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ចិត្តគំនិត្រមួ 
 

ឧប សៅ សង្ហា  គំនិត្ ១៤ មីនា ២០២០ 

ចិត្តគំនិត្រួម ? 
សំនួរ បី យ៉ា ង សួរ ចំព ោះ ពួក អ្នកពចោះដឹង ឬ បញ្ញា វនត  ថា ព ើ 

ត្ វូ គិ  ដូចពតតច ? ព ើ ត្ វូ និយយ ដូចពតតច ? ព ើ ត្ វូ ត្សពតើ

ត្សមត ដូចពតតច ? 

បញ្ញា ខ្មែ រ សពវមងៃ មាន ពួក អ្នកពចោះដឹងខ្មែ រ តាត សតត ី កត ី តាត 

ការសរពសរ កត ី តួយចំនួន នំគ្នន  គិ , និយយ និង ត្សពតើត្សមត 

អ្ំពី ដំព ោះត្ាយ មន បញ្ញា  ទងំឡាយ មាន ពៅកន ុង សងគត

ខ្មែ រ គឺ វបបធត៏, នពយបាយ និង ាសន។ ការវភិាគ ពនោះ ស

នែ ់ ថា នរៈទងំពនោះ គ្ន  ់មាន ការពរ ើ ចិ តគំនិ  ពី វបបធត៏ 

 ឹងរងឹ មាន ពៅកន ុង ចិ តគំនិ ខ្មែ រ ពៅនឹង វបបធត៏ ពបើកចំហ 

ពៅកាន់ ពិភពពោក សត័យទំពនើប។ គឺថា ជា ចិ តគំនិ  ងែី 

រុករក សុសសពវ ពោយ គ្នែ ន របាំងខ្ភនក និង ការពរ ើសពអ្ើង ពៅ

កន ុង សនត នចិ ត។ ពួក គ្ន ់ មាន  ួនទី ចាស់ោស់ គឺ វភិាគ 

អ្ំពី បចច ុបបននភាព, បង្ហា ញ និង បពចេញ ពោយ ព ើញ 

ចាស់ោស់ អ្ំពី បញ្ញា  និង កំណ ់ អ្ំពី ស ិសតបជចា ៈ រតួ មាន 

ពៅកន ុង សងគត។ ដូពចនោះ  ត្តូវ ពោយមាន ពសចកត ីត្បិ ពត្បៀង 

បញ្ញា  និង សីលធត៏ ខ្ដល ទក់ទង ពៅនឹង ជីវ ិ ាធារណៈ 

តាត សំនួរ-ាកសី មាន ពៅកន ុង សងគត។ សកតែភាព មន បញ្ញា

ពនោះ ត្ វូ ហ៊ា ន ព ល្ ោះត្បខ្កកគ្នន , ពធវ ើសកតែភាព ពដើតបី ពជៀសវាង 

កុំពោយ ត្ពឹ ត ិការណ៏ ោត្កក់ ោចនឹង ពកើ ព ើងបាន ពហើយ 

ពវៀរចាក ពធវ ើ ត្គូោចារយ កន ុង ពគ្នលបំណង បពត្ងៀន ដល់ អ្នកាត
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ប់ និង អ្នកោន អំ្ពី វធីិាស្តសត  របស់មល នួ ថា ជា ការពិ  ោច់

ខា  ពត្ ោះ ត្គប់ ដំព ោះត្ាយ មន បញ្ញា  សងគត មាន ត្បសិទធិ

ភាព គឺ ជា ផោល  មន ចិ តគំនិ រតួ របសត់្បជាពលរដឋ។ សួរ ខ្ងត 

ពទៀ  ថា ព ើ ត្ វូ ពធវ ើ ដូចពតតច កុពំោយ ចំណង ់មន គំនិ លអ  

របស់បុគគល សត័យទំពនើប វា រោយបា ់ ពៅកន ុង គ ិ អ្សកតែ 

ឬ ត្គ្នន់ ខ្  ជា ោរតែណ៏ ? ចំណង់ ពនោះ វា ត្ ូវខ្  ត្ វូនឹង ទំនុក

ចិ ត របស់សងគត ពទើប គំនិ លអ  វា បពងក ើ  ជា សកតែភាព បញ្ញា  

ពៅកន ុង ប ត ញ ដ៏វាិល មន អ្នកពចោះដឹង ខ្ដល មាន ត្បពយជ

ន៏ ដល់ សងគត។ ដូពចនោះ ចិ តគំនិ រតួ មន គំនិ លអ  ត្ វូការ ថាន ល 

មន អ្នកពចោះដឹង សំរាប់ ាប ត្គ្នប់ពូជ គំនិ  បញ្ញា  និង សីល

ធត៏ ពដើតបី យក កូនគំនិ បណុ្ោះ ពៅ ោ ំពលើ ដី មន សងគត ពហើយ 

អ្នកពចោះដឹង ជាតួយនិង ត្បជាជន នំគ្នន  ខ្ងទ ំជា របស់រតួ ជា 

សហកតែសិទធិ ពដើតបី ការរ ើកចំពរ ើន មន សងគត ជា រតណីោឋ ន សំ

រាប់ រស់ពៅ មន តនុសសពោក។ រតណីយ ពនោះ នំ បពងក ើ  ោរតែ

ណ៏សកតែ រតួរស់ ពៅកន ុង សហគតន៏ មាន  មតល ពៅកន ុង ទីពនោះ 

មាន ត្បពលភាព មន ចំណង មន ពសចកត ីត្សឡាញ់គ្នន  ពៅវញិ ពៅ

តក រវាង តនុសស និង តនុសស ពហើយនឹង ពលរដឋ និង ពលរដឋ។ 

ការផាយ មន គំនិ លអ  និង ការរបួរតួគ្នន  ពៅកន ុង គំនិ ពនោះ 

ជា  ំ ង នូវ ោទិភាព មន ពសវនភាព1
 មាន ពៅកន ុង សងគត 

ពហើយ ជា កតាត  ពធវ ើពោយ អ្នកពចោះដឹង ត្សវាត្សពទញ គិ , 

និយយ, ត្សពតើត្សមត អ្ំពី គំនិ លអ  និង មាន ត្បពយជន៍ 

 

1 ពសវនភាព : ការរាប់រកយកជាគ្នន ; ការជិ ដិ សន ិទធាន ល; sociabilité. 
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សត្មាប ់ សងគត។ ចិ តគំនិ រតួ ជា សតព ័នធ  គ្នែ ន សីមា រវាង 

បុគគល និង បុគគល រតួរស់ ពៅកន ុង ត្បជាជា ិ ជាតួយ ភាពចំរុោះ។ 

ដូពចនោះ អ្នកពចោះដឹង ត្ វូ មាន គំនិ  ជា អ្នក ្នតុម ពត្ ោះ 

ពួកគ្ន ់ ជា អ្នកកាន់រកា មន ចំពណោះដឹង មន សត័យទំពនើប 

និង  វទិសាាស្តសត ។ សត័យកាលទំពនើប និង វទិសាាស្តសត  ពនោះ វា ជា 

តូលោឋ ន ពៅកន ុង ចិ តគំនិ រតួ មាន សតព ័នធ  ជាតួយ វបបធត៏ 

និង អ្ ថសញ្ញា ណជា ។ិ ប៉ាុខ្នត  សរព័ន ពនោះ តិនត្ វូ យកតក ពធវ ើ 

ជា ទំនុប សំរាប់ ការ រ គំនិ  ជា ិនិយត ពនោះខ្ដរ។ ការ រ 

ត្បពយជន៏ជា ិ និង ការ រ ជា ិនិយត វា មាន អ្ ថន័យ មុស

គ្នន  ពត្ ោះ ទី១ វា ជា គំនិ  ពបើកចំហ ដល់ ពិភពពោក ពត្ ោះ 

ត្សកុខ្មែ រ ជា ត្បពទស  ូច និង ទន់ពមាយ ខ្ដល ត្ វូការ ទំនក់

ទំនង អ្នត រជា ិ ត្គប់ វស័ិយ ពដើតបី ពធវ ើ អ្ភិវឌ្ឍន៏ និង ការ រ 

អ្ធិបព យយ និង បូរណភាពជា  ិពោយ មាន ចាប់ អ្នត រជា ិ 

និង សទិធិតនុសស ាកល ជា របង ការ រ រាល ់ការរំពោភ ពី 

បរពទស, ចំខ្ណក ទី២ វា ជា គំនិ  បិទ ដល់ ពិភពពោក ខ្ដល 

នំពោយ ត្សកុខ្មែ រ សតលប ពហើយ កាល យ ជា ស វមត្ព សំរាប់ ត្ ន 

តាត សមាល ប់ ពោយ ពសរ ើ ពធវ ើ ជា ចំណី ឬ ចាប់ ទុក លក់ ពលើ ផារ 

ពសរ ើ ពោយគ្នែ ន អ្វ ី សំរាប់ ការ រ មល នួ, ដូច សពវមងៃ របប ត្កងុ

ភន ំពពញ ពធវ ើ នពយបាយ ពៅរក ការបិទ ត្សកុខ្មែ រ ពដើតបី ការ រ 

អ្ំ ច របស់មល នួ ខ្ដល នំពោយ ចិន និង យួន នំគ្នន  យក 

ត្សកុខ្មែ រ ជា កខ្នលង សំរាប់ ខ្ចក ត្បពយជន៏គ្នន  ពោយ ពសរ ើ៕  


