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ឯ. ឧ. បណ្ឌិ ត អ ៉ុ ៊ុំ ប ៉ុម   

ជនំយួការ រាជបណ្ឌិ តយសភាកមព៉ុជា 

សេចក្ដីស្ដើម 

 នៅន ើពិភពនោកនយើងននេះ នេសនងេតន ើញមានភាវៈេួរឱ្យកត់សមាា  ់បួនយ ងេឺ មន៉ុសស សតវ រ៉ុកខ

ជាតិ និងររ  ធមមជាតិ ន ើយកន៉ុងចំនោមភាវៈទងំបួនននេះន ៀតនោត ភាវៈ"មន៉ុសស"មាននៅជាប់នឹងខ្លួននូវរបស់

ពិនសសមយ ងរែ ភាវៈែទ ន ៀតគ្មម នន េះេ"ឺវចិារណ្ញ្ញា ណ្"សម្រមាប់េិតពចិារោនៅន ើអវើៗទងំអស់ រែ 

បានជួបម្រប េះក៏ែូចជានៅន ើអំនពើម្របម្រពឹតតរបស់ខ្លួន។ ជាងននេះនៅន ៀត កន៉ុងែំនណ្ើ រអតថភិាពនៅន ើភពរែនែើ

នយើងននេះ មន៉ុសសនែើរតួជាអនកតាក់រតងចាប់សម្រមាប់សងាមែង ន ើយក៏ជាកមមវតថ៉ុទនការេិតពិចារោចំន េះការ

តាក់រតងចាប់ែង។ ប ៉ុរនតនទេះជាយ ងននេះកតើ ក៏កន៉ុងែំនណ្ើ រអន៉ុវតតនូវត ួ ើរបស់ខ្លួនជាកមមវតថ៉ុរបស់ចាប់ក៏មាន

ម្របនភ មន៉ុសសខ្លេះយ ់បានម្រតមឹម្រតូវអំពើចាប់ ន ើកតនមេើងចាប់ ក់ក់ចតិតក់ក់កាយនគ្មរពចាប់ និងចាត់ ៉ុក 

ចាប់ធជំាងប៉ុេា ខ្លួនឯង។ នមាល េះន ើយ នម្រ េះរតិរយិបថភាា ក់រ កឹរបបននេះ នេក៏បានស៉ុខ្ម្រសួ កន៉ុងែំនណ្ើ រ 

ជើវតិរស់នៅ ជាមួយនឹងសងាមរែ នេកពំ៉ុងរតចូ រមួម្របាម្រស័យ។ ែទ៉ុយនៅវញិ កន៉ុងែំនណ្ើ រអតថិភាពរបស់មន៉ុសស

ែរែ  នេក៏សនងេតន ើញមានម្របនភ មន៉ុសសខ្លេះន ៀតយ ់មិនបានម្រតមឹម្រតូវអពំើចាប់ នមើ ម្រោ ចាប់ មិន

បានែារភាា ប់ខ្លួនជាមយួចាប់ ចង់រតម្របម្រពឹតតអវើៗនៅតាម ំននើងចិតតនឹកន ើញនធវើអវើៗែទ៉ុយពើការកណំ្ត់របស់ចាប់ 

តំោងឆនទៈរមួរបស់មន៉ុសសកន៉ុងសងាមរែ នេកំព៉ុងរស់នៅ។ នមាល េះន ើយ នក់យោររតអាកបបកិរយិភ័នតម្រចឡំ

របបននេះ នេក៏ព៉ុបំានស៉ុខ្ម្រស ួនឡើយន ើយម្រពមទងំជួបម្រប េះនងឹការក់ក់ ណ្ឌ កមមម្រតឡប់វញិពើសំោក់ អាជាា

ធរនៅតាមកម្រមិតទនអំនពើខ្៉ុសឆាងរបស់នេរថមន ៀតែង។ 

 សំណួ្រអាចនចា សួរថា នតើន ត៉ុអវើបានជាមានបាត៉ុភាពជាិរយិបថពើរម្របនភ ែទ៉ុយគ្មន របបននេះ នកើត 

នឡើងចំន េះមន៉ុសសកន៉ុងសងាម? នតើម្រតូវនធវើរបបោនែើមបើឲ្យមន៉ុសសផ្លល ស់បដូរិរយិបថរបស់ខ្លួនពើិ រយិបថអវជិា- 

មាន ន ើយរបរម្រតឡប់នៅរកិរយិបថរបបវជិាមាន ម្រសបនៅតាមអវើរែ ចាប់ចង់បាន? 

ចាប់ និងឥរយិាបថរបេម់នុេស 
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 ទងំអស់ននេះ េឺជាបញ្ញា នចា ែ៏សម៉ុេោម ញសម្រមាប់នយើងទងំអស់គ្មន នែើមបើោក បងរសវងរកចនមលើយ 

ម្របកបនក់យស៉ុភនចិឆ័យ ន ើយរមួគ្មន នក់េះម្រោយនូវន ត៉ុនភ រែ រតងរតនកើតមាននឡើងរបបននេះកន៉ុងិរយិបថ 

រស់នៅម្របចាទំថៃរបស់មន៉ុសសមាន ក់ៗ។ ប ៉ុរនតនែើមបើមានមូ ក់ា នរងឹមា ំ នងឹនក់េះម្រោយនូវបញ្ញា ែូចន  ខាងន ើ 

ននេះ នយើងេបបើម្រតឡប់មកសកិារសវងយ ់ទងំអស់គ្មន ជាម៉ុន អពំើថា នតើអវើនៅរែ នៅថាចាប់? ចាប់មាន 

ម្របភពមកពើោ? ចាប់មានតួ  ើអវើខ្លេះចំន េះសងាម? 

១- ស ើចាប់ជាអ្វី? 

 មាននិយមន័យមយួចំននួរែ ខ្ា៉ុ ំបានម្រោវម្រជាវន ើញន ើយសូមន ើកយកមកបញ្ញា ក់ជូននៅនព ននេះ 

ទក់ ងនៅនឹងសំណួ្ររែ ន ើកនឡើងថា នតើចាប់ជាអវើ? 

 ១.១- និយមន័យចាប់តាមរយៈវចនានុក្ក្ម 

 ក- វច ន៉ុម្រកមរបស់សនមដចម្រពេះសងឃរាជ ជួន ណា  នបាេះព៉ុមពម្រគ្ម ើ៥ នក់យវ ិយោថ នព៉ុ ធោសន 

បណ្ឌិ តយឆ្ន ១ំ៩៦៧ ម្រតង់ ំព័រ២១៥ បានឲ្យនយិមន័យសដើពើ "ចាប់" របបននេះថា "ចាប់ជាវន័ិយ ជាម្រកិតយម្រកមជា 

កបួនម្របនៅមន៉ុសសទងំអស់នៅកន៉ុងនេរអន៉ុវតតតាម នែើមបើឈាននឆ្ព េះនៅរកអំនពើម្របម្រពឹតត អម្រតឹមម្រតូវតាមេនលង"។ 

 ខ្- ចំន េះវច ន៉ុម្រកមអ៉ុកសវត អ្ឺដវ៉ា ន់ ស ើសនើយ(៍Oxford Advanced Learner's) នបាេះព៉ុមពឆ្ន  ំ

២០០៣ ម្រតង់ ំព័រ៣៨៦ បានន ើកនឡើងជានយិមន័យោមញ្ារបបននេះថា ចាប់ជាវធិានែលូវការរបស់ម្របន ស

មួយឬរែាមយួន ើកនឡើងពើអវើរែ ម្របជាជនម្រតូវនធវើឬមិនម្រតូវនធវើ (Law is an official rule of a country or 

state that says what people may do or may not do)។ 

 នបើតាមនិយមន័យខាងន ើននេះ ចាប់េឺជាវន័ិយជាម្រកិតយម្រកម ជាកបួនម្របនៅឬជាវធិានែលូវការរបស់ 

ម្របន សនើមួយៗ បង្ហា ញម្របាប់ម្របជាជនពើអវើរែ ម្រតូវនធវើនិងអវើរែ មនិម្រតូវនធវើ ឈាននឆ្ព េះនៅរកអំនពើម្របម្រពឹតត អ 

អំនពើរែ មានែ ម្របនយជន៍មានវឌ្ឍនភាពសម្រមាប់សងាម។ ែទ៉ុយនៅវញិ អវើរែ មិនម្រតូវនធវើន េះ េឺជាកាយវកិារ 

រែ ឈាននឆ្ព េះនៅរកអំនពើអាម្រកក់ អំនពើអសើ ធម៌ គ្មម នែ ម្របនយជន៍ និងប េះ  ់ែ ់សោដ ប់ធាន ប់ោ

ធារណ្ៈក៏ែូចជារនបៀបនរៀបរយសងាម ម្រពមទងំនធវើឲ្យសងាមមានឧបសេាមិនអាចរ ើកចំនរ ើននៅម៉ុខ្នក់យរ ូន

បាន។ 
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 ១.២- និយមន័យចាប់តាមរយៈការគិ របេទ់េសនវិទូនសយាបាយ 

  ១.២.១-  សសនៈរបស់ស៉ុើនសរ  ៉ុង(១០៦-៤៣ម៉ុនេ.ស) 

នបើតាមនោកស៉ុើនសរ  ៉ុង(Cicéron)  សសនវ ូិននយបាយែ៏នឆនើមម្របចា ំើម្រកុងរ  ូមបានន ើកនឡើង 

 ពើនិយមន័យរបស់ចាប់យ ងែូនចនេះថា"ចាប់េឺជាការរបងរចករវាងអវើរែ ម្រតូវនងិអវើរែ ខ្៉ុស" 

(Law is the distinction between thing just and unjust)។ នបើតាមនយិមន័យននេះ នយើង

អាចនចា សួរថា នតើអវើនៅរែ អាចឱ្យនេរបងរចកបានរវាង"ម្រតូវ"និង"ខ្៉ុស"?។ នបើតាម សសនៈផ្លទ  ់

របស់នោក អវើរែ នធវើឲ្យមន៉ុសសរបងរចកបានរវាងម្រតូវនងិខ្៉ុសេ ឺ "វចិារណ្ញ្ញា ណ្"ន េះឯង។ ប ៉ុរនត

នទេះជាយ ងននេះកដើ នោកក៏នៅរតមិនអស់ចិតតខាល ចរម្រកងមានការយ ់ម្រចឡចំំន េះ កយ "វចិារណ្

ញ្ញា ណ្" ពើនម្រ េះវចិារណ្ញ្ញា ណ្របស់មន៉ុសស អាចមានម្រតូវែងនងិខ្៉ុសែង ន  េពឺ៉ុំមាន កខណ្ៈ

ម្រតឹមម្រតូវជាសក ន េះនឡើយ។ ែូនចនេះន ើយបានជានោកបរនថម កយ"ម្រតឹមម្រតូវ"កន៉ុងនិយមន័យថមើមួយ

ន ៀតរបស់នោកថា "ចាប់េជឺាវចិារណ្ញ្ញា ណ្ម្រតមឹម្រតូវ" (Law is the  right reason) បាននសចកដើថា 

ចាប់ន េះម្រតមឹម្រតូវម្រេប់ ំ  ើឋានភូមោិស្តសត នងិម្រេប់កា នវោទងំអស់។ ជាច៉ុងនម្រកាយ នោកបាន

បញ្ច ប់និយមន័យរបស់ចាប់ នក់យពិចារោនម្របៀបនធៀបចាប់នៅនឹង មន៉ុសសរែ ជាភាវៈរស់តាមនិ

យមន័យមយួរបបន ៀតថា"ចាប់េឺជានៅម្រកមែ៏នសៃៀមោៃ ត់" (Law is a silent magistrate)។ នបើ

តាម សសនៈននេះ ចាប់ពឹង ក់ខ្លួនទងំម្រសងុនៅន ើនៅម្រកមរែ ជាមន៉ុសសមានវញិ្ញា ណ្ឱ្យនិយយ

ជួសខ្លួន ឬនិយយែទ៉ុយមកវញិថា "នៅម្រកមេឺជាចាប់នចេះនិយយ"(Magistrate is a speaking 

Law)។  សសនៈច៉ុងនម្រកាយននេះ សបញ្ញា ក់ឱ្យន ើញថា នបើនៅម្រកមរែ ជាអនកអន៉ុវតតចាប់មានេ៉ុណ្

សមបតត ិអ ម្របកបនក់យម្រកមសើ ធម៌វជិាា ជើវៈខ្ពស់តោំងឱ្យយ៉ុតតធិម៌ពិតម្របាកែអាចឆល៉ុេះបញ្ញច ងំម្រតឡប់

វញិថាចាប់ន េះ អ។ ែទ៉ុយនៅវញិ នបើនៅម្រកមជាមន៉ុសសមនិម្របកបនក់យេ៉ុណ្ធម៌ និងខ្វេះសើ ធម៌វជិាា

ជើវៈជានៅម្រកម ចាប់ន េះម្រតូវបាននេនមើ ន ើញថា ជារបស់ិតបានការអាម្រកក់ជួរជាតេិួរឱ្យសអប់នខ្ពើម

និងមិនេួរឲ្យនគ្មរពនៅវញិ។ ែូនចនេះនបើតាម សសនៈខាងន ើ ចាប់មាន កខណ្ៈអាម្រកក់ឬ អ អាម្រស័យ

នៅន ើនៅម្រកមរែ នែើរត ួ ើជាម្របធានវស័ិយជាអនកកណំ្ត់ ែូចរែ  នោកស៉ុើ នសរ  ៉ុង ធាល ប់បាន

រ ំឹកក់ស់នតឿននយើងនិងទញអារមមណ៍្នយើងឱ្យយកចិតត ៉ុកក់ក់នងិម្របុងម្របយត័នខ្ពស់នៅន ើម្របធាន
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វស័ិយមួយននេះ នែើមបើក៉ុំឱ្យជេះិ ធិព អាម្រកក់ែ ់តទមលពតិរបស់ចាប់ បងេបាននៅជាអំនពើ ឬសកមម

ភាពមិននគ្មរពចាប់របស់មន៉ុសសភាេនម្រចើននៅកន៉ុងសងាម។ ប ៉ុរនតនបើនេេតិមកសងាមបចច៉ុបបននកន៉ុងសត

វតសរន៍យើងននេះវញិ ចាប់ អឬមិន អ អាចអាម្រស័យបរនថមន ៀតនៅន ើន ិន ការននយបាយទនអនកតាក់

រតងចាប់ក៏ែូចជាអាជាា ធររែ ជាអនកអន៉ុវតតចាប់។ ែារភាា ប់នឹងរបបរែនរនការជេះិ ធពិ នៅន ើ

េ៉ុណ្តទមលរបស់ចាប់តាមរយៈចរតិ កខណ្ៈទងំបើរបស់ចាប់នោកោងំថូមា ស់។ 

 អាកាវ យននើស(Saint Thomas Aquinas) នមែឹក ោំស ម្រេឹសដកន៉ុងសតវតសរ ៍ើ១៣ ធាល ប់

បាន បញ្ញា ក់អេះអាងរចួមកន ើយតាមរយៈឃ្លល ែ៏មានតទមលទងំបើរបស់នោកយ ងននេះថា "ចាប់ម្រតូវអន៉ុ

ម័តនៅតាមវធិានមួយចំនួនរបស់វចិារណ្ញ្ញា ណ្ ចាប់ម្រតូវរតម្រតឹមម្រតូវនងិស៉ុើសង្ហវ ក់គ្មន ជារមួជាមួយនិង

អំនពើ  អ" ចាប់ម្រតូវមានធមាម ន៉ុរូបភាព(Legitimacy) ឬភាពម្រតឹមម្រតូវតាមចាប់។ 

២- ក្បភពននចាប ់

 ជា ូនៅ អវើៗទងំអស់រែ នកើតមកន ើនោកនយើងននេះ ស៉ុ ធរតមានម្របភពរបស់វា។ យ ងោមញិនបើ 

នេពិចារោមកន ើចាប់វញិ នតើនេន ើញរបបោរែរ? 

 មកែ ់ម្រតង់ចណំ្៉ុ ចននេះ នយើងេបបើរ ំកឹនៅែ ់ សសនៈរបស់ ម ៉ុងនតសេើនយើ (១៦៨៩-១៧៥៦) ។ 

 សសនវ ូិននយបាយរូបននេះ បានអេះអាងថា "ភាវៈទងំអស់រែ ឋតិនៅន ើភពរែនែើនយើងននេះ ស៉ុ ធរតមាន 

ចាប់" បានន័យថា អា ិន ពក៏មានចាប់ មន៉ុសសមានបញ្ញា  មន៉ុសសោមញ្ាធមមតាក៏មានចាប់ សតវក៏មាន 

ចាប់។ នបើនយិយនយងនៅន ើម្របភពវញិ នោកបានបញ្ញា ក់បរនថមថា ចាប់មានម្របភពនចញមកពើមូ ន ត៉ុពើរ 

យ ង េឺកាយមូ ន ត៉ុ(Physical cause) និងសើ មូ ន ត៉ុ(Moral Cause)។ ចំន េះម្របភពជាកាយមូ  

ន ត៉ុនៅ ើននេះ នោកចង់នផ្លដ តជាសំខាន់នៅន ើកតាត មួយចនំួនរមួមាន: មន៉ុសស(សំខាន់េឺចរតិមន៉ុសស)  ឹកែើ 

អាកាសធាត៉ុ  ើតាងំភូមោិស្តសត សងាមបរយិកាស ម្របវតតោិស្តសត វបបធម៌នងិជំ ញឯកន ស។ ម្របសនិនបើអវើទងំ 

ន េះ ខ្៉ុសគ្មន ឬមានោថ នភាពរបបោ ចាប់ក៏មាន កខណ្ៈរបបន េះរែរ នក់យន ត៉ុថា មន៉ុសសជាកមមវតថ៉ុ និង

ជាអនក តាក់រតងចាប់បាន   ួិ ធិព ពើអវើទងំឡាយន េះន ើយរែ អវើទងំអស់ន េះសថតិកន៉ុងកា នវោ និង

 ំ ជាមយួគ្មន ។ 
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 រ ើឯម្របភពជាសើ មូ ន ត៉ុវញិ េឺជាម្របភពរែ នចញមកពើមូ ន ត៉ុទក់ ងនៅនងឹោម រតើ ឬម្រព ឹង 

របស់មន៉ុសសម្រេប់ៗរូប។ ោម រតើឬម្រព ងឹន េះរតងជេះិ ធពិ ខាល ងំកាល នៅន ើការបនងេើតចាប់ទនម្របន សនើមួយៗ។ 

ឧបមាថា នបើោម រតើឬម្រព ងឹន េះ ជាោម រតើឬម្រព ឹងម្របកបនក់យស៉ុឆនទៈរបស់ពួកអភិជ ធិបនតយយរែ នធវើអវើៗ 

រតងរតេិតេូរែ ់ែ ម្របនយជន៍ជាតិ ចាប់រែ បនងេើតនឡើងក៏មាន កខណ្ៈរបបន េះរែរ។ ែទ៉ុយនៅវញិ 

នបើោម រតើឬម្រព ឹងន េះ ជារបស់ពួកអបបជ ធិបនតយយ រែ ម្របកាន់រងឹមានំៅន ើែ  ម្របនយជន៍របស់ម្រកុម 

នេមួយកាដ ប់តូចន េះ ចាប់រែ តាក់រតងនចញមក ក៏មានសភាពរបបន េះរែរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

៣- ក្បសភទននចាប ់

  នទឹមនងឹការនរៀបរាប់ពើម្របនភ នម្រចើនយ ងរបស់ចាប់រមួមាន ចាប់ម្រព ម ណ្ឌ  ចាប់រែាបបនវណ្ើ  ចាប់ 

ននយបាយ ចាប់បរោិថ ន ចាប់បញ្ញា  ចាប់េតិយ៉ុតត... នោកបានបម្រងួមចាប់ទងំអស់ន េះឲ្យរមួចូ គ្មន មក 

នៅម្រតឹមចណំ្៉ុ ចរែ ថា ចាប់មានពើរម្របនភ រតប ៉ុនោណ េះេ ឺ ចាប់ពិភពរូបវនត និងចាប់ពិភពបញ្ញា ។ នតើចាប់ 

ពិភពទងំពើរននេះ មានន័យែូចនមតច? 

ចរតិមន៉ុសស 

 ឹកែើ   ំែំង់ 
ស៉ុើនតម្របជាជន 

អាកាសធាត៉ុ 

ជំ ញ 
ឯកន ស 

ម្របវតតិោស្តសត 

 ើតាងំ 
ភូមិោស្តសត 

វបបធម៌ 

សងាម 
បរយិកាស 

ចាប់  
ិ ធិព  ិ ធិព  

ិ ធិព ទនកាយមូ ន ត៉ុមកន ើចាប់ 
តាមេំនតិរបស់ម ៉ុង នតសេើនយើ 



6 

 ៣.១- ចាប់ពិភពរបូវនត 

 ចាប់ពិភពរូបវនត េឺជាចាប់រែ ម្រេប់ម្រេងពភិពរូបធាត៉ុទងំអស់នៅន ើរែនែើនយើងននេះ។ នក់យរឡក 

នបើនិយយទក់ ងនៅនឹងចរតិ កខណ្ៈវញិ ចាប់ម្របនភ ននេះម្រតូវបាននេពនយ ់បរនថមរបបននេះថា ចាប់ពិភព 

រូបវនតេឺជាចាប់ ំ ក់ ំនង េឺជាចាប់ពពិណ៌្ នូវអវើរែ មានពិតកន៉ុងពភិព"នោកសចចៈ"ន ើយចាប់ននេះ មាន

ចរតិ កខណ្ៈពិនសសខ្៉ុសរបលកពើចាប់ែទ ន ៀត នៅម្រតង់ថាជា"ចាប់ធមមជាតិ" (Natural Law) ន ើយក៏ជា

ចាប់រែ មិននចេះរម្របម្របួ នោេះនឡើយ។ 

 ៣.២- ចាប់ពិភពបញ្ញា  

 ចាប់ពិភពបញ្ញា  ជាចាប់រែ នកើតនចញពើសមតថភាពទនខ្រួកា របស់មន៉ុសស។ បានន័យថា នបើសម

តថភាពទនការេិតរបស់មន៉ុសសបានម្រតឹមកម្រមិតោ ចាប់ន េះក៏មានកម្រមតិម្រតឹមប ៉ុនោណ េះរែរ ន ើយក៏អាចនកើត

មានករណ្ើ ជាការេតិនក់យមនិបានម្របនមើ នមើ រវងឆ្ៃ យជាម៉ុនឬជាការេិតមិនបានម្រេប់ម្រជុងនម្រជាយឬក៏ អាច

ជាការេិតនក់យរែអកន ើចរតិ កខណ្ៈរបស់ម្រកុមមន៉ុសសទងំពើរម្របនភ  ែូចបាននរៀបរាប់ពើខាងនែើមរចួមក 

ន ើយ។ ែូនចនេះន ើយបានជាកន៉ុងនិយមន័យសដើពើចាប់ ម ៉ុងនតសេើនយើ បានសងេត់ធៃន់ថា "ចាប់ជាចណំ្ងទក់ 

 ងទងំឡាយនចញមកពើអវើរែ មាននងិពើអវើរែ នងឹនកើតមាននឡើង" ន ើយែទ៉ុយពើចាប់ពិភពរូបវន័តចាប់ 

ម្របនភ  ើពើរននេះអាចមានចរតិជាចាប់រម្របម្រប ួ ម្រពមទងំអាចមានការភ័នតម្រចឡរំថមន ៀតែង ពើនម្រ េះចាប់ននេះ 

សថិតនម្រកាមអំោចទនតោា របស់មន៉ុសស។ ែូនចនេះ នក់យោររតតោា ញញំើ មន៉ុសសេិតពើអវើៗរតងមានភាព 

 នមអៀងនងិភ័នតម្រចឡ។ំ ឧបមាថា នបើចាប់ន េះតាក់រតងនឡើងនក់យជំពូកជនរែ មានតោា ម្រកាស់ ែូចជាម្រកមុ 

អបបជ ធបិនតយយរែ ម្រេប់ម្រេងម្របន សនក់យមនិខ្វ ់ខាវ យពើស៉ុខ្ ៉ុកខរបស់ម្របជាជន ចាប់រែ បនងេើតនឡើង 

នក់យម្រកុមន េះចាស់ជាធាល ក់កន៉ុងសភាពការ រែ ម្របនយជន៍រតមយ ងរបស់ម្រកមុនេជាក់ជាមិនខាន។ 

 ែូនចនេះន ើយបានជាកន៉ុងសម័យបចច៉ុបបនន នែើមបើនជៀសវាងពើែ ប េះ  ់ធៃន់ធៃររបបននេះ ម៉ុននឹងក់ក់ 

ចាប់មួយឱ្យែនំណ្ើ រការជាែលូវការនៅបាន ចាប់ន េះម្រតូវក់ក់ឆលងោថ ប័ន  ួ ខ្៉ុសម្រតូវជានម្រចើនថាន ក់ចាប់នែដើមពើ 

ោថ ប័នោមើ ពនិិតយពិចារោនិងែត ់នយប ់បរនថម នែើមបើអាចនចៀសែ៉ុតពើបាត៉ុភាពភ័នតម្រចឡឬំេតិមិនបាន 

ែិតែ ់កន៉ុងម្របការោមយួរែ ជាន ត៉ុបចច័យនធវើឱ្យប េះ  ់ធៃន់ធៃរែ ់ជើវភាពរស់នៅរបស់ម្របជាព រែាភាេ 
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នម្រចើននៅ ូទងំម្របន សក៏ែូចជាប េះ  ់ែ ់តទមលពតិទនចាប់បងេបានជាបាត៉ុភាពអស់ជំននឿ ពើសំោក់ម្របជា

ជននៅន ើចាប់។ 

 បរនថមចំន េះករណ្ើ ខាងន ើ នក់យន ត៉ុថាចាប់នកើតនចញពើការេិតនក់យនម្របើម្របាស់បញ្ញា  ម ៉ុងនតសេើ 

នយើ បានរចកចាប់ពិភពបញ្ញា ជាបើម្របនភ តូចៗតនៅន ៀត រែ  ក់ព័នធជាសខំាន់នៅន ើតួអងាបើេ ឺ អា ិន ព 

 សសនវ ូិ និងអនកតាក់រតងចាប់។ 

  ៣.២.ក- ចាប់ន វៈ ឬចាប់ោស  

  នបើរ ំឹកនៅែ ់ សសនៈខាងនែើមរែ នោកបានន  ថា "ជារមួមន៉ុសសក៏មានចាប់អា -ិ 

 ន ពក៏មានចាប់" ចាប់ន វៈឬចាប់ោស  ជាចាប់មួយម្របនភ រែ ម្របកាសឲ្យនម្របើនក់យអា ិន ព។ 

 ចាប់ម្របនភ ននេះ មាននគ្ម នៅនម្រកើនរ ំឹកោម រតើរបស់មន៉ុសសឱ្យចងចាពំើករណ្ើ យកិចចរបស់ខ្លួន ចំន េះ 

 អា ិន ពបានន័យថា មន៉ុសសម្រតូវមានកាតពវកិចច នធវើសកាេ រៈបូជាចំន េះអា ិន ព នែើមបើស៉ុមំ្រតឡប់វញិនូវ 

 នសចកដើស៉ុខ្ ការសនម្រមចម្របនយជន៍នែសងៗ ឬោភជ័យោមួយ។ 

  ៣.២.ខ្- ចាប់សើ ធម៌ 

  ជាចាប់រែ ម្របកាសឱ្យនម្របើនក់យ សសនវ ូិ សម្រមាប់នម្រកើនរ ំឹកោម រតើរបស់មន៉ុសសឱ្យចងចា ំ

 ពើករណ្ើ យកិចចរែ ម្រតូវនធវើចំន េះខ្លួនឯងផ្លទ  ់ ន ើយសម្រមួចសម្រមាងំនូវសើ ធម៌ អចំន េះខ្លួនឯង ពើ 

 នម្រ េះនបើខ្លួនឯង អ សងាមក៏បាន អនៅតាមន េះរែរ។ 

  ៣.២.េ- ចាប់ននយបាយ នងិចាប់រែាបបនវណ្ើ  

  ជាចាប់មួយរែ ម្របកាសឲ្យនម្របើនក់យអនករតងចាប់ នែើមបើនម្រកើនរ ំឹកោម រតើរបស់មន៉ុសសឱ្យ 

 ចងចានូំវករណ្ើ យកិចចរបស់ខ្លួនចំន េះអនកែទ និងចំន េះសងាម តួយ ងែូចជាជយួអនកែទ នក់យមនិ 

 ម្របកាន់វណ្ណៈ ពណ៌្សមប៉ុរ ឬនិ ន ការននយបាយឲ្យរចួែ៉ុតពើកដើ បំាកនវ  ម្រេប់របបយ ង ឬក៏ជួយ 

 សងាមឱ្យរ ើកចំនរ ើននៅម៉ុខ្កន៉ុងស៉ុខ្សនតិភាពជានែើម។ 

៤-  ួនាទីរបេច់ាប ់

 មកែ ់ម្រតង់ចណំ្៉ុ ចននេះ  សសនៈរបស់បាល ត៉ុង(៤២៧-៣៤៧ម៉ុនេ.ស) បានអេះអាងថា ចាប់មាន 

តួ  ើបើយ ងេឺ អប់រ ំបង្ហេ រ នងិពយបា ។ នតើត ួ ើទងំបើននេះ មានន័យយ ងោខ្លេះ? 
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 ៤.១- អ្ប់រ ំ

 នបើេិតនៅតាមន័យធមមតា "អប់រ"ំ មកពើ កយឡាតាងំថា Educere ឬ Educare។ "អប់រ"ំ ក៏មានន័យ 

ថាទញនចញពើ,  នំចញពើ ែាត់ែាង់បណ្ដ៉ុ េះនែើមបើ នំឆ្ព េះនៅរកនគ្ម នៅោមួយ។ នបើតាម សសនៈរបស់ នោក 

អាន់រឌ្រស៉ុន(Anderson)វញិ "អប់រ"ំ មានន័យថា ជាែំនណ្ើ ររែ ប៉ុេា មាន ក់ៗ នរៀនសូម្រតនូវអវើរែ ចាបំាច់ 

នែើមបើតម្រមវូនៅតាមជើវភាពរបស់នេ។ ែូនចនេះសរ៉ុបន័យទងំអស់មកវញិ "អប់រ"ំ អាចជាអំនពើឬសកមមភាព រែ 

 មំន៉ុសសឲ្យនចញែ៉ុតពើអវើរែ អាម្រកក់ រែ នម្រគ្មេះថាន ក់ រែ មិនេួរេបបើ នឆ្ព េះនៅរកអវើរែ ម្រតឹមម្រតូវ អ ម្របនសើរ។ 

"អប់រ"ំអាចជាការបណ្ដ៉ុ េះឱ្យមន៉ុសសមាន ក់ៗនូវសើ ធម៌។"អប់រ"ំអាចជាការ វកឹហាត់ជាការបនម្រងៀនមន៉ុសសឱ្យនចេះ

ជំ ញវជិាា ជើវៈ ឬនចេះពើរនបៀប ំ ក់ នំងសងាម នែើមបើញ៉ុ ងំឱ្យជើវភាពរស់នៅរបស់ពួកនេបានស៉ុខ្ម្រស ួ។ កន៉ុង

ន័យននេះែរែ  នបើេតិឱ្យបានស៉ុើជនម្រៅនក់យែារភាា ប់នៅនឹងចាប់ តួ  ើអប់ររំបស់ចាប់មានន័យថា ចាប់

បានចងអ៉ុ បង្ហា ញម្របាប់មន៉ុសសនូវអវើរែ ម្រតមឹម្រតូវ អវើរែ មិនម្រតឹមម្រតូវេួរនធវើឬមិនេួរនធវើកន៉ុងអាកបបកិរយិម្របម្រពតឹត

របស់ខ្លួន នែើមបើរសវងរកឱ្យមន៉ុសសនូវភាពស៉ុខ្ែ៉ុមរម កន៉ុងសងាមរែ នេកពំ៉ុងរស់នៅ។ តួ  ើអប់ររំបស់ចាប់

ក៏មានន័យមយ ងន ៀតថា ចាប់ម្របាប់ឱ្យែងឹពើអវើរែ ចាប់ចង់បានកន៉ុងអំនពើម្របម្រពឹតតរបស់ប៉ុេា មាន ក់ៗកន៉ុងនគ្ម 

បំណ្ងធា នូវសោដ ប់ធាន ប់និងរនបៀបនរៀបរយសងាម សម្រមាប់កា នវោជាក់ោក់ោមួយ។ ឧបមាថា នបើ

ន ើសកា កណំ្ត់ន េះ មន៉ុសសនៅរតនោេះអនងាើយនធវើមិនែឹងមិនឮ ឬក៏មិនម្រពមនធវើខ្លួនឱ្យច៉ុេះសម្រមុងជាមួយនងឹ

អវើរែ ចាប់ចង់បាន ចាប់នងឹអប់រមំន៉ុសសននេះតាមរយៈអាជាា ធរមានសមតថកិចច នក់យវធិានការផ្លកពិន័យក់ក់

នទស ណ្ឌ នៅតាមកម្រមិតទនអំនពើម្របម្រពឹតត នែើមបើឱ្យមន៉ុសសន េះរាងចា ឈប់ម្របម្រពឹតតរបបននេះតនៅន ៀត។ ែូនចនេះ 

"អប់រ"ំរបស់ចាប់តាមេំនិតរបស់បាល ត៉ុង េឺម្របាប់ឱ្យែឹងនក់យនធវើការបស្តញ្ាបឱ្យម្រជួតម្រជាបនូវអវើរែ េួរនធវើនិង

មិនេួរនធវើ ម្រពមទងំអប់រនំក់យក់ក់ពិន័យនៅនព រែ អវើៗ ម្រតូវហាមម្របាមន េះ មិន  ួ បានម្រតឡប់វញិនូវ

ការនគ្មរពតាម។ ច៉ុេះ "បង្ហេ រ"វញិ នតើមានន័យែូចនមដច? 

៤.២- បង្កា រ 

 បង្ហេ រ មានន័យថា នមើ ន ើញជាម៉ុននូវអវើៗរែ អាចនងឹនកើតមាននឡើង។ ែូនចនេះម្រតូវរតនធវើចាប់ នែើមបើ 

រាងំខ្ទប់ជាម៉ុនក៉ុំឱ្យអវើៗទងំន េះ នកើតមាននឡើងបានន ើយបងេនៅជាភាពវកឹវរ ម្រចបូកម្រចប ់កន៉ុងសងាម។ នបើនេ 

និយយជាភាោោមញ្ាមានន័យថា "នចារមិនទន់ ចួនគ្មន  រតនយើងនធវើនម្រកា  នធវើរបងឱ្យបានរងឹមាជំាម៉ុន 
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នែើមបើការ រ ក៉ុំឱ្យនចារចូ  ចួបាន"។ ម្របហាក់ម្របរ  គ្មន នៅនឹងនរឿងននេះរែរ ឧបមាថាម្របន សោមួយន េះ 

បំរ៉ុងនឹងបញ្ច ប់សស្តង្ហា មជាមួយេូបែិបកខ នព ខាងម៉ុខ្ ែូនចនេះអវកនធវើចាប់ម្រតូវម្របនមើ នមើ ឲ្យបានរវងឆ្ៃ យ ថា 

នតើនព បញ្ច ប់សស្តង្ហា មនៅអាចនកើតមាននម្រគ្មេះថាន ក់ឬបាត៉ុភាពអសកមមអវើខ្លេះ ទក់ ងនងឹអាវ៉ុធយ៉ុ ធភណ្ឌ ? ែូនចនេះ 

នែើមបើការ រក៉ុឱំ្យមានបាត៉ុភាពនចារ ួច នចារបលន់ម្របក់ប់អាវ៉ុធ ឬអំនពើបាញ់នបាេះសងសឹកសមាល ប់គ្មន នក់យទម្រពទែស 

នកើតមានកន៉ុងម្របន សន ើបនឹងបញ្ច ប់សស្តង្ហា ម នេម្រតូវនធវើចាប់សដើពើការម្រេប់ម្រេងអាវ៉ុធជាតិែទ៉ុេះ ម្រពមទងំ ចាត់វធិាន

ការអន៉ុវតតឱ្យបានតងឹរ៉ុងឹបំែ៉ុត នែើមបើការ រភាពស៉ុខ្ោនតជូនម្របជាជន។ ច៉ុេះ "ពយបា "វញិ នតើមានន័យយ ង

ោរែរ? 

 ៤.៣- ពាបា  

 "ពយបា " មានន័យថា អវើមួយនកើតនឡើងន ើយ ន ើបក់ក់ថាន ពំយបា  ឬចាត់វធិានការ ប់ោេ ត់ជា 

នម្រកាយនែើមបើក៉ុំឲ្យរ ើករា ក់ ធំតនៅន ៀត ន  េឱឺ្យសថិតកន៉ុងសភាពរមួតូចបនតចិមតងៗនៅវញិ។ ន ត៉ុអវើបានជា 

មានន ត៉ុនភ ែូនចនេះនកើតនឡើង? ពើនម្រ េះែូចបានបញ្ញា ក់ពើខាងនែើមម្រោប់ "ចាប់" អាម្រស័យនៅន ើមន៉ុសស

ជាអនកបនងេើត។ កន៉ុងកា ៈន សៈខ្លេះ អនកនធវើចាប់(តាក់រតងចាប់) ក៏មានភាពឆករ វងរែរ អាម្រស័យនក់យនព  

នវោទនការនរៀបចំតាក់រតងមានរយៈនព ខ្លើ ឬមួយក៏អាម្រស័យនក់យការេិតពិចារោ ឬការម្រោវម្រជាវបញ្ញា មនិ 

បានែិតែ ់ ឬក៏មកពើភាព នមអៀងនក់យនចត របស់ម្រកមុអនកតាក់រតងចាប់  ក់ព័នធនៅនឹងែ ម្របនយជន៍ 

ជាអាថ៌កំបាងំោមួយរបស់ពកួនេ។ ែូនចនេះន ើយបានជាមាន នងវើនធវើតាមនម្រកាយរបបននេះ។ សមែូច កយចាស់ 

បានន  ថា "នចារ ចួនគ្មបាត់នៅន ើយន ើបម្រសេះរបង" ឬន ើបនធវើនម្រកា ឲ្យរងឹមា។ំ ក៏មានសភាពែូចគ្មន នៅ 

នឹងករណ្ើ ននេះរែរ នៅច៉ុងឆ្ន ២ំ០១៩និងបនតចូ មកឆ្ន ២ំ០២០នយើងននេះ ពិភពនោកបាន   ួរងនូវការ រាត

តាតជាសក  និងនក់យិតបាននម្រតៀម ៉ុកជាម៉ុនពើជមៃឺែលូវែនងាើមែ៏កាចោហាវមយួរបបបោដ  មកពើ នម

នរាេជាវ ើរ៉ុស "កូរ  ោូ"(Corona virus)រែ ម្រកមុអនកម្របាជាខាងនវជាោស្តសតឱ្យនឈាម េះថា "ជមៃឺ កូវ ើែ១៩" (Covid 

19)។ នក់យបាត់មាច ស់ការកន៉ុងការ ប់  ់ ឬការនមើ ម្រោ ែងន េះ នធវើឱ្យម្របន សខ្លេះជួបម្រប េះនម្រគ្មេះថាន ក់ធៃន់

ធៃរនក់យោរ ជងំឺនចេះរតរ ើករា ក់ ធំនឡើងៗ ន ើយបរមិាណ្អនកោល ប់ក៏បាននកើននឡើងខ្ពស់េួរឱ្យម្រពួយបារមភ។ 

តាមពិតនៅ គ្មម ននរោមាន ក់បានែងឹជាម៉ុនអំពើជមៃឺែ៏ចរមលកននេះន  ទ ់រតមានអនកោល ប់នៅឯនខ្តតវូហាន់ 

ម្របន សចនិន ើបអនកជំ ញខាងនវជាោស្តសតចាប់អារមមណ៍្ ន ើយម្រោវម្រជាវនៅក៏រកន ើញថា មានជំងឺែ៏កាចោ
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ហាវននេះ កពំ៉ុងនធវើសកមមភាពរាតតាត។ ែូនចនេះវធិានការរែ សមម្រសបបែំ៉ុតេមឺានរតវធិានការពយបា ន  ន ើប

មានម្របស ិធភាពនែើមបើ ប់ោេ ត់ក៉ុំឱ្យជងំឺននេះរ ើករា ក់ ធំនឡើងតនៅន ៀតបាន។  នទឹមនងឹននេះ កន៉ុងការពយបា  

នេក៏អាចនម្របើវធិានការចម្រមេុះក៏បានន  េឺអប់រនំែើមបើបង្ហេ រក៉ុឱំ្យជំងឺនកើតមាននៅករនលងនែសងន ៀត ម្រពមទងំអប់រ ំ

នែើមបើពយបា នៅករនលងរែ នកើតមានរចួនៅន ើយនងិនធវើចាប់ឬនម្របើម្របាស់វធិានការនែសងៗ សម្រមាប់អន៉ុវតតការ

ម្រតួតពិនតិយនក់យតងឹរ៉ុងឹបំែ៉ុត។ នទេះបើជាយ ងននេះកដើ ក៏មានករណ្ើ  "អនកខ្លេះនគ្មរពបានអនកខ្លេះ ន ៀតនគ្មរពមនិ

បាន" ន ើយជងំអឺាចពម្រងើកសកមមភាពបានកាន់រតខាល ងំកាល រថមន ៀត។ ន ត៉ុអវើបានជាមានិរយិបថនគ្មរពចាប់

ែង និងមិននគ្មរពចាប់ែងរបបននេះនកើតនឡើង? 

៥- ឥរយិាបថរបេម់នេុសចំស ោះចាប ់

 ែូចរែ ខ្ា៉ុ ំបានបញ្ញា ក់ជូនពើខាងនែើមរចួមកន ើយម្រោប់ កន៉ុងជើវតិរបស់មន៉ុសសជាធមមតារតងមាន 

ិរយិបថពើរននេះនកើតនឡើងេ ឺ ិរយិបថនគ្មរពនិងមនិនគ្មរពចាប់។ ិរយិបថទងំពើរននេះ នៅោយឡជំាមួយ 

គ្មន ។ ែូនចនេះនយើងរសវងយ ់តនៅន ៀតថា នតើិរយិបថជាអវើ? ិរយិបថបានែ ់ ំ ឫំក ឬកិរយិរែ ទក់ 

 ងែ ់សកមមភាព នែក នែើរ ឈរ អងា៉ុយ របស់មន៉ុសសមាន ក់ៗ។ ិរយិបថទងំបនួននេះ ស៉ុ ធរតមានចាប់ មាល ប់ 

ទងំអស់ នតើនៅករនលងោម្រតូវនែក? ន ើយនែករនបៀបោ? នតើនៅករនលងោម្រតូវនែើរ? ន ើយនែើររនបៀប 

ែូចនមដចនែើមបើឱ្យបានសមរមយមិនឆ្ា ឆំាង មិនទស់រភនក ឬមនិនធវើឱ្យរខំានែ ់អនកែទ ។ ។ 

 ៥.១- ឥរយិាបថសោរពចាប់ 

 ិរយិបថនគ្មរពចាប់បានែ ់ិរយិបថ"វជិាមាន" បានមកពើការអប់របំណ្ដ៉ុ េះបោដ  ទនោថ ប័នម្រេួោរ 

ោោនរៀន ក៏ែូចជាោថ ប័នោស ។ ជាិរយិបថទនម្របនភ មន៉ុសសរែ ម្របកបនក់យវចិារណ្ញ្ញា ណ្ម្រតមឹម្រតូវ 

មានការ   ួខ្៉ុសម្រតូវខ្ពស់ ភាា ក់រ ឹក េតិពិចារោនៅន ើ នងវើរបស់ខ្លួនជាប់ជាម្របចានំ ើយរែ អនកម្របាជាខាង 

ចិតតវ ិយឱ្យនឈាម េះថា ជាម្របនភ មន៉ុសសរែ មានអតតម្របនសើរខ្ពង់ខ្ពស់(Super Ego)។ មន៉ុសសម្របនភ ននេះរតងរត 

េិតេូរជាប់ជានិចចនៅន ើិរយិបថរបស់ខ្លួន ម្រពួយបារមភខាល ចិរយិបថអស់ទងំននេះ ប េះ ងាចិនក់យម្របការោ 

មួយនៅន ើអារមមណ៍្អនកែទ រែ រស់នៅកន៉ុងមជឍក់ា នជាមយួគ្មន ។ ជាងននេះនៅន ៀត នេរតងរតេិតេូរនក់យ 

ភាា ក់រ ឹកនិងឯកភាពគ្មន ថា ម្រតូវរតមានចាប់នែើមបើនធវើឱ្យសងាមមាន ំនឹង មានសោដ ប់ធាន ប់រនបៀបនរៀបរយ អ 

នចៀសែ៉ុតពើអំនពើរនំោភបំ នម្រេប់របបយ ងនៅន ើមន៉ុសសែូចគ្មន ។ មន៉ុសសម្របនភ ននេះរតងឱ្យតទមលខ្ពស់នៅន ើ 
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ការនគ្មរពចាប់ ប ក់ា ន  រែ នកើតនចញពើការម្រសុេះម្រស ួចិតតគ្មន   គំ្មន បនងេើតបានជាឆនទៈរមួ សម្រមាប់អន៉ុវតត 

ទងំអស់គ្មន ។ មិនថានៅកន៉ុងអងាភាពឬោថ ប័នោមួយន  ម្របសិននបើអងាភាពឬោថ ប័នន េះសមបូណ៌្នៅនក់យ 

មន៉ុសសម្របនភ ននេះជាសមាជិក អងាភាពឬោថ ប័នន េះ ក៏មិនសូវមានភាពសម៉ុេោម ញនកើតនឡើងនឡើយ។ ែទ៉ុយ

នៅវញិ អងាភាពឬោថ ប័នន េះរតងរត   ួបាននូវភាពស៉ុខ្ែ៉ុមរម និងភាពរ ើកចំនរ ើននៅម៉ុខ្ជា កំ់ប់ ពើនម្រ េះ 

មន៉ុសសនចេះោដ ប់បង្ហា ប់គ្មន  នចេះឱ្យតទមលគ្មន នងិនគ្មរពគ្មន  នម្រកាមិ ធិព ទនប ក់ា នឯកភាពមួយរែ ជាភាន ក់ង្ហរ 

"ម្រតួតពនិិតយសងាម" ែ៏សកតិស ិធរបស់ោថ ប័ន។ 

 ៤.២- ឥរយិាបថមិនសោរពចាប់ 

 នបើនេសញ្ា ឹងេិតឱ្យែិតែ ់នៅន ើញថា មានសភាពសម៉ុេោម ញនងិរវងឆ្ៃ យោស់ចនំ េះិរយិបថ 

របបននេះ ន ើយ នទមឹនឹងននេះរែរ នេក៏អាចរកន ើញនូវមូ ន ត៉ុជាអតតន ម័តនងិបរាន៉ុម័តនម្រចើនយ ងរែ  

នកើតនចញពើការមិននគ្មរពចាប់។ បោដ មូ ន ត៉ុទងំន េះ រមួមាន: 

  • មូ ន ត៉ុែបូំង អាចបោដ  មកពើការឱ្យតទមលរបស់ប៉ុេា ន េះ ែទ៉ុយពើសចចភាពជាសក  

 រែ មានពិតនៅកន៉ុងនោកយិសចចៈនយើងននេះ។ ជាក់រសដងនេយ ់ថា កាយវកិារមិននគ្មរពចាប់េឺ " អ" 

 សម្រមាប់រូបនេ។ ែូនចនេះ" អ" របស់នេ ែទ៉ុយពើ" អ" ជាសក របស់មន៉ុសស ូនៅរែ ម្របកាន់យកការ 

 នគ្មរពចាប់ជាធ។ំ តាមពិតនៅ" អ"របបននេះ បាន  ួ ិ ធិព ពើ "សភាពធមមជាតិបើយ ង" (សភាវ 

 េតិ, អតត តថ នងិចណំ្ង់) រែ ជាសភាពមនិទន់បាន  ួ ការអប់រនំ ើយរែ រតងរតបែិបកខជាប់ 

 ជានិចចជាមយួនឹង "សភាពជាព រែា" របស់មន៉ុសសរស់នៅកន៉ុងសងាមជាមួយគ្មន ។ នបើករណ្ើ របបននេះ 

 នកើតមាននឡើងន ើយ ចាស់ោស់ថា វានឹង នំៅែ ់ការនកើតមាននូវការមិននគ្មរពចាប់ នក់យ 

          នចៀសមនិែ៉ុត។ 

  • មូ ន ត៉ុមួយន ៀត អាចបបោដ  មកពើកម្រមិតអប់រឱំ្យោា  ់ខ្៉ុសម្រតូវអាម្រកក់ អនៅកន៉ុង 

 ម្រេួោរមិនបានែិតែ ់ ឬមួយក៏មកពើការ  ួ ិ ធិព ពើពូជពងស ឬក៏មកពើការ  ួ ិ ធពិ ពើ 

 ម្រេួោរជិតខាងរែ ជាម្រេួោរគ្មម នវន័ិយ គ្មម នសោដ ប់ធាន ប់ ិតចាប់ មាល ប់ គ្មម នឋា ន៉ុម្រកមនងិ 

 តួ  ើចាស់ោស់កន៉ុងម្រេោួរន  េឺ ឪព៉ុកមនិម្របាកែថាជាឪព៉ុក មាដ យមិនម្របាកែជាមាដ យ កូនមិន 
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 ម្របាកែថាកូន។ នក់យោរន ត៉ុបចច័យយ ងននេះន ើយ បានជាខ្៉ុងជឺ រតងយកចិតត ៉ុកក់ក់នៅន ើ 

 ម្រេួោរ នក់យអប់រមំន៉ុសសពើឋា ន៉ុម្រកម និងពើតួ  ើកន៉ុងម្រេួោរតាមម្របោសន៍ែ៏មានអតថន័យមយួ 

 ឃ្លល ថា "រែាមស្តនតើ  េឺរែាមស្តនតើ ឪព៉ុកេឺឪព៉ុក កូនេកូឺន" ជានែើម។ 

  • មួយវញិន ៀត ិរយិបថរបបននេះ មយ ងក៏មកពើេំរូម្របម្រពឹតតមិន អរបស់អាជាា ធររែ តោំង 

 ឱ្យចាប់ែូចរែ នោកស៉ុើនសរ  ៉ុង ធាល ប់បានន ើកនឡើងកន៉ុងនយិមន័យសដើពើចាប់យ ងននេះថា: "នៅម្រកមេ ឺ

 ជាចាប់នចេះនិយយ"។ នបើនៅម្រកមនិយយ ម្រស ួមិនម្រសួ  អាចជេះិ ធពិ ធំនធងនៅន ើេ៉ុណ្តទមល 

 របស់ចាប់ ពើនម្រ េះចាប់ពឹង ក់នៅម្រកមឱ្យនិយយជួសខ្លួន។ 

  • មយ ងន ៀត ិរយិបថមនិនគ្មរពចាប់ក៏អាចមកពើការ   ួិ ធិព ពើសងាមិតចាប់ មាល ប់ 

 រែ ខ្លួន នេផ្លទ  ់កំព៉ុងរស់នៅក៏សឹងរតថាបាន ន ើយក៏អាចមកពើការអន៉ុវតតរបបប ទនការក់ក់ ណ្ឌ  

 កមមចំន េះអំនពើរនំោភបំ នចាប់របស់អាជាា ធរម្របតបិតតិនៅធូររ ៉ុង ឬមិនមានយ៉ុតតិធម៌ម្រតមឹម្រតូវ 

 ន  េឺ អាច នមអៀងនៅរកអេតោិមួយ នធវើឱ្យជេះិ ធពិ មិន អែ ់ជំននឿនិងម្របស ិធភាពទនការ 

 នគ្មរពចាប់។ សមែូច កយែោំ តៗគ្មន មកថា: "នចាររចួខ្លួនមាច ស់ជាប់េ៉ុក"។ ឬមួយបាត៉ុភាព របប

ននេះ អាចបោដ  មកពើអាកបបកិរយិនោេះអនងាើយ មិនរវ ់ខ្វ ់ខាវ យអំពើការក់ក់ពន័ិយចំន េះ អនកម្របម្រពតឹតខ្៉ុស 

បរណ្ដ តបនោដ យឲ្យសភាពអ ធិបនតយយ នកើតមាននឡើងនម្រ ងម្រ តតាមអំនពើចិតត។  ឬមួយក៏អាចមកពើការ

នឆលៀតឱ្កាសនកងចំនណ្ញរបស់េណ្បកសននយបាយោមួយ រែ បនងេើតឱ្យមានភាពវកឹវរមិននគ្មរពចាប់

 មាល ប់នែើមបើ មាល ក់កំ ៉ុសនៅន ើអសមតថភាពែឹក  ំ ម្រេប់ម្រេងរបស់េណ្បកសននយបាយរែ កំព៉ុងកាន់

អំោច។ ឬមួយក៏មកពើកម្រមិតអប់រឱំ្យម្រជួតម្រជាបអំពើចាប់និងការក់ក់នទស ណ្ឌ ចំន េះម្របនភ ទងំឡាយ 

ទនប ន មើសនៅមនិទន់ចាស់ោស់ នពញន ញកន៉ុងម្របន សរែ កំព៉ុងនធវើអនតរកា នឆ្ព េះនៅរក "នើតិរែា"។ 

  • បាត៉ុភាពទនការមនិនគ្មរពចាប់ ក៏អាចបោដ  មកពើិ ធពិ នែសងៗន ៀតរែរតួយ ងែូចជា 

 ិ ធិព ទនោថ នភាពម្រសកុន សរែ ធាល ប់ឆលងកាត់សស្តង្ហា មរា៉ុ ទំរ   អូសប ល យរយៈនព យូរឆ្ន  ំនមាល េះន ើយ 

 ក៏នកើតនឡើងនូវបាត៉ុភាពអសកមម "មិននគ្មរពចាប់ រតអាងន ើកមាល ងំបាយយកឈនេះចាញ់" ម្រេបែណ្ដ ប់ 

 នៅន ើចិតតេំនិតទនជំពូកជនឆលងកាត់សស្តង្ហា មន េះក៏សងឹមាន។ ឬមួយក៏មកពើិ  ធិព ទនការនសព 
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 នម្រេឿងនញៀន ួសកម្រមិត នធវើឱ្យឡប់សតិ រ ងែឹងខ្៉ុសម្រតវូ អាម្រកក់ អ យកការឈចឺាប់ យកអំនពើបងេ 

 របួសោន ម អំនពើឧម្រកិែាកមមមកនធវើជានសចកដើសបាយនឆ្ព េះនៅរកនសចកដើោល ប់សម្រមាប់ខ្លួនក៏សឹងរតថា 

 បាន។ 

  • មូ ន ត៉ុច៉ុងនម្រកាយ ក៏អាចមកពើ មាល ប់អាម្រកក់របស់ជំពូកជន រែ មាន ំន រចង់ 

 រតម្របម្រពឹតតអវើៗនៅតាម ំននើងចតិតនឹកន ើញ បរណ្ដ តបនោដ យខ្លួនឱ្យធាល ក់កន៉ុងសភាវេតិិតេតិពិចារ- 

 ោ ឬក៏ធាល ក់នៅកន៉ុងអតត តថរែ េិតរតប៉ុេា ផ្លទ  ់ខ្លួន មនិេិតពើអនកែទ  ចង់ប េះ  ់នៅន ើសិ ធនិិង 

 ែ ម្របនយជន៍អនកោក៏មិនខ្វ ់ខាវ យ ឬក៏ធាល ក់នៅកន៉ុងតោា នោភ ន់ិតម្រពំរែន ខ្វេះមនសិការ 

 រែ ស៉ុ ធរតជា នងវើមិនគ្មប់ម្របនសើរសម្រមាប់សងាម ឈាននឆ្ព េះនៅរកអំនពើមិននគ្មរពចាប់។ 

 ៤.៣- នតើម្រតវូនធវើយ ងោនែើមបើផ្លល ស់បដូរិរយិបថរបស់មន៉ុសស ពើការមនិនគ្មរពចាប់ នឆ្ព េះនៅរកការ 

នគ្មរពចាប់? ចនមលើយនឆលើយថា នេអាចផ្លល ស់បដូរិរយិបថទងំននេះបាន ទ ់រតមានវធិានការប ទ ន់មយួចនំនួ។ 

 តនៅននេះ េឺជាខ្លមឹោរជាក់រសដងទនវធិានការនែើមបើម្រតេិះរេិះពចិារោ នងិោក បងនក់េះម្រោយនូវបញ្ញា  

នចា ខាងន ើ: 

  - ជាបឋម នេេបបើថលងឹឱ្យមានត៉ុ យភាពរវាងការ "អប់រ"ំ និងវធិានការ "រែាបា " ចាប់បងខំឱ្យនគ្មរព 

នក់យក់ក់ពន័ិយ។ នធវើយ ងោកន៉ុងការអន៉ុវតតចាប់េបបើក៉ុធំៃន់ខាល ងំនៅន ើវធិានការ អប់រ ំ ឬអត់ឱ្ន សួកម្រមិត 

រែ ជាន ត៉ុនធវើឱ្យអនកម្របម្រពឹតតខ្៉ុសបានចិតត ចង់ម្របម្រពតឹតអំនពើខ្៉ុសឆាងកាន់រតនម្រចើននឡើង។ 

 - េបបើ ៉ុបបបំាត់នូវ សសនៈរម្រកងររអងរបស់អាជាា ធរថា "នបើនធវើខាល ងំនៅ  ឲំ្យប េះ  ់យ ងននេះ ឬ 

យ ងន េះែ ់ស ិធិមន៉ុសស  រំត ំបាកែ ់ខ្លួន" នមាល េះន ើយនចេះរតសមៃំយកស៉ុខ្រតនរៀងៗខ្លួន ជាន ត៉ុនធវើឱ្យ 

បាត់បង់នូវឆនទៈ និងការ  ួ ខ្៉ុសម្រតូវកន៉ុងម៉ុខ្  ើរបស់ខ្លួនជាអាជាា ធរ។ 

 - េបបើអប់រឲំ្យបានស៉ុើជនម្រៅ នងិជាប់ជាម្របចាអំំពើតទមលទនការនគ្មរពចាប់ ថាជាការ មំកនូវនសចកដើទថលថនូរ 

ភាពស៉ុើវ ័ិយ សកតិសមជាព រែាទនម្របន សរែ ម្របកាន់ខាា ប់ "នើតិរែា"។ 

 - នក់យរឡកចំន េះអនកតោំងឱ្យចាប់ េបបើនធវើេំរូឱ្យមហាជនបានន ើញផ្លទ  ់រភនកអពំើោម រតើនគ្មរព 
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ចាប់របស់ខ្លួន នក់យមនិភាល ងំភាល ត់នៅកន៉ុងិរយិបថ "ហាមនេមិនឱ្យនធវើ រតន មើសខ្លួនឯង" ជាន ត៉ុ ឲំ្យោប 

រោបែ ់ឧតតមភាព និងម្របសិ ធភាពទនការអន៉ុវតតចាប់។ យូរៗនៅក៏នកើតជាជំងមឺាក់ង្ហយចាប់ថាជា "របស់ 

ោមញ្ា ជារបស់រែ មន៉ុសសបនងេើត គ្មម នអវើេួរឲ្យនកាតញនញើតនោេះនឡើយ។ ែូនចនេះចង់នគ្មរពក៏បាន មនិនគ្មរព 

ក៏បាន គ្មម ននចា ជាបញ្ញា អវើនឡើយ"។ 

 - េបបើរករម្រប សសនៈរែ ធាល ប់រតចាត់ ៉ុកថាអំោចចាប់ សថិតនម្រកាមអំោចប៉ុេា ឱ្យម្រតឡប់មក 

រក សសនៈម្រតឹមម្រតូវនឡើងវញិ នក់យចាត់ ៉ុកអំោចចាប់ធំជាងអំោចប៉ុេា ។ ន េះន ើយរែ នេនៅថា 

បាន "  ួ ការអប់រពំើអំោច" ពតិម្របាកែ។ 

 - េបបើន ើកកពំស់ោម រតើ   ួខ្៉ុសម្រតូវចំន េះម៉ុខ្ចាប់: អនកោនធវើខ្៉ុស អនកន េះ   ួ គ្មម នវបបធម៌ 

រចួខ្លួន គ្មម នវបបធម៌ ំោក់ក ំ៉ុសឱ្យអនកែទ រែ មនិបានម្របម្រពឹតតខ្៉ុស គ្មម នវបបធម៌នេចនវេះពើសោំញ់ចាប់ 

 - ន ើកកំពស់ប៉ុេា កិ កខណ្ៈរបស់មន៉ុសសតាមរយៈការអប់រពំើោថ ប័នម្រេោួរ ោោនរៀន និងោថ ប័ន 

ោស  

 - េបបើឱ្យមន៉ុសសទងំអស់ យ ់បាន ូ ំ ូោយអំពើ សស ទនសដើពើ "នើតិរែា" រែ ជា សស ទន 

មួយ ន ើក ឹកចតិតឱ្យមន៉ុសស គំ្មន បនងេើតចាប់ មាល ប់ឱ្យបានម្រេប់ម្រគ្មន់ សម្រមាប់ម្របន ស  គំ្មន រសវងយ ់ពើចាប់ 

ឲ្យបាននម្រចើន និង គំ្មន នគ្មរពចាប់ មាល ប់កាន់រតម ត់ចត់រថមន ៀត 

 - រតឹបនតឹងការផ្លកពិន័យកន៉ុងន័យអប់រកំម្រមតិខ្ពស់ចំន េះអនកម្របម្រពឹតតន មើសចាប់ 

 -  ៉ុបបំបាត់វបបធម៌នមើ បោំគំ្មន : "នគ្មរពអវើរតឯង នបើនេឯន ៀតមនិនគ្មរពែង ន ើញរតនេបានស៉ុខ្ 

រចួខ្លួនរ ូត" 

 -  ៉ុបបំបាត់វបបធម៌ "នគ្មរពរតនព ន ើញអាជាា ធរ នព មនិន ើញអាជាា ធរមិនខ្ចើនគ្មរព"។ ននេះន ើយ 

ជាិរយិបថរែ មនិទន់ភាា ក់រ ឹក ជាិរយិបថរែ មិនទន់កាល យនៅជា មាល ប់កន៉ុងការនគ្មរពចាប់ 

 - ពម្រងឹង "សភាពជាព រែា" នក់យ ៉ុបបំបាត់ជាបនណ្ដើ រៗនូវ "សភាពជាធមមជាតិ"របស់មន៉ុសស ពើនម្រ េះ 

សភាពធមមជាត ិ េឺជានម្រគ្មេះថាន ក់ធៃន់ធៃរសម្រមាប់សងាម ន ើយក៏ជាឧបសេាែ៏ធំ រាងំសទេះែ ់ការកោង"នើតិរែា" 

សម្រមាប់ម្របន សនើមួយៗ មនិឱ្យរ ើកចំនរ ើននៅម៉ុខ្បាន 
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 - េបបើមានចាប់ធា សនតិស៉ុខ្ផ្លទ  ់ចំន េះអាជាា ធរ   ួបនទ៉ុកម្រតួតពិនិតយការអន៉ុវតតចាប់ 

 - នរៀបចំេូសជាសញ្ញា នៅតាមម្រ ូងែលូវ ក់ក់ផ្លល កសញ្ញា នៅតាមែងែលូវ និងនៅតាម ើោធារណ្ៈ   

ឱ្យបានម្រេប់ម្រគ្មន់នែើមបើក៉ុំឱ្យអនកន មើសចាប់មានន សថាយ ងននេះ ឬយ ងន េះ ឬម្របរកកម្របោងំយករចួខ្លួន 

 - រម្របកាល យការនគ្មរពចាប់ឱ្យនៅជាច  ភាា ក់រ កឹនៅ ូទងំម្របន ស នក់យគ្មម នការបងខំ ឬនមើ  

បំោគំ្មន កន៉ុងចំនោមមន៉ុសសទងំអស់នក់យមិនេិតពើឋានៈឬតួ  ើ 

 - ន ើកកំពស់សើ ធម៌វជិាា ជើវៈ ចំន េះអាជាា ធរ ក់ព័នធ នក់យអប់រ ំ ឱ្យប៉ុេា ទងំន េះម្របកាន់យកនូវ 

អាកបបកិរយិទថលថនូរ មិនរនំោភបំ នសិ ធិចំន េះអនកម្របម្រពតឹតខ្៉ុសចាប់។ 

 រា ់វធិានការរែ បាននរៀបរាប់មកខាងន ើ អាចម្របម្រពតឹតនៅបាន អាម្រស័យនៅន ើការចូ រមួចំរណ្ក 

  ួ ខ្៉ុសម្រតូវផ្លទ  ់ពើោថ ប័នជាប់ ក់ព័នធទងំឡាយែូចជា ោថ ប័នអប់រ ំោថ ប័នម្រេោួរ ោថ ប័នោស  សងាម 

ស៉ុើវ ិឬអងាការមហាជន   អាជាា ធរម្រេប់ កំ់ប់ថាន ក់ អនកចាប់ ត៉ុោការ អនកតោំងម្របជាព រែា(តោំង 

រាស្តសត) ក៏ែូចជាការរមួចរំណ្កជាកាតពវកចិចផ្លទ  ់របស់ម្របជាព រែាមាន ក់ៗ។ 

 សេចក្ដីេននិដ្ឋា ន 

 សរ៉ុបនសចកតើមក ចាប់ អាចចាត់ ៉ុកជាវធិានែលូវការរបស់ម្របន សឬរែានើមយួៗ នក់យការចងអ៉ុ បង្ហា ញ

ពើអវើរែ ម្រតូវនធវើនិងអវើរែ មិនម្រតូវនធវើ។  នទឹមនឹងននេះ ចាប់ក៏អាចចាត់ ៉ុកថាជាវចិារណ្ញ្ញា ណ្ម្រតមឹម្រតូវខ្៉ុសរបលក

ពើវចិារណ្ញ្ញា ណ្ធមមតា ន ើយរែ  នំៅែ ់  ធភាពមយួអាចរបងរចកបានចាស់ោស់នូវអវើរែ  ម្រតូវពើ

អវើរែ ខ្៉ុស។ ចាប់ម្រតូវបាននេឱ្យតទមលថា ជាភាន ក់ង្ហរម្រតួតពិនិតយសងាមែ៏មានម្របស ិធភាពសម្រមាប់រថរកា 

សោដ ប់ធាន ប់នងិរនបៀបនរៀបរយោធារណ្ៈរបស់ម្របន ស។ ជាងននេះនៅន ៀត ចាប់ម្រតវូបាននេនមើ ន ើញថា 

អាម្រកក់ឬ អ អាម្រស័យនៅន ើសកមមភាពម្របម្រពតឹតរបបអវជិាមាន ឬវជិាមានរបស់អនកតោំងឱ្យចាប់។ ែារភាា ប់នៅ 

នឹងចាប់ននេះរែរ េបបើចងចាថំា "នើតិរែា" េឺជារបស់មួយមានតទមលខ្ពង់ខ្ពស់បំែ៉ុត ប ៉ុរនតក៏ជារបស់រែ ព រែា 

ម្រេប់រូបអាចនឈាងចាប់បាន ម្របសិននបើព រែាទងំអស់ក់ក់ចិតតក់ក់កាយ សិការសវងយ ់ ម្រពមទងំ   ួ 

យកនក់យោម រតើភាា ក់រ កឹនងិ  ួ ខ្៉ុសម្រតូវខ្ពស់៕ 
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ឯក្សារពិសក្ោោះ 

 • ជនួ ោត វច ន៉ុម្រកមរខ្មរ ភាេ ើ១ នបាេះព៉ុមពម្រគ្ម ើ៥ ការែាយរបស់វ ិយោថ នព៉ុ ធោសនបណ្ឌិ តយ 

 ឆ្ន ១ំ៩៦៧ 
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