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  សេរកីារ                                                                                                                          

ស ើងស ើញថា របបផ្តា ច់ការសៅរសកុខ្មែ រសពវថ្ងៃ សបើតាមសំដី

ពួកមនុសសរកាប1 គឺមាន អាការសរៅ (apparence) ជា របបដឹកនំ 

សោ  ុតា ិធម៏ សររោះពួកគាត់ខ្តងខ្តស ើកចាប់មកសំអាង

ថាអ្វ ីខ្ដ អាជាា ធរ របរពឹតា ិ គឺសុទ្ធខ្ត រសបនឹងចាប់ទងំអ្ស់។

អារស័ សេតុសនោះ បានជា សលាក េ ុន ខ្សន គាត់និយា ថា

សៅរសកុខ្មែ រ វាគាែ នវបិតា ិនសយាបា និងគាែ នការរំសលាភចាប់

អ្វ ីសនោះសទ្។ សំដីសនោះ ទ្ុកជា អ្ញ្ញ វាទ្កមែ2 (détournement de la 

vérité) សររោះ របបដឹកនំសនោះ រពួរ  ុតា ិធម៏ ជា ីសោ ខ្តសរបើ អ្

 ុតា ិធម៏ ជាមសធោបា  សំរាប់ដឹកនំ។ ឧទេរណ៏ មានជាក់

ខ្សា ង គឺថា អាជាា ធរ ចាប់ឃាតករសមាា ប់ មោបុរស ខ្កម ឡី

ខ្តអាជាា ធរសនោះឯង ជាអ្នកសរៀបចំសធវ ើឃាត។ ស ែ្ ោះ ជួបសមាា ប់

សនោះ តាមពិត ជនសនោះ មុនដំបូង និយា កខ្កកករថា មល នួ 

សគជួ ឲសមាា ប់ ខ្ត នគរបា សទ្ ជាអ្នកខ្រសក បញ្ចា ក់ថា វា

ស ែ្ ោះ ជួបសមាា ប់ សដើមបកីាថ្ឡសំដី កន ុងសគា បំណងលាក់នូវ

ការពិត។ ឃាា រកយ ជួ សមាា ប់ក៏បសញ្ា ៀសនូវពំនិតសៅជា ស ែ្ ោះ

ជួបសមាា ប់ សនោះឯង។ 

                                   
1 មនុសសរកាប ; អ្នកនំរកយ កន ុងន័ ជាមនុសសមូចនិយា ឲរតិខ្តចុោះ
ដុនោប។ 
2 អ្ញ្ញ វាទ្កមែ ; ការបសញ្ា ៀសថ្នការពិត។  

អាការសរៅ និង ការពិត 
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អ្ញ្ញ វាទ្កមែ  ជាអ្តថរស់ថ្នរបបផ្តា ច់ការ មានរបាកដខ្មនតាំង

ពីបរុាណកា  សៅស ើសលាកី សនោះ។ ដូចមានសរសសរ សៅកន ុង

សសៀវសៅ របស់ សលាក បាា តុង មានចំណងសជើងថា សាធារណរដ្ឋ

សលាក បានស ើក ក  ុតា ិធម៏ និង អ្ ុតា ិធម៏ មកពិពណ៍ន

យា៉ា ងសកាោះកា  ខ្ដ ស ើសធវ ើសសងេបមួ ឃាា យា៉ា ងមា ីថា៖ អ្នក

ដឹកន ំ សរបើ ុតា ិធម៏ មិនខ្ដ មានបារមភនឹងអ្ ុតា ិធម៏សនោះ

សឡើ  ខ្តអ្នកដឹកនំ សរបើអ្ ុតា ិធម៏វញិ ខ្តងខ្តមាន បារមភជា

និចានឹងអ្ ុតា ិធម៏ សររោះសបើសគដឹងមារយាទ្មល នួ វានឹងមាន

ទ្ុកេដ ់អាតាែ ។ គំនិតសនោះ វាដូចគាន នឹង អ្នកសធវ ើបុណយ មិនខ្លា ច 

ទ្ទួ្ ផ (បុណយ) ខ្តអ្នកសធវ ើបាប សវៀរចាក នូវផ (បាប)។ រតវូ

ដឹងថា បុណយ និងបាបសនោះ នឹងកាត់កងសងគាន  ដូចបំណុ 

ជំរក់ ពុំបានសទ្ គឺថា បុណយ និងបាប មានសោ ចំខ្ណកខ្បាក

គាន ។ អ្នកបានសធវ ើបុណយសរចើនតសៅ នឹងបានសោ សុមជាមុន 

ខ្តសបើអ្នកបានសធវ ើបាបសរចើនជាមុន អ្នកសនោះសៅសោ ទ្ុកេជា

មុនប៉ាុស ណ្ ោះ។ គាែ នកន ុង រពោះពុទ្ធបបញ្ចញ តិា  ឲកាត់សងគាន  សនោះសទ្។ 

តាមអាការសរៅ អ្ ុតា ិធម ៏ោក់បី ដូចជាវា មានសរបៀបស ើ

 ុតា ិធម៏សររោះវា មិនញសញើតនឹង  រ បបជាន់រទ្ពោអ្នកដថ្ទ្ ដូច

ពួកឈ្ម ញួជួ ដី មានចាប់សមបទន អាចដុតផទោះកសិករ និង

កាប់ថ្រព ដឹកសៅ ក់សៅរសកុ ួន។ ចំសរោះឈ្ម ញួខ្បបសនោះ អ្វ ី

ជា អ្តថរបសយាជន៍ គឺសគទ្ុកជា អ្តាៈ (juste) សររោះ ជាឈ្ម ញួ រតវូ

ខ្តរកចំសណញ ដូចរគសូពទ្យ រតវូខ្តពោបា ជមៃ ឺ ដូសចនោះអ្វ ីជាអ្តាៈ
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គឺជា អ្ំសពើ អ ។ ការណ៏សនោះ ខ្ដ  សលាក េ ុន ខ្សនគាត់សធវ ើអ្នុ

មានថា មុមង្ហរគាត់ ជាន ករដឋមន្តនា ី រតវូោមទ្ុកមុន នូវ

សសរភីាព សធវ ើបាតុកមែសដើមបី រកាសនា ិភាព ដូសចនោះសសរភីាព

បសញ្ាញមតិ ថ្នរបជាជន ចំសរោះគាត់ ជា អ្ ុតា  (injuste) សររោះ

គាត់ទ្ុកមុមង្ហររបស់គាត់ជា អ្តថៈ គឺថាអំ្សពើអ្វ ី ខ្ដ គាត់សធវ ើ

សៅកន ុងមុមង្ហរ វាជា ុតា ិធម៏ សេើ អ្វ ីខ្ដ ជា អ្ ុតា ិធម៏ សរបើ

តុលាការ សំរាប់ការររ គឺជា  ុតា ិធម៏។ ការមានសរបៀប អ្

 ុតា ិធម៏ ស ើ ុតា ិធម៏ខ្បបសនោះ វារគាន់ខ្តជា អាការសរៅខ្ត

ប៉ាុស ណ្ ោះ សររោះ ការពិត វាសផសងសៅវញិ ដបិត សចាៈសតិ (vérité 

spirituelle) របស់អ្នករបរពឹតា ិខ្បបសនោះ វារគាន់ខ្តជា គុណកថា 

(discours sur la vertu) សំរាប់បិទ្បាំងចិតាអារកក់របស់មល នួ។ ការពិត

អ្ ុតា ិធម ៏មិនខ្ដ នំ នូវសសចកា ីសុមដ ់អ្នកដថ្ទ្្មួ 

សឡើ  សររោះ វាមានតថ្មាកន ុងនឹងសរៅរបស់វា ជាអ្វជិជមាន គឺ

ថា ជាតថ្មាខ្ដ ពោបាទ្ (ចថ្រង) ដ ់អ្នកដថ្ទ្ ខ្ដ ផទ ុ រសឡោះ

ពីអ្នករបរពឹតា ិ ុតា ិធម៏ សគមាន បុញ្ចញ កិរយិា (fondement de la 

vertu) ជាគុណសមបតា ិ។ សម័  ពនា ឺ ថ្នបញ្ចញ  និង ការសជឿន

ស ឿន ថ្នព៌តមានោន្តសាសពវថ្ងៃសនោះ សធវ ើឲ អ្ ុតា ិធម៏ មិនអាច

មាន អាការសរៅ ជា  ុតា ិធម៏ បានសនោះសទ្ សររោះ ការពិត ជា

ចថ្រងរបស់វា ខ្ដ វាមិនអាចលាក់បាំងនឹងរបជានិករ បាន

ដូចសម័ សដើមសនោះសឡើ ។ ពួកអ្នកដឹកនំ និងឧកញាសពវថ្ងៃ 

បំបាន កាា  មល នួជា មោសសដឋ ី ខ្តវាមិនខ្មនជាការបង្ហា ញពី

សរបៀប ថ្នអ្ ុតា ិធម៏ ស ើ ុតា ិធម៏សនោះខ្ដរ សររោះរទ្ពោ បានពី

របវញ័្ាជាតិ និងអ្នកដថ្ទ្ គឺជាធនធានដ៏អ្សុសរាោះ ខ្ដ នរ្
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ក៏សគដឹង សេើ  សគគាែ ន សកាតសគារពអ្វ ីសនោះសឡើ ។ ការណ៏សនោះ 

ឯង ខ្ដ ជាការបញ្ចា ក់ថា អ្ ុតា ិធម៏  វាគាែ នសរបៀបអ្វ ី ស ើ

 ុតា ិធម៏បានសទ្ សររោះថា ការពិត វាបង្ហា ញជាក់ខ្សាង អ្ំពភីាព

មុសសី ធម ៏ ថ្នអំ្សពើទ្ុចា រតិ ខ្ដ  ពួកជនលាមក ឬ ទ្ុ ៍ស 

ទងំឡា សនោះ កំពុង របរពឹតាចាក់ខ្ែវសៅរកកំេុស ខ្ដ ឲទ្ុកេ

ដ ់របជាព រដឋខ្មែ រសពវថ្ងៃ៕       

 

 

 

      


