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រេចក្តរី្ីើម 

ស្រកុខ្មែ រ ជា ស្បជាជាតិ ម្  អាយ ុជា នស្រើ រហរសវតស នៅកន ុង ដាំប ់ អារុ៊ី អននេយ៏ បណ្តា

ស្បជាជាត ិដខ្ែនែៀត នឺ េ   ិង រាំប៉ា ។ ស្បជាជ  ខ្មែ រ កន ុង បុពវស្បវតិាសាស្តរា  ម្  ការសោរព

ជាំសនឿ1 «សម-ប៉ា » ឬ «ខ្ម៉ា-ឪ» នឺជា ជាំន ឿ នោរព «បុពវជន» ឬ «ចាស់បុរាណ» េុ  មល  ួ ប 

ជួបស្បែះ ឹង ជាំន ឿថ្ែ៊ី នឺ ស្ពហែេញ្ញសារនា  ិង ពុែធសារនា េហាយា ។ 

នួរន ើកយក ការនោរពជាំន ឿ «នេ-ប៉ា » េក អធិបាយ តាេ ការស្តិរ  ះ2 ផ្ទា  ់មល  ួ របរ ់កវ ី

នកង-វ៉ា  ់សាក់ នស្រះ ថា ែរស ៈ ជាំន ឿ នដើេ ខ្មែ រ ន ះ តាេ វវ  រយយ ែរស ៈវ  ជាា  ម្  តិរតួរ

បាំផុត នៅកន ុង ការរិកា ខ្មែ រ នស្ៅខ្ត ព៊ី ការរិកា អាំព៊ី ជាំន ឿ ន ើ «អ្នក្តា»។ កន ុង រាំណុរន ះ

នយើង យ ់ន ើញ ថា ម្  ខ្ត កវ ីនកង-វ៉ា  ់សាក់, នោក សាក បង យក ការនោរពជាំន ឿ «នេ-

ប៉ា » ជា នាំ ិតនផាើេ េក បនងក ើត ជា រាំនណើ េួយ រាំរាប់ ខ្មែ រនយើង យកវ នៅពិចារណ្ត បខ្ ែេ

តាេ ការយ ់ន ើញ នរៀងៗមល  ួ។ រាំនណើ ន ះ េិ ែុក ជា សវ ័យស័ត្យ3 ននាះន ើយ ខ្ដ នាាំឲនយើង

យកវេក បាំ ខ្បង ជា បទត្ទធ ិត្4 នោយ នស្បើ ភាសា រេយយ  ិង នាំ ិត «ការចាត់្ការ5»

នដើេប៊ី ស្រួ ង្ហយយ  ់អាំព៊ី ដូង ែរស ៈ ន ះ។ 

ការសោរពជាំសនឿ «សម-ប៉ា » 

សម ម្  យយ នស្រើ  នៅកន ុង ការស្តិះរ  ះ ខ្មែ រ៖ ជា ម្តត យ ជា ភាពឧត្ត ុងឧត្តម ជាគតិ្6 ជាប្បភព។ 

ប៉ា  ម្  យយ ជា ឪពុក្ ជា អ្នក្ការពារ ជា ម្តោ៍ា  ជា គតិ្បណឌ ិត្។ នៅកន ុង រកយ ប៉ា  ននាះខ្ដរ

ម្  ែរស ៈ ប៊ី យា៉ា ង៖ ប្ពះ សៅ  ិង តា។ នៅកន ុង វបបធេ៌ ខ្មែ របុរាណ រកយ «ស្ពះ» ម្ 

 យយ ជា «ម្ោ៍ា  ឬ នោ នៅ», រកយ «នៅ» ម្   យយ ជា «អេកការររ» វរពីារកយ «តា» ម្ 

 យយ ជា «បុពវបុររ ឬ នតិបណឌ ិត»។ 

នៅកន ុង ការនោរពជាំន ឿ «នេ-ប៉ា » នយើង ន ើញ ថា រងគេ បុរាណ ខ្មែ រ ជា រងគេ មសត្យយការ7

ែុក ស្តរា ៊ី ជា រពវ ស្បភព ន  ជ៊ីវ  ត ររ់នៅ កន ុង រងគេ ដូនរេះ ជា ឧតាេេ ុរសនោក ខ្ដ ស្តវូខ្ត

នោរព។ នបើ ស្តរា ៊ី កាល យ ជា ម្តា នឺ ជា នតិ នស្រះ នោក ជា អេក ប៊ីបរ់ ខ្ថ្ទាំរកា ស្បកប នោយ

នររកា ៊ី នរេហា នរញព៊ី ដួងរិតាា  ដ ៏បរ  រុែធ ព៊ី វយ័ ទរក ដ ់ នពញវយ័ ឲ សាគ  ់ បែោា    ូវ អវ ៊ី

ខ្ដ  ជា អាំនពើ  អ  អាំនពើ អាស្កក់ កន ុង ការររ់នៅ ជា ស្បស្កតិ។ ការនោរព ម្តា ជា សាោនរៀ 

                                                           
1 ការនោរពជាំន ឿ=Culte។ 
2 ការស្តិះរ  ះ= La pensée។ 
3 រវ យយរយតយ= រាំនណើ ែុកជា ការពិត ជាក់ខ្រាង (Axiome)។ 
4 បែតែធិត= ខ្ដ កាល យេក ព៊ី វរ ៈ វតថ ុ ឬ នាំ ិត ដនែ (Dérivé) 
5 ការចាត់ការ= Management។ 
6 នត=ិl’esprit។ 
7 េនតយយការ=ែុកស្តរា ៊ី ជា ភាពឧតត ុងឧតាេ (Matriarcat)។ 
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 ូវ នររកា ៊ីស្តាស្បណ៊ី នររកា ៊ីនរេហា បរ  រុែធ ខ្ដ  ជា នតិ ន  េ ុរសជាតិ។ េ ុរសនោក នកើត

េក នាាំេក  ូវ នររកា ៊ីនរេហា រវង ម្តា  ឹង មល  ួ ខ្ដ ម្ នៅកន ុងរាប់ ធេែជាតិ ខ្ដ 

ជា រាប់ ែ៊ី១ ន  េ ុរសជាតិ។ 

នដើេប៊ី នរៀបរាំ រងគេ ឲម្   ាំោប ់ ាំនោយ ស្តវូការ ចាាំបរ ់ម្  អេកនាាំផល វូ ស្បកបនោយ

នតិបណឌ ិត ម្  នស្ោងនាំ ិត ជា  ាំោប់ ខ្ដ  ែុក ជា «ម្ោ៍ា » រាំរាប ់នដើរ រាំនៅ នៅរក ែ៊ី

នៅ។ ការកសាង ម្ោ៍ា  ន ះ ជា កិរចការ របរ់ «ប៉ា »។ ប៉ា  ម្  ធាតុ ប៊ី ខ្ដ  នយើង ប  ន ើក

េក បង្ហា ញ ររួេកនហើយ នឺ៖ 

ែ៊ី១. នឺ «ប្ពះ»៖ ជា នោ បាំណង កសាង រងគេ ម្   ាំោប់ ាំនោយ ម្  វវ   យយ ជា ការដឹកនាាំ

ម្  រ៊ី ធេ៌ ជា បែោា   ន  យុតា ិធេ៌ ម្  នោ នៅ រារ់ោរ ់នហើយ ស្តវូចាាំបរ់ នធវ ើឲ

រនស្េរប  នដើេប៊ី នររកា ៊ីរាំនរ ី ន  េ ុរសជាតិ។   

ែ៊ី២. នឺ «សៅ»៖ ជា អេកដឹកនាាំ កេែ វ  ធ៊ី ន  នោ បាំណង ខ្ដ វជាបុនគ  ម្  នុណរេបតា ិ ជា

អេកស្បខ្េស្បេូ  ជាែ៊ី ស្រឡាញ ់  ូវ រម្ជិក រងគេ ឲេក ស្ជក កាយា នស្កាេ ឆាយា ឆយស្ត

ស្បកប នោយ នររកា ៊ីនរេហា រាំរាប់ការររ  ិង ឧបតែេភ  រេួររ់ កន ុង នររកា ៊ីរុម ខ្ដ នាាំ

ឲម្  សិនិទធពល8 កន ុងរងគេ នដើេប៊ី នស្ជាេខ្ស្ជង កសាង សម្តែ សងគម9។ 

ែ៊ី៣. នឺ «តា»៖ សាស្តសាា  ឬ រត ិន  ការនរះដឹង របរ់ បុពវបុររ ខ្ដ  នោក រងស្កងែុក ជា

កបួ   រារ់ោរ ់រាំរាប ់ការររ់នៅ របរ ់រម្ជិក រងគេ នដើេប៊ី ឲម្  រុមដុេ។ ក៌ជា ស្បជុាំ

វវ  ជាា  រាំរាប ់ រក នររកា ៊ីព យ  ់នដើេប៊ី ខ្រវ ង រក ដាំនណ្តះស្សាយ រាំនរះេុម វវ  បតា ិ ណ្តេួយ ខ្ដ 

រងគេ ជួបស្បែះ។ ដូនរេះ «តា» ជា ស្បភព ន  ការនរះដឹង រកេែ ម្   កខណៈ ជា ស្បភព ជា

ថាេវ ័ា  នស្រះ អវ ៊ី ខ្ដ  ប  នធវ ើ ររួនហើយ អេកដឹកនាាំ ព៊ី ជាំនា ់េួយ នៅ ជាំនា ់ ខ្តងខ្ត ចារ

ែុក ជា កបួ  សាស្តរា  ថ្ែ៊ី រាំរាប់ រម្ជិក ជាំនា ់នស្កាយ។ 

រេួនររកា ៊ីេក ការនោរពជាំន ឿ «នេ-ប៉ា » ជា ការស្តិះរ  ះ ជា ថាេវ ័ា  ម្  កម្ល ាំង រុញ នៅរក អវ ៊ី

ខ្ដ  ជា រេយយ នដើេប៊ី យក របរ ់ថ្ែ៊ី ខ្ដ ប  ជួបស្បែះ េកផស ាំ ជា នាំ ិត ថ្ែ៊ី រាំរាប់ ប ាការ

ររ់នៅ ន  េ ុរសនោក កន ុង រងគេជាតិ។ នហតនុ ះពាង ប  ជា ខ្មែ រនយើង ម្   ែធភាព

 ិង នែពនការ យ អារ ខ្កនឆេ វបបធេ ៌ ឥណ្តឌ តាេ រ ា ិវ  ធ៊ី ប  ជា វបបធេ៌ ថ្ែ៊ីេួយ

ខ្ដ  នន ឲន ែ្ ះ ថា អារយធេ៌ អងគរ។ នតើ នែនការ យខ្បប ន ះ េិ ខ្េ  ជា កម្ល ាំងខ្មែ រ ននាះ

ឫនែ ? 

                                                           
8 រិ ិែធព = ការរបួរេួ (Cohésion)។ 
9 រម្ែ រងគេ= Une société juste។ 
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១. ការចះដងឹ បរុាណខ្មែរ ឬ មលូដ្ឋា ន បញ្ញា ខ្មែរ 

ការ ខ្ដ  ខ្មែ រនយើង ម្  ការភា ់ស្រ ាំ នឺ នយើង នាាំោេ  យក អារយធេ ៌អងគរ េកនធវ ើ ជា នាំ ិត

រឹក ពូខ្ក កាប់ចាក់ នៅកន ុង រេរភូេិ ថា ពូជខ្មែ រ ជា ពូជ អេករេាាំង កសាង េហា នរ។

 ិយាយ រងកត់ខ្ត អាំព៊ី អាំណ្តរនយាធា នឺ ខ្មែ រនយើងនាាំោេ  ែែួ សាគ  ់  ូវ រាប់ ន  ធេែជាតិ

ែែួ សាគ  ់ ពាករិែធិ អេកខ្ល ាំង ន ើ អេកនមាយ៖ អេកឈ្េ ះ នស្បើអាំណ្តរ ឲ អេកចាញ់ សាា ប់បង្ហក ប់

ជា ោរ់ខ្ត។ 

ែរស ៈន ះ ខ្ដ នាាំ ឲខ្មែរនយើងេិ រូវ យករិតាែុកោក់ អាំព៊ី ស្និះ ពិត របរ់ មល  ួ នឺ ការនរះ

ដឹងខ្មែ រ ន ើរព៊ី វវ  រយយ នយាធា ខ្ដ ជា កម្ល ាំងែយព វយបស្តង្ហក ប រស្តវូ  ិង វតែឹកដ៊ី ដូរម្ 

វវ  រយយ «ធ្នធានមនុសសសោក្» «ធ្នធានធ្មែជាតិ្» ិង «ការចាត់្ខ្ចង នន គតិ្សោក្» ខ្ដ 

ជា ការនរះដឹង េូ ោា   ន  ការររ់នៅ របរ ់េ ុរសនោក។  

«គតិ្សោក្៖  ិយេ យយ តាេ ឧញ៉ា  សុត្តនតប្បីជាឥនទ10៖ សោក្ ជាភាវៈខ្ដ នកើតន ើងនោយ

អាំណ្តរបដិរ ធ ិន ម ធ  នឺថា រភាវៈេិ នែៀង នោយេិ ជាប់នៅេិ ស្បកដ ជា អែរស ភា

ព។ េួយនែៀត ខ្ស្បថា រតវខ្ផ ដ៊ី នផានេ អាការែួនៅទាំងអរ់, នោក ន ះ ខ្ស្បថា ធេែតា

រតវ ឬ របរ់ ខ្ដ ស្បស្ពតឹានៅកន ុងនោក។ ពា គតិ្ រពា ននាះខ្ស្បប នស្រើ យា៉ា ង នឺ ជា ដាំនណើរ

នៅ នស្នឿងដ  ់នស្នឿងដាំនណើរ បែនររកា ៊ីកម្ល ាំង អាំណ្តរផល វូរិតា ែ៊ីពឹងកា ៊ី អត់ធ ់រិតា។ កាំនណើត

រកយពាណ្ត នហតុណ្ត វតថ ុណ្ត ខ្ដ នកើតន ើង ម្ ន ើង កន ុងនោកន ះ នៅថា «គតិ្សោក្»

ទាំងអរ់» 

ការនរះដឹង បុរាណខ្មែរ ជា រនបៀបនស្បើ ខ្បប ស្ែឹរា ៊ី  ិង ខ្បប ស្បតិបតា ិ។ បុពវបុររខ្មែរ នោកម្ 

ជាំន ឿ ន ើ «អ្ត្ថិភាពនិយម11» 

«អតែ ិភាព ិយេ៖ េ ុរសនោក េិ ម្  អតែភាព ជាេុ  នោយសារ មល  ួ ម្  ធេែជាតិ ជា

េ ុរសនោក ននាះនែ ខ្ត ជា អាតាែ ធិ 12 ែែួ មុរស្តវូ ន ើ អតែភាព របរ់ មល  ួ» 

នយើងន ើញថា ែរស ៈ ន ះ ម្  កន ុង ការនោរពជាំន ឿ «នេ-ប៉ា » កន ុង រញ្ញញ ណ «ស្ពះ នៅ តា» នឺ

ថា េ ុរសនោក ខ្តងខ្ត ររ់នៅ ម្  នោ បាំណង  អ  (ម្ ស្ពះ) រាំរាប ់អាតាែ ពាង ដូរ ឧញ៉ា

សុត្តនតប្បីជាឥនទ  យកេក នធវ ើស្ែឹរា ៊ី ចារថា នហតណុ្ត វតថ ុណ្ត ខ្ដ នកើតន ើង កន ុង នោកន ះ នៅ

ថា «នតិនោក» នស្រះ នតិ ជា ដាំនណើរ នៅ នស្នឿងដ  ់នស្នឿងដាំនណើរ បែនររកា ៊ីកម្ល ាំង អាំណ្តរ

ផល វូរិតា ែ៊ីពឹងកា ៊ី អត់ធ ់កា ៊ី (នៅ)។ ស្ែឹរា ៊ី ន ះ ខ្ដ  ខ្មែ រ បុរាណ យកេក ស្បស្ពឹតា កន ុង ការររ់

នៅ របរ់មល  ួ ខ្ដ ម្  ស្បភពរារោ់រ ់រាំរាប ់ែុក ជា នោ  ស្បស្ពឹតា (តា)។ 

                                                           
10 ឧញ៉ា  រុតា ា ស្ប៊ីជាឥ ា  (១៨៥៩-១៩២៤)=អេកស្បជញខ្មែ រកន ុងវ  រយយ ែរស វ  ជាា ។ 
11 អតែ ិភាព ិយេ=Existentialisme : Doctrine selon laquelle l’homme n’est pas déterminé d’avance par 
son essence, mais libre et responsable de son existence។  
12 អាតាែ ធិ =នររជី  (L’homme libre)។ 
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េ ុរសនោក ម្  កាយ ជា របូ ន ើញ ឹងខ្ភេក ម្  អារេែណ៏ ទាំងពួង ជា ស្និះ អតែននាេយតិ

(ម្ នៅកន ុងនាំ ិត) ស្នប់ស្ោ ់ អារែុកប  ជា អតែភាពរបូ៊ី ម្  នៅកន ុង ព ល ឺបញ្ញញ  ជា

នាំ ិត ស្បកបនៅនោយវ  ចារណញ្ញញ ណ របរ់ អាតាែ ។ ឧទហរណ៏៖ ពាង នធវ ើបបនន នតើននខ្ដ ជា

េ ុរស ដូរពាងខ្ដរ នតើននេិ នរះឈ្ឺចាប់ននាះខ្ដរឫនែ? ការយ ់ដឹង អាំព៊ី អារេែណ៏ «ឈឺ្

ចាប់» ន ះនហើយ ជា របូ៊ី ម្ នៅកន ុង វវ  ចារណញ្ញញ ណ ម្  ការអប់រ ំឲសាគ  ់ដឹងអវ ៊ី ជា បប (អាំនពើ

អាស្កក់)  ិង បុណយ (អាំនពើ  អ )។ បប/បុណយ នៅែ៊ីន ះ េិ ខ្េ  ជា បប/បុណយ កន ុង រញ្ញញ ណ

កេែ/ផ  ននាះនែ នឺ ជា ការែែួ មុរស្តវូ របរ ់អាតាែ ជ  រាំនរះេុម អាំនពើ ខ្ដ មល  ួប 

ស្បស្ពឹតា ខ្ដ ម្  អ ុភាព ភាល េៗ នោយយក បទោា ន13 ន រាប់ ឬ វវ   យយ ខ្ដ ម្ នៅកន ុង

រងគេ ជា  កខណវ   ិរា យយ។ 

អធិបាយ អាំព៊ី ធ ធា េ ុរសនោក ស្តវូចាាំបរ់ នឆល ើយ ឹង រាំណួរ ថា អ្វី ជា មនុសសខ្មែរ ? 

េ ុរសខ្មែ រ ម្ កាយ ម្ កាយវ  ការ ខ្ដ អារឲននរម្គ  ់ប  ជាពនិររ រវង ខ្មែ រោេ ពាង

ម្ ភាសា រាំរាប់ ិយាយទក់ែងោេ  ម្ រនបៀប ប្តិ្ះរ  ះ ជា យថាប្បសភទ14  ិង នៅកន ុង

បែោា  ន  េ ុរសែួនៅ កន ុងនោកិយ ខ្ដ នាាំឲ េ ុរសខ្មែ រ អារម្  ែធភាព អារម្  កា

រវ  វឌ្ឍ ៏ តាេររ ា  ន នររកា ៊ីរាំនរ ី ន  េ ុរសជាតិ  ិង ពស្ងឹង  កខណៈ ជា យថាស្បនភែ របរ់

មល  ួផង។ ដូនរេះ េ ុរសខ្មែ រ ជា េ ុរសនោក ធេែតា ដូរេ ុរសនោកពានែៀត កន ុងនោកិយ

ខ្ត មុរព៊ី ជ ជាតិដនែ នស្រះមល  ួ រេួររ ់ នៅកន ុងរងគេជាតិ ម្  ស្បវតា ិសាស្តរាផ្ទា   ់ម្ 

ភាសាផ្ទា  ់ ម្  ការស្តិះវរ  ះផ្ទា  ់ មុរព៊ីជាតិសារ ៏ដនែនែៀត ខ្ដ  ម្េ ក់ៗ ននម្   កខណៈ

ជា យថាស្បនភែ របរ់នននរៀងៗមល  ួ។ 

ខ្មែ របុរាណ ជា សសរជីន ោែ  ររ  ត អាតាែ  ិយេ នស្រះមល  ួររ់នៅកន ុងដាំប ់េួយ ខ្ដ ម្ ធេែ

ជាត ិ រេបូ រនៅនោយ ធ ធា ស្នប់ខ្បបយា៉ា ង រាំរាប់រិញ្ច ឹេជ៊ីវ  ត។ នភាន ន ះនហើយ ខ្ដ 

បនងក ើតែឹករិតា ខ្ចក្ចាំ ខ្ណក្ ដ  ់អេកដនែ ខ្ដ ែុកជា ររ  ក កខណៈ ែ៊ី១ របរ់ខ្មែ រ។ ការររ់

នៅ កន ុងរភាពរេបូ រ ន ះ នាាំឲរិតាខ្មែ រម្  សសចក្ត ីប្តាប្បណី នស្រះ េិ ែុក អេកមសត់ ជា អេក

ដនណា ើេស្ែពយខ្ដ ែុកជា ររ  ក កខណៈ ែ៊ី២ របរ់ខ្មែ រ។ នររកា ៊ីស្តស្បណ៊ី នាាំបនងក ើតនាំ ិត សាមគគ ី

ភាព ខ្ដ ែុកជា ររ  ក កខណៈ ែ៊ី៣ របរ់ខ្មែ រ។ នាំ ិត សាេគ៊ីភាព ន ះនហើយ ខ្ដ បនងក ើតជា

នាំ ិត សនត ិភាព ខ្ដ ែកុជា ររ  ក កខណៈ ែ៊ី៤ របរ់ខ្មែ រ។ កតាា  ទាំងបួ  ន ះពាង ខ្ដ  ចាក់

ជាស្និះ ន សងគមខ្មែរ ខ្ដ ែុកជា ររ  ក កខណៈ ែ៊ី៥ របរ់ខ្មែ រ។  កខណៈស្បាំយា៉ា ងន ះខ្ដ ជា

ធ ធា  ន  េ ុរសខ្មែ រ។ 

ជ ខ្មែរ សោរពធ្មែជាតិ្ នស្រះវ ជា ធ ធា  អាហារណ៊ីយ រាំរាប់ការររ់នៅរបរ់មល  ួ  ិងជា

ស្បភពនដើេ ន ការែូនាែ   រាំរាប់ជ៊ីវ  តររ់នៅ នស្រះធេែជាតិ ជាស្បភពរាប់េួយ ន េ ុរស

ជាត ិ ិង ជា បរចយយ ប េកព៊ី អាំណ្តរ ន  នតិអរបូ ខ្ដ ខ្មែរនយើង នៅថា «អ្នក្តា» ខ្ដ 

ជា អេកខ្ថ្រកា ធ ធា ធេែជាតិ។ អេកតា ន ះ ជា  ិេិតារបូ ន  បរ  សាថ នវ  ទា ដូររេយយ

                                                           
13 បែោា  =Norme។ 
14 ស្តិះរ  ះជាយថាស្បនភែ=ការស្តិះរ  ះជាពួក (Penser spécifique)។ 
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ែាំន ើបរពវនថ្ៃន ះពាង។ នធវ ើអវ ៊ីេួយ ខ្ដ ម្ ែាំនាក់ែាំ ង ឹងធេែជាតិ ខ្មែ រស្តវូចាាំបរ់នរៀបរាំ

ពិធ៊ីបួងរួង រូេអ ុញ្ញញ ត ព៊ី អេកតា ជាេុ រិ  នែើបអាររនស្េរ  ូវនោ បាំណងប

 ។ ខ្មែ រខ្បកខ្រកធេែជាតិ ជា ប៊ី រាំ ខ្ណក៖ រតវនោក ិយេ ឧតុ ិយេ  ិង ព៊ីជ ិយេ។ សត្វ

សោក្និយម នឺ េ ុរសនោក  ិង រតវទាំងពួង ររ់នៅខ្កបរោេ ។ ឧតុ្និយម នឺ ជាតិ

ដ៊ី ថ្ែ ស្កួរ រពវខ្បបយា៉ា ង ខ្ដ ខ្មែរនយើងនៅថា ខ្ផ ដ៊ី ែុកជាែ៊ីអាស្រយយនៅ របរ់រតវនោ

ក។ ពីជសោក្ នឺ រុកខជាតិ តិណជាត ិ នៅែ វ ល  ិ នផសងៗ។ វតថ ុធាតុ ទាំងប៊ីន ះ ជា នហត ុ ធេែ

ជាត ិជា ផ  រាំរាប់ការររ់នៅរបរ់នោកិយ ខ្ដ ម្  នោ ការណ ៏រាំខ្ ់េួយ ែុកជា ែរស

 ៈ នឺ សមតា បរ  សាថ ន15។ 

នតិជ ខ្មែរ កន ុង ការចាត់្ខ្ចង គតិ្សោក្ នឺ ខ្ផអកនៅន ើ នររភីាព ការខ្រករាំ ខ្ណក នររកា ៊ី

ស្តាស្បណ៊ី សាេគ៊ីភាព  ិង រ ា ិភាព ខ្ដ  ម្  ធេែជាតិ ជា ជស្េងអាស្រយយររ់នៅ កន ុងែរស ៈ

រេតា បរ  សាែ  ។ រពវនាំ ិតខ្មែរបុរាណ ខ្ដ ប នរៀបរាប់េកន ះ នឺ នៅកន ុងនោ បាំណង

េួយនត់ នឺការនធវ ើឲម្  រុមដុេ កន ុង នោកិយ ខ្ដ ជា រ៊ី ធេ៌នដើេេួយ ន  េ ុរសជាតិ។ 

នទះប៊ី ជ ខ្មែរ កន ុងរេយយបុរាណ ម្  ការស្តិះរ  ះ កន ុងការររ់នៅ របរ់មល  ួ  ូតនស្រើ នៅេុម

នស្រើ យា៉ា ងណ្តកា ៊ី ខ្ត មល  ួ ររ់នៅ ជា តួ្អ្ងគ16 ន  ធេែជាតិ។ ស្បពយ ធ  ន  ការស្តិះរ  ះ នឺ ម្ កាំរ  ត

ស្តឹេខ្ត ការនរះរនងកត របរ់មល  ួ ន ើ បតុភូត ន  ធេែជាតិ ខ្តប៉ាុនណ្តណ ះ នហើយយកវេកនធវ ើជា

របបររ់នៅ នដើេប៊ី រកានររកា ៊ីរុម រាំនរះ រាប់ធេែជាតិ ខ្ដ ជារាប់េួយ ម្ ភាពស្បស្កត៊ី

ផង ខ្តក៏វម្  ភាពេិ នែៀងទត់ខ្ដរ។ អវ ិខ្ដ េិ នែៀងទត់ ខ្មែ រនយើង យកវេកបក

ស្សាយ ជា ែណឌ កេែ ខ្ដ  ធេែជាត ិោក់នទរ នស្រះមល  ួ ប នធវ ើអវ ៊ីេួយ ខ្ដ នាាំម្ ការមុរ

ឆៃងដ ់ នតិន ធេែជាតិ នហើយរនេល ើយ  ូវែណឌ កេែន ះ ម្ ខ្តេួយនត់ នឺ ពិធ៊ីប ់ស្រ ់រូេ

មម្នទរ ព៊ីធេែជាតិ (អេកតា) ម្ ខ្រ ខ្ព រូេឲ រពវពិរិដាវតថ ុ  ុបោងកាំហុរមល  ួ។ នបើ

នយើងយកវ  ធ៊ីន ះ េកនធវ ើការពិចារណ្តប ា ិរ នយើងន ើញថាវ ជានាំ ិតអវ  ជាម្ ទាំងស្រងុននាះ

ន ើយ នស្រះកន ុងពិធ៊ីប ់ស្រ ់រូេមម្នទរន ះ ម្  នោ ការណ៏រាំខ្ ់ព៊ីរយា៉ា ង៖ ែ៊ី១ នឺការ

ែែួ សាគ  ់កាំហុររបរ់មល  ួ ែ៊ី២ រ ាថាមល  ួឈ្ប់នធវ ើអាំនពើ ខ្ដ នាាំឲម្ ការមុរឆគងន ះ

នែៀតនហើយ ដូនរេះនបើនយើងយកនោ ការណ៏ទាំងព៊ីរន ះ េក បូករេួ បនងក ើតប  ជា នោ ការ

ណ៏ ន  នេនរៀ  រាំរាប់ការររ់នៅន ះពាង។ នាំ ិត ប ់ស្រ ់រូេមម្នទរ េិ ខ្េ ជានាំ ិត

ក្មែវាសនាសគចមិន្ុត្ ននាះន ើយ នាំ ិតរាំខ្ ់ខ្ដ ម្ កន ុងនាំ ិតបុរាណខ្មែរ នឺ ការែែួ 

កាំហុរ ស្ពេ ឹង ការជួ ជុ ជេៃ ឺរិតា។ រាំណុរន ះ វរ តតខ្តបញ្ញច ក់បខ្ ែេថា ជ ខ្មែរ កន ុងរេយយ

បុរាណ ជា ជ  ម្ ការែែួ មុរស្តវូ  ូវ រពវអាំនពើ ខ្ដ មល  ួប ស្បស្ពឹតា ិ។ ការដឹងន ការ

ែែួ មុរស្តវូន ះពាង ខ្ដ នាាំបនងក ើតឲម្  នៅកន ុងនតិខ្មែ រ  ូវ រញ្ញញ ណ នតិយុតា  ខ្ដ 

ែុក ជា ស្ពាំ ខ្ដ  ន  នររភីាព បុនគ  រាំនរះ ជ ដនែនែៀត។ ែរស ៈ ជាស្និះ ន  ដាំនណើរ ន ការ

នរះដឹងខ្មែ រ កន ុង វវ  វឌ្ឍ ៏ ជា ធេែជាតិ របរ់ ជ ខ្មែរ  ិង រងគេខ្មែរ។ 

                                                           
15 រេតាធេែជាត=ិEquilibre de la nature។ 
16 តួអងគ= Sujet (ou Etre)។ តួអងគន ធេែជាតិ : Sujet de la nature។  



កម្ល ាំង ខ្មែ រ នៅ ស្រកុខ្មែរ ររនររ នោយ ឧប នៅ រង្ហា  

 

 

8 

 

២. ដាំរណើរ នន ការចះដងឹខ្មែរ 

- ម្តនបនត - 

នថ្ៃែ៊ី ២៥ ធន  ូឆាេ ាំ ២០១៤ 

ឧប នៅ រង្ហា  


