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បានដដាយដសរី ដដាយមិនចាំបាចម់ានការអ្នុញ្ញ្តព្អី្នក
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បពុ្វកថា 
“ទ្ស្សនៈបុគគលខ្្ាំងខងសង្គ រ្្ម” គឺជាឯកស្រ

តូចមួយ ន្ដលខ្ញាំបានស្ស្វស្ជាវព្ីស្បព្័នធអ្ ៊ិនធឺដណ្ត និង
ដសៀវដៅមួយចាំនួនជាភាស្ន្ខែរ និងបរដទ្ស ដដាយបក
ន្ស្បនិងដរៀបដរៀងនូវស្បដយគមានស្បដយជន៍មួយចាំនួន។ 
ទ្ស្សនៈបុគគល គឺជាការយល់ដ ើញរបស់មនុស្សមាន្ក់ 
ដូដចនេះវាអាចនឹងមិនស្តូវ សស្មាប់បុគគលស្គប់ោន្ដ េះដទ្ 
ដ ើយក៏មិនស្បាកដថា នឹងស្តូវស្គប់កាលៈដទ្សៈដ េះន្ដរ 
ន្តយ ្ងដោចណ្ស់ ក៏ដយើងអាចយកទ្ស្សនៈអ្នកដដទ្
មកព្ិចរណ្បាន។ 
សូមអ្ធ្ាស្ស័យជាមុន ស្បសិនដបើមានកាំ ុសឆ្គង 

ស្តង់ណ្មួយ! 
 
 

បាត់ដំបង ១៧ ឧសភា ២០២០ 
យួង សូដា 
 



  



 

 

សេចកដថី្លែងអណំរគណុ 
សូមន្លលងអ្ាំណ្រគុណ្ ដល់ស្កុមការ្រកស្មងដសែរ

ន្ដលន្តងន្តជយួផដល់ដយបល់លអៗ និងជស្មញុដលើកទ្ឹក
ចិតែខ្ញាំឱ្យមានការពុ្េះពារកនញងការសដស្មចឆ្នទៈ និងកចិចការ
ន្តងនិព្នធ! 
សូមន្លលងអ្ាំណ្រគុណ្ ដល់មតិែអ្នកអានទាំងឡាយ 

ន្ដលន្តងស្សឡាញ់ោាំស្ទ្ និងដលើកទ្កឹចតិែខ្ញាំដអាយបនែការ
ផ្សព្វផ្ាយស្ន្ដដ។ 
សូមន្លលងអ្ាំណ្រគុណ្ ដល់សបប្ញរសជនទាំងអ្ស ់

ន្ដលន្តងន្តដព្ញចិតែ ដោលការណ្៍សប្បញរសធម៌កនញងការ
ន្តងនិព្នធរបសខ់្ញាំ និងបានចូលរមួវិភាគទនលវិកា ដៅកនញង
ដាំដណ្ើរការដបាេះព្មុពដសៀវដៅ  របសខ់្ញាំកនលងមក! 
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១. ចាណកយ្ៈ 
  
 
 
 
 
 
 
 
ចាណក្យៈ (Chanakya) គឺជាទស្សនវទិូ សសដ្ឋកចិ្ចវិទ ូនិងជា

រាជគ្គូននឥណ្ឌប្ូរាណ។ នាមសដ្ើមរបស់គាត់គ ឺ សោទីល្ា្ 
(Kautilya) ឬវសិណគុុបត(Vishnugupta)។ ស្ន្នដ្ល្្បលី្្ាញរបស់
គាត់មានពីរគ ឺ “អាថ៌ស្ស្តសត” (Arthashastra) និង”ចាណក្យនតីិ” 
(Chanakya Niti)។ 
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ទស្សនៈរបសគ់ាត់ ៖ 
 
១.មនសុ្សមិនគ្តូវសស្្្ោះគ្តងស់ពកសទ។ សដ្ើមស ើដដ្ល្គ្តងល់្អ នងឹគ្តូវ
ោត់សចាល្មុនសគ ស ើយមនសុ្សដដ្ល្សស្្ោ្ះគ្តង់នងឹគ្តូវសគកមាចត្់
សចាល្មនុដ្ចូ្គាន្។ 
 
២.មុននឹងស្វើកចិ្ចោរអ្វីមួយ គ្តូវសួរខ្លួនឯង៣ច្ំណុច្ថា (១)ស តុអ្វី
ក៏ស្វើវា? (២)សតើនឹងទទលួ្បានល្ទធផល្ដ្ូច្សមេច្? (៣)សតើនងឹ
សជាគជ័យឬសទ? សល្ើកដល្ងដតអ្នកបានគតិសុជីសគ្ៅ ស ើយបានដសវង
រកច្សមលើយដដ្ល្សពញច្តិតច្ំស ោះសំណរួទំងសនោះ សមឹអ្នកស្វើកចិ្ចោរ
សនាោះច្ោុះ។ 
 
៣.ោល្សបើស្វើសរឿងអ្វមីួយ កុខំ្ល្ច្បរាជ័យ ស ើយកក៏ុំសបាោះបង់។ មនសុ្ស
ដដ្ល្ស្វើសរឿងអ្វមីួយសោយពិតគ្បាកដ្ នងឹមានសុភមងគល្បំផុត។ 
 
៤.កុំបសចចញអាថក៌ំបាងំឱ្យនរណ្ដ្ងឹ សគ្ ោះវានងឹបំផ្លញ្ខ្លួនឯង។ 
 
៥.ខ្ណៈសពល្ដដ្ល្សគ្គាោះភយ័មកជិត គ្តូវគ្បយុទធយក នោះវាឱ្យបាន។ 
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៦.ច្ូរសរៀនពីក ំុសអ្នកដ្នទ សគ្ ោះសយើងមិនអាច្មានជីវិតយូរអ្ដងវង
សៅស្វើវាសទ។ 
 
៧.អ្នកដ្កឹនាំមនិគ្តូវស្វើឱ្យបាត់បងឱ់ោសដដ្ល្ខ្ទំនទងឹចាសំនាោះសទ។ 
 
៨.មនសុ្សអ្ស្ច្រ្យសោយស្រដតទសងវើ មនិដមនសោយស្រដតជាតិ
កំសណើតសនាោះសទ។ 
 
៩.អាកប្បកិរិយាគ្តឹមគ្តូវ អាច្យក នោះសូម្បីដតសគ្តូវរបស់សយើង។ 
 
១០.គ្តូវវាយគ្បហារឱ្យច្ំច្ណំុច្សខ្ោ្យរបសស់គ្តូវ។  
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២. នកីឡូូ ម៉ាស ៀថ្ែល្ែ ី
 
 
 
 
 
 

 
 
នីកូឡូ មា ្ស ៀដវល្ល ី(Niccolo Machiavelli) គឺជានសយាបាយ

វិទូអ្ ៊ីតាល្។ី ស្ន្នដ្ដ្៏ល្្បីរបស់គាតគ់ឺ “សសមេច្” (The Prince) ដដ្ល្
អាច្ចាតទ់ុកថាជាគមពីររបស់ពកួផ្ដ្ច្់ោរទងំឡាយ សគ្មាប់ដថរក្ោ
នូវអ្ំណ្ច្។ 
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ទស្សនៈរបសគ់ាត់ ៖ 
 
១.សគគ្តូវស្វើជាកសស្ត្រ្ងសដ្ើមប្ីស្គ្ល្់អ្នាទក្់ ស ើយគ្តូវស្វើជាសិងហសដ្ើម្បី
បនាល្ច្ដកែច្ច្ក។ 
 
២.មនសុ្សគ្តូវោរោរបសបាសអ្ដងអល្ ឬក៏គ្តូវដតបបំាត់សចាល្។ 
 
៣.គ្គឹោះច្ម្បងរបស់គ្សកុសទសទំងអ្ស ់ទកុជាថមកីេ ីចាស់កេ ីលាយគាន្កេ ី
គឺច្្ាប់ល្អ និងសគ្គឿងអាវុ្ ល្អ។ សគពុអំាច្មានមានច្្ាប់ល្អសទ សៅទី
ណ្ដដ្ល្ពុំមានអាវុ្ល្អ ទសីនាោះគ្តូវដតមានច្្ាប់ល្អ។ 
 
៤.ោល្ណ្សសមេច្ណ្ ដដ្ល្គតិដតពីរស់កនងុភាពសប្ាយរងុសរឿង
ជាងគិតពីអាវុ្ សសមេច្សនាោះនងឹបាតន់គរខ្លនួមនិខ្ន។ 
 
៥.សដ្ើម្បីបង្ហត្់ខ្ួរក្ាល្ សសមេច្គ្តូវអានគ្បវតតិស្ស្តសត ស ើយសកិ្ោពី
សកមមភាពរបស់មនសុ្សល្្បីៗ   សមើល្ថាសតើសគស្វើដ្ូច្សមេច្កនុងសស្តង្គម្ 
ពិនិត្យនូវសដ្ើមស តុដដ្ល្នាឱំ្យសគមានសជាគជ័យ នងិបរាជ័យ សដ្ើម្បី
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យកតគ្មាប់តាមវិ្ណី្ដដ្ល្នាំមកនូវសជាគជ័យ ស ើយសច្ៀសវាង
វិ្ីណ្ដដ្ល្នាមំកនូវបរាជយ័។ 
 
៦.មនុស្សជាអ្តតទតថបុគគល្ សមលល្ោះស ើយោរគ្សឡាញ់ជាច្ំណងភារ
កិច្ចដដ្ល្សគអាច្ផ្ដច្្់បាន ោល្ណ្ោរផ្ដ្ច្់សនាោះអាច្ជួយផល្
គ្បសយាជន៍សគាល្បំណងរបស់សគ។ ប្ុដនតកេខី្ល្ច្មនិស្បសនូ្យសទ 
ោល្ណ្សគយកទណឌកមមមកស្វើជាឧបករណ៍សគ្មាបស់មលតុ ស ើយ
សគអ្នុវតតទណឌកមមសនាោះមនិឱ្យខ្ន។សសមេច្សៅដតគ្តូវស្វើឱ្យសគខ្ល្ច្។ 
ទុកជាសគមនិគ្សឡាញ់ កស៏ៅដតសគមិនហា ន្សអប់ដដ្រ សគ្ ោះថាសសច្កេី
ខ្ល្ច្ នងិភាពមិនមានកេសីអបអ់ាច្សដ្ើរជាមួយគានប្ាន។ 
 
៧.មនុស្ស្មមតាមានោរសសងើច្សរសសើរដតជាមួយអ្វីដដ្ល្ល្អសមើល្ នងិ
បានល្ទធផល្ដដ្ល្សពញច្ិតតសគសទៀត ស ើយពិភពសលាកស រសពញសៅ
សោយមនសុ្ស្មមតា។ 
 
៨.បនាទ្យថមដដ្ល្ល្អជាងសគបំផុត គឺសសច្កេីគ្សឡាញ់របស់គ្បជារាស្តសត 
សគ្ ោះថាពតិដមនសសមេច្មានបនាទ្យ  បនាទ្យសនាោះពុំអាច្ជួយគ្ទង់បាន
សទ សបើសសមេច្គ្តូវបណ្ដជ្នសអប់។ 
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៩.សសមេច្គ្តូវគ្បយត័នគ្បដយងសៅកនុងោរសជឿ និងោរស្វើ ស ើយមិនគ្តូវ
ខ្ល្ច្គ្សសមាល្ខ្លនួឯងសទ។ ស ើយសសមេច្គ្តូវស្វើសន្សឹមៗ កុំសកវឆាវ 
សោយោរគ្បយត័នគ្បដយង នងិស រសពញសៅសោយមនសុស្្ម៌ផង។ គឺ
ថាកុំទុកច្ិតតខ្លួនឯង ួស  រ ូតស្វើឱ្យគ្ទង់បាត់សសច្កេីគ្បយ័តនគ្បដយង
អ្ស់។ ស ើយក៏មនិគ្តូវមនិទុកច្ិតតសគគ្ជុល្ រ ូតដ្ល្់មិនអ្តឱ់ន
ទល្់ដតសស្ោះសឡើយ។ 
 
១០.សសមេច្មនិគ្តូវច្ូល្នដ្ជាមួយអ្នកណ្ ដដ្ល្ខ្ល្ំងពូដកជាងគ្ទង់
សទ សដ្ើម្បីផ្ច្ញ់មាន្ក់សទៀត សល្ើកដល្ងដតជាោរចាបំាច្់។ សគ្ ោះថាសបើ
អ្នកសនាោះ នោះ គ្ទង់នងឹសថិតសៅកនុងកណ្ដ្បន់ដ្អ្នកសនាោះស ើយ។ 
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៣. េ នុ ជ ឺ
 
 
 
 
 
 
 

 
 ស ុន ជឺ (Sun tzu) គឺជាសមទ័ពច្ិនដ្៏ល្្បលី្្ាញ ខ្ងស្វើសកឹ
សស្តង្គ្ម។ ស្ន្នដ្ដ្៏មានឥទធពិល្មកដ្ល្់សពវនថងសនោះ គ ឺ “តគ្មាពជិ័យ
សស្តង្គ្ម” (The Art Of War)។ 
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ទស្សនៈរបសគ់ាត់ ៖ 
 
១.ស្គ្ល្ខ់្លួនឯង ស្គ្ល្ស់គ្តូវ ច្ា្ំង១០០ដ្ង  នោះ១០០ដ្ង។ 
 
២.ជ័យជមនោះដ្៏គ្បសសើរបំផតុ គឺ នោះសោយមនិបាច្់ច្ា្ំង។ 
 
៣.សបើខ្ល្ច្ កុំសច្ញច្ា្ំង។ សបើមិនខ្ល្ងំ កុំសគ្បើកមាល្ំងទ័ព។ សបើគា្ន្សរឿង
រស់ង្ប ់កុបំងែសស្តង្គ្ម។ 
 
៤.សគ្តូវកំពងុច្លាច្ល្ គ្តវូវាយសស្តងគប់ 
សគ្តូវកំពុងខ្ល្ំង គ្តូវពគ្ងឹងកមាល្ំង 
សគ្តូវកំពុងសកលៀវោល ្គ្តូវសគច្សច្ញសនិ 
សគ្តូវកំពុងសគ្កវសគ្ោ្ គ្តូវពន្យុោះឱ្យវិល្ក្បុង 
សគ្តូវកំពុងអ្ំនតួ គ្តូវោកខ់្លនួទុកឱ្យវាសកអងោអង្ 
សគ្តូវកំពុងស្មគគី គ្តូវបំដបកបំបាក ់
សគ្តូវកំពុងសគ្មាក គ្តូវរំខ្នឱ្យសនឿយ ត់ 
សគ្តូវកំពុងសភលច្ខ្លនួ គ្តូវវាយសនាធ្ប់ 
សគ្តូវកំពុងនឹកស្្្នមិនដ្ល្់ គ្តូវវាយគ្បហារ។ 



ទស្សនៈបុគ្គលខ្្ាំងខងសង្គ្រ្ម 

10 

 

៥.ោរណ៍ដដ្ល្សកៀងសគ្តូវឱ្យច្ូល្មកកនុងអ្នាទ្ក ់ គមឺកពីោរជនលឱ្យ
ស ើញពីផល្គ្បសយាជន៍  ោរណ៍ដដ្ល្នឹងឱ្យសគ្តវូថយឆាង្យមនិ
ហា ្នច្ូល្ជិត គឺបង្ហ្ញឱ្យស ើញពីសគ្គាោះម នតរាយ។ 
 
៦.កុំរពំឹងថាខ្លួនគា្ន្សគ្តូវ ដតគ្តូវសគ្តៀមល្កខណៈសដ្ើម្បីគ្បយទុធនងឹ
សគ្តូវ  កុំរពំឹងថាសគ្តូវនងឹមិនវាយគ្បហារ ដតគ្តូវសគ្តៀមពគ្ងឹងខ្លួន
ឯងឱ្យសថតិកនុងស្ថ្នភាពដដ្ល្សគមិនអាច្វាយគ្បហារបាន។ 
 
៧.អ្នកោល្ហានគ្ជលុ្នងឹគ្តូវសគគ្បហារ  អ្នកកសំ្កញីនងឹគ្តូវសគចាប់
បាន  អ្នកសកវឆាវនឹងគ្តូវសគសដ្ៀល្សតមោះ។ 
 
៨.សបើនឹងស្វើសស្តង្គ្ម ឱ្យសសគ្មច្បានសជាគជ័យដ្៏គ្តច្ោះគ្តច្ងស់ល្ើអ្នក
ដ្នទ គមឺកពីសគសសុើបដ្ងឹនផទកនុងរបសប់ចាច្មតិតសនាោះឯង។ 
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៤. ខាល្ ែនុ កែសូេែតីហ្ស ៍
 
 
 
 
 
 
 

 
 ខ្ល្ វនុ កលូសសវីត ្ស ៍(Carl Von Clausewitze) គឺជាគ្ទឹសេី
វិទូខ្ងសស្តង្គ្ម និងជាឧតេមសសនីយ៍សទរបស់គ្ពសុ្ា។ ស្ន្នដ្ដ្៏ល្្បី
របស់គាត់គ ឺ“សេីពសីស្តង្គ្ម” (On War) ។ 
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ទស្សនៈរបសគ់ាត់ ៖ 
 
១.សស្តង្គម្គឺជាសកមមភាព ិង្ោ សដ្ើម្បបីងខឱំ្យសគ្តូវបំសពញកនទៈ
នសយាបាយឱ្យសយើង។ 
 
២.នសយាបាយជាសគាល្សៅ ស ើយសស្តង្គ្មគឺជាមស្្ាបាយសដ្ើម្បី
សសគ្មច្វា។ មស្្ាបាយមនិអាច្ោត់ផ្ដច្្់សច្ញពីសគាល្សៅសនាោះសទ។ 
 
៣.សគ្តូវននដផនោរល្អ គោឺរគ្សនមច្ង់បានដផនោរល្អឥតសខ្ច្ោះ។ 
 
៤.សដ្ើម្បសីសគ្មច្ភាពសជាគជយ័ សយើងគ្តូវសច្ោះគ្បមលូ្ផេុកំមាល្ំងទំងអ្ស ់
បុកទមលុោះច្ំច្ណំុច្សំខ្នរ់បស់សគ្តូវ។ 
 
៥.សដ្ើម្បីរកោ្សនតិភាព គ្តូវសគ្តៀមខ្លួនច្សំ ោះសនតភិាព។ 
 
៦.សសច្កេីោលហ្ាន គឺជាគណុសម្បតតិច្ម្បងសគននអ្នកស្វើសស្តង្គម្។ 
 
៧.ោរោរ រដ្ល៏្អបផំុត គោឺរវាយល្ុក។ 
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៨.យុទធវិ្ ីគឺជាសិល្្បៈសគ្បើទព័កនុងសស្តង្គម្ រីឯយទុធស្ស្តសតគឺជាសិល្្បៈ
សគ្បើោរគ្បយទុធសដ្ើម្បី នោះសស្តង្គ្ម។ 
 
៩.គ្គប់យា ង្កនងុសស្តង្គម្ គជឺាសរឿងស្មចញបំផតុ ដតអ្វីដដ្ល្ស្មចញ
បំផុតគឺវាពិបាកបំផតុ។ 
 
១០.គ្បសិនសបើសមដ្កឹនាំមានម ចិ្ឆតាខ្ពស់ ស ើយបនតសគាល្សៅ
សោយភាពអ្ង់អាច្និងកនទៈសមាោះមតុ គ្បាកដ្ជាអាច្កលងផុតឧបសគគ
ទំងឡាយបាន។ 
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៥. មយី៉ាម តូ ូមសូាហ្សស ី
 
 
 
 
 
 
 

  
 មីយា ្ម្ូតូ មូស្ ្សុី (Miyamoto Musashi) គឺជាទស្សនវទិ ូ
អ្នកយទុធស្ស្តសត និងអ្នកគនុនិយមស្មូនរ ជប្នុ។ ស្ន្នដ្ដ្៏ល្្បរីបស់
គាត់គ ឺ“The Book of Five Rings” ។ 
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ទស្សនៈរបសគ់ាត់ ៖ 
 
១.មានដតសយើងខ្លនួឯងប្ុសណ្្្ោះ ដដ្ល្អាច្ស្វើឱ្យល្អគ្បសសើរខ្ល្ំងោល ្រីក
ច្សគ្មើន រ ស័រ នួ នងិវាងនវជាងមុន។ អ្វីគ្គប់យា ្ងគឺសៅកនុងខ្លនួ។ អ្វី
គ្គប់យា ្ងមានអ្ស់ស ើយ។ មិនចាំបាច្់ដសវងរកអ្វសីៅសគ្ៅខ្លួនសឡើយ។ 
 
២.ស តផុល្ដតមយួគត់របស់អ្នកច្ម្ាងំដដ្ល្គ្តូវរស់ គឺរសស់ ើយគ្តូវ
ដតគ្បយទុធ ស ើយស តផុល្ដតមួយគត់ដដ្ល្អ្នកច្មា្ំងគ្តវូគ្បយុទធ គឺ
គ្បយុទធស ើយគ្តូវដត នោះ។ 
 
៣.សបើមនិគ្គប់គ្គងសគ្តូវ  សគ្តូវនឹងគ្គប់គ្គងសយើង។ 
 
៤.ច្ង់ស្គល្្់ពសីគ្តូវ គ្តូវស្គ្ល្់ពីអាវុ្ របសស់គ្តូវ។ 
 
៥.សរឿងសំខ្ន់កនងុយុទធស្ស្តសត គឃឺាតស់កមមភាពមានគ្បសយាជន៍
របសស់គ្តូវ ស ើយបសណ្ដយ្ឱ្យសគ្តូវស្វើសរឿងឥតគ្បសយាជន៍។ 
 
៦.សយើងអាច្គ្បយទុធបាន សោយស្រដតសយើងធ្លប្់ វកឹហាត់ប្ុសណ្្្ោះ។ 
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៧.សៅកនុងោរគ្បយុទធ សបើសិនជាអ្នកអាច្ស្វើឱ្យសគ្តូវខ្ល្ច្ញសញើត 
អ្នក នោះរចួ្ជាសគ្សច្ស ើយ។ 
 
៨.គ្តូវដ្ងឹថា មិនដមនមានផលូវដតមួយសទ សដ្ើម្បីសៅោនក់ំពូល្ភនំបាន។ 
 
៩.យល្់សរឿងមួយឱ្យច្ា្សស់និ នងឹយល្ស់រឿងដ្នទសទៀតមនិខ្ន។ 
 
១០.រាល្ទ់គ្មង់យុទធស្ស្តសតទំងអ្ស់ គឺចាបំាច្់គ្តូវរកោ្ជំ រគ្បយទុធ
គ្គប់ខ្ណៈសពល្ននជីវិត ស ើយរក្ោជំ រជីវិតគ្គប់ោល្ៈសទសៈ
គ្បយុទធ។ 
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៦. ណាប សូល្អងុ បណូាប៉ាត 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ណ្ប្ូសល្អ្ងុ បូណ្បា ត្ (Napoleon Bonaparte) គឺជាសម
ទ័ព នងិអ្្ិរាជបារាងំ។ គាត់ជាមនុស្សដដ្ល្មានម ិច្ឆតា្បំំផតុ 
និងច្លូ្ច្តិតោរស្វើសស្តង្គម្។ 
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ទស្សនៈរបសគ់ាត់ ៖ 
 
១. ក្យថាមនិអាច្សៅរចួ្ គឺមានដតសៅកនុងវច្នានុគ្កមមនសុ្សល្ងង់
ប្ុសណ្្ោ្ះ។ 
 
២.អ្នកដ្ឹកនា ំគឺជាអ្នកដច្កចាយកេីសង្ឃឹម។ 
 
៣.កុំរំខ្នសគ្តូវសៅសពល្ដដ្ល្ពកួសគកពំុងស្វើខ្សុ។ 
 
៤.សបើច្ង់បានអ្វមីួយដដ្ល្ល្អ ច្ូរស្វើវាខ្លនួឯង។ 
 
៥.គ្បវតតសិ្ស្តសតគ្តូវបានកត់គ្តាសោយអ្នក នោះ។ 
 
៦.ពភិពសលាករងទុកខសទសសគ្ច្ើន មិនដមនសោយស្រដតទសងវើោច្ស្
ហាវរបស់មនសុ្សអាគ្កកស់នាោះសទ ដតសោយស្រភាពស្ងត្់សសងៀមរបស់
មនសុ្សល្អ។ 
 



យួង សូដា 

19 

 

៧.សសច្កេីោល្ហានមនិដមនជាកមាល្ំងសដ្ើម្បបីនតកិច្ចោរសនាោះសទ ដតជា
ោរបនតកិច្ចោរសៅសពល្ដដ្ល្គា្្នកមាល្ងំ។ 
 
៨.កេីគ្សនមជាអ្នកគ្គប់គ្គងពភិពសលាក។ 
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៧. សេ សកវ៉ារ៉ា 
 
 
 
 
 
 
 

 សក សកវា ្រា  ្ (Che Guevara) គឺជាឥស្សរជនកុមមុយនិសតដ្៏
សល្ច្សធ្ល្មានក្់សៅកនុងបដ្ិវតតគុយបា ដដ្ល្បានបនតោលយ្ជាសមដ្កឹនាំ
ឧទទ្មសៅអាសមរកិខ្ងត្បូង។ គាត់ជាអ្នកបដ្ិវតតមួយរបូ ដដ្ល្មាន
សសច្កេីអ្ង់អាច្សៅកនងុសស្តង្គ្ម។ 
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ទស្សនៈរបសគ់ាត់ ៖ 
 
១.បដ្ិវតតមនិដមនជាដផលសបា ម្ដដ្ល្គ្ជោុះសៅសពល្វាទុំសទ។ អ្នកគ្តូវស្វើឱ្យ
វាគ្ជុោះច្ុោះមក។ 

២.កនុងោរស្វើបដ្ិវតតន៍  សបើមនិ នោះគឺមានដតស្លប្់។ 

៣.សយើងមនិមានអ្វីគ្តូវសជឿសទថា សសរីភាពបានមកសោយគា្្នោរតស ូ
សនាោះសទ។ 
 
៤.គ្បសទសមយួដដ្ល្មានគ្បជាជន មិនសច្ោះអាននិងសរសសរអ្ក្សរ 
ង្យនឹងគ្តូវសគសបាកគ្បាស។់ 
 
៥.គ្តូវចាំថាបដ្ិវតតគឺជាសរឿងសំខ្នប់ំផតុ ស ើយសយើងមាន្ក់ៗគមឺិន
សំខ្ន់សសមើសនាោះសទ។ 
 
៦.បដ្ិវតតគ្តូវបានបសងែើតសឡើងសោយមនុស្ស ប្ុដនតមនុសស្គ្តូវដតពគ្ងីក
ស្្្រតីបដ្ិវតតរបស់ខ្លនួពមីួយនថងសៅមយួនថង។ 
  



ទស្សនៈបុគ្គលខ្្ាំងខងសង្គ្រ្ម 

22 

 

៧.សដ្ើម្បីអាច្សសគ្មច្សជាគជយ័នូវសរឿងជាសគ្ច្ើនបាន ដ្ំបូងគ្តូវដត
ល្ោះបង់អ្វីគ្គប់យា ង្សនិ។ 
 
៨. ក្យសមេីដដ្ល្គា្ន្ោរគ្បគ្ពឹតត គឥឺតគ្បសយាជន៍សឡើយ។ 
 
៩.ខ្្ុំមនិដមនជាអ្នករសំោោះសទ។ អ្នករសំោោះគឺគា្្នសឡើយ។ គ្បជាជនជា
អ្នករំសោោះខ្លួនឯងប្សុណ្្ោ្ះ។ 
 
១០.បដ្ិវតតពិតគ្បាកដ្ គ្តូវបានដ្កឹនាំសោយអារមមណ៍សសនហាដ្៏
គ្ជាល្សគ្ៅ។ វាមិនអាច្សៅរួច្សទកនុងោរគតិគូសៅសល្ើបដ្ិវតតសោយ
ខ្វោះគុណសម្បតតមិួយសនោះ។ 
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៨. អាដុល្ហ៍ ហីុថ្តែរ 
 
 
 
 
 
 
 

 អាដ្ុល្ ៍  ុីដតលរ (Adolf Hitler) គឺជាសមដ្ឹកនាគំណបក្ស
ណ្សុ ី(Nazi) របស់អាឡឺម្ង់ នងិជាអ្នកបង្កត្់សភលើងសស្តង្គ្មសលាក
សល្ើកទី២។ គាត់ជាអ្នកសរសសរសសៀវសៅមួយកា្ល្មានច្ំណងសជើង
ថា “ោរតស ូរបស់ខ្្ុំ” (Mein Kampf) ។ 
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ទស្សនៈរបសគ់ាត់ ៖ 
 
១.គ្បសិនសបើអ្នក នោះ អ្នកមិនចាំបាច្់ពន្យល្់សទ ស ើយសបើអ្នកចាញ់ អ្នក
ក៏មិនគួរសៅទីសនាោះពន្យល្់ដដ្រ។ 
 
២.គ្បសនិសបើអ្នកកុ កឱ្យ្ ំ ស ើយនិយាយវាដ្ដដ្ល្ៗ សនាោះនងឹមាន
សគសជឿមិនខ្ន។ 
 
៣.គិតឱ្យបានរាប់ នដ់្ងមនុនឹងសសគ្មច្ច្ិតត ស ើយសបើសសគ្មច្ច្ិតត
រួច្ កុំគ្តឡប់សគ្ោយសទោះជាល្ំបាករាប់ នដ់្ង។ 
 
៤.មនសុ្សដដ្ល្មនិយល្ដ់្ឹងពីគ្បវតតសិ្ស្តសត សគ្បៀបដ្ូច្ជាមនសុ្សខ្វក្ ់
ឬថលង។់ 
 
៥.សលិ្្បៈននោរអាន នងិោរសិកោ្ គឺោរច្ងចាំនវូអ្វីដដ្ល្មាន
គ្បសយាជន៍ ស ើយបំសភលច្សចាល្នូវអ្វដីដ្ល្គា្ន្គ្បសយាជន។៍ 
 
៦.ជំសនឿពបិាកល្បុជាងច្ំសណោះដ្ងឹ។ 
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៧.គ្បជាជនមួយគ្កមុ្ ំ ង្យរងសគ្គាោះសោយស្រដតោរភូតភរដ្៏្ ំ
មួយ ជាងគ្បជាជនមួយគ្កុមតូច្។ 
 
៨.អ្នកដដ្ល្ច្ង់មានជីវិតរស ់ គឺគ្តូវដតគ្បយទុធ ស ើយអ្នកដដ្ល្មនិច្ង់
គ្បយុទធកនងុពភិពសលាកដដ្ល្មានដតោរគ្បឆាំងគាន្គា្្នទបីចចប់សនោះ គឺ
កុំច្ងរ់ស។់ 
 

 
 


