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អា ម្ភកថា 

ការសាក្ល្បងសិក្ាសៃះ ជា សាា នដ្ របស់សលាក្ រកង វ៉ា ន់ 

សាក់ (២០២៥-២០០៨), សលាក្ ាៃសរសសរជា ភាសា

ារាំង សៅឆ្ា ាំ ១៩៦៦ ចុះ្ាយសោយ ម្ហាវទិាល័្យ 

អក្សរសាស្តសត  ៃិង ៃរវទិាសៅក្ន ុង ឈុត នៃ វបបធម៏្ ៃិង 

អរយិធម៏្ខ្ខ្ែ រ។  

សលាក្ សក្ង វ៉ា ៃ់ សាក្់ ជា បញ្ញា វៃត ខ្ខ្ែ រ ល្បីល្ាញម្នា ក្់ ក្ន ុង

 វស័ិយអក្សរសាស្តសត ។ ការប្របយុទ  ម្យយខ្ ា្ក្ធាំ សៅក្ន ុងជីវតិ

របស់សលាក្ ក្ន ុងវស័ិយសៃះ គឺ ការសាំរ យល្ នៃ ការសរសសរ

អក្សរខ្ខ្ែ រ សដ្ើម្បី សប្រម្ប ៃិង កាត ចុច នៃ អងគ ុល្ីសល្ខ្ សៅ

សម័្យស ះ ៃិងភាពង្ហយប្រសួល្សរសសរ ៃិង ចាំណាំ ពាក្យ 

ខ្ខ្ែ រ ខ្ដ្ល្ម្នៃ ប្របភពសចញពី ភាសាាល្ី ៃិង សាំស្តសរ ឹត។ 

សោល្សៅសៃះ ខ្ដ្ល្ ាំឲ ម្តិខ្ល ះ យល់្ប្រចឡាំថា ជា ប្របភព 

នៃ ជសម្នល ះ រវង សលាក្ ៃឹង សសម្តចប្រពះសងឃរជយ ជយៃ ណ

ត។ ការពិត ការណ៏សៃះ វប្រោៃ់ ខ្ត ជា ជសប្រម្ើស នៃ គាំៃិត

ពីរ ខ្ត ហូរចូល្សៅក្ន ុង ភាសាជាតិ ដូ្ចជា ទឹក្សទ ឹងពីរ ហូរ

ចូល្សៅក្ន ុងទសៃល ខ្តម្យយ។ សសម្តចសងឃ ជយៃ ណត ប្រពះ

អងគ សធវ ើក្ិចច សដ្ើម្បី បាំាៃ (enrichir) ៃូវ ភាសាជាត ិខ្ដ្ល្ 

ជា ភាសា ខ្តងខ្តអម្ដ្ាំសណើរ ៃូវ វវិតត វជិជម្នៃ នៃ អរយិធ

ម្៏ ជាសរៀងរល្ស់ពល្ម្ក្ ក្ន ុងប្របវតត ិសាស្តសតជាតិខ្ខ្ែ រ។ ចាំសពាះ 

ប្រពះអងគ អាក្ប្រាជញបុរណខ្ខ្ែ រ ប្របឹងខ្ប្របងជាៃិចច សធវ ើខ្ខ្ែ របូ
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ណីយក្ម្ែ ៃូវ ពាក្យ ាល្-ីសាំស្តសរ ឹត ជាសប្រចើៃណស់ម្ក្

សហើយ ខ្ដ្ល្ ខ្ខ្ែ រសយើង យក្ម្ក្សប្របើប្រាស់ សៅក្ន ុងវស័ិយ 

សាស  ៃិង ៃយសាស្តសត  សដ្ើម្បី សប្រមួ្ល្ដ្ល់្ ការ្ាយ នៃ 

 វជិាជ  ៃិង ការរស់សៅ ក្ន ុងសងគម្។ ដូ្សចាះ ពាក្យខ្ខ្ែ រ ខ្ដ្ល្

ម្នៃ ប្របភពសចញពីភាសាបរសទស វកាល យជា សខ្ម្រៈភាសា 

ទាាំង ខ្បបសរសសរ ៃិង ការអាៃ រ យចសៅសហើយ គបបីខ្ខ្ែ រ

សយើង ក្ុាំយល្ ់ៃិង ប្របកាៃ់ថាជា ភាសាបរសទស។ 

ចាប់ពីឫសពាក្យ ាល្ី-សាំស្តសរ ឹតស ះឯង ខ្ដ្ល្អាក្ប្រាជញ

ខ្ខ្ែ រ យក្ម្ក្បសងរ ើត ៃូវ ពាក្យថ្ែីខ្ខ្ែ រ សាំរប់សប្របើប្រាស់ 

សហើយ អាចបសងរ ើតបៃតៗ ជា ពាក្យទាំសៃើបថ្ែី បខ្ៃែម្សទៀត។ 

ជយៃកាល្ សប្រជើសយក្ វក្យសពទ អៃត រជាតិ ខ្ដ្ល្សគសប្របើ

សប្រចើៃ សល្ើពិភពសលាក្ សៅក្ន ុង វស័ិយ បសចចក្សទស, វទិា

សាស្តសត  សដ្ើម្បី បាំាៃ ៃូវ វក្យសពទខ្ខ្ែ រ សាំរប់សរសសរ 

សសៀវសៅ  វទិាសាស្តសត  ប្រគប់វស័ិយ។ សៅក្ន ុង អតីតកាល្ 

ភាសា សប្រចើៃខ្តសប្របើ សាំរប់សាំ ខ្ដ្ង ៃូវ ប្រាជាញ ក្វ ីឬ ប្របធាៃ

បទ អាំពី ការជញ្ជ ឹងគិត នៃ ធម៏្សាស  ៃិង ការ

ពិចារណ នៃទសសៃៈវជិាជ  ខ្ដ្ល្ម្នៃ ៃិ ា ការ ខ្បប 

សាំសោគ (tendance synthétique) ខ្តភាសា ម្នៃ ការវវិតត

ៃ៏បៃតៗ សៅរក្ ល្ាំ ាំវភិាគ (style analytique) ខ្ដ្ល្ជា 

ល្ាំ ាំ អាចបង្ហា ញ ៃូវ គាំៃិត ឲកាៃ់ខ្ត ប្រតសចះប្រតចង់ ៃិង 

ពិសាត រសឡើង សាំរប់ សសចក្ត ីប្រតវូការ នៃ  វទិាសយងស ៃិង វទិា

អក្សរសិល្ប៏ (science littérature)។ 
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សលាក្ សក្ង វ៉ា ៃ់ សាក់្ ជា បញ្ញជ វៃត  សជឿៃសល្ឿៃៃិយម្ 

ម្នៃ ៃិ ា ការៃសោាយ សៅរក្ របបសងគម្ៃិយម្។ 

សលាក្ សែ ័ប្រគចិតត  ចូល្ប្របលូ្ក្ ក្ន ុងឆ្ក្ៃសោាយជាតិ 

សៅទសសវតសរ៏ ទី៥០ ជា សម្នជិក្ របស់គណបក្សប្របជាធិប

សតយយ។ កាល្ សលាក្ សៅជាៃិសសិត សៅប្របសទសារាំង 

សលាក្ ជា អាក្ដឹ្ក្ ាំសាំខាៃ់ម្យយរបូ នៃ ចល្  ៃិសសិត

ខ្ខ្ែ រ អាក្សជឿៃសល្ឿៃៃិយម្។ ចល្ សៃះ ម្នៃទាំ ស់

គាំៃិតៃឹង ៃសោាយ របស់ សសម្តចសីហៃុ ខ្ដ្ល្ ាំឲ សគ

ទុក្សលាក្ ជា ប្របតិជៃ នៃសីហៃុៃិយម្ ោច់ខាត។ តាម្

ការពិត សលាក្ ប្រោៃ់ខ្តជា អាក្ប្របជាធិបសតយយៃិយម្ 

ខ្ដ្ល្យល់្ស ើញថា ៃសោាយ របស់សសម្តចសីហៃុ ពុាំ

ប្រសបទាាំងអស់ ៃូវ សសចក្ត ីប្រតវូការ របស់សងគម្ខ្ខ្ែ រ ដូ្សចាះ 

ប្រតវូចាាំាច់ម្នៃ ក្ាំ ខ្ណទាំរង ់ជាសប្រចើៃ សដ្ើម្បី ស ល្ ើយតប ៃូវ 

សសចក្ត ីខ្វ ះខាតស ះ។ ជៃិ អ្ៃ់ៃឹងជីវតិៃសោាយ សប្រពាះ 

ធាល ប់ជាប ់ុាំឃាំងពីរដ្ង ពីការសចាទប្របកាៃ់ថា ប្របម្នថ្

ប្រពះសចសាត  សសម្តចសីហៃុ សលាក្ សសប្រម្ចចិតត ឈប់សធវ ើ

ៃសោាយ សហើយប ទ ប់ម្ក្ សលាក្ ជយញចិតត ៃូវ ការ

ប្រសាវប្រជាវ អាំពីប្រគឹះ នៃ វបបធម៏្ខ្ខ្ែ រ។ ខ្តសៅម្នៃ  វស័ិយម្តិ

ខ្ខ្ែ រម្យយចាំៃយៃ សចាទប្របកាៃ់សលាក្ថា ជា អាក្ម្ិៃសជឿសា

ស ។ តាម្ពិត សលាក្ ប្រោៃ់ខ្ត សយ រពិរុទ  ៃូវ អបិយជាំសៃឿ

ម្យយចាំៃយៃ សៅជុាំវញិ ជាំសៃឿសាស  ខ្ត សលាក្ ពុាំខ្ដ្ល្



: 

កា សាកល្បង ពិចា ណា 
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

១៤ តុលា ២០១៧ 

5 

ម្នៃ  វស័ិយម្តិណម្យយ ប្របឆ្ាំងៃឹងប្រពះពុទ សាស  ស ះ

សឡើយ។             

សៅទីសៃះ ខុ្្ាំ ម្ិៃយក្ អតែបទ ជា ល្ាំ ាំ ទសសៃៈវជិាជ  ខ្បប

សាំសោគ របស់សលាក្ សក្ង វ៉ា ៃ់ សាក់្ ម្ក្បក្ខ្ប្របជា 

ភាសាខ្ខ្ែ រ ទា ាំងដុ្ល្ស ះសឡើយ ខ្ត សប្រម្បសប្រមួ្ល្ ក្ន ុង

ល្ាំ ាំវភិាគ តាម្ គាំៃិតខ្ខ្ែ រ ៃិង សខ្ម្រៈភាសា សដ្ើម្បីង្ហយ

ប្រសួល្យល់្។ ដូ្សចាះ វជា ការង្ហរ នៃ សរល្ក្ម្ែ1 នៃ គាំៃិត 

ខ្ត រក្ា មូ្ល្ោឋ ៃគាំៃិត របស់អាក្ៃិពៃ បញ្ញា វៃត  ។    

    

 

រសចកត ីរ ត្ើម្ 

អក្សរសិល្ប៍ ជា វទិាសយងស ខ្ដ្ល្សចាទៃិងសោះប្រសាយ អាំព ី

បញ្ញា ម្ៃុសស សោយសិល្ប៏វធីិ សៅតាម្ សងគម្ៃិម្យយៗ។ 

សទាះបី អក្សរសិល្ប៍ខ្ខ្ែ រ ម្នៃតិចតយតក្ត ី ខ្តវម្នៃចរតិ

ល្ក្ខណៈសាំខាៃ់ អាចឲយល់្ដឹ្ងចាស់ពិតប្រាក្ដ្ អាំពីតយ

 ទីរបស់ខ្ល ៃួ ខ្ដ្ល្អាចទុក្ជាជាំៃយយ សាំរប់ បាំភល ឺឲស ើញ

ថា អវ ីជា ល្ក្ខណៈពិសសស របស់ខ្ខ្ែ រ ខ្តវ ក្៏បង្ហា ញឲស ើញ

ខ្ដ្រ ៃូវការមិ្ៃប្រគប់ប្រោៃ់ របស់ខ្ល ៃួឯង ជាពិសសសសល្ើសស

ចក្ត ី អះអាង ថាខ្ល ៃួ ជា ជិពវញិ្ញា តិ  (expression vivante) 

នៃសងគម្ខ្ខ្ែ រ សហើយ សៅសពល្ខ្ដ្ល្ខ្ល ៃួ កាល យជា  វទិាសយងស 

                                                      

1 ការង្ហរ នៃ សរល្ក្ម្ែ ; ការសធវ ើសអាយង្ហយ (travaux de simplification)។ 
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សិល្បវជិាជ  នៃ បញ្ញា ម្ៃុសស ចាប់ពីពាក់្ក្ណត ល្ សតវតសទី

២០ ម្ក្។ 

សៅបសច ិម្ប្របសទស ពាក្យ «អក្សរសិល្ប»៍  ចាប់ស ត្ ើម្ ម្នៃ 

អតែៃ័យទាំសៃើប ក្ន ុងម្ជឈោឋ ៃ នៃ វរជៃ សៅក្ន ុងសតវតស

ទ១ី៨ ខ្តប ុសណណ ះ សប្រពាះ សសៀវសៅ ជា ្លិ្ត្ល្ ក្ប្រម្ រក្

ាៃ ម្នៃតនម្លនថ្លណស់ សហើយ ទុក្សប្រម្នប់ខ្ត ប្រក្មុ្

បញ្ា វៃតអក្សរសាស្តសត  ៃិង អាក្ប្រាជញ។ ម្ក្ដ្ល្់សតវតសទី១៩ 

អក្សរសិសប៏ ចាប់ស ត្ ើម្ ម្នៃ វតិាែ រក្ម្ែ ៃិង ឥទ ិពល្ សៅ

ក្ន ុងម្ជឈោឋ ៃ សាធារណជៃ សោយសារម្នៃ ការចាំសរៃី

លូ្តលាស ់ ោ ងសប្រចើៃ សៅក្ន ុងវស័ិយ សាធារណសិក្ា។ 

សហតុសៃះសហើយ ាៃជា សសៀសៅ កាល យជា ្ល្ិត្ល្ ធម្ែ

តា សាំរប់ សាធារណជៃ សទាះបី សៅម្នៃតនម្លនថ្លសៅសឡើយ

ក្ត ី។ អាក្អាៃសសៀវសៅ ម្ិៃចាបា់ច់ ម្នៃ ឋាៃៈ ជា 

បញ្ា វៃត  ឬ អាក្ប្រាជញ ដូ្ចសតវតសមុ្ៃស ះសឡើយ ; ៃរណ

ម្នា ក្ ់ក្៏អាចអាៃសសៀសៅាៃ សបើសគសចះអក្សរ ៃិង ម្នៃ 

គាំៃិត ចង់ដឹ្ងចង់យល់្ អាំពីអវ ីខ្ដ្ល្ សសសរសៅក្ន ុងសសៀវ

សៅ។ សតវតសទី១៩ ជាការចាប់ស ត្ ើម្ ៃូវ ប្របជារបូៃីយក្ម្ែ 

នៃ ការអាៃសសៀវសៅ។ 

ម្នៃសសៀសៅ គឺប្រតវូម្នៃ អាក្សរសសរ សហើយ អាក្សរសសរ 

សប្រចើៃម្នៃ គាំៃិតសសរ ី សាំរប់ សរសសរ ៃូវ ចិ ត របស់ខ្ល ៃួ 

សប្រពាះ សសរភីាព ជា គាំៃិតសាំខាៃ់ នៃ ការប្រតិះរះិ របស់ម្ៃុ

សស។ សហតុសៃះឯងសហើយ ាៃជា អាក្កាៃ់អាំណច សៅ

ក្ន ុងសម្័យបុរណ  ខ្តងខ្តម្នៃការារម្ភ ចាំសពាះឥទ ិពល្ 

ៃិង សអ ប់សខ្ព ើម្ អក្សរសិល្ប៍ សប្រពាះវ សប្រចើៃខ្ត បសងរ ើតទាំ ស់

ប្របឆ្ាំងៃឹង ប្របពៃ ៃអាំណច របស់ខ្ល ៃួ។ ដូ្ចសៃះ អក្សរ
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សិល្ប៏ តាម្ធម្ែតា ខ្តងខ្ត សធវ ើសអាយរញួយ ប្របពៃ 

ៃសោាយ ខ្ដ្ល្ជាប្របពៃ  យក្ជាំសៃឿឥតសម្សហតុ្ល្ 

ម្ក្សធវ ើ ជា យុតត ិក្ម្ែ នៃអាំណចរបស់ខ្ល ៃួ ៃិង ជា ប្របពៃ  

បសងរ ើតសឡើង សាំរប់ រក្ាបុពវសិទ ិ វណណ ៈអាក្ដឹ្ក្ ាំ។ ្ៃទ ៈ 

របស់អក្សរសិល្ប៍ គឺ ពិៃិតយ ៃិង អប្រងួៃ ចុះ ម្ ក្ន ុង

សោល្បាំណង សធវ ើការខ្ក្ទប្រម្ង់ ៃូវ ល្ាំោប់ចាស់  សដ្ើម្បី 

សុខុ្ម្នល្ភាព ម្ៃុសសសលាក្ ៃិង ម្ៃុសសជាតិ។  

 
 

ទិដ្ឋភាព នន អកស សិល្ប៏ខ្មែ  

 

សគសាគ ល្់ អក្សសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ តិចជាង សិល្បៈខ្ខ្ែ រ សទាះបី ម្នៃ

ក្ាំសណើត ក្ន ុងសពល្សវលា ជាម្យយោា ក្ត ី។ ប្រគប់ម្ហាក្សតយ 

សាែ បៃិក្ ម្ហាៃគរខ្ខ្ែ រ ប្រពះអងគ ាៃចារទុក្ ៃូវ អតែ

បទ ជាសប្រចើៃ សល្ើផ្ទ ាំងប្រាសាទ សល្ើ សល ឹក្ភជល្់  ជាហូរខ្ហបៃត

ោា  សៅក្ន ុង ម្ហារយៈសពល្ នៃប្របវតត ិសាស្តសត ខ្ខ្ែ រ ខ្ដ្ល្ជា

ការបញ្ញច ក្់ នៃ អតែ ិភាព របស់អក្សរសិល្ប៍ខ្ខ្ែ រ សទាះបីអក្សរ

សិល្ប៍ទា ាំងឡាយស ះ ោែ ៃរបីូ ជា ទិសសម្នៃ  ដូ្ចម្ហា

ប្រាសាទអងគរ ខ្ដ្ល្ទាក់្ទាញ អារម្ែណ៏ ពយក្អាក្សិក្ាវជិាជ  

ខាងបូព៍ាប្របសទស។ ប ុខ្ៃត  សិលាចារកឹ្ទាាំងឡាយស ះ ក៏្

អាចជា ជាំៃយយ សាំរប់បាំភល ឺ ៃូវ ប្របវតត ិសាស្តសត  នៃ វបបធម្៌ 

ៃិង អារយធម៌្ខ្ខ្ែ រ ាៃដូ្ចរបូភាព នៃ ប្រាសាទបុរណ 

ខ្ខ្ែ រ ស ះខ្ដ្រ។ 
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សហតុដូ្សចាះ ម្ៃទ ិល្ ៃូវ អតែ ិភាព នៃអក្សរសិល្ប៍ខ្ខ្ែ រ ទុក្ជា

សម្ន ភាព។ ខ្ត បញ្ញា  សៅខ្តម្នៃសចាទ គឺវ ថ្ិៃសៅសល្ើ 

សាំណយ រថា សតើ អក្សសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ ជា វទិាសយងស ខ្ដ្រឫសទ ? ខ្ត 

អក្សរសិល្ប៍ខ្ខ្ែ រ ជា វទិាសងស ខ្ុសព ី  វទិាសងស ខ្ដ្ល្សគ

យក្ម្ក្សិក្ា សៅម្សច ឹម្ប្របសទស។ សហើយ ចុះសបើ វទិាសងស 

នៃអក្សរសិល្ប៍ សទើបខ្តចាប់ស ត្ ើម្ម្នៃ សប្រកាយ ក្ាំសណើត នៃ 

អតែបទ ចាំណរ សរឿងៃិទាៃ, សរឿងសប្រពង, ក្ាំណពយអខ្ណត ត

អណត ងូ, អតែបទ ជាឧបសទស, សរឿងសលាខ ៃ, ប្របសលាម្សលាក្ 

សសសរសាក្ល្បង, វម្នៃល្ក្ខណៈ ជាសាស ក្ត ី ជាទសសៃ

 វជិាជ ក្ត ី បសញ្ចញ ឲដឹ្ង ៃូវម្ស សសញ្ចញ  របស់ខ្ខ្ែ រ តាាំងពី

យូរោរម្ក្សហើយ សយ រថា សតើវម្នៃប្របសោជៃ៏អវ ីសៅ ចង់

ពៃយល់្ខ្វក្ខ្ញក្ ោ ងជាក់្លាក្់ ថា អក្សរសិល្ប៍ខ្ខ្ែ រ ជា 

 វទិាសងស ? 

ប្របសោជៃ៍ គឺថិ្តសៅសល្ើ ការសិក្ា ឲយល់្ដឹ្ង អាំពី តនម្ល 

នៃ អក្សរសិល្ប៍ តាម្វទិាសងសស ះឯង។ ជាការង្ហយប្រសួល្ 

ក្ន ុងការសិក្ា អាំពី អក្សរសិល្ប៍ខ្ខ្ែ រ តាម្ការបង្ហា ញ ៃូវ

ប្រទង់ប្រទាយ ជា ការសសងខប ឬ ជា សប្រោងរង ដូ្ចជា សធវ ើការ

សរៀបរប់ ៃូវ ឈុត  ម្ នៃ សសៀវសៅ, ស ែ្ ះ នៃ អាក្ៃិព

ៃ , ប្របធាៃបទសិក្ា ខ្ត ការបង្ហា ញខ្បបសៃះ សៅខ្ត ម្ិៃ

ម្នៃភាព ទូល្ាំទូលាយ សសែ ើៃឹង របូថ្ត បង្ហា ញ ៃូវ 

ប្រាសាទ   សៅអងគរ។ ដូ្សចាះ ម្នៃខ្ត ចាំសណះ ជា វទិា
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សងស ៃិង សិក្ារះិគៃ់ សល្ើ អតែបទ សទើបអាច បង្ហា ញ ៃូវ 

ប្របភពសដ្ើម្ ៃិង តនម្ល នៃ អក្សរសិល្ប៍ខ្ខ្ែ រាៃ។ 

អក្សរសិល្ប៍ ជាវទិាសងស អាប្រស័យ សៅសល្ើ ចាំសណះ ដ្នទ

សប្រចើៃសទៀត សហើយ ចាំសណះៃិម្យយៗសុទ ខ្តម្នៃសារៈសាំខាៃ់

ទា ាំងអស់។ ជា ការសាំ ខ្ដ្ក្គាំៃិត ក្ន ុងការសរសសរ អាំពី វបប

ធម៌្ ៃិង អារយធម្៌ តាម្ខ្បប  វទិាសងស នៃ បញ្ញា ម្ៃុសស 

សោយសាក្ល្បង សោះប្រសាយ តាម្ វធីិសិល្បៈ សៅតាម្

សងគម្ៃិម្យយៗ បង្ហា ញថា  វទិាសងស នៃអក្សរសិល្ប៍ ជា វជិាជ  

សាាំញុាំម្យយ សក្ើតសចញម្ក្ពីសាំសោគ នៃ ៃរវទិាសងសទាាំង

ឡាយ។ សហតុសៃះឯង វទិាសងស នៃ អក្សសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រៃឹង

អាចម្នៃ ការសជឿៃសល្ឿៃបៃត ិចម្តងៗ សៅក្ន ុងដ្ាំសណើរ

្ៃម្ុខ្ នៃ ការសិក្ា នៃ  វទិាសាស្តសត ប្រគប់ខ្ម្ក្ នៃ វបប

ធម៌្ ៃិងអារយធម្៌ ខ្ខ្ែ រ ខ្ដ្ល្ជា មូ្ល្ោឋ ៃសាំខាៃ់ម្យយ នៃ 

អក្សរសិល្ប៍ខ្ខ្ែ រ។ 

ដូ្ច អក្សរសិល្ប៍ របស់ខ្ខ្ែ រ វម្ិៃខ្ម្ៃ ជា សាា នដ្ ឯកា ស ះ

សឡើយ ប ុខ្ៃត  ជា សាំសោគ នៃ ជាំៃយប រវង វបបធម្៌ ៃិង អារយ

ធម៌្ ជាសប្រចើៃ។ សល្ើសសៅសទៀត វ សាំ ខ្ដ្ង សៅក្ន ុងភាសា

ខ្ដ្ល្ សសប្រម្នះយក្ ភាសាសាំស្តសរ ឹត ាល្ី ៃិង ភាសាប្របជា

ជៃ នៃប្របសទសជិតខាង ដូ្ចោ ង ភាសា ចាម្, សសៀម្, 

លាវ ចិៃ ។ល្។ 

សៅក្ន ុង ប្របភព ដ្៏សប្រចើៃសៃះ សហើយ សៅក្ន ុង បរបិទ  ខ្បប

សៃះ គយ រដឹ្ងខ្ដ្រថា សតើសហតុអវ ី ខ្ដ្ល្ អាចសអាយ ប្របភព
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សដ្ើម្ខ្ខ្ែ រ សាំ ខ្ដ្ង ៃូវសទពសកាសល្ផ្ទ ល់្ខ្ល ៃួ ាៃ ? បញ្ញា

ពិតស ះគឺថា វអាចៃឹងម្នៃចសម្ល ើយាៃ សៅតាម្ការ

វយតនម្លឲចាស់ អាំពី ភាពសក្ល ៀវកាល  នៃ ការចាក្់ប្រគិះ នៃ

វបបធម្៌ ម្ៃ-ខ្ខ្ែ រ ខ្ដ្ល្ទុក្ជា ទប្រម្ ៃិង ថាម្ពល្ខ្ខ្ែ រ សាំ

រប់ពប្រងិក្ វបបធម៌្ ៃិង សងគម្ខ្ខ្ែ រ។ ពិតខ្ម្ៃខ្តប្របភព 

ភាសា សាំស្តសរ ឹត, ាល្,ី នថ្ ៃិង ចិៃ ម្នៃឥទ ិពល្ ម្ក្សល្ើ 

អក្សរសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ ដូ្ចោ ង ស ែ្ ះ តយអងគ ក្ន ុងសរឿង រម្នោ

ណ ឬ ជាតាកាស (ប្របវតត ិ នៃជាតិប្រពះពុទ ) ក៏្ដូ្ចជា 

ប្របធាៃបទ ដ្ក្ប្រសងសចញម្ក្ពី អក្សសិល្ប៏ពុទ ិក្ខ្ដ្រ ខ្ត 

សៅក្ន ុង សាច់សរឿងខ្ខ្ែ រ វម្នៃល្ក្ខណៈ ឃល តពីសាច់សរឿង

សដ្ើម្។ ខ្តម្នៃ អាក្ប្រាជញជាសប្រចើៃ សៅខ្ត សធវ ើសសចក្ត ី

សៃា ិោឋ ៃ ោ ងរហ័ស ក្ន ុងបាំណង វយតនម្ល ថា អក្សរសិល្ប៍

ខ្ខ្ែ រ កាល យម្ក្ពី អក្សរសិល្ប៍បរសទស។ 

ប ុខ្ៃត  វោែ ៃអវ ី ជាការមិ្ៃល្អ  ខ្ដ្ល្ អារយធម្៌ ធាំៗ ដ្ក្ប្រសង់

យក្ ប្របធាៃបទ ម្នៃរ យម្ោា  ពី អារយធម៌្ ដ្នទសទៀត ម្ក្

សធវ ើសាំសោគ ជាម្យយៃឹង ប្របធាៃបទ របស់ខ្ល ៃួ សប្រពាះ 

អក្សរសិល្ប៍ នៃ ប្រគប់ជាតិសាសៃ៏ ចាាំងបង្ហា ញ ៃិង សប្រមួ្ល្ 

នៃការសប្រជៀតសប្រជក្ រវង ចរៃត  នៃ អារយធម៏្។ ខ្តសារៈ

សាំខាៃ ់មិ្ៃសែ ិតសៅសល្ើ ក្ម្ច ីយ ប្របធាៃបទ អវ ីម្យយ ខ្ដ្ល្ 

ប្រគប់ជាតិសាសៃ៏ទុក្ជា សម្បតត ិរ យម្ យក្វម្ក្សធវ ើ «ជាតូប

ៃីយក្ម្ែ» តាម្ វធីិ សម្នៃក្ម្ែ ឬ ផ្ល ស់ប្រទង់ប្រទាយជាថ្ែី 
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ោ ងជសប្រៅ អស់រយៈសពល្យូរអខ្ងវង សហើយ បៃតជាថ្ែីមិ្ៃ

សចះចប់។ 

ការខ្ប្របប្របួល្សៃះ ជាការបសងរ ើត ចរកិ្ពិសសស ៃិង តយអងគ

ផ្ទ ល់្ របស់ អារយធម៏្ ៃិម្យយៗ, ក្ាំសណើតសៃះ គឺជា ល្ទ ្ល្ 

នៃ អភិប្រក្ម្ នៃ ឥទ ិពល្, សម្នៃក្ម្ែ ៃិង សមិ្ទ ិក្ម្ែ ជា

ថ្ែី ឲខុ្សពីគាំរចូាស់ ខ្ដ្ល្កាល យជា ជិពវញិ្ញា តិ នៃ សទព

សកាសល្បជាតិ។ ការណ៏ទា ាំងស ះ ខ្ដ្ល្ម្នៃសក្ើតសឡើង សៅ

ក្ន ុង អក្សរសិល្ប៍ខ្ខ្ែ រ សហើយ រំលាយាៃ ៃូវ គាំរចូាស់, តយអងគ

ៃិង ប្របធាៃបទ ជា ក្ម្ច ីយ សដ្ើម្បី សធវ ើអវ ីម្យយថ្ែី ឲម្នៃ

ប្របសភទជាខ្ខ្ែ រ។ 

ដូ្សចាះ សរឿងរម្នោណ ឥណា  ាៃកាល យជា សរឿងរម្សក្រ ត៍

ខ្ខ្ែ រ សហើយសទាះបី ចាំណងសជើងសសៀសៅ តយអងគ ៃិង ទី

ក្ខ្ៃលង សៅរក្ា រហិរសហៀង ៃូវ ស ែ្ ះឥណា  សៅសឡើយ ខ្ត

ថា អៃត រវតថ ុ វញិ មិ្ៃដូ្ចោា ទាល់្ខ្តសសាះៃឹងសាា នដ្របស់ 

អាក្ៃិពៃ  វល្ម្ុីគី (Valmiki) ស ះសទ។ សរឿងរម្សក្រ ត៍ខ្ខ្ែ រ 

មិ្ៃាៃបង្ហា ញឲស ើញ ៃូវ ការបក្ខ្ប្រប ការប្រតាប់តាម្ 

ការយក្ល្ាំ ាំតាម្ សាច់សរឿងឥណា  សសាះសឡើយ ខ្ត សាា នដ្

ខ្ខ្ែ រ ជា ទប្រម្ង់ក្ត ី ជា ប្រគឺះក្ត ី ស ើញម្នៃ ភាព ទ្ ុយ ពិសាា  ព ី

រម្នោណ ឥណា  សៅវញិ។ 

ក្ន ុងសងគម្ខ្ខ្ែ រ ោែ ៃម្នៃ វណណ ៈប្រពាហែណ៏ សដ្ើម្បី ការពារ 

ម្ស គម្វជិាជ  នៃ វណណ ៈប្រពាហែណ៏ ដូ្ចសៅក្ន ុងសរឿង រម្នោ

ណ ម្នៃ ប្រពះរម្ន ចុះពីឋាៃសយ គ៏ ម្ក្ការពារ ម្ស គម្
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 វជិាជ  រ យចោងប្រតឡប់សៅឋាៃប្រពះអងគ វញិ។ ចាំ ខ្ណក្ សរឿងរម្

សក្រ ត៍ខ្ខ្ែ រ ខ្ដ្ល្ខ្ប្របធាតុ អងគប្រពះ សអាយកាល យ ជា ម្ៃុសស រស់

សៅោ ងម្នាំ ជាម្ៃុសស សៅក្ន ុង សាៃ់វណ័ា   នៃ បដ្ិវទក្ម្ែ 

ៃិង សប្របម្នការ ម្នៃសៅក្ន ុងៃរសងគម្។ សាា នដ្ខ្ខ្ែ រ ចាាំង

បង្ហា ញ សសាត ៃូវ ទាំ ស់ សៅសម័្យអងគរ រវង ពុទ 

សាសៃិក្ ៃឹង ពយក្ប្រពាហែណ៏។ 

ម្ា ងសទៀត សៅចាំសពាះមុ្ខ្ អក្សរសិល្ប៍ពុទ សាស ខ្ខ្ែ រ 

ការខ្ប្របប្របួល្ នៃ សាែ ៃភាពអវ ីម្យយ សៅក្ន ុងការរស់សៅ វ

ោែ ៃល្ក្ខណៈ ោច់ខាៃស ះសឡើយ។ ដូ្សចាះ សរឿង ជាតក្ខ្លះ 

ខ្ខ្ែ រម្ិៃទទយល្យល្់ប្រពម្ សប្រពាះ ទប្រម្ង់ ៃិង ប្រគិះ នៃ សាច់

សរឿង វម្ិៃសម្ប្រសបតាម្ ល្ក្ខណៈប្របនពណី ៃិង គាំៃិត

សដ្ើម្ខ្ខ្ែ រ។ 

ដូ្ចោា ៃឹង ការផ្ល ស់ប្រទង់ប្រទាយជាថ្ែី ម្នៃមូ្ល្ោឋ ៃ ជា ខ្ខ្ែ

របូៃីយក្ម្ែ ក្ន ុងវស័ិយ អក្សរសិល្ប៍, សិល្បៈ, ៃិង ភាសា 

ខ្ដ្ល្សធវ ើសឡើង តាម្ៃិ ា ការ សាំខាៃ់ ពីរោ ង  នៃ អារយធម៌្

ខ្ខ្ែ រ គឺ :  ប្រាក្ដ្ៃិយម្2 ៃិង សៃិទាៃៃិយម្3 ឬ  វចិារណ

ៃិយម្។ ៃិ ា ការ ទាាំងពីរ សៃះឯង សៅក្ន ុង សរឿង រម្សក្រ ត៍

                                                      

2 ប្រាក្ដ្ៃិយម្ ; réalisme : ជាការបង្ហា ញ នៃ ភាពពិត របស ់ម្ៃុសស 
ៃិង សងគម្។ ដូ្សចាះ វោែ ៃ តប្រមូ្វតាម្ឧតតម្គតិ ៃូវ ធម្ែជាតិ ឬ ម្ៃសុស 
ស ះសឡើយ។ តយអងគ សៅក្ន ុងសរឿង ជា តយអងគពិត ជាសរឿយៗ សចញពី ប្របភព
ម្ៃសុសប្រតកូ្ល្ម្ធយម្ ឬ ម្នៃសដ្ើម្ក្ាំសណើត ជារស្តសត ។  
3 សៃិទាៃៃយិម្ ឬ វចិារណៃយិម្ ; rationalisme : គឺជាប្រទឹសត ី យក្ 
 វចិារណញ្ញា ណ សដ្ញរក្សហតុ្ល្ (raison discursive) ជា ប្របភពអាចម្នៃ
ាៃ នៃ សពវពុទ ិពិត។ សពាល្ថា ការពិត គឺប្រតូវម្នៃកាតពៃយល់្ តាម្
 វចិារណញ្ញា ណ ចាសល់ាស់ ប្រគប់ប្រោៃ់ ៃងិ ចាាំាច។់  
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ខ្ខ្ែ រ ខ្ដ្ល្អាក្ៃិព័ៃ ខ្ខ្ែ រ យក្ម្ក្សធវ ើ វធីិ ម្ៃុសសវបូៃី

ណក្ម្ែ នៃអាទិសទពរម្ន សអាយកាល យជា ម្ៃុសស ឥតល្ាំ

សអៀង។ 

សទាះបី សៅក្ន ុង អក្សរសិល្ប៍ខ្ខ្ែ រ ម្នៃ តយអងគ ជាសប្រចើៃ ជា 

តយអងគ មិ្ៃពិត ដូ្ចជា សទវតា, យក្ស, សខាែ ច, រុក្ខជាត,ិ សតវ 

សចះៃិោយ ភាសាម្ៃុសស ខ្ដ្ល្ ជា ទម្នល ប់ ក្ន ុងចរតិជា

សក្ែង ជា អចជ រយិ ឬ បសញ្ញជ តសល្ង របស់ខ្ខ្ែ រ។ ខ្តសបើសយើង

យក្អតែបទ ម្ក្សិក្ា រក្ការពិត សយើងស ើញថា សទវតា 

ក្ត ី តយអងគប្រពះពុទ  ក្ន ុងជាតិមុ្ៃៗប្រពះអងគ ក្ត ី គឺជា ម្ៃុសស 

ពិតប្រាក្ដ្ណស់។ សហើយសៅក្ន ុង សរឿងសប្រពង   ម្នៃតយ

អងគ ជាសតវជាសប្រចើៃ ខ្ត តយអងគ ទា ាំងស ះ ជា បុគគល្សងគម្ 

ដូ្ចោា ៃឹងម្ៃុសសស ះខ្ដ្រ។ 

សហើយ ខ្ខ្ែ រ សអ ប់បាំ្ុត ៃូវ ការឲតនម្លសាំខាៃ់សៅសល្ើម្ស 

សសញ្ាញ   ភាពវសិសសវសិាល្  ៃិង របស់ោែ ៃខ្ល ឹម្សារ  

ខ្ដ្ល្ពិាក្យល់្។ អាទិសទព ខ្តម្យយគត់ ខ្ដ្ល្ខ្ខ្ែ រ 

រប់អាៃ សោរព  យូរជាងសគទាាំងអស់ គឺ សីលាលឹ្ងគ ប្រពះ

ឥសូរ ឯចាំ ខ្ណក្ អាទិសទព រម្ន ខ្ដ្ល្ជាអវតាប្រពះវសិណ ុ  ខ្ខ្ែ រ

ខ្តងខ្តទកុ្ ជា ម្ៃុសស រស់សៅ ក្ន ុងប្រចវក់្ទុក្ខ  របស់

ម្ៃុសស មិ្ៃសចះចប់ ដូ្ចម្ៃុសសសលាក្ដ្នទសទៀតខ្ដ្រ។ 
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ប្រាកដ្និយម្ និង សនិទាននិយម្ 

ខ្ណៈសពល្ខ្ដ្ល្ អាទិសទព កាល យ ជាម្ៃុសស សហើយ  វរិបុរស 

 វសិសសវសិាល្  ាំម្ក្វញិ ៃូវ ធម្ែជាតិពិត របស់ខ្ល ៃួ ដូ្ច

ោ ងជា៖ ម្ៃុសសក្ាំសាក្ អាំៃយត ពិាក្យល់្ : ឧទាហរណ៏៖ 

បុរស គង់-ហា៊ា ៃ ជា  វរិបុរស វសិសសវសិាល្ ខ្តម្នៃ ធម្ែ

ជាតិ ជា ម្ៃុសស សៅចាំសពាះមុ្ខ្សប្រោះថាា ក្់។ ោត់ រក្អាច

ម្៏ សល្ើក្ាល្ សម្ិតដ្ាំរ ី4 ខ្ដ្ល្ខ្ល ៃួក្ាំពុងជិះ សហើយ ដ្ាំរសី ះ

សដ្ើម្បី សធវ ើឲប្រជះុអាចម៏្ ពីសល្ើក្ាល្ វសាល្សាំរុក្សាំសៅ សៅ

រក្ទ័ពសប្រតវូ។ ស ើញដូ្សចាះ ៃឹក្សាែ ៃខ្ត បុរស គង់-ហា៊ា ៃ 

បញ្ញជ ឲដ្ាំរសឹីក្ សាល្ចូល្វយសាំរុក្  ាំោា ភិតភ័យ រត់

ប្របសសក្ប្របសាចសចាល្ជយរទ័ព។ ទសងវ ើសៃះ  ាំឲ គង់-ហា៊ា ៃ 

ជា ឧតតម្សសៃីយ ម្នៃជ័យជាំៃះសល្ើ សប្រតវូ សហើយាៃ

ទទយល្រង្ហវ ៃ់ ជាសប្រចើៃ ពីប្រពះម្ហាក្សតយខ្ល ៃួ។ តាម្ពិត

បុរស គង់-ហា៊ា ៃ ជា ម្ៃុសស ក្ម្នល ច បាំ្ុត ខ្តជានចដ្ៃយ 

ទទយល្ាៃជ័យជាំៃះ សល្ើសប្រតវូ ក្ន ុងភាពខាល ាំងពូខ្ក្ ជា វរិ

បុរស។ 

ដូ្ចការខ្សវ ងរក្ ភាពោច់ខាត ឋិតសថ្រចីរកាល្ ក្ន ុង សស

ចក្ត ីប្រសឡាញ់ នៃ ការមិ្ៃសទៀងទាត់ : ដូ្ចម្នៃសៅក្ន ុង

សរឿង ជាតិប្រពះពុទ  ចាំៃយៃ ៥០ សរឿង ខ្ដ្ល្ខ្ខ្ែ រយក្ម្ក្សធវ ើ 

ខ្ខ្ែ របូៃីយក្ម្ែ សដ្ើម្បីឲម្នៃល្ក្ខណៈជា សរឿង្សងសប្រពង 

សរឿងសសាហា របស់ម្ៃុសសសុទ សាធ ជាង សរឿងសាស ។ 

                                                      

4 សម្ិតដ្ាំរ ី: éléphant de guerre។ 
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ក្ន ុងសរឿងទាាំងឡាយស ះ ក្ន ុងសរឿងណ ខ្ដ្ល្ទុក្ ប្រពះពុទ ជា 

 វរិបុរស ប្របក្បសោយសសាក្ ដ្ក្ម្ែ ឬ ប្របក្បសោយ អាថ៍្

ក្ាំាាំង ជាសរឿង ខ្ដ្ល្ម្ិៃ ាំឲខ្ខ្ែ រ យក្ចិតតទុក្ោក្់ សហើយ

ក្៏ ម្ិៃយក្ម្ក្ទុក្ជាសក្រៈ ស ះ្ង។ ជាតិប្រពះពុទ  ជា

ទសសៃវទូិ ជា អាក្តស៊ាូ ប្របឆ្ាំងៃឹងអាក្កាៃ់សាស សជៃ 

ៃិង ប្រពហែញ្ាសាស  ខ្ខ្ែ រប្រោៃ់ខ្តយក្ម្ក្សិក្ា ខ្តមិ្ៃ

ម្នៃប្របជាប្របិយភាពស ះសទ។ សរឿងខ្តម្យយគត់ ខ្ដ្ល្ខ្ខ្ែ រ

សយើងចូល្ចិតត គឺសរឿង ម្ហារេសសនត ជាតក សប្រពាះជា ជា

សរឿងបង្ហា ញ ៃូវ បដិ្វទក្ម្ែ រវង ការខ្សវ ងរក្សុប្រក្ឹតភាព 

ៃឹង កាតពវក្ិចច សងគម្ ប្រគួសារ ៃិង ម្ស សសញ្ចត ។ 

សបើខ្ខ្ែ រ ទទយល្សាគ ល្់ បញ្ញា  ម្នៃសៅក្ន ុង សរឿង ម្ហាជាតក្ 

ថា ម្នៃតនម្លខ្ពស់បាំ្ុត ម្ិៃខ្ម្ៃសៅប្រតង់ចាំណុច ថាជា 

 វទិាសសងស ស ះសទ គឺ សៅសល្ើ បញ្ញា  ប្របតិបតត ិ ៃិង ប្រាក្ដ្

ៃិយម្ ខ្ដ្ល្សធវ ើមិ្ៃឲសប្រតវូ សប្រៅ ឬ ក្ន ុង ក្ត ី អាចម្នៃជ័យ

ជាំៃះាៃ សហើយ ជាពិសសស សៅប្រតង់ថា បញ្ញា ស ះ ជា 

ម្សធាាយ សាំរប់ ការពារដ្៏ប្របសសើរ ៃិង ជា ជាតិ

សាែ បៃក្ម្ែ។ 

សហតុដូ្សចាះឯង ក្ន ុងចាំសណម្ ១០សរឿង ជាតក្ ខ្ដ្ល្ខ្ខ្ែ រ

យក្ម្ក្សធវ ើ ខ្ខ្ែ របូៃីយក្ម្ែ ម្នៃខ្តសរឿង ម្ហាសវសសៃត រ

ជាតក្ ៃិង ម្ហាជាតក្ សៃះឯង ជាពិសសស សរឿងទី១ 

តាម្រសបៀបបក្ប្រសាយខ្ខ្ែ រ អាក្ៃិពៃ  ាៃឲសារៈសាំខាៃ់ 

សៅសល្ើ ភាពគយរឲសសងវក្។ សហើយចាំណុច ខ្ដ្ល្ខ្ខ្ែ រចូល្ចិតត
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បាំ្ុត គឺ ប្រពះសវសសៃត រ សធវ ើបញ្ច ័យ កូ្ៃទាាំងពីរ ៃិង ភរោិ 

រ យចសហើយ ប្រពះអងគ បដិ្សសធម្ិៃប្រពម្សៅរស់សសាយសុខ្ ឯ

សកា សៅឋាៃសយ គ៏ សុខ្ចិតតបៃត រស់ សៅក្ន ុងឋាៃម្ៃុសស 

សដ្ើម្បីបៃតោក់្ទាៃសប្រពាះថា សៅឋាៃសយ គ៏ ប្រពះអងគ ម្ិៃ

អាចសធវ ើទាៃាៃសឡើយ សប្រពាះោែ ៃៃរណប្រតវូការកុ្សល្។ 

សហតុដូ្សចាះសហើយ ាៃជា សៅក្ន ុង រសបៀបបក្ប្រសាយខ្ខ្ែ រ 

សគស ើញថា ពយក្អាទិសទព ម្នៃសៅក្ន ុងសរឿងឥណា  ប្រតវូខ្ខ្ែ រ

យក្ម្ក្សធវ ើ ម្ៃុសសវបូៃីយក្ម្ែ ទា ាំងអស់ សៅក្ន ុងសាែ រតី 

បង្ហា ញ ៃូវ ប្រាក្ដ្ៃិយម្ ជា  វចិារណញ្ញា ណ។ ខ្ត សគស ើញ

ម្នៃខ្ដ្រ សៅក្ន ុង អតែបទអក្សរសិល្ប៍ខ្ខ្ែ រ សមិ្ទ ិក្ម្ែខាង

ចម្នល ក្់ ខាងសាែ បតយក្ម្ែ ខ្ដ្ល្ម្នៃ ទាំៃង ជាអាថ្៍ក្ាំាាំង 

សប្រពាះ សៅម្នៃ អាក្ៃិពៃ ខ្ខ្ែ រខ្ល ះ សៅម្ិៃទាៃ់ សចញ្ុត

ពី ឥទ ិពល្បរសទស។ 

ដ្បិត ប្រាក្ដ្ៃិយម្ខ្ខ្ែ រ ម្ិៃឋិតសៅប្រតឹម្ខ្ត សធវ ើអាទិសទព 

ឲកាល យជាម្ៃុសស ភាពខ្ពង់ខ្ពស់បាំ្ុត ឲម្ក្ជាភាពធម្ែ

តា ភាពអចជ រយិៈ ឲម្ក្ជាភាពពិត ប ុសណណ ះសទ គឺ បងរ

បសងរ ើតខ្ដ្រ ជាម្ធយាយ សាំរប់សធវ ើ សក្ក្ម្ែភាពពិត 

ប្របក្បសោយប្របសិទ ិភាព ក្ន ុងឋាៃៈជាបញ្ញា ជៃ។ ប្របសិទ ិ

ភាពស ះម្ិៃខ្ម្ៃជា ការសាំ ខ្ដ្ង នៃ ម្ស សារ5 ស ះសទ 

ខ្តជា ការណៃ៏ិយម្  (pragmatisme) ខ្ អ្ក្សល្ើ «ចាំសណះសចះ

                                                      

5 ម្ស សារ ;  métaphysique។ 
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ដឹ្ង» ពិតប្រាក្ដ្ ៃិងការប្របងុប្របយ័តា «ក្ន ុងការរស់សៅ 

ៃិង ការម្នៃប្របសោជៃ៏»។ 

សហតុទាាំសៃះឯង ខ្ដ្ល្ខ្ខ្ែ រយក្ម្ក្ សធវ ើប្របធាៃបទសាំខា

ៃ់ៗ សៅក្ន ុង «ចាប់ខ្ខ្ែ រ» ក្ាំណពយឧបសទស ជាសសងខប 

ទុក្ជា ប្របជាសីល្ធម៌្ខ្ខ្ែ រ សៅក្ន ុងភាសាសាម្ញ្ា  ប្របក្ប 

សោយម្ស គតិ សាំរប់ម្ៃុសសប្រគប់ប្រសទាប់សងគម្ : បុរស 

ស្តសត ី សក្ែង ពិក្ខ ុ  ប្រគហសែ  ម្ស្តៃត ី ប្របជាពល្រដ្ឋ ម្ហាជៃ ឲយល់្

ដឹ្ង អាំព ី វធីិសធវ ើឲម្នៃ សជាគជ័យ ក្ន ុងការរស់សៅ ៃិង ការ

ខ្សវ ងរក្ សុភម្ងគល្។ 

ខ្ត វធិាៃ ក្ន ុងល្ក្ខណៈ ជា ចាប់បទោឋ ៃស ះ  ោែ ៃ

ប្របសិទ ិភាពខាល ាំងណស់ណសទ សប្រពាះវ សក្ើតសឡើង ពីចាប់

យថាវតថ ុ   នៃធម្ែជាតិ ខ្ដ្ល្ សរៀបរប់ ខាងសប្រកាម្សៃះ៖ 

- ធម្ែជាតិ          អាចដូ្រាៃ 

- ម្ៃុសសសលាក្    អាចបត់ខ្បៃាៃ 

- ជាសងគម្          អាតាែ ៃិយម្ 

- ជាចិតតសាស្តសត     ឥតអាចខ្ក្ាៃ ៃូវ ខ្បប ា្ត់គាំៃិត 

ប្របដូ្ចាៃសៅៃឹង ក្ៃទ ុយសខ្វ ៀៃ របស់ខ្ រ្  ខ្ដ្ល្សគម្ិៃ

អាចពុតឲវប្រតង់វញិាៃ។ 

អវ ីទា ាំងអស់ គឺខ្ អ្ក្សល្ើ បដិ្វទក្ម្ែ  : អាក្ម្នៃប្រទពយ ៃិង 

អាក្ប្រក្ខ្សត់, អាក្ម្នៃរទិ ិ ៃិង អាក្ទៃ់សខ្ាយ, អាក្ប្រាជញ 

ៃិង អាក្ល្ងង់សៅល , អាក្ចាំ ខ្អត ៃិង អាក្ឃល ៃ ខ្ដ្ល្វ ាំឲ
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ម្នៃការសអ ប់ោា  ខ្តម្នា ក់្ៗ ប្រតវូការោា សៅវញិសៅម្ក្ ដូ្ច

ម្នៃខ្ចងសៅក្ន ុង ចាប់ចាស់បុរណថា : 

 

អាក្ម្នៃរក្ាខ្សត់   ដូ្ចល្ាំពត់ព័ទ ពីសប្រៅ 

អាក្ប្រាជញរក្ាសលល    ដូ្ចសាំសៅៃូវសាំា ៃ។ 

អាក្ខ្ពស់រក្ាទាប   សោយសភាពធម៌្បុរណ 

អាក្ខ្ អ្តរក្ាឃល ៃ   អាក្រុងរក្ាឆ្ែ រ។....... 

 

ម្នៃទូក្សហើយម្នៃសថាា ល្  ម្នៃបសង្ហគ ល្ម្នៃយុថារ  

ទាាំងពយរទា ាំងប្រចវ               ប្រក្ជីងចាប់សោយៃូវប្រគប់។ 

ប្របយ័តាខ្ប្រក្ងពយុ ះខ្យល្់        បក់្សាក្ដ្ល្់ៃឹងទល់្ទប់ 

ប្របយ័តាប្របសោជៃ៏ប្រគប់      សទើបសៅជាក់្ជាជីវតិ។...... 

 

 វធិាៃសីល្ធម៌្ ខ្បបសៃះ គឺ ក្ន ុងបាំណង សោះប្រសាយទាំ ស់

ជា អៃៃត  រវង អាតាែ  ៃឹង អាក្ដ្នទ ម្នៃសៅក្ន ុង វណណ ៈស

ងគម្។ ប ុខ្ៃត  អាក្ដ្នទ ប្រតវូទុក្វ ដូ្ចជា របស់ផ្ទ ល់្សាំរប់ខ្ត

ខ្ល ៃួឯង  ប្រោៃ់ជា ការពិាក្យល្់ នៃ ម្ស សារ ពីសប្រពាះ 

អាក្ដ្នទ ខ្តងខ្តសៅសប្រកាម្អាតាែ  ក្ន ុងភាព ជាប្រសសម្នល្

ចាាំងសចញ ឬ ម្សធាាយធម្ែតា នៃ សមិ្ទ ិក្ម្ែ ៃិង ការ

ការពារដ្ល្់ខ្ល ៃួ។ 

សប្រពាះថា សគសធវ ើអាំសណយ ម្ិៃខ្ម្ៃ សាំរប់ខ្តសអាយស ះ

សទ។ ភាពបរសិុទ  ៃិង ការមិ្ៃគិត ដ្ល់្ប្របសោជៃ៏ ក្ន ុង ប
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ចជ ័យ គឺជា បរកិ្បប (speculation) សុទ សាធ។ សសចក្ត ី

សម្តាត ក្រុណ ដូ្ចជាអវ ីៗឯសទៀតខ្ដ្រ ជាការខ្សវ ងរក្្ល្ : 

ដូ្ចោ ង សគចិញ្ច ឹម្ខ្ រ្ សប្រពាះវ ជា សតវសចះចាាំ ទ្ះ។ សហើយ

ការសុាំទាៃ ជាម្សធាាយ ប្រាក្ដ្ សដ្ើម្បី រក្ការឧបតែម្ភ 

ពីអាក្ដ្នទ សាំរប់ជីវតិក្ន ុងជាតិសៃះ សហើយសជៀសវង កុ្ាំ

សអាយម្នៃ សសចក្ត ីប្រតវូការចាាំាច់ ៃិង ទុគ៍តភាព សហើយ

ជាពិសសស ការប្របក្បការង្ហរោ ងពិាក្ សៅក្ន ុងជាតិ

សប្រកាយ។ 

ជីវតិការរស់សៅ គឺោែ ៃម្នៃសសាះ ៃូវការឧបតែម្ភ ខ្តសពារ

សពញ សៅសោយ ការខ្វ ះខាត សហើយសៅប្រគប់ទីក្ខ្ៃលង ម្នៃ

សក្ើតសឡើង ៃូវការតស៊ាូ  ខ្សវ ងរក្ប្របសោជៃ៏។ ម្ៃុសសម្នា ក់្ៗ 

ជា ជៃអាតាែ ៃិយម្ ជាដ្ាំបូង ដ្ល់្ អាតាែ ឯង ខ្តម្តង។ 

ម្នៃខ្ត ការវយតនម្ល សល្ើ ការប្រាក្ដ្ៃិយម្ ៃិង ការប្របងុ

ប្របយ័តា នៃ សាែ ៃភាព ៃិង កាលាៃុវតតភាព   ាំអាចឲខ្ក្

តប្រមូ្វ តាម្ ម្សធាាយ សាំរប់អៃុវតត រក្សោល្បាំណង 

ក្ន ុង សោល្ការណ៏ «ការប្របងុប្របយ័តា ៃិង ប្របសិទ ិភាព»។ 

ខ្ត ការមិ្ៃទុក្ចិតត ម្នៃជាៃិចច : ការមិ្ៃទុក្ចិតត សហើយ 

ការមិ្ៃទុក្ចិតតសទៀត !។ ធម្ែជាតិមិ្ៃាៃសក្ើតសឡើង ជា 

«ខ្ខ្សប្រតង»់ ស ះសឡើយ : ក្ន ុងនប្រព ម្នៃសដ្ើម្សឈើជាសប្រចើៃ

ម្នៃខ្ម្ក្ប្រតង់ សវៀចវច ប្រចបូក្ប្រចបល្ ជាម្យយោា  ក៏្ដូ្ច

ោា ៃឹង គុណសម្បតត ិ ៃិង គុណវបិតត ិ របស់ ម្ៃុសស ការសធវ ើ

ខុ្ស ការសធវ ើប្រតវូ របស់ អាក្ដឹ្ក្ ាំជាតិ ស ះខ្ដ្រ។ 
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ជាការពិតណស់សហើយ ការជយយោា សៅវញិសៅម្ក្ រវង 

អាក្ធាំ អាក្តូច ជាការសម្ប្រសបៃឹងចាប់ធម្ែជាតិ។ ខ្ត 

ប្រតវូប្របយ័តា៖ «ប្របយ័តា អាក្ខ្សត់ គិតខ្តរស់សោយសារខ្ត

ជាំៃយយ ! : វ ក៏្អាចសធវ ើ ឲសដ្ើម្សឈើធាំម្យយសដ្ើម្ ខ្ដ្ល្វទុក្ជា

ទប្រម្ របស់វ សាល ប់ាៃ » 

ប្រតវូប្របយ័តា អាក្ម្នៃប្រទពយសប្រចើៃ ខ្ដ្ល្ម្នៃសទា ប្រជះថាល  : 

សសចក្ត ីទុក្ចិតត  ទាាំងងងឹតងងល់្ សល្ើអាក្ឧបតែម្ភ ដ្ល់្

អាក្ខ្សត់ សប្រសចឃល ៃអាំសណយ សប្រពាះវ ាំឲអាក្ឃល ៃអាច

ម្នៃទុក្ខ សៅវញិ។ 

សប្រពាះថា ធម្ែជាតិ ោែ ៃការសទៀងទាត់ ខ្ដ្ល្សគទុក្ថា 

ម្នៃពុត ដូ្ចជា គុណភាព រក្ា ល្ វូក្ណត ល្  របស់ម្ៃុសស

សលាក្ ៃិងសងគម្ខ្ដ្រ ម្នៃបរោិយ ក្ន ុងចាប់បុរណថា : 

« ល្ វូបត់ខ្បៃកុ្ាំសាះបង់សចាល្»។ ខ្ដ្ល្ទុក្ជា អៃុសាស

ៃ៏ សប្រពាះអាច ឲម្នៃល្ាំៃាំ តាម្ាៃល្អៃឹងចាប់បទោឋ ៃ

ៃិង ចាប់យថាវតថ ុ នៃម្ៃុសសសលាក្សៃះឯង។ 

ក្ន ុងសរឿងៃិទាៃខ្ខ្ែ រ សាវក័្ ទី១ ខ្ដ្ល្ឲតប្រម្នប់ នៃការអៃុ

វតត ៃូវចាប់កិ្រោិសៃះ គឺ «សុភាទៃាយ» ខ្ដ្ល្ខ្ខ្ែ រទុក្ជា 

 វរិបុរសម្យយ សប្រពាះហា៊ា ៃ សប្របើល្បិត ឬ កុ្ហក្ សដ្ើម្បី យក្រ យច

ខ្ល ៃួពីបញ្ញា  ខ្ដ្ល្ខ្ល ៃួាៃជយបប្របទះ ឬ ជយយអាក្ដ្នទ ជា

ពិសសសជយយ សុជៃ ឲរ យចខ្ល ៃួ ពីអាំសពើជិះជាៃ់ ពីសាំណក់្

ជៃទុចច រតិម្នៃអាំណច។ 



: 

កា សាកល្បង ពិចា ណា 
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

១៤ តុលា ២០១៧ 

21 

ពិតខ្ម្ៃសហើយ ថាការណ៏សៃះ វមិ្ៃខ្ម្ៃដូ្ចជា សីល្ធម៌្ 

របស់ ទសសៃវទូិ ក្ង់ (Kant) ក្៏សោយ ខ្តចាំសពាះខ្ខ្ែ រ ជាការ

ប្របតិបតត ិ ៃូវសីល្ធម៌្ ឲប្រសបតាម្ សាែ ៃភាពពិត ខ្ដ្ល្

ម្នៃសក្ើតសឡើង : 

 

- ការវយតនម្ល ពិត ៃិង គិតពីប្របសោជៃ៏ 

- ការប្របងុប្របយ័តា ៃិង ការប្របម្នណ ឲប្រតវូ 

- សក្ម្ែភាពប្រតវូៃឹងកាល្ៈសទសៈ ៃិង ម្នៃប្របសោជៃ៏។ 

 

គាំៃិតទាាំងសៃះ គឺ សៅក្ន ុងសោល្បាំណង ឲង្ហយប្រសួល្ ដ្ល់្

ការ ប្របតិតបតត ិ ខ្ដ្ល្ជា ខ្ខ្សប ទ ត់នៃ សីល្ធម្៌ ប្រាក្ដ្

ៃិយម្ ខ្ដ្ល្ម្នៃសៅក្ន ុង ចាប់អប់រំខ្ខ្ែ រ។ 

ប ុខ្ៃត  ប្រាក្ដ្ៃិយម្ ដ្៏ប្រសស់ៗ ជាសប្រចើៃ សៃះ វម្នៃល្ក្ខ

ណៈជា អសីល្ធម៌្ ដូ្សចាះ សយ រថា សតើប្រតវូសធវ ើដូ្សម្តច អាច

សជៀសវង កុ្ាំឲវ ធាល ក់្ចូល្សៅ ក្ន ុងខ្ត ការណ៏ៃិយម្ សាំរប់

យក្ម្ក្សប្របើប្រាស់  ? ឬ សប្របើសាំរប់ខ្តរក្ប្របសោជៃ៏ ? 

ចសម្ល ើយ ៃឹងសាំណយ រ សៃះ គឺសែ ិតសល្ើ ការបិៃប្របសព 

ប្របក្បសោយសទពសកាសល្យ របស់ ក្វសីីល្ធម៌្ៃិយម្ ក្ន ុង

ការន ា្ ការណ៏ៃិយម្ ឲកាល យជា វចារវទិា ប្របក្បសោយ

គុណធម៌្ ៃិង សុភៃិចជ ័យ។ ខ្តជយៃកាល្ ក្វទីា ាំងស ះ 

ោត់ទ័ល្ប្រចក្ខ្ដ្រ សប្រពាះោត់ ម្ិៃចង់យក្ ម្ស សារ ម្ក្

សធវ ើជាដ្ាំសណះប្រសាយ ក្ន ុងបញ្ញា  ខ្ដ្ល្សចាទសឡើង សុខ្ចិតត  
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ប្របតិសាឋ ៃ ៃូវ ការពិតនៃសងគម្ ខ្ដ្ល្ប្របក្បសៅសោយ ប

ដ្ិវទក្ម្ែ ោែ ៃចសម្ល ើយ។ 

ខ្តជាសាំណងល្អម្យយគឺ ការសសស្តង្ហគ ះ នៃ សីល្ធម៌្ខ្ខ្ែ រ ពី

សភាព ខ្យល្់ៃិយម្អាស់ប្រកាម្ (opportunisme vulgaire)  

ៃិង អសីល្ធម៌្ ខ្ដ្ល្ក្វខី្ខ្ែ រ ោត់ោែ ៃដ្ាំសណះប្រសាយ គឺ 

ការបសញ្ញជ ក្  នៃ តនម្ល គតិបណា ិតប្របជាប្របិយ  ខ្ដ្ល្ម្នៃ 

សៅក្ន ុង សងគម្ខ្ខ្ែ រសប្រចើៃពាៃ់ឆ្ា ាំ ម្ុៃសម័្យអងគរម្ក្

សម្លះ។ 

ការបដ្ិសសធ នៃ ឧតតម្គតិៃិយម្ អភិសម្នរចារ  ការ

សអប់សខ្ព ើម្ នៃ សៃទ ុះ ោែ ៃការពិសសាធ ឬ អាថ៍្ក្ាំាាំង  ៃិង 

ម្ស សារ ជាម្យយោា ៃឹង ការចូល្ចិតត នៃ ភាពពិត បញ្ញច

ក់្បង្ហា ញ ម្យយចាំ ខ្ណក្ ៃូវ ល្ក្ខណៈ ការរកី្រយ, ការចាំអក្

ឡក្សឡើយ ៃិង ការក្ាំ ខ្បលងសង តួខ្ខ្ែ រ។ ម្នៃជា ភសត ុតាង 

សៅក្ន ុង អក្សរសិល្យ៏ខ្ខ្ែ រ ដូ្ចជា អវតតម្នៃ ៃូវ សសាក្

 ដ្ក្ម្ែ  (សរឿងក្ាំសត់) ៃិង សុខ្ ដ្ក្ម្ែ (សរឿងក្ាំ ខ្បលង) 

ឬ សសាក្ ដ្ក្ម្ែ-សុខ្ ដ្ក្ម្ែ (សរឿងក្ាំសត់ លាយ 

ក្ាំ ខ្បលង) សប្រចើៃស ះខ្ដ្រ។ សយ រថា ម្ក្ពីសហតុអវ ី ? 

ដូ្ចជា អចជ រយិៈ ឫ បរម្តែ វជិាជ , ទុក្ខ សសាក្ ចាំសពាះខ្ខ្ែ រ ជា 

អតិសរក្ភាព  សហតុសៃះឯង ាៃជា អក្សរសិល្យ៏ខ្ខ្ែ រ 

បដិ្សសធ ៃូវ អចជ រយិៈ អាថ៍្ក្ាំាាំង, សសាក្ ដ្ក្ម្ែ ខ្ម្ៃ

ខ្ទៃ ៃិង អតិសរក្ភាព ដ្នទសទៀត ម្នៃសៅក្ន ុង អារម្ែណ៌, 

ការប្រតិះរះិ  ៃិង អាំសពើ នៃម្ៃុសសសលាក្។ សៅក្ន ុងសរឿងក្ាំស
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ត់ នៃជៃជាតិ grecque តយឯង ជាវរិបុរស ខ្តងខ្តសាល ប់

ជាៃិចច ប ទ ប់ពីាៃសធវ ើការតស៊ាូ  នប្រក្ខ្ល្ង  ាំឲអាក្អាៃ 

ម្នៃ ការតាៃ់តឹងក្ន ុងចិតត សសទ ើប្រទា ាំពុាំាៃ។ 

ឯចាំ ខ្ណក្ ក្ន ុងសរឿងខ្ខ្ែ រវញិ ខ្ដ្ល្ម្នៃ ធម្ែជាតិ រកី្រយ, 

សុទ ិដ្ឋ ិៃិយម្, ចាំអក្ឡក្សឡើយ, សសើចសបាយ, ប្រាក្ដ្

ៃិយម្ ខ្ត ម្នៃ ម្ស សសញ្ចត  សអ ប់សខ្ព ើម្ ៃូវអាំសពើ

ឃតក្ម្ែ ដូ្ចសៃះ ាៃជាក្ន ុង អក្សរសិល្យ៏ នៃ សសាក្

 ដ្ក្ម្ែ ឬ សរឿងជីវតិពិតខ្ខ្ែ រសយើង មិ្ៃង្ហយធាល ក់្ ក្ន ុង

អ ទ ក្់ នៃ ការក្ាំសតស់ ះសឡើយ។ ធម្ែជាតិ ខ្ដ្ល្ាៃ

សរៀបរប់ខាងសល្ើសៃះ ជយៃកាល្  ាំឲអាក្អាៃ ខ្បរជាសសើច 

សោយបងខ ាំ ៃូវ ការក្ាំសត់ របស់តយឯក្ សៅវញិ។ សៃះ ជា អារ

ម្ែណ៏ នៃម្ៃុសស ោែ ៃ បញ្ញា  ឬ ជា ម្ៃុសស ទាល្់ប្រចក្ ក្ន ុង 

ជីវតិរស់សៅ ឬ ម្ក្ពី ភាពក្ាំសត់ស ះ វម្នៃភាពហយស

សហតុសពក្។ 

ជាៃិចចកាល្ អតិសរក្ក្ម្ែ ៃិង អចចៃតភាព  ប្រគងជា តនម្ល 

អវជិជម្នៃ សៅក្ន ុង អក្សរសិល្យ៏ខ្ខ្ែ រ។ សគសសងរតស ើញថា តយ

អងគសៅក្ន ុងសរឿងខ្ខ្ែ រ យាំ រហ័យណស់ ជយៃកាល្ រហូតដ្ល្់ស

ម្លប់ខ្តម្តង សហើយអាក្ៃិពៃ  ពិពណ៏  ៃូវ ការសូរយាំអណត ឹ

តអណត ៃ់សៃះ ជយៃកាល្ម្យយទាំព័រទា ាំងប្រសងុ។ ខ្តទឹក្ខ្ភាក្

សៃះ ជយៃកាល្មិ្ៃខ្ម្ៃជា ការយាំ ពីទុក្ខ ស ះសឡើយ ខ្តជា

សញ្ញា នៃសសចក្ត ីសប្រតក្អរ ក្ន ុងសុភម្ងគល្ណម្យយ។ ដូ្សចាះ 

តយអងគ ក្ន ុងសរឿងខ្ខ្ែ រ ោត់យាំ សប្រពាះម្នៃទុក្ខ្ង ៃិង យាំ
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សប្រពាះជយបប្របសទះៃឹង សសចក្ត ីសុខ្្ងខ្ដ្រ។ ទឹក្ខ្ភាក្ សាំរប់

ខ្ខ្ែ រ ម្នៃតយ ទី ជា សររីសាស្តសត   សប្រចើៃជាង ជា សសាភ័ណ។ 

សយ រថា សតើសសចក្ត ីរកី្រយ ដូ្ចោា ៃឹងការឈឺចាប់ ោែ ៃ

ភាគសដ្ើម្ (seuil) នៃ ចិតត-សសររីះ  តាម្ ល្ វូសៃះ  ាំឲ 

ក្ាំ ខ្បលង អាចសៅជា ក្ាំសត់ ឬ ក្ាំសត់ អាចសៅជា ក្ាំ ខ្បលង 

 វញិខ្ដ្រ ? ចាំណុចសៃះ អាចពៃយល្់ាៃអាំពី ទសប្រម្ត របស់

ខ្ខ្ែ រ សៅក្ន ុង សសាក្ ដ្ក្ម្ែ-សុខ្ ដ្ក្ម្ែ (យាំ្ង សសើច

្ង) ដូ្ចម្នៃសៅក្ន ុង : 

- ភាពអខ្ណត តអណត ងូ  ាំម្ក្ ៃូវទឹក្ខ្ភាក្ ខ្ត ម្នៃ

សាំសណើច ; 

- ភាពរំជយល្ចិតត ខ្តោែ ៃម្រណភាព ៃិង ោែ ៃ «ទុក្ខ ប្របចាាំ

ជីវតិ» ; 

- ភាពអៃលង់អស ល ច ខ្តោែ ៃ ភាពសសប្រងងសនប្រង សហើយ

បញ្ញជ ៃ់ជាថ្ែី ខ្ដ្ល្សម្នល ប់ បៃត ិចម្តងៗ ឲក្ស័យចិតត ! 

 

សោយគិតខ្តពីសប្រម្ក្់ទឹក្ខ្ភាក្ សដ្ើម្បីរក្ សម្តា ៃូវ ចិតត-

សសររីៈ សគខ្ល្ងដឹ្ងថាសតើសខ្ប្រម្ក្យាំ ស ះ វ ពិតប្រាក្ដ្

ខ្ម្ៃខ្ដ្រឬសទ។ 

ខ្តសៅក្ន ុងសរឿងទុាំទាវម្នៃ ភាពប្របប្រក្តិសប្រពាះ ជាសរឿង 

សសាក្ ដ្ក្ម្ែ គយ រឲរៃ ត់ ពិតប្រាក្ដ្ ខ្ដ្ល្ពិាក្ៃឹង

យល់្ប្រសបាៃចាំសពាះខ្ខ្ែ រ។ ទុាំ ៃិង ទាវ ម្ិៃប្របនព យក្សស

ចក្ត ីសសាហាោា  តាម្ចិតតប្រសឡាញ់  សហើយយក្សសចក្ត ីសាល ប់
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ោច់ខាត ជា ចសម្ល ើយ ចាំសពាះមុ្ខ្បញ្ញា  ខ្ដ្ល្ខ្ល ៃួាៃជយប

ប្របទះ។ ភាពអចជ រយិ ហូសសហតុ សៃះសហើយ ខ្ដ្ល្ខ្ខ្ែ រ ម្ិៃ

សូវសអាយតនម្ល ដ្ល់្សសចក្ត ីសសាហា រវង សៃៃទុាំ ៃិង ង 

ទាវ ថាជា សសចក្ត ីសសាហា ម្ិៃគយរយក្ជាគាំរ ូ ខ្ដ្ល្ ាំសអា

យម្នៃ ការអត់សអាៃខ្លះ ដ្ល់្អាក្សធវ ើឃត ដ្ល់្គូរសសា ហ៍។ 

សហតុសៃះឯង ាៃជា យុវជៃខ្ខ្ែ រ ម្ិៃខ្ដ្ល្ទុក្ ទុាំ ៃិង ទា

វ ជា វរបុរស ៃិង វរ រ ីហា៊ា ៃបូជាជីវតិ សាំរប់ សសចក្ត ីសា

ហាពិម្ល្សៃះសឡើយ។ មិ្ៃខ្តប ុសណណ ះ ជយៃកាល្ រហូតដ្ល់្

សចាទ ទុាំ ថាជា ម្ៃុសស ោែ ៃការទទយល្ខុ្សប្រតវូ សប្រពាះយក្ 

សសចក្ត ីប្របចាៃ់ ហយសសហតុ ោក់្ក្ន ុងចិតត ្ឹក្សុរ ប្រសវងឹ 

 ាំឲខ្ល ៃួសភលចអស់ ៃូវ បញ្ញជ សសត ចជាលាយលាក្់អក្សរ ខ្ដ្ល្

ជាអាជាញ  សាំរប់ រំសោះ  ង ទាវ ជា ភរោិ ពី អាំណចម្នតា

របស់ ង។ សហតុសៃះឯង ាៃជាម្នៃ ម្តិខ្ល ះ ទុក្ ម្រណ

ភាព ទុាំ ៃិង ទាវ ជា ម្រណភាពឥតប្របសោជៃ៍ ម្ិៃគយរ

យក្ តប្រម្នបតាម្។ 

សរឿងសៃះ ក៏្ដូ្ចោា ៃឹង  ង សុីតា ខ្ឹងៃឹង សាវ ម្ី (ប្រពះ

រម្) បញ្ជប់ ៃូវ ការរក្ សពវការសប្រម្បសប្រមួ្ល្ ជាោច់

ខាត ជាម្យយសាវ មី្ សប្រពាះខ្តប្រពះអងគ សចាទប្របកាៃ់ដ្ល់្របូ

 ង ថាធាល ប់សសពសម្ថុ្ធម្ែ ជាម្យយ សរៀប ជាសសត ចយក្ស។ 

ការបដ្ិសសធ សៃះ ខ្ដ្ល្ខ្ខ្ែ រ ភាគសប្រចើៃ ម្ិៃទុក្  ង សុី

តា ជា វរី រ ីក្ន ុងសរឿង រម្សក្រ៍ខ្ខ្ែ រ សប្រពាះ ការខ្សវ ងរក្ោច់

ខាត នៃ ក្ិតត ិយស ៃិង គុណធម្៏ របស់ ង ជា ក្ាំហុសខ្ត
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ម្តង ចាំសពាះ សាវ ម្ី ខ្ដ្ល្ ង ទុក្ ជា ម្ៃុសសមិ្ៃល្អ  ៃិង 

ខ្ក្មិ្ៃរ យច។ ក្ាំហុស សៅក្ន ុង ល្ វូរក្ ៃូវ ជ័យជាំៃះ នៃ សសាហា

ប្រតឹម្ប្រតវូ សល្ើ សសាហា ល្ វូចិតត ខ្ដ្ល្សៅក្ន ុងអក្សរសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ 

ទុក្  ង សីុតា មិ្ៃដូ្ចស្តសត ីដ្នទសទៀត ខ្ដ្ល្ ម្ិៃទុក្ 

សសាហាប្រតឹម្ប្រតវូ ឬ ឧតតម្គតិ សល្ើ ក្ិតត ិយស ៃិង ប្រទពា 

ស ះសឡើយ។ ដូ្សចាះ តយអងគ វសិសសវសិាល្ ជាតយអងគ ខ្ដ្ល្ខ្ខ្ែ រ

ម្ិៃអាចយល្់ាៃ សល្ើជសប្រម្ើស របស់ ង សាះបង ់ប្រទពា 

សោយម្ិៃសុខ្ចិតត រស់ក្ន ុងសសចក្ត ីអបបយស ៃិងអយុតត ិធ

ម៏្ ម្ក្យក្ ៃូវ ទល្ិទ ភាព ការង្ហរខ្សៃពិាក្ ៃិង 

បាំបរបង់ខ្ល ៃួឯង។ ខ្ត ជសប្រម្ើសសៃះ ក្៏អាចទុក្ាៃជា សម្

សរៀៃ នៃ សសចក្ត ីនថ្លថ្ន រូ ៃិង វរិសម្បតត ិរបស់ ង សីុតា ខ្ដ្រ។ 

សហើយ ក្៏អាច បង្ហា ញថា ការពិត ក្៏វមិ្ៃរលាយ ជាដ្៏រប 

សៅក្ន ុង ការខ្វ ះសីល្ធម៏្ ស ះខ្ដ្រ។ 

ការមិ្ៃអាចយល់្ាៃម្យយសទៀត គឺ អាក្បបក្ិរោិ របស់

 ង ក្ងរ ី ប្រោៃ់ខ្ត រស់ោែ ៃរំពឹង ខ្តពីរបីនថ្ងប ុសណណ ះ 

 ងសុខ្ចិតត សប្រជើសសរសី ល្ វូអៃៃត  នៃ ម្រណភាព សល្ើ 

អៃិម្ិតតភាព នៃ សសាហា។ 

ការណ៏សៃះឯង ខ្ដ្ល្  ង កាក្ី ខ្សវ ងរក្ សសាហាសុប្រកិ្ត ខ្ត

ទ្ ុយសៅវញិ ង ខ្តងខ្តចាញ់សាក្បុរសទាាំងឡាយ ខ្ដ្ល្

ស ល្ៀតសល្ើរបូសម្បតត ិដ៏្ល្អ  របស់ ង រ យចសហើយ ត្ ទ សទាស

 ង បាំបរបងស់ល្ើក្បូ ៃតូច សៅក្ណត ល្ជល្សា ខ្ដ្ល្ ជា

ល្ វូម្រណៈឯកា ៃិង យូរបាំ្ុត។ ការណ៏សៃះ ទាំៃងជា ការ 
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បង្ហា ញ នៃ ធម្ែជាតិ នៃ ភាពអៃ់ នៃម្ៃុសសសលាក្ ខ្ដ្ល្

តយអងគ  ង កាកី្ ជា តាំណង។ 

សល្ើសលាក្សៃះ សសាហា គឺប្រតវូសធវ ើដូ្ច អស់សគ។ គឺពុាំជាសហតុ

ប្រតវូសម្នល ប់ខ្ល ៃួស ះសឡើយ។ ការខ្សវ ងរក្ សសាហាសុប្រកិ្ត សៅ

បរសលាក្ គឺជា ការសៃា ដ៏្ខ្វងឆ្ង យណស់។ ការពិត វ 

រលាយសៅក្ន ុងអវ ី ខ្ដ្ល្ វ ម្ិៃសទៀង, ប្រាក្ដ្ណស់សហើយថា 

ការខ្សវ ងរក្ នៃ សសាហាសុប្រក្ិត វម្នៃ  វភិាព ខ្តជា វភិាព

ហយសសហតុ ខ្ដ្ល្មិ្ៃអាច ទាក់្ទាញ ៃូវ ភាពវសិសសវសិាល្

ាៃ។ ម្យយវញិសទៀត វជា ការម្ិៃសទៀង សបើទុក្ជា សៅ

ក្ន ុងអក្សរសិល្ប៏ក្ត ី។ អវ ីក្៏សោយ ជា អាំសពើ ក្ុសល្ ឬ អកុ្សល្

ប្រតវូខ្តសធវ ើវ សៅសល្ើសលាក្ីយសៃះ។ អាប្រស័យសហតុសៃះ ក្ន ុង

សរឿង ជាតិប្រពះពុទ ខ្ខ្ែ រ ៃិង រម្សក្រ ត៍ខ្ខ្ែ រ ចាប់ នៃ ការ

ទាក់្ទងសហតុៃិង្ល្ ខ្ដ្ល្ជា ប្របធាៃបទ សគយក្ម្ក្

សប្របើសប្រចើៃ សៅ តាំបៃ់ អាសុីភាគអសគាយ៏ ម្ិៃអាច សាំសរ

ចាៃ សោយម្ិៃសប្របើតាម្ ទសសៃៈនៃបដ្ិវទក្ម្ែ សងគម្ 

ៃិង ជីវតិ នៃ ម្ៃុសសបចច ុបបៃា  ស ះសឡើយ។ សបើ អាក្ៃិពៃ  

បង្ហា ញ ៃូវ ការ្សងសប្រពង ប្របក្បសោយទុក្ខ សសាក្ របស់តយ

អងគទា ាំងឡាយ ជា ក្ម្ែ្ល្ នៃ អាំសពើ ពី អតិតជាតិ ខ្ត 

ទ្ ុយសៅវញិ ការ្សងសប្រពងស ះ វ អាសស័យទាាំងប្រសងុ សៅ

សល្ើ ដ្ាំសណើរពិត ក្ន ុងបចច ុបបៃាកាល្។ 

សបើោែ ៃ ជី ោក់្ក្ន ុង ការប្របយុទ សងគម្  បចច ុបបៃាកាល្ 

រវង អាំសពើល្អ  ៃឹង អាំសពើអាប្រក្ក្់ អាក្សខ្ាយ ៃឹងអាក្ខាល ាំង 
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យុតត ិធម៏្ ៃឹងអយុតត ិធម៏្ គឺវោែ ៃ ្លា សក្ើតម្ក្ពី អាំសពើ

ល្អ  ៃិង អាំសពើអាប្រក្ក្់ ខ្ដ្ល្ទុក្ជាក្ម្ែ្ល្ពី អតិតជាតិ 

ដ្បិត វោែ ៃខ្ ល្ សាំរប់សបះ សៅក្ន ុងបចច ុបបៃាកាល្ាៃ

ស ះសឡើយ។ ខ្ត សបើម្នៃជីោក់្ សគៃិងអាចសបះខ្ ល្ម្នៃឱ

ជារស់ សប្រចើៃជាង ខ្ ល្រខូ្ចរល្យយ។ ដូ្សចាះ សក្ម្ែភាព ក្ន ុង

បចច ុបបៃាកាល្ ជា អាំសពើសាំខាៃ់សាំរប់ជីវតិរស់សៅ។ 

ពិតណស់សហើយថា ម្នៃជយបប្របទះ ៃូវ ប្រពឹតត ិការណ៏ពិាក្

ខាល ាំង ខ្តវប្រោៃ់ខ្តជា កាល្ម្យយ ខ្ដ្ល្ប្រតវូ ល្ងកាត់ខ្ត

ប ុសណណ ះ។ សៅទីបញ្ចប់ វម្នៃសុខ្សឡើង វញិជាពុាំខាៃ : ការ

ប្រពាត់ នៃ គូរសសា ហ៏, ម្នតាបិតា, កូ្ៃសៅ ខ្តងខ្ត ាៃជយប

ជុាំោា វញិជាៃិចច។ ប្របចិតត ឬ ទុក្ខ  ចុងសប្រកាយ : គឺ ាំោា   

ប្រទសហាយាំ ខ្យក្ នៃ ឧបហាស (joie) ប ទ ប់ម្ក្ អវ ីៗ ក្៏

សរៀបរយសឡើងវញិស ះឯង។ 

ក្៍ប ុខ្ៃត  ជយៃកាល្ ម្នៃ ទាំ ស់ ជាសប្រចើៃសៅក្ន ុងជីវតិ វ

ោែ ៃ ឲស ើញម្នៃ ប្រចក្សចញរ យចសសាះ។ បញ្ញា , ចិតតសម្តាត  

ៃិង យុតត ិធម៏្ វម្នៃជ័យជាំៃះ ខ្តក្ន ុង បតិដ្ឋក្ម្ែ (fiction) 

ខ្តសៅក្ន ុង ការពិត នៃសងគម្ វតថ ុ ខ្ដ្ល្សគយក្ជាទីរំពឹង

ាៃ គឺខ្បរជា លុ្យ, ក្ម្នល ាំង ៃិង អយុតត ិធម៏្ សៅវញិ។ 

ខ្តសទាះបី សៅក្ន ុង ក្រណីខ្បបសៃះក៏្សោយ គឺវម្ិៃទាៃ់

ចាញ់សៅសឡើយ ដ្បិតសៅម្នៃ សទពាត  តាម្ចក្ខ ុ ទិពវ  សៅវ ិ

ទីចុងសប្រកាយបងអស់ ប្រពះអងគសម្ើល្ស ើញ ៃូវ ស ែ ៃភាព

សសទ ើខ្តអស់សងឃឹម្សៅសហើយ សហើយ សធវ ើអៃត រគម្ ជយយ អាក្
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ក្ាំសត់ ៃិង អាក្សខ្ាយ ឲរ យចពីទុក្ខ  សៅសពល្ខ្ដ្ល្ពយក្សគ

ក្ាំពុងដ្ក្ដ្សងា ើម្ចុងសប្រកាយ។ 

សៅទីបញ្ចប ់  វលឹ្ប្រតឡប់ម្ក្ជយបវញិ ៃូវ សសចប្រកី្សបាយ, 

រ យចចាក្ទុក្ខ ប្រគប់ខ្បបោ ង សហើយ ទឹក្ម្ុខ្ ញញឹម្ ស ត្ ើម្ 

ធុញៃឹងទុក្ខ។ ដូ្ចសៃះ ជាតិធម៏្ខ្ខ្ែ រ គឺ ម្ិៃខ្ដ្ល្សសប្រម្ច 

ទុក្ឲ សសចក្ត ីល្អ  ៃិង យុតត ិធម៏្ សាល ប់ស ះសឡើយ។ 

ប ុខ្ៃត  សុទិដ្ឋ ិៃិយម្ មិ្ៃលាបពណ៏ ជីវតិ ៃូវ សសចក្ត ីសុខ្ ជា

ដ្៏របស ះសឡើយ។ សបើ ចាប់, ក្ាំណពយសាំរប់ទូ ែ ៃ ្ាយ

ៃូវ ក្បួ ៃសីល្ធម៏្ ប្របម្ៃឹង (presque) អសីល្ធម្៏ គឺសដ្ើម្បី

ខ្តសាក្ល្បងរក្ ៃូវ ដ្ាំសណះប្រសាយ សាំរប់ជីវតិ ខ្ដ្ល្ទុក្ជា

បញ្ញា  ប្របក្បសោយទុក្ខ  ៃិង ពិាក្ៃឹងសោះប្រសាយ។ 

ធម្ែជាតិ វដូ្សចាះឯង : វ សោរពចាប់ ‹ទឹក្សឡើងប្រតីសុី

ប្រសសម្នច, ទឹក្ប្រសក្ ប្រសសម្នចសុីប្រតី›។ 

ក្ន ុងសរឿងសប្រពងខ្ខ្ែ រ បង្ហា ញឲស ើញ ៃូវ ការពិាក្ប្រគប់

ខ្បបោ ង ក្ន ុងការរស់សៅសរៀងរល្់នថ្ង សហើយ ជាពិសសស 

ខាង ជសម្នល ះ របស់ម្ៃុសស ោែ ៃសោល្សៅអវ ីពិតប្រាក្ដ្។ 

ជយៃជា ទាំ ស់ប្រសាល្ សសាះ វសៅជា សរឿងសហតុ ស អ្ ើល្សម្  

ស អ្ ើល្ដី្ : សៅប្រក្ម្, សម្ធាវ,ី ម្ស្តៃត ី, កុ្ងសីសស បតី ៃិង ប្រពះ

ម្ហាក្សប្រត ជា អាក្សោះប្រសាយ។ 

សោយសាំណងល្អ  គឺ សុភៃិចជ ័យ ខ្តងខ្តម្នៃជ័យជាំៃះ។ 

ដូ្ចោា  សៅក្ន ុងសរឿង សសាក្ ដ្ក្ម្ែ  (សរឿងក្ាំសត់) ជសម្នល ះ 
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សាៃ់វណ័ា 6 នប្រក្ខ្ល្ង ខ្តងខ្តម្នៃដ្ាំសណះប្រសាយ សម្រម្យ។ 

ដូ្ចោា ៃឹង គូក្ត ីអហងរ រ ីគង់ខ្តជយប ឧតតម្សៅប្រក្ម្ : សុភា

ទៃាយ ជា តាំណង នៃ បញ្ញា  ដ្៏ប្របសប់ ឬ ប្រពះម្ហាក្សប្រត 

ទុក្ដូ្ច ជា ប្រពះសពាធិសតវ។ 

សុភាទៃាយ ជា សៅប្រក្ម្ពិសសុ ត សប្រពាះជា ជៃ ខ្បប : 

ម្ៃុសសជាតិ, អាក្ម្នៃចិតតល្អ  សទាះបីជា ក្ន ុងការកាត់ក្ត ី 

ម្នៃ ប្រាថាា ប្របសោជៃ៍បៃត ិបៃត ចួខ្ម្ៃ ខ្តជា ការវៃិិចជ ័យ

ប្របក្បសោយប្របសិទ ិភាព សប្រពាះ សោល្សៅ ពុាំខ្ម្ៃ រក្ ការ

ឈា ះចាញ ់ រវងគូក្ត ី ខ្ដ្ល្ សរៀងៗខ្ល ៃួ ប្របងុៃឹងចាំណយ

ប្រទពាសប្រចើៃ សដ្ើម្បី យក្ឈា ះក្ត ី ជាោច់ខាត ខ្ត សធវ ើោ ង

ណឲ គូក្ត ី យល់្ថា សសាហ៊ាុយស ះ វម្នៃ តតីយជៃ (tiers) 

ជា អាក្ទាញយក្ប្របសោជៃ៏ខ្តប ុសណណ ះ សបើគូក្ត ីម្នខ ងៗ សៅ

ខ្តម្នៃ ម្នៃៈ ចង់ឈា ះចាញ់ោា  ជាោច់ខាត។ 

សោយសហតុថា ការវៃិិចជ ័យល្អសពវដ្ង របស់ សុភាទៃាយ 

គឺ សធវ ើោ ងណ ឲគូក្ត ី ទា ាំងសងខាង ខ្ចក្ចាំសណញ ក្ន ុង

ភាព ២/៣ សសែ ើោា  ខ្ត ភាគទី៣ ជាភាគសប្រចើៃ គឺ ខ្ល ៃួ ជា 

អាក្ចាំសណញ សៅតាម្ ឋាៃៈ នៃ គូក្ត ី។ 

សុភាទៃាយ យល់្ស ើញថា ម្ៃុសស ស ល្ ះោា  ជយៃជា

ទាំ សឥ់តម្នៃប្របសោជៃ៏ ដូ្សចាះ វទាញយក្ចាំសណញតិច

តយចខ្តប ុសណណ ះ ពី អាក្សខ្ាយ ខ្ត ចាំសពាះ អាក្ខាល ាំង ម្នៃ

                                                      

6 ជសម្នល ះ សាៃវ់ណ័ា  : សាៃ់វណ័ា  (រសសម្រសាម្) ; contradictions les plus 
inextricables។ 
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ប្រទពា វញិ វ កាត់យក្ចាំសណញសប្រចើៃ។ ខ្តសទាះបីសៅក្ន ុង

ក្រណីខ្បបណក៏្សោយ ក្៏វ សប្របើប្រាជាញ ដ្៏បិៃប្របសប់ សដ្ើម្បី 

ការពារប្របសោជៃ៏ អាក្ខ្សត់ សោយម្ិៃប្រាថាា រក្ប្របសោជ

ៃ៏អវ ីស ះសឡើយ។ 

សៅក្ន ុងនប្រពធាំ ម្នៃ ខាល  ខ្ រ្ចចក្ ដ្ាំរ ីកាចសាហាវ រ យម្ោា  

ជាហវ ងូ ម្ក្្ឹក្ទឹក្ប្រសះ ឲវរងីសង តួ  ាំទុក្ខដ្ល់្ សតវទុៃ

សខ្ាយ ខ្ដ្ល្រស់សៅក្ន ុងប្រសះ។ ខ្ណៈស ះ សុភាទៃាយ 

អាៃសារប្រពះឥៃទ  ក្ន ុងសារស ះ ប្រពះអងគ ក្ាំសញើញដ្ល់្ 

វឡសតវទាាំងឡាយ ថា ប្រទង់ ៃឹងវយ បាំាក្់ ប្រក្ចក្ខាល  

ដ្ក្ភល ុក្ដ្ាំរ ី។ល្។... 

ជា ការភូតកុ្ហក្ ពិតខ្ម្ៃ ខ្ត វ ជា អាំសពើ ដ្៏ប្របសប់ ៃិង

ម្នៃ ប្របសិទ ិភាព ប ុ ែ ៃខ្ដ្រ ! ប្រោៃ់ខ្តពីរបីម្ន ត ់ជាការ

ប្របឌិត របស់សុភាទៃាយ សរសសរសល្ើសល ឹក្សឈើ ថាជា សម្ត ី

ក្ន ុងប្រពះចុតហាែ យ របស់ប្រពះឥៃទ , ជាសសតចសលាកា, ខ្ដ្ល្ ាំ

ឲ សតវតិរចាជ ៃទាាំងឡាយ ជាសតវ ល្ ៃពាៃ សឆ្សឡា ភិត

ភ័យ រតស់គច សចញពីប្រសះ ជាឱកាសឲ សុភាទៃាយ អាច

ជយយសសស្តង្ហគ ះ ម្ចាជ  តូចៗទាាំងឡាយ ខ្ដ្ល្ជាសតវឥតម្នៃ

អវ ីការពារខ្ល ៃួ។ 

សុភាទៃាយ សចះទាញជាសម្សរៀៃ នៃ ចិតតសាស្តសត  របស់ ពយក្

ជៃផ្ត ច់ការ  ាំោា សធវ ើចាប់ សម្ល ុត អាក្តូចតាច ខ្ត ពយក្

ស ះ ភ័យញ័រ សៅចាំសពាះ អាក្ម្នៃអាំណចជាងពយក្ខ្ល ៃួ។ 
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អក្សរសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ ម្នៃអាំៃយត ថា ាៃសប្រជើសសរសី ទៃាយ ជា

សតវសល តូ ខ្ដ្ល្ ទ្ ុយពី ក្សស្តញ្ញជ ង យក្ម្ក្សធវ ើជាតាំណង នៃ 

បញ្ញា  សាំរប់បាំសរ ី ជៃតូចតាច ៃិង ជៃក្ាំសសាយ។ អក្ស

សិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ ក៏្អៃុវតតខ្ដ្រ ៃូវ ប្រាក្ដ្ៃិយម្ សោយយក្

ប្របភាព ៃិង ភាពល្អ  របស់ប្រពះសពាធិសតវ ជាតាំណង ប្រពះ

ម្ហាក្សប្រត ប្របដូ្ចៃឹង ប្រពះរជាខ្ខ្ែ រ យក្ ចិតតប្របណី សដ្ើម្បី 

រក្យុតត ិធម៏្ សអាយប្របជារស្តសត  របស់ប្រពះអងគ។ 

ប ុខ្ៃត  ជយៃកាល្ សុភាទៃាយ សភលចខ្ល ៃួ  ាំឲធាល ក្់ខ្ល ៃួឯង 

សៅក្ន ុងអ ទ ក់្ក្ាំហុស។ ដូ្ចសៃះ ជាអាក្ម្នៃប្រាជាញ  គឺពិត

ជាល្អ  ខ្តសបើ សប្របើប្រាជាញ ស ះ សាំរប់សធវ ើសសចក្ត ីល្អ ដ្ល់្អាក្

ដ្នទ គឺវកាៃ់ខ្តប្របសសើរសឡើង ្ ទ ុយសៅវញិសបើ សប្របើប្រាជាញ  ជា 

ការសថ្រើងចិតត ចាំសពាះអាក្ដ្នទ វជាមូ្ល្សហតុពិត នៃ បរជ័

យ។ 

ម្នៃ អតតសម្នទៃភាព ហយសសហតុសពក្  ាំឲ ទៃាយ ហា៊ា ៃ

ភាា ល់្ ៃូវ ការរត់ប្របណាំងោា  ជាម្យយ ខ្យង ខ្ដ្ល្ល្បីថា វរ

សគើម្ៗ។ ខ្ត សតវស ះ រស់ជា សហមូ្សងគម្ (société 

collective) ម្នៃប្រាជាញ ខាងសរៀបចាំ ខាង រត់បណត ក្់ោា  

តាម្ ល្ វូ សាំរប់រត់ប្របណាំង សដ្ើម្បី ស ល្ ើយប្រាប់ ដ្ល្់ទៃាយ

ថា ខ្ល ៃួរត់ ពីម្ុខ្ជាៃិចច ក្ន ុងរយៈសពល្ នៃ ការប្របក្យត។ 

ម្ក្ដ្ល់្ទី ខ្យងម្ក្ដ្ល់្រ យចសប្រសច សហើយ រង់ចាាំ ទៃាយ 

សដ្ើម្បី បញ្ញច ក្់ថា រត់ចាញ់ខ្ល ៃួ។ បរជ័យសៃះ  ាំឲ ទៃាយ 
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ទទយល្សាគ ល់្ ៃូវ  វសិិដ្ឋភាព នៃ ប្រាជាញ រ យម្ សល្ើ ប្រាជាញ ឯក្

តតភូត7។ 

ខ្ត បរជ័យស ះ ពុាំាៃហូត ្ល្បុណយ ៃិង ង្ហរ ជា វ ិ

របុរស របស់ទៃាយ អវ ីសសាះសឡើយ ដ្បិត ការពិាក្សរៀង

រល្់នថ្ង របសសុ់ភាទៃាយ គឺ ការខ្សវ ងរក្ នៃ សសចក្ត ីសុខ្ 

សាំរប់ខ្ល ៃួឯង្ង សហើយៃិង ឲវម្នៃ ប្របសោជៃ៏ ដ្ល់្

អាក្ដ្នទ្ង ដូ្សចាា ះសទឬ ? ការសប្របើម្សធាាយ ប្រាក្ដ្

ៃិយម្ សដ្ើម្បី រក្ ៃូវ ការសរសសើរ ក៏្ដូ្ចជា  វរិសម្បតត ិ 

(héroïsme) ម្យយខ្ដ្រ, ជា ភាពវសិសសវសិាល្ ខ្ត ជា ក្ងវល្់

ក្ន ុងការរស់សៅធម្ែតា ខ្ដ្ល្ ពាក្់ព័ៃ ៃឹង ជ័យជាំៃះ ក៏្

ដូ្ច បរជ័យខ្ដ្រ។ 

ដ្បិត ប្រតវូ តទល់្ ប្រគប់សពល្សវលា សដ្ឿម្បី រស់ៗ សហើយៃឹង 

ជយយអាក្ដ្នទ ខ្ដ្ល្ ាំឲ តយអងគ ទៃាយ ម្នៃ ប្របជាប្របិយ

ភាព ខ្តសែ ិតសៅ ជា តយអងគពិសសសោច់ខ្ឡក្។ ដូ្ចសៃះ 

ល្យច វតថ ុសប្រចើៃ ជាអាំសពើម្ិៃល្អ  ខ្ត ល្យចបៃត ិចៃត ចួ ដូ្ចោ ង 

ល្យចខ្ ល្សចក្ សាំរប់សុ ីក្ុាំឲសាល ប់ គឺជា ក្ិចច នៃ  វរិសម្បតត ិ។ 

ភរ យក្សធវ ើជា របររក្សុី ជា ក្ិចចអកុ្សល្ទយសៅ ខ្ត ភរ 

បៃត ិចបៃត ចួ សដ្ើម្បី ឲអាក្ដ្នទ សបាយចិតត គឺជា អាំសពើ

ធម្ែតា : ការណ៏សៃះ គឺជា ការជយយខ្ល ៃួឯង ខ្តពុាំ ាំទុក្ខឲ

អាក្្ង។ 

                                                      

7 ប្រាជាញ ឯក្តតភូត : Intelligence individuelle។ 
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សៅក្ន ុងសិល្បៈ ដ្៏ពិាក្សៃះ សុភាទៃាយសយើង ជា អាក្បិ

ៃប្របសប់ណស់។ សុភាទៃាយ សៃា ដ្ល់្ គីងគក្់ ម្ិៃចង់

រ យចពីអងគប់ ថាៃឹង រក្ភរោិសក្ែងសអាយ ‹ស្តសត ីប្រក្មុ្ាំ ប្រក្ងុ

អងគរ›។ ការណ៏សៃះ  ាំឲ ប្រគប់ោា  ម្នៃសសចក្ត ីរកី្រយ ជា

ពិសសស គីងគក្់ចាំណស់ ម្នៃរបូ សម្បតត ិអាប្រក្ក្់ ខ្ប្រសងសីុ 

ចាស់ជា ពុាំអាចៃឹង ាៃសាទ ប សាច់ស្តសត ីណម្នា ក្់ាៃ

សឡើយ សហើយជាពិសសស គឺោែ ៃសងឃឹម្ោច់ខាត ថាៃឹង 

ាៃភរោិ ជា ស្តសត ី ប្រក្ងុអងគរ។ សៅចាំសពាះមុ្ខ្ សប្រោះថាា ក់្

ដ្ល់្អាយុជីវតិ ៃិង ក្ងវះ សាម្គគ ីភាព សុភាទៃាយ ប្រតវូ

ចាំាច់ ភរ សដ្ើម្បី សវៀរចាក្ទុក្ខ ។ យី! សបើប្រោៃ់ខ្ត ក្ុហក្

បៃត ិច សតើ វម្នៃអវ ីជា ក្ាំណច ហា ! 

ការណ៏សៃះ វម្នៃចរតិជាសក្ែងពិត ខ្ត វម្នៃ ការពិត 

ៃិង ចិតតសាស្តសត  ប ុណណ ស ះ ដ្បិត ជៃខ្លះ គិតខ្តពី ប្របសោ

ជៃ៏ផ្ទ ល្់ខ្ល ៃួ ដូ្ចសៃះ សុភាទៃាយ ប ះដ្ល្់ចាំណុចរសសើប 

សោយសល្ើក្បង្ហា ញ ៃូវ ៃុយ នៃ ភាពបរសុិទ  ខ្ដ្ល្វាត់

សប្រចើៃ សៅក្ន ុងចិតត នៃ ម្ៃុសសចាស់ ពុាំស ះ នៃ ជៃទាាំង

ឡាយ។ ដូ្សចាះ សុភាទៃាយ យល់្ថា អាំសពើ ម្យយចាំៃយៃ ខ្ដ្ល្

ទុក្ជា សីល្ធម៏្ ម្នៃសោល្បាំណង តាម្ ការសៃា ឲ 

ប្របសោជៃ៏សប្រចើៃ ខ្តប ុសណណ ះ។  

ដូ្សចាះ សដ្ើម្បី រក្ប្រចក្សចញ ពី ល្ វូទាល់្ អក្សរសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ 

បសញ្ចញ ៃូវ ប្រគប់ដ្ាំសណះប្រសាយ ខ្ដ្ល្អាចម្នៃ យក្ម្ក្

សោះប្រសាយ ឲសម្ប្រសបសៅៃឹងបញ្ញា  ៃិម្យយៗ ជាប្របសោជ
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ៃ៏ពិសសស សោយ សជៀសសវៀង ក្ុាំម្នៃ សសាក្ ដ្ក្ម្ែ។ 

សុទិដ្ឋ ិៃិយម្ ណម្យយ  ាំម្ក្ ៃូវ ចាំណត់ការ តិចោ ង

ណក្ត ី ក្ន ុង ឧតតម្គតិ គឺប្រោៃ់ខ្តចង់សជៀស ៃូវ គាំៃិត

ប្រជលុ្ៃិយម្ ៃិង ពិ្ល្បៃត ិចបៃត ចួ ខ្តមិ្ៃឲវធាល ក្់ សៅ

ក្ន ុង ទុទិដ្ឋ ិៃិយម្ ហយសប្របម្នណ ឥត្ល្ ក្ន ុង អារម្ែណ៏ ខ្ត

ប ុសណណ ះ។ 

 

ដូ្ចោា ៃឹង សម្តា គឺជា អៃុសាធយ (corollaire) នៃ 

ៃិ ា ការ ស្សងម្យយសទៀត : សៃិទាៃៃិយម្ ឬ  វចិារណ

ៃិយម្។ ការសពាល្អះអាងសៃះ វហាក្់បីជា ខ្បលក្ សាំរប់

ម្តិ ខ្ដ្ល្ទុក្ អក្សរសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ ជា អចជ ិរយអាថ្៌ក្ាំាាំង 

ខ្ដ្ល្វ ទ្ ុយៃឹងវចិារណញ្ញា ណ ឬ អវចិារណ៏ (irrationnel)។ 

ប ុខ្ៃត  សបើ ការខ្បលក្ស ះ វម្នៃពិត សៅក្ន ុង អតែបទ គឺ ជា 

ការតបុ ល្ចូល្សោយមិ្ៃដឹ្ងខ្ល ៃួ។ 

តាម្ការពិត ក្ន ុង ការបដ្ិសសធ ៃូវ សៃទ ុះ នៃ វសិសសវសិាល្ 

វទុក្សសរភីាពឲតិចតយចណស់ ដ្ល់្ ម្ស គត ិហយសសហតុ 

តាម្ ការវតិតៃ៏ សៅក្ន ុង ភាពអាថ៍្ក្ាំាាំង, អវចិារណភាព 

ៃិង ភាពោែ ៃទាំៃង។ អវចិារណ៏ សោះប្រសាយ ៃូវ ឧតតម្

គតិប្រជលុ្ ខ្ដ្ល្ វ ាំសៅរក្ អចជ រយិៈ ហយសប្របម្នណ អាច

ៃឹង អូសប្របទាញ សៅរក្ ការ្សងសប្រពង ហយសសហតុ។ ខ្តថា 

សៅក្ន ុង អក្សរសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ អវ ីខ្ដ្ល្ជាការហយសសហតុ វប ះ

ពាល់្សប្រចើៃសៅសល្ើ ទប្រម្ង់ ជាង មូ្ល្ោឋ ៃប្រគឹះ។ ម្ា ងសទៀត 
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អក្សរសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រខ្បបសៃះ វជា វាិក្ ពី ឥទ ិពល្សសៀម្ ខ្ត 

វ ក៏្ម្ិៃបង្ហា ញ ៃូវ ក្ខ្ៃលងណម្យយ ជា ចរកិ្ល្ក្ខណៈខ្ខ្ែ រ 

ពិតប្រាក្ដ្។ 

សាា នដ្ខ្ល ះ ដូ្ចោ ងសរឿង ‹សទពសង្ហវ › បៃធ ៃួ ៃូវ សសងវ

ក្ទុក្ខ  ពុាំសចះចប់ : ការ្សងសប្រពង បៃត  ៃូវ ការ្សងសប្រពង

ម្យយសទៀត។ សហា ះសហើយ ជា តយោ ង ៃូវ ក្ម្ែ វាិក្ ខ្ដ្ល្

បញ្ច លូ្ ក្ន ុង សរឿងៃិទាៃ សោយោែ ៃម្នៃទាល់្ខ្តសសាះ ៃូវ 

សិល្បៈ នៃ ៃិទាៃក្ថា។ 

អាំសពើ នៃ ការ្សងសប្រពង  ាំសៅរក្ គាំៃិត នៃ ការ្សង

សប្រពង សហើយ វលឹ្ប្រតឡប់សៅវញិសៅម្ក្ ខ្ដ្ល្ ាំសៅរក្ ការ

ចូល្ចិតតជាង (prédilection) នៃ អវចិារណៈភាព ៃិង 

ភាពមិ្ៃទាំៃង។ ដូ្ចក្ន ុងសរឿង រម្សក្រ ត៏សសៀម្ ពញ្ញា ក្ ់តាម្ 

ការៃិទាៃ ដ៏្ខ្វងឆ្ង យ (សប្រចើៃខ្ណា ) សហើយ សៅក្ន ុង ឧប

ក្ថា ៃិម្យយៗ បាំសពញ ៃូវ ភាពរសវយីរវយ ទូលាយ សល្ើសពី 

រម្នោណឥណា  សៅសទៀត។ 

ទ្ ុយសៅវញិ សរឿងរម្សក្រ ត៏ខ្ខ្ែ រ បង្ហា ញ ៃូវ ល្ក្ខណៈ សសងខប, 

សម្សហតុ្ល្ ៃិង ឥតល្ាំសអៀង។ ភាពខ្ អ្ម្ខ្ល្ាម្, ឯក្

ភាព ៃិង សណត ប់ធាា ប់ ជាមូ្ល្ោឋ ៃប្រគឹះ ចាាំងបង្ហា ញ ៃូវ 

 វចិារណៃិយម្ ខ្ដ្ល្វ ប្រសសដ្ៀងៃឹង សិល្បៈល្អ ស្ើត នៃ 

ប្រាសាទខ្ខ្ែ រ ស ះខ្ដ្រ។ ដូ្សចាះខ្ដ្រ សរឿងរម្នោណឥណា  

រំល្ឹក្អាំពី ការម្នៃសប្រចើៃសពក្ សោយម្ិៃចង់ថា វោែ ៃ 
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រសបៀបរបប។ ដូ្សចាះខ្ដ្រ សរឿងរម្សក្រ ត៏ខ្ខ្ែ រ រំឭក្ អាំពី 

 វសិសក្ម្ែ ដ្៏រំងាំ8 នៃ ប្រាសាទអងគរ។ 

ទាំព័រ ៃិម្យយៗ, ប្របសោគ ៃិម្យយៗ, ពាក្យ ៃិម្យយៗ សៅក្ន ុង

សរឿងរម្សក្រ ត៏ខ្ខ្ែ រ ម្នៃ ៃ័យ ៃិង ម្ុខ្ង្ហរ ខ្ដ្ល្ជា ចាំ ខ្ណក្

ពិសាត រម្យយ ភាច ប់ តាម្ទាំៃង សៅៃឹង ប្របព័ៃ  នៃ សរព័ៃ។ 

ក្ន ុង ឧបក្ថាម្យយ ជា ការប្របជុាំ នៃ ការសាំ ខ្ដ្ង នៃ អាំសពើ 

ខ្ត ពុាំសប្រចើៃសពក្ ក៏្មិ្ៃបាំសពញ ហយសសហតុ គឺ ដូ្ចជា ថ្ែ នៃ 

ប្រាសាទអងគរ បដិ្សសធ ៃូវ ការបាំសពញ នៃ ភាពទសទ ក្៏

ដូ្ច ោែ ៃៃ័យ ស ះខ្ដ្រ។ 

តាម្ សសងខប, សណត ប់ធាា ប់ ៃិង ទាំ ក្់ទាំៃង នៃ អៃត រ

ប្របប្រស័យោា , ភាពល្អ ិតល្អៃ់ សៅក្ន ុងសរឿងរម្សក្រ ត៏ខ្ខ្ែ រ ពុាំ

ម្នៃអវ ីឲ ង្ល្ស់ល្ើសពី ការសរៀបរង នៃ សរព័ៃ ស ះសទ។  របូ

ភាព ៃិង ការបង្ហា ញ នៃ តយអងគទា ាំងឡាយ ជា ការប្របជុ

ល្ោា  រវង ៃិសក្ខបបទ ៃឹង ប្របតិៃិសក្ខបបទ ជាប់សអ ិត សៅ

ក្ន ុង ពាំស ល្ ឬ អាំសពើ ខ្តម្តង ខ្ដ្ល្ តយអងគ ាត់ខ្ល ៃួសោយ

អាថ៍្ក្ាំាាំង សៅក្ន ុងស ះ។ ការណ៏ សហា ះឯង ជា  វសិសុ តក្ម្ែ 

(illustration) នៃ រសបៀបនៃសសាភ័ណភាព យក្ម្ក្ អៃុវតត 

ដ្៏ប្របសប់ គយ រឲចាប់អារម្ែណ៏ ៃូវ សទពសកាសល្បខ្ខ្ែ រ។ 

ជាពិសសស ការពិពណ៍ ទាាំងឡាយ អាំពី ធម្ែជាតិ ! គាំរ ូ

ខ្បបណ នៃ ៃិម្ិតតរបូៃិយម្ របស់ក្វៃិីពៃ  ខ្ដ្ល្ម្នៃ ស

ម្ត ីប្របណាំងប្របខ្ជង នៃ អចជ រយិៈ ៃិង ការពិត វបក្ប្រសាយ 

                                                      

8  វសិសក្ម្ែ ដ្៏រងំាំ ; harmonieuse architecture។ 
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ៃូវ ភាពរលាយចូល្ោា ទាាំងប្រសងុ រវង ប្របធាៃបទជា

ចសប្រម្ៀង ឬ ពីណគីតិ9 ៃឹង វតថ ុ។ សោយដ្ល្់ ៃូវ សារជាតិ

ក្វ ីការបរោិយទាាំងឡាយស ះ សប្របើសាំរប់ ជា ប្របភព នៃ 

ប្រាជាញ ្ុស ឬ ម្ស គតិ ខ្ដ្ល្  ាំម្ក្បខ្ៃែម្សទៀត ឲ

រំសភើប, ឲអខ្ណត តអណត ងូ របស់ ក្វលី្បីល្ាញខ្ខ្ែ រសយើង។ 

ដូ្ចោា ៃឹង សតវតស បៃតម្ក្ៗម្ក្សទៀត សហើយ សទាះជា 

ភាពសល្ើសល្ៃ់ នៃ ភាពអខ្ណត តអណត ងូ ខ្ត អារម្ែណ៏ នៃ 

ធម្ែជាតិ សៅក្ន ុង អក្សរសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ ពុាំខ្ដ្ល្ាត់ៃ័យ នៃ 

សុខ្ដុ្ម្រម្  នៃសាំសោគ នៃ ល្ វូចិតត ៃឹង ល្ វូកាយ ដូ្ច

ោា ៃឹង ចសប្រម្ៀងសរឿងទុក្ខ  ស ះខ្ដ្រ, ឧទាហរណ៏ : 

សម្ើល្ ភា ាំ ធាំសធងខ្រងរល្ឹក្ 

សម្ើល្ ទឹក្ រល្ក្រលាម្សាយ 

សម្ើល្ ដ្ ីដ្ដុី្ះខ្វងអ ល យ 

សម្ើល្ សម្  ខ្ពស់ឆ្ង យដូ្ចឆ្ង យប្រសី។ 

 ពាក្យកាពយ បីបយៃម្នត់សៃះ ដ្ក្ប្រសង់ពី ក្ាំណពយ ‹សសក្

សារកីា› បង្ហា ញឲស ើញ ៃូវ ភាពប្រសពិចប្រសពិល្ ៃូវ គាំៃិត 

នៃ កាពយសឃល ងខ្ខ្ែ រ ោ ងសហាចណស់ ៃូវ សម្តា នៃ 

គាំៃិត ៃិង ម្ស សសញ្ចត , របូភាព ៃិង វចា, សុបិៃ 

ៃិង ការពិត។ សៅក្ន ុង ស៊ាុម្ នៃ ការសខ្ម្តងគាំៃិត សោយ

វចា, ម្ស គតិក្វ1ី0 ពុាំអាច សហៀរ ពី សសចក្ត ីហយសប្របម្ន

                                                      

9ប្របធាៃបទ ជាចសប្រម្នះង ឬ ពណីគីតិ ; lyrique du sujet។  
10 ម្ស គតកិ្វ ី; imagination poétique។ 
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ណ។ ខ្វ ះសាល ប នៃ ភាពវសិសសវសិាល្, ក្ាំណពយខ្ខ្ែ រ សែ ិតសៅ

ខ្ក្បរ ក្ន ុងក្ាំរតិ សម្សហតុសម្្ល្ ខ្ដ្ល្ បិៃប្របសប់ណស់ 

សៅក្ន ុង ខ្ល្បង នៃ ៃិមិ្តតរបូៃិយម្ នៃភាពពិត។ 

សហើយ ដូ្ចៃឹង ការប្រសនម្ ជយៃ វប្រសវចិតត សធវ ើឲ វងឹស៊ាុង សៅ

ក្ន ុង អវចិារណ៍ ដ្បិត ការពិត ខ្ដ្ល្ោាំប្រទ នៃ ការប្រសនម្ ក្៏

ជា សុបិៃខ្ដ្រ គឺថា សសរភីាព ៃិង អ ធិបសតយយ។ 

ក្ាំណពយខ្ខ្ែ រ សរៀបរប់ អាំពី រុកាខ  ជាការ្ស ាំខ្បលក្អសាច រយ 

សោយោែ ៃសណត ប់ធាា ប់ ោែ ៃប្របឹងរក្អៃុប្រក្ម្ ៃូវ ប្រពឹក្ា, 

រុក្ខជាតិ,វ, សតវ, បក្សី, បុាភ , ប្រសះ, ទឹក្សប្រជាះ ៃិង ទសៃល។ 

សពាល្ថា ជា សុបិៃ ក្ន ុង ភាវៈពិម្ល្។ 

ប ុខ្ៃត  សៅក្ន ុង អក្សរសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ ការប្រចបូក្ប្រចបល្់ គឺជា ស

ណត ប់ធាា ប់ធម្ែជាតិ ៃិង ការពិត។ សបើធាល ប់ាៃស ើញ ប្រព

ហាវៃ័ (forêt vierge) សទើបអាចយល់្ដឹ្ង អាំពី អៃុទសសៃ៏ 

សោយប្របឌិត11 នៃ ភាពចាស់លាស់ នៃ ក្ាំណពយ ខ្ដ្ល្ ក្វ ី

ខ្ខ្ែ រ យក្ម្ក្សរៀបរប់។ 

ដ្ាំសណើរលូ្តលាស់នៃរុក្ខជាតិ ប្រគប់ម្ុខ្ ជាសប្រចើៃ ោែ ៃស ែ្ ះ 

ពុាំប្របមូ្ល្ ត្ ុាំពូជ តាម្ រសបៀបវទិាសាស្តសត  ខ្ត តាម្ រសបៀបក្ាំ 

ណពយ ខ្ដ្ល្ សសរភីាព ៃិង គាំៃិតរសវរីវយ ជយញចិតត ឲប្របឌិ

ត ខ្ដ្ល្ ាំឲ ង្ល្់ សៅទីបញ្ច ប់។ គឺសៅក្ន ុៃ័យសហា ះឯង ខ្ដ្ល្ 

ក្ាំណពយ ជា ការពិត ជាង វទិាសាស្តសត  នៃធម្ែជាតិ។                 

                                                      

11 អៃទុសសៃ៏សោយប្របឌិតញណ : ការបង្ហា ញសោយប្របឌតិ ; 
représentation imagée។ 
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ដូ្ចជាធម្ែជាតិ, រុកាខ  បង្ហា ញខ្ល ៃួ ជា សណត ប់ធាា ប់ ប្រចឡាំប

ល្់ ខ្ដ្ល្ជា ការប្រសនម្ ៃិង ការពិត វប ះោា  សោយពុាំ

ចាាំាច់ប្របឹង សដ្ើម្បី បង្ហា ញ ភាពរ យម្ោា ។ ដូ្សចាះ ទឹក្រំជយល្ 

(flots) នៃ ពាក្យ, របូភាព, ស ែ្ ះប្រពឹក្ា, រុក្ខជាតិ,វ 

ទា ាំងឡាយ ខ្ដ្ល្ សធវ ើឲជាប់ោា ហូរខ្ហ ជា ទប្រម្ង់ជាសប្រចើៃ

ប្រគប់ខ្បបោ ង, ជា សសម្លង ៃិង ពណ៏, សហើយ ប្រគប់សពវ

សារសពើ (le tout) សធវ ើឲ រំសភើបចិតត តាម្ចង្ហវ ក្់ ម្ស ស

សញ្ចត  នៃ ក្វ ី! 

ជាទីក្ខ្ៃលង ណត់ជយបោា  ៃិង ្សងសប្រពង, ជា ទីក្ខ្ៃលង

ជយបោា  ៃិង ខ្បក្ោា , ជាទីក្នៃល  នៃ សៃត ិភាព ៃិង សស្តង្ហគ ម្ 

ដូ្ចសៃះ រុកាខ ខ្ខ្ែ រ ប្រក្ងជាសាា នដ្សរឿងវ ិដ្ក្ម្ែ, ជាស៊ាុម្

ជសប្រម្ើសម្យយ សាំរប់ ន ទ្សរឿង។ គឺជា បញ្ញា  សសាហា, គាំៃិត, 

សងគម្ ម្ក្ចងភាច ប់ោា  ឬ សោះប្រសាយ ក្ន ុងចាំសណម្ សតវ, 

បក្ា, ប្រសះ, ភា ាំ, ទឹក្សប្រជាះ, សទ ឹង ៃិង ទសៃល។ 

គឺថា រុកាខ  ជា សសដ្ឋោឋ ៃ នៃជាំៃយប រវង ការប្រសនម្ ៃឹង ការ

ពិត ! ពីក្ន ុងសាែ ៃ នៃ ចិតតរសវយីរវយ វតាក់្ខ្តងសោយ

ខ្ល ៃួឯង ៃូវ រងវង់ នៃ ទិៃាចិតតគិតប្រសនម្សប្រចើៃនប្រក្12, 

ម្ស គតិក្វ ីរក្ស ើញ ៃូវ ប្របភព ពុាំសចះអស់។ 

ទ្ ុយសៅវញិ សៅក្ន ុង ប្របជាៃិពៃ , ក្ាំណពយទូ ែ ៃចិតត, 

សរឿងៃិទាៃ, សរឿងសប្រពង, ការពិតនៃសងគម្ ខ្តងខ្ត ាំសៅ

រក្ ភូមិ្, ប្រក្ងុ ៃិង ទីប្របជុាំជៃ។ សៅទីស ះ សរឿងពិត វ

                                                      

12 ទិៃាចិតតគតិប្រសនម្សប្រចើៃនប្រក្ ; pensée déjà très imaginée។  
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សល្ើសពី សរឿងប្របឌិត សប្រពាះ ការពិត ជាដ្ាំបូង ជា សរឿងសហតុ 

សហើយ សដ្ើម្បី យក្ម្ក្សរៀបរប់ សៅក្ន ុងអក្សរសិល្ប៏។ សរឿង

ពិតស ះ វោែ ៃចាាំាច់ម្នៃអវ ីសប្រៅពី សាច់សរឿងរបស់ខ្ល ៃួ

ស ះសឡើយ។ 

សៅក្ន ុង ការពិតសងគម្ ការប្រសនម្ វសាល ប់ សៅក្ន ុង ល្ទ 

ភាព នៃ សក្ក្ម្ែភាព របស់តយអងគ នៃ ទាំ ស់ ៃិង ការ

ប្របយុទ ។ សុបិៃ កាល យជា អៃុភាព នៃ ក្ងវះម្យយ សពាល្ថា 

ចាំណង់ ៃិង សសចក្ត ីសងឃឹម្។ ៃិោយម្យយខ្បបសទៀតាៃ

ថា សបើ ពិៃិតយឲាៃចាស់លាស់ ៃិង យល់្ដឹ្ង អាំពី សងគម្ 

គឺជាក្ខ្ៃលង ប្របជុាំ ៃូវ វតថ ុសសាភណទាាំងពយង ខ្ចងចង់ ៃូវ 

ការប្របឌិត នៃអក្សរសិល្ប៏។ ដូ្សចាះឯង ប្របជាៃិពៃ ខ្ខ្ែ រ វ

បង្ហា ញ ៃូវ របូភាពរស់រសវកី្ ៃិង ការពិត នៃ អក្សរសិល្ប៏

ខ្ល ៃួឯង។ 

សគ ចង់ៃិោយថា មូ្ល្ោឋ ៃប្រគឹះ ៃិង ទប្រម្ង់,  វចិារ

ណៃិយម្ ៃិង ប្រាក្ដ្ៃិយម្ខ្ខ្ែ រ សមិ្ទ ិ ៃូវ សាំសោគរងាំ 

រវង ភាពវសិសសវសិាល្ ៃិង ភាពពិត។ ពិតណស់សហើយ, 

ពាក្យរយធម្ែតា ៃិង ពាក្យកាពយ វពុាំសភលច ជញ្ជក្់ យក្

្ល្ពីទិដ្ឋភាពប្រគប់ខ្បបោ ងពីអចជ រយិៈ។ ខ្ត អចជ រយិៈ ពុាំ

ខ្ដ្ល្ទាញយក្្ល្ពីខ្ល ៃួឯងក្ន ុងសពល្ណម្យយស ះសឡើយ

ដ្បិត វពុាំខ្ម្ៃជា ម្សធាាយអៃសាច រយ (moyen simple) 

សដ្ើម្បី  ាំម្ក្វញិ ៃូវ ការពិត សៅក្ន ុងទាំហាំថ្ែី ខ្ដ្ល្ សអាយ

កាៃ់ខ្តរំសភើបខ្ថ្ម្សទៀត។ 
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ដូ្ចោា ខ្ដ្រៃឹង ការពិត ប្របគល់្ប្រតឡប់សៅឲ អចជ រយិៈ វញិ 

ឬក្៏ វ ជា ទាំ ស់ ៃិង ការប្របយុទ , ឬក្៏ ជា សាំសណើច ៃិង 

ការយាំ សៅក្ន ុងទុក្ខ សសាក្ ខ្ដ្ល្ជា របូភាព នៃ ជីវតិ។ 

គាំៃៃ ់ (remarques) ខ្បបសៃះ ពុាំខ្ម្ៃ សដ្ើម្បី ជា វតថ ុ នៃ 

ការសល្ើក្តាំសក្ើង ោែ ៃល្ក្ខខ្ណា  ខ្ដ្ល្ ប្របជាពល្ខ្ខ្ែ រ ាៃ

សធវ ើសមិ្ទ ិ ោច់ម្ុខ្។ ប្របជាពល្រដ្ឋ ដ្នទសទៀត ក្៏សគ សធវ ើ

ដូ្សចាះខ្ដ្រ, ពុាំស ះសសាធ សគអាចៃឹង សធវ ើឲប្របសសើរជាង្

ង។ ខ្ត គាំៃៃ់សៃះ សាំសៅដ្ល្់ បដិ្សសធ ៃូវ ម្តិ យល់្ថា 

អក្សរសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ វសៅក្ន ុងដ្ាំណក្់ការ ក្ុម្នភាពសៅសឡើយ 

ដ្បិត ភាពអាថ្៍ក្ាំាាំង, អវចិារណ៍ ខ្បបហា ឹង វោែ ៃ

ប្របសោជៃ៏អវ ីសសាះ, ដូ្សចាះ អក្សរសិល្ប៏ ខ្ដ្ល្ចង់ឲសគទទយល្

សាគ ល្់ោច់ខាតថាខ្ល ៃួសៅក្ន ុង តនម្ល នៃ វបបធម៏្ខ្ខ្ែ រ វ

ម្នៃ សដ្ើម្ក្ាំសណើត ជា បរសទស ស ះឯង សប្រពាះថា អក្សរ

សិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ វម្នៃតនម្លខ្ល ៃួឯង សៅក្ន ុង វបបធម៏្ខ្ខ្ែ រ ខ្ដ្ល្

ជាប្របភពក្ាំសណើតរបស់ខ្ល ៃួ។  

ការភាញ ក្់ខ្ល ៃួ នៃ បដិ្កូ្ល្ (le contraire) ពុាំខ្ម្ៃ ជា ការ

សាគ ល់្ ប្រគប់សារសពើ នៃ ៃិពៃ , ក្វ,ី ប្របធាៃបទ ៃិង 

ចរភាព នៃ អក្សរសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ ស ះខ្ដ្រ។ ក្៏ប ុខ្ៃត , តិចតយចក្ត ី, 

ការដឹ្ងយល់្ពិត នៃ សោល្ការណ៏ ចរកិ្ល្ក្ខណៈ វជយយ

បាំភល ឺ ៃូវ សោល្ការណ៏ពិសសសខ្ខ្ែ រ ខ្ត ក្ងវះម្នៃសៅសឡើយ 

ជាពិសសស កាល្ណ អក្សរសិល្ប៏សហាា ះ ទាម្ទារ ថា ជា ជិព

 វញិ្ញា តត  ិ នៃ សងគម្ខ្ខ្ែ រ សហើយ កាល យ ជា សសាភណវទិា 
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(science esthétique) នៃ បញ្ញា ម្ៃុសសសលាក្ សៅក្ន ុងពាក្់

ក្ណត ល្សតវតសរ៏ទី២០។ 

ខ្តថា ប្របនពណី នៃ ប្រាក្ដ្ៃិយម្ បរភិាស ៃិង សាែ ប 13 

អញ្ជ ឹងឯង ខ្ដ្ល្អាចឲ រកី្ ៃូវ ម្ហាក្វខី្ខ្ែ រ សៅក្ន ុងសត

វតសរ៏ ជិះជាៃ់ សោយ អាណៃិគម្ារាំងខ្សស។ គឺ ក្វ ី

ប្រក្ម្ ងយុ ខ្ដ្ល្ពិតជា ប្របជាក្វ ីៃិង អាក្សសាហាជាតិ។ 

ពាក្យកាពយ ហូរ សោយធម្ែជាតិ ពីម្នត់ក្វសី ះ ជាទប្រម្

ងចសប្រម្ៀង អម្សោយសសម្លងចាបីុ ម្នៃខ្ខ្សខ្តម្យយ។ ក្វ ី

ចរល្ីលា ប្រគប់ទីក្ខ្ៃលង ជាម្យយចាបីុ, ឮសូរ ចង្ហវ ក្់សភលងរងាំ 

បាំភល្ សចញពីសបះដូ្ង របស់ោត ់ប្របក្បសោយសម្តាត ធម៏្ 

ៃិង យល់្ដឹ្ងអាំពីទុក្ខ សសាក្នៃម្ៃុសស ៃិង សិល្បៈ នៃ

ក្ាំណពយ។ សប្រពាះថា ោត់សម្ើល្ស ើញ ៃូវ អាំសពើអាប្រក្ក្់ នៃ 

អាំណចអាណៃិគម្ ខ្ដ្ល្ោត់ ពុាំម្នៃអវ ីធាំដុ្ាំ យក្សៅ

ប្របឆ្ាំងវាៃស ះសឡើយ។ 

ក្សីណស ះ ោត់ សដ្ើរពី ភូមិ្ សៅ ភូមិ្ម្យយសទៀត, ពី វតតម្យយ 

សៅ វតតម្យយសទៀត, ពី ទ្ះម្យយ សៅ ទ្ះម្យយសទៀត សហើយ

សប្រចៀង សរៀបរប់អាំពី ទុក្ខ , ទល្ិទ ភាព ៃិង អបបបញ្ញា  សហើយ 

ជា ពិសសស អាំពី ទម្ងៃ់ នៃ ពល្ី (impôts) ខ្ដ្ល្អាជាញ ធរ 

អាណៃិគម្ កាត់យក្ម្ុៃ ពី្លា នៃ ក្ម្នល ាំងសញើស របស់

ក្សិក្រខ្ខ្ែ រ។ 

                                                      

13 ប្រាក្ដ្ៃិយម្ បរភិាស ៃងិសាែ ប  ; réalisme critique et constructif
។ 
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ការណ៏សៃះ ោត់ ឥតគិត ទាញយក្ប្របសោជៃ៏ពី ប្របជាសទា

សៈ ខ្តជា សខ្ប្រម្ក្ រលាក្់ចិតត ៃូវ ការឈឺចាប់ សៅចាំសពាះ

ម្ុខ្ ៃិចចល្ភាព, ភាពខ្ជ ិល្ប្រចអូស, ភាពសលល , ៃិង ក្ងវះ 

នៃ សាម្គគ ីភាព របស់ជៃរ យម្ជាតិទាាំងឡាយ។ ោត់ពុាំអាច

សជឿាៃថា ប្របជាជៃខ្ខ្ែ រ រស់សៅសល្ើទឹក្ដី្ខ្ល ៃួ បសណត យឲ

ឈម ញួជាតិចិៃ ម្ក្ពីប្រសកុ្ចិៃ ាតនដ្ទសទ ម្នៃខ្តសខា

ម្យយចសងរះ អាចជញ្ជក្យ់ក្្ល្ពីខ្ខ្ែ រាៃង្ហយប្រសួល្។ 

ការណ៏សហា ះ ជាក្ាំហុស របស់ខ្ខ្ែ រខ្ល ៃួឯង ខ្ដ្ល្ោែ ៃ ក្ត ី

ារម្ភ ៃិង អក្ម្ែភាព គិតប្រតឹម្ខ្តទិញ ខ្ត ពុាំគិត បសងរ ើត

្ល្សសាះ។ ក្វ ី ប្រក្ម្ ងុយ យាំ សៅចាំសពាះមុ្ខ្ ភាពអបប

ប្រាជាញ  របស់ ជៃរ យម្ជាតិទាាំងឡាយ សោយសារម្នៃ អបិ

យជាំសៃឿ ៃិង ជាំសៃឿ ម្ិៃទាំៃង ខ្ដ្ល្ម្នៃអាក្ស ល្ៀត សគ

បសងរ ើត សដ្ើម្បីទាញយក្ចាំសណញ។ ោត់ សក្ើតទុក្ខ  សោយ

ស ើញ ភិក្ខ ុទា ាំងឡាយ ម្នៃទាំ ស់ៃឹងោា  ក្ន ុងជសប្រម្ើស នៃ 

គណៈធម៏្ស្សងោា  ខ្តម្នៃ មូ្ល្ោឋ ៃប្រទឹសត ីខ្តម្យយគត់។ 

ក្សីណស ះ ោត់ សតឿៃសប្រក្ើៃ សអាយជៃរ យម្ជាតិ ម្នៃ ការ

ប្រសះុប្រសួល្ោា , ការសរៀៃសូប្រត, ការភាញ ក្់ខ្ល ៃួ ជាពិសសស ការ

រ យបរ យម្ជាតិ សដ្ើម្បី តស៊ាូ  សអាយកាៃ់ខ្តប្របសសើរ សៅក្ន ុងជីវតិ 

ៃិង ប្របឆ្ាំងៃឹង ការសលាភល្ៃ់ របស់បរសទស។ 

ចសប្រម្ៀងក្វទីា ាំងឡាយ យក្ម្ក្ ត្ ុាំ សដ្ើម្បី ប្រក្ងជា ការប្របជុាំ 

នៃ ក្ាំណពយ ម្នៃក្ាំទរ ឮសាយដ្ល់្ ក្ញ្ញា  Suzanne 

Kappeles ខ្ដ្ល្ជាអតីត អគគ យក្ ពុទ វជិាជ ឋាៃ ភា ាំសព
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ញ។  ាំឲក្ញ្ញា  យក្សៅ សាះពុម្ព ៃូវ សាា នដ្ស ះ សោយឲ 

រង្ហវ ៃ់ ១ piastre14។ 

ជាចាំៃយៃលុ្យ តិច ខ្ត ម្នៃខ្ល ឹម្សារណស់ នៃ ការវកិារ

សៃះ សបះទុក្ជាប្របវតត ិសាស្តសត  បង្ហា ញថា ារាំងខ្សស ម្ិៃ

ខ្ម្ៃសុទ ជា ជៃអាណគម្ទាាំងអស់ស ះសឡើយ ខ្តម្នៃ

បុគគល្ សៅក្ន ុងចាំសណម្ ជៃទាាំងស ះ ជាអាក្ប្រាជញ ជា 

អាក្ការពារ នៃ វបបធម៏្ជាតិខ្ខ្ែ រ។ 

ដូ្សចាះ ម្យយសតវតស សៅសប្រកាម្ ការជិះជាៃ់ អាណៃិគម្  

ារាំងខ្សសពុាំអាចបៃែប់ោ ងសពញសល្ញ ៃូវ ចរៃត  នៃ 

ប្រាក្ដ្ៃិយម្ បរភិាស ៃិង សាែ ប  ាៃសឡើយ ខ្ដ្ល្ជា 

ចរកិ្ល្ក្ខណៈ ជាដ្ាំបូង នៃ អក្សរសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ។ ប្រជាបសោយ

ោ ងជសប្រៅ សៅក្ន ុង ចរៃត ស ះ, ក្ាំណពយ របស់ក្វឯីក្ 

ប្រក្ម្ ងុយ វយ ចិតតរំជយល្ អាក្អាៃ តាម្វចា របស់ោត់។ 

សោយសចះបាំសរ ី ៃូវ ប្រាក្ដ្ៃិយម្ នៃ ភាសាខ្ខ្ែ រ សដ្ើម្បី

សាំ ខ្ដ្ង ប្រាក្ដ្ៃិយម្ នៃ ក្ាំណពយ របស់ោត់, ម្ហាក្វ ី

សរសីយក្ ប្របធាៃបទ នៃ ជីវតិសរៀងរល់្នថ្ង ម្ក្សធវ ើជា ព័សត ុ

តាង សោយសប្របើ ភាសារស្តសត  ល្ាំអចាំរុះ សោយពាក្យអសុសរះ 

សដ្ើម្បី បាំ្ុស ៃូវ របូភាពពិត នៃ សាំដី្ជាអាវុធ។ 

                                                      

14 សោយឲ : ស ែ្ ះល្យុារាំង សាំរប់ចាយសៅឥណឌ ចូិៃជាំ ៃ់ អាណៃគិម្
ារាំង។ 
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ក្ាំណពយ របស់ោត់ ឮសូរសាំសៃៀងសៅសឡើយ សៅក្ន ុងសបះ

ដូ្ងកូ្ៃខ្ខ្ែ រ រហូតទាល់្ខ្ត ាំសៅប ះៃឹង សចចៈ នៃ ជីវតិ 

តាម្ ចិតតសម្តាត  ៃិង សសាភ័ៃភាព នៃ ភាសាខ្ខ្ែ រ ដ៏្បវ។ 

ខ្ត ក្ាំណពយទាាំងឡាយ របស់ក្វខី្តម្នា ក់្ ពុាំអាច រំសោះ  

អក្សរសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ ពី ការសងរត់សងរ ិៃ នៃ អាណៃិគម្ ាៃ

ស ះសឡើយ។ 

ការសែ ័ប្រគចិតត ប្រសឡាញ់ ភាសា ៃិង វបបធម្៏បរសទស ជា ក្ម្ែ

 វាិក្ ៃូវ ការសាះបង់ សសទ ើខ្តទាាំងអស់ នៃ ការសិក្ា 

ភាសា ៃិង អក្សរសិល្ប៏ជាតិ។ 

ខ្ដ្ល្វ ាំ ឲោែ ៃការយក្ចិតតទុក្ោក់្ បៃត ិចម្តងៗ សល្ើអវ ី

ខ្ដ្ល្ជាខ្ខ្ែ រ។ តនម្ល នៃ ប្រាក្ដ្ៃិយម្ សាែ ប  ៃិង  វចិារ

ណៃិយម្ ខ្ដ្ល្ឲ ៃ័យ ៃិង បុគគល្ិក្ល្ក្ខណៈ ដ្ល់្ អក្សរ

សិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ សៅម្ិៃទាៃ់សាគ ល្ ់ដ្បិតវលាក្់ខ្ល ៃួសៅក្ន ុង អតែ

បទ សរសសរសល្ើសល ឹក្ប្រទា ាំង។ ម្នៃខ្តខ្ ា្ក្ អចជ រយិៈ ៃិង 

អវចិារណ ៍ ខ្ដ្ល្សគ យក្ចិតតទុក្ោក់្ ៃិង អធិបាយ។ 

ដូ្សចាះ ការមិ្ៃចូល្ចិតត នៃ អតែបទខ្ខ្ែ រទា ាំងឡាយ  ាំឲ 

ម្នៃការ  វៃិិចជ ័យជាមុ្ៃ ម្ិៃអៃុសប្រោះ ចាំសពាះម្ុខ្ ភាសា

ខ្ខ្ែ រ ជាពិសសស ៃិង ចាំសពាះមុ្ខ្ វបបធម៏្ខ្ខ្ែ រ ជាទូសៅ។ 

ឥទ ិពល្ នៃ អក្សរសិល្ប៏ របស់ម្សច ឹម្ប្របសទស ខ្ដ្ល្ោែ ៃការ

យល់្ដឹ្ង ជយយបខ្ៃែម្ ៃូវ ការមិ្ៃចូល្ នៃ អក្សរសិល្ប៏ខ្ខ្ែ រ។ 

ក្វៃិីក្រ ៃិង អាក្ៃិពៃ 15 សប្រសក្ ៃូវ សជាគជ័យភាល ម្ៗ  ាំ

                                                      

15 ក្វៃីកិ្រ ៃងិ អាក្ៃពិៃ  ; foule de poètes et d’écrivains។ 
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ោា សរសសរ ៃូវ ‹អក្សរសិល្ប៏ថ្ែី› ជា ប្របសលាម្សលាក្ខ្ល ីៗ 

ប្របក្បសោយទឹក្ដ្ម្ នៃ ផ្រ ក្ុលាប ខ្ដ្ល្ម្នៃ ឧតតម្គតិ 

ឋិតសៅសល្ើ ការជញ្ជក្់អតិបរម្ន ពី ប្របធាៃបទ ង្ហយប្រសួល្

បាំ្ុត គឺ : សសចក្ត ីសសាហាគាំសរសី (amour vulgaire), សរគ

សសាហា ៃិង ភាពសឃសៅ។ 

ទុក្ណជា តនម្ល ៃិង សម្នទៃភាព នៃ អតែបទបុរណ ឋិត

សៅសល្ើ ម្នបៃក្ម្ែ (création) ពិត នៃ សសាភណភាព ៃិង 

អក្សរសិល្ប៏, ឬក្៏ តាម្ ខ្ខ្ែ របូណីយក្ម្ែ នៃ ប្របធាៃបទ

បរសទស, ឬក្៏ តាម្ ការរកី្សាយ នៃ គាំៃិត ប្របជារស្តសត  ៃិង 

ជាតិ ខ្ដ្ល្ជាទីរំពឹង សាំរប់ វបបធម៏្ទូសៅ  បចច ុបបៃា សៃះ 

ៃូវ ការចាំឡង ខ្ដ្ល្អាចបក្ប្រសាយវាៃថា ជា ការសរសី

យក្ ទាាំងប្រសងុ ៃូវ គាំៃិតបរសទស សៅក្ន ុង ទិដ្ឋភាព ោ ង 

អងគ ឺអខ្ងគ ៃិង អវជិាជ ម្នៃ។ 

សពវនថ្ង វោែ ៃអវ ីទុក្ជាការចខ្ម្លក្ ប្របកាសថា អរយិធម្៏

ខ្ខ្ែ រ បសងរ ើត ម្ិៃខ្ត ប្រាសាទទាាំងឡាយ សៅក្ន ុង សិល្បៈ 

ៃិង ៃិម្នែ បៃក្ម្ែ, ខ្ត ប្រាសាទ នៃ អក្សរសិល្ប៏ ក្៏ជា អាក្

ខ្រក្ នៃ តនម្ល ម្ៃុសស ៃិង វបបធម្៏ ស ះខ្ដ្រ។ 

រម្សក្រ ត៏ខ្ខ្ែ រ វទុក្សសែ ើៃឹង ប្រាសាទ អងគវតត។ ទីម្យយ សៅ

ក្ន ុង អក្សរសិល្ប៏ ៃិង ទីពីរ សៅក្ន ុង សិល្បៈ សហើយ ទាាំងពីរ 

ជា ឧទាហរណ៏ សម្ភ តូ ិ (exemples types) នៃ ការសធវ ើ 

បុគគល្ិក្ល្ក្ខណៈ វបបធម្៏ សចញពី បរបិទ នៃ ជាំៃយប, 

ទាំ ស់ ៃិង ឥទ ិពល្ នៃ វបបធម៏្ស្សងៗ សោយសារ 



: 

កា សាកល្បង ពិចា ណា 
សរសសរ សោយ ឧប សៅ សង្ហា  

១៤ តុលា ២០១៧ 
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ក្ម្នល ាំងសក្ល ៀកាល  នៃ សទពសកាសល្បជាតិ ខ្ដ្ល្ បដិ្សសធ ពុាំ

ប្រពម្ម្រណៈ។ ការសធវ ើ បុគគល្ិក្ល្ក្ខណៈ ខាល ាំងខ្បបសៃះ អាច

ម្នៃល្ទ ភាព សធវ ើខ្ខ្ែ របូណីយក្ម្ែ ប្រគប់វស័ិយ ខ្ អ្ក្ជាមូ្ល្

ោឋ ៃ សល្ើ ប្រាក្ដ្ៃិយម្ សាែ ប  ៃិង  វចិារណៈ៕  


