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គាំនិត ននកា ប្បកាន់ពូជសាសន៏  

ជាប្ទឹសត ីនយោបាយ និង យោលប្គឹះ ននប្ទឹសត ី ននប្បវត្ត ិសាស្តសត  

ការប្បកាន់ពូជសាសន៏ វាកាា យជាកត្តត  ននប្បវត្ត ិសាស្តសត  យៅ 

អឺរ ៉ុបយៅពាក់កណ្តត លសត្វត្សទី១៩។ ជាកមាា ំងនយោបាយ 

វាបង្ហា ញជារសែ ីប្ត្ចង់ យៅយពលយ ះ ត្តមរយៈ ននការ

ប្បកាន់ពូជសាសន៏ហ្្វសិហ្្វ និង បងកបយងក ើត្ នូវយោលប្គឹះនន

បញ្ញា  របស់ ណ្តស៉ុីនិយម (Nazisme)។ 

ការពនយល់ដំបូង យលើយោក ននមន៉ុសា ត្តមពូជសាសន៏ វា

មានត្តំងពីសត្វត្សទី១៨យមាះ។ យៅយពលយ ះ នរវទិាខ្ដល

យទើបនឹងយលចយ ើង លបងនឹងកំណត់្ ទីសាា ន ននមន៉ុសស 

យៅកន ុងធមែជាត្ិ យោយយប្បើ យោលវធីិសំអាង យលើការ

ពិយសាធ គឺថា យគសយងកត្យមើលមន៉ុសស, យគយកមកយប្បៀប

យធៀបោា , យគប្បមាណ។ យគខ្ស្ងរកផងខ្ដរ នូវការកំណត់្ 

អំពីអី្ ខ្ដលបយងក ើត្ នូវឯកភាព និង ស៉ុមដ៉ុមរម  យៅ

កន ុងសងគម។ រចួត្តមដំយណើរយហ្វត្៉ុទងំឡាយយ ះ យគមាន

ជំយនឿយលើ ឯកភាព ននរបូងកាយ និង  វញិ្ញា ណ ននបរសិា1

                                   
 

 

1 បរសិា : ប្កមុ។ 

 

និមិត្តរបូននការ

ប្បឆំងនិងការ

ប្បកាន់ពូជសាសន៏ 

Nelson Mandela 
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មន៉ុសសយផសងៗោា ។ ដូយចាះ យគយធ្ើការសនា ិោា នថា យគអាច

យធ្ើការសយងកត្ នូវវត្ថ ុធាត្៉ុទងំឡាយយ ះបាន យហ្វើយនឹង

អាចប្បមាណវាបានយទៀត្ផង។ 

យោក Lamarck (១៧៧៤-១៨២៩) ជាអាកយបើកផល វូ យោយ

បានសរយសរយសៀវយៅ អំពីទសសនវជិាា  ននសត្្វទិា (១៨០៩) 

និង ំយអាយយោក Darwin និង យោក Buffon (១៧០៧-

១៧៨៨) ជាអាកនិព័នធ យសៀវយៅអំពី ប្បវត្ត ិសាស្តសត ធមែជាត្ិ

ននមន៉ុសស (១៧៧៨) យកមកយធ្ើជាយោលគំនិត្ យហ្វើយយសា ើ

រមួោា  ត្តមការពនយលជ់ាសមាា រៈ ឬ ត្តមរបូភាព អំពី ភាព

ម៉ុសោា  ននពូជសាសន៏មន៉ុសស យៅត្តមមជឈោា ន ខ្ត្

លកាណវនិិចា ័យ យៅកន ុងសំយណើរយ ះ វាសា ិត្យៅប្ត្ឹមខ្ត្យៅ

កន ុងគំនិត្ អត្ត វស័ិយ (subjectif) យៅយ ើយ ខ្ត្យោលគំនិត្

យនះ វារាលោល យៅអឺរ ៉ុប និង  ំយអាយ មន៉ុសសមួយចំនួន 

យជឿជាកថ់ា ភាពម៉ុសោា  ននរបូកាយ វាបង្ហា ញថា ក៏វាមាន

ភាពម៉ុសោា  ននចរតិ្, ផល វូចិត្ត និង វបបធម៏ផងខ្ដរ។ 

ចាប់ពីយដើមសត្វត្សទី១៩, អត្ាបទវទិាសាស្តសត មួយចំនួន សត ី

ព ីប្បវត្ត ិសាស្តសត ននធមែជាតិ្ ឬ នរវទិា ស៉ុទធខ្ត្មានលកាណៈ 

ជាការប្បកាន់ពូជសាសន៏។  វទិាសាស្តសត  នននរជាត្ិថ្ែីយនះ 

បានចមាង យសទ ើរដូច វទិាសាស្តសត របូវទិា មាននិ ា ការយៅរក

ការសនែត្់ថា ចរតិ្ផល វូចិត្ត វាមានភាា ប់ជាមួយនឹង ចរតិ្
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លកាណៈផល វូកាយ។ ដបិត្ ជនខ្សបកយមែ  គឺយមែ ត្ពូជ យហ្វើយ

ជា ជនមច ិលប្ចអូស ត្ពូជផងយ ះខ្ដរ។ 

ការប្បកាន់ពូជសាសន៏ យៅសត្វត្សទ១ី៩ វាមានលកាណៈ

កំណត់្ ត្តមការខ្ស្ងរក ការជាប់ទក់ទងោា  រវាង ចិត្ត 

និង កាយ។ យៅអឺរ ៉ុប យៅយពលយ ះ មានគំនិត្ពីរ រាល

ោលោ៉ា ងទូលំទូោយ : គំនិត្ទ ីបញ្ញច កថ់ា វាមាន ការម៉ុស

ោា ជាចាំបាច ់ ននផល វូចិត្ត យៅកន ុងមល នួប្បាណមន៉ុសស រវាង 

ពូជសាសន៏ម៉ុសោា ។ គំនិត្ទី២ ចង់បង្ហា ញថា ប្បជាជន

មួយប្កមុ  ខ្ដលមានឈាមដូចោា  វាមានជាចាំបាច់ខ្ដរ 

នូវមរត្វបបធម៏ និងបញ្ញា ខ្ត្មួយ។ ប្ត្វូដឹងថាការរកីចំយរនី

ននគំនិត្ជាត្ិនិយម វាអន៉ុយប្ោះ នូវការសាកលបង កំណត់្ 

នូវសមូហ្វភាពជាត្ ិយៅត្តម លកាណវនិិចា ័យយោលយៅ និង 

ភាា ប ់នូវការយអាយត្នមាសំខាន់ យៅយលើភាសា និង ប្បវត្ត ិសា

ស្តសតជាត្ិ យហ្វើយនឹង ការត្ស ូ ដ៏យូរអខ្ង្ង ប្បឆំងនឹង យោល

គំនិត្ ននបដិវត្តនប៏ារាងំខ្សស ខ្ដលយគទ៉ុកជាការចនប្ង

មួយយៅអឺរ ៉ុប និង មរត្ នន វចិារណនិយម មានយៅសត្

វត្ស ននពនា ឺបញ្ញា  (សត្វត្សទី១៨ - ១៧១៥-៨៩) ខ្ដលយគ

ទ៉ុកជា គំនិត្ប្បឆំងនឹង ចាប់ធមែជាត្ិ។ គំនិត្ជាត្ិ

និយមយ ះ វា ំសប្មួលដល់ កំយណើត្ ននការប្បកាន់ពូជ

សាសន ៏ខ្ដលវា កាា យយៅជា ប្ទឹសត ី ននប្បវត្ត ិសាស្តសត ផង និង 

កមាា ំង នយោបាយផង។ កន ុងន័យយនះ, វាមានយៅកន ុង
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សាា នដ របស់យោក Herder ខ្ដលជាសាា នដមួយ  គួរយអាយ

ចាប់អារមែណ៏ខ្ដរ យៅយលើចំណ៉ុ ច ននគំនិត្  វចិារណនិយម2 

(rationalisme) និង មន៉ុសសជាតិ្ ខ្ដលជាទសសនៈ បដិយសធ 

នូវយោលការណ៏ ននការខ្បងខ្ចកពូជសាសន៏, ក៏ប៉ា៉ុខ្នត  វាក៏

បយចចញឥទធិពល ជាកត្តត កំណត់្ យៅយលើគំនិត្ជាត្ិនិយម

យៅអឺរ ៉ុប និង  វធីិជាប្បយោល យៅយលើ ការប្បកាន់ពូជសាស

ន៏ ត្តមគំនិត្អត្ា វស័ិយមួយ មានយឈាែ ះថា  Volkgeit : 

ជីវតិ្ និង វបបធម៏ ននប្បជាពលរដា រមួោា ជ៉ុំ វញិ រ៉ុកា រស់ និង 

អត្ារស់យដើម និងចីរភាព ខ្ដលជាមូលោា នននកមាា ំង របស់

ផងមល នួ3។ គំនិត្ Volkgeit យនះ ប្ត្វូបានយោក Herder 

បង្ហា ញ ត្តម យទវកថាវទិា, ចយប្មៀងប្បនពណី, យោកកថា 

ឬ យរឿងយប្ពង។ ជាធមែត្ត របស់ទងំយនះ វាមានត្តំងពីយដើម

កំយណើត្ ននមន៉ុសស និង ប្ត្វូបានយគខ្ថ្រកាបានលអ  ខ្ដល

យោក Herder យកមកខ្កននាបានជាគំនិត្ថ្ែី សំរាប់

សំអាង នូវប្ទឹសត ី ននការប្បកាន់ពូជសាសន៏។ ទសសនៈអងគ ិន 

                                   
 

 

2  វចិារណនិយម : យោលលទធិ បញ្ញច ក់ថា អត្ាភាពទងំឡាយយៅយលើ
យោក ប្ត្វូខ្ត្មានការពនយល់ ខ្ដលមិនអាចយៅយប្ៅ ននយហ្វត្៉ុផល 
របស់មន៉ុសស។ 
3 ពាកយ « ផង » យប្បើកន ុងន័យ ជាពាកយ សាមីសមពនធ។ 
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(concept organique) ននប្បជាជាត្ិ យនះ វាធាា ប់មានឥទធិ

ពលខាា ំង  យៅយលើ ការរកីចំយរនី នន វយិសសនិយម 

(particularisme) យៅអឺរ ៉ុប និង ផតល់ នូវមូលោា ន ខ្ដល 

ប្កមុជាត្ិនិយមក៉ុលសមព ័នធ  យគយកមកយធ្ើជាយោលការណ៏ 

តួ្ោ៉ា ង ជាតិ្និយម ននខ្ដនដី និង មន៉ុសសសាា ប់, ជាត្ិ

និយម នន « ឈាម និង ដី »។ ប្បព័នធកមែ ននគំនិត្ 

ប្បកាន់ពូជសាសន៏ យៅសត្វត្សទី១៩ ក៏ជាគំនិត្ របស់

យោក Arthur de Gobineau ផងខ្ដរ។ ការសាកលបង

ពិចារណ្ត របស់ោត្់ អំពី សមភាព ននពូជសាសន៏មន៉ុសស 

(១៨៥៣-៥៥) ជាសាា នដសំយោគ, អនត រ វជិាា  យហ្វើយ ោយយៅ

កន ុងប្បវត្ត ិសាស្តសត  វទិា, នរវទិា, ភាសាវទិា។ ចំយពាះយោក 

Gobineau យោលការណ៏ ននពូជសាសន៏ វាអាចយកបំភ្ា ឺ

បាន នូវបចច ុបបនាកាល, អតី្ត្កាល និង អ គត្កាល។ វា

កំណត់្ ននវាស  របស់អរយិធម៏ទងំឡាយ។ ខ្ត្ ការ

ប្ប ុបប៉ុចាា  ននពូជសាសន៏ វាជាមូលយហ្វត្៉ុ ននអត្ាងគត្ នន

អរយិធម៏ យប្ពាះវាោែ ន ពូជសាសន៏ណ្តមួយ អាចខ្ថ្រកា

រហូ្វត្បាន នូវភាពបរសិ៉ុទធ របស់មល នួ យហ្វើយយបើវាមាន កូន

កាត់្ កាន់ខ្ត្យប្ចើន វាកាន់ខ្ត្បាត្់ ធមែជាត្ិយដើម របស់វា 

កាន់ខ្ត្យប្ចើនខ្ដរ។ ត្តមយោក Gobineau វាមាន បីពូជសា

សន៏សំខាន ់: ពូជសាសន៏ យលឿង, យមែ  និង ស។ ពូជសាសន៏

យលឿង ជាអាកសមាា រៈនិយម យហ្វើយម្ះ ប្បឌិត្ញាណ,  រឯី 
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ភាសាវញិ វាមិនអាចខ្ថ្ាងបញ្ញច ក់បាន នូគំនិត្មយ សារ ; 

ពូជសាសន៏យមែ  ម្ះ បញ្ញា  ; យៅកន ុងចំយណ្តមពូជសាសន៏ស 

មានពូជសាសន៏អរយ័ន (Aryen) ជាវរៈជន មកពីប្បយទស

ឥណ្តា  បានបយងក ើត្ នូវវបបធម ៏ ននជនជាត្ិអា ឺម៉ាង់ យៅ

សម័យយ៉ុគ កណ្តត ល (Teutons) ខ្ដលវាមាន គ៉ុណធម៏ នន

អរយិភាព (noblesse), យសចកត ីយសាហា ននយសរភីាព និង 

ជំយនឿ យៅយលើយចត្ភាព (spiritualité)។ ខ្ត្ យោក 

Gobineau ោត្់មិនខ្មនជាជន ប្បឆំងនឹង ពួកជនជាតិ្

ហ្្វសិហ្្វ យហ្វើយោត្ ់ ជាអាកប្បឆំងនឹង ទសភាព, ប៉ា៉ុខ្នត

យោក ពនយល់ អំពីប្បវត្ត ិសាស្តសត  ននសាកលយោក ត្តមប្ទឹសត ី 

ពូជសាសនំ៏ និង អះអាង នូវ វសិិដាភាព ននវត្ថ ុធាត្៉ុ ននពួក

ជនអរយន័។ និយកាបបទ របស់យោក ប្ត្វូបានចល  ផ្ទ ងំ-

ននភាសាអា ឺម៉ាង់ (pan-germanisme) យកយធ្ើជាយោល

លទធិ យដើមបី បញ្ញច ក់អំពី យោលប្គឹះ ននការប្បកាន់ពូជសាស

ន៏, ជាត្ិនិយម និង ជាត្ិ-សងគមនិយម។ 

ប្បយទសអង់យគាស ក៏មានខ្ដរ អាកនិព័នធ  ប្បកាន់ពូជសាស

ន៏ ដូចោ៉ា ង : យោក Robert Knox (១៧៩៨-១៨៦២)។ យៅ

កន ុងយសៀវយៅ របស់យោក (Races of men) ោត្ប់ាន

អះអាង នូវ វសិិដាភាព របស់ពូជសាសន៏ ននអរយន័ ពីរប្កមុ 

គឺ ពួក Saxons និង Slaves, និង ហ្វីនភាព ននជនជាត្ិហ្្វសិ

ហ្្វ។ ក៏ដូចយោក James Hunt (១៨៣៣-៦៩) ជាសាា បនិក 
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និង ប្បធាន សមាគម នននរវទិា យៅទីប្កងុ ុងដ៍ យហ្វើយ 

ជាអាកយកាត្សរយសើរយោក Knox, យោក បានរមួចំខ្ណក 

ត្តមផល វូគំនិត្ ជួយត្យមក ើងគំនិត្ ប្បកាន់ពូជសាសន៏ ត្តម

ការសរយសរ  រះិគនោ់៉ា ងខាា ំង យដើមបីកំចាត្់យចាល នូវមា ឹម

សារ នន វទិាសាស្តសត  ខ្ដលយោកទ៉ុកជា ការយធ្ើ វនិិចា ័យទ៉ុក

ម៉ុម (ប៉ុយរនិចា ័យ) ដ៏អក៉ុសល4 ដូចោ៉ា ង សិទធិមន៉ុសស និង 

ជំយនឿយលើ សមភាព រវាងមន៉ុសសយោក។ អាកនិព័នធទងំពីរ

យនះ គិត្ដូចោា ថា គ៉ុណភាពននសងគម ទងំសភាព សីលធ

ម៏, បញ្ញា  និង របូកាយ របស់ប៉ុគគល គឺវាមានពីកំយណើត្មក 

(សជាតិ្កភាព)  យហ្វើយ មិនអាចផ្ា ស់បត រូវាបានយ ើយ។ 

ការពនយល់ ននប្បវត្ត ិសាស្តសត  ខ្ដលសងកត្់យៅយលើ កត្តត ននជាតិ្

ពិនទ  កន ុងការលូត្ោស់ ននអរយិធម៏ទងំឡាយ វាមានឥទធិ

ពលយៅយលើអាកប្បាជញមួយចំនួន។ អាកប្បាជញ ខ្ដលយលចម៉ុម

យចញជាងយគយៅសត្វត្សទី១៩គឺ យោក Hippolyte Taine 

(១៨២៨-៩៣) ជាអាកកាត ប់ ោែ ននរណ្តប្បខ្កកបាន នូវ

ជីវតិ្ភាពននបញ្ញា  យៅប្បយទសបារាងំ យៅកន ុងសម័យរបស់

                                   
 

 

4  វទិាសាស្តសត  ននប៉ុយរនិចា ័យដ៏អក៉ុសល : Science de préjugés 
malheureux។ 
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ោត្់។ យោក បានអះអាង យៅកន ុងយសៀវយៅ របស់យោក 

(l’histoire de la littérature anglaise-1863) ថា អរយិធម៏ 

វាខ្ត្ងខ្ត្ ផលិត្ជានិចច នូវវត្ថ ុធាត្៉ុ បីោ៉ា ង : ពូជសាសន៏, 

មជឈោា ន និង មណៈ។ មន៉ុសសយោក មានទំ ក់ទំនងោា  

ត្តម « សហ្វគមន ៏ននយោហ្វិត្ និង  វញិ្ញា ណ »។ យគខ្ត្ងទ៉ុក

យោក Taine ជាអាកបតិ្ោា ននិយម (positiviste) និង យសរ ី

និយម ដូចោា នឹងយោក Ernest Renan ខ្ដលជាអាកប្បាជញ

បារាងំខ្សស លបីលាញខាា ំងមួយខ្ដរ យៅសម័យយ ះ យហ្វើយ

គំនិត្ របសយ់ោក វាមានឥទធិពលយប្ចើន យៅយលើយោក 

Gobineau។ 

ប៉ា៉ុខ្នត  គំនិត្ប្បកាន់ពូជសាសន៏ វាអាចកាា យយៅជា ប្ទឹសត ី

នយោបាយមាំមួនបាន ត្តមការបចច លូប្ទឹសត ី ោវនិនិយម

ននសងគម5 (Darwinisme social)។ ប្ទឹសត ី របស់យោក ោវនិ 

សត ីពី ការយរសីសប្មាំង ជាធមែជាត្,ិ ការប្បយ៉ុទធយដើមបីមាន 

អត្ាភាព, ការរស់រានមានជីវតិ្ យដើមបីសប្មបមល នួ វាស៉ុទធជា

                                   
 

 

5 ោវនិនិយមននសងគម ជាគំនិត្ប៉ា៉ុនប៉ាង បយចចញយអាយយ ើញ នន
សទិសភាព យៅកន ុងសណ្តត ប់ធាា ប់សងគមនឹង ចាប់យោកោវនិ សត ី
ពីការយរសីសប្មាំងជាធមែជាត្ិ។ 
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ទសសនៈ ខ្ដលពួកអាកប្ទឹសត ីប្បកាន់ពូជសាសន៏ យពញចិត្ត

ទងំអស់។ បចច័យនិយម6 ឬ ការយបតជាញ ចិត្តនិយម ននជីវសា

ស្តសត  (déterminisme biologique) យកវាមកអន៉ុវត្ត យៅ

កន ុង មន៉ុសសសាស្តសត  វាកាា យជាបទោា ន សំរាប់ពួកទងំយ ះ 

សំរាប់បង្ហា ញ នូវភ្សត ុត្តង នន វសិមភាព របស់មន៉ុសស 

មានពីកំយណើត្ ឬ សំរាប់យកមកបចច លូ យៅកន ុងប្ទឹសត ីមួយ 

យដើមបី សាត រ នូវលំោប់ធមែជាត្ិ ខ្ដលយគយជឿថា ប្ត្វូបាន លទធិ

យសរនីិយម, លទធិប្បជាធិបយត្យយ, ការបដិវត្តន៏បារាងំខ្សស 

ឬ លទធិមា៉ា កសនិយម បានបំផ្ា ញយមទចមទ ី។ 

សំយោគ ននការប្បកាន់ពូជសាសន៏ និង ប្ទឹសត ី ោវនិនិយម

យនះ វារាលោលយៅអឺរ ៉ុប យៅច៉ុងសត្វត្សទី១៩។ សំយោគ

យនះ ប្ត្វូបាន យោក Georges Vacher de Lapouge យៅ

ប្បយទសបារាងំ និង យោក Otto Amon យៅប្បយទសអា ឺ

ម៉ាង់ យកមកបង្ហា ញ ត្តមការសរយសរ ជាខ្បបបទចរតិ្

លកាណៈ គឺថា មិនប្ោន់ខ្ត្ អះអាង នូវ វសិិដាភាពោច់

                                   
 

 

6 បចច ័យនិយម : ប្ទឹសត ី ននទសសនវជិាា  សត ីពី បាត្៉ុភូ្ត្ធមែជាត្ិ
ទងំឡាយ និង សកមែភាព ននមន៉ុសស ប្ត្វូ បានភាា ប់ោា  ត្តម 
អំយពើពីយដើម របស់មល នួ ឬ យោលការណ៏ ននមូលយហ្វត្៉ុ។ 
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ខាត្ - របូកាយ, សីលធម៏ និង សងគម - ននពូជអរយ័ន (វសិិដា

ភាព យោយខ្ផអកយលើ ទំហំ្វមួរកាល និង លកាណវនិិចា ័យ នន 

សងគម, នរវទិា និង យសដាកិចច) ខ្ត្ រហូ្វត្យសា ើ នូវទសសនៈថ្ែី

មួយ ននធមែជាត្ិមន៉ុសស និង គំនិត្ថ្ែី សត ីពី ការប្បាស័

យទក់ទង របស់មន៉ុសស។ យៅកន ុងសំយណើរយ ះ ោត្ ់ ំោា

យល់យ ើញថា ការខ្បកខ្ចកននមន៉ុសសយៅកន ុងសងគមវាសា ិត្ 

យៅយប្កាមបង្ហគ ប ់ ោ៉ា ងតឹ្ងរកឹ នន គំនិត្បចច ័យនិយម 

និង ោែ នអី្អាចទមាា ក់យចាលបាន នូវប៉ុព្វាស  ននពូជ

សាសន ៏ បានយ ះយ ើយ។ ចំយពាះោត់្ គឺវត្ថ ុធាត្៉ុ អរយ័ន 

ខ្ដលខ្ត្ងខ្ត្លីទមងន់ ប្បវត្ត ិសាស្តសត  ជានិចច និង ជាអាក

សាា ប  ននអរយិធម,៏ បយងក ើត្ សិលបៈ និង វទិាសាស្តសត , រក

យ ើញប្បយទសថ្ែីៗជាយប្ចើន យៅកន ុងពិភ្ពយោក,  ំបយងក ើត្

សកមែភាពយសដាកិចច។ 

យប្កាយមក ពួកអាកតំ្ណ្តង ននសាោគំនិត្យនះ យគ

អះអាងថាមាន សហ្វសមព ័នធោច់ខាត្ មិនប្ត្ឹមខ្ត្ រវាង 

មល នួប្បាណ ជាមួយនឹង សកមែភាពបញ្ញា  ខ្ត្វាមានផងខ្ដរ 

រវាង ទំហ្វំ ននលោកាល និង ភ្័ពធសំណ្តងនឹងអាចយ ើង

ឋានៈបាន យៅកន ុងថាា ក់សងគម របស់ប្កមុមន៉ុសសមួយ ខ្ដល

យគអាចប្បមាណបាន ត្តមការវាស់ខ្វង ននទំហ្វំលោកាល 

របស់ជនទងំយ ះ និង អណ្តត ប់ ននការវវិត្តន៏យចត្សិក 

(spirituel) របសប់្កមុមន៉ុសសយ ះ។ ជាធមែជាត្ិ យគអាច
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ទ៉ុក ប្ទឹសត ី ោវនិនិយមននសងគម ជាសមពនធមិត្តនិង ប្ទឹសត ី 

ននការប្បកាន់ពូជសាសន៏ យហ្វើយ វាមានអន៉ុភាពភាា មៗ 

យលើគំនិត្ប្បមាថ្ ដល់នរជាត្ ិ និង ការយប្បៀបយធៀប នន

អត្ាភាព និង របូកាយ ននមន៉ុសស យៅកន ុងសងគម។ 

ត្តមការយល់យ ើញ ននពួកអាកប្បកាន់ពូជសាសន៏ សងគម 

ជាអងគការមួយ ប្គប់ប្គង យោយចាប់ខ្ត្មួយ ដូចោា នឹង 

សររីាងគទងំឡាយខ្ដរ។ ប្បយភ្ទទងំឡាយ ននមន៉ុសស និង 

សត្្ វាសា ិត្យៅយប្កាមចាប់ខ្ត្មួយ យហ្វើយ ជីវតិ្ ននមន៉ុសស 

វាជាការប្បយ៉ុទធ មិនយចះចប់ យដើមបបីង្ហា ញ នូវអត្ាភាព 

របស់មល នួ។ យលើយោកយនះ គឺជាទីកខ្នាង សំរាប់ខ្ត្ អាកខាា ំង 

ជា អាកនថ្ាថាា  យហ្វើយ យៅកន ុងទសសនៈយនះ យោក Vacher យសា ើ

ថា ឱ្យយក សីលធម៏ ខ្ផអកយលើយោលគំនិត្ នន « ការយរសី

សប្មាំង » ននប្បយភ្ទសត្្យោក មកជំនួស សីលធម៏ប៉ុរាណ 

ននសាស ប្គិសត  យទើបវាមានប្បត្យកសភាព។ 

យៅច៉ុង សត្វត្សទ១ី៩, គំនិត្ ននវសិមភាព ននជាត្ិពិនទ  

ននប្បជាជនយផសងៗោា  វាកាា យជាគំនិត្យលចយធាា យ ើងយៅ

យពលយ ះ។ សាា នដ របស់អាកនិព័នធជាយប្ចើន សំខ្ដង នូវ

គំនិត្ប្បកាន់ពូជសាសន៏ យហ្វើយជាយរឿយៗ គឺត្ប្មងយ់ៅពួក

ជនជាតិ្ហ្្វសិហ្្វ។ សាា នដទងំយ ះ ខ្ផអកយលើ គំនិត្សំយោគ 

រវាង ប្ទឹសត ីប្បកាន់ពូជសាសន៏ និង ោវនិនិយមននសងគម 
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យៅអឺរ ៉ុប។ សាា នដមា ះ មានយជាគជ័យណ្តស់ - តួ្ោ៉ា ង យៅ

ប្បយទសបារាងំ យសៀវយៅមួយ មានចំណងយជើងថា « La 

France Juive – 1886 » សរយសរយោយយោក Drumont។ 

សាា នដ របស់យោក Gustave le Bon សរយសរអំពី ចិត្ត វទិា

សងគម កន ុងយ ះយោក បានយអាយសារៈសំខាន់ណ្តស់យៅ

យលើ កត្តត ពូជសាសន៏។ យសៀវយៅដ៏លបីលាញយនះ ប្ត្វូបានយគ

យកយៅបកខ្ប្ប ១៦ ភាសា។ ត្តមយោក Drumont ក៏ដូច

យោក Lagarde  (អាកនិព័នធ យសៀវយៅមួយ មានចំណងយជើង

ថា Deutsche Schiften – 1876) មានគំនិត្ថា ជនជាតិ្ហ្្វសិ

ហ្្វ ជាសប្ត្វូ និង ជាអាកឈាា នពានោែ នទីបំផ៉ុត្ មកយលើ

ពូជសាសន៏អរយ័ន។ គំនិត្យនះ ក៏បានយោក Wagner ធាា ប់

បានសរយសរខ្ដរយៅឆា ំ ១៨៥០ យៅកន ុងយសៀវយៅ របស់ោត្់

មានចំណងយជើងថា Judentum in der Musik។ 

គំនិត្ទងំយ ះ វាជាគំនិត្មជឈឹម យៅកន ុងចិ ត  របស់

យោក Houston និង Stewart Chamberlain ជាអាកប្ទឹសត ី

ពិសសុ ត្ ននការប្បកាន់ពូជសាសន៏ យោយបានសរយសរ

យសៀវយៅ មានចំណងយជើងថា « les fondements du XIXè 

siècle - 1899 » និង Geshlecht und Charakter ជា

យសៀវយៅ សរយសររមួជាមួយយោក Otto Weininger យៅឆា ំ 

១៩០៣។ យសៀវយៅទងំយ ះ មានឥទធិពលោ៉ា ងខាា ំងយៅយលើ 

យោក Hitler។ ត្តមយោក Chamberlain ជនជាតិ្ហ្្វសិហ្្វ ជា
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ត្ំណ្តង ននអក៉ុសលោច់ខាត្ រឯី ជនជាតិ្អា ឺម៉ាង់វញិ 

ជាប្បជាជន ខ្ដល ប្ពះបានយប្ជើសយក (peuple élu)។ ដូយចាះ

វាស  ននអរយិធម៏ វាអាប្ស័យយៅយលើ ការប្បយ៉ុទធ រវាង 

ពួកហ្្វសិហ្្វ និង ពួកអរយ័ន។ ជ័យជំនះ ននពួកហ្្វសិហ្្វ គឺទ៉ុកយសែ ើ

នឹងអនតរាយ ននអរយិធម៏,  រឯីយជាគជ័យ ននពួកអរយ័ន វញិ 

គឺជាយដើមទី ននការបដិវត្តន៏ យចត្សិក។ ជាយជាគជ័យមួយ 

ោកជ់ាសញ្ញា  នូវអវសាន ននភាពអន់ថ្យ ននអរយិធម៏ 

និង ជាកំយណើត្ ននយ៉ុគថ្ែី។ 

មយ គមវជិាា  ននការប្បកាន់ពូជសាសន៏, អាងយហ្វត្៉ុយលើ 

មូលោា ន នន វទិាសាស្តសតមិនពិត្ (speudo-science), ជា

ពិយសស យលើគំនិត្ថា ពួកជនជាតិ្ហ្្វសិហ្្វ ជាពូជសាសន៏ 

មានភាពទប ខ្ដលយគអាចពនយល់បាន, វាមានតួ្ ទី

សំខានណ់្តស់ យៅកន ុងអភិ្ប្កម ខ្ដល ំយអាយមាន ការ

បំផ្ា ញ ដល់ប្គប់វបបធម៏ នននយោបាយ ខ្ផអកយលើមូលោា ន 

 វចិារណនិយម, ប៉ុគគលនិយម និង សិទធិមន៉ុសស។ មយ គម

 វជិាា យនះ វាមិនប្ោន់ខ្ត្មានឥទធិពលខាា ំង យៅប្បយទសអា ឺ

ម៉ាង់ ខ្ត្វាក៏ប្ជាបចូលជាជយប្ៅ យៅកន ុងប្បយទសដនទយទៀត្ 

បីដូច ប្បយទសអ៉ុីត្តលី ខ្ដលបានបយងក ើត្ចាប់ប្បកាន់ពូជ

សាសន៏យៅឆា ំ ១៩៣៨ និង ប្បយទសបារាងំ ខ្ដលរបប 

Vichy យៅឆា ំ ១៩៤០ បានបយងក ើត្ចាប់ប្បឆំងនឹង ពួក
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ជនជាតិ្ស្តហិ្្វហ្្វ យហ្វើយយកវាមកអន៉ុវត្ត។ ចាប់ទងំយ ះ វា

ប្សយដៀងោា នឹង ចាប់ពួកណ្តស៉ុី យៅទីប្កងុ Nuremberg។         
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ចិតតគាំនិតខែែ   

យត្ើ ជនខ្មែ រ ជាអាកប្បកាន់ពូជសាសន៏ ឬយទ ? យៅកន ុង

ប្បវត្ត ិសាស្តសត  ននប្បជាជាតិ្ខ្មែ រ វាោែ នយ ើញសាា ម ននជយមាា ះ 

រវាងជាត្ិសាសន៏យ ះយ ើយ ; មា៉ាងមួយយទៀត្ សងគមខ្មែ រ 

មានជាត្ិសាសន៏សភាគ យៅកន ុងអំបូរ ខ្មែ រ-មន។ រដាខ្មែ រ-

កយកើត្យ ើង ជារដាមានការយរៀបចំ ត្តមគំរ ូ ហ្វិណឌ  ូ មាន

អាគត្ោា នពីឥណ្តា  ប៉ា៉ុខ្នតឥទធិពល ននប្ពហ្វែចាសាស  ពាក់

ព័នធនឹងវណណ ៈសងគម វាមានអាន៉ុភាពកំរតិ្ទប យៅកន ុង

មជឈោា ន ននប្បជារាស្តសត ខ្មែ រ យប្ពាះជីវភាពរស់យៅរាល់នថ្ង នន

រាស្តសត ខ្មែ រ វាមានលកាណៈ ជាប្គួសារ យៅកន ុងគំនិត្ ជាញាត្ិ

ស ត ន។ ភូ្មិខ្មែ រ ជាភូ្មិប្គួសារ ត្តមគំនិត្  ដូយចាះ សាមគគ ី

ភាព និង សមភាព វាជាមូលោា ន ននការប្បាស័យទក់ទង 

រវាងជនខ្មែ រទងំឡាយ ខ្ដលជារបងការពារជាធមែជាត្ិ 

ននការហូ្វរចូលមកកន ុងសងគមខ្មែ រ នូវប្ទឹសត ី ននការខ្បង

ខ្ចកសងគមមន៉ុសស ជាវណណ ៈ។ យោលគំនិត្យនះ វាផទ ុយប្ស ះ

ពី ការយល់យ ើញមួយចំនួន ននយោលគំនិត្ ននការ

ប្បកាន់ពូជសាសន៏ តួ្ោ៉ា ងដូចគំនិត្ របស់យោក 

Vacher : ទ៉ុកទីកខ្នាងរស់យៅ ននមន៉ុសស សំរាប់ខ្ត្ អាក

ខាា ំង ជា អាកនថ្ាថាា  ខ្ដលជាគំនិត្ មានអាគត្ោា នពី ោ

 វនិនិយមននសងគម ខ្ដលមានមូលយហ្វត្៉ុ យចញពី ចាប់ នន

ការយរសីសប្មាំង ជាធមែជាត្ិ ខ្ដលសត្្យោក ប្ត្វូខ្ត្ទទួល

 

ផទះទឹក ននសហ្វគម

យួន យៅបឹង

ទយនាសាប 
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រង។ ផទ ុយយៅវញិ យៅកន ុងចិត្តគំនិត្ខ្មែ រ ខ្ត្ងខ្ត្ទ៉ុកអាកនថ្ា

ថាា  ជាអាកបានប្បកាក់ប្បកបយោយផលលអ ប្បយសើរ ពីការ

យធ្ើប្បធា ន៉ុយោគ7 នូវអំយពើលអ ប្តួ្ត្ោា  កន ុងស៉ុចានទ ៈ របស់

យគ យៅកន ុងអតី្ត្  ជាត្ិជាយប្ចើនកំយណើត្។ ដូយចាះ ចិត្ត

គំនិត្ខ្មែ រ ទ៉ុក  វសិិដាភាព ននព៉ុទធធម៏ យលើចាប់ធមែជាត្ិ : 

មន៉ុសសនថ្ាថាា  ជាមន៉ុសសមានធម៏។ មានធម៏ គឺយកើត្យ ើងពី

ការខ្ស្ងរកធម៏ យោយយធ្ើការពាោមសិកាធម៏។ ជនខ្មែ រ

ទងំឡាយ ជាព៉ុទធបរសិ័ទ ខ្ដលប្ចានយចាល នូវគំនិត្ នន

ការខ្បងខ្ចកនរជាត្ិ ជាពូជសាសន៏ម៉ុសោា  យប្ពាះយៅកន ុង 

ព៉ុទធប្បញបត ិ ខ្ត្ងខ្ត្ទ៉ុកមន៉ុសសយៅកន ុងយោក យៅយប្កាមធ

ម៏យសែ ើោា  យលើកខ្លងខ្ត្ប៉ុគគលណ្ត ខ្ដល ប្បប្ពឹត្តអំយពើ

អក៉ុសល ជាអមន៉ុសស ឬ តិ្រចាា ន។ ដូយចាះ មន៉ុសស ជាភាវៈ

មន៉ុសសខ្ត្មួយ, ការខ្បងខ្ចកមន៉ុសស ជា ស៉ុជន ឬ អស៉ុជន 

គឺសា ិត្យៅយលើអំយពើ ខ្ដលប៉ុគគលបានប្បប្ពឹត្ត។ ទសសនៈយនះ 

វាប្បខ្ហ្វលនឹងគំនិត្យោក Jean-Jacques Rousseau : 

មន៉ុសសយកើត្យ ើង ជាជនលអ ប្បយសើរពីកំយណើត្ ខ្ត្សងគម ជា

អាក ំមូច។ ដូយចាះ សងគមប្ត្វូមានចាប់ សំរាប់ធា 

                                   
 

 

7 ប្បធា ន៉ុយោគ : ការបំយពញពាោមដ៏ម៉ុឺងមា៉ា ត្់។ 
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រា ប់រង នូវអំយពើលអ យៅកន ុងសងគម ក៏ដូចោា នឹង ព៉ុទធធម៏ ជា

ផល វូ សំរាប់ ំមន៉ុសសយអាយប្បប្ពឹត្ត នូវអំយពើលអ ,  ដូយចាះ វា

ោែ នការខ្បងខ្ចក មន៉ុសស ពីកំយណើត្ ជាភាវៈម៉ុសោា យ ះ

យ ើយ ខ្ត្ថា ប៉ុគគលសងគម វាអាចម៉ុសោា ។ ជាធមែជាត្ិ, 

ជនខ្មែ រ ជាភាវៈមន៉ុសស និង ប៉ុគគលសងគម  ោែ នមានយោល

គំនិត្ នូវការខ្បងខ្ចយកពូជសាសន៏ យ ះយ ើយ យប្ពាះ

សងគមខ្មែ រ ជាសងគមសភាគ និង ទ៉ុកព៉ុទធធម៏ ជាប្គិះមូល

ោា ន ននការរស់យៅកន ុងសងគម។ ខ្ត្ថា វាមិនអាចទប់បាន 

ចំយពាះប៉ុគគលខ្មែ រមា ះ និង ប្កមុជនខ្មែ រមា ះ ជាមន៉ុសស និង 

ប្កមុ ប្បកាន់ពូជសាសន៏យ ះយទ យប្ពាះសងគមខ្មែ រ បាន

ទទួលឥទធិពល ប្គប់គំនិត្នយោបាយ មានយៅយលើពិភ្ព

យោក ខ្ដល ំយអាយជនខ្មែ រមា ះ មានប្បត្ិកមែ ជាអាក

ប្បកាត្់ពូជសាសន៏ យដើមបី ការពារជាត្ិសាសន៏ខ្មែ រ និង 

អាកមា ះយទៀត្ យដើមបី អះអាង នូវ វសិិដាភាព ននជាតិ្សាសន៏ 

របស់មល នួ។ ខ្ត្ការយកគំនិត្ ននប្បកាន់ពូជសាសន៏ មក

យធ្ើជាអាវ៉ុធ សំរាប់ការពារជាត្ិសាសន៏ វាជាគំនិត្ ននការ

ប្បកាន់ពូជសាសន៏យ ះឯង។ ដូយចាះ គំនិត្យនះ វាមិនអាច

ទ៉ុកបាន ជាកាលៈយទសៈបនធ រូបនាយយ ះយ ើយ។ មា៉ាងមួយ

យទៀត្ មហានគរខ្មែ រ មិនខ្មនកសាងយ ើយយៅកន ុងគំនិត្ 

ននវ វសិិដាភាព ននជាតិ្សាសន៏ខ្មែ រយ ះយទ ខ្ដលជនខ្មែ រ

មួយចំនួន ខ្ត្ងយល់ប្ច ំ, មហានគរខ្មែ រ គឺជា និមិត្តរបូ 
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ននសាមគគ ីភាពខ្មែ រ និង របបដឹក ំមានពនា ឺបញ្ញា ។ ខ្ត្ថា 

គំនិត្ការពារជាត្ិ វាព៉ុំខ្មនជាគំនិត្ ននការប្បកាន់ពូជ

សាសន៏យ ះខ្ដរ យបើជាតិ្ខ្មែ រ ទទួល នូវការឈាា នពានជាក់

ខ្សតង ពីសំណ្តក់ប្បយទស ឬ ជាត្សិាសន៏ដនទ។ ទយង្ើការពារ

យៅកន ុងលកាណៈខ្បបយនះ វាបញ្ញច ក់បខ្នាម យលើអំយពើ ខ្ដល

កំណត់្ នូវគ៉ុណសមបត្ត ិ របស់ប៉ុគគល មានយៅកន ុងព៉ុទធធម៏ : 

ប៉ុចា កមែ ( action méritoire) ជាក៉ុសល, ដូយចាះ ការការពារ 

ននប្បជាជាត្ិ ជាក៉ុសល យប្ពាះវាមានសចានៈ (បំណងប្ត្ឹម

ប្ត្វូ) ខ្ដលជនខ្មែ រទងំឡាយ មិនប្ត្វូមានការសងស័យយ ះ

យ ើយ។ សព្នថ្ង ពលរដាខ្មែ រទងំឡាយ  ំោា ប្តិ្រះិថា សនត ិ

ភាព ខ្ដលរបបដឹក ំបចច ុបបនា  យគផតល់យអាយ វាប្គប់លែម

សំរាប់រស់ យប្ពាះយ ើញមាន ការចំយរនីមួយចំនួនអាចទទួល

បាន ខ្ត្គំនិត្យនះ វាប្ោន់ខ្ត្ជាការប្សយមើប្សនម ឬ ភាន់

ប្បមា8 ដូចយគយបាះខ្ដកយោល ផ្ា ប់នឹងយសចកត ីអស់សងឃឹម 

ខ្ដលវាមានអាគត្ោា ន ពីការអត្់ធែត្់ប្ទបំ្ទ យដើមបីរស់រស់

ខ្ត្ប៉ា៉ុយណ្តណ ះ យប្ពាះយល់យ ើញថា ប្បជាពលរដាខ្មែ រ ឬ មល នួឯង

ជាខ្មែ រ ខ្លងមានលទធភាព ជាកមាា ំងជាតិ្ យដើមបី ការពារ

                                   
 

 

8 ភាន់ប្បមា : ភាន់យសចកត ីដឹង ឬ ប្បាជាញ ។ 
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ជាត្ិយទៀត្យហ្វើយ។ ការយបាះបង់សិទធិ ជាពលរដា និង យសចកត ី

សងឃឹម យនះឯង ជាោភ្ផលយសាវណណ  របស់យួនក៉ុមម ុយនិសត  

យដើមបីបំយរមីហិ្វចា ិត្តម៉ុឺនឆា ំរបស់យគ គឺ យកប្សកុខ្មែ រ យៅប

ចជ លូកន ុងមហាយរៀត្ណ្តម។ ខ្ត្ថា ប្បជាពលរដាខ្មែ រ និង យួន 

មិនខ្មនជា សប្ត្វូជាតិ្សាសន៏នឹងោា យ ះយ ើយ។ ជយមាា ះ

ជាប្បវត្ត ិសាស្តសត  រវាង ប្សកុខ្មែ រ និង យួន ជាប្បាឃាត្9

នយោបាយខ្ដនដី ខ្ដលពួកយួនក៉ុមម ុនិសត  យគបនតបយងក ើត្

ជានិចច សំរាប់ទស្ត ទ នប្សកុខ្មែ រ យដើមបី ពប្ងីកខ្ដនដីយួន ជា

ទឹកដីសំរាប់ជីវតិ្ (espace vitale) របស់ប្បជាជនយួន ខ្ដល

កាន់ខ្ត្មានចំនួនយប្ចើនយ ើងៗ, ដូយចាះយគប្ត្វូការទឹកដីសំ

រាប់រស់យៅ។ អងគយហ្វត្៉ុយនះឯង ជាការពិត្ ខ្ដលប្បជា

ពលរដាខ្មែ រសព្នថ្ង កំព៉ុងបនត  យអាបនដប្បឈមម៉ុម យហ្វវ

កមាា ំងយោយអកមែ ទទួលយកមកយធ្ើជា កមែវាស យគច

មិនផ៉ុត្។ គំនិត្ ជាអាកជត្តនិយម (fataliste) យនះជា ហ្វីន

មានៈ  ំយអាយប្ពួញមល នួ និង ោកយ់ៅកន ុងអារមែណ៏យ ះ

ឯង។ ជាធមែជាត្ិ ជនខ្មែ រទងំឡាយ ពិត្ជាោែ នគំនិត្ 

                                   
 

 

9 ប្បាឃាត្ : ចាំងោា វរវកឹ, យកើត្មានវវិាទ។ 
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ប្បកាន់ពូជសាសន៏ ខ្ត្ក៏ ំោា  យបាះបងយ់ចាល នូវ

យជាត្ ការ10 ននជាត្ិសាសន៏មល នួយ ះខ្ដរ ខ្ដលវា ំយអា

យ សងគមខ្មែ រ ខ្ប្បកាា យពី សងគមននសមូហ្វភាព11 យៅជា 

សងគម ននឯកត្តភាព12 អរបូិយ។ ការខ្ប្បផ្ា ស់របូយនះឯង 

ជា ជីវតិ្នតរាយ ននប្បជាជាតិ្ខ្មែ រ យប្ពាះជនខ្មែ រមាា ក់ៗ 

រខ្មងខ្ត្ងខ្ត្បាត្់អស់ នូវសញ្ញា សំោល់ ននជាត្សិាសន ៏

របស់មល នួ និង ប្បយូរញាតិ្ពិត្ ដូចជនខ្មែ រទងំឡាយ យៅ

សម័យអត្ាងគត្  ននយបារាណ្តន៉ុយបារាណ13 បាត្ ់នូវប្បមា14 

ននប្បវត្ត ិសាស្តសតជាតិ្ខ្មែ រ របស់មល នួយ ះខ្ដរ។ ម៉ាាងយទៀត្ វា

 ំយអាយសងគម ននជាតិ្សាសន៏ខ្មែ រ មានបំខ្ណកជាប្កមុ

បដិបកា ិ ខ្ដល ំយអាយជនខ្មែ រមាា ក់ៗ ខ្លងទ៉ុកមល នួជា

សមាជិកសមព ័នធ  (membre d’appartenance) ននសងគម

                                   
 

 

10 យជាត្ ការ : អាការននយសចកត ីរ៉ុងយរឿង, អាកខ្ដលមានយសចកត ី
អាការរ៉ុងយរឿង។ 
11 សងគមននសមូហ្វភាព : société collectiviste។ 
12 សងគមននឯកត្តភាព : société d’individualité។ 
13 យបារាណ្តន៉ុយបារាណ : ប៉ុរាណម៉ុនៗនិងប៉ុរាណជាលំោប់ប ទ ប់ៗ
មក។ 
14 ប្បមា : យសចកត ីដឹងចាស់។ 
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ជាត្សិាសន ៏ ជាមាច ស់ប្សកុ ខ្ត្ខ្បរជា ំោា យជឿ ត្តមការ

យឃាស  របស់ពួកក៉ុមម ុយនិសត យួន ថា ប្សកុខ្មែ រ ជាប្សកុ

មាន ពហ្វ៉ុជាតិ្សាសន៏ពីកំយណើត្មក ខ្ដលជាសហ្វគមន៏

យផសងៗោា  មាន យួន ចិន ចាម និង អាកប្សកុភ្ា ំទងំឡាយ 

រមួរស់យៅប្សកុខ្មែ រ ត្តំងពីយូរអខ្ង្ងមកយហ្វើយ។ ខ្ត្ ប្បវត្ត ិ

សាស្តសត យទ បានខ្ហ្វកសហ្វគមន៏យផសងៗោា យ ះ យអាយកាា យ

ជាសប្ត្វូនឹងោា 15 ខ្ដលសព្នថ្ង, យៅកន ុងប្បលឹងសាែ រត្ ី នន

នថ្ងទី៧ មករា ឆា ំ ១៩៧៩, ប្ត្វូបាន គណបកសយួនក៉ុមម ុយ

និសត  ជាអាកជួយ បប្ងួបបប្ងួមយ ើងវញិ យអាយអាចរស់រមួ

ោា បាន យៅកន ុង សងគម ននសញ្ញា ត្ិកមព ុជាខ្ត្មួយ។ សព្នថ្ង

យួន យគទ៉ុកខ្មែ រ អាកការពារជាត្ិទងំឡាយ ជាពួកអាក

ប្បកាន់ពូជសាសន៏, រឯី ពួកខ្មែ របំយរយួីន វញិ យគទ៉ុក អាក

ប្បឆំងអំណ្តចយួន និង បនរបស់យគ ជាពួកអាកប្ជលុ

និយម។ 

 

                                   
 

 

15 ប្ទឹសត ីយនះ មានយៅកន ុងប្ទឹសសត ីរបស់យោក មា៉ា កស ជាបិត្ត ននលទធិ
ក៉ុមម ុយនិសត ។ 
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សិកាា បទ ននប្ពះដ៏មានប្ពះភាគ  

ដកប្សង់ពីប្ពះនប្ត្បិដក : បណទ ិត្ប៉ុរសយពាធិសត្្ យពាលថា 

: ការប្បប្ពឹត្ត ិ នូវយសចកត ីចំយរនី របស់អាកមិនឈាា សកន ុង

យហ្វត្៉ុចំយរនី រខ្មងមិន ំមកនូវយសចកត ីស៉ុមយទ, ប៉ុគគល

ឥត្ប្បាជាញ  ខ្ត្ងយធ្ើប្បយោជន៏យអាយសាបសូនយ ដូចស្ា

រការកាសួន បានយធ្ើប្បយោជន៏យអាយវ ិស។ 

ន័យយនះ វាយធៀបនឹង ប្កមុអាកប្បឆំងណ្តមួយ ត្តំងមល នួ

ជាអាករកាប្បយោជន៏ជាតិ្ខ្មែ រ ខ្ត្ឥត្ប្បាជាញ  ខ្ត្ងយធ្ើ

ប្បយោជន៏យអាយសាបសូនយ ដូចស្ាយ ះខ្ដរ។ ដូយចាះ យសច

កត ីយសាហាជាតិ្ មិនប្គប់ប្ោន់យ ះយទ គឺអាកយសាហាជាតិ្ ប្ត្វូ

មានប្បាជាញ  យទើបអាចរកាប្បយោជន៏ជាត្ិបាន។ 

ដកប្សង់ពីប្ពះនប្ត្បិដក : ប្ពះរាជាសីលវៈយពាធិសត្្ យពាល

ថា : ប៉ុរសជាបណា ិត្ គមបីប៉ា៉ុនប៉ាងយអាយម៉ុត្មាំ មិនគមបី

យនឿយណ្តយយ ើយ យយើងយ ើញមល នួយយើងប្សាប់យហ្វើយ យយើង

ប្បាថាា ោ៉ា ងណ្ត បានោ៉ា ងយ ះ។ 

ន័យយនះ វាយធៀបនឹង ការត្ស ូ  យដើមបីការពារប្បយោជន៏

ជាតិ្ខ្មែ រ ប្ត្វូខ្ត្មានការប៉ា៉ុនប៉ាងយអាយចាស់ោស់ យទើប

អាចសយប្មច នូវយសចកត ីប្បាថាា យ ះបាន។ 

 

 

 

 ប្ពះដ៍មានប្ពះភាគ 

 


