រដូវវបាបធម៌
ការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណ៖ ពួកដេ

និង/ឬ ពួកដយើង

បុព្វចរិយាដែលមានលក្ខណៈរង្វើលននរបាំរថ្
ាំ យ
វា អ្នក្តា
ក្ន្
ុ របាំរែឺមស្រុក្នៃ
អត្ថបទដោយ ឈួរ យ៉ីងដេង

អត្តសញ្ញាណ គឺជាពាក្យមួយដែលប្រករទៅទោយ ទវេចរភាព (ambiguous) ឬ អ័ពទភាព
(obscure) ដែលមនុស្សនីមួយៗដែងមាននិយមន័យទ្្សងៗពីគ្ន្។ ទរើទ

ោះរី អែតសញ្ញ្ណ មិនមាន

ជាសភាវសណឋិែទៅនឹងថ្កល់ ឬ ជាឯកវចនភាពក៏ទោយ ក៏វាប្ែូវបានទគទប្រើប្បាស់ជាកត្ត្ ឬជារង្វ្ស់
កនុងការទប្រៀរទ ៀរ

ដរងដចក

ឬ

ទ េើចំណាែ់ថ្ន្ក់

ជាែិសាសន៍មួយទៅជាែិសាសន៍មួយទវៀែ

្ងដែរ។ ជាវូទៅ ទគអាចសមាគ្ល់អែតសញ្ញ្ណមនុស្សមួយប្កុម ឬជាែិសាសន៍មួយប្កុម ត្មរយៈ
ពំទោលននវរ្ប ម៌

សិល្បៈ

ដែលសមាសធាែុ

ំងទនោះទ

(រូរី

និង

អរូរ)ី

ជំទនឿសាសោ

ើយរទងកើែឱ្យមាននូវអេីដែលទយើងទៅថ្

សាសន៍ ។ ជាក់ដសតង ឯកលកខណភាព

សំទលៀករំពាក់

ឯកលកខណភាព

និងភាសា
ននជាែិ

ទវេចរភាព និង អែតសញ្ញ្ណ ប្ែូវបានទគទលើកមកពិភាក្ា

ទៅកនុងមទោប្សពរែូវកាលវរ្ប ម៌ឆន្ំ២០២០

ដែលទរៀរចំទ

ើងទោយអងគការសិល្បៈដមែរអមែៈ

ទប្កាមប្រធានរវ រែូវវរ្ប ម៌៖ ការរង្ហ្ញអែតសញ្ញ្ណ “ពួកទគ និង/ឬ ពួកទយើង” ។ សិល្បៈជាទប្ចើន
វប្មង់ ែូចជា វប្មង់រុរាណ ប្រជាប្រិយ ស

សម័យ ទ្ខ្ននិយាយ យីទក។ល។ បានចូលរួមទប្ែៀម

មលួនសប្មារ់ទ្លើយែរទៅនឹងែប្មូវការននប្រធានរវខាងទលើ។ ទៅកនុងវប្មង់
ភាពមួយដែលទប្កាយែំទ

ំងទោោះ មានវស្សនីយ

ើងកាល្យជាសមិវធ្លននសិល្បៈ (ប្រនពណីវរ្ប ម៌ដែលទគរំដលងឱ្យកាល្យ

ជាសិល្បៈ) ននជនជាែិ“កួយ” បានទ ឱ
េើ ្យទយើងភាញ្ក់ទ្អើល ទ

ើយ្តល់ជាឱកាសមួយសប្មារ់ទយើងដសេង

យល់ពីអែតសញ្ញ្ណមលោះៗននជនជាែិទនោះត្មរយៈរបាំ។

រដឺមស្សកហៃ

(មានន័យថ្ ប្រនពណីភូមិម្ុំ ជាភាសាដមែរ) ជាវស្សនីយភាពមួយដែល

ទរៀររារ់អំពីជីវភាព ជំទនឿ ភាសា និងប្ពលឹងវរ្ប ម៌ននជនជាែិ “កួយ” ទោយមានការចូលរួមសដមតង
ពីសិល្បករ សិល្បការី ចំនួន២០រូរមកពីស
វស្សនីយភាព

ំងមូលននរបាំ

គមន៍ជនជាែិកួយ ភូមិវទន្ាង ទមែតសទឹងដប្ែង។

ប្ែូវបានដរងដចកជា៧កមែវិ ីរបាំែូចៗែូចជា៖

របាំរាំដសនប្គូ

មុនសដមតង របាំរាំថ្វ្យអនកត្ របាំកាឆរ របាំអុំវូក របាំោងប្កពុំឈូក របាំជូនពរ និងរបាំ្1

វស្សនិកជន។ កនុងទោោះទយើងកែ់សមាគ្ល់ទ
ដែលទ េើឱ្យទយើងចារ់អារមែណ៍ជាខាល្ំង។
វំ

ើញថ្ របាំរាំថ្វ្យអនកត្ មានលកខណៈពិទសសមួយ

ែូចទនោះចំទពាោះអែថរវដែលអ ិរ្ាយខាងទប្កាម ក៏ែូចជា

ំ ឬដ្នននពាក្យ អែតសញ្ញ្ណ ដែលទយើងនឹងសំទៅទៅ គឺចំទពាោះដែការសដមតងទលើឆកអំពី របាំ

រាំថ្វ្យអនកត្ ដែរុទណា្្ោះ។ ទ
អាចប្រវោះទ

ើយទយើងនឹងសាកល្បងទ្លើយនឹងសំនួរដែលបានទចាវសួរថ្ ទែើទយើង

ើញពីចំនុចយា្ងទោចណាមលោះននអែតសញ្ញ្ណជនជាែិ “កួយ” ត្មរយៈរបាំទនោះ?

មុនឈានចូលែល់ការវិភាគ ទយើងគរ្បីង្កមកដសេងយល់អំពីែំទណើរសាច់ទរឿងននរបាំសិន។
ជាែំរូងននរបាំ

គឺប្រប្ពឹែតទៅទោយមានជំងឺ(មានអាការៈឈឺទ ែញ)មកទរៀែទរៀនទកែងប្សីភូមិមាន្ក់។

ទយើងអាចសមាគ្ល់ោងបាន ទោយោងទសលៀកអាវប្កណាែ់ដវងពណ៌ទមៀវចាស់ សំពែ់សឹងផ្ក្ឈូក
សូកពីកនុងចទងកោះព័វធទោយប្កណាែ់ប្ក
អង្ក្ំពណ៌ប្ក

មរែ់មកមុម

សក់រួងទ

មចងទៅទប្កាយ ដម្សក ដម្សនែអង្ក្ំពណ៌ស ប្ក

រុកខជាែិទប្កៀមម្ាង។

ោងវទវទជើង

ទ

ើងទលើលំអទោយប្កណាែ់បា្ក់

មជាទប្ចើនពណ៌ និងប្កវិលទ េើទ

ើងពី

ើយទសលៀកពាក់មិនសូវមុសដរលកគ្ន្ពីសំទលៀករំពាក់ររស់

ែួអងគស្រសតីទភវែនវទវៀែ។ ទប្កាយពីមានអាការៈជំងឺជាទប្ចើននថ្ៃ ោងក៏ប្ែូវបានអនកភូមិប្រុសប្សី២ោក់
ដែលមានវ័យកណាត្ល និងមាច្ស់ប្សុកប្សីមាន្ក់ដែលមានសម្បុរប្សដអម វ័យចំណាស់រនតិច ែឹកោំមក
សុំអនតរាគមន៍ពីអនកសចចំ។ អនកសចចំ ដែលប្ែូវជាអនកោំសារននអនកភូមិ និង អនកត្ អងគុយទៅ
កណាត្លវង់ មានប្រោរ់ប្រោដសនទោយមានទវៀនអុជទៅចំកណាត្លចាន បានទ េើការគន់គូរ ទែើទកែង
ប្សី ឬអនកភូមិ បានប្រប្ពឹែតអំទពើមុស្គងអេីទៅទលើ [ដែលកនុងអែថន័យកួយ និងដមែរសំទៅទៅទលើ]

អនកត្

ប្រចាំប្សុក។

រោទ្រ់មកគ្ែ់បានរញ្ជ្ក់ពីរទរៀរព្ាបាលជំងឺទនោះទោយនិយាយជាភាសា

កួយថ្៖ ‘ប្រសិនទរើអនកភូមិមុស្គងទលើ អនកត្ ទោោះអនកភូមិប្ែូវទរៀរចំពិ ីែង្វ្យរាំថ្វ្យអនកត្។
្ទុយទៅវិញ ប្រសិនអនកភូមិមិនមានកំ

ុស្គង ឬប្រឈមមុមនឹងជំងឺដែលអនកសចចំគន់គូរថ្មិនដមន

មកពី អនកត្ ទោោះ ពួកទគមិនចាំបាច់ទរៀរចំពិ ីទ

ើយ’។ ជាក់ដសតង ទប្កាយការគន់គូរទ

ើយទ

ើញថ្

អនកភូមិពិែជាមុស្គងទលើ អនកត្ ែូទចនោះអនកភូមិប្ែូវទរៀរចំពិ ីទែើម្បីរាំថ្វ្យ អនកត្។
រោទ្រ់មក ទយើងទ

ើញពួកទគទរៀរចំសំដណន រវទភលង និងរបាំរាំថ្វ្យ ទោយសំដណនមានែ

ង្វ្យមួយលអីោក់ទៅមុមទ

ើយកណាត្លឆក ឯរានសកាក្រៈប្ែូវបានោក់ទៅខាងទ្េងនែននឆក (រារ់

ពីអនកសដមតងទលើឆក)។ រវទភលងដែលទគប្រគំ ប្ែូវបានទលងទោយសំទ
ថ្វ្យ
ប្ពឹ

ំងមូលវិញ

ទយើងទ

ើញមានការដចកការរាំជា៣ប្កុមែួអងគ។

ងសគរ និងប្វ។ ចំទពាោះពិ ីរាំ
ប្កុមវី១

គឺប្កុមែួអងគចាស់

ធ្ចារ្យប្រុសប្សីមួយគូ ចារ់ទ្តើមរាំមុនទគ ទោយអ៊ំប្រុសទលងប្ការ់ទៅកនុងនែ ទ
2

ើយអ៊ំប្សីរាំទៅ

ត្មចង្វ្ក់ទភលងទៅចំទពាោះមុមរានសកាក្រៈែូចមួយដែលទ េើពីទឈើប្កាលទោយកទនទលដគមប្ក
ទ

ម

ើយអុជ ូរ និងទវៀនជុំវិញ (រូរវី១) ។ ប្កុមវី២ គឺប្កុមែួអងគទកែងប្រុស២ោក់ រាំរោទ្រ់ពីប្កុមវី១

ទលងគុនែំរង ទែើម្បី្តល់ជា “កមាល្ំង” សប្មារ់ប្រយុវធប្រឆំងនឹងជំងឺ។ ប្កុមវី៣ គឺែួអងគស្រសតីទភវ
ដែល្យ

ំទោយចាស់ទកែង កំពុងរាំដ

កាយ ជាកមាល្ំងចិែតែល់ប្កុមអនករាំ

រ

ម ទប្រៀរែូចជា “កងជំនួយ” សប្មារ់្តល់ជាកមាល្ំង

ំងមូល (រូរវី២)។ ក្ាច់រាំររស់ែួអងគស្រសតី គឺរងេិលចុងនែប្សទែៀង

ទៅនឹងរាំក្ាច់ររស់ដមែររួចប្ចែ់ទៅទលើចទងកោះ

ទ

ើយ

ំង៣ប្កុមវោះនែប្ពមគ្ន្កាលណាសំទ

ឈានែល់ចំនុចមួយ។ ពួកទគ្្សំ្គុំគ្ន្រាំ រទងកើែជាកមាល្ំង ំមួយទែើម្បីសទប្មចពិ ីទនោះ។

រូរវី១. រានសកាក្រៈ

រូរវី២. លកខណៈននរបាំ
3

ំងមូល

ងទភលង

្លងកាែ់ត្មការអ ិរ្ាយននលកខណៈរបាំខាងទលើ ទយើងទមើលទ

ើញថ្ រវោឋ្នគុណភាព

កប្មិែ “មពស់” ននរបាំ “សតង់ោរ” ដែលរដមងមានសភាពជា “មុឺងមា្ែ់” មានការោែ់សម ែឹងរឹង ប្សុោះ
គ្ន្ទនោះ អាចនិយាយបានថ្មិនសូវមានឥវធិពលទលើ របាំរាំថ្វ្យអនកត្ ទនោះទវ ។ ទោយជាក់ដសតង របាំ

រាំថ្វ្យអនកត្ ភាគទប្ចើនដសតងឱ្យទ

ើញពីភាពរទងេើល ង្យរែ់ដរនននជីវភាពទែើម និងការរក្ាលំនឹង

ទយនឌ័រននកុលសមព័នធ ដែលបានប្រឈមជាមួយនឹងមជ្ឈោឋ្នរស់ទៅអស់រយៈកាលជាយូរ រុដនតមិន
ដមនអំពីអេីដែលបានលែ់ែំកាល្យជា “ច្ារ់វមាល្រ់” មាន “រវោឋ្នែឹងរឹង” ឬ ដែលទយើងដែងយល់
ថ្ជា “ភាពមានអរិយ ម៌” ទ

ើយ។ សភាពរទងេើល ង្យរែ់ដរនននជីវភាពទែើម និងការរក្ាលំនឹង

ទយនឌ័រននកុលសមព័នធដែលជារុពេចរិយាររស់មនុស្សទនោះ

បាន

ញឱ្យទយើងរកទ

ពិទសសមួយនន របាំរាំថ្វ្យអនកត្ ។ លកខណៈពិទសសទោោះគឺ កនុងន្ទរបាំ
រែ់ដរន ទ

ើញពីលកខណៈ

ំងមូលមានសភាពង្យ

ើយមានលកខណៈរទងេើលដែលដចកជា៣ចំនុចែូចជា៖ វី១.អាយុ និងទយនឌ័រននែួអងគមិន

មានភាពប្សបាលគ្ន្ វី២.ជំនួស និងរំ្ស់រតូរែួអងគដែលមានភាពរែ់ដរន និងវី៣. ភាពមិន
ចាំបាច់មានលកខណៈជារួម ំមួយ។
១. អាយ និងដយនឌ័រហនត្ួអងគមិនមានភាពស្សបាលគ្នា
ប្កទ

កទមើលទៅរបាំរាំថ្វ្យអនកត្ មតងទវៀែ ទយើងកែ់សមាគ្ល់ទ

សដមតងទោយប្កុមមនុស្ស៣ប្កុមដែលមិនមានវ័យទសែើគ្ន្ ទ

ើញថ្ របាំទនោះប្ែូវបាន

ើយមានទយនឌ័រមិនែូចគ្ន្។ កនុងទោោះ

អនកសដមតងរាំមុមរានសកាក្រៈ អនកវាយគុនែំរង និង អនករាំែង្វ្យ មានពីវ័យកុមារ វ័យកណាត្ល រ

ូែ

ែល់វ័យចំណាស់។ ការទប្ជើសទរីស និងោក់ត្ំងែួអងគដររទនោះ វាមិនប្ែឹមដែរង្ហ្ញពីលកខណៈ “អែ់
ទអាន” ឬ មិនប្រកាន់ទប្ចើនចំទពាោះពិ ីដែលមានកនុងរបាំទវ (ឧ

. ទប្រៀរទ ៀរជាមួយរបាំ “សតង់ោរ”

ដែលភាគទប្ចើន ភាគីខាងទប្កាយទនោះ ដែងមានការទប្ជើសត្ំងែួអងគដែលមានអាយុ និងទយនឌ័រមិន
សូវមុសគ្ន្ទប្ចើន។) ទ

ើយដថ្ម

ំង

រកប្សាយឱ្យទ

មានពិ ីរុណ្យដែលប្ែូវបានចូលរួមជាសមូ

ើញពីជំទនឿ និងជីវិែអនកភូមិផ្ទ្ល់ដែលរដមង

ភាព។

ការចូលរួមពីប្គរ់មជ្ឈោឋ្នរស់ទៅររស់មនុស្សទនោះ
កំនែ់វិសទៅ្លូវទៅររស់របាំ

បានទែើរែួជាមូលន័យ ំមួយ

ទោយជាក់ដសតងវាបានជោះឥវធិពលមករបាំ

ទ ឱ
េើ ្យន្ទននរបាំ

សប្មារ់
ំងមូល

មានសភាពជាង្យរែ់ដរន និងរស់រទវីក ។ ប្ែង់ទនោះន័យដែលថ្ «ង្យរែ់ដរន និងរស់រទវីក» ពុំ
4

មានន័យទសែើនឹង “ង្យរែ់ដរន និងរស់រទវីក” ទៅកនុងរបាំ “សតង់ោរ” ទ

ើយ ទប្ពាោះថ្ អែថន័យខាងមុម

សំទៅទៅទលើភាពរស់រទវីកដែលមានលកខណៈជារទងេើលទោយពុំសូវពឹងដ្អកទលើរវោឋ្នជាក់្ក់
មួយ

ឯអែថន័យខាងទប្កាយសំទៅទៅទលើភាពរស់រទវីកមានលកខណៈជាប្សុោះគ្ន្ទោយពឹងដ្អកទលើ

រវោឋ្នជាក់្ក់មួយ។ ឧ

. សិល្បករ សិល្បការី ដែលសដមតងកនុងរបាំរាំថ្វ្យអនកត្ មិនប្បាកែថ្

ជាអនកសដមតងអាជីព។ ែូទចនោះ រញ្ហ្មេោះមនុស្ស មិនោក់កំ

ិែទលើមនុស្ស និងផ្ល្ស់រតូរមនុស្សមិនទវៀង

។ល។ កំនែ់ទ ឱ
េើ ្យរបាំទនោះមានភាពរទងេើលកនុងការទប្ជើសត្ំងែួអងគ និងការផ្ល្ស់រតូរសាច់ទរឿងសដមតង
ជាក់ដសតង។ ឯចង្វ្ក់ដែលែួអងគ
គ្ន្”

ទ

ើយទប្រើក្ាច់ែដែលៗ

ំងអស់រាំទៅកនុង របាំរាំថ្វ្យអនកត្ សុវធមិនសូវមានសភាព “ប្សុោះ
ឬដែមួយ

រោទ្រ់មករទចចញក្ាច់ត្មដែកាយវិការមលួនទ េើបាន។

ការរទចចញកាយវិការត្មដែមលួនទ េើទនោះទវៀែទសាែ គឺជា

លកខណៈរទងេើល ដែល្តល់អារមែណ៍ឱ្យ

ទយើងយល់ថ្ របាំទនោះមានសភាពែូច “របាំប្រជាប្រិយដមែរ” (រាំវង់...) ជាជាង “របាំវប្មង់
ទនោះ រញ្ហ្មេោះ ឬមិនកំ

ិែទលើមនុស្សដែលជាទ

រាំដែលមិនសូវមានភាព “ប្សុោះគ្ន្” ទ

លួង”។ ែូច

ែុទ េើឱ្យែួអងគមានវ័យ និងទយនឌ័រមិនទសែើគ្ន្ ចង្វ្ក់

ើយក្ាច់រាំែដែលៗ ឬដែមួយដែលទ េើឱ្យែួអងគរទចចញក្ាច់

ត្មដែមលួនទ េើបានទនោះ ជាអេីដែលខាងទលើនិយាយថ្ ភាពរស់រទវីកដររមិនសូវពឹងដ្អកទលើរវោឋ្ន
ជាក់្ក់មួយ។
ែូទចនោះ ចំទពាោះលកខណៈរទងេើលដែលមានភាពរែ់ដរន រស់រទវីក មិនោក់កំ
ទយនឌ័រែួអងគទនោះ បានទ េើឱ្យទយើងប្រិចដភនកទ

ើញមលោះៗពីសងគមននជនជាែិ “កួយ” ដែលទយើងអាច

ញថ្ ពួកទគជា “សងគម” មួយដែលមិនប្រកាន់ទប្ចើន ទ
មនុស្សប្គរ់ប្ស

ិែចំទពាោះអាយុ និង

ើយ្យ

ំ និងប្រសពេគ្ន្ទៅទោយ

រ់វណណៈ។

២.ជំនួសនិង បំលាស់បតូរត្ួអងគដដលមានភាពបត្់ដបន
ទប្ៅពី មិនរឹែែ្បិែចំទពាោះ អាយុ និងទយនឌ័រននែួអងគ។ លកខណៈរទងេើលពិទសសមួយទវៀែនន

របាំរាំថ្វ្យអនកត្ គឺរបាំទនោះអាចជំនួស ឬផ្ល្ស់រតូរែួអងគបានត្មកាលៈទវសៈ។ ែូចដែលខាងទលើ
បានទរៀររារ់ប្សារ់ របាំទនោះប្ែូវបានែកប្សង់ពីជីវភាព និងវរ្ប ម៌ជាក់ដសតងររស់ជនជាែិ។ ែូចទនោះ
ភាពរែ់ដរនត្មកាលៈទវសៈររស់ជីវិែពិែររស់មនុស្សប្បាកែជាប្ែូវបានទគ្រព ទ

ើយអនុម័ែទៅ

កនុងរបាំ។ ជាក់ដសតង ែួអងគអនកសចចំ ែួអងគទកែងប្រុសវាយគុនែំរង និងែួអងគចាស់ប្ពឹ

ធ្ចារ្យរាំមុមរាន

សកាក្រៈ សុវធជាែួអងគដែលអាចជំនួសបាន។ កនុងន័យទនោះ ទយើងពុំបានសំទៅទៅគំនិែដែលនិយាយ
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ថ្ “របាំ

ំងមូលអាចផ្ល្ស់រតូរែួអងគ

ំងអស់បានទវ” ទប្ពាោះថ្ពាក្យ របាំ ទគរដមងចាែ់ថ្ន្ក់ទៅកនុង

សិល្បៈ ឯទរៀងរាល់ សិល្បៈ រដមងមុសដរលកមលោះៗពីជីវភាពពិែ។ ឧ

. ទយើងប្រដ

លមិនអាចនិយាយ

ថ្ ែួអងគប្កុមស្រសតីរាំែង្វ្យអាចជំនួស ទោយប្កុមរុរសទភវទវ ទប្ពាោះវាមិនមានន័យទសែើគ្ន្។ ែូចទនោះ
អេីដែលទយើងនិយាយថ្

ការជំនួសនិងផ្ល្ស់រតូរែួអងគត្មកាលៈទវសៈ

ដែលអាចផ្ល្ស់រតូរបាន ទ

ើយែួអងគទនោះទវៀែទសាែ គឺពិែជាមានវែតមានទៅកនុងជីវិែជាក់ដសតង។

ជាក់ដសតង មុននឹងឈានែល់ពិ ី របាំរាំថ្វ្យអនកត្ ទយើងទ
មាច្ស់ប្សុកអងគុយជំនុំជាមួយនឹងអនកសចចំដែលជាស្រសតីទភវ។
អាចជំនួសបានត្មកាលៈទវសៈ ែ្បិែជាែំរូងទ

គឺចង់សំទៅទៅទលើែួអងគ

ើញមានចាស់ប្ពឹ

ធ្ចារ្យ និង

អនកសចចំទនោះផ្ទ្ល់គឺជាែួអងគមួយដែល

ើយននរបាំ ទគកំនែ់យករុរសទភវជាែួ។ រុដនតអេី

ដែលសំខាន់គឺថ្ មិនមេល់ថ្វប្មង់ននរបាំកតី មិនមេល់ថ្វស្សនិកជនកតី ការទែើរែួអនកសចចជា
ំ ស្រសតីទភវ
រញ្ជ្ក់ថ្ពុំមានការរោះពាល់ែល់ន្ទរបាំ និងវស្សនិកជនទវ ទប្ពាោះថ្ទគពិែជាអាចរកទ

ើញវែតមាន

ែួអងគទនោះទៅជីវភាពជាក់ដសតង និងសិល្បៈបានដមន។
ឯចំទពាោះប្កុមទកែងវាយគុនែំរង និង ែួអងគចាស់ប្ពឹ
ភាគទប្ចើនវា

ធ្ចារ្យរាំមុមរានសកាក្រៈវិញ ទយើងទ

ើញថ្

ក់វងទៅនឹងរញ្ហ្ែថ្ភាពជាក់ដសតង និងលវធភាពដែលអាចទ េើទៅបានររស់ែួអងគ។

្លងត្មការសាកសួរមលោះៗ។ ទយើងបានវវួលព័ែ៌មានថ្ ៖ ‘ប្កុមវាយគុនែំរងទនោះ អាចជំនួសទោយ
ប្កុមទកែងប្សីវាយែំរងបាន រុដនតទោយសាថ្នភាពជាក់ដសតង ពួកគ្ែ់ពុំ
ទ

ន់រងេឹកបានប្កុមទកែងប្សី’។

ើយពួកគ្ែ់ក៏បានរដនថមទវៀែថ្៖ ‘ថ្េីនិយាយថ្អាចផ្ល្ស់រតូរបានដមន រុដនតវាមិនមានសភាពជា

ចាំបាច់ ទប្ពាោះថ្ទៅកនុង សិល្បៈ

ទរៀងរាល់ែួអងគដែលពាក់ព័នធនឹង កមាល្ំង

ទគរដមងនឹកទ

ើញនិង

ក់វងែល់ែួអងគរុរសទភវ ឯការទប្ជើសទរីសកុមារមិនដមនមនុស្សប្រុសជំវង់វិញ គ្ែ់បានរដនថម
ទវៀែថ្គឺ ទែើម្បីរនតទវន’។ ែូចទនោះចំទពាោះការដែលនិយាយថ្ ែួអងគទកែងប្រុសវាយគុនែំរងអាច
ជំនួសបាន គឺភាគទប្ចើនឈរទៅទលើជំ

រែថ្ភាពជាក់ដសតងររស់ពួកទគ មិនដមនទែើម្បីផ្ល្ស់រតូរទែើម្បី

ដែផ្ល្ស់រតូរទវ។
រីឯចំទពាោះែួអងគចាស់ប្ពឹ
នែ។ ទយើងទ

ធ្ចារ្យរាំមុមរានសកាក្រៈវិញ

ជាក់ដសតងគឺែួអងគអ៊ំប្រុសទលងប្ការ់កនុង

ើញថ្ ទៅទពលដែល ការសំដែងពិែបានប្រប្ពឹែតទៅ គ្ែ់ដររជាអវែតមានទៅវិញ

ទោយសាររញ្ហ្ផ្ទ្ល់មលួនជាមួយទរាគ្។ ការបាែ់ ឬមិនបានជំនួសទោយែួអងគទ្្សងននគ្ែ់ មិនថ្
សប្មារ់របាំ
ំងមូលទ

ំងមូលកតី ឬសប្មារ់វស្សនិកជនកតី សុវធដែមិនបានរទង្គ្ោះរទងគើខាល្ំងទពកចំទពាោះន្ទននរបាំ
ើយ។ ទោយទ

ែុជាក់ដសតងរញ្ជ្ក់ប្បារ់ថ្ វាមិនមានភាពអនតរាយទវ ទៅទពលដែល
6

វស្សនិកជន ទមើលអ៊ំប្សីមុមរានសកាក្រៈកំពុងរាំដែមាន្ក់ឯង។ ែូចទនោះចំទពាោះ ការដែលមិនជំនួសទ
វិញននែួអងគអ៊ំប្រុស

គឺភាគទប្ចើនឈរទលើលវធភាពដែលែួអងគអាចប្រប្ពឹែតទៅ

ររិរវមួយដែលមានភាពោច់ខាែទ
ចំនុច

ើង

រុដនតមិនដមនទៅកនុង

ើយ។

ំងពីរដែល េីឱ្យរបាំមានលកខណៈរទងេើលទនោះទ

ើយ

ដែលរង្ហ្ញឱ្យពីភាពអែ់ទអាន

និងចុោះសំរុងរវាងែួអងគនិងែួអងគ អនកភូមិ និងអនកភូមិ ដែលមិនរឹែែ្បិែចំទពាោះែួោវីទយនឌ័រ (ការ
ផ្ល្ស់រតូរ និងការជំនួសែួអងគ) មិនថ្កនុងរបាំ ឬក៏ទៅកនុងភូមិ្ងររស់ទគ។
៣. ភាពមិនចំបាច់មានលកខណៈជារួមធំមួយ
លកខណៈរទងេើលមួយទវៀែននរបាំរាំថ្វ្យអនកត្ គឺការដែលមិនលុររំបាែ់ភាពជាឯកលកខណៈ
ននសិល្បករ សិល្បការី ទែើម្បីសទប្មចបានជាលកខណៈរួម ទ

ើយ ំមួយ។ ទយើងទមើលទ

ើញថ្ ការមិន

រឹែែ្បិែចំទពាោះអាយុ ទយនឌ័រ ជំនួសនិងរំ្ស់រតូរែួអងគ សុវធដែជាសមាសធាែុទ្្សងៗដែលទ េើឱ្យ
លកខណៈរទងេើលទកើែទ

ើង។ ែូចទនោះ ចំទពាោះការដែលមិនលុររំបាែ់ភាពជាឯកលកខណៈ រឹែដែទ េើឱ្យ

របាំទនោះមានលកខណៈជារទងេើលកាន់ដែមលំំាង ។ ប្ែង់ន័យទនោះ “ការមិនលុររំបាែ់ភាពជាឯកលកខណៈ”
ទសែើនឹង ពាក្យថ្ “ភាពមិនចាំបាច់ជារួមជា ំ” មួយ ដែលខាងទប្កាមទនោះនឹងដចកជា២ចំនុចែូចៗ
ែទវៀែ។
ភាពមិនចាំបាច់ជារួម ំ ដែលអាចកែ់សមាគ្ល់ច្ាស់្ស់វី១ទៅកនុងរបាំគឺ អនករាំមុមសកាក្រៈ
អនកវាយគុនែំរង និងអនករាំែង្វ្យ រដមងមិនទៅសភាព និងកប្មិែែូចគ្ន្។
ចារ់ទ្តើមទលង ែួអងគ

ទៅទពលដែលទភលង

ំងទោោះរទចចញកាយវិការត្មរវទភលង ទោយប្កុមអនករាំមុមសកាក្រៈចារ់ទ្តើម

មុនទគ រោទ្រ់មកប្កុមទកែងប្រុសចារ់ទ្តើមវាយែំរង ឯប្កុមមនុស្សប្សីរាំែង្វ្យចារ់ទ្តើមទចញរាំមក
ថ្វ្យចុងទប្កាយទគ។ រុដនតពួកទគមិនរាំ “ប្សុោះគ្ន្” ទៅកនុងចង្វ្ក់ដែមួយទវ។ ការទ េើទរៀរទនោះ ទប្ៅពី
រង្ហ្ញឱ្យទ

ើញពីឯកលកខណៈននប្កុមដែលមលួនរាំ (ប្រសិនទយើងដចក អនករាំមុមសកាក្រៈ អនកវាយគុន

ែំរង និង អនករាំែង្វ្យជារី ប្កុមឯករាជ្យទ្្សងៗគ្ន្ទវៀែ) ទ

ើយដថ្ម

ំងរង្ហ្ញឱ្យទ

ើញពីលកខ

ណៈរទងេើលដែល ថ្វ៉ីត្ាបិត្ដត្ដយើងដៅកនុងស្កមធំដត្មួយដមន បដនតដយើងក៏មិនចំបាច់ដូចដត្គ្នារៃូត្
ននវស្សនវិជាជ្្ងដែរ។
ភាពមិនចាំបាច់ជារួម ំមួយទវៀែ ដែលអាចកែ់សមាគ្ល់ច្ាស់្ស់វី២គឺ រូររាងភិនភាគ
លកខណៈ និងសប្មស់ននអនករបាំមិនមានលកខណៈជារួម —— ទពាលគឺែួអងគនីមួយៗសថិែទៅកនុងវ័យ
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ទភវ

ពណ៌សម្បុរទ្្សងៗគ្ន្

ដែលទ េើឱ្យភាពជាឯកលកខណៈររស់រុគគលមាន្ក់ៗទលចទធាល្

ទ

ើយ

រទចចញពនលឺកិរិយាដែលមលួនជាឯកលកខណៈ។ ជាក់ដសតងទៅកនុង របាំរាំថ្វ្យអនកត្ ទនោះ មានត្ំងពី
កុមារា កុមារី រ

ូែែល់រុរសស្រសតីវ័យកណាត្ល រ

ូែែល់វ័យចំណាស់។ ភាពមុសគ្ន្ឆង្យននអាយុនិង

សមផស្ស ប្ពម

ំងការរទចចញទវពទកាសល្យររស់មនុស្សនីមួយៗ ជាទ

ែុទ េើឱ្យរបាំ

ំងមូលមាន

សភាពលកខណៈរទងេើលខាល្ំង។ ទប្ៅពីទនោះទវៀែ ទប្គឿងលំអមលួនដែលជាអែតសញ្ញ្ណននជនជាែិ “កួយ”
ក៏មិនមានភាពែូចគ្ន្។ ឧ

. ដម្សកដែលទ េើពីអង្ក្ំ មានពណ៌ប្ក

អនកសដមតងប្រុសប្សីក៏ មិនមាន ពណ៌ វំ
ទ េើពីរុកខជាែិទប្កៀមម្ា្ង ក៏មិនមានវំ
ទ

ំ និង ប្រដវងទសែើគ្ន្។ ចំដនកឯប្កវិលររស់មនុស្សប្សីដែល
ំ និងប្រដវងទសែើគ្ន្ដែរ។ ចំនុចពីរទនោះមិនប្ែឹមដែរង្ហ្ញឱ្យ

ើញពីការឱ្យែនមលទៅវែថុទោយទ េើនឹងនែទវ (មួយគ្ម្នពីរ) ដថ្ម

សម្បូរដររ” ដែលទកើែមានទ

ម,ផ្ក្ឈូក, មាស… ររស់

ើងកនុង មែជាែិ្ងដែរ ទ

ំងរង្ហ្ញឱ្យទ

ើយវានឹងអាច្ទុយប្ស

ើញពី “ភាពចប្មុោះ
ោះទៅនឹងរវោឋ្ននន

របាំ “សតង់ោរ” ដែលទគភាគទប្ចើនកំនែ់យកសិល្បករ សិល្បការី មានរូររាងភិនភាគ សមផស្ស ដថ្ម
ំងទប្គឿងលំអមលួនែូចគ្ន្្ងដែរ។
ប្សរជាមួយគ្ន្ទនោះដែរ ែូចដែលខាងទលើបានទប្រើប្បាស់ពាក្យថ្ “មិនចាំបាច់ជា” ។ ឃ្ល្ខាង
ទលើគឺមិនទ េើការរែិទស ទចាល ការដែលពួកទគមិនប្សុោះគ្ន្ ទវញជាថ្លុងមួយទវ ទប្ពាោះថ្ជាក់ដសតងទៅ
កនុងរបាំ ទៅទពលដែលទភលងប្រគំែល់កដនលងប្រសពេគ្ន្មួយ អនករាំដសនប្គូ អនកវាយគុនែំរង និងអនក
រាំែង្វ្យបានទឆ្្ោះសំទៅរកគ្ន្ ទោយសំទ

ងទភលង និងកាយវិការែូចគ្ន្ រុដនតប្គ្ន់ដែភាគទប្ចើននន

ពួកទគ គឺរដមងរនតនូវកិរិយាដែលមិនមានភាពជារួមគ្ន្។
ែូចទនោះ សរុរមកជារួម ែូចដែលអេីបានរកប្សាយ ភាពមានលកខណៈជារទងេើល ឬមិនចាំបាច់
មានលកខណៈជារួមមួយ បានឱ្យទយើងទមើលទ

ើញពី បពវចរិយាហនជនជាត្ិ “កួយ” ដដលដោរដពញ

ដៅដោយជ៉ីវភាព និងវបាបធម៌តាមរយៈសាច់ដរឿងរបាំ (ជំងឺ); ការបនតដវនតាមរយៈការលាយឡំ
ដោយដកេងស្បសដកេងស្ស៉ីដដលកលសមព័នធដដើមនិយមដគ្រពទំដនៀមទមាលាប់ ទំោំងសនងឫសាស៉ី និង
ការបង្ហាញអត្តសញ្ញាណកនុងហស្ពតាមរយៈការដសនដស្ពនដោយមានចស់ស្ពឹទ្ធាចរាយ

ជាអនក

ដឹកនំ និងការដស្បើស្បាស់សមាភារដដលេលិត្ដចញព៉ីធមេជាត្ិ។ ែូចទនោះ ប្រសិនទរើទយើងយកលកខ
ណៈ

ំងអំបាលមា្នទនោះទៅទមើលឱ្យឆង្យជាងទនោះ

ទោោះទយើងប្រវោះទ

ើញថ្ការដែលមិន

ម

រ

ទភវ អាយុ ពណ៌សម្បុរ ែួអងគ….ននោែករ និងោែការីឱ្យមានភាពជារួមទនោះ គឺកំពុងដែរកប្សាយ
នូវអែថន័យននពាក្យថ្ «កួយ» (ដែលមានន័យថ្ជា មនសាស ជាភាសាដមែរ) ទនោះឯង។ ទ
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ើយលកខណៈ

ទនោះទវៀែទសាែទៅកនុងរបាំ គឺមិនប្ែឹមដែកំពុងរង្ហ្ញឱ្យទយើងទ
ែ៏មុឺងមា្ែ់មួយសប្មារ់រឹែរនតឹង

ដថ្ម

ើញពីភាពមិនមានប្កឹែ្យប្កម ឬច្ារ់

ំងរុញរង្ហ្ញឱ្យទយើងទមើលទ

ើញពី មែជាែិ

រុពេចរិយានន

សងគមមនុស្សទែើមត្មរយៈ របាំរាំដសនប្គូ ដែលទពារទពញទៅទោយភាពចុោះសំរុង អែ់ទអាន ទ

ើយ

កំពុង្លងកាែ់ការវាយែំពែ់ដរនឱ្យកាល្យជាសមព័នធដែលមាន “អរិយ ម៌ប្កឹែ្យប្កម” មួយ៕

ទរៀរចំទោយ

ស

ឧរែថមភទោយ

ការឧរែថមភទោយ

នែគូ្្សពេ្្ាយ

គ្ំប្វទោយ
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