ឧ ប រៅ ស ង្ហា
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ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

ព្ុ ទ្ធ សា ស នា ទ្ សស នៈ វិ ជ្ជា និ ង ល ទ្ធិ ស្រ ជ្ជ ធិ ប ចេ យ្យ
ចៅ ស្សុ ក ខ្មែ រ
បុព្ក
វ ថា

ចំស

ោះ អ្ន កសវេ ងនិយមខ្មែ រ ខ្ែងខ្ែ មាន សោបល់ ថា ពុទ្ធសាេនា ជា ឧបេគ្គ នន

ការសលើកដំសកើង (promotion) នន លទ្ធិប្បជាធិបសែយយ សៅ ប្េ ុកខ្មែ រ ខ្ដល ជា គ្ំនិែ
ជា

ទ្ូ សៅ

សៅកនុង

មជ្ឈដ្ឋាន ពួ ក អ្ន កសជ្ឿនសលឿននិយម ផ្ុំ

ជា

វណ្ណៈបញ្ញ វនត

(intelligentsia) បកស លទ្ធិកុមមុយនិេត សៅ មេច ឹមប្បសទ្េ សៅ កនុង េែវែស ទ្ី២០ ខ្ដល
ទ្ុក សាេនា ជា អាស ៀន នន េងគ មមនុេស។
សដើមបី ទ្ុកជា សោងគ្ំនិែ កនុងការពិនិែយ គ្ំនិែសនោះ គ្ួ រសយើងសលើកជាេសងេ ប យក
ការវវ វវែត ន៍ ននចំសណ្ោះ ននមនុេសជាែិ េំរាប់ ឲបាន សាគល់ ទ្ីតំង ននពនល ឺចំសណ្ោះសាេនា
កនុង ចំសោម ពនល ឺចំសណ្ោះ ដនទ្សទ្ៀែ មាន សៅ កនុង មនុេសជាែិ។ ដំបូងទ្ី មនុេសសោក
រេ់ សៅ កនុងឥទ្ធិពល ធមែ ជាែិ ទ្ុក ជា ចាប់ េំរាប់ ប្គ្ប់ប្គ្ង ការរេ់សៅ សរៀងរាល់នងៃ
របេ់ មនុេសសោក។ ឥទ្ធពលសនោះ ប្ែូវបាន មនុេសមល ោះ សវល ៀែ យក សធេ ើ ជា ចំសណ្ោះ អាង៍
កំបាំង (mystique) របេ់មល ួន សប្

ោះមល ួនវ សាគល់បានមល ោះ តមការេសងេ ែវ នូ វ បាែុ ូ ែ

ននធមែ ជាែិវ ស ើយបសងេ ែ
ើ នូ វជ្ំសនឿ អាង៍កំបាំង េំរាប់ឲមល ួន កាលយជាមនុេស មានឥទ្ធ
សលើ មនុេសដនទ្សទ្ៀែ សដ្ឋយសារ សគ្ទ្ទ្ួ លសាគល់មល ួន ថាជា អ្ន ក មាន អ្ ិញ្ញញ (pouvoir
spirituel)។ មនុេសទ ំងសនាោះ គ្ឺ ជា ប្គ្ូធែប់ ប្គ្ូមរ (ប្គ្ូសមែច) សចោះ សៅប្ពលឹងសមែច សចោះ
មនត េូ ប្ែ រំសដ្ឋោះសប្រោះ សធេ ើ ជា ប្គ្ូពាបាលជ្មៃ ឺ ជា ប្គ្ូទយ អ្ំពីអ្នាគ្ែ ខ្ដល េុទ្ធ ជា
ចំសណ្ោះ មានប្បសោជ្ន៍ េំរាប់ការរេ់សៅ របេ់ មនុេស សៅកនុងេម័យសនាោះ ស ើយសៅ
មាន ចំហាយ រ ូ ែ មក ដល់ បចចុបបនន សនោះ។ អ្បិយជ្ំសនឿ សនោះ ប្ែូវ ជ្ំសនឿសលើសាេនា
បនាប បនត ិចមត ងៗ សប្

ោះ វា ជា ជ្ំសនឿវវ វវ វធ មានសៅកនុង និគ្មជ្ន មនុេស ែូ ចៗ សរៀ

ងៗមល ួន រែន កប
ួ នខ្ែមួ យ រែន លទ្ធិជ្ំសនឿ ពិែប្បាកដ។ ចំខ្ណ្ក ចំសណ្ោះ របេ់សាេនា
ប្បកាេថា មានអាទ្ិសទ្ព ជា អ្ន កបសងេ ើែសោកា ខ្ដលជាបីត ននធមែ ជាែិ ខ្ដលមាន
េែេ សោក ជា

េមាេភាព

កនុងចំសោម េមាេភាព ដនទ្សទ្ៀែ។ ដូ សចន ោះ សបើជាការ

បសងេ ើែ ប្ែូវ មាន អ្ ិប្កម (processus) ចាេ់ោេ់ ខ្ដលមាន ខ្ចងចាេ់ោេ់ សៅ
កនុង និែីប្កម (procédure) មួ យ ខ្ដលសគ្ទ្ុក ជា ទ្ិដាិ (dogme) ខ្ដល ប្ែូវខ្ែសជ្ឿវា ជា
ដ្ឋច់មែ។ ខ្ែជ្ំសនឿ សាេនា សៅខ្ែជាជ្ំសនឿមួ យ មានអាង៍កំបាំង ដូ ចជ្ំសនឿសដើមនន
មនុេសសោក សនាោះ

ខ្ដរ គ្ឺថា សៅ

ខ្ែខ្ចក សោកា ជា សប្ចើនសោក មាន៖ សោក នន

អាទ្ិសទ្ព និង ពួ ក សទ្វត, សោកកីយ (សោកននមនុេសសោក) និង សោក នន ប្ពលឹង
ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ
ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦
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ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

ស ើយ អ្នុមាន ថា អ្ែថ ភាពសនោះ ជាការពិែរបេ់មល ួន សលើក ឧទ រណ្៍ សធេ ើការបញ្ញចក់
សដ្ឋយ បងេ ំ ឲ សជ្ឿ ថា ខ្ផនដី មាន រ ូបសរៀង េំខ្ប៉ែែ។ ខ្ែ សប្កាយមក ជ្ំសនឿសាេនា មាន
ការប៉ែោះទ្ងគ ិច ជាមួ យ ចំសណ្ោះ ងែី មួ យ សទ្ៀែ ជា ពិសេេ សៅប្បសទ្េ សប្គ្ញ ខ្ដលសគ្
ទ្ុកជា ប្ប ព នន អារយធម៍ មេច ឹមប្បសទ្េ គ្ឺ ចំសណ្ោះ ទ្េសនៈវ វជាា ខ្ដល ជា ចំសណ្ោះមួ យ
សធេ ើ ការប្សាវប្ជាវវខ្បប បរមវ វជាា (ការប្សាវប្ជាវ ខ្ដល ប្េបតម វវ វររណ្ញ្ញញណ្ សដើមបី រក
ការសចោះដឹង អ្ំពី មនុេសសោក, ធមែ ជាែិ, អាទ្ិសទ្ព, វែថុធាែុ ។ល។)។ ជា ចំសណ្ោះ សកើែ
សចញ ពី ការពិររោ តម ការជ្ខ្ជ្ក ខ្វកខ្ញ៉ែក របេ់ ពួ ក ទ្េសនៈវ វទ្ូ រកការពិែខ្ដល
ចំសណ្ោះសាេនា សគ្ ទ្ុក ជា ការពិែ ដ្ឋច់មែ របេ់សគ្។ ចំសណ្ោះទ ំងពីរសនោះ ឈមមុម
ែតំង រន សដ្ឋយ អ្ង់អាច មាន រ ូ ែ ហា៊ាន ប្រូ ជ្ី វ វែ ដូ ច សោក Socrate ជាទ្េសនៈ
វវ វទ្ូ មួយរ ូប េុមចិែត សាលប់ សដ្ឋយ រែ់ មិន េុមចិែត សបាោះបង់ ការយល់ស ញ
ើ របេ់
រែ់ ខ្ដល ជាគ្ំនិែ មុេពី ជ្ំសនឿសាេនា។ ទ្ីបញ្ច ប់ ការប្បឈរមុម ដ្ឋក់រនសនោះ រែន
អ្ន កឈន ោះ រែនអ្ន ករញ់ សប្

ោះ ជ្ំសនឿសាេនា សៅ ខ្ែ មាន ឥទ្ធិពល ជានិចច សៅ

សលើ ប្បជាជ្ន សាមញ្ញ ឯ ចំខ្ណ្ក ទ្េសនៈវ វជាា វវ វញ វាយ ដសណ្តើមបាន មជ្ឈដ្ឋាន អ្ន កសចោះ
ដឹង រ ូ ែ មានឥទ្ធិពល សៅសលើ ប្ពោះមហាកសែស មានពនល ឺបញ្ញញ ជាសប្ចើន ខ្ដល កាលយសៅ
ជា អ្ន កការ

រមល ួន ពី ការបំ

ន ពី េំោក់ អាជាាធរ សាេនា ជា ពិសេេ អាជាាធរ េ

សមត ច បា៉ែប ខ្ែ មត ង។ សប្កាយបនត ិច មកសទ្ៀែ មាន ចំសណ្ោះ វវ វទ្ាេសងស ខ្ដល ជាចំសណ្ោះ
អាច បង្ហាញ នូ វ ការពិែ ជាក់ខ្េត ង អ្ំពី បាែុ ូ ែ នន ធមែ ជាែិ តម រសបៀបេិកា
សដ្ឋយ យក វវ វធី ពិសសាធ មករក ការពិែ ស ើយ អាច ពនយល់ ខ្វកខ្ញ៉ែក ោ៉ែងជាក់
ោក់ ពី លទ្ធផល នន ការពិសសាធ របេ់មល ួន។ ចំសណ្ោះងែីសនោះ

ូ រ ប្ជ្ួែប្ជាប សពញ មហា

វវ វទ្ាល័យ ទក់ទញចិែត យុវជ្ន មកេិកា បសងេ ើែ បាន ជា ចំសណ្ោះ សាកល ខ្ដល ជា ច
លករ នន ការរ ីកចំស រ ីន របេ់ ពិ ពសោក បចចុបបនន សនោះ។ ខ្ែ ចំសណ្ោះសនោះ ក៍ មិនខ្មន
ទ្ុក ជា អ្ន កឈន ោះ ដ្ឋច់មែ សលើ ចំសណ្ោះ សាេនា ទ្េសនៈវ វជាា សនាោះខ្ដរ សប្

ោះ មល ួន សៅ

មិនទន់ អាច ទ្មលុោះទ្មាលយ ឲ អ្េ់បាន នូ វ អ្េ ី ខ្ដល ជា អាង៍កំបាំង នន ប្ពលឹង
របេ់ មនុេសសោក។ ខ្ែសគ្ ដឹងខ្ដរ ថា ចំសណ្ោះ វវ វទ្ាេសងស ក៍មាន លកេ ណ្ៈ វា ជា ចំសណ្ោះ
កសាងផង ជា ចំសណ្ោះ បំផ្លលញផង ដូ ចោ៉ែង ការរកស ើញ រ ូបមនត សធេ ើ ប្រប់ខ្បក បា៉ែរា
មាណ្ូ ជា ឧទ រណ្៍ប្សាប់ ដូ ច ជា

កយ សប្បៀនប្បសៅ មួ យ ររទ្ុក ថា «វវ វទ្ាេសងស

រែន េែិេមបជ្ញ្ញ ៈ គ្ឺប្រន់ខ្ែ ជា សេចកត ី វ វនាេ មួ យ ខ្ែប៉ែុសោ
ណ ោះ»។

ព្ុ ទ្ធ សា សនា

ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ
ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦
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ជាទ្ួ សៅ ពុទ្ធសាេនា ជា វវ វធី មួ យ េំរាប់ រំសដ្ឋោះ មនុេស ឲ សចញផុែ ពី រាគ្ៈ ឥែ ទ្ី
បញ្ច ប់ ខ្ដល ប្ពោះេមពុនធ ទ្ុក ជា ប្ប ព នន សេចកត ីសវទ្នា របេ់ មនុេសសោក សៅកនុង
សោកីយ សនោះ។ គ្ឺជា េង្ហេរ (formation) ចិែត មនុេស ឲសាគល់ចាេ់ នូ វធាែុ ននទ្ុកេ
របេ់មល ួន មានសៅកនុង ធាែុមនុេសសោក ជា រ ូបមនធ (agrégat de la matière), សវទ្នា
(agrégat des sensations), េញ្ញញ (agrégat des perceptions)។ សដើមបី រំសាយសចញ ទ្ុកេ
សនោះ មនុេស ប្ែូវ សប្បើ េង្ហេរ (agrégat des formations) និង វវ វញ្ញញណ្ (agrégat de la
connaissance ou conscience) ខ្ដល មានខ្ដរ សៅកនុង ធាែុ មនុេសសោក មកសធេ ើ
ជា ផល វូ រំសដ្ឋោះមល ួន សចញពីទ្ុកេ។ ប្ែូវដឹងថា អ្េ ីៗ ក៍មាន សៅ កនុង ធាែុមនុេសសោក ទ ំង
អ្េ់ ដូ សចន ោះស ើយបាន ជា ប្ពោះេមពុនធ ខ្ងលងថា «មល ួនទ្ីពឹងមល ួន» សប្

ោះ អ្េ ី ក៍ សដ្ឋយ ក៍

មនុេសសោក អាចរក ស ើញ សដ្ឋយ មល ួនឯង សបើ មល ួន មំរក សដ្ឋយ ការបំសពញពាោម៍
(ប្បធានានុសោគ្) រក វា ឲ ស ើញ។ ផល វូ គ្ឺ ការសធេ ើ េមាធិក េិកា ពិររោ សដើមបី ឲរ ួច
រកទ្ុកេ (សមាកសធម៍) តម វវ វធីទ្ូនាែនចិែត (សោគ្ៈ), តម វវ វធីទ្ូនាែនកាយ (ែបធម៍)
ខ្ដល ជា ទ្ុកេកិ រ វោ (ការសធេ ើបាន សដ្ឋយ នប្កខ្លង) ស ែុសនោះ ប្ែូវ មាន សេចកត ី តំង
ចិែត (េមុទររ) សអាយទ្ូ ោយ (វ វតថរ) ខ្ែ ជា ចិែតមពេ់ (មសនាសារៈ) សដើមបី រំសដ្ឋោះ ចិែត
ពី កិសលេ ប្គ្ប់ខ្បបោ៉ែង ខ្ដល ជា ជ្ប្ង ុក ននទ្ុកេ របេ់ មនុេសសោក។ បរ វនិ ធ នសនាោះ
ឯង គ្ឺ ទ្ីសៅ ននការតំងចិែត សៅកនុង េកាេយទ្ិដឍិ (Idée en soi) ជា វវ វរ វយៈ (effort) រក
សេចកត ីេុម តមធម៍ប្ពោះេមពុនធ សដ្ឋយមល ួនឯង សដើមបីមល ួនឯង មិនដូ ច អ្ន កមល ោះ យល់
ស ើញ ថា ជាបាែប័ប្ែ (résignation) សបាោះបង់ េទ្ធិជាមនុេេសោក សដើមបី រេ់ ជា
មនុេស អ្កមែ សៅ កនុងេងគ មមនុេសសោក សនាោះស ើយ។ ដូ សចន ោះ បរ វនិ ធ ន មិន ខ្មនជា
ការសបាោះបង់ ននការរេ់សៅ ជា មនុេសសោក សនាោះស ើយ ខ្ែ ជា ឧបាទន (processus
du devenir) ជា មនុេស មាន ធម៍ ស ើយ ធម៍ សនោះ ជ្ួ យជា ប្បទ្ីប សប្ទលបំ ល ឺ ជា
ែប្មាយ នន ជ្ី វ វែ រេ់សៅ ជា មនុេសសោក។
សៅកនុងប្ទ្ឹេតី ប្ពោះពុទ្ធសាេនា ន័យននជ្ំសនឿ គ្ឺ អ្ ិសសាធន៏ (purification) និង ជ្វ
នៈ (élan)៖
អភិរសាធន៍ ជា មារ
៍ េំរាប់ រំោយ ឧបេគ្គ ស ើយ សៅ សពលោ វវ វញ្ញញណ្ (esprit)
រំសដ្ឋោះ មល ួន សចញបាន ពី ឧបេគ្គ រ ួចស ើយ សៅជា ថាលវេ ង់ ស ើយ បរ វេុទ្ធ។ ជ្វនៈ ជា
េន្ុោះ របេ់ វវ វញ្ញញណ្ គ្ឺ សដ្ឋោះខ្លង នូ វថាមពល សដើមបី សធេ ើេញ្ា ័យ (វាយដសណ្តម
ើ ) យកបាន
ខ្មសចរនត ទ្ឹក ខ្ដល ូ រ សៅរកការេសគង្ហគោះ ខ្ដលជាផល វូ ចុងសប្កាយបងអ េ់ ននជ្ី វ វែមនុេស
សោក ខ្លងវ ឹលប្ែ ប់ មករេ់សៅ កនុងឋាន សោកីយ ដូ ច ជា ជ្ី វ វែចុងសប្កាយបងអ េ់
របេ់ប្ពោះេមពុនធ ខ្ដល ប្ពោះអ្ងគ សដើរដល់ទ្ីសៅ ននបំណ្ង គ្ឺ បរ វនិ ធ ន សនាោះឯង។ ដូ សចន ោះ
ជ្ំសនឿ ជា

កត ិមារ
៍ (salutation) រំសដ្ឋោះ ជ្ី វ វែ ខ្ដលបានបំសពញ េីលធម៍ (vertu) ជា

មនុេសលអ មានចិែតថាលវេ ង់ សបាោះបង់ នូ វជ្ី វ វែ មនុេសសោក តម បារមីធម៍ (state of
ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ
ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦
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ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

perfection) សដើមបី ជា ោន ស ប្ត េំរាប់ជ្ិោះវល ង សៅ ឋាននិ ធ ន ខ្ដល ជា ឋានរែន
ស្ែោះ រែន រ ូប។ ស្ែោះ-រ ូប សនោះឯង ជា អ្ែថ ភាពនន មនុេសសោក សៅ កនុង េភាវធម៍
(សោកសនោះជាទ្ុកេ) ខ្ដល កំពុង រេ់ សៅកនុង កមែ ផល។ កមែ ផល ជា េញ្ញញណ្ ននអ្ែីែ
ជាែិ និង ជាែិ ខ្ដល កំពុងរេ់ កនុង វាលខ្វង វដត េងារ នន មនុេសសោក។ ទ្ុកេសនោះ មិន
ខ្មន េំសៅសៅសលើ ប្ែឹមខ្ែ កងេ ោះ នន េមាារៈ ជា ភាពេមប
ូ ណ្៍ធនធាន ខ្ដល ជា ទ្ុកេ
តម ផល វូ កាយ គ្ឺ េំសៅ សៅ សលើ ខ្ដរ នូ វ ទ្ុកេ តមផល វូ ចិែត សកើែ ពី អ្វ វជាា ែោ
ា អ្
និចចំ។ អ្ែីែជាែិ ជា កមែ (អ្ំសពើ) ខ្ដល បាន ប្បប្ពឹែតិ រ ួចមកស ើយ បសងេ ើែ បាន ជា
ផល េំរាប់ ជាែិកំសណ្ើែងែី អាច ជាផលលអ អាច ជា ផលអាប្កក់ មានសៅកនុង េភាវ
ធម៍

ជា

អ្និចចំផល ដូ សចន ោះ កមែ ផល មិនខ្មន ជា វាេនា សៅនឹងងេល់ េំរាប់ ជាែិ

កំសណ្ើែ ខ្ដល កំពុង រេ់សៅ សនាោះស ើយ។ កមែ ផល ជា ចលនា អ្ចិនគនត យ៍ ប្រូ សៅកនុង
បារមីធម៍ (state of perfection)។ ការប្រូ អាច មាន សកើែ ស ើង សៅ កនុង ជាែិ ខ្ដល
បុគ្គលមានក់ កំពុងរេ់សៅ មាន ជា ឧទ រណ្៍ សកើែ ជា កូ ន អ្ន កប្ក សបើ មាន ការែេ៊ាូ
កនុង ជ្ី វ វែ តម ការមំសរៀនេូ ប្ែ អាច ប្រូ សាថនភាព មាន ពីកំសណ្ើែ បាន សប្

ោះ កាលយ

សៅជា អ្ន កមានចំសណ្ោះ ខ្ដល ជា ធនធាន េំរាប់ រេ់សៅ ប្បកប សដ្ឋយ សេចកត ីេុម សបើ
រេ់សៅ សលើ

កត ិមារ
៍ វ(salutation) បនត សាង កុេលលអ សដើមបី រំសដ្ឋោះមល ួន សចញពី សោកី

យ ជា ទ្ុកេ នន មនុេសសោក។ កមែ ផល ជា វវ វរយៈ (ការែេ៊ាូ ប្បកប សដ្ឋយ ថាមពល) អ្
ចិនគនត យ៍ េំរាប់ ខ្េេ ង រក វវ វប្កិែភាព កនុង ការរេ់សៅ របេ់ មនុេស ខ្ដល មនុេសមានក់ៗ
មាន េកាតនុពល អាច សធេ ើបាន សប្
មនុេសសោក

សនោះ

គ្ឺ៖ មតញ្ញុតា

ោះមល ួន រេ់ សៅកនុង បារមីធម៍។ េកាតនុពល នន
(ការសចោះប្បមាណ្) រសចកត ីកាាហ៊ាន និង ការប្ប ុង

ប្បយ្័តន សៅកនុង ជ្ី វ វែ រេ់សៅ។
ដូ ច សយើង បានជ្ំរាប មងសលើ រ ួចមកស ើយ ថា ពុទ្ធសាេនា ក៍ ជា ចំសណ្ោះ មួ យ រេ់
សៅកនុង វវ វវែត ន៍ នន ចំសណ្ោះ ឯសទ្ៀែៗ មាន ចំសណ្ោះ អាង៍កំបាំង ចំសណ្ោះ ទ្េសនៈវ វជាា និង
ចំសណ្ោះ វវ វទ្ាេសងស។ ខ្ែសៅ អាេុី ចំសណ្ោះ ទង
ំ សនាោះ សៅ កនុង ការវ វវែត ន៍ របេ់ មល ួន មិន
មាន ទ្ទេ់ទ្ខ្ទ្ង ជា ទ្ំនាេ់ប្ទ្ឹេតី ដូ ច សៅ អ្ុឺរុប សនាោះស ើយ។ សៅ ឥោ
ា ចំសណ្ោះ និមួ
យៗ មាន កខ្នល ង ទ្ ហ ៈ (solide) របេ់មល ួន សរៀងៗមល ួន សៅ កនុង ជ្ំសនឿ នន មនុេសសោ
ក។ សៅប្បសទ្េចិន ប្ទ្ឹេតី កុងសជ្ឿ (Confucius) ខ្ដលសគ្ អាចទ្ុក បាន ជា ទ្េសនៈវ វជាា
រែន ទ្ំនាេ់ ជាមួ យ នឹង ពុទ្ធសាេនា សនាោះខ្ដរ។ ឯចំខ្ណ្ក វវ វទ្ាេសងស វវ វញ មានការរ ីក
ចំស រ ីន របេ់មល ួន ជ្ួ នកាល សៅ សប្កាម មល ប់ នន សាេនា ខ្ងមសទ្ៀែផង។ បាែុ ូ ែ សនោះ
អាច មានបាន សៅអាេុី សប្

ោះ សាេនា មាន លកេ ណ្ៈ មិនប្ែឹម ខ្ែ ជា ជ្ំសនឿ ប៉ែុសោ
ណ ោះ

សទ្ គ្ឺ វា ជា របបជ្ី វ វែ (mode de vie) របេ់ ប្បជាជ្ន ខ្ែមត ង ដូ សចន ោះ ប្គ្ប់ ចំសណ្ោះ ដនទ្
សទ្ៀែ ឲខ្ែមាន លកេ ណ្ៈ ជា ប្បសោជ្ន៍ ដល់ការរេ់សៅ ខ្ែងខ្ែ មាន កខ្នល ងមល ួន ជា
និចច សៅកនុង របប ជ្ី វ វែ នន េងគ ម សប្

ោះ វា ជា េុ មងគ ល រ ួមរន (utilitarisme)។

ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ
ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦
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ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

ករណ្ី ពុទ្ធសាេនា វរ ឹែខ្ែ ពិសេេ សៅសទ្ៀែ សប្

ោះ ជា ប្ទ្ឹេតី អ្ ិងស មិនយក គ្ំនិែ ោ

មួ យ ជា េប្ែូវ របេ់ មល ួន សនាោះស ើយ។ ស ែុសនោះឯង បានជាពុទ្ធសាេនា មានវទ្ិដធិវជាវ
ធាែុ នន និចចលភាពវសៅចំស

ោះ វវ វទ្ាេសងស ខ្ដល អាច ខ្កខ្ប្បបាន តម ការរកស ើញ

នូ វ ចំសណ្ោះងែី សៅ ខ្ែ មាន េីលធម៍ មព ង់មពេ់ វប្បកប សដ្ឋយ ឫទធនុភាព ជានិចច េំរាប់
ការរេ់សៅ។ ការយល់ស ញ
ើ ថា ពុទ្ធសាេនា ឬ ប្គ្ប់សាេនា ប្ែូវ ខ្ែ ខ្កខ្ប្ប មល ោះ ឲ ប្េប
នឹង ការវ វវែត ន៍ នន េងគ មមនុេសសោក ជា ការយល់ស ញ
ើ មាន ទ្ំនាេ់ មែិ រវាង អ្ន ក
យល់ប្េប និង មិនយល់ប្េប។ ចំស

ោះ អ្ន កយល់ប្េប មាន មែិ មួ យ ថា ប្ទ្ឹេតី សាេនា

ជាប្ទ្ឹេតី ដូ ច ជា ប្ទ្ឹេតី នន េងគ ម ឯសទ្ៀែៗ របេ់ មនុេសសោក ស ើយ ប្គ្ប់ ប្ទ្ឹេតី នន
េងគ ម ខ្ែងខ្ែ អ្ោះអាង ថា េំរាប់ បំស រ ី ប្បសោជ្ន៍ មនុេស ដូ សចន ោះ សបើ មាន ការវ វវែត ន៍
នន េងគ ម ស ើយ សដើមបី បំស រ ី ប្បសោជ្ន៍ មនុេសសោក វា ជា ការ ធមែ ត ប្ទ្ឹេតី សាេនា
ប្ែូវ ខ្ែ មាន ការខ្កខ្ប្ប សនាោះឯង។ ដូ ច បាន ជ្ំរាប មងសលើ រ ួចស ើយ ថា មាន ជ្ំសនឿ
សលើ ធមែ ជាែិ ខ្ដល សគ្អាច សៅបាន ថា ជា សាេនាវធមែ ជាែិវ (religion naturelle)។
សាេនា ធមែ ជាែិ មាន មូ លដ្ឋាន ខ្ែមួ យគ្ែ់ គ្ឺ អ្ែថ ភាព ននអាទ្ិសទ្ព ខ្ដល ជា អ្ន ក
បសងេ ើែ ប្គ្ប់វែថុ ទ ំងអ្េ់ មាន ជ្ី វ វែកត ី អ្ែ់ជ្ី វ វែកត ី សៅកនុងសោកា កនុង សរលបំណ្ង
ខ្ែ មួ យគ្ែ់ គ្ឺ បសងេ ើែ «ការសចោះដឹង» ខ្ដល មាន ចាប់ អាទ្ិសទ្ព ជា ចាប់
ដឹកនាំ សោកា (univers) គ្ឺថា វនទ ៈ របេ់ អាទ្ីសទ្ព ជា អ្ន កបសងេ ើែ សោកា ខ្ែមត ង
សប្

ោះ អាទ្ិសទ្ព ជា «េីលធម៍» ជាេុប្កិែ ដូ សចន ោះ វាជា ការប្បមាង ដល់ អាទ្ិសទ្ព សបើ

មនុេសសោក ខ្ដល អាទ្ិសទ្ព ជា អ្ន កបសងេ ើែ សលើកយក អ្ែថ ភាព របេ់ ប្ពោះអ្ងគ មក
ពិររោ។ សបើ ជា េីលធម៍ ជា េុប្កិែ ដូ សចន ោះ វា រែន អ្េ ី ខ្ដល ប្ែូវ យកមក សធេ ើការខ្ក
ទ្ប្មង់ នូ វ េីលធម៍ សនោះស ើយ សប្

ោះ វា រែន អ្េ ី ជា អាប្កក់ អ្េ ី ជា លអ សប្

ោះ វា រ ួមរន ខ្ែ

មួ យ សៅកនុង ចាប់អាទ្ិសទ្ព ខ្ដល ជា អាទ្ិសទ្ព រែន សដើមកំសណ្ើែ រែន អ្វសាន នន
អ្ែថ ភាព។ ដូ សចន ោះ សេចកត ីសាលប់ របេ់ មនុេសសោក ប្រន់ ខ្ែ ជា ការ ប្រូ រ ូប ខ្ែប៉ែុសោ
ណ ោះ
សប្

ោះអាែែ ័ន នន មនុេសសោក ប្រន់ខ្ែ ជា ចុណ្ណភាព (particule) មួ យ នន អាទ្ិសទ្ព។

ឧទ រណ្៍ ដបមួ យ អ្ខ្ណ្តែ សៅកនុង មហាសាគ្រ សបើ សគ្ វាយ បំខ្បក ដបសនាោះ វាខ្បក
ជា ចំខ្ណ្ក ស ើយ លិច កនុង មហាសាគ្រ សកើែ ជា ប្ទ្ង់ប្ទយ ងែី មួ យ សទ្ៀែ ខ្ែប៉ែុសោ
ណ ោះ។
អ្ន កកាន់ ពុទ្ធសាេនា ដឹងយល់ អ្ំពី នែថ ិភាព (ភាពរែន) នន បុគ្គល សប្

ោះ ប្ពោះពុទ្ធ

ធាលប់ពនយល់ ចាេ់ោេ់ អ្ំពី ភាពរែន សនោះឯង។
ប្គ្ប់ សាេនា មាន េោ
ត ប់ធានប់ ពីរោ៉ែង៖ ទ្ី១ គ្ឺ ទ្ិដាិ (dogme) ខ្ដល មាន ខ្ចង
ចាេ់ អ្ំពី សរល នន េីលធម៍ និង វវ វធី េំរាប់ ប្បែិបែត ិ ទ្ី២ គ្ឺ ប្ទ្ឹេតីសដើម ខ្ដល មាន
ការវ វវែត ន៍ សៅតម ការវ វវែត ន៍ នន េងគ ម ជាពិសេេ តម ឥទ្ធិពល នន វវ វទ្ាេសងស ខ្ដល
សាេនា ទ្ទ្ួ លសាគល់ ថា ជា ចំសណ្ោះ េំរាប់ ការសជ្ឿនសលឿន នន មនុេសជាែិ ខ្ែ សាេនា
មិនសបាោះបង់ទ្ិដាិ របេ់ មល ួន ជាដ្ឋច់មែ សប្

ោះ វាជា សារជាែិ នន អ្ែថ ភាព របេ់មល ួន

ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ
ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦
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ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

ខ្ែមត ង។ មា៉ែ ងមួ យសទ្ៀែ វវ វទ្ាេសងស សទោះបី មល ួន មាន ការចំស រ ីនលូ ែោេ់ រ ័យោ៉ែង
ោ ក៍សដ្ឋយ ក៍ពុំទន់ ពនយល់បាន សលើអ្េី ខ្ដល ជា ូ មិ (domaine) នន ទ្ិដាិសាេនា ឬ
បរមវ វជាា

សនាោះបានខ្ដរ ដូ សចន ោះ សបាោះបង់អ្េី ខ្ដល រែនអ្េ ី មកជ្ំនួេបាន គ្ឺ នាំឲមែ

ប្បសោជ្ន៍ ដល់ មនុេសសោក សប្

ោះ សាេនា វា ជា ជ្ប្មក នន សេចកត ីេុម កនុង ខ្ផនក

សាែរែី របេ់ មនុេសសោក។ សគ្អាចទ្ុក សាេនា ជា ឧបរ វរចនាេមា នធ1វវវរ ីឯ វវ វទ្ាេសងស
វវ វញជា ស ដ្ឋារចនាេមព ័នធ2 រេ់រ ួមរន សដើមបី មនុេសជាែិ។
មាន អ្ន កប្បាជ្ា បេច ឹមប្បសទ្េ មល ោះ យល់ ស ើញ ពុទ្ធសាេនា ជា សាេនា រែន អាទ្ិ
សទ្ព ខ្ែ សោបល់សនោះ មិនបាន ពិនិែយ ឲបាន ជាក់ោក់ អ្ំពី ប្ប ពសដើម នន ពុទ្ធ
សាេនា ជា ពិសេេ អ្ំពី ជាែិកំសណ្ើែ និង ជ្ី វ វែ របេ់ ប្ពោះពុទ្ធ សនាោះឯង។ ប្ែូវដឹង ថា
ប្ពោះពុទ្ធ ប្ពោះអ្ងគ សកើែ សៅ កនុង ប្គ្ួ សារ អ្ន កកាន់ ប្ព ែ ញ្ញ សាេនា កនុង វណ្ណៈ
ស ើយ ទ្ទ្ួ ល ការអ្ប់រំ សប្ៅប្ជ្ោះ ពី ប្

កសប្ែយៈ

ែ ណ្៍ ដូ សចន ោះ មូ លដ្ឋាន នន ការរាវរក ផល វូ ងែី របេ់

ប្ពោះអ្ងគ គ្ឺ លទ្ធិប្ព ែ ញ្ញ សាេនា សនាោះឯង អាប្េ័យស ែុសនោះ បាន ជា សគ្ ស ើញ ថា មូ ល
ដ្ឋានលទ្ធិ ប្ព ែ ញ្ញ សាេនា នឹង ពុទ្ធសាេនា មាន សរលការណ្៍ ដូ ចរន សប្ចើនោេ់។
ចំណ្ុច ខ្ដល មុេរន គ្ឺ សៅកនុង ពុទ្ធសាេនា ទ្ទ្ួ ល យក មនុេស ប្គ្ប់ វណ្ណៈ ខ្ដល មាន
បំណ្ង សធេ ើ បរ វវែថ (ផ្លលេ់សាេនា) មក ប្បែិបែត ិ ធម៍ប្ពោះពុទ្ធ វវ វញ។ ប្ពោះពុទ្ធ ប្ពោះអ្ងគ មិន
ខ្ដល វរ វោះគ្ន់ ប្ព ែ ញ្ញ សាេនា និង សធេ ើ បដិវែត ន៍ វណ្ណៈ ដូ ច មាន អ្ន កមល ោះ យល់ ប្ច ំ ថា
លទ្ធិពុទ្ធសាេនា និង កុមមុយនិេត មាន ធាែុ ដូ ចរន សប្

ោះ មាន ការែេ៊ាូ វណ្ណៈ ដូ ចរន។

វរ ីឯ ការសររព អាទ្ិសទ្ព ទ ំងពួ ង នន ប្ព ែ ញ្ញ សាេនា ប្ពោះអ្ងគ មិន ខ្ដល សលើក យក
មក បញ្ញចក់ ថា ប្ពោះអ្ងគ សៅសជ្ឿ ឬ មិនសជ្ឿ សនាោះសទ្ សប្

ោះ ប្ពោះអ្ងគ យល់ស ញ
ើ ថា កនុង

ជ្ំសនឿសនោះ វា មាន រ ួចសប្េច សៅ ស ើយ សៅ កនុង អារមែ ណ្៍ របេ់ ប្ពោះអ្ងគ និង ប្បជាជ្ន
ខ្ដល មាន បំណ្ង យក ធម៍ប្ពោះអ្ងគ ជា ផល វូ ងែី េំរាប់ រំសដ្ឋោះ ទ្ុកេ នន មនុេសសោក។
ដូ សចន ោះ សលើក យក ចំណ្ុច សនោះ មក បងប្សាយ វា រែន ប្បសោជ្ន៍ អ្េ ី បខ្នថ ម សនាោះស ើយ
ខ្ែវជ្ំសនឿវរបេ់វប្ពោះពុទ្ធវសលើវអាទ្ិសទ្ពវមុេប្ែង់វប្ពោះអ្ងគ អ្ប់រំ មនុេសសោកវសអាយវពឹង
ខ្ផអកវសលើវ មល ួនឯងវសដើមបីវ រំសដ្ឋោះមល ួនវឲ រកផុែវអ្ំពីវ វដត េងារវ(សកើែសាលប់វ សាលប់សកើែ)វ
ខ្ដលវជាវប្ប ពវននវទ្ុកេវរបេ់វ មនុេសសោកវសនាោះឯង។ ការណ្៍សនោះ ខ្ដល នាំឲ អ្ន កមល ោះ
យល់ ប្ច ំ ថា ពុទ្ធសាេនា ជា សាេនា រែន អាទ្ិសទ្ព សនាោះ ឯង ឬ មិនខ្មន ជា
សាេនា ខ្ែ ប្រន់ ខ្ែ ជា ឪវាទ្ របេ់ ប្ពោះពុទ្ធ ខ្ដល ជា មនុេស ពិេិដា ខ្ែប៉ែុសោ
ណ ោះ។

1
2

Superstructure។
Infrastructure។
ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ

ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦
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ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

ព្ុ ទ្ធ សា សនាចៅស្សុ ក ខ្មែ រ

ខ្មែ រធាលប់ ជា ប្បសទ្េ ង្ុំសងេើង រ ូ ែដល់ចុងេែវែសទ្ី១៣ សៅកនុងដំបន៉ែអាេុីខ្ប៉ែក
អ្គ្ន យ៍។ សទោះបី សៅរយៈសពលសនាោះ ជា ប្បសទ្េ មាន ប្ព ែ ញ្ញ សាេនា ជា ជ្ំសនឿសាេនា
របេ់ វណ្ណៈ អ្ន កដឹកនាំ ខ្ែ វណ្ណៈ សនោះវ មាន ការអ្នុសប្រោះសប្ចើន ដល់ពុទ្ធសាេនា ខ្ដល
ជា ជ្ំសនឿ របេ់ ប្បជារាគេត ខ្មែ រ។ ប្ែូវដឹងថា ប្ពោះពុទ្ធ ប្ែូវ ពួ កប្

ែ ណ្៍ ទ្ុក ប្ពោះអ្ងគ ជា អ្

វត នន ប្ពោះវ វេ
ណ ុ កនុង ចំសោម អ្វត ចំនួន ១០ ដង គ្ឺ៖ មែសយ, កុម៍, វារា , នរេិងា, វា
មន, បរេុរាម, រាម, ប្កឹេណ, ពុទ្ធ និង កលេ ិន។
សៅកនុង េែវែស ទ្ី១៤ ប្បសទ្េខ្មែ រ រប់សផតើម សាគល់ នូ វ ឪនភាព មាន ស ែុផល ពី
កំ ុេ ជាសប្ចើន របេ់ អ្ន កដឹកនាំ ខ្ដលនាំ ឲអ្ន កមល ោះ សលើក បញ្ញា ប្ព ែ ញ្ញ សាេនា មក
សធេ ើ ជា អាង៍ស ែុ នន ឪនភាព ខ្ែមត ង ខ្ដលនាំឲវមាន សកើែស ែុ ចោចល មួ យ សៅ
កនុង

មហានគ្រ គ្ឺមាន ជ្សមាលោះ រវាង អ្ន កកាន់

ប្ព ែ ញ្ញ សាេនា

នឹង អ្ន កកាន់ពុទ្ធ

សាេនា សៅកនុង មជ្ឈដ្ឋាន អ្ន កដឹកនាំ ខ្ដល សគ្ អាច រែ់ទ្ុក ថា ជា សដើមស ែុ
មួ យ ននការរលំ វបបធម៍អ្ងគ រ។ ស ែុ សនោះ ឯង បាន ជា មាន អ្ន កសចោះដឹង ខ្មែ រ មល ោះ ខ្ដល
មាន ទ្ំសនារចិែត ទ្ុក ពុទ្ធសាេនា ជា សាេនា បសញ្ញ ើខ្កអ ក សៅកនុង េងគ មខ្មែ រ មាន វវ វេ័
យមែិ ថា ប្ពោះពុទ្ធសាេនា ជា សរលស ែុ នន

ឪនភាពខ្មែ រ

សប្

ោះតំងពី ពុទ្ធ

សាេនា កាលយ ជា សាេនាជាែិ ប្េ ុកខ្មែ រ ក៍ រំសផតើម ចុោះទ្ន់សមាយ។ ជ្សមាលោះ សាេនា
សនោះវ សៅកនុង

មជ្ឈដ្ឋាន អ្ន កដឹកនាំខ្មែ រ សៅ េែវែស

សដ្ឋយ ប្ក ុមអ្ន កកាន់

ពុទ្ធសាេនា មាន

ទ្ី១៤ បានបញ្ច ប់ ជាសាថពរ

ជ្័យជ្ំនោះ ស ើយ នាំរន សលើក ត

ប្ែេក់

ខ្ផអម ស ើង សសាយរាជ្េមបែត ិ ប្គ្ប់ប្គ្ង ប្ក ុង កមពុជាធិបែី សៅកនុងឆ្នំ ១៣៤០។ ជ្័យជ្ំ
នោះ សនោះ បាន មកពី រដា ប្បហារ មួ យ ដឹកនាំ សដ្ឋយ ពួ កមគនត ី ជាន់មពេ់ មួ យប្ក ុម ខ្ដល
មាន ត ប្ែេក់ខ្ផអម ចូ លរ ួម ជា េកមែ វ ស ើយ ជា អ្ន កេមាលប់សេត ច ខ្ែមត ង។
ប្ពឹែតិការណ្៍ សនោះ មិននាំ បសងេ ើែ េគង្ហគម េុី វ វល រវាង គ្ូ រ បដិបកេ ិ សនាោះស ើយ សប្

ោះ

សប្កាយ ពី បាន ជ្័យជ្នោះ ប្ក ុម ប្ពោះបាទ្ ប្ែេក់ខ្ផអម សៅ ខ្ែ រកា ប្បនពណ្ីយ នន ពិធី
មងគ លរាជ្កិចច នន ប្ពោះមហាកសែយ ខ្ដល មាន ពួ ក ប្

ែ បុសរា ិែ ជា ពិធីករ សៅកនុង

ប្ពោះរាជ្វាំង ជា និចច។ វវ វធានការ ខ្បបសនោះ គ្ឺ សធេ ើស ើង សៅ កនុង គ្ំនិែ រក េម
ត រវាង ពុទ្ធសាេនា នឹង ប្ព ែ ញ្ញ សាេនា សៅកនុង វណ្ណៈ

អ្ន កដឹកនាំ គ្ឺថា សៅ

ខ្ែ

ទ្ុក ប្ព ែ ញ្ញ សាេនា ជា មរែក នន វបបធម៍ របេ់ រាជ្វងានុវងសខ្មែ រ ខ្ែ ប្បកាន់ យក
ពុទ្ធសាេនា ជា សាេនា របេ់ ជាែិខ្មែ រ ខ្ដល ជា សាេនា របេ់ ប្បជារាគេត សប្
ខ្លងទ្ុក មហាកសែស ជា

អាទ្ិសទ្ព ខ្ែ

ជា អ្ចា រ វយបុគ្គល ទ្ទ្ួ ល គ្ុណ្ប្េ័យ (កុេល

ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ
ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦

ោះសគ្
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ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

កមែ ) ពី អ្ែិែជាែិ សកើែ ជា អ្ន កមានបុណ្យ កនុង បចចុបបនន ជាែិ េំរាប់ ដឹកនាំ នគ្រ
ប្បកប សៅសដ្ឋយ ទ្េពិធរាជ្ធម៌។
សយើង ដឹង ថា ប្ព ែ ញ្ញ

៍កតី នឹង ពុទ្ធសាេនាកត ី បាន ប្ជ្ួលប្ជាប សៅ កនុង របប

ជ្ី វ វែ នន ប្បជាជ្នខ្មែ រ ស ើយកាលយទ្ំសនៀមជាែិ ស ើយ ពុទ្ធសាេនា ក៍បានកាលយ ជា
ប្គ្ិោះ នន ជាែិខ្មែ រ រប់ពី េែវែសទ្ី ១៤ មក។ ប្បជាជ្នខ្មែ រ ទ ំងប្ប ុេ ប្េី ភាគ្សប្ចើន
ទ្ុកមល ួន ជា ឧបាេក ឧបាេិកា អ្ន កកាន់ពុទ្ធសាេនា សធេ ើ បុណ្យឲទនរកាេីល៥ េីល
៨ េីល ១០ ជា សដើម ស ែុសនោះឯង បាន ជា ពុទ្ធសាេនា ចូ ល េ៊ាុបេូ ន រក់ឫេ ោ៉ែង
មាំ កនុង េងគ មខ្មែ រ ទ្ំសនារខ្មែ រ មសនាគ្មខ្មែ រ ខ្ដល មាន ជា អាទ្ិ កនុង៖ ជ្ំសនឿប្បនពណ្ី
ទ្ំសនៀមទ្មាលប់ េិលបោះ និង អ្កសរេិលប៍។ ជ្ំសនឿខ្មែ រ មាន ជា អាទ្ិ៖ ជ្ំសនឿបុណ្យបាប កម
ផល េចា ោះ េុច រ វែ យុែតិធម៍ សាថនេួ គ្៍ សាថននរក ។ល។ (េូ មអាន សេៀវសៅរបេ់ សោក

ទវ នវេុក មាន ចំណ្ងសជ្ើង ថា «វបបធម៍-អ្រ វយធម៍ ខ្មែ រ-ឥោ
ា )។ ជ្ំសនឿទ ំង សនោះ
ស ើយ ខ្ដល ជា កតត ដ៍ ធំ មួ យ េំរាប់ ជ្ីវភាពរាល់នងៃ នន ប្បជាជ្នខ្មែ រ ជ្ួ នកាល ក៍
ទ្ុក ជា អ្នត រការណ្៍ (inconvénient) េំរាប់ ការរេ់សៅ កនុង េងគ មេម័យ ជ្ួ នកាល ក៍
ទ្ុក ជា ជ្ំនួយ

ចិែត េំរាប់ ការេ់សៅ កនុង

េងគ ម ទ្ុក េមាារោះ ជា ែនមល

ននសរល

ជ្ី វ វែ ខ្ដល នាំ ឲ េងគ ម មេ ោះ េីលធម៍ មនុេសធម៍ ខ្ដល ជា េនល
ូ សដើម នន មនុេសជា
ែិ។ ការណ្៍សនោះ ខ្ដល នាំឲ មាន ការពិ ាសា សៅកនុង េងគ ម េត ីអ្ំពី ែួ នាទ្ី ននពុទ្ធ
សាេនា កនុង ឪនភាព សៅ ប្េ ុកខ្មែ រ ខ្ដល ពួ ក ខ្មែ រ កុមមុយនិេត និង អ្ន កសវេ ងនិយម
ទ្ុក ជា ប្បធានបទ្ េំមន់មួយ សដើមបី ជា ទ្ប្ម នន ការែេ៊ាូ

វណ្ណៈ សដ្ឋយ

ទ្ុក ពុទ្ធ

សាេនា ជា ដំសៅមួ យ កនុងចំសោម ដំសៅ ដនទ្សទ្ៀែ សៅ កនុង េងគ មខ្មែ រ។

ទ្សសនៈវិជ្ជា

ពុទ្ធសាេនា ក៍ដូច សាេនា ដនទ្សទ្ៀែ មានខ្ចក ជា ពីរ ខ្ផនក៖ ខ្ផនកេំមន់ ខ្ដល
ជា ខ្ផនក ទ្េសនៈវ វជាាសាេនា

និង ខ្ផនក បនាទប់បនស ំ ខ្ដល ជា ខ្ផនកេីលធម៍។ ខ្ែសៅ

កនុងការវ វវែត នន សាេនា សគ្ស ើញថា ខ្ផនក េីលធម៍ ក៍ បាន រោយ ចូ លសៅ កនុង ខ្ផនក
ទ្េសនៈវ វជាាសាេនា រ ូ ែកាលយ ជា ទ្ិដាិ ខ្ែមួ យ ខ្ដលនាំ ឲអ្ន កមានជ្ំសនឿ សលើ សាេនា
ទ្ុក េីលធម៍ ជា ធម៍ សាេនា ខ្ែមត ង។ អាប្េ័យស ែុសនោះ បាន ជា សាេនា ខ្ដល
មាន ទ្ិដាិ និចចល អាច ទ្ុក ធម៍ របេ់មល ួន ជា េីលធម៍ មព ង់មពេ់ េំរាប់ ជ្ីវភាពរាល់នងៃ
របេ់ មនុេស។ ការណ្៍សនោះ ខ្ដល នាំឲ មាន ទ្ំនាេ់ រវាង សាេនា និង វវ វទ្ាសាគេត សប្

ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ
ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦
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ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

ថា ជ្ួ នកាល សាេនា យក វវ វធី េីលធម៍ មល ោះ ទ្ុកជា ជ្ំសនឿពិេិដា របេ់មល ួន ខ្ដល វាផ្ុយ
ប្េ ោះ ពី ចំសណ្ោះ វវ វទ្ាេសងស ខ្ដល ជា ពនល ឺ នន បញ្ញញ នន មនុេសសោក។ ទ្ំនាេ់សនោះ ក៍
មាន ជាមួ យនឹង ទ្េសនៈវ វជាា សនាោះខ្ដរ សប្
រប់ បដិេនធ ិ នន ធមែ ជាែិ
(abstraction) និងវចាប់ សប្

ោះ ទ្េសនៈវ វជាា មាន អ្ំពល់ មលំង អ្ំពី ការ

សារជាែិ ននវ

សដើមស ែុវ

កនុង រ ូបភាពវ

អ្រ ូបិកមែ វ

ោះ សាេនា ខ្ែងខ្ែទ្ុកមល ួន ជា អ្ន ក មាន លទ្ធភាព ឯកា

រធិភាព អាច ពនយល់បកប្សាយ នូ វ បាែុ ូ ែ នន ធមែ ជាែិ។ ខ្ែ ការពនយល់បកប្សាយ
របេ់ សាេនា វាមុេពី ទ្េសនៈវ វជាា សប្

ោះ សាេនា ទ្ុក ធមែ ជាែិ ជា សាននដ របេ់ អាទ្ិ

សទ្ព ស ើយ យក សោកកថា (légende) របេ់ អ្ន កខ្ដលបាននងលងវា កនុងនាម នន អាទ្ិ
សទ្ព មក សធេ ើ ជា ជ្ំសនឿ ស ើយ ទ្ុក វា ជា ប្បវែត ិសាគេត នន សាេនា ខ្ែ មត ង ដូ ច ោ៉ែង
សេៀវសៅ Bible េំរាប់ ប្គ្ិេតសាេនា សរឿងជាែិវរបេ់វប្ពោះពុទ្ធ េំរាប់ ពុទ្ធសាេនា សវដ្ឋ េំ
រាប់ ប្ព ែ ញ្ញ សាេនា ។ល។ ឧទ រណ្៍៖ សរឿង មានខ្ចង សៅកនុង សេៀវសៅ Bible ពួ កអ្ន ក
កាន់សាេនាប្គ្ិេត ប្ែូវខ្ែសជ្ឿវា ជា ដ្ឋច់មែ សប្
យកវា មក

ោះ សរឿងស ន ោះ ប្ែូវ ពួ កេ ធមែ ិក សគ្

សធេ ើ សាេនាវ ូបនិយកមែ កាលយ ជា ទ្ិដាិ។ មា៉ែ ងមួ យសទ្ៀែ

សៅចំស

ោះមុម

ឫទធនុភាព នន េ ធមែ ិក អ្ន កមានជ្ំសនឿ សលើ សាេនាប្គ្ិេត រែនជ្សប្មើេ ថានឹងសជ្ឿ
សរឿង មាន កែ់ប្តទ្ុក សៅកនុង សេៀវសៅ Bible សនាោះបានស ើយ។ ការណ្៍សនោះ ក៍មាន
សៅកនុង ប្ព ែ ណ្៍សាេនា សនាោះខ្ដរ។ ចំស

ោះ ពុទ្ធសាេនា មាន លកេ ណ្ៈ ពិសេេមួ យ គ្ួ រ

ខ្ែកែ់េំរល់ គ្ឺ សគ្ស ើញ រែន ការបងេ ំ ពីេំោក់ េ ធមែ ិក ឲសជ្ឿដ្ឋច់មែ សលើ
សនាោះស ើយ ខ្ែសដ្ឋយសារ ឧបាេកវ ឧបាេិកា ភាគ្សប្ចើន មាន ជ្ំសនឿ ងប់ងល់ ក៍ មិន
ហា៊ាន យកវា មក ពិររោ រក ស ែុផល សដើមបី ពនល ិច រាវរក ការពិែ សនាោះខ្ដរ។ មាន
អ្ន កប្បាជ្ា

មល ោះ សធេ ើេសងេ ប

ថា ទ្ី១ គ្ឺ

សជ្ឿងប់ សប្

ោះ មលច ទ្ី២ គ្ឺ សជ្ឿងប់ សប្

ោះ លៃ

ង់។ េភាព មលច និង លៃ ង់ សនោះឯង ខ្ដល ទ្េសនៈវ វជាា សបាោះបង់ គ្ំនិែសនោះសរល
ស ើយ យក ការពិររោ រាវរក ការពិែ អ្ំពី ធមែ ជាែិ សដ្ឋយ រែនជ្ំសនឿ ដ្ឋច់មែ ថា
ធមែ ជាែិ បសងេ ើែស ើង សដ្ឋយ អាទ្ិសទ្ព។

ខ្ែ សាេនា និង

ទ្េសនវ វជាា មាន សរល

ការណ្៍ រ ួមមួ យ ដូ ចរន គ្ឺ នាំ មនុេសសោក សអាយ រកផុែ ពី ជ្ំសនឿសលើ ធមែ ជាែិ
៖ ចំស

ោះសាេនា គ្ឺ សអាយសជ្ឿ សលើ មល ួន សប្

ោះ

មល ួន

មាន គទ្តឹេតី ពិែប្បាកដ

េំ

រាប់ ជា ទ្ប្ម នន ជ្ំសនឿ វរ ីឯ ទ្េសនៈវ វជាា វវ វញ យក ការពិររោ ខ្ដល នាំ មនុេសសោក
រក ការពិែ សដ្ឋយមល ួនឯង អ្ំពី បដិេនធ ិវននវធមែ ជាែិវសារជាែិវននវសដើមស ែុវកនុងវរ ូប
ភាពវ អ្រ ូបិកមែ ។ សៅមេច ឹមប្បសទ្េ

កនុង កាលេម័យ នន ពនល ឺបញ្ញញ (époque

des

Lumières) ទ្ំនាេ់ រវាង សាេនា និង ទ្េសនវ វជាា មាន លកេ ណ្ៈ ជា ទ្ំនាេ់ សាែរែី ខ្ែ
ប៉ែុសោ
ណ ោះ សប្កាយពី សាេនា កនុង ជ្ំសនឿសដើម របេ់មល ួន រំសផតើម ចុោះអ្ន់ងយ សៅចំស
មុម វវ វទ្ាេសងស ខ្ដល ប្ែូវ

ពួ ក ទ្េសនវ វទ្ូ ជាសប្ចើន

យកវា

ោះ

មកសធេ ើ ជា ទ្ប្ម នន ការ

ពិររោ របេ់មល ួន ជា ពិសេេ សៅកនុង កាលេម័យ ននពនល ឺបញ្ញញ ប្ែូវ បាន មហា
ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ
ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦
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ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

កសប្ែ សប្ចើន អ្ងគ សៅ ទ្េិបអ្ុឺរុប មាន ចិែត ចង់ សចោះដឹង អ្ំពីទ្េសនវ វជាា សប្

ោះ យល់

ស ើញ ថា វា អាចមាន ប្បសោជ្ន៍ ដល់ នសោបាយ ដឹកនាំ របេ់មល ួន។ ការណ្៍សនោះ ខ្ដល
នាំ ឲ

មាន ការខ្បកខ្ចក នូ វ េីលធម៍ ពីរ ោ៉ែង មួ យ ជា េីលធម៍-សាេនា មួ យ

សទ្ៀែ ជា េីលធម៍-មនុេសធម៍ (éthique séculière)។ នា បចចុបបនន សនោះ ប្ពោះអ្ងគ DalaïLama យល់ស ញ
ើ
ថា េីលធម៍-មនុេសធម៍ សនោះ មាន សារៈេំមន់ ជាង សាេនា សៅ
សទ្ៀែ េំរាប់ ការរេ់សៅ របេ់ មនុេសសោក សៅកនុង ពិ ពសោក នា វវ វភាែកាល (à
l’aube) នន េែវែស ទ្ី២១ សនោះ។
ជាយូរោរវោេ់មកស យ
ើ វសគ្ខ្ែងទ្ុកវទ្េសនវ វជាាវននវប្បសទ្េវប្កិចវជាវការេិកា
អ្ំពីវ ធមែ ជាែិវ ខ្ដលវសោកវេូ ប្កាដវខ្ែងខ្ែវទ្ុកវមនុេសសោកវជាវេនល
ូ ។វទ្េសនៈសនោះ
ខ្ដលវនាំវឲវសគ្វទ្ុកវសោកវេូ ប្កាដវជាវ«មនុេសសដើមវននវេែិេមបជ្ញ្ញ ៈ» (primat de la
conscience) ឬវ ជាវ អ្ន កអ្ោះអាងវ អ្ំពីវ ប្បធានបទ្វ ននវ ការេិកាវ សនោះ។វ ខ្ែវ តមវ ពិែ
សោកវេូ ប្កាដវប្រន់ខ្ែវបនត វ ការពិររោវសលើវ ធមែ ជាែិវ ពីវ ទ្េសនវ វទ្ូ វ សផសងៗវឯសទ្ៀែ
មុនវ រែ់វ ខ្ែវ ប៉ែុសោ
ណ ោះវ ដូ ចរែ់វ ធាលប់សវល ើយនឹងវ េំនួរវ ែុោការវ កាែ់សទេរែ់ថាវ «
សោកសរទ្ប្បកាន់ម្ុំវ ថាវម្ុំវ ជាវអ្ន កនិោយថាវប្ពោះអាទ្ិែយវប្រន់ខ្ែវដុំងែមួយដុំវ ខ្ដល
កំពុងសវោះវនិងវប្ពោះចនទ វជាវខ្ផនដីវមួ យសទ្ៀែ។វេំដីវរបេ់វម្ុំសនោះវប្រន់វខ្ែវម្ុំសលើកយក
មកវនិោយវខ្ដលវមានវសគ្វធាលប់វ និោយវរ ួចស ើយវសៅវកនុងវេែវែសវទ្ី ៤វ(េ.ែ.ទ្ី៤វ
មុនវគ្.េ.)វខ្ែវប៉ែុសោ
ណ ោះ។វសបើវសោងវតមវេំដីវរបេ់វសោកវេូ ប្កាដវសគ្វអាច េនន ិដ្ឋានវ
បានថាវវសរលវនន ការេិកាវននវទ្េសនវ វជាាវសៅសពលសនាោះវ(េ.ែ.ទ្ី៥វមុន គ្.េ.) គ្ឺវងិ
ែសៅសលើវការលុបសរលវនូ វវអ្ធមែ ជាែិវ(surnaturel) កនុងវការពនយល់វសលើវបាែុ ូ ែវននវ
ធមែ ជាែិវ ជាងវការវបង្ហាញវនូ វវពុទ្ធិវ របេ់វ មល ួនឯងវ(connaissance de soi) សប្

ោះវថាវ

សៅសពលសនាោះវ រ ូបសាគេត វ វទ្ាវ សោកធាែុ វ វទ្ាវ និងវ ធមែ ជាែិ វ វទ្ាវ េុទ្ធវ ខ្ែសៅ
កនុង ូ មិ នន ការេិកាវរបេ់វទ្េសនវ វជាាវទ ំងអ្េ់។ មួ យ ខ្ផនកសទ្ៀែ សគ្ស ើញមាន ការ
េិកា អ្ំពី េីលធម៍ សប្ចើនោេ់ខ្ដរ ខ្ែ សប្ចើន េំរាប់ យក មក ពិភាកា កនុង ូ មិ
នសោបាយ ជាង ជា េីលធម៍ បរ វេុទ្ធ ជា វវ វន័យ េំរាប់ យកមកប្បែិបែត ិ។ ការណ្៍សនោះ
ជា ដំសណ្ើរ សដើរ សៅរក វវ វទ្ាសាគេត ខ្ដល នាំ ឲ មាន ទ្ំនាេ់ ជាមួ យ ទ្ិដាិ សាេនា ដូ ច
ជា សោក េូ ប្កាដ ប្ែូវ ែុោការ កាែ់សទេ ប្បហារជ្ី វ វែ សប្

ោះ សោក បាន ផាយ

គ្ំនិែ ផ្ុយនឹង ជ្ំសនឿ សាេនា ជា ឧទ រណ្៍។ ោ៉ែងោមិញ ទ្េសនវ វជាា និង សាេនា
រ ួមរេ់ ជាមួ យរន កនុងជ្សមាលោះ ខ្ែ កនុង សរលសៅ ខ្ែមួ យ ដូ ច បាន ជ្ំរាប មងសលើរ ួច
មកស ើយ គ្ឺ ទញ មនុេសសោក កុំសអាយ ខ្ផអក វាេនា របេ់មល ួន សៅសលើ ចាប់ ធមែ
ជាែិ ទ ំងប្េ ុង។ សាេនា យក ធម៍សាេនា ជា មូ លដ្ឋាន េំរាប់ ពនយល់ អ្ំពី បាែុ ូ ែ
នន ធមែ ជាែិ វរ ីឯ ទ្េសនវ វជាា យក ការពិររោ េំរាប់ រា៉ាវរក ការពិែ នន បាែុ ូ ែ នន
ធមែ ជាែិ។
ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ
ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦
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ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

ទ្សសនវិជ្ជា ចៅស្សុ ក ខ្មែ រ

អ្ន កសចោះខ្មែ រសយើង មួ យចំនួន ខ្ែងខ្ែ អ្ោះអាង ថា ខ្មែ រសយើង រែន ទ្េសនវ វជាា សនាោះ
សទ្ ស ើយ មាន អ្ន កមល ោះសទ្ៀែ យល់ស ើញ ថា អ្វែត មានសនោះឯង ខ្ដល នាំ ឲ េងគ មខ្មែ រ
ជ្ួ បប្បទ្ោះនឹងឪនភាព សប្

ោះ សៅកនុង េងគ មខ្មែ រ រែន ការពិររោ រក ស ែុផល អ្ំពី

ជ្ំសនឿ សលើ សាេនា ប្បនពណ្ីជាែិ និង បាែុ ូ ែ នន ធមែ ជាែិ។ កងេ ោះ សនោះឯក ខ្ដល សធេ ើ
សអាយ េងគ ម ខ្លងខ្ប្បប្បួ ល ទ្ប្មង់ ទ ំង ខ្ផនក រ ូបបី និង មសនា (esprit) របេ់ មល ួន។
សែើ ការយល់ស ើញ ខ្បបសនោះ មាន ការពិែ ខ្ដរ

ឫសទ្ ? សបើ អ្ន ក ទង
ំ សនាោះ យល់ ស ើញ

ថា ទ្េសនៈវ វជាា ជា យថាប្បស ទ្ (spécifiquement) នន មេច ឹមប្បសទ្េ ស ើយ សបើចង់
អ្ោះអាង ថា េងគ ម ខ្ដល សៅសប្ៅ ពី មេច ឹមប្បសទ្េ មាន ទ្េសនវ វជាា លុោះប្តខ្ែ ទ្េស
វវ វជាាសនាោះ មាន លកេ ណ្ៈ ដូ ចរន សបោះបិទ្នឹង ទ្េសនវ វជាា នន មចច ឹមប្បសទ្េ។ សបើយល់
ស ើញខ្បបសនោះ គ្ឺ ពិែ ជា ពុំអាច សមើលស ើញ ថា សៅកនុង េងគ មខ្មែ រ អាចមាន ទ្េសន
វវ វជាា សនាោះស ើយ។ ខ្ែសបើ សគ្ យល់ស ញ
ើ ថា ទ្េសនវ វជាា ជា វវ វេ័យ មួ យ ខ្ដល យក ការ
ពិររោ

សលើ ប្គ្ប់ រ ូបភាព នន ជ្ី វ វែ មាន សៅកនុងសោកសនោះ ជា មូ លដ្ឋាន នន ពុទ្ធិ

របេ់មល ួន សគ្ អាច សមើលស ញ
ើ ថា សៅ កនុង េងគ មខ្មែ រ ក៍មាន ទ្េសនវវ វជាា ខ្ដរ ប្រន់
ខ្ែ រសបៀប នន ការពិររោ មាន ភាពមុេរន ខ្ែប៉ែុសោ
ណ ោះ។
សគ្អាច េួ រសៅវ វញ ថា សែើ ទ្េសនវ វជាា នន មេច ឹមប្បសទ្េ វា អាច ប្េបនឹង មសនា
ននវ េងគ មខ្មែ រ ខ្ដរឫសទ្ ? េំនួរ សនោះឯងស ើយ ខ្ដលនាំឲសយើងសវល ើយែបវ វញ ថា ការ
រែន ទ្េសនវ វជាា ខ្បប បេច ឹមប្បសទ្េ សៅកនុង េងគ មខ្មែ រ មិនខ្មន ជា មូ លស ែុ

នន

កងេ ោះ ការពិររោ អ្ំពី ធមែ ជាែិ ដូ ចការអ្ោះអាង មងសលើសនោះស ើយ។ េងគ មខ្មែ រ មាន
កប
ួ នចាប់េងគ ម

សប្ចើនោេ់ េំរាប់ ជា

វវ វធី េំរាប់

រេ់សៅ ស ើយ

សៅកនុងចាប់

ទ ំងឡាយ សនាោះសទ្ៀែ រែនលកេ ណ្ៈ ជាកប
ួ នបិទ្ទេរ មិនឲយកវា មកពិររោ រកស ែុ
ផល ដូ ច ទ្ិដាិ នន សាេនា សនាោះសទ្។ មា៉ែ ងមួ យសទ្ៀែ សៅកនុង សេកាេបទ្ នន ធម៍ប្ពោះ
ពុទ្ធ ខ្ដល កាលយសៅជា វវ វធី េំរាប់ការរេ់សៅ របេ់ ខ្មែ រ មាន ការបកប្សាយ អ្ំពី ធាែុ
ធមែ ជាែិ និង េែេ សោក ដ៍ បរ វបូ រណ្៍ េំរាប់ យកមក ពិររោ។ សយើង សលើក យក
ឧទ រណ្៍ មួ យ កនុងចំសោម ឧទ រណ្៍ ជា សប្ចើន មក បង្ហាញ នូ វ ការពិររោ មាន
សៅកនុង េិកាេបទ្ នន ធម៍ប្ពោះពុទ្ធ អ្ំពី «នែថ ិភាព នន បុគ្គល3»៖ បុគ្គល មាន ស្ែោះ េំ
រាប់ េំរល់ ឬ េំរាប់ សៅ ខ្ែ ស្ែោះសនោះ ប្រន់ ជា េញ្ញញណ្ ធមែ ត ជា វវ វញ្ញញែិ (ការ

3

Inexistence de l’individu។
ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ

ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦
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ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

េំខ្ដងគ្ំនិែ) ធមែ ត ខ្ែ សៅ កនុង ស្ែោះសនោះ រែន បុគ្គល សនាោះស ើយ។ ដូ ចោំង េក់
កត ី សរាមកត ី ប្កចកកត ី សធែ ញកត ី សាច់មល ួនកត ី វអ ឹងកត ី េែិេមបជ្ញ្ញ ៈកត ី

សវទ្នារមែ ណ្៍កតី ការ

យល់សដ្ឋយវ វញ្ញញណ្កត ី ។ល។ របេ់ បុគ្គលសនាោះ សែើ អាច បញ្ញចក់ អ្ំពី អ្ែថ ភាព នន បុគ្គល
សនាោះបានខ្ដរ ឫសទ្ ? ឧបមា រសទ្ោះ ផ្ុំ សដ្ឋយ សៅលរសទ្ោះ (essieu) កង់ នឹម បសងា ៀ (rêne)
ទ្ប្មងបុេុ បក (support du dais) ជ្នល ួញ (aiguillon) និង

ិបរសទ្ោះ ស ើយ វែថុធាែុនិមួ

យៗសនោះ ឬ ការផ្ុំរន អាច េំរល់ ថា ជា រសទ្ោះបាន ខ្ដរ ឫសទ្ ? ទ្ប្មង (forme) សនោះ
មិនខ្មន ជា រសទ្ោះ សនាោះស ើយ សប្

ោះ រសទ្ោះ ប្រន់ ខ្ែ ជា

កយេនែ ែ់ មួ យមាែ់ ខ្ែ

ប៉ែុសោ
ណ ោះ សទោះបី ទ្ប្មង សនោះមាន ស្ែោះ េំរាប់សៅ មាន េញ្ញញណ្ ទ្ូ សៅ មាន វវ វញ្ញញែិ ធមែ
ត ក៍សដ្ឋយ ខ្ែ ការពិែ អ្េ ី ខ្ដល មាន ដូ ចបាន សរៀបរាប់ មងសលើ សនោះ វា មិនខ្មន
ជា បុគ្គល និង ជា រសទ្ោះ សនាោះស ើយ។ សយើង ដឹងខ្ដរ ថា ការពិររោ អ្ំពី នែថ ិភាព នន
បុគ្គល សនោះ ក៍ មាន សៅកនុង ទ្េសនវ វជាា បេច ឹមប្បសទ្េ

ជា ពិសេេ សៅ សលើ សារជាែិ

នន «ភាវៈ» និង «អ្ភាវៈ» (non-être)។ ចំស

កយ ទ្េសនវ វជាា ជា

នព (ងែីោេ់) េំរាប់

សប្បើ

កនុង

ោះ

ខ្មែ រ

មុម វ វជាា Philosophie

កយ អ្ ិ

ជា វវ វជាា របេ់ មេច ឹ

ខ្ដល

មប្បសទ្េ ខ្ដល ខ្មែ រសយើង យកមក បញ្ចល
ូ កនុង កមែ វ វធីេិកា ខ្ែ មិនមាន ន័យ ថា
ខ្មែ រ រែន

កយ ពី បុរាណ្កាល មាន ន័យ ប្បហាក់ប្បខ្ លនឹង

ខ្ដរ។ ដូ ច

ជា

កយ គ្ែិសោក

កយ ទ្េសនវ វជាា សនាោះ

ខ្ដល វវ វញ្្ ូ បុរាណ្ខ្មែ រ សប្បើ េំរាប់ សធេ ើអ្តថធិបាយ

អ្ំពី ចិែតនាការ (pensée) េត ីពី ធមែ ជាែិ និង ជ្ី វ វែេែេ សោក សៅកនុងសោក ខ្ែ លកេ
ណ្ៈ ចិែតនាការ នន ទ្េសនៈវ វជាា មាន រសបៀប ខ្បប ជា វវ វជាា វរ ីឯ គ្ែិសោក វវ វញ ជា េីល
ធម៍ ខ្ែ ចិែតនាការ ទ ំង ពីរ សនោះ មាន ប្ប ព ដូ ចរន គ្ឺជា ចិែតនាការ នន មនុេស េំ
រាប់ ការរេ់សៅ

សដ្ឋយ

េុមសានត ។ វវ វជាា ជា ពុទ្ធិ ចំ

េំរាប់ យក មក ពិររោ ឬ

ប្បែិបែត ិ តម ខ្ែ មិន បិទ្ទេរ ដល់ ការខ្េេ ងរក នូ វ ការចំស រ ីនលូ ែោេ់ សប្

ោះ េងគ ម

មនុេស ជា េងេ ែភាវៈ (Etre vivant) ដបិទ្ មនុេសសោក ជា េែេ សោក មានបញ្ញញ ខ្ដល
ជា ធមែ ជាែិ របេ់ មល ួន។ ចំខ្ណ្ក េីលធម៍ ជា កប
ួ នបិទ្ទេរ េំរាប់ អ្នុវែត ន៍ សដើមបី រេ់
សៅ កនុង ករុណ្ (bonté) និង េមធម៍ (équité) ខ្ដលជា មូ លដ្ឋានេីល នន េុមដុម
េងគ មមនុេស។ ខ្ែ េីលធម៍ មុេពី ទ្ិដាិ នន សាេនា សប្
ការបងេ ំ

ដ្ឋច់មែ

ោះ វា ប្រន់ខ្ែ ជា ឪវាទ្ រែន

ឲ អ្នុវែត ន៍តម សនាោះស ើយ។ សៅកនុងចំណ្ុច សនោះឯង ប្ពោះពុទ្ធ

សាេនា មាន សទ្េែួនាទ្ី៖ ទ្ី១ ជា សាេនា សប្

ោះ មាន ពិធី សាេនា ចាេ់ោេ់ េំរាប់

អ្នុវែត ន៍ សដើមបី ខ្េេ ងរក បរមេុម ទ្ី២ ជា ទ្េសនៈវ វជាា សប្

ោះ ធម៍ប្ពោះពុទ្ធ ជា វវ វជាាគ្ែិ

មួ យ េំរាប់ មនុេសសោក យកមក ពិររោ សដ្ឋយមល ួនឯងវ វរ វោះរកវ ផល វូ េំរាប់រក
សោកិយេុម ខ្ដល ជា ជ្វនចិែតសៅរកេុ មងគ ល (Aspiration au bonheur) និង
េុមុមាលភាព។ ោ៉ែង ន ង
ឹ ស ើយ បាន ជា សយើងស ើញ សៅកនុង េងគ មខ្មែ រ មាន ចាប់
មនុេសធម៍ ជា សប្ចើន ខ្ដល ជា និេសនទ វែថុ (dérivée) សចញអ្ំពី ធម៍ប្ពោះពុទ្ធ ខ្ែរែន សារ
ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ
ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦
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ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

ជាែិ ជា ធម៍សាេនា សនាោះស ើយ សប្

ោះ អ្ន កខ្ែងចាប់ ទ ំងសនាោះ េុទ្ធ ជា គ្នថ រចនារ

រយ (écrivain moraliste) ឬ ជា មនុេសនិយម យក ធម៍ប្ពោះពុទ្ធ មកនចន ជា េីលធម៍មនុេសធម៍ េំរាប់ ជ្ីវភាពរាល់នងៃ នន មនុេសសោក សៅកនុងវ«អ្ ិញ្ញញ ៥វ» នន ពុទ្ធសាេ
នា។ ស ែុសនោះឯង បាន ជា ធម៍ប្ពោះពុទ្ធ ផតិែជាប់ សៅកនុង របបជ្ី វ វែ របេ់ជ្នខ្មែ រ មាន
ក់ៗ កាលយ ជា ទ្ំសនៀមជាែិខ្មែ រ។
េងគ មខ្មែ រ រែន ទ្េសនៈវ វជាា ខ្បប បេច ឹមប្បសទ្េ ពិែខ្មន ខ្ែ មាន
មនុេសធម៍

(éthique

séculière)

េីលធម៍-

ប្គ្ប់ប្រន់ ជា មូ លដ្ឋាន េំរាប់ ពិររោ អ្ំពី

បរមែថ វ វជាា ផង និង េីល (conduite éthique) នន មនុេសសោក ផង។ ខ្ែខ្មែ រសយើង
ដឹងថា ប្េ ុកខ្មែ រ តំងពី េែវែសទ្ី១៤ មក បានជ្ួ បប្បទ្ោះនឹង វវ វបែត ិ នសោបាយ ទ ំង
កនុង និង សប្ៅប្បសទ្េ េងគ មកិចច សេដា កិចច និង េីលធម៍ ខ្ដល ជា កតត ទញ ប្េ ុក
ខ្មែ រ ឲធាលក់ កនុង ឪនភាព។ ការណ្៍សនោះ មិនខ្មន មកពីេងគ មខ្មែ រ មេ ោះ ទ្េសនវ វជាច ឬ ជា
កំ ុេ របេ់ ពុទ្ធសាេនា សនាោះស ើយ សប្
ជាែិ

ោះថា ប្បសទ្េ នង េងគ ម របេ់សគ្ មាន

ធមែ

ប្បហាក់ប្បខ្ លនឹង េងគ មខ្មែ រ ខ្ដរ ខ្ែ សគ្ មាន ការរ ីកចំស រ ីន បាន

សប្

ោះ

ប្បសទ្េ នង មាន អ្ន កដឹកនាំ មាន បញ្ញញពនល ឺ (dirigeants éclairés) ទ្ុក ប្បសោជ្ន៍
ជាែិ ជា ចលករ នន អ្ ិវឌ្ឍន៍ ប្បជាជាែិនង។ ប្ែូវដឹងថា សៅកនុង េែវែសទ្ី១៤ សនោះ
ឯង ខ្ដល អ្ន កដឹងនាំខ្មែ រសយើង ប្រូ សាេនា ជាែិ ពី ប្ព ែ ញ្ញ សាេនា មក ពុទ្ធសាេនា
ប្បខ្ ល មានសរលបំណ្ង រកដំសោោះប្សាយ នូ វ វវ វបែត ិ ប្គ្ប់ខ្បបោ៉ែង ខ្ដល ប្បជាជាែិ
ខ្មែ រ បាន

ជ្ួ បប្បទ្ោះ សនាោះឯង។ សៅសពលសនាោះ អ្ន កដឹកនាំខ្មែ រ យល់ស ើញ

សាេនា អាច ជា ចសមល ើយមួ យបាន សប្

ថា ពុទ្ធ

ោះ អាចរកស ើញ េិនទ្
ិ ធពល រវាង អ្ន កដឹកនាំ

នឹង ប្បជារាគេត ខ្ដល ជា ពុទ្ធប រ វេ័ទ្។ ការរក ភាពសៅជ្ិែរន រវាង អ្ន កដឹងនាំ នឹង
ប្បជារាគេត សនោះ មិន

ុច លទ្ធផល ជាវ វជ្ា មាន ោេ់ោ សនាោះស ើយ សប្

ោះ អ្ន កដឹកនាំ

ជាែិ មិនបានសធេ ើ វវ វសសាធនកមែ រសបៀបដឹងនាំជាែិ ជាជ្សប្ៅ សនាោះសទ្ គ្ឺថា ប្រន់ខ្ែ
យក ពុទ្ធសាេនា េំរាប់ សធេ ើ ជា ខ្មល ការ

រ បុពេេិទ្ធិ មល ួន ជា អ្ន កដឹកនាំ សៅកនុង

ជ្ំសនឿ កមែ ផល «អ្ន កដឹកនាំ ជា អ្ន កមាន បុណ្យ» ជ្ំនួយ ជ្ំសនឿ «អ្ន កដឹកនាំ ជា អាទ្ិ
សទ្ព» ខ្ដល មល ួន ទ្ុក ជា េមែ ែេចច (vérité conventionnelle) េំរាប់ របបដឹកនាំ
ងែី។ សៅប្ែង់ចំណ្ុចសនោះឯង ខ្ដល ខ្មែ រមល ោះ យល់ ស ើញថា កងេ ោះ ទ្េសនវ វជាា សៅប្េ ុកខ្មែ រវ
ខ្ដល ជា ពនល ឺបញ្ញញ មាន សៅកនុង េែវែស ទ្ី១៧ សៅ បេច ឹមប្បសទ្េ វជា កតតមួ យ នាំឲ
េងគ មខ្មែ រ រែនការរ វកចំស រ ីន កនុងខ្ផនក បញ្ញញ។ តមពិែ គ្ំនិែ ខ្បបសនោះ ប្រន់ខ្ែជា
សរលនិយម

នន គ្ំនិែ ពួ កអ្ន កសវេ ងនិយមខ្មែ រ ចមល ងពី គ្ំនិែបដិវែត ន៍ មានសកើែ

ស ើង សៅ ទ្េីបអ្ុឺរុប និង សៅ ប្បសទ្េ រ៉ាុេុ សី កនុង េែវែស ទ្ី១៩ និង ទ្ី២០

ខ្ដល

ទ្ុក

របប ដឹកនាំ អ្ ិរកសនិយម មាន ជា អាទ្ិ របប រាជាធិបសែយយនិយម េកត ិ ូ មិ ជ្ំសនឿ
សាេនា ប្បនពណ្ី ទ្ំសនៀមជាែិ ជា េប្ែូវនឹង គ្ំនិែបដិវែត ន៍ ខ្ដល េំអាង សលើ វវ វេិដា
ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ
ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦
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ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

ភាព ននវវ វធី វវ វទ្ាសាគេត ខ្ដលមាន ខ្ចង សៅកនុង ប្ទ្ឹេតី របេ់ សោក Karl Marx ខ្ដល សគ្
ទ្ុកជា បីត នន េងគ មនិយម និង កុមមុយនិេតនិយម។ ចំស

ោះ អ្ន កសវេ ងនិយមខ្មែ រ ក

ងេ ោះ ទ្េសវ វជាា មាន សទ្េអ្នុភាព ជាអ្វ វជ្ា មាន ដល់ េងគ មខ្មែ រ គ្ឺ នាំឲ ប្កិន បញ្ញញ ផង
និង អ្វែត មាន នន វវ វទ្ាសាគេត ផង ខ្ដល ជា សទ្េកតត េំរាប់ សធេ ើ អ្ ិវដឍន៍ េងគ ម ប្គ្ប់
ឹ ថា គ្ំនិែ
ខ្ផនក សដើមបី េុ មងគ ល និង េុមុមាលភាព នន ប្បជាពលរដា ។ ខ្ែ សយើងដង
សនោះ គ្ឺ ប្រន់ខ្ែ ជា ការប្េម័យ ួ េស ែុ សប្

ោះ ទ្េសនវ វជាា កត ី វវ វទ្ាសាគេត កត ី មិនខ្មន

ជា ឪេង ដ្ឋច់មុម េំរាប់ ពាបាល ជ្ំងឺ េងគ មរេ់ ឲជា ទ ំងប្េ ុង បាន សនាោះស ើយ
សបើ ឪេង សនាោះ វា មិន េប្មបនឹង ធមែ ជាែិ នន េរ ីរៈ នន េងគ ម ឧបមា ដូ ចយក ប្ែី
ឲមក រេ់សៅ សលើសរក ឬ យក មនុេស មិនសចោះខ្ លទ្ឹក ឲខ្ ល វល ងេទ ឹង សនាោះឯង។វ
ឪេង ខ្បបសនោះ ទ្ុកោ ជា ឪេង បសងេ ើែស ើង សដ្ឋយ អ្ន កប្បាជ្ា លបីលាញ ក៍សដ្ឋយ ក៍
វា មិនអាច ពាបាល វអ្ន កជ្ំងឺ បានសនាោះស ើយ។

លទ្ធិ ស្រជ្ជធិ ប ចេយ្យ

លទ្ធិប្បជាធិបសែយយ មិនខ្មន ជា កប
ួ ែសាកល ខ្ដល សគ្ អាចយក វា មក អ្នុវែត
ទ ំង គ្ប្មល បានសនាោះស ើយ ដូ ចរននឹង ប្ទ្ឹេតី បដិវែត ន៍ កុមមុយនិេត សនាោះខ្ដរ សប្

ោះសៅ

កនុងេងគ ម និមួយៗ វាមាន ការវ វវនត ន៍ ផ្លទល់ របេ់វា។ សប្បើ អ្ំសពើ សោសៅ សដើមបី ប្រូ ធមែ
ជាែិសដើម និង លទ្ធវែថុ (chose acquise) រាប់

ន់ឆ្នំ តម ការវ វវែត ន៍ ជាធមែ ត របេ់

វា គ្ឺ ចាេ់ជាសដើរ សៅ រក បរាជ្័យ ដ្ឋច់ មែ។ បដិវែត ន៍ កុមមុយនិេត មាន សៅ កនុង
សោក

សនោះ ជាឧទ រណ្៍ ប្សាប់ េំរាប់ បង្ហាញ នូ វ វវ វនាដកមែ

នន មនុេសជាែិ សកើែ

អ្ំពី អ្ំសពើ សោសៅ កុមមុយនិេតនិយម ខ្ដល នាំឲ មនុេស សាលប់ ជាង ១០០ ោននាក់
សៅកនុង េែវែសទ្ី២០។ បដិវែត ន៍

ិងា សនោះ គ្ឺ ពួ កកុមមុយនិេត សធេ ើស ើង កនុងនាម លទ្ធិ

ប្បជាធិបសែយយ បរ វេុទ្ធ សៅកនុងសរលសៅ ជាទ្ីបញ្ច ប់ គ្ឺបសងេ ើែ េងគ មរែនវណ្ណៈ ខ្ដល
យក កមាលំង កមាែជ្ីព (force prolétaire) ជា កមាលំង ្នមុម សៅសប្កាម ការដឹងនាំ
របេ់ បកសកុមមុយនិេត ខ្ដល ជា អ្ងគ ការ ខ្ែមួ យគ្ែ់ សាគល់ នូ វ ការពិែ អ្ំពី ការប្រូ
ធមែ ជាែិ នន េងគ ម តម វវ វធី វវ វទ្ាសាគេត ឲកាលយបាន ជាេងគ ម េុប្កិែ េំរាប់ មនុេស
សោក។ ការខ្េេ ងរក សេចកត ីប រ វេុទ្ធ នន បដិវែត ន៍ សនោះឯងស ើយ ខ្ដលជា គ្ំនិែមនម
របេ់ លទ្ធិកុមមុយនិេត ខ្ដលជា គ្ំនិែមួ យ ផ្ុយនឹង សេចកត ីប រ វេុទ្ធ នន ធមែ ជាែិ សប្

ោះ

វា ជាវសេចកត ីប រ វេុទ្ធ េិបបនិមែិែ បងេ ំ មនុេស ឲ អ្នុវែត មារ
៌ របេ់បកស កនុង អារមែ ណ្៍
បំបាែ់សរល ឲអ្េ់រលីង នូ វ កមែ េិទ្ធ មង បញ្ញញ របេ់ មនុេស គ្ឺ មនុេស ប្ែូវ រេ់ដូច
ជា មនុេសយនត ឬ ជា េែេ

នៈ បំស រ ី បកស កនុង សរលជ្ំ រ និង េែិអារមែ ណ្៍ សសាែោះ

ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ
ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦
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ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

ប្ែង់ ជាមួ យ បកស និង អ្នុវែត មារ
៌ របេ់ បកស ឲ បាន ផូ រផង់ ជា និចច សទ្ើប មនុេស
អាច កាលយ ជា ជ្នកុមមុយនិេត បាន។ ការណ្៍ សនោះឯង ស ើយ ខ្ដល ជា គ្ំនិែ មនមសាលប់
(utopie meurtrière) នន លទ្ធិកុមមុយនិេត។
លទ្ធិ ប្បជាធិបសែយយ សេរ ី វា មុេរនពី លទ្ធិ ប្បជាធិបសែយយ កុមមុយនិេត សប្

ោះ លទ្ធិ

សេរ ី ទ្ុក មនុេស ជា សរលសៅ ចុងសប្កាយ របេ់ លទ្ធិ គ្ឺថា អ្េ ីៗ ខ្ដល ប្ែូវ សធេ ើ គ្ឺ សធេ ើ
ស ើង សដើមបី បំស រ ី ប្បសោជ្ន៍ មនុេស សប្
ប្គ្ប់ េកមែ ភាព របេ់មល ួន សប្

ោះ មនុេស សនោះឯង ខ្ដលជា នាដការេកមែ នូ វ

ោះ មនុេស ជា កមែ េិទ្ធ មង បញ្ញញ ខ្ដល ជា ែនមល េជ្ឈ

នត ិកៈ (intrinsèque) នន មនុេសសោក សប្

ោះ មនុេស ជា សេរ ីជ្ន។ ប្បែិេា (fonder) ប្ទ្ឹេតី

អ្េ ីមួយ េំរាប់ បំបាែ់សរលវ ឲអ្េ់រលីងវ នូ វវ សេរ ីភាព បុគ្គល គ្ឺដូចជា ប្បដូ ចមនុេស
សៅនឹង វែថុធាែុ រែន
contradiction)

វវ វញ្ញញណ្ គ្ឺ

ជា ទ្េសនៈ

នឹងចាប់ធមែ ជាែិ សប្

នន

បដិវាទ្កមែ

(concept

de

ោះ សេរ ីភាព នន មនុេស សនោះឯង ជា ចលករ

(moteur) នូ វ សេចកត ី ចំស រ ីនលូ ែោេ់ ខ្ដល មាន ប្បវែត ិសាគេត នន មនុេសជាែិ ជា សា
កសី។ ពី យុគ្ មួ យ សៅ យុគ្ មួ យ សេរ ីជ្ន ជា សាថបនិក នន អារយធម៍ សកើែសចញ ពី ប្គ្ិោះ
ធមែ ជាែិ បី ោ៉ែង៖ េរលភាព (simplicité) វវ វេាេភាព (sincérité) និង គ្ែិយុែតិធម៏
(droiture)។ បចច ័យ ទ ំង បី សនោះ

ឯងស ើយ ជា មូ លដ្ឋាន នន វបបធម៍ នន មនុេសជាែិ

ខ្ដល អាចនាំ ឲប្រូ ពី របប េកត ិ ូ មិ, អ្តថវេិនិយម (despotique) មកដល់ របប លទ្ធិ
ប្បជាធិបសែយយសេរ ី ស យ
ើ កតត ខ្ដល េំសរច នូ វ ប្ពឹែតិការណ្៍ សនោះ គ្ឺ សេរ ីភាព សនាោះឯ
ង។ អាប្េ័យស ែុសនោះ សគ្ អាច ទ្ុក វវ វជ្យៈ (triomphe) នន លទ្ធិប្បជាធិបសែយយសេរ ី ជា
អ្ំសពើសធេ ើលអ េំរាប់ មនុេសជាែិ ស ើយវ មានខ្ែមួ យគ្ែ់ សៅកនុងសោក។ ម៉ែាងមួ យសទ្ៀែ
វវ វជ្យៈ សនោះ ជា ការបញ្ច ប់ នូ វ គ្ំនិែ

មនមសាលប់ នន លទ្ធិកុមមុយនិេត ខ្ដល

សោក

Francis Fukuyama សៅ ថា «ទ្ីបញ្ច ប់ នន ប្បវែត ិសាគេត »។ សទោះបីសគ្ស ញ
ើ មាន សកើែ នា
បចចុបបនន សនោះ នូ វ ប្ពឹែតិការណ្៍

ស រវកមែ សៅកនុងពិ ពសោក ខ្ែ ប្ពឹែតិការណ្៍ សនោះ ពុំ

អាច នឹង ឈន ោះ លទ្ធិប្បជាធិបសែយយសេរ ី បាន សនាោះស ើយ សប្
លទ្ធិកុមមុយនិេត

េុទ្ធជា អ្ំសពើ លុប

ោះ អ្ំសពើ ស រវកមែ ក៍ដូច

បំបាែ់ សេរ ីភាព។ ប្ែូវដឹងថា លទ្ធិប្បជាធិបសែ

យយសេរ ី ជា របប ខ្ែមួ យគ្ែ់ ខ្ដល បសងេ ើែ ឲមាន រដ្ឋា ិបាលវ ននវ ប្បជាជ្នវ សដ្ឋយវ
ប្បជាជ្នវនិងវសដើមបីវប្បជាជ្ន ខ្ដល ជា របប លុបបំបាែ់ នូ វ លកេ ណ្េមបែត ិ នន ប្បជា
ពលរដា ជា រាគេត (sujet) របេ់ ប្ពោះមហាកសប្ែ ឬ ម្ុំសេត ច និង ជា ប្បជាពលរដា ប្រន់ខ្ែ
ជា អ្ន កអ្នុវែត ចាប់ ខ្ដល បសងេ ើែស ើង សដ្ឋយ អ្ន កដឹកនាំ។ ការលុបបំបាែ់សនោះ គ្ឺ
សដើមបី បសងេ ើែ របប ខ្ដលទ្ុក ប្បជាពលរដា ជា មាចេ់ នន អ្ំោចដឹកនាំ។ លទ្ធិប្បជាធិប
សែយយសេរ ី សនោះស ើយ ជា មហាជ្ំហាន នន ការរ ីកចំស រ ីន នន មនុេសជាែិ។

ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ
ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦
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ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

លទ្ធិ ស្រជ្ជធិ ប ចេយ្យ ចៅ ស្សុ ក ខ្មែ រ

រប់ ពី ឆ្នំ ១៩៤៦ សៅ ប្េ ុកខ្មែ រ សគ្ស ើញ រប់សផតើម មាន គ្ំនិែ លទ្ធិប្បជាធិបសែ
យយសេរ ី ខ្ដលនាំ បសងេ ើែ ឲមាន រដា ធមែ នុញ្ញ នាឆ្នំ ១៩៤៧។ ខ្ែ កំសណ្ើែសនោះ មាន ការ
ខ្វក

រវាង េកមែ ភាព និង សចែនា របេ់ អ្ន កប្បជាធិបសែយយនិយម ជាពិសេេ ពួ ក

អ្ន កអ្ ិរកសនិយម សៅកនុង េម័យសនាោះ គ្ឺថា មាន សចែនា ចង់ឲមាន លទ្ធិប្បជាធិប
សែយយសេរ ីវ ខ្ែ នាំរន សធេ ើ េកមែ ភាព ប្គ្ប់ ខ្បបោ៉ែង សដើមបី រំលេ់ (étouffer) វា កុំ
ឲលទ្ធិ សនោះ ប៉ែោះ

ល់ ដល់ បុពេេិទ្ធិ របេ់មល ួន។ ការណ្៍ សនោះ ជា ឧបេគ្គ ដ៍េំមន់មួយ

ដល់ ដំសណ្ើរ ធមែ ត នន លទ្ធិប្បជាធិបសែយយសេរ ី។ កំសណ្ើែ របប េងគ មរាគេត និយម កនុង
ឆ្នំ ១៩៥៥ ទ្ុកជា ការបសងា ើយសអាយសាលប់ (coup de grâce) នន របប លទ្ធិប្បជាធិបសែ
យយសេរ ី សៅ ប្េ ុកខ្មែ រ សប្

ោះ របប េងគ មរាគេត និយម ជា របប រាជានិយមផ្លតច់ការ មាន

ប្បមុមរដា ពីរ រ ូប ៖ ប្ពោះមហាកសប្ែ មាន ែួ នាទ្ី ជា ែំោង ប្បនពណ្ីជាែិ និង ប្ពោះ
ប្បមុមរដា អ្េ់មួយជ្ី វ វែ ជា អ្ន កដឹកនាំ ប្បជាជាែិ។ ប្ពឹែតិការណ្៍ នងៃ ទ្ី ១៨ មិនា ឆ្នំ
១៩៧០ សកើែ ស ើង ពី ប្បែិកមែ ប្បជាពលរដា ខ្មែ រ ប្បឆ្ំងនឹង វែត មាន កងទ្័ព សយៀ
កកុង មកតំងទ្ី សៅកនុង ប្េ ុកខ្មែ រ
បញ្ញា សនោះ ជា បនាទន់។ ខ្ែ
ចំស

ស ើយ នាំរន ែប្មូវ ឲ រដា េភាជាែិ សដ្ឋោះប្សាយ

សដ្ឋយសារ វែត មាន ទ្័ពសយៀកកុង មាន

ក់ព័នទ

សដ្ឋយ

ោះនឹង នសោបាយ េសមត ច េី នុ ខ្ដល ជា ប្បមុមរដា សៅជ្ំនាន់សនាោះ នាំ បសងេ ើែ

វវ វវាទ្ នសោបាយ វវាង រាជ្រដ្ឋា ិបាល នឹង ប្ពោះអ្ងគ ។ សទោះបី រាជ្រដ្ឋា ិបាល មំ ខ្េេ ងរក
ប្គ្ប់មសធាបាយ សដើមបី សដ្ឋោះប្សាយ អ្ធិករណ្៍ សនោះ សដើមបី រក ឯកភាពជាែិ សៅចំស
មុម ការ្លន
កំពុង

ោះ

ន បូ រណ្ភាព ទ្ឹកដីខ្មែ រ ពី េំោក់ បរសទ្េ ខ្ែ េសមត ច េី នុ ខ្ដល

េំរាកកាយ សៅ ប្បសទ្េ បារាំង បាន បដិសេធ ជ្ួ បនឹង ប្បែិ ូ ខ្ដល មាត

ប្ពោះអ្ងគ បញ្ជន
ូ ឲមកជ្ួ ប ប្ពោះអ្ងគ សដើមបី ថាេយ ដំណ្ឹងពិែ អ្ំពី សាថនការណ្៍ សៅកនុង
ប្បសទ្េ មិនខ្ែប៉ែុសោ
ណ ោះ ប្ពោះអ្ងគ បាន សរទ្ប្បកាន់ ដល់ រាជ្រដ្ឋា ិបាល ថា កបែ់ ប្ពោះ
អ្ងគ ។ សាថនភាពទ្័លប្ចក សនោះ វ នាំឲ េភាជាែិ បាន េំសរចចិែត សបាោះសឆ្នែ ទ្ំោក់ េ
សមត ច េី នុ ពីដំខ្ណ្ង ប្បមុមរដា សដ្ឋយទ្ុកវ ប្បសោជ្ន៍ជាែិវ ជាវ ធំវ ។ ប្បែិកមែ
អ្វ វជ្ា មាន របេ់េសមត ច េី នុ បសងេ ើែ រាជ្រដា ិបាល រ ួបរ ួមជាែិខ្មែ រ សៅ ប្បសទ្េ ចិន
ប្បជាមានិែ រ ួចសេន ើរ ឲទ្័ព បរសទ្េ វាយប្បហារ កងទ្័ពជាែិ សៅកនុង ទ្ឹកដីខ្មែ រ រុញឲ រ
ដ្ឋា ិបាល

ប្េបចាប់ ប្បកាេ របប សាធារណ្រដា កនុង សរលបំណ្ង ប្បែាសាថបនា

លទ្ធិប្បជាធិបសែយយសេរ ី ខ្ដល ជា មារ
៌ មួ យគ្ែ់ អាច បសងេ ើែ កមាលំងជាែិ សដើមបីែេ៊ាូ
រំសដ្ឋោះ ទ្ឹកដីខ្មែ រ សដ្ឋយប្បជាពលរដា សដើមបី ប្បជាពលរដា ។ ខ្ែ េគង្ហគម នាំ រំមន ដល់វ
ដំសណ្ើរ លទ្ធិប្បជាធិបសែយយសេរ ី សប្

ោះ ប្បជាជាែិខ្មែ រ ប្ែូវ រំបាច់ រេ់ សៅកនុង ភាព

ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ
ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦
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ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

អាេនន សដើមបី សធេ ើ េគង្ហគម ែេ៊ាូ ប្បឆ្ំងនឹង េប្ែូវជាែិ។ ដូ សចន ោះ សគ្ អាច េនន ិដ្ឋាន
បាន ថា បំណ្ង ប្បែាសាថបនាវ លទ្ធិប្បជាធិបសែយយសេរ ី របេ់ របប សាធារណ្រដា
ជា បំណ្ង អ្ ូ ែ (intention non réalisée)។ ខ្ែ ប្បជាពលរដា ខ្មែ រ ទ្ុក ជ្័យជ្ំនោះ ពួ ក
ខ្មែ រ កុមមុយនិេត ឬ ខ្មែ រប្ក ម ជា មហា ័យ ដល់ ប្បជាជាែិខ្មែ រ សប្
យក ជ្័យជ្ំនោះមល ួន សដើមបី សធេ ើ

បដិវែត ន៍

ោះ បកសកុមមុយនិេត

ិងា េមាលប់ខ្មែ រ សដើមបី កសាង បកស មហា

សោែសផ្លលោះ នាំឲ ប្បជាជាែិខ្មែ របាែ់ កមាលំងជាែិ មានខ្ែ កមាលំងបកស ខ្ដលជា កមាលំង
េងេ ែ់េងេ ិន សៅសលើ ប្បជាជ្ន សដើមបី កសាង កមពុជាងែី សៅកនុង ការមនមសាលប់ មួ យ។
របប កមពុជា ប្បជាធិបសែយយ មានស្ែោះ ខ្ែ ប្បជាធិបសែយយ ខ្ែ វា ជា លទ្ធិ ខ្កល ង
កាលយ ជា របប បដិវែត ន៍ ជានិចច រែនេមថ ភាព បសងេ ើែ រដ្ឋា ិបាលជាែិ សដើមបី ដឹកនាំ
ប្បជាជាែិ ខ្ដលនាំ បំខ្បក ឯកភាពជាែិ។ សៅសប្កាម អ្ងគ ការ អាងកំបាំង សៅ «អ្ងគ
ការសលើ» កមពុជា ប្បជាធិបសែយយ ប្រន់ខ្ែ ជា អ្ំខ្បង ប្ក ុមជាសប្ចើន យកវាមកផ្ុំ សធេ ើ
ជា អ្ងគ ការសលើរ ួម ខ្ែ កំសទ្ច និមួយៗ រេ់សៅកនុង អ្នាធិបសែយយ អ្នុវែត
សដើមបី ការ

ស រវកមែ

រ ប្បសោជ្ន៍ប្ក ុមសរៀងៗមល ួន។ អ្េ ី ខ្ដលនឹង សកើែស ើង ពី កងេ ោះ េមថ ភាព

នន ពួ ក អ្ន កដឹកនាំ ខ្មែ រប្ក ម វាមាន សកើែ ស ើង ពិែ សៅ នងៃទ្ី ៧ មករា ឆ្នំ
១៩៧៩ គ្ឺ របប កមពុជា ប្បជាធិបសែយយ រែនលទ្ធភាព ការ
អ្ធិបសែយយភាព ជាែិ សៅ ចំស

រ បូ រណ្ភាពទ្ឹកដី និង

ោះមុម ការវាយប្បហារ ពី េំោក់ កងទ្័ព សយៀកោ

ម ចូ ល កាន់កាប់ ប្េ ុកខ្មែ រ បាន ោ៉ែងង្ហយបំផុែ ស ើយ ប្បកាេ រំសដ្ឋោះ ប្បជាជ្ន
ខ្មែ រ ពី របប ប្បល័យពូ ជ្សាេន៍មល ួនឯង។ សេរ ីការ (libération) សនោះ ជា ប្ព ែ លិមិែ
របេ់ ប្បជាជ្នខ្មែ រ សប្
ម ិចាិត

ោះ សយៀកោម សវល ៀែយក ឪកាេសនោះ សដើមបី សធេ ើ េមិទ្ធិកមែ នូ វ

ន់ឆ្នំ របេ់មល ួន គ្ឺ បញ្ចល
ូ ប្េ ុកខ្មែ រ សៅកនុង េ ព័នធ ឥណ្ឌច
ូ ិន ខ្ដល មាន

សយៀកោម ជា អ្ន កប្ែួ ែប្ត កនុង ឋានៈ ជា អ្ន ករំសដ្ឋោះ និង េសគង្ហគោះ ប្បជាជ្នខ្មែ រ។
ការណ្៍ សនោះ ប្ែូវ េ គ្មអ្នត រជាែិ ផតនាទសទេ តមរយៈ ប្ក ុមប្ពឹកាេនត ិេុម នន អ្ងគ
ការេ ប្បជាជាែិ
ម សៅ

មិនទ្ទ្ួ លសាគល់ រដ្ឋា ិបាលបន្ុបស ើង សដ្ឋយ កងទ្័ព សយៀកោ

ន ំសពញ ស ើយ សៅខ្ែទ្ុក រដ្ឋា ិបាល របប កមពុជា ប្បជាធិបសែយយ ជា រដ្ឋា ិបា

ល ប្េបចាប់ខ្មែ រ និង អ្នត រជាែិ។ សាថនភាពងែីសនោះ នាំឲ ប្បជាជ្នខ្មែ រ បនត រេ់ អ្េ់រ
យៈ សពលដប់ឆ្នំ កនុង េគង្ហគម ឥែប្ចកសចញ រវាង ទ្័ពសយៀកោម ្លន

ន រំប្ទ្

សដ្ឋយ េ ភាព េូ សវៀែ និង ប្បសទ្េ រណ្បវ ជាមួ យនឹងរបប កមពុជា ប្បជាធិបសែយយ
និង ចលនា ែេ៊ាូ ខ្មែ រ រំប្ទ្ សដ្ឋយ ចិនប្បជាមានិែ និង េមាគ្ម នន ប្បសទ្េ
អាេុី ភាគ្អ្សគ្ន យ៍ (ASEAN)។ េគង្ហគម សនោះ ជា េគង្ហគម រែន ប្បជាជ្ន រំប្ទ្ សប្

ោះ វា

ជា េគង្ហគម បំស រ ី ប្បសោជ្ន៍ យុទ្ធកា រ ី ខ្ដល មាន សោក កុមមុយនិេត ចិន និង េ ភាព
េូ សវៀែ ជា អ្ន កផតល់ជ្ំនួយេំមន់ ដល់ គ្ូ វ វវាទ្ ទង
ំ េងមងខ្ដល សគ្ អាច ទ្ុក វាជា
ការបនត េគង្ហគម ប្ែជាក់ រវាង ចិនកុមមុយនិេត ជាមួ យនឹង េ ភាពេូ សវៀែ សៅប្េ ុក
ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ
ឧប សៅ េង្ហា
១ មករា ២០១៦
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សេរ ីការ

ជាំព្ ូក នន ការសិកា អាំព្ី កម្លង
ាំ និង ការច េះដឹង ខ្មែរ

ខ្មែ រ។ កិចចប្ពមសប្ពៀង េនត ិភាព សៅ ទ្ីប្ក ុង បារ ីេ នា នងៃទ្ី ២៣ ែុោ ឆ្នំ ១៩៩១ សប្កាម
អ្ំោច អ្ងគ ការ េ ប្បជាជាែិ (អ្.េ.ប.) ឲ សេចកត ីេងឃឹម មួ យ ដល់ ប្បជាជ្នខ្មែ រ
រ ួចសចញ ពី ការកាន់កាប់ កងទ្័ពសយៀកោម ពី េគង្ហគម រវាង យុទ្ធកា រ ីខ្មែ រ ខ្ដល ជា
មូ លដ្ឋាន នន េនត ិភាព សដើមបី អាច កសាង លទ្ធិប្បជាធិបសែយយសេរ ី សៅប្េ ុកខ្មែ រ។ ការ
េសមបើម នន អ្.េ.ប. េំរាប់ បនុសាថបនា (ការសាថបនាស ើង វ វញ)

សប្បើ មសធាបាយ ដ៍

ប្េ ុកខ្មែ រ សប្កាយ ពី បាន ជ្ួ បប្បទ្ោះ នូ វ មហា ័យ តំង ពី ឆ្នំ ១៩៧០ ជា ពាប្កឹែិ
(démonstration) នន វនទ ៈ របេ់ អ្.េ.ប. សដើមបីសធេ ើ សអាយ េំសរច ជា ដ្ឋច់មែនូ វ
សរលបំណ្ង នន កិចចប្ពមសប្ពៀង េនត ិភាព សៅ ប្េ ុកខ្មែ រ ខ្ែប្គ្ប់ នាដការខ្មែ រ ជា អ្ន ក
បំផ្លលញ សដ្ឋយ មល ួនឯង សដ្ឋយ សចែនា កត ី អ្សចែនា កត ី សដើមបី រក ប្បសោជ្ន៍ប្ក ុមបកស
ខ្ដល នាំ សអាយ សយៀកោម សវល ៀែ បនត សប្បើ យុទ្ធសាគេត បំខ្បកខ្មែ រ សដើមបី បនត ប្ែួ ែប្ត
ខ្មែ រ

ជានិចច

សទោះបី

មាន

កិចចប្ពមសប្ពៀង

េនត ិភាព ក៍សដ្ឋយ។ ការណ្៍សនោះ

ជា

ឧបេគ្គ េំមន់មួយ េំរាប់ ដ្ឋំ លទ្ធិប្បជាធិបសែយយសេរ ី សៅ ប្េ ុកខ្មែ រ។
សយើងស ញ
ើ ថា ការបំបាែ់សរល នូ វ លទ្ធិប្បជាធិបសែយយសេរ ី តំង ពី ឆ្នំ ១៩៥៥
មក ប្បជាពលរដា ខ្មែ រ រេ់ ជា និចច សៅកនុង របប ផ្លតច់ការ ឬ កនុង េគង្ហគម ខ្ដល នាំ សអា
យ ប្បជាពលរដា ខ្មែ រ បងអ ែ់ នូ វ េិទ្ធិពលរដា ស ើយ សាគល់ខ្ែ ករណ្ីកិចច ជា រាគេត េំរាប់ ខ្ែ
សររពចាប់ របេ់ អ្ន កដឹកនាំ ខ្ែប៉ែុសោ
ណ ោះ។ មារ
៌ ខ្ែ មួ យគ្ែ់ ខ្ដល អាច សអាយ ប្េ ុក
ខ្មែ រ សចញផុែ ប្គ្ប់បញ្ញា ខ្ដលមល ួនកំពុង ជ្ួ បប្បទ្ោះ គ្ឺ រំបាច់ ដ្ឋំ ឲដុោះ ជា ដ្ឋច់មែ
នូ វ លទ្ធិប្បជាធិបសែយយសេរ ី ខ្ដល មាន ប្បជាពលរដា ជា មាចេ់ នន អ្ំោចរដា ជា
ពលរដា ទ្ទ្ួ ល ការមុេប្ែូវ សលើ សជាគ្ វាេនា របេ់មល ួន។ ពុំសនាោះសសាែ ប្េ ុកខ្មែ រ នឹង
កាលយ ជាប្បសទ្េ រណ្ប នន ប្បសទ្េយួ ន ឬ ជា កមពុជាសប្កាម សនាោះជាពុំមន ខ្ដល ខ្មែ រ
សយើង ខ្ែងខ្ែ មាន ការបារមា ជានិចច។ មកដល់ បចចុបបនន កាល ការបារមា សនោះ កំពុង
កាលយ ជា ការពិែមួ យ េំរាប់ ប្បជាជាែិខ្មែ រ៕

ពុទ្ធសាសនា ទ្សសនៈវ ិជ្ជ និង លទ្ធ ិប្បជាធិបរតយ្យ រៅ ប្ស ុកខ្មែ រ
ឧប សៅ េង្ហា
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