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បុព្វបុរស រាមច្បង និង យុវជន 

 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   សោ ប ល់   ១  កុ មភៈ  ២ ០ ១ ៩  

        សសរកីារ : មហាវថិីគ្មា នទ្វវ រ វាសបើកច្ច្កឱ្យអស់ផ្ល វូតូច្ៗចូ្លបាន 

គេតែងទុកអដ្ឋ ិធាែុ នៃបុព្វបុរសគ្េប់ជំនាៃ់ ជាការកសាង

មាែុភូមិ, ចំតែក ការែស ូ  របស់រាមចបងគ្េប់សម័យ ជាការ 

រកា នៃគបែិកភ័ែឌ  ៃិង កគ្មងអៃុសសវរយី៍ដ៏្បវរ របស់គ្បជា

ជាែិ ទុកឱ្យយុវជៃជនំាៃ់គគ្កាយ យកគៅននៃឱ្យរែិតែល្អ គ្បគសើរ

សំរាប់គសចកត ីចំគរៃី នៃគ្បជាជាែិ។ រមួគសចកត ីមក េឺថា បុព្វ

បុរស ជាឫសេល្់ នៃជាែិ តដ្ល្ផ្តល់្ឱ្យរាមចបង កាា យ ជារុកខ រស ់

នៃរុកខ  សំរាប់គ វ្ ើឱ្យតមកគ ើដ្ុុះសគ ុ សសាា យ ទុកជាជំរក នៃយុវ

ជៃ ជាអៃកផ្តល្ ់ៃូវថាមព្ល្ ៃិង គមាទនា កន ុងគវៃ របស់ខ្ល ៃួ 

គដ្ើមបបីៃត  នៃការរកីចំគរៃី រហូែគៅមុខ្មិៃគចុះដាច់។ ការែ៏

គៃុះ ទុកជា ការវវិែតៃ៍ នៃគសចកត ីចគគ្មើៃ នៃអៃត រជំនាៃ់។ ការ

ផ្តត ច ់នៃគសចកត ីចំគរៃីគៃុះ វានាំឱ្យគ្បជាជាែិ គដ្ើរគ ព្ ុះគៅរកគស

ចកត ីវនិាសជាព្ុំខាៃ។ 

គៅកន ុងករែី នៃគ្សកុតខ្ែ រ តដ្ល្ជៃតខ្ែ រទងំឡាយ ជាអៃក

គសៃហាជាែិ តែងតែ អៃទងគៅ គ្ព្លឹ្ង នៃបុព្វបុរសខ្ល ៃួ គៅ

សម័យមហាៃេរ ឱ្យមកគ្បែិសំ្ី គៅកន ុងគសចកត ីកាា ហាៃ នៃ

គ្បជាព្ល្ គៅចំគ ុះមុខ្ វបិែត ិជាែ ិគដ្ើមប ីបគងក ើែ ជាកមាា ំងែ

ស ូសាវ ហាប់ សំរាប់គដាុះគ្សាយ ៃូវ វៃិិតែគនាុះ។ តែគៅគ្សកុតខ្ែ រ 

តំងព្ីយូរយារមកគហើយ តខ្សសង្វវ ក់ នៃគសចកត ីចគគ្មើៃ នៃ

បុព្វបុរស រាមច្បង និង យុវជន  
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អៃតរជំនាៃ់ វាដាច់តែ់គៅគហើយ គគ្ ុះគ្សកុតខ្ែ រ  វបិែត ិជាែិ 

មាៃជគគ្ៅគគ្ៅណាស់ ដ្បិែវាប ុះ ល់្ដ្ល់្ខ្ា ឹមសារជាែិ តដ្ល្នាំ

ឱ្យគ្បជាជាែិ តែ់ៃូវរុកខ រស់ សំរាប់ចិញ្ច ឹម ៃូវគសចកត ីចំគរៃី នៃ

អៃត រជំនាៃ់។ ដូ្គ ៃ្ ុះ មរែក នៃបញ្ជា ជាែិ វាគ្ាៃ់តែជា

បដិ្មាករ ាែ ៃគ្ព្ល្ឹង សំរាប់តខ្ែ រព្ីជំនាៃ់មួយគៅជំនាៃ់មួយ

គទៀែ នាំឱ្យរាមចបង ៃិង យុវជៃ ាែ ៃចំែង សំរាប់ដំ្ែូរ ៃូវ

មាប់ នៃការរកីចំគរៃី្ស ់ ៃិង ថាមព្ល្ ៃិង ហាសភាព្ ថ្ែី 

របស់យុវជៃ គដ្ើមបីបៃត  ៃូវការរកីចំគរៃីថ្ែី។ ការែ៏គៃុះ នាំឱ្យ

គ្ព្លឹ្ងជាែិ ាែ ៃរបូភាព្ព្ិែ ជាសគមាងកត ី ជាសមបុ រកត ី តដ្ល្

អាចឱ្យព្ល្រដ្ឋតខ្ែ រ ឮតៃ ៃិង គ ើញតៃ ៃូវខ្ា ឹមសារជាែិ។ 

ដូ្គ ៃ្ ុះ អៃកដឹ្កនាំតខ្ែ រ គគ្ចើៃជំនាៃ់មកគហើយ រស់គៅកន ុងសភា

វេែិ ជាជៃផ្តត ច់ការផ្ង ជាខំុ្្បរគទសផ្ង តដ្ល្នាំឱ្យ ាែ ៃ

ល្ទធភាព្ អាចគ វ្ ើអភិវឌ្ឍៃ៏ ៃូវបញ្ជា  នៃ សភាវេែិ របស់ខ្ល ៃួ 

ជាអៃកដឹ្កនាំជាែិ ដ៏្ល្អ  សំរាប់គសចកត ីចំគរៃី នៃគ្បជាជាែិ។ 

គៅកន ុង សភាព្ការែ៏គៃុះ តដ្ល្នាំឱ្យាែ ៃការអប់រំជាែិ តដ្ល្

ជាមូល្ដាឋ ៃ នៃគសចកត ីចំគរៃី នៃអៃត រជំនាៃ់។ ការអប់រំ

ៃគយាតយ ជាតផ្ៃកសំខាៃ់មួយ នៃការអប់រំជាែិ។ ការសិកា

គ្បវែត ិសាស្តសត  េឺសំរាប់យុវជៃ ៃិង គ្បជាជាែិ ឱ្យមាៃសែិសមបជ

ញ្ញ ៈចាស់លាស់អំព្ីមាែុភូមិ : េឺឱ្យមាៃ ជំគៃឿគ្េឹុះ (dogme) 

គៅគល្ើគ្បជាជាែិ ៃិង មាៃគាល្ការែ៏ សំរាប់តសវ ងរក

គ្បគយាជៃ៏ជាែិ ៃិង ជាគរឿងគគ្ព្ងដ្៏ព្ិគរាុះ ទក់ទញចិែតឱ្យចង់
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អាៃ។ សាា ល្់មាែុភូមិចាស់ វាបគងក ើែគសចកត ីគសៃហាជាែិ គៅ

កន ុងចិែត ដូ្ចគេថា : ឧែតមេំៃិែ េឺគចញព្ីដួ្ងចិែត។ តែគសច

កត ីគសៃហាជាែិ ាែ ៃយុែត ិ្ម៏ េឺវាគ្ាៃ់តែជា កបិចិែតអសីល្្

ម៏តែប គុណាណ ុះ។  

គសចកត ីគសៃហាជាែិ ជាចំែុចគដ្ើម នៃសព្វគសចកត ីចំគរៃីនៃ

សងាមជាែ ិគហើយ វាក៏ជាចំែង នៃមៃុសសគ្េប់ជំនាៃ់ គៅកន ុង

សងាម។ ចំែងគៃុះឯង វាជាកគ្មងអៃុសសវរយី៍ របស់ បុព្វបុរស 

រាមចបង ៃិង យុវជៃ។ សព្វនថ្ៃគៅកន ុងសងាមតខ្ែ រ តល្ងមាៃគ្ប

ស័យ រវាង រាមចបង ៃិង យុវជៃ ៃឹង សាមេា ីភាព្ តដ្ល្ជារបូ

ភាព្ នៃអែថងាែជាែ។ិ េមាា ែ នៃពួ្កអៃកមាៃគ្ទព្យមួយកាត ប ់

ជាអៃកគ្បវញ័្ច ៃ៏ជាែិ ៃិង តខ្ែ រអៃកគ្កគព្ញមួយៃេរ ជាកតត  នៃ

ការគគ្បុះសងាមជាែិ បគងក ើែ ៃូវអយុែត ិ្ម៏វែណ ៈ ៃិង សងាម។ 

បតៃថមៃឹងការហូរចូល្ នៃជៃជាែិយួៃរាប់លាៃនាក់ ៃិង 

ចិៃ ជាគ្កមុ ល្ មកកន ុងគ្សកុតខ្ែ រ ជាកតត  នៃការគ្បល័្យ

ជាែិសាសៃ៏តខ្ែ រ តដ្ល្ជាការផ្តត ច់ នៃតខ្សអៃទង រវាង វបប្ម៏ 

គ្បនព្ែី ៃិង ទំគៃៀម បូរាែតខ្ែ រ ៃិង រគបៀបរស់គៅបចចបបៃៃ  

តដ្ល្ទទួល្ឥទធិព្ល្ ៃូវវបប្ម៏អវជិាមាៃ នៃបរគទស វានាំគ វ្ ើឱ្យ

គ្កខ្វក់ដ្ល់្សងាមតខ្ែ រ។ ការែ៏ទងំគៃុះ ជាបញ្ជា  របស់គ្បជា

ព្ល្រដ្ឋតខ្ែ រ គហើយមាៃតែ គ្បជាព្ល្រដ្ឋតខ្ែ រខ្ល ៃួឯង ជាអៃកគដាុះ

គ្សាយ គដ្ើមប ី គ្បែាសាថ បនា ៃូវគសចកត ីចំគរៃី នៃអៃត រជំនាៃ់ 

រវាង បុព្វបុរស រាមចបង ៃិង យុវជៃ៕ 


