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រំលឹកអត្ថាធបិាយ 

 តាមលក្ខណៈទូទៅ អតាា ធិប្បាយត្រូវមានបប្បប្បបែនដចូរទៅទនេះ ៖ 

- ទែតើមទេចក្តី គឺជាចំទោទប្បញ្ហា  ទោយយក្ត្ប្បធានមក្ទោទប្បន្ទា ប្ប់ពីលំនំ្ទ 

ទេចក្តី និង ចំបណក្ទេចក្តី ( មិនត្រូវទោេះត្ាយ និងពនយល់ទទ )  

- រួទេចក្តី គឺជាេំរាយប្បញ្ហា  ប្ប ៉ុបនតត្រូវទចេះត្ាយតាមទោលគំនិរ នីមួយៗ ឲ្យ 

បាន ចាេ់លាេ់ ទោយមានអំោង ត្រឹមត្រូវទោលគឺមិនត្រូវទេរទេរតាមចិរត 

នឹក្ទ ើញទទ..... េរទេរយ ងទនេះ អាងអី ? េរទេរយ ងទន្ទេះ អាងអី ? ត្រូវ 

ប្បញ្ហា ក្់អំោងឲ្យបានចាេ់លាេ់ គឺមានទ្ក្ងសងទេភវទាោ ?  

អងក្និពនធោ ? ទេសវិទូោ ? បែោ ? ឆ្ង ំោ ? េរវរសោ ?  

 ជូនកាល ត្ប្បធានរត្មូវឲ្យពនយល់ ? ទត្ប្បៀប្បទធភប្ប ? ពិភាគា ? អតាា ធិប្បាយ 

បវក្បញក្ ? 

 ទប្បើទគឲ្យបវក្បញក្ ត្រូវទចេះទាញគ៉ុណក្ថា មក្ប្បង្ហា ញទោយប្បញ្ហា ក្់ត្ប្បំព 

គ៉ុណក្ថាទន្ទេះ និងអងក្និពនធ ទ ើយត្រូវទជភេវាងជាោច់ខារនូវអំោងផ្ទា ល់ 

ែលួន និងទចភេវាងការទត្ប្បើត្បាេោក្យ « ែ្ស ំ » ។  
 ប្បញ្ចប្ប់ទេចក្តី ជាចំទលើយប្បញ្ចប្ប់ប្បញ្ហា បដល បានទោេះត្ាយរួច ក្មទ ើយ  

ទដើមបីក្៉ុំឲ្យអងក្បក្ទ្ំងល់រទៅទទភរ ត្ពមទំាងទចេះទាញយក្ឧរតមគរិោមួយ 

បដលទក្ើរពីអរាធិប្បាយ ប្ប ៉ុបនតត្រូវទចភេវាងោក្យអួរ េរទេើរ ួេទ រ៉ុ ោក្យ 

ប្បទញ្ហា រ ោក្យទជរ ោក្យរមេះរឹេះទដភលបដលជាោក្យែារ ។  
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ទែតើមទេចក្ត ី

 ការរេ់ទ្រប្បេ់មន៉ុេសក្ងសងេងគមរំរូវ ឲ្យមន៉ុេសបេែងរក្ទោលការណ៍អែីមួយេំរាប្ប់ 

ការអន៉ុវរត ឲ្យបានត្ប្បទេើរជាមួយមន៉ុេសែងោង ក្ងសងេងគម ែលេះប្បទងកើរទំទនភមទំលាប្ប់ ែលេះប្បទងកើរ 

ជំទនឿ ែលេះបេែងរក្ាេន្ទ ជាប្បបងែក្ក្ងសងទោលប្បំណងទរភប្បចំការរេ់ទ្ឲ្យបានត្ប្បទេើរ មាន 

ន័យថាទគបេែងរក្េីលធម៌ទនេះឯង ។ ទរើេីលធម៌មានន័យដូចទមតច ? មន៉ុេសត្រូវមាន 

េីលធម៌បប្បប្បោែលេះ ?  

រទួេចក្ត ី

 តាមន័យទូទៅ េីលធម៌េំោល់នូវត្ទឹេតី និងោក្យទូន្ទម នទំាងឡាយោបដលដឹក្ 

នំ្ទទៅរក្ែលវូលែ និង ទចភេវាងែលវូអាត្ក្ក្់េំរាប្ប់ការរេ់ទ្ ។ តាមន័យពិទេេ េីលធម៌ 

េំោល់ការអប្ប់រំតាមែលវូចរិតឲ្យបានត្ប្បទេើរ ។ 

 ក្ងសងការរេ់ទ្ េីលធម៌មានទត្ចើនយ ងគឺ េីលធម៌ផ្ទា ល់ែលួន េីលធម៌ក្ងសងត្គួារ 

េីលធម៌ក្ងសងវិជាា ជីវៈ េីលធម៌ក្ងសងេងគម េីលធម៌ក្ងសងពិំពទលាក្ និងេីលធម៌យល់តាម 

ទេសនៈអងក្ត្បាជ្ានីមួយ ៗ : 

១-  េលីធមផ៌្ទា លែ់លួន 

- ដឹងែ៉ុេត្រូវ  

- ាគ ល់លែ ាគ ល់អាត្ក្ក្់  

- តាំងែលួនជាមាច េ់ចិរតប្បរេ់ែលួន 

- ទទួលែ៉ុេត្រូវនឹងអំទពើរប្បេ់ែលួន 

- កាល ហានក្ងសងមែលវូត្រូវ 

២-េលីធមក៌្ងសងត្គាួរ 

- ឪព៉ុក្មាត យចិញ្ច ឹមក្ូន ទោយព៉ុំនឹក្គិរដល់ការេងគ៉ុណរមមក្វិញទត្ោេះជាម៉ុែង្ហរ

រប្បេ់ឪព៉ុក្មាត យ 

- ទធែើឲ្យមានភាពេ៉ុែដ៉ុម 

- ត្េឡាញ់ក្ូនទេមើោង   

ប្បធានទី១៖ 
 ត ើសីលធម៌ជាអ្វី ? 
 មនុសសត្ ូវមានសីលធម៌ដូចតមេចខ្លះ ? 
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- ទរភប្បចំក្ូនឲ្យបានទៅជាពលរដះទពញទលញ 

៣-េលីធមក៌្ងសងវជិាា ជវីៈ 

- មនេិការការង្ហរ 

- រក្េ៉ុីតាមេមរាភាព 

- រក្េ៉ុីតាមេមាម ជីទវា 

- មិនរំទលាំទលើអងក្រូចជាងែលួន 

- មិនទធែើការ ួេក្មាល ំងែលួនបដលនំ្ទឲ្យមានជំងឺឥរត្ប្បទយជន៍ 

៤-េលីធមក៌្ងសងេងគម 

- មិនបប្បក្បាក្់ោង   

- មិនទមើលង្ហយមន៉ុេសែងោង  

- ត្េឡាញ់យ៉ុរតិធម៌ 

- រាប្ប់អានមន៉ុេសទូទៅ 

- ទទួលាគ ល់ទ៉ុក្ខទវទន្ទរប្បេ់អងក្ដទទ 

- មិនឈ្លល នោនអងក្ដទទ 

៥-េលីធមក៌្ងសងពិំ ពទលាក្ 

 ការរួមរេ់ ទោយេនតិភាពជាមួយត្ប្បទទេដទទ បដល អ.េ.ប្ប បានត្ប្បជ៉ុំោង ទ្ត្ក្សង 

បានឌ៉ុង ន្ទត្ប្បទទេឥណឌូ ទណេ៉ុី ។ 

៦-េលីធមយ៌លត់ាមទេសនៈអងក្ត្បាជន្មីយួ ៗ 

  

ក្/ េលីធមរ៌ប្បេេ់តូ្ការ ទេសនវទិតូ្ក្ចិ េរវរសទ៥ី ( ៤៧០-៣៩៩ ម៉ុន គ.េ )ំិរ 

ទ្ទលើការក្ាងក្៉ុេលទដើមបីឲ្យបានេំទរចេ៉ុំមងគល ប្ប ៉ុបនតមិនត្រូវយល់ថាេ៉ុំមងគល 

ំិរទ្ទលើត្ទពយេមបរតិ អំោចនិងក្ិរតិយេ ជាោច់ខារ ។ ការេប្បាយតាមែលវូចិរត  

ត្ប្បទេើរជាងការេប្បានឹងត្ទពយេមបរតិ ។ ទនេះទ ើយជាគ៉ុណធម៌រប្បេ់ត្ពលឹង ប្ប ៉ុបនតទដើមបីឲ្យ 

មានេីលធម៌ និងគ៉ុណធម៌ ជាប្បំមមន៉ុេសត្រូវមានព៉ុទធិ ទដើមបីទរភប្បចំែលួនបានទចេះដឹងេិន 

ទត្ោេះ អវិជាា  ឬភាពលងិរលងង់ព៉ុំអាចឲ្យមន៉ុេសយេ់រទមលេីលធម៌បានទទ ត្ពមទំាងជាត្ប្បំព 

ទនអំទពើអាត្ក្ក្់ទទភរែង ។ េូត្ការ បានអេះអាងទទភរ មន៉ុេសទធែើអំទពើអាត្ក្ក្់មក្ពីព៉ុំយល់ 

ថាជាអំទពើអាត្ក្ក្់ ប្បន្ទា ប្ប់មក្ទទភរេូត្ការអប្ប់រំមន៉ុេសឲ្យតាំងជាមាច េ់ចិរតរប្បេ់ែលួន ដូចជា 

ោក្យ ទូន្ទម នមួយរប្បេ់េូត្ការទោលថា ( Connais-toi toi méme ) មានន័យថាត្រូវាគ ល់ែលួន 

http://www.itkhmerangkor.net/


 វាយអត្ថបទឡ ើងវញិឡោយ www.itkhmerangkor.net   អត្ថថ ធបិាយទស្សនវិជ្ជា  

5 

 

ឯងេិន ។ 

 ែ/ េលីធមរ៌ប្បេប់ាល រ៉ុង បដលជាេេិសរប្បេេ់តូ្ការ េរវរសទ៥ី ម៉ុន គ.េ គឺជា 

េីលធម៌មួយបប្បប្បបប្បលក្ពីេូត្ការត្រង់ បាល រ៉ុងប្បញ្ហា ក្់ថា ទដើមបីឲ្យមន៉ុេសមានេលីធម៌ ទគត្រូវ 

ដក្ ូរត្ទពយេមបរតិឯក្ជនឲ្យអេ់ពីប្ប៉ុគគលគឺទ្េល់បរមទន្ទ ទពលទន្ទេះទទើប្បមន៉ុេសអាច 

យល់ពីរទមលេីលធម៌ ទ ើយទប្បើមន៉ុេសទ្បរមានត្ទពយ ត្ទពយទន្ទេះនឹងកាល យទៅជាមាយប្បិទ 

បំាងមន៉ុេសមិនឲ្យទមើលទ ើញេីលធម៌ ។ េីលធម៌រប្បេ់បាល រ៉ុង គឺយ៉ុរតិធម៌ ទ ើយទដើមបីបេែងរក្

យ៉ុរតិធម៌ មន៉ុេសត្រូវត្ប្បក្ប្បទោយេមរាភាព ៣ត្ប្បការ ៖ 

- ត្ប្បការទី១ គឺមន៉ុេសត្រូវត្ប្បក្ប្បទោយវិោរណៈទដើមបីបេែងរក្ព៉ុទធិ  

- ត្ប្បការទី២ គឺមន៉ុេសមានចរិតទដើមបីទធែើចិរតឲ្យមានទេចក្តីកាល ហាន  

- ត្ប្បការទី៣ គឺមន៉ុេសត្រូវមានចំណូលចិរត ប្ប ៉ុបនតព៉ុំត្រូវចង់បាន ួេត្ប្បមាណ ។ 

គ/ េលីធមរ៌ប្បេអ់ារេីតរូ ទេសនវទិតួ្ក្ចិេរវរសទ ី៤ ម៉ុន គ.េ ំរិទ្ត្រងក់ារ 

បេែងរក្េ៉ុំមងគល និងការទចេះេប្បាយ ទត្ោេះទប្បើមន៉ុេសមិនទចេះេប្បាយ មន៉ុេសនឹងត្រូវ 

បារ់ប្បង់រទមលរប្បេ់ែលួនជាមន៉ុេស ប្ប ៉ុបនតេ៉ុំមងគលនិងការេប្បាយត្រូវំិរក្ងសងែលវូត្រូវ ទ ើយ 

មិនត្រូវដូចេរែទទ ។ េីលធម៌មួយបប្បប្បទទភររប្បេ់អារីេតរូ គឺការអប្ប់រំឲ្យទដើរែលវូក្ោត ល 

ដូចជា ៖  

- ក្៉ុំកាល ហានទពក្ ក្៉ុំកំ្ាក្ទពក្  

- ក្៉ុំចង់បានទពក្ បរមិនត្រូវមិនរវីរវល់ទាេះទន្ទេះទទ  

- ក្៉ុំគិរត្ប្បទយជន៍ផ្ទា ល់ែលួន បរក្៏មិនត្រូវទំលចែលួនឯងបដរ  

 / េលីធមរ៌ប្បេព់កួ្ែនតនីយិម  

ំិរទ្ត្រង់ « រេ់ទ្តាមធមមជារិ » និងតាំងចិរតអរ់ធន់ ទ ើយទដើមបីអរ់ធន់បាន 

ត្រូវប្បំបារ់រោា  ទរភនផ្ទត ចច់ិរត និងក្៉ុំរទវីរវាយទៅទលើអែីបដលព៉ុំពិរ ទ ើយទដើមបីេំទរចប្បំណង 

ទំាងអេ់ទនេះបាន មន៉ុេសត្រូវមានព៉ុទធិជាទោលទត្ោេះអវិជាា ព៉ុំអាចឲ្យមន៉ុេសយល់អែីបានទ ើយ ។ 

 ង/ េលីធមរ៌ប្បេទ់អពោីរ 

 ទេសនវិទូត្ក្ិច េរវរសទ៤ី ម៉ុន គ.េ ំិរទ្ត្រង់ការអប្ប់រំមន៉ុេសឲ្យបេែងរក្ការ 

េប្បាយតាមធមមជារិ ប្ប ៉ុបនតត្រូវទចេះទត្ជើេទរីេយក្ការេប្បាយេក្មម ែាសយនងឹការេប្បាយ 

េងប្ប់ាង រ់ ទអពីោរ បានបចក្ការេប្បាយជា ៣ បែងក្ : 

- ការេប្បាយតាមធមមជារិ និងោំបាច់ 

- ការេប្បាយតាមធមមជារិ និងមិនោំបាច់ 
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- ការេប្បាយមិនតាមធមមជារិ និងមិនោំបាច់ 

ច/េលីធមរ៌ប្បេព់៉ុទធាេន្ទ  ិនយនំរិទ្ត្រង ់

- ការក្ាងក្៉ុេល ដូចជាទចេះអាណិរអាេូរអងក្ែសរទ់ែាយ ជាងែលួន តាមរយៈ 

ទរឿងត្ពេះទវេនតរ 

- ភាពព៉ុំ រប្បរនឹងបារ៉ុំូរទំាងឡាយ បដលទក្ើរមានទ ើងទោលគឺទប្បើទគត្ប្បឆំ្ង 

ត្រូវថយែលួនទចញ និងមិនត្រូវរប្បរនឹងអងក្ត្ប្បឆំ្ងទទ ទទាេះប្បីទគថាោញ់ក្៏ទោយ  

- ពលិក្មមទដើមបីអងក្ដទទ ដូចជាេ៉ុែចិរតពិបាក្ែលួនឯង ទដើមបីឲ្យអងក្ដទទបាន 

េប្បាយ  

- ការទោេះត្ាយប្បញ្ហា ទែសង ៗ ទោយេនតិវិធី ទទើប្បទ្ត្គប្ប់ជារិរប្បេ់ត្ពេះ 

ទោធិេរែដូចមានអធិប្បាយក្ងសងគមពីរជារក្ ទគបរងេទងគរទ ើញការទោេះត្ាយត្ប្បក្ប្ប 

ទោយេនតិវិធី ែាសយពីយ៉ុទធវិធី ដូចជាតាមរយៈទរឿងត្ពេះទវេសនតរ ទពលត្រូវត្ប្បជារាស្តេតប្បំប្បរប្បង់ 

ត្ពេះអងគយល់ត្ពមតាមការប្បំប្បរប្បង់ ។ 

ំ/េលីធមរ៌ប្បេព់៉ុទធាេន្ទមហាយន 

- ការង្ហរនិយម 

- េងគមនិយម ទោយយក្េងគមមន៉ុេសជាទោលទៅ 

- ទមតាត  ក្រ៉ុោ ម៉ុទិតា ឧទប្បកាខ  

ជ/េលីធមទ៌នាេន្ទត្ោ មណ ៍បដលោប្បក់្ទំណើរតាងំពេីរវរសទ៩ី ម៉ុន គ.េ ំរិត្រង ់

- ការទោរពត្ពេះអទិទទព 

- ការទោរពោក្យេចចៈ 

ញ/ េលីធមមទនាេន្ទត្គេីគ 

- ត្ពេះអាទិទទពជួយមន៉ុេសទំាងអេ់ ឲ្យមន៉ុេសត្បាប្ប់ការពិរដល់ត្ពេះត្គីេគ ។ 

ឈ/ េលីធមមទនាេន្ទអ៉ុាីល ម បដលមានបចងក្ងសងគមពរីក្រូាន 

- ែលវូគំនិរត្ប្បទេើរជាងែលវូកាយ  

- ឲ្យប្បរិទភាគចំទោេះអងក្ោបដលឃ្លល ន  

- ហាមមិនឲ្យេំលាប្ប់មន៉ុេសមាង ក្់ជាោច់ខារ ទត្ោេះេំលាប្ប់មន៉ុេសមាង ក្់ដូចជា 

េំលាប្ប់មន៉ុេសទំាងអេ់ោង   

- ត្េឡាញ់េនតិភាព 

- យក្អំទពើលែទំលើយរប្បនឹងអំទពើអាត្ក្ក្់ 
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- ប្ប ៉ុបនតលក្ខណៈបដលែែេះេីលធម៌ត្រង់ាេន្ទអ៉ុីាល ម ប្បងខំទគឲ្យទជឿត្ពេះអាទិទទព 

រប្បេ់ែលួនមួយទឈ្លម េះអាឡា ៍ ( Allah ) ទ ើយោរ់ទ៉ុក្ត្ពេះអាឡា ៍ជាត្ពេះអាទិទទពក្ំពូល 

-  អាឡា ៍ ជាអាទិទទពបរមួយអងគគរ់ 

- អាឡា ៍ ោម ននរោទេមើ 

- អាឡា ៍ ជាអងក្ប្បទងកើរអែីេពែយ ង  

- អាឡា ៍ ោម ននរោផ្ទច ញ់បាន 

ពិភាគា : 

តាមការអធិប្បាយរួចមក្ទ ើយ ទយើងេទងគរទ ើញថា េីលធម៌ នីមួយ ៗ េ៉ុទធេឹង 

មានរទមលរប្បេ់ែលួន ទ រ៉ុទនេះទយើងព៉ុំអាចអេះអាងថាេីលធម៌ ោលែ ឬេីលធម៌ោអាត្ក្ក្់ 

បានទ ើយ អាត្េ័យទលើការអន៉ុវរតក្ងសងជីវភាពរេ់ទ្ ទប្បើការរេ់ទ្បានត្ប្បទេើរមានន័យថា 

េីលធម៌ទន្ទេះត្ប្បទេើរ ទប្បើការរេ់ទ្ព៉ុំបានត្ប្បទេើរទទ ទគត្រូវផ្ទល េ់ប្បតូរេីលធម៌ទន្ទេះ ។ 

ប្បញ្ចប្បទ់េចក្ត ី

 តាមន័យទូទៅ ទគព៉ុំេូវជួប្បត្ប្បទេះេីលធម៌អាត្ក្ក្់ ទទទត្ោេះេីលធម៌បរងបរែតល់នូវ 

ការអប្ប់រំលែ ។ ទទាេះប្បីេីលធម៌ផ្ទា ល់ែលួនក្តី េីលធម៌ក្ងសងត្គួារក្តី េីលធម៌ក្ងសងវិជាា ជីវៈក្តី  

េីេធម៌ក្ងសងេងគមក្តី និងេីលធម៌ក្ងសងពិំពទលាក្ ។ ត្ប្បទទេោ េំប្បូណ៌ទោយេីលធម៌ 

គឺជាត្ប្បទទេបដលមានការអប្ប់រំត្ប្បជាពលរដះក្៏ត្ប្បទព ទត្ោេះការទចេះដឹងឯក្ឯងព៉ុំត្គប្ប់ត្ោន់ទទ 

គឺត្រូវទទួលការអប្ប់រំែងទទភរទទើប្បទគោរ់ទ៉ុក្ថា ជាត្ប្បទទេមានអរិយធម៌ែពង់ែពេ់ ។  
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ទែតើមទេចក្ត ី: 

 ការង្ហរទំាងពួងនឹងអាចេទត្មចត្ប្បទយជន៍បាន អាត្េ័យទលើការរេ ូយ ងម៉ុេះម៉ុរ ទទើប្ប 

េងគមមន៉ុេសរត្មូវឲ្យប្ប៉ុគគល ាគ ល់ក្រណីយក្ិចច គឺក្រណីយក្ិចចក្ងសងការង្ហររប្បេ់ែលួន បដលែលួនត្រូវ 

ប្បំទពញ ទទើប្បទគោរ់ទ៉ុក្ថាប្ប៉ុគគលមាន មនេិការការង្ហរ ។ ទរើមនេិការការង្ហរជាអែី ? 

រទួេចក្ត ី: 

 តាមន័យទូទៅ មនេិការការង្ហរេំោល់ការភ្ាក្់រលឹក្ទៅរក្ការង្ហរបដលែលួនបានទធែើ ឬនឹង 

ត្រូវទធែើ ហាក្់ដូចជាមានក្មាល ំងអរូប្បីអែីមួយមក្ទាក្់ទាញចិរតប្ប៉ុគគល ឲ្យទធែើអំទពើ ។ ទគអាចក្រ់េំោល់ 

ប្បធានទី២៖ 
 មនសិការការងារជាអ្វី ?  
 បុគ្គលជំពូកណាដដលតគ្ចា ់ទុកថាមាន មនសិការការងារ ? 
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លក្ខណៈទន មនេិការការង្ហរ ជាទត្ចើនត្ប្បការ :  

 គឺហាក្់ដូចជាមានការប្បងខិរប្បងខំពីេងគម បដលរត្មូវឲ្យប្ប៉ុគគលទធែើការ ។ ទប្បើមិនែំរក្េ៉ុី រេ់ 

ទ្ព៉ុំបានទត្ោេះោម នត្បាក្់កាេចិញ្ច ឹមជីវិរ ទទាេះប្បីចង់ក្តី ព៉ុំចង់ក្តី ។ ត្ក្ពេះរត្មូវឲ្យប្ប៉ុគគលែំរក្េ៉ុីទទាេះ 

ប្បីការង្ហរទន្ទេះព៉ុំទំលើយរប្បនឹង ឧប្បនិេស័យរប្បេ់ែលួនក្៏ទោយ មានន័យថាទយើងព៉ុំអាចទត្ជើេទរីេ 

តាមចិរតចង់បានទទ ។ ប្ប៉ុគគលែលេះត្ប្បក្ប្បក្ិចចការ ួេក្មាល ំំងរ ូរដល់លេះប្បង់ក្ិចចការត្គួារ ទេាើរ

ទំាងអេ់ បានលេះប្បង់ក្ិចចទទួលែ៉ុេត្រូវក្ងសងត្គួារ ទោយអទចរន្ទ លេះប្បង់ក្រណីក្ិចចជាឳព៉ុក្

មាត យទត្ោេះទំលៀរអប្ប់រំក្ូនព៉ុំបាន ទោយវិជាា ជីវៈមានប្បនាសក្ធងន់ទពក្ និងក្ិចចការមមាញឹក្ ។  

- ប្ប៉ុគគលែលេះ យល់ត្ពមត្ប្បក្ប្បការង្ហរបដលអងក្ដទទទែពើមរទអើម ដូចជា យមាលទខាម ច 

េំអារប្បងគន់ ោក្់េំរាម ជញ្ាូនលាមក្...    ទដើមបីរេ់ ។ 

- ប្ប៉ុគគលែលេះទទភរ ទោយខាល ចទៅហាែ យន្ទយទពក្ហា នត្ប្បត្ពឹរតអំទពើបាប្បក្មមតាមប្បញ្ហា  

ឬក្៏យល់ត្ពមនឹងអំទពើបាប្បក្មមទោយទចរន្ទទដើមបញីស ំងការរេ់ទ្រប្បេ់ែលួនឲ្យបានត្ប្បទេើរទលើ 

គំនរទ៉ុក្ខអងក្ដទទ ដូចជាទពលចាំងទំលៀរឱកាេប្បលន់កាប្ប់េំលាប្ប់អងក្ដទទ ទដើមបីត្ទពយេមបរតិ 

ត្ប្បត្ពឹរតការរួមេង្ហែ េទោយប្បងខំ ឬទោយក្ំប ងគំរាមផ្ទត ច់ជីវិរអងក្ដទទោម នធម៌ទមតាត េត្មាប្ប ់

ទេចក្តីេប្បាយផ្ទា ល់ែលួន និងត្ទត្ទង់ជីវភាពរប្បេ់ែលួនឲ្យបានត្ប្បទេើរ ។ មនេិការការង្ហរ ជំពូក្ 

ទនេះព៉ុំត្ប្បក្ប្បទោយេីលធម៌ ទទើប្បប្បញ្ហា ទោទេួរទ ើងថា ប្ប៉ុគគលជំពូក្ោបដលអាចោរ់ទ៉ុក្ថា 

មានមនេិការការង្ហរ ? 

 តាមន័យទូទៅ ប្ប៉ុគគលបដលអាចោរ់ទ៉ុក្ថាមាន មនេិការការង្ហរ ល៉ុេះត្តាបរត្ប្បក្ប្បទោយ 

លក្ខណៈ ៥ ត្ប្បការ :  

ត្ប្បការទី១ :  ប្ប៉ុគគលត្រវូមានេមរាភាព 

 េមរាភាពទក្ើរទ ើងទោយការេិក្ាអប្ប់រំ  ។ ត្ប្បទទេែលេះបានប្បទងកើរេញ្ហា ប្ប័ត្រទត្ចើន 

យ ងេត្មាប្ប់េមាគ ល់េមរាភាពរប្បេ់ប្ប៉ុគគលមាង ក្់ ៗ ក្ងសងការង្ហរ ដូចជាេញ្ហា ប្ប័ត្រខាងជំន្ទង 

ចិញ្ច ឹមេរែ បថររ៉ុក្ខជារិ រឹរទឹក្ទោេះទោ រ ូរដល់ក្ិចចការទំទនើប្បបដលជា រិចនិចវិទាាស្តេត  

ព ៉ុប្បទចចក្ទទេ ជាទដើម ។ ទប្បើែែេះេមរាភាព ទទាេះប្បីប្ប៉ុគគល មានមនេិការការង្ហរ ក្៏លទធែលឥរ 

មានន័យបដរ ។  

ត្ប្បការទី២ :  ប្ប៉ុគគលត្រវូមានពទិាធន ៍

 ពិទាធន៍ ជាទ រ៉ុការណ៍មួយេត្មាប្ប់ប្បញ្ហា ក្់េមរាភាពរប្បេ់ប្ប៉ុគគល និងទធែើឲ្យេមរាភាព 

មានរូប្បីយក្មម ទត្ោេះជួនកាលប្ប៉ុគគលែលេះ មានមនេិការការង្ហរបរក្ងសងវិេ័យត្ទឹេតី ល៉ុេះមក្ដល់ 

អន៉ុវរតន៍ បប្បរជាបារ់ប្បង់មនេិការ ។  
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- ពិទាធន៍ អាចទធែើឲ្យជូប្បត្ប្បទេះទ រ៉ុការណ៍ថមី ៗ ទទភរបដលនំ្ទឲ្យប្ប៉ុគគលកាន់បរចូលចិរត 

ខាល ំងទ ើង ៗ ដូចជាអងក្ត្បាជ្វិទាាស្តេត អាចរកាទ ើញវិទាាស្តេតទំទនើប្បបថមទទភរ  វិេែក្រ 

ទវជាប្បណឌ ិរអារក្ទ ើញក្បួនចិរតាស្តេតបដលអាចដឹក្នំ្ទឲ្យមន៉ុេសទធែើការបានចទត្មើន និងេំរួល 

ការឈឺោប្ប់មួយភាគធំ ត្គូប្បទត្ងៀនល៉ុេះជួប្បត្ប្បទេះពិទាធន៍ ទត្ចើនឆ្ង ំក្៏អាចរក្ទ ើញគរ៉ុទកាេលយ 

ទំទនើប្បទដើមបីេំរួលវិធីប្បទត្ងៀនឲ្យមាន ត្ប្បេិទធិភាពបដលពីម៉ុនមក្ព៉ុំទាន់រក្ទ ើញទ្ទ ើយ  ។  

- ពិទាធន៍ ដឹក្នំ្ទឲ្យមានការត្ប្បសងត្ប្បយ័រង និងទធែើការមិនមានទត្ោេះថាង ក្់កាលោទគ 

ាគ ល់ម៉ុែការទន្ទេះចាេ់លាេ់ ដូចជាអងក្ទចេះទប្បើក្ប្បរឡាននិង អងក្ទចេះប្បរាា ក្់ទេាើរ ។ អងក្ទចេះ 

ទប្បើក្ប្បរឡានពិរត្បាក្ដ ព៉ុំេូវនឹងន្ទដល់ឧប្បេគគទាេះ ែាសយពីអងក្ទចេះទប្បើក្ប្បរាា ក្់ទេាើរហាក្់ដូច 

ជាំ័យនឹងឧប្បេគគទត្ចើនត្ប្បការទពលទ ើងជិេះឡានមតង ៗ ទទើប្បអងក្មានពិទាធន៍ចាេ់លាេ់

ហាក្់ 

ដូចជាមានអំណួរនឹងម៉ុែការរប្បេ់ែលួន ។  

ត្ប្បការទី៣ :  ប្ប៉ុគគលត្រវូមានឧប្បនេិសយ័ 

 ទប្បើប្ប៉ុគគលមានឧប្បនិេស័យនឹងការង្ហរមួយ គឺជាក្រណីត្ប្បទេើរប្បំែ៉ុរ ទត្ោេះឧប្បនិេស័យជា 

អំទោយធមមជារិបដលអាចដឹក្នំ្ទ ឲ្យប្ប៉ុគគលត្េឡាញ់ការង្ហរទន្ទេះទោយទាម េះេម័ត្គ ទាម េះត្រង់ 

នឹងការង្ហរត្ពមទំាងដឹក្នំ្ទឲ្យការង្ហរបានែលចទត្មើនទទភរែង ។ ក្ងសងក្រណីបដលប្ប៉ុគគលមាន 

ឧប្បនិេស័យចំណូលចិរតរប្បេ់ប្ប៉ុគគលអាចមានចំោប្បច់ិរត ពីេងគមមន៉ុេសដូចជាទ ើញទគឯងចូល 

ចូលចិរត ក្៏ចូលចិរតតាមទគត្ពមទំាងមាន ការបណនំ្ទឲ្យចូលចិរតត្េប្បនឹងការង្ហរបដលមានចំោប្ប់ 

ចិរត ។ ទប្បើែែេះខារឧប្បនិេសយ័ ប្ប៉ុគគលនឹងមាន មនេិការការង្ហរបក្លងកាល យ ឬទធែើការង្ហរប្បទោត េះ 

អាេនង ទំរំារក្បានការង្ហរោបដលទំលើយរប្បនិងឧប្បនិេស័យរប្បេ់ែលួន ។  ទ រ៉ុទនេះ ទដើមបីឲ្យ 

ការង្ហរបានចទត្មើន គួរទរភប្បចំឲ្យប្ប៉ុគគលទធែើការង្ហរោបដលទំលើយត្េប្បនឹងឧប្បនិេស័យរប្បេ់ែលួន ។ 

ត្ប្បការទី៤ :  ប្ប៉ុគគលត្រវូត្េឡាញក់ារង្ហរ 

- កាលោទគត្េឡាញ់ការង្ហរ ទគព៉ុំត្រូវទធែើឲ្យការង្ហរទន្ទេះំិរទ្ដបដល ៗ ទទ ទោល 

គឺត្ប្បឆំ្ងនឹងភាពដបដល ៗ ទនេះជាក្តាត ទធែើឲ្យការង្ហរមានថាមភាព និងចទត្មើន ។ 

- កាលោទគត្េឡាញ់ការង្ហរ ទគត្រូវទធែើការង្ហរទោយទទភងទារ់ទពលទវលា ត្ពមទំាង 

ទាម េះត្រង់ និងការង្ហរ ។  

- កាលោទគត្េឡាញ់ការង្ហរ ទគត្រូវែំប្បទងកើរឲ្យមាន េ៉ុំនាៈ ។ 

- កាលោទគត្េឡាញ់ការង្ហរ ទគទធែើការង្ហរទន្ទេះទោយេប្បាយរីក្រាយ ត្ពមទំាងទចេះ 

ប្បទងកើរឲ្យមានប្បរិយកាេរីក្រាយ ក្ងសងការង្ហរទន្ទេះទទភរែង ។ 
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- កាលោទគត្េឡាញ់ការង្ហរ ទគត្រូវែំរក្មទធាបាយថមី ៗ ទទភរទដើមបីញស ំងការង្ហរ 

ឲ្យបានលូរលាេ់ ។ 

- ប្ប ៉ុបនតកាលោទគត្េឡាញ់ការង្ហរ ទគព៉ុំត្រូវទធែើការង្ហរទន្ទេះរ ូរដល់ធាល ក្់ែលួនឈឺ 

ប្បោត លឲ្យែូចទពលទវលា ខាងម៉ុែទទភរ ឥរត្ប្បទយជន៍ ត្ពមទំាងមិនត្រូវទំលចម៉ុែង្ហរត្គួារទទ  

ទត្ោេះឳព៉ុក្មាត យត្រូវទចេះទំលៀរទពលទវលាែលេះអប្ប់រំក្ូនឲ្យបានល៉ុេះទោយដំប្បូន្ទម នលែ ៗ ទំលៀរេងិទធ 

ាង លនឹងក្ូន ទដើមបីឲ្យក្ូនមានទំន៉ុក្ចិរតទលើឳព៉ុក្មាត យ ប្ប ៉ុបនតមិនត្រូវអរ់ឱន ក្ំ ៉ុេ រប្បេ់ក្ូនបដល 

ទធែើទ ើងទោយទចរន្ទទទ ទធែើយ ងទនេះទដើមបីឲ្យក្ូនាគ ល់អំទពើលែ និងអំទពើអាត្ក្ក្់ ែ៉ុេនិងត្រូវ ជា 

ទដើមទត្ោេះ ទ្ាលាទរភន ការអប្បរ់កំ្នូព៉ុដំរិដលទ់ទ គបឺានមយួភាគរចូប្ប ៉ុទោណ េះ  ។  
ត្ប្បការទី៥ :  ប្ប៉ុគគលត្រវូមានមនេកិារេលីធម ៌

 មនេិការេីលធម៌ជាអែី ?  

 គឺជាការភ្ាក្់រលឹក្ទៅរក្េីលធម៌ ទោលគឺរក្អែីបដលត្ប្បទេើរ ទថលថងរូ យ៉ុរតិធម៌ មន៉ុេសធម៌ 

េត្មាប្ប់ែលួនឯែង និងអងក្ដទទែង ត្ពមទំាងទចភេវាងអំទពើអាត្ក្ក្់េពែបប្បប្បយ ងបដលជាត្ប្បំព 

ទនវិន្ទេក្មម មានន័យថា មនេិការេីលធម៌ ប្បទងកើរឲ្យមាន ប្បៈទរាភាព ប្ប ៉ុបនតមរិែលេះបានអរ់ឱន 

ចំទោេះអំទពើអេីលធម៌ោ បដលមានក្ត្មិរទាប្បដូចជាលួចទគទោយត្ោន់បរបានចំបអរមួយទពល 

ឬអំទពើទោយត្ោន់បរេ៉ុំរេ់ ត្េប្បនឹងគំនិររប្បេ់ វិចទ័រ   ៉ុយទោា  ( Victor Hugo ) អងក្និព

នធបារំាង 

េរវរសទី ១៩ ក្ងសងាង ទដមួយទឈ្លម េះ des Misérahles ឬជនទ៉ុរគ៌រ បដលមានរួអងគមួយរូប្បោច់ចិរត 

លួច នំប្ប៉ុ័ង ទគទដើមបីរេ់ ក្៏ត្រូវអាជ្ាធរោប្ប់ោក្់គ៉ុក្ជាទត្ចើនឆ្ង ំ ។  វិចទ័រ   ៉ុយទោា  េទន្ទត េចំទោេះ 

ប្ប៉ុគគលត្ប្បទំទទនេះ ប្ប ៉ុបនតមិនេទន្ទត េចំទោេះប្ប៉ុគគលបដលយក្អំទពើលួចប្បលន់ំក្់ត្ប្បវញ្ចទធែើជាម៉ុែរប្បររក្ 

េ៉ុីជាោច់ខារ ។  

ប្បញ្ចប្បទ់េចក្ត ី: 

 មនេិការការង្ហរ ដូចបានទរភប្បរាប្ប់រួចមក្ទ ើយ ទដើមបីឲ្យបានលែត្ប្បទេើរត្រូវត្ប្បក្ប្បទោយ 

លក្ខណៈត្បំាត្ប្បការគឺ េមរាភាព ពិទាធន៍ ឧប្បនិេស័យ ត្េឡាញ់ការង្ហរ និងេីលធម៌ ។ ទប្បើែែេះ 

ខារត្ប្បការោមួយ ការង្ហរអាចមានទំទន្ទរទៅរក្ការខារប្បង់ និងវិន្ទេក្មម ។ ទ រ៉ុទនេះ ទដើមបី 

ឲ្យក្ិចចការត្ប្បទទេជារិបានលែត្ប្បទេើរ រោះ ំិបាលគួររត្មង់ការង្ហរប្ប៉ុគគលមាង ក្់ ៗ ឲ្យត្េប្បទៅនឹង 

ត្ទឹេតី មនេិការការង្ហរ បដលទយើងអាចេទងខប្បបានដូចរទៅទនេះ ៖ 

 មនេកិារការង្ហរ = េមរាភាព + ពទិាធន ៍+ ឧប្បនេិសយ័  + ត្េឡាញក់ារង្ហរ + េលីធម ៌។ 
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ទែតើមទេចក្ត ី: 

 ទេរីភាព ជាវរាសេិក្ាទនទេសនវិជាា  ោប្ប់តាំងពីេរវរសទី១៨ មក្ ត្ពមទំាងំិរទ្ជាក្មម 

វរាសទនការពិោរោរប្បេ់អងក្ត្បាជធំ្ ៗ ក្ងសងេក្លទលាក្ជាពិទេេអងក្ត្បាជទ្េសនវិជាា  ។ 

 ទរើបែមរយល់ត្ពមទទួលទេរីភាពជាត្ពលឹងរប្បេ់បែមរឬទទ ? 

រទួេចក្ត ី: 

 ទរើទេរីភាពមានន័យដូចទមតច ? 

- តាមន័យទូទៅ ទេរីភាពេំោល់ភាពទធែើអែ ី ៗ បានតាមចិរតោម នការប្បងខិរប្បងខំទទាេះប្បី ក្ងសង 

ែលវូគំនិរក្តី ជំទនឿក្តី និងេក្មមភាពេពែយ ងទធែើបានតាមចិរត ។  

- ទដការ យល់ថាទេរីភាពំិរទ្ត្រង់ការហា នទទួលាគ លការពិរ ទត្ោេះជនោម នទេរី 

ភាព ព៉ុំហា នទទួលាគ ល់ការពិរទទ ទ ើញអាត្ក្ក្់ថាលែ ទ ើញេថាទមម  ទ ើញបាប្បថាប្ប៉ុណយជា 

ទដើម...      ។  

- ប្បូ េ ៉ុយទអ យល់ថា ទេរីភាពគឺជាេិទធិទធែើអែ ី ៗ បដលចាប្ប់អន៉ុញ្ហា រឲ្យទធែើ ។ 

ប្បធានទី៣៖ 
 អ្វីតៅតសរភីាព ? 
 ត ើតសរភីាពអាចចា ់ទុកជាត្ពលឹងរបស់ដខ្ែរបាន ឬតទ ? 
 ពនយល់ ពិភាកា និងឧទាហរណ៍  ។ 
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- ពួក្ប្បណឌ ិរ យល់ថា ទេរីភាព គឺភាពមិនទ្ទត្កាមប្បង្ហគ ប្ប់រោា  ភាពមនិទ្ទត្កាម

អវិជាា  

ទនេះជាទេរីភាពយល់តាមាេន្ទ ទទាេះប្បីាេន្ទត្គីេតក្តី អ៉ុីាល មក្តី ត្ពេះព៉ុទធក្តី  ។  

- ទ ប្ប នីេ យល់ថា ទេរីភាព គឺភាពទធែើអែ ី ៗ េមត្ប្បក្ប្បតាមវិោរណៈ ។ 

- Fustel de Coulanges បានពនយល់េងករ់ទលើទេរីភាពប្ប៉ុគគលទោយអេះអាងថា កាល 

កាលោទគនិយយពីចាប្ប់េងគម ទគត្រូវដក្ ូរ ទេរីភាពពីប្ប៉ុគគល ។  

- ពួក្ែនតីនិយម យល់ថាទេរីភាព គឺជាេក្មមភាពមួយទក្ើរទ ើងទោយំនាៈ រប្បេ់ប្ប៉ុគគល 

មាង ក្់ ៗ ហាក្់ដូចជាេក្មមភាពទន្ទេះទក្ើរទ ើងទោយេែ័យត្ប្បវរតិ ព៉ុំមានទទួលឥទធិពលពីក្មាល ំងទត្ៅ 

ែលួន មានន័យថា អែី ៗ ទំាងអេ់អាត្េ័យទ្ទលើទយើងជាអងក្េំទរច ។ គ 

- ឡាគ័របឌរ ( Lacordaire ) យល់ថាទធែើចាប្ប់ទ ើយទោរពចាប្ប់ ទោយពិរត្បាក្ដ 

ត្េប្បនឹងំនាៈរប្បេ់ទយើង គឺជា ប្បកាេនេពា័ ទនទេរីភាព ។  

- មីបេល ( Michel ) យល់ថា ការត្គប្ប់ត្គងរដះ គឺជាលក្ខ័ណឌ មួយោំបាច់បដលត្រូវទធែើឲ្យ 

មានទេរីភាព ។ 

- អាលបប្ប រកាម៉ុេ ( A.Camus ) យល់ថា ទេរីភាពគឺជាការភ្ាក្់ែលួនទោយដឹងថា ជីវិរ 

រប្បេ់ទយើងទំាងអេ់ោង េពែទថង គឺជាជីវិរឥរន័យ ទ រ៉ុទនេះត្រូវប្បេះទបារទ ើងទដើមបីបេែងរក្ន័យ 

ពិរត្បាក្ដរប្បេ់ជីវិរ ។  

-  សង់ប្ប ូលាត្រ យល់ថា ទេរីភាពគឺភាពទធែើអែ ី ៗ ទោយោម នលក្ខ័ណឌ  ។ 

- ទឌភរទែម យល់ថា នឹងមានទេរីភាព ល៉ុេះត្តាបរមានយ៉ុរតិធម៌ក្ងសងេងគម ទត្ោេះប្បីោម ន 

យ៉ុរតិធម៌ក្ងសងេងគមទទ ទគទត្ប្បើមទធាបាយប្បំប្បិទទេរភីាពឲ្យខាងបរបាន ទ ើយទដើមបីឲ្យមានយ៉ុរតិធម៌ 

ក្ងសងេងគម ទគត្រូវរក្វិធីប្បំបារ់ក្៉ុំឲ្យមានអងក្មាន និងអងក្ត្ក្ពីក្ំទណើរមក្ ។  

- អូគាេូក្៉ុង យល់ថា ទេរីភាពគឺជាការរំទោេះមន៉ុេសទចញពីនឹម រប្បេ់េងគម គឺនឹមរប្បេ់ 

អងក្ខាល ំងទលើអងក្ទែាយ ទត្ោេះក្ងសងទលាក្ទយើងទនេះ មន៉ុេសបដលាម នថាែលួនមានទេរីភាព តាមពិរ 

គឺឥរមានទេរីភាពទទ អងក្ខាល ំងេងករ់េងកិនទលើអងក្ទែាយជានិចច ។  

- កានត ( Kant ) ទេសនវិទូអាលលឺម ង់ យល់ថា ទេរីភាព គឺជាេែ័យេរយទនក្ិចចការ  

ទោលគឺក្ិចចការបដលទយើងត្រូវទធែើ គឺទយើងត្រូវបរហា នទធែើទោយមិនំ័យខាល ចមានអងក្ដទទរិេះគន់  

ទត្ោេះេែ័យេរយេំោល់ត្ទឹេតីមួយត្ប្បទំទបដលត្បាប្ប់ទគទ ើយពនយល់បាន ។  កានតបានប្បញ្ហា ក្់ 

ទទភរថា ទេរីភាព គឺជាេក្មមភាពោបដលត្ប្បឆំ្ងនឹងគំនិរថាោំបាច់និយម មានន័យថា 

កាលោទយើងយល់ថាអែី ៗ មានលក្ខណៈោំបាច់ ឬព៉ុំោំបាច់ ទយើងហាក្់ដូចជាបារ់ប្បង់ទេរីភាព 
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ពីទត្ោេះកាលោទគនិយយពីទេរីភាព ទគព៉ុំត្រូវនិយយពីអែីបដលោំបាច់ទទ ។  

- ប្បូេ ៉ុយទអ បានពនយល់ទទភរថា ទេរីភាពត្រូវមានន័យជាកាយវិការត្ពទងើយក្ទនតើយព៉ុំ 

ពឹងោក្់អងក្ដទទព៉ុំទចេះច៉ុេះញ មអងក្ដទទ ។ ទគយល់ថា ប្ប៉ុគគលមាង ក្់ ៗ បដលដឹងថាែលួនមានទេរីភាព 

គឺប្ប៉ុគគលបដលមានអាក្ប្បបក្ិរិយត្ពទងើយក្ទនតើយ ទពើងត្ទូង ព៉ុំច៉ុេះញ ម ប្ប៉ុគគលrបប្បប្បទនេះជាប្ប៉ុគគល 

បដលគួរទោរព ប្ប ៉ុបនតបែមរទយើងទត្ចើននិយមថាទឈល ើយទៅវិញ ។ ប្បូេ ៉ុយទអ បានប្បទងកើរត្ទឹេតីមួយ 

ទឈ្លម េះ ទេរីក្មម ( le Jidre arbiter ) ។ ទលាក្ ទោលថា ទេរីក្មម គឺជាក្មាល ំងមួយរប្បេ់ទយើងបដល 

ដឹក្នំ្ទឲ្យទយើងទធែើអែ ីមួយ ឬមិនទធែើអែ ីមួយព៉ុំបមនបានទេចក្តីថា ទធែើអែ ីមួយទោយមិនដឹងែលួន ឬទគ 

ប្បញ្ហា ឲ្យទធែើ ឬក្មាល ំងទត្ៅែលួនដឹក្នំ្ទឲ្យទធែើ ឬទធែើទោយទចដនយ ដូចក្ងសងក្រណីទ៉ុំក្ងសងទរឿងទ៉ុំទាវ ។ ទ៉ុំព៉ុំ

ត្ពម 

យក្រាជារទៅប្បង្ហា ញអរជូន ។ ទរើទ៉ុំទំលច ឬជាដំទោេះត្ាយរប្បេ់ទ៉ុំ ។ ទប្បើទយើងយល់ថាទំលច 

គឺទ៉ុំឥរមានទេរីក្មមទទ ។ ទប្បើទ៉ុំដឹងែលួនថា ដំទោេះត្ាយបប្បប្បទនេះគឺជាការេំទរចចិរតទោយព៉ុំពឹង 

ោក្់ទលើក្មាល ំងអងក្ដទទ ទ ើយជាដំទោេះត្ាយបដលធាល ប្ប់មានពីម៉ុនមក្ដូចជាទ៉ុំហា ន ត្ប្បឆំ្ងនឹង 

ទេតចទោយពឹងបែែក្ទលើមធាបាយផ្ទា ល់ែលួន ។ ចំណ៉ុចទនេះអាចោរ់ទ៉ុក្ថាជាទេរីក្មមរប្បេ់ទ៉ុំ  

មានន័យថា ទ៉ុំទធែើទោយដឹងែលួនជាការំលសេះប្បញ្ហា ក្់ ប្ប៉ុគគលិក្លក្ខណៈរប្បេ់ទ៉ុំ បដលមាន អរតៈជាញណ 

- បប្ប រេ៉ុន ( Bergson ) យល់ថា ទេរីភាព គឺជាេក្មមំពអែី ៗ បដលទយើងទធែើទោយមិន 

បាច់គិរ ទត្ោេះកាលោទយើងគិរ ទយើងនឹក្ទៅដល់អែីបដលគួរទធែើ មិងអែីបដលមិនគួរទធែើ ។ ដូចទនេះ 

ទលាក្ បប្ប រេ៉ុន គឺ េ ជញណ ប្ប ៉ុបនតទេសនវិទូដទទទទភរព៉ុំយល់ត្េប្បតាមទោយ ទ រ៉ុថា អែី ៗ 

បដលទយើងទធែើទោយព៉ុំបានគិរ ព៉ុំបមនេ៉ុទធបរត្រូវទំាងអេ់ទទ ឯទលាក្ បប្ប រេ៉ុន ទំលើយទៅវិញថា 

អែី ៗ បដលទយើងគិរក្៏ព៉ុំបមនេ៉ុទធបរត្រូវទំាងអេ់ទទ ទ រ៉ុទនេះតាមទលាក្ បប្ប រេ៉ុន អែី ៗ បដល 

ទយើងទធែើទោយព៉ុំបានគិរឬព៉ុំទត្ប្បើគំនិរ គឺជាន័យពិរត្បាក្ដរប្បេ់ទេរីភាព ។  

 ទំាងអេ់ទនេះេ៉ុទធេឹងជានិយមន័យបប្បលក្ ៗ ោង អំពីទេរីភាព ។ ទរើទេរីភាពមានំិរទ្ 

ក្ងសងវិេ័យោែលេះ ? 

 ក្/ ទេរីភាពតាមធមមជារិ  

- ោម នការក្ំប ងគំរាម 

- អាចទធែើអែ ី ៗ តាមធមមជារិ ឬតាមំនាៈរប្បេម់ន៉ុេសមាង ក្់ ៗ  

- មនេិការហាក្់ដូចជាោម នឧប្បេគគរារំាង  

- ទធែើក្ិចចការទោយទេរី 

ែ/ ទេរីភាពពលរដះ  
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ពលរដះមាង ក្់ ៗ អាចទធែើអែ ីតាមចិរតទោយមានចាប្បអ់ន៉ុញ្ហា រឲ្យទធែើ ត្េប្បនឹងគំនិរ 

រប្បេ់ទលាក្ ម ៉ុងទរេគីទយើ  ប្ប ៉ុបនតចាប្ប់ត្រូវត្ប្បក្ប្បទោយ លក្ខណៈត្រឹមត្រូវនិងត្ប្បជាធិប្បទរយយ ។ 

 គ/ ទេរីភាពនទយបាយ  

 ពលរដះមាង ក្់ ៗ មានទេរីភាពទធែើនទយបាយបានតាមចិរត ឲ្យបរនទយបាយទន្ទេះអាចទធែើឲ្យ 

ត្ប្បជាពលរដះបានទេចក្តីេ៉ុែចទត្មើន េំប្បូណ៍េប្បាយ ក្ងសងាា នភាពមួយដ៏ត្ប្បទេើរ ប្ប ៉ុបនតត្រូវទរភប្ប 

ចាប្ប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទដើមបទីចភេវាងត្ប្បជំិថ៉ុរេពែយ ង ទោយត្ោន់បរដទណត ើមយក្អំោច 

ទ ើយទដក្េ៉ុីទលើអំោច ។ មា ងទទភរ ទេរីភាពនទយបាយំិរទលើការអន៉ុញ្ហា រឲ្យត្ប្បជាពលរដះ 

ត្ប្បជ៉ុំោង បាន អាចប្បទងកើរេមាគម មានេិទធិប្បទញ្ចញទយប្បល់ និងេិទធិេរទេរ ។  

  / ទេរីភាពទេដះក្ិចច 

     ពលរដះមាង ក្់ ៗ អាចត្ប្បក្ប្បវិជាា ជីវៈ បានតាមចំណលូចិរតទោយោម នអនតរាគមន៍ពីរដះដូច 

ជាទំនិញរិចលក្់ទថល ទំនិញទត្ចើនលក្់ទថាក្ ប្ប ៉ុបនតរដះត្រូវទទួលែ៉ុេត្រូវក្ងសងក្រណីែែេះខារ ។  

 តាមការអធិប្បាយរួចមក្ទ ើយអំពីទេរីភាព ទរើទេរីភាពអាចោរ់ទ៉ុក្ជាត្ពលឹងរប្បេ់បែមរ 

ឬទទ ?  

 ប្បន្ទា ប្ប់ពីំិរទត្កាមអំោច ទេភម យួន បារំាង មក្បែមរចង់បានទេរីភាពទោយចង់រេ់ទ្ 

ជាអងក្ជា មានន័យថាបែមរត្េឡាញ់ទេរីភាព ប្ប ៉ុបនតក្ងសងការរេ់ទ្ បែមរព៉ុំយល់ទេរីភាព

ចាេ់លាេ់ែង ទត្ចើនអន៉ុវរតទេរីភាព ួេត្ពំបដនចាប្ប់ ឬប្បបងែរន័យ ទេរីភាពឲ្យត្បាេោក្

ន័យទដើមដូចជាបែមរទោលថា « ពលរដឋមាន ក់ ៗ អាចតធវើអ្វីៗ បានតាមចិ េកំុឲ្យដ ប៉ះពាល់ដល់
តសរភីាពអ្នកដទទ ឬកំុឲ្យខួ្ចរតបៀបតរៀបរយ...   » ។ 

 តាមន័យទនេះ ព៉ុំដឹងជាទេរីភាពបែមរមានន័យដូចទមតចទទ ទត្ោេះទប្បើហាមមិនឲ្យនិយយប្ប េះ 

ោល់អងក្ដទទ មានបរនិយយែលួនឯង ទប្បើនិយយបរែលួនឯងគឺជាជំងឺែួរក្ាល ទប្បើំ័យខាល ចែូច 

រទប្បភប្បទរភប្បរយ ទរើរទប្បភប្បរយរប្បេ់នរោ ? រប្បេ់ប្ប៉ុគគលឬរប្បេ់េងគម ឬរប្បេ់ជារិ ? 

 ពលរដះបែមរទចេះបរទទួលអន៉ុវរតទេរីភាព ទទាេះប្បីទគប្បបងែរន័យរប្បេ់ទេរីភាពដូចទមតច ក្៏ 

ទោយ ជាការប្បញ្ហា ក្់ថាបែមរយល់ន័យទេរីភាពព៉ុំចាេ់លាេ់ទទ រ ូរដល់េពែទថងតាំងពីការប្បិទ 

មារ់ការបេរឯក្ជនពីេម័យត្ពឹរតិការណ៍ ១៧ មីន្ទ ១៩៧៣ មក្ទម លេះ ។  

 តាមន័យខាងទលើទនេះ ទេរីភាពព៉ុំបមនជាត្ពលឹងរប្បេ់បែមរទទ ទត្ោេះបែមរទាមទាបរយ៉ុរតិធម៌ 

ទោលគឺយ៉ុរតិធម៌េងគម ។ ទប្បើបានយ៉ុរតិធម៌េងគមទ ើយ ទទាេះប្បីទគប្បិទទេរីភាពក្៏ប្បិទទៅច៉ុេះឲ្យបរទ្ 

ក្ងសងែលវូយ៉ុរតិធម៌ ទត្ោេះយ៉ុរតិធម៌ជាត្គឹេះទនការរីក្ចទត្មើនទំាងឡាយក្ងសងត្ប្បទទេជារិ ។ អងក្ត្េឡាញ់ 

រប្បប្បត្ប្បជាំិថ៉ុរព៉ុំនិយមទត្ប្បើោក្យយ៉ុរតិធម៌ទទ ទគបប្បរជាទត្ប្បើោក្យ ទេរីភាព វឌឍនភាព េ៉ុំមងគល 
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បដលជាែលទក្ើរទចញពីយ៉ុរតិធម៌ ។ ទប្បើោម នយ៉ុរតិធម៌ជាត្គឹេះ ោម នទទទេរីភាព ោម នទទេមភាព  

ោម នទទភាររភាព ោម នទទវឌឍនភាព ោម នទទេ៉ុំមងគល គឺមានបរវិន្ទេក្មម និង ំ័យនតរាយ េពែ

យ ង ។ 

ប្បញ្ចប្បទ់េចក្ត ី:  

 រួមទេចក្តីមក្ ទេរីភាពគឺជាែល ទនអំទពើបដលគួរចង់បាន ប្ប ៉ុបនតព៉ុំមានារៈេំខាន់ចំទោេះ 

បែមរត្េឡាញ់បរយ៉ុរតិធម៌ ឲ្យបរបានយ៉ុរតិធម៌ បែមរឈប្ប់មារ់ក្ទ ើយដូចជាការប្បិទទេរីភាព 

ារព័រ៌មាន ព៉ុំបានទធែើឲ្យបែមរភ្ាក្់ទែែើលប្ប ៉ុន្ទម នទទ ប្ប ៉ុបនតបែមរភ្ាក្់ទែែើលបរអំទពើអយ៉ុរតិធម៌ ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្បធានទី៤៖ 
 ឆនទៈជាអ្វី ? ត្បភពទនឆនទះ  ? ផលដដលតកើ មកពីឆនទៈ ? 
 ត ើត្ ូវតធវើដូចតមេចតដើមបីឲ្យដខ្ែរមានឆនទៈ ? 
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ទែតើមទេចក្ត ី: 

 ំនាៈជាវរាសេិក្ាចិរតវិជាា បែងក្េក្មម   ក្ងសងក្រណីបដលទគទលើក្យក្ េក្មមភាពរប្បេ់ប្ប៉ុគគល 

មាង ក្់ ៗ មក្ពិោរោថា ទរើជាេក្មមភាពត្ប្បទំទោ ? ទរើជាេក្មមភាពទធែើទោយចំណង់ចំណូល 

ចិរត ឬទោយការប្បងខិរប្បងខំ ? ទរើត្រូវទធែើដូចទមតចទដើមបីឲ្យបែមរមានំនាៈលែ ? 

រទួេចក្ត ី: 

 ១- តាមន័យទូទៅ ំនាៈេំោល់ក្ំលំាងអែីបដលដឹក្នំ្ទឲ្យ ប្ប៉ុគគលទធែើអំទពើរ ។ ទគេទងគរទ ើញ 

ំនាៈតាមែលវូកាយ និងំនាៈតាមែលវូចិរត ។ តាមចិរតវិជាា  ំនាៈតាមែលវូកាយទក្ើរមក្ពីការប្បញ្ហា ទនែួរំងឹង 

ែងង និងទក្ើរមក្ពីកាយេញ្ហា  រប្បេ់ប្ប៉ុគគលបដលទធែើឲ្យទគដឹង ប្ប ៉ុបនតមិនត្រូវត្ច ំំនាៈ និងអទចរន 

ក្មមទទ ទត្ោេះអទចរនក្មម គឺជាអញណបដលជាអំទពើទធែើទោយព៉ុំដឹងែលួន ដូចជា ត្ពិចបំងក្ ទលើក្ទដ 

រង ត្ប្បឹងទប្ប់ែលួនមិនឲ្យដួល និងអំទពើទែសង ៗ ទទភរទធែើទោយអទចរន្ទ ។ មិនត្រូវត្ច ំំនាៈ នឹង 

េភាវគរិ បដលជានិំនាៈ ព៉ុំរំោងទោលគំនិររប្បេ់ប្ប៉ុគគលទទ ត្ពមទំាងមិនត្រូវត្ច ំនឹងទំលាប្ប់ 

បដលមានលក្ខណៈេែ័យភាព ។ មា ងទទភរ ំនាៈមិនត្រូវរាប្ប់ប្បញ្ចូលក្ងសងពពួក្អំទពើបដលទធែើទោយ 

ដឹងែលួន ប្ប ៉ុបនតោម នប្បំណង ដូចជាទត្ោេះថាង ក្់ ចំគង និងអំទពើែក្ខាន ទំាងអេ់ទនេះត្រូវទគោរ់ទ៉ុក្ជា 

អំទពើអំនាៈជាមួយនិងការប្បងខិរប្បងខំេពែយ ង ។  

 ំនាៈតាមែលវូចិរតទក្ើរមក្ពី 

- អំទពើទធែើទោយដឹងែលួន  

- អំទពើទធែើទោយត្រិេះរិេះ 

- អំទពើទធែើទោយមានប្បំណងចាេ់លាេ់  

ទ រ៉ុទនេះ ំនាៈតាមែលវូកាយក្តី ែលវូចិរតក្តី ប្បទងកើរឲ្យមានេក្មមភាពបដលប្ប៉ុគគលទធែើទោយដឹង 

ែលួន ប្ប ៉ុបនតនឹងអាចទធែើបានល៉ុេះត្តាបរប្ប៉ុគគលមានលទធភាពទធែើ ទត្ោេះមន៉ុេសព៉ុំអាចមានំនាៈ ួេពី 

េមរាភាពរប្បេ់ែលួនទទ ។  

 ២-ត្ប្បំពទនំនាៈ 

- ំនាៈអាចទក្ើរមក្ពីជំទរីេ ដូចជាទពញចិរតនឹងត្េី ោមួយក្៏យល់ត្ពមទរភប្បការជា 
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មួយត្េីទន្ទេះ ទោលគឺទត្ជើេទ ើយទទើប្បេំទរចចិរតឯការេំទរចចិរតជាន័យរប្បេ់ំនាៈ ។ 

- ំនាៈអាចទក្ើរមក្ពីទំលាប្ប់ ដូចជាធាល ប្ប់ទធែើអែ ីមួយបានទទួលទជាគជ័យ ក្៏ចង់ទធែើរទៅ 

ទទភរ ទប្បើទទួលប្បរាជ័យ នឹងអេ់មានំនាៈទ ើយ ។  

- ំនាៈអាចមានត្ប្បំពមក្ពីេ៉ុែភាព តាមែលវូកាយរប្បេ់ប្ប៉ុគគលទត្ោេះទប្បើប្ប៉ុគគលអេ់ក្មាល ំង 

 រ់ទនឿយ ឈឺទត្ចើន ប្ប៉ុគគលព៉ុំេូវមានំនាៈទទរ ។ 

- ំនាៈអាចមានត្ប្បំពមក្ពីចាប្ប់េងគម ទត្ោេះទប្បើេងគមព៉ុំមានចាប្ប់ទំលាប្ប់ត្រឹមត្រូវ ែែេះ 

មទធាបាយអប្ប់រំ ែែេះក្ិចចការោរេនតិេ៉ុែរប្បេ់ប្ប៉ុគគល ែែេះការធាន្ទរា៉ា ប្ប់រងអាយ៉ុជីវិររប្បេ់ប្ប៉ុគគល 

ប្ប៉ុគគលព៉ុំមានំនាៈទទ ទោលគីោម នេ៉ុំនាៈដូចជាទពលោប្ប់ពលរដះទធែើទាហានទ្ំងំទពញ កាលត្ពឹរតិ 

ការណ៍ទថងទី ៣០ ក្ក្កោ ប្បរិយកាេំងំទពញាង រ់ត្ជងំ ។ ទ រ៉ុអែីបានជាបែមរទពលទន្ទេះត្បាេោក្ 

ំនាៈ ? ទត្ោេះទគយល់ថា ជាការាល ប្ប់ោម នន័យ េងគមព៉ុំអាចែតល់ឲ្យទគនូវការធាន្ទែ៉ុេត្រូវដល់ 

ត្គួារ ទប្បើទគាល ប្ប់ទ្េមរំូមិ ទគទជឿជាក្់ក្ងសងចិរតថា ត្គួារទគនឹងត្រូវទវទន្ទព៉ុំខាន ត្បាក្់ជំនួយ 

ពីរដះមានចំនួនព៉ុំត្គប្ប់ត្ោន់ ទ ើយពិបាក្ទប្បើក្ទទភរែង ជួនកាលេូក្ល៉ុយទគអេ់ត្បំាម៉ុឺនទរភល  

ទដើមបីទប្បើក្ត្បាក្់ប្បីម៉ុឺនទរភល ។ ម ាងទទភរទេចក្តីាល ប្ប់ហាក្់ដូចជាង្ហយ ៗ ទពក្...   ទំាងអេ់ទនេះ 

ទ ើយបដលទធែើឲ្យបែមរបារ់ប្បង់ំនាៈ  ។ 

 ៣- ែលបដលទក្ើរមក្ពីំនាៈ 

- អំទពើត្ប្បក្ប្បទោយំនាៈ ទទាេះប្បីតាមែលវូកាយក្តី ែលវូចិរតក្ត ីមានទឈ្លម េះថា ំនាៈក្មម ។ ទប្បើ 

ជាំនាៈលែនឹងមានទឈ្លម េះថា េ៉ុំនាៈ ទប្បើជាំនាៈអាត្ក្ក្់នឹងមានទឈ្លម េះថា ទ៉ុំនាៈ ។  

- ំនាៈត្ប្បឆំ្ងនឹងអំទពើទទាេះប្បីតាមែលវូចិរតក្តី ែលវូកាយក្តី មានទឈ្លម េះថា ប្បដិំនាៈ ទោលគឺ 

ំនាៈបដលទំលើយជំទាេ់នឹងអែីមួយ ប្ប ៉ុបនតព៉ុំបមនជា ទ៉ុំនាៈ ទទ ។  

- ំនាៈមួយបប្បប្បទទភរមានទឈ្លម េះថា និំនាៈ ក្រណីបដលប្ប៉ុគគលដឹងែលួនថាែ៉ុេបដរ ប្ប ៉ុបនតទ្ 

ទធែើ ដូចដឹងថាត្េីោមាង ក្់ព៉ុំត្ពមត្េឡាញ់ទយើងទោយត្ប្បការោមួយ ប្ប ៉ុបនតទយើងទ្បរតាមអងែរ 

ក្រេ៉ុំទេចក្តីទេងហាពីត្េីទន្ទេះទទភរ ។ ទ៉ុំដឹងថាទៅជួប្បអជូនពិរជាត្រូវាល ប្ប់ ប្ប ៉ុបនត ទ៉ុំទ្បរទៅ ។ 

 ៤ - ទរើត្រូវទធែើដូចទមតចទដើមបីឲ្យបែមរមានំនាៈលែ ឬ េ៉ុំនាៈ ? 

 បែមរក្៏ដូចជាប្ប៉ុគគលដទទទទភរបដរ ទដើមបីឲ្យមាន េ៉ុំនាៈ  : 

- ត្រូវមានការរេ់ទ្ប្បងគួរ បដលអាចចិញ្ច ឹមជីវិរបាន 

- ត្រូវមានចាប្ប់ទំលាប្ប់បដលគួរឲ្យទ៉ុក្ចិរតបាន  

- អងក្ដឹក្នំ្ទរដះពិរជាមានគំនិរទេងហាជារិឥរបក្លងកាល យ  

- អាជ្ាធរ ទំាងអេ់ពិរជាទធែើការប្បទត្មើរដះ  
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- េំខាន់ជាទគគឺ យ៉ុរតិធម៌ ទត្ោេះទប្បើមានអំទពើអយ៉ុរតិធម៌ទ្ទីោ ោម នទទេ៉ុំនាៈ ទទាេះប្បី 

ទគយក្កាំទំលើងមក្ំាង់ទដើមត្ទូងក្៏ទោយ ។ 

- ចំណ៉ុចទែាយមួយបដល អាចទធែើឲ្យបែមរមាន េ៉ុំនាៈ គឺទចេះប្បទញ្ហា រ និងទចេះេរទេើរ  

ទត្ោេះអំប្បូរបែមរមនចូលចិរតោក្យប្បទញ្ហា រ និងោក្យេរទេើរ ។ 

ប្បញ្ចប្បទ់េចក្ត:ី 

 រួមទេចក្តីមក្ ការអធិប្បាយរួចមក្ទ ើយ បានប្បង្ហា ញឲ្យទ ើញថា ំនាៈ ជាេមរាភាព 

មួយទាក្់ទងដ៏ជិរេងិទធទៅនឹងែលវូចិរត ែលវូេក្មមរប្បេ់ប្ប៉ុគគលក្ងសងវិេ័យចិរតវិជាា  ក្៏ដូចជាវិេ័យ

ទេសនវិជាា បដរ ។ ទ រ៉ុទនេះទដើមបីប្បណតស េះទឹក្ចិរតប្ប៉ុគគលឲ្យមាន េ៉ុំនាៈ ត្ពមទំាងទចភេវាង ទ៉ុំនាៈ ទគ

ត្រូវយល់ឲ្យបានចាេ់លាេ់អំពីប្បញ្ហា ប្ប៉ុគគលត្ប្បឈមម៉ុែ នឹងេងគមបដលែលួនរេ់ទ្ ទដើមបីទាក្់

ទាញំនាៈប្ប៉ុគគលនីមួយ ៗ ឲ្យមានទំទន្ទរទៅរក្ េីលធម៌ េមត្ប្បក្ប្បតាមទោលទៅរប្បេ់មន៉ុេស

ទូទៅ ឯំនាៈបដលមានទំទន្ទរទៅរក្ អេីលធម៌ ត្រូវទចភេវាង ក្ងសងន័យដឹក្នំ្ទត្ប្បទទេជារិ 

នីមួយ ៗឲ្យបានេទត្មចេ៉ុំមងគល ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្បធានទី៥៖ 
 អ្វីខ្លះជាសមប េិវបបធម៌លទធកមែ និងសមប េិវបបធម៌ធមែជា ិរបស់ដខ្ែរ ? 
 ត ើសមប េិវបបធម៌អាចបណេុ ះគំ្និ ជា ិនិយម ឬគំ្និ មា ុភូមិនិយម  ? 
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ទែតើមទេចក្ត ី: 

 ត្ប្បទទេទំាងឡាយបដលទគទទួលាគ ល់ថា មានវប្បបធម៌ និងអរិយធម៌រ៉ុងទរឿងទោយារ 

បរេមបរតិវប្បបធម៌រប្បេ់ែលួន យ ងោមិញត្ប្បទទេបែមរ ក្៏េំប្បូរទោយេមបរតិវប្បបធម៌បដលជាទក្រ 

ដំបណល និងមរ៌ក្រប្បេ់ប្ប៉ុពែប្ប៉ុរេជាំេតសតាងទនដួងត្ពលឹងជារិ ទទាេះប្បីជាេមបរតិវប្បបធម៌លទធក្មម 

ក្តី េមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិក្តី ។ ទរើេមបរតិវប្បបធម៌ទំាងពីរយ ងទនេះអាចប្បណតស េះគំនិរជារិនិយម ឬ 

គំនិរមារ៉ុំូមិនិយម   ? 

រទួេចក្ត ី: 

 អែីែលេះជាេមបរតិវប្បបធម៌លទធក្មមរប្បេ់បែមរ   ? 

 េមបរតិេំោល់នូវទភាគត្ទពយទំាងឡាយ េំរាប្ប់ប្បណតស េះចំទណេះដឹង ប្បណតស េះគំនិរពិោរោ 

ប្បណតស េះទឹក្ចិរតត្េឡាញរ់ាប្ប់អានចង់បាន និងចង់រក្ាទ៉ុក្ឲ្យបានត្ប្បទពទោលគឺជាឃ្លល ំ ងទនព៉ុទធិ ។ 

េមបរតិវប្បបធម៌លទធក្មម េោំល់ទភាគត្ទពយទំាងឡាយ បដលជនជារិោមួយ បានប្បទងកើរទ ើង  

ក្ាងទ ើង ប្បណតស េះប្បោត លទ ើងជាេមិទធិេំរាប្ប់ជាមរ៌ក្ដល់ក្ូនទៅេម័យទត្កាយ ។ ទរើបែមរ

មាន 

េមបរតិវប្បបធម៌លទធក្មមអែែីលេះ   ?  

 ទយើងអាចត្ាវត្ជាវរក្េមបរតិវប្បបធម៌លទធក្មម រប្បេប់ែមរតាមវិេ័យនីមួយ ៗ ដូចជា 

 វិេ័យអក្សរាស្តេត វិេ័យវិទាាស្តេត វិេ័យរិចនិច វិេ័យជំទនឿ វិេ័យេិលបេះ និង 

 វិេ័យាា ប្បរយក្មម ។  

 ក្ងសងវិេ័យអក្សរាស្តេត  បែមរមានេំទណរយ ងទត្ចើន េរទេរទលើបេបក្េរែ ទលើប្បនាេះកាត រ 

ទលើផ្ទា ងំថម បដលទគទថថាេិលាោរឹក្ ដូចជា េិលាោរឹក្ទ្ំងំោ េតសក្ក្ក្់ធំ វ៉ាូកាញ់ ត្បាាទត្បំា 

បលែង និងេិលាោរឹក្ទ្ត្បាាទដទទទទភរយ ងទត្ចើន រាប្ប់ក្ងសងចំទោមរចន្ទប្បថទំាង១២ ដូចជា 

រចន្ទប្បថ េំប្បូរ ទត្ពទក្មង ក្ំពង់ត្ពេះ គូបលន ត្ពេះទោ បាបែង ទកាេះទក្រ ប្បន្ទា យត្េី ឃ្លល ំ ង បាពួន 

អងគរវរត បាយ័ន . . .  ។  

 បែមរមានេំទណរទលើាស្តាត េលឹមរឹរបដលមានរំក្ល់ទ៉ុក្ទ្វរតអារាមរ ូរមក្ដល់េពែទថង 

ត្ពមទំាងេំទណរទលើត្ក្ោេដូចមានទបាេះព៉ុមពេពែទថងទនេះ ។ ទំាងអេ់ទនេះគឺជាេមបរតិវប្បបធម៌បែងក្ 

អក្សរាស្តេត រប្បេ់បែមរ បដលមានតាំងពីប្ប៉ុរាណកាលរ ូរដល់េពែទថង ជាទក្រ តិ៍ ដំបណលដ៏មានរទមល 

 ក្ងសងវិេ័យវិទាាស្តេត ទគក្រ់េំោល់ទ ើញថា បែមរទចេះគន់គូរដំទណើរទោចរត្ពេះអាទិរយ 

ត្ពេះចនាតាមរទន្ទច តាមទែងើរ ទដើមបីក្ំណរ់េូរយត្ោេ និងចនាត្ោេ ត្ោន់បរវិធីពនយល់ទលែបប្បលក្ 

ពីអឺរ៉ា៉ុប្បប្បនតិច ។  
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 ក្ងសងវិេ័យរិចនិច បែមរទចេះទធែើេិប្បបក្មមដូចជាទចេះទធែើក្បស្តញ្ចង ត្រក្់ ប្បងគី ឈ្លង ង ត្ទូ ធង ូាង  

ចទងែរ រាល់ក្ិនត្េូវ ក្ែម ឆ្ង ំង . . . ។ 

 ក្ងសងវិេ័យជំទនឿ បែមរទជឿទហារា ទជឿធមមជារិ ទជឿគ៉ុណមាត យឪព៉ុក្ ទជឿទខាម ចត្ោយ ទជឿអងក្តា 

និងទជឿអាទិទទពបដរ ត្ពមទំាងទជឿថាមន៉ុេសាល ប្ប់ទៅទក្ើរវិញ   ។  

 ក្ងសងវិេ័យេិលបេះ បែមរមាន ទំលង របំា ចំទរភង ទលាខ ន និងទត្គឿងទំលងយ ងទត្ចើន ។ បែមរមាន 

ទំលងត្ប្បជាត្ប្បិយ ទំលងការ ទំលងមទហារី ទំលងបែមរ . . .  បែមរមានរបំាងទកាង ក្ របំាទទនាង របំា

ទមអំទៅ 

របំាអាទយ  របំារំាវង់ របំារំាក្ាច់ របំាត្រសរ របំាកាប្ប់ត្ក្ប្បីែឹក្ត្ា របំាយីទក្ . . .  បដលទគត្ប្បទេះ 

ទ ើញរ ូរមក្ដល់េពែទថងទនេះ  ។ បែមរមានចំទរភងោប្ប៉ុីេំរាប្ប់និទានទរឿង ចំទរភងត្ប្បក្ទក្េំរាប្ប់ 

ទំលើយំលងោង  ចំទរភងប្បំទពរ ចំទរភងលួងទលាម ចំទរភងទេងហា. . .  ។ បែមរមាន ទលាខ នទខាល  

ទលាខ នត្តាប្ប់ ទលាខ ននិយយ ទលាខ នបាាក្់បដលមានជីវិររ ូរមក្ដល់េពែទថងរំោងវប្បបធម៌ 

និងអរិយធម៌បែមរ ។ បែមរមានទត្គឿងទំលងទត្ចើនទទភរ ដូចជា រន្ទរឯក្ រន្ទរបដក្ រន្ទរធ៉ុង ត្ទបែមរ 

ត្ទទារ ត្ទអ ូ ត្ទទំ តាទែ ែលសយ  ឹម េគរ េំទភារ ប្ប៉ុីបក្វ ប្ប៉ុីប្បប្ប៉ុេ ប្ប៉ុីអ ប្ប៉ុីពក្ ត្េទ  គងរូច 

គងធំ ោប្ប៉ុី ទំយ៉ុ ំ ត្កាប្ប ាទដភវ . . .  បដលមានរូប្បរាងរ ូរមក្ដល់េពែទថង ទ ើយជាេមបរតិ 

វប្បបធម៌ពិទេេេំរាប្ប់ប្បញ្ហា ក្់នូវលក្ខណៈទំលងបែមរ ។  

 បែមរមានបលបងត្ប្បជាត្ប្បិយយ ងទត្ចើនដូចជា ត្ប្បោំងទូក្ ត្ប្បោំងទេេះ ត្ប្បោំងរទទេះទោ 

ត្ប្បជល់មាន់ ត្ប្បជល់ដំរី ត្ប្បជល់ត្ជូក្ ត្ប្បជល់ទោ ត្ប្បជល់ត្រី ទបាេះអងគសញ ទោលឈូង លាក្់ក្បនសង 

ប្បិរពួន ទេតចចង់ អ ូ ទោលដំប្បង វាយឆ្ង ំង ទាញត្ព័ត្រ  ៉ុឹង បដលមានជីវិររ ូរមក្ដល់េពែទថង 

ប្ប ៉ុបនតមានបលបងែលេះហាក្់ដូចបារ់ប្បង់ែលេះបដរទត្ោេះទយើងបលងនឹក្ន្ទ  ។  

 ទត្ៅពីេមបរតិវប្បបធម៌លទធក្មមដូចបានអធិប្បាយរួចមក្ទ ើយ បែមរមានេមបរតិវប្បបធម៌ធមម

ជារិទត្ចើនទទភរ ។  

 អែីែលេះជាេមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិរប្បេ់បែមរ  ?  

 េមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិេោំល់នូវទភាគត្ទពយទំាងឡាយ រប្បេ់ជនជារិោមួយបដលទក្ើរ 

ពីធមមជារិ ែាសយពីអែីបដលមន៉ុេសប្បទងកើរទ ើង  ។ េមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិរប្បេ់បែមររាប្ប់តាំងពីត្ពំបដន 

ទឹក្ដីទនត្ប្បទទេបែមរ អាកាេធារ៉ុ ទត្ពត្ពឹក្ា ំងំ េម៉ុត្ទ ទំងរែាច់ េាឹង ប្បឹងប្បួ បត្ពក្ ត្រោំង 

ត្េេះ ទកាេះ .  . .  ។  

 ទរើមន៉ុេសបែមរ គួររាប្ប់ប្បញ្ចូលក្ងសងេមបរតិវប្បបធម៌ោមួយ ?  

 មន៉ុេសបែមរក្៏ជាេមបរតិវប្បបធម៌បដរ ទត្ោេះមន៉ុេសបែមរអាចឲ្យប្បរទទេាគ ល់ត្ប្បទទេបែមរ 
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ាគ ល់វប្បបធម៌  និងអរិយធម៌បែមរ ាគ ល់អែី ៗ បដលជាបែមរ ទ ើយទលើលពីទនេះទៅទទភរ មន៉ុេសបែមរ 

ជាអងក្បថរក្ាេមបរតិវប្បបធម៌ដទទទទភរឲ្យបានគង់វង់ មានន័យថា មន៉ុេសមានក្ំទណើរទចញពី 

េមបរតិវប្បបធម៌លទធក្មមែង និង េមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិែង ។ ទប្បើែែេះមន៉ុេសបែមរ ឬមន៉ុេសបែមរកាន់ 

បរវិន្ទេអនតរធាន ទោយារេស្តង្ហគ ម ដទណត ើមអំោចោង ព៉ុំឈប្ប់ឈរ ទោយារការបក្នបែមរ 

ទៅាល ប្ប់ោម នន័យ ែលេះព៉ុំដឹងាល ប្ប់ទោយទ រ៉ុអែីែង . . . ទំាងអេ់ទនេះនិងនំ្ទឲ្យវិន្ទេដល់ 

េមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិ យូរ ៗ ទៅវិន្ទេដល់ជនជារិ  ទីប្បំែ៉ុរគឺរលាយត្ប្បទទេ ។  

 ទរើេមបរតិវប្បបធម៌ប្បណតស េះគនំិរជារិនិយម ឬគំនិរមារ៉ុំូមិនិយម   ?  

 ទដើមបីទោេះត្ាយប្បញ្ហា ទនេះ ទយើងគួរយល់ គំនិរជារិនិយមជាអែី  ? 

 គំនិរមារ៉ុំូមិនិយមជាអែី ? 

- គំនិរជារិនិយម ជាគំនិរត្េឡាញ់ត្ប្បទទេជារិរប្បេ់ែលួន ត្េឡាញ់ជនជារិ ត្េឡាញ់ 

ទឹក្ដី ត្េឡាញ់ត្ប្បវរតិាស្តេត ត្េឡាញ់វប្បបធម៌ទំាងអេ់រប្បេ់ជារិ ទទាេះប្បីជាេមបរតិវប្បបធម៌លទធ

ក្មមក្តី េមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិក្តី ប្ប ៉ុបនតគំនិរជារិនិយមេងករ់ទលើការក្ាងទដើមបីឲ្យ េមបរតិវប្បបធម៌ 

ទំាងអេ់បានលូរលាេ់ទ ើង ត្ពមទំាងមានគំនិរបក្ទត្មង់ ឬគំនិរប្បដិវរតន៍ទឆ្ព េះទៅរក្ទោលទៅ 

 រីក្ចទត្មើនទទភរែង ទដើមបីឲ្យត្ប្បទទេរប្បេ់ែលួនមានទលបឿនត្េប្បតាមចង្ហែ ក្់េក្លទលាក្បដល

ក្ំព៉ុងំិរទ្ក្ងសងេរវរស ទនទលបឿន ។  

- គំនិរមារ៉ុំូមិនិយម ជាគំនិរត្េឡាញ់ត្ប្បទទេជារិបដរ ទត្ោេះត្ប្បទទេជារិជាត្េសក្ 

ក្ំទណើរប្បទងកើរេរីរៈ និងត្ពលឹង ត្េឡាញ់ត្ពំបដរទឹក្ដី ត្េឡាញ់អាកាេធារ៉ុ ត្េឡាញ់វាលបត្េ 

ត្េេះត្រោំង ទទនល េម៉ុត្ទ ទំងរែាច់ ទោយជាប្ប់ជំោក្់ នឹងអន៉ុេាវរីយម៉ុនមក្ ប្ប ៉ុបនតគំនិរមារ៉ុំូមិ 

និយមព៉ុំេងករ់ទលើការក្ាងត្ប្បទទេទទ គឺេងករ់ទលើេទញ្ចរន្ទជាប្ប់ជំោក្់ ត្េទោេះអាទលាេះ 

អាល័យមិនចង់ឃ្លល រ មិនចង់ឲ្យទគដទណត ើមយក្  ។  

 តាមការអធិប្បាយអំទពើគំនិរជារិនិយម និងគំនិរមារ៉ុំូមិនិយម ទយើងអាចក្រ់េំោល់

បាន 

ថា េមបរតិវប្បបធម៌លទធក្មមអាចប្បណតស េះគំនិរជារិនិយមទត្ចើនជាង ទត្ោេះេមបរតិវប្បបធម៌លទធក្មមទក្ើរ 

មក្ពីការក្ាង ត្េប្បោង នឹងការក្ាងក្ងសងគំនិរជារិនិយម ។ ចំបណក្ឯេមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិ 

ប្បណតស េះគំនិរមារ៉ុំូមិនិយមទត្ចើនជាង ទត្ោេះគំនិរមារ៉ុំូមិនិយមេងករ់ទលើេទញ្ចរន្ទជាប្ប់ជំោក្់ 

ចំទោេះេមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិទែសង ៗ បដលមានរួចមក្ទ ើយ ប្ប ៉ុបនតព៉ុំេងករ់ទលើការក្ាងទទ  

គឺនិយមអែី ៗ បដលំិរទ្ដបដល ៗ ទោលឲ្យែលីទៅគំនិរជារិនិយម មានទំទន្ទរទៅរក្គំនិរចទត្មើន 

និយម ឯគំនិរមារ៉ុំូមិនិយមមានទំទន្ទរទៅរក្គំនិរបថរក្ានិយម ឬអំិរក្សនិយម ។  
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ប្បញ្ចប្បទ់េចក្ត ី: 

 េរ៉ុប្បទេចក្តីទៅ ការអធិប្បាយរួចមក្ទ ើយប្បង្ហា ញឲ្យទ ើញថា េមបរតិវប្បបធម៌លទធក្មម 

ប្បណតស េះគំនិរជារិនិយម ឯេមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិ ប្បណតស េះគំនិរមារ៉ុំូមិនិយម បានទេចក្តីថា 

េមបរតិវប្បបធម៌ទំាងពីរយ ងទនេះប្បណតស េះគំនិរជារិនិយមែង និងគំនិរមារ៉ុំូមិនិយមែង ។ ទ រ៉ុទនេះ 

ទយើងជាបែមរត្រូវត្ទត្ទង់បថរក្ា ប្បណតស េះប្បោត លេមបរតិវប្បបធម៌ជារិ ប្ប ៉ុបនតមិនត្រូវប្បណតស េះប្បោត ល 

រ ូរដល់ទៅេែប្ប់េមបរតិវប្បបធម៌ជនជារិដទទទទ បដលអាចប្បោត លឲ្យកាល យទៅជាមានគំនិរត្ជសល 

និយម និងគំនិរទជារជារិនិយម ។ ដរាប្បោេមបរតវិប្បបធម៌ទំាងទនេះរលរ់រលាយបារ់ប្បង់អេ់ពី 

ទឹក្ដីបែមរទៅ បែមរអេ់ទ ើយគំនិរជារិនិយម អេ់ទ ើយគំនិរមារ៉ុំូមិនិយម ទត្ោេះេមបរតិទំាង

ទនេះជាមូលោះ នទនការអប្ប់រំ និងប្បណតស េះគំនិរត្េឡាញ់ជនជារិបែមរ ទោលឲ្យចំទៅគឺេមបរតិវប្បបធម៌ 

ប្បណតស េះគំនិរទេងហាជារិ  ។ ទនាឹមនឹងការោំោរេមបរតិវប្បបធម៌ ដូចបានអធិប្បាយរួចមក្ទ ើយ ទគ 

មិនត្រូវប្បំទំលចមន៉ុេសបែមរទទ ទត្ោេះមន៉ុេសបែមរជាេមបរតិវប្បបធម៌ែង និងជាអងក្ការោរេមបរតិវប្បប

ធម៌ដទទទទភរែង ។ អាត្េ័យទ រ៉ុទនេះ ទយើងត្ប្បឆំ្ងោច់ខារនឹងេស្តង្ហគ មេពែយ ងបដលនំ្ទឲ្យ 

 វិន្ទេដល់េមបរតិវប្បបធមប៌ែមរ និងនំ្ទឲ្យាល ប្ប់បារ់ប្បង់ជីវិរដល់ជនជារិបែមរេូមបីបរមាង ក្់ ទត្ោេះ 

េមបរតិវប្បបធម៌លទធក្មមក្តី េមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិក្តី រួមជាមួយនឹងមន៉ុេសបែមរបដលទ្គង់វង់រ ូរ 

មក្ដល់េពែទថងទនេះរំោងដួងត្ពលឹងបែមរពិរត្បាក្ដ ។  
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ទែតើមទេចក្ត ី 

ជនជារិនីមួយៗ បដលទគទទួលាគ ល់ថាត្រឹមត្រូវតាមចាប្ប់ល៉ុេះត្តាបរមានពលរដះ 

មានត្ប្បទទេបដលមានត្ពំបដនទឹក្ដីចាេ់លាេ់ មានត្ប្បវរតិាស្តេតរប្បេ់ែលួន ជាពិទេេ 

គឺមានវប្បបធម៌ផ្ទា ល់ែលួន ។ វប្បបធម៌មានំេតសតាងំិរទ្ទលើេមបរតិវប្បបធម៌ា។ ទរើបែមរមាន 

វប្បបធម៌ឬទទ ? អែីែលេះជាេមបរតិវប្បបធម៌ ? ទរើត្រូវទធែើដូចទមតច ទដើមបីបថរក្ាេមបរតិវប្បបធម៌ ? 

រទួេចក្ត ី    

 វប្បបធម៌េំោល់អែី បដលែតល់ចំទណេះទចេះដឹងត្គប្ប់វិេ័យទទាេះប្បីទចេះដឹងតាមែលវូកាយ ែលវូចិរត 

 ែលវូប្បញ្ហា  ែលវូប្បញ្ហា  ែលវូេមាះ រៈបដលមានក្ងសងទលាក្ទយើងទនេះក្តីប្បរទលាក្ក្តី ។ េមបរតិវប្បបធម៌េំោល់

ទក្រ តិ៍ដំបណលទំាងឡាយបដលែតល់ចំទណេះដឹងក្ងសងវិេ័យអក្សរាស្តេតក្តី វិទាាស្តេតក្តី រិចនិច 

ជំទនឿ ាេន្ទ េលិបេះ ...   

 ទគនិយមបចក្វប្បបធម៌ជាពីបែងក្គឺ េមបរតិវប្បបធម៌លទធក្មម និង េមបរតិវប្បបធម៌ 

ធមមជារិ៖ 

 ១- េមបរតវិប្បបធមល៌ទធក្មម  

បែងក្អក្សរាស្តេត  

 េមបរតិវប្បបធម៌បែមរមាន : 

- េរទេរទលើបេបក្េរែទ្េម័យ ែណូន់ ពីេរវរសទី ១ ដល់ទី ២  

ប្បធានទី៦ ៖ 
  អ្វីខ្លះជាសមប េិវបបធម៌ដខ្ែរ ?   
 ត ើត្ ូវតធវើដូចតមេច តដើមបដីែរកាសមប េិវបបធម៌  ? 
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- េរទេរទលើប្បនាេះកាត រ ពីេរវរសទី២ ដល់ ទី ៣  

- េរទេរទលើេិលាោរឹក្ទ្ វ៉ាូកាញ់ ទែរត ញ ត្តាង ទវភរោមខាងរបូង  

ន្ទេរវរសទី៣  

- េិលាោរឹក្ អងក្តាដំប្បងបដក្ ទែរត តាបក្វ េរវរសទី៦  

- េិលាោរឹក្ ត្បាាទត្បំាបលែងទ្ក្មពសជាទត្កាម េរវរសទី៦  

- េិលាោរឹក្ ត្បាាទតាត្ព មទទនលបាទី ទែរត តាបក្វ េរវរសទី៦  

- េិលាោរឹក្ េម័យអងគរ ពីេរវរសទី៩ ដល់ ១៣  

- េពែទថងទនេះ ទយើងមានាស្តាត េលឹក្រឹរ និង ទេភវទាលែៗ  ទបាេះព៉ុមពយ ងទត្ចើនរាប្ប់ 

ព៉ុំអេ់ ។ 

បែងក្វទិាាស្តេត 

 េមបរតិវប្បបធម៌បែមរបែងក្ទនេះព៉ុំមានអែីជាដ៉ុំក្ំំួនទទ ទត្ោេះបែមរទមើលជំងឺទោយឫេទឈើ 

វលលិទឈើ ទមើមទឈើ េរែត្េសក្ េរែទត្ព និងមនតអាគមែលេះ យក្តាមគមពីរទវទ ប្ប ៉ុបនតបែមរទចេះគន់ 

គូរដំទណើរទោចរត្ពេះអាទិរយ ត្ពេះច័នា ដូចជាគន់គួរេូរយត្ោេ ចនាត្ោេ ... បប្បប្បតារាវិទា ។ 

ឯវិទាាស្តេតេពែទថងជាឥទធិពលរប្បេ់ពួក្អ៉ុឺរ៉ា៉ុប្ប ។  

 

បែងក្រចិនចិ 

 បែមរមានេិប្បបក្មម ដូចជាទចេះទធែើក្បស្តញ្ចង ត្រក្់ ប្បងគិ អត្ងសរ ទតាក្ រ៉ុ ទូ រទទេះទោ និង 

រប្បេ់ទត្ប្បើត្បាេទែសង ៗ ទទភរេត្មាប្ប់ទេចក្តីត្រូវការក្ងសងត្គួារ ។ បែមរេលបដក្តាំងពីម៉ុន 

េម័យអងគរ ទចេះលាយទលា ៈធារ៉ុទ្េរវរសទី១១ ដូចប្បដិមា ត្ពេះនរាយណ៍ែាសំ ទធែើពីេំរិរ 

ទរីេបានមួយចំទ ភរែលួនទ្បារាយណ៍ខាងលិច យក្មក្រំក្ល់ទ៉ុក្ទ្ ារមនាីរជារិេពែ 

ទថង ។  

បែងក្ជទំនឿ  

 បែមរមានទំទនភមទំលាប្ប់ចូលមលប្ប់ចំទោេះក្ូនត្េី ឯក្ូនត្ប្បសេត្រូវទៅប្បួេម៉ុនត្ប្បក្ប្បក្ិចច 

ការទែសង ៗ ទដើមបីេងគ៉ុណឳព៉ុក្មាត យតាមឥទធិពលទនទរឿង េ៉ុប្បិនក្៉ុមារ ។ បែមរមានត្ប្បទពណី

ត្ប្បជាត្ប្បិយ ដូចជាត្ប្បោំងទូក្ អាោ ៍ពិោ ៍ ត្រសរេ៉ុំទំលៀងជំទនឿទហារា ។ បែមរ 

មានត្ប្បទពណីាេន្ទ ដូចជា ប្ប៉ុណយំាសំប្បិណឌ  ក្ំិន ប្ប៉ុណយផ្ទក  ប្បំប្បួេន្ទគ េំពេះត្ពេះបែ... ។ 

បែងក្េលិបៈ 

 បែមរមានរបំាជាទត្ចើនដូចជារបំាំួងផ្ទក  ែសនំឹងរស្តនតីយ ងទត្ចើន  ។  
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បែមរមាន រន្ទរឯក្ រន្ទរបដក្ រន្ទរធ៉ុង ត្ទបែមរ ត្ទទា ត្ទអ ូ ត្ទទំ តាទែ ែលសយ េគរ េំទភារ 

ឬ េគរម៉ុែពីរ ប្ប៉ុីបក្វ ប្ប៉ុីប្បប្ប៉ុេ ប្ប៉ុីអ ប្ប៉ុីពក្ ត្េទ  គងធំ គងរូច ោប្ប៉ុី ទំយ៉ុ ំ ត្កាប្ប ាទដភវ...។ 

បែមរមានទលាខ ននិយយ ទលាខ នបាាក្់ ទលាខ នទខាល ទលាខ នត្តាប្ប់ ោំងបេបក្ យីទក្ និង 

រ ័េក្មម ( េូមពិនិរយទមើលត្ក្ោេ់ត្បាក្់ ៥០០ទរភល រូប្បក្ែម ) ។ ទំយ៉ុ ំទត្ចើនទលងទ្ចទន្ទល េះ

ឆ្ក្ទលាខ ននីមួយ ៗ ទដើមបីប្បទងកើរប្បរិយកាេរីក្រាយ ម ាងទទភរ ទគទត្ចើនយក្ទំយ៉ុ ំជា 

មទធាបាយទាក្់ទាញេប្បបសរេជន ឲ្យចូលប្បចច័យជាេទាធ ត្ជេះថាល ទពលប្ប៉ុណយផ្ទក  ប្ប៉ុណយ 

ក្ំិន ប្ប៉ុណយប្បំប្បួេ ។  

 បែមរមានទំលាប្ប់មួយយ ងេំខាន់គឺ បែមរចូលចិរតឆ្ល ក្់ ទ ើយឆ្ល ក្់តាំងពីជញ្ហា ំងត្បាាទ 

ទខាល ងទាែ រ ទហាជាងបែតប្បង្ហក ន់ទដ រ ូរដលជទណត ើរ ទត្ោេះបែមរព៉ុំចូលចិរតទែាទំទនរ ជាការប្បញ្ហា ក្់ថា 

បែមរឧេា ៍ ប្ប ៉ុបនតែងរ់គំនិរបែមរបប្បរជានិយម មន៉ុេសែាិលជាងមន៉ុេសឧេា ៍ (១) ។  

 បែមរមានាា ប្បរយក្មមយ ងទត្ចើន បានក្ាងជាង ២០០ ត្បាាទេត្មាប្ប់ឧទាិេ 

ទទវាេន្ទ ។ ាា ប្បរសក្មមបចក្តាមរចន្ទប្បថ ទំាង១២ ៖ 

- រចន្ទប្បថេបំ្បូរ  

- រចន្ទប្បថទត្ពទក្មង  

- រចន្ទប្បថក្ំពង់ត្ពេះ  

- រចន្ទប្បថគូបលន 

- រចន្ទប្បថត្ពេះទគរ 

- រចន្ទប្បថបាបែង 

- រចន្ទប្បថទកាេះទក្រ 

- រចន្ទប្បថប្បន្ទា យត្េ ី

- រចន្ទប្បថឃ្លល ំ ង 

- រចន្ទប្បថបាពួន 

- រចន្ទប្បថអងគរវរត  

- រចន្ទប្បថបាយ័ន  

ការរ៉ុប្បបរងែលួនរប្បេ់ស្តេតីបែមរគឺលាប្បទធមញឲ្យទមម  លាប្បត្មក្សណ៍ និងទត្ប្បងដូងទដើមបី  

ឲ្យបានរទលាង ។ ការអន៉ុវរតោប្ប់ទែតើមទត្កាយទពលចូលមលប្ប់ ឬទត្កាយអាោ ៍ពិោ ៍ ។  

បែមរនិយមទធមញទមម តាំងពីេម័យម៉ុនអងគរមក្ទមលេះ ទ ើយេពែទថងទនេះបែមរទ្និយមែលេះបដរ 

ដូចជាេ៉ុីាល មលូទដើមបីឲ្យ បានទធមញទមម  ទពលទត្កាយអាោ ៍ពិោ ៍  ចំទោេះត្គួារបត្េចំការ ។  
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ទ្ទីត្ក្សង ការនិយមេ៉ុីាល មលូមានចំនួនរិចោេ ់ប្ប ៉ុបនតទ្មានជីវិរទ្ទ ើយ ។  

 រួមទេចក្តីមក្ ការអធិប្បាយខាងទលើទនេះេ៉ុទធេឹងជាេមបរតិវប្បបធម៌លទធក្មមបដល 

បដលជាេមបរតិមន៉ុេសក្ាងទ ើង មន៉ុេសែំេនសបំ្បនតិចមតង ៗ ត្ប្បមូលពីទនេះប្បនតិចពីទន្ទេះប្បនតិចបក្

ទចង ឲ្យបានជាេមបរតិវប្បបធម៌ទ ើង ។  ទគត្រូវប្បញ្ចូលេមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិែងទទភរ ។  

 ២-េមបរតវិប្បបធមធ៌មមជារ ិ

 អែីែលេះជាេមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិរប្បេ់បែមរ ?  

 បដលទថថាេមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិរប្បេ់ជនជារិនីមួយ ៗ គឺជាទភាគត្ទពយ និង  

ជាអែីទំាងអេ់ទទាេះប្បីរូប្បីក្តី អរូប្បីក្តី បដលទក្ើរតាមធមមជារិមក្ ែាសយពីេមបរិតវប្បបធម៌លទធក្មម 

បដលមន៉ុេសក្ាងប្បទងកើរឲ្យមានទ ើង េមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិរប្បេ់បែមរមានទត្ចើន : 

- ត្ពំបដនទឹក្ដីបែមរ 

- េម៉ុត្ទបែមរ 

- ទទនល េាឹង ប្បឹងប្បួ ត្េេះ ត្រោំងរប្បេ់បែមរ  

- ំងំទំាងឡាយរប្បេ់បែមរ ដូចជាំងំដងបរក្ ំងំត្ក្វាញ ំងំគូបលន ំងំប្បូក្ទោ ំងំពពក្វិល 

ំងំទខាម ច ំងំត្ប្បសេ ំងំត្េី ំងំជីេូរ ំងំត្េង់ ំងំទពត្ជនិល ំងំគីរីរមយ ំងំត្េួច ំងំទំពរ  

ំងំត្ក្ទៅ ំងំេំក្៉ុេ ំងំធំ ំងំទឹក្ត្ពិល ំងំេំទៅ ំងំថមបក្េ ំងំាែ យ ំងំគីរីវងស ំងំទត្កាម 

- ទកាេះរប្បេ់បែមរមានទត្ចើនបដរ ដូចជា ទកាេះត្រល់ ( ត្រូវយួនខាងរបូងប្បលន់យក្ ទ្ 

គ. េ ១៩៤៩ ) ទកាេះទនាយ ទកាេះរាល់ ទកាេះទោធិ ទកាេះអស្តងកង ទកាេះទេេះ  

ទកាេះថមី ទកាេះត្េទមាច ទកាេះឫេសី ទកាេះតាោវ ទកាេះត្ច សេ ទកាេះពេ់ ទកាេះទកាងកាង 

ទកាេះរ៉ុង ទកាេះរ៉ុងេំ ឹម ទកាេះឌ៉ុយក្ូន ទកាេះេឺោល់ ទកាេះក្ោត ល  

ទកាេះាម ច់ ទកាេះាមិរ ទកាេះក្៉ុង ទកាេះមូល  

- ទំងរែាច់បែមរមានទំងែាចប់ក្ប្ប ក្ំពង់ទាម ក្ំពង់េិលា  

- រ៉ុក្ខជារិ រប្បេ់បែមរមានទដើមទតាង រ បដលអាចមានអាយ៉ុ ជាងមួយរយឆ្ង ំ ទដើមដូង 

ទដើមទូទរន ទដើមទៅេ ូ ទដើមាែ យ ទដើមត្េូវ ... បដលេ៉ុទធេឹងជាេមបរតិវប្បបធម៌ 

ែតល់ទេដះក្ិចចឲ្យបែមរ  

- ទត្ៅពីទនេះ បែមរមានេរែត្េសក្ េរែទត្ពយ ងទត្ចើនបដលបែមរអាចប្បញ្ាូនទៅលក្់ 

ទ្ប្បរទទេទទភរែង ។  

ច៉ុេះទប្បើេមបរិតទំាងអេ់ទនេះវិន្ទេ ិនទហាចអនតរធានអេ់ទៅទោយារេស្តង្ហគ ម 

បែមរនឹងត្រូវបារ់ប្បង់ត្ពលឹងរប្បេ់ែលួន រាប្ប់ប្បញ្ចូលជាត្ពលឹងរូប្បីទៅជាមួយនឹងជនជារិរប្បេ់ 
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ែលួន ។ ទរើទគទធែើេស្តង្ហគ មេពែទថងទដើមបីឲ្យបរបានឈង េះ តាមអេមិមនេះទនប្ប៉ុគគលភាព ទ ើយទគ 

មិនញទញើរនឹងប្បំផ្ទល ញេមបរតិធមមជារិ ទរើែលត្ប្បទយជន៍រប្បេ់អងក្ឈង េះទ្ត្រង់ោ ? 

ទរើជាទឹក្ចិរតជារិនិយម ប្បំែលិចប្បំផ្ទល ញ ឬទឹក្ចិរតជារិនយិមក្ាង ?  

- េមបរិតវប្បបធម៌ធមមជារិេខំាន់ជាងទគគឺ មន៉ុេសបែមរ ទត្ោេះមន៉ុេសបែមរទនេះទ ើយ 

ជាអងក្ការោរេមបរតិវប្បបធម៌ទំាងអេ់ រប្បេ់បែមរ មន៉ុេសបែមររំោងវប្បបធម៌និង អរីយធម៌ 

រប្បេ់បែមរ ទត្ោេះទ្ក្ងសងែលួនមន៉ុេសបែមរមានត្ពលឹងបែមរ ទ្ក្ងសងត្ពលឹងបែមរមានែលឹមបែមរ ។  

ទ រ៉ុទនេះ ត្រូវរក្ាមន៉ុេសបែមរឲ្យគង់វង់ ត្រូវទជភេវាងេស្តង្ហគ មេំលាប្ប់បែមរោង ឯង ។  

 ការបារ់ប្បង់ជីវិរទនពលរដះបែមរ គឺជាការវិន្ទេទនេមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិរប្បេ់បែមរ 

ក្៏ដូចជាការវិន្ទេទនត្ពលឹងបែមរ ។ 

 ទរើត្រវូទធែើដចូទមតចទដើមបបីថរក្ាេមបរតវិប្បបធម ៌? 

 ចំទោេះេមបរតិវប្បបធម៌លទធក្មម : 

- គួរក្ាងេិមិទធិឲ្យបានទត្ចើនទទាេះប្បីក្ងសងវិេ័យ អក្សរាស្តេត  វិទាាស្តេត រិចនិច 

េិលបេះ ជំទនឿ ាេន្ទ ...    

- ប្បណតស េះគំនិរទេងហាវប្បបធម៌ ប្ប ៉ុបនតមិនត្រូវប្បណតស េះគំនិរេែប្ប់វប្បបធម៌ជារិដទទទទ ត្រូវទទួល 

ាគ ល់វប្បបធម៌ប្បរទទេោបដលអាចនំ្ទមក្នូវការចំទរីនដល់ជនជារិរប្បេ់ែលួន ត្ពមទំាងទចភេវាង

ការអួរអាងវប្បបធម៌ជារិរប្បេ់ែលួន ួេ រ៉ុ ។  

- ែាយវប្បបធម៌ជារិ 

ចំទោេះេមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិ 

- ត្រូវបថរក្ារ៉ុក្ខជារិ ទត្ពទឈើ េរែត្េសក្េរែទត្ពក្៉ុំឲ្យវិន្ទេ  ិនទហាចឥរ 

ត្ប្បទយជន៍ 

- ក្៉ុំេំលាប្ប់បែមរោង ឯងែ៉ុយទពក្ ប្ប ៉ុបនតមិនត្រូវអរ់ឱនដល់អងក្េំលាប្ប់ជីវិរទគទទ  

ទដើមបីទចភេវាងក្៉ុំឲ្យអងក្ទត្កាយយក្រំរាប្ប់តាម ។ ការេំលាប្ប់បែមរោង ឯងគឺជារ៉ុរង្ហែ ន់ រប្បេ់ 

ត្ប្បទទេជិរខាង ទត្ោេះកាលោត្ប្បជាជនបែមរកាន់បរមានចំនួនរិចទៅ ៗ ទយើងនឹងកាល យ 

ទៅជាជនជារិភាគរិចដូចមានជាឧទា រណ៍ ទ្ក្មពសជាទត្កាមេពែទថង ។ េភាបារំាងច៉ុេះ 

 រាទលខាទ្ទថងទី ២១ ឧេភា ១៩៤៩ ត្ប្បគល់ទឹក្ដីក្មពសជាទត្កាម ឲ្យទៅយួនខាងរបួងក្៏ 

ទត្ោេះបរទ ើញបែមរពលរដះបែមរ ទ្ក្មពសជាទត្កាមមានចំនួនរិចជាងយួនទត្ចើនទពក្ ។ ទនេះជា 

ក្លបិចរប្បេ់យួនបដល ទបាក្ត្បាេបែមរឲ្យររ់ពួនទពលបារំាងទៅពិនិរយទមើលដល់ទីក្បនលង ។ 

គួរក្៉ុំឲ្យត្ពឹរតិការណ៍បប្បប្បទនេះទក្ើរមានទ ើងមតងទទភរ  ប្ប ៉ុបនតត្ពឹរតិការណ៍ទនេះក្ំព៉ុងទលចរូប្បរាង 
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ទ ើងវិញទទភរទ ើយ ។ ទប្បើបែមរែែេះេមរាភាពការោរទឹក្ដី ទឹក្ដីត្រូវបររលាយ ។ បែមរបាក្ ់

េារត្រងប់ែមរមនិហា ននយិយការពរិទ ើញបប្បប្បទនេះទៅនយិយបប្បប្បទន្ទេះ ទ ើញបប្បប្បទន្ទេះទៅ

នយិយបប្បប្បទនេះ ។  

( តបើដឹងថាខ្វះសម ថភាពតហើយ តដើរតចញជាការត្បតសើរ យ៉ងតោចណាស់ ...  )  
 
 
 
 
 
 
 
 
ទែតើមទេចក្ត ី: 

 ត្ប្បជាពលរដះនីមួយ ៗ បដលត្ប្បមូលែតសំោង ជាជនជារមិួយបាន ល៉ុេះត្តាបរមានត្ប្បទទេមួយ  

បដលមាត្ពំបដនទឹក្ដីចាេ់លាេ់រួមជាមួយនឹងត្ពលឹងទនជនជារិទន្ទេះទត្កាមរប្បប្បត្គប្ប់ត្គងមួយ

ដូចោង  ត្ប្បទពណីដូចោង ជំទនឿាេន្ទដូចោង  មានមទន្ទគមន៍ រទប្បភប្បទរភប្បចំេងគមដូចោង  រួមបានជា 

អរិយធម៌រប្បេ់ជនជារិទន្ទេះប្ប ៉ុបនតអរិយធម៌រប្បេ់ជនជារិនីមួយ ៗ របមងទទួលឥទធិពល ពីត្ប្បទទេ 

ដទទបដលមានក្មាល ំងខាល ំងជាង ទទើប្បមរិមួយទោទេួរថា ទរើអរិយធម៌ឥោឌ កាទ អរិយធម៌បែមរ 

 ឬ អរិយធម៌បែមរកាទ អរិយធម៌ឥោឌ  ? 

រួទេចក្តី  : 

 ពនយល់ោក្យអរិយធម៌ 

 តាមន័យទូទៅ អរិយធម៌េំោល់បមក្ធាងទំាងឡាយក្ងសងេងគម បដលមានលក្ខណៈ 

ជាជំទនឿ ាេន្ទ េិលបេះ អក្សរេិលប៍ ត្ប្បទពណី រប្បប្បត្គប្ប់ត្គង មទន្ទគមន៍ េត្មាប្ប់ទធែើឲ្យ 

រចន្ទេមព័នធេងគម មានទំន្ទក្់ទំនងទៅវិញទៅមក្ ។ 

 តាមន័យពិទេេ អរិយធម៌េំោល់ការទជឿនទលឿនទនត្ប្បទទេនីមួយ ៗ ក្ងសងវិេ័យ 

វប្បបធម៌ និងេងគមធម៌ ទ ើយបដលអាចប្បនតជីវិរទៅេម័យកាលខាងម៉ុែទទភរ ។  

 មរិទី១ : អរិយធម៌ឥោឌ កាទ អរិយធម៌បែមរ  

 អរិយធម៌ឥោឌ ចូលមក្កាទ អរិយធម៌បែមរ តាមរយៈពលរដះឥោឌ មាង ក្់ទឈ្លម េះ ទៅណឌ ិនយ 

 ត្ប្បប លទ្ោក្់ក្ោត លេរវរសទី១ ទន គ . េ ក្ងសងរាជយត្ពេះន្ទងទាមា ឬ លីវយី ឬ ន្ទងន្ទគ 

េម័យ ែណូន់ ។ ទំន្ទក្់ទំនងទនេះព៉ុំប្បញ្ហា ក្់ថា អរិយធម៌បែមរ គឺអរិយធម៌ឥោឌ ទទ ទត្ោេះមានមរិែលេះ 

ទត្ចើនភាន់ត្ច ំទោយាម នថា ឥោឌ ជាប្ប៉ុរេរប្បេ់បែមរ ឬ ឥោឌ ជាបែមរទដើម ។         តាមពិរឥោឌ  

ប្បធានទី៧៖ 
     ឡត្ើអរិយធម៌ឥណ្ឌា កាឡ អរិយធម៌ខ្មែរ ឬ អរិយធម៌ខ្មែរកាឡ អរិយធម៌ឥណ្ឌា  ?  

 ពនយល់ ពិភាគ្សា និង ឧទាហរណ៍ ។  
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ចូលមក្ដល់ត្ប្បទទេបែមរេម័យ ែណូន់ វរតមានទនត្ប្បទទេបែមរមានរួចមក្ទ ើយ ឯអរិយធម៌បែមរ 

ក្៏មានរួចទ ើយបដរ ត្ទត្ទង់នូវការត្គប្ប់ត្គងមួយរប្បេ់បែមរ គឺ រប្បប្បមាតាធិប្បទរយយ ។  

ទរើអរិយធម៌ឥោឌ បានកាទ អរិយធម៌បែមរដូចទមតច ក្ងសងវិេ័យវប្បបធម៌ និងេងគមធម៌  ?  

 ១/ ក្ងសងវិេ័យវប្បបធម៌  

 ក្/ ឥោឌ ប្បញ្ចូលជំទនឿប្បូជាយញ្ាតាមលទធិទវទ ដូចមានអធិប្បាយក្ងសងគមពីរទវទទំាងប្បួន 

គឺ  : 

- ឫគទវទ : ែតល់ជំទនឿប្បន់ត្េន់ទទវតាក្ងសងធមមជារិ  

- យជ៉ុទវទ : ប្បន់ត្េន់ទទវតាឋានទលើ ឲ្យច៉ុេះមក្ជួយមន៉ុេសបដលទទួលរងទត្ោេះ 

ទោយអំទពើទែសង ៗ  

- ាមទវទ : ែតល់ជំទនឿអប្ប់រំមន៉ុេសឲ្យេិក្ាមនតអាគមេត្មាប្ប់ការោរែលួន ដូច 

ក្ាច់គ៉ុណ ក្ាច់គ៉ុណដំប្បង ក្ាច់ត្ក្ទពើហា......... 

- អថិវទវទ : ែតល់ជំទនឿឲ្យទចេះការោរជំងឺទែសង ៗ ដូចទាត េះពិេពេ់ ច៉ុក្ រាគ មួល 

ទលើក្រាេីរ ូរដល់មនតអាគមទេង ៍ េត្មាប្ប់ពាបាលជំងឺទេងហា ។  

 ែ/ ប្បន្ទា ប្ប់ពីេម័យទវទ បែមរបានកាន់ាេន្ទត្ោ មណ៍ដូចឥោឌ បដរ ប្ប ៉ុបនតបែមរបាន 

កាន់ាេន្ទត្ពេះឥេូរ ម៉ុនតាំងពីោក្់ក្ោត លេរវរយទី១ រ ូរដល់េរវរសទី១០ ។ ពី 

េរវរយទ១ី០ ដល់ទី ១១ បែមរបានកាន់ាេន្ទ ត្ពេះវិេ ណ ស ឬត្ពេះន្ទរាយណ៍ ទត្ោេះាេន្ទ 

ទនេះជួយមន៉ុេសទត្ចើនត្ប្បការឲ្យបានធូរទេបើយពីទ៉ុក្ខទាក្ ។ ពីេរវរសទី១២ ដល់ទី១៤ បែមរ 

កាន់ព៉ុទធាេន្ទមហាយន ចំបណក្ឯលទធិ ិនយនជាឥទធិពលរប្បេ់ទេភមទត្ោេះទេភមប្បងខំបែមរ 

ឲ្យកាន់ ិនយនតាមឧបាយក្លរប្បេ់ត្ពេះបាទឥស្តនាវរ ម័នទី៣ គិរយ ងោឲ្យបរបានទាយរាជយ 

ជាការប្បញ្ហា ក្់ថា បែមរំិរទ្ទត្កាមចំណ៉ុេះទេភម ទ ើយោប្ប់តាំងពីទពលទន្ទេះមក្      េម័យមហា

នគរ 

រប្បេ់បែមរត្រូវត្េសរច៉ុេះឥទធពិលរប្បេ់ែលួនមក្ដល់េមយ័បាក្់េារ ទដើមបីត្ប្បទលាមបែមរឲ្យចូលក្ងសង

ពូជអំប្បូរទថ ជាការង្ហយត្េួលត្ប្បមូលយក្ទឹក្ដបីែមរ តាមនទយបាយត្ប្បមូលជនជារិរប្បេ់ទថ

ទរភប្បចំទ ើងទោយ លួង វិជិត្រវារកាន ។ 

 គ/ ត្ប្បទពណីរំលាយេព ទោយយក្េពទៅដ៉ុរ ទ ើយទរីេយក្ធារ៉ុមក្ទ៉ុក្ក្ងសងថូមួយ 

រំោងត្ពលឹងទនអងក្ាល ប្ប់ ចំបណក្ឯការរំលាយេព បែមរប្ប៉ុរាណគឺទគយក្េពទៅទីក្បនលងមួយ 

េំរាប្ប់តាម រេ៉ុី ឬទបាេះទោលក្ងសងទឹក្ឲ្យត្រីេ៉ុី ឯការក្ប្ប់ទខាម ចឥទធិពលរប្បេ់ចិន ។ 

  / ត្ទឹេតីគមពីរទវទបានបចងថា មន៉ុេសត្រូវរេ់ទ្ទោយបចក្ជាវណណ ៈទទើប្បអាចេំោល់ 

មន៉ុេសលែ ឬអាត្ក្ក្់  ។ 

 ង/ ចំទោេះភាានិងអក្សរ បែមរបានទទួលឥទធិពលទត្ចើនពីឥោឌ  ក្ងសងក្រណីបដលបែមរែែេះោក្យ 

ទត្ប្បើត្បាេ ដូចជាោក្យ េ៉ុែ ទ៉ុក្ខ យក្ស េីលធម៌ ...             ទ្មានាខាទនវប្បបធម៌ទត្ចើនទទភរ  

ក្ងសងវិេ័យត្ទឹេតី ចិរតគំនិរ បដលឥោឌ កាទ វប្បបធម៌បែមរ  ។  
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 ២/ ក្ងសងវិេ័យេងគមធម៌  

 េងគមធម៌េងករ់ទៅទលើត្ទឹេតីរប្បេ់េងគម និងការទរភប្បចំេងគម ឲ្យមានទំន្ទក្់ទំនងទៅវិញ 

ទៅមក្តាំងពីវិេ័យទេដះក្ិចច នទយបាយ េងគមក្ិចច ជីវភាពទូទៅ េនតិេ៉ុែជាទដើម: 

- ក្ងសងវិេ័យទេដះក្ិចច បែមរទធែើក្េិក្មមប្ប ៉ុបនតទគហាមត្បាមមិនឲ្យេំលាប្ប់េរែបដល       ជា 

ប្បទប្បញ្ហា រតិក្ងសងព៉ុទធាេន្ទ ។ 

- ក្ងសងបែងក្នទយបាយ បែមរព៉ុំទចេះទធែើនទយបាយទទ ទត្ៅពីទោរពប្បូជាាេន្ទ     ទ ើយ 

យក្ាេន្ទជំនួេនទយបាយ ទប្បើាេន្ទព៉ុំត្រូវោង  គឺឈប្ប់រាប្ប់រក្ោង រ ូរដល់យក្      េស្តង្ហគ ម 

ផ្ទា ល់ែលួនោក្់ជា េស្តង្ហគ មាេន្ទ ។ 

- ក្ងសងជីវភាពរេ់ទ្ បែមរនិយមទធែើប្ប៉ុណយ និងនិយមប្បួេ ប្បួេរួចទ ើយទទើប្បត្ប្បក្ប្ប 

ជីវភាព ។ 

- ក្ងសងបែងក្េនតិេ៉ុែ បែមរនិយមការេទន្ទត េតាមបប្បប្បព៉ុទធាេន្ទ ប្ប ៉ុបនតតាមបែមរប្ប៉ុរាណ 

អងក្ត្ប្បត្ពឹរតប្បទទលមើេ ត្រូវមានទទាេព៉ុំនិយមការេទន្ទត េទទ ។ 

 មរិទី២ : អរិយធម៌បែមរកាទ អរិយធម៌ឥោឌ   

         + ក្ងសងវិេ័យវប្បបធម៌ 

- ជំទនឿប្បូជាយញ្ាបដលឥោឌ រំរូវឲ្យអន៉ុវរតរ ូរ ដល់េំលាប្ប់ជីវិរមន៉ុេស បែមរបានកាទ  

ពីប្បូជាយញ្ាទនេះ ឲ្យទ្ត្រឹមបរការបេនទត្ពន និងេំលាប្ប់ជីវិរេរែជំនួេជីវិរមន៉ុេស ។ 

- ត្ពេះឥេូរ ត្ពេះវិេ ណ សបដលជាត្ពេះអាទិទទពឥរក្ំ ៉ុេ បែមរបានកាទ ឲ្យអាទិទទពទំាងទនេះ 

 បប្បរជាមានក្ំ ៉ុេែលេះក្ងសងាេន្ទរប្បេ់បែមរ តារយៈទរឿងរាមទក្រ តិ៍បែមរ ។ 

- ប្បដិមារំោងត្ពេះឥេូរ ត្ពេះវិេ ណ ស ត្ពេះព៉ុទធបដលមានម៉ុែមារ់ជាឥោឌ  ទ្ត្ប្បទទេ 

ឥោឌ  បែមរបានកាទ ឲ្យមានម៉ុែមារ់បប្បប្បបែមរ វិញ ដចូជាប្បដិមាទលាទក្េែរៈ ត្ពេះទោធិេរែ 

ទនព៉ុទធាេន្ទ មហាយនទក្ើរទ្រំប្បន់ក្េមីរ ( Cachemire ) េរវរសទី២ ទន គ. េ មានម៉ុែមារ់ 

ជាឥោឌ េ៉ុទធាធ ប្ប ៉ុបនតត្ពេះបាទជ័វរ ម័នទី៧ បានឲ្យទគទចងម៉ុែមារ់ទលាទក្េែរៈទ្ត្ប្បទទេបែមរឲ្យមាន 

រូប្បរាងត្ប្បប លោង  នឹងត្ពេះំស្តក្តត្ពេះអងគបដរ ទដើមបីប្បញ្ហា ក្់ឲ្យដឹងថាត្ពេះអងគជាអងក្ទែតើមកាន់ាេន្ទ 

មហាយនម៉ុនទគទ្ត្ប្បទទេបែមរ ( ត្ប្បប លោង  នឹងលទធិទទវរាជបដរ )  ។ 

- បែមរេម័យ ែណូន់ បានទធែើឲ្យឥោឌ ទោរព រប្បប្បមាតាធិប្បទរយយដូចជាទពលទរភប្ប 

អំិទេក្ន្ទងទាមា បែមរបានរំរូវឲ្យទៅណឌ ិនយ ទតាងទេបទដើរតាមទត្កាយន្ទងទាមា ទ ើយ 

ពិធីទនេះបានឆ្ល ក្់ទ ើងវិញទ្ត្បាាទយ័ន ។  

- ត្ពេះព៉ុទធាេន្ទ ទ្ត្េសក្បែមរមានលក្ខណៈបប្បលក្ោង ពីព៉ុទធាេន្ទទ្ឥោឌ  និង     ទ្ 

េិរីលង្ហក  ភាគទត្ចើនទនអងក្កាន់ព៉ុទធាេន្ទ បែមរទត្ចើនយក្ាេន្ទជាមទធាបាយេំរាប្ប់ទោេះ 

ត្ាយប្បញ្ហា ជីវភាព ប្បញ្ហា ត្ក្ពេះ ប្បញ្ហា េិក្ា ទត្ោេះទ្ត្គ េាពិបាក្ទរភនេូត្រ ទ ើយែែេះខារ

ត្បាក្់ 

កាេែង ឯែលេះទទភរអាយ៉ុទត្ចើន ួេព៉ុំមានេិទធិចូលទរភនេូត្រតាមធមមតា ។          ទពលប្បួេទរភន  
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ត្ពេះេងឃមានលទធភាពប្បទងកើនចំទណេះវិជាា រ ូរដល់បានទចេះដឹងទត្ចើនទ ើយ ក្៏លាោក្េិកាខ ប្បទ  

ទដើមបីក្ាងជីវភាពដូចទគឯង ។ 

 េពែទថងទនេះ ការប្បួេទរភនក្ងសងេំោក្់ព៉ុទធាេន្ទជាមទធាបាយមួយដ៏ត្ប្បទេើរទដើមបីទចភេ 

វាងក្៉ុំឲ្យទគោប្ប់ទធែើទាហាន ។ ភាគរចិោេ់ទនអងក្កាន់ព៉ុទធាេន្ទបែមរបដលទោរពតាមឱវាទ 

ត្ពេះព៉ុទធាេន្ទទំាងត្េសង ។  

 ក្ងសងបែងក្នទយបាយ បែមរយល់ថាាេន្ទ ត្ោន់បរជាឈ្លង ន់ទដើមបីទៅកាន់អំោច 

ទត្ោេះបែមរយល់នទយបាយព៉ុំចាេ់លាេ់ ។ ល៉ុេះបានអំោចទ ើយ ទគទត្ចើនយក្អំោច    ទធែើជា 

ឈ្លង ន់បេែងរក្ត្ប្បទយជន៍ ទ ើយត្ប្បទយជន៍ភាគទត្ចើន ជាត្ប្បទយជន៍ផ្ទា ល់ែលួន ។ 

 ចំទោេះការរេ់ទ្ បែមរបានកាទ វណណ ៈទំាងប្បួនរប្បេ់ឥោឌ ឲ្យទ្ត្រឹមបរវណណ ៈពីរ គឺ អងក្មាន 

 និងអងក្ត្ក្ ។        វណណ ៈទំាងពីរអាចរលាយចូលោង បានទោលគឺអងក្ត្ក្អាចែំរក្េ៉ុីទៅជាអងក្មាន  

ឯអងក្មានទប្បើមិនែំរក្េ៉ុី ឬមានទត្ោេះថាង ក្់ទចដនយទក្ើរទ ើងដូចជាទំលើងទំេះែាេះត្ទពយេមបរតិត្រូវលិច

លង់ ក្ងសងទឹក្ ទពលទឹក្ជំនន់ ឬលិចេំទៅ លិចក្បា ល អងក្មានអាចធាល ក្់ែលួនទៅជាអងក្ត្ក្ ។ 

 ក្ងសងវិេ័យទេដះក្ិចច ឥោឌ ព៉ុំមានលក្ខណៈចាេ់លាេ់ទទ ។ ឥោឌ េម័យប្ប៉ុរាណទត្ចើនលក្់ 

វរាសធារ៉ុទដើម ឯបែមរក្៏ចូលចិរតលក្់វរាសធារ៉ុទដើមបដរ ព៉ុំេូវត្ប្បេពែទធែើឈមួ ញក្ោត លដូចចិនទទ  ។ 

 ក្ងសងបែងក្េងគមក្ិចចនិងការទរភប្បចំេងគមទូទៅ បែមរទត្ចើនទទួលឥទធិពលអរិយធម៌ប្បចចិម 

ត្ប្បទទេ ។ 

 ការេទងគរទូទៅ ទំន្ទក្់ទំនងរវាងបែមរ និងឥោឌ ទត្ចើនមានទ្ក្ងសងវិេ័យវប្បបធម៌           ឯ 

 វិេ័យេងគមធម៌រប្បេ់ឥោឌ  ព៉ុំេូវមានឥទធិពលមក្ទលើេងគមបែមរទទទត្ោេះឥោឌ ព៉ុំេូវយល់ត្ទឹេតី

េងគម ។  

ពិភាគា : 

   ការទទួលឥទធិពលរប្បេ់ត្ប្បទទេបដលមានអរិយធម៌ែពេ់ជាង ជាក្រណីធមមតារប្បេ់ 

ត្ប្បទទេទូទៅក្ងសងេក្លទលាក្ ទ ើយព៉ុំអាចោរ់ទ៉ុក្ជាភាពអន់ថយទនត្ប្បទទេបដលទទួល 

ឥទធិពលពីទគទន្ទេះទ ើយ េូមបីបរឥោឌ ទារក្៏ទទួលអរិយធម៌ពីពួក្អារយ័ន ( les aryens )បដល

ភាគ 

ទត្ចើនមក្ពីរំប្បន់េម៉ុត្ទ ទមឌបីទរា៉ា ទណ និងរំប្បន់ ទមេាបូ្ប តូាម ីត្ប្បប លេរវរសទី១២ ម៉ុន គ. េ 

 ទ ើយទ្េរវរសទី១៩ ឥោឌ ធាល ប្ប់ទ្ទត្កាមអរិយធម៌រប្បេ់អង់ទគលេ ឯអង់ទគលេក្៏ធាល ប្ប់ទ្

ទត្កាមអរិយធម៌បារំាងកាលេរវរសទី១១ ជំន្ទន់ទេតចបារំាងទឈ្លម េះ(Guillaume le Conquérant ) 

។ 

ប្បញ្ចប្ប់ទេចក្ត ី: 

 រួមទេចក្តីមក្ ឥោឌ កាទ អរិយធម៌បែមរ និង បែមរកាទ អរិយធម៌ឥោឌ  ជាក្រណីធមមតា 

រប្បេ់ត្ប្បទទេក្ងសងេក្លទលាក្ ប្ប ៉ុបនត អរិយធម៌ជនជារិោមួយបដលមានត្ពលឹងរប្បេ់ែលួនព៉ុំង្ហ

យ 
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 នឹងទទួលការបត្ប្បត្ប្បួលតាមអរិយធម៌ប្បរទទេបានទ ើយ ប្ប ៉ុបនតអរិយធម៌ទន់ទែាយត្រូវបរជំនួេ 

 ទោយអរិយធម៌ខាល ំងជានិចចទប្ប់ទល់ព៉ុំបាន វិេ័យដូចជាចរនតទឹក្          ទ ើយក្៏មិនត្រូវរូចចិរត

នឹង 

អរិយធម៌បដលមានក្មាល ំងខាល ំងជាងទន្ទេះបដរ ។ អរិយធម៌ជនជារិនីមួយ ៗ េ៉ុទធេឹងទក្ើរមក្ពី

ទំន្ទក្់ទំនង រវាងអរិយធម៌រប្បេ់ជនជារិដទទទទភរជាដរាប្ប        ប្ប ៉ុបនតជនជារិនីមួយ ៗ របមងមាន 

អរិយធម៌ពិទេេរប្បេ់ែលួនបដលទគទថថា ត្ពលឹងរប្បេ់ជនជារិទន្ទេះ ។  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ទែតើមទេចក្ត ី

 ការរេ់ទ្រប្បេ់មន៉ុេសក្ងសងេងគមដឹក្នំ្ទមន៉ុេសឲ្យបេែងរការចំទរីនលូរលាេ់េំរាប្ប ់

ទេចក្តីត្រូវការរប្បេ់មន៉ុេសែងោង     ទនាឹមោង នឹងការបេែងរក្ទេចក្តីេ៉ុែរប្បេ់មន៉ុេសបដរ     ទទើប្ប 

មន៉ុេសែំបេែងរក្រំទលេីលធម៌ែង និងែំប្បទងកើរវិទាាស្តេតែង ។ រំទល េីលធម៌ទក្ើរមានទ ើង 

អាត្េ័យទលើការអន៉ុវរត ។ ែលេះទោរពរំទលេីលធម៌ ែលេះទទភរព៉ុំទោរពរំទល  េីលធម៌ទទ ទទើប្បមាន 

មរិទោទេួរទ ើងថា ទរើវិទាាស្តេតអាចឲ្យមន៉ុេសមានេីលធម៌ឬទទ ? 

រទួេចក្ត ី 

  វិទាាស្តេត និងេីលធម៌មានន័យដូចទមតច ?  

 ម៉ុនដំប្បូង វិទាាស្តេតេំោល់ចំទណេះវិជាា ទូទៅបដលមន៉ុេសត្រូវទចេះដឹង និងចំទណេះវិជាា ទំាង 

ឡាយបដលទក្ើរមក្ពីការត្ាវត្ជាវ ។ ប្បន្ទា ប្ប់មក្ វិទាាស្តេតេំោល់មទធាបាយ    េក្មមេំរាប្ប់ 

បក្បត្ប្បធមមជារិ និងត្រួរត្តាទលើធមមជារិ មរិែលេះថា វិទាាស្តេតជាវិធីេំរាប្ប់បេែងរក្ការពិរទៅវិញ

ត្េប្បតាមគំនិរវិទាាស្តេត ។  

 េីលធម៌េំោល់ត្ទឹេតី  និង ោក្យទូន្ទម នទំាងឡាយោបដលដឹក្នំ្ទទៅរក្ែលវូលែ និងទជភេ 

វាងែលវូអាត្ក្ក្់ ជាពិទេេេីលធម៌ ទត្ចើនេំោល់ត្ទឹេតីេំរាប្ប់អប្ប់រំទាក្់ទងទៅនឹងែលវូចិរត :  

ប្បធានទី៨៖ 
ឡត្ើវិទាសាស្តស្រអាចឡធវើឲ្យមនុស្ស មានស្ីលធម៌ ឬឡទ  ? 

 ពនយល់ ពិភាក្សា និងឧទាហរណ៍  
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មរទិ១ី :  វិទាាស្តេតទធែើឲ្យមន៉ុេសមានេីលធម៌ែលេះ ? 

- ដឹក្នំ្ទមន៉ុេសឲ្យ ត្េឡាញ់ េចចភាព គឺត្េឡាញ់ការពិរជាទូទៅ 

- ដឹក្នំ្ទមន៉ុេសឲ្យ ប្បណតស េះគំនរិពិោរោ មិនឲ្យមន៉ុេសទជឿទែតេផ្ទត េ 

- ដឹក្នំ្ទមន៉ុេស មិនឲ្យល៉ុេះតាមដំប្បូន្ទម នអងក្ដទទបានទោយង្ហយ 

- ដឹក្នំ្ទមន៉ុេសឲ្យ ទជឿទលើអំទពើរប្បេ់ែលួន ទត្ចើនជាងទជឿទលើអាទិទទព  

- ដឹក្នំ្ទមន៉ុេសឲ្យ លេះប្បង់ត្ប្បទយជន៍ផ្ទា ល់ែលួន ទត្ោេះវិទាាស្តេតឥរមានមារ៉ុំូមិទទ 

 ទ ើយមានទោលទៅដឹក្នំ្ទមន៉ុេសទំាងអេ់ទៅរក្ទេចក្តីេ៉ុែ េ៉ុែតាមែលវូកាយ េ៉ុែតាមែលវូចិរត 

  េ៉ុែតាមែលវូេមាះ រៈ ដូចការលូរលាេ់ទនវិទាាស្តេតេពែទថង អាចទធែើឲ្យមន៉ុេសយក្ជ័យជំនេះ 

ទលើធមមជារិបានទត្ចើនមិនេូវច៉ុេះញ មធមមជារិ ។  

មរទិ២ី :  វិទាាស្តេតព៉ុំអាចទធែើឲ្យមន៉ុេសមានេីលធម៌បានទទ  

-  វិទាាស្តេត ជាមទធាបាយទធែើឲ្យលូរលាេ់ តាមែលវូេមាះ រៈទដើមបីបេែងរក្ទភាគត្ទពយ  

បប្បរជាឲ្យមន៉ុេសមានម ិចឆតាទលាំលន់ព៉ុំទចេះចប្ប់ បានទ ើយចង់បានទទភរ មានត្ទពយេមបរតិ

ទត្ចើនកាន់បរចង់បានទត្ចើនទទភរ  

-  វិទាាស្តេត ជាមទធាបាយប្បំទរីអងក្មានជាងអងក្ត្ក្ 

-  វិទាាស្តេត ជាមធាបាយេងករ់េងកិនអងក្ទន់ទែាយ ត្គប្ប់ត្ប្បទំទ ក្ងសងេក្លទលាក្  

ដូចជាេំដីរប្បេ់ទលាក្ អាល់បប្ប រ អំាងាត ំង ( Albert Einstcin ) ថា « le progress scientifique 

 menacc tragiquement l’ humanité » មានន័យថា ការចំទរីនទនវិទាាស្តេត ក្ំប ងគំរាមពិំព

ទលាក្គួរឲ្យរក្់េលសរ  

-  វិទាាស្តេត ជាអាវ៉ុធម៉ុែពីរបដលអាចឲ្យមន៉ុេសរងទត្ោេះទត្ចើនទោយារបរ   មន៉ុេស 

យក្វិទាាស្តេត ទៅទត្ប្បើេំរាប្ប់បរត្ប្បទយជន៍ផ្ទា លែ់លួន ។ 

ពិភាក្ា : 

  វិទាាស្តេត អាចទធែើឲ្យមន៉ុេសមានេីលធម៌ែង និងត្បាេោក្េីលធម៌ែង     អាត្េ័យ 

ទលើការត្ប្បរិប្បរតិឬការអន៉ុវរត ។ ទប្បើយក្វិទាាស្តេតទៅទត្ប្បើេំរាប្ប់ទេចក្តីេ៉ុែទេចក្តីចំទរីន ទេចក្តី 

ត្រូវការរប្បេ់មន៉ុេសពិរ ៗ ទទើប្បវិទាាស្តេតទធែើឲ្យមន៉ុេសមានេីលធម៌ ។        ែាសយទៅវិញទប្បើ

យក្ 

 វិទាាស្តេតទៅទត្ប្បើេំរាប្បត់្ប្បទយជន៍ផ្ទា ល់ែលួនេំរាប្ប់ក្ំប ងគំរាមអងក្ទន់ទែាយ វិទាាស្តេតនឹង 

កាល យជាអាវ៉ុធត្ប្បល័យទលាក្ និងកាល យទៅជាពិេព៉ុល ត្ប្បហារជីវិរមន៉ុេសជារិ ដូចជាក្រណីបដល 

ទគយក្ត្ោប្ប់បប្បក្ទៅទត្ប្បើេំរាប្ប់ត្ប្បហារជីវិរគូេត្រវូ ទដើមបីទោេះត្ាយប្បញ្ហា បដលទគចង់បាន 
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 ក្រណីត្គូទទពយចិញ្ច ឹមអងក្ជំងឺ ក្រណីអងក្លក្់ថាង ទំពទយប្បន់ត្េន់ឲ្យមន៉ុេសឈឺទត្ចើន . . .    េ៉ុទធេឹង 

ជាអំទពើអមន៉ុេសធម៌ខាល ំងោេ់ ក្បរ់េីលធម៌មន៉ុេសទលាក្ ក្បរ់ោក្យេំប្បថរប្បេ់ែលួនទពលេិក្ា 

 វិទាាស្តេតគឺេំប្បថ ចំទោេះអ៉ុីប្ប ូត្ការ ( scrment d’Heppocrate ) បដលអប្ប់រំមិនឲ្យត្គូទទពយមាន

គំនិរជំនួញត្គប្បដណត ប្ប់ទលើគំនិរមន៉ុេសធម៌ ។  

 ទោយទ រ៉ុថា មានមន៉ុេសយក្វិទាាស្តេតទៅទត្ប្បើក្ងសងែលវូែ៉ុេត្បាេោក្េីលធម៌បារ់ 

ប្បង់មនេិការទទើប្បទលាក្ រា៉ា ប្បឺទ  ( Rabelais ) អងក្ត្បាជប្ារំាង េរវរសទី១២ បានត្ប្បកាេជា 

េក្លមានន័យថា «  វទិាាស្តេតែែេះមនេកិារ ឬែែេះេលីធម ៌ឬែែេះការវនិចិឆយ័ នំ្ទឲ្យវនិ្ទេដល ់

ត្ពលងឹ ទោលគឺវនិ្ទេដលម់ន៉ុេសទទូៅ  » ។ អងក្ត្បាជែ្លេះទទភរអេ់េងឃឹមទលើម ិចឆតា រប្បេ់ 

មន៉ុេសបដលចង់បានទ ើយចង់បានទទភរ មិនឈប្ប់ឈរ ទត្ោេះមន៉ុេសជាែ្សំក្ញ្ាេះទនេភាវគរិ  

រប្បេ់ែលួន ឬ មន៉ុេសប្បថ៉ុជាន ម៉ុែជាទំលៀរយក្វិទាាស្តេតទៅប្បទងកើនទភាគត្ទពយរប្បេ់ែលួន ទទើប្ប

ទលាក្ 

 រូេសូ អងក្ត្បាជប្ារំាងេរវរសទី១៨ បានត្ប្បឆំ្ងជាោច់ខារនឹងការចំទរីនទនវិទាាស្តេតទ ើយ

ទរភប្បចំមន៉ុេសឲ្យរេ់ទ្តាមបប្បប្បធមមជារិ វិញតាមរយៈាង ទដមួយរប្បេ់ទលាក្ទឈ្លម េះ Emile ។ 

 ទ្េរវរសទី២០ អងក្ត្ប្បឆំ្ងនឹងវិទាាស្តេតមាង ក្់ទទភរ              ទឈ្លម េះទលាក្  សង់ប្ប ូលាត្រ  

( Jean Paul Sartre ) តាមរយៈាង ទដដទទទទភរទឈ្លម េះាា នភាព ( situation 12-3 45-6-7-8 9…) 

 ទប្បើទយើងត្ាវត្ជាវអរីរកាលទ្ត្ប្បទទេឥោឌ      ាេន្ទទែតើមត្ប្បឆំ្ងនឹងវិទាាស្តេតម៉ុនទគគឺ 

ាេន្ទទជន ( Jainisme )         ទត្ោេះអងក្កាន់ាេន្ទទនេះព៉ុំត្ពមទត្ប្បើត្បាេវរាសទំាងឡាយបដល 

ទក្ើរទ ើង ទោយវិទាាស្តេត ឬវរាសែលិរទចញពីឧេា ក្មម ទ ើយយល់ត្ពមទត្ប្បើត្បាេ    បរវរាស 

ទំាងឡាយទធែើទោយទដ  ត្ពមទំាងហាមត្បាមមិនឲ្យឧបាេក្  និង       ទទេចរណ៍ទំាងឡាយយក្ 

ត្ប្បោប្ប់ត្ប្បោទែសង ៗ ទធែើទោយទលា ធារ៉ុ ចូលក្ងសងត្ពេះវិហារជាោច់ខារ។  

ប្បញ្ចប្បទ់េចក្តី : 

  តាមការអធិប្បាយរួចមក្ទ ើយទ ើញថា  វិទាាស្តេតអាចទធែើឲ្យមន៉ុេសត្ប្បក្ប្បទោយ 

េីលធម៌ និងត្បាេោក្េីលធម៌ែង អាត្េ័យទលើអងក្ទត្ប្បើត្បាេវិទាាស្តេត ។  ទយើងព៉ុំត្ប្បឆំ្ង 

ជាោច់ខារនឹងការចំទរីនទនវិទាាស្តេតទទ ទយើងយល់ត្ពមទទួលវិទាាស្តេតោបដលដឹក្នំ្ទទៅ 

រក្ការចំទរីន ត្ប្បក្ប្បទោយេីលធម៌ប្ប ៉ុបនតទយើងត្ប្បឆំ្ងនឹងវិទាាស្តេតបដលទធែើឲ្យវិន្ទេ ិនទហាច 

 ដល់មន៉ុេសជារិ ។  
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ទែតើមទេចក្ត:ី 

 ការត្ាវត្ជាវរក្ត្ពលឹងទនជនជារិោមួយ ជាក្រណីមួយធំ បដលត្រូវពឹងបែងក្ទលើឯក្ារ 

ត្រឹមត្រូវនិងចាេ់លាេ់ ទត្ោេះម ាងទទភរទយើងព៉ុំាគ ល់មជឈោះ នបដលជនជារិទន្ទេះរេ់ទ្  ព៉ុំដឹង 

មានជីវិរទ ើងពីេម័យោ ប្ប ៉ុបនតទដើមបីឲ្យមានលក្ខណៈជាជនជារិមួយល៉ុេះត្តាបរទគទចេះរេ់ទ្  

ជា 

េងគមមានអងគការ ចាប្ប់ទំលាប្ប់ ជំទនឿាេន្ទ មទន្ទគមន៍     រប្បប្បត្គប្ប់ត្គងទោលគឺមានវប្បបធម៌ 

 និងអរិយធម៌រប្បេ់ែលួនទទើប្បទគត្រូវាគ ល់មូលោះ នំូមិាស្តេត និងត្ប្បវរតិការណ៍ ។  

ទរើការត្ាវត្ជាវរក្ត្ពលឹងបែមរំិរទ្ក្ងសងក្រណីោែលេះ ?  

រទួេចក្ត:ី 

 កាលោទគត្ាវត្ជាវរក្ត្ពលឹងទនជនជារិោមួយ    ទគត្រូវយល់      ថាត្ពលឹងទនជារិ 

ទន្ទេះជាអែី ?  

ប្បធានទី៩៖ 
 ឡហត្ុអវីបានជ្ជការស្រសាវស្រជ្ជវរក្សស្រពលឹងជនជ្ជត្ិណ្ឌមួយស្រត្ូវជ្ជប់ទាក្ស់ទងឡៅនឹងមូលោា នភូមសិាស្រស្ត និងស្របវត្រិការណ៍ ?  

 ចូរឡលើក្សយក្សក្សរណីឡនការស្រសាវស្រជ្ជវរក្សស្រពលឹងខ្មែរមក្សបញ្ជា ក្ស់   
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ការេិក្ាត្ពលឹងជនជារិោមួយរំរូវឲ្យេគល់រប្បេម់ន៉ុេសទនជនជារិទន្ទេះជាអែី ? 

 ត្ពលឹងអក្សរេិលប៍ជាអែី ? ទទើប្បអាចយល់ត្ពលឹងជនជារិនីមួយ ៗ  ។         ត្ពលឹងរប្បេ់ 

មន៉ុេសេំោល់នូវធារ៉ុអរបូ្បីម ាងំិរទ្ជានិចចក្ងសងេរីរៈរប្បេ់ប្ប៉ុគគល ទ ើយប្បញ្ហា ឲ្យេរីរៈ  ទធែើតាម 

ប្បំណងរប្បេ់ែលួន ។ ត្ពលឹងទនេះជាារជារិទដើមែតល់អំទពើលែឬ អាត្ក្ក្់ទៅទលើេរីរៈ រប្បេ់ប្ប៉ុគគល ។  

ត្ពលឹងទនេះព៉ុំផ្ទល េ់ប្បតូរទទ ។  ពិរបមនបរេរីរៈត្រូវោេ់ត្ទសឌទត្ទាម       ទត្ប្បើការព៉ុំទក្ើរទ ើយត្ប្បគល់ 

ជូនធមមជារិវិញក្៏ត្ពលឹងទ្មានជីវិរអមរៈ ទធែើដំទណើរវិលវល់ ទដើមបីរក្ោប្ប់ំពថមីទទភរ ។ 

 មានក្មាល ំងទត្ៅែលួនជាទត្ចើនែតល់ឥទធិពលទៅទលើត្ពលឹង ត្ពលឹងអាច កាទ ភាពទដើមរប្បេ់ែលួនែលេះ 

ប្ប ៉ុបនតទ្រក្ាែលឹមរប្បេ់ែលួនជានិចច ។ ែលឹមេំោល់ធារ៉ុបដលមានារៈេំខាន់ជាងទគទ ើយព៉ុំទចេះបត្ប្ប

ត្ប្បួលដូចជាែលឹមរប្បេ់ េករគឺបែែម ែលឹមរប្បេ់អំប្បិលគឺទត្ប្ប ។ ទប្បើេករឈប្ប់បែែម អបំ្បិលឈប្ប់ទត្ប្ប េករ 

និង អំប្បិល នឹង ត្រូវបារ់ប្បង់ែលឹមរប្បេ់ែលួន  

    ែលឹម   េករ   បែែម 

ែលឹម    អំប្បិល   ទត្ប្ប 

 េករ និងអំប្បិល អាចបត្ប្បរូប្បរាងបានដូចមានរាងជាត្ោប្ប់ធំ ត្ោប្ប់លែិរ ទមៅ ធារ៉ុរាវ ប្ប ៉ុបនត

ទប្បើ 

មានជារិេករត្រូវបរមានរេជារិបែែម ឯអំប្បិលរេជារិទត្ប្ប ។ 

 មរិែលេះទោទេួរថា ត្ពលឹងរប្បេ់ជនជារិនីមួយ ៗ អាចផ្ទល េ់ប្បតូរតាម ចលន្ទត្ប្បវរតិាស្តេត 

ទរើទ្មានទឈ្លម េះថាជាត្ពលឹងឬទទ ?  

 ការបត្ប្បត្ប្បួលទនត្ពលឹងតាមចលន្ទត្ប្បវរតិាស្តេត មានពិរត្បាក្ដប្ប ៉ុបនត ចលន្ទត្ប្បវរតិាស្តេត 

កាទ បានត្រឹមបររូប្បរាងទត្ៅទនត្ពលឹង ចំបណក្ឯែលឹមវិញព៉ុំអាចបក្បត្ប្បបានទទ យ ងោមិញ 

ត្ពលឹងរប្បេ់អក្សរេិលប៍     អាចេំោល់ចិរតគំនិរទន្ទេះព៉ុំំិរទ្ទត្កាមក្តាត ទនកាលអាកាេ គឺ

មាន 

រំទលត្គប្ប់េម័យកាល ប្ប ៉ុន្ទម នឆ្ង ំទៅម៉ុែទទភរទ្បរត្រូវ ដូចត្ពលឹងអក្សរេិលប៍ក្ងសងទេភវទាទលបើក្ 

ទលាក្ឡា ែសងបរនជាទដើម ។  

 ទដើមបីត្ាវត្ជាវ    រក្ត្ពលឹងជនជារិោមួយ    ទគត្រូវេិក្ាមូលោះ នំូមាិស្តេត     និង 

ត្ប្បវរតិការណ៍ ។ មូលោះ នំមូិាស្តេតំ ិរទ្ទលើការេិក្ាអំពីទឹក្តាំងទនជនជារិ        ធារ៉ុអាកាេ  

រដូវ ក្ំទណើនត្ប្បជាជន ដង់េ៉ុីទរ ឯមន៉ុេសបដលរេ់ទ្ក្ងសងមូលោះ នំូមិាស្តេតទែសងោង  អាចមាន

ចិរតគំនិរ      មរិទយប្បល់           ដំទោេះត្ាយប្បញ្ហា ទែសងោង បដរដូចជាមន៉ុេសបដលរេ់ទ្

ក្ងសង 

http://www.itkhmerangkor.net/


 វាយអត្ថបទឡ ើងវញិឡោយ www.itkhmerangkor.net   អត្ថថ ធបិាយទស្សនវិជ្ជា  

38 

 

អាកាេធារ៉ុទៅត ទត្ចើនមានកាយវិការទំរន់ ប្បងែូេ ែាិល ព៉ុំេូវាែ ហាប្ប់ដូចមន៉ុេសបដលរេ់ទ្ 

ក្ងសងអាកាេធារ៉ុត្រជាក្់ទទ    តាំងពីការអប្ប់រំេិលបេះ ទត្ចើនមានដំទណើរយឺរ ។            ត្ប្បវរតិការណ៍  

េំោល់នូវទ រ៉ុការណ៍ ទំាងឡាយបដលទក្ើរមានតាមត្ប្បវរតិាស្តេតពីម៉ុនមក្ ដចូជាត្ប្បវរតិរប្បេ់បែមរ 

អាចជាប្ប់ទាក្់ទងតាំងពីេម័យ ែណូន់មក្ទមលេះ ។ 

 ចំទោេះការត្ាវត្ជាវរក្ត្ពលឹងបែមរ ទរើទយើងេិក្ាតាមមូលោះ នំូមាិស្តេតនិងត្ប្បវរតិ

ការណ៍ 

ដូចទមតចែលេះ ?  

 ត្ពលឹងបែមរេំោល់នូវេងគមការណ៍រប្បេ់បែមរបដលមានរូប្បរាងជា ចិរតគំនិរ មរិទយប្បល់ 

ជំទនឿាេន្ទ ត្ប្បទពណី មទន្ទគមន៍ ចាប្ប់ទំលាប្ប់ រប្បប្បត្គប្ប់ត្គង ចំណង់ចំណូលចិរតរប្បេ់បែមរ 

តាំង 

ពីប្ប៉ុរាណកាលរ ូរមក្ដល់េពែទថងទនេះ ទទាេះប្បីមានក្ំលំាងទត្ៅែលួនពីប្បរទទេែតល់ឥទធិពល    កាទ  

ត្ពលឹងទន្ទេះក្៏ទោយ ក្៏ត្ពលឹងបែមរទ្រក្ាែលឹមរប្បេ់ែលួន ទ ើយនឹងអាចទទួលាគ ល់ត្ពលឹងដទទ

ទទភរបានល៉ុេះត្តាបរមានទំរង់ថមី េមត្ប្បក្ប្បនឹងចំណង់ចំណូលចិរតរប្បេ់ែលួនបដរ ។ 

តាមមូលោះ នំូមិាស្តេត  

 ត្ពលឹងបែមរ ំិរទ្ត្រង់បែមរជាជនជារិមួយចូលចិរតអួរទត្ោេះបែមរ ំិរទ្ក្ងសងអំប្បូរបែមរ មន  

ឯអំប្បូរបែមរមន មានទីតាំងទ្ទត្ជាយឥណឌូ ចិនេពែទថង  ប្ប ៉ុបនតេម័យទន្ទេះមានទឈ្លម េះថាទត្ជាយ  

« េ៉ុវណណ ំូមិ » បដលមានត្ពំបដនជាប្ប់នឹងត្ប្បទទេចិន ។ ទ រ៉ុអែីបានជាទគឲ្យទឈ្លម េះថាេ៉ុវណណ ំូមិ  

? 

 េ៉ុវណណ  ( បាលី ) = មាេ 

 ំូមិ       ( បាលី ) = ទឹក្ដី ឬត្ប្បទទេ  

 ត្ប្បជាជនបដលរេ់ទ្ក្ងសងទត្ជាយេ៉ុវណណ ំូមិ របមងេប្បាយចិរត និងទភាគត្ទពយធមមជារិ 

រប្បេ់ែលួន ទ ើយញស ំងទឹក្ចិរតែលួនឲ្យមានអំណួរ អួរមិនដឹងែលួន ។ ត្ប្បជាជនបដលរេ់ទ្ទត្ជាយ 

េ៉ុវណណ ំូមិ គឺ មន ោម និងបែមរ ប្ប ៉ុបនតេម័យទន្ទេះព៉ុំមានក្ំណរ់ត្ពំបដនទទ ។  ទគរេ់ទ្តាម    បប្បប្ប 

ក្៉ុលេមព័នធ ។ ទគរក្េ៉ុីជួញមាេជាមួយពួក្ព័រទ៉ុយទគាបដលឧេា ៍ទធែើដំទណើរតាមេំទៅ  មក្កាន់ 

េម៉ុត្ទចិន និងតាមអូបក្វ ។ ទគព៉ុំេូវែែល់ខាែ យពីការរក្េ៉ុីប្ប ៉ុន្ទម នទទ ទត្ៅពីជំនួញមាេ  ជាទ រ៉ុទធែើ 

ឲ្យជនជារិទំាងទនេះមានអំណួរទត្ចើន ឯជនជារិអួរខាល ំងជាទគគឺ មន ប្បន្ទា ប្ប់មក្ ោម ប្បន្ទា ប្ប់មក្

ទទភរគឺបែមរ ។ បែមរអួររិចជាងទគក្ងសងចំទោមជនជារិទំាង ៣ ប្ប ៉ុបនតក្៏និយមអួរបដរ    ទទាេះប្បីរិចក្តី

ទត្ចើនក្តី ទទើប្បប្ប៉ុពែប្ប៉ុរេបែមរចងត្ក្ងជាោក្យោេ់េំរាប្ប់ េំោល់ែងរ់គំនិរជនជារិទំាង ៣ទនេះ  
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- មន យក្ទម ត្ទាប្ប់អងគសយ 

- ោម ែែេះមួយចំអាមដល់ទម  

- បែមរ ក្ប្ប់ពពក្ត្ជអាច៍ជទនលន 

តាមោក្យោេ់ទំាង ៣ ខាងទលើទនេះ ទយើងេទងគរទ ើញថាបែមរអួរក្ប្ប់ពពក្ គឺព៉ុំទាន់ 

ដល់ទម ទទ ទ ើយឆ្ប្ប់វិលមក្កាន់ភាពទដើមែលួនវិញ មានន័យថាអួរទ ើយទត្ចើនភ្ាក្់ែលួន ។ 

បែមរនិយយជាមួយបែមរព៉ុំដឹងថា បែមរចូលចិរតអួរទទទត្ោេះែងរ់គំនិរអួរត្ប្បប លោង  ទប្បើបែមរនិយយ 

ជាមួយោម បដលអួរខាល ំងជាងបែមរទទើប្បបែមរោប្ប់អារមមណ៍ថាោមចូលចិរតអួរ យ ងោមិញ   ោម 

និយយជាមួយោម ែងរ់គំនិរត្េប្បោង ព៉ុំដឹងែលួនជាជនជារិអួរទទ ប្ប ៉ុបនតទប្បើោមនិយយជាមួយមន

ទទើប្បោមដឹងថាមនជាជនជារិអួរខាល ំង ។ 

- មន អួរខាល ំងជាងទគរ ូរដល់បារ់ប្បង់ដីអេ់ទឹក្ដី ។ 

- ោម អួរខាល ំងគួរេមបដរក្៏ត្រូវបារ់ប្បង់អេ់ទឹក្ដី ។ 

- បែមរ អួរលមមទទើប្បទ្េល់ទឹក្ដីែលេះ ប្ប ៉ុបនតទយើងព៉ុំមាន េ៉ុទិដះិនិយមបដរថា ទឹក្ដី 

បែមរពិរជាទ្គង់វង់រ ូរបដរ ពីទត្ោេះេពែទថងទនេះត្ប្បទទេបែមរក្ំព៉ុងទធែើដំទណើរ ទៅកាន់ភាព 

អនតរាយ ។  

 ទ រ៉ុអែីបានជាជនជារិទំាង៣ ទនេះបារ់ប្បង់ទឹក្ដី ឬបារ់ប្បង់ែលេះទ្ែលេះ ? 

 ទត្ោេះជាជនជារិអួរអាង នឹងធនធានធមមជារិ រប្បេ់ែលួនរ ូរដល់         េប្បាយទំលចែលួន 

មិននឹងថា មានជនជារិដទទចង់ដទណត ើមយក្ទឹក្ដីែលួនទាេះ ។ 

 ជនជារិទថបដលមានអំប្បូរបែសត្េឡាយជាមួយនឹងចិន       ទត្ោេះមានទីតាំទ្ត្ប្បទទេចិន 

បប្ប ក្ខាងរបូងទំភងខាងលិច ក្ងសងទែរត យូោន់ទ ើយទគាគ ល់ទ្េរវរសទី៨ ទត្កាយការវាយ

ល៉ុក្ 

ទនជនជារិ ម ៉ុងទោា ល ទ្េរវរសទី១៣ ក្៏ទំលៀរេំរ៉ុក្ក្ងទ័ពមក្ទិេខាងរបូង តាមត្ក្សងេ៉ុទខាទ័យ 

 ដទណត ើមយក្ទឹក្ដីមនអេ់ និងទឹក្ដីបែមរែលេះបដលជាែណឌ  ទ្ខាងទជើងជួរំងំដងបរក្តាមទទនលទេមូ

ន 

 ដូចជាទែរត នគររាជ េូរនិ េង្ហគ េ ទោក្ខាន់េ៉ុីាទក្រ ប្ប៉ុរីរមយ         រ ូរដល់បដនដីមា ឡាយូ 

ទទភរែង បដលេ៉ុទធេឹងជាទឹក្ដីក្ងសងទត្ជាយេ៉ុវណណ ំូមិ ។  

 ទ្ឆ្ង ំ១៧៩៤-៩៥ មស្តនតីបែមរប្បីន្ទក្់ដទណត ើមោង ទធែើធំ មាង ក្់អួរថាត្ោន់ទប្បើជាងមាង ក្់    ទត្ោេះែលួន 

ជាពូជអំប្បូរអួរ ។ មស្តនតី បប្បន ទត្ប្បើលបិចឲ្យមស្តនតី េួេ េំលាប្ប់មស្តនតីប្បូ រួចទ ើយក្៏េំលាប្ប់មស្តនតីេួេ  

 វិញ ប្ប ៉ុបនតទោយមស្តនតីេួេ មានប្បក្សពួក្ទត្ចើន មស្តនតី បប្បន ក្៏ទប្បើក្ទដឲ្យទេភមទលើក្ទ័ពវាយត្ប្បហារ  
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ត្ប្បទទេបែមរបានទោយង្ហយ ទ ើយយល់ត្ពមត្ប្បគល់ទែរតែលេះឲ្យទេភម    ជាការរប្បេងងេងគ៉ុណ 

ដូចទែរត បារ់ដំប្បង មងគលប្ប៉ុរី និងេិរីទាំ័ណ ។ 

ទ រ៉ុអែីបានជាទ្េម័យទន្ទេះមស្តនតីបែមរទ ើងោងខាល ំងទមលេះ ? 

 ទត្ោេះទ្េម័យទន្ទេះការអួរអាងដទណត ើមអំោចោង មានក្ត្មិរខាល ំងកាល ោេ់ទោយមាន

ទ័ពប្បរទទេជាប្បបងែក្ ។    ទគប្បងខំឲ្យត្ពេះអងគ ទអង បដលជាប្ប៉ុត្រត្ពេះឧទ័យទី២     ទ ើងទាយ

រាជយ 

ពីអាយ៉ុ ៦ ឆ្ង ំឥរដឹងែយល់អែីទាេះមស្តនតីទធែើអែ ី ៗ បានតាមចិរត    ។  

 តាមឧទា រណ ៍ ត្ប្បវរតិាស្តេតខាងទលើទនេះ ទ ើយអាចយល់បានថាទ័ពប្បរទទេ បដលអាច

ឈ្លល នោនទឹក្ដបីែមរ បានទោយារបរការឲ្យទដពីមស្តនតីបែមរបដលជាអងក្មានអេមិមនៈអួរអាងថា  

ែលួនត្ោន់ទប្បើជានិចចទទាេះប្បីត្ប្បទទេជារិរលរ់រលាយក្៏ទោយ ។  

 មានឯក្ារទត្ចើនោេ់បដលលារត្រោងប្បង្ហា ញថា បែមរចូលចិរតអួរ ដូចជាចាប្ប់ 

ទែសង ៗ រប្បេ់បែមរ តាំងពីចាប្ប់ប្បោត ំប្បិតា ចាប្ប់ក្ូនទៅ ចាប្ប់ក្ូនទៅទលបើក្ ចាប្ប់ត្ប្បសេ..... 

េ៉ុទធេឹងអប្ប់រំក្៉ុំឲ្យបែមរចូលចិរតអួរទពក្ដូចមានឧទា រណ៍រទៅទនេះ : 

 ចាប្បប់្បោត បំ្បតិា 

 ក្៉ុំអួរក្ំលំាង  ក្៉ុំអាងែលួនខាល ំងររ់នឹងត្េទមាល 

 ក្៉ុំអាងជាធំ  ក្៉ុំង្ហយោក្យទោល........ 

 ...រីឯក្បងកប្ប  ម៉ុែដូចទគទពប្ប ហាទ ើងត្េដី អួរឯងក្ំលំាង  

ជល់នឹងដំរី ទទាេះទំាងរាជេី ៍  ក្៏អញមិនខាល ច ។ 

 ចាប្បក់្នូទៅទលើបក្ 

 ...រីឯគីងគក្់ ទលារទ ើងពីំក្់ ទមើលទៅគួរេែប្ប់ អួរែលួនថាលែ 

 ដូចមាេទឹក្ដប្ប ់ រាងអញចំត្ប្បប្ប ់ដូចជារាជេីហា 

 ចាប្បក់្នូទៅ 

 ....ក្៉ុំអាងេ័ក្តិប្ប៉ុណយ 

 ....ក្៉ុំអាងមានត្ទពយ 

 ....ក្៉ុំអាងចំទណេះ  អ៉ុំអួរថាទចេះ.... 

 ....ក្៉ុំអួរទំលចែលួន 

 ....ចូរទចេះោក្់ែលួន គួរគិរក្តីេងនួ  
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 ត្ពលឹងបែមរ មួយបប្បប្បទទភរតាមមូលោះ ន ំូមិាស្តេតំ ិរទ្ត្រង់ក្េិក្មម ទត្ោេះត្ប្បទទេ

បែមរ 

តាំងពីដូនតាមក្ រេ់ទ្ទោយារបរក្េិក្មម ទ ើយបែមរក្៏យក្ជាមូលោះ នត្គឹេះមានន័យថាការ 

អប្ប់រំេពែារទពើមានត្ប្បំពទចញពីក្េិក្មម ដូចការទរភប្បចំទ៉ុក្ោក្់ក្ូនទៅបែមរ      ក្ូនត្ប្បសេត្រូវទចេះ 

ទធែើក្េិក្មម ឬ េិប្បបក្មម បែមរនិយមយក្ការទធែើបត្េចំការជាមូលោះ ន : 

 ក្/ ក្ងសងវិេ័យត្គួារ 

 « ទធែើបត្េឲ្យទមើលទមម  ទ៉ុក្ោក្់ក្ូនទៅឲ្យទមើលទៅេន្ទត ន » 
 « ទធែើបត្េទាន់ទៅត ដី ចង់ត្េីទាន់ទៅត ចិរត »  
 « េំោប្បទយងដី ត្េីទយងត្ប្បសេ » 
 ែ/ ក្ងសងវិេ័យទយធា 

 « ទធែើបត្េនិងទឹក្ ទធែើេឹក្នឹងបាយ  » 
 គ/ ក្ងសងវិេ័យក្ាងជារិ 

 « ក្េិក្មមជាដទងាើមទនរដះ » 
  ./ក្ងសងវិេ័យអប្ប់រំទូទៅ 

 « រក្់ ៗ ទពញប្បំពង់ » 
 « ទងើយវាេកក្ ឱនវាោក្់ត្ោប្ប់ » 
 « េប្បាយទធែើបត្េ   ចំការជួញបត្ប្ប  ទន្ទេះមានទគរាប្ប់  េប្បាយបានេ៉ុី េប្បាយបាន
ត្ទពយ 

             េប្បាយទន្ទេះោប្ប់ េប្បាយឺនយូរ » 
- ត្ពលឹងបែមរ មួយបប្បប្បទទភរតាមមូលោះ នំូមិាស្តេតំ ិរទ្ត្រង់បែមរ ជាជនជារិព៉ុំេូវ

ទចេះទោរពចាប្ប់ ទត្ោេះអែី ? 

ត្ប្បទទេបែមរំិរទ្ទីតាំងមួយ បដលព៉ុំេូវមានការក្ំប ងគំរាមពីធមមជារិ ឬឧប្បេគគ 

ធមមជារិ ដូចជាត្ប្បទទេជប្ប ៉ុន និង ត្ប្បទទេអឺរ៉ា៉ុប្ប : 

- ត្រជាក្់ខាល ំង 

- រញ្ាួយត្ពេះធរណី 

- ែាសេះំងំទំលើង 

- ែយល់ពយសេះ 

- ែយល់ពយសេះេម៉ុត្ទ 
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- ែយល់ពយសេះេម៉ុត្ទែាច ់

- ទឹក្ជំនន់ 

ត្ប្បទទេបែមរមានឧប្បេគគធមមជារិេតចួទេតើងោេ់ ទេាើរបរោម នែងទត្ៅពី      ទឹក្ជំនន់  

ប្បួនដប្ប់ឆ្ង ំទទើប្បមានមតង ទ ើយព៉ុំេូវាហាវទទភរែង ចំបណក្ឯធារ៉ុអាកាេវិញ បែមរទេាើរបររេ់

ទ្ត្ារននលក្៏មិនាល ប្ប់បដរ ចំទោេះការរញ្ាួយបែនដីត្ប្បទទេបែមរព៉ុំបដលជួប្បត្ប្បទេះទាេះទត្ៅ 

ពីការទំលាក្់ត្ោប្ប់បប្បក្ ទប្ប៥២ រញ្ាួយែាេះរាល់ទថង រាល់យប្ប់វិន្ទេអេ់ំូមិអងក្ត្េសក្និងចំការ ។  

 ទោយទ រ៉ុបរត្ប្បទទេបែមរព៉ុំេូវជួប្បត្ប្បទេះឧប្បេគគធមមជារិ ទទើប្បបែមរព៉ុំេូវខាល ចធមមជារិ 

ទ ើយក្៏ព៉ុំទោរពចាប្ប់ធមមជារិបដរ ។ ការព៉ុំទចេះទោរពចាប្ប់ធមមជារិបានទំលាប្ប់ឲ្យបែមរ     ព៉ុំេូវទចេះ 

ទោរពចាប្ប់េំរាប្ប់ត្េសក្ ល៉ុេះត្តាបរមានការប្បងខំទទើប្បទោរព ែាសយពីត្ប្បទទេត្រជាក្់បដលខាល ចធមមជារិ 

ខាល ំងោេ់ ទប្បើោម នេំទលភក្ប្បំោក្់ត្គប្ប់ត្ោន់ទទ ព៉ុំអាចទ្បានទ ើយ  ។  ប្ប ៉ុបនតពលរដះទ្ត្ប្បទទេ 

ត្រជាក្់ទប្បើបានមក្រេ់ទ្ត្េសក្បែមរយូរទៅក្៏មានចិរតគំនិរត្ប្បប លនឹងបែមរបដរ ។ យ ងោមិញ

ពលរដះបែមរទៅរេ់ទ្ត្េសក្ត្រជាក្់មានត្េសក្បារំាង ជាទដើមក្៏នឹងផ្ទល េ់ប្បតូរចិរតគំនិរទៅរក្ជារិទគ

បដរ ។ ទនេះជាការវិនិចឆ័យត្ពលឹងបែមរ តាមមូលោះ នំូមិាស្តេត ។  

 ត្ពលឹងបែមរ មួយបប្បប្បទទភរ ំិរទ្ត្រង់បែមរជា ជនជារិអេក្មម ទត្ោេះបែមររេ់ទ្ក្ងសង 

ទីតាំងត្ប្បទទេទៅត ជាទ រ៉ុទធែើឲ្យបែមរកាល យជាជនជារិព៉ុំេូវមានេក្មមភាពទត្ចើន ត្ពលឹងេិលបេះបែមរ 

ំិរទ្ត្រង់ភាពទន់ំលន់ លែរទលែើយ អបណត រអណតូ ង ព៉ុំាែ ហាប្ប់ទទ ប្បទទំលងលនលង់លទន្ទល ចគួរឲ្យ 

ចង់ង៉ុយទដក្ ដំទណើរបែមរមួយ ៗ ទដើរទៅទធែើការដូចទដើរទលង...          ទំាងអេ់ទនេះបានដឹក្នំ្ទបែមរ 

ឲ្យនិយមមន៉ុេសែាិលជាងមន៉ុេសឧេា ៍ មន៉ុេសមានគំនិររក្ានិយមជាងមន៉ុេសមានគំនិរ 

ប្បដិវរតន៍និយម ឲ្យបែមរេទេើរមន៉ុេសទធែើការរិច បរបានត្បាក្់បែទត្ចើនជាងមន៉ុេសទធែើការទត្ចើនបាន 

ត្បាក្់បែររិច   ។   ទគេរទេើរប្ប៉ុគគលិក្រដះមាង ក្់បដលត្ោន់បរច៉ុេះ រាទលខាប្បនតិចបានត្បាក្់រាប្ប់លាន 

ទរភល ជាងប្ប៉ុគគលិក្បដលែំទធែើការពីត្ពលឹមដល់លាង ច  ទ ើយបានល៉ុយទេាើរមិនត្គប្ប់ត្ោន់ោយ ។  

តាមពិរ គួរបរេរទេើរប្ប៉ុគគលិក្ច៉ុងទត្កាយទនេះបដលបានប្បំទពញពលិក្មម ទ ើយព៉ុំេូវទធែើឲ្យែូច

ថវិកាជារិ ។  ប្ប៉ុគគលិក្ត្គូប្បទត្ងៀនមាង ក្់ និងប្ប៉ុគគលិក្ ត្ក្េួងគយមាង ក្់ចូលេតីដណត ឹងក្ូនត្ក្ម៉ុំទគដូចោង   

ប្ប៉ុគគលិក្ត្គូប្បទត្ងៀនព៉ុំមានេងឃឹមទទ... ទំាងអេ់ទនេះទក្ើរមក្ពីអែី ?  

 ទនេះទ ើយជាអយ៉ុរតិធម៌ក្ងសងេងគមទនត្ប្បទទេទៅត  ! ទរើត្រូវរេ់ទ្តាមធមមជារិរទៅទទភរ  

ឬត្រូវយក្ជ័យជំនេះទលើធមមជារិ ? ទរើត្រូវរំលាយត្ពលឹងទនេះទោលឬទទ ?  ទំាងអេ់ទនេះនឹងទធែើទៅ

បានអាត្េ័យទលើាម ររីភ្ាក្់រលឹក្រប្បេ់ក្ូនបែមរប្ប ៉ុបនតនឹងភ្ាក្់រលឹក្បាន ល៉ុេះត្តាបរទចេះដឹងេិន
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ទោលគតឺ្រូវមានព៉ុទធិ ទប្បើែែេះព៉ុទធិទយើងអាចភ្ាក្់រលឹក្ទៅរក្ែលវូែ៉ុេទោយអទចរន្ទ ទត្ោេះភាពលងិរ

លងង់ឬអវិជាា ចទត្ងោេ់ ទគអាចទធែើអាជីវក្មមទលើែួរក្ាលយ ងង្ហយប្បំែ៉ុរ ។ 

 ឧ : ក្ងសងទរឿងទត្ពងបែមរ ក្៏អងក្និពនធបែមរធាល ប្ប់ទលើក្យក្គំនិរទនេះមក្ប្បង្ហា ញបដរដូចជា ៖ 

- មន៉ុេសលងង់ទមល មាង ក្់បានក្ំណប្ប់មាេ២ោង 

- មន៉ុេសំលីទំលើទត្ចើនបានត្ប្បពនធជាត្េីត្គប្ប់លក្ខណ៍ 

- មន៉ុេសចំក្ួរទត្ចើនបានវរាសេក្តិេិទធិ 

- មន៉ុេសឥរទចេះដឹងអែីទាេះបានទ ើងឋានៈជាទេដះី 

- គង់ ហា ន បានទ ើងឋានៈជាវីរជនបែមរទោយារលាមក្ រប្បេ់ែលួន ។ 

ឧ : ោក្យោេ់បែមរអប្ប់រំថា ៖ 

« អងក្ត្បាជធ្ាល ក្់រទតត  អងក្ទមល ទ ើងឋានេួគ៌ » តាមោក្យអធិប្បាយខាងទលើទនេះ  
ទរើគួររក្ាត្ពលឹងបែមរបប្បប្បទនេះរទៅទទភរឬទទ ? 

ត្ពលឹងបែមរ មួយបប្បប្បទទភរ ំិរទ្ត្រង់បែមរ ជាជនជារិត្ប្បលំាងត្ប្បក្ូវ ទត្ោេះបែមរមាន 

ទីតាំងទ្ក្ងសងត្ប្បទទេមួយបដលរដូវព៉ុំទទភងទារ់ រដូវទំលៀង រដូវទៅត  រដូវរង្ហ ព៉ុំចាេ់លាេ់ 

ព៉ុំដឹងទថងោ បែោពិរត្បាក្ដ ែាសយពីត្ប្បទទេត្រជាក្់បដលមានរដូវទទភងទារ់ដូចជា៖ 

- រដូវផ្ទក ទឈើលាេ់ ពីទថង២១ មីន្ទ ដល់ ២១ មិថ៉ុន្ទ  

- រដូវទៅត  ពីទថង ២១ មិថ៉ុន្ទ ដល់ ទថង២២ ក្ញ្ហា   

- រដូវេលឹក្ទឈើត្ជសេះ ពីទថង២២  ក្ញ្ហា  ដល់ ទថង២១ ធង ូ

- រដូវធាល ក្់ទឹក្ក្ក្ ពីទថង២១ ធង ូដល់ ទថង២១ មីន្ទ  

រដូវចាេ់លាេ់បានទធែើឲ្យែងរ់គំនិររប្បេ់ត្ប្បជាពលរដះ បដលរេ់ទ្ទីទន្ទេះមានបប្បប្ប 

បែនចាេ់លាេ់ : 

 ឧ : ទពលទធែើការ គឺទធែើការ 

- ទពលទដើរទលង គឺទដើរទលង 

- ទពលទរភន គឺទរភន 

- ទពលប្បរិទភាគ  គឺប្បរិទភាគ  

- ទពលឈប្ប់ គឺឈប្ប់ ...  ឥរមានត្ប្បលំាងត្ប្បក្ូវទទ ដូចជាទ្ត្ប្បទទេបារំាង ទយើង 

ព៉ុំអាចទដើររក្ប្បរិទភាគអាហារទ្ទមា ង ៩-១០ យប្ប់បានទ ើយ គឺទ្មានបរទំេជាៈប្ប ៉ុទោណ េះ ។  

 ត្ប្បទទេបែមរបដលមានរដូវព៉ុំទទភងទារ់ បានទធែើឲ្យពលរដះបែមរបដលរេ់ទ្ទីទន្ទេះមាន 

ែងរ់គំនិរព៉ុំចាេ់លាេ់បដរ : 
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 ឧ : ទពលទធែើការ និងទពលទដើរទលងលាយ ំោង   

- ទឈ្លល េះោង ទពលទធែើការ ក្៏ទ្បរទឈ្លល េះោង ទពលទ្ែាេះ 

- ទពលទរភន និងទពលវិេសមកាលលាយ ំោង  

- ទពលប្បរិទភាគមានតាំងពីត្ពលឹម ទល់ក្ោត លអត្ធាត្រដល់ំលឺ វិញទទភរែង 

- ក្ិចចការទ្ការិយល័យ និងក្ិចចការទ្ែាេះត្ចប្បូក្ត្ចប្បល់ោង  

- ឡានរដះការ ក្៏ដូចជាឡានផ្ទា ល់ែលួនប្បញ្ា ិេះត្ប្បពនធ ប្បញ្ា េិះក្ូនទៅរ ូរដល់ប្បញ្ា ិេះត្េី 

- ែលេះពូបក្ខាងទរភប្បចំទលាខ ន ពូបក្ប្បទត្ងៀន... ត្ាប្ប់បរបានទ ើងទធែើរដះមស្តនតី  

( ថែីទដមន៉ុេសំិរទ្ក្ងសងវិេ័យទែសង ៗ ោង  )         ទដើមបីបក្បត្ប្បត្ពលឹងបប្បប្បទនេះ ល៉ុេះត្តាបរប្បទងកើរ 

ចាប្ប់រឹងបរងោេ់ ទ ើយឧទា រណ៍មក្ពីទលើ ព៉ុំបមនមក្ពីទត្កាមទទ ។ 

ប្បញ្ចប្បទ់េចក្ត ី

 តាមការអធិប្បាយរួចមក្ទ ើយអំពីក្ិចចការត្ាវត្ជាវរក្ត្ពលឹង ទនជនជារិោមួយភាា ប្ប់ 

ទៅនឹងជនជារិបែមរតាមមូលោះ នំូមិាស្តេត និងត្ប្បវរតិការណ៍ ទយើងអាចយក្ការត្ាវត្ជាវរក្ 

ត្ពលឹងបែមរជាគំរូ ទដើមបីត្ាវត្ជាវរក្ត្ពលឹងទនជនជារិដទទទទភរ ទរើមានទំន្ទក្់ទំនងនិងលក្ខណៈ 

ោច់ោង ដូចទមតចែលេះ ទទើប្បទយើងដឹងថាត្ពលឹងទនជនជារិនីមួយ ៗ ព៉ុំបមនេ៉ុទធបរលែទទ ត្ពលឹងោលែ 

គួររក្ាទ៉ុក្ ឯត្ពលឹងព៉ុំលែគួររំលាយទោល         ទទើប្បត្ប្បទទេែលេះបដលជួប្បត្ប្បទេះត្ពលឹងព៉ុំលែរបមង 

ទោេះត្ាយទោយប្បដិវរតន៍       ជួនកាលទទភរ មានប្បដិវរតន៍ទលើប្បដិវរតន៍ទដើមបីរក្ត្ពលឹងលែប្បរិេ៉ុទធ 

ពិរត្បាក្ដ ។ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្បធានទី១០៖ 
 មនុស្សឡោរពចាប់ធមែជ្ជត្ិ និងមនុស្សស្រត្ួស្រត្ថ ឡលើធមែជ្ជត្ ិ 
ឡត្ើក្សរណីណ្ឌស្របឡស្ើរជ្ជង ?  

 ពនយល់ ពិភាក្សា និងឧទាហរណ៍ឡោយយក្សត្ំឡលស្ីលធម៌ 
បញ្ជា ក្ស់ផង ។ 
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ទែតើមទេចក្ត:ី 

 មន៉ុេសទក្ើរមក្រេ់ទ្ជាមួយធមមជារិ ទត្ោេះេរីរៈរប្បេ់មន៉ុេសជាភាវៈ គឺជាវរាសធារ៉ុ 

ទនធមមជារិជាទ រ៉ុឲ្យមន៉ុេសេំរប្បនិងរំរូវជីវភាពរប្បេ់ែលួនតាមធមមជារិ ប្ប ៉ុបនតោប្ប់តាំងពី 

មន៉ុេសរក្ទ ើញទំលើងទពលោមក្ មន៉ុេសមានគំនរិចង់ត្រួត្តាទលើធមមជារិ ទទើប្បមរិបចងថា 

មន៉ុេសទោរពចាប្ប់ធមមជារិ និងមន៉ុេសត្រួត្តាទលើធមមជារិ ទរើក្រណីោត្ប្បទេើរជាង ? 

ទរើក្រណី ោត្ប្បក្ប្បទោយេីលធម៌ ? 

រទួេចក្ត:ី 

មរទិ១ី  

 «  មន៉ុេសទោរពចាប្ប់ធមមជារិ  » 
 ចាប្ប់ធមមជារិមានន័យដូចទមតច ? 

 ចាប្ប់ធមមជារិេំោល់ដំទណើរត្ប្បត្ពឹរតទៅទនធមមជារិ គឺចលន្ទ វិលវល់ក្ងសងវដតេងារ 

ទនភាវៈ  ៖ 

- ត្ពេះអាទិរយរៈទ ើងទ ើយលិចទៅវិញ ទដើមបីរៈទ ើងវិញជាថមីមតងទទភរ  

- រ៉ុក្ខជារិ មន៉ុេស េរែ ទក្ើរទ ើងទ ើយាល ប្ប់ទៅវិញ ទដើមបីទ៉ុក្ក្បនលងដល់ក្ំទណើរ 

ថមីទទភរទនភាវៈដទទ 

- អែីទំាងអេ់ក្ងសងភាវៈត្រូវបរផ្ទល េ់ប្បតូរ  

- អែីទំាងអេ់ក្ងសងរបមងមាន គូតាំងពីត្ប្បសេត្េី ញីទឈ្លម ល លែអាត្ក្ក្់ េ៉ុែទ៉ុក្ខ 

ឧេា ៍ែាិល ែពេ់ទាប្ប ។ 

 ទំាងអេ់ទនេះជាត្ទឹេតីធមមជារិនិយមយល់តាមព៉ុទធាេន្ទ ។ 

 មន៉ុេសទោរពចាប្ប់ធមមជារិ គឺមន៉ុេសត្រូវេំរប្បេំរលួជីវភាពរប្បេ់ែលួនតាមររំាយែលវូ 

រប្បេ់ធមមជារិ ។ 

 ទោរពចាប្ប់ធមមជារិរប្បេ់ប្ប៉ុគគល គឺទេរីភាព ទត្ោេះប្ប៉ុគគលទក្ើរមក្មានទេរីភាព 

ពិរត្បាក្ដ ប្ប ៉ុបនតឯេងគមទទបដលទធែើឲ្យបារ់ប្បង់ទេរីភាព ទដើមបីេងករ់េងកិនអងក្ទន់ទែាយ ។ 

ត្រង់ចំណ៉ុចទនេះ ទលាក្រូេសូ អងក្ត្បាជប្ារំាងមាង ក្់ទ្េរវរសទី១៨ បានទថាក លទទាេទលើ 
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េងគមទោយ យល់ថា « ទក្មងទក្ើរមក្លែទាេះប្ប ៉ុបនតេងគមទធែើឲ្យទក្មងព៉ុក្រលួយ  » ។  

ទលាក្វ៉ា៉ុលបទរ រេ់ទ្ជំន្ទន់ទលាក្រូេសូ ព៉ុំទំលាក្់ក្ំ ៉ុេទៅទលើេងគមទទ គឺឲ្យរំទលើការអប្ប់ 

រំវិញ ។  

 ទោរពចាប្ប់ធមមជារិតាមអនតរប្ប៉ុគគល 

- អងក្ឆ្ល របានចំទណញ 

- អងក្ត្ប្បេប្ប់រេ់ទ្បានត្េួលជាងអងក្មិនត្ប្បេប្ប់ 

- អងក្មានត្បាជត្្ោន់ទប្បើជាងអងក្លងង់ ទទាេះប្បីត្បាេោក្េីលធម៌ក្៏ទោយ  

- អងក្លួចត្ប្បទេើរជាងអងក្មិនទចេះលួច  

ទោរពចាប្ប់ធមមជារិក្ងសងេងគម 

ត្ទឹេតីត្រីធំេ៉ុីត្រីរូចឬ « មន៉ុេសជាបំកចចក្រប្បេ់មន៉ុេស » 

តាមទេសនៈទលាក្ រូមា  ៉ុប្បស ទេសនវិទូអង់ទគលេ ។ 

 ក្ងសងធមមជារិ ោម នទទមន៉ុេសទធែើលែ ទោយព៉ុំគិរត្ប្បទយជន៍ផ្ទា ល់ែលួន ឬត្ប្បទយជន៍អែី 

មួយ គឺមានេ៉ុទធបរមន៉ុេសោំទធែើអាជីវក្មមទលើមន៉ុេសែងោង  ឲ្យបរមានឱកាេ ។ ទគយល់ 

បដនដីេត្មាប្ប់បរមន៉ុេសខាល ំងទ្ អងក្ទែាយត្រូវបរដក្ែលួនទចញ ទ ើយក្៉ុំរូចចិរតអែ ី ទប្បើចង់ 

រេ់ទ្បានត្េួលត្រូវែំឲ្យបានជាមន៉ុេសខាល ំងជាងអងក្ដទទ ទទាេះប្បីមទធាបាយទន្ទេះត្បាេ 

េីលធម៌ក្៏ទោយ ដូចលួចប្បលន់ ប្បំបារ់ ប្បនលំ គិរយ ងោ ឲ្យបរបានល៉ុយទត្ចើន ទត្ោេះកាល 

ោមានល៉ុយទត្ចើនទ ើ ត្បាថាង អែី ៗ បរងបរបានដូចប្បំណង ។  

មរទិ២ី  

      « មន៉ុេសត្រួត្តាធមមជារិ »   
    ោប្ប់តាំងពីមន៉ុេសរក្ទ ើញទំលើង  មន៉ុេសមានប្បំណងត្រួត្តាទលើធមមជារិទត្ោេះទំលើង 

អាចទធែើឲ្យភាវៈបត្ប្បត្ប្បួល តាមប្បំណងរប្បេ់មន៉ុេសដចូជាាច់ទ្ទៅទៅជាំែិន វរាសរាវទៅជា 

 រឹង ក្ែែក្់ទៅជាាែ រ ទរើមន៉ុេសមានគំនិរដូចទមតចក្ងសងប្បំណងត្រួត្តាទលើធមមជារិ ? 

- មិនចង់ឲ្យមន៉ុេសមានទេរីភាព ួេត្ពំបដន ទទើប្បប្បទងកើរចាប្ប់ទ ើង  

- មិនចង់ឲ្យប្ប៉ុគគលែលេះេប្បាយបរមាង ក្់ឯង 

- មិនចង់ឲ្យប្ប៉ុគគលក្ាងទេចក្តីេ៉ុែទលើគំនរទ៉ុក្ខអងក្ដទទ  

- មិនចង់ឲ្យអងក្ខាល ំងជិេះជាន់អងក្ទែាយ 

- មិនចង់ឲ្យអងក្មានត្បាជ្ាទធែើអាជីវក្មមទលើអងក្លងង់  

- មិនចង់ឲ្យមន៉ុេសាល ប្ប់តាមបប្បប្បធមមជារិ  
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- មិនចង់ឲ្យមន៉ុេសទំាងអេ់ទ្ទត្កាមឥទធិពលទនធមមជារិ 

ពិរបមនបរមន៉ុេសចង់ត្រួត្តាទលើធមមជារិ បរមន៉ុេសព៉ុំបានេំទរចប្បំណងរប្បេ់ែលួន 

មួយរយភាគរយទទ គឺបានត្រឹមបរ ៣៥% ប្ប ៉ុទោណ េះដរាប្បោមន៉ុេសព៉ុំទាន់ទរីប្បំរេះែលួនទចញ 

ពីទេចក្តីាល ប្ប់ ។ 

ពិភាក្ា : 

- មន៉ុេសត្រូវទោរពចាប្ប់ធមមជារិ បរត្រូវត្ប្បក្ប្បទោយេីលធម៌ គឺត្រូវទចភេវាង 

ក្រណីបដលមន៉ុេសអាចទធែើអាជីវក្មមទលើមន៉ុេសែងោង   

- មន៉ុេសត្រូវទរភប្បចំែលួនត្រតួ្តាទលើធមមជារិ ទទាេះប្បីព៉ុំបានតាមប្បំណងក្តី ក្៏ត្រូវបរែំ 

ត្រួត្តាទលើធមមជារិរទៅទទភរ ទត្ោេះទទាេះប្បីមន៉ុេសទ្បរាល ប្ប់ក្៏ទោយ ក្៏ត្រូវបររេ ូចំទោេះ 

ការាល ប្ប់តាមបប្បប្បធមមជារិយ ងទហាចោេ់ក្៏អាចបេែងរក្ថាង េំងកូវប្បនតអាយ៉ុ បានយឺនយូរ 

រទៅម៉ុែទទភរបដរ ដូទចងេះការពិភាក្ារប្បេ់ទយើងំិរក្ងសងក្រណីប្បដិេំទយគគឺត្រូវ ទោរពតាម 

ចាប្ប់ធមមជារិែង និងត្រូវបេែងរក្វិធីត្រួត្តាទលើធមមជារិែង ប្ប ៉ុបនតត្រូវបេែងរក្ក្រណីោ 

បដលត្ប្បក្ប្បទោយេីលធម៌ ត្បាេោក្បាប្បក្មមទៅទលើមន៉ុេសែងោង  ទត្ោេះអំទពើបដលែែេះ 

េីលធម៌ ទទាេះប្បីមានជ័យជំនេះមួយរយៈកាលក្៏ទោយរបមងំិរទ្ជាក្មមវរាសទនការរវា៉ា ទាម 

ទារព៉ុំឈប្ប់ឈរ ទឆ្ព េះទៅរក្អែីបដលត្ប្បក្ប្បទោយេីលធម៌ ។ 

ប្បញ្ចប្ប់ទេចក្ត ី: 

 រួមទេចក្តីមក្ ការអធិប្បាយរួចមក្ទ ើយប្បង្ហា ញឲ្យទ ើញថា ត្ទឹេតីបដលបចងអំពី 

មន៉ុេសទោរពចាប្ប់ធមមជារិ និង មន៉ុេសត្រួត្តាទលើធមមជារិ ព៉ុំមានក្រណីោមួយត្ប្បទេើរ 

ជាងក្រណីដទទទទភរក្ងសងភាពប្បោត ច់ទន្ទេះទទ ទត្ោេះមន៉ុេសរេ់ទ្ក្ងសងការអន៉ុវរតត្ទឹេតីទំាង 

បប្បប្បទនេះតាមទពលទវលា ប្ប ៉ុបនតទយើងគួរឲ្យរំទលទៅទលើមរិបដលនិយមត្ទឹេតីមន៉ុេសត្រួត្តា 

ទលើធមមជារិ ទដើមបីឲ្យមន៉ុេសកាល យទៅជាមាច េ់ទនធមមជារិ ក្ងសងប្បំណងបេែងរក្េ៉ុែ៉ុមាលភាព 

េំរាប្ប់មន៉ុេសជារិ នឹងរំទោេះមន៉ុេសឲ្យែ៉ុរទចញពីនមឹទនចាប្ប់ធមមជារិ ។   

 

 
 
 
 
 
 

ប្បធានទី១១៖ 
 ព្រលឹងបុគ្គល ព្រលឹងអក្សរសិលប ៍ ព្រលឹងជនជាតិមាន
ទំនាក្ទ់ំនង និងដាចរ់ីគ្នា ដូចម្តេចខ្លះ  ? 
 ម្តើព្តូវម្្វើដូចម្តេចម្ដើតបឲី្យព្រលឹងទងំបីបានព្បម្សើរ ? 
 រនយល់ រិភាក្ា និងឧទហរណ៍ ។ 
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ទែតើមទេចក្ត ី: 

 តាមត្ទឹេតីធមមជារិ ភាវៈទំាងឡាយព៉ុំមានត្ពលឹងទំាងអេ់ទទ  ភាវៈែលេះមានត្ពលឹង ភាវៈែលេះ 

ទទភរព៉ុំមានត្ពលឹងទទ ។ ភាវៈោមានត្ពលឹង នឹងមានធារ៉ុរឹងប្ប៉ុឹងព៉ុំបត្ប្បត្ប្បួលទោយង្ហយទទ   ដូច 

ជាត្ពលឹងប្ប៉ុគគល  ត្ពលឹងអក្សរេិលប៍  ត្ពលឹងជនជារិ ។   

 ទរើត្រូវទធែើដូចទមតចទដើមបីឲ្យត្ពលឹងទំាងប្បីបានលែត្ប្បទេើរ ? 

រទួេចក្ត ី: 

 ១-ពនយលត់្ពលងឹទំាងប្ប ី

 + ត្ពលឹងប្ប៉ុគគល  

 តាមចិរតវិជាា  ត្ពលឹងប្ប៉ុគគល េំោល់ធារ៉ុអរូប្បីមា ងទ្ក្ងសងែលួនប្ប៉ុគគល រឹងប្ប៉ុឹងព៉ុំបត្ប្បត្ប្បួល 

រំោងែលឹមរប្បេ់ប្ប៉ុគគល ជាអងក្ប្បញ្ហា ឲ្យប្ប៉ុគគលទធែើអែ ី ៗ តាមប្បំណងរប្បេ់ែលួន ែលេះយល់ថាជាវិញ្ហា ណ 

ឬ មនេិការ រប្បេ់ប្ប៉ុគគល ។ ត្ោ មណ៍ាេន្ទ ទថត្ពលឹងថាអារមន៍ ព៉ុទធាេន្ទទថ អរតៈ 

ឬ េង្ហខ រ ។ ទប្បើប្ប៉ុគគលាល ប្ប់ទៅ ត្ពលឹងនឹងោក្ទចញពីេរីរៈប្ប៉ុគគល បដលោេ់ត្ទសឌទត្ទាម ទដើមបី 

បេែងរក្ក្ំទណើរថមី ប្ប ៉ុបនតត្ពឹងព៉ុំទចេះាល ប្ប់ទទ ទទើប្បបាល រ៉ុង ទំលាប្ប់ឲ្យទឈ្លម េះថា អមរភាពទនត្ពលឹង 

បដលជាចលន្ទវិលវល់ទនវដតេងារ ។ 

 + ត្ពលឹងអក្សរេិលប៍ 

 តាមត្ទឹេតីអក្សរេិលប៍ ត្ពលឹងអក្សរេិលប៍េំោល់ទោលគំនិររប្បេ់ អងក្និពនធបដលបាន 

ក្រ់ត្តាទ៉ុក្ក្ងសងាង ទដរប្បេ់ែលួនទ ើយទោលគំនិរទន្ទេះ ព៉ុំទចេះបត្ប្បត្ប្បួលតាមទពលទវលាតាមទីក្បនលង 

ទោលគឺ ព៉ុំំិរទ្ទត្កាមក្តាត ទនកាលអាកាេ េម័យកាលោ ទោលគំនិរទន្ទេះទ្បរត្រូវ ។  

ែាសយទៅវិញ អក្សរេិលប៍បដលេំរួលទោលគំនិរតាមត្ពឹរតិការណ៍ តាមទីក្បនលង តាមឥទធិពល ទន 

ត្ប្បទយជន៍ អក្សរេិលប៍នឹងត្រូវបារ់ប្បង់ត្ពលឹងរប្បេ់ែលួន ។ អក្សរេិលប៍បារំាងបដលទគោរ់ទ៉ុក្ថា 

មានត្ពលឹងរប្បេ់ែលួនគឺ ទលបើក្ ទលាក្ ឡា ែសងបរន ឯអក្សរេិលប៍បែមរគឺ ទរឿងទ៉ុំទាវ ។  

 + ត្ពលឹងជនជារិ 

 តាមត្ប្បជាជារិវិជាា  ត្ពលឹងជនជារិេំោល់វប្បបធម៌ និងអរិយធម៌ រប្បេ់ជារិទន្ទេះបដលទ្ 

គង់វង់រ ូរមក្ដល់េពែទថង ទទាេះប្បីមានការបត្ប្បត្ប្បួលប្បនតិចប្បនតួចក្តីតាមកាលអាកាេ ក្៏ត្ពលឹង

រប្បេ់ 

http://www.itkhmerangkor.net/
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ជនជារិនីមួយ ៗ ទ្រក្ាែលឹមរប្បេ់ែលួន ទត្ោេះែលឹមេោំល់ធារ៉ុេំខាន់ ជាងទគព៉ុំទចេះបត្ប្បត្ប្បួល ។ 

 ២- ទនំ្ទក្ទ់នំងរវាងត្ពលងឹទំាងប្ប ី

 ត្ពលឹងទំាងប្បីទនេះមានទំន្ទក្់ទំនងទៅវិញទៅមក្ ឬមានលក្ខណៈត្េប្បោង  ក្ងសងក្រណីបដល 

ត្ពលឹងទំាងប្បីត្ប្បក្ប្បទោយលក្ខណៈព៉ុំបត្ប្បត្ប្បួល មានន័យថា ត្ពលឹងប្ប៉ុគគលក្តី ត្ពលឹងអក្សរេិលប៍ក្តី 

និងត្ពលឹងជនជារិក្តី មានលក្ខណៈមិនបត្ប្បត្ប្បួលដចូោង  ប្ប៉ុគគលាល ប្ប់បមន បរត្ពលឹងប្ប៉ុគគលទ្

ដបដល ។ ត្ប្បទទេជារិំិរទ្ក្ងសងាា នភាពបប្បប្បោក្៏ទោយ ក្៏អរាប្បថអក្សរេិលប៍ទ្បររក្ា 

ទោលគំនិររប្បេ់ែលួន បដលជាត្ពលឹងអក្សរេិលប៍ដបដល ទ ើយទទាេះប្បីត្ប្បទទេជារិំិរក្ងសងាា ន

ភាពលូរលាេ់ក្តី ទ ើយក្៏ត្ពលឹងជារិមិនបត្ប្បត្ប្បួលតាមបដរ ។  

 លក្ខណៈមួយទទភរទនទំន្ទក្់ទំនងគឺ ែល ឹមទនត្ពលឹងទំាងប្បីដូចជា ែលឹមរប្បេ់ប្ប៉ុគគលំិរទ្ត្រង់ 

ក្ិរតិន្ទមលបីលាញ ាង ទដគួរឲ្យទេងើចទធែើឲ្យទក្រ តិ៍ទឈ្លម េះរប្បេ់ប្ប៉ុគគលទ្គង់វង់រ ូរ មានន័យថា 

ត្ពលឹងរប្បេ់ប្ប៉ុគគលមានែលឹមរប្បេ់ែលួន ។ ែលឹមទនអក្សរេិលប៍ំិរទ្ត្រង់ាង ទដដ៏េំខាន់រប្បេ់អងក្ 

និពនធត្ប្បក្ប្បទោយវិទេេភាពរប្បេ់ែលួនព៉ុំង្ហយនឹងទធែើតាមបាន េមនឹងេំដីរប្បេ់ារូត្ពីយ ង់ 

អងក្និពនធបារំាងេរវរសទី១៩ ។ 

 ទប្បើទយើងទលើក្យក្ាង ទដទលបើក្រប្បេ់ទលាក្ ឡា ែសងបរន មក្ទធែើឧទា រណ៍ប្បញ្ហា ក្់ទន្ទេះ 

ទយើងនឹងទ ើញថាែលឹមារទនអរាប្បទំិរទ្ដូចទដើមត្គប្ប់េម័យកាល ទទាេះប្បយីក្អរាប្បទទន្ទេះទ្ 

អប្ប់រំមន៉ុេសេម័យោក្ប៏ានបដរ ។ 

 ែលឹមទនជនជារិ ំិរត្រង់ារៈេំខាន់ោមួយបដលជនជារិទន្ទេះ ត្ប្បកាន់យក្រ ូរមក្ដល់ 

េពែទថងដូចជាែលឹមារទនត្ពលឹងបែមរំិរទ្ទលើោក្យេចចៈ ( មន៉ុេសយក្េំដី ដំរីទគយក្ំលសក្ )  

ត្ព មចរិយ ( េ៉ុែចិរតាល ប្ប់ែលួន ក្៉ុំឲ្យបរបារ់ប្បង់ត្ព មចរិយ ) ។ 

 ទំន្ទក្់ទំនងមួយបប្បប្បទទភរំិរទ្ត្រង់លក្ខណៈ បដលមានភាពប្បនតទៅរ ូរ ដូចប្ប៉ុគគល 

ាល ប្ប់ពិរបមន បរត្ពលឹងប្ប៉ុគគលទន្ទេះព៉ុំាល ប្ប់ទទ គឺមានជីវិរប្បនតទៅទទភរ ទោយត្ោន់បរោក្ទចញ 

ពីេរីរៈរប្បេ់ប្ប៉ុគគលបដលាល ប្ប់ ទន្ទេះទៅចូលក្ងសងេរិរៈ រប្បេ់ប្ប៉ុគគលមាង ក្់ទទភរបរប្ប ៉ុទោណ េះ យ ងោ 

មិញអរាប្បទទ៉ុំទាវក្តី អរាប្បទទលបើក្ឡា ែសងបរនក្តី មានជីវិររ ូរមក្ដល់ េពែទថងក្៏ដូចជាត្ពលឹង 

រប្បេ់ជនជារិត្ប្បក្ប្បទោយមរិ ទយប្បល់ ែងរ់គំនិរ ចំណង់ចំណូលចិរត មទន្ទគមន៍ ាា ប្ប័ន មាន 

ជីវិររ ូរមក្ដល់េពែ ទថងទទាេះប្បីត្ប្បទទេជារិំិរក្ងសងេភាពបប្បប្បោក្៏ទោយ ។  

 តាមអធិប្បាយរួចមក្ទ ើយ ទយើងបានប្បង្ហា ញអំពីទំន្ទក្់ទំនងទនត្ពលឹងទំាងប្បី គឺត្ពលឹង

ប្ប៉ុគគល ត្ពលឹងអក្សរេិលប៍ និងត្ពលឹងជនជារិ ។  រទៅទទភរទយើងនឹងាក្លបងេិក្ារក្ភាព

ោច់ោង ទនត្ពលឹងទំាងប្បីទនេះ :  

http://www.itkhmerangkor.net/
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 ៣-ភាពោចោ់ង រវាងត្ពលងឹទំាងប្ប ី

- ត្ពលឹងប្ប៉ុគគលទក្ើរមក្ពីការអប្ប់រំ  ឬពីក្ំទណើរ ប្ប ៉ុបនតទពលប្ប៉ុគគលាល ប្ប់ ត្ពលឹងទធែើដំទណើរ 

ទៅរក្ំពថមី ទោយព៉ុំាគ ល់ត្ពលឹងរប្បេ់ែលួនទទ  

- ត្ពលឹងអក្សរេិលប៍ជាត្ពលឹងរប្បេ់េងគមទត្ោេះអក្សរេិលប៍ ជាក្ញ្ាក្់ំលសេះប្បញ្ហច ំងេងគម 

មន៉ុេសេម័យោមួយ  

- ត្ពលឹងជនជារិជាត្ពលឹងធំជាងទគ ទត្ោេះរំោងវប្បបធម៌ និងអរិយធម៌រប្បេ់ជនជារិ 

បដលទ្គង់វង់ែាសយពីប្ប៉ុគគល និងេងគមបដលអាចផ្ទល េ់ប្បតូរតាមធមមជារិ និងតាមប្បដិវរតន៍ ។  

ពភិាក្ា :  

 ពិរបមនបរមានភាពោច់ោង ក្៏ ទំន្ទក្់ទំនងរវាងត្ពលឹងទំាងប្បីទនេះ មានលក្ខណៈត្ប្បទេើរជាង 

ទត្ោេះត្ពលឹងជនជារិទក្ើរមក្ត្ពលឹងេងគមបដលមានអក្សរេិលប៍ជារំោង ចំបណក្ត្ពលឹង

េងគម 

ក្៏ទក្ើរមានមក្ពីត្ពលឹងប្ប៉ុគគលមាង ក្់ ៗ បដរ ។ 

 ទរើត្រូវទធែើដូចទមតចទដើមបីឲ្យត្ពលឹងទំាងប្បីបានត្ប្បទេើរ ? 

- ចំទោេះត្ពលឹងប្ប៉ុគគល ទគត្រូវដ៉ុេខារ់ត្េវាត្េទទញ ទដើមបីឲ្យប្ប៉ុគគលមានព៉ុទធិត្គប្បត់្ោន់ 

ទទើប្បអាចក្ាងអំទពើលែ ាង ទដ និងក្ិរតិយេបដលអាចទធែើឲ្យមរណន្ទមរប្បេ់ប្ប៉ុគគលមានជីវិរព៉ុំ

ាប្បេូនយទ ។ 

- ចំទោេះត្ពលឹងអក្សរេិលប៍ ទដើមបីឲ្យបានត្ប្បទេើរ អងក្និពនធគប្បបីហា នេរទេរការពិរ 

ទទាេះប្បីអក្សរេិលប៍ត្រូវត្ប្បក្ប្បទោយប្បទចចក្ទទេតាមេិលប៍វិធីរប្បេ់ែលួនក្៏ទោយ ក្៏មិនត្រូវទធែេ 

ត្ប្បប េេចចភាពជាោច់ខារដូចជាេចចភាពទនត្ពឹរតិការណ៍េម័យលបងែក្តាមរយៈ ត្បាក្ដភាពទន 

ទរឿងទ៉ុំទាវរប្បេ់ំិក្ខសទាម ។ 

- ចំទោេះត្ពលឹងជនជារិ ទដើមបីដ៉ុេខារ់ត្ពលឹងឲ្យបានត្ប្បទេើរទគត្រូវហា នទធែើប្បដិវរត៍រំលំ 

ត្ពលឹងោេ់ បដលឥរត្ប្បទយជន៍ ួេេម័យែែេះត្ប្បេិទធភាពេំរាប្ប់ការលូរលាេ់ទនវប្បបធម៌ 

និងេងគមធម៌ ទដើមបីក្ាងត្ពលឹងថមីត្េប្បតាមទេចក្តីត្រូវការទនត្ប្បជាពលរដះត្ពមទំាងត្េប្បតាម 

ចង្ហែ ក្់ទនវឌឍនភាពេក្លទលាក្ ។  

 ទដើមបីទធែើឲ្យត្ពលឹងជនជារិកាន់បរត្ប្បទេើរទ ើង ទគត្រូវបថរក្ាេមបរតិវប្បបធម៌ និងអរិយធម៌ 

រប្បេ់ជនជារិទន្ទេះឲ្យទ្គង់វង់ ឯេមបរតិវប្បបធម៌េំខាន់ជាងទគគឺ មន៉ុេស ទត្ោេះមន៉ុេសជាអងក្បថ 

រក្ាេមបរតិ ទ ើយែលួនឯងជាេមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិដូចជាេមបរតិវប្បបធម៌ធមមជារិរប្បេ់បែមរ  

គឺមន៉ុេសបែមរ ពីទត្ោេះទប្បើមន៉ុេសបែមរទចេះបរវិន្ទេប្បនតិចមតង ៗ ជនជារិបែមរនឹងកាល យទៅជាជនជារិ 
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ភាគរិច ព៉ុំមានេិទធិការោរេមបរតិវប្បបធម៌រប្បេែ់លួន បដលត្ទត្ទង់នូវត្ពលឹងរប្បេ់ែលួនបានទទ ។ 

ប្បញ្ចប្ប់ទេចក្ត:ី 

 រួមទេចក្តីមក្ ត្ពលឹងប្ប៉ុគគល ត្ពលឹងអក្សរេិលប៍ ត្ពលឹងជនជារិ មានទំន្ទក្់ទំនងោង ទត្ចើន 

ជាងភាពោច់ោង  ទ ើយទដើមបីឲ្យត្ពលឹងទំាងប្បីទនេះបានត្ប្បទេើរ ទគត្រូវោប្ប់ទែតើមពីការ អប្បរ់បំ្ប៉ុគគល 

ទ ើងទៅ ទត្ោេះប្ប៉ុគគលជាអងក្ប្បទងកើរត្ពលឹងអក្សរេិលប៍ ទដើមបីអប្ប់រំមន៉ុេសក្ងសងត្ប្បទទេោមួយ 

បដលរួមែតសំោង ជាជនជារិ ។ ទប្បើត្ពលឹងប្ប៉ុគគលត្ប្បទេើរ ត្ពលឹងអក្សរេិលប៍ក្៏ត្ប្បទេើរ យ ងោមិញ 

ត្ពលឹងជនជារិក្៏រិរបរត្ប្បទេើរទ ើងបដរទទើប្បទរភប្បចំេងគមជារិឲ្យមានយ៉ុរតិធម៌បដលទគទថថា 

យ៉ុរតិធម៌ក្ងសងេងគមមាន េមភាព ទេរីភាព ភាររភាព វឌឍនភាព េ៉ុំមងគល េមត្ប្បក្ប្ប តាមរប្បប្ប 

ត្ប្បជាធិប្បទរយយ ។ ទរើទធែើដចូទមតចទៅ ទប្បើេពែទថងទនេះ បែមរមាង ក្ ់ៗ គរិបរត្ប្បទយជនផ៍្ទា លែ់លួន ទគ 

ត្ពទងើយក្ទនតើយនងឹត្ប្បទយជនជ៍ារ ិទរើកាលោទៅ ទគទទលួាគ លត់្ពលងឹបែមរ ?  ប្ប ៉ុបនតទទាេះប្បី 

យ ងទនេះក្តី ទយើងព៉ុំត្រូវមាន ទ៉ុទដិះនិយិមខាល ងំទពក្ទទ ទយើងត្រវូភ្ាក្រ់លកឹ្ត្ប្បក្ប្បទោយមនេកិារ 

ជារ ិ  ទ ើយទប្បើោប្ប់ទែតើមទធែើប្បដិវរតន៍ពីប្ប៉ុគគលទៅេងគម ទៅជនជារិព៉ុំបានេំទរចទទ  ត្រូវទរភប្បចំពី 

ជនជារិ មក្េងគមវិញរួចទ ើយពីេងគមមក្ប្ប៉ុគគលមាង ក្់ ៗ រ ូរដល់បានេំទរចលទធែលជា 

 វិជាា មាន ។  
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+ ពីតាគារ័ Pythagore ( ៥៧២ - ៥០០ ម៉ុន គ. េ ) 

 

 

 ពីតាគា័រ ជាទេសវិទូ និងជាគណិរវិទូត្ក្ិច បដលបានោប្ប់ទែតើមយក្ោក្យ Philosophie  

មក្ទត្ប្បើម៉ុនទគប្ប ៉ុបនតទលាក្បានឲ្យន័យថា « ត ព្ ះតៅរកការគ្ ិបណឌិ    » ។ 
ទេសនវជិាា រប្បេ ់ពតីាគារ័ : 

- ក្ងសងពិភាពទលាក្ អែីទំាងអេ់េ៉ុទធេឹងជាចំនួន ( Tout est nombre ) េូមបីបរ 

អាទិទទព ក្៏ទក្ើរមក្ពីចំនួនបដរ ។ មន៉ុេសទក្ើរមក្ពីចំនួនាច់ែសនំឹងចំនួនំែឹង ែសចំំនួន 

េរទេ ែសចំំនួនឈ្លម ។ 

 - យល់ថា មន៉ុេសាល ប្ប់ទៅទ ើយទក្ើរវិញ ទោលគឺទជឿថា ត្ពលឹងជាធារ៉ុ អមរៈ ។ 

ទពលត្ពលឹងមក្េណះ ិរទ្ក្ងសងេ រីរៈប្ប៉ុគគល ត្ពលឹងមានលក្ខណៈដូចជាជាប្ប់គ៉ុក្ទ្ក្ងសង 

េរីរៈ រ ូរដល់េរីរៈាល ប្ប់ទទើប្បត្ពលឹងអាចទចញពីេរីរៈបាន ។ 

- ចំនួនគឺែល ឹម ( Essence ) អែី ៗ បដលមានចំនួនទទើប្បត្ប្បក្ប្បទោយេចចភាព ។ 

- ភាវៈេំខាន់ជាងទគគឺទំលើង បដលជាត្ប្បំពទនព៉ុទធិទ ើយបដលពីតាគា័រ ោក្់រំោង 

ទលែ ( ១ ) ។ តាទ េ យល់ថា ទឹក្ជាភាវៈេំខាន់ជាងទគ ឯត្ពេះព៉ុទធទោរម យល់ថា 

ភាវៈេំខាន់ជាទគគឺមហាំូរទំាង៤ ទឹក្ ដី ទំលើង ែយល់ ។ ទលែ ( ២ ) រំោងត្េី ឬេរែញី 

ទលែ ( ៣ ) រំោងត្ប្បសេ ឬេរែទឈ្លម លបដលមានក្មាល ំងជាងត្េី ទលែ (៤) រំោង  

ប្បជ ុំទស្សនវិទូខ្លះ 
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យ៉ុរតិធម៌  ទលែ (៥) រំោង អាោ ៍ពិោ ៍ ( ២ + ៣ = ៥ ) ទលែ ( ៧ ) រំោង មន៉ុេស 

ឥរបានការ ទលែ ( ១០ ) រំោង អាទិទទព ។  

 េីលធម៌រប្បេ់ពីតាគា័រ : 

- ទោរពអាទិទទព 

- ទោរពវីរជនជារិ 

- ទោរពឳព៉ុក្មាត យ 

- មន៉ុេសទំាងអេ់ គឺជាប្បងប្បែូន  

- តាំងជាមាច េ់ចិរតរប្បេ់ែលួន 

- ត្េឡាញ់យ៉ុរតិធម៌  

- អរ់ធន ់

- មានត្ទពយេមបរតិលមមបររេ់បានទ ើយ 

- អំទពើបដលទធែើទៅទ ើយត្រូវរំលឹក្ទ ើងវិញ ទដើមបីពិោរោឲ្យដឹងែ៉ុេត្រូវ ។ 

+ អឺរា៉ា គលរី  Héraclite ( ៥៤០ - ៤៨០ ម៉ុន គ. េ ) 

 
ទេសនវជិាា  : 

- អែីទំាងអេ់ក្ងសងធមមជារិត្រូវបរបត្ប្បត្ប្បួល 

- ទប្បើមានទក្ើរត្រូវបរមានាល ប្ប់ 

- ត្ពេះអាទិរយថមីរាល់ទថង 

- -ភាវៈេំខាន់ជាងទគគឺទំលើង  

- អែីទំាងអេ់ទក្ើរមក្ពីភាពែាសយោង  

ឧទា រណ៍៖ ទដើមបីក្៉ុំឲ្យត្រជាក្់ ត្រូវរក្ក្ទតត  
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                ទដើមបីក្៉ុំឲ្យឃ្លល ន         ត្រូវរក្អាហារមក្ចំបអរ 

                    ទដើមបីក្៉ុំឲ្យមានទ៉ុក្ខ  ត្រូវរក្េ៉ុែ  

 ប្បទងកើរចលន្ទពិំពទលាក្ 

- ទគព៉ុំម៉ុជទឹក្ពីដងក្ងសងទឹក្ទទនលដបដលទទ 

- គឺជាទេសនវិជាា  ចលន្ទនិយមេក្ល ឬទេសនវិជាា បេែងរក្អន្ទគរ ដូចជា 

ទេសនវិជាា រប្បេ់ត្ពេះព៉ុទធបដរ ។  

+ ទដម តូ្គីរ Démocrite ( ៤៦០ - ៣៧០ ម៉ុន គ. េ ) 

 
ទេសនវជិាា  : 

 ក្ងសងពិំពទលាក្ ភាវៈទក្ើរមក្ពីវរាសធារ៉ុអែីមា ងលែិរ ប្បំបប្បក្ព៉ុំបាន ព៉ុំបត្ប្បត្ប្បួល ំិរទថរ 

រ ូរបដលទដម ូត្គីរឲ្យទឈ្លម េះថា អារមូ ប្បទងកើរបានត្ទឹេតីមួយទឈ្លម េះថា អារមូនយិម  

( l’ atomisme ) ។ អារូម ប្បទងកើរឲ្យមាន ទំលៀង ែយល់ពយសេះ ក្ទតត  ត្រជាក្់ ក្លិន និង អែីេពែយ ង 

ទំាងអេ់រ ូរដល់ត្ពេះអាទិរយ ត្ពេះចនា ត្ពលឹង ក្៏ទក្ើរមក្ពីអារូមបដរ ។ អារូម ជាត្ប្បំព 

ទនព៉ុទធិេពែយ ង ។  

េលីធម ៌:  

- មន៉ុេសត្រូវទចេះេប្បាយ និងបេែងរក្ការេប្បាយ 

- L’ essential est resister au mal មានន័យថា ារៈេំខាន់ក្ងសងការរេ់ទ្រប្បេ់ 

មន៉ុេសគឺ អាចទប្ប់ទល់នឹងអំទពើអាត្ក្ក្់េពែបប្បប្បយ ង  

- Vain et sot de comparer son état avec celui d’un plus heureux que soi  

មានន័យថា កាលោទគទត្ប្បៀប្បត្ប្បដចូជីវភាព រប្បេ់ទគទៅនឹងជីវភាពអងក្ត្ប្បទេើរជាងែលួន 

ទគជាមន៉ុេសឥរបានការ និងជាមន៉ុេសំគួរ ។ 

- Il vaut micux obéir que commander មានន័យថា ទោរពប្បញ្ហា ត្ប្បទេើរជាងប្បញ្ហា  ។ 

- Il vaut mieuz subir l’injustice que la commader មានន័យថា ទទួលអំទពើអយ៉ុរតិ 
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ត្ប្បទេើរជាងត្ប្បទេើរជាងត្ប្បត្ពឹរតអយ៉ុរតិធម៌ ។ 

- Eviter les querlles surtout avce ses proches មានន័យថា ត្រូវទចភេវាងជំទលាេះ 

ត្គប្ប់បប្បប្បយ ងពិទេេជាមួយអងក្ទ្បក្បរែលួន ។ 

- Il faut avoir des smis  មានន័យថា ត្រូវបរមានមិរតំ ក្តិទត្ចើន ។ 

- ទយើងត្រូវត្េឡាញ់ទគទដើមបី ឲ្យទគត្េឡាញ់ទយើងវិញ មិនត្រូវទបាេះប្បង់េមរាភាព ទន 

ការត្េឡាញ់ទទទទាេះប្បីដល់ោេ់ក្៏ទោយ ។  

- េ៉ុែចិរតឲ្យមានមិរតេមាល ញ់រិចច៉ុេះ មិរតេមាល ញ់ទក្ើរទ ើងទោយការទត្ជើេទរីេ គួរ 

ទត្ជើេទរីេមិរតេមាល ញ់ឲ្យបា មរ់ចរ់ ទប្បើទធែើទៅបាន គួរទត្ជើេទរីេេមាល ញ់ោ បដលមានទោល 

ប្បំណងេទត្មចត្ប្បទយជន៍ដូចអងក្បដរ ។ 

- ត្រូវមានេប្បបសរេធម៌ ព៉ុំបមនទដើមបីឲ្យបានគ៉ុណរប្បមក្វិញទទ ប្ប ៉ុបនតទដើមបីេប្បាយ 

( ត្រូវគិរថាការទធែើអំទោយអងក្ដទទ ជាមទធាបាយទដើមបីេប្បាយ )  

- ត្រូវទោរពចង្ហែ ក្់ប្បី  មរិត្េម មរិែាសយ មរិេំទយគ បដលជាចាប្ប់ដ៏ធំត្ទត្ទង់ដំទណើរ 

ពិំពទលាក្ ។  

+ េូត្ការ Socrate ( ៤៧០ - ៣៩៩ ម៉ុន គ. េ ) 

 

 

ទេសវជិាា រប្បេេ់តូ្ការ ទត្ចើនអប្បរ់បំប្បប្បេលីធម ៌: 

- ត្រូវយល់ដំទណើរត្ប្បត្ពឹរតទៅទនធមមជារិ  

- ត្រូវយល់អែីបដលទ្ជិរទយើងម៉ុននឹងយល់អែីបដលទ្ឆ្ង យពីទយើង  

- ត្រូវាគ ល់ែលួនឯងេិន 

- ត្រូវដ៉ុេខារ់ត្ពលឹងឲ្យបានត្ប្បទេើរជាងដ៉ុេខារ់េរីរៈ 

- ត្រូវនិយមទត្ប្បើថា ែ្ស ំឥរទចេះអែីទាេះ ទ ើយមិនត្រូវទជឿថាទគទចេះបដរ បែមរទមាល ប្ប់ទត្ប្បើោក្យ 

« តបើចង់តចះ ត្ វូតធវើលងង់ »  

http://www.itkhmerangkor.net/
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- ត្រូវជបជក្ោង ទដើមបីរក្ការពិរ ទត្ោេះការជបជក្ោង បប្បប្បទនេះត្រូវេូត្ការឲ្យទឈ្លម េះថា 

 វិធីប្បទងកើរក្ូន ទោយេូត្ការ ទចេះបណនំ្ទឲ្យអងក្ជបជក្ ជាមួយរក្ទ ើញលទធែលទោយែលួនឯង ។ 

លទធែលបដលបានមក្ត្រូវទទួលការរិេះគន់េិនទទើប្បទ៉ុក្ជាបានការ ទប្បើព៉ុំដូចទន្ទេះទទ េូត្ការនឹង 

ទត្ប្បើវិធី ចអំក្ បដលទគឲ្យទឈ្លម េះថា ចំអក្បប្បប្បេូត្ការ  

- េូត្ការទោលថា ព៉ុំមាននរោមាង ក្់កាចទោយទចរន្ទទទ ។ ត្ទឹេតីទនេះមានន័យថា 

មន៉ុេសទក្ើរមក្េ៉ុទធបរមានប្បំណងលែ ទ ើយភាពេលូរប្បូរគឺជាេមបរតិរប្បេ់មន៉ុេស ប្ប ៉ុបនតទប្បើបត្ប្បជា 

កាចវិញ គឺពិរជាមានប្ប៉ុពែទ រ៉ុ ដូចជាប្ប៉ុពែទ រ៉ុផ្ទា ល់ែលួន និងប្ប៉ុពែទ រ៉ុទត្ៅែលួន ។ ប្ប៉ុពែទ រ៉ុផ្ទា ល់ 

ែលួន គឺភាពកាចាហាវទក្ើរមក្ពីេ៉ុែភាពព៉ុំេូវលែ េរីរាងគព៉ុំត្ប្បត្ក្រី េរទេត្ប្បព័នធត្ប្បាទំិរ 

ទ្ក្ងសងក្បនលងបប្បលក្ពីធមមតា ទទើប្បប្បទោត លឲ្យប្ប៉ុគគលកាចទោយព៉ុំដឹងែលួន ទ រ៉ុទនេះ ទគអាចពាបាល 

ជមងឺកាចតាមថាង េំងកូវ ។ ប្ប៉ុពែទ រ៉ុទត្ៅែលួន មានបប្បប្បបែនជាព៉ុទធិវរាស ដូចជាព៉ុទធិត្ប្បធានជួប្បត្ប្បទេះនឹង 

អំទពើអយ៉ុរតិធម៌ ការេងករ់េងកិន ការរំទលាំឈ្លល នោន និងជួប្បត្ប្បទេះប្បញ្ហា អែីមួយបដលែលួនព៉ុំចូល 

ចិរត ក្៏ប្បោត លឲ្យព៉ុទធិត្ប្បធានកាល យទៅជាមន៉ុេសកាច ។ បាល រ៉ុង បានត្ប្បឆំ្ងនឹងគំនិរទនេះទោយអៈ

អាងថាមន៉ុេសទក្ើរមក្មានអក្ប្បបក្ិរិយបប្បលក្ោង  ែលេះលែែលេះអាត្ក្ក្់ ែលេះកាចែលេះេលរូ ត្េប្បតាមនិេយ័

យ 

ធមមជារិ រប្បេ់មន៉ុេស ទនេះទ ើយជាចាប្ប់ធមមជារិ ។ ដូចទនេះបាល រ៉ុង ព៉ុំទទួលាគ ល់ថា មន៉ុេសទក្ើរ 

មក្េ៉ុទធបរេលរូទំាងអេ់ដូចេូត្ការទោលទទ ។  

- ក្ងសងរទមលេីលធម៌ េូត្ការបានទចញម៉ុែត្ប្បឆំ្ងនឹងពួក្េូ ែ ៊ីេ ទោយោរ់ទ៉ុក្ថាពួក្ 

េូ ែ ៊ីេ ចូលចិរតយក្ោក្យេំដី ទៅទត្ប្បើក្ងសងែលវូែ៉ុេ ទ ើយទធែើអក្ប្បបក្ិរិយដូចជាអងក្ទចេះទត្ចើន ។ 

+ បាល រ៉ុង  Platon ( ៤២៨ - ៣៤៨ ម៉ុន គ. េ ) 

 

 

 បាល រ៉ុង ជាទេសនវិទូត្ក្ិច បដលលបីទឈ្លម េះជាងទគ ត្ពមទំាងមានក្ត្មិរព៉ុទធិែពេ់ជាង 
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េូត្ការ  ។ បាល រ៉ុង មានត្គូ ៣ន្ទក្់ គឺ ត្កាទីល ទអរា៉ា គលីរ និង េូត្ការ ។ បាល រ៉ុង ចូលចិរតទធែើដំទណើរ 

និង ទធែើនទយបាយត្ពមទំាងជាអងក្ទែតើមប្បទងកើរគំនិរប្បណឌ ិរេភា ទ្ឆ្ង ំ ៣៨៧ ម៉ុន គ.េ បាល រ៉ុង 

និយមទត្ប្បើវិធីប្បទងកើរគំនិរ និងវិធីចំអក្ដូចេូត្ការបដរ ។  

 ទពលការ់ទទាេត្ប្បហាជីវិរេូត្ការ ទ្ឆ្ង ំ ៣៩៩ បាល រ៉ុងបានររ់ទំភេែលួនទចញពីអាបរន ។ 

ទេសនវជិាា បាល រ៉ុង : 

 - បាល រ៉ុង បានប្បទងកើរត្ទឹេតីអំពី ឥស្តនាីយ ំព និងត្ទឹេតីអំពី មទន្ទំព ។ ឥស្តនាីយ ំព គឺជា ំព 

ទនព៉ុទធិ បដលប្ប៉ុគគលបានទចេះដឹងត្រឹមបរទំនួល អារមមណ៍ តាមឥស្តនាីយរមមណ៍  ទោលគឺព៉ុទធិ បដល 

ទក្ើរមក្ពីបំងក្ ត្ចម៉ុេះ ត្រទចភក្ អោត រ កាយ និង ចិរត ប្ប ៉ុបនតែលេះគំនិរ ។ ចំបណក្ ឯមទន្ទំព គឺជាំព 

ទនព៉ុទធិបដលប្ប៉ុគគលបានទចេះដឹង ទោយារមទន្ទ ( គំនិរ + ប្បញ្ហា   +  វិោរណៈ ) ប្ប ៉ុបនតបាល រ៉ុង ព៉ុំបាន 

ផ្ទត ច់ឥស្តនាីយំព ទចញពីមទន្ទំពទទ ។ ព៉ុទធិោប្ប់ទែតើមពីឥស្តនាីយំព និងមានរទមលចាេ់លាេ់ ទ្ទលើ 

មទន្ទំព ។ ទប្បើព៉ុទធិមានក្ត្មិរត្រឹមបរឥស្តនាីំព គឺព៉ុទធិបក្លងកាល យ ទត្ោេះព៉ុទធិក្ងសងឥស្តនាីយំព របមងបត្ប្ប

ត្ប្បួលតាមកាលអាកាេ ដចូជាការវិនិចឆ័យត្រឹមបរការទមើលទ ើញដឹងឮព៉ុំត្គប្ប់ត្ោន់ទទ ត្រូវប្បបនាម 

េមរាភាព ៣ ត្ប្បការរប្បេ់មទន្ទគឺ គំនិរ ប្បញ្ហា  និង វិោរណៈ ។ ប្បដិេំទយគរវាងឥស្តនាីយំព និង 

មទន្ទំព ជាត្ប្បំពទនទេសនវិជាា ជំន្ទន់ទត្កាយបានទេចក្តីថា ទេសនវិជាា ទត្កាយបរងបានទលើក្

យក្ ំព ទំាងពីរជាវរាសេិក្ា ត្ោន់បរមរិមួយឲ្យរទមលទលើឥស្តនាីយំព ខាល ំងជាង ឯមរិមួយទទភរឲ្យ 

រទមលទលើមទន្ទំពខាល ំងជាង ។ 

- ឥស្តនាីយំព ព៉ុំមានេមរាភាពបេែងរក្ប្បោត ច់បានទទ ចំបណក្ឯមទន្ទំពទទើប្បអាចបេែង 

រក្ប្បោត ច់បាន ត្ពមទំាងអាចបេែងរក្េចចៈប្បោត ច់បានទទភរែង ។  

 

- បាល រ៉ុង បានប្បទងកើរទេសនវិធីមួយទឈ្លម េះ ប្បដិេំទយគ ទដើមបីជបជក្ទំលើយំលងោង បេែង 

រក្ព៉ុទធិ ។  

 ប្បដេិទំយគជាអែ ី?     

 ប្បដិេំទយគជាទេសនវិធីមួយ បដលរត្មូវឲ្យទលើក្យក្ទេសនៈ ទំាងពីរទោយទចេះផ្ទត ច់ោង  

ែង ភាា ប្ប់ោង ែងទដើមបីបេែងរក្រទមលពិរត្បាក្ដ ។  

- ត្ទឹេតីអំពីអន៉ុេារណៈ អន៉ុេារណៈជាការរំឭក្ទ ើងវិញនូវអំទពើទែសង ៗ បដលទយើង 

បានទធែើរួចមក្ទ ើយ ទដើមបីវិនិចឆ័យថា អំទពើោជាអំទពើលែ អំទពើោជាអំទពើអាត្ក្ក្់ ។ អន៉ុេារ

ណៈ 

ជាវិធីបេែងរក្គ៉ុណធម៌ែពង់ែពេ់ ទត្ោេះមន៉ុេសមាង ក្់ៗ ត្រូវបរមានការវិនិចឆ័យផ្ទា ល់ែលួន ឯការវិនិចឆ័យ 
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ទក្ើរមក្ពីមនេិការ ។ ការទំលាប្ប់ទធែើអន៉ុេារណៈយូរ ៗ ទៅ អាចឲ្យព៉ុទធិត្ប្បធានរំឭក្ទ ើញអរីរ 

កាល ដ៏យូរអបងែងត្ពមទំាងជាត្ពំពត្ទឹេតីោំជារិ ( ត្ប្បប លោង នឹងត្ទឹេតីោំជារិរប្បេ់ត្ពេះព៉ុទធ

ទោរមបដរ ) ទត្ោេះកាលោអន៉ុេារណៈ មានក្ត្មិរកាន់បរខាល ំងទ ើង ៗ រ ូរដល់ប្ប៉ុគគលអាច 

ផ្ទត ច់ែលួនបាន ទពលទន្ទេះប្ប៉ុគគលអាចយក្អន៉ុេារណៈមក្អន៉ុវរត ទដើមបីដឹងជារិរប្បេ់ែលួន ។ 

អាត្េ័យទ រ៉ុទនេះទ ើយបានជាបាល រ៉ុងទោលថា « ទរភនទេសនវិជាា  គឺទរភនាល ប្ប់  » មានន័យថា 

ទរភនផ្ទត ច់ត្ពលឹងទចញពីេរីរៈ ។ កាលោប្ប៉ុគគលមាង ក្់ព៉ុំអាចផ្ទត ច់ត្ពលឹងទចញពីេរីរៈ បានទទទន្ទេះ 

តាមបាល រ៉ុង ប្ប៉ុគគលទន្ទេះព៉ុំអាចេិក្ាទេសនៈវិជាា បានទ ើយ ។  

- អំពីអមរភាពទនត្ពលឹង តាមត្ទឹេតីអន៉ុេារណៈ បាល រ៉ុងយល់ទ ើញថា ប្ប៉ុគគលជាការែស ំ

រវាងេរីរៈ + ត្ពលឹង  ។ េរីរៈជា េំែរធារ៉ុ ទទ ឯត្ពលឹងជាេងលូ ។ ទ រ៉ុទនេះ ត្ពលឹងព៉ុំបមនជា 

េំែរធារ៉ុទទ ទ ើយព៉ុំទចេះរលាយព៉ុំទចេះាល ប្ប់ ែាសយពីទេសនៈរប្បេ់ត្ពេះព៉ុទធបដលយល់ថា ប្ប៉ុគគល

មាង ក្់ 

ៗ ព៉ុំមានត្ពលឹងទទ ។ អែីទំាងអេ់បដលត្ទត្ទង់ប្ប៉ុគគលគឺជា េំែរធារ៉ុ ទ រ៉ុទនេះ ត្រូវបរផ្ទល េ់ប្បតូរ 

និង 

រលាយទៅវិញ រួចទ ើយទក្ើរវិញទទភរ ។ វិទាាស្តេតទំទនើប្បបដលអាចក្ាងរូប្បរាងមន៉ុេសដូច 

ទប្បេះប្បិទ មានេរទេ ាច់ ឈ្លម ែួរក្ាល ទប្បេះដូង េួរដូចមន៉ុេសធមមតា ទមតចក្៏មន៉ុេសត្ប្បទំទ 

ទនេះបដលទក្ើរទ ើងទោយការែសតំ្បាេោក្វិញ្ហា ណ ឥរដឹងអែីទំាងអេ់ ឥរទចេះនិយយេតី ទត្ប្បើការ 

ព៉ុំទក្ើរ ជាការប្បញ្ហា ក្់ថាប្ប៉ុគគលមាង ក្់ ៗ ព៉ុំបមនត្ោន់បរមាន េំែរធារ៉ុ ឬ ែ័នធ ប្ប ៉ុទោណ េះទទ គឺពិរជា 

មានអែីមួយព៉ុំបត្ប្បត្ប្បួលបដលជាេងលូរប្បេ់ប្ប៉ុគគល ចំបណក្ឯត្ទឹេតីរប្បេ់ត្ពេះព៉ុទធទោរម បដល

អេះអាងថាក្ងសងទោលលទធិមួយអំពី អនរត ព៉ុំត្ពមទទួលាគ ល់ថា មានត្ពលឹង ក្៏ព៉ុំត្បាក្ដជាត្ទឹេតី 

បដលជួប្បត្ប្បទេះពិទាធន៍ចាេ់លាេ់ទ្ទ ើយ គឺត្ោន់ជាការវាយាម នតាមទេសនៈត្ប្បហាក្់

ត្ប្បប លនិយម ។   

+ អារេីតរូ  Aristote (៣៨៤ - ៣២២ ម៉ុន គ. េ ) 
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 ទលាក្ អារីេតរូ ជាទេសនវិទូត្ក្ិចទក្ើរទ្ឆ្ង ំ ៣៨៤ ម៉ុន គ.េ ទ្ទីត្ក្សង Thrace ទ ើយ 

ាល ប្ប់ទ្ឆ្ង ំ ៣២២ ម៉ុន គ.េ ។ អារីេតរូ ជាាវ័ក្ ជំនិររប្បេ់បាល រ៉ុង ។ ឳព៉ុក្ទលាក្ជា ត្គូទពទយ 

ផ្ទា ល់រប្បេ់ទេតច Philippe ។  

 អារីេតរូជាអងក្ែតចួទែតើម ប្បទងកើរេពែ វិជាា   ទោយទត្ប្បើមទធាបាយទាក្់ទងផ្ទា ល់ែលួននឹងទេតច 

Philippe ទដើមបីទចញប្បទប្បញ្ហា ដល់អងក្ទនាទទំាងឡាយ ត្ោនត្បាមាញ់េរែាល ប្ប និងេរែទត្ព 

ត្ពមទំាងេរែទំាងពួងបដលោប្ប់បាន ឲ្យយក្គំរូនីមយួ ៗ ត្ប្បគល់មក្អារីេតរូ ទដើមបីទរភប្បចំេពែវិជាា  

ទោលគឺ អារីេតរូទរភប្បចំេពែវិជាា ោប្ប់តាំងពីេរែទ ើងទៅ ទត្ោេះេរែទត្ចើនោេ់បដលទក្ើរទ្ក្ងសង 

ត្េសក្បរព៉ុំមានាគ ល់ទឈ្លម េះ ។ 

 ទ្ឆ្ង ំ ៣៣៥ អារីេតរូបានប្បទងកើរវិទាល័យមួយ ទ្ត្ក្សងអាបរនបដលទគទំលាប្ប់ទថថា 

Lycien  ។ វិធីប្បទត្ងៀនទ្ក្ងសងវិទាល័យទនេះមានលក្ខណៈទែសងពីវិទាល័យដទទទទភរ ទោយមាន 

ការទរភប្បចំឲ្យត្គូប្បទត្ងៀនេិេសទ្ទត្ៅថាង ក្់ទត្ចើន ជាងទ្ក្ងសងថាង ក្់ គឺទដើរទលងប្បទណត ើរ ប្បទត្ងៀន 

ប្បទណត ើរ ។ ទេសននិយមការេិក្ាទោយមទធាបាយទដើរទលងប្បំបប្បប្បទនេះមានទឈ្លម េះថា ក្ំានត 

េិក្ា ។  

ទេសនវជិាា រប្បេអ់ារេីតរូ : 

 ទោយអារីេតរូ ជាាវ័ក្ រប្បេ់បាល រ៉ុង ទោលគំនិរេំខាន់ ៗ ែលេះក្ងសងទេសនវិជាា ទាក្់ទងនឹង 

បាល រ៉ុង ដូចជាត្ទឹេតីអំពីឥស្តនាីយំព ទឆ្ព េះទៅរក្ មទន្ទំព ទដើមបីបេែងរក្ក្៉ុេល ។ ទេសនវិជាា  បប្បប្ប 

ទនេះត្រូវអារីេតរូទថថា ទេសនវជិាា អេតរិបូ្ប ។  

 អារីេតរូបានប្បញ្ហា ក្់ថា បាល រ៉ុងយល់ថា មានគំនិរែពង់ែពេ់ំិរោច់ទចញពីឥស្តនាីយំព  ប្ប ៉ុបនត 

ោប្ប់ទែតើមពីឥស្តនាីយំព ។ អារីេតរូ យល់បប្បលក្ពីបាល រ៉ុងប្បនតិចទោយអេះអាងថា មទន្ទំព ក្៏ំិរទ្ 

ក្ងសងឥស្តនាីយំពបដរ មានន័យថា ទ្ក្ងសងភាវៈមួយ ទគអាចប្បំបប្បក្គំនិរពីរយ ង : 

- គំនិរទំាងឡាយបដលទាក្់ទងទៅនឹងឥស្តនាីយ 

- គំនិរទំាងឡាយបដលទាក្់ទងទៅនឹងមទន្ទ 

ប្ប ៉ុបនតឥស្តនាីយនិងមទន្ទំិរទ្រួមោង  ត្ោន់បរគំនិរមួយប្បង្ហា ញអែីបដលទយើងទ ើញទពល 

ប្បចចសប្បបនង និងគំនិរមួយទទភរមានទំទន្ទរទៅរក្អន្ទគរ ។  

 អា រីេតរូ បានទលើក្យក្ំេតសតាងមក្ប្បញ្ហា ក្់ដូចជា ត្ោប្ប់បែលទឈើ បដលទយើងទ ើញក្ងសង  

ក្ងសងប្បចចសប្បបនង ទៅអន្ទគរជាមន៉ុេសោេ់ មន៉ុេសក្ពំ៉ុងទដក្ ម៉ុែជាភ្ាក្់ទ្ទពលខាងម៉ុែ ។  

តាមការអធិប្បាយខាងទលើទនេះទេសនៈរប្បេ់អារីេតរូអាចប្បទងកើរ បានទេសនវិជាា មួយថមីទទភរបដល 
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ឲ្យរទមលទៅទលើរទមល ទលើចលន្ទបត្ប្បត្ប្បួល ។  

 ទដើមបីប្បញ្ហា ក្់ទេសនៈខាងទលើទនេះឲ្យបានចាេ់លាេ់គឺ ទេសនៈភាា ប្ប់ឥស្តនាីយ និងមទន្ទ ឲ្យ 

ំិរទ្ក្ងសងំពបរមួយ អារីេតរូយល់ថា គំនិរលែ គំនិរក្៉ុេល ំិរទ្ជាមួយនឹងភាវៈ ទទើប្បទលាក្ 

ទលើក្យក្ធារ៉ុ ២ ទនទេសនៈរប្បេ់ទលាក្មក្ប្បង្ហា ញគឺត្ទឹេតីអំពីរូប្បធារ៉ុ និង រាង ។  

 របូ្បជាអែ ី? រាងជាអែ ី?  

 រូប្ប គឺជារូប្បធារ៉ុមួយជាប្ប៉ុពែទ រ៉ុប្បទងកើរភាវៈទែសង ៗ បដលទេសនវិជាា បានវិភាគរួចមក្

ទ ើយ 

ោរ់ទ៉ុក្ថា រូប្បធារ៉ុមានរទមលចបង ទត្ោេះបានប្បងកប្បទងកើរភាវៈ ដូចជាទេសនវិទូែលេះថា រូប្បធារ៉ុេំខាន់ 

ជាងទគគឺទំលើង ឬក្ទតត  ែលេះថាទឹក្ ែលេះថាែយល់ ជារូប្បធារ៉ុប្បទងកើរចលន្ទ ចំបណក្ឯត្ពេះព៉ុទធត្ប្បមូលែតសំ 

រូប្បធារ៉ុទំាង៤ គឺ ទឹក្ ដី ទំលើង ែយល់ ជាការប្បញ្ហា ក្់ថា ទេសនវិជាា បប្បប្បទនេះឲ្យរទមលទលើរូប្បធារ៉ុេំខាន ់

ជាងអែីទំាងអេ់ ។ 

 រាង េំោល់ទំរង់ខាងទត្ៅ បដលភាវៈបានប្បទងកើររួចទត្េច គឺជាប្បំណងច៉ុងទត្កាយ ជា 

ទេចក្តីទេចក្តីត្រូវការរប្បេ់មន៉ុេសទទើប្បអារីេតរូទលើក្យក្ទ រ៉ុ ២ មក្ប្បង្ហា ញ : 

- ទ រ៉ុក្ោត ល  

- ទ រ៉ុប្បញ្ចប្ប់ 

អារីេតរូប្បញ្ហា ក្់ថា ទេសនវិទូែលេះត្ច ំយក្ទ រ៉ុក្ោត លជាទ រ៉ុេំខាន់ជាងទគ តាមពិរគឺ 

ទ រ៉ុប្បញ្ចប្ប់ទនេះវិញទទជា ទ រ៉ុេំខាន់ជាង ។ ទ រ៉ុក្ោត ល គឺរូប្បធារ៉ុ ដូចជាធារ៉ុែសឲំ្យទក្ើរទៅជា 

ភាវៈ ។  

 ឧទា រណ៍ ៖ ក្ំោរ់េំពរ់ទែសង ៗ ។ 

 ទ រ៉ុប្បញ្ចប្ប់បដលជាប្បំណងេំខាន់ជាងទគ គឺរាងរប្បេ់ភាវៈ ដូចជាក្ំោរ់េំពរ់ការ់បាន 

ជា ទខា និង អាវ ។ ទខា និង អាវ ទនេះទ ើយបដលេំខាន់ជាងទគ ។ ទដើមបីឲ្យាគ ល់ថា ទនេះទខា ទនេះ 

អាវ គឺព៉ុំបមនរូប្បធារ៉ុទទ ប្ប ៉ុបនតគឺជា រាង បដលជាារធារ៉ុេំខាន់ប្បំែ៉ុរ យ ងោមិញ ដូចជារាង 

រប្បេ់ទោអាចទធែើឲ្យទគាគ ល់ថាជាទោ រាងរប្បេ់ត្ក្ប្បី ែាេះ មន៉ុេស ... ត្ទឹេតីបប្បប្បទនេះមានទឈ្លម េះថា 

ត្ទឹេតីអំពីរាង ។  

 ទោយទ រ៉ុថា រាងជាទ រ៉ុប្បញ្ចប្ប់ និងទោលប្បំណងរប្បេ់មន៉ុេស ទទើប្បអារីេតរូពនយល់ថា 

រាងទនេះទ ើយជាអាទិទទព ទត្ោេះរំោងក្៉ុេល រំោងទាំ័ណ ទោលគឺរំោងអែីបដលលែ ។  

ដូចទនេះទ ើយរូប្បធារ៉ុ អាចប្បទងកើររាងបាន រាងទនេះទ ើយបដលអារីេតរូយល់ថា អាទិទទព ហាក្់ 

ប្បញ្ហា ក្់ថា ភាវៈមួយមានអាទិទទពមួយេំរាប្ប់ទចងភាវៈទន្ទេះ ទៅរក្ទាំ័ណ និងក្៉ុេល ។ តាម 
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ទេចក្តីរួចមក្ទ ើយទនេះ អាទិទទព ហាក្់ដូចជាមានភាពព៉ុំចាេ់លាេ់ ត្េពិចត្េពិល ហាក្់ដូច 

ជាមានែង ព៉ុំបានែង ទទើប្បទគប្បទងកើរបានត្ទឹេតីមួយទឈ្លម េះ «  ត្េពិចត្េពិលនិយម  » ។  
 ប្បន្ទា ប្ប់ពីត្ទឹេតីអំពីរាង អារីេតរូបានប្បទងកើរត្ទឹេតីមួយទទភរបានទឈ្លម េះថា  

ត្រ័យវាទនិយម ។ 

 ត្រ័យវាទនិយម : ជាត្ទឹេតីបដលត្ប្បក្ប្បទោយត្ប្បទយគ ៣ ទទើប្បមានន័យដូចជា ៖ 

- មន៉ុេសទំាងអេ់ត្រូវបរាល ប្ប់ ( ត្ប្បទយគចបង ) 

- េូត្ការក្៏ជាមន៉ុេស ( ត្ប្បទយគរង ) 

- ដូចទនេះេូត្ការត្រូវបរាល ប្ប់ ( ទយប្បល់ )  

ទនេះជាត្រ័យវាទនិយមបប្បប្បេពែទថងឯក្វិធី ៖   េពែ   ឯក្  

- េូត្ការត្រូវបរាល ប្ប់  

- េូត្ការក្៏ជាមន៉ុេស 

- ដូចទនេះមន៉ុេសទំាងអេ់ត្រូវបរាល ប្ប់  

ប្បញ្ហា ក្់ ទោលប្បំណងរប្បេ់អារីេតរូ បដលបានប្បទងកើរត្ទឹេតីត្រ័យវាទនិយម គឺចង់រក្ា 

ទឈ្លម េះេូត្ការ ឲ្យំិរក្ងសងភាព អមរៈ ទត្ោេះអារីេតរូ បានទត្ជើេទរីេយក្ទឈ្លម េះេូត្ការជារូប្បធារ៉ុ 

ទដើម និងជាត្ប្បធានទនត្ទឹេតីទនេះ ។ មា ងទទភរគឺប្បំណងមិនចង់ឲ្យាវ័ក្ទំាងឡាយ បដលទ្ជាប្ប់ 

ជំោក្់ែលវូេទញ្ចរន្ទជាមួយេូត្ការ ទ្ត្េទោេះេូត្ការខាល ំងទពក្ ទត្ោេះធមមតាមន៉ុេសព៉ុំអាច 

ទចភេរួចពីទេចក្តីាល ប្ប់បានទ ើយ ត្ោន់បរមួយាល ប្ប់ក្ងសងក្ិរតិយេ មួយទទភរាល ប្ប់ោម នន័យ ។  

ចំបណក្ឯេូត្ការពិរជាាល ប្ប់ក្ងសងក្ិរតិន្ទមលបីលាញ ទត្ោេះរ ូរមក្ដល់េពែទថងទនេះទក្រ តិ៍ទឈ្លម េះ 

រប្បេ់េូត្ការំិរទ្ជា អមរៈ ។  

េលីធមរ៌ប្បេអ់ារេីតរូ : 

 េីលធម៌រប្បេ់អារីេតរូ គឺជាគ៉ុណធម៌ែលវូក្ទោត ល ឬ មជឈឹមមគគ ៖ 

- ក្៉ុំកាល ហានទពក្  ក្៉ុំក្ំាក្ទពក្ 

+ ទេចក្តីកាល ហាន 

- ក្៉ុំចង់បានទពក្ បរមិនត្រូវមិនរវីរវល់ទាេះទទ 

+ ទេចក្តីត្ប្បមាណ 

- ប្បំទំលចត្ប្បទយជន៍ែលួន  បរមិនត្រូវតាំងចិរតជាអរតទរាទទ  

+ យ៉ុរតិធម៌ 

ប្បន្ទា ប្ប់មក្ទទភរ អារីេតរូបានទលើក្យក្េីលធម៌ទែសង ៗ មក្ពនយល់ : 
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េីលធម៌រប្បេ់រដះ គឺការទចភេវាងោច់ខារមិនឲ្យអំោចរដះ ប្បងខិរប្បងខំពលរដះ ឲ្យ 

ទធែើអែ ីមួយបដលទគមិនទពញចិរត ។  

 ទ រ៉ុទនេះ អំោចរដះេពែទថងបដលប្បងខិរប្បងខំពលរដះឲ្យទធែើទាហាន បដលទគមិនទពញចិរត 

ប្បញ្ហា ក្់ថារដះត្បាេោក្េីលធម៌ ។  

- េីលធម៌មា ងទទភរំិរទ្ត្រង់អារីេតរូប្បញ្ហា ក្់ថា ទក្ើរមក្ជា មន៉ុេសត្រូវបរទចេះទធែើ 

នទយបាយ ឯអងក្ព៉ុំទចេះទធែើនទយបាយគឺជាេរែ ។  

- េីលធម៌ អប្ប់រំឲ្យទចេះត្េឡាញ់មន៉ុេសជារិ  

- េីលធម៌ោំត្ទអងក្ទចេះដឹងទំាងឡាយ បដលទគោរ់ទ៉ុក្ថាជាប្បណឌ ិរ ទទាេះប្បីមានក្ំ ៉ុេ 

មានក្ំ ៉ុេដូចទមតចក្៏ទោយ ចាប្ប់រដះត្រូវទចភេវាងការត្ប្បហារជីវិរ មន៉ុេស ។ អារីេតរូ រំលឹក្

ទ ើងវិញ នូវអន៉ុេាវរីយដ៏អាប្ប់អួរក្ងសងទពលត្ប្បហាជីវិរេូត្ការ ។  

 ទ រ៉ុទនេះ ការត្ប្បហារជីវិរនិេិរស េិេសនិងប្ប៉ុគគលិក្ត្គូប្បទត្ងៀនកាលត្ពឹរតិការណ៍ ១៧ មីន្ទ 

១៩៧៣ ជាឧត្ក្ិដះក្មមមួយដ៏ជូរចរ់ទ្ត្ប្បទទេបែមរ ។  

  +  មជឈធារ៉ុនយិម  

 

 

 អងក្ប្បទងកើរត្ទឹេតីទនេះ ទឈ្លម េះ ោរ៉ា៉ុង Pyrrhon ( ៣៦៥ - ២៧៥ ម៉ុន គ. េ ) ។  

 ទលាក្ ោរ៉ា៉ុង បានពនយល់ថា ប្បញ្ហា មន៉ុេសំិរទ្ក្ងសងភាព អាថ៌ក្ំបំាង មិនត្រូវទជឿថាមន៉ុេស 

ោមាង ក្់ ត្េឡាញ់ទោយទាម េះត្រង់ទទ ឯប្ប៉ុគគលែលួនឯងក្៏មិនត្រូវទ៉ុក្ចិរតទលើែលួនឯងបដរ ទទើប្បទលាក្ 

និយមទត្ប្បើោក្យថា « ក្៉ុំប្បញ្ហា ក្់ពីអែីឲ្យទាេះ និងក្៉ុំនិយយការពិរឲ្យទាេះ » ។ ទលាក្ ោរ៉ា៉ុង  

ទោលទទភរថា « ត្រូវោរ់ទ៉ុក្េចចភាព ត្ោន់បរជាទំលាប្ប់មួយ » ។  
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 ឧទា រណ៍៖ រេជារិទឹក្ មស ំ េំរាប្ប់ែលួនឯង មិនត្រូវោរ់ទ៉ុក្ថាមន៉ុេសទំាងអេ់ េ៉ុទធបរ

ចូល 

ចិរតទឹក្ មស ំទន្ទេះទទ ចំបណក្ឯអងក្ចូលចិរតទឹក្ មស ំទថងទនេះ ព៉ុំបមនមានន័យថាទថងបេែក្ក្៏ចូលចិរតទឹក្ មស ំ 

បដរទន្ទេះទទ ។  

ទដើមបីត្ទត្ទង់ត្ទឹេតីទនេះឲ្យបានចាេ់លាេ់ ទលាក្ោរ៉ា៉ុង អប្ប់រំមន៉ុេសឲ្យទចេះត្ប្បសងត្ប្បយ័រងនិង

េងស័យជាដរាប្បដូចជា ៖  

- ទពលទៅទលងទលើំងំ  មិនត្រូវគិរថាំងំមិនទចេះបាក្់ទន្ទេះទទ ។ 

- ទពលទ ើងទដើមទឈើ មិនត្រូវគិរថា បមក្ទឈើមិនទចេះបាក្់ទន្ទេះទ ើយ ។  

- ទពលទ ើងជិេះរទទេះ មិនត្រូវគិរថាក្ង់រទទេះមិនទចេះរប្បូរទន្ទេះបដរ ។  

ប្បន្ទា ប្ប់មក្ទទភរ ត្ទឹេតីមជឈធារ៉ុនិយម ត្ប្បឆំ្ងនិងប្បោត ច់ ទោលគឺមិនត្រូវទជឿថាមានអែី 

បដលែពង់ែពេ់ោច់ទគ ត្ប្បទេើរជាងទគ លែជាងទគ ឬអាត្ក្ក្់ជាទគ មានន័យថាអែីទំាងអេ់បរងបរ 

មានលែ មានអាត្ក្ក្់លាយ ំោង  ត្ពមទំាងត្រូវយល់អែីបដលត្ោន់បរត្ប្បហាក្់ត្ប្បប លបានទ ើយ  

ទទើប្បត្ទឹេតីរប្បេ់ ោរ៉ា៉ុង ប្បទងកើរបានចលន្ទទេសនវិជាា មួយទឈ្លម េះ «ត្ទឹេតីត្ប្បហាក្់ត្ប្បប លនិយម» 
។ 

+ ទដការ Descarte ( ១៥៩៦ - ១៦៥០ ) 

 

 

  ទដការ ជាទេសនវិទូ បដលបានទ៉ុក្ាង ទដទត្ចើនដូចជា : 

- ាង ទដវិទាាស្តេតក្៏មានទត្ចើនបដរ ពិទេេត្រង់ទដការ យល់ត្េប្បតាម កាា លីទល  

បដលរក្ទ ើញថា បែនដីវិល ។ ក្ំព៉ុងបរទរភប្បចំទបាេះព៉ុមះទេភវទាមួយទឈ្លម េះ Traite du monde 

មានន័យថា ក្បួនប្បំំលឺអំពីពិំពទលាក្ ទ ើយក្ងសងាង ទដទន្ទេះ ទលាក្ក្៏បានរក្ទ ើញថា បែនដីវិល 

បដរ ត្ាប្ប់បរទ្ឆ្ង ំ ១៦៣៣ រ៉ុលាការការ់ទទាេត្ប្បហារជីវិរទលាក្ កាា លីទល បដលបានេរទេរ 

ែាយែាសយនឹងាេន្ទត្គីេតថា បែនដីវិល ។ ការែាយដំណឹងបប្បប្បទនេះ អាចទធែើឲ្យែួចរទមល 

http://www.itkhmerangkor.net/


 វាយអត្ថបទឡ ើងវញិឡោយ www.itkhmerangkor.net   អត្ថថ ធបិាយទស្សនវិជ្ជា  

64 

 

ាេន្ទ ទ ើយទធែើឲ្យត្គីេតប្បរិេ័ទ រាយជំទនឿពីាេន្ទទទភរែង ។ ទដការ ត្រូវប្បងខំចិរតផ្ទែ ក្ 

ការែាយ ាង ទដទន្ទេះ ។  

 

ទេសនវជិាា   :  

 ទេសនវិជាា រប្បេ់ទដការមានទឈ្លម េះថា ទដការនិយម បដជាត្ប្បព័នធទេសនវិជាា  

 វិោរណនិយម ជ៉ុំវិញការទោទ និងទោេះត្ាយប្បញ្ហា ត្ប្បក្ប្បទោយវិោរណៈដូចជា ៖ 

-  វិោរណនិយមអំពីឯក្េពែភាព 

-  វិោរណនិយមអំពីេពែឯក្ភាព 

-  វិោរណនិយមអំពី េ ជញណ 

ទដការ យល់ថាមមានែលឹម ជាទ រ៉ុដឹក្នំ្ទឲ្យទដការយល់ថាមានអាទិទទព ឯវរតមានយល់ 

អាទិទទពទក្ើរទ ើងតាមការពិោរោ ដូចជាការពិោរោមួយមានទឈ្លម េះ ទប្បើធមមជារិទក្ើរមាន

ទ ើង ត្រូវបរមានអងក្ប្បទងកើរ ឯអងក្ប្បទងកើរទន្ទេះគឺជាអាទិទទព ។  

 ចំទោេះប្បញ្ហា ប្ប៉ុគគល ទដការពនយល់ថាប្ប៉ុគគលជាការែសរំវាងេរីរៈ និងត្ពលឹង ទ ើយ 

ធារ៉ុទំាងពីរទនេះ មានេមព័នធដ៏ជិរេងិទធទៅវិញទៅមក្ មានន័យថា ទប្បើេរីរៈចង់បានអែីត្ពលឹងក្៏ចង់ 

បានទន្ទេះបដរ យ ងោមិញទប្បើត្ពលឹងត្បាថាង អែី ក្៏ប្បញ្ហា ឲ្យេរីរៈទធែើអំទពើទន្ទេះបដរ ទ រ៉ុទនេះទប្បើែ៉ុេ 

គឺែ៉ុេទំាងអេ់ោង  ទប្បើត្រូវគឺត្រូវទំាងអេ់ោង  មានន័យថាអំទពើទំាងឡាយរប្បេ់មន៉ុេស េ៉ុទធេឹង 

ត្ប្បត្ពឹរតទៅត្ប្បក្ប្បទោយំនាៈ ែ៉ុេពីទេសនវិជាា េពែទថង បដលបចក្ំនាៈជា ៣ បែងក្គឺ ៖  

ំនាក្មម ប្បដិំនាៈ និង ំនាៈ ។  

 េីលធម៌ រប្បេ់ទដការ ំិរទ្ត្រង់ទដការអប្ប់រំឲ្យទចេះេពែត្គប្ប់ទដើមបីបេែងរក្ 

េចចភាព ។  

+ ជនលក្ John Locke ( ១៦៣២ - ១៧០៤ ) 
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          ជនលក្ ជាទេសនវិទូអង់ទគលេបដលោប្ប់ទែតើមមានគំនិរទេសនវិជាា ពីអាយ៉ុ ៣៨ឆ្ង ំ ។ 

ពីម៉ុនជនលក្ េែប្ប់ទេសនវិជាា ខាល ំងោេ់ ទលាក្ចូលចិរតរេ់ទ្តាមធមមតាដូចទគដូចឯង និងមិន 

ចូលចិរតនិយយត្ទឹេតីោបដលទាក្់ទនឹងទេសនវិជាា  ជាទ រ៉ុប្បទោត លឲ្យ ជនលក្ េែប្ប់ទដការ 

ត្ប្បឆំ្ងនិងត្ទឹេតីរប្បេ់ទដការទ្ក្ងសងប្បរិយកាេមួយ បដលមរិមហាជនក្ំព៉ុងបរេរទេើរទដការ ។ 

           ជនលក្ ែំេរទេរយ ងទត្ចើនទដើមបីរក្ំេតសតាងត្ប្បឆំ្ង នឹងទេសនវិជាា ទដការ ។ ាង ទដ 

ទំាងឡាយបដល ជនលក្ ែំែចិរែចង់បានទធែើឲ្យ ជនលក្ កាល យជាទេសនវិទូទោយព៉ុំដឹងែលួន ។ 

 ទេសនវជិាា រប្បេជ់នលក្ : 

           គឺជាត្ប្បព័នធទេសនវិជាា ពិទាធនិយម ទត្ោេះជនលក្ ត្ប្បឆំ្ងនឹងទដការទោយយក្ការ 

ការពិទាធជាធំ ត្េប្បោង នឹងគំនិររប្បេ់បាល រ៉ុងបដរ ។ ទ ើយត្ប្បឆំ្ងនឹងព៉ុទធិពីក្ំទណើរ ទោយ

អេះអាង 

ថាមន៉ុេសទក្ើរមក្ឥរទចេះដឹងអែីទំាងអេ់ទត្ៅពី េភាវគរិ រប្បេ់ែលួន ទទើប្បជនលក្ ប្បទងកើរត្ទឹេតីមួយ 

រប្បេ់ែលួន ថា« ទក្មងទក្ើរមក្ដូចជាទំព័រត្ក្ោេ េ បដលទគអាចគូេវាេ ផ្ទរ់ពណ៌ទលើត្កាោេ

ទន្ទេះតាមចិរតចង់  » ។ គំនិរទនេះបានទធែើឲ្យ ជនលក្ កាល យជាគរ៉ុទកាេលយវិទូ ទោយទ រ៉ុជនលក្ 

ឲ្យរទមលទលើការអប្ប់រំ ។  

           គំនិរ ជនលក្ មានន័យែាសយពីគំនិររប្បេ់រូេសូបដលពនយល់ថា ៖ 

ទក្មងទក្ើរមក្លែរួចទត្េចតាមធមមជារិ ប្ប ៉ុបនតេងគមមន៉ុេសទធែើឲ្យទក្មងព៉ុក្រលួយ  ។  

ចំបណក្ឯ វ៉ា៉ុលបទរ បដលោំត្ទទេសនៈរប្បេ់ជនលក្ បានត្ប្បឆំ្ងនឹងរូេសូតាមត្ទឹេតីថា ៖ 

 « ទក្មងទក្ើរមក្មិនជាលែមិនជាអាត្ក្ក្់អាត្េ័យទលើការអប្ប់រំ » ។ 
- ជនលក្ បានឲ្យរទមលទលើ វិោរណ ទដើមបីរំរង់ទិេការពិទាធ ឲ្យត្ប្បទេើរ ទត្ោេះការ 

ពិទាធឯក្ឯងែលេះវិោរណៈ អាចនំ្ទឲ្យខារប្បង់ ទពលទវលា និងអាចដឹក្នំ្ទទៅរក្ែលវូែ៉ុេ ។  

- ជនលក្ ត្ប្បឆំ្ងនឹងត្ទឹេតីអំពីែល ឹមដូចរូមា  ៉ុប្បសបដរ ។  

+ រមូា  ៉ុប្បស Thomas Hobbes ( ១៥៨៨ - ១៦៧៩ ) 
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          រូមា  ៉ុប្បស ជាទេសនវិទូអង់ទគលេ ទក្ើរម៉ុនទដការ ៨ឆ្ង ំ ។ រូមា  ៉ុប្បស រេ់ទ្ជំន្ទន់ 

កាា លីទល គឺទាន់ការការ់ទទាេត្ប្បហាជីវិរកាា លីទល ទោយទគយក្ទៅដ៉ុរទំាងរេ់ ទត្ោេះកាា លីទល 

បានរក្ទ ើញបែនដីវិលែាសយពីគមពីរាេន្ទត្គីេត បដលអៈអាងថា បែនដីេំបប្ប រឥរវិលទទ 

ត្េប្បោង នឹងទយប្បល់ព៉ុទធាេន្ទបដរ ។  

           រូមា  ៉ុប្បស បានេរទេរាង ទដមួយទឈ្លម េះ Léviathan បដលទ្ក្ងសងទន្ទេះ ទគអាចក្រ់ 

េំោល់ត្ទឹេតីមួយទឈ្លម េះ Phomme est loup pour home មានន័យថា មន៉ុេសជាបំកចចក្រប្បេ ់

មន៉ុេស  ត្ទឹេតីទនេះមានទំទន្ទរទៅរក្ទេសនៈទ៉ុទិដះិនិយម អប្ប់រំមិនឲ្យទជឿមន៉ុេសទំាងអេ់ ទត្ៅ 

ពីែលួនឯង ។  

 ទេសនវជិាា រប្បេរ់មូា  ៉ុប្បស  

-  ៉ុប្បសឲ្យរទមលទលើឥស្តនាីយរមមណ៍ បដល ៉ុប្បសយល់ថាជាត្ប្បំពទនវិទាាស្តេត ។ 

-  ៉ុប្បសជាទេសនវិទូ ន្ទមនិយម ទត្ោេះ ៉ុប្បសយល់ថាអែី ៗ ក្ងសងធមមជារិត្ោន់បរជាទឈ្លម េះ 

ឬជាន្ទម ឬជាេញ្ហា  បដលមន៉ុេសក្ំណរ់េំោល់ប្ប ៉ុទោណ េះ ទ រ៉ុទនេះមិនត្រូវយក្ចិរតទ៉ុក្ោក្់ថា ជា 

ែលឹមឲ្យទាេះ ។  

-  ៉ុប្បស ត្ប្បឆំ្ងនឹងត្ទឹេតីអំពីែល ឹម ទោយអេះអាងថា ក្ងសងធមមជារិ ោម នែលឹមទទ អែីទំាងអេ់ 

ត្ោន់បរជាទឈ្លម េះត្េប្បោង នឹងទេសនៈរប្បេ់ត្ពេះព៉ុទធទោរមបដរ ទត្ោេះត្ពេះព៉ុទធទោរមអេះអាងថា 

ភាវៈឥរមានែលឹមទទ អែីទំាងអេ់ោម នារៈេំខាន់ទ ើយ េ៉ុទធេឹងបត្ប្បត្ប្បួលតាមចាប្ប់ធមមជារិក្ងសង 

ត្ទឹេតី « អនិចចំ រូប្បំ អនតាត  » ។  
- ទប្បើ  ៉ុប្បស មិនទជឿថាមានែលឹម គឺមិនទជឿថាមានត្ពលឹងបដរ ទ ើយព៉ុំទជឿថាមន៉ុេសាល ប្ប់ 

ទៅទក្ើរវិញទទ ។ ក្ំទណើររប្បេ់េរែទលាក្ទំាងឡាយគឺជាជីវិរប្បនត ៗ ោង  ត្េប្បតាមទេសនវិជាា ថម ី

មួយទឈ្លម េះថា ជីវិរនិយម បដលទលើក្យក្មក្ប្បង្ហា ញ ទោយទលាក្ Barthez ( 1734 - 1808 ) 

និង អធិប្បាយយ ងទក្ាេះក្ាយទោយទលាក្ បប្ប រេ៉ុន ( Bergson 1859 - 1941 ) ។  

ជីវិរនិយម ជាត្ទឹេតីពនយល់អំពីជីវិរេរែទលាក្បដលមានភាប្បប្បនតទៅទទភរបប្បប្បជាេរីរៈ ែលេះ 

ត្ពលឹងែលេះ ឬជាការែសរំវាងធារ៉ុ និងមទន្ទ ។ ែលេះយល់ថាជារូប្បរាងប្ប៉ុគគល បដលទធែើឲ្យទគនឹក្រលឹក្ 

ទ ើញ ែលេះទទភរយល់ថាជាចិរតគំនិរ ឬ ត្ពលឹងរប្បេ់ប្ប៉ុគគលទនេះវិញទទបដលមានភាពប្បនតទៅទទភរ ។ 

- ទេសនវិជាា មា ងទទភរ រប្បេ់ ៉ុប្បសគឺអប្ប់រំមន៉ុេសក្៉ុំឲ្យទ៉ុក្ចិរតមន៉ុេសទត្ោេះោម នមន៉ុេស 

ោលែទទ ។ មន៉ុេសាល ប្ប់ទៅឥរទក្ើរវិញទទទ រ៉ុទនេះ ទពលរេ់ទ្ត្រូវបរទំលៀរឲ្យបានត្ប្បទេើរ ឲ្យ 

បានត្ទពយេមបរិតទត្ចើន ឲ្យបានេប្បាយទត្ចើន ទត្ោេះការេប្បាយមានបរមតង មានបរទពលរេ់ទ្ 

ទ ើយទប្បើទយើងមិនទចេះទំលៀរទលើទគ ទគម៉ុែជាទំលៀរមក្ទលើទយើងវិញ ។  
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 េលីធមរ៌ប្បេរ់មូា  ៉ុប្បស : 

- ត្រូវទចេះេំរប្បេំរួលតាមធមមជារិ ប្ប ៉ុបនតត្រូវឲ្យរទមលទលើេក្មម ។ 

ការរេ់ទ្តាមធមមជារិលែត្ប្បទេើរគឺ លទធិភាពត្ប្បឆំ្ងនឹងគំនិរោ បដលនំ្ទឲ្យទក្ើរឲ្យទក្ើរ 

 វឹក្វរ ។ ទដើមបីឲ្យបានេនតិភាពពិរត្បាក្ដ មន៉ុេសត្រូវច៉ុេះក្ិចចត្ពមទត្ពៀងរវាងោង និងោង  ទោលគឺត្រូវ 

មានក្ិចចេនាេងគម ទ ើយគំនិរទនេះបានត្រូវរូេសូយក្លំនំ្ទតាមទដើមបីបក្បត្ប្បេងគមបារំាង ឲ្យ 

ទទួលែ៉ុេត្រូវចំទោេះមន៉ុេសទំាងអេ់ បដលរេ់ទ្ក្ងសងេងគម ។  

- ទប្បើចង់ទធែើនទយបាយ  ៉ុប្បសបានពនយល់ថា ត្រូវគិរយ ងោឲ្យបានលបីទឈ្លម េះេិន ។ 

- ទប្បើចាប្ប់េងគមបានត្រឹមត្រូវទ ើយ មន៉ុេសត្រូវបរទោរពចាប្ប់ ។ 

- ាេន្ទ ជាមទធាបាយរប្បេ់អងក្ធំ ទដើមបីក្ំប ងគំរាមអងក្រូច អងក្ទន់ទែាយត្ពម 

ទំាងជាក្បួនប្បញ្ហឆ រមន៉ុេសលងង់ ។ គំនិរទនេះបានទធែើឲ្យ  ៉ុប្បសជួប្បត្ប្បទេះេត្រូវជាទត្ចើន ពីេំោក្់ 

ពួក្ទំទន្ទរនិយមាេន្ទ បដលមានប្បំណងតាមពាបាទ ។  

 

+  សងប់្ប ៉ុលាត្រ Jean Paul Sartre  

 

          សង់ប្ប ូលាត្រ ទក្ើរទ្ឆ្ង ំ ១៩០៥ ន្ទត្ក្សងបា រីេ ទ ើយត្រូវជាក្ូនក្ំត្ោឳព៉ុក្តាំងពីទក្ើរ 

មក្ ។ ទលាក្បានត្ប្ប ងចូលាលាគរ៉ុវិជាា ជាន់ែពេ់ទ្ឆ្ង ំ ១៩២៥ ។ 

- ទ្ឆ្ង ំ ១៩២៨ ទលាក្ត្ប្ប ងជាប្ប់ទលែ ១ បែងក្មហាប្បរិញ្ហា ប្ប័ត្រទេសវិជាា  រួចទ ើយ 

ទលាក្ោប្ប់ប្បទត្ងៀនទ្ទែរតរ ូរដល់បានមក្ទត្ប្បៀនទ្ទីត្ក្សងបា រីេ ។ ទពលទន្ទេះទ ើយបដល 

ទលាក្ោប្ប់ទែតើមេរទេទេភវទា ដូចជាទេភវទាទី១ មានទឈ្លម េះថា « La Nausée » មានន័យថា 

ក្ំអួរេងគម ត្ពមទំាងាង ទដទែសង ៗ ទទភរ ដូចជា Les Mouches le Diable et le bon dieu  

ទត្ចើននិយរិេះគន់េងគម ទ ើយអប្ប់រំប្ប៉ុគគលមាង ក្់ ៗ ឲ្យយល់នូវរទមលែលួនឯង ទទើប្បទលាក្ោប្ប់ទែតើម 

ពិោរោគំនិរមួយមានទឈ្លម េះថា Existence បដលទលាក្ឲ្យន័យថា ៖ 

 existence = la situation de l’homme dans le monde ( ាា នរប្បេ់មន៉ុេសក្ងសង 

េក្លទលាក្ )  
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ទេសនវជិាា រប្បេ ់សងប់្ប លូាត្រ : 

 ចលន្ទគំនិររប្បេ់ សងប្ប ូលាត្រ មានត្ប្បំពមក្ពីត្ប្បទទេជារិំលងការ់េស្តង្ហគ ម 

យ ងាហាវ ប្បោត លឲ្យជីវភាពត្ប្បជាពលរដះទវទន្ទយ ងេំទប្បើម ចំបណក្ឯអងក្មានគិរបរេនស ំ

ត្ទពយេមបរតិ ទោយទឃ្លេន្ទឲ្យរទមលទលើវិទាាស្តេត ឯមន៉ុេសមួយពួក្ទទភរវិលវល់ក្ងសងត្ទឹេតី 

 វិោរណនិយម បដលទលាក្បប្ប រេ៉ុន បានត្ប្បឆំ្ងរួចមតងទ ើយ ទទើប្ប សង់ប្ប ូលាត្រ ោប្ប់ទែតើម 

ពិោរោ ពីាា នភាពរប្បេ់មន៉ុេស ទោលគឺការរេ់ទ្រប្បេ់មន៉ុេសប្បចចសប្បបនង បដលាត្រឲ្យទឈ្លម េះ 

« existence » ទ ើយក្៏ោប្ប់ទែតើមប្បទងកើរត្ប្បព័នធទេសនវិជាា មួយមានទឈ្លម េះ Existenlialisme 

បដលជាត្ទឹេតីឲ្យរទមល ទលើការរេ់ទ្ប្បចចសប្បបនងរប្បេម់ន៉ុេសក្ងសងំនៈជា មន៉ុេសប្ប៉ុថ៉ុជាន ទំាងអេ់ទនេះ 

ជាគំនិរមួយំិរទ្ជ៉ុំវិញការរេ់ទ្រប្បេ់មន៉ុេស គរិយ ងោឲ្យបានរេ់ ក្៉ុំគិរឧរតមគរិខាល ំងទពក្ 

ទទើប្បទគអាចទត្ប្បើោក្យបាលីថា ំវៈ ឬ អរាិភាព បែមរថា គិរយ ងោឲ្យបានរេ់ ។  

 ដូទចងេះោក្យ Exiatenlialisme អាចប្បក្បត្ប្បជាោក្យបាលីថា ំវនិយម ឬ អរាិភាព 

និយម បែមរថា « រេ់និយម »   ។ 
 ំវនិយម ឬរេ់និយម ជាត្ប្បព័នធទេសនវិជាា មួយ បដលទោទនិងទោេះត្ាយជ៉ុំវិញ 

ប្បញ្ហា រេ់ទ្រប្បេ់មន៉ុេស ទរើឲ្យមន៉ុេសរេ់ទ្រទប្បភប្បោ ? ទធែើយ ងោទដើមបីរេ់ទ្បាន ?  

ត្រូវពឹងោក្់ទគ ឬទទ  ? ទរើត្រូវទជឿថា ត្ពេះអាទិទទពអាចជួយទយើងឲ្យរេ់ទ្បានបដរ ឬទទ ?  

េងគមមន៉ុេសអាចទធែើឲ្យដំទណើរជីវិរ រប្បេ់មន៉ុេសទយើងបានត្ប្បត្ពឹរតទៅេមរមយ ឬទទ ? 

ទរើាេន្ទ អាចទធែើឲ្យមន៉ុេសរេ់បាន ឬទទេពែទថងទនេះ  ?  ទប្បើោម នាេន្ទ មន៉ុេសរេ់បានឬទទ 

េពែទថងទនេះ ?  

 ទំាងអេ់ទនេះជាប្ប៉ុពែទ រ៉ុទធែើឲ្យ  សង់ប្ប ូលាត្រ ប្បទងកើរត្ទឹេតីដូចទៅ ៖ 

- ការរេ់ទ្ជាងែលឹម  

តាមត្ទឹេតីទនេះ ាត្រព៉ុំប្បដិទេធទោលែលឹមទំាងអេ់ទទ គឺទជឿថាមែលឹមបដរ ត្ោន់បរឲ្យ 

រទមលទលើការរេ់ទ្ត្ប្បទេើរជាងែលឹម ។  

 ទរើមានន័យដូចទមតច ? 

 ទនេះជាទេសនៈមួយត្ប្បឆំ្ងនឹងគំនិរោ បដលឲ្យរទមលទលើអែីបដលត្ប្បទេើរ អែីបដលែពង់ែពេ់ 

អែីបដលលែ ួេ អែីបដលជាទត្គឿងរ៉ុប្បបរង ឥរត្ប្បទយជន៍ អែីទដលជាទត្គឿងទត្ប្បើត្បាេ ួេពី 

ទេចក្តីត្រូវការរប្បេ់មន៉ុេស ។ ទោយទ រ៉ុបរមានគំនិរត្ប្បឆំ្ងនឹងែលឹម ត្ប្បឆំ្ងនឹងអែីបដលលែ

ត្ប្បទេើរ ទទើប្ប សង់ប្ប ូលាត្រ ព៉ុំត្ពមទៅទទួលរង្ហែ ន់ណូបប្បល អក្សរេិលប៍ទ្ឆ្ង ំ ១៩៦៤ .។ មរិ

ែលេះយល់ថា បានជា សង់ប្ប ូលាត្រព៉ុំត្ពមទៅទទួលរង្ហែ ន់ណូបប្បល មក្ពីទលាក្ព៉ុំចូលចិរតណូបប្បល 
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( ១៨៣៣ - ១៨៩៦ ) បដលជាទេដះីមួយរូប្បេញ្ហា រិេ ៉ុយបអរ មានេមបរតិេតសក្េតម ទោយទ រ៉ុ 

បរណូបប្បលទចេះទធែើទត្គឿងែាសេះលក្់ បានចំទណញទត្ចើន ។ គំនិរទនេះត្ោន់បរជាេមមរិក្មមប្ប ៉ុទោណ េះ ។  

តាមពិរជាការត្ប្បឆំ្ងនឹងអែីបដលែពង់ែពេ់បដលផ្ទត ច់ទគ  ។ ទប្បើ  សង់ប្ប ូលាត្រ ទៅទទួលរង្ហែ ន់ 

ណូបប្បល គឺមានន័យថា  សង់ប្ប ូលាត្រ ទទួលាគ ល់លក្ខណៈលែត្ប្បទេើរ លក្ខណៈែពង់ែពេ់ោច់ទគ 

ែាសយនឹងត្ប្បព័នធទេសនវិជាា  រប្បេ់ទលាក្ បដលជាត្ប្បព័នធទេសនវិជាា មួយឲ្យន័យទលើអែីបដលមានរទមល 

ត្រឹមបររេ់ ។ ទ រ៉ុទនេះ មន៉ុេសត្រូវគិរយ ងោទោេះត្ាយជីវភាព រប្បេ់ែលួនត្រឹមបររេ់បាន

ទ ើយ ក្៉ុំត្រូវការអែី ួេពីត្រឹមបររេ់ ទដើមបីទចភេវាងក្៉ុំឲ្យមានវប្បរតិក្ងសងការរេ់ទ្ ក្៉ុំឲ្យមាន 

អយ៉ុរតិធម៌ក្ងសងេងគម ក្៉ុំឲ្យមន៉ុេសាងេ៉ុំមងគលទលើគំនរទ៉ុក្ខអងក្ដទទ ...   ទំាងអេ់ទនេះជាទេចក្តី 

ត្រូវការរប្បេ់មន៉ុេស ប្ប ៉ុបនតតាមការេទងគរទៅ មន៉ុេសបដលំិរទ្ក្ងសងេភាវគរិទ្ទ ើយ ចូលចិរត 

ចង់មានបាន ួេទ រ៉ុ ទទាេះប្បីទឹក្បំងក្អងក្ដទទកាល យជាឈ្លមក្៏ទោយ ។ ទោយទ រ៉ុបរចង់ឲ្យ 

ការរេ់ទ្រប្បេ់ែលួនបានត្ប្បទេើរ ទគត្រូវប្បន្ទា ប្បការរេ់ទ្រប្បេ់អងក្ដទទ ជាទ រ៉ុទធែើឲ្យមន៉ុេសទន់ 

ទែាយទមើលទ ើញជីវិរឥរន័យ រេ់ទ្េំរាប្ប់បរប្បំទរីទគ  ។ ទេសនៈ ទំាងអេ់ទនេះ ំិរទ្ជ៉ុំវិញ 

ការរេ់ទ្រប្បេ់មន៉ុេស គកឺាររេ់ទ្ត្ប្បឆំ្ងនិងភាពត្ប្បទេើរ បដលទគឲ្យទឈ្លម េះថា ែលឹម ។ ទដើមបី 

ឲ្យការរេ់ទ្ត្ប្បក្ប្បទោយេ៉ុែេនតិភាព មន៉ុេសទំាងអេ់មិនត្រូវត្បាថាង ែលឹមទទ ត្រូវត្បាថាង អែីត្រឹមបរ 

រេ់ទ្បានទ ើយ ។ ទប្បើទត្ប្បៀប្បទធភប្បមក្ទេសនៈរេន់ិយមរប្បេ់បែមរ ទយើងអាចត្ប្បដូចមក្ត្ទឹេតី 

មួយរប្បេ់បែមរ  « ក្ក្ក្៏បាយ ទមមា យក្៏ត្េី ក្នាសយបារីក្៏ថាង  ំ »  មានន័យថាក្៉ុំត្បាថាង មាូប្បអាហារលែ 

ទពក្ ឲ្យបររេ់បានទ ើយ ចំបណក្ឯត្ប្បពនធវិញក្៉ុំត្បាថាង លែទពក្ ឲ្យបរយល់ត្ពមរេ់ទ្ជាមួយ 

គឺជាទោលទៅរប្បេ់មន៉ុេស ។  

- ការរេ់ទ្ត្ប្បឆំ្ងនិងវិទាាស្តេត ទត្ោេះវិទាាស្តេតត្ោន់បរជាមទធាបាយរប្បេ់ពួក្ 

អងក្មាន ទដើមបីត្ប្បមូលត្ទពយេមបរតិពីអងក្ត្ក្ ទ ើយទធែើឲ្យអងក្មានកាន់បរមានទ ើង អងក្ត្ក្កាន់បរ 

ត្ក្ទៅ ។  

- ការរេ់ទ្ត្ប្បឆំ្ងនឹងាេន្ទ ប្ប ៉ុបនត សងប្ប ូលាត្រ េងករ់ទលើាេន្ទោបដល 

ទជឿថាមានអាទិទទព និងអងក្រំោងអាទិទទព ។ អាទិទទពក្តី អងក្រំោងអាទិទទពក្តី េ៉ុទធេឹងបរជា 

លបិចទបាក្ត្បាេមន៉ុេស ទ ើយមិនគិរដល់ការរេ់ទ្រប្បេ់មន៉ុេសទទ ទ រ៉ុទនេះមន៉ុេសត្រូវពឹង 

ទលើេមរាភាពផ្ទា ល់ែលួន ក្ាងេ៉ុំមងគលែលួនឯង បដល សង់ប្ប ូលាត្រ និយមទត្ប្បើោក្យថា 

«  l’en-soi » ទត្ោេះ  ោម ននរោជួយែលួនឯងជាែលួនឯងទទ ។  

 ក្ងសងទេភវទាមួយទឈ្លម េះ « les Mouckes » ាត្រេរទេរថា ill n’y a plus rien au ciel, 

ni bien ni mal, ni personne pour me donner des. Je suis homme, et chaque homme doit 

inventer son chemin … 
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    ទេសនខាងទលើទនេះមានលក្ខណៈត្េប្បោង  និងព៉ុទធាេន្ទ ែលេះ និងែ៉ុេែលេះ ត្េប្បោង ក្ងសង 

ក្រណីបដលអប្ប់រំឲ្យពឹងែលួនឯង ប្ប ៉ុបនតែ៉ុេោង ត្រង់ព៉ុទធាេន្ទ មាននិយយអំពីពលិក្មមទោយេ៉ុែ 

ចិរតពិបាក្ែលួនឯង ទដើមបីឲ្យអងក្ដទទបានេ៉ុែ ចំបណក្ត្ទឹេតីរប្បេ់និយម រប្បេា់ត្រអប្ប់រំមិនឲ្យ 

មានពលិក្មមទទ មន៉ុេសត្រូវក្ាងែលួនឯងទដើមបីទេចក្តីេ៉ុែែលួនឯង ោម នទទវតា ឬ អាទិទទពឯោ 

ជួយទយើងទទ ។ ចំណ៉ុចត្ទឹេតីត្រង់ទនេះបានទធែើឲ្យទគទោទត្ប្បកាន់ាត្រថា ជាទេសនវិទូ រេ់និយមអ

ទទវៈ ។  

 រួមទេចក្តីមក្ ត្ទឹេតីរេ់នយិមរប្បេ់ាត្របានទាក្ទ់ងមួយបែងក្ទៅនឹងត្ទឹេតីរប្បេ់កាម៉ុេ 

ត្រង់កាម៉ុេ ទលើក្យក្ជីវិរឥរន័យ មក្ប្បង្ហា ញទោយប្បញ្ហា ក្់ថាជីវភាពរប្បេ់មន៉ុេសហាក្់ដូចជា 

មានដំទណើរ ត្ប្បត្ពឹរតទៅដបដល ៗ ពីត្ពលឹមដល់យប្ប់ទ្ដបដល ៗ ដូចជាប្បរិទភាគទពលត្ពឹក្ ទពល 

ទថងត្រង់ ទពលលាង ចបរប្ប ៉ុណណ ឹង ទ ើយទប្បើគិរទ ើញថាជីវិររប្បេ់ែលួនមានបរប្ប ៉ុទោណ េះ គួរទធែើអរតឃ្លរ 

ទៅត្ប្បទេើរជាង ។ អរតឃ្លរក្មមត្ប្បទំទទនេះមានទឈ្លម េះថា អរតឃ្លរក្មម បប្បប្បទេសនវិជាា  ។  

 េទងករ ទ រ៉ុអែីបានជាេពែទថងទនេះបែមរបានភ្ាក្់ទែែើល ភ្ាក្់រលឹក្ ោប្ប់អារមមណ៍នឹងត្ទឹេតី 

ទេសនវិជាា  រប្បេ់ សង់ប្ប ូលាត្រ និង អាល់បប្ប រកាម៉ុេ ខាល ំងទមល េះ ?  

 ត្ទឹេតីរប្បេ់ទេសនវិទូ ទំាងពីរទនេះមានក្ំទណើរទ ើងទត្កាយេស្តង្ហគ មទលាក្ទលើក្ទី២  

ប្បោត លឲ្យត្ប្បជាពលរដះបារំាងជួប្បត្ប្បទេះការរេ់ទ្ដ៏បេនទវទន្ទ ។ ែលវិបាក្ទនេស្តង្ហគ មប្បន្ទា ប្ប 

ក្ំរិរជីវភាពរេ់ទ្រប្បេ់មន៉ុេស ទទើប្បត្ទឹេតី «រេ់និយម» រប្បេ់ សង់ប្ប ូាត្រ បានទធែើឲ្យមរិភាគ 

ទត្ចើនទទួលាគ ល់ថាជាត្ទឹេតីជួយទោេះត្ាយទ៉ុក្ខទាក្ត្ប្បក្ប្បទោយត្ប្បេិទធភិាពរប្បេ់ពលរដះ 

បារំាងទ្េម័យទន្ទេះ ទត្ោេះត្ទឹេតី «រេ់និយម» រប្បេ់ាត្រ អប្ប់រំមន៉ុេសឲ្យគរិត្រឹមបរការរេ់ទ្ 

បានទ ើយ ក្៉ុំត្បាថាង ជីវភាពែពង់ែពេ់ ។  

+ អាលប់ប្ប រ កាម៉ុេ Albert Camus ( ១៩១៣ - ១៩៦០ ) 
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 អាល់បប្ប រ កាម៉ុេ ជាទេសនវិទូបារំាង ប្ប ៉ុបនតមានក្ំទណើរ ទ្ត្ប្បទទេអាល់ទ សរីទត្ោេះ 

ឪព៉ុក្មាត យជាប្ប់ប្បំទពញទប្បេក្មមទ្ត្ប្បទទេអាល់ទ សរី ។ កាម៉ុេ ជាក្ូនអងក្ត្ក្មួយរូប្បបដលអាច 

ទរភនេូត្របានទោយាបររដះឲ្យអាហារូប្បក្រណ៍ ។ ក្ំព៉ុងទរភប្បចំត្ប្ប ងមហាប្បរិញ្ហា ប្ប័ត្របែងក្ 

ទេសនវិជាា  ត្ាប្ប់បរទក្ើរជមងឺរទប្បង កាម៉ុេក្៏ វិលមក្ត្ប្បក្ប្បរប្បរក្េ៉ុីេរទេរកាបេរមួយទឈ្លម េះ 

ត្ប្បយ៉ុទធ ។  

 ប្បន្ទា ប្ប់មក្ ទលាក្ក្៏ោប្ប់ទែតើមប្បទញ្ចញាង ទដរប្បេ់ទលាក្ដូចមានាង ទដជាទត្ចើន ៖ 

- l’étranger ( ជនចំខ្លក្ស ឬ ជនពំុចុុះស្ំរុង នឹងជីវិត្ ) 

- le mythe de sisyphe 

- la peste 

- l’homme révolté 

- le malentendu 

- les justes 

ាង ទដទំាងអេ់ទនេះ ភាគទត្ចើននិយយពីជីវរឥរន័យ ប្បទងកើរបានទេសនវិជាា  មួយរប្បេ់ 

កាម៉ុេទឈ្លម េះ ឥរន័យនិយម ។ 

ទេសនវជិាា រប្បេ ់អាលប់ប្ប រ កាម៉ុេ : 

  គឺជាត្ប្បព័នធទេសនវិជាា មួយបប្បប្បបដលអធិប្បាយអំពី ជីវិរឥរន័យ អែីទំាងអេ់េ៉ុទធបរោម ន 

ន័យ ទត្ោេះមន៉ុេសោញ់ទបាក្េងគមមន៉ុេស ទប្បើប្ប៉ុគគលមាង ក្់មិនឆ្ល រែំក្ាងជីវភាពរប្បេ់ែលួនទទ  

ប្ប៉ុគគលទន្ទេះនឹងត្រូវោញ់ទបាក្ទគមិនខាន ។ តាមកាម៉ុេ មន៉ុេសចិរតអាត្ក្ក្ោ់េ់ ោម នមន៉ុេសោ 

ទធែើលែ ទោយេ៉ុទធចិរតចំទោេះអងក្ដទទទទ ។ អំទពើលែក្តី អំទពើអាត្ក្ក្់ក្តី េ៉ុទធេឹងជាមទធាបាយរប្បេ់ 

មន៉ុេសមាង ក្់ទៅមន៉ុេសមាង ក្់ទទភរ ទដើមបីចំរាញ់យក្ែលោម នេីលធម៌ ោម នការរាប្ប់អានោង  ទគទ ើញ 

បរមាង ក្់ទដើរបែសទលើមាង ក្់  ។ គំនិរទនេះទក្ើរមានទ ើងទត្កាយេស្តង្ហគ មទលាក្ទលើក្ទីពីរ ក្ងសង

ប្បរិយកាេមួយបដលេងគមមន៉ុេសក្ំព៉ុងទក្ើរវិប្បរតិដទណត ើមោង រេ់រ ូរោប្ប់បំកោប្ប់ក្ណតស រជា

អាហារ ។ េពែទថងទនេះ ទគបានប្បញ្ចូលត្ប្បព័នធទេសវជិាា  ឥរន័យនិយម  ចូលក្ងសងចលន្ទរេ់និយម 

រប្បេ់ទលាក្  សង់ប្ប ូលាត្រ ទោយទ រ៉ុបរចលន្ទគំនិរទំាងពីរទនេះ ត្ប្បឆំ្ង និងការរេ់ទ្រប្បេ់ 

េងគមព៉ុំត្ប្បក្ប្បទោយេីលធម៌ ។  មាង ក្់ ៗ ែំរក្មទធាបាយប្បទងកើនត្ទពយេមបរតិ ទោយក្ាង 

ទេចក្តីេ៉ុែទលើគំនរទ៉ុក្អងក្ដទទ  សង់ប្ប ូលាត្រត្ប្បឆំ្ងនឹងេងគមតាមត្ទឹេតី « l’existence  

 Précède l’essence » មានន័យថាការរេ់ទ្ត្ប្បទេើរជាអែី ៗ បដលែពង់ែពេ់ ។ មន៉ុេសមិនត្រូវ
ត្បាថាង អែីបដលែពេ់ទពក្ទទ ត្រូវគិរត្រឹមបរការរេ់ទ្រប្បេ់ែលួនបានទ ើយ ទត្ោេះម ិចឆិតាអាចទធែើឲ្យ 

មន៉ុេសក្ាងទេចក្តីេ៉ុែទលើគំនរទ៉ុក្អងក្ដទទ ។ អាត្េ័យទ រ៉ុទនេះទ ើយបានជា 

 សង់ប្ប ូលាត្រ ព៉ុំទៅទទួលរង្ហែ ន់ណូបប្បល ។  

http://www.itkhmerangkor.net/


 វាយអត្ថបទឡ ើងវញិឡោយ www.itkhmerangkor.net   អត្ថថ ធបិាយទស្សនវិជ្ជា  

72 

 

ទំន្ទក្់ទំនងរវាង  សង់ប្ប ូលាត្រ និងអាល់បប្ប កាម៉ុេ ំិរទ្ត្រង់ សង់ប្ប ូលាត្រ  

ទោទត្ប្បកាន់ថា កាម៉ុេ ហាក្់ដូចជាយល់ប្បញ្ហា េងគមតាមបប្បប្បចលន្ទទេសនវិជាា  រេ់និយម បដរ 

ប្ប ៉ុបនតអាល់បប្ប រកាម៉ុេ បប្បរជាេរទេរទរឿងប្ប៉ុគគល ទោយយក្ប្ប៉ុគគលមាង ក្់រោំងេងគម ទ ើយព៉ុំ 

ហា នទលើក្យក្េងគមបរមតងមក្ប្បង្ហា ញទទ ដូចជាក្រណីទរឿង l’étranger ឬជនចំបលក្មាង ក្់ព៉ុំច៉ុេះ 

េំរ៉ា៉ុងនឹងជីវិរ ទត្ោេះបរមិនបានយំទាក្ទ្ទពលទគប្បញ្ចស េះេពមាត យ ។ ទនេះជាទរឿង ប្ប៉ុគគលមាង ក្់ ។ 

 សង់ប្ប ូលាត្រ ចង់ឲ្យអាល់បប្ប រកាម៉ុេ និយយពីេងគមចំ ៗ ដូចទរឿងរប្បេ់ទលាក្ទឈ្លម េះថា  

la Nausée មានន័យថា ក្ំអួរេងគម ។  

 រួមទេចក្តីមក្ ទទាេះប្បីមានទេសនៈបប្បលក្ោង ែលេះរវាងទេសនវិជាា  ឥរន័យនិយម និងទេសនវិជាា  

រេ់និយម ក្៏ចលន្ទ ទេសនវិជាា ទំាងពីរទនេះទោទ និងទោេះត្ាយអំពីការរេ់ទ្ដូចោង ទោលគឺ  

រេ់ទ្េំខាន់ជាងអែីទំាងអេ់ ។ កាលោ ទគចង់ពនយល់ពីប្បញ្ហា ជារិមារ៉ុំូមិ ឧរតមគរិទោលគំនិរ 

អែី ៗ ទំាងអេ់ ទគត្រូវគិរពីការរេ់ទ្ចបងទគ គឺប្បញ្ហា ត្ក្ពេះ ចំបណក្ឯការទោេះត្ាយបប្បលក្ោង ំិរ 

ទ្ត្រង់ សង់ប្ប ូលាត្រ អប្ប់រំមន៉ុេសឲ្យត្ប្បយ៉ុទធរទៅទទភរ ឯអាល់បប្ប រកាម៉ុេ អប្ប់រំមន៉ុេសឲ្យទធែើ 

អរតឃ្លរក្មម ។ អរតឃ្លរក្មមទនេះ ត្រូវមានទឈ្លម េះថា អរតឃ្លរក្មមបប្បប្បទេសនវិជាា  ។  
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