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សសចក្ត ីស្តើម 

សៅទីសនេះ សយើងស ើក្យក្ ទសសនវទូិ បីៗមួយចាំនួន និង 

ទ្ទឹសត ីសាំខាន់ៗ មក្បង្ហា ញ ជាឈុត ននការសិក្ា។  

ទ្តូវដឹងថា ទសសនវជិាា  វាគ្មា នសៅក្ន ុងវបបធម៏បមា រស េះសទ។ 

សៅសេ បារាំង សេមក្ទ្តួតទ្សកុ្បមា រ សេបានបញ្ច  ូមុម

 វជិាា សនេះ សៅក្ន ុងក្មា វធីិសិក្ាទាំសនើបបមា រ បតយុវននបមា រ

សៅសម័យស េះ មិនសូវ ចាប់អារមាណ៏នឹងមុមវជិាា សនេះ

ស ើយ ស ើយបែមទាំង ចាំអក្ស ងថា ជាវជិាា សាំរប់មនុសស

ឆ្ក តួសៅសទៀត សទ្រេះ ាំគ្មា សិក្ាសៅស ើអវ ីៗ បដ គ្មា នរបូ 

ស ើយយក្វាមក្នបនក្បវក្បញក្ រក្សសចក្ត ីេិត។ បតបមារ 

ជាអាក្កាន់េុទធសាស  មិនបានចាាំអារមាណ៏ថា សៅក្ន ុង

សិកាា បទ ននទ្េេះដ៏មានទ្េេះភាេ ក្៏មាន ក្ាណៈ ជាការ

េិចារណាសៅស ើ វតថ ុឥតរបូជាសទ្ចើន, ធមាជាតិ និង សៅស ើ

ធាតុជាមនុសស បដ ទ្េេះអងគទុក្ជាសតវបញ្ញា  (បញ្ញា  ជា

សភាវៈដឹងសោយេិសសស)។ បញ្ញា សនេះឯង ជាដួង ននទសស

 វជិាា ។ គ្មា នបញ្ញា  េគ្មគ្មា នមនុសសសកក្ស េះស ើយ ដូសចាេះ 

សដើមបីសអាយសតវមនុសស កាា យជាមនុសស មនុសសទ្តូវការ

មានការអប់រំចិតត សអាយមានបញ្ញា  សទ្រេះមនុសសមានបញ្ញា  
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ទ្តូវទ្បក្បសោយ សសចក្ត ីឆ្លា ត បីយ៉ា ង : េគ្មសាគ  ់ អវ ីបដ  ាំ

សអាយវ ិស, ឆ្លា តក្ន ុងសសចក្ត ីចាំសរនី និង ឆ្លា តក្ន ុងឧបាយ

េគ្ម វធីិសចញសអាយ្ុតេីសសចក្ត ី វ ិស និង វធីិសធវ ើសអាយ

បានសសទ្មចនូវសសចក្ត ីចាំសរនី1។ 

សោយសារ ទសសនវជិាា  វាគ្មា នសៅក្ន ុងចាំសណេះដឹងបមារ ដូសចាេះ

វាមានការេិបាក្នឹងសទ្បើវាក្យសេទបមា រ សអាយចាំ អតថន័យ

េិតនឹងវាក្យសេទ ទសសនវជិាា ។ ការណ៏សនេះ ក៏្មានសៅក្ន ុង

ការយ ់ដឹងអាំេីទសសនៈជានសទ្ៅ ននទសសនវជិាា ស េះបដរ។ 

ដូសចាេះសៅទីសនេះ សយើងសាក្ បង សមាត នូវវាក្យសេទទសសន

 វជិាា  យក្មក្សទ្បើ ជាភាសាបមារសាមញ្ា  សដើមបីទ្សួ យ ់ នូវ

និយមន័យ និង ទសសនៈ របស់វា។ ទ្តូវដឹងថា សៅក្ន ុងេុទធ

សាស  ទុក្សតវសកក្ទាំងអស់ រមួទ ាំងមនុសសសយើង្ង 

សទ្ចើនមានសាំគ្ម ់ថា ក្ន ុងរបូកាយមនុសស មានអវ ីបដ សៅ

ថា អត្តត  (ទ្េ ឹង) ជារបស់សទៀងទត់សថ ិតសសថ រ។ ប៉ាុបនត ទ្េេះ

សមាា សមព ុទធ បានទ្ជាបចាស់ថា ក្ន ុងរបូកាយរបស់មនុសស 

                                                   
 

 

1 ដក្ទ្សង់េីសសៀវសៅសរៀបសរៀងសោយ ភិក្ខ ុ  ងនឹ សភន ឥនទបសញ្ញា  : នដេូមនសុស។ 
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គ្មា នអវ ីបដ សៅថា អត្តត ស េះសទ។ របូកាយរបស់សយើងេគ្ម

មនធ៥ បតប៉ាុសណាណ េះ គ្មា នអវ ីសទ្ៅេីសនេះសទៀតសទ។ មនធ  ៥ េគ្ម 

សវទ  សញ្ញា សង្ហា រវញិ្ញា ណ។ របូ េគ្ម របូកាយទាំងមូ  បដ 

ទ្បក្បសោយធាតុ៤ ដី ទឹក្ សភា ើង មយ  ់ របូអត់សចេះេិរ

េិចារណា អត់ដឹងសុមទុក្ា  អត់មានច  អវ ីទ ាំងអស់។ 

សវទ  អត់មានរបូសទ ជាចិតតមយ៉ាងសាំរប់ទទួ  ទី ដឹង

សុមទុក្ា  មិនសុមទុក្ា។ សញ្ញា អត់មានរបូ ជាចិតតសាំរប់

ទទួ មុម ទីដឹងត្តមទវ រ បភាក្ ទ្តសចៀក្ ទ្ចមុេះ អណាត ត 

។ ។ េគ្ម ស ើញ ធាំក្ា ិន ដឹងរសជាតិ ដឹងប៉ាេះទងគ ិចជាសដើម។ 

មនធ៥ សបើសេបទ្ងួញសអាយមា ីមាន ២របូ ចាត់ជារបូដបដ  

សវទ  សញ្ញា  សង្ហា រ វញិ្ញា ណ ចាត់ជា ម។  ម មានបត

ស ា្ េះអត់របូសទ បតជាធមាជាតិ សាំរប់បសង្ហោ នសៅរក្អារមា

ណ៏ េគ្ម ទទួ ដឹងអារមាណ៏ ឯរបូគ្មា នដឹងអីសទ។ អវ បីដ សេ

ទ្បកាន់មាាំថា អត្តត ... េគ្ម មនធ៥ របូ និង  ម សនេះឯង។ 
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អាឡំង Alain (1868-1951) 

សកក្ Alain មានស ា្ េះសដើមថា Emile Chartier ជាអាក្

និេនធ  សសៀវសៅទសសនវជិាា   បីៗមួយចាំនួន មាន ចាំណង

សនើងថា Propos sur bonheur2 (េាំនិត អាំេី សុភមងគ ), 

des idées (េាំនិត), des éléments de philosophie (វតថ ុ

ធាតុ នន ទសសនវជិាា )។ 

១. សោល្វធីិ : ល្ទធភាព ទទួល្បានគំនិត 

ទសសនវទូិ Alain គ្មត់មិន ទ្ក្ង នូវទ្បេ័នធ , បត ចងអ ុ 

បង្ហា ញ នូវសគ្ម វធីិបញ្ញា  : េគ្មថា ោក្់ នូវ សសចក្តេិីត និង 

អតថភាេ សៅក្ន ុង  ាំោប់ថាា ក្់ នន ការេិចារណា និង ការ

ទ្តិេះរេិះ។ សតើដូចសមតចថា េិត ? បាំសេញ នូវសក្មាភាេ បញ្ញា  

ឬ  វចិារណៈ (rationnel), ែាឹងសោយទ្បងុទ្បយ័តា នូវអវ ី បដ 

ចូ មក្ដ ់វញិ្ញា ណ (esprit), និយយ សោយមិនវនិិចា ័យជា

មុន ស ើអវ ីបដ  សេវនិិចា ័យេីមុនមក្ស ើយ សោយមិនយក្

វា មក្សិក្ាសិន។ វធីិទសសនវជិាា សនេះ វាមាន ក្ាណៈ សៅ

ស ើការបារមភ សាំសៅសៅរក្ ការេិចារណា ា្ នវ, បតក្៏សាំសៅ

                                                   
 

 

2 Propos sur le bonheur (1928), des idées (1932), des éléments de philosophie (1940) et 
d’autres œuvres. 
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សៅរក្ សតិសមបនញ្ា ៈ (conscience), ទុក្ដូចជា ការសចេះ

ដឹង បដ វា ទ្ត ប់មក្ស ើមល នួឯងវញិ និង ទាំកភាេ នន 

Cogito3។ ដូចសកក្ Descartes បដរ, សកក្ Alain គ្មត់

ទ្បកាសទ្បដូច សតិសមបនញ្ា ៈ នឹង ចិតត ក្ាណៈ 

(psychisme)។ រឯី អសមបនញ្ា ៈ វញិ វាជាសរឿងទ្បឌិត ឬ មិន

េិត (mythe) - ទ្បក្បសោយសទ្គ្មេះថាា ក្់ សក្ើតសចញេីទសស

នៈ Freudisme បដ ជាទសសនៈ បង្ហា ញថា សៅក្ន ុងចិតត

សយើង មាន ស តុការណ៏ជាសទ្ចើន ឬ ការបង្ហា ញ ននចិតត 

បដ មល នួឯង ក៏្អត់ដឹងមល នួឯងបាន និង មិនអាចដឹង

សោយវញិ្ញា ណបាន - បដ តទ្មូវសអាយសយើង បនថយេិតេី

សរឿងទ្បឌិតសនេះ ស ើយ យ ់ស ើញថា វាទ្គ្មន់បតជា ច  

សរនសទ្បសាទសាមញ្ា , េគ្មថាជា វតថ ុសសររីសាស្តសតសុទធសាធ។ 

មយ៉ាងសទៀត បាំស ា្ើស នូវរក្យ អសមបនញ្ា ៈ សតើមិនដូចជា 

ទ្បឆ្លាំងនឹង េុណធម៏ (éthique) និង សសើសរ ី នូវសសរភីាេ 

បដ វាភាា ប់នឹង ឧបនិសស័យសី ធម៏ ននសយើង ? 

                                                   
 

 

3 Cogito ទ្ទឹសត ី របស់សកក្ Descartes សត អីាំេី មនុសសជាតិ ទ្តូវបតមានអតថភាេមល នួេតិ សទ្រេះ វាអាចសួរ
មល នួឯង នូវសាំនួរបាន។  
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២. សលី្ធម ៏

សួរថា សតើអវ ី បដ ក្ាំណត់ នូវសី ធម៏ ? សី ធម៏ ជាតាំណាង

សោយសាំណុាំសគ្ម ការណ៏  ុេះដ  ់ នូវការទទួ សាគ  ់ នន

 វញិ្ញា ណ និង នរសក្ត ិយស។ សកក្ Alain គ្មត់យ ់ស ើញថា : 

ទ្េប់សី ធម៏ មានសៅក្ន ុងការដឹងមល នួឯង ថាជាវញិ្ញា ណ 

ស ើយ សៅេាំនិតសនេះ  េគ្មវា « តទ្មូវសអាយវញិ្ញា ណ មាន ក្ត

េវក្ិចចេិតទ្បាក្ដ »។ រស់សៅ ត្តម វញិ្ញា ណ និង េុណធម៏ 

សតើដូចសមតច ? េគ្ម ការទទួ បាន នូវ សាក្ ភាេ 

(Universalité) - នូវអវ ីបដ ជាសិទធិរមួ សៅក្ន ុងវញិ្ញា ណទាំង

អស់ -, សាក្ ភាេ មាន ក្ាណៈ ជា ក្រណីណក្ិចច។ សអាយ

អតថន័យ ត្តមទ្ទឹសត ី សកក្ Kant : ក្រណីយក្ិចច ដូចជា 

ចរយិ (conduite)  ាំសអាយសយើងសាគ  ់ នូវ ក្ាណៈ ននក្ត

េវក្ិចច និង សាក្ ភាេ : ទ្េប់គ្មា  ទ្តូវសធវ ើដូចគ្មា  ដូចមុ្ាំសធវ ើ 

និង ដូចបដ មុ្ាំបានសធវ ើសោយមល នួឯង...។ 

សៅក្ន ុង  ាំហាត់សី ធម៏សក្ សនេះ វាភាា ប់សៅនឹង ការទ្តិេះ

 រេិះ និង ក្រណីយក្ិចច បដ មុ្ាំ បានសធវ ើការេិសសាធជានសទ្ៅ 

សៅស ើ សសរភីាេ របស់មុ្ាំ។ សកក្ Alain បដ ជាទសសនវទូិ 

ននសសរភីាេ ទ្ចានសចា  នូវទ្េ ា ិមិត (fatalisme) បដ 

ជាទ្ទឹសត ី េនយ ់ថា ទ្េប់អងគស តុទ ាំងឡយ សៅស ើសកក្
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សនេះ វាសៅសទ្កាមចាប់ សជាេវាស  បដ មិនអាចទ្បបក្ក្

បាន។ េាំនិត ននអាំណាចវាស  បដ ជាអាក្ក្ាំណត់ោច់

ខាត នូវចរនត  ននទ្េឹតត ិការណ៏ មិនបមនជា េាំនិតសី ធម៏

ស េះស ើយ។ ទ្ ុយេី ទ្េ ា ិមិត មា ិ ទ្ចអូស, បចច ័យនិយម 

(déterminisme) - េាំនិតស ើ សាំណុាំ ននមូ ស តុ ឬ 

 ក្ាមណឌ  ក្ាំណត់ នូវសាំណុាំ ននអនុភាេ (effet) - វាមិនទ្តូវ

គ្មា នឹង េុណធម៏ : ចាំសណេះដឹង ននបចច ័យនិយម អនុញ្ញា ត

សអាយសធវ ើសក្មាភាេ សៅស ើវតថ ុទ ាំងឡយ ; ដូសចាេះ វារមួ

ចាំ បណក្នូវការសធវ ើ ាំហាត់ ននសសរភីាេ ននសយើង។ រស់សៅ 

ត្តមវញិ្ញា ណ េគ្មយក្ត្តម នរសសរភីាេ និង នរសក្ត ិយស។ 
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អា សីត តូ Aristote (384-322 av.J-c) 

សកក្ Aristote ជាទសសនវទូិ ននជាតិទ្កិ្ច បដ ជាអតីត

សិសសសកក្ Platon បដក្កាា យសៅជា សាវក័្សសាា េះទ្តង់ បត

គ្មត់បានរេិះេន់សៅស ើទ្បធានបទមាេះ ដូចយ៉ា ង ទ្ទឹសត ី នន

េាំនិត។ 

សយើងស ើក្យក្មក្និយយអាំេីេាំនិតសាំខាន់េីរ េគ្ម : របូ 

(physique) និង បរមតថ វជិាា  (métaphysique) ឬ  មរបូ

 វជិាា ។ រក្យ métaphysique មិនបមនសកក្ Aristote ជា

អាក្បសងក ើត ស េះសទ, េគ្ម សកក្ Andronicos de Rhodes 

សៅសតវតសទី១ បានយក្រក្យសនេះ មក្ោក្់ស ា្ េះ នូវ

សាា នដ របស់សកក្ Aristote។ 

Aristote ជាអាក្ទ្សាវទ្ជាវធាំ និង សាសាត មាា ក្់ បដ  បាន

សរៀបចាំជាទ្បេ័នធ  នូវទ្េប់ចាំសណេះដឹង សៅក្ន ុងសម័យរបស់

គ្មត់។ េាំនិតទ្បនុាំវជិាា សនេះ បានបសងក ើត នូវទទ្មង់ ននទ្ក្ប

មណឌ  តក្ក វជិាា , ទ្ទឹសត ី, នសយបាយ។ ចាំសណេះដឹង ទ ាំងឡយ

សនេះ ជាទ្ក្បមណឌ  ននចាំសណេះដឹង ននសយើងសេវនែៃសនេះ។ ជាចាំ

បង េគ្មគ្មត់ជា អាក្បសងក ើត តក្ក វជិាា  ឬ វជិាា ទ្តិេះរេិះ េគ្មចាំសណេះ

ខាងេិចារណារក្ស តុ្ ។ 
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១. តក្ក វជិ្ជា  

រក្យ Logique សនេះ សកក្ Aristote គ្មត់មិនធាា ប់យក្

មក្សទ្បើសទ, បតយ៉ា ងណាមិញ គ្មត់ជាអាក្បសងក ើតទីមួយ នូវ

ទ្ទឹសត ី តក្ក វជិាា  ជាទ្បេ័នធ , េគ្មជា  វន័ិយ ក្ាំណត់ នូវដាំសណើរ នន

េាំនិត បដ អាចចាត់ទុក្បានថា វាមានសុេ ភាេ ឬ វា

គ្មា នសុេ ភាេ។ ការសិក្ាសនេះ សធវ ើស ើង សយងត្តមទសស

នៈជាក្់កក្ ់ េគ្មថា សោយឯក្រនយេីអតតរវតថ ុ។ ការសិក្ា

សនេះ ទ្តូវសេទ្បមូ មក្ទ្ក្ង ត្ ុាំគ្មា សៅសតវតសទី២ ោក្់

ស ា្ េះថា Organon4 េគ្មមានន័យថា សទ្េឿង (instrument) 

ននេាំនិត។ សៅក្ន ុងសាា នដសនេះ សកក្ Aristote ច្ិត ច្ង់ សៅ

ស ើ ការេនយ ់បបប Syllogisme5 េគ្មថា ស ត្ើមដាំបូង េីការ

សនា ិោា ន ននសសចក្ត ីេិត ស ើយយក្វាមក្បនត ត្តមរសបៀប 

 វទិយសាស្តសត  និង ម៉ាត់ចត់។ សតើរក្យ Syllogisme ចងអ ុ 

បង្ហា ញន័យអវ ី ? េគ្មជា សុនទ រក្ថា សត ីអាំេី វតថ ុមា េះ បដ យក្វា

មក្សួរ សដើមបីបង្ហា ញ នូវសសចក្ត ីេិតមួយ ស ើយ វតថ ុស្សង

សទៀត វាអាទ្ស័យសៅស ើសសចក្ត ីេិតស េះ ជាចាាំបាច់ : ទ្េប់

                                                   
 

 

4 Organon សេទុក្ជាសគ្ម ការណម៏នឈឹម ននទសសនវជិាា  របស់សកក្ Aristote។ 
5 ការេចិារណាជាទាំរង ់េ ីទ្បសយេ (proposition) េីរ ស ើយសធវ ើសសចក្តសីនាោិា នថាេិត : ទ្េបម់នសុស ុេះ
ក្ន ុងសសចក្ត ីសាា ប់, សកក្ Socrate ជាមនសុស ដូសចា េះ គ្មត ់ុេះក្ន ុងសសចក្តសីាា ប់។ 
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មនុសស  ុេះក្ន ុងសសចក្ត ីសាា ប់, សកក្ Socrate ជាមនុសស 

ដូសចាេះ គ្មត់ ុេះក្ន ុងសសចក្ត ីសាា ប់។ ជាអាទិ៍ តក្ក វជិាា  របស់

សកក្ Aristote ជាការសិក្ា នន Syllogisme, បត គ្មត់

បានសិក្ាបដរអាំេី ទ្បសយេ, ការសាំ បដងេាំនិត ននការវ ិ

និចា ័យ សៅក្ន ុងរក្យ, គ្មត ់ ចាត់ថាា ក្ ់ នូវការវនិិចា ័យ  

ស ើយ ក្ាំណត់សអាយសៅជា  វទិយសាស្តសត  - ដូចជា ទ្បេ័នធ  សៅ

ក្ន ុងស េះ របស់អវ ីបដ សាគ  ់ េគ្មមានមក្អាំេី រសបៀបចាាំបាច ់

ននទ្បេ័នធស េះ បដ ទុក្ជាសគ្ម ការណ៏សដើម។ វទិយសាស្តសត  

ជា ទ្បសភទមួយ ននចាំសណេះដឹងសាក្ , សក្  ត្តមសកក្ 

Aristote េគ្មវាទ្តួតស ើទ្េប់ក្រណី។ សដើមបី  ុេះដ ់ វទិយសាស្តសត  

េគ្មមិនទ្តូវសធវសនឹង induction6 ( វសិសសានុមាន) បដ វា

សថ ិតសៅស ើ ការ ាំ ល្ វូេី ក្រណីេិសសស សៅរក្ ក្រណីសាក្

 ។ 

សៅទីបញ្ចប់ សកក្ Aristote ទ្បកាសអាំេី សគ្ម ការណ៏ នន 

អបដិវាទក្មា (non-contradiction) - ត្តមសគ្ម ការណ៏

សនេះ វាមិនអាចមានបាន នូវរបស់ក្ាំណត់សអាយដូចគ្មា  

                                                   
 

 

6 ការេចិារណា ឋតិសៅស ើ សធវ ើការទ្បមូ  នូវ ឈុត ននការសសងកត េិសសស សដើសមបើ បសងក ើត នូវសសចក្ត ី
សនាោិា នទូសៅ។ 
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(même attribut)  ជាក្មាសិទធ ឬ មិនបមនជាក្មាសទិធ របស់

ទ្បធាន (sujet) មួយ ក្ន ុងសេ ជាមួយគ្មា  និង សៅសទ្កាម

ការទក់្ទងដូចគ្មា  - បដ គ្មា នទក្់ទងសៅនឹងទ្បធានទី

៣ ទ្ចានសចា  - ត្តមទាំ ក្់ទាំនង ននទ្បសយេេីរ ទ្ ុយគ្មា , 

មួយជាសសចក្ត ីេិត ស ើយមួយសទៀត ជាសសចក្ត ីមិនេិត។ 

២.  បូ 

ក្. សដើមសេតុ និង ចចដនយ 

របូ េគ្ម សិក្ាអាំេី « Phusis » បទ្បថា ធមាជាតិ, និង ទ្បសមើ 

េិតអាំេី សសចក្ត ីេិត បដ មិនអាចបទ្បទ្បួ បាន (ត្តម 

ការទ្បឆ្លាំងនឹងបរមតថ វជិាា  បដ ជាវតថ ុនឹងនរ និង គ្មា នទី

បញ្ចប់)។  ការសិក្ា េិសសសអាំេី មូ ស ត ុននការបទ្បទ្បួ 

សៅក្ន ុងធមាជាតិ, មូ ស តុសនេះ បដ ទ្តូវបានក្ាំណត់ ដូច

ជាទ្តូវសឆ្ា ើយនឹងសាំនួរថា « ស តុអវ ី ? » ។ វាមាន សដើមស តុ 

៤យ៉ា ង បដ អាច ាំសអាយសាគ  ់ និង យ ់ អាំេី ការ

បសងក ើត ននសសចក្ត ីេិត : សដើមស តុសមាភ រៈ - បដ វតថ ុបាន

សក្ើតស ើង -, សដើមស តុជាក់្កក្់ - េគ្មថា េាំរ ូ និង ទាំរង់ 

បដ មានស ើងសោយមល នួឯង -, សដើមស តុបសងក ើត្  - េគ្ម

ថា ច ក្រ និង ភាា ក្់ង្ហរ -, សដើមស តុចុងសទ្កាយ - េគ្មថា 

មូ ស តុ ឬ ទីបញ្ចប់។ ស ើក្ ឧទ រណ៏មួយ សដើមបីទ្សួ 
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យ ់ អាំេី សដើមស តុទ ាំង៤សនេះ (ជាងចមាា ក្់ និង របូ

ចមាា ក្់) : ែាបក្ ជាសដើមស តុសមាភ រៈ, េាំនិត និង ទ្ទង់ទ្ទយ 

ននសាា នដ របស់ជាងចមាា ក្់ ជាសដើមស តុជាក់្កក្់, ការ

វាយឧបក្រណ៏ឆ្លា ក្់សៅស ើែាបក្វ ជាសដើមស តុបសងក ើយ្  

ស ើយសៅទីបញ្ចប់ ចាំណង់ ចង់បានទ្បាក្់ ឬ ក្ិតតេិុណ ជា

សដើមស តុចុងសទ្កាយ។ សដើមស តុសមាភ រៈ មានសារៈសាំខាន់

េិសសស សៅសេ  បដ សដើមស តុសនេះ រច  របូធាតុ 

(matière) - េគ្មថា ឫទធ នុភាេ និង សកាត នុេ ភាេ បដ 

មិនទន់ចប់សេវទ្េប់ - បសងក ើត ល្ វូឆ្ាង នូវឫទធ នុភាេ នន

ក្ិចច បដ  វាជាអទតតេ 7 (virtuel) ឬ និមា ិត សៅរក្ សមិទធិ

ក្មា។ សតើអវ ីជាទទ្មង់ ? ចាំសរេះសកក្ Aristote េគ្មជាសគ្ម 

ការណ៏ ក្ាំណត់ នូវរបូធាតុ ស ើយ បដ វា ាំមក្ នូវអតថរស់

សាំសរចបានចាស់កស់។ 

ខ. កា ពនយល្់អំពី ជីវនតភាព (Explication du vivant) 

ជាសសចក្ត ីេនយ ់ បបប នីវតិស្តនទ ីយនិយម8 ស ើយមិនបមន

សៅស ើចាំណុច យុនតក្មា។ ជាសគ្ម ការណ៏ សាំរប់នីវតិ និង 

                                                   
 

 

7 បដ អាចសក្ើតមានសៅខាងមុម។ 
8  ទធ ិខាងនីវសាស្តសត  បដ និយយថា មាននីវតិមួយសោយប ក្អាំេីទ្េ ងឹ នងិ សាររងគកាយ។ 
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ទ្េ ឹង បដ ត្ ់ នូវចាំណុចសាំខាន់ ននការេនយ ់។ បតទ្តូវ

យ ់បដរអាំេីមា ឹមសារ ននរក្យទ្េ ឹង : ទ្េ ឹង េគ្មជា ម

របូ ននសាររងគកាយ មានការសរៀបចាំទ្តឹមទ្តូវ, ជាក្មាា ាំង 

សាំរប់សធវ ើនីវច  នូវសរ៍ា ងគកាយ។ ឬ វាអាចក្ាំណត់ នូវ

ភាេឯក្រនយរបស់មល នួ ចាំសរេះសាររងគកាយ។ ទ្េ ឹង វា

ភាា ប់នឹងសាររងគកាយ និង នីវតិ, េគ្មថា វាចិញ្ច ឹមមល នួ, 

បសងក ើនមល នួ និង មល នួចុេះដុនោប សោយមល នួឯង។ 

៣. ប មតថ វជិ្ជា  ឬ នាម បូ វជិ្ជា  

បមនបទន េគ្មអវ ីបដ សក្ើតស ើង ប ទ ប់េីរបូ, ជាការសិក្ា 

តួអងគមនុសស ថាមល នួជាមនុសស, េគ្មថា សសចក្ត ីេិត ជាសគ្ម  

នន ទទ្មង់បរសិុទធ, សារធាត ុ រស់សៅ ប ទ ប់េីមានការ

ផ្លា ស់បត រូ សក្ើតេីសទ្គ្មេះថាា ក្់អវ ីមួយ។ វតថ ុធាតុចុងសទ្កាយ នន

បរមតថ វជិាា  េគ្ម អាទិសទេ បដ ជា ក្ិចចបរសិុទធ (acte pur) 

បដ ជាក្ិចច សធវ ើចរនតក្មា និង សសទ្មចសេវទ្េប់ នូវទ្េប់សុ

ទ្ក្ីតភាេ។ សធវ ើសអាយវសិសសវសិា  ននសកកិ្យ, អាទិសទេ 

ផ្លា ស់បត រូ វតថ ុអវ ីមួយ បតមល នួវញិឋិតសៅដបដ  : ដូសចាេះ អាទិ

សទេ ជាច ក្រសដើម ស ើយ ជាតាំណាង ននសដើមស តុ នូវ

ទ្េប់បាំកស់បត រូ សៅក្ន ុងសកក្ិយ បដ សយើងអាចទុក្ជា 

នីវនិអននត (un vivant éternel)។ 
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៤. សីល្ធម ៏និង នសោបាយ 

ទសសនៈសី ធម៏ របស់សកក្ Aristote េគ្មឋិន ក្ន ុងសាា នដនិ

េ័នធេិសសស របស់គ្មត់ ស ា្ េះថា éthique à Nicomaque 

(េុណធម៏ សៅ ណីកូ្មាេ) ជាសាា នដសាំខាន់ និយយអាំេី បុ

រមសុម (eudémoniste) ដូចជាទសសនវជិាា ដនទសទៀត អាំេី

សី ធម៏ សៅសម័យបូរណ។ ជាទសសនៈ ទុក្ សុភមងគ  ជា

សគ្ម សៅចុងសទ្កាយ របស់មនុសស។ បតសួរថា សតើ សុភ

មងគ  វាក្ាំណត់អវ ី ? មា ឹមសារវា េគ្មជាសក្មាភាេ នន

 វចិារណញ្ញា ណ (raison), ជាសក្មាភាេឋិតសៅស ើ ការ

សញ្ា ឹងេិត : នីវតិសញ្ា ឹងេិត ជាធមាត្ត វាទក់្ទងនឹង 

ធាតុអាទិសទេ បដ មាន សៅក្ន ុងវចិារណញ្ញា ណ របស់

មនុសស និង អនុញ្ញា ត សអាយមនុសសយ ់អាំេី ក្សុ ធិប

សតយយ (Souverain Bien) ននមល នួ, េគ្មថា កុ្ស  វសិសស

 វសិា  បដ ជា សសចក្ត ី ោ បតមួយេត់ សាំរប់មល នួឯង។ 

សៅក្ន ុងការវភិាេ អាំេីសុភមងគ សនេះ, សកក្ Aristote មិន

រយង្ហយ អាំេី ការសបាយ : ការសបាយ េគ្មជាការបសងា ើយ 

ននក្ិចច, េគ្មវាបបនថម បសងក ើនសៅស ើក្ិចច ដូចជា បសងក ើននូវ

ភាេសឆ្ើតសៅសេ នរភាេ។ 
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េិតស ើយថា ការវភិាេអាំេី សី ធម៏ វាមិនបចក្ោច់េី 

ការវភិាេអាំេី នសយបាយ។ ក្៏ដូច អាក្ទ្បានញប ា្ក្េាំនិត

ធាំៗ ដនទសទៀតបដរ, សកក្ Aristote បានទ្បមូ សី ធម៏ 

សអាយមានបតមួយ េគ្មសិក្ាអាំេី ក្ុស  និង សសចក្ត ី ោ  

(Bien et Bon) និង នសយបាយ េគ្មសិក្ាអាំេី វទិយ ននបុរ។ី 

សតើនឹងអាចបចក្សចញេីគ្មា ដូចសមតចបាន សី ធម៏ និង 

នសយបាយ, មណៈបដ សេទុក្មនុសស ជាសតវនសយបាយ

ដ៏សាំខាន់ រស់សៅក្ន ុងបុរ ី?  វភិាេស ើ ការសរៀបចាំបុរ,ី សកក្ 

Aristote បបងបចក្ នូវទទ្មង់ស្សងៗ ននការដឹក្ ាំស ើយ

បង្ហា ញ នូវទទ្មង់សាំខាន់បីយ៉ា ង : រជានិយម, រដា ដឹក្ ាំ

សោយ មនុសសបតមាា ក្់េត់ សដើមបីបសវ ងរក្ទ្បសយនន៏រមួ, រដា 

ដឹក្ ាំសោយ វណណ អភិនន និង  សាធារណរដា ដឹក្ ាំសោយ 

មនុសសមួយទ្ក្មុ សដើមបីអាណាទ្បសយនន៏។ រជានិយម អាច

បទ្បកាា យជារបបទ្បជា ិងា, អភិន ធិបសតយយ អាចបទ្ប

កាា យជាអបបន ធិបសតយយ (oligarchie), សាធារណរដា 

អាចបទ្បកាា យជា  ទធិទ្បជាធិបសតយយ។ 

ទសសនវជិាា  ននតក្ក វជិាា  របស់សកក្ Aristote ត្ ់ នូវចក្ខ ុ វ ិ

ស័យ ននរចនសមព័នធ  បដ បង្ហា ញសអាយសយើងដឹង នូវអតថ

ភាេ ននតួអងគមនុសស។ សកក្ Aristote មិនយក្ របូភាេ 
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អារេីត តូ Aristote (384-322 av.J-c) 

   

  

 

ឧប សៅ សង្ហា   ទសសនវទូិល្បីៗ និង ទ្ទឹសត ីសំខាន់ៗ  
 

ននេតិបណឌ ិត មក្ភាា ប់សៅក្ន ុងការសិក្ា របស់គ្មត់ស េះ

ស ើយ : គ្មត់ចាតទ់ុក្ជាសទ្សចថា ននណាបដ មានតាំរេិះ

ស្សងៗ ជា នន មាន ឧតតមេតិដ៏ ោ ទ្បសសើរ។ ទសសនៈសនេះ 

បដ សយើងយក្មក្សិក្ា និង េិចារណារ ូតមក្ដ ់សេវ

នែៃសនេះ។ 
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ប ៊ែេុន Bergson (1859-1941) 

   

  

 

ឧប សៅ សង្ហា   ទសសនវទូិល្បីៗ និង ទ្ទឹសត ីសំខាន់ៗ  
 

បប៊ែសុន Bergson (1859-1941) 

សកក្ Henry Bergson ជាទសសនវទូិ ននជាតិបារាំង។ 

សាា នដនិេនធសាំខាន់ របស់សកក្េគ្ម ការសាក្ បង េិចារណា

អាំេី ទិនាន័យភាា មៗ ននសតិសមបនញ្ា ៈ (១៨៨៩), របូធាតុ 

និង សតិ (១៨៩៦), សាំសណើច (១៩០០), ការ វវិតត ិបសងក ើត 

(១៩០៧), ឋាមេ  អភិញ្ញា ចិតត (១៩១៩), ទ្បភេេីរ ននសី 

ធម៏ និង សាស  (១៩៣២) និង ការទ្តិេះរេិះ និង ការមិន

ឋិតសែរ (១៩៣៤)9។ សកក្នាំទស់នឹងទ្ទឹសត ី បតិោា ននិយម

សមាភ រៈ (positivisme matérialiste) បដ  ាំសអាយគ្មត់ វ ឹ

ទ្ត ប់មក្រក្ការេិចារណាស ើ ទិនាន័យភាា មៗ ននសតិស

មបនញ្ា ៈ បតសៅក្ន ុងបត « រយៈសេ  » និង « េុណភាេ

បរសិុទធ »។ 

១. អពភនត ញ្ញា ណ10 ឬ ទ្បាជ្ជា ខាងក្ន ុង 

សៅសតវតសទី១៩ និង រក្់ក្ណាត   ននសតវតសទ២ី០ ឥទធិ

េ សកក្ Bergson មាននទ្ក្ប ង សោយសារគ្មត់ សសើសរ ី

                                                   
 

 

9 L’Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), Matière et mémoire (1896), Le 
Rire (1900), L’évolution créative (1907), l’Energie spirituelle (1919), les deux Sources de la 
morale et de la religion (1932) et la Pensée et le Mouvant (1934). 
10 ការយ ់ដងឹចាស់ សោយមិនចាាំបាច់េចិារណា។ អេភនត រ (បា., សាំ. អភយនត រ ឬ អភយនត រ) ខាងក្ន ុង, បប៉ាក្
ខាងក្ន ុង។ ញ្ញា ណ ឬ ញាណ េគ្មសសចក្តដីងឹចាស,់ ទ្បាជាញ ។   
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ប ៊ែេុន Bergson (1859-1941) 

   

  

 

ឧប សៅ សង្ហា   ទសសនវទូិល្បីៗ និង ទ្ទឹសត ីសំខាន់ៗ  
 

នូវទសសវជិាា បញ្ញា  - បដ ទមទរថា អាច ាំសៅដ ់ សសច

ក្ត ីេិត ត្តម ការ ាំហាត់ ននបញ្ញា  - និង ដាំសណាេះទ្សាយ 

«  វទិយនិយម » (Scientistes), សោយយ ់ស ើញថាមានបត 

 វជិាា វទិយសាស្តសត មួយេត់ បដ អាចរក្ នូវដាំសណាេះទ្សាយបា

ន។ ប៉ាុបនតសួរថា សតើ បញ្ញា  វាអាចសអាយសយើង ទ្សវាចាប់ នូវ

សសចក្ត ីេិត ដូចសមតចបាន ?  េគ្មសៅក្ន ុង េុមភ នន

សក្មាភាេ បដ មល នួយក្ទទ្មង់ត្តម។ បញ្ញា  មិនក្ាំណត់ 

ត្តាំងេី ាំោប់ដាំបូងមក្ នូវ ញាតិសតិ ( une faculté ) 

បា៉ា ន់សាា នបរសិុទធ បតប៉ាុសណាណ េះសទ, េគ្មវា ក្ាំណត់បដរ នូវអាំណាច

សក្មា របស់មល នួបដរ។ ទ្បសមើ ថា អវ ីបដ ហាក្់បីដូចជា

ដាំសណើរដាំបូង េគ្មវាឋិតសៅស ើ បដិសនធ ិ ននវតថ ុធាតុ សិបប

និមិតត និង សធវ ើសអាយបទ្បទ្បួ  ននដាំសណើរ ននការ្ ិត។ - 

មនុសស អាក្និមិតត (Homo faber) - េគ្មជាមនុសសមុនដាំបូង 

មុនសៅជា មនុសស អាក្មានទ្បាជាញ  (homo sapiens) - 

មនុសស េតិបណឌ ិត (homme sage) -, មនុសសសកក្សនេះ ជា

ដាំបូង េគ្ម សមាភ រ ទ្េប់ទ្េងស ើធមាជាតិ និង យក្វាមក្សទ្បើ 

សៅត្តមការចង់បាន របស់មល នួ។ បញ្ញា  អនុញ្ញា ត បដរ សអា

យសទ្គ្មងទុក្ជាមុន និង សរៀបចាំសអាយមានទ្បសយនន៏ 

ដ ់សក្មាភាេ។ បតសៅ សេ បដ  ទសសនវទូិ សសា ើរ រុក្រន
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ឧប សៅ សង្ហា   ទសសនវទូិល្បីៗ និង ទ្ទឹសត ីសំខាន់ៗ  
 

ចូ សៅក្ន ុង ឯក្រនយភាេោចខ់ាត (l’Absolu)11 (អវ ី

មួយបដ មិនអាទ្ស័យសៅស ើអវ ីសសាេះ ឬ សសចក្ត ីេិតោច់

ខាតគ្មា នបទ្បទ្បួ ) - អវ ីបដ វា ោឥតសខាច េះ សៅក្ន ុងស េះ វា

ជាអវ ីបដ ឥតសខាច េះរចួសទ្សច ស ើយវាមិនអាទ្ស័យសៅស ើ 

និមិតតសញ្ញា មិនសទៀងណាមួយ - សតើវាមិនទ្តូវ សដើរត្តម វែីិ

ស្សងមួយសទៀត និង ប៉ាុនប៉ាង សាំងាំេិត (s’abstraire) នូវ

សគ្ម វធីិ និង វធីិសាស្តសត  - ឧបមា ការវភិាេ សៅស ើ ការសធវ ើ

សអាយ វតថ ុមួយ សៅជាវតថ ុធាតុទ ាំងឡយ បដ សេធាា ប់សាគ  ់

រចួស ើយ និង សរៀបសរៀងវាស ើងវញិ...។ ។ - វាសទ្មប ជាសារ

វនតសៅនឹង េុមភ ននសក្មាភាេ ?  វទិយសាស្តសត  វាប ោ្ក្សៅស ើ

បញ្ញា  និង អនុវតតសៅស ើវតថ ុធាតុ ននវធីិេណ  និង ការវា

ស់។ សធវ ើបបបសនេះ វាបសងក ើត នូវរបូភាេមានទ្បសយនន៏ 

ស ើយបនតរ ូតដ ់សៅរសបៀបសធវ ើ, បតវាមិនទ្ន ួសេីបដន 

នន ការមិនសទៀង (Relatif) បានស ើយ។ វាបសងក ើត នូវចាប់

 វទិយសាស្តសតទ ាំងឡយ, េគ្មថា វាមានការទក់្ទងខាច ប់មច នួ 

រវាង ភាេអសាច រយ គ្មា  បដ វាបទ្បទ្បួ  បតវាមិន រុក្រនចូ 

                                                   
 

 

11 ឯក្រនយភាេ (Absolu) ទ្ ុយនឹង វទិ្កាយភាេ (Relatif) : រក្យឯក្រនយភាេសទ្បើស ក្ន ុងនយ័ទសសន
 វជិាា ។ 
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ឧប សៅ សង្ហា   ទសសនវទូិល្បីៗ និង ទ្ទឹសត ីសំខាន់ៗ  
 

សៅក្ន ុង ឯក្រនយភាេោច់ខាត។ សតើត្តម ល្ វូណា បដ 

សងឃឹមថាមាន ការ រុក្រនចូ ក្ន ុង ឯក្រនយភាេោច់

ខាត ? សយើងទ្តូវបត បដិសសធ មិនទ្តឹមបត បញ្ញា  េគ្មទ្តូវ 

បដិសសធ នូវភាសា បដ វាមានការជាប់ទក់្ទងគ្មា និត

សា ិទធ : សទ្េឿង ននបញ្ញា , ភាសា វាតាំណាងរមួ នូវសញ្ញា សមាគ  ់

នូវរក្យសាំដី បដ ក្ត់សាំគ្ម ់ នូវវតថ ុទ ាំងឡយ បត

ទិដាភាេទួសៅ និង សាមញ្ាបាំ្ុត បដ ជាសញ្ញា  បញ្ញច ក្់ 

និង សធវ ើសអាយនឹងគ្មាំងបណន នូវវតថ ុបដ អាចបត រូ និង បទ្ប

ទ្បួ បាន។ សញ្ញា ននភាសា វាទ្គ្មន់បតជា សាា ក្បិទសៅស ើវ

តថ ុ។ រក្យ ក្ាំណត់ នូវទ្បសភទ, េាំនិតទួសៅ ទក់្ទងសៅនឹង

ទ្ក្មុមួយ ននភាវៈទ ាំងឡយ បដ មាន នូវ ក្ាណៈដូចគ្មា ។ 

វាមិនអាចសាំ បដងបាន នូវសសចក្ត ីេិត ជាសគ្ម សៅ និង 

 ក្ាណៈចិតត ននសយើង : ដូច បញ្ញា  បដរ េគ្មជា សទ្េឿង នន

សក្មាភាេ។ សៅសេ បដ  ល្ វូ ននភាេភាា ម គ្មា នមាន

បុេវសិទធ សៅស ើ ទសសនៈ ននវាចារ និង បញ្ញា ជាវចិារ 

(intelligence discursive) ? ត្តម វធីិ ននចាំសណេះដឹងភាា ម

ផ្លទ  ់, ត្តម សាមានចិតត បដ សធវ ើសអាយសយើង ជាប់គ្មា

ជាមួយនឹងវតថ ុ បដ មាន បតមួយ និង មិនអាចសាំ បដង

បាន, អធិបាយថា ត្តម អេភនត រញ្ញា ណ (intuition) សយើង

រុក្រនសៅក្ន ុង ភាវៈសទ្ៅ ននសសចក្ត ីេិត : អេភនត រញ្ញា ណ 
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បង្ហា ញ នូវការវ ឹទ្ត ប់មក្រក្មល នួឯងវញិ និង សៅរក្ 

ភាវៈសយើងេិតទ្បាក្ដ, ការវ ឹទ្ត ប់សធវ ើស ើង សោយគ្មា ន

អនតរការ។ 

២. ជីវតិក្ន ុង :  យៈសពល្, សស ភីាព, សតិ 

េគ្មនីវតិក្ន ុងសនេះឯង បដ អេភនត រញ្ញា ណ ជាដាំបូង អនុញ្ញា ត

សអាយសយើងរក្ស ើញ។ ស ើយ, ជាធមាត្ត, ចាំសណេះដឹងយ ់

ចាស់មល នួឯង (connaissance intuitive)  ាំសអាយរក្ស ើញ

 វញិ នូវរយៈសេ  បរសិុទធ, ជារបូភាេ ននភាវៈ ននសតិសមប

នញ្ា ៈ ននសយើង សៅសេ  បដ  អាតា (moi) ននសយើង ទុក្សអា

យវារស់សៅ, សៅសេ  បដ វា តមោ ឹង (s’abstient) បសងក ើត 

នូវការបាំ បបក្ រវាង ភាវៈកា ឥ ូវ និង បុសរភាវៈទ ាំងឡ

យ។  ាំ ូរសោយរ ូន,  វសិភាេភាេ (hétérogénéité) 

បរសិុទធ, អភិេមេុណ ក្ាណៈ, រយៈសេ  វាដូចជា និសស័យ 

ននអាតាសយើង។ ប៉ាុបនត  ការ ុេះភាេ និរនត រ៏, សុវចៈ (souple), 

េុណ ក្ាណៈ, ស េះឯង វាបង្ហា ញសយើង នូវ វចិយកិ្រយិខាង

ក្ន ុង12 ប ោ្ក្សៅស ើ អេភនត រញាណ។ 

                                                   
 

 

12 Investigation métaphysique. 
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បតថា អវ ីបដ កាា យជា េុណ ក្ាណៈ (Qualitatif) សនេះ វា

បតងបតមិនអាចទ្េងទុក្ជាមុនបាន។ ដបិត អាតាសទ្ៅ (ជា

សារវនត ), េគ្មអវ ីបដ បង្ហា ញដ ់សយើង នូវ « ទិនាន័យ ភាា ម» 

នន សតិសមបនញ្ា ៈ េគ្មជា សសរភីាេ។ សបើសិនជា អាតារក្់ - 

ចាំ បណក្ នន ក្ាណៈចិតត ននសយើង វាសូន សៅត្តម ការ

សនាត និង សៅត្តម សងគម - វា ាំមក្ ជាញឹក្ញយ នូវការ

បនត  នន ក្ាណៈសវ ័យទ្បវតត ិ, នីវតិន ទ្ក្ន ុងេិតទ្បាក្ដ នន

សយើង, រយៈសេ  ននសយើង វាសៅក្ន ុងនសទ្ៅ ននសសរភីាេ។ 

សតើសៅសេ ណា បដ សយើង ជាននសសរ ី? សៅសេ បដ 

សយើង សៅ ួសេី សាំបក្រក្់ (croûte superficielle) នន

សញ្ញា  ភាសា, េីរក្យ, េីសងគម, សៅសេ បដ  អាំសេើ វា

សចញអាំេី អតតៈ (personnalité) ននសយើង ទាំងមូ  ស ើយ វា

សាំ បដងសចញស ើង។ សសរភីាេ វាសាំ បដងសោយមល នួឯង សៅ

សេ វា្សេវនឹង អាតាសទ្ៅ ននសយើង ត្តម សមេគ (ការទ្េម

សទ្េៀងគ្មា ) េិត ជាមួយអាតា។ េគ្មសៅសេ ស េះឯង បដ  

អាតាសទ្ៅ វាស ចសចញមក្ដ ់ន ទ្សទ្ៅ។ ដូសចាេះ សសរភីាេ វា

ជា ការបាំភ  បតមួយ ជាមួយគ្មា នឹង អាតាសទ្ៅ។ 

សៅទីបញ្ចប់, នីវតិន ទ្ក្ន ុង ននសយើង េគ្មសតិ (mémoire)។ 

សៅទីសនេះ សយើងស ើក្យក្ សតិធាំេីរយ៉ា ង មក្អធិបាយ : 
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សតិ-ធមាត្ត បដ វាមាន ជា ក្ាណៈសវ ័យទ្បវតត ិ និង ជា

យនតក្មា ច ក្រ : សៅសេ បដ មុ្ាំសិក្ាអតថបទរត់មាត់ 

េគ្មមុ្ាំបានអនុវតត និង បនធ នួ នូវកាយ វកិារមួយចាំនួន បដ 

មុ្ាំធាា ប់សាគ  ់ ; សតិ-ធមាត្ត បង្ហា ញ នូវសារៈយនតក្មា 

សាររីកិ្ ជាការេិត។ ទ្ ុយនឹង  ក្ាណៈសវ ័យទ្បវតត , សតិ 

បរសិុទធ េគ្មវាជាទ្បវតត ិ ននអាតា : អវ ីបដ សក្ើតស ើងេីអតីត

កា  បនតរស់សៅក្ន ុងអាតា ជារបូភាេ ននអនុសសវរយ៏ី 

បរសិុទធ, បដ មិនអាចរកយបាន, បដ ឯក្រន ចាំសរេះ 

សាររងគកាយ។ សតិ បរសិុទធ ទ្ ុក្ នូវអតីតកា  ននសយើង 

និង វាជា សារៈជាចិតត (essence spirituelle) េិតទ្បាក្ដ។ 

៣. ជីវជវនៈ (élan vital) 

អេភនត រញាណ (ការយ ់ចាស់សោយមិនបាច់េិចារណា) វា 

មិនទ្តឹមបតសបើក្ នូវថាមភាេចិតត ននសយើង បតវាសបើក្បដរ 

នូវ រយៈសេ  ននសាក្ សកក្ និង មយ ់ធាំ នននីវតិ។ ក៏្

ដូចជា ការេិសសាធន ទ្ក្ន ុង ននសយើង បដ មានមក្េីរយៈ

សេ  និង ការបទ្បទ្បួ េុណ ក្ាណៈ, ក្៏ដូច វាតាញ បមស 

បដ  វា រកី្ធាំ សោយមល នួឯង មិនសចេះចប់, ក្៏ដូច ការេិត វា

កាា យមល នួវាជាការេិត និង ការវវិតតន៏ ជានិចច។ បតសួរថា 

សតើទ្តូវេិតដូចសមតច សដើមបីយ ់អាំេី ការវវិតតន៏សនេះ ? សកក្ 
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Bergson បដិសសធ នូវទ្ទឹសត ី និង ឧបធារណ៏ (ការសនាត់) 

ននយនតក្មា (postulats mécanistes) ទ ាំងឡយ របស់

សកក្ Darwin និង អវសាននិយម (finalisme)។ ក្ន ុងក្រណី

ទី១ (យនតក្មា), ការេនយ ់ បបប របូសាស្តសត -េីមី វាសនាត់ថា 

ទ្េប់ទ្គ្មន់ស ើយ, បតថា  យនតក្មា វាខាវ ក្់ចាំសរេះ ដាំណុេះ នន

នីវនតភាេ សៅក្ន ុង សេ សវក និង ថាមភាេ។ ជាមួយនឹង 

យនតក្មា, វា ត្ ់សអាយទ្េប់បបបយ៉ា ង ស ើយវាយក្ នវនៈ 

នននីវតិ សៅោក់្ទុក្ សៅក្ន ុង វង់ទ្ក្ចក្។ បត ទ្ទឹសត  ី

អវសាននិយម - បដ បញ្ច នូទ្ត ប់មក្ វញិ នូវសចត  

និង េសទ្មាងការ បដ  សធវ ើចរនតការ សោយមល នួឯង សៅ

ក្ន ុងនីវតិ - ស ើយ វាយក្ សេ សវក និង អវ ីមួយបដ នឹង

កាា យជា បិកា (créateur) សៅោក្់ទុក្បដរ សៅក្ន ុង

វង់ទ្ក្ចក្ : ទ្ទឹសត  ីអវសាននិយម សធវ ើដូចជា ទ្េប់អវ ីៗ វាមាន

ត្តាំងេីមុនមក្សមាេះ, សូមបីមល នួឯងក៏្វាដូសចាេះបដរ។ សចត  

បរសិង្ហា រ13 (préformé) សនេះ វានឹងអាចេនយ ់បានទ្េប់

បបបយ៉ា ង។ 

                                                   
 

 

13 សង្ហា រ បទ្បថា ្ស ាំគ្មា  ប៉ាុបនតត្តមទមាា ប់ សេបទ្បថា ទ្បនុាំត្តក់្បតង។ 
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សោយស តុថា ទ្េប់អវ ីបដ មាននីវតិ (espèces vivants) 

បញក្ឃ្លា តេីគ្មា  េីេាំនិត នននីវនៈសដើម បដ វា ត្ ់សអាយ

សយើង។ នីវនវនៈ ក្ាំណត់ នូវអភិទ្ក្ម ននបិកាមិនអាច

សាា នបាន នន  ចរនតមួយ រត់ត្តមរយៈសាររងគកាយ បដ 

នីវនវនៈ ជាអាក្សរៀបចាំស ើង។ ដូសចាេះ េ សវេសដើម 

(impulsion originelle) ននការបសងក ើតសនេះ វាទ្បឌិត នូវ

សណាា នទាំងឡយ បដ កាន់បតមានរបូរងសម ុ ក្សាា ញស ើ

ងៗ។ សដើមបីយ ់អាំេី អតថរស់ នន នីវនវនៈសនេះ, សយើងេិត

ភាក្ អាំេី រយៈសេ បរសិុទធ  បដ ជា ការសក្ើតស ើងសោយ

មល នួឯង។ នីវនៈ វាជា ភាវៈមល នួឯង ស ើយមល នួឯង ជា ការ

ទ្បឌិត : វាសធវ ើសមិទធិក្មា ននសភាវេតិែាីទ ាំងឡយ និង សរ ី

រងគ បដ វាគ្មា ន, បសងក ើតសោយសារ សយមភ តូភាេ 

(spontanéité), របូរងសម ុ ក្សាា ញ ស ើយមិនបានរំេឹងទុក្

្ង បដ ជា ការ្ស ាំធមាត្ត ននយនតក្មា មិនអាចនឹង

េនយ ់វាបាន។ 

ដូសចាេះ ការវភិាេទាំងឡយ របស់សកក្ Bergson  ាំ

បង្ហា ញថា នីវតិ ជា ដាំសណើរបិកា និង ការទ្បឹងបទ្បង សដើមបី

ស ើង ទាំ   ក្៏ដូចគ្មា នឹងចុេះបដរ។ 
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៤. សីល្ធម៏, សាសនា, សលិ្បៈ 

ដូចគ្មា នឹង ទសសនវសិ័យ ថាមវនត  វាបាំភា គ្ម នូវបាតុភូតសី ធ

ម៏, សាស  និង សិ បៈ។ ទីសនេះ, បទ្ប រក្យមា ឹមថា « សបើក្

ទវ រ » : បតសបើក្សអាយទាំងអស់គ្មា  រត់សចញេី វង់ ននក្បួ ន

ខាា តបនថប់ និង តឹងរឹុង ស ើយ វាសបើក្ទវ រសោយមល នួឯង

ដ ់ នីវនៈ នននីវតិ និង ការបសងក ើត។ ដូសចាេះ សៅក្ន ុងសី ធ

ម៏សបើក្ទវ រ ជាសាា នដ នននីវនៈចិតត (élan spirituel)។ 

ចាំ បណក្ សី ធម៏បិទទវ រ  វញិ វាក្ាំណត ់ បតសរេ័នជាប់គ្មាំ 

ននបញ្ាតត ិ ជា ក្ាណៈចាាំបាច់, បដ ជា្ សាមញ្ា  សាំ

រប់សរៀបចាំសងគម, សី ធម៏សបើក្ទវ រថាមវនត  : សាំ បដង មិន

បតស ើចាំណុច ននទ្បេ័នធជាប់គ្មាំង បដ ជាក្តេវក្ិចច

សងគម, បតស ើ ការបសងក ើត ននសី ធម៏, ការអាំរវ វ ជាប់

នឹង ថាមេ ចិតត។ ដូចយ៉ា ង សី ធម៏សបើក្ទវ រ នន ស

នតនន និង វរិបុរស សចញេីទ្បភេ នីវនៈ និង រយៈសេ  

នាំរុញសៅមុម ស ើយ សធវ ើសអាយរញ្ជ យួ ននមនុសសជាតិ។ ក្៏ដូច

គ្មា នឹង សាស ថាមវនតបដរ : - សាស អចាិរអាែ៍ាក្ាំបាាំង

ធាំៗ - រុក្រនចូ សៅក្ន ុង និវនៈ ននសសចក្ត ីទ្សឡញ់, ដឹក្ ាំ 

ទ្េ ឹង   ួសេីមល នួឯងសៅសទៀត សាំរប ់ការររ និង ឆ្លា ាំ 

មល នួឯង  ទ្បឆ្លាំងនឹង េាំនិត បាំផ្លា ញ មានសៅក្ន ុងសសចក្ត ី
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សាា ប់ និង ធា  នូវការរក្ាមល នួសអាយបានេង់វង់។ 

សាស ថាមវនត  ទ្សវាចាប់ នូវការប៉ាេះទងគ ិច ជាមួយនឹងរ

យៈសេ  ននការបសងក ើត, បសញ្ចញស ើង ជាការេិសសាធភាា ម 

បដ ជា ទ្េ ឹងអាែ៍ាក្ាំបាាំងទិេវ និង អាទិសទេ។ 

សៅទីបញ្ចប់ ស ីធម៏សបើក្ទវ រ ក្៏ដូច សាស សបើក្ទវ រ, 

សិ បៈេិតទ្បាក្ដបដរ ក្ាំណត់ ទ្សប្ស ាំសោយនចដនយភាា ម

ជាមួយនឹងសសចក្ត ីេិត។ ជា ការបង្ហា ញ ននការេិត ស េះ

ឯង, ចក្ខ ុ វសិ័យផ្លទ  ់មួយ បដ បង្ហា ញ នូវអវ ីបដ ជាអវ ី 

ស ើសេីនិមិតតសញ្ញា មានទ្បសយនន៏។ 

សបើសិនជាសសមាង របស់សកក្ Bergson វាមិនឮសូរ សៅ

ក្ន ុង វបបធម៏ និង សម័យកា របស់គ្មត់, យ៉ា ងសហាច

ណាស់ ទសសនវជិាា សនេះ ជាការបាំ្ុសេាំនិត អាែ៍ាក្ាំបាាំង យក្

មក្បាំភា គ្ម នូវចិតត ត្តមរក្យសាំដីសាមញ្ាចាស់កស់ មាន

មា ឹមសារ និង សាំសៅសៅស ើ ការេិសសាធន៏ ននបរមតថ វជិាា  

ទ ាំងមូ ។ សតើវាមិនជា ទសសនវសិ័យ សាំរប់េិចារណា ស េះ

សទឬ ? សៅក្ន ុង បាំណង ត្តមការទ្បឹងបទ្បង នន អេភនត រ

ញ្ញា ណ និង ទ្សបជាមួយវាបតមតង។ 
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អា មភក្ថា 

សៅសេ ខាងមុមសទៀត សយើងនឹងស ើក្យក្ ទសសនវទូិ 

Comte, Descartes និង Hegel មក្បង្ហា ញបនត  ក្ន ុងឈុត 

ននការសិក្ា របស់សយើង។ ដូចអាក្អានដឹងទ្សាប់ស ើយថា 

ទសសនវជិាា  មាន  ភាេ ននការទ្តិេះរេិះសទ្ចើនណាស់ បដ 

 ាំសអាយមាន ន័យមុសៗគ្មា  សៅស ើរក្យនិមួយៗ។ ដូសចាេះ 

ការបសវ ងរក្ និយមន័យ សាមញ្ា  សដើមបីទ្សួ ចាាំ និង យ ់ 

ជាសគ្ម សៅ ននការសិក្ា របស់សយើង ជាេិសសស រក្ន័យ 

បមា រ បដ មានដូច មក្សធវ ើជាការសទ្បៀបសធៀប។ ការមវេះ

ខាត របស់សយើង ក្ន ុងការសាក្ បងសនេះ េគ្ម ជាការអភ័យ

សទសេីសាំណាក្់អាក្អាន បដ មានវជិាា  ទសសនវជិាា សទ្ៅទ្នេះ 

ឬ មានការសចេះដឹងមពង់មពស់។ មយ៉ាងមួយសទៀត ការសាក្

 បងសនេះ មិនបមនជា ការបសវ ងរក្ ននតួ ទី ជាអាក្សចេះ

ដឹង ខាងទសសនវជិាា  ឬ ជា បញ្ញា វនត  ស េះសទ, វាជា ការសិក្ា

សាំរប់មល នួឯងផ្លទ  ់ បដ ជា ឥតរនន មួយរបូ ចង់សចេះដឹង 

និង ចង់បចក្ចាំសណេះដឹងដ ់ននដនទ។ ដូចជាសាំនួរសួរថា 

« អវ ីបដ មុ្ាំដឹង ? » 

     

 


