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ចិតតវទិាជាអវី? 
 

ចិតតវទិា គឺជាវទិាោស្តសត ដែលសិកាពីបតុភូតចិតត។ 

ចិតតវទិា ជាវទិាោស្តសតទរពោះ ចិតតវទិាមនកមមវតថុសិកាចាស់លស់ មនវធីិ
សិកាជាក់លក់ និងនំមកនូវផលរបទយជន៍ែល់សងគមមនុសស។ 

+កមមវតថុសិកាននចិតតវទិា 

កមមវតថុសិកាននចិតតវទិា គឺបតុភូតចិតតរបស់មនុសស។ 

១/ និយមន័យបតុភូតចិតត 
បតុភូតចិតត គឺជាបតុភូតទំងឡាយ ដែលរបរពឹតតទៅកនុងខួរកាល

របស់មនុសស និងសដមតង ទចញមកទរៅតមរយៈអំទពើ និងអាកបបកិរយិ( កាយ
វកិារ ទឹកមុខ ពកយសមតី…)។ 

ឧទហរណ៍ៈបុគគល”ក”សបាយរកីរយមនទឹកមុខញញឹម 

 បុគគល”ខ” ជាមនុសសកាច មនកាយវកិាររចទងងរចងាង 

 បតុភូតចិតតមនលកខណៈខុសដបលកពីបតុភូតែនទទទៀតែូចជាៈ 

 បតុភូតរបូៈ ឧទហរណ៍ៈ រពោះអាទិតយបំភលឺដផនែី ទឹកដំយូរហួតអស់ 

 បតុភូតគីមីៈ ឧទហរណ៍ៈ បយទុកយូរែុោះផសិត 

 បតុភូតជីវោស្តសតៈ ឧទហរណ៍ៈរតីស្សង់ទចញពីទឹកងាប់ 

 បតុភូតអគគីសនីៈ ឧទហរណ៍ៈ មនផគររនទោះទពលមនទភលៀង 

 បតុភូតទមកានិចៈ ឧទហរណ៍ៈ រទទោះទភលើងបរទលើផលូវដែក 

២/ធមមជាតិននបតុភូតចិតត 
 

 តមទសសនៈម៉ា ក់ ធមមជាតិននបតុភូតចិតតគឺៈ 

“ចិតតជារបូភពអតតទនម័ត ននតថភពបរនុម័តកនុងខួរកាលរបស់មនុសសមន
ក់ៗ។ វមនចរតិសងគមរបវតិតិ។” 
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បញ្ហា ជាមូលដឋ នរគឹោះែំបូងបងអស់របស់ចិតតវទិាគឺថ ទតើធមមជាតិននចិតតគឺ
អវីទៅ? ទៅកនុងែំណក់កាលអភិវឌ្ឍន៍នីមួយៗរបស់មនុសស ទគបនផដល់នូវ
ចទមលើយដបលកៗពីគ្នន ចំទពោះសំនួរទនោះ។ កាលពីសម័យដែលមនុសសមិនទន់
ឈានទៅែល់ភពទជឿនទលឿនទន់សម័យ ទហើយមិនទន់មនសមតថភព 
ទៅចំទពោះមុខធមមជាតិទៅទឡើយ បតុភូតចិតតរតូវទគចាត់ទុកថជាឥទធិពល ឬ
ជាកមល ំងរបស់រពោះអាទិទទព ។ លុោះែល់ទពលោសនចាប់កទកើតមនទៅទលើ
ដផនែីទយើងទនោះ បតុភូតចិតតរតូវបនចាត់ទុកថ ជាែទងាើមរបស់រពោះអាទិទទព
ទៅវញិ។  

សពវនថៃទនោះវទិាោស្តសតកំពុងដតអភិវឌ្ឍន៍ទឡើងយ៉ាងខ្ល ំងកាល  អាចទអាយ
ទយើងយកមកទរបើជាមូលដឋ ន ែ៏រងឹមំទែើមបីរចានទចាលទលើរល់អបិយជំទនឿសដី
អំពីចិតតរបស់មនុសស ។ ចិតតវទិាដែលរបកបទៅទដយលកខណៈវទិាោស្តសតែ៏
រតឹមរតូវបនផដល់នូវចទមលើយ ែ៏ចាស់លស់របកែរបជា ចំទពោះសំនួរដែល
មនុសសទចាទសួរ តំងពីយូរលង់ណស់មកទហើយ គឺ ´ចិតតរបស់មនុសសគឺជា
ចំណំងរបស់តថភពសនានុម័តទដយខួរកាលរបស់មនុសស ទហើយចំណំង 
មនលកខណៈអតតទនម័តទនោះ គឺជាធមមជាតិរបស់សងគមរបវតតិ ។ 

ក/ចិតតរបស់មនុសសគឺជាចំណំងរបស់តថភពសតានុម័តរបស់ខួរកាល 

      ចិតតរបស់មនុសសទកើតមកពីរបូភពននតថភពសតានុម័ត ដែលសថិតទៅ
ទរៅញាណរបស់មនុសស ទហើយដែលរតូវបនកត់រតទុកកនុងខួរកាលរបស់
មនុសស។ ទនោះទហើយដែលទគទៅថ បតុភូតសតិអារមមណ៍។ 

     ទែើមបីយល់ទអាយកាន់ដតចាស់ចំទពោះអំណោះអំណងទនោះ ទគគបបីយល់ថ 

 ខ/អវីទៅទៅថចំណំង? 

     ចំណំងគឺជាលំនំអនតរកមម រវងរបព័នធរបូធតុពីរ កនុងទពលែំណលគ្នន  
ទហើយជាលទធផលដែលទកើតទចញពីលំនំទនោះ។  

២.១ តថភពសតានុម័តៈ 
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តថភពសតានុម័ត គឺជាអវីៗដែលសថិតទៅទរៅញាណរបស់មនុសស
ទហើយជារបភពចិតតរបស់មនុសស ។ តថភពសតានុម័តទនោះក៏គ្នម នរបូភពចិតត
ទៅកនុងខួរកាលមនុសសដែរ។ ែូទចនោះរបូភពចិតតទកើតទឡើង និងផារភា ប់យ៉ាង
ជិតសនិទធទៅនឹងតថភពសតានុម័ត ទៅកនុងខួរកាលរបស់មនុសស បនន័យ
ថ របូភពចិតតផារភា ប់ទៅនឹងអវីៗ ដែលបុគគលមន ក់ៗមនទំនក់ទំនងជាមួយ
និងមជឈដឋ នជំុវញិខលួន កនុងជីវភពរស់ទៅ និងកនុងការងារ។ចំទពោះមនុសសមន
ក់ៗ របភពចិតតទកើតមនរគប់ទពលទវល។ 

 តថភពសតានុម័ត ជារបភព និងជាខលឹមោរននចិតតរបស់មនុសស។ 

តថភពសតានុម័តរតូវបនឆលុោះបញ្ហេ ំងចូលកនុងខួរកាលរបស់មនុសស 
ទហើយបទងេើត បនជារបូភពចិតត។ 

       ទបើគ្នម នតថភពសតានុម័ត ក៏គ្នម នរបូភពចិតតដែរ។ 

       របូភពចិតតផារភា ប់តថភពសតានុម័តយ៉ាងជិតសនិទធទៅនឹងខួរកាល។ 
ទហើយទដយោរដតមនុសសមនទំនក់ទំនងជាមួយមជឈដឋ នជំុវញិ ែូទចនោះរបូ
ភពចិតតកទកើតទឡើងរគប់ទពលទវល។ 

 ២.២ ចរតិអតតទនម័តរបស់ចិតត 
 របូភពចិតតដែលទកើតពីវតថុមួយ ឬ បតុភូតណមួយ ដែលសនឋិតទៅកនុង
ខួរកាលរបស់មនុសសមន ក់ៗដតងដតខុសដបលកគ្នន ពីមនុសសមន ក់ទទៀត ពីទរពោះ
ការឆលុោះបញ្ហេ ងំរបូភពចូលទៅកនុងខួរកាលមនុសសមន ក់ទនោះ រតូវបនផល ស់បតូរ
ទៅតមការយល់ែឹង បទពិទោធន៍ និងវទិសសភពរបស់បុគគលមន ក់ៗ បន
ន័យថ វតថុ ឬ បតុភូតដែលមនុសសមន ក់ៗបនពិនិតយសទងេតនិង វយតំនល 
មនភពខុសដបលកគ្នន  ពីបុគគលមន ក់ទៅបុគគលមន ក់ទទៀត។ ជូនកាលរងាវ យតនមល 
ទនោះមនការខុសដបលកគ្នន  ទៅតមចំណង់ចំណូលចិតត។ ែូទចនោះបនន័យថ 
បតុភូតចិតតមនរបូភពអតតទនម័ត ពីបុគគលមន ក់ ទៅបុគគលមន ក់ទទៀត។ 

 ឧទហរណ៍ បងបអូនពីរនក់ មន ក់ចូលចិតតទរៀនភោបរងំ មន ក់ទទៀត
ចូលចិតតទរៀនភោអង់ទគលស ។ បុរសពីរនក់ទអាយតនមលទៅទលើរថយនតមួយ។ 
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មន ក់ថ រថយនតម៉ា កទនោះទខាយ មន ក់ទទៀតថរថយនតម៉ា កែដែលទនោះស្សលួ
ទរបើ ណស់ ទរពោះវសីុោងំតិច ។ 

 សរបុទសចកដីមកបនន័យថ វតថុដតមួយទធវើទអាយមនុសសមន ក់។មនរបូ
ភពចិតតទផសងពីគ្នន ។ តថភពសតានុម័តជារបភពផង និងខលឹមោរសរមប់របូ 
ភពចិតតរបស់បុគគលមន ក់។ 

២.៣ ចិតតជាមុខងាររបស់ខួរកាល 

មូលដឋ នរបូធតុននបតុភូតចិតត គឺខួរកាល និងសំបកខួរកាល។ 

គ្នម នខួរកាល គឺគ្នម នចិតត ឬខួរកាលមិនធមមតនំឲ្យចិតតមិនធមមត។ ឧទហរ
ណ៍ៈ “មនុសសវកិលចរកិ”។ 

    ប៉ាុដនតចិតតមិនដមនជាខួរកាលទទ ទរពោះចិតតមិនដមនជារបូធតុ ដែលបទចេ ញ
ទដយ ខួរកាលែូចជាទថលើមបទចេ ញទឹករបមត់ទនោះទទ។ 

    ទពលណខួរកាលទទួលរទំញាច ខួរកាលបញ្ហា ទៅសររីងគណមួយ ទពល
ទនោះមនុសសសដមតងទចញនូវសកមមភព ែូចទនោះទគថ ចិតតជាមុខងាររបស់ខួរ
កាល។ 

ឧទហរណ៍ៈ រគូទៅសរទសរតមអាន(រទំញាច) សិសសោត ប់(បតុភូត
ចិតត) រចួសរទសរតមអំននរបស់រគូ(សកមមភព)។ 

២.៤ ចិតតជាបទពិទោធន៍ ដែលមនចរតិសងគមរបវតតិ ទហើយដែល
មនុសសបនដរបកាល យជាសមបតតិផទ ល់ខលួន 

 បតុភូតចិតតរបស់មនុសស គឺជាបតុភូតពិទសសដែលមនតំងពីមន
មនុសសទៅទលើដផនែី។ 

 បតុភូតចិតតជាលទធផលននសងគមរបវតតិ គឺជាសកមមភពរបស់បុគគលបន
ដរបកាល យផលរមួទំងទនោះឲ្យទៅជា ”ចិតតរបស់បុគគលមន ក់” ទរពោះថបុគគលរស់
ទៅ និងទធវើសកមមភពកនុងលកខខណឌ សងគមរបវតតិជាក់លក់។ 
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 ចិតតជាសមបតិតផទ ល់ខលួនរបស់មនុសសមន ក់ ប៉ាុដនតសមបតតិទនោះជាសមបតតិ
មនុសសជាតិ របស់សម័យកាល របស់ទឹកែី របស់របទទសជាតិ របស់ជនជាតិ 
របស់រគួោរ ទហើយសមបតតិទំងទនោះបងេប់នូវខលឹមោររបវតតិោស្តសតជាប់ជានិចេ។ 

    សមបតិតផទ ល់ខលួនគឺជាសមបតតិរមួទៅកនុងបុគគលមន ក់ៗ 

  ក/ កនុងលំនំអភិវឌ្ឍន៍ននសងគមរបវតតិ មនុសសបនរបមូលផតុំបទពិទោធន៍
ជាទរចើន កនុងទនោះចំទណោះែឹងពីសងគម ធមមជាតិ និងមនុសស។ បទពិទោធន៍
ទំងទនោះរតូវបនផតិតជាប់ នឹងឧបករណ៍ពលកមម និងោន នែោថ បតយកមម 
ោន នែវទិាោស្តសត អកសរសិលិ៍ សិលបៈ និងបទបញ្ហា សងគម។ ពីជំនន់មួយទៅ
ជំនន់មួយ ទគរបមូលចំទណោះែឹងទំងទនោះ តមរយៈដលបងកំោនត ពលកមម 
និងទំនក់ទំនងសងគម។ មនុសសមន ក់ៗយល់ និងរជតូរជាបនូវចំទណោះែឹងទំង
ទនោះ ទហើយដរបកាល យឲ្យទៅជាបទពិទោធន៍ សមបទ សទចេ តន របស់ខលួនផទ
ល់។ ទំងទនោះទគទៅថ “ចិតតរបស់បុគគល”។ កនុងទពលដែលទគយល់រជតួ
រជាបពីចំទណោះែឹងទំងទនោះ បុគគលមន ក់ៗស្ោវរជាវចំទណោះែឹងថមី និងដកដរប
ផលិតកមមទីតមចំទណោះែឹងថមីទំងទនោះ ទហើយទនទឹមនឹងទនោះបទពិទោធន៍
របស់ទគកាន់ដតសមបូរ។ 

ខ/ចិតតជាបទពិទោធន៍ដែលបងគប់ អតតន័យសងគមរបវតតិ 
ចិតតរបស់មនុសសជាលទធផលននសងគម តមរយៈសកមមភពរបស់ខលួន

បុគគលមន ក់ៗ បនដរបកាល យទៅជាផលរមួរបស់សងគមរបវតតិឲ្យទៅជាចិតតរបស់
ទគមន ក់ៗ ទរពោះពីជំនន់មួយទៅជំនន់មួយទទៀតបុគគលមន ក់ៗនិងទធវើសកមម 
ភពទៅកនុងលកខខណឌ សងគមរបវតតិែ៏របកែមួយ ។ 

ចិតតវទិាជាសមបតតិផទ ល់របស់បុគគលមន ក់ៗ សមបតតិកនុងសងគមគឺជា
សមបតតិ របស់សងគមជាតិ មនុសសមន ក់ៗរស់ទៅកនុងសម័យកាល សុទធសឹងដត
ឆលងកាត់រពឹតតិការណ៍ ឬ ទហតុការណ៍ទផសងៗ ឬ បទពិទោធន៍ដែលទគធល ប់ឆលង
កាត់ ។ 

ែូទចនោះចិតតរបស់មនុសសបងេប់ទៅទដយខលឹមោរសងគមរបវតតិជាប់ជានិចេ។ 
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មនុសសទទួលបទពិទោធន៍កនុងសងគមែូចជាចំទណោះែឹង ពីសងគម និងពី
វទិាោស្តសតបទចេកទទស។ បទពិទោធន៍ និង ចំទណោះែឹងទំងទនោះ ដតងដត
ផារភា ប់ទៅនឹង ោន នែោថ បតយកមម អកសរសិលប៍ វបបធម៌ សិលបៈ និង ចាប់។ 

ចំទណោះែឹង និងបទពិទោធន៍កនុងពលកមម រតូវបនទផទរឲ្យមនុសសពី
ជំនន់មួយទៅជំនន់មួយទទៀត ។ មនុសសដតងដតរជតួរជាបយល់ែឹងនូវសមិទធ
ផលទំងទនោះ ទហើយបនដរបកាល យវឲ្យទៅជាបទពិទោធន៍ផទ ល់ខលួន គួបផសំ
និងចំទណោះែឹងថមីៗដថមទទៀត សទដដ ទធវើឲ្យបទពិទោធន៍ និង ោន នែរបស់ទគ
កាន់ដតសមបូរដបបទឡើង ។ ែរបណដែលមនុសសមនទឹកចិតតកាល ហានភៃ ក់
រលឹកចូលរមួយ៉ាងសកមម កនុងការងារសងគម កនុងការសិកា កនុងការរបតិបតតិ 
ែរបទនោះចិតតរបស់ទគកាន់ដតមនភពសមបូរដបប ទហើយកាល ហានទឡើង។ 

គ/“ចិតតរបស់បុគគល” កាន់ដតសមបូរ កាលណទគចូលរមួយ៉ាងសកមម
ទកលៀវកាល កនុងការងារ ពលកមម កនុងការសិកា និងចូលរមួយ៉ាងទកលៀវកាល បំផុតកនុង
សកមមភពសងគម ទែើមបីជាការពរងីកនូវបទពិទោធន៍ឲ្យកាន់ដតទូលំទូលយ។ 

៣/ មុខងាររបស់ចិតត 
បតុភូតចិតតទំងឡាយ ផារភា ប់ទៅនឹងអំទពើ។ វដសតងទចញកនុងអំទពើ។ 

 ចិតតមនមុខងារបីគឺៈ 

 ក/តរមង់ទិសដណនំ ែឹកនំអំទពើរបស់មនុសស។ 

ឧទហរណ៍ៈ អនករបមញ់សំទៅទៅកដនលងដែលសតវយំ។ 

 ខ/រញុរចានទធវើឲ្យកាន់ដតខ្ល ំង នូវអំទពើទំងឡាយ។ 

 ឧទហរណ៍ៈទឹកចិតតឪពុកមត យស្សឡាញ់កូន ទធវើឲ្យពួកគ្នត់ហា៊ា នតស៊ាូ
រគប់ឧបសគគ ទធវើការងារទែើមបីរកលុយមកផគត់ផគង់រគួោរ និងការទរៀនសូរត
របស់កូន។ 

 គ/តដរមតរមង់ ឬដកតរមូវអំទពើៈទៅកនុងសកមមភព ទគអាចភ័នតរចឡំ។ 
ទគ្នលបំណងដែលទយើងបនកំណត់ជួយឲ្យមនភពរតឹមរតូវពិតរបកែ និង
មនរបទយជន៍ជាងមុន។ 
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៤.របទភទននបតុភូតចិតត 
ទគដចកបតុភូតចិតតជាបីរបទភទៈ 

ក/ លំនំចិតតៈគឺជាបតុភូតទំងឡាយណ ដែលរបរពឹតតកនុងរយៈទពល
មួយខលី វមនការចាប់ ទផតើម ការរបរពឹតតទៅ និងការបចេ ប់។ លំនំជាមូលដឋ ន
គឺៈ 

លំនំពុទធិែូចជាឥន្រនទីយរមមណ៍ របតយការមមណ៍ លំនឹក ការគិត ភោ របូរមម
ណ៍។ល។ ដែលបទងេើតបនជាជីវតិពុទធិរបស់មនុសស។ 

 លំនំសទចេ តន ែូចជាចិតតរទំភើប និងសទចេ តន ដែលបទងេើតបនជាជីវតិ
សទចេ តនរបស់មនុសស។ 

 លំនំឆនទៈ និងអំទពើឆនទៈដែលបទងេើតជាជីវតិឆនទៈរបស់មនុសស។គឺទៅកនុង
ទិែឋភពទំងបីទនោះទហើយ ដែលដសតងទចញនូវសកមមភពចិតតរបស់មនុ
សស។ 

ខ/ សភពចិតតៈគឺជាបតុភូតចិតត ដែលរបរពឹតតទៅអស់រយៈទពលយូរបនតិ
ច។ ជាធមមតសភពចិតតទែើរតមលំនំចិតតែនទទទៀត ទដយយកលំនំចិតតទំង
ទនោះទធវើជាបដងអក។ 

ឧទហរណ៍ៈ របងុរបយ័តនកនុងការោត ប់រគពូនយល់។ 

គ/ លកខណៈចិតតៈគឺជាបតុភូតចិតតទំងឡាយណ ដែលរបរពឹតតទៅអស់រ
យៈទពលយ៉ាងដវង ជូនកាលរហូតអស់មួយជីវតិ ទហើយដែលមនសភពនឹង
នរ ចំទពោះបុគគលមួយជាក់លក់។ 

៥. វធីិសិកាចិតតវទិា 

ក/វធីិសទងេតៈជាវធីិដែលទគទរបើទរចើនជាងទគកនុងចិតតវទិា។ វធីិទនោះសិកា
អំពីសកមមភព (កាយវកិារ ទឹកមុខ ពកយសមតី…) របស់មនុសសមន ក់ៗ ទែើមបី
ោគ ល់ពីគុណសមបតតិ និងគុណវបិតតិរបស់មនុសសទនោះ។ 
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ឧទហរណ៍ៈ សទងេតទៅទលើចំណូលចិតត និងតរមូវការរបស់អតិថិជន។   ការ
សទងេទលើសកមមភពការងាររបស់បុគគលិក(បុគគលិកគិតដតពីផលរបទយជន៍
ផទ ល់ខលួន ឧសាហ៍ សកមម លោះបង់)។ 

ខ/ វធីិវភិគផលិតផលសកមមភពៈ ទៅទពលដែលមនុសសបទងេើត 
ផលិតផល គឺពួកទគបនបនសល់ទុកនូវោល កោន មបុគគលិកលកខណៈរបស់ពួក
ទគទៅកនុងលទធផលទនោះ។   ែូចទនោះឆលងកាត់ផលិតផលការងារ ទយើងអាចែឹង
ពីអតតចរតិ ឬ ឫកពរបស់បុគគលទនោះបន។ 

  ឧទហរណ៍ៈ តមរយៈរបោទអងគរវតតដែលបនបនសល់ទុក នំឲ្យ
ទយើងែឹងពីោន នែរបស់បុពវបុរសដខមរសម័យទនោះ ថជាមនុសសឧសាហ៍ និងជា
មនុសសដែលមនបរមុងរបយ័តនខពស់។ 

    ទរកាយពីការរតួតពិនិតយទមើលអកសររបស់មនុសសមន ក់ ទយើងអាចែឹងពីអតត
ចរតិរបស់មនុសសទនោះ ទរពោះទបើទយើងរបុងរបយ័តននំឲ្យការសរទសរបនោអ
ត។ 

គ/ វធីិសនទនៈជាលំនំសួរ និងទឆលើយទដយផទ ល់ រវងអនកស្ោវរជាវ និង
កមមវតថុស្ោវរជាវ។ ទហើយទដយោរសំណួរទំងឡាយ ដែលបនទរគ្នងទុក
មុន ទយើងអាចោគ ល់បនពីចិតតគំនិតអាថ៌កំបំងរបស់មនុសស តមការវភិគ
ទលើរបតិកមមសមតីរបស់មនុសស ដែលទយើងសនទនជាមួយ។ 

ឃ/វធីិទតសតៈ ទតសដជារបទភទលំហាត់ ដែលទគដក់ឲ្យកមមវតថុទធវើ។ទយើង
ទរៀបចំករមងសំណួរដក់កនុងរកដស់មួយ ទហើយដចកឲ្យកមមវតថុស្ោវរជាវ និង
អនុចញតតិឲ្យទគបំទពញរល់សំណួរទំងទនោះ បនទ ប់មកទទើបទយើងរបមូលចទមលើយ
ទហើយទធវើការបូកសរបុ។ 

ង/វធីិពិទោធន៍ៈវធីិទនោះមនបំណងបងេបតុភូតចិតតដែលរតូវសិកា 
ទែើមបអីាចសទងេតពីបដរមបរមួលធតុទផសងៗ របស់បតុភូតទនោះ។វធីិទនោះអាច
របរពឹតតទៅទរកាមរបូភពពីរៈ ពិទោធន៍ធមមត និង ពិទោធន៍កនុងមនទីរពិទោធ
ន៍។  
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ពិទោធន៍ធមមតៈ ការពិទោធន៍ទនោះ ទគទរៀបចំទឡើងកនុងជីវភព ឬ កនុង
សកមមភពធមមតរបស់មនុសស ដែលទគចង់ពិទោធន៍ ែូចជាកនុងថន ក់ទរៀន 
កនុងដលបង កនុងពលកមម។ 

ឧទហរណ៍ៈយករបដប់ទលងជាទរចើនឲ្យកុមរទំងឡាយទលងែូចជាៈ 
កំាទភលើង ឡាន រទទោះទភលើង រថទរកាោះ។ល។ ទែើមបសីទងេតពីទំទនររបស់កុមរ។ 

     ពិទោធន៍កនុងមនទីរពិទោធន៍ៈ វធីិទនោះរបរពឹតតទៅទៅកនុងមនទីពិទោធន៍ 
កនុងលកខខណឌ  ដែលទធវើឲ្យទលចទឡើងនូវបតុភូតចិតតដែលអនកពិទោធន៍ចង់ប
ន។ ការពិទោធន៍ទនោះអនុវតតជាទូទៅចំទពោះលំនំចិតតជាងចំទពោះលកខណៈ
ចិតត។ រហូតមកែល់សពវនថៃទនោះរតូវបនទគអនុវតតយ៉ាងទូលំទូលយ ទហើយមនទី
ពិទោធន៍ទំងទនោះក៏មនសមា រៈបរកិាខ កាន់ដតរបទសើរទឡើងដែរ។ 

វធីិទនោះអាចផតល់លទធភពចាស់លស់ ជាក់លក់ ទដយោរការទរបើសមា រៈបរ ិ
កាខ ទផសងៗ។ ទគទរបើវធីិទនោះញឹកញាប់ ទៅកនុងមនទីទពទយ និងបនទប់សួរចទមលើយជន
សងសយ័។ 

 អតថរបទយជន៍របស់ចិតតវទិា 

ចិតតវទិាមនោរៈរបទយជន៍ពិទសសែល់ជីវភពសងគមៈ 

 រគូទពទយរតូវសគល់ចិតតរបស់អនកជមៃឺ 
 នយទហានរតូវែឹងចិតតពលទហាន 

 សិលបកររតូវោគ ល់ចំណូលចិតតរបស់ទសសនិកជន 

 អនកលក់រតូវែឹងពីតរមូវការរបស់អតិថិជន 

    ទៅកនុងរគួោរក៏ែូចគ្នន ដែរ ោវ មីរតោូគ ល់ចិតត ែឹងចិតត យល់ចិតតរបស់
ភរយិ ចំដណកភរយិ រតូវោគ ល់ចិតត យល់ចិតត ែឹងចិតតោវ មីរបស់ខលួន។ មត យ
រតូវោគ ល់ពីអាកបបកិរយិ និងទំទនររបស់កូន…។ល។ 

    ឯរគូបទរងៀនវញិ ក៏រតូវោគ ល់ចិតតរបស់សិសសដែរ ទែើមបឲី្យការងារអប់ររំបស់
ខលួនទទួលបនលទធផល។ ចាប់ចិតតវទិាទំងឡាយ ជាមូលដឋ នននការបទងេើត
ចាប់គរទុកាសលយ។ 


