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ឩ ត វ សៅ វ សង្ហា   ន សោបាយ ិ បទ្យា   ៥ វ ក កត ដា វ ២ ០ ១ ៧  

  

សង្គមខ្មែ របច្ច ុបបន្ន  ជួបប្បទះ នូ្វ វបិត្ត ិប្រប់ខ្បបយ៉ា ង្ ទ ះបីវា

មាន្ ភាវទប្ៅ ជា សង្គម មាន្ ការរកីចំ្ទរនី្ តាមជំហាន្យឺត្ 

ខ្ត្ អង្គ ុក1។ ទសសន្ៈ នន្ បដិវាទកមែ2 ទន្ះ នំឲមាន្ការពិភ្សា

សា រវាង្ ខ្មែ រន្ឹង្ខ្មែ រ មាន្លកខណៈហិង្ា ទប្រះ វបិត្ត ិខ្មែ រ វា

ត្ប្មួត្គ្នន  នូ្វ វបិត្ត ិសង្គម,វបិត្ត ិន្ទយបាយ ទហើយនឹ្ង្ វបិត្ត ិ នន្ 

អធិបទត្យយភាពជាត្ិ។  វបិត្ត ិ  ងំ្យយទន្ះ ជា កំណួត្បិទមខម 

ពិបាកន្ឹង្ប្សាយវា ទប្រះ មខមខ្មស វាពខក ប៉ាះកាលណា វាផខយ 

ចាប់ខ្លង្បាន្។ ទៅកន ុង្ សាា ន្ភាព ខ្បបទន្ះ នំទចាទជា

ចំ្ទណាទ នន្ កំខ្ណទំរង់្ ថា ទត្ើ ប្ត្វូ ចាប់ទផតើមខ្កវា ពីច្ំណខ ច្ណា

មខន្ ? ទធវ ើកំខ្ណទំរង់្ នូ្វ ចិ្ត្តរំនិ្ត្ (esprit) ជា បឋម ? ឬ សាា

ប័ន្ជាត្ិ ជាដំបូង្សិន្ ? ឬ ទធវ ើរមួគ្នន ខ្ត្មតង្ ? 

ការរស់ទៅ ជាទូទៅ សពវនងៃ របស់ខ្មែ រទយើង្ ខ្ដលទៅមាន្ជំទន្ឿ

ថា មាន្ ជីវតិ្អារយៈ ខ្ត្កសីយទន្ះ អនរយធម៍ (barbarie) ហួង្ 

ចូ្លកន ុង្ចិ្ត្តរំនិ្ត្ទយើង្ទោយមិន្ដឹង្មល នួ្ នូ្វ រខណវបិត្ត ិ ប្រប់

ខ្បបយ៉ា ង្ ដូច្យ៉ា ង្ អត្ាទត្ាភាព, ត្ទប្មក, ពិភ្សល, ការ

មាក់ងាយ, ខ្ប្កវទប្កាធ ន្ិង្ ទ សៈ ខ្ដលជា រខណវបិត្ត ិ នំ

                                                             

1 អង្គ ុក ; un pas régulier។ 
2 ទសសន្ៈ នន្ បដិវាទកមែ ; conception de contradiction។ 
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បន្ាត្ និ្ង្ បំពខល ឋាន្ៈជីវតិ្ រួរទអាយអាទណាច្អាធមែ ទហើយ

ជាញឹកញយ មាន្វបិត្ត ិភ័្សយ កន ុង្ អាប្ស័យការ ក់ទង្ រវាង្ 

បខរគលនឹ្ង្បខរគល, ទភ្សទន្ឹង្ទភ្សទ, វណណ ៈន្ឹង្វណណ ៈ ន្ិង្ ប្បជា

ពលរដឋន្ិង្ប្បជាពលរដឋ។ ភាពទមាហ៍បាំង្ កន ុង្អត្តចិ្ត្ត ន្ិង្ 

ទៅទលើអនកដនទ វាទៅជា បាត្ខភូ្សត្ រាល់នងៃ សំរាប់ ការរស់ទៅ 

ខ្ដលវាអាច្នំទអាយ ភាព អមន្ខសសធម ៍ន្ិង្ អនរយធម៍ ផខស

ទច្ញ ប្រប់ទពលទវលា ពីកន ុង្ច្ិត្តរំនិ្ត្ នន្ ន្រអារយៈ (humain 

civilisé)។ ការផខសទច្ញ នន្ រខណវបិត្ត ិទន្ះ វានំលខប នូ្វ រខណ

សមបត្ត ិ នន្ ន្រអារយៈ ដូច្យ៉ា ង្ ករខណា, ភាត្រភាព, ការញ្ញភាព 

(pardon) នន្ សាសន និ្ង្ ករខញ្ញ ច្ិត្ត នន្ អនកមន្ខសសន្ិយម។ 

អភិ្សវឌ្ឍន្៏សពវនងៃ ខ្ដលសន្ាថា ផតល់នូ្វ សខភ្សមង្គល កន ុង្ 

សខមខមាលភាព ខ្បរជា បំផខះ នូ្វ ទខកាខ ភាព (mal-être) កន ុង្ 

សខមខមាលភាព នន្ សមាា រៈ ទប្រះ វាមិន្អាច្ឲមាន្ ការរសទ់ៅ

កន ុង្ ទសច្កត ីរកីរាយ (bien-vivre) បាន្ទនះទ ើយ។ ប្ទនិ្ច្

បងាា ញ (indicateur) នូ្វ ឋាន្ៈនន្ការអប់រំ ន្ិង្ លកខមណឌ  នន្អ

នម័យ វាមិន្បាន្ដឹង្ថា សញ្ញញ ប័ប្ត្ ន្ិង្ ការឈប់ទធវ ើការ

ទោយមាន្ជមៃ ឺ វាអាច្ សមិត្នឹ្ង្ ទខកាខ ភាព ន្ិង្ ជមៃ ឺធ្លា ក់ទឹក

ចិ្ត្ត បាន្យ៉ា ង្ងាយ។ ដូទច្នះ សខមខមាលភាព ន្ិង្ ទខកាខ ភាព ទរ

មិន្អាច្រន្ន ទៅប្ត្ឹមខ្ត្ ឋាន្ៈ នន្ ទភារសមបត្ត ិ ត្ិច្ទប្ច្ើន្

ទនះទ ើយ ទប្រះ មហាទសដឋ ី អាច្ជាជន្ ទខកាខ ភាព រឯី កសិករ 

 វញិ អាច្ជាជន្ មាន្ សខភ្សមង្គល កន ុង្ សខខាមាលភាព ទប្រះថា 

សខភ្សមង្គល វាជា អត្តត្នមា របស់ បខរគលមាន ក់ៗ រឺថា ទរៀង្ៗមល នួ្ 
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មាន្ ការយល់ មខសៗគ្នន  អំពី ការចាំបាច្ ់សំរាប់ សខភ្សមង្គល។ 

ការរស់ទៅកន ុង្ទសច្កត ីរកីរាយ រឺឲត្នមាទៅទលើ រខណភាព ជាង្ 

បរមិាណ (ចំ្នួ្ន្), មន្ខសសមាន្កិត្ត ិយស មាន្ត្នមាជាង្ មន្ខសស

មាន្ភាពសមបូ ណ៍, ទសច្កត ីប្ត្វូការ នន្ សវ ័យភាព ន្ិង្ ទសច្កត ី

ប្ត្វូការ នន្ សហរម ប្ត្វូ រាប់រង្គ្នន  ជា ចាំបាច់្, រកយកាពយ

ទលា ង្ នន្ ជីវតិ្ ប្ត្វូទខកជា រកយទីមួយ នន្ ទសច្កត ីទសនហា, ទប្រះ

ថា  វសិិដឋភាព  ងំ្យយ ទន្ះ វាជា បរមត្ា (vérité suprême) 

នន្ មន្ខសសទលាក។ 

ទលើសអំព ីអភិ្សវឌ្ឍន៏្ ប្ត្វូចាំបាច់្ មាន្ ន្ទយបាយ នន្ មន្ខសស

ជាត្ ិជា មូលោឋ ន្ នន្ ការដឹកនំមន្ខសស។ សន្ត ិភាព ត្ប្មូវតាម 

ការច្ង់្បាន្ នន្ អំណាច្ នំបំផខះ នូ្វ អយខត្ត ិធម៏ និ្ង្ អំណាច្

ផ្តត ច់្ការ។ ការដឹកនំមន្ខសស រឺ ការរកដំទណាះប្សាយ នន្ បញ្ញា

មន្ខសសអាតាែ  និ្ង្ មន្ខសសសង្គម ដូទច្នះ ប្ត្វូោសំត ំ សន្ត ិភាព 

ឲជាប់ ទៅកន ុង្សង្គម ខ្ត្ជា សន្ត ិភាព ត្ប្មូវតាមឧត្តមរតិ្ នន្ 

លទធិប្បជាធិបទត្យយ ខ្ដលវាអាច្ បទង្ក ើត្ឲបាន្ទប្ច្ើន្ទ ើង្ នូ្វ

អវ ីជាបវរ តួ្យ៉ា ង្៖ ប្បនពណី នន្ មន្ខសសន្ិយម, រំន្ិត្រះិរន់្ ន្ិង្ 

រំនិ្ត្សវ ័យទិទត្ៀន្, ទគ្នលការណ៏ នន្ លទធិប្បជាធិបទត្យយ ន្ិង្ 

សិទធិមន្ខសស។ សន្ត ិភាព សំរាប់ ប្បជាពលរដឋ ប្ត្វូមាន្មខមងារ 

ប្បឆំង្ន្ឹង្ អន្ខភាព អវជិជមាន្ ប្រប់ខ្បបយ៉ា ង្ មាន្ទកើត្

ទ ើង្ ទៅកន ុង្សង្គម ទោយ បទង្ក ើន្ អន្ខភាព វជិជមាន្។ បញ្ញា

ជទប្ៅ របស់សង្គម រឺ ការបទង្ក ើន្ នន្ ទមដំខ្ប សំរាប់ បំផ្តា ញ

មល នួ្ឯង្ ខ្ដលទរឲទ ែ្ ះថា អកខសល នន្ អរយីធមង៏ែី (nouveau 
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mal de civilisation)។ ឧ ហរណ៏ ដូច្ជា ការខ្លង្លះគ្នន  រវាង្ 

ប្បាណ ន្ិង្ ប្ពលឹង្ នន្ សង្គម ឬ ប្ពលឹង្ រត្់ទរច្មល នួ្ពី ប្បាណ។ 

ការទធវ ើអភិ្សវឌ្ឍន៏្ ខ្ត្ សមាា រៈ ដូច្យ៉ា ង្ កសាង្ អាគ្នរ សក ឹមនសក

តាមទីប្កងុ្ ខ្ត្ជាទីកខ្ន្ាង្ គ្នែ ន្ប្ពលឹង្ សំរាប់បន្ាយ រមាា ត្ 

រវាង្ អនកមាន្ និ្ង្ អនកប្ក រឺ ច្ាស់ជាបទង្ក ើន្ នូ្វ ទចារកមែ, 

ទប្រឿង្ទញៀន្, ឧប្កិដឋកមែ ន្ិង្ អំទពើអយខត្ត ិធម៏ ប្រប់ខ្បបយ៉ា ង្។ 

 វសិមភាព រវាង្ អនកមាន្ ន្ិង្ អនកប្ក មាន្ប្រប់លកខណៈ ដូច្

យ៉ា ង្ ខ្ផន្ដី (ទីប្កងុ្/ជន្បទ), ទសដឋកិច្ច (អនកមាន្ ហួស

ប្បមាណ/អនកប្ក ប្ករហាម), សង្គម (របបជីវតិ្), អនម័យ 

(វសិមភាពហួសប្បមាណ រវាង្ អនកមាន្ និ្ង្ អនកប្ក) និ្ង្ វបប

ធម៏ (បញ្ញា  សិទធិ នន្ ការសិកា)។ ជទប្ៅ នន្ វសិមភាព រឺ ប្ពហែ

លិមិត្ រវាង្ អនក រង្ទប្គ្នះ នន្ ជីវតិ្មល នួ្ ទប្រះ មាន្កំទណើត្ កន ុង្ 

ប្រួសារ ប្កទតាកយ៉ា ក ន្ិង្ អនក អាប្ស័យផលអសាច រយ នន្ ជីវតិ្

មល នួ្ ទប្រះ មាន្កំទណើត្ កន ុង្ ប្រួសារ មាន្ប្ទពា។ ទ ះបីដឹកថា 

ការមាន្ប្ទពាទប្ច្ើន្ វាមិន្ពិត្ អាច្ផតល់ សខភ្សមង្គល ដល់ 

អាតាែ  ខ្ត្ ទខរត្ិភាព វា ច្ាស់ជា បទង្ក ើត្ ទប្គ្នះអាប្កក់ពិត្ ដល់ 

ជីវតិ្។ ដូទច្នះកន ុង្សង្គមប្ត្វូមាន្ ន្ទយបាយ នន្ មន្ខសសជាតិ្ 

ទដើមបី ទប់ ប្ពហែ លិមិត្ កខំឲវាកាា យទៅជា កមែវាសនទរច្មិន្

ផខត្ សំរាប់ វណណ ៈអនកប្កពីកំទណើត្។ ពិត្ណាស់ទហើយថា ទៅកន ុង្

សង្គមនិ្មួយៗ វាខ្ត្ង្ខ្ត្មាន្ អនកមាន្ ន្ិង្ អនកប្ក ខ្ត្ទៅ

កន ុង្ សង្គមមន្ខសសន្ិយម រឺ ន្ទយបាយ នន្ មន្ខសសជាត្ិ ទន្ះ

ទហើយ ខ្ដលមាន្តួ្នទីធំច្មបង្ សំរាប់ កាត្់បន្ាយ រមាា ត្ 
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រវាង្ អនកប្កន្ិង្អនកមាន្ ទៅកន ុង្ សាែ រត្ី នន្ សមភាព នន្ ភ្ស័ពធ 

របស់មន្ខសសមាន ក់ៗ។ ដូទច្នះ រដឋ មាន្ ទបសកកមែ ជា កាត្ពវកិច្ច 

កន ុង្ ប្កបមណឌ  នន្ន្ទយបាយ នន្ មន្ខសសជាតិ្ ប្បដខង្ប្បជា

ដល់ អនកប្ក ប្រប់មទធាបាយ ទដើមបីឲ អនកប្ក អាច្ មាន្ លទធ

ភាព ចូ្លទៅ ទីកខ្ន្ាង្ទខររម3  ងំ្ពួង្ ទសែ ើភាពនឹ្ង្អស់ទរ 

សំរាប់ កសាង្ជីវតិ្ របស់មល នួ្។ 

ទលើសអំពី បញ្ញា  នន្ មាគ៍្ន នន្ វាសនជីវតិ្ ទបើទយើង្ ប្ត្ ប់ទៅ

កន ុង្ អត្ីត្កាល ទយើង្ទមើលទ ើញថា ការផសង្ទប្ពង្ដ៏អសាច រយ នន្

បខពវបខរស នន្ មន្ខសសទលាក ទធវ ើទអាយផខសទច្ញ នូ្វ វបបធម៏ នន្

មន្ខសសជាតិ្ ដូច្យ៉ា ង្ ការបទង្ក ើត្ នន្ ភាសា, សហរមតូ្ច្ៗ, 

ន្ររ និ្ង្ មហាន្ររ មាន្រដឋ, កសិកមែ, ទីប្កងុ្, សាសន, វចិិ្ប្ត្

សិលបៈ, វមិាន្សក ឹមនសក , សង្គ្ងាគ ម,  សករ, អត្ាង្គត្, អភិ្សសូន្យ4, 

ការកទង្គ្ញ្ញជ ល ដ៏សំទបើម ឆ្ក តួ្ ឭមចរខាច យ ន្ិង្ ទប្កាធពិទរាធ នន្ 

ប្បវត្ត ិសាង្គ្សត , ការលូត្លាស់ នន្បទច្ចកទទស នន្រណិជជ វស័ិយ, 

ប្កមុហ ខន្នន្សខប្ទ ច្ាំង្ដទណត ើម ខ្ដន្សមខប្ទ, សង្គ្ងាគ មពិភ្សព

ទលាក, អំទពើ សមាា ប់ប្បជាករ និ្ង្ ទលាកូបនី្យកមែ សពវនងៃ។ 

ទបើទយើង្រំពឹង្ថា ដំណាក់ការនិ្មួយៗ នន្ ការវវិត្ត ិ នន្ មន្ខសស

ជាត្ិ វាមាន្ សភាព ជាសត្វទច្ៀម ទធវ ើតាម ខ្ត្ទរបងាគ ប់ កន ុង្ 

ការយិកមែ ដខ្ដលៗ ទៅកន ុង្ វដតសង្ារ, ទបើទខកជា មិន្បំទភ្សាច្

                                                             

3 ទីកខ្ន្ាង្ទខររម ; lieu d’accès difficile.  
4 អភ្សិសូន្យ ; anéantissement. 
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ថា កូន្ទកែង្ មខន្នឹ្ង្ទៅជា មន្ខសសទពញវយ័ ទៅទប្កាម ឱវាទ 

មាតាបិតា វា មាន្ ច្ំណង់្ ពខះទខាជ លកន ុង្ចិ្ត្ត នន្ ការផសង្ទប្ពង្ 

ខ្ដលជា ចំ្ណង់្ ហួសពី អវ ី ខ្ដល អាច្ទមើលទ ើញ ន្ិង្ អាច្រិត្

សាែ ន្បាន្ ដូច្យ៉ា ង្ មហាបខពវបខរសធំៗ កន ុង្សកលទលាក បាន្

ទធវ ើទអាយការផសង្ទប្ពង្របស់មល នួ្ អាច្ បត រូ ច្រន្ត  នន្ប្បវត្ត ិសាង្គ្សត  

ទហើយ នំ មន្ខសសជាតិ្ ទដើរតាម ច្ំណង់្ច្ិត្តអសាច រយទនះ។ ទយើង្

អាច្ ទចាទជាសំនួ្រថា ទត្ើ ការផសង្ទប្ពង្ នន្អនរត្ វា អន្់

ជាង្ ពីអតី្ត្កាល ? ខ្ត្ទបើទយើង្ យក ដំទណើរ អសាច រយ នន្ មន្ខសស

ជាត្ិ កន ុង្ដំណាក់ការនិ្មួយៗ មករិត្ រឺ ទយើង្ ច្ាស់ជាទឆ្ា ើយ

ោច្់ខាត្ថា ការផសង្ទប្ពង្ នន្អនរត្ រឺច្ាស់ជា មាន្ ភាព

សំទបើមដូច្គ្នន នឹ្ង្ អតី្ត្កាល។ ខ្ត្ អវ ីខ្ដលទយើង្មិន្ ន់្ដឹង្ 

វា នទំចាទជាសនួំ្រថា ទត្ើ ការផសង្ទប្ពង្ដ៏អសាច រយ នន្អនរត្ 

របស់មន្ខសសជាត្ិ វានំមក នូ្វ អវ ីអសាច រយ ជាងែី តាមទសសន្ៈ៖ 

លទធភាព នន្ ចំ្ទណះទច្ះដឹង្, បទច្ចកទទស, ការទំនក់ទំន្ង្ នន្

ន្រវទិាទលាកធ្លត្ខវទិា5, ធមែជាត្ិ នន្ មន្ខសសជាត្ិ។ ទត្ើ ការ

ផសង្ទប្ពង្ដ៏អសាច រយ ជាងែី វា ជា ដំទណាះប្សាយ នន្វបិត្ត ិសង្គម

បច្ច ុបបន្ន  ឬ វាប្គ្នន់្ខ្ត្ជាថាន សំំរាប់បន្ាយការឈឺចាប់ របស់អនក

មាន្ជមៃ ឺ ទូរាទូរន្ត  ឬ មហារកី ខ្ត្ប៉ាខទណាណ ះ ? 

ទៅប្ត្ង់្ច្ំណខ ច្ទន្ះឯង្ ខ្មែ រ អនកសខទិដឋ ិន្ិយម តាំង្ពីបខរាណ

កាលមក មាន្ជំទន្ឿថា ការផសង្ទប្ពង្ដ៏អសាច រយ ទៅសម័យ

                                                             

5 ការទំនក់ទនំ្ង្ នន្ន្រវទិាទលាកធ្លត្ខវទិា ; relation anthropocosmique. 
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មហាន្ររខ្មែ រ វាន្ឹង្មាន្ទកើត្ទ ើង្ជាងែី សំរាប់ទោះប្សាយ 

 វបិត្ត ិជាតិ្ខ្មែ រសពវនងៃ ខ្ដលជារំនិ្ត្ នំបទង្ក ើត្បាន្ នូ្វ ប្បជា

ជំទន្ឿមួយ រឺ ការយង្មកដល់ប្សកុខ្មែ រ នន្ ប្ពះបាទ ធមែ ិក ពី 

ទទវទលាក មកជួយរំទោះប្បជាពលរដឋ។ អបិយជំទន្ឿទន្ះ វាអាច្

ជា ដំទណាះប្សាយ និ្ង្ ជា វបិត្ត ិផង្។ ចំ្ណខ ច្ នន្ ដំទណាះប្សាយ 

រឺ ទសច្កត ីសង្ឃឹម ចិ្ញ្ច ឹមទៅកន ុង្ចិ្ត្តជានិ្ច្ច ថា វបិត្ត ិខ្មែ រ នឹ្ង្

មាន្ អនកសទង្គ្ងាគ ះជាត្ិ មាន្បារមី អាច្ន្ឹង្ទោះប្សាយបាន្។ 

ខ្ត្ វា ក៏ជា អត្ត វបិត្ត ិ បខ្ន្ាមទលើវបិត្ត ិ ទប្រះ វាជា ទសច្កត ីសង្ឃឹម 

អកមែ ទដករង្់ចាំខ្ត្ប៉ាខទណាណ ះ។ ចំ្ខ្ណក ការយក សម័យមហា

ន្ររ មកទធវ ើជាទយរ សំរាប់ទធវ ើជាទគ្នលច្ំណង់្ នន្ការត្ស ូ រ 

ជាត្ិ វាជា ការអំរវនវ លា ត្ឆៃ យពី ច្ិត្តរំន្ិត្ខ្មែ រ សពវនងៃ 

ទប្ច្ើន្ណាស់ ទហើយជា ន្ិមិត្តរបូ អរបូិយ ផង្ សំរាប់ យខវជន្ ខ្ដល

មិន្សូវយកច្ិត្តទខកោក់ អំពី ប្បវត្ត ិសាង្គ្សតជាត្ិមល នួ្ឯង្។ 

ដូទច្នះ ការកំខ្ណទំរង់្ នូ្វ ចិ្ត្តរំនិ្ត្ វាជា អាទិភាព ចាំបាច្់ សំ

រាប់ទោះប្សាយ វបិត្ត ិខ្មែ រ ទប្រះវាជាផល វូ នំមក នូ្វ ចំ្ណង្ រវាង្

ខ្មែ រន្ឹង្ខ្មែ រ កន ុង្ សាែ រត្ី សាមរគ ីជាត្ិ ន្ិង្ សត្ិសមបជញ្ញ ៈ នំ

បទង្ក ើត្ សមប  (aptitude) ទដើមបី យល់ដឹង្ និ្ង្ កាត ប់បាន្ នូ្វ

បញ្ញា   ងំ្អស់ ខ្ដល ជា ទសច្កត ីប្ត្វូការ របស់ រំនិ្ត្ នន្ ការ

កំខ្ណទំរង្់៕ 


