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មាគ
៍ា នៃ ការកែទម្រង់ សីលធរ៏
La voie de la réforme morale

លោក Edgar Morin សង្គ ម វទូិ និង្ ទសសនៈ វទូិ រាំងង្ែសស
៏

ល្បីមួយរ ូបកនុង្ពិភពលោក រនសរលសរ អងពី មាគ
៍ា នន ការែក
ទម្មង្់សីល្ធម៏1។ លោយអាម្ស័យអងណាចននគុណធម៏ នន នរម្រី
មូ ររី2 : បុគគល្/សង្គ ម/ពូ ជមនុសស, លបើតាម លោក មូ ាំុង្
ង ម្រូវ
យល្់ ូ លចន េះថា សីល្ធម៏ មាន ទិសភាគបីយ៉ាង្ : សីល្ធម៏ នន
បុគគល្, សីល្ធម៏ ននពល្រ ឋ និង្ សីល្ធម៏ ននម្ក ុមមនុសស។
សីលធរ៏ នៃបុគ្គល
សីល្ធម៏លនេះ លតាង្ែរ បញ្ចល្
ូ លៅកនុង្ សរិសមបជញ្ញ ៈ និង្ អរត
ភាព ននបុគគល្និមួយៗ កនុង្លគល្ការណ៏ នន សវ ័យពិនិរយ ជាអ
ចិន្នត យ៍ា លម្រេះ មនុសស ែរង្ែរ លរកបលជោរ និង្ ភរ ខ្ល ួនឯង្
មិនែល្ង្ល ើយ។ ល ើយលៅកនុង្អារមម ណ៏និយមថាខ្ល ួនជាមនុសស
៏ល្ន ើម នងលអាយ អនុសសវរ ីយ៏របស់ខ្ល ួន ភោ ង្រ
់ ម្មូវលៅរកែរ អរថ
ិ យ ចងលរេះខ្ល ួន
ម្បលយជន៍ាផ្ទាល្់ខ្ល ួន ល ើយនងលអាយមាន ចកខុ វស័
ឯង្ និង្ ចងលរេះអន កផង្ លម្ចើននងខ្ូចអារមម ណ៏។

ូ លចន េះ លបើ

មនុសសលយើង្ ចង្់លធវ ើ កងែណទម្មង្់សីល្ធម៏ មនុសសលយើង្មិន
អាចសងច័យនូ វ សវ ័យពិនិរយ និង្ សវ ័យទិលរៀន ល ើមបី ល្ុបបងររ់
La voie – Edgar Morin, édition Fayard.
2 នរម្រីមូររី ; trinité humaine.
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នូ វ លគល្គងនិរលនេះ។ ែរថា មនុសសលយើង្ ែរង្ែរមាន ជងលនឿ
ថា

ងលណាេះម្ាយ នន ទុកខននសរិ និង្ ទុកខននសីល្ធម៏ របស់

ខ្ល ួន វាអាម្ស័យោច់មុខ្ លៅលល្ើ អន កផង្, អន កចិរតរិកិច្ជោ ឬ
ិ
អន កចិរត វភាគ។
ែមនពិរល ើយថា ការលសពគប់នឹង្ អន កផង្ វា
ជា ការច្ជងរច់ ល ើមបីឲលយើង្ អាចាគល្់ខ្ល ួនឯង្ ប៉ាុែនត សវ ័យពិនិ
រយ លោយ អាលភាគចិរត លល្ើខ្ល ួនឯង្ ផង្ វាកាន់ែរនងឲលយើង្
អាចាគល្់ខ្ល ួនឯង្ចាស់ គឺាគល្់ កង្វ េះ និង្ ទុពវល្ភាព របស់
ខ្ល ួនឯង្។ មនុសសលោក អាចមាន ការយល្់ ឹង្ អងពីទុកខ
អន កផង្ មានលៅកនុង្លរឿង្ ម្បលោមលោក, លោខន, កុន ែរលៅ
ិ លៅ មនុសសលោក ែរង្ែរររ់ សមរថ ភាព នន ការ
កនុង្ជី វរទួ
យល្់ ឹង្ អងពី ទុកខភ័យ របស់អនកផង្ លម្រេះ មនុសសលយើង្ ែរង្
ិ ា ល្់ខ្ល ួន ពី ជី វរអន
ិ
ែរែចកោច់ ជី វរផ្ទ
កផង្ និង្ អវ ី ជា លរឿង្
ពិរ ពី អវ ី ែ ល្ជាលរឿង្ម្បឌិរ។
លមាលេះល ើយ ការែកទម្មង្់ ននសីល្ធម៏ គឺម្រូវ បណ្ុេះបណា
ត ល្ ជា
អាទិភាព នូ វ សវ ័យពិនិរយ ជាអចិន្នត យ៍ា និង្ សមបទា នន ការ
យល្់ ឹង្ អងពី អន កផង្។ ការែកទម្មង្់លនេះ វាម្រូវលធវ ើរ ួមគន ពិរ
ម្រក

ិ ា ល្់
ជាមួ យនឹង្ ការែកទម្មង្់ នន ការអប់រំ និង្ ជី វរផ្ទ

ខ្ល ួនែ រ ល ើយ ម្រូវលធវ ើរ ួមលៅលទៀរ ជាមួ យនឹង្ ការែកទម្មង្់
លផសង្ៗលទៀរផង្។
សីលធរ៏ នៃពលរដ្ឋ
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សីល្ធម៏ ននពល្រ ឋ លៅកនុង្សង្គ ម ែ ល្ វាអាម្ស័យ លៅលល្ើ សិទធិ
នន ពល្រ ឋ ម្រូវ ាំ៉ាប់រង្ នូ វ ករណីយកិចចរ ួម នន ម្បជាពល្រ ឋ ។
សីលធរ៏ នៃម្ែ ុររៃុសស
ូ ចជា សីល្ធម៏សកល្ ែ ល្រក់ព័នធនឹង្ មនុសា វាហាក់ ូ ច
ជា

វរថុអរ ូបិយ លៅមុន ការមក ល្់ នន យុគពិភពលោក។

ែរមក ល្់យុគ នន ស គម នន វាសនរ ួម3 នន មនុសា លធវ ើ
ិ ន៍ា រលៅ
លអាយសីល្ធម៏ មាន រ ូបភាពពិរ ល ើយ មាន ការ វវរត
មុខ្ជានិចច។ ល ើយ ស គម លរៀង្ខ្ល ួន សពវ នងៃ នងគន ម្បម្ពឹរត
ម្គប់អងលពើល្អ ល ើមបី មនុសសជារិ គឺថា នងគន ជួ យលអាយមានជា
សរិសមបជញ្ញ ៈ នន សីល្ធម៏ លៅកនុង្ ម្ក ុមមនុសស ល ើយ ចុេះ
នម សីល្ធម៏ លៅកនុង្ សរិសមបជញ្ញ ៈ នន ពល្រ ឋ នីមួយៗ ថា
ខ្ល ួនជា ពល្រ ឋ រស់លៅលល្ើ ែផន ី-មារុភូមិ4 នន មនុសសជារិ។
ែខ្ម រលយើង្

ឹង្ថា សីល្ធម៏ អាជាាបជញ5 មានលៅកនុង្ សិកាខបទ

របស់ ម្ពេះសមាមសមពុទធជាមាចស់ និង្ លៅកនុង្គងនិរ មនុសសនិយម
នន បរ ិស័ទ6 ែរយ៉ាង្ណា វា មិនអាច ឈ្ន េះលល្ើសល្ប់ លល្ើ អងលពើ
ិង្ា ម្គប់ែបបយ៉ាង្ ែ ល្មានលកើរល ើង្ លៅកនុង្សង្គ មែខ្ម រ។
ិ អងពី ខ្ល ឹម
ូ លចន េះ គួ រែខ្ម រលយើង្ លល្ើកយកមក ពិច្ជរណា ល ើង្ វញ

ស គម នន វាសនរ ួម ; communauté de destin de tous.
4 ែផន
-ី មារុភូមិ ; terre-patrie.
5 សីល្ធម៏ អាជា
ា បជញ ; les impératifs moraux.
6 មនុសសនិយម បរ ិស័ទ ; humanisme laïque.
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ារ នន នរអរត លនម័រិ7 ូ ចយ៉ាង្ ទសសនៈ របស់មនុសស សត ីពី សវ ័
យការលរល្អេះអាង្ នន មជឈរត និយម8 លៅកនុង្រកយ ‹អញ›
ែ ល្ ជា រកយ សងាំប់ ែរខ្ល ួនឯង្មានក់គរ់ គឺថា គមន នរណា
មួ យលទៀរ អាច និយយ អងពី អញ ជងនួសខ្ល ួនរនលនេះល ើយ ឬ
មមងការ9។ កនុង្ន័យលនេះ ជា មនុសស មាន -លគល្ការណ៏ ននមជឈ
រត និយម - ទុកជា អាទិភាពសងាំប់ខ្ល ួនឯង្លល្ើអនកផង្ ឬ លល្ើ
អវ ីៗទា ងង្អស់។ ប៉ាុែនត មនុសស ម្ពនក់ នូ វ លគល្ការណ៏ នន ភាវៈ
‹‹ លយើង្ ›› (nous) ែ ល្ជា លគល្ការណ៏ កួ នមនុសស បញ្ចល្
ូ លៅ
កនុង្ ការទងនក់ទងនង្ ននស គមន៏ និង្ ការាំប់អាន អន កផង្
ល ើយនឹង្ ‹ជារបស់លយើង្› (nôtre) (ម្គួ ារ, មិរត, មារុភូមិ)
ល ើយ តាងង្ពីកងលណើរមក មនុសសលោក ែរង្ែរមាន ជីវលសច
កត ីម្រូវការ នន ម្បរិព័ទធនឹង្ ទារក ែ ល្ជាចងណង្ ជា មលន
ិ ញ ណ នន លសចកត ីលសន ហា រវាង្ មនុសសនឹង្មនុសស។ លគល្ការ
វជ
ណ៏ នន បូ រណកមម 10 លនេះ អាចជងរុញ មនុសស លអាយលធវ ើ ពល្កមម
ិ សងាំប់ ‹លយើង្› លនេះ។ លគអាចលធវ ើការសនន ិោឋនរនថា
ល្់ ជី វរ
មនុសសលោក មាន ចរ ិរល្កខ ណៈ ពីរ គឺ ‹អញ› និង្ ‹លយើង្›។ ‹
អញ› ជម្ម ុញ មនុសស លអាយ អន កផង្ លធវ ើពល្កមម សងាំប់ខ្ល ួន រ ីឯ
ិ ជម្ម ុញ មនុសស លអាយលធវ ើពល្កមម សងាំប់អនកផង្
‹លយើង្› វញ
ខ្ល ឹម នន នរអរត លនម័រិ ; le cœur de subjectivité humaine.
8 មជឈរត កៈ ; égocentrique. Egocentrisme ; មជឈរត នយ
ិ ម, និយមថាខ្ល ួនជា
មនុសស ៏ល្ន ម
ើ ។
9 មមងការ (មមង្ក
ា រ) : លសចកត ីយល្់ម្បកាន់ថាជារបស់ផង្អញ។
10 លគល្ការណ៏ នន បូ រណកមម ; principe d’intégration.
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មាគ
៍ា នៃ ការកែទម្រង់ សីលធរ៏

លៅកនុង្អារមម ណ៏ នន បរទរថ ភាព11, មិរតភាព និង្ លសចកត ីលសន
ហា។ អរ ិយធម៏ នន មនុសសលោក ែរង្ែរទន់លៅរក មជឈរត និយ
ម។ ែរថា គងនិរ នន បរទរថ ភាព និង្ ាមគគ ីភាព ជា មលន
ិ ញ ណ នន មនុសសលោក ែរ ចិរត វា រសូ វ ហាមវា មិនលអាយ
វជ
សងែ ង្លចញ និង្ ចិរត មាន លមានភាព12។

ូ លចន េះ បញ្ញ រត និង្

ភាវៈលសៃ ៀម លនេះឯង្ ែ ល្ម្រូវ ឧទា ឹបវា តាមការែកទម្មង្់ សីល្ធ
ម៏ ូ ចរនលរៀបាំប់ខាង្លល្ើលនេះ។
លៅកនុង្អរថ បទលនេះ លយើង្មិនលល្ើកយក ចរ ិរអកុសល្ស របស់
ែខ្ម រលយើង្មក ពិពណ៍ានយ៉ាង្ពិាត លនេះលទ ែរលយើង្ លធវ ើអនុា
ិ
ស លអាយែខ្ម រណា ចង្់ ឹង្អងពី គុណ វបរត
ិ នន ចរ ិរែខ្ម រ សូ ម
អានលសៀវលៅ របស់ លោក ប៉ាុណណចនា ម៉ាុល្ មានចងណង្លជើង្ ថា
‹ចរ ិរែខ្ម រ›

កនុង្លនេះ

អន កនិពនធ

រនអធិបាយវា

យ៉ាង្

លកាេះកាយ ជា ការរ ិេះគន់ាថបន ល ើមបី ទុកជា លមលរៀន

ល្់

កូ នែខ្ម រ ជងនន់លម្កាយ។ ចងណង្់ របស់ អន កនិពនធ គឺ ផាយ
គងនិរ ល ើមបីជួយរំល្ឹកគនលអាយយល្់ នូ វមាគ
៍ា ល្អ អាម្កក់ម្គប់
ិ ន
យ៉ាង្ ល ើមបីលអាយរនាគល្់ លសចកត ីល្អ សុខ្ចងល រ ីនកនុង្ជី វរមា
ក់ៗ រ ូ រ ល្់សង្គ មជារិ៕

បរទរថ ភាព ; altruisme ; អន កែ ល្ល ើញម្បលយជន៏អនក នទ។
12 លមានភាព : ភាវៈលសៃ ៀម។
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