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នៅនេល មាន មរណភាេ អ្ន កដឹកនាំ នៅ ស្រ ុកខ្មែ រ មត ងៗ ខ្មែ រ
ន ើង ភាគនស្រើន ខ្ដល មាន េិភល កនុង រិត្ត ថា មល ួន ជា អ្ន ក
រងនស្រោះ ស្គប់ រ ូបភាេ េី រាំណាក់ អ្ន កដឹកនាំ ខ្ត្ង ទុក មរណ
ភាេ ននោះ ជា នោមនស្រោះ (événements heureux) នស្រោះ ជា
អ្ន កនមោ

រែន អ្វ ីនទៀត្ អារ ស្បឆាំងនឹង អ្ាំនេើ អ្ ុត្តិធម៏

ហិងោ ខ្រនទវ ី ខ្ដល មល ួន បាន ទទួ ល េី រាំណាក់ អ្ន កដឹងនាំ
ទ ាំងននោះ នស្ៅ េី ការរាំខ្ដង ទឹករិត្ត នោមនរស យ៉ាងដូ នរន ោះ
ឯង។ រួ រ ថា នត្ើ វា ជា បដិកខិត្1 (réflexe) ឬ វា ជា ការជញ្ជ ឹងគិត្
ខ្ដល អារ ទុក វា បាន ជា អ្កបបកិ រ ិយ អ្រីលធម៏ ?
រិកាខបទ របរ់ ស្េោះរមាែរមពុទធជាមាារ់ ទូ មាន នអា

មនុរស

នោក ទទួ លោាល់ នូ វ « កមែ ផល » នន អ្ាំនេើ របរ់មល ួន ខ្ដល
នកើត្ន ើង នស្កា នេល ខ្ដល អ្ាំនេើ ស្ត្ូវបាន ស្បស្េឹត្ត នហើ
មរណាភាេ នន មនុរសនោក ជា អ្និរាាំ ទុកខាំ អ្នត្តត (នររកត ី
ិ របរ់មល ួន។ ដូ នរន ោះ អ្ន ក នធវ ើបុណយ បាន ទទួ ល
មិននទៀង) នន ជី វត្
កុរល បុណយ, អ្ន កនធវ ើបាប បានទទួ ល បាប ជា អ្កុរល។
អាស្រ័ នហត្ុននោះ នបើ អ្ន កោាប់ ជា េុទធប រ ិរ័ទ ស្េលឹង នមែរ
ននោះ ខ្ត្ងខ្ត្ អ្នុររ ត្តម (នដើរត្តម) ធម៏ស្េោះ គឺ « កមែ ផល »
1

បដិកខិត្; ខ្ដលនធវ ើនោ ឥត្គិត្។

ឩ ប សៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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ខ្ត្ នៅ កនុង រីលធម៏ នន មនុរសនោក វ ិ

ខ្ដល ខ្មែ រន ើង

ខ្ត្ង ខ្លា ង ខ្បងខ្រក អ្ន កោាប់ កនុង ធម៏ េី អ្ន កោាប់ កនុង
ិ រជ័
បាប, នគ អាររួ រ ថា នត្ើ រុភ វនិ

ននោះ វា ជា កិរាការ របរ់

អ្ន កណា ? គឺ របរ់ មនុរសនោក ដូ នរន ោះ វា រថ ិត្ នៅ កនុង រងវ ង់
(domaine) នន នររ ីភាេ របរ់ បុគាលមានក់ៗ។ អ្ន ក មាន ធម៏
ិ រជ័
ស្េោះ កនុង រិត្ត នស្រើន ខ្ត្ងខ្ត្ ស្បគល់ ការវនិ

ននោះ ដល់

រាប់ « កមែ ផល » ដូ នរន ោះ នទោះបីមល ួន បានទទួ ល រងនស្រោះ េី
រាំណាក់ មនុរស ជា នមែរ ននោះ នគ អារ មាន ករុញ្ញភាេ
(pardon) កនុង ទឹករិត្ត ដ៏ ទូ ោ

របរ់នគ ជា េុទធប រ ិរ័ទ។ ខ្ត្

មនុរស ោមញ្ញ ខ្ត្ងខ្ត្ មាន ការឈឺចាប់ កនុង រិត្ត មិនអារ
ិ
លុបបាន នូ វ អ្ាំនេើ វរមធម៏
ខ្ដល មល ួនបាន ទទួ លរង េី
រាំណាក់ មនុរស ជា នមែរ ននោះ ដូ នរន ោះ វា ខ្ត្ងខ្ត្ មាន ស្បត្ិកមែ
ជា កាំហឹង ត្តម អារមែ ណ៏ កត ី ត្តម រាំដី កត ី ជា អ្ន ករងនស្រោះ។
កាំហឹង ននោះ ជួ ន វា មាន កាំ រ ិត្ មព រ់, មធយម ឬ ត្ិរ នៅត្តម រ
មាមាស្ត្ នន អ្ាំនេើ អ្ ុត្តិធម៏ ខ្ដល មល ួន បាន ទទួ ល។ នៅ កនុង
ស្បនទរ មាន នីត្ិរដឋ វា មាន រាប់ រាំរាប់ រំងាប់ កាំហឹង; ខ្ត្ នបើ
រែន រាប់ រាំរាប់ ការររ

ុត្តិធម៏ វ ិ

ដូ នរន ោះ ការរាំខ្ដង ទឹក

រិត្ត នោមនរស ជា កាំហឹង របរ់ ជនរងនស្រោះ វា មិនអារ ទុក
ជា អ្កបបកិ រ ិយ អ្រីលធម៏ បាន ននោះន ើ

នស្រោះ កាំហឹង ននោះ

ជា េាំនឹង នទល នូ វ អ្វ ីអារមានបាន (seul recours possible)
នន ជនរងនស្រោះ ដូ រយ៉ាង ខ្មែ រ ជា ជនរងនស្រោះ េី ននយបា
នន របបផ្តតរ់ការ រេវ នលៃ មាន រាំនណើរ ជា កាំហឹង នស្រោះ មល ួន
ឩ ប សៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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មាន ស្បាក់ខ្ម នស្កាម ៧៥ ដុោារ មាំ ស្ត្ដរ ររ់ នរៀងរាល់នលៃ រាំរាប់
រិញ្ាឹម ស្គួ ោរ នហើ

នេល ឮ ថា រោឋភិបាល បាំរុង រាំណា

ិ
លវកាជាត្ិ
រាំនួន ៧,៥ ខ្រន ដុោារ រាំរាប់ នធវ ើ បុណយរេ នោក
រុម អាន វា នាំ នអា

នរើរ កនុង ទុកខ ខ្ដល ជា កាំហឹង ស្ត្ឹមស្ត្ូវ

េុាំ អារ ទុកវា ជា អ្កបបកិ រ ិយ អ្រីលធម៏ ននោះន ើ ។ នហើ
នបើ មាន នគ នលើក ករណី មិនស្បស្កត្ី ននោះ មក និយ

ជា

េិនររ នបើ ជន ននោះ ជា ត្ាំណាងរាស្តរត វា ជា ករណី កិរា របរ់
រត្់ (ករណី នោក លឹម គឹម យ ត្ាំណាងរាស្តរត នមត្ត កាំេង់ធាំ)។
អ្រីលធម៏ គឺ នៅស្ត្ង់ រីហា ខ្ដល ជា ជន អ្នមិក ខ្ត្ងខ្ត្
លួ រលត្ រងក ថា ជា ឯកជន ត្តម ទូ ររ័េទ មក ផោ
ធារណៈ នហើ

ជា ោ

កនុង ករណី នោក លឹម គឹម យ ខ្លមទ ាំង គាំរាម

ដល់ រុវត្ថ ិភាេ របរ់រត្់ នៅនទៀត្។ នហើ
ិ
និរសិត្ ោកលមហាវទាល័

ឥ ូ វ ថា មាន ស្ក ុម

ផ្ុោះកាំហឹងនឹងរត្់ នស្រោះ នចាទ

រត្់ ថា នស្បើ រមត ី ស្បមាល នមែរ នោក រុម អាន នហើ
ននោះ មាន នរលបាំណង នាំរន នៅ វា

ស្ក ុម

រត្់ ដល់ ផទ ោះរត្់។ នត្ើ

ជន អ្នមិក រីហា ទុក នស្រធ ខ្បប ននោះ ជា កលហេិនរាធ
ស្បកប នោ

រីលធម៏ ?

នបើ ជន អ្នមិក រីហា រត្់ ទុក កាំហឹង ស្ក ុម និរសិត្ នឹង
ិ
នោក លឹម គឹម យ ថា ជា រីលធម៏ គឺ រារ់ ជា ឋានៈវទា
(niveau d’éducation) របរ់រត្់ វា នាំនចាទ ជា បញ្ហា នន បញ្ហញ
នូ វ ការខ្បងខ្រក នូ វ អ្ត្ថ ន័

នន រកយ រីលធម៏ និង អ្រីល

ធម៏ នៅ ស្រ ុកខ្មែ រ រេវ នលៃ ជា េុាំមន។៚
ឩ ប សៅ ស ង្ហា

កា រ ពិ ភា ក្សា
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