ប្រវត្តិសាស្ត្ិ នៅប្្ុកខ្មែរ
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សរសសរសោយ ឧប សៅ-សង្ហា
ថ្ងៃទី ២៨ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤
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មាតិកាសរឿង
សសចក្ត ីស្តើម
បទោានប្បវតត ិសាស្តសត សៅប្ស ុក្ខ្មែ រ

១- ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ជាវ ិទ្យាសាស្ត្ត
២- ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ផ្នែកសាមញ្ញ
- អំពីរញ្ហា ការចុះកាលររ ិច្ចេ ទ្យ
៣- ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ថ្មី

សសចក្ត ីសនន ិោាន

2

ន្ចក្តិន្ិើម

ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ផ្ត្ងផ្ត្ទាក់ទាញអារមម ណ៏មន្ស ឲចង់ដឹងឮជានិចច ច្ប្រុះវា ជា ្ត្ិររ្់មន្ស
ច្ោក1 ផ្ដល ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត វ ិទ្យូ , អែ កប្្ឡាញ់វក់ (dilettantes) ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត, អែ កនាយចំច្ណុះថ្មី
ផ្ររសាមញ្ញ

(vulgarisateurs) យកមកនាយ តាមវាចាកត ី តាមការច្្ច្្រកត ី ្ំរារ់ជា

ចំច្ណុះ2 ដល់សាធារណជន។ ច្រើ្ិនជា ចំច្ណុះច្ចុះដឹង ច្នុះ វាមានច្ជាគជ័យ កនុងចិត្ត មហាជន
គឺ ពិត្ ជា វា មាន សារប្រច្ោជន៏ ដបិត្ វា នំឲ មហាជន ចូ លរ ួម ចិញ្ចឹម សតិសមូ ហជន3។
ផ្ត្ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត វ ិទ្យូ យល់ច្ ើញថា ចិញ្ចឹម ្ត្ិ្មូ ហជន ប្ត្ូវចាំបាច់ អែ កនាយចំច្ណុះមាន
ចំណូលចិត្ត, មាន រចនរថ្ (style), មាន ការរំច្ជើររំជួលចិត្តក៏ដូចគ្នែ នឹងប្ត្ូវមាន ឧក្ដ្ា ភាព
(ការហម ត្់ចត្់) និង ច្គ្នលវ ិធី ច្នុះផ្ដរ។ ចំច្រុះ ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត វ ិទ្យូ វវ ិទ្យាសាស្ត្ត ច្នុះឯង ជាការធាន
ននត្នមៃ នូ វចំច្ណុះវ ិទ្យា ននប្រវត្ត ិសាស្ត្ត។ ផ្ត្កនុងនមវ ិទ្យាសាស្ត្ត ច្រើប្រវត្ត ិសាស្ត្ត វ ិទ្យូ ទ្យកចំច្ណុះ
ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ប្គ្នន់ជា ពហូ សុតភាព (érudition) ផ្នែកច្ៅច្លើផ្ត្ឯកសារ មានចំនួនត្ិចត្ួ ចផ្ត្
រច្្
ណ ុះ ច្ោយមិនច្ប្រើ មច្នគត្ិ (imagination) តាមនល វូ រញ្ហញ គឺចា្់ជាប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ផ្ររ
ច្នុះ ច្ៅ ជា ចំច្ណុះ ឋិត្ិវនត (statique) ្ំរារ់ផ្ត្កត្់ទ្យក រផ្នែ មជាឯកសារ ផ្ត្វាគ្នមនសារ
ប្រច្ោជន៏ច្ប្ចើន ដល់មហាជន ផ្ដលជាអែ កអានប្រករច្ៅច្ោយ មច្នគត្ិ ច្ដើមបីឲមានជារ ូរ
ភាព រ្់រច្វ ើកកនុងអារមម ណ៏ររ្់ខ្ល ួន។ ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ផ្ដលជា សារាណីយ (mémorable) ចំច្រុះ
មហាជន គឺជា ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ទាក់ទាញ ញាណិចចតា (ការចង់ដឹងចង់ច្ ើញ, curiosité) ររ្់មហា
ជន ដូ ច្ចែ ុះ គណ្មបត្ត ិររ្់ ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត វ ិទ្យូ មិនប្ត្ូវ មាន ប្ត្ឹមផ្ត្ ជាអែ ក វ ិទ្យាសាស្ត្ត ប្ត្ូវមាន
រផ្នែ ម ជា ្ិលបករ-នលិករ ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ច្ប្រុះប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ជា វវ ិជាេនង ជា វវ ិចិប្ត្្ិលបុះ នងផ្ដ
រ។ រ ួមច្្ចកត ីមកប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ច្គអាចទ្យក ជា ្មព នធចំច្ណុះ រវាង ពហូ ្ត្ភាព និង ចំច្ណុះ
ច្កើត្ច្ចញពី មច្នគត្ិ ររ្់ប្រវត្ត ិ វ ិទ្យូ មានគណ្មបត្ត ិ ជា អែ កប្សាវប្ជាវ ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត តាមឯក
សារ និង ជា មន្ស មាន មច្នគត្ិ4។ ផ្ត្ ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ជាចំច្ណុះ ច្ោយមធយ័ត្ ផ្ត្ ក៏ជា ច្រឿង
្ំរារ់អានកំសានត និង ្ំរារ់ ការចង់ដឹង ច្នុះផ្ដរ។
្ួ រថា ច្ត្ើផ្ខ្ម រច្យើង ចូ លចិត្តអាន ប្រវត្ត ិសាស្ត្តជាត្ិខ្ល ួនផ្ដរឬច្ទ្យ ? ្ព ច្ោក ច្កង-វាន់
សាក់ អែ កប្បាជញ អកសរសាស្ត្តផ្ខ្ម រ មួ យរ ូរ មាន មត្ិថា ជាត្ិសា្ន៏ផ្ខ្ម រ មាន វរបធម៌ ជា
វាចា ច្ប្ចើនជាង វរបធម៏ ជាអកស។ ការប្ជួត្ប្ជារផ្ររច្នុះ នំឲផ្ខ្ម រច្យើង មិន្ូ វចូ លចិត្តអានវ
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ច្ហើយ មិនចូ លចិត្ត ្រច្្រ ច្្ៀច្ៅ។ កនុងការអរ់រំច្សាធ ផ្ខ្ម រអាចច្រៀន្ូ ប្ត្ ឲច្ចុះចាំ មិន
ចាំបាច់ច្រៀនអកសរ ឲច្ចុះអាន។ ច្រើជន្ ច្ចុះ្ូ ប្ត្ ច្ ើង វ ិញ នូ វចំច្ណុះអវ ីមួយ ច្គផ្ត្ងទ្យកជន
ច្នុះជាអែ កប្បាជញ។ ច្ហត្ច្នុះឯង រកយ អែ កប្បាជញ មានន័យ ពីរោង គឺ អែ កច្ចុះ្ូ ប្ត្ តាមប្គូ
នង និង អែ កច្គ្នរពប្គូនង។ រកយ ច្ចុះ កនុងន័យផ្ររច្នុះ ជា «ចាំសណេះចមល ង» ឬ ចំច្ណុះគ្នមន
បញ្ញា (ច្ចុះដឹងចា្់ នូ វច្្ចកត ីពិត្)។ ឧទាហរណ៏៖ ផ្ខ្ម រច្យើងភាគច្ប្ចើន នំគ្នែ ច្រៀន្ូ ប្ត្ធម៏ប្ពុះ
ពទ្យធ ជាភាសាបាលី ច្ចុះចាំមាត្់ ផ្ត្ជួ នកាល ឥត្យល់ន័យអវ ីរនត ិចច្សាុះច្ ើយ។
ទ្យ្សនៈ ច្ោក ច្កង-វាន់សាក់ ្ត ីអំពី វបបធម៏វាចា មានច្ៅកនុង្ងគ មផ្ខ្ម រ មិនអាចរញ្ហចក់
បាន ថាផ្ខ្ម រ មិនចូ លចិត្ត អាន និង ្រច្្រច្្ៀច្ៅ ច្នុះច្ទ្យ ច្ប្រុះច្ៅប្្ ុកផ្ខ្ម រ មាន
ចំនួន ច្្ៀវច្ៅ ជាភាសាជាត្ិ ត្ិចត្ួ ចរំនត្ មិនអាច ទាក់ទាញ មហាជន ឲចូ លចិត្តអាន
ច្្ៀវច្ៅ ច្នុះច្ ើយ។ ចំផ្ណក ការ្រច្្រវ ិញ ប្្ ុកផ្ខ្ម រ ច្ៅខ្វ ុះច្រាងពមព ច្បាុះពមព ច្្ៀវច្ៅ ច្ដើមបី
ច្លើកទ្យឹកចិត្ត ផ្ខ្ម រឲ្រច្្រច្្ៀច្ៅ នាយគំនិត្ តាមការសាកលបង្ិកា ឬ មច្ន្ច្ញ្ញ ញន
តាមប្រច្ឡាមច្ោក។ ច្ៅប្្ ុកផ្ខ្ម រ អែ កច្ចុះភាសាររច្ទ្យ្ មានការពិបាក រកច្្ៀច្ៅ ររច្ទ្យ្
អាន ្្់ ច្ប្រុះ ត្នមៃ ច្្ៀច្ៅ មានកំ រ ិត្ខ្ព ្់្្់ ច្លើ្ពី្មត្ែ ភាព ច្ហរញ្ញ វត្ថុ ខ្ល ួន។ ច្រើ
និោយ អំពី ចំនួន រ្
ណ គ្នរ និង រណណល័យ វវ ិញ គឺ ច្ៅមានត្ិចត្ួ ចរំនត្ ច្ៅកនុងប្រច្ទ្យ្។
វបបធម៏អក្សរ ច្កើត្មានច្ ើងបាន ពីនច្ោបាយ អរ់រំមហាជន ររ្់ អែ កដឹកនំជាត្ិ ផ្ត្ច្រើ
ពួ កអ្់ច្ោក ទា ំងច្នុះ គ្នត្់គ្នមន មហិចេិតា ចង់ឲជាត្ិរងច្រឿង ច្នុះច្ទ្យ ចា្់ជា ជនផ្ខ្ម រ មាែ
ក់ៗ នរចចុរបនែ កាលច្នុះ នំគ្នែយកភាសាយួ នកត ី អង់ច្គៃ ្កត ី ជាភាសា្ិកា ច្ប្រុះវា ជា ភាសា
មានប្រច្ោជន៏ ដល់ការរ្់ច្ៅ ររ្់ខ្ល ួន។ ភាសាផ្ខ្ម រច្ៅកនុងអនគត្កាល នឹងកាៃយជាប្គ្នម
ភាសា ររ្់ជនជាត្ិ ភាគត្ិចមួ យ ច្ៅប្្ ុផ្ខ្ម រ ឬ ជា ភាសា ររ្់ អែ ក ផ្ដលមិនបានច្រៀនច្ៅ
កនុងសាោ ផ្ដលមាន ភាសា ររច្ទ្យ្ជាមូ លោាន។
ច្ោក វា៉ាន់-ឌីអន បាន្រច្្រកនុងច្្ៀច្ៅ ប្រវត្ត ិសាស្ត្តផ្ខ្ម រ ររ្់ច្ោកមួ យ មានចំណងច្ជើង
ថា «សុបិន និងការពិត» ថា៖ ច្ខ្មរៈោនកមម កនុង កមម វ ិធី្ិកា ច្ៅកនុង ទ្យ្សវត្សរ៏ ១៩៦៥ នំ
ឲមានការចុះអន់ថ្យខ្ៃំង នូ វកំព្់ចំច្ណុះវ ិជាេ យវជនផ្ខ្ម រ ច្ប្រុះផ្ខ្ម រច្យើង ច្ៅខ្វ ុះច្្ៀច្ៅប្គរ់
មខ្វ ិជាេ ជាភាសាជាត្ិ ្ំរារ់ ្ិ្ាន្ិ្ស ទ្យកជាឯកសារ្ិកា។
ទ្យ្សនៈផ្ររច្នុះ ច្យើងមិនអាច យល់ប្្រតាម បានច្នុះច្ ើយ ច្ប្រុះការទ្យកភាសាបារាំង ជា
ភាសា្ិកា ្ំរារ់យវជនផ្ខ្ម រ ជាចំច្្ទ្យមួ យ្ំខ្ន់្្់ ដល់នច្ោបាយអរ់រំជាត្ិ ដល់
មហាជន (éducation de masse)។ ទា ំងប្គូ ទា ំង្ិ្ស ឥត្អាចច្ចុះសាាត្់ ភាសាបារាំង នំគ្នែ
រច្ងក ើត្ ភាសា ក្ូ នកាត់ ដូ ចោង ប្គូពនយល់្្
ិ ស ជាភាសាផ្ខ្ម រ ឯចំផ្ណក្ិ្ស យកច្មច្រៀន ជា
ភាសាបារាំង ច្ៅច្រៀន្ូ ប្ត្ ឲចាំមាត្់ ច្ហើយច្រើ នរ្មាែក់ មាន្ត្ិធំ អាចចាំបានច្ប្ចើន ជាង
អែ កផ្ដលមាន្ត្ិត្ូច គឺច្គទ្យកច្កម ងច្នុះ ជាមន្សមានប្បាជាញ។ ្ិកាផ្ររច្នុះ មិនផ្មនជា
ច្គ្នលវ ិធី ្ំរារ់អរ់រំរញ្ហញ ឲវរ ិកចំច្ រ ើន បានច្ប្ចើនច្នុះច្ ើយ។ ពិត្ប្បាកដ ្្់ ថាមានអែ ក
មាន្ត្ិធំ អាចច្ចុះចាំបានច្ប្ចើន ផ្ត្ចំនួន ជនទា ំងច្នុះ មានអប្តាទារ្្់ កនុងចំច្្ម
្ិ្សន្ិ្ស មានច្ៅកនុងប្រច្ទ្យ្។ វរ ើឯ រញ្ហា កងវ ុះ ច្្ៀច្ៅ និង ឯកសារ ជាភាសាជាត្ិ ជាការ
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ច្លើក រញ្ហាមកច្ចាទ្យ មិន្មច្ហត្ ច្ប្រុះ វាជារញ្ហា មច្ធាបាយ និង ឆនា ៈ នច្ោបាយ ផ្ត្
រច្្
ណ ុះ។ អរ់រំ ដល់មហាជន មិនផ្មន ច្ៅប្ត្ឹមផ្ត្ ជា ការ្ិកា ភាសា ររច្ទ្យ្ ឲច្ចុះ្ិន ្ំ
រារ់ យកវាច្ៅច្រៀន ចំច្ណុះវ ិជាេ ច្នសងៗច្ទ្យៀត្ ច្នុះច្ ើយ។ អរ់រំជាត្ិ គឺ រច្ប្ងៀន និង ពនយល់ យ
វជន ឲយល់ដឹង ពិត្ និង ចា្់ោ្់អំពី ប្គិុះររ្់ជាត្ិ ផ្ដលមាន ភាសាជាត្ិ ទ្យកជា្្រ
ច្គ្នល ននវរបធម៌ជាត្ិ។ ផ្ត្ក៏ប្ត្ូវ ច្លើកទ្យឹកចិត្ត យវជនផ្ខ្ម រ ឲខ្ំច្រៀនភាសាររច្ទ្យ្ផ្ដរ ច្ប្រុះជា
មច្ធាបាយ ្ំរារ់ច្រើក គត្ិ (esprit) កូ នផ្ខ្ម រ ឲបាន ទ្យូ លំទ្យូោយ ច្ដើមបី ឲមាន ការប្រទាក់គ្នែ
(connexion) ជាមួ យ នឹង ្ភាពចំច្ រ ើន មានច្ៅកនុងពិភពច្ោករចចុរបនែ ផ្ដលជា ផ្កកយប្ពុះ
ច្ប្គ្នុះ មាន មន្សច្ោក រ្់ច្ៅ ច្លើដីច្នុះ ច្្ា ើរ ផ្ត្ ផ្លង មាន ប្ពំផ្ដនរដា កនុង វ ិ្័យ ចំច្ណុះច្ចុះ
ដឹង ្ំរារ់ មន្សច្ោក ច្ៅច្ហើយ។ ការ្ច្ងក ត្ ៖ ច្ៅកនុង រ្
ត ប្រច្ទ្យ្ អាស្តហវ៉ីក (Afrique)
ផ្ដលគ្នមនភាសាជាត្ិ ច្ៅផ្ត្រនត យកភាសា ពួ កអែ កអា្និគម ជាភាសា្ិកា ក៏មិនច្ ើញ
មានការរ ើកចំច្ រ ើនច្លើ្លរច្នុះផ្ដរ។ ច្យើងអាច្នែ ិោានបាន ថា សមមរៈយានក្មែ មិនផ្មន
ជាចំច្្ទ្យ ដល់អភិវឌឍន៏ជាត្ិច្នុះច្ ើយ។ នទុយច្ៅវ ិញ វាជា ការផ្ក គំនិត្ផ្ខ្ម រ ឲផ្ររមករកមូ ល
ោានច្ដើមផ្ខ្ម រ កនុង វ ិ្័យ វរបធម៌ជាត្ិ ផ្ដលផ្ខ្ម រច្យើង ធាៃរ់មាន ច្ប្ចើន្ត្វត្សមកច្ហើយ។ ប្ត្ូវ
ដឹងថា ផ្ខ្ម រផ្ដលច្ចុះភាសាររច្ទ្យ្ ប្ត្ឹមផ្ត្មួ យចំនួនត្ូ ច មិនគួ រ វាយ ត្នមៃ ភាសាររច្ទ្យ្ ថា
ជា ត្នមៃ ជាត្ិផ្ខ្ម រ ច្នុះច្ទ្យ។
ប្ត្ រ់មក រក្ំនួរ ្ួ រថា ច្ត្ើផ្ខ្ម រច្យើង ចូ លចិត្ត ចង់ច្ចុះ ដឹងអំពីប្រវត្ត ិសាស្ត្តជាត្ិខ្ល ួនឯងផ្ដរ
ឫច្ទ្យ ?
ចូ លចិត្ត ចង់ច្ចុះដឹង លុះប្តា ផ្ត្មានអែ កនិោយប្បារ់ ប្រករ ច្ោយ ច្វាហារច្កា្លយ, មាន
ច្្ៀវច្ៅ ្ំរារ់អាន ផ្ដលមាន អនត រវត្ថុ5 អាចនំ ឲមាន ញាណិចេតា។ ផ្ត្ច្រើប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ្ំរារ់
ផ្ត្្រច្្ើរ រគគ ល ឬ ជាជំច្នឿឥត្្មច្ហត្ នំឲ អែ កសាតរ់ ឬ អែ កអាន មានការធញថ្រ់កនុង
ចិត្ត ដូ ចគ្នែ នឹង អែ ក ចង់សាតរ់ ចច្ប្មៀង ផ្ត្ អែ កច្ប្ចៀង គ្នត្់ច្ប្ចៀង មិនពិច្រាុះនុះផ្ដរ។ ច្ហត្
ច្នុះឯង អនត រវត្ថុ នន ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ច្ដើមបីទាក់ទាញចិត្ត មហាជន ឲចង់ដឹង មិនប្ត្ឹមផ្ត្ ប្ត្ូវមាន
ការពិត្ និង គណ្មបត្ត ិ ររ្់វា រច្្
ណ ុះច្ទ្យ គឺ អែ ក្រច្្រកត ី អែ កនិោយច្រឿងកត ី ប្ត្ូវមាន
គរច្កា្លយ ្ំរារ់នាយ គំនិត្ខ្ល ួននងផ្ដរ ច្ប្រុះ ្ងគ មមន្ស ជា ្ងគ មនិយម ច្សាភ័ណភាព
ជារ ូរភាពកត ី ជា អរ ូរភាពកត ី។
មាន សាែនដ និពនធ ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ពីរផ្នែក៖ សាែផ្ដនិពនធ អែ កប្រវត្ត ិសាស្ត្ត វ ិទ្យូ ឬ អែ ក ឯកច្ទ្យ្
មន្សសាស្ត្ត និង សាែនដនិពនធ តាមរច្រៀរ ប្បជាធិបសតយយ
ូ និយក្មែ ។ កនុងផ្នែកទ្យី២ ច្នុះឯង
ផ្ដលមាន ឥតរជន (profane) ជាអែ កប្្ឡាញ់ ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត យក ប្ពឹត្តិការណ៏ ជាប្រវត្ត ិសាស្ត្តមក
និពនធ ជាការសាកលបងកត ី ជាប្រច្ឡាមច្ោកកត ី ្ំរារ់ទ្យកជូ នមហាជន យកមកអានកំសានត ។
ឧទាហរណ៏ ដូ ចជា ្ពច្ោក រីវ-នឆោង ច្ោកបាន និពនធ ប្រច្ោមច្ោក ដ៏លបីមួយគឺ ច្រឿង «
ប្ពេះចនទ រាជា» ផ្ដលទាញចិត្តផ្ខ្ម រ ជាពិច្្្កនុងចំច្្មយវជន ឲចង់អាន ច្ប្រុះច្ោក ជាអែ ក
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និពនធ ច្ទ្យពនិមិត្។ សាែនដច្នុះ មានសារប្រច្ោជន៏ ្្់ ច្ប្រុះ ដូ ចបាន ជំរារ ខ្ងច្លើរ ួចមក
ច្ហើយ ថា វា នំមហាជន ឲ ចូ លរ ួមចិញ្ចឹម ្ត្ិ្មូ ហជន។
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បទដ្ឋាន6 ប្រវត្តិសាស្ត្ិ នៅស្រុកខ្មែរ
១. ប្រវត្តិសាស្ត្ិវិទា

ច្ៅប្្ ុកផ្ខ្ម រ ប្រវត្ត ិសាស្ត្តផ្ខ្ម រ ្រច្្រច្ោយ ប្រវត្ត ិសាស្ត្តវវ ិទ្យូ ជាចំច្ណរ កនុងភាសាររច្ទ្យ្ ជា
ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត មានលកខ ណៈជាវ ិជាេ វ ិទ្យាសាស្ត្ត ្ំរារ់អែកឯកច្ទ្យ្មន្សសាស្ត្ត ឬ និ្សិប្ត្នន
ប្រវត្ត ិសាស្ត្តវវ ិទ្យា ទ្យកជាឯកសារ ្ំរារ់ ្ិកា ឬ ច្ធវ ើការប្សាវច្ប្ជៀវ រនត រកការពិត្ ្ំរារ់ការច្ចុះ
ដឹង ននមន្សជាត្ិ។ ចំច្ណុះប្រវត្ត ិសាស្ត្តផ្ខ្ម រ មានរទ្យោាន្ំខ្ន់ ជាចំច្ណុះ ផ្នែក ររាណវត្ថុ
វវ ិទ្យា ្ិកាអំពី ប្បាសាទ្យ្ិោររាណផ្ខ្ម រ មានចំនួនច្ប្ចើនរារ់រន់ ប្រករច្ោយកាច់រចន គួ
ឲច្កាត្្ញ រ់ផ្្ញ ង ជាពិច្្្ ររ ិកាខរ្ច្ងខ រណឌ (បារាយ ទ្យំនរ់ទ្យឹក) ្ំរារ់ប្ទ្យប្ទ្យង់ ច្្ដា កិចច រូ រ ើ។
ច្ោយសារ ចំច្ណុះវ ិទ្យាសាស្ត្តច្នុះ អែ កប្បាជញបារាំង ច្គអាចយកច្ធវ ើកញ្ច ក់ ឆលុុះរកច្ ើញ ប្រវត្ត ិសា
ស្ត្តផ្ខ្ម រ ជាក់ចា្់ នូ វ្ម័យមនអងគ រ និង ្ម័យអងគ រ ច្ហើយច្គទ្យក ្ម័យអងគ រច្នុះ (៨០២១៤៣៣) ជា្ម័យ ឧទធ ងគត (apogée) ននអរ ិយធម៌ផ្ខ្ម រ នន ប្រច្ទ្យ្មហា អំ្ចមួ យច្ៅ អា្ី
អច្គែ យ៏។ច្ោងតាមឯកសារចិន (ច្ោក ជីវ-តាកាវន់ ផ្ដលមកទ្យ្សន ប្រច្ទ្យ្ផ្ខ្ម រ ច្ៅចង ្
.វ.ទ្យី១៣)មានពនយល់ប្បារ់ោង្ច្ងខ រ អំពីលទ្យធដ
ិ ឹកនំជាត្ិ, ររ ិរទ្យ7សា្ន និង ប្រនពណី នន
ជនជាត្ិផ្ខ្ម រ ច្ៅកនុងជំនន់ច្នុះ។ វវ ិទ្យូ ររាណវ ិទ្យា ផ្ត្ងផ្ត្ យល់ច្ ើញថា នត្ពី ចំច្ណុះរូ រាណ
វវ ិទ្យា (au-delà de la connaissance archéologique), ច្ហើយច្រើគ្នមន ឯកសារប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ្
មួ យ ្ំរារ់រញ្ហចក់រផ្នែ ម នូ វការពិត្ អំពីអវីច្នសងច្ទ្យៀត្ ច្លើ្ពី វត្ថុរូរាណ ផ្ដលជា ប្រធាន
្ិកា ច្នុះច្ទ្យ, គឺជា ការចូ លច្ៅកនុង វវ ិ្័យ មច្នគត្ិ ររ្់ ប្រវត្ត ិសាស្ត្តវវ ិទ្យូ ច្នុះឯង។ ច្ហត្
ច្នុះឯង បានជាច្ៅកនុង ចំច្ណុះប្រវត្ត ិសាស្ត្តផ្ខ្ម រ កនុង្ម័យអងគ រ មាន ការរកប្សាយ មួ យភាគ
ធំ ររ្់ វវ ិទ្យូ ររាណវ ិទ្យាមួ យចំនួន តាមការយល់ច្ ើញររ្់ច្គ ច្រៀងខ្ល ួន ជាពិច្្្កនុងការរក
ប្សាយ ចំ្រច្លើ ្ិោចារ ឹក ទា ំងភាសា្ំស្ត្កឹត្ និង ផ្ខ្ម រររាណ។ ផ្ត្ច្រើមានមូ លោាន ននការ
ពិចារ្ ប្រផ្ហលគ្នែ ច្ៅកនុងករណីច្នុះ ច្គនំគ្នែ ្ច្ប្មច ច្ធវ ើការ្នម ត្ (convention) រ ួម
កនុង ពិធិសារ (protocole) ្ិកា។ កនុងចំណចច្នុះ ច្ោក G. Cœdès, ប្រវត្ត ិសាស្ត្តវវ ិទ្យូ បារាំង
ផ្ដល ជាអែ កឯកច្ទ្យ្ ននប្រវត្ត ិសាស្ត្តផ្ខ្ម រ ្ម័យមនអងគ រ និង ្ម័យអងគ រ បានរំលឹក អំពី
រញ្ហា្ំខ្ន់ច្នុះ ដល់អែក អានប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ្ម័យអងគ រ ច្ប្រុះថា ចំច្ណុះ ននប្រវត្ត ិសាស្ត្ត
ច្នុះ ផ្នែកច្លើ វត្ថុរូរាណ ច្ប្ចើនជាង ឯកសារប្រវត្ត ិសាស្ត្ត។ រ ូរចមាៃក់ មានច្លើផ្កាង
ំ ្ីោរង្ហាញ
ឲច្ ើញ ផ្ត្ផ្នែក ផ្ដលអែ កដឹកនំ ច្គចង់រង្ហាញឲច្ ើញ ដូ ច្ចែ ុះគំច្ហើញច្នុះវាមានទ្យិដាភាពជា
នច្ោបាយច្ប្ចើនជាង ជាប្រវត្ត ិសាស្ត្ត។
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ច្យើងយល់ថា កនុងចំច្ណុះច្នុះ មាន ការ្នម ត្ ជាច្ប្ចើន រវាង ប្រវត្ត ិសាស្ត្តវវ ិទ្យូ ។ ច្ហត្ច្នុះឯង
ប្រវត្ត ិសាស្ត្តផ្ខ្ម រ ្ម័យអងគ រ មានចរ ិកលកខ ណៈ ជា គំច្ហើញទ្យូ ច្ៅ (vues d’ensemble) ខ្្ពី
ចំច្ណុះ រូ រាណវ ិទ្យា ននប្បាសាទ្យផ្ខ្ម រ ផ្ដលមានចរ ិកលកខ ណៈ ជាចំច្ណុះ ជាជច្ប្ៅ ច្ប្រុះមាន ការ
ផ្រកជាភាគលែ ិត្លែ ន់្្់។ ផ្ត្ច្យើងដឹកថា មច្នគត្ិ ររ្់ ប្រវត្ត ិសាស្ត្តវវ ិទ្យូ ច្លើ ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត
ផ្ខ្ម រ ច្គច្ប្ចើន ច្ធវ ើតាម ការច្ប្រៀរច្ធៀរគ្នែ រវាង អរ ិយធម៏ឥ្
ឌ ជាមួ យអរ ិយធម៏ ផ្ខ្ម រ-អងគ រ
ច្ប្រុះច្គយល់ថា អរ ិយធម៏ ផ្ខ្ម រ-អងគ រ បានទ្យទ្យួ លឥទ្យធពលខ្ៃំង្្់ ពីអ រ ិយធម៏ឥ្
ឌ ។ ទ្យ្ស
នៈច្នុះ ច្យើងពំអាចយល់ប្្រតាម ទា ំងអ្់ បានច្នុះច្ ើយ ច្ប្រុះ ្ងគ មផ្ខ្ម រ មន្ម័យ
អងគ រ ជា្ងគ មមួ យ មានរចន្មព ័នធ្ងគ ម វរ ឹងរឹងរ ួចច្ហើយ ផ្ដលមិនអាចទ្យទ្យួ ល នូ វឥទ្យធពល
ឥ្
ឌ ឥត្មាន ប្រត្ិកមម វវ ិភាគ រកភាពប្រច្្ើរជាង យកមក ឬ រនត អនវត្ត ច្ៅកនុង្ងគ ម
ផ្ខ្ម រ កនុងច្ពលមានជំនួរ រវាង អរ ិយធម៌ទា ំងពិរ ច្សាុះច្នុះច្ ើយ។ ប្រត្ិកមម ផ្ររច្នុះឯង ផ្ដល
នំរច្ងក ើត្បាន នូ វអរ ិយធម៌ថ្មីមួយ ច្ៅថា អរ ិយធម៌អងគ រ ផ្ដលជា ្ំច្ោគ រវាង អរ ិយ
ធម៌ ច្ដើមផ្ខ្ម រ និង អរ ិយធម៌ឥ្
ឌ ។ ផ្ត្ច្ោយសារ អែ កប្បាជញផ្ខ្ម រច្យើង គ្នមនលទ្យធភាព,្មត្ែ
ភាព ឬ ខ្វ ុះច្្ចកត ីកាៃហានច្រលអុះអាង នូ វអត្ែ ិភាពច្នុះ, ការយល់ររច្ទ្យ្ វាកាៃយជា ច្្ចកត ី
ពិត្ ្ំរារ់ ជាត្ិផ្ខ្ម រ។ ផ្ត្ច្ៅកនុងឆ្ែំ ២០០៩ ច្ោក សាស្ត្តចារយ ច្វជេ វ ិជាេ ថាច់-ទាន់ បាន្រ
ច្្រ ច្ហើយ ចុះនាយច្្ៀវច្ៅដ៏្ំខ្ន់មួយ មានចំណងច្ជើងថា «ប្បវតត ិសាស្តសត ជនជាតិ
ខ្មែ រ8» រញ្ហចក់រង្ហាញអំពី ច្ដើមកំច្ណើត្ និង វរបធម៌ច្ដើម ននជនជាត្ិផ្ខ្ម រ។ ច្្ៀច្ៅច្នុះ ជាភាគ
ផ្ដលខ្វ ុះ (pièce manquante) មួ យ ្ំរារ់ កូ នផ្ខ្ម រ យកមករំច្ពញ ច្ៅកនុងចំច្ណុះច្ចុះដឹង នន
ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ររ្់ជាត្ិខ្ល ួន។

២. ប្រវត្តិសាស្ត្ិ ខ្្ែកសាមញ្ញ

ជាប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ្រច្្រទ្យក ជាការចងទ្យកចំ្ ំ ្ំរារ់ កូ នផ្ខ្ម រ ច្ោយ រពវ ររ្ផ្ខ្ម រ។ ប្រវត្ត ិសា
ស្ត្ត ច្នុះ មានប្គរ ប្គរ់្ម័យ ពី ច្ដើមកំច្ណើត្ ប្្ ុកផ្ខ្ម រ, ្ម័យអងគ រ រហូ ត្ ត្មកដល់ ្ត្វត្ស
ទ្យី១៩ ផ្ត្វ ិទ្យូ ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ររច្ទ្យ្ ច្គមិនឲត្នមៃ ជា វវ ិទ្យាប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ច្នុះច្ ើយ ច្ប្រុះ វាគ្នមនព
្តុតាង ្មាារៈ និង គ្នមនច្គ្នលវ ិធី វវ ិទ្យាសាស្ត្ត ជា ច្គ្នលវ ិធី្ិកា។
តាមឯកសារ ជាអកសរផ្ខ្ម រ ននប្ក ុមរាជនិពនធ ននប្ពុះររមរាជវាំង ច្ៅច្ដើម្ត្វត្សទ្យី២០ ច្ ើញ
មាន ប្រវត្ត ិសាស្ត្តផ្ខ្ម រ តាំងពីពីពទ្យធ ្ករាជ ១៤៤ មនប្គិ្ត្ករាជ និង ៤០០ ឆ្ែំ កនុងផ្នន
ដី ច្្ត ច ចាម ច្សាយរាជយ រនត ៗគ្នែ កនុង នគរច្គ្នកធៃ ក ខ្ងភែ ំដងផ្រក បាន ៥ អងគ កនុង
រវាង ១៣៣ឆ្ែំ រ ួចបានមក ប្ពុះច្ថាង ច្្ត ចពីនគរ ឥនា រ័ត្ត (ហិណឌ)ូ ប្គងរាជយ កនុងពទ្យធ
្ករាជ ២៧៧ មនប្គិ្្ករាជ រនត រាជយវងស អ្់រយៈច្ពល ២៦៧ ឆ្ែំ។ រ ួចមានរនត ពីវ ប្ពុះ
នគរ «សមមរៈ» ជាប្ក ុងកមពុជា ច្រៀងមកដល់ឆ្ែំមាញ់ ឯក្័ក ប្ពុះពទ្យធ្័ក២៤៧២ ប្ត្ូវនឹង
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ប្គិ្ត្ករាជ ១៩២៩។ ្ពវ នថ្ៃច្នុះ ច្្ត ចច្ខ្មរៈ ច្សាយរាជយ ត្ៗ មក បានប្រមាណ ៧៣ ប្ពុះអងគ
(ប្ត្ូវជា៨២ រាជយ ច្ប្រុះប្ពុះមហាកសត្យអងគ ខ្ៃុះ ច្ ើងច្សាយរាជយច្ប្ចើន ពីរដង រីដង មួ យប្ពុះអងគ
ក៏មាន) កនុងរវាងប្រមាណ២១៩៧ ឆ្ែំច្ហើយ មិនទាន់បានច្បាុះពមព ច្ៅច្ ើយ ច្ោយច្ហត្ថា ប្ត្ូវ
ពិនិត្យច្ ើង វ ិញ ឲប្ត្ឹមប្ត្ូវជាមន។ ផ្ត្ច្ៅកនុងឆ្ែំ ១៩២៨ ប្ពុះបាទ្យ ្ច្មត ច ប្ពុះ្ី្វត្ែ ិមនី
វងស ប្ទ្យង់ប្ពុះត្ប្មិុះយល់ថា ច្រើនឹងរងែ ង់ ច្បាុះពមព ច្នុះត្ច្ៅច្ទ្យៀត្ នឹងយឺត្យូរឥត្ប្រច្ោជ
ន៏ ច្ទ្យើរបានប្ទ្យង់្ំឲកងសីច្្នរត្ីជំនំនឹងច្ោក ច្រ៉ា្ីដងគ ្ច្រ រ ិច្យើរ ឲច្បាុះពមព ជាអកសរ
ផ្ខ្ម រ នូ វប្ពុះរាជពងាវតារប្ក ុងកមពុជា តាមច្្ចកត ីច្ដើម ផ្ដលមានទា ំងអ្់ ១៣ ច្្ៀវច្ៅ ជា
ប្កោ្ វរ ិចរ ិល ច្ៅកនុងប្ក ុមប្ពុះរាជនិពនធ ផ្ដលបានរកា្ពវ នថ្ៃច្នុះជាប្រញារ់ ទ្យក្ំរារ់ប្ពុះ
នគរ ផ្ចកច្ៅសាោច្រៀន និង ជាវឲអែ កទា ំងពួ ងបានសាគល់ប្ពុះរាជពងាវតារ ប្្ ុកររ្់ខ្ល ួន។
ថ្វីច្រើ ប្រវត្ត ិសាស្ត្តផ្ខ្ម រ ្រច្្រច្ោយផ្ខ្ម រ ជាច្រឿងច្ប្ពង, ជារកយកាពយ, ជាច្រឿងច្ោខនរាំ, ជាឯក
សារសលើសលស់9 ជាប្រវត្ត ិសាស្ត្ត, អាជាញធរ អា្និគមបារាំង ផ្ដលមាន ច្ោក ឡាវ ិត្ ជា ច្រ៉ា្ីដ
ងគ ្ច្រ រ ិច្យើរ បានអនញ្ហញត្ឲច្បាុះពមា ប្ពេះរាជពងាវតារប្ក្ ុងក្មពុជា គឺប្រវត្ត ិសាស្ត្តផ្ខ្ម រ ច្ប្កាយ
្ម័យអងគ រ តាមរាជ្ំច្ណើរ ររ្់ប្ពុះច្ៅប្ក ុងកមពុជា។ ប្ពុះរាជពងាវតាប្ក ុងកមពុជា ប្គរតាំង
ពី ផ្ននដី ឬ រជេកាល ប្ពុះបាទ្យ ប្ត្្ក់ផ្នែម (១៣៤០?-១៣៤៦)10 មក ដល់ ប្ពុះបាទ្យ ្ច្មត ច ្ី
្វត្ត ិមនីវងស (១៩២៧-១៩៤១) មានរយៈច្ពល ទា ំងអ្់ ៦០១ ឆ្ែំ។ ច្ប្កាយពីរជេ កាលប្ពុះបាទ្យ ្ី
្វត្ត ិមនីវងស គឺ ជារជេកាល ប្ពុះបាទ្យ នច្រាត្ត ម ្ីហន។ ប្ពុះអងគ ច្ ើងច្សាយរាជយពីរដង គឺ ពីឆ្ែំ
១៩៤១ ដល់ ១៩៥៥ រនារ់មក ច្ ើងច្សាយរាជយមត ងច្ទ្យៀត្ កនុងឆ្ែំ ១៩៩៣ ដល់ ២០០៤។ ច្លើក
ទ្យី១ ប្ពុះអងគ ោក់រាជយ ថាវយប្ពុះរិតា ប្ពុះនម នច្រាត្ត ម ្រាប្មិត្ (១៩៥៥-១៩៦០) ច្លើកទ្យិ
២ ោក់រាជយ ថាវយ ប្ពុះរាជរត្ត ប្ពុះនម នច្រាត្ត ម ្ីហមនី (២០០៤ មកដល់្ពវ នថ្ៃច្នុះ)។
ច្យើងច្ ញ
ើ ថា រណឌិត្រូ រាណផ្ខ្ម រ ច្ោកទ្យក មរត្ក ច្ប្ចើន្្់ ្ំរារ់ជាត្ិផ្ខ្ម រ ជាពិច្្្ច្ៅ
កនុង វ ិ្័យ ប្រវត្ត ិសាស្ត្តជាត្ិ ច្ប្រុះច្ោកដឹងថា ច្រើកូនផ្ខ្ម រ ច្ចុះដឹងអំពី ប្រវត្ត ិសាស្ត្តជាត្ិ គឺ
ជា អាវធននរញ្ហញមួ យ ្ំរារ់ផ្ថ្រកាជាត្ិ និង គំនិត្ជាត្ិ ឲបានគង់វង់ និងរងច្រឿងបាន។ ផ្ត្
ច្យើងដឹងថា មរត្ក ននប្រវត្ត ិសាស្ត្តជាត្ិ មានលកខ ណៈ ច្ប្ចើនជា ច្រឿងច្ប្ពង ផ្ដលនំឲអែ កប្បាជញ
ររច្ទ្យ្ច្គទ្យកជាចំច្ណុះ គ្នមនមូ លោាន ជាវ ិទ្យាសាស្ត្ត។ ច្រើច្យើងច្ធវ ើការពិចារ្រនត ិចអំពី
រច្រៀរ មាបទក្មែ (ការរច្ងក ើត្) ននប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ររ្់រណឌិត្រូ រាណផ្ខ្ម រ ច្យើងច្ ើញមានលកខ ណៈ
ចង់ឲមានភាព ជារ្
ត ំ ច្ប្ចើនជាង ជាប្ពឹត្តិការណ៏ ច្ប្រុះលទ្យធិផ្ខ្ម រច្ដើម ច្គ្នរពវ ិញ្ហញណផ្មឪ
ដូ នតានិង អែ កតា។ ច្គច្ជឿថា ច្រើច្គច្ជឿតាមរ្
ត ំ ទ្យំច្នៀមទ្យមាៃរ់ ផ្ម-ឪ ចា្់ជាវវ ិញ្ហញណររ្់
គ្នត្់នឹងតាមផ្ថ្រកាពួ កច្គឲបានច្្ចកត ី្ខ្ចំច្ រ ើន។ ច្ៅកនុង បញ្ាតត ិ11 ននរ្
ត ច្ំ នុះ ច្ៅ
ច្ពលផ្ដលជនជាត្ិផ្ខ្ម រ ទ្យទ្យួ លយក ប្រហម ណ៏សា្ន រនត មក ពទ្យធសា្ន មកច្ធវ ើជា ជំច្នឿ
ររ្់ខ្ល ួនក៏ច្ៅផ្ត្មាន ឥទ្យធពលច្ៅច្លើ ការរច្ងក ើត្ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ជានិចេ ផ្ត្ច្លើកច្នុះ រណឌិត្
9

ច្លើ្ល្់= Plus ou moins។
ច្ៅកនុងឯកសារ «មហាររ្ផ្ខ្ម រ» និពនធ ច្ោយ ច្ោក ច្អង-្ត្ ឆ្ែំច្ ើងច្សាយរាជយ ររ្់ប្ពុះបាទ្យប្ត្្ក់
ផ្នែ ម គឺ ៩៨៩ គ.្. ដល់ ១០៤៨។ កនុងចំណចច្នុះ ច្ោក រញ្ហចក់ថា ច្ោក ចមៃ ងពីឯកសារច្ដើម ច្ោយ មិនដូ រឆ្ែំ
ច្នុះច្ទ្យ ច្ប្រុះ ច្ោក ចង់រកាភាពច្ដើម ផ្ដលមានច្ៅកនុងឯកសារររាណផ្ខ្ម រ។
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រញ្ញ ត្ត ិ=concept។
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រូ រាណផ្ខ្ម រ ច្ោករផ្នែ ម ច្លើគំនិត្រ្
ត ំ នូ វគំនិត្ថ្មីមួយច្ទ្យៀត្ គឺ ្ីលធម៌ននសា្ន ច្ប្រុះ
រណឌិត្ផ្ខ្ម រ ្ទ្យធជាអែ កកាន់សា្ន ឬ ជា រពវ ជិត្។ ច្យើងដឹងថា ច្ៅរ្ច ិមប្រច្ទ្យ្ កនុង្ម័យ
រូ រាណ មាន្ស្តង្ហគមគំនិត្ ដ៏សាហាវ រវាង ទ្យ្សនៈវ ិទ្យូ ជាមួ យនឹង អែ កកាន់សា្ន អំពីជំច្នឿ
សា្ន និង ការពិចារ្ ផ្ររទ្យ្សនៈវ ិជាេ។ ចំច្រុះ អងគ ការសា្ន គំនិត្្ ផ្ដលច្ៅច្ប្ៅ
គំនិត្សា្ន ច្គទ្យកជា អញ្ាទិដ្ា12 (hérésie), ឯចំផ្ណក ទ្យ្សនៈវ ិទ្យូ ទ្យកជំច្នឿសា្ន ជា
ជំច្នឿគ្នមនការពិចារ្។ ដូ ចគ្នែនឹង ប្រវត្ត ិ វ ិទ្យូ ទ្យកប្រវត្ត ិសាស្ត្តសាមញ្ញ ផ្ខ្ម រ ជា ប្រវត្ត ិសាស្ត្តគ្នមន
មូ លោានវ ិទ្យាសាស្ត្ត ច្នុះឯង។
អវ ីសៅខ្ដ្លជាមូ លោានវ ិទាសាស្តសត របស់ប្បវតត ិសាស្តសត ? ការច្ចុះ្ច្ងក ត្, ព្តុតាង ជា្មាារៈ, ្រ
ច្្រ និច្កខ ររទ្យ ពនយល់ជាលំអិត្ អំពីគំនិត្ និង លទ្យធនលរកច្ ើញ ពីការប្សាវច្ប្ជៀវ តាមពិធី
សារ វវ ិទ្យាសាស្ត្ត និង សវីការ13 ពី្ំ្ក់ ្ហគមន៏អែកប្បាជញ។

ប្បវតត ិសាស្តសតសាមញ្ាខ្មែ រ មានអវ ីមលេះ ?
ច្ត្ើប្រវត្ត ិសាស្ត្តសាមញ្ញ ផ្ខ្ម រច្នុះ វាមានផ្នៃកអវ ីខ្ៃុះ ពីប្រវត្ត ិសាស្ត្ត កនុងច្្ៀវច្ៅររច្ទ្យ្ ្ត ីពប្ី រវត្ត ិ
សាស្ត្តផ្ខ្ម រ ផ្ររ្ច្ងខ រខ្ៃ ីៗ ផ្ត្ច្គច្បាុះពមា មានចំនួនច្ប្ចើន ផ្ដលនំឲប្រវត្ត ិសាស្ត្តសាមញ្ញ ផ្ខ្ម រ
លិរបាត្់ច្ៅៗ ច្្ា ើរផ្ត្ផ្ត្បាត្់អត្ែ ភាព ច្ៅកនុងប្្ ុកផ្ខ្ម រ។ ការខ្្ផ្នៃក ជាគំនិត្ទ្យូ ច្ៅ គឺ ទ្យី
១ ដូ ចច្យើងបានជំរារប្បារ់ខ្ងច្លើរ ួចមកច្ហើយ គឺ មារទ្យកមម ននប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ឈរច្លើច្គ្នល
បណ្
ត ាំ និង សីលធម៏សាសនា ខ្្ពី ររច្ទ្យ្ ច្គឈរច្លើ ប្ពឹត្តិការណ៏ មានការ ចុះកាលររ ិច្ចេ ទ្យ (datation) ចា្់ោ្់ ផ្ដលច្គទ្យកវា ជាអត្ែ រ្់ ននច្ហត្ការប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ផ្ដលមានកំណល់ ព
្តុតាងជា្មាារៈ ទ្យកជាការរញ្ហចក់។ ការខ្្ផ្នៃកមួ យច្ទ្យៀត្ គឺ្ែិត្ច្ៅកនុងអងគ ភាព (forme)
នន្មបច្ោគ (continu) ររ្់ ផ្ខ្ម រ ច្ប្រៀរប្រដូ ចនឹង ររច្ទ្យ្។ ្មបច្ោគ ររ្់ផ្ខ្ម រមានលកខ
ណៈ ជាច្រឿងច្ប្ពង ្រច្្រ ឬ និទាន ្ំរារ់ ប្រច្ោមអារមម ណ៏ អែ កអាន ឬ អែ កសាតរ់ ឲជារ់ចិត្ត
នឹងសាច់ច្រឿង, ឯចំផ្ណក ្មបច្ោគ ររ្់ររច្ទ្យ្ ជាឯកសារ ្ំរារ់អាន ច្ដើមបីការច្ចុះដឹងជា
ចំច្ណុះ ក៏ដូចជា ញាណិចចតា។
ប្រវត្ត ិសាស្ត្តសាមញ្ញ ផ្ខ្ម រ មានផ្ចកច្ចញជារី្ម័យ៖
- សដ្ើមក្ាំសណើត ប្ស ុក្ខ្មែ រ៖ មានច្រឿងច្ប្ពងនិទានផ្ខ្ម រពីរ ផ្ដលផ្ខ្ម រច្យើង យកមកច្ធវ ើជាចំច្ណុះ
ជាត្ិ ្ត ីពីច្ដើមកំច្ណើត្ ទ្យឹកដីផ្ខ្ម រ គឺ៖ ប្ពេះពុទធទាំនាយ និង ប្ពេះសថាង និង នាងនាគ។ ប្ពុះរាជ
វងសប្ពុះច្ថាង មានកសត្យទា ំងអ្់៥ប្ពុះអងគ ផ្ដលបានច្សាយរាជ្មបត្ត ិ រនត រនតរ់គ្នែ ចារ់
តាំងផ្ត្ពី ឆ្ែំ២៦៧ មន គ.្. រហូ ត្មកដល់ឆ្មំទ្យី១ មន គ.្.។ រាជវងសច្នុះ ប្ត្ូវរលត្់
ពូ ជ ច្ោយសារច្្ត ចចងច្ប្កាយរងែ ្់ ប្ពុះនម ប្ពុះប្រច្ទ្យ្រាជ គ្នមនរប្តា14
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អញ្ញ ទ្យិដា=គំនិត្ប្រឆ្ំងនឹងជំច្នឿសា្ន។
្វ ីការ=Acceptation ; ការទ្យទ្យួ លប្ពម។
14
ច្រឿងច្ប្ពនងនិទ្យ
13
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- សម័យអងគ រ៖ មានច្រឿងច្ប្ពងជាច្ប្ចើន និទានច្រៀររារ់ អំពីច្ដើមកំច្ណើត្ ប្បាសាទ្យអងគ រ,ដូ ច
ោង ច្រឿងនិទាន ប្ពេះសក្តុមាលា ឬ ច្រឿងច្លបើកអងគ រ។ ប្ពុះច្កត្មាោ ជាមហាកសត្យទ្យី៥ ននរាជ
វងសប្ពុះច្ថាង។ ផ្ខ្ម រច្យើងចាំច្្មុះ ប្ពេះពិស
ណ ុ ការ ផ្ដលប្ពុះឥស្តនាធិរាជ បានចាត្់ផ្ចង រញ្ហញ ឲចុះ
មកចាំកំច្ណើត្ កនុងឋានច្ោកកីយ ច្ដើមបីកសាងប្បាសាទ្យអងគ រ កនុងថានៈជា ប្ពុះវ ិ្សកមម ច្ទ្យវ
រប្ត្ ជាមួ យច្ទ្យវរប្ត្ចំនួន ៥០០នក់ច្ទ្យៀត្។ មានច្រឿងនិទានច្ប្ចើនច្ទ្យៀត្ ទាក់ទ្យងនឹង្ម័យ
អងគ រ ដូ ចោង ច្រឿង តាប្ពហែ , ពញាសរាង, ប្ពេះបាទបទុមវរវងស, ប្ពេះខ្ក្វមរក្ត, ប្ពេះបាទធនញ្ច័
យសោរពរាជយ, សសតចគាំលង់, បក្សីចាប្ាំ ក្ ុង, សសតចពាល15។ រញ្ហាផ្ដលនំឲប្រវត្ត ិសាស្ត្ត វ ិទ្យូ ច្គពំ
ទ្យទ្យួ លសាគល់ ច្រឿងនិទានទា ំងច្នុះ ជាប្រវត្ត ិសាស្ត្តពិត្ប្បាកដ គឺ ភាពមិនចា្់ោ្់ ននកាលរ
វរ ិច្ចេ ទ្យ និង គ្នមនព្តុតាងជា្មាារៈ ទ្យកជាការរញ្ហចក់ ច្ហើយជាពិច្្្ វាមានលកខ ណៈច្ប្ចើនជា
អរិយជំច្នឿ ដូ ចោង ការកសាងប្បាសាទ្យអងគ រវត្ត ជាឧទាហរណ៏។
- សម័យសប្កាយអងគ រ៖ គឺមាន ប្ពុះរាជពងាវតារផ្ខ្ម រ, ច្បាុះពមា នាយជាសាធារណៈ ច្ៅកនុង ឆ្ែំ
១៩២៨ ច្ហើយមានដំកល់ទ្យកកនុងប្ពុះរាជរ្
ណ ល័យ។ កនុងប្ពុះរាជពងាវតារ ្រច្្រជាភាសា
ផ្ខ្ម រ ចារ់ពីរាជយ ប្ពុះបាទ្យ ប្ត្្ក់ផ្នែម ឬ អងគ ជ័យ (១៣៤០-?) មកដល់រាជយ ប្ពុះបាទ្យ្ី្វត្ែ ិមនី
វងស (១៩២៧-១៩៤១)។
ច្យើងច្ ញ
ើ ថា ច្ៅកនុង ប្រវត្ត ិសាស្ត្តសាមញ្ញ ច្នុះ អាចប្គរ ច្លើ្ោ្់16 ប្រវត្ត ិសាស្ត្តជាត្ិផ្ខ្ម រ ្ំ
រារ់ជនជាត្ិផ្ខ្ម របាន ច្ទាុះរីវាគ្នមនលកខ ណៈជាប្រវត្ត ិសាស្ត្ត វ ិទ្យាោង្ក៏ច្ោយ។ ប្ត្ង់ចំណច
ច្នុះឯង ផ្ដលអាចរញ្ហចក់បានថា រណឌិត្រូ រាណផ្ខ្ម រ មិនផ្ដល មិនរវល់យកចិត្តទ្យកោក់ អំពី
ប្រវត្ត ិសាស្ត្តជាត្ិខ្ល ួនច្នុះច្ ើយ, ច្ហើយពីជំនន់មួយច្ៅជំនន់មួយច្ទ្យៀត្ អែ កប្បាជញផ្ខ្ម រច្យើង
ច្ោកច្ៅផ្ត្ងផ្ត្រនត រកា មរត្កជាត្ិ ច្នុះឲបានគង់វង់ជានិចច ្ំរារ់អានគត្កាលជាត្ិ
ច្ហត្ច្នុះឯង ផ្ដលនំឲជនជាត្ិផ្ខ្ម រ ដឹង ច្ហើយនិោយរនត ៗគ្នែថា ខ្ល ួនជា ជាត្ិសា្ន៏ ជា
មាច្់ច្ដើម ននទ្យឹកដី ្វណណភូ មិ ផ្ដល ជា នគរ ធាៃរ់រងច្រឿង មានអារយធម៌ខ្ពង់ខ្ព្់។ អត្ីត្កាល
ប្រករច្ោយកិត្តិគណច្នុះឯង ផ្ដលជនជាត្ិផ្ខ្ម រ ផ្ត្ងផ្ត្យកមកច្ធវ ើច្ោង ននអត្ែ ិភាព នូ វ
ច្ទ្យពច្កា្លរងច្រឿង ននជាត្ិសា្ន៏ខ្ល ួន។
ផ្ត្ច្ប្កាយពី្ត្វត្ស ទ្យី១៥មក នគរផ្ខ្ម រជួ រប្រទ្យុះ នូ វ កលិយគ ប្គរ់ផ្ររោង ផ្ដលនំឲជាត្ិ
ចុះអន់ថ្យដល់កំ រ ិត្មួ យ នំរំោយកមាៃំងជាត្ិឲរលត្់្ូនយ ធាៃក់ខ្ល ួនជាជាត្ិខ្្ុំច្គ គ្នមនលទ្យធ
ភាព នឹងអាចច្ងើរត្្ូ ត្តាំង ប្រឆ្ំងទ្យល់ នឹងកលិយគច្នុះ។ អ្់រយៈ៥្ត្វត្ស ជាត្ិសា្ន៏
ផ្ខ្ម រ រ្់កនុងសាែនភាពអត្ត ងគត្ជាត្ិ នំច្ៅរក សតិ វ ិបបវាស17 ច្ដើរច្លើនល វូ ចាញ់្ប្ត្ូវជាត្ិ ជានិចច
ច្ហើយនំគ្នែច្បាុះរង់គំនិត្ត្្ូ ត្តាំង ច្ហើយយកគំនិត្ កមម វា្នច្គចមិននត្ (fatalité)មក
ច្ធវ ើជា ការលួ ងចិត្ត ្ំរារ់រនត រ្់ ច្ៅកនុង្មប្ទ្យទ្យកខ ររ្់ខ្ល ួន។
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ច្រឿងប្ពងនិទានទា ំងឡាយច្នុះ ច្ោក រ្់-ចស្តនតរប្ត្ បាន្រច្្រច្រៀររារ់ ជាភាសាផ្ខ្ម រ កនុងច្្ៀវច្ៅមួ យ
មានចំណងច្ជើងថា៖ ប្រវត្ត សាស្ត្តផ្ខ្ម ត្-Edition l’Harmattan។
16
ច្លើ្ោ្់=Plus ou moins។
17
្ត្ិ វ ិរបវា្=Perte de mémoire, បាត្់្ត្ិ។
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អាំពីបញ្ញា ការចុេះកាលបរ ិសចេ ទ
គួ រកត្់្ំគ្នលថា ្ម័យ យគក្
ត ល ច្ៅរ្ច ិមប្រច្ទ្យ្ មានច្ពលច្វោពីរខ្្គ្នែ៖ ច្ពលច្វោ
សា្ននិង ច្ពលច្វោ អែ កជំនួញ។ ចំច្រុះ សា្ន ច្ពលច្វោ មានផ្ត្មួ យគត្់ គឺច្ពលច្វោ
ររ្់ប្ពុះ ច្ហើយទ្យកច្ពលច្វោ អែ កជំនួញ ជាច្ពលច្វោគិត្ផ្ត្រកចំច្ណញ គឺជា វត្ថុ ននកនប្ម18
ផ្ត្សា្ន មានការអត្់ច្អានច្ប្ចើន កនុង វ ិ្័យអនវត្ត ន៏ កនុងការរ្់ច្ៅររ្់មន្ស ផ្ត្ច្ៅ
ផ្ត្រកាភាពត្ឹង រ ឹងជានិចច កនុង វវ ិ្័យ ប្ទ្យឹ្តី។ ចំច្រុះសា្នប្គិ្ត ច្ពលច្វោ ជាច្ពលច្វោ ររ្់
ប្ពុះ គឺមានកំច្ណើត្ច្ ើងពីប្ពុះ (Dieu) ច្ហើយ ប្គរ្ងក ត្់ច្ោយប្ពុះ។ ដូ ច្ចែ ុះ ប្គរ់្កមម ភាពនន
មន្សច្ោកទា ំងអ្់ គឺផ្កចរ់ជាធមម ជាត្ិជាមួ យនឹង អំច្ពើររ្់ប្ពុះទា ំងអ្់។ ច្ពលច្វោប្ពុះ
ជា អននត ភាព19(ចីរកាល) ច្ហើយ អននត ភាពច្នុះ ជាដំច្ណើររនត គ្នែមិនោច់ ននច្ពលច្វោ
(aiônes20) ឬ ចច្នៃុះច្ពល ឥត្មានកំ រ ិត្21 គឺថា រយៈច្ពលគ្នមនកំណត្់ច្ហើយមិនអាចរារ់បាន។
ផ្ត្ ប្ពុះ មានច្ពលច្វោ ររ្់ប្ពុះអងគ មួយច្ទ្យៀត្ គឺ ច្ពលច្វោ «ច្រ្កកមម ររ្់ប្ពុះអងគ » ្ំរារ់
្ច្ស្តង្ហគុះមន្សច្ោក ផ្ត្ច្ៅច្ពលជាមួ យគ្នែច្នុះផ្ដរ មន្សច្ោក ក៏មាន ច្ពលវោរ ួម និង ្ំ
រារ់ខ្ល ួនឯង ្ំរារ់ រំច្ពញរច្ងា ើយ នូ វប្រវត្ត ិសាស្ត្តរ ួម និង ប្រវត្ត ិសាស្ត្តររ្់ខ្ល ួនផ្កាល់ ផ្ដរ។ កនុង
ចំណចច្នុះ សា្នច្លើកយកចំច្្ទ្យ មកច្ចាទ្យ អំពី «អវសានននច្ពលច្វោ ឬ មន្សច្ោក»
ដល់ ពួ កអែ កមានជំច្នឿថា ប្ពុះនឹងរញ្ចន
ូ ច្ទ្យវតា មកឋានច្ោកីយ ច្ដើមបី្ច្ស្តង្ហគុះមន្ស ដូ ច
ផ្ខ្ម រច្យើងខ្ៃ ុះមានជំច្នឿថា មានប្ពុះបាទ្យធមម ិក ចុះពីឋាន្ួ គ៍មករំច្ោុះផ្ខ្ម រ ពីទ្យកខ ភ័យប្គរ់
ប្រការ។ ដូ ច្ចែ ុះការរង់ចាំច្នុះ ជាច្ពលច្វោ មានន័យ, មានទ្យិ្ពិត្ ្ំរារ់មន្ស គឺ លូ កនដ ្ំ
ជំនួយពីប្ពុះ ផ្ដលជាច្ពលច្វោអននត ភាព។ ផ្ត្សា្ន ចាំបាច់មានការវ ិវដឍន៏ តាម សាែន
ភាព ច្្ដា កិចចនិង្ងគ មកិចច នន្ងគ មថ្មីររ្់មន្សច្ោក ផ្ដលនំរច្ងក ើត្ឲមាន ច្ពលច្វោ
ថ្មី គឺ ច្ពលច្វោននប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ររ្់មន្សច្ោករ ួម និង មន្សច្ោកមាែក់ៗ។ ផ្ត្សា្ន
ទ្យទ្យួ លសាកល់ ច្ពលច្វោ ននប្រត្ត ិសាស្ត្ត ទ្យកជា ច្ដើមគំនិត្ ននប្ពុះ ថាជាច្ពលច្វោ ច្ៅកនុង ច្ពល
ច្វោ ផ្ដលប្ពុះអងគ ប្ត្ូវការច្ដើមបី្ច្ស្តង្ហគុះមន្ស។ ដូ ច្ចែ ុះ ច្យើងច្ ើញថា ច្ពលច្វោមន្សច្ោក
មានទ្យំហំ ននការ្ច្ស្តង្ហគុះររ្់ប្ពុះជានិចច។ ផ្ត្ទ្យ្សនៈច្នុះ វាច្ចាទ្យជារញ្ហា ដល់្ម័យទ្យំច្នើរ
អំពី វគគ ិក្រណ22 (ការចាត្់ជាពួ ក, ជាថាែក់) ឧរករណ៏្ំរារ់ោក់ជាលំោរ់ និង លទ្យធភាព នន
សនធ ិសយាគ (articulation) ច្ដើមបីនលិត្ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត។ ការពិចារ្ ច្លើចំច្្ទ្យច្នុះឯង ផ្ដលនំ
រច្ងក ើត្គំនិត្ថ្មីមួយ អំពីប្រវត្ត ិសាស្ត្ត។ គំនិត្ថ្មីច្នុះ គឺទ្យក ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ជាចំច្ណុះ វវ ិទ្យាសាស្ត្តវ
៖ ឧទាហរណ៏ៈ ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ននអារយធម៌ ជា ការបនត ដ្ាំសណើរគាំនិត (translations) ពីកផ្នៃ ងមួ យច្ៅ
កផ្នៃ ងមួ យច្ទ្យៀត្។ កនុង្ញ្ហញណ ននការរនត ដំច្ណើរគំនិត្ច្នុះ មានទ្យិដាភាពផ្ដលច្គសាគល់ចា្់
្្់ គឺ៖ តាម លំោរ់រញ្ហញ, មានប្ទ្យឹ្តី ច្កើត្ច្ ើងមួ យ គឺទ្យក «ប្បវតត ិសាស្តសត ជាចាំសណេះ វវ ិទាសា
18

វត្ថុននកនប្ម=Objet de lucre។
អននត ភាព= Eternité។
20
Aiône : Aiôn ou Aïon est un terme tiré du grec ancien (Αἰών) aux acceptions multiples qui
19

signifie « destinée », « âge », « génération », « éternité ». En philosophie antique, il s'agit de l'un
des trois principaux concepts du temps, avec chronos et kairos.
21
22

Nouveau testament.
វគគ ិករណ=Classification។
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ស្តសត» ឆៃ ងពីប្ក ុង អាផ្ត្ន មក ទ្យីប្ក ុង រ ូម រនារ់ មក ដល់ប្រច្ទ្យ្បារាំង ច្ហើយ វាបានប្ជួត្
ប្ជារ ច្ៅកនុងមហាវ ិទ្យាល័យលបី ច្ៅកនុងទ្យីប្ក ុង បារ ើ្ តាំងពីជំនន់ រាជវងសច្្ត ចការ ូលិន
(៥៨២-៩៨៧)មកច្មៃ ុះ។ ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត មានទ្យិដាភាព ជាវ ិទ្យាសាស្ត្តច្នុះ គឺវាមានលកខ ណៈ ច្លើ្
អំពី សីលធម៌ ផ្ដលជាកញ្ច ក់ ននមហាកសត្យ មកជា វវ ិទាសាស្តសត ថ្នអាំណ្ច ច្ៅកនុងរដា មួយ ផ្ដល
ច្រៀរចំច្ ើង ជាអងគ កាយ មានច្គ្នលរំណង មានរដា បាល ជាមូ លោាន ្ំរារ់ប្ទ្យប្ទ្យង់ នូ វប្គរ់
កិចចការផ្ដលរដា ប្ត្ូវច្ធវ ើ ច្លើ្ពី ការគិត្ផ្ត្ពី រំច្ រ ើ ពួ ក្កត ិភូមិ23។
ចំណចវវ ិទ្យាសាស្ត្តច្នុះច្ហើយ ផ្ដលប្រវត្ត សាស្ត្ត វ ិទ្យូ ច្លើកមកច្ចាទ្យជារញ្ហា ដល់រណឌិត្រូ រាណផ្ខ្ម រ
ថានលិត្ ននប្ពឹត្តិការណ៏ ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ច្ោយគ្នមនរញ្ហចក់ការចុះកាលររ ិច្ចេ ទ្យពិត្ប្បាកដ។
ប្ត្ូវដឹងថា កនុង្ម័យរូ រាណផ្ខ្ម រវ្ញ្ហញណ ននច្ពលច្វោប្រវត្ត ិសាស្ត្ត មិនដូ ចគ្នែនឹង ្ញ្ហញណ នន
ច្ពលច្វោ ្ពវ នថ្ៃច្នុះច្ទ្យ ផ្ដលច្គឲច្្មុះថា «ច្ពលច្វោ ន ីកា»។ ច្ពលច្វោកនុង្ម័យច្ដើម
ផ្ខ្ម រ ជាចំនួន ននចលន ររ្់រគគ លមាែក់ៗ ច្ហត្ច្នុះឯងច្ហើយ បានជា ច្ពលច្វោ ផ្ររច្នុះ វា
ខ្្ពី ច្ពលច្វោ ននធមម ជាត្ិ ផ្ដលផ្ខ្ម រច្យើងឲច្្មុះថា «រដូ វ»។ រ ួម្ចកត ីមក ច្យើងអាច
្នែ ិោានបានថា រដូ វ ជាច្ពលច្វោរ ួម ររ្់មន្សច្ោក ផ្ត្ «ចំនួនចលន» ជា ច្ពលច្វោ
ផ្កាល់ ររ្់រគគ លមាែក់ៗ។ ច្យើងដឹងថា ប្រវត្ត ិសាស្ត្តផ្ខ្ម រ ច្ប្ចើនជាប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ្ត ីអំពី គណ្មបត្ត ិ
ររ្់មហាប្កត្យ ច្ហត្ច្នុះឯង បានជាមាន ទ្យំហំ (dimension) រគគ លច្លើ្លរច្ៅកនុងប្រវត្ត ិ
សាស្ត្តផ្ខ្ម រ។ រណឌិត្រូ រាណផ្ខ្ម រច្យើង គ្នត្់មិន្ូ វយកចិត្តទ្យកោក់អំពី ច្ពលច្វោច្នុះច្ ើយ
ច្ប្រុះជំនន់ច្ដើម គ្នមន ឯកភាព្ំរារ់វា្់ច្ពលច្វោនង និង គ្នមនច្ពលច្វោ្មួ យអាច
មានត្នមៃ ច្លើ្ពី្កមម ភាពររ្់មហាកសត្យនង៖ ច្រើប្ពុះអងគ ចង់បាន ចង់ច្ធវ ើអវីមួយ សារៈ
្ំខ្ន់ គឺ លទ្យធនលនូ វទ្យីរញ្ច រ់ ផ្ដលមិនប្ត្ូវមានការរងខ ិត្រងខ ំ អំពីច្ពលច្វោ្មួ យច្នុះច្ ើ
យ។ ច្យើងអាច្នែ ិោានបាន ច្ពលច្វោររ្់ប្ពុះមហាកសត្យ ច្ៅជំនន់រូរាណ គឺជាច្ពល
ច្វោ អននត ភាព ច្នុះឯង។

៣. ប្រវត្តិសាស្ត្ិ ថ្ែ24
ើ

ប្រវត្ត ិសាស្ត្តថ្មី (récente) គឺ មានចារ់ពី្ម័យ រញ្ច រ់្ស្តង្ហគមច្ោក ច្លើកទ្យី២ មកដល់
រចចុរបនែ កាលច្នុះជាប្រវត្ត ិសាស្ត្ត

ប្គរច្ោយប្ពឹត្តិការណ៏នច្ោបាយជាត្ិ។

មានប្ពឹត្តិការណ៏

្ំខ្ន់ជាច្ប្ចើន មានច្កើត្ច្ ើងច្ៅប្្ ុកផ្ខ្ម រ៖ ការទាមទារឯករាជយពីបារាំង, ពនៃ កននលទ្យធិ
ប្រជាធិរច្ត្យយ, ច្្ត ច្ីហន, រររសាធារណរដា , ផ្ខ្ម រប្កហម, អា្និគមយួ ន, ដំច្ណើរផ្ខ្ម រថ្មី
និង ររាជ័យលទ្យធ ិប្រជាធិរច្ត្យយច្្រ ើ។

23
24

ឯកច្ោង៖ Le Goff – Un autre Moyen Âge : Edition Quarto GALLIMARD។
ប្រវត្ត ិសាស្ត្តថ្ម ី=Histoire récente។
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ប្ពឹត្តិការណ៏ទា ំងឡាយច្នុះ មានច្ហត្ការ (faits) ចា្់ោ្់ មានកាលររ ិច្ចេ ទ្យពិត្ មានព្តុ
តាង ជា្មាារៈ ្ំរារ់រញ្ហចក់ ផ្ត្ផ្ខ្ម រច្យើង ឥត្ច្មើលច្ ើញ ឬ យល់ច្ ញ
ើ ននសាច់ច្រឿង នន
ប្ពឹត្តិការណ៏ដូចគ្នែច្នុះច្ ើយ ច្ប្រុះជាច្រឿងនច្ោបាយ។ ឧទាហរណ៏ ្ត ីអំពី ការទ្យមាៃក់ ច្្ត ច្ីហ
ន ពីដំផ្ណង ប្រមខ្រដា ច្ោយ ្ភាជាត្ិ, ផ្ខ្ម រច្យើងខ្ៃ ុះ ទ្យកទ្យច្ងវ ើច្នុះ ជារដា ប្រហារ អែ កខ្ៃ ុះច្ទ្យៀត្
ទ្យកជា ការប្្រចារ់, ច្ហើយមាខងៗច្សាធច្ទ្យៀត្ ផ្រជានំគ្នែច្ដើររក ្ំដី ឬ ការ្រច្្រ ររ្់ជន
ររច្ទ្យ្ លបីលាញ មកច្ធវ ើជាច្ោង ្ំរារ់ការយល់ច្ ញ
ើ ររ្់ខ្ល ួន ជាជំនួ្ នូ វការពិចារ្
ប្រករច្ៅច្ោយ វវ ិសសសៈភាព (sincérité) ររ្់ខ្ល ួនច្ៅវ ិញ ឬ តាមផ្ររទ្យ្សនវ ិជាេ។ ច្ៅមាន
ឧទាហរណ៏ជាច្ប្ចើនច្ទ្យៀត្ដូ ចោងប្ពឹត្តិការណ៏នថ្ៃទ្យ៧
ី មករា ឆ្ែំ១៩៧៩ ។ល។ ច្ត្ើការពិត្ មានច្ៅ
ប្ត្ង់្ ?
ផ្ត្កនុងប្រវត្ត ិសាស្ត្តថ្មីច្នុះ វាមានលកខ ណៈពិត្ ររ្់វាមួ យ គឺ ការរង្ហាញនូ វភាព ច្ប្រុះផ្រក ជាកំ
ច្ទ្យច ររ្់្ងគ មផ្ខ្ម រ នំឲផ្ខ្ម រ ប្រខ្ំគ្នែ ច្ដើមបីច្បាយរកប្រច្ោជន៏ច្រៀងៗខ្ល ួន។ ្ប្ត្ូវរ ួម ររ្់
ផ្ខ្ម ររចចុរបនែ កាលច្នុះ គឺ ផ្ខ្ម រខ្ល ួនឯង ផ្ត្មត ង។ ជាត្ិផ្ខ្ម របាក់ផ្រក ច្ខ្ាយច្ខ្ាុះអ្់ច្ៅ
ច្ហើយ ច្ត្ើច្ៅ្ល់អវី ផ្ដលអាចសាតរគំនិត្ផ្ខ្ម រ ឲច្ចុះមាន ច្មតាត ករ្ ប្្ឡាញ់រារ់អានគ្នែ
សាមគគ ីរ ួររ ួមជិត្្ែ ិទ្យធគ្នែច្ ើង វ ិញ ? ពទ្យធ សា្ន ? ចំច្រុះ ភិក្ខុ ងិន-សភង25 ច្រើជាត្ិផ្ខ្ម រនិង
ប្រជាជនផ្ខ្ម រ្ែ រ់ច្បាុះរង់សា្នច្នុះច្ចាលច្ទ្យៀត្ គឺច្រឿងផ្ខ្ម រ វាចរ់ប្ត្ឹមហែ ឹងច្ហើយ។ ច្នុះ ជា
លបិចននររច្ទ្យ្។ ប្ពុះអងគ ច្មើលច្ ើញត្នមៃ នន្សាន ្ំរារ់ជាត្ិផ្ខ្ម រ ច្ប្រុះច្យើងច្មើលច្ ញ
ើ ផ្ដរ
ច្រើយកប្រវត្ត ិសាស្ត្ត មកច្ធវ ើជាកញ្ច ក់ ្ំរារ់ ឆលុុះច្មើល្ងគ មផ្ខ្ម រ គឺថាច្ប្ៅអំពី ទ្យិដាិ(dogme) នន
ពទ្យធសា្ន គឺគ្នមន ប្បព័នធតថ្មល 26 ្មួ យច្នសងច្ទ្យៀត្ ផ្ដលអាចទ្យកបាន ជាការតាក់ផ្ត្ង
កនុងផ្នែក្ីលធម៌ ច្លើ្ពីពទ្យធសា្ន។ ដូ ចច្ោក វា៉ាន់-ឌិកាអន ផ្ដរ, ច្ោកមាន ច្ោរល់
មាងមួ យច្ទ្យៀត្ ថា ច្ៅកនុង្ងគ មផ្ខ្ម រ ខ្វ ុះ ទ្យ្សវ ិជាេ ្ំរារ់ ឲជនផ្ខ្ម រ ច្ចុះពិចារ្ អំពី ្ីល
ធម៌ និង អ្ីលធម៌ ផ្ដលនំឲជនផ្ខ្ម រជួ រប្រទ្យុះវវ ិរត្ត ិច្ប្ចើនកនុងគត្ិ។ គួ រកត្់្ំគ្នល់ថា ទ្យ្សន
វវ ិជាេច្ទ្យពនិយម27 ឬ ធម៌ននសា្ន ជាទ្យិដាិ្ំរារ់ច្ជឿោច់ខ្ត្ ឯចំផ្ណកទ្យ្សនវ ិជាេ រ្ច ឹ
មប្រច្ទ្យ្ ជាការប្ត្ិុះ រ ិុះ ្ំរារ់យកមកច្ធវ ើការពិចារ្ រកច្ហត្នល។ ទ្យ្សនវ ិជាេទា ំងពីរផ្ររ
ច្នុះ ្ទ្យធផ្ត្សារប្រច្ោជន៏ដូចគ្នែ្ំរារ់មន្សច្ោក កនុង វ ិ្័យ្ីលធម៌ ផ្ដលរ្់ច្ៅកនុង
្ងគ ម្កត ិភូមិ ផ្ដលមាន ្ីលធម៌អំ្ចផ្កតច់ការ ជាទ្យិដាិ ្ំរារ់ឲប្រជារាស្ត្តច្គ្នរពោច់ខ្ត្។
ច្ៅកនុង្ងគ មផ្ខ្ម រ ផ្ររ្កត ិភូមិ គ្នមនទ្យ្សនវ ិជាេ ច្ហើយ ច្រើផ្ខ្ម រ នំគ្នែច្បាុះរង់ជំច្នឿច្លើពទ្យធ
សា្នច្ទ្យៀត្ គឺផ្ខ្ម រ វាចរ់ប្ត្ឹមហែ ឹងឯង ដូ ច ភិកខុ ងឹន-ច្ភង ប្ពុះអងគ មានច្ោរល់ច្នុះឯង។
ប្រវត្ត ិសាស្ត្តថ្មីផ្ខ្ម រ មានលកខ ណៈជាលទ្យធិ ខ្្ពី លកខ ណៈ ប្រវត្ត ិសាស្ត្តសាមញ្ញ ផ្ដលមាន ប្គិុះ ជារ
្
ត ំ និង ្ីលធម៌សា្ន។ លទ្យធិជាគំនិត្ររ្់ករសពួ ក រច្ងក ើត្ច្ ង
ើ
្ំរារ់ការរររកស
ពួ ក ច្ហត្ច្នុះឯង ច្យើងពំអាចទ្យកប្រវត្ត ិសាស្ត្តថ្មី ជាប្រវត្ត សាស្ត្ត កនុងន័យ វវ ិទ្យាប្រវត្ត ិសាស្ត្ត
បានច្ៅច្ ើយ វាច្ៅមានលកខ ណៈប្ត្ឹមជា ប្ពឹត្តកា
ិ រណ៏ ្ងគ មកត ី នច្ោបាយកត ី។ មាងមួ យច្ទ្យៀត្វ
25
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ផ្ខ្ម រច្យើង ខ្វ ុះ ឬ គ្នមន ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត វ ិទ្យូ ្មួ យ មានកិត្តិនម (notoriété) ជាអែ កឯកច្ទ្យ្ មាន
សាែនដ នលិត្ ប្រវត្ត ិសាស្ត្តជាត្ិ អាចឲផ្ខ្ម រដ៏នទ្យច្ទ្យៀត្ ទ្យកសាែនដច្នុះ ជា ច្ោង ្ំរារ់ខ្ល ួន ច្ប្រុះ
ច្ៅកនុង្ងគ មផ្ខ្ម ររចចុរបនែ មានពុះគំនិត្ផ្ខ្ម រ ជាច្ប្ចើនលទ្យធិនច្ោបាយ ផ្ដលនំឲផ្ខ្ម រ មានការ
្ងស័យ ប្គរ់ផ្ររោង ច្ៅច្លើ វវ ិសសសភាព (sincérité) និង អនាគតិ (impartialité) ររ្់អែក
ច្ចុះដឹងផ្ខ្ម រ។ ច្ៅកនុង្ងគ មផ្ខ្ម រ រចចុរបនែ «មូ លធន នន ច្្ចកត ីទ្យកចិត្ត28»រវាងផ្ខ្ម រ នឹង ផ្ខ្ម រ វា
ធនកស័យ អ្់ច្ៅច្ហើយ។
ច្ហត្ច្នុះឯង បានជា ផ្ខ្ម រច្យើង យល់ច្ ើញថា ប្រវត្ត ិសាស្ត្តថ្មី គឺជា មត្ិនច្ោបាយររ្់រកស
ពួ កនិមួយៗ ផ្ត្រច្្
ណ ុះ។ ឧទាហរណ៏ ដូ ចោង ច្ខ្ៀវ-្ំនន, ជាជន ជារ់ច្ចាទ្យពីរទ្យប្រប្ពឹត្ត
អំច្ពើ ប្រឆ្ំងនឹងមន្សជាត្ិ, ្រច្្រច្្ៀច្ៅអំពី ប្រវត្ត ិសាស្ត្តថ្មី ននកមពុជា29 ច្ៅកនុងច្នុះគ្នត្់
ផ្ក ច្ហត្ការណ៏ នន ប្ពឹត្តកា
ិ រណ៏ ច្ដើមបីរំនង ឲផ្ខ្ម រ យល់ប្ច ំ ពីច្គ្នលរំណង ដ៏ចនប្ង ររ្់គ្នត្់
គឺ ការរំផ្កៃញជាត្ិផ្ខ្ម រ។
ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត្ម័យ ច្ទាុះរី្រច្្រ អំពីប្ពឹត្តិការណ៏ថ្មីកតី ឬ ច្លើក យកឯកសាររូ រាណមក្រច្្រ
ច្ ើង វ ិញកត ី ច្ប្ចើនផ្ត្មានច្គ្នលច្ៅជា ្ហតាែករណ៏ (manipulation) ប្គរ់ផ្ររោង ច្ដើមបី
ផ្្វ ងរកប្រច្ោជន៏ ឬ ការររអវ ីមួយ ផ្ដលអែ កប្រវត្ត ិសាស្ត្តកត ី អែ កចូ លចិត្តប្រវត្ត ិសាស្ត្តកត ីចង់
បានច្ៅ្ត្ិររ្់ខ្ល ួន។ គំនិត្ច្នុះ ជាកញ្ច ក់ឆលុុះរ ូរភាព នន្ងគ មផ្ខ្ម ររចចុរបនែ ផ្ដលកំពងរ្់
ច្ៅកនុង ភាពប្ចរូ កប្ចរល់ ផ្លងសាគល់អវី ផ្ដលជាប្រច្ោជន៏ជាត្ិ អវ ីផ្ដលជាអំច្ពើរំផ្កៃញជាត្ិ។
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ន្ចក្តិ្នែិដ្ឋាន
ផ្ខ្ម រមានប្រវត្ត ិសាស្ត្តជាត្ិពិត្ផ្មន ផ្ត្ប្រវត្ត ិសាស្ត្តច្នុះ មានការចាត្់ជាថាែក់ជាត្នមៃ ្ំរារ់ជន
ររច្ទ្យ្, អែ កច្ចុះដឹងផ្ខ្ម រ, ជនសាមញ្ញ ផ្ខ្ម រ ផ្ដលវា នំរច្ងក ើត្ឲមាន ការ្ងស័យ រវាង ថាែក់ត្នមៃ
និមួយៗ ច្ហើយជាពិច្្្ អែ កនច្ោបាយផ្ខ្ម រ គ្នត្់ច្ប្ចើនយកប្រវត្ត ិសាស្ត្ត មកច្ធវ ើ ្ហតាែករ
ណ៏ ្ំរារ់រំច្ រ ើប្រច្ោជន៏នច្ោបាយ ររ្់គ្នត្់។ ដូ ច្ចែ ុះ ពីរររនច្ោបាយមួ យ ច្ៅ រររ
មួ យ អែ កកាន់អំ្ច គ្នត្់មិនផ្ដល យកប្រវត្ត ិសាស្ត្តជាត្ិ មក ោត្ប្ត្ោងឲលែ ិត្លែ ន់ កនុង
កមម វ ិធី្ិកា ប្គរ់ថាែក់្ិកា ពី មធយម្ិកា ដល់ ឧត្ត ម្ិកា ្ំរារ់ យវជន។ រហូ ត្មកដល់
រចចុរបនែ កាល កនុង ចំច្្មអែ កច្្ែ ហាជាត្ិ គ្នត្់មាន ផ្ត្គំនិត្មនម (obsession) មួ យគត្់
កនុង ររ ិរទ្យ សាែនការជាត្ិ្ពវ នថ្ៃ គឺ ផ្ខ្ម រ ជាជាត្ិសា្ន៏ ទ្យទ្យួ លច្ប្គ្នុះថាែក់ពីប្រច្ទ្យ្ជិត្ខ្ង
ដូ ច្ចែ ុះប្ត្ូវនំគ្នែ ច្ប្គ្នកឈរច្ ើង ច្ោយយក ្ម័យ ប្ពុះបាទ្យជ័យវ ័រ មន ទ្យី៧ មកច្ធវ ើជា លំអាន
ច្ដើមបីរំច្ោុះជាត្ិ អំពីការ្ៃនរនររច្ទ្យ្។ ផ្ត្ផ្ខ្ម រច្យើង ឥត្សាគល់អវីឲបានចា្់ោ្់ ថាលំ
អាន ច្នុះមាន អនត រវត្ថុ (contenu) ផ្ររ្នង ច្ប្ៅពី ដឹង តាមឯកសារររច្ទ្យ្ គឺ ការវាត្
ទ្យឹកដីផ្ខ្ម រ និង កសាងប្រសាទ្យប្រករច្ោយច្សាភ័ណភាព ផ្ត្រច្្
ណ ុះ។ ច្ត្ើអែកច្្ែ ហាជាត្ិផ្ខ្ម រ
បានច្ចាទ្យជា្ំណួរផ្ដរឬច្ទ្យថា ្ស្តង្ហគមវាត្ទ្យឹកដី ររ្់មហាកសត្យផ្ខ្ម រ ជា ឆនា ៈររ្់ពលរដា
ផ្ខ្ម រ ឬ ជា មហិចេិតា ររ្់មហាកសត្យ ? ច្ត្ើប្រជារាស្ត្តផ្ខ្ម រ ទ្យទ្យួ លនលវ ិបាកផ្ររ្ខ្ៃ ុះ អំពី
នច្ោបាយ មហា្ំណង់ប្បាសាទ្យទា ំងឡាយ ររ្់មហាកសត្យផ្ខ្ម រ ? ច្ត្ើប្បាសាទ្យទា ំងច្នុះមាន
សារៈប្រច្ោជន៏អវីខ្ៃុះ ្ំរារ់ជាត្ិផ្ខ្ម រ កនុង្ម័យច្នុះ ?
កនុងប្រវត្ត ិសាស្ត្ត រញ្ហចក់ឲផ្ខ្ម រច្យើងដឹងចា្់ថា ប្រច្ទ្យ្ផ្ខ្ម រ មានទ្យឹកដី ជាប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ររ្់
ខ្ល ួន ទា ំងខ្ង លិច និង ខ្ង ច្កើត្ នននគរផ្ខ្ម ររចចុរបនែ ដូ ចមានច្ខ្ត្ត ជាច្ប្ចើនររ្់ផ្ខ្ម រផ្ដល
្ពវ នថ្ៃ កាៃយជា ច្ខ្ត្ត ររ្់ប្រច្ទ្យ្ច្្ៀម, កមពុជាច្ប្កាម កាៃយជា ច្ខ្ត្ត ររ្់ប្រច្ទ្យ្យួ ន។ ច្ត្ើ
អែ កជាត្ិនិយមផ្ខ្ម រ

មានច្គ្នលរំណងអវ ីមួយចា្់ផ្ដរឬច្ទ្យ

ថាផ្ខ្ម រច្យើង

ចង់បានអវ ីពិត្

ប្បាកដ កនុងច្រឿង ទ្យឹកដីជាប្រវត្ត ិសាស្ត្តផ្ខ្ម រ ? ទាមទារយកមករញ្ចល
ូ កនុងទ្យឹកដីផ្ខ្ម ររចចុរបនែ
វវ ិញ ? ឬ ប្គ្នន់ឲផ្ត្ប្រច្ទ្យ្ ច្្ៀម និង យួ ន ទ្យទ្យួ លសាគល់តាមការប្រកា្ជានល វូ ការថា ទ្យឹកដីច្នុះ
ជាទ្យឹកដី ជាប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ររ្់ជាត្ិសា្ន៏ផ្ខ្ម រ ? ច្ត្ើផ្ខ្ម រក្
ត លច្យើងរចចុរបនែ មានគណ
្មបត្ត ិដ៏ប្រនពផ្ររ្ ផ្ដលអាចទាក់ចិត្ត ជាត្ិសា្ន៏ផ្ខ្ម រ រ្់ច្ៅកនុងប្រច្ទ្យ្ច្្ៀម និង
យួ ន ឲមានចំណង់ចង់ មករ្់ច្ៅជាមួ យខ្ល ួន ? ្ពវ នថ្ៃច្នុះ ច្យើងឥត្ដឹងអវ ីទា ំងអ្់ អំពី
រញ្ហាទា ំងច្នុះ គិត្ផ្ត្ពីយក ត្្
ា និង ការរំជួលចិត្ត មកធវ ីជា ការទាមទារមួ យ ផ្ដលគ្នមន
ច្គ្នលច្ៅពិត្ប្បាកដ។ ច្យើងដឹងថា រញ្ហាច្នុះ ជា ពិ្ិដាកមម (tabou) ្ំរារ់អែកជាត្ិនិយម
ផ្ខ្ម រ ច្រើនរ្ហានច្លើកយកមកច្ចាទ្យជា ្ំណួរ គឺ ច្គនំគ្នែ ទ្យក ជនច្នុះ ជាជន មិនប្្ឡាញ់
ជាត្ិ ឬ ជា អែ កកបត្់ជាត្ិផ្ត្មត ង។ ការច្លើកយកវាមក ច្ចាទ្យជា្ំណួរ មិនមានន័យថា មាន
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គំនិត្ ជតានិយម30ច្នុះច្ ើយ នទុយច្ៅវ ិញ ជាការផ្្វ ងរក ការពិត្មួ យ ផ្ដលនំ កំឲផ្ខ្ម រ
ច្យើង និោយភៃ យ (ឥត្គិត្) ច្ហើយ ច្ដើរផ្ត្តាមនល វូ លំ ដផ្ដលៗ ផ្ដលនំឲជាត្ិផ្ខ្ម រច្យើង ធាៃក់
កនុង រច្ត
ត ទ្យកខ អ្់ច្ប្ចើន្ត្វត្សរ ួចមកច្ហើយ។
ប្រវត្ត ិសាស្ត្តជាត្ិសា្ន៏ផ្ខ្ម រ ជាប្រវត្ត ិសាស្ត្តមួ យ មិនទាន់ ចរ់ច្ៅច្ ើយច្នុះច្ទ្យ នទុយច្ៅវ ិញជា
ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ច្ទ្យើរផ្ត្មានកំច្ណើត្ ច្ៅកនុង គត្ិផ្ខ្ម រ (esprit khmer) ច្ប្រុះ ប្រច្ទ្យ្ និង ជាត្ិសា
្ន៏ផ្ខ្ម រ កំពងជួ រប្រទ្យុះ ជាថ្មី នូ វច្ប្គ្នុះថាែក់ បាត្់រង់ ជាត្ិផ្ខ្ម រ។ ច្ប្គ្នុះថាែក់ច្នុះ ប្ត្ូវចាំបាច់ឲ
អែ កច្្ែ ហជាត្ិ មាន ការច្មើលថ្មី ច្ៅច្លើប្រវត្ត ិសាស្ត្តជាត្ិ និង ការប្ត្ិ រ ិុះ (pensée) ថ្មី ច្ៅ
ច្លើ ច្ជាគ(atout) ផ្ដលផ្ខ្ម រច្យើងមានពិត្ ្ំរារ់ រកដំច្្ុះប្សាយ ្មតាម រញ្ហា ច្ចាទ្យដល់
ជាត្ិររ្់ខ្ល ួន។ ការច្មើកថ្មី ច្ៅច្លើ ប្រវត្ត ិសាស្ត្តជាត្ិ គឺ ច្ដើមបីរក ឲច្ ើញ ប្ពលឹងផ្ខ្ម រពិត្ ររ្់
ជាត្ិ។ មកដល់្ពវ នថ្ៃច្នុះវ អែ កប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ច្ប្ចើនផ្ត្នំគ្នែវ ចំ ងឥត្ពិចារ្ ពីឯក
សារ ប្រវត្ត វ ិទ្យូ ររច្ទ្យ្ ផ្ដលជាការ្ិកា ផ្ររ្ច្ងខ ររំនត្ រង្ហាញផ្ត្ទ្យិដាភាពទ្យូ ច្ៅ ផ្ត្
រច្្
ណ ុះ ដូ ច្ចែ ុះផ្ខ្ម រប្ត្ូវការ អែ កប្រវត្ត ិសាស្ត្តផ្ខ្ម រ មាន ច្ទ្យពច្កា្លយ មាន កិត្តិ្ពា ្ំរារ់ នលិ
ត្ ប្រវត្ត ិសាស្ត្តជាត្ិ ្ំរារ់យវជនផ្ខ្ម រ ផ្ដលកំពង រ្់ច្ៅកនុង ្ងគ មពហសា្ន៏ ច្ទាុះរីខ្ល ួន
ចង់កតី ឬ មិនចង់កតី ច្ប្រុះររាជ័យ ជាត្ិផ្ខ្ម រ រនត មិនមិនច្ចុះចរ់ អ្់ច្ប្ចើន្ត្វត្សមក
ច្ហើយ នំរច្ងក ើត្ ្ងគ មផ្ររច្នុះ។ ្ពវ នថ្ៃច្នុះ អែ កឈែ ុះ គឺអែកដឹកនំជាត្ិសា្ន៏យួន ច្គ
កំពងនំគ្នែ្រច្្រប្រវត្ត សា
ិ ស្ត្តផ្ខ្ម រ ្ំរារ់ផ្ខ្ម រ ច្ៅតាម មហិចេិតាររ្់ច្គ។ រនត ិចៗមត ងៗ ប្រវត្ត ិ
សាស្ត្តផ្ខ្ម រ ផ្ដលយួ ន្រច្្រច្នុះ នឹងកាៃយ ជាប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ជាវ ិទ្យាសាស្ត្ត ្ំរារ់ផ្ខ្ម រ ដូ ចជាប្រវត្ត ិ
សាស្ត្ត ផ្ដល្រច្្រច្ោយច្ោយបារាំងផ្្្ ច្នុះឯង ច្ប្រុះច្ៅប្្ ុកផ្ខ្ម រ គ្នមន អែ កប្រវត្ត ិសាស្ត្ត
ពិត្ ជាអែ កនលិត្ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ប្រករច្ោយគណភាព ផ្ដលនំឲ អំ្ច ររ្់អែកដឹកនំ ច្គ
រនត ត្ួនទ្យីច្គជា អែ កនលិត្ ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត។ ច្ហើយអំ្ចច្នុះច្ទ្យៀត្ ្ពវ នថ្ច ច្ៅកនុងក្
ត រ់
នដ ររ្់អែកដឹកនំយួន រ ួមនឹង ចំនួនជាត្ិសា្ន៏យួន មករ្់ច្ៅប្្ ុកផ្ខ្ម រ មានចំនួនច្្ា ើរ
ច្្ម ើនឹង ជាត្ិសា្ន៏ផ្ខ្ម រច្ៅច្ហើយ ផ្ដលជា សជាគ មួ យ ្ំរារ់ នាយវរបធម៌ ររ្់ច្គ ោងង្ហយ
ប្្ួ លរំនត្

ផ្ដលច្ៅកនុងច្នុះច្សាធ

មានប្រវត្ត ិសាស្ត្តផ្ខ្ម រថ្មីមួយ

ផ្ដលមានប្ពលឹងផ្ខ្ម រជា

ប្ពលឹងយួន។ ការច្នុះ ជាការពិត្មួ យផ្ដលផ្ខ្ម រច្យើង កំពងទ្យទ្យួ លរងច្ប្គ្នុះ ឥត្អាចផ្ខ្ម រ្
ប្រផ្កកបាន។ ទ្យ្សនៈច្នុះ មិនផ្មនជាទ្យ្សនៈ ជាត្ិសា្ន៏និយមច្នុះច្ ើយ ឬ អែ កប្ជ ុល
និយម ច្នុះផ្ដរ ផ្ត្ជាប្រត្ិកមម ជាធមម តាររ្់ផ្ខ្ម រអែ កប្្ឡាញ់ជាត្ិ ច្ៅចំច្រុះមខ្ ច្ប្គ្នុះថាែក់
ជាត្ិ ផ្ត្រច្្
ណ ុះ។ ផ្ត្ប្រត្ិកមម គ្នមន្កមម ភាព គឺប្គ្នន់ផ្ត្ជា បចាេទុក្ខ31 (contrition) ផ្ដលផ្ខ្ម រ
ច្យើងផ្ត្ងផ្ត្មានផ្ត្រច្្
ណ ុះ។
ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ច្ៅប្្ ុកផ្ខ្ម រ មានពិត្ ច្ហើយ មានលកខ ណៈដូ ចជាមាំមួន្្់ ផ្ត្ជាប្រវត្ត ិសាស្ត្ត្ំ
រារ់ រំច្ រ ើប្រច្ោជន៏ អែ កដឹកនំផ្ត្រច្្
ណ ុះ ច្ប្រុះជាប្រវត្ត ិសាស្ត្ត មានប្រភព ច្ចញពីអំ្ចអែ ក
ដឹកនំ ផ្ដលច្យើងអាចប្រដូ ចច្ៅនឹង សាធារណច្ោ្ន (publicité) ររ្់អែកដឹកនំជាត្ិ
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ជតានិយម=Fatalisme។
រចាេទ្យកខ =ទ្យកខ សាតយច្ប្កាយច្ោយបានច្ធវ ើខ្្។
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ច្ដើមបី ផ្្វ ងរក ប្រច្ោជន៏អំ្ច ច្ដើមបីពប្ងឹងអំ្ច ផ្ត្ច្រើផ្ខ្ម រច្យើង អាន ច្ោយមានការ
ពិចារ្ ច្យើងអាចច្ ើញមាន ចំណចច្មមច្ប្ចើន្្់ ផ្ដលប្ត្ូវការ មានអែ កប្រវត្ត ិសាស្ត្ត
ឬ អែ កប្្ឡាញ់ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត ច្លើកយកវា មករំច្ភៃ ើ រក ភាពវ ិជាេមាន និង អវ ិជាេមាន ្ំរារ់ទ្យក
ជូ នសាធារណជន យកវាមកពិចារ្។ ការប្តិ រ ិេះជាឯក្32 ររ្់ប្រវត្ត ិសាស្ត្ត វ ិទ្យូ ររច្ទ្យ្កត ិ ររ្់
អែ កដឹកនំ ផ្ដលវផ្ងវ ងជាត្ិកតី ្ទ្យធជានល វូ មរណៈ ្ំរារ់ជាត្ិសា្ន៏ផ្ខ្ម រ ដូ ច្ចែ ុះផ្ខ្ម រប្ត្ូវមាន
ករណីយកិចច មានគំនិត្ថ្មី ច្ដើមបីឆលុុះច្មើលច្ ើង វ ិញ នូ វប្រវត្ត ិសាស្ត្តជាត្ិ ររ្់ខ្ល ួន ដូ ច្ចែ ុះវផ្ខ្ម រប្ត្ូវ
ការ សធវ ើបដ្ិវតត ន៏គាំនិត ផ្ដលជាឧរករណ៏ ្ំរារ់កសាងលទ្យធិប្រជាធិរច្ត្យយច្្រ ើ។ ច្ហើយកំច្ចុះ
ផ្ត្នំគ្នែខ្ឹងនឹងយួ ន ច្ោយមិនយក គណ្មបត្ត ិ និង គណវ ិរត្ត ិ ខ្ល ួន មកពិចារ្ រក ច្ជាគ
ច្ដើមបី ត្តាំង នឹងច្គ តាមរច្រៀរ ប្បាកដនិយមមួ យ ផ្ដលខ្ល ួនអាចច្ធវ ើបាន៕

- ចប់ -

នថ្ៃទ្យ២
ី ៨ ត្ោ ឆ្ែំ ២០១៤
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ការប្ត្ិុះ រ ិុះជាឯក=La pensée unique។
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