
ទំព័រ 1 sur 3 

ការច េះដងឹ, ការច ើលច ើញ, ការពិត 
 

ឧប ចៅ សង្ហា  គំនិត ៣ ធ្នូ ២០២០ 

ការច េះដឹង, ការច ើលច ើញ, ការពិត 
 

កាលសម័យ ដែល ផ្តល់ ព័តម៍ាន គ្រប់ដបបយ៉ា ង ពី គ្រប់ មជ្ឈា

ដ្ឋា ន វា បងងក ើត ជា ឃ្ល ំង នន ព័ត៍មាន សំរាប់ ជ្ឈនានុជ្ឈន1 ងៅ

ងលើ ពិភពងោក ដត វា ក៏នាំងោទដែរ នូវ បញ្ហា  បី យ៉ា ង រឺ : ការ

ង េះែឹង, ការងមើលង ើញ និង ការពិត។ ងគ្រេះថា ពិភព នន ព័ត៏

មាន ជា មិសសងោក2 ែបិត ងៅកន ុងងនាេះ វា មាន ពហវុតត ុធាតុ 

ជាងស កត ីរាយការណ៏ សត ីពី អងគងហតុ ដែល មានងកើតង ើងពិត, 

ជា វោិរណកថា ពនយល់ ឬលំងអៀង, ជា មតិផ្ទា ល់ខ្ល នួ, វមិតិ ទំ

ងនារ3 ។ល។ ងៅ គ្បងទស ងោកងសរ ី អនកសារព័ត៌មាន គ្តវូ 

ងោរព គ្កមរុណធម៏ នន  វជិាជ ជី្ឈវៈ ងែើមបី ធានា នូវ ស ចៈភាព នន 

ការផ្តល ់ ព័តម៍ាន, ងគ្ៅពីងនាេះ អស់អនកផ្ាយ រំនិតកត ី ព័ត៍

មានកត ី តាម គ្បព័នធ  អុីនធឺណិត រឺ មាន សិទធិ និង ងសរភីាព 

អា  ផ្ាយបាន ងដ្ឋយ គ្តវូ ងោរព លកខខ្ណឌ  របស់ គ្បព័នធ

ផ្សពវផ្ាយ, ងោរព  ាប់ នន សិទធិ និង ងសរភីាព របស់ គ្បជា

ពលរែាផ្ង។ ការឃ្តឃ់្ំង ដបបណាមួយ ដែល ផ្ទ ុយពី គ្កប

ខ្ណឌ  ងរៀបរាប ់ខាងងលើងនេះ ទុកជា ការបំរន នន សិទធិមនុសស។ 

ងៅកន ុង ករណី ដបបងនេះ បញ្ហា  ទងំបី ដែល ងលើកង ើង ខាងងលើ

ងនេះ វា សថ ិត ងៅងលើ បុរគលមាន ក់ៗ រឺថា យក ការង េះែឹង ងែើមបី 

 
1 ជ្ឈនានុជ្ឈន (អាន ជ្ឈៈ នានុជ្ឈន់) : ន. បណាត ជ្ឈនទងំធំតូ ។ 
2 មិសសងោក : le monde complexe.  
3  វមិត ិទំងនារ: ងស កត ីសងស័យ លំងអៀង ; Doute tendancieuse.  
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ការច េះដងឹ, ការច ើលច ើញ, ការពិត 
 

ឧប ចៅ សង្ហា  គំនិត ៣ ធ្នូ ២០២០ 

ងគ្បើ គ្បាជាា  សំរាប់ ការងមើលង ើញ តាម គ្រប់ គ្បព័នធផ្សពវផ្ាយ 

ងៅកន ុង ងោលងៅ  ង់ែឹង ការពិត។ ែូង នេះ ជា ការទទួលខុ្ស

គ្តវូផ្ទា ល់ខ្ល នួ ងៅ ំងរេះមុខ្ ពហុព័ត៍មាន ដែលខ្ល នួមាន ឆនា ៈ 

 ង់ែឹង។ ការវនិិ ជ ័យ និង ការគ្សាល់ងគ្ជ្ឈើស4 ទក់ទងនឹង ព័ត៍

មាន ដែល ខ្ល នួ បានទទួល វា ជា កិ ចការផ្ទា លខ់្ល នួ។ អវ ីដែលជា 

ការពិត ឬ ដកលងកាល យ វា ជា ការយល់ង ើយផ្ទា ល់ខ្ល នួ និង ជា 

ការទទួលខុ្សគ្តូវ របស់ អនកផ្ាយ ងៅ  ំងរេះមុខ្  ាប់។ គ្តូវ

ែឹងថា ផ្ាយ កុហក ងបើ ោា ន បំណង ពាបាទ និង បរហិារងករ តិ៍  

ងរឯង ដែលងធវ ើឱ្យ ខូ្ ខាត ផ្លគ្បងយជ្ឈន៏ របស់ អនកែនទ វា 

ពុំទុក ជា កំហុស ងៅ  ំងរេះមុខ្ ាប ់ងនាេះង ើយ។ 

ងៅ គ្បងទស ផ្ទត  ់ការ ការង េះែឹង, ការងមើលង ើញ, ការពិត, វា 

សថ ិត ងៅងគ្កាមការែឹកនាំ របស់ ពួកជ្ឈនផ្ទត  ់ការ, ជាឧបករណ៏

ងែើមបី បំងរ ីផ្លគ្បងយជ្ឈន៏ បុរគល ឬ បកសពួក។ ពនល ឺ បញ្ហា  វា ជា 

បា  ់រសា ី បញ្ហច ំង ងៅរក ទីកដនលង ដែល អំណា ផ្ទត  ់ការ វា ង់

ឱ្យងមើលង ើញ នូវ ការពិត កន ុង ស ុមទុ ច រតិ។ អសទ់ីសាថ ន សិកា 

គ្របថ់ាន ក់ គ្តវូោំបា ់ លេះបង់ ករណីយកិ ច នន ការអប់រំ មូល

ដ្ឋា ន រ ឺ: សីលធម៏, យុតត ិធម៏ និង សុជី្ឈវធម៏ ងដ្ឋយ ទទួលសាគ ល់ 

តនមល នន អំណា ផ្ទត  ់ការ ជា វន័ិយងទល សកាក រៈ សំរាប់ រកា 

បរមសុខ្ របស់ ពួក អនកែឹកនាំ ផ្ទត  ់ការ ដែល ពួកងរ ឱ្យ 

ង ា្ េះ ថា ‹‹ សនត ិភាព ››។ ការង េះែឹង  វជិាច  ពហុបង ចកងទស 

 
4 ការគ្សាលង់គ្ជ្ឈើស : សគ្មាំងយក, គ្ជាវរាវរកយកតាមគ្តូវការ។ 



ទំព័រ 3 sur 3 

ការច េះដងឹ, ការច ើលច ើញ, ការពិត 
 

ឧប ចៅ សង្ហា  គំនិត ៣ ធ្នូ ២០២០ 

ខ្ពង់ខ្ពស ់កន ុង កគ្មិត ប៉ាុណាា  ក៏ងដ្ឋយ ដតងបើ ការង េះែឹងងនាេះ វា 

រស់ ងៅកន ុង ស ុមទុ ច រតិ វា មិនដមន ជា ពនល ឺបញ្ហា  ងនាេះង ើយ។ 

ពិតជា ពុំយូរង ើយ ការង េះែឹងងនាេះ នឹងពុករលួយ ងៅកន ុង 

បរយិកាស សអ ុយ រគ្រកុ។ ងៅកន ុង តនមល នន គ្បជាជាតិ, មិន

ដមន មាន តនមល ងៅងលើ  ំនួនងគ្ ើននគ្ក ែូ ជា សងមត , ឯក

ឧតតម, ឧតតមងសនីយ, ជ្ឈំទវ, ឧកញា, គ្បជាជ្ឈនយួន មករស់ងៅ

គ្សកុដខ្ា រ គ្បកបងដ្ឋយ ងស កត ីសុខ្ សនត ិភាព, ជ្ឈនដខ្ា រ រាប់

ោន នាក់ ងធវ ើ ំណាកគ្សកុ ងៅរកការងធវ ើ ងៅបរងទស, បណឌ ិត, 

យុវជ្ឈន មាន សញ្ហា ប័គ្តឧតតម, ដត ងៅងលើ សុភមងគល របស់ 

គ្បជាពលរែា, ភាពសមបូ ណ៍ នន ងសែាកិ ច និង ទសសនវស័ិយ ជា

ការរំពឹងទុកែ៏លអ  (perspective prometteuse) របស់ គ្បងទស ងៅងពល អ

នារត។ តនមលងនេះ សពវនងៃ វា ោា នមាន ងៅកន ុង ‹‹ សនត ិភាព 

របស់ ងោក ហ ុន ដសន ››, ‹‹ រំនិត របួរមួជាតិ របស់ ងោក កិម 

សុខា ងែើមបី សនត ិភាព ››។ ែូង នេះ ងោក ហ ុន ដសន និង កិម សុ

ខា ជា មនុសស ដតមួយ ដែល មាន ការង េះែឹង, ការងមើលង ើញ 

និង ការពិត ដតមួយ រឺ គ្សកុដខ្ា រ ជា ទឹកែី សនត ិភាព សំរាប់ 

បគ្ងួបបគ្ងួម គ្បជាជ្ឈនយួន នឹង ដខ្ា រ ឱ្យរមួោន  ជា ‹‹ គ្បជាជ្ឈន 

ឥណឌ យួូន ›› ដែល ងៅ គ្សកុដខ្ា រ ងយៀកណាម ងរ ឱ្យ ង ា្ េះ ថា ‹‹ 

ជ្ឈនកមព ុជា ››។ ងនេះងហើយ ដែល ជា ការមិនង េះែឹង, ការងមើល

មិនង ើញ ដត វា ជា ការពិត របស់ ជ្ឈនជាតិដខ្ា រ សពវនងៃ៕  


