ឧ ប សៅ ស ង្ហា

ប្រ ពៃ ណី និ ង ន វ ភា ៃ
LA TRADITION ET LA MODERNITE

ផ្ទ ះ បូ រាណ និង សម័យ អ្ន កក្កខ្មែ រ

មាតកា
ិ រររឿង
អារម្ភកថា................................................................................. 2
ប ូរាណ ....................................................................................... 5
ប្រពៃណី និង ទម្លាប់ ........................................................... 6
សម្័យ....................................................................................... 7
សម្័យ និង សីលធម្៍ ......................................................... 9

ប្រ ពៃ ណី និ ង ន វ ភា ៃ នៅ ប្សុ ក ខ្មែ រ
អារម្ភកថា

រៅស្រុកខ្មែរ ក៍ដូច រៅស្ររេរនានា កនុង ពិភពរោក គឺ េេួល ផលវិ បាក

ពី នវភាព ខ្ដល បណ្ត
ា ល រោយមាន គមាាត កាន់ខ្តធំរៅៗ រវាង អ្នកមាន,
មាន ចំនួនតច
ិ បំផុត, នង
ឹ អ្នកស្ក, មាន ចំនួន កាត់ខ្តរកន
ើ រ ង
ើ រស្ចន
ើ , ខ្ត ន

វភាព ឬ ភាពេំរនប
ើ ក៍ជា អ្នកបរងកើត, ជាពរិ ររ រៅកនង
ុ ខ្ផនក រមាារៈ, រោ

យមាន រុមុមាលភាព ដល់ មនុរសរោក រំរាប់ រំរួល ដល់ រូបកាយ រៅកនង
ុ
ជីវិ តររ់រៅ រនាោះខ្ដរ ដូចយ៉ាង វិ រ័យ រេដ្ឋារចនារមព័នធ, រុខាភិបាល, ការ
ដឹកនាំ, គមនាគមន៍។ល។ ខ្ដលនាំរោយ ចំរេញ រពលរវោរស្ចើន នង
ិ មាន

ោយុខ្វង រំរាប់ រធវើអ្វីបានរស្ចន
ើ រេៀត កនងជ
ុ ី វិ ត កំរតិ រដ្ឋយ រពលរវោ។ ប៉ាុខ្នា ន
វភាព មន
ិ ពត
ិ ជា នាំមករោយ មនុរស នូវ រុភមងគល ទំងអ្រ់ បានរនាោះរ យ
ើ
1
រស្រោះ រុភមងគល ជា ផាវច
ត
ា
ខ្ដល
នរជនមា
ន
ក់
ៗ
មាន
រវេយ
ត
ភាព
ររៀងៗមាន
ិ
ិ
ូ
ួ

រៅកនងច
ិ ា, រុភមងគលរបរ់ ជនមានក់ វា មិនដូចគ្នននង
ឹ ជនមានក់រេៀត
ុ ត

រស្រោះ

មាន ចត
ិ ាមុរគ្នន។ ដូរចនោះ រគោចេុក រុមុមាលភាព ជា េដ
ិ ាភាពរស្ៅ រឯី រុភ
មងគល វិ ញ ជាេដ
ិ ាភាពកនង
ុ នន មនុរស រស្រោះ មនុរស ររ់រៅកនង
ុ ោរយធម៍ ខ្ត

មាន វរបធម៍ មុរគ្នន គឺថា ស្តូវការ រមាារៈ ដូចគ្នន តាម មរធោបាយ ខ្ដល មាន

1

រវេយិតភាព ; sensibilité
ការសាកល្បង ពិចារណា

ឧប សៅ សង្ហា
១៣ សមសា ២០១៦
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ររៀងៗមាន
ួ ខ្ត មានកំរតិ រុភមងគលមុរគ្នន ដូចយ៉ាង អ្នកមានលុយ ររាយ
មាន ឡានលអជិោះ រឯី អ្នកស្ក របមា
ើ នកង់ជិោះ ក៍ររាយណ្តរ់ខ្ដរ។

ខ្ត ររចកាស្ី តូវការ នន មនុរសរោក វា មាន ការវិ វតាន៍ រស្រោះ ោរយធម៍កាី នង
ិ

វរបធម៍កាី វា មាន ចលនា តាម ចរនា នន ការចំររនើ នន មនុរសជាតិ ដូចយ៉ាង អ្គគិ
រន,ី េក
ឹ អ្នាម័យ (eau potable), ឪរថរំរាប់រស្ពៀបាលជមង,ឺ រក
ិ ាធកា
ិ រ

ជាត,ិ ការងារ, យុតាិធម៍។ល។ ខ្ដល រុេធ ជា ររចកាស្ី តូវការ ចំបាច់ នន មនុរស

ខ្ដល េុក ជា អ្របបរមា រដើមប ី ជីវិ ត (minimum vital) រំរាប់ ការររ់
រៅ។ អ្របបរមា រដើមប ី ជីវិ តរនោះ ជា មូលដ្ឋានដំបូង នន រុភមងគល នន មនុរស

ជាតិ តាំងពី រតវតស េី២០មក។ ចំេុចរនោះ ឯងខ្ដល ជា ការមុរគ្នន រវាង

បូរាេ នឹង រម័យ, ដូរចនោះ និយមន័យ នន រកយ រម័យ គឺ ស្គប់ ការរកី ចំររនើ

រដើមប ី បំររ ើ មនុរសរោក, រឯី បូរាេ វិ ញ គឺជា លេធវតថុ (chose acquise)
រំរាប់ បនានន ការរកី ចំររនើ រដើមប ី បំររ ើ មនុរសរោក។ ដូរចនោះ មនុរសរោករនោះ

ឯង ជា មាម
ឹ នន មនុរសជាតិ រស្រោះ មនុរសរោក ជា នាដការ រកមែ នន ការរកី

ចំររនើ តាំងពី រដើមកំរេើតដំបូង នន មនុរសជាតិ រំរាប់មនឯង។
ាួ
ការរកី ចំររនើ
របរ់ មនុរសជាតិ គឺ រល
ី ធម៍ រកត
ើ មក ពី រកា
ិ ា (apprentissage) របរ់ ន
រជន (humain) រៅតាម លកាេៈ នន រមបតារ
ិ មាារៈ នង
ិ រល
ី រមាធប
ិ ញ្ញា

(richesse spirituelle) របរ់មនុរសមានក់ៗ ដូចយ៉ាង អ្នកមានអ្ំណ្តច ស្តូវ
ស្គគល់ យុតធ
ាិ ម៍, អ្នកមានស្េពយ ស្តូវស្គគល់ររចការ
អ្នកស្កមសត់ ស្តូវ
ី របររទន,
ុ

ការសាកល្បង ពិចារណា
ឧប សៅ សង្ហា
១៣ សមសា ២០១៦
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ស្គគល់ រររភា
ី ព។ រិកាា ទំងឡាយរនោះគឺ ស្តូវរធវើ រៅកនង
ុ ស្គែរតី នន ររចកាី
ររនហា ខ្ដលជា ធាតុ នន មនុរសរោក។ រកា
ិ ា នន រីលធម៍ រនោះរេៀត គឺ

ជា ការបនា ពី បូរាេ រៅរម័យ តាម ការវិ វតាន៍ នន បញ្ញា របរ់ នរជាតិ៖

មនុរសរោក ជា រតវរោក ខ្ដល មាន បញ្ញា រំរាប់ ពិចរណ្ត ជា អ្ចិន្នាយ៍
រោយ

ស្គគល់

ការមុរស្តូវ រៅកនង
ាួ រៅកនង
ុ ការររ់រៅរបរ់មន
ុ នររងគម។

បញ្ញា រនោះឯង ខ្ដល ជា តនមារជឈនាិកៈ នន ការររ់រៅ របរ់មនុរស មុរពី រតវ

ទំងពួង ររ់រៅ កនង
ិ ថ ន ខ្ដល រផេរ បនា
ុ រភាវគតិ នន រមតា នន ស្រព័នធបរស្គ
ពូជ តាមរកា
ិ ា ជា ស្មឹគ បកស ី នង
ិ ស្តី ស្គប់យ៉ាង មាន រៅ កនង
ុ រោករនោះ។

តាម បញ្ញា, មនុរសរោក ជា នាដការ នន ការរកី ចំររនើ នន មនុរសជាតិ ររ់ កនង
ុ
រពលរវោ រដ្ឋយរនែត, រឯី រតវ វិ ញ ជា អ្ភរិ កស នន ពូជ របរ់មាួន ររ់ កនង
ុ
រពលរវោ នន

ធមែជាតិ រាប់ជា រដូវ។

មនុរសរោក

មាន អ្តត
ី កាល

បចចរបនន
ាួ ចរេុក កនងរត
ិ អ្នាគតកាល របរ់មន
ិ ឬ ឯកស្គរ កនង
ុ កាល នង
ុ
ុ
បំេង ខ្រវងរក គុណ្តករ ឬ វិ ស្កត
ិ ភាព, រឯី រតវវិញ មានខ្ត ការតស្មូវមាន
ួ
(adaptation) តាម ធមែជាតិ រដើមប ី បនាពូជ របរ់មន។
ាួ
ដូរចនោះ មនុរសរោក
ជា តួអ្ងគ មាន រមបទ ពី កំរេើត នន វិ ស្កត
ិ ភាព (être doué de la

perfection) ចំខ្េង ឯ រតវ វិ ញ ជា តួអ្ងគ មាន រមបទពក
ី ំរេើត នន ការ

តស្មូវមាន
ួ ; មួយ មាន បញ្ញា ោចរក រុស្កិតភាព, មួយរេៀត មាន រភាវគតិ
ោចរក រុវុឌ្ឍក
ិ មែ (amélioration)។ រុស្កត
ិ ភាព រនោះឯងរេយ
ើ ជា ដំរេើរ
នន មនុរសជាតិ ពី បូរាេ រៅរក រម័យ ខ្ដល រគ រោយរ្ែោះថា ោរយធម៍។
ការសាកល្បង ពិចារណា
ឧប សៅ សង្ហា
១៣ សមសា ២០១៦
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ប ូរាណ

ោរយធម៍ ជា ជិពចលនា (mouvement vivant) មាន រដើមកំរេើត រួច

មាន ការវិ វតាន៍ រៅរក រុស្កិតភាព ; ររចកាីមវោះ នូវ ការខ្កជាថែី នន បញ្ញា មិន
រចោះដ្ឋច់ ខ្ដលជា ការរធវើឲ មាន កមាាង
ំ រ ើងវិ ញ ជាអ្ននា ទំងខ្ផនក រមាារៈ និង
គំនត
ំ ោរយធម៍ បនាច
ិ គជា
ឺ រផាើមរញ្ញា នូវ ការរំគ្នយ នន កមាាង
ិ មាងៗរេូតរលត់

បាត់រូនយ ដូចយ៉ាង ោរយធម៍ នន មហានគរខ្មែរ រនាោះឯង។ ចំរេោះរចោះដឹងពី
បូរាេ ជា ករនាាង (colonne principale) មួយ នន ោរយធម៍ផង ជា រតផ
ិ ង
នូវ (រេយ
ើ នង
ិ ) ជា បញ្ញាផង ខ្ដល រគេុកជា វរបធម៍ របរ់ នររងគម នង
ិ ស្រជា
ជាតិ មួយ។ ចំរេោះរចោះដឹង នន នររងគមមួយ ខ្តងខ្តេេួល ឥេធិពល ឬ ជោះ
ឥេធព
ិ លមាន
ួ រៅរលើ នររងគម ដនេរេៀត រស្រោះ មនុរសរោក ស្តូវការ ការេំនាក់

េំនង កនងការររ់
រៅ របរ់មន។
ាួ
ការរារូ នន ចំរេោះរចោះដឹង រវាង មនុរសមានក់
ុ
រៅ មនុរស មានក់រេៀត ឬ រងគមមួយ រៅ រងគម មួយរេៀត ជា ការរារូ ជា

អ្នុកូល2 ដល់ ការរកី ចំររនើ នន មនុរសជាតិ តាម ការរកី ចំររនើ រេ័រ នូវ
បរចចករេរ ព៌តមានវិ េោ3។ ដូរចនោះ មនុរសជាតិ ជា រតិ នង
ំ គ្នែនកំរតិ
ិ ឃ្ាង

2

3

ការរារូ ជាអ្នុកូល= Echange favorable ou bénéfique។
ព៌តមានវិ េោ= Science d’information។

ការសាកល្បង ពិចារណា
ឧប សៅ សង្ហា
១៣ សមសា ២០១៦
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នន េំេំ នន ចំរេោះរចោះដឹង នន មនុរសរោក ខ្ដលរគោច រៅរក យកវា មក
រក
េងអ្វម
ិ ា ឬ រស្រើ កនងរគ្នលបំ
ី ួយ ខ្ដល រគស្តូវការ។
ុ

ប្រពៃណី និង ទម្លាប់

ចំរេោះរចោះដឹង កនង
ុ បូរាេកាល ជួនកាាយ ជា ស្រនពេី ជួនរកើត ជាេមាាប់

រំរាប់

ជីវភាពរាល់នថង។ របើជា ស្រនពេី គឺ

វា មាន ស្កមរីលធម៍ (règle

éthique) រំរាប់ ស្គប់ស្គង ខ្ដល ខ្មែររយើង រៅថា ចាប់បូរាេ។ របើ នរណ្ត

មានក់ បំរន ចាប់រនោះ ស្តូវរគមាក់ងាយ ឬ េេួលរទរ ខ្ដល មានខ្ចង រៅកនង
ុ
ស្កមរីលធម៍។ រៅកនុង លកាេៈរនោះ ស្រនពេី វា ជា ចាប់វិជជមាន (loi
positive) ផង ជា វិ ន័យ តុេហី រំរាប់ ការររ់រៅ ផង។

ខ្ត ចំរេោះរចោះដឹង កនង
ុ បូរាេកាល ជួនរកើតជា េមាាប់ ខ្ដល បុគគលមានក់ៗ

ខ្តងខ្តយកមក ស្រស្ពឹតាិ រដ្ឋយ ឥតបានគិតពិចរណ្ត រស្រោះេមាាប់ វាគ្នែន កបន
ួ
ពិតស្ាកដរនាោះរ ើយ ខ្ដល ជួនកាល រធវើរៅ មាន ផល មិនលអ ជួន មាន ផល
លអ, ដូរចនោះ ចរកិ លកាេៈ របរ់វា គឺ អ្នយ
ិ តភាព (ភាពមន
ិ ស្រស្កតី) រនោះឯង។

ចរ់បូរាេខ្មែរ គ្នត់ មាន ស្គែរតី ដឹងពី េំនារ់ នន េមាាប់ មាន រៅកនង
ុ រងគម

ខ្មែរ បាន ជា គ្នត់ ចរ ជា រកយបណ្ត
ា ំ រដ្ឋយ រស្រៀបរធៀប រៅនង
ឹ គុេរមបតាិ
របរ់ រមនាជន (voisin proche) នន ជនខ្មែរ ថា៖ ររៀមរគមានកបន,
ួ យួន

រគមានពុត ឯចំខ្េកខ្មែរ វិ ញ មន
ិ ខ្ដលរចលខ្ចចូវ។ គតរិ រឿងរនោះ រធវរើ ង
ើ កនង
ុ
ការសាកល្បង ពិចារណា
ឧប សៅ សង្ហា
១៣ សមសា ២០១៦
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គំនត
ិ កស្គង ចរតិ ខ្មែរ ខ្ដល មាន េមាាប់ យក គំនត
ិ ស្គំញ ំ រធវជា
ើ របបជីវិ ត។
េមាាប់ រនោះឯង ជា េំរនង
ើ ចត
ិ ា (គំនត
ិ ស្គវា៉ា) យកវាមកស្រស្ពត
ឹ ា គ្នែន ស្រព័នធ នង
ិ
មវោះ ការពិចរណ្ត វា នឹងោច ជា អ្ំរពើេិងា គ្នែន កំេត់ ខ្ដលនាំ េុកាដល់មន
ាួ
រស្ចើនជាង រុម, ដូចជា ខ្មែររយើង មាន េមាាប់រគ្នរព និង ខាាច ររាច ឬ អ្នកធំ

រដ្ឋយ មិនបានគិត ថា រស្រោះ រេតុអ្វី។ ខ្ត របើ ខ្មែររយើង យក េមាាប់រនោះមក
ពិចរណ្ត គឺ វា គ្នែនអ្វី ជាមាឹមស្គរ រស្គោះ រស្រោះ ការរគ្នរព និង ខាាចគ្នែន ររច

ការី រនហា គឺ រថត
ំ រៅកនង
ិ រៅ កនុង រភាព អ្នករមាយ រគ្នរព អ្នកខាាង
ុ ស្រព័នធ

អ្ំណ្តច គ្នែន ចាប់រដា រំរាប់ ការររយុតធ
ាិ ម៍ ឬ គ្នែន រល
ី ធម៍ ខ្ដលជា រេវ

មូលដ្ឋាន នន ររចកាស្ី រឡាញ់ ដូច កូន រគ្នរព ស្រឡាញ់មាតាបិតា។ េមាាប់េី
១ គឺ ខាាចអ្ំណ្តច, រឯី េមាាប់េ២
ី វិ ញ គឺ មាន មូលរេតុ ពី ររចកាស្ី រឡាញ់ ដ៍

បររ
ិ ុេធ រវាង មាតាបតា
ិ នង
ិ កូន រស្រោះ វា មាន បដិការ (réciprocité) ខ្ដល
ជា ធមែជាតិ នន មនុរសរោក។

សម្័យ

អ្នករោះិ គន់ នន េដ
ិ ាភាពអ្វិ ជជមាន នន បូរាេ រស្ចន
ើ មាន ពោកុលភាព រវាង

ស្រនពេី នង
ឹ េមាាប់។ រៅស្រុកខ្មែរ រៅកនុងជំនាន់ ោណ្តនគ
ិ មបារាំង អ្នករចោះ

ដឹងខ្មែរ ខ្ដល បាន េេួល ការអ្ប់រ ំ ពី ការរក
ិ ារម័យ ឬ ការរក
ិ ាមរចឹ

មស្ររេរ ខ្តងខ្ត ស្ចនរចល នូវ ចំរេោះរចោះដឹងខ្មែរ ពី បូរាេកាល រដ្ឋយ
ការសាកល្បង ពិចារណា
ឧប សៅ សង្ហា
១៣ សមសា ២០១៦
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េុក ជា ចំរេោះ ខ្ដល រគខ្លងរស្រើ ៖ អ្វីខ្ដល រគខ្លងរស្រើ គឺ េួររម័យ, អ្វី
ខ្ដល េួររម័យ គឺ ជា លជាជភាព (honte) រំរាប់មន,
ាួ របើ ោន កាខ្រត ជា

ភាស្គជាតិ គឺជា ការលងងរ់ លា ររែើនឹង អ្វិ ជាជ ; េរសនៈ ទំងឡាយរនោះ ជាស្គែរតី
របរ់ អ្នករចោះដឹងខ្មែរ ភាគរស្ចើន រៅកនងស្រព័
នធ ននការអ្ប់ររ
ំ ម័យ រៅកនងរម័
យ
ុ
ុ

ោណ្តនិគម។ ការបដិររធ ទំងអ្រ់ រនោះឯង រចេ ជា ចំរណ្តត ដល់ ការ
អ្ប់រជា
ំ តិ រស្រោះ ចំរេោះរចោះដឹង វា មាន លកាេៈ ជា ស្គកល ផង ខ្ដល ជន
ខ្មែរ ស្តូវខ្តរចោះ រោយទន់រម័យ និងជាស្ររយជន៍ ដល់ ស្រជាជាតិ ផង ខ្ដល
ជនខ្មែរ ស្តូវ មាន ករេីយកច
ិ ច នង
ិ កាតពវកច
ិ ច កស្គងមាន
ួ រោយកាាយ ជា

ពលរដា មាន ការរចោះដឹង។ ដូរចនោះ ការអ្ប់រជា
ំ តិ មន
ិ ស្គ្នន់ខ្តមាន តួនាេី ជា អ្នក

4
ផាល់ ពព
ិ ធ
ិ វិ ជាជ គឺ ស្តូវ ជា វិ នាយក (guide moral) និង ជា អ្នកអ្ប់រមំ ូល

ដ្ឋាន នន ស្គែរតី នន ពលរដា ដល់ យុវជន ខ្ដល ជា ពនាក នន បញ្ញាជាតិ រោយ

កាាយជា ពលរដា ជុតមា
ិ (brillant) រចោះវិ ជាជ រេយ
ើ ស្គគល់នូវ រល
ី ធម៍ ខ្ដល
ខ្មែរបូរាេរយង
ើ រៅថា ជា អ្នករចោះដឹង រេើយ រម័យថែី មាន រ្ែោះ ជា បញ្ញា
វនា។ គុេរមបតាិ ជាបញ្ញាវនារនោះឯង ជាការរចោះដឹងរម័យ ខ្ដល ជា រជជរញ្ញា

តភាជប់ បូរាេ ជា មួយនង
ឹ រម័យ ខ្ដលជា ចលករ នន ការរកី ចំររនើ ; ដូរចនោះ

រម័យ ជា ពនាឺ រំរាប់ មានឯងផង
នង
ិ រំរាប់ បំភាឺ អ្វី ខ្ដល េុក ជា ការរចោះដឹង
ួ
នង
ិ េមាាប់ មានពី បូរាេមក។

4

ពិពិធវិ ជាជ= Instructions diverses។
ការសាកល្បង ពិចារណា

ឧប សៅ សង្ហា
១៣ សមសា ២០១៦
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សម្័យ និង សីលធម្៍
រម័យ ជា ពនាឺ ដូរចនោះ វា ស្តូវតាមេំនងនឹង រីលធម៍ រេើបេុកជា ពនាឺបញ្ញា

ខ្ដល ជា ការរចោះដឹង មិនបំផ្លាញ នូវអ្វី ខ្ដល មានពី បូរាេ ខ្ត ខ្កនចនវា រោយ

រមរៅតាម ការររ់រៅរម័យ ស្រកបរៅរដ្ឋយ រល
ី ធម៍ ខ្ដលមានចាប់ ជា
មូលដ្ឋាន។ េរងវើ រម័យណ្ត ខ្ដល បំផ្លាញ ស្រនពេី គជា
ឺ ការបនា េមាាប់ចរ់

រៅកនងរម័
យថែី ខ្តប៉ាុរណ្តណោះ។ រម័យថែី នង
ិ គំនត
ិ ថែី មានភាពមុរគ្នន, មួយជា
ុ
កតាា នន រពលរវោ ជាធមែជាតិ ខ្ដល មានដំរេើរ រៅមុមជានច
ិ ច, មួយរេៀតជា

កតាា នន បញ្ញាមនុរស ខ្ដលស្តូ វខ្រវងរក ការរចោះដឹងថែី រំរាប់រលក
ើ ឋានៈជីវភាព

ទំងផាវូ រមាារៈ នង
ិ រីលរមាធប
ិ ញ្ញា (richesse spirituelle), រេយ
ើ កតាា

ទំងពរី រនោះ ស្តូវរដើរ រោយ ស្របគ្នន រេប
ើ រងគមជាតិ ឬ នររងគម មាន ការរកី ចំ
ររនើ ពុំរនាោះរស្គត ការររ់រៅ កនងរម័
យថែី គស្ឺ គ្នន់ខ្ត ររ់រៅកនង
ុ
ុ រពលបចចរបនន
ុ
គ្នែន ការផ្លារ់ររាូ េមាាប់ចរ់ ខ្តប៉ាុរណ្តណោះ ; ដូច េរសនៈវិ េូ មរចម
ឹ ស្ររេរមានក់
េូនាែន ដល់ មនុរសរោកថា៖ ការរកី ចំររនើ នន វិ េោស្គ្រា គ្នែន រល
ី ធម៍

គឺ

ស្គ្នន់ខ្តជា បរាភព (ruine) ដល់ នររងគម ខ្តប៉ាុរណ្តណោះ។ រយង
ើ ោចយក ការេូ

នាែនរនោះ មក េូរនឹង ការអ្ភវិ ឌ្ឍន៍ គ្នែន រីលធម៍ គស្ឺ គ្នន់ ខ្ត រំរាប់ បំផ្លាញ ជិវ
ភាពររ់រៅ នន អ្នកស្ក រនាោះឯង, ឧទេរេ៍ ដូច រដា របឹ អ្ូរ ដីធាី អ្នកស្ក យក
រៅលក់ រោយ ឈ្ែួញវិ និរយគ រកខ្តចំរេញ។
ការសាកល្បង ពិចារណា
ឧប សៅ សង្ហា
១៣ សមសា ២០១៦
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រម័យ គជា
ឺ រល
ី ធម៍ រស្រោះ ការរកី ចំររនើ ននមនុរសជាតិ គជា
ឺ ដំរេើរស្រកប

័ ល
រដ្ឋយ រជាគជ័ យ នន រល
ី ធម៍ រលើ អ្នារយធម៍ (អ្មនុរសធម៍)។ ភគវតរ
ី ធម៍
(morale victorieuse) រនោះ ជា រីលធម៍ នន មនុរសរោក មុរគ្នននឹង ធម៍
ស្គរនា ខ្តក៍មិនជា ដំរេើរ រៅរក ការរកឈ្នោះចញ់នឹង េិដិ ស្គ
ា រនា រនាោះ
ខ្ដរ

រស្រោះមាន
ួ ររ់រៅកនង
ុ ចរនា នន ដំរេើររម័យ ខ្ត មិនរបាោះបង់រចលទំង

អ្រ់ នូវ ធម៍ស្គរនា ខ្ដល ជា រយងរដើម នន ស្គែរតី យល់ដឹង អ្ំពីអ្វី ជា អ្ំរពើ
ំ
លអ នង
ិ អ្ំរពើ ោស្កក់។ ស្គែរតី រនោះ ជា េស្មង់ នន មនុរសនយ
ិ ម កនង
ុ ជរនឿ
ស្គរនា, រឯី រល
ី ធម៍ នន មនុរសរោក វិ ញ គមា
ឺ នធាតុ ជា មនុរសនយ
ិ មខ្ដរ

ខ្ត ជា មនុរសនិយម មជឈនាររី និ ី (humanisme modérateur), គឺ អ្នកេប់
រោយរៅជាកណ្ត
ា ល រវាង ជំរនឿស្គរនា នង
ិ ការវិ វតាន៍ នន មនុរសជាតិ រំរៅ

រៅ រក ការរកី ចំររនើ នន បញ្ញាមនុរស ពី រម័យ មួយ រៅ រម័យថែី មួយរេៀត
គ្នែនេប
ី ំផុត។ អ្ធុនិក (le contemporain) ជា មនុរសរម័យ េូរនង
ឹ មនុរស
បូរាេ ខ្ត ជា តួអ្ងគ នន ររចកាច
ី រស្មន
ើ (être évolutif) រៅកនង
ុ រម័យ ខ្ដល

មាន
ួ កំពុងររ់រៅ រដើមប ី ការរកី ចំររនើ នន មនុរសជាតិ កនង
ុ ចរនា នន ដំរេើរ នន
រល
ី ធម៍ នន មនុរសរោក, ដូរចនោះ រម័យ គឺ

ជា រល
ី ធម៍ថី ែ តស្មូវនង
ឹ របប

ជីវិ តថែី រំរាប់ ការររ់រៅរបរ់ មនុរសរោក អ្ធុនិក រនាោះឯង។

រយង
ើ រួររំេួរ ថា រតើ រម័យ នន រងគមខ្មែរ មាន លកាេៈ មុរគ្នននង
ឹ

បូរាេ នន រងគមខ្មែរ ខ្ដរឫរេ ?

ការសាកល្បង ពិចារណា
ឧប សៅ សង្ហា
១៣ សមសា ២០១៦
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