម្ៃ សស

បោក ជា នាដារ (acteur) សកម្ម មាៃ សីលធម៍្ សាគ ល់សកទធករបស់ខ្ល ៃួ ជា ម្ៃ សស

បោក ម្កៃតម្ៃ ជាវ នាដារ អកម្ម លោះបង់សកទធកបអាយអនកណាមាន ក់ បដើម្ែី ឲបេសំបរជ

បលើ បជាេវាសនា របស់ ខ្ល ៃួ បនាោះប ើយ។ ារែស ូ  របស់ ម្ៃ សសបោក បដើម្ែី បសជកា ី

នលាលន រូ របស់ខ្ល ៃួ ជាារែស ូ  ធមាម ៃ របូ ឲ តែ ារែស ូ បនាោះ សថ កែ បៅ កន ុង បាលារណ ៍

នៃ សីលធម៍្ ៃកង នៃ ជាប់ សំរាប់ ារររ សកទធក របស់ ម្ៃ សសបោក។ 

េលរដឋ មាន ក់ៗ េ ំអាជ ៃកយាយ ថា ខ្ល ៃួ ជា អនកបសនហាជាែក តែ រស់បៅ ាម ៃ

សកម្មភាេ ាម្ កមាា ំង បញ្ញា  កា ី ាម្ កមាា ំង ាយ កា ី បត្រោះ រកយ បសនហាជាែក បនាោះ 

វា ត្ាៃ់តែជា ារបំនភាបវាហារ (déclamation) តែប៉ា បណាណ ោះ។ តែម្ៃ សស មាន ក់ៗ មាៃ សកទធក

បត្ជើបរសី ផល ូិ  នៃ ជិៃជកែាបៅរកស ភម្ងគល ក  ំបអាយ តែ បំណងបនាោះ វា ជា បំណង បំបរ ី

េំៃកែ អាម ៃកយម្ អសីលធម៍្ បត្រោះម្ៃ សស មាន ក់ៗ ជា សមាជកក នៃ ម្ៃ សសជាែក តដល

មាៃ សីលធម៍្ ជា ត្េកោះ។៚ 


