រូបារម្មណ៍សិលបៈក្នុងការែតងនិពន្ធសាៃដអកសរសិលប៍

េដាយ ‗Ό┤ ◦Όž

ម្រន្តី ្រសាវ្រជាវនាយកដា
្ឋ នអក រសា្រស្ត និ ងអក រសិ ល ៍

វិ ទ សា្ថនភាសាជាតិ ៃនរាជបណ្ឌិត សភាកម្ព ុជា

េសចក្ដីេផ្ដើម
ការែតងនិ ពន្ធ អត្ថ បទជាការងារដលំ បាកមួ យ ទាមទារឱ អ្ន កសរេសរ្រតូវមានចំ េណះ

ដឹ ងទូ លំ ទូ លាយទាំងចំ េណះដឹ ងទូ េ

ទាំងចំ េណះជនាញ។ េគែតងនិ យាយថា ការអានេសៀវេ

េ្របៀបបានេ

នឹ ងការែហលទឹ កតាមបេណា
្ដ យែខ ទឹ កហូរ ឯការសរេសរ ការែតងនិ ពន្ធ អត្ថ បទ

េ្របៀបបានេ

នឹ ងការែហលទឹ កប្រ ្ច សែខ ទឹ កហូរវិ ញ។

អ្ន កនិ ពន្ធ អក រសិ ល ៍

ជាបុ គ្គ លែដល្រតូវយល់ពី ត្រមូវការៃនសង្គ មមនុ ស ក្ន ុងសម័ យ

កាលរបស់គាត់ ក៏ ដូ ចជាក្ន ុងសម័ យអតី តកាល េហើយក៏ ្រតូវេចះេរៀបចំ អនាគតស្រមាប់ មនុ ស

ទាំងពួ ងផងែដរ។ កាលណាអ្ន កនិ ពន្ធ បានេធ្វ ើឱ អត្ថ ន័ យៃនសា្នៃដរបស់ខ្ល ួនេឆ្ល ើយតបក្ន ុងបរិបទ
ទាំងបី េនះ អ្ន កនិ ពន្ធ េនាះនឹ ងកា
្ល យេ
េដើម ីេឆ្ល ើយតបេ
ចាំបាច់ អ្វី ខ្ល ះ?

ជាបុ គ្គ លមានទំ នាក់ ទំ នងជិ តស្និ ទ្ធ ជាមួ យនឹ ងអ្ន កអាន។

នឹ ងខ្លឹ មសារខាងេលើេនះ េតើ្រគប់ សា្នៃដអក រសិ ល ៍្រតូវបំ េពញភាព

ធាតុ ដសំ ខាន់ៃនអត្ថ បទអក រសិ ល ៍ គឺ អត្ថ ន័ យនិ ងអត្ថ រូប។ េយើង្រតូវគិ តថា េតើអត្ថ បទ

អក រសិ ល ៍មានែតអត្ថ ន័ យ េហើយខ្វ ះអត្ថ រូបបានេទ? ឬមានែតអត្ថ រូប េហើយខ្វ ះអត្ថ ន័ យបាន
េទ? ការសិ ក អក រសិ ល ៍ េគែតងកំ ណត់ ថា អត្ថ រូបជាកញ្ចប់ ស្រមាប់ ខ្ច ប់ ន័ យ? ដូ ចេនះក្ន ុង
អត្ថ បទមួ យ េបើមានអត្ថ ន័ យល្អ ែតអត្ថ រូបេសាះកេ្រកាះ េនាះការផ ព្វ ផ យក៏ មិ នេជាគជយ

ែដរ ឬថាេបើមានែតអត្ថ រូបល្អ ឯអត្ថ ន័ យមិ នល្អ ក៏ េគមិ នអាចឱ តៃម្ល វាេពញលក្ខ ណៈបានែដរ។
ដូ ចេនះក្ន ុងវិ ធីនិ មិ្ម តកម្ម អក រសិ ល ៍ េដើម ីឱ សា្នៃដមួ យមានលក្ខ ណៈ្រគប់ ្រជុងេ្រជាយ

អ្ន កនិ ពន្ធ ្រតូវែតយកចិ ត្ត ទុ កដាក់ ដូ ចគា
្ន ទាំងែផ្ន កអត្ថ ន័ យនិ ងអត្ថ រូបៃនអត្ថ បទ។
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ការេលើកយក្របធានបទរូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈក្ន ុងការែតងនិ ពន្ធ សា្នៃដអក រសិ ល ៍ មកសិ ក

េនះ ក្ន ុងេគាលបំ ណងរកឱ េឃើញថា េតើរូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈមានអ្វី ខ្ល ះ? េហើយអ្ន កនិ ពន្ធ មានវិ ធី
បេង្ក ើតរូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈយា
៉ ងណាែដរ?
១- អ្នកនិពន្ធនិងសាៃដអកសរសិលប៍
១.១- េតើអ្នកនិពន្ធជានរណា?
អ្ន កនិ ពន្ធ គឺ ជាអ្ន កែតង េរៀបេរៀង ចង្រកងអត្ថ បទ។
អ្ន កនិ ពន្ធ មានដូ ចជា អ្ន កនិ ពន្ធ េរឿង្របេលាមេលាក អ្ន កនិ ពន្ធ ្របវត្តិ សា្រស្ត ជាេដើម។

លក្ខ ណៈជាសារវន្ត របស់អ្ន កនិ ពន្ធ គឺ ទស នៈ ែដលមានអត្ថ ន័ យទូ លំ ទូ លាយ។ អ្ន កនិ ពន្ធ

ជាបុ គ្គ លែដលមានទស នៈនិ ងចក្ខ ុវិស័យរបស់ខ្ល ួនផា
្ទ ល់ ែដលេមើលេឃើញ យល់េឃើញេដាយ
ខ្ល ួនឯងផា
្ទ ល់។ ជាងេនះេ

េទៀត អ្ន កនិ ពន្ធ ក៏ ជាអ្ន កហា
៊ ននិ យាយការពិ តនូ វអ្វី ែដលគាត់ បាន

េមើលេឃើញតាមរយៈការេ្របើបេច្ច កេទសក្ន ុងការែតងនិ ពន្ធ ែថមេទៀត។
េបសកកម្ម របស់អ្ន កនិ ពន្ធ គឺ ្រតូវែតហា
៊ ននិ យាយនូ វអ្វី ែដលខ្ល ួនបានដឹ ងពិ ត្របាកដ ែត

្រតូវេចៀសវាងការអះអាងថា ការយល់ដឹ ងរបស់ ខ្ល ួនេនះ ថាជាសច្ច ធម៌ ដាច់ ខាត ពី េ្រពាះសច្ច ធម៌

វាមានការវិ វត្ត ែ្រប្របួលជានិ ច្ច និ ងគា្មនអ្ន កណាអាចអួ តអាងថា ខ្ល ួនអាចកា្ដប់ បាននូ វការវិ វត្ត

េនះបានតាំងពី េដើមរហូតដល់ចុ ងបញ្ចប់ េនាះេទ។

េគែតងែតេពាលថា អ្ន កនិ ពន្ធ ក៏ ដូ ចជាសា្នៃដអក រសិ ល ៍ ្រគាន់ែតជាកញ្ចក់ ឆ្ល ុះប ្ច ំង

ឱ េឃើញនូ វសម័ យកាលណាមួ យែតប៉ុ េណា
្ណ ះ។ ្រតងចំ ណុចេនះ េយើងក៏ អាចែបងែចកអ្ន កនិ ពន្ធ
េ

ជាេ្រចើន្របេភទដូ ចជាសា្នៃដអក រសិ ល ៍ែដរ ែដលមានអ្ន កនិ ពន្ធ តថនិ យម(្របាកដនិ យម)

អ្ន កនិ ពន្ធ ្របេលាមនិ យម(អែណ្ដតអណ្ដង
ូ និ យម) ជាេដើម។
យា
៉ ងេនះេយើងេឃើញថា អ្ន កនិ ពន្ធ មិ នែមន្រគាន់ែតជាអ្ន កេចះេ្របើពាក េពចន៍ ឃា
្ល ល ះ
ក្ន ុងការទាក់ ទាញអារម្ម ណ៍អ្ន កអាន អ្ន កសា្ដប់ ប៉ុ េណា
្ណ ះេទ។ ក្ន ុងវិ ស័យអក រសិ ល ៍ អ្ន កនិ ពន្ធ
សរេសរេរឿង្របេលាមេលាកេដាយមានបង្ក ប់ នូ វទស នៈ

ចក្ខ ុវិស័យ

ែដលមានលក្ខ ណៈជា

វិ ស្វករ្រពលឹ ងែថមេទៀតផង។
តួ នាទី របស់អ្ន កនិ ពន្ធ
ធា
្ន ប់ សង្គ មឱ ស័ ក្ដិ សមេ
យុត្តិ ធម៌ ក្ន ុងការរស់េ

គឺ ជាតួ នាទី អ្ន កេធ្វ ើឱ មានការផា
្ល ស់ប្ដ ូរ ស្រមបស្រមួលសណា
្ដ ប់

នឹ ងចំ ណងចំ ណូលចិ ត្ត របស់មហាជន

េដើម ីទាមទារសិ ទ្ធិ េសរីភាព

ជាេដើម។

េទាះជាក្ន ុងករណីណាក៏ េដាយ េយើងអាចេមើលេឃើញថា អ្ន កនិ ពន្ធ មានទស នៈពី រ
្របេភទគឺ ៖

2

- អ្ន កនិ ពន្ធ មានទស នៈទុ ទិ្ទ ដ្ឋិ និ យម អ្ន កនិ ពន្ធ ្របេភទេនះ េមើលេឃើញប ្ហ ទំ នាស់ ជា
្រកឹ ត ្រកមែដលមិ នអាចែកែ្របបាន េហើយយល់ថា វាជាកមា
្ល ំងេ្រ

្រកឹ ត ្រកមរបស់ពិ ភពមនុ ស

កតា
្ត េនះេធ្វ ើឱ អ្ន កនិ ពន្ធ ្របេភទេនះមិ នរវល់េដាះ្រសាយអ្វី ែដរ។ អ្ន កនិ ពន្ធ ្របេភទេនះបេង្ក ើត
នូ វពិ ភពមួ យែដលគា
្ម នមូ លដា
្ឋ នសមេហតុ ផលអ្វី េសាះេឡើយ។

- អ្ន កនិ ពន្ធ មានទស នៈសុ ទិ ដ្ឋិ និ យម អ្ន កនិ ពន្ធ ្របេភទេនះ មានជេនឿេជឿជាក់ ថាគា
្ម នអ្វី

មានលក្ខ ណៈល្អ ្របណីត គួ រជាទី មេនារម ដូ ចពិ ភពេលាកេនះេឡើយ រីឯមនុ ស ក៏ សុ ទ្ធ ែតមាន

លក្ខ ណៈ្រគប់ ្រគាន់ ស្រមាប់ ដឹ កនាំគា្នេឆា្ពះេ

រកសុ ភមង្គ ល េដាយចាប់ េផ្ដ ើមពី ការែកែ្របសង្គ ម

ែកែ្របធម្ម ជាតិ ឱ កាន់ ែតមានលក្ខ ណៈល្អ ្របេសើរមួ យៃថ្ង បន្តិ ចៗជាលំ ដាប់ ។ រីឯទំ នាស់ែដល

េយើងេមើលេឃើញរាល់ៃថ្ង ្រគាន់ ែតជាបដិ វាទកម្ម
ចេ្រមើនលូ តលាស់ជានិ ច្ច ែតប៉ុ េណា
្ណ ះ។

ែដលជរុញឱ ពិ ភពេលាកេឆា្ពះេ

រកការរី ក

ទស នៈរបស់អ្ន កនិ ពន្ធ ទាំងពី រ្របេភទេនះែតងផ្ដ ល់នូ វគតិ ស្រមាប់ អ្ន កសិ ក ពិ ចារណា

េហតុ ផលទាំងឡាយែដលជាទំ នាក់ ទំ នងគា
្ន រវាងសច្ច ភាពជី វិ តនិ ងសច្ច ភាពសិ ល ៈ េដើម ីេ្រចាះ
យកនូ វខ្លឹ មសារជី វិ តក្ន ុងការអប់ រំក៏ដូ ចជាការអភិ វឌ សង្គ មផងែដរ។
១.២- សាៃដអកសរសិលប៍

បញ្ញត្តិ អក រសិ ល ៍ ្រកេសាបេលើនិម្មិ តកម្ម ទាំងឡាយែដលជាវប ធម៌ មនុ ស ជាតិ មួ យ

ចំ នួ ន ដូ ចជា េរឿង្របេលាមេលាក េរឿងេ្រពង េរឿងនិ ទាន(េរឿងែដលេគសរេសរឬនិ យាយ
្របាប់ ) េរឿងេលា
្ខ ន េរឿងកុ ន េរឿងវី េដអូ (េរឿងែដលេគសែម្ត ងឱ េមើល) និ ងសា្នៃដែដលមិ នែមន
ជាេរឿង ែតមានលក្ខ ណៈសិ ល ៈ ដូ ចជា ចេ្រមៀង កំ ណាព ពាក ចួ ន ជាេដើម។

ពាក ថាអក រសិ ល ៍ ្រតូវនឹ ងពាក Littérature ជាភាសាបារាំង និ ង Literature ជាភាសា

អងេគ្ល ស ែដលពាក េនះមានឫសគល់ពី ភាសាឡាតាំងថា Litterae (plural), Letter មានន័ យថា
សិ ល ៈៃនសា្នៃដសំ េណរ (the art of written works)។ េទាះបី ជាពាក អក រសិ ល ៍ ឬ Littérature
ឬ Literature ឬក៏ Litterae មានផ ំនឹងពាក អក រ (Letter) ក៏ េដាយតាម្រទឹ ស្តី េគែចកអក រសិ ល ៍

ជាពី រគឺ អក រសិ ល តា
៍ មសម្ដី (Littérature orale / Oral Literature) បច្ច ុប ន្ន េ

ថា អក រសិ ល ៍

្របជា្របិ យ និ ងអក រសិ ល ស
៍ ំ េណរ (Littérature écrite /Written Literature)។ េដាយសារបញ្ញត្តិ

េនះវាទាក់ ទងនឹ ងពាក ថាេរឿង ែដលេគអាចេរៀបរាប់ េដាយការនិ យាយផា
្ទ ល់មាត់ ក៏ បាន តាម

រយៈការសរេសរក៏ បាន ឬក៏ បងា
្ហ ញតាមការសែម្ដ ងក៏ បាន១។

ក្ន ុងភាសាែខ្ម រេយើងពាក អក រសិ ល ៍ េនះេទើប្រតូវបានបេង្ក ើតេ

១ េសាម

ក្ន ុងអំ ឡុងទសវត

សុ មុ នី : វិ ភាគទានក្ន ង
ុ ការសិ ក អក រសិ ល ែ៍ ខ្ម រ ភ្នំ េពញ, េរាងពុ ម្ព េម៉ ងហាវ ឆា្នំ២០១៥ ទំ ព័ រទី ១៨។
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ឆា្នំ១៩៦០

េដាយសា្រសា្តចារ មួ យ្រកុម

អក រសា្រស្ត ពី េ្រពាះេយាងេ

ែដលយល់ថា

េគគួ របំ ែបកពាក មួ យេទៀតេចញពី

តាមភាសាសកល អក រសា្រស្ត មានន័ យថា ជា្រកុមមុ ខវិ ជា
្ជ ដធំ

មួ យរួមមាន សង្គ មវិ ជា
្ជ ចិ ត្ត វិ ទ ទស នវិ ជា
្ជ ភាសា ជាេដើម ២។
េយាងេ

៉ ង េដាយ
តាមនិ យមន័ យសកល ពាក អក រសិ ល ៍ េនះ ្រតូវបានេគកំ ណត់ ន័ យេ្រចើនយា
តាមទស នៈេផ ងៗ។ ទស នវិ ទូជនជាតិ បារាំងេឈា
្ម ះ ហ ង ប៉ូ លសាត (J.P. Sartre)

បានកត់ សមា
្គ ល់ថា ចំ េពាះពាក អក រសិ ល ៍ េគ្រតូវែញកយកន័ យរបស់វាជាពី រែផ្ន កសិ ន គឺ ទី

មួ យ អក រសិ ល ៍ជារូបរាង (អក រ ពាក ឃា
្ល ។ល។) ទី ពី រ អក រសិ ល ៍ សំ េ

ការផ្គ ុំ ពាក េពចន៍ ឃា
្ល េឃា
្ល ង ទាំងេនាះផ្ដ ល់ឱ េយើងជាអ្ន កអាន។ ជាទូ េ

យកន័ យែដលជា

អក រសិ ល ៍ជា្របេភទ

សិ ល ៈែដលលាត្រតដាងទស នៈរបស់អ្ន កនិ ពន្ធ េហើយក្ន ុងករណីេនះ វាជាកញ្ចក់ ឆ្ល ុះប ្ច ំង
ច្រកវាឡឬសង្គ មមនុ ស តាមការយល់េឃើញជាអត្ត េនាម័ តរបស់ អ្ន កនិ ពន្ធ មា្នក់ ៗ។ តាមន័ យខ្ល ះ
ែដលមានលក្ខ ណៈបង្គ ួរ អក រសិ ល ៍ជា្របភពៃនបទពិ េសាធន៍ ផា
្ទ ល់ខ្ល ួនរបស់អ្ន កនិ ពន្ធ មា្នក់ ៗ ៣។
េ្រ

ពី េនះេយើងក៏ េឃើញមានការកំ ណត់ និ យមន័ យអក រសិ ល ៍ េដាយេយាងតាមលក្ខ ណៈ

សង្គ មមនុ ស ជាមូ លដា
្ឋ ន ដូ ចជា៖

- េលាក េកង វាន់សាក់ យល់ថាអក រសិ ល ៍គឺជាវិ ទ ស ងែដលេចាទនិ ងេដាះ្រសាយ

ប ្ហ របស់មនុ ស េដាយសិ ល ៍វិធីនិងតាមសង្គ មនី មួ យៗ។

- េឡនី ន យល់ ថា ការអភិ វឌ អក រសិ ល ៍ ជាដេណើ រ ការលូ តលាស់ ជាក់ ែស្ដ ងខាង

មេនាគមវិ ជា
្ជ និ ងសិ ល ៍វិជា
្ជ ែដលបានចូ លរួមយា
៉ ងសកម្ម ក្ន ុងការែកែ្របសង្គ ម ។

- ប៊ី េយលិ នស្គី ដូ ្របូលីយូបូ វ និ ង េឆនី ឆូ វស្គី យល់ថា សិ ល ៈជាអាវុធស្រមាប់ តស៊ូ សង្គ ម

េហើយអក រសិ ល ៍ជាក្រមងឯកសារសិ ក ពី ជី វិ ត។

- គ័ រគី យល់ថា អក រសិ ល ៍ គឺ ជាការសិ ក ពី មនុ ស ។

ជារួ ម េយើ ង អាចសន្និ ដា
្ឋ នបានថា ការសិ ក អក រសិ ល ៍ គឺ ជាការសិ ក អំ ពី មនុ ស

េដើម ីមនុ ស ។ ការសិ ក អំ ពី មនុ ស គឺ សិ ក អំ ពី ប ្ហ របស់មនុ ស

ែដលមានប ្ហ េស្ន ហា

ប ្ហ េសរីភាព យុត្តិ ធម៌ អយុត្តិ ធម៌ ជាេដើម, ឯេដើម ីមនុ ស គឺ េដើម ីអប់ រំ មនុ ស អប់ រំេលើក
កម្ព ស់ក្រមិ តវប ធម៌ របស់មនុ ស អប់ រំ សីលធម៌ ជាេដើម។

២ សូ មេមើល
៣ -ដ-

: កវី និ ង អក រសិ ល ៍ េ

ក្ន ុង : «្រពឹ ត្តិ ប័ ្រត្រសាវ្រជាវវិ ទ សា្រស្ត េលខ៤» ភ្នំ េពញ, ឆា្នំ១៩៨៧ ទំ ព័ រទី ៧៨-៧៩។

ទំ ព័ រទី ៧៩។
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១.៣- លក្ខណៈពិេសសៃនអកសរសិលប៍ខុសពីអត្ថបទដៃទ

- េបើេ្របៀបេធៀបនឹ ងសារព័ ត៌ មាន េយើងេឃើញថា ខ្លឹ មសារអត្ថ បទអក រសិ ល ៍មួយចំ នួ ន

ហាក់ ស្ថិ តេ

្រប្រពឹ ត្ត េ

ដាច់ ពី ប ្ហ ្របចាំៃថ្ង

ឯខ្លឹ មសារសារព័ ត៌ មានយកចិ ត្ត ទុ កដាក់ េលើេពលេវលាកំ ពុ ង

េលើកយកប ្ហ ជាសារវន្ត និ ងជាសកលមកនិ យាយ។ ខ្លឹ មសារៃនអក រសិ ល ៍មិន

បានគិ តគូ រពី េពលេវលាណាៗេនាះេទ េទាះជាក្ន ុងអតី តកាល បច្ច ុប ន្ន កាល អនាគតកាល
សុ ទ្ធ ែតមានតៃម្ល ទាំងអស់។

ដូ េច្ន ះបានជាសា្នៃដអក រសិ ល ៍បុរាណមួ យចំ នួ នែដលេកើតេ

ក្ន ុងសម័ យបុ រាណ េ

ែតមានតៃម្ល ខា
្ល ំងឬមានតៃម្ល ជាងសា្នៃដអក រសិ ល ៍ៃនសម័ យបច្ច ុប ន្ន មួ យចំ នួ នេ
េ្រពាះវាបានរក អមតភាពរបស់ខ្ល ួនជានិ ច្ច ។

ម ៉ ងេទៀតក្ន ុងការអតា
្ថ ធិ ប យ

េទៀតក៏ មាន

ការពណ៌នា

អត្ថ បទអក រសិ ល ៍ ្រតូវបានអ្ន កនិ ពន្ធ បញ្ចូលរូបារម្ម ណ៍ ៃច្ន ្របឌិ តតាមមេនាគតិ របស់ខ្ល ួនបាន
ចំ ែណកអត្ថ បទសារព័ ត៌ មាន

អ្ន កនិ ពន្ធ មិ នអាចបេញ្ចញបញ្ចូលខ្លឹ មសារៃនេហតុ ការណ៍តាម

្ជ ប់
អារម្ម ណ៍របស់ខ្ល ួនបានេទ។ េដើម ីឱ កាន់ែតមានភាពជាក់ លាក់ អត្ថ បទសារព័ ត៌ មានមានភា

រូបថតៃន្រពឹ ត្តិ ការណ៍ែថមេទៀតផង។

- េ្របៀបេធៀបជាមួ យអត្ថ បទវិ ទ សា្រស្ត បេច្ច កេទស

អក រសិ ល ៍មិនផ្ដ ល់អត្ថ ្របេយាជន៍ ផា
្ទ ល់ដូ ចវិ ទ សា្រស្ត បេច្ច កេទសេទ។ អក រសិ ល ៍

ហាក់ មិ នបានផា
្ល ស់ប្ដ ូរ ែកែ្របជី វភាពរស់េ

របស់មនុ ស េដាយផា
្ទ ល់ ជាក់ ែស្ដ ងភា
្ល មៗេទ វា

ហាក់ ដូ ចជាគា
្ម នលទ្ធ ភាពបំ េពញត្រមូវការៃនជី វភាពេឡើយ។ ឯអត្ថ បទវិ ទ សា្រស្ត បេច្ច កេទស

អាចនាំមកឱ មនុ ស នូ វភាពធូ រ្រសាល ផាសុ កភាព និ ងបំ េពញត្រមូវការែផ្ន កសមា
្ភ រៈបានយា
៉ ង
ពិ ត្របាកដ។
្រសួលេ

អក រសិ ល ៍ជាដេណើរសំ េយាគ្របកបេដាយលក្ខ ណៈជនាញ

េផ្ដ ើមេចញពី ភាពងាយ

ភាពលំ បាកស្ម ុគសា្មញ្របកបេដាយេសាភ័ ណ។ ឯវិ ទ សា្រស្ត េធ្វ ើឱ មនុ ស ងាកេ

រកភាពងាយ្រសួល ្របណីត និ ងឯកភាព។
អក រសិ ល ៍បានបំ េពញបែន្ថ មេ

េលើវិទ សា្រស្ត ក្ន ុងការបណ្ដុះបណា
្ដ លពុ ទ្ធិ មនុ ស ។

វិ ទ សា្រស្ត បេង្ក ើតវត្ថ ុទាំងឡាយក្ន ុងការបេ្រមើ ផ្ដ ល់មេធ បាយសកម្ម ភាពដល់មនុ ស ចំ ែណក

ឯអក រសិ ល ៍ផ្ដល់នូ វតៃម្ល អប់ រំសីលធម៌ គុ ណធម៌ ចំ េពាះមនុ ស និ ងសង្គ មមនុ ស ។

- េ្របៀបេធៀបជាមួ យទ្រមងេផ ងៗៃនសិ ល ៈ អក រសិ ល ៍ែដលជាែផ្ន កមួ យៃនសិ ល ៈ

ែដរេនាះ បានេ្របើភាសា្រគប់ ែបបយា
៉ ងេដាយយកចិ ត្ត ទុ កដាក់ េ

េលើតៃម្ល ពាក នី មួ យៗ

ឯ

ទ្រមងៃនសិ ល ៈមួ យចំ នួ នវិ ញ ខ្ល ះក៏ បានេ្របើទ្រមងេផ ងៗ ដូ ចជា សូ រសំ េឡង ជាគំ នូ រ ជាពណ៌

ជាកាយវិ ការ ជាេដើម។
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និ យាយរួមអក រសិ ល ៍េ្របើសំនួ នេវាហារ ជាមេធ បាយក្ន ុងការបងា
្ហ ញអ្វី មួ យ។
១.៤- េហតុអ្វីបានជាអ្នកនិពន្ធបេង្កើតសាៃដអកសរសិលប៍?
- េដើម ខ
ី ្ល ន
ួ ឯង

អ្ន កនិ ពន្ធ មានបំ ណងរំេដាះខ្ល ួនពី ការឈឺចាប់ ទុ ក្ខ ្រពួយរបស់គាត់ េពាលគឺ តាមរយៈ

សា្នៃដអក រសិ ល ៍ ជាមេធ បាយមួ យ ែដលេគបានរកេឃើញនូ វខ ល់ដកដេង្ហ ើមបាន្រសួល មិ ន

សូ វមានការលំ បាកខាងផ្ល ូវចិ ត្ត េ

ក្ន ុងពិ ភពេលាកនិ ងមានការសប យេ្រចើនចំ េពាះខ្ល ួនឯង។

- េដើម ម
ី នុ ស ទាំងពួ ង អ្ន កនិ ពន្ធ សរេសរសា្នៃដរបស់ខ្ល ួនេដើម ី៖

o ទាក់ ទាញមនុ ស ទាំ ង ឡាយ ែចករំ ែលកនូ វការឈឺ ចាប់ របស់ខ្ល ួន។ េគែតងែត

និ យាយថា សា្នៃដមួ យជានិ ច្ច កាល ជាសែ្រមកេ

ចងសារមួ យភា្ជប់ នឹ ងេជើងរបស់ វា។

ក្ន ុងទី រេហាសា្ថន ជាការែលង្រពាបេដាយ

o េចាទសួ រដល់ មនុ ស ទាំ ង ឡាយនូ វប ្ហ ឬមតិ េយាបល់ េផ ងៗ ក្ន ុ ង ន័ យបំ ភ្លឺ នូ វ

ភាពងងឹ ត ្រសអាប់ ែដលពិ បាកយល់។
o បេង្ក ើតពិ ភពែប្ល កៗ េឆា្ពះេ

រកេគាលេ

តថៈ ែតមិ នែមនជាការឆ្ល ុះប ្ច ំងតថៈ

េឡើងវិ ញេដាយឥតេខា
្ច ះេឡើយ៤។
២- រូបារម្មណ៍សិលបៈក្នុងការែតងនិពន្ធសាៃដអកសរសិលប៍
អត្ថ បទែដលល្អ គឺ ល្អ ទាំងអត្ថ ន័ យផងនិ ងអត្ថ រូបផង។ អត្ថ ន័ យនិ ងអត្ថ រូបជាអង្គ ពី រមិ ន
អាចខ្វ ះណាមួ យបានេទ ្របសិ នេបើមានអត្ថ ន័ យខ្វ ះអត្ថ រូប ក៏ មិ នដឹ ង្រតូវផ ព្វ ផ យែបបណា

ែដរ េហើយេបើអត្ថ រូបល្អ ែតអត្ថ ន័ យមិ នល្អ េនាះអត្ថ បទក៏ ពុំ មានលក្ខ ណៈេពញេលញែដរ។
អត្ថ រូបែដលល្អ េ

បានគឺ េដាយសារសិ ល ៍វិធីែតងនិ ពន្ធ របស់អ្ន កនិ ពន្ធ ។ សិ ល ៍វិធីែតង

និ ពន្ធ េនះមានសារៈសំ ខាន់ណាស់ក្ន ុងការបំ ភ្លឺ និ ងប ្ជ ក់ អត្ថ ន័ យឱ បានច ស់លាស់។ សិ ល ៍វិធី
ជាវិ េសសភាពផា
្ទ ល់ៃនមុ ខវិ ជា
្ជ អក រសិ ល ៍ ែដលេធ្វ ើ ឱ អក រសិ ល ៍ខុសពី មុ ខវិ ជា
្ជ ដៃទេទៀត។
តាមការសិ ក េយើងេឃើញថា អត្ថ បទ្របេលាមេលាកបុ រាណ កវី និពន្ធ មានេទពេកាសល ខ្ព ស់
េចះយកធម្ម ជាតិ មកេធ្វ ើជាកម្ម វត្ថ ុក្នុងការបក្រសាយមេនាសេញ្ចតនា

បេង្ក ើតបានត្រន្តី ភាពយា
៉ ង

អសា្ចរ ។ ដូ ចេនះអ្វី ដសំ ខាន់ែដលអ្ន កនិ ពន្ធ សា្នៃដអក រសិ ល ៍្រតូវមានគឺ សិ ល ៈ។ សិ ល ៈេនះ
េហើ យ ែដលជួ យបែន្ថ មតៃម្ល េលើ សា្ន ៃដែតងនិ ពន្ធ ឱ មានលក្ខ ណៈកាន់ ែតល្អ ្របេសើ រ និ ងមាន

៤

សូ មេមើល : េ
ទំ ព័ រទី ៥-៦។

សាមី មូ លដា
្ឋ ន្រទឹ ស្ដី អក រសិ ល ន
៍ ិ ងសិ ល វ៍ ិជា
្ជ ភាគ១ ភ្នំ េពញ, ្រគឹ ះសា្ថនេបាះពុ ម្ព សុ ភមង្គ ល ឆា្នំ២០១២
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េសាភ័ ណែថមេទៀត។ កិ ច្ច ការណាែដលខ្វ ះសិ ល ៈពុំ អាចទាក់ ទាញ ទទួ លការេពញនិ យម ឬ
េស្ង ើចសរេសើរពី ្រគប់ មជ ដា
្ឋ នបានេទ។ យា
៉ ងេនះ េដើម ីកា
្ល យខ្ល ួនេ

ជាកវី អ្ន កនិ ពន្ធ ែដល

ទទួ លការនិ យមរាប់ អាន ការេស្ង ើចសរេសើរពី អ្ន កអាន លុ ះ្រតាែតកវី អ្ន កនិ ពន្ធ េនាះេចះេ្របើ
សិ ល ៍វិ ធី ែតងនិ ពន្ធ ខ្ព ស់ ក្ន ុ ង ការេភា
្ញ ចអារម្ម ណ៍ អ្ន កអានឱ រំ េភើ ប ញាប់ ញ័ រ េដាយសារសំ នួ ន
េវាហាររបស់ខ្ល ួន។ សំ នួ នេវាហាររបស់កវី អ្ន កនិ ពន្ធ េនះេហើយ ែដលេធ្វ ើឱ អ្ន កអានទទួ លបាន
នូ វរូបារម្ម ណ៍េផ ងៗ។
២.១- េតើរូបារម្មណ៍សិលបៈជាអ្វី?
រូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈជាទ្រមងៃនគំ និ តក្ន ុងការឆ្ល ុះប ្ច ំងតថភាព ែដលេលចរូបរាងេឡើង
ជាផា
្ទ ំងរូបភាពៃនគំ និ តៃនពិ ភពវត្ថ ុវិស័យ។

រូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈេកើតេឡើងេ

ក្ន ុងញាណរបស់

អ្ន កនិ ពន្ធ េហើយអ្ន កអានទទួ លបានតាមរយៈសា្នៃដរបស់គាត់ ។រូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈ ្រតូវបានចាត់

ទុ កជាទ្រមងៃនចិ ត្ដ រំេភើបក្ន ុងការបក្រសាយបាតុ ភូ តទាំងឡាយតាមែបបវិ ចារណញាណ ែដល
ធាតុ ទាំងឡាយៃនទ្រមងចិ ត្ដ រំេភើបេនាះ បាន្របមូ លផ្ដ ុំ ជាគំ និ តបញ្ចូលេ

ក្ន ុងការសែម្ដ ងសំ នួ ន

េវាហារ។ រូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈរែមងទទួ លការវិ និច្ឆ័ យជានិ ច្ច ចំ េពាះបាតុ ភូ តនិ ងទិ ដ្ឋ ភាពជាសារវន្ដ
ៃនតថភាព ែដលការវិ និច្ឆ័ យេនះបេង្ក ើតបានជាគំ និ តសិ ល ៍វិជា
្ជ ឬសិ ល ៍មេនាៃនសា្នៃដ។ ទស នៈ
ៃនរូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈពឹ ងែផ្អ កជាសំ ខាន់េ

េលើ្រទឹ ស្ដី ៃនការឆ្ល ុះប ្ច ំង។

- ្រទឹ ស្ដី រូបធាតុ និ យមបដិ សំ េយាគេ្របើពាក រូបារម្ម ណ៍ េនះជាការយល់្រពមចំ េពាះការ
ទទួ លពុ ទ្ធិ ដទូ លំ ទូ លាយ។

- តាម្រទឹ ស្ដី ឆ្ល ុះប ្ច ំង រូបារម្ម ណ៍ ្រតូវបាន្របដូ ចេ

និ ងការផ្ដិ តចម្ល ង ការផ្ដិ តរូបភាព

ៃនគំ និ តតថភាព។

- តាមទស នវិ ជា
្ជ រូបារម្ម ណ៍ ជាដបូ ងគឺ ជាការឆ្ល ុះប ្ច ំងប ្ញ ញាណៃនពិ ភពេ

ជុ វិ ញ។

- តាម្រទឹ ស្ដី ពុ ទ្ធិ វិ ទ រូបារម្ម ណ៍ ជាការសែម្ដ ងបងា
្ហ ញនូ វជី វិ ត អស្ដិ រូប ឥ្រន្ទី យារម្ម ណ៍
តំ ណាងអារម្ម ណ៍ ... ។

េហតុ េនះ រូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈេលចេចញេឡើងជាទ្រមងេដាយែឡកមួ យៃនការឆ្ល ុះប ្ច ំង
តថភាព។ េគអាចអនុ វត្ត តាម្រទឹ ស្ដី ទស នវិ ជា
្ជ ទូ េ

េដាយកំ ណត់ ថារូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈ គឺ ជាការ

សែម្ដ ងបងា
្ហ ញែបប្របធានវិ ស័យនូ វពិ ភពវត្ថ ុវិស័យ ៥។

តាមការសិ ក េយើ ង េឃើ ញ មានការកំ ណត់ និ យមន័ យ និ ងការែបងែចកការេ្របើពាក

៥

សូ មេមើល : េ
ទំ ព័ រទី ៥០-៥២។

សាមី មូ លដា
្ឋ ន្រទឹ ស្ដី អក រសិ ល ន
៍ ិ ងសិ ល វ៍ ិជា
្ជ ភាគ២ ភ្នំ េពញ, ្រគឹ ះសា្ថនេបាះពុ ម្ព សុ ភមង្គ ល ឆា្នំ២០១២
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រូបារម្ម ណ៍ មានដូ ចតេ
- រូបារម្ម ណ៍

៖
រូបែដលេកើ ត តាមរយៈអារម្ម ណ៍ , អារម្ម ណ៍ ែដលនាំ ឱ េកើ ត ជារូប ៦។

- រូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈ ផា
្ទ ំ ង រូ ប ភាពៃនគំ និ តក្ន ុ ង សា្ន ៃដអក រសិ ល ៍ សិ ល ៈ ែដលបេង្ក ើ ត
េឡើងតាមរយៈគំ និ តៃច្ន ្របឌិ ត(សិ ល ៍វិធី)របស់អ្ន កនិ ពន្ធ សិ ល ករ ឱ េកើតេឡើងជារូបរាង ជា
េរឿងរា៉វ ជាដេណើរេរឿងអ្វី មួ យ េដាយមានលក្ខ ណៈសម្រសបេ

នឹ ងទិ ដ្ឋ ភាពសង្គ ម ធម្ម ជាតិ

ណាមួ យ ឬមានលក្ខ ណៈអច្ឆ រិ យៈក៏ មាន។ ផា
្ទ ំងរូបភាពៃនគំ និ តេនះផុ សេឡើ ង ក្ន ុ ង អារម្ម ណ៍
របស់អ្ន កអាន អ្ន កសា្ដប់ អ្ន កទស នា ៧។
- សិ ល រម្ម ណ៍ រូបារម្ម ណ៍ សិ ល ៈែដលេកើ ត មានេឡើ ង េ

ក្ន ុ ង ្របធានអារម្ម ណ៍របស់

អ្ន កអាន អ្ន កសា្ដប់ អ្ន កទស នា បនា
្ទ ប់ ពី មានការវិ និច្ឆ័ យចំ េពាះរូបារម្ម ណ៍ថា ល្អ ឬមិ នល្អ សមឬ
មិ នសម ពី េរាះឬមិ នពី េរាះ ជាេដើម ៨។
ទូ េ

តាមនិ យមន័ យដូ ចបានកំ ណត់ ខាងេលើេនះ េយើងេឃើញថារូបារម្ម ណ៍ េគេ្របើក្នុងន័ យ

ក៏ បាន ក្ន ុងសិ ល ៈក៏ បាន។ ចំ ែណកឯពាក រូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈ េគេ្របើស្រមាប់ ែតសា្នៃដ

អក រសិ ល ៍ សិ ល ៈ ែដលបេង្ក ើតេឡើងេដាយអ្ន កនិ ពន្ធ សិ ល ករ។ ចំ េពាះពាក សិ ល រម្ម ណ៍

មានលក្ខ ណៈ្រជាលេ្រ

្រតងថា េគេ្របើពាក េនះក្ន ុងន័ យសិ ក រកតៃម្ល េសាភ័ ណ គុ ណសម ត្តិ

គុ ណវិ បត្តិ ភាពពី េរាះ មិ នពី េរាះ ល្អ អា្រកក់ ជាេដើម ៃនសិ ល ៈ។ ពាក សិ ល រម្ម ណ៍ ជាបាតុ ភូ ត

ែដលមានចំ េពាះែតមនុ ស ែដលមានសកម្ម ភាពែផ្ន កសម ជញ្ញៈខា
្ល ំងប៉ុ េណា
្ណ ះេទ
បាតុ ភូ តែដលេកើតមានេឡើងែតក្ន ុងអារម្ម ណ៍របស់មនុ ស ៩។

េ្រពាះវាជា

២.២- រូបារម្មណ៍សិលបៈក្នុងសាៃដអកសរសិលប៍

តាមការសិ ក កន្ល ងមក ចំ េពាះរូបារម្ម ណ៍ក្ន ុងអត្ថ បទអក រសិ ល ៍ ែដលេយើងកំ ណត់ ថា

រូ បា រម្ម ណ៍សិ ល ៈ េនះមានពី រ្របេភទគឺ រូ បា រម្ម ណ៍ សុ ទ្ធ ៗែដលមានេ

ក្ន ុ ង កំ ណាព េ

រូបារម្ម ណ៍ក្ន ង
ុ កំ ណាព និ ងរូបារម្ម ណ៍ែដលមានលក្ខ ណៈក្ន ុងការែតងនិ ពន្ធ េ

ឬវី ធីបេង្ក ត
ើ រូបារម្ម ណ៍ ១០។
៦

ថា

ថា រូបារម្ម ណ៍វិ ធី

សទា
្ទ នុ ្រកម ភាសាវិ ទ និ ងអក រសិ ល ៍ ែខ្ម រ-អងេគ្ល ស-បារាំង, ភ្នំ េពញ, េបាះពុ ម្ព េដាយ្រកុម្របឹ ក ជាតិ ភាសាែខ្ម រ ឆា្នំ២០១៣

ទំ ព័ រទី ៩០។
៧

្រកុម្របឹ ក ជាតិ ភាសាែខ្ម រ អនុ ម័ តៃថ្ង អងា
្គ រ ទី ១២ ែខកុ ម្ភ ៈ ឆា្នំ២០១៩។

៨ ្រកុម្របឹ ក
៩

ជាតិ ភាសាែខ្ម រ អនុ ម័ តៃថ្ង អងា
្គ រ ទី ១២ ែខកុ ម្ភ ៈ ឆា្នំ២០១៩។

សូ មេមើល : «្រពឹ ត្តិ ប័ ្រត្រសាវ្រជាវវិ ទ សា្រស្ត េលខ២» េ

ក្ន ុង :សិ ល រម្ម ណ៍សា្រស្ត មា
៉ ក និ យម ភ្នំ េពញ, ឆា្នំ១៩៨៧

ទំ ព័ រទី ៥៣-៥៥។
១០ លាង

ហាប់ អាន : សិ ក អត្ថ បទ ភាគ២ ភ្នំ េពញ, េរាងពុ ម្ព [?] ឆា្នំ១៩៦៦ ទំ ព័ រទី ១៦៨។
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វិ ធីបេង្ក ើតរូ បារម្ម ណ៍ក្ន ុ ងអត្ថ បទអក រសិ ល ៍ ជាែផ្ន កមួ យៃនអត្ថ រូ ប ជាការនិ ពន្ធ ទូ េ
ែដលមានន័ យចំ េពាះការសរេសរេរៀបរាប់ េធ្វ ើឱ អត្ថ បទមានសម្ផ ស

មានរសជាតិ ជាទី ទាក់

ទាញ ចាប់ អារម្ម ណ៍ៃន្របធានអារម្ម ណ៍របស់អ្ន កអាន។
េ

ក្ន ុងអត្ថ បទអក រសិ ល ៍ែខ្ម រ កវី អ្ន កនិ ពន្ធ ែតងែតបេង្ក ើតរូបារម្ម ណ៍សំ ខាន់ៗ តាមរយៈ

ពាក េពចន៍ ឃា
្ល ល ះ ឱ មានសម្ផ ស ទាក់ ទាញអារម្ម ណ៍របស់អ្ន កអាន អ្ន កសា្ដប់ អ្ន កទស នា
តាមទា
្វ រៃនវិ ្ញ ណេផ ងៗមាន ែភ្ន ក ្រចមុ ះ ្រតេចៀក អណា
្ដ ត ែស ក ចិ ត្ត គំ និ ត ប ្ញ ជាេដើម។
ជាទូ េ

េគែចករូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈជា៤គឺ ៖

ក- ជីវរូបារម្មណ៍
ជី វរូបារម្ម ណ៍ជារូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈេកើតេឡើងេដាយកវី អ្ន កនិ ពន្ធ េ្របើពាក េពចន៍ េធ្វ ើឱ វត្ថ ុ
ឥតជី វិ ត ឥតេចតនា ឥតវិ ្ញ ណ ែ្របកា
្ល យហាក់ ជាមានជី វិ ត មានេចតនា មានវិ ្ញ ណ មាន
ចលនារស់រេវើកេឡើង។
ជី វរូបារម្ម ណ៍អាចបេង្ក ើតតាមការេ្របៀបេធៀបផ្គ ូផ្គងវត្ថ ុពីរ

េដាយយកពាក សមា
្គ ល់វត្ថ ុ

ទាំងេនាះមកដាក់ ជិ តគា
្ន ភា
្ជ ប់ គា
្ន េដាយពុំ ចាំបាច់ េ្របើពាក បច្ច័ យដូ ចឧបមានរូបារម្ម ណ៍េឡើយ។
ជី វរូបារម្ម ណ៍ជាកេន មេគាលការណ៍ ៃច្ន ្របឌិ តទាំ ងឡាយែដលកំ ណត់ ដល់ការេ្រជើស
ស្រមាំង ការសំ េយាគ តំ ណាងេហតុ ការណ៍ និ ងបាតុ ភូ តៃនជី វិ តជារូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈ។ វិ ធីៃច្ន
្របឌិ តេនះផ រភា
្ជ ប់ ជិ តស្និ ទ្ធ េ

នឹ ងេគាលការណ៍ជាសារវន្ដ ទាំងឡាយៃនទស នៈសង្គ ម្របចាំ

សម័ យកាល។

ឧទាហរណ៍ សម្ដី ែផ្អ ម ចិ ត្ត ទន់ ខ ល់ត្អ ូញឆ្ល ងេឆ្ល ើយ ផ្គ រ្រគហឹម រលកេបាក្របាណ ...។

ខ- ឧបមានរូបារម្មណ៍

ឧបមានរូបារម្ម ណ៍ជារូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈែដលេកើតេឡើងេដាយកវី អ្ន កនិ ពន្ធ េចះេ្របើពាក
េពចន៍ ផ្គ ូផ្គង េ្របៀបេធៀបវត្ថ ុមួយេ

វត្ថ ុមួយេទៀត េដើម ីបងា
្ហ ញនូ វភាព្រសបគា
្ន ដូ ចគា
្ន ភាពខុ ស

ែប្ល កគា
្ន ជាេដើម។ ការផ្គ ូផ្គង េ្របៀបេធៀបេនះអ្ន កនិ ពន្ធ េ្របើពាក បច្ច័ យ ធា
្ន ក់ ស្រមាប់ េ្របៀបផ្ទឹ ម

ែដលពាក ទាំងេនាះមាន រូ រូហាន ដូ ច ដូ ចជា េ្របៀបបាននឹ ង េ្របៀបដូ ច ហាក់ ដូ ច ឧបមា ...។
េ្រ

ពី ពាក ស្រមាប់ េធៀបេនះ េយើងេឃើញេ

៉ ងណា ... យា
៉ ងេនាះ។
បានេ្របើដូចជា គឺ ជា យា

មានពាក មួ យចំ នួ នេទៀត ែដលកវី អ្ន កនិ ពន្ធ

េយើងអាចែចកឧបមានរូបារម្ម ណ៍ជា៖
-

ឧបមានរូបារម្ម ណ៍ែដលេកើតេឡើងេដាយការេ្របើពាក ស្រមាប់ ្របដូ ច

មានពាក រូ រូ ហាន ដូ ច ដូ ចជា េ្របៀបបាននឹ ង េ្របៀបដូ ច ហាក់ ដូ ច ឧបមា ...។
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ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងេរឿងទុំ ទាវ
[...] ខ្ល ួនប្អ ូនសព្វ ៃថ្ង េ្របៀបដូ ចផា
្ក

ឯអ្ន កឧបមាដូ ចកន្ល ង

េហើរមកេឃើញផា
្ក ចូ ល្រតឹ ប្រតង

រួចមិ នបង្អ ង្រតាច់ លី លា។

ទុំ ថាខ្ល ួនបងដូ ចរាជសី ហ៍

ខ្ល ួននាងទាវ្រសី ដូ ចគុ ហា

រាជសី ហ៍េបើបានលំ េ

មិ នឱ ឃា
្ល តឃា
្ល គុ ហាេឡើយ។

ទាវថាខ្ល ួនប្អ ូនដូ ចកំ ពង

ជា

ខ្ល ួនអ្ន កេឆាមយងដូ ចទូ កេហើយ

ចាប់ ចតអា្រស័ យអ្ន កៃថ្ល េអើយ

េចញេ

ទុំ ថាឱបងដូ ច្រតី ធំ

ខ្ល ួនទាវ្រកមុំ ដូ ចគងា
្គ

្រតី បានទឹ កេ្រ

កុំ ែកវពុំ ងាគិ តសង ័យ ១១។ [...]

-

ែហលេររា

កេន្ដ ើយមិ ននឹ កនា។

ឧបមានរូបារម្ម ណ៍ែដលេកើតពី ការេ្របើពាក បច្ច័ យពិ េសសមួ យចំ នួ នេទៀត ដូ ច
ជា គឺ ជា យា៉ងណា...យា៉ងេនាះ។

 ការេ្របើពាក

«គឺ » ស្រមាប់ បេង្ក ើតនូ វឧបមានរូបារម្ម ណ៍ េ

េពលែដលេគ

េ្របៀបេធៀបវត្ថ ុឬមតិ ពី រ ែដលែប្ល កគា
្ន មានន័ យផ្ទ ុយគា
្ន មិ នទាក់ ទងនឹ ងគា
្ន ។
ការេ្របើវិធី្របដូ ចែដលមិ នដូ ចគា
្ន េនះ េធ្វ ើឱ អ្ន កអានភា
្ញ ក់ អារម្ម ណ៍បេង្ក ើតនូ វ
ការ្រតិ ះរិះ ពិ ចារណា គឺ េកើតនូ វរូបារម្ម ណ៍េនះឯង។
ឧទាហរណ៍

រស់គឺ សា្លប់ រស់គឺ សង ឹម ្រពឹ កគឺ ្រកពះ...។
[...] រស់គឺ ្របាថា
្ន

សង ឹមេចតនា

រាល់រូបរាងកាយ

េទាះបាន្រកី ្រក បានអរបានសា្ដយ ្រពួយឬសប យ
សង ឹមេទៀតែដរ ១២។[...]

 ការេ្របើពាក បច្ច័ យ «ជា» ពាក េនះេគេ្របើស្រមាប់ េ្របៀប្របដូ ចផលៃនវត្ថ ុ
មួ យ ែដលេកើតមកអំ ពី េហតុ ៃនវត្ថ ុមួយេទៀត។
ឧទាហរណ៍ [...] េកើតសា្លប់ េ

មក ដូ ចទឹ ករលក អេនា
្ទ លតាមគា
្ន

មួ យេងើបលិ ចេ

ឥតេ

េររា

មួ យេទៀតេងើបជា

រលកផលកម្ម ១៣។[...]

១១ ្រពះបទុ មេត្ថ រ

េសាម : េរឿងទុំ ទាវ ភ្នំ េពញ, ការផ យរបស់ពុ ទ្ធ សាសនបណ្ឌិត េបាះពុ ម្ព េលើកទី ៧ ឆា្នំ១៩៧១ ទំ ព័ រទី ៥៣។

១២

េកង វាន់ សាក់ : គុ កកាមកិ េលស ភ្នំ េពញ, េរាងពុ ម្ព [ ? ] ឆា្នំេបាះពុ ម្ព [ ? ] ទំ ព័ រ «ខ»។

១៣

- ដ - ទំ ព័ រទី ៨១។
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 ការេ្របើពាក «យា៉ងណា ... យា៉ងេនាះ» ពាក េនះេ្របើស្រមាប់ ្របដូ ចវត្ថ ុែដល
មានលក្ខ ណៈដូ ចគា
្ន តាមលំ នាំសភាវៈ ឬការ្រប្រពឹ ត្តិ េ

ដូ ចគា
្ន ។

ឧទាហរណ៍ [...] ទឹ កហូរយា៉ងណា យា៉ងេនាះេលាកា ប្ដ ូរកាយប្ដ ូរចិ ត្ត
គា
្ម នអ្វី េ

នឹ ង

វិ លវឹ ងជាប់ ស្អិ ត

េបើជាប់ ្របកិ ត

គឺ ប្ដ ូរេនះឯង ១៤។[...]
គ- និមិត្តរូបារម្មណ៍
និ មិ ត្ត រូបារម្ម ណ៍ជារូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈែដលេកើតេឡើងេដាយកវី អ្ន កនិ ពន្ធ េចះយកស ្ញ
ភាពមកេ្របើេដើម ីសមា
្គ ល់មតិ ទស នៈ ឬបក្រសាយនូ វគំ និ តឬទស នៈអ្វី មួ យ។
ក្ន ុង្រកបខណ្ឌវប ធម៌ សិ ល ៈ និ មិ ត្ដ រូបារម្ម ណ៍មានលក្ខ ណៈជាការសន្ម ត និ ងមានទ្រមង
្រសេដៀងគា
្ន នឹ ងស ្ញ

ប៉ុ ែន្ដ ខុ សែប្ល កពី ស ្ញ ្រតងថា និ មិ ត្ដ រូ បា រម្ម ណ៍ រក ទុ កនូ វតៃម្ល និ ង

អនុ ភាពមួ យក្ន ុងការសែម្ដ ងបងា
្ហ ញ។
និ មិ ត្ដ រូបារម្ម ណ៍េកើតមានេ

ក្ន ុងអត្ថ បទកំ ណាព ឬអត្ថ បទពាក រាយ

ែដលអ្ន កនិ ពន្ធ

េរៀបរាប់ អធិ ប យពី េគាលបំ ណងអ្វី មួ យេដើម ីបងា
្ហ ញនូ វមតិ េយាបល់ ទស នៈណាមួ យ។
និ មិ ត្ដ រូបារម្ម ណ៍ជួ នកាលស្ថិ តេ

ក្ន ុងអត្ថ បទទាំងមូ ល ជួ នកាលស្ថិ តេ

ក្ន ុងែផ្ន កមួ យៃន

អត្ថ បទ តាមរយៈការេលើកយកពាក េពចន៍ មកេ្របើេដើម ីក្នុងការបងា
្ហ ញមតិ េយាបល់ ទស នៈ
ណាមួ យេនាះ។
ឧទាហរណ៍
- និ មិ ត្ត រូបារម្ម ណ៍ក្ន ង
ុ េរឿង ដូ ចជា៖
 េរឿងចចកនិ ងកូ នេចៀម
 េរឿង្រសេមាចនិ ងៃរ
 េរឿងចចកនិ ងែក្អ ក ជាេដើម។
- និ មិ ត្ត រូបារម្ម ណ៍ក្ន ង
ុ ការេ្របើពាក េពចន៍
 ពន្លឺ

សមា
្គ ល់នូ វវិ ជា
្ជ ប ្ញ

 ្រពាបស

សមា
្គ ល់នូ វសន្ដិ ភាព

 ក លេខា
្ម ចនិ ងឆ្អឹ ងស្ម ងេជើងែខ្វ ងគា
្ន ពី រ
 ចិ េញ្ច ន

១៤

តំ ណាងនូ វពាក សន

សមា
្គ ល់នូ វេ្រគាះថា
្ន ក់ ដល់ជី វិ ត

ចិ ត្ដ ភក្ដី ភាព

េកង វាន់ សាក់ : គុ កកាមកិ េលស ដ.ឯ.ម. ទំ ព័ រទី ៧៧។
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្រចវាក់ េខា
្ន ះឃា
្ន ង តំ ណាងនូ វការជិ ះជាន់ ការចាប់ ចង



ពណ៌នី មួ យៗ

តំ ណាងន័ យេសចក្ដី មួ យ តាមការកំ ណត់ របស់ជាតិ នី មួ យៗ។

ឧទាហរណ៍
ពណ៌្រកហម

សមា
្គ ល់នូ វទឹ កចិ ត្ដ ឬេសចក្ដី េស្ន ហាដេលើសលប់ នូ វជេនឿស៊ ប់
ចំ េពាះឧត្ត មគតិ អ្វី មួ យ នូ វេសចក្ដី អងអាចកា
្ល ហាន នូ វលទ្ធិ ឬ
មេនាគមវិ ជា
្ជ កុ ម្ម ុយនី ស្ដ និ យម។

ពណ៌ៃបតង

សមា
្គ ល់នូ វេសចក្ដី សង ឹម

ពណ៌េខៀវ

សមា
្គ ល់នូ វេម្រតី ភាពឬតៃម្ល ផ្ល ូវចិ ត្ដ របស់តួ អង្គ

ពណ៌សា្វយ

សមា
្គ ល់នូ វភក្ដី ភាព ចិ ត្ដ េសា្មះ្រតង តៃម្ល ចំ េណះវិ ជា
្ជ

ពណ៌េលឿង

សមា
្គ ល់នូ វការែបកបាក់ ការផិ តក ត់ ប្ដី ្របពន្ធ ការែលងលះប្ដី
្របពន្ធ ការអស់សង ឹម (តាមជេនឿនិ យមរបស់ជនជាតិ អឺ រ៉ុប)។
ប៉ុ ែន្ដ ចំ េពាះជនជាតិ អាសុី វិ ញ ពណ៌េលឿងេនះសមា
្គ ល់នូ វការ
្រជះថា
្ល ស្ង ប់ សា្ងត់ ខាងផ្ល ូវកាយ វាចា ចិ ត្ដ ។

ពណ៌ស

សមា
្គ ល់នូ វេសចក្ដី បរិសុទ្ធ ផូ រផង នូ វសន្ដិ ភាព ការស្ង ប់ ក្ន ុងចិ ត្ដ

ពណ៌េ ្ម

សមា
្គ ល់នូ វទុ ក្ខ េសាក ការ្រពួយបារម្ភ ភាពអា្រកក់ កាចសាហាវ

អស់សង ឹម។
ឃ- រូបារូបិយារម្មណ៍

រូបារូបិយារម្ម ណ៍ជារូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈមានេ

ក្ន ុងវគ្គ នី មួ យៗ ឬេ

ក្ន ុងអត្ថ បទទាំងមូ ល

ែដលកវី អ្ន កនិ ពន្ធ បេង្ក ើតេឡើងតាមរយៈការេ្របើពាក េពចន៍ ឃា
្ល ល ះ បងា
្ហ ញនូ វអ្វី មួ យជាប់
ទាក់ ទងេ

នឹ ងអង្គ វិ ្ញ ណ េចតនា ប ្ញ អារម្ម ណ៍របស់មនុ ស េពាលគឺ ៖

 រូបារម្ម ណ៍ ទាក់ ទងនឹ ងឥ្រន្ទី យ៍ េ

ថា ឥ្រន្ទី យ៍ រូបារម្ម ណ៍

 រូបារម្ម ណ៍ ទាក់ ទងនឹ ងផ្ល ូវចិ ត្ត បេង្ក ើតជាកាមតេ្រមក កាមរាគៈ េ
 រូបារម្ម ណ៍ េធ្វ ើឱ ចិ ត្ត ញាប់ ញ័រ រំេភើប ចូ លចិ ត្ត ជាប់ ចិ ត្ត េ
 រូបារម្ម ណ៍ទាក់ ទងនឹ ងសា្មរតី ភា
្ញ ក់ រឭក ពិ ចារណា េ

ថា កាមរូបារម្ម ណ៍

ថា េចតនារូបារម្ម ណ៍

ថា មេនាឬប ្ញ រូបារម្ម ណ៍។

ឃ.១- ឥ្រន្ទី យ៍ រូបារម្ម ណ៍
ឥ្រន្ទី យ៍ រូបារម្ម ណ៍ជារូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈែដលេកើតេឡើងតាមរយៈពាក េពចន៍

ឃា
្ល ល ះ

របស់កវី អ្ន កនិ ពន្ធ េធ្វ ើឱ រំេភើប រំេញាចដល់អង្គ ឥ្រន្ទី យ៍ ណាមួ យមាន ចក្ខ ុ េសាតៈ ឃានៈ ជី វា្ហ
កាយ ជាេដើម។
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 ចក្ខ រុ បា
ូ រម្ម ណ៍ ជារូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈែដលេកើតេឡើងតាមរយៈពាក េពចន៍ ឃា
្ល ល ះ
របស់កវី អ្ន កនិ ពន្ធ េធ្វ ើឱ អ្ន កអាន អ្ន កសា្ដប់ មានអារម្ម ណ៍រំេភើប ផ្ដិ តជាប់ នឹ ងអ្វី មួ យ ហាក់ ដូ ច
បានេឃើញច ស់នឹ ងែភ្ន កនូ វរូបរាង េហតុ ការណ៍ ដូ ចជាេមើលជាក់ ច ស់នឹ ងែភ្ន កផងែដរ។

ឧទាហរណ៍ វគ្គ មួ យៃនបទចេ្រមៀងរំដួលដងស្ទឹ ងសែង្ក របស់េលាក គង្គ ប៊ុ នេឈឿន

[...] អូ នេដើរេរើស្រគំ ក្ន ុងស្ទឹ ងសែង្ក ភ័ ្រក្ត ដូ ចដួ ងែខ ថា
្ព ល់ខួ ចមានេស្ន ហ៍ េន្រតាពណ្ណរាយ

ហតា្ថខ្ចី ល្ហ ក់ សក់ េ ្ម រំសាយ ល្អ គន់ មិ នណាយ ក្លិ នខ្ល ួនេឆាមឆាយ រាយសំ ណាញ់េស្ន ហ៍។[...]
 េសាតរូបារម្ម ណ៍ ជារូ បា រម្ម ណ៍ សិ ល ៈែដលេកើ ត េឡើ ង តាមរយៈពាក េពចន៍ ឃា
្ល

ល ះរបស់កវី

អ្ន កនិ ពន្ធ

បេង្ក ើតបានជាសូ រសំ េឡងចួ នរណ្ដំៃន្រសៈឬព ពា
្ជ នៈ

្រសបេ

នឹ ង

សែ្រមកសត្វ សំ េឡងធម្ម ជាតិ ដូ ចជា សូ រសែ្រមកសត្វ សំ េឡងផ្គ រលាន់ ស្ន ូររន្ទ ះ សំ េឡងខ ល់
ស្ន ូរព ះ
ុ សង រា ស្ន ូរទឹ កេភ្ល ង ជាេដើម ែដលសំ េឡងទាំងេនាះេធ្វ ើឱ េសាតវិ ្ញ ណរបស់អ្ន ក
អាន អ្ន កសា្ដប់ រំេភើប បេង្ក ើតបាននូ វេសាតរូបារម្ម ណ៍។
ឧទាហរណ៍
សូ រសំ េឡង្រតាប់ តាមសត្វ

ឆា្មែ្រសកេម៉ វ ែឆ្ក លូ វូៗ ្រជូកែ្រសកអ៊ូ កៗ មាន់ រងាវ កុ ក

សំ េឡង្រតាប់ តាមធម្ម ជាតិ

ផ្គ រលាន់ ឮសូ រក្ឌ ូងៗ រន្ទ ះបាញ់ផាំង េភ្ល ង្រសក់ ្រសឹ បៗ

គី ែកកឺ ត ទាែ្រសកកាបៗ ...។

ទឹ ករលក្រគាំងៗ ខ ល់បក់ វូៗ ...។

សំ េឡង្រសៈ ព ញ្ជនៈចួ នផ្ទ ួនរណ្ដំគា
្ន ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងេរឿងរាមេករ្តិ៍ ែខ ទី ៣ ទំ ព័ រ២០

ខុ នែខង ខឹ ងខួ ន ខឹ ងខាំ មាត់ ភា្ញំងា
ុ ំងា
ុ ំ ្រតបាក់ ្រតែបងែផ្ល ងកាំ។

េកាះសរសក្ដិ ែផ្ល ងបី ទនា
្ទ ំ ខុ នច្រក្រពះហត្ថ សា្ដំ ្រគវី ្រគវាសេបាះបាច។

 ឃាន និ ង ជី វា្ហរូបារម្ម ណ៍ ជារូបារម្ម ណ៍ សិ ល ៈែដលេកើតេឡើងេដាយកវី អ្ន កនិ ពន្ធ
េចះេ្របើពាក េពចន៍ ឃា
្ល ល ះក្ន ុងការេរៀបរាប់ ពណ៌នារំេលចឱ អ្ន កអាន អ្ន កសា្ដប់ ហាក់ បាន
ទទួ លក្លិ ន្រកអូ ប ឈ្ងុយ េឆ្អ ះឆា្អប... ឬបានទទួ លរសជាតិ ែផ្អ ម ៃ្រប ល្វី ងជូ រចត់ ជាេដើម។
 កាយរូបារម្ម ណ៍ ជារូ បា រម្ម ណ៍ សិ ល ៈែដលេកើ ត េឡើ ង កវី អ្ន កនិ ពន្ធ េចះេ្របើពាក
េពចន៍ ឃា
្ល ល ះក្ន ុងការពណ៌នា េរៀបរាប់ េធ្វ ើឱ អ្ន កអាន អ្ន កសា្ដប់ មានការរំេភើបញាប់ ញ័រដល់

កាយិ ្រន្ទី យ៍ ។ កាយរូបារម្ម ណ៍េកើតេឡើងតាមអារម្ម ណ៍ដឹ ងនូ វភាពរលី ង រេលាង ទន់ ភ្ល ន់ ្រសលូ ន

េក្ល វក្លំ េ ្ដ ្រតជាក់ ្រចូង្រចាង េរៀវឆា្មរ ជាេដើម។
ឃ.២- កាមរូបារម្ម ណ៍

កាមរូ បា រម្ម ណ៍ ជារូ បា រម្ម ណ៍ សិ ល ៈែដលេកើ ត េឡើងេដាយកវី អ្ន កនិ ពន្ធ េចះេ្របើពាក
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េពចន៍ ឃា
្ល ល ះក្ន ុងការេរៀបរាប់ ពណ៌នានូ វទឹ កចិ ត្ត េស្ន ហា តាមរយៈការេ្របើពាក ែផ្អ មែល្ហ ម
លួ ងេលាម ថា
្ន ក់ ថ្ន ម ដូ ចជា អូ ន ែកវជី វា ែកវ្រពលឹ ង ្រពលឹ ងជី វិ ត ្រពលឹ ងមាសេស្ន ហ៍ ដួ ងជី វិ ត

ស្ង ួន នួ ននាង បងបណ្ដូលចិ ត្ដ បណ្ដូលជី វិ ត ជាេដើម ឬេ្របើពាក េពចន៍ ែដលសមា្គល់នូ វដេណើរ
ចិ ត្ត ចលនា កាយវិ ការេផ ងៗ ែដលមានក្ន ុងេសចក្ដី េស្ន ហា ក្ន ុងន័ យបញ្ឆិ តបេញ្ឆ ង េធ្វ ើឱ អ្ន ក

អាន អ្ន កសា្ដប់ យល់ថាជាកាមចលនាេដាយខ្ល ួនឯង។
ឧទាហរណ៍

[...] ្រគុឌបី ្រកេសាប

មូ លមិ ចែថេថើប

្រតកងអង្គ ឱប

អែង្អ លអស់្របាណ

សំ េរើបស្រមាន្ត

ផ្ទ ផ្ទឹ មផា
្ទ ល់មាន

ចិ ត្ត ចងេម្រតី ។
រួមរក រសរូប

្រកែអប្រកអូ ប

េ្រសើប្រសួលមូ លមិ ត្ត ជួ ញជិ ត្របតី -

ផ យផ ព្វ ឥ្រន្ទិ យ
ព័ ទ្ធ េពញេបតី

សុ ខេសពចំ ណង ១៥។[...]

ឃ.៣- េចតនារូបារម្ម ណ៍
េចតនារូ បារម្ម ណ៍ជារូ បា រម្ម ណ៍សិ ល ៈែដលេកើតេឡើងេដាយកវី

អ្ន កនិ ពន្ធ េចះពាក

េពចន៍ ឃា
្ល ល ះក្ន ុងការេរៀបរាប់ ពណ៌នា បំ ផុ សនូ វមេនាសេពា
្ច តនា េធ្វ ើឱ អ្ន កអាន អ្ន កសា្ដប់

ទទួ លអារម្ម ណ៍ទុ ក្ខ ្រពួយ រីករាយសប យ កំ ហឹង ការភ័ យខា
្ល ច េ្រតក្រតអាល ្រសឡាញ់ ស្អ ប់

្រចែណន ្របច័ ណ្ឌ អាេលាះអាល័ យ េសាកសា្ដយ សង ឹម អស់សង ឹម ឬ បំ ផុ សនូ វជេនឿចំ េពាះ
លទ្ធិ នេយាបាយ សាសនា មេនាគមវិ ជា
្ជ ណាមួ យ។
ឃ.៤- មេនាឬប ្ញ រូបារម្ម ណ៍

មេនាឬប ្ញ រូ បារម្ម ណ៍ជារូ បារម្ម ណ៍សិ ល ៈែដលេកើតេឡើ ងេដាយកវី

អ្ន កនិ ពន្ធ េចះ

េ្របើពាក េពចន៍ ឃា
្ល ល ះ េធ្វ ើឱ អ្ន កអាន អ្ន កសា្ដប់ េកើតនូ វការ្រតិ ះរិះ ពិ ចារណា ពិ ភាក សេង្វ គ
េធ្វ ើឱ សេពា
្ច តនារបស់្របធានអារម្ម ណ៍រំេភើបញាប់ ញ័រ។
សរុបមករូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈជាមេធ បាយែតមួ យគត់ ក្ន ុងការឆ្ល ុះប ្ច ំងតថភាពក្ន ុង
សា្នៃដអក រសិ ល ៍ សិ ល ៈ។ េទាះបី រូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈ្រតូវបានបេង្ក ើតេឡើងតាមេគាលការណ៍

រួមឬរូបមន្ដ រួមយា
៉ ងណាក្ដី ក៏ ការអនុ វត្ដ របស់អ្ន កនិ ពន្ធ ែតងមានល ិចរស់រេវើក បេង្ក ើតបានជា
ទ្រមងរូបារម្ម ណ៍ែប្ល កៗគា
្ន ។ រូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈ្រតូវបានកំ ណត់ ថាជា្រពលឹ ងរបស់សិ ល ៈកំ ណាព

ក៏ ដូ ចជាទ្រមងសិ ល ៈដៃទៗេទៀត។ អត្ថ បទកំ ណាព ខ្វ ះរូបារម្ម ណ៍ វាមានតៃម្ល ្រតឹ មែតជាអត្ថ បទ

១៥

្រពះហរិ រក្ខ រាមាឥស រាធិ បតី ្រពះអង្គ ឌួ ង : េរឿងកាកី ភ្នំ េពញ, ការផ យរបស់ពុ ទ្ធ សាសនបណ្ឌិត េបាះពុ ម្ព េលើកទី ៦
ឆា្នំ១៩៧៤ ទំ ព័ រទី ១៥-១៦។
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ពាក ចួ នេសាះកេ្រកាះប៉ុ េណា
្ណ ះ។

ដូ ចេនះសា្នៃដអក រសិ ល ៍ េបើខ្វះរូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈ វាពុំ អាចមានលក្ខ ណៈជាអក រសិ ល ៍

េឡើយ។

៣- វិធីបេង្កើតរូបារម្មណ៍សិលបៈក្នុងសាៃដអកសរសិលប៍

េតើរបា
ូ រម្ម ណ៍ទាំងឡាយក្ន ង
ុ អត្ថ បទអក រសិ ល េ៍ កើតេឡើងេដាយវិ ធីណា?

េដើម ីេធ្វ ើឱ សា្នៃដរបស់ខ្ល ួនមានសម្ផ ស រស់រេវើក កវី អ្ន កនិ ពន្ធ ្រតូវែតមានសិ ល ៍វិធី

ែតងនិ ពន្ធ ខ្ព ស់ េចះេធ្វ ើយា
៉ ងណាឱ សិ ល ៍្របធានរបស់អ្ន កអាន អ្ន កសា្ដប់ រំេភើបជក់ ចិ ត្ត ចាប់
អារម្ម ណ៍ចំ េពាះសា្នៃដរបស់ខ្ល ួន។

ទាំងេនះជាវិ ធីសំ ខាន់ៗមួ យចំ នួ ន

ក្ន ុងការបេង្ក ើតរូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈ ដូ ចជា៖
- បេច្ច កវិ ធី

សំ េ

េ

ែដលេយើងបានរកេឃើញក្ន ង
ុ សា្នៃដនិ ពន្ធ មួ យចំ នួ ន

ដល់បេច្ច កេទសក្ន ុងការេរៀបចំ សរេសរៃនសា្នៃដេរឿងឬអត្ថ បទ

េផ ងៗ ដូ ចជា ្របេលាមេលាក ច ប់ ឧបេទស េរឿងេលា
្ខ ន អត្ថ បទ្រសាវ្រជាវ ជាេដើម។

េតើអត្ថ បទទាំងេនាះ ្រតូវសរេសរជាពាក កាព ពាក រាយ ឬពាក ក្រមងែកវ?

េតើអត្ថ បទទាំងេនះ វាមានលក្ខ ណៈជាប់ ទាក់ ទងេ

(វប ធម៌ សង្គ មធម៌ ) ែបបណាែដរ?
ជាទូ េ

នឹ ងែផ្ន កសំ ខាន់ៗៃនអរិយធម៌

្រគប់ អត្ថ បទទាំងេនះ េយើងេឃើញថា េ្រចើនមានអត្ថ ន័ យជាប់ ទាក់ ទងេ

នឹ ង៖

្ជ សង្គ មវិ ជា
្ជ ្របវត្តិ សា្រស្ត វិ ទ សា្រស្ត
 ែផ្ន កវប ធម៌ មាន ជេនឿ សាសនា ទស នវិ ជា
ទំ េនៀមទមា្លប់ ្របៃពណី ជាេដើម។

 ែផ្ន កសង្គ មធម៌ មាន៖
o

សង្គ មសមា
្ភ រៈ ជាេ្រគឿង្របដាប់ ្របដាស្រមាប់ បេង្ក ើតផលិ តផលៃនសម័ យ
កាលរបស់េរឿង ដូ ចជាេ្រគឿងឧបករណ៍េ្របើ្របាស់ របររកសុី ជាេដើម។

o

សង្គ មវិ ធី ជាវិ ធីបេង្ក ើតផលិ តផលឬទស នវិ ធីែចកផលិ តផល ដូ ចជា

េសដ្ឋ កិ ច្ច សង្គ មកិ ច្ច (ការរស់េ

o

ការ្រគប់ ្រគង) នេយាបាយ ជាេដើម។

ទំ នាក់ ទំ នងសង្គ ម មានញាតិ ្រគួសារ សហគមន៍ ឋានៈ សា្ថប័ ន រដ្ឋ ជាេដើម។

- វចនវិ ធី វិ ធីេ្របើពាក េពចន៍ របស់កវី អ្ន កនិ ពន្ធ ក្ន ុងអត្ថ បទរបស់ខ្ល ួន ដូ ចជា៖


អត្ថ បទែបប្រពាហ្មណ៍និ យម កវី អ្ន កនិ ពន្ធ េ្រចើនេ្របើពាក េពចន៍ ែដលកា
្ល យមក
ពី ភាសាសំ ្រស្កឹ ត ដូ ចជាអត្ថ បទេរឿងរាមេករ្តិ៍ ជាេដើម។



អត្ថ បទែបបពុ ទ្ធ និ យម កវី អ្ន កនិ ពន្ធ េ្រចើនេ្របើពាក បាលី ដូ ចជាអត្ថ បទេរឿង

ទសជាតក ប ្ញ សជាតក ជាេដើម។
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អត្ថ បទែបបេខមរនិ យម កវី អ្ន កនិ ពន្ធ េ្រចើនេ្របើពាក ែខ្ម រសាមញ្ញៗ ពាក ែខ្ម រ
សម័ យទំ េនើប ពាក ែខ្ម រតាមតំ បន់ ែដលេធ្វ ើឱ អ្ន កអាន្រគប់ លំ ដាប់ ថា
្ន ក់ អាចឆាប់
យល់ន័ យបាន ដូ ចជា េរឿងេ្រពង្របជា្របិ យ ្របេលាមេលាកទំ េនើប ជាេដើម។

ជារួ ម វចនវិ ធី គឺ ជាវិ ធី ែដលកវី អ្ន កនិ ពន្ធ េចះេ្រជើ ស េរើ ស យកពាក េពចន៍ មកេ្របើ ក្នុ ង
អត្ថ បទឱ បានពី េរាះ មានខ្លឹ មសារ អាចបងា
្ហ ញនូ វមតិ គំ និ ត ទស នៈ វត្ថ ុបំណងក្ន ុងែផ្ន កអត្ថ ន័ យ
ែថមេទៀតផង។ និ យាយរួមវចនវិ ធី ែដលល្អ គឺ កវី អ្ន កនិ ពន្ធ ្រតូវេចះេ្របើពាក េពចន៍ ឱ ្រតូវេ

តាមការពិ តជាក់ ែស្ដ ង។ ឧទាហរណ៍ េ

ក្ន ុ ង អត្ថ បទពាក កាព

កវី ្រតូ វេ្របើ ពា ក ពី េរាះ

ែណងណង ល្គ ងលា
្គ យ េធ្វ ើឱ អារម្ម ណ៍អ្ន កអានរំ េភើប អែណ្ដត សេង្វ គបាន។ ចំ ែណកក្ន ុង
អត្ថ បទ្របេលាមេលាក អ្ន កនិ ពន្ធ ្រតូវេចះេ្របើពាក េពចន៍ ឱ ្រសបេ
េ

តាមលក្ខ ណៈតួ អង្គ េ

នឹ ង្របធានេរឿងក្ន ុងអត្ថ ន័ យ

តាមវណ្ណៈសង្គ ម ៃនសា្នៃដ្របេលាមេលាកេនាះ ជាក់ ែស្ដ ងដូ ចជា ៖

o

តួ អង្គ អ្ន ក្រក

o

តួ អង្គ អ្ន កមាន អ្ន កជនួ ញ ្រតូវនិ យាយពាក សម្ដី ែបបអ្ន កមាន អ្ន កជនួ ញ

o

្រតូវនិ យាយពាក សម្ដី ែបបអ្ន ក្រក

អ្ន កធំ អ្ន ករាជការ ្រតូវនិ យាយែបបអ្ន កធំ អ្ន ករាជការ ជាេដើម។

 រចនាវិ ធី វិ ធី េផ ងៗស្រមាប់ ែតងនិ ពន្ធ េដើ ម ី េធ្វ ើ ឱ អត្ថ បទមានស្រមស់ និ ងបេង្ក ើ ត
បាននូ វសិ ល ៍បរិយាកាសមួ យ ែដលអាចនាំឱ អ្ន កអានមានអារម្ម ណ៍អែណ្ដតអណ្ដូង ្រតិ ះរិះ
ពិ ចារណា សប យ សេង្វ គ ្រពួយបារម្ភ ភា
្ញ ក់ សា្មរតី ជាេដើម។
វិ ធីេផ ងៗែដលកវី អ្ន កនិ ពន្ធ ធា
្ល ប់ េ្របើមាន៖
 ឧបមានវិ ធី

ជាវិ ធីពិ េសសមួ យក្ន ុ ង ការបេង្ក ើ ត រូ បា រម្ម ណ៍ សិ ល ៈក្ន ុ ង សា្នៃដ

កំ ណាព សា្នៃដ្របេលាមេលាក ជាេដើម។ វិ ធីេនះអាចែចកេចញជា៖


ឧបមានវិ ធី េដាយពុំ េ្របើ ប ច្ច័ យេធៀប(ជី វរូ បា រម្ម ណ៍ វិ ធី ) កវី អ្ន កនិ ពន្ធ េ្របើ

ពាក េពចន៍ ក្ន ុងការផ្គ ូផ្គងយា
៉ ងណារំេលចឱ េឃើញអង្គ មួ យឥតជី វិ ត ឥតេចតនា ឥតចលនា ឥត
វិ ្ញ ណ អង្គ អរូបី ឱ មានជី វិ ត មានេចតនា មានចលនា មានវិ ្ញ ណ មានរូបេឡើង។
ឧទាហរណ៍ ខ ល់ត្អ ូញឆ្ល ងេឆ្ល ើយ សម្ដី ែផ្អ ម ចិ ត្ត ទន់ ចិ ត្ត រឹង ... ។


នឹ ង ្របដូ ច ...។

ឧបមានវិ ធី េ្របើ ពា ក បច្ច័ យេធៀបមាន រូ រូហាន ដូ ច ដូ ចជា េ្របៀបបាន ដូ ច

ឧទាហរណ៍ [...] មកយល់វាលែវងែ្រតងដួ លដុ ះ
ដូ ចរូបសម ុរពណ៌កនិ ដា
្ឋ
េមៀងេមើលទឹ កេ្រ

ផា
្ក ស្រតសុ សេផ្ល កភ្លឺ ថា
្ល
ដូ ចផា
្ក ែ្រតង្រតស់្រសេណាះេពក។

េ ្ម ្រតេកៀត ចិ ត្ត បងចេង្អ តរឹងវិ េវគ
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្រតកួ នដូ ចខ្ល ួនបងឈប់ េដក ឈប់ េដាយម្ល ប់ ែមក្រតែបកៃ្រព១៦។[...]
 បុ នរុតិ្ត វិ ធី វិ ធីែតងនិ ពន្ធ ែដលកវី អ្ន កនិ ពន្ធ េ្របើក្នុង ការនិ ពន្ធ េរឿង េដាយេធ្វ ើឱ
េកើតមាននូ វសភាពផ្ទ ួនដែដលៗ។ វិ ធីែតងនិ ពន្ធ ែបបេនះេ្រចើនេ្របើក្នុងអត្ថ បទកាព ។
វិ ធីផ្ទ ួនក្ន ុងបុ នរុតិ្ត វិ ធីមានបួ នលក្ខ ណៈ៖
- វិ ធីេ្របើ្រសៈឬព ញ្ជនៈមានសំ េឡងផ្ទ ួនគា
្ន
- វិ ធីផ្ទ ួនពាក េដើម ីសមា
្គ ល់លក្ខ ណៈ គុ ណភាពេដាយេ្របើគុណនាមផ្ទ ួនគា
្ន
- វិ ធីផ្ទ ួនពាក េដើម ីសមា
្គ ល់នូ វសកម្ម ភាពឬចលនា
- វិ ធីផ្ទ ួនគំ និ តនិ ងប ្ហ ដែដលៗ
 េវសម្ម វិ ធី វិ ធីែតងនិ ពន្ធ ែដលកវី អ្ន កនិ ពន្ធ េលើ ក យកគុ ណភាពពី រ ចលនាឬ
សកម្ម ភាពពី រ គំ និ ត ទស នៈពី រ អត្ត ខាងក្ន ុងនិ ងខាងេ្រ
ផ្ទ ុយគា
្ន ឱ ស្ថិ តេ

របស់តួ អង្គ ណាមួ យ ែដលែប្ល កគា
្ន

ជាប់ គា
្ន េដើម ីបងា
្ហ ញកាន់ែតច ស់ឬបងា
្ហ ញនូ វ្របេយាជន៍ អ្វី មួ យ។

េវសម្ម វិ ធីអាចេធ្វ ើេ

បានេដាយ៖

- វិ ធីផ្ទយ
ុ ពណ៌សម រុ វិ ធីេនះេ្រចើនេ្របើក្នុងការបងា
្ហ ញចក្ខ ុឬកាយរូបារម្ម ណ៍។

ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងេរឿងរាមេករ្តិ៍ ែខ ទី ១ ទំ ព័ រទី ៥១ ការពិ ពណ៌នាអំ ពី កូ ខ័ ន

[...] សក្ដិ សួ នជាអ្ន កេថ្ម ើរៃ្រព ខ្ល ួនេ ្ម េ្រ

- វិ ធីផ្ទយ
ុ រូបភាព

វិ ស័យ នូ វេធ្ម ញសស្នឹ មែភ្ន ក្រចាល។[...]

វិ ធីេនះេ្របើេដើម ីរំេលចឱ េឃើញអំ ពី ភាពខុ សគា
្ន រវាងផ្ល ូវកាយនិ ង

លក្ខ ណៈផ្ល ូវចិ ត្ត របស់តួ អង្គ ដូ ចជា តួ អង្គ មានលក្ខ ណៈកាយល្អ ែតចិ ត្ត អា្រកក់ ជាេដើម។
ឧទាហរណ៍

- នាងកាកី

មានរូបសម ត្តិ ល្អ ែតមានចិ ត្ត ក ត់ ប្ដី ។

- កូ ខ័ ន

មានរូបអា្រកក់ ែតចិ ត្ត ល្អ បរិសុទ្ធ ។

- វិ ធីផ្ទយ
ុ េហតុ និ ងផល វិ ធីេនះេ្របើ ប ងា
្ហ ញអំ ពី ដេណើ រ េរឿងៃនទំ នាស់ វិ ប ត្តិ ែដលេកើ ត
េឡើ ង េដាយមានភាពមិ ន្រសបគា
្ន រវាងប ្ហ និ ងលទ្ធ ផលៃនទំ នាស់។ការបងា
្ហ ញភាពផ្ទ ុយេ

្រតងេហតុ តូ ចឬតិ ចេសាះ ែតផលេ ជាធំ សេម ម
ើ ជួ នកាលេហតុ ធំ សេម ម
ើ ែតផលសឹ ងែតគា្មន ។


េហតុ តូ ចឬតិ ចេសាះ ែតផលែបរេ

ជាធំ សេម ម
ើ

ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងេរឿងរាមេករ្តិ៍ ែខ ទី ៦ ទំ ព័ រទី ៤៧ ្រតងវគ្គ ហនុ មានច ំងជាមួ យយក អតិ

កាយ។ អតិ កាយបានែ្របកាឡាខ្ល ួ ន ធំ ដល់ េមឃ ែតហនុ មានេលាតេ
អតិ កាយដាច់ ផា
្ង របា៉យដួ លេ

១៦

ធាក់ ែតមួ យេជើ ង

ដី ។

្រពះបទុ មេត្ថ រ េសាម : េរឿងទុំ ទាវ ដ.ឯ.ម. ទំ ព័ រទី ៣៩។
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េហតុ ធំ សេម ម
ើ ែតផលសឹ ងែតគា្មន

ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងេរឿងរាមេករ្តិ៍

ែខ ទី ៤ ទំ ព័ រ៥៦ ្រតងពាលី ច ំងនឹ ងទូ ភី មា
្ន ក់ ៗសុ ទ្ធ មានេតជៈ

បារមី ខា
្ល ំងពូ ែក មានេ្រគឿងសពា
្វ វុធដវិ េសស ប៉ុ ែន្ត ច ំងគា
្ន មិ នឈ្នះ មិ នចាញ់។ បានេសចក្ដី ថា
ការ្របយុទ្ធ ខា
្ល ំង ែតលទ្ធ ផលែបរជាគា
្ម នេសាះ។

- វិ ធីេធ្វ ឱ
ើ ផលែប្ល កពី េហតុ វិ ធីេនះេ្របើេដើម ីបងា
្ហ ញេហតុ ការណ៍ណាមួ យ ែដលេគអាច

សន្និ ដា
្ឋ នឬយល់ បានថា វាដូ ចេនះ ដូ ចេនាះ ែតផលមិ នែមនដូ ចការគិ តនិ ងយល់ របស់
េយើងពី ដបូ ងេឡើយ។

ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងអត្ថ បទកំ ណាព គុ កកាមកិ េលស របស់េលាក េកង វាន់សាក់ ទំ ព័ រ២៦

[...] មិ នដឹ ងេពលេមា៉ង េមើលតាម្របេហាង េឃើញតាមគំ និ ត េមឃាធំ េធង ល្វឹ ងេល្វ ើយដូ ចចិ ត្ត

មានេសរីសិទ្ធ ិ៍ តាមែតបំ ណង។[...]

- វិ ធីផ្ទយ
ុ ចលនា វិ ធី េនះេ្របើ ក្នុ ង ការបងា
្ហ ញនូ វចលនាៃនដេណើ រ វិ វ ត្តិ ែ្រប្របួ លរបស់

ធម្ម ជាតិ ែដលមិ នចំ ណុះឱ ញាណឬមេនារបស់មនុ ស ែដលមិ នចងបានការែ្រប្របួល។

- វិ ធីផ្ទយ
ុ មតិ ពិ ចារណា វិ ធីេនះេ្របើ េដើ ម ី ប ងា
្ហ ញឱ េឃើ ញ នូ វសភាពផ្ទ ុយៃនគំ និ ត មតិ

ការពិ ចារណា ែដលេកើតមានចំ េពាះមនុ ស
កាលពី េក្ម ង ែតមិ នអាចវិ លេ

ដូ ចជា េពលខ្ល ួនចាស់ នឹ កេឃើញការសប យ

រកសភាពេដើមវិ ញ។

 វឌ មានវិ ធី ជាវិ ធីែតងនិ ពន្ធ ែដលកវី អ្ន កនិ ពន្ធ េធ្វ ើ ឱ ដេណើរេរឿងមានការែ្រប
្របួលពី ធូ រ្រសាលេ

តានតឹ ងឬពី តានតឹ ងេ

ធូ រ្រសាល។

ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងេរឿងទុំ ទាវ េស្ន ហាទុំ ទាវេចញដេណើ រ ពី សភាពធម្ម តាេ
េឡើងៗ រហូតដល់តួ អង្គ ទុំ និ ងទាវសា្លប់ េ
តានតឹ ងេ

រកភាពតានតឹ ង

ទី បញ្ចប់ ៃនេរឿង។

ក្ន ុងេរឿង្រពះអាទិ ត ថ្មី រះេលើែផនដី ចាស់ ដេណើរជី វិ តរបស់តួ អង្គ សម េចញពី សភាព
ខាងេដើ ម េរឿង។ ប៉ុ ែន្ត េ

ខាងចុ ងៃនេរឿងជី វិ ត របស់ គាត់ មានសភាពធូ រ្រសាល

បន្តិ ចម្ដ ងៗ រហូតដល់ធូ រ្រសាលែមនែទន។
 សេន្ទ ហវិ ធី ជាវិ ធីែតងនិ ពន្ធ ែដលកវី អ្ន កនិ ពន្ធ េចះេធ្វ ើឱ អ្ន កអាន អ្ន កសា្ដប់ ជក់
អារម្ម ណ៍ ចងដឹ ង ចងតាមដានដេណើ រ េរឿង តាមរយៈការបេង្ក ើ ត នាដ ខណៈ ការបងា
្ហ ញេហតុ
និ ងចិ ត្ត សង ័យ។
 សំ វាទវី ធី ជាវិ ធីែតងនិ ពន្ធ ែដលកវី អ្ន កនិ ពន្ធ េធ្វ ើ ឱ តួ អង្គ ជែជកសន្ទ នា េឆ្ល ើយ
ឆ្ល ងេ

វិ ញេ

ឧទាហរណ៍

មក។
េ

ក្ន ុងអត្ថ បទកំ ណាព េល ក
ើ ជុ ចនិ ង្រតី របស់ហ្លួងវិ សសអក្ខ រា ដូ ង
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[...] ែថ្ល ងេដាយទំ នង ដេណើរ្រតី ផងយា្រតា េពើបនឹ ងជុ ចណា ្រតី ែ្រសកថាវុឺយេចៀសេចញ។
ជុ ចថាអី េអើ បទអ្ន កេនះេតើេម្ដ ចមិ ញ ក៏ មកេ្របើអញ េចៀសេចញឱ អ្ន កជាែល ង។ [...]

 ឯកវាទវិ ធី ជាវិ ធីែតងនិ ពន្ធ ែដលកវី អ្ន កនិ ពន្ធ េធ្វ ើឱ តួ អង្គ សញ្ជឹងគិ ត ពិ ចារណា

ែថ្ល ងពី ការសប យ ទុ ក្ខ ្រពួយ ឬ េរៀបរាប់ ពី អនុ ស វរីយ៍អ្វី មួ យែតមា
្ន ក់ ឯង។

ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងេរឿងភូ មិ តិ រចា
្ឆ ន ៃនេលាក ឌឹ ក គាម និ ង េឌៀក អំ ទំ ព័ រទី ៣៧ េមឃុំ បា៉ ល់ េពល

ទទួ លប ្ជ ឱ ទារពន្ធ ពី ្របជារា្រស្ត គាត់ បានគិ តមា
្ន ក់ ឯងថា៖

[...] «ណាមួ យខ្ល ួនឯងកាន់ ែតចាស់ជរាណាស់េ

េហើយ មិ នបានកាន់ សី ល្របាំចាំសីល្របាំបី

ជាប់ លាប់ នឹ ងេគ េ្រពាះរវល់ែតពី េរឿងកិ ច្ច ការរាជការមមាញឹក ណាមួ យនឹ កមួ រេ ៉ េ ្ដ ្រកហាយ
ទារពន្ធ មិ នបាន ណាមួ យជួ យអាណិតអាសូ រកូ នឃុំ»។ [...]

 វណ្ណនាវិ ធី វិ ធី ែតងនិ ពន្ធ ែដលកវី អ្ន កនិ ពន្ធ េ្របើ ក្នុ ង ការនិ ពន្ធ េរឿង អត្ថ បទ

េដាយេរៀបរាប់ ពណ៌ នាអំ ពី សកម្ម ភាពរបស់ តួ អង្គ េរឿងរា៉ វេផ ងៗ េទសភាពឬធម្ម ជាតិ ឱ
េឃើញច ស់ដូ ចបានេឃើញនឹ ងែភ្ន ក្រសស់ៗ។
សមា
្គ ល់ វណ្ណនាវិ ធីែដលល្អ កវី អ្ន កនិ ពន្ធ ្រតូ វេចះេរៀបរាប់ េសចក្ដី ឱ តិ ច ខ្លី ប៉ុ ែន្ត ច ស់

លាស់ កុំ ឱ មានេសចក្ដី ្រចំ ែដល កុំ ឱ មានគំ និ តនិ ងពាក េពចន៍ ដែដលៗ។
ឧទាហរណ៍

ការពណ៌នារបស់អ្ន កនិ ពន្ធ នូ ហាច េ

ក្ន ុងេរឿងផា
្ក ្រសេពាន

[...] រេទះេភ្ល ើងេបាលេលឿនដូ ចព ុះកាត់ ៃ្រពខ្ល ុងនិ ងេ្រពច រត់ ឆ្ល ងអូ រ េហើយែ្រជកពុ ះេជើង

ភ្នំ េដាយបេញ្ចញសន្ធឹ កខ្ទ័ ររំពង េធ្វ ើឱ រញ្ជួយែផនពសុ ធា។ បន្តិ ចេ្រកាយមក យានេនាះ ក៏ េបើក

ផុ តជួ រភ្នំ និ ងៃ្រពសា្ងត់ អស់ េហើយេបើ្របសិ នជាេគេអើតេមើលតាមបង្អ ួចៃនទូ ណាមួ យេ

េគនឹ ង

េឃើញវាលែ្រសដមានភ្លឺ េ ្ម ្របេផះ ែខ្វ ងកាត់ ជា្រកឡាច្រតង្គ ្របកបេដាយកិ រិយាេចះរត់ ថយ

េ្រកាយវិ ញ។ ... េ

ក្ន ុងែ្រសសុ ទ្ធ ែតមានទឹ កសសា្ងច េពញេ្រពៀប ែដលខ ល់រំេហើយេបាកបក់

បណា
្ដ លឱ េកើតជារលកព្រពាំមកេយាលេដើម្រសូវខ្ចី ពណ៌ៃបតង្រសស់។ [...]

 ឧបកថាវិ ធី ជាវិ ធី ែតងនិ ពន្ធ ែដលកវី អ្ន កនិ ពន្ធ េ្របើ ក្នុ ង ការែតងេរឿង េដាយ

េរៀបរាប់ ពី ្រពឹ ត្តិ ការណ៍ៃនប ្ហ មួ យមិ នទាន់ចប់ េសចក្ដី ផង ្រសាប់ ែតផា
្អ កមួ យខណៈ រួចក៏ េលើក
យក្រពឹ ត្តិ ការណ៍ៃនប ្ហ ថ្មី មួ យេទៀតមកនិ យាយបន្ត ។
ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងេរឿងរាមេករ្តិ៍ ែខ ទី ៤ េដើមដបូ ងអ្ន កនិ ពន្ធ និ យាយពី ដេណើរ្រពះរាម្រតាច់ ចររក
នាងសី តា បនា
្ទ ប់ ពី ្រកុ ងរាពណ៍ចាប់ យកេ

។ ដេណើរេរឿងេនះមិ នបានដឹ ងេសចក្ដី អស់ផង

អ្ន កនិ ពន្ធ ក៏ ចាប់ េលើកយកដេណើរេរឿងេស្ដ ច្រកបី េឈា
្ម ះទូ ភី បង្ក ចម ំងជាមួ យេស្ដ ចសា្វេឈា
្ម ះ
ពាលី េ

វិ ញ។
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ជារួមសិ ល ៍វិធីែតងនិ ពន្ធ មួ យចំ នួ នដូ ចបានេលើកេឡើងខាងេលើេនះ
សំ ខាន់ក្ន ុងការបេង្ក ើតរូ បារម្ម ណ៍សិ ល ៈក្ន ុង សា្នៃដអក រសិ ល ៍។

ជាមេធ បាយដ

ការបេង្ក ើតរូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈ

អ្ន កនិ ពន្ធ ្រតូ វពឹ ងែផ្អ កេលើ វិ ធី េផ ងៗជាេ្រចើ ន ពិ េសសការេ្របើ ពា ក េពចន៍ ក្ន ុ ង ការពិ ពណ៌ នា
េហតុ ការណ៍ ធម្ម ជាតិ រូ ប រាង ជាេដើម ។ េបើការេ្របើពាក េពចន៍ មិ នល្អ េទ េនាះអ្ន កអានអ្ន ក

សា្ដប់ ក៏ មិ នអាចទទួ លខ្លឹ មសារបានែដរ។
សន្និដាន
សរុបមកការបេង្ក ើតអត្ថ បទអក រសិ ល ៍បានល្អ

េឆ្ល ើយតបេ

នឹ ងសំ ណូមពរៃនការចង

េចះ ចងដឹ ងរបស់អ្ន កអាន អ្ន កសា្ដប់ ទាំងអត្ថ ន័ យនិ ងអត្ថ រូបៃនសា្នៃដ្រតូវែតល្អ ដូ ចគា
្ន ។ េដើម ី

ឱ សា្នៃដរបស់ខ្ល ួនមានសម្ផ ស រស់រេវើកនិ ងមានតៃម្ល ផងេនាះ ចាំបាច់ អ្ន កនិ ពន្ធ ្រតូវែតមានេទព
េកាសល ខ្ព ស់ េចះេធ្វ ើឱ អារម្ម ណ៍អ្ន កអាន អ្ន កសា្ដប់

ចូ លក្ន ុងដេណើរេរឿងជាមួ យនឹ ងតួ អង្គ

របស់គាត់ ែដរ។
ក្ន ុងការបេង្ក ើតរូបារម្ម ណ៍សិ ល ៈក្ន ុងសា្នៃដអក រសិ ល ៍ អ្ន កនិ ពន្ធ អាចមានល ិចវិ ធីេ្រចើន
ក្ន ុងការសរេសរ ែតេយើងមិ ន្រតូវគិ តថា មានែតវិ ធីេនះល្អ ជាងវិ ធីេនាះេទ។ េ

្រគប់ ល ិចវិ ធីទាំង

អស់សុ ទ្ធ ែតមានសារៈសំ ខាន់ក្ន ុងការចាប់ ឆក់ យកអារម្ម ណ៍អ្ន កអាន អ្ន កសា្ដប់ ដូ ចគា
្ន ។ប៉ុ ែន្ត ការ
សិ ក អំ ពី រូ បា រម្ម ណ៍ សិ ល ៈេនះ

េយើ ង បងា
្ហ ញែតវិ ធី ែតងនិ ពន្ធ មួ យចំ នួ នែតប៉ុ េណា
្ណ ះក្ន ុងការ

បេង្ក ើតរូបារម្ម ណ៍ េដើម ីប ្ជ ក់ ថា ពុំ ែមនមានែតឧបមានវិ ធីែតមួ យ ែដលសំ ខាន់ជាងេគ េហើយ
ទាត់ េចាលនូ វវិ ធីេផ ងេទៀតេនាះ។
ដូ ចេនះ េដើម ីេឆ្ល ើយតបនឹ ងមុ ខងារពុ ទ្ធិ មុ ខងារអប់ រំ ការបេង្ក ើតសា្នៃដអក រសិ ល ៍្រតូវ៖
- ឆ្ល ុះប ្ច ង
ំ សារជាតិ និ ង្រកឹ ត ្រកមតថភាពជាក់ ែស្ដ ងៃនសង្គ មឱ ្រសបតាមសច្ច ភាព

ជី វិ តពិ តៗ។ ការឆ្ល ុះប ្ច ំង្រតូវែត្រប្រពឹ ត្ដ េ
កុ ហក បំ េផ្ល ើសការពិ ត។

តាមលក្ខ ណៈសច្ច ៈ្រតឹ ម្រតូវ េចៀសវាងការភូ តភរ

- ឆ្ល ុះប ្ច ំងទិ ដ្ឋ ភាពសំ ណូមពរចាំបាច់ ៃនជី វិ ត។ ក្ន ុង្រកបខណ្ឌៃនសង្គ មញាណ សា្នៃដ
អក រសិ ល ៍ មិ ន្រគាន់ ែតមានភារកិ ច្ច ឆ្ល ុះប ្ច ំងសង្គ មប៉ុ េណា
្ណ ះេទ ែតវាែថមទាំងបំ េពញតួ នាទី
ក្ន ុងការែកែ្របសង្គ មេទៀតផង។
- េចះេ្របើវិធីេរៀបរាប់ ឱ រស់រេវើកតាមរយៈវិ ធី បេង្ក ើ តរូ បារម្ម ណ៍ សិ ល ៈ។ បានន័ យថា
ការឆ្ល ុះប ្ច ំង្រតូវឱ មានលក្ខ ណៈឯកភាពគា
្ន រវាងសច្ច ភាពជី វិ ត និ ងសច្ច ភាពសិ ល ៈ។
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ឯកសារពិេ្រគាះ
- េ

សាមី :មូ លដា
្ឋ ន្រទឹ ស្ដី អក រសិ ល ន
៍ ិ ងសិ ល វ៍ ិជា
្ជ ភាគ១ ២ ៣ ភ្នំ េពញ, ្រគឹ ះសា្ថន
េបាះពុ ម្ព សុ ភមង្គ ល ឆា្នំ២០១២។

- នូ ហាច : េរឿងផា
្ក ្រសេពាន ភ្នំ េពញ, អាគារេបាះពុ ម្ព ផ យវប ធម៌ េបាះពុ ម្ព
េលើកទី ១ ឆា្នំ១៩៨៩។

- លាង ហាប់ អាន : សិ ក អត្ថ បទ ភាគ២ ភ្នំ េពញ, េរាងពុ ម្ព [?] ឆា្នំ១៩៦៦។

- លី សុ មុ នី : កំ ណាព ែខ្ម រ ភ្នំ េពញ, េបាះពុ ម្ព េឡើងវិ ញេដាយ ្រគឹ ះសា្ថនេបាះពុ ម្ព និ ង
ែចកផ យៃន្រកសួ ងអប់ រំ យុវជន និ ង កី ឡា, ឆា្នំ២០០៩។

- េសាម សុ មុ នី : វិ ភាគទានក្ន ង
ុ ការសិ ក អក រសិ ល ែ៍ ខ្ម រ ភ្នំ េពញ, េរាងពុ ម្ព េម៉ ងហាវ
ឆា្ន២
ំ ០១៥។

- សទា
្ទ នុ ្រកម : ភាសាវិ ទ និ ងអក រសិ ល ៍ ែខ្ម រ-អងេគ្ល ស-បារាំង, ភ្នំ េពញ, េបាះពុ ម្ព
េដាយ្រកុម្របឹ ក ជាតិ ភាសាែខ្ម រ ឆា្នំ២០១៣។

- ្រពះហរិរក្ខ រាមាឥស រាធិ បតី ្រពះអង្គ ឌួ ង : េរឿងកាកី ភ្នំ េពញ, ការផ យរបស់ពុ ទ្ធ
សាសនបណ្ឌិត េបាះពុ ម្ព េលើកទី ៦ ឆា្នំ១៩៧៤។

-

្រពះបទុ មេត្ថ រ េសាម : េរឿងទុំ ទាវ ភ្នំ េពញ, ការផ យរបស់ពុ ទ្ធ សាសនបណ្ឌិត
េបាះពុ ម្ព េលើកទី ៧ ឆា្នំ១៩៧១។

- ្រពឹ ត្តិ ប័ ្រត្រសាវ្រជាវវិ ទ សា្រស្ត េលខ២ ភ្នំ េពញ, ឆា្នំ១៩៨៧។

- ្រពឹ ត្តិ ប័ ្រត្រសាវ្រជាវវិ ទ សា្រស្ត េលខ៤ ភ្នំ េពញ, ឆា្នំ១៩៨៧។

21

