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អតីត   អនាគត  និង បច្ចុបបនន 
ពាក្យ  អតីត  អនាគត និងរច្ចុរបនន  យយើងសុទ្ធតតដឹងន័យទ ុំងអស់គ្នន  ។ 
ការយល់ពាក្យរច្ចុរបនន ក្នុងធម៌ប្រះរុទ្ធ គួរតតតែក្តែក្ឲ្យច្ាស់តដរ ។ ដូច្ជាពាក្យថា  
« យយើងប្តូែរស់យៅក្នុងរច្ចុរបនន » (Il faut vivre dans le présent) យតើមានន័យោ៉ា ងណាតដរ ? 

មុនដុំរូង ខ្្ុ ុំសូមរញ្ជា ក់្នូែពាក្យតដលយយើងយប្រើ យដើមបបី្ារ់កាលទុំងរី  គឺ៖ 
- ច្ុំយពាះ អតីតកាល យយើងយប្រើពាក្យ  « ាន »  ឧទហរណ៍ ធម៌ តដលខ្្ុ ុំាន យរៀន 
(យហើយ)។ 
- ច្ុំយពាះ អនាគតកាល  យយើងយប្រើពាក្យ  « នឹង »  ឧទហរណ៍ ធម៌ តដលខ្្ុ ុំនឹង យរៀន 
(យៅនងៃមុខ្)។ 
- ច្ុំយពាះ រច្ចុរបននកាល  យយើងយប្រើពាក្យ  « ក្ុំរុងតត »  ឧទហរណ៍ ធម៌ តដលខ្្ុ ុំក្ុំរុងតត 
យរៀន (យៅសរវនងៃយនះ ឬ យៅយរលយនះ) ។ 
ចុ្ះពាក្យថា « យយើងប្តូែរស់យៅក្នុងរច្ចុរបនន » មានន័យដូច្យមេច្ ? 

មានន័យថា យរើយយើងក្ុំរុងតត ហូរាយ  សតិររស់យយើង ប្តូែយៅជារ់តតនឹងការហូរ 
ាយ   កុ្ុំគិតយៅអវីយសេងយទ្ៀត  ដូច្ជា ហូរាយសង  យ្លៀតយមើលសាររត៌មានសង ឬ មួយ 
ហូរាយសង យហើយនឹក្គិតយៅកិ្ច្ចការតដលនឹងយធវើយៅនងៃតសែក្សង។  ពាក្យារ ុំងថា 
 កិ្ច្ចការនីមួយៗ មានយរលសប្មារ់តតកិ្ច្ចការយនាះ  (chaque chose en son temps) ។  
 ឧទហរណ៍  កាលខ្្ុ ុំយៅយធវើការយៅយ ើយ  មានយរលមួយយនាះកិ្ច្ចការតដលខ្្ុ ុំយធវើ ខ្្ុ ុំ ប្តូែ 
យធវើឲ្យយហើយមុននងៃក្ុំណត់  យោយខ្្ុ ុំជក់្យៅក្នុងកិ្ច្ចការយនាះខ្ល ុំងយរក្ ខ្្ុ ុំច្ង់យលលច្ហូរាយ 
ទឹ្ក្   យហើយដល់យៅហូរាយ យៅយរលក្ុំរុងតតហូរ ចិ្តេខ្្ុ ុំយៅតតគិតយៅកិ្ច្ចការយនាះ 

១៤
២៩ 
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យទ្ៀត  ដល់ហុតទឹ្ក្សមលមិនានប្រយ័តន ក៏្យហៀរប្រឡាក់្យខ្អាែ ។ ក្នុងឧទហរណ៍យនះ  
យរលរច្ចុរបនន  គឺ យរលក្ុំរុងហូរាយ  យប្ៅរីយនាះគឺ យរលអតីត ឬ  យរលអនាគត ។ 
 ឧទហរណ៍មួយយទ្ៀត  យរើនិោយរីយមា៉ា ង  យរើយមា៉ា ង 12H05 ជាយរលរច្ចុរបនន  យនាះយមា៉ា ង 
 12H04  ជាយរលអតីត  យហើយ យមា៉ា ង 12H06 ជាយរលអនាគត ។តា្មការរិយសាធន៍  
យរើកាលណាចិ្តេយយើងយៅមូលជារ់តតនឹងកិ្ច្ចការតដលយយើង កពំងុតែធ្វើ  យនាះលទ្ធសល 
ានមក្ លែយហើយច្ុំណាយយរលខ្លីយទ្ៀត  តតយរើចិ្តេមិនមូលយទ្ លទ្ធសល មិនានលែ 
យហើយតងមទ ុំងច្ុំណាយយរលយប្ច្ើនយទ្ៀតសង។ អនក្ខ្លះយគថា  ៖ មួយនងៃ យសមើនឹងរីនងៃ  
ធ ើធយើងធ្វើការអ្វីមួយ  ធយើងធ្វើតែការធ ោះ ឬ គែិតែធៅធ ើការធ ោះ។ មានយោក្ 
ប្គូខ្លះ រនយល់ថា យោយយយើងប្តូែតតរស់យៅក្នុងយរលរច្ចុរបនន   ដូយច្នះយយើងមិនប្តូែគិត 
 អនាគតយទ្  រីយប្ពាះអនាគតមិនយទ្ៀង យហើយក៏្រុុំទន់មក្ដល់សង ។ ខ្្ុ ុំសួរថា យរើដូយច្នះ 
យតើអវីៗតដលយយើងនឹងយធវើយៅយរលខ្ងមុខ្ យនាះយយើងអាច្គិតទុ្ក្ជាមុនានយទ្ 
ដូច្ជាគុំយរងការជាយដើម ?  
តា្មខ្្ុ ុំយល់  យយើងប្តូែមាន សតិយោតជារ់យៅនឹងកិ្ច្ចការតដលយយើង កពំងុតែធ្វើ   
យទះជាកិ្ច្ចការយនាះមានប្រយលទ្តររណាក៏្យោយ   ឬជាកិ្ច្ចការតដលនឹងយធវើយៅនងៃខ្ង 
មុខ្ក៏្យោយ ។  ឧរមាថា មានកិ្ច្ចការរីរ  កិ្ច្ចការទី្១ គឺសរយសរសុំរុប្តតរយៅនឹងសុំរុប្ត 
តដលយទ្ើរនឹងានទ្ទួ្ល  កិ្ច្ចការទី្២  គឺគិតអុំរីការយរៀរច្ុំតុទ្ទួ្លយលៀ្ែ  យោយប្តូែោក់្ 
យលៀ្ែតដលសាា ល់គ្នន ឲ្យអងាុយជិតគ្នន   យៅយរលជរ់យលៀងយៅតខ្ខ្ងមុខ្ ។ ក្នុងឧទហរណ៍ 
យនះ  ងវីយរើ យរលជរ់យលៀងយៅមួយតខ្យទ្ៀតក៏្យោយ ខ្្ុ ុំប្តូែតតគិតកិ្ច្ចការទី្២ មុននងៃជរ់ 
យលៀង យរើមិនដូយ ន្ ះយទ្ ្ ុំដល់យរលយលៀ្ែមក្ដល់ានគិត  យនាះគិតមិនទន់យទ្យលៀ្ែមុខ្ 
ជាឈរ្ុំរួយយជើងសាល រ់យហើយ ។ ដូយច្នះប្តូែតតគិតទុ្ក្ជាមុន ប្គ្នន់តតយៅយរលតដលខ្្ុ ុំ 
ក្ុំរុងតត សរយសរសុំរុប្ត(យធវើកិ្ច្ចការទី្១) ខ្្ុ ុំមិនប្តូែ នឹក្គិតយៅកិ្ច្ចការទី្២យនាះយទ្។ 
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មាននងៃមួយយនាះ តា្មទូ្រទ្សេន៍ មានកី្ឡាក្រមាន ក់្តដលយទ្ើរនឹងានជ័យជមនះ 
ក្នុងការប្រកួ្តប្រតជង ានយ្លើយយៅនឹងសុំណួរអនក្កាតសតថា  « ឥ ូែខ្្ុ ុំមិនគិតយៅ 
នងៃមុខ្យទ្ ខ្្ុ ុំសូមសរាយនឹងជ័យជមនះយនះសិនយហើយ » ។ យនះ ដូច្ជាយគយប្ច្ើននិោយថា 
រស់យៅក្នុងរច្ចុរបនន មិនឲ្យខ្តរង់យរលយនះយទ្ ។  រីយប្ពាះថាអវីៗ 
សុទ្ធតតមិនយទ្ៀង ៖ រសធ់ៅកនុង ច្ចុប្បន្ន ទាន្អ់ាសន្នមិន្ទាន្ម់ក ។ 
 
 
 
 
 
 


