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មូលន្័យសង្ខេប្ 
 

 ការរ្់ដៅរប្់ជនជាតិផ្មែរផ្តងមានទ្យមាា ប់នារភាា ប់ជីវភាពរប្់មាួនដៅនឹងធម្ែជាតផិ្ែល្មាន
ដៅជុុំវញិមាួនរប្់ដេ។ េុំនិតផ្មែរផ្ែល្បានភាា ប់ជីវភាពរប្់មាួនដៅនឹងបាតុភូតដនេះ េឺកែុងន័យផ្្ែងរក
ភាព្ងប់សាង ត់ខាងនាូវចិតត ផ្ែល្ដយងីអាចនិយាយបានថា ទ្យដងែីដនេះជាប្បព័នធេុំនិតម្ួយដកីតដចញពីការ
យល្់ដ ីញរប្់ែូនតាដយីងអុំពីជីវតិនិងធម្ែជាតិ ជីវតិនិងការងារប្បចុំនងងរប្់មាួន។  ប្បព័នធេុំនិត
ដនេះដកីតមានែុំណាល្ម្នុ្សផ្មែរផ្ែរ ផ្តែុំបូងដ ីយវាមានល្កខណ្ៈជា្ញ្ញា ណ្ននភាពអរូបី ការដជឿ
ដល្ីវញិ្ញា ណ្ ប្ពល្ឹង ឥទ្យធិពល្កមាា ុំងដប្ៅមាួនននធម្ែជាតិផ្តប ុដណាណ េះ។ ជាបនតបន្ទា ប់ ប្បព័នធេុំនិតផ្មែរដែីម្
ដនេះក៏ប្តូវបានប្បតិបតតិប្ពម្គ្នែ ជាម្ួយនឹងទ្យ្សនៈននល្ទ្យធិសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្និងសា្ន្ទប្ពេះពុទ្យធផ្ងម្
ដទ្យៀតនង។ ដ េះជាយា ងដនេះក៏ដោយ វាក៏ដៅផ្តរកាមាឹម្សារជាប្បព័នធេុំនិតជាតិជាក់លាក់និង្ាិតជាប់
កែុងអារម្ែណ៍្ប្បជាជនជានិចច។ ប្បព័នធេុំនិតផ្មែរបានផ្្ងងតាម្រយៈការប្បតិបតតិដនសងររប្់ប្បជាជន
កែុង្ងគម្ជាក់ផ្្ងង ែូចជា តាម្រយៈរូបបែិមា ្ិល្បៈ ដរឿងដប្ពង ក៏ែូចជាកិចចការប្េប់ប្េង្ងគម្និង
នដយាបាយនងផ្ែរ។ ជាទូ្យដៅតាម្រយៈដរឿងដប្ពង ្ិល្បៈ  ក៏ែូចជាកិចចការ្ងគម្  ប្តូវបានអែក្ិកា
ផ្្ែងយល់្អុំពីអតាន័យជាមូ្ល្ោា ននិង ញយកេតិបណ្ឌិ ត្ប្មាប់ទុ្យកជាដម្ដរៀនអប់រ ុំតដរៀងម្ក។  
 ការដល្ីកយកប្បធានបទ្យវបបធម៌្្នតិភាពតាម្រយៈប្បព័នធេុំនិតផ្មែរ ម្ក្ិកា េឺដែីម្បឆីាុេះបញ្ញច ុំង 
ឱ្យដ ញីពីសាែ រតី្នតិភាពរប្់ផ្មែរតាុំងពីបុរាណ្កាល្ក៏ែូចបចចុបបនែនងផ្ែរ។ ្ិការប្់ដយីងដនេះេឺ
រ ុំដល្ចតាម្រយៈមាឹម្សារបែិមាននជុំដនឿសា្ន្ទ សាា បតយកម្ែ ចមាា ក់ ្ ិល្បៈរបាុំម្ួយចុំនួន រមួ្ ុំង្ិល្បៈ 
កែុងការដធែីនដយាបាយមាេះរនងផ្ែរ។   
 តាម្រយៈប្បព័នធេុំនិតដនេះ ដយងីអាចនិយាយបានថា ប្បជាជនផ្មែរពិតមានេុំនិត្នតិភាពនិយម្
ដប្ចីនជាងេុំនិតហ្ងិា ដហ្យី េុំនិត្នតិភាពដនេះបានកាា យជាដគ្នល្ការណ៍្ម្ួយកែុងការប្បតិបតតិដនសងរ
កែុង្ងគម្ជាតិតាុំងពីយូរល្ង់ណា្់ម្កដហ្ីយ។ វបបធម៌្្នតិភាពជាការចុំបាច់បុំនុតកែុង្ងគម្ជាតិ
នីម្ួយរ ប ុផ្នតការដធែីឱ្យមាន្នតិភាពដ ីងបាន េឺប្តូវដនងីម្ដចញពីភាព្ងប់ជាចម្បងរប្់បុេគល្មាែ ក់រ
កែុងការឈានដៅរក្នតិភាពពិភពដលាកនងផ្ែរ។  
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 ែូចដនេះ ដបីមាន្នតិភាព ដហ្ីយមែេះការរកា្នងិភាពក៏ជាបញ្ញា ម្ួយម្ិនប្េប់ប្គ្នន់ផ្ែរ។ ាកយ
ថា្នតិភាពម្ិនផ្ម្នមានន័យប្តឹម្ផ្តអវតតមាន្ស្រងាគ ម្ដន្ទេះដទ្យ។ ្នតិភាព្ុំដៅែល់្ការរ្់ដៅផ្ែល្
មានភាព្ងប់នាូវចិតត គ្នែ នការេុំរាម្កុំផ្ហ្ង គ្នែ នការភ័យខាា ចកែុងការេិត ការបដចចញម្តិ ការជួបជុុំ ផ្ែល្
ដធែីឱ្យបុេគល្មាែ ក់រមានដ្រភីាពនិងដជឿជាក់ទុ្យកចិតតបាន ដទ្យីបដៅ្នតិភាពពិតប្បាកែ។ 

ង្សចក្ដីង្្ដើម 
 

 ជនជាតិផ្មែរ ជាជាតិសា្ន៍ម្ួយមានវយ័ចុំណា្់ដៅដល្ីទ្យឹកែីរប្់មាួនក៏ែូចជាដៅកែុងតុំបន់ 
ឧបទ្យែីបឥណ្ឌូ ចិនដនេះនងផ្ែរ ប្ពម្ ុំងមានប្បវតតិសាស្រ្ត អរយិធម៌្ចា្់ផ្ងម្ដទ្យៀតនង។ តាម្ការ្ិកា
រប្់បុរាណ្វទូិ្យ ប្បវតតិវទូិ្យ បានបងាា ញឱ្យដ ញីថា អរយិធម៌្រប្់ជនជាតិផ្មែរមានការវវិឌ្ឍជានិចចដៅដល្ី
ទ្យឹកែីឧបទ្យែីបឥណ្ឌូ ចិន ពិដ្្ដៅដល្ីទ្យឹកែីផ្មែរបចចុបបនែដនេះ តាុំងពីប្គ្នែុំបូងននការកដកីតទ្យឹកែីរហូ្តម្ក 
ែល់្្ពែនងងដនេះ។ ការកដកីតអរយិធម៌្ដនេះ ជា្ញ្ញា ណ្ម្ួយបងាា ញចា្់ថា ផ្មែរេឺជាជាតិសា្ន៍មាន
ល្កខណ្ៈពិដ្្រប្់មាួន និង មុ្ពីជាតិសា្ន៍ែនទ្យដទ្យៀត។  

 ដតីល្កខណ្ៈពិដ្្រប្់មាួ នដនេះ្ាិតដៅដលី្អែីផ្ែរ? 
 តាុំងពី្ម្័យបុរាណ្រហ្ូតម្កែល្់បចចុបបនែ ការរ្់ដៅរប្់ជនជាតិផ្មែរផ្តងផ្តនារភាា ប់
ជីវភាពរប្់មាួនដៅនឹងធម្ែជាតិដនសងរផ្ែល្ដកីតមានដៅជុុំវញិនិងកែុង្ងគម្រប្់ដេ។ កតាត ដនេះជា
ដហ្តុដធែីឱ្យផ្មែរមានប្បព័នធេុំនិតម្ួយភាា ប់ដៅនឹងដរឿងអចឆរយិៈដនសងរ ដកីតបានជាជុំដនឿដែីម្បីរកភាព
្ងប់សាង ត់ខាងនាូវចិតត ក៏ែូចជាការរកដ្ចកងី្ុម្ងគម្។ ពិដ្្ជាងដនេះដៅដទ្យៀត រាល់្េុំនិតននជុំដនឿ
ផ្ែល្នារភាា ប់នឹងបាតុភូតដនសងរដន្ទេះ ដយីងអាចនិយាយបានថា វាជាប្បព័នធេុំនិតផ្មែរម្ួយផ្ែល្ដកីត
ដចញពីការយល់្ដ ញីរប្់ផ្មែរអុំពជីីវតិនងឹធម្ែជាតិ ជីវតិនឹងការងារប្បចុំនងងរប្់មាួន ផ្ែល្តុំណាងឱ្យ
ទ្យ្សនវជិាា ផ្មែរកែុងការអប់រ ុំម្នុ្សឱ្យដចេះរកភាព្ុមែុម្កែុង្ងគម្ផ្ងម្ដទ្យៀតនង។ 
 ែូដចែេះ ការដល្ីកយកប្បធានបទ្យ វបបធម៌្្នតិភាពតាម្រយៈប្បព័នធេុំនិតផ្មែរ ម្ក្ិកាដនេះ កែុង
ន័យផ្្ែងយល់្ថា ដតីតាម្រយៈប្បព័នធេុំនិតផ្មែរផ្ែល្ផ្្ងងតាម្រយៈ្ិល្បៈក៏ែូចជាេុំនិតនដយាបាយ 
ជាដែីម្ បានបងកប់នូវមាឹម្សារននវបបធម៌្្នតិភាពយា ងណាមាេះ?  
 
១- ទសសន្ៈមលះៗនន្វប្បធម៌សន្តិភាពន្ិខប្ប្ព័ន្ធគំន្ិតខ្មែរ 
    ១.១- ន្ិយមន្័យនន្វប្បធម៌សន្តិភាព 
 ាកយថា វបបធម៌្្នតិភាព ដយីងផ្តងផ្តបានឮជាដរឿយរ ្ប្មាប់្ងគម្ផ្មែរក៏ែូចជា្ងគម្នន
ជាតិសា្ន៍ែនទ្យផ្ែរ។ វបបធម៌្្នតិភាពប្តូវបានដេចត់ទុ្យកថាមានសារៈ្ុំខាន់បុំនុតកែុងការអភិវឌ្ឍ
្ងគម្ជាតិ។ ជាដរឿយរ ប្ក្ួងផ្ែល្ាក់ព័នធក៏ែូចជាប្ក្ួងអប់រ ុំជាតិផ្តងបានបដងកីតបរយិាកា្ពិភាកា 
ឬដធែី្និែ្ីទ្យកប្ម្ិតថាែ ក់ជាតិ អនតរជាតិ ដែីម្បដីល្ីកកម្ព្់ការយល់្ែឹង ពប្ងឹងវបបធម៌្្នតិភាពែល់្យុវជន 
ម្ហាជនផ្ងម្ដទ្យៀតនង។  
 ដតីាកយ វបបធម៌្្នតិភាព ដនេះមានន័យយា ងណា? ដហ្យីអតតន័យដនេះវាផ្្ងងដ ងីតាម្រយៈ
អារម្ែណ៍្រប្់ប្បជាជនផ្មែរយា ងណាផ្ែរ?  
 ាកយ វបបធម៌្្នតិភាព  វបបធម៌្ + ្នតិភាព 



3 
 

- វបបធម៌្   មានន័យថា ការនាុំបណ្ងុ េះចុំដណ្េះវជិាា និងប្បាជាា សាែ រតឱី្យបានលូ្តលា្់ចដប្ម្ីន 
   ដោយវទិ្យាសាស្រ្តឬដោយ្ិល្បៈដនសងរជាដែីម្1។ 

- ្នតិភាព   មានន័យថា ភាពឬែុំដណី្រ្ងប់, សានតប្តាណ្, រាប ប; ែុំដណី្រ្េះជានឹងគ្នែ 2។ 
 ែូចដនេះ ដយីងអាចកុំណ្ត់ន័យរមួ្ននាកយ ុំងពីរដនេះថាការនាុំបណ្ងុ េះនូវចុំដណ្េះែឹង ប្បាជាា  
សាែ រតីឱ្យដកីតដ ីងនិងលូ្តលា្់ដៅដោយភាព្ងប់ ែុំដណី្រសានតប្តាណ្ ឬ ែុំដណី្រមិ្នមានទ្យុំន្ទ្់នឹង 
គ្នែ  ែុំដណី្រ្េះជានឹងគ្នែ ។ 

- តាម្ឯកសារ  ដបតិកភណ្ឌ ពិភពដលាកកែុងនែយុវជន សាគ ល់្ ប្្ឡាញ់ និង ដធែី្កម្ែភាព, ដៅ
កែុងអតាបទ្យ  : ‹ ដបតិកភណ្ឌ ពិភពដលាកនិងវបបធម៌្្នតិភាព › នាយដោយអងគការយូដណ្្កូ 
ឆ្ែ ុំ១៩៩៩ ទ្យុំព័រទ្យី២ បានកុំណ្ត់ថា្នតិភាព េឺជា៖  

 (a) សាា នភាពជាតិនីម្ួយរ-រែានីម្ួយរផ្ែល្គ្នែ ន្ស្រងាគ ម្។ 
(b) ្នធិ្ញ្ញា រវាងអែកកុំពុងប្បយុទ្យធគ្នែ ផ្ែល្ដធែីការបចច ប់្ភាព្ស្រងាគ ម្។ 

 ទ្យុំន្ទក់ទ្យុំនង្ងប់ដ្ងៀម្រវាងពល្រែា អវតតមានននវបិតតិនិងននអុំដពីហ្ងិា។ 
 រែា ល្កខណ្ៈរប្់តុំបន់ម្ួយ ឱ្កា្ម្ួយ ផ្ែល្គ្នែ នការរ ុំដជីបរ ុំជួល្ ភាពអូអរ។ 

- ្នតិភាព  មានន័យថា ដ្ចកងី្ុមប្តជាក់ប្តជុុំឱ្យមានជីវតិរ្់ដៅដោយប្បនព3។ 
ឯាកយ ប្បព័នធេុំនិត  ប្បព័នធ + េុំនិត 

-  ប្បព័នធ   មានន័យថា  ្ុំណុ្ុំ ននអនតរកម្ែឬ្មា្ភាពផ្ែល្អាប្្័យគ្នែ ដៅវញិដៅម្កកែុង
   ការបដងកីត្ុំណុ្ុំ ម្ួយ4។ 

- េុំនិត   មានន័យថា ការេិត ដយាបល់្5។ 
ែូចដនេះ ដយងីអាចកុំណ្ត់ន័យរប្់ាកយ ុំងពីរដនេះថាជា ្ុំណុ្ុំ ននអនតរកម្ែឬ្មា្ភាព 

ផ្ែល្ដកីតដចញពីការេិតដោយមានការអាប្្័យគ្នែ ដៅវញិដៅម្កកែុ ងការបដងកីតបានជាអែីម្ួយឬជានិមិ្តត 
រូបអែីម្ួយ ផ្ែល្មានអតាន័យចា្់លា្់ ។ 
 កាល្ណាដយងីេិតពីប្បព័នធេុំនិតផ្មែរ ដយងីផ្តងេិតែល់្ផ្នែកជុំដនឿរប្់ផ្មែរផ្ែល្បាននារភាា ប់ 
ដៅនឹងបាតុភូតដនសងរ ផ្ែល្ប្បជាជនផ្មែរបានជួបប្បទ្យេះកែុងជីវភាពរប្់គ្នត់តាុំងពី្ម័្យបុពែកាល្ម្ក។ 
ការភាា ប់ជុំដនឿរប្់មាួនដៅនឹងបាតុភូតដនសងរ ុំងដន្ទេះមានែូចជា ទ្យដនា ទ្យីទ្យួល្ ភែុំ ្តែ អារកស អែកតា 
ជាដែីម្ រហូ្តម្កែល់្បចចុបបនែ បញ្ញា  ុំងដនេះបានកាា យដៅជាប្ពល្ឹងននវបបធម៌្ជាតិផ្ងម្ដទ្យៀតនង។ 
        
    ១.២- សញ្ញា ណទូង្ៅនន្ប្ប្ព័ន្ធគំន្ិតខ្មែរ 

                                                           

1 ជនួ ណាត : វចន្ទនុប្កម្ភាសាផ្មែរ  ភែុំដពញ, ការនាយដោយវទិ្យាសាា នពុទ្យធសា្នបណ្ឌិ តយ, ដបាេះពុម្ពប្គ្នទី្យ៥ឆ្ែ ុំ១៩៦៧  
   ទ្យុំពរ័ទី្យ១១៦២។ 

2 -ែ- ទ្យុំពរ័ទី្យ១២៥៩។ 

3
 ្ូម្ដមី្ល្ បា ង ខាត ់: ប្្ីហិ្ដតាបដទ្យ្ ភាេទី្យ៤  ភែុំដពញ, ការនាយរប្ពុ់ទ្យធសា្នបណ្ឌិ តយ ឆ្ែ ុំ១៩៩៤ ទ្យុំពរ័ម-េ។ 

4
 ្ុម ប ុនដធឿន : ប្បពន័ធចាបផ់្មែរ  ភែុំដពញ, ឆ្ែ ុំ២០១៤ ទ្យុំពរ័ទី្យ១៥។ 

5
 ជនួ ណាត : វចន្ទនុប្កម្ភាសាផ្មែរ  ែ.ឯ.ម្. ទ្យុំពរ័ទី្យ១៤៦។ 
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 តាម្រយៈការ្ិការប្់ប្បវតតិវទូិ្យ បានបញ្ញា ក់ថាជនជាតិផ្មែរ ជាជាតិសា្ន៍ម្ួយមានប្បវតតិ
រប្់មាួនពិតប្បាកែ រ្់ដៅដោយឆាងកាត់្ម័្យបុដរប្បវតតិសាស្រ្ត ្ម័្យប្បវតតិសាស្រ្តែ៏យូរល្ង់ម្ក
ដហ្ីយ។ កែុងែុំដណី្រជីវតិែ៏យូរអផ្ងែងផ្បបដនេះ ដេក៏្ដងកតដ ីញថា ជនជាតិែ៏ចុំណា្់ម្ួយដនេះមាន 
ប្បនពណី្ ទ្យុំដនៀម្ទ្យមាា ប់ ទ្យ្សនវជិាា រប្់មាួនយា ងពិតប្បាកែនិងចា្់លា្់មុ្ននឹងមានទ្យុំន្ទក់ទ្យុំនង 
ជាម្ួយបរដទ្យ្ដៅដទ្យៀត។ ប ុផ្នតដប្កាយដពល្ផ្មែរមានទ្យុំន្ទក់ទ្យុំនងជាម្ួយឥណាឌ  ចិន ជាដែីម្ ប្បនពណី្ 
ទ្យុំដនៀម្ទ្យមាា ប់ ទ្យ្សនវជិាា ដែីម្រប្់មាួនម្ួយចុំនួន ក៏ប្តូវបាន្ុំដយាេចូល្ជាម្ួយនឹងវបបធម៌្ងែផី្ែល្មាន 
ល្កខណ្ៈប្្បនឹងចិតតេុំនិតរប្់ផ្មែរនិងបដប្ម្ីឱ្យផ្មែរបផ្នាម្ដល្ីអែីផ្ែល្មាួនធាា ប់មាននងផ្ែរ។ 
 ប្បនពណី្ ទ្យុំដនៀម្ទ្យមាា ប់ ទ្យ្សនវជិាា រប្់ផ្មែរ្ុទ្យធផ្តបានបងកប់នូវនែត់េុំនិតរប្់ផ្មែរយា ងចា្់ 
លា្់ ផ្ែល្ដយីងអាច្ិកាពីមាឹម្សារននប្បព័នធេុំនិតដន្ទេះបាន។ ជាក់ផ្្ងងដៅតាម្ទ្យីកផ្នាងផ្ែល្ប្បជា
ជនរ្់ដៅ្ុទ្យធផ្តមានដឈាែ េះដៅដែីម្បី្ មាគ ល់្ទ្យីតាុំង ដៅតាម្អែីផ្ែល្ពួកគ្នត់អាចដធែីដៅបាន រហូ្តែល់្ 
ដឈាែ េះទ្យីសាា នែ៏ដប្ចីនបុំនុតននប្បដទ្យ្កម្ពុជាប្តូវបានបុពែបរ្ដយងីប្បឌ្ិតជាដរឿងដប្ពងទុ្យក ្ ប្មាប់ឱ្យកូន 
ដៅជុំន្ទន់ដប្កាយងាយចងចុំផ្ងម្ដទ្យៀតនង។ ដប្ៅពីដនេះ ែូនតាដយងីបានបដងកីតនូវជុំដនឿនងិ្លិ្បៈដនសងរ 
ែូចជា អបិយជុំដនឿ ជុំដនឿសា្ន្ទ របាុំ ចមាា ក់ ចដប្ម្ៀង ជាដែីម្។ 
 ដតីការបដងកីតឱ្យមានអបិយជុំដនឿ របាុំ ចមាា ក់ ...  ុំងដន្ទេះបាននាុកនូវប្បព័នធេុំនិតផ្មែរយា ងណាមាេះ? 
 ផ្មែរជាជាតិសា្ន៍ចុំណា្់ម្ួយដៅដល្ទី្យឹកែរីប្់មាួន ផ្ែល្បានបដងកីតវបបធម៌្រប្់មាួនដោយ 
ផ្ទា ល់្។ ដេដចេះបដងកីតជាដរឿងដប្ពងដែីម្បបីងាា ញពីកុំដណី្តទ្យឹកែី ជនជាតិ ក៏ែូចជាការប្េប់ប្េងប្បដទ្យ្ 
រប្់មាួននងផ្ែរ ជាក់ផ្្ងងដរឿងប្ពេះដថាងន្ទងន្ទេផ្ែល្មានមាមឹ្សារ ក់ទ្យងនឹងប្បវតតិសាស្រ្ត ប្បនពណី្
ដែីម្រប្់ជាតិពិតរ។ ដយងីែឹងដហ្យីថា ដៅដែីម្្តវតសរ ៍ម្ួយភាេធុំននជនជាតិដនេះបានទ្យទ្យួល្អរយិធម៌្ 
ពីប្បដទ្យ្ឥណាឌ  ជាដហ្តុញុុំងឱ្យជនជាតិដនេះផ្ទា ្់បងូ រមាេះរនូវទ្យប្ម្ង់វបបធម្៌ នដយាបាយ ដ្ែាកិចច
រប្់មាួន ដហ្យី បនតិចម្ងងរក៏ញុុំងកុល្្ម្ព័នធន្ទន្ទឱ្យរលាយចូល្គ្នែ ជាធាុងម្ួយនងិកាា យដៅជាប្បដទ្យ្6។  
 ការរ្់ដៅរប្់ប្បជាជនផ្មែរដៅ្ម័្យដែីម្ពិតជាមានជីវភាពល្ុំបាកដោយសារឥទ្យធិពល្នន  
ធម្ែជាតិ ែូចជា ទ្យឹកជុំនន់ នគររនាេះ ្តែសាហាវដនសងរ ជាដែីម្។ ការរ្់ដៅកែុងជីវភាពប្បឈម្នឹងការ 
ល្ុំបាកប្េប់ផ្បបយា ងដនេះ ជាដហ្តុន្ទុំឱ្យដេប្តូវផ្តរកបផ្ងកកខាងសាែ រតី ផ្ែល្ដេដជឿថាវាអាចជួយដេវបាន។  
 មុ្នការហូ្រចូល្ននសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្និងសា្ន្ទប្ពេះពុទ្យធ ផ្មែរដយងីមានជុំដនឿដែីម្េឺ តូតឹម្7។ 
 តូតឹម្ ្ុំដៅដៅែល់្ការយក វតាុ ្តែ រុកខជាតិ ឬ បាតុភូតធម្ែជាតិ ផ្ែល្ដេដគ្នរពថាជា្ញ្ញា
រប្់ម្នុ្ស ប្កុម្ម្នុ្ស ឬ ្ ងគម្ណាម្ួយ ដហ្យី ជាញឹកញប់ប្តូវបានដេដប្បីកែុងពិធីជុំដនឿ ពិធីសា្ន្ទ 
រប្់ពួដេ។ តូតឹម្មានតួន្ទទ្យី្ុំខាន់ណា្់កែុងជុំដនឿផ្មែរ្ម័្យបុរាណ្ វាជានិម្ិតតរូបឬជាវតាុបុំណ្ង
ម្នុ្សកែុង្ងគម្ផ្ែល្រ្់ដៅផ្បប្ែ័យភាព។ រមួ្ម្កតូតឹម្ ជាអែកបដប្ម្ីបីបាច់ផ្ងរកាបុេគល្ណាម្ួយ 
ប្កុម្ម្នុ្សណាម្ួយ ដោយករណី្ដនេះ ដយីងអាចដប្បៀបតូតឹម្ដៅនឹងប្ពល្ឹង កមាា ុំងធម្ែជាតិ វញិ្ញា ណ្
រប្់បុពែបុរ្ឬដទ្យវតា កែុងន័យវតាុ្័កងិ្ិទ្យធិ្ប្មាប់ផ្ងរកាគ្នុំារដលាកឬ្ងគម្ម្នុ្ស។ តូតឹម្ជាដគ្នល្ 
ពិធីផ្ែល្ជុំដនឿតប្ម្ូវដោយមានភាា ប់នូវការបូជាចុំដាេះបុពែបុរ្ ផ្ែល្ទ្យមាា ប់យកប្ពល្ឹងរប្់បុពែបុរ្

                                                           

6 មី្ផ្្ល្ ប្តាដណ្ : ប្បពន័ធេុំនិតផ្មែរភាេ១  ភែុំដពញ, ដរាងពុម្ព [?], ឆ្ែ ុំ១៩៩៨ ទ្យុំពរ័ទី្យ២៦។  
7 ្ូម្ដមី្ល្ មី្ផ្្ល្ ប្តាដណ្ : ប្បពន័ធេុំនិតផ្មែរភាេ១  ែ.ឯ.ម្. ទ្យុំពរ័ទី្យ២៦-៣១។ 
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 ុំងដន្ទេះដៅតាម្ផ្ងរកាដន្ទេះឯង។ រហូ្តម្កែល់្បចចុបបនែដនេះប្បជាជនផ្មែរម្ិនថាដពល្មានភ័យអា្នែ 
ឬដពល្មានកិចចការអែីម្ួយផ្តងផ្តនិយម្យកចិតតទុ្យកោក់បន់ប្្ន់អារកស អែកតា ផ្ែល្មានបុំផ្ណ្កងែឬ
េល់្ដឈីជាតុំណាង ដៅកណាង ល្វាឬកែុងមាម្ កាយវកិារដនេះម្ិនមានន័យថាដេដធែីមុ្ដន្ទេះដទ្យ។ ដេម្ិន
ដគ្នរពបូជាបុំផ្ណ្កងែឬេល់្ដឈដីទ្យ ផ្តដេដគ្នរពបូជាវញិ្ញា ណ្ឬប្ពល្ឹងរប្់អែកតាផ្ែល្ដេយល់្ថាកុំពុង
ប្បថាប់កែុងងែឬេល់្ដឈដីន្ទេះដៅវញិ។ 
 ្កម្ែភាពផ្នែក្តិអារម្ែណ៍្ ុំងដនេះបងាា ញអុំពីប្បព័នធេុំនិតជាទ្យ្សនៈរប្់ផ្មែរផ្ែល្ឱ្យតនម្ា
ដៅដល្ីកមាា ុំងដប្ៅមាួន ដ េះជាធម្ែជាតិ ប្ពល្ឹង វញិ្ញា ណ្ែូនតា ផ្ែល្ដេេិតថា វាមានឥទ្យធិពល្ដធែីឱ្យដេ
រ្់ដៅមាន្ុភម្ងគល្ឬអពម្ងគល្ដៅបាន។ 
  ដោយសារមានការវវិតតរកីចដប្ម្ីនខាងផ្នែកជីវភាពរ្់ដៅនន្ងគម្ម្នុ្សតាម្រយៈសាែ រតីដនេះ 
្ងគម្ផ្មែរបុរាណ្ក៏មានការផ្ប្បប្បួល្ផ្ទា ្់បតូរផ្ែរ។ ដ េះបីផ្មែរមានជុំដនឿរប្់មាួនដៅដហ្យីកងី ដប្កាយពី 
វបបធម៌្ឥណាឌ ផ្នែកសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្និងសា្ន្ទប្ពេះពុទ្យធបានចូល្ម្កកែុងប្បដទ្យ្ម្ក ជុំដនឿ ុំងដនេះក៏
ប្តូវបានផ្មែរទ្យទ្យួល្យកម្កបផ្នាម្ដៅដល្ីជុំដនឿផ្ែល្មាួនផ្ងម្ដទ្យៀត។ កែុងរបត់ងែីផ្នែកជុំដនឿដនេះ ផ្មែរកែុងន្ទម្
ជាជនជាតិមានប្បព័នធេុំនតិចា្់លា្់ដៅដហ្យីដន្ទេះ ក៏បានបដងកីតនូវដគ្នល្ជុំដនឿម្ួយផ្ែល្មានល្កខណ្ៈ 
្ម្ប្្បនឹងសាែ រតី ចិតតសាស្រ្ត រដបៀបរបបរ្់ដៅ ទ្យ្សនវជិាា រប្់មាួន ឱ្យដចញជារូបរាងពិតប្បាកែ
ដ ងីប្ទ្យប្ទ្យង់នូវប្បព័នធេុំនិតផ្មែរែផ្ែល្។ ដគ្នល្ជុំដនឿដន្ទេះេឺ ការ្ុំដយាេរវាងជុំដនឿផ្មែរដែីម្ជាម្ួយនឹង
ជុំដនឿសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្និងសា្ន្ទប្ពេះពុទ្យធដនេះឯង។ ផ្មែរបានដរៀន្ូប្ត ដប្កបជចា ក់ចុំដណ្េះវជិាា ពី
េម្ពីរននសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្ក៏ែូចសា្ន្ទប្ពេះពុទ្យធ ជាក់ផ្្ងងមានចុំដណ្េះែឹងផ្នែកប្េប់ប្េងប្បដទ្យ្ ផ្នែក
្ងគម្កិចច ផ្នែកសាា បតយកម្ែ ផ្នែក្ិល្បៈ អកសរសាស្រ្ត អកសរ្ិល្ប ៍ជាដែីម្។ 
 ការទ្យទ្យួល្នូវពុទ្យធិងែីរបផ្នាម្ដល្ីប្បព័នធេុំនិតដែីម្រប្់មាួនដនេះដហ្យី ផ្ែល្ដធែីឱ្យផ្មែរដចេះអភិវឌ្ឍ  
ជាតិរប្់ឱ្យមានភាពខាា ុំងពូផ្កខាងវ ិ្ ័យវបបធម៌្ក៏ែូចជាវ ិ្ ័យដនសងរដទ្យៀត។ ដយងីអាចនិយាយបាន
ថា ដៅកែុង្ម័្យែ៏រុងដរឿងរប្់ផ្មែរដនេះេឺពិតជាដកីតដ ងីដោយការពិចរណារប្់បុពែបុរ្ដយងី ប្្ប 
តាម្បទ្យពិសាធន៍ បដចចកដទ្យ្ ម្ដន្ទេម្វជិាា ្ងគម្ ដលាកទ្យ្សនៈសា្ន្ទម្នុ្សនិយម្ និង ្ីល្ធម៌្ 
្ងគម្ដនេះឯង។ ពុទ្យធិខាងសាា បតយកម្ែ ចមាា ក់ប្តូវបានបុពែបុរ្ដយងីកសាងដ ងីដោយឈរដល្ីទ្យ្សនៈ 
សា្ន្ទនងនិងនិម្ិតតរូបនង។ ្ិល្បៈផ្មែរ ុំងសាា បតយកម្ែ  ុំងចមាា ក់ ្ុទ្យធផ្តមានែុំដណី្រវវិតតផ្ប្បប្បួល្
ដៅតាម្និន្ទែ ការសា្ន្ទនិងជីវភាព្ងគម្។ ប្បព័នធេុំនិតផ្មែរងែីផ្ែល្ជាបណ្ងុ ុំ េុំនិតរវាងទ្យ្សនៈផ្មែរ
ដែីម្និងទ្យ្សនៈននសា្ន្ទធុំរ ុំងពីរដន្ទេះ ក៏ប្តូវបានបុពែបុរ្ផ្មែរ ្ិល្បករផ្មែរបចចូ ល្ដៅកែុង
្ិល្បៈសាា បតយកម្ែនិងចមាា ក់ផ្បបសា្ន្ទ ុំងដន្ទេះទុ្យកជាទ្យី្កាក រៈ កែុងន័យបងាា ញជានិម្ិតតរូបដនសងរ
នងនិងជាការអប់រ ុំនង។ 
  តាម្ការ្ិកា ដយីងដ ីញថា វ ិ្ ័យបែិមា្ិល្បៈផ្មែរមានការវវិតតផ្ប្បប្បួល្ដៅតាម្្ម័្យ
កាល្ប្បវតតិសាស្រ្តផ្មែរនងផ្ែរ។ ដៅចុង្ម័្យនេរភែុំបែិមា្ិល្បៈដធែីអុំពីងែក៏ចប់ដនងីម្ដល្ចរូបរាងដ ងី 
ដហ្យីមានមាឹម្សារបដប្ម្ីសា្ន្ទធុំរ ុំងពីរ ែូចជា បែិមាហ្រហិ្រៈ ជាដែីម្។ ដៅ្ម័្យដចនឡា ចុង 
្តវតសរទ៍្យ៧ី អាណាចប្កផ្មែរ្ាិតកែុងសាា នភាពាក់កណាង ល្អន្ទធិបដតយយ សាែ នែ្ិល្បៈ្ាិតដល្ីការ 
ចម្ាងតាម្េុំរូច្់រ ដោយរកាទុ្យកប្ពល្ឹង្ិល្បៈននភាពរ្់រដវកីកែុងការនចែប្បឌ្ិតនងិបាននល្ិតសាែ នែ
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ពិតប្បកបដោយតនម្ារ្់រដវកីរប្់មាួន8។ ម្កែល់្្តវតសរទី៍្យ៩ ដយីងដ ីញថា ្ិល្បករផ្មែរបានដប្បី
ប្បា្់វបបធម៌្ដប្ៅប្បដទ្យ្េួបនសុំជាម្ួយទុ្យន្ិល្បៈជាតិ ដែីម្បបីដងកីតទ្យប្ម្ង់្ិល្បៈជាតិម្ួយ ដនេះជាការ
នចែប្បឌ្ិតងែីបាននុ្ដ ងីដៅចុង្ម័្យដន្ទេះ។ ្ម័្យកដកីតទ្យីប្កុងអងគរ ្ិល្បករចូល្ចិតតឆ្ា ក់រូបធុំរ
មានទ្យប្ម្ង់ជាជីវតិធម្ែតា បដប្ម្ីប្បដយាជន៍ម្នុ្សជាក់ផ្្ងង9។ ម្កែល់្្តវតសរទ៍្យី១២ ្ ិល្បករបានកសាង
បែិមា្ិល្បៈដោយឱ្យតនម្ាដៅដល្ីការតុបផ្តងល្ម្កដោយអល្ងាក រដប្ចីនជាងធម្ែជាតិនិយម្។ ម្កែល់្
្តវតសរទ៍្យី១៣ បែិមា្ិល្បៈ្ិាតកែុងទ្យ្សនៈសា្ន្ទប្ពេះពុទ្យធ ្ិល្បករកសាងបែិមាដោយយកចិតត
ទុ្យកោក់ដល្ី្ម្ផ្សមុ្ម ផ្ភែកបិទ្យាក់កណាង ល្ បបូរមាត់ញញឹម្ កែុងន័យ្មាធិឬម្ដន្ទ ដ្ចចតន្ទដនសងរ។  
 ្រុបម្ក ដយីងដ ញីថា ប្បព័នធេុំនិតផ្មែរបានដកីតមានតាុំងពីែុំណាល្ម្នុ្សផ្មែរម្កដម្ា េះ ផ្ែល្ 
ប្បព័នធេុំនិតដនេះែុំបូងដ ីយវាមានល្កខណ្ៈជា្ញ្ញា ណ្ននភាពអរូបី ដជឿដល្ីវញិ្ញា ណ្ ប្ពល្ឹង ឥទ្យធិពល្
កមាា ុំងដប្ៅមាួនឬធម្ែជាតិផ្តប ុដណាណ េះ។ ប ុផ្នតជាបនតបន្ទា ប់ ប្បព័នធេុំនិតផ្មែរដែីម្ដនេះក៏ប្តូវបាន្ុំដយាេ 
ជាម្ួយនឹងទ្យ្សនៈននល្ទ្យធិសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្និងសា្ន្ទប្ពេះពុទ្យធ ដោយដៅផ្តរកានូវមាឹម្សារប្ទ្យប្ទ្យង់
ប្បព័នធេុំនិតជាតមិ្ួយជាដគ្នល្ជាក់លាក់ ដហ្យី ក៏កុំពុង្ាិតជាប់កែុងអារម្ែណ៍្ប្បជាជនរហូ្តែល់្្ពែនងង 
ដនេះនងផ្ែរ។ ជារមួ្ដយងីអាចនិយាយបានថា ប្បព័នធេុំនិតផ្មែរ ុំងដនេះបានផ្្ងងតាម្រយៈការប្បតិបតតិ
ដនសងររប្់ប្បជាជនកែុង្ងគម្ជាក់ផ្្ងង តាម្រយៈបែិមា្ិល្បៈក៏ែូចជាកិចចការប្េប់ប្េង្ងគម្នងផ្ែរ។ 
 

    ១.៣- សញ្ញា ណទូង្ៅនន្វប្បធម៌សន្តិភាព 
វបបធម៌្្នតិភាព មានន័យថាការនាុំបណ្ងុ េះនូវចុំដណ្េះែឹង ប្បាជាា  សាែ រតីឱ្យដកីតដ ីងនិងលូ្ត

លា្់ដៅដោយភាព្ងប់ ែុំដណី្រសានតប្តាណ្ ឬ ែុំដណី្រមិ្នមានទ្យុំន្ទ្់នឹងគ្នែ  ែុំដណី្រ្េះជានឹងគ្នែ ។ 
ដៅកែុងបុពែបទ្យននរែាធម្ែនុចារប្់អងគការយូដណ្្កូបាន្រដ្រថាដោយ្ស្រងាគ ម្ចប់ដនងីម្ដៅកែុ ងចិតត 
រប្់ម្នុ្ស េឺដៅកែុ ងចិតតរប្់ម្នុ្សដនេះដហី្យផ្ែល្ការារ្នតិភាពប្តូវផ្តកសាងដ ីង។  

ដតី្នតិភាពជាអែី? ្នតិភាព ម្ រការរកានូវទ្យុំន្ទក់ទ្យុំនងអហ្ងិា ម្ិនប្តឹម្ផ្តរវាងប្បដទ្យ្ដទ្យ 
ផ្តរវាងបុេគល្ រវាងប្កុម្្ងគម្ រវាងប្បដទ្យ្និងពល្រែារប្់ដេ និង រវាងម្នុ្សនិងបរសិាា នរប្់ដេ
នងផ្ែរ។ ចុំដណ្េះែឹងខាងផ្នែកវបបធម៌្្ងគម្ក៏បានជួយដយងីឱ្យយល់្នូវមាឹម្សារ្នតិភាព និង ម្នុ្សែ៏
ម្ហាអសាច រយ ផ្ែល្ភាេដប្ចីនឆាុេះបញ្ញច ុំងនូវដ្ចកងីប្បាថាែ ជាអម្តៈចុំដាេះ្ិទ្យធិដ្រភីាព យុតតិធម៌្ ការយល់្ 
ែឹង និង ការដគ្នរពគ្នែ ដៅវញិដៅម្ក ដ្ចកងីដ្ែហានិងម្ិតតភាព ជាដែីម្។ តនម្ា ុំងដនេះបងាា ញនូវចាប់
្ុំខាន់រនិងដប្េឿងនសុំម្និអាចអត់បាននន្នតិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ្ប្មាប់បុេគល្មាែ ក់រ ្ងគម្នីម្ួយរ 
និងពិភពដលាក ុំងមូ្ល្នងផ្ែរ។ 

ចល្ន្ទវបបធម្៌្នតិភាព ដប្បៀបបានែូចជាទ្យដនាែ៏ធុំម្ួយដារដពញដោយចរនតដនសងរ ែូចជា 
ប្បនពណី្ វបបធម៌្ ភាសា សា្ន្ទ ទ្យ្សនៈនដយាបាយ ជាដែីម្។ ដគ្នល្បុំណ្ង្ុំខាន់ននចល្ន្ទវបបធម៌្
្នតិភាពេឺ ពិភពដលាកម្ួយផ្ែល្្ម្បូរដៅដោយវបបធម៌្រមួ្រ្់ជាម្ួយគ្នែ កែុងបរយិាកា្ននការយល់្
អនតរវបបធម៌្ ការអធាប្្័យ និង សាម្េគីភាព។  
                                                           

8 ្ូម្ដមី្ល្ ជុច ដភឿន : ម្នុ្ស ្ិល្បៈ ជុំដនឿ  ភែុំដពញ, ការនាយរប្់េណ្ៈកម្ែការប្សាវប្ជាវសាកល្វទិ្យាល្យ័វចិិប្ត្ិល្បៈ,  
   ឆ្ែ ុំ១៩៩៣ ទ្យុំពរ័ទី្យ២៥។  
9
  -ែ- ទ្យុំពរ័ទី្យ២៨។ 
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ដតីវបបធម៌្្នតិភាពដនេះអាចដកីតដ ងីយា ងែូចដម្ងច? 
្នតិភាពជាែុំដណី្រ្ងប់ ុំងនាូ វកាយនិងនាូ វចិតត ឬ ្ុំដៅែល់្កងីប្្ឡាញ់ កងីដម្តាត  ការ្ដន្ទត ្ 

ប្បណី្ ការអធាប្្័យ និង យុតតិធម៌្។ កងីដម្តាត  ជាចុំណុ្ចដនងីម្នូវ្នតិភាព ដប្ាេះកែុងករណី្ផ្ែល្ដយងីមាន 
ការអាណិ្ត ការជួយ្ដស្រងាគ េះែល់្បុេគល្ណាម្ួយ ដេនឹងទ្យទ្យួល្បាននូវដ្ចកងីប្្ឡាញ់ពីដយងី ដេនឹង
ប្្ឡាញ់រាប់អានដយងីវញិ។ យា ងដនេះ ដែីម្បទី្យទ្យួល្បាននូវ្នតិភាពពិតប្បាែក  ម្ រឱ្យបុេគល្ប្េប់
រូបចប់ដនងីម្ផ្្ែងយល់្ពីការតាុំងចិតតចុំដាេះមាួនឯងជាមុ្ន្ិន ដោយដចេះអនុវតតនូវដគ្នល្ការណ៍្ម្ួយ
ចុំនួនែូចជា ៖  

- ការដធែី្មាធិ  ការដធែី្មាធិម្ិនប្តឹម្ផ្តជួយឱ្យដយងីមាន្ុមភាពនាូវចិតត នាូវកាយប ុដណាណ េះ  
ដទ្យ ផ្តវាអាចបដងកីឱ្យមានកងីដម្តាត  អាចទ្យប់សាក ត់នូវកុំហ្ងឹកែុងមាួនឬការបដងកីតទ្យមាា ប់កែុងការបុំបាត់នូវភាព
ដប្កវដប្កាធកែុងចិតតបានដទ្យៀតនង។ 

- ការផ្្ែងយល់្អុំពីទ្យុំន្ទ្់   ការផ្្ែងយល់្ពីឫ្េល់្ននបញ្ញា ទ្យុំន្ទ្់ ផ្្ែងយល់្ពីពហុ្វបបធម៌្  
រដបៀបរបបរ្់ដៅដនសងរនន្ងគម្ម្នុ្សឱ្យបានចា្់លា្់។ ដៅដពល្ដយីងយល់្ពីដេដហ្ីយ ដេក៏
យល់្ពីដយងីដោយការដគ្នរពនិងឱ្យតនម្ាគ្នែ ដៅវញិដៅម្កផ្ែរ។ 

- អហ្ងិាវធិី  ការប្បកាន់នូវអហ្ងិាវធិី ជាការម្ិនតបតកុំហ្ងឹទ្យល់្នឹងកុំហ្ល់្ ដយងីអាចនិយាយ  
បានថា វធិីដនេះជាការយកែុុំទ្យឹកកកដៅពនាត់ដភាីងដៅង  ផ្ែល្ជាដហ្តុដធែីឱ្យដយងីមានេុំនិត្ុទ្យិែានិយម្។ 

- ការមាន្ីល្ធម៌្កែុងមាួន  េឺ្ុំដៅែល់្្ីល្ធម៌្ ុំងប្បាុំមាន៖ បាណាតិបាត អទិ្យន្ទែ  ន 
កាដម្្ុមិ្ចឆ ចរ មុ្សាវាទ្យ និង ្ុរាដម្រយ័។   
 ការបដងកីតវបបធម៌្្នតិភាពដៅកែុងមាួនដនេះ ប្តូវបានអែកប្បាជាល្បរី ែូចជា អែកចិតតសាស្រ្ត ទ្យ្សនវទូិ្យ 
ជាដែីម្ ផ្តងផ្ណ្ន្ទុំម្នុ្សឱ្យយល់្និងដចេះរកា្នតិភាពដោយការរ្់ដៅជាម្ួយគ្នែ ឱ្យដចេះដយាេយល់្
គ្នែ  ផ្ណ្ន្ទុំឱ្យម្នុ្សយល់្ពីប្បភពននការដកីត្នតិភាព ផ្ែល្ដកីតដ ងីតាម្រយៈនាូវកាយ នាូវចិតត និង រូប 
រាងកាយខាងដប្ៅរប្់បុេគល្ ជាដែីម្។  
 និយាយរមួ្ ្នតិភាពអាចដកីតមានដ តីដៅបានេឺពុុំផ្ម្នប្គ្នន់ផ្តប្បដទ្យ្គ្នែ ន្ស្រងាគ ម្ ការម្ិន 
បុំានដល្ីរាងកាយ ការម្ិនដប្បីអុំដពីហ្ិងាដោយកមាា ុំងបាយដន្ទេះដទ្យ ផ្ត្នតិភាពពិតប្បាកែ ល់្ផ្ត
បុេគល្ទ្យទ្យួល្បាននូវ្នតិភាពនាូវចិតត   គ្នែ នការេុំរាម្កុំផ្ហ្ង គ្នែ នការភ័យខាា ច ដហ្ីយដ្រភីាពននការេិត 
ការបដចចញម្តិ ការជួបជុុំ ការរ្់ដៅ ការដធែីនដយាបាយ ជុំដនឿ ប្តូវបុេគល្មាែ ក់រទ្យទ្យួល្បានពិតប្បាកែ 
មានន័យថាអវតតមាន្ស្រងាគ ម្ ពុុំផ្ម្នមានន័យថា ្ុទ្យធផ្តជា្នតិភាពដន្ទេះដទ្យ។  

២- អតថន្័យវប្បធម៌សន្តិភាពតាមរយៈរបូ្ភាពង្្សខៗនន្ប្ប្ព័ន្ធគំន្ិតខ្មែរ 
 ប្បព័នធេុំនិតផ្មែរប្តូវបានបងកប់កែុងជុំដនឿ សាែ នែ្ិល្បៈ សាា បតយកម្ែ ដរឿងដប្ពងបុរាណ្ន្ទន្ទ ជា
ដែីម្។ យា ងដនេះដយងីដ ញីថា ដ េះបីជាប្បាងគប្បាសាទ្យផ្មែរផ្ែល្បាន្ង់ដ ងីតាម្្ិល្ារម្ែណ៍្សាស្រ្ត 
និម្ិតតរូបនិយម្ កាត់ផ្ទង ច់្ិល្បៈអុំពីតងភាពក៏ដោយចុេះ ក៏ដយងីដៅផ្តងដម្ីល្ដ ញីនូវការចុំងប្ត ប់
ម្កវញិនូវផ្ទា ុំងរូបភាពននជីវតិដៅកែុងនិម្ែិតកម្ែ្ិល្បៈដន្ទេះជាែរាប។ បុពែបុរ្ផ្មែរផ្តងបចចូ ល្េុំនិត
ម្នុ្សនិយម្ដៅប្េប់ទ្យប្ម្ង់្ិល្បៈ។ តាុំងពីបណាង ្តវតសរខ៍ាងដែីម្រហូ្តម្កែល់្្តវតសរទ៍្យី១៣ 

្ិល្បៈ្ុំណ្ង់សាា បតយកម្ែផ្មែរប្តូវបានកសាងដ ីងដែីម្បីបដប្ម្ីនល្ប្បដយាជន៍ម្នុ្សនិង្ងគម្
ម្នុ្សផ្តប ុដណាណ េះ។ ្ិល្បករផ្មែរបានដធែីឱ្យអែកដម្ីល្ប្បាសាទ្យផ្មែរដ ញីថា អែីរជាការដកីតដ ងីពីពល្
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កម្ែរប្់ម្នុ្សពិតរ។ ការដជឿដល្ីអាទ្យិដទ្យព កែុងេុំនិតផ្មែរបានកាា យម្កជាម្នុ្សអាទិ្យដទ្យពេឺដ្ងច។ 
ន្ទភាេខាងដែីម្នន្តវតសរទ៍្យី៩ម្ក សាា បនិក ្ិល្បករផ្មែរបានបងកប់កមាា ុំងម្នុ្សនិយម្ាក់កណាង ល្ 
ដៅកែុងដកតនភណ្ឌ ជាតិផ្មែររចួដប្្ចដៅដហ្យី10។ 
 សាែ នែ្ិល្បៈ ុំងឡាយ ដ េះជាបែិមា្ិល្បៈ ្ិល្បៈតុបផ្តងល្ម្ក របាុំ សាា បតយកម្ែ ជាដែីម្ 
ប្េប់ទ្យប្ម្ង់្ិល្បៈ ុំងដន្ទេះផ្តងបញ្ញា ក់ប្បាប់អែកដម្លី្អុំពមីាឹម្សារពិតរប្់វាតាម្រយៈនិម្ិតតរូបជានិចច។
និម្ិតតរូបកែុង្ិល្បៈសាា បតយកម្ែ ក៏ែូចជាកែុងរបាុំ និង កែុងបែិមា្ិល្បៈផ្ែរ ផ្តងមានមាឹម្សារពីរជានិចច 
មាឹម្សារទ្យីម្ួយ េឺការបងាា ញអុំពីជីវតិ ជាជីវតិប្បឆ្ុំងនឹងធម្ែជាតិ ជីវតិកែុងធម្ែជាតិ និង មាឹម្សារម្ួយដទ្យៀត
ជាការបងាា ញប្បាប់នូវម្ដន្ទេម្វជិាា រមួ្រប្់ម័្យកាល្។  
 ខាងដប្កាម្ដនេះ ជាតនម្ា្ិល្បៈកែុងការបដប្ម្ីប្បដយាជន៍ម្នុ្សផ្ែល្មានមាឹម្សារែូចតដៅ៖ 
 

    ២.១- អតថន្័យសន្តិភាពតាមរយៈការប្ប្តិប្តតិជំង្ន្ឿង្្សខៗ 
 តាម្ការ្ិកាពីប្បព័នធេុំនិតផ្មែរក៏ែូចជាការផ្្ែងយល់្ជាក់ផ្្ងង ដយីងអាចនិយាយបានថា 
ប្បជាជនផ្មែរជាជាតិសា្ន៍ម្ួយមានេុំនិត្នតិភាពនិយម្ដប្ចីនជាងេុំនិតហ្ិងា។ េុំនិត្ប្ម្ប្ប្ម្ួល្
ក៏ដយងីអាចនិយាយបានថា ជាដគ្នល្ការណ៍្ម្ួយកែុងការប្បតិបតតិដនសងរកែុង្ងគម្ជាតិនងផ្ែរ។ ជាក់
ផ្្ងង ដ េះជាផ្មែរមានប្បព័នធេុំនិត មានជុំដនឿតាុំងពីបុរាណ្រប្់មាួនយា ងណាក៏ដោយ ប ុផ្នតដប្កាយពី
ផ្មែរបានចប់យកជុំដនឿសា្ន្ទធុំរពីរ េឺសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្និងសា្ន្ទប្ពេះពុទ្យធផ្ែល្ចូល្ម្កពីឥណាឌ
ម្កដន្ទេះ ក៏ផ្មែរម្ិនដចល្នូវជុំដនឿដែីម្រប្់មាួនផ្ែរ។ ករណី្ែូចជា រហូ្តម្កែល់្្ពែនងងដនេះ ការប្បតិ- 
បតតជិុំដនឿផ្មែរដែីម្និងជុំដនឿសា្ន្ទ ប្តូវបានផ្មែរប្បតិបតតិប្ពម្គ្នែ  ករណី្ដនេះ ចុំដាេះអែកម្ិនែឹងចា្់អុំពី 
បញ្ញា ននភាពមុ្គ្នែ កែុងជុំដនឿផ្មែរដែីម្និងជុំដនឿសា្ន្ទដនេះ ដេអាចយល់្ថាជាដរឿងផ្តម្ួយដទ្យៀតនង។ 
ដយងី្ដងកតដ ញីថា កែុងវតតប្ពេះពុទ្យធសា្ន្ទ្ពែនងង ជារូបភាពបងាា ញថា ជាការដគ្នរពប្បតិបតតិសា្ន្ទ 
ប្ពេះពុទ្យធដទ្យ ប ុផ្នតជាក់ផ្្ងង ការប្បតិបតតិដនេះដតមីានអែីមាេះផ្ែល្ម្ិនផ្ម្នជាធាតុននសា្ន្ទប្ពេះពុទ្យធដន្ទេះ។ 
ដយងី្ដងកតដ ញីថា ប្េប់វតតប្ពេះពុទ្យធសា្ន្ទ កែុងវតតនីម្ួយរមានមាម្អែកតាផ្ែល្ជាជុំដនឿផ្មែរដែីម្ប្តូវ
បានប្បជាជនដគ្នរពផ្ែរ។ ដប្េឿង្កាក រៈបូជាមានបា្ី សាា ធម៌្ផ្បបសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្ក៏មាន ប្ពេះ្ងឃ
ផ្ែល្បួ្តាម្សា្ន្ទប្ពេះពុទ្យធ ដលាកដចេះវធិីកបួនដនសងរននេម្ពីរសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្ ែូចជា ប្ពេះ្ងឃមាេះ 
ដចេះម្នតអាេម្អូម្អាម្ ដប្សាចទ្យឹកដល្ីករា្ី រ ុំដោេះដប្គ្នេះ ទ្យ្សន៍ យតាម្ផ្បបសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្ ជាដែីម្។   
 ្រុបម្ក ការប្បតិបតតិជុំដនឿសា្ន្ទផ្បបដនេះ បងាា ញពីភាព្ុមែុម្ម្ួយផ្ែល្ប្បជាជនបាន
ប្បកាន់យកតាុំងពីយូរយារណា្់ម្កដហ្ីយ។ សាែ រតីដនេះក៏ជាប្បព័នធេុំនិត្នតិភាពនិយម្ម្ួយរប្់
ប្បជាជនផ្មែរតាុំងពីបុរាណ្កាល្ផ្ែរ។   
    ២.២- អតថន្័យសន្តិភាពតាមរយៈស្នា នៃសលិបៈ 
 ក្- សលិបៈចម្លល ក្់ 

- ប្ៃិម្ល ហរហិរៈ  
បែិមាហ្រហិ្រៈ ជាបែិមាម្ួយប្តូវបានបដងកីតដ ងីតាម្ប្បព័នធេុំនិតននការបប្ងួបបប្ងួម្ដោយ  

យកដទ្យវៈពីររមួ្បចចូ ល្ជាដទ្យវៈផ្តម្ួយ។ បែិមាដនេះប្តូវបានរកដ ញីដៅប្បដទ្យ្ផ្មែរកែុងអុំ ុង្តវតសរ ៍
                                                           

10 ជុច ដភឿន : ម្នុ្ស ្ិល្បៈ ជុំដនឿ  ែ.ឯ.ម្. ទ្យុំពរ័ទី្យ៥៦។ 
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ទ្យី៦។ បែិមា ហ្រហិ្រៈ ម្ួយចុំដហ្ៀងខាងសាង ុំជាអាទ្យិដទ្យព្ិវៈ ឬ ដៅថាហ្រៈ និងម្ួយចុំដហ្ៀងខាងដឆែង
ជាអាទ្យិដទ្យពវ ិ្ ណុ  ឬ ដៅថាហ្រ ិ ផ្ែល្អាទ្យិដទ្យព ុំងពីរដនេះជាអាទ្យិដទ្យពែ៏្ុំខាន់រកែុងសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្។ 
 ដយងីអាចយល់្បានថា កែុងែុំណាក់កាល្ននការបដងកីតបែិមា ហ្រហិ្រៈ ដនេះប្បាកែជាអែកដគ្នរព 
សា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្ដនេះ ្ាិតកែុងែុំណាក់កាល្ម្ួយននទ្យុំន្ទ្់វបិតតិសា្ន្ទ រវាងអែកដគ្នរពសា្ន្ទ
ប្ាហ្ែណ៍្និកាយវ ិ្ ណុនិងអែកដគ្នរពសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្និកាយ្ិវៈ។ អែកប្បាជាសា្ន្ទផ្ែល្បានបដងកីត 
រូបបែិមាហ្រហិ្រៈដនេះដ ងី េឺកែុងដគ្នល្បុំណ្ងបប្ងួបបប្ងួម្អែកកាន់សា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្និយកាយ ុំង
ពីរដនេះកុុំឱ្យមានវបិតតិនឹងគ្នែ  មានន័យថា អែកដគ្នរពសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្និកាយវ ិ្ ណុក៏ែូចជានិកាយ្ិវៈ 
ដគ្នរពបែិមាផ្តម្ួយ។ ការដធែីផ្បបដនេះបានដធែីឱ្យអែកដគ្នរពសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្និកាយ ុំងពីរដនេះ
្ុមចិតតទ្យទ្យួល្យក ុំង្ងខាង។ ដនេះជាម្ដធាបាយនសេះនារបប្ងួបបប្ងួម្ជាតិម្ួយតាម្រូបម្នតឯក
ភាពកែុងបែិភាព េឺការដធែីឱ្យបុេគល្ផ្ែល្មានវបិតតិនឹងគ្នែ កែុងការដគ្នរពអាទ្យិដទ្យព ុំងពីរដនេះមានភាព
្ុមសានតនឹងគ្នែ យា ងពិតប្បាកែ។ 

- ស្នថ ប្តយក្មែប្ាស្នទាយន័្ 
ដប្កាយពីវតតមានននសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្និងប្ពេះពុទ្យធសា្ន្ទម្ហាយានបានចូល្ម្កែល់្ 

ប្បដទ្យ្កម្ពុជា សា្ន្ទ ុំងពីរដនេះបានវវិតតរកីចដប្ម្ីនកែុង្ងគម្ផ្មែរជាបនតបន្ទា ប់ ដ េះជាប្បជាជនផ្មែរ
ប្បកាន់សា្ន្ទណាម្ួយខាា ុំងជាងណាម្ួយក៏ដោយ។ ដៅ្តវតសរទ៍្យី៨ននប្េិ្ង្ករាជ ប្បដទ្យ្កម្ពុជា
ប្តូវបានផ្បងផ្ចកទ្យឹកែីជាពីរ េឺដចនឡាផ្ែនទ្យឹកនិងដចនឡាផ្ែនដគ្នក។ ដោយសារប្បដទ្យ្មាន 
អដ្ារភាព ជាដហ្តុន្ទុំឱ្យនដយាបាយ ដ្ែាកិចច និង ្ងគម្កិចចកែុង្ងគម្ជាតិរមួ្ ុំងវ ិ្ ័យ្ិល្បៈនង 
ក៏ប្តូវចុេះែុនោប អន់ងយបាត់បង់នូវ្ញ្ញា ណ្នចែប្បឌ្ិត។ ម្ន្ិការ្ងគម្ផ្នែកជុំដនឿសា្ន្ទក៏បាន
ផ្ចកដចញជានិកាយ ផ្ែល្ជាដហ្តុន្ទុំឱ្យម្នុ្សមានការផ្បងផ្ចកជាប្កុម្ប្បកាន់និកាយកែុងជុំដនឿ 
ដនសងរគ្នែ ផ្ែរ។ ដោយមានការយល់្ដ ីញនិងដជៀ្វាងកុុំឱ្យមានការផ្បកបាក់ជាតិ ្ិល្បករជុំន្ទញ
បានបដងកីតនូវវធិីបប្ងួបបប្ងួម្និកាយដនសងរ ុំងដន្ទេះឱ្យចូល្ម្កកែុងម្ន្ិការប្បមូ្ល្នងុ ុំផ្តម្ួយវញិ។ 
ជាក់ផ្្ងង ដយងីដ ញីមានការបដងកីតបែមិាហ្រហិ្រៈ ដែីម្បបីប្ងួបបប្ងួម្និកាយពីរននសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្
ឱ្យម្កផ្តម្ួយ ដធែីឱ្យប្កុម្និកាយវ ិ្ ណុក៏អាចដគ្នរពបែិមាហ្រហិ្រៈបាន និកាយ្ិវៈក៏អាចដគ្នរពបាន កែុង
ន័យបចច ប់ការផ្បកបាក់គ្នែ កែុងសា្ន្ទផ្តម្ួយ។  
 ដោយផ្ កដៅ្តវតសរទ៍្យី១៣ សាា បតយកម្ែប្បាសាទ្យបាយ័នបានដឆាីយតបដៅនឹងេុំនិតបប្ងួប
បប្ងួម្ជាតិដនេះផ្ែរ។ ដៅដែីម្្តវតសរទ៍្យី១០ ប្ពេះបាទ្យយដសាវរ ែន័ផ្ែល្ជាអែកកសាងទ្យីប្កុងអងគរមុ្នដេ 
និងដម្ីល្ដ ញីនូវដម្ដរៀនប្បវតតិសាស្រ្តអុំពីការផ្បកបាក់ ដប្បេះឆ្រកែុង្ងគម្ដោយកតាត សា្ន្ទនិងកតាត  
ែនទ្យដទ្យៀតននរបបនដយាបាយនិងដ្ែាកិចច ប្ពេះអងគបានចប់អារម្ែណ៍្ យកចិតតទុ្យកោក់ជាបឋម្កែុងការ
េិតេូរែល់្មូ្ល្ោា នក្ិកម្ែនិងមូ្ល្ោា នននជុំដនឿ។ ប្ពេះបាទ្យយដសាវរ ែន័បានចត់ឱ្យដេសាង្ង់វតត
អារាម្ចុំនួន៣្ប្មាប់បដប្ម្ីនកិាយវ ិ្ ណុ និកាយ្ិវៈ និង និកាយ្ិវៈនិងពុទ្យធសា្ន្ទ11។ ប្បាសាទ្យបាយន័ 
បានបងកប់នូវទ្យ្សនៈពីរ្ុំខាន់ េឺទ្យ្សនៈសា្ន្ទនិងទ្យ្សនៈនដយាបាយ។ ប្បជាជនប្េប់ប្្ ប់កែុង 
្ងគម្អាចទ្យទ្យួល្យកបានប្បាសាទ្យដនេះជាទ្យី្កាក រៈបូជារប្់មាួនផ្ែរ ដ េះបីបុេគល្ណាម្ួយដគ្នរព ដជឿ

                                                           

11 ជុច ដភឿន : ម្នុ្ស ្ិល្បៈ ជុំដនឿ  ែ.ឯ.ម្. ទ្យុំពរ័ទី្យ៦៣។ 
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ដល្សីា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្ឬពុទ្យធសា្ន្ទក៏ដោយក៏អាចយកប្បាសាទ្យបាយន័ដនេះជាទ្យីដគ្នរពបូជាតាម្ជុំដនឿ
ដរៀងរមាួន។ ប្បាងគប្បាសាទ្យមានមុ្មបួន បានបងាា ញប្បាប់នូវេុំនិតពីរ េឺអែកដគ្នរពសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្ 
ទ្យទ្យួល្សាគ ល់្ថា ជាមុ្មប្ពហ្ែ(អាទ្យិដទ្យពប្ពេះប្ពហ្ែ) និង ពួកដគ្នរពពុទ្យធសា្ន្ទទ្យទ្យួល្សាគ ល់្ថា ជាមុ្ម
រប្់ដាធិ្តែ ដលាដក្ែរៈ។ 
 ែូចដនេះ តាម្រយៈ្ិល្បៈននការកសាងប្បាសាទ្យបាយន័មានមុ្មបួនដនេះ ដោយទ្យប្ម្ង់មុ្មមាន
ភាពញញឹម្រកីរាយ ផ្បបល្កខណ្ៈបរ ិ្ ុទ្យធ ដប្តកអរ ករុណា បងាា ញថាបុពែបុរ្ដយីងមានេុំនិតនវឆ្ា ត
កែុងការបប្ងួបបប្ងួម្ផ្នែកអារម្ែណ៍្ម្នុ្សជាអែកដជឿដល្ីសា្ន្ទឱ្យមានចិតត្ងប់ ទ្យទ្យួល្យកដោយកងីរកី 
រាយនិងសាទ្យរអ្់ពីចិតតតាម្រយៈកាយវកិារននការដគ្នរពបូជាដនេះឯង។ ្ិល្បៈសាា បតយកម្ែននប្បាសាទ្យ
បាយន័ដនេះពិតជាបានបងាា ញនូវ្ិល្ារម្ែណ៍្សាស្រ្តននវបបធម៌្្នតិភាពពិតរ។   

- ចម្លល ក្់ង្ទវតាន្ិខយក្សង្ៅ្លូវង្ចញចូលប្ាស្នទាយន័្    
ដៅមុ្មដខាា ង ែ រប្បាសាទ្យបាយន័ ដយងីដ ញីមានចមាា ក់ងែធុំរដៅអម្្ងខាងនាូវដចញចូល្ 

ប្បាសាទ្យ។ ចមាា ក់ដន្ទេះេឺជារូបតាងដទ្យវតាមាខ ង និង យកសមាខ ង ឈរឱ្ប ញន្ទេកាល្៥។  
 ដតីចមាា ក់ ុំងដនេះជាអែី? ដហ្យីជានិម្ិតតរូបអែីផ្ែរ? 
 មានអែកប្សាវប្ជាវជាដប្ចីនបានបដចចញទ្យ្សនៈដនសងរគ្នែ ចុំដាេះរូបចមាា ក់ដនេះ ប ុផ្នតដ េះជា 
យា ងណាក៏ដោយ ទ្យ្សនៈ ុំងដន្ទេះ្ុទ្យធផ្តបានបងាា ញពីល្កខណ្ៈខាា ុំងរប្់ផ្មែរឬបងាា ញនូវរូបារម្ែណ៍្
ដនសងរដធែីឱ្យផ្មែរមានដមាទ្យនភាពជាតិជាទ្យីបុំនុត។ ម្តិមាេះដល្ីកដ ងីថា រូបចមាា ក់ដនេះជានិម្ិតតរូបននការ
កូរ្មុ្ប្ទ្យទ្យឹកដោេះ ផ្ែល្មានមាឹម្សារជានិម្ិតតរូបនននិរនតរភាពឬភាពអម្តៈននដលាកដយីងដនេះ ។ កែុង
ជុំដនឿសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្ ដទ្យវៈឬដទ្យវតាតុំណាងឱ្យ្ភាវៈល្ក រឯីពួកយកសតុំណាងឱ្យ្ភាវៈអាប្កក់ អងគ
 ុំងពីរដនេះជាកមាា ុំងពីរនាុយគ្នែ  ម្ិនអាចរ្់ដៅឬ្ហ្ការគ្នែ បានដទ្យ។ ប ុផ្នតនាុយដៅវញិ តាម្រយៈចមាា ក់
ដនេះ ដយងីដ ញីថា ្ភាវៈ ុំងពីរដនេះរមួ្ ុំង្តែន្ទេនងបានរបួរមួ្គ្នែ ជាកមាា ុំងដែីម្បនីល្ប្បដយាជន៍
ផ្ែល្មាួនប ងប្បាថាែ ដៅវញិ។ ្ិល្បៈដនេះ ដ េះបីមានប្បភពតាម្ជុំដនឿសា្ន្ទប្ាហ្ែណ៍្ ផ្តផ្មែរដយីង 
បានពិចរណានិងយកម្កតុបផ្តងកែុងន័យអប់រ ុំនង ដគ្នរពនង និង ល្ម្កនង។ មាឹម្សារអប់រ ុ្ំ ាិតដៅ
ប្តង់ចុំណុ្ច្ុំខាន់ផ្ែល្ដយីងប្តូវពិចរណាដល្ីការរួបរួម្ននអងគ ុំងបីផ្ែល្ធាា ប់ជា្ភាវៈតុំណាងឱ្យ
ភាពម្ិនចុេះ្ប្ម្ុងនឹងគ្នែ  ផ្តប្ត ប់ម្កជាការរបួរមួ្ម្ួយកែុងការងារធុំដៅវញិ។ ដនេះបញ្ញា ក់ថា តាម្រយៈ
្ិល្បៈចមាា ក់ជាចុំណុ្ចចប់ដនងីម្ននចល្ន្ទ្នតិភាពនិយម្ ការបដងកីតឱ្យមាន្ាិរភាពកែុងដលាកផ្ែល្មាន
ល្កខណ្ៈអម្តៈ។ 
 ែូចដនេះ ដយងីអាចនិយាយបានថា ចមាា ក់ដនេះជា្ិល្បៈមានអតាន័យ្នតិភាពនិយម្ម្ួយកែុង
ការអប់រ ុំចិតតកូនផ្មែរឱ្យយល់្បានកាន់ផ្តចា្់អុំពីសាម្េគីភាព ការរបួរមួ្ ្ហ្ការ និង សាែ រតីភាតរភាព។ 
 ម- សលិបៈរា ំ
      របាុំផ្្ែងទ្យដនាងមានែុំណាល្ថា មានប្ាននប្ពមាែ ក់ដឈាែ េះពរ ទ្យទ្យួល្ប្ពេះរាជបញ្ញា ពីប្ពេះ
រាជាឱ្យដចញដៅបាញ់ទ្យដនាង។ ប្ានដន្ទេះដចញដៅបាត់យូរណា្់ ដទ្យីបប្ត ប់ម្កចូល្គ្នល់្ប្ពេះរាជា
វញិដោយនែទ្យដទ្យ។ ប្ពេះរាជាក៏ប្តា្់្ួរថា ដហ្តុអែីក៏ពុុំបាន្តែទ្យដនាងម្ួយដសាេះែូដចែេះ? ប្ានពរ
ក៏ប្កាបបងគុំទូ្យល្ថា មាួនបានដែីរដៅែល់្នប្ពផ្ែល្្ម្បូរដៅដោយ្តែទ្យដនាងនិងប្ម្ឹកែនទ្យរ។ ប ុផ្នត
ដោយទូ្យល្បងគុំរវល់្ផ្តដម្ីល្ទ្យ្សនីយភាពម្ួយយា ងចផ្ម្ាក េឺមាន្តែទ្យដនាងញីដឈាែ ល្ម្ួយេូ វាដចេះ
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រា ុំយា ងល្ក ន្ទុំឱ្យជក់ចិតតម្ិនអាចបាញ់វាដកីតដ យី។ ទូ្យល្បងគុំនគងសាែ ដល្ីសាែ  ល្បរចូល្ដៅ ប្បុងផ្តនឹង
បាញ់ផ្ែរ ផ្តដោយល្កដម្ីល្កាច់ចងាែ ក់ដររា ុំរប្់្តែដនេះដពកក៏មកខាន រកផ្តែដមាា េះប្ពួញឱ្យរត់ដៅម្ិន
ដកីត។ ម្ិនផ្តប ុដណាណ េះ មានខាា ធុំម្ួយផ្ែល្ល្បម្កប្បុងនឹងចប់ទ្យដនាងផ្ែរដន្ទេះ ក៏ចប់ម្ិនដកីត ផ្បរជា
ជួយដគ្នេះដជីងជាចងាែ ក់ឱ្យទ្យដនាងរា ុំដៅវញិ។ ជាម្ួយនឹងកាច់រា ុំរប្់ទ្យដនាងដនេះ មានកនាង់ម្ួយហ្ែូង 
ដហ្រីផ្ប្្កប្បទ្យកសណិ្ជុុំវញិទ្យដនាង ុំងពីរ ជួយដធែីជា្ូរ្ុំដនៀងពីដរាេះដល្ែងដល្ែីយ។ 
 ប្ពេះរាជាប្ទ្យង់ប្ពេះ្ណាង ប់ែូដចែ េះដហ្ីយ ក៏ប្តា្់បងគប់ឱ្យប្ានពរដធែីប្តាប់តាម្ទ្យ្សនីយភាព
ដន្ទេះថាែ យប្ពេះអងគ។ ប្ានពរក៏មុំដធែីប្តាប់ឱ្យបានកាយវកិារនិង្ុំដ ង្តែថាែ យប្ពេះរាជាប្ទ្យង់ទ្យតនិង
ប្ទ្យង់ប្ពេះ្ណាង ប់គ្នែ ន្ល់្ចដន្ទា េះអែី។ 
 ការ្ផ្ម្ងងកាយវកិាររប្់ប្ានពរដនេះដហ្ីយ ផ្ែល្ដកីតបានដៅជាវង់របាុំផ្្ែងទ្យដនាង
ដនេះដ ីង ដោយមានអែកាក់ផ្្ែងទ្យដនាងពីរន្ទក់ជាតុំណាងទ្យដនាងញីដឈាែ ល្ ្ុំដ ង្គរតុំណាង
្នធឹកខាា ធុំ ្ុំដ ងពាយជាតុំណាង្ូរ្ពា្តែកនាង់។ 
 តាម្ដរឿងនិ នផ្ែល្បងាា ញពីប្បភពននរបាុំដនេះ ដយងីដ ញីមានតួអងគ្ុំខាន់រេឺ៖ 
 - ប្ានពរ  ជាអែកបរបាញ់្តែថាែ យប្ពេះរាជា, 
 - ខាា ធុំ  ជា្តែសាហាវ ្ុីសាច់ជាអាហារ, 
 - កនាង់  ជា្តែ្ាូត, 
 - ទ្យដនាងញីដឈាែ ល្  ជា្តែែ៏កប្ម្ ដហ្ីយមាន្ប្ម្្់សាក ត ផ្ែល្ផ្តងប្តូវរងដប្គ្នេះពី្តែ 
   សាហាវែូចជាខាា ។ 
 មាឹម្សារវបបធម៌្្នតិភាព 
 ្ិល្បៈរបាុំ ជា្ិល្បៈម្ួយប្បកបដោយអតាន័យនង ពីដរាេះនង និង ល្កដម្ីល្នង។ តាម្មាឹម្សារ
ននប្បវតតដិរឿងរបាុំផ្្ែងទ្យដនាងដនេះ វាមានមាឹម្សារបណ្ងុ េះសាែ រតី្នតិភាពយា ងណាផ្ែរ?  
 ្នតិភាព ជាែុំដណី្រប្បកបដៅដោយភាព្ងប់ ែុំដណី្រសានតប្តាណ្ ែុំដណី្រម្ិនមានទ្យុំន្ទ្់នឹង
គ្នែ  ឬ ែុំដណី្រ្េះជានឹងគ្នែ ។ កែុងែុំដណី្រដរឿងរបាុំងផ្្ែងទ្យដនាង ដយងីដ ញីថា អែកប្បឌ្ិតដរឿងដនេះបាន 
ដម្ីល្ដ ញីចា្់ពីសាា នភាពពិតននធម្ែជាតិរប្់្តែ ផ្ែល្គ្នត់បានដល្ីកយកម្កដធែីជាតួអងគតួយា ង 
ឱ្យប្្បនឹងសាា នភាពតួយា ងរប្់តួអងគ ុំងដន្ទេះផ្ែល្មានតប្ម្ូវការនិង្ាិតកែុងសាា នភាពងាយនឹង
មានទ្យុំន្ទ្់នឹងជាគ្នែ ជានិចច។ ខាា ជា្តែសាហាវ ្ុី្តែឯដទ្យៀតជាអាហារដោយម្ិនដល្ីកផ្ល្ងដ យី។ 
្តែ ុំងឡាយណាផ្ែល្បានជួបខាា ភាេដប្ចីនប្តូវផ្តសាា ប់ជាចុំណី្រប្់វាជាម្ិនខាន។ ចុំផ្ណ្កឯប្ាន
នប្ពជាអែកប្បកបរបរបាញ់្តែ ្មាា ប់្តែ ដែីម្បនីគត់នគង់ជីវភាពរប្់មាួន។ ជាទូ្យដៅប្ាននប្ពក៏ម្ិន្ូវ
ដល្ីកផ្ល្ងឱ្យជីវតិ្តែផ្ែល្មាួនប ងប្បាថាែ ចង់្មាា ប់ឱ្យរចួនុតពី្ ចកងីសាា ប់ណា្់។ សាា នភាពននភាព 
ចុំបាច់ ុំងដនេះបញ្ញា ក់ថា ដបីអងគ ុំងដនេះបានជួបគ្នែ  ប្បាែកជាមាន្តែណាម្ួយសាា ប់ជាម្ិនខាន។ 
និយាយរមួ្ តួអងគែូចបានដល្ីកដ ងីដនេះ កែុងសាា នភាពពិតម្ិនអាចរមួ្រ្់ដៅផ្កបរគ្នែ  ជាម្ួយគ្នែ បានដទ្យ។ 
ប ុផ្នតនាុយដៅវញិ អែកនិពនធផ្បរជាដធែីឱ្យែុំដណី្រជវីតិននតួអងគ ុំងដនេះផ្ទា ្់បងូរ មុ្ផ្បាកពីធម្ែជាតិដៅវញិ 
េឺការដធែីឱ្យតួអងគ ុំងដនេះដចេះរ្់ដៅកែុងបរយិាកា្ម្ួយ្បាយរកីរាយ ដភាចនូវការដប្្ចឃ្លា ន ការ
កាប់្មាា ប់គ្នែ ដៅវញិ ដោយតួអងគកនាង់ដចេះបដងកីតបរយិាកា្្បាយរកីរាយម្ួយ ដធែីឱ្យទ្យដនាងដររា ុំ
ដភាចមាួនពីដ្ចកងីសាា ប់ ខាា ដោយដ ីញនូវការ្បាយរកីរាយរប្់ទ្យដនាងញីដឈាែ ល្ក៏ដភាចនូវភាព
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ដប្្ចឃ្លា នរប្់មាួនផ្ែល្ធាា ប់ផ្ត្ុី្តែទ្យដនាងជាអាហារ។ ប្ាននប្ពបានដ ីញដហ្តុការណ៍្ែ៏អសាច រយ 
ដនេះ ក៏ដភាច្មាា ប់ទ្យដនាង។ តួអងគ ុំងអ្់្បាយដរៀងរមាួនកែុងបរយិាកា្ងែីដនេះ េឺ្នតិភាពនឹង 
គ្នែ  ដហ្យី បន្ទា ប់ពីបរយិាកា្្បាយដនេះចប់ ពួកដេក៏វលិ្ដៅល្ុំដៅឋានដរៀងមាួនវញិអ្់។  
 តាម្ការបងាា ញដនេះ ដយីងអាចនិយាយបានថា ដ្ចកងីសាា ប់រប្់ទ្យដនាងដប្កាម្កណាង ប់នែ
ប្ាននប្ពក៏ែូចជាប្កញុុំែ៏កាចសាហាវរប្់ខាា ប្តូវបានរចួនុតដនេះ ជានែត់េុំនិតងែីម្ួយកែុង្ិល្បៈរបាុំផ្្ែង 
ទ្យដនាង ផ្ែល្ដធែីឱ្យដយងីពិចរណាែល់្ការរបួរមួ្នន្តែផ្ែល្ធាា ប់ផ្តជា្ប្តូវនឹងគ្នែ  ផ្បរជាមានបរយិា 
កា្្បាយជាម្ួយគ្នែ ដោយគ្នែ នេិតែល់្ដប្គ្នេះថាែ ក់អែី ុំងអ្់ដៅវញិ។ ការដធែីឱ្យ្តែផ្ែល្ម្ិនអាច
រមួ្រ្់នឹងគ្នែ  ឱ្យដចេះ្បាយនឹងគ្នែ  ដចេះរបួរមួ្្ុមសានតនឹងគ្នែ ផ្បបដនេះ ជារបត់នននែត់េុំនិតកែុងរូបារម្ែណ៍្
ម្ួយប្្ឡាញ់្នតិភាព ប្្ឡាញ់បរសិាា នយា ងពិតប្បាកែ។  
 ្រុបម្ក មាឹម្សារននដរឿងប្បវតតិរបាុំផ្្ែងទ្យដនាងដនេះ ពិតជាដរឿងម្ួយផ្ែល្មានេតិបណ្ឌិ តវបប
ធម៌្្នតិភាពយា ងពិតប្បាកែ។ 
    
    ២.៣- អតថន្័យសន្តិភាពតាមរយៈការប្គប្់ប្គខន្ិខន្ង្ោាយ 
 - ន្ង្ោាយអពាប្ក្ឹតរប្សស់ង្មដចប្ពះន្ង្ោតតម សហីន្ុ 
 ប្បដទ្យ្កម្ពុជាដប្កាយពីបានទ្យទ្យួល្ឯករាជយដៅឆ្ែ ុំ១៩៥៣ ្ដម្ងចប្ពេះនដរាតតម្ ្ីហ្នុ កែុង
ដពល្ប្ពេះអងគប្ទ្យង់យាងចូល្កែុងពិធី្នែិ្ទី្យកុំពូល្ននប្បដទ្យ្អា្ុី-អាស្រហ្ែកិ ន្ទទ្យីប្កុងបានឌុ្ង ប្បដទ្យ្ 
ឥណ្ឌូ ដណ្្ុី ន្ទផ្មដម្សា ឆ្ែ ុំ១៩៥៥ ប្ពេះអងគបានប្បកា្ជានាូវការថាប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជាឯករាជយ 
បានដប្ជី្ដរ ី្ ដធែីជារែាអពាប្កឹតនិងមិ្នចូល្បកស្ម្ព័នធដៅកែុ ងបាុ កននប្បដទ្យ្ឬម្ហាអុំណាចណា
ម្ួយដ ីយ12។ ការប្បកា្ដនេះ េឺដធែីដ ងីប្្បនឹងចល្ន្ទម្ដន្ទេម្វជិាា ដ្រ ីនិង ម្ដន្ទកម្វជិាា កុម្ែុយនី្ង 
កុំពុងផ្តប្បកួតប្បផ្ជងគ្នែ ដៅកែុងពិភពដលាក ក៏ែូចកែុងតុំបន់ ពិដ្្ម្ដន្ទេម្វជិាា  ុំងពីរដនេះបានបាញ់
ដឆ្ព េះម្កប្បដទ្យ្ ុំងឡាយណាផ្ែល្ដទ្យីបនឹងបានឯករាជយងែីរ។  ក់ទ្យងនឹងការប្បកាន់យកនដយាបាយ 
អពាប្កឹតរប្់ប្បដទ្យ្កម្ពុជាន្ទ្ម័្យ្ងគម្រាស្រ្តនិយម្ដនេះផ្ែរ ្ដម្ងចប្ពេះនដរាតតម្ ្ីហ្នុ បានមាន 
ប្ពេះរាជបនាូល្ដៅនងងទ្យ៦ី ផ្មឧ្ភា ឆ្ែ ុំ១៩៥៧ កែុងពិធីអនុ្ុំវចឆរៈប្ប នរែាធម្ែនុចាកែុងឋានៈប្ពេះអងគ
ជាន្ទយករែាម្ស្រនតីថាមានេណ្ៈបកសនដយាបាយម្ួយចុំនួនដៅកែុ ងប្បដទ្យ្កម្ពុជាបាននិយាយថា ដបីចង់
ឱ្យប្បដទ្យ្កម្ពុជាមានឯករាជយជាតិបរ ិ្ ុទ្យធ មាន្ាិរភាព ដហី្យឱ្យពល្រែាផ្មែរមានសាម្េគីគ្នែ   ល់្ផ្តដយីង 
ប្បកាន់យកនដយាបាយអពាប្កឹត។ ប្ពេះអងគបានមានបនាូល្បនតដទ្យៀតថា ដប្កាយពីប្បដទ្យ្កម្ពុជាប្បកាន់ 
យកនដយាបាយអពាប្កឹត ពួកដេន្ទុំគ្នែ ដធែី្កម្ែភាពដនសងដៅវញិ េឺមាេះចងដ់ធែីឱ្យប្បដទ្យ្ធាា ក់ដៅដប្កាម្ 
ឥទ្យធិពល្កុម្ែុយនី្ង មាេះដទ្យៀតចងប់្ប ញប្បដទ្យ្កម្ពុជាឱ្យធាា ក់ដៅកែុ ងបាុ កដលាកខាងលិ្ច13។  
 ការប្បកាន់យកនដយាបាយអពាប្កឹតននប្បដទ្យ្កម្ពុជាកែុងែុំណាក់កាល្ដន្ទេះ េឺជាដគ្នល្ការណ៍្ 
្នតិភាពម្ួយរប្់្ដម្ងចប្ពេះនដរាតតម្ ្ីហ្នុ ដោយប្ពេះអងគដផ្ទង តដៅដល្ីវធិានការខាងនាូវទូ្យតជាងការ
ដប្បីវធិីដោេះប្សាយបញ្ញា ដោយកមាា ុំងដយាធា និង ដែីម្បដីចៀ្វាងភាពប្ចបូកប្ចបល់្ ្ែុេសាែ ញកែុងបញ្ញា  
                                                           

12 ្ុង ្ីុណា : នដយាបាយអពាប្កឹតននប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជាពីឆ្ែ ុំ១៩៥៧ែល្ឆ់្ែ ុំ១៩៧០  ភែុំដពញ, និដកខបបទ្យថាែ ក់ 
     បណ្ឌិ តប្បវតតិវទិ្យា ឆ្ែ ុំ២០១១ ទ្យុំពរ័ទី្យ៥៦។ 
13

 ្ុង ្ីុណា : នដយាបាយអពាប្កឹតននប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជាពីឆ្ែ ុំ១៩៥៧ែល្ឆ់្ែ ុំ១៩៧០  ែ.ឯ.ម្. ទ្យុំពរ័ទី្យ៥៧។   
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្ស្រងាគ ម្ប្តជាក់ ផ្ែល្ប្បដទ្យ្ែ៏តូចននដយីងដនេះប្តូវបានប្ប ញប្បទ្យង់ននភាពម្ិនដ្ែីគ្នែ រវាងឥទ្យធិពល្
ម្ហាអុំណាចកុំពុងប្បណាុំងប្បផ្ជងគ្នែ នងផ្ែរ។  
 ែូចដនេះ ដយងីដ ញីថា នដយាបាយ្នតិភាពនិងអពាប្កឹតននប្បដទ្យ្កម្ពុជាបានន្ទុំឱ្យប្បដទ្យ្ 
ដនេះទ្យទ្យួល្បាននូវការដគ្នរពដកាត្រដ្ីរពី្ុំណាក់ប្បដទ្យ្ជាដប្ចីនដៅកែុងពិភពដលាកនិងពី្ុំណាក់
ប្្ ប់ម្ហាជនែ៏ទូ្យល្ុំទូ្យលាយផ្ងម្ដទ្យៀតនង។ 
 - ការប្ប្ខួប្ប្ប្ខួមជាតិនន្សង្រ្គា មក្ាខុប្ប្ង្ទស 
   ប្បវតតិសាស្រ្តងែីបានបងាា ញឱ្យដ ីញថា ប្បដទ្យ្កម្ពុជាដកីតមាន្ស្រងាគ ម្រា ុំនរ  ជិត៣ទ្យ្វតសរ ៍
ដធែីឱ្យប្បដទ្យ្រងនូវការបុំនាិចបុំផ្ទា ញដ្ាីរគ្នែ ន្ល់្ ជីវតិម្នុ្សសាា ប់ជាដប្ចីន ប្ាត់ប្បា្ប្េួសារយា ង 
អាដណាចអាធ័ម្។ ដោយសារ្ស្រងាគ ម្ដនេះ បានដធែីឱ្យ្ងគម្ប្តូវបានផ្បងផ្ចកជាប្កុម្ជាពួក ដហ្យីការ
ប្បយុទ្យធគ្នែ រវាងជាតិសា្ន៍ឯងក៏ដកីតដ ងីដែីម្បមី្ដន្ទេម្វជិាា ននប្កុម្នីម្ួយរ។ 
 ទ្យីបុំនុតប្កុម្ផ្ែល្មានជដមាា េះគ្នែ  ុំងអ្់បានទ្យទ្យួល្យកនូវការនសេះនារជាតិ បប្ងួម្បប្ងួម្ជាតិ 
ពនាត់ដភាីង្ស្រងាគ ម្ បដងកីត្នតិភាពតាម្រយៈកិចចប្ពម្ដប្ពៀង្នតិភាពនងងទ្យី២៣ ផ្មតុលា ឆ្ែ ុំ១៩៩១ ដៅ
ទ្យីប្កុងបា រ ី្  ដោយមានភាេីផ្មែរផ្ែល្មានជដមាា េះនឹងគ្នែ ចូល្រមួ្ ដប្កាម្ការឧបតាម្ននអងគការ្ហ្ប្បជា
ជាតិនិងប្បដទ្យ្ហ្តាដល្មីចុំនួន១៨ដនសងដទ្យៀត។ ដប្កាម្កិចចប្ពម្ដប្ពៀង្នតិភាពដនេះ បានដធែីឱ្យ្ងគម្
ផ្មែរឈានដៅរកការដរៀបចុំប្បដទ្យ្តាម្រយៈការដបាេះដឆ្ែ ត ផ្ែល្ដរៀបចុំឱ្យអងគការ្ហ្ប្បជាជាតិន្ទឆ្ែ ុំ
១៩៩៣ ដ េះជាភាេីកម្ពុជាប្បជាធិបដតយយបានដធែីពហ្កិារកែុងការដបាេះដឆ្ែ តដនេះក៏ដោយ។ 
 ការដបាេះដឆ្ែ តផ្ែល្ដរៀបចុំដោយអងគការ្ហ្ប្បជាជាតិដនេះ ជាល្ទ្យធនល្ រាជរោា ភិបាល្ងែីម្ួយ
ននប្បដទ្យ្កម្ពុជាក៏បានដកីតដ ងីតាម្រយៈសាែ រតីននការបប្ងួម្បប្ងួម្ជាតិ សាែ រតី្នតិភាពនិយម្ េឺការ 
បដងកីតឱ្យមាន្ហ្ន្ទយករែាម្ស្រនតី ្ហ្រែាម្ស្រនតីកែុងការែឹកន្ទុំប្បដទ្យ្ន្ទែុំណាក់កាល្ដន្ទេះ។ 
 ដ េះជារាជរោា ភិបាល្ងែដីប្កាម្កចិចប្ពម្ដប្ពៀង្នតភិាពនងងទ្យី២៣ ផ្មតុលា ឆ្ែ ុំ១៩៩១ បានដកតីដ ងី 
ផ្ម្ន ប ុផ្នតភាេីកម្ពុជាប្បជាធិបដតយយម្ិនបានចូល្រមួ្ដបាេះដឆ្ែ តជាតិកែុងឆ្ែ ុំ១៩៩៣ដទ្យ ប្កុម្ដនេះដៅផ្តបងក
អ្នតិ្ុម្ងគម្ ដោយ្ស្រងាគ ម្ឈាបដៅផ្តបនតកែុងននាប្បដទ្យ  ្ដធែីឱ្យការែឹកន្ទុំប្បដទ្យ្ជួបការល្ុំបាកកែុង 
ការអភិវឌ្ឍនិងការសាង រដហ្ោា រចន្ទ្ម្ព័នធដ ងីវញិបានដ យី។ ដោយមានការឈាា ្នវកែុងសាែ រតីប្្ឡាញ់ 
្ុម្នតិភាព ប្បមុ្មរាជរោា ភិបាល្កម្ពុជាផ្ែល្មាន្ដម្ងចអេគម្ហាដ្ន្ទបតីដតដជា ហ្ ុន ផ្្ន បាន
អនុវតតនូវនដយាបាយឈែេះរ ដែីម្បីបប្ងួបបប្ងួម្ជាតិ ផ្ែល្ដៅដពល្ដន្ទេះ្ងគម្ផ្មែរដៅម្ិន ន់មាន  
្នតិភាពដៅដ ីយ។ តាម្រយៈនដយាបាយឈែេះរដនេះ អងគការចត់តាុំងននកម្ពុជាប្បជាធិបដតយយបាន
ចូល្របួរមួ្ជាម្ួយនឹងរាជរោា ភិបាល្ ដធែីឱ្យ្ស្រងាគ ម្ផ្ែល្អូ្បន្ទា យយា ងយូរម្កដហ្ីយក៏ប្តូវបានបចច ប់ 
 ុំងប្្ុង ប្បដទ្យ្មាន្ុម្នតិភាពរហូ្តម្កែល់្បចចុបបនែនិងបនតជានិរនតរភាពដៅអន្ទេតដទ្យៀត។  
 ឆាងតាម្ប្បវតតិសាស្រ្តដនេះ ដយងីអាចនិយាយបានថា ្នតិភាពពិតជាមានតនម្ាបុំនុត្ងគម្ជាតិ 
នីម្ួយរ។   
សន្ាិដ្ឋា ន្ 
 

 ផ្មែរជាជាតិសា្ន៍ម្ួយប្បព័នធេុំនិតជាអតត្ញ្ញា ណ្ជាតិរប្់មាួនតាុំងយូរយារណា្់ម្កដហ្យី។ 
តាម្រយៈប្បព័នធេុំនិតដនេះ ដយងីក៏អាចដប្កបយកនូវេតិបណ្ឌិ តអប់រ ុំែ៏ដប្ចីន ដែីម្បទុី្យកជាដម្ដរៀនននជីវតិ
កែុងការរ្់កែុង្ងគម្ផ្ងម្ដទ្យៀតនង។ ដ េះជាប្បព័នធេុំនិតផ្ែល្ែូនតាដយងីបានបនសល់្ទុ្យកម្ក ម្ួយចុំនួន 
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មានល្កខណ្ៈជាអរូបិយក៏ដោយ ប ុផ្នតវាបានរមួ្ចុំផ្ណ្កឆាុេះបញ្ញច ុំងឱ្យដយងីបានដ ញីពីទ្យ្សនវជិាា ផ្មែរ 
ពិតរថា ជាជាតិសា្ន៍ម្ួយមានអរយិធម៌្ច្់ទុ្យុំ មានការេិតេូរផ្វងឆ្ង យ្ប្មាប់ជីវតិនឹងការរ្់ដៅ
រប្់មាួន។ ប្បព័នធេុំនិតផ្មែរផ្ែល្មានមាឹម្សារវបបធម៌្្នតិភាពប្តូវបានរ ុំដល្ចដ ងីតាម្រយៈរូបភាពដនសងរ 
ជាជុំដនឿ ជា្ិល្បៈចមាា ក់ ្ ិល្បៈ្ផ្ម្ងង ការងារប្បតិបតតិកែុង្ងគម្ជាក់ផ្្ងង នដយាបាយនិងការប្េប់ប្េង 
ជាដែីម្។ ការយល់្ពីមាឹម្សារននវបបធម៌្្នតិភាពកែុងប្បព័នធេុំនិតផ្មែរដនេះ អាចដធែកីាររ្់ដៅកែុង្ងគម្
រប្់ដយងីផ្តងផ្តមានភាព្ុមែុម្ ការដយាេយល់្គ្នែ  អធាប្្័យគ្នែ  និង ដចេះបដងកីតនូវ្នតិភាពរវាង
គ្នែ និងគ្នែ ផ្ងម្ដទ្យៀតនង។  
 ជារមួ្ដយងីអាចវាយតនម្ាបានថា ប្បព័នធេុំនិតផ្មែរពិតជាមានបងកប់ភាា ប់នូវមាឹម្សារ្នតិភាព ដ េះ 
ជាកែុងជីវភាពជាក់ផ្្ងង ប្បជាជនផ្មែរពិតមានេុំនិត្នតិភាពនិយម្ដប្ចីនជាងេុំនិតហ្ងិា េុំនិត្ប្ម្ប
្ប្ម្ួល្ក៏កាា យជាដគ្នល្ការណ៍្ម្ួយកែុងការប្បតិបតតិដនសងរកែុង្ងគម្ជាតិនងផ្ែរ។ ែូចដនេះ ការបដងកីត 
វបបធម៌្្នតិភាពជាការចុំបាច់បុំនុតកែុង្ងគម្ជាតិនីម្ួយរ។ ប ុផ្នតដយីងេួរផ្តយល់្ថា ការដធែីឱ្យមាន
្នតិភាពដនេះ េឺប្តូវដនងីម្ដចញពីភាព្ងប់ជាចម្បង មានន័យថា ដបីបុេគល្មាែ ក់រ្ងប់ ន្ទុំឱ្យប្េួសារម្ួយ្ងប់ 
ដបីប្េួសារនីម្ួយរ្ងប់ ន្ទុំឱ្យ្ហ្េម្ន៍ម្ួយ្ងប់ ដបី្ហ្េម្ន៍នីម្ួយរ្ងប់ ន្ទុំឱ្យប្បដទ្យ្ម្ួយ្ងប់ 
ដបីប្បដទ្យ្នីម្ួយរ្ងប់ ន្ទុំឱ្យពិភពដលាក្ងប់ ្នតិភាពនឹងដកីតមាន ុំងអ្់គ្នែ ។  
 ាកយ្នតិភាពម្ិនផ្ម្នមានន័យប្តឹម្ផ្តអវតតមាន្ស្រងាគ ម្ដន្ទេះដទ្យ កាល្ណានិយាយពី្នតិភាព 
ដយងីប្តូវេិតែល់្្នតិភាពនាូវចិតតនងផ្ែរ េឺការគ្នែ នការេុំរាម្កុំផ្ហ្ងផ្នែកអារម្ែណ៍្និងគ្នែ នការភ័យខាា ច 
មានន័យថា ដ្រភីាពននការេិត ការបដចចញម្តិ ការជួបជុុំ ជុំដនឿរប្់បុេគល្មាែ ក់រអាចដជឿទុ្យកចិតតបាន។ 
យា ងដនេះ បុេគល្មាែ ក់រប្តូវផ្តដចេះផ្ងរកា្នតិភាពឱ្យបានេង់វងសបនតជានិរនតរ ៍េឺប្តូវ ៖ 
 - ដចេះកសាង្ម្ិទ្យធនល្ផ្ែល្ប្ទ្យប្ទ្យង់ែល់្វ ិ្ ័យវបបធម៌្្នតិភាព ែូចជា តាម្រយៈសាែ នែអកសរ- 
សាស្រ្ត អកសរ្ិល្ប ៍វទិ្យាសាស្រ្ត  ្ិល្បៈ ជុំដនឿ ជាដែីម្។ 
 - ដចេះបណ្ងុ េះេុំនិតែល់្យុវជនឱ្យប្្ឡាញ់វបបធម៌្្នតិភាព តាម្រយៈការដធែីឱ្យ្ងគម្មាន 
យុតតិធម៌្ ្ម្ធម៌្ បុំបាត់អុំដពីពុករល្ួយ កែុង្ងគម្ជាតិរប្់មាួនឱ្យបានជាអតិបរមា ដហ្យីក៏ម្ិនប្តូវ 
មានេុំនិតដរ ី្ ដអីងវបបធម៌្ ជាតិសា្ន៍ែនទ្យផ្ែរ។ 
 - ដចេះនសពែនាយនូវអែីផ្ែល្មានល្កខណ្ៈវបបធម៌្្នតភិាពែល់្ម្ហាជន ពិដ្្ យុវជន កុមារ
ដ េះជាតាម្កម្ែវធិី្ិកាឬប្បព័នធនសពែនាយដនសងរ ជាដែីម្។ 
 - ដចេះការារ្ម្បតតិធម្ែជាតិរប្់ជាតិឱ្យបានេង់វងស ្ម្បតតិធម្ែជាតិផ្ែល្្ុំខាន់ជាងដេេឺ  
ម្នុ្សផ្មែរ កុុំបងក្ស្រងាគ ម្ន្ទុំឱ្យមានការ្មាា ប់ម្នុ្សផ្មែរគ្នែ ឯង ប្តូវបដងកីនសាម្េគីភាពននាកែុង កុុំេិតផ្ត 
ពីប្បដយាជន៍្ួនតួនិយម្ ប្តូវេិតប្បដយាជន៍ជាតិជាធុំ។ 
 

គន្ថន្ិង្ទេស 

- ជួន ណាត : វចន្ទនុប្កម្ផ្មែរភាេ១-២ ភែុំដពញ, ការនាយរប្់ពុទ្យធសា្នបណ្ឌិ តយ ឆ្ែ ុំ១៩៦៧។ 
- ជុច ដភឿន : ម្នុ្ស ្ិល្បៈ ជុំដនឿ  ភែុំដពញ, ការនាយរប្់េណ្ៈកម្ែការប្សាវប្ជាវសាកល្វទិ្យាល័្យ 
  វចិិប្ត្ិល្បៈ, ឆ្ែ ុំ១៩៩៣។ 
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- ចប ពិន, ដពប្ជ ្ល់្, ល្ី ធាម្ដតង និង ដ្ងីង ធូរ : របាុំប្បជាប្បិយផ្មែរ ភែុំដពញ, ការនាយរប្់ពុទ្យធ-
  សា្នបណ្ឌិ តយ ដបាេះពុម្ពដល្ីកែុំបូង ឆ្ែ ុំ១៩៦៤។ 
- បា ង ខាត់ : ប្្ីហិ្ដតាបដទ្យ្ ភាេទី្យ៤  ភែុំដពញ, ការនាយរប្់ពុទ្យធសា្នបណ្ឌិ តយ ឆ្ែ ុំ១៩៩៤។ 
- ម្ីផ្្ល្ ប្តាដណ្ : ប្បព័នធេុំនិតផ្មែរភាេ១  ភែុំដពញ, ដរាងពុម្ព [?], ឆ្ែ ុំ១៩៩៨។ 
- ្ុម ប ុនដធឿន : ប្បព័នធចាប់ផ្មែរ  ភែុំដពញ, ឆ្ែ ុំ២០១៤។ 
- ្ុង ្ុីណា : នដយាបាយអពាប្កឹតននប្ពេះរាជាណាចប្កកម្ពុជាពីឆ្ែ ុំ១៩៥៧ែល់្ឆ្ែ ុំ១៩៧០  ភែុំដពញ,  
    និដកខបបទ្យថាែ ក់បណ្ឌិ តប្បវតតិវទិ្យា ឆ្ែ ុំ២០១១។ 
- ដបតិកភណ្ឌ ពិភពដលាកកែុងនែយុវជន សាគ ល់្ ប្្ឡាញ់ និង ដធែី្កម្ែភាព, ដៅកែុងអតាបទ្យ : ‹ដបតិក-  
  ភណ្ឌ ពិភពដលាកនិងវបបធម៌្្នតិភាព›  នាយដោយអងគការយូដណ្្កូ ឆ្ែ ុំ១៩៩៩។ 
 

 

 


