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អ្នកនិពនធ និង អ្នកអាន 

 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   សោ ប ល់   ១ ១  ឧ ស ភា  ២ ០ ១ ៩  

        សសរកីារ : មហាវថិីគ្មា នទ្វា រ វាសបើកច្រកឱ្យអ្ស់ផ្ល វូតូរៗរូលបាន 

ការសរសសរ គឺដូចជាអ្នកស វ្ ើនាវាចរណ៏ តែម្នន ក់ឯង។ ម្ននថ្ងៃ

ខ្ល ះ គ្មា នខ្យល់ទាល់តែស ះ តដលែម្រូវយកម្ចវាទូក តចវគ្មស់

ទឹកឱ្យទូកសកាោ ងសលឿនសៅរុខ្ ដូចគ្មន  យកដងប៉ា កកា គ្មស់

ម្កដាស ឬ ម្ម្នរថ្ដ ខ្វវ រកាោ រចុចកុុំព្យូ ទ័រ សដើរបីបុំផុះសចញ នូវ

គុំនិែ តដលចង់សរសសរ។ ម្ននថ្ងៃខ្ល ះ ម្ននជុំសនារ បក់ែិចៗ បុំ

ផុះសចញ នូវគុំនិែដតងែគ្មន  ម្កងជាម្បសោគ បសងក ើែជាចសកក រ 

ថ្នអ្ែថចិនាោ ចាស់លាស់ និង ម្ែឹរម្ែវូគួរទុកចិែោ។ ម្ននថ្ងៃខ្ល ះ 

ម្ននព្យយ ះសងឃរា ផត លួ នូវសគ្មលគុំនិែសដើរ នាុំធ្លល ក់សៅកន ុង

កុំហឹងម្ចសោែ ថ្នការែស ូអាររាណ៏នាុំដុែសែិ សអាយកលហ 

ព្ិសរា្ ហួសព្ីការនឹក ា ន សម្បៀបដូចជាកុំព្ុងម្កសៅចិែោ 

ជាងកុំព្ុងសរសសរ។ សហើយបនាា ប់រក ម្ននរជនី ម្ននម្ព្ះចនា

សព្ញបូណ៍រី សហើយសៅសព្លសនាះ ម្បជាា ផុស ស វ្ ើឱ្យរកីរាយគុំនិែ 

ដូចខ្យល់រាម្ែី ា បសលៀវ1 ឱ្យរសសើប គឺជាសព្លសវលាសៅកន ុងការ

ម្សវងឹ ថ្នម្ព្លឹង តដលឆក់សែិអ្នកសរសសរ ឱ្យម្ននជុំសនឿរួយរ

យៈថា ពាកយរួយតដលកុំព្ុងសរសសរ វានឹងអាចបត រូព្ិភព្សលាក

បន។ ជាទូសៅ ការសរសសរ គឺជាម្បែិព្័នា  នូវសុខុ្ម្នភាព្  តែក៏

ជាសសចកោ ីរកីរាយ ជា ទា  ទាសី កន ុងការបុំសរអីាររាណ៏ ថ្នអ្នក

                                           
1 សលៀវ : តខ្ែដង វសកាោ ង។ 
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អានសនាះតដរ។ តែការសរសសរ ក៏ជួបម្បទះ ញឹកញយនឹង រែិ

ម្បឆុំង សម្ពាះជា ម្បធ្លនបទ ជាសង្គ្កា រប៉ា កា ឬ ម្ននភាព្

ចម្រូងចម្ម្នស។ តែអ្នកនិព្នធ  ម្ែវូរកាសគ្មលគុំនិែ និង រចនា

បង របស់ខ្ល នួ សដាយគ្មា នចិែោអ្រភូិែ សម្ពាះទសែនៈ ថ្នបដិវាទ

ករា វាជាម្ទព្ា និង ភកា ថ្នម្បជាា ។ តែអ្នកអាន ក៏ម្ែវូម្នន

សែិសរបជញ្ញ ៈថា សបើបនអានសហើយ រចួជួបម្បទះ នូវរែិ

 វបិរែិនឹងខ្ល នួ សុុំកុុំឱ្យម្នន សសចកោ ីតម្កវសម្កា្កន ុងចិែោ សម្ពាះ

ខ្ល នួម្នន សសរភីាព្ម្គប់តបបោ៉ា ងនឹង អាន ឬ រិនអាន។ កិចច 

ថ្នការអាន ជាការទទួលខុ្សម្ែវូផ្ទា ល់ខ្ល នួ, ដូសចនះកុុំខឹ្ង សម្ពាះវា

គ្មា នម្បសោជន៏ អ្វ ីសនាះស ើយ, ផទ ុយសៅវញិ គួរយកវារក

ព្ិនិសច ័យ សដើរបរីកែថ្រល នូវសិលប ថ្ន ន ថ្ដ របស់អ្នកនិព្័នធ ។  

ការសរសសរ នាុំបសងក ើែ នូវការម្សថ្រម្គប់តបបោ៉ា ង សៅកន ុងអារ

រាណ៏ ថ្នអ្នកអាន ជួនកាលវាផោល់ នូវឫទាធ នុភាព្ ថ្នសុភរងាល

អាត្មា  តែក៏នាុំរក នូវការព្ិបកចិែោព្ិបិន ផងតដរ សម្ពាះថា 

អ្នកអាន អាន សដើរបី សរៀនផង, បសម្ងៀនផង, យល់ដឹងផង និង 

ការម្សថ្រផង តដល ផុសនា2 វាតែងតែបសងក ើែ នូវសវទនាព្ីរខុ្ស

គ្មន តបបសនះឯង។ ដបិែ ការសរសសរ ជួនរិនលអ  ជា ន ថ្ដ តដលនាុំ

សអាយ្ុញម្ទាន់, តែក៏ម្ននលអ  តដលអ្នកអាន សលើសការ ា ន 

សៅសទៀែ ផោិែ នូវ ន ថ្ដព្ិចិម្ែ ជាប់សៅកន ុងដួងចិែោ សហើយនាុំ

អាររាណ៏សឆព ះសៅកន ុងព្ិភព្តដលរិន ា ល ់ និង អ្ចជ រយិៈ។ ខ្

                                           
2 ផុសនា :  contact. 
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ណៈជាក់លាកស់នាះឯង វាបសងក ើែ នូវសហចិែោសុម្កិែ3 រវាង 

 ន ថ្ដ ថ្នអ្កែរសិលប ជារួយនឹង អ្នកអាន តដលវាព្នល ិចចិែោ

រំជួលរំសភើប ថ្នអ្នកអានសៅកន ុង ន ថ្ដអ្រែៈ។ រែនៈផុសនា4

សនះឯង ជា រែិម្បបោ 5 ថ្នអ្នកនិព្នធ  តដលជាអ្នកបសងក ើែ នូវ

ព្ិភព្ថ្នម្បសលារសលាក សដើរបីបុំសរតីែរា៉ាង នូវអាររាណ៏ ថ្នអ្នក

អាន។ ដុំណូរ ថ្នអាររាណ៏ជាអាង៏កុំបុំង រវាង អ្នកនិព្នធ  និង 

អ្នកអាន ជាដុំណូរជាម្បសោល ថ្នរបូកាយតរនព្ិែ តែចិែោ

និងចិែោ វាជាជុំនួបម្បកដរួយ សៅកន ុងព្ិភព្សិបបនិរា ិែ 

សកើែស ើងព្ីចុំណង់បដិសលារ6។ រួយជាអ្នកផាយ, រួយសទៀែ 

ជាអ្នកចាប់យក របូររាណ៏-អ្របូ, សទាា ររាណ៏-គ និង គនាធ ររា

ណ៏-គ្មា នកល ិន តែវែថ ុធ្លែុទា ុំងសនាះ វាជាការម្បឌិែ ម្ននព្ិែសៅ

កន ុងសែិដឹង : របូសឆរលអ , ែង្គ្នោ ីព្ិសរាះ និង  ទឹកអ្ប់ម្កអូ្ប។ 

ដូសចាន ះ ការសរសសរ វាជាម្ព្ឹែោ ិ ថ្នអ្កែរ ង្គ្សោ  តដលជាឧទ័យរួយ

សុំខ្វន ់ថ្នការចុំសរនី ថ្នរនុសែជាែិ៕    

                                           
3 សហចិែោសុម្កិែ :  symbiose parfaite. 
4 រែនៈផុសនា : contact merveilleux. 
5 រែិម្បបោ  : jouissance atteinte. 
6 ចុំណង់បដិសលារ : Désir réciproque. 


