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ត ើនរណាជាទស្សនវិទូ?  

ដោយ 

ប្រែង ពិសិដ្ឋ និង ម ិល វាសនា 
មន្តនរីវទិ្យាស្ថា នវែបធម៌និងវចិិររសិលបៈននរាជែណ្ឌិ រយសភាកមព ជា 

 

 

 បច្ចុបបន្ននន្េះ ន ើងន ើញនៅក្នុងសងគមក្មពុជាមាន្ន្បើបញ្ញត្តិ វទូិ ភ្ជា ប់ជាមួ មុខវជិាា ជំនាញ
នសេងៗស្មាប់នៅបុគ្គល(ខ្ខែរ)ជាអ្នក្មាន្ចំ្ន េះជំនាញខពង់ខពស់នលើមុខវជិាា ទំងននាេះ មាន្ជាអាទិ៍ 
្បវតិ្តិវទូិ នសដ្ឋវទូិ ន្រវទូិ បុរា វទូិ ។ល។ ប ុខ្ន្តហាក់្មិន្ទន់្ន ើញមាន្ការន្បើបញ្ញត្តិ ទសេន្វទូិ 
ស្មាប់នៅបុគ្គលជាខ្ខែរ ខ្ដ្លបាន្សិក្ានរៀន្សូ្ត្ខពង់ខពស់នលើមុខជំនាញទសេន្វជិាា នៅន ើ ។ 
នត្ើបញ្ញត្តិ ទសេន្វទូិ មាន្អ្ត្ថន័្ ដូ្ច្នមតច្? នត្ើន្រណាជាទសេន្វទូិ? 
 អ្ត្ថបទនន្េះមិន្ខ្មន្ជាការសិក្ាសុ៊ីជន្ៅអំ្ព៊ីបញ្ញត្តិ ទសេន្វទូិ ឬ ឈាន្នៅដ្ល់ការកំ្ ត់្
នូ្វលក្ខ ៈសមបតិ្តជាក់្លាក់្របស់ទសេន្វទូិននាេះន ើ  ខ្ត្វាអាច្ជាសញ្ញញ  ស្មាប់ការ ល់
ដឹ្ងខលេះប ុនណាណ េះ។   
 ខាងក្រោមក្នេះជាទស្សនៈមួយចំនួនអំពីបញ្ញត្តិ « ទស្សនវទូិ » ៖ 
 - បញ្ញត្តិ ទស្សនវទូិ និង ទស្សនវជិាា  បក្ងកើត្ក្ ើងក្ោយអនកគិត្ជនជាតិ្រកិចក្ ម្ េះ ពីតាហ្គ័រ 
(Pythagoras) ។ ពាកយ ទស្សនវទូិ បានជំនួស្ពាកយ អនកមានរបាជាា  (sophist) ដែលក្គបានក្របើក្ែើមបី
ពិពណ៌នាអំពី អនកឆ្លា ត្វវ ជារគូក្ោហាសាស្រស្ត ដែលជាមនុស្សសំ្ខាន់ក្ៅបុររីបជាធិបក្ត្យយអាដត្ន។ 

- តាមន័យក្ែើម នរណាមាន ក់ជាទស្សនវទូិ លុេះរតាដត្គាត់្ស្ក្រមចចិត្តរស់្ក្ៅក្ោយោរបូជា
ជីវតិ្ក្ែើមបគុីណធម៌និងោរគិត្ពិចារណាពីវត្ថុដែលមិនមានទីបញ្ច ប់។ ប ុដនតោរក្របើពាកយក្នេះមានោរ
ដរបរបួល ពិក្ស្ស្ក្ៅស្ម័យបុនភពនិងោរក្លចពនាឺជាថ្មី ( Renaissance and Enlightenment )។ 
ក្ៅស្ត្វត្សទី២០ ោរក្របើពាកយក្នេះបានក្ធវើឱ្យមានោរភាន់រច ំ។ 

- អនកសិ្កាភាគក្រចើនក្របើពាកយ ទស្សនវទូិ កនុងន័យកិត្តិយស្ គឺមិនដមនស្រមាប់ពិពណ៌
ចំក្ពាេះមនុស្សដែលក្ធវើោរងារក្លើបញ្ហា ក្សសងៗក្ ើយ។ ប ុដនត ស្រមាប់ទស្សនវទូិ គឺមិនបានចាត់្ទុក
ពាកយ ទស្សនវទូិ កនុងន័យកិត្តិយស្ក្ ើយ។  

- ក្គអាចកំណត់្នរណាមាន ក់ជាទស្សនវទូិតាមរយៈរបធានបទដែលគាត់្បានស្រក្ស្រ ក្ពាល
គឺ ក្បើរបធានបទទំងឡាយរបស់្គាត់្ស្ថិត្ក្ៅកនុងបញ្ហា ទស្សនវជិាា  ក្នាេះគាត់្គឺជាទស្សនវទូិ។ ដត្
ក្បើរបធានបទរបស់្គាត់្មិនស្ថិត្ក្ៅកនុងរងវង់បញ្ហា ទស្សនវជិាា ក្ទ ក្នាេះគាត់្មិនដមនជាទស្សនវទូិក្ទ។ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras
http://en.wikipedia.org/wiki/Sophist
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ក្យើងក្ ើញថា រហូ្ត្មកែល់បចចុបបននក្នេះ ហាក់មិនមានោរឯកភាពគាន អំ្ពីកិចចោរដែល
ទស្សនវទូិរត្វូក្ធវើ និងអំ្ពីោរកំណត់្ថា ខ្ាឹមសារអត្ថបទដបបណាជាអត្ថបទទស្សនវជិាា  សំ្ណួរដបប
ណាជាសំ្ណួរដបបទស្សនវជិាា  និងវធីិដបបណាជាវធីិទស្សនវជិាា ក្ ើយ។ (ោរសិ្កាទស្សនវជិាា មិន
មានវធីិជាគំរសូ្រមាប់ឱ្យអនកសិ្កាអនុវត្តតាមក្ ើយ។) 

 - អនកខ្ាេះសតល់និយមន័យថា ទស្សនវទូិគឺជាអនកបក្ងកើត្រទឹស្តីទូក្ៅែ៏លអអំពីមុខ្វជិាា មួយ ែូចជា 
ោរវភិាគខាងវបបធម៌ របវត្តិសាស្រស្ត អកសរសាស្រស្ត ឬ នក្ោបាយ ជាក្ែើម។ 

- ទស្សនៈខ្ាេះក្លើកក្ ើងថា ទស្សនវទូិគឺក្តត ត្ជាសំ្ខាន់ក្លើោរទញបាននូវទស្សនៈក្សសងៗ
ក្ចញឆ្លា យពីបរបិទ ក្ហ្ើយវភិាគោពីទស្សនវស័ិ្យជាវត្ថុវស័ិ្យ ក្ោយមិនក្តត ត្ជាចំាបាច់ក្លើោរ
អនុវត្តទស្សនៈក្នាេះក្ទ។ 

- ទស្សនវទូិមិនដមនរគាន់ដត្ជាអនកគិត្ែ៏អសាច រយក្នាេះក្ទ ដត្គឺជាមនុស្សក្សាម េះរត្ង់មាន
ស្ចចភាពសងដែរ។ ក្ហ្តុ្ក្នេះ អនករបាជាមិនសុទធខ្ត្អាចជាទស្សនវទូិក្ ើយ ក្រពាេះអនករបាជាអាចមិន
ខ្មន្ជាមនុស្សក្សាម េះរត្ង់ មានស្ចចភាព។ 

- ទស្សនវទូិ គឺជាបុគគលដែលបានបក្ងកើត្ក្ ើងក្ោយក្ចត្នានូវសាន វែមានសារសំ្ខាន់អំពី
ទស្សនវជិាា ក្ោយមក្ធោបាយក្សសងៗ ក្ោយមិនរបឌិត្ និងមិនដមនជាជីវរបវត្តិ។ ក្ោយក្ចត្នា មាន
ន័យថា មិនដមនវចែនយ ក្ពាលគឺបុគគលែឹងថាខ្ាួនកំពុងក្ធវើទស្សនវជិាា ។ សាន វែមានសារៈសំ្ខាន់ 
គឺសាន វែនិោយអំពី ត្កកវជិាា  សី្លវជិាា  បរមិត្ថវជិាា  រទឹស្តីពុទធិ និងទស្សនវជិាា សាស្នា ជាក្ែើម។ 
តាមមក្ធោបាយក្សសងៗ មានន័យថា អាចតាមរយៈក្ស្ៀវក្ៅ ោរដថ្ាង ឬ ស្កមមភាពក្សសងៗ ជាអាទិ 
សូ្រោត្ មិនបានស្រក្ស្រក្ស្ៀវក្ៅក្ទ ដត្ជាោរដថ្ាង , Wittgenstein មានក្ស្ៀវក្ៅសំ្ខាន់ដត្១ ឬ ២ 
ប ុក្ណាណ េះ ដត្មានអត្ថបទនិងក្មក្រៀនក្រចើន , Kierkegaard មានោរនិពនធក្រចើន។ មិនរបឌិត្ មាន
ន័យថា មិនដមនជាលកខណៈអកសរសិ្លប៍ ដត្អាចជាសាន វែមានលកខណៈរទឹស្តី។ មិនដមនជីវរបវត្តិ 
មានន័យថា មិនស្រក្ស្រទស្សនវជិាា កនុងកំណត់្ក្ហ្តុ្របចំាវថ្ា។  

ក្យើងស្ក្ងកត្ក្ ើញថា ហាក់មិនទន់មានោរកំណត់្ឱ្យបានចាស់្លាស់្ពីលកខណៈស្មបត្តិ
ជាទស្សនវទូិក្ ើយ។ ជាក់ដស្តង ក្លាក Kierkegaard បានក្ស្នើោ ងទទូចឱ្យនៅនលាក្ថា កវ ី ឯ 
Nietzsche ទទូចថា ក្លាកជាចិត្តវទូិ ខ្ត្ក្គបានចាត់្ទុកក្លាកទំងពីរជា ទស្សនវទូិ។  

មានោរដបងដចកខុ្ស្គាន រោង អនករទឹស្តីនក្ោបាយ (Political theorist) និង ទស្សនវទូិ
នក្ោបាយ (Political philosopher) ក្ោយអនកខ្ាេះជាអនករទឹស្តីនក្ោបាយ មិនដមនជាទស្សនវទូិ
នក្ោបាយក្ ើយ។ អនករទឹស្តីនក្ោបាយបានរមួបញ្ចូ លនូវរពឹត្តិោរណ៍និងរបវត្តិសាស្រស្តក្ៅកនុងោរ
វភិាគគំនិត្របស់្ខ្ាួន ខ្ណៈដែលទស្សនវទូិនក្ោបាយមិនក្ធវើែូក្ចនេះក្ ើយ ដត្គឺសិ្កាស្រសាវរជាវរក
កបួនគំរនូក្ោបាយ ក្ពាលគឺ រទឹស្តីមក្នាគតិ្ (ideal theory) ។ ជាងក្នេះក្ទៀត្ អនកសិ្កាកនុង
ក្ែបា តឺ្ម ង់ទស្សនវជិាា អាចក្ធវើោរកនុងក្ែបា តឺ្ម ង់នក្ោបាយបាន ដត្អនកសិ្កាកនុងក្ែបា តឺ្ម ង់
នក្ោបាយមិនអាចក្ធវើោរកនុងក្ែបា តឺ្ម ង់ទស្សនវជិាា បានក្ទ។ 
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 ជារមួ ន ើងសនងេត្ន ើញមានទស្សនៈពីរទក់ទងនឹងោរកំណត់្ថា នត្ើនរណាមាន ក់ជា
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