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បុព្វកថា 

តាំងពីសតវតសទី១៥មក ប្បជាពលរែាដមែ រ រស់ជាន្ិចចទៅ

កន ុង គាំន្រទុកខ  ឥតអាច គន្នា បាន្ ក្លល យមល នួ្ ជា ប្បជា

ពលរែា រស់ទៅកន ុង ភពអ្ន្ធភាព គ្មែ ន្សាា ល់អ្វ ីទៅ ដែល

ទៅថា «ពន្ល ឺបញ្ញា » (les lumières) ដែលជា កតត មួយនាាំ

ឲមនុ្សស រកទ ើញទដ្ឋយមល នួ្ឯង នូ្វ ក្លរពិតមួយ សាំរាប់

ឧ ប រៅ ស ង្ហា  



 

កា សាកល្បង ព្ិចា ណា 
សរទសរ ទដ្ឋយ ឧប ទៅ សង្ហា  
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មល នួ្ឯង។ ទគដបងដចកដ្ឋច់ នូ្វ អារយធម៏ ពីពន្ល ឺបញ្ញា  

ដែលជា វតថ ុធាតុពីរ មាន្ សារៈសាំខាន្់ពិតសាំរាប់ភាវៈ នន្

មនុ្សស ដតមាន្ដត ពន្ល ឺបញ្ញា ទទ ដែលជា វតថ ុធាតុ ទាក់ទង

ន្ឹងក្លរពិត របស់មន្ុសស ឯចាំ ដែកអារយធម៏ គឺជា វតថ ុ

ធាតុ សាំរាប់ដត ចងអ ុលលកខែៈ នន្ទាំទន្ៀមទមាល ប់ែ៏លអ ិត

លអន្់ ន្ិង អ្គាសិលបភាព (virtuosité) នន្ សិលបៈ ដែលមាន្

ទកើតទ ើង ទៅកន ុងែាំទែើរ កន ុងភាព មពស់ទាប របស់ន្

រសងាម (société humaine) និ្មួយៗ។ 

អ្វ ីរៅដែល្ជា«ព្ន្ល ឺបញ្ញា » ?  

Qu’est-ce que les Lumières ? 

ទយើងែឹងថា មនុ្សសមាន ក់ៗ ដតងដតមាន្  វ ចាររែញ្ញា ែ សាំ

រាប ់ យល់ែឹង អ្ាំពីទសចកត ីពិត របស់មល នួ្ឯង ដត

 វ ចាររែញ្ញា ែទន្  ជា ក្លរយល់ែឹង គ្មែ ន្ក្លរអ្ប់រំ (raison 

non éduquée) ែូចជា កូន្ទកែងទនា ឯង។ ទបើសិន្ជាកូន្

ទកែងទនា  ធាំទពញវយ័ បន្តក្លល យជា មនុ្សសរស់ ដត

 វ ចាររែញ្ញា ែ ទៅដត គ្មែ ន្ក្លរអ្ប់រំ មនុ្សសទនា  ទទា បី

មាន្ ចាំណាស់ប ុណាា ក៏ទដ្ឋយ ក៏គ្មត់ រស់កន ុងចិតតគាំនិ្ត ជា

កូន្ទកែង ជានិ្ចច ែូចគ្មន នឹ្ង អ្នកទច វ ចាជាា ណាមួយ ដតមវ  

 វ ចាររែញ្ញា ែមាន្ក្លរអ្ប់រំ ក្លរទច វ ចាជាា ទនា  មិន្ទុកជា 

ពន្ល ឺបញ្ញា  ទនា ដែរ ក៏ែូចមនុ្សសទច អាន្អ្កសរ ដតឥត

យល់ន្័យអ្វ ីបន្ត ិច នន្ អ្តថបទទាាំងមូល។ 
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កន ុងន័្យទន្ ឯង ដែល ទគអាចយកមក បញ្ញច ក់បាន្ថា «

អ្ប់រំវ ចាររែញ្ញា ែ» គឺជា ក្លរបទចចញឲទ ើញ (révélation) 

ជាែាំបូង នូ្វ អ្តថ ិភាព នន្  វ ចាររែញ្ញា ែ ដែល មាន្ទៅ

កន ុងភាវៈពីកាំទែើត នន្ មនុ្សសមក ដត សចចៈ នន្ អ្ាំណាច

ញាែ (pouvoir de compréhension) នន្  វ ចាររែញ្ញា ែ

ទន្  ទកើតមាន្ទ ើង ពីក្លរអ្ប់រំ។ ក្លរបទចចញឲទ ើញ ទកើត

មាន្មកពីក្លរអ្ប់រំ ដែលជា អ្នកែឹកនាាំ  វ ចាររែញ្ញា ែ

របស់មល នួ្ ឲយល់ែឹង អ្ាំពីអ្ាំណាច របស់វា ទ ើយបនាា ប់មក

នាាំឲវា យល់ែឹង ទដ្ឋយមល នួ្ឯង មួយរំទពច នូ្វ ក្លរបទចចញ

ឲទ ើញទន្ ឯង។ ពន្ល ឺបញ្ញា  ជា ក្លរអ្ាំរំ នន្  វ ចាររែញ្ញា ែ សាំ

រាប់មល នួ្ឯង ដែល ទគទៅថា « វ ចាររែញ្ញា ែភល ឺសាវ ង»។ 

 វ ចាររញ្ញា ែទន្  ដលងប្តវូក្លរ នូ្វ ក្លរបទចចញឲទ ើញ ពីខាង

ទប្ៅ ន្ិង ក្លររប់អារមែែ ខាងផ្ល វូចិតត ទប្រ វា មាន្

អ្ាំណាចមល នួ្ឯង ទែើមបី ទាក់ទង ទដ្ឋយមល នួ្ឯង ជាមួយ ស

ចចៈសតិ(les vérités spirituelles)។ 

ពន្ល ឺបញ្ញា  ជា គាំន្ិត ប្បកបទៅទដ្ឋយ  វ ចាររែញ្ញា ែ (le 

penser rationnel) របស់ជីវ ចាតមនុ្សស ដែលមាន្ ឥទធិពល

សាំខាន្់មកទលើកិរ ចាោ ន្ិង ទីដែលសាំទៅទៅ (destination) 

របស់មល នួ្។ ទគអាច ន្ិោយបាន្ដែរថា ពន្ល ឺបញ្ញា ទន្  នាាំ

ឲមល នួ្ ជា អ្នកទទួលមុសប្តវូទលើមល នួ្ឯង ែូចគ្មន នឹ្ង អ្នុ្

សាសន្ ៏ របស់ប្ព ពុទធថា «មល នួ្ទីពឹងមល នួ្»។ មាន្ក្លរយល់

ែឹងទដ្ឋយមល នួ្ឯង គឺសាា ល់មល នួ្ឯងពិត មិន្រាំបាច់ប្តវូ
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ក្លរជាំនួ្យ ពីខាងទប្ៅ សាំរាប់យល់ែឹង អ្ាំពីអ្វ ី ដែលមល នួ្

ប្តវូទធវ ើ ទែើមបី ឲបាន្សាំទរច នូ្វទគ្មលបាំែង របស់មល នួ្ ចង់

បាន្ ដែល ទយើងទៅថា ភាវៈ នន្ ពន្ល ឺបញ្ញា ។ 

ភាវៈ នន្ ព្ន្ល ឺបញ្ញា  នន្ ប្បជាជាតិដមែ   

État des Lumières 

មូលដ្ឋា ន្ នន្ ពន្ល ឺបញ្ញា ដមែ រ តាំងពីបូរាែក្លលមក គឺ

ទកើតទចញពី សិក្លខ បទ នន្ សាសនា (ប្ព ែចាសាសនា និ្ង 

ពុទធសាសនា) ឯចាំ ដែកជាំទន្ឿអាយ (ជាំទន្ឿទែើមរបស់ដមែ រ) 

ជាទាំទន្ៀមទាំនាប់ សាំរាប់ក្លររស់ទៅ ជាធមែត នន្ ជន្

ជាតិដមែ រ ដែល ទគអាចទុកវាជា បុពវអារយធម៏ដមែ រ។ ទបើ

និ្ោយឲប្សួលយល់ គឺ ទគអាចទុក ទាំទន្ៀមទាំនាប់ ជា រាង

ក្លយ (corps) នន្ សងាមដមែ រ ឯចាំ ដែក ពន្ល ឺបញ្ញា  ជា

គាំនិ្ត ប្បកប ទៅទដ្ឋយ  វ ចាររែញ្ញា ែ នន្ មនុ្សសដមែ រ។ 

អ្វ ីជាបញ្ញា  ?  

Entendement ? 

តមក្លរពន្យល់ របស់ប្ព មាន្ប្ព ភាគ (ប្ព ពុទធ) ៖ «រកយ

បញ្ញា  គឺបាន្ ខាងប្បាជាា , ក្លរែឹងចាស់, ក្លរពិររណា, 

ក្លរពិររណាទ ើញ, ក្លរកាំែត,់ ក្លរកាំែត់ែឹង, ក្លរ

កាំែត់ែឹងសពវ , ភាពនន្ក្លរឈ្លល សនវ, ភាពនន្ក្លរទវៀងនវ, 

ភាពនន្បញ្ញា ែ៏ទពញទលញ, ទសចកត ីយល់ចាស់, ក្លរគិតក្លរ
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រំពឹង, ប្បាជាា ប្ក្លស់, ប្បាជាា សាំរាប់ទាំលាយបង់នូ្វកិទលស, 

ប្បាជាា សាំរាប់ែឹកនាាំ, ប្បាជាា សាំរាប់ទ ើញចាស់, ទសចកត ីែឹង

ចាស់សភាព នន្ ក្លរទាំលុ បញ្ញា , ឥន្ធន្ធ ិយ គឺបញ្ញា កមាល ាំង

ប្បាជាា , សន្ធសាត  គឺបញ្ញា , ប្បាសាទ គឺបញ្ញា , រសែ ីបញ្ញា  ក្លរ

រុងទរឿងបញ្ញា , ដកវបញ្ញា  ទសចកត ីមិន្វទងវង, ក្លរពិររណា

ធម៌, ទសចកត ីយល់ប្តវូ»។ ឯចាំ ដែក ក្លរយល់ទ ើញ របស់

ប្ព ែចាសាសនាវ ចាញ បញ្ញា  គឺ អាទិទទព ដែលទគ ទៅថា 

បញ្ញា ប្ព  ដែលជា បុពវប្ព  (Brahmâ et Incrée) ជា ប្ព 

មាន្ លកខែៈប្ពមគ្មន ជា «ជិវ ចាត» ផ្ង ជា «បុគាលនិ្រជីវ ចាត» 

(បុគាលឥតជីវ ចាត) ជា វតថ ុផ្ង ជា «អ្នកបទងក ើត» ផ្ង ជា 

ក្លរ «ក្លរបទងក ើត» ផ្ង។ បញ្ញា ប្ព  ជា ន្ិមិតតរបូ នន្ ចាប់

ទលាកធាតុផ្ង (ordre du cosmo) ន្ិង សុមែុម របស់

ទលាកធាតុផ្ង ដែលទកើតមាន្ទ ើង ពីក្លរទធវ ើបូជាប្គប់

ដបបោ ង ន្ិង ជា វ ចាតីវារ (parole rituel) របស់ប្ព អ្ងា។

ែូចទយើងបាន្ែឹងថា ន្រសងាមដមែ រ បាន្ទទួលក្លរអ្ប់រំ 

ព ីប្ព ែចាសាសនា និ្ង ពុទធសាសនាផ្ង នាាំ  វ ចាររែញ្ញា ែ

អ្ប់រំដមែ រ ឬ ពន្ល ឺបញ្ញា ដមែ រ មាន្ ក្លរលាយ ាំ រវាង ទសសន្ៈ 

«មល នួ្ទីពឹងមល នួ្» ជាមួយនិ្ង ទសសន្ៈ «មនុ្សសទីពឹងអាទិ

ទទព»។ ដតទយើងែឹងថា ទសសន្ៈ មនុ្សសទីពឹង អាទិទទព 

មាន្ ឥទធិពលខាល ាំង កន ុងន្រសងាមដមែ រ ទប្រ  ទសសន្ៈទន្  

ប្តវូបាន្ អ្នកែឹងនាាំដមែ រ ឬ មហាកសតយដមែ រ រប់យកមក

ទធវ ើជា ទសសន្ៈែឹកនាាំជាតិ ទប្រ  មល នួ្តាំងមល នួ្ ជា អាទិ
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ទទព កន ុងឋាន្មនុ្សសទលាក ែូទចន  ប្បជាពលរែា រស់ទៅ

កន ុង ទសចកត ីរំពឹង ជាន្ិចចទលើ អ្នកែឹកនាាំ ទែើមបីរស់កន ុង

ន្ិរទុកខ  (គ្មែ ន្ទុកខ )។ ឯចាំ ដែកទសសន្ៈ «មល នួ្ទីពឹងមល នួ្» 

ប្តវូ អ្នកែឹកនាាំ យកមកទធវ ើ ក្លរបកប្សាយ ចងប្កងជា

ប្ទឹសត ី ឲវាមាន្ លកខែៈប្តឹមដត ក្លររកទសចកត ីសុម សាំរាប់

ដត អាតែ អ្ញ ដតប ុទណាា  ។ 

រមួទសចកត ីមក គឺថាទសសន្ៈ ទីពឹងអាទិទទព ឬ អ្នក

ែឹកនាាំ សាំរាប់ ទសចកត ីសុម នន្ ន្រសងាម មុសអ្ាំពី ទសសន្ៈ 

មល នួ្ទីពឹងមល នួ្ សាំរាប់ ទសចកត ីសុម នន្ បុគាល។ ក្លរបទញ្ញា ក 

(imprégnation) នន្ គាំនិ្តទន្  ទៅកន ុងសងាមដមែ រ នាាំឲ

ដមែ រមាន ក់ៗ ដចកដ្ឋច់ មល នួ្ ជា បុគាល ពី សងាមន្ទោបាយ

មាន្ន្័យថា អ្វ ីជា កិចចក្លរសាធារែៈ គឺ អ្នកែឹកនាាំ ជា

អ្នកសាំទរច ឯចាំ ដែក អ្វ ីដែលជា កិចចក្លរផ្ទា ល់មល នួ្ គឺ មល នួ្

ប្តវូ ទីពឹងមល នួ្ឯង។ ែូទចន ឯង អ្វ ីដែលជា ប្បទោជន៏្សា

ធារែៈ មិន្ពិត ជា វានាាំមក នូ្វ ទសចកត ីសុម ែល់បុគាល

ទនា ទ ើយ។ ទ តុទន្ ឯង របបសាធារែៈរែា មិន្សុទធជា

របប ដសវ ងរក សុភមងាល ែល់បុគាលទនា ទ ើយ ែូចោ ង

របប សាធារែរែា សងាមន្ិយមកត ី ប្បជាធិបទតយយកត ី ជា

របប ក្លរររប្បទោជន៏្រែា ឬ បកស មិន្ដមន្ ជា របប

ក្លរររ ប្បទោជន៏្ មនុ្សស ទនា ទទ។ សាធារែរែា ដបប

ទន្  ទគទុកជា របប អ្តថ វសនិ្យម (despotisme) ដែល

ជា របបសាធារែរែា ដផ្អកទលើ កមាល ាំងទិែា ិ (forces 
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dogmatiques) ទ ើយ បែិទសធ កមាល ាំងរ ចា គន់្។ ជា របប

ែឹកនាាំ បទងក ើតតម ក្លរបងខ ាំ ឲមាន្ កមាល ាំងទគ្មរព

ប្បតិបតតន្៏ ទធវ ើប្គប់ដបបោ ង ឲប្បជាពលរែា រស់ទៅកន ុង

ភាពមា ិលប្ចអូ្ស ន្ិង ភាពកាំសាក ពុាំគិតពិររណា អ្ាំពី

កិចចក្លរសាធារែៈ ឬ ពុាំគិតដសវ ងរកប្បទោជន៏្រមួ។ រមួទស

ចកត ីមក របបសាធារែរែា សងាមនិ្យម ឬ ប្បជាធិបទត

យយ ជា របប ដែលប្បជាពលរែា  មាន្ទសរភីាព កន ុងប្ទងុ

បញ្ញា រែា (entendement de l’Etat) ទ ើយ ក្លរទាមទារទសរ ី

ភាពណា ដែល ួស ពីបញ្ញា រែា ប្តវូ អ្នកែឹកនាាំ ទគទុកជា

ទសរភីាព ដមវងមតិ (liberté dissidente)។ 

សាធារែរែាដបបទន្  មុសពីសាធារែរែាទសរ ី ដែលទុក

លទធិប្បជាធិបទតយយទសរ ី ជា ប្គិ  នន្ របបែឹកនាាំ។ លទធិ

ប្បជាធិបទតយយទសរ ីជា អាន្ុភាព នន្ ចាប់ ដែលទកើត

ទចញពី ឆន្ាៈប្បជាពលរែា ដែលជា ចាប ់ សាំរាប់ក្លរររ

ប្បទោជន៏្ សាធារែៈផ្ង ន្ិង ប្បទោជន៏្ បុគាលផ្ង។ 

ទៅកន ុងរបបទន្  ទគអាចនិ្ោយបាន្ថា សាធារែជន្ 

បាំភល ឺទដ្ឋយមល នួ្ឯង ដែលជា ពន្ល ឺបញ្ញា  សាំរាប់ ែឹងយល់

ចាស់ អ្ាំពីអ្ាំណាច របស់មល នួ្ ដែលជា បញ្ញា ែឹកនាាំប្បាជាា  

សាំរាប់ ឲទ ើញចាស់ពិត នូ្វ ប្បទោជន៏្ជាតិ ទប្រ 

ប្បទោជន៏្ជាតិ ជា ប្បទោជន៏្សាធារែៈផ្ង ន្ិង ជា

ប្បទោជន៏្ ពលរែាផ្ង។ ពន្ល ឺបញ្ញា ទន្  ជា ទប្គឿង សាំរាប់

រំលត់ នូ្វ អ្វ ចាជាា  និ្ង កាំរត់ នូ្វ ភាពមា ិលប្ចអូ្ស និ្ង 
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ភាពកាំសាក កន ុងក្លរដសវ ងរក ប្បទោជន៏្ជាតិ។ ឆន្ា ៈរមួ

របស់ប្បជាជន្ បទងក ើត ជា ប្បជាពលរែា នន្ លទធិប្បជាធិប

ទតយយ ដែលពលរែាមាន ក់ៗ មាន្ អារមែែ៏ថា មល នួ្ជា

សមាជិក នន្ ប្បជាជាតិ ដែលជា អាទិករ កសាង អ្ធិបតី

ែ៏លអ ប្បទសើរ សាំរាប់មល នួ្ ក៏ែូចជា ប្បទោជន៏្រមួ កន ុង ទសច

កត ីសងឃឹម ន្ឹង អាចឲវា ក្លត់ដតមាន្ សុប្កិតភាព នន្ សីល

ធម៌ កន ុង សងាមជាតិ។ 

ភូមិ សាសនា  

Domaine de la religion 

ដមែ រអ្ធុន្ិក (ដមែ រកន ុងជាន្់ឥ ូវ)  កាំពុងរស់ កន ុង សាថ ន្

ភាព បូក ូក រវាង មរ ចាចិត  (ក្លរភាន់្ដភនក) នន្ អ្ភិវឌ្ឍ

ន៏្ ជា សបបនិ្មែ ិត ជាមួយនឹ្ង មហាទុកខ។ ដតទដ្ឋយសារ

មាន្ ទមាល ប់រស់កន ុង «បញ្ញា នន្អ្នកែឹកនាាំ» ឬ «ទីពឹងអ្នក

ែឹកនាាំ» ក៏នាាំគ្មន  អ្នុ្មាន្ (ទ តុសាែ ន្យក) ថា សាថ ន្ភាព

ទន្  ជា  វ ចាក្លរ (ក្លរផ្ទល ស់ផ្ន រូ) ជា ភាពធមែត ជា ធមែជាតិ 

របស់មន្ុសស ដែលជា សតវទលាក រស់កន ុងធម៏ «អាទិទទព

ជាទីរំពឹង» ន្ិង «កមែផ្ល»។ មរ ចាចិត នន្ រមែីយដ្ឋា ន្ 

ន្ិង ន្រកទុកខដ្ឋា ន្ ជា ភព ឬ ទលាកទន្  សាំរាប់ មនុ្សស

មកទកើតរស់ទៅ ទែើមបី ទទួល នូ្វ ផ្លដែលមល នួ្បាន្

កសាង ពីជាតិមុន្ ឬ ប្តវូរំពឹងទលើអាទិទទព។ 
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តមធម៏ នន្ ពុទធសាសនា ទសចកត ីសុម ន្ិង ទុកខ  របស់

មនុ្សស ទៅកន ុងទលាកទន្  ជា កុសល ទៅកន ុង វាលដវងវ

ែតសងារ នន្ បរ ចាយតត ិធម៌ (ទរៀន្សូប្តឲទច ែឹង) និ្ង 

បែិបតត ិធម៌ (ទច ែឹង រចួប្តវូប្បតិបតតតមធម៌) ទែើមបី រក

ន្ិរាមិសសុម (សុមកន ុងទលាកទន្ ផ្ង ន្ិង សុមទៅកន ុង

បរទលាកផ្ង) ដែល ប្ព មាន្ប្ព ភាគ ទុកជា ថាន ក ់បែិ

ទវធ (គឺ ែឹងចាស់ រក់ធល ុ  នូ្វ ធម៌ ដែល រំលត់ ទុកខ

កិទលស)។ ក្លរអ្ទនាា លសាល ប់ទកើត ជាផ្ល វូ នន្ ភ័ពវសាំណាងថ្ែី 

ឬ ផ្ល វូ នន្ សុប្កិតភាព សាំរាប់ មន្ុសស ទែើមបី ដសវ ងរក ន្ិរា

មិសសុមទន្ ។ 

តមធម៏ទន្  ទគអាច សន្ន ិដ្ឋា ន្ បាន្ថា «មរែៈភាព ជា

ជីវ ចាតថ្ែ ីសាំរាប់ ទសចកត ីសងឃឹម របស់មនុ្សស» កន ុង កាំទែើត

ថ្ែី ដែល ប្ពលឹងនាាំយកមកជាមួយ នូ្វ សមបតត ិសុម ន្ិង 

ទុកខ  (កមែផ្ល) ដែល វាទកើតទ ើង ពីអ្ាំទពើ ដែល មល នួ្បាន្

សាបទប្រ  ទៅកន ុង ប្គប់អ្តិតក្លលជាតិ។ សមបតត ិទន្ 

មាន្ ទៅកន ុងសតិ ទែើមបីឲ បញ្ញា ទកើតទ ើងែឹង ឲសតិ 

ទកើតរលឹក សិកាពិររណាបន្ត  សិកាប្ព ធម៏ែ ៏ លអ ិត

សុមុមទប្ៅ ឲបាន្យល់ោ ងប្តឹមប្តវូ កន ុងសុចាន្ា ៈ (បាំែង

លអ ) ទែើទមបើ រកន្ិរធ ន្ កន ុង ភពនិ្រទុកខ  (ភពឥតទុកខ )។ កន ុង

ទគ្មលបាំែងលអ ទន្  គឺជា «ទឹកធម៌» សាំរាប់ លាងសាំអាត

កិរ ចាោ ន្ិង សតិ អាច បាំលាស់បត រូ ទុរជន្ ឲក្លល យ ជា សុជន្ 

ទប្រ  មនុ្សសមាន ក់ៗ មាន្ធាតុទៅកន ុងអាតែ ័ន្ ជា មនុ្សស, 
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អ្មនុ្សស និ្ង តិររា ន្។ ែូទចន  ទបើគ្មែ ន្ ពន្ល ឺបញ្ញា  ឬ មាន្

ធម៌ សាំរាប់ ក្លរអ្ប់ រំចាំទរនី្ នន្សតិ ឬ អ្ប់រំ  វ ចាររែញ្ញា ែ 

ទនា ទទ គឺ មន្ុសស ពុាំអាចមាន្ លកខែៈ ជា មនុ្សសបាន្

ទនា ទទ។ 

កន ុងទគ្មលបាំែងលអ ទន្ ឯង នាាំឲ មនុ្សសមាន ក់ៗ ទែើរ ទលើ

ផ្ល វូ សុប្កិតភាព ឬ បារមីធម៌ (état de perfection) សាំរាប់

មល នួ្ឯង ទែើមបី រស ់ជា សុជន្ ដែល តប្មូវឲមាន្ លកខែៈ 

បួន្ោ ង ជាមូល គឺ៖ យល់ប្តវូ, ប្តិរ ចា ប្តវូ, និ្ោយប្តវូ និ្ង

ក្លរង្ហរប្តវូ ដែល ផ្ទ ុយប្ស  ពី៖ អ្វ ចាជាា , រាគៈ (désir), មាន្ៈ

ន្ិង បែិ ៈ (haine)។ លកខែៈបួន្ោ ង ជាមូល នន្ 

មនុ្សសទន្ ឯង ដែលដមែ រទយើង ទៅថា សីល (conduite 

éthique) ឬ មន្ុសស មាន្ទទវត ឬ មាន្ពិត។ រមួទសចកត ី

មក ទសចកត ីសងឃឹម របស់មន្ុសស គឺ សាំរាប់ ក្លរអ្ប់រំ ចាំទរ ី

ន្ចិតត តមផ្ល វូ បារមីធម៌ ទ ើយ សងឃឹមទន្  អាចមាន្

ទកើតបាន្ តម ក្លរអ្ប់រំវ ចាររែញ្ញា ែ មាន្ថាន ក់បី៖ ១. 

ក្លរសិកាធម៏ (បរ ចាយតត ិ) ២. អ្នុ្វតតន្៏ធម៌ ទែើមបី សាំទរច នូ្វ

ធម៏ ដែល រំលត់កិទលសរំលត់ទុកខ  (បែិបតត ិ) ៣. ែឹងចាស់

រក់ធល ុ  នូ្វ ទគ្មលបាំែង នន្ ធម៏ គ ឺរំលត់ទុកខ  (បែិទវធ)។ 

ក្លរអ្ប់រំចិតតទន្  គឺ ទធវ ើបាន្ ទដ្ឋយមល នួ្ឯង ន្ិង មល នួ្ទី

ពឹងមល នួ្ តម ទគ្មល  វ ចាធី ទធវ ើសង្ហខ រ (formation) ចិតត ឬ វ ចាធី

ទូនាែ ន្ចិតត (ទោគៈ), តម ក្លរអ្នុ្វតតន៏្ ឬ វ ចាធីទូនាែ ន្

ក្លយ (តមធម៌) ជារបូសកមែភាព (បែិបទា) កន ុង ជាំទន្ឿ
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មាន្ទ តុផ្ល ទែើមបី ឲសាំទរចបាន្ នូ្វ ទសចកត ីទបតជាា  

(កតិក្ល) ឲមល នួ្ ក្លល យ ជា មនុ្សសពិត រស់ ជា សុផ្ទជន្ (ជន្

មាន្កាំទែើតលអ )ទៅកន ុងសងាមជាតិ។ 

ភូមិ ន្រោបាយ  

Domaine de la politique 

សុជន្ទន្  គឺ គ្មែ ន្អ្វ ីទប្ៅពី «ពលរែា» (citoyen) ទនា 

ទ ើយ ដែលជា ន្ីតិបុគាលផ្ង ន្ិងជា ន្ីតិជន្ ផ្ង គឺ

មាន្ សទធិ ន្ិង ករែីយកិចច កន ុងឋាន្ៈមល នួ្ជាពលរែា។ 

ទបើយក សុជន្ មកប្បែូចនឹ្ង ពលរែា គឺប្តវូ ឈ្លន្ជាំហាន្

ចូលទៅកន ុង ភូមិន្ទោបាយ។ សួរថា ទតើពន្ល ឺបញ្ញា  ជាអ្វ ី

ទៅកន ុង ភូមិន្ទោបាយ ? ពន្ល ឺបញ្ញា  គឺ ក្លរយល់ែឹង អ្ាំពី

តូនាទ ីរបស់មល នួ្ កន ុង ឋាន្ៈមល នួ្ ជា ពលរែា។ ក្លរយល់ែឹង

ទន្  គ ឺទកើតមាន្ទ ើង ពីក្លរទទួលក្លរអ្ប់រំ។ ពលរែាដែល

បាន្ទទួលក្លរអ្ប់រំ ជា វរៈជន្ (និ្យមន័្យទូលាយ) ជា

សុជន្ មាន្ វបបធម៌ ជា ពលរែា (culture civique) ន្ិង 

ទច ទទួលមុសប្តវូ ទលើអ្ាំពី របស់មល នួ្ ដែលមល នួ្បាន្

ប្បប្ពឹតត។ កប្មង នន្ វបបធម៌ពលរែា មាន្ទៅកន ុង លទធិ

ប្បជាធិបទតយយ តមផ្ល វូន្ទោបាយ ន្ិង លទធិប្បជាធិប

ទតយយតមផ្ល វូសងាម។ 



 

កា សាកល្បង ព្ិចា ណា 
សរទសរ ទដ្ឋយ ឧប ទៅ សង្ហា  

១០ កកតដ្ឋ ២០១៤ 

12 

ល្ទ្ធ ិប្បជាធិបរតយយ តាមផ្ល វូ ន្រោបាយ 

គឺ ភាគកមែ (participation) ជា សកមែ នន្ ប្គប់

សកមែភាព ន្ទោបាយ។ ន្ទោបាយ ជា កិចចក្លរ របស់

ប្បជាពលរែា ពុាំដមន្ ជា កិចចក្លរ របស់អ្នកែឹកនាាំទនា ទ ើ

យ។ អ្នកែឹកនាាំ ដែលជា ែាំណាង នន្ ប្បជាពលរែា ប្គ្មន់្ដត

មាន្ តួនាទី យកឆន្ា ៈប្បជាធិបតី មកអ្នុ្វតត ទែើមបី ទធវ ើ

ឲសទប្មច នូ្វ ទគ្មលបាំែង ដែល ប្បជាពលរែា ចង់បាន្។ 

ន្ទោបាយវ ចាទូ ឲទឈ្លែ   អ្នកែឹកនាាំន្ទោបាយជាតិ ថា«

អ្នកែឹកនាាំន្ទោបាយ» (gouvernants) មុសពី ន្ិយម

ន្័យ «អ្នកែឹកនាាំ» ដែល ទគ សាំទៅទៅទលើ ប្គប់បុគាលណា 

ទទួល បន្ទ ុកអ្ាំណាច ទៅកន ុង អ្ងាក្លរឯកជន្ ណាមួយ 

(មិតតសមាគម, ស ប្គ្មស, ស ជីព, គែបកស

ន្ទោបាយ)។ ប្បជាពលរែា ជា អ្នកទប្ជើសទរសី អ្នកែឹកនាាំ

ន្ទោបាយ ែូទចន  ពលរែានិ្មួយៗ ប្តវូមាន្ ក្លរយល់ែឹង

អ្ាំព ីន្ទោបាយ ទែើមបី បាំទពញករែីយកិចចមល នួ្ ជា ពលរ

ែា។ ករែីកិចច ឈរទៅទលើ សាំែួរ បីោ ង៖ ទ តុអ្វ ីប្តវូទប្ជើស

ទរសី អ្នកែឹកនាាំន្ទោបាយ ? ប្តវូទប្ជើសទរសី ដបបណា ? ទតើ

ប្តវូទប្ជើទរសី យកអ្នកណា ? 

ទែើមបីទឆល ើយបាន្ នូ្វ សាំែួរ បីោ ងទន្  ពលរែា ប្តវូមាន្

ក្លរយល់ែឹង នូ្វ ទគ្មលបាំែងមល នួ្ ឲចាស ់ ដែល វាភាា ប ់

ជា រាំបាច់ ទៅនឹ្ង ប្បទោជន៏្ជាតិ, ប្បទោជន៏្ប្បជា
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ពលរែា ន្ិង ប្បទោជន្៏ឯកជន្។ ប្បទោជន៏្ ទាាំង បីទន្  

មាន្ ចាប់ពីរ សាំរាប់ប្គប់ប្គង គឺ ចាប ់លាយលកសអ្កសរ 

(loi écrite) ន្ិង បទវែី (coutume)។ ប្បជាពលរែា ជា អ្នក

ទទួលមុសប្តវូ ទលើ ជទប្មើស របស់មល នួ្ ទប្រ  មល នួ្ជា មាច ស់

អ្ាំណាច។ រមួទសចកត ីមក ភាគកមែ និ្ង ក្លរទទួលមុសប្តវូ 

ជាសារជាត ិនន្ពលរែា កន ុង សកមែភាព ន្ទោបាយជាតិ។ 

ទបើ ប្បជាពលរែា  មិន្ជួយមល នួ្ឯង ទដ្ឋយមល នួ្ឯក ទែើមបី

មល នួ្ឯង គឺ អ្តថ ិភាពមល នួ្ ថ្ិតទៅកន ុង ភាវៈ នន្ធមែជាតិ 

ទ ើយ មវ សុភមគាល ដែល នាាំឲមល នួ្ រស់ជានិ្ចច ទៅទប្ៅ

សងាមន្ទោបាយ គឺ បន្ត  រស់ តមដត ទាំទន្ៀមទមាល ប ់

ដែល វាគ្មែ ន្ ពន្ល ឺបញ្ញា  អ្វ ីទនា ទ ើយ។ 

រស់ទៅ កន ុងសងាមន្ទោបាយ ប្តវូរាំបាច់មាន្ ក្លរអ្ប់រំ

ន្ទោបាយ ដែល ទគ អាចឲទឈ្លែ   បាន្ថា «ប្បជាក្លរ

អ្ប់រំ» (éducation démocratique) ជា ក្លរអ្ប់រំ ទែើមបី

ឲបុគាល ក្លល យជា ពលរែា ដែល ជា បុគាល អាចមាន្ លទធ

ភាព កសាងមល នួ្ឯង ទដ្ឋយមល នួ្ ឲមល នួ្ឯង ទៅជា បុគាល

សវយ័ត កន ុងទសចកត ីសទប្មច អ្វ ីមួយ។ 

ល្ទ្ធ ិប្បជាធិបរតយយ តាមផ្ល វូ សងគម 

គឺជា ក្លរបទប្ងៀន្បន្តៗគ្មន  នន្ កប្មងក្លរទច ែឹង ដែល

មាន្ទៅកន ុង អារយសងាម (société civilisée) តមក្លរ

សិកា (instruction)។ ក្លរសិកា ជា សកមែភាព នន្ សងាម 
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ដែល មាន្ អ្នកទទួលបន្ទ ុក បទប្ងៀន្ នូ្វ ប្គប់វ ចាជាា សងាម 

(savoir social) ែូចជា  វ ចាទវវ ចាជាា , ចាំទែ ប្បកបទដ្ឋយ

 វ ចាររែញ្ញា ែ, សាសនា, ប្បនពែី, ទរឿងទប្ពងទចញពីប្បជា

ប្បភពកត ី។ វ ចាជាា សងាម ជាចាំ ដែកមួយ នន្ ក្លរទច ែឹង 

របស់ បុគាលនិ្មួយៗ ដែលជា សមាជិក នន្ សងាម។ 

ក្លរសិកា នន្  វ ចាជាា សងាមទន្  ប្តវូទធវ ើទ ើង កន ុងទគ្មលទៅ ឲ

យល់ែឹងចាស់ អ្ាំពីប្គិ  នន្  វ ចាជាា សងាម សាំរាប់ លុបបាំបាត់

ចាំទែ  ឬ ជាំទន្ឿឥតទ តុផ្ល ដែលជា ចាំទណា  ឬ ជាំទន្ឿ

ដែល ជា ឧបសគា  សាំរាប់ ទធវ ើឲលូតលាស់ នន្ ពន្ល ឺបញ្ញា  នន្

ពលរែា , បទងក ើន្ កាំពស់ ក្លរសិកា ប្គប់វ ចាស័យ នន្ ប្បជា

ពលរែា សាំរាប់ ជា មទធវបាយ ចិចច ឹមជីវ ចាត និ្ង ក្លរទលើក

កាំពស់ជីវភាព (promotion sociale)។ 

ប្បជាក្លរអ្ប់រំ ន្ិង ក្លរសិកាវ ចាជាា សងាម ប្តវូទធវ ើទ ើង ប្សប

គ្មន  ទទើបមាន្ សមត កន ុងសងាមន្ទោបាយ បាន្។ ទគពុាំ

អាចយក លទធិប្បជាធិបទតយយទសរ ី មកអ្ន្ុវតត ទៅកន ុង

សងាមមួយ ដែល កាំពស់ក្លរសិកា នន្  វ ចាជាា សងាម របស់

ប្បជាពលរែា ទៅទាបបាំផុ្ត បាន្ទនា ទ ើយ ដត អ្នក

ែឹកនាាំន្ទោបាយ ក៏ពុាំអាច បាំបិទទសរភីាពពលរែា បាន្

យូរទនា ដែរ ទៅកន ុងសងាមមួយ ដែល កាំពស់ ក្លរសិកា

 វ ចាជាា សងាម ន្ិង ប្បជាអ្ប់រំ របស់ប្បជាពលរែា មាន្កាំរ ចាត

មពស់ទនា ដែរ។ 
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រសចកត ីសន្ន ិដ្ឋា ន្  

ពន្ល ឺបញ្ញា  នន្ ពលរែា ទកើតមាន្បាន្ពី ធមែជាតិ, ក្លរ

សិកានន្វ ចាជាា សងាម និ្ង ប្បជាអ្ប់រំ។ បុគាលនិ្មួយៗ មាន្

ក្លរវ ចាវឌ្ឍន៏្ ជាន្ិចចកន ុង ជីវ ចាតរបស់មល នួ្ គឺ ពី កូន្ដង ត មក

ែល់ទពញវយ័ ឆលងក្លត់ ប្គប់ែាំណាក់ក្លល នន្ ជីវ ចាត របស់

មនុ្សស។ បុគាលន្ទោបាយ ឬ ពលរែា ជា ទីដែលទគ សាំទៅ

ទៅ ទែើមប ីឲមល នួ្ក្លល យ ជាមាច ស់ នន្ វាសនា របស់មល នួ្ សាំរាប់

រស់ឲមាន្ ន្ិរន្តរាយ,  វ ចាបុលភាព, ទសរភីាព ន្ិង សុភមងា

ល។ បាំែង បីោ ង ន្ិរន្តរាយ,  វ ចាបុលភាព, ទសរភីាព វាមាន្

លកខន្ត ិកៈ ជា តនមល នន្ លទធិប្បជាធិបទតយយ ែូទចន  អ្វ ីជា

សញ្ញា ែ (notion) នន្ តនមល គឺជា ឧតតមគតិ (idéal) ដែល

បុគាលនិ្មួយៗ ដតងចង់បាន្ ដត លទធិប្បជាធិបទតយយ

មិន្អាច ធានារកជូន្ នូ្វ ឧតតមគតិទន្  បាន្ទនា ទ ើយ 

ប ុដន្ត ដត លទធិប្បជាធិបទតយយ អាច ធានា ឲតនមលទន្  មាន្

ទៅកន ុង ក្លរអ្ន្ុវតតន្៏ របស់មល នួ្ ជាន្ិចខ ទែើមបី ឲបុគាលនិ្

មួយៗ មាន្ មទធវបាយ ទៅតម លទធភាព របស់មល នួ្ទរៀ

ងៗមល នួ្ កន ុង ក្លរដសវ ងរក សុភមងាល កន ុងឧតតមគតិ ដែល

មល នួ្ចង់បាន្។ ទៅកន ុង លទធិប្បជាធិបទតយយ ក្លរដសវ ងរក

សុភមងាល មិន្ដមន្ ែូចដសវ ងរក កាំែប់ប្ទពយ ទនា ទ ើយ 

ទប្រ  សុភមងាល ជា ផ្លិកមែរមួ ដែល បុគាលមាន ក់ៗ រមួគ្មន

បទងក ើតទ ើង ទែើមបី មល នួ្ឯង ទៅកន ុង ដែន្ឯកជន្ 
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(sphère privé) ន្ិង ទែើមប ីជា សុភមងាលរមួ ទៅកន ុង ដែន្

សាធារែៈ។ កន ុងន្័យទន្  ទគអាច ន្ិោយ បាន្ថា «សិទធិ

សុភមងាល» គឺជា សិទធិ មាន្ ក្លរលាយ ាំ ជាមួយនឹ្ង សិទធិ

របស់ បុគាលមាន ក់ៗ មាន្ សិទធ រកា សុភមងាលមល នួ្។ ពន្ល ឺ

បញ្ញា  ដែលទកើតមាន្ ពីធមែជាតិ, ក្លរសិកា នន្  វ ចាជាា សងាម 

ន្ិង ប្បជាអ្ប់រំ ជា អ្នកអ្ភិបាល ទលើតណាា  នន្ បុគាលមាន

ក់ៗ ដែលអាចនាាំ បាំផ្ទល ញ សុភមងាល ដែលជា ែាំណាក់ចុង

ទប្ក្លយ នន្ លទធិប្បជាធិបទតយយ។ បុគាល មាន្ ពន្ល ឺបញ្ញា  គឺ

ជា ពលរែា ទ ើយ ពលរែាមាន ក់ៗ ប្តវូមាន្ សីលធម៌ (vertu)  

ដែលមាន្ លកខែៈ ប្គិ  ៥ោ ង៖ ភាគកមែ ជា សកមែ កន ុង

កិចចក្លរសាធារែៈ, មាន្ ក្លរអ្ប់រំន្ទោបាយ, មាន្ ក្លរ

សិកាវ ចាជាា សងាម និ្ង មល នួ្ទីពឹងមល នួ្។ ប្តវូែឹងថា សីលធម៌ 

មិន្អាចមាន្ ជានិ្ចចទនា ទ ើយ ប្តវូរាំបាច់ បទងក ើតវា 

ទៅប្គប់ទពលទវលា ទែើមបី ប្បយុទធ ឲមាន្ ជ័យជាំន្ ជាថ្ែី 

ទៅទលើ អ្តថទតថភាព នន្ តណាា  របស់បុគាលមាន ក់ៗ ដែលវា

ដតងដតមាន្ ជាថ្ែីទនា ដែរ៕ 


