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                                                                   េដាយ ‗Ό┤ ◦Όž 
                                                                  ម្រន្តី ្រសាវ្រជាវនាយកដា្ឋ នអក រសា្រស្ត និងអក រសិល ៍ 

វិទ សា្ថ នភាសាជាតិ ៃនរាជបណ្ឌ ិ ត សភាកម្ព ុជា 
 

េសចក្ដីេផ្ដើម 
 ការែតងនិពន្ធអត្ថបទជាការងារដលំបាកមួយ ទាមទារឱ អ្នកសរេសរ្រតូវមានចំេណះ
ដឹងទូលំទូលាយទំាងចំេណះដឹងទូេ  ទំាងចំេណះជនាញ។ េគែតងនិយាយថា ការអានេសៀវេ
េ្របៀបបានេ នឹងការែហលទឹកតាមបេណា្ដ យែខ ទឹកហូរ ឯការសរេសរ ការែតងនិពន្ធអត្ថបទ
េ្របៀបបានេ នឹងការែហលទឹកប្រ ្ច សែខ ទឹកហូរវិញ។ 
 អ្នកនិពន្ធអក រសិល ៍ ជាបុគ្គលែដល្រតូវយល់ពីត្រមូវការៃនសង្គមមនុស ក្ន ុងសម័យ
កាលរបស់គាត់ក៏ដូចជាក្ន ុងសម័យអតីតកាល េហើយក៏្រតូវេចះេរៀបចំអនាគតស្រមាប់មនុស
ទំាងពួងផងែដរ។ កាលណាអ្នកនិពន្ធបានេធ្វ ើឱ អត្ថ ន័យៃនសា្ន ៃដរបស់ខ្ល ួនេឆ្ល ើយតបក្ន ុងបរិបទ 
ទំាងបីេនះ អ្នកនិពន្ធ េនាះនឹងកា្ល យេ ជាបុគ្គលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និ ទ្ធជាមួយនឹងអ្នកអាន។ 
 េដើម ីេឆ្ល ើយតបេ នឹងខ្លឹ មសារខាងេលើេនះ េតើ្រគប់សា្ន ៃដអក រសិល ៍្រតូវបំេពញភាព
ចាំបាច់អ្វី ខ្ល ះ? 
 ធាតុដសំខាន់ៃនអត្ថបទអក រសិល ៍ គឺអត្ថ ន័យនិងអត្ថ រូប។ េយើង្រតូវគិតថា េតើអត្ថបទ
អក រសិល ៍មានែតអត្ថ ន័យ េហើយខ្វ ះអត្ថ រូបបានេទ? ឬមានែតអត្ថ រូប េហើយខ្វ ះអត្ថ ន័យបាន
េទ? ការសិក អក រសិល ៍ េគែតងកំណត់ថា អត្ថ រូបជាកញ្ច ប់ស្រមាប់ខ្ច ប់ន័យ? ដូចេនះក្ន ុង  
អត្ថបទមួយ េបើមានអត្ថ ន័យល្អ  ែតអត្ថ រូបេសាះកេ្រកាះ េនាះការផ ព្វផ យក៏មិនេជាគជយ
ែដរ ឬថាេបើមានែតអត្ថ រូបល្អ  ឯអត្ថ ន័យមិនល្អ  ក៏េគមិនអាចឱ តៃម្លវាេពញលក្ខណៈបានែដរ។  
 ដូចេនះក្ន ុងវិធីនិមិ្ម តកម្មអក រសិល ៍ េដើម ីឱ សា្ន ៃដមួយមានលក្ខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជាយ 
អ្នកនិពន្ធ ្រតូវែតយកចិត្ត ទុកដាក់ដូចគា្ន  ទំាងែផ្នកអត្ថ ន័យនិងអត្ថ រូបៃនអត្ថបទ។ 
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 ការេលើកយក្របធានបទរូបារម្មណ៍សិល ៈក្ន ុងការែតងនិពន្ធសា្ន ៃដអក រសិល  ៍មកសិក
េនះ ក្ន ុងេគាលបំណងរកឱ េឃើញថា េតើរូបារម្មណ៍សិល ៈមានអ្វី ខ្ល ះ? េហើយអ្នកនិពន្ធមានវិធី
បេង្ក ើតរូបារម្មណ៍សិល ៈយ៉ាងណាែដរ? 
 

១- អ្នកនិពន្ធនិងសាៃដអកសរសិលប៍ 
 ១.១- េតើអ្នកនិពន្ធជានរណា?  
 អ្នកនិពន្ធ  គឺជាអ្នកែតង េរៀបេរៀង ចង្រកងអត្ថបទ។ 
 អ្នកនិពន្ធ  មានដូចជា អ្នកនិពន្ធ េរឿង្របេលាមេលាក អ្នកនិពន្ធ ្របវត្តិសា្រស្ត  ជាេដើម។ 
 លក្ខណៈជាសារវន្ត របស់អ្នកនិពន្ធ  គឺទស នៈ ែដលមានអត្ថ ន័យទូលំទូលាយ។ អ្នកនិពន្ធ
ជាបុគ្គលែដលមានទស នៈនិងចក្ខ ុវិស័យរបស់ខ្ល ួនផា្ទ ល់ ែដលេមើលេឃើញ យល់េឃើញេដាយ
ខ្ល ួនឯងផា្ទ ល់។ ជាងេនះេ េទៀត អ្នកនិពន្ធ ក៏ជាអ្នកហ៊ាននិយាយការពិតនូវអ្វី ែដលគាត់បាន
េមើលេឃើញតាមរយៈការេ្របើបេច្ចកេទសក្ន ុងការែតងនិពន្ធ ែថមេទៀត។ 
 េបសកកម្ម របស់អ្នកនិពន្ធ  គឺ្រតូវែតហ៊ាននិយាយនូវអ្វី ែដលខ្ល ួនបានដឹងពិត្របាកដ ែត
្រតូវេចៀសវាងការអះអាងថា ការយល់ដឹងរបស់ខ្ល ួនេនះ ថាជាសច្ចធម៌ដាច់ខាត ពីេ្រពាះសច្ចធម៌
វាមានការវិវត្ត ែ្រប្របួលជានិច្ច  និងគា្ម នអ្នកណាអាចអួតអាងថា ខ្ល ួនអាចកា្ដ ប់បាននូវការវិវត្ត
េនះបានតំាងពីេដើមរហូតដល់ចុងបញ្ច ប់េនាះេទ។  
 េគែតងែតេពាលថា អ្នកនិពន្ធ ក៏ដូចជាសា្ន ៃដអក រសិល ៍ ្រគាន់ែតជាកញ្ច ក់ឆ្ល ុះប ្ច ំង
ឱ េឃើញនូវសម័យកាលណាមួយែតបុ៉េណា្ណ ះ។ ្រតងចំណុចេនះ េយើងក៏អាចែបងែចកអ្នកនិពន្ធ
េ ជាេ្រចើន្របេភទដូចជាសា្ន ៃដអក រសិល ៍ែដរ ែដលមានអ្នកនិពន្ធតថនិយម(្របាកដនិយម) 
អ្នកនិពន្ធ ្របេលាមនិយម(អែណ្ដ តអណ្ដ ងូនិយម) ជាេដើម។ 
 យ៉ាងេនះេយើងេឃើញថា អ្នកនិពន្ធ មិនែមន្រគាន់ែតជាអ្នកេចះេ្របើពាក េពចន៍ ឃា្ល ល ះ 
ក្ន ុងការទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកអាន អ្នកសា្ដ ប់បុ៉េណា្ណ ះេទ។ ក្ន ុងវិស័យអក រសិល ៍ អ្នកនិពន្ធ  
សរេសរេរឿង្របេលាមេលាកេដាយមានបង្កប់នូវទស នៈ ចក្ខ ុវិស័យ ែដលមានលក្ខណៈជា
វិស្វករ្រពលឹងែថមេទៀតផង។  
 តួនាទីរបស់អ្នកនិពន្ធ  គឺជាតួនាទីអ្នកេធ្វ ើឱ មានការផា្ល ស់ប្ដ ូរ ស្រមបស្រមួលសណា្ដ ប់ 
ធា្ន ប់សង្គមឱ ស័ក្ដិសមេ នឹងចំណងចំណូលចិត្ត របស់មហាជន េដើម ីទាមទារសិទ្ធិ េសរីភាព 
យុត្តិ ធម៌ក្ន ុងការរស់េ  ជាេដើម។ 
 េទាះជាក្ន ុងករណីណាក៏េដាយ េយើងអាចេមើលេឃើញថា អ្នកនិពន្ធមានទស នៈពីរ 
្របេភទគឺ៖ 
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 - អ្នកនិពន្ធមានទស នៈទុទិ្ទ ដ្ឋិ និយម អ្នកនិពន្ធ ្របេភទេនះ េមើលេឃើញប ្ហ ទំនាស់ ជា
្រកឹត ្រកមែដលមិនអាចែកែ្របបាន េហើយយល់ថា វាជាកមា្ល ំងេ្រ ្រកឹត ្រកមរបស់ពិភពមនុស  
កតា្ត េនះេធ្វ ើឱ អ្នកនិពន្ធ ្របេភទេនះមិនរវល់េដាះ្រសាយអ្វី ែដរ។ អ្នកនិពន្ធ ្របេភទេនះបេង្ក ើត
នូវពិភពមួយែដលគា្ម នមូលដា្ឋ នសមេហតុផលអ្វី េសាះេឡើយ។ 
 - អ្នកនិពន្ធមានទស នៈសុទិដ្ឋិ និយម អ្នកនិពន្ធ ្របេភទេនះ មានជេនឿេជឿជាក់ថាគា្ម នអ្វី
មានលក្ខណៈល្អ ្របណីត គួរជាទីមេនារម ដូចពិភពេលាកេនះេឡើយ រីឯមនុស ក៏សុទ្ធ ែតមាន
លក្ខណៈ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ដឹកនំាគា្ន េឆា្ព ះេ រកសុភមង្គល េដាយចាប់េផ្ដ ើមពីការែកែ្របសង្គម 
ែកែ្របធម្មជាតិឱ កាន់ែតមានលក្ខណៈល្អ ្របេសើរមួយៃថ្ងបន្តិ ចៗជាលំដាប់។ រីឯទំនាស់ែដល
េយើងេមើលេឃើញរាល់ៃថ្ង ្រគាន់ែតជាបដិវាទកម្ម  ែដលជរុញឱ ពិភពេលាកេឆា្ព ះេ រកការរីក
ចេ្រមើនលូតលាស់ជានិច្ចែតបុ៉េណា្ណ ះ។  
 ទស នៈរបស់អ្នកនិពន្ធទំាងពីរ្របេភទេនះែតងផ្ដល់នូវគតិស្រមាប់អ្នកសិក ពិចារណា
េហតុផលទំាងឡាយែដលជាទំនាក់ទំនងគា្ន រវាងសច្ចភាពជីវិតនិងសច្ចភាពសិល ៈ េដើម ីេ្រចាះ
យកនូវខ្លឹ មសារជីវិតក្ន ុងការអប់រំក៏ដូចជាការអភិវឌ សង្គមផងែដរ។ 
 ១.២- សាៃដអកសរសិលប៍ 
 បញ្ញ ត្តិ  អក រសិល  ៍ ្រកេសាបេលើនិម្មិ តកម្ម ទំាងឡាយែដលជាវប ធម៌មនុស ជាតិមួយ
ចំនួន ដូចជា េរឿង្របេលាមេលាក េរឿងេ្រពង េរឿងនិទាន(េរឿងែដលេគសរេសរឬនិយាយ
្របាប់) េរឿងេលា្ខ ន េរឿងកុន េរឿងវីេដអូ(េរឿងែដលេគសែម្តងឱ េមើល) និងសា្ន ៃដែដលមិនែមន
ជាេរឿង ែតមានលក្ខណៈសិល ៈ ដូចជា ចេ្រមៀង កំណាព  ពាក ចួន ជាេដើម។ 
 ពាក ថាអក រសិល  ៍្រតូវនឹងពាក  Littérature ជាភាសាបារាំង និង Literature ជាភាសា
អងេគ្លស ែដលពាក េនះមានឫសគល់ពីភាសាឡាតំាងថា Litterae (plural),  Letter មានន័យថា
សិល ៈៃនសា្ន ៃដសំេណរ (the art of written works)។ េទាះបីជាពាក អក រសិល ៍ ឬ Littérature 
ឬ Literature ឬក៏ Litterae មានផ ំនឹងពាក អក រ (Letter) ក៏េដាយតាម្រទឹស្តី  េគែចកអក រសិល ៍
ជាពីរគឺអក រសិល ត៍ាមសម្ដី  (Littérature orale / Oral Literature) បច្ច ុប ន្ន េ ថា អក រសិល ៍
្របជា្របិយ និងអក រសិល សំ៍េណរ (Littérature écrite /Written Literature)។ េដាយសារបញ្ញ ត្តិ
េនះវាទាក់ទងនឹងពាក ថាេរឿង ែដលេគអាចេរៀបរាប់េដាយការនិយាយផា្ទ ល់មាត់ក៏បាន តាម 
រយៈការសរេសរក៏បាន ឬក៏បងា្ហ ញតាមការសែម្ដងក៏បាន១។ 
 ក្ន ុងភាសាែខ្ម រេយើងពាក  អក រសិល  ៍ េនះេទើប្រតូវបានបេង្ក ើតេ ក្ន ុងអំឡុងទសវត  
                                                            
១ េសាម សុមុនី : វិភាគទានក្នងុការសិក អក រសិល ែ៍ខ្ម រ  ភ្នំ េពញ, េរាងពុម្ព េម៉ងហាវ ឆា្ន ំ២០១៥ ទំព័រទី១៨។   
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ឆា្ន ំ១៩៦០ េដាយសា្រសា្ត ចារ មួយ្រកុម ែដលយល់ថា េគគួរបំែបកពាក មួយេទៀតេចញពី 
អក រសា្រស្ត  ពីេ្រពាះេយាងេ តាមភាសាសកល អក រសា្រស្ត  មានន័យថា ជា្រកុមមុខវិជា្ជ ដធំ
មួយរួមមាន សង្គមវិជា្ជ  ចិត្ត វិទ  ទស នវិជា្ជ  ភាសា ជាេដើម ២។ 
 តាមនិយមន័យសកល ពាក អក រសិល  ៍េនះ ្រតូវបានេគកំណត់ន័យេ្រចើនយ៉ាង េដាយ
េយាងេ តាមទស នៈេផ ងៗ។ ទស នវិទូជនជាតិបារាំងេឈា្ម ះ ហ ង បូ៉លសាត (J.P. Sartre)
បានកត់សមា្គ ល់ថា ចំេពាះពាក  អក រសិល  ៍ េគ្រតូវែញកយកន័យរបស់វាជាពីរែផ្នកសិន គឺទី
មួយ អក រសិល ៍ជារូបរាង (អក រ ពាក  ឃា្ល  ។ល។) ទីពីរ អក រសិល  ៍សំេ យកន័យែដលជា
ការផ្គ ុំពាក េពចន៍ ឃា្ល េឃា្ល ង ទំាងេនាះផ្ដល់ឱ េយើងជាអ្នកអាន។ ជាទូេ  អក រសិល ៍ជា្របេភទ
សិល ៈែដលលាត្រតដាងទស នៈរបស់អ្នកនិពន្ធ  េហើយក្ន ុងករណីេនះ វាជាកញ្ច ក់ឆ្ល ុះប ្ច ំង
ច្រកវាឡឬសង្គមមនុស  តាមការយល់េឃើញជាអត្តេនាម័តរបស់អ្នកនិពន្ធមា្ន ក់ៗ។ តាមន័យខ្ល ះ
ែដលមានលក្ខណៈបង្គ ួរ អក រសិល ៍ជា្របភពៃនបទពិេសាធន៍ផា្ទ ល់ខ្ល ួនរបស់អ្នកនិពន្ធមា្ន ក់ៗ ៣។  
 េ្រ ពីេនះេយើងក៏េឃើញមានការកំណត់និយមន័យអក រសិល  ៍ េដាយេយាងតាមលក្ខណៈ 
សង្គមមនុស ជាមូលដា្ឋ ន ដូចជា៖ 

-  េលាក េកង វាន់សាក់ យល់ថាអក រសិល ៍គឺជាវិទ ស ងែដលេចាទនិងេដាះ្រសាយ
ប ្ហ របស់មនុស េដាយសិល ៍វិធីនិងតាមសង្គមនីមួយៗ។  

- េឡនីន  យល់ថាការអភិវឌ អក រសិល ៍ ជាដេណើរការលូតលាស់ជាក់ែស្ដ ងខាង
មេនាគមវិជា្ជ និងសិល ៍វិជា្ជ  ែដលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្ន ុងការែកែ្របសង្គម ។ 

- បី៊េយលិនស្គី  ដូ្របូលីយូបូវ និង េឆនីឆូវស្គី  យល់ថា សិល ៈជាអាវុធស្រមាប់តសូ៊សង្គម 
េហើយអក រសិល ៍ជាក្រមងឯកសារសិក ពីជីវិត។ 

- គ័រគី  យល់ថា អក រសិល ៍ គឺជាការសិក ពីមនុស ។  
ជារួមេយើងអាចសន្និដា្ឋ នបានថាការសិក អក រសិល ៍ គឺជាការសិក អំពីមនុស   

េដើម ីមនុស ។ ការសិក អំពីមនុស គឺសិក អំពីប ្ហ របស់មនុស  ែដលមានប ្ហ េស្នហា 
ប ្ហ េសរីភាព យុត្តិ ធម៌ អយុត្តិ ធម៌ ជាេដើម, ឯេដើម ីមនុស  គឺេដើម ីអប់រំមនុស  អប់រំេលើក
កម្ព ស់ក្រមិតវប ធម៌របស់មនុស  អប់រំសីលធម៌ ជាេដើម។  

                                                            
២ សូមេមើល : កវី និង អក រសិល  ៍ េ ក្ន ុង : «្រពឹត្តិ ប័្រត្រសាវ្រជាវវិទ សា្រស្ត  េលខ៤» ភ្នំ េពញ, ឆា្ន ំ១៩៨៧ ទំព័រទី៧៨-៧៩។ 
៣ -ដ- ទំព័រទី៧៩។ 
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១.៣- លក្ខណៈពិេសសៃនអកសរសិលប៍ខុសពីអត្ថបទដៃទ 
  - េបើេ្របៀបេធៀបនឹងសារព័ត៌មាន េយើងេឃើញថា ខ្លឹ មសារអត្ថបទអក រសិល ៍មួយចំនួន
ហាក់ស្ថិ តេ ដាច់ពីប ្ហ ្របចាំៃថ្ង  ឯខ្លឹមសារសារព័ត៌មានយកចិត្ត ទុកដាក់េលើេពលេវលាកំពុង
្រប្រពឹត្ត េ  េលើកយកប ្ហ ជាសារវន្ត  និងជាសកលមកនិយាយ។ ខ្លឹ មសារៃនអក រសិល ៍មិន
បានគិតគូរពីេពលេវលាណាៗេនាះេទ េទាះជាក្ន ុងអតីតកាល បច្ច ុប ន្នកាល អនាគតកាល 
សុទ្ធ ែតមានតៃម្ល ទំាងអស់។ 
 ដូេច្នះបានជាសា្ន ៃដអក រសិល ៍បុរាណមួយចំនួនែដលេកើតេ ក្ន ុងសម័យបុរាណ េ
ែតមានតៃម្លខា្ល ំងឬមានតៃម្លជាងសា្ន ៃដអក រសិល ៍ៃនសម័យបច្ច ុប ន្ន មួយចំនួនេ េទៀតក៏មាន  
េ្រពាះវាបានរក អមតភាពរបស់ខ្ល ួនជានិច្ច។ ម ៉ ងេទៀតក្ន ុងការអតា្ថ ធិប យ ការពណ៌នា    
អត្ថបទអក រសិល ៍ ្រតូវបានអ្នកនិពន្ធបញ្ច ូលរូបារម្មណ៍ ៃច្ន ្របឌិតតាមមេនាគតិរបស់ខ្ល ួនបាន 
ចំែណកអត្ថបទសារព័ត៌មាន អ្នកនិពន្ធ មិនអាចបេញ្ច ញបញ្ច ូលខ្លឹ មសារៃនេហតុការណ៍តាម
អារម្មណ៍របស់ខ្ល ួនបានេទ។ េដើម ីឱ កាន់ែតមានភាពជាក់លាក់អត្ថបទសារព័ត៌មានមានភា្ជ ប់
រូបថតៃន្រពឹត្តិការណ៍ែថមេទៀតផង។ 

- េ្របៀបេធៀបជាមួយអត្ថបទវិទ សា្រស្តបេច្ចកេទស 
 អក រសិល ៍មិនផ្ដល់អត្ថ ្របេយាជន៍ផា្ទ ល់ដូចវិទ សា្រស្តបេច្ចកេទសេទ។ អក រសិល ៍
ហាក់មិនបានផា្ល ស់ប្ដ ូរ  ែកែ្របជីវភាពរស់េ របស់មនុស េដាយផា្ទ ល់ ជាក់ែស្ដងភា្ល មៗេទ វា
ហាក់ដូចជាគា្ម នលទ្ធភាពបំេពញត្រមូវការៃនជីវភាពេឡើយ។ ឯអត្ថបទវិទ សា្រស្តបេច្ចកេទស 
អាចនំាមកឱ មនុស នូវភាពធូរ្រសាល ផាសុកភាព និងបំេពញត្រមូវការែផ្នកសមា្ភ រៈបានយ៉ាង
ពិត្របាកដ។ 
 អក រសិល ៍ជាដេណើរសំេយាគ្របកបេដាយលក្ខណៈជនាញ េផ្ដ ើមេចញពីភាពងាយ
្រសួលេ ភាពលំបាកស្ម ុគសា្ម ញ្របកបេដាយេសាភ័ណ។ ឯវិទ សា្រស្តេធ្វ ើឱ មនុស ងាកេ
រកភាពងាយ្រសួល ្របណីត និងឯកភាព។ 
 អក រសិល ៍បានបំេពញបែន្ថមេ េលើវិទ សា្រស្តក្ន ុងការបណ្ដ ុះបណា្ដ លពុទ្ធិ មនុស ។ 
វិទ សា្រស្តបេង្ក ើតវត្ថ ុទំាងឡាយក្ន ុងការបេ្រមើ ផ្ដល់មេធ បាយសកម្មភាពដល់មនុស  ចំែណក
ឯអក រសិល ៍ផ្ដល់នូវតៃម្លអប់រំសីលធម៌ គុណធម៌ ចំេពាះមនុស និងសង្គមមនុស ។ 

- េ្របៀបេធៀបជាមួយទ្រមងេផ ងៗៃនសិល ៈ អក រសិល ៍ែដលជាែផ្នកមួយៃនសិល ៈ  
ែដរេនាះ បានេ្របើភាសា្រគប់ែបបយ៉ាងេដាយយកចិត្ត ទុកដាក់េ េលើតៃម្លពាក នីមួយៗ  ឯ
ទ្រមងៃនសិល ៈមួយចំនួនវិញ ខ្ល ះក៏បានេ្របើទ្រមងេផ ងៗ ដូចជា សូរសំេឡង ជាគំនូរ ជាពណ៌  
ជាកាយវិការ ជាេដើម។ 
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 និយាយរួមអក រសិល ៍េ្របើសំនួនេវាហារ ជាមេធ បាយក្ន ុងការបងា្ហ ញអ្វី មួយ។ 
 ១.៤- េហតុអ្វីបានជាអ្នកនិពន្ធបេង្កើតសាៃដអកសរសិលប៍? 

- េដើម ខី្ល នួឯង 
 អ្នកនិពន្ធមានបំណងរំេដាះខ្ល ួនពីការឈឺចាប់ ទុក្ខ ្រពួយរបស់គាត់ េពាលគឺ តាមរយៈ
សា្ន ៃដអក រសិល ៍ ជាមេធ បាយមួយ ែដលេគបានរកេឃើញនូវខ ល់ដកដេង្ហ ើមបាន្រសួល មិន
សូវមានការលំបាកខាងផ្ល ូវចិត្ត  េ ក្ន ុងពិភពេលាកនិងមានការសប យេ្រចើនចំេពាះខ្ល ួនឯង។ 

- េដើម មីនុស ទំាងពួង  អ្នកនិពន្ធសរេសរសា្ន ៃដរបស់ខ្ល ួនេដើម ី៖ 
o ទាក់ទាញមនុស ទំាងឡាយ  ែចករំែលកនូវការឈឺចាប់របស់ខ្ល ួន។ េគែតងែត        

និយាយថាសា្ន ៃដមួយជានិច្ចកាល ជាសែ្រមកេ ក្ន ុងទីរេហាសា្ថ ន  ជាការែលង្រពាបេដាយ 
ចងសារមួយភា្ជ ប់នឹងេជើងរបស់វា។ 

o េចាទសួរដល់មនុស ទាំងឡាយនូវប ្ហ ឬមតិេយាបល់េផ ងៗ ក្ន ុងន័យបំភ្លឺ នូវ 
ភាពងងឹត ្រសអាប់ែដលពិបាកយល់។ 

o បេង្ក ើតពិភពែប្លកៗ េឆា្ព ះេ រកេគាលេ តថៈ ែតមិនែមនជាការឆ្ល ុះប ្ច ំងតថៈ 
េឡើងវិញេដាយឥតេខា្ច ះេឡើយ៤។ 
 

២- រូបារម្មណ៍សិលបៈក្នុងការែតងនិពន្ធសាៃដអកសរសិលប៍ 
 អត្ថបទែដលល្អ  គឺល្អ ទំាងអត្ថ ន័យផងនិងអត្ថ រូបផង។ អត្ថ ន័យនិងអត្ថ រូបជាអង្គពីរមិន
អាចខ្វ ះណាមួយបានេទ ្របសិនេបើមានអត្ថ ន័យខ្វ ះអត្ថ រូប ក៏មិនដឹង្រតូវផ ព្វផ យែបបណា
ែដរ េហើយេបើអត្ថ រូបល្អ  ែតអត្ថ ន័យមិនល្អ  េនាះអត្ថបទក៏ពំុមានលក្ខណៈេពញេលញែដរ។ 
 អត្ថ រូបែដលល្អ េ បានគឺេដាយសារសិល ៍វិធីែតងនិពន្ធ របស់អ្នកនិពន្ធ។ សិល ៍វិធីែតង
និពន្ធ េនះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្ន ុងការបំភ្លឺ និងប ្ជ ក់អត្ថ ន័យឱ បានច ស់លាស់។ សិល ៍វិធី 
ជាវិេសសភាពផា្ទ ល់ៃនមុខវិជា្ជ អក រសិល ៍ែដលេធ្វ ើឱ អក រសិល ៍ខុសពីមុខវិជា្ជ ដៃទេទៀត។ 
តាមការសិក េយើងេឃើញថា អត្ថបទ្របេលាមេលាកបុរាណ កវីនិពន្ធមានេទពេកាសល ខ្ព ស់ 
េចះយកធម្មជាតិមកេធ្វ ើជាកម្ម វត្ថ ុក្ន ុងការបក្រសាយមេនាសេញ្ច តនា បេង្ក ើតបានត្រន្តីភាពយ៉ាង 
អសា្ច រ ។ ដូចេនះអ្វី ដសំខាន់ែដលអ្នកនិពន្ធសា្ន ៃដអក រសិល ៍្រតូវមានគឺសិល ៈ។ សិល ៈេនះ
េហើយែដលជួយបែន្ថមតៃម្ល េលើសា្ន ៃដែតងនិពន្ធ ឱ មានលក្ខណៈកាន់ែតល្អ ្របេសើរនិងមាន 

                                                            
៤ សូមេមើល : េ  សាមី មូលដា្ឋ ន្រទឹស្ដីអក រសិល និ៍ងសិល វិ៍ជា្ជ   ភាគ១ ភ្នំ េពញ, ្រគឹះសា្ថ នេបាះពុម្ព សុភមង្គល ឆា្ន ំ២០១២           
   ទំព័រទី៥-៦។ 



7 
 

េសាភ័ណែថមេទៀត។ កិច្ចការណាែដលខ្វះសិល ៈពំុអាចទាក់ទាញ ទទួលការេពញនិយម ឬ 
េស្ង ើចសរេសើរពី្រគប់មជ ដា្ឋ នបានេទ។ យ៉ាងេនះ េដើម ីកា្ល យខ្ល ួនេ ជាកវី អ្នកនិពន្ធ  ែដល
ទទួលការនិយមរាប់អាន ការេស្ង ើចសរេសើរពីអ្នកអាន លុះ្រតាែតកវី អ្នកនិពន្ធ េនាះេចះេ្របើ
សិល ៍វិធីែតងនិពន្ធ ខ្ព ស់ក្ន ុងការេភា្ញ ចអារម្ម ណ៍អ្ន កអានឱ រំេភើបញាប់ញ័រេដាយសារសំនួន
េវាហាររបស់ខ្ល ួន។ សំនួនេវាហាររបស់កវី អ្នកនិពន្ធ េនះេហើយ ែដលេធ្វ ើឱ អ្នកអានទទួលបាន
នូវរូបារម្មណ៍េផ ងៗ។ 
 ២.១- េតើរូបារម្មណ៍សិលបៈជាអ្វី? 
 រូបារម្មណ៍សិល ៈជាទ្រមងៃនគំនិតក្ន ុងការឆ្ល ុះប ្ច ំងតថភាព ែដលេលចរូបរាងេឡើង
ជាផា្ទ ំងរូបភាពៃនគំនិតៃនពិភពវត្ថ ុវិស័យ។ រូបារម្មណ៍សិល ៈេកើតេឡើងេ ក្ន ុងញាណរបស់
អ្នកនិពន្ធ  េហើយអ្នកអានទទួលបានតាមរយៈសា្ន ៃដរបស់គាត់។រូបារម្មណ៍សិល ៈ ្រតូវបានចាត់
ទុកជាទ្រមងៃនចិត្ដ រំេភើបក្ន ុងការបក្រសាយបាតុភូតទំាងឡាយតាមែបបវិចារណញាណ ែដល
ធាតុទំាងឡាយៃនទ្រមងចិត្ដ រំេភើបេនាះ បាន្របមូលផ្ដ ុំជាគំនិតបញ្ច ូលេ ក្ន ុងការសែម្ដងសំនួន
េវាហារ។ រូបារម្មណ៍សិល ៈរែមងទទួលការវិនិច្ឆ័យជានិច្ច ចំេពាះបាតុភូតនិងទិដ្ឋភាពជាសារវន្ដ
ៃនតថភាព ែដលការវិនិច្ឆ័យេនះបេង្ក ើតបានជាគំនិតសិល ៍វិជា្ជ ឬសិល ៍មេនាៃនសា្ន ៃដ។ ទស នៈ
ៃនរូបារម្មណ៍សិល ៈពឹងែផ្អកជាសំខាន់េ េលើ្រទឹស្ដី ៃនការឆ្ល ុះប ្ច ំង។ 

- ្រទឹស្ដី រូបធាតុនិយមបដិសំេយាគេ្របើពាក  រូបារម្មណ៍ េនះជាការយល់្រពមចំេពាះការ
ទទួលពុទ្ធិ ដទូលំទូលាយ។  

- តាម្រទឹស្ដី ឆ្ល ុះប ្ច ំង រូបារម្មណ៍ ្រតូវបាន្របដូចេ និងការផ្ដិតចម្លង ការផ្ដិតរូបភាព
ៃនគំនិតតថភាព។  

- តាមទស នវិជា្ជ  រូបារម្មណ៍ ជាដបូងគឺជាការឆ្ល ុះប ្ច ំងប ្ញ ញាណៃនពិភពេ ជុវិញ។  
- តាម្រទឹស្ដី ពុទ្ធិ វិទ រូបារម្មណ៍ ជាការសែម្ដងបងា្ហ ញនូវជីវិត អស្ដិ រូប ឥ្រន្ទីយារម្មណ៍ 
តំណាងអារម្មណ៍ ... ។ 

 េហតុេនះ រូបារម្មណ៍សិល ៈេលចេចញេឡើងជាទ្រមងេដាយែឡកមួយៃនការឆ្ល ុះប ្ច ំង
តថភាព។ េគអាចអនុវត្តតាម្រទឹស្ដី ទស នវិជា្ជ ទូេ េដាយកំណត់ថារូបារម្មណ៍សិល ៈ គឺជាការ
សែម្ដងបងា្ហ ញែបប្របធានវិស័យនូវពិភពវត្ថ ុវិស័យ ៥។ 
 តាមការសិក េយើងេឃើញមានការកំណត់និយមន័យ និងការែបងែចកការេ្របើពាក  
                                                            
៥ សូមេមើល : េ  សាមី មូលដា្ឋ ន្រទឹស្ដីអក រសិល និ៍ងសិល វិ៍ជា្ជ   ភាគ២ ភ្នំ េពញ, ្រគឹះសា្ថ នេបាះពុម្ព សុភមង្គល ឆា្ន ំ២០១២           
   ទំព័រទី៥០-៥២។ 



8 
 

រូបារម្មណ៍ មានដូចតេ ៖ 
 - រូបារម្មណ៍  រូបែដលេកើតតាមរយៈអារម្ម ណ៍, អារម្ម ណ៍ែដលនំាឱ េកើតជារូប ៦។ 
 - រូបារម្មណ៍សិល ៈ ផា្ទ ំងរូបភាពៃនគំនិតក្ន ុងសា្ន ៃដអក រសិល ៍ សិល ៈ ែដលបេង្ក ើត 
េឡើងតាមរយៈគំនិតៃច្ន្របឌិត(សិល ៍វិធី)របស់អ្នកនិពន្ធ  សិល ករ ឱ េកើតេឡើងជារូបរាង ជា
េរឿងរ៉ាវ ជាដេណើរេរឿងអ្វី មួយ េដាយមានលក្ខណៈសម្រសបេ នឹងទិដ្ឋភាពសង្គម ធម្មជាតិ
ណាមួយ ឬមានលក្ខណៈអច្ឆ រិយៈក៏មាន។ ផា្ទ ំងរូបភាពៃនគំនិតេនះផុសេឡើងក្ន ុងអារម្មណ៍
របស់អ្នកអាន អ្នកសា្ដ ប់ អ្នកទស នា ៧។ 
 - សិល រម្មណ៍  រូបារម្ម ណ៍សិល ៈែដលេកើតមានេឡើងេ ក្ន ុង្របធានអារម្មណ៍របស់ 
អ្នកអាន អ្នកសា្ដ ប់ អ្នកទស នា បនា្ទ ប់ពីមានការវិនិច្ឆ័យចំេពាះរូបារម្មណ៍ថា ល្អឬមិនល្អ  សមឬ 
មិនសម ពីេរាះឬមិនពីេរាះ ជាេដើម ៨។ 
 តាមនិយមន័យដូចបានកំណត់ខាងេលើេនះ េយើងេឃើញថារូបារម្មណ៍ េគេ្របើក្ន ុងន័យ
ទូេ ក៏បាន ក្ន ុងសិល ៈក៏បាន។ ចំែណកឯពាក រូបារម្មណ៍សិល ៈ េគេ្របើស្រមាប់ែតសា្ន ៃដ
អក រសិល ៍ សិល ៈ ែដលបេង្ក ើតេឡើងេដាយអ្នកនិពន្ធ  សិល ករ។ ចំេពាះពាក សិល រម្មណ៍ 
មានលក្ខណៈ្រជាលេ្រ ្រតងថា េគេ្របើពាក េនះក្ន ុងន័យសិក រកតៃម្ល េសាភ័ណ គុណសម ត្តិ  
គុណវិបត្តិ  ភាពពីេរាះ មិនពីេរាះ ល្អ  អា្រកក់ ជាេដើម ៃនសិល ៈ។ ពាក សិល រម្មណ៍ ជាបាតុភូត 
ែដលមានចំេពាះែតមនុស ែដលមានសកម្មភាពែផ្នកសម ជញ្ញ ៈខា្ល ំងបុ៉េណា្ណ ះេទ េ្រពាះវាជា
បាតុភូតែដលេកើតមានេឡើងែតក្ន ុងអារម្មណ៍របស់មនុស  ៩។ 
 ២.២- រូបារម្មណ៍សិលបៈក្នុងសាៃដអកសរសិលប៍ 
 តាមការសិក កន្លងមក ចំេពាះរូបារម្មណ៍ក្ន ុងអត្ថបទអក រសិល ៍ ែដលេយើងកំណត់ថា 
រូបារម្ម ណ៍សិល ៈ េនះមានពីរ្របេភទគឺរូបារម្ម ណ៍សុទ្ធ ៗែដលមានេ ក្ន ុងកំណាព  េ ថា  
រូបារម្មណ៍ក្នងុកំណាព  និងរូបារម្មណ៍ែដលមានលក្ខណៈក្ន ុងការែតងនិពន្ធ  េ ថា រូបារម្មណ៍វិធី 
ឬវីធីបេង្ក ើតរូបារម្មណ៍ ១០។ 
                                                            
៦ សទា្ទ នុ្រកម ភាសាវិទ និងអក រសិល  ៍ ែខ្ម រ-អងេគ្លស-បារាំង, ភ្នំ េពញ, េបាះពុម្ព េដាយ្រកុម្របឹក ជាតិភាសាែខ្ម រ ឆា្ន ំ២០១៣     
   ទំព័រទី៩០។ 
៧ ្រកុម្របឹក ជាតិភាសាែខ្ម រ អនុម័តៃថ្ងអងា្គ រ ទី១២ ែខកុម្ភ ៈ ឆា្ន ំ២០១៩។ 
៨ ្រកុម្របឹក ជាតិភាសាែខ្ម រ អនុម័តៃថ្ងអងា្គ រ ទី១២ ែខកុម្ភ ៈ ឆា្ន ំ២០១៩។ 
៩ សូមេមើល : «្រពឹត្តិ ប័្រត្រសាវ្រជាវវិទ សា្រស្ត  េលខ២» េ ក្ន ុង :សិល រម្មណ៍សា្រស្ត  ម៉ាក និយម  ភ្នំ េពញ, ឆា្ន ំ១៩៨៧               
   ទំព័រទី៥៣-៥៥។ 
១០ លាង ហាប់អាន : សិក អត្ថបទ ភាគ២ ភ្នំ េពញ, េរាងពុម្ព  [?]  ឆា្ន ំ១៩៦៦ ទំព័រទី១៦៨។ 
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 វិធីបេង្ក ើតរូបារម្ម ណ៍ក្ន ុងអត្ថបទអក រសិល ៍ ជាែផ្នកមួយៃនអត្ថ រូប ជាការនិពន្ធ ទូេ   
ែដលមានន័យចំេពាះការសរេសរេរៀបរាប់េធ្វ ើឱ អត្ថបទមានសម្ផស  មានរសជាតិ ជាទីទាក់
ទាញ ចាប់អារម្មណ៍ៃន្របធានអារម្មណ៍របស់អ្នកអាន។  
 េ ក្ន ុងអត្ថបទអក រសិល ៍ែខ្ម រ កវី អ្នកនិពន្ធ  ែតងែតបេង្ក ើតរូបារម្មណ៍សំខាន់ៗ តាមរយៈ
ពាក េពចន៍ ឃា្ល ល ះ ឱ មានសម្ផស ទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់អ្នកអាន អ្នកសា្ដ ប់ អ្នកទស នា
តាមទា្វ រៃនវិ ្ញ ណេផ ងៗមាន ែភ្នក ្រចមុះ ្រតេចៀក អណា្ដ ត ែស ក ចិត្ត  គំនិត ប ្ញ  ជាេដើម។ 
 ជាទូេ េគែចករូបារម្មណ៍សិល ៈជា៤គឺ៖ 

ក- ជីវរូបារម្មណ៍   
ជីវរូបារម្មណ៍ជារូបារម្មណ៍សិល ៈេកើតេឡើងេដាយកវី អ្នកនិពន្ធ េ្របើពាក េពចន៍េធ្វ ើឱ វត្ថ ុ  

ឥតជីវិត ឥតេចតនា ឥតវិ ្ញ ណ ែ្របកា្ល យហាក់ជាមានជីវិត មានេចតនា មានវិ ្ញ ណ មាន
ចលនារស់រេវើកេឡើង។  
 ជីវរូបារម្មណ៍អាចបេង្ក ើតតាមការេ្របៀបេធៀបផ្គ ូផ្គងវត្ថ ុពីរ េដាយយកពាក សមា្គ ល់វត្ថ ុ
ទំាងេនាះមកដាក់ជិតគា្ន ភា្ជ ប់គា្ន  េដាយពំុចាំបាច់េ្របើពាក បច្ច័យដូចឧបមានរូបារម្មណ៍េឡើយ។  
 ជីវរូបារម្មណ៍ជាកេន មេគាលការណ៍ៃច្ន ្របឌិតទំាងឡាយែដលកំណត់ដល់ការេ្រជើស
ស្រមាំង ការសំេយាគ តំណាងេហតុការណ៍ និងបាតុភូតៃនជីវិតជារូបារម្មណ៍សិល ៈ។ វិធីៃច្ន
្របឌិតេនះផ រភា្ជ ប់ជិតស្និ ទ្ធ េ នឹងេគាលការណ៍ជាសារវន្ដទំាងឡាយៃនទស នៈសង្គម្របចាំ
សម័យកាល។ 
 ឧទាហរណ៍ សម្ដី ែផ្អម ចិត្តទន់ ខ ល់ត្អ ូញឆ្លងេឆ្ល ើយ ផ្គរ្រគហឹម រលកេបាក្របាណ ...។ 
  ខ- ឧបមានរូបារម្មណ៍ 
 ឧបមានរូបារម្មណ៍ជារូបារម្មណ៍សិល ៈែដលេកើតេឡើងេដាយកវី អ្នកនិពន្ធ េចះេ្របើពាក
េពចន៍ផ្គ ូផ្គង េ្របៀបេធៀបវត្ថ ុមួយេ វត្ថ ុមួយេទៀត េដើម ីបងា្ហ ញនូវភាព្រសបគា្ន  ដូចគា្ន  ភាពខុស
ែប្លកគា្ន  ជាេដើម។ ការផ្គ ូផ្គង េ្របៀបេធៀបេនះអ្នកនិពន្ធ េ្របើពាក បច្ច័យ ធា្ន ក់ ស្រមាប់េ្របៀបផ្ទឹម 
ែដលពាក ទំាងេនាះមាន រូ រូហាន ដូច ដូចជា េ្របៀបបាននឹង េ្របៀបដូច ហាក់ដូច ឧបមា ...។ 
េ្រ ពីពាក ស្រមាប់េធៀបេនះ េយើងេឃើញេ មានពាក មួយចំនួនេទៀត ែដលកវី អ្នកនិពន្ធ
បានេ្របើដូចជា គឺ ជា យ៉ាងណា ... យ៉ាងេនាះ។ 
 េយើងអាចែចកឧបមានរូបារម្មណ៍ជា៖ 

- ឧបមានរូបារម្មណ៍ែដលេកើតេឡើងេដាយការេ្របើពាក ស្រមាប់្របដូច 
មានពាក  រូ រូហាន ដូច ដូចជា េ្របៀបបាននឹង េ្របៀបដូច ហាក់ដូច ឧបមា ...។ 
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ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងេរឿងទំុទាវ  
 [...] ខ្ល ួនប្អ ូនសព្វៃថ្ងេ្របៀបដូចផា្ក    ឯអ្នកឧបមាដូចកន្លង 
 េហើរមកេឃើញផា្ក ចូល្រតឹប្រតង រួចមិនបង្អង្រតាច់លីលា។ 
 ទំុថាខ្ល ួនបងដូចរាជសីហ៍  ខ្ល ួននាងទាវ្រសីដូចគុហា 
 រាជសីហ៍េបើបានលំេ ជា  មិនឱ ឃា្ល តឃា្ល គុហាេឡើយ។ 
 ទាវថាខ្ល ួនប្អ ូនដូចកំពង           ខ្ល ួនអ្នកេឆាមយងដូចទូកេហើយ 
 ចាប់ចតអា្រស័យអ្នកៃថ្ល េអើយ  េចញេ កេន្ដ ើយមិននឹកនា។ 
 ទំុថាឱបងដូច្រតីធំ   ខ្ល ួនទាវ្រកមំុដូចគងា្គ  
 ្រតីបានទឹកេ្រ ែហលេររា  កំុែកវពំុងាគិតសង ័យ ១១។ [...]  

- ឧបមានរូបារម្មណ៍ែដលេកើតពីការេ្របើពាក បច្ច័យពិេសសមួយចំនួនេទៀត ដូច
ជា គឺ ជា យ៉ាងណា...យ៉ាងេនាះ។ 
 ការេ្របើពាក  «គឺ» ស្រមាប់បេង្ក ើតនូវឧបមានរូបារម្មណ៍ េ េពលែដលេគ
េ្របៀបេធៀបវត្ថ ុឬមតិពីរ ែដលែប្លកគា្ន  មានន័យផ្ទ ុយគា្ន  មិនទាក់ទងនឹងគា្ន ។ 
ការេ្របើវិធី្របដូចែដលមិនដូចគា្ន េនះ េធ្វ ើឱ អ្នកអានភា្ញ ក់អារម្មណ៍បេង្ក ើតនូវ
ការ្រតិះរិះ ពិចារណា គឺេកើតនូវរូបារម្មណ៍េនះឯង។ 

  ឧទាហរណ៍  រស់គឺសា្ល ប់   រស់គឺសង ឹម   ្រពឹកគឺ្រកពះ...។   
    [...]  រស់គឺ្របាថា្ន          សង ឹមេចតនា        រាល់រូបរាងកាយ 
            េទាះបាន្រកី្រក  បានអរបានសា្ដ យ  ្រពួយឬសប យ  
               សង ឹមេទៀតែដរ ១២។[...] 

 ការេ្របើពាក បច្ច័យ «ជា» ពាក េនះេគេ្របើស្រមាប់េ្របៀប្របដូចផលៃនវត្ថ ុ
មួយ ែដលេកើតមកអំពីេហតុៃនវត្ថ ុមួយេទៀត។ 

ឧទាហរណ៍  [...] េកើតសា្ល ប់េ មក   ដូចទឹករលក  អេនា្ទ លតាមគា្ន  
          មួយេងើបលិចេ   ឥតេ េររា    មួយេទៀតេងើបជា 
    រលកផលកម្ម  ១៣។[...] 

                                                            
១១ ្រពះបទុមេត្ថ រ េសាម : េរឿងទំុទាវ  ភ្នំ េពញ, ការផ យរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត  េបាះពុម្ព េលើកទី៧ ឆា្ន ំ១៩៧១ ទំព័រទី៥៣។ 
១២ េកង វាន់សាក់ :  គុកកាមកិេលស  ភ្នំ េពញ, េរាងពុម្ព  [ ? ] ឆា្ន ំេបាះពុម្ព  [ ? ] ទំព័រ «ខ»។ 
១៣  - ដ - ទំព័រទី៨១។ 
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 ការេ្របើពាក  «យ៉ាងណា ... យ៉ាងេនាះ» ពាក េនះេ្របើស្រមាប់្របដូចវត្ថ ុែដល
មានលក្ខណៈដូចគា្ន តាមលំនំាសភាវៈ ឬការ្រប្រពឹត្តិ េ ដូចគា្ន ។ 

  ឧទាហរណ៍  [...] ទឹកហូរយ៉ាងណា  យ៉ាងេនាះេលាកា  ប្ដ ូរកាយប្ដ ូរចិត្ត   
      គា្ម នអ្វី េ នឹង    វិលវឹងជាប់ស្អិ ត      េបើជាប់្របកិត 
                                 គឺប្ដ ូរេនះឯង ១៤។[...] 
 គ- និមិត្តរូបារម្មណ៍   
 និមិត្ត រូបារម្មណ៍ជារូបារម្មណ៍សិល ៈែដលេកើតេឡើងេដាយកវី អ្នកនិពន្ធ េចះយកស ្ញ
ភាពមកេ្របើេដើម ីសមា្គ ល់មតិ ទស នៈ ឬបក្រសាយនូវគំនិតឬទស នៈអ្វី មួយ។  
 ក្ន ុង្រកបខណ្ឌ វប ធម៌សិល ៈ និមិត្ដ រូបារម្មណ៍មានលក្ខណៈជាការសន្មត និងមានទ្រមង
្រសេដៀងគា្ន នឹងស ្ញ  បុ៉ែន្ដ ខុសែប្ល កពីស ្ញ ្រតងថា និមិត្ដ រូបារម្ម ណ៍រក ទុកនូវតៃម្ល  និង
អនុភាពមួយក្ន ុងការសែម្ដងបងា្ហ ញ។ 
 និមិត្ដ រូបារម្មណ៍េកើតមានេ ក្ន ុងអត្ថបទកំណាព ឬអត្ថបទពាក រាយ ែដលអ្នកនិពន្ធ
េរៀបរាប់អធិប យពីេគាលបំណងអ្វី មួយេដើម ីបងា្ហ ញនូវមតិេយាបល់ ទស នៈណាមួយ។  
 និមិត្ដ រូបារម្មណ៍ជួនកាលស្ថិ តេ ក្ន ុងអត្ថបទទំាងមូល ជួនកាលស្ថិ តេ ក្ន ុងែផ្នកមួយៃន
អត្ថបទ តាមរយៈការេលើកយកពាក េពចន៍មកេ្របើេដើម ីក្ន ុងការបងា្ហ ញមតិេយាបល់ ទស នៈ
ណាមួយេនាះ។ 
ឧទាហរណ៍   

- និមិត្ត រូបារម្មណ៍ក្នងុេរឿង ដូចជា៖  
 េរឿងចចកនិងកូនេចៀម  
 េរឿង្រសេមាចនិងៃរ   
 េរឿងចចកនិងែក្អក  ជាេដើម។ 

- និមិត្ត រូបារម្មណ៍ក្នងុការេ្របើពាក េពចន៍   
 ពន្លឺ   សមា្គ ល់នូវវិជា្ជ  ប ្ញ  
 ្រពាបស  សមា្គ ល់នូវសន្ដិភាព 
 ក លេខា្ម ចនិងឆ្អឹងស្មងេជើងែខ្វងគា្ន ពីរ  សមា្គ ល់នូវេ្រគាះថា្ន ក់ដល់ជីវិត 
 ចិេញ្ច ន  តំណាងនូវពាក សន  ចិត្ដភក្ដីភាព 

                                                            
១៤ េកង វាន់សាក់ :  គុកកាមកិេលស  ដ.ឯ.ម. ទំព័រទី៧៧។ 
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 ្រចវាក់េខា្ន ះឃា្ន ង តំណាងនូវការជិះជាន់ ការចាប់ចង 
 ពណ៌នីមួយៗ   តំណាងន័យេសចក្ដី មួយ តាមការកំណត់របស់ជាតិនីមួយៗ។ 

 ឧទាហរណ៍ 
 ពណ៌្រកហម  សមា្គ ល់នូវទឹកចិត្ដឬេសចក្ដី េស្នហាដេលើសលប់ នូវជេនឿស៊ប់ 

ចំេពាះឧត្តមគតិអ្វី មួយ នូវេសចក្ដីអងអាចកា្ល ហាន នូវលទ្ធិ ឬ
មេនាគមវិជា្ជ កុម្ម ុយនីស្ដ និយម។  

  ពណ៌ៃបតង  សមា្គ ល់នូវេសចក្ដីសង ឹម  
 ពណ៌េខៀវ  សមា្គ ល់នូវេម្រតីភាពឬតៃម្លផ្ល ូវចិត្ដ របស់តួអង្គ  
 ពណ៌សា្វ យ  សមា្គ ល់នូវភក្ដីភាព ចិត្ដ េសា្ម ះ្រតង  តៃម្ល ចំេណះវិជា្ជ  
 ពណ៌េលឿង  សមា្គ ល់នូវការែបកបាក់ ការផិតក ត់ប្ដី ្របពន្ធ  ការែលងលះប្ដី  

្របពន្ធ  ការអស់សង ឹម (តាមជេនឿនិយមរបស់ជនជាតិអឺរុ៉ប)។ 
បុ៉ែន្ដ ចំេពាះជនជាតិអាសីុវិញ ពណ៌េលឿងេនះសមា្គ ល់នូវការ
្រជះថា្ល  ស្ងប់សា្ង ត់ខាងផ្ល ូវកាយ វាចា ចិត្ដ។ 

 ពណ៌ស  សមា្គ ល់នូវេសចក្ដីបរិសុទ្ធ  ផូរផង នូវសន្ដិភាព ការស្ង ប់ក្ន ុងចិត្ដ  
 ពណ៌េ ្ម   សមា្គ ល់នូវទុក្ខេសាក ការ្រពួយបារម្ភ  ភាពអា្រកក់ កាចសាហាវ  

អស់សង ឹម។  
 ឃ- រូបារូបិយារម្មណ៍ 
 រូបារូបិយារម្មណ៍ជារូបារម្មណ៍សិល ៈមានេ ក្ន ុងវគ្គ នីមួយៗ ឬេ ក្ន ុងអត្ថបទទំាងមូល 
ែដលកវី អ្នកនិពន្ធបេង្ក ើតេឡើងតាមរយៈការេ្របើពាក េពចន៍ ឃា្ល ល ះ បងា្ហ ញនូវអ្វី មួយជាប់
ទាក់ទងេ នឹងអង្គ វិ ្ញ ណ េចតនា ប ្ញ  អារម្មណ៍របស់មនុស  េពាលគឺ៖ 

 រូបារម្មណ៍ ទាក់ទងនឹងឥ្រន្ទី យ៍ េ ថា ឥ្រន្ទី យ៍រូបារម្មណ៍ 
 រូបារម្មណ៍ ទាក់ទងនឹងផ្ល ូវចិត្តបេង្ក ើតជាកាមតេ្រមក កាមរាគៈ េ ថា កាមរូបារម្មណ៍ 
 រូបារម្មណ៍ េធ្វ ើឱ ចិត្តញាប់ញ័រ រំេភើប ចូលចិត្ត  ជាប់ចិត្ត  េ ថា េចតនារូបារម្មណ៍ 
 រូបារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងសា្ម រតីភា្ញ ក់រឭក ពិចារណា េ ថា មេនាឬប ្ញ រូបារម្មណ៍។ 
ឃ.១- ឥ្រន្ទី យ៍រូបារម្មណ៍  
ឥ្រន្ទី យ៍រូបារម្មណ៍ជារូបារម្មណ៍សិល ៈែដលេកើតេឡើងតាមរយៈពាក េពចន៍ ឃា្ល ល ះ 

របស់កវី អ្នកនិពន្ធ េធ្វ ើឱ រំេភើប រំេញាចដល់អង្គឥ្រន្ទី យ៍ណាមួយមាន ចក្ខ ុ េសាតៈ ឃានៈ ជីវា្ហ  
កាយ ជាេដើម។ 
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 ចក្ខ រូុបារម្មណ៍ ជារូបារម្មណ៍សិល ៈែដលេកើតេឡើងតាមរយៈពាក េពចន៍ ឃា្ល ល ះ 
របស់កវី អ្នកនិពន្ធ  េធ្វ ើឱ អ្នកអាន អ្នកសា្ដ ប់ មានអារម្មណ៍រំេភើប ផ្ដិតជាប់នឹងអ្វី មួយ ហាក់ដូច
បានេឃើញច ស់នឹងែភ្នកនូវរូបរាង េហតុការណ៍ ដូចជាេមើលជាក់ច ស់នឹងែភ្នកផងែដរ។ 
ឧទាហរណ៍  វគ្គ មួយៃនបទចេ្រមៀងរំដួលដងស្ទឹងសែង្ក  របស់េលាក គង្គ  បុ៊នេឈឿន 
[...] អូនេដើរេរើស្រគំ ក្ន ុងស្ទឹ ងសែង្ក  ភ័្រក្ត ដូចដួងែខ ថា្ព ល់ខួចមានេស្នហ៍  េន្រតាពណ្ណ រាយ       
     ហតា្ថ ខ្ចីល្ហ ក់ សក់េ ្ម រំសាយ ល្អគន់មិនណាយ ក្លិនខ្ល ួនេឆាមឆាយ រាយសំណាញ់េស្នហ៍។[...] 

 េសាតរូបារម្មណ៍ ជារូបារម្ម ណ៍សិល ៈែដលេកើតេឡើងតាមរយៈពាក េពចន៍ ឃា្ល  
ល ះរបស់កវី អ្នកនិពន្ធ  បេង្ក ើតបានជាសូរសំេឡងចួនរណ្ដ ំ ៃន្រសៈឬព ពា្ជ នៈ ្រសបេ នឹង
សែ្រមកសត្វ  សំេឡងធម្មជាតិ ដូចជា សូរសែ្រមកសត្វ  សំេឡងផ្គរលាន់ ស្ន ូររន្ទះ សំេឡងខ ល់ 
ស្ន ូរព ះុសង រា ស្ន ូរទឹកេភ្ល ង ជាេដើម ែដលសំេឡងទំាងេនាះេធ្វ ើឱ េសាតវិ ្ញ ណរបស់អ្នក
អាន អ្នកសា្ដ ប់រំេភើប បេង្ក ើតបាននូវេសាតរូបារម្មណ៍។ 
ឧទាហរណ៍  
 សូរសំេឡង្រតាប់តាមសត្វ   ឆា្ម ែ្រសកេម៉វ ែឆ្កលូវូៗ ្រជូកែ្រសកអូ៊កៗ មាន់រងាវ កុក  
     គីែកកឺត ទាែ្រសកកាបៗ ...។ 
 សំេឡង្រតាប់តាមធម្មជាតិ  ផ្គរលាន់ឮសូរក្ឌ ូងៗ  រន្ទះបាញ់ផាំង េភ្ល ង្រសក់្រសឹបៗ  
     ទឹករលក្រគំាងៗ ខ ល់បក់វូៗ ...។ 
 សំេឡង្រសៈ ព ញ្ជ នៈចួនផ្ទ ួនរណ្ដ ំ គា្ន  ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងេរឿងរាមេករ្តិ៍  ែខ ទី៣ ទំព័រ២០ 
   ខុនែខង ខឹងខួន ខឹងខំា មាត់ភា្ញ ំងុាំងុាំ ្រតបាក់្រតែបងែផ្លងកំា។ 
   េកាះសរសក្ដិ ែផ្លងបីទនា្ទ ំ ខុនច្រក្រពះហត្ថសា្ដ ំ ្រគវី្រគវាសេបាះបាច។ 

 ឃាន និង ជីវា្ហ រូបារម្មណ៍ ជារូបារម្ម ណ៍សិល ៈែដលេកើតេឡើងេដាយកវី អ្នកនិពន្ធ   
េចះេ្របើពាក េពចន៍ ឃា្ល ល ះក្ន ុងការេរៀបរាប់ ពណ៌នារំេលចឱ អ្នកអាន អ្នកសា្ដ ប់ហាក់បាន
ទទួលក្លិន្រកអូប ឈ្ង ុយ េឆ្អះឆា្អ ប... ឬបានទទួលរសជាតិ ែផ្អម ៃ្រប ល្វី ងជូរចត់ ជាេដើម។ 

 កាយរូបារម្មណ៍ ជារូបារម្ម ណ៍សិល ៈែដលេកើតេឡើងកវី អ្ន កនិពន្ធ េចះេ្របើពាក  
េពចន៍ ឃា្ល ល ះក្ន ុងការពណ៌នា េរៀបរាប់ េធ្វ ើឱ អ្នកអាន អ្នកសា្ដ ប់មានការរំេភើបញាប់ញ័រដល់      
កាយិ្រន្ទី យ៍។ កាយរូបារម្មណ៍េកើតេឡើងតាមអារម្មណ៍ដឹងនូវភាពរលីង រេលាង ទន់ភ្ល ន់ ្រសលូន 
េក្ល វក្លំ  េ ្ដ ្រតជាក់ ្រចូង្រចាង េរៀវឆា្ម រ ជាេដើម។ 
 ឃ.២- កាមរូបារម្មណ៍  
 កាមរូបារម្ម ណ៍ជារូបារម្ម ណ៍សិល ៈែដលេកើតេឡើងេដាយកវី អ្នកនិពន្ធ េចះេ្របើពាក  
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េពចន៍ ឃា្ល ល ះក្ន ុងការេរៀបរាប់ ពណ៌នានូវទឹកចិត្ត េស្នហា តាមរយៈការេ្របើពាក ែផ្អមែល្ហម 
លួងេលាម ថា្ន ក់ថ្នម ដូចជា អូន ែកវជីវា ែកវ្រពលឹង ្រពលឹងជីវិត ្រពលឹងមាសេស្នហ៍ ដួងជីវិត 
ស្ង ួន នួននាង បងបណ្ដ ូលចិត្ដ  បណ្ដ ូលជីវិត ជាេដើម ឬេ្របើពាក េពចន៍ែដលសមា្គ ល់នូវដេណើរ
ចិត្ត  ចលនា កាយវិការេផ ងៗ ែដលមានក្ន ុងេសចក្ដី េស្នហា ក្ន ុងន័យបញ្ឆិ តបេញ្ឆ ង េធ្វ ើឱ អ្នក 
អាន អ្នកសា្ដ ប់យល់ថាជាកាមចលនាេដាយខ្ល ួនឯង។ 
 ឧទាហរណ៍  [...] ្រគុឌបី្រកេសាប  ្រតកងអង្គឱប     អែង្អលអស់្របាណ  
                   មូលមិចែថេថើប  សំេរើបស្រមាន្ត    ផ្ទផ្ទឹមផា្ទ ល់មាន  
                ចិត្តចងេម្រតី។  
             រួមរក រសរូប  ្រកែអប្រកអូប   ផ យផ ព្វឥ្រន្ទិយ  
            េ្រសើប្រសួលមូលមិត្ត  ជួញជិត្របតី-   ព័ទ្ធ េពញេបតី  
     សុខេសពចំណង ១៥។[...] 
 ឃ.៣- េចតនារូបារម្មណ៍ 

េចតនារូបារម្ម ណ៍ជារូបារម្ម ណ៍សិល ៈែដលេកើតេឡើងេដាយកវី អ្ន កនិពន្ធ េចះពាក
េពចន៍ ឃា្ល ល ះក្ន ុងការេរៀបរាប់ ពណ៌នា បំផុសនូវមេនាសេពា្ច តនា េធ្វ ើឱ អ្នកអាន អ្នកសា្ដ ប់
ទទួលអារម្មណ៍ទុក្ខ ្រពួយ រីករាយសប យ កំហឹង ការភ័យខា្ល ច េ្រតក្រតអាល ្រសឡាញ់ ស្អប់ 
្រចែណន ្របច័ណ្ឌ  អាេលាះអាល័យ េសាកសា្ដ យ សង ឹម អស់សង ឹម ឬ បំផុសនូវជេនឿចំេពាះ
លទ្ធិ នេយាបាយ សាសនា មេនាគមវិជា្ជ ណាមួយ។ 
 ឃ.៤- មេនាឬប ្ញ រូបារម្មណ៍ 
  មេនាឬប ្ញ រូបារម្ម ណ៍ជារូបារម្ម ណ៍សិល ៈែដលេកើតេឡើងេដាយកវី អ្នកនិពន្ធ េចះ
េ្របើពាក េពចន៍ ឃា្ល ល ះ េធ្វ ើឱ អ្នកអាន អ្នកសា្ដ ប់ េកើតនូវការ្រតិះរិះ ពិចារណា ពិភាក  សេង្វគ
េធ្វ ើឱ សេពា្ច តនារបស់្របធានអារម្មណ៍រំេភើបញាប់ញ័រ។ 
 សរុបមករូបារម្មណ៍សិល ៈជាមេធ បាយែតមួយគត់ក្ន ុងការឆ្ល ុះប ្ច ំងតថភាពក្ន ុង
សា្ន ៃដអក រសិល ៍ សិល ៈ។ េទាះបីរូបារម្មណ៍សិល ៈ្រតូវបានបេង្ក ើតេឡើងតាមេគាលការណ៍
រួមឬរូបមន្ដ រួមយ៉ាងណាក្ដី  ក៏ការអនុវត្ដ របស់អ្នកនិពន្ធ ែតងមានល ិចរស់រេវើក បេង្ក ើតបានជា
ទ្រមងរូបារម្មណ៍ែប្លកៗគា្ន ។ រូបារម្មណ៍សិល ៈ្រតូវបានកំណត់ថាជា្រពលឹងរបស់សិល ៈកំណាព  
ក៏ដូចជាទ្រមងសិល ៈដៃទៗេទៀត។ អត្ថបទកំណាព ខ្វះរូបារម្មណ៍ វាមានតៃម្ល ្រតឹមែតជាអត្ថបទ 
                                                            
១៥   ្រពះហរិរក្ខរាមាឥស រាធិបតី ្រពះអង្គ  ឌួង : េរឿងកាកី  ភ្នំ េពញ, ការផ យរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត  េបាះពុម្ព េលើកទី៦  
      ឆា្ន ំ១៩៧៤ ទំព័រទី១៥-១៦។ 
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ពាក ចួនេសាះកេ្រកាះបុ៉េណា្ណ ះ។  
 ដូចេនះសា្ន ៃដអក រសិល ៍ េបើខ្វ ះរូបារម្មណ៍សិល ៈ វាពំុអាចមានលក្ខណៈជាអក រសិល ៍
េឡើយ។  
 

៣- វិធីបេង្កើតរូបារម្មណ៍សិលបៈក្នុងសាៃដអកសរសិលប៍ 
 េតើរូបារម្មណ៍ទំាងឡាយក្នងុអត្ថបទអក រសិល េ៍កើតេឡើងេដាយវិធីណា? 
 េដើម ីេធ្វ ើឱ សា្ន ៃដរបស់ខ្ល ួនមានសម្ផស រស់រេវើក កវី អ្នកនិពន្ធ  ្រតូវែតមានសិល ៍វិធី
ែតងនិពន្ធខ្ព ស់ េចះេធ្វ ើយ៉ាងណាឱ សិល ៍្របធានរបស់អ្នកអាន អ្នកសា្ដ ប់រំេភើបជក់ចិត្ត  ចាប់
អារម្មណ៍ចំេពាះសា្ន ៃដរបស់ខ្ល ួន។ 
  ទំាងេនះជាវិធីសំខាន់ៗមួយចំនួន ែដលេយើងបានរកេឃើញក្នងុសា្ន ៃដនិពន្ធ មួយចំនួន
ក្ន ុងការបេង្ក ើតរូបារម្មណ៍សិល ៈ ដូចជា៖ 
 - បេច្ចកវិធី សំេ េ ដល់បេច្ចកេទសក្ន ុងការេរៀបចំសរេសរៃនសា្ន ៃដេរឿងឬអត្ថបទ 
េផ ង  ៗ ដូចជា ្របេលាមេលាក ច ប់ឧបេទស េរឿងេលា្ខ ន អត្ថបទ្រសាវ្រជាវ ជាេដើម។    
 េតើអត្ថបទទំាងេនាះ ្រតូវសរេសរជាពាក កាព  ពាក រាយ ឬពាក ក្រមងែកវ? 
 េតើអត្ថបទទំាងេនះ វាមានលក្ខណៈជាប់ទាក់ទងេ នឹងែផ្នកសំខាន់ៗៃនអរិយធម៌ 
(វប ធម៌ សង្គមធម៌) ែបបណាែដរ? 
 ជាទូេ ្រគប់អត្ថបទទំាងេនះ េយើងេឃើញថា េ្រចើនមានអត្ថ ន័យជាប់ទាក់ទងេ នឹង៖ 

 ែផ្នកវប ធម៌ មាន ជេនឿ សាសនា ទស នវិជា្ជ  សង្គមវិជា្ជ  ្របវត្តិសា្រស្ត  វិទ សា្រស្ត  
ទំេនៀមទមា្ល ប់ ្របៃពណី ជាេដើម។  

 ែផ្នកសង្គមធម៌ មាន៖  
o សង្គមសមា្ភ រៈ ជាេ្រគឿង្របដាប់្របដាស្រមាប់បេង្ក ើតផលិតផលៃនសម័យ 

កាលរបស់េរឿង ដូចជាេ្រគឿងឧបករណ៍េ្របើ្របាស់ របររកសីុ ជាេដើម។ 
o សង្គមវិធី ជាវិធីបេង្ក ើតផលិតផលឬទស នវិធីែចកផលិតផល ដូចជា    

េសដ្ឋ កិច្ច  សង្គមកិច្ច (ការរស់េ  ការ្រគប់្រគង) នេយាបាយ ជាេដើម។ 
o ទំនាក់ទំនងសង្គម មានញាតិ ្រគួសារ សហគមន៍ ឋានៈ សា្ថ ប័ន រដ្ឋ  ជាេដើម។ 

 - វចនវិធី វិធីេ្របើពាក េពចន៍របស់កវី អ្នកនិពន្ធក្ន ុងអត្ថបទរបស់ខ្ល ួន ដូចជា៖ 
 អត្ថបទែបប្រពាហ្ម ណ៍និយម កវី អ្នកនិពន្ធ េ្រចើនេ្របើពាក េពចន៍ែដលកា្ល យមក

ពីភាសាសំ្រស្កឹ ត ដូចជាអត្ថបទេរឿងរាមេករ្តិ៍  ជាេដើម។ 
 អត្ថបទែបបពុទ្ធ និយម កវី អ្នកនិពន្ធ េ្រចើនេ្របើពាក បាលី ដូចជាអត្ថបទេរឿង

ទសជាតក ប ្ញ សជាតក ជាេដើម។ 
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 អត្ថបទែបបេខមរនិយម កវី អ្នកនិពន្ធ  េ្រចើនេ្របើពាក ែខ្ម រសាមញ្ញ ៗ ពាក ែខ្ម រ 
សម័យទំេនើប ពាក ែខ្ម រតាមតំបន់ ែដលេធ្វ ើឱ អ្នកអាន្រគប់លំដាប់ថា្ន ក់អាចឆាប់
យល់ន័យបាន ដូចជា េរឿងេ្រពង្របជា្របិយ ្របេលាមេលាកទំេនើប ជាេដើម។ 

ជារួម វចនវិធី គឺជាវិធីែដលកវី អ្ន កនិពន្ធ េចះេ្រជើសេរើសយកពាក េពចន៍មកេ្របើក្ន ុង 
អត្ថបទឱ បានពីេរាះ មានខ្លឹមសារ អាចបងា្ហ ញនូវមតិ គំនិត ទស នៈ វត្ថ ុបំណងក្ន ុងែផ្នកអត្ថ ន័យ
ែថមេទៀតផង។ និយាយរួមវចនវិធី ែដលល្អ គឺ កវី អ្នកនិពន្ធ ្រតូវេចះេ្របើពាក េពចន៍ឱ ្រតូវេ
តាមការពិតជាក់ែស្ដ ង។ ឧទាហរណ៍ េ ក្ន ុងអត្ថ បទពាក កាព  កវី្រតូវេ្របើពាក ពីេរាះ 
ែណងណង ល្គងលា្គ យ េធ្វ ើឱ អារម្មណ៍អ្នកអានរំេភើប អែណ្ដ ត សេង្វគបាន។ ចំែណកក្ន ុង      
អត្ថបទ្របេលាមេលាក អ្នកនិពន្ធ ្រតូវេចះេ្របើពាក េពចន៍ឱ ្រសបេ នឹង្របធានេរឿងក្ន ុងអត្ថ ន័យ 
េ តាមលក្ខណៈតួអង្គ  េ តាមវណ្ណ ៈសង្គម ៃនសា្ន ៃដ្របេលាមេលាកេនាះ ជាក់ែស្ដងដូចជា ៖ 

o តួអង្គអ្នក្រក ្រតូវនិយាយពាក សម្ដី ែបបអ្នក្រក 
o តួអង្គអ្នកមាន អ្នកជនួញ ្រតូវនិយាយពាក សម្ដី ែបបអ្នកមាន អ្នកជនួញ  
o អ្នកធំ អ្នករាជការ ្រតូវនិយាយែបបអ្នកធំ អ្នករាជការ ជាេដើម។ 

 រចនាវិធី  វិធីេផ ងៗស្រមាប់ែតងនិពន្ធ  េដើម ីេធ្វ ើឱ អត្ថ បទមានស្រមស់និងបេង្ក ើត 
បាននូវសិល ៍បរិយាកាសមួយ ែដលអាចនំាឱ អ្នកអានមានអារម្មណ៍អែណ្ដ តអណ្ដ ូង ្រតិះរិះ
ពិចារណា សប យ សេង្វគ ្រពួយបារម្ភ  ភា្ញ ក់សា្ម រតី ជាេដើម។  

វិធីេផ ងៗែដលកវី អ្នកនិពន្ធធា្ល ប់េ្របើមាន៖ 
 ឧបមានវិធី  ជាវិធីពិេសសមួយក្ន ុងការបេង្ក ើតរូបារម្ម ណ៍សិល ៈក្ន ុងសា្ន ៃដ 

កំណាព  សា្ន ៃដ្របេលាមេលាក ជាេដើម។ វិធីេនះអាចែចកេចញជា៖ 
 ឧបមានវិធីេដាយពំុេ្របើបច្ច័យេធៀប(ជីវរូបារម្ម ណ៍វិធី) កវី អ្ន កនិពន្ធ េ្របើ 

ពាក េពចន៍ក្ន ុងការផ្គ ូផ្គងយ៉ាងណារំេលចឱ េឃើញអង្គមួយឥតជីវិត ឥតេចតនា ឥតចលនា ឥត
វិ ្ញ ណ អង្គអរូបី ឱ មានជីវិត មានេចតនា មានចលនា មានវិ ្ញ ណ មានរូបេឡើង។ 
 ឧទាហរណ៍ ខ ល់ត្អ ូញឆ្លងេឆ្ល ើយ សម្ដី ែផ្អម ចិត្តទន់ ចិត្ត រឹង  ... ។  

 ឧបមានវិធីេ្របើពាក បច្ច័យេធៀបមានរូ រូហាន ដូច ដូចជា េ្របៀបបាន ដូច 
នឹង ្របដូច ...។ 
 ឧទាហរណ៍  [...]  មកយល់វាលែវងែ្រតងដួលដុះ       ផា្ក ស្រតសុសេផ្លកភ្លឺថា្ល  
      ដូចរូបសម ុរពណ៌កនិដា្ឋ         ដូចផា្ក ែ្រតង្រតស់្រសេណាះេពក។ 
      េមៀងេមើលទឹកេ្រ េ ្ម ្រតេកៀត  ចិត្តបងចេង្អ តរឹងវិេវគ 
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      ្រតកួនដូចខ្ល ួនបងឈប់េដក   ឈប់េដាយម្ល ប់ែមក្រតែបកៃ្រព១៦។[...] 
 បុនរុត្តិ វិធី  វិធីែតងនិពន្ធ  ែដលកវី អ្ន កនិពន្ធ េ្របើក្ន ុងការនិពន្ធ េរឿង េដាយេធ្វ ើឱ  

េកើតមាននូវសភាពផ្ទ ួនដែដលៗ។ វិធីែតងនិពន្ធ ែបបេនះេ្រចើនេ្របើក្ន ុងអត្ថបទកាព ។   
វិធីផ្ទ ួនក្ន ុងបុនរុត្តិ វិធីមានបួនលក្ខណៈ៖ 
 - វិធីេ្របើ្រសៈឬព ញ្ជ នៈមានសំេឡងផ្ទ ួនគា្ន  
 - វិធីផ្ទ ួនពាក េដើម ីសមា្គ ល់លក្ខណៈ គុណភាពេដាយេ្របើគុណនាមផ្ទ ួនគា្ន  
 - វិធីផ្ទ ួនពាក េដើម ីសមា្គ ល់នូវសកម្មភាពឬចលនា 
 - វិធីផ្ទ ួនគំនិតនិងប ្ហ ដែដលៗ 

 េវសម្ម វិធី វិធីែតងនិពន្ធ  ែដលកវី អ្ន កនិពន្ធ េលើកយកគុណភាពពីរ ចលនាឬ  
សកម្មភាពពីរ គំនិត ទស នៈពីរ អត្តខាងក្ន ុងនិងខាងេ្រ របស់តួអង្គណាមួយ ែដលែប្លកគា្ន  
ផ្ទ ុយគា្ន ឱ ស្ថិ តេ ជាប់គា្ន  េដើម ីបងា្ហ ញកាន់ែតច ស់ឬបងា្ហ ញនូវ្របេយាជន៍អ្វី មួយ។ 
 េវសម្ម វិធីអាចេធ្វ ើេ បានេដាយ៖ 
 - វិធីផ្ទយុពណ៌សម រុ  វិធីេនះេ្រចើនេ្របើក្ន ុងការបងា្ហ ញចក្ខ ុឬកាយរូបារម្មណ៍។ 
 ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងេរឿងរាមេករ្តិ៍   ែខ ទី១ ទំព័រទី៥១ ការពិពណ៌នាអំពីកូខ័ន  
             [...] សក្ដិសួនជាអ្នកេថ្ម ើរៃ្រព  ខ្ល ួនេ ្ម េ្រ វិស័យ  នូវេធ្មញសស្នឹ មែភ្នក្រចាល។[...] 
 - វិធីផ្ទយុរូបភាព  វិធីេនះេ្របើេដើម ីរំេលចឱ េឃើញអំពីភាពខុសគា្ន រវាងផ្ល ូវកាយនិង 
លក្ខណៈផ្ល ូវចិត្ត របស់តួអង្គ  ដូចជា តួអង្គមានលក្ខណៈកាយល្អ  ែតចិត្តអា្រកក់ ជាេដើម។ 
 ឧទាហរណ៍ - នាងកាកី  មានរូបសម ត្តិល្អ  ែតមានចិត្តក ត់ប្ដី។ 
   - កូខ័ន   មានរូបអា្រកក់ ែតចិត្តល្អបរិសុទ្ធ។ 
 - វិធីផ្ទយុេហតុនិងផល វិធីេនះេ្របើបងា្ហ ញអំពីដេណើរេរឿងៃនទំនាស់វិបត្តិ ែដលេកើត
េឡើងេដាយមានភាពមិន្រសបគា្ន រវាងប ្ហ និងលទ្ធផលៃនទំនាស់។ការបងា្ហ ញភាពផ្ទ ុយេ
្រតងេហតុតូចឬតិចេសាះ ែតផលេ ជាធំសេម ើម  ជួនកាលេហតុធំសេម ើម ែតផលសឹងែតគា្ម ន ។ 

  េហតុតូចឬតិចេសាះ ែតផលែបរេ ជាធំសេម ើម 
 ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងេរឿងរាមេករ្តិ៍ ែខ ទី៦ ទំព័រទី៤៧ ្រតងវគ្គ  ហនុមានច ំងជាមួយយក អតិ
កាយ។ អតិកាយបានែ្របកាឡាខ្ល ួនធំដល់េមឃ ែតហនុមានេលាតេ ធាក់ែតមួយេជើង  
អតិកាយដាច់ផា្ង រប៉ាយដួលេ ដី។ 

                                                            
១៦  ្រពះបទុមេត្ថ រ េសាម : េរឿងទំុទាវ  ដ.ឯ.ម. ទំព័រទី៣៩។ 
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 េហតុធំសេម ើម ែតផលសឹងែតគា្ម ន  
ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងេរឿងរាមេករ្តិ៍  ែខ ទី៤ ទំព័រ៥៦ ្រតងពាលីច ំងនឹងទូភី មា្ន ក់ៗសុទ្ធមានេតជៈ
បារមីខា្ល ំងពូែក មានេ្រគឿងសពា្វ វុធដវិេសស បុ៉ែន្ត  ច ំងគា្ន មិនឈ្ន ះ មិនចាញ់។ បានេសចក្ដីថា  
ការ្របយុទ្ធខា្ល ំង ែតលទ្ធផលែបរជាគា្ម នេសាះ។  
 - វិធីេធ្វ ើឱ ផលែប្លកពីេហតុ វិធីេនះេ្របើេដើម ីបងា្ហ ញេហតុការណ៍ណាមួយ ែដលេគអាច
សន្និដា្ឋ នឬយល់បានថា វាដូចេនះ ដូចេនាះ ែតផលមិនែមនដូចការគិតនិងយល់របស់ 
េយើងពីដបូងេឡើយ។ 
 ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងអត្ថបទកំណាព គុកកាមកិេលស របស់េលាក េកង វាន់សាក់ ទំព័រ២៦ 
 [...] មិនដឹងេពលេម៉ាង  េមើលតាម្របេហាង  េឃើញតាមគំនិត េមឃាធំេធង  ល្វឹ ងេល្វ ើយដូចចិត្ត   
មានេសរីសិទ្ធ ិ៍  តាមែតបំណង។[...] 
 -  វិធីផ្ទយុចលនា វិធីេនះេ្របើក្ន ុងការបងា្ហ ញនូវចលនាៃនដេណើរវិវត្តិ ែ្រប្របួលរបស់   
ធម្មជាតិ ែដលមិនចំណុះឱ ញាណឬមេនារបស់មនុស ែដលមិនចងបានការែ្រប្របួល។   
 - វិធីផ្ទយុមតិ ពិចារណា  វិធីេនះេ្របើេដើម ីបងា្ហ ញឱ េឃើញនូវសភាពផ្ទ ុយៃនគំនិត មតិ 
ការពិចារណា  ែដលេកើតមានចំេពាះមនុស  ដូចជា េពលខ្ល ួនចាស់ នឹកេឃើញការសប យ
កាលពីេក្មង ែតមិនអាចវិលេ រកសភាពេដើមវិញ។ 

 វឌ មានវិធី  ជាវិធីែតងនិពន្ធ  ែដលកវី អ្ន កនិពន្ធ េធ្វ ើឱ ដេណើរេរឿងមានការែ្រប 
្របួលពីធូរ្រសាលេ តានតឹងឬពីតានតឹងេ ធូរ្រសាល។ 
ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងេរឿងទំុទាវ   េស្នហាទំុទាវេចញដេណើរពីសភាពធម្មតាេ រកភាពតានតឹង    
េឡើងៗ រហូតដល់តួអង្គ ទំុនិងទាវសា្ល ប់េ ទីបញ្ច ប់ៃនេរឿង។ 
    ក្ន ុងេរឿង្រពះអាទិត ថ្មី រះេលើែផនដីចាស់  ដេណើរជីវិតរបស់តួអង្គសម េចញពីសភាព
តានតឹងេ ខាងេដើមេរឿង។ បុ៉ែន្ត  េ ខាងចុងៃនេរឿងជីវិតរបស់គាត់មានសភាពធូរ្រសាល
បន្តិ ចម្ដងៗ រហូតដល់ធូរ្រសាលែមនែទន។ 

 សេន្ទហវិធី ជាវិធីែតងនិពន្ធ  ែដលកវី អ្នកនិពន្ធ េចះេធ្វ ើឱ អ្នកអាន អ្នកសា្ដ ប់ ជក់ 
អារម្ម ណ៍ចងដឹង ចងតាមដានដេណើរេរឿង តាមរយៈការបេង្ក ើតនាដ ខណៈ ការបងា្ហ ញេហតុ  
និងចិត្តសង ័យ។ 

 សំវាទវីធី ជាវិធីែតងនិពន្ធ  ែដលកវី អ្ន កនិពន្ធ េធ្វ ើឱ តួអង្គជែជកសន្ទនា េឆ្ល ើយ 
ឆ្លងេ វិញេ មក។ 
ឧទាហរណ៍     េ ក្ន ុងអត្ថបទកំណាព  េល ើកជុចនិង្រតី  របស់ហ្ល ួងវិសសអក្ខរា ដូង   
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 [...]  ែថ្លងេដាយទំនង   ដេណើរ្រតីផងយា្រតា  េពើបនឹងជុចណា ្រតីែ្រសកថាវឺុយេចៀសេចញ។ 
       ជុចថាអីេអើ   បទអ្នកេនះេតើេម្ដចមិញ  ក៏មកេ្របើអញ  េចៀសេចញឱ អ្នកជាែល ង។ [...]   

 ឯកវាទវិធី  ជាវិធីែតងនិពន្ធ  ែដលកវី អ្នកនិពន្ធ េធ្វ ើឱ តួអង្គសញ្ជឹ ងគិត ពិចារណា  
ែថ្លងពីការសប យ ទុក្ខ ្រពួយ ឬ េរៀបរាប់ពីអនុស វរីយ៍អ្វី មួយែតមា្ន ក់ឯង។ 
ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងេរឿងភូមិតិរចា្ឆ ន ៃនេលាក ឌឹក គាម និង េឌៀក អំ ទំព័រទី៣៧ េមឃំុប៉ាល់េពល 
ទទួលប ្ជ ឱ ទារពន្ធ ពី្របជារា្រស្ត  គាត់បានគិតមា្ន ក់ឯងថា៖ 
 [...] «ណាមួយខ្ល ួនឯងកាន់ែតចាស់ជរាណាស់េ េហើយ មិនបានកាន់សីល្របាំចាំសីល្របាំបី
ជាប់លាប់នឹងេគ េ្រពាះរវល់ែតពីេរឿងកិច្ចការរាជការមមាញឹក ណាមួយនឹកមួរេ ៉ េ ្ដ ្រកហាយ 
ទារពន្ធ មិនបាន ណាមួយជួយអាណិតអាសូរកូនឃំុ»។ [...] 

 វណ្ណ នាវិធី  វិធីែតងនិពន្ធ  ែដលកវី អ្ន កនិពន្ធ េ្របើក្ន ុងការនិពន្ធ េរឿង អត្ថ បទ 
េដាយេរៀបរាប់ ពណ៌នាអំពីសកម្មភាពរបស់តួអង្គ  េរឿងរ៉ាវេផ ងៗ េទសភាពឬធម្មជាតិ ឱ
េឃើញច ស់ដូចបានេឃើញនឹងែភ្នក្រសស់ៗ។ 
 សមា្គ ល់ វណ្ណ នាវិធីែដលល្អ  កវី អ្នកនិពន្ធ ្រតូវេចះេរៀបរាប់េសចក្ដី ឱ តិច ខ្លី  បុ៉ែន្ត  ច ស់ 
លាស់ កំុឱ មានេសចក្ដី ្រចំែដល កំុឱ មានគំនិតនិងពាក េពចន៍ដែដលៗ។  
ឧទាហរណ៍   ការពណ៌នារបស់អ្នកនិពន្ធ  នូ ហាច េ ក្ន ុងេរឿងផា្ក ្រសេពាន 
 [...] រេទះេភ្ល ើងេបាលេលឿនដូចព ុះកាត់ៃ្រពខ្ល ុងនិងេ្រពច រត់ឆ្លងអូរ េហើយែ្រជកពុះេជើង
ភ្នំ  េដាយបេញ្ច ញសន្ធឹ កខ្ទ័ ររំពង េធ្វ ើឱ រញ្ជ ួយែផនពសុធា។ បន្តិ ចេ្រកាយមក យានេនាះ ក៏េបើក
ផុតជួរភ្នំ និងៃ្រពសា្ង ត់អស់ េហើយេបើ្របសិនជាេគេអើតេមើលតាមបង្អ ួចៃនទូណាមួយេ  េគនឹង
េឃើញវាលែ្រសដមានភ្លឺ េ ្ម ្របេផះ ែខ្វងកាត់ជា្រកឡាច្រតង្គ  ្របកបេដាយកិរិយាេចះរត់ថយ
េ្រកាយវិញ។ ... េ ក្ន ុងែ្រសសុទ្ធ ែតមានទឹកសសា្ង ច េពញេ្រពៀប ែដលខ ល់រំេហើយេបាកបក់
បណា្ដ លឱ េកើតជារលកព្រពាំមកេយាលេដើម្រសូវខ្ចី  ពណ៌ៃបតង្រសស់។ [...] 

 ឧបកថាវិធី   ជាវិធីែតងនិពន្ធ  ែដលកវី អ្ន កនិពន្ធ េ្របើក្ន ុងការែតងេរឿង េដាយ 
េរៀបរាប់ពី្រពឹត្តិការណ៍ៃនប ្ហ មួយមិនទាន់ចប់េសចក្ដីផង ្រសាប់ែតផា្អ កមួយខណៈ រួចក៏េលើក
យក្រពឹត្តិការណ៍ៃនប ្ហ ថ្មី មួយេទៀតមកនិយាយបន្ត។ 
ឧទាហរណ៍ ក្ន ុងេរឿងរាមេករ្តិ៍ ែខ ទី៤ េដើមដបូងអ្នកនិពន្ធ និយាយពីដេណើរ្រពះរាម្រតាច់ចររក
នាងសីតា បនា្ទ ប់ពី្រកុងរាពណ៍ចាប់យកេ ។ ដេណើរេរឿងេនះមិនបានដឹងេសចក្ដីអស់ផង 
អ្នកនិពន្ធ ក៏ចាប់េលើកយកដេណើរេរឿងេស្ដច្រកបីេឈា្ម ះទូភីបង្កចម ំងជាមួយេស្ដចសា្វ េឈា្ម ះ 
ពាលីេ វិញ។ 
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 ជារួមសិល ៍វិធីែតងនិពន្ធ មួយចំនួនដូចបានេលើកេឡើងខាងេលើេនះ ជាមេធ បាយដ
សំខាន់ក្ន ុងការបេង្ក ើតរូបារម្ម ណ៍សិល ៈក្ន ុងសា្ន ៃដអក រសិល ៍។ ការបេង្ក ើតរូបារម្មណ៍សិល ៈ 
អ្ន កនិពន្ធ ្រតូវពឹងែផ្អ កេលើវិធីេផ ងៗជាេ្រចើន ពិេសសការេ្របើពាក េពចន៍ក្ន ុងការពិពណ៌នា
េហតុការណ៍ ធម្មជាតិ រូបរាង ជាេដើម។ េបើការេ្របើពាក េពចន៍មិនល្អ េទ េនាះអ្ន កអានអ្ន ក 
សា្ដ ប់ក៏មិនអាចទទួលខ្លឹ មសារបានែដរ។ 
 

សន្និដាន 
 សរុបមកការបេង្ក ើតអត្ថបទអក រសិល ៍បានល្អ  េឆ្ល ើយតបេ នឹងសំណូមពរៃនការចង
េចះ ចងដឹងរបស់អ្នកអាន អ្នកសា្ដ ប់ ទំាងអត្ថ ន័យនិងអត្ថ រូបៃនសា្ន ៃដ្រតូវែតល្អ ដូចគា្ន ។ េដើម ី
ឱ សា្ន ៃដរបស់ខ្ល ួនមានសម្ផស រស់រេវើកនិងមានតៃម្លផងេនាះ ចាំបាច់អ្នកនិពន្ធ ្រតូវែតមានេទព 
េកាសល ខ្ព ស់ េចះេធ្វ ើឱ អារម្មណ៍អ្នកអាន អ្នកសា្ដ ប់ ចូលក្ន ុងដេណើរេរឿងជាមួយនឹងតួអង្គ
របស់គាត់ែដរ។  
 ក្ន ុងការបេង្ក ើតរូបារម្មណ៍សិល ៈក្ន ុងសា្ន ៃដអក រសិល ៍ អ្នកនិពន្ធអាចមានល ិចវិធីេ្រចើន 
ក្ន ុងការសរេសរ ែតេយើងមិន្រតូវគិតថា មានែតវិធីេនះល្អជាងវិធីេនាះេទ។ េ ្រគប់ល ិចវិធីទំាង 
អស់សុទ្ធ ែតមានសារៈសំខាន់ក្ន ុងការចាប់ឆក់យកអារម្មណ៍អ្នកអាន អ្នកសា្ដ ប់ ដូចគា្ន ។បុ៉ែន្តការ 
សិក អំពីរូបារម្ម ណ៍សិល ៈេនះ េយើងបងា្ហ ញែតវិធីែតងនិពន្ធ មួយចំនួនែតបុ៉េណា្ណ ះក្ន ុងការ
បេង្ក ើតរូបារម្មណ៍ េដើម ីប ្ជ ក់ថា ពំុែមនមានែតឧបមានវិធីែតមួយ ែដលសំខាន់ជាងេគ េហើយ
ទាត់េចាលនូវវិធីេផ ងេទៀតេនាះ។  
 ដូចេនះ េដើម ីេឆ្ល ើយតបនឹងមុខងារពុទ្ធិ  មុខងារអប់រំ ការបេង្ក ើតសា្ន ៃដអក រសិល ៍្រតូវ៖ 

- ឆ្ល ុះប ្ច ងំសារជាតិនិង្រកឹត ្រកមតថភាពជាក់ែស្ដងៃនសង្គមឱ ្រសបតាមសច្ចភាព  
ជីវិតពិតៗ។ ការឆ្ល ុះប ្ច ំង្រតូវែត្រប្រពឹត្ដ េ តាមលក្ខណៈសច្ចៈ្រតឹម្រតូវ េចៀសវាងការភូតភរ 
កុហក បំេផ្ល ើសការពិត។   

- ឆ្ល ុះប ្ច ំងទិដ្ឋភាពសំណូមពរចាំបាច់ៃនជីវិត។ ក្ន ុង្រកបខណ្ឌ ៃនសង្គមញាណ សា្ន ៃដ 
អក រសិល  ៍មិន្រគាន់ែតមានភារកិច្ចឆ្ល ុះប ្ច ំងសង្គមបុ៉េណា្ណ ះេទ ែតវាែថមទំាងបំេពញតួនាទី
ក្ន ុងការែកែ្របសង្គមេទៀតផង។ 

- េចះេ្របើវិធីេរៀបរាប់ឱ រស់រេវើកតាមរយៈវិធីបេង្ក ើតរូបារម្ម ណ៍សិល ៈ។ បានន័យថា  
ការឆ្ល ុះប ្ច ំង្រតូវឱ មានលក្ខណៈឯកភាពគា្ន រវាងសច្ចភាពជីវិត និងសច្ចភាពសិល ៈ។ 
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- េ  សាមី :មូលដា្ឋ ន្រទឹស្ដីអក រសិល និ៍ងសិល វិ៍ជា្ជ  ភាគ១ ២ ៣ ភ្នំ េពញ, ្រគឹះសា្ថ ន       
                  េបាះពុម្ព សុភមង្គល ឆា្ន ំ២០១២។ 

- នូ ហាច : េរឿងផា្ក ្រសេពាន ភ្នំ េពញ, អាគារេបាះពុម្ពផ យវប ធម៌ េបាះពុម្ព        
               េលើកទី១ ឆា្ន ំ១៩៨៩។  

- លាង ហាប់អាន : សិក អត្ថបទ ភាគ២  ភ្នំ េពញ, េរាងពុម្ព  [?] ឆា្ន ំ១៩៦៦។ 
- លី សុមុនី : កំណាព ែខ្ម រ  ភ្នំ េពញ, េបាះពុម្ព េឡើងវិញេដាយ ្រគឹះសា្ថ នេបាះពុម្ព និង 

          ែចកផ យៃន្រកសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា, ឆា្ន ំ២០០៩។  
- េសាម សុមុនី : វិភាគទានក្នងុការសិក អក រសិល ែ៍ខ្ម រ  ភ្នំ េពញ, េរាងពុម្ព េម៉ងហាវ  

                 ឆា្ន ២ំ០១៥។   
- សទា្ទ នុ្រកម : ភាសាវិទ និងអក រសិល  ៍ ែខ្ម រ-អងេគ្លស-បារាំង, ភ្នំ េពញ, េបាះពុម្ព  

                 េដាយ្រកុម្របឹក ជាតិភាសាែខ្ម រ ឆា្ន ំ២០១៣។ 
- ្រពះហរិរក្ខរាមាឥស រាធិបតី ្រពះអង្គ  ឌួង : េរឿងកាកី  ភ្នំ េពញ, ការផ យរបស់ពុទ្ធ     

                សាសនបណ្ឌ ិ ត  េបាះពុម្ព េលើកទី៦ ឆា្ន ំ១៩៧៤។ 

- ្រពះបទុមេត្ថ រ េសាម : េរឿងទំុទាវ  ភ្នំ េពញ, ការផ យរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិ ត   
                េបាះពុម្ព េលើកទី៧ ឆា្ន ំ១៩៧១។ 

- ្រពឹត្តិ ប័្រត្រសាវ្រជាវវិទ សា្រស្ត  េលខ២ ភ្នំ េពញ, ឆា្ន ំ១៩៨៧។  
- ្រពឹត្តិ ប័្រត្រសាវ្រជាវវិទ សា្រស្ត  េលខ៤ ភ្នំ េពញ, ឆា្ន ំ១៩៨៧។              

 
 




