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គំនិត ក្រិន 

 

ឩ ប  សៅ  ស ង្ហា   កា រ ពិ ភា រា   ៣ ឧ ស ភា ២ ០ ១ ៧  

  

ប ើនិយាយ អំពី សញ្ញា ណ នន អត្ថង្គត្ ត្ត្វូមាន ការត្ ងុ្ត្ យ័ត្ន 

បត្រោះ វា ហាច់ជា កត្តា  នន ការរកីចំបរនី ឬ ឱនភាព ផង្ដែរ។ 

ប ោះយា៉ា ង្ណាកា ី សញ្ញា ណ ប ោះ មាន លកខណវនិិចជ ័យ រ ស់វា 

ចាស់លាស់ ែូចយា៉ា ង្ ត្ ជាជាត្មួិយ, សង្គមមួយ, អនក

នបយាបាយមួយត្កមុ វា បែើរមកែល់ ចំណុចមួយ ដែល ដលង្

ដត្ ត្ ួល គំនិត្ បានប ៀត្ (scléroser) បត្រោះវា  ង្ហា ញ អសមត្ថ

ភាព រ ស់ខ្ល នួ ដែលមិនអាចែកត្សង្់ ពី ការពិបោធន ៍ដែល

ខ្ល នួ បានជួ ត្  ោះ បែើមបី  ត រូ អាចារៈ1 រ ស់ខ្ល នួ ជា បមបរៀន។ 

សពវនងៃ ជននិករ នបយាបាយ ត្គ ់ មជឈដ្ឋា ន ពួក គាត់្ សថ ិត្

បៅកន ុង្ ោថ នភាព ដ  បនោះឯង្ គឺ ជួ នឹង្ ជី វតិ្ជភូូត្2 

ដលង្ែូរ ចរតិ្បាន  ំគាន  ត្ បត្តង្នឹង្  មាា  ់ចាស់ ឬ មប 

គមវជិាជ  ចំណាស់ បដ្ឋយ មិនរវល់នឹង្ បមបរៀនត្ វត្ា ិោស្តសា  ប ោះ

ប ើយ។ ជា ឧ ហរណ៏ : ពួក អនកែឹក ំ គណ កសសបស្តង្ហគ ោះជាត្ិ 

បពលជួ  ត្ ប ោះនឹង្  ញ្ញា នបយាបាយ  ំគាន  បៅ ន់ ត្ពោះ, 

អារកស, អនកត្ត, សូមសុខ្ បហើយ បពល សមាជិកខ្ល នួ ជា ់គុក 

 ំគាន  បៅ ចរចា ជាមួយ ពួក អនក ំរនចា ់ បអាយជួយ រក 

យុត្ា ិធម៏ បដ្ឋយបត្ ើ រ ូមនា  សូត្ត្មនាគាថា ប ម្ ោះថា « វ បធម៏

                                                             
1 អាចារៈ; (អក បកិរយិា)។ 
2 ជីវតិ្ជភូូត្; ជីវតិ្ដែលជភត្គ សង្កត់្។ 

គំនិត ក្រិន  
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សនទ  » ដែល ជា រ ូមនា  គាម ន ញ្ញា  ត្គាន់ដត្ជាការនិយាយ

គាន  ៉ាបា៉ា ច់ ៉ាបបាច ដត្  ំគាន គិត្ថា ជា ឱសងសពវគុណ អាច

បអាយជាបភគ ឆ្ក តួ្អំណាច, ឆ្ក តួ្លុយ, ឆ្ក តួ្កាមត្ណាា  និង្ ឆ្ក តួ្

ខ្លា ចយួន។ ដត្ កាពិត្ វា ជា ថាន  ំត្ សូតិ្កា នូវ  ញ្ញា នត្កមុោះហិមាម  

ែល់ ជាត្ិបខ្មភ។  រឯី ពួក អនកកាន់អំណាច វញិ ត្តំង្ ពី វ យយ 

បកមង្ ែល់ ចាស់ គាម នដកគំនិត្ ឥត្ផលែល់ជាត្ិ គឺ  ំបរយួីន

រហូត្ ប ោះ ី ខ្ល នួ ែឹង្ចាស់ ថា អំបពើ ដែល ខ្ល នួ កំពុង្ បធវ ើ វា ជា 

មាតុ្ូូមុឃាត្ បត្រោះដត្ លង់្លិច កន ុង្គំនិត្ ែឹង្គុណយួនមួយ

ជីវតិ្ យក ឹកែីដខ្ម រ ជា  ំណុល រចួ ដ្ឋក់ចូល បៅកន ុង្  ញ្ជ ីឥណ

ត្ ត្ិ ន3 បហើយ យកវា បៅតំ្កល់ ុក បៅ  ីត្កងុ្ ហាណូយ ជា 

 ័ណណ អនុញ្ញា ត្ បអាយ ត្ ជាជនយួន មករស់បៅ ត្តមបសរ ីបៅ 

ត្សកុដខ្ម រ។ ដមនដ ន, ពួក អនកត្ ឆំង្ និង្ ពួក អនកកាន់

អំណាចផ្តា ច់ការ អនុវត្ា ត្ បកាោះគាន  ត្តំង្ពីយូរយារ មកបហើយ 

នូវ នបយាបាយ  ុក ត្ ជាពលរែា ជា ត្ ជាជន សំភ ់ ដត្ បបាោះ

បឆន ត្; យកត្ត្បចៀកចុក សំភ ់ ោា  ់ភស្តសា  ត្អ ញូដត្ែ ពី មហា ុកខ

ត្ ចាំជីវតិ្ ដត្ មាន គំនិត្ ជា អនកបបាកត្បាស់ ជា មនុសស

លាមក  ំគាន   ញយកចំបណញ ពី  ុពវលភាព នន ត្ ជាពលរែា 

ត្ករហាម រស់សំភ ់ដត្មួយនងៃ កន ុង្គំលាន។ ពួកបហាន ោះ បត្កាយ ពី 

ការបបាោះបឆន ត្រចួ  ំគាន  ដកាង្ ល ធផល បហើយ  ូកបបាោះ ដចក 

ត្ បយាជន៏គាន  ត្ ក បដ្ឋយ  ការ បជើង្កាង្4 ដែលជា  មាា   ់

                                                             
3  ញ្ជ ីឥណត្ តិ្ ន;  ញ្ជ ីនងៃសង្ ំណុល ; échéancier។ 
4 ត្ ក បដ្ឋយ  ការ បជើង្កាង្ ; avec une méthode voyou។ 
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រ ស់ ពួក អនកែឹក ំ កន ុង្ សម័យ សកា ិូូមិ គឺថា អនកបខ្ោយ សុី 

ឆ្ែ ឹង្, អនកខ្លា ំង្ សីុ ោច់សអ ុយ សល់ ពី យួន បត្រោះ ពួក អមនុសស 

 ងំ្ប ោះ មាន ធមមជាត្ិ ជា ត្តម ត្ សុី គត្មង្់សត្វ។ ត្តំង្ ពី ឆន ំ 

១៩៩៣ មក  ំគាន   ំផ្តា ញ កិចចត្ពមបត្ពៀង្ សនា ិភាព ២៣ ត្ុលា 

ដែល ជា ដខ្លដែក សំភ ់ ការររនឹង្ ការ ា្ នរនយួន 

បហើយ  ំគាន   នា  កំ ិច ត្ ជាជាត្ិខ្ល នួឯង្ បដ្ឋយ យក ការ

បបាោះបឆន ត្  បញ្ញជ ត្ភស្តសា  ថា ជា ែំបណាោះត្ោយ ដងររកោសនា ិភាព 

និង្ ការអូិវែឍន៏ ឬ បែើមបី អនុវត្ា បគាលការណ៏ ៥ចំណុច5។ 

រកយ សនា  ងំ្ប ោះ បគ ធ្លា  ់ឮ ពីរ  សសវត្សរ៏ រចួមកបហើយ 

បត្រោះ ពួក អនកសីុគត្មង់្សត្វ  ងំ្ប ោះ គាត់្ និយាយ ត្គាន់ដត្

បអាយឮ ដត្ គំនិត្ រ ស់គាត់្ វា ត្កិន បដ្ឋយ អំណាចយួន ដែល 

វា  ំពុល ពួកគាត់្ បអាយ រស់ ជា អនកកបត់្ជាតិ្ បែើមបី ជួយ យួន 

បអាយ  ា ន់ យក  ឹកែីកមព ុជា។ គំនិត្ត្កិន បនោះឯង្ ជា 

អ គត្ រ ស់ ត្ ជាជាត្ិ ប ើ ពលរែាដខ្ម រ មាន ក់ៗ  ំគាន   នា  

បែើរបលើ ផល វូ ជា ឧ ម គា៌ា 6 ដែលពួក អនកបបាកត្បាស់ បគបលើកវា សំ

ភ ់បអាយបែើរ ែូបចនោះ កំុ ំគាន  ត្អ ញូដត្ែ  នា ប ៀត្ បត្កាយបពល

បបាោះបឆន ត្រចួ។ ប ើ ត្ ជាពលរែាដខ្ម រ មាន គំនិត្ត្កិន ែូច ពួក 

ត្តម ត្ គឺ ជនយួន ប ោះឯង្ ជា អនក មាន គំនិត្ត្បាជាា  លួច 

ជាតិ្ដខ្ម របាន៕                                  

                                                             
5 បគាលការណ៏ ៥ចំណុច រ ស់គណ កសសបស្តង្ហគ ោះជាត្ិ៖ ១. ពត្ងឹ្ង្សិ ធិអំណាចត្ ជាពលរែា, ២. 

បលើកកមពស់ជីវភាពត្ ជាពលរែា, ៣. បសវាោធ្លរណៈ, ៤. សនា ិសុខ្, ៥.  វមិឈការ។ 
6 ឧ ម គា៌ា ; ផល វូ ុកខ  ; chemin du mal។ 


