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 La voie de la réforme morale 

លោក Edgar Morin សង្គមវទូិ និង្ ទសសនៈ វទូិ រាំងង្ែសស  ៏

ល្បីមួយរបូកន ុង្ពិភពលោក រនសរលសរ អងពី មាគ៍ា  នន ការែក

ទម្មង្់សីល្ធម៏1។ លោយអាម្ស័យអងណាចននគុណធម៏ នន នរម្រី

មូររី2 : បុគគល្/សង្គម/ពូជមនុសស, លបើតាម លោក មូាុំ ងង្ ម្រវូ

យល់្ ូលចនេះថា សីល្ធម៏ មាន ទិសភាគបីយ៉ា ង្ : សីល្ធម៏ នន

បុគគល្, សីល្ធម៏ ននពល្រ ឋ និង្ សីល្ធម៏ ននម្កមុមនុសស។ 

សីលធរ៏ នៃបុគ្គល 

សីល្ធម៏លនេះ លតាង្ែរ បញ្ច លូ្ លៅកន ុង្ សរិសមបជញ្ញ ៈ និង្ អរត

ភាព ននបុគគល្និមួយៗ កន ុង្លគល្ការណ៏ នន សវ ័យពិនិរយ ជាអ

ចិន្នតយ៍ា លម្រេះ មនុសស ែរង្ែរ លរកបលជោ រ និង្ ភរ ខ្ល នួឯង្

មិនែល្ង្ល ើយ។ ល ើយលៅកន ុង្អារមមណ៏និយមថាខ្ល នួជាមនុសស

 ៏ល ន្ ើម នងលអាយ អនុសសវរយី៏របស់ខ្ល នួ ភោង្រ់ម្មូវលៅរកែរ អរថ

ម្បលយជន៍ាផ្ទា ល្់ខ្ល នួ ល ើយនងលអាយមាន ចកខ ុ វស័ិយ ចងលរេះខ្ល នួ

ឯង្ និង្ ចងលរេះអនកផង្ លម្ចើននងខូ្ចអារមមណ៏។  ូលចនេះ លបើ

មនុសសលយើង្ ចង្់លធវ ើ កង ែណទម្មង់្សីល្ធម៏ មនុសសលយើង្មិន

អាចសងច័យនូវ សវ ័យពិនិរយ និង្ សវ ័យទិលរៀន ល ើមបី ល្ុបបងររ់ 

                                                             

1 La voie – Edgar Morin, édition Fayard. 

2 នរម្រីមូររី ; trinité humaine. 
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នូវ លគល្គងនិរលនេះ។ ែរថា មនុសសលយើង្ ែរង្ែរមាន ជងលនឿ 

ថា  ងលណាេះម្ាយ នន ទុកខ ននសរិ និង្ ទុកខ ននសីល្ធម៏ របស់

ខ្ល នួ វាអាម្ស័យោច់មុខ្ លៅលល្ើ អនកផង្, អនកចិរតរិកិច្ជោ  ឬ 

អនកចិរត វភិាគ។ ែមនពិរល ើយថា ការលសពគប់នឹង្ អនកផង្ វា

ជា ការច្ជងរច់ ល ើមបីឲលយើង្ អាចាគ ល្់ខ្ល នួឯង្ ប៉ាុែនត  សវ ័យពិនិ

រយ លោយ អាលភាគចិរត លល្ើខ្ល នួឯង្ ផង្ វាកាន់ែរនងឲលយើង្

អាចាគ ល្់ខ្ល នួឯង្ចាស់ គឺាគ ល្់ កង្វេះ និង្ ទុពវល្ភាព របស់

ខ្ល នួឯង្។ មនុសសលោក អាចមាន ការយល្់ ឹង្ អងពីទុកខ

អនកផង្ មានលៅកន ុង្លរឿង្ ម្បលោមលោក, លោខ ន, កុន ែរលៅ

កន ុង្ជីវរិទួលៅ មនុសសលោក ែរង្ែរររ់ សមរថភាព នន ការ

យល់្ ឹង្ អងពី ទុកខភ័យ របស់អនកផង្ លម្រេះ មនុសសលយើង្ ែរង្

ែរែចកោច ់ជីវរិផ្ទា ល់្ខ្ល នួ ពី ជីវរិអនកផង្ និង្ អវ ី ជា លរឿង្

ពិរ ពី អវ ី ែ ល្ជាលរឿង្ម្បឌិរ។ 

លមាល េះល ើយ ការែកទម្មង់្ ននសីល្ធម៏ គឺម្រវូ បណុ្េះបណាត ល្ ជា

អាទិភាព នូវ សវ ័យពិនិរយ ជាអចិន្នតយ៍ា និង្ សមបទា នន ការ

យល់្ ឹង្ អងពី អនកផង្។ ការែកទម្មង់្លនេះ វាម្រវូលធវ ើរមួគន  ពិរ

ម្រក  ជាមួយនឹង្ ការែកទម្មង់្ នន ការអប់រំ និង្ ជីវរិផ្ទា ល់្

ខ្ល នួែ រ ល ើយ ម្រវូលធវ ើរមួលៅលទៀរ ជាមួយនឹង្ ការែកទម្មង្់ 

លផសង្ៗលទៀរផង្។ 

សីលធរ៏ នៃពលរដ្ឋ 
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សីល្ធម៏ ននពល្រ ឋ លៅកន ុង្សង្គម ែ ល្ វាអាម្ស័យ លៅលល្ើ សិទធិ 

នន ពល្រ ឋ ម្រវូ ាំ៉ា ប់រង្ នូវ ករណីយកិចចរមួ នន ម្បជាពល្រ ឋ។ 

សីលធរ៏ នៃម្ែរុរៃុសស 

 ូចជា សីល្ធម៏សកល្ ែ ល្រក់ព័នធនឹង្ មនុសា វាហាក់ ូច

ជា  វរថ ុអរបូិយ លៅមុន ការមក ល្ ់ នន យុគពិភពលោក។ 

ែរមក ល្់យុគ នន ស គម នន វាសនរមួ3 នន មនុសា លធវ ើ

លអាយសីល្ធម៏ មាន របូភាពពិរ ល ើយ មាន ការ វវិរតន៍ា រលៅ

មុខ្ជានិចច។ ល ើយ ស គម លរៀង្ខ្ល នួ សពវនងៃ នងគន  ម្បម្ពឹរត 

ម្គប់អងលពើល្អ  ល ើមបី មនុសសជារិ គឺថា នងគន  ជួយលអាយមានជា 

សរិសមបជញ្ញ ៈ នន សីល្ធម៏ លៅកន ុង្ ម្កមុមនុសស ល ើយ ចុេះ

នម សីល្ធម៏ លៅកន ុង្ សរិសមបជញ្ញ ៈ នន ពល្រ ឋនីមួយៗ ថា

ខ្ល នួជា ពល្រ ឋ រស់លៅលល្ើ ែផន ី-មារុភូមិ4 នន មនុសសជារិ។ 

ែខ្ម រលយើង្  ឹង្ថា សីល្ធម៏ អាជាា បជញ 5 មានលៅកន ុង្ សិកាខ បទ 

របស់ ម្ពេះសមាម សមព ុទធជាមាច ស់ និង្ លៅកន ុង្គងនិរ មនុសសនិយម 

នន បរសិ័ទ6 ែរយ៉ា ង្ណា វា មិនអាច ឈ្ន េះលល្ើសល្ប ់លល្ើ អងលពើ 

 ិង្ា ម្គប់ែបបយ៉ា ង្ ែ ល្មានលកើរល ើង្ លៅកន ុង្សង្គមែខ្ម រ។

 ូលចនេះ គួរែខ្ម រលយើង្ លល្ើកយកមក ពិច្ជរណា ល ើង្វញិ អងពី ខ្ល ឹម

                                                             

3 ស គម នន វាសនរមួ ; communauté de destin de tous. 

4 ែផន -ីមារុភូមិ ; terre-patrie. 

5 សីល្ធម ៏អាជាា បជញ  ; les impératifs moraux. 

6 មនុសសនយិម បរសិទ័ ; humanisme laïque. 



Page 4 sur 5 
មាគ៍ា  នៃ ការកែទម្រង់ សីលធរ៏ 

 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ែា   ២ ១  រិ ថុ នា  ២ ០ ១ ៧  

ារ នន នរអរតលនម័រិ7  ូចយ៉ា ង្ ទសសនៈ របស់មនុសស សត ីពី សវ ័

យការលរល្អេះអាង្ នន មជឈរតនិយម8 លៅកន ុង្រកយ ‹អញ› 

ែ ល្ ជា រកយ សងាំប់ ែរខ្ល នួឯង្មាន ក់គរ់ គឺថា គម ន នរណា

មួយលទៀរ អាច និយយ អងពី អញ ជងនួសខ្ល នួរនលនេះល ើយ ឬ 

មមងការ9។ កន ុង្ន័យលនេះ ជា មនុសស មាន -លគល្ការណ៏ ននមជឈ

រតនិយម - ទុកជា អាទិភាពសងាំប់ខ្ល នួឯង្លល្ើអនកផង្ ឬ លល្ើ

អវ ីៗទា ងង្អស់។ ប៉ាុែនត  មនុសស ម្ពនក់ នូវ លគល្ការណ៏ នន ភាវៈ 

‹‹ លយើង្ ›› (nous) ែ ល្ជា លគល្ការណ៏ កួនមនុសស បញ្ច លូ្ លៅ

កន ុង្ ការទងនក់ទងនង្ ននស គមន៏ និង្ ការាំប់អាន អនកផង្ 

ល ើយនឹង្ ‹ជារបស់លយើង្› (nôtre) (ម្គួារ, មិរត, មារុភូមិ) 

ល ើយ តាងង្ពីកងលណើរមក មនុសសលោក ែរង្ែរមាន ជីវលសច

កត ីម្រវូការ នន ម្បរិព័ទធនឹង្ ទារក ែ ល្ជាចងណង្ ជា មលន

 វជិញ ណ នន លសចកត ីលសនហា រវាង្ មនុសសនឹង្មនុសស។ លគល្ការ

ណ៏ នន បូរណកមម10 លនេះ អាចជងរុញ មនុសស លអាយលធវ ើ ពល្កមម 

 ល់្ ជីវរិ សងាំប់ ‹លយើង្› លនេះ។ លគអាចលធវ ើការសនន ិោឋ នរនថា 

មនុសសលោក មាន ចររិល្កខណៈ ពីរ គឺ ‹អញ› និង្ ‹លយើង្›។ ‹

អញ› ជម្មញុ មនុសស លអាយ អនកផង្ លធវ ើពល្កមម សងាំប់ខ្ល នួ រឯី 

‹លយើង្›  វញិ ជម្មញុ មនុសស លអាយលធវ ើពល្កមម សងាំប់អនកផង្ 

                                                             

7 ខ្ល ឹម នន នរអរតលនម័រិ ; le cœur de subjectivité humaine. 

8 មជឈរតកៈ ; égocentrique. Egocentrisme ; មជឈរតនយិម, នយិមថាខ្ល នួជា

មនសុស ៏ល ន្ ើម។ 
9 មមងការ (មមង្កា រ) : លសចកត ីយល្ម់្បកានថ់ាជារបសផ់ង្អញ។ 
10 លគល្ការណ៏ នន បូរណកមម ; principe d’intégration. 
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ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ែា   ២ ១  រិ ថុ នា  ២ ០ ១ ៧  

លៅកន ុង្អារមមណ៏ នន បរទរថភាព11, មិរតភាព និង្ លសចកត ីលសន

ហា។ អរយិធម៏ នន មនុសសលោក ែរង្ែរទន់លៅរក មជឈរតនិយ

ម។ ែរថា គងនិរ នន បរទរថភាព និង្ ាមគគ ីភាព ជា មលន

 វជិញ ណ នន មនុសសលោក ែរ ចិរត វា រសូវ ហាមវា មិនលអាយ

សង ែ ង្លចញ និង្ ចិរត មាន លមានភាព12។  ូលចនេះ បញ្ញរត និង្ 

ភាវៈលសៃ ៀម លនេះឯង្ ែ ល្ម្រវូ ឧទាឹបវា តាមការែកទម្មង្់ សីល្ធ

ម៏  ូចរនលរៀបាំប់ខាង្លល្ើលនេះ។ 

លៅកន ុង្អរថបទលនេះ លយើង្មិនលល្ើកយក ចររិអកុសល្ស របស់

ែខ្ម រលយើង្មក ពិពណ៍ានយ៉ា ង្ពាិត  លនេះលទ ែរលយើង្ លធវ ើអនុា

ស លអាយែខ្ម រណា ចង់្ ឹង្អងពី គុណវបិរត ិ នន ចររិែខ្ម រ សូម

អានលសៀវលៅ របស់ លោក ប៉ាុណណ ចនា  ម៉ាុល្ មានចងណង្លជើង្ ថា 

‹ចររិែខ្ម រ› កន ុង្លនេះ អនកនិពនធ  រនអធិបាយវា យ៉ា ង្

លកាេះកាយ ជា ការរេិះគន់ាថ បន ល ើមបី ទុកជា លមលរៀន  ល់្ 

កូនែខ្ម រ ជងនន់លម្កាយ។ ចងណង់្ របស់ អនកនិពនធ  គឺ ផាយ

គងនិរ ល ើមបីជួយរំលឹ្កគន លអាយយល់្ នូវមាគ៍ា ល្អអាម្កក់ម្គប់

យ៉ា ង្ ល ើមបីលអាយរនាគ ល់្ លសចកត ីល្អ  សុខ្ចងលរនីកន ុង្ជីវរិមាន

ក់ៗ រ ូរ ល្់សង្គមជារិ៕ 

 

                                                             

11 បរទរថភាព ; altruisme ; អនកែ ល្ល ើញម្បលយជនអ៏នក នទ។ 
12 លមានភាព : ភាវៈលសៃ ៀម។ 


