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បុពវកថា 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

បុពវកថា  

ដតើ ខ្ខែ រ ប្រប់សម័យ ខ្ែល ជា មនុសសដោក មាន ការផ្លា ស់

បត រូ ខ្ែរ ឬ ? 

ការវវិតត រ៍ នន អារយធម៍ និង វបបធម៍ ជា មាគ៍ នន  វវិ្ឍ

នៈ របស់ មនុសសដោក និង សងគម មនុសស។ ែូដចនេះ ខ្ខែ រ

ខ្ែល ជា មនុសសដោក ក៏ មាន ការវវិតត រ៍ កន ុង ចរនត  មនុសស

ជាត ិែូច ជាតិសាសន ៏ ែនទដទៀត ខ្ែល ជា មនុសស

ដោក ដ េះខ្ែរ។   

ខ្ខែ រ ខ្តង និយាយ ថា ខល នួ ជា ពងាវល ីខ្ខែ រអងគរ ខ្ែល ជា

ជាតិសាសន ៏ធ្លា ប ់មាន អារយធម៍ និង វបបធម៍ ខពង់ខពស ់ជា

ដវទីជន ដចេះ ប្រប់  វជិាា  សំរាប់ ដធវ ើ មនុសសវបូនីយកមែ និង

សងគមូបនីយកមែ ដែើមប ី បដងក ើត បូររីមយ សំរាប់ ជាតិសាស

ន៏ខល នួ។  ខ្ត ដបើ ដយើង ដធវ ើ ការសដងកត ដលើ ភាវរបូ សងគម

ខ្ខែ រ បចច ុបបនន  ដយើង ដ ើញ ថា ពណ្៍  ខាង ដលើ ដនេះ ហាក់

បី ែូច ជា គែ ន ធ្លតុ ពិត ណាមួយ អាច បញ្ញា ក់ ចាស់

ថា ខ្ខែ រ អងគរ និង ខ្ខែ រ បចច ុបបនន  មាន ពងាវល ីខ្ត មួយ
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បុពវកថា 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ដប្រេះ រំនិត នន ការកសាង ប្បជាជាតិ វា មាន ភាព ផ្ទ ុយ

គន  ប្សឡេះ។  ភាពដនេះ បង្ហា ញ ថា ការវវិតត នន អារយធម៍ និង

វបបធម៍ ខ្ខែ រ ហាក ់បី ែូច បាន ជួប ឧបសរគ  អវ ី មួយ កាត់ 

ចរនត   វវិតត រ៍ ឲ ោច ់ពី ភាពថំុ្ដថកើង នន ខ្ខែ រ អងគរ។  ដយើង សួរ

ថា មូលដេតុ អវ ី ខ្ែល  ំ ឲ មាន ការកាត់ផ្លត ច់ ដនេះ ? 

ដៅទីដនេះ ដយើង មិនដលើកយក មូលដេត ុដកើត មកពីស

ង្គ្ង្ហគ ម ឬ ការរាតតាតបរដទស មក ដធវ ើ អត្ថា ធិបាយ ដ េះ

ដទ ដប្រេះ មាន អនកប្បាជញបរដទស និង ជាត ិនន នរវទិា 

ដប្ចើនណាស់ ដរ បាន យក មក ដធវ ើ ការសិកា ចាស់ោស់

ត្ថម  វធីិ  វទិាសាង្គ្សត  បង្ហា ញ អំពី ការយល់ដ ើញ របស់

ដរ នន ដេតុផ្ល ទងំដ េះ រចួ មក ដេើយ។  ការសិកា

ទងំឡាយ ដ េះ បាន កាា យ ជា រំនិត អនញ្ា  (pensée 

unique) ដេើយ ជា ចំដណ្េះសាកល មិន អាច ដអាយខ្ខែ រ 

ែនទដទៀត អាច មាន លទធភាព បដញ្ាញ ជា ដយាបល់

ដផ្សង ផ្ទ ុយ អំពី ការដចេះែឹង ដនេះ ដ េះដឡើយ ខ្ត ខ្ខែ រ

ដយើង ក៏ មិន សូវ បាន យក ដេតុផ្ល ទងំដ េះ មក ដធវ ើ

ការពិចារណា រក ការពិត ឬ អវ ី ខ្ែល ជា រំនិតខ្ខែ រ ែូដចនេះ

ដេើយ បាន ដយើង មិន សូវ មាន ប្បតិកមែ ជា  វជិាមាន 
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បុពវកថា 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

កត ី ជា អវជិាា មាន កត ី អំព ីមូលធន បញ្ញា ខ្ខែ រ ខ្ែល អនក

ប្បាជញបរដទស ដរ យក មក ដធវ ើ ជា បញ្ញា  ផ្លត ច់មុខ របស់

ដរ ជា ពិដសស ដៅ កន ុង ខ្ផ្នក វបបធម៌ និង អារយធម៌ខ្ខែ រ។

ចំណុ្ច ដនេះដេើយ ខ្ែល  ំ ឲ ដយើង ចង់ ពិចារណា អំពី 

បញ្ញា ខ្ខែ រ ខ្ែល ជា ដប្រឿងយនត  នន ការចំដរនី លូតោស ់នន

សងគមខ្ខែ រ។  
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ល្កខខ័ណ្ឌ  ចាត់ ទុក ជា បញ្ញា វនត 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ល្កខខ័ណ្ឌ  ចាត ់ទុក ជា បញ្ញា វនត   

 

ល្កខខ័ណ្ឌ ណាខលះដែល្ដខែររយើងចាត់ទុកជាបញ្ា វនត  ? 

ដៅកន ុង រំនិតខ្ខែ រ សម័យ បញ្ា វនត  រឺ ជា ជន ខ្ែល បាន

ដរៀនសូប្ត ដេើយ បាន ទទួល សញ្ញា ប័ប្ត ថាន ក់ឧតតមសិ

កា។  កន ុង ទសសនៈដនេះ ខ្ខែ រដយើង នវ តនមា ដៅ ដលើ ការដចេះ

ែឹង ដកើត មាន ដឡើង ពី ការសិកា កន ុង មុខវជិាា  ណា

មួយ ដេើយ ប្តវូ រែា ឬ អងគការ ណាមួយ ដរ ទទួលសាគ ល់ នូវ

ការដចេះែឹង ត្ថម ខាន តមួយ ខ្ែល ដរ បដងក ើត ដឡើង សំ

រាប ់វាយ តនមា នន ការដចេះែឹង របស់ អនកសិកា ដេើយ ដបើ

អនកសិកា ដ េះ បាន ដរៀនសូប្ត ដចេះែឹង កន ុងកំរតិ ខ្ែល 

ដរ បាន ដធវ ើ ការកំណ្ត ់ថា អាច ចាត ់ទុក ជា អនកដចេះ

ែឹង ដរ សដប្មច ប្បរល់ សញ្ញា ប័ប្ត ែល់ ជន ដ េះ ដែើមបី

បញ្ញា ក់ អំពី ការទទួលសាគ ល់ របស ់ដរ។  ទសសនៈ ដនេះ ជា ទ

សសនៈ ចដងអៀត មួយ  ំ បនាយ អតាន័យ នន រកយ បញ្ញា

វនត  និង ដអាយ មាន ការភាន់ប្ចឡ ំកន ុង ការដប្បើ រកយ ប

ញ្ា វនត។  
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ល្កខខ័ណ្ឌ  ចាត់ ទុក ជា បញ្ញា វនត 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

រួរ ដយើង ប្តវូ ែឹង ខ្ែរ អំព ីការចាត់ ថាន ក ់បញ្ញា វនត  ដៅ ប

សា ឹមប្បដទស ខ្ែល មាន ខ្ចក បញ្ា វនត  ជា ៤ ថាន ក់៖ 

ទី១. រឺ ជា អនកនិពនធ  សិលបករ (ការ)ី និង អនកប្បាជញ ; 

ទី២. រឺ ជា សាង្គ្សាត ចារយ មហាវទិាល័យ អនកប្សាវប្ជាវ និង

អនកសរដសរនិ ា  (សរដសររេិះរន់) ; 

ទី៣. រឺ ជា អនកសារព័តិមាន និង អនកសរដសរផ្ាយ រំនិត

និង ចំដណ្េះ អវ ីមួយ ; 

ទី៤. រឺ ជា  វជិាបណ្ត ិត  វសិវ ករ យុតត ិវទូិ (អនកចាប់) និង

បណ្ឌ ិត ខ្ផ្នក មុខវជិាា  អវ ីមួយ។  

ដៅកន ុង ទសសនៈ ដនេះ ដរ ខ្បងខ្ខវង ជា រំនិត មូល្ោា ន1 

ធំ ពីរ៖ 

១. រំនិត ឈរ ដលើ ការដចេះែឹង ចំដណ្េះអវ ីមួយ ខ្ែល អាច

បង្ហា ញ បាន ភាា ម នូវ ភាពស័កត ិសិទធ ិ នន ចំដណ្េះ ដ េះ និង

រំនិត ឈរ ដលើ វបបធម៌ នន ការដចេះែឹង។  

                                                      
 

 

1 មូលោា ន= Polarité។  
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ល្កខខ័ណ្ឌ  ចាត់ ទុក ជា បញ្ញា វនត 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

២. រំនិត ឈរ ដលើ ការយកមក ដធវ ើត្ថម នូវ ចំដណ្េះ ណា

មួយ និង រំនិត ឈរ ដលើ ការបដងក ើត ជា ែំបូង នូវ រំនិត

ឬ វតថ ុ អវ ី មួយ។  

 

ដបើ ដយើង យក ទសសនៈ បសា ឹមប្បដទស មក ដប្បៀបនឹង

រំនិតខ្ខែ រ ដយើង ដ ើញ ថា រំនិត ដនេះ មាន មួយ ខ្ផ្នក កន ុង

រំនិតខ្ខែ រ ខ្ែរ ែូច ជា រំនិត ឈរ ដលើ «ភាព

ស័កត ិសិទធ ិ» (កន ុង រំនិត ទី១) និង រំនិត ឈរ ដលើ «ការយក

មកដធវ ើត្ថម» (កន ុង រំនិត ទី២)។  កន ុង រំនិត ទី១ ខ្ខែ រ 

ខ្តង ឲ តនមា ដៅ ដលើ អនកដចេះែឺង ដៅ ដពល ណា ដ ើញ

ថា ចំដណ្េះ អនកដចេះែឹង ដ េះ មាន ភាពស័កត ិសិទធ ិ រឺ អាច

ទញ យក ជា ប្បដយាជន ៏បាន ភាា មៗ សំរាប់ ការរស់ដៅ

កន ុងជីវតិ ែូច ខ្ខែ រ ខ្តងខ្ត យល់ដ ើញ ថា ដបើ ដចេះ ទល់ខ្ត

មាន បុណ្យស័កត ិ និង លុយកាក់ ដទើប ជា អនកដចេះ ដេើយ

មួយដទៀត ដបើដចេះ ទល់ ខ្ត ដចេះសូប្ត រត់មាត ់ត្ថម ប្រ ូែូច

ខ្ខែ រ ដយើង ខ្តង និយាយ ថា ដរៀនសូប្ត ដ េះឯង។  
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ដៅកន ុង រំនិត ដនេះ បង្ហា ញ ថា ខ្ខែ រដយើង មិន សូវឲ 

តនមា ដលើ ដគលការ វបបធម ៍និង ដលើ ដគលការ បដងក ើត នូវ

រំនិត ឬ ការរកដ ើង អវ ីមួយថែី សំរាប់ សងគម ដប្រេះ ថា  វបប

ធម៍ ជា វតថ ុ អរបូី ឯ ចំខ្ណ្ក អវ ី ថែី ជា ការជំទស់នឹង

បដវណ្ី និង ទំដនៀមទមាា ប់។  ទសសនៈ ដនេះ ជា ចាប់ រស់

ដៅ របស់ ប្បជាពលរែា កន ុង សងគម អេិរកស មាន ខ្ចក ជា 

វណ្ណ ៈ ពី កំដណ្ើត រឺ ពួក មាន ប្តកូល ជា អនកធំ ជា

មាា ស ់និង ពួក មាន វណ្ណ ៈជា អនកតូច ជាឈន លួ។  វណ្ណ ៈទងំ

ពីរ ដនេះ មាន ប្ពំខ្ែន ជិតសល ុង មិន អាច ឆ្ាងកាត់ បាន 

ព ីវណ្ណ ៈ មួយ ដៅ វណ្ណ ៈ មួយ។  ដេតុ ដនេះឯង បាន ជា ខ្ខែ រ

យល់ដ ើញ ថា អនកដចេះ ដកើត កន ុង ប្តកូល តូច រឺ ដៅ ខ្ត

តូច ែខ្ែល លុេះ ប្ត្ថ ខ្ត ជន ដ េះ មាន េ័ពវសំណាង

ពិដសស កាា យ ដៅ ជា អនកមានយសស័កត ិ ដទើប ដរ ទទួល

សាគ ល ់ចំដណ្េះ ខ្ែល ខល នួ មាន ដ េះ។  

 

ដៅកន ុង ទសសនៈ ខ្ែល បានដរៀបរាប ់ខាងដលើ ដនេះ ដយើង

សដងកតដ ើញ ពិត ថា ដៅកន ុង សងគម ដរ ពុំ ឲ តនមា ដៅ ដលើ

អនកនិពនធ  សិលបករ(ការ)ី អនកនិ ា  អនកសារព័តិមាន ដប្រេះ
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ជា ពួក មនុសស រស់ដៅ កន ុង ដោកអរបូី បដងក ើត ខ្ត រំនិត

ឥតបានការ សំរាប់ ខ្ត បំដរ ីមដ សដញ្ាត  អនកែនទ រឺ

ដចេះ ឥតប្បដយាជន៏ សំរាប់ ការរស់ដៅ របស់ ខល នួ។  ពួក

ទងំដ េះ ដប្ចើន ខ្ត ជា មនុសស ប្កលំបាក គែ ន យស

ស័កត ិ ដកើត កន ុង ប្តកូល តូច ដរ ទុក ជា ជន កំបឹុ

កកំប ុក ខ្ែល ខ្ខែ រដយើង ដប្ចើន ដៅ ពួក មនុសស ខ្បបដនេះ

ថា «អាដនេះ អាដ េះ» ែូច ដរ  ំ គន  ដៅ ដោក សុីន សុី

សាមុត ជា អនកចំដរៀង ែ៏ដឆ្ន ើម «អា សុនី សុីសាមុត» ដ េះ

ឯង។  ដយើង ែឹង ថា ដៅកន ុង សងគមសកត ិេូមិខ្ខែ រ អនក 

ដកើតកន ុង ប្តកូលធំ ខ្តងខ្ត ដៅ ជន ខ្ែល ដកើត កន ុង 

ប្តកូលតូច ដទេះ បី អនកដ េះ មាន អាយ ុ ដប្ចើន ជាង ក៏

ដោយ ថា «អាដនេះ អាដ េះ» ជានិចា។  

ដោយ ដយាង ដលើ រំនិត ភាពស័កត ិសិទធ ិ នន ចំដណ្េះ សំរាប់

ការរស់ដៅ ដយើង សដងកត ដ ើញ ថា យុវជនខ្ខែ រ ចូលចិតត

ដរៀន  វស័ិយ  វទិាសាង្គ្សត  និង បដចាកដទស។  ចំនួន យុវជន

មាន តិចតួច ណាស់ ខ្ែល បាន ដប្ជើសដរសី នរវទិា, ទសសន

 វជិាា  ដប្រេះ  វជិាា  ទងំ ដនេះ ដរ ទុក វា ថា គែ ន ភាព



Page. 09 
 

ល្កខខ័ណ្ឌ  ចាត់ ទុក ជា បញ្ញា វនត 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ស័កត ិសិទធ ិ សំរាប ់ការរស់ដៅ ដេើយ ពិបាកនឹង រក ការង្ហរ 

ដធវ ើ ផ្ង។  

 

ង្ហរ របស់ បញ្ញា វនត  

បញ្ញា វនត  មិនខ្មន ជា ង្ហរ ខ្ែល ជន មាន ក់ៗ អាច ត្ថំង 

ខល នួឯង បាន ដ េះដឡើយ។  ជន ខ្បប ដនេះ កន ុង រកយខ្ខែ រ

ដរ ដៅ «បណ្ឌ ិត មានេះ»។  ការប្បកាស ់ថា ខល នួ ជា បញ្ញា

វនត  រឺ ជា មានេះ របស់ អនកលងង់ ខ្ែល ដលើក ខល នួ ដោយ ខល នួ

ឯង ថា ខល នួ ជា ឧតតមជន។  

ង្ហរ ជា បញ្ញា វនត  ជា ង្ហរ ខ្ែល មិតិសាធ្លរណ្ៈ ត្ថំង ឲ ជន

ណាមួយ ខ្ែល មាន សកមែភាព យា ងខែ ីឃ្មែ ត កន ុង ខ្ផ្នក

រំនិត ប្បកប ដោយ រុណ្ធម ៍សំរាប់ ប្បដយាជន៏ សងគម

និង ប្បដយាជន៏ មនុសសជាតិ។  ចរតិលកខណ្ៈ នន បញ្ញា វតត 

រឺ ថិត ដៅ ដលើ អវ ី ខ្ែល ជា រតិបណ្ឌ ិត ការររ ដសចកត ី

នថាថន រូ របស់ មនុសសជាតិ។  

 

រេ មាន  វ ិី ពីរ សាំរាប ់ទទួល្ សាា ល្់ ង្ហរ ជា បញ្ញា វនត  
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ទី១ រឺ  វធីិ ត្ថម ការចូលរមួ កន ុងសកមែភាព ខ្ែល ដរ ទុក

ថា មាន លកខណ្ៈ ជា សកមែភាព មាន តនមា កន ុង ខ្ផ្នក

បញ្ញា  (mode d’affiliation)។  

 

ទី២ រឺ  វធីី ខ្ែល មាន កន ុង តនមាផ្លា ល់ ដៅ ដលើ បុរគល

មាន ក ់ខ្ែល ទុក ដប្សច ថា គត ់ជា បញ្ញា វនត  ដប្រេះ មនុសស

ដ េះ មាន ចរតិ ជា សុជន មាន ចំដណ្េះ ជា បណ្ឌ ិត ខ្ែល

ដរ ដមើលដ ើញ ជាក់ខ្សត ង ឥត អាច ប្បខ្កក បាន (mode 

de légitimation)។  

ខ្ខែ រ បុរាណ្ មាន រកយ មួយ ប្សប ដៅ ដលើ រុណ្ភាព នន

បញ្ញា វនត  រឺ «បណ្ឌ ិត»។  បណ្ឌ ិត រឺ ជា អនកដចេះែឹង ដេើយ

បាន ដធវ ើ អវ ី មួយ កន ុង រុណ្ធម៍។  ែូដចនេះ ខា ឹមសារ នន ង្ហរ 

បញ្ញា វនត  រឺ ខ្ផ្អក ដលើ ដគលការណ្ ៏ ពីរ៖ «សកមែភាព

និង រំនិត កន ុង រុណ្ធម»៍។  ខ្ត ដរ មិន ទុក បញ្ញា

វនត  ជា «រនធ រច ចារយ» (moraliste) ដ េះ ខ្ែរ ដប្រេះ បញ្ញា

វនត  មិន ខ្មន ជា អនក ដធវ ើការទូ ែ ន ដប្បៀនប្បដៅ ែល់ 

ជន ែនទ ែូច ពួក បុពវជិត ឬ េិកខ ុសងឃ ដ េះដឡើយ។  អវ ី 

ជា បណ្ឌ ិត រឺ បាន ដធវ ើអវ ីមួយ ដោយ ឥត យក រំនិត រក
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ប្បដយាជន៏ ជា រំនិត សំខាន ់ដេើយ តប្មូវ ឲ អនក ែនទ ដធវ ើ

ត្ថម ខល នួ។  

 

សួរ ថា រតើ រៅកន ុង សងាមដខែរ គ្េប ់សម៍យ មាន បញ្ញា វនត

ដែរ ឫ រទ ? 

ដៅកន ុង សម័យ បុរាណ្ សងគមខ្ខែ រ ចាស់ ជា មាន បញ្ញា

វនត  ខ្ែល មាន ង្ហរ ជា បណ្ឌ ិត។  បណ្ឌ ិត ជា ជន មាន

ប្បាជាញ  ជន អនកប្បប្ពឹតតលអ  រឺ អនកកាន់ សុចរតិ ដោយ ពិសាត  

ដោយ ខាា ប់ខល នួ េែ ត់ចត់ ជា និចា រឺ ជា អនកប្បាជញ ខាង 

ផ្ល វូ សុចរតិ យុតត ិធម៍។  ដៅកន ុង សម័យ ពុទធសាស  

បណ្ឌ ិត ជា អនកបួស ដប្រេះ អនកបួស មាន ការដចេះែឹង មាន

ចរយិា មារយាទ ប្តឹមប្តវូ។  រចួ ដប្កាយមក រកយ បណ្ឌ ិត

ដនេះ ដៅ កាា យ ជា «បនា ិត» ដេើយ ឃ្មា យ មក ដទៀត ជា «អ

នា ិត»។  សម័យ ទំដនើប ដរ ដៅ អនក មានវជិាា ថាន ក់

ខពស ់ខ្ែល មាន សញ្ញា បប្ត «ែុកតូរា៉ា ត» ថា បណ្ឌ ិត កន ុង

មុខ  វជិាា  អវ ីៗ មួយ។  (ែកប្សង ពី វច នុប្កមខ្ខែ រ សដមតច

ជួនណាត ដជាតញ្ញា ដណា ដបាេះ ពុមព ប្គ ទី៥ កន ុង ឆ្ន ំ

១៩៦៧ ប្តវូ នឹង ព.ស. ២៥១១)។  
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
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ការកាា យឃ្មា ត រកយ បណ្ឌ ិត មក អនា ិត ជា ការកាា យ ថយ

ចុេះ នូវ រុណ្សមបតត ិ នន បណ្ឌ ិត។ ការកាា យដនេះ ជា សញ្ញា  នន

ភាពអតាងគត នន សងគមខ្ខែ រ។  បណ្ឌ ិត ខ្ែល មាន ភាវៈ

ជា ឧតតមជន ខ្ែល មាន ឯករាជយ នន ការវវិតត រ៏ រំនិត

ខពង់ខពស់ សំរាប់ ជា យាន នន ការចំដរនី នន សងគម បាន

កាា យឃ្មា ត ប្តឹមខ្ត ជា សុជន (មនុសសលអ ) ដចេះ ធម៍ សំរាប់

ខ្ត ដធវ ើ ជា អាចារយវតត ឬ ពិធិការ ខ្តប ុដណាណ េះ។  ការកាា យ

ដនេះ ជា ការកាា យឃ្មា ត ពី «ថាមវនិតភាព» ដៅ «និចា

លភាព » ឬ ពី អវ ី ខ្ែលមាន របូភាព ជា «សកមែភាព» ដៅ 

រក អវ ី ខ្ែល មាន របូភាព «អេិរកសនិយម»។  

ដយើង និយាយ ដនេះ គែ ន បំណ្ង ចង់រេិះរន់ ប្ពេះពុទធ

សាស  ដ េះដឡើយ ដយើង មាន ជំដនឿ ជា និចា ថា ប្ពេះពុទធ

សាស  មាន ប្បដយាជន ៏ណាស ់សំរាប់ សងគមជាតិ ដប្រេះ

ជា សាស   ំ រំង្ហប់ នូវ អវ ី ខ្ែល ជា ធ្លតុ នន ទុកខ  របស់

មនុសសដោក ខ្ត ធម៍សាស  មាន ក់ឯង ពុំ អាច ឲ មនុសស

ដោក រកដ ើញ នូវ អវ ិ ខ្ែល ជា ខា ឹមសារ នន សុេ

មងគល កន ុង ធ្លតុ ខល នួ ជា សតវដោក ខ្ែល ជា ធ្លតុ

ចាំបាច់សំរាប់ ជីវតិ ជា សតវដោក រឺ មាន ឃ្មា ន និង ចង់
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

សុខ ដកសមកានត។ ធម៍ សាស  ជា ដយាង នន មនុសស

ធម៍ ឯ ចំខ្ណ្ក វបបធម ៍ ជា យាន នន ការចំដរនី របស់

មនុសសដោក។  យាន ទងំ ពីរ ប្តវូ ការដយាងគន  ដៅវញិ

ដៅមក ដែើមបី ដធវ ើ អេិវ្ឍន៏ នន សងគមមនុសស កន ុង រនាង

ធម៍។  

 

នរណា រៅ ជា បណ្ឌ ិត រៅ គ្សកុដខែរ ? 

ដៅកន ុង សម័យ ប្ពេែញ្ាសាស  បណ្ឌ ិត មាន ដៅកន ុង ពួក

ប្រេែណ្៌ ខ្ែល ជា វណ្ណ ៈទី១ កន ុង ចំដណាម វណ្ណ ៈទងំ បួន នន

លទធិប្រេែណ្៌។ វណ្ណ ៈ ទងំដ េះ មាន៖ ទី១. ប្រេែណ្៌ ទី២.

កសប្តិយៈ ទី៣. ដវសសៈ ទី៤. សូប្ទៈ។  

ប្រេែណ្៏ ជា បណ្ឌ ិត ជា ប្រូរអាចារយ ថាន ក់ឧតតម នន មហា

 វទិាល័យ បង្ហា ត់ បដប្ងៀន  វជិាា  ដផ្សងៗ ែល ់យុវជន ខ្ែល

មាន វណ្ណ ៈ ជា ប្រេែណ្ៈ និង កសប្តិយៈ ; ជា ពិដសស ជា វរៈ

ប្ររូ របស់ ប្ពេះមហាកសតយ បង្ហា ត់ បដប្ងៀន  វជិាា  មនុសសសា

ង្គ្សត , នដយាបាយ, យុទធសាង្គ្សត  និង ប្រប ់មុខវជិាា  ឯដទៀត សំ

រាប ់ដធវ ើការែឹក ំ ប្បដទសជាតិ។  ពួកប្រេែណ្៏ ក៏ ជា អនក

សិកា ប្សាវប្ជាវ និង បដងក ើត វបបធម៍ និង ប្រប់ចាប់រែា សំ
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

រាប ់ រាជការ និង ប្បជារាង្គ្សត ។  ប្រេែណ្៏ បណ្ឌ ិត ចូលរមួ

យា ងសកមែ កន ុងកិចាការដោកកិយ, កិចាការប្បាជាញ  ក៏ែូច

ជា កិចាការ សាស  កន ុង ប្ពេះរាជអាណាចប្ក ជា  ែការ 

មាន ដចសាត  កន ុង សងគមខ្ខែ រ។  

មក ែល់ ដរធិសម័យ ដចសាត  ប្រេែបណ្ឌ ិត មាន ការអន់

ថយនប្កខ្លង។  កន ុង តួ ទី បណ្ឌ ិត ប្តវូ ដរ ផ្លា ស់យក ពួក

េិកខ ុសងឃ មក ដែើរតួ ជំនួស។  ការផ្លា ស ់បនទ ុក ដនេះ ដកើត

មក ពី ការផ្លា ស់ ជំដនឿសាស  របស់ ប្ពេះមហាកសប្ត។  ជា

ការផ្លា ស់បត រូ  ំ ឲ មាន ការខ្កខ្ប្ប ជាខា ឹមសារ នន អតា

ន័យ នន តួ ទី របស់ បណ្ឌ ិត។  ដគលដៅ របស់ រាជ

អំណាច កន ុង ដរធិសម័យ រឺ ចង់ដធវ ើ ប្បជាធិដតយយបនី

យកមែ កន ុង  វស័ិយ សិកា ធិការជាត ិដោយ បនាយ ឯកាធិ

ភាព ពួកប្រេែណ្៌ កន ុង  វស័ិយ ដនេះ។  អំដពើដនេះ រឺ ជា ការ

ដធវ ើ បែិវតតន៏ វបបធម ៌មួយ កន ុង ជំ ន់ដ េះ។  

ប្ពេះមហាកសប្ត ខ្ែល បានដធវ ើ អំដពើដនេះ មាន ប្បជាប្បិយ

ភាព នប្កខ្លង ែូចយា ង ប្ពេះបាទជ័យវរ ែ័នទី៧។  េិកខ ុសងឃ

ណា ខ្ែល មាន ចំដណ្េះដប្ៅប្ជិេះ កន ុង ធម៌ប្ពេះពុទធ ប្តវូដរ

ទទួលសាគ ល់ ថា ជា បណ្ឌ ិត ដសែ ើមុខនឹង ប្រេែណ្៌បណ្ឌ ិត  ំ
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២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ឲ ពួកទងំដ េះ មាន ការអាក់អន់ចិតត ប្កាសខ្ប្កង ដេើយ

ពួក ប្រេែណ្៌បណ្ឌ ិត ខ្ែល ជា ប្រអូាចារយធំៗ និង ជាបា

រូរ  ំគន  រត់ដចញ ពី ប្សកុខ្ខែ រ ដោយ  ំយក ដៅជាមួយ

ពួកគត់ នូវ រមព ីធម៌ និង យុទធសាង្គ្សតនដយាបាយ សំខា

ន់ៗ ជា ដប្ចើន(សូមអានដរឿង ត្ថប្តសក់ខ្ផ្អម កន ុឯកសារ «

មហាបុរសខ្ខែ រ» ប្សាវប្ជាវដោយដោក ដអង សុត)។  

 

ែល់មក សម័យទំដនើប ខ្ខែ រដយើង ទុក អនក មាន សញ្ញា ប័ប្ត

មហាវទិាល័យ ជា បញ្ញា វន័ត ។ ការសំគល់ ត្ថម លកខណ្ៈ

ដនេះ  ំ ឲ មាន ការផ្លា ស ់អនាន័យ បញ្ញា វនត  ពី ន័យ «អនក

ដធវ ើ ជីវតិ នន រំនិតប្បាជាញ  ដអាយ មាន ែដងា ើម ជា អ

ចិនង្គ្នត» កន ុង សងគម មកប្តឹមខ្ត ជា «អនកដចេះែឹង នន មុខ

 វជិាា   វទិាសាង្គ្សត  អវ ិមួយ ខ្តប ុដណាណ េះ»។  ដប្ៅពីដនេះដៅ

ដទៀត ន័យ បញ្ញា វនត  បាន កាា យ ដៅ ជា ឋានៈ ឬ វណ្ណ ៈថែី

មួយ ដៅកន ុង សងគមខ្ខែ រ។  អនកបញ្ញា វនត  បំរក់ ដោយ

សញ្ញា ប័ប្ត ត្ថំង ខល នួ ជា ដោកធ ំរស់ដលើភាពលងង់ដៅា  

របស់ អនកតូច ខ្ែល ជា រាង្គ្សតសាមញ្ា  ដោយ ទុក ខល នួ ជា

អនកដចេះជាង។  រកយ ដចេះខ្បបដនេះ  ំំ ខ្បរ ជា មាន ន័យ
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

មួយថែី ែូច ដោក ប ុន ចនាម ុល និយាយ ថា «រំនិត មាន

ខ្តអញ» ឬ «អញនិយម»។  ដចេះ មុខវជិាា  ណាមួយ មិន

ខ្មន មាន ដសចកត ី ថា ខល នួដចេះ អវ ីៗ ប្រប់ខ្បបយា ង ដលើស

អនកែនទ ដ េះដឡើយ។  
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មរតក របស់ បញ្ញា ដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

មរតក របស់ បញ្ញា ដខែរ 

បុពវបុរសខ្ខែ រ បានទុក «មរតករបស់បញ្ញា » ដប្ចើន ឥតរ

ត  ែល់ កូនខ្ខែ រ។  មរតកដ េះ មាន ប្រប់ខ្ផ្នក ែូចជា

អកសរសាង្គ្សត  អកសរសិលប៏ កបួ នចាប់ប្រប់ខ្បបយា ង សំរាប់

កូនខ្ខែ រ សម័យដប្កាយ យក វា មក ដធវ ើការពិចារណា កន ុង

ការរស់ដៅ ជា ដរៀងរាល់នថង របស ់ខល នួ និង សំរាប់ អានទុក 

ជា ការកំសានតអារមែណ្៌។  ដៅចំដរេះ សាន នែ ខ្ែល ប្បកប

ដៅដោយ រុណ្ភាព នន បញ្ញា  នន បុពវបុរសខ្ខែ រ ែ៏ដប្ចើន

ដ េះ ដយើង ជា កូនខ្ខែ រ ជំ ន់ដប្កាយ ហាក់ បី មាន ភាព

ជា កុមារមួយ រស់កន ុង ភាពងងឹតងងល់ ដលើ រំនរ សមបតត ិ

វបបធម៌ជាតិ។  ដពលណា ខ្ខែ រដយើង សាគ លត់នមា មរតក នន

បញ្ញា  ខ្ែល មាន ដៅកន ុង វបបធម៌ជាតិដយើង ចាស់ ជា នឹក

យល់ែឹង អំព ី តនមា សាសន៏ជាតិ កន ុង ចំដណាមសាសន៏

ជាតែិនទ មាន ដៅកន ុង សងគម មនុសសជាតិ។  

ខ្ខែ រ ពិតខ្មន ខ្ត មាន ដបតិេ័ណ្ឌ ជាតិ ប្បកប ដៅដោយ

កិតត ិ ម ជា ដប្ចើន ខ្ត ជា ប្បជាជាតិមួយ ធ្លា ក់ខល នួ ខំុ្ដរ

អស់ដប្ចើនសតវតស។  ថែីៗដនេះ ប្សកុខ្ខែ រ ធ្លា ក ់ កន ុង អាណា

និរមយួន (១៩៧៩-១៩៨៩) ខ្ែល ជា ការរលំជាតិ មួយ 
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មរតក របស់ បញ្ញា ដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

េួស នូវ ការនឹកសាែ ន របស់ខ្ខែ រមាន ក់ៗ។  ដតើ ជា កំេុស

នរណា ? ឬ ក៏ ជា កមែវាស  ដរចមិនផ្ុត របស់ជាតិ

ខ្ខែ រ ? ដមាទនភាពខ្ខែ រ បាត់សាបសូនយ ដធវ ើ ឲ ខ្ខែ រ រស់ដៅ

ខ្ត កន ុងប្សដមាល នន ភាពរុងដរឿង ពី អតីតកាល និង ការ

ចងរំនំុ ឬ ការតូចចិតត ដលើ វាស  របស់ខល នួ។   វ ិសកមែ

ថែីៗដនេះ  ំ បខ្នាម ឲ វបបធម ៏និង អារយធម៏ខ្ខែ រ  រតិខ្តចុេះ

អន់ដខាយ បនតដៅដទៀត។  ខ្ត ហាក់ប ី ែូច ជា គែ ន 

នរណា ជា អនកទទួល ខុសប្តវូ នូវ ទុពវពលភាព ជា ប្បវតត ិ

សាង្គ្សត  ដនេះដឡើយ ? 

ខ្ត ដយើង ប្តវូ យល់ែឹង ខ្ែរ ថា មរតក នន វបបធម៌ខ្ខែ រ មិន

សុទធខ្ត រំនិត  វជិាមាន សំរាប់ ការរស់ដៅ របស់ខ្ខែ រ ដៅ

កន ុង សម័យថែី ខ្ែរ ែូដចនេះ ប្តវូចាំបាច់ យក មរតក 

ដនេះ មក ពិចារាណា ដែើមប ី ដអាយែឹង ថា អវ ី ជា រុណ្

ភាព និង រុណ្វបិតត ិ សំរាប់ សងគមសម័យ។   

ដោក វា៉ា ន់ ្ី កាអុន បញ្ញា វនត ខ្ខែ រ មួយរបូ បាន ដលើកយក

មក ដធវ ើការពិចារណា ដឡើង វញិ នូវ រំនិត បុរាណ្ខាេះៗ ខ្ែល

ជា រំនិត សំរាប់ កាច់បំបាក់ ចិតតរំនិតខ្ខែ រ ទុនដខាយ ឲ

រស់ដៅ កន ុងផ្នត់រំនិត ជា អនកដចេះដគរព អនកមានអំណាច 
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មរតក របស់ បញ្ញា ដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ឬ អនកប្បាជញ។  អនកខាា ំង ទងំដ េះ  ំ គន  ត្ថក់ខ្តង ដម

ដរៀនចរយិាសាង្គ្សត  ឬ ែំបូ ែ នដផ្សងៗ ដោយខល នួឯង សំរាប់

ប្បដយាជន៏ខល នួឯង។  ឧទេរណ្៏ មានែូចតដៅ៖ 

ចូលសា ឹងត្ថមបទ ចូលប្សកុត្ថមប្បដទស ; ខល នួទបកំុ

ដត្ថង នែខា ីកុំដយាងប្សវាឪបេន ំ ; នំមិនធំជាង ឡិ ។ល។  

កន ុង សងគម កំពុង ចុេះអន់ដខាយ កន ុងខ្ផ្នក រំនិត បញ្ញា

វនត  ប្តវូ មាន ភារកិចា យក រំនិត ចាញ់ដរ ដងើបមុខមិន

រចួ មក ដធវ ើការពិចារណា ដឡើងវញិ ដែើមបី ប្ប្ិត រំនិត

ថែី សំរាប់ ឈនេះដរ ដែើមប ីជាតិខល នួ។  

ដបើ ខ្ខែ រណា បាន អាន ដសៀវដៅ ដោក  ីន េុក្ី មាន

ជូន ដ ែ្ េះ ខាងដលើ រចួមកដេើយ ចាស់ ជា ដធវ ើ ឲ អនកអាន

ដ េះ មាន ដមាទនភាព ដលើ ដភារប្ទពយ វបបធម៌ខ្ខែ រ។  ខ្ត

ដភារប្ទពយដនេះ   បចច ុបបនន  ដនេះ វា សា ិត ដៅ ខ្ត កន ុងសារ

មនា ីរ ដៅ ខ្ត កន ុង ដសៀវដៅ និង ដៅ កន ុង ខ្ត រំនិតអនក

ដចេះែឹងខ្ខែ រ មួយចំនួនតូច វា រេូត កាា យ ដៅ ជា ប្សដមាល 

គែ ន សារៈប្បដយាជន៏ អវ ីដសាេះ សំរាប់ ការរស់ដៅ របស់ខ្ខែ

រ។  ជា ពិដសស ដៅដទៀត ែូច បានជំរាប ខាងដលើរចួមក
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មរតក របស់ បញ្ញា ដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ដេើយ ខ្ខែ រដយើង មាន ទមាា ប់ ទកុ រំនិត វបបធម៌ ជា វតថ ុ

អរបូ ជា វតថ ុ ប ា ប់បនស ំសំរាប់ជាតិ ែូដចនេះ ដភារប្ទពយវបប

ធម៌ ខ្ែល ជា មរតកជាតិខ្ខែ រ វា គែ ន តនមា អវ ី ដលើស ដប្ៅ

ខ្ត ជា តនមានិមិតតរបូខ្តប ុដណាណ េះ ដៅកន ុងចិតតរំនិតខ្ខែ រ។    

កន ុង អំឡុង ឆ្ន ំ ១៨៩០ ដពល ខ្ែល បារាងំ ប្តួតខ្ខែ រ ោច់

មុខ ដរ ឥតសូវយកចិតតទុកោក់ ដធវ ើការប្សាវប្ជាវ កន ុង

ខ្ផ្នក អកសសាង្គ្សត  ដ េះប ុ ែ នដទ។  កន ុងចំណុ្ច ដនេះ 

ដោក  ីន េុកែី2 សរដសរ កន ុង ដសៀវដៅ ថា៖ «អនកប្បាជញ

បារាងំ ដរ មិនបាន ដធវ ើការប្សាវប្ជាវ អវ ី បានដប្ចើន ដលើ  វស័ិ

យ អកសរសាង្គ្សត ខ្ខែ រដ េះដទ ដប្រេះ  វស័ិយដនេះ មាន ទំេំធំ 

ខ្វង អ ា យដពក ដធវ ើ ដអាយ អនកប្សាវប្ជាវ បរដទស អស់ស

ង្គ្ងគ ឹម ដប្រេះ ដែើមបី អាច សិកា អកសរសាង្គ្សតបាន រឺ ប្តវូ ដរៀន

ភាសាខ្ខែ រ ឲ មាន ចំដណ្េះ ខពង់ខពស់ ដទើប យល់ អតាបទ ទងំ

ដ េះ»។  

                                                      
 

 

2  ីន េកុ្ ី: ទិែាភាព ទូដៅ នន អកសរសាង្គ្សត ខ្ខែ រ- Edition L’Harmattan។ 
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មរតក របស់ បញ្ញា ដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

បញ្ញា វនតដខែរ ពី សម័យ អាណានិេម រហូត មកែល្់ សម័យ 

ឯករាជ្យជាត ិ

កន ុង សម័យ ដប្កាយអងគរ (ព ី ស.ត.ទី១៥ ែល់ ស.ត.ទី

១៨) ប្សកុខ្ខែ រ បាន ធ្លា ក ់ កន ុង អតាងគត ដេើយ អតាងគត 

ដនេះ បាន បផ្លា ញ ប្បព័នធ  នន រំនិតបញ្ញា ខ្ខែ រ  ំ ឲ សងគម

ជាត ិ រស ់ខវេះ អាហារសតិ។  ផ្លវបិាក ជាក់ខ្សតង រឺ ការ

ដេាច ប្បវតត ិសាង្គ្សតជាតិ អស់រយៈដពល ជាង បី សតវ

តស។  កន ុង រយៈដពល ដ េះ ជាតិខ្ខែ រ ទទួល ឥទធិពល ប្រប់វស័ិ

យ ពី ប្បដទសជិតខាង មាន ដសៀម និង យួន។  អវ ី ខ្ែល

ឆ្ង ញ់ អវ ិ ខ្ែលលអ  ខ្ខែ រ ខ្តងខ្ត និយាយ ថា ជា របស ់ដសៀម 

ឬ យួន ជា និចា ឧទេរណ្៏៖ សមាមច យួូន នឹង ចំណ្ីដសៀ

ម។ ល។  រំនិត ដចៀមជា ំដោយ មិនែឹងខល នួ ដនេះ វា រស់ដៅ

កន ុង សតិខ្ខែ រ ដប្ចើន សតវតស  ំ ឲ ខ្ខែ រ បាត់ដសចកត ី

ទុកចិតត ដលើខល នួឯង ដេើយ ែូរ ចរយិាសមបតត ិ ពី ជនខែ ីឃ្មែ ត 

ដៅជា ជនប្កខ្អស កន ុង កិចាការសាធ្លរណ្ៈ។  ឧទេរណ្៏ៈ

កន ុង រកយដពចន ៏អស់សងឃឹម មួយនិយាយ ថា៖ «ខល នួ មួយ

មិនអាច ទូលខ្ផ្នែី មាន ក់ឯង បានដទ» 
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

កន ុងចរភាព នន ចាតប័គ្ត3 ដនេះ ដបើក ឪកាស ឲ បរដទស 

ដរ យក ទឹកែីខ្ខែ រ ដោយ មិនចាំបាច់ ខំប្បឹង អវ ីដប្ចើនដ េះ

ដឡើយ ដប្រេះ ដរ យល់ ថា ខ្ផ្ាឈឺ ែល់ ទុំសអ ុយ រលួយ រង់ ខ្ត

វា ប្ជេុះខល នួឯង។  ដៅកន ុង ចាតប័ប្ត មាន  ដៅកន ុង រតិខ្ខែ រ 

វា កាា យ ជា ពុមព នន ការអប់រំ របស់ខ្ខែ រ។ ជនជាតិមួយ ខវេះ

ដសចកត ីសងឃឹម កន ុងរតិ ដៅដលើ អ រត របស់ខល នួ រឺ ជា

ជាត ិរស់ចាំ ខ្តសាា ប់ ខ្តប ុដណាណ េះ។  កងវេះដនេះ  ំ ឲ ដយើង សួរ

ជា សំណួ្រ ថា ដតើ ជា ភាពបង្ហា ញ នូវ «ភាវៈ មិនលអ  ជា

ទូដៅ4 នន មនុសស របស់ខ្ខែ រដ េះឫ ? ឬ ជា កមែដពៀរ ប្ពេែ

លិខិត របស់ជនជាតិខ្ខែ រ ខ្ែល ខ្ខែ រដយើង ខ្តងខ្ត និយាយ

ដលងប្បឡ ំខ្មនថា៖ «ខល នួជាជាតិមានកមែ» បាន ជាប្សកុ

ខ្ខែ រ មាន ដ ែ្ េះ ថា «កមែពូជជា» ខ្ែល កាា យ ជា រកយ «

កមព ុជា»។  កន ុង អំឡុង ជាងបីសតវតស ជនជាតិខ្ខែ រ មិន

ប្តឹមខ្ត បាត ់ជំដនឿដលើ ខល នួឯងខ្តប ុដណាណ េះដទ រឺ ខ្ខែ រ បាត់

ខ្ថមដទៀត នូវ អវ ី ខ្ែល ជា ចកខ ុ និមិត ដលើរបូភាព ទងំមូល 

                                                      
 

 

3 ចាតប័ប្ត= ការអតធ់ែត ់; Résignation 
4 ភាវៈមនិលអជាទួដៅ= Mal-être général។  
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ននប្បជាជាតិ របស់ខល នួ ដោយដេតុ ដនេះ ខ្ខែ រ ដមើលដ ើញរបូ

ភាពប្សកុ ដៅកន ុង សម័យដ េះ ប្តឹមខ្តប្សកុ របស់ដសត ច ឬ 

មួយប្តឹមខ្ត ជា វតថ ុអវ ី មាន កមែសិទធិករ ខ្តប ុដណាណ េះ។  

ជនជាតិខ្ខែ រ ដប្កាយ ពី បាន រស់ដៅ អស់ដប្ចើន សត

វតស កន ុង ចាតប័ប្ត ប្រប់ប្បការមក ដេើយ ែល់ មកចុង

សតវតស ទី១៩ មាន រសែ ីដជារ មួយ ដសើច រក ខ្ខែ រ រឺ «

អាណាពាបាលបារាងំ» ដនេះឯង។  ខ្ត ខ្ខែ រដយើង អាច

ដចាទសូរ ជា សំនួរ ថា សនា ិសញ្ញា អាណាពាបាល ដនេះ

(១៨៦៣) ដតើ ពិត ជា រ ំងទប់ មេិចិាត្ថ នន  វតិ្ថា រកមែ 

ទឹកែី របស ់ ប្បដទស ជិតខាង មកដលើ ប្សកុខ្ខែ រ បានខ្ែរ

ឫដទ ? 

ការដបើក ទំព័រ ថែីដនេះ វា ប្គន់ខ្ត ជា «ោេ» សំរាប់ ខ្ខែ រ 

ែូដចនេះ សទធិសញ្ញា អាណាពាល បារាងំ ដនេះ វា ជា ធ្លតុ

 វជិាមាន ផ្ង អវជិាមាន ផ្ង ែូដចនេះ សាា ភាព ដនេះ ដតើ វា មាន

អនុភាព អវ ីខា េះ ខ្ែរ មកដលើ រត ិនន បញ្ញា វនត ខ្ខែ រ ? 

១.េត ិថ្ែី នន បញ្ញា វនតដខែរ 
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ការជួបប្បទេះ ជា ែំបូង របស ់ ប្បជាជាតិខ្ខែ រ ជា មួយ

នឹង វបបធម៌ នន បសា ឹមប្បដទស វា គែ ន  ំ មក នូវ រំនិត

អវ ី ខ្ែល បសា ឹម ប្បដទស ដរ ទុក ជា តនមលសជ្ឈនិកៈ5 របស់

សងគមដរ រឺ «ដសរភីាព» និង «សទធិមនុសស»។  ប្តវូ ដយើង

ែឹង ថា សទធិសញ្ញា អាណាពាបាល បារាងំ វា មាន ធ្លតុ ជា

នដយាបាយ និង ដយាធ្ល ដេើយ កន ុងដ េះ គែ ន និយាយ អវ ី

អំព ីរតិ មនុសសជាតិ ដ េះដឡើយ។  េតាដលខី ទងំពីរ គែ ន

សមភាព នន កមាា ំង ដ េះដឡើយ។  ជា សទធិសញ្ញា  រវាង អនក

ខាា ំង ជា មួយនឹង អនកដខាយ ខ្ែល អាច ឲ អនកខាា ំង ដរ

ទញ បាន ផ្លប្បដយាជន៏ ពី អនកដខាយ បាន ង្ហយប្សួ

ល។  ខ្ត ដទេះបី មាន សភាពការណ្៏ អសមភាពខ្បប ដនេះ

ក៏ដោយ ខ្ខែ រ អាច មាន ប្បដយាជន៏ ពីរ យា ងខ្ែរ រឺ

៖ ការររបូរណ្ ទឹកែីខ្ខែ រ ខ្ផ្នក ខាងលិច និង ការកាត់

បនាយ ឥទធិពល ដសៀម មកដលើ មហាកសប្តខ្ខែ រ។  អវ ីៗ 

ឯដទៀត រឺ ប្គន់ ខ្ត ជា ដប្រឿងតុបខ្តង លំអរ ផ្ាេះខ្ខែ រ ខ្ត

                                                      
 

 

5 តនមាសជឈនកិៈ= Valeur intrinsèque។  



Page. 25 
 

មរតក របស់ បញ្ញា ដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ប ុដណាណ េះ។  សទធិសញ្ញា  ដនេះ ដយើង អាច ចាត ់ទុក វា ជា «អំដពើ

អវជិាមាន» ខ្ត វា ជា អវជិាមាន ចាំបាច់មួយ សំរាប់ ស

ដង្គ្ង្ហគ េះជាតិខ្ខែ រ ឲ ដរចផ្ុត បាន ពី  វ ិសកមែ កំណ្ត់

ដោយ កមែវាស  ខ្ែល ជាតិខ្ខែ រ កំពុងខ្ត ជួបប្បទេះ ដៅ

កន ុង សតវតស ទី១៩ រឺ ប្បដទសខ្ខែ រ កំពុង ប្បដទស

ដសៀម និង យួន កាត់ខ្ចកគន  ដោយ យក ទដនា ដមកុង ជា

ប្ពំខ្ែនធមែជាតិ។  

អស់រយៈដពល ៩០ ឆ្ន ំ (១៨៦៣-១៩៥៣) ប្សកុខ្ខែ រ រស់ដៅ

ដប្កាម របប អាណានិរមបារាងំ មាន ទិស នដយាបាយ

ចាស់ោស់ សំរាប់ អនុវតតន៏ ខ្ផ្នការ អាណានិរម ខ្ែល

មាន ដៅកន ុង រំនិត ដោក Jules Ferry (១៨៣២-

១៨៩៣) ជា បញ្ញា វនត   យករែាមង្គ្នត ី សំេី កន ុង នដយាបាយ

អាណានិរម ដោយ ដប្បើ ទសសនៈ «ដបសកកមែ អារយធមូប

ណ្ីយកមែ នន ប្បដទសអាណានិរម»។  ទសសនៈដនេះ ជា មូល

ោា ន នន ការបដងក ើត របូី បញ្ញា ថែី របស់ខ្ខែ រ កន ុងដ េះ មាន

 វទិាសសងស ជា ដសចកត ី សំអាង នូវ ឧតតមភាព របស់អនក

អាណានិរមនិយម។  កន ុងរយៈដពល ៩០ ឆ្ន ំ ប្បដទសខ្ខែ រ

បានកាា យ ជា េូមិ មួយ របស ់ប្បដទសបារាងំ ដៅកន ុង េូមិ
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ដនេះ យុវជនខ្ខែ រ បាន ទទួល ការអប់រំ ត្ថម កមែ វធីី របស់

អនកអាណានិរមនិយម ត្ថំ ពីកុមារភាព កន ុង ខ្ផ្នកវទិាសស

ងស។  ខ្ត ដយើងែឹង ថា  វទិាសសងស ប្គន ់ ខ្ត ជា ឧបករ

ណ្ ៏នន រំនិត សំរាប់ ដធវ ើ ឲ បាន សដប្មច នូវ ដគល

បំណ្ង របស់ រំនិត ខ្តប ុដណាណ េះ។  អវតតមាន នន ការឲ 

តនមា នន បុពវបញ្ញា ខ្ខែ រ កន ុង កមែ វធីិសិកាថែី  ំ ឲ មាន 

ការផ្លត ច់ ចំដណ្េះថែី ពី មូលោា ន ជាតិខ្ខែ រ ខ្ែល ដធវ ើ ដអាយ

 វទិាសសងស សា ិត ដៅ ប្តឹមខ្ត ជា ចំដណ្េះ វជិាា  សំរាប់ វ

ណ្ណ ៈ ដប្ចើនជាង ជា  វជិាា  បំេា ឺ ការដចេះែឹង របស់បុរគល។  ខ្ត

ដសចកត ីសនន ិោា ន រេ័យ ខ្បបដនេះ វា អាច  ំ ដអាយ មាន

ការយល់ប្ចឡំ ខ្ែរ ដបើ គែ ន ការពីចារណា អំពី ការអប់រំ

ខ្ខែ រ ពី សម័យដែើម។  

ការអប់រំ រៅកន ុង សម័យអងារ 

សងគម មនុសសដោកនិមួយៗ អាច កាា យ ជា ប្បជាជាតិ

បាន សុទធ ខ្ត មាន បញ្ញា ជាតិ ជា ថាមវនត។  កន ុង ចំណុ្ច

ដនេះឯង ខ្ែល ដយើង ចង់ ដលើកមក ពិចារណា អំព ីរដបៀប

អប់រំខ្ខែ រ មុន សម័យបារាងំ ចូលប្សកុខ្ខែ រ ដែើមបី ទុក ជា
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មរតក របស់ បញ្ញា ដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ដយាង សំរាប់ សំគល់ នន ែំដណ្ើរដជឿនដលឿន នន បញ្ញា

ខ្ខែ រ មាន ដៅកន ុង សម័យអាណានិរម។  

ការអប់រំ កន ុង សម័យអងគរ ែូច ដយើង បាន ជំរាប ជា

សដងខប ខាងដលើ រចួខា េះ មកដេើយ ជា ការអប់រំ នន វ

ណ្ណ ៈ។  អនក ខ្ែល បាន ទទួល ការអប់រំ កន ុង សម័យ

ដ េះ រឺ ជា បុរគល ដកើត ដៅ កន ុង វណ្ណ ៈប្រេែណ្៏ ឬ វណ្ណ ៈ

កសប្ត។  ែូដចនេះ ការដចេះែឹង ជា បុពវសិទធ នន វណ្ណ ៈ។  កន ុង 

កមែ វធីី អប់រំ សំរាប់ វណ្ណ ៈប្រេែណ្៏ រឺ សិកា អំពី លទធិប្ពេែ

ញ្ា  សាស  ឯចំខ្ណ្ក វណ្ណ ៈ កសប្ត មាន កាតពវកិចា

សិកា  វជិាា  ែឹក ំជាតិ ខ្ែល មាន ដៅកន ុង លទធិប្ពេែញ្ា  សា

ស ។  វណ្ណ ៈ ទងំ ពីរ ដនេះឯង ជា វណ្ណ ៈ នន វរភាពជាតិ6 វ

ណ្ណ ៈទី១ កន ុង ខ្ផ្នករំនិត  រឯី វណ្ណ ៈទី២ កន ុងខ្ផ្នកនដយាបាយ 

ែឹក ំជាតិ។  ឯចំខ្ណ្ក ប្បជារាង្គ្សត  ទទួល បាន ការអប់រំ

កន ុង ខ្ផ្នក  វជិាា ជីវៈ ដៅកន ុង ចងក ំ ប្រួសារ។ ផ្ល វូ ចូល ដៅ

កន ុង មជឈោា ន នន ការអប់រំ របស ់វណ្ណ ៈប្រេែណ្៏ និង កសប្តៈ

                                                      
 

 

6 វណ្ណ ៈវរភាពជាត=ិ Classe élite nationale។  
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មរតក របស់ បញ្ញា ដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

រឺ បីទជីត មិន អាចចូលបាន ដ េះដឡើយ។  ចំដរេះ ប្ពេែ

ញ្ាសាស  ការខ្បងខ្ចក វណ្ណ ៈដនេះ ជា ដគលការណ្ ៏សំរាប់

រកា សុខែុម កន ុង សងគម ឬ ជា ការខ្ចក មុខ ទី ែល់ វ

ណ្ណ ៈនិមួយៗ កន ុង ការរក សុខតមកមែ7 កន ុង សងគម មនុសស

ផ្ង និង សងគម ជាត ិ ផ្ង ខ្ែល ពួក ប្រេែណ្៏ ទុក ជា

អសមភាព ដែើមបី អាណាប្បដយាជន៏។  

កន ុង រដបៀប អប់រំ នន វណ្ណ ៈ ខ្បបដនេះ បដងក ើត ឲ មាន បញ្ញា

វនត  មាន វណ្ណ ៈ មាន ឋានៈ ជា អនកដចេះែឹង ផ្ង ជា ឧតតម

មនុសសផ្ង ខ្ែល ជា ជន មាន បុពវសិទធ ិ ពី កំដណ្ើត មាន

កាតពវកិចា ទទួល មរតក នន ចំដណ្េះ របស់ វណ្ណ ៈ ខ្ែល ខល នួ

ជា សមាជិកសិទធិ8។  បញ្ញា វនត  មាន វណ្ណ ៈ ដនេះឯង ជា ប្កមុ 

អនក កសាង វបបធម៌ រុងដរឿង ជាតិខ្ខែ រ និង មហានររខ្ខែ រ 

មាន ដ ែ្ េះលបីលាញ ដប្ចើន សតវតស ដៅកន ុង ែំបន ់អាសុី

ខ្បក អដរនយ៏។  ែូដចនេះ ដរ អាចទុក បាន ថា ប្ពេែ

ញ្ាសាស  ដៅកន ុង សម័យអងគរ ជា ឃ្មា ំង នន ចំដណ្េះ របស់ 

                                                      
 

 

7 សុខតមកមែ= Harmonisation។  
8 សមាជកិជាសទិធិ= Membre de droit។ 
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មរតក របស់ បញ្ញា ដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

បញ្ញា វនត ខ្ខែ រ ចង ប្បទក់ ឆ្វ ត់គន  ជា បណាត ញ នន ការ

អេិវ្ឍន៏ ប្បដទសខ្ខែ រ ឲ កាា យ ជា មហានររ វបបធម៌ 

ផ្ង និង មហានររ ដយាធ្ល ផ្ង។  វរជនខ្ខែ រ ដៅកន ុង 

សម័យអងគរ ប្តវូ មាន លកខណ្ៈ ជា អនកដចេះែឹង ផ្ង ជា ដម

ទ័ព ផ្ង និង ជា អេិបាល ផ្ង ដេើយ មាន ទំ ក់ទំនង 

រវាង គន  នឹង គន  ជា អងគកាយ នន រត ិនិង ជា បណាត

ញ នន ប្កមុ សមរំនិត រមួរស់ ជា មួយគន  ដែើមបី ការររ

ប្បដយាជន៏ វណ្ណ ៈ ជា អនកដចេះែឹង និង ជា អនកែឹក ំ ជា

តិ។  ដេតុដនេះឯង ដរ ដ ើញ មាន ការរបួរមួ រវាង វណ្ណ ៈប្រ

េែណ្ ៏ជា មួយ វណ្ណ ៈកសប្ត រមួ ជា វណ្ណ ៈ បញ្ញា វនត  កន ុង លកខ

ណ្ៈ ជា ទំ ក់ទំនង ចាំបាច់ ដែើមប ី រកា អដធាតតម

ភាព9 នន វណ្ណ ៈ ទងំ ពីរ ដលើ វណ្ណ ៈ ែនទដទៀត កន ុង ឋានៈ ខល នួ

ជា អនកបងវ ឹក និង ជា មាា ស ់នន អំណាចជាត។ិ  ដយើង អាច

សនន ិោា ន បាន ថា ការអប់រំ ដៅកន ុង សម័យអងគរ មាន

ដគលបំណ្ង មិនប្តឹមខ្ត ជា ការដផ្ារ ចំដណ្េះ ពី ប្រូ ែល់

                                                      
 

 

9 អដធាតតមភាព= Suprématie ; ភាពឧតតមបំផ្តុ។  
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មរតក របស់ បញ្ញា ដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

សិសស ខ្តប ុដណាណ េះដ េះដឡើយ វា មាន ដលើស ពី ការដនេះ ដៅ

ដទៀត រឺ ជា ការបណ្ត ុ េះបញ្ញា  ដអាយែុេះ ដៅកន ុង រតិ របស់

សិសស ែឹងយល់ អំព ីសិទធិ និង ករណ្ីយកិចា របស់ខល នួ ជា

បញ្ញា វនត។  

ការអប់រំ រៅកន ុង ពុទធសម័យ ឬ កន ុង សម័យរគ្កាយអងារ 

ដៅកន ុង សម័យពុទធសាស  ការអប់រំ មាន ដគលដៅ ខុស

ព ីសម័យអងគរ និយម ប្ពេែញ្ាសាស  ដប្រេះ ប្ទឹសត ី ប្ពេែ

ញ្ាសាស  វា ខុស ដោយខ្ឡក ពី ប្ទឹសត ី ពុទធសាស ។  ដៅ

កន ុងសម័យ ប្ពេែញ្ាសាស  ជា ការអប់រំ នន វរជន10  រឯី 

ដៅកន ុង សម័យ ពុទធសាស  ជា ការអប់រំ នន មហាជន11 ។ 

ដៅត្ថម វតតអារាម យុវន័ខ្ខែ រ ខ្ែល មាត្ថ បីត្ថ បញ្ច នូ ដៅ

ដៅ កត ី (ដៅដៅវតត) បួសដនន ដោយមាន េិកខ ុសងឃ ជា ប្រូ 

បដប្ងៀន ដអាយដចេះែឹង ដសចកត ីខុសប្តវូរាក់ដប្ៅ រឺ ទទួល 

ការអប់រំ មូលោា ន រឺ ដរៀន អកសរខ្ខែ រ ប ា ប់មក មាន ការ

                                                      
 

 

10 អប់រំននវរជន= Formation d’élite។  
11 អប់រំមហាជន= Formation de masse។  
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មរតក របស់ បញ្ញា ដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

អប់រំសាស  រឺ ដរៀន អកសរបាលី ជាន់ទប12 ដែើមបី ដរៀន 

សូប្តធម៏ និង សីលធម៏ ដអាយ សាគ ល់ ដសវនភាព កន ុង ជីវតិ

រសដ់ៅ។ ដៅដពលចប់ ែំណាក់ការដនេះ យុវន័ ណា ដចេះ សរ

ដសរ និង អាន អកសរខ្ខែ រ និង ដចេះ សូប្តធម៏ មួយជំពូក 

មាន ជដប្មើសសាន ់ដោយ ខល នួឯង សូម បនត  បួស ជា េិកខ ុ

សងឃ បំដរ ីសាស ។ ចំខ្ណ្ក យុវន័ ណា មិនចង់ បនត  បួស 

ជន ដ េះ ោចាក សបង់ ប្តឡប់ ដៅ រស់ដៅ ជា មនុសសធមែ

ត្ថ ខ្ត អនកផ្ងទងំពួក ដរ ដអាយ ដ ែ្ េះ ថា បណ្ឌ ិត ដប្រេះ 

មនុសស ដ េះ ដចេះ ធម៏សាស  សាគ ល់ សីលធម៏ ជា មនុសស 

ែឹងកត ី រឺ ជា មនុសស បានដរៀនសូប្ត ដៅវតតអារាម។ រកយ 

បណ្ឌ ិត ដ េះ លុេះចំដណ្រមក ក៏បាន កាា យ ជា រកយ អនា ិត 

ខ្ែល សំដៅ ដលើ មនុសសដចេះែឹង ធមែត្ថ ខ្ត មិនមាន លកខ

ណ្៏ ជា អនកប្បាជញ។ កន ុងចំដណាម ពិេខ ុសងឃ, បណ្ឌ ិត និង អ

នា ិត ទងំដ េះ កាា យ ជា អនកនិពនធ , កវ,ី ប្បវតត ិករ, រនា

រច ចារយ13 ទុក សាន នែ ពិសសុ ត ជាដប្ចើន ដអាយ កូនខ្ខែ រ 

                                                      
 

 

12 ជាន់ទប = Rudimentaire។ 
13 រនារច ចារយ : écrivain moraliste។ 
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មរតក របស់ បញ្ញា ដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ជំ ន់ដប្កាយ ខ្ត ភារដប្ចើន មិន បដញ្ាញ ដ ែ្ េះ ដប្រេះ 

ខាា ច មាន ទំ ស់ ជា មួយ អំណាច អនកែឹក ំ។ អនក ទងំ

ដ េះដេើយ ជា បញ្ា វនត  ដៅកន ុង អតាន័យ នន និយមន័យ នន 

រកយ បញ្ា វនត។ 

ខ្ត ការអប់រំ ទងំ ពីរ ដ េះ គែ ន ដគលការណ្ ៏ជា ការអប់រំ

ជាត ិ ដ េះដឡើយ ដប្រេះ គែ ន កមែ វធីិជាតិ សំរាប់ អប់រំ យុ

វជន ដអាយ មាន ឩតតមរតិជាតិ ដប្រេះ ដៅ សម័យ ដ េះ 

ខា ឹមសារជាតិ វា មាន កំរតឹ ប្តឹមខ្ត បុរគល ប្ពេះមហាកសប្ត 

ខ្តប ុដណាណ េះ៖ ការររជាតិ រឺ ការររ ប្ពេះមហាកសប្ត; កបត់ 

ជាតិ រឺ កបត់ ប្ពេះមហាកសប្ត ដ េះឯង។ 
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វបបោា ន 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

វបបោា ន 

វបបោា ន14 នន រំនិតជាតិ រឺ ការអប់រំជាតិ។ អប់រំជាតិ រឺ 

អប់រំយុវជន និង ប្បជាជន ដអាយ សាគ ល ់ប្រឹេះ នន ជាតិ ែូច

មាន អតាសញ្ញា ណ្ របស់ ជាតិ, ចំដណ្េះដចេះែឹង និង ដគល

ដៅ របស់ ជាតិ។ 

អតថសញ្ញា ណ្របស់ជាតិ មាន ប្បវតត ិសាង្គ្សតជាតិ, ភាសាជាត ិ

និងវបបធម៏ជាតិ។ 

ចាំរណ្ះរចះែឹង សំរាប់ ការរស់ដៅ ែូច មាន ចំដណ្េះ ទូដៅ, 

ចំដណ្េះ អាជីព និង បញ្ញា ភា។     

រោល្រៅរបស់ជាតិ មាន សុេមងគល និង សុខុមាលភាព 

ននប្បជាពលរែា រស់ដៅ ដៅកន ុង សងគម ប្បកបដោយ សនត ិ

ភាព មាន បាវចៈ ជាត ិជា បាត រឺ សមភាព ភាតរភាព 

ដសរភីាពលទធិប្បជាធិបដតយយ និង អេិវ្ឍន៏ជាតិ។ 

 

                                                      
 

 

14 វបបោា ន ;  កខ្នាងសាបដប្រេះ; ថាន ល។ 
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វបបោា ន 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ការអប់រំជាតិ ជាដបសកកមែ សំខាន ់ របស់រែា។ រែា-ប្បជា

ជាត ិជា ជ័យជំនេះ របស់រែា ដលើ អ ធិបដតយយ រចួ មាន 

ការវវិតតន៏ មកែល់ នីតិរែា រឺ ដជារជ័យ ចាប់ ដលើ ទុរុ

បដយារ (abus) ប្រប ់ខ្បបយា ង។ ពី តំណាក់ការ ទី១ ដៅ

តំណាក់ការ ទី២ វា មាន ការអប់រំ នន ចំដណ្េះ ែល ់មនុសស

ដោក ជា យាន ជា បឋម ចំដណ្េះ អំព ីធមែជាតិ ប ា ប់ 

មក អំព ីជំដនឿសាស  ដប្កាយ មក ដទៀត អំពី ទសសនវជិាា  

ទី បញ្ាប់ រឺ ចំដណ្េះវទិាសាង្គ្សត ។ ដៅ មសា ឹមប្បដទស សម័យ 

ពនា ឺបញ្ញា  ដៅ សតវតសទី១៧ ដធវ ើ ដអាយ មាន ការខ្កខ្ប្ប នន 

ចកខ ុ វស័ិយ ដលើ សងគមមនុសស ខ្ែល  ំ ដអាយ មនុសស មាន

ក់ៗ មាន សមបជញ្ា ៈ អំព ីអតាភាព នន ដសរភីាព របស់ ខល នួ 

ជា នរជាតិ អាច មាន លទធភាព ដែើរ តួ ជា  ែការ នន 

ការរកីចំដរនី សំរាប់ ខល នួឯង ផ្ង និង មនុសសជាតិ ផ្ង។ 

ចាប់ ពី ដពលដ េះ មក សំរាប់ មនុសស ទសសនវជិាា  និង វទិា

សាង្គ្សត  កាា យ ជា បញ្ញា ប្បតិបតត ិ (intelligence pratique) 

មាន ប្បដយាជន៏ សំរាប់ ការរស់ដៅ របស់ មនុសស ែូចយា ង 

ការពិចារណា ដែញរកដេតុផ្ល និង ការអនុវតតន៍ នន

ចំដណ្េះ  វទិាសាង្គ្សត  ដៅកន ុង ការរស់ដៅ ប្រប់  វស័ិយ របស់
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វបបោា ន 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

មនុសស។ ការរកីចំដរនី នន បដចាកដទស ែូចយា ង សមាា រៈ សំ

រាប ់ដបាេះពុមព ជា យាន សំរាប់ ផ្ាយ បាន ចំនួន ដប្ចើន នន 

ចំដណ្េះ ដៅ បាន ថា ប្បជាធិបដតយយវបូនីយកមែ នន ការ

ដចេះែឹង ខ្ែលជា ការដលើក កំរតិ នន ការដចេះែឹង របស ់

ប្បជាពលរែា។ ការពិចារណា រកដេតុផ្ល ជា រំនិត បំបាត់ 

នូវ អបិយជំដនឿ ខ្ែលជា ជំដនឿ ទុក ឲ ប្បជាករ លងង;់ ជា 

មដធាបាយ ខ្សវ ង រក ការពិត សំរាប់ ការរស់ដៅ។ ទសសន

 វជិាា  ដនេះឯង ខ្ែល ជា ប្បេព ននសីលធម៏ នន សងគម ខ្ែល 

មាន សារជាតិ ខុស ពី ធម៏ នន សាស ។ សីលធម៏ នន 

សងគម ជា ប្កមនីត ិរវាង សមាជិក នន សងគម (convention 

entre les membres de la société) សំរាប់ ការរស់ដៅ ជា 

មួយគន  ដអាយ បាន សមរមយ ដៅកន ុង សងគម ខ្ែល ទុក

តនមា នន នរជាត ិ ជា ខា ឹម របស ់ សងគម។ រឯី ធម៏ នន 

សាស  វញិ ជា ទិែា ិ (dogme) មាន កបួ ន ប្ពេះ សរំាប ់

ប្បតិបតត ិ ោច់ខាត ជា មុខបាទ15 ត្ថម ពិធី ចាស់ោស់ 

                                                      
 

 

15 មុខបាទ ; devoir personnel។ 
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វបបោា ន 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ដែើមបី ទទួល បុណ្យ ជា រុណ្ប្ស័យ និង កំចាត ់បាប ជា ការ

រំដោេះ ទុកខ។ 

ដយើងែឹង ថា វបបោា ន នន បញ្ញា ខ្ខែ រ រឺ ធម៏ សាស  ោយ

គន  រវាង ប្ពេែញ្ាសាស  នឹង ពុទធសាស ។ ដទេះបី ពុទធ

សាស  មាន  វសិិែាភាព ដលើ ប្ពេែញ្ាសាស  ដប្កាយ 

សម័យអងគរ ខ្ត ដៅកន ុង បញ្ញា ប្បតិបតត ិខ្ខែ រ ដៅមាន សាន ម 

នន ឥទធិពល របស់ ប្ពេែញ្ាសាស  ជា និចា ែូចយា ង ខ្ខែ រ

ដយើង ទុក ការបន់ប្សន់ សូម ដសចកត ីសុខ ពី ប្ពេះ ឬ ដទវត្ថ 

ជា អំដពើ សំខាន់ កន ុង ការរស់ដៅ។ វបបោា ន នន បញ្ញា ខ្ខែ រ 

មួយដទៀត រឺ ដែើមកំដណ្ើត នន ប្បជាជាតិខ្ខែ រ ជា ប្បជាជាតិ 

ដកើត ពី អំណាច ប្ពេះមហាកសប្ត; ប្ពេះអងគ ជា កមែសិទធិករ ឬ 

មាា ស់ នន ទឹកែី នររ និង ប្បជារាង្គ្សត ។ វបបោា ន ទងំពីរ 

ដនេះដេើយ សូន ផ្នតរ់ំនិតខ្ខែ រ ជា រំនិត លុេះកន ុងអំណាចដរ 

(l’esprit soumis) ដែើមបី រស ់សនស ំសុខ ែល់ អាត្ថែ ។ លុេះ

ចំដណ្រមក ផ្នត់រំនិត ដនេះ បដងក ើត ជា វបបធម៏ កមែផ្ល 

យល់ប្ពម ទទួលរង អវ ី ជា ទុកខ  ជា កមែ របស់ខល នួ។ យក ចា

តប័ប្ត ជា មាគ៏អកមែ សំរាប់ សដង្គ្ង្ហគ េះ រឺ រង់ចាំ ែំដណាេះ

ប្សាយ ដកើត ពី ដប្ៅ ចិតតខល នួឯង រឺថា ពឹង អនក ែនទ ែូច 
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ខ្ខែ រដយើង  ំគន  រង់ចាំ ប្សដកាក (en vain) កន ុង ទុរសុបិន

ប្ពេះបាទ ធមែ ិក ចុេះ ពី ឋានសួរ៏ មក សដង្គ្ង្ហគ េះ ទុកខ ំ ប្រប់

យា ង របស់ខល នួ។ អកមែភាព ដ េះ មិនបដងក ើត បញ្ញា  មាប

នកមែ16  ំគន  រស់ ដៅកន ុង ទមាា ប់ ជា បញ្ញា  ប្ត្ថប់17 ព ី

ទំ ន់ មួយ ដៅ ទំ ន់ មួយ  ំដអាយ សមូេបញ្ញា 18 ប្កិន 

ដធវ ើដអាយ សងគម គែ ន បុនភាវកមែ ឬ ខ្កជាថែី ឬ ដសើដរ ីនូវ 

អវ ី ខ្ែល ជា អវជិាមាន សំរាប់ សងគម។ ខ្ត មាន ជនខ្ខែ រ ជា 

ដប្ចើនណាស់ខ្ែរ មាន ចំដណ្េះ ជា អនកប្បាជញ ជា សទធ មុេះមុត 

(ferveur) សំរាប់ ជាតិ ខ្ត មិនដប្ចើនលែម ជា ឫទធ នុភាព សំ

រាប់ ដធវ ើ ជា ចលករ រុញ ប្បជាជាតិ ដអាយកាា យ ជា សងគម

សម័យ ដែើមបី ដធវ ើការប្បកួត ដលើ ឆ្ក អនត រជាតិ និង ដៅ

កន ុង ែំបន់ របស់ខល នួ។ សមូេបញ្ញា ខ្ខែ រ បញ្ាប់ ជវនៈ (élan) 

ចាប់ ពី សតវតស ទី១៥ រេូត មកែល់ បចច ុបបនន  ដប្រេះ ខវ េះ 

វបបោា នថែី សំរាប់ បណ្ត ុ េះ បញ្ញា ជាតិ ដោយសារ ជាតិខ្ខែ រ រស់ 

                                                      
 

 

16 បញ្ញា  មាបនកមែ ; intelligence créative។ 

17 បញ្ញា  ប្ត្ថប់ ; intelligence imitative។ 

18 សមូេបញ្ញា  ; intelligence collective។ 
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ដៅដប្កាម ឥទធិពល ប្បដទស ជិតខាង ខ្ែល ដរ មាន ឆ្នា ៈ 

មាន ដគលវធីិ ដែើមបី រំោយ ជាតិសាសន៏ខ្ខែ រ។ ចលករ ពុទធ

សាស  កត ី រាជានិយម កត ី ខ្ែល ខ្ខែ រ ខ្តងខ្តទុក ជា វបប

ោា ន នន កមាា ំងជាតិ គំង មា សុិន បញ្ញា  សា ិតដៅ ជា 

មរតក និចាល សំរាប់ ខ្ត ខ្ខែ រ យកមក រំឭក ប្បកបដោយ 

ការខកចិតត នប្កខ្លង ដៅកន ុង ជីវតិភាព នន ការរស់ដៅ 

របស់ខល នួ។   

មួយវញិដទៀត វបបោា ន អាណានិរមបារាងំ សំរាប់ ោ ំការ

ដចេះែឹងសម័យខ្ខែ រ ត្ថម រដបៀប វទិាសាង្គ្សត  វា គែ ន ពល

វសទធ  (ferveur) ប្រប់ប្គន់ សំរាប់ កសាង ប្រិេះ បញ្ញា  ជា ថែី

ដពលដប្កាយ ប្បជាជាតិ ធ្លា ក់កន ុង អតាងគត ដប្ចើន សតវតស។ 

ប្បជាជាតិខ្ខែ រ ចាប់ពី សតវតស ទី១៩ មក ហាក់បីែូច ជា 

មនុសស ដងើបពីឈឺ ប្តវូការ ថាន កំមាា ំង ដែើមបី ដអាយ សរ៍

ងគកាយ និង បញ្ញា  អាចមាន ថាមពល និង សុធី ដឡើងវញិ។ 

ដៅអំឡុងដពល ែ៏ខា ីមួយ ខ្តប ុដណាណ េះ ខ្ែល ប្បជាជាតិខ្ខែ រ 

សាគ ល់ សនត ិភាព កន ុង របប អាណានិរម និង ប ា ប់ ពី 

ទទួលបាន ឯករាជយ ដពញដលញ មាន ដពលដវោ អាច នឹង

មាន លទធភាព ដរៀបចំ សងគមជាតិ ប្រប់វស័ិយ សំរាប់ អនុ
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

វតត នដយាបាយ អេិវ្ឍន៏ ខ្បរ ជា សព សដមតច សីេនុ 

ដប្ជើសដរសីយក  វធីិសាង្គ្សត  ដសែាកិចា សងគមនិយម ខ្ែល ំ

ដអាយ ការអេិវ្ឍន៏ ដសែាកិចាជាតិ មាន ែំដណ្ើរ យឺត 

បំផុ្ត កន ុងចំដណាម ប្បដទស ដៅ កន ុង ែំបន់ អាសុី ភារ អ

ដរនយ៏ សូមបី ប្បដទស ដវៀតណាម ខ្ែល មាន សង្គ្ង្ហគ ម ក៏មាន 

អប្ត្ថ អេិវ្ឍន៏ ដសែាកិចា ខពស់ ជាង ប្បដទសខ្ខែ រ ខ្ែរ។ មិន

ខ្ត ប ុដណាណ េះ ការអនុញ្ញា ត របស់ សដមតច សីេនុ ដអាយ ទ័ព 

យួនកុមម ុនិសត  ដប្បើ ទឹកែីខ្ខែ រ សំរាប់ ដធវ ើ សង្គ្ង្ហគ ម ដៅ ប្សកុ

យួន  ំ ដេា ើងសង្គ្ង្ហគ ម ចូលមកកន ុង ប្សកុខ្ខែ រ ចាប់ពី ទស

វតសរ៏ ៧០ មក។ វបិតត ិ សំខាន់ ដេន េះ ដធវ ើដអាយអាក់ខាន ប្រប់ 

ទប្មង នន អេិវ្ឍន៏ជាតិ។ រួរកត់ សំគល់ ថា របប សងគម

និយម មិន អនុញ្ញា ត ដអាយ យុវជន ដចញដៅ មសា ឹ

មប្បដទស ដែើមបី បនត  ការសិកា ថាន ក់ ឧតតម និង បណ្ឌ ិត

ខ្ែល  ំ យុវជនខ្ខែ រ មាន កំរតិដចេះែឹង ទប បំផុ្ត ដៅ

កន ុងចំដណាម យុវជនអាសុី។ 

បចច ុបបនន  ដេន េះ ដៅប្សកុខ្ខែ រ មាន ែុេះ មហាវទិាល័យ ឯក

ជន ថាន ក់អនត រជាតិ ែូច ផ្សិត ខ្ត មិនសំរាប់ យុវជន ទងំ

អស់ដ េះដឡើយ ដប្រេះ យុវន័ ភារដប្ចើន ជា កូន អនកប្ក 



Page. 40 
 

វបបោា ន 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

មាត្ថបិត្ថ គែ ន មដធាបាយេិរញ្ា វតថ ុ សំរាប់ ដអាយ កូន 

បនតសិកា ថាន ក់មធយម និង ឧតតម។ សាា នភាព ដេន េះ បដងក ើត 

ជា វណ្ណ ៈ រវាង យុវជន ខ្ែល ជា វបបោា ន ោ ំ វសិមធម៏ សំ

រាប់ សងគម ដអាយ តនមា ដលើខ្ត តនមា ទឹកប្បាក់។ កន ុងសងគម 

ខ្បបដនេះ ឧបមា ដបើ ដកើត ជា កូន កមែករ រឺ ចាស់ ជា នឹង

កាា យបនត  ជា កមែករ ជា ោច់ខាត។ ឧបនិសស័យ នឹងអាច

ដចញ ពី សាា នភាព ប្កលំបាក ខ្ែល មាន ពី កំដណ្ើត រឺ 

សឹងខ្ត សូនយ ដប្រេះ ប្បព័នធ  សិកាធិការជាតិ មិន ដបើកដអា

យ យុវន័ អេ័ពធប្ទពយ មាន ោេជ័យ អាច ដចញរចួ ពី ទ

លិទធភាព (pauvreté) ត្ថម បញ្ញា ខល នួ។ ប្បព័នធ  សិកាធិការ

ជាត ិខ្បបដនេះ រឺ ជា មា សិុន ផ្លិត វណ្ណ ៈ អនកដចេះែឹង និង 

សងគម ទុកឲប្បជាករលងង់។ ដៅប្សកុខ្ខែ រ សពវនថង មាន 

បណ្ឌ ិត ជា ដប្ចើន មាន ប្ពឹទធបណ្ឌ ិតជាតិ ដេើយ ពួក អនក

ែឹក ំ សុទធ ជា មាន ង្ហរ ជា បណ្ឌ ិតជាតិ ខ្ត ដយើងអាច 

សួរ ជា សំណួ្រ ថា ដតើ បណ្ឌ ិត ទងំឡាយដ េះ គត់ មាន 

សាែ រតី ជា បញ្ញា វនត  ខ្ែរឫដទ ? 
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

គ្បរេទ នន បញ្ញា វនតដខែរ 

ទីដនេះ ដយើង សាកលបង យក អកសរសិលប៏ខ្ខែ រ មក ដធវ ើ ជា 

ដគល ដែើមបី ឆ្ល ុេះដមើល អតាភាព នន បញ្ញា វន័ត ខ្ខែ រ មាន ដៅ

កន ុង ប្បវតត ិសាង្គ្សតជាតិ។ ដរ ែឹង ថា ដៅកន ុង ដោកដនេះ យុរ 

និមួយៗ វា មាន កមាា ំងចលករ របស់វា ែូចយា ង ដៅកន ុង

សម័យដែើម មាន កមាា ំង សាស  បនតប់មក មាន កមាា ំង

 វចិារណ្ញ្ញា ណ្ បនតមកដទៀត មាន កមាា ំង វទិាសសងស ដេើយ 

កមាា ំង ចលករ និមួយៗ សុទធ ខ្ត មាន ប្បដយាជន៏ ែល់ 

មនុសសជាតិ។ សាស  ដធវ ើការអប់រំ មនុសស ដអាយ សាគ ល់ 

កុសល និង អកុសល; វចិារណ្ញ្ញា ណ្  ំ មនុសសដោក សាគ ល់

នូវ នរតនមា (valeur humaine); វទិាសសងស ដបើក បញ្ញា

មនុសសដោក ដែើមបី ខ្សវ ងរក សុខុមាលភាព នន មនុសស

ដោក។ បចច ុបបននកាល ជា យុរ ខ្ែល មនុសសដោក ជា អនក

ទទួលខុសប្តវូ ផ្លា ល់ ដលើ អវ ី ខ្ែល ខល នួ បដងក ើត ដអាយមាន។ 

រឺ ជា យុរ នន ការទទួលខុសប្តវូរមួ ខ្ែល វា បដងក ើត នូវ ស

ណាត ប់ធ្លន ប់ ពិេពដោក ថែី (nouvel ordre mondial) ឈរ 

ដលើ ការទទួលខុសប្តវូ នន រែា និមួយៗ ចំដរេះ នរតនមា។  

សងគមខ្ខែ រ េូរត្ថម ចរនត  នន យុរ ទងំឡាយ ខ្ែល បាន

ដរៀបរាប់ ែូច ខាងដលើដនេះ។ មនុសសខ្ខែ រ មាន ចិតត ការ 

(pensée) ជា ចល រំនិត បដងក ើត ជា បញ្ញា ប្បតិបតត ិ ផ្ង 
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និង បញ្ញា ឧតតមរតិ19 ផ្ង។ អកសរសិសលបរ៏ខ្ខែ រ អាចនឹង

ឆ្ល ុេះដ ើញ បញ្ញា ខ្ខែ រ ខ្ែល ដយើង ដលើកយកមក សាកលបង 

ពិចារណា ដៅខាងដប្កាមដនេះ។     

អកសរសិលប៍ ជា  វទិាសយងស ខ្ែល ដចាទ និង ដោេះប្សាយ បញ្ញា

មនុសស ដោយ សិលប៏វធីិ ដៅត្ថម សងគមនិមួយៗ។ ដទេះបី 

អកសរសិលប៍ខ្ខែ រ មានតិចតួតកត ី ខ្ត វា មាន ចរតិលកខណ្ៈ

សំខាន ់អាច ឲ យល់ែឹង ចាស់ ពិតប្បាកែ អំពី តួ ទី

របស់ខល នួ ខ្ែល អាចទុក ជា ជំនួយ សំរាប់ បំេា ឺ ឲដ ើញ ថា 

អវ ី ជា លកខណ្ៈពិដសស របស់ខ្ខែ រ ខ្ត វា ក៏បង្ហា ញ ឲដ ើញខ្ែរ 

នូវ ការមិនប្រប់ប្គន់ របស់ខល នួឯង ជា ពិដសស ដលើ ដសច

កត ី អេះអាង ថា ខល នួ ជា ជិពវញិ្ញា តិ20 នន សងគមខ្ខែ រ ដេើយ 

ដៅដពល ខ្ែល ខល នួ កាា យ ជា  វទិាសយងស សិលបវជិាា  នន បញ្ញា

មនុសស ចាប់ ពី រក់កណាត ល សតវតស ទី២០ មក។ 

ដៅ បសា ិមប្បដទស រកយ «អកសរសិលប៍»  ចាប់ដផ្តើម មាន 

អតាន័យសម័យ កន ុង មជឈោា ន នន វរជន ដៅកន ុង សតវតស

ទី១៨ ខ្តប ុដណាណ េះ ដប្រេះ ដសៀវដៅ ជា ផ្លិតផ្ល កប្ម រក

បាន មាន តនមា នថាណាស់ ដេើយ ទុក សប្មាប់ ខ្ត ប្កមុ

                                                      
 

 

19 បញ្ញា ឧតតមរតិ ; intelligence idéologique។ 
20 ជិពវញិ្ញា តិ ;  expression vivante។ 
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បញ្ា វនតអកសរសាង្គ្សត  និង អនកប្បាជញ។ មកែល ់សតវតស ទី១៩ 

អកសរសិសប៏ ចាប់ដផ្តើម មាន  វតិ្ថា រកមែ ឥទធិពល កន ុង

មជឈោា ន សាធ្លរណ្ជន ដោយសារ មាន ការចំដរនីលូត

ោស ់យា ងដប្ចើន ដៅកន ុង  វស័ិយ សិកាសាធ្លរណ្។ ដេតុ

ដនេះដេើយ បាន ជា ដសៀដៅ កាា យ ជា ផ្លិតផ្ល ធមែត្ថ សំ

រាប ់សាធ្លរណ្ជន ដទេះបី ដៅ មាន តនមា នថាដៅដឡើយ។ 

អនកអានដសៀវដៅ មិនចាប់ មាន ឋានៈ ជា បញ្ា វនត  ឬ អនក

ប្បាជញ ែូច សតវតស មុនដ េះដឡើយ ; នរណាមាន ក់ ក៏អាច

អានដសៀដៅបាន ដបើ ដរ ដចេះអកសរ និង មាន រំនិត ចង់

ែឹង ចង់យល់ អំពី អវ ី ខ្ែល សដសរ ដៅកន ុង ដសៀវដៅ។ សត

វតសទី១៩ ជាការចាប់ដផ្តើម នូវ ប្បជាវបូនីយកមែ នន ការ

អានដសៀវដៅ។ 

មាន ដសៀដៅ រឺ ប្តវូមាន អនកសដសរ ដេើយ អនកសដសរ 

ដប្ចើនមាន រតិដសរ ីសំរាប់ សដសរ រំនិត របស់ខល នួ ដប្រេះ 

ដសរភីាព ជា រំនិត សំខាន ់នន ការប្តិេះរេិះ របស់ មនុសស។ 

ដេតុដនេះឯងដេើយ បានជា អនកកាន់អំណាច ដៅកន ុង

សម័យបុរាណ្  ខ្តងខ្ត មាន ការបារមា ចំដរេះ ឥទធិពល

និង សអ ប់ដខព ើម អកសរសិលប៍ ដប្រេះ វា ដប្ចើនខ្ត បដងក ើត ទំ ស់

ប្បឆ្ំងនឹង ប្បពនធនដយាបាយ។ អកសសិលប៏ ត្ថមធមែត្ថ 

ខ្តងខ្ត ដធវ ើ ដអាយ រញួយ ប្បព័នធ  នដយាបាយ ខ្ែល ជា

ប្បព័នធ  យក ជំដនឿ ឥត សមដេតុផ្ល មក ដធវ ើ ជា យុតត ិកមែ 
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នន អំណាចរបស់ខល នួ និង ជា ប្បព័នធ  បដងក ើតដឡើង សំរាប់ 

រកា បុពវសិទធ ិ វណ្ណ ៈ អនកែឹក ំ។ ឆ្នា ៈ របស់ អកសរសិលប៍ រឺ 

ពិនិតយ និង អប្ងួន ចុេះ ម កន ុង ដគលបំណ្ង ដធវ ើការខ្ក

ទប្មង ់លំោប់ចាស់  ដែើមបី សុខុមាលភាព ននមនុសសដោក 

និង មនុសសជាតិ។  

ដរ សាគ ល់ អកសសិលប៏ខ្ខែ រ តិចជាង សិលបៈខ្ខែ រ ដទេះបី មាន

កំដណ្ើត កន ុង ដពលដវោ ជាមួយ គន កត ី។ ប្រប់ មហា

កសតយសាា បនិក មហានររខ្ខែ រ ប្ពេះអងគ បាន ចារទុក អតា

បទ ជាដប្ចើន ដលើ ផ្លា ងំ ប្បាសាទ ដលើ សា ឹកេាល់  ជា េូរខ្េ

បនតគន  មាន ដៅកន ុង មហារយៈដពល នន ប្បវតត ិសាង្គ្សត ខ្ខែ រ

ខ្ែល ជា ការបញ្ញា ក ់នូវ អតា ិភាព នន អកសរសិលប៍

ខ្ខែ រ ដទេះបី អកសរសិលប ៍ ទងំឡាយ ដ េះ គែ ន របូ ីជា ទិ

សសមាន21 ែូច មហាប្បាសាទអងគរ ខ្ែល ទក់ទញ អារមែ

ណ្ ៏អនកសិកាវជិាា  ខាងបូរ៍ប្បដទស ខ្ត ចំណារ ខ្ែល មាន

ចារទុក ជា ទូដៅដ េះ អាច ជា ជំនួយ សំរាប់ បេា ឺនូវប្បវតត ិ

                                                      
 

 

21 ទិសសមាន= អាចដមើលដ ើញ ; visible 
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សាង្គ្សត  វបបធម៌ និង អារយធម ៌ខ្ខែ រ បាន ែូច របូភាព នន

ប្បាសាទ ដ េះខ្ែរ។ 

ដេតុែូដចនេះ មនា ិល អំព ីអតា ិភាព នន អកសរសិលប៍ខ្ខែ រ ទុក 

ជា ដមា ភាព។ ខ្ត បញ្ញា  ដៅ មាន ដចាទ រឺ សា ិត ដៅដលើ

សំណួ្រ សួរ ថា ដតើ អកសសិលប៏ខ្ខែ រ ជា  វទិាសយងស ខ្ែរ ឫដទ

ខ្ែល មាន ចារ ទុកកន ុង ប្បវតត ិសាង្គ្សត  របស់ ខល នួ។ ខ្ត

ប្បវតត ិសាង្គ្សត  នន អកសរសិលប៍ខ្ខែ រ ជា  វទិាសងស មិនែូច

ជា  វទិាសងស ខ្ែល ដរ យកមក សិកា ដៅ មសា ឹមប្បដទស

ដ េះដឡើយ។ ដេើយចុេះដបើ វទិាសងស នន អកសរសិលប៍ដនេះ

ដទៀត ដទើប ខ្ត ចាប់ដផ្តើម មាន ដប្កាយ កំដណ្ើត នន អតា

បទ ចំដណ្រ ដរឿងនិទន ដរឿងដប្ពង កំណាពយ អខ្ណ្ត តអណ្ត ងូ

អតាបទ ជា ឧបដទស ដរឿង ដោខ ន ប្បដោមដោក សដសរ 

សាកលបង មាន លកខណ្ៈ ជា សាស  កត ី ជា ទសសនវជិាា  កត ី 

បដញ្ាញ ឲែឹង នូវ មដ សដញ្ាញ  របស់ខ្ខែ រ ត្ថំង ពី យូរ

យារ មកដេើយ សួរថា ការចង់ែឹង អំព ីអកសរសិលប៍ខ្ខែ រ ជា 

 វទិាសងស មានសារប្បដយាជន៏អវ ី ? 

ប្បដយាជន៍ រឺ ថិតដៅដលើ ការសិកា ឲ យល់ែឹងអំពីតនមា

នន អកសរសិលប៍ ត្ថម  វទិាសងស ដ េះឯង។ ជា ការង្ហយ 

ប្សួល កន ុង ការសិកា អំព ីអកសរសិលប៍ខ្ខែ រ ត្ថម ការបង្ហា ញ 
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គ្បរេទ នន បញ្ញា វនតដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

នូវ ប្ទង់ប្ទយ ជា ការសដងខប ឬ ជា ដប្គងរាង ែូច ជា ដធវ ើ 

ការដរៀបរាប់ ជា ឈុត  ម នន ដសៀវដៅ ជា ដ ែ្ េះ នន អនក

និពនធ  ជា ប្បធ្លនបទសិកា។ ខ្ត ការបង្ហា ញ ខ្បបដនេះដៅ

ខ្ត មិន មាន ភាពទូលំទូោយ ដសែ ើនឹង របូថត បង្ហា ញ

ប្បាសាទ    ដៅអងគរ។ ែូដចនេះ មាន ខ្ត ចំដណ្េះ ជា  វទិា

សងស និង សិកា  រេិះរន់ អតាបទ ដទើប អាច បង្ហា ញ ប្បេព

ដែើម និង តនមា នន អកសរសិលប៍ខ្ខែ រ បាន។ តនមា ដនេះដេើយ 

ខ្ែល អាច ឆ្ល ុេះ ដមើល បញ្ញា ខ្ខែ រ រឺ ចល រំនិត22 នន បញ្ញា

វនត ខ្ខែ រ។ 

ដោក  ីន េុកែី សរដសរ ដៅកន ុងដសៀវដៅ របស់ដោក

ខ្បងខ្ចក អកសរសាង្គ្សត ខ្ខែ រ ជា ដប្ចឿន ប្បដេទ និង យុរ៖ 

សិោចារកិ, អកសរសាង្គ្សត  សម័យ កណាត ល, រមព ីរ, អកសរ

សាង្គ្សត  ពុទធសាស , អកសរសាង្គ្សត  ប្បវតត ិសាង្គ្សត , អកសរសាង្គ្សត  

បដចាកដទស, អកសរសាង្គ្សត  ប្បដៅ, ខ្លបង, ដរឿង ដប្ពង, វរិក

ថា, ដលបើក អងគរវតត, ដរឿង រាមដករ ត៏, អកសរសាង្គ្សត  ទំដនើប, 

ប្បដោមដោក។ សាន នែ ទងំឡាយដ េះ សុទធខ្តមាន អនក

                                                      
 

 

22 ចល រំនតិ ; courant de pensée។ 
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គ្បរេទ នន បញ្ញា វនតដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

សរដសរ កន ុង ចល រំនិត ចាស់ោស់ សំរាប់បង្ហា ញ ែល់ 

អនកអាន។ អនកនិពនធ  ទងំដ េះ ជា បញ្ញា វនត  មាន ខ្ែន 

រំនិត ពិតប្បាកែ មាន វតថ ុ វស័ិយ ពិសាត រ23 ជា ចល 

រំនិត ប្បាថាន 24 ដៅកន ុង សម័យ ខ្ែល ខល នួ កំពុង រស់ដៅ សំ

រាប ់ ប្បដយាជន៏ បញ្ញា ។ ដបើ ដរ បានអាន អកសរសិលប៏ ឬ 

អកសរសាង្គ្សត ខ្ខែ រ ដរ អាច ខ្បងខ្ចក ជា បី ប្បដេទ រំនិត៖ 

អកសរសិលប៏ ឧតតមរត ិ (littérature idéologique) អកសរ

សិលប៏ សាស  (littérature religieuse) និង អកសរសិលប៏ 

សាមញ្ា  (littérature vulgaire) ខ្ែល អាចដអាយដរ 

សនន ិោា នបាន ថា វា មាន ដៅកន ុង សងគមខ្ខែ រ បញ្ញា វនត  

ឩតតមរតិ បញ្ញា វនត  សាស  និង បញ្ញា វនត  សាមញ្ា  ែូចដៅ 

បសា ឹមប្បដទសខ្ែរ។ 

ដរែឹង ថា ការ វវិតតន៍ នន សងគម វា ដធវ ើដអាយ រំនិតដែើរ ដៅ

រក សុប្កីតភាព ខ្ែល ជា កត្ថត  បដងក ើន និង ពប្ងឹង បញ្ញា  

នន មនុសសដោក។ ដៅ សម័យអងគរ ឬ មហានររ បញ្ញា ខ្ខែ រ 

បានែល់ កំរតិខពស់បំផ្ុត។ ចំណារ ដលើ សិោចារកិ ដៅកន ុង 

                                                      
 

 

23 វតថ ុ វស័ិយ ពសិាត រ ; objectif précise។ 
24 ចល រំនតិ ប្បាថាន  ; courant de pensée voulu។ 
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គ្បរេទ នន បញ្ញា វនតដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

សម័យដ េះ ដប្ចើន មាន លកខណ្ៈ ជា រុណ្កថា និង ជា សត ុត ិ

(éloge) ែល់ ប្ពេះមហាកសប្ត ដប្រេះ មហានររ ប្តវូចាំបាច់ 

មាន ឩតតមរតិជាតិ ែ៏ ខពង់ខពស់ សំរាប់ ដធវ ើ ជា ប្រិេះជាតិ។ 

ឩតតមរតិជាតិ ដនេះឯង ជា សត ំ មួយ កន ុង ចំដណាម សត ំ ែនទ

ដទៀត ែូចយា ង មហាកសប្ត កងទ័ព និង សាស  សំរាប់ 

ប្ទប្ទង ់មេិទធ នុភាព នន មហានររ។ ែូដចនេះ សម័យ អងគរ 

មិនខ្មន ប្គន់ខ្ត ជា មហានររ ដយាធ្ល ខ្តប ុដណាណ េះដទ រឺ 

ជា មហានររ បញ្ញា  មាន បញ្ញា វនត  ឩតតមរតិ សរដសរ 

ឩតតមរតិជាតិ ផ្ាយ ជា សាធ្លរណ្ៈ ដែើមបី ពប្ងឹង ប្ពលឹង

សាែ រតីជាតិ។ ឩទេរណ្៏ មួយចំនួន នន ចំណារ ខ្ែល ជា 

និមិតតរបូ នន ឩតតមរតិជាតិ ខ្ែល ជា ចិតត ការ ប្បកប

ដៅដោយ ការពិចារណា របស់ អនកនិព័នធ ៖ 

« ទុកខ ប្បជារាង្គ្សត  ជា ទុកខ  របស់ ប្ពេះមហាកសប្ត » 

« អាណាប្បជានុរាង្គ្សត ប្ពេះអងគ លុងទឹក កន ុង មហាសាររ ែ៏

មាន ជដប្ៅ ឥត អាច ឆ្ាងបាន និង រួរខាា ច ែូច រស់ដៅ 

កន ុង ទុកខ  កាល ជា កាលីយុរ ខ្តដៅ ដពល ខ្ែល រាង្គ្សត  បាន

មកជួបប្ពេះអងគ ខ្ែល ជា ដប្តើយែ៏ឧតតម រាង្គ្សត  បាន រក

ដ ើញ ដឡើងវញិ នូវ ដសចកត ីសងឃឹម ថែី (ប ា យប្សី) » 
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គ្បរេទ នន បញ្ញា វនតដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

 « ប្ពេះអងគ កំដទចកាលី ខ្ែល ជា ជន មាន សងឃឹម ថា ខល នួ

អាច ប្បប្ពឹតត បទឧប្កិែធ ឈាប ដមើល ជា និចា ប្រប់ ចំណុ្ច

ដខាយ ខ្ែល មាន ដកើតដឡើង កន ុង នររ...(ថនល់បារាយ) » 

« ែី លិច កន ុង មហាសាររ នន បាបធម៏ ប្ពេះអងគ ជា អនកស

ដង្គ្ង្ហគ េះ មនុសស ឲ រចួដចញ ពី បាបធម៍ដនេះ...(អងគរវតត) » 

« ដទេះបី ដជើង ដៅសល់ ខ្តមួយរត់ ដេើយ ប្តវូកាលី កំពុង

វាយ បំបាក់ឲអស ់ខ្ត ដគបា យក ផ្លធមែ របស ់ប្ពេះរាជា 

ជា ពំនឹង ែូច ជា សសរ មាំ អសាា រយ ឲខល នួ អាច ឈរ ជាប់

មាំទ ំែូច ខល នួ ដៅ មាន ដជើងបួន ដែើមប ីសួរ ពិរុទធ នឹង ការ

វាត់វធ័ របស់កាល ី(សិោចារកិេង់នជ) » 

« គរវ េកត ី ែល ់ឧតតមសចាៈ ដប្បៀបបាននឹង ដវហា ខ្ែល

បាន រំដោេះ ទុកខ  បីយា ង របស់ សតវដោក ដែើមប ីរក់ ជា ថែី

នូវ ដសររីៈ បី មាន ធមាែ កាយា ដសចកត ី ដប្តកប្តអាល កាយា 

និង ការខ្ប្បប្បួលកាយា (សិោចារកិ ដៅ េន ំប ា យណ្ង) » 

ដៅកន ុង សម័យ កណាត ល (សតវតស ទី១៥ ែល់ ដែើម សតវរស 

ទី ១៩) អនកប្សាវដប្ជៀវ ខាងខ្ផ្នក អកសរសាង្គ្សត  រកដ ើញ អតា

បទ អកសរសាង្គ្សត  ជា ដប្ចើន រន់កាល៖ មាន អកសរសាង្គ្សត  

ពុទធសាស  ឬ ប្ពេះ នប្តបិែក, អកសរសាង្គ្សត  ប្បវតត ិសាង្គ្សត  ឬ 
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គ្បរេទ នន បញ្ញា វនតដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

របាកកសប្ត, អកសរសាង្គ្សត  បដចាកដទស ឬ ប្កម - កបួ ន - 

តប្មា, សុភាសិត, ចាប់, ដរឿង ដប្ពង, ដរឿង ខ្លបង, វរីកថា25 

(ដែើមបី ចង់ែឹង ពិសាត  ដលើ ចំណុ្ច ដនេះ សូម អាន ដសៀវដៅ 

ដោក  ីន េុកែី - ទិែាភាព ទូដៅ នន អកសរសាង្គ្សត ខ្ខែ រ)។ 

ដទេះបី ដៅកន ុង សម័យ កណាត ល ប្សកុខ្ខែ រ ជួប ប្បទេះ នូវ

 វបិតត ិ ប្រប់ ខ្បប យា ង ខ្ែល អាច ចាត់ ទុក ជា សម័យ 

អតាងគតជាតិ ខ្ត កវខី្ខែ រ  ំគន  សរដសរ អតាបទ អកសរសា

ង្គ្សត  ជា ដប្ចើន សំរាប់ ទុក ជា សាែ រតីជាតិ។ 

ដៅ កន ុង ប្បេព ែ៏ ដប្ចើនដនេះ ដេើយ ដៅ ខ្ែល អាច ដអាយ 

អនកនិព័នធ  ខ្ខែ រ សំខ្ែង បាន នូវ ដទពដកាសល ផ្លា ល់ខល នួ។ 

ត្ថម ដយាបល់ ដោក ដកង វាន់សាក់26 តនមា នន អកសរសិលប៏

                                                      
 

 

25  វរីកថា ជា រកយ បដងក ើតថែី សំរាប់ កត់ ប្ត្ថ ទសសនៈ ថែី វជិាា  ថែី... ខ្ែល ដយើង 
ដៅ ថា « រកយ វបបធម ៏»។ វរីកថា មាន ន័យ ថា ជា « សាន  នែ យា ង ដប្ចើន 
ខ្វង ដរៀប ដរៀង ដឡើង ជា រកយ កាពយ និយាយ ពី សកមែភាព ផ្សងដប្ពង ែ ៏
សវ ិតសាវ ញ កាា ហាន អង់អាច នន វរីបុរស មាន តួអងគ ដរធិសតវ ឬ ដទវៈ ឬ 
តួអងគ កសង្គ្តដ ៏ ខាា ងំ ពូខ្ក កន ុង ការ ផ្លា ញ់ យកស មារ សប្តវូ ដែើមបី រដំោេះ ទកុខ  
ដសាក របស់ មនសុស ជាតិ ឬ រំដោេះ រូ សងារ ជា ដែើម។ ឩទេរណ្៏ មហាភារ
តៈ, រាមាយណ្ៈ, រាមដករ្ តខ្ខែ រ ឬ អុលីីយា ត និង អូ្ីដស ជនជាត ិប្រចិ ជា ដែើ
ម។ 
 

26 Quelques aspects de la littérature khmère – Faculté des Lettres er 
des Sciences Humaines de Phnom-Penh – 1966. 
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ខ្ខែ រ អាច មាន ចដមា ើយ បាន ត្ថម ការ វាយ តនមា ដអាយ

ចាស់អំពី ភាពដកា ៀវកាា  នូវ ការចាក់ប្រិេះ នន វបបធម៌ មន-

ខ្ខែ រ ខ្ែល ទុក ជា ទប្ម និង ថាមពលខ្ខែ រ សំរាប់ ពប្ងិក 

វបបធម៌ និង សងគម ខ្ខែ រ។ ពិតខ្មន ខ្ត ប្បេព ភាសា សំ

ង្គ្សក ឹត បាលី នថ និង ចិន, ដ ែ្ េះ តួអងគ កន ុង ដរឿង រាមាយា

ណា ឬ ជាត្ថកាស (ប្បវតត ិ នន ជាតិប្ពេះពុទធ) ែូច ប្បធ្លនបទ 

ែកប្សងដចញ មកពី អកសសិលប៏ពុទធ ិក ខ្ែរ, អវ ី ខ្ែល បាន

ដរៀបរាប់ មកដនេះ ខ្ែល  ំ ដអាយ អនកប្បាជញ ជា ដប្ចើន ដធវ ើ 

ដសចកត ី សនន ិោា ន យា ង រេ័ស កន ុងបំណ្ង ោច់នថា ថា អកសរ

សិលប៍ខ្ខែ រ កាា យ មក ពី អកសរសិលប៍ បរដទស។ 

វា គែ ន អវ ី ជា ការមិនលអ  ខ្ែល អារយធម៌ ធំៗ ែកប្សង់យក

ប្បធ្លនបទ មាន រមួគន  ពី អារយធម ៌ែនទដទៀត មក ដធវ ើ

សំដយារ ជា មួយនឹង ប្បធ្លនបទ របស់ខល នួ ដប្រេះ អកសរ

សិលប ៍នន ប្រប់ ជាតិសាសន ៏ចាំង បង្ហា ញ និង សប្មួល នន 

ការដប្ជៀតដប្ជក រវាង ចរនត  នន អារយធម៏។ ខ្ត សារៈសំខាន ់

មិន សា ិត ដៅដលើ កមា ីយ ប្បធ្លនបទ អវ ីមួយ ខ្ែល ប្រប់

ជាតិសាសន ៏ទុក ជា សមបតត ិរមួ យក វា មក ដធវ ើ «ជាតូបនី

យកមែ» ត្ថម  វធីិ សមានកមែ ឬ ផ្លា ស ់ ប្ទង់ប្ទយ ជា ថែី 
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យា ង ជដប្ៅ អស់រយៈដពល យូរអខ្ងវង ដេើយ បនត  ជា ថែី 

មិន ដចេះចប់។ 

ការខ្ប្បប្បួល ដនេះ ជា ការបដងក ើត ចរកិ ពិដសស និង តួអងគ

ផ្លា ល ់របស់ អារយធម៏ និមួយៗ។ កំដណ្ើត ដនេះ រឺ ជា លទធផ្ល

នន អេិប្កម នន ឥទធិពល នន សមានកមែ និង សមិទធិកមែ

ជា ថែី ឲ ខុស ពី រំរចូាស ់ខ្ែល កាា យ ជា ជិពវញិ្ញា តិ នន ដទ

ដកាសលបជាតិ។ ការណ្ ៏ ទងំ ដនេះ ឯងដេើយ ខ្ែល មាន

ដកើត ដឡើង ដៅកន ុង អកសរសិលប៍ខ្ខែ រ ខ្ែល បាន រំោយ បាន

នូវ រំរចូាស់ តួអងគ និង ប្បធ្លនបទ ជា កមាីយ ដែើមប ីដធវ ើ 

អវ ី មួយ ថែី ដអាយ មាន ប្បដេទ ជា ខ្ខែ រ។ 

ែូដចនេះ ដរឿង រាមាយាណា ឥណាឌ  បាន កាា យ ជា ដរឿងរាមដករ ត៍

ខ្ខែ រ ដេើយ ដទេះ បី ចំណ្ងដជើង ដសៀដៅ តួអងគ និង ទី

កខ្នាង ដៅ រការ េិរដេៀង នូវ ដ ែ្ េះ ឥណាឌ  ដៅដឡើយ ខ្ត

ថា អនត រវតថ ុ  វញិ មិន ែូចគន  ទល ់ខ្ត ដសាេះនឹង សាន នែ របស់

អនកនិពនធ  វាលមុីរី (Valmiki) ដ េះដឡើយ។ អតាបទ ទី១ នន 

ដរឿងរាមដករ ត៍ខ្ខែ រ មិន បាន បង្ហា ញ ឲ ដ ើញ នូវ ការបកខ្ប្ប

ការប្ត្ថប់ត្ថម ការយក លំ  ំត្ថម នន អតាបទ ឥណាឌ  ដសាេះ

ដឡើយ ខ្ត សាន នែខ្ខែ រ ជា ទប្មង ់កត ី ជា ប្រិេះកត ី ដ ើញ មាន 

ភាព ផ្ទ ុយ ពី សាន នែ រាមាយាណា (Ramayana) ឥណាឌ ដៅវញិ។ 
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កន ុង សងគមខ្ខែ រ គែ ន មាន វណ្ណ ៈប្រេែណ្៏ ដែើមបី ការររ

មដ រមវជិាា  វណ្ណ ៈប្រេែណ្៏ ដេើយ ដៅ កន ុងដរឿង រាមាយា

ណា មាន ប្ពេះ រាមា ចុេះ ពី ឋានសួរ៏ មក ការររ មដ រម

 វជិាា  រចួ យាង ប្តឡប ់ដៅ ឋាន ប្ពេះអងគ វញិ។ ែូដចនេះ ដរឿងរាម

ដករ ត៍ខ្ខែ រ ខ្ប្ប ប្ពេះ ដអាយ កាា យ ជា មនុសស រស់ដៅ យា ង មាំ 

ជា មនុសស ដៅកន ុង សាន់វណ័្ឌ   នូវ បែិវាទកមែ មាន ដៅ

កន ុង សងគម និង ដប្បមាការ ។ សាន នែខ្ខែ រ ចាំង បង្ហា ញ នូវ 

ទំ ស ់រវាង ប្ពេែញ្ាសាស  ជា មួយ ពុទធសាស  ដៅកន ុង

សម័យ អងគរ ខ្ែល មាន អនករំប្ទ ពុទធសាស  ប្បឆ្ំងនឹង

ប្ពេែញ្ាសាស ។ 

ដៅ ចំដរេះមុខ អកសរសិលប៍ ពុទធសាស  ការខ្ប្បប្បួល គែ ន 

លកខណ្ៈ ោច់ ខាន ដ េះដឡើយ។ ដទេះ ជា យា ងណា ដរឿង

ជាតក ខាេះ ខ្ខែ រ មិន ទទួលយល់ប្ពម ដប្រេះ ទប្មង់ និង ប្រិេះ

សាច់ដរឿង វា មិន សមប្សប ត្ថម លកខណ្ៈ ប្បនពណ្ី និង

រំនិត ដែើមខ្ខែ រ។ 

ែូចគន នឹង ការផ្លា ស ់ ប្ទង់ប្ទយ ជា ថែី មាន មូលោា ន ខ្ខែ

របូនីយកមែ កន ុង  វស័ិយ អកសរសិលប៍ សិលបៈនិង ភាសា ខ្ែល

ដធវ ើដឡើង ត្ថម និ ន ការ សំខាន ់ពីរ យា ង  នន អារយធម៌ខ្ខែ រ

៖ ប្បាកែនិយម និង សនិទននិយម (rationalisme)។ 
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និ ន ការ ទងំពីរ ដនេះឯង ដៅកន ុង ដរឿង រាមដករ ត៍ខ្ខែ រ ខ្ែល 

អនកនិព័នធ ខ្ខែ រ យក មក ដធវ ើ  វធីិ មនុសស វបូនីណ្កមែ នន 

អាទិដទព រាមា ដអាយ កាា យ ជា មនុសស ឥត លំដអៀង។ 

ពីដប្រេះ អកសរសិលប៍ខ្ខែ រ មាន តួអងគ ជា ដប្ចើន ជា តួអងគ

មិនពិត ែូច ជា ដទវត្ថ យកស ដខាែ ច រុកខជាតិ សតវ ដចេះ 

និយាយ ភាសា មនុសស ខ្ែល ខ្ខែ រ  យល់ ដ ើញ ជា ទមាា ប ់

កន ុង ចរតិ ជា ដកែង ជា អចា រយិ ឬ បដញ្ញា ត ដលង។ ខ្ត ដបើ

ដយើង យក អតាបទ មកសិកា រកការពិត ដយើង ដ ើញ ថា 

ដទវត្ថ កត ី តួអងគ ប្ពេះពុទធ កន ុង ជាតិមុនៗ ប្ពេះអងគ កត ី រឺ ជា 

មនុសស ពិត ប្បាកែ ណាស់។ ដេើយ ដៅកន ុង ដរឿងដប្ពង

   មាន តួអងគ ជា សតវ ជា ដប្ចើន ខ្ត តួអងគ និមួយៗ 

ជា បុរគល សងគម ែូចគន នឹង មនុសស ដ េះខ្ែរ។ 

ដេើយ ខ្ខែ រ សអ ប់ បំផុ្ត រឺ ការ ឲ តនមា សំខាន ់ដៅ ដលើ មដ 

សដញ្ាញ   ភាពវដិសសវសិាល  និង របស ់គែ ន ខា ឹមសារ  

ខ្ែល ពិបាកយល់។ អាទិដទព ខ្ត មួយរត់ ខ្ែល ខ្ខែ ររាប់ 

អាន ដគរព យូរ ជាង ដរ ទងំអស់ រឺ សីោលឹងគ ប្ពេះឥសូរ 

ឯ ចំខ្ណ្ក អាទិដទព រាមា ខ្ែល ជា អវត្ថ ប្ពេះវសិណ ុ ខ្ខែ រ ខ្តង

ខ្ត ទុក ជា មនុសា រស់ដៅ កន ុង ប្ចវាក ់ទុកខ  របស ់មនុសស

មិន ដចេះ ចប់ ែូច មនុសសដោក។ 
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ខណ្ៈ ដពល ខ្ែល អាទិដទព កាា យ ជា មនុសស ដេើយ   វរិបុរស

 វដិសសវសិាល  ំ មកវញិ នូវ ធមែជាតិ ពិត របស់ខល នួ ែូច

យា ង ជា៖ មនុសស កំសាក អំនួត ពិបាកយល។ ឧទេរណ្៏៖ 

បុរស រង់-ហា៊ា ន ជា  វរិបុរស  វដិសសវសិាល ខ្ត មាន ធមែ

ជាត ិជា មនុសស ដៅ ចំដរេះ មុខ ដប្គេះថាន ក ់គត់ រាកអាច

ម៏ ដលើ កាល សមិតែំរ ីខ្ែល ខល នួ កំពុងជិេះ ែំរ ីដ េះ ដែើមបី

ដធវ ើ ឲ ប្ជេុះអាចម៏ ពី ដលើ កាល វា ដបាល សំដៅ ដៅ រក ទ័ព

សប្តវូ។ ដ ើញ ែូដចនេះ នឹក សាែ ន ខ្ត បុរស រង់-ហា៊ា ន បញ្ញា  

ឲ ែំរសីឹក ដបាល ចូល វាយ សំរុក  ំ គន  េិតេ័យ រត ់ ប្ប

ដសកប្បសាច ដចាល ជួរទ័ព។ ទដងវ ើ ដនេះ  ំឲ រង់-ហា៊ា ន ជា 

ឧតតមដសនីយ មាន ជ័យជំនេះ ដលើ សប្តវូ ដេើយ បាន ទទួល 

រង្ហវ ន ់ជា ដប្ចើន ពី ប្ពេះមហាកសតយខល នួ។ ត្ថម ការពិត បុរស 

រង់-ហា៊ា ន ជា មនុសស កមាា ច បំផ្ុត ខ្ត ជា នចែនយ ទទួល 

បាន ជ័យជំនេះ ដលើ សប្តវូ កន ុង ភាពខាា ំង ពូខ្ក ជា  វរិបុរស។ 

ែូច ការខ្សវង ភាព ោច់ខាត ឋិតដថរ ចីរកាល កន ុង ដសច

កត ី ប្សឡាញ់ នូវ ការមិនដទៀងទត់។ ដៅកន ុង ដរឿង ជាតិប្ពេះ

ពុទធ ចំនួន ៥០ ដរឿង ខ្ែល ខ្ខែ រ យក មក ដធវ ើ ខ្ខែ របូនីយកមែ

ដរ ដ ើញ មាន លកខណ្ៈ ជា ដរឿង ផ្សងដប្ពង ដរឿង ដសនហា

របស់ មនុសស ជា ដប្ចើន ខ្ែល មិន អាច រាប់បាន ជា ដរឿង
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សត ី ពី និរធ ន របស់ប្ពេះពុទធ។ កន ុង ដរឿង ទងំឡាយ ដ េះ មាន 

ដរឿង ប្ពេះពុទធ ជា  វរិបុរស ប្បកបដោយ ដសាក ែកមែ ឬ 

ប្បកបដោយ អាច៍កំបាំង មិន  ំ ឲ ខ្ខែ រ យកចិតត  

ទុកោក ់ដេើយ ក៏ មិន យកមក ទុកជា សករៈ ដ េះផ្ង។ 

ជាតិប្ពេះពុទធ ជា ទសសនវទូិ ជា អនកតស៊ាូ  ប្បឆ្ំងនឹង អនក

កាន់សាស ដជន និង ប្ពេែញ្ាសាស  ខ្ខែ រ ប្គន់ ខ្ត យក

មក សិការ ខ្ត មិន មាន ប្បជាប្បិយភាព ដ េះដទ។ ដរឿង

ខ្ត មួយរត់ ខ្ែល ខ្ខែ រដយើង ចូលចិតត រឺ ដរឿង មហាដវសសនត រ

ជាតក ដប្រេះ ជា ដរឿង បង្ហា ញ នូវ បែិវាទកមែ រវាង ការ

ខ្សវ ងរក សុប្កឹតភាព និង កាតពវកិចា សងគម ប្រួសារ និង 

មដ សដញ្ាត ។ 

ដបើ ខ្ខែ រ ទទួលសាគ ល ់បញ្ញា  មាន ដៅកន ុង ដរឿង មហាជាតក

ថា មាន តនមា ខពស់បំផ្ុត រឺ ដៅ ដលើ បញ្ញា  ប្បតិបតត ិ និង

ប្បាកែនិយម ខ្ែល ដធវ ើ មិន ឲ សប្តវូ ដប្ៅ ឬ កន ុង កត ី អាច

មាន ជ័យជំនេះបាន ដេើយ ជា ពិដសស ដៅប្តង់ ថា បញ្ញា

ដនេះ ជា សមាា រៈ ការររ ែ៏ ប្បដសើរ និង ជា ជាតិសាា បនកមែ។ 

ដេតុែូដចនេះឯង កន ុងចំដណាម ១០ ជាតក ខ្ែល ខ្ខែ រ យក

មកដធវ ើ ខ្ខែ របូនីយកមែ មានខ្ត ដរឿង មហាដវសសនត រជាតក

និង មហាជាតក ដនេះ ឯង ជា ពិដសស ដរឿងទី១ ត្ថម 
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រដបៀប បកប្សាយខ្ខែ រ បាន ដអាយ សារៈសំខាន់ ដៅ ដលើ

ភាព រួរ ឲ សដងវក។ ដេើយ ចំណុ្ច ខ្ែល ខ្ខែ រ ចូលចិតត 

បំផុ្ត រឺ ប្ពេះដវសសនត  ដធវ ើ បញ្ា ័យ កូន ទងំពីរ និង េរយិា 

រចួ ដេើយ ប្ពេះអងគ បែិដសធ មិន ប្ពម ដៅ រស់ ដសាយសុខ 

ឯដកា ដៅ ឋានសួរ៏ សុខចិតត បនត  រស ់ ដៅកន ុង ឋាន 

មនុសស ដែើមបី បនត  ោក់ទន ដប្រេះថា ដៅ ឋានសួរ៏ ប្ពេះ

អងគ មិន អាច ដធវ ើ ទន បានដឡើយ ដប្រេះ គែ ន នរណា ប្តវូ

ការកុសល។ 

ដេតុែូដចនេះដេើយ បាន ជា ដៅកន ុង រដបៀប បកប្សាយខ្ខែ រ

ដរ ដ ើញ ថា ពួក អាទិដទព មាន ដៅកន ុង ដរឿងឥណាឌ  ប្តវូ

ខ្ខែ រ យក មក ដធវ ើ ខ្ខែ របូនីយកមែ។ ត្ថម ភាព ប្បាកែ

និយម ជា  វចិារណ្ញ្ញា ណ្ ដនេះ ដទៀត ដរ ដ ើញ មាន ខ្ែរ ដៅ

កន ុង អតាបទ អកសរសិលប៍ខ្ខែ រ សមិទធិកមែ ខាង ចមាា ក់ ខាង

សាា បតយកមែ ខ្ែល មាន ទំនង ជា អាថ៍កំបាំង។ 

ខ្ត ប្បាកែនិយមខ្ខែ រ មិន ឋិត ដៅ ប្តឹមខ្ត ដធវ ើ អាទិដទព

ឲ កាា យ ជា មនុសស ភាពខពង់ខពស់ បំផុ្ត ឲ មក ជា ភាព

ធមែត្ថ ភាព អចារយ ឲ មក ជា ភាព ពិត ប ុដណាណ េះដទ រឺ 

បងកបដងក ើតខ្ែរ ជា មដធាបាយ សំរាប់ ដធវ ើ សកកមែភាព។ 

ប្បសិទធិភាព មិនខ្មន ជា ការសំខ្ែង របស់ បរមតា វជិាា   
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ដ េះដទ ខ្ត ជា ការណ្៏និយម  ខ្ផ្អក ដលើ «ចំដណ្េះដចេះែឹង» 

ពិតប្បាកែ និង ការប្បងុប្បយ័តន «កន ុង ការរស់ដៅ និង 

ការមានប្បដយាជន៏»។ 

ដេតុទងំ ដនេះ ឯង ខ្ែល ខ្ខែ រ យក មក ដធវ ើ ប្បធ្លនបទ សំ

ខាន់ៗ ដៅ កន ុង «ចាប់ខ្ខែ រ» កំណាពយ ជា ឧបដទស ជា 

សដងខបនន ប្បជាសីលធម៌ខ្ខែ រ។ ដៅកន ុង ភាសា ប្បកប 

ដោយមដ រតិ សំរាប់ ប្រប់ ប្សទប់ សងគម៖ បុរស ង្គ្សត ី 

ដកែង ពិកខ ុ  ប្រេសា  មង្គ្នត ី ប្បជាពលរែា មហាជន ឲ យល់ ែឹង 

អំព ី  វធីិ ដធវ ើ ឲ មាន ដជារជ័យ កន ុង ការរស់ដៅ និង ការ

ខ្សវ ងរកសុេមងគល។ 

ខ្ត  វធិ្លន កន ុងលកខណ្ៈ ជា ចាប់ បទោា ន  គែ ន ប្បសិទធិ

ភាព ដប្រេះ ខល នួ ឯង ដកើត ដឡើង ពី ចាប ់យថាវតថ ុ  នន ធមែ

ជាត ិខ្ែល ដរៀបរាប់ ខាងដប្កាមដនេះ៖ 

- ធមែជាតិ          អាច ែូរ បាន 

- មនុសសដោក    អាច បត់ខ្បន បាន 

- ជា សងគម          អាត្ថែ និយម 
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

- ជា ចិតតសាង្គ្សត     ឥត អាច ខ្ក បាន ខ្បប ផ្នត ់រំនិត

ប្បែូចបាន ដៅនឹង កនទ ុយដខវ ៀន របស ់ខ្ឆ្ក ខ្ែល ដរ មិន

អាចពុត ឲ វា ប្តង់វញិ បាន។ 

អវ ីទងំអស់ រឺ ខ្ផ្អកដលើ បែិវាទកមែ៖ អនក មាន ប្ទពយ និង

អនក ប្កខសត់ អនក មាន  រទិធ ិ និង អនក ទន់ដខាយ អនក ប្បាជញ

និង អនក លងង់ដៅា  អនក ចំខ្អត និង អនក ឃ្មា ន ខ្ែល  ំ ឲ 

មាន ការសអប់គន  ខ្ត មាន ក់ៗ ប្តវូការគន  ដៅវញិដៅមកែូច 

មានខ្ចងដៅកន ុង ចាប់ចាស់បុរាណ្ថា៖ 

អនកមានរកាខសត់   ែូចលំពត់ព័ទធពីដប្ៅ 

អនកប្បាជញរកាដលា    ែូចសំដៅនូវសំបា ន។ 

អនកខពស់រកាទប   ដោយសភាពធម៌បុរាណ្ 

អនកខ្ឆ្អតរកាឃ្មា ន   អនករុងរកាឆ្ែ រ។....... 

 

មានទូក ដេើយ មាន ដថាន ល  មានបដង្ហគ លមានយុថាក  

ទងំពួរ ទងំ ប្ចវា               ប្កជីង ចាប់ ដោយ នូវប្រប់។ 

ប្បយ័តនខ្ប្កងពយុ េះខយល់        បក់ដបាកែល ់ដនងទល់ទប់ 

ប្បយ័តនប្បដយាជន៏ប្រប់      ដទើបដៅជាក់ជាជីវតិ។...... 
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

 វធិ្លន សីលធម៌ ខ្បបដនេះ រឺ កន ុង បំណ្ង ដោេះប្សាយ 

ទំ ស ់ជា អននត  រវាង អាត្ថែ  នឹង អនកែនទ មាន ដៅកន ុង 

វណ្ណ ៈសងគម។ ប ុខ្នត  អនកែនទ ប្តវូ ទុក វា ែូច ជា របស់ ផ្លា ល់

សំរាប់ ខ្ត ខល នួឯង  ប្គន់ ជា ការពិបាកយល ់ នូវ 

បរមតា វជិាា  ពី ដប្រេះ អនកែនទ ខ្តងខ្ត ដៅ ដប្កាម អាត្ថែ  

កន ុង ភាព ជា ប្សដមាល ចាំងដចញ ឬ មដធាបាយ ធមែត្ថ 

នន សមិទធិកមែ និង ការការររែល់ខល នួ។ 

ដប្រេះថា ដរ ដធវ ើ អំដណាយ មិនខ្មន សំរាប់ ខ្ត ដអាយ ដ េះ

ដទ។ ភាពបរសិុទធ និង ការមិនរិត ែល ់ប្បដយាជន៏ កន ុង ប

ចា ័យ រឺ ជា បរកិបបសុទធសាត ។ ដសចកត ី ដមត្ថត  ករុណា ែូច

ជា អវ ីៗ ឯដទៀត ខ្ែរ ជា ការខ្សវ ង រកផ្ល៖ ែូចយា ង ដរ

ចិញ្ា ឹមខ្ឆ្ក ដប្រេះវា ជា សតវ ដចេះចាំផ្ាេះ។ ដេើយ ការសុំទន ជា

មដធាបាយ ប្បាកែ ដែើមបី រក ការឧបតាមា ពី អនកែនទសំ

រាប ់ ជីវតិ កន ុង ជាតិដនេះ ដេើយ ដជៀសវាង កុ ំ ដអាយ មាន 

ដសចកត ី ប្តវូការ ចាំបាច់ នូវ ទុរ៍តភាព ដេើយ ជា ពិដសស 

ការប្បកប ការង្ហរ យា ង ពិបាក ដៅកន ុង ជាតិដប្កាយ។ 

ជីវតិ ការរស់ដៅ រឺ គែ ន មាន ដសាេះ នូវ ការឧបតាមា ខ្ត 

ដររដពញ ដៅ ដោយ ការខវ េះខាត ដេើយ ដៅ ប្រប់ ទីកខ្នាង

មាន ដកើតដឡើង នូវ ការតស៊ាូ  ខ្សវ ងរកប្បដយាជន៏។ មនុសស
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

មាន ក់ៗ ជា ជនអាត្ថែ និយម ជា ែំបូង ែល ់អាត្ថែ ឯង ខ្តមត

ង។ មាន ខ្ត ការវាយតនមា ដលើ ការប្បាកែនិយម និង ការ

ប្បងុប្បយ័តន នន សាា នភាព និង កាោនុវតតភាព   ំ អាច

ឲ ខ្ក តប្មូវ ត្ថម មដធាបាយ សំរាប់ អនុវតត រក ដគល

បំណ្ង កន ុង ដគលការណ្៏ «ការប្បងុប្បយ័តន និងប្បសិទធិ

ភាព»។ 

ខ្ត ការមិនទុកចិតត មាន ជា និចា៖ ការមិនទុកចិតត ដេើយ

ការមិនទុកចិតតដទៀត !។ ធមែជាតិ មិន បាន ដកើត ដឡើង 

ជា «ខ្ខសប្តង»់ ដ េះដឡើយ៖ កន ុងនប្ព មាន ដែើមដឈើ ជា 

ដប្ចើន មាន ខ្មកប្តង់ ដវៀចវច ប្ចបូកប្ចបល ជា មួយគន  

ក៏ ែូចគន នឹង រុណ្សមបតត ិ និង រុណ្វបិតត ិ របស់ មនុសស 

ការដធវ ើខុស ការដធវ ើប្តវូ របស ់អនកែឹក ំជាតិ ដ េះខ្ែរ។ 

ជា ការពិតណាស់ដេើយ ការជួយគន  ដៅវញិដៅមក រវាង

អនកធំ អនកតូច ជា ការសមប្សបនឹង ចាប់ធមែជាតិ។ ខ្ត 

ប្តវូប្បយ័តន៖ «ប្បយ័តន អនកខសត់ រិត ខ្តរស ់នឹងជំនួយ !៖ វ 

ក៏ អាច ដធវ ើ ឲ ដែើមដឈើ ធំមួយដែើម ខ្ែល វា ទុក ជា ទប្ម

របស់ វា សាា ប់បាន» 

ប្តវូប្បយ័តន អនក មាន ប្ទពយដប្ចើន ខ្ែល មាន សទធ ប្ជេះថាា ៖

ដសចកត ី ទុកចិតត ទងំ ងងឹតងងល់ ដលើ អនក ឧបតាមា ែល ់
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

អនកខសត់ ដប្សចឃ្មា ន អំដណាយ ដប្រេះ វា  ំ ឲ អនក ឃ្មា ន

អាច មាន ទុកខ  ដៅវញិ។ 

« រួរឲ អាសូរ ែល់សតវ ប្ជកូ បសុបកសី ដគ ប្កបី ែំរ ីខ្ែល 

ដជឿ ថា មាា ស់ ខល នួ ខំ ចិញ្ា ឹម ខ្ថរ កាខល នួ ខ្ត មិន ែឹង ដសាេះ 

អំព ីដគលបំណ្ង ពិត រឺ យក ខល នួ ដៅ លក់ែូរ ឬ សំរាប់

បរដិភារ ខ្តប ុដណាណ េះ។ (ចាប់មហាជន)។ 

« កំេុស របស់ សតវ រីងគក់ និង កខ្ងកប រឺ ថា មាន ទំនុក

ទុកចិតត ទងំប្សងុ ដៅ ដលើ ទឹកដេាៀង ដពល ណា មាន ធ្លា

ក់ៗមតងៗ  ំគន  ដប្ចៀង សបាយរកីរាយ ដោយ មិនបាន 

រិត ថា ដេាៀង រឺ ជា នុយ សំរាប់ ខល នួ  ំគន  ដចញ ពី ជប្មក

ខ្ែល ជា ឪកាស ឲ មនុសស ចាប់ យា ង ង្ហយប្សួល យក ដៅ

បរភិារ » 

ដប្រេះថា ធមែជាត ិ គែ ន ការដទៀងទត ់ ខ្ែលដរ ទុកថា

មានពុត ែូចជា រុណ្ភាព មជឈនគ ិកេះ  របស់ មនុសសដោក 

និង សងគម ខ្ែរ មាន បរយិាយ កន ុង ចាប់ បុរាណ្ ថា៖ «ផ្ល វូ

បត់ខ្បន កុំដបាេះបង់ដចាល»។ ខ្ែល ទុក ជា អនុសាសន៏ 

ដប្រេះ អាច ឲ មាន លំនំ ត្ថម បាន លអ  នឹងចាប ់បទោា ន

និង ចាប ់យថាវតថ ុ នន មនុសសដោក ដនេះឯង។ 
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

កន ុង ដរឿង និទនខ្ខែ រ សាវក័ ទី១ ខ្ែល ឲ តប្មាប់ នន ការ

អនុវតត នូវ ចាប់ កិរយិា ដនេះ រឺ «សុភាទនាយ» ខ្ែល ខ្ខែ រ 

ទុក ជា  វរិបុរស មួយ ដប្រេះ ហា៊ា ន ដប្បើ លបិត ឬ កុេក ដែើមបី

យក រចួ ខល នួ ពី បញ្ញា  ខ្ែល ខល នួ បាន ជួប ប្បទេះ ឬ ជួយ

អនកែនទ ជា ពិដសស សុជន ឲ រចួ ខល នួ ពី អំដពើ ជិេះជាន ់ពី

សំណាក ់ជនទុចា រតិ មាន អំណាច។ 

ពិតខ្មនដេើយ ថា ការណ្ ៏ ដនេះ វា មិនខ្មន ែូច ជា សីល

ធម៌ របស ់ទសសនវទូិ កង់ (Kant) ក៏ ដោយ ខ្ត ចំដរេះ ខ្ខែ រ

ជា ការប្បតិបតត ិ នូវ សីលធម ៌ឲ ប្សប ត្ថម សាា នភាព ពិត

ខ្ែល មាន ដកើតដឡើង៖ 

- ការវាយតនមា ពិត និង រិតពីប្បដយាជន៏; 

- ការប្បងុប្បយ័តន និង ការប្បមាណ្ ឲប្តវូ; 

- សកមែភាព ប្តវូនឹង កាលៈដទសៈ និង មាន ប្បដយាជន៏។ 

រំនិត ទងំ ដនេះ រឺ ដៅ កន ុង ដគលបំណ្ង ឲ ង្ហយប្សួល 

ែល់ ការប្បតិតបតត ិ ខ្ែល ជា ខ្ខស ប ា ត ់ នន សីលធម៌ 

ប្បាកែនិយម ខ្ែល មាន ដៅ កន ុង ចាប ់អប់រំខ្ខែ រ។ 

ប ុខ្នត  ប្បាកែនិយម ែ៏ ប្សស់ៗ ជា ដប្ចើន ដនេះ វា មាន លកខ

ណ្ៈ ជា អសីលធម៌ ែូដចនេះ សួរ ថា ដតើ ប្តវូ ដធវ ើ ែូដមតច អាច
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ដជៀសវាង កុំ ឲ វា ធ្លា ក ់ចូល ដៅ កន ុង ខ្ត ការណ្៏និយម សំ

រាប ់យក មក ដប្បើប្បាស ់ ? ឬ ដប្បើ សំរាប់ ខ្ត រកប្បដយាជន៏ 

? ចដមា ើយ នឹង សំណួ្រ ដនេះ រឺ សា ិត ដលើ ការបិនប្បសព 

ប្បកប ដោយ ដទពដកាសលយ របស់ កវ ីសីលធម៌និយម កន ុង

ការ នឆ្ន ការណ្៏និយម ឲ កាា យ ជា វាចារវទិា ប្បកប ដោយ

រុណ្ធម ៌ និង សុេនិចា ័យ។ ខ្ត ជួនកាល កវ ី ទងំដ េះ 

គត ់ទ័លប្ចកខ្ែរ ដប្រេះ គត់ មិន ចង់យក បរមតា វជិាា  

មក ដធវ ើ ជា ែំដណាេះប្សាយ កន ុង បញ្ញា  ខ្ែល ដចាទ ដឡើង សុខ

ចិតត ប្បតិសាា ន កន ុង ការពិត នន សងគម ខ្ែល ប្បកប ដៅ

ដោយ បែិវាទកមែ គែ ន ចដមា ើយ។ 

ខ្ត ជា សំណាង លអ  មួយ នូវ ការសដង្គ្ង្ហគ េះ សីលធម៌ខ្ខែ រ ពី 

សភាព ខយល់និយម ជា អាស់ប្កាម  និង អសីលធម៌ ខ្ែល 

កវខី្ខែ រ គែ ន ែំដណាេះប្សាយ រឺ ការបដញ្ញា ក  នូវ តនមា នន

រតិបណ្ឌ ិត ប្បជាប្បិយ  ខ្ែល មាន ដៅ កន ុង សងគមខ្ខែ រ 

ដប្ចើន រន់ ឆ្ន ំ មុន សម័យ អងគរ មកដមាេះ។ 

ការបែិដសធ នូវ ឧតតមរតិ និយម អេិសមារចារ  ការសអប់

ដខព ើម នូវ សនទ ុេះ គែ ន ការពិដសាធ ឬ អាទកំបាំង និង 

បរមតា វជិាា  ជា មួយ គន  នឹង ការចូលចិតត នូវ ភាពពិត

បញ្ញា ក ់បង្ហា ញ មួយ ចំខ្ណ្ក នូវ លកខណ្ៈ ការរកីរាយ ការ
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និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ចំអក ឡកដឡើយ និង ការកំខ្បាង សង តួ ខ្ខែ រ។ មាន ជា េសត ុ

ត្ថង ដៅ កន ុង អកសរសិលយ៏ខ្ខែ រ ែូច ជា អវតតមាន នូវ ដសាក

 ែកមែ  (ដរឿងកំសត់) និង សុខ ែកមែ (ដរឿងកំខ្បាង) ឬ 

ដសាក ែកមែ-សុខ ែកមែ (ដរឿង កំសត ់ោយ កំខ្បាង) 

ដប្ចើន ដ េះខ្ែរ។ សួរ ថា មក ពី ដេតុអវ ី ? 

ែូច ជា អចា រយិៈ ឬ បរមតា វជិាា , ទុកខ ដសាក ចំដរេះ ខ្ខែ រ ជា

អតិដរកភាព  ដេតុដនេះឯង បាន ជា អកសរសិលយ៏ខ្ខែ រ

បែិដសធ នូវ អចា រយិៈ អាទកំបាំង, ដសាក ែកមែ ខ្មន

ខ្ទន និង អតិដរកភាព ែនទដទៀត មាន ដៅ កន ុង អារមែណ្៌ 

នន ការប្តិេះរេិះ  និង អំដពើ នន មនុសសដោក។ ដៅ កន ុង ដរឿង 

កំសត ់ នន ជនជាត ិ ប្កិច (grecque) តួឯង ជា  វរិបុរស 

ខ្តងខ្ត សាា ប់ ជា និចា ប ា ប់ ពី បាន ដធវ ើ ការតស៊ាូ  នប្ក

ខ្លង  ំ ឲ អនកអាន មាន ការត្ថន់តឹង កន ុងចិតត ដសា ើរប្ទ ំ

ពុំបាន។ 

ឯ ចំខ្ណ្ក កន ុង ដរឿងខ្ខែ រ  វញិ ខ្ែល មាន ធមែជាតិ  រកីរាយ

សុទធិែា ិនិយម ចំអកឡកដឡើយ ដសើចកត ី សបាយ ប្បាកែ

និយម ខ្ត មាន មដ សដញ្ាត  សអប់ដខព ើម នូវ អំដពើឃ្មត

កមែ។ ដេតុដនេះឯង បាន ជា កន ុង អកសរសិលយ៏ នន ដសាក

 ែកមែ ឬ ដរឿងជីវតិពិត ខ្ខែ រដយើង មិន ង្ហយ ធ្លា ក ់កន ុង
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អ ា ក ់ នូវ ការកំសត់ដនេះដឡើយ។ ធមែជាតិ ខ្ែល បាន

ដរៀបរាប់ ខាង ដលើ ដនេះ ជួនកាល  ំ ឲ អនកអាន ខ្បរ ជា

ដសើច ដោយ បងខ ំ នូវ ការកំសត់ របស់ តួឯក ដៅវញិ។ ដនេះ 

ជា អារមែណ្៏ នន មនុសស គែ ន បញ្ញា  ឬ ជា មនុសស ទល់ប្ចក 

កន ុង ជីវតិ រស់ដៅ ឬ មកពី ភាពកំសត ់ដ េះ វា មាន ភាព

េួសដេតុ ដពក។ 

ជា និចាកាល អតិដរកកមែ និង អចានតភាព  ប្រង ជា តនមា

អវជិាមាន ដៅ កន ុង អកសរសិលយ៏ខ្ខែ រ។ ដរ សដងកត ដ ើញ ថា

តួអងគ ដៅ កន ុង ដរឿងខ្ខែ រ យំ រេ័យ ណាស់ ជួនកាល រេូត

ែល់ សមាប់ ខ្ត មតង ដេើយ អនកនិព័នធ  ពិពណ្៏  ការសូរយំ 

អណ្ត ឹតអណ្ត ន់ ដនេះ ជួន កាល មួយ ទំព័រ ទងំប្សងុ។ ខ្តទឹក

ខ្េនក ដនេះ ជួនកាល មិន ខ្មន ជា ការយំ ពី ទុកខ  ដ េះដឡើយ 

ខ្ត ជា សញ្ញា  នន ដសចកត ីដប្តកអរ កន ុង សុេមងគល ណាមួយ។ 

ែូដចនេះ តួអងគ កន ុងដរឿងខ្ខែ រ គត់ យំ ដប្រេះ មាន ទុកខ  ផ្ង 

និង យំ ដប្រេះ ជួបប្បដទេះនឹង ដសចកត ីសុខ ផ្ង ខ្ែរ។ ទឹក

ខ្េនក សំរាប់ ខ្ខែ រ មាន តួ ទី ជា សររីសាង្គ្សត   ដប្ចើន ជាង 

ជា ដសាេ័ណ្ ។ សួរ ថា ដតើ ដសចកត ីរកីរាយ ែូច គន  នឹង ការ

ឈឺចាប់ គែ ន កំរតិ (seuil) នន ចិតត-ដសររីៈ  ត្ថម ផ្ល វូ ដនេះ

 ំ ឲ កំខ្បាង អាច ដៅ ជា កំសត់ ឬ កំសត់ អាច ដៅ ជា
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កំខ្បាង  វញិខ្ែរ ? ចំណុ្ច ដនេះ អាច ពនយល ់ បាន អំពី

ទដប្មត របស់ខ្ខែ រ ដៅ កន ុង ដសាក ែកមែ-សុខ ែកមែ

(យំ ផ្ង ដសើច ផ្ង) ែូច មាន ដៅ កន ុង៖ 

- ភាពអខ្ណ្ត តអណ្ត ងូ  ំ មក នូវ ទឹកខ្េនក ខ្ត មាន

សំដណ្ើច ; 

- ភាពរំជួលចិតត ខ្ត គែ ន មរណ្ភាព និង គែ ន «ទុកខ  ប្បចាំ

ជីវតិ» ; 

- ភាពអនាង់អដ ា ច ខ្ត គែ ន ភាពសដប្ងងសនប្ង ដេើយ

បញ្ញា ន ់ជា ថែី ខ្ែល សមាា ប់ បនត ិច មតងៗ ឲ កស័យចិតត ! 

ដោយ រិត ខ្ត ពី សប្មក់ទឹកខ្េនក ដែើមប ី រក សមត្ថ នូវ

ចិតត-ដសររីេះ ដរ ខ្លង ែឹង ថា ដតើ សខ្ប្មក យំ ដ េះ វា ពតិ

ប្បាកែ ខ្មន ខ្ែរ ឫដទ។ ខ្ត ដៅ កន ុង ដរឿង ទុំទវ មាន ភាព

ប្បប្កតិ ដប្រេះ ជា ដរឿង ដសាក ែកមែ រួរ ឲ រនធត ់ ពិត

ប្បាកែ ខ្ែល ពិបាកនឹង យល់ប្សប បាន ចំដរេះ ខ្ខែ រ។ ទុំ

និង ទវ មិន ប្បនព យក ដសចកត ី ដសនហាគន  ត្ថម ចិតត

ប្សឡាញ់  ដេើយ យក ដសចកត ីសាា ប់ ោច់ខាត ជា ចដមា ើយ

ចំដរេះ មុខ បញ្ញា  ខ្ែល ខល នួ បាន ជួបប្បទេះ។ ភាពអចា រយិ 

េូសដេតុ ដនេះ ដេើយ ខ្ែល ខ្ខែ រ មិន សូវ ដអាយ តនមា ែល់ 
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គ្បរេទ នន បញ្ញា វនតដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ដសចកត ីដសនហា រវាង ដនន ទុំ និង  ង ទវ ថា ជា ដសចកត ី

ដសនហា មិន រួរ យក ជា រំរ ូខ្ែល  ំ ដអាយ មាន ការអត់

ដអានខាេះ ែល ់អនក ដធវ ើឃ្មត ែល ់រូរ ដសនេ៍។ ដេតុដនេះឯង 

បាន ជា យុវជនខ្ខែ រ មិន ខ្ែល ទុក ទុំ និង ទវ ជា វរបុរស 

និង វរ រ ីហា៊ា ន បូជា ជីវតិ សំរាប់ ដសចកត ីសនហា ពិមល ដនេះ

ដឡើយ។ មិន ខ្ត ប ុដណាណ េះ ជួនកាល រេូតែល់ ដចាទ ទុំ ថា ជា 

មនុសស គែ ន ការទទួលខុសប្តវូ ដប្រេះ យក ដសចកត ីប្បចាន់ 

េួសដេតុ ោក ់កន ុងចិតត ផឹ្ក សុរា ប្សវងឹ  ំ ឲ ខល នួ ដេាច

អស់ នូវ បញ្ញា  ដសត ច ជា ោយោក់ អកសរ ខ្ែល ជា អាជាញ  

សំរាប់ រំដោេះ  ង ទវ ជា េរយិា ពី អំណាច មាត្ថ របស់  

ង។ ដេតុដនេះឯង បាន ជា មាន មតិ ខាេះ ទុក មរណ្ភាព ទុំ

និង ទវ ជា មរណ្ភាព ឥតប្បដយាជន៍ មិន រួរ យក តប្មា

ប ត្ថម។ 

ដរឿង ដនេះ ក៏ ែូច គន  នឹង  ង សុីត្ថ ខឹង នឹង សាវ ម ី(ប្ពេះ

រាម) បញ្ាប់ នូវ ការរក សពវ ការសប្មបសប្មួល ជា ោច់

ខាត ជា មួយ សាវ ម ីដប្រេះ ខ្ត ប្ពេះអងគ ដចាទ ប្បកាន់ ែល់ 

របូ  ង ថា ធ្លា ប ់ដសពដមថុធមែ ជា មួយ ដរៀប ជា ដសត ច យ

កស។ ការបែិដសធ ដនេះ ខ្ែល ខ្ខែ រ ភារដប្ចើន មិន ទុក  ង 

សុីត្ថ ជា  វរី រ ីកន ុង ដរឿង រាមដករ៍ខ្ខែ រ រេូត ជួនកាល ទុក
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គ្បរេទ នន បញ្ញា វនតដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

 ង សុីត្ថ ជា ជនអាត្ថែ និយម ដទៀតផ្ង ដប្រេះ  ង សុី

ត្ថ ធ្លា ប់ បាន សបថខ្សប ជា មួយ សាវ ម ីថា សាា ប់រស់ ជា មួយ

គន …។ 

ការសាកលបងពិចារណា អំពី ទិែាភាព នន អកសរសិលប៏ខ្ខែ រ

របស់ ដោក ដកង វាន់សាក់ បង្ហា ញ ថា អនកប្បាជញខ្ខែ រ ខ្ផ្នក 

រំនិត ទងំ វស័ិយ អកសរសិលប៏ ពុទធសាស  កត ី វស័ិយ អកសរ

សិលប៏ សាមញ្ា  កត ី ដោក មាន មដ រតិ (imagination) 

ខពង់ខពស់ ណាស់ កន ុង ការ និព័នធ  អតាបទ ប្បកប ដៅ ដោយ 

រំនិត ប្បាកែនិយម ផ្ង និង ដអាយ មាន ដសាេណ្ភាព 

ផ្ង សំរាប់ ទក់ទញ អារមែណ្៏ អនកអាន ដអាយ ចង់ អាន។ 

សិលបៈ នន និព័នធ  រច  (l’art de l’écriture) របស់ អនកប្បាជញ

ខ្ខែ រ មាន ពិត ប្បាកែ ទងំ ត្ថម ការដប្បើ រកយដប្បៀប កត ី 

ទងំ ពំដ ល កត ី បង្ហា ញ ខ្ែរ ថា អនកនិព័នធ ខ្ខែ រ មាន 

សុដមធ្ល (art de maitriser les passions) កន ុង និព័នធ  រច  

របស់ ខល នួ ដេើយ ខ្ថម ទងំ ដចេះ នឆ្ន ប្ប្ិត នូវ អកសរសិលប៏ 

បរដទស ខ្ែល េូរចូល មក កន ុង ប្សកុខ្ខែ រ ដអាយ មាន លកខ

ណ្ៈ ជា ខ្ខែ រ ដែើមបី ដអាយ ខ្ខែ រ ប្រប់ មជឈោា ន អាច ប្សួល

យល់ អំពី ជដប្ៅ រំនិត នន អតាបទ។ អនកនិព័នធ ខ្ខែ រ ខ្តង

ខ្ត ដធវ ើ សមារមា (effort, ardeur au travail) ដែើមបី ចង ជា 
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គ្បរេទ នន បញ្ញា វនតដខែរ 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ចំណ្ង អារមែណ្៏ កន ុង ការសរដសរ របស់ ខល នួ នឹង អារមែណ្៏ 

នន មដ រតិ របស់ អនកអាន ដៅ កន ុង ទំេំ ដសរភីាព របស់ 

អនកអាន ដប្រេះ អនកអាន ដនេះ ឯង ជា អនក ទទួល ខុសប្តវូ 

កន ុង វស័ិយ អារមែណ្៏ ផ្លា ល់ខល នួ ដលើ រំនិត នន អនកនិព័នធ។ 

បញ្ញា វនត ខ្ខែ រ ទងំ សម័យ អងគរ សម័យ កណាត ល សុទធ ជា 

បញ្ញា វនត  ពិត ប្បាកែ មាន ឩតតមរតិ មាន ប្បាជាញ  មាន 

រំនិត ជាតិនិយម រំនិត ដសនហាជាតិ ដទេះបី ពួក គត់ រស់

ដៅ កន ុង បរសិាា ន អរេូិត (hostile) នឹង បញ្ញា  ការផ្ត តួដផ្តើ

ម នន ការ និព័នធ  រច  របស់ ពួក គត់ ដប្រេះ សងគមខ្ខែ រ 

ជា សងគម អេិរកស ខ្តងខ្ត ទុក រំនិត ថែី ជា រំនិត 

ប្បឆ្ំងនឹង ប្បនពណ្ី របស់ សងគម។ ដៅ កន ុង បរសិាា ន អរ ិ

េូត ដនេះ  ំ ដអាយ បញ្ញា វនត ខ្ខែ រ ភារដប្ចើន និព័នធ  អតាបទ 

ជា អនកនិព័នធ  អ មិក ដែើមបី រកា សុវតា ិភាព របស់ ខល នួ។ 

បញ្ញា វនត  ទងំ ដ េះ សុទធ ជា អនកវ្ឍននិយម ដធវ ើ ការតស៊ាូ  

មតិ កន ុង ដគលបំណ្ង ដធវ ើ កំខ្ណ្ទំរង់  វធីិ នន ចិតត ការ 

ចាស់ ខ្ែល ជា កត្ថត  អវជិាមាន ែល់ ការការរកីចំដរនី នន 

សងគម។ 
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រសចកត ីសនន ិោា ន 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

រសចកត ីសនន ិោា ន 

ខ្ខែ រដយើង ែឹង ថា ប្បជាជាតិ ខល នួ មាន មរតក វបបធម៏ 

ខពង់ខពស់ មាន មូលោា ន បញ្ញា ជាតិ ពិត ប្បាកែ ជា 

ប្បដទស មាន អារយធម៏ រស់រដវកី ែូច មាន ដកតនេ័ណ្ឌ  ជា 

ដប្ចើន ជា េសត ុត្ថង នន អតាភាព វតថ ុពិត ទងំឡាយ ដ េះ។ 

ខ្ត ដមាទនភាពខ្ខែ រ មិន សា ិត ដៅ ដលើ ខ្ត រកយ ថា 

ប្សឡាញ់ជាតិ ដ េះដឡើយ រឺ ថា ប្តវូ យល់ ែឹង ចាស់ អំពី 

តនមា នន ប្បជាជាតិ ខល នួ។ ដែើមបី មាន េ័ពធ អាច យល់ ែឹង 

នូវ តនមាជាតិ ខ្ខែ រដយើង ប្តវូ មាន រំនិត ថែី ដែើមបី ដធវ ើ ការ

ពិចារណា អំពី រំនិត ចាស់ ខា េះ ខ្ែល ជា រំនិត វា បំពុល 

សងគមខ្ខែ រ ពី អតីតកាល ដេើយ វា គែ ន ចំណ្ង អវ ី បនត ិច 

ដសាេះ សំរាប់ ការរស់ដៅ   បចច ុបបននកាល ដនេះ។ ដរ ែឹង ថា 

អតីតកាល និង បចច ុបបននកាល ជា ដពលដវោ ខ្ត មួយ។ 

ែូដចនេះ រឺ អាច ទុក ជា ការដធវប្បខ្េស មួយ ខ្ែល ចង់ យល់

ែឹង អំពី ប្ពឹតត ិការណ្៏ ដកើត មាន ដឡើង កន ុង អតតីកាល 

ដោយ មិន យក វា មក ឆ្ល ុេះ ដមើល អវ ី ខ្ែល មាន ដកើត ដឡើង 

ដៅ កន ុង បចច ុបបននកាល។ ខ្ត ក៏ ជា កំេុស មួយ ខ្ែរ ដោយ 

យក ប្ពឹតត ិការណ្៏ កន ុង កាលៈដទសៈ នន បចច ុបបននកាល មួយ 

ដៅ ដធវ ើ ការបកប្សាយ ដលើ ប្ពឹតត ិការណ្៏ ខ្ែល មាន ដកើត 
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រសចកត ីសនន ិោា ន 
   

 

 
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា  
២០១៥ (អតថបទ ពិនិតយ និង សររសរ រ ើងវញិ រៅ ឆ្ន ាំ ២០១៧) 
 

ដឡើង ដៅ កន ុង អតីតកាល។ ខ្ត ទំ ក់ទំនង របស់ វា រឺ

ែូច ជា មាន ខ្ខសទឹក ពី អតីតកាល ដៅ បចច ុបបននកាល 

ដេើយ អតីតកាល ពនយល់ ែល់ បចច ុបបននកាល កន ុង ភាសា 

សាមញ្ា  ប្បកបដោយ បញ្ញា ភា ដែើមបី រស់ រមួគន  ដៅ កន ុង 

ជីវតិ ខ្តមួយ។ ដោយអកុសល ខ្ខសទឹក នន បញ្ញា ខ្ខែ រ ប្តវូ 

បាន បែិវតតន៏ របស់ ពួក ខ្ខែ រប្កេម កាត់ផ្លត ច់ ដេើយ 

រំោយ ដអាយ សាបសូនយ នូវ អវ ី ជា សញ្ញា  នន បញ្ញា ខ្ខែ រ។ 

ដេើយ បចច ុបបននកាល ប្បជាពលរែាខ្ខែ រ ែឹក ំ ដោយ របប 

ផ្លត ច់ការ ដេើយ ជា នររ រណ្ប យួន ខ្ែល កំពុង ផ្តិតពុមា 

ថែ ី នន បញ្ញា ខ្ខែ រ ដៅ ត្ថម ប្បដយាជន៏ របស់ ពួក អនកែឹក ំ 

ខ្ែល ដរ ចង់បាន។ ការប្តួតប្ត្ថ នន បញ្ញា  ឬ បញ្ញា វនត  ជា 

អាទិភាព របស់ របប នដយាបាយ សពវនថង។ ដែើមបី ង្ហយ

ប្សួល ប្តួតប្ត្ថ មជឈោា ន នន អនកដចេះែឹង ដរ ដធវ ើ ដអាយ 

មជឈោា ន ដ េះ រស់ដៅ កន ុង ភាពដៅកន ុងចំណុ្េះ នន អំណាច

ែឹក ំ ទងំ ដៅ កន ុង វស័ិយ េិរញ្ា វតថ ុ និង ឋាននត រស័កក ិ។ 

ពួក អនកែឹក ំ ដរ  ំ គន  រក់ង្ហរ ជា បណ្ឌ ិត ដែើមបី សា ិត 

ជា ប្បពនធ ិក ដលើ មជឈោា ន អនកដចេះែឹង ដេើយ ជា ការបញ្ញា

ក់ បង្ហា ញ ពី  វសិិែាភាព នន បញ្ញា  របស់ ដរ ដសាតដទៀត។ 

សពាសញ្ញា  (mot d’ordre) របស់ ពួក អនកែឹក ំ សពវនថង រឺ 

« អំណាច ជា បញ្ញា  » រឺ ថា មាន អំណាច រឺ មាន បញ្ញា ។ 
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អនកដចេះែឹង ណា មាន ក់ ហា៊ា ន មាន រំនិត ដប្ៅ ប្បព័នធ  ដ េះ 

ឬ មិនដៅ ដប្កាម ចំណុ្េះអំណាច រឺ អាចនឹង មាន ដប្គេះ

ថាន ក់ ែល់ ជីវតិ ជា ពុំខាន។ បញ្ញា វនត  សពវនថង ដែើមបី រស់ ឬ 

មួយ ដបើ អនក ដ េះ ប្សឡាញ់ បុណ្យស័កក ិ និង ដោេ លុយ

កាក ់ប្តវូ សុទធចិតត រស់ កន ុង ប្បតិបាទត៏ (soumission) នន 

អំណាចែឹក ំ ឬ មួយ ដបើ អនក ដ េះ មាន សាែ រតី ពិត ជា 

បញ្ញា វនត  ប្តវូ រស់ ដៅ កន ុង ជីវភាព ប្កលំបាក ឬ ទទួល ការ

រំរាម ែល់ សុវតត ិភាព ជា អចិនង្គ្នតយ៍ ពី សំណាក់ អំណាច

ែឹក ំ។ 

សងគមខ្ខែ រ សពវនថង គែ ន ការរកីចំដរនី កន ុង ខ្ផ្នក សតិបញ្ញា  

និង រតិដោក រតិធម៏  ំ ដអាយ អនកដចេះែឹង រស់ដៅ 

កន ុង អារមែណ្៏ ប្សដណាក និង ខកចិតត ដប្រេះ ពនា ឺ ចំដណ្េះ 

ដចេះែឹង របស់ ខល នួ  ពុំ អាច បំេា ឺ សងគម  ប្រលង់ (société 

cruelle) សា ិត ដៅ កន ុង ភាពងងឹត ខ្ែល ជា កខ្នាង រស់ដៅ 

របស់ ពួក តិរចាា ន។ ពួក អនកែឹង ំ សពវនថង ដរ ដធវ ើ ប្រប់

ខ្បបយា ង មិន ដអាយ បញ្ញា វនត  មាន ឩតតមរតិជាតិ ដប្រេះ 

វា ជា សប្តវូ នឹង នឹង អំណាច របស់ ពួក ដរ។ សំែី ខ្ត មួយ 

រត់ ខ្ែល ដរ ដលើក យក មក ការររ រឺ រកយ សនត ិភាព 

ខ្ត ជា រកយ ដប្បើ សំរាប់ ខ្ត ការររ បុពវសិទធ ិ របស់ ពួក ដរ 
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ខ្ត ប ុដណាណ េះ។ សងគម គែ ន ពនា ឺ បញ្ញា ភា សំរាប់ បំេា ឺ ដទេះបី 

មាន សនត ិភាព រឺ ជា សងគម ខវ េះ ទសសនវស័ិយ នន អា រ

ត រស់ សំរាប់ រស់ ខ្ត មួយ សំដណ្ើ (un moment) ខ្ែល ខ្ខែ រ

ដយើង និយាយ ថា រស់ មួយ ខ្រ។ ដប្គេះថាន ក់ សងគម ខ្បប ដនេះ 

រឺ គែ ន អវ ី សំរាប់ ការររ ខល នួ នូវ ការេូរចូល នន ជនជាតិ

យួន រាប់ោន  ក់ ខ្ែល ជា អដ ត ប្បដវសន៏ ដរៀបចំ 

ចាស់ោស់ ដោយ ដវៀតណាម សំរាប់ យក ែី ខ្ខែ រ ទុក ជា ជី

វទឹកែី (espace vital) សំរាប់ ចិញ្ា ឹម ប្បជាជនយួន។ សនត ិ

ភាព ខ្ែល ពួក អនកែឹក ំខ្ខែ រ ដរ ខំ ការររ ដ េះ ជា 

 វធិ្លនការ នន ការត្ថមជូន ែំដណ្ើរ នដយាបាយ អដ ត ប្បដវ

សន៏ របស់ ដវៀតណាម ដៅ កន ុង សាែ រតី នន កតដវទិត្ថ 

(remercie sans fin) តបសនងរុណ្ ែល់ អនកមានរុណ្ រឺ 

កងទ័ពយួន ខ្ែល មាន នថងទី៧ មករា ជា នថង បុណ្យរំឭកខួ

ប។ អវតតមាន នន អេិចល  នន  វវិាទកមែ27 របស់ ខ្ខែ រ ជា 

ពិដសស យុវជន និង បញ្ញា វនត  ដៅ ចំដរេះមុខ បុណ្យរំឭក

ខួប ដ េះ បញ្ញា ក់ ដអាយ ដ ើញ ថា អនកដចេះែឹងខ្ខែ រ  ំ គន  

រស់ សំរាប់ ខ្ត ជីវតិអាត្ថែ  ដប្រេះ ខល នួ  ំ គន  យល់ដ ើញ  ដៅ 

                                                      
 

 

27 អេចិល  នន  វវិាទកមែ;  effervescence de contestation។ 
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កន ុង សាែ រតី នន ចារប័ប្ត ថា ខល នួ គែ ន  សមតាភាព និង 

មដធាបាយ សំរាប់ ទប់ទល់នឹង អនតរាយជាតិ។ បញ្ញា វនត

ខ្ខែ រ សពវនថង គែ ន កមាា ំង ដរៀបចំ ជា កមាា ំងបញ្ញា ជាតិ 

ដទេះបី ពួកខល នួ រស់ ដៅ ជា ប្កមុសាកលវទិាចារយ (corps 

des universitaires) មាន ទំ ក់ទំនង ផ្លា ល ់ជា មួយ យុវ

ជន។ សួរ ថា ដតើ ការដចេះែឹង ដៅ កន ុង សងគមខ្ខែ រ សពវនថង វា

មាន ប្បដយាជន៏ អវ ី ខា េះ ែល់ ប្បជាពលរែា និង ប្បជាជាតិ

ខ្ខែ រ ? 

 

នថ្ៃទី ២៣ កុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៧ 


