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បុពវកថា
ដតើ ខ្ខែ រ ប្រប់សម័យ ខ្ែល ជា មនុសសដោក មាន ការផ្លាស់
បតរូ ខ្ែរ ឬ ?
ិ រ៍ នន អារយធម៍ និង វបបធម៍ ជា មាគ៍ នន វវ្ឍ
ិ
ការវវតត
នៈ របស់ មនុសសដោក និង សងគ ម មនុសស។ ែូ ដចន េះ ខ្ខែ រ
ិ រ៍ កនុង ចរនត មនុសស
ខ្ែល ជា មនុសសដោក ក៏ មាន ការវវតត
ជាតិ ែូ ច
ដោក ដ

ជាតិសាសន៏

ែនទដទៀត ខ្ែល

ជា

មនុសស

េះខ្ែរ។

ខ្ខែ រ ខ្តង និយាយ ថា ខល ួន ជា ពងាវលី ខ្ខែ រអងគ រ ខ្ែល ជា
ជាតិសាសន៏ ធ្លាប់ មាន អារយធម៍ និង វបបធម៍ ខព ង់ខពស់ ជា
ិ ា សំរាប់ ដធវ ើ មនុសសវ ូបនីយកមែ និង
ដវទីជន ដចេះ ប្រប់ វជា
សងគ មូបនីយកមែ ដែើមបី បដងក ើត បូ រ ីរមយ សំរាប់ ជាតិសាស
ន៏ខល ួន។ ខ្ត ដបើ ដយើង ដធវ ើ ការសដងក ត ដលើ ភាវរ ូប សងគ ម
ខ្ខែ រ បចចុបបនន ដយើង ដ ើញ ថា ពណ្៍

ខាង ដលើ ដនេះ ហាក់

បី ែូ ច ជា គែន ធ្លតុ ពិត ណាមួ យ អាច បញ្ញាក់ ចាស់
ថា ខ្ខែ រ អងគ រ និង ខ្ខែ រ បចចុបបនន មាន ពងាវលី ខ្ត មួ យ

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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ដប្រេះ រំនិត នន ការកសាង ប្បជាជាតិ វា មាន ភាព ផ្ទុយ
ិ នន អារយធម៍ និង
គន ប្សឡេះ។ ភាពដនេះ បង្ហាញ ថា ការវវតត
វបបធម៍ ខ្ខែ រ ហាក់ បី ែូ ច បាន ជួ ប ឧបសរគ អវ ី មួ យ កាត់
ិ រ៍ ឲ ោច់ ពី ភាពថ្ុំដថក ើង នន ខ្ខែ រ អងគ រ។ ដយើង សួ រ
ចរនត វវតត
ថា មូ លដេតុ អវ ី ខ្ែល

ំ ឲ មាន ការកាត់ផ្លតច់ ដនេះ ?

ដៅទីដនេះ ដយើង មិនដលើកយក មូ លដេតុ ដកើត មកពីស
ង្គ្ង្ហគម ឬ ការរាតតាតបរដទស មក ដធវ ើ អត្ថាធិបាយ ដ

េះ

ិ
ដទ ដប្រេះ មាន អន កប្បាជញបរដទស និង ជាតិ នន នរវទា
ដប្ចើនណាស់ ដរ បាន យក មក ដធវ ើ ការសិកា ចាស់ោស់
ិ វទាសាង្គ្
ិ
ត្ថម វធី
សត បង្ហាញ អំពី ការយល់ដ ើញ របស់
ដរ នន ដេតុផ្ល ទ ំងដ
ទ ំងឡាយ ដ

េះ រ ួច មក ដេើយ។ ការសិកា

េះ បាន កាាយ ជា រំនិត អនញ្ា (pensée

unique) ដេើយ ជា ចំដណ្េះសាកល មិន អាច ដអាយខ្ខែ រ
ែនទដទៀត អាច មាន លទធ ភាព បដញ្ា ញ ជា ដយាបល់
ដផ្សង ផ្ទុយ អំពី ការដចេះែឹង ដនេះ ដ

េះដឡើយ ខ្ត ខ្ខែ រ

ដយើង ក៏ មិន សូ វ បាន យក ដេតុផ្ល ទ ំងដ

េះ មក ដធវ ើ

ការពិចារណា រក ការពិត ឬ អវ ី ខ្ែល ជា រំនិតខ្ខែ រ ែូ ដចន េះ
ិ មាន
ដេើយ បាន ដយើង មិន សូ វ មាន ប្បតិកមែ ជា វជា
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

បុពវកថា

Page. 03

កត ី ជា

ិ ា មាន
អវជា

កត ី អំពី មូ លធន បញ្ញាខ្ខែ រ ខ្ែល អន ក

ប្បាជញបរដទស ដរ យក មក ដធវ ើ ជា បញ្ញា ផ្លតច់មុខ របស់
ដរ ជា ពិដសស ដៅ កនុង ខ្ផ្ន ក វបបធម៌ និង អារយធម៌ខ្ខែ រ។
ចំណ្ុច ដនេះដេើយ ខ្ែល

ំ ឲ ដយើង ចង់ ពិចារណា អំពី

បញ្ញាខ្ខែ រ ខ្ែល ជា ដប្រឿងយនត នន ការចំដ រ ីន លូ តោស់ នន
សងគ មខ្ខែ រ។
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ល្កខ ខ័ណ្ឌ ចាត់ ទុក ជា បញ្ញាវនត

ល្កខ ខ័ណ្ឌណាខល ះដែល្ដខែ ររយើងចាត់ទុកជាបញ្ាវនត ?
ដៅកនុង រំនិតខ្ខែ រ សម័យ បញ្ា វនត រឺ ជា ជន ខ្ែល បាន
ដរៀនសូ ប្ត ដេើយ បាន ទទួ ល សញ្ញាប័ប្ត ថានក់ឧតត មសិ
កា។ កនុង ទសសនៈដនេះ ខ្ខែ រដយើង នវ តនមា ដៅ ដលើ ការដចេះ
ិ ា ណា
ែឹង ដកើត មាន ដឡើង ពី ការសិកា កនុង មុខ វជា
មួ យ ដេើយ ប្តូវ រែា ឬ អងគ ការ ណាមួ យ ដរ ទទួ លសាគល់ នូ វ
ការដចេះែឹង ត្ថម ខានតមួ យ ខ្ែល ដរ បដងក ើត ដឡើង សំ
រាប់ វាយ តនមា នន ការដចេះែឹង របស់ អន កសិកា ដេើយ ដបើ
អន កសិកា ដ

េះ បាន ដរៀនសូ ប្ត ដចេះែឹង កនុងកំ រ ិត ខ្ែល

ដរ បាន ដធវ ើ ការកំណ្ត់ ថា អាច ចាត់ ទុក ជា អន កដចេះ
ែឹង ដរ សដប្មច ប្បរល់ សញ្ញាប័ប្ត ែល់ ជន ដ

េះ ដែើមបី

បញ្ញាក់ អំពី ការទទួ លសាគល់ របស់ ដរ។ ទសសនៈ ដនេះ ជា ទ
សសនៈ ចដងអ ៀត មួ យ

ំ បនា យ អតា ន័យ នន រកយ បញ្ញា

វនត និង ដអាយ មាន ការភាន់ប្ចឡំ កនុង ការដប្បើ រកយ ប
ញ្ា វនត ។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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រួ រ ដយើង ប្តូវ ែឹង ខ្ែរ អំពី ការចាត់ ថានក់ បញ្ញាវនត ដៅ ប
សា ឹមប្បដទស ខ្ែល មាន ខ្ចក បញ្ា វនត ជា ៤ ថានក់៖
ទី១. រឺ ជា អន កនិពនធ សិលបករ (ការ ី) និង អន កប្បាជញ ;
ិ
ទី២. រឺ ជា សាង្គ្សាតចារយ មហាវទាល័
យ អន កប្សាវប្ជាវ និង
អន កសរដសរនិ ា (សរដសររ ិេះរន់) ;
ទី៣. រឺ ជា អន កសារព័តិមាន និង អន កសរដសរផ្ាយ រំនិត
និង ចំដណ្េះ អវ ីមួយ ;
ទី៤. រឺ

ិ បណ្តិត វសវ
ិ ករ យុតតិ វទូិ
ជា វជា

(អន កចាប់)

និង

ិ ា អវ ីមួយ។
បណ្ឌិត ខ្ផ្ន ក មុខ វជា
ដៅកនុង ទសសនៈ ដនេះ ដរ ខ្បងខ្ខវ ង ជា រំនិត មូ ល្ោាន1
ធំ ពីរ៖
១. រំនិត ឈរ ដលើ ការដចេះែឹង ចំដណ្េះអវ ីមួយ ខ្ែល អាច
បង្ហាញ បាន ភាាម នូ វ ភាពស័កតិសិទធិ នន ចំដណ្េះ ដ
រំនិត ឈរ ដលើ វបបធម៌ នន ការដចេះែឹង។

1

មូ លោាន= Polarité។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

េះ និង
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២. រំនិត ឈរ ដលើ ការយកមក ដធវ ើត្ថម នូ វ ចំដណ្េះ ណា
មួ យ និង រំនិត ឈរ ដលើ ការបដងក ើត ជា ែំបូង នូ វ រំនិត
ឬ វតថុ អវ ី មួ យ។
ដបើ ដយើង យក ទសសនៈ បសា ឹមប្បដទស មក ដប្បៀបនឹង
រំនិតខ្ខែ រ ដយើង ដ ើញ ថា រំនិត ដនេះ មាន មួ យ ខ្ផ្ន ក កនុង
រំនិតខ្ខែ រ

ខ្ែរ ែូ ច

ជា រំនិត

ឈរ

ដលើ «ភាព

ស័កតិសិទធិ» (កនុង រំនិត ទី១) និង រំនិត ឈរ ដលើ «ការយក
មកដធវ ើត្ថម» (កនុង រំនិត ទី២)។ កនុង រំនិត ទី១ ខ្ខែ រ
ខ្តង ឲ តនមា ដៅ ដលើ អន កដចេះែឺង ដៅ ដពល ណា ដ ើញ
ថា ចំដណ្េះ អន កដចេះែឹង ដ

េះ មាន ភាពស័កតិសិទធិ រឺ អាច

ទញ យក ជា ប្បដយាជន៏ បាន ភាាមៗ សំរាប់ ការរស់ដៅ
ិ ែូ ច ខ្ខែ រ ខ្តងខ្ត យល់ដ ើញ ថា ដបើ ដចេះ ទល់ខ្ត
កនុងជី វត
មាន បុណ្យស័កតិ និង លុយកាក់ ដទើប ជា អន កដចេះ ដេើយ
មួ យដទៀត ដបើដចេះ ទល់ ខ្ត ដចេះសូ ប្ត រត់មាត់ ត្ថម ប្រូ ែូ ច
ខ្ខែ រ ដយើង ខ្តង និយាយ ថា ដរៀនសូ ប្ត ដ

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

េះឯង។

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

ល្កខ ខ័ណ្ឌ ចាត់ ទុក ជា បញ្ញាវនត
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ដៅកនុង រំនិត ដនេះ បង្ហាញ ថា ខ្ខែ រដយើង មិន សូ វឲ
តនមា ដលើ ដគលការ វបបធម៍ និង ដលើ ដគលការ បដងក ើត នូ វ
រំនិត ឬ ការរកដ ើង អវ ីមួយថែ ី សំរាប់ សងគ ម ដប្រេះ ថា វបប
ធម៍ ជា វតថុ អរ ូបី ឯ ចំខ្ណ្ក អវ ី ថែ ី ជា ការជំទស់នឹង
បដវណ្ី និង ទំដនៀមទមាាប់។ ទសសនៈ ដនេះ ជា ចាប់ រស់
ដៅ របស់ ប្បជាពលរែា កនុង សងគ ម អេិរកស មាន ខ្ចក ជា
វណ្ណៈ ពី កំដណ្ើត រឺ ពួ ក មាន ប្តកូ ល ជា អន កធំ ជា
មាាស់ និង ពួ ក មាន វណ្ណៈជា អន កតូ ច ជាឈន ួល។ វណ្ណៈទ ំង
ពីរ ដនេះ មាន ប្ពំខ្ែន ជិតសលុង មិន អាច ឆ្ា ងកាត់ បាន
ពី វណ្ណៈ មួ យ ដៅ វណ្ណៈ មួ យ។ ដេតុ ដនេះឯង បាន ជា ខ្ខែ រ
យល់ដ ើញ ថា អន កដចេះ ដកើត កនុង ប្តកូ ល តូ ច រឺ ដៅ ខ្ត
តូ ច ែខ្ែល លុេះ ប្ត្ថ ខ្ត ជន ដ

េះ មាន េ័ពវសំណាង

ពិដសស កាាយ ដៅ ជា អន កមានយសស័កតិ ដទើប ដរ ទទួ ល
សាគល់ ចំដណ្េះ ខ្ែល ខល ួន មាន ដ

េះ។

ដៅកនុង ទសសនៈ ខ្ែល បានដរៀបរាប់ ខាងដលើ ដនេះ ដយើង
សដងក តដ ើញ ពិត ថា ដៅកនុង សងគ ម ដរ ពុំ ឲ តនមា ដៅ ដលើ
អន កនិពនធ សិលបករ(ការ ី) អន កនិ ា អន កសារព័តិមាន ដប្រេះ

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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ជា ពួ ក មនុសស រស់ដៅ កនុង ដោកអរ ូបី បដងក ើត ខ្ត រំនិត
ឥតបានការ សំរាប់ ខ្ត បំដ រ ី មដ

សដញ្ា ត

អន កែនទ រឺ

ដចេះ ឥតប្បដយាជន៏ សំរាប់ ការរស់ដៅ របស់ ខល ួន។ ពួ ក
ទ ំងដ

េះ ដប្ចើន ខ្ត ជា មនុសស ប្កលំបាក គែន យស

ស័កតិ ដកើត កនុង ប្តកូ ល តូ ច ដរ ទុក ជា ជន កំបុឹ
កកំបុក ខ្ែល ខ្ខែ រដយើង ដប្ចើន ដៅ ពួ ក មនុសស ខ្បបដនេះ
ថា «អាដនេះ អាដ

េះ» ែូ ច ដរ

ំ គន ដៅ ដោក សុីន សុី

សាមុត ជា អន កចំដរៀង ែ៏ដឆ្ន ើម «អា សុន
ី សុីសាមុត» ដ

េះ

ឯង។ ដយើង ែឹង ថា ដៅកនុង សងគ មសកត ិេូមិខ្ខែ រ អន ក
ដកើតកនុង ប្តកូ លធំ ខ្តងខ្ត ដៅ ជន ខ្ែល ដកើត កនុង
ប្តកូ លតូ ច ដទេះ បី អន កដ
ដោយ ថា «អាដនេះ អាដ

េះ មាន អាយុ ដប្ចើន ជាង ក៏

េះ» ជានិចា។

ដោយ ដយាង ដលើ រំនិត ភាពស័កតិសិទធិ នន ចំដណ្េះ សំរាប់
ការរស់ដៅ ដយើង សដងក ត ដ ើញ ថា យុវជនខ្ខែ រ ចូ លចិតត
ិ យ វទាសាង្គ្
ិ
ដរៀន វស័
សត និង បដចា កដទស។ ចំនួន យុវជន
ិ
មាន តិចតួ ច ណាស់ ខ្ែល បាន ដប្ជើសដរ ីស នរវទា,
ទសសន
ិ ា ដប្រេះ វជា
ិ ា ទ ំង ដនេះ ដរ ទុក វា ថា គែន ភាព
វជា

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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ស័កតិសិទធិ សំរាប់ ការរស់ដៅ ដេើយ ពិបាកនឹង រក ការង្ហរ
ដធវ ើ ផ្ង។
ង្ហរ របស់ បញ្ញាវនត
បញ្ញាវនត មិនខ្មន ជា ង្ហរ ខ្ែល ជន មានក់ៗ អាច ត្ថំង
ខល ួនឯង បាន ដ

េះដឡើយ។ ជន ខ្បប ដនេះ កនុង រកយខ្ខែ រ

ដរ ដៅ «បណ្ឌិត មានេះ»។ ការប្បកាស់ ថា ខល ួន ជា បញ្ញា
វនត រឺ ជា មានេះ របស់ អន កលង ង់ ខ្ែល ដលើក ខល ួន ដោយ ខល ួន
ឯង ថា ខល ួន ជា ឧតត មជន។
ង្ហរ ជា បញ្ញាវនត ជា ង្ហរ ខ្ែល មិតិសាធ្លរណ្ៈ ត្ថំង ឲ ជន
ណាមួ យ ខ្ែល មាន សកមែ ភាព យាងខែ ីឃ្មែត កនុង ខ្ផ្ន ក
រំនិត ប្បកប ដោយ រុណ្ធម៍ សំរាប់ ប្បដយាជន៏ សងគ ម
និង ប្បដយាជន៏ មនុសសជាតិ។ ចរ ិតលកខ ណ្ៈ នន បញ្ញាវតត
រឺ ថិត ដៅ ដលើ អវ ី ខ្ែល ជា រតិបណ្ឌិត ការររ ដសចកត ី
នថា ថនរូ របស់ មនុសសជាតិ។
រេ មាន វ ិ ី ពីរ សាំរាប់ ទទួ ល្ សាាល្់ ង្ហរ ជា បញ្ញាវនត

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

ល្កខ ខ័ណ្ឌ ចាត់ ទុក ជា បញ្ញាវនត

Page. 10

ិ ត្ថម ការចូ លរ ួម កនុងសកមែ ភាព ខ្ែល ដរ ទុក
ទី១ រឺ វធី
ថា មាន លកខ ណ្ៈ ជា សកមែ ភាព មាន តនមា កនុង ខ្ផ្ន ក
បញ្ញា (mode d’affiliation)។
ី ខ្ែល មាន កនុង តនមា ផ្លាល់ ដៅ ដលើ បុរគល
ទី២ រឺ វធី
មានក់ ខ្ែល ទុក ដប្សច ថា គត់ ជា បញ្ញាវនត ដប្រេះ មនុសស
ដ

េះ មាន ចរ ិត ជា សុជន មាន ចំដណ្េះ ជា បណ្ឌិត ខ្ែល

ដរ ដមើលដ ើញ ជាក់ខ្សត ង ឥត អាច ប្បខ្កក បាន (mode
de légitimation)។
ខ្ខែ រ បុរាណ្ មាន រកយ មួ យ ប្សប ដៅ ដលើ រុណ្ភាព នន
បញ្ញាវនត រឺ «បណ្ឌិត»។ បណ្ឌិត រឺ ជា អន កដចេះែឹង ដេើយ
បាន ដធវ ើ អវ ី មួ យ កនុង រុណ្ធម៍។ ែូ ដចន េះ ខា ឹមសារ នន ង្ហរ
បញ្ញាវនត រឺ ខ្ផ្អ ក ដលើ ដគលការណ្៏ ពីរ៖ «សកមែ ភាព
និង រំនិត កនុង រុណ្ធម៍»។ ខ្ត ដរ មិន ទុក បញ្ញា
វនត ជា «រនធ រច

ចារយ» (moraliste) ដ

េះ ខ្ែរ ដប្រេះ បញ្ញា

វនត មិន ខ្មន ជា អន ក ដធវ ើការទូ ែ ន ដប្បៀនប្បដៅ ែល់
ជន ែនទ ែូ ច ពួ ក បុពវជិត ឬ េិកខុសងឃ ដ

េះដឡើយ។ អវ ី

ជា បណ្ឌិត រឺ បាន ដធវ ើអវីមួយ ដោយ ឥត យក រំនិត រក

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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Page. 11

ប្បដយាជន៏ ជា រំនិត សំខាន់ ដេើយ តប្មូវ ឲ អន ក ែនទ ដធវ ើ
ត្ថម ខល ួន។
សួរ ថា រតើ រៅកនុង សងា មដខែ រ គ្េប់ សម៍យ មាន បញ្ញាវនត
ដែរ ឫ រទ ?
ដៅកនុង សម័យ បុរាណ្ សងគ មខ្ខែ រ ចាស់ ជា មាន បញ្ញា
វនត ខ្ែល មាន ង្ហរ ជា បណ្ឌិត។ បណ្ឌិត ជា ជន មាន
ប្បាជាញ ជន អន កប្បប្ពឹតតលអ រឺ អន កកាន់ សុច រ ិត ដោយ ពិសាត
ដោយ ខាាប់ខល ួន េែ ត់ចត់ ជា និចា រឺ ជា អន កប្បាជញ ខាង
ផ្ល វូ សុច រ ិត យុតតិធម៍។ ដៅកនុង សម័យ ពុទធសាស
បណ្ឌិត ជា អន កបួ ស ដប្រេះ អន កបួ ស មាន ការដចេះែឹង មាន
ចរ ិយា មារយាទ ប្តឹមប្តូវ។ រ ួច ដប្កាយមក រកយ បណ្ឌិត
ដនេះ ដៅ កាាយ ជា «បនា ិត» ដេើយ ឃ្មាយ មក ដទៀត ជា «អ
នា ិត»។ សម័យ

ទំដនើប ដរ

ដៅ អន ក

ិ ា ថានក់
មានវជា

ខព ស់ ខ្ែល មាន សញ្ញាបប្ត «ែុកតូ រា៉ាត» ថា បណ្ឌិត កនុង
ិ ា អវ ីៗ មួ យ។ (ែកប្សង ពី វច
មុខ វជា

នុប្កមខ្ខែ រ សដមត ច

ជួ នណាត ដជាតញ្ញាដណា ដបាេះ ពុមព ប្គ ទី៥ កនុង ឆ្នំ
១៩៦៧ ប្តូវ នឹង ព.ស. ២៥១១)។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

ល្កខ ខ័ណ្ឌ ចាត់ ទុក ជា បញ្ញាវនត
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ការកាាយឃ្មាត រកយ បណ្ឌិត មក អនា ិត ជា ការកាាយ ថយ
ចុេះ នូ វ រុណ្សមបតត ិ នន បណ្ឌិត។ ការកាាយដនេះ ជា សញ្ញា នន
ភាពអតា ងគត នន សងគ មខ្ខែ រ។ បណ្ឌិត ខ្ែល មាន ភាវៈ
ិ រ៏ រំនិត
ជា ឧតត មជន ខ្ែល មាន ឯករាជយ នន ការវវតត
ខព ង់ខពស់ សំរាប់ ជា យាន នន ការចំដ រ ីន នន សងគ ម បាន
កាាយឃ្មាត ប្តឹមខ្ត ជា សុជន (មនុសសលអ ) ដចេះ ធម៍ សំរាប់
ខ្ត ដធវ ើ ជា អាចារយវតត ឬ ពិធិការ ខ្តបុដណា
ណ េះ។ ការកាាយ
ដនេះ

ិ ភាព» ដៅ «និចា
ពី «ថាមវនត

ជា ការកាាយឃ្មាត

លភាព » ឬ ពី អវ ី ខ្ែលមាន រ ូបភាព ជា «សកមែ ភាព» ដៅ
រក អវ ី ខ្ែល មាន រ ូបភាព «អេិរកសនិយម»។
ដយើង និយាយ ដនេះ គែន បំណ្ង ចង់ រ ិេះរន់ ប្ពេះពុទធ
សាស

ដ

សាស

មាន ប្បដយាជន៏ ណាស់ សំរាប់ សងគ មជាតិ ដប្រេះ

ជា សាស

េះដឡើយ ដយើង មាន ជំដនឿ ជា និចា ថា ប្ពេះពុទធ
ំ រំង្ហប់ នូ វ អវ ី ខ្ែល ជា ធ្លតុ នន ទុកខ របស់

មនុសសដោក ខ្ត ធម៍សាស
ដោក រកដ ើញ នូ វ

អវ ិ

មានក់ឯង ពុំ អាច ឲ មនុសស

ខ្ែល

ជា

ខា ឹមសារ នន

សុេ

មងគ ល កនុង ធ្លតុ ខល ួន ជា សតវ ដោក ខ្ែល ជា ធ្លតុ
ិ ជា សតវ ដោក រឺ មាន ឃ្មាន និង ចង់
ចាំបាច់សំរាប់ ជី វត

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

ល្កខ ខ័ណ្ឌ ចាត់ ទុក ជា បញ្ញាវនត
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សុខ ដកសមកានត ។ ធម៍ សាស

ជា ដយាង នន មនុសស

ធម៍ ឯ ចំខ្ណ្ក វបបធម៍ ជា យាន នន ការចំដ រ ីន របស់
ិ
មនុសសដោក។ យាន ទ ំង ពីរ ប្តូវ ការដយាងគន ដៅវញ
ដៅមក ដែើមបី ដធវ ើ អេិវ្ឍន៏ នន សងគ មមនុសស កនុង រនា ង
ធម៍។
នរណា រៅ ជា បណ្ឌិត រៅ គ្ស ុកដខែ រ ?
ដៅកនុង សម័យ ប្ពេែ ញ្ា សាស

បណ្ឌិត មាន ដៅកនុង ពួ ក

ប្រេែ ណ្៌ ខ្ែល ជា វណ្ណៈទី១ កនុង ចំដណាម វណ្ណៈទ ំង បួ ន នន
លទធ ិប្រេែ ណ្៌។ វណ្ណៈ

ទ ំងដ

េះ

មាន៖ ទី១. ប្រេែ ណ្៌ ទី២.

កសប្តិយៈ ទី៣. ដវសសៈ ទី៤. សូ ប្ទៈ។
ប្រេែ ណ្៏ ជា បណ្ឌិត ជា ប្រូរអាចារយ ថានក់ឧតត ម នន មហា
ិ
ិ ា ដផ្សងៗ ែល់ យុវជន ខ្ែល
វទាល័
យ បង្ហាត់ បដប្ងៀន វជា
មាន វណ្ណៈ ជា ប្រេែ ណ្ៈ និង កសប្តិយៈ ; ជា ពិដសស ជា វរៈ
ិ ា មនុសសសា
ប្រូរ របស់ ប្ពេះមហាកសតយ បង្ហាត់ បដប្ងៀន វជា
ិ ា ឯដទៀត សំ
ង្គ្សត, នដយាបាយ, យុទធសាង្គ្សត និង ប្រប់ មុខ វជា
រាប់ ដធវ ើការែឹក

ំ ប្បដទសជាតិ។ ពួ កប្រេែ ណ្៏ ក៏ ជា អន ក

សិកា ប្សាវប្ជាវ និង បដងក ើត វបបធម៍ និង ប្រប់ចាប់រែា សំ

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

ល្កខ ខ័ណ្ឌ ចាត់ ទុក ជា បញ្ញាវនត
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រាប់ រាជការ និង ប្បជារាង្គ្សត។ ប្រេែ ណ្៏ បណ្ឌិត ចូ លរ ួម
យាងសកមែ កនុងកិចាការដោកកិយ, កិចាការប្បាជាញ ក៏ែូច
ជា កិចាការ សាស

កនុង ប្ពេះរាជអាណាចប្ក ជា

ែការ

មាន ដចសាត កនុង សងគ មខ្ខែ រ។
មក ែល់ ដរធិសម័យ ដចសាត ប្រេែ បណ្ឌិត មាន ការអន់
ថយនប្កខ្លង។ កនុង តួ

ទី បណ្ឌិត ប្តូវ ដរ ផ្លាស់យក ពួ ក

េិកខុសងឃ មក ដែើរតួ ជំនួស។ ការផ្លាស់ បនទុក ដនេះ ដកើត
មក ពី ការផ្លាស់ ជំដនឿសាស
ការផ្លាស់បតរូ
ន័យ នន

តួ

របស់ ប្ពេះមហាកសប្ត។ ជា

ំ ឲ មាន ការខ្កខ្ប្ប ជាខា ឹមសារ នន អតា
ទី របស់

បណ្ឌិត។ ដគលដៅ របស់

រាជ

អំណាច កនុង ដរធិសម័យ រឺ ចង់ដធវ ើ ប្បជាធិដតយយបនី
ិ យ សិកា ធិការជាតិ ដោយ បនា យ ឯកាធិ
យកមែ កនុង វស័
ិ យ ដនេះ។ អំដពើដនេះ រឺ ជា ការ
ភាព ពួ កប្រេែ ណ្៌ កនុង វស័
ដធវ ើ បែិវតត ន៏ វបបធម៌ មួ យ កនុង ជំ

ន់ដ

េះ។

ប្ពេះមហាកសប្ត ខ្ែល បានដធវ ើ អំដពើដនេះ មាន ប្បជាប្បិយ
ភាព នប្កខ្លង ែូ ចយាង ប្ពេះបាទជ័យវរន
ែ័ ទី៧។ េិកខុសងឃ
ណា ខ្ែល មាន ចំដណ្េះដប្ៅប្ជិេះ កនុង ធម៌ប្ពេះពុទធ ប្តូវដរ
ទទួ លសាគល់ ថា ជា បណ្ឌិត ដសែ ើមុខនឹង ប្រេែ ណ្៌បណ្ឌិត

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

ំ

ល្កខ ខ័ណ្ឌ ចាត់ ទុក ជា បញ្ញាវនត
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ឲ ពួ កទ ំងដ

េះ មាន ការអាក់អន់ចិតត ប្កាសខ្ប្កង ដេើយ

ពួ ក ប្រេែ ណ្៌បណ្ឌិត ខ្ែល ជា ប្រូអាចារយធំៗ និង ជាបា
រូ រ

ំគន រត់ដចញ ពី ប្ស ុកខ្ខែ រ ដោយ

យ
ំ ក ដៅជាមួ យ

ពួ កគត់ នូ វ រមព ីធម៌ និង យុទធសាង្គ្សតនដយាបាយ សំខា
ន់ៗ ជា ដប្ចើន(សូ មអានដរឿង ត្ថប្តសក់ខ្ផ្អ ម កនុឯកសារ «
មហាបុរសខ្ខែ រ» ប្សាវប្ជាវដោយដោក ដអង សុត)។
ែល់មក សម័យទំដនើប ខ្ខែ រដយើង ទុក អន ក មាន សញ្ញាប័ប្ត
ិ
័ ។ ការសំគល់ ត្ថម លកខ ណ្ៈ
មហាវទាល័
យ ជា បញ្ញាវនត
ដនេះ

ំ ឲ មាន ការផ្លាស់ អនា ន័យ បញ្ញាវនត ពី ន័យ «អន ក

ិ នន រំនិតប្បាជាញ ដអាយ មាន ែដងា ើម ជា អ
ដធវ ើ ជី វត
ចិនង្គ្នត» កនុង សងគ ម មកប្តឹមខ្ត ជា «អន កដចេះែឹង នន មុខ
ិ ា
វជា

ិ
វទាសាង្គ្
សត

អវ ិមួយ

ខ្តបុដណា
ណ េះ»។ ដប្ៅពីដនេះដៅ

ដទៀត ន័យ បញ្ញាវនត បាន កាាយ ដៅ ជា ឋានៈ ឬ វណ្ណៈថែ ី
មួ យ ដៅកនុង

សងគ មខ្ខែ រ។ អន កបញ្ញាវនត បំរក់

ដោយ

សញ្ញាប័ប្ត ត្ថំង ខល ួន ជា ដោកធំ រស់ដលើភាពលង ង់ដៅា
របស់ អន កតូ ច ខ្ែល ជា រាង្គ្សតសាមញ្ា ដោយ ទុក ខល ួន ជា
អន កដចេះជាង។ រកយ ដចេះខ្បបដនេះ

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ំ ខ្បរ ជា មាន ន័យ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

ល្កខ ខ័ណ្ឌ ចាត់ ទុក ជា បញ្ញាវនត
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មួ យថែ ី ែូ ច ដោក បុន ចនា មុល និយាយ ថា «រំនិត មាន
ខ្តអញ» ឬ «អញនិយម»។ ដចេះ

ិ ា
មុខ វជា

ណាមួ យ មិន

ខ្មន មាន ដសចកត ី ថា ខល ួនដចេះ អវ ីៗ ប្រប់ខ្បបយាង ដលើស
អន កែនទ ដ

េះដឡើយ។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
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មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
បុពវបុរសខ្ខែ រ បានទុក «មរតករបស់បញ្ញា» ដប្ចើន ឥតរ
ត

ែល់ កូ នខ្ខែ រ។ មរតកដ

េះ មាន ប្រប់ខ្ផ្ន ក ែូ ចជា

អកសរសាង្គ្សត អកសរសិលប៏ កប
ួ នចាប់ប្រប់ខ្បបយាង សំរាប់
កូ នខ្ខែ រ សម័យដប្កាយ យក វា មក ដធវ ើការពិចារណា កនុង
ការរស់ដៅ ជា ដរៀងរាល់នថង របស់ ខល ួន និង សំរាប់ អានទុក
ជា ការកំសានត អារមែ ណ្៌។ ដៅចំដរេះ សាននែ ខ្ែល ប្បកប
ដៅដោយ រុណ្ភាព នន បញ្ញា នន បុពវបុរសខ្ខែ រ ែ៏ដប្ចើន
ដ

េះ ដយើង ជា កូ នខ្ខែ រ ជំ

ន់ដប្កាយ ហាក់ បី មាន ភាព

ជា កុមារមួ យ រស់កនុង ភាពងងឹតងងល់ ដលើ រំនរ សមបតត ិ
វបបធម៌ជាតិ។ ដពលណា ខ្ខែ រដយើង សាគល់តនមា មរតក នន
បញ្ញា ខ្ែល មាន ដៅកនុង វបបធម៌ជាតិដយើង ចាស់ ជា នឹក
យល់ែឹង អំពី តនមា សាសន៏ជាតិ កនុង ចំដណាមសាសន៏
ជាតិែនទ មាន ដៅកនុង សងគ ម មនុសសជាតិ។
ខ្ខែ រ ពិតខ្មន ខ្ត មាន ដបតិេ័ណ្ឌជាតិ ប្បកប ដៅដោយ
កិតតិ

ម ជា ដប្ចើន ខ្ត ជា ប្បជាជាតិមួយ ធ្លាក់ខល ួន ខ្ុំដរ

អស់ដប្ចើនសតវតស។ ថែ ីៗដនេះ ប្ស ុកខ្ខែ រ ធ្លាក់ កនុង អាណា
និរមយួ ន (១៩៧៩-១៩៨៩) ខ្ែល ជា ការរលំជាតិ មួ យ
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
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េួ ស នូ វ ការនឹកសាែន របស់ខ្ខែ រមានក់ៗ។ ដតើ ជា កំេុស
នរណា ? ឬ ក៏ ជា កមែ វាស

ដរចមិនផ្ុត របស់ជាតិ

ខ្ខែ រ ? ដមាទនភាពខ្ខែ រ បាត់សាបសូ នយ ដធវ ើ ឲ ខ្ខែ រ រស់ដៅ
ខ្ត កនុងប្សដមាល នន ភាពរុងដរឿង ពី អតីតកាល និង ការ
ចងរំនុំ ឬ ការតូ ចចិតត ដលើ វាស
ថែ ីៗដនេះ

របស់ខល ួន។ វ ិ

សកមែ

ំ បខ្នា ម ឲ វបបធម៏ និង អារយធម៏ខ្ខែ រ រ ិតខ្តចុេះ

អន់ដខាយ បនត ដៅដទៀត។ ខ្ត ហាក់បី ែូ ច ជា គែន
នរណា ជា អន កទទួ ល ខុសប្តូវ នូ វ ទុពវពលភាព ជា ប្បវតត ិ
សាង្គ្សត ដនេះដឡើយ ?
ខ្ត ដយើង ប្តូវ យល់ែឹង ខ្ែរ ថា មរតក នន វបបធម៌ខ្ខែ រ មិន
ិ មាន សំរាប់ ការរស់ដៅ របស់ខ្ខែ រ ដៅ
សុទធខ្ត រំនិត វជា
កនុង

សម័យថែ ី

ខ្ែរ ែូ ដចន េះ ប្តូវចាំបាច់

យក មរតក

ដនេះ មក ពិចារាណា ដែើមបី ដអាយែឹង ថា អវ ី ជា រុណ្
ិ
ភាព និង រុណ្ វបតត
ិ សំរាប់ សងគ មសម័យ។
ដោក វា៉ាន់ ្ី កាអុន បញ្ញាវនត ខ្ខែ រ មួ យរ ូប បាន ដលើកយក
ិ នូ វ រំនិត បុរាណ្ខា េះៗ ខ្ែល
មក ដធវ ើការពិចារណា ដឡើង វញ
ជា រំនិត សំរាប់ កាច់បំបាក់ ចិតតរំនិតខ្ខែ រ ទុនដខាយ ឲ
រស់ដៅ កនុងផ្ន ត់រំនិត ជា អន កដចេះដគរព អន កមានអំណាច
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
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ឬ អន កប្បាជញ។ អន កខាាំង ទ ំងដ

េះ

ំ គន ត្ថក់ខ្តង ដម

ដរៀនចរ ិយាសាង្គ្សត ឬ ែំបូ ែ នដផ្សងៗ ដោយខល ួនឯង សំរាប់
ប្បដយាជន៏ខល ួនឯង។ ឧទេរណ្៏ មានែូ ចតដៅ៖

ចូ លសា ឹងត្ថមបទ

ចូ លប្ស ុកត្ថមប្បដទស ;

ដត្ថង នែខា ីកុំដយាងប្សវាឪបេន ំ ; នំមិនធំជាង

ខល ួនទបកុំ
ឡិ ។ល។

កនុង សងគ ម កំពុង ចុេះអន់ដខាយ កនុងខ្ផ្ន ក រំនិត បញ្ញា
វនត ប្តូវ មាន ភារកិចា យក រំនិត ចាញ់ដរ ដងើបមុខមិន
ិ ដែើមបី ប្ប្ិត រំនិត
រ ួច មក ដធវ ើការពិចារណា ដឡើង វញ
ថែ ី សំរាប់ ឈន េះដរ ដែើមបី ជាតិខល ួន។
ដបើ ខ្ខែ រណា បាន អាន ដសៀវដៅ ដោក

ីន េុក្ី មាន

ជូ ន ដ្ែេះ ខាងដលើ រ ួចមកដេើយ ចាស់ ជា ដធវ ើ ឲ អន កអាន
ដ

េះ មាន ដមាទនភាព ដលើ ដភារប្ទពយ វបបធម៌ខ្ខែ រ។ ខ្ត

ដភារប្ទពយដនេះ

បចចុបបនន ដនេះ វា សា ិត ដៅ ខ្ត កនុងសារ

មនា ីរ ដៅ ខ្ត កនុង ដសៀវដៅ និង ដៅ កនុង ខ្ត រំនិតអន ក
ដចេះែឹងខ្ខែ រ មួ យចំនួនតូ ច វា រេូ ត កាាយ ដៅ ជា ប្សដមាល
គែន សារៈប្បដយាជន៏ អវ ីដសាេះ សំរាប់ ការរស់ដៅ របស់ខ្ខែ
រ។ ជា ពិដសស ដៅដទៀត ែូ ច បានជំរាប ខាងដលើរ ួចមក

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
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ដេើយ ខ្ខែ រដយើង មាន ទមាាប់ ទុក រំនិត វបបធម៌ ជា វតថុ
អរ ូប ជា វតថុ ប ា ប់បនស ំ សំរាប់ជាតិ ែូ ដចន េះ ដភារប្ទពយវបប
ធម៌ ខ្ែល ជា មរតកជាតិខ្ខែ រ វា គែន តនមា អវ ី ដលើស ដប្ៅ
ខ្ត ជា តនមា និមិតតរ ូបខ្តបុដណា
ណ េះ ដៅកនុងចិតតរំនិតខ្ខែ រ។
កនុង អំឡ
ុ ង ឆ្នំ ១៨៩០ ដពល ខ្ែល បារាំង ប្តួ តខ្ខែ រ ោច់
មុខ ដរ ឥតសូ វយកចិតតទុកោក់ ដធវ ើការប្សាវប្ជាវ កនុង
ខ្ផ្ន ក

អកសសាង្គ្សត

ដ

េះបុ ែ នដទ។ កនុងចំណ្ុច

ដនេះ

ដោក

ីន េុកែ2ី សរដសរ កនុង ដសៀវដៅ ថា៖ «អន កប្បាជញ

ិ
បារាំង ដរ មិនបាន ដធវ ើការប្សាវប្ជាវ អវ ី បានដប្ចើន ដលើ វស័
យ អកសរសាង្គ្សតខ្ខែ រដ

ិ យដនេះ មាន ទំេំធំ
េះដទ ដប្រេះ វស័

ខ្វង អ ា យដពក ដធវ ើ ដអាយ អន កប្សាវប្ជាវ បរដទស អស់ស
ង្គ្ងគឹម ដប្រេះ ដែើមបី អាច សិកា អកសរសាង្គ្សតបាន រឺ ប្តូវ ដរៀន
ភាសាខ្ខែ រ ឲ មាន ចំដណ្េះ ខព ង់ខពស់ ដទើប យល់ អតា បទ ទ ំង
ដ

2

េះ»។

ីន េុក្ី : ទិែាភាព ទូ ដៅ នន អកសរសាង្គ្សតខ្ខែ រ- Edition L’Harmattan។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
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បញ្ញាវនត ដខែ រ ពី សម័យ អាណានិេម រហូ ត មកែល្់ សម័យ
ឯករាជ្យជាតិ
កនុង សម័យ ដប្កាយអងគ រ (ពី ស.ត.ទី១៥ ែល់ ស.ត.ទី
១៨) ប្ស ុកខ្ខែ រ បាន ធ្លាក់ កនុង អតា ងគត ដេើយ អតា ងគត
ដនេះ បាន បផ្លាញ ប្បព័នធ នន រំនិតបញ្ញាខ្ខែ រ

ំ ឲ សងគ ម

ិ
ជាតិ រស់ ខវ េះ អាហារសតិ។ ផ្លវបាក
ជាក់ខ្សត ង រឺ ការ
ដេា ច ប្បវតត ិសាង្គ្សតជាតិ អស់រយៈដពល
តស។ កនុង រយៈដពល ដ

ជាង

បី

សតវ

ិ
េះ ជាតិខ្ខែ រ ទទួ ល ឥទធ ិពល ប្រប់ វស័

យ ពី ប្បដទសជិតខាង មាន ដសៀម និង យួ ន។ អវ ី ខ្ែល
ឆ្ងញ់ អវ ិ ខ្ែលលអ ខ្ខែ រ ខ្តងខ្ត និយាយ ថា ជា របស់ ដសៀម
ឬ យួ ន ជា និចា ឧទេរណ្៏៖ សមា មច ូយួ ន នឹង ចំណ្ីដសៀ
ម។ ល។ រំនិត ដចៀមជាំ ដោយ មិនែឹងខល ួន ដនេះ វា រស់ដៅ
កនុង សតិខ្ខែ រ ដប្ចើន សតវតស

ំ ឲ ខ្ខែ រ បាត់ដសចកត ី

ទុកចិតត ដលើខល ួនឯង ដេើយ ែូ រ ចរ ិយាសមបតត ិ ពី ជនខែ ីឃ្មែត
ដៅជា ជនប្កខ្អស កនុង កិចាការសាធ្លរណ្ៈ។ ឧទេរណ្៏ៈ
កនុង រកយដពចន៏ អស់សងឃឹម មួ យនិយាយ ថា៖ «ខល ួន មួ យ
មិនអាច ទូ លខ្ផ្នែី មានក់ឯង បានដទ»

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
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កនុងចរភាព នន ចាតប័គ្ត3 ដនេះ ដបើក ឪកាស ឲ បរដទស
ដរ យក ទឹកែីខ្ខែ រ ដោយ មិនចាំបាច់ ខំប្បឹង អវ ីដប្ចើនដ

េះ

ដឡើយ ដប្រេះ ដរ យល់ ថា ខ្ផ្ា ឈឺ ែល់ ទុំសអុយ រលួ យ រង់ ខ្ត
វា ប្ជ ុេះខល ួនឯង។ ដៅកនុង ចាតប័ប្ត មាន ដៅកនុង រតិខ្ខែ រ
វា កាាយ ជា ពុមព នន ការអប់រំ របស់ខ្ខែ រ។ ជនជាតិមួយ ខវ េះ
ដសចកត ីសងឃឹម កនុងរតិ ដៅដលើ អ

រត របស់ខល ួន រឺ ជា

ជាតិ រស់ចាំ ខ្តសាាប់ ខ្តបុដណា
ណ េះ។ កងវ េះដនេះ

ំ ឲ ដយើង សួ រ

ជា សំណ្ួរ ថា ដតើ ជា ភាពបង្ហាញ នូ វ «ភាវៈ មិនលអ ជា
ទូ ដៅ4 នន មនុសស របស់ខ្ខែ រដ

េះឫ ? ឬ ជា កមែ ដពៀរ ប្ពេែ

លិខិត របស់ជនជាតិខ្ខែ រ ខ្ែល ខ្ខែ រដយើង ខ្តងខ្ត និយាយ
ដលងប្បឡំ ខ្មនថា៖ «ខល ួនជាជាតិមានកមែ » បាន ជាប្ស ុក
ខ្ខែ រ មាន ដ្ែេះ ថា «កមែ ពូជជា» ខ្ែល កាាយ ជា រកយ «
កមពុជា»។ កនុង អំឡ
ុ ង ជាងបីសតវតស ជនជាតិខ្ខែ រ មិន
ប្តឹមខ្ត បាត់ ជំដនឿដលើ ខល ួនឯងខ្តបុដណា
ណ េះដទ រឺ ខ្ខែ រ បាត់
ខ្ថមដទៀត នូ វ អវ ី ខ្ែល ជា ចកខុនិមិត ដលើរ ូបភាព ទ ំងមូ ល

3

4

ចាតប័ប្ត= ការអត់ធែត់ ; Résignation
ភាវៈមិនលអ ជាទួ ដៅ= Mal-être général។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
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ននប្បជាជាតិ របស់ខល ួន ដោយដេតុ ដនេះ ខ្ខែ រ ដមើលដ ើញរ ូប
ភាពប្ស ុក ដៅកនុង សម័យដ

េះ ប្តឹមខ្តប្ស ុក របស់ដសត ច ឬ

មួ យប្តឹមខ្ត ជា វតថុអវី មាន កមែ សិទធិករ ខ្តបុដណា
ណ េះ។
ជនជាតិខ្ខែ រ ដប្កាយ ពី បាន រស់ដៅ អស់ដប្ចើន សត
វតស កនុង ចាតប័ប្ត ប្រប់ប្បការមក ដេើយ ែល់ មកចុង
សតវតស ទី១៩ មាន រសែ ីដជារ មួ យ ដសើច រក ខ្ខែ រ រឺ «
អាណាពាបាលបារាំង» ដនេះឯង។ ខ្ត

ខ្ខែ រដយើង

អាច

ដចាទសូ រ ជា សំនួរ ថា សនា ិសញ្ញាអាណាពាបាល ដនេះ
(១៨៦៣) ដតើ ពិត ជា រ

ិ ា រកមែ
ំងទប់ មេិចា ត្ថ
ិ នន វត្ថ

ទឹកែី របស់ ប្បដទស ជិតខាង មកដលើ ប្ស ុកខ្ខែ រ បានខ្ែរ
ឫដទ ?
ការដបើក ទំព័រ ថែ ីដនេះ វា ប្គន់ខ្ត ជា «ោេ» សំរាប់ ខ្ខែ រ
ែូ ដចន េះ សទធ ិសញ្ញាអាណាពាល បារាំង ដនេះ វា ជា ធ្លតុ
ិ មាន ផ្ង អវជា
ិ មាន ផ្ង ែូ ដចន េះ សាាភាព ដនេះ ដតើ វា មាន
វជា
អនុភាព អវ ីខាេះ ខ្ែរ មកដលើ រតិ នន បញ្ញាវនត ខ្ខែ រ ?
១.េតិ ថ្ែី នន បញ្ញាវនត ដខែ រ

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
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ការជួ បប្បទេះ ជា ែំបូង របស់ ប្បជាជាតិខ្ខែ រ ជា មួ យ
នឹង វបបធម៌ នន បសា ឹមប្បដទស វា គែន

ំ មក នូ វ រំនិត

អវ ី ខ្ែល បសា ឹម ប្បដទស ដរ ទុក ជា តនមល សជ្ឈនិកៈ5 របស់
សងគ មដរ រឺ «ដសរ ីភាព» និង «សទធ ិមនុសស»។ ប្តូវ ដយើង
ែឹង ថា សទធ ិសញ្ញាអាណាពាបាល បារាំង វា មាន ធ្លតុ ជា
នដយាបាយ និង ដយាធ្ល ដេើយ កនុងដ

េះ គែន និយាយ អវ ី

អំពី រតិ មនុសសជាតិ ដ

េះដឡើយ។ េតា ដលខី ទ ំងពីរ គែន

សមភាព នន កមាាំង ដ

េះដឡើយ។ ជា សទធ ិសញ្ញា រវាង អន ក

ខាាំង ជា មួ យនឹង អន កដខាយ ខ្ែល អាច ឲ អន កខាាំង ដរ
ទញ បាន ផ្លប្បដយាជន៏ ពី អន កដខាយ បាន ង្ហយប្សួ
ល។ ខ្ត ដទេះបី មាន សភាពការណ្៏ អសមភាពខ្បប ដនេះ
ក៏ដោយ ខ្ខែ រ អាច មាន ប្បដយាជន៏ ពីរ យាងខ្ែរ រឺ
៖ ការររបូ រណ្ ទឹកែីខ្ខែ រ ខ្ផ្ន ក ខាងលិច និង ការកាត់
បនា យ

ឥទធ ិពល

ដសៀម មកដលើ

មហាកសប្តខ្ខែ រ។ អវ ីៗ

ឯដទៀត រឺ ប្គន់ ខ្ត ជា ដប្រឿងតុបខ្តង លំអរ ផ្ា េះខ្ខែ រ ខ្ត

5

តនមា សជឈនិកៈ= Valeur intrinsèque។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
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បុដណា
ណ េះ។ សទធ ិសញ្ញា ដនេះ ដយើង អាច ចាត់ ទុក វា ជា «អំដពើ
ិ មាន» ខ្ត វា ជា អវជា
ិ មាន ចាំបាច់មួយ សំរាប់ ស
អវជា
ដង្គ្ង្ហគេះជាតិខ្ខែ រ ឲ ដរចផ្ុត បាន ពី វ ិ សកមែ កំណ្ត់
ដោយ កមែ វាស

ខ្ែល ជាតិខ្ខែ រ កំពុងខ្ត ជួ បប្បទេះ ដៅ

កនុង សតវតស ទី១៩ រឺ ប្បដទសខ្ខែ រ កំពុង ប្បដទស
ដសៀម និង យួ ន កាត់ខ្ចកគន ដោយ យក ទដនា ដមកុង ជា
ប្ពំខ្ែនធមែ ជាតិ។
អស់រយៈដពល ៩០ ឆ្នំ (១៨៦៣-១៩៥៣) ប្ស ុកខ្ខែ រ រស់ដៅ
ដប្កាម របប អាណានិរមបារាំង មាន ទិស នដយាបាយ
ចាស់ោស់ សំរាប់

អនុវតត ន៏ ខ្ផ្នការ អាណានិរម ខ្ែល

មាន

រំនិត ដោក Jules

ដៅកនុង

១៨៩៣) ជា បញ្ញាវនត

Ferry (១៨៣២-

យករែា មង្គ្នតី សំេី កនុង នដយាបាយ

អាណានិរម ដោយ ដប្បើ ទសសនៈ «ដបសកកមែ អារយធមូ ប
ណ្ីយកមែ នន ប្បដទសអាណានិរម»។ ទសសនៈដនេះ ជា មូ ល
ោាន នន ការបដងក ើត រ ូបី បញ្ញាថែ ី របស់ខ្ខែ រ កនុងដ

េះ មាន

ិ
វទាសសងស
ជា ដសចកត ី សំអាង នូ វ ឧតត មភាព របស់អនក
អាណានិរមនិយម។ កនុងរយៈដពល ៩០ ឆ្នំ ប្បដទសខ្ខែ រ
បានកាាយ ជា េូ មិ មួ យ របស់ ប្បដទសបារាំង ដៅកនុង េូ មិ

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
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ី របស់
ដនេះ យុវជនខ្ខែ រ បាន ទទួ ល ការអប់រំ ត្ថម កមែ វធី
ិ
អន កអាណានិរមនិយម ត្ថំ ពីកុមារភាព កនុង ខ្ផ្ន ក វទាសស
ិ
ងស។ ខ្ត ដយើងែឹង ថា វទាសសងស
ប្គន់ ខ្ត ជា ឧបករ
ណ្៏ នន រំនិត សំរាប់ ដធវ ើ ឲ បាន សដប្មច នូ វ ដគល
បំណ្ង របស់ រំនិត ខ្តបុដណា
ណ េះ។ អវតត មាន នន ការឲ
ិ សិកាថែ ី
តនមា នន បុពវបញ្ញាខ្ខែ រ កនុង កមែ វធី

ំ ឲ មាន

ការផ្លតច់ ចំដណ្េះថែ ី ពី មូ លោាន ជាតិខ្ខែ រ ខ្ែល ដធវ ើ ដអាយ
ិ
ិ ា សំរាប់ វ
វទាសសងស
សា ិត ដៅ ប្តឹមខ្ត ជា ចំដណ្េះ វជា
ិ ា បំេាឺ ការដចេះែឹង របស់បុរគល។ ខ្ត
ណ្ណៈ ដប្ចើនជាង ជា វជា
ដសចកត ីសនន ិោាន រេ័យ ខ្បបដនេះ វា អាច

ំ ដអាយ មាន

ការយល់ប្ចឡំ ខ្ែរ ដបើ គែន ការពីចារណា អំពី ការអប់រំ
ខ្ខែ រ ពី សម័យដែើម។
ការអប់រំ រៅកនុង សម័យអងា រ
សងគ ម មនុសសដោកនិមួយៗ អាច កាាយ ជា ប្បជាជាតិ
បាន សុទធ ខ្ត មាន បញ្ញាជាតិ ជា ថាមវនត ។ កនុង ចំណ្ុច
ដនេះឯង ខ្ែល ដយើង ចង់ ដលើកមក ពិចារណា អំពី រដបៀប
អប់រំខ្ខែ រ មុន សម័យបារាំង ចូ លប្ស ុកខ្ខែ រ ដែើមបី ទុក ជា

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
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ដយាង សំរាប់ សំគល់ នន ែំដណ្ើរដជឿនដលឿន នន បញ្ញា
ខ្ខែ រ មាន ដៅកនុង សម័យអាណានិរម។
ការអប់រំ កនុង សម័យអងគ រ ែូ ច ដយើង បាន ជំរាប ជា
សដងខ ប ខាងដលើ រ ួចខា េះ មកដេើយ ជា ការអប់រំ នន វ
ណ្ណៈ។ អន ក ខ្ែល បាន ទទួ ល ការអប់រំ កនុង សម័យ
ដ

េះ រឺ ជា បុរគល ដកើត ដៅ កនុង វណ្ណៈប្រេែ ណ្៏ ឬ វណ្ណៈ

កសប្ត។ ែូ ដចន េះ ការដចេះែឹង ជា

បុពវសិទធ នន

វណ្ណៈ។ កនុង

ី អប់រំ សំរាប់ វណ្ណៈប្រេែ ណ្៏ រឺ សិកា អំពី លទធ ិប្ពេែ
កមែ វធី
ញ្ា

សាស

ឯចំខ្ណ្ក វណ្ណៈ

ិ ា ែឹក
សិកា វជា
ស

កសប្ត

មាន

កាតពវ កិចា

ំជាតិ ខ្ែល មាន ដៅកនុង លទធ ិប្ពេែ ញ្ា សា

។ វណ្ណៈ ទ ំង ពីរ ដនេះឯង ជា វណ្ណៈ នន វរភាពជាតិ6 វ

ណ្ណៈទី១ កនុង ខ្ផ្ន ករំនិត រ ីឯ វណ្ណៈទី២ កនុងខ្ផ្ន កនដយាបាយ
ែឹក

ំជាតិ។ ឯចំខ្ណ្ក ប្បជារាង្គ្សត ទទួ ល បាន ការអប់រំ

ិ ា ជីវៈ ដៅកនុង ចងក ំ ប្រួ សារ។ ផ្ល វូ ចូ ល ដៅ
កនុង ខ្ផ្ន ក វជា
កនុង មជឈោាន នន ការអប់រំ របស់ វណ្ណៈប្រេែ ណ្៏ និង កសប្តៈ

6

វណ្ណៈវរភាពជាតិ= Classe élite nationale។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
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រឺ បីទជីត មិន អាចចូ លបាន ដ
ញ្ា សាស

េះដឡើយ។ ចំដរេះ ប្ពេែ

ការខ្បងខ្ចក វណ្ណៈដនេះ ជា ដគលការណ្៏ សំរាប់

រកា សុខែុម កនុង សងគ ម ឬ ជា ការខ្ចក មុខ

ទី ែល់ វ

ណ្ណៈនិមួយៗ កនុង ការរក សុខតមកមែ 7 កនុង សងគ ម មនុសស
ផ្ង និង សងគ ម ជាតិ ផ្ង ខ្ែល ពួ ក ប្រេែ ណ្៏ ទុក ជា
អសមភាព ដែើមបី អាណាប្បដយាជន៏។
កនុង រដបៀប អប់រំ នន វណ្ណៈ ខ្បបដនេះ បដងក ើត ឲ មាន បញ្ញា
វនត មាន វណ្ណៈ មាន ឋានៈ ជា អន កដចេះែឹង ផ្ង ជា ឧតត ម
មនុសសផ្ង ខ្ែល ជា ជន មាន បុពវសិទធិ ពី កំដណ្ើត មាន
កាតពវ កិចា ទទួ ល មរតក នន ចំដណ្េះ របស់ វណ្ណៈ ខ្ែល ខល ួន
ជា សមាជិកសិទធិ8។ បញ្ញាវនត មាន វណ្ណៈ ដនេះឯង ជា ប្ក ុម
អន ក កសាង វបបធម៌ រុងដរឿង ជាតិខ្ខែ រ និង មហានររខ្ខែ រ
មាន ដ្ែេះលបីលាញ ដប្ចើន សតវតស ដៅកនុង ែំបន់ អាសុី
ខ្បក
ញ្ា សាស

7
8

អដរន យ៏។ ែូ ដចន េះ ដរ

អាចទុក

បាន

ថា ប្ពេែ

ដៅកនុង សម័យអងគ រ ជា ឃ្មាំង នន ចំដណ្េះ របស់

សុខតមកមែ = Harmonisation។
សមាជិកជាសិទធិ= Membre de droit។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
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បញ្ញាវនត ខ្ខែ រ ចង ប្បទក់ ឆ្វត់គន ជា បណា
ត ញ នន ការ
អេិវ្ឍន៏ ប្បដទសខ្ខែ រ ឲ កាាយ ជា មហានររ វបបធម៌
ផ្ង និង មហានររ

ដយាធ្ល

ផ្ង។ វរជនខ្ខែ រ ដៅកនុង

សម័យអងគ រ ប្តូវ មាន លកខ ណ្ៈ ជា អន កដចេះែឹង ផ្ង ជា ដម
ទ័ព ផ្ង និង ជា អេិបាល ផ្ង ដេើយ មាន ទំ

ក់ទំនង

រវាង គន នឹង គន ជា អងគ កាយ នន រតិ និង ជា បណា
ត
ញ នន ប្ក ុម សមរំនិត រ ួមរស់ ជា មួ យគន ដែើមបី ការររ
ប្បដយាជន៏ វណ្ណៈ ជា អន កដចេះែឹង និង ជា អន កែឹក

ំ ជា

តិ។ ដេតុដនេះឯង ដរ ដ ើញ មាន ការរ ួបរ ួម រវាង វណ្ណៈប្រ
េែ ណ្៏ ជា មួ យ វណ្ណៈកសប្ត រ ួម ជា វណ្ណៈ បញ្ញាវនត កនុង លកខ
ណ្ៈ ជា ទំ

ក់ទំនង ចាំបាច់ ដែើមបី រកា អដធាតត ម

ភាព9 នន វណ្ណៈ ទ ំង ពីរ ដលើ វណ្ណៈ ែនទដទៀត កនុង ឋានៈ ខល ួន
ជា អន កបងវ ឹក និង ជា មាាស់ នន អំណាចជាតិ។ ដយើង អាច
សនន ិោាន បាន ថា ការអប់រំ ដៅកនុង សម័យអងគ រ មាន
ដគលបំណ្ង មិនប្តឹមខ្ត ជា ការដផ្ា រ ចំដណ្េះ ពី ប្រូ ែល់

9

អដធាតត មភាព= Suprématie ; ភាពឧតត មបំផ្ត
ុ ។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
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សិសស ខ្តបុដណា
ណ េះដ

េះដឡើយ វា មាន ដលើស ពី ការដនេះ ដៅ

ដទៀត រឺ ជា ការបណ្តុេះបញ្ញា ដអាយែុេះ ដៅកនុង រតិ របស់
សិសស ែឹងយល់ អំពី សិទធិ និង ករណ្ីយកិចា របស់ខល ួន ជា
បញ្ញាវនត ។
ការអប់រំ រៅកនុង ពុទធសម័យ ឬ កនុង សម័យរគ្កាយអងា រ
ដៅកនុង សម័យពុទធសាស

ការអប់រំ មាន ដគលដៅ ខុស

ពី សម័យអងគ រ និយម ប្ពេែ ញ្ា សាស
ញ្ា សាស

ដប្រេះ ប្ទឹសតី ប្ពេែ

វា ខុស ដោយខ្ឡក ពី ប្ទឹសតី ពុទធសាស

។ ដៅ

កនុងសម័យ ប្ពេែ ញ្ា សាស

ជា ការអប់រំ នន វរជន10 រ ីឯ

ដៅកនុង សម័យ ពុទធសាស

ជា ការអប់រំ នន មហាជន11 ។

័
ដៅត្ថម វតត អារាម យុវនខ្ខែ
រ ខ្ែល មាត្ថ បីត្ថ បញ្ចន
ូ ដៅ
ដៅ កត ី (ដៅដៅវតត ) បួ សដនន ដោយមាន េិកខុសងឃ ជា ប្រូ
បដប្ងៀន ដអាយដចេះែឹង ដសចកត ីខុសប្តូវរាក់ដប្ៅ រឺ ទទួ ល
ការអប់រំ មូ លោាន រឺ ដរៀន អកសរខ្ខែ រ ប ា ប់មក មាន ការ

10
11

អប់រំននវរជន= Formation d’élite។
អប់រំមហាជន= Formation de masse។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
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អប់រំសាស

រឺ ដរៀន អកសរបាលី ជាន់ទប12 ដែើមបី ដរៀន

ិ
សូ ប្តធម៏ និង សីលធម៏ ដអាយ សាគល់ ដសវនភាព កនុង ជី វត
័ ណា ដចេះ សរ
រស់ដៅ។ ដៅដពលចប់ ែំណាក់ការដនេះ យុវន
ដសរ និង អាន អកសរខ្ខែ រ និង ដចេះ សូ ប្តធម៏ មួ យជំពូក
មាន ជដប្មើសសាន់ ដោយ ខល ួនឯង សូ ម បនត បួ ស ជា េិកខុ
សងឃ បំដ រ ី សាស
ជន ដ

័ ណា មិនចង់ បនត បួ ស
។ ចំខ្ណ្ក យុវន

េះ ោចាក សបង់ ប្តឡប់ ដៅ រស់ដៅ ជា មនុសសធមែ

ត្ថ ខ្ត អន កផ្ងទ ំងពួ ក ដរ ដអាយ ដ្ែេះ ថា បណ្ឌិត ដប្រេះ
មនុសស ដ

េះ ដចេះ ធម៏សាស

សាគល់ សីលធម៏ ជា មនុសស

ែឹងកត ី រឺ ជា មនុសស បានដរៀនសូ ប្ត ដៅវតត អារាម។ រកយ
បណ្ឌិត ដ

េះ លុេះចំដណ្រមក ក៏បាន កាាយ ជា រកយ អនា ិត

ខ្ែល សំដៅ ដលើ មនុសសដចេះែឹង ធមែ ត្ថ ខ្ត មិនមាន លកខ
ណ្៏ ជា អន កប្បាជញ។ កនុងចំដណាម ពិេខុសងឃ, បណ្ឌិត និង អ
នា ិត ទ ំងដ
រច

12
13

េះ កាាយ ជា អន កនិពនធ , កវ,ី ប្បវតត ិករ, រនា

ចារយ13 ទុក សាននែ ពិសុ សត ជាដប្ចើន ដអាយ កូ នខ្ខែ រ

ជាន់ទប = Rudimentaire។
រនា រច ចារយ : écrivain moraliste។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

មរតក របស់ បញ្ញាដខែ រ
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ជំ

ន់ដប្កាយ ខ្ត ភារដប្ចើន មិន បដញ្ា ញ ដ្ែេះ ដប្រេះ

ខាាច មាន ទំ
ដ

ស់ ជា មួ យ អំណាច អន កែឹក

ំ។ អន ក ទ ំង

េះដេើយ ជា បញ្ា វនត ដៅកនុង អតា ន័យ នន និយមន័យ នន

រកយ បញ្ា វនត ។
ខ្ត ការអប់រំ ទ ំង ពីរ ដ
ជាតិ ដ

េះ គែន ដគលការណ្៏ ជា ការអប់រំ

ិ ជាតិ សំរាប់ អប់រំ យុ
េះដឡើយ ដប្រេះ គែន កមែ វធី

វជន ដអាយ មាន ឩតត មរតិជាតិ ដប្រេះ ដៅ សម័យ ដ

េះ

ខា ឹមសារជាតិ វា មាន កំ រ ឹត ប្តឹមខ្ត បុរគល ប្ពេះមហាកសប្ត
ខ្តបុដណា
ណ េះ៖ ការររជាតិ រឺ ការររ ប្ពេះមហាកសប្ត; កបត់
ជាតិ រឺ កបត់ ប្ពេះមហាកសប្ត ដ

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

េះឯង។

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

វបបោាន
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វបបោាន
វបបោាន14 នន រំនិតជាតិ រឺ ការអប់រំជាតិ។ អប់រំជាតិ រឺ
អប់រំយុវជន និង ប្បជាជន ដអាយ សាគល់ ប្រឹេះ នន ជាតិ ែូ ច
មាន អតា សញ្ញាណ្ របស់ ជាតិ, ចំដណ្េះដចេះែឹង និង ដគល
ដៅ របស់ ជាតិ។
អតថ សញ្ញាណ្របស់ជាតិ មាន ប្បវតត ិសាង្គ្សតជាតិ, ភាសាជាតិ
និងវបបធម៏ជាតិ។
ចាំរណ្ះរចះែឹង សំរាប់ ការរស់ដៅ ែូ ច មាន ចំដណ្េះ ទូ ដៅ,
ចំដណ្េះ អាជីព និង បញ្ញាភា។
រោល្រៅរបស់ជាតិ មាន សុេមងគ ល និង សុខុមាលភាព
ននប្បជាពលរែា រស់ដៅ ដៅកនុង សងគ ម ប្បកបដោយ សនត ិ
ភាព មាន បាវចៈ

ជាតិ ជា បាត រឺ សមភាព ភាតរភាព

ដសរ ីភាពលទធ ិប្បជាធិបដតយយ និង អេិវ្ឍន៏ជាតិ។

14

វបបោាន ; កខ្នា ងសាបដប្រេះ; ថានល។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

វបបោាន
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ការអប់រំជាតិ ជាដបសកកមែ សំខាន់ របស់រែា ។ រែា -ប្បជា
ជាតិ ជា ជ័យជំនេះ របស់រែា ដលើ អ

ធិបដតយយ រ ួច មាន

ិ ន៏ មកែល់ នីតិរែា រឺ ដជារជ័យ ចាប់ ដលើ ទុរុ
ការវវតត
បដយារ (abus) ប្រប់ ខ្បបយាង។ ពី តំណាក់ការ ទី១ ដៅ
តំណាក់ការ ទី២ វា មាន ការអប់រំ នន ចំដណ្េះ ែល់ មនុសស
ដោក ជា យាន ជា បឋម ចំដណ្េះ អំពី ធមែ ជាតិ ប ា ប់
មក អំពី ជំដនឿសាស

ិ ា
ដប្កាយ មក ដទៀត អំពី ទសសនវជា

ិ
ទី បញ្ា ប់ រឺ ចំដណ្េះវទាសាង្គ្
សត។ ដៅ មសា ឹមប្បដទស សម័យ
ពនា ឺបញ្ញា ដៅ សតវតសទី១៧ ដធវ ើ ដអាយ មាន ការខ្កខ្ប្ប នន
ិ យ ដលើ សងគ មមនុសស ខ្ែល
ចកខុ វស័

ំ ដអាយ មនុសស មាន

ក់ៗ មាន សមបជញ្ា ៈ អំពី អតា ភាព នន ដសរ ីភាព របស់ ខល ួន
ជា នរជាតិ អាច មាន លទធ ភាព ដែើរ តួ ជា

ែការ នន

ការរ ីកចំដ រ ីន សំរាប់ ខល ួនឯង ផ្ង និង មនុសសជាតិ ផ្ង។
ចាប់ ពី ដពលដ

ិ ា និង វទា
ិ
េះ មក សំរាប់ មនុសស ទសសនវជា

សាង្គ្សត កាាយ ជា បញ្ញាប្បតិបតត ិ (intelligence pratique)
មាន ប្បដយាជន៏ សំរាប់ ការរស់ដៅ របស់ មនុសស ែូ ចយាង
ការពិចារណា ដែញរកដេតុផ្ល និង ការអនុវតត ន៍ នន
ិ
ិ យ របស់
ចំដណ្េះ វទាសាង្គ្
សត ដៅកនុង ការរស់ដៅ ប្រប់ វស័

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

វបបោាន
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មនុសស។ ការរ ីកចំដ រ ីន នន បដចា កដទស ែូ ចយាង សមាារៈ សំ
រាប់ ដបាេះពុមព ជា យាន សំរាប់ ផ្ាយ បាន ចំនួន ដប្ចើន នន
ចំដណ្េះ ដៅ បាន ថា ប្បជាធិបដតយយវ ូបនីយកមែ នន ការ
ដចេះែឹង ខ្ែលជា ការដលើក កំ រ ិត នន ការដចេះែឹង របស់
ប្បជាពលរែា ។ ការពិចារណា រកដេតុផ្ល ជា រំនិត បំបាត់
នូ វ អបិយជំដនឿ ខ្ែលជា ជំដនឿ ទុក ឲ ប្បជាករ លង ង់; ជា
មដធាបាយ ខ្សវ ង រក ការពិត សំរាប់ ការរស់ដៅ។ ទសសន
ិ ា ដនេះឯង ខ្ែល ជា ប្បេព ននសីលធម៏ នន សងគ ម ខ្ែល
វជា
មាន សារជាតិ ខុស ពី ធម៏ នន សាស

។ សីលធម៏ នន

សងគ ម ជា ប្កមនីតិ រវាង សមាជិក នន សងគ ម (convention
entre les membres de la société) សំរាប់ ការរស់ដៅ ជា
មួ យគន ដអាយ បាន សមរមយ ដៅកនុង សងគ ម ខ្ែល ទុក
តនមា នន នរជាតិ ជា ខា ឹម របស់ សងគ ម។ រ ីឯ ធម៏ នន
សាស

ិ ជា ទិែាិ (dogme) មាន កប
វញ
ួ ន ប្ពេះ សំរាប់

ប្បតិបតត ិ ោច់ខាត ជា មុខបាទ15 ត្ថម ពិធី ចាស់ោស់

15

មុខបាទ ; devoir personnel។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

វបបោាន
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ដែើមបី ទទួ ល បុណ្យ ជា រុណ្ប្ស័យ និង កំចាត់ បាប ជា ការ
រំដោេះ ទុកខ។
ដយើងែឹង ថា វបបោាន នន បញ្ញាខ្ខែ រ រឺ ធម៏ សាស
គន រវាង ប្ពេែ ញ្ា សាស
សាស

នឹង ពុទធសាស

ោយ

។ ដទេះបី ពុទធ

ិ ែាភាព ដលើ ប្ពេែ ញ្ា សាស
មាន វសិ

ដប្កាយ

សម័យអងគ រ ខ្ត ដៅកនុង បញ្ញាប្បតិបតត ិខ្ខែ រ ដៅមាន សានម
នន ឥទធ ិពល របស់ ប្ពេែ ញ្ា សាស

ជា និចា ែូ ចយាង ខ្ខែ រ

ដយើង ទុក ការបន់ប្សន់ សូ ម ដសចកត ីសុខ ពី ប្ពេះ ឬ ដទវត្ថ
ជា អំដពើ សំខាន់ កនុង ការរស់ដៅ។ វបបោាន នន បញ្ញាខ្ខែ រ
មួ យដទៀត រឺ ដែើមកំដណ្ើត នន ប្បជាជាតិខ្ខែ រ ជា ប្បជាជាតិ
ដកើត ពី អំណាច ប្ពេះមហាកសប្ត; ប្ពេះអងគ ជា កមែ សិទធិករ ឬ
មាាស់ នន ទឹកែី នររ និង ប្បជារាង្គ្សត។ វបបោាន ទ ំងពីរ
ដនេះដេើយ សូ ន ផ្ន តរ
់ ំនិតខ្ខែ រ ជា រំនិត លុេះកនុងអំណាចដរ
(l’esprit soumis) ដែើមបី រស់ សនស ំ សុខ ែល់ អាត្ថែ។ លុេះ
ចំដណ្រមក ផ្ន ត់រំនិត ដនេះ បដងក ើត ជា វបបធម៏ កមែ ផ្ល
យល់ប្ពម ទទួ លរង អវ ី ជា ទុកខ ជា កមែ របស់ខល ួន។ យក ចា
តប័ប្ត ជា មាគ
៏ អកមែ សំរាប់ សដង្គ្ង្ហគេះ រឺ រង់ចាំ ែំដណាេះ
ប្សាយ ដកើត ពី ដប្ៅ ចិតតខល ួនឯង រឺថា ពឹង អន ក ែនទ ែូ ច

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
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ខ្ខែ រដយើង

ំគន រង់ចាំ ប្សដកាក (en vain) កនុង ទុរសុបិន

ប្ពេះបាទ ធមែ ិក ចុេះ ពី ឋានសួ រ៏ មក សដង្គ្ង្ហគេះ ទុកខំ ប្រប់
យាង របស់ខល ួន។ អកមែ ភាព ដ
នកមែ 16
ទំ

េះ មិនបដងក ើត បញ្ញា មាប

ំគន រស់ ដៅកនុង ទមាាប់ ជា បញ្ញា ប្ត្ថប់17 ពី

ន់ មួ យ ដៅ ទំ

ន់ មួ យ

ំដអាយ សមូ េបញ្ញា18 ប្កិន

ដធវ ើដអាយ សងគ ម គែន បុនភាវកមែ ឬ ខ្កជាថែ ី ឬ ដសើដ រ ី នូ វ
ិ មាន សំរាប់ សងគ ម។ ខ្ត មាន ជនខ្ខែ រ ជា
អវ ី ខ្ែល ជា អវជា
ដប្ចើនណាស់ខ្ែរ មាន ចំដណ្េះ ជា អន កប្បាជញ ជា សទធមុេះមុត
(ferveur) សំរាប់ ជាតិ ខ្ត មិនដប្ចើនលែ ម ជា ឫទធនុភាព សំ
រាប់ ដធវ ើ ជា ចលករ រុញ ប្បជាជាតិ ដអាយកាាយ ជា សងគ ម
សម័យ ដែើមបី ដធវ ើការប្បកួ ត ដលើ ឆ្ក អនត រជាតិ និង ដៅ
កនុង ែំបន់ របស់ខល ួន។ សមូ េបញ្ញាខ្ខែ រ បញ្ា ប់ ជវនៈ (élan)
ចាប់ ពី សតវតស ទី១៥ រេូ ត មកែល់ បចចុបបនន ដប្រេះ ខវ េះ
វបបោានថែ ី សំរាប់ បណ្តុេះ បញ្ញាជាតិ ដោយសារ ជាតិខ្ខែ រ រស់

បញ្ញា មាបនកមែ ; intelligence créative។
បញ្ញា ប្ត្ថប់ ; intelligence imitative។
18 សមូ េបញ្ញ
ា ; intelligence collective។
16
17
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ដៅដប្កាម ឥទធ ិពល ប្បដទស ជិតខាង ខ្ែល ដរ មាន ឆ្នា ៈ
ិ ដែើមបី រំោយ ជាតិសាសន៏ខ្ខែ រ។ ចលករ ពុទធ
មាន ដគលវធី
សាស

កត ី រាជានិយម កត ី ខ្ែល ខ្ខែ រ ខ្តងខ្តទុក ជា វបប

ោាន នន កមាាំងជាតិ គំង មាសុិន បញ្ញា សា ិតដៅ ជា
មរតក និចាល សំរាប់ ខ្ត ខ្ខែ រ យកមក រំឭក ប្បកបដោយ
ិ
ការខកចិតត នប្កខ្លង ដៅកនុង ជី វតភាព
នន ការរស់ដៅ
របស់ខល ួន។
ិ
មួ យវញដទៀត
វបបោាន អាណានិរមបារាំង សំរាប់ ោំ ការ
ិ
ដចេះែឹងសម័យខ្ខែ រ ត្ថម រដបៀប វទាសាង្គ្
សត វា គែន ពល
វសទធ (ferveur) ប្រប់ប្គន់ សំរាប់ កសាង ប្រិេះ បញ្ញា ជា ថែ ី
ដពលដប្កាយ ប្បជាជាតិ ធ្លាក់កនុង អតា ងគត ដប្ចើន សតវតស។
ប្បជាជាតិខ្ខែ រ ចាប់ពី សតវតស ទី១៩ មក ហាក់បីែូច ជា
មនុសស ដងើបពីឈឺ ប្តូវការ ថានក
ំ មាាំង ដែើមបី ដអាយ សរ
៍
ិ
ងគ កាយ និង បញ្ញា អាចមាន ថាមពល និង សុធី ដឡើង វញ។
ដៅអំឡ
ុ ងដពល ែ៏ខាីមួយ ខ្តបុដណា
ណ េះ ខ្ែល ប្បជាជាតិខ្ខែ រ
សាគល់ សនត ិភាព កនុង របប អាណានិរម និង ប ា ប់ ពី
ទទួ លបាន ឯករាជយ ដពញដលញ មាន ដពលដវោ អាច នឹង
ិ យ សំរាប់ អនុ
មាន លទធ ភាព ដរៀបចំ សងគ មជាតិ ប្រប់ វស័

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
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វតត នដយាបាយ អេិវ្ឍន៏ ខ្បរ ជា សព សដមត ច សីេនុ
ិ សាង្គ្សត ដសែា កិចា សងគ មនិយម ខ្ែល
ដប្ជើសដរ ីសយក វធី
ំ

ដអាយ ការអេិវ្ឍន៏ ដសែា កិចាជាតិ មាន ែំដណ្ើរ យឺត
បំផ្ុត កនុងចំដណាម ប្បដទស ដៅ កនុង ែំបន់ អាសុី ភារ អ
ដរន យ៏ សូ មបី ប្បដទស ដវៀតណាម ខ្ែល មាន សង្គ្ង្ហគម ក៏មាន
អប្ត្ថ អេិវ្ឍន៏ ដសែា កិចា ខព ស់ ជាង ប្បដទសខ្ខែ រ ខ្ែរ។ មិន
ខ្ត បុដណា
ណ េះ ការអនុញ្ញាត របស់ សដមត ច សីេនុ ដអាយ ទ័ព
យួ នកុមមុនិសត ដប្បើ ទឹកែីខ្ខែ រ សំរាប់ ដធវ ើ សង្គ្ង្ហគម ដៅ ប្ស ុក
យួ ន

ំ ដេា ើងសង្គ្ង្ហគម ចូ លមកកនុង ប្ស ុកខ្ខែ រ ចាប់ពី ទស

ិ
វតសរ៏ ៧០ មក។ វបតត
ិ សំខាន់ ដេន េះ ដធវ ើដអាយអាក់ខាន ប្រប់
ទប្មង នន អេិវ្ឍន៏ជាតិ។ រួ រកត់ សំគល់ ថា របប សងគ ម
និយម មិន អនុញ្ញាត ដអាយ យុវជន ដចញដៅ មសា ឹ
មប្បដទស ដែើមបី បនត ការសិកា ថានក់ ឧតត ម និង បណ្ឌិត
ខ្ែល

ំ យុវជនខ្ខែ រ មាន កំ រ ិតដចេះែឹង ទប បំផ្ុត ដៅ

កនុងចំដណាម យុវជនអាសុី។
ិ
បចចុបបនន ដេន េះ ដៅប្ស ុកខ្ខែ រ មាន ែុេះ មហាវទាល័
យ ឯក
ជន ថានក់អនត រជាតិ ែូ ច ផ្សិត ខ្ត មិនសំរាប់ យុវជន ទ ំង
អស់ដ

័ ភារដប្ចើន ជា កូ ន អន កប្ក
េះដឡើយ ដប្រេះ យុវន

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ
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មាត្ថបិត្ថ គែន មដធាបាយេិរញ្ា វតថុ សំរាប់ ដអាយ កូ ន
បនត សិកា ថានក់មធយម និង ឧតត ម។ សាានភាព ដេន េះ បដងក ើត
ិ
ជា វណ្ណៈ រវាង យុវជន ខ្ែល ជា វបបោាន ោំ វសមធម៏
សំ
រាប់ សងគ ម ដអាយ តនមា ដលើខ្ត តនមា ទឹកប្បាក់។ កនុងសងគ ម
ខ្បបដនេះ ឧបមា ដបើ ដកើត ជា កូ ន កមែ ករ រឺ ចាស់ ជា នឹង
កាាយបនត ជា កមែ ករ ជា ោច់ខាត។ ឧបនិសស័យ នឹងអាច
ដចញ ពី សាានភាព ប្កលំបាក ខ្ែល មាន ពី កំដណ្ើត រឺ
សឹងខ្ត សូ នយ ដប្រេះ ប្បព័នធ សិកាធិការជាតិ មិន ដបើកដអា
័ អេ័ពធប្ទពយ មាន ោេជ័យ អាច ដចញរ ួច ពី ទ
យ យុវន
លិទធភាព (pauvreté) ត្ថម បញ្ញាខល ួន។ ប្បព័នធ សិកាធិការ
ជាតិ ខ្បបដនេះ រឺ ជា មាសុិន ផ្លិត វណ្ណៈ អន កដចេះែឹង និង
សងគ ម ទុកឲប្បជាករលង ង់។ ដៅប្ស ុកខ្ខែ រ សពវ នថង មាន
បណ្ឌិត ជា ដប្ចើន មាន ប្ពឹទធបណ្ឌិតជាតិ ដេើយ ពួ ក អន ក
ែឹក

ំ សុទធ ជា មាន ង្ហរ ជា បណ្ឌិតជាតិ ខ្ត ដយើងអាច

សួ រ ជា សំណ្ួរ ថា ដតើ បណ្ឌិត ទ ំងឡាយដ
សាែរតី ជា បញ្ញាវនត ខ្ែរឫដទ ?

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ
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គ្បរេទ នន បញ្ញាវនត ដខែ រ
ទីដនេះ ដយើង សាកលបង យក អកសរសិលប៏ខ្ខែ រ មក ដធវ ើ ជា
័ ខ្ខែ រ មាន ដៅ
ដគល ដែើមបី ឆ្លុេះដមើល អតា ភាព នន បញ្ញាវនត
កនុង ប្បវតត ិសាង្គ្សតជាតិ។ ដរ ែឹង ថា ដៅកនុង ដោកដនេះ យុរ
និមួយៗ វា មាន កមាាំងចលករ របស់វា ែូ ចយាង ដៅកនុង
សម័យដែើម មាន កមាាំង សាស បនត ប់មក មាន កមាាំង
ិ
ិ
វចារណ្ញ្ញ
ា ណ្ បនត មកដទៀត មាន កមាាំង វទាសសងស
ដេើយ
កមាាំង ចលករ និមួយៗ សុទធ ខ្ត មាន ប្បដយាជន៏ ែល់
មនុសសជាតិ។ សាស
ដធវ ើការអប់រំ មនុសស ដអាយ សាគល់
ិ
កុសល និង អកុសល; វចារណ្ញ្ញ
ា ណ្ ំ មនុសសដោក សាគល់
ិ
នូ វ នរតនមា (valeur humaine); វទាសសងស
ដបើក បញ្ញា
មនុសសដោក ដែើមបី ខ្សវ ងរក សុខុមាលភាព នន មនុសស
ដោក។ បចចុបបនន កាល ជា យុរ ខ្ែល មនុសសដោក ជា អន ក
ទទួ លខុសប្តូវ ផ្លាល់ ដលើ អវ ី ខ្ែល ខល ួន បដងក ើត ដអាយមាន។
រឺ ជា យុរ នន ការទទួ លខុសប្តូវរ ួម ខ្ែល វា បដងក ើត នូ វ ស
ណា
ត ប់ធ្លនប់ ពិេពដោក ថែ ី (nouvel ordre mondial) ឈរ
ដលើ ការទទួ លខុសប្តូវ នន រែា និមួយៗ ចំដរេះ នរតនមា ។
សងគ មខ្ខែ រ េូ រត្ថម ចរនត នន យុរ ទ ំងឡាយ ខ្ែល បាន
ដរៀបរាប់ ែូ ច ខាងដលើដនេះ។ មនុសសខ្ខែ រ មាន ចិតត ការ
(pensée) ជា ចល រំនិត បដងក ើត ជា បញ្ញាប្បតិបតត ិ ផ្ង

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ
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និង បញ្ញាឧតត មរតិ19 ផ្ង។ អកសរសិសលបរ៏ខ្ខែ រ អាចនឹង
ឆ្លុេះដ ើញ បញ្ញាខ្ខែ រ ខ្ែល ដយើង ដលើកយកមក សាកលបង
ពិចារណា ដៅខាងដប្កាមដនេះ។
ិ
អកសរសិលប៍ ជា វទាសយងស
ខ្ែល ដចាទ និង ដោេះប្សាយ បញ្ញា
ិ ដៅត្ថម សងគ មនិមួយៗ។ ដទេះបី
មនុសស ដោយ សិលប៏ វធី
អកសរសិលប៍ខ្ខែ រ មានតិចតួ តកត ី ខ្ត វា មាន ចរ ិតលកខ ណ្ៈ
សំខាន់ អាច ឲ យល់ែឹង ចាស់ ពិតប្បាកែ អំពី តួ ទី
របស់ខល ួន ខ្ែល អាចទុក ជា ជំនួយ សំរាប់ បំេាឺ ឲដ ើញ ថា
អវ ី ជា លកខ ណ្ៈពិដសស របស់ខ្ខែ រ ខ្ត វា ក៏បង្ហាញ ឲដ ើញខ្ែរ
នូ វ ការមិនប្រប់ប្គន់ របស់ខល ួនឯង ជា ពិដសស ដលើ ដសច
ិ ា តិ20 នន សងគ មខ្ខែ រ ដេើយ
កត ី អេះអាង ថា ខល ួន ជា ជិព វញ្ញ
ិ
ិ ា នន បញ្ញា
ដៅដពល ខ្ែល ខល ួន កាាយ ជា វទាសយងស
សិលបវជា
មនុសស ចាប់ ពី រក់កណា
ត ល សតវតស ទី២០ មក។
ដៅ បសា ិមប្បដទស រកយ «អកសរសិលប៍» ចាប់ដផ្ត ើម មាន
អតា ន័យសម័យ កនុង មជឈោាន នន វរជន ដៅកនុង សតវតស
ទី១៨ ខ្តបុដណា
ណ េះ ដប្រេះ ដសៀវដៅ ជា ផ្លិតផ្ល កប្ម រក
បាន មាន តនមា នថា ណាស់ ដេើយ ទុក សប្មាប់ ខ្ត ប្ក ុម

19
20

បញ្ញាឧតត មរតិ ; intelligence idéologique។
ជិព វ ិញ្ញាតិ ; expression vivante។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ
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បញ្ា វនត អកសរសាង្គ្សត និង អន កប្បាជញ។ មកែល់ សតវតស ទី១៩
ិ ា រកមែ ឥទធ ិពល កនុង
អកសរសិសប៏ ចាប់ដផ្ត ើម មាន វត្ថ
មជឈោាន សាធ្លរណ្ជន ដោយសារ មាន ការចំដ រ ីនលូ ត
ិ យ សិកាសាធ្លរណ្។ ដេតុ
ោស់ យាងដប្ចើន ដៅកនុង វស័
ដនេះដេើយ បាន ជា ដសៀដៅ កាាយ ជា ផ្លិតផ្ល ធមែ ត្ថ សំ
រាប់ សាធ្លរណ្ជន ដទេះបី ដៅ មាន តនមា នថា ដៅដឡើយ។
អន កអានដសៀវដៅ មិនចាប់ មាន ឋានៈ ជា បញ្ា វនត ឬ អន ក
ប្បាជញ ែូ ច សតវតស មុនដ េះដឡើយ ; នរណាមានក់ ក៏អាច
អានដសៀដៅបាន ដបើ ដរ ដចេះអកសរ និង មាន រំនិត ចង់
ែឹង ចង់យល់ អំពី អវ ី ខ្ែល សដសរ ដៅកនុង ដសៀវដៅ។ សត
វតសទី១៩ ជាការចាប់ដផ្ត ើម នូ វ ប្បជាវ ូបនីយកមែ នន ការ
អានដសៀវដៅ។
មាន ដសៀដៅ រឺ ប្តូវមាន អន កសដសរ ដេើយ អន កសដសរ
ដប្ចើនមាន រតិដសរ ី សំរាប់ សដសរ រំនិត របស់ខល ួន ដប្រេះ
ដសរ ីភាព ជា រំនិត សំខាន់ នន ការប្តិេះ រ ិេះ របស់ មនុសស។
ដេតុដនេះឯងដេើយ បានជា អន កកាន់អំណាច ដៅកនុង
សម័យបុរាណ្ ខ្តងខ្ត មាន ការបារមា ចំដរេះ ឥទធ ិពល
និង សអ ប់ដខព ើម អកសរសិលប៍ ដប្រេះ វា ដប្ចើនខ្ត បដងក ើត ទំ ស់
ប្បឆ្ំងនឹង ប្បពនធ នដយាបាយ។ អកសសិលប៏ ត្ថមធមែ ត្ថ
ខ្តងខ្ត ដធវ ើ ដអាយ រញួយ ប្បព័នធ នដយាបាយ ខ្ែល ជា
ប្បព័នធ យក ជំដនឿ ឥត សមដេតុផ្ល មក ដធវ ើ ជា យុតតិកមែ
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ
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នន អំណាចរបស់ខល ួន និង ជា ប្បព័នធ បដងក ើតដឡើង សំរាប់
រកា បុពវសិទធិ វណ្ណៈ អន កែឹក ំ។ ឆ្នា ៈ របស់ អកសរសិលប៍ រឺ
ពិនិតយ និង អប្ងួ ន ចុេះ ម កនុង ដគលបំណ្ង ដធវ ើការខ្ក
ទប្មង់ លំោប់ចាស់ ដែើមបី សុខុមាលភាព ននមនុសសដោក
និង មនុសសជាតិ។
ដរ សាគល់ អកសសិលប៏ខ្ខែ រ តិចជាង សិលបៈខ្ខែ រ ដទេះបី មាន
កំដណ្ើត កនុង ដពលដវោ ជាមួ យ គនកត ី។ ប្រប់ មហា
កសតយសាាបនិក មហានររខ្ខែ រ ប្ពេះអងគ បាន ចារទុក អតា
បទ ជាដប្ចើន ដលើ ផ្លាង
ំ ប្បាសាទ ដលើ សា ឹកេា ល់ ជា េូ រខ្េ
បនត គន មាន ដៅកនុង មហារយៈដពល នន ប្បវតត ិសាង្គ្សតខ្ខែ រ
ខ្ែល

ជា

ការបញ្ញាក់ នូ វ

អតា ិភាព នន

ខ្ខែ រ ដទេះបី អកសរសិលប៍ ទ ំងឡាយ ដ

អកសរសិលប៍

េះ គែន រ ូបី ជា ទិ

សសមាន21 ែូ ច មហាប្បាសាទអងគ រ ខ្ែល ទក់ទញ អារមែ
ិ ា ខាងបូ រ
ណ្៏ អន កសិកាវជា
៍ ប្បដទស ខ្ត ចំណារ ខ្ែល មាន
ចារទុក ជា ទូ ដៅដ

21

េះ អាច ជា ជំនួយ សំរាប់ បេា ឺនូវប្បវតត ិ

ទិសសមាន= អាចដមើលដ ើញ ; visible

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ
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សាង្គ្សត វបបធម៌ និង អារយធម៌ ខ្ខែ រ បាន ែូ ច រ ូបភាព នន
ប្បាសាទ ដ

េះខ្ែរ។

ដេតុែូដចន េះ មនា ិល អំពី អតា ិភាព នន អកសរសិលប៍ខ្ខែ រ ទុក
ជា ដមា ភាព។ ខ្ត បញ្ញា ដៅ មាន ដចាទ រឺ សា ិត ដៅដលើ
ិ
សំណ្ួរ សួ រ ថា ដតើ អកសសិលប៏ខ្ខែ រ ជា វទាសយងស
ខ្ែរ ឫដទ
ខ្ែល មាន ចារ ទុកកនុង ប្បវតត ិសាង្គ្សត របស់ ខល ួន។ ខ្ត
ប្បវតត ិសាង្គ្សត នន អកសរសិលប៍ខ្ខែ រ ជា

ិ
វទាសងស
មិនែូ ច

ិ
ជា វទាសងស
ខ្ែល ដរ យកមក សិកា ដៅ មសា ឹមប្បដទស
ដ

េះដឡើយ។ ដេើយចុេះដបើ

ិ
វទាសងស
នន អកសរសិលប៍ដនេះ

ដទៀត ដទើប ខ្ត ចាប់ដផ្ត ើម មាន ដប្កាយ កំដណ្ើត នន អតា
បទ ចំដណ្រ ដរឿងនិទន ដរឿងដប្ពង កំណាពយ អខ្ណ្តតអណ្ត ូង
អតា បទ ជា ឧបដទស ដរឿង ដោខន ប្បដោមដោក សដសរ
សាកលបង មាន លកខ ណ្ៈ ជា សាស
បដញ្ា ញ ឲែឹង នូ វ មដ

សដញ្ា ញ

ិ ា កត ី
កត ី ជា ទសសនវជា
របស់ខ្ខែ រ ត្ថំង ពី យូរ

យារ មកដេើយ សួ រថា ការចង់ែឹង អំពី អកសរសិលប៍ខ្ខែ រ ជា
ិ
វទាសងស
មានសារប្បដយាជន៏អវី ?
ប្បដយាជន៍ រឺ ថិតដៅដលើ ការសិកា ឲ យល់ែឹងអំពីតនមា
ិ
នន អកសរសិលប៍ ត្ថម វទាសងស
ដ

េះឯង។ ជា ការង្ហយ

ប្សួ ល កនុង ការសិកា អំពី អកសរសិលប៍ខ្ខែ រ ត្ថម ការបង្ហាញ

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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នូ វ ប្ទង់ប្ទយ ជា ការសដងខ ប ឬ ជា ដប្គងរាង ែូ ច ជា ដធវ ើ
ការដរៀបរាប់ ជា ឈុត

ម នន ដសៀវដៅ ជា ដ្ែេះ នន អន ក

និពនធ ជា ប្បធ្លនបទសិកា។ ខ្ត ការបង្ហាញ ខ្បបដនេះដៅ
ខ្ត មិន មាន ភាពទូ លំទូោយ ដសែ ើនឹង រ ូបថត បង្ហាញ
ប្បាសាទ

ិ
ដៅអងគ រ។ ែូ ដចន េះ មាន ខ្ត ចំដណ្េះ ជា វទា

សងស និង សិកា រ ិេះរន់ អតា បទ ដទើប អាច បង្ហាញ ប្បេព
ដែើម និង តនមា នន អកសរសិលប៍ខ្ខែ រ បាន។ តនមា ដនេះដេើយ
ខ្ែល អាច ឆ្លុេះ ដមើល បញ្ញាខ្ខែ រ រឺ ចល

រំនិត22 នន បញ្ញា

វនត ខ្ខែ រ។
ដោក

ីន េុកែី សរដសរ ដៅកនុងដសៀវដៅ របស់ដោក

ខ្បងខ្ចក អកសរសាង្គ្សតខ្ខែ រ ជា ដប្ចឿន ប្បដេទ និង យុរ៖
សិោចារ ិក, អកសរសាង្គ្សត សម័យ កណា
ត ល, រមព ីរ, អកសរ
សាង្គ្សត ពុទធសាស

, អកសរសាង្គ្សត ប្បវតត ិសាង្គ្សត, អកសរសាង្គ្សត

ិ
បដចា កដទស, អកសរសាង្គ្សត ប្បដៅ, ខ្លបង, ដរឿង ដប្ពង, វរក
ថា, ដលបើក អងគ រវតត , ដរឿង រាមដករ,ត៏ អកសរសាង្គ្សត ទំដនើប,
ប្បដោមដោក។ សាននែ ទ ំងឡាយដ

22

ចល

េះ សុទធខ្តមាន អន ក

រំនត
ិ ; courant de pensée។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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សរដសរ កនុង ចល

រំនិត ចាស់ោស់ សំរាប់បង្ហាញ ែល់

អន កអាន។ អន កនិពនធ ទ ំងដ

េះ ជា បញ្ញាវនត មាន ខ្ែន

ិ យ ពិសាតរ23 ជា ចល
រំនិត ពិតប្បាកែ មាន វតថុ វស័
រំនិត ប្បាថាន24 ដៅកនុង សម័យ ខ្ែល ខល ួន កំពុង រស់ដៅ សំ
រាប់ ប្បដយាជន៏ បញ្ញា។ ដបើ ដរ បានអាន អកសរសិលប៏ ឬ
អកសរសាង្គ្សតខ្ខែ រ ដរ អាច ខ្បងខ្ចក ជា បី ប្បដេទ រំនិត៖
អកសរសិលប៏ ឧតត មរតិ (littérature idéologique) អកសរ
សិលប៏ សាស
សាមញ្ា

(littérature religieuse) និង អកសរសិលប៏

(littérature

vulgaire)

ខ្ែល

អាចដអាយដរ

សនន ិោានបាន ថា វា មាន ដៅកនុង សងគ មខ្ខែ រ បញ្ញាវនត
ឩតត មរតិ បញ្ញាវនត សាស

និង បញ្ញាវនត សាមញ្ា ែូ ចដៅ

បសា ឹមប្បដទសខ្ែរ។
ិ ន៍ នន សងគ ម វា ដធវ ើដអាយ រំនិតដែើរ ដៅ
ដរែឹង ថា ការ វវតត
រក សុប្កីតភាព ខ្ែល ជា កត្ថត បដងក ើន និង ពប្ងឹង បញ្ញា
នន មនុសសដោក។ ដៅ សម័យអងគ រ ឬ មហានររ បញ្ញាខ្ខែ រ
បានែល់ កំ រ ិតខព ស់បំផ្ុត។ ចំណារ ដលើ សិោចារ ិក ដៅកនុង

23
24

វតថុ វ ិស័យ ពិសាតរ ; objectif précise។
ចល រំនត
ិ ប្បាថាន ; courant de pensée voulu។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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សម័យដ

េះ ដប្ចើន មាន លកខ ណ្ៈ ជា រុណ្កថា និង ជា សតុតិ

(éloge) ែល់ ប្ពេះមហាកសប្ត ដប្រេះ មហានររ ប្តូវចាំបាច់
មាន ឩតត មរតិជាតិ ែ៏ ខព ង់ខពស់ សំរាប់ ដធវ ើ ជា ប្រិេះជាតិ។
ឩតត មរតិជាតិ ដនេះឯង ជា សត ំ មួ យ កនុង ចំដណាម សត ំ ែនទ
ដទៀត ែូ ចយាង មហាកសប្ត កងទ័ព និង សាស

សំរាប់

ប្ទប្ទង់ មេិទធនុភាព នន មហានររ។ ែូ ដចន េះ សម័យ អងគ រ
មិនខ្មន ប្គន់ខ្ត ជា មហានររ ដយាធ្ល ខ្តបុដណា
ណ េះដទ រឺ
ជា មហានររ បញ្ញា មាន បញ្ញាវនត ឩតត មរតិ សរដសរ
ឩតត មរតិជាតិ ផ្ាយ ជា សាធ្លរណ្ៈ ដែើមបី ពប្ងឹង ប្ពលឹង
សាែរតីជាតិ។ ឩទេរណ្៏ មួ យចំនួន នន ចំណារ ខ្ែល ជា
និមិតតរ ូប នន ឩតត មរតិជាតិ ខ្ែល ជា ចិតត

ការ ប្បកប

ដៅដោយ ការពិចារណា របស់ អន កនិព័នធ៖
« ទុកខប្បជារាង្គ្សត ជា ទុកខ របស់ ប្ពេះមហាកសប្ត »
« អាណាប្បជានុរាង្គ្សតប្ពេះអងគ លុងទឹក កនុង មហាសាររ ែ៏
មាន ជដប្ៅ ឥត អាច ឆ្ា ងបាន និង រួ រខាាច ែូ ច រស់ដៅ
កនុង ទុកខ កាល ជា កាលីយុរ ខ្តដៅ ដពល ខ្ែល រាង្គ្សត បាន
មកជួ បប្ពេះអងគ ខ្ែល ជា ដប្តើយែ៏ឧតត ម រាង្គ្សត បាន រក
ិ នូ វ ដសចកត ីសងឃឹម ថែ ី (ប ា យប្សី) »
ដ ើញ ដឡើង វញ

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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« ប្ពេះអងគ កំដទចកាលី ខ្ែល ជា ជន មាន សងឃឹម ថា ខល ួន
អាច ប្បប្ពឹតត បទឧប្កិែធ ឈា ប ដមើល ជា និចា ប្រប់ ចំណ្ុច
ដខាយ ខ្ែល មាន ដកើតដឡើង កនុង នររ...(ថន ល់បារាយ) »
« ែី លិច កនុង មហាសាររ នន បាបធម៏ ប្ពេះអងគ ជា អន កស
ដង្គ្ង្ហគេះ មនុសស ឲ រ ួចដចញ ពី បាបធម៍ដនេះ...(អងគ រវតត ) »
« ដទេះបី ដជើង ដៅសល់ ខ្តមួ យរត់ ដេើយ ប្តូវកាលី កំពុង
វាយ បំបាក់ឲអស់ ខ្ត ដគបា យក ផ្លធមែ របស់ ប្ពេះរាជា
ជា ពំនឹង ែូ ច ជា សសរ មាំ អសាារយ ឲខល ួន អាច ឈរ ជាប់
មាំទ ំ ែូ ច ខល ួន ដៅ មាន ដជើងបួ ន ដែើមបី សួ រ ពិរុទធ នឹង ការ
័ របស់កាលី (សិោចារ ិកេង់នជ) »
វាត់វធ
« គរវ េកត ី ែល់ ឧតត មសចា ៈ ដប្បៀបបាននឹង ដវហា ខ្ែល
បាន រំដោេះ ទុកខ បីយាង របស់ សតវ ដោក ដែើមបី រក់ ជា ថែ ី
នូ វ ដសរ ីរៈ បី មាន ធមាែកាយា ដសចកត ី ដប្តកប្តអាល កាយា
និង ការខ្ប្បប្បួ លកាយា (សិោចារ ិក ដៅ េន ំប ា យណ្ង) »
ដៅកនុង សម័យ កណា
ត ល (សតវតស ទី១៥ ែល់ ដែើម សតវរស
ទី ១៩) អន កប្សាវដប្ជៀវ ខាងខ្ផ្ន ក អកសរសាង្គ្សត រកដ ើញ អតា
បទ អកសរសាង្គ្សត ជា ដប្ចើន រន់កាល៖ មាន អកសរសាង្គ្សត
ពុទធសាស

ឬ ប្ពេះ នប្តបិែក, អកសរសាង្គ្សត ប្បវតត ិសាង្គ្សត ឬ

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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របាកកសប្ត, អកសរសាង្គ្សត បដចា កដទស ឬ ប្កម - កប
ួ ន 25
ី
តប្មា, សុភាសិត, ចាប់, ដរឿង ដប្ពង, ដរឿង ខ្លបង, វរកថា

(ដែើមបី ចង់ែឹង ពិសាត ដលើ ចំណ្ុច ដនេះ សូ ម អាន ដសៀវដៅ
ដោក

ីន េុកែី - ទិែាភាព ទូ ដៅ នន អកសរសាង្គ្សតខ្ខែ រ)។

ដទេះបី ដៅកនុង សម័យ កណា
ត ល ប្ស ុកខ្ខែ រ ជួ ប ប្បទេះ នូ វ
ិ
វបតត
ិ ប្រប់ ខ្បប យាង ខ្ែល អាច ចាត់ ទុក ជា សម័យ
ី រ
អតា ងគតជាតិ ខ្ត កវខ្ខែ

ំគន សរដសរ អតា បទ អកសរសា

ង្គ្សត ជា ដប្ចើន សំរាប់ ទុក ជា សាែរតីជាតិ។
ដៅ កនុង ប្បេព ែ៏ ដប្ចើនដនេះ ដេើយ ដៅ ខ្ែល អាច ដអាយ
អន កនិព័នធ ខ្ខែ រ សំខ្ែង បាន នូ វ ដទពដកាសល ផ្លាល់ខល ួន។
ត្ថម ដយាបល់ ដោក ដកង វាន់សាក់26 តនមា នន អកសរសិលប៏

វ ីរកថា ជា រកយ បដងក ើតថែ ី សំរាប់ កត់ ប្ត្ថ ទសសនៈ ថែ ី វ ិជាា ថែ ី... ខ្ែល ដយើង
ដៅ ថា « រកយ វបបធម៏ »។ វ ីរកថា មាន ន័យ ថា ជា « សាន នែ យាង ដប្ចើន
ខ្វង ដរៀប ដរៀង ដឡើង ជា រកយ កាពយ និយាយ ពី សកមែ ភាព ផ្សងដប្ពង ែ៏
សវ ិតសាវញ កាាហាន អង់អាច នន វ ីរបុរស មាន តួ អងគ ដរធិសតវ ឬ ដទវៈ ឬ
តួ អងគ កសង្គ្តដ៏ ខាាង
ំ ពូ ខ្ក កនុង ការ ផ្លាញ់ យកស មារ សប្តូវ ដែើមបី រំដោេះ ទុកខ
ដសាក របស់ មនុសស ជាតិ ឬ រំដោេះ រូ សងារ ជា ដែើម។ ឩទេរណ្៏ មហាភារ
តៈ, រាមាយណ្ៈ, រាមដករ្ តខ្ខែ រ ឬ អុល
ី ីយាត និង អូ ្ីដស ជនជាតិ ប្រិច ជា ដែើ
ម។
25

Quelques aspects de la littérature khmère – Faculté des Lettres er
des Sciences Humaines de Phnom-Penh – 1966.
26

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
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ខ្ខែ រ អាច មាន ចដមា ើយ បាន ត្ថម ការ វាយ តនមា ដអាយ
ចាស់អំពី ភាពដកា ៀវកាា នូ វ ការចាក់ប្រិេះ នន វបបធម៌ មនខ្ខែ រ ខ្ែល ទុក ជា ទប្ម និង ថាមពលខ្ខែ រ សំរាប់ ពប្ងិក
វបបធម៌ និង សងគ ម ខ្ខែ រ។ ពិតខ្មន ខ្ត ប្បេព ភាសា សំ
ង្គ្សកឹត បាលី នថ និង ចិន, ដ្ែេះ តួ អងគ កនុង ដរឿង រាមាយា
ណា ឬ ជាត្ថកាស (ប្បវតត ិ នន ជាតិប្ពេះពុទធ) ែូ ច ប្បធ្លនបទ
ែកប្សងដចញ មកពី អកសសិលប៏ពុទធិក ខ្ែរ, អវ ី ខ្ែល បាន
ដរៀបរាប់ មកដនេះ ខ្ែល

ំ ដអាយ អន កប្បាជញ ជា ដប្ចើន ដធវ ើ

ដសចកត ី សនន ិោាន យាង រេ័ស កនុងបំណ្ង ោច់នថា ថា អកសរ
សិលប៍ខ្ខែ រ កាាយ មក ពី អកសរសិលប៍ បរដទស។
វា គែន អវ ី ជា ការមិនលអ ខ្ែល អារយធម៌ ធំៗ ែកប្សង់យក
ប្បធ្លនបទ មាន រ ួមគន ពី អារយធម៌ ែនទដទៀត មក ដធវ ើ
សំដយារ ជា មួ យនឹង ប្បធ្លនបទ របស់ខល ួន ដប្រេះ អកសរ
សិលប៍ នន ប្រប់ ជាតិសាសន៏ ចាំង បង្ហាញ និង សប្មួ ល នន
ការដប្ជៀតដប្ជក រវាង ចរនត នន អារយធម៏។ ខ្ត សារៈសំខាន់
មិន សា ិត ដៅដលើ កមា ីយ ប្បធ្លនបទ អវ ីមួយ ខ្ែល ប្រប់
ជាតិសាសន៏ ទុក ជា សមបតត ិរ ួម យក វា មក ដធវ ើ «ជាតូ បនី
ិ សមានកមែ ឬ ផ្លាស់ ប្ទង់ប្ទយ ជា ថែ ី
យកមែ » ត្ថម វធី

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
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យាង ជដប្ៅ អស់រយៈដពល យូរអខ្ងវ ង ដេើយ បនត ជា ថែ ី
មិន ដចេះចប់។
ការខ្ប្បប្បួ ល ដនេះ ជា ការបដងក ើត ចរ ិក ពិដសស និង តួ អងគ
ផ្លាល់ របស់ អារយធម៏ និមួយៗ។ កំដណ្ើត ដនេះ រឺ ជា លទធ ផ្ល
នន អេិប្កម នន ឥទធ ិពល នន សមានកមែ និង សមិទធិកមែ
ិ ា តិ នន ដទ
ជា ថែ ី ឲ ខុស ពី រំរ ូចាស់ ខ្ែល កាាយ ជា ជិព វញ្ញ
ដកាសលបជាតិ។ ការណ្៏ ទ ំង ដនេះ ឯងដេើយ ខ្ែល មាន
ដកើត ដឡើង ដៅកនុង អកសរសិលប៍ខ្ខែ រ ខ្ែល បាន រំោយ បាន
នូ វ រំរ ូចាស់ តួ អងគ និង ប្បធ្លនបទ ជា កមា ីយ ដែើមបី ដធវ ើ
អវ ី មួ យ ថែ ី ដអាយ មាន ប្បដេទ ជា ខ្ខែ រ។
ែូ ដចន េះ ដរឿង រាមាយាណា ឥណា
ឌ បាន កាាយ ជា ដរឿងរាមដករ ត៍
ខ្ខែ រ ដេើយ ដទេះ បី ចំណ្ងដជើង ដសៀដៅ តួ អងគ និង ទី
កខ្នា ង ដៅ រការ េិរដេៀង នូ វ ដ្ែេះ ឥណា
ឌ ដៅដឡើយ ខ្ត
ិ មិន ែូ ចគន ទល់ ខ្ត ដសាេះនឹង សាននែ របស់
ថា អនត រវតថុ វញ
អន កនិពនធ វាលមុីរី (Valmiki) ដ

េះដឡើយ។ អតា បទ ទី១ នន

ដរឿងរាមដករខ្ត៍ ខែ រ មិន បាន បង្ហាញ ឲ ដ ើញ នូ វ ការបកខ្ប្ប
ការប្ត្ថប់ត្ថម ការយក លំ

ំ ត្ថម នន អតា បទ ឥណា
ឌ ដសាេះ

ដឡើយ ខ្ត សាននែខ្ខែ រ ជា ទប្មង់ កត ី ជា ប្រិេះកត ី ដ ើញ មាន
ិ
ភាព ផ្ទុយ ពី សាននែ រាមាយាណា (Ramayana) ឥណា
ឌ ដៅវញ។
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កនុង សងគ មខ្ខែ រ គែន មាន វណ្ណៈប្រេែ ណ្៏ ដែើមបី ការររ
មដ

ិ ា វណ្ណៈប្រេែ ណ្៏ ដេើយ ដៅ កនុងដរឿង រាមាយា
រមវជា

ណា មាន ប្ពេះ រាមា ចុេះ ពី ឋានសួ រ៏ មក ការររ មដ

រម

ិ ា រ ួច យាង ប្តឡប់ ដៅ ឋាន ប្ពេះអងគ វញ។
ិ ែូ ដចន េះ ដរឿងរាម
វជា
ដករខ្ត៍ ខែ រ ខ្ប្ប ប្ពេះ ដអាយ កាាយ ជា មនុសស រស់ដៅ យាង មាំ
័ ឌ នូ វ បែិវាទកមែ មាន ដៅ
ជា មនុសស ដៅកនុង សាន់វណ្
កនុង សងគ ម និង ដប្បមាការ ។ សាននែខ្ខែ រ ចាំង បង្ហាញ នូ វ
ទំ

ស់ រវាង ប្ពេែ ញ្ា សាស

ជា មួ យ ពុទធសាស

សម័យ អងគ រ ខ្ែល មាន អន ករំប្ទ ពុទធសាស
ប្ពេែ ញ្ា សាស

ដៅកនុង

ប្បឆ្ំងនឹង

។

ដៅ ចំដរេះមុខ អកសរសិលប៍ ពុទធសាស
លកខ ណ្ៈ ោច់ ខាន ដ

ការខ្ប្បប្បួ ល គែន

េះដឡើយ។ ដទេះ ជា យាងណា ដរឿង

ជាតក ខា េះ ខ្ខែ រ មិន ទទួ លយល់ប្ពម ដប្រេះ ទប្មង់ និង ប្រិេះ
សាច់ដរឿង វា មិន សមប្សប ត្ថម លកខ ណ្ៈ ប្បនពណ្ី និង
រំនិត ដែើមខ្ខែ រ។
ែូ ចគននឹង ការផ្លាស់ ប្ទង់ប្ទយ ជា ថែ ី មាន មូ លោាន ខ្ខែ
ិ យ អកសរសិលប៍ សិលបៈនិង ភាសា ខ្ែល
រ ូបនីយកមែ កនុង វស័
ដធវ ើដឡើង ត្ថម និ ន ការ សំខាន់ ពីរ យាង នន អារយធម៌ខ្ខែ រ
៖ ប្បាកែនិយម និង សនិទននិយម (rationalisme)។
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និ ន ការ ទ ំងពីរ ដនេះឯង ដៅកនុង ដរឿង រាមដករខ្ត៍ ខែ រ ខ្ែល
ិ មនុសស វ ូបនីណ្កមែ នន
អន កនិព័នធខ្ខែ រ យក មក ដធវ ើ វធី
អាទិដទព រាមា ដអាយ កាាយ ជា មនុសស ឥត លំដអៀង។
ពីដប្រេះ អកសរសិលប៍ខ្ខែ រ មាន តួ អងគ ជា ដប្ចើន ជា តួ អងគ
មិនពិត ែូ ច ជា ដទវត្ថ យកស ដខាែច រុកខជាតិ សតវ ដចេះ
និយាយ ភាសា មនុសស ខ្ែល ខ្ខែ រ យល់ ដ ើញ ជា ទមាាប់
កនុង ចរ ិត ជា ដកែ ង ជា អចា រ ិយ ឬ បដញ្ញាត ដលង។ ខ្ត ដបើ
ដយើង យក អតា បទ មកសិកា រកការពិត ដយើង ដ ើញ ថា
ដទវត្ថ កត ី តួ អងគ ប្ពេះពុទធ កនុង ជាតិមុនៗ ប្ពេះអងគ កត ី រឺ ជា
មនុសស ពិត ប្បាកែ ណាស់។ ដេើយ ដៅកនុង ដរឿងដប្ពង
មាន តួ អងគ ជា សតវ ជា ដប្ចើន ខ្ត តួ អងគ និមួយៗ
ជា បុរគល សងគ ម ែូ ចគននឹង មនុសស ដ

េះខ្ែរ។

ដេើយ ខ្ខែ រ សអ ប់ បំផ្ុត រឺ ការ ឲ តនមា សំខាន់ ដៅ ដលើ មដ
សដញ្ា ញ

ិ
ិ
ភាពវដសសវ
សាល
និង របស់ គែន ខា ឹមសារ

ខ្ែល ពិបាកយល់។ អាទិដទព ខ្ត មួ យរត់ ខ្ែល ខ្ខែ ររាប់
អាន ដគរព យូរ ជាង ដរ ទ ំងអស់ រឺ សីោលឹងគ ប្ពេះឥសូ រ
ិ ណ ុ ខ្ខែ រ ខ្តង
ឯ ចំខ្ណ្ក អាទិដទព រាមា ខ្ែល ជា អវត្ថ ប្ពេះវស
ខ្ត ទុក ជា មនុសា រស់ដៅ កនុង ប្ចវាក់ ទុកខ របស់ មនុសស
មិន ដចេះ ចប់ ែូ ច មនុសសដោក។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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ិ រស
ខណ្ៈ ដពល ខ្ែល អាទិដទព កាាយ ជា មនុសស ដេើយ វរបុ
ិ
ិ
វដសសវ
សាល

ិ នូ វ ធមែ ជាតិ ពិត របស់ខល ួន ែូ ច
ំ មកវញ

យាង ជា៖ មនុសស កំសាក អំនួត ពិបាកយល។ ឧទេរណ្៏៖
ិ រស វដសសវ
ិ
ិ
បុរស រង់-ហា៊ាន ជា វរបុ
សាល
ខ្ត មាន ធមែ
ជាតិ ជា មនុសស ដៅ ចំដរេះ មុខ ដប្គេះថានក់ គត់ រាកអាច
ម៏ ដលើ កាល សមិតែំ រ ី ខ្ែល ខល ួន កំពុងជិេះ ែំ រ ី ដ

េះ ដែើមបី

ដធវ ើ ឲ ប្ជ ុេះអាចម៏ ពី ដលើ កាល វា ដបាល សំដៅ ដៅ រក ទ័ព
សប្តូវ។ ដ ើញ ែូ ដចន េះ នឹក សាែន ខ្ត បុរស រង់-ហា៊ាន បញ្ញា
ឲ ែំ រ ីសឹក ដបាល ចូ ល វាយ សំរុក

ំ គន េិតេ័យ រត់ ប្ប

ដសកប្បសាច ដចាល ជួ រទ័ព។ ទដងវ ើ ដនេះ

ំឲ រង់-ហា៊ាន ជា

ឧតត មដសនីយ មាន ជ័យជំនេះ ដលើ សប្តូវ ដេើយ បាន ទទួ ល
រង្ហវន់ ជា ដប្ចើន ពី ប្ពេះមហាកសតយខល ួន។ ត្ថម ការពិត បុរស
រង់-ហា៊ាន ជា មនុសស កមាាច បំផ្ុត ខ្ត ជា នចែនយ ទទួ ល
ិ រស។
បាន ជ័យជំនេះ ដលើ សប្តូវ កនុង ភាពខាាំង ពូ ខ្ក ជា វរបុ
ែូ ច ការខ្សវ ង ភាព ោច់ខាត ឋិតដថរ ចីរកាល កនុង ដសច
កត ី ប្សឡាញ់ នូ វ ការមិនដទៀងទត់។ ដៅកនុង ដរឿង ជាតិប្ពេះ
ពុទធ ចំនួន ៥០ ដរឿង ខ្ែល ខ្ខែ រ យក មក ដធវ ើ ខ្ខែ រ ូបនីយកមែ
ដរ ដ ើញ មាន លកខ ណ្ៈ ជា ដរឿង ផ្សងដប្ពង ដរឿង ដសន ហា
របស់ មនុសស ជា ដប្ចើន ខ្ែល មិន អាច រាប់បាន ជា ដរឿង

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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សត ី ពី និរធន របស់ប្ពេះពុទធ។ កនុង ដរឿង ទ ំងឡាយ ដ
ិ រស ប្បកបដោយ ដសាក
ដរឿង ប្ពេះពុទធ ជា វរបុ
ប្បកបដោយ អាច៍កំបាំង មិន

េះ មាន
ែកមែ ឬ

ំ ឲ ខ្ខែ រ យកចិតត

ទុកោក់ ដេើយ ក៏ មិន យកមក ទុកជា សករៈ ដ

េះផ្ង។

ជាតិប្ពេះពុទធ ជា ទសសនវទូិ ជា អន កតស៊ាូ ប្បឆ្ំងនឹង អន ក
កាន់សាស

ដជន និង ប្ពេែ ញ្ា សាស

ខ្ខែ រ ប្គន់ ខ្ត យក

មក សិការ ខ្ត មិន មាន ប្បជាប្បិយភាព ដ

េះដទ។ ដរឿង

ខ្ត មួ យរត់ ខ្ែល ខ្ខែ រដយើង ចូ លចិតត រឺ ដរឿង មហាដវសសនត រ
ជាតក ដប្រេះ ជា ដរឿង បង្ហាញ នូ វ បែិវាទកមែ រវាង ការ
ខ្សវ ងរក សុប្កឹតភាព និង កាតពវ កិចា សងគ ម ប្រួ សារ និង
មដ

សដញ្ា ត

។

ដបើ ខ្ខែ រ ទទួ លសាគល់ បញ្ញា មាន ដៅកនុង ដរឿង មហាជាតក
ថា មាន តនមា ខព ស់បំផ្ុត រឺ ដៅ ដលើ បញ្ញា ប្បតិបតត ិ និង
ប្បាកែនិយម ខ្ែល ដធវ ើ មិន ឲ សប្តូវ ដប្ៅ ឬ កនុង កត ី អាច
មាន ជ័យជំនេះបាន ដេើយ ជា ពិដសស ដៅប្តង់ ថា បញ្ញា
ដនេះ ជា សមាារៈ ការររ ែ៏ ប្បដសើរ និង ជា ជាតិសាាបនកមែ ។
ដេតុែូដចន េះឯង កនុងចំដណាម ១០ ជាតក ខ្ែល ខ្ខែ រ យក
មកដធវ ើ ខ្ខែ រ ូបនីយកមែ មានខ្ត ដរឿង មហាដវសសនត រជាតក
និង មហាជាតក ដនេះ ឯង ជា ពិដសស ដរឿងទី១ ត្ថម

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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រដបៀប បកប្សាយខ្ខែ រ បាន ដអាយ សារៈសំខាន់ ដៅ ដលើ
ភាព រួ រ ឲ សដងវ ក។ ដេើយ ចំណ្ុច ខ្ែល ខ្ខែ រ ចូ លចិតត
បំផ្ុត រឺ ប្ពេះដវសសនត ដធវ ើ បញ្ា ័យ កូ ន ទ ំងពីរ និង េរ ិយា
រ ួច ដេើយ ប្ពេះអងគ បែិដសធ មិន ប្ពម ដៅ រស់ ដសាយសុខ
ឯដកា ដៅ ឋានសួ រ៏ សុខចិតត បនត រស់ ដៅកនុង ឋាន
មនុសស ដែើមបី បនត ោក់ទន ដប្រេះថា ដៅ ឋានសួ រ៏ ប្ពេះ
អងគ មិន អាច ដធវ ើ ទន បានដឡើយ ដប្រេះ គែន នរណា ប្តូវ
ការកុសល។
ដេតុែូដចន េះដេើយ បាន ជា ដៅកនុង រដបៀប បកប្សាយខ្ខែ រ
ដរ ដ ើញ ថា ពួ ក អាទិដទព មាន ដៅកនុង ដរឿងឥណា
ឌ ប្តូវ
ខ្ខែ រ យក មក ដធវ ើ ខ្ខែ រ ូបនីយកមែ ។ ត្ថម ភាព ប្បាកែ
ិ
និយម ជា វចារណ្ញ្ញ
ា ណ្ ដនេះ ដទៀត ដរ ដ ើញ មាន ខ្ែរ ដៅ
កនុង អតា បទ អកសរសិលប៍ខ្ខែ រ សមិទធិកមែ ខាង ចមាាក់ ខាង
សាាបតយកមែ ខ្ែល មាន ទំនង ជា អាថ៍កំបាំង។
ខ្ត ប្បាកែនិយមខ្ខែ រ មិន ឋិត ដៅ ប្តឹមខ្ត ដធវ ើ អាទិដទព
ឲ កាាយ ជា មនុសស ភាពខព ង់ខពស់ បំផ្ុត ឲ មក ជា ភាព
ធមែ ត្ថ ភាព អចា រយ ឲ មក ជា ភាព ពិត បុដណា
ណ េះដទ រឺ
បងក បដងក ើតខ្ែរ ជា មដធាបាយ សំរាប់ ដធវ ើ សកកមែ ភាព។
ិ ា
ប្បសិទធិភាព មិនខ្មន ជា ការសំខ្ែង របស់ បរមតា វជា

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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ដ

េះដទ ខ្ត ជា ការណ្៏និយម ខ្ផ្អ ក ដលើ «ចំដណ្េះដចេះែឹង»

ពិតប្បាកែ និង ការប្ប ុងប្បយ័តន «កនុង ការរស់ដៅ និង
ការមានប្បដយាជន៏»។
ដេតុទ ំង ដនេះ ឯង ខ្ែល ខ្ខែ រ យក មក ដធវ ើ ប្បធ្លនបទ សំ
ខាន់ៗ ដៅ កនុង «ចាប់ខ្ខែ រ» កំណាពយ ជា ឧបដទស ជា
សដងខ បនន ប្បជាសីលធម៌ខ្ខែ រ។ ដៅកនុង ភាសា ប្បកប
ដោយមដ

រតិ សំរាប់ ប្រប់ ប្សទប់ សងគ ម៖ បុរស ង្គ្សតី

ដកែ ង ពិកខុ ប្រេសា មង្គ្នតី ប្បជាពលរែា មហាជន ឲ យល់ ែឹង
ិ ដធវ ើ ឲ មាន ដជារជ័យ កនុង ការរស់ដៅ និង ការ
អំពី វធី
ខ្សវ ងរកសុេមងគ ល។
ិ
ខ្ត វធ្លន
កនុងលកខ ណ្ៈ ជា ចាប់ បទោាន គែន ប្បសិទធិ
ភាព ដប្រេះ ខល ួន ឯង ដកើត ដឡើង ពី ចាប់ យថាវតថុ នន ធមែ
ជាតិ ខ្ែល ដរៀបរាប់ ខាងដប្កាមដនេះ៖
- ធមែ ជាតិ

អាច ែូ រ បាន

- មនុសសដោក

អាច បត់ខ្បន បាន

- ជា សងគ ម

អាត្ថែនិយម

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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- ជា ចិតតសាង្គ្សត

ឥត អាច ខ្ក បាន ខ្បប ផ្ន ត់ រំនិត

ប្បែូ ចបាន ដៅនឹង កនទុយដខវ ៀន របស់ ខ្ឆ្ក ខ្ែល ដរ មិន
ិ បាន។
អាចពុត ឲ វា ប្តង់ វញ
អវ ីទ ំងអស់ រឺ ខ្ផ្អ កដលើ បែិវាទកមែ ៖ អន ក មាន ប្ទពយ និង
អន ក ប្កខសត់ អន ក មាន រ ិទធ ិ និង អន ក ទន់ដខាយ អន ក ប្បាជញ
និង អន ក លង ង់ដៅា អន ក ចំខ្អត និង អន ក ឃ្មាន ខ្ែល

ំឲ

ិ
មាន ការសអ ប់គន ខ្ត មានក់ៗ ប្តូវការគន ដៅវញដៅមកែូ
ច
មានខ្ចងដៅកនុង ចាប់ចាស់បុរាណ្ថា៖
អន កមានរកាខសត់ ែូ ចលំពត់ព័ទធពីដប្ៅ
អន កប្បាជញរកាដលា ែូ ចសំដៅនូ វសំបាន។
អន កខព ស់រកាទប ដោយសភាពធម៌បុរាណ្
អន កខ្ឆ្អ តរកាឃ្មាន

អន ករុងរកាឆ្ែរ។.......

មានទូ ក ដេើយ មាន ដថានល មានបដង្ហគលមានយុថាក
ទ ំងពួ រ ទ ំង ប្ចវា

ប្កជីង ចាប់ ដោយ នូ វប្រប់។

ប្បយ័តនខ្ប្កងពយ
ុ េះខយល់

បក់ដបាកែល់ ដនងទល់ទប់

ប្បយ័តនប្បដយាជន៏ប្រប់

ិ
ដទើបដៅជាក់ជាជី វត។......

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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ិ
វធ្លន
សីលធម៌ ខ្បបដនេះ រឺ កនុង បំណ្ង ដោេះប្សាយ
ទំ

ស់ ជា អននត រវាង អាត្ថែ នឹង អន កែនទ មាន ដៅកនុង

វណ្ណៈសងគ ម។ បុខ្នត អន កែនទ ប្តូវ ទុក វា ែូ ច ជា របស់ ផ្លាល់
សំរាប់ ខ្ត ខល ួនឯង

ប្គន់ ជា ការពិបាកយល់ នូ វ

ិ ា ពី ដប្រេះ អន កែនទ ខ្តងខ្ត ដៅ ដប្កាម អាត្ថែ
បរមតា វជា
កនុង ភាព ជា ប្សដមាល ចាំងដចញ ឬ មដធាបាយ ធមែ ត្ថ
នន សមិទធិកមែ និង ការការររែល់ខល ួន។
ដប្រេះថា ដរ ដធវ ើ អំដណាយ មិនខ្មន សំរាប់ ខ្ត ដអាយ ដ

េះ

ដទ។ ភាពបរ ិសុទធ និង ការមិនរិត ែល់ ប្បដយាជន៏ កនុង ប
ចា ័យ រឺ ជា បរ ិកបបសុទធសាត ។ ដសចកត ី ដមត្ថត ករុណា ែូ ច
ជា អវ ីៗ ឯដទៀត ខ្ែរ ជា ការខ្សវ ង រកផ្ល៖ ែូ ចយាង ដរ
ចិញ្ាឹមខ្ឆ្ក ដប្រេះវា ជា សតវ ដចេះចាំផ្ាេះ។ ដេើយ ការសុំទន ជា
មដធាបាយ ប្បាកែ ដែើមបី រក ការឧបតា មា ពី អន កែនទសំ
ិ កនុង ជាតិដនេះ ដេើយ ដជៀសវាង កុំ ដអាយ មាន
រាប់ ជី វត
ដសចកត ី ប្តូវការ ចាំបាច់ នូ វ ទុរ៍តភាព ដេើយ ជា ពិដសស
ការប្បកប ការង្ហរ យាង ពិបាក ដៅកនុង ជាតិដប្កាយ។
ិ ការរស់ដៅ រឺ គែន មាន ដសាេះ នូ វ ការឧបតា មា ខ្ត
ជី វត
ដររដពញ ដៅ ដោយ ការខវ េះខាត ដេើយ ដៅ ប្រប់ ទីកខ្នា ង
មាន ដកើតដឡើង នូ វ ការតស៊ាូ ខ្សវ ងរកប្បដយាជន៏។ មនុសស

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

គ្បរេទ នន បញ្ញាវនត ដខែ រ

Page. 61

មានក់ៗ ជា ជនអាត្ថែនិយម ជា ែំបូង ែល់ អាត្ថែឯង ខ្តមត
ង។ មាន ខ្ត ការវាយតនមា ដលើ ការប្បាកែនិយម និង ការ
ប្ប ុងប្បយ័តន នន សាានភាព និង កាោនុវតត ភាព

ំ អាច

ឲ ខ្ក តប្មូវ ត្ថម មដធាបាយ សំរាប់ អនុវតត រក ដគល
បំណ្ង កនុង ដគលការណ្៏ «ការប្ប ុងប្បយ័តន និងប្បសិទធិ
ភាព»។
ខ្ត ការមិនទុកចិតត មាន ជា និចា៖ ការមិនទុកចិតត ដេើយ
ការមិនទុកចិតតដទៀត !។ ធមែ ជាតិ មិន បាន ដកើត ដឡើង
ជា «ខ្ខសប្តង់» ដ

េះដឡើយ៖ កនុងនប្ព មាន ដែើមដឈើ ជា

ដប្ចើន មាន ខ្មកប្តង់ ដវៀចវច ប្ចបូ កប្ចបល ជា មួ យគន
ិ ិ របស់ មនុសស
ក៏ ែូ ចគននឹង រុណ្សមបតត ិ និង រុណ្ វបតត
ការដធវ ើខុស ការដធវ ើប្តូវ របស់ អន កែឹក

ំជាតិ ដ

េះខ្ែរ។

ិ
ជា ការពិតណាស់ដេើយ ការជួ យគន ដៅវញដៅមក
រវាង
អន កធំ អន កតូ ច ជា ការសមប្សបនឹង ចាប់ធមែ ជាតិ។ ខ្ត
ប្តូវប្បយ័តន៖ «ប្បយ័តន អន កខសត់ រិត ខ្តរស់ នឹងជំនួយ !៖ វ
ក៏ អាច ដធវ ើ ឲ ដែើមដឈើ ធំមួយដែើម ខ្ែល វា ទុក ជា ទប្ម
របស់ វា សាាប់បាន»
ប្តូវប្បយ័តន អន ក មាន ប្ទពយដប្ចើន ខ្ែល មាន សទធប្ជេះថាា៖
ដសចកត ី ទុកចិតត ទ ំង ងងឹតងងល់ ដលើ អន ក ឧបតា មា ែល់
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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អន កខសត់ ដប្សចឃ្មាន អំដណាយ ដប្រេះ វា

ំ ឲ អន ក ឃ្មាន

ិ
អាច មាន ទុកខ ដៅវញ។
« រួ រឲ អាសូ រ ែល់សតវ ប្ជូក បសុបកសី ដគ ប្កបី ែំ រ ី ខ្ែល
ដជឿ ថា មាាស់ ខល ួន ខំ ចិញ្ាឹម ខ្ថរ កាខល ួន ខ្ត មិន ែឹង ដសាេះ
អំពី ដគលបំណ្ង ពិត រឺ យក ខល ួន ដៅ លក់ែូរ ឬ សំរាប់
បរ ិដភារ ខ្តបុដណា
ណ េះ។ (ចាប់មហាជន)។
« កំេុស របស់ សតវ រីងគក់ និង កខ្ងក ប រឺ ថា មាន ទំនុក
ទុកចិតត ទ ំងប្ស ុង ដៅ ដលើ ទឹកដេា ៀង ដពល ណា មាន ធ្លា
ក់ៗមត ងៗ

ំគន ដប្ចៀង សបាយរ ីករាយ ដោយ មិនបាន

រិត ថា ដេា ៀង រឺ ជា នុយ សំរាប់ ខល ួន

ំគន ដចញ ពី ជប្មក

ខ្ែល ជា ឪកាស ឲ មនុសស ចាប់ យាង ង្ហយប្សួ ល យក ដៅ
បរ ិភារ »
ដប្រេះថា ធមែ ជាតិ គែន ការដទៀងទត់ ខ្ែលដរ ទុកថា
មានពុត ែូ ចជា រុណ្ភាព មជឈនគ ិកេះ របស់ មនុសសដោក
និង សងគ ម ខ្ែរ មាន បរ ិយាយ កនុង ចាប់ បុរាណ្ ថា៖ «ផ្ល វូ
បត់ខ្បន កុំដបាេះបង់ដចាល»។ ខ្ែល ទុក ជា អនុសាសន៏
ដប្រេះ អាច ឲ មាន លំនំ ត្ថម បាន លអ នឹងចាប់ បទោាន
និង ចាប់ យថាវតថុ នន មនុសសដោក ដនេះឯង។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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័ ទី១ ខ្ែល ឲ តប្មាប់ នន ការ
កនុង ដរឿង និទនខ្ខែ រ សាវក
អនុវតត នូ វ ចាប់ កិ រ ិយា ដនេះ រឺ «សុភាទនាយ» ខ្ែល ខ្ខែ រ
ិ រស មួ យ ដប្រេះ ហា៊ាន ដប្បើ លបិត ឬ កុេក ដែើមបី
ទុក ជា វរបុ
យក រ ួច ខល ួន ពី បញ្ញា ខ្ែល ខល ួន បាន ជួ ប ប្បទេះ ឬ ជួ យ
អន កែនទ ជា ពិដសស សុជន ឲ រ ួច ខល ួន ពី អំដពើ ជិេះជាន់ ពី
សំណាក់ ជនទុចា រ ិត មាន អំណាច។
ពិតខ្មនដេើយ ថា ការណ្៏ ដនេះ វា មិនខ្មន ែូ ច ជា សីល
ធម៌ របស់ ទសសនវទូិ កង់ (Kant) ក៏ ដោយ ខ្ត ចំដរេះ ខ្ខែ រ
ជា ការប្បតិបតត ិ នូ វ សីលធម៌ ឲ ប្សប ត្ថម សាានភាព ពិត
ខ្ែល មាន ដកើតដឡើង៖
- ការវាយតនមា ពិត និង រិតពីប្បដយាជន៏;
- ការប្ប ុងប្បយ័តន និង ការប្បមាណ្ ឲប្តូវ;
- សកមែ ភាព ប្តូវនឹង កាលៈដទសៈ និង មាន ប្បដយាជន៏។
រំនិត ទ ំង ដនេះ រឺ ដៅ កនុង ដគលបំណ្ង ឲ ង្ហយប្សួ ល
ែល់ ការប្បតិតបតត ិ ខ្ែល ជា ខ្ខស ប ា ត់ នន សីលធម៌
ប្បាកែនិយម ខ្ែល មាន ដៅ កនុង ចាប់ អប់រំខ្ខែ រ។
បុខ្នត ប្បាកែនិយម ែ៏ ប្សស់ៗ ជា ដប្ចើន ដនេះ វា មាន លកខ
ណ្ៈ ជា អសីលធម៌ ែូ ដចន េះ សួ រ ថា ដតើ ប្តូវ ដធវ ើ ែូ ដមត ច អាច
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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ដជៀសវាង កុំ ឲ វា ធ្លាក់ ចូ ល ដៅ កនុង ខ្ត ការណ្៏និយម សំ
រាប់ យក មក ដប្បើប្បាស់ ? ឬ ដប្បើ សំរាប់ ខ្ត រកប្បដយាជន៏
? ចដមា ើយ នឹង សំណ្ួរ ដនេះ រឺ សា ិត ដលើ ការបិនប្បសព
ប្បកប ដោយ ដទពដកាសលយ របស់ កវ ី សីលធម៌និយម កនុង
ិ ប្បកប ដោយ
ការ នឆ្ន ការណ្៏និយម ឲ កាាយ ជា វាចារវទា
រុណ្ធម៌ និង សុេនិចា័យ។ ខ្ត ជួ នកាល កវ ី ទ ំងដ

េះ

ិ ា
គត់ ទ័លប្ចកខ្ែរ ដប្រេះ គត់ មិន ចង់យក បរមតា វជា
មក ដធវ ើ ជា ែំដណាេះប្សាយ កនុង បញ្ញា ខ្ែល ដចាទ ដឡើង សុខ
ចិតត ប្បតិសាាន កនុង ការពិត នន សងគ ម ខ្ែល ប្បកប ដៅ
ដោយ បែិវាទកមែ គែន ចដមា ើយ។
ខ្ត ជា សំណាង លអ មួ យ នូ វ ការសដង្គ្ង្ហគេះ សីលធម៌ខ្ខែ រ ពី
សភាព ខយល់និយម ជា អាស់ប្កាម និង អសីលធម៌ ខ្ែល
ី រ គែន ែំដណាេះប្សាយ រឺ ការបដញ្ញាក នូ វ តនមា នន
កវខ្ខែ
រតិបណ្ឌិត ប្បជាប្បិយ ខ្ែល មាន ដៅ កនុង សងគ មខ្ខែ រ
ដប្ចើន រន់ ឆ្នំ មុន សម័យ អងគ រ មកដមា េះ។
ការបែិដសធ នូ វ ឧតត មរតិ និយម អេិសមារចារ ការសអ ប់
ដខព ើម នូ វ សនទុេះ គែន ការពិដសាធ ឬ អាទកំបាំង និង
ិ ា ជា មួ យ គន នឹង ការចូ លចិតត នូ វ ភាពពិត
បរមតា វជា
បញ្ញាក់ បង្ហាញ មួ យ ចំខ្ណ្ក នូ វ លកខ ណ្ៈ ការរ ីករាយ ការ

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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ចំអក ឡកដឡើយ និង ការកំខ្បា ង សងត
ួ ខ្ខែ រ។ មាន ជា េសតុ
ត្ថង ដៅ កនុង អកសរសិលយ៏ខ្ខែ រ ែូ ច ជា អវតត មាន នូ វ ដសាក
ែកមែ (ដរឿងកំសត់) និង សុខ
ដសាក
ដប្ចើន ដ

ែកមែ -សុខ

ែកមែ (ដរឿងកំខ្បា ង) ឬ

ែកមែ (ដរឿង កំសត់ ោយ កំខ្បា ង)

េះខ្ែរ។ សួ រ ថា មក ពី ដេតុអវី ?

ិ ា , ទុកខដសាក ចំដរេះ ខ្ខែ រ ជា
ែូ ច ជា អចា រ ិយៈ ឬ បរមតា វជា
អតិដរកភាព

ដេតុដនេះឯង បាន ជា អកសរសិលយ៏ខ្ខែ រ

បែិដសធ នូ វ អចា រ ិយៈ អាទកំបាំង, ដសាក

ែកមែ ខ្មន

ខ្ទន និង អតិដរកភាព ែនទដទៀត មាន ដៅ កនុង អារមែ ណ្៌
នន ការប្តិេះ រ ិេះ និង អំដពើ នន មនុសសដោក។ ដៅ កនុង ដរឿង
ិ រស
កំសត់ នន ជនជាតិ ប្កិច (grecque) តួ ឯង ជា វរបុ
ខ្តងខ្ត សាាប់ ជា និចា ប ា ប់ ពី បាន ដធវ ើ ការតស៊ាូ នប្ក
ខ្លង

ំ ឲ អន កអាន មាន ការត្ថន់តឹង កនុងចិតត ដសា ើរប្ទ ំ

ពុំបាន។
ិ ខ្ែល មាន ធមែ ជាតិ រ ីករាយ
ឯ ចំខ្ណ្ក កនុង ដរឿងខ្ខែ រ វញ
សុទធិែាិនិយម ចំអកឡកដឡើយ ដសើចកត ី សបាយ ប្បាកែ
និយម ខ្ត មាន មដ

សដញ្ា ត

សអ ប់ដខព ើម នូ វ អំដពើឃ្មត

កមែ ។ ដេតុដនេះឯង បាន ជា កនុង អកសរសិលយ៏ នន ដសាក
ិ ត ខ្ខែ រដយើង មិន ង្ហយ ធ្លាក់ កនុង
ែកមែ ឬ ដរឿងជី វតពិ

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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អ ា ក់ នូ វ ការកំសត់ដនេះដឡើយ។ ធមែ ជាតិ ខ្ែល បាន
ដរៀបរាប់ ខាង ដលើ ដនេះ ជួ នកាល

ំ ឲ អន កអាន ខ្បរ ជា

ិ
ដសើច ដោយ បងខ ំ នូ វ ការកំសត់ របស់ តួ ឯក ដៅវញ។
ដនេះ
ជា អារមែ ណ្៏ នន មនុសស គែន បញ្ញា ឬ ជា មនុសស ទល់ប្ចក
ិ រស់ដៅ ឬ មកពី ភាពកំសត់ ដ
កនុង ជី វត

េះ វា មាន ភាព

េួ សដេតុ ដពក។
ជា និចាកាល អតិដរកកមែ និង អចា នតភាព ប្រង ជា តនមា
ិ មាន ដៅ កនុង អកសរសិលយ៏ខ្ខែ រ។ ដរ សដងក ត ដ ើញ ថា
អវជា
តួ អងគ ដៅ កនុង ដរឿងខ្ខែ រ យំ រេ័យ ណាស់ ជួ នកាល រេូ ត
ែល់ សមា ប់ ខ្ត មត ង ដេើយ អន កនិព័នធ ពិពណ្៏

ការសូ រយំ

អណ្តឹតអណ្តន់ ដនេះ ជួ ន កាល មួ យ ទំព័រ ទ ំងប្ស ុង។ ខ្តទឹក
ខ្េន ក ដនេះ ជួ នកាល មិន ខ្មន ជា ការយំ ពី ទុកខ ដ

េះដឡើយ

ខ្ត ជា សញ្ញា នន ដសចកត ីដប្តកអរ កនុង សុេមងគ ល ណាមួ យ។
ែូ ដចន េះ តួ អងគ កនុងដរឿងខ្ខែ រ គត់ យំ ដប្រេះ មាន ទុកខ ផ្ង
និង យំ ដប្រេះ ជួ បប្បដទេះនឹង ដសចកត ីសុខ ផ្ង ខ្ែរ។ ទឹក
ខ្េន ក សំរាប់ ខ្ខែ រ មាន តួ

ទី ជា សរ ីរសាង្គ្សត ដប្ចើន ជាង

ជា ដសាេ័ណ្ ។ សួ រ ថា ដតើ ដសចកត ី រ ីករាយ ែូ ច គន នឹង ការ
ឈឺចាប់ គែន កំ រ ិត (seuil) នន ចិតត-ដសរ ីរៈ ត្ថម ផ្ល វូ ដនេះ
ំ ឲ កំខ្បា ង អាច ដៅ ជា កំសត់ ឬ កំសត់ អាច ដៅ ជា

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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ិ
កំខ្បា ង វញខ្ែរ
? ចំណ្ុច ដនេះ អាច ពនយល់ បាន អំពី
ទដប្មត របស់ខ្ខែ រ ដៅ កនុង ដសាក

ែកមែ -សុខ

ែកមែ

(យំ ផ្ង ដសើច ផ្ង) ែូ ច មាន ដៅ កនុង៖
- ភាពអខ្ណ្តតអណ្ត ូង

ំ មក នូ វ ទឹកខ្េន ក ខ្ត មាន

សំដណ្ើច ;
- ភាពរំជួលចិតត ខ្ត គែន មរណ្ភាព និង គែន «ទុកខ ប្បចាំ
ិ ;
ជី វត»
- ភាពអនា ង់អដ ា ច ខ្ត គែន ភាពសដប្ងងសនប្ង ដេើយ
បញ្ញាន់ ជា ថែ ី ខ្ែល សមាាប់ បនត ិច មត ងៗ ឲ កស័យចិតត !
ដោយ រិត ខ្ត ពី សប្មក់ទឹកខ្េន ក ដែើមបី រក សមត្ថ នូ វ
ចិតត-ដសរ ីរេះ ដរ ខ្លង ែឹង ថា ដតើ សខ្ប្មក យំ ដ

េះ វា ពិត

ប្បាកែ ខ្មន ខ្ែរ ឫដទ។ ខ្ត ដៅ កនុង ដរឿង ទុំទវ មាន ភាព
ប្បប្កតិ ដប្រេះ ជា ដរឿង ដសាក

ែកមែ រួ រ ឲ រនធ ត់ ពិត

ប្បាកែ ខ្ែល ពិបាកនឹង យល់ប្សប បាន ចំដរេះ ខ្ខែ រ។ ទុំ
និង ទវ មិន ប្បនព យក ដសចកត ី ដសន ហាគន ត្ថម ចិតត
ប្សឡាញ់ ដេើយ យក ដសចកត ីសាាប់ ោច់ខាត ជា ចដមា ើយ
ចំដរេះ មុខ បញ្ញា ខ្ែល ខល ួន បាន ជួ បប្បទេះ។ ភាពអចា រ ិយ
េូ សដេតុ ដនេះ ដេើយ ខ្ែល ខ្ខែ រ មិន សូ វ ដអាយ តនមា ែល់

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

គ្បរេទ នន បញ្ញាវនត ដខែ រ

Page. 68

ដសចកត ីដសន ហា រវាង ដនន ទុំ និង

ង ទវ ថា ជា ដសចកត ី

ដសន ហា មិន រួ រ យក ជា រំរ ូ ខ្ែល

ំ ដអាយ មាន ការអត់

ដអានខា េះ ែល់ អន ក ដធវ ើឃ្មត ែល់ រូ រ ដសន េ៍។ ដេតុដនេះឯង
បាន ជា យុវជនខ្ខែ រ មិន ខ្ែល ទុក ទុំ និង ទវ ជា វរបុរស
ិ សំរាប់ ដសចកត ីសនហា ពិមល ដនេះ
រ ី ហា៊ាន បូ ជា ជី វត

និង វរ

ដឡើយ។ មិន ខ្ត បុដណា
ណ េះ ជួ នកាល រេូ តែល់ ដចាទ ទុំ ថា ជា
មនុសស គែន ការទទួ លខុសប្តូវ ដប្រេះ យក ដសចកត ីប្បចាន់
ឹ
េួ សដេតុ ោក់ កនុងចិតត ផ្ឹក សុរា ប្សវង

ំ ឲ ខល ួន ដេា ច

អស់ នូ វ បញ្ញា ដសត ច ជា ោយោក់ អកសរ ខ្ែល ជា អាជាញ
សំរាប់ រំដោេះ

ង ទវ ជា េរ ិយា ពី អំណាច មាត្ថ របស់

ង។ ដេតុដនេះឯង បាន ជា មាន មតិ ខា េះ ទុក មរណ្ភាព ទុំ
និង ទវ ជា មរណ្ភាព ឥតប្បដយាជន៍ មិន រួ រ យក តប្មា
ប ត្ថម។
ដរឿង ដនេះ ក៏ ែូ ច គន នឹង

ង សុីត្ថ ខឹង នឹង សាវមី (ប្ពេះ

រាម) បញ្ា ប់ នូ វ ការរក សពវ ការសប្មបសប្មួ ល ជា ោច់
ខាត ជា មួ យ សាវមី ដប្រេះ ខ្ត ប្ពេះអងគ ដចាទ ប្បកាន់ ែល់
រ ូប

ង ថា ធ្លាប់ ដសពដមថុធមែ ជា មួ យ ដរៀប ជា ដសត ច យ

កស។ ការបែិដសធ ដនេះ ខ្ែល ខ្ខែ រ ភារដប្ចើន មិន ទុក
សុីត្ថ ជា វរី

ង

រ ី កនុង ដរឿង រាមដករ៍ខ្ខែ រ រេូ ត ជួ នកាល ទុក

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

គ្បរេទ នន បញ្ញាវនត ដខែ រ
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ង សុីត្ថ ជា ជនអាត្ថែនិយម ដទៀតផ្ង ដប្រេះ

ង សុី

ត្ថ ធ្លាប់ បាន សបថខ្សប ជា មួ យ សាវមី ថា សាាប់រស់ ជា មួ យ
គន…។
ការសាកលបងពិចារណា អំពី ទិែាភាព នន អកសរសិលប៏ខ្ខែ រ
របស់ ដោក ដកង វាន់សាក់ បង្ហាញ ថា អន កប្បាជញខ្ខែ រ ខ្ផ្ន ក
ិ យ អកសរសិលប៏ ពុទធសាស
រំនិត ទ ំង វស័
សិលប៏ សាមញ្ា កត ី ដោក មាន មដ

ិ យ អកសរ
កត ី វស័

រតិ (imagination)

ខព ង់ខពស់ ណាស់ កនុង ការ និព័នធ អតា បទ ប្បកប ដៅ ដោយ
រំនិត ប្បាកែនិយម ផ្ង និង ដអាយ មាន ដសាេណ្ភាព
ផ្ង សំរាប់ ទក់ទញ អារមែ ណ្៏ អន កអាន ដអាយ ចង់ អាន។
សិលបៈ នន និព័នធ រច

(l’art de l’écriture) របស់ អន កប្បាជញ

ខ្ខែ រ មាន ពិត ប្បាកែ ទ ំង ត្ថម ការដប្បើ រកយដប្បៀប កត ី
ទ ំង ពំដ

ល កត ី បង្ហាញ ខ្ែរ ថា អន កនិព័នធខ្ខែ រ មាន

សុដមធ្ល (art de maitriser les passions) កនុង និព័នធ រច
របស់ ខល ួន ដេើយ ខ្ថម ទ ំង ដចេះ នឆ្ន ប្ប្ិត នូ វ អកសរសិលប៏
បរដទស ខ្ែល េូ រចូ ល មក កនុង ប្ស ុកខ្ខែ រ ដអាយ មាន លកខ
ណ្ៈ ជា ខ្ខែ រ ដែើមបី ដអាយ ខ្ខែ រ ប្រប់ មជឈោាន អាច ប្សួ ល
យល់ អំពី ជដប្ៅ រំនិត នន អតា បទ។ អន កនិព័នធខ្ខែ រ ខ្តង
ខ្ត ដធវ ើ សមារមា (effort, ardeur au travail) ដែើមបី ចង ជា

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

គ្បរេទ នន បញ្ញាវនត ដខែ រ
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ចំណ្ង អារមែ ណ្៏ កនុង ការសរដសរ របស់ ខល ួន នឹង អារមែ ណ្៏
នន មដ

រតិ របស់ អន កអាន ដៅ កនុង ទំេំ ដសរ ីភាព របស់

អន កអាន ដប្រេះ អន កអាន ដនេះ ឯង ជា អន ក ទទួ ល ខុសប្តូវ
ិ យ អារមែ ណ្៏ ផ្លាល់ខល ួន ដលើ រំនិត នន អន កនិព័នធ។
កនុង វស័
បញ្ញាវនត ខ្ខែ រ ទ ំង សម័យ អងគ រ សម័យ កណា
ត ល សុទធ ជា
បញ្ញាវនត ពិត ប្បាកែ មាន ឩតត មរតិ មាន ប្បាជាញ មាន
រំនិត ជាតិនិយម រំនិត ដសន ហាជាតិ ដទេះបី ពួ ក គត់ រស់
ដៅ កនុង បរ ិសាាន អរ ិេូ ត (hostile) នឹង បញ្ញា ការផ្តតដផ្ត
ួ
ើ
ម នន ការ និព័នធ រច

របស់ ពួ ក គត់ ដប្រេះ សងគ មខ្ខែ រ

ជា សងគ ម អេិរកស ខ្តងខ្ត ទុក រំនិត ថែ ី ជា រំនិត
ប្បឆ្ំងនឹង ប្បនពណ្ី របស់ សងគ ម។ ដៅ កនុង បរ ិសាាន អរ ិ
េូ ត ដនេះ

ំ ដអាយ បញ្ញាវនត ខ្ខែ រ ភារដប្ចើន និព័នធ អតា បទ

ជា អន កនិព័នធ អ
បញ្ញាវនត ទ ំង ដ

មិក ដែើមបី រកា សុវតា ិភាព របស់ ខល ួន។
េះ សុទធ ជា អន កវ្ឍននិយម ដធវ ើ ការតស៊ាូ

ិ នន ចិតត
មតិ កនុង ដគលបំណ្ង ដធវ ើ កំខ្ណ្ទំរង់ វធី

ការ

ិ មាន ែល់ ការការរ ីកចំដ រ ីន នន
ចាស់ ខ្ែល ជា កត្ថត អវជា
សងគ ម។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

រសចកត ីសនន ិោាន
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រសចកត ីសនន ិោាន
ខ្ខែ រដយើង ែឹង ថា ប្បជាជាតិ ខល ួន មាន មរតក វបបធម៏
ខព ង់ខពស់ មាន មូ លោាន បញ្ញាជាតិ ពិត ប្បាកែ ជា
ី ែូ ច មាន ដកតនេ័ណ្ឌ ជា
ប្បដទស មាន អារយធម៏ រស់រដវក
ដប្ចើន ជា េសតុត្ថង នន អតា ភាព វតថុពិត ទ ំងឡាយ ដ

េះ។

ខ្ត ដមាទនភាពខ្ខែ រ មិន សា ិត ដៅ ដលើ ខ្ត រកយ ថា
ប្សឡាញ់ជាតិ ដ

េះដឡើយ រឺ ថា ប្តូវ យល់ ែឹង ចាស់ អំពី

តនមា នន ប្បជាជាតិ ខល ួន។ ដែើមបី មាន េ័ពធ អាច យល់ ែឹង
នូ វ តនមា ជាតិ ខ្ខែ រដយើង ប្តូវ មាន រំនិត ថែ ី ដែើមបី ដធវ ើ ការ
ពិចារណា អំពី រំនិត ចាស់ ខា េះ ខ្ែល ជា រំនិត វា បំពុល
សងគ មខ្ខែ រ ពី អតីតកាល ដេើយ វា គែន ចំណ្ង អវ ី បនត ិច
ដសាេះ សំរាប់ ការរស់ដៅ

បចចុបបនន កាល ដនេះ។ ដរ ែឹង ថា

អតីតកាល និង បចចុបបនន កាល ជា ដពលដវោ ខ្ត មួ យ។
ែូ ដចន េះ រឺ អាច ទុក ជា ការដធវ ប្បខ្េស មួ យ ខ្ែល ចង់ យល់
ែឹង អំពី ប្ពឹតតិការណ្៏ ដកើត មាន ដឡើង កនុង អតីតកាល
ដោយ មិន យក វា មក ឆ្លុេះ ដមើល អវ ី ខ្ែល មាន ដកើត ដឡើង
ដៅ កនុង បចចុបបនន កាល។ ខ្ត ក៏ ជា កំេុស មួ យ ខ្ែរ ដោយ
យក ប្ពឹតតិការណ្៏ កនុង កាលៈដទសៈ នន បចចុបបនន កាល មួ យ
ដៅ ដធវ ើ ការបកប្សាយ ដលើ ប្ពឹតតិការណ្៏ ខ្ែល មាន ដកើត

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

រសចកត ីសនន ិោាន
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ដឡើង ដៅ កនុង អតីតកាល។ ខ្ត ទំ

ក់ទំនង របស់ វា រឺ

ែូ ច ជា មាន ខ្ខសទឹក ពី អតីតកាល ដៅ បចចុបបនន កាល
ដេើយ អតីតកាល ពនយល់ ែល់ បចចុបបនន កាល កនុង ភាសា
សាមញ្ា ប្បកបដោយ បញ្ញាភា ដែើមបី រស់ រ ួមគន ដៅ កនុង
ិ ខ្តមួ យ។ ដោយអកុសល ខ្ខសទឹក នន បញ្ញាខ្ខែ រ ប្តូវ
ជី វត
បាន បែិវតត ន៏ របស់ ពួ ក ខ្ខែ រប្កេម កាត់ផ្លតច់ ដេើយ
រំោយ ដអាយ សាបសូ នយ នូ វ អវ ី ជា សញ្ញា នន បញ្ញាខ្ខែ រ។
ដេើយ បចចុបបនន កាល ប្បជាពលរែា ខ្ខែ រ ែឹក

ំ ដោយ របប

ផ្លតច់ការ ដេើយ ជា នររ រណ្ប យួ ន ខ្ែល កំពុង ផ្ត ិតពុមា
ថែ ី នន បញ្ញាខ្ខែ រ ដៅ ត្ថម ប្បដយាជន៏ របស់ ពួ ក អន កែឹក
ំ

ខ្ែល ដរ ចង់បាន។ ការប្តួ តប្ត្ថ នន បញ្ញា ឬ បញ្ញាវនត ជា
អាទិភាព របស់ របប នដយាបាយ សពវ នថង ។ ដែើមបី ង្ហយ
ប្សួ ល ប្តួ តប្ត្ថ មជឈោាន នន អន កដចេះែឹង ដរ ដធវ ើ ដអាយ
មជឈោាន ដ
ែឹក

េះ រស់ដៅ កនុង ភាពដៅកនុងចំណ្ុេះ នន អំណាច

ិ យ េិរញ្ា វតថុ និង ឋាននត រស័កកិ។
ំ ទ ំង ដៅ កនុង វស័

ពួ ក អន កែឹក

ំ ដរ

ំ គន រក់ង្ហរ ជា បណ្ឌិត ដែើមបី សា ិត

ជា ប្បពនធ ិក ដលើ មជឈោាន អន កដចេះែឹង ដេើយ ជា ការបញ្ញា
ិ ែាភាព នន បញ្ញា របស់ ដរ ដសាតដទៀត។
ក់ បង្ហាញ ពី វសិ
សពា សញ្ញា (mot d’ordre) របស់ ពួ ក អន កែឹក

ំ សពវ នថង រឺ

« អំណាច ជា បញ្ញា » រឺ ថា មាន អំណាច រឺ មាន បញ្ញា។
និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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អន កដចេះែឹង ណា មានក់ ហា៊ាន មាន រំនិត ដប្ៅ ប្បព័នធ ដ

េះ

ឬ មិនដៅ ដប្កាម ចំណ្ុេះអំណាច រឺ អាចនឹង មាន ដប្គេះ
ិ ជា ពុំខាន។ បញ្ញាវនត សពវ នថង ដែើមបី រស់ ឬ
ថានក់ ែល់ ជី វត
មួ យ ដបើ អន ក ដ

េះ ប្សឡាញ់ បុណ្យស័កកិ និង ដោេ លុយ

កាក់ ប្តូវ សុទធចិតត រស់ កនុង ប្បតិបាទត៏ (soumission) នន
អំណាចែឹក

ំ ឬ មួ យ ដបើ អន ក ដ

េះ មាន សាែរតី ពិត ជា

បញ្ញាវនត ប្តូវ រស់ ដៅ កនុង ជីវភាព ប្កលំបាក ឬ ទទួ ល ការ
រំរាម ែល់ សុវតត ិភាព ជា អចិនង្គ្នតយ៍ ពី សំណាក់ អំណាច
ែឹក

ំ។

សងគ មខ្ខែ រ សពវ នថង គែន ការរ ីកចំដ រ ីន កនុង ខ្ផ្ន ក សតិបញ្ញា
និង រតិដោក រតិធម៏

ំ ដអាយ អន កដចេះែឹង រស់ដៅ

កនុង អារមែ ណ្៏ ប្សដណាក និង ខកចិតត ដប្រេះ ពនា ឺ ចំដណ្េះ
ដចេះែឹង របស់ ខល ួន ពុំ អាច បំេាឺ សងគ ម ប្រលង់ (société
cruelle) សា ិត ដៅ កនុង ភាពងងឹត ខ្ែល ជា កខ្នា ង រស់ដៅ
របស់ ពួ ក តិរចាាន។ ពួ ក អន កែឹង

ំ សពវ នថង ដរ ដធវ ើ ប្រប់

ខ្បបយាង មិន ដអាយ បញ្ញាវនត មាន ឩតត មរតិជាតិ ដប្រេះ
វា ជា សប្តូវ នឹង នឹង អំណាច របស់ ពួ ក ដរ។ សំែី ខ្ត មួ យ
រត់ ខ្ែល ដរ ដលើក យក មក ការររ រឺ រកយ សនត ិភាព
ខ្ត ជា រកយ ដប្បើ សំរាប់ ខ្ត ការររ បុពវសិទធិ របស់ ពួ ក ដរ

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)
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ខ្ត បុដណា
ណ េះ។ សងគ ម គែន ពនា ឺ បញ្ញាភា សំរាប់ បំេាឺ ដទេះបី
ិ យ នន អា
មាន សនត ិភាព រឺ ជា សងគ ម ខវ េះ ទសសនវស័

រ

ត រស់ សំរាប់ រស់ ខ្ត មួ យ សំដណ្ើ (un moment) ខ្ែល ខ្ខែ រ
ដយើង និយាយ ថា រស់ មួ យ ខ្រ។ ដប្គេះថានក់ សងគ ម ខ្បប ដនេះ
រឺ គែន អវ ី សំរាប់ ការររ ខល ួន នូ វ ការេូ រចូ ល នន ជនជាតិ
យួ ន រាប់ោន

ក់ ខ្ែល ជា អដ ត ប្បដវសន៏ ដរៀបចំ

ចាស់ោស់ ដោយ ដវៀតណាម សំរាប់ យក ែី ខ្ខែ រ ទុក ជា ជី
វទឹកែី (espace vital) សំរាប់ ចិញ្ាឹម ប្បជាជនយួ ន។ សនត ិ
ភាព ខ្ែល ពួ ក អន កែឹក

ំខ្ខែ រ ដរ ខំ ការររ ដ

េះ ជា

ិ
វធ្លនការ
នន ការត្ថមជូ ន ែំដណ្ើរ នដយាបាយ អដ ត ប្បដវ
សន៏ របស់ ដវៀតណាម ដៅ កនុង សាែរតី នន កតដវទិត្ថ
(remercie sans fin) តបសន ងរុណ្ ែល់ អន កមានរុណ្ រឺ
កងទ័ពយួ ន ខ្ែល មាន នថង ទី៧ មករា ជា នថង បុណ្យរំឭកខួ
ប។ អវតត មាន នន អេិចល

27 របស់ ខ្ខែ រ ជា
ិ
នន វវាទកមែ

ពិដសស យុវជន និង បញ្ញាវនត ដៅ ចំដរេះមុខ បុណ្យរំឭក
ខួ ប ដ

េះ បញ្ញាក់ ដអាយ ដ ើញ ថា អន កដចេះែឹងខ្ខែ រ

ិ
រស់ សំរាប់ ខ្ត ជី វតអាត្ថ
ែ ដប្រេះ ខល ួន

27

អេិចល

ំ គន យល់ដ ើញ ដៅ

នន វ ិវាទកមែ ; effervescence de contestation។

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ំ គន
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កនុង សាែរតី នន ចារប័ប្ត ថា ខល ួន គែន សមតា ភាព និង
មដធាបាយ សំរាប់ ទប់ទល់នឹង អនត រាយជាតិ។ បញ្ញាវនត
ខ្ខែ រ សពវ នថង គែន កមាាំង ដរៀបចំ ជា កមាាំងបញ្ញាជាតិ
ិ
ដទេះបី ពួ កខល ួន រស់ ដៅ ជា ប្ក ុមសាកលវទាចារយ
(corps
des universitaires) មាន ទំ

ក់ទំនង ផ្លាល់ ជា មួ យ យុវ

ជន។ សួ រ ថា ដតើ ការដចេះែឹង ដៅ កនុង សងគ មខ្ខែ រ សពវ នថង វា
មាន ប្បដយាជន៏ អវ ី ខា េះ ែល់ ប្បជាពលរែា និង ប្បជាជាតិ
ខ្ខែ រ ?

នថ្ៃទី ២៣ កុមភៈ ឆ្នាំ ២០១៧

និពនធ រោយ ឧប រៅ សង្ហា
២០១៥ (អតថ បទ ពិនិតយ និង សររសរ រ

ើង វ ិញ រៅ ឆ្នាំ ២០១៧)

