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ចិត្តគំនិត្រួម

ចិត្តគំនិត្រួម ?

សំនួរ បី យ៉ាង សួ រ ចំព
ត្ វូ គិ

ោះ ពួ ក អ្ន កពចោះដឹង ឬ បញ្ញាវនត ថា ព ើ

ដូ ចពតត ច ? ព ើ ត្ វូ និយយ ដូ ចពតត ច ? ព ើ ត្ វូ ត្សពតើ

ត្សមត ដូ ចពតត ច ?
បញ្ញាខ្មែ រ សពវ មងៃ មាន ពួ ក អ្ន កពចោះដឹងខ្មែ រ តាត សតត ី កត ី តាត
ការសរពសរ កត ី តួ យចំនួន នំគ្នន គិ , និយយ និង ត្សពតើត្សមត
អ្ំពី ដំព

ោះត្ាយ មន បញ្ញា ទ ំងឡាយ មាន ពៅកនុង សងគ ត

ិ
ខ្មែ រ គឺ វបបធត៏, នពយបាយ និង ាសន។ ការវភាគ
ពនោះ ស
នែ ់ ថា នរៈទ ំងពនោះ គ្ន ់ មាន ការពរ ើ ចិ ត គំនិ

ពី វបបធត៏

ឹង រ ឹង មាន ពៅកនុង ចិ ត គំនិ ខ្មែ រ ពៅនឹង វបបធត៏ ពបើកចំហ
ពៅកាន់ ពិភពពោក សត័យទំពនើប។ គឺថា ជា ចិ ត គំនិ

ងែ ី

រុករក សុសសពវ ពោយ គ្នែន របាំងខ្ភន ក និង ការពរ ើសពអ្ើង ពៅ
កនុង សនតនចិ ត ។ ពួ ក គ្ន ់ មាន

ិ
ួ នទី ចាស់ោស់ គឺ វភាគ

អ្ំពី បចចុបបនន ភាព, បង្ហាញ និង បពចេ ញ ពោយ ព ើញ
ចាស់ោស់ អ្ំពី បញ្ញា និង កំណ ់ អ្ំពី ស ិសតបជចា ៈ រ ួត មាន
ពៅកនុង សងគ ត។ ដូ ពចន ោះ

ត្តូវ ពោយមាន ពសចកត ីត្បិ ពត្បៀង

បញ្ញា និង សីលធត៏ ខ្ដល ទក់ទង ពៅនឹង ជី វ ិ

ាធារណៈ

តាត សំនួរ-ាកសី មាន ពៅកនុង សងគ ត។ សកតែ ភាព មន បញ្ញា
ពនោះ ត្ វូ ហ៊ាន ព្លោះត្បខ្កកគ្នន, ពធវ ើសកតែ ភាព ពដើតបី ពជៀសវាង
កុំពោយ ត្ពឹ ត ិការណ៏ ោត្កក់ ោចនឹង ពកើ ព ើងបាន ពហើយ
ពវៀរចាក ពធវ ើ ត្គូោចារយ កនុង ពគ្នលបំណង បពត្ងៀន ដល់ អ្ន កាត
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ចិត្តគំនិត្រួម
ិ ាស្តសត របស់មល ួន ថា ជា ការពិ
ប់ និង អ្ន កោន អ្ំពី វធី
ខា

ពត្

ោះ ត្គប់ ដំព

ោច់

ោះត្ាយ មន បញ្ញា សងគ ត មាន ត្បសិទធិ

ភាព គឺ ជា ផោល មន ចិ ត គំនិ រ ួត របស់ត្បជាពលរដឋ ។ សួ រ ខ្ងត
ពទៀ

ថា ព ើ ត្ វូ ពធវ ើ ដូ ចពតត ច កុពំ ោយ ចំណង់ មន គំនិ លអ

របស់បុគគល សត័យទំពនើប វា រោយបា ់ ពៅកនុង គ ិ អ្សកតែ
ឬ ត្គ្នន់ ខ្

ជា ោរតែ ណ៏ ? ចំណង់ ពនោះ វា ត្ ូវខ្

ចិ ត របស់សងគ ត ពទើប គំនិ លអ វា បពងក ើ

ត្ វូ នឹង ទំនុក

ជា សកតែ ភាព បញ្ញា

ិ
ពៅកនុង ប ត ញ ដ៏ វាល
មន អ្ន កពចោះដឹង ខ្ដល មាន ត្បពយជ
ន៏ ដល់ សងគ ត។ ដូ ពចន ោះ ចិ ត គំនិ រ ួត មន គំនិ លអ ត្ វូ ការ ថានល
មន អ្ន កពចោះដឹង សំរាប់ ាប ត្គ្នប់ពូជ គំនិ

បញ្ញា និង សីល

ធត៏ ពដើតបី យក កូ នគំនិ បណ្ុោះ ពៅ ោំ ពលើ ដី មន សងគ ត ពហើយ
អ្ន កពចោះដឹង ជាតួ យនិង ត្បជាជន នំគ្នន ខ្ងទ ំ ជា របស់រ ួត ជា
សហកតែ សិទធិ ពដើតបី ការរ ើកចំព រ ើន មន សងគ ត ជា រតណីោឋន សំ
រាប់ រស់ពៅ មន តនុសសពោក។ រតណីយ ពនោះ នំ បពងក ើ
ណ៏សកតែ រ ួតរស់ ពៅកនុង សហគតន៏ មាន

ោរតែ

មតល ពៅកនុង ទីពនោះ

ិ ពៅ
មាន ត្បពលភាព មន ចំណង មន ពសចកត ីត្សឡាញ់គ្នន ពៅវញ
តក រវាង តនុសស និង តនុសស ពហើយនឹង ពលរដឋ និង ពលរដឋ ។
ការផាយ មន គំនិ លអ និង ការរ ួបរ ួតគ្នន ពៅកនុង គំនិ ពនោះ
ជា

ំ

ង នូ វ ោទិភាព មន ពសវនភាព1 មាន ពៅកនុង សងគ ត

ពហើយ ជា កតាត ពធវ ើពោយ អ្ន កពចោះដឹង ត្សវាត្សពទញ គិ ,
និយយ, ត្សពតើត្សមត អ្ំពី គំនិ លអ និង មាន ត្បពយជន៍
1

ពសវនភាព : ការរាប់រកយកជាគ្នន; ការជិ ដិ សន ិទធានល; sociabilité.
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ចិត្តគំនិត្រួម
សត្មាប់ សងគ ត។ ចិ ត គំនិ រ ួត ជា សតព ័នធ គ្នែន សីមា រវាង
បុគគល និង បុគគល រ ួតរស់ ពៅកនុង ត្បជាជា ិ ជាតួ យ ភាពចំរុោះ។
ដូ ពចន ោះ អ្ន កពចោះដឹង ត្ វូ មាន គំនិ

ជា អ្ន ក ្នតុម ពត្

ោះ

ពួ កគ្ន ់ ជា អ្ន កកាន់រកា មន ចំពណោះដឹង មន សត័យទំពនើប
ិ
ិ
និង វទសាាស្ត
សត។ សត័យកាលទំពនើប និង វទសាាស្ត
សត ពនោះ វា ជា
តូ លោឋន ពៅកនុង ចិ ត គំនិ រ ួត មាន សតព ័នធ ជាតួ យ វបបធត៏
និង អ្ ថ សញ្ញាណជា ។ិ ប៉ាុខ្នត សរព័ន ពនោះ តិនត្ វូ យកតក ពធវ ើ
ជា ទំនុប សំរាប់ ការ

រ គំនិ

ត្បពយជន៏ជា ិ និង ការ
គ្នន ពត្

ោះ ទី១ វា ជា គំនិ

ជា ិនិយត ពនោះខ្ដរ។ ការ

រ

រ ជា ិនិយត វា មាន អ្ ថ ន័យ មុស
ពបើកចំហ ដល់ ពិភពពោក ពត្

ោះ

ត្ស ុកខ្មែ រ ជា ត្បពទស ូ ច និង ទន់ពមាយ ខ្ដល ត្ វូ ការ ទំនក់
ិ យ ពដើតបី ពធវ ើ អ្ភិវឌ្ឍន៏ និង ការ
ទំនង អ្នត រជា ិ ត្គប់ វស័

រ

អ្ធិបព យយ និង បូ រណភាពជា ិ ពោយ មាន ចាប់ អ្នត រជា ិ
និង សិទធិតនុសស ាកល ជា របង ការ
បរពទស, ចំខ្ណក ទី២ វា ជា គំនិ

រ រាល់ ការរំពោភ ពី

បិទ ដល់ ពិភពពោក ខ្ដល

នំពោយ ត្ស ុកខ្មែ រ សតល ប ពហើយ កាលយ ជា ស វ មត្ព សំរាប់ ត្

ន

តាត សមាលប់ ពោយ ពសរ ើ ពធវ ើ ជា ចំណី ឬ ចាប់ ទុក លក់ ពលើ ផារ
ពសរ ើ ពោយគ្នែន អ្វ ី សំរាប់ ការ

រ មល ួន, ដូ ច សពវ មងៃ របប ត្ក ុង

ភន ំពពញ ពធវ ើ នពយបាយ ពៅរក ការបិទ ត្ស ុកខ្មែ រ ពដើតបី ការ
អ្ំ

រ

ច របស់មល ួន ខ្ដល នំពោយ ចិន និង យួ ន នំគ្នន យក

ត្ស ុកខ្មែ រ ជា កខ្នល ង សំរាប់ ខ្ចក ត្បពយជន៏គ្នន ពោយ ពសរ ើ៕
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