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ឧប សៅ សង្ហា  ការសិក្សា ២៤ ក្សុម្ភៈ ២០២០ 

សសចក្សតីស្តើម្ 

វាវជាវបាតុភូតមួយវ ដ្លវ ដត្ដតវ សក្ើតវមានស ើ្វ សៅក្ន ុ្វ

េបវតត ិសាស្តេត វៃនវមនុេសជាតិវសៅក្ន ុ្វេរប់វទីក្ដនែ្វនិ្វេរប់វ

េម័យរលវសៅវសលើវសោក្វសនេះវរឺវអ្នក្្ឹក្នំវៃនវេបជាជាតិវ

ខ្ែ េះវបនតសធវ ើវនសោបាយវ ទ្ ុយវពីវេបសោជន៏វខ្ល នួ។វក្ំហុេវ្ដ្

លៗវសនេះវវាហាក់្វ្ូចជាវមនុេសជាតិវេបេពឹតតវសដ្ឋយវអ្ន់វបំ្ុតវ

េិលបវៃនវរដ្ឹក្នំវជា្វេក្មមភាពវ្ៃទសទៀត។វសៅក្ន ុ្វវេ័ិ

យវៃនវរដ្ឹក្នំវសនេះ, រតិបណ្ឌ ិតវ-វដ្លវសរវនឹ្អាចវក្ំណ្ត់

បានវអ្មាល្ូចវលំហាត់វៃនវក្មាែ ំ្វរយវនិ្វចិតតវដបេ់វអ្នក្

្ឹក្នំវ ក្ន ុ្វរដវនិិចជ ័យ, រឺវ ដ ែ្ក្វ សៅសលើវ រដពិសសាធ, េុភ

និចជ ័យវ និ្វព័ត៏មានវដ្លវអ្នក្្ឹក្នំវទទួលវពីវេហរដវីឬវ

ជំនួយរដវដបេ់វខ្ល នួវ-វរដណ្៏វទំ្ ឡាយវសនេះវមានវ្ំសណ្ើដរដវ

មិនលែ វសហើយវជួនរលវជួបនឹ្វបរាជ័យវគ្មម នវទំន្។វេួដវថាវ

សតើវសហតុអ្វ ីវក៏្វអ្នក្្ឹក្នំវសេចើនវដតវសេជើេសដេីវជាវញឹក្ញាប់វ្ ល វូវ

ទ្ ុយវពីវសហតុ្លវដ្លវមានវសៅក្ន ុ្វមនេិរដវយល់្ឹ្វដបេ់វ

ខ្ល នួវពីវ្លេបសោជន៏វផ្ទា ល់ខ្ល នួវ? សតើវ សហតុអ្វ ីវ ក៏្វអ្នក្្ឹក្នំវ

ហាក់្បីវ្ូចជាវគ្មម នវេមតថភាពវពិចាដណាវេបក្បវសដ្ឋយវរដ

ឆ្លែ តៃវវស្ើមបីវសេជើេសដេីវ ល្ វូវលែ វេំរាប់វេបជាជាតិវ? 

េំនួដវទំ្ សនេះវដ្លវនំសអាយសយើ្វសលើក្វមក្វសធវ ើវរដេិក្ាវ

្ូចវខា្សេរមវសនេះ។វវវវវវវវ 

ដខ្ម ដវធ្លែ ប់វសាា ល់វធម៏វេំរាប់វ េពេះរាជាវ េទ្់វ េបេពឹតតវ េពមទំ្ វ

ដណ្នំវពួក្វសេនបតីមស្តនត ីវធំវតូចវនិ្វពួក្វរាស្តេត េបជាវសអាយ
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េបពឹតត្្វ មានវ ស ម្ េះវ ថាវ « ទេពិធរាជធម៏ »។វ ធម៏វ សនេះវ

មានវ១០វេបរដ : 

១.វទន : រដសធវ ើអ្ំសណាយ ;វ២.វេីលវ: រដដក្ាេីលវ៥វជានិចចវឬវ

ដក្ាវេីលវ១០វមួយ្្វមួយរល ;វ៣.វបដចិាច រៈ : រដចំណាយវ

េពេះរាជេទពយវទំនុក្បំដុ្វេបសទេជាតិ ;វ៤.វអាជជវៈ : មានវសេច

ក្ត ីេត្់ ; ៥.វមទាវៈ : មានវសេចក្ត ីទន់ភែន់វេល តូេុភាពរាបសា ; ៦.វ

តបេះ : រដរន់វឧសបាេថេីលវតាមវរលកំ្ណ្ត់មត្ៗ ; ៧.វអ្

សរក ធនៈ : មិនវ ក្សតត េក្ហាយវ អ្នក្្ៃទ ; ៨.វ អ្វហឹិសា : មិនវ

សបៀតសបៀនវ អ្នក្្ៃទ ; ៩.វ ខ្នត ិ : មានវ សេចក្ត ីអ្ត់ធន់ ; ១០.វ

អ្វសិរាធនៈ : មិនវបំពានវសលើវធម៏វសលើវចាប់។វធម៏វទំ្ វ១០វេំ

រាប់វ អ្នក្្ឹក្នំវ េបេពឹតតវ ជាវ និចចវ សនេះវ រឺវ ជាវ េក្មរុណ្ធម៏វ

(éthique)វ ៃនវ េក្មុវ មស្តនត ីវ រាជរដវ ដបេ់វ ដ ឋ្ដខ្ម ដវ សៅវ េម័យវ

បុរាណ្វជាវពិសេេវសៅក្ន ុ្វពុទធេម័យវរឺវេម័យវដ្លវេពេះមហា

ក្សេតដខ្ម ដវទ ំ្ ឡាយវបានសេជើេសដេីវពុទធសាេនវជាវធម៏វដបេ់វ

េពេះអ្ ា្។ 

 

ទសពិធរាជធម្៏ 
ស ែ្ ើយនឹ្វេំនួដវខា្សលើវ សនេះវនំសអាយវ សយើ្វ សលើក្យក្វសាដ

ជាតិវៃនវទេពិធរាជធម៏វមក្វអ្ធិបាយវស្ើមបីវយល់្ឹ្វអ្ំពីវ

េបេិទធិភាពវដបេ់វវាវសៅក្ន ុ្វក្ិចចរដវៃនវរដ្ឹក្នំ។ 

ទេពិធរាជធម៏វជាវទេសនៈវេម េរចិតតវដបេ់វអ្នក្្ឹក្នំវបស ក្ ើត

ស ើ្វេំរាបវ់ េរប់េរ្វ ទំនក្់ទំន្វ ដវា្វខ្ល នួវ និ្វអ្នក្សៅ
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សេរមរដេរប់េរ្វឬវរាស្តេត េបជាវ ដតវជាវទំនក្់ទំន្វបញ្ឈដវ

មានវ មូលដ្ឋឋ នវ ៃនវ ភាពេម េរចិតតវ (volontariat) ដបេ់វ អ្នក្

្ឹក្ន។ំវ្ ូ សចនេះវវាវគ្មម នវេញ្ញា ណ្វៃនវរតពវក្ិចចវរតិយុតតវចំសពាេះវ

អ្នក្្ឹក្នំវ ដ្លវ ខ្ល នួវ េតូវវ ទទួលវ ខ្ុេេតវូវ សៅវ ចំសពាេះវ មុខ្វ

ចាបដ់ ឋ្។វវាវមិនដមនវជាវក្ិចចេនាវេ ា្មវដ្លវជាវចាប់វេំ

រាប់វអ្នុវតត។វ្ូសចនេះវខ្ែ ឹមសាដវដបេ់វវាវវាវអាេេ័យវសៅសលើវេុចឆនា ៈវ

េុទធសាធវដបេ់វអ្នក្្ឹក្នំ។ 

សយើ្វស ើញវថាវេពេះមហាក្សេតដខ្ម ដវទ ំ្ ឡាយវសៅវបុរាណ្រលវ

ក្ន ុ្វេម័យវេពហមញ្ាសាេនវក៏្្ូចវេម័យវពុទធសាេនវេពេះអ្ ា្វ

ទុក្វេពេះអ្ ា្វជាវតំណា្វអាទិសទពវក្ត ីវជាវអ្នក្គ្មំេទវពុទធសាេនវ

ក្ត ីវសហើយវេបរេវថាវេពេះអ្ ា្វ្ឹក្នំវរាស្តេត េបជាវតាមវរនែ្វធ

ម៏វដបេ់វេពេះវទំ្ វពីដវសនេះវដ្លវជាវរដេបរេវជាវេទឹេត ីវដ្លវ

នំសអាយវរាស្តេត េបជាវមានវរដក្ក់្សតត វសៅក្ន ុ្វចិតតវដតវជាវសដឿ

យៗវ« សហតុ្លវៃនវធម៏វដបេ់វេពេះ »វសនេះ វាវេគ្មន់វដតវជាវពុតវ

ជាវរដេេសមើេេៃមវជាវភាពពរិដដភនក្វសដ្ឋយវសចតនវជាវរដ

សដេីសអ្ើ្វ មិនផ្ទែ េ់បត ដូវ ដ្លវ បស ក្ ើតវ ទុក្ខ សវទនវ េរប់វ ដបបវ

ោ៉ា ្វ្ ល់វរាស្តេត េបជា។វសយើ្វ្ឹ្វថាវសទេះបីវជាវដចនេមព ័នវៃនវ

ចិតតរំនិតវ ដបេ់វអ្នក្្ឹក្នំវ ដ ែ្ក្វ សៅវ សលើវធម៏លែ វនិ្វលំហូដ

េំសណ្ើលែ វ ៃនវរដ្ឹក្នំវ ក្៏សដ្ឋយវ ដតវ សបើវ សៅក្ន ុ្វេតិវគ្មម នវ

មានវេុភនិចជ ័យវឬវចតុវវន័ិចជយ័វេំរាប់វអ្នុវតតវធម៏វនិ្វលំហូដ

េំសណ្ើវលែ វសនេះវរឺវចាេ់វជាវពុំអាចវសជៀេវា្វនូវវបរាជ័យវបានវ

សនេះវដ្ដ។វវវវវវ 
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ចតុវិន័ចជ័យ 

រដបស ក្ ើតវទេសនៈ,វអ្នក្្ឹក្នំវេតវូវចាំបាច់វមានវសគ្មលរំនិតវ

ធំវបួន ោ៉ា ្វ: ១.វវវនិ័ចជ ័យវៃនវដ ឋ្ ; ២.វវវន័ិចជ ័យវៃនវមនុេស ; ៣.វវវ ិ

ន័ចជ ័យវៃនវរដេសេមច ; ៤.វវវន័ិចជ ័យវៃនវរដបស ក្ ើត្ំបូ្។ 

វិន័ចជ័យ នន រដ្ឋ 
វវន័ិចជ ័យវៃនវដ ឋ្1វរឺវរដយល់្ឹ្វចាេ់ោេ់វពីវសាដជាតិវៃនវដ ឋ្  :វ

អ្តថភាព,វតួនទី,វសគ្មលសៅ។វដ ឋ្វជាវសេគ្ម្ ែ្ ឹ្វៃនវេបជាជាតិវ

ដ្លវ បានសដៀបចំស ើ្,វ មានវ តួនទីវ េរប់េរ្វ ដ្ន្ីជាតិវ

និ្វ េបជាពលដ ឋ្វតាមវចាបវ់ស្ើមបីវ ដក្ារា៉ា ប់ដ្វេណាត ប់ធ្លន បវ់

សាធ្លដណ្ៈ,វ េុវតថ ិភាពវ ដបេ់វ េបជាពលដ ឋ្វ និ្វ រដពាដវ ្ល

េបសោជន៏វដមួវនិ្វសាធ្លដណ្ៈ។ 

វិន័ចជ័យ នន ម្នុសស 
វវន័ិចជ ័យវៃនវមនុេស រឺវរដយល់្ឹ្វចាេ់ោេ់វពីវសាដជាតិវៃនវ

មនុេសវដ្លវជាវពលដ ឋ្។វធ្លតុវជាវធមមជាតិវ ដបេវ់មនុេសវរឺវ

សេដភីាពវនិ្វេិទធិវ ៃនវរដដេ់រានជីវតិ។វរដយល់្ឹ្វ សនេះវរឺវ

សធវ ើវ សអាយវ អ្នក្្ឹក្នំវ មានវ េតិេមបជញ្ា ៈវ ជានិចចវ ថាវ ខ្ល នួវ

មានវ ទំនក្់ទំន្វ ជាមួយនឹ្វ ដបេ់វ មានវ វវញិ្ញា ណ្វ ា្ត់ ា្្់វ

សដ្ឋយវបញ្ញា វ សេដវីេំរាប់វ េរប់េរ្វសជារវាេនវបឋមវសដ្ឋយវ

 

1 វវនិ័ចជ ័យវៃនវដ ឋ្ : le sens de l’Etat. 
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ខ្ល នួឯ្វស្ើមបីវេុភម ា្លវផ្ទា លខ់្ល នួវតាមវបំណ្្វដបេ់វខ្ល នួ។វ

មនុេសសោក្វមានវេបវតត ិសាស្តេត វេហេសវតសវសហើយវចំសដនីស ើ្វ

ជានិចចវ សដ្ឋយសាដវសេបើវអ្ំណាចវៃនវសេដភីាពវ ដបេ់វខ្ល នួវ ដ្លវ

ខ្ល នួវជាវមាច េ់វ ស្ើមបីវ េបទល់នឹ្វ ក្មាែ ំ្វ ៃនវ ធមមជាតិវ ដ្លវ

ជួនរលវជាវក្មាែ ំ្វនំសអាយវមានវសេគ្មេះថាន ក្វ់្ល់វខ្ល នួវសហើយវ

បនតបនា ប់វមក្វតេ ូ វ េបឆ្លំ្នឹ្វអ្ំណាចវផ្ទត ច់រដវ េរប់វ ដបូ

ភាពវដ្លវជាវអ្ំណាចវពាបាទវ្ល់វសេដភីាពវដបេ់វខ្ល នួ។វសេដ ី

ភាពវស្ើមបីវេិទធិដេ់រានជីវតិវសនេះឯ្វដ្លវជាវក្មាែ ំ្វៃនវរដ

ក្សា្វមនុេសជាតិវសៅវក្ន ុ្វរតិវដ្លវទុក្វមនុេសវជាវខ្ែ ឹម

សាដវដ្ឋច់ខានវៃនវសោក្សនេះ។ 

វិន័ចជ័យ នន ការសសរម្ច 

មានវវវន័ិចជ ័យវ ៃនវរដេសេមចវសៅក្ន ុ្វរតិវ សនេះវរឺវនំសអាយវ

អ្នក្្ឹក្នំវមិនវដញួរាវសធវ ើវរដេសេមចវស្ើមបីវសដ្ឋេះេសាយវបញ្ញា វ

ជាសេគ្មេះថាន ក្់វេរប់វដបបោ៉ា ្វដ្លវេបជាជាតវិជួបេបទេះ។វវាវក៏្វ

ជាវរដទទួលខុ្េេតូវវ សៅក្ន ុ្វ ្ំដណ្្វ ឬវអាណ្តតិវ េរប់េរ្វ

សដ្ឋយវចាបវ់ ដ្លវខ្ល នួវជាវ សមបនទ ុក្។វមានវ សេចក្ត ីរែ ហានវ

ក្ន ុ្វរដេសេមចវនិ្វរដទទួលខ្ុេេតូវវជាវរុណ្េមបតត ិវ មួយវ

ដបេ់វអ្នក្្ឹក្នំវេតវូវមាន។ 
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វិន័ចជ័យ នន ការបសងកើតដ្ំបូង                    
សធវ ើវ រដេសេមចវ ចាំបាច់វ េតវូវ មានវ វវន័ិចជ ័យវ ៃនវ រដបស ក្ ើត

្ំបូ្2វឬវ េបឌិតញាណ្។វេមតថភាពវសនេះវ េតូវវមានវខានមិន

បានវសៅក្ន ុ្វតួនទីវជាវសមបនទ ុក្វដ្លវនំសអាយវេក្មុរដងាដវ

មានវ សេចក្ត ីទុក្ចិតតវ សៅសលើវ េមតថភាពវ ក្ន ុ្វ រដសធវ ើ

េក្មមភាពវ ៃនវអ្នក្្ឹក្នំ។វ សេចក្ត ីទុក្ចិតតវ សនេះឯ្វបស ក្ ើតវ

ជាវ ក្មាែ ំ្ដមួវ ស្ើមបីវ អ្នុវតតវ វវធិ្លនរដវ ឬវ រេម្រដវ ដ្លវ

េសេមចសធវ ើវេបក្បវសៅសដ្ឋយវេបេិទធិភាព។ 

 

សសចក្សតីសននិដ្ឋឋ ន 

ចតុវន័ិចជ ័យវ សនេះវ ទុក្វជាវ សរេលយវ នសោបាយវ វកិ្េិតចិតត3 

បស ក្ ើតវជាវភិសយាភាពវអ្សាច ដយវ្ូចជាវពនែក្វផ្ទក វជួបេបទេះនឹ្វ

ពនែ ឺវៃនវេូដយ។វរដដកី្វៃនវសរេលបវក្ន ុ្វទំនក្់ទំន្វជាមួយវរា

ស្តេត េបជាវ េតវូរដវមានវ េបព័នធ វ ៃនវរដអ្ប់ដំវជាន់ខ្ពេ់វ េំរាប់វ

អ្នក្្ឹក្នំវនិ្វ្សពវ្ាយវរដអ្ប់ដំជាតិវ្ល់វរាស្តេត េបជាវស្ើមបវី

សធវ ើវ សអាយវេ ា្មវមានវចលនវ វជិជមានវនិ្វសអាយវយល់្ឹ្វ

អំ្ពីវេបព័នធ វៃនវរដ្ឹក្នំ។វេបជាពលដ ឋ្វមានវវបបធម៏វនិ្វេ

មបទវនសោបាយវក្ន ុ្វក្ំដតិវខ្ពេ់វរឺវជាវថាន លវេំរាប់វបស ក្ ើតវ

 

2 វវនិ័ចជ ័យវ ៃនវ រដបស ក្ ើត្ំបូ្ : le sens de la créativité ou de 
l’imagination. 
3 វវកិ្េិតចិតត  : ដ្ក្ដកី្វសៅក្ន ុ្វចិតត,វs’épanouir.  
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អ្នក្្ឹក្នំវមានវចតុវន័ិចច ័យ,វេមតថភាព,វេមតថកិ្ចចវនិ្វជាវ

អ្នក្ទទួលខុ្េេតវូវសៅក្ន ុ្វដ្នវបនទ ុក្វៃនវក្ិចចរដវដបេ់វខ្ល នួ។ 

ចតុវន័ិចជ ័យវដបេ់វអ្នក្្ឹក្នំវសនេះឯ្វរឺវបស ក្ ើតវទំនក់្ទំន្វ

ជាវរុណ្ភាពវដ្លវសៅក្ន ុ្វសនេះវមានវសេរឿ្ដំលេ់វ(អាម័ដទិេស័

ដ)វេំរាប់វរដពាដវ វបិោែ េវ ហិ្ាវ ដវា្វអ្នក្្ឹ្នំវ និ្វ េបជា

ពលដ ឋ្។ 

េួដវេំនួដវជាវរដេនន ិដ្ឋឋ នវថាវសតើវវាវមានវអ្វ ីវដ្លវសលើក្វទឹក្

ចិតតវខាែ ំ្រែ យវ ្ល់វ អ្នក្្ឹក្នំវ ដ្លវបានវ សធវ ើវ េក្មមភាពវ

ដ្លវ ត្ល់វ នូវវ ្លេបសោជន៏វ េរប់វ ដបបោ៉ា ្វ ្ល់វ េបជា

ពលដ ឋ្វដបេ់វខ្ល នួវ?វវវវវវវវវវវ 


