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ខ្ញុំនឹងតស ៊ូរហ៊ូតដលខ់្ញុំជោគជយ័ 

ខ្ុំមិនែមនេក្ើរមក្េដើមើបីបរាជ័យ េហើយភាពបរាជ័យក្៏មិន
ែមនជាដងវិងីៃនផលូវជវីិររបស់ខ្ុំេ ោះែដរ។ ខ្ុំមិនែមនជា
សរវេចៀមមួយក្ើាលែដលរងចាំើឲើយេគចាក្់នឹងជនលួញេ ោះ
េទ្ ែរខ្ុំគឺជាេោ ដូេចនោះខ្ុំបដិេសធមិនរពមនិយយ េដើរ ឬក្៏
េដក្ជាមួយសរវេចៀម។  

ទ្ីសម្លើប់សរវសរម្ប់ជនបរាជ័យគឺមិនែមនជាទ្ចីុង
េរឿយៃនវាស របស់ខ្ុំេឡើយ។ 

ខ្ញុំនឹងតស ៊ូរហ៊ូតដលខ់្ញុំជោគជយ័ 

ដក្រសង់េចញពីដុំចើាប់បុរាណទ្ី៣ េៅក្នុងេសៀវេៅ 
           កំពូលអ្នកលក់នៅនលើនោក 

 
I will persist until I succeed. 
 
I was not delivered into this world in defeat, nor 
does failure course in my veins. I am not a 
sheep waiting to be prodded by my shepherd. I 
am a lion and I refuse to talk, to walk, to sleep 
with the sheep. 
 
The slaughterhouse of failure is not my destiny. 
 

I will persist until I succeed.  
 

From the ancient scroll marked III 
                                   In  

                                 The Greatest Salesman 
                                            In The World 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

លិខិតសម្តែងការសរនសើរ 

ពីបុគគលល្បីៗ 

 

“ កំពូលអ្នកលក់នៅនលើនោក គឺជាេសៀវេៅ ពនើយុោះ-េលើក្
ក្មពស់ និង -ជំរុញទ្ឹក្ចិរតលអបំផុរមួយែដលខ្ុំធ្លើប់បានអាន ។ 
ឥឡូវខ្ុំយល់េហើយថាេហរុអវីបានជាេសៀវេៅមួយេនោះររូវបាន
េគទ្ទ្ួលសាគើល់េរចើនសេមើបើមេមលោះ -THE GREATEST 

SALESMAN IN THE WORLD is one of the most 

inspiring, uplifting, and motivating books I have ever 

read. I can well understand why it has had such a 

splendid acceptance. ” 

-Norman Vincent Peale- 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

“ េោក្ Og Mandino ក្ំពុងអេ ទើងរពលឹងរបស់អនក្ឲើយធ្លើក្់េៅក្នុងសាច់
េរឿងែដលមិនអាចទ្ប់ចិរតបានរបស់េរ់យ ើងបុិនរបសប់បំផុរ។ កំពូល
អ្នកលក់នៅនលើនោក គឺជាេសៀវេៅែដលអាចរបេោមចិរតរបស់មនុសើឝ
រាប់ោន ក្់ – Og Mandino provocatively prods your attention into 

fascination as he masterfully relates his story. THE GREATEST 

SALESMAN IN THE WORLD is a book with emotional appeal for 

millions.” 

 

Roy Garn, Executive Director 

Emotional Appeal Institute 

 

 

 

 

 

 

“ ខ្ុំចូលចិរតសាច់េរឿង .....ខ្ុំចូលចិរតបេចេក្េទ្សេរៀបចំ …..ខ្ុគំឺចូលចិរត
េសៀវេៅេនោះែរមតង។ បុគគលជាអនក្លក្់ទំងឡាយ រពមទំងសម្ជិក្
រគួសាររបស់េគផង គួរែរអានេសៀវេៅមួយេនោះ -  I like the story…. I 

like the style ….. I like the book. Every salesman and members of 

his family should it.” 

 

W. Clement Stone, President 

Combined Insurance Co. of America 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ ខ្ុំអានេសទើររគប់េសៀវេៅែដលសរេសរអំពីភាពជាអនក្លក្់ ប ុែនតខ្ុំគិរថា
េោក្ Og Mandino បានទញយក្ខលឹមសារទំងអស់មក្ោក្់បញ្េូលក្នុង
េសៀវេៅរបស់ខលួន ( កំពូលអ្នកលក់នៅនលើនោក )។ េមើនអនក្អនុវរតោម
េសៀវេៅេនោះណាម្នើក្់នឹងបរាជ័យេៅក្នុងអាជីវក្មមលក្់ដូររបស់ខលួនេ ោះ
េឡើយ េហើយក្៏េមើននរណាម្នើក្់នឹងអាចឿលើយជាក្ំពូលអនក្លក្់បានេោយ
មិនអនុវរតោមវាេ ោះែដរ។ អនក្និពនធមិនររឹមែរបានបង្ឝើញឲើយេឃើញនូវរូប
មនតែរប ុេណា្ើោះេទ្ េរ់ែងមទំងបានបងប់ខលឹមសាររបស់វាេៅក្នុងសាច់េរឿង
ែដលជក្់ចិរតបំផុរមិនធ្លើប់បានជួប - I have read almost every book 

that has ever been written on salesmanship, but I think Og Mandino 

has captured all of them in THE GREATEST SALESMAN IN THE 

WORLD. No one who follows these principles will ever fail as a 

salesman, and no one will ever be truly great without them; but the 

author has done more than present the principles – he has woven 

them into the fabric of one of the most fascinating stories I have 

ever read.” 

 

Paul J. Meyer, President 

Success Motivation Institute, Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ជំពូកទ១ី 
 

េោកមានសិល្បៈកនអងការរស់េៅម្យ៉ាងែដលករមបានជួប គឺរស់េៅមិនែមនែែ
េដើម្បីខ្លឤនឯងេ ោះេេ ែែរស់េៅេដើម្បីអ្នកដៃេ េ ើយការេចោះរពួយបារមភចំេ ោះ

អ្នកដៃេេនោះបានេ វ្ើឲ្យេោកកាាយជាមនុស្សរបេសើរជាងេគ 
 

 ហា វីដ(Hafid) េដើរែអ្នអ្នេៅពីមុខ្កញ្ចក់ស្ពាន់ េដើម្បីពិនិែ្យ
េមើលរូបរាងរបស់ខ្លឤនេោយយកចិែតេុកោក់។  

 “ មានែែែភនកេេែដលមិនទាន់ចាស់ ” គាែ់និយាយែិចៗ ប ាប់
មក ហា វីដ(Hafid) ែបរខ្លឤន េ ើយេដើរយឺែៗេៅេលើឥដឋែដលេ្វើអ្ំពីថ្ម  
ែកវ។ មិនយូរប ុ ាន គាែ់ក៏េដើរកាែ់សសរ្ំៗពីរេ្វើអ្ំពីថ្មម្យ៉ាងពណ៌េមា និង
កំពុងឈរបង្ហាញរាងយា៉ាងសង្ហាេដើម្បីេលើករេពិោនែដលរែូវបានេគែុប
ែែងេៅេោយបនទោះរបាក់ និង បនទោះមាស ប ុែនតេជើងចំណាស់ទាំងពីររបស់ 
ហា វីដ(Hafid) មិនបានបញ្្ឈប់គាែ់ឲ្យេៅគយគន់សរមស់ដ៏លឡរែកាល
ទាំងេ ោះេ ើយ គឺពួកវាេៅបនត ំ ហា វីដ(Hafid) ឲ្យេ្វើដំេណើរេៅមុខ្
េេៀែ េោយេដើរកាែ់តាមែុមួយជួរែដលេ្វើអ្ំពីេដើមរសល់ និង ភលអកដំរី។ 

 ែរគសរមាប់អ្ងគអយេលង និង េៅអ្ីសរមាប់ែផឡកខ្នង សុេធែែរែូវ
បានែុបែែងេៅេោយសនឣកអ្េណតើករេោងែដលមានពណ៌ភលឺចាំងស្ពាែ 
ចំែណកឯជញ្ជំងវិញមានោំលមឡេៅេោយរគាប់ែ្បឣង និងមានពនលឺេភលកៗ
េចញមកពីរកណាែ់សំពែ់បា៉ាក់ែដលរែូវេគរច េោយផចិែផចង់បំផុែ។ េដើម
េឈើម្យ៉ាង្ំៗ សថិែេៅកនអងអ្ំបូរេដើមេតាោែ រែូវបានោំជាជួរេៅកនអងេផើងែវងៗ
េ្វើអ្ំពីលងហិនេដើម្បី  ុមព័េធពពួកផ្កាជាេរចើនរបេភេកំពុងែែដុោះេៅកនអងថ្ូមាន



 

 

ោំលមឡេៅេោយរគាប់ែ្បឣង និងកពំុងបេញ្ចញសរមស់យា៉ាងរសស់រែកាល
េដើម្បីទាក់ទាញអារមមណ៍របស់អ្នកដំេណើរែដលេដើរកាែ់េីេ ោះ។ េភញៀវ
ទាំងឡាយ កាលបានេ ើញេិដឋភាពេៅវិមានរបស់ ហា វីដ(Hafid) 
េ ើយ ែែងអ្ស់េសចកតីសង្ស័យ និងេជឿថា ហា វីដ(Hafid) គឺពិែជាអ្នក
មានរេព្យសម្បែតិេរចើនបំផុែែមន។  

 បុរសចំណាស់ ហា វីដ(Hafid) កំពុងេដើរកាែ់សួនច្ារ ែរមង់
េៅកាន់ឃ្ាំងេំនិញ ែដលមានេំ ំែវងជាងវិមានរបស់គាែ់រ ូែដល់េៅ
របាំរយជំហា៊ានឯេណាោះ។ អីរា ើមុស(Erasmus) ែដលជាអ្នកកាន់កាប់ឃ្ាំង 
កំពុងឈរចាំ ហា វីដ(Hafid) ទំាងអ្នទោះស្ពរេៅខាងមុខ្រចកចូល។  

 “ ជំរាបសួរ េោកមាាស់ ”  

 ហា វីដ(Hafid) ងក់ក្ាល េ ើយបនតដំេណើរេោយេសងៀមស្ពាែ់ 
េោយមាន អីរា ើមុស(Erasmus) េដើរពីេរកាយកនអងេឹកមុខ្េងឿងឆងល់ េរ ោះ
គាែ់មិនទាន់ដឹងេ ែុអ្វីបានជាេៅហាាយចង់ជួបខ្លឤនេៅឃ្ាំងទាំងរពឹក
រពលឹមែបបេនោះ។ េៅេពលមកដល់កែនលងេមាាក់េំនិញ ហា វីដ(Hafid) 
ឈប់បនតិចេដើម្បីពិនិែ្យេំនិញែដលកមមករកំពុងជញ្ជឣនេចញពីរេេោះ្ំៗ និង
រែូវបានេគរាប់មុននឹងរែវូបនតជញ្ជឣនេៅោក់េៅកនអងឃ្ាំង។  

 េំនិញទាំងេ ោះរួមមាន េរាមេចៀម រកណាែ់មានែៃមល ែស្បកសែវ
សរមាប់សរេសរ េឹក មអំ ករមាលរពំ និងេរបង ំចូលមកពីែំបន់អាសុី រពម
ទាំង កញ្ចក់ ៃផលោា ែផលេឈើសងឤែ និងថាោំព្យបាលជមងឺែដលផលិែកនអងរសុក។ 
េរៅពីេនោះេៅមាន រកណាែ់ និង ឱសថ្ែដលផលិែេៅរកុង ផាមីរា ើ
(Palmyra) េៅមាន េមើមខ្ញី សំបកេឈើម្យ៉ាងមានជាែិ ិល និងថ្មមាន



 

 

ែៃមលមកពីអារា៉ាប់ ។ កេ៏ៅមាន េ ែ រកោស ថ្មកានិែ ថ្មែកវ និង ថ្មបា
 ្ាល់មកពីេអ្ ្សអីប។ រកណាែ់សរមាប់ែុបែែងមកពីេរីកុងបាប ៊ី ឣន ។ 
គំនូរមកពីចរកភពរ ូមមុំុំាង និង របូចមាាក់មកពីរកិច ។ ថាោំព្យបាលជមងឺម្យ៉ាង
បេញ្ចញកលិនរបេ ើរ សេពញអាកាស េ ើយរចមុោះរបស់ ហា វីដ(Hafid) 
ែ្បិែែែចាស់បនតិចែមន ក៏អាចចាប់កលិនរបស់ែផលផ្កា(ំplum) ែផលេបា៉ាម កលិន   
ឆិស(chees) និង កលិនខ្ញី។  

 ប ាប់មកគាែ់ង្ហករក អីរា ើមុស (Erasmus) “ សមាាញ់! េៅ
កនអងឃ្ាំងរបស់េយើង េែើមានរេព្យសម្បែតិប ុ ាន? ” 

 អីរា ើមុស(Erasmus) គិែបនតិច េ ើយសួរបញ្ជក់ “ សរុបទាំង
អ្ស់ែមនេេេោកមាាស់? ”  

 ហា វីដ(Hafid) ៖ “  នឹងេ ើយ  ” 

 អីរា ើមុស(Erasmus) ៖ “ ថ្មីៗេនោះខ្ញអំមិនទាន់ដឹងចំនួនឲ្យបានពិែ
របាកដេៅេ ើយេេ ប ុែនតេបើតាមខ្ញអំស្ពានវាមានែៃមលរបែ លជាេលើស មាស
ចំនួនរបាំពីរោនដុំ ” 

 ហា វីដ(Hafid) ៖ “ េបើលក់េចញេំនិញែដលមានេៅកនអងឃ្ាំង
និងេៅកនអងហាងទាំងអ្ស់របស់ខ្ញអំ េ ើយដូរវាេៅជាដុំមាស េែើវាមានែៃមល
េសមើមាសប ុ ានដុំ? ” 

 អីរា ើមុស(Erasmus) ៖ “ បញ្ជីេំនិញសរមាប់រដូវកាលេនោះេយើង
មិនទាន់េ្វើចប់សពវរគប់េៅេ ើយ ប ុែនតេបើតាមខ្ញអំគណ វាមានែៃមលយា៉ាង
ែិចណាស់េសមើនឹងមាសបីោនដុំបែនថមេេៀែ ” 



 

 

 ហា វីដ(Hafid) ងក់ក្ាល, “ អ្ញ្ចឹងឈប់េិញេំនិញបនតេេៀែ
េ ើយចាប់ពីឥ ឣវេនោះេៅរែូវេរៀបចំគំេរាងេដើម្បីលក់រេពយ្សម្បែតិរបស់ខ្ញអំ
ទាំងអ្សេ់ចញ េ ើយដូររបាក់ែដលេេួលបានេៅជាដុំមាស ”  

 បញ្ជេនោះេ្វើឲ្យបុរសរគប់រគងឃ្ាំងេ ើងរសឡំាងកាំង រ ូែដល់
មាែ់ចំ និយាយមិនេចញ។ េពលដឹងស្ពារែីវិញដូចរែូវេគចាប់កន្រ្ ាក់ 
គាែ់ក៏និយាយទាំងរែោបរែដួស 

 អីរា ើមុស(Erasmus) ៖ “ ខ្ញអំមិនយល់េេេោកមាាស់ ! ឆ្ោំេនោះគឺ
ជាឆ្ោំែដលេយើងរកផលចំេណញបានេរចើនបំផុែ។ ហាងលក់េំនិញរបស់
េយើងនីមួយៗេផញើរបាយការណ៍មកថា ការលក់មានការេកើនេ ើងជាងកាល
ពីឆ្ោំមុនៗ សូម្បីែែកងេ័ពរបស់ចរកភពរ ូមមុំុំាងក៏កាាយជាអ្ែិថ្ិជនរបស់
េយើងែដរ េ ើយម្យ៉ាងេេៀែេោកមាាស់បានសន្យលក់េសោះអារា៉ាប់ចំនួន 
២០០ក្ាល េៅឲ្យេៅហាាយរកុង េយរូស្ព ឹម(Jerusalem) កនអងេពលពីរ
អាេិែ្យេេៀែ េែើេោកមាាស់ចង់បញ្ចប់កិចចសន្យេនោះែដរែមនេេ? សូមកុំ
ខ្ឹងខ្ញអំែដលសួរេដញេោលនឹងបញ្ជរបស់េោកមាាស់អ្ី េរ ោះខ្ញអំមិនទាន់
យល់េៅេ ើយ....” 

 ហា វីដ(Hafid) ញញឹមេ ើយចាប់ៃដរបស់ អីរា ើមុស
(Erasmus) េោយកតីគួរសម 

 “ សមាាញ់ដ៏េស្ពាោះរែង់ ! េែើេៅចាំបញ្ជែដលខ្ញអំឲ្យេោកេ្វើេៅ
េពលេោកចូលបេរមើខ្ញអំេៅៃថ្ងដំបូងេេ គឺកាលពីេរចើនឆ្ោំមុនេ ោះ?” 

 អីរា ើមុស(Erasmus) ចងចិេញ្ចើមមួយរសបក់ ប ាប់មកមុខ្គាែ់ 



 

 

ែរបជារសស់ថាាេ ើងវិញ “ ចាំ! គឺេោកបញ្ជឲ្យខ្ញអំយករបាក់ចំេណញពីកនអង
ឃ្ាំងចំនួន ក់កណាាលជាេរៀងរាល់ឆ្ោំេដើម្បីែចកជូនដល់អ្នករកីរក! ” 

 ហា វីដ(Hafid) ៖ “ ចុោះកាលេណាោះ េោកមានគិែថាខ្ញអំជាអ្នក
ជំនួញលងីេលងើេេ ែដលយករបាក់េៅែចកជូនអ្នករកីរកែបប នឹង? ” 

 អីរា ើមុស(Erasmus)៖ “កាលេណាោះខ្ញអំក៏មានអារមមណ៍ឆងល់ែដរ” 

 ហា វីដ(Hafid) ងក់ក្ាល និងយកៃដោក់េៅេលើេ្នើរផទអកេំនិញ 
“ ចុោះឥ ឣវេោកែលងឆងល់េេៀែេ ើយែមនេេ? ” 

 អីរា ើមុស(Erasmus) ៖ “ បាេ ! ” 

 ហា វីដ(Hafid) ៖ “ អ្ញ្ចឹងខ្ញអំសូមពន្យល់ឲ្យេោកមានជំេនឿេលើ
ការសេរមចចិែតេនោះសិនមុននឹងបង្ហាញែផនការណ៍របស់ខ្ញអំឲ្យេោកអ្នុវែត។ 
ចូរស្ពាប់! ឥ ឣវខ្ញអំចាស់ណាស់េៅេ ើយ េ ើយអ្វីែដលខ្ញអំរែូវការកម៏ិនេរចើន
ែដរ។ ខ្ញអំបានរស់េៅរបកបេោយសុភមងគលជាមួយរបពនធជាេីរសោញ់
របស់ខ្ញអំ លី ្ា(Lisha) អ្ស់េពលជាេរចើនឆ្ោំ េ ើយេរកាយពី ងបាន
ោចាកេោកេនោះេៅ ខ្ញអំមានេសចកតីរបាថាោែែមួយគែ់ គឺែចករេព្យសម្បែតិ
ែដលខ្ញអំមានទាំងប ុ ានេៅដល់អ្នករកីរកេៅកនអងេីរកុងេនោះ។ ខ្ញអំេុកែែមួយ
ចំនួនឲ្យរគប់រគាន់សរមាប់រស់េៅកុំខ្វោះខាែេៅបានេ ើយ។ េរៅពីសមាាែ
ឃ្ាំង ខ្ញអំក៏ចង់ឲ្យេោកេរៀបចំឯកស្ពរេដើម្បីេផទរហាងលក់េំនិញនីមួយៗេៅ
ឲ្យអ្នកែដលរគប់រគងហាងេ ោះ េ ើយខ្ញអំក៏ចង់ឲ្យេោកែចកេៅឲ្យពួកេគកនអង
មាោក់ៗនូវមាសចំនួន ៥,០០០ដុំ េុកជារង្ហាន់ែដលពួកេគបានេ្វើការបេរមើខ្ញអំ
យា៉ាងេស្ពាោះរែង់អ្ស់រយៈេពលជាេរចើនឆ្ោំមកេនោះ ដូេចនោះពួកេគអាចចាែ់ែចង 

ហាងេំនិញេ ោះេៅតាមេសចកតីរបាថាោរបស់ខ្លឤនេៅចុោះ ” 



 

 

 អីរា ើមុស(Erasmus) ហាមាែ់បរមុងនឹងនិយាយែែរែូវ         
ហា វីដ(Hafid) េលើកៃដឃ្ែ់ “ េែើការង្ហរេនោះេ្វើឲ្យេោកមិនសប្ាយ
ចិែតែមនេេ? ” 

 បុរសយាមឃ្ាំងរគវីក្ាល និងខ្ំរបឹងញញឹម “ មិនែមនេេេោក
មាាស់ គឺរគាន់ែែខ្ញអំេៅមិនទាន់យល់មូលេ ែុែដលេោកសេរមចចិែតេ្វើ
ែបបេនោះ។ េោកនិយាយដូចមនុស្សែដលែផតផ្កាំ ក្យចុងេរកាយអ្ញ្ចឹង ”   

 ហា វីដ(Hafid) ៖ “  នឹងគឺជាអ្ែតចរិែរបស់េោកេ ើយ        
អីរា ើមុស(Erasmus) គឺចរិែចូលចិែតបារមភពីអ្នកដៃេេរចើនជាងខ្លឤនឯង។ 
េែើេោកមិនគិែគូពីអ្ គែខ្លឤនឯងេៅេពលអ្ងគភាពជំនួញរបស់េយើងរែូវ
បានរំស្ពយេចាលេេឬ? ” 

 អីរា ើមុស(Erasmus) ៖ “ ខ្ញអំបេរមើេោកមាាស់អ្ស់េពលេរចើនឆ្ោំ
មកេ ើយ េែើខ្ញអំអាចអាតាានិយមគិែែែពីខ្លឤនឯងេម តចេកើែ? ” 

 ហា វីដ(Hafid) ឱបមិែតចាស់របស់គាែ់មាោក់េនោះ េ ើយនិយាយ
ែប “ ែែវាមិនចាំបាច់េ ោះេេ។ ឥ ឣវខ្ញអំបញ្ជឲ្យេោកេផទរមាសរបស់ខ្ញអំ
ចំនួន របាំមុឺនដុំ េៅកនអងេ្ាោះរបស់េោកភាាម េ ើយខ្ញអំសូមែែម្យ៉ាងេេពី
េោក គឺសូមឲ្យេោកបនតេៅជាមួយខ្ញអំរ ូែដល់ៃថ្ងែដលខ្ញអំអាចបំេពញ
តាមការសន្យមួយែដលខ្ញអំបានសន្យេ្វើកាលពីយូរមកេ ើយ។ េៅេពលខ្ញអំ
បំេពញវាចប់សពវរគប់ ខ្ញអំនឹងេុកវមិាន និង ឃ្ាំងេនោះេៅឲ្យេោកទាំងអ្ស់ 
ពីេរ ោះវាដល់េពលេវោែដលខ្ញអំរែូវេៅជួប លី ្ា(Lisha) ភរិយាជា      
េីរសោញ់របស់ខ្ញអំេ ើយ ” 



 

 

 បុរសយាមឃ្ាំងសមលឹងេៅេៅហាាយរបស់ខ្លឤន សឹងមិនេជឿនូវអ្វី
ែដលគាែ់បានឮ “ មាសរបាំមុឺនដុំ  វិមាន ឃ្ាំងេំនិញ ..... ខ្ញអំមិនសមនឹង
េេួលរបស់មានែៃមលទាំងអ្ស់េនោះេេ .....” 

 ហា វីដ(Hafid) ញញឹមេ ើយងក់ក្ាល “ តាំងពីេដើមមក ខ្ញអំ
ែែងចាែ់េុកេោកជារេព្យមានែៃមលបំផុែ េ ើយអ្វីែដលខ្ញអំរបគល់ឲ្យេោក
េនោះគឺែិចែួចខាាំងណាស់េបើេរបៀបេ្ៀបនឹងចិែតេស្ពាោះរបស់េោកមានចំេ ោះ
ខ្ញអំ។ េោកមានសិល្បៈកនអងការរស់េៅម្យ៉ាងែដលករមបានជួប គឺរស់េៅមិន
ែមនេដើម្បែីែខ្លឤនឯងេ ោះេេ ែែរស់េៅេដើម្បីអ្នកដៃេ េ ើយការេចោះរពួយ
បារមភចំេ ោះអ្នកដៃេេនោះេ្វើឲ្យេោកកាាយជាមនុស្សរបេសើរជាងេគ គឺេ្វើឲ្យ
េោកកាាយជាមនុស្សរបុសេៅកនអងចំេណាមមនុស្សរបុស។ ឥ ឣវេោករែូវ
ស្ពាប់បញ្ជខ្ញអំ និងរបញាប់េ្វើតាមអ្វីែដលខ្ញអំបានរបាប់។ េពលេវោមានែៃមល
ខាាំងណាស ់េ ើយេពលេវោៃនជីវិែរបស់ខ្ញអំកេ៏ដើរជិែមកដល់េីបញ្ជប់ែដរ” 

 អីរា ើមុស(Erasmus) ង្ហកមុខ្េចញេដើម្បីោក់េឹកែភនកែដល
រសក់មិនអាចេប់បាន និងេ្វើឲ្យសេមលងរបស់គាែ់ែរបជាសឡកេៅេពលគាែ់
សួរបញ្ជក់ “ ចុោះការសន្យែដលេោកនិយាយេ ោះគឺការសន្យអ្វីេៅ? 
េយើងរាប់អានគាោដូចបងបឡឣនជាយូរមកេ ើយ ែែខ្ញអំមិនែដលឮេោកនិយាយ
ពីការសន្យអ្វីេេ ” ។ 

 ហា វីដ(Hafid) ឱបៃដរបស់គាែ់េ ើយញញឹម “ ខ្ញអំនឹងនិយាយ
ជាមួយេោកមតងេេៀែេៅេពលេោកបញ្ចប់កិចចការែដលខ្ញអំបញ្ជឲ្យេ្វើេៅ
រពឹកេនោះ។ េពលេ ោះខ្ញអំនឹងបង្ហាញេោកនូវអាថ្៌កំបាំងមួយែដលខ្ញអំោក់
មិនឲ្យនរណាមាោក់ដឹងេរៅពីភរយិាជាេីរសោញ់របស់ខ្ញអំកនអងរយៈេពលជាង
ស្ពមសិបឆ្ោំមកេនោះ ” 



 

 

ជំពូកទ២ី 
 

េជាគជ័យ សុភមងគល េសចកតីេសនហា សនតិភាពផលឣវចិែត និងរេព្យសម្បែតិ 
ែដលខ្ញអំមានទាំងប ុ ាន គឺបានមកេោយស្ពរអាថ៌្កំបាំងេៅកនអង 

ដំុរកណាែ់ទាំងអ្ស់េនោះ 
 

 ដូេចនោះវាដល់េពលែដលរកុមេបសកជនមួយរកុម អ្មដំេណើរេោយ
កងការ រដ៏ែឹងរុឹង ចាប់េផតើមេចញដំេណើរេចញពីេីរកុង ោមា៉ាស ូ
(Damascus) េោយ ំយកមកជាមួយនូវឯកស្ពរេផទរកមមសិេធ និង មាស
ជាេរចើនដុំសរមាប់បុគគលិកែដលជាអ្នករគប់រគងហាងេំនិញទាំងអ្ស់របស់    
 ហា វីដ ។ ហាងលក់េំនិញរបស់គាែ់មានសឹងែែរគប់េីកែនលង ចាប់ពីដង
េេនល Obed េៅរកុង Joppa េៅដល់ Reuel េៅឯេីរកុង Petra េ ើយអ្នក
រគប់រគងហាងេំនិញមាោក់ៗសុេធែែេេួលបានលិខ្ិែចូលនិវែតន៍របស់    
ហា វីដ រពមជាមួយនឹងអ្ំេណាយជាដុំមាសទាំងអារមមណ៍រសឡំាងកាំង
និយាយមិនរួច។ េបសកមមេនោះរែូវបានបញ្ចប់រួចរាល់េៅេពលពួកេគមក
ដល់ហាងចុងេរកាយេៅកនអងេីរកុង Antipatris។ ដូេចនោះមានន័យថា      
ចរកភពជំនួញដ៏្ ំបំផុែ េពលេ ោះរែូវមកដល់េីបញ្ចប់។  

 េៅេពលេផញើររបាយការណ៍េៅេៅហាារបស់ខ្លឤនតាមអ្នកបេរមើមាោក់ 
េដើម្បីបញ្ជក់របាប់ថាឥ ឣវេនោះឃ្ាំងេំនិញរែូវបានសមាាែ េ ើយស្ពាក
យីេហាេ្ាោះ ហា វីដ ក៏រែូវដកេចញអ្ស់ពីហាងេំនិញ   េបោះដូង
របស់ អ ៊ីរា ើមុស គឺេពញេៅេោយេសចកតីេុកខរគាមរកំ។ បនតិចេរកាយមក អ្នក
បេរមើមាោក់េ ោះរែលប់មក អ ៊ីរា ើមុស មតងេទ្ៀរ េដើម្បីអ្េញ្ជើញគាែ់ឲ្យេៅជួប 



 

 

េៅហាាជាប ាន់។  

 ហា វីដ េមើលមុខ្មិែតចាស់របស់ខ្លឤនមាោក់េនោះ េ ើយសួរ   “ េ្វើ
កិចចការេ ោះចប់េ ើយែមនេេ? ” 

 អ ៊ីរា ើមុស ៖ “ បាេ េ្វើចប់េ ើយ ” 

 ហា វីដ ៖ “ កុំេស្ពកស្ពាយអ្ីសមាាញ់! ឥ ឣវមកតាមខ្ញអំ ” 

 ពួកេគេដើរេោយេសងៀមស្ពាែ់សូម្បីែែមួយមាែ់ក៏មិននិយាយ េដើម្បី
េុកឲ្យែស្បកេជើងរបស់ពួកេគជាអ្នកសនទ ។ េពលចូលេៅដល់ស្ពល្ំ 
ហា វីដ  ំ អ ៊ីរា ើមុស េ ើងតាមជេណតើរមួយេ្វើអ្ំពីថ្មមា៉ាប។ បនតិចេរកាយ
មក ហា វីដ កប៏នថយេល្បឿនេៅេពលគាែ់េដើរជិែដល់ថ្ូមួយេៅឆ្ាយោច់
ពីេគ េ ើយែដលរែូវេគោក់ឲ្យខ្ពស់េសមើនឹងេដើមរកូចឆ្ាមួយេដើម។  ហា វីដ 
ឈប់បនតិចេដើម្បីេមើលេៅពនលឺរពោះអាេិែ្យែដលកំពុងចាំងប ោះនឹងកញ្ចក់មួយ 
េរ ោះវាេ្វើឲ្យកញ្ចក់ផ្កាស់ពណ៌ពីសេៅពណ៌ស្ពាយ បេងកើែជាស្ពោមញញឹម
េៅេលើៃផទមុខ្ចំណាស់របស់បុរសមាោក់េនោះ។ 

 ប ាប់មកមិែតចាស់ទាំងពីរ ក់េ ើងតាមជេណតើរ ែដល ំពួកេគ
េៅកាន់បនទប់មួយសថិែេៅខ្ពសច់ំកណាាលៃនវិមាន។ ជា្មមតា អ ៊ីរា ើមុស 
ែែងែែេ ើញមានអ្នកយាមឈរការ រេៅតាមផលឣវេៅកាន់េេី ោះ ែែឥ ឣវ
េនោះសូម្បីមនុស្សមាោក់ក៏គាានែដរ។ េៅេពលមកដល់ជាន់េីមួយ ពួកេគ
សរមាកបនតិចេដើម្បីដកដេងហើម ប ាប់មកកប៏នតដំេណើរេៅជាន់េីពីរ ែដលេៅ
េីេ ោះ ហា វីដ ចាប់េផតើមដកយកកូនេស្ពពីែខ្្សរកវាែ់របស់ខ្លឤនេដើម្បីចាក់
េបើកទាារ្មំួយេ្វើអ្ំពីេឈើអ្ូក (oak tree)។ ចាក់រួច គាែ់ក៏យកខ្លឤនេៅរុញ
រ ូែដល់ទាារេបើកចំ ។ អ ៊ីរា ើមុស ស្ពាក់េសទើរមិនហា៊ានចូល ទាល់ែែ



 

 

េៅហាាយរបស់គាែ់បក់ៃដអ្នុញ្ាែេេើប អ ៊ីរា ើមុស ្នេជើងេដើរចូល     
យឺែៗេោយអារមមណ៍ខាាច េរ ោះវាជាបនទប់ដ៏ែសនសំង្ហែ់ែដលគាាននរណា
អាចចូលបានេ ើយកនអងរយៈេពលជាងស្ពមសិបឆ្ោំមកេនោះ។ 

 បនទប់មានសភាពងងឹែសលអង មានែែពនលឺែូចមួយេលចចូលមក
តាមចេ ាោះដំបូល។ អ ៊ីរា ើមុស េតាងៃដរបស់ ហា វីដ ជាប់ រ ូែទាល់ែែ
ែភនករបស់គាែ់ចាប់េផតើមសុំុំានឹងភាពងងឹែេ ោះ។ កនអងស្ពោមញញឹមេោយ
េឹកមុខ្រគាមរកំ ហា វីដ េមើលេៅ អ ៊ីរា ើមុស ែដលកំពុងសមលឹងយឺែៗេៅជុំ
វិញបនទប់ ែដលគាានអ្វីេស្ពោះេរៅពីរបអ្ប់មួយែដលេ្វើអ្ំពីេឈើម្យ៉ាងដូចជា
េដើមសុីោ េ ើយរែូវេគោក់ឲ្យចំនឹងពនលឺរពោះអាេិែ្យេៅរជុងមាាងៃនបនទប់។  

 ហា វីដ ៖ “ អ ៊ីរា ើមុស េែើេោកមានអារមមណ៍ចែមលកែដរេេ? ” 

 អ ៊ីរា ើមុស ៖ “ខ្ញអំមិនដឹងថាគួរនិយាយែបបេម ចេេ េៅហាាយ” 

 ហា វីដ ៖ “ ខ្ញអំចង់មានន័យថា េែើេោកចែមលកចិែតនឹងេរគឿង   
សង្ហារឹមរបស់បនទប់េនោះែដលេេ? មនុស្សជាេរចើនមានការសង្ស័យថា
របាកដជាមានរបស់អ្ស្ពារ្យអ្វីមួយេៅកនអងបនទប់េនោះ។ ប ុ ានឆ្ោំមកេនោះ ខ្ញអំ
ោក់សនតិសុខ្យាមយា៉ាងែឹងែែងបំផុែ គាាននរណាអាចចូលបនទប់េនោះបាន
េេ ឥ ឣវេៅេពលបានេ ើញេោយផ្កាល់ែភនក េែើេោកមិនមានអារមមណ៍
ចែមលកេេអ្ី? ” 

 អ ៊ីរា ើមុស ងក់ក្ាល “ ែមនេ ើយ ! មនុស្សេរចើនណាស់និយាយ
អ្ំពីបនទប់មួយេនោះ េ ើយមាន ក្យចចាមអារា៉ាមថាេែើេៅហាាយបានោក់វែថអ
ដ៏មានែៃមលអ្វីេៅេៅកនអងបនទប់សំង្ហែ់េនោះ ”  



 

 

 ហា វីដ ៖ “ ែមនេ ើយសមាាញ់! ខ្ញអំក៏បានឮពួកេគនិយាយែដរ។ 
មានអ្នកខ្លោះនិយាយថា េៅកនអងបនទប់េនោះមានោក់្ុងេពជ្យ និងដុំមាស ឬក៏
មានោក់សែវចែមលក ឬក៏បក្សីករម។ កាលេណាោះ មានអ្នកជំនួញជនជាែិ   
ែពរស៍ (Persian) មាោក់សង្ស័យថា ខ្ញអំបានោក់រសីសនំស្ពាែៗេៅកនអងបនទប់
េនោះ  េ្វើឲ្យ លី ្ា ភរិយារបស់ខ្ញអំេសើចេោយ ួសចិែត។ ដូចេោកបាន
េ ើញឥ ឣវេនោះអ្ញ្ចឹង បនទប់េនោះេេេស្ពាែគាានអ្វីេរៅពីរបអ្ប់ែូចមួយ
ប ុេណា្ើោះ។ ឥ ឣវមកតាមខ្ញអំមក ” 

 បុរសទាំងពីរអ្ងគអយេៅជិែរបអ្ប់ ឯ ហា វីដ ចាប់េផតើមរស្ពយ  
រកណាែ់ែដលរុំរបអ្ប់ែូចេ ោះេចញ។ គាែ់រសូបយា៉ាងែវងនូវកលិនរកអ្ូប
េចញពេីឈើែដលេគយកមកេ្វើរបអ្ប់េ ោះ ប ាប់មកគាែ់យកៃដសងកែ់េលើ
គរមប េ ើយវាក៏េ ើបេចញបនតិចមតងៗ។ អ ៊ីរា ើមុស េអានចុោះបនតិច េដើម្បី
េមើលេៅកនអងរបអ្ប់ ែដលមានេ ើញភលអកដំរីមួយ។ គាែ់ង្ហកមករក ហា វីដ 
និងរគវីក្ាលេោយអារមមណ៍ឆងល់ េរ ោះេៅកនអងភលអកដំរីេ ោះគាានអ្វីេេ េរៅពី
ដុំរកណាែ់មួយចំនួនែែប ុេណា្ើោះ។ 

 ហា វីដ លូកៃដយករកណាែ់មួយដុំមករស្ពយវាេចញ។ គាែ់
ោក់បនទោះរកណាែ់េ ោះេៅនឹងេដើមរេូង រពមទាំងបិេែភនកទាំងពីរេដើម្បីសមិង
ស្ពាែមួយរសបក់។ ប ាប់មកមុខ្របស់គាែ់មានបង្ហាញេចញនូវភាព
រសស់ថាា និង េសងៀមស្ពាែ់ ហាក់បីដូចជាភាពចំណាស់បានរែ់េចញពីៃផទ
មុខ្បានមួយរំេពច។ េរកាយមកគាែ់ក៏េរកាកឈរេ ើង េ ើយចងឡអលេៅ
របអ្ប់ែូចេ ោះ។  

 ហា វីដ ៖ “ េទាោះបីបនទប់េនោះេពញេៅេោយរគាប់េពរជក៏េោយ 
ក៏វាមានែៃមលមិនេសមើនឹងអ្វីែដលេោកបានេ ើញេៅកនអងរបអ្ប់ែូចេនោះែដរ។ 



 

 

េជាគជ័យ សុភមងគល េសចកតីេសនហា សនតិភាពផលឣវចិែត និងរេព្យសម្បែត ិ
ែដលខ្ញអំមានទាំងប ុ ាន គឺបានមកេោយស្ពរអាថ្៌កំបាំងេៅកនអងដុំរកណាែ់
ទាំងអ្សេ់នោះ។ វាមានែៃមលមិនអាចកាែ់ៃថ្លបាន េ ើយអ្នកែដលរបគល់ដុំ 
រកណាែ់េនោះមកខ្ញអំ កជ៏ាមនុស្សែដលខ្ញអំមិនអាចសងគុណឲ្យអ្ស់បានែដរ ”   

 សេមលងនិង ក្យសមតីរបស់ ហា វីដ េ្វើឲ្យ អ ៊ីរា ើមុស មានអារមមណ៍
រពឺសំបុរ។ គាែ់ក៏្នមកេរកាយបនតិចេដើម្បីសួរេៅ ហា វីដ “ េែើេនោះគឺ
ជាអាថ្៌កំបាំងែដលេោកមាាស់បាននិយាយពីកាលមុនេ ោះែមនេេ?  េែើវា
គឺជាសន្យែដលេោកមាាស់បានរបាប់ខ្ញអំេ ោះែមនេេ?” 

 ហា វីដ ៖ “ ែមនេ ើយ ! ” 

 អ ៊ីរា ើមុស េលើកៃដជូែេញើសពីថាាសរបស់គាែ់ េ ើយសមលឹងេមើល  
ហា វីដ េោយអារមមណ៍មិនគួរឲ្យេជឿ “ េែើអ្ក្សរអ្វេីៅេលើរកណាែ់ទាំងអ្ស់
េនោះ ែដលេ្វើឲ្យវាមានែៃមលេលើសដុំេពរជេៅេេៀែេ ោះ? ” 

 ហា វីដ ៖ “ ដុំរកណាែ់ទាំងអ្ស់ េលើកែលងែែមួយដុំេចញ មាន    
សរេសរនូវ ក្បឤន ឬក៏ច្ាប់ ឬក៏អាចេៅថាជា រូបមនត ឬក៏ជា េសចកតីពិែ 
(Truth) ែដលមានែែមួយគែ់គាាននរណាមាន។ វាគឺជាមូលោានរគឹោះែដល
អ្នកអានង្ហយយល់។ េដើម្បីកាាយជាកំពូលអ្នកលក់មាោក់គឺរែូវេរៀននិងអ្នុវែត
េៅតាមក្បឤនច្ាប់េៅកនអងដុំរកណាែ់េនោះ។ េៅេពលមនុស្សណាមាោក់េចោះចំា
ស្ពាែ់នូវក្បឤនច្ាប់ទាំងអ្ស់េនោះេ ើយ គាែ់នឹងមានសមែថភាពអាចរករេព្យ
សម្បែតិបានេរចើនតាមែែេសចកតីរែូវការ ” 

 អ ៊ីរា ើមុស សមលឹងេមើលដុំរកណាែ់ទាំងអ្ស់េ ោះ េោយអារមមណ៍
មួយមិនេជឿ ោយ ំនឹងអារមមណ៍រសង្ហកចិែត “ អាចមានរេព្យសម្បែតិ 



 

 

េរចើនដូចជាេោកមាាស់ែដលេេ? ” 

 ហា វីដ ៖ “ របសិនជាគាែ់ចង់ គាែ់អាចមានរេព្យសម្បែតិេរចើន
ជាងខ្ញអំេៅេេៀែ ” 

 អ ៊ីរា ើមុស ៖ “ េោកនិយាយថា ដុំរកណាែ់ទាំងអ្ស់សុេធែែមាន
ឆ្ាក់នូវក្បឣនច្ាប់េដើម្បីកាាយជាកំពូលអ្នកលក់មាោក់ េលើកែលងែែមួយដុំ ។ 
ចុោះមួយដុំចុងេរកាយេនោះមានឆ្ាក់អ្វីេៅ? ” 

 ហា វីដ ៖ “ មួយដុំចុងេរកាយេនោះតាមពិែេៅគឺជាដុំេីមួយែដល
រែូវែែអានមុនេគ េរ ោះដុំនីមួយៗរែូវេរៀបេៅតាមលំោប់ េ ើយដុំេីមួយ
េនោះមានឆ្ាក់អាថ្៌កំបាំងមួយែដលមានមនុស្សែិចែួចណាសប់ានេចោះ។ ដុំ
េីមួយមានបង្ហាញពីរេបៀបរែូវេ្វើយា៉ាងណាេដើម្បីេរៀនក្បឤនច្ាប់ែដលេៅកនអង
ដុំបនតប ាប់េេៀែឲ្យមានរបសិេធភាពខ្ពស់ ” 

 អ ៊ីរា ើមុស ៖ “ េមើលេៅដូចជាមិនបាកេេ េ ើយនរណាក៏អាចេរៀន
ក្បឤនេនោះេចោះែដរ! ” 

 ហា វីដ ៖ “ ែមនេ ើយ វាេមើលេៅស្ពមញ្ដេេ ប ុែនតេបើមនុស្ស
មាោក់ចង់េរៀនក្បឤនេនោះឲ្យេចោះនិងឲយ្បានផល គាែ់រែូវែែហា៊ានចំណាយ គឺរែូវ
ចំណាយ េពលេវោ និង កមាាងំេដើមប្រីបមលូអារមមណ៍ឲយ្មលូ  េរៀនក្បឤន
ច្ាប់េនោះរ ូែទាល់ែែវាកាាយផនែ់គំនិែ រ ូែទាល់ែែក្បឤនេនោះរជាបចូល
េៅកនអងេមាាប់ជីវិែរបស់គាែ់ ” 

 អ ៊ីរា ើមុស លូកៃដចូលេៅកនអងរបអ្ប់ និងចាប់រស្ពយរកណាែ់មួយ
ដុំ។ គាែ់កាន់វាថ្នមៗ េ ើយេលើកវានិយាយេៅ ហា វីដ “ ប ុែនតេោក
មាាស់ េម ចក៏េោកមិនែចករំែលកក្បឤនេនោះឲ្យអ្នកដៃេបានេចោះផង ជា



 

 

ពិេសសអ្នកែដលេ្វើការបេរមើេោក? តាម្មមតា េោកជាមនុស្សចិែត្ម៌
មាោក់ ចូលចិែតឲ្យរបស់េៅេគ ចុោះេ ែុអ្វីបានជាមិនែចករំែលកចំេណោះដឹង
េនោះដលព់ួកេគឲ្យកាាយជាអ្នកមានែដរេៅ? យា៉ាងេហាចណាស់ពួកេគអាច
កាាយជាអ្នកពូែកលក់មាោក់ែដរ។ េ ែុអ្ីក៏េោកមាាស់ោក់វាេុកេចោះែែមាោក់
ឯងអ្ស់រយៈេពលជាេរចើនឆ្ោំមកេនោះ? ” 

 ហា វីដ ៖ “ េរ ោះខ្ញអំគាានជេរមើសេ ោះេេ ។ កាលពីេរចើនឆ្ោំមុន 
គឺេៅេពលគាែ់របគល់ដុំរកណាែ់ទាំងអ្ស់េនោះមកឲ្យខ្ញអំ ខ្ញអំបានស្បថ្នឹង
គាែ់ថា ខ្ញអំនឹងេផទរក្បឤនេនោះេៅឲ្យមនុស្សែែមាោក់គែ់។ សូម្បីឥ ឣវខ្ញអំក៏េៅមិន
ទាន់យលព់មីូលេ ែុេនោះែដរ។  គាែ់បញ្ជឲ្យខ្ញអំអ្នុវែតក្បឤនច្ាប់េនោះេៅកនអង
ជីវិែរបចាំៃថ្ងរ ូែដល់ៃថ្ងណាមួយខ្ញអំនឹងជួបមនុស្សមាោក់ែដលគួរឲ្យេុកចិែត
េ ោះ េ ើយែដលកំពុងរែូវការចំេណោះដឹងេដើម្បីបង្ហាញផលឣវ។ េពលេ ោះខ្ញអំរែូវ
របគល់ក្បឤនច្ាប់េនោះេៅេគភាាម េទាោះបីជាគាែ់ខ្លឤនឯងមិនមានបំណងចង់
បានវាក៏េោយ ”   

 “ េពលខ្ញអំកំពុងអ្នុវែតតាមក្បឤនេនោះ ខ្ញអំក៏េចោះែែសមលឹងរកេមើល
នរណាេគែដលអាចសនងេេួលយកដុំរកណាែ់ទាំងអ្ស់េនោះបាន ពីេរ ោះខ្ញអំ
បានស្បថ្ថារែូវរកឲ្យេ ើញមុននឹងខ្ញអំស្ពាប់េៅ។ ក្បឤនទាំងអ្ស់េនោះបានេ្វើ
ឲ្យខ្ញអំកាាយជាមនុស្សមាោក់ែដលរគប់គាោេេួលស្ពាល់ថា ជាកំពូលអ្នកលក់េៅ
េលើេោក េ ើយសូម្បីគាែ់ែដលេផទរក្បឤនេនោះមកឲ្យខ្ញអំករ៏ែូវេគេេួលស្ពាល់
ថាជាកំពូលអ្នកលក់មាោក់េៅកនអងសម័យរបស់គាែ់ែដរ។ អ ៊ីរា ើមុស! ឥ ឣវ
េោករបែ លជាបានយល់ពីមូលេ ែុែដលេ្វើឲ្យរាល់សកមមភាពរបស់ខ្ញអំ
េៅេរចើនឆ្ោំកនលងមកេនោះមានលកខណៈពិេសសែបលកពីេគ ែដលមនុស្សដៃេ 
សូម្បីែែេោក ក៏មិនអាចេ្វើឲ្យដូចបាន ដូេចនោះេ ើយេេើបពួកេគេេួល



 

 

ស្ពាល់ថាខ្ញអំគឺជាមនុស្សែដលេជាគជ័យបំផុែ។ និយាយរបាប់េោកតាម
រែង់េៅចុោះ ទាំងសកមមភាពនិងការសេរមចចិែតរបស់ខ្ញអំទាំងអ្ស់ គឺេ្វើេៅ
តាមក្បឤនច្ាប់ែដលមានែចងេៅកនអងដុំរកណាែ់ទាំងអ្ស់េនោះ ដូេចនោះវាមិន
ែមនបញ្ាេេែដលេ្វើឲ្យខ្ញអំមានមាសយា៉ាងេរចើនសនធឹកស ាប់ែបបេនោះ គខឺ្ញអំ
ដូចជាឧបករណ៍ចាំែែអ្នុវែតតាមក្បឤនេនោះែែប ុេណា្ើោះ ” 

 អ ៊ីរា ើមុស ៖ “ េែើេោកមាាស់របាកដេ ើយថាមនុស្សែដលេេួល
បានដុំរកណាែ់េនោះេ ើយ នឹងេ្វើឲ្យជីវិែេគផ្កាស់បតឣរ? ” 

 ហា វីដ ៖ “ របាកដេ ើយ ! ” 

 ហា វីដ ោក់ដុំរកណាែ់េ ោះេោយថ្មមៗេៅកនអងរបអ្ប់ និងបិេ
គរមបវិញ។ គាែ់និយាយែិចៗ េោយលុែជងគង់េៅពីមុខ្របអ្ប់ “ អ ៊ីរា ើមុស 
េែើេោកអាចេៅជាមួយខ្ញអំរ ូែដល់ៃថ្ងេ ោះបានែដលេេ? ” 

 បុរសយាមឃ្ាំងេដើរចូលមកជិែ េ ើយចាប់ៃដ ហា វីដ យា៉ាង
ែណន។ េរកាយពីងក់ក្ាលបនតិច គាែ់ក៏េដើរេចញពីបនទប់បាែ់េៅ។      
ហា វីដ ប ាប់ពីរុំរកណាែ់ជុំវិញរបអ្ប់ែូចេ ោះរួច គាែ់េរកាកឈរ េ ើយ
េដើរេចញពីបនទប់េៅកាន់ដំបូលែដលខ្ពស់ជាងេគៃនវិមានរបស់ខ្លឤន។  

 ខ្្យល់បក់មកពីេិសខាងេកើែ  ំមកនូវកលិនេឹកបឹង និងកលិនខ្្ាច់ 
ប ោះនឹងៃផទមុខ្របស់បុរសចំណាស់។ គាែ់ញញឹមេៅេពលគាែ់បានឈរេៅ
េីមួយខ្ពស់ជាងេគេៅេីរកុងោមា៉ាស ូ (Damascus) ែដលេ្វើឲ្យគាែ់
នឹកេ ើញដល់េរឿងអ្ែីែកាល . . . . . . . 

ជំពូកទ៣ី 



 

 

 

គាានមុខ្របរ ឬ ការង្ហរ ណាែដលអាចេ វ្ើឲ្យមនុស្សមានេលឿន  
និង សតអកសតមភ ជាងការង្ហរជាអ្នកលក់េ ោះេេ 

 

 វាគឺរដូវរង្ហេ្វើឲយ្អាកាសធាែុេ ើងរែជាក់កកេៅតាមដងភនំ       
អ្ូលី វ (Mount of Olives)។ េចញពីេីរកុង េយរូស្ព ឹម (Jerusalem) 
េោយជិោះកាែ់តាមផលឣវែូចេៅេរជាោះភនំ Kidron Valley មាន្ុំកលិនែផ្សង កលិន
្ូប និង កលិនអាំងស្ពច់ េចញពីរពោះវិហារមួយ ោយ ំនឹងកលិនរបេ ើរភាយ
េចញពីេដើមេឈើ េថ្ើរិប ៊ីន (Terebinth Tree) ែដលដុោះេៅេលើភនំ។  

 េៅមិនខ្ពស់ប ុ ានៃនជរមាលេជើងភនំមាាង មានភូមិមួយេ្ាោះ    
េប េផក (Bethpage) ែដលេៅេីេ ោះមានពួកអ្នកេដើរជំនួញមួយរកុម្ំ
កំពុងេដកលក់យា៉ាងសកប់សកល់។ ពួកេគគឺជារកុមអ្នកជំនួញរបស់ េផរូស
(Pathros) ែដលេ្វើដំេណើរមកពីេីរកុង ផាមីរា ើ (Palmyra)។ កាល
េណាោះគជឺារារែីយប់េរៅណាស់េៅេ ើយ សូម្បីែែ វឣងសែវេសោះរបស់ពួក
េគក៏ឈប់េដើររកសុីចំណ ីេ ើយោក់ខ្លឤនេដកេៅេលើេដើមេមាែូចៗែដរ។  

 រកុមជំនួញេ ោះេបាោះជំរំជាប់ៗគាោយា៉ាងែវង េ ើយេៅខាងចុងជុំរំ 
ពួកេគយកែខ្្ស្ំៗេ្វើអ្ំពីេដើមរកេៅេៅចងភាជប់នឹងេដើម អ្ូវលីវ (olive 
tree) ចំនួនបួនេដើម បេងកើែេៅជាេរកាលសែវមួយមានរាងជាបួនរជុង 
ប ាប់មកេគរបមូលទាំងសែវអ្ូដឋនិងសែវោឲ្យមកេដកជុំគាោេដើម្បីបានភាព
កក់េៅា។  

 េៅខាងកនអងែង់មួយឯេណាោះវិញ េផរូស(Pathros) កំពុងេដើរេៅ
វិញេៅមកកនអងអារមមណ៍មិនរសួលចិែត។ េពលគាែ់ឈប់េដើរមតងៗ គាែ់ចង



 

 

ចិេញ្ចើម និងរគវីក្ាលោក់េកមងកំេោោះមាោក់ែដលកំពុងអ្ងគអយលុែជងគង់ េ្វើ
មុខ្េសលកស្ពាំងេៅែក្បររចកចូល។ ប ាប់មក េផរូស(Pathros) ក៏ោក់ខ្លឤន
អ្ងគអយថ្មមៗ រេបៀបជាមនុស្សចាស់ េៅេលើកំរាលពណ៌មាសមួយផ្កាំង 
េ ើយបក់ៃដេៅកំេោោះេ ោះឲ្យចូលមកជិែ។  

 េផរូស ៖ “ ហា វីដ ខ្ញអំចាែ់េុកឯងដូចជាកូនរបស់ខ្ញអំអ្ញ្ចឹង ែែ
អាកប្បកិរិយារបស់ឯងេ្វើឲ្យខ្ញអំឆងល់ខាាំងណាស់។ េែើឯងមិនចូលចិែតការង្ហរ
េនោះែមនែដរេេ? ” 

 ហា វីដ ៖ “ មិនែមនេេេោកមាាស់ ” 

 េផរូស ៖ “ របែ លជាមកពីរកុមជំនួញរបស់េយើងកាន់ែែ្ំេៅៗ 
េ ើយចំនួនសែវក៏កាន់ែែេរចើនេ ើងែដរ េ ើយេនោះេ្វើឲ្យការង្ហរែថ្ទាំសែវ
របស់ឯងកាន់ែែពិបាកជាងមុន ែមនេេ? ” 

 ហា វីដ ៖ “ មិនែមនអ្ញ្ចឹងេេេោកមាាស់ ” 

 េផរូស ៖ “ អ្ញ្ចឹងរបាប់ឲ្យរែង់មក េែើអ្វីែដលឯងចង់បានពិែ
របាកដ េ ើយនិយាយរបាប់ពីមូលេ ែុរបស់វាផង ” 

 ហា វីដ ៖ “ គឺខ្ញអំចង់េ្វើជាអ្នកលក់េំនិញមាោក់ ខ្ញអំអ្ែ់ចង់េ្វើជាអ្នក
ែថ្ទាំសែវអ្ូដឋេេៀែេេ។ ខ្ញអំចង់កាាយជាអ្នកពូែកលក់ដូច ហាេដដ(Hadad) 
សុីម ន(Simon) ខាលិប(Caleb) និង អ្នកជំ ញលក់េំនិញេផ្សងេេៀែ 
េរ ោះពួកេគមាោក់ៗសុេធែែេ្វើដំេណើរេចញពីេីេនោះ េៅកាន់ែំបន់េរៀងៗខ្លឤន
េោយមានដឹកេំនិញរបស់េោកមាាស់យា៉ាងេរចើនេៅតាមខ្លឤន េ ើយេៅ
េពលរែលប់មកវិញ ពួកេគ ំមកជាមួយនូវ មាស ែដលមួយចំែណកគឺ
សរមាប់េោកមាាស់ េ ើយមួយចំែណកេេៀែជារង្ហាន់ែដលេោកមាាស់ឲ្យ



 

 

េៅពួកេគ។ ខ្ញអំចង់ឲ្យជំ ញេ ើងខ្ពស់ជាងជំ ញេមើលែថ្ទាំសែវេនោះ។ េ្វើ
ជាអ្នកេមើលសែវអ្ូដឋយូរៗេៅដូចជាគាានបានអ្ីេេ ែែេបើេ្វើជាអ្នកលក់មាោក់
វិញ ខ្ញអំរបាកដជាេជាគជ័យ េរ ោះខ្ញអំមានឱកាសអាចរករបាក់បានេរចើន ” 

 េផរូស ៖ “ េែើឯងដឹងេរឿងេនោះមកពីណា? ” 

 ហា វីដ ៖ “ េរ ោះខ្ញអំែែងឮេោកមាាស់និយាយថា គាានមខុ្របរ ឬ 
ការង្ហរ ណាែដលអាចេ្វើឲយ្មនសុស្មានេលឿន នងិសតអកសតមភ ជាងការង្ហរជា
អ្នកលកេ់ ោះេេ ” 

 េផរូស ងក់ក្ាលរបស់គាែ់ ែែបនតជជីកសួរេៅេកមងកំេោោះេ ោះ     
“ ចុោះឯងរបាកដេេថាអាចេ្វើការបានលឡដូច ហាេដដ (Hadad)និង អ្នក
លក់េផ្សងៗេេៀែ? ” 

 ហា វីដ សមលឹងេមើលបុរសចំណាស់េោយមុខ្មាំ ប ាប់មកក៏
េឆលើយែប “ ខ្ញអំធាាប់ឮេរចើនដងមកេ ើយ ខាលិប (Caleb) ែែងែែបេ ាស
េោកមាាស់េៅេពលគាែ់លក់មិនោច់មតងៗ េ ើយខ្ញអំក៏ធាាប់ឮេោកមាាស់
របេៅគាែ់ថានរណាក៏អាចលក់េំនិញឲ្យអ្ស់ពីរេេោះកនអងេពលខ្លីបានែដរ 
និងថាសូម្បីែែ ខាលិប ក៏អាចេ្វើបាន ប ុែនតេបើចង់េ្វើែបបេនោះេកើែ គាែ់រែូវ
ែែេរៀនក្បឤនលក់ជាមុនសិន។ កាលពីមុននរណាក៏គិែថា ខាលិប ជា
មនុស្សលងង់មាោក់ែដរ ែែេបើេោកមាាស់េជឿថាគាែ់អាចកាាយជាអ្នកជំ ញ
លក់ដ៏ពូែកប ាប់ពីេរៀនក្បឤនេនោះ ចុោះេ ែុអ្វីក៏ខ្ញអំមិនអាចេរៀនក្បឤនេនោះ េ ើយ
កាាយជាអ្នកពូែកលក់មាោក់បាន? ” 

 េផរូស ៖ “ េបើឯងេចោះក្បឤនលក់ទាំងអ្ស់េនោះេ ើយ ចុោះឯងនឹង
កំណែ់េគាលេៅជីវិែថាចង់េ្វើអ្វីេេៀែ? ” 



 

 

 ហា វីដ េឆលើយែបទាំងស្ពាក់េសទើរ “ េៅរគប់កែនលងទាំងអ្ស់           
នរណាៗក៏ស្ពាល់េោកមាាស់ថាជាកំពូលអ្នកលក់មាោក់ េ ើយេៅកនអង
របវែតិស្ពន្រ្សតក៏មិនធាាប់មានជំនួញណា្ំសេម្បើមដូចជារកុមជំនួញរបស់
េោកមាាស់ែដរ េនោះគឺមកពីេោកមាាស់ស្ពាែ់ជំ ញខាងសិល្បៈលក់       
េំនិញ។ ខ្ញអំមានម ិចឆតាចង់កាាយជាអ្នកពូែកលក់ែដលខាាំងជាងេោក
មាាស់េៅេេៀែ គឺចង់កាាយជាកំពូល ណិជជករមាោក់ ជាអ្នកមានបំផុែ និង 
ជាកំពូលអ្នកលក់េៅេលើេោក ” 

 េផរូស ែផឡកខ្នងរបស់គាែ់េៅេរកាយ និងពិនិែ្យេមើលមុខ្េមាជាំ
របស់កំេោោះមាោក់េនោះេោយយកចិែតេុកោក់។ កលិនរបស់សែវអ្ូដឋេៅជាប់
អាវរបស់ ហា វីដ េៅេ ើយ ប ុែនតេគេៅែែបង្ហាញអាកប្បកិរិយានឹង្ឹង 
និងកាាហាន “ ចុោះេៅេពលឯងបានអ្ំណាច និងរេព្យសម្បែតិ ឯងនឹងយកវា
េៅេ្វើអ្វីេេៀែ? ” 

 ហា វីដ ៖ “ គេឺ្វើដូចេោកមាាស់អ្ញ្ចឹង! ខ្ញអំនឹងេិញរបស់លឡៗ
សរមាប់រគួស្ពរ េ ើយរេព្យសម្បែតិែដលេៅសល់ ខ្ញអំនឹងែចកជូនអ្នករកីរក ” 

 េផរូស ងក់ក្ាល “ េកមងកំេោោះ! ឯងមិនគួរចាែ់េុករេព្យសម្បែតិ
ថាជាេគាលេៅជីវិែេ ោះេេ។ អ្វីែដលឯងនិយាយមកេនោះគឺពិេរាោះណាស់ 
ប ុែនតវារគាន់ែែជា ក្យសមតីែែប ុេណា្ើោះ។ រេព្យសម្បែតិែដលពិែរបាកដេ ោះ
គឺសថិែេៅកនអងចិែត េៅកនអងេបោះដូង មិនែមនេៅកនអងកាបូបេ ោះេ ើយ ” 

 ប ុែនត ហា វីដ េៅែែមានៈ “ អ្ញ្ចឹងេោកមាោស់មិនែមនជាអ្នក
មានេេែមនេេ? ” 



 

 

 បុរសចំណាស់ញញឹមោក់ ហា វីដ ែដលនិយាយែបបមិនដឹងកត ី   
“ ហា វីដ,  កនលងមកនរណាក៏ខ្វល់អ្ំពីបញ្ាសំភារៈ និងលុយកាក់ែដរ។ 
ឯងដឹងេេ រវាងខ្ញអំនិងអ្នកសុំទាន ែដលេដើរសុំទានេៅេរៅរបងរាជ្យរាំងរបស់ 
េសតច េ ើរ ដ (Herod) មានចំនុចខ្ុសគាោែែមួយប ុេណា្ើោះ គឺេៅរែង់ថា 
មនុស្សសុំទានទាំងេ ោះេពលបានមហឣបមួយេ ើយែែេៅគិែចង់បានមហឣប
មួយេេៀែ ចំែណកឯខ្ញអំវិញ ខ្ញអំែែងែែគិែថាេនោះគឺជាមហឣបចុងេរកាយរបស់ខ្ញអំ។ 
ដូេចនោះចូរកុំេោភលន់នឹងរេព្យសម្បែតិ កុំេរបើអ្ស់កមាាំងកាយចិែតេដើម្បីែែ
ចង់កាាយជាអ្នកមានមាោក់។ រែូវែសវងរកសុភមងគល រែូវេ្វើខ្លឤនឲ្យេគ
រសោញ់ និងរែូវេចោះផតល់េសចកតីរសោញ់ដល់អ្នកដៃេ េ ើយសំខាន់
ជាងេគេ ោះគឺ រែូវមានសនតិភាពផលឣវចិែត និង ភាពេសងៀមស្ពាែ់ ” 

 ហា វីដ េៅែែបនតមានៈ “ ប ុែនត សុភមងគល េសចកតីរសោញ់ 
និង សនតិភាពផលឣវចិែត មិនអាចេកើែមានបានេេេបើគាានរបាក់! េែើនរណាអាច
េ្វើចិែតឲ្យមានសនតិភាពេកើែេបើគាែ់រស់េៅកនអងភាពរកីរក? េបើគាែ់គាាន
បាយ ូប េែើគាែ់មានចិែតសប្ាយេម ចេកើែ? េែើគាែ់អាចបង្ហាញេសចកតី
រសោញ់ និងការយកចិែតេុកោក់ដល់រគួស្ពរេមត ចបាន េបើគាែ់គាានរបាក់
េដើម្បីេិញអាហារ សេមលៀកបំ ក់ និង ផទោះសែម្បង ឲ្យពួកេគ? េោកមាាស់
េេែដលបាននិយាយខ្លឤនឯងថា រេព្យសម្បែតិ គឺជារបស់លឡេរ ោះវា ំមកនូវ
េសចកតីសប្ាយឲ្យដល់អ្នកដៃេ។ ចុោះេ ែុអ្ីេៅេពលេនោះ ខ្ញអំរគាន់ែែមាន
ម ិចឆតាចង់កាាយជាអ្នកមានមាោក់េស្ពោះ ែែេោកមាាស់ែបរជាថាវាជាេរឿង
មិនលឡេៅវិញ? ភាពរកីរកមិនអារកក់េេសរមាប់អ្នកបួសមាោក់ េទាោះបីជា
គាែ់រស់ែែមាោក់ឯងេៅកណាាលសមុរេខ្្ាច់ក៏មិនអ្ីែដរ ពេីរ ោះគាែ់គាាន
សមាាយរគួស្ពរដូចជាពួកេយើងែដលមិនែមនជាអ្នកបួស េ ើយគាែ់ក៏គាាន
កាែពវកិចចអ្វីេដើម្បីបំេពញចិែតរបស់នរណាមាោក់េរៅែែអ្ំពីអាេិេេពែដល



 

 

គាែ់េគារពបូជាែែប ុេណា្ើោះ េ ើយម្យ៉ាងេេៀែភាពរកីរកគឺេកើែេចញពី        
អ្សមែថភាព និង ការគាានម ិចឆតា ែែខ្ញអំមានទាំងសមែថភាព និង
ម ិចឆតា! ” 

 េផរូស ចងចិេញ្ចើម “ របាប់ខ្ញអំេមើ ៍ សឡីែដលេ្វើឲ្យឯងរស្ពប់ែែមាន
ម ិចឆតាផទអោះេ ើងែបបេនោះ? ឯងនិយាយេ ើងសុេធែែចង់ជួយបងបឡឣន ែែ
ឯងគាានរគួស្ពរេេ េភលចេ ើយថាខ្ញអំយកឯងមកចិញ្ចឹមតាំងែែពីកូនង្ហ៉ា? ” 

 មុខ្ជាំេមារបស់ ហា វីដ មិនអាចោក់បាំងមុខ្រក មរបស់គាែ់
បាន “ កាលេយើងេៅេបាោះជំរុំកនអងេីរកុង Hebron មុននឹងេយើងមកដល់េី
េនោះ ខ្ញអំបានស្ពាល់ រីមាោក់ែដលជាកូនរសីរបស់ ខាល់េណ (Calneh)។ 
 ងគឺ . . .  ងគឺ . . .” 

 េផរូស ៖ “ អ្ូ .. អ្ូ .. ឥ ឣវេរឿងពិែេចញមកេ ើយ វាមិនែមន
េចញមកពីចិែតពិែរបាកដេេ។ តាមពិែគឺេសនហាេេេែើែដលេ្វើឲ្យកំេោោះ
គង្ហាលអ្ូដឋរបស់ខ្ញអំែេមលើងខ្លឤនជាេមេ័ពមាោក់េដើម្បីេរែៀមខ្លឤនចូលច្ាំងេៅកនអង
សន្រ្ង្ហាមេោក។ ខាល់េណ (Calneh) គឺមានសេម្បើមណាស់ េែើឯងមិន
ដឹងេេអ្ី? េមើលេមើ ៍ កូនរសីេសដឋី និង េកមងេមើលែថ្សែវអ្ូដឋ សមគាោ
អ្ែ?់ មិនសមគាោេេ ែែេបើជាមួយកំេោោះកូនអ្នកមាន ឬជា ណិជជករែដល
មានរូបរាងស្ពាែេ ើយសង្ហា របែ លជាសមជាង។ លឡ ! ទាហានកំេោោះ  

ខ្ញអំនឹងជួយឯងឲ្យចាប់េផតើមអាជីពជាអ្នកលក់មាោក់ ” 

 ហា វីដ រំេភើបខាាងំេពករ ូែដល់លុែជងគង់ចាប់េអាបសំពែ់
របស់ េផរូស “ េោកមាាស់! េែើខ្ញអំគួរេរបើ ក្យអ្វេីដើម្បីអ្គុណេៅ? ” 



 

 

 េផរូស ដកខ្លឤនថ្យេរកាយ “ ខ្ញអំគិែថា ឯងគួរដក ក្យអ្គុណេនោះ
វិញសិនេៅ េរ ោះអ្វីៗែដលខ្ញអំជួយឯងគឺដូចជាខ្្ាច់មួយរគាប់ែែប ុេណា្ើោះ 
េបើេរបៀបនឹងមហាភនំែដលរែូវរុញេោយខ្លឤនឯងេៅៃថ្ងមុខ្ ” 

 ភាាមេ ោះកតីរំេភើបរបស់ ហា វីដ រស្ពប់ែែរស្ពែ់បាែ់អ្ស់ េ ើយ
គាែ់ក៏សួរ “ ចុោះេោកមាាស់មិនបង្ហាែ់ក្បឤនលក់ដល់ខ្ញអំេេែមនេេ? ” 

 េផរូស ៖ “ ខ្ញអំនឹងបង្ហាែ់ឯង េរ ោះកនលងមកខ្ញអំេ្វើឲ្យឯងពិបាកេរចើន
ជាងរសណុក។ មនុស្សេរចើនណាស់រិោះគន់ខ្ញអំថាបានោក់េណឌកមមកូន
ចិញ្ចឹមខ្លឤនឯងឲ្យេ្វើជាអ្នកេមើលែថ្សែវអ្ូដឋ ប ុែនតខ្ញអំេជឿថារបសិនជាេភលើងមិន
ទាន់េឆោះេចញមកពីខាងកនអងេេ េពលេវោក៏មិនទាន់មកដល់ែដរ . . . . ែែ
េបើេពលេវោមកដល់េ ើយ ឯងនឹងកាាយជាមនុស្សរបុសពិែរបាកដ េរ ោះ
ឯងបានសុំុំាខ្លឤនេៅនឹងេសចកតីេវេ  និងេសចកតីលំបាកែដលឯងបានឆលង
កាែ់។ ការេេូចចង់បានរបស់ឯងេៅយប់េនោះេ្វើឲ្យខ្ញអំសប្ាយចិែតខាាំង
ណាស់ េរ ោះេភលើងៃនម ិចឆតាបានចាប់េផតើមេឆោះេៅកនអងរកែសែភនករបស់ឯង
េៅេ ើយ ឯេឹកមុខ្វិញក៏េ េពញេៅេោយពនលឺៃនេសចកតីរបាថាោដ៏មុោះមុែ
ែដរ។ េនោះគឺជាសញ្ាលឡ េ ើយការទាយេុករបស់ខ្ញអំពីមុនមកក៏មិនខ្ុសែដរ 
ប ុែនតឯងក៏េៅរែូវបង្ហាញឲ្យេគដងឹថា ខ្លឤនឯងមិនែមនបានែែមាែ់េ ោះេេ ” 

 ហា វីដ េៅេសងៀម េ ើយបុរសចំណាស់េៅែែបនត “ េីមួយ ឯង
រែូវបង្ហាញឲ្យខ្ញអំេ ើញ ជាពិេសសគឺបង្ហាញឲ្យខ្លឤនឯងេ ើញ ថាឯងអាច
រទាំរេនឹងជីវិែជាអ្នកលក់មាោក់បាន េរ ោះវាមិនែមនជាអាជីពង្ហយរសួល
ដូចែដលឯងបានគិែេ ោះេេ។ ពិែេ ើយ ឯងបានឮខ្ញអំនិយាយជាញឹក
ញាប់ថា េបើអ្នកលក់ណាេជាគជ័យ គាែ់នឹងេេួលរង្ហាន់យា៉ាងេរចើនអ្ស្ពារ្យ 
ប ុែនតរង្ហាន់េ ោះគឺអ្ស្ពារ្យក៏េរ ោះែែមានមនុស្សែិចែួចណាស់អាចេ្វើបាន។ 



 

 

មនុស្សភាគេរចើនសុខ្ចិែតចុោះចាញ់ និងអ្ស់សង្ឃឹមប ាប់ពីបរាជ័យ រ ូែ
ដល់េៅេភលចនូវលកខណៈសម្បែតិែដលខ្លឤនមាន េ ើយែដលអាចយកេៅេរបើ
េដើម្បីទាក់ទាញយករេព្បសម្បែតិែដលខ្លឤនចង់បានេេៀែផង។ មនុស្សមួយ
ចំនួនេេៀែេេួលអារមមណ៍ភ័យខាាច និងមនទិលសង្ស័យមិនេុកចិែតេលើខ្លឤន
ឯង េៅេពលេពើបរបេោះនឹងឧបសគគមតងៗ េ ើយក៏ចាែ់េុកខ្លឤនឯងជាសរែូវ
េៅវិញក៏មាន ែែតាមពិែការបនទច់បង្ហាក់ទាំងអ្ស់េនោះគឺជាមិែត គឺជាអ្នក
ជួយឲ្យពួកេគឲ្យរីកចេរមើនេៅវិញេេ។ ឧបសគគ គជឺាេរគឿងផស្េំដើមប្ី
េជាគជយ័ េរ ោះេៅកនអងអាជីវកមមលក់ដូរ កដ៏ូចជាមុខ្របរេផ្សងៗេេៀែែដរ 
េជាគជ័យែែងែែេកើែេៅប ាប់ពីបានរបឈមមុខ្េៅនឹងការពុោះ រ ការ
ព្យយាម និង ការបរាជ័យ េរចើនរាប់មិនអ្ស់។ ប ុែនតការពុោះ រនីមួយៗ ការ
បរាជ័យនីមួយៗ នឹងជួយសរមួចជំ ញ និង បេងកើនភាពរុឹងបុឹង ឲ្យឯងឲ្យ
កាន់ែែរបេសើរជាងមុន, វានឹងេ្វើឲ្យឯងកាន់ែែកាាហាននិងកាន់ែែមានចិែត
អ្ំណែ់អ្ែ់្មែ់, វានឹងេ្វើឲ្យឯងកាន់ែែមានសមែថភាពនិងមានេំនុកចិែតេលើ
ខ្លឤនឯង។ ដូេចនោះឧបសគគនីមួយៗគឺជាសមាាញ់ែដលរបេកៀកស្ពាជាមួយឯង 
និងជំរុញឯងឲ្យកាន់ែែលឡរបេសើរេ ើង។ េៅេពលេគរចានេចាលការ
ផ្សពវផ្ាយរបស់ឯងមតងៗ វាគឺជាឱកាសេដើម្បី្នេៅមុខ្េេៀែ ែែេបើឯង
េចោះែែង្ហកេចញពីវា េចោះែែរបឹងេគចេវោះពីវា គឺមិនខ្ុសអ្ីនឹងយកអ្ គែ
របស់ខ្លឤនេៅេបាោះេចាលេ ោះេេ ” 

 េកមងកំេោោះងក់ក្ាលេ ើយហាមាែ់បរមុងនឹងនិយាយ ែែរែូវ     

េផរូស េលើកៃដឃ្ែ់េដើម្បីបនត “ ម្យ៉ាងេេៀែ ឥ ឣវេនោះឯងកំពុងចាប់េផតើមេ្វើ
ការង្ហរមួយែដលឯេកាបំផុែេលើេោក ឯេកាជាងអ្នកេដើររបមលូពនធែដល
េចញពីផទោះេៅេពលរពឹកនិងរែលប់មកផទោះវិញេៅេពលៃថ្ងលិច ឯេកាជាង



 

 

ទាហានរបស់ចរកភពរ ូមមុំុំាងែដលរស់េៅកនអងប ាយេៅេេៀែ។ ឯងនឹង
បានេ ើញៃថ្ងរោះនិងៃថ្ងលិចេៅេីេផ្សងៗពីគាោ ែដលជាេីឆ្ាយពីមិែតភកតិ និង
មនុស្សជាេីរសោញ់។ គាានអ្វីែដលេ្វើឲ្យមនុស្សមានអារមមណ៍ឯេកាបំផុែ 
ជាងេពលខ្លឤនេដើរកាែ់មុខ្ផទោះរបស់េគេៅកនអងរារែីស្ពាែ់និងេមើលេ ើញ
សមាជិករគួស្ពរេ ោះអ្ងគអយជុំគាោេរកាមពនលឺចេងកៀងរពមទាំងបរេិភាគអាហារ
េពលោាចេោយកតីរីករាយេ ោះេេ ” 

 “ េៅកនអងសភាពឯេកាទាំងអ្ស់េនោះេ ើយ គឺជាេពលែដលអាចេ្វើ
ឲ្យឯងលោះបង់េចាលនូវេសចកតីរបាថាោកនអងជីវិែបាន ” េផរូស បនត “ ដូេចនោះវិ្ី
ឯងេរបើេដើមប្ីការ រេសចកតីរបាថាោឲ្យជាប់េៅកនអងកាលៈេេសៈែបបេនោះគឺ
មានឥេធិពលសំខាន់សេម្បើមណាស់ដល់ការង្ហររបស់ឯង។ េពលេដើរេៅ
េលើផលឣវែែមាោក់ឯង គាានអ្វីេរៅពីសែវមួយក្ាលែដលដឹកេំនិញេ្វើជាមិែត វា
នឹងេ្វើឲ្យមានអារមមណ៍ចែមលក និងជាញឹកញាប់បេងកើែឲ្យមានការភ័យខាាច។ 
ជា្មមតាវានឹងេ្វើឲ្យេយើងេភលចអ្ស់នូវកតីរបាថាោ និងែៃមលរបស់ខ្លឤនឯងេេៀែ
ផង ែដលនឹងេ្វើឲ្យេយើងមានគំនិែខ្លីដូចជាកូនេកមងមាោក់ គឺចង់រកែែផលឣវណា
ង្ហយរសួល និង យំអាណិែខ្លឤនឯង។ ចុងេរកាយក៏សេរមចចិែតឈប់ សូម្បី
មនុស្សរាប់ ន់ ក់ែដលេកើែមកមានសកាានុពលអាចកាាយជាអ្នកលក់ដ៏
ពូែកមាោក់ ក៏សេរមចចុោះចាញ់េោយស្ពរអារមមណ៍ឯេកាេនោះែដរ។ ម្យ៉ាងេេៀែ 
េពលេ ោះនឹងគាាននរណាមាោក់េ្វើឲ្យឯងសប្ាយចិែត ឬមកលួងេោមចិែត
របស់ឯងេេ ជាពិេសសេៅេពលលក់េំនិញមិនោច់សូម្បីអ្នកចង់មកែក្បរក៏
គាាន គឺមានែែេចារែដលចង់លួចកាបូបរបស់ឯងែែប ុេណា្ើោះ ” 

 ហា វីដ ៖ “ ខ្ញអំនឹងរបុងរបយ័ែន និងចងចាំការែណ ំេនោះ ” 



 

 

 េផរូស ៖ “ អ្ញ្ចឹងឥ ឣវេយើងអាចចាប់េផតើមបាន េ ើយខ្ញអំក៏មិន
ែណ ំឯងបែនថមេេៀែែដរ។ េពលេនោះ ឯងឈរេៅចំេ ោះមុខ្ខ្ញអំកនអង មជា
ែផលោាខ្ចីេៅេ ើយ។ េបើវាមិនទាន់ពណ៌េលឿងេេ គាាននរណាអាចេៅវាថា
ជាែផលោាេុំបានេ ើយ ដូចគាោេបើសិនជាឯងមិនទាន់បង្ហាញឲ្យេគេ ើញនូវ
ចំេណោះដឹង និងបេពិេស្ព្ន៍កនអងសិល្បៈៃនការលក់េំនិញេេ ក៏គាាននរណា
មាោក់អាចេៅឯងថាជាអ្នកលក់មាោក់បានែដរ ” 

 ហា វីដ ៖ “ ចុោះខ្ញអំអាចចាប់េផតើមេោយរេបៀបណា? ” 

 េផរូស ៖ “ េៅរពឹកែសឡក ឯងេៅរបាប់ សុីវីអ្ូ (Silvio) េៅកែនលង
ែចកចាយេំនិញ។ គាែ់នឹងរបគល់ឲ្យឯងនូវរកណាែ់រុំមួយផ្កាំងែដលមាន
គុណភាពខ្ពស់ជាងេគរបស់ពួកេយើង។ វាែ្ាញមកពីេរាមពែព ែដលមិន
រជាបេឹកេទាោះបីជារែូវេភលៀងខាាំងប ុណាាក៏េោយ។ វារែូវបានេគរជលក់កនអង
ពណ៌រក មែដលផលិែេចញពីឫសរុកខជាែិម្យ៉ាងេ្ាោះ េម ដឺ (madder 
plant) ែដលេ្វើឲ្យវាកាន់ពណ៌បានយូរ។ េៅជាយសំពែ់មានេដររូបផ្កាយ
ែូចមួយ វាគឺជាសញ្ារបស់   ែូឡា (Tola) ែដលជាស្ពាកយីេហាៃន      
រកណាែ់សំពែ់ែដលមានគុណភាពបំផុែេលើេោក។ េៅជិែសញ្ារូប
ផ្កាយេ ោះ គឺមានស្ពាកយីេហារបស់ខ្ញអំ គឺរូបរងវង់ោក់េៅកនអងរូបកាេរ ។ ស្ពាក
សញ្ាទាងំពីរេនោះរែូវបានេគស្ពាល់ជាេូេៅនិងរគប់េីកែនលង ដូេចនោះេ ើយ
េេើបេយើងអាចលក់ោច់រ ូែដល់រាប់ ន់ផ្កាំងឯេណាោះ។ េោយស្ពរខ្ញអំបាន
េ្វើជំនួញជាមួយជនជាែិជវី វ (Jew) ជាយូរមកេ ើយ េេើបខ្ញអំបានស្ពាល់
រកណាែ់ែដលមានគុណភាពលឡែបបេនោះ។ ពួកេគឲ្យេ្ាោះវាថា អាប ៊ីយា៉ា 
(abeyah)។ ចូរឯងយករកណាែ់សំពែ់ អាប ៊ីយា៉ា េ ោះមួយផ្កាំង រពមទាំង
សែវោមួយក្ាល េ ើយេ្វើដំេណើរេៅ េប លី ឹម (Bethlehem) គភឺូមិ



 

 

ែូចមួយែដលរកុមជំនួញរបស់េយើងេ្វើដំេណើរឆលងកាែ់មុននឹងមកដល់េី
េនោះ។ អ្ែ់មានអ្នកណាមាោក់ធាាប់េៅលក់រកណាែ់េៅេីេ ោះេៅេ ើយេេ 
េរ ោះពួកេគយល់ថាវាគឺជាការខាែេពលេវោអ្ែ់របេយាជន៍ េោយស្ពរ
របជាជនេៅកនអងភូមិេ ោះគឺសុេធែែជាអ្នករកីរក ប ុែនតកាលពីប ុ ានឆ្ោំមុន ខ្ញអំ
បានលក់ោច់រកណាែ់សំពែ់រាប់រយផ្កាំងេៅឲ្យអ្នកកង្ហាលសែវេៅេី
េ ោះ។ ដូេចនោះឯងរែូវស្ពោក់េៅ េប លី ឹម (Bethlehem) រ ូែដល់ឯង
លក់រកណាែ់សំពែ់មួយផ្កាំងេ ោះឲ្យោច់ ” 

 ហា វីដ ងក់ក្ាល និងខ្ំេប់េដើម្បីោក់បាំងេសចកតីរីករាយរបស់
ខ្លឤន “ េែើខ្ញអំលក់សំពែ់េ ោះកនអងែៃមលប ុ ាន េោកមាាស់? ” 

 េផរូស ៖ “ ខ្ញអំនឹងចុោះេ្ាោះឯងោក់កនអងបញ្ជី រពមទាំងោក់ចំនួន
របាក់មួយកាក់។ េៅេពលរែលប់មកវិញ ឯងរែូវបង់ឲ្យខ្ញអំនវូរបាក់មួយកាក់  
េ ើយរបាក់ែដលេៅសល់យកេៅចុោះ េុកវាជារបាក់កៃរមេជើងស្ពរ ដូេចនោះ
ឯងរែូវោក់ែៃមលរកណាែ់េ ោះេោយខ្លឤនឯង។ ឯងអាចលក់វាេៅកនអងផ្ារ
ែដលេៅភាគខាងែ្បឣងៃនភូមិ ឬក៏អាចេដើរលក់េៅតាមផទោះែដលមានរាប់
 ន់ខ្នងឯេណាោះ។ ខ្ញអំសង្ឃឹមថាឯងអាចលក់រកណាែ់សំពែ់មួយផ្កាំងេ ោះ
ោច់េៅេីេ ោះ េែើឯងយល់អ្ញ្ចឹងែដរេេ?” 

 ហា វដី ងក់ក្ាលមតងេេៀែ េ ើយបនឲ់្យដល់េពលរពឹកឆ្ប់ៗ 

 េផរូស ោក់ៃដថ្នមៗេៅេលើស្ពារបស់េកមងកំេោោះហា វីដ “ ខ្ញអំនឹង
មិនរកអ្នកេមើលែថ្សែវណាមកជំនួស រ ូែដល់េពលឯងរែលប់មកវិញ។ 
េពលេ ោះ របសិនេបើឯងរកេ ើញថាឯងគាានភាពបុិនរបសប់នឹងមុខ្ជំ ញ
ខាងលក់ដូរេេ ខ្ញអំនឹងេេួលស្ពាល់ការពិែេនោះ េ ើយឯងក៏មិនរែូវមាន



 

 

អារមមណ៍អាមា៉ាស់មុខ្េោយស្ពរវាែដរ។ មនិរែូវខាាសេ់អ្ៀនកនអងការស្ពក
លប្ង ឬ កនអងេពលបរាជយ័េ ើយ េរ ោះអ្នកែដលមនិធាាបប់រាជយ័គជឺាអ្នក
ែដលមនិធាាបប់ានស្ពកលប្ង។ េៅេពលរែលប់មកវិញ ខ្ញអំនឹងសួរអ្ំពីបេ
ពិេស្ព្ន៍របស់ឯងមួយេនោះ េ ើយេពលេ ោះខ្ញអំនឹងសេរមចចិែតថាេែើរែូវ
ជួយឲ្យេសចកតីរសៃមរបស់ឯងកាាយជាការពិែឬយា៉ាងណា ” 

 ហា វីដ ឱនេគារព បរមុងនឹងេដើរេចញេៅ ែែបុរសចំណាស់េ ោះ
េៅមិនទាន់និយាយចប់េៅេ ើយ “ េកមងកំេោោះ ! មាន ក្យមួយឃ្ា
ែដលឯងរែូវេរៀនមុនចាប់េផតើមការង្ហរថ្មីេនោះ េ ើយរែូវចាំវាេុកឲ្យជាប់េៅ
កនអងចិែតជានិចច េពលេ ោះឯងនឹងអាចយកឈនោះឧបសគគទាំងឡាយែដលមក
រារាំងផលឣវមិនឲ្យសេរមចម ិចឆតារបស់ឯងបាន ” 

 ហា វីដ ឈរចាំ “ បាេេោកមាាស់ ” 

 េផរូស ៖ “ បរាជយ័នងឹមនិអាចយកឈនោះេលើឯងបានេេ របសនិេបើ
េសចកតរីបាថាោេដើមប្េីជាគជយ័របសឯ់ង មោុះមែុ េ ើយខាាងំកាា! ” 

 េផរូស ្នេដើរេៅជិែេកមងកំេោោះេ ោះ “ េែើឯងឮ ក្យមួយ
ឃ្ាេនោះច្ាស់ែដរេេ? ” 

 ហា វីដ ៖ “ បាេ ច្ាស់េ ើយ! ” 

 េផរូស ៖ “ អ្ញ្ចឹង ឯងសូរែមតងេេៀែេមើ ៍ ” 

 ហា វីដ ៖ “ បរាជយ័នងឹមនិអាចយកឈនោះេលើខ្ញអបំានេេ 
របសនិេបើេសចកតរីបាថាោេដើមប្េីជាគជយ័របសខ់្ញអ ំមោុះមែុ េ ើយខាាងំកាា!” 



 

 

ជំពូកទ៤ី 
មនិរែូវខាាស់េអ្ៀនកនអងការស្ពកល្បង ឬ កនអងេពលបរាជ័យេ ើយ េរ ោះ

អ្នកមិនធាាប់បរាជ័យគឺជាអ្នកមិនធាាប់បានស្ពកល្បង 

 

 ហា វីដ  ូបបាន ក់កណាាល ក៏រុញដុំនំបុ័ងែដលេៅសល់
េចញ និងសញ្ជឹងគិែកនអងភាពអ្ស់សង្ឃឹម េរ ោះែសឡកគឺគរមបៃថ្ងេីបួនៃន
ការស្ពោក់េៅេប លី ឹម(Bethlehem) េនោះ េ ើយរកណាែ់ពណ៌រក ម
ស្ពាែែែមួយផ្កាំងេស្ពោះក៏េៅមិនទាន់លក់ោច់។ ប ុ ានៃថ្ងមកេនោះរកណាែ់
មួយផ្កាំងេ ោះពួនសងងំរ ូែេៅកនអងបងវិចែដលគាែ់ោក់េលើខ្នងោ ែដល
ឥ ឣវកំពុងរែូវចងេៅកនអងេរាងសែវខាងេរកាយហាងលក់អាហារ។  

 កតីអ្ស់សង្ឃឹមេនោះេ្វើឲ្យ ហា វីដ អ្ងគអយេសងៀមែែមាោក់ឯងេៅពី
មខុ្អាហារែដលមិនទាន់ ូបអ្ស់េៅេ ើយ េៅកនអងេឹកមុខ្សងឤែនិងេលង
ស្ពាប់ឮអ្ស់នូវសេមលងែដលកំពុងកងរំពងេៅកនអងហាងអាហារដ៏មមាញឹក
េនោះ។  េសចកតីមនទិលសង្ស័យែលងេុកចិែតខ្លឤនឯង ែដលជាេរឿយៗែែងេកើែ
មានដល់បុគគលអ្នកលក់ទាំងឡាយ េផតើមចូលមកបងវក់ស្ពារែីរបស់គាែ់ ៖ 

 “ េ ែុអ្វីពួកេគមិនរពមស្ពាប់ការផ្សពវផ្ាយរបស់ខ្ញអំ? េែើរែូវេ្វើ
យា៉ាងេម ចេដើម្បីឲ្យពួកេគចាប់អារមមណ៍និងចូលចិែត? េ ែុអ្វីពួកេគបិេទាារ
ផទោះេពលខ្ញអំនិយាយមិនទាន់នឹងបានរបាំមា៉ាែ់ផង? េ ែុអ្វីពួកេគេដើរេចញ
េៅយា៉ាងេលឿន មិនចាប់អារមមណ៍េស្ពោះនឹង ក្យសមតីរបស់ខ្ញអំ? ឬមួយក៏
មនុស្សទាំងអ្ស់េៅកនអងរកុងេនោះសុេធែែជាអ្នករកែមន? េបើពួកេគរបាប់ខ្ញអំថា 
េគចូលចិែតរកណាែ់េនោះែដរ ប ុែនតគាានរបាក់េិញ េែើខ្ញអំគួរេ្វើយា៉ាងេម ច? 



 

 

េ ែុអ្វីពួកេគភាគេរចើនរបាប់ខ្ញអថំា ៃថ្ងែសឡកខ្ញអំគួររែលប់េៅផទោះវិញេៅេដើម្បីកុំ
ឲ្យខាែេពល? េគលក់ោច់ ចុោះេ ែុអ្វីខ្ញអំលក់មិនោច់? េ ែុអ្វីបានជាខ្ញអំ
ចាប់េផតើមភ័យេៅេពលេៅដល់មាែ់ទាារផទោះមតងៗ េ ើយខ្ញអំរែូវេ្វើយា៉ាងេម ច
េដើម្បីកុំឲ្យភ័យ? ឬមួយក៏មកពីខ្ញអំោក់ែៃមលរកណាែ់េនោះៃថ្លជាងេគ? ” 

 ហា វីដ រគវីក្ាលទាំងអ្ស់សង្ឃឹម រពមទាំងេខ្ពើមរេអ្ើមខ្លឤនឯង
េោយស្ពរែែបរាជ័យមួយេនោះ។ គាែ់ចាប់េផតើមមានេសចកតីសង្ស័យថា 
របែ លគាែ់មិនសមេ្វើជាអ្នកលក់េេ។ របែ លគាែ់គួរឈប់ពីការង្ហរ
េនោះ និងរែលប់េៅេ្វើជាអ្នកេមើលែថ្សែវអ្ូដឋវិញរបេសើរជាជាងេទាោះបីគាែ់
អាចរកបានរបាក់ស្ពាន់ែែមួយដុំកនអងមួយៃថ្ងក៏េោយចុោះ។ េបើេ្វើជាអ្នកលក់
េំនិញមាោក់ គាែ់អាចរករបាក់បានេរចើនែមន ែែលគឹកណាគាែ់រែ ប់េៅ
វិញជាមួយៃដេពញេោយរបាក់ចំេណញែដលលក់បាន ែែេពលេនោះគាែ់
លក់មិនោច់េស្ពោះ។ េែើ េផរូស នឹងគិែថាគាែ់ជាមនុស្សែបបណា? េែើ  
េផរូស េៅេៅគាែ់ថាទាហានកេមាាោះេេៀែែដរេេ? បរាជ័យេនោះសឹងែែេ្វើ
ឲ្យ ហា វីដ សេរមចចិែតរែលប់េៅេ្វើជាអ្នកែថ្សែវវិញមួយរំេពច។  

 ប ុែនតេៅេពលចិែតរបស់ ហា វីដ នឹករលឹកដល់ លី ្ា (Lisha) 
និងឪពុករបស់ ងែដលជាមនុស្សមុខ្មាំេ្ាោះ ខាល់េណ(Calneh) 
អារមមណ៍សង្ស័យេលើខ្លឤនឯងទាំងអ្ំបាលមាណករ៏ស្ពប់ែែរែ់េចញពីខ្ួរ
ក្ាលរបស់គាែ់អ្ស់រលីង។ េៅយប់េនោះមតងេេៀែ គាែ់នឹងេៅេដកេៅកនអង
រូងភនំេដើម្បីសន្សរំបាក់េុក េ ើយេៅរពឹកែសឡកគាែ់នឹងេដើរលក់រកណាែ់មួយ
ផ្កាំងេនោះបនតេេៀែ រពមទាំងខ្រំបឹងបញ្ចអោះបញ្ចឣលពួកេគថារកណាែ់េនោះគឺ
មានែៃមលសមរម្យបំផុែ។ គាែ់នឹងេរកាកពីរពឹករពលឹម េដើមប្ីេៅឈរចាំេៅ
មាែ់ទាាររកុងឲ្យបានមុនេគែែមតង។ គាែ់នឹងខ្ំនិយាយេដើម្បីទាក់ទាញ



 

 

ចំណាប់អារមមណ៍របស់អ្នកណាក៏េោយឲ្យែែេដើរមកជិែគាែ់ េ ើយសង្ឃឹម
ថានឹងអាចលក់វាោច់កនអងេពលឆ្ប់ៗេដើម្បីបានរែលប់េៅភនំ អ្ូលី វ
(Mount of Olives) វិញេោយៃដេពញេៅេោយរបាក់។ 

 ហា វីដ កច៏ាប់មានកមាាំងចិែតេ ើងវិញ េ ើយរបឹង ូបនំបុ័ង
ែដលេៅសល់ោយ ំនឹងអារមមណ៍មេមើមមាយនឹកគិែេៅដល់េៅហាាយ
របស់ខ្លឤន។ ហា វីដ នឹកមៃមថា េផរូស របាកដជាមានេមាេនភាពចំេ ោះ
ខ្លឤនជាក់ជាមិនខាន េរ ោះគាែ់មិនរពមចុោះចាញ់និងរែលប់េៅវិញេោយ
ភាពបរាជ័យ។ តាមពិែេៅ បួនៃថ្ងជារយៈេពលែវងសេម្បើមណាស់ េរ ោះ
ណាមួយគាែ់រែូវលក់ឲ្យោច់នូវរកណាែ់ែែមួយផ្កាំងែែប ុេណា្ើោះ ប ុែនត    
ហា វីដ ែបរជាយល់ខ្ុសពីេនោះេៅវិញ េោយយល់ថាសំខាន់គឺគាែ់េរៀន
បានេរចើននូវវិ្ីស្ពន្រ្សតលក់េំនិញេៅកនអងរយៈេពលបួនៃថ្ងេនោះ រពមទាំងេជឿ
ជាក់ថាេៅេលើកេរកាយ គាែ់ច្ាស់ជាអាចលក់ោច់កនអងរយៈេពលបីៃថ្ង និង
េរកាយមកេេៀែគាែ់នឹងលក់ោច់កនអងរយៈេពលពីរៃថ្ង។ ដល់េពលជំ ញ
ខាងលក់េំនិញេចោះែែរីកចេរមើនេ ើង ៃថ្ងណាមួយគាែ់នឹងមានសមែថភាព
អាចលក់រកណាែ់ោច់ជាេរចើនផ្កាំងកនអងរយៈេពលែែមួយេមា៉ាង! េពលេ ោះ 
គាែ់នឹងកាាយជាអ្នកលក់ដ៏អ្ស្ពារ្យមាោក់ជាក់ជាមិនខាន។  

 ហា វីដ ក៏េដើរេចញពីហាងដ៏កុោះករេ ោះសំេៅេៅសែវោែដល
ចងេុកេៅខាងេរកាយអាហារោាន។ អាកាសធាែុចុោះរែជាក់ខាាំងរ ូែេឹក
សេន្សើមេៅេលើសលឹកេមាកាាយជាេឹកកក ែដលេ្វើឲ្យមានសេមលងរបឹបៗេៅ
េពលែស្បកេជើងរបស់ ហា វីដ ជាន់េៅេលើេមាកកទាំងេ ោះ។ េៅយប់
េនោះ ហា វីដ សេរមចចិែតេៅសរមាកេៅកនអងរូបភនំមតងេេៀែ។  

 ហា វីដ មានជំេនឿថា េៅរពឹកែសឡកគចឺ្ាស់ជាៃថ្ងលក់ដ៏លឡមួយ 



 

 

មិនខាន េទាោះបីឥ ឣវេនោះគាែ់បានយល់ច្ាស់ពីមូលេ ែុែដលអ្នកលក់   
ឯេេៀែៗមិនរពមចូលលក់េំនិញេៅេេីនោះេរ ោះវាគឺជាភូមិរបស់អ្នករកីរកក៏
េោយចុោះ។ ហា វីដ ែែងឮពួកអ្នកលក់ទាំងអ្ស់េ ោះនិយាយថា គាាន
នរណាអាចលក់េំនិញោច់េៅកនអងភូមិេនោះបានេេ េ ើយបរាជ័យកនអងរយៈ
េពលប ុ ានៃថ្ងមកេនោះបានេ្វើឲ្យ ហា វីដ គិែថាពួកេគពិែជានិយាយរែូវ
ែមន ជាពិេសសេៅេពលេគរបែកកមិនរពមេិញរកណាែ់របស់គាែ់មតងៗេ្វើ
ឲ្យ ហា វីដ កាន់ែែគិែថាមកពីពួកេគជាអ្នករកគាានរបាក់េិញ។  ប ុែនត
កាលពីប ុ ានឆ្ោំមុន េ ែុអ្វីបានជា េផរូស អាចលក់រកណាែ់ោច់រ ូែ
ដល់រាប់រយផ្កាំងេៅកនអងភូមិមួយេនោះ? គឺេរ ោះែែកាលេណាោះរបជាជនកនអង
ែំបន់េនោះមានជីវភាព្ូរធារខ្ុសពីបចចអប្បនន ឬមកពី េផរូស គឺជាអ្នកលក់ដ៏
ពូែកេលើសេគ?    

 ពនលឺេភលើងរពឹមៗែដលេឆោះេចញពរីងូភនំេ្វើឲ្យ ហា វីដ េបាោះជំហា៊ាន
េៅមុខ្យា៉ាងេលឿន េរ ោះគាែ់សង្ស័យថាអាចជាេចារកំពុងេៅេីេ ោះ។ 
គាែ់សទអោះរែ់េៅតាមរបេោោះថ្មមួយ េ ើយេរែៀមខ្លឤនេដើម្បីការ រខ្លឤននិង    
េំនិញ។ ែែផទអយមកវិញ អារមមណ៍តានែឹងេ ោះក៏រស្ពែ់បាែ់េៅមួយរំេពច 
ប ាប់ពីបានេ ើញែសតងនឹងែភនក។  

 េេៀនមួយេដើម ែដលរែូវបានេគេោែសងកែ់ជាប់េៅេលើថ្ម ជោះពនលឺ
រ លៗេៅេលើមុខ្របស់បុរសមាោក់េពញេោយពុកមាែ់ និងរសីតេកមងមាោក់
េេៀែ ែដលទាំងពីរកំពុងអ្ងគអយរបេគៀកគាោយា៉ាងជាប់។ េៅជិែេជើងរបស់ពួក
េគមានថ្មមួយដុំរាងរក ឣង ែដលភាគេរចើនេគេរបើវាេដើម្បេី្វើជាសនឣកោក់
ចំណីឲ្យសែវ ែែឥ ឣវេនោះែបរជាេគេរបើវាេដើម្បីោក់ទារកមាោក់កំពុងេដកលង់
លក់េៅវិញ។ ហា វីដ មិនធាាប់េ ើញេិដឋភាពេនោះពីមុនមកេេ ែែគាែ់អាច



 

 

សននិោានបានថា ទារកេ ោះគឺេេើបនឹងេកើែ េោយស្ពរែស្បករបស់គាែ់មាន
សភាពេរជៀវរជួញ និង មានពណ៌រក មេៅេ ើយ។ េដើម្បីការ រកូនែូចពី
អាកាសធាែុដ៏ែសនរែជាក់ ទាំងបតី ទាំងរបពនធ បានេោោះអាវរង្ហររបស់ខ្លឤន
មករុំទារកេ ោះយា៉ាងជិែ េៅសល់ែែរបេោោះមុខ្។  

 បុរសងក់ក្ាលជាសញ្ាឲ្យ ហា វីដ េដើរចូលមកចុោះ ចំែណកន្រ្សតី
ខ្ិែចូលេៅជិែកូនរបស់ខ្លឤន។ គាាននរណាមាោក់ហាមាែ់និយាយេេ។ េពល
េ ោះ ន្រ្សតីេកមងចាប់េផតើមរង្ហរេ ើងញ័រខ្លឤន េរ ោះអាវេសតើងរបស់ ងមិនអាច
 ំមកនូវភាពកក់េៅាបាន។ ហា វីដ េមើលេៅទារកែូចមតងេេៀែ។ េពល
សមលឹងេមើលមុខ្របស់វា គាែ់ចាប់អារមមណ៍នឹងមាែ់ដ៏ែូចេសតើងែដលមតងបិេ 
មតងេបើក េមើលេៅហាក់ដូចជាកំពុងែែញញឹម េ្វើឲ្យ ហា វីដ េកើែមាន
អារមមណ៍ចែមលកមួយេៅកនអងចិែត។ មិនដឹងជាយា៉ាងេម ច វាេ្វើឲ្យគាែ់អ្ែណតែ
អ្ណតូងនឹករលឹកេៅដល់ លី ្ា(Lisha) ។ អាកាសធាែុរែជាក់ខាាំង    
បណាាលឲ្យន្រ្សតីេ ោះរង្ហរ ូែដល់ញាក់ខ្លឤន កន្រ្ ាក់ស្ពារែីរបស់ ហា វីដ 
ឲ្យរែលប់ជា្មមតាវិញ។  

 ប ាប់ពីស្ពាក់េសទើរមួយសនទអោះ ហា វីដ ក៏េដើរេៅសែវោរបស់ខ្លឤន
ទាំងបងខំចិែត។ គាែ់រស្ពយបងវិចមួយៗេោយរបុងរបយ័ែន េ ើយដកយក  
រកណាែ់សំពែ់េចញមកេរៅ។ គាែ់ព ា េ ើយអ្ែងឡលវាថ្មមៗ។ េោយរែូវ
បានរជលក់កនអងេឹកថាោំពណ៌រក ម រកណាែ់សំពែ់េ ោះបេញ្ចញពណ៌
យា៉ាងេរែករែអាលេៅេរកាមពនលឺេភលើងេេៀន។ ហា វីដ អាចេមើលេ ើញរូប
យីេហារបស់ េផរូស និង    ែូឡា (Tola) េៅេលើជាយរកណាែ់ គឺរូបរងវង់
ែដលេៅកនអងកាេរ  និង រូបផ្កាយមួយ។ រយៈេពលបីៃថ្ងមកេនោះ េែើគាែ់កាន់ 
រកណាែ់មួយផ្កាំងេនោះេៅកនអងៃដបានប ុ ានដងេ ើយ? ហា វីដ ស្ពាល់



 

 

សរៃសអ្ំេបាោះនីមួយៗសឹងែែច្ាស់ដូចៃថ្ង។ វាគឺរកណាែ់ែដលមានគុណ
ភាពបំផុែ ែដលរែូវេគែ្ាញមកយា៉ាងយកចិែតេុកោក់ និងអាចគង់បាន
អ្ស់មួយជីវិែែថ្មេេៀែផង។  

 ហា វីដ បិេែភនកេ ើយដកដេងហើម្ំ។ ប ាប់មកគាែ់េដើរយា៉ាង
េលឿងែរមង់េៅរគួស្ពរកំសែ់េ ោះ លុែជងគង់ចុោះេៅេលើចំេបើងែដលោក់
ជិែទារកែូច និងយកអាវរង្ហរបស់ឪពុកមាាយរបស់វាេចញេោយថ្មមៗ 
េ ើយ ុចវាឲ្យេៅពួកេគ។ បតីរបពនធទាំងពីរ ក់ េបើកែភនក្ំៗេោយេសចកតី 
រនធែ់កនអងចិែតចំេ ោះេេងវើេនោះ។ ប ាប់មក   ហា វីដ ោរកណាែ់សំពែ់ដ៏
មានែៃមលរបស់ខ្លឤនេចញ េ ើយចាប់េផតើមរុំវាជុំវិញទារកែដលកំពុងែែេដក
លក់េោយៃដរស្ពលៗ។  

 សំេណើមែដលន្រ្សតីេ ោះេថ្ើបេលើថាាល់របស់ ហា វីដ ជាេសចកតី
អ្ំណរអ្គុណ េៅមិនទាន់សងឤែេៅេ ើយ េៅេពល ហា វីដ ដឹកសែវោ
េដើរេចញពីរូងភនំ។ េៅចំពីេលើក្ាលរបស់គាែ់ មានផ្កាយមួយកំពុងបេញ្ចញ
ពនលឺច្ាស់ជាងេគ ែដល ហា វីដ មិនធាាប់បានេ ើញពីមុនមក។ គាែ់ឈរ
សមលឹងេមើលវារ ូែដល់ែភនកេពញេៅេោយេឹកែភនក ប ាប់មកគាែ់បេណតើរ
សែវោែរមង់េៅផលឣវ្ំេដើម្បីេ្វើដំេណើររែលប់េៅរកុមជំនួញេៅរកុង      
េយរូស្ព ឹម (Jerusalem) វិញ។  

 

 

 



 

 

ជំពូកទ៥ី 
េបើមានេសចកតីរបាថាោអ្វីមួយេ ើយ រែូវេ វ្ើឲ្យបាន! 

 

 ហា វីដ ជិោះោយឺែៗេោយោក់មុខ្ឱនចុោះេរកាម រ ូែេភលច
េមើលេៅផ្កាយែដលកំពុងបេញ្ចញពនលឺេដើម្បីបង្ហាញផលឣវដល់ខ្លឤន។ េ ែុអ្ី
បានជាគាែ់េ្វើេរឿងឆកឤែៗែបបេនោះេៅេកើែ? គាែ់មិនស្ពាល់មនុស្សែដលេៅ
កនអងរូងភនំេ ោះេស្ពោះពីមុនមក។ េ ែុអ្វីក៏គាែ់មិនយកឱកាសនឹងេដើម្បីលក់
រកណាែ់េ ោះឲ្យពួកេគេៅ? េែើគាែ់គួរនិយាយរបាប់ េផរូស ថាដូចេមតច? 
ចុោះអ្នកលក់ដៃេេេៀែ េែើពួកេគគិែថាគាែ់ជាមនុស្សែបបណា? ពួកេគ
ច្ាស់ជាេសើចរ ូែដល់ចុកេ ោះស្ពាប់េ ើយេមើ ៍េៅ េបើដឹងថាគាែ់លងង់
ឲ្យរកណាែ់ដ៏មានែៃមលេៅេគ េ ើយអ្នកែដលគាែ់ឲ្យេ ោះេេៀែេស្ពែគឺជា
ទារកែូចមួយែដលខ្លឤនមិនធាាប់ស្ពាល់េស្ពោះ។ ជិោះបេណតើរ ហា វីដ សញ្ជឹង
គិែបេណតើរ េដើម្បីរកេរឿងរបឌិែណាមួយេៅកុ កេផរូស។ របែ លគាែ់គួរ
កុ ក េផរូស ថារកណាែ់េ ោះរែូវេចារលួចេៅេពលគាែ់កំពុងអ្ងគអយ ូប
អាហារេៅកនអងអាហាោាន។ េែើ  េផរូស េជឿែដរេេ? របែ លជាគាែ់េជឿ 
េរ ោះេៅេីេ ោះមានេចារេរចើនណាស់។ ចុោះេបើេជឿ េែើ េផរសូ អាចោក់
េទាសគាែ់ែដលរបែ សេ្វើឲ្យបាែ់រកណាែ់ដ៏មានែៃមលេ ោះែដរឬអ្ែ់?  

 កំពុងែែគិែ ហា វីដ បានជិោះមកដល់ផលឣវែដលកាែ់េលើឧេ្យន 
Garden of Gethsemane ។ គាែ់ចុោះពីេលើខ្នងោ និងដឹកវាបេណតើរទាំង
អ្ស់កមាាំង រ ូែេៅដល់េីស្ពោក់ការជំនួញ។ ពនលឺផ្កាយេ្វើឲ្យេម ភលឺច្ាស់
ដូចជាៃថ្ង េ ើយេរឿងែដលេ្វើឲ្យ  ហា វីដ ភ័យេ ើងញ័រខ្លឤនចាប់េផតើម េៅ



 

 

េពលគាែ់េមើលេ ើញ  េផរូស ពីចមាាយ។  េផរូស កំពុងឈរេៅខាងេរៅ  
ែង់របស់គាែ់ េ ើយែភនកកំពុងសមលឹងមិនោក់េមើលេៅផ្កាយេៅេលើេម ។ 
ឯ ហា វីដ វិញេៅឈរ្មឹងមិនហា៊ានេដើរេៅមុខ្ ែែៃចដន្យបុរសចំណាស់
េ ោះក៏រកេ កមកច ំេ ើយក៏េ ើញគាែ់ែែមតង។  

 េពល េផរូស និយាយ សេមលងគាែ់មានបងកប់នូវេសចកតីចែមលកមួយ
េៅកនអងចិែត ែដលេ្វើឲ្យគាែ់េសងើចមិនធាាប់បានជួប។ គាែ់េដើរែរមង់េៅេកមង
កំេោោះេ ើយេចាលសំនួរ “ េនោះឯងមកពីរកុង េប លី ឹម(Bethlehem) 
ែមនេេ? ” 

 ហា វីដ ៖ “ បាេ េោកមាាស់ ! ” 

 េផរូស ៖ “ ចុោះដឹងថាមានផ្កាយមួយកំពុងេដើរតាមឯងែដរអ្ែ់? ” 

 ហា វីដ ៖ “ ខ្ញអំអ្ែ់បានចាប់ភលឹកេេ េោកមាាស់! ” 

 េផរូស ៖ “ មិនចាប់ភលឹកេេ? សូម្បីខ្ញអំក៏មិនហា៊ានកេរមើកខ្លឤនផង 
េៅេពលេ ើញផ្កាយេនោះចាប់េផតើមរោះេលើេរីកុងេប លី ឹម(Bethlehem) 
តាំងពីពីរេមា៉ាងមុនមកេមលោះ។ ខ្ញអំមិនែដលេ ើញផ្កាយណា្ំនិងមានពនលឺខាាំង
ដូចមួយេនោះេេ។ េពលខ្ញអំតាមេមើល វាេចោះែែរំកិលបនតិចមតងមកកាន់េីស្ពោក់
ការជំនួញរបស់េយើងេនោះរ ូែដល់ចំពីេលើក្ាលរបស់ឯងែែមតង េ ើយេៅ
េពលឯងឈប់ វាក៏ឈប់ែដរ ” 

 េផរូស េដើរចូលេៅជិែ ហា វីដ េ ើយេមើលមុខ្កំេោោះេ ោះ
េោយយកចិែតេុកោក់ ប ាប់មកគាែ់សួរ “ េែើឯងបានចូលរួមកមមវិ្ី     
អ្ស្ពារ្យសឡីខ្លោះេៅ េប លី ឹម (Bethlehem)? ” 



 

 

 ហា វីដ ៖ “ អ្ែ់មានេេ េោកមាាស់ ” 

 បុរសចំណាស់េ្វើមុខ្រជួញ ហាក់ដូចជាកំពុងខ្ំរបឹងគិែអ្ពំីេរឿងអ្វី
មួយ “ ខ្ញអំមិនែដលបានជួបេរឿងចែមលកអ្ស្ពារ្យដូចជាយប់េនោះេេ ” 

 ហា វីដ បង្ហាញេសចកតីរេអ្ៀសខ្លឤន “ ខ្ញអំក៏មិនអាចបំេភលចេរឿងែដល
បានេកើែេៅកនអងយប់េនោះបានែដរ េោកមាាស់ ” 

 េផរូស ៖ “ អ្ូ! អ្ូ! អ្ញ្ចឹងរបាកដជាមានអ្ីចែមលកបានេកើែេ ើង
កាលឯងេៅរកុង េប លី ឹម (Bethlehem) េ ើយែមនេេ។ ចុោះេ ែុអ្ី
បានជាឯងរបញាប់រែលប់មកទាំងយប់ែបបេនោះ? ” 

 ហា វីដ េៅេសងៀម េៅេពលបុរសចំណាស់ែបរខ្លឤនេដើម្បីេដើរេៅ   
ពិនិែ្យេមើលបងវិចែដលោក់េៅេលើខ្នងោ “ អ្.ូ..ឯងលក់អ្ស់េ ើយ!        
េបីំផុែឯងេជាគជ័យេ ើយ។ ចូលមកកនអងែង់ខ្ញអំសិនមក េ ើយរបាប់
េរឿងរា៉ាវែដលឯងបានជួបរបេោះកាលេៅរកុង េប លី ឹម (Bethlehem)។ 
េោយស្ពរយប់េនោះខ្ញអំេដកមិនលក់ របែ លេរឿងរបស់ឯងអាចរបាប់ខ្ញអំអ្ពំី
មូលេ ែុែដលផ្កាយមួយេនោះបានេដើរតាមឯងែដលរគាន់ែែជាេកមងេមើលែថ្
សែវអ្ូដឋមាោក់េស្ពោះ ” 

 េផរូស ោក់ខ្លឤនេេរមែេលើែរគែចូមួយនិងបិេែភនកេដើម្បីស្ពាប់េរឿង
របស់ ហា វីដ ជាេរចើន ដូចជា ការរបែកកមិនរពមេិញ ការនយិាយបញ្ចអោះ
បង្ហាប់រកណាែ់ និង  ក្យគំេរាោះគំេរីយែដលមនុស្សបានថាឲ្យគាែ់កាលពី
េៅរកុង េប លី ឹម (Bethlehem)។ យូរៗមតង េផរូស ងក់ក្ាលេៅេពល 
ហា វីដ និយាយពេីរឿងអ្នកលក់កឡមឆ្ោំងែដលបានេដញគាែ់េចញពីហាង
របស់ពួកេគទាំងកមាាំងបាយ េ ើយជួនកាល េផរូស ែបរជាញញឹម េៅ



 

 

េពល ហា វីដ និយាយដល់េរឿងរបស់ទាហានជនជាែរិ ូមមុំុំាងមាោក់ែដល
បានគប់រកណាែ់ោក់មុខ្របស់គាែ់ េរ ោះអ្នកលក់េជើងថ្មីេនោះមិនរពមបញ្ចអោះ
ែៃមលឲ្យេគ។  

 មកដល់ចុងបញ្ចប់ៃនស្ពច់េរឿង ហា វីដ ក៏ចាប់េផតើមអ្ួលេដើមកេ្វើ
ឲ្យសេមលងបេញ្ចញមកទាំងលំបាក េៅេពលគាែ់ខ្ំរបឹងរា ើយរា ើប់អ្ំពី
អារមមណ៍ភ័យខាាច និង មិនេុកចិែតេលើខ្លឤនឯង កាលគាែ់េៅកនអងអាហារ  
ោាន។ េពលេ ោះ េផរូស ក៏និយាយកាែ់ “ ហា វីដ, ឯងរែូវខ្ំរបឹងរំលឹក
របាប់ខ្ញអំអ្ំពីអារមមណ៍បាក់េឹកចិែតែដលបានេ្វើឲ្យឯងអ្ងគអយខ្ឹងខ្លឤនឯងទំាង
អ្ស់េ ោះ ” 

 េៅេពល ហា វីដ ខ្ំរបឹងរា ើយរា ើប់របាប់ពីអារមមណ៍អ្វិជជមានទាំង
អ្ស់ឲ្យច្ាស់តាមែែអាចេ្វើេៅបាន។ បុរសចំណាស់ក៏េផតើមសួរ “ ចុោះសឡី
ែដលេ្វើឲ្យឯងអាចបំេភលចេចាលនូវអារមមណ៍សង្ស័យទាំងអ្ស់េ ោះ និងមាន
ចិែតកាាហានេរកាកឈរេ ើងវិញេដើម្បីបនតេដើរលក់េៅរពឹកប ាប់? ” 

 ហា វីដ គិែមួយសនទអោះ េ ើយេឆលើយែប “ គឺខ្ញអំបានគិែដល់កូន
រសីរបស់េោក ខាល់េណ (Calneh)។ េៅេពលកំពុងអ្ងគអយេៅកនអងហាង
អាហារេ ោះ ខ្ញអំគិែថាេបើខ្ញអំបរាជ័យខ្ញអំរបាកដជាមិនអាចជួបមុខ្របស់ ង
រ ូែ ” និយាយរួច សេមលងរបស់ ហា វីដ ែរបជាសឡក  “ ប ុែនតេីបំផុែខ្ញអំេៅ
ែែបរាជ័យ និងេ្វើឲ្យ ងខ្កចិែតដែដល ” 

 េផរូស ៖ “ ឯងបរាជ័យ? ខ្ញអំអ្ែ់យល់េេ េរ ោះេៅកនអងបងវិចអ្ែ់
មានេ ើញរកណាែ់េ ោះេេ ” 



 

 

 សេមលងរបស់ ហា វីដ ែរបជាេខ្្ាយេពក េផរូស ក៏េអានេៅមុខ្
បនតិចេដើម្បីេផទៀងស្ពាប់គាែ់និយាយរបាប់អ្ំពីេរឿងរា ើវែដលបានេកើែេ ើងេៅ
កនអងរូងភនំេ ោះ។ ខ្ណៈែដលេកមងកំេោោះកំពុងែែនិទានេរឿង េផរសូ ែបរជា
សមលឹងេៅរបេហាងដំបូលែង់ែដលអ្នុញ្ាែឲ្យពនលឺផ្កាយចូលមកបំភលឺដីេៅ
កនអងជំរំរបស់ខ្លឤន េៅកនអងេឹកមខុ្ញញឹម ោយ ំេោយការសញ្ជឹងគិែ
េោយកតីេងឿងឆងល់ រ ូែេ្វើឲ្យគាែ់េភលចចាប់អារមមណ៍ថាេកមងកំេោោះេ ោះ
បានឈប់និយាយ េ ើយកំពុងអ្ងគអយយំខ្្សឹកខ្្សឤលែិចៗែែមាោក់ឯង។  

 បនតិចេរកាយមកេសចកតីខ្្សឹកខ្្សឤលក៏ចប់ េៅសល់ែែភាពេសងៀម
ស្ពាែ់េៅកនអងជំរំែង់េ ោះ។ ហា វីដ មិនហា៊ានេមើលមុខ្របស់  េផរូស េរ ោះ
ដឹងខ្លឤនថាបានេ្វើឲ្យេៅហាាយខ្កចិែត េ ើយ ហា វីដ យល់ថាខ្លឤនគាាន
សមែថភាពអ្វីេរៅែែអ្ំពីេ្វើជាអ្នកេមើលែថ្សែវេ ោះេេ។ បំរុងនឹងេរកាកឈរ
េដើម្បីេដើរេចញ ៃដរបស់ េផរូស សងកែ់ស្ពោគាែ់ជាប់ េ ើយបងខំគាែ់ឲ្យ      
សំលឹងេមើលេៅែភនកទាំងពីររបស់ខ្លឤន។   

 េផរូស ៖ “ េកមងកំេោោះ ដំេណើរេលើកេនោះផតល់របាក់ចំេណញឲ្យ
ឯងែដលេេ? ” 

 ហា វីដ ៖ “ អ្ែ់បានចំេណញេេ េោកមាាស់ ” 

 េផរូស ៖ “ ប ុែនតសរមាប់ខ្ញអំ ខ្ញអំគិែថាវា ំមកនូវផលចំេណញេរចើន
សេម្បើមណាស់។ ផ្កាយែដលេដើរមកតាមឯងេៅយប់េនោះបានេ្វើឲ្យែភនក
ខាាក់របស់ខ្ញអំភលឺេ ើងវិញ េ ើយក៏េ្វើឲ្យខ្ញអំែលងមានអារមមណ៍អ្ល់ែអ្កេេៀែ  
ែដរ។ ខ្ញអំនឹងពន្យល់េរឿងេនោះេៅេពលេរកាយ គឺេៅេពលេយើងរែលប់េៅរកុង 
ផាមីរា ើ(Palmyra)វិញ។ ែែឥ ឣវេនោះខ្ញអំសូមឲ្យឯងេ្វើេរឿងម្យ៉ាង ” 



 

 

 ហា វីដ ៖ “ បាេ ” 

 េផរូស ៖ “ អ្នកលក់របស់េយើងទាំងអ្ស់នឹងរែលប់មកេីស្ពោក់ការ
វិញេៅៃថ្ងែសឡកេៅមុនៃថ្ងលិច ដូេចនោះសែវរបស់ពួកេគរែូវការឯងេដើម្បីេមើល
ែថ្ទាំ។ ឯងេៅេ្វើការជាអ្នកេមើលែថ្សែវមួយរយៈេេៀែសិនបានេេ? ” 

 ហា វីដ េរកាកឈរនិងឱនេគារព េផរូស ែដលជាអ្នកមានគុណ
របស់ខ្លឤន “ ខ្ញអំនឹងេ្វើអ្វីែដលេោកមាាស់បង្ហាប់ឲ្យខ្ញអំេ្វើ . . . . េ ើយខ្ញអំសូម
េទាសែដលខ្ញអំបានេ្វើឲ្យេោកមាាស់ខ្កចិែត ” 

 េផរូស ៖ “ អ្ញ្ចឹងេចញេៅចុោះេដើម្បីេរៀបចំេេួលរកុមអ្នកលក់
របស់េយើង េ ើយេយើងទាំងពីរ ក់នឹងជួបនិយាយគាោមតងេេៀែេៅេពល
េយើងេៅដល់រកុង ផាមីរា ើ (Palmyra) វិញ ” 

 ែភនករបស់ ហា វីដ កាលបានប ោះនឹងពនលឺែដលចាំងចូលតាម
របេហាងដំបូងែង់េពលគាែ់េដើរេចញេៅេរៅ ក៏េ ើងរសវាំង។ េៅេពល
េលើកៃដេដើម្បីញីែភនក ែដលេមើលេៅដូចជាកំពុងជូែេឹកែភនក គាែ់កឮ៏      
េផរូស ែរសកេៅពីខាងកនអងែង់មក។  

 េកមងកំេោោះេ ោះឈប់ េ ើយេដើររែលប់ថ្យេរកាយវិញ ចូលេៅ
ជួប េផរូស ែដលកំពុងេលើកៃដចងឡអល េ ើយនិយាយ “ ចរូេដកឲយ្សខុ្សងប់
ចោុះ េរ ោះឯងមនិបានេ្វើឲយ្ខ្ញអខំ្កចែិតេ ោះេេ! ” 

 ផ្កាយេៅបេញ្ចញពនលឺភលឺរែេចោះរែចង់អ្ស់េពញមួយរារែី។  

 

 



 

 

ជំពូកទ៦ី 
 

ចរូយកចំេណោះែដលបានេរៀនេៅអ្នុវែតជាក់ែសតង េពលេ ោះសមែថភាព
នឹងរីកចេរមើនពីមួយៃថ្ងេៅមួយៃថ្ង 

 

 អ្ស់រយៈេពលជិែពីរសបាា ៍េរមាំរកុមជំនួញរបស់ េផរូស បាន
មកដល់រកុង ផ្កៃម រា៉ា (Palmyra) វិញ។ រពឹកេនោះ ហា វីដ េរកាកពីែរគែូច
របស់គាែ់ ែដលេ្វើអ្ំពីចំេបើង តាំងពីរពលឹម េ ើយរែូវបានេគមកតាមេៅ
ឲ្យេៅជួប េផរូស ជាប ាន់។  

 គាែ់របញាប់របញាល់េៅបនទប់របស់េៅហាាយរបស់ខ្លឤន េ ើយ
ឈរទាំងអារមមណ៍រស្ពប់រសល់េៅខាងមុខ្ែរគ្ំមួយ ែដលេមើលេៅេ ើញ
ដូចជាែូចេេ េបើេរបៀបេ្ៀបេៅនឹងេំ ំដ៏្ំេូោយរបស់បនទប់េ ោះ។     
េផរូស េបើកែភនកនិងខ្ំរបឹងេលើកខ្លឤនេរកាកេ ើងរ ូែដល់គាែ់អាចអ្ងគអយ
បាន។ មុខ្របស់គាែ់េ ើងសគម និង មានសរៃស្មេលចេចញេ ើង្ំៗ
េៅេលើៃដទាំងពីរ។ រយៈេពលែែដប់ពីរៃថ្ងប េុណា្ើោះ គឺចាប់ពីេពលបាន
និយាយគាោជាមួយ ហា វីដ មក រូបរាងរបស់ េផរូស មានការែរបរបួលេរចើន
សេម្បើមណាស់ រ ូែេ្វើឲ្យ ហា វីដ េមើលសឹងែែមិនស្ពាល់។ 

 េផរូស រំកិលខ្លឤនែិចៗេៅែផនកទាបៃនែរគ េ ើយេកមងកំេោោះក៏
ោក់ខ្លឤនអ្ងគអយចុោះេោយភាពគួរសមេៅជិែែគមែរគ និងរងចាំបុរស
ចំណាស់ចាប់េផតើមនិយាយ។ សូម្បីែែសេមលងរបស់   េផរូស ក៏មានការផ្កាស់
បតឣរេរចើនណាស់ែដរកនអងរយៈដប់ពីរៃថ្ងមកេនោះ។  



 

 

 េផរូស ៖ “ េកមងកំេោោះ! ឯងេៅមានេពលេរចើនៃថ្ងេេៀែេដើមប្ីគិែ
ពិចារណាេ ើងវិញអ្ំពីម ិចឆតារបស់ខ្លឤនឯង។ េែើឯងេៅែែមានេសចកតី
របាថាោចង់កាាយជាអ្នកលក់ដ៏អ្ស្ពារ្យមាោក់ែមនឬេេ? ”  

 ហា វីដ ៖ “ បាេេោកមាាស់ ” 

 បុរសចំណាស់ងក់ក្ាលែិចៗ “ អ្ញ្ចងឹរែវូេ្វើវាឲយ្បាន! ខ្ញអំចង់
មានេពលេវោេរចើនេៅជាមួយឯង ប ុែនតដូចឯងេ ើញរស្ពប់េ ើយ ខ្ញអំក៏
មានកិចចការេផ្សងៗេេៀែជាេរចើនែដលរែូវបំេពញែដរ។ េទាោះបីខ្ញអំែែងចាែ់
េុកខ្លឤនឯងថាជាអ្នកលក់ដ៏ពូែកមាោក់ ែែខ្ញអំេៅមិនអាចលក់េសចកតីស្ពាប់ឲ្យ
េចញឲ្យផុែពីមុខ្ផទោះរបស់ខ្លឤនឯងដែដល។ េសចកតីស្ពាប់កំពុងរងចាំខ្ញអំជា
េរៀងរាល់ៃថ្ង បីដូចជាសែវែឆកមួយក្ាលកំពុងឈរេ ៀរេឹកមាែ់ែរសកឃ្ាន
អាហារេៅពីមុខ្ទាារផទោះបាយ។ េសចកតីស្ពាប់ គឺដូចជាសែវែឆកមួយក្ាលេនោះ
អ្ញ្ចឹង ឈរចាំេៅមាែ់ទាាររបស់ខ្ញអំជារបចាំ េរ ោះវាគិែថាេៅៃថ្ងណាមួយទាារ
នឹងរែូវចំ េចាល េោយគាានអ្នកេៅចាំការ រ . . . .” 

 េផរូស ឈប់បនតិចេដើម្បីកឡក េ្វើឲ្យ ហា វីដ អ្ងគអយទាំងអារមមណ៍
រពួយចិែត កាលេបើេ ើញេៅហាាយរបស់ខ្លឤនខ្ំរបឹងដកដេងហើមបានទាំងលំ    
បាក។ េពលឈប់កឡក េផរូស របឹងញញឹមកនអងេឹកមុខ្សងឤែ “ េពលេវោ
ែដលេយើងអាចេៅជាមួយគាោគឺខ្លីខាាំងណាស់ ដូេចនោះខ្ញអំចាប់េផតើមេរឿងែដលខ្ញអំ
ចង់និយាយរបាប់ឯង ែែចូរឯងយករបអ្ប់េឈើែូចមួយែដលេៅខាងេរកាម
េនោះឲ្យខ្ញអំបនតិចសិន ”  

 ហា វីដ លុែជងគង់ឱនេមើលេៅេរកាមែរគ េ ើយទាញយករបអ្ប់ 
េឈើមួយែដលេរស្ពបេោយែស្បកសែវ។ គាែ់ោក់របអ្ប់េ ោះេៅេលើេលា 



 

 

របស់ េផរូស ែដលកំពុងអ្ងគអយែពនែភននេៅេលើែរគ។ បុរសចំណាស់ស្ពា
បំពង់កបនតិច េ ើយនិយាយបនត “ ជាេរចើនឆ្ោំមុន កាលខ្ញអំេៅមានឋានៈ
ែូចទាបជាងអ្នកេមើលែថ្ទាំសែវអ្ូដឋដូចជាឯងេៅេេៀែ ខ្ញអំបានជួយសេន្រ្ង្ហាោះ
ជីវិែរបស់អ្នកដំេណើរមាោក់ ែដលមកពីែំបន់ខាងេកើែ ពកីនអងកណាាប់ៃដរបស់
េចារបលន់ពីរ ក់។ េោយេសចកតីេរែកអ្រខាាំងេពក ជនេ ោះនិយាយមតង
េ ើយមតងេេៀែថា ខ្ញអំបានជួយសេន្រ្ង្ហាោះជីវិែរបស់គាែ់ េ ើយចង់ផតល់រង្ហាន់
ឲ្យមកខ្ញអំ េទាោះបីជាខ្ញអំខ្ំរបែកកមិនរពមេេួលយកក៏េោយ។ េោយកាល
េណាោះ ខ្ញអំជាកូនកំរ  គាានរគួស្ពរនិងបងបឡឣន សូម្បីែែរបាក់និងរេព្យសម្បែិត 
ក៏គាាន គាែ់ក៏េេួលយកខ្ញអំេៅចិញ្ចឹម េ ើយ ំខ្ញអំេៅេៅកនអងផទោះរបស់គាែ់ 
េោយចាែ់េុកខ្ញអំដូចជាកូនបេងកើែ ” 

 “ ៃថ្ងមួយ ប ាប់ពី្ំដឹងកតីនិងសុំុំានឹងការរស់េៅកនអងជីវិែមួយថ្មី 
គាែ់បង្ហាញរបអ្ប់េនោះឲ្យខ្ញអំេមើល។ េៅខាងកនអងរបអ្ប់េនោះមានរកណាែ់ដប់
ដុំ េ ើយនីមួយៗសុេធែែមានេលខ្េរៀងេដើម្បីសំគាល់។ ដុំេីមួយមាន     
សរេសរអ្ំពីអាថ្៌កំបាំងៃនក្បឣនេរៀនសូរែ ចំែណកឯដុំេផ្សងៗេេៀែសុេធែែ
មានសរេសរអ្ំពីក្បឤនៃនសិល្បៈលក់ ែដលអាចេ្វើឲ្យបុគគលមាោក់កាាយជាអ្នក
លក់ដ៏េជាគជ័យ និង ដ៏អ្ស្ពារ្យមាោក់បាន។ រយៈេពលមួយឆ្ោំេរកាយពី
បង្ហាញឲ្យខ្ញអំេ ើញនូវរបអ្ប់មួយេនោះ គាែ់ក៏បង្ហាែ់ខ្ញអំជាេរៀងរាល់ៃថ្ងនូវខ្លឹម
ស្ពរេៅកនអងដុំរកណាែ់ទាំងអ្ស់េនោះ រ ូែដល់ខ្ញអំេចោះចំាស្ពាែ់នូវរគប់ ក្យ
េពចន៍េៅកនអងដុំរកណាែ់នីមួយៗ េ ើយក្បឤនច្ាប់េនោះក៏ចាប់េផតើមមានឥេធិ
ពលមកេលើផនែ់គំនិែ ប ាប់មកវាក៏បានកាាយជាែផនកមួយៃនជីវិែរបស់ខ្ញអ ំ
េរ ោះក្បឤនទាំងអ្ស់េនោះបានកាាយេៅជាេមាាប់ជីវិែរបស់ខ្ញអំេៅេ ើយ ” 

 “ េីបំផុែគាែ់ក៏របគល់មកឲ្យខ្ញអំនូវ របអ្ប់មួយេនោះ សំបុរែមួយ
ច្ាប់ែដលមានេបាោះរតាេដើម្បីសំគាល់ រពមទាំងមាសមួយកញ្ចប់មានចំនួន 



 

 

៥០ដុំ។ ខ្ញអំរែូវបានបង្ហាប់ថា មិនរែូវេបើកសំបុរែេ ោះអានេ ើយ រ ូែដល់
េពលឪពុកចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញអំែចកឋានោចាកេោកេនោះេៅ។ ខ្ញអំចាកេចញពី
រគួស្ពររបស់គាែ់ទាំងអាេឡាោះអាៃ ប ាប់ពីនិយាយ ក្យោចុងេរកាយ 
េ ើយខ្ញអំក៏រែូវចាំរ ូែេ្វើដំេណើរេៅដល់ផលឣវេៅកាន់រកុងផាមីរា ើ (Palmyra) 
េេើបអាចេបើកសំបុរែេ ោះអានបាន។ េៅកនអងសំបុរែេ ោះ គាែ់បញ្ជឲ្យខ្ញអំ
យកមាសទាំង៥០ដុំេ្វើជារេព្យរបស់ខ្លឤន បញ្ជឲ្យអ្នុវែតតាមក្បឤនច្ាប់
ែដលបានេរៀនេដើមប្ីចាប់េផតើមជីវិែថ្មីមួយេោយខ្លឤនឯង។ សំបុរែេ ោះក៏
បញ្ជឲ្យខ្ញអំយករេព្យសម្បែតិ ក់កណាាលែដលខ្ញអំរកបានេដើម្បីែចកជូនដល់
អ្នករក ចំែណកឯដុំរកណាែ់ទាំងដប់េនោះវិញ សំបុរែេ ោះបានបញ្ជខ្ញអំថា 
មិនរែូវបេរងៀនឬែចករំែលកវាឲយ្េៅអ្នកណាេ ោះេ ើយ លុោះរតាែែេពល
េវោមកដល់ គឺេពលែដលខ្ញអំរែូវបានបង្ហាញេោយអ្ភូែេ ែុអ្វីមួយចែមលក
ែដលជាសញ្ាេដើម្បីេផទរដុំរកណាែ់ទាំងដប់េនោះេៅជនមាោក់េ ោះ ” 

 ហា វីដ រគវីក្ាលរបស់គាែ់ “ ខ្ញអំមិនយល់េេ េោកមាាស់ ” 

 េផរូស ៖ “ ខ្ញអំនឹងពន្យល់តាមេរកាយ។ ខ្ញអំតាមរកេមើលមនុស្សមាោក់
េនោះ គឺមនុស្សែដល ំមកនូវសញ្ាចែមលកណាមួយ អ្ស់េពលជាេរចើនឆ្ោំ
មកេ ើយ ែែេនទឹមនឹងេពលតាមរកេមើលមនុស្សមាោក់ែបបេនោះ ខ្ញអំក៏បាន  
អ្នុវែតេៅតាមក្បឤនច្ាប់ែដលខ្ញអំបានេរៀនពីដុំរកណាែ់ទាំងដប់េនោះរ ូែរក
បានរេព្យសម្បែតិយា៉ាងេរចើនដូចជាសពវៃថ្ង។ ចាំយូរេពក ខ្ញអំេសទើរែែគិែថា 
មួយជីវិែេនោះខ្ញអំរបែ លមិនបានជួបជនមាោក់េនោះេ ោះេេ។ ប ុែនតេៅយប់
ែដលផ្កាយេដើរតាមឯងកាលពីេៅរកុង េប លី ឹម(Bethlehem) ខ្ញអំក៏យល់
ថា ឯងគឺមនុស្សែដលសមនឹងសនងេេួលយកដុំរកណាែ់ទាំងដប់ដុំេនោះ។ 
កាលេណាោះចិែតរបស់ខ្ញអំេៅរចបូករចបល់េៅេ ើយ េរ ោះេៅមិនទាន់ដឹង



 

 

េសចកតីពិែរបស់អ្ភូែេ ែុេ ោះ ែែក៏មិនហា៊ានរបឆ្ំងនឹងរព មលិខ្ិែែដល
បានកំណែ់េោយអាេិេេពែដរ។ ប ុែនតេរកាយមកេេៀែ គឺេៅប ាប់ពីឯង
របាប់ខ្ញអំថា ឯងបានឲ្យរកណាែ់សំពែ់ដ៏មានែៃមលេ ោះេៅេគេទាោះបីជាបាន
ដឹងថារកណាែ់េ ោះគឺជាអាយុជីវិែរបស់ខ្លឤនក៏េោយ វាដូចជាមានអ្វីមួយ
មកខ្្សឹបរបាប់ខ្ញអំថាមនុស្សែដលខ្ញអំរែូវរកបានមកដល់េ ើយ។ េីបញ្ចប់ខ្ញអំក៏
រកេ ើញមនុស្សែដលរែូវសនងេេួលយករបអ្ប់េនោះែមន។ ចែមលកណាស់ 
េៅេពលខ្ញអំដឹងថា ខ្ញអំបានរកេ ើញមនុស្សមាោក់េ ោះេ ើយ កមាាំងរបស់ខ្ញអំក៏
រស្ពប់ែែរស្ពែ់បាែ់ពីខ្លឤនបនតិចមតងៗ។ ឥ ឣវជីវិែខ្ញអំេដើរមកជិែដល់េីបញ្ចប់ 
ែែសំណាងលឡកិចចការរបស់ខ្ញអំេដើម្បីតាមរកមនុស្សមកសនងែំែណងគេឺេួល
បានេជាគជ័យេ ើយ ដូេចនោះខ្ញអំអាចស្ពាប់េៅទាំងបិេែភនកជិែ ” 

 សេមលងរបស់ េផរូស េខ្្ាយេៅៗ ែែគាែ់ខ្ំរបឹងកាាប់ៃដដ៏សគមេៅ
សល់ែែឆឡឹងរបស់គាែ់េៅេលើែគមែរគេដើមប្ីឱនឲ្យជិែហា វីដ “េកមងកំេោោះ 
ចូរស្ពាប់ឲ្យបានច្ាស់ េរ ោះខ្ញអំគាានកមាាំងនិយាយមតងេេៀែេេ ” 

 ែភនករបស់ ហា វីដ េ ើងេសើមេោយេឹកែភនក េៅេពលគាែ់រំកិល
ខ្លឤនមកជិែេៅហាារបស់ខ្លឤន។ ៃដទាំងពីររបស់ េផរូស ចាប់ ហា វីដ យា៉ាង
ែណន និងរបឹងនិយាយទាំងសេមលងែឹងេ ើយេខ្្ាយៗ “ ឥ ឣវខ្ញអំេផទររបអ្ប់
េនោះេៅឯង ប ុែនតរែូវសន្យនូវល័កខណឌមួយចំនួន។ េៅកនអងរបអ្ប់េនោះមាន
មាសមួយកញ្ចប់ចំនួន ១០០ដុំ។ មាសេនោះអាចចិញ្ចឹម និងអាចឲ្យឯងេិញ
ករមាលរពំបានមួយចំនួន េដើម្បីចាប់េផតើមជំនួញបាន។ ខ្ញអំអាចេផទររេពយ្
សម្បែតិរបស់ខ្ញអំទាំងអ្ស់ឲ្យេៅឯងបាន ប ុែនតេ្វើែបបេនោះអាចេ្វើឲ្យឯងមាន
េសចកតីវិ សេៅវិញេេ។ យល់លឡ រែូវកាាយជាអ្នកមានបំផុែ និងកាាយជា
កំពូលអ្នកលក់មាោក់េោយកមាាំងេញើស្មរបស់ខ្លឤនឯងេៅចុោះ។ ឥ ឣវ



 

 

េ ើញេ ើយឬេៅថា ខ្ញអំមិនបានបំេភលចេគាលេៅជីវិែ និងម ិឆចតារបស់
ឯងេ ោះេេ ” 

 “ រែូវរបញាប់ចាកេចញពីេីរកុងេនោះ េ ើយេ្វើដំេណើរេៅេីរកុង 
ោមា៉ាស ូ (Damascus)។ េៅេីេ ោះ ឯងមានឱកាសេរចើនរាប់មិនអ្ស់
េដើម្បីអ្នុវែតេៅតាមក្បឤនែដលឯងនឹងេរៀនេចញពីដុំរកណាែ់ទាំងដប់េនោះ។ 
េៅេពលេៅដល់និងេរកាយពីរកកែនលងស្ពោក់េៅបានសមរម្យេ ើយ ឯងរែូវ
េបើកេមើលដុំរកណាែ់េីមួយមុនេគ។ គរឺែូវអានដុំេីមួយស្ពរចុោះស្ពរេ ើងឲ្យ
បានេរចើនដង រ ូែដល់យល់ច្ាស់ោស់នូវគនលឹោះែដលវាចងប់ង្ហាញ េរ ោះ
ឯងរែូវេរបើរបាស់គនលឺោះទាំងេ ោះេដើម្បីេរៀនក្បឤនលក់េៅកនអងដុំរកណាែ់បនត
ប ាប់េេៀែ។ េនទឹមនឹងេរៀនកប្ឤនពីដុំនីមួយៗ ករ៏ែូវចាប់េផតើមេរៀនលក់
ករមាលរពំែដលឯងបានេិញ េ្វើដូចេនោះឯងអាចយកចំេណោះេៅអ្នុវែតជាក់
ែសតងែែមតង េ ើយក៏រែូវបនតេរៀនក្បឤនេៅកនអងដុំរកណាែ់េផ្សងៗេេៀែ េពល
េ ោះសមែថភាពលក់ និងចំនួនលក់របស់ឯងនឹងរីកចេរមើន និង េកើនេ ើងពី
មួយៃថ្ងេៅមួយៃថ្ង។       លកខ័ខ្័ណឌេីមួយរបស់ខ្ញអំែដលឯងរែូវែែបំេពញគឺ 
រែូវស្បថ្ថារែូវអ្នវុែតេៅតាមការែណ ំទាំងអ្ស់ែដលេៅកនអងដុំរកណាែ់េី
មួយ។ េែើយល់រពមេេ? ” 

 ហា វីដ ៖ “ បាេ េោកមាាស់ ” 

 េផរូស ៖ “ លឡ. . .! េៅេពលអ្នុវែតតាមក្បឤនែដលមានែចងេៅ
កនអងដុំរកណាែ់ទាំងដប់េនោះ ឯងនឹងកាាយជាអ្នកមាន គឺមាន ួសពីការ
រសេមើរសៃមរបស់ឯងេៅេេៀែ។ ល័កខខ្័ណឌេីពីររបស់ខ្ញអំគឺ ឯងរែូវែែែចក
រេព្យសម្បែតិ ក់កណាាលែដលរកបានេៅជួយអ្នករកីរក។ ឯងរែូវេ្វើែបប



 

 

េនោះេោយគាានការេគចេវោះ ឬេវៀចេរេ ើយ។ េែើយល់រពមេ្វើតាមល័កខខ្័ណឌ
េនោះែដលេេ? ” 

 ហា វីដ ៖ “ បាេ ” 

 េផរូស ៖ “ េ ើយេនោះគឺជាល័កខខ្័ណឌែដលសំខាន់ជាងេគបំផុែ។
ឯងមិនរែូវែចកចាយឬបេរងៀនក្បឤនច្ាប់ទាំងេនោះេៅនរណាមាោក់េស្ពោះ   
េ ើយ។ ៃថ្ងណាមួយនឹងមានមនុស្សមាោក់បង្ហាញខ្លឤន ែដលអាចសំគាល់
េ ើញបានេោយស្ពរសញ្ា ឬអ្ភូែេ ែុចែមលកអ្វីមួយ ដូចជាផ្កាយែដល
េដើរតាមឯងកាលពីយប់េ ោះអ្ញ្ចឹង។ េៅេពលអ្ភូែេ ែុែបបចែមលកេកើែ
េ ើង វានឹងេ្វើឲ្យឯងចាប់អារមមណ៍នឹងមនុស្សមាោក់េ ោះ េ ើយេគគឺជាអ្នក
សនងេេួលរបអ្ប់េនោះ េទាោះបីេគេមើលេៅដូចជាមនុស្សលងង់មាោក់ក៏េោយ។ 
េៅេពលរបាកដកនអងចិែតថាឯងយល់មិនខ្ុសេេ ឯងរែូវរបគល់របអ្ប់េនោះឲ្យ
េៅេគ េ ើយេៅេពលរបគល់    ល័កខខ្័ណឌែដលឯងោក់មកេលើេគគឺមិន
ខ្ុសអ្ីពីល័កខខ្័ណឌែដលខ្ញអំោក់មកេលើឯងេនោះេ ោះេេ។ សំបុរែែដលខ្ញអំ
េេួលបានកាលពីរាប់ឆ្ោំមុនេ ោះក៏បញ្ជកថ់ា អ្នកេីបីែដលនឹងេេួលដុំ   
រកណាែ់ទាំងេនោះអាចបង្ហាែ់បេរងៀនក្បឤនច្ាប់េនោះេៅមនុស្សេៅកនអងពិភព
េោកេយើងេនោះបាន េៅតាមេសចកតីរបាថាោរបស់គាែ់។ េែើឯងអាចសន្យ
អ្នុវែតេៅតាមល័កខខ្័ណឌេីបីេនោះបានេេ? ” 

 ហា វីដ ៖ “ ខ្ញអំនឹងអ្នុវែតតាម ” 

 េផរូស ដកដេងហើម្ំេដើម្បីបង្ហាញនូវភាព្ូរេស្បើយកនអងចិែត ហាក់
ដូចជាដុំេមងន់្ងន់មួយរែូវបានដកេចញពីេដើមរេូងរបស់គាែ់។ គាែ់ញញឹម
កនអងសភាពអ្ស់កមាាំង េ ើយោក់មុខ្របស់ ហា វីដ េៅកនអងៃដដ៏សគមទាំង



 

 

ពីររបស់ខ្លឤន “ ចូរយករបអ្ប់េនោះ េ ើយេចញដំេណើរេៅចុោះ។ ខ្ញអំក៏ែលងបាន
េ ើញមុខ្ឯងែេៅេេៀែែដរ។ សូមឲ្យឯងេេួលបានេជាគជ័យ េ ើយសូម
ឲ្យឯងបានរស់េៅជាមួយ លី ្ា(Lisha) េោយមានសុភមងគល ” 

 េឹកែភនករអ្ិលធាាក់មកេលើថាាល់របស់ ហា វីដ េោយេភលចអ្ស់ 
េសចកតីេអ្ៀនខាាស់េៅេពលគាែ់េេួលយករបអ្ប់និងេដើរេចញេៅ។      
ហា វីដ ឈប់បនតិចេៅខាងេរៅបនទប់ ោក់របអ្ប់េៅេលើរពំ និងេដើររែលប់
េៅរកមាាស់របស់គាែ់វិញេ ើយនិយាយថា       “ បរាជយ័នងឹមនិអាចយក
ឈនោះេលើខ្ញអបំានេេ របសនិេបើេសចកតរីបាថាោេដើមប្េីជាគជយ័របសខ់្ញអ ំ មោុះមែុ 
េ ើយខាាងំកាា! ”។ បុរសចំណាស់ញញឹមសងឤែ ងក់ក្ាលែិចៗ េ ើយេលើក
ៃដេដើម្បីោចុងេរកាយ។ 

 

 

 

 

 



 

 

ជំពូកទ៧ី 
 

បរាជយ័នឹងមិនអាចយកឈនោះេលើខ្ញអំបានេេ របសិនេបើេសចកតីរបាថាោេដើម្បី
េជាគជ័យរបស់ខ្ញអំ មុោះមុែ េ ើយខាាំងកាា! 

 

 ហា វីដ ជាមួយនឹងសែវោមួយក្ាលរបស់គាែ់ បានចូលមក
ដល់េីរកុង ោមា៉ាស ូ (Damascus) តាមេខាាងទាារខាងេកើែ។ គាែ់
កំពុងជិោះេៅេលើផលឣវមួយេ្ាោះថា Straight េ ើយេិដឋភាពេៅតាមដងវិថ្ី
េនោះេ្វើឲ្យ ហា វីដ កាន់ែែមានអារមមណ៍ភ័យខាាចនិងរពួយបារមភេលើសេដើម 
េរ ោះសេមលងអ្ឺងកងរបស់ពួកអ្នកផ្ាររាប់រយ ក់ហាក់ដូចជាកំពុងបំភ័យ 
ហា វីដ ឲ្យខ្លបខាាច។  ោមា៉ាស ូ (Damascus)គឺជាេីរកុងដ៏សេម្បើម
មួយ និងជាេីរបជុំៃនរកុមអ្នកជំនួញលំោប់ខ្ពស់ដូចនឹងរកុមជំនួញរបស់  
េផរូស ែដរ។ េពលបានមកដល់េីរកុងេ ោះភាាម ហា វីដ ក៏បានកាាយជា
មនុស្សឯេកាមាោក់។ េៅេពលកំពុងជិោះោ អ្នកលក់អីវា ើន់ជាេរចើន ក់ ំគាោ
រែ់សំេៅមករក ហា វីដ េោយមានកាន់េៅកនអងៃដនូវេំនិញរគប់របេភេ 
េ ើយមាោក់ៗខ្ំែរសកឮៗតាមែែអាចេ្វើេៅបានេដើម្បីឲ្យ  ហា វីដ ជួយេិញ
េំនិញរបស់ខ្លឤន ែែគាែ់បនតដំេណើរេៅមុខ្េេៀែ។ េរៅពីអ្នកេដើរលក់តាមផលឣវ 
ហា វីដ ក៏ជិោះកាែ់ែូបលក់េំនិញជាេរចើនេេៀែ ែដលមានោក់បង្ហាញនូវ
ឧបករណ៍្វីអ្ំពីែដក េរគឿងេ្វើអ្ពំីរបាក់ ែស្បកេជើង េរគឿងែម្ាញ េរគឿងេ្វើ
អ្ំពីេឈើ េ ើយជំហា៊ាននីមួយៗរបស់សែវោ ែែង ំគាែ់ឲ្យេៅដល់ែូប
ថ្មីៗ ែដលមាាស់ែូបមួយៗេលើកៃដេៅគាែ់ឲ្យជួយេិញេំនិញរបស់ខ្លឤន។  

 េៅចំពីមុខ្ ហា វីដ េៅ ួសពីជញ្ជំងរកុងែផនកខាងលិច គឺជា 



 

 

ជួរភនំ  ឺម ុន (Mt. Hermon) ែដលេទាោះេៅកនអងរដូវរបាំងក៏េោយ ក៏កំពូល
របស់វាែែងរគបដណតប់េៅេោយៃផទពណ៌ស េ ើយភនំ  ឺម ុន(Mt. 
Hermon) េ ោះ ក៏ហាក់ដូចជាកំពុងសមលឹងមកេីផ្ារដ៏ែសនរេ ឹងអ្ឺងកង
េោយេសចកតីអ្្្យរស័យ និងអ្ែ់្មែ់ជាេីបំផុែ។ េីបញ្ចប់ ហា វីដ បាន
ជិោះមកដល់េីចុងៃនផលឣវ Straight ដ៏ល្បីល្ាញមួយេ ោះ េ ើយគាែ់ក៏ចុោះសួរ
រកបនទប់ជួលេៅកនអងផទោះសំណាក់មួយេ្ាោះ ម ូសឆ្ (Moscha)។ បនទប់
របស់គាែ់ស្ពាែលឡ ប ុែនត  ហា វីដ រែូវបានទាមទារឲ្យបង់ៃថ្លកកច់ំនួនមួយ
ែខ្េុកជាមុនសិន ដូេចនោះគាែ់រែូវចចារជាមួយនឹងមាាស់ផទោះសំណាក់ែដល
មានេ្ាោះថា       ែអ្នែូៃណ(Antonine)។ េរកាយពីបាននិយាយរែូវៃថ្ល
គាោេ ើយ  ហា វីដ យកសែវោេៅចងេុកេៅកនអងេរកាលសែវសថិែេៅ
ខាងេរកាយផទោះសំណាក់ េ ើយក៏បងហឤសេៅងូែេឹកេៅកនអងេេនល បារា៉ាោ 
(Barada) មុននឹងរែលប់មកបនទប់ជួលវិញ។  

 ហា វីដ ោក់របអ្ប់ែូចេៅែក្បរេជើងែរគ ប ាប់មករស្ពយ       
រកណាែ់ែដលរុំរបអ្ប់េ ោះេចញ។ គាែ់េបើកគរមបរបអ្ប់ និងអ្ងគអយសមលឹង
េមើលេៅដុំរកណាែ់ែដលេៅកនអងរបអ្ប់េ ោះេោយេសងៀមស្ពាែ់។ បានមួយ
សនទអោះ គាែ់ក៏លូកៃដេៅប ោះនឹងដុំរកណាែ់ទាំងេ ោះ ែែេៅមានអារមមណ៍
ស្ពាក់េសទើរមិនទាន់ហា៊ានេបើកអានេៅេ ើយ។  ហា វីដ េរកាកឈរ រួចេដើរ
េៅមាែ់បងឡឤចែដលអ្នុញ្ាែឲ្យសេមលង ូរចូលមកកនអងបនទប់ គឺសេមលងអ្ ូអ្រ
េចញមកពីេីផ្ារែដលគាែ់េេើបែែជិោះកាែ់េៅេពលមុនេ ោះបនតិច។ េសចកតី
ភ័យខាាច និងការមិនេុកចិែតខ្លឤនឯងបានរែលប់ចូលមកញំាញីចិែតរបស់     
ហា វីដ ស្ពរជាថ្មី េៅេពលគាែ់ឈរសមលឹងេមើលេៅតាមេិសៃនរបភព   
សេមលងដ៏អ្ ូអ្រេ ោះ េ្វើឲ្យគាែ់បាែ់បង់អ្ស់នូវជំេនឿចិែត។ ហា វីដ បិេែភនក
ទាំងពីរ េល់ក្ាលេៅនឹងជញ្ជំងផទោះ រួចក៏ែរសករេេហា៊ាយំេោយគាាន    



 

 

េសចកតីេអ្ៀនខាាស់ “ ខ្ញអំជាមនុស្សអ្ន់ ខ្ញអំរគាន់ែែជាេកមងឃ្ាលសែវមាោក់ែែ
ប ុេណា្ើោះ រគាន់ែែជិោះកាែ់ផ្ារខ្ញអំភ័យបាែ់េៅេ ើយ េែើខ្ញអំអាចកាាយជាអ្នក
លក់េម ចនឹងេកើែ ខ្ញអំលងង់ខាាំងណាស់! ៃថ្ងេនោះខ្ញអំបានេ ើញនឹងែភនកអ្នកលក់
រាប់រយ ក់ េ ើយមាោក់ៗសុេធែែមានសមែថភាពនិងជំ ញខ្ពស់ជាងខ្ញអំ។ 
មាោក់ៗសុេធែែ្ាសៃវ រ ័សរ ួន រួសរាយរាក់ទាក់ និងសុេធែែជាមនុស្ស
អ្ំណែ់ព្យយាម។      មាោក់ៗសុេធែែេកើែមកជាកូនអ្នកផ្ារ។ ខ្ញអំជាមនុស្ស
លងង់ ជាមនុស្សគិែ្ំ ួសមាឌែដលហា៊ានរសៃមចង់របគួែជាមួយពួកេគ 
ចង់យកឈនោះពួកេគ។ េោកមាាស់ ! េោកមាាស់     េផរូស ! ខ្ញអំខាាច ! ខ្ញអំ
ខាាចេលើកេនោះ ខ្ញអំេ្វើឲ្យេោកខ្កចិែតមតងេេៀែ ”   

 ហា វីដ េមាាក់ខ្លឤនមកេលើែរគ េ ើយយំរ ូែេដកលក់េោយមិន
ដឹងខ្លឤន។ េៅេពល ហា វីដ ភាាក់េ ើង វាដល់េពលរពឹកលមម។ សែវ
បេញ្ចញសេមលងែរសកយំេៅខាងេរៅបងឡឤចមុនេពល  ហា វីដ េបើកែភនកេៅ
េេៀែ។ ប ាប់មកគាក់េរកាកអ្ងគអយ េ ើយសមលឹងទាំងសភាពគាានកមាាំង
ចិែតេៅសែវចាបមួយកំពុងេំេលើរបអ្ប់េឈើរបស់គាែ់ែដលមិនទាន់នឹងបិេ
គំរបេៅេ ើយ។ ហា វីដ សទអោះេរកាកេ ើង េ ើយរែ់េៅមាែ់បងឡឤចយា៉ាង 
េលឿន។ េៅខាងេរៅបងឡឤចេៅមាន វឣងសែវចាបរាប់ ន់ក្ាលេេៀែកំពុង
េំេៅេលើេដើមោានិងេដើមេឈើម្យ៉ាងេ្ាោះ សុីេខ្ើម័រ (sycamore) រពម
ទាំង ំគាោែរសកេរចៀងយា៉ាងរេ ឹងអ្ឺងកង បដីូចជាកំពុងស្ពាគមន៍ៃថ្ងថ្មី។ 
មួយចំនួនបានមកេំេៅេលើបងឡឤច ែែក៏េ ើរេចញេៅវិញ េៅេពល ហា វីដ 
េដើរចូលជិែ។ ប ាប់ពីបិេបងហឤចរួច ហា វីដ ក៏ែបរខ្នងសមលឹងេៅរបអ្ប់េឈើ
របស់គាែ់មតងេេៀែ។ សែវចាបមួយេ ោះ ែដលេ្វើេមើ ៍ែែជាេភញៀវសរមាប់
រពឹកេនោះ េ្វើក្ាលេង កង ក់ៗ េដើមប្ីសមលឹងេៅកំេោោះ ហា វីដ។  



 

 

 ហា វីដ េដើរចូលលបៗ េោយោក់ៃដទាំងពីរផគអំចូលគាោ េដើម្បីលួង
េោមេភញៀវរបស់ខ្លឤនកុំឲ្យេ ើរេចញ។ សែវចាបេ ោះក៏រស្ពប់ែែេោែចូល
េៅកនអងៃដរបស់គាែ់ “ មិែតរបស់ឯងរាប់ ន់ ក់េៅខាងេរៅខាាចមិនហា៊ាន
ចូល ែែឯងែបរជាមានេសចកតីកាាហាន ហា៊ានេ ើរចូលមកបនទប់ខ្ញអំេៅវិញ! ”    

 សែវចាបចឹកៃដរបស់គាែ់ែិចៗ ប ាប់មក ហា វីដ យកវាេៅឲ្យ
េំេៅេលើែុមួយែដលេៅេីេ ោះគាែ់ោក់បងវិចែដលមាននំបុ័ងនិងដុំឈីស 
(cheese)។ ហា វីដ េបោះស្ពច់នបំុ័ងមួយចំែណកឲ្យវាសុី េរ ោះឥ ឣវវាគឺ
ជាសមាាញ់ថ្មីមួយរបស់គាែ់។ រំេពចេ ោះ ហា វីដ រស្ពប់ែែមានេលចេចញ
នូវការសង្ស័យមួយ។ គាែ់េដើររែលប់េៅមាែ់បងឡឤចវិញ េ ើយលូកចងឡអលៃដ
េៅតាមចេ ាោះៃនរ ំងបងឡឤច។ ចេ ាោះរ ំងបងឡឤចែូចៗយា៉ាងេនោះ ចុោះេ ែុអ្វី
បានជាសែវចាបអាចចូលមកបាន។ ការសង្ស័យេ ោះក៏េ្វើឲ្យ ហា វីដ នឹក
េ ើញភាាមដល់សមតីរបស់ េផរូស មួយឃ្ា “ បរាជយ័នងឹមនិអាចយកឈនោះ
េលើឯងបានេេ របសនិេបើេសចកតរីបាថាោេដើមប្េីជាគជយ័របសឯ់ង មោុះមែុ 
េ ើយខាាងំកាា ”  

 គាែ់ក៏េកើែមានេសចកតីកាាហានរែលប់មករបអ្ប់េឈើរបស់ខ្លឤន
វិញេដើម្បីេបើកេមើលដុំរកណាែ់ែដលមានេៅខាងកនអង។ ដុំរកណាែ់មួយដុំ
មានសភាពចាស់រេុឌេរទាមជាងដុំរកណាែ់េផ្សងៗេេៀែ។ ហា វីដ េលើក
ដុំេ ោះេចញពីរបអ្ប់េឈើ េ ើយោវាេចញថ្មមៗេោយយកចិែតេុកោក់
រ ូែេ្វើឲ្យគាែ់េភលចអ្ស់នូវអារមមណ៍ភ័យខាាចទាំងអ្ំបាលមាណ។ េពល
រកេ កេៅេមើលសែវចាប វាក៏បានេ ើរេៅបាែ់ េៅសល់ែែកំេេចនំបុ័ង
សល់េៅេលើែុ។ ហា វីដ អានដុំរកណាែ់េ ោះេោយយកចិែតេុកោក់។ 
េៅប ាែ់ខាងេលើមានសរេសរ ៖ ដុេំមីយួ  េ ើយគាែ់ក៏ចាប់េផតើមអាន . . .    



 

 

 

 

 
ៃថ្ងេនោះខ្ញអំចាប់េផតើមជីវិែថ្មី 
Today I begin a new life 

 

 

 

 

 ៃថ្ងេនោះខ្ញអចំាបេ់ផតើមជវីែិថ្ម ី
 ៃថ្ងេនោះខ្ញអំព្យបាលែស្បកចាស់របស់ខ្ញអំ ែដលជាយូរមកេ ើយមាន
ស្ពោមេៅេោយរបួសៃនេសចកតីឈឺចាប់ ការបរាជ័យ និងស្ពាកស្ពោមៃន   
ភាពេីទាល់រក។  
 ៃថ្ងេនោះគឺជាៃថ្ងកំេណើែថ្មីរបស់ខ្ញអំ េ ើយកែនលកកំេណើែថ្មីេនោះ គឋឺិែ
េៅកនអងចំការមួយែដលមានដុោះនូវេដើមេំ ំងបាយជូរេពញេៅេោយែផល
យា៉ាងសំបូរែបប គឺសរមាប់ខ្ញអំ និងសរមាប់មនុស្សរគប់ៗគាោ។  

 ៃថ្ងេនោះខ្ញអំនឹងេបោះែផលេំ ំងបាយជូរ គឺែផលេំ ំងជូរៃនចំេណោះដឹងពី
កនអងចំការមួយេនោះ េរ ោះវារែូវបានោំេោយពួកបណឌិែេៅកាលពីជំ ន់   
មុនៗខ្ញអំេ ើយែដលេ េពញេៅេោយជំ ញនិងចំេណោះ ។ 

 ៃថ្ងេនោះខ្ញអំនឹងេរកបរសជាែិនិងរសង់កលិនដ៏ពិេោរៃនែផលេំ ំងបាយ
ជូរទាំងេនោះ េ ើយរបាកដណាស់ ខ្ញអំនឹងេលបចូលេៅកនអងេ ោះនូវរគាប់ពូជ 

ដ ុំទី១ 



 

 

ៃនភាពេជាគជ័យែដលមានបងកប់េៅកនអងែផលេំ ំងបាយជូរនីមួយៗ។  

 ការង្ហរែដលខ្ញអំបានេរជើសេរីសយកេនោះគឺេ េពញេៅេោយ       
ឱកាសលឡ ប ុែនតវាក៏នឹង ំមកជាមួយនូវ េសចកតីឈឺចាប់ េសចកតីខ្កចិែត 
និង េសចកតីេុកខេទាសដល់រូបរាងកាយចំេ ោះជនបរាជ័យកនអងការង្ហរេនោះ 
េ ើយែដលបានដួលរលំមកេលើគាោមតងមាោក់ៗរ ូែដល់កាាយេៅជាភនំខ្ពស់
មួយែដលអាចេចាលរសេមាលមកេលើែផនដីបាន។  

 ប ុែនត ខ្ញអំនឹងមិនបរាជ័យេ ើយ េរ ោះមិនខ្ុសពីបុគគលេជាគជ័យ    
េផ្សងៗេេៀែេេ េៅកនអងៃដរបស់ខ្ញអំឥ ឣវេនោះមានរែីវិស័យមួយែដលនឹង
បង្ហាញផលឣវដល់ខ្ញអំេដើម្បីឆលងកាែ់មហាស្ពគរដ៏ែសនេរគាោះថាោក់េនោះ េ ើយេី
បញ្ចប់ខ្ញអំនឹងមកដល់ែំបន់េឆនរមួយែដលកាលពីម្សិលមិញគឺរគាន់ែែជា     
កតីរសេមើរសៃមែែប េុណា្ើោះ។  

 ភាពបរាជ័យែលងជារង្ហាន់ៃនការែស ូរបស់ខ្ញអំែេៅេេៀែេ ើយ 
េរ ោះការពិែ ្មមជាែិមិនែមនផតល់មកឲ្យរូបកាយខ្ញអំនូវការឈឺចាប់ែែមួយ
មុខ្េ ោះេេ េ ើយ្មមជាែិក៏មិនែមនបេងកើែជីវិែខ្ញអមំកឲ្យស្ពាល់ែែេសចកតី
េុកខេវេ ែែម្យ៉ាងេ ោះែដរ។ ភាពបរាជ័យគឺមិនខ្ុសអ្វីអ្ំពីការឈឺចាប់មួយ
ែដលេកើែមកេ ើយែែក៏រលែ់េៅវិញ។ តាមពិែេៅេយើងេៅវាថាជា     
ការបរាជ័យ េរ ោះវាគឺជាអាការៈចែមលកខ្ុសពី្មមតាមួយែដលេយើងមិនធាាប់
បានស្ពាល់ពីមុនមកែែប ុេណា្ើោះ។ កាលពីអ្ែីែកាល េពលជួបនឹងការ
បរាជ័យមតងៗ ខ្ញអំែែងោក់េ្ាោះខ្លឤនឯងថាជាជនបរាជ័យ ប ុែនតឥ ឣវេនោះខ្ញអំ
នឹងបដិេស្មិនេេួលស្ពាល់ភាពបរាជ័យែេៅេេៀែេេ េ ើយផទអយមកវិញ 
ខ្ញអំេរែៀមខ្លឤនេដើម្បីេេួលយក ចំេណោះដឹង និង ក្បឤនច្ាប់ ែដលជារបេីប
បង្ហាញផលឣវខ្ញអំឲ្យេចញផុែពីរារែីងងឹែសូន្យសុងៃនភាពអ្វិជាជ និងេឆ្ាោះេៅ



 

 

កាន់េីភលឺែចងចាំងេៅេោយពនលឺៃនរេព្យសម្បែតិ មុខ្មាែ់េៅកនអងសងគម និង 
េសចកតីសប្ាយរីករាយ េ ើយែដលេរចើនេលើសពីការរសៃមនឹកដល់របស់ខ្ញអំ
េៅេេៀែ េរចើនរ ូែដល់េដើមេបា៉ាមមាសទាំងអ្ស់េៅកនអងសួរច្ាររបស ់   
 ឺេសពើអ្ ៊ីឌីស (Hesperides) េៅមិនទាន់េសមើនឹងរង្ហាន់ែដលខ្ញអំនឹងេេួល
បានេនោះេេៀែផង។  

 េពលេវោនឹងបេរងៀនមនុស្សែដលមានជីវិែអ្មែៈនូវបេ
ពិេស្ព្ន៍រគប់ែបបយា៉ាង ប ុែនតខ្ញអំគឺរគាន់ែែជាមនុស្ស្មមតាមាោក់មិនអាច
មានជីវិែរស់េៅរ ូែបាន ដូេចនោះខ្ញអំនឹងេ្វើការែបងែចងេពលេវោសរមាប់
ការេរៀនសូរែនវូវិជាជៃនការេប់ក ំឹងនិងេសចកតីេរកវេរកា្ ែដលែែងេកើែ
េចញពីេសចកតីែក់រក ល់ ខ្ុសពីដំេណើរៃន្មមជាែិែដលមិនរបរពឹែតេៅេៅ
កនអងសភាពែក់រក ល់េ ើយ។ េដើម្បីបានេសតចេឈើ អ្ូលីវ (Olive) មួយ
េដើម វារែូវការេពលរ ូែដល់រាប់រយឆ្ោំឯេណាោះ។ សូម្បីែែខ្ទឹមបារាំងមួយ
េដើមក៏រែូវការេពលយា៉ាងែិចណាស់របាំបួនសបាា ៍ែដរ។ ដូេចនោះខ្ញអំរែូវេរៀន
រស់េៅកនអងេសចកតីអ្ែ់្មែ់ យា៉ាងេហាចណាស់ឲ្យដូចនឹងេដើមខ្ទឹមបារាំងេ ោះ 
េទាោះបីជាវាមិនេ្វើឲ្យខ្ញអំសប្ាយចិែតក៏េោយចុោះ។ ែមនេ ើយ ខ្ញអំមិនអាច
កាាយជាេសតចេឈើដូចជាេដើម អ្ូលីវ (Olive) ក៏ពិែែមន ប ុែនត ខ្ញអអំាចកាាយ
ជាអ្នកលក់ដ៏កំពូលមាោក់បាន។  

 េែើខ្ញអំអាចេេួលេជាគជ័យេនោះេោយរេបៀបណា? េរ ោះបចចអប្បនន
េនោះ សូម្បីែែចំេណោះ និង បេពិេស្ព្ន៍ ខាងលក់ក៏ខ្ញអំមិនមាន េ ើយែថ្ម
ទាំងជាមនុស្សលងង់េមា រួបរិែេៅេោយជមងឺេរមុនខាាចខ្លឤនឈឺ ខាាចខ្លឤន    
លំបាក។ ចេមលើយៃនសំនួរមួយេនោះគឺស្ពមញ្ដបំផុែ គឺខ្ញអំរែូវចាប់េផតើមជីវិែថ្មី
មួយ េ ើយេលើកេនោះខ្ញអំនឹងបំេភលចេចាលឲ្យអ្ស់នូវចំេណោះដឹងណាមិន



 

 

ចាំបាច់ រពមទាំងជរមុោះេចាលនូវេរឿងអ្ែីែកាលែដលគាានរបេយាជន៍។ 
តាមពិែេៅ្មមជាែិបានផតល់មកឲ្យខ្ញអំរួចេរសចេៅេ ើយនវូចំេណោះដឹង និង 
សុភាវគែិ ែដលខ្ពស់ឆ្ាយខាាំងណាស់ ជាងពពួកសែវៃរព   ចំែណកឯ
បេពិេស្ព្ន៍វិញគឺរគាន់ែែជារបស់អាចរកបានតាមេរកាយែែប ុេណា្ើោះ 
ប ុែនតបេពិេស្ព្ន៍ែែងរែូវបានេគឲ្យែៃមលេរចើន ួសេ ែុេពក េ ើយជា
ញឹកញាប់វារែូវបានឲ្យែៃមលខ្ពស់េោយមនុស្សែដលេ្វើងក់ក្ាលដូចជា
មនុស្សេចោះដឹង ែែនិយាយេ្វើេមើ ៍ែែមិនដឹងអ្ី។ 

 រែូវេ ើយ បេពិេស្ព្ន៍ពិែជាអាចបេរងៀនេយើងឲ្យេចោះេរចើនក៏
ពិែែមន ែែបេពិេស្ព្ន៍ែែងែែផ្កាស់បតឣរេៅតាមសម័យកាល ដូេចនោះេមេរៀន
របស់វាក៏ែរបរបួលេៅតាមសម័យកាល ែដលនឹងេ្វើឲ្យវាបាែ់អ្ស់នូវគុណ
ភាពនិងរបសិេធភាព េ ើយេីបញ្ចប់ក៏រែូវកប់េៅជាមួយមាាស់របស់វា េរ ោះ
បេពិេស្ព្ន៍េនោះរែូវអ្នុវែតែលងេេួលបានផល។ េបើនិយាយម្យ៉ាងេេៀែ 
បេពិេស្ព្ន៍គឺមិនខ្ុសអ្វីពីម ូដសេមលៀកបំ ក់េ ោះេ ើយ មានន័យថា     
ម ូដែដលេគេពញនិយមេៅៃថ្ងេនោះអាច ួសនិយមេៅៃថ្ងែសឡក ចំែណកឯ
បេពិេស្ព្ន៍មួយែដល ំមកនូវេជាគជ័យេៅៃថ្ងេនោះ ែែែបរជា ំមកនូវ
បរាជ័យេៅៃថ្ងែសឡកក៏ថាបាន ។ 

 ដូេចនោះមានែែក្បឤនច្ាប់េេែដលមនិេចោះែរបរបួល េ ើយខ្ញអំកំពុង
កាន់េៅកនអងៃដនូវក្បឤនច្ាប់របេភេេនោះ េរ ោះថាក្បឤនច្ាប់ ែដលនឹង ំខ្ញអំឲ្យ
កាាយេៅជាមនុស្សដ៏អ្ស្ពារ្យមាោក់ ែបបេនោះគឺរែូវបានេគសរេសរោក់េៅកនអង
ដុំរកណាែ់ទាំងអ្ស់េនោះ។ ភាគេរចើនក្បឤនេនោះនឹងបង្ហាែ់ខ្ញអំឲ្យេចោះការ រខ្លឤន
កុំឲ្យធាាក់ដល់ភាពបរាជ័យ ជាជាងបង្ហាែ់ឲ្យេចោះបេងកើែភាពេជាគជ័យ េរ ោះ
ថាេជាគជយ័គេឺកើែេចញពកីតាាផលឣវចែិតែែមយ្៉ាងប ុន ្្ោះ។  ក្យេជាគជ័យរែូវ



 

 

បានកំណែ់និយមន័យេផ្សងៗខ្ុសពីគាោេៅកនអងចំេណាមបុគគលេជាគជ័យ
រាប់ ន់ ក់ ប ុែនតពួកេគមាន ក្យមួយឃ្ាដូចៗគាោេដើម្បីកំណែ់និយមន័យ
ឲ្យ ក្យបរាជ័យ ៖ មនសុស្មាោកែ់ដលអាចកណំែថ់ាជាមនសុស្បរាជយ័ គឺ
បគុគលទាងំឡាយណាែដលគាានសមែថភាពសេរមចេគាលេៅជវីែិរបសខ់្លឤន
ឯង មនិថាគាែស់ថែិេៅកនអងឋានៈជាអ្វកីេ៏ោយ។ 

 េនោះគឺជាេសចកតីពិែ ៖ ចនំចុខ្សុគាោដស៏ខំាន ់ រវាងមនសុស្បរាជយ័ 
នងិ មនសុស្េជាគជយ័ គសឺថែិេៅរែង ់ «េមាាប»់ ៃនជវីែិ។ េមាាប់លឡគឺជា    
ចំនុចគនលឹោះៃនភាពេជាគជ័យ ចំែណកឯេមាាប់អារកក់វិញគឺជាផលឣវ ំេៅកាន់
ភាពបរាជ័យ។ ដូេចនោះច្ាប់េីមួយែដលខ្ញអំរែូវេគារពតាម េ ើយរែូវអ្នុវែតឲ្យ
បានមុនច្ាប់ជាបនតប ាប់េេៀែេ ោះ គឺ ៖ ខ្ញអនំងឹបណតតោះេមាាបល់ឡៗ  នងិោក់
ខ្លឤនឲយ្េៅជាទាសកររបសព់កួវា ។  

 កាលេៅែូច ខ្ញអំគឺជាទាសកររបស់រលកអារមមណ៍ ប ុែនតឥ ឣវខ្ញអំគឺជា
ទាសកររបស់េមាាប់លឡវិញមតង េរ ោះេមាាប់លឡអាចេ្វើមនុស្សឲ្យេៅជា
បុគគលចាស់េុំមាោក់។ ខ្ញអំនឹងេរបើេពលេវោរបកបេោយភាពអ្ែ់្មែ់បំផុែ
េដើម្បីកស្ពងេមាាប់លឡៗ េទាោះវារែូវការេពលេរចើនឆ្ោំប ុណាាក៏េោយចុោះ 
េ ើយខ្ញអំក៏ែលងេរបើេពលេវោេនោះេដើម្បីរស់េៅកនអងអ្ែីែកាលែេៅេេៀែែដរ 
េរ ោះវាជាេេងវើអាច ំេៅដល់ការ ុំឃំ្ងអ្ គែរបស់ខ្លឤនឯងេៅវិញេេ។ 
សកមមភាពរបស់ខ្ញអំរែូវបានបញ្ជេោយេសចកតីែរសកឃ្ាន េសចកតីប ង
របាថាោ  េសចកតីរបកាន់ េសចកតីេោភលន់ េសចកតីេសនហា េសចកតីខាាច 
បរិយាកាស ប ុែនតអ្វីែដលមានអ្ំណាចខាាំងជាងេគមកេលើសកមមភាពរបស់ខ្ញអំ
េ ោះគឺ េមាាប់ ។ ដូេចនោះេបើខ្ញអំរែូវែែជាទាសកររបស់េមាាប់េៅេ ើយ ខ្ញអំរបាថាោ
សូមេ្វើជាទាសកររបស់េមាាប់លឡៗ។ ខ្ញអំករ៏ែូវកំចាែ់េចាលនូវេមាាប់អារកក់ 



 

 

ទាំងឡាយ េោយរែូវេរៀបចំដីេ ើងវិញេដើម្បីបណតតោះរគាប់ពូជៃនេមាាប់ថ្មី។ 

ខ្ញអនំងឹបណតតោះេមាាបល់ឡៗ  នងិោកខ់្លឤនឲយ្េៅជាទាសកររបសព់កួវា 

 េែើខ្ញអំអាចេេួលេជាគជ័យេលើការង្ហរដ៏ពិបាកេនោះេោយរេបៀប
ណា? វាអាចេៅរួច េោយរគាន់ែែអ្នុវែតេៅតាមក្បឤនេៅកនអងដុំរកណាែ់
ទាំងអ្ស់េនោះ េរ ោះដុំនីមួយៗមានឆ្ាក់នូវរូបមនត េបើកាលណាអ្នុវែតតាមឲ្យ
បានខាជប់ខ្ជឤន នឹងជួយកំចាែ់េមាាប់អារកក់ៗពីកនអងខ្លឤន និងជំនួសមកវិញនូវ
េមាាប់លឡែដលនឹង ំខ្ញអំេៅរកភាពេជាគជ័យ។ ច្ាប់្មមជាែិមួយបាន
កំណែ់ថាេមាាបម់យួអាចបន្រ្ង្ហាបេមាាបម់យួេផស្ងេេៀែបាន។ ដូេចនោះ េដើម្បី
ែសតងឲ្យេ ើញពីរបសិេធភាពរបស់រូបមនតេៅកនអងដុំរកណាែ់ទាំងអ្ស់េនោះ ខ្ញអំ

េបតជាាចិែតោក់វិន័យេលើខ្លឤនឯងឲ្យ វឹកហាែ់េមាាប់ថ្មីមួយ៖ « ខ្ញអេំបតជាាចែិត
អានដុរំកណាែម់យួដុឲំយ្បានរយៈេពល ៣០ៃថ្ង មនុនងឹបនតេៅដុមំយួេផស្ង

េេៀែ » ។ 

 មុនដំបូង ខ្ញអំអាន ក្យនីមួយៗេោយស្ពាែ់ៗមតងេៅេពលរពឹក
ប ាប់ពីេរកាកពីដំេណក។ ប ាប់មក ខ្ញអំនឹងអានស្ពាែ់ៗមតងេេៀែេៅេពល
ៃថ្ងប ាប់ពីរសស់រសូបអាហារៃថ្ងរែង់រួច។ និងចុងេរកាយ ខ្ញអំនឹងអានមតង
េេៀែេៅមុនេពលខ្ញអំចូលសរមាកេៅេពលយប់ ប ុែនតមតងេនោះខ្ញអំនឹងអាន ក្យ
នីមួយៗឲ្យឮៗ។  

 េៅៃថ្ងប ាប់ ខ្ញអំនឹងេ្វើតាមរេបៀបេនោះស្ពរជាថ្មីមតងេេៀែ និងេចោះែែ
បនតេ្វើរ ូែដល់គរមប់ ៣០ៃថ្ង។ េៅេពលរគប់បាន ៣០ៃថ្ង ខ្ញអំនឹងេបើក     
រកណាែ់មួយដុំេេៀែនិងេ្វើដូចរេបៀបខាងេលើរ ូែដល់រគប់ ៣០ៃថ្ង េេៀែ។ 
ការេចោះែែបនតេ្វើេៅតាមដំេណើរេនោះឲ្យរគប់ ៣០ៃថ្ង េពលេ ោះេ ើយវានឹង 



 

 

កាាយជាេមាាប់ថ្មីរបស់ខ្ញអំ។  

 ចុោះេរកាយពីមានេមាាប់េនោះេ ើយ េែើខ្ញអំនឹងេេួលបានរបេយាជន៍
អ្វីខ្លោះ? េៅេីេនោះគឺមានោក់េុកនូវអាថ្៌កំបាំងែដល ំឲ្យមនុស្សេេួល
េជាគជ័យកនអងជីវិែ ៖ កាលណាខ្ញអំេេនទញក្បឤនច្ាប់េនោះជារបចាំនិងជាេរៀង
រាល់ៃថ្ង  ក្យនីមួយៗនឹងរជាបចូលយា៉ាងេរៅេៅកនអងខ្ួរក្ាល រ ូែកាាយ
ជាសែិមួយេៅកនអងចិែតរបស់ខ្ញអំ ប ុែនតេរឿងសំខាន់ជាងេនោះេៅេេៀែេ ោះ គឺថា 
 ក្យេពចន៍នីមួយៗនឹងរជាបចូលេៅកនអងចិែតេីពីរ ែដលេគអាចេៅថា ចែិត
មនិដងឹ(Subconscious Mind) ែដលជាធាែុដ៏ែសនអាថ្៌កំបាំង មិនេចោះ
ឈប់សរមាក និងមិនេចោះេដកលុងលក់ ែែចិែតមិនដឹងេនោះគឺជាេរាងចរក
បេងកើែនូវ កតសីបុនិ េ ើយចិែតេីពីរេនោះគឺជាកមាាំងចលករជំរុញខ្ញអំឲ្យលុោះេៅ
កនអងសកមមភាពមួយេោយសវ័យរបវែតិ េោយេពលខ្លោះខ្ញអំែថ្មទាំងមិនដឹងខ្លឤន
ផងកម៏ាន។  

   េបើកាលណា ក្យេៅកនអងដុំរកណាែ់ទាំងអ្ស់េនោះបានចូលេៅ
ដល់ចិែតេីពីរ (Subconscious Mind-ចិែតមិនដឹង) េ ើយ វានឹងេ្វើឲ្យខ្ញអំ
មានអារមមណ៍េកលៀវកាាខ្ុសែបលកពី្មមតាមិនធាាប់មានពីមុនមក។ កមាាំងនិង
ថាមពលរបស់ខ្ញអំនឹងរែូវបានរំេោោះ េសចកតីរសស់ថាាេៅកនអងចិែតនឹងេកើន
េ ើង   េសចកតីចង់េ្វើេំ ក់េំនងជាមួយនឹងពិភពេោកខាងេរៅក៏នឹងេ្វើ
ឲ្យខ្ញអំេភលចអ្ស់នូវការខាាចែដលខ្ញអំធាាប់មានកាលពីមុនេៅេពលេរកាកពី
ដំេណកមតងៗ េ ើយខ្ញអំនឹងមានេសចកតីសប្ាយរីករាយនឹងពិភពេោកេនោះ 
េទាោះបីវាជាកែនលងែដលេ េពញេៅេោយការលំបាកនិងេុកខរពួយក៏េោយ 

 េ ើយចុងបញ្ចប់ខ្ញអំនឹងមានេសចកតីកាាហាន ហា៊ានរបឈមមុខ្នឹង
រាល់រគប់ស្ពានភាពទាំងឡាយ េរ ោះខ្ញអំរែូវបានបញ្ជឲ្យែតាំងេោយសេមលង



 

 

របស់ ក្យទាំងេនោះែដល ូរេចញពីចិែតមិនដឹងរបស់ខ្ញអំ េ ើយយូរៗេៅ
សកមមភាពៃនេសចកតីកាាហានេនោះក៏នឹងកាាយេៅជាេមាាប់ ក៏នឹងកាាយេៅ
ជាការែដលង្ហយនឹងេ្វើ េរ ោះថាសកមមភាពមួយ េបើកាលណាេ្វើមតងេ ើយ
មតងេេៀែ វានឹងកាាយជាការង្ហរង្ហយរសួល។  

 េ្វើតាមរេបៀបេនោះេមាាប់ថ្មីលឡមួយនឹងចាប់េផតើមដុោះេចញេ ើង 
េរ ោះថាការង្ហរមួយ េបើកាលណាេ្វើដែដលៗជារបចាំ វាមិនរែឹមែែកាាយជា
ការង្ហរង្ហយរសួលប ុេណា្ើោះេេ វាក៏េ្វើឲ្យេយើងមានេសចកតីរីករាយនឹងេ្វើវា
ែថ្មេេៀែផង េ ើយេបើេយើងមានេសចកតីរីករាយនឹងេ្វើវា េយើងនងឹេពញចិែត
េ្វើវាមតងេ ើយមតងេេៀែ េរ ោះេនោះគឺជា្មមជាែិរបស់មនុស្សែដលចូលចិែត
េ្វើអ្វីែដលខ្លឤនចូលចិែត។ េៅេពលខ្ញអំេ្វើវាជាញឹកញាប់និងជារបចាំ វាកន៏ឹង
កាាយេៅជាេមាាប់របស់ខ្ញអំ េពលេ ោះេ ើយែដលខ្ញអំនឹងកាាយជាេៅជាទាស
កររបស់េមាាប់េនោះេៅវិញ ែែេោយស្ពរវាគឺជាេមាាប់លឡ ខ្ញអំេពញចិែតនឹងេ្វើ
ជាទាសកររបស់វា។  

ៃថ្ងេនោះខ្ញអចំាបេ់ផតើមជវីែិថ្ម ី

 េ ើយខ្ញអំសូមស្បថ្ចំេ ោះខ្លឤនឯងថា ខ្ញអំនឹងមិនអ្នុញ្ាែឲ្យអ្វីមួយ
មកបនទច់បង្ហាក់ការលូែោស់ៃនជីវិែថ្មីរបស់ខ្ញអំេនោះេ ើយ។ ខ្ញអំកម៏ិនឲ្យៃថ្ង
ណាមួយកនលងេៅេោយមិនបានអានក្បឤនច្ាប់េនោះែដរ េរ ោះេពលេវោ
មិនអាចរែលប់ថ្យេរកាយវិញបាន េ ើយខ្ញអំក៏មិនអាចយកៃថ្ងណាមួយមក
ជំនួសៃថ្ងែដលបានកនលងផុែេៅេ ើយេ ោះបានេ ើយ។ មិនរែឹមែែប ុណណឹង
េេ ខ្ញអំក៏មិនក្បែ់ ក្យសន្យរបស់ខ្លឤនឯងេនោះែដរ  េរ ោះេសចកតីពិែមួយ
កំណែ់ថា៖ រគបវ់ ិេ ី ែដលចណំាយជាេរៀងរាលៃ់ថ្ងេលើការបណតតោះេមាាបល់ឡ
មយួ គជឺាការចណំាយមយួែចូេេ ែែវានងឹ មំកវញិនវូេសចកតសីបា្យចែិត  



 

 

នងិ ភាពេជាគជយ័ ែដលខ្លឤនែែងរបាថាោចងប់ាន។  

 េៅេពលខ្ញអំអានមតងេ ើយមតងេេៀែនូវ ក្យេពចន៍េៅកនអងដុំ       
រកណាែ់ទាំងអ្ស់េនោះ ខ្ញអំនឹងមិនមានេសចកតីរបមាថ្េមើលរស្ពលេលើក្បឤន
ច្ាប់េនោះេស្ពោះេ ើយ  េទាោះបីជាវាេមើលេៅមានលកខណៈខ្លីៗ និងស្ពមញ្ដៗ 
ក៏េោយ។ េំ ំងបាយជូររាប់ ន់ែផលរែូវបានេគកិនឲ្យេៅជាេឹកេដើម្បី
បំេពញែកវែូចមួយ ចំែណកឯសំបករបស់វារែូវេគដកេចាល ដូេចនោះមិនខ្ុស
អ្វីពីក្បឤនច្ាប់េនោះេេ ែដលែរបជាខ្លីេ ើយស្ពមញ្ដក៏េរ ោះវារែូវបានេគកិន
អ្ស់េពលរាប់ ន់ឆ្ោំមកេ ើយ។ វារែូវបានសំរិែសំរាំងពីមួយជំ ន់េៅ
មយួជំ ន់ ចំែណកឯចំនុចគាានរបេយាជន៍ក៏រែូវេគដកេចញនិងេបាោះេចាល
ឲ្យរស្ពែ់េៅតាមខ្្យល់ៃនេពលេវោ។ អ្វីែដលេៅសល់គឺជាបន្សអេធចុង
េរកាយ និងរែូវបានេគសរេសរោក់េៅេលើដុំរកណាែ់ទាំងអ្ស់េនោះ។ ដូេចនោះ
ខ្ញអំនឹងផឹករស្ពេំ ំងបាយជូរៃនចំេណោះដឹងេនោះេោយមិនឲ្យកំពប់សូម្បីែែ
មួយដំណែ់ណាេ ើយ េរ ោះេនោះគឺេឹកមនតៃនភាពេជាគជ័យ។ 

 ៃថ្ងេនោះខ្ញអំេុកឲ្យែស្បកចាស់របស់ខ្ញអំឲ្យកាាយេៅជា្ូលីដីេៅចុោះ 
េ ើយខ្ញអំនឹងេដើររបកបេោយេសចកតីកាាហានេៅកនអងចំេណាមមនុស្ស
ទាំងពួង េ ើយពួកេគក៏មិនបានដឹងេេថា ៃថ្ងេនោះខ្ញអបំានចាបេ់ផតើមជវីែិថ្មី ។  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ខ្ញអំនឹងស្ពាគមន៍ៃថ្ងេនោះេោយេសចកតីរសោញ់េចញអ្ស់ពីចិែត 

I will greet this day with love in my heart. 
 

 

 ខ្ញអនំងឹស្ពាគមនៃ៍ថ្ងេនោះេោយេសចកតរីសោញេ់ចញអ្សព់ចីែិត 

 េរ ោះេនោះគឺជាអាថ្៌កំបាំងដ៏មានរបសិេធភាពបំផុែេដើម្បី ំេៅដល់
ភាពេជាគជ័យេៅកនអងរគប់កិចចការទាំងឡាយ ។ កណាាប់ៃដអាចេមលអោះែខ្ល
ការ រ រ ូែដល់េៅអាចសមាាប់ជីវិែមួយក៏មាន ប ែុនតមានែែថាមពលៃន
េសចកតរីសោញម់យួគែែ់ដលអាចេបើកទាារចែិតនងិេបោះដងូៃនមនសុស្
ទាងំពងួបាន ដេូចនោះរបសិនេបើខ្ញអំមិនេចោះសិល្បៈេដើម្បីបង្ហាញនូវេសចកតី
រសោញ់េនោះេេ ខ្ញអំមិនអាចកាាយេៅជាអ្វីឲ្យេលើសអ្ំពីជាអ្នកេដើរលក់េំនិញ
េៅតាមផលឣវដ៏ស្ពមញ្ដមាោក់េ ើយ។ ដូេចនោះេ ើយខ្ញអំនឹងេរបើចិែតៃនេសចកតី
រសោញ់េនោះឲ្យដូចជាមហាអាវុ្េដើម្បីបន្រ្ង្ហាបមនុស្ស ែដលខ្ញអំរែូវេ្វើការ
បញ្ចអោះបញ្ចឣល ឲ្យចុោះចាញ់។  

 ពួកេគអាចមិនយល់រសបេៅនឹងេ ែុផលរបស់ខ្ញអំ ពួកេគអាច
មិនេជឿ ក្យសមតីរបស់ខ្ញអំ ពួកេគអាចមិនចូលចិែតសេមលៀកបំ ក់របស់ខ្ញអំ ពួក

ដ ុំទី២ 



 

 

េគអាចមិនចូលចិែតរូបរាងកាយរបស់ខ្ញអំ េ ើយពួកេគអាចមានការសង្ស័យ
នឹងែៃមលេំនិញរបស់ខ្ញអំ ប ុែនតេសចកតីរសោញ់របស់ខ្ញអំនឹងបនទន់ចិែតរបស់ពួក
េគ េរបៀបដូចពនលឺរពោះអាេិែ្យអាចេ្វើឲ្យដុំេឹកកករឹងមួយរោយដូេចាោោះែដរ។ 

 ខ្ញអនំងឹស្ពាគមនៃ៍ថ្ងេនោះេោយេសចកតរីសោញេ់ចញអ្សព់ចីែិត 

 ចុោះខ្ញអំរែូវេ្វើេោយរេបៀបណា? ចាប់ពីេពលេនោះែេៅ ខ្ញអំនឹង
បង្ហាញេសចកតីរសោញ់ដល់របស់ទាំងពួង ហាក់ដូចខ្ញអំបានេកើែេៅកនអង
ជីវិែថ្មីមួយ។ ខ្ញអំនឹងរសោញ់រពោះអាេិែ្យេរ ោះវាផតល់េសចកតីកក់េៅាដល់រូប
កាយខ្ញអំ ែែខ្ញអំក៏រសោញ់េភលៀងេរ ោះវាជួយោងជំរោះចិែតវិញ្ាណរបស់ខ្ញអំ។ ខ្ញអំ
នឹងរសោញ់ពនលឺេរ ោះវាជួយបំភលឺផលឣវដល់ខ្ញអំ ែែខ្ញអំក៏រសោញ់ភាពងងឹែេរ ោះ
វាេ្វើឲ្យខ្ញអំេមើលេ ើញដួងតារា។ ខ្ញអំនឹងរសោញ់េសចកតីសប្ាយរីករាយ
េរ ោះវាេ្វើឲ្យចិែតរបស់ខ្ញអំមានកមាាំង ែែខ្ញអំក៏រសោញ់េសចកតីេុកខេរកៀមរកំ
េរ ោះវាជួយេបើកមេ សេញ្ចែ ។ ខ្ញអំនឹងរសោញ់ភាពេជាគជ័យេរ ោះខ្ញអំ
សមនឹងេេួល ែែខ្ញអំក៏រសោញ់ភាពបរាជ័យេរ ោះវាជួយឲ្យខ្ញអំរឹងមាំ។  

 ខ្ញអនំងឹស្ពាគមនៃ៍ថ្ងេនោះេោយេសចកតរីសោញេ់ចញអ្សព់ចីែិត 

 ចុោះខ្ញអំគួរេរៀននិយាយេោយរេបៀបណា? ខ្ញអំនឹងនិយាយសរេសើរ
ដល់គូររបគួែរបស់ខ្ញអំ ប ាប់មកពួកេគនឹងកាាយមកជាមិែត។ ខ្ញអំនឹងនិយាយ
េលើកេឹកចិែតដល់មិែតភកតិរបស់ខ្ញអំ ប ាប់មកពួកេគនឹងកាាយមកជាបងបឡឣន។ 
េទាោះកនអងកាលៈេេសៈណាក៏េោយ ខ្ញអំនឹងព្យយាមែសវងរកេ ែុផលេដើម្បី
និយាយសរេសើរនិងនិយាយអ្បអ្រស្ពេរ និងមិននិយាយេដើមឬមួរបង្ហាច់
េគជាោច់ខាែ។ េបើេរៀបនឹងនយិាយរិោះគន់នរណាមាោក់ ខ្ញអំនឹងខាំអ្ណាាែ
របស់ខ្លឤនឯងភាាម ែែេបើេរៀបនឹងនយិាយសរេសើរនរណាមាោក់ ខ្ញអំនឹងែរសក 



 

 

សរេសើរពីេលើដំបូលផទោះមកែែមតង។  

 សែវ ខ្្យល់ េេនលបឹងបួរ សមុរេ និង ភាវៈទាំងឡាយេៅកនអង     
្មមជាែិ សុេធែែសែមតងេសចកតីអ្ំណរអ្គុណ េោយសំេនៀងៃនចំេរៀងេដើម្បី
សរេសើរដល់អាេិេេពែដលបានបេងកើែពួកវា។ ចំែណកខ្ញអំវិញ បានេកើែមក
េៅកនអង្មមជាែិេនោះ ក៏រែូវេរចៀងចំេរៀងសរេសើរដល់មនុស្សទាំងឡាយផង 
ែដរ។ ដូេចនោះចាប់ពីេពលេនោះែេៅ ខ្ញអំនឹងចងចាំអាថ្៌កំបាំងមួយេនោះេុក េរ ោះ
វានឹងេ្វើឲ្យជីវិែរបស់ខ្ញអំផ្កាស់បតឣរ។ 

 ខ្ញអនំងឹស្ពាគមនៃ៍ថ្ងេនោះេោយេសចកតរីសោញេ់ចញអ្សព់ចីែិត 

 ចុោះខ្ញអំគួរបេញ្ចញរបែិកមមេោយរេបៀបណា? ខ្ញអំនឹងបង្ហាញេសចកតី
រសោញ់ដល់មនុស្សទាំងពួង េទាោះបីជាពួកេគសថិែកនអងអាកប្បកិរិយាែបប
ណាក៏េោយ  េរ ោះមនុស្សមាោក់ៗសុេធែែមានលកខណៈសំខាន់ណាមួយ
ែដលគួរែែសរេសើរនិងេគារព េទាោះេពលខ្លោះេយើងមិនអាចេមើលេ ើញេោយ
ែភនកេេេបាន ដូេចនោះេោយអ្ំណាចៃនេសចកតីរសោញ់ ខ្ញអំនឹងវាយរំលំ
េចាលនូវេរគឿងបិេបាំងទាំងឡាយែដលបាន ំមកនូវការេសចកតីសង្ស័យ
និងការរបកាន់សឡប់ និងបានដុោះសនិមជុំវិញដួងចិែតរបស់មនុស្សមាោក់ៗ រពម
ទំាងជំនួសមកវិញនូវសំណង់ៃនស្ពានមួយែដលអាចចមលងេសចកតីរសោញ់
របស់ខ្ញអំឲ្យចូលេៅដល់ដួងចិែតនិងវិញ្ាណរបស់ពួកេគបាន។  

 ខ្ញអំនឹងរសោញ់ម ិចឆតាេរ ោះវាជួយពន្យអោះអារមមណ៍និងេលើកេឹក
ចិែតខ្ញអំ ែែខ្ញអំក៏រសោញ់ភាពបរាជ័យេរ ោះវាជួយបេរងៀនដល់ខ្ញអំនូវេមេរៀន   
ជីវិែ។ ខ្ញអំនឹងរសោញ់រពោះរាជាេរ ោះរេង់ជានិមិែតរូបៃនេសចកតីអ្ង់អាច
កាាហាន ែែខ្ញអំក៏រសោញ់ការឱនលំេទានេរ ោះវាជានិមិែតរូបៃនបុពវជិែែដល



 

 

ជាអ្នកបួសមាោក់។ ខ្ញអំនឹងរសោញ់អ្នកមានេរ ោះពួកេគមានអារមមណ៍ឯេកា
មិនសូវមានមិែត ែែខ្ញអំក៏រសោញ់អ្នករកេរ ោះពួកេគមានចំនួនដ៏េរចើនេលើស
លប់។ ខ្ញអំនឹងរសោញ់េកមងេរ ោះេសចកតីេស្ពាោះរែង់ែដលពួកេគមាន ែែខ្ញអំក៏
រសោញ់មនុស្សចាស់េរ ោះបេពិេស្ព្ន៍និងចំេណោះដឹងែដលពួកេគអាច
ែចករំែលក។ ខ្ញអំនឹងរសោញ់មនុស្សែដលមានសរមស់រសស់ស្ពាែេរ ោះ
ែកវែភនករបស់ពួកេគមានបងកប់នូវភាពេរកៀមរកំ ែែខ្ញអំក៏រសោញ់មនុស្ស
ែដលមានរូបសរមស់មិនលឡេរ ោះែែចិែតវិញ្ាណរបស់ពួកេគេ េពញេៅ
េោយសុខ្សនតិភាព។  

 ខ្ញអនំងឹស្ពាគមនៃ៍ថ្ងេនោះេោយេសចកតរីសោញេ់ចញអ្សព់ចីែិត 

 ប ុែនតេែើខ្ញអំគួររបែិកមមេៅនឹងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកដៃេេោយ
រេបៀបណា? គឺរែូវរបែិកមមេោយេសចកតីរសោញ់! េរ ោះមានែែេសចកតី
រសោញ់មួយគែ់អាចជាអាវុ្េដើម្បីេបើកដួងចិែតរបស់មនុស្សរគប់រូបបាន 
េ ើយេសចកតីរសោញ់ក៏ជាែខ្លេដើម្បីការ រេប់េល់នឹងរគាប់រពួញៃន 
េសចកតីសឡប់ និង ែផលលំែពងៃនេសចកតីខ្ឹង សម្ាផងែដរ។ េសចកតីស្ពាក់េសទើរ
េៅកនអងចិែតរបស់ពួកេគ េបើកាលណាមកប ោះនឹងែខ្លៃនកតីរសោញ់របស់ខ្ញអំ
េ ើយ នឹងែរបកាាយេៅជារគាប់េភលៀងដ៏រែជាក់រែជុេំៅវិញ។ ែខ្លេនោះនឹង
ការ រខ្ញអំេៅកនអងកិចចការជំនួញកនអងេពលខ្ញអំេៅេីផ្ារ រពមទាំងជយួគាំរេខ្ញអំ
េៅេពលខ្ញអំមានអារមមណ៍ឯេកា។ ែខ្លេនោះនឹងេលើកខ្ញអំេ ើងវិញេៅេពលខ្ញអំ
ធាាក់េឹកចិែត ែែវាក៏នឹងេ្វើឲ្យសងបេ់សងៀមេៅវិញេៅេពលអារមមណ៍របស់ខ្ញអំេឆោះ
េៅេោយេសចកតីេរែកអ្រ ួសេ ែុ។ ដរាបណាខ្ញអំេៅែែេរបើែខ្លេនោះជា
របចាំ វាក៏កាន់ែែមាំមួននិងមានរបសិេធភាពខាាំងេ ើងេដើម្បីការ រ រ ូែ
ដល់ៃថ្ងណាមួយខ្ញអំនឹងអាចេមាាក់វាេចាល េរ ោះេពលេ ោះខ្ញអំនឹងមានសមែថ



 

 

ភាពេដើរេោយចុោះសរមុងគាោជាមួយនឹងមនុស្សរគប់ជំពូក ែដលកាលេ ោះ
េ ើយេករតិ៍េ្ាោះរបស់ខ្ញអំនឹងេ ើងខ្ពស់រែែដែ គខឺ្ពស់ដូចកំពូលៃនរបាស្ពេ   
ពីរា ើមីរ ។  

 ខ្ញអនំងឹស្ពាគមនៃ៍ថ្ងេនោះេោយេសចកតរីសោញេ់ចញអ្សព់ចីែិត 

 េែើខ្ញអំគួរែេល់នឹងមនុស្សែដលខ្ញអជំួបចរចាេោយរេបៀបណា? 
េោយរេបៀបែែមួយយា៉ាងប ុេណា្ើោះ គឺេោយេសងៀមស្ពាែ់ ខ្ញអំនឹងនិយាយេៅ
កនអងចិែតថា ខ្ញអំរសោញ់អ្នក! ។ េទាោះបី ក្យេនោះនិយាយេ ើងេោយគាាន
នរណាឮក៏េោយ ែែវាអាចបង្ហាញេចញមកតាមរយៈរកែសែភនក តាមេឹក
មុខ្ និងស្ពោមញញឹមេៅេលើបបូរមាែ់ ែដលនឹងេ្វើឲ្យគាែ់េបើកដួងចិែតេ ើង
េដើម្បីេេួលយក។ ដូេចនោះេែើនរណាមួយអាចរបែកកមិនរពមេិញេំនិញ
របស់ខ្ញអំេៅ េបើដួងចិែតរបស់គាែ់យល់រពមេេួលយកេៅេ ើយេ ោះ?  

 ខ្ញអនំងឹស្ពាគមនៃ៍ថ្ងេនោះេោយេសចកតរីសោញេ់ចញអ្សព់ចីែិត 

 េ ើយសំខាន់ជាងេនោះេៅេេៀែេ ោះ ខ្ញអំក៏រែូវេរៀនរសោញ់ខ្លឤនឯង
ផងែដរ។ េរ ោះថា លុោះរតាែែខ្ញអំរសោញ់ខ្លឤនឯង េេើបខ្ញអំមានចិែតេដើម្បីរែួែ
ពិនិែ្យេមើលអ្វីៗែដលចូលមកកនអងរូបរាងកាយ ចិែត និង វិញ្ាណ របស់ខ្ញអំ   
បាន។ ដូេចនោះខ្ញអំនឹងរបយ័ែនរបែយងមិនបំេពញេសចកតីរែូវការដល់រូបរាង
កាយ ួសេ ែុេពកេ ោះេេ ផទអយមកវិញខ្ញអំនឹងេចោះេ្វើអ្ ម័យនិងេចោះ
របមាណេលើចំណីអាហារ។ ដូេចនោះខ្ញអំនឹងមិនបេណាាយឲ្យគំនិែរបស់ខ្ញអំលឡក់
កករេៅេោយភាពអ្វិជជមាននិងេសចកតីអ្ស់សង្ឃឹមេ ោះេេ ផទអយមកវិញខ្ញអំ
នឹងបំប នវាេោយចំេណោះដឹងនិងបញ្ារបស់មនុស្សបណឌិែ។ ដូេចនោះខ្ញអំនឹង
មិនបេណាាយឲ្យវិញ្ាណរបស់ខ្ញអំេពញេោយេសចកតីែឆឡែឆឡន់េ ោះេេ ផទអយ



 

 

មកវិញខ្ញអំនឹងបនតផតល់ចំណីឲ្យវាតាមរយៈការេ្វើសមា្ិឬការថាាយបងគំ។ 
ដូេចនោះខ្ញអំនឹងមិនឲ្យដួងចិែតរបស់ខ្ញអំេៅែូចនិងជូរចែ់េេៀែេ ោះេេ ផទអយមកវិញ
ខ្ញអំនឹងេរៀនែចករែំលកដល់អ្នកដៃេ ែដលនឹងេ្វើឲ្យវា្ំធាែ់េ ើងនិងផតល់   
េសចកតីកក់េៅាដល់ភពែផនដីទាំងមូល។ 

 ខ្ញអនំងឹស្ពាគមនៃ៍ថ្ងេនោះេោយេសចកតរីសោញេ់ចញអ្សព់ចីែិត 

 ចាប់ពីេពលេនោះែេៅ ខ្ញអំនឹងមានេសចកតីរសោញ់ដល់មនុស្ស
រគប់របេភេ។ ចាប់ពីខ្ណៈេនោះែេៅ េសចកតីសឡប់រែូវែែជំរោះេចញឲ្យអ្ស់ពី
ដួងចិែតរបស់ខ្ញអំ េរ ោះខ្ញអំគាានេពលេដើម្បីសឡប់េខ្ពើមេលើជនណាមាោក់េ ើយ ខ្ញអំ
មានែែេពលសរមាប់បង្ហាញេសចកតីរសោញ់ែែប ុេណា្ើោះ។ ចាប់ពីខ្ណៈ
េនោះែេៅ ខ្ញអំនឹងចាប់េផតើម្នជំហា៊ានេីមួយេនោះេដើម្បីកាាយជាមនុស្សរបុស
មាោក់េៅកនអងចំេណាមមនុស្សរបុសដៃេេេៀែ។ ជាមួយនឹងចិែតែដលេពញ
េោយេសចកតីរសោញ់ ការលក់របស់ខ្ញអំនឹងេកើនេ ើងចំនួនមួយរយដង 
ដូេចនោះខ្ញអំនឹងកាាយជាអ្នកលក់ដ៏កំពូលមាោក់។ េបើខ្ញអំគាានគុណសម្បែតិណា   
េផ្សងៗេេៀែេេ ខ្ញអំក៏េៅែែេជាគជ័យកនអងអាជីពជាអ្នកលក់មាោក់ដែដល េរ ោះ
ខ្ញអំមានេសចកតីរសោញ់ដល់មនុស្សរគប់រូប។ ផទអយមកវិញ េបើគាានេសចកតី
រសោញ់េនោះេៅកនអងខ្លឤនេេ ខ្ញអំច្ាស់ជាបរាជ័យជាក់ជាមិនខានេទាោះបីជាខ្ញអំ
មានជំ ញនិងចំេណោះដឹងខាងលក់រគប់សពវែបបយា៉ាងក៏េោយ។    

ខ្ញអនំងឹស្ពាគមនៃ៍ថ្ងេនោះេោយេសចកតរីសោញេ់ចញអ្សព់ចីែិត 
ដេូចនោះខ្ញអរំបាកដជាេជាគជយ័ ។ 


