
Page 1 sur 6 

ការចង់ដឹងអំពី អនាគត 
 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា ក្សា   ២ ៩ សេ សា ២ ០ ១ ៨  

  

យោងតាម ការសរយសរ និង ការនិោយ តាមតែចិែត រាល់ថ្ងៃ 

របស់ខ្ល នួ សត ីអំពី ព្ពឹែត ិការណ៏ ងមីៗ ថ្នជិវែិរស់យៅ, មនុសសយោក

ភាគយព្ចើន មិនសូវមានការចង់ដឹង អំពី ពុទ្ធិ (connaissance) 

ពិែព្ាកដ ថ្នបចច ុបបននកាល យ ើយក៏ មិនសូវ ចាប់អារមមណ៏

យលើ អែីែកាលតដរ តដល នំចិែតចង់តសែ ងយ ែ្ ើ នូវព្បវែត ិ វទិ្ា ែិច

ជាង  វទិទ្ ថ្នមយនវជិាា ។ តែ ការចង់ដឹកអំពី អនគែ វញិ 

មនុសសយោក យល់យ ើញថាទផ្តល់ នូវព្គប់អែថព្បយោជន៏  យ ើយ

នំគ្នន  យ ែ្ ើការសិកា អំពីអែ ីមួយគ្នម នយ ោះ តដលជា ការព្សថ្ម 

មិនយៅយព្កាមការព្ែួែព្តា ថ្នការពិែ សំរាប់យ ល្ ើយបដិយស្

ានភាល ម, ពំុយនោះ ការព្សថ្មយនោះ ទបងខន ោយ កន ុងអនគែ 

ដ៏សនធ ឹងមួយ។ នុោះ តដលជាយ ែុ តដលនឲំ មនុសសយោកមាន

ការចាប់អារមមណ៏យលើ អនគែ។ ជាឧទា រណ៏ យព្កាយពីសង្គ្រា ម

យោកយលើកទ្ី២ យគយ ើញមានបយងក ើែ ជាយព្ចើន នូវ វជិាា ដ្ឋា ន ថ្ន

ការយិបរយិចាទ្, អបរកាលវជិាា  (futurologie), ទ្សសនវសិ័យ។ 

តាំងពីយពលយនោះមក រដ្ឋា ភិាល និង ស ព្គ្នស្ំៗ  ទាងំឡាយ 

យៅយលើពិភពយោក តែងតែ រសូវយក យសចកត ីរាយការណ៏ សត ីអំពី

ចកខ ុ  វសិ័យអនគែអែ ីមួយ របស់ វជិាា ដ្ឋា នយនោះ ជាយភល ើងបំភល ឺ កន ុង

ការសយព្មចយ ែ្ ើអែ ីមួយ យដើមបីតសែ ងរក នូវព្បសិទ្ធភាព ថ្នជយព្មើស

(optimiser le choix) របស់ខ្ល នួ។ 

ការចង់ដឹងអំពី អនាគត  
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ពីបុយពែ យៅព្សកុតខ្ម រ ក៏មានតដរ អបរកាលវជិាា ។ យ ើយតខ្មរ ភាគ

យព្ចើន មានជំយនឿណាស់យលើ ទសន ដូយចនោះ មុននឹងយ ែ្ ើអែ ីមួយ ព្ែូវ

រក យោរ ពាករ តាមកបួ នតារា ង្គ្សត  ជាមុនសិន យដើមបី យជៀស

នឹងជួបព្បទ្ោះ នូវទសនអាព្កក់ ឬ យព្ជើសរក ថ្ងៃមានឫកស យដើមបី

យ ែ្ ើយអាយានយជាគជ័យ ថ្នគំយរាងរបស់ខ្ល នួ។ យបើតាម ពុទ្ធ

ទ្ំនយ សត ីអំពី និសស័យ ថ្នព្បជាជនតខ្ម រ ែយៅអនគែ ាន

ចារថា : 

« សម័យថ្ងៃមួយ, ព្ពោះសមមនៈយគ្នែតម ព្ពោះពុទ្ធបរមព្គូ ានោង

យព្ែចរ យៅព្គប់ទ្ិសទ្ីកតនលង យដ្ឋយមាន ព្ពោះអននទជា  វៈ 

ដតងែរអមព្ពោះដំយណើរ យដើមបីយព្ាសអស់សពែសែែយោក។ ព្ពោះអងា

ានោងយៅដល់យកាោះជមព ទូ្ែ ីប កាែ់តាមយ ន្រមោ គរ មក

ដល់ទ្ីកតនលងមួយ មានយដើម ល្ក ដុោះតបកតមក  ខាព្ែសុំព្ែ

 យ។ យៅយព្កាមយដើម ល្កយនោះ មានរងូមួយោ៉ា ងយព្ៅ តដលជា

រងូ របស់យសត ច ភុជងានគ សំរាប់យចញចូល មកព្ក លយលង។ 

យៅយលើយដើម ល្ក មានសែែព្ែកួែ មួយកាល រស់យៅយដ្ឋយសុខ្

 នត។ យៅយពលថ្ងៃលិច ព្ពោះពុទ្ធអងា និង ព្ពោះអននទ ក៏នំគ្នន

និមនត  ចូលសំរាកយព្កាមយដើម ល្ក។ ព្ពឹកព្ពោមព្ ងកាលណា 

ព្ពោះអងា ចាប់យផ្តើមសម ឹង ម ្ ព្បយមើលយមើលនិសស័យ អស់ព្គប់

សែែជិែឆ្ងៃ យ តដលព្ពោះអងាព្ែូវនិមនត យៅយព្ាស។ បនទ ប់មក 

ព្ទ្ង់យ យចរែ ន់។ យដ្ឋយ្ំកល ឹនមហ បូអាោរ ឈ្ង ុយឆ្ងៃ ញ់យពក 

សែែព្ែកួែ ក៏ចុោះពីយដើមយឈ្ើ។ ព្ពោះអងាយ ើញ ព្ទ្ង់ក៏ពូែាយ 

យ ើយ យាោះយៅយអាយសែែយនោះ ទ្ុកយ ែ្ ើជាអាោរ។ ឆ្ងៃ ញ់យពក ព្ែ
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កួែ លិែមាែ់លិែក ោនអណាត ែយចញមកយព្ៅ។ ទ្ែយ ើញព្ែ

កួែ មានអណាត ែតព្ពក តបកយចញជាពីរ ព្ពោះពុទ្ធ ព្ទ្ង់យងៃ ក

ព្ពោះភ័ង្គ្កត  សមល ឹងយៅព្ពោះ្រណី យដ្ឋយកត ីញញឹម។ យ ើញដូយចនោះ ព្ពោះ

អននទ ឈ្ៃល់ណាស់ ក៏ថាែ យបងាំ ទូ្លសួរ សុំយអាយព្ពោះអងា ពនយល់ 

អំពីយ ែុផ្ល។ ព្ពោះអងា មានពុទ្ធដកីារ ទ្សសន៏ទាយថា ែយៅ

អនគែ យកាោះយគ្នក ល្កយនោះ នឹងកយកើែកាល យ ជានគរមួយ

ខាល ំងកាល  មានទ្ឹកដី្ ំទូ្លំទូ្ោយ, ព្បជាជន រស់យៅ យដ្ឋយសុខ្

សបាយយកសមកានត  ងំុ្យងកើងរុងយរឿង។ សែែព្ែកួែ តដលមានចិែត

លអបរសិុទ្ធ លុោះយៅយដ្ឋយ ្មមយទ្សន របស់ព្ពោះពុទ្ធ យព្កាយតដល

ានចាកយោកយនោះយៅ នឹងានយកើែជា ព្ពោះរាជបុព្ែ យសត ច

នគរឥនទព័នធ  យ ើយ នឹងោងមកយ យរាជសមបែត ិ យៅនគរ

យគ្នក ល្ក។ យពលយនោះ យសត ចភជងានគ នឹងយចញមកយរៀបចំ

ទ្ឹកដ ីថាែ យព្ពោះអងា។ ព្ពោះអងានឹងដ្ឋក់យងម ោះនគរយគ្នក ល្ក ជា 

‹កមព ុជា្ិបែី› តដលនគរដថ្ទ្យទ្ៀែ ដ្ឋក់យងម ោះយៅថា ‹ព្សកុ

តខ្ម រ›។ ឯព្ពោះឥង្គ្នទ ្ិរាជវញិ ក៏នឹងបញ្ជា យអាយព្ពោះវសិសកមម ចុោះ

មកក ង ព្ាងាព្ា ទ្្ំលអលអ ោះ ជាយព្ចើនយទ្ៀែតដរ តែ ព្បជា

ជន យៅកន ុងព្បយទ្សកមព ុជា គ្នម នចិែតយ ម ោះព្ែង់ ព្បកាន់យគ្នរព

ពាកយសំដ ី របស់ខ្ល នួ។ សំដនិីោយយចញ មានន័យយផ្សង មិន

ដូចចិែតគំនិែ តដលយល់យនោះយទ្។ គឺ អណាត ែ តព្ពកតបកជាពីរ 

ដូចសែែព្ែកួែ ជតីារបស់ខ្ល នួ។ » 

តែតខ្មរ ក៏មានទ្ំនយ ពាករថា យៅយពលព្សកុតខ្ម រ ជួបព្បទ្ោះ

នឹង ម នតរាយ, យពលយនោះ នឹងមាន ព្ពោះាទ្្មមិក (យសត ច
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ព្បកបយដ្ឋយ្ម៏) ព្ទ្ង់ នឹងោងចុោះពី ឋានសួគ ៏ មកជួយស

យង្គ្រា ោះព្បជាជនតខ្មរ ពីទ្ុកខ យវទ្នព្គប់តបបោ៉ា ង។ មួយវញិយទ្ៀែ 

យៅកន ុង ទ្សសនៈ « បុណយ និង ាប » យបើយគយកទមកពិនិែយ គឺ 

អនកព្បព្ពឹែតអំយពើអែ ីមួយ កន ុងបចច ុបបននកាល សរំាប់ ទ្ទួ្ល

អំយណាយផ្ល យៅអនគែកាល ឬក៏ កន ុងជាែិ តដលកំពុង

ព្បព្ពឹែត ិអំយពើ, ឬក៏ យៅជាែិយព្កាយ យព្ពាោះ ាប រតមងឲផ្ល

អាព្កក់, បុណយ រតមងឲផ្លលអ ។ អំយណាយផ្ល តដលយកើែយចញ

មកពីអំយពើ របស់អនកយ ែ្ ើ ទតែងយដញតាម អនកយ ែ្ ើ យរៀងរ ូែ។ 

យៅយពល តដលអំយណាយផ្ល ទយចញជា ផ្ោទ្ុំលអ , យបើយដញតាម

មិនទាន់ កន ុងជាែិបចច ុបបនន  ក៏ទយៅតែយដញតាម យៅជាែិ

យព្កាយតដរ យដើមបី ផ្តល់ជា លទ្ធផ្ល តាមអំយពើ «លអ  ឬ អាព្កក់» 

របស់ខ្ល នួ។ ដូយចនោះ ទ្សសនៈ យនោះ ក៏មាន ចកខ ុ វសិ័យ ជា អបរកាល

 វជិាា  យនោះតដរ។ 

យៅមសចមព្បយទ្ស ពីបុយពែ ក៏យគយ ើញមាន ទ្ំនយជាយព្ចើនតដរ 

មានយៅកន ុងយរឿងព្ពោះអាទ្ិយទ្ព, ពាករណ៏ ថ្នយោរ និង ទ្ិពែ

យនព្ែ1 របស់យោក Saint Augustin អំពី « បូររីបស់អាទ្ិយទ្ព2 »

តដល ជាការនិពនធមួយ សត ីអំពី ព្បវែត ិ ថ្នមនុសសជាែិ។ បនទ ប់

មក យៅសែវែសទ្ី១៧, មានអកសរសិលប៏ ជាយព្ចើន ថ្នពួកអនក

និពនធ  មានគំនិែ ួសវសិ័យ នំគ្នន សរយសរ អំពី សងាមឧែតម

ចិែត តដលនឹងយកើែមាន យៅកន ុងអនគែកាល ថ្នមនុសសជា

                                      
1 Vision surnaturelle. 
2 Saint Augustin : Cité des dieux. 
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ែិ។ មកដល់ សែវែស ទ្ី១៨, ទ្ី១៩ យគយ ើញ ចាប់យផ្តើមមាន យស

ចកត ីព្ពាងដំបូង ថ្ន ពាករណ៏ យល់ដឹង3 អំពីអនគែ តដលទ

ខ្ុសគ្នន នឹង ទ្ំនយ ជា  វជិាា  គ្នម នយល់ដឹង4  យទាោះបីមាន កបួ ន

តារា ង្គ្សត  ជាមូលដ្ឋា នក៏យដ្ឋយ។ ភាពខ្ុសគ្នន  ទសថ ិែយៅយលើ 

មួយ ព្ែដរយក លកខណវនិិចា ័យ (critères) ថ្នវទិ្ា ង្គ្សត  យដើមបី 

ែបុ លចូល យៅអនគែកាល  រឯី មួយយទ្ៀែ យក ទ្ពិែយនព្ែ ដូច

កន ុង ពុទ្ធទ្ំនយ និង ចារែឹ របស់យោក Saint Augustin យដើមបី 

ពាករ អំពី អនគែកាល។ យ ើយ ព្ទ្ឹសត ី អំពី អនគែ តដលលបី

លាញបំផុ្ែ យៅមសច ឹមព្បយទ្ស យគយអាយយងម ោះយៅថា « ទ្សសន

 វជិាា  ថ្នព្បវែត ិ ង្គ្សត  » តដលពួកអនកនិពនធលបីៗ យគមានអំនួែ 

ថា យគអាចបយងក ើែចាប់ ឬ ចាប់ព្គឹោះ សត ីអំពី ការវវិែត ថ្នសងាម 

តដលទតបងតចក ជាដំណាក់កាលយផ្សងៗគ្នន ។ មនកនិពនធទាងំ

យនោះ គឺយោក Auguste Comte, Claude-Henri de Saint 

Simon, Karl Marx, Herbert Spencer ាននំគ្នន  រចិែ 

(élaborer) ចាប់ព្គឹោះ ទាងំឡាយយនោះ ជា ព្បព័នធមួយ យដ្ឋយ 

យល់យ ើញថា អនគែ ជា លទ្ធផ្ល ថ្នអភិព្កម ចាំាច ់

ជួនកាល ទជាមូលយ ែ ុនំបយងក ើែនូវព្ពឹែត ិការណ៏ ថ្នអនគែ។ 

គំនិែកមម (pensée) ោយនឹងការសយងកែដ៏ចំណាន របស់អនក

ទាងំយនោះ ជាពិយសស អំពី ព្បធានបទ្ ចូលយៅកន ុងសម័យ  វទិ្ា

 ង្គ្សត  និង ឧសា កមម ជាមួយនឹង ការយមើលយ ើញជាមុន ពាក់

                                      
3 Prévision raisonnée. 
4 Connaissance non raisonnée. 
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ព័នធនឹង ដំណាក់កាល ចុងយព្កាយ ថ្នមនុសសយោក ឈ្មយៅរក

អនគែ ទបរែ ញ នូវការពិែ គួរយអាយចាប់អារមមណ៏ យព្ពាោះទ

មិនសុទ្ធតែជាគំនិែរយវរីទយ ទាងំអស់យនោះយ ើយ ដូចយោក 

Herbert Spencer យៅសែវែសទ្ី១៩ គ្នែ់ានសរយសរអំពី 

សងាម ថ្នការកំ នត និង សកមមភាព វបប្ម៏ យៅអនគែ 

យ ើយ ការព្សថ្ម របស់គ្នែ់ ទយកើែមានោម ក់លមមតមន យៅកន ុង

សងាមបចច ុបបនន។ ការយមើលយ ើញ ព្ែូវតបបយនោះ យោក Bernard 

Cazes, អនកនិពនធជីវព្បវែត ិ, គ្នែ់ យៅថា « សុនទ រកថា ពាករណ៏ 

តដលមានបំណង ទ្ុកជា វទិ្ា ង្គ្សត 5 »។ យគអាចសួរជាសំនួរថា 

ចុោះយបើការទ្សសន៏ទាយ ទព្ែូវពិែដូយចនោះតដរ យែើទ្ុកទជាអែ ី ? ជា

ថ្ចដនយ ? ជជីកសួរតបបយនោះ ទជាចំណុច ថ្នទ្ំនស់ ជាទ្ព្មង់ 

រទង វទិ្ា ង្គ្សត  នឹង  វជិាា មនតអាគម ឬ រ សសវទិ្ា ង្គ្សត 6 យនោះ

ឯង។ តែ យគ្នលយៅ របស់ទវញិ ទមាន បំណងព្ាថាន ដូចគ្នន  គឺ 

តសែ ងរកអនគែដ៏លអ មួយ តដលមនុសសយោក ព្ាថាន ចង់ាន។ 

តែ មនុសសយោក មិនរស់យៅជាមួយនឹង បំណងព្ាថាន យនោះយទ្ 

គឺទ ផ្តិែជាប់យៅកន ុងយបោះដូងនិងព្ជាបយៅកន ុងខួ្រកាលមនុសស

តាំងពីយូរអតងែងមកយ ើយតដលមិនអាចយាោះបង់  និង រំយលើង

ទានយ ើយ ដរាបណា ការចង់ដឹង អំពីអនគែ របស់មនុសស 

ទជា ចលករ ថ្នបំណងព្ាថាន  ថ្នអនគែដ៏ព្បយសើរមួយ ពំុយនោះ

យ ្ ទព្គ្នន់តែការព្សថ្ម ួសវសិ័យ តែប៉ាុយណាណ ោះ៕  

                                      
5 Discours prophétique à prétention scientifique. 
6 Science occulte. 


