
 

	

 

 

  



 

	

 

    



 

	

មតិក 

ទពំរ័េដម      ១ 

១ មនមហចិឆត     ៤ 

 ១.១ េតមហចិឆត ជអវ?ី    ៥ 

 ១.២ មហចិឆត នងិករេលភលន ់  ៨ 

 ១.៣ មហចិឆត នងិករសគ លក់លៈេទសៈ ១២ 

 ១.៤ មហចិឆត នងិករតស៊ូ   ១៦ 

 ១.៥ មហចិឆត នងិករេគរពអនកដៃទ  ១៩ 

 ១.៦ មហចិឆត នងិករដកខ់លួន   ២៣ 

 ១.៧ មហចិឆត នងិករសគ លខ់លួនឯង  ២៦ 

 ១.៨ មហចិឆត នងិភពរកីចេរមន  ៣១ 

 ១.៩ ផលវបិករបសអ់នកែដលគម នមហចិឆត ៣៥ 

 ១.១០ មហចិឆតអរកក ់   ៥២ 

២ គតិបរញច ស      ៥៩ 

 ២.១ េតករគតិបរញច សជអវ?ី   ៦០ 

 ២.២ ករគតិរបសឆ់វឆវ   ៦៣ 



 

	

 ២.៣ ឥទធពិលៃនករគតិបរញច ស  ៦៥ 

 ២.៤ ករគតិបរញច ស នងិករបតែ់បន  ៦៦ 

 ២.៥ ករគតិបរញច ស នងិបទពេិសធន ៍ ៦៩ 

 ២.៦ ករគតិបរញច ស នងិករគតិខសុព ី ៧២ 

 អនកដៃទ  

 ២.៧ យេំដមបសីមល បត់ងុជ ួ   ៧៤ 

 ២.៨ ករយកមនសុសៃរពមកេធវជេមទព័  ៧៥ 

 ២.៩ ករគតិបរញច ស នងិករបែំបកគនំតិ ៧៧ 

 ២.១០ ចះុេបេលេលកេនះគម នគកុ?  ៨០ 

៣ េចះខម សេគ      ៨២ 

 ៣.១ ករេចះខម សេគ នងិករេរៀន  ៨២ 

 ៣.២ ករេចះខម សេគ នងិភពកល ហន  ៨៥ 

 ៣.៣ ករខម សេគរបសសីុ់ហងួ   ៨៧ 

 ៣.៤ ករេចះខម សេគ នងិករងរ  ៨៩ 

 ៣.៥ ករខម សេគ នងិករផល សប់តូរខលួនឯង ៩១ 

 ៣.៦ ករខម សេគ នងិករសរេសរ  ៩៣ 

េសៀវេភរបសខ់ញុ ំ



 

	

 ៣.៧ ករខម សេគ នងិករសត រមខុមត ់  ៩៥ 

 ៣.៨ េរឿងែដលេយងរតូវខម សេគ   ៩៧ 

៣.៩ េរឿងែដលេយងមនិរតូវខម សេគ  ១០១ 

៣.១០ អបំលិមយួថង ់    ១០៤ 

៤ វយចតិតមនុ      ១០៦ 

 ៤.១ េតករវយចតិតមនុជអវ?ី   ១០៧ 

 ៤.២ ករវយចតិតមនុ នងិករបេងកតឱកស ១០៩ 

 ៤.៣ ជហំនដបំងូកនុងករយកឈនះ  ១១១ 

 ៤.៤ ជកូលឺង នងិចវូកងុជងី   ១១៥ 

 ៤.៥ សទីវចប នងិចនសក លី   ១១៧ 

 ៤.៦ ករវយចតិតេនកនុងពភិពទផីសរ  ១១៨ 

 ៤.៧ វបបធមក៌តចិរតួយ    ១២២ 

 ៤.៨ វធិវីយចតិត៥យ៉ង    ១២៣ 

 ៤.៩ ឧបសគគកនុងករវយចតិតអនកដៃទ  ១២៧ 

៤.១០ករវយចតិត នងិករដកថយ  ១២៨ 

៥ មនិខល ចបរជយ័     ១៣០ 

 ៥.១ រទសឹតីបរជយ័របសឆ់វឆវ   ១៣១ 



 

	

 ៥.២ រទសឹតីបរជយ័របស ់CM Punk  ១៣៣ 

 ៥.៣ រទសឹតីបរជយ័របស ់J.K Rowling  ១៣៥ 

 ៥.៤ ករបរជយ័កនុងពភិពជនំញួ  ១៣៨ 

 ៥.៥ បរជយ័ នងិជវីភព   ១៤២ 

 ៥.៦ ពកយដសេ់តឿនរបសន់យកសល ១៤៣ 

 ៥.៧ កររបឡងសិសសពែូក   ១៤៤ 

 ៥.៨ Sean Parker    ១៤៦ 

 ៥.៩ បេរងៀនខលួនឯងកុឱំយខល ចបរជយ័  ១៤៨ 

 ៥.១០ រសលញ់អវែីដលេយងេធវ  ១៥០ 

 ៥.១១ ផលវបិក នងិផលរបេយជន ៍  ១៥២ 

៦ ជយួ រកេហតផុលឱយអនកដៃទ    ១៥៩ 

 ៦.១ េហតផុល នងិេលស   ១៥៩ 

 ៦.២ ករជយួ រកេហតផុល នងិភពជអនកដកឹន ំ១៦២ 

 ៦.៣ ឆវឆវេរបផនត ឺ    ១៦៥ 

 ៦.៤ ទកុកែនលងមយួឱយអនកដៃទឈរផង  ១៦៧ 

 ៦.៥ ឆវឆវទកុជវីតិឱយមរនតកីបត ់  ១៦៨ 

 ៦.៦ កររកេហតផុល នងិគណុធម ៌  ១៦៩ 



 

	

 ៦.៧ វធិរីកមលូេហតឱុយអនកដៃទ   ១៧៣ 

 ៦.៨ កុឱំយេហតផុលេទអនកែដលមនិ  ១៧៥ 

 នយិយេហតផុល 

៧ ែបងែចកសមបកេរក     ១៧៨ 

 ៧.១ េតអវសីមបកេរក    ១៧៩ 

 ៧.២ េតអវជីករពតិ    ១៨១ 

 ៧.៣ េហតអុវបីនជមនសុសចលូចតិតសមបកេរក ១៨៥ 

 ៧.៤ ករេរបរបស ់Brand   ១៩០ 

 ៧.៥ ករចះុចលូរបសម៉់ថងឹ   ១៩២ 

 ៧.៦ ករវភិគឃតកររបសឆ់វឆវ  ១៩៤ 

 ៧.៧ អនកកល ហនកនុងែភនកឆវឆវ  ១៩៥ 

 ៧.៨ ករចញិច ឹមេសតចកនុងវងំ   ១៩៨ 

 ៧.៩ ឆវឆវេមលសឺុម៉អុ ី   ២០០ 

 ៧.១០ ករគរំទសមបកេរក   ២០២ 

៨ េធវជខលួនឯង      ២០៥ 

 ៨.១ េតេយងសគ លខ់លួនឯងឬេទ?  ២០៦ 

 ៨.២ រទសឹតីេធវជខលួនឯងរបសឆ់វឆវ  ២០៨ 



 

	

 ៨.៣ រទសឹតីេធវជខលួនឯងរបស ់Ellen  ២១០ 

 ៨.៤ េហតអុវរីតូវេធវជខលួនឯង?   ២១២ 

 ៨.៥ វធិេីធវជខលួនឯងពតិរបកដ   ២១៦ 

 ៨.៦ ភពកល ហនកនុងករេធវជខលួនឯង  ២២៤ 

 ៨.៧ ែផនកមយួៃនភពជអនកដកឹន ំ  ២២៨ 

 ៨.៨ េតចងេ់ធវតមអនកដៃទរហតូឬ?  ២៣០ 

 ៨.៩ ចណុំចគរួចងច ំ    ២៣៣ 

 ៨.១០ បេរងៀនអនកដៃទឱយេធវជខលួនឯងែដរ ២៣៤ 

៩ ចបយ់កឱកស     ២៣៧ 

 ៩.១ េតឱកសជអវ?ី    ២៣៨ 

 ៩.២ មនសុស នងិឱកស   ២៣៩ 

 ៩.៣ ឱកសមនិអចបតប់ងប់ន  ២៤៦ 

 ៩.៤ ករជយួ េសតចហន   ២៤៩ 

 ៩.៥ សងបរម ីបេងកតឱកស   ២៥០ 

 ៩.៦ ករវយយកភមូភិគកណត ល  ២៥២ 

 ៩.៧ វធិចីបយ់កឱកស   ២៥៣ 



 

	

 ៩.៨ ករចបយ់កឱកសកនុងករងរ  ២៥៥ 

 ៩.៩ ករចបយ់កឱកសពអីនកដៃទ  ២៥៨ 

 ៩.១០ ឱកស នងិករគតិវជិជមន  ២៦១ 

១០ េធវឱយអនកដៃទេគរព     ២៦៤ 

 ១០.១ េហតអុវេីយងរតូវករឱយេគេគរព  ២៦៦ 

 ១០.២ ករេគរពបទីរមង ់   ២៦៩ 

 ១០.៣ េគរពខលួនឯងសិន ចឱំយេគេគរព ២៧៧ 

ទពំរ័បែនថម      ២៨០ 

ទពំរ័ចងុេរកយ      ២៨២ 

អពំអីនកនពិនធ      ២៨៤ 
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ទំព័រេដម 

េរកយពមីនករជកច់តិតេលេរឿងសមកកុមក ខញុមំនិដងឹជចណំយេពល

ប៉នុម នដងេដមបតីមដនសចេ់រឿងដែ៏វងេនះេទ។ ជលទធផលៃនករ

ចណំយេពលេវល ខញុកំប៏នទទលួេមេរៀនជេរចនរតលបម់កវញិ។ 

ខញុេំហវថេមេរៀន េរពះវបនបេរងៀនខញុថំរតូវេដះរសយែបបណចេំពះ

បញហ ែដលខញុជំបួេនខងេរក។ េមេរៀនទងំេនះមនិបនបងហ ញរតង់ៗ

េនកនុងសចេ់រឿងេទ គេឺយងរតូវចបយ់កមកេធវជេមេរៀនេដយខលួនឯង។ 

េរកយមកេទៀត ខញុកំប៏នចងរកងពកយសមតរីបសត់អួងគេនកនុងេរឿង េហយ

បេងកតបនជកនូេសៀវេភមយួកបល។ ខញុដំកច់ណំងេជងថ “សរមង់

ពកយសមតេីរឿងនគរទងំប”ី នងិបនដកេ់សៀវេភេនះ េនេលអុនីធេឺណត 

េដមបឱីយអនកែដលមនចណូំលចតិតដចូខញុ ំ មនឱកសបនអនពកយសមតី

ទងំេនះ េដយមនិចបំចេ់មលេរឿងេឡងវញិ។ មនអនកអនខលះបនឱយ

េយបលថ់ គរួែតសរេសរេសៀវេភទកទ់ងនងឹេរឿងសមកកុសកេមលេទ 

េដមបទីកុជសន ៃដខលួនឯង។ ខញុកំស៏េរមចថសកលបងសរេសរេសៀវេភ

មយួកបលេនះ។ 

េសៀវេភមយួេនះ េកតេឡងពកីរេពញចតិតរបសខ់ញុចំេំពះតអួងគឆវឆវ។ ខញុ ំ

បនទទលួបទពេិសធនជ៍េរចនេដយរបេយល ពតីអួងគមយួេនះ េហយក៏

ចងែ់ចករែំលកខលះេទកនអ់នកដៃទវញិ។ ខញុមំនគនំតិមយួថ “េនេពល

េយងទទលួបនអវមីយួែដលមនរបេយជន ៍ េយងកគ៏រួែតេចះរញុ

របេយជនេ៍នះេទឱយអនកដៃទវញិខលះែដរ”។ មយង៉វញិេទៀត ខញុកំច៏ងអ់នវុតត
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ករសរេសររបសខ់ញុឱំយបនេរចនផងែដរ។ ករសរេសរ េរបៀបដចូករេរៀន

មខុវជិជ ដៃទេទៀតែដរ េយងមនិអចរកីចេរមនបនេទ េបេយងមនិបន

អនវុតតេដយផទ លេ់សះ។ 

េសៀវេភែដលអនកទងំអសគ់ន កពំងុែតអនេនះ ជករសរេសរេឡងវញិ 

បនតពេីសៀវេភចស។់ ខញុធំល បស់រេសរេសៀវេភេនះមតងកលពមីនុ េដយ

សរេសរបនែតប៉នុម នចណុំចប៉េុណណ ះ េរពះកលេនះខញុេំទបនងឹេរៀន

សរេសរ េហតេុនះខញុរំគនែ់តចងស់កលបងសន ៃដរបសខ់ញុ ំ ជមយួនងឹ

របតកិមមរបសអ់នកអនសិន។ េលកេនះ ខញុសំរេសរយកែមនែទន េដយ

ពនយលរ់គបច់ណុំចែដលខញុចំងប់ងហ ញទកទ់ងនងឹឆវឆវ។ សរមបអ់នក

ែដលចលូចតិតដចូខញុ ំ នងឹអចចតទ់កុេសៀវេភេនះថ ជករសនទនេលង

ជមយួមតិតភកតែិដលមនចណូំលចតិតដចូគន ។ េនខងេរក ខញុមំនិែមនជ

មតិតភកតរិបសអ់នកទងំអសគ់ន ែមន ប៉ែុនតេនកនុងេសៀវេភេនះ េយងេជៀស

មនិផតុពមីនករទកទ់ងគន េទ។  

េសៀវេភេនះ ជករបេញចញបញចូលទសសនៈ នងិបទពេិសធនផ៍ទ លខ់លួនខញុ ំ

ដេូចនះេបអនកអនទងំអសគ់ន  មនចណុំចែដលមនិយលរ់សប សូមរលំង

េចលចះុ េរពះេយងមនិអចមនករគតិដចូគន រគបេ់ពលបនេឡយ។ 

ជនួកល អវែីដលខញុជំបួរបទះ មនភពផទុយពអីនកទងំអសគ់ន  េហតេុនះក ៏

េធវឱយខញុមំនករយលេ់ឃញេផសងេទ។ សូមបញជ កម់តងេទៀត េសៀវេភេនះ

មនិែមនេចញពសីន ៃដអនកជនំញ ឬបណឌិ តណេទ គេឺកតេចញពអីនក

ចលូចតិតសរេសរប៉េុណណ ះ ដេូចនះេបសិនមនកហំសុ ឬករេរបពកយរជុល

រតងណ់ កសូ៏មអធយរសយ័ខលះផង។ 
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ជចងុេរកយ សូមអរគណុ អនកែដលចណំយេពលអនទពំរ័េដមេនះ 

(េរពះមនសុសភគេរចនែតងែតអនរលំងចណុំចេនះរហតូ) េហយកសូ៏ម

អរគណុដលអ់នកែដលបនអនេសៀវេភេនះដលច់បែ់ដរ។ េសៀវេភេនះ

អចនងឹមនរបេយជនឬ៍អត ់អរសយ័េលអនកទងំអសគ់ន េហយ េរពះេប

អនកទងំអសគ់ន រគនែ់តអនេចល វនងឹមនិអចមនរបេយជនអ៍វី

ទងំអស។់ ខញុខំសំរេសរយរូណស ់ដេូចនះសូមកុេំធវឱយេសៀវេភេនះ កល យជ

របសអ់តប់នករអ។ី ទកុមខុឱយខញុខំ លះផង េទះបេីយងមនិធល បេ់ឃញមខុគន

កេ៏ដយ។ 
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១  

មនមហចិឆត 

ខញុធំល បប់នសរេសរេនេលេផកេហវសប៊កុរបសខ់ញុថំ “មហចិឆត រតូវែតជ

េមេរៀនទមីយួេនកនុងេសៀវេភអភវិឌឍខលួន េរពះមនែតវេទ ែដលអចជយួ 

ែកែរបមនសុសបនពតិរបកដ”។ មកដលេ់ពលេនះ កខ៏ញុេំនែតរបកនជ់េំនឿ

េនះែដរ។ ចងប់េរងៀនមនសុសមន កព់អីវកីេ៏ដយ រតូវចបេ់ផតមពមីហចិឆតេទ

មនុ េទបមនិពបិកបេរងៀន។ េបេយងជរគូបងហ តអ់វមីយួ េយងរតូវដងឹថ 

េតមហចិឆតរបសអ់នកែដលេនកនុងែផនកេនះជអវ?ី បនទ បម់កេយងរតូវដងឹថ 

េតមហចិឆតរបសស់ិសសែដលមកេរៀនជមយួេយងជអវ?ី ចងុេរកយយកវ

មកបកូបញចូលគន  េនះេយងអចចបេ់ផតមបេរងៀនបនេហយ។ 

តមពតិេនកនុងេរឿងសមកកុ េគបនេផត តេទេលសរៈសំខនៃ់នមហចិឆត 

នងិផលែដលមនសុសទទលួបនេនេពលមនវ។ តអួងគណកម៏ន

មហចិឆតែដរ សូមបែីតតអួងគែដលលងងប់ផំតុកម៏នែដរ។ ឆវឆវមន

មហចិឆតែដលអនកណកអ៏ចេមលដងឹ។ េនេពលបនដណឹំងថ 

េសតចហនបនរតេ់ភៀសខលួនេចញពទីព័សុីេលៀង ឆវឆវកប៏នេលកទព័

េទរេំដះេសតចភល ម។ គតេ់នបនបែនថមពកយថ “ចបេ់សតច គរមមពកួ

សេមតច េកត បកត បរ់ជករ” េទៀតផង ែដលេនះបនេធវឱយេយងសគ លច់តិត

របសគ់តក់នែ់តចបស។់ េទះបជីចណុំចេនះ បងហ ញថគតជ់មនសុស

មនិលអកេ៏ដយ ែតេយងេនែតមនិអចបដេិសធបនពរីបេយជនរ៍បស់
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មហចិឆតបនដែដល។ េដយសរមហចិឆត េទបឆវឆវអចេធវេរឿងេផសង

េទៀតបន។ 

កនុងចណុំចទមីយួេនះ ខញុនំងឹនយិយអពំមីហចិឆតឱយបនេរចនតម

សមតថភពខរួកបលរបសខ់ញុ។ំ អយខុញុមំនិទនេ់រចន ដេូចនះខញុអំចនងឹខវះ

ខតេនេពលពនយលព់ចីណុំចមយួ។ េពលអន សូមគតិបេណត រៗផង 

ែរកងេលមនគនំតិថមេីកតេឡង។ 

១) េតមហចិឆតជអវ?ី 

សំណួរចបេ់ផតម នងឹេធវឱយេយងយលព់មីហចិឆតកនែ់តចបស។់ មហចិឆត 

គជឺបណំង ឬេគលេដរបសម់នសុសមន ក់ៗ  ប៉ែុនតវរតូវករេពលេវល

េដមបសីេរមច។ មហចិឆត អចធ ំឬតចូេទតមអតតចរតិ នងិនសិសយ័របស់

មនសុស។ អនកណកេ៏ដយឱយែតធល បេ់រៀបចេំគលេដសរមបជ់វីតិរបស់

ខលួនឯង សុទធែតមនមហចិឆតទងំអស។់ េយងចងប់នអវែីដលេយងមនិ

ទនយ់កបនកនុងេពលឥលូវេនះ។ េយងចងេ់ឃញខលួនឯងឈរេនកែនលង

ខពសជ់ងេនះេនេពលអនគត។ េយងចងប់េងកតករែកែរបេទេលអវែីដល

េយងមនិចលូចតិតកនុងេពលេនះ។ ទងំេនះ សុទធែតជមហចិឆតែដលមនសុស

មនដចូគន ។ 

បវរកញញ  តរចេរមៀង ឬពធិកីរែដលេសចេសញញេនកនុងកញចកទ់រូទសសន ៍

សុទធែតជមនសុសែដលមនមហចិឆត។ ពកួេគេរបេពលេវលរលៃ់ថងេដមប ី

សេរមចវ។ អនកខលះ េសទរែតគម នេពលេនផទះជមយួរគួសរ េរពះែត

មហចិឆតរបសខ់លួនមនិទនក់ល យជករពតិ។ អវរីគបយ៉់ងែដលេយង

េឃញេនកនុងទរូទសសន ៍រតូវបនបញជ េដយមហចិឆតទងំអស។់ មហចិឆត
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មនសុសជេរចននក ់ បនរបមលូផតុគំន េដមបទីកទ់ញចណំបអ់រមមណ៍ពី

អនកអងគុយេមល។ 

មហចិឆត គជឺេរគឿងជរមុញចតិតដល៏អគម នពរី ែដលអចែកែរបមនសុស

ទនេ់ខសយមន ក ់ េទជមនសុសែដលរងឹបុងឹបផំតុបន។ អនកែដលមន

មហចិឆត នងឹសមលងឹេទកនអ់វែីដលេគចងប់ន េដយរកែសែភនកដចដ់ប

បផំតុ។ អនកទងំអសគ់ន ធល បេ់ឃញមនសុសេពលរតូវថន សំេរមបែដរេទ? 

េនះេហយជអវែីដលអនកមនមហចិឆតេធវ។ មហចិឆតកនែ់តធ ំ មនសុស

កនែ់តរញុខលួនឯងកនែ់តខល ងំ។ េពលខលះ អចនងឹរញុមនិេទមខុ ែតពកួេគ

េនែតរបងឹរញុដែដល។ េយងមនិអចបេនទ សពកួេគបនេទ េរពះេគមន

មហចិឆត។  

អនកែដលរតូវបេនទ ស គមឺនសុសែដលគម នមហចិឆត។ បណត មនសុស

េជគជយ័ទងំឡយ សុទធែតមនមហចិឆតរគបគ់ន  រគនែ់តអនកខលះបេញចញ

មកេដយរតង ់ ឯអនកខលះពយយមបទិបងំ េរពះេនយលថ់ មហចិឆត 

ជេរឿងមនិលអ។ 

មហចិឆត ជរគះឹរបសម់នសុស។ អនកែដលមនមហចិឆតកនែ់តធ ំ រគះឹរបស់

េគកនែ់តម។ំ រគះឹេនះេទះបមីនិអចេធវអវបីនេរចនែមន ប៉ែុនតអចទប់

មនសុសមនិឱយដលួេនេពលជបួេរឿងបនតចិបនតួចបន។ រគះឹមហចិឆត អចេធវ

ឱយមនសុសេសចចេំពះករេមលងយពអីនកដៃទ េសចចេំពះកហំសុខលួនឯង 

នងិេសចេនេពលជបួនងឹទកុខលំបក។ សងរ់គះឹឱយរងឹមជំមនុសិន េទប

េយងអចសងអ់វបីនតេទៀតបន។ វមនិខសុពកីរេធវផទះេនះេទ។ េគេផត ត

េលរគះឹេទមនុ។ 
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មហចិឆត ជៃដគរូបសស់មតថភពែដលអចជយួ េលកតេមកងជវីភព។ 

មនសុសែដលមនសមតថភព ែតគម នមហចិឆត េរចនែតមនិអចេទបន

ឆង យដចូមនសុសែដលមនទងំមហចិឆត នងិសមតថភព។  ឱកសៃនករ

បេងកនករមតិសមតថភព គពឺងឹេលមហចិឆតេនះឯង។ កររងំផទប ់ ឬបទិ

បងំមហចិឆតរបសខ់លួន ជេរឿងអរកកម់យួ េរពះករេធវែបបេនះ េរបៀប

ដចូជករបបំទិសមតថភពពតិរបកដ នងិភពពះុករេញច លកនុងខលួនរបស់

េយងយ៉ងដេូចន ះែដរ។ 

មហចិឆត កជ៏ចណុំចខសុគន រវងមនសុសមន ក់ៗ ផងែដរ។ ពកួេយងមន

ទនំកទ់នំងខសុគន ជមយួមហចិឆត។ អនកខលះមនវតងំពតីចូ េដយចង់

េធវធេំលអនកដៃទ ចងម់នបន ឬកច៏ងប់នជវីតិែដលរកីរយរគបេ់ពល។ 

អនកខលះវញិ រតូវករេពលេវលេរចនទរមែំតអចបេងកតមហចិឆតេនកនុងចតិត

របសខ់លួនឯងបន។ មនសុសរបេភទេនះ រតូវករយកគរមូតមអនកដៃទសិន 

ទរមែំតេគអចរកេឃញមហចិឆតពតិរបសខ់លួន។ ឧបរជឆវជគរមូដល៏អ

មន កស់រមបច់ណុំចេនះ។ 

ខញុឱំយនយិមនយ័េរចនែបបេនះ េដមបងីយរសួលកនុងករេរជសេរ ស។ េរ ស

យកនយិមនយ័ណមយួ េហយគតិថ េតវរតូវនងឹមហចិឆតែដលមនកនុង

ខលួនរបសេ់យងឬអត?់ 

“ខញុ យំលថ់ឆវឆវ មនិដចូជែឆកបេរមរបសត់ងុជេួទ យ៉ងេហចណស ់

េគមនិសមរ័គចិតតេធវជែឆក។ ឆវឆវជមនសុសែដលមនមហចិឆតធមំន ក ់

េមលពីេរកដចូជឱនលំេទន ករពិតគឺលកស់មតថភព ខល ចែរកងែតកនុង

ចិតតេគមនបណំងេផសងេទវញិេទណ។” - វ៉ងអុីង 
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១.២ មហចិឆត នងិករេលភលន ់

េនេពលនយិយដលេ់រឿងមហចិឆត មនសុសមយួចនំនួែបរជយលខ់សុថ 

វដចូគន ជមយួករេលភលនេ់ទវញិ។ ពកយពរីេនះ មនិមនអវទីកទ់ងគន

េទ។ ភពេលភលន ់គជឺករចងប់នេដយគម នគតិមខុគតិេរកយ េទះបី

ជដងឹថមនេរគះថន កេ់ហយ កេ៏នែតចងប់នែដរ។ ភពេលភលន ់ជ

ទេងវលងងេ់ខល មយួែដលេយងែតងែតជបួជរបច។ំ ករេលភលន ់ ជករ

រមួចែំណកមយួៃនពតម៌ន ែដលចះុផសយជរបចេំនេលសរពតម៌ន 

ដចូជ ចញ់េបកេគ េធវឃតេគ ឬបតងឹេគយកលុយេលង។ េបគម នករ

េលភលនេ់ទ កែសតកនុងរសុកកម៏និសូវមនអចីះុផសយែដរ។ មនសុស

េលភលន ់មនិែដលគតិថ េរឿងែដលេគេធវមនផលកនុងេពលែវង ឬេពលខលី

េទ។ អវែីដលេគគតិ គេឺតេគបនអវខីលះរតលបម់កវញិភល មៗ  េរកយេពលេធវ

េរឿងេនះរចួ។ 

ខញុធំល បប់នអនេរឿងនទិនមយួេនកនុង េសៀវេភរសីហេិតបេទស ែដល

មនដណំលព ី បរុសេលភលនម់ន ក ់ នងិខល ចសម់យួកបល។ ខល េនះ

ចសអ់សក់មល ងំមនិអចេដញចណីំបន ដេូចនះេពលែដលវបនេឃញ

បរុសេនះេហយ កប៏ននយិយថ ខលួនវចងល់ងបបឱយអស។់ វចង់

របគលម់សេពរជជេរចនេទបរុសេនះ ែតបរុសេនះរតូវែតែហលឆលងសទឹង

មកយកេដយខលួនឯង។ បរុសេនះ េដយមនចតិតេលភលនផ់ង កែ៏ហល

ឆលងេទេដមបេីទយកេរគឿងមសេពរជដភ៏លចឺញិច ចេនះ។  

ែតេពលែដលចះុេទកនុងសទឹង េទបដងឹថេនះជភក ់រចួកជ៏បខ់លួនេរ មនិរចួ។ 

ខល ចសេ់នះេឃញដេូចន ះកេ៏ធវជេពលបញឈ ឺនងិេធវឬកចងច់លូេទជយួ ។  
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ែតវមនេទជយួ អ ីវហកេ់ទសុីបរុសេនះសល បេ់ទ។ 

ខញុរំគនែ់តេរៀបរបក់ត់ៗ ប៉េុណណ ះ ែដលតមពតិេរឿងេនះែវងឆង យណស។់ 

កនុងេរឿងេនះបនរបបេ់យងថ អវជីករេលភលនយ៉់ងចបសរ់កែឡត។ 

បរុសមន កេ់នះអតម់នមហចិឆតេទ េរពះថេបសិនជមន គតក់ម៏និបតូរ

ជវីតិេទយកមសេពរជេនះែដរ។ ភពេលភលន ់ បនបទិែភនកមនសុសឱយ

េមលែលងេឃញអវេីនជុវំញិ េហយេមលេឃញរតមឹែតផលរបេយជនែ៍ដល

េគដកឱ់យចេំពះមខុប៉េុណណ ះ។ ភពេលភលន ់ ជកញចកឆ់លុះបញជ ងំពកីរ

េរបរបជញ  នងិករទបអ់រមមណ៍របសម់នសុស។ 

ចែំណកមហចិឆតវញិ ជអរមមណ៍ចងប់នែដលមនកររបយត័នរបែយង

ខពស ់ មនែផនកររតមឹរតូវ េហយកម៏នករេរបរបជញ រគបដ់ណំកក់ល

ផងែដរ។ ជនួកល មហចិឆត េធវឱយអនកដៃទេមលមកេយង េរបៀបដចូជ

មនសុសឆកួត។ េពលខលះ វសុខចតិតលះបងផ់លរបេយជនច៍េំពះមខុ េហយ

េទេធវេរឿងអវែីដលមនិបនផលេទវញិ ែតេនះមនិែមនជបញហ សរមប់

មនសុសែដលមនមហចិឆតេនះេទ។ មហចិឆត មនទមល បល់អមយង៉ 

គេឺចះរងច់។ំ 

េនេពល Mark Zuckerberg បដេិសធករទញិកនុងតៃមល មយួពនល់ន

ដលុល រ ពរីកុមហ៊នុ Yahoo! េនះ រគបគ់ន បនគតិថេគេធវខសុេហយ ែដល

មនិយកលុយទងំេនះ។ េពលេនះ េយងបនេមលេឃញេហយថ អវែីដល

គតម់និេធវមនិខសុសូមបែីតបនតចិ េហយជករសេរមចចតិតដឆ៏ល តបផំតុ

មយួកនុងរបវតតសិរសតៃនករេធវជនំញួ។  មហចិឆត បនេធវឱយគតម់នចតិត

កល ហន មនិយកលុយដេ៏រចនមហសលេនះ េហយរបថយុកនុងដេំណ រ
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ផសងេរពងរបសេ់ហវសប៊កុ។ ផលូវេដរពមីនុរបសរ់កុមហ៊នុមយួេនះ មនិ

រសណុកដចូអវែីដលេយងេឃញកនុងពតម៌នេនះេទ។ Mark រតូវរបឈម

មខុនងឹករបតងឹផតលជ់េរចន កររបឆងំរបសអ់នកេរបរបស ់ នងិករេជរសតី

រគបែ់បបទងំអស។់ សពវៃថង ដចូេយងេឃញរសបេ់ហយ រកុមហ៊នុ 

េហវសប៊កុ បនកល យជរកុមហ៊នុបណត ញសងគមធជំងេគមយួ ែដលមន

ចណូំលពកីរផសយពណិជជកមមេលសរកុមហ៊នុ Yahoo! េទេទៀត។  

ជនំញួ េរបៀបដចូជករេទសទួចរតែីដរ។ េយងអចលីដងសនទូចេទអងគុយ

េនកបលសទឹង េហយរងច់សំទូចរតដីធ៏មំយួ ឬកស៏ទូចរតតីចូៗឱយបនេពញ

ករនតក។ ករសទូចរតធី ំអចជេរឿងរបថយុែមន ែតេបសិនជវសេរមច េនះ

តៃមលរបសវ់ពតិជេធវឱយេយងសបបយហសួករគតិមនិខន។  

រតងច់ណុំចេនះ េយងេមលេឃញថ សូមបែីត Mark ែដលជនសិសតិែដល

េបះបងក់រសិកសកនុងសកលវទិយលយ័ កអ៏ចទទលួផលរបេយជនព៍ី

មហចិឆតែដរ។ មហចិឆត មនផលចេំពះមនសុសរគបវ់យ័ទងំអស ់មនិេរ ស

ពជូពងស ឬឋនៈកនុងសងគមអវេីឡយ។ មហចិឆត មនភពរសួរយណស ់

េរពះវនងឹជយួ មនសុសរគបគ់ន  ែដលេនជមយួវយ៉ងជតិសនិទធបផំតុ។ 

េយងអចនយិយបនថ មហចិឆត បេងកតមនសុស ែតភពេលភលន់

បផំល ញមនសុស។ 

ភពខសុគន ធបំផំតុ រវងភពេលភលន ់ នងិមហចិឆត គខឺរួកបល នងិ

ែភនក។ មហចិឆត គតិបនេរជ នងិេមលបនឆង យជង។ មហចិឆតេរបៀប

ដចូជអនកនពិនធែដលសរេសរសចេ់រឿងេនកនុងជវីតិរបសេ់យង។ ចែំណក

ភពេលភលន ់ ជវធិសីរសតមយួកនុងករបញចបត់អួងគែដលអនកនពិនធមនិ
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ចលូចតិតប ៉េុណណ ះ។ េបេយងមនភពេលភលន ់ េយងនងឹេដរេទរកផលូវ

បញចបេ់លឿនជងអនកដៃទមនិខន។ 

ខញុេំរបៀបេធៀបឱយេមល េដមបងីយនងឹែបកែចកេរឿងពរីេនះ។ ខញុអំចសរេសរ

េសៀវេភបន េហយអចយកេទឱយេរងពមុពេបះផសយបនេទៀត។ ខញុអំច

នងឹបនលុយពេីសៀវេភេនះេទៀតផង។ ប៉ែុនតេបខញុេំធវែបបេនះ ខញុនំងឹកល យ

ជមនសុសេលភលន ់ ែដលេមលេឃញែតលុយមយួេពល  នងិេករ តិ៍េឈម ះ

ែកលងកល យ។ េសៀវេភខញុបំនេបះពមុពែមន ប៉ែុនតមនិែមនេរកមេឈម ះរបស់

ខញុេំទ គេឺរកមេឈម ះេរងពមុព។ ខញុរំគនែ់តជកនូអកុមយួ ែដលេគេរប

សរមបេ់លកមខុមតអ់ជវីកមមេគែតប៉េុណណ ះ។ ខញុកំម៏នមហចិឆតែដរ ដេូចនះ

ខញុរំតូវគតិេឡងវញិមតងេទៀត។ 

ខញុកំផ៏ត ចក់ងុរតជមយួនងឹេរងពមុព េដមបសីេរមចមហចិឆតរបសខ់ញុ។ំ 

មហចិឆតរបសខ់ញុ ំ គចឺងក់ល យជអនកនពិនធែដលពែូកមន កក់នុងជនំនរ់បស់

ខញុេំនះ។ េដមបអីចេធវបន ខញុរំតូវមនសិទធទិងំមលូេទេលេសៀវេភរបសខ់ញុ ំ

នងិមនិរតូវេធវតមពកយែណនរំបសេ់រងពមុពេទ។ េរងពមុពចសគ់រំលិ

ណស ់មនិមនអវថីមេីទ ែដលេនះបះ៉ពលដ់លេ់សៀវេភរបសខ់ញុ។ំ ខញុសំរេសរ

ខលួនឯង ខញុេំធវជ eBook េដយខលួនឯង េហយលកេ់ដយខលួនឯងេទៀត។ 

អនកទញិកខ៏ញុសំគ ល ់ អនកណឆងលក់ខ៏ញុអំចេឆលយបន េហយលុយកប៏ន

មកខញុេំទៀត។ ខញុចំងប់នែបបេនះ េហយៃថងណមយួខញុគំងែ់តមនអនកអន 

េរចនេឡងេទ។ 

របេយជនែ៍ដលេរងពមុពផតលឱ់យ ជនយុសរមបទ់កភ់ពេលភលនព់កីនុង

ខលួនខញុ។ំ េបខញុយំលរ់ពមយក ខញុនំងឹបតប់ងរ់គបយ៉់ងែដលខញុរំបងឹសរេសរ។ 
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ប៉ែុនតមហចិឆតរបសខ់ញុ ំកម៏និអនែ់ដរ េរពះអចទញខញុមំកវញិបន។ ខញុបំន

លកេ់សៀវេភពរីកបលឱយេរងពមុព េហយខញុកំស៏ត យេរកយែដរ ប៉ែុនតេនះជ

េមេរៀនរបសខ់ញុែំដលឱយភពេលភលនដ់កឹមខុបន។ េរកយពេីរឿងេនះ 

មហចិឆតកនុងករកល យជអនកនពិនធរបសខ់ញុ ំនងឹកនែ់តខល ងំជងមនុ ដេូចនះខញុ ំ

ែលងភយ័ខល ចភពេលភលនរ់បសខ់លួនឯងេទៀតេហយ។ 

ភពេលភលន ់ នងិមហចិឆត មនកនុងខលួនមនសុសរគបគ់ន ។ អនកែដលគម ន

មហចិឆត េរចនែតមនភពេលភលន។់ អនកែដលមនមហចិឆត មនិែមន

ថេគគម នភពេលភលនេ់ទ ែតេគអចរគបរ់គងបន ឬអចរងច់ដំល់

េពលលអ េទបបេញចញវមកេរក។ ភពេលភលន ់ គជឺរទពយរបសម់នសុស

លងង ់ ែដលេរតៀមសរមបែ់តករបរជយ័ ឯមហចិឆតវញិ សថិតជបខ់លួន

មនសុសែដលេចះេរបករគតិរគបេ់ពលេវល។ េតមហចិឆត មនរបេយជន៍

អវខី លះេទ? កនុងចណុំចេនះ ខញុនំងឹេរៀបរបព់រីបេយជនរ៍បសវ់ជេរចនែដល

ខញុបំនដងឹ។ 

“គនលឹះកនុងករបបំតភ់ពេលភលន ់គឺហវកឹហតឱ់យ 

ខលួនឯងមនមហចិឆត។ ” 

១.៣ មហចិឆត នងិករសគ លក់លៈេទសៈ 

ករេចះេមលកលៈេទសៈ មនិែមនជេរឿងងយរសួលេនះេទ េហយវកន់

ែតពបិក សរមបអ់នកែដលចលូចតិតេធវកចិចករេដយសំអងេលអរមមណ៍។ 

មនេពលខលះ មនិទនដ់លេ់ពលែដលេយងរតូវនយិយេទ ែតេដយសរ

រតូវអនកដៃទរញុឱយនយិយ េហយេយងេមលមនិដងឹថវជេពលសមនងឹ

នយិយឬេនផង េយងកន៏យិយ រចួកប៏េងកតកហំសុដលខ់លួនឯង។  
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ករេចះេមលកលៈេទសៈ កអ៏ចេធវឱយេយងរចួផតុពកីរេរបលបចិរបស់

អនកដៃទផងែដរ។ េយងមនិដងឹថ េតអនកណមនបណំងយ៉ងណមក

េលេយងេទ។ េយងមនិអចនយិយថ េដយសរែតេគគរំទេយងឱយេធវ

េរឿងអវមីយួ អចបញជ កថ់េគទកុេយងជគន ឯងបនេទ។ ថមនិរតូវេគអច

នងឹេមលេឃញបញហ ែដលនងឹេកតេឡងមនុេយង េរពះេគឆល តជងេយង 

ឬមនបទពេិសធនេ៍រចនជង េទបេគរញុេយងឱយចលូេទជបខ់លួន េហយ

េគជអនកអងគុយេមល។ មនសុសមនេរចនរបេភទណស ់ េហយរបេភទលអ

មនតចិជងរបេភទអរកក ់ ដេូចនះ កររបយត័ន នងិករេមលកលៈេទសៈ 

ជេរឿងចបំច។់ 

េនកនុងសរងគ មជមយួគនួអុ ី ឆវឆវមនិេចញបញជ ឱយសុីហងួេលកទព័

េចញវយជជនំយួដចខ់ត េរពះគតដ់ងឹថ េបេចញវយ ចបសជ់ចញ់ 

េហយ ករខរំបងឹែរបង នងិមហចិឆតរគបរ់គងទកឹដរីបសគ់ត ់ នងឹរលយ

អសម់និខន។ ប៉ែុនតេនេពលែដលស៊ុនឈន រពមេផញរសរណតគ់ន រពួត

វយគនួអុ ី ឆវឆវកេ៏ចញទព័ភល ម េរពះយលថ់ េនះជកលៈេទសៈលអ

បផំតុកនុងករេធវសរងគ ម។ េបសិនជគត ់ គម នគតិដលម់ហចិឆតរបស់

ខលួនឯង េមលះ៉គតន់ងឹរតូវលះបងជ់វីតិកងទព័ជេរចននក ់ េដយមនិបនអវី

រតលបម់កវញិ។ ទព័ែដលគនួអុដីកឹនេំនះ គជឺទព័ខល ងំជងេគរបស់

លីវបុ ី េហតេុនះ េបវយមយួទលម់យួ សងឃមឹឈនះតចិណស។់ កររងច់ ំ

ជនំយួពសី៊ុនឈន ជជេរមសែតមយួគតក់នុងេពលេនះ។  

េនមនមយួេពលេទៀត គកឺលែដលឆវឆវេទបេរមតងុជ។ួ សកគតិេទ

េមល មនសុសែដលមនមហចិឆតធដំចូជឆវឆវ េហតអុសុីខចតិតេទបេរម

មនសុសលងង ់ នងិមយទអរកកដ់ចូតងុជេួទវញិ? េនះគេឺរពះែតមហចិឆត
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បនរបបគ់តថ់ “មនិទនដ់លេ់ពលេងបេទ”។ ឆវឆវរងច់រំហតូទលែ់ត

តងុជ ួទកុចតិតអនញុញ តឱយេចញចលូេដយមនិបចែ់ឆកខលួន នងិបនសគ ល់

ៃផទកនុងទព័របសត់ងុជចួបស ់ េទបចបេ់ផតមេរ បរមះ។ ករេធវឃតតងុជ ួ

មនិបនេជគជយ័ែមន ប៉ែុនតដណឹំងបរជយ័របសគ់ត ់ ែបរជកល យជអនក

របមលូកមល ងំពតីបំនេ់ផសងមកចះុចលូនងឹគតេ់ទវញិ។  

ឆវឆវ នយិយរបបក់ងុថយ ពកីរសត យេរកយរបសគ់តែ់ដលសមល ប់

តងុជមួនិបនសេរមច ែដលេធវឱយកងុថយេគរពគតរ់តឹែតខល ងំ។ រតងេ់នះ

កគ៏តេ់ធវរតូវកលៈេទសៈែដរ េរពះគតេ់ឃញថកងុថយ រពមេបកចតិត

សត បគ់តន់យិយេហយ។ សកគតិេទេមល េបគតន់យិយពកយទងំ

េនះេនេពលែដលេគេទបនងឹចបគ់តប់ន េតកងុថយសត បច់លូរតេចៀក

ែដរេទ? កុេំភលចថ ឆវឆវធល បវ់យឬកដកក់ងុថយមតង េពលគតេ់ទសុំ

េធវជមរនត។ី  

ករេចះេមលកលៈេទសៈ ករ៏តូវេគចតទ់កុជយទុធសរសតមយួែផនកែដរ។ 

យទុធសរសតេនះ េរបបនរគបប់ញហ ទងំអស ់ មនិថតចូប៉ណុណ េទ។ អនក

េដះរសយបញហ  ែដលមនិសគ លក់លៈេទសៈមនិអចេដះរសយបញហ

បនលអេទ េទះបបីន កេ៏នសលខ់លះែដរ។  

េយងអចេមលករេដរនេយបយ របសក់នូអកុនេយបយលប ីៗ េនរសុក

េយងបន។ ពកួេគេមលកលៈេទសៈបនលអណស។់ េនេពលែដល

របជជនមនទេំនរេទខងណ េគកប៏តក់បលេទខងហនងឹែដរ េទះបេីគ

មនិចលូចតិតេរឿងទងំេនះកេ៏ដយ។ ពកួេគេធវេដមបមីហចិឆតអរកករ់បស់

ពកួេគ។ មហចិឆតអរកក ់េកតេចញពមីនសុសអរកក។់ អនកនេយបយកនុង
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រសុកេយង មនិែមនជមនសុសលអេទ េរពះពកួេគេធវកចិចករអវកីប៏នែត

លទធផលអរកកម់កឱយរបជជនវញិែដរ ចែំណកលទធផលលអ ហរូចលូបកស 

នងិេហេប៉េគរហតូ។  

ខញុផំអ កេរឿងអនកនេយបយបនតចិសិន េរពះឱយែតនយិយដលច់ណុំចេនះ 

ពកយអរកក់ៗ េចះែតហរូេចញពខីរួកបលរបសខ់ញុមំករហតូ។ េយងគតិពី

ទនំកទ់នំងរវងមហចិឆត នងិករេមលកលៈេទសៈបនេហយ។ 

េនេពលែដលេយងមនមហចិឆត េយងនងឹដងឹថ េពលណរតូវបេញចញ

សកមមភព េហយេពលណរតូវសមងេំសងៀម។ ករបេញចញសកមមភព

រគបេ់ពល មនិអចទទលួបនផលរហតូេនះេទ េហយេពលខលះែថមទងំ

នទំកុខដកខ់លួនេទៀត។ មហចិឆត ថវតីបតិែតមនិលអកនុងករនយិយរបប់

អនកដៃទ ែតវពតិជមនរបេយជនក៍នុងករជយួ ខលួនឯងពតិែមន។ សកសួរ

ខលួនឯងេទេមល ថចងប់ងកេរឿងដលខ់លួនឯង ឬកច៏ងប់េងកតផលដល់

ខលួនឯង? សមតសុីឺម៉អុមីយួឃល េនវគគចងុេរកយបននយិយ េពលេលក

េជងជនព់េីលខលួនឆវសួង ែដលេដកនងឹដថី “ខញុដំកដវែតមយួេលក

ប៉េុណណ ះ ែតខញុសំំេលៀងដវជតិ១០ឆន េំហយ”។ េយងរតូវែតចសំមតមីយួ

េនះ។ 

កលៈេទសៈ អចេធវឱយមហចិឆតរបសេ់យងកល យជករពតិ។ េពលេយង

េធវេរឿងមយួរតូវ ចេំពលែដលរតមឹរតូវ េយងនងឹទទលួផលមនិខន។ េប

េយងេធវរតូវែដរ ែតមនិចេំពលវញិ េយងបនរតមឹែតពកយសរេសរពរីបម៉ីត់

ប ៉េុណណ ះ េហយភគេរចនគេឺចញពមីតម់នសុសកនុងរគូសរេយង េរពះេគ

មនិចងឱ់យេយងបកទ់កឹចតិត។ េបមនមហចិឆត មនិអចេភលមនិេចះេមល
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កលៈេទសៈបនេទ េរពះេបេភលែបបេនះ មហចិឆតរបសេ់យងនងឹកល យ

ជកររសេមរសៃមវញិេហយ។ 

“ខញុ ដំកដវែតមយួេលកប៉េុណណ ះ ែតខញុ សំំេលៀងដវជតិ 

១០ឆន េំហយ។” - សឺុម៉អុី 

១.៤ មហចិឆត នងិករតស៊ូ 

ករតស៊ូកនុងជវីតិ េកតមនបន លុះណែតមនកមល ងំជរមុញអវមីយួពខីង

កនុង។ មហចិឆត អចេដរតជួកមល ងំជរមុញមយួេនះបន។ េនេពលមនសុស

ជេរចនបនេបះបងជ់វីតិេចល េដយមនិគតិពេីរឿងតស៊ូេរ បរមះ អនកែដល

មនមហចិឆត េនែតរបងឹែរបងជនចិច។ ករតស៊ូេនះេហយ ែដលអចជយួ 

មនសុសឱយរកេឃញពនលថឺមៃីនជវីតិរបសខ់លួន។  

ឆវឆវ ជកនូរគួសរមរនតែីដលមនេករ តិ៍េឈម ះមនិលអកនុងរជករ។  មរនតី

ជេរចន សុទធែតនយិយេដម នងិេមលងយគតស់េមប មណស ់ សូមបែីត 

យនសវែដលរតូវជមតិតេរៀនជមយួគន  កេ៏មលងយឆវឆវែដរ។ ប៉ែុនត

េដយសរគតជ់មនសុសមន មហចិឆតធ ំ គតប់នតស៊ូឥតឈបឈ់រ 

កនុងកររបមលូអណំច នងិបរងក បគសូរតូវ រហតូបនកល យជេមដកឹនដំ៏

ខល ងំមន កក់នុងចេំណមនគរទងំប។ី ករតស៊ូែបបេនះ ករមមនណស ់ ែត

េបគតគ់ម នមហចិឆតមនិេចះចងប់ន របែហលជគតរ់តូវបនតវសនជ

ខញុបំេរម របសត់ងុជអួសម់យួជវីតិ នងិរតូវេគេជរសតីថ ជមនសុសេថកទប

េទៀតផង។ 

មហចិឆត បនបេរងៀនមនសុសឱយយលព់តីៃមលពតិរបកដៃនករតស៊ូ េនះគ ឺ
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ភពេជគជយ័កនុងរយៈេពលែវង។ បនទ បព់េីមលេឃញតៃមលេនះេហយ 

មនសុសនងឹេចះតស៊ូេដយឯកឯងមនិខន។ សិសសនសិសតិ ែដលមន

មហចិឆតចងទ់ទលួបនភពេលចេធល កនុងករសិកស នងឹមនចតិតតស៊ូកនុង

កររសវរជវ នងិអនវុតតករងរជរបច។ំ ពកួេគនងឹមនិរវលព់កីរេពប

រជយរបសអ់នកដៃទេឡយ។ អវែីដលពកួេគខវលគ់ ឺ របងឹេរៀនេដមបសីេរមច

តមបណំង។  

អនកនេយបយែដលមនមហចិឆតធ ំ នងឹមនិរែរកចេំពះឧបសគគេឡយ 

ពកួគតន់ងឹតស៊ូដលទ់បីញចបៃ់នជវីតិេដមបេីឆព ះេទរកេគលេដ។ េនរសុក

ែខមរេយងវញិ មនអនកនេយបយលប ីៗ  ធល បជ់បគ់កុ ែតពកួគតម់និបន

បញឈបអ់ជពីេនះេទ។ កនែ់តងយរសួលេមលេទៀតេនះ គអឺនកកឡី។ 

ពកួគត ់ ហវកឹហតយ៉់ងលំបក នងិឆលងកតក់របរជយ័យ៉ងេរចន 

ទរមនំងឹអចបេំពញមហចិឆតខលួនបន។ អនកឈនះ េជៀសមនិផតុពមីន

មហចិឆត។ 

ខញុមំនមតិតភកតមិន ក ់ ជអនកហតក់បចគ់នុខម ែដលជកបចគ់នុបរុណែខមរ

េយងមយួែដរ។ គតប់នរបបព់ភីពលំបកពកីរចលូហតដ់បំងូ េដយ

រតូវជៃំដេជង េរពះរតូវសមគន ជរបច។ំ ករហតដ់បំងូ មនិងយេទ 

ជពេិសសអនកែដលេទបនងឹហតេ់ពលធេំពញវយ័ េរពះឆអងឹរបសេ់យងរងឹ

អសព់បិកពតណ់ស។់ ករហតែ់ហកេជង ជេរឿងពបិកមយួែដល

អនកណកទ៏ទលួសគ លែ់ដរ។ សរមបអ់នកហតក់បចគ់នុ មហចិឆតរបស់

ពកួេគ គចឺងព់ែូក ឬេពលខលះអចរតូវេគេហេទថតកនុវយគន ជេដម។ 

គតម់និរតមឹែតរតូវហតែ់តកបចគ់នុេទ គរឺតូវេទហតរ់បណេដមបមីន
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សចដ់ុផំងែដរ។ ខញុពំតិជសរេសរមតិតភកតខិញុែំមនែទន ែដលតស៊ូហតប់ន

របឆ់ន យ៉ំងេនះ។  

មហចិចត េទះបតីចូ ឬធ ំកអ៏ចជយួ ឱយមនសុសេចះតស៊ូបនែដរ។ េបគម ន

មហចិឆតជយួ េទ ចបសជ់មនករេបះបងក់នែ់តេរចនេកតមនេលេលក

េនះមនិខន។ ដចូខញុអំ ុចីងឹ ខញុគំម នមហចិឆតចងេ់ចះកបចគ់នុអេីទ េហយក៏

មនិចងថ់តកនុែដរ ដេូចនះេបឱយខញុេំទេរៀនវយវញិ យ៉ងេរចនបនែត២

អទតិយ ដងឹែតរតេ់ចលរគូេហយ។  េយងអចសនមតថ មហចិឆត ជអនក

រគបរ់គងផលូវចតិតមនសុសឱយនងឹនរ មនិងយេបះបង។់ 

ករតស៊ូ មនិែមនជអវែីដលមនសុសចលូចតិតេធវេទ។ េបមនិេជឿ អចេទសួរ

អនកណកប៏នែដរ រវងករេដកសុីរសួល នងិកររបងឹែរបងេដយពបិក 

េតេគេរ សយកមយួណ? ឬេយងអចសួរខលួនឯងកប៏នែដរថ េតេយងតស៊ូ

េដមបបីនរតមឹែតតស៊ូមយួជវីតិ ឬតស៊ូេដមបរីសេ់នរសួលេនៃថងអនគត? 

សួរែតប៉ណុណឹ ងេយងអចដងឹេហយថ ករតស៊ូ មនិែមនជេរឿងែដលេយង

បង៉េនះេទ។  ប៉ែុនតបង៉ ឬមនិបង៉កេ៏ដយ េយងមនិអចសេរមចបនេទ។ 

េយងេរ សរគួសរេដមបេីកតេដយខលួនឯងមនិេកតេទ ដេូចនះេបេកតមកកនុង

រគួសររក េយងេជៀសមនិរចួពរីតូវតស៊ូេទ។  

េយងតស៊ូេដមបមីហចិឆតរបសេ់យង។ អនកទងំអសគ់ន របែហលជគតិកនុង

ចតិតថ រគនែ់តចងរ់សេ់នរសួល មនិេហថមហចិឆតេនះេទ។ កររសេ់ន

រសួល មនិែមនជេរឿងងយរសួលេទ។ កនុងចេំណមមនសុសរបល់ននក ់

េតមនប៉នុម ននកែ់ដលអចនយិយថ េគរសេ់នរសួលេនះ? េបតមខញុ ំ

ដងឹមនមនិេរចនេទ។ ករចងរ់សេ់នសុខរសួលេនះេហយ ជមហចិឆត 
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រគនែ់តវមនិែមនជមហចិឆតអរកក។់ តស៊ូជេរឿងមយួលអសត បណ់ស ់

មហចិឆតកដ៏ចូគន ែដរ។ 

១.៥ មហចិឆត នងិករេគរពអនកដៃទ 

ទងំេគទងំេយង សុទធែតចងប់នករេគរពពអីនកដៃទ េរពះេនះជតៃមល

មយួកនុងនមជមនសុស។ េបគម នអនកណេគរពេយង បននយ័ថ េយង

មនិមនតៃមលរគបរ់គនឱ់យេគេគរព។ េបេយងដងឹពមីលូេហតេុនះេហយ 

េហតអុីវមនិេចះេគរពអនកដៃទ?  

ឆវឆវ មនិេចះចលូចបំងេដយខលួនឯងេទ េហតេុនះគតេ់គរពេមទព័របស់

គតណ់ស។់ េមទព័ខល ងំៗជេរចន សុទធែតបតូរសល បរ់សេ់ដមបឆីវឆវ។ 

កនុងេនះមនមន កែ់ដលជជនំតិរបសគ់ត ់ េឈម ះថ សុីឈូ ែដលេរកយ

មករតូវបនែតងតងំជសេមតចេទៀតផង។ សុីឈូ រតូវបនឆវឆវ ទទលួ

ចលូេទកនុងជរួកងទព័ េពលែដលគតជ់បួេនកនុងៃរព។ សុីឈូ ជអនករស់

េនៃរពភន ំមនិបនេរៀនសូរតអវេីនះេទ ដេូចនះករែដលឆវឆវរពមទទលួគត ់

េហយឱយឋនៈជេមទព័ភល មៗេទៀតេនះ គជឺករេគរពដល៏អមយួសរមប់

អនកែដលមនសមតថភព។ សមតថភពរបសសុ់ីឈូ គកឺមល ងំខល ងំ ែដលរតូវ

នងឹសថ នភពេពលេនះណស។់  

េនវគគមយួេនះ មនុេពលេចញទព័េទវយថវឈន ឆវឆវបនេដរមក

ឈរពមីខុសុីឈូ េហយឱនេមលខងេរកមកេ៏ឃញែខសែសបកេជងរបស់

សុីឈូរបតូ។ ឆវឆវនយិយជមយួសុីងអុបីេណត រ ឱនេទចងែខស

ែសបកេជងរបសសុ់ីឈូបេណត រ។ ទងំសុីឈូ សុីងអុ ី នងិឆវយនិ សុទធែត

ភញ កេ់ផអលនងឹទេងវេនះ។ មច សម់យួទងំមលូ ចងែខសែសបកេជងឱយកនូេច
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ខលួនឯង។ ឆវឆវបងហ ញថ គតេ់គរពសុីឈូណស។់ ករេគរព ឱយផល

េរចនណស ់ ជពេិសស គបឺនភពេសម ះរតង ់ នងិករេគរពរតលប់

មកវញិ។ 

របសិនេបេយងចងឱ់យមហចិឆតបនសេរមច េយងរតូវចថំ អនកដៃទកជ៏

ែផនកៃនភពេជគជយ័របសេ់យងែដរ។ េយងអចេធវដេំណ រែតមន កឯ់ងបន 

ែតេបសិនជេនផលូវែដលេយងេដរេនះ មនអនកដៃទជយួ េរជមែរជងេរចន 

េយងនងឹេដរបនកនែ់តឆង យ។ េយងមនិអចខវះអនកដៃទបនេទ េហតេុនះ

ករេធវឱយអនកដៃទចលូចតិត ជេរឿងចបំចម់យួ។ ករេគរពអនកដៃទ 

ជករផតលឱ់យមយួដម៏នតៃមល េរពះថមនសុសចងប់នករេគរពណស។់ 

េនេពលែដលេយងេចះឱយ េនះេយងនងឹទទលួបនមកវញិជមនិខន។ 

េយងអចេគរពអនកដៃទតមវធិេីរចនយ៉ង។ ករបងហ ញពចីតិតសបបរុស 

ដចូជ ករឱយជលុយ អហរ ឬកក៏រផតលជ់ចេំណះដងឹជេដម សុទធែត

បងហ ញពកីរេគរព។ េនេពលអនកណមន កម់នចមងល ់េហយមកសួរេយង 

េយងគរួែតេឆលយេទតមអវែីដលេយងេចះ ែតមនិែមននយិយកហុក

អនកដៃទ េដមបឱីយេគេមលថ េយងជមនសុសចតិតបន េគរពអនកដៃទេនះ

េទ។ ករេគរព គរឹតូវេធវេឡងេដយចតិតេសម ះ ដេូចនះ កែនលងណែដលេយង

មនិអចេធវេទបន េយងរតូវែតរបបេ់គតមរតង។់ 

មនអតថបទមយួេនកនុងេវបសយ WikiHow បនេលកេឡងថ ករមន

ចរតិសុភពរបស កជ៏ករេគរពអនកដៃទមយួែដរ ដចូជ មនិនយិយ

ទរូសព័ទកនុងទសីធរណៈខល ងំៗ មនិេបកបរែជងមខុអនកដៃទ េចះនយិយ

ពកយថអរគណុ ឬអតេ់ទស ឬេបះសរមមឱយមនរេបៀបកនុងធងុសរមម
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ជេដម។ រលៃ់ថង េយងអចេមលេឃញ ករេគរពេនកនុងសងគម កពំងុែត

ថយចះុយ៉ងេរចន។ េយងសកងកេទេមលេលផលូវែដលមនសុសកពំងុែត

េធវដេំណ រ េយងនងឹេឃញថ េគេបកែជងគន  រគបេ់ពលេដយមនិគតិពី

អនកដៃទេឡយ។ 

េយងករ៏តូវេចះេគរពភពខសុែបលកគន រវងមនសុសមន ក់ៗ ផងែដរ េដយមនិ

រតូវបងខអំនកដៃទឱយមនទសសនៈដចូេយងេនះេទ េរពះវេធវឱយបតប់ង់

ករេគរព។ មនសុសមនិែមនេកតមកកនុងពមុពែតមយួេនះេទ េហតេុនះ

កររពំងឹឱយអនកដៃទេធវអវ ី ឬេជឿអវដីចូេយង ជេរឿងកែំបលងបផំតុ។ េយងមន

ចណូំលចតិតរបសេ់យង អនកដៃទកេ៏គមនចណូំលចតិតរបសេ់គែដរ ចះុ

េហតអុវបីនជេយងមនិគតិពេីរឿងេនះខលះ។ ករេគរពែបបេនះ ងយរសួល

ជងេគ។ 

ខញុមំនិសូវមនមតិតភកតេិរចនេនះេទ េរពះខញុមំនិែមនជមនសុសរកទ់កែ់ដល

េដរនយិយរកេគរគបគ់ន ។ កនុងចេំណមមតិតភកតខិញុបំ ៉នុម ននកេ់នះ មន កណ់

កម៏នចរតិខសុគន ែដរ។ ខញុចំលូចតិតអនេសៀវេភ នងិេដកេលងេនផទះ 

ែតមតិតភកតខិញុចំលូចតិតេម លកនុ ឬេដរេលងេនខងេរក។ សូមបែីតរេបៀប

េសលៀកពក ់ កព៏កួខញុមំនករយលេ់ឃញខសុគន ែដរ។ មតិតភកតខិញុគំតិថ 

េខអវទលែ់តេចញពហីងេទបេសលៀកេទសម ចែំណកខញុរំចលំគតិថ

ខលួនឯងជអនកៃចនម ៉ដូេខអវ ដេូចនះអវែីដលខញុេំសលៀកេលខលួន គជឺ fashionថម ី

ទងំអស ់ ដេូចនះខញុអំតខ់វលព់េីរឿងេនះេទ។ ពកួខញុ ំ េចះេគរពចណុំចខសុគន

ទងំេនះ។ ខញុមំនិនយិយបះ៉ពលអ់វែីដលេគចលូចតិត េហយេគកម៏និ

នយិយអវឱីយខញុែំដរ។ 
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េនមនមលូេហតមុយួេទៀត ែដលេយងរតូវែតេគរពអនកដៃទ េនះគ ឺ េដមប ី

េជៀសវងករបងកសរតូវេរចនេពក។ ឧបមថ អវែីដលេយងចងប់ន 

មនិទនស់េរមច រសបែ់តអនកែដលេគមនិេពញចតិតេយងេនះ បនសេរមច

មនុ េតនងឹមនអវេីកតេឡង េបេគេធវអវមីនិលអមកេលេយង។ ផលូវែដលេយង

េរជសេរ សេដរ មនិរបកដថមនែតេយងមន កេ់ទ។ េយងមនិអចទញិដច់

ផលូវេទកនភ់ពេជគជយ័បនេទ េទះមហចិឆតេយងធបំ ៉ណុណ កេ៏ដយ។ 

ដេូចនះ ករេគរពអនកដៃទ កជ៏កតត េជគជយ័មយួែដរ េរពះវកតប់នថយ

ភពៃចដនយែដលអចនបំរជយ័មកដលេ់យង។ េបេនកនុងមខុជនំញួវញិ 

េគនយិយថ “មនមតិតតចិ របេសរជងមនសរតូវេរចន”។  

គនួអុ ីអនកកល ហនមខុរកហម ែដលអនកណកខ៏ល ចកនុងសមយ័សមកកុ ក៏

សល បេ់ដយសរែតករមនិេចះេគរពអនកដៃទ។ េនេពលែដលគតស់ល ប់

បត ់មនិរតមឹបផំល ញមហចិឆតខលួនឯងេទ េនបផំល ញទព័លីវបុេីទៀត។ គនួអុ ី

ជមនសុសែដលមនិសូវេចះេគរពអនកដៃទប៉នុម នេទ សូមបែីតជកូលឺង ក៏

គតេ់គរពេដយសរែតជបញជ របសល់ីវបុបី ៉េុណណ ះ។ គនួអុរីបមថ លីមុងឺ 

ថជអនកខវ កអ់កសរជេរចនេលក េធវឱយលីមុងឺគុកំ នុងចតិត្ជខល ងំ។ លុះ

ឱកសលអមកដល ់ លីមុងឹ ែលងសត បប់ញជ ស៊ុនឈន េលកទព័េដញ

សមល បគ់នួអុ ី នងិបនកតក់បលេដមបរីសំយគនំុៃំនកររបមថ។ េយង

សកគតិេទេមល េបសិនជគនួអុេីចះេគរពលីមុងឺ េតគតរ់តូវសល បេ់ទ? 

ស៊ុនឈន ចងប់នែតជងីចវូែតប៉េុណណ ះ មនិែមនចងប់នកបលគនួអុេីទ 

េហយស៊ុនឈនកគ៏ម នបណំងចងសរតូវធនំងឹលីវបុែីដរ។ 

េយងអចយកគរមូតមគនួអុ ីចេំពះភពកល ហន នងិចតិតេសម ះរតង ់ែត 
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កររបមថអនកដៃទែបបេនះ កុអំ ី របេសរជង។ ចរូចថំ “េបេយងេចះមន

មហចិឆត េយងករ៏តូវែតេចះេគរពអនកដៃទែដរ”។ 

១.៦ មហចិឆត នងិករដកខ់លួន 

អនកែដលេចះដកខ់លួន អចជមនសុសែដលគរួឱយេគរព ឬកគ៏រួឱយបរមភែដរ។ 

ប៉ែុនតមនិថរតូវបនេគេគរព ឬបរមភេទ េយងរតូវែតេចះដកខ់លួនជនចិច។ 

ករដកខ់លួន មនិបញជ កថ់េយងេខសយជងេគ ឬបញជ កថ់េយងខល ចេគ 

េនះេទ ែតវបងហ ញថេយងមនករេរៀបចខំលួនឯងរចួជេរសច នងិមន

របជញ ។ េយងដងឹថខលួនេយងកពំងុេធវអ ី េហយចងប់នអរីតលបម់កវញិ។ 

ករដកខ់លួន មនិអចបះ៉ពលដ់លស់មតថភពរបសេ់យងេនះេទ ដេូចនះចរូកុំ

បរមភ។ 

េនកនុងេរឿងសមកកុ អនកែដលពែូកដកខ់លួនមនបនីក ់គ ឺលីវបុ ីឆវភ ីនងិ

សុឺម៉អុ។ី បនីកេ់នះ សុទធែតជមនសុសលកស់មតថភព នងិមហចិឆតខពស់

ដចូគន ។ ពកួគត ់ បនេធវេរឿងែដលអនកដៃទសម នមនិដលជ់េរចន បកូរមួ

នងឹភពេជគជយ័ដអ៏សច រយេទៀតផង។ មហចិឆតដធ៏ ំ បនសងកតអ់នក

ទងំេនះឱយេចះដកខ់លួនរគបេ់ពល េទះបជីបនេជគជយ័បេណត រៗេហយ

កេ៏ដយ។ 

លីវបុ ី ហ៊នឈរនយិយយ៉ងេបកចហំរេនមខុសេមតចទងំ១៨ថ ខលួន

គតជ់អនកតបញកេនទល េហយមនបអូនធម២៌នក ់ ជអនកកបរ់ជូក នងិ

អនកបញ់រពួញ។ ទេងវេនះ បនេធវឱយពកួសេមតចទងំេនះេសចចអំក នងិ

េមលងយជខល ងំ ែតចងុេរកយ លីវបុបីនេឡងេសយរជយ ជេសតច

ស៊ូហនេទវញិ ខណៈែដលសេមតចទងំេនះចលូេនកនុងដ។ី  
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េយងរបកដជដងឹេហយថ លីវបុ ី ធល បថ់វ យបងគអំងវរជកូលឺង េដមបឱីយ

គតរ់ពមចះុពភីនមំកជយួ កនុងសរងគ ម។ េនះជករដកខ់លួនបផំតុ េរពះ

កនុងឋនៈគតជ់េមទព័មន ក ់ នងិមនែខសរជវងសផង ែបរជមករកបកបល

េសមេជងអនកៃរពភនមំន ក។់ ែតេនះបនេធវឱយជកូលឺងរនធតច់តិត រពមមកបេរម

គតេ់ដយេសម ះេទៀតផង។ េបលីវបុ ី ជមនសុសេឆមងៃឆម របែហលជគត់

មនិបនទរីបកឹសឆល តដចូជកូលឺងេនះេទ។ 

ចែំណកឆវភវីញិ ដកខ់លួនេធវលងងជ់ងបអូនៗ នងិេធវជខល ចេគរគបគ់ន ។ 

តមពតិមនមហចិឆតធ ំចងរ់គងតែំណងបនតពឆីវឆវ េហយែថមទងំ ជ

មនសុសមនសមតថភពកនុងកររគបរ់គងេទៀតផង។ េនកនុងកររបកតួ

អកសរសរសតេនេវទកិេកង កសព ន ់ ឆវភបីនេរតៀមកណំពយពរីេផសងគន  

ែដលរតូវៃលលកសរេសរ េទតមចនំនួមនសុសែដលេទចលូរមួ។ ករ

េរតៀមខលួនេនះ រតូវបនសុឺម៉អុសីរេសរថេចះយលក់រលអ ែតឆវភែីបរជ

បដេិសធថខលួនលងងជ់ងេគេទវញិ។ ករដកខ់លួនរបសឆ់វភ ី េធវឱយគត់

ទទលួបនទរីបកឹសសុឺម៉អុ ីនងិតែំណងជេសតចអ៊យួ។ 

រឯីសុីម៉អុវីញិ ដកខ់លួនជងឆវភេីទេទៀត។ ដបំងូគតេ់ធវពតុជឈមឺនិ

ចលូបេរមឆវឆវ បនទ បម់កេធវកចិចកររគបយ៉់ងេដមបបីងហ ញថ គតគ់ម ន

មហចិឆតអវេីទ។ គតសុ់ខចតិតេបសដ ី នងិរកបឱយឆវឆវជនេ់ឡងជះិ

រេទះ។  គតល់កម់ហចិឆតយរូណស ់ ទរមបំនបេញចញសន ៃដេនកនុង

សរងគ ម។ គតច់បំងនងឹជកូលឺងយ៉ងយរូ អសូបនល យេពល រហតូដល់

ជកូលឺងសល បម់នុ។ ដលច់ងុេរកយ គតេ់កត បកត បរ់ជករអ៊យួបនទងំ

រសុង។ ឆវឆវធល បប់នសួរសុឺម៉អុមីយួសំនរួថ “េហតអុវបីនជបតេជង

មនសុសសជងមខុេហយនងឹៃដ?” សុឺម៉អុេីឆលយថអតដ់ងឹ។ ឆវឆវេសច 
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េហយឱនខសបឹរបបថ់ “មកពវីេចះែតលកជ់តិរហតូ”។ លកជ់តិរហតូ 

គបឺននយ័ថ ដកខ់លួននងឹឯង។ 

ខញុកំធ៏ល បប់ននយិយពេីរឿងដកខ់លួនជមយួមតិតភកតខិញុមំន ក។់ ខញុថំេនេពល

េយងចលូេធវករកែនលងណកេ៏ដយ េរឿងទមីយួែដលេយងរតូវេចះ គដឺក់

ខលួនឱយទប។ គតស់ួរមកវញិថ ចះុេបដកខ់លួនឱយទបេហយ េនទបរហតូ 

េតេធវយ៉ងេមច៉? សំនរួមយួេនះេធវឱយខញុទំលែ់តមតង។ ខញុកំរ៏បបគ់តត់ម

រតងវ់ញិថ “ខញុមំនិែដលេឃញអនកេចះដកខ់លួនណេនទបរហតូេនះេទ ែត

ខញុធំល បែ់តេឃញមនសុសែដលមនិេចះដកខ់លួន េហយធល កម់កកែនលងទប 

េហយេនទបរហតូ”។  

មហចិឆត មនិែមនជអវែីដលេយងរតូវបេញចញរគបេ់ពលេវលេនះេទ េរពះ

ជនួកល េយងអចនងឹមនេរគះថន កេ់ដយសរមហចិឆតវញិ។ ដចូគន

នងឹសមតថភព នងិភពឆល តៃវរបសម់នសុស ែដលមនិរតូវបេញចញរគបទ់ី

កែនលងែដរ។ ថវតីបតិែតមនសុសជេរចនរសលញ់ភពឆល តែមន ែតេនះកម៏និ

បញជ កថ់ េគនងឹរសលញ់មនសុសឆល តដចូេយងែដរ េហតេុនះ េបេយងេចះ

លកខ់លះកល៏អែដរ។ េបសិនជខលួនេយងរតូវនទំកុខេដយសរភពឆល តរបស់

ខលួនឯង េនះេយងមនិែមនឆល តេទ។ 

ករដកខ់លួន េរបេដមបបីេងកនមតិត លកប់ងំមហចិឆត ករពរខលួន នងិេរតៀម

ខលួនសរមបេ់ជគជយ័។ ចរូចទំកុថ “គម នអនកណចលូចតិតរបរ់កមនសុស

អតួយកមខុយកមតេ់នះេទ” េហយេបសិនជេគចលូចតិត កេ៏គមនិ

ចលូចតិតេដយេសម ះែដរ។ េគរបែហលជសមលងឹេឃញរបេយជនអ៍វមីយួពី

េយងេហយ។ 
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រគបេ់ពលែដលខញុេំនជមយួអនកដៃទ ខញុពំយយមដកខ់លួនរគបេ់ពល។ េនះ

មនិែមនេដយសរខញុមំនមហចិឆតធ ំ ឬជមនសុសអរកកអ់េីទ ែត

េដយសរខញុមំនិចងឱ់យអនកដៃទមករកេរឿងខញុ ំ ឬេរជញនងឹខញុ។ំ មហចិឆត

របសខ់ញុធំមមតណស។់ េនកនុងរកុមហ៊នុ េពលែដលេធវអវមីយួរមួគន  េបសិន

ជកនុងរកុមមនអនកណមន កេ់ធវករដចូយកមខុយកមត ់ ខញុនំងឹេដរេចញ 

េហយេធវអតេ់ចះភល ម ទកុមន កេ់នះឱយេធវេចះែតមន កឯ់ងចះុ។ ខញុគំតិថ ករ

របេរជៀតគន យកគណុសមបតតែិបបេនះ មនិសបបយដចូេធវករមន កឯ់ង

េនះេទ។  

កនុងមយួជវីតិ ខញុមំនិេជឿថពកួេយងមនិជបួមនសុសអតួ ឬពែូកយកមខុ

មតេ់នះេទ ដេូចនះករដកខ់លួនជជេរមសទមីយួជនចិច។ ខញុនំយិយឱយ

រសួលសត បច់ះុ “េបែឆករពុស េហយេយងរពុសដកែ់ឆកវញិ េយងកម៏និខសុពី

ែឆកែដរ”។ 

“េងយសកក ឱនដករ់គប”់។ សូមកុចំែំតមត ់ រតូវេចះយកមកេរបផង។ 

សុភសិតលអ នងឹកនែ់តមននយ័ េបេយងយកមកេរប េហយបនផល។ 

“េងយសកក ឱនដករ់គប”់។ 

 ១.៧ មហចិឆត នងិករសគ លខ់លួនឯង 

េតអនកសគ លខ់លួនឯងែដរេទ? េបសគ ល ់េតសគ លច់បសដ់លក់រមតិណែដរ? 

ករសគ លព់ខីលួនឯង គជឺករសគ លព់ចីណុំចខល ងំ នងិចណុំចេខសយរបស់

ខលួន។ េនេពលែដលេយងមនិដងឹថខលួនេយងពែូកែផនកអ ី ឬេខសយែផនកអ ី

េយងនងឹមនិអចអភវិឌឍខលួនេទមខុបនេទ។ ករសគ លខ់លួនឯង កទ៏កទ់ង 
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េទនងឹអវែីដលេយងេពញចតិត នងិអវែីដលេយងមនិេពញចតិតផងែដរ។ 

េនេពលែដលមនសុសមនមហចិឆត េគនងឹខរំបងឹរកវធិសីេរមចវឱយបន 

ដេូចនះ េគេជៀសមនិផតុពកីររកេឃញពកយែណនមំយួេនះេទ េរពះពកយ

េនះរតូវបនេគយកមកបេរងៀនតងំពេីយងេនេកមងេមលះ៉។ ខញុេំរៀនពកីរ

សគ លខ់លួនឯង តងំពថីន កទ់៧ី កនុងេម៉ងពលរដឋវជិជ  ែតេពលេនះខញុមំនិសូវ

យលច់បស ់ េរពះរគូែដលមកបេរងៀនេនះមនិបនពនយល។់ េរកយមក

េទៀត េទបខញុបំនេរៀនយលេ់ដយខលួនឯង។ 

ខញុេំរៀនមតងមយួចណុំចៗពេីសៀវេភែដលខញុអំន។ ខញុែំសវងរកចណុំចខល ងំ

របសខ់លួនឯងឱយបនចបសប់នតចិេហយខញុកំតេ់នេលរកដស។ ចែំណក

ចណុំចេខសយខញុដំងឹយរូេហយ។ ចណុំចខល ងំមយួរបសខ់ញុ ំ គខឺញុអំចេរៀប

ពកយសរេសរបនយ៉ងងយ ប៉ែុនតេបឱយខញុេំរៀបពកយែដលរតូវនយិយវញិ 

ខញុមំនិដងឹថរតូវេធវែបបណ។ ករនយិយ ជចណុំចេខសយរបសខ់ញុយំរូមក

េហយ។ មនិែមនខញុមំនិខពំរងងឹវេទ ប៉ែុនតវមនិអចខល ងំេសមនងឹអវែីដលខញុ ំ

ខល ងំរសប ់េហតេុនះខញុមំនិសូវជចបអ់រមមណ៍នងឹវប៉នុម នេទ។ 

ខញុេំរបចណុំចខល ងំែដលមនរសប ់ បនទ បម់ករបងឹរកវធិែីកៃចនឱយខល ងំជង

មនុេទៀតេដមបសីេរមចមហចិឆតរបសខ់ញុ។ំ ខញុដំងឹេទៀតថ ខញុអំចសរេសរ

េសៀវេភបនែតរេបៀបេនះ នងិេរឿងខលបី ៉េុណណ ះ។ េបឱយខញុសំរេសរ

របេលមេលកែវងៗ កខ៏ញុមំនិអចេទរចួែដរ។ េបេយងដងឹកនែ់តលមអតិ

អពំចីណុំចខល ងំរបសេ់យង េយងនងឹរកផលូវេដរេឃញកនែ់តរហស័។ អនក

ែដលអនេសៀវេភខញុពំមីនុ ដងឹេហយថខញុសំរេសរេសៀវេភែបបណេហយ

ខញុេំនែតបនតវរហតូ េរពះេនះជចណុំចខល ងំែដលខញុមំន។ 
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េនកនុងតរមពជិយ័សរងគ មស៊ុនជ ឺបនសេសរថ “សគ លេ់គ សក លខ់លួនឯង 

ចបំង១០០ដង ឈនះទងំ១០០ដង” ែដលេនះជសរបញជ កយ៉់ងចបសថ់ 

មហចិឆតរបសេ់យងអចនងឹសេរមចបន ឬមនិបន មនពកព់ន័ធនងឹករ

សគ លខ់លួនឯង។ សូមកុរំបែកកថ ស៊ុនជនឺយិយខសុឱយេសះ េរពះគមពរី

មយួកបលេនះ រតូវបនេគទទលួសគ លព់សេពញពភិពេលកេទេហយ។ 

បចចុបបននេនះ រទសឹតីកនុងគមពរីេនះរតូវបនេគយកមកេរបេដមបរីបកតួរបែជង

កនុងពណិជជកមមយ៉ងេរចន េរពះែតេគេមលេឃញពគីណុសមបតត ិ នងិ

ឥទធពិលរបសវ់។  

មនរកុមហ៊នុតចិណូឡជូមីយួ ែដលបងគ បឱ់យបគុគលិកអនេសៀវេភមយួ

កបលេនះរគបគ់ន  គ ឺ រកុមហ៊នុ Snapchat ជរកុមហ៊នុែដលបដេិសធករ

ទញិរបស ់ េហវសប៊កុ កនុងតៃមល៣ពនល់នដលុល រ។ Snapchat ដងឹពី

ចណុំចខល ងំរបសរ់កុមហ៊នុខលួនឯងចបសណ់ស ់ ដេូចនះពកួេគគតិថ 

ចណុំចខល ងំេនះ អចបេងកតរបជរបយិភពកនុងបណត រសទបេ់កមងៗ បន

លអជងេហវសប៊កុ។ េហវសប៊កុកេ៏មលេឃញពចីណុំចខល ងំេនះដចូគន ែដរ 

េទបេគមនបណំងចងទ់ញិផត ចម់ខុ។  

េបបនជនយិយដលរ់តងេ់នះេទេហយ ខញុសូំមនយិយទកទ់ងនងឹករ

សគ លខ់លួនឯងរបសរ់កុមហ៊នុទងំពរីេនះបនតចិចះុ។ ចណុំចខល ងំរបស់

រកុមហ៊នុពរីេនះ គេឺគបនរសវរជវដងឹពចីណុំចេខសយរបសម់នសុស។

ករបេងកតបណត ញសងគមថម ី មនិែមនជេរឿងពបិកេទេនសហរដឋអេមរចិ។ 

អវែីដលពបិកគ ឺ េធវយ៉ងណឱយអនកណេរបរបសច់ណំយេពលកនែ់ត

េរចនេនេល platform របសព់កួេគ។ វធិសីរសតលអបផំតុ គេឺធវតមចតិត

សរសតរបសម់នសុស។ មនសុសខល ចរតូវេគទកុេចលមន កឯ់ង ខល ចមនិដងឹពី
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េរឿងេហតថុមីៗ ែដលកពំងុនងឹេកតេឡង ខល ចមនិបនរបបអ់នកដៃទថខលួន

កពំងុេធវអ ី ដេូចនះពកួេគរតូវចលូមក platform ទងំេនះេដមបបីបំត់

ករភយ័ខល ចរបសេ់គ។ រកុមហ៊នុទងំេនះ មនឱកសេជគជយ័កេ៏ដយ

សរែតែបបេនះែដរ។ 

េនមនកតត េផសងេទៀត ប៉ែុនតករែសវងយលព់ចីតិតសរសតេនះមនិធមមតេទ។ 

ចណុំចខល ងំរបសេ់គ គដឺងឹពចីណុំចេខសយរបសម់នសុសរគបគ់ន  េហតេុនះ

មហចិឆតរបសេ់គ អចឈរេលគនំរលុយេដយគម នអវមីករខំន។ 

ករមនមហចិឆត េធវឱយេយងមនកររបយត័នខលួនេរចន ទងំសកមមភព 

ពកយសមត ីជពេិសសគកឺរគតិ។ េនេពលែដលេយងសគ លខ់លួនឯងចបស់

េហយ មហចិឆតែដលេយងមន នងឹរញុេយងេទរកេគលេដមនិខន។ 

មហចិឆត រតូវបនេគចតទ់កុ ជឧបករណ៍សរមបែ់សវងរកខលួនឯងពតិ

របកដមយួ េរពះវមនសមតថភពដសម់នសុសឱយភញ កព់កីរលងល់កក់នុង

ភពេជគជយ័របសអ់នកដៃទបន។  

េពលែដលេយងសគ លខ់លួនឯងចបសេ់ហយ េយងនងឹមនឱកសកនុងករ

សគ លអ់នកដៃទកនែ់តងយែថមេទៀត។ េនកនុងេសៀវេភ “យទុធវធិវីភិគ

មនសុស នងិករេរបមនសុស” ែដលេបះពមុពេដយរគះឹសថ នដេំដមជវីតិ បន

សរេសរថ “េបចងវ់ភិគពអីនកណមន ក ់ ចបំចរ់តូវរកចណុំចខល ងំ នងិ

េខសយរបសេ់គ”។ េពលែដលេយងអចរកេឃញចណុំចេខសយរបសខ់លួន

ឯងេហយ េយងកម៏នបទពេិសធនរ៍គបរ់គនក់នុងកររកចណុំចេខសយ

របសអ់នកដៃទេហយ។ មនសុសភគេរចន មនិហ៊នរបឈមមខុនងឹចណុំច

េខសយរបសខ់លួនេទ ែតងែតលកប់ងំនងឹខលួនឯង រកេលសមនិេចះចប ់
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ែតេនះមនិែមនជមេធយបយេឡយ។ មហចិឆត េរបៀបដចូជរគូមន កែ់ដល

ចរំបបេ់យងជនចិចថ អនកណជអនកណ។ 

េយងងកមកេមលកនុងេរឿងសមកកុវញិ។ ឆវឆវេលកទព័េទវយ

ថវឈន េដយយកេលសថសងសឹកឱយឪពកុ។ ឆវឆវដងឹចបសថ់ 

ចណុំចខល ងំរបសគ់តគ់ទឺព័៥មុនឺ ែដលេលកេទវយជទព័រសួចទងំអស ់

េហតេុនះអចវយចលូសុីចវូេដយរបងឹែតមយួដេងហម។ គតេ់នដងឹេទៀត

ថគតក់អ៏ចនងឹមនចណុំចេខសយែដរ េរពះេបថវឈនេផញរសរសុំ

ជនំយួពសីេមតចេផសងេទៀត គតច់បសជ់មនេរឿងមនិខន េរពះគតម់ន

ែតមន កឯ់ង ដេូចនះ គតរ់តូវេធវសរងគ មរហស័មនុេពលែដលទព័ជនំយួមក

ដល។់ សុីងអុបីនេរៀបរបព់ចីរតិរែរកចតិតរបសយ់នសវ របបឆ់វឆវ 

េដមបឱីយគតេ់រៀបចែំផនករសេរមចមហចិឆតរបសគ់ត។់  

កនុងចេំណមសេមតចទងំ១៨នក ់ យនសវមនចណុំចេខសយេរចន

ណស ់  េហតេុនះេទបគតប់រជយ័ទងំរសុង។ គតច់ណុំចេខសយ ប៉ែុនត

មនិដងឹខលួន េហតេុនះេទបរតូវសរតូវេរបចណុំចេខសយទងំេនះ មកវយ

គត។់ េនេពលចបំងគន  េគវយរកចណុំចេខសយ េហយេគចពចីណុំច

ខល ងំេដមបសីនសកំមល ងំ នងិេពលេវលកនុងវយលុក។ 

េនេពលេលកទព័េទដលម់ខុរកុងសុីចវូភល ម ឆវឆវកស៏មលងឹេមលចណុំច

េខសយរបសរ់កុងេនះភល ម។ គតេ់មលេឃញថ ជញជ ងំរកុងសុីចវូរងឹម ំ

ណស ់ េបវយចលូមនិងយរសួលេទ។ គតន់យិយរបបឆ់វយនឹថ 

េទះបជីទហនរបសថ់វឈន េដតទងជ់យ័សេដមបកីនទ់កុខែមន 

ែតេនេរកមេនះសុទធែតមនលករ់ពួញ នងិធនូទងំអស។់ ថវឈនេរតៀម
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លកខណៈករពររកុងរចួេទេហយ នងិមនរបជររសតរបែ់សននកេ់ទៀត

ែដលសមរ័គចតិតចបំងសល បេ់ដមបរីបឆងំ។  

ចណុំចខល ងំរបសថ់វឈន គេឺនរតងេ់នះឯង។ េរតៀមខលួន ែតេធវដចូជមនិ

ហ៊នចបំង នងិមនករគរំទពរីរសតកនុងរកុងេទៀតផង។ ឆវឆវមនិអច

េធវអវបីន មនែតដកទព័រតលបម់កវញិ េហយរងច់២ំៃថងេទៀតប៉េុណណ ះ។ 

ឆវឆវចេំនះ គចឺចំណុំចខល ងំរបសគ់តម់កដល។់ អវធុវយរកុងរបស់

ទព័ឆវ មនិទនម់កដលេ់ទ េរពះករដកឹអវធុធែំបបេនះរតូវេរបេពលយរូ

ជងទព័រសួច។ ឆវឆវចយំកចណុំចខល ងំរបសគ់ត ់េដមបយីកឈនះ។ 

១.៨ មហចិឆត នងិភពរកីចេរមន 

របព់កីរេភៀសខលួនរបសឆ់វឆវ រហតូដលក់រកនក់បទ់កឹដមីយួភគធ ំ

ជកររកីចេរមនែដលបនពមីហចិឆតរបសគ់ត។់ មហចិឆតបនេធវឱយគត់

បនតចបំងេហយចបំងេទៀត េដមបរីបមលូទកឹដែីដលេនសល។់ គតអ់ច

សមងយំកសុខរហតូដលស់ល បប់ន ប៉ែុនតេនះមនិែមនជចរតិអនកែដលមន

មហចិឆតេនះេទ។ េគចងប់នភពរកីចេរមន។ 

ខញុេំធវករេនកនុងរកុមហ៊នុបរេទសមយួ ែដលបេងកតេមេរៀន E-Learning  

សរមបអ់នកកនស់សនរគសិត។ េគបេងកតេសវកមមេនះេឡងកនុងេគល

បណំងជយួ អនកែដលេទផសពវផសយសសនេនបរេទស ឱយអចសរមប

ខលួននងឹវបបធមជ៌នជតដិៃទបន។ ពកួេគមនែផនករចបសណ់សេ់ដយ

េផត តេទេលករបេងកតេមេរៀនឱយកនែ់តេរចន នងិេរ សយកមនសុសែដល

មនសមតថភពចលូមកកនុងរកុមបែនថមេទៀត។ ខញុគំម នជនំញ E-Learning 

េទ ប៉ែុនតខញុេំចះរកហវចិឌហីសញ ដេូចនះេទបេគយកខញុចំលូេធវករ។ េគគតិថ 
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ជនំញរបសខ់ញុេំនះ អចជយួ បេងកនគណុភពេមេរៀនរបសព់កួេគបន។ 

ពមីយួឆន េំទមយួឆន  ំ រកុមហ៊នុេនះមនែផនករថមរីហតូ េរពះេគមនិចងេ់ន

មយួកែនលង។ រកុមហ៊នុណ ករ៏តូវកររកីចេរមនែដរ។ CEO ជមនសុសមន

មហចិឆត។ េទះបខីញុមំនិសគ លគ់តច់បសក់េ៏ដយ កខ៏ញុដំងឹថគតជ់

មនសុសែបបហនងឹែដរ។ េយងអចសមគ លប់នេដយងយ។ េបមនសុសមន ក់

របងឹេធវេដមបភីពរកីចេរមនជនចិច េនះបញជ កថ់ េគមនមហចិឆតេហយ 

រគនែ់តេយងមនិអចទយថ មហចិឆតរបសេ់គធបំ៉ណុណ ។ មហចិឆតរបស ់

CEO ខញុ ំគចឺងម់នអនកេរប E-Learning របសគ់តរ់ហតូដល ់២លននក់

កនុងរយៈេពល២ឆន ។ំ មនិតចូប៉នុម នែដរេទ មហចិឆតេនះ។ េគបទិេគលេដ

របសេ់គេពញរកុមហ៊នុ េដមបឱីយបគុគលិកបនដងឹ។ 

មហចិឆត េធវឱយមនសុសមនិបញឈបរ់តមឹអវែីដលេគទទលួបន។ េគេនែត

ចងប់នបែនថមេទៀត េបមនិទនស់េរមចមហចិឆតរបសេ់គ។ ពកយថ 

“ប៉ណុណឹ ងបនេហយ” រតូវបនអនកែដលមនមហចិឆត លុបេចលពី

វចននរុកមរបសេ់គេទេហយ។ េគជនំសួមកវញិនវូពកយ “ែថមបនតចិេទៀត” 

រហតូដលេ់គអសល់ទធភពកនុងករែថម។ េនកនុងសមយ័េនះ លទធភពគម ន

ែដនកណំតេ់ទ។ េនេពលមនសុសមន កេ់ធវអវមីយួបនេជគជយ័ លទធភព

របសេ់គកព៏រងកីែដរ េរពះេគមនលុយជលួអនកដៃទមកេធវករឱយេគ។ 

េយងអចសិកសពអីនកជនំញួណមន កែ់ដលេយងសគ ល ់ េហយពយយម

កតច់ណំពំមីហចិឆតរបសគ់ត។់ េយងនងឹដងឹថ ពកួេគចងប់នភព

រកីចេរមនទងំអស។់ េនកនុងជនំញួ មនរទសឹតីដឆ៏ល តមយួែដលេពលថ 

“គម នរកុមហ៊នុណធរំហតូដលថ់ន ក ់ មនិអចដលួរលំបនេទ”។ េហតេុនះ 
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េទបមច សរ់កុមហ៊នុទងំេនះ ពយយមបេងកតអវថី មែីដលលអជងមនុរគប់

េពល េទះបពីកួេគទទលួបនេជគជយ័េហយកេ៏ដយ។ េបគម នភព

រកីចេរមនេទ គេឺសមនងឹអនថ់យ អនថ់យ េសមនងឹដលួរលំ។  

មហចិឆត នងិភពរកីចេរមន ជយួ គន េទវញិេទមក។ េពលណេយងមន

មហចិឆត េយងនងឹមនភពរកីចេរមន េហយេពលណែដលេធវខលួនឱយ

រកីចេរមន មហចិឆតរបសេ់យងកេ៏ទមខុេលឿនែដរ។  ភពរកីចេរមន គម ន

ផលូវកតេ់ទ គេឺកតពកីរខរំបងឹ នងិភពៃចនរបឌតិែដលេយងមន។ ឆវឆវ 

មនិែមនបេងកតនគរបនេដយសរអងគុយេសងៀម ឬសុំពអីនកដៃទេទ។ 

គតច់បំងយកទកឹដ ីសមល បអ់នកែដលចងស់មល បគ់ត ់នងិេរៀបចនំគរេដយ

ពបិក េទបមននគរអ៊យួេឡង។ 

ខញុសំរេសរេសៀវេភេនះ ឱយេកមងៗែដលេកតេរកយខញុអំន ដេូចនះខញុនំងឹេលក

ឱយរសួលយលប់នតចិ។ សរមបេ់យងែដលេទបនងឹធេំនះ មហចិឆតទមីយួ

របសេ់យង គរឺកចេំណះដងឹដកខ់លួនឱយបនេលឿនបផំតុ។ េយងរតូវមន

ភពរកីចេរមនរលៃ់ថង េបសិនេយងគតិថខលួនឯងមនមហចិឆតែដរ។  

ឧទហរណ៍៖ េនេពលខញុេំរៀនចប ់ ខញុចំងក់ល យជអនកសរេសរកមមវធិទីរូសព័ទ 

ដេូចនះខញុមំនិរតូវចដំលេ់រៀនចប ់ េទបគតិគរូពេីរឿងេនះេទ។ ខញុរំតូវេរៀនពេីពល

េនះេទ មយួៃថងបនតចិៗេទបអចេរបករបន។ ករចៃំថងេនះៃថងេនះ ជ

មលូេហតែុដលមនសុសជេរចនមនិអចេធវអវេីចញជរបូរង។ េបសិនេមេរៀន

សរេសរកដូទរូសព័ទេនះ មន៣០ចណុំច ខញុរំតូវេរៀនមយួៃថងមយួៗេដមប ី

យលប់នចបស ់ នងិមនេពលអនវុតត។ អនវុតតេរចន េយងនងឹកនែ់តរកី

ចេរមនេហយ។ េបេធវែបបេនះ េរកយេពល៣០ៃថង ខញុនំងឹមនមលូដឋ ន
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កនុងករសរេសរកដូេហយ។ ឱយែតមនរគះឹ ខញុអំចសងអ់វកីប៏នែដរ។ 

អវកីេ៏ដយ វពបិកែតដបំងូេទ។ 

កនុងមយួៃថង េបេយងអចរកីចេរមនបនរតមឹែតមយួភគរយ គរឺគបរ់គន់

នងឹសេរមចមហចិឆតេហយ។ មនសុសជេរចនគម នកររកីចេរមនេទ េហយ

កម៏និចងរ់កីចេរមនែដរ។ អនកទងំអសគ់ន ដងឹថ រគូបេរងៀនភសចនិតម

ផទះ េគបេរងៀនសិសសមយួៃថងប ៉នុម នពកយែដរេទ? េគបេរងៀនែតមយួពកយេទ 

ប៉ែុនតេគយកវេទបេងកតជរបេយគសនទនេផសងៗ។ សិសសែដលមកេរៀន 

េចះពកយថមែីតមយួេទ ប៉ែុនតេគបនហតន់យិយពកយចស់ៗ ែដលរគបូន

យកមកដកក់នុងរបេយគថម។ី រគូចងេ់ឃញសិសសរកីចេរមនមតងបនតចិ លអ

ជងសរមុកមតងេរចន េហយេភលចវញិទងំអស។់ ខញុេំរៀនចនិ៩ឆន ែំតឥលូវេន

ចែំតប៉នុម នពកយប៉េុណណ ះ េរពះខញុមំនិែដលអនវុតត។ 

ភពរកីចេរមន ជធតផុសកំនុងមហចិឆត។ េបមនែតមហចិឆត ែតខលូនឯងមនិ

បនរកីចេរមនេសះ មហចិឆតេនះកម៏និបនេឃញពនលៃឺថងែដរ។ េយងរតូវ

េធវខលួនឱយដចូកមមវធិទីរូសព័ទអុចីងឹ គរឺតូវករ update ជរបចេំដមបេីដរបន

រសួល នងិមនមខុងរថមេីរបករ។ េយងរតូវសួរខលួនឯងមនុេពលេដកថ 

“េតៃថងេនះខញុបំនេធវអវឱីយបនលអជងមសលិមញិែដរេទ?” មនិថជករេរៀន 

ឬករងរេទ។ សំណួរេនះនងឹដសេ់យងឱយភញ កខ់លួនជនចិច។  

“កុេំធវជមនសុសេចលេមសៀត េដយរសេ់ន១០ឆន  ំ

កនុងសភពដែដល”។ 
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១.៩ ផលវបិករបសអ់នកែដលគម នមហចិឆត 

មហចិឆត ជេរឿងលអមយួ ដេូចនះអនកែដលមនិមនវ គបឺតេ់រឿងលអេហយ។ 

េយងរបែហលជអចសម នដងឹខលះៗេហយថ េបអតវ់ នងឹមនអវេីកតេឡង

ខលះ។ អនកែដលមនិទនម់ន មនិបចស់ម នេទ គអឺចដងឹខលួនចបសជ់ង

ខញុេំទៀត។ ខងេរកមេនះ គជឺផលវបិកមយួចនំនួែដលខញុរំកេឃញ (ខញុ ំ

កពំងុែតេបកអនកទងំអសគ់ន ឱយមនមហចិឆត េបអនកទងំអសគ់ន ចញ់

េបកខញុែំមន វជេរឿងចេំណញេហយ )។ 

ទមីយួ គ ឺ េធវឱយេយងដចូគន ជមយួអនកដៃទ។ កររសេ់នឱយរចឡនំងឹេគ 

ជេរឿងគរួឱយធញុរទនណ់ស។់ េគេធវអ ី េយងកេ៏ធវហនងឹែដរ េគគតិអ ី

េយងចែំតៃហេអរហតូ។ េតេយងជមនសុស ឬមនិែមន? មហចិឆត នងឹេធវ 

ឱយេយងខសុែបលកពអីនកដៃទ េរពះេយងចងប់នអវេីផសងពេីគ។ េទះបេីយង

ចងប់នដចូេគកេ៏ដយ កក៏រមតិៃនមហចិឆតរបសេ់យង មនិដចូេគែដរ។  

អនកទងំអសគ់ន ធល បេ់ឃញអចមអ៌ែណត តទកឹេទ? េនះេហយជមនសុស

ែដលអតម់នមហចិឆត។ ទកឹហរូេទតមផលូវណ វអែណត តេទតមហនងឹ

ែដរ េរពះវមនិដងឹថចងេ់ទណផងហនងឹ។ កុថំដងឹពេីគលេដែដល

រតូវេទ សូមបែីតខលួនឯងជអនកណកអ៏ចមម៌និដងឹផង។ អចម ៌គតិថវជ

ទកឹែដរ េរពះវអចអែណត តបនដចូេគែដរ។ តមករពតិវខចកីមល ងំពទីកឹ

ប៉េុណណ ះ។ េបទកឹមនិហរូ អចមក៌គ៏ម នេទណេកតែដរ។ 

ឥលូវ េយងមកេរបៀបេធៀបតអួងគកនុងេរឿងវញិមតង។ ឆវឆវ លីវបុ ី នងិ

ស៊ុនឈន  មនមហចិឆតដចូគន  គចឺងរ់គបរ់គងទកឹដទីងំមលូ។ ប៉ែុនត

ពកួេគមនចណុំចខសុគន េរចន របត់ងំពកីរេរបមនសុស ករដកឹនទំព័ 
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ករសេរមចចតិត វនិយ័កនុងករេចញចបំង នងិករនយិយសតី។ ឆវឆវ 

េរបមនសុសមកេធវករេដយមនិរបកនព់រីបវតតេិដម សំខនគ់មឺន

សមតថភព នងិមនចតិតេសម ះនងឹគត។់ លីវបុ ី េរ សមនសុសជងឆវឆវ 

េដយេមលចរតិលអ ឬមនិលអ។ េមទព័របសឆ់វឆវ នងិេមទព័របសល់ីវបុ ី

មនចរតិខសុគន ។ ខងលីវបុ ី របែហលជរតមឹរតូវជងបនតចិ េលកែលង

ែតចងហវ។ី  

ចែំណកស៊ុនឈនវញិ េរបមនសុសេដយេជឿេលសមតថភពរបសេ់គ។ 

មនសុសែដលស៊ុនឈនេរប មនិរបកដថខល ងំជងេគេទ ប៉ែុនតស៊ុនឈន

នងឹេនពេីរកយ ចហំចុអណំចឱយរហតូ។ ករែតងតងំលូសុីងេធវជ

េសនរបមខុ បងហ ញពមីហចិឆតរបសស់៊ុនឈនយ៉ងចបស។់ លូសុីង

កតក់បលបអូនៃថលរបសស់៊ុនឈន ែតស៊ុនឈនមនិរបកដ េរពះេគរតូវ

ករឱយមហចិឆតរបសេ់គបនសេរមច។ េបមនិេជឿសកឱយលូសុីងេទ

កតក់បលរបសស់ចញ់តលិីវបុវីញិេទ នងឹដងឹគន េហយ។ 

មហចិឆត េធវឱយបនីកេ់នះ ទទលួបនករចបអ់រមមណ៍ពអីនកេរក។ 

អនកកល ហន នងិអនករបជញជេរចន សុទធែតសមរ័គចតិតបេរមពកួេគ។ ចះុអនក 

ណជតអួងគអតម់ហចិឆត? មនេរចនណស ់ គរឺបជជនែដលរតូវេគ

េកណឌ ចលូេធវទព័ នងិពកួមរនតែីតសករកនុងនគរនមីយួៗ។ េឃញពកួេគគរួឱយ

ធញុេទ?  

ករេធវខលួនដចូអនកដៃទ រគនែ់តជេលសសរមបម់នសុសែដលគម នមហចិឆត

ប៉េុណណ ះ។ ពកួេគមនិដងឹថ េតេដរតមផលូវណលអ េហយមនិេចះគតិេដយ

ខលួនឯង េហតេុនះកស៏េរមចេដរតមេគេទ។  
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ខញុឱំយឧទហរណ៍ងយមយួ។ េនកនុងថន កេ់រៀនមយួ មនសុសរគបគ់ន សុទធែត

េសលៀកពកឯ់កសណឋ នសិសស េហយមនមនសុសែតមន កេ់ទ ែដលេសលៀក

ពកេ់ខអវេនផទះ េតកនុងចេំណមពកួេគ េតអនកណមនភពេលចេធល

ជង? មហចិឆត កដ៏ចូគន ែដរ។ េពលវមនិបនសេរមច េយងនងឹរតូវេគ

េមលកនុងរកែសែភនកចែមលក ែតេពលណែដលេយងេធវបនសេរមច េយង

នងឹទទលួបនករេលចេធល ជងេគ។ 

“អវីែដលេធវឱយេយងខសុេគេនៃថងេនះ នឹងេធវឱយេយងេលចេធល េនៃថងេរកយ” 

-Ellen និយយេនេពលទទលួពនរងវ ន ់People Choice។ 

ទពីរី គេឺយងមនិអចរគបរ់គងវសនរបសខ់លួនឯងបន។ មហចិឆត ជ

មលូដឋ នែដលមនសុសចងេ់ធវជេមដកឹន ំ ឬេធវជេថែករបសខ់លួនឯង។ 

េពលេយងេធវែបបេនះបន េយងអចរគបរ់គងអវកីនុងជវីតិេយងបនេហយ។ 

អនកទងំអសគ់ន ធល បល់ឺពកយ “មនសុស១ភគរយ រគបរ់គងមនសុស៩៩

ភគរយ” ែដរេទ? េនះជអវែីដលកពំងុេកតមនកនុងេពលបចចុបបននេនះ។ 

អនកមនអណំច មនលុយេរចនែតមយួរកុមេទ ែដលរគបរ់គងវសន

របសម់នសុសជេរចនេទៀត។ េបេយងបរងួមមកឱយតចូបនតចិ េយងអច

នយិយែបបេនះកប៏នែដរ របធនរកុមហ៊នុ នងិមច សភ់គហ៊នុែតប៉នុម ន

នកេ់ទ អចរគបរ់គងវសនរបសប់គុគលិករបរ់យនកប់ន។ 

ប៉ែុនតអនកែដលមនមហចិឆត េគមនិរទរំសេ់នែបបេនះេទ។ េគនងឹរកវធិី

ចកេចញពភីពជខញុេំគ េហយេធវជេថែកខលួនឯង។ ដចូឆវឆវអុចីងឹ 

បង៉េធវឃតតងុជ ួ េដមបបីនេចញផតុពអីណំចរបសត់ងុជ ួ េហយសង

អណំចខលួនឯងកនុងសមយ័សរងគ មេឡង។ រគួសរឆវ ជរគួសរែដលរតូវ
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េគរបមថរហតូមក ដេូចនះមហចិឆតែដលឆវឆវមន បនេធវឱយគតច់ង់

ែកែរបរគួសររបសគ់តេ់ចញ។ គតរ់គបរ់គងខលួនឯង នងិរគបរ់គងអនកដៃទ

កនុងេពលជមយួគន ែដរ។ 

េបេយងមនិរគបរ់គងជវីតិរបសខ់លួនឯងេទ អនកដៃទនងឹរកីរយកនុងករ

រគបរ់គងវជនំសួេយងមនិខន។ អនកែដលគម នមហចិឆតមយួចនំនួ បន

កល យជមនសុសលកក់បលែដលរតូវេគេជរសតីរគបគ់ន ។ តមពតិអនកែដល

េជរេគហនងឹ កច៏ងល់កក់បលែដរ រគនែ់តគម នអនកណទញិប៉េុណណ ះ។ េបេគ

មនមហចិឆត េគមនិមកខវលជ់មយួមនសុសែដលគម នមហចិឆតេទ។ កុថំ

ែតមនេពលេជរ សូមបែីតគតិ កេ៏គមនិគតិផង។ េបចងេ់ធវអវតីមចតិតឯង 

េយងេជៀសមនិផតុពរីតូវករមហចិឆតេដមបជីយួ េយងេទ។ 

ទបី ី គ ឺ េធវឱយេយងពនយេពល។ ករពនយេពល ជជមងមឺយួែដលេធវឱយ

មនសុសបរជយ័របម់និអស។់ េរឿងែដលរតូវេធវេហយកនុងេពលមយួែខ រតូវ

ទកុេចលរហតូែលងមនេពលេធវ កេ៏រពះែតករពនយេពលេនះែដរ។ អនក

ែដលគម នមហចិឆត សមបរូេលសេដះសរណស។់ េពលែដលគម ន

អរមមណ៍ចងេ់ធវអវមីយួ ករ៏កេលសមកេដមបេីបកខលួនឯងឱយគតិថ ករមនិ

េធវេពលេនះ ជេរឿងសមេហតផុល។ 

មហចិឆត នងឹជយួ រញុគថូេយងរគបេ់ពលែដលេយងមនិចងេ់ធវអវមីយួ។ 

វនងឹរបបេ់យងថ េបេពលេនះមនិេធវេទ េយងនងឹអសេ់ពលេធវមនិខន។ 

ខញុមំនេមេរៀនផទ លខ់លួនែដលខញុធំល បឆ់លងកត។់ ខញុជំមយួនងឹមតិតភកតបិ ៉នុម ន

នកេ់ទៀត មនគនំតិមយួថ បេងកតេវបសយសរមបប់ងហ ញពកីរបញចុ ះ

តៃមលេនតមហងេផសងៗ។ ខញុចំណំយេពលេពញមយួៃថង េដមបជីះិម៉តូូ
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តមផលូវធំៗ  េហយកតេ់លខទរូសព័ទ នងិេឈម ះហងទងំេនះ។ ខញុគំតិថ 

ខញុនំងឹទកទ់ងេទពកួេគេដមបេីរៀបរបព់គីេរមងរបសខ់ញុ ំ េហយេបសិនជ 

េគយលរ់ពម ខញុនំងឹេទជបួេគដលក់ែនលងែតមតង។  

ខញុេំធវរគបយ៉់ងតមអវែីដលខញុេំចះ។ េវបសយកម៏ន េលខទរូសព័ទកម៏ន 

គេរមងេដមបរីកលុយកម៏នទងំអស។់ អវែីដលអតម់នគ ឺ សកមមភព

បនទ ប។់ ដបំងូខញុេំធវបនេលឿនកេ៏រពះែតេពលេនះ មហចិឆតរបសខ់ញុែំដល

ចងម់នេវបសយលប ី េទបនងឹេឆះេឡង េហតេុនះអវកីខ៏ញុមំនិគតិែដរ។ 

រលំងបនមយួអទតិយ ខញុពំនយេពលរហតូ េហយមនិទកទ់ងេទហងទងំ

េនះ េដយយកេលសថ រវលរ់បឡងេនសល។ តមពតិខញុមំនិែមនជ

សិសសែដលខវលព់េីរឿងសលេទ។ េរកយមកខញុកំអ៏សអ់រមមណ៍េធវ

េវបសយេនះបនតេទៀត។ ខញុមំនិដងឹថគេរមងេនះេដរ ឬមនិេដរេទ ប៉ែុនតេប

ខញុបំនេធវ វលអជង េរពះខញុអំចដងឹពលីទធផលចងុេរកយបន។ 

ខញុមំនិែមនពនយេពលែតមតងេនះេទ ខញុពំនយេពលេរចនណស។់ ខញុរំតូវេបក

បេរងៀនរកហចចិឌហីសញតងំពេីនេរៀនេនសកលវទិយលយ័េមលះ៉ ែតេដយ

ខញុពំនយេពល ខញុកំេ៏បះេចលេមេរៀនែដលខញុេំរតៀមទកុវញិ។ ខញុេំនធល បល់ក់

េសៀវេភអនឡញេទៀតផង។ ខញុទំញិេសៀវេភមយួទកឹពហីងេគ យកមក

លកប់នត។ ខញុនំយិយជមយួមច សហ់ងរចួេហយ េដយេគឱយខញុចំេំណញ

កនុងមយួកបលកនុងតៃមលេសមគន  ប៉ែុនតខញុពំនយេពលេទៀត េហតេុនះេសៀវេភ

ែដលទញិមក រតូវទកុេនកនុងទេូខអវខញុទំងំអស ់ (ខញុដំកេ់សៀវេភកនុង

ទេូខអវ េរពះវរតជក ់មនិខចូេសៀវេភ)។  

កលពខីញុេំចះរសលញ់រសីដបំងូ ខញុពំនយេពលរហតូ មនិហ៊នរបបេ់គថ 
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រសលញ់េទ រហតូដលម់នអចៃរងណេទ មកែញ៉េទបត ់ េធវឱយខញុអំត ់

មនេសនហេទ។ ែតឥលូវខសុគន េហយ េរពះមហចិឆតរបសខ់ញុកំនែ់ត

ចបសជ់ងមនុ ដេូចនះខញុមំនិពនយេពលដចូមនុេទ។ េពលខញុមំនគនំតិ

សរេសរេសៀវេភអវមីយួ ខញុេំរៀបចសំរេសរភល ម ទនម់នអរមមណ៍ចងខ់ល ងំ។ 

ករពនយេពល មនិអចផតលអ់វឱីយេយងបនេទ េរកពកីរសត យេរកយ 

នងិខងឹខលួនឯងប៉េុណណ ះ។ 

អនកទងំអសគ់ន េមលកនុងេរឿងសមកកុ េតេឃញឆវឆវពនយេពលែដរេទ? 

សូមបែីតកបលឈ ឺ កេ៏នែតេរកកេទេធវកចិចកររបសគ់តែ់ដរ។ េបឆវឆវ

ពនយេពល គតគ់ម នៃថងបនកនក់បទ់កឹដមីយួដុធំេំនះេទ េហយកគ៏ម ន

អនកសគ លេ់ឈម ះគតែ់ដរ។ មហចិឆតដសេ់យងឱយភញ កជ់នចិច។ 

ទបីនួ គ ឺមនិេចះេលកទកឹចតិតខលួនឯង។ ខញុេំនចពំកយមយួកលខញុេំនេធវករ

ែផនកទផីសរ។ េពលេនះបគុគលិកមន កេ់រកកេឡងសូរេទកន ់Manager ថ 

េតេធវែបបណ េទបអចេលកទកឹចតិតអនកេរកមបងគ បគ់តប់ន? គត់

េឆលយថ “មនិមនវធិេីទ។ េយងមនិអចេលកទកឹចតិតេគរហតូបនេទ 

ខលួនេគេទែដលរតូវេលកទកឹចតិតខលួនឯងេនះ” ។ គតន់យិយរតូវណស ់េប

បគុគលិកមនិេចះេលកទកឹចតិតខលួនឯងេនេពលេភញៀវបដេិសធ មនិយរូេទ

បគុគលិកេនះ នងឹឈបេ់ដយខលួនឯងមនិខន។  

អនកែដលគម នមហចិឆត មនិដងឹថរតូវេលកទកឹចតិតខលួនឯងេដយរេបៀបណ

េទ នងិមនិខវលព់កីរេលកទកឹចតិតផង។ េធវបន កប៏នេទ េធវមនិបន

កម៏និេធវេទ។ េបេយង ធល បេ់ធវករជមយួមនសុសែដលគម នមហចិឆត េយង

នងឹដងឹថគរួឱយធញុប៉ណុណ ។ ពកយែដលេគនយិយេចញមក គម នមយួ
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ម៉តែ់ដលេធវឱយេយងមនករខរំបងឹេទ។ ភគេរចន េគចណំយេពលរអ៊ពូី

ករលំបករបសេ់គ ប៉ែុនតេគមនិចងេ់ធវអវេីដមបផីល សប់តូរេទ។ េពលខញុេំធវករជតិ

មនសុសែបបេនះ ខញុអំសអ់រមមណ៍ែតមតង។  

ខញុេំចះេលកទកឹចតិតខលួនឯង េរពះខញុដំងឹថ គម នអនកណមនចតិតមកជយួ ខញុ ំ

េទ។ ខញុេំរៀនពវីធិេីលកទកឹចតិតពវីគមនិេនរសុកេគ េហយយកមកេរបជេរៀង

រលៃ់ថង។ សមកកុ កជ៏េរឿងមយួែដលេលកទកឹចតិតខញុែំដរ។ េជគជយ័

ែដលតអួងគកនុងេរឿងទទលួបន សុទធែតអចជរមុញឲយេយងចងេ់ធវបនដចូ

េគែដរ។ ខញុមំនិដងឹថ អនកដៃទេមលេរឿងសមកកុរេបៀបណេទ ែតខញុ ំ គេឺធវ

ែបបេនះ ដេូចនះបនជេសៀវេភរបសខ់ញុែំដលសរេសរពេីរឿងសមកកុ មន

លយករេលកទកឹចតិតេរចន។ ខញុសំរេសរឱយេគអនែមន ែតខញុខំ លួនឯងកអ៏ន

ែដរ។ េបខញុអំចេលកទកឹចតិតអនកដៃទបន េរឿងអខីញុមំនិអចេលកទកឹចតិត

ខលួនឯងបន? 

មហចិឆត េរបៀបដចូជវគមនិេនកនុងខលួនេយង។ េពលណែដលេយងចង់

េបះេចល វកច៏បេ់ផតមនយិយលួងេលមេយងឱយេធវបនតេទៀត។ េបលួង

មនិសេរមច វនងឹចបប់ងខេំយងឱយេធវែតមតង។ ឈុតមយួេនកនុងេរឿងែដល

គរួែតជេមេរៀនលអបផំតុេនះ គេឺពលឆវឆវចញ់សរងគ មេនឆពឹ ី េហយ

រតលបម់កវញិ។ ឆវឆវ េរបសុីឈូែដលកពំងុែតយសំត យេខម ចទហន

ែដលសល បក់នុងសរងគ ម ឱយេទទងូសគរេដមបេីហទហនទងំអសម់កជុំ

គន េដមបសីត បឆ់វឆវនយិយ។ ឆវឆវេលកទកឹចតិតទហនរបសខ់លួនផង 

នងិេលកទកឹចតិតខលួនឯងផង។ “បរជយ័មនអគីរួឱយខល ច ខល ចជងេគ 

គចឺតិតបរជយ័” ជពកយែដលេលកទកឹចតិតលអបផំតុេនកនុងេរឿងសមកកុ។ 
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ឆវឆវ េលកទកឹចតិតែបបេនះ េរពះមហចិឆតរបសគ់តម់និទនប់ន

សេរមចេនេឡយ។ គតច់ញ់សរងគ មែមន ែតមនិទនអ់សជ់វីតិ េហយ

េមទព័ខល ងំៗរបសគ់តេ់នរសេ់ទៀត  េហតេុនះគតរ់តូវែតបនតេធវេទៀត។ 

មហចិឆត ររងំេយងមនិឱយេបះបងេ់ចល េពលជបួនងឹបញហ ។ 

ទរីប ំ គ ឺ ខល ចបរជយ័រជុលេពក។ គម នអនកណមនិខល ចបរជយ័េទ ប៉ែុនត 

អនកែដលខល ចរហតូដលថ់ន កម់និហ៊នេធវអវទីងំអស ់ នងឹទទលួបរជយ័

មនិខន។ ឆវឆវ កខ៏ល ចចញ់ែដរ េពលចលូសរងគ មមតងៗ គតប់រមភ នងិ

សងសយ័េរចនណស ់ ប៉ែុនតេនែតហ៊នចលូ។ មលូេហត ុ គេឺដយសរ

មហចិឆត។ មហចិឆត េធវឱយមនសុសទទលួសគ លប់រជយ័ ថជែផនកមយួៃន

ភពេជគជយ័។ អនកែដលមនិធល បម់នបរជយ័ កម៏និអចរកេឃញ

េជគជយ័បនែដរ។ ឆវឆវទទលួបរជយ័របម់និអស ់ េទបអចសគ ល់

ជតេិធវជេសតចរតញ់ហនងឹេគ។ េនកនុងេរឿង េគចបេ់ផតមនយិយចបព់ី

េពលឆវឆវេធវឃតតងុជេួទ ែតតមពតិមនុហនងឹេទៀត ឆវឆវមនេរឿង

បរជយ័ជេរចនែដលេគកតេ់ចល។ េបចងដ់ងឹបែនថម សូមអនេសៀវេភ

េរឿង (មនទងំែខមរ នងិអងេ់គលស)។ 

អនកែដលគម នមហចិឆត គតិថ បរជយ័ ជេរឿងអម៉ស។ េហតេុនះេដមប ី

រកសមខុមតែ់កលងកល យ ករេធវេរឿងែដលនឱំយមនករបរជយ័ មនិែមនជ

ជេរមសលអេទ។ ពកួេគសុខចតិតរសេ់នដចូេគដចូឯង កម៏និេធវខសុេគែដរ 

េរពះខល ចេពក។  

ខញុសូំមេលកឧទហរណ៍ េពលខញុេំនេធវករជខញុចំនិកនុងកសុីណូ។ េន

កែនលងខញុេំធវករេនះ សមបរូមនសុសគម នមហចិឆតណស។់ មកដលេ់ពលេនះ 
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ខញុេំនែតេឃញពកួេគជតូតលុងចនដែដល។ អនកមនមហចិឆត េគមនិ

លងចនដបឆ់ន េំទ។ មនុេពលខញុដំកព់កយឈប ់ ខញុបំនេដរបញចុ ះបញចូល

អនកដៃទឱយឈបជ់មយួគន ែដរ េរពះខញុមំនិចងេ់ឃញែខមរមកេធវខញុចំនិេវទន

ែបបេនះេទ។ េពលែដលខញុនំយិយជមយួេគ ខញុែំបរជរតូវេគសតីឱយេទវញិ។ 

េគថ “កុហំកេ់លតេពក របយត័នអវកីអ៏តម់ន”។ ករបតូរករងរ ជេរឿង

លអេសះ ែតពកួេគេមលវកនុងផលូវអរកកែ់បបេនះេទវញិ។ េរកពបីនរបក់

ែខេរចន នងិបទពេិសធនថ៍ម ី េយងេនអចជបួមនសុសថម ី ែដលអចបេរងៀន

េយងឱយសគ លព់មីហចិឆតបន។  

ខញុេំចញពេីនះមក ខញុសំគ លម់នសុសជេរចន ែដលមនមហចិឆតធជំងខញុ ំ

ឆង យណស។់ អនកែដលខល ច មនិហ៊នេចញមក បនតេធវខញុចំនិេទៀតេទ។ 

េលេលកេនះ គម នអវអីរកកជ់ងេធវករជមយួចនិេទ ជពេិសសកនុង

បនែលបងរសបចបប ់េរពះេគអងចបបឈ់រពេីរកយ។ 

“អនកមនមហចិឆត េគមនិលងចនដបឆ់ន េំទ”។ 

ខញុមំនមតិតភកតមិន ក ់ ែដលជអនកលកផ់ទ ងំផសយពណិជជកមមតមផលូវ

(billboard)។ េគជមនសុសមនមហចិឆត េហយេរៀនអយធដីចូខញុែំដរ។ 

កនុងឆន ទំមីយួ េគមនករងរមយួ គលឺងចន។ លងបនប៉នុម នែខ េគក៏

គតិថ “ជវីតិខលួនឯង មនិគរួមកលងចនឱយេគសុីែបបេនះេសះ” ដេូចនះ 

េគកត៏ងំចតិតេរៀនសរេសរកដូេវបសយេដយខលួនឯងេដមបរីក project េធវ

យកលុយ។ 

កលេនះ Adsense កពំងុែតេពញនយិម។ េដយសរេចះចបសព់រីេបៀប

េធវ េគអចរកលុយបនរបព់នដ់លុល រកនុងមយួែខ េហយមនលទធភពេបក
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រកមុហ៊នុេធវេវបសយមយួបនេទៀត។ ែតចងុេរកយ រកុមហ៊នុេនះ រតូវ

បទិទវ រេរកយេពលេធវ project របសរ់កុមហ៊នុឧកញ៉គចួ េមង៉លី មនិ

បនសេរមច េហយរតូវសងៃថលខចូខតឱយេគ។  

េរកយមក េគមកេធវករជមយួខញុ ំកនុងតែំណងជ Manager េដរលកផ់ទ ងំ

ផសយពណិជជកមមេលេវបសយ។ ខញុេំធវករែផនករកហចចិឌហីសញ ដេូចនះខញុ ំ

មនឱកសដងឹេរឿងេរចនកនុងរកុមហ៊នុ េលកែលងែតេរឿងលុយ។ េរកយ

េពលខញុដំកព់កយឈប ់ េគកឈ៏បែ់ដរ េរពះមនេរឿងកនុងរកុមហ៊នុដចូគន ។ 

ឥលូវេគេធវជ agency ជមយួនងឹអនកថតបទចេរមៀង។ 

មតិតភកតែិដលខញុេំលកមកេនះ ហ៊នណស ់ េទះមនិចបសថ់បនេជគជយ័

កេ៏ដយ។ េគទញិទរូសព័ទមកលកខ់លួនឯង េធវកែសតដកត់មហងកេហវ 

េធវវេីដអខូល ី នងិហ៊នេបករកុមហ៊នុេដយខលួនឯងមតងេទៀត។ េគមន

មហចិឆត េទបេគមនិខល ចថេធវេទមនិរចួ។  

េបេយងជមនសុសែដលខល ចមខុខល ចេរកយ ខល ចបរជយ័េដយមនិដងឹ

េរឿង េយងគរួែតសួរខលួនឯងថ “េតេយងមនមហចិឆតែដរេទ”? េបគម នេទ 

េយងមនបញហ េហយ។ មនសុស គរួែតមនមហចិឆត េដមបរីសេ់នេដយ

ភពកល ហន នងិហ៊នរបឈមមខុឧបសគគ។ ឆវឆវចបំងកនុងសរងគ មផង 

េនែតមនិខល ច ចះុេយងចបំងកនុងអែីដរ េមច៉កខ៏ល ចេមលះ៉? 

ទរីបមំយួ គេឺចះែតរចែណនអនកដៃទ។ េនះជចរតិអនម់យួរបសអ់នកែដល

គម នមហចិឆត។ េពលេឃញអនកដៃទបនអវលី អបនតចិ េគនងឹេចញមនិសុខ

ចតិតេហយ។ កររចែណន េកតពកីរអសមតថភពរបសខ់លួន។ េបេយងមន

សមតថភពេធវបនែដរ េយងមនិចណំយេពលេទរចែណនេគេនះេទ។ 
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ឆវឆវ ជរបេភទអនកដកឹនែំដលមនិរចែណននងឹកនូេចឯង។ អនកដកឹនំ

ែបបេនះ មនិសូវមនេទ។ សមយ័េនះ មនែតអនកយកគណុសមបតតដិក់

ខលួន េទះបខីលួនមនិបនេធវកេ៏ដយ។  

រលេ់លកែដលខញុេំឃញ េគបេញចញមតថិ “សេមតចេតេជ មនចរតិដចូ

ឆវឆវ” ខញុគំតិថ េគនយិយខសុ។ សេមតចចលូចតិតយកគណុសមបតតរិបស់

អនកដៃទណស ់ ពេិសសពកួអនកេនេរកមគត ់ ែតមនិអចបេនទ សគត់

បនេទ គពឺកួអនកេនេរកមហនងឹចលូចតិតរញុឱយគត។់ 

“េរកមករដកឹនដំខ៏ពសខ់ពស”់ ជពកយហសួេហតមុយួប៉េុណណ ះ េរពះ

សេមតចមនិបនចលូលូកៃដកនុងេរឿងទងំេនះេទ ប៉ែុនតសេមតចមនេឈម ះ

រហតូ។ េបសេមតចបនដកឹនរំបេទស េហតអុសីេមតច មនិនយិយថ 

“េរកមករចលូរមួដខ៏ពសខ់ពសព់រីបជជន” ែដរេទ? ខញុរំគនែ់តជយួ បញជ ក់

ថ សេមតចមនិមនចរតិដចូឆវឆវប៉េុណណ ះ។ កុេំចះែតេចទគតថ់ដចូ

ឆវឆវ របយត័នគតខ់ងឹ។ 

េយងមកគតិពេីរឿងរចែណនវញិ។ េបខញុរំចែណននងឹរគះឹសថ នបកែរប

េសៀវេភ នងិនពិនធខលួនឯងមតងមក ល ែដលបនទទលួករគរំទមនិេចះគតិ

ពសីំណកអ់នកអន េហយខញុេំបះេចលករសរេសរេសៀវេភរបសខ់ញុ ំ បន

នយ័ថ ខញុគំម នមហចិឆតេទ។ ប៉ែុនតេបខញុទំកុេពលទងំេនះមករបងឹសរេសរ

េសៀវេភរបសខ់ញុឱំយបនលអជងមនុ េហយសងឃមឹៃថងថណមយួនងឹមនេគ

គរំទេសៀវេភរបសខ់ញុ ំេទបខញុមំនមហចិឆត។ 

កររចែណន កជ៏ករេមលងយខលួនឯងែដរ។ េយងរចែណននងឹអវែីដលេគ

មន េរពះេយងសមលងឹមកេមលែតអវែីដលេយងគម ន។ េនេពលមនសុស
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មន កម់នមហចិឆតេហយ េគហកដ់ចូជមនរបសរ់គបយ៉់ងែដរ។ កមល ងំ

ចតិត របជញ  គេរមង កតរីសៃម នងិេផសងៗេទៀត ែដលចលូមកកនុងជវីតិរបស់

េគមតងមយួៗ។ 

ទរីបពំរី គមឺនិឱយតៃមលខលួនឯង។ អនកែដលគម នមហចិឆត េរចននយិយថ 

ខលួនឯងមនិលអរគបយ៉់ង ឬេរបពកយថ ជតេិនះឆេចល។ ខញុដំចូជមនិសូវ

យល ់  អនកខលះេទបែតអយ២ុ០ឆន ជំងេសះ កយ៏កពកយេនះមកេរបែដរ។ 

េតេគជបួេរឿងលំបកអវខីលះេទ ឬករ៏គនែ់តចលូតយួកករចបអ់រមមណ៍ពី

អនកដៃទេទ? អនកខលះេគេកតមកគម នៃដគម នេជងផង េនេគរបងឹរសេ់ហយ

េធវឱយខលួនេគលបេីឈម ះបន។ 

ករមនិឱយតៃមលខលួនឯង ជេរឿងែដលមនសុសសមយ័េនះជបួរបទះ។ េយង

មនិចបអ់រមមណ៍រតងេ់នះេទ ប៉ែុនតបនតចិេទៀតចបអ់រមមណ៍េហយ។ េតធល ប់

សេងកតេមលខលួនឯងែដរេទ េពលខលះចងេ់ធវអវេីដយខលួនឯង ប៉ែុនតគតិថេយង

មនិអចទទលួវមន កឯ់ងបន? េតធល បគ់តិែដរេទថចងប់តូរករងរេទ

កែនលងេផសងេដមបផីល សប់តូរជវីភព ែតគតិថខលួនឯងមនិអចរកករងរលអ

ជងេនះបន? េតធល បគ់តិចងប់េញចញមតអិវមីយួ ែតែបរជមនិហ៊នវញិ 

េរពះគតិថមនិសូវសំខន?់ េបធល ប ់ គបឺញជ កថ់ េយងមនិមនមហចិឆត

េហយ។ េយងកក៏ពំងុែតេមលរលំងតៃមលខលួនឯងែដរ។ 

តៃមលរបសេ់យងបនពខីលួនឯង មនុេគ។ ដលេ់ពលអនកដៃទ េឃញេយងឱយ

តៃមលេលខលួនឯង េគកឱ៏យតមេយងែដរ។ ឆវឆវឱយតៃមលខលួនឯង ជមនសុស

សំខនេ់នកនុងករជបួជុសំេមតចទងំ១៨ េរពះគតេ់ទបេចញពរីជវងំ 

េហយមនរជសរែកលងកល យជបខ់លួនេទៀតផង។ ឆវឆវឱយតៃមលេទេល
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រជសរែកលងកល យរបសគ់ត ់ ថអចេរបបនលអជងរបសព់តិ។ សេមតច

េផសងេទៀត េឃញែបបេនះកឱ៏យតៃមលឆវឆវ ថជមនសុសសំខនក់នុង

ករបះេបរែដរ។ 

េយងរតូវឱយតៃមលខលួនឯងតមអវែីដលេយងមនពតិរបកដ មនិរតូវេបកខលួន

ឯងេទ។ េតអវខី លះែដលរបថ់ជតៃមលបន? ខញុអំចឱយជឧទហរណ៍បនខលះ 

ដចូជ ជនំញ សន ៃដ បទពេិសធនផ៍ទ លខ់លួន លុយ ករងររតមឹរតូវ 

ភពឆល តៃវ ភពេសម ះរតង ់ ឬអវែីដលេយងេរកកឈរករពរជេដម។ េប

សិនេយងមនអវទីងំេនះេហយ បញជ កថ់េយងមនតៃមលេហយ។ េយង

កនែ់តមនេរចនប៉ណុណ  តៃមលេយងកនែ់តេកនេឡងប៉ណុណឹ ងែដរ។ អនកែដល

មនមហចិឆត មនរបសទ់ងំេនះដចូគន  េរពះពកួេគរតូវេធវឱយខលួនឯង

មនតៃមលសិន េទបអចេជឿថខលួនឯងមនតៃមលពតិែមន។ 

ឆវឆវ មនជនំញកនុងករេរៀបចយំទុធសរសត មនសន ៃដកនុងករវយ

បរងក បសរតូវ មនបទពេិសធនទ៍ងំកនុងសមរភមូ ិនងិនេយបយ។ គត់

មនមសរបកច់យវយមនិខវះ។ គតម់នភពេសម ះរតងន់ងឹខលួនឯង នងិ

អនកដៃទ េដយអនកណកដ៏ងឹថគតជ់អនកកល ហនអរកកែ់ដរ េហយ

ខលួនគតក់ទ៏ទលួសគ លច់ណុំចេនះដចូគន ។ គតម់និលកព់តុេធវជសុភព

បរុសដចូអនកដៃទេទ។ អវែីដលគតម់នជតៃមល ែដលបនពមីហចិឆតរបស់

គត។់ 

សរមបអ់នកែដលមនិបនេកតជកនូអនកមន ឬមនិមនខនងធ ំ ខញុរំបបេ់រឿង

មយួែដលសំខនគ់រួសមែដរ។ េបេយងមនជនំញ េយងនងឹមនតៃមល។ 

ជនំញនងឹបេងកតបទពេិសធនថ៍មឱីយេយង េហយេធវឱយេយងកនែ់តមន
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តៃមលេឡងែថមេទៀត។ េនេលេលកេនះ មនិខវះេទមនសុសែដលយកជនំញ

មកសេរមចមហចិឆតរបសខ់លួនឯង េរពះវងយជង។ អវែីដលេគេចះចបស ់

អចជយួ ឱយេគេមលផលូវេឃញកនែ់តចបស ់ ដេូចនះេបេគចងប់នអវេីហយ 

បននយ័ថេគដងឹពរីេបៀបេធវរចួេទេហយ។ ជនំញ ជដេំណះរសយ។ 

េបអច គរួចបឱ់យបនជនំញមយួ ឬពរីេទ េដមបេីធវផលូវេដរេដយខលួនឯង។ 

វធិសីរសតេនះ គសឺរមបអ់នករក។ ខញុកំេ៏របវធិេីនះែដរ។ 

អនកមនមហចិឆត មនិេមលងយខលួនឯងេទ េរពះេគដងឹថខលួនេគមនតៃមល

ដលក់រមតិណ។ មហចិឆត ជយួ បេងកតតៃមលឱយមនសុសេដយរបេយល។ 

អនកែដលមនិមន របកដជសត យេរកយ។ 

ទរីបបំនួ គមឺនិមនអវបីងហ ញេទកនព់ភិពេលក។ េយងរសេ់នទណី 

េយងរតូវមនសន ៃដេនទេីនះ។ េយងរសេ់នេលែផនដ ី ដេូចនះរតូវបេញចញ 

សន ៃដរបសេ់យងឱយពភិពេលកផង។ មហចិឆត ជអនកជយួ េយងឱយមន

សន ៃដរគបម់ខុ។ មហចិឆតចងេ់ធវជអនកនពិនធរបសខ់ញុ ំ បនជយួ ខញុឱំយតងំ

ចតិតសរេសរេសៀវេភកនែ់តេរចន។ េបគម នមហចិឆតេទ ខញុកំម៏និដងឹថរតូវ

សរេសរេធវអែីដរ។ ខញុសំរេសរេដមបបីេំពញមហចិឆតរបសខ់ញុ ំ េហយមហចិឆត

របសខ់ញុកំជ៏យួ ខញុកំ នុងករសរេសរវញិែដរ។ មហចិឆត អចជយួ េយងឱយ

សេរមចេលសពអីវែីដលខញុកំពំងុេធវេនះផង។  

សទីវចប មនមហចិឆតចងឱ់យមនសុសកនុងេលកេរបកុពំយទូរ័របសគ់ត ់ ដេូចនះ

គតរ់បងឹេធវរគបយ៉់ងេដមបមីនផលិតផលដកឱ់យេគេរប។ េរកយេពល

គតស់ល បេ់ទ មនសុសែលងបនជបួគតេ់ទៀតេហយ ប៉ែុនតេគេនអចេមល

េឃញ រកុមហ៊នុេអបផល ផលិតផលជ វេីដអេូធវបទបងហ ញ រេបៀបេធវករ 
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ទសសនៈកនុងករឌហីសញ នងិអវជីេរចនេទៀត។ 

មនសុសែដលគម នមហចិឆត មនិគតិដលេ់រឿងេនះេទ។ ពកួេគរសេ់ដមបរីងច់ ំ

ៃថងសល បេ់ទវញិប៉េុណណ ះ។ មយួៃថងរបសព់កួេគ ចណំយេលេរឿងរចែំដល 

នងិគម នអវរីកីចេរមន។ ឧទហរណ៍ ៖ រគូបេរងៀនពរីនក ់ េទបេរងៀន

សលែតមយួ។ មន កប់េរងៀនយកែតរបកែ់ខ េដមបរីសរ់តមឹមយួរចួខលួន។ 

មន កេ់ទៀតបេរងៀនយ៉ងមត៉ចតេ់រពះខល ចសិសសមនិេចះ។ េគបតូរវធិសីរសត

បេរងៀនរគបែ់បបយ៉ង េដមបឱីយករបេរងៀនរបសគ់តទ់ទលួបនផល។ 

របកែ់ខកគ៏តយ់ក សន ៃដកគ៏តម់ន។ េរកយេពលរគូទងំពរីនកេ់នះ

ឈបប់េរងៀនេនសលេនះ រគូែដលបេរងៀនេលងេសច រតូវេដររកករងរ

េធវបនតេទៀត។ ចែំណករគូមយួេទៀតវញិ េបកបេរងៀនេនផទះេដយខលួនឯង 

េដយសំអងេលសន ៃដែដលគតម់នកនុងសល។ គតគ់តិទកុពចីណុំច

េនះតងំពចីលូបេរងៀន។ 

មហចិឆត បេរងៀនមនសុសឱយេមលេឃញែវងឆង យ។ រគបយ៉់ងែដលេយង

ដកប់ញចូលេទកនុងពភិពេលក នងឹកល យជរបសត់ណំងឱយខលួនេយង។ 

េយងគរួែតេចះខម សេអៀននងឹខលួនឯង ែដលរសេ់នមយួជតនិងឹេគែដរ ែត

មនិបនបនសលអ់វដីលអ់នកជនំនេ់រកយេសះ។ ខញុបំនេធវេហយ េទះបវី

មនិអសច រយែមន ែតវមនរបេយជនស៍រមបម់នសុសមយួចនំនួែដរ។ 

េសៀវេភែដលខញុសំរេសរ នងឹកល យជឯកសរសរមបអ់នកជនំនេ់រកយ

អនេលង េហយេគនងឹសគ លេ់ឈម ះខញុបំនតេទៀត េទះបខីញុែំលងេនេល

េលកេនះកេ៏ដយ។  

អនកែដលមនមហចិឆត េរចនែតមនសន ៃដបនសលទ់កុ។ អនកែដលគម ន 
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មហចិឆតវញិ មនិពបិកេទ រសេ់នដចូេគដចូឯង េហយកគ៏ម នអវែីដលរតូវ

យកមកនយិយែដរ។ 

ទដីប ់គឆឺលងេទកនូេចជនំនេ់រកយេទៀត។ អនកគម នមហចិឆត មនិចលូចតិត

មនសុសែដលមនមហចិឆតេនះេទ ដេូចនះេនេពលេគមនកនូ េគកម៏និ

បេរងៀនកនូខលួនឯងឱយមហចិឆតែដរ។ េទះបជីចង ់ កម៏និដងឹបេរងៀន

យ៉ងណេរពះខលួនមនិយលព់េីរឿងេនះ។ េបសិនជយ៉បខ់ល ងំែមនែទនអនក

ែដលគម នមហចិឆត នងឹបេរងៀនកនូខលួនឯងេទជមនសុសែដលចែំតលិត

េជងអនកដៃទែតមតង េរពះពកួេគេមលេឃញថេនះជមេធយបយែតមយួ

គត ់េដមបទីទលួបនភពេជគជយ័។ 

ឪពកុមត យេដរតសួំខនណ់សក់នុងករតរមងផ់លូវកនូ។ េទះមនិបនបេរងៀន

កនូេដយផទ លក់េ៏ដយ កស៏កមមភព នងិចរតិរបសព់កួេគជះឥទធពិល

េទដលក់នូែដរ។ សលឹកេឈរជុះមនិឆង យពគីលេ់នះេទ េយងរតូវែតេជឿ 

េរឿងេនះ។ កុយំកមនសុសប៉នុម ននក ់ មកេធវជេហតផុលបញជ កថ់ 

សលឹកេឈរជុះឆង យពគីលេ់នះ។ សលឹកេឈអចរជុះឆង យពគីលប់នែមន ែត

មនិែមនរគបេ់ពលេនះេទ។  

េយងសកេមលេនរសុកេយងវញិ។ ឪេធវប ៉លូីស កនូមកកេ៏ធវប ៉លូីសែដរ។ 

ឪេធវជកញជះចនិ កនូមកេធវកញជះយនួ (េរពះយនួេនះេបកេគថជចនិ)។ 

ឪពកុមត យជអនករក កនូមកករ៏កដចូគន ែដរ ឬេលសគន បនតចិប៉េុណណ ះ។ 

ឪពកុមត យគម នមហចិឆត កនូកម៏នភគរយេរចនែដលគម នមហិឆតែដរ។ 

ឆវឆវ មនមហចិឆត ដេូចនះកនូរបសគ់តេ់កតមក កម៏នមហចិឆតែដរ។ 

កនូែដលេលចេធល ជងេគ គឆឺវភ ី ជអនកសនងដែំណង។ មហចិឆត
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របសឆ់វភ ីមនិខសុពឪីពកុរបសេ់គេទ គចឺងរ់បមលូទកឹដទីងំមលូ េហយ

រគបរ់គងតកនូេចេទៀត។ ចះុអនកែដលគម នមហចិឆតវញិ? កនូរបស់

ថវឈន ជឧទហរណ៍លអមយួ។ េយងមនិែមនថ គតម់និលអេនះេទ។ 

ថវឈន ជមរនតេីសម ះរតងម់ន ក ់ដេូចនះកនូគតក់េ៏សម ះរតង ់នងិចងេ់ឃញ

ររសតបនសុខសនតដចូគតែ់ដរ។ ប៉ែុនតពរីនកឪ់ពកុកនូេនះ គម នមហចិឆត

េទ េទបពកួេគសុខចតិតរបគលរ់កុងសុីចវូ ឱយេទលីវបុែីដលជអនកមន

មហចិឆតវញិ។ រកុងមយួទងំមលូ េលកជនូអនកដៃទេដយអងវរេគេទៀតផង 

េតអនកទងំអសគ់ន គតិយ៉ងណែដរ?  

នយិយដលល់ីវបុ ី ខញុកំម៏នចណុំចមយួែដលេយងគរួែតយកមកគតិែដរ។ 

លីវបុ ីជមនសុសមនមហចិឆតណស ់ ប៉ែុនតកនូរបសគ់តែ់បរជគម នចតិតេធវ

េសតចអបីនតចិេសះ។ លីវសន ចងរ់សែ់តរតមឹបនសុខប៉េុណណ ះ ដេូចនះេទប

េពលទព័របសន់គរអ៊យួមកវយ លីវសន សុខចតិតចះុចញ់េដយមនិ

ចបំង េហយករ៏តូវេគចបេ់ទវងំរបសន់គរអយួ ដចូេសតចហនពមីនុែដរ។ 

លីវសន គម នមហចិឆត ដេូចនះករចបរ់សេ់នកនុងវងំែបបេនះ ជេរឿងលអ

សរមបេ់គេទវញិ។  

េយងគរួែតឆងលរ់តងេ់នះផង។ លីវបុ ី មនមហចិឆតមនិចញ់ឆវឆវេទ ែត

កនូរបសេ់គេកតមកែបរជគម នកតេ់ទរកលីវបុេីសះ។ អនកែដលមន

មហចិឆតផង េនមនិបនកនូែដលមនមហចិឆត ចះុទរមអំនកែដលគម ន

មហចិឆត េតសងឃមឹប៉នុម នភគរយែដរ? 

អនកនពិនធ Stephen King បននយិយអពំកីរបណតុ ះករអនដល់

កនូេកមង។ គតន់យិយថ េយងមនិបចដ់កច់បបត់ងឹរងឹដលក់នូកនុងករ
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អនេទ េរពះេបឪពកុមត យអនេដយខលួនឯង កនូគងែ់តអនតមេទ។ អវី

ែដលឪពកុមត យេធវ ជពកយទនូម នលអបផំតុដលក់នូ។ េបឪពកុមត យ 

គម នមហចិឆត រសេ់រកមែតេជងេគ កនូេកតមក កម៏និេទណឆង យែដរ។ 

ឪពកុមត យរបេភទេនះ មនិចងឱ់យអនកេនកនុងផទះនយិយពកីរចងប់ន ឬកតី

រសៃមេនះេទ។ 

ឪពកុមត យ ែដលគម នមហចិឆត អចកល យជអនកបផំល ញជវីតិកនូរបស់

ខលួនឯងេដយមនិដងឹខលួន។ កនូរសេ់ដយគម នមហចិឆត ជេរឿងេវទន

ជងេគ។ េពលេនេកមងមនិអេីទ អចេមលេទដចូជេកមងលអ ចតិតលអ ប៉ែុនត 

េពលធេំឡងេទបដងឹថ អតប់នករដលក់រមតិណ។ ខញុមំនិរបកដថអនក

ែដលគម នមហចិឆត ជមនសុសអតប់នករ ឬអតេ់ទ ប៉ែុនតមនសុសអតប់ន

ករភគេរចន ជមនសុសែដលគម នមហចិឆត។ 

េបចងឱ់យកនូរបសេ់យងមនមហចិឆតែដរ រតូវេធវជគរមូឱយពកួេគេមល 

ែតរតូវច ំ មនមហចិឆតលអបនេហយ។ េនចណុំចេរកយខញុេំលកេឡងពី

មហចិឆតអរកកខ់លះៗេដមបឱីយេយងបនេជៀសវង។  

១.១០ មហចិឆតអរកក ់ឬមហចិឆតែបបអេមរចិ 

លអ នងិអរកក ់ េនជបគ់ន ជនចិច។ េបសិនជអវមីយួអចនផំលលអ វក៏

អចនផំលអរកកប់នែដរ។ មហចិឆតកម៏នែបងែចកថលអ ឬមនិលអ។ 

អវែីដលខញុេំរៀបរបព់ខីងមខុមក ជមហចិឆតលអ។ វនផំលលអមកឱយេយង

វញិ ដេូចនះេយងអចចតទ់កុវថជេរឿងលអបន។ មហចិឆតអរកក ់ មន

ចណុំចសមគ ល ់ដេូចនះេយងមនិបចខ់ល ចរចលំេទ។ 
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អនកទងំអសម់នឆងលែ់ដរេទ េហតអុខីញុដំកច់ណំងេជងចណុំចេនះថ 

មហចិឆតអរកក ់ ឬមហចិឆតែបបអេមរចិ? េតអេមរចិ ជរបេទសអរកក់

ឬ? ខញុកំម៏និចបសែ់ដរ ប៉ែុនតរបេទសអេមរចិែដលខញុធំល បប់នែសវងយល ់

គជឺរបេទសមយួែដលមនមហចិឆតចងរ់គបរ់គងពភិពេលក េហយឥលូវ

េនះេគកប៏នសេរមចមហចិឆតេនះេទេហយែដរ។ េទះបជីបនសេរមច

ែមន ែតេគមនិទនឈ់បេ់នះេទ េរពះមនរបេទសមយួចនំនួែដលកពំងុ

របងឹសេរមចមហចិឆតដចូគន ជមយួអេមរចិែដរ។ 

អេមរចិ មនមហចិឆតេលរគបែ់ផនកទងំអស។់ បេចចកវទិយ េវជជសរសត 

េសដឋកចិច នេយបយ ករលកអ់វធុ ករសមល បអ់នកែដលមនិដងឹអ ី ករ

គរំទពេីរកយខនងេភវរកមម ករេបករបសព់ភិពេលក ករបេងកតជមងថឺមីៗ  

នងិអវែីដលអសច រយេនះគកឺរពងវកខ់រួកបលមនសុស។ ពមីនុេគពងវកែ់ត

របជជនេគេទ ែតឥលូវេនះ េដយសរគណុបណុយអុនីធេឺណត ខរួកបល

អនកណកអ៏េមរចិមនិេលកែលងែដរ។ 

អេមរចិធល បទ់មល ករ់គបែ់បកេនរសុកែខមរេយង កនុងសរងគ មេវៀតណម 

(១៩៦៩ ដល១់៩៧០) ែដលេធវឱយរបជជនេនទេីនះមនកហំងឹ េហយរត់

េទចះុចលូនងឹរកុមប៉លុពល។ េនះជករចបេ់ផតមដបំងូៃនប៉លុពត។ ពងឹ

េលេរឿងទមល ករ់គបែ់បកេនះ ខញុអំចនយិយេដយមនិេអៀនមតថ់ 

អេមរចិ ជរបេទសអរកកម់យួ។ 

េយងអចនងឹគតិថ របេទសេនះមនជនំញកនុងករបេងកតបេចចកវទិយ

ទេំនប ែតតមពតិជនំញពតិរបកដរបសអ់េមរចិ គទឺមល ករ់គបែ់បកេល

របេទសទនេ់ខសយ ែដលគម នកមល ងំតបតវញិ។ េនេពលទមល កអ់េមរចិ
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នងឹបញជ េទរគបភ់ន កង់រពតម៌នរបសព់កួេគ ឱយបែងវរចណំបអ់រមមណ៍

របសព់ភិពេលកេទកនេ់រឿងអវមីយួេផសងេទៀត។ រហតូដលេ់ពលទមល ក់

អសច់តិត េគនងឹរកនកឹបេងកតេហតផុលេឡងមកេដមបបីនេឈម ះជវរីបសុ

សរងគ ម ។ Henry Kissinger ែដលជអនកជរមុញករទមល ករ់គបែ់បកេន

កមពុជេយង បនទទលួេមដយសនតភិពពភិពេលកេទៀតផង។ េពល

ែដលគតទ់ទលួេនះ គណៈកមម ករ Nobel Prize មយួចនំនួបនល

ឈបព់ដីែំណង េរពះខម សខលួនឯង ឬអចនងឹេខពមឬក Kissinger េពក។ 

Kissinger  នយិយថ “ករទមល ករ់គបែ់បកេនះ មនិែមនជករវយ

របហរមកេលរបេទសេយងេទ គេឺគវយរបហរេវៀតណមែដលទរនទ ន

ចលូដែីខមរប ៉េុណណ ះ”។ េគថ “កងទព័េវៀតណម បនសមល បទ់ព័អេមរចិ 

ដេូចនះ េគមនិមនវធិេីផសងេដមបេីដះរសយេទ េរកពទីមល ករ់គបែ់បកមក

េលដែីខមរ”។ ទព័អេមរចិ មកវយេវៀតណមដលរ់បេទស ដលេ់ពលេគវយ

វញិ យកេលសទមល ករ់គបែ់បក។ ចនំនួរគបែ់បកែដលទមល កក់នុងរបេទស

េយង េរចនជងរគបែ់បកែដលេរបកនុងសរងគ មេលកទ១ី។ ទនិននយ័ែដល

ខញុបំនពអីុនីធេឺណត គ ឺ រគបែ់ដលទមល កេ់លសព២ីលនេតន ែតខញុមំនិ

ចបសេ់ទ។ ខញុមំនិែមនអនករបវតតសិរសត ដេូចនះសូមេទែឆកេមលេដយ

ខលួនឯង។ 

ខញុមំនិអចចណំយេសៀវេភមយួកបល េដមបសីរេសរពេីរឿងអរកកែ់ដល

អេមរចិបនេធវេនះេទ។ អនកទងំអសគ់ន េមល របេទសលីប៊ ី អុរ៉ីក ់ នងិ

េសៀរេីទ នងឹដងឹេហយថអេមរចិដណំងឱយអវ។ី សូមកុេំម លពតម៌ន

េលកេជងរបសអ់េមរចិ េរពះេបេម លែបបេនះ គេឺយងេមលេលខ នប៉េុណណ ះ 

មនិែមនេមលករពតិេនះេទ។ របជជនអេមរចិ អចមនិអរកកែ់មន 
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ែតរដឋ ភបិល នងិបងធែំដលរគបរ់គងរបេទសេនអេមរចិ មនិែមនអរកក់

ធមមតេទ។ 

េបេយងគតិេលេរឿងទមល ករ់គបែ់បកេនះ េយងអចឱយនយិមនយ័ មហចិឆត

អរកកប់ន។ មហចិឆតអរកក ់ ជមហចិឆតែដលមនិអចរគបរ់គងបន 

េហយជះឥទធពិលអរកកទ់ងំអសេ់ទេលអនកដៃទ។ មហចិឆតែបបេនះ 

េរចនែតជេដមេហតៃុនសរងគ ម នងិេសកនដកមមជេរចន។ 

េបេយងនយិយឱយចែំតមតង មហចិឆតេនកនុងេរឿងសមកកុ កជ៏មហចិឆត

អរកកែ់ដរ េរពះេធវឱយមនសុសជេរចនសល ប។់ មហចិឆតរបសឆ់វឆវ អច

ឈរេនចេនល ះកណត លរវងលអ នងិអរកក ់ េរពះគតេ់កតកនុងសមយ័

សរងគ ម ដេូចនះមហចិឆតរបសគ់ត ់គបឺរងក បសរងគ ម នងិរបមលូទកឹដែីដល

ែបកបកម់កវញិ ។ គតប់ងកសរងគ មេដមបបីញចបស់រងគ ម ដេូចនះពបិកនងឹ

យកមកេធវជឧទហរណ៍ណស។់  

មហចិឆតរបសអ់នកនេយបយកនុងរសុកេយង កជ៏ឧទហរណ៍លអមយួ

ែដរ។ េដមបសីេរមចមហចិឆតរបសខ់លួន ពកួេគមនិខវលព់អីវទីងំអស។់ 

មនិថរតូវេបករបសម់នសុសប៉នុម ន ឬសែមតងឈុតឆកអវេីទ ពកួេគមនិ

រថយទងំអស។់ អវែីដលគរួឱយភញ កេ់ផអលេនះគ ឺពកួេគបនសេរមចេសទរែត

រគបេ់ពលេទៀតផង។ េដយសររសុកេយង មនិចលូចតិតពភិកសគន ពេីរឿង 

មហចិឆត េទបេយងមនិបននកឹដលវ់េពលេទគរំទអនកនេយបយ។ ករ

រពមមនិយកមកនយិយហនងឹេហយ ែដលេធវឱយបញហ េនែតមនដែដល។ 

មហចិឆត មនិេធវឱយមនសុសកល យជអរកកេ់ទ ែតមនសុសេធវឱយមហចិឆត

កល យជអរកក។់ មហចិឆតអរកក ់ជកចិចករែតមយួគតែ់ដលមនសុស 
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អរកកច់ងេ់ធវជងេគ។ 

ខញុកំម៏នមហចិឆតែដរ ែតមនិអរកកេ់ទ។ មនិបចម់នអនកណមកេធវ

បតកុមមសល បេ់ដយសរខញុ ំ កខ៏ញុអំចេធវជអនកនពិនធបនែដរ។ ខញុរំគបរ់គង

មហចិឆតរបសខ់លួនឯងបន េហយវមនិបះ៉ពលដ់លអ់នកដៃទេទៀត ដេូចនះ

មហចិឆតែដលខញុមំន គលឺអ។ 

ខញុេំនមនេរឿងមយួេទៀតែដលទកទ់ងនងឹរបេទសអេមរចិ ែដលេទបនងឹ

េកតេឡងថមីៗ េនះ។ ឆន ២ំ០១៦ ជឆន ែំដលអេមរចិេធវករេបះេឆន ត

របធនធបិតថីម។ី ឆន េំនះ អនកែដលរតូវរបឈមមខុគន ចងុេរកយ គ ឺអនករសី 

Hillary Clinton នងិ Donald Trump។ ពរីនកេ់នះ មនមហចិឆតដចូគន  

ប៉ែុនត Clinton មនមហចិឆតជង រហតូេធវឱយអនកគរំទរបសគ់តម់នករ

ភយ័ខល ច។ គតក់ច៏ញ់េឆន ត េរពះបតទ់នំកុចតិត។ 

គតជ់មនសុសរសី ដេូចនះេនេពលចលូរបឡកូកនុងឆកនេយបយ គត់

មនជហំរេផសង េហយភពចងឈ់ នះរបសគ់តក់េ៏ផសងែដរ។ គតេ់ធវបន

រគបយ៉់ងេដមបឈី នះេឆន ត ឬនយិយឱយខល ី គេឺដមបបីនអណំច។ េនះជអវី

ែដលេគខល ច។ គតម់និទនប់នអណំចេនះមកកនផ់ង គតឆ់កួតនងឹ

អណំចដលថ់ន កេ់នះេទេហយ ចះុទរមមំនេទៀត េតអនកណអចឃត់

គតប់ន? េតរបេទសប៉នុម នេទៀតែដលេរតៀមខលួនេធវជេសៀរទីពីរី ទបី ី េន

េពលគតក់នត់ែំណង? 

គតម់នមហចិឆតខល ងំេពក រហតូដលេ់គគតិថគតជ់មនសុសអរកក។់ 

តមពតិគតអ់រកកែ់មន េរពះគតេ់នកនុងនេយបយយរូឆន ណំស ់
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េហយអនកជតិសនិទធនងឹគតក់ស៏ល បម់និតចិែដរ។ េរពះអវ?ី េយងអចដងឹ

េហយ។ ជតិសនិទធ បននយ័ថ ដងឹេរឿងេរចនេពក េធវឱយេគមនិទកុចតិត។  

អេមរចិ ជែដនដៃីនឱកស េហយកជ៏ែដនដៃីនេរឿងអរកកែ់ដរ។ េបេយង

ចងរ់កឧទហរណ៍ពេីរឿងអរកកម់កសរេសរេលង ខញុសូំមែណនរំបេទស

អេមរចិ។ អនកែដលេនរបងឹសរេសរអេមរចិ ជមនសុសែដលមនិេចះ

រសវរជវ ជពេិសស គមឺនិសូវខវលខ់វ យពេីរឿងរតូវ នងិខសុ។ េបរបព់កីរ

េបករបជជនខលួនឯង ដលក់រទមល ករ់គបែ់បកេលរបេទសដៃទ អេមរចិ 

អចរបថ់ ជរបេទសផត ចក់រ នងិេភវរករកពំលូេនេលេលកន។ អេមរចិ 

ជអនកជនំញខងែផនកបភំន័តែភនក បតូរសេទជេខម ។  

ខញុមំនិអចបងខអំនកអនឱយេរ សយកមហចិឆតលអ ឬអរកកេ់នះេទ។ េរ សតម

សបបយចះុ។ ខញុមំនិេរ សយកមហចិឆតអរកកេ់ទ។ មនិែមនេដយសរ

ខញុខំល ចចះុនរក េទបមនិហ៊នេធវេរឿងអរកកេ់ទ េរពះខញុដំងឹថ នរក កជ៏

េរឿងេបករបសម់យួ ែដលេគេរបេដមបសីងកតម់នសុសកុឱំយេរ ខលួនពអីនកមន

អណំចប៉េុណណ ះ។ ខញុមំនិេធវេរឿងអរកក ់ េរពះខញុមំនខរួ។ ខញុអំតលុ់យែមន 

ែតខញុមំនខរួគតិ។ ខញុមំនរទសឹតីមនសុសអតខ់រួមយួែដលេយងគរួដងឹ គ ឺ“អញ

អតខ់រួែមន ែតអញមនលុយ េហយបនថតជមយួអនកធ”ំ។ អនកអតខ់រួ 

េរបរទសឹតីអតខ់រួ។  

អនកែដលមនមហចិឆតរចួ រតូវរបយត័នកុឱំយវកល យជមហចិឆតអរកក ់

េហយអនកែដលមនិទនម់នកគ៏រួែតសកលបងបណតុ ះវេលងៗេទ េរពះវ

មនផលរបេយជនស៍រមបេ់យង។ រសុកេយង គរំទមហចិឆតអរកក ់ ែត

េមលងយមហចិឆតលអ។ អុចីងឹេទបេគនយិយថ “រសុកេយងអវកីអ៏ចេកត 
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េឡងបនែដរ”។ របេទសេយង កជ៏ែដនដៃីនឱកសែដរ។ 

“អនកអតខ់រួ េរបរទឹសតីអតខ់រួ”។ 

សរបុ  

េទះបជីេយងមនសមតថភពប៉ណុណ កេ៏ដយ ែតេបខវះមហចិឆត កម៏និអច

សេរមចករអវឱីយធដំុបំនែដរ។ េទះបជីសងគមឱយតៃមលថ មហចិឆតជេរឿង

អរកកក់េ៏ដយ កេ៏យងមនិអចេធវតមមតភិគេរចនរបសស់ងគម េហយ

េបះបងផ់លូវមយួេនះេចលែដរ។ មហចិឆត បេរងៀនេយងឱយេចះរគបរ់គង

ជវីតិខលួនឯង។ មហចិឆត បេងកតរគបយ៉់ង រមួទងំខលួនេយងផងែដរ រគនែ់ត

វបេងកតខសុពរីេបៀបែដលមត យេយងបេងកតេយងែតប៉េុណណ ះ។ 

អនកមនមហចិឆត េរចនែតមនកេំណ ត។ 
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២ 

គិតបរញច ស 

ករគតិ ជសមតថភពមយួ ែដលអចបេងកតអវរីគបយ៉់ងបន។ មន

មនសុសលបលីបញជេរចន បនទទលួផលរបេយជនព៍កីរគតិរបសព់កួេគ 

េហយពកួេគកប៏នែចករែំលកពវីធិសីរសតែដលពកួេគេរបកនុងករគតិ េទ

កនម់នសុសដៃទផងែដរ។ សពវៃថងេនះ េយងមនវធិសីរសតេរចនយ៉ង

ណសក់នុងករគតិ។ អនកខលះចលូចតិតគតិេដយេរបេហតផុល ខលះេទៀត

គតិេដយរសេមរសៃម ឯខលះេទៀតគតិភល មេធវភល មកម៏ន។  

េគលេដចបំងែដលមនសុសចលូសលេរៀន គេឺដមបេីចះពវីធិគីតិ។ េទះបី

សលេរៀនមនិអចបេំពញបណំងេនះបនកេ៏ដយ ប៉ែុនតេយងកអ៏ចេរៀន

ពវីធិគីតិេនេរកសលបនែដរ។ េបេយងមនវធិគីតិលអជងអនកដៃទ 

េយងកម៏នេរបៀបេលអនកដៃទដចូគន ។ 

ករគតិបរញចស ជែបបែផនៃនករគតិរបសឆ់វឆវ។ ករគតិេនះ មនិរតមឹ

ែតផតលផ់លេរចនឱយគតេ់នះេទ សូមបអីនកេនេរកមបងគ បគ់ត ់ កទ៏ទលួ

បនផលេនះែដរ។ កនុងចណុំចេនះ េយងនងឹេរៀនពវីធិគីតិងយបផំតុរបស់

គត ់នងិរេបៀបែដលេយងយកេទអនវុតត។ អនអវែីដលមនិអចអនវុតតបន 

មនិខសុពមីនិបនអនេនះេទ។ ដេូចនះសំណួរដបំងូគ ឺ េតអវេីទជករគតិ

បរញច ស? 
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២.១ េតករគតិបរញច សជអវ?ី 

ករគតិបរញច ស ជមេធយបយគតិមយួែដលេរបកនុងករេដះរសយបញហ

សមុរគសម ញ។ ករគតិបរញច ស ជករគតិែបបវជិជមនផង នងិគតិែបប

អវជិជមនផង។ េនេពលេយងយកករគតិទងំពរីេនះបកូបញចូលគន  េយង

នងឹេមលេឃញដេំណះរសយកនែ់តឆប។់ 

ករគតិវជិជមនែតមយង៉ អចេដះរសយបញហ បន ែតមនិែមនរគបម់ខុេទ 

េរពះេពលែដលមនសុសមនគតិវជិជមនរជុលហសួេហតេុពក េគនងឹេគច

េវសរគបប់ញហ ទងំអស។់ េគអចនងឹយលថ់ ករមនិេធវអវេីសះ កជ៏

ដេំណះរសយែដរ ដេូចនះេទបេពលខលះ ករគតិវជិជមន កល យជបញហ កនុង

ដេំណះរសយ។ 

ករគតិអវជិជមន េបសិនជេរបបនរតមឹរតូវ គអឺចដងឹពបីញហ ែដលអច

នងឹេកតេឡងបនទងំអស។់ បញហ ែដលអចនងឹេកតេឡង របកដជេកត

េឡង។ េបេយងេទសមភ សករងរ េដយគម នបទពេិសធន ៍ដេូចនះអវែីដល

អចេកតេឡង គេឺគមនិយកេយង េរពះែតេយងមនិរតូវតមតរមូវកររបស់

រកុមហ៊នុេគ។ េបេយងគតិបនដលច់ណុំចេនះមនុ េយងអចនងឹេរតៀម

ពកយនយិយេដមបេីគចេចញពបីញហ អតប់ទពេិសធនេ៍នះបន។  

ករគតិវជិជមនែតមខ ង រគនែ់តជរបសល់អេមលប៉េុណណ ះ។ វអចេដះ

រសយបញហ រសួលៗបន ប៉ែុនតេបបញហ េនះធេំពក ករគតិវជិជមនកល យជ

េលសរបសេ់យងវញិេហយ។ កនុងសិកខ សល េគេរចនែតបេរងៀនពកីរ

គតិវជិជមន េរពះករបេរងៀនែបបេនះ ងយជងករបេរងៀនពរីេបៀបេដះ

រសយបញហ ។ បេរងៀនរសួល បនលុយរសួល ជវធិរីកលុយលអបផំតុ
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កនុងសមយ័បចចុបបនន។ សិសសែដលេទចលូរមួ គតិថ ករគតិវជិជមនដចូជ

គម នអវពីបិកផង េរពះពកួេគរគនែ់តគតិ េដយមនិបចេ់ដះរសយអវ។ី 

សូមកុរំចឡអំវែីដលខញុកំពំងុសរេសរឱយេសះ។ ករគតិវជិជមន ជេរឿងលអ

ប៉ែុនតរតូវេរបផគួបគន ជមយួករគតិអវជិជមនែដរ េទបអចេដះរសយបញហ

កនុងករពតិបន។ េយងេហថ ករគតិបរញច ស។ 

ខញុឱំយជឧទហរណ៍មយួ។ េពលែដលខញុបំេរងៀនថន ករ់កហវចិឌហីសញេលក

ដបំងូ ខញុបំនគតិទកុជមនុ។ េរឿងទមីយួែដលខញុគំតិ គ ឺ ខញុអំចបេរងៀន

បន។ េនះជករគតិវជិជមនរបសខ់ញុ។ំ បនទ បម់កេទៀត ខញុចំបេ់ផតមគតិពី

េរឿងអវជិជមនវញិមតង។ ខញុគំតិេឃញដលប់ញហ ជេរចន ដចូជ ខញុេំកមងជង

សិសសែដលមកេរៀន សិសសែដលមកេរៀនេចះេហយរសប ់ ខញុមំនិេចះ

នយិយេរចន េហយអវែីដលខញុខំល ចមយួេទៀត គេឺរកយេពលបេរងៀនរចួ 

សលមនិេបកលុយឱយខញុ។ំ  ខញុពំែូកខងគតិអវជិជមនរសបផ់ង ដេូចនះ អវកី ៏

ខញុនំកឹេឃញែដរ។ 

ប៉ែុនតខញុមំនិឈបរ់តមឹប៉ណុណឹ ងេទ េរកយេពលគតិអវជិជមនរចួអសេ់ហយ ខញុ ំ

រតូវគតិេទេលផលូវវជិ ជមនមតង េដមបរីកវធិេីដះរសយបញហ ។ ចេំពះអយ ុខញុ ំ

មនិអចែកែរបបនេទ េរពះខញុេំកតេរកយពកួេគែមន ដេូចនះខញុមំនិខវលេ់ទ។ 

ចែំណកសិសសែដលេចះរសបទ់ងំេនះ អចជភពងយរសួលកនុងករ

បេរងៀនកថ៏បន េរពះពកួេគដងឹខលះៗពរីកហវចិឌហីសញ ដេូចនះខញុនំងឹមន

អនកជយួ នយិយកនុងេម៉ងបេរងៀន។ ចេំពះករនយិយ ខញុរំតវូេរៀនតមរគូ

បេរងៀនេផសងេទៀត នងិអនបែនថមព ីរេបៀបបេរងៀនរកហវចិឌហីសញ។ េរៀន

េធវតមេគសិន ទរមែំតខញុមំនរេបៀបបេរងៀនផទ លខ់លួន។ ចេំពះេរឿងេបក
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លុយ ជេរឿងអវជិជមនធជំងេគ េរពះខញុមំនិបេរងៀនេដយមនិបនអវេីសះ

មកវញិេទ។ ដេូចនះខញុគំតិទកុជមនុ េបេគមនិេបកលុយឱយខញុ ំខញុរំតូវេធវអវខី លះ? 

េរកយេពលគតិវជិជមនេដមបរីកផលូវេដះរសយេហយ ខញុកំរ៏តលបម់កគតិ

អវជិជមនមតងេទៀត។ ចះុេបអវែីដលខញុគំតិទងំប៉នុម នេនះ មនិេដរ េតខញុរំតូវ

េធវអវបីនតេទៀត? មនិថេយងេរតៀមែផនករចបសប់៉ណុណ េទ វកម៏និអចរតូវ

តមអវែីដលេយងគតិទកុទងំរសុងែដរ។ េនះជ ករពតិកនុងករេរៀប

គេរមង ។ មកដលរ់តងេ់នះ ខញុកំរ៏តលបម់កករគតិវជិជមនវញិមតងេទៀត។ 

ខញុគំតិជេលកចងុេរកយថ េបមនបញហ េរចនែបបេនះ េហយខញុអំច

បេរងៀនឱយចបវ់គគ ខញុអំចទកុចតិតេលសមតថភពខលួនឯងបនេហយ។ 

រកុមហ៊នុកេ៏មលេឃញតៃមលរបសខ់ញុ ំ េហយេបកៃដឱយខញុេំធវអតីមចតិតែដរ។ 

េសរភីព ករេគរព នងិលុយ េធវឱយខញុតំងំចតិតថរតូវែតបេរងៀនឱយបន។  

ករគតិបរញច ស គែឺបបេនះ រតលបេ់ទរតលបម់កេដមបេីដះរសយ។  

ករគតិអវជិជមន ជកររកេមលបញហ ែដលអចនងឹេកតេឡង េហយករ

គតិវជិជមន ជកររកដេំណះរសយ។ េបេយងេរបែតមយួ េយងនងឹ

ជបគ់ងំ ែតេបេរបទងំពរីរមួគន  េយងនងឹេចះគតិដចូឆវឆវ។ 

ករែដលេយងអចទញរបេយជនព៍កីរគតិអវជិជមនែបបេនះ កជ៏វធិី

បរញច សមយួែដរ។ អវជិជមន មនិបននយ័ថវគម នរបេយជនេ៍នះេទ 

សំខនេ់លេយង េចះេរបវ ឬអតប់៉េុណណ ះ។ ករគតិអវជិជមន ជេពល

ែដលេយងេមលេឃញបញហ រគបរ់បេភទទងំអស។់ ខញុគំតិថ គរួែតមន

អនកណមន កស់រេសរេសៀវេភអពំសីិលបៈៃនករគតិអវជិជមនេហយ េដមបឱីយ

អនកែដលចលូចតិតគតិែបបេនះ ទញយករបេយជនប៍នខលះ។ េបគម នេទ 
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ចខំញុេំឆលៀតេពលសរេសរកប៏នែដរ។ 

ករគតិបរញច ស អចនងឹរេញ៉រៃញ៉បនតចិ េរពះវគម នកបនួខន តអវេីទ។ ប៉ែុនត

េបវគម នកបនួខន តែបបេនះ បននយ័ថ េយងអចេរបវបនរគបេ់ពល នងិ

រគបេ់រឿងទងំអស។់ រេបៀបគតិ មនិសំខនដ់ចូលទធផលែដលគតិេចញេនះ

េទ។ មនសុសជេរចនេចះគតិ ែតបនរតមឹែតគតិ ប៉ែុនតករគតិបរញច ស ជ

ករគតិេទរកសកមមភព ឬគតិេហយ មនវធិេីធវែតមតង។ 

២.២ ករគតិរបសឆ់វឆវ 

េយងងកមកនយិយពឆីវឆវវញិ។ េនកនុងេរឿង មនិែមនមនែតឆវឆវេទ

ែដលេចះគតិ ប៉ែុនតរគនែ់តករគតិរបសគ់ត ់ អចឱយេយងយកមកេរបបន 

េទបខញុចំងេ់ផត តេលរេបៀបគតិរបសគ់ត។់ ជយួ េឆលយសំណួរេនះមយួ 

េបអនចបេ់សៀវេភជកូលឺង េតអចេធវឱយអនកទងំអសគ់ន គតិបនលអដចូ

គតែ់ដរេទ? េឆលយឱយរតង ់កុអំតួ។ 

េរកយបរជយ័េនហនចងុ េរកមៃដលីវបុ ី ឆវឆវរងសមព ធយ៉ងខល ងំ។ 

េពលេនះគនួអុកីេ៏លកទព័មកវយរកុងហវ នេទៀត។ ឆវឆវករ៏បជុមំរនតី

េដមបរីកេមទព័េចញតទលន់ងឹគនួអុ ី ែតមន ក់ៗ ខល ច គម ននរណហ៊នេចញ

មខុេទ។ ឆវឆវកច៏បេ់ឈម ះយក ចងេលៀង ។ ចងេលៀង គម នជេំនឿចតិត

កនុងករចបំងនងឹគនួអុេីទ។ ណមយួគនួអុខីល ងំផង េហយខលួនឯងកខ៏ន

ចបំងយរូណសម់កេហយ កន៏យិយរបបឆ់វឆវរតងថ់ ខល ចចបំងចញ់

គនួអុ ី េធវឱយខចូករ។ េពលេនះឆវឆវកប៏នបេរងៀនពវីធិគីតិបរញច ស

េនះេទចងេលៀង នងិមរនតកីនុងសលថ “ េមច៉កឯ៏ងមនិគតិថ េបឯង

អចកតក់បលគនួអុបីន ឯងនងឹលបេីឈម ះេពញពភិពេលក “។  
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ឆវឆវ បនរញុចងេលៀង ឱយគតិពេីជគជយ័កនុងសរងគ មពមីនុៗរបសេ់គ 

េដមបបីផំសុភពកល ហនរតលបម់កវញិ។ តមពតិ ចងេលៀងចសេ់ហយ 

ែតេបគតគ់តិបកេទរកអតតីកលវញិ អយអុចនងឹមនិែមនជបញហ េទ។ 

ចងេលៀង មនចតិតរបយទុធវញិេហយ ែតគតសុ់ំេមទព័រសួចមន កេ់ទចបំង

ជមយួគត។់ 

ករគតិែបបេនះ នងឹេធវឱយេយងេមលេឃញផលូវេរចនជងមនុ មនិសុញគនំតិ 

េហយែថមទងំបេងកនជេំនឿចតិតេលខលួនឯងេទៀត។ ពកួេយងចលូចតិតណស ់

ែដលយកេរឿងខល ច មកបភំយ័ខលួនឯង ែតមនិេចះេលកទកឹចតិតខលួនឯង។ 

ករបភំយ័ខលួនឯងេនះ េធវឱយេយងេមលេឃញសរតូវ ឬបញហ កនែ់តធេំទៗ 

រហតូឈនដលផ់លូវទលរ់ចក។ 

ករគតិរបសឆ់វឆវ ជករគតិរកផលូវេដរេទមខុ ែដលខសុែបលកពតីអួងគេផសង

េទៀត ែដលគតិេដមបរីកផលូវទល។់ ចងលងគតិេឃញបញហ ែដលអចនងឹ

េកតេឡង េបេចញចបំងនងឹគនួអុ ី ែតគតិមនិេឃញពផីលូវែដលអចចបំង

ឈនះបន េទបគតទ់លគ់នំតិមនិហ៊នេចញចបំង។ ឆវឆវ ដងឹថករ

របយទុធ រតូវពងឹេលយទុធសរសត នងិភពកល ហន ដេូចនះេទបគតរ់កវធិី

នយិយឱយចងលង ភញ កខ់លួនជមនុសិន។ 

េបេយងេមលមយួែភលត េយងនងឹគតិថ ឆវឆវ គតិវជិជមនប៉េុណណ ះ មនិ

បនគតិដលេ់រឿងអវជិជមនេទ។ ប៉ែុនតឆវឆវបនគតិដងឹថ េមទព័ទងំអស់

របសខ់លួន សុទធែតបកស់បតេនកនុងបរជយ័ហនចងុអសេ់ហយ ដេូចនះ

គតក់យ៏កេលសថ ចងេ់ចញចបំងជមយួនងឹចងេលៀង េហយបតូរជវីតិ

នងឹគនួអុ។ី ឆវឆវេននយិយបញឈេឺទៀតថ "ពកួេលកឯងទងំអសគ់ន ចំ
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ែតអងគុយេមលេទ"។ ករយកជវីតិខលួនឯងេទបតូរ នងិពកយបញឈេឺនះេហយ 

ែដលអចរកបនេមទព័រសួចមន កឱ់យចងេលៀង។ ឆវឆវគតិ ពេីរឿង

អវជិជមនរចួេហយ េទបគតរ់កវធិេីដមបបីញចូលករគតិវជិជមនេទឱយកងទព័

គតវ់ញិ។ 

េនះរគនែ់តជឧទហរណ៍មយួេនកនុងេរឿងប៉េុណណ ះ ែដលបងហ ញពកីរគតិ

បរញច សរបសឆ់វឆវ។ អនកែដលបនេមលេរឿង របកដជដងឹេរចនជង

េនះេទេទៀត។  

២.៣ ឥទទពិលៃនករគតិបរញច ស 

ករគតិ មនឥទធពិលណស ់ជពេិសសេបេយងេរបវរតមឹរតូវ។ រគបូេរងៀន

ែដលមនករគតិលអ អចេធវឱយសិសសយលប់នចបសព់េីមេរៀន។ េទះមនិ

ចបស ់ កអ៏ចជយួេបកផលូវឱយសិសសេទរសវរជវបនតេទៀតែដរ។ អនកដកឹនំ

ែដលមនវធិគីតិលអ អចេធវឱយកនូេចខងេរកមេគរពផង ឬខល ចផងក៏

ថបន។ កនូេចែដលមនករគតិលអ កអ៏ចឱយអនកដកឹនេំគរពវញិែដរ។  

ករគតិបរញច សរបសឆ់វឆវ មនិរតមឹែតេធវឱយគតរ់កគនំតិបនេរចនេទ 

ឥទធពិលវកប៏នជះេទេលអនកដៃទភល មៗែដរ។ េពលេនះចងលងទទលួ

េចញេទរបយទុធនងឹគនួអុេីហយ េនសុំេមទព័រសួចមយួេទៀត ែតគម នអនក

ណហ៊នេនះេទ។ រសបែ់ត ផនត ឹ ែដលជេមទព័វយ័េកមងបនេចញមក

សុំេទរបយទុធនងឹគនួអុ។ី  

ឆវឆវសួរផនតថឺ “ឯងមនិខល ចគនួអុេីទ?” ផនតេឺឆលយយ៉ងរសួលថ “ 

គនួអុជីមនសុស ខញុកំជ៏មនសុស គនួអុមីនកបំតិ ខញុកំម៏នកបំតិ េមច៉ក៏
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េលកឧបរជមនិសួរថ េតគនួអុេីនះខល ចខញុឬំអត?់ ” ភល មចមលងតមភល ម

ែតមតង។ សំនរួបរញច សែដលផនតសឺួរេទកនឆ់វឆវវញិេនះ កជ៏ះផល

ភល មៗេទកនេ់មទព័ែដលឈរកនុងសលេនះែដរ។ ពកួេគមន ក់ៗ  ភញ ក់

េផអល នងិរេអៀសខលួនជខល ងំ។ 

ករគតិបរញច សផតលផ់លេលឿនណស។់ ផនត ឺ ែដលជេមទព័ជនំន់

េរកយ ហ៊នេចញេទរបយទុធនងឹគនួអុ ី ែដលសមយ័េនះអនកណឮេឈម ះ 

កភ៏យ័ញកស់ចែ់ដរ។ េនកនុងកររបយទុធគន  ផនត ឺ ែថមទងំបនបញ់

រពួញពសិដកគ់នួអុេីទៀត េធវឱយមនរបសួៃដយ៉ងធងនធ់ងរ។ ករគតិ

បរញច ស េធវឱយមនសុសេមលេឃញពចីណុំចឈនះ េនកនុងកលៈេទសៈែដល

គរួចញ់។ ចះុេហតអុវបីនជេយងមនិសកគតិែបបេនះែដរ?  

“គនួអុីជមនសុស ខញុ កំជ៏មនសុស គនួអុីមនកបំិត  

ខញុ កំម៏នកបំិត េមច៉កេ៏លកឧបរជមនិសួរថ  

េតគនួអុីេនះខល ចខញុ ឬំអត”់? -  ផនតឺ 

២.៤ ករគតិបរញច ស នងិករបតែ់បន 

កលខញុចំលូេធវករេនរកុមហ៊នុ F.U.G.I ដបំងូ ខញុឆំ ងលណ់សថ់ បគុគលិក

ដៃទេគរកេភញៀវតមវធិណី េហយេធវេមច៉បនេភញៀវរពមនយិយជមយួេយង 

ទងំមនិែដលសគ លម់ខុគន ផង។ ខញុបំនយកេរឿងេនះេទនយិយនងឹេម

រកុមរបសខ់ញុ ំ របែហលគតអ់ចជយួ ខញុបំន។ គតរ់បបថ់ កុគំតិេរឿងេគ

រពមនយិយជមយួេយងអត ់ ែតរតូវសួរខលួនេយងថ “េតេយងហ៊នេទ

នយិយជមយួេគឬអត?់” 
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ខញុភំញ កខ់លួនេរពត េរកយឮចេមលយរបសគ់ត។់ រគនែ់តគតិបរញច សេដយ

សួរមកកនខ់លួនឯងវញិេសះ កអ៏ចរកដេំណះរសយេឃញេទេហយ។ 

េនកនុងករេធវទផីសរ េយងមនិអចអងគុយេសងៀមេហយរងច់ឱំយេភញៀវមក

នយិយជមយួេយងមនុេនះេទ េយងរតូវែតជអនកេផតមមនុជនចិច។ េលក

េរកយេទៀត ឱយែតេពលខញុមំនចមងលអ់ ី ខញុែំតងែតហតស់ួរបរញច សច់ះុ

េឡងជនចិច េរពះខញុដំងឹថ បញហ  នងិដេំណះរសយេនែកបរគន  រគនែ់ត

េយងចចុមនិទនច់បំ ៉េុណណ ះ។ 

ករសួរសំនរួបរញច សែបបេនះ សត បេ់ទេរបៀបដចូជករឌដឺង ែតតមពតិ

វជវធិលីអកនុងករងរ។ េទះបខីញុរំកមនិបនេភញៀវមកដកលុ់យេនរកុមហ៊នុ

េនះែមន ែតខញុអំចណតជ់បួេភញៀវបន ២ នកែ់ដរ កនុងេពលេធវករ២ែខ

ជងរបសខ់ញុេំនះ។ 

ករគតិបរញច ស ជករបតែ់បនេនកនុងេពលគតិ។ ខរួកបល របសេ់យង

មនជនំញខងបតែ់បន ប៉ែុនតេបេយងមនិធល បប់តេ់សះ េពលបតដ់បំងូ

នងឹជបួផលលំបកេហយ។ បរញច ស មនិែមនបននយ័ថរតូវែតរតលបព់ី

មនុមកេរកយ ឬពេីរកយេទមនុវញិេនះេទ។ ជនួកល េយងរតូវគតិមយួ

ជុេំទបបកមកកែនលងណមយួបន។  

មតិតភកិតខញុមំន ក ់ ជអនកបេរងៀនបគុគលិកកនុងរកុមហ៊នុមយួែដលខញុមំនិសគ ល់

េឈម ះ។ ករងររបសេ់គ គេឺរៀបចេំមេរៀនេដមបបីេរងៀនបគុគលិកែដល

ចលូថម។ី េគរបបខ់ញុថំ ករងររបសេ់គករ៏គនេ់បែដរ េរពះមនេគេហថ 

“េលករគ”ូ េពញមត។់ េរកយមកេគមនគនំតិចងស់រេសរេសៀវេភេដយ

ខលួនឯង ែដលអចទកទ់ងនងឹករបេរងៀនរបសេ់គ។ េគចងប់េងកតសន ៃដ
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របសខ់លួនឯងេដមបឱីយអនកដៃទឱយតៃមលេគកនែ់តខល ងំេឡង។ (អនកទងំអស់

គន កគ៏រួែតេធវែបបេនះែដរ។) 

លង ចមយួ េគបនណតខ់ញុេំទនយិយគន ពរីេបៀបសរេសរេសៀវេភ។ ខញុកំ ៏

េទជបួ េហយនយិយអតួេផតសផត សជេរចន។ េនះជទមល បរ់បសខ់ញុ ំេពល

េធវអវមីនិបនលុយ ប៉ែុនតខញុកំម៏និេភលចរបបេ់គពរីេបៀបសរេសរែដរ។  

អវែីដលេគមន គកឺរចងស់រេសរេសៀវេភ។ េរកពេីនះ អវកីគ៏ម នែដរ។ 

រគនែ់តចង ់ េទមនិរចួេទ។ េយងគតិអវមីនិេចញេទ េបលឺរតមឹែតពកយថ 

“ចងែ់ដរ”។ េគសួរខញុថំ “េតេសៀវេភមយួកបល ខញុចំណំយេពលប៉នុម ន

េដមបសីរេសររចួ?” ខញុេំឆលយថ “ភគេរចន របែហលមយួែខជង”។ េគក៏

នយិយថ “អុចីងឹេគដកេ់គលេដថ សរេសរេសៀវេភមយួកបលកនុង

េពលមយួឆន ។ំ គឆឺន េំរកយេនះឯង”។  

មយួឆន សំរេសរេសៀវេភមយួកបល ជេគលេដខជលិប៉េុណណ ះ។ េបដក់

េគលេដរេបៀបេនះ មយួកបលកស៏រេសរមនិេហយែដរ។ ខញុដំកេ់គលេដ

កនុងមយួឆន  ំ គសឺរេសរេសៀវេភថម ី ៥កបល។ ខញុដំងឹថ ៥កបលអចនងឹ

េរចនេពក េរពះខញុេំធវករេពញេម៉ងផង នងិបេរងៀនេរកេម៉ងេទៀត។ ប៉ែុនត

ខញុរំតូវគតិបរញច សមកវញិថ េបខញុអំចសរេសរេហយ៥កបល ទងំរវល់

ករងរែបបេនះ បញជ កថ់ខញុជំអនកនពិនធរគនេ់បមន កេ់ហយ។ េដមបឱីយ

េគលេដ៥កបលរបសខ់ញុបំនសេរមច ខញុរំតូវគតិបរញច សមកវញិថ ខញុមំនិ

ែមនអតេ់ពលេទ រគនែ់តមនិទនេ់ចះៃលេពលសរេសរប៉េុណណ ះ។ ខញុេំឆលៀត

សរេសរេពលយប ់ នងិេពលេម៉ងបយេនកែនលងេធវករ ឬេពលខលះ ខញុលំួច

សរេសរេពលកពំងុេធវករេទៀតផង។ េបមនេពលប៉នុនងឹ ខញុអំចសរេសរ 
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បនេហយ។ ៃថងអទតិយ ខញុទំេំនរេពញមយួៃថងសរមបស់រេសរ។ 

មតិតភកតខិញុ ំនងិខញុរំវលក់រងរេពញេម៉ងដចូគន  ែតខសុគន រតងខ់ញុគំតិបរញច ស

េដមបសីរេសរេសៀវេភឱយបនេរចន េហយេគមនិបនគតិពកីរៃលេពល។ 

េបេយងគតិថេយងរវល ់ េយងចបសជ់រវលេ់ហយ។ អនកណករ៏វលែ់ដរ 

សំខនេ់តេយងគតិែបបណ េដមបដីកខលួនេចញពភីពរវល។់ ខញុេំនចេំមល

េសៀវេភរបសម់តិតភកតខិញុ ំេរពះខញុរំបបថ់ចជំយួ ែកពកយខសុឱយ។ 

ករគតិរបញច ស ជយួ េយងឱយេចះបតែ់បនតមបញហ  េរពះបញហ មនិែដល

បតត់មេយងេនះេទ។ េគអចគតិបនលអជងេយង េរពះេគេចះបតែ់បន

េនេពលគតិប៉េុណណ ះ ដេូចនះេបចងគ់តិបនលអដចូេគែដរ រតូវគតិបរញច ស។ 

២.៥ ករគតិបរញច ស នងិបទពេិសធន ៍

បទពេិសធន ៍ េធវឱយករគតិផល សប់តូរ។ បទពេិសធន ៍ អចេធវឱយេយងគតិ

បនេលឿនជងមនុ នងិបនលអិតជងមនុ។ អនកទងំអសគ់ន  េឃញអនក

េដះរសយវបិតតេិសនហតមវទិយែុដរេទ? ពកួេគកនែ់តេធវករយរូប៉ណុណ  ករ

គតិរបសព់កួេគកក៏នែ់តលអែដរ។ ករងរេនះ រតូវករបទពេិសធនផ៍ទ ល់

ខលួនេរចនណស ់មនិែមនយកែតរទសឹតីពេីសៀវេភ ឬករនយិយតគន មកេធវ

បនេទ។ េយងអចសត បដ់ងឹថ េពលណពកួេគនយិយភល វបន េប

ពកួេគផតលេ់យបលទ់កទ់ងនងឹអវែីដលេគមនិធល បជ់បួេដយខលួនឯង។ 

ករគតិបរញច ស ទមទរបទពេិសធន ៍ េដមបអីចេធវបនេដយមនិរចបកូ

រចបលដ់លខ់លួនឯង។ អនកែដលមនិធល បគ់តិ េពលគតិមតង វលិមខុមតង 

េហតេុនះ េទបេគបេរងៀនេយងឱយគតិេដយខលួនឯង។ េយងកនែ់តគតិ 
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ខរួកបលេយងកនែ់តមនបទពេិសធន ៍ ដេូចនះេនេពលគតិេលកេរកយ

េទៀត វអចេដរបនេលឿនជងមនុេហយ។ 

ឆវឆវ មនបទពេិសធនក៍នុងសរងគ មយរូឆន  ំ ដេូចនះករគតិទកទ់ងនងឹ

សរងគ មរបសគ់ត ់ គលឺអណស។់ គតអ់ចគតិបរញច សេទមក េដយ

គម នបញហ  ប៉ែុនតេនេពលទកទ់ងនងឹេរឿងរគួសរឯង គតែ់បរជគតិមនិសូវ

លអេទវញិ។ គតច់ណំយេពលេរចនេលខនងេសះ ដេូចនះគតម់និសូវមន

េពលែសវងយលព់កីនូខលួនឯង នងិករេធវជឪពកុេគ។  

កររសលញ់កនូលេមអៀងរបសគ់ត ់ជែផនកមយួៃនករសល បរ់បសឆ់វឆងុ។ 

េយងអចនងឹគតិថ ឆវឆងុ សល បេ់រពះ ឆល តេពក នងិមតអ់តគ់រមប ប៉ែុនត

េយងរតូវដងឹថ អនកណកដ៏ងឹថឆវឆវ រសលញ់ឆវឆងុជងេគែដរ 

េហយមនបណំងឱយឆវឆងុបនតដែំណងេទៀតផង ដេូចនះេទបឆវភចីតក់រ

ឆវឆងុេចល។ េបឆវឆវមនិរសលញ់លេមអៀងេទ ឆវឆងុឆល តប៉ណុណ  ក៏

មនិែមនជេរគះថន កស់រមបឆ់វភែីដរ។ 

បទពេិសធនស៍រងគ ម មនេរចនណស ់ែតបទពេិសធនេ៍ធវឪពកុវញិ មន

ចណុំចរបេហងេរចន ដេូចនះេទបគតគ់តិមនិេឃញថមនលទធផលែបប

េនះ។ លុះដលេ់រកយេពលឆវឆងុសល បប់ត ់ េទបឆវឆវេចះគតិេលកនូ

េច។ គតេ់ចះគតិបរញច សថ មនសុសដចូឆវភ ី េទបអចេធវជេសតចបន 

េរពះមនចតិតដច ់ នងិេចះយកចតិតអនករបជញ។ ពដីបំងូ គតគ់តិថ ភព

ឆល តរបសឆ់វឆងុ េទបជគណុសមបតតរិបសេ់សតច។ 

បទពេិសធន ៍ មនិបនបេរងៀនមនសុសេទ រគនែ់តវបនផល សប់តូរករគតិ

របសេ់យងប៉េុណណ ះ។ េពលករគតិបតូរេហយ អវកីេ៏យងអចេធវថមែីដរ។ 
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រកុមហ៊នុជេរចនឱយតៃមលេទេលបទពេិសធន ៍ េរពះេគដងឹថ អនកែដល

មនវ អចគតិបនលអជងអនកមនិធល បម់ន។ 

េនេពលខញុសំរេសរេសៀវេភដបំងូ ខញុសំួរេយបលព់អីនកដៃទ។ េគរបបម់ក

យ៉ងេមច៉ ខញុេំធវតមែបបេនះ។ េគរបបម់និឱយខញុសំរេសរពេីរឿងសិច ខញុកំ ៏

លុបេរឿងសិចេចញ។ េគរបបថ់ េរបពកយបេចចកវទិយ េធវឱយេគពបិកយល ់

ខញុកំដ៏កេចញេទៀត។ ែតេរកយមក ខញុមំនបទពេិសធនខ៍លះកនុងករសរេសរ

េសៀវេភ ខញុកំស៏ួរខលួនឯងវញិ ថេតអនកអនចងអ់នេសៀវេភែដលេចញពខីញុ ំ

ឬេចញពអីនកដៃទ? អនកអនេសៀវេភខញុ ំ ចបសជ់ចងដ់ងឹពអីវែីដលខញុគំតិ

េហយ មនិែមនអវែីដលេគរបបឱ់យខញុគំតិេនះេទ។  

បទពេិសធន ៍ផល សប់តូរករគតិរបសខ់ញុ។ំ ខញុសំេរមចចតិតថ េសម ះរតងន់ងឹខលួន

ឯង េដយសរេសរែតអវែីដលខញុចំងស់រេសរប៉េុណណ ះ។ េបអនកដៃទចងឱ់យខញុ ំ

សរេសរអវេីផសងេទៀត ខញុនំងឹរបបឱ់យេគសរេសរេសៀវេភេដយខលួនឯង។   

េយងអចយកករគតិបរញច សេទេរបបន ប៉ែុនតលទធផលែដលទទលួបន

មកវញិ មនិរបកដថលអដចូជឆវឆវេទ។ មលូេហត ុ គមឺកពេីយងេទប

នងឹចបេ់របវ។ ដេូចនះេពលេរបដបំងូ ពយយមកតច់ណំេំដយខលួនឯងថ

េយងគតិរេបៀបេមច៉ខលះ េដមបទីកុជបទពេិសធន។៍ បទពេិសធនែ៍ដល

េយងឆលងកត ់ នងឹកល យជរបសម់នតៃមលជងេគកនុងជវីតិេយង ឬអច

បនតេទឱយអនកដៃទេទៀតផង។ េយងមនបទពេិសធនក៍នែ់តេរចន ករគតិ

បរញច សរបសេ់យងកនែ់តលអ។ េយងគតិបរញច សកនែ់តេរចន េយងក៏

មនបទពេិសធនខ៍ងគតិេរចនដចូគន ។ វពងឹគន េទវញិេទមក។ 

“េពលករគិតបតូ រេហយ អវីកេ៏យងអចេធវថមែីដរ”។ 
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២.៦ ករគតិបរញច ស នងិករគតិខសុពអីនកដៃទ 

ករគតិទងំពរីេនះផតលផ់លដលេ់យងដចូគន ។ ករគតិបរញច ស គេឺយង

គតិកនុងផលូវែតមយួ រគនែ់តគតិបរញច សពេីនះមនុ ពេីនះមនុប៉េុណណ ះ។ 

ចែំណកករគតិខសុពអីនកដៃទវញិ គគឺតិកនុងផលូវេផសងពអីនកដៃទែតមតង 

េហយមនេគលបណំងចងប់នអវថីមែីដរ។ 

េយងមនករគតិខសុគន ទងំអស ់ សូមបែីតបងបអូនឯងកម៏និអចគតិដចូគន

ែដរ។ ករែដលេយងគតិខសុពអីនកដៃទ ជេរឿងែដលេជៀសមនិផតុេទ ប៉ែុនត

េបេយងខល ចថខលួនឯងគតិខសុពេីគ េយងនងឹេនេរកមករគតិរបសេ់គ

រហតូ។ ករគតិបរញច ស នងិករគតិខសុពអីនកដៃទ រតូវេរបផគួបគន េទបជយួ 

េយងបន។  

េយងគតិខសុពអីនកដៃទ េដមបមីនេសរភីពកនុងករគតិ។ េយងគតិ

បរញច ស គេឺដមបរីកផលូវេដរ បនទ បព់េីយងសេរមចថមនិេធវតមករគតិរបស់

អនកដៃទរចួ។ ករគតិមយួ េរ បរមះ េហយមយួេទៀត រកមេធយបយ។ 

ករគតិខសុពេីគ មនិរបកដថេយងរតូវរហតូេនះេទ ប៉ែុនតវេធវឱយេយង

សគ លខ់លួនឯងកនែ់តចបស ់ នងិមនជេំនឿេលខលួនឯងវញិ។ េយងេរចនែត

រសេ់នេដយពងឹេលអនកដៃទ ដេូចនះលមមដលេ់ពលែដលេយងរតូវពងឹេល

ខរួកបលខលួនឯងេហយ។ ដងឹេទថេហតអុបីនជធមមជតបិេងកតខរួកបល

ឱយមនសុសមន កម់យួដចូគន ? េរពះធមមជតចិងឱ់យេយងេរបវេដះរសយ

បញហ រគបយ៉់ងេដយខលួនឯង មនិែមនពងឹអនកដៃទេនះេទ។ 

េសៀវេភមយួេនះ កេ៏កតពកីរគតិខសុពេីគែដរ។ ខញុគំតិថឆវឆវ ជ 
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តអួងគមយួែដលមនចណុំចលអេរចន។ ប៉ែុនតអនកដៃទ មនិគតិដចូខញុេំទ។ េគ

ថ ឆវឆវ ជមនសុសកបតជ់ត ិ េលម ភរសី នងិមនចតិតសហវ។ េបគតិ

ដចូេគែដរ ខញុចំបសជ់រតូវលុបគនំតិសរេសរេសៀវេភេនះេចលមនិខន។

សំណងេហយ ខញុមំនិចលូចតិតេធវតមេគ ដេូចនះខញុរំតូវេរបករគតិបរញច ស

របសខ់ញុ ំ េធវយ៉ងណទញយកចណុំចលអពតីអួងគអរកកេ់នះឱយបន។ ខញុ ំ

េជឿថ អរកក ់ ឬមនិអរកក ់ សថិតេនេលអនកសរេសរេទ។ េនេពលេយង

គតិអវខីសុពេីគ រតូវេរបករគតិបរញច សផង។ កុឱំយខសុេគ េហយេធវអវមីនិ

េកត បនរតមឹែតសត យេរកយ។ ករគតិខសុពអីនកដៃទ អចជចណុំច

េជគជយ័របសេ់យងកថ៏បន។ 

រកុមហ៊នុេអបផល ជរកុមហ៊នុមយួែដលមនករគតិខសុពេីគ េហយជ

លទធផល រកុមហ៊នុេនះ បនកល យជរកុមហ៊នុយកសែដលមនអនកេរបរបស់

របល់ននកេ់លេលក។ ផលិតផលរបសេ់អបផល មនភពខសុែបលក

ពផីលិតផលននែដលមនលកេ់នេលទផីសរ។ វេធវឱយអនកេរបពបិក

របែកកថមនិរតូវករណស។់ ទសសនៈគតិខសុពអីនកដៃទេនះ បនមក

ពសីថ បនកិេដមរបសរ់កុមហ៊េុនះ គ ឺ សទីវចប។ េរកយសទីវចបសល បេ់ទ 

បគុគលិកទងំអសក់នុងរកុមហ៊នុ បនបនតទសសនៈមយួេនះេទមខុេទៀត។  

សទីវចប កធ៏ល បគ់តិបរញច សចេំពះអនកេរបរបសផ់លិតផលេអបផល។ 

េដយសរែតផលិតផលេអបផលមនតៃមលខពស ់ អនកែដលទញិរតូវបនេគ

គតិថជមនសុសឆកួត។ ប៉ែុនតសទីវចបគតិថ ពកួេគជមនសុសអសច រយ េហយ

េគលបណំងរបសគ់ត ់ គបឺេងកតផលិតផលសរមបម់នសុសរបេភទេនះ

ែតមតង។ 
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ករគតិខសុពអីនកដៃទ រតវូករភពកល ហនកនុងខលួន ចែំណកករគតិ

បរញច សវញិ ជជនំយួរបសេ់យងប៉េុណណ ះ។ គម នអនកណែដលគតិខសុពី

អនកដៃទ េហយមនិេចះគតិបរញច សបនតេទៀតេនះេទ។ 

២.៧ យេំដមបសីមល បត់ងុជ ួ

មនុេពលតងុជ ួរតូវេគបរងក ប រជករហនសថិតេរកមកររគបរ់គងរបសទ់ព័

សុីេលៀងទងំរសុង។ ទព័េនះខល ងំណស ់ គម នអនកណហ៊នកអកជមយួ

េទ។ េនកនុងពធិជីបេ់លៀងរបសវ៉់ងអុងី ពកួមរនតចីសទ់ងំេនះ បន

េរៀបរបព់ភីពេវទន នងិករជះិជនព់សីំណកប់កសពកួតងុជ។ួ អនកខលះ

យផំង គករ់ទូងផង។ ពកួេគ គតិែតនគំន នយិយថ “រជករមហ

ហនជតិរលយេហយ”។  

ឆវឆវ ែដលេនអងគុយេនខងចងុេគេនះ កេ៏សចយ៉ងឮ េហយនយិយ

ចអំកថ “កនូរបុសេពញសំណកែ់បរជយដំចូជរសីេទវញិ។  េទះបជី

យដំលេ់មឃភល ឺ កម៏និអចសមល បត់ងុជបួនែដរ”។ រតងច់ណុំចេនះបងហ ញ

ថ េពលែដលមនសុសរគបគ់ន  នយិយថអសផ់លូវេដរ េនះមនិបននយ័ថ

អសផ់លូវេដរែមនែទនេនះេទ។ ករគតិតមសេមលងភគេរចន អចេធវឱយ

មនសុសខវ កែ់ភនក េមលែលងេឃញដេំណះរសយ។ ឆវឆវអតួថ កនុង

មយួសបត ហ ៍ គតអ់ចយកកបលតងុជមួកពយរួបន ែតមរនតកីសំក

ទងំេនះនគំន គតិថេទមនិរចួ។ ចងុេរកយ ឆវឆវកស៏េរមចចតិតេទេធវ

ឃតតងុជែួតមន កឯ់ង េហយកប៏េងកតរបវតតសិរសតៃនករបះេបរេឡងមក។ 

“េពលែដលមនសុសរគបគ់ន  និយយថអសផ់លូ វេដរ  

េនះមនិបននយ័ថអសផ់លូ វេដរែមនែទនេនះេទ”។ 
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គតិបរញច សពសីថ នភពបចចុបបនន េទបេមលេឃញដេំណះរសយ។ េប

េយងកពំងុជបក់នុងបញហ  េហយមនិេចះរញុបញហ េចញមយួែឡកសិនេទ 

េយងេនជបគ់ងំកនុងេនះរហតូ។ មនសុសទងំេនះ ទកុតងុជ ួ ជបញហ ។ 

ពកួេគគតិថេធវអវតីងុជមួនិេចញ ដេូចនះេទបមកអងគុយយែំរសកេធវជ

អណិតរជករហន។ ឆវឆវេមលេឃញពបីញហ ដចូអនកដៃទ ប៉ែុនតគត់

េចះរកវធិកីមច តប់ញហ េនះេចល។ 

េយងអចេរបឧទហរណ៍ “យសំមល បត់ងុជ”ួ េនះមកេរៀបរបក់នុងសថ នភព

បចចុបបននបនយ៉ងេរចន។ អវែីដលេយងេដះរសយមនិេចញ េយងចតទ់កុ

ជតងុជេួទ បនទ បម់កសេរមចចតិតថ គរួេធវដចូឆវឆវ ឬេធវដចូមរនតេីផសង

េទៀត។ កុេំភលចចណំងេជងេសៀវេភេនះ គ ឺេរៀនតមឆវឆវ។ 

២.៨ ករយកមនសុសៃរពមកេធវជេមទព័ 

ឆវឆវ ជអនកដកឹនមំន កែ់ដលេរបមនសុសេដយមនិេចះរបកន។់ គតេ់រប

មនសុសេដយេមលេលសមតថភព នងិភពេសម ះរតង។់ េបអនកេនះមន

លទធភពេចញចបំងបន គតែ់តងតងំជេមទព័ភល ម។ ចណុំចេនះកេ៏កត

េចញពកីរគតិបរញច សរបសគ់តែ់ដរ។ លីវបុ ី នងិស៊ុនឈន េពលេរប

មនសុស សុទធែតមនបងកបគ់នំតិវយតៃមលសមបកេរកទងំអស។់ ពកួេគ

ទងំពរីេមលពេីរកេទមនុសិន េទបពនិតិយេមលខងកនុង។ ឧទហរណ៍ 

ផនថងុ ែដលជមនសុសពែូកមន កក់នុងេពលេនះ ករ៏តូវលីវបុ ី គតិគរូពមីខុ

មតខ់ងេរកសិនែដរ។ ចែំណកស៊ុនឈនវញិ េទសទលន់ងឹករនយិយ

េមលងយចវូអុរីបសផ់នថងុ េទបមនិរពមទទលួ។ 

ករវយតៃមលមនសុសតមសមបកេរក គជឺេរឿងធមមតេទេហយ ដេូចនះអនក 
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ែដលេចះគតិបរញច ស េគនងឹេបះេចលករវយតៃមលរបេភទេនះ។ ឆវឆវ 

គតិែបបេនះ េរពះសមបកេរកមនិអចបញជ កព់សីមតថភពរបសម់នសុស

បនេទ។ េបេម លតមសមបកេរក ឆវឆវ រគនែ់តជអនកធល បប់េរមតងុជួ

ប ៉េុណណ ះ មនិសមនងឹមនវសនបនរគបរ់គងទកឹដមីយួែផនកធនំងឹេគេទ។ 

សមតថភព េទបជអនកសេរមចកចិចករទងំឡយ។ 

សមបកេរក េរបបនែតេនេលប៉សុ តិ៍ទរូទសសនប៍ ៉េុណណ ះ។ ទរូទសសន ៍ជអនក

គរំទ នងិផសពវផសយភពមនិេសម ះរតងរ់គបរ់បេភទ ដេូចនះមនសុសែដលេគ

េរ សចលូេទបងហ ញមខុតមកញចកទ់រូទសសន ៍ ករ៏តូវែតមនចរតិរសបគន

ែបបេនះែដរ។ ពកួេគេរបសមបកេរក េដមបេីបករបសអ់នកអងគុយេមល។ ខញុ ំ

សូមរបបក់រសមង តម់យួចះុ ែតេបអនកែដលដងឹរចួេហយ កម៏និអែីដរ។ 

ទរូទសសន ៍ ជឧបករណ៍ពងវកខ់រួកបលមនសុសរបសអ់នកមនអណំច នងិ

មនលុយ (អនកនេយបយ នងិអនករកសុី)។ េបចលូចតិតឱយេគពងវកណ់ស ់

េមលទរូទសសនេ៍ទៀតេទ។ 

ទរូទសសន ៍ ជចណូំលចតិតរបសអ់នកែដលមនិេចះគតិបរញច ស។ ពកួេគ

ចលូចតិតគតិអវតីមែដលេគរបបឱ់យគតិ។ សរមបអ់នកែដលេចះគតិវញិ េគ

នងឹមនិចញ់េបកសមបកេរកទងំេនះេទ។ 

សុីឈូ ជេមទព័ខល ងំមន ករ់បសឆ់វឆវ ែដលរតូវទទលួចលូកនុងជរួទព័ 

េពលឆវឆវជបួេលកដបំងូ។ សុីឈូ នងិទនអ៊យួ បនរបយទុធគន េដមបទីរ

យកចណំបខ់ម ងំែដលសុីឈូឃុខំលួនទកុ។ ឆវឆវ េឃញសុីឈូ មន

កមល ងំខល ងំ ដេូចនះកេ៏ហឱយចលូមកបេរមទព័ រពមទងំឱយដែំណងជេមទព័

េទៀតផង។ អនកេផសង េគរចែណននងឹសុីឈូ ប៉ែុនតមនិហ៊ននយិយ។ 
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សុីឈូ េទះបលីងងព់តិែមន ប៉ែុនតេរឿងរបយទុធគន វញិ មនិបចរ់ពួយេទ។ 

ឆវឆវ មនេមទព័ែដលេចះគតិរចួេទេហយ ដេូចនះ ករទទលួយកសុីឈូ 

ជជេរមសែផនកកមល ងំបយប៉េុណណ ះ។  

ឆវឆវមនិគតិដចូអនកដៃទ ែដលខវលព់រីបវតិត ឬមខុមតខ់ងេរកេទ។ គត់

គតិរតមឹែតថ េបមន កេ់នះមនសមតថភពរបយទុធនងឹទនអ៊យួ េគកម៏ន

សមតថភពរបយទុធនងឹេមទព័ដៃទេទៀតែដរ េហតអុមីនិឱយេគកនទ់ព័? េយង

កប៏នេឃញចរតិសុីឈូេនកនុងេរឿងែដរ។ គតជ់មនសុសេសម ះរតង ់ េចះ

ខវលខ់វ យពមីច ស ់ហ៊នេធវហ៊នទទលួ រសលញ់កងទព័ នងិមនវជិជ គនុ

ខល ងំពែូក។ ឆវឆវយកសុីឈូមកបេរមករ ពតិជេរឿងលអែមន។  

សុីឈូ ជមនសុសៃរពប៉េុណណ ះ ប៉ែុនតេដយសរឆវឆវគតិខសុពអីនកដៃទ 

េទបសុីឈូ បនកល យជសេមតចខល ។ ករគតិបរញច ស ជករផតលឱ់កស

ែដលេយងមនិអចដងឹថ េយងនងឹទទលួបនអវមីកវញិ។ េបេហង គបឺន

មនសុសដចូសុីឈូ ែតេបសយ៊ កប៏នេមេរៀនមយួទកុរបបក់នូខលួនឯងែដរ។ 

២.៩ ករគតិបរញច ស នងិករបែំបកគនំតិ 

េដមបមីនគនំតិលអ ជហំនដបំងូ គរឺតូវមនគនំតិេរចនជមនុសិន។ េពល

េយងមនគនំតិសរមបេ់រ សេហយ េយងអចរកគនំតិែដលលអជងេគកនុង

ចេំណមេនះេហយ។ េយងដងឹេហយថ មនសុសអចបែំបកគនំតិមយួឱយ

េចញជគនំតិថមមីយួេទៀត។ េនះជសមតថភពពេិសសមយួ ែដលេធវឱយ

មនសុសជតមិនករែរបរបួលេរចនជងសតវដៃទ។ េបគម នករបែំបកគនំតិ

េទ េយងនងឹេដរតមគនលងសតវែដលផតុពជូជេរចនេទៀតបតេ់ទេហយ។ 
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ខញុកំេ៏ចះបែំបកគនំតិែដរ ែតបែំបកតមែបបែផនរបសខ់ញុ។ំ ខញុយំកេរឿង

សមកកុមយួ មកបែំបកេចញ ជេសៀវេភបកីបល គ ឺ េរៀនតមឆវឆវ 

េរៀនតមសុឺម៉អុ ី នងិេរៀនតមេរឿងសមកកុ។ េគលគនំតិេនកនុង

េសៀវេភទងំេនះ បនពេីរឿងសមកកុទងំអស។់ ខញុរំគនែ់តកតទ់កុ េហយ

យកមកបែំបកេដមបសីរេសរឱយបនលមអតិប៉េុណណ ះ។ អនកែដលបនអន

េសៀវេភេនះរចួ កអ៏ចយកេទបែំបកគនំតិសរេសរជេសៀវេភេផសងេទៀត

បនដចូគន ។ ធតេុដមរបសគ់នំតិ គអឺចបែំបកបនតេទៀតបនជនចិច។ 

ករបែំបកគនំតិ មនិែមនបននយ័ថ យកគនំតិធមំយួ មកបែំបកឱយតចូៗ 

េហយនយិយឱយរចែំដលេនះេទ។ ករបែំបកគនំតិ ជករេរបគនំតិមយួ

ជេគល េហយភជ បវ់េទកនគ់នំតិជេរចនេទៀត េដមបបីេងកតបនជ

គនំតិថមេីផសងេទៀត។ វជករេធវឱយគនំតិមយួមនចណុំចលមអតិជងមនុ 

េដមបរីសួលយល ់ នងិយលប់នេរជ។ ចេំពះកែនលងែដលថរសួលយល់

េនះ ខញុមំនិរបកដទងំរសុងេទ េរពះគនំតិខលះ េនេពលបែំបករចួេហយ វ

មនភពសមុរគសម ញ ប៉ែុនតេបេយងពយយមយលប់ន េយងនងឹយលប់ន

េរជជងអនកដៃទ។ េបរជុលជចងយ់លេ់រឿងអវមីយួេហយ គរួែតចណំយ

េពលេរចនបនតចិេដមបយីលវ់ឱយចបសេ់ទ។ 

ករបែំបកគនំតិ េរចនែតេចញពសីំណួរែដលេយងសួរខលួនឯង។ េបសិនជ

ខញុមំនគនំតិមយួថ “ឆវឆវ ជមនសុសែដលមនេគលេដជវីតិចបស់

លស។់” ខញុអំចសួរសំណួរមយួចនំនួបនេដមបបីែំបកគនំតិមយួឃល េនះ។ 

ខញុអំចសួរថ “េតចណុំចអវខីលះែដលថគតម់នេគលេដចបសល់ស?់”  

“េតេគលេដជវីតិជអវ?ី” “េហតអុគីតម់នេគលេដជវីតិ?” “េតមនសុស

ែដលមនេគលេដចបសល់ស ់ ជមនសុសែបបណ?” “េតេនះជេរឿងលអ 



េរៀនតមឆវឆវ 

	 79	

ឬមនិលអ សរមបគ់ត?់” េនមនេរចនេទៀត ែដលេយងអចយកមក

បែំបកបន។ 

ករបែំបកគនំតិ ទកទ់ងនងឹករគតិបរញច ស។ េយងចបេ់ផតមពកីរគតិថ 

គនំតិេនះ មនិទនេ់ពញេលញេនេឡយេទ េហយបនទ បម់កេទបរកចណុំច

េដមបបីែនថម។ េបេយងមនិយលព់កីរបែំបកគនំតិេទ េយងកម៏និយលព់អីវី

ែដលេកតេឡងេនជុវំញិខលួនែដរ។ រគបយ៉់ង ជគនំតិែដលែបកេចញពី

គនំតិធណំមយួប៉េុណណ ះ។ 

េខអវមនសុសរសី មនម៉ដូេរចនជងមនសុសរបុស។ ប៉ែុនតមនចណុំចមយួ

ែដលេយងរតូវចបអ់រមមណ៍។ េគផលិតអវយតឺរបសម់នសុសរសីឱយេសតង

ជធមមត។ បនទ បម់កេគកប៏េងកតអវ ឬរកណតអ់វេីផសងេទៀតសរមបរ់ុ ំ

ពេីរកបទិបងំអវេសតងេនះ។ េគបែំបកគនំតិអវធមមត មកជអវេសតង 

េហយកប៏េងកតេរគឿងតបុែតងពេីលេទៀត។ េនះជករពតិេនកនុងករេធវ

ជនំញួសេមលៀកបពំក ់មនិែមនខញុគំតិេដយខលួនឯងេទ។ វទកទ់ងនងឹគនំតិ

ែផនកេសដឋកចិច ឬអចេហថ ករបមូលុយពមីនសុស្ជេរចន ែដលគតិមនិ

ទនព់កួេគកប៏នែដរ។ 

អនកែដលផលិតេខអវ គតិបរញច សពកីរយលេ់ឃញចស់ៗ  ែដលគតិថ

រសីៗចងេ់សលៀកពកជ់តិៗ ដេូចនះេគកប៏េងកតអវែដលេមលធលុះដលក់នុងមតង។ 

េគរចនេចលករយលេ់ឃញពមីនុ េហយបេងកតទផីសរថមសីរមបអ់នកែដល

រតូវសងគមពងវកេ់ដយងយ។ េពលបនទផីសរថមេីហយ េគនងឹបែំបកគនំតិ

របសេ់គជបនតបនទ បេ់ដមបឈីរេជងកនុងទផីសររបសេ់គ។ អនកែដលមន

គនំតិថមទីងំអស ់ជអនកែដលេចះគតិបរញច ស។ 
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គនំតិ អចជយួ ឱយេយងរកលុយបន ដេូចនះេនេពលេគេចះបែំបកគនំតិ េគ

កេ៏ចះបែំបកវធិរីកលុយផងែដរ។ លុយ បនកល យេទជរពះេទេហយ 

ដេូចនះអនកណកច៏ងប់នែដរ េហយវធិែីដលេគេរបេដមបយីករពះេនះ គឺ

គនំតិ។ អនកទងំអសគ់ន អចនងឹគតិថ “អចមស៌អីេទហ នយិយែតគនំតិ

រហតូ អងែតអគនំតិវអតរ់បូ េចះែតយកមកេបកអញេហយ”។ អវែីដល

េយងចណំយលុយទញិរលៃ់ថងេនះ ជគនំតិទងំអស។់ អនកែដលមន

គនំតិេរចន េហយេរបបនលអ ែតងែតមនលុយេរចនជងេគ។ េបចងប់ន

គនំតិេរចន រតូវេរៀនគតិបរញច ស។ 

២.១០ ចះុេបេលេលកេនះគម នគកុ 

ខញុធំល បេ់មលវេីដអសូិកខ សលមយួែដលេនេល Youtube ែដលនយិយពី

ករគតិបរញច ស។ រគបូណតុ ះបណត លេនះបនសួរេទកនស់ិកខ កមថ 

“េបពភិពេលកគម នគកុ េតនងឹេទជយ៉ងណវញិ?” សិសសទងំអសន់ំ

គន របែកកថ “មនិអចេទ េបគម នគកុមនសុសអរកកន់ងឹេចញបងកេរឿង

មនិខន” ឬ “មនសុសនងឹែលងខល ចចបប ់ ចបសជ់មនេរឿងរចបកូរចបល់

មនិខន”។ មន ក់ៗ បេញចញេហតផុលេរៀងខលួន។ 

រគូបណតុ ះបណត លេនះ កត៏បវញិថ “សូមអនកទងំអសគ់ន គតិមតងេទៀត 

ែតមនុនងឹគតិរកចេមលយ ដបំងូរតូវេជឿថេយងអចរសេ់នេដយគម នគកុ

បនសិន។” មយួសនទុះធ ំ េទបសិសសទងំេនះេរបករគតិបរញច សេនះបន 

េហយយលថ់ តមពតិវអចេទរចួ ែដលេយងរសេ់នេដយគម នគកុ។ 

េយងអចអបរ់មំនសុសកនុងផលូវេផសង ឬកប៏េងកតជមណឌ លអបរ់តំមតបំន់

ជេដម។ ពកួេគមនចេមលយជេរចន េនេពលែដលេគេជឿថ គកុគម នអវ ី
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សំខនេ់ឡយ។ 

ខញុមំនិែមនចងន់យិយពេីរឿងគកុេទ ែតខញុចំងប់ញជ កថ់ ករគតិបរញច ស 

េធវឱយេរឿងែដលេមលេទមនិអចេទរចួ មនផលូវេដរបន។ េដមបមីនករគតិ

ែបបេនះ េរឿងដបំងូែដលរតូវេធវគ ឺេជឿថវែបបេនះ េជឿថអចេទរចួ។ ជេំនឿ 

នងិករគតិ រតូវែតេដរទនទមឹនងឹគន ។ 

សរបុ  

ករគតិបរញច ស មនរបេយជនេ៍រចនយ៉ងដចូជ បេងកតដេំណះរសយថម ី

ផតលគ់នំតិវជិជមន បេងកនភពកល ហន កដ៏ចូជជយួ ឱយអនកដៃទទទលួបន

ផលទងំេនះផងែដរ។ ករគតិែបបេនះ មនិមនពកីេំណ តមកេទ ដេូចនះករ

អនវុតតជរបច ំជអនកបេងកតវេឡង។  

ខរួកបល ជវតថុដអ៏សច រយេនេលេលក េរពះវអចបេងកតរបសេ់ផសងេទៀត 

េហតេុនះេហយ េទបេយងមនិអចេមលរលំងករអភវិឌឍវបន។ សក

លបងភល មៗ េរកយេពលអនចបច់ណុំចេនះ េដយរគនែ់តេលកសំណួរ

ណមយួ េហយេឆលយវកនុងចេមលយបរញច ស ប៉ែុនតកុពំយយមគតិអែីដល

រេញ៉រៃញ៉ េរពះវនងឹនឱំយបតគ់ណុភពកនុងករគតិ។ 
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៣ 

េចះខម សេគ 

េគនយិយថ “េបចងែ់កែរបមនសុសមន ក ់ គពឺបិកជងរកំលិភនមំយួេទ

េទៀត” េហយមនអនកខលះេរបទសសនៈេនះជេលស េដមបមីនិែកែរបខលួន។ 

េពលមនកហំសុដែដល កន៏យិយថ “ខលួនែតអុចីងឹេទេហយ កុរំបកន់

អ”ី។ ប៉ែុនតេបចងឱ់យអនកណមន កផ់ល សប់តូរ េយងរតូវឱយេគេធវេដយខលួនឯង។ 

ករផល សប់តូរេចញមកពខីងកនុងមនុ។  

មនកតត ជេរចនែដលអចេធវឱយមនសុសផល សប់តូរ។ អនកខលះបតូរខលួនឯងេន

េពលជបួនងឹភពេជគជយ័ធ ំ ឬបរជយ័ធ។ំ អនកខលះេទៀតផល សប់តូរបន

េពលជបួនងឹមនសុសពេិសសណមន ក ់ ឬបតប់ងម់នសុសពេិសសណមន ក់

វញិ។ កតត ទងំេនះរតូវករេពលយរូ ដេូចនះខញុនំងឹែណនចំណុំចមយួែដលេធវ

ឱយេយងផល សប់តូរបនេលឿនបផំតុ។ េនះគ ឺករេចះខម សេគ។ 

មនសុសែដលេចះខម សេគ ជមនសុសែដលសគ លក់ហំសុខលួនឯង េហយេចះ

េគរពខលួនឯងេទៀតផង។ មនែតមនសុសរបេភទេនះេទ ែដលងយនងឹផល ស់

បតូរជងេគ។ កនុងចណុំចេនះ ខញុនំងឹេរៀបរបព់រីបេយជនៃ៍នករេចះខម សេគ។ 

៣.១ ករេចះខម សេគ នងិករេរៀន 

“េរៀនប៉ណុណឹ ងកម៏និេចះែដរ មនិេចះខម សេគេទឬកេ៏មច៉?” សំនរួេនះខញុឮំផទ ល ់
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រតេចៀកពអីនកជតិខងខញុ។ំ គតែ់រសកគហំកដកក់នូរបុសគត ់ ែដលមន

អយដុណំលខញុែំដរ។  

ពកយគហំកេនះសត បេ់មលេទដចូជអរកកខ់ល ងំណស ់ ែតតមពតិ 

គតម់នបណំងលអ នងិយកចតិតទកុដកជ់ខល ងំចេំពះកនូរបុសគត។់ 

គតច់ងេ់របពកយេនះ េដមបេីធវឱយកនូគតេ់ចះខម សអនកដៃទែដលេគេរៀនពែូក 

េរពះគតយ់លច់បសថ់ “ មនសុសេនេពលមនអរមមណ៍ខម សេគចបសជ់ 

ខរំបងឹរកវធិថីមកីុឱំយខម សេគមតងេទៀត។ ” 

ម៉កខ់ញុេំធវជរគបូេរងៀនេកមងៗេនផទះ ដេូចនះខញុរំសេ់នជមយួេកមងែដលលងង់

េរៀនមនិេចះ េរពះែមឪ៉មនិយកចតិតទកុដកទ់ងំេនះ ១០ឆន ជំងេហយ។ ខញុ ំ

កធ៏ល បច់លូេទជយួ បេរងៀនម៉កខ់ញុែំដរ េពលណែដលសិសសមកេរចន 

ជនេ់ម៉ងគន ។ សិសសែដលមកេរៀនមនេរចនរបេភទណស។់ សិសសខលះ

មកឱយែតផតុពផីទះ េហយខលះេទៀតមកេដមបេីរៀនេហយរបញបេ់ទផទះវញិ។ 

សិសសែដលេចះខម សេគ នងឹេរៀនឆបេ់ចះជងអនកដៃទ។ សិសសែដលមក

េរៀនជមយួម៉កខ់ញុទំងំអសសុ់ទធែតមនិេចះដចូគន  ប៉ែុនតកនុងរយៈេពល២ 

ឬ៣ែខ េយងអចេមលេឃញកររកីចេរមនរបសព់កួេគេហយ។ សិសស

ែដលេចះខម សេគ នងឹេរៀនទនស់ិសសចស ់ េរពះពកួវគតិថ ខលួនឯងេរៀន

អនជ់ងេគ គរួឱយខម សេគ។ េកមង គែឺបបេនះេហយ ចងប់នលអជងេគ

ជនចិច ដេូចនះម៉កខ់ញុេំរបវធិសីរេសរអនកដៃទ េដមបឱីយសិសសែដលេរៀនយតឺ

ខរំបងឹតមេគ។ វធីនីយិយបញឈឱឺយខម សេគេនះ េរបបនផលចេំពះេកមង។ 

េបមនិបនផល កម៉៏កខ់ញុមំនិអចបេរងៀនបនរបស់ិបឆន ែំដរ។ 

ប៉ែុនតវធិែីបបេនះ េរបមនិបនផលចេំពះសិសសធំៗ េទ េរពះពកួសិសសធំៗ  
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េពលែដលខម សេគខល ងំ ែបរជនគំន ឈបេ់រៀនអស។់ ចរតិកសំក

ពកីេំណ ត អចេមលេឃញយ៉ងចបស ់ េនេពលេកមងរតេ់គចពេីរឿងខម ស

េគ។ េយងអចនងឹគតិថ មកពពីកួវខម សេគខល ងំេពក ែតតមពតិ គពឺកួវ

មនិេចះខម សេគេទ។ អនកែដលេចះខម សេគ មនិរតទ់ងំមនិបនេធវអវែីបប

េនះេទ។ 

េហតេុនះេហយ េទបសិសសែដលមនិេចះខម សេគ េរៀនមនិេចះ។ េពលធំ

េឡងកេ៏នែតែបបេនះ សអីកម៏និេចះ សូមបែីតខម សេគកម៏និេចះែដរ។ ជវីតិ

របសព់កួេគនងឹរតូវេធវករងរណ ែដលមនិទមទរករេចះខម ស ដចូជ 

កញជះនេយបយ សុីឈនលួវយបតកុរ នងិបកុឡនេដមបបីតងឹជេដម។ 

ករងរែបបេនះ ទមទរជនំញែតមយួប៉េុណណ ះ គមឺខុរកស។់ 

ករេរៀនរតូវែតេចះខម សេគ េទបអចេរៀនេទមខុបន។ ខញុឱំយឧទហរណ៍ករ

េរៀនេនសកលវទិយលយ័បនតចិចះុ េរពះេនះេទបជរបេយជនៃ៍នេសៀវេភ

េនះ។ េពលេទអងគុយេរៀន េយងគរួែតេចះខម សេគេនេពលអនកដៃទអច

រកករងរេធវបន េហយេយងែដលកបលប៉នុេគែដរហនងឹ េនលៃដសុំលុយ

ែមច៉យ។ េយងគរួែតខម សេគែដលេគមនជនំញចបសជ់ងេយង។ 

េយងគរួែតខម សេគ េពលែដលេរៀនចបេ់ហយ េគមនករងរេធវ ែតេយង

រកេលសេរៀនត េរពះគម នសមតថភពេធវករ នងិចងេ់ដកសុីេលែម។៉ េបេចះ

ខម សេរឿងទងំេនះ ករេរៀនរបសអ់នកទងំអសគ់ន េទមខុេលឿនជងអនកជះិ

ម៉តូេូពលឈជឺះុអមចេ៌ទៀត។ 

េយងមនិរតូវខម សមនសុសែដលអតក់រងរេធវកនុងេពលេរៀនេទ េរពះពកួេនះ

ដចូែតេយងអុចីងឹ។ កុខំម ស េរពះែតេគរតូវបនរគូសរេសរ ឬបនពនិទុខពស ់
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េរពះអវទីងំអសេ់នះ នងឹកល យជសរមមេពលេយងេចញរបឡកូកនុងជវីតិ

ែមនែទន។ កុេំរៀនេចល េរៀនេដមបចីញិច ឹមខលួនឯង។ 

ករខម សេគ មនិែមនជេរឿងគរួឱយសអបេ់ទ។ វជករជរមុញទកឹចតិតមយង៉ 

ដេូចនះ េយងរតូវេរបករេចះខម សេគរបសេ់យងេដមបជីយួ ខលួនេយងកនុងករ

េរៀនសូរត។ េយងមនិអចេរៀនកនុងសលមយួជវីតិេនះេទ េរពះវអស់

លុយេរចន នងិគរួឱយធញុ។ េយងរតូវេរបករខម សេគ មកជរមុញករេរៀនឱយ

ឆបប់នយកមកេរប នងិេដមបេីចញពសីល។ ខញុមំនិយលេ់សះថ

េហតអុសីិសសខលះចងេ់នសល បរ់សជ់មយួសល? 

៣.២ ករេចះខម សេគ នងិភពកល ហន 

ភពកល ហន ទមទរឱយេយងរតូវហវកឹហតេ់ដយខលួនឯង េរពះថភព

កល ហន េទះបជីមនពកីេំណ តកេ៏ដយ កម៏និអចរកសជបខ់លួនបន

រហតូែដរ។ ខញុជំមនសុសពែូកេអៀនមន ក ់ គម នភពកល ហនេទ។ អវែីដលខញុ ំ

ខល ចជងេគេនេពលេរៀនគ ឺករេឡងេឆលយសំណួរ នងិករេឡងនយិយេន

មខុកត រេខៀន។ ខញុខំល ច រកែសែភនកសិសសដៃទ ខល ចខលួនឯងនយិយខសុ

ពកយ េហយេគរគបគ់ន នងឹេសចចអំកខញុ។ំ  

រលេ់លកមនុេពលេឡងេធវបទបងហ ញ ខញុបំនហតស់មករេនផទះ ប៉ែុនត

ដលេ់ពលេធវែមនែទន ករភយ័ បនបេណត ញអវែីដលខញុចំងន់យិយេចញ

អស។់ េរកយមក ខញុបំនេរៀនពកីរនយិយជសរធរណៈ េហយេនះជ

ករផល សប់តូរមយួចេំពះភពកល ហនរបសខ់ញុ។ំ ខញុមំនិបនេធវតមរគប់

វធិសីរសត ែដលេគមកនយិយេទ ែតខញុបំនេរជសេរ សយកវធិសីរសតខលះៗ

ែដលខញុេំជឿថអចជយួ ខញុបំន។  
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វធិសីរសតទងំេនះមនដចូជ ៖ 

ែសវងរកឱយេឃញេតខល ចអវឱីយរបកដ។ បនទ បម់ករតូវរកមលូេហតុ

បញជ កថ់អវែីដលខញុខំល ចេនះជេរឿងកហុកទងំអស។់ តមពតិខញុ ំ

ខល ចកេ៏ដយសរែតខញុមំនជនំញបនល ចខលួនឯង។ 

េរៀបចទំកុជមនុឱយបនរគបយ៉់ង។ េរតៀមរគបយ៉់ងែដលរតូវ

នយិយឱយបនមនុយ៉ងេហចណសព់រីៃថង េហយសមជមនុ។   

នយិយេទកនន់រណមន កម់នុេពលេឡងនយិយ។ េពលខលះខញុ ំ

នយិយរបបេ់គពអីវែីដលខញុរំតូវេឡងនយិយ េហយសួរេយបល់

េគវញិ។ េពលខលះេទៀតខញុសំួរេគទកទ់ងនងឹអវែីដលខញុចំងន់យិយ 

បនទ បម់ក ខញុនំងឹបែនថមចេមលយរបសេ់គមន កេ់នះេទកនុងអវែីដលខញុ ំ

នយិយេដយបញជ កេ់ឈម ះេគកនុងេនះផង។ េនះេហថ “មន

សកសរីស”់។ 

រកសអរមមណ៍ឱយសងប។់ ទមល បរ់បសខ់ញុកំ នុងករេធវអរមមណ៍ឱយសងប ់

គ ឺ រកបមខុេលតេុហយដកដេងហមឱយែវងៗ នងិសត បច់េរមៀងែដល

ខញុចំលូចតិត។ ខញុដំក ់ iPod ជបខ់លួនជនចិចេរពះវជយួ ខញុបំន

េរចន។ 

ចលូេរៀនថន ក ់ Public Speaking។ ថន កេ់រៀនរបេភទេនះ បន

ជយួ ខញុ ំ េរពះខញុមំនេពលអនវុតតករនយិយបនេរចន។ េន

សលរបសខ់ញុ ំមនថន កប់េរងៀនមខុវជិជ េនះេដយឥតគតិៃថល ែតវ

ជថន កេ់រកេម៉ងេទ។   
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េមល WWE។ ខញុមំនិេបកេទចណុំចេនះ។ ខញុេំរៀនពវីធិនីយិយ

ជេរចនពកីមមវធិកីឡីកស។ េដយសរឥលូវេគចលូចតិតឱយ

កឡីករេឡងមកនយិយេរចនជងមនុ ខញុកំអ៏ចេរៀនបនេរចនពី

ពកួេគែដរ។ មនិែមនពកួេគនយិយបនលអរគបគ់ន េនះេទ ប៉ែុនត

េយងអចេរជសេរ សតមចណូំលចតិតរបសេ់យងបន។ សរមបខ់ញុ ំ

គ ឺCM Punk នងិ Kevin Owen។ 

េដយសរែតខញុខំម សេគ េពលេឡងនយិយេទញ័រមតញ័់រៃដេជង េទបខញុខំ ំ

រកវធិជីយួ ខលួនឯង េធវយ៉ងណឱយនយិយបនេដយមនិភយ័។ េទះ

នយិយមនិទនប់នលអកេ៏ដយ សំខនគ់អឺចនយិយេចញ។ 

េដយសរេពលេនះ ខញុេំធវករបនប៉នុម នឆន ែំដរេហយ ដេូចនះភពកល ហន

របសខ់ញុកំេ៏កនេឡងជងមនុែដរ។ វអចមកពបីទពេិសធន ៍នងិអយ ុប៉ែុនត

វេផតមេចញពកីរេចះខម សេគេនះឯង។ ខញុេំចះខម សេគ េហតេុនះខញុមំនិចង់

េធវឱយខលួនឯងខម សេគេទៀតេនះេទ។ 

៣.៣ ករខម សេគរបសសុ់ីហងួ 

េនកនុងេរឿងសមកកុ សុីហងួ ែដលជេមទព័ខល ងំ នងិេសម ះរតងរ់បស់

ឆវឆវ រតូវរងច់បំញជ េដមបេីចញទព័វយនគរស៊ូ(នគរលីវបុ)ី។ ទព័ខង

ឆវយនិរតូវេគពទ័ធវយ ដេូចនះកម៏កសុំទព័ជនំយួពខីងសុីហងួយ៉ងតក់

រកហល ់ ែតរតូវសុីហងួបដេិសធមនិេចញទព័វញិ។ មនិែមនគតក់សំក

ខល ចសល ប ់ េហយកម៏និែមនមនិចងេ់ចញេទជយួ ែដរ ែតេដយសរឆវឆវ

មនិបនអនញុញ ត។  
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េពលេនះសុីហងួបនគតិថ េនះជករេមលងយចេំពះគតធ់ណំស។់ 

រសបែ់ត ឆវឆវកម៏កដលព់េីរកយលមម េហយនយិយថ “េចះខម ស

េគេទបលអ េចះខម សេគេទបកល ហន”។ ពកយេនះជសរេសរផង នងិជ

ពកយទនូម នផង។ សុីហងួតអូញែតអររបបឆ់វឆវថ “ចងក់បខ់លួនឯងឱយ

សល ប”់ េពលែដលសុំបញជ េចញចបំងមនិបន។ ឆវឆវ ករ៏បបសុ់ីហងួថ 

ឱកសសរងគ មបនមកដលេ់ហយ េហតេុនះសុីហងួមនិបចអ់ងគុយរងច់ ំ

បញជ េទៀតេទ។ 

សុីហងួ េដយសរែតខម សនងឹកររបមថមនិបនេចញទព័ េទបកនែ់ត

មនចតិតកល ហនចលូរបយទុធកនុងឋនៈជទហនវយរកុង េហយកេ៏ធវឱយ

សម រតទីព័ែដលមនិេចះខល ចេគរបសឆ់វឆវ រសេ់ឡងវញិែដរ។  

េនកនុងសមរភមូ ិ មនកនូទហនមន ក ់ រតម់កេដយមនឈមេពញមខុ 

េដមបរីយករណ៍របបសុ់ីហងួ។ “េលកេមទព័! ទព័ជងីចវូសល បម់និចះុ

ចញ់។ ពកួេយងវយចលូបនទ យេគបេីលកេហយ ែតរតូវពកួេគវយបក

មកវញិទងំអស”់ កនូទហនេនះនយិយ។ សុីហងួសត បេ់ហយកដ៏កដវ

យ៉ងមុងឺម៉តរ់ចួនយិយ “ចតទ់ហនវយរកុង របពំនន់ក ់ ទហន

អេងកតរបពំនន់ក ់ េបមនអនកដកថយហសួពដីវេនះ ទហនអេងកតកត់

កបលភល ម។ ទហនវយរកុងសល បអ់ស ់ ទហនអងកតចលូបនត”។ គត់

នយិយរពមទងំគបដ់វចលូដជីគនំសូសមគ ល។់  

សុីហងួនយិយេហយចះុពេីលខនងេសះ ដកដវកនូទហនមន កេ់នះ េដរ

ចលូេទវយលុកបនទ យភល ម។ គតរ់បបក់នូទហនថ “េពលេនះ 

េយងគជឺទហនវយរកុងេហយ”។ សុីហងួកល ហនណស។់ ទហន
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វយរកងុេជៀសមនិផតុពសីល ប ់ នងិរបសួេទ ែតគតម់និខវលព់េីរឿងេនះ

េឡយ។ អវែីដលគតរ់តូវេធវ គលឺងភពអម៉សកនុងខលួនគតឱ់យអស។់ 

៣.៤ ករេចះខម សេគ នងិករងរ 

ករងររគបទ់កីែនលង សុទធែតរតូវករជរមុញទកឹចតិត េទបអចបេងកតសន ៃដលអ

បន។ ពមីនុខញុមំនិសូវយលេ់ទថ េហតអុវបីនជេមៗ ចបំចេ់ហបគុគលិក

េទរបជុ ំ េហយសតីបេនទ សេនកណត លចេំណមមនសុសេរចនយ៉ងេនះ 

ែតេរកយមក ខញុកំយ៏លព់េីរឿងេនះ។ ពកួគតេ់ធវែបបេនះេដយសរែតចង់

ឱយបគុគលិកេចះខម សេគ។ េនេពលែដលខម សេគ បគុគលិកេនះនងឹខែំកខលួន 

រកវធិសីរសតថម ី នងិចងប់ងហ ញឱយអនកដៃទេឃញថខលួនេគកម៏នសមតថភព

ែដរ េហយអវែីដលេគបេនទ សខលួន ជករយលខ់សុទងំរសុង។  

ខញុធំល បេ់ធវករេនកសុីណូកនុងឋនៈជអនកគតិលុយតចូតច។ ៃថងមយួខញុ ំ

បនេធវឱយបតលុ់យែដលលកប់ន ទងំខញុកំម៏និដងឹថវបតេ់ទេដយ

រេបៀបណែដរ។ េនេដមែខថម ី របធនរគបរ់គងែផនកខញុបំនេធវកររបជុំ

បគុគលិក េហយគតក់យ៏កេរឿងេនះមកនយិយ។ គតស់ួរខញុថំ “បអូនេរៀន

ដលថ់ន កណ់េហយ រគនែ់តលុយប៉ណុណឹ ងកេ៏មលមនិគងែ់ដរ? បអូនអតេ់ចះ

េធវករេទ?” ខញុមំនិបនតបវញិេទ េរពះវជកហំសុខញុែំមន។  

ចបព់ៃីថងេនះមក ខញុកំប៏ តូរវធិរីបលុ់យរបសខ់ញុ ំេដយរបប់ដីងកនុងេម៉ងែដល

ខញុេំធវករ គេឺពលចលូេធវករមតង ពកក់ណត លេម៉ងមតង នងិជតិចបេ់ម៉ង

មតងេទៀត េដមបរីបកដថលុយទងំអសម់និបតេ់ទណ។ ខញុបំែនថមករ

របុងរបយត័នេនេពលអបលុ់យ ឬបតូរលុយជនូេភញៀវ។ ខញុរំបបខ់លួនឯងថ 

កហំសុ នមំកនវូភពអម៉ស ់ ែតភពអម៉សនងឹនេំទរកភពគម ន



េរៀនតមឆវឆវ 

	 90	

កហំសុវញិ។ ខញុមំនិចងខ់ម សេគេដយសរេរឿងបតលុ់យេទ េហតេុនះ

េទបខញុពំយយមែកខលួនឯង។ 

េយងនងឹេមលេឃញកនែ់តចបស ់ េបនយិយពកីរងរែផនកលកវ់ញិ។ េត

េយងនងឹមនអរមមណ៍ែបបណ េនេពលែដលបគុគលិកដៃទ អចលកប់ន

េរចនជងេយង? េតេយងនងឹមនអរមមណ៍ែបបណ េនេពលដងឹថ

របធនសរេសរអនកដៃទ ែតមនិបនរលំឹកពេីឈម ះេយង? េតេយងមន

អរមមណ៍ែបបណ េនេពលដងឹថអនកដៃទមនិឱយតៃមលេយង?  

“មនសុសបេងកតតៃមលឱយខលួនឯងតមរយៈករខម សេគេនះឯង”។  

អនកែដលមនករងរេធវ យលច់បសព់េីរឿងខម សេគេនះណស។់ េបេយង

េធវមខុរកស ់េយងនងឹមនិមនអវរីកីចេរមនទងំអស។់ រគេូនសលខញុមំន ក ់

បននយិយមនុៃថងខញុរំបឡងបញចបថ់ន កប់រញិញបរ័តថ “បគុគលិក មនពរី

របេភទ។ មយួេគេហថ បគុគលិកបេងគ ល ែដលជយួ េរជមែរជងរកុមហ៊នុ

រគបែ់បបយ៉ង។ មយួេទៀត េគេហថ បគុគលិកែតសករ ែដលេទេធវករេដមប ី

បរងគបក់ចិច នងិយកែតរបកែ់ខ”។ បគុគលិកបេងគ ល ជមនសុសែដលេចះ

ខម សេគ។ ពកួេគមនិចងម់កេធវករ េដមបែីតមនេឈម ះថមនករងរេធវ

េទ។ ពកួេគចងប់េញចញសន ៃដ នងិចងប់នករេគរពរតលបម់កវញិ។ 

បគុគលិកពរីរបេភទេនះ េធវករេដមបលុីយដចូគន  ប៉ែុនតអវែីដលេគផតលឱ់យ

រកុមហ៊នុខសុគន ឆង យណស។់ ខញុគំតិថ ខញុជំបគុគលិកបេងគ លែដរ រគនែ់ត

េគមនិទនទ់ទលួយកគនំតិខញុបំ ៉េុណណ ះ។ 

ករងរ មនិរតមឹែតផតលឱ់យេយងនវូចណូំល នងិបទពេិសធនេ៍នះេទ ែតវ

កផ៏តលឱ់កសឱយេយងខម សេគផងែដរ។ េយងេធវករជមយួមនសុសេរចនគន  
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េជៀសមនិផតុពមីនេគេធវបនលអជងេយងេនះេទ។ ប៉ែុនតេបេយងេចះខម ស

េគ នងិចងប់តូរសថ នករខលួនឯង េយងអចរបងឹេធវបន។ “េបេចះខម សេគ 

រតូវេចះែកែរបខលួន” េនះជរបូមនតខម សេគេនកែនលងករងរ។  

សូមកុយំកករេចះខម សេគ នងិកររចែណនអនកដៃទមកលយឡគំន  េរពះ

េរឿងពរីេនះមនិសុីចងវ កគ់ន េទ។ មនសុសែដលេចះខម សេគ ជមនសុសេចះគតិ 

ឬជមនសុសមនមនសិករ ែតមនសុសែដលរចែណនេគ ជមនសុសេភលែដល

េរបខរួកបលេទេលេរឿងអតប់នករ។ 

៣.៥ ករខម សេគ នងិករផល សប់តូរខលួនឯង 

េតេយងមនេហតផុលអវេីដមបមីនិផល សប់តូរខលួនឯងែដរេទ? េបមន េទប

ចែមលក េរពះេយងរសេ់នកនុងពភិពេលកែដលផល សប់តូរេលឿនណស។់ 

អនកែដលមនិផល សប់តូរ នងឹរតូវេគទកុមយួែឡក។ េគមនិរតូវករមនសុសហសួ

សមយ័េទ។ មនសុសហសួសមយ័ មនិសំេដេលអនកែដលចលូចតិតេសលៀក

េខអវចស់ៗ  ឬមនិេចះយកលុយេទទញិរបស ់ brand េទ។ មនសុស

ហសួសមយ័ ជមនសុសែដលដងឹថ បចចុបបននអវែីដលសំខនជ់ងេគ។ 

មនសុសហសួសមយ័ ជមនសុសែដលមនិចលូចតិតេរៀនអវថីម ី ឬេធវអវថី មេីដមប ី

ផល សប់តូរខលួនឯង។  

មនសុសហសួសមយ័ សអបក់រផល សប់តូរណស ់ េរពះករផល សប់តូរ ជករ

បញចបជ់វីតិរបសេ់គ។ េគដងឹថេបេគផល សប់តូរតមកលៈេទសៈ េគនងឹមន

ឱកសបនតផលូវេដរេទៀត ប៉ែុនតេគមនិចង ់ ឬខជលិ េហតេុនះេគកប៏េណត យខលួន

េធវជជនរងេរគះៃនករផល សប់តូរវញិ។ ករផល សប់តូរ េធវបបមនសុសពតិែមន 

ែតមនិបនបទិផលូវរបសម់នសុសេទ។ េយងេទែដលបទិផលូវខលួនឯង។ 
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េបេយងេចះខម សេគ េយងកេ៏ចះផល សប់តូរែដរ។ ឆវឆវចបំងចញ់ ដេូចនះ

គតក់ប៏តូរយទុធសរសតថម ី េដមបចីបំងមតងេទៀត។ លីវបុ ី ចបំងចញ់ ដេូចនះ 

គតក់េ៏ដររកទរីបកឹសមកេធវជជនំយួ េរពះខរួកបលគតម់និអចេរបៀបនងឹ

សរតូវបន។ គតប់តូរខរួកបលេនកនុងសរងគ ម េដមបរីបយទុធបនតេទៀត។ 

ស៊ុនឈន ផល សប់តូរឥរយិបថ េធវជមច សព់តិរបកដ េដមបគីរមមមរនតី

ចស់ៗ  ែដលជទំសន់ងឹករេចញចបំងជមយួលីវបុ។ី េមដកឹនធំទំងំ

បេីនះ ផល សប់តូរ េរពះពកួេគេចះខម ស។ 

េបេយងេចះខម សេគ ែតេយងមនិេចះផល សប់តូរ េរឿងអម៉សេនះនងឹេកត

េឡងដែដល េហយអនកែដលខម សេគេនះ េនែតជេយងដែដល។ ខញុ ំ

េឃញពណិជជកមមមយួ ែដលេគផសយពកីរសងប់ងគនេ់នតមទជីនបទ។ 

ពណិជជកមម េនះនយិយពរីសតីមន កែ់ដលកពំងុែតសបបយនងឹមងគលករ 

របសក់នូរបុសគត ់ រសបែ់តេចរសីគតរ់តម់ករបបថ់ សំពតគ់ត់

របឡកអ់ចម។៌ គម នអចមអ៌នកណេទ គអឺចមគ៌តខ់លួនឯង ែដលគត់

េទជះុ។ គតខ់ម សេគ េហយកេ៏ធវមខុជរូេដរេចញេទ។ េបគតខ់ម សេគ

េហយ គតម់និសងប់ងគនេ់ទៀត េរឿងែបបេនះនងឹអចេកតមកវញិមតងេទៀត 

េហយគតន់ងឹជបេ់ឈម ះថ “យយរបឡកអ់ចម”៌ មនិខន។ 

ករផល សប់តូរ មនិថតចូ ឬធេំទ សុទធែតជេរឿងមនិរសួលកនុងចតិតទងំអស។់ 

ឧទហរណ៍ ខញុផំល សប់តូរទមល បេ់ដករបសខ់ញុ ំ េដមបអីចេទេធវករេពញេម៉ង

បន េរពះខញុខំម សេគនងឹរបកែ់ខតចិ។ ខញុេំធវករេរកេម៉ងជតិពរីឆន  ំដេូចនះខញុ ំ

ពបិកកនុងករភញ កព់រីពលឹមណស។់ េទះបខីញុភំញ កទ់នេ់ម៉ង កខ៏ញុេំទេដក

ងកេ់ននងឹតេុធវករែដរ។ ខញុេំធវករេពលរពកឹបន៦ែខេហយ ែតមនិទនប់តូរ

ទមល បច់សរ់បសខ់ញុបំនទងំរសុងេទ ែតវរគនេ់បជងមនុ។ រគនែ់ត
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ទមល បេ់ដកេសះ ពបិកយ៉ងេនះេទេហយ។ េបផល សប់តូរអវមីយួ វងយ

ដចូនយិយេនះ អនកណកអ៏ចេធវបនែដរ។  

ករផល សប់តូរ ជភសតុតងបញជ កថ់ េយងជមនសុសែដលេចះខម សេគ។ 

េយងមនិបចេ់ដរអតួេគេនះេទ េរពះករផល សប់តូរ េគអចេមលេឃញតម

ទេងវែដលេយងេធវ នងិលទធផលែដលេចញមក។ រតូវចថំ ”េធវជមនសុស 

រតូវេចះខម សេគ”។ 

៣.៦ ករខម សេគ នងិករសរេសរេសៀវេភរបសខ់ញុ ំ

ករសរេសរេសៀវេភ ជអវែីដលខញុេំធវេរចនជងេគ េហយកជ៏អវែីដលខញុដំងឹ

េរចនបផំតុែដរ។ ខញុចំបេ់ផតមសរេសរេសៀវេភេនចងុឆន  ំ ២០១៤ ែតេបរប់

ឱយចបស ់ គខឺញុេំរៀនសរេសរតងំថន កទ់១ី២។ ខញុមំនិចបេ់ផតមពេីសៀវេភេទ

េនះេទ គខឺញុចំបេ់ផតមពកីរសរេសរ blog េទមនុ េរពះខញុមំនិទនច់បស់

ខលួនឯង។ Blog ងយរសួលសរេសរជង េរពះវខល ី នងិមនិចបំចភ់ជ ប់

ចណុំចេរចនចលូគន ។ 

េសៀវេភដបំងូ របសខ់ញុ ំ មនិមនេគអនេរចនេនះេទ េរពះខញុសំរេសរមនិ

បនលអ េហយគម នអវថីមេីទៀត។ ខញុេំនេកមង េហតេុនះ ខញុគំម នបទពេិសធន៍

មកបែនថមេនះេទ។ អនកនពិនធែដលេសទរបទពេិសធន ៍ េរបៀបដចូសមលែដល

េសទរេរគឿង។ ខញុខំម សេគ េរពះខញុមំនេសៀវេភ ែតគម នអនកអន។ ខញុកំផ៏ល ស់

បតូររេបៀបសរេសររបសខ់ញុ ំ េហយេឆលៀតេពលេទេធវអវេីផសង េដមបយីលប់ន

េរចនពសីងគមខងេរក។ 

ខញុផំល សប់តូរ េដយេរៀនតមរេបៀបសរេសររបសអ់នកដៃទ េហយអងគុយគតិថ 
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េតវធិសីរេសរែបបណែដលរតូវនងឹចរតិរបសខ់ញុជំង? រេបៀបសរេសរ នងិ

ចរតិអនកនពិនធ រតូវែតេដរឱយរសបគន  េទបេសៀវេភេនះេចញមកមនភព

រតមឹរតូវ នងិេសម ះរតងស់រមបអ់នកអន។ ខញុសំរេសរែបបេនះ មនិែមនខញុចំង ់

េបកថ ខញុេំគរពអនកអនេនះេទ ។ ខញុេំគរពខលួនឯង។ ខញុមំនិចងស់រេសរ

េបកខលួនឯង ដចូអនកនពិនធខលះេទ។  

េសៀវេភខញុពំមីយួកបលេទមយួកបល មនចណុំចខសុែបលកគន បនតចិៗ 

ប៉ែុនត ខញុេំនែតរកកែនលងេដមបផីល សប់តូរេទៀតដែដល។ េរកយមកខញុទំទលួបន

មតមិយួពអីនកអនេសៀវេភរបសខ់ញុថំ “ខញុមំនិែមនជអនកនពិនធេទ” េរពះ

គម នបនេបះពមុពេសៀវេភ។ ខញុខំម សេគ េហតេុនះខញុកំេ៏ដររកេរងពមុពេដមប ី

េបះពមុពលកន់ងឹេគ ែតគរួឱយសត យេរងពមុពរសុកែខមរ មនចរតិៃថនយិម

េពក (ចលូចតិតបកែរបពៃីថ) គម នអនកណទទលួេសៀវេភខញុេំទ។ 

េរកយមក ខញុបំនេបះពមុព ដេូចនះខញុកំរ៏តូវផល សប់តូរខលមឹសរមយួចនំនួកនុង

េសៀវេភ េដមបតីរមូវតមចរតិកសំករបសេ់រងពមុព ដចូជលុបេចលកែនលង

ែដលខញុនំយិយអរកកព់សីសន នេយបយ នងិេរងពមុព។ េរកយមក

ខញុមំនិេពញចតិត េហយគតិថខម សេគណសែ់ដលសុខចតិតបតូរខលមឹសរ េដមប ី

បនេបះពមុព ខញុកំរ៏សំយកងុរតេចលវញិ។ 

ខញុផំល សប់តូរករលកេ់សៀវេភរបសខ់ញុមំកជ eBooks មតងេដមបឱីយរតូវតម

សមយ័កលទរូសព័ទជបៃ់ដ នងិកុឱំយពបិកខញុកំ នុងេរឿងចណំយផង។ ខញុ ំ

ផល សប់តូរពកីររពំងឹអនកដៃទមកជយួ ខញុ ំ មកជយួ ខលួនឯង េរពះខញុខំម សេគ

េនេពលរតូវេរងពមុពេដរែខសេល។  

មនិែមនេដយសរខម សេគ េហយខញុឈំបស់រេសរេនះេទ។ េបេធវែបបេនះ 
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ខញុមំនិកល យេទជមនសុសបរជយ័មន កេ់ទេហយ? រគនែ់តផល សប់តូរអវែីដល

េធវមនិរតូវេចញេទ ខញុមំនផលូវេដរេទៀតេហយ។ ឥលូវេនះខញុរំសួលចតិតេហយ 

េរពះខញុលំកេ់សៀវេភេដយខលួនឯង គម នអនកណមកបញជ ខញុេំទៀតេទ រគន់

ែតខញុរំតូវគតិេរឿងលុយកកេ់រចនជងមនុប៉េុណណ ះ។ 

េតេយងសុខចតិតផល សប់តូរ ឬសុខចតិតេបះេចល េពលែដលខម សេគ? េប

េនបតូរបន េគនងឹបតូរេហយ។ េបមនិេជឿ សួរឆវឆវេទ។ 

៣.៧ ករខម សេគ នងិករសត រមខុមត ់

មនេគសួរខញុថំ េហតអុខីញុចំងស់រេសរេសៀវេភ? ខញុេំឆលយេទវញិថ ទមីយួខញុ ំ

ចងប់នមខុមត។់ េនះជចេមលយពតិរបសខ់ញុ។ំ ដងឹថេហតអុខីញុចំងប់នវ

ែដរេទ? េរពះខញុបំតវ់មតងរចួមកេហយ។ 

េនេពលខញុរំបឡងធល កស់ិសសពែូកអកសរសរសតែខមរេនះ ខញុបំនបកម់ខុមតង

រចួេទេហយ។ មនិែមនែតខញុេំទ ែដលបកម់ខុេនះ ម៉កខ់ញុកំប៏កម់ខុ រគូខញុ ំ

កប៏កដ់ចូគន ែដរ។ ខញុែំតមន កឯ់ង េធវឱយអនកដៃទបកម់ខុតមែដរ។ ខញុរំបឡង

ធល ក ់ េនេពលែដលេគេចញវញិញ ស ែដលខញុគំតិថខលួនឯងេចះចបស់

ជងេគ។ 

េរកយពេីពលេនះមក ខញុពំយយមរគបែ់បបយ៉ងេដមបសីត រមខុមតរ់បសខ់ញុ ំ

មកវញិ។ ខញុចំងប់នមខុមតម់កវញិ េដយេរបករសរេសរដចូមនុ។ 

អវែីដលខសុគន គ ឺ ករទទលួសគ ល។់ ពមីនុ ខញុចំងប់នរតមឹែតេគទទលួ

សគ លទ់ទូងំវទិយលយ័កនុងរបេទស ែតេពលខញុចំងឱ់យេគទទលួសគ លទ់ទូងំ

របេទសែតមតង។ គម នអនកណសត រមខុមត ់ឱយេសមនងឹមខុមតែ់ដលបត ់
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េទេនះេទ េរពះេធវែបបេនះវខតេពក។  

េនេពលេយងធល បខ់ម សេគ េហយតងំចតិតថសត រមខុមតម់កវញិ ជវីតិ

របសេ់យង មនេគលេដេហយ។ េយងមនិេធវេរឿងអតរ់បេយជនដ៍ចូ

មនសុសទេូទេទ។ ករេចះខម សេគ េធវឱយេយងខសុពអីនកដៃទ។ អវែីដលខញុ ំ

េម លេឃញ គេឺចះខម សេគែតកនុងរយៈេពលខល ី ដេូចនះអវកីព៏កួេគមនិបច់

េធវែដរ។ 

មងីរបសខ់ញុ ំ រតូវយយរបសខ់ញុេំធវឱយខម សេគ េដយឱយេសលៀកេខអវចស់ៗ  

ែដលបងៗរហតូ។ គតគ់តិថខម សេគេទ ចេំពះេរឿងេនះ។ គតន់យិយ

តងំពេីនរកមុថំ “ៃថងេរកយ គតម់និឱយខលួនឯងខវះខតេរឿងេខអវេនះ

េទៀតេទ”។ គតម់និនយិយេចល េហយរបងឹេធវករជេរចន។ មកដល់

េពលេនះ គតម់នផទះធ ំមនដ ីមនឡន មនដលេ់ចេទៀតផង។ គត់

រកលុយបនេរចន រគនែ់តករងររបសគ់តេ់នកនុងកសុីណូ។ គតេ់ធវ

កងុសុីបញច េំនកនុងេនះ។ អនកែដលសគ លម់ងីខញុ ំ នងឹដងឹថ គតរ់បងឹរក

លុយយ៉ងណ។  

លុយរកបនរសួលែមន ប៉ែុនតកមល ងំែដលបេញចញេទវញិ មនិរសួលេនះ

េទ។ ខញុអំងគុយេធវករ៨េម៉ង េនខញុតំ អូញថធញុ ចះុទរមគំត ់េធវករេលសពី

១២េម៉ង វយ៉ងេមច៉វញិ។ េគលេដរបសម់ងីខញុ ំ គរឺកលុយឱយបនេរចន 

េរកពេីនះ អវកីគ៏តម់និខវលែ់ដរ។ គតគ់តិថ ករេសលៀកេខអវចសែ់ដល

េគ េធវឱយគតប់កម់ខុ ដេូចនះគតេ់ធវឱយខលួនឯងកល យជអនកមននងឹេគែដរ 

កនុងចេំណមបងបអូនគត។់ 

ចែំណកម៉កខ់ញុ ំខសុពមីងីខញុ ំអចថគតម់និសូវមនេរឿងែដលេធវឱយខម ស 
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េគកថ៏បន ដេូចនះគតេ់នែតរកដលឥ់លូវេនះ។ គតម់នឱកសេចញេទ

រកសុីេដយខលួនឯងដចូមងីខញុែំដរ ែតគតេ់រជសយកករបេរងៀនសលរដឋ 

េដមបជីយួ រកសួងឡប់ៗ  ែដលបនែតអតួេរឿងែកទរមងក់រសិកស។  

ករសត រមខុមត ់ជេរឿងសំខនណ់ស ់េរពះវទកទ់ងនងឹតៃមលផទ លខ់លួន។ 

េយងមនិអចរសេ់នេដយគម នតៃមលបនេទ។ េឃញលីវបុេីទ? េដមបសីត រ

មខុមតព់ជូពងសខលួនមកវញិ េតគតរ់បងឹេធវអវខី លះ? េទះបគីតម់និបន

សេរមចពតិែមន ែតគតប់នេធវ។ លីវបុ ីជរជវងសហន ដេូចនះកររបមថ

េសតចហន កជ៏កររបមថលីវបុែីដរ។ េពលលីវបុ ី េឃញេសតចហនអងគុយ

កនុងបងគនេ់ដមបនីយិយជមយួខលួនេនះ េហយរបបថ់ “េនះេទបជរជ

បលលង័ករបសេ់យងេនះ” លីវបុសី លុតចតិតបតេ់ទេហយ។  

“េយងមនិអចសត រមខុមតេ់ដយរគនែ់តេដករសៃមេនះេទ”។ 

៣.៨ េរឿងែដលេយងរតូវខម សេគ 

ខញុមំនិអចសរេសរឱយអនកអនេចះខម សេគ េដយមនិឱយតរមុយខលះេនះេទ។ 

ខងេរកមេនះ ជេរឿងមយួចនំនួែដលេយងរតូវែតខម សេគ ៖ 

សថ នភពរគួសររបសេ់យង ៖ មនិរតូវឱយរគួសរេយងរកលំបក

េនះេទ។ រគួសរ ជចណុំចសំខនរ់បសេ់យង។ េពលរកលំបក 

េយងរតូវេចះខម សេគ េហយកុគំតិថ រក មនិែមនជបញហ ឱយ

េសះ។ ខញុេំចញពរីគួសររក ែដលសុីសមលមយួថងជ់ុគំន  ដេូចនះខញុ ំ

អះអងថ រក មនិែមនជេរឿងសបបយ ឬរ ៉ែូមនទចិដចូកនុងេរឿង
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េទ។ រក បតអ់សេ់សរភីព កតសីងឃមឹ សុភមងគល នងិករ

ែសវងយលព់សីងគម។ 

ប៊លីេហគតមនពកយមយួឃល អពំចីណុំចេនះ។ “េបេយងេកតមករក 

វមនិែមនជកហំសុរបសេ់យងេទ ែតេបេយងសល បេ់ទវញិរក េទប

ជកហំសុរបសេ់យង”។ េយងខសុ េរពះេយងមនិេចះខម សេគ 

នងិមនិេជឿថ រក ជបញហ ។ េយងមនិបចម់នលុយដលក់រមតិ

ប៊លីេហគតេនះេទ េរពះវមនិអចេទរចួេនរសុកេយង េហយ

េទះជេទរចួ កម៏នេគេធវសុីេយងតមេរកយែដរ។ េយងរគនែ់ត

មនលុយរតមឹែតចយ នងិមនិពបិកចតិតេពលឈបឺនេហយ។ 

ខញុនំយិយកនុងនមខញុជំអនកែដលមនិងបន់ងឹលុយ។ េបេយងទកុ

ឱយរគួសរេយងរក េយងជមនសុសេចលេមសៀតបផំតុ។ មនិថ

េយងទកុលុយសំខន ់ ឬមនិសំខនេ់ទ រគួសរ េនែតឈរ

េលខេរៀងទមីយួជនចិច។ កុេំធវដចូអនកសិលបៈខលះ េពលឈកឺច៏ះុ

កែសតេហេគជយួ ។ ខញុមំនិថឱយេទ ែតមនិចងឱ់យយកតរមប់

តម។ វធិរីកលុយតមផលូវលអមនេរចនណសឥ់លូវេនះ។ 

សមតថភពរបសេ់យង ៖ សមតថភពពងឹេល ជនំញែដលេយង

មន បទពេិសធនែ៍ដលេយងធល បឆ់លង នងិសន ៃដែដលេយងបន

បេងកត។ េយងរតូវសមលងឹេមលសមតថភពរបសអ់នកដៃទ េហយរតូវ

េចះខម សនងឹខលួនឯង។ េបេគអចេធវបន េហតអុបីនជេយងមនិ

អចេធវបន? រតូវរបកដថ េរកយេពលេចះខម សេហយ េយងេធវ

អវមីយង៉េដមបអីភវិឌឍសមតថភពខលួនឯង មនិែមនរចែណនេគេលង
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េទ។ េយងរតូវចតទ់កុ សមតថភព ជេរឿងសំខន ់ េរពះេបគម នវ

េទ េយងកគ៏ម នអអីសច រយែដរ។ 

េយងរតូវខម សេគ េរពះេគេចះេរចនជងេយង េធវបនលអជងេយង 

ឬមនខរួកបលលអជងេយង។ េយងកអ៏ចេធវបនែដរ ែតរតូវករ

មេធយបយខសុគន ។ េយងរតូវេរៀនអវថីមរីលៃ់ថង េដមបរីកសលំនងឹ

ចេំណះដងឹ នងិេដរទនក់រផល សប់តូររបសស់ងគម។ េយងរតូវេធវអវថី មី

រលៃ់ថង េដមបទីទលួបនបទពេិសធនជ៍របច។ំ េយងករ៏តូវេឆលៀត

េពលេធវអវែីដលអចកល យជសន ៃដរបសេ់យងែដរ េដមបមីនអវទីកុ

េមលខលួនឯង។ 

សមតថភព មនិសថិតេលសញញ បរ័តែដលេគអចរពនីេចញេពល

ណកប៏នេនះេទ។ អនកែដលយកសញញ បរ័តមកអតួេគ បន

នយ័ថគម នសមតថភពពតិេទ េទបយករកដសមកបងំមខុែបប

េនះ។ េបេគមនសមតថភព េគមនិរតូវករអវមីកបងហ ញេទ។ 

សមតថភព មនិអចលកប់ន។ េយងរបែហលជអចលកប់ន

ែផនកខលះប៉េុណណ ះ ដចូជ សមតថភពេលែរគ ឬសមតថភពសមគ ល់

សមតថភពអនកដៃទ។ 

សមតថភព កជ៏ចែំណកធមំយួៃនករែកែរបសថ នភពរគសួរ

េយងែដរ។ សមតថភព អចជយួ បនេរចនណស ់ជពេិសស គឺ

មនិបចេ់ធវជមនសុសធនុអនេ់ទរទពងេគ េដមបទីទលួបន

េជគជយ័។ េបគម នអនកណរបបអ់នកទងំអសគ់ន េទ ទកុឱយខញុជំ

អនករបប ់ េជគជយ័ភគេរចនេនកនុងរសុកេយង េកតពកីររទពង 
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នងិករេធវេរឿងអរកក។់ អនកណកដ៏ងឹែដរ ែតេគមនិនយិយ េរពះ

េគគតិថ េនះជេរឿងធមមតសរមបេ់យង។ 

សុខភពរបសេ់យង ៖ េយងគរួែតរចែណនេគ េពលែដលេគមន

សុខភពលអជងេយង។ េយងគរួែតេរៀនេធវតមេគខលះ េដមបរីស់

បនរសួលបនតចិ នងិបនយរូបនតចិ។ ចណុំចេនះ ជអវខីញុែំតងែត

គតិរហតូ ែតមនិបនេធវ េរពះខញុខំ ជលិ។  

ភពេភលរបសេ់យង ៖ េបេយងេភលជងេគ េយងរតវូែតខម សេគ

េហយ។ អនកណកម៏នភពេភលែដរ អវែីដលខសុគន គ ឺករមតិែដល 

មន។ អនកែដលករមតិេភលខពសេ់ពក េរចនែតនទំកុខដកខ់លួន េហយ

អនកែដលមនករមតិេភលទប េរចនែតមនកតសុីខ។ 

កុបំេណត យឱយភពេភលេឡងខពសេ់ពក េរពះេពលដលក់រមតិមយួ 

េភលនងឹអសថ់ន ពំយបល។ ខញុេំជឿថ គម នអនកណចងេ់ធវេភលេទ រគន ់

ែតេយងមនិដងឹខលួនថេភលប ៉េុណណ ះ។ េភល េរបៀបដចូជមនសុសសល ប់

ែដរ គមឺនិអចដងឹខលួនេទ។ េតឱយេយងដងឹថខលួនឯងេភលយ៉ងេមច៉

េកត េបេយងេភលេទេហយហនងឹ? 

ខញុមំនិគរំទមនសុសេភលេទ េរពះមនសុសរបេភទេនះនេំរគះថន កដ់ល់

ពភិពេលក។ េឃញពកួែដលយកសសនមកសមល បម់នសុស

ែដរេទ? េនះជឧទហរណ៍ងយមយួែដលបងហ ញថ ភពេភល ជ

េរឿងេរគះថន ក។់ 

សមយ័េនះចែមលកណស ់េរឿងែដលរតូវខម ស មនិខម សេទ ែតេរឿងមនិ រតូវ 
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ខម ស ែបរជនគំន ខម សេទវញិ។  

៣.៩ េរឿងែដលេយងមនិរតូវខម សេគ 

េយងដងឹថរតូវខម សេរឿងអ ីដេូចនះេយងករ៏តូវែតដងឹពេីរឿងែដលមនិរតូវខម ស

ែដរ។ ខម សខសុេរឿង បនែតខតេពលប៉េុណណ ះ។ ខងេរកមេនះជអវ ី

ែដលេយងមនិរតូវខម សេគែតមតង ៖ 

អវែីដលជខលួនេយងពតិរបកដ ៖ េនេពលេយងចបេ់ផតមយលព់ ី

ខលួនឯង េយងនងឹដងឹថ ខលួនេយងជមនសុសយ៉ងេមច៉េហយ។ 

អនកខលះមនិហ៊នទទលួសគ លេ់ទ េហយកម៏និហ៊នរបបអ់នកដៃទ

ែដរ។ េយងខម សេគ នងឹខលួនឯងពតិរបកដ? ចែមលកែដរេទ? 

ឆវឆវ ទទលួសគ លថ់ គតជ់អនកកល ហនអរកក។់ គត់

របកសរបបេ់គរគបគ់ន េដយមនិលកេ់លៀម។ គតម់និខម សនងឹ

ពកយថ អរកកេ់នះេទ េរពះវជករពតិ។ េបេយងមនិអច

ទទលួសគ លក់រពតិរបសខ់លួនឯងបន េយងកម៏និអចទទលួ

សគ លក់រពតិេផសងេទៀតបនដចូគន ។  

ខញុរំបបត់មរតង ់ ថខញុមំនិចលូចតិតេគមករេញ៉រៃញ៉េទ។ ខញុកំម៏និ

ែមនជមនសុសែដលសុភពបទិមតឱ់យេគេធវអវតីមចតិតែដរ។ ខញុ ំ

មនិផកឹ មនិជក ់ េហយកម៏និេរបេរគឿងេញៀនែដរ េរពះខញុធំល បេ់ធវ

េហយ។ ខញុមំនិេជឿសសន ដេូចនះកុយំកសសនមកេធវជេលស

ជមយួខញុ។ំ ខញុមំនិខម សេគេទ។ ខញុជំមនសុសយ៉ងេមច៉ ខញុបំងហ ញ

មកែបបេនះ។ 
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អវែីដលេយងចលូចតិត នងិមនិចលូចតិត ៖ សមយ័េនះ េនេពល

ែដលមនសុសខវលន់ងឹេរឿងអតប់នករេរចនេពក េយងែបរជែលង

ហ៊នរបបេ់គថ េយងចលូចតិតអ ីឬមនិចលូចតិតអេីទវញិ។ េបេធវ

ែបបេនះ អនកែដលរតូវពបិក គេឺយងមន កឯ់ងប៉េុណណ ះ។ េយង

ខម សអ ី េបេយងរគនែ់តចលូចតិត ឬមនិចលូចតិតហនងឹ? អនកណក៏

មនេរឿងចលូចតិត នងិមនិចលូចតិត វមនិចែមលកេទ។ 

រកុមករងររបសខ់ញុបំបលួគន េទេមលភពយនតឯកសររបស ់ វណណ  

ម៉លូីវណណ  ែដលមនចណំងេជងថ The Man Who Build 

Cambodia។ េគសួរខញុថំ “េទឬអត?់” ខញុថំ “អតេ់ទេទ េរពះមនិ

ចលូចតិត វណណ  ម៉លូីវណណ ”។ ខញុដំងឹថ នយិយែបបេនះេធវឱយេគឆងល ់

េរពះខញុេំទបនងឹចលូេធវករ េហយបដេិសធជមយួេគរហតូ។ ខញុ ំ

រគនែ់តរបបថ់ ខញុមំនិចលូចតិត គម នអវេីផសងេទ។ រគនែ់តេល

ចណំងេជង កខ៏ញុមំនិចលូចតិតែដរ។ 

អនកដៃទេទៀត េគមនិហ៊នបដេិសធនងឹេមេទ េរពះខល ចេមគតិ

មនិលអមកេលខលួន ឬរតូវេគេដញេចល។ ែខមរខល ចបរេទសណស ់

ដេូចនះ េពលេមបបលួេទណ កម៏និហ៊នរបែកកែដរ។ អនកខលះ

របែកកែតឯងេទ ខល ចខម សេគ ខល ចេគថ ខសុេគ។ េនះេគេហថ 

ចរតិេចៀម ចងែ់តចលូកនុងហវូង។ 

កតរីសៃមរបសេ់យង ៖ មនិថេយងមនកតរីសៃមែបបណេទ េយង

មនិរតូវខម សេគេឡយ។ អនកខលះ រកែតមយួគម នផង។ ខញុធំល បេ់ធវករ
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ជមយួមនសុសែដលគម នកតរីសៃម េហយអវែីដលខញុដំងឹគ ឺជវីតិរបស់

គតទ់េទសអ ត។ េបេយងគម នកតរីសៃម ចេំយងខម សេគ។ 

េបេគេសចេយង ឱយេគេសចចះុ។ រតូវចថំ អនកែដលមនកតរីសៃម 

មនិែដលេសចចអំកឱយអនកែដលមនកតរីសៃមដចូគន េទ េរពះេគ 

អចេមលដងឹថ េយង នងិេគដចូគន ។ េយងអចយកករេសច

ចអំករបសេ់គ មកេធវជកមល ងំចតិត េដមបសីេរមចអវែីដលេយងចង់

បន។  

“េគេសច េយងរបឹងេធវ ដលេ់ពលេយងេធវបន  

េយងេសចវញិមតង” -របូមនតៃនករេសច។ 

រលេ់ពលែដលខញុនំយិយថ ខញុចំងក់ល យជអនកនពិនធែដលពែូក

ជងេគកនុងជនំនរ់បសខ់ញុ ំ េគនគំន េសច េរពះគតិថ េទមនិរចួ។ 

អនកណអចេមលដងឹេទ? ជនំនខ់ញុេំនះ មនិសូវមនអនកសរេសរ

េសៀវេភផង េហតអុវកីថ៏ខញុគំម នឱកសេធវបន? កតរីសៃមរបសខ់ញុ ំ

អចេទរចួ េរពះវមនិធហំសួេហតេុទ េហយខញុកំក៏ពំងុែតេធវវ

ែដរ។ ខញុមំនិែមនជរបេភទមនសុសែដលេដករសៃមេធវជនំញួ េដយ

អងគុយអនេសៀវេភេទ។ េបរសៃមែបបេនះ េទបគរួែតខម សេគ។ 

តមពតិ េនមនេរឿងតចូៗជេរចនេទៀតែដលេយងមនិរតូវខម សេគ ែតអវី

ែដលសំខន ់គចឺណុំចខងេលេនះ។  

“អវីែដលរតូវខម ស ចខំម ស”។ 
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៣.១០ អបំលិមយួថង ់

ករងរទពីរីរបសខ់ញុ ំ គេឺធវជអនកលករ់បូយិបណ័ណ បរេទស។ ខញុេំធវករេនះជ

េលកទមីយួកនុងជវីតិខញុ។ំ ខញុមំនិែដលឮករងរែបបេនះេទ។ ភរកចិចរបសខ់ញុ ំ

គរឺកអតថិជិនមកេបកគណនវីនិេិយគេនរកុមហ៊នុ េហយបនទ បម់ក រតូវ

ធនេលករចលូទញិលករ់បសេ់ភញៀវ េនេលទផីសរហរិញញ វតថុអនតរជត។ិ 

កនុងមយួៃថង ខញុរំតូវេតរទរូសព័ទេទមនសុសជេរចនែដលខញុមំនិសគ ល ់ េដមប ី

េរៀបរបព់េីសវកមមរកុមហ៊នុ នងិពយយមណតជ់បួជមយួពកួគត។់ 

កនុងករងរេនះ ខញុេំរៀនបនេរចនណស ់ ែតខញុបំនសេរមចចតិតដកព់កយ

ឈប ់ េរកយពេីធវបន២ែខជងេរពះ ករងរេនះមនិែមនជករងរែដលខញុ ំ

រសលញ់េទ។ 

េរឿងមយួែដលខញុចំមំនិេភលច គវឺធិសីរសតែដលអនករគបរ់គងរបសខ់ញុ ំ បន

េធវេឡងេដមបជីរំញុទកឹចតិតបគុគលិក។ គតប់នយកអបំលិមកដកក់នុង

របអបស់អ តមយួេហយបនទ បម់ក េហយេធវជេលសឱយកដេូនះដល់

បគុគលិកេឆនមមន ក ់ ែតតមពតិបគុគលិកេនះ គជឺបគុគលិកែដលរកេភញៀវថមមីនិ

បន។ នយ័របសគ់តគ់ចឺងរ់បប ់ សុីអបំលិេទែខនងឹ េបរកេភញៀវមនិបន

េទ។ វជករសតីបេនទ សមយួែដលរកីរយផង នងិេរកនរលំឹកផង។ ខញុអំច

សននដិឋ នបនថ តនួទរីបសអ់នកដកឹនគំ ឺបេរងៀនកនូេចឱយេចះខម សេគ។ 

អនកែដលេនទេីនះមន ក់ៗ  សុទធែតេចះខម សេគទងំអស។់ ពកួេគខរំបងឹ

េធវករណស ់ រហតូវអចកល យេទជទមល បម់យួកនុងរកុមហ៊នុេទេហយ។ 

ខញុគំតិថ េនេពលរកុមហ៊នុេនះេរ សបគុគលិក គរួែតបញជ កេ់នរតងក់ែនលង

តរមូវករថ “ រតូវករមនសុសែដលេចះខម សេគ ” េទបលអជង។ 
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សរបុ  

ករេចះខម សេគ ផតលផ់លយ៉ងេរចនដលម់នសុស  ដចូេនះេយងមនិគរួេមល

រលំងេរឿងមយួេនះេឡយ។ ជនួកល មនសុសរតូវករអវមីយង៉ែដលចកព់ី

ខងេរកយជបជ់នចិច េទបអចឈនេជងេទមខុរចួ។ ករេចះខម សេគ 

រញុមនសុសឱយេដរេទមខុេលឿនណស ់ េលឿនជងអវទីងំអស។់ សមតែីដល

ឆវឆវ នយិយមយួឃល េនះពតិជមននយ័ែមន មនិខតេពលែដលខញុ ំ

ចណំយេពលេមលេរឿងេនះេទ។ 

 “េចះខម សេគេទបលអ េចះខម សេគេទបកល ហន”។ - ឆវឆវ 
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៤ 

វយចិតតមុន 

សរមបម់នសុស ចតិត ជេមធតសុំខនជ់ងេគកនុងខលួន។ កលណ ចតិត

ដលួេហយ េទះបរីងកយេនមនកមល ងំ កេ៏ធវអវែីលងបនែដរ។ មនសុស

បរជយ័រគបគ់ន  េដយសរែតចតិតបរជយ័ប៉េុណណ ះ។ ចតិតរបសព់កួេគ ជ

អនករបបថ់ “ឯងេទែលងរចួេហយ ឈបេ់ទ េទះរបងឹកម៏និបនអវែីដរ” 

េហយមនសុសកេ៏ធវតមពកយេនះ។ 

េនតមកែនលងហតរ់បណ េគរបបេ់យងឪយបញជ ចតិតេយងឱយបន។ មនិ

ថខលួនេយងឈបឺ៉ណុណ េទ ឱយែតចតិតេយងេនរបងឹ េយងេនែតេធវបនបនត

េទៀត។ ដបំងូេគរបងឹពចីតិតេទមនុ ទរមែំតរងកយេយងអចស៊ូរទបំន

ពតិរបកដ។ 

មនិែមនមនែតេយងេទ ែដលដងឹថ ចតិតជចណុំចសំខន។់ អនកដៃទេទៀត

កេ៏គដងឹដចូគន ែដរ។ េហតេុនះេទបេពលណែដលេគចងវ់យរបហរេយង 

េគចបេ់ផតមពចីតិតេទមនុជនចិច។ មនិែមនមនែតឆវឆវេទ ែដលេចះវយ

ចតិតអនកដៃទែបបេនះ ប៉ែុនតគតជ់តអួងគែដលេចញមកមនុេគ េទបខញុយំក

ចណុំចេនះដកឱ់យគតែ់តមតង។ ឆវឆវ មនិពែូកកបចគ់នុេទ ប៉ែុនតពែូកខង

ចកច់ចំតិតរបសអ់នកដៃទ។ 

ខញុសូំមបញជ កប់នតចិ ខញុមំនិែមនសរេសរចណុំចេនះេដមបឱីយអនកទងំអសេ់ដរ 
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េធវបបេគេនះេទ ែតខញុចំងឱ់យដងឹ េហយករពរខលួនប៉េុណណ ះ។ ខញុមំនិអច

ឃតប់នេទ េបចងយ់កេទេរបេដមបរីបេយជនអ៍រកកេ់នះ។ នយិយ

េដយរតង ់ខញុគំម នបណំងអរកកក់នុងេសៀវេភមយួកបលេនះេទ។ 

៤.១ េតករវយចតិតមនុជអវ?ី 

ករវយចតិតមនុ ជយទុធសរសតមយួែដលេគេរបកនុងកររសេ់ន េដមបទីទលួ

បនផលរបេយជនអ៍វមីយួ។ អនកែដលទទលួបនរបេយជន ៍ គអឺនកែដល

វយចតិតបនេជគជយ័។  

ឧទហរណ៍ ៖ មនសុសរសីមន ក ់ ចងឱ់យមតិតរបុសរបសខ់លួនរសលញ់ខលួន 

ដេូចនះនងកេ៏របវធិវីយចតិត េដយបេញជ រមតិតរបុសនងរលៃ់ថង។ ចែំណក

មតិតរបុសនង ជមនសុសសុីេជររសបផ់ង កដ៏កខលួនមនិរចួ េរពះគម នអនក

ណសរេសរេគរលៃ់ថងែបបេនះ។ មនសុសរសីេនះ ចកច់ចំណុំចែដលមតិត

របុសនងចលូចតិត េហតេុនះនងបនអវែីដលចងប់នយ៉ងងយបផំតុ។ 

ករវយចតិតមនុ ជវធិសីរសតរគបរ់គងមយួែដលេគនយិមេរបេនរគបក់ែនលង

ទងំអស។់ ភគេរចន អនកដកឹនេំរបវធិេីនះេដមបេីធវឱយបគុគលិករបងឹែរបង

េធវករជងមនុ។ េគអចេលកយក របករ់ងវ ន ់ករេឡងដែំណង ដេំណ រ

កសំនត ឬអេំណយនន មកទកទ់ញចតិតរបសប់គុគលិក។ តមពតិ

បគុគលិកមនិទនទ់ទលួបនរបសទ់ងំេនះេទ ប៉ែុនត ចតិតរបសព់កួេគរតូវេគ

េបកឱយេមលេឃញបតេ់ទេហយ។ វធិេីនះេរបបនផលណស។់ 

របធនរកុមហ៊នុចសរ់បសខ់ញុចំលូចតិតេរបណស ់ ជពេិសសេពលចងុែខ។ 

គតច់ងឱ់យបគុគលិករបងឹែរបងលក ់ ដេូចនះគតក់ម៏កនយិយពេីរឿងេនះេរឿង
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េនះបនតចិ រចួករ៏បបថ់ “ៃថងេនះនងឹេបករបកែ់ខឱយ”។ បគុគលិក លឺសូរែត

េបករបកែ់ខ កម៏នចតិតេធវករកនែ់តេលឿន េហយកែនលងករងរកស៏បបយ

ជងមនុែដរ។ ពកួេគនយិយគន ពអីវែីដលរតូវទញិកនុងែខេនះ។ បគុគលិកណ

កដ៏ចូគន ែដរ េទះបអីនកេនះេនចងប់នអវេីផសងេទៀតកេ៏ដយ កេ៏គមនិេភលច

ពរីបកែ់ខេគែដរ។ ពកួេគសមនងឹទទលួបន។ 

ករវយចតិតមនុ ជអនកបងហ ញថ េតអនកណយលព់មីនសុសេរចនជង។ 

អនកែដលមនិេចះវយចតិតេគមនុ នងឹរតូវចញ់េរបៀបេគ។ ចងែ់សវងយល់

ពមីនសុស គរឺតូវយលព់ចីតិតរបសម់នសុស។ ចងឈ់ នះមនសុស គរឺតូវឈនះចតិត

មនសុសជមនុ។ 

អនកទងំអសគ់ន មនឆងលែ់ដរេទ េហតអុបីនជកនូេចរបសហ់ុែីតលរសមរ័គចតិត

ឈរពងំរគបជ់នំសួហុែីតលរ េពលបះេបរេលកដបំងូ? េហតអុបីនជមន

មនសុសជេរចនចលូបេរមទព័ណសុីកនុងសមយ័សរងគ មេលក? ចេមលយ គឺ

ហុែីតលរបនែសវងយលព់មីនសុស េហយេមលដងឹថ របជជនអលលឺមង៉ ់មន

ករខងឹ នងិករខល ចចេំពះជនជតជិហីវ ែដលចលូមករបេទសអលលឺមង៉។់ 

ហុែីតលរកេ៏របចណុំចេនះេដមបវីយចតិតរបសម់នសុសទងំេនះ។ ពកួេគេជឿ

ទងំរសុង េហយយលរ់ពមេដរចលូសរងគ មេលកទងំមនិសត យ។ ចតិតពកួ

េគេជឿថ ហុែីតលរ ជអនកសេរងគ ះ។ 

ករវយចតិតមនុ កអ៏ចេដរតជួដេំណះរសយទនំសខ់លះបនែដរ។ 

ជនួកល េយងរតូវករឱយភគទីនំសទ់ងំសងខង ឬែតមខ ង ទទលួយក

េយបលរ់បសេ់យង េដមបបីញចបេ់រឿង េយងរតូវវធិេីរបវធិេីនះ។ េធវយ៉ងណ

ឱយេគសងបច់តិត េយងអចេដះរសយបនេហយ។ ទនំសេ់កតេឡងេរពះ
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មនសុសពរីនកម់នករយលេ់ឃញខសុគន  ឬ បះ៉ទងគចិគន កនុងេរឿងមយួ។ 

ប៉ែុនតអវែីដលអចបនតេភលងទនំសេ់ទៀតេនះ គចឺតិតែដលមនិរពមចះុចញ់

របសព់កួេគ។ ពកួេគេនែតយលថ់ខលួនរតូវ េហយមខ ងេទៀតខសុ ដេូចនះ

ទនំសេ់នែតមន។ េបេយងវយចតិតរបសព់កួេគឱយេសងៀមបន គជឺេរឿង

លអ។ សរមបខ់ញុ ំ ករេធវឱយភគទីនំសគ់ថឺខលួនឈនះទងំសងខង គលឺអ

បផំតុ។ 

“ករវយចិតតមនុ ជលបចិែដលេគចលូចិតតេរប េហតេុនះេទប 

េយងរតូវែតសគ លព់ីវឱយចបស”់។ 

៤.២ ករវយចតិតមនុ នងិករបេងកតឱកស 

េបនយិយដលឱ់កស ករអងគុយរងច់រំសួលជងេគ េហយករបេងកត

ពបិកជងេគ។ ឱកសលអ មនិងយនងឹមករកេយងេនះេទ ជពេិសសេន

កនុងសរងគ ម។ េបឱកសលអ មកបនតកនទុយគន  េមទព័លងង់ៗ អចសង

េឈម ះកនុងរបវតតសិរសតអសេ់ហយ។ ករបេងកតឱកស ទមទរឱយមនករ

េរបលបចិ នងិេរ សេពលរតូវ។ េបមនែតលបចិ េហយយកេទេរបខសុេពល 

កម៏និបនផលអែីដរ។ 

ឆវឆវ ពែូកបេងកតឱកសដលខ់លួនឯងណស។់ ភគេរចន ឱកសែដល

គតប់េងកត បនពលីបចិវយចតិតរបសគ់តែ់តមតង។ េបរបព់េីដមេរឿងេទ 

គតវ់យចតិតតងុជ ួ ឱយេជឿជកគ់ត ់ េហយបេងកតឱកសសមល បត់ងុជ។ួ 

ឱកសេនះគតប់នែមន ប៉ែុនតតងុជមួនិសល ប ់ េរពះកបំតិែដលរបុង

សមល បត់ងុជ ួចងំពនលៃឺថល េលែភនកតងុជែួដលកពំងុេដកលក។់ 
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េរកយមកេទៀត ឆវឆវបេងកតឱកសឱយខលួនឯងេទៀត េដយេរបរជសរ

ែកលងកល យ ែដលនយិយពអីរមមណ៍របសេ់សតចហន េដមបបីតូរយកករ

េគរពពសីេមតចទងំ១៨េនះ។ ពកួសេមតចទងំេនះមនអណួំតណស ់ េប

កុែំតឆវឆវលបេីឈម ះនងឹករលួចេធវឃតតងុជ ួកេ៏គមនិរវលែ់ដរ។ ឆវឆវ

បនតបេងកតឱកសរបម់និអស ់ែតមនមយួែដលខញុចំបអ់រមមណ៍ជងេគ។ 

េនេពលេធវសរងគ ម ជមយួនងឹសមពន័ធមតិតស៊ុននងិលីវ ឆវឆវបនសរេសរ

ដណឹំងរបកសសរងគ មដកក់នុងបពំងឬ់សសចីនំនួ៣០០០ េហយបែណត ត

តមបេណត យទកឹទេនល កនុងបណំងឱយរបជររសតតងុអ៊បូនេមលេឃញ នងិ

មនករភយ័ខល ច។ មនិរតមឹែតររសតធមមតភយ័ខល ចេនះេទ សូមបែីតមរនតី

តងុអ៊ែូដលេមលេហយ កម៏នករខល ចែរកងែដរ។ ពកួេគបនរមួគន

បដេិសធ មនិចងច់ងសមពន័ធមតិតនងឹលីវបុេីទ េរពះខល ចអណំចរបសឆ់វឆវ 

នងិចងក់រពរសនតភិពដលត់ងុអ៊។ូ 

“ខញុទំទលួរជបញជ  េលកទព័វយេចរកបត ់ទងជ់យ័េទបែតេទដល ់លីវឆងុ 

ចះុចញ់ភល ម។ ជងីេសៀន ៩រសុក របគលជ់នូេដយៃដទងំពរី ។ េពលេនះ 

ខញុេំលកទព័ ១លន េមទព័ខល ងំ ១០០០នក ់ ចងរ់មួរបមញ់ជមយួនងឹ

េលក េនឯេជៀងតងុ រមួកមល ងំគន ចបល់ីវបុ ី ចងសមពន័ធមតិតដល៏អ ។ សូម

េលកេគរពតមរជសរ េជៀសវងបផំល ញខលួនឯង “។ េនះជសមតែីដល

ឆវឆវបញជ ឱយេគសរេសរកនុងរជសរ។  

កនុងេនះមនទងំពកយបនល ចផង ពកយបងអួតកមល ងំផង នងិមនពកយលអ

ផងែដរ។ ពកយទងំេនះបនបងកភពរជួលរចបលម់និតចិេទ េនកនុងតងុអ៊។ូ 

ជកូលឺងែដលបនសត បលូ់ស៊ូអនដណឹំងេនះេហយ កន៏យិយេទកន់
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លូស៊ូថ “េពលេនះេលកដងឹថឆវឆវខល ងំប៉ណុណ េហយ េគថ ឆវអម៉ន 

មនិទនវ់យរតង ់វយចតិតមនុ”។  

េទះបជី ជកូលឺងអចេមលដងឹកេ៏ដយ ែតឥទធពិលៃនលបចិវយចតិតរបស់

ឆវឆវបនសយភយបតេ់ទេហយ។ សូមបែីតស៊ុនឈនែដលមន

របជញ វងៃវ កដ៏ចូជចងដ់កេជងថយបែដរ។ លបចិរបសឆ់វឆវេនះ របសិន 

េបមនរបសិទធភិពែមន េនះគតហ់កដ់ចូជទទលួបនជយ័ជមនះផទួនគន

ែដរ េរពះថគតឈ់ នះេដយមនិបចច់បំង។ 

ឆវឆវ បេងកតឱកសឈនះឱយខលួនឯងពរីផលូវ។ ទមីយួ គេឺបស៊ុនឈន

េឆលយថ អេូខ ឆវឆវនងឹមនិចបំចេ់លកទព័មកចបំងេទ េរពះលីវបុេីទ

ដលក់ែនលងស៊ុនឈនេទេហយ។ េបស៊ុនឈន មនិរពមេទ រជសរ

គរមមទងំេនះ ជអនកបងកចលចល នងិបេងកតភពភយ័ខល ចដលរ់រសត

តងុអ៊។ូ ករវយចតិត ជេរឿងចេំណញ េហតេុនះេទបេគចលូចតិតេរប។ 

េបេយងចងឈ់ នះ រតូវេចះបេងកតឱកសឈនះ។ ឥលូវេយងដងឹពចីណុំចឈនះ

មយួេហយ គវឺយចតិតមនុ។ ចតក់រចតិតរបសេ់គជមនុ េទបេយងមន

ឱកសឈនះបន។ 

៤.៣ ជហំនដបំងូកនុងករយកឈនះ 

េហតអុីវបនជេយងចបំចវ់យចតិតមនសុសមនុ? េនះកេ៏ដយសរែតកនុង

ខលួនេយងរគបគ់ន  ចតិតេដរតជួេសតចរបចខំលួន។  កលណចតិតចះុចញ់

េហយ ែផនកេផសងេទៀតកច៏ះុចញ់ដចូគន ែដរ។  
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មនមនសុសជេរចន បនបញចបជ់វីតិខលួនឯងេដយសរែតចតិតរបសព់កួេគ

អសក់រតស៊ូេទេហយ ដេូចនះ រស ់ ឬមនិរស ់ ែលងមនអវខីសុគន េទៀត

េហយកនុងគនំតិរបសព់កួេគ។ ចតិតែដលេលកទងស់ នងឹនបំរជយ័ដល់

មច សវ់មនិខន។ េគបេរងៀនឱយេយងេធវចតិតឱយរងឹម ំ េដមបឱីយអចរសប់ន

យរូបនតចិ។ អនកណកេ៏ដយ ឱយែតចតិតចះុចញ់េហយ នងឹរកវធិបីញចបជ់វីតិ

មនិខន។ បញហ ចតិត ជេរឿងេរគះថន កណ់ស។់ 

េនេពលែដលេយងចងយ់កឈនះនរណមន ក ់ ចរូពយយមយកវធិេីនះេទ

េរបឱយបនេរចន នងិរហស័បផំតុ។ េយងរតូវដងឹថ ចណុំចេខសយអនកដៃទ

ជអវ ី ឬេតអនកដៃទខល ចអវជីងេគ សអបអ់វជីងេគ កប៏នែដរ រចូបនទ បម់ក

េរបចណុំចេនះមកេធវជអវធុេដមបបីបំកទ់កឹចតិតរបសេ់គ។ ចរូចថំ “ករ

បបំកទ់កឹចតិត ខល ងំជងករបបំកក់មល ងំកយ”។ េនេពលណកេ៏ដយ 

ឱយែតេគចបេ់ផតមមនកររេងគ ះរេងគរចតិត េនះេយងអចនងឹមនឱកសយក

ឈនះបនេហយ។ 

េពលទព័ឆវេដញតមសមល បច់វជឡឺងុ ពកួេគបនតមដលស់ព នេឈ

មយួែដលមនចងហវកីពំងុអងគុយេលេសះច។ំ ទព័ឆវ េឃញចងហវកី ៏

ឈបេ់សងៀមមនិបនតេទមខុ។ ពកួេគខល ចមនទហនបងកបផ់ង នងិខល ច

ចងហវផីង េរពះេពលគនួអុេីនកនុងជរំ ុឆំវ បននយិយសរេសរពចីងហវី

ថ “ចលូយកកបលេមទព័ ដចូចបច់បេនកនុងរទុងអុចីងឹ”។ ចងហវែីរសក 

សមលុតផង េលកៃដេលកេជងផង េធវឱយទព័ឆវមនិរបកដកនុងចតិត។ ឆវឆវ

មកដលេ់មលដចូជមនិសូវរសួល កប៏ញជ ឱយដកថយវញិ។ 

រតងេ់នះ ចងហវបីនវយចតិតទព័ឆវមនុេទេហយ។ េពលទព័ឆវេចញផតុ 
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ចងហវកីប៏ញជ ឱយេគរះុសព នេចល េហយេបលេសះតមបងរបុសខលួន 

េដមបអីតួពសីន ៃដ។ ជកូលឺងសត បេ់ហយ ដងឹថទព័ឆវនងឹតមមកវញិ

េពលេឃញចងហវរីះុសព នែបបេនះ។ ទព័ឆវេដញតមេទៀត េរពះដងឹថ

ទព័លីវបុកីពំងុែតខល ច បនជរះុសព នមនិចងឱ់យតម។ េពលទព័កពំងុខល ច

ែបបេនះ ងយនងឹេធវសុីណស ់ដេូចនះេទបេគតមសមល បឱ់យេហយ។  

ដបំងូឆវឆវ ដងឹថទព័ខលួនខល ចចងហវ ី េហយខលួនកម៏និចបសថ់មនទព័

បងកប ់ ឬអត ់ េទបមនិឱយតម។ េរកយមកដងឹថ ទព័លីវបុេីទែដលកពំងុ

ខល ច កប៏ញជ ឱយតមសមល បវ់ញិ។ ទកឹចតិតទព័ខងណធល កច់ះុជង នងឹ

ចបំងចញ់េគេហយ។ 

េនះជឧទហរណ៍េនកនុងេរឿងប៉េុណណ ះ ខញុនំងឹេលកឧទហរណ៍ពតិរបកដ

មយួេដមបឱីយបនយលល់មអតិ។ គណបកស LDP ឬេហថគណបកសជងួ 

េរបវធិេីនះេដមបទីទលួបនអនកគរំទ។ អនកគរំទរបសគ់ណបកសេនះ ខសុពី

បកសេផសងេទៀត រតងព់កួេគសមរ័គចតិតេធវេដយខលួនឯង។ េមបកស ខមឹ វសន 

ជមនសុសែដលពែូកនយិយ នងិវយចតិតរបសអ់នកដៃទណស ់ េរពះគត់

យកករពតិមកេរបកនុងពកយសមតរីបសគ់ត។់ 

េបតមខញុែំដលជអនកគតិថ អនកនេយបយ ជមនសុសអរកក ់ កេ៏នែត

េមលេឃញករពតិជេរចន ែដលេមបកសេនះេលកេឡងែដរ។ បញហ

សសន ជអវែីដលខញុចំបអ់រមមណ៍ជងេគ។ េរឿងគតេ់ជរអនកណ ខញុមំនិ

សត បេ់ទ េរពះវជេរឿងបគុគល ប៉ែុនតករពតិទកទ់ងនងឹសសន រតូវគត់

េមលេឃញ េហយយកមកនយិយេរចនណស។់ 

ខញុធំល បប់េរងៀនសិសសមន កែ់ដលេនកនុងបកសេនះែដរ េហយជសកមមជន 
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េទៀតផង។ គតរ់បបខ់ញុថំ “េពលែដលគតស់ត បយ់ល ់គតច់លូែតមតង”។ 

តមពតិមនិែមនគតស់ត បយ់លេ់ទ គពឺកយរបសេ់គចលូមកកនុងចតិតរបស់

គតប់នសេរមចប៉េុណណ ះ ឬបននយ័ថ េគវយចតិតគតប់នេហយ។ េប

គតយ់លែ់មន គតម់និលងខ់លួនចលូជេំនឿមយួេទៀតេទ។ LDP ជបកស

នេយបយផង នងិជជេំនឿផង ដេូចនះេទបអនកែដលចលូ LDP មន

លកខណៈខសុពសីកមមជនបកសេផសងេទៀត។ 

ខញុកំស៏ត បដ់ចូគន ែដរ ែតខញុគំម នរជំលួចតិតរតេ់ទចលូេធវទព័សនូលរបស ់ LDP  

េទ េរពះខញុមំនមលូេហតែុដលខញុសំត ប។់ ខញុចំងដ់ងឹថ េតេហតអុបីនជ

េលកសងឃមយួចនំនួេឆះដុនំងឹ LDP េរពះជទេូទ ករពតិេទបេធវឱយ

មនសុសែដលមនខលួន េឆះដុបំន។ េពលខញុសំត បេ់ហយ ខញុកំប៏នចេមលយែដរ 

េហយដចូអវែីដលខញុសំម នែមន គ ឺ LDP នយិយពពីតុអរកកេ់នកនុង

សសន។ 

អនកែដលសត ប ់ LDP េដយមនិមនេគលេដ នងឹរតូវេគលេដរបស ់

LDP អសូទញបន។ ខញុបំញជ កប់នតចិ មនិែមនអនកេនកនុង LDP ទងំអស់

សុទធែតជមនសុសមនិលអេនះេទ។ ខញុេំជឿថ មនសុសេភល េទះចលូ LDP 

េហយកេ៏នែតេភលែដរ យ៉ងេរចនេចះរទសឹតីពេីមបកសរបសេ់គប៉េុណណ ះ េហយ

មកេធវឬកេចះដងឹប៉េុណណ ះ។ LDP  មនមនសុសរគបរ់បេភទ។ េយងគរួែត

ែសវងយល។់ 

េមបកសជងួ ជមនសុសឆល ត ដេូចនះគតេ់ជៀសមនិផតុពេីរបវធិវីយចតិតេនះ

េទ។ គតន់យិយេដយយកករពតិមកបងហ ញ លយនងឹេហតផុល

របសគ់តជ់េរចនេដមបឱីយអនកសត បគ់តិថ េនះជករពតិទងំរសុង។ គត់
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េផត តេលករចងប់នរបសរ់រសត ែដលចងឱ់យរដឋបែំបកអណំចខលះ។ គត់

នយិយឱយេជឿ ប៉ែុនត គតរ់បបេ់គថឱយេគយលេ់ដយខលួនឯង។ ខញុមំនិគតិ

ថគតន់យិយរតូវរគបេ់រឿងេទ ប៉ែុនតបញហ ខលះកនុងសងគម គចឺចំណុំចលអ

ណស។់ LDP ជគរមូៃនករវយចតិតដល៏អបផំតុកនុងវសិយ័នេយបយ

រសុកេយង។  

“ជហំនទីមយួកនុងករយកឈនះ គឺវយចិតតមនុ”។ 

៤.៤ ជកូលឺង នងិ ចវូកងុជងី 

ករជបួគន រវង ជកូលឺង នងិេមទព័កងុជងី េកតេឡងេនបនទបដ់ក់

េសៀវេភរបសក់ងុជងី ែដលេនេពលេនះ លូស៊ូបននជំកូលឺងមកេដមប ី

ពភិកសគន ពេីរឿងចបំងនងឹទព័ឆវឆវ។ កងុជងី េពលេនះចងស់កចតិត 

នងិលបចិរបសជ់កូលឺង េហតេុនះកែ៏កលងេធវជកសំក ខល ចអណំចឆវឆវ 

របុងចះុចញ់មនិរពមចបំង។  

ជកូលឺង េមលដងឹកេ៏របសមតបីញឈ ឺ ចកច់ណុំចសំខនក់នុងចតិតកងុជងី។ 

ជកូលឺងដងឹថ កងុជងីរសលញ់របពនធណស ់េហយកេ៏គរពរបពនធរបស់

ស៊ុនឆេឺទៀត េហតេុនះកេ៏ធវពតុជផតលេ់យបលល់អេដមបរីេំដះេរគះេដយ

មនិបចច់បំង។ គតថ់ “ ឱយែតបញជូ នតេឈៀវ នងិេសៀវេឈៀវ េទឱយ

ឆវឆវ តងុអ៊នូងឹបនសុខរហតូ នងិមនិបចថ់វ យសួយសរអករេទៀត”។ 

រគនែ់តពកយប៉េុណណ ះ កងុជងី ខងឹចងេ់ចញែផសង េហយខមំតន់យិយថ 

“មនិេលកែលងឱយឆវឆវជដចខ់ត”។ េបេរបកមល ងំបយេទបងខកំងុជងី 

របកដជគម នផលលអេទ ែតករវយចតិតរបសជ់កូលឺង ែបរជនឱំយកងុជងី



េរៀនតមឆវឆវ 

	 116	

បេញចញចេមលយពតិរបកដរបសេ់គេចញមកបន។ លូស៊ូ េរកយសត ប់

ពកយសមតជីកូលឺងេហយ កន៏យិយសរេសរគតេ់នេលរេទះថ “អណត ត

របសេ់លក អចសមល បម់នសុសបនេដយមនិរសកឈ់មេទៀតផង”។ 

ជកូលឺង េរបករពតិែដលឆវឆវមនចរតិចែមលក ចលូចតិតរបពនធេគ នងិ

ករែដលកងុជងីរសលញ់របពនធខល ងំ មកេធវជអវធុ េដមបចីកេ់ដតឱយ

កងុជងីមនកហំងឹ រពមេចញចបំងតទលន់ងឹឆវឆវ។ ថវតីបតិែតកងុជងី

ខងឹនងឹពកយសមតគីតែ់មន ែតមនិបនជះកហំងឹមកគតេ់ទ គជឺះេទរក

ឆវឆវទងំអស។់ 

ជកូលឺង នងិកងុជងី ជមនសុសឆល តដចូគន ។ អវែីដលខសុគន  គជឺកូលឺង

យលព់មីនសុសបនលអជង ដេូចនះរេបៀបែដលគតវ់យចតិតមនសុស កល៏អជង

ែដរ។ ជកូលឺង េរបលបចិវយចតិតរបសក់ងុជងី ជេរចនដងរហតូដលេ់ពល

ដេងហមចងុេរកយ កក៏ងុជងីេនែតឈចឺតិតនងឹករចញ់លបចិជកូលឺងែដរ។ 

ជកូលឺង កធ៏ល បវ់យចតិតរបសស់៊ុនឈនែដរ េនេពលជបួគន ដបំងូ។ 

ស៊ុនឈន ខងឹនងឹពកយរបមថរបសជ់កូលឺងយ៉ងខល ងំ ប៉ែុនតេរកយមក

រតូវលូស៊ូពនយលឱ់យយលវ់ញិ េទបេហជកូលឺងមកពភិកសបនត។ ជកូលឺង 

កន៏យិយពេីរឿងឆវឆវផង នងិសរេសរតងុអ៊ផូង។ ស៊ុនឈនសត បេ់ហយ 

ករ៏ពមចលូរមួនងឹលីវបុ ីរបឆងំឆវ។ 

ចងចវ បននយិយថ ស៊ុនឈនចញ់លបចិខងុមញិេហយ េរពះ

ខងុមញិចងខ់ចៃីដតងុអ៊រូេំដះេរគះពឆីវឆវ។ ឆវឆវសអបល់ីវបុជីងេគ 

ដេូចនះេទបេគេហឱយស៊ុនឈនរមួគន សមល បល់ីវបុ។ី ចងចវ គតិថ តងុអ៊ូ

នងឹជបួេរគះថន ក ់េពលចបំងនងឹឆវឆវ។ 
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អនកែដលឆល តជង េដរែខសេលអនកឆល ត។ អនកឆល ត េដរែខសេលអនកលងង។់ 

អនកលងង ់ មនិអចេដរែខសេលអនកណបនេទ េរពះរកែខសមនិេឃញ។ ែខស 

គចឺតិតហនងឹេហយ។ េមលចតិតមនិេឃញផង េទវយេមច៉នងឹេកត។ 

“េលកេមទព័ឱយេយបលច់ះុចញ់ សមេហតផុល និងសមកលៈេទសៈ

ណស”់។ -ជកូឺលងនិយយបញឈកឺងុជងី 

៤.៥ សទីវចប នងិចនសក លី 

សទីវចប រតូវបនេគដកង់រឱយថ ជអនកលកែ់ដលអចរជបចលូេទដល់

េបះដងូរបសអ់នកទញិតមរយៈពកយសមត។ី អនកែដលបនែដលេមលករេធវ

បទបងហ ញរបសគ់តេ់ហយ យ៉ងេហចណសក់េ៏ដររកទញិផលិតផល

េអបផលយកមកេរបមយួែដរ េដមបបីេំពញចតិតែដលរសលញ់។ មនិែមន

ែតកនុងេរឿងលកម់យួមខុប៉េុណណ ះេទែដលគតេ់ធវែបបេនះ សូមបែីតកនុងករ

េរ សយកមនសុសមកេរបកដ៏ចូគន ែដរ។  

ចនសក លី ជមនសុសែដលសទីវចបបនអេញជ ញមកចលូរមួកនុងករងរ។ 

ចនសក លី បនេរៀបរបថ់ េពលែដលសទីវចបមកេហគតឱ់យេទេធវករេន

េអបផល សទីវចប បនសួរសំនរួគតម់យួដស៏ំខន។់ គតរ់បបេ់ទៀតថ 

េពលេនះគតម់នអរមមណ៍ដចូជរតូវេគដលម់យួៃដកណត លមខុអុចីងឹ។ 

សទីវសួរគតថ់ “េតគតច់ងច់ណំយេពលមយួជវីតិរបសគ់តេ់ដមបលីកទ់កឹ

លយសករ ឬកម៏កជមយួគតេ់ដមបផីល សប់តូរពភិពេលក?” ពកយែតប៉នុម ន

ម៉តេ់នះ កអ៏ចអសូទញ ចនសក លី របធនែផនកទផីសររបសរ់កុមហ៊នុ 

Pepsi មកេធវករេនេអបផលបន។ 
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សំនរួែដលសទីវចបសួរ ជសំនរួែដលសួរេទដលច់តិតរបសស់ក លី។ វជ

សំនរួែដលេធវឱយចតិតពដីបំងូបនបដេិសធនងឹ សំេណ ររបសស់ទីវចបេហយ 

េនះ ងកមកគតិេឡងវញិ េហយចងុេរកយករ៏ពមេធវតមសំេណ រេនះ។ 

រតងច់ណុំចេនះ េយងអចេមលេឃញថ ករវយចតិតមនុ មនរបេយជន៍

េរចនប៉ណុណ ។ មនិថជ ៃដគរូបែជង មតិតភកត ិឬមនសុសជុវំញិខលួន កសុ៏ទធែត

អចេរបវធិេីនះបនទងំអស។់ 

៤.៦ ករវយចតិតេនកនុងពភិពទផីសរ 

ទរីកុងភនេំពញ នងឹកល យជផសរទនំញិដធ៏មំយួកនុងៃថងអនគត។ អនកែដល

មនផទះេនតមផលូវជត ិ ឬទរីបជុជំនទងំអស ់ នងឹេបកលកេ់នះលកេ់នះ

រគបគ់ន េដមបេីដរតមទេំនរេនះ។ េបេយងេមលមយួែភលត េយងនងឹេហវថ 

ជកររកីចេរមន។ វជកររកីចេរមនែមន ប៉ែុនតវកជ៏បញហ ែដរ។ 

របេទសអេមរចិឆលងកតរ់ចួេហយ ដេូចនះេយងអចេរៀនពពីកួេគបន។ េន

អេមរចិ របជជនេជឿថខលួនឯងមនកតពវកចិចមយួ គរឺតូវែតចយេដមបឱីយ

េសដឋកចិចេដរ។ ករគតិែបបេនះ េធវរបជជនទងំេនះជបខ់លួនកនុងបណុំល

េពញមយួជវីតិ។ េដមបឱីយរបជជនដកលុយចយបន េគេរបយទុធសរសត

ទផីសរ េហយយទុធសរសតសំខន ់គវឺយចតិតមនសុសជមនុ។ 

ករវយចតិត ជវធិេីពញនយិម នងិងយជងេគ េដមបេីបកឱយមនសុស

ទញិ។ អនកទផីសរេរបវធិរីគបយ៉់ង េដមបបីេងកតភពភយ័ខល ច ករមនិទកុ

ចតិតខលួនឯង ករចងប់ន នងិភពេភលេទកនម់នសុសទេូទ។ េគរតូវផសយ

ពណិជជកមមដែដលៗ រលៃ់ថងេដមបឱីយមនសុសេមលេឃញ េហយចងចេំន
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កនុងចតិត។ េគមនិរពំងឹថនងឹយកលុយេយងបនកនុងេពលភល មៗេទ ដេូចនះ

េគរតូវេធវតមសរមួល។ 

ឧទហរណ៍ទមីយួ ៖ ករផសយពណិជជកមមរសេបៀរេនកនុងរបេទសេយង 

មនភពៃចនរបឌតិខល ងំណស។់ ម៉កខ់ញុនំយិយថ “ឱយែតពណិជជកមមណ

េចញមកឡយូជងេគ ដងឹែតរសេបៀរេហយ”។ េគេរបភពទកទ់ញកនុង

ពណិជជកមម នងិពកយទផីសរែដលជរមុញឱយមនសុសចងផ់កឹ។ ពកយដចូជ 

“របេទសខញុ ំ រសេបៀរខញុ”ំ ឬ “រសេបៀរជត ិ េមទនភពជត”ិ បនចបច់តិត

អនកេមលឱយគតិថ េបផកឹរសេបៀរទងំេនះ េទបេគេហថែខមរ។ អនកផលិត

រសេបៀរ េគវភិគទផីសរចបសណ់ស ់ េហយដងឹថ ជនជតែិខមរចលូចតិត

ផកឹណស ់ ដេូចនះេគមនទផីសររចួេទេហយ េនចែំតមនសុសមកទញិ

ប៉េុណណ ះ។ 

ឧទហរណ៍ទពីរី ៖ ករភយ័ខល ច អចេធវឱយមនសុសេធវេរឿងែដលមនិគរួនងឹ

េធវបន។ ករផសយពណិជជកមមផលិតផលទេំនប នងិៃថលៗ  គេឺធវេឡងេដមប ី

បេងកតភពភយ័ខល ចដលម់នសុសសមយ័ថម។ី ពកួេគចតទ់កុខលួនឯងថជ

មនសុសសមយ័ថម។ី េនះជេរឿងគរួឱយអសស់ំេណ ចមយួ។ តមពតិមនិែមន

ពកួេគេទ គអឺនកេធវទផីសរែដលបេងកតពកយេនះេឡងមកេដមបងីយេបកអនក

ទងំេនះ។ មនសុសសមយ័ថម ី ខល ចតមមនិទនស់មយ័ ខល ចមនិបនដចូ

អនកដៃទ នងិខល ចរតូវេគេសចចអំក។  

េដមបបីបំតភ់ពភយ័ខល ចទងំេនះ មនសុសទងំេនះ រតូវទញិផលិតផលៃថល

េដមបបីញជ កថ់ ពកួេគ ពតិជមនសុសសមយ័ថម ី េទតមនយិមនយ័ទផីសរ

ពតិែមន។ េដយសរែតខល ច េទបអនកខលះរបងឹខចលុីយេគេដមបបីនទញិ
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របសថ់មេីរប។ មនរបេយជនែ៍ដរេទ? មនរបេយជន ៍ែតសរមបម់ខុជនំញួ

ប៉េុណណ ះ។ ខញុកំម៏ននយិមនយ័សរមបម់នសុសសមយ័ថមែីដរ “េបមនិេចះេរប 

Google េទ េគេហមនិេហមនសុសសមយ័ថមេីទ”។ 

កនុងដណំកក់លដបំងូ ករផសយពណិជជកមម ជករវយចតិតរបសម់នសុស 

ប៉ែុនតេរកយមកវនងឹកល យជករពងវកខ់រួកបលវញិមតង។ ពណិជជកមមរគប់

របេភទ សុទធែតេធវេឡងេដមបដីកលុយពេីហេប៉េយង។ េបអវែីដលេយង

ទញិជតរមូវករ េនះបញជ កថ់ េយងរគនែ់តរតូវេគវយចតិតបនប៉េុណណ ះ 

ែតខរួកបលេយងមនិទនម់នេគបះ៉ពលេ់ទ។ ែតេបេយងទញិេដយមនិ

ដងឹថយកមកេធវអ ី េនះអចបញជ កប់នេហយថ េយងកល យជមនសុស

េភលមន កន់ងឹេគេហយ។ ខញុសូំមបញជ កប់នតចិ “ពកយផទុយនងឹេភល គមឺនិេចះគតិ 

មនិែមនឆល តេទ”។ 

ករវយចតិត ជជនំញមយួរបសអ់នកទផីសរ។ េនកនុងរកហវចិឌហីសញ េគ

េហវធិេីនះថ ករែសវងយលព់អីនកេរបរបស។់ ដបំងូ គរឺតូវែតែសវងយល់

សិនេហយ េពលយលេ់ហយេទបចតក់របន។ េមេរៀនទងំេនះែវងៗ

ណស ់ េហយឯកសរសរមបេ់រៀនកម៏នេរចនែដរ េរពះមនសុសមនចតិត

ខសុគន ខល ងំេពក។ 

ឧទហរណ៍ទបី ី ៖ េពលខញុរំតូវេធវរបូេដមបដីក ់ promotion លកក់េមរ៉៉

សុវតថភិព ខញុរំតូវគតិពរីបូភពែដលខញុដំកប់ញចូល នងិពកយែដលខញុយំកមក

េរប។ េតេធវយ៉ងណ ឱយអនកែដលអនេហយ ភយ័ខល ចេចរចលូគសផ់ទះ 

េហយកស៏េរមចចតិតទញិ? ខញុកំដ៏ករ់បូេចរលួចេបកទវ រ នងិរបូភពែដល

មច សផ់ទះេមលេឃញកនុងទរូសព័ទ។ េយងបនល ចេគពេីរឿងេចរគសផ់ទះ រចួ
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េហយឱយដេំណះរសយមយួដលេ់គ។ សមយ័េនះ េបចងប់នល ចមនសុស

េដមបយីកលុយ ងយជងបកេចកេទៀត។  

ខញុមំនិអចេភលចរកុមហ៊នុេអបផលបនេទ េរពះវធិេីធវទផីសររបសព់កួេគ គឺ

លអឥតេខច ះែតមតង។ ផលិតផលរបសេ់អបផល មនិែមនរគនែ់តជ

ផលិតផលធមមតេនះេទ វបនកល យជឋនៈកនុងសងគម តងំពសីទីវចបេន

រសេ់មលះ៉។ េយងអចរសៃមេមលបន េបេយងទញិទរូសព័ទចនិតៃមល ៥០០ 

ដលុល រ នងិទរូសព័ទ iPhone តៃមល ៤០០ ដលុល រ េតមយួណែដលេធវឱយ

េយងមនជេំនឿចតិតេពលដកេចញេនមខុរសីសអ តជង? 

េអបផល េធវឱយអនកេរបរបសរ់បសខ់លួន េជឿថ ករទញិផលិតផលេអបផល 

េធវឱយអនកទងំអសគ់ន  កល យជមនសុសែដលគតិខសុពអីនកដៃទ (Think 

Different)។ េតគតិខសុពអីនកដៃទរតងណ់ េបទញិតមគន ហនងឹ? េបគតិ

ខសុពអីនកដៃទ របកដជដងឹេហយថទញិមកេដមបេីធវអ ី មនិែមនទញិមក

េដមបកីនេ់ទកនម់កេនះេទ។  

ខញុកំេ៏របផលិតផលេអបផលែដរ ែតមនិេដញតមសមយ័េទ។ េពលណ

រតូវករេទបខញុទំញិ។ ខញុមំនិរតូវករទរូសព័ទេទ ដេូចនះ iPhone តៃមល ១០០ 

ដលុល រជង គលឺមមសរមបខ់ញុេំហយ ែតកុពំយទូរ័ ខញុរំតូវទញិអៃថលបនតចិេដមប ី

ងយរសួលេធវករងររបសខ់ញុ។ំ េបេយងជអនកទផីសរ េយងរតូវែតេដរតម

ទេំនរទផីសរ ែតេបេយងរគនែ់តជមនសុសែដលមនិេចះេធវអ ី នងិចែំតដក

លុយឱយេគេទ ករេដរតមទេំនរទផីសរ រគនែ់តករបងអួតភពេភលរបសេ់យង

ប៉េុណណ ះ។ 

េបចងែ់សវងយលប់ែនថម អនកទងំអសគ់ន អចេទេមលពណិជជកមមមយួ 
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ចនំនួ តមទរូទសសនក៍ប៏ន ឬតមអុនីធេឺណតករ៏តឹែតលអ។ េយងនងឹដងឹថ 

អវែីដលេគបងហ ញេយង សុទធែតចងេ់ធវឱយខល ច ចងប់ន នងិេភលទងំអស។់ 

ជពេិសស គេឺភល។ េគចងឱ់យេយងកល យជមនសុសេភល េដមបរីសួលេបកបន

យរូបនតចិ េហយេគនងឹេហេយងថ “ម៉យូពេិសស” ឬ ឱយកតសមជកិ 

េដមបបីញជ កថ់ េយងមនសិទធេិភលកនុងករឱយលុយេគេនៃថងេរកយេទៀត។ 

៤.៧ វបបធមក៌តចិរតួយ 

វបបធមអ៌រកកេ់នរបេទសេយង មនេរចនណស ់ ដចូជ វបបធមរ៌ទពង 

វបបធមសុ៌ីេជរ វបបធមអ៌ងសេមតច វបបធមខ៌ល ចជនជតេិគ នងិវបបធម៌

េធវេភល។ វបបធមក៌តចិរតួយ ជវបបធមម៌យួែដលទកទ់ងនងឹករវយចតិត 

ដេូចនះ េយងគរួែតែសវងយលប់នតចិសិន េដមបជីផលចេំណញកនុងករអន

េសៀវេភេនះ។  

កតចិរតួយ បននយ័ថ បផំល ញតងំពចីបេ់ផតមដបំងូ។ េតេគកតចិរតួយេយង

េដយរេបៀបណ? ចេមលយគ ឺ េគវយបបំកទ់កឹចតិតជមនុ។ ឧបមថ 

េយងមនគនំតិលអមយួកនុងកររកសុី េហយេយងកយ៏កេរឿងេនះេទ

នយិយជមយួមនសុសមន កែ់ដលេយងគតិថ អចនងឹផតលេ់យបលប់ន

ខលះ។ ែតមនសុសេនះ ជរបេភទមនសុសកតចិរតួយ។ េរកយពសីត បច់បេ់ហយ 

គតគ់តិថគនំតិេនះលអ ែតគតែ់បរជមនិចងឱ់យេយងរកីចេរមនជង ដេូចនះ 

គតក់ច៏បេ់ផតមបបំកទ់កឹចតិតេយង។ គតរ់បបេ់យងពបីទពេិសធន៍

បរជយ័រគបយ៉់ងេដមបបីនល ចមនិឱយេយងហ៊នេធវ។  

វបបធមក៌តចិរតួយ េរចនែតេកតពកីររចែណន ករភយ័ខល ច ឬបណំងអរកក់

ជេរចនេទៀត។ េគកតចិរតួយេយង េរពះេគមនិចងឱ់យេយងធជំងេគ ឬខល ច
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េយងមកេធវបបេគេនៃថងេរកយ។ េបេយងេទេធវករជបួនងឹមនសុស

ែបបេនះ េរតៀមខលួនឱយេហយេទ។ េគនងឹនយិយពកយជេរចន េនេពល

េយងេធវអវមីយួមនិបនសេរមច េដមបឱីយេយងឈបេ់ដយខលួនឯង។ 

គតប់ែនថមពកយឱយេយងេមលេឃញេរគះថន ក ់ កនុងកររកសុីកនែ់តេរចន 

េដមបបីបំកក់មល ងំចតិតែដលេយងមន។ េរកយមកេយងកេ៏ជឿតមពកយ

គត។់ េនះេហយជករកតចិរតួយ។ ករបបំកទ់កឹចតិតែបបេនះេកតមន

េឡងេរចនណស។់ ឱយែតេយងមនិរបយត័នទកឹចតិតេយងនងឹបតប់ងភ់ល ម។  

េយងមនិរតូវឱយអនកណមន កម់នសិទធបិបំកទ់កឹចតិតឱយេសះ េរពះេនះជ

កមមសិទធផិទ លខ់លួន។ េរៀនេមលេដយខលួនឯងថ អនកណមនបណំងមនិលអ

មកេលេយង េហយកុេំជឿអវែីដលេគនយិយ។ អនកែដលឧសសហក៍តចិរតួយ

េយងេរចនជងេគ គមឺនសុសែដលេនែកបរខលួនេយង។ 

៤.៨ វធិវីយចតិត ៥យ៉ង 

ខញុមំនិែមនជអនកជនំញែផនកវយចតិតសរសតរបសម់នសុសអេីទ ែតខញុមំន

វធិ៥ីយ៉ងែដលអចយកេទេរបបន។ េនកនុងេសៀវេភចស ់ ខញុដំក់

បញចូលែត៤េទ ប៉ែុនតឥលូវខញុេំឃញមយួេទៀតែដលេគកពំងុេរចន ដេូចនះខញុ ំ

កដ៏កច់លូមយួេទៀតេទ។ 

ទមីយួ គ ឺ ដតុបេញឆះកហំងឹ។ ករេធវឱយអនកដៃទខងឹ មនិែមនជេរឿងមន

របេយជនដ៍លខ់លួនេយងរគបេ់ពលេទ ែតវអចមនរបេយជនេ៍សទរែតរគប់

េពល។ េពលែដលមនសុសមន កក់ពំងុខងឹ ករពចិរណរបសេ់គកធ៏ល ក់

ចះុែដរ ដេូចនះេនះគជឺេពលលអបផំតុសរមបេ់យងេដមបរីញុេគឱយចលូ
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អនទ ករ់បសេ់យង។ ពកយបរុណែខមរ កន៏យិយែដរថ “ខងឹខសុ ខងឹខចូ 

ខងឹខត ” ែតេយងមនិខតេទ េរពះេយងមនិែមនជអនកខងឹ។ 

េនេពលេគខងឹ េគមនិអចមនេពលសួរខលួនឯងថ េហតអុបីនជេគខងឹ

េនះេទ។ ឱយែតខងឹ គបឺតប់ងស់មតថភពកនុងករគតិេហយ។ មនិថ

អនកេនះមនអយតុចិ ឬេរចនេទ ករខងឹ នងឹអចនេំគេទរកផលូវបញចប់

បនដចូគន ។ េបសិនជេថែកមន កច់ងរ់កេលសបេណត ញបគុគលិកណមន ក់

ឱយឈបេ់ធវករ វធិែីដលងយបផំតុ គេឺធវឱយបគុគលិកេនះខងឹរទែំលងបន 

េគនងឹដកព់កយឈបេ់ដយខលួនឯងេហយ។ វធិងីយៗ ែតេរបបនផល។  

“រតូវច ំកុេំធវឱយខលួនឯងពកព់ន័ធ េពលែដលេគខឹង”។ 

ទពីរី គ ឺ េធវឱយចតិតរចបកូរចបល។់ រតងេ់នះ ទមទរឱយេយងរកវធិេីធវយ៉ង

ណឱយេគមនបញហ េរចនមខុកនុងេពលែតមយួ ឬេធវយ៉ងណឱយេគគម ន

េពលេផត តេលេរឿងែតមយួមខុចបសល់ស។់ ចតិតមនសុស មនិអចរទរទង់

បញហ សមុរគសម ញេរចនកនុងេពលែតមយួបនេទ ដេូចនះេពលែដលេគអស់

សមម ធ ិ េនះេហយ គជឺឱកសរបសេ់យង។ ជនួកលមនិបចេ់ទបេងកត

េរឿងផង រគនែ់តេរបមតេ់យងនយិយពបីញហ េនះ បញហ េនះ កអ៏ចេធវ

ឱយចតិតេគរចបកូរចបលប់នែដរ។ 

េពលចបំងគន  េគចលូចតិតេរបជនបងកបឱ់យេទបងកេរឿង ឬផសពវផសយពកយ

ចចមអរ៉មកនុងជរួកងទព័ េនខងសរតូវ េដមបេីធវឱយរចបកូរចបល។់ 

សរតូវរវលែ់តេដះរសយេរឿងៃផទកនុង េគកេ៏ឆលៀតឱកសវយសរងគបែ់តមតង។ 

ជកូលឺង កេ៏របជនបងកប ់េដមបរីរងំករទកុចតិតពេីសតចអយួ មកេលសុឺម៉អុី
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ែដរ។ េសតចអ៊យួ ចងេ់រប ែតមនិហ៊នេរប ដេូចនះកល យជរចបកូរចបល់

កនុងចតិត េទបជកូលឺង អចចបំងឈនះបន។ 

ទបី ីគេឺធវឱយខល ច។ េនេពលែដលមនសុសមន កម់នករភយ័ខល ច េនះេគនងឹ

េធវេរឿងខសុឆគងេដយមនិដងឹខលួន។ ភពភយ័ខល ច េរបៀបដចូជរកណត់

េខម ែដលបងំែភនកេយង មនិឱយេមលេឃញពបីញហ  ឬអនទ ករ់បសអ់នកដៃទ។ 

ភពភយ័ខល ច បផំល ញសមធ ិ នងិករពយយមពមីនុៗរបសេ់យងបន

ទងំអស។់ ប៉ែុនត េយងកអ៏ចេរបភពភយ័ខល ច េដមបយីកឈនះេគបនែដរ។ 

េយងរតូវដងឹថ េតៃដគរូបែជងរបសេ់យងខល ចអវជីងេគ បនទ បម់ក យក

េរឿងនងឹមកវយរបហរេគែតមតង។  

ឆវឆវ សមល បអ់នកបេរមមន ក ់ េដមបេីធវឱយអនកដៃទខល ចមនិហ៊នចលូមកជតិ

គតេ់ពលកពំងុេដកលក។់ ឆវឆវ េធវឱយអនកដៃទខល ចគត ់េដយេធវដចូជ

មនលបចិបនតគន រហតូ េហយករខល ចរបសស់រតូវនងឹកនែ់តពរងកីខលួនមតង

បនតចិៗ រហតូែលងហ៊នចបំងជមយួនងឹឆវឆវ។ 

ទបីនួ គ ឺ េធវឱយេជរ។ រតងច់ណុំចេនះ េយងរតូវេរៀនតមេរឿងនទិនរបស់

ែកអក នងិកេរញជ ង។ េយងរតូវេធវឱយដចូជកេរញជ ងែដលេរបសមតែីផអម 

េលកេជងែកអក រហតូែកអកេជរេភលចខលួន ែរសកេរចៀង នងិធល កដ់ុសំចម់កដ។ី 

មនសុសេសទរែតទងំអស ់ រសលញ់ករសរេសរ នងិសអបក់របងអ ប ់ េហយ

េពលខលះេនេពលមនេគសរេសរេរចនហសួករមតិក ៏ េជរភល ម េនះេហយ

ជេពលលអសរមបេ់យង។ ថវតីបតិែតករបេញជ រអនកដៃទ មនិរបថ់ជេរឿង

លអែមន ែតវជេរឿងមនរបេយជន ៍ េហយរតូវេរបេពញមយួជវីតិ។ េបខញុ ំ

អចេទរចួ ខញុនំងឹសរេសរេសៀវេភតចូពេីរឿងបេញជ រេនះ។ 
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ឆវឆវបេញជ រតងុជរួហតូលងក់នុងសមត ី េហយទកុចតិតឆវឆវដចូគន ឯង។ 

ឆវឆវមនឱកសចលូេទេធវឃតតងុជ ួ កេ៏រពះែតករបេញជ រេនះែដរ។ 

ឪកនូរតកលូឆនិ បេញជ រលីព ូ រហតូដលក់ងុថយ េឈល ះរបែកកនងឹលីព ូ

េហយចងុេរកយ កអ៏ចយករកុងសុីចវូឱយឆវឆវបន។ ភគេរចន 

ករបេញជ រ េរបបនែតជមយួមនសុសែដលសុីេជរប៉េុណណ ះ។ 

ទរីប ំ គេឺធវឱយេភល។ េបចងេ់ធវឱយមនសុសមន កេ់ភល គងឺយណស ់ កុយំកករ

ពតិេទរបបេ់គ េហយរបបែ់តេរឿងែកលងកល យេទេគបនេហយ។ មនិយរូេទ 

េគនងឹមនិអចទទលួករពតិអវទីងំអស ់ េហយកល យខលួនជមនសុសេភលមន ក់

េហយ។  

េនមនមយួេទៀតែដរ គជឺយួ គតិជនំសួេគរគបេ់ពល។ េពលេគមនិបនគតិ

យរូេទ ខរួកបលេគនងឹអសស់មតថភពគតិអវេីហយ។ ជមយួមនសុសេភល 

េយងចងេ់ធវអកីប៏នែដរ។  

អនកនេយបយ សរពតម៌ន អនកជនំញួ នងិសងគមទងំមលូ ែតងែតជយួ 

គតិជនំសួេយងជនចិច។ េគរបបេ់យងថ រតូវេធវអវ ី នងិមនិរតូវេធវអវរីហតូ 

េរពះេគមនិចងឱ់យេយងគតិ។ េគរបបេ់យងថ “រពះពទុធសសន ជ

សសនរបសរ់ដឋ” េដមបកីុឱំយេយងមនេពលគតិេរ សយកសសនេដយ

ខលួនឯង។ េគមនិចងឱ់យេយងេចះគតិ េគចងឱ់យេយងេភល។ 

វធិទីងំេនះ រតូវបនេគេរបេរចនណស ់ រគនែ់តេពលខលះ េយងមនិចប់

អរមមណ៍ែតប៉េុណណ ះ។  សកលបងេទ េទបដងឹថវេរបករបន។ កនុង

ចេំណមវធិខីងេលេនះ ខញុចំលូចតិតេរបែតវធិទីរីបេំទ េរពះវងយរសួល
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សរមបខ់ញុ ំេហយខញុគំតិថវមនសុវតថភិពផង។ េដយសរមនសុសចលូចតិត

េភលរសប ់ខញុមំនិបចព់បិកេរចនេនះេទ។ 

េយងមនិែមនអនេចលេនះេទ។ េគកអ៏ចេរបវធិទីងំេនះមកេលេយងែដរ 

ដេូចនះេយងរតូវរបយត័នខលួនរគបេ់ពល។ ពកយែណនដំល៏អបផំតុ គ ឺ “កុេំជឿ

អនកណទងំអសេ់នកនុងេលកេនះ”។ កុេំជឿអវែីដលខញុសំរេសរ រតូវេចះ

រសវរជវ នងិសកលបងេដយខលួនឯង។ 

៤.៩ ឧបសគគកនុងករវយចតិតអនកដៃទ 

“មនិថេយងេចះប៉ណុណ េទ កេ៏យងេនែតអចទលដ់ែដល”។ ខញុអំចបញជ ក់

បនថរទសឹតីេនះ រតូវ១០០ភគរយ។ ទងំកនុងករងរ នងិកនុងកររសេ់ន 

េយងនងឹជបួឧបសគគេនកែនលងណមយួមនិខន។ ករវយចតិត កដ៏ចូគន

ែដរ គមឺនេពលែដលេយងេរបមនិេកតករ។ ឧបសគគសំខន ់មនប ី៖ 

ទមីយួ គ ឺភគមីខ ងេទៀត េចះពវីធិវីយចតិតេនះែដរ។ េគេមលដងឹ

ថេយងចងេ់ធវអេីទេហយ ដេូចនះមនិបចរ់បងឹនខំតេពលេទ។ 

ទពីរី គ ឺ េគមនចតិតរងឹម។ំ េគមនិេចះពវីធិវីយចតិតអវេីទ ប៉ែុនតេគ

េចះវធិទីបច់តិតរបសេ់គ ដេូចនះេយងកេ៏ធវអមីនិេចញែដរ។ 

ទបី ី គ ឺ េយងេចះមនិសទ ត។់ ជងមនិេកត មនិអចបេនទ សកៃរនត

បនេទ។ េយងកអ៏ចជឧបសគគសរមបខ់លួនឯងបនែដរ។  

េយងបនដងឹពឧីបសគគជមនុ េទបរសួលកនុងករេដះរសយ។ ចណុំច

ចងុេរកយេគ គនឺយិយពកីរេដះរសយ េពលមនិអចវយចតិតេគបន។ 
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៤.១០ ករវយចតិត នងិករដកថយ 

មនិថេយងមនែផនករលអប៉ណុណ េទ ភពបរជយ័េនែតមនឱកស

បងហ ញខលួនដែដល។ េបេរៀបែផនករវយចតិតរបសេ់គ េយងករ៏តូវេរៀបែផន

ករេដមបដីកខលួនែដរ។  

េយងរតូវដកខលួនឱយបនមនុេពលមនេរឿង។ កុចំដំលែ់តមនេរឿងេទប

េយងចងរ់ត ់េរពះេបែបបេនះ វហសួេពលអសេ់ទេហយ។ ជនបងកប ់នងឹ

ដកខលួនេពលែដលមនេគដងឹពរីបវតតរិបសខ់លួន។ េដមបរីកសសុវតថភិព េយង

រតូវេម លថ េពលណរតូវដកថយ។ េតេយងចងវ់យចតិតេគអេីទៀត េបេគ

ដងឹពេីគលបណំងេយងេហយហនងឹ? េពលខលះ េបេយងមនៈមនិរពមេចញ 

េយងេទវញិេទ ែដលរតូវេគវយចតិតបនេនះ។ 

េនេពលឆវឆវ េហយនសវមកចរចរ ឆវឆវបនេរៀបចលំបចិរចួជ

េរសច េដយេធវឱយចតិតកងទព័រតកលូយនរចបកូរចបល ់ ។ េគចត់

ឆវយនិេលកទីព័វយពខីងេរកយ េហយឆវឆវ ជអនកអសូបនល យ

េពលេវលឱយបនយរូដលៃ់ថងរតង។់ េបេពលេនះ យនសវមនិេចញមក

ចរចរ េហយបញជ ឱយេលកទព័វយភល មៗ ឆវឆវករ៏តូវដកទព័ថយែដរ 

េរពះមនិអចចបំងនងឹទព័ដេ៏រចនបនេទ។ 

ករដកថយ ជផលូវេរកយសរមបខ់លួនេយង េពលអវីៗ មនិេទតមគេរមង

របសេ់យង។  

“េបេចះវយ ករ៏តូវេចះថយែដរ”។ 
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សរបុ 

នយិយឱយខល ីករវយចតិតមនុ ជវធិែីសវងរកឱកសឈនះពអីនកដៃទ។ ករេធវ

ែបបេនះ មនិអចធនថនងឹឈនះបន១០០ភគរយេទ េរពះថេពលខលះ

អនកដៃទកដ៏ងឹពេីរឿងេនះែដរ ែតេយងេនែតអចេរបវបនដែដល។ េទះបី

ជេយងគម នបណំងអរកកេ់លអនកណកេ៏ដយ កេ៏យងរតូវរបុងរបយត័ន 

េជៀសវង កុឱំយអនកដៃទេរបវធិទីងំេនះបនសេរមចមកេលេយង។ 

េបសិនជេយងមនអរមមណ៍ថ អនកដៃទកពំងុពយយមវយលុកផលូវចតិត

េយងេហយេនះ គបបដីកខលួនឱយបនកនែ់តឆង យ កនែ់តលអ។ 
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៥ 

មិនខល ចបរជ័យ 

គម នអនកណមយួចងប់រជយ័េទ ែតកគ៏ម នអនកណអចេជៀសផតុករ

បរជយ័ែដរ។ អនកដកឹន ំ អនកជនំញួ វចិរិតករ ឬកឡីករែដលមន

សមតថភពខពស ់ សុទធែតធល បែ់ហលឆលងករបរជយ័ទងំអស ់ ទរមពំកួេគ

អចសគ លរ់សជតៃិនភពេជគជយ័។ 

ពកួេគមនចណុំចមយួែដលដចូគន  គកឺរមនិខល ចបរជយ័។ េទះបជីដលួ

ប៉នុម នដងកេ៏ដយ ពកួេគេនែតរបងឹេងបមកវញិឱយទលែ់តរចួ។ េយងករ៏តូវ

េធវដចូគន ែដរ។ កនុងករេធវអវមីយួ េយងរតូវែតតងំចតិតថ មនិខល ចបរជយ័

សិន េទបអចេធវេទមខុបន។  

េយងសករសៃមេទេមល េប Mark Zuckerberg ខល ចបរជយ័ េហយ

មនិហ៊នឈបេ់រៀន េដមបេីរបេពលេពញេម៉ងរបសគ់តជ់មយួនងឹ

េហវសប៊កុ េតេយងនងឹមនេហវសប៊កុេរបែដរេទ? េតេយងេមច៉នងឹបនេធវ

ឡបឆ់កួតេនេលអុនីធេឺណតបន? េយងអចរសៃមបែនថមេទៀតថ េតនងឹ

មនអវេីកតេឡង េបសិនជមត យឪពកុេយងខល ចបរជយ័កនុងករចញិច ឹមកនូ 

េហយរចបចក់េយងងបប់ត?់ អវកីម៏និអចេកតេឡងែដរ េរពះេយងគម ន

ជវីតិរសេ់ន។ 

េដយសរែតមនិខល ចបរជយ័ េទបេគហ៊នេធវេរឿងេផសងៗ។ មនិថេរឿង 
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េនះតចូ ឬធេំទ េបេយងខល ចបរជយ័ វគម នៃថងសេរមចបនេទ។ បរជយ័ 

នងឹេកតមនកនុងជវីតិរបសេ់យង េនចេនល ះេពលណមយួមនិខន។ េប

េយងបនដងឹរចួេទេហយ េហតអុបីនជខល ចេទៀត? ករខល ចបរជយ័ ជ

េរឿងមនិសមេហតផុល ែតមនសុសមយួចនំនួបនរបងឹបេងកតេហតផុល

េដយេធវឱយបរជយ័ កល យជេរឿងគរួឱយខល ច។  

៥.១ រទសឹតីបរជយ័របសឆ់វឆវ 

រលេ់ពលែដលឆវឆវេលកទព័េទរបយទុធ េហយទទលួបរជយ័មកវញិ

គតែ់តងែតេលកេឡងពផីលលអៃនករបរជយ័។ េពលចញ់សរងគ មេន  

ឆពឹ ីសល បអ់សក់ងទព័ជេរចន េហយបរជយ័យ៉ងធងនធ់ងរ។ សុីឈូែដលជ

េមទព័ខល របសឆ់វឆវ ែរសករទេហយអំណិតទហនបពីនន់ករ់បស់

គត។់ ឆវឆវឮេហយ កេ៏ដរេចញមកេហយបញជ ឱយសុីឈូឈបយ់ ំនងិឱយ

គតេ់ទទងូសគរ េដមបរីបមលូទហនមកសត បគ់តន់យិយ។ គតប់ន

នយិយថ “បរជយ័ជេរឿងលអ បរជយ័ អចបេរងៀនមនសុសឱយ ទទលួ

បនេជគជយ័។ ”  

កនែ់តបរជយ័ កនែ់តខល ងំជងមនុ។ ថវតីបតិែត គតច់បំងចញ់ចវូអុី

េនតងុអ៊ពូតិែមន ែតគតគ់ម នបកទ់កឹចតិតរបយទុធេទ ែថមទងំរកេឃញ

កហំសុែដលេធវឱយចបំងចញ់កនុងេពលដខ៏លេីទៀតផង។ គតផ់តលម់លូេហតុ

ថ “កងទព័េយងបរជយ័ េដយសរែតកងទព័េយងមនិធល បច់ញ់ពមីនុ

មក ដេូចនះកក៏ល យជទព័េកអងកអ ង េធវសរបែហស មនិខហំវកឹហត”់។ 

បរជយ័មនិគរួឱយខល ចេទ អវែីដលគរួឱយខល ចគចឺតិតបរជយ័ ដលួេហយមនិ

ហ៊នេរកកេឡងវញិ។  
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ឆវឆវ មនិែមនជតអួងគេជគជយ័ ែដលមនិធល បជ់បួករបរជយ័។ 

បរជយ័ែដលគតជ់បួ ជករកសងសមតថភព នងិចតិតគនំតិរបសគ់ត់

ប៉េុណណ ះ។ ឆវឆវនយិយរបបក់ងទព័ថ “េនេលេលកេនះ អតម់ន

េមទព័ណែដលចបំង១០០ដង ឈនះទងំ១០០ដងេទ មនែតមនសុស

ែដលចញ់ ែតមនិអសស់ងឃមឹ។ រតឹែតចញ់ រតឹែតកល ហន ដលទ់បីញចប ់

េទបអចទទលួេជគជយ័”។ 

ឆវឆវ គតិថ ទព័របសគ់តឈ់ នះេរចនដងេពក េហតេុនះេទបមនិមនអវី

រកីចេរមន។ ខសុពទីព័លីវបុ ី ែដលមនសរងគ មចញ់ខលះ ឈនះខលះ ពកួេគ

អចេរៀនពវីធិឈី នះបនេរចនជងឆវឆវ។ ឆវឆវ ឈនះេរចន ែតមនិបន

េរៀនពកីហំសុ ចែំណកលីវបុ ីចញ់េរចន ែតេរៀនកេ៏រចនែដរ។ ឆវឆវបញជ ក់

របបក់ងទព័ថ “ដលេ់ពលែដលពកួេយងរតូវសគ លប់រជយ័មតងេហយ”។ 

េនះជករដសេ់តឿន កុឱំយកងទព័ខល ចករបរជយ័ខល ងំេពក។ 

“មនសុសមន កេ់បចងស់េរមចកចិចករធ ំ រតូវែតហ៊នសុី រតូវែតហ៊នសង 

េធវសរងគ មរតូវហ៊នឈនះ រតូវហ៊នចញ់” ឆវឆវនយិយ។ ខល ចបរជយ័ 

េសមនងឹខល ចេជគជយ័ េរពះបរជយ័ នងិេជគជយ័េនែកបរគន ប៉េុណណ ះ។ 

េបេយងមនិបនេជគជយ័ េយងបនបរជយ័មកវញិ េតមនអវមីនិេសមគន ។ 

អនកែដលេជគជយ័ េគបនរបេយជន ៍ ឯេយងែដលជអនកបរជយ័ បន

េមេរៀន។ វជរបសម់នរបេយជនដ៍ចូគន ែដរ។ 

ឆវឆវ ឱយតៃមលេទេលបរជយ័ េសមគន នងឹេជគជយ័ែដរ។ េទះបេីជគជយ័

ពដីបំងូរបសគ់តម់និេកតពបីរជយ័កេ៏ដយ ប៉ែុនតេរកយេពលចញ់

សរងគ មមក េយងេឃញថ នគរឆវកនែ់តរងឹមជំងមនុ។ មលូេហត ុ គឺ
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បរជយ័បនបេរងៀនគតព់ ី អវែីដលរតូវេធវកនុងករដកឹននំគរ។ ពមីនុ គត់

របងឹែតេរឿងចបំងរហតូ េដយមនិគតិពកីរពរងងឹមលូដឋ ន។ េរកយមក 

េទបគតេ់មលេឃញពរីេបៀបយកឈនះ។ នគរអ៊យួ ជនគរចងុេរកយេគ

ែដលអចឈរេជងកនុងសមយ័នគរទងំប។ី បរជយ័ែថមទងំេធវឱយេយង

រងឹម ំនងិឈល សៃវជងមនុេទៀតផង។ 

េនកនុងេរឿងសមកកុ  អវែីដលខញុេំរៀនបនេរចន នងិយលថ់មនតៃមល 

គបឺរជយ័របសត់អួងគនមីយួៗ េរពះរលក់ហំសុែដលពកួគតម់ន សុទធែត

ជអវែីដលរតូវរបយត័ន នងិេជៀសវង។ ចែំណកភពេជគជយ័ ហកដ់ចូជ

បងហ ញមករតង់ៗ េពក ដេូចនះខញុមំនិសូវជចបអ់រមមណ៍េទ។ េយងេរៀនបន

កនែ់តេរចនពបីរជយ័ ជងអវែីដលេយងអចេរៀនបនពភីពេជគជយ័

របសម់នសុសមន ក។់ 

៥.២ រទសឹតីបរជយ័របស ់CM Punk 

ខញុេំលកព ី CM Punk េរចនដងេហយេនកនុងេសៀវេភមនុរបសខ់ញុ។ំ ខញុ ំ

សរេសរអវែីដល CM Punk បនេធវ។ Punk បតូរអជពីពអីនកកឡីកស

របសរ់កុមហ៊នុ WWE េទេធវជកឡីករ MMA វញិ។ កឡីទងំពរីេនះ

ខសុគន ឆង យណស។់ មយួ មនករេរៀបច ំ នងិសមទកុជមនុ ចែំណក

មយួេទៀត គវឺយេដមបឈី នះ។ MMA ជកឡីេរគះថន កម់យួ ជពេិសស

សរមបអ់នកែដលគម នបទពេិសធនហ៍វកឹហតក់នុងែផនកេនះ ដចូជ Punk។ 

Punk បនចលូេទហវកឹហតក់នុងេពលពរីឆន  ំ េដមបេីរតៀមរបកតួេលកដបំងូ

េន កមមវធិ ី UFC 203។ ៃដគរូបកតួរបសេ់គ គជឺអនកែដលហវកឹហតក់នុង

ែផនកេនះតងំពេីកមង។ េយងអចេមលេឃញពគីមល តរវងអនកទងំពរីេនះ
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បន ដេូចនះលទធផលៃន កររបកតួ គ ឺPunk ចញ់កនុងេពលរតមឹែត ២នទ ី

ប៉េុណណ ះ។ 

េរកយេពលចញ់ Punk បននយិយពកយប៉នុម នម៉តែ់ដលផតលន់យិម

នយ័ដលក់របរជយ័។ អនកខលះថ Punk គរួែតបតូរអជពីេទេធវជវគមនិ

េលកទកឹចតិតវញិ េទបរតូវជង។ ខងេរកមេនះ ជករបកែរបរបសខ់ញុ ំអពំី

ពកយែដល Punk បននយិយ ៖ 

“េនកនុងជវីតិ អនកអចេដរេទរកេជគជយ័ធ ំ ឬេដរេទផទះវញិ។ ខញុរំគនែ់ត

ចលូចតិតកររបកតួរបែជងប៉េុណណ ះ។ េលកេនះេរបៀបដចូជភនដំធ៏មំយួ ែដល

ខញុរំបងឹេតងេឡង េហយខញុសុំំចះុចញ់ ប៉ែុនតមនិែមនបននយ័ថ ខញុេំបះបង់

េចលេនះេទ។ ខញុដំងឹថមនមនសុសជេរចនេនសងសយ័េលខលួនឯង ប៉ែុនត

សត បខ់ញុសំិន។ កររសេ់ន គជឺដលួចះុ េហយេងបេឡង។ វមនិសំខនថ់

េយងរតូវេគវយដលួប៉នុម នដងេទ វសំខនថ់េយងេងបេឡងឬអត ់

ដេូចនះេបមនេកមងៗណែដលរតូវឪពកុមត យ ឬរគូបងវកឹរបបថ់ េយងមនិ

អចេធវបន កុេំជឿពកួេគ។ រតូវេជឿេលខលួនឯង។ ជនួកលលទធផល

ែដលេចញមក វមនិដចូអវែីដលេយងចងប់នេទ ប៉ែុនតបរជយ័ពតិរបកដ

េនកនុងជវីតិ គកឺរមនិបនសកលបងេធវ”។ 

តមនយិមនយ័របស ់CM Punk បរជយ័ ជករែដលេយងមនិហ៊នេធវ។

អនកែដលមនិហ៊នេធវ មនិអចបនលទធផលអវេីទ។ ពកួេគមនិទទលួ

បរជយ័ែមន ែតកម៏និអចទទលួេជគជយ័ដចូគន ែដរ។ មនុេពល Punk   

រតូវេគបញឈបព់ ី WWE គតក់ធ៏ល បេ់ធវេរឿងែដលអនកដៃទមនិហ៊នេធវែដរ។ 

គតយ់កករពតិេនពេីរកយវងំនន WWE មកនយិយេនកនុងប៉សុ តិ៍
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ទរូទសសន។៍ គតម់និខវលេ់រចនេទេពលេនះ េរពះកងុរតរបសគ់តជ់តិផតុ

កណំតេ់ទេហយ ប៉ែុនតផទុយមកវញិ ករេធវែបបេនះ បននេំឈម ះគត ់ឱយ

ឈរកនុងលំដបក់ឡីកសកពំលូេទវញិ។ អនកទងំអសគ់ន អចចលូេទ

េមលេនេលវេីដអ ូCM Punk Pipebomb េនេល Youtube បន។ 

គតហ៊់នេធវ េហតេុនះគតជ់អនកទទលួផល។ អនកកឡីកសេផសងេទៀត

ែដលជបួេរឿងមនិេពញចតិតដចូគន េនខងេរកយឆក មនិហ៊ននយិយ

ដចូគត ់ ដេូចនះពកួេគបនរតមឹែតមកេធវករ េដយរងច់រំតូវេគបញឈប់

ប៉េុណណ ះ។ កររតូវេគបញឈបព់កីរងរ ជករបរជយ័មយួ ប៉ែុនតេបមកេធវករ

េដយមនិអចបេញចញេយបល ់ ឬេធវអវែីដលខលួនគតិថរតូវបន ខញុគំតិថ 

េយងគរួេរ សយកបរជយ័វញិលអជង។ បរជយ័ ែតបនេធវ របេសរជងមនិ 

បនេធវអវេីសះ េហយបរជយ័តមេរកយេគែដរ។ 

Punk មនលុយ មនករងរេធវ ដេូចនះជវីតិរបសគ់តម់និអរកកេ់ទ។ គត់

ជបួករបរជយ័ ប៉ែុនតមនិែមនជមនសុសបរជយ័េទ។ គតច់ញ់កររបកតួ 

ប៉ែុនតឈ នះមកវញិនវូករេគរព ពមីនសុសែដលេចះេគរពភពកល ហនរបស់

អនកដៃទ។ េយងគរួែតេរៀនេធវែបបេនះែដរ។ 

៥.៣ រទសឹតីបរជយ័របសអ់នកនពិនធ J.K Rowling 

ខញុជំអនកនពិនធ េហតេុនះខញុែំតងែតេមលគរមូអនកនពិនធេជងចសជ់នចិច មនិ

ថជជនជតេិយង ឬជនជតេិគេទ។ ខញុរំគនែ់តចងដ់ងឹថ េតពកួេគនងឹ

េដះរសយែបបណេពលជបួនងឹបញហ ដចូគន ។  

J.K Rowling ជអនកនពិនធេសៀវេភ Harry Potter នងិេសៀវេភជេរចន 
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េផសងេទៀត។ គតជ់អនកនពិនធទមីយួែដលបនេឈម ះ មហេសដឋពីន់

លន កនុងរបវតតសិរសតៃនករនពិនធ។ ចណុំចពេិសសរបស ់ Rowling គ ឺ

ករសរេសររបសគ់ត ់េធវឱយអនកអនឆងល ់េហយចងអ់នបនតេទៀត។  

េនពេីរកយេជគជយ័ដធ៏េំនះ កម៏នករបរជយ័ដធ៏ែំដរ។ Rowling ជបួ

ករបរជយ័ទងំកនុងេរឿងរគសួរ នងិករងរ។ Rowling នងិមត យជតិសនិទធ

គន ខល ងំណស ់ េហយមត យរបសគ់ត ់ជមនសុសែដលគរំទគតក់នុងករេធវ

ជអនកនពិនធេទៀតផង។ េរកយមកមត យគតក់ស៏ល បេ់ដយសរជមង ឺ ែដល

េរឿងេនះបះ៉ពលដ់លអ់រមមណ៍គតខ់ល ងំណស។់  

េនេពលមនរគួសរផទ លខ់លួន គតក់ម៏នបញហ ែលងលះគន  េដយសរបតី

គតជ់មនសុសែដលេរបហងិស ដេូចនះ គតរ់តូវបកីនូេដររកែនលងេដមបសីន ក ់

េនមន កឯ់ង។ គតរ់តូវរកករងរេធវផង េដមបបីនលុយមកចញិច ឹមកនូ នងិ

បងៃ់ថលផទះ។ េទះបជីលំបកយ៉ងណ គតេ់នែតេឆលៀតសរេសរេសៀវេភ

របសគ់តជ់នចិច។ 

េរកយេពលសរេសរេសៀវេភទមីយួចប ់ គតរ់តូវជបួបញហ េបះពមុពមតង។ 

េរងពមុពចនំនួ១២ បនបដេិសធមនិរពមេបះពមុពេសៀវេភរបសគ់ត ់េដយ

ពកួេគគតិថ េសៀវេភកមុរ មនិអចរកលុយបនេរចនេទ េហយេគមនិ

រពមអនេសៀវេភរបសគ់ត។់ េរកយមក Bloomsbury ែដលជរគះឹសថ ន

េបះពមុពផសយតចូមយួ បនយលរ់ពមេបះពមុពេសៀវេភរបសគ់ត ់ ែតេគ

េនែតដសេ់តឿនគតក់ុឱំយរពំងឹពកីរលកខ់ល ងំេពក េរពះេសៀវេភកមុរ មនិ

អចលកប់នេរចនេទ។ 

Rowling មនិបនខវលព់េីរឿងេនះេទេនេពលេនះ េរពះអវែីដលគតគ់តិ គ ឺ
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េសៀវេភរបសគ់ត ់ នងឹបនបងហ ញខលួនេនតមបណណ គរកនុងេពលមយួ

ឆន េំទៀត។ អនកនពិនធណកែ៏បបេនះែដរ។ េរកយពេីនះមក គេឺយងដងឹ

េហយថ Harry Potter កល យជេទអវ។ី 

Rowling មនិមនេគលករណ៍េជគជយ័េដមបែីចកេទអនកែដលចលូចតិត

គតេ់ទ ប៉ែុនតគតម់នេមេរៀនបរជយ័ជេរចន ែដលេគអចយកមកែសវង

យលប់ន។ េនកនុងករែថលងសុនទរកថមយួរបសស់កលវទិយលយ័ 

Harvard គតប់នេលកពបីរជយ័មកនយិយ។ 

េដយសរគតជ់បួនងឹេរឿងបរជយ័តងំពេីកមង ដេូចនះគតេ់របករបរជយ័

ទងំេនះជរបេយជនដ៍លស់ន ៃដរបសគ់ត។់ គតន់យិយថ “ករ

បរជយ័ បនដកអវែីដលមនិសំខនេ់ចញពជីវីតិខញុ។ំ ខញុឈំបក់ហុកខលួនឯង

ថខលួនខញុជំអវេីផសងេទៀត េហយេផត តកមល ងំទងំអសរ់បសខ់ញុ ំ េដមបបីញចប់

កចិចករែតមយួគតែ់ដលមននយ័សរមបខ់ញុ។ំ េបសិនជខញុទំទលួបន

េជគជយ័កនុងែផនកេផសង ខញុកំម៏និអចរកេឃញករតងំចតិតេដមបេីជគជយ័

កនុងែផនកេនះែដលខញុេំជឿថ ខញុសំមនងឹេធវេនះែដរ។” 

ករបរជយ័ េធវឱយគតខ់រំបងឹ នងិេជឿថ េបេសៀវេភ Harry Potter េនះ

បនេចញលក ់ គតរ់បកដជអចដកខលួនពភីពរករីក េហយកនូរសីគត់

កម៏និពបិកដចូគតែ់ដរេនេពលធេំឡង។ បរជយ័ េធវឱយគតស់មលងឹេមល

េឃញផលូវែតមយួែដលអចេដរេទរកភពេជគជយ័បន។ ភពេជគជយ័

របសគ់ត ់ គ ឺ កល យជអនកនពិនធមន កែ់ដលមនេគទទលួសគ ល។់ អវែីដល

គតទ់ទលួបនគេឺលសពអីវែីដលគតធ់ល បគ់តិទកុេទេទៀត។ េនះកេ៏រពះ

ែត គតធ់ល បប់រជយ័។ 
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Rowling ែតងែតេលកទកឹចតិតដលអ់នកនពិនធថមីៗ  ែដលចងេ់ដរតមដន

េជងរបសគ់តេ់នកនុងែផនកេនះ។ គតែ់ណនមំនិឱយេគខល ចករបរជយ័ នងិ

មនិឱយេគេបះបងេ់ចលកតរីសៃមរបសខ់លួនឯង។ បរជយ័ ជអនករញុេយង

េទរកភពេជគជយ័។ 

មកដលស់ពវៃថង គតេ់នែតបនតសរេសរសន ៃដេផសងេទៀត េហយភគេរចន 

គទឺទលួបនេជគជយ័ដចូគន ។ ករេជគជយ័មយួ នងឹជបួេបកទវ រឱយ

េយងេទជបួករេជគជយ័មយួេទៀត។ កនុងឆន ២ំ០១៦ េនះ គតប់ន

សរេសរេសៀវេភ៣កបលេទៀត ែដលទកទ់ងនងឹេរឿង Harry Potter 

េហយកប៏នសរេសរជែខសភពយនតមយួេទៀតែដរ។ សរមបអ់នកែដលគរំទ

សន ៃដរបសគ់ត ់វេរបៀបដចូជកដដូព៏េិសសសរមបព់កួេគ។ 

ខញុេំលកពទីសសនៈមនសុសទងំបនីកេ់នះមក េដមបឱីយេយងយលថ់ បរជយ័ 

មនិែមនជេរឿងអរកកេ់នះេទ។ ករគតិរបសេ់យងេទែដលេធវឱយវកល យជ

េរឿងអរកក ់នងិគរួឱយខល ច។ ឆវឆវ កេ៏ដយ CM Punk កេ៏ដយ ឬ J.K 

Rowling សុទធែតេមលករបរជយ័កនុងនយ័េផសង។ ពកួេគចតទ់កុថ 

បរជយ័ ជែផនកសំខនម់យួៃនភពេជគជយ័។ អនកែដលមនិធល បជ់បួករ

បរជយ័ កម៏និអចបនេជគជយ័ែដរ។  

“េយងេដរដលួសិន េទបេចះេដរ”។ 

៥.៤ ករបរជយ័កនុងពភិពជនំញួ 

មនសុសេជគជយ័ជេរចនេរៀនពបីរជយ័ ដេូចនះេបេយងចងេ់ជគជយ័ េយង

ករ៏តូវែតេរៀនពវីែដរ។ ប៊លីេហគត ទទលួបរជយ័កនុងករសកលបង
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កមមវធិកីុពំយទូរ័ជេរចនេលក េទបអចឈរមខុេគកនុងចេំណមអនកផលិត

កមមវធិបីន។ គតម់និទកុវជបរជយ័េទ។ គតរ់គនែ់តេមលវថជផលូវជ

ែដលមនិអចេរបករេកតប៉េុណណ ះ។ គតប់នេរៀនពអីវែីដលមនិេដរ េហយ

ែកវឱយមនដេំណ រករលអ។ េទះបគីតម់និែមនជមនសុសរតមឹរតូវកនុងករ

េធវជនំញួពតិែមន ប៉ែុនតគតគ់តិរតូវណសអ់ពំកីរបរជយ័របសគ់ត។់ េប

អនកទងំអសគ់ន ចងដ់ងឹថ គតប់នេធវអវកី នុងជនំញួរបសគ់ត ់ សូមរសវ

រជវបែនថម េរពះេគមនិលកេ់រឿងទងំេនះេទ។ កុេំជឿអវែីដលអនកដៃទរបប់

េយង រតូវេរៀនរសវរជវេដយខលួនឯង។ 

េនេពលមនសុសជបួភពបរជយ័ មនសុសនងឹរបតកិមមតបតេទភពបរជយ័

េនះតមវធិេីផសងគន ។ អនកខលះសុខចតិតេនេសងៀមមនិេធវអវទីងំអស ់ េហយ

រពមទទលួយកភពបរជយ័ ែតអនកខលះវញិខតិខរំកវធិេីផសងៗេដមបែីកែរប

សថ នករណ៍។  

ខញុេំនចថំ កលពម៉ីកខ់ញុទំញិកុពំយទូរ័ឱយខញុេំរបដបំងូ គេឺនេពលខញុេំរៀនថន ក់

ទ១ី១ រសបេពលគន ែតមតងជមយួនងឹករបេញចញលក ់ Windows Vista 

របសរ់កុមហ៊នុ Microsoft ។ Vista រតូវបន អនកេរបរបសភ់គេរចនចត់

ទកុថជកហំសុមយួែដល Steve Ballmer បនបេងកតេឡង។ Steve 

Ballmer ែដលសថិតកនុងតែំណងជ CEO បនចតក់រេលបរជយ័េនះ 

េដយបេញចញជនំនេ់រកយរបស ់ Windows េដមបែីកែរបសថ នករណ៍។ 

Windows 7 េចញមកេហយ Vista កប៏តខ់លួនេទ។ េដយសរែតករេរៀន

ពបីរជយ័យ៉ងេលឿន េទបពកួេគអចេដះរសយបញហ បន នងិរកស

េករ តិ៍េឈម ះរបសរ់កុមហ៊នុបននងឹនរ។ Windows ទងំពរីេនះមនិសូវមនអវី

ខសុគន េរចនេទេបសិនេរបៀបេធៀបេទ XP បននយ័ថ ពកួេគរគនែ់តែក 
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កហំសុប៉េុណណ ះ។ 

Microsoft បេងកតកហំសុេរចនណសេ់នកនុងករបេញចញផលិតផលរបស់

ពកួេគ ប៉ែុនតេគេចះសគ លក់ហំសុខលួនឯង។ បរជយ័ េនកនុងជនំញួ េកត

េឡងេពលអនកជនំញួេមលមនិេឃញកហំសុខលួនឯង ឬេមលេឃញេហយ 

ែតមនិរពមេធវសកមមភព។ កហំសុមនិនបំរជយ័មកឱយមខុជនំញួេទ ករ

មនិរពមែកវេចញ េទបនបំរជយ័មក។ សូមេមលគរមូ រកុមហ៊នុ Nokia។ 

ឥលូវេយងសកពចិរណកហំសុេនកនុងសសនមតង។ សសន កជ៏

មខុជនំញួែដរ េរពះវអចរកលុយបនដចូគន ។ េបេយងេធវករសេងកត

បនតចិ េយងនងឹេមលេឃញថ សសន នងិមខុជនំញួេផសងេទៀតគម នអវី

ខសុគន េទ។ ពកួេគមន Brand ដចូគន ។ ពកួេគ មនអនកេធវករឱយដចូគន ។ 

ពកួេគមនអតថិជិនមកទញិដលក់ែនលង នងិេទលកដ់លក់ែនលងអតថិជិន

ដចូគន ។ ពកួេគគរំទអនកនេយបយដចូគន ។ ពកួេគពងវកច់តិត្ នងិ

រគបរ់គងករគតិរបសម់នសុសដចូគន ។ អវែីដលដចូគន បផំតុ គឺ

េបគម នលុយជយួ េទ ពកួេគនងឹដលួរលំដចូគន ែដរ។ សសន ជជនំញួធ ំ

ែដលមនមនសុសចលូរមួេរចន។ 

សសនធំៗ  េនេលេលក មនិជបួបរជយ័ េរពះពកួេគេចះែកកហំសុ នងិ

បេងកតអវថី មជីនចិច។ េយងេមលែតពទុធសសនកនុងរបេទសេយងបនេហយ 

កុែំបកអរូេទដលរ់សុកេរក។ វតតអរម ែដលធល បជ់កែនលងបេរងៀនមនសុស

ពេីរឿងលអ នងិជយួ លកអ់នកបះេបររបឆងំបរេទស បនកល យខលួនជកែនលង

ងតូទកឹយកលុយ។ អតថិជិន រគនែ់តចណំយលុយខលះតមចតិតែដលចង់

ឱយ ឬតមខរួកបលែដលមនិេចះគតិ ពកួេគនងឹអចអងគុយេសងៀមឱយេលក
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សងឃងតូទកឹឱយេហយ។ វតតអរម ែរបខលួនពកីែនលងែដលអនកេចះដងឹេទ

បសួេរៀន មកជកែនលងែដលមនសុសរបងឹេសលៀកពកស់អ តេដមបបីងអួតគន ។ 

វតតអរមែរបពកីែនលងែចករែំលក មកជកែនលងរសូបយកវញិ គរឺសបូយក

លុយពអីតថិជិន េដមប ីេរៀនចប ់ឬបនកររបពនធ។ 

េបេយងេចះេធវករេរបៀបេធៀប េយងនងឹេឃញថ សសន update មនិ

ចញ់កមមវធិទីរូសព័ទេនះេទ។ ពកួេគេរបវធិថីមេីដមបពីងវកក់រគតិរបសម់នសុស 

ឬបនល ចមនសុសពេីរឿងនរក។ ពកួេគ update នរកេទៀតផង។ អវែីដលពកួេគ

េធវខសុ េគនងឹរកេលសមកបទិបងំ ដេូចនះគម នអនកណអចចបក់ហំសុេគ

បនេទ។ អនកទងំអសគ់ន មនិបចភ់យ័េទ ជនំញួសសន មនិទន់

េទណេទកនុងរយៈេពលប៉នុម នរយឆន េំទមខុេទៀត េរពះពកួេគយលព់ី

ករបរជយ័ នងិដងឹពវីធិទីបទ់លប់នលអជងជនំញួដៃទ។ មនិែមនពកួេគ

ឆល តេទ គពឺកួេយងែដលជអតថិជិនេនះ មនិេចះគតិប៉េុណណ ះ។ 

កនុងជនំញួ កររកសអតថិជិនចស ់បេងកនអតថិជិនថម ីជរបូមនតេជគជយ័។ 

អវែីដលខសុគន គ ឺ របេភទអតថិជិន។ េបអតថិជិនែដលេគមន ជរកុម

មនសុសមនិេចះគតិ របូមនតេរបបនរសួលណស ់ ដចូជេនកនុងសសន

អុចីងឹ។ ែតេបអតថិជិនែដលេគមន ជមនសុសេចះគតិ របូមនតេនះពបិកនងឹ

េធវបនណស ់ដចូជជនំញួេនកនុងតចិណូឡជូជីេដម។ 

េបចងេ់ធវជនំញួ េធវតមសសន េទបអចេជគជយ័។ ខញុសំងឃមឹថៃថង

ណមយួ េគនងឹបញចូលសសនទងំអសេ់ទកនុងេសៀវេភជនំញួ េហយ

វភិគពយីទុធសរសតរកលុយរបសព់កួេគឱយលមអតិដចូរកុមហ៊នុេផសងេទៀត។ 

េបគម នអនកសរេសរ ចខំញុសំរេសរកប៏ន ែតខញុរំតូវេរបេពលយរូណសេ់ដមប ី
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ែសវងយលឱ់យបនេរចន េហយរតូវចដំលេ់ពលមនសុសេជឿថ សសនជ

ជនំញួេទៀត េទបខញុអំចលកដ់ច។់ 

៥.៥ បរជយ័ នងិជវីភព 

ខញុេំកតមកកនុងរគួសររកលមមែដលអចេហថរក ។ េពលេនះ ប៉ខញុេំធវជ

អនកលកក់េរម៉។ គតល់កម់និសូវដចេ់ទ េរពះវជរដវូេភលៀង។ េមឃ

រតជក ់ េភលៀមរលឹមរហតូ គម នអនកណតស៊ូមកទញិកេរម៉េទ។ គតល់ក់

មនិដច ់ កស៏េរមចចតិតលកធ់ងុកេរម៉េចល េហយែថមលុយទញិម៉សុីន

កនិនវំញិ។ គតល់កដ់ចណ់សេ់រពះេមសនឆំង ញ់ េហយមនតៃមលេថក។ 

ករលកដ់ចេ់នះេនមនិបនយរូេទ ករលកអ់តដ់ចក់ច៏លូមកេទៀត។  

ប៉ខញុមំនិបនចលូេរៀនេទ ែតគតដ់ងឹចបសថ់ “េបសិនជេនេសងៀម របកដ

ជគម នអវរីបេសរេឡងេទ”។ គតក់េ៏ដរេទលករ់តេីនតមេខតតមតង។ គត់

លកដ់ចេ់រចន ែតេដយសរេនឆង យពផីទះេពក មនិអចសលលុ់យេរចន

េទ មយង៉េទៀតប៉ខញុមំនិមនគនំតិជអនករកសុីេទ។ ចងុេរកយេដមបចីញិច ឹម

កបលខញុបំនត គតក់ច៏លូេធវករេនកសុីណូេទ។ គតរ់កលុយមនិបនជ

េរចនដង ែតេនរបងឹរកមខុរបរថមរីហតូ េរពះបរជយ័មនិសំខនដ់ចូជវីភព

េទ។ ដរបណេយងមនិទនេ់បះបង ់េយងកម៏និទនប់រជយ័ែដរ។ 

េនកនុងករកសងជវីភព េយងរតូវែតជបួករបរជយ័មនិខន។ េបេយង

េកតមកកនុងរគួសរមនរសប ់ វមនិជបញហ េទ ែតេបេយងេកតមករក 

េយងនងឹជបួករបរជយ័កនែ់តេរចន។ អនកែដលេចះេរ ខលួនពភីពរករីក េគ

គតិដលប់រជយ័ជមនុសិន េទបចបេ់ផតមេធវ។ ជវីភពមនិែមនជេរឿង

េលងេសចេទ េបេយងេធវខសុ កនូេចេយងមយួជនំនេ់ទៀតនងឹរតូវេវទន។  
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លីវបុ ីជឧទហរណ៍មយួៃនករផល សប់តូរជវីភព ពអីនកតបញកេនទល មកជ

េសតច។ េបគតម់និមកជយួ ចបំងនងឹតងុជ ួ គតក់ម៏និជបួបរជយ័ជេរចន

ែបបេនះែដរ េហយគតក់គ៏ម នបនេធវជេសតចែដរ។ លីវបុ ី ជបួករបរជយ័

េរចនជងេគ កនុងចេំណមេសតចៃននគរទងំប។ី 

េយងមនិអចកណំតថ់ េតរតូវបរជយ័ប៉នុម នដងេទ េទបអចមនជវីភព

លអនងឹេគេនះ។ ប៉ែុនតេបេយងមនិេធវេសះ ជវីភពេយងនងឹកនែ់តយ៉ប់

េពលេសដឋកចិចេដរេទមខុ។ 

៥.៦ ពកយដសេ់តឿនរបសន់យកសល 

ខញុធំល បជ់សិសសេនសលែបល៊ធ។ី េនទេីនះមនរគូេរចនណស ់ែតមន

រគូែតប៉នុម ននកេ់ទែដលខញុអំចចបំន។ កលខញុេំរៀនទ១ី២ ខញុឧំសសហរ៍តូវ

នយកសលេហេទសតីឱយណស ់ េរពះម៉កខ់ញុបំនសុំឱយនយកសល

ជយួ េមលករខសុរតូវខញុផំង។ ខញុេំនចពំកយមយួរបសគ់ត ់ ែដលនយិយ

ថ “ សតវែឆក េបវរតរ់តុកៗ សអុយណសក់ប៏នអចមម៌យួដុសុំីែដរ េបវេន

េដកេសងៀម កលនិអចមក៌ម៏និបនហតិផង។  ” 

គតេ់របសមតអីរកកែ់មន ែតជពកយអបរ់លំ អណសស់រមបខ់ញុ។ំ វបន

បេរងៀនខញុឱំយសគ លព់ភីពបរជយ័ ែដលវរគនែ់តជអវែីដលេយងអចយក

ឈនះបនប៉េុណណ ះ។ ករតងំចតិត អចយកឈនះភពបរជយ័បន។ 

ខញុេំជឿថ គតដ់ងឹេរឿងបរជយ័េនះចបសណ់ស ់េរពះគតក់ម៏និែមនជកនូ

អនកមនែដរ។ គតរ់បែហលជជបួេរឿងបរជយ័មនិតចិេទកនុងជវីតិ។ 

េរកយមកខញុបំនលឺដណឹំងថ គតេ់បកហងលកម៉់សុីនរតជកប់រជយ័ 

េហយករ៏តូវរតេ់ទេធវករកនុងសលវញិ។ 
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េបខញុមំនិរបងឹេដយខលួនឯងេទ េតេធវេមច៉នងឹមនេគទទលួសគ លថ់ ខញុជំ

អនកនពិនធ? េធវេមច៉នងឹមនេគទញិេសៀវេភរបសខ់ញុ?ំ េហយេធវេមច៉េទបខញុ ំ

អចរកលុយបន? បរជយ័ ចបសជ់មនេហយចេំពះមនសុសែដលមន

ចរតិដចូខញុ ំ ែតរបែហលជខញុអំចឆលងផតុ េហយរសេ់នេដយសបបយចតិត

កថ៏បន។ ប៉ែុនតេបខញុមំនិសរេសរអវទីងំអស ់េរពះខល ចបរជយ័ ខញុចំបសជ់

រតូវបរជយ័េពញទហំងឹេហយ។  

ករសត យេរកយេរពះមនិបនេធវអវែីដលេយងចង ់ ជករបរជយ័ដធ៏ំ

សរមបម់នសុស។ ទលែ់តជតិសល ប ់េទបេមលេឃញចណុំចេនះ ដេូចនះេទប

េយងមនិសូវលឺេគនយិយ។ ភពសត យេរកយ អចេធវឱយអនកមនរទពយ

មន ក ់មនទកឹចតិតដចប់យ។ 

៥.៧ កររបឡងសិសសពែូក 

មនេរឿងមយួែដលខញុធំល បឆ់លងកត ់ េហយវកប៏នផតលេ់មេរៀនឱយខញុយ៉ំង

ចសៃ់ដ។ មនុនងឹចបេ់ផតម សូមចទំកុថ “ ជវីតិ ជថន កេ់រៀន េហយអវី

ែដលេយងឆលងកតជ់េមេរៀន។ ខលួនេយងជរគូផង ជកនូសិសសផង “។  

កលពខីញុេំរៀនថន កទ់៩ី ខញុបំនដកព់កយរបលងសិសសពែូកែផនកអកសរសរសត

ែខមរ ប៉ែុនតេដយសរសមតថភពខញុមំនិដល ់ ខញុកំធ៏ល កេ់ដយគម នសងសយ័។ 

បនទ បព់េីនះមក ខញុតំងំចតិតថេនេពលចលូថន កទ់១ី២ ខញុនំងឹរបលងមតង

េទៀត េហយរតូវរបលងឱយឈនះអនកែដលេរៀនជមយួខញុ។ំ  

បឆីន េំរកយមក ខញុកំច៏លូដលថ់ន កទ់១ី២ េនកនុងសលដែដល េហយបន

ដកព់កយរបលងមខុវជិជ ដែដល ែតលទធផលមនិេនដែដលេទ។ ខញុរំបលង
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កនុងសខរបសខ់ញុែំដលមនសិសសបថីន កច់លូរមួ។ ខញុបំនរបលងជប់

េលខមយួ ែដលជេរឿងគរួឱយភញ កេ់ផអលែមនែទន េរពះខញុមំនិែមនជ សិសស

ែដលេរៀនពែូក េហយកម៏និែមនជសិសសែដលរគូដៃទចបអ់រមមណ៍ែដរ។ 

ម៉កខ់ញុសំបបយចតិតណស។់ គតេ់ដរអតួរបបព់មូងីខញុរំគបគ់ន ។ ប៉ែុនតខញុេំន

មនិទនស់បបយចតិតេទ េរពះខញុរំតូវរបលងជរំះុកនុងចេំណម ១០ សខមតង

េទៀត។ េរកយមក ខញុជំបេ់លខមយួមតងេទៀត េហយកល យជសិសស

តណំងសលេទរបលងបនតេទៀត។      

ខញុរំបបខ់លួនឯងថ ពមីនុខញុធំល កម់តងេហយ េលកេនះខញុមំនិអចធល កម់តងេទៀត

េទ។ ខញុរំបលងជបម់តងេទៀតេនថន ករ់ជធន ី ប៉ែុនតេលខ៩េទ។ ខញុកំម៏ន

េឈម ះេទរបលងទទូងំរបេទសជមយួេគែដរ។  

េដយសរែតេជគជយ័ជបនតបនទ ប ់ ខញុកំច៏បេ់ផតមមនអនំតួេលខលួនឯង។ 

អនំតួនងឹនេំយងេទរកបរជយ័។ ខញុធំល កថ់ន កជ់ត ិ រតមឹេលខ ១៥ ែដល

កលេនះេគយក១០នក ់ េដមបទីទលួបនរងវ ន ់ នងិអហរបូករណ៍

បរញិញបរត។ ខញុគំតិថខញុរំបែហលជែលងបនេរៀនតេហយ េរពះគម នលុយ

បនតផង។  

េពលេនះ មននសិសតិមន កែ់កបរផទះរបបខ់ញុ ំ ឱយេទដកព់កយរបលង

អហរបូករណ៍េនសកលវទិយលយ័កមពុជសកេមល េរពះេគរបលងែត

ែតងេសចកតេីទ។ ខញុកំេ៏ទទញិពកយតមែដលេគរបប។់ ជលទធផល ខញុបំន

របលងជបអ់ហរបូករណ៍សរមបថ់ន កប់រញិញបរត។ េដយសរករតងំ

ចតិត ករចងឈ់ នះ បកូរមួនងឹបទពេិសធនធ៍ល កក់នលងមកផង ខញុអំចយក

បន េលខបនួកនុងកររបលងេពលេនះ។  
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បរជយ័ជេរឿងធមមតេទ េរឿងែដលមនិធមមតេនះ គេឺជគជយ័។ ខញុេំផត ត

េទេលេរឿងមនិធមមតែតប៉េុណណ ះ។ េទះបជីខញុេំរៀនែផនកអយធពីតិែមន ែត

ខញុមំនិែដលេបះអវែីដលខញុចំលូចតិតេចលេទ េហយកក៏ពំងុែតេធវវបនតែដរ។ 

ខញុចំបេ់ផតមករសរេសរមតងេទៀត េហយកស៏ងឃមឹែដរថអចនងឹផតលអ់វេីផសង

មកដលខ់លួនខញុមំ តងេទៀត។ េជគជយ័ មនិែមនជេរឿងរសួលយកេនះេទ 

ែតមនមនសុសអចយកបន។ 

៥.៨ Sean Parker 

ខញុមំនេរឿងមយួែដលខញុចំលូចតិតេម លខល ងំណស។់ េនះគេឺរឿង The 

Social Network ែដលេគដកប់ញច ងំកនុងឆន  ំ ២០១០។ វជេរឿងែដល 

នយិយរបវតតៃិនករចបេ់ផតមរបសរ់កុមហ៊នុេហវសប៊កុ។ តអួងគែដលខញុចំប់

អរមមណ៍ជងគ ឺ Sean Parker ែដលជរបធនទមីយួៃនរកុមហ៊នុេនះ។ 

ខញុបំនែសវងរកវេីដអ ូ នងិឯកសរេផសងៗទកទ់ងនងឹគត ់ េដមបអីននងិ

េមល។ Sean ជសហរគនិមន កែ់ដលធល បឆ់លងកតក់របរជយ័ជេរចនដង 

េហយេចះែសវងយលព់បីរជយ័ទងំេនះេទៀតផង។  

ដបំងូ Sean បេងកតរកុមហ៊នុមយួេឈម ះថ Napster ែដលបនផតល់

េសវកមមេលអុនីធេឺណតសរមប ់ េដនឡដូបទចេរមៀងេដយឥតគតិៃថល 

កនុងឆន ១ំ៩៩៩។ េសវកមមេនះ មនភពលបលីបញខល ងំណសេ់នសហរដឋ

អេមរចិ។ ែតេរកយមក រកុមហ៊នុេនះករ៏តូវរបកសកសយ័ធន េរពះបន

រេំលភនងឹកមមសិទធបិញញ  េហយមយង៉េសវកមមឥតគតិៃថលែបបេនះមនិអច

រកចណូំលរគបផ់ង។ Sean តងំចតិតជថម ីថមនិេធវឱយខសុចបបេ់ទៀតេទ។ 
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គតក់ប៏នេទចលូរមួបេងកតរកុមហ៊នុមយួេទៀតេឈម ះថ Plaxo េនកនុង

ឆន  ំ ២០០២ ប៉ែុនតេរកយមកករ៏តូវេគបេណត ញេចញពរីកុមហ៊នុេដយគត់

េនេកមងេពក។ Sean បនបេងកតរកុមហ៊នុដបំងូេនអយ ុ១៩ ឆន ។ំ  

កនុងឆន  ំ ២០០៤ Sean បនជបួនងឹ Mark Zuckerberg ែដលជអនក

បេងកតេហវសប៊កុ។  Sean មនិបនបញចបក់រសកលបងអវថីមរីតមឹេនះេទ។ 

េរកយដកព់កយលឈបព់េីហវសប៊កុ គតប់នេទបេងកតរកុមហ៊នុមយួ

េទៀតេឈម ះថ Airtime កនុងឆន  ំ ២០១២ ែដលជកមមវធិ ី Video Chat 

មនទនំកទ់នំងជមយួនងឹេហវសប៊កុ។ ខញុធំល បប់នេរបកមមវធិេីនះ 

វមនចណុំចលអរតងេ់លបឿន នងិឌហីសញបនសអ ត ែតរកុមហ៊នុេនះមនិ

បនេជគជយ័េទ។ បចចុបបននេរកពគីតម់នភគហ៊នុេន េហវសប៊កុ។ គត់

កម៏នតែំណង ជBoard of Director កនុងរកុមហ៊នុ Spotify ផងែដរ។  

េដយសរែតធល បជ់បួ នងិេរៀនពបីរជយ័ជេរចន Sean បនកល យជ

មហេសដឋមីន ក។់ មនិរតមឹែតភពេជគជយ័េទ គតេ់នទទលួបនភរយិដ៏

រសសស់អ តមន កែ់ដលជអនកនពិនធបទចេរមៀងេឈម ះ Alexandra Lenas

េទៀតផង។ 

Sean ជគរមៃូនសហរគនិែដលហ៊នសកហ៊នទទលួ។ អវែីដលគត់

គតិថគរួែតអចេធវបន គតន់ងឹចបេ់ផតមេធវភល ម។ េនេពលវបរជយ័ 

គតក់ទ៏ទលួវជេមេរៀន េហយងកេទេធវអវេីផសងេទៀត។ សហរគនិរគបរ់បូ

េចះទទលួយកេមេរៀន េហយយកវេទេធវឱយេចញជរបេយជនេ៍នកនុង

គេរមងថមរីបសព់កួេគ។ េបេយងេលតពមីយួកែនលងេទមយួកែនលង េយង

នងឹសបបយកនុងករេលត េហយេភលចពកីរេលតដលួរបសេ់យង។ 
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“តិចណូឡជី ីជកែនលងែដលឱយេយងសកលបង  

េដយមនិខវលព់ីករបរជយ័”។ 

៥.៩ បេរងៀនខលួនឯងកុឱំយខល ចបរជយ័ 

មនេសៀវេភជេរចន ែដលនយិយពវីធិសីរសតរបឈមមខុនងឹភពភយ័

ខល ច ប៉ែុនតមនែតេយងប៉េុណណ ះែដលជអនកអនវុតត។ ខញុកំធ៏ល បខ់ល ចបរជយ័

ែដរ ប៉ែុនតេដយសរខញុមំនចណូំលចតិតមយង៉ែដលជអេំណយផលដល់

ករមនិខល ចខសុ មនិខល ចធល ក។់ ខញុរំសលញ់កចិចករបនួយ៉ង។ ទមីយួគ ឺ

ករសរេសរ ទពីរី គកឺរឌហីសញ  ទបី ី គកឺរថតរបូ នងិទបីនួ គ ឺ

សហរគនិភព។  

ចេំពះករសរេសរ េយងមនិអចចបេ់ផតមេដយគម នកហំសុេឡយ ដេូចនះ

េបខញុខំល ចខសុ េហយមនិហ៊នសរេសរ ឬគតិថ សរេសរេទគម នអនកអន 

ខញុរំបកដជគម នៃថងសរេសរេសៀវេភផទ លខ់លួនបនេទ។ ខញុចំបសជ់រតូវ

ចណំយេពលមយួជវីតិអនែតេសៀវេភអនកដៃទមនិខន។ ករសរេសរពី

តចូៗេទ នងឹបេរងៀនេយងពសីន ៃដធំៗ ។ 

េនេពលខញុចំបេ់ផតមសរេសរពេីរឿងសមកកុដបំងូ គម នអនកណគរំទខញុេំទ 

ជពេិសសេពលខញុសំរេសរពរីបជញ របសឆ់វឆវ។ មនអនកខលះថ “ទលែ់ត

មនសុសអរកក ់ េទបវចលូចតិតមនសុសអរកកដ់ចូគន ”។ ខញុមំនេហតផុល 

នងិេគលបណំងៃនករសរេសររបសខ់ញុ។ំ ខញុសំរេសរេដមបែីចករែំលក ដេូចនះ

បរជយ័ប៉នុម នដង កគ៏ម នបញហ ។ ឥលូវខញុលុំបេផកេនះេចល េរពះខញុ ំ

គម នេពលេធវវេទ។ ខញុចំងទ់កុេពលទងំអសម់កសរេសរេសៀវេភឱយបន

េរចនវញិ។ 
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ចេំពះករឌហីសញ ខញុមំនិែមនេកតមកេចះភល មេនះេទ គខឺញុរំតូវេរៀនេដយ

ករអនេសៀវេភ ែសវងយលព់រីទសឹតីននរបសឌ់ហីសញ នងិេមលវេីដអូ

ែដលេគបេរងៀនតមរយៈអុនីធេឺណត។ េពលខញុចំបេ់ផតមេធវដបំងូ ខញុទំទលួ

សគ លថ់វអរកកេ់មលណស ់សូមបែីតមតិតភកតខិញុកំេ៏សចែដរ ែតេដយសរ

ករេរៀនពកីហំសុ េធវឱយខញុថំ នកឹៃដបនតចិមតងៗ នងិរសលញ់ករងរេនះកន់

ែតខល ងំេឡង។  

ករថតរបូ ជចណូំលចតិតថមរីបសខ់ញុ ំ េរកយេពលែដលខញុមំន iPad េរប

ប ៉េុណណ ះ។ របូថតែដលខញុថំតដបំងូៗ អរកកេ់មលខល ងំណស ់។ របូខលះេវៀច 

របូខលះអតច់បស ់ េហយខលះេទៀតមនិគរួឱយចងេ់មលេទ។ ខញុេំរៀនពវីធិថីតរបូ

បនតចិមតងៗ ពកីនុងករងររបសខ់ញុ ំ េដយថតរបូេខអវ នងិផលិតផលេផសង

េទៀតសរមបដ់កល់កេ់នេលេវបសយ។ េនកនុងករថតរបូ គមឺនិអចថត

មយួប៉សុ តិ៍ េហយសងឃមឹថវនងឹសអ តដចូបណំងេយងេទ េហតេុនះេយង

រតូវឆលងកតក់របរជយ័របម់និអស។់ មនសុសជេរចន ចណំយេពលរប់

ឆន  ំ េទបអចមនេឈម ះជអនកថតរបូអជពី េហយមនករទទលួសគ លព់ី

អនកដៃទ។ 

ចណុំចចងុេរកយគ ឺ សហរគនិភព។ វជចណុំចែដលខញុេំរៀនពកីរមនិ

ខល ចបរជយ័ដស៏ំខន។់ ខញុេំរៀនពែីផនកេនះតងំថន កទ់៨ី។ េពលេនះខញុបំន

អនេសៀវេភ ឪពកុអនកមនបេរងៀនកនូអនករក ែដលបកែរបមកពេីសៀវេភ 

Rich Dad Poor Dad របស ់Robert Kiyosaki។ 

សហរគនិភព នងឹបេរងៀនេយងករែកែរបភពបរជយ័េទជឱកស។ 

សហរគនិភព មនិរតមឹែតបេរងៀនពកីរេធវជនំញួប៉េុណណ ះេទ ែតវបេរងៀន
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ឱយេយងសគ លព់កីរបេងកតថម ី ែដលជញយដង ែតងែតជបួករបរជយ័

េចៀសមនិផតុ។ េនេពលបរជយ័បននយ័ថេយងបនេធវអវមីយួេហយ ។

ចេំពះអនកែដលមនិធល បប់រជយ័ ជមនសុសែដលមនិធល បស់កលបងអវថីម ី

មនិធល បជ់បួកហំសុ េហយកម៏និសគ លេ់មេរៀនជវីតិែដរ។  

សងគមបេរងៀនេយងឱយខល ចខសុ ឬខល ចបរជយ័។ េគបេរងៀនេយងឱយ

េផត តេលេជគជយ័របសអ់នកដៃទ ែតមនិរបបព់បីរជយ័របសអ់នកដៃទេទ។ 

េយងករ៏តូវបេរងៀនខលួនឯងវញិែដរថ បរជយ័ មនិែមនជេរឿងអរកកេ់ទ។ 

ករបតត់មសងគម ជបរជយ័សរមបខ់លួនេយង។ ភគេរចនករបរជយ័

េនះ េពលជតិសល បេ់ទបេមលេឃញ។ 

៥.១០ រសលញ់អវែីដលេយងេធវ 

អនកទងំអសគ់ន អចេរបវធិេីផសងេទៀត េដមបបីេរងៀនខលួនឯងកុឱំយខល ច

បរជយ័។ ែតសរមបខ់ញុ ំ ខញុេំរបអវែីដលខញុរំសលញ់មកជយួ ឱយមនិខល ច។ 

ខញុមំនិេធវអវែីដលខញុមំនិចលូចតិតេទ េទះបេីធវ កម៏និអចេធវបនយរូែដរ េរពះ

េពលែដលខញុេំធវអវែីដលមនិរសលញ់ ខញុមំនអរមមណ៍ថខល ចខល ងំណស ់

ខល ចេធវមនិបនលអ ខល ចេធវខសុ ខល ចបរជយ័។ ខញុបំ តូរករងរបនួដងេហយ 

េដយសរែតខញុមំនិរសលញ់។ ខញុមំនិេជឿថ ខញុបំរជយ័េទ របសិនេបខញុេំធវែត

អវែីដលខញុរំសលញ់។   

សទីវចប ធល បប់ននយិយថ “េដមបេីពញចតិតនងឹករងររបសអ់នក ទលែ់ត

ករងរែដលអនកេធវេនះជករងរអសច រយ េហយេដមបឱីយករងរមយួកល យ

ជអសច រយ អនករតូវរសលញ់អវែីដលអនកេធវ”។ គតប់នទនូម ន
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នសិសតិសល Standford ឱយពយយមែសវងរកអវែីដលេយងរសលញ់ 

េហយពយយមេធវវឱយអសព់ចីតិត។  

បរជយ័ មនិអចផល សប់តូរអវែីដលេយងរសលញ់បនេទ េបេយងពតិជ

រសលញ់វែមនេនះ។ ខញុរំសលញ់ករសរេសរអវថីមខីល ងំណស ់ េហតេុនះ

េហយបនជខញុខំរំបងឹសរេសរេសៀវេភេដយខលួនឯង។ ខញុធំល បប់នេទ

សមភ សនក៍រងរេនរគះឹសថ នេបះពមុព ម៉ញបកុស ពរីដង។ អ៊ ំ គមី 

ចនណ់ ែដលជនយករគះឹសថ នេនះបនផតលេ់យបលឱ់យខញុខំ លះពកីរ

សរេសរេសៀវេភ។ គតប់ននយិយថ “ មនែតេគយកេរឿងពេីសៀវេភេទ

ថតជភពយនត េហយបអូនឯងែបរជយកភពយនត មកសរេសរជេសៀវេភ

វញិ េតេទរចួែដរ?” ខញុមំនិឯកភពជមយួសមតរីបសគ់តេ់ទ េហយ

កម៏និេជឿែដរ។ ខញុគំតិថ “ អវែីដលអតម់ន មនិែមន វអតម់នេទ រគនែ់តវ

មនិទនម់ន េបខញុេំធវបន េនះវនងឹមនេហយ”។ ខញុដំងឹថេនេពលខញុ ំ

សរេសរេសៀវេភរបេភទេនះ របកដជមនិសូវមនអនកចលូចតិតអនេទ ែតខញុ ំ

េនែតេធវដែដល េរពះខញុរំសលញ់វ។  

ខញុមំនពកយ២ ឃល ែដលខញុទំកុរបេដខលួនឯងរលយ់ប ់៖ 

បរជយ័ ជរបសគ់ម ននយ័សរមបជ់វីតិ ករេធវអវីែដលេយង 

រសលញ់េទបជរបសម់ននយ័។ 

េជគជយ័កេ៏ដយ បរជយ័កេ៏ដយ េបេយងេធវែតអវីែដល 

េយងរសលញ់ េយងនឹងមនអរមមណ៍ 

លអចេំពះខលួនឯង។ 
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៥.១១  ផលវបិក នងិផលរបេយជន ៍

េនេពលគនួអុ ី រតូវឆវឆវពទ័ធជបេ់នេលភន ំឆវឆវ កេ៏របចងេលៀងែដល

រតូវជមតិតចសរ់បសគ់នួអុ ី ឱយេទបញចុ ះបញចូលេដមបឱីយគនួអុមីកបេរម

ឆវឆវ។ ចងេលៀងសគ លច់រតិេសម ះរតងរ់បសគ់នួអុ ី ករ៏បបថ់ េគគម ន

សងឃមឹថអចេធវកចិចករេនះបនេទ។ ទរីបកឹសឆនិអុ ីកឱ៏យមលូេហតបុេីដមប ី

ឱយគនួអុគីតិ។  

ខញុមំនិមនមលូេហតឱុយអនកទងំអសគ់ន េទ ប៉ែុនតខញុមំនផលវបិកប ីនងិផល

របេយជនប៍ទីកុឱយអនកទងំអសគ់ន គតិេលង។ ខញុចំងឱ់យអនកអនេសៀវេភខញុ ំ

េចះគតិ មនិែមនចែំតថតមអវែីដលសរេសរកនុងេសៀវេភេទ។ ករថតម 

គសឺរមបេ់កមងែដលមនិទនដ់ះុេរមប៉េុណណ ះ។ មនសុសេពញវយ័ េគេរប

ខរួកបលជខនងបែងអក។ 

ផលវបិកសំខនៃ់នករខល ចបរជយ័ មនបយ៉ីង។ តមពតិ មនេរចន

ជងេនះ ប៉ែុនតខញុគំតិថ ប ីគលឺមមនងឹឱយេយងគតិបនេហយ។  

ទមីយួ គ ឺ មនិមនកររកីចេរមន។ កររកីចេរមន បននយ័ថ េយងេធវអវី

ែដលេយងមនិធល បប់នេធវពមីនុ។ េបេយងខល ចបរជយ័ែបបេនះ េយង

ចបសជ់មនិហ៊នេធវអវថី មេីនះេទ ដេូចនះ េយងេនែតដែដល មនិេទមខុ 

េហយកម៏និថយេរកយ។ ប៉ែុនតេដយសរែតអនកដៃទមនកររកីចេរមន 

េយងករ៏តូវេគរញុមកេរកយកនទុយេគែតមតង។ េយងរតូវករកររកីចេរមន។ 

កររកីចេរមន ជតរមូវករមយួកនុងកររសេ់ន។ មនិថេនកនុងករងរ 

េសនហ ឬបញហ ផទ លខ់លួនេទ េយងរតូវែតរកីចេរមនជនចិច។ អនកែដលហ៊ន
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េធវអវថី ម ី េគទទលួបនបទពេិសធន ៍ េហយអចពរងកីសមតថភពខលួនឯង

បនយ៉ងលអ។  

ឧទហរណ៍៖ អនកែដលមនិហ៊នបតូរករងរ េហយសុខចតិតរទេំធវករងរ

ទងំមនិសបបយចតិត េតពកួេគអចរកីចេរមនេទ? ែផនកករងរ កគ៏ម នអវី

អចេទមខុ ែផនកទកឹចតិតខលួនឯង កក៏នែ់តយ៉បជ់ងមនុ។ េគខល ចមនិអច

រកករងរេធវមនិបន ខល ចជបួករងរែដលអរកកជ់ងេនះ ខល ចេគថខលួន

អនែ់ដលរតេ់ចលករងរ ឬខល ចអវេីរចនេផសងេទៀត។ មនសុសពែូកបនល ចខលួន

ឯងណស។់ 

ទពីរី គមឺនករគតិខល។ី េពលែដលខរួកបលនកឹេឃញែតករបរជយ័ អវី

កេ៏យងមនិអចគតិេឃញែដរ។ េបសិនជឆវឆវ គតិថខលួនគតច់បសជ់

ចបំងចញ់ េហយមនេគលួចវយឆមកព់េីរកយរហតូ គតក់ម៏និហ៊ន

េលកទព័េទចបំងេនរតងណ់ែដរ។ គតក់គ៏ម នយទុធសរសតអវេីទៀតែដរ 

េរពះគតក់ពំងុែតខល ចបរជយ័។ អវែីដលគតគ់តិេឃញ គេឺធវយ៉ងខលួន

គតម់នសុវតថភិពេនេពលេនះ។ 

ករគតិខល ី េរបៀបដចូជករសមល បខ់លួនឯង។ ករេរៀបករតមករបងខរំបស់

រគួសរ ជគរមមូយួៃនករគតិខល។ី េយងខល ចថ េបេរ សគរូសករេដយខលួន

ឯងេទ អចនងឹខសុ េហយរតូវជបួករបរជយ័កនុងជវីតិេរៀបករ។ េយង

ខល ចថ េបមនិេធវតមរគួសរ នងឹរតូវេគឈបរ់បរ់ក ែដលេធវឱយបះ៉ពលេ់ទ

ដលទ់នំករ់បសេ់យង។ េដយសរខល ចែបបេនះ េយងកែ៏លងគតិអ ីេហយ

េរៀបករេដយមនិបនែសវងយលច់តិត ឬេសុបសួរពមីខ ងេទៀតឱយចបស។់ 
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េបសំណងលអ េយងអចរសេ់នបនសុខ ែតេបសំណងមនិលអ បះ៉អនកេរប

ហងិស ដងឹែតយតំម Bigo Live រលៃ់ថងេហយ។  

ករខល ចបរជយ័ នងឹកនែ់តេធវឱយឱកសៃនករបរជយ័េកនេឡងេលឿន។ 

មលូេហត ុគមឺកពកីរគតិរបសេ់យង េរបែលងបនលអដចូមនុេទៀតេហយ។ 

ករគតិខល ី មនិែមនជេរឿងលអេទ។ អនកគតិខល ីសេរមចសមល បខ់លួនឯង េរពះ

ែតរបពនធរតេ់ចល េរពះែតខល ចកល យខលួនជមនសុសបរជយ័កនុងេសនហ។ 

អនកគតិខល ី ទញិរបសក់នុងតៃមលៃថល េរពះខល ចតៃថលេទ េគមនិរពមលកឱ់យ។ 

អនកគតិខល ីសេរមចចតិតេទបសួ េរពះខល ចរកករងរេធវមនិបន េធវឱយសនស ំ

លុយកររបពនធមនិទន។់ ករគតិខល ីចែំតបផំល ញេយងប៉េុណណ ះ។  

ទបី ីគ ឺកល យជមនសុសកសំក។ មនសុសកសំក ខល ចបរជយ័ តងំពមីនុ

ចបេ់ផតមេធវេទេទៀត។ េយងសកគតិេទេមល ឆយម៉វ នងិ ហងួចងុ 

េតមន កណ់ជេមទព័កសំក? ឆយម៉វ ជមនសុសកសំក េរពះេគចះុ

ចញ់ទងំមនិទនច់បំង។ េគខល ចចញ់ ដេូចនះកល៏កម់ច សខ់លួនឯង 

ឱយេទេធវជចបកនុងរទុងមសរបសឆ់វឆវ។ ចែំណកហងួចងុវញិ ដងឹថ

ចបំងចញ់គនួអុ ីប៉ែុនត េនែតចបំងដែដល។ 

មនសុសកសំក េនកនុងបចចុបបននមនេរចនណស ់ ដចូជ អនកែដលេបះ

េចលកតរីសៃម េហយសុខចតិតេធវករេរកមេជងអនកមនអណំច។ ពកួេគ

ខល ចបរជយ័ែផនកលុយកក ់ ដេូចនះមនែតរតូវេបះេចលរគបយ៉់ង េហយ

េទេធវករឱយេគ។ ខញុមំនិថករងរែដលេគេធវេនះ ងយរសួលេទ េរពះ

េយងដងឹេហយថ មខុរកស ់នងិកររទពង ទមទរជនំញខពសណ់ស។់ 

េយងកនែ់តខល ចបរជយ័ ភពកសំកកនុងខលួនេយងែដលមនរសបព់ ី
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កេំណ តេនះ នងឹកនែ់តរកីធ។ំ េពលវដលក់រមតិវ េយងនងឹកល យជ

មនសុសកសំកមន កន់ងឹេគែដរ។ គម នអនកណអបអរមនសុសកសំកេទ េរក

ពតីមទរូទសសន ៍ឬរបពន័ធផសពវផសយ ែដលមនមនសុសកសំកេធវករ។ 

េយងេកតមកមយួជតដិចូគន  ែតេបេយងេរ សេធវជមនសុសកសំក មយួ

ជតរិបសេ់យងេនះ ចតទ់កុថ មនិបនរបេយជនអ៍វទីងំអស។់ េយងមនិ

បចខ់ល ចបរជយ័េនះេទ។  េរកយេពលេយងសល បប់តេ់ទ ករបរជយ័

ែដលេយងជបួទងំប៉នុម ន នងឹកល យជេមេរៀនែដលមនសុសជនំនេ់រកយ

យកមកេរៀនបនតមនិខន (េបេយងជមនសុសលបេីឈម ះ)។ 

ខញុមំនិចបសថ់ អនកទងំអសគ់ន ចតទ់កុចណុំចទងំបេីនះ ជផលវបិកឬ

អតេ់ទ ែតសរមបខ់ញុ ំ ករមនិរកីចេរមន ករគតិខល ី នងិភពកសំកេនះ 

បះ៉ពលដ់លខ់ញុខំល ងំណស។់ ជពេិសស ចណុំចចងុេរកយេគហនងឹែតមតង 

េរពះខញុេំជឿថម៉កខ់ញុបំេងកតខញុមំក មនិែមនឱយមកេធវជមនសុសកសំកេទ។ 

េយងបនដងឹពផីលវបិកេហយ ឥលូវេយងេមលពផីលរបេយជនៃ័នករ

មនិខល ចបរជយ័មតង។ េយងមនិអចកល យជឆវឆវែមន េរពះរសុកេយង

មនិអនញុញ តឱយមនករបះេបរែបបេនះ ែតេយងអចបនអវេីផសងពេីនះ។ 

ទមីយួ គ ឺអចសកលបងបនេរចនេរឿង។ េនេលេលកេនះ មនេរឿងេរចន

ណសែ់ដលេយងគរួែតសកលប្ង ប៉ែុនតេបេយងខល ចបរជយ័ េយងគម ន

សំណងេនះេទ។ សំណងេកតពខីលួនេយង។ ឧទហរណ៍ ដចូជ ករ

ចបេ់ផតមមខុជនំញួេដយខលួនឯង ឬករផល សប់តូរទមល បរ់សេ់ន េបេយងខល ច

ថរកសុីេទខត ឬបតូរទមល បេ់ទពបិករសេ់ន េយងមនិអចដងឹពេីរឿង 

ទងំេនះបនេទ។ 
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ជវីតិ ជករសកលបង ប៉ែុនតកុសំកអវែីដលេរគះថន កេ់ទបនេហយ។ 

េយងកនែ់តសកលបងេរចនប៉ណុណ  ជវីតិេយងកនែ់តមននយ័ េហយ

េយងកម៏នអវនីយិយកនែ់តេរចនែដរ។ ឆវឆវ មនិខល ចបរជយ័ ដេូចនះ

គតប់នសកលបងេរឿងជេរចន ដចូជ េធវឃតេគ បងកទព័បះេបរ 

ចបំងយកទកឹដ ី សកចតិតមរនត ី យករបពនធេគ េរបគនួអុ ី េធវជឧបរជ 

សកលបងកនូខលួនឯង នងិចងុេរកយ សល បេ់ដយផត េំផញរឱយសុឺម៉អុជីយួ 

េរជមែរជងឆវភ។ី អវែីដលេគេធវ សុទធែតជសកលបងទងំអស។់ គតម់និ

ដងឹថ ករេធវឃតរបសគ់ត ់អចនផំលអរកកឱ់យគតេ់ទ។ គតម់និដងឹ

ថ េពលចបំងយកទកឹដ ី នងឹមនអវេីកតេឡងចេំពះគតែ់ដរ។ គតក់ម៏និ

ខល ចរបពនធេគែដលគតយ់កមកេនជមយួេនះ មនេរគអជីបខ់លួនេទៀត។  

“ទលែ់តមនិខល ចបរជយ័ េទបមនេរឿងេធវមនិេចះចប”់។ 

ទពីរី គ ឺ មនគនំតិេរចន។ ផទុយគន នងឹេពលែដលេយងខល ច ខរួកបល

េយងនងឹបេញចញគនំតិមកេរចន េពលណេយងមនិខល ច។ េបខញុមំនិខល ច

រតូវេគេដញកបលេចលពរីកុមហ៊នុ ខញុកំអ៏ចមនគនំតិេរចនេនកនុងករ

របជុែំដរ។ គនំតិទងំេនះ មនរសបេ់នកនុងខរួកបល។ អវែីដលេយងរតូវេធវ 

គយឺកវមកតេរមៀបគន ឱយរតូវតមកែនលងប៉េុណណ ះ។ 

គនំតិរបសេ់យង េកតពកីរេរៀន នងិករេធវរបចៃំថងរបសេ់យង។ ករខល ច 

ជសរតូវៃនគនំតិៃចនរបឌតិ ដេូចនះេពលេយងែលងខល ចេហយ អវកីេ៏យងអច

គតិេឃញែដរ។  

ទបី ី គកឺល យជមនសុសែដលេចះទទលួខសុរតូវ។ េមដកឹន ំ ជេរចន

េបះេចលករទទលួខសុរតូវ េរពះខល ចបរជយ័។ េមដកឹនែំខមររកហម 
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បដេិសធមនិដងឹមនិលឺទកទ់ងនងឹករសមល បរ់ងគ លរបជជនឯង។ ពកួេគ

ខល ចពកយថបរជយ័ ទងំែដលខលួនឯងបរជយ័រចួេទេហយ។  

មនសុសកលណខល ចេហយ មនិអចនកឹេឃញពកយថ “ទទលួខសុរតូវ” 

េនះេទៀតេទ។ មនសុសរបុសែដលេធវសុីកនូរសីេគេហយ ករ៏តប់ត ់ េរពះែត

ខល ចមនេរឿងែវងឆង យ។ ពកួេគេបះេចលករទទលួខសុរតូវ ែដល

ភគេរចនរតូវខងរសីេចទថ រេំលភ េហយរតូវេគរញុចលូគកុ។ រតូវច ំ

េពលេយងខល ចបរជយ័ េយងមនិេចះទទលួខសុរតូវេទ។ 

ករកល យខលួនជមនសុសែដលេចះទទលួខសុរតូវ គេឺរឿងលអមយួសរមបខ់លួន

េយង។ េពលណេយងសេរមចថ រគបយ៉់ងកនុងជវីតិេយង ជទនំលួខសុ

រតូវរបសខ់លួនឯងេហយ េយងនងឹរកវធិមីកេធវវ េដយមនិរកេលសអវ។ី  

ខញុកំម៏នទនំលួខសុរតូវែដរ ជពេិសសេរឿងលុយកក។់ េបខញុចំងប់នលុយ

េរចន ខញុមំនិេដកបនរ់ពះ ឬេដកេជររដឋ ភបិលេទ។ ខញុរំគនែ់តយកជនំញ

ែដលខញុមំនេទលកឱ់យអនកែដលចងទ់ញិេទ ខញុកំប៏នលុយេហយ។ េបមន

អនកទញិកនែ់តេរចន ខញុកំប៏នលុយេរចនែដរ។ រគបយ៉់ងសថិតេលខញុ ំដេូចនះ

វកល យជេរឿងងយរសួលវញិ។ 

ផលវបិកកដ៏ងឹេហយ ផលរបេយជនក៍ដ៏ងឹេហយ អវែីដលមនិទនដ់ងឹ គឺ

េយងសេរមចេធវែបបណ។ គរួបនតខល ចបរជយ័ ឬឈបខ់ល ចបរជយ័?

េឆលយខលួនឯងចះុ។ 

សរបុ 

អនកណកម៏និអចេជៀសផតុពភីពបរជយ័េទ ដេូចនះរតូវេរតៀមខលួនេដមប ី
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ទបទ់លន់ងឹភពបរជយ័ េដយេរៀនពវីឱយបនេរចន បនទ បម់កយកឈនះ

វឱយទលែ់តបន។  ឆវឆវ ជតអួងគជរមុញទកឹចតិតមនសុស ឱយកល យជ

អនកកល ហនេដយមនិចបំចព់កយអវេរកះ ឬជះិេលេសះចបំងំ។ មន

ែតមនសុសកល ហនេទ ែដលសមនងឹភពេជគជយ័ ដចូសមតរីបសសុ់ីងអុ ី

មយួឃល ែដលនយិយថ “រកុងធ ំ គរួែតបនេលមច សឆ់ល ត”។ ខញុសំងឃមឹថ

ចណុំចេនះ នងឹបេងកនភពេជឿជករ់បសអ់នកទងំអសគ់ន ។  

េយងជមនសុស រតូវែតហ៊នរបថយុ េទខវលអ់នីងឹេរឿងបរជយ័េនះ។ អនក

បរជយ័មនិគរួឱយអម៉សេទ មនសុសែដលគរួឱយអម៉សេនះ គអឺនកែដល

កសំក។ បរជយ័ មនអគីរួឱយខល ច ខល ចជងេគ គចឺតិតបរជយ័។ 
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៦ 

ជួយរកេហតុផលឱយ

អនកដៃទ 

មនសុសេទះបជីលងងដ់លក់រមតិណ កម៏នសមតថភពរកេហតផុលឱយខលួន

ឯងបនែដរ។ ប៉ែុនតកររកេហតផុលឱយខលួនឯងែតមយង៉ មនិទនរ់គបរ់គន់

េដមបរីសេ់នកនុងសងគមេទ េយងរតូវរកេហតផុលឱយអនកដៃទេទៀត។ េនះមនិ

មននយ័ថអនកដៃទមនិេចះរកេនះេទ ែតវជអវែីដលេយងរតូវេធវ។  

ឆវឆវ មនិរតមឹែតពែូករកេហតផុលឱយខលួនឯងប៉េុណណ ះេទ ែតគតក់ព៏ែូករក

េហតផុលឱយអនកដៃទែដរ ជពេិសសអនកេនេរកមបងគ បរ់បសគ់ត។់ េត

េហតអុវគីតច់បំចេ់ធវែបបេនះ? វចបសជ់មនផលលអរបសវ់មនិខន។ 

៦.១ េហតផុល នងិេលស 

មនុនងឹឈនដលក់ររកេហតផុល េយងរតូវែចកឱយដចជ់មនុសិន ថអវី

ជេហតផុល នងិអវជីេលស។ ករែបងែចកេនះ នងឹេធវឱយេយងែលងរចឡ ំ

នងិយកមកេរបបនផលជងមនុ។ មនេហតផុល លអជងមនេលស។  

េលសរតូវបនេគចតទ់កុថជរបសម់និលអតងំពេីដមមក។ េបសិនជ

េយងនយិយថ “ខញុគំម នេពលអនេសៀវេភេទ េរពះរវលខ់ល ងំេពក”។ េនះ



េរៀនតមឆវឆវ 

	 160	

ជេលសប៉េុណណ ះ េរពះេសៀវេភ មនិចបំចទ់លែ់តអនរបេ់ម៉ង បនេគ

េហថអនេនះេទ។ រតមឹែត ១០ ឬ១៥នទកីនុងមយួៃថង កអ៏ចេធវឱយេយង

ទទលួចេំណះដងឹេរចនរបម់និអសែ់ដរ។ ប៉ែុនតេបេយងនយិយថ “ខញុគំម ន

េពលអនេសៀវេភ េរពះេរបេពលទេំនរេលងេហវសប៊កុ”។ េនះជេហតផុល 

េរពះវបងហ ញករពតិ។ េលស ជករពតិែដលេយងសនមត ចែំណក

េហតផុល ជករពតិជកែ់សតង។ េលស អចនងឹែរបរបួលេនេពលណ

មយួ ប៉ែុនតេហតផុល មនិេចះែរបរបួលេទ។  

េនេពលេយងេធវអវមីយួ េយងែតងែតមនេហតផុលរចួេហយ។ េពលេគសួរ 

េយងមនិចបំចរ់កនកឹេទ េរពះេយងមនរសបេ់នជបន់ងឹខលួន។ អនក

ែដលរកនកឹេពលេគសួរថ េហតអុ ី េរចនបនផតលច់េមលយជេលសេទឱយ

អនកសួរវញិ។ 

េបេគសួរខញុថំ េហតអុបីនជខញុចំងេ់ធវជអនកនពិនធ? ខញុមំនេហតផុល

របសខ់ញុ ំ គ ឺ ចងប់នមខុមត ់ នងិចងប់នលុយពអីវែីដលខញុអំចេធវបន។ 

េហតផុលេនះ រតមឹរតូវ១០០ភគរយ។ ប៉ែុនតេបខញុេំឆលយថ េដយសរខញុចំង ់

ជយួ របេទសជត ិ ែដលខវះអនកេចះកតរ់ត េនះជេលសេដមបនីយិយយក

ឡយូរបសខ់ញុបំ ៉េុណណ ះ។ េលសេនះទនំងណស ់ ែតវមនិែមនជេហតផុល

របសខ់ញុេំទ។ េលស មនិអចកល យជេហតផុលេដយសរែតវឡយូ ឬលអ

សត បេ់នះេទ។ 

ជកូលឺង មនេលសមយួ គកឺមច តេ់ចរ េលកសទួយរជវងសហន។ 

ជកូលឺងបនេលសេនះ ពេីហតផុលរបសល់ីវបុ។ី លីវបុ ី ពតិជចងេ់លក

តេមកងរជវងសហនេឡងវញិែមនពដីបំងូ េរពះលីវបុដីងឹថខលួនគម ន
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សមតថភពេធវជេសតចេទ។ េពលបនជកូលឺងមកេនជមយួ លីវបុកីប៏តូរ

ករគតិេនះបនតចិមតងៗ រហតូយលរ់ពមតមេលសែដលជកូលឺងបេងកតឱយ 

េឡងេសយរជយជេសតចនងឹេគែដរេទ។ 

ជកូលឺង េធវរគបយ៉់ងេដមបជីយួ លីវបុបី ៉េុណណ ះ េរពះគតេ់មលដងឹថ

រជវងសហន ដលេ់ពលរតូវវនិសេហយ។ េដយសរលីវបុរីងឹរសូេពក 

ជកូលឺងេចះែតនយិយតមលីវបុេីទ ែតេយងអចេមលេឃញថ ករ

ចបំងទងំអស ់ គេឺធវេដមបលីីវបុ។ី េហតផុលរបសគ់ត ់ គ ឺ កមច តេ់ចរ បនត

ឆនទៈរបសល់ីវបុ។ី 

េលស នងិេហតផុល រតូវបនេគេរបឆល សគ់ន េទវញិេទមក រហតូេយងមនិ

អចែបងែចកបនេទេហយ។ អនកនេយបយ េរបេលសថ េសនហជត ិ

េដមបរីបមលូទកឹចតិតរបជជន។ របជជន មនិដងឹគតិថេនះជេហតផុល

ែដលអនកនេយបយរបងឹចលូរបឡកូកនុងឆកេលខ នធេំនះ កគ៏រំទេទ។ 

េហតផុលែដលអនកនេយបយ េធវនេយបយ គចឺងប់នអណំច លុយ 

នងិចងឱ់យេគេគរព។ អនកនេយបយពមីនុ ខញុមំនិដងឹេទ ែតចបព់ជីនំន់

េនះេទ ែលងមនអនកនេយបយែដលេធវនេយបយ េរពះេសនហជតិ

េទៀតេហយ។  

ករែបងែចកេលស នងិេហតផុល ជយួ ឱយេយងែសវងរកករពតិបនេលឿន

ជងអនកដៃទ។ រេបៀបសមគ លម់យួចនំនួគ ឺ េលស ែតងែតទនំងជង

េហតផុល េរពះេលសរតូវេគបេងកតេឡងេដយេគលបណំងេធវឱយេគេជឿ 

ចែំណកេហតផុលវញិ គេឺកតភល មៗេពលមនសុសសេរមចថេធវអវមីយួ។ 

ភគេរចន េគរបបេ់យងពេីលសរបសេ់គប៉េុណណ ះ េដយសរមនសុស 
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សមយ័បចចុបបននមនិចលូចតិតនយិយអវតីមរតងេ់ទ។ 

េបអនកទងំអសគ់ន សគ លម់នសុសកនែ់តេរចន នងឹសគ លរ់បេភទេលសកន់

ែតេរចនដចូគន ។ េលសេដមបយីករចួខលួន េលសេដមបរីបេយជន ៍ េលស

េដមបេីបកេគ ឬេលសេដមបឱីយេគអនតិ… មនេរចនណស ់ េរៀនតម

សរមួលេទ។ កនុងចណុំចេនះ េយងេរៀនបេងកតេហតផុលឱយអនកដៃទ មនិ

បេងកតេលសេទ។ អនកដៃទ េគមនេលសរចួេហយ ដេូចនះេយងកម៏និបច់

ចណំយេពលេទបេងកតឱយេគែដរ។ 

៦.២ ករជយួ រកេហតផុល នងិភពជអនកដកឹន ំ

ចណុំចេនះមនិសូវមនអនកណរលំឹកេទ េរពះវតចូេពក។ េយងែតងែត

េមលរលំងចណុំចតចូៗរគបេ់ពល។ អនកដកឹនលំអ រតូវមនចតិតអណិត

អសូរេនកនុងខលួនជចបំច។់ ខញុមំនិធល បេ់ធវជេមេគេនះេទ ែតខញុធំល បេ់ធវជ

កនូេចរបសេ់គ េហតេុនះខញុដំងឹថ ទេងវណែដលេធវឱយអនកេរកមបងគ ប់

េពញចតិត។ េនតមកែនលងេធវករនមីយួៗ ែតងែតមនអនកដកឹន ំ២ របេភទ 

(ខញុជំអនកែចកេដយខលួនឯងេទ)។  

របេភទទមីយួ គ ឺ អនកដកឹនែំដលយលែ់តខលួនឯង។ អនកដកឹនរំេបៀបេនះ 

ែតងែតមនេហតផុលេធវឱយខលួនឯងរតូវរគបេ់ពល រគបេ់រឿង េហយទលំក់

កហំសុទងំអសម់កឱយអនកដៃទ។ ពកួេគមនិយលម់ខុអនកណេឡយ 

េដយគតិថខលួនឯងមនលកខណៈវេិសសជងេគ េហយមនសិទធរិគប់

យ៉ង។ ខញុមំនិចលូចតិតអនកដកឹនរំេបៀបេនះេសះ េហយអវែីដលកនែ់តចៃរង

េទៀតេនះ គខឺញុេំរចនែតេធវករជមយួថន កេ់លែបបេនះ។  
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រកុមហ៊នុចសរ់បសខ់ញុ ំ បនេរៀបចកំររបកតួពនរងវ នប់លទ់តម់យួ 

ែដលមនរកុមបលទ់តេ់រករកមខណឌ ចនំនួ ១៨ រកុមមកចលូរមួ។ ខញុកំ ៏

បនេទជយួ េរៀបចេំគែដរ កនុងឋនៈជជនំយួករអជញ កណត ល។ ភរកចិច

របសខ់ញុមំនដចូជ របទ់កឹសុទធ កតព់និទុ កតក់ហំសុកឡីករ រតួតពនិតិយ

លកខខណឌ នន នងិេខអវរបសក់ឡីករ។ កនុងកររបកតួមយួេនះ ខញុបំន

អនញុញ តឱយអនកចទំរីកុមមខ ង ពកអ់វៃដែវងែដលគតយ់កមកពផីទះ េរពះ

ខញុឮំពកួគតរ់អ៊រូបបខ់ញុថំ ករពកអ់វកកព់េីរកមយួជនេ់ទៀត វេកត  

េហយពបិកេលងណស។់ េហយមយង៉ េគមកសុំខញុរំសួលបលួេទៀត 

េបមនិឱយ ដចូជមនិសម។ 

រសបែ់តអនកេរៀបចកំររបកតួ េគេដរមកដល ់ េហយែរសកគហំកសួរថ 

“េហតអុបីនជអនកចទំមីនិពកអ់វខងេយង”? ខញុេំឃញែបបេនះ កេ៏ដរ

េទរកគតេ់ដមបនីយិយរបបថ់ “ខញុជំអនកអនញុញ តឱយពកេ់ទ” េហយក៏

ចងព់នយលព់េីហតផុលែដរ។ ខញុមំនិទនប់ននយិយផង គតក់ែ៏រសកដក់

ខញុថំ “េទះអនកណកេ៏ដយ ករ៏តូវឱយពកអ់វខងេយងែដរ”។ ខញុខំងឹខល ងំ

ណសេ់ពលេនះ ែតមនិដងឹេធវេមច៉ បនរតមឹែតេដរមកយកអវកកេ់ទឱយ

អនកចទំបី ៉េុណណ ះ។ 

េនះជកហំសុមយួកនុងករដកឹន។ំ េតវខសុរតងណ់? ទមីយួ ខញុជំអនក

ទទលួខសុរតូវកនុងតរងេនះ ដេូចនះខញុមំនសិទធសិេរមចេរឿងអសេ់នះ េហយ

មនុនងឹខញុសំេរមច ខញុកំប៏នសួរេយបលអ់ជញ កណត ល នងិកឡីករទងំ

សងខងែដរ។ គម នអនកណជទំសេ់ទ។ េគរគបគ់ន ឯកភពអសេ់ហយ 

េហតអុកីគ៏តម់ករខំនេទៀត? េតអណំចរបសគ់ត ់ ពតិជធជំងករ

សេរមចរបសអ់នកេលង នងិអជញ កណត លេទៀតឬយ៉ងេមច៉?  
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ទពីរី គតម់និចបំចែ់រសកេទ។ េរឿងេនះអចេដះរសយបនេដយ

ករនយិយតមសរមួល។ ករែរសកែបបេនះហកដ់ចូជខញុ ំ មនិែមនជ

មនសុសកនុងរកុមហ៊នុជមយួគតអ់ញច ឹង។  

ទបី ីគតេ់ធវែបបេនះបះ៉ពលដ់លទ់កឹចតិតកឡីករ។ កឡីករែដលចះុេឈម ះ

េលង កេ៏របៀបដចូជអតថិជិនែដរ។ េទះបខីងរកុមហ៊នុទទលួលុយ

ឧបតថមភពមីច ស ់ sponsor កេ៏ដយ ែតករ៏តូវគតិពកីឡីករែដរ។ េយងសក

គតិែបបេនះវញិ េបមនលុយឧបតថមភ ែតគម នអនកចះុេឈម ះេលង េតកមមវធិ ី

ទងំមលូអចេដរបនេទ? ចបសជ់មនិបនេទ។ ដេូចនះ កឡីករ េនែត

ជចណុំចសំខន។់ សរមបខ់ញុ ំ គតអ់ចេធវជអនករគបរ់គងែដលេគសអប់

រគបគ់ន បន ែតមនិអចេធវជអនកដកឹនបំនេទ េរពះគតយ់លែ់តចតិតខលួន

ឯង នងិមនេហតផុលែតខលួនឯងប៉េុណណ ះ។ 

របេភទទពីរី គអឺនកដកឹនែំដលយលព់អីនកដៃទ។ អនកដកឹនរំបេភទេនះ 

សគ លទ់កុខធរុៈ នងិយលព់េីហតផុលបនលអណស។់ េបសិនជអនកដៃទ 

មនិមនេហតផុលរគបរ់គនេ់ទេនះ គតេ់នជយួ រកេហតផុលឱយេទៀត។ 

អនកដកឹនរំបេភទេនះ មនិចបំចប់ងខឱំយអនកេរកមបងគ បេ់ធវតមេទ េរពះ

គតទ់ទលួបនករេគរពរចួេរសចេទេហយ។  

អនកដកឹនែំដលេចះរកេហតផុលឱយអនកដៃទ ែតងែតរតូវេគេគរពជនចិច។ 

ភពជអនកដកឹន ំ រតូវករជងេគ គកឺរេគរពេនះេហយ។ េបគម នវ 

អនកដកឹន ំកគ៏ម នតៃមលែដរ។ អនកដកឹនកំនុងរកុមហ៊នុថមែីដលខញុេំធវករ ែតងែត

ជយួ រកេហតផុលឱយខញុជំនចិច ដចូជថ “ខញុេំទបនងឹចលូេធវករ” ឬ “មនិទន់

មនបទពេិសធនក៍នុងែផនកេនះ”។ េពលគតជ់យួ រកេហតផុលឱយខញុែំបបេនះ 
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ខញុមំនិសូវមនសមព ធេនកែនលងេធវករេទ េរពះគតយ់លព់មីលូេហតុ

រចួេហយ។ 

ភពជអនកដកឹន ំ មនិែមនជករបងអួតអណំចេទ ែតជករេធវឱយអនកដៃទ

េគរពេយង េទះបជីគម នអណំចកេ៏ដយ។ ឆវឆវ គជឺឧទហរណ៍លអ

មយួសរមបេ់មដកឹនរំេបៀបេនះ។ េតេហតអុបីនជខញុនំយិយែបបេនះ? 

អនបនតេទៀត នងឹដងឹេហយ។ 

៦.៣ ឆវឆវ េរបផនត ឺ

ឆវឆវបនចតផ់នតេឺទរបយទុធនងឹគនួអុ ី កនុងឋនៈជេមទព័រសួច។ ែត

ចងលងបននយិយថ “ផនតពឺមីនុ ជអតតីកនូេចរបសម៉់ឆវ េបេរប

េគែរកងេលមនករេថល ះេធល យ”។ ឆវឆវកប៏នដករតេមទព័ពផីនតឺ

វញិ។ ទេងវេនះ េធវឱយផនតមឺនិសុខចតិត េហយកព៏យយមអងវរយករត

េដយបញជ កច់តិតេសម ះ។  

ផនតបឺនលុតជងគងេ់បកកបលនងឹដ ី េដមបបីញជ កថ់ខលួនេគគម នចតិតកបត់

េនះេទ។ ឆវឆវចបេ់ផតមយលថ់ ផនតមឺនិរតមឹែតកល ហនេទ ែថមទងំ

ជមនសុសេសម ះរតងេ់ទៀតផង េទបគតយ់លថ់ខលួនគត ់ បនេធវេរឿងមនិ

គបបមីយួេហយ។  

គតប់នរកនកឹេហតផុលមយួេដមបឱីយផនតអឺសច់តិត នងិកនែ់តមនចតិត

េគរពចេំពះគត។់ គតប់ននយិយថ “ េបឯងេលកទព័េទចះុចលូនងឹ

មច សឯ់ង បញជ កថ់ឯងមនចតិតេសម ះចេំពះេគ េបឯងេលកទព័េទវយ

គនួអុ ី បញជ កថ់ឯងេសម ះចេំពះខញុ ំ េទះយ៉ងណ កឯ៏ងេនែតជមនសុស
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េសម ះែដរ”។ ឆវឆវជយួ រកេហតផុលមយួែដលបញជ កថ់ ផនតជឺមនសុស

េសម ះរតងម់ន ក ់េហយគតស់ងកតធ់ងនេ់ទេលភពេសម ះរតង ់ែដលជរមុញឱយ

ផនតមឺនិកបតន់ងឹគត ់េហយែថមទងំេគរពគណុធមគ៌តេ់ទៀត។ 

េនេពលឆវឆវរបគលរ់តេមទព័ឱយផនតវឺញិ គតក់ប៏ននយិយបែនថម

េទៀតថ  “អវែីដលខញុនំយិយអបំញ់មញិ គខឺញុជំអនកខសុ”។ គតន់យិយ

ែបបេនះេដមបឱីយផនតសឺងបច់តិត គម នគនំតិរេអៀសខលួន េរពះែតជទព័ែដល

ចះុចលូេហយរតូវេគសងសយ័។ ឆវឆវរបមលូកហំសុដកេ់លខលួនឯង

ទងំអស ់ េដមបឱីយផនត ឺកនែ់តមនជេំនឿចតិតេចញេទចបំង។ ឆវឆវដងឹ

ចបសថ់ មនសុសមនិអចេផត តអរមមណ៍បនមលូេទ េបេនមនេរឿងេផសង

េទៀតែដលមនិអសច់តិត។  

េលស មនិអចេធវឱយមនសុសអសច់តិតបនេទ មនែតេហតផុលប៉េុណណ ះ 

ែដលអចេធវឱយេគទទលួេដយេពញចតិត។ ឆវឆវ អចយកេលសថ 

“មកពចីងលង ជអនកនយិយមនិលអពផីនត”ឺ ែតេនះមនិអចជយួ អវី

បនេទ។ 

ផនត ឺជេមទព័ ដេូចនះមនិអចរកេហតផុលបនលអយ៉ងេនះេទ។ េបសិន

ឆវឆវ មនិជយួ រកេទ ផនតរឺបែហលជរតូវេបកកបលដលស់ល បេ់ហយ

េមលេទ។ កររកេហតផុលឱយអនកដៃទ បនទកុផលូវមយួដលេ់មទព័កល ហន

មន ក ់ឱយបនេចញរបយទុធនងឹគនួអុ។ី 

េទះបផីនត ឺ រតវូគនួអុចីបប់នកេ៏ដយ កេ៏គមនិចះុចញ់ែដរ។ គនួអុ ី

របបឱ់យផនតចឺះុចលូ េរពះផនតមឺនសមតថភព នងិចតិតកល ហន ែដល

មនសុសែបបេនះ ជតរមូវករកនុងកងទព័។ ផនតេឺសម ះរតងន់ងឹឆវឆវ 
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ដេូចនះសុខចតិតឱយេគសមល ប ់ កម៏និរពមចះុចលូែដរ។ េហតផុលែដលឆវឆវ

ផតលឱ់យផនត ឺពតិជមនឥទធពិលែមន។ 

“របសេ់របឱយអសរ់បេយជន ៍មនសុសេរប 

ឱយអសស់មតថភព”។ - ឆវឆវ 

៦.៤ ទកុកែនលងមយួឱយអនកដៃទឈរផង 

េនេពលេយងពយយមេធវរហតូទលែ់តេគទលរ់ចក េដយមនិរពមែលង

ៃដេសះ េយងនងឹបេងកតសរតូវែដលសអបេ់យងខល ងំបផំតុមន ក។់  ែតេប

េយងែលងៃដខលះ េយងនងឹមនសរតូវែដលមនិសូវសអបេ់យង ឬអចកល យ

ជមតិតេយងផងកថ៏បន។ ខញុធំល បអ់នពកយទនូម នរបស ់ ស៊ុនជ ឺ ែដល

នយិយថ “កុេំធវឱយ សរតូវេយងទលរ់ចកឱយេសះ រតូវទកុផលូវមយួេដមបឱីយ

េគេគចខលួចផង”។ េយងរបកដជមនិេជឿេទ ថសរតូវមនេពលខលះកឈ៏រ

ខងេយងែដរ ឱយែតេយងទកុកែនលងមយួឱយេគឈរ។ 

េនកនុងេរឿង Harry Potter របសអ់នករសី J.K Rowling បនបងហ ញពី

ចណុំចមយួេនះ។ Harry នងិ Draco មនិរតូវគន តងំពេីដមេរឿងមកេមលះ៉។ 

េនេពលែដលពកួេគធេំឡង កខ៏ល ចជសរតូវនងឹគន ែតមតង។ េនវគគមយួ

េនះ Draco ប៊ះិែតនងឹសល បេ់នកនុងេភលង ែតសំណងលអបន Harry ជះិ

អេំបះេហះមកជយួ ទនេ់ពល។ េរកយមក ចរតិ នងិអកបបករិយិរបស ់

Draco បនផល សប់តូរពកីរសអបេ់ខពម មកជករេគរពវញិ។ េទះបជី

អនកទងំពរីមនិបនកល យជមតិតនងឹគន កព៏តិែមន ែតពកួេគកែ៏លងចតទ់កុ

គន ជសរតូវេទៀតែដរ។ Draco បនអបរ់កំនូរបសខ់លួន មនិឱយសអបេ់ខពមអនក
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ែដលមនិមនឈមជរ័ធមបសុ់ទធ។ េនវគគចងុេរកយកនុងេរឿង Draco នងិ 

Harry បនញញឹមដកគ់ន េទៀតផង។  

Harry បនបេងកតេហតផុលមយួឱយ Draco េដយមនិគតិថ Draco ជ

មនសុសអរកកេ់ឡយ។ េគគតិថ ចបសជ់មនអនកបងខពំេីរកយមនិខន។ 

េហតផុលេនះេហយែដលេធវឱយ Harry សុខចតិតជយួ  Draco េនេពល

េនះ។ Harry ដងឹពរីគួសររបស ់ Draco ដេូចនះេគអចយកអវែីដលេគដងឹ

មកេធវជេហតផុលបន។ 

េហតផុលរបសេ់យង ជផលូវេដរសរមបេ់គ។ េគអចនងឹដងឹគណុេយងកថ៏

បនេនៃថងេរកយ។ េទះបេីយងេធវ េដយមនិចងប់នអវមីកវញិកេ៏ដយ 

ែតវេនែតជេរឿងលអសរមបេ់យង។ េពលេឃញអនកដៃទទលរ់ចក ជយួ រក

េហតផុលមយួឱយេគេទ កុឱំយេគពបិកខល ងំេពក។ 

៦.៥ ឆវឆវទកុជវីតិឱយមរនតកីបត ់

ទព័ឆវចបំងឈនះយនសវ េហយបនចលូេទសំណករ់កេឃញសំបរុត

ែអបអបរបសម់រនតេីនខងឆវឆវេផញរមកឱយយនសវ។ េពលេនះឆវភ ី

ផតលេ់យបលឱ់យចបត់មេឈម ះកនុងេនះ។ ឆវឆវដងឹថ េបចបត់ម

េឈម ះ ពកួមរនតទីងំេនះរបកដជរតម់និរចួេទ ែតេបចបប់នេហយវ

យ៉ងេមច៉ បនរបេយជនអ៍មីកវញិ។   ឆវភ ីចងឱ់យសមល បម់រនតទីងំេនះ

េចល  ែតឆវឆវបនពនយលក់នូរបុសខលួនវញិថ “េបចងស់មល ប ់ កគ៏រួ

សមល បទ់ងំពកុែដរ េរពះពកុកធ៏ល បេ់ផញរសំបរុតឱយយនសវែដរ េហយែថម

ទងំធល បែ់អបអបវេទៀតផង។ ពកុថវជសរេសររទូងរបសរ់បេទសជត ិ

ជតរមបរ់បសម់នសុសេលក”។  
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គតក់ប៏នរកេហតផុលមយួែដលលអបផំតុថ “ពកួេគខល ចពកុចបំងចញ់ 

ដេូចនះចងដ់កផលូវេរកយទកុឱយខលួនឯង”។ េហតផុលេនះ ជករសរេសរមរនតី

ទងំេនះែដលេចះទកុផលូវេដរសរមបខ់លួនឯង។ សកគតិេទេមល 

េហតផុលេនះ េបឆវឆវមនិនយិយ េតមរនតែីដលែអបអបយនសវ

ទងំេនះហ៊ននយិយេចញមកេទ? ចបសជ់មនិហ៊នេឡយ ជពេិសស

េរកយជយ័ជមនះរបសឆ់វឆវេទៀត។ សុីងអុវី កឱ៏យេយបលដ់តុសំបរុត

ទងំេនះេចល េដមបទីកុជករេគរពដលម់ច សស់ំបរុត។ 

កររកេហតផុលឱយអនកដៃទរបសឆ់វឆវ បនេធវឱយគតក់ល យជមនសុស

មនចតិតទលូយកនុងែភនកអនកេរកមបងគ ប ់ េហយមយង៉ កេ៏ធវឱយេគមនចតិត

េសម ះនងឹគតក់នែ់តេរចនែដរ។ ឆវឆវ រកេហតផុលប៉េុណណ ះេហយ េន

ងកមកសរេសរថថ សុីងអុមីនចតិតទលូយេទៀត ែដលតមករពតិគរួ

ែតគតន់យិយដកខ់លួនឯងវញិេទ េទបរតូវជង។ កររកេហតផុលឱយអនក

ដៃទ នងឹបេរងៀនេយងពភីពជអនកដកឹន ំ េហយកេ៏រតៀមខលួនេធវជអនកដកឹ

នែំដរ។ 

េហតផុលេនរតងេ់នះ បនជយួ ឱយមរនតទីងំេនះមនជវីតិបនតេទៀត េហយ

ភពជអនកដកឹនរំបសឆ់វឆវ កក៏នែ់តេកនេឡង។ ឱយេហតផុលេទេគ 

ែតរបេយជនែ៍បរជបនមកខលួនឯងេទវញិ។ េហតផុលមនរបេយជន៍

ទងំសងខង រគនែ់តេយងែដលជអនកឱយទទលួបនេរចនជងប៉េុណណ ះ។  

៦.៦ កររកេហតផុល នងិគណុធម ៌

កររកេហតផុល នងិគណុធម ៌មនទនំកទ់នំងគន េរចនណស។់ េបេយង

បែំបកធតផុសរំបសគ់ណុធម ៌េហយយកមកគតិដលក់ររកេហតផុល េយង
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នងឹដងឹថកររកេហតផុល មនមខុេនរគបែ់ផនកទងំអស។់ េគនយិយថ 

“គណុធម ៌ មនិសថិតេលអណត តរបសម់នសុសេទ”។ អនកខលះេរបពកយលអ

ណស ់ប៉ែុនតចតិតវញិ មនិបនមយួចណិំតែឆកមយួកបលផង។  

េយងមកេមលែផនករបសគ់ណុធមវ៌ញិ េតវមនអវខីលះ? ភគេរចន គេឺយង

ធល បប់នអន ឬលឺពមីនុមកេហយ។ វមនិែមនជរបសថ់មេីទ ែតវជរបស់

ែដលមនិសូវេរបកនុងេពលបចចុបបននេនះ។ 

ែផនកទងំ១០ៃនគណុធម ៌៖ 

ករខវ យខវល ់៖ េនេពលេយងខវលព់អីនកណមន ក ់ េយងនងឹរបងឹ

ជយួ េគ។ េយងរកេហតផុលឱយេគ េរពះេយងខល ចេគទលរ់ចក 

េហយខម សេគ ឬបកទ់កឹចតិត។  

ករតងំចតិត ៖ មនិរតមឹែតខវលេ់ទ ែតេយងតងំចតិតថនងឹជយួ េគ

ដលទ់បីញចបេ់ទៀតផង។ េហតផុលែដលេយងផតលឱ់យេគ អចេដះ

រសយបញហ របសេ់គបន។ ឆវឆវ េលកេហតផុលជនំសួមរនតី

េដមបឱីយពកួេគរចួខលួន។ 

ភពកល ហន ៖ មនសុសមនគណុធមែ៌តកសំក មនិអចបេញចញ

គណុធមរ៌បសខ់លួនមកេរកបនេទ។ ភពកល ហន ជចនំចុខល ងំ

របសផ់លូវចតិត។ េយងឱយេហតផុលេទេគ បននយ័ថ េយងហ៊ន

ទទលួេហតផុលែដលេយងេលកេឡងមកេនះ។  

ករេចះបតែ់បន ៖ គណុធម ៌ គេឺបកទទលួយកករផល សប់តូរ។ 

េហតផុលរបសេ់យង ជករបតែ់បនមយួេដមបេីដះរសយបញហ ។ 
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េយងេរបេហតផុលទងំេនះេដមបទីបន់ងឹអវែីដលកពំងុផល សប់តូរ ព ី

អរកកេ់ទលអ។ 

ករេលកែលង ៖គណុធម ៌ នងឹរបបេ់យងថ អនកណកធ៏ល បេ់ធវ

ខសុែដរ ដេូចនះករផតលឱ់កសជេលកទពីរីឱយេគ មនិែមនជេរឿង

ចែមលកេនះេទ។ ឱកសពរីដង គ ឺ រគបរ់គនេ់ហយ កុឱំយេលសពី

េនះ របយត័នេគេដរែខសេលេយងមតងេហយមតងេទៀត។ េហតផុល

ែដលេយងឱយេគ ជឱកសរបសេ់គេហយ។  

ភពេសម ះរតង ់ ៖ េហតផុលែដលេយងផតលឱ់យ រតូវែតេចញពចីតិត

េសម ះរបសេ់យង។ ភពេសម ះរតង ់ បេងកតករេជឿទកុចតិតគន ។ 

េបគម នអនកណេជឿេទ េហតផុលែដលេយងេលកេឡងេនះ កអ៏ត់

នយ័ែដរ។ េហតផុល មនិេសម ះរតង ់បញជ កថ់េយងជមនសុសមនិ

េសម ះរតង។់ ឆវឆវ ជមនសុសេសម ះរតងម់ន ក ់ េរពះគតហ៊់ន

នយិយរបបអ់នកដៃទរគបច់ណុំចអរកករ់បសគ់ត។់ 

ករេគរព ៖ មនសុសែដលមនគណុធម ៌ េចះេគរពខលួនឯង េគរព

អនកដៃទ នងិេគរពអវែីដលខលួនេជឿ។ ករផតលេ់ហតផុល ជ

តណំងឱយករេគរពអនកដៃទ។ េយងេគរពេគ េដយេយងយល់

ថ េពលេនះ េគរតូវករជនំយួរបសេ់យង េហយេគសមនងឹទទលួ

ជនំយួពេីយងដចូគន ។ 

ករអតធ់មត ់៖ ករអតធ់មត ់ជករសងឃមឹេដយសង តេ់សងៀម។ េយង

សងឃមឹថ េហតផុលរបសេ់យង អចជយួ េគបន េហយេគនងឹ
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មនិបេងកតកហំសុដែដលេនះមតងេទៀតេទ។ ករអតធ់មតន់ងឹកហំសុ

របសអ់នកដៃទ មនិែមនជេរឿងធមមតេទ។ 

កររសលញ់ ៖ េយងមនិអចនយិយពគីណុធម ៌ េដយគម នករ

រសលញ់បនេទ។ កររសលញ់ អចផសះផសេរឿងរគបែ់បបយ៉ង

បន។ េហតផុល ជកររសលញ់ែដលេយងអចឱយេទអនក

ដៃទ។ ខញុគំតិថ ខញុេំចះរសលញ់អនកដៃទែដរ េរពះេពលេគរះិគន់

ថេសៀវេភរបសខ់ញុសំរេសរគម នកបនួខន ត ខញុកំប៏េងកតេហតផុលមយួ

េឡងមកថ “ពកួេគធល បែ់តអនេសៀវេភបកែរបពរីសុកេគ ដេូចនះ

េទបបនជនយិយែបបេនះ។ ពកួេគមនិដងឹថ អនកនពិនធមន ក់

មនរេបៀបសរេសរេផសងគន េទ េរពះពកួេគអនែតេសៀវេភែដល

ែរបេចញពេីរងពមុព”។ 

ទនំលួខសុរតូវ ៖ េបសិនជេយងគម នទនំលួខសុរតូវ េតេយងនងឹ

េទជអវ?ី សកទយេទេមល។ រតូវេហយ! គអឺនកនេយបយ។ 

ទនំលួខសុរតូវែដលេយងមន គេឺយងរបងឹជយួ េគ េទះបដីងឹថ 

េនះមនិែមនជេរឿងរបសខ់លួនេយងកេ៏ដយ។ ទនំលួខសុរតវូ កន់

ែតធ ំបញជ កថ់មនសុសេនះមនគណុធមក៌នែ់តខល ងំ។ 

គណុធម ៌ េចញពែីផនកទងំ១០ខងេលេនះ។ រកនកឹមនសុសណមន កែ់ដល

េយងសគ ល ់ េហយគតិថគតម់នគណុធម ៌ េយងនងឹេមលេឃញចណុំច

ទងំអសេ់នះកនុងខលួនគត។់ ជនួកល គតម់និមនទងំអសេ់ទ ែតេយងក៏

អចេហគតថ់ មនសុសមនគណុធមប៌នែដរ។ 

កររកេហតផុលឱយអនកដៃទ ជគណុធមម៌យួ ែដលេយងគរួែតសកេធវឱយ 
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បនេរចន។ េនកនុងេសនហ រគួសរ ឬមតិតភកត ិ ែតងែតជបួករែបកបក ់

េបសិនេហតផុលមនមនិរគប ់ ឬភគមីខ ងមនិរពមទទលួេហតផុលរបស់

ភគមីខ ងេទៀត។ ប៉ែុនតេបេយងេចះរកេហតផុលឱយអនកដៃទ េយងអចរកស

ទនំកទ់នំងសំខនទ់ងំេនះបនកនែ់តលអ។ កុេំភលចណ កុរំកឱយេរចនេពក 

របយត័នេគធល បខ់លួន េយងពបិកខលួនឯងេហយ។  

៦.៧ វធិរីកមលូេហតឱុយអនកដៃទ 

មលូេហតែុដលេយងបេងកតេឡង គសឺរមបអ់នកដៃទ ដេូចនះវរតូវឈរេលករ

ពតិរបសអ់នកដៃទ មនិែមនរបសេ់យងេទ។ ជហំនដបំងូ គរឺតូវរបកដថ 

េយងជមនសុសេសម ះរតងជ់មនុសិន។ េបេយងមនិេសម ះរតង ់ េយងក៏

មនិដងឹថរកេហតផុលតមណែដរ េរពះមនិអចេជឿេលខលួនឯងបន។  

មនសុសេសម ះរតង ់អចរកេហតផុលបនយ៉ងងយបផំតុ។ ឧទហរណ៍ ៖ 

រគូបេរងៀនដងឹថសិសសេធវកចិចករមនិទន ់ េរពះសិសសជបេ់ធវករេពញ

េម៉ង ដេូចនះគតប់េងកតេហតផុលយ៉ងងយថ “សិសសគម នេពលេធវកចិចករ

រគបរ់គនេ់ទ”។ េហតផុលរតង់ៗ  េរបបនផលណស។់ ប៉ែុនតេបគតជ់

មនសុសមនិេសម ះរតងវ់ញិ គតន់ងឹមនេហតផុលថ “សិសសេនះខជលិ ឬ

មនិចងេ់រៀនេម៉ងរបសគ់ត”់។ 

ឱយែតេយងជមនសុសេសម ះរតងេ់ហយ អវកីែ៏លងពបិកែដរ។ េយងអច

ចបេ់ផតមេរៀនពវីធិរីកេហតផុលបនេហយ។ េយងចបេ់ផតមពតីរមូវករ

របសអ់នកដៃទជមនុសិន។ េតេគរតូវករអវឱីយពតិរបកដ? េបេយងដងឹ

ពតីរមូវកររបសេ់គ េយងកដ៏ងឹពេីហតផុលែដលេគេធវអវមីយួែដរ។ រសតីមន ក់

កនទ់កឹអសុីតេទជះេលមខុរសតីមន កេ់ទៀត េរពះេគមកពកព់ន័ធនងឹបតី
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របសគ់ត។់ តរមូវកររបសគ់ត ់ គបឺត ី នងិរគួសរ ដេូចនះេយងអចបន

េហតផុលយ៉ងងយបផំតុ។ ពកយបរុណមយួេពលថ “េបេយងយកឆអងឹ 

េទវយកបលែឆក វមនិខេំយងេទ” េរពះវចងសុ់ីឆអងឹេនះរសប។់ 

បនទ បម់ករតូវេម លថ េតេគខល ចអវ?ី ករខល ច ជេហតផុលេនពេីរកយ

សកមមភពរបសម់នសុសរគបគ់ន ។ ខញុខំល ចមនិអចលកេ់សៀវេភបន ដេូចនះ

េទបខញុេំហេគឱយជយួ ទញិ។ សេមតចខល ចេគមនិដងឹថគតម់នេចេរចន 

េទបគតរ់បងឹបងហ ញរបូថតេចៗរបសគ់ត។់ ដងឹពអីវែីដលេគខល ច ដងឹពី

េហតផុលរបសេ់គ។ 

អនកែដលេធវអវមីយួេដយសរខល ច េរចនែតមនិហ៊នទទលួសគ លេ់ហត ុ

ផលខល ចរបសខ់លួនេទ។ សងសរែដលរសលញ់គន ខល ងំេឈល ះគន  េរពះខល ច

ែបកគន ។ េតអនកទងំអសគ់ន េជឿេលេរឿងេនះេទ? េហតផុលែដលេកតព ី

ករខល ច មនិសូវទនំងេទ ប៉ែុនតជករពតិ។ 

េរកពអីវែីដលេគខល ចេហយ េយងករ៏តូវេម លេលអវែីដលេគេគរពែដរ។ អនក 

ែដលេគេគរពរពះ នងឹខងឹជមយួេយង េបេយងនយិយអវបីះ៉ពលដ់ល់

រពះរបសេ់គ ដេូចនះេនេពលេគខងឹ េយងមនិបចច់េំគរបបេ់យងេទ េយង

មនេហតផុលរចួេទេហយ។ 

ចងុេរកយ គេឺធវយ៉ងណឱយេហតផុលរបសស់មញញបផំតុ។ ងយសត ប់

បន ងយយល ់ នងិងយទទលួយក។ ភពសមញញចលូបនរគប់

រសទបម់នសុស។ េហតផុលរបសេ់យងកនែ់តសមញញ  េគកនែ់តចង់

ទទលួយក។ េគកពំងុែតគតិមនិេចញរសបផ់ង េបេយងផតលេ់ហតផុល

ែដលពបិកយលេ់ទេទៀត េតេគេមច៉នងឹគតិេហតផុលរបសេ់យងេនះ? 
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វធិទីងំេនះ ទកទ់ងនងឹករែសវងយលព់មីនសុស។ េយងរតូវេរៀនេដយខលួន

ឯង។ មនសុស ជរបធនបទែដលគរួឱយចបអ់រមមណ៍ណស។់ េបេយងជ

មនសុស ែតមនិេរៀនពមីនសុស េតេយងយលព់មីនសុសតមផលូវណ? 

៦.៨ កុឱំយេហតផុលេទអនកែដលមនិនយិយេហតផុល 

មនិែមនមនសុសរគបគ់ន  សុទធែតចលូចតិតេហតផុលេនះេទ។ េបេគមនិ

នយិយេហតផុលផង អវែីដលេយងឱយេទេនះ កេ៏គមនិទទលួដចូគន ។ 

េបសិនខញុពំយយមរបបេ់គថ “សសនបនពងវកខ់រួកបលតងំពេីយងេន

រសតេខេដរេមលះ៉ ដេូចនះេទបេយងេជឿេលវខល ងំណស”់ ប៉ែុនតេគមនិ

ចលូចតិត េហយេនែតរបែកក នងិេហខញុថំ “ទមឡិ” េតខញុរំបងឹឱយេហតផុល

េទេគេធវអ?ី 

េនេពលេយងឱយេហតផុលេទមនសុសរបេភទេនះ េគនងឹែរបេហតផុលរបស់

េយងេទជេរឿងអរកក ់ េហយេចទថេយងេមលងយេគ ឬនយិយ

អរកកែ់បបេនះែបបេនះ។ មនសុសែបបេនះ ែកសចេ់រឿងសហវជង J.K 

Rowling េទេទៀត។ េយងនងឹកល យជមនសុសែដលមនិេចះេធវទនំកទ់នំង

ជមយួអនកដៃទ េបេយងេនែតេរបេហតផុលជមយួពកួេគ។ 

េបេយងេចះពរីេបៀបរកេហតផុល េយងករ៏តូវេចះេមលមនសុសែដលគរួ

ឱយែដរ។ េហតផុលែដលឱយេទខសុមនសុស េរបៀបដចូជគបេ់ទជញជ ងំ 

េហយរតលបម់កវញិចកំណត លមខុេយងអុចីងឹ។ ឈអឺតរ់បេយជន ៍េហយ

បនេឈម ះថេភលេទៀត។ 
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ខងេរកមេនះជមនសុសមយួចនំនួែដលេយងមនិរតូវ ឬមនិគរួឱយេហតផុល

េទពកូេគ ៖ 

អនកែដលចលូចតិតេធវបបអនកដៃទ៖ េបេយងជយួ រកេហតផុលឱយ

មនសុសែបបេនះ បននយ័ថ េយងគរំទករេធវបបអនកដៃទ។ 

មនសុសែបបេនះ មនិសមទទលួបនករអណិតពអីនកណទងំ

អស ់េរពះពកួេគគម នករអណិតេនកនុងចតិតេទ។ 

អនកែដលចលូចតិតនយិយបះ៉ពលដ់លអ់នកដៃទ ៖ មនសុសទងំេនះ

ទេំនរណស ់ ចលូចតិតេរបពកយធងនេ់ដមបវីយរបហរអរមមណ៍

អនកដៃទ ជពេិសសអនកែដលកពំងុែតមនទកុខ។ មនសុសែបបេនះ

មនិសគ លព់កយថ “េហតផុល” េទ។ អវែីដលពកួេគសគ ល ់គភឺព

រកីរយែដលបនពទីកុខអនកដៃទ។ 

មនសុសែដលចលូចតិតពងវកេ់គ៖ មនសុសទងំេនះេមលេឃញ

របេយជនព៍អីនកដៃទប៉េុណណ ះ។ ពកួេគេរចនែតមនមខុងរជ 

អនកនេយបយ កនូអកុនេយបយ អនកជនំញួ នងិេមដកឹនំ

សសនធតំចូទងំអស។់ 

មនសុសេបករបស៖់ មនសុសេនះកម៏និយលព់េីហតផុលដចូគន

ែដរ។ 

មនសុសែកលងកល យ ឬេធវពតុ (មនសុសទងំេនះេរចនែតលអហសួ) ៖ 

េហតផុលេចញពកីរពតិ នងិភពេសម ះរតង ់ ដេូចនះមនិេរបជ

មនសុសែដលេធវពតុបនេទ។ 
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មនុនងឹេធវអវ ី រតូវគតិផង។ កុខំតេពលរកេហតផុលឱយេគេហយ រតូវ

ខតេពលមកអងគុយសត យេពលែដលេរបេទេនះេទ។  

សរបុ 

ករជយួ រកេហតផុលឱយអនកដៃទ ជវធិមីនេរបៀបេលអនកដៃទកនុងករ

រសេ់ន។ វនងឹបេរងៀនេយងឱយកល យជអនកដកឹន ំ េដយមនិចបំចរ់តូវ

ករឋនៈអវទីងំអស។់ េពលខលះករេធវែបបេនះ េមលេទដចូជលងងប់នតចិ

ែមន ែតេបេយងសុខចតិតេធវលងង ់ េយងនងឹសគ លព់ផីលរបេយជនរ៍បសវ់

មនិខន។ េហតផុលរគបយ៉់ង អចមននយ័បន ដរបណេយងទទលួ

សគ លវ់សិន ដេូចនះមនែតេហតផុលែដលេយងបេងកតេដយខលួនឯងេទ 

េទបេយងងយទទលួ។ េបមនិអចជយួ អវេីគធដំុបំន ជយួ ែតរតមឹប៉េុណណ ះ

ករ៏គបរ់គនែ់ដរ។ 
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៧ 

ែបងែចកសមបកេរក 

េតេយងអចេមលដងឹថអនកណមន ក ់ ជមនសុសរបេភទណ េដយវធិអីវ?ី 

េតេធវេមច៉េទបដងឹថ សងសររបសេ់យង ជមនសុសែដលេយងចងប់នពតិ

ែមន? េតេធវេមច៉េទបដងឹថ រគូបេរងៀនរបសេ់យង ជរគូលអ នងិមន

ចេំណះដងឹេពញេលញ។ ចេមលយ គមឺនិដងឹេទ។ េយងមនិអចេមលដងឹជ

ដចខ់ត េបមនិទនប់នចណំយេពលេនជមយួពកួេគ។  

េហតអុបីនជបតរីបពនធ ែដលសេរមចថេរៀបករេហយ ែបរជែលងគន វញិ 

េដយសរែតេរឿងមនិចះុសរមុងបនតចិបនតួច? េយងសកគតិរតងេ់នះបនតចិ

េទ េយងនងឹេមលេឃញថ ករពតិបតរីបពនធពរីនកេ់នះ រសលញ់សមបក

របសគ់ន ប៉េុណណ ះ។ ពកួេគមនិបនេមលដលែ់ផនកខងកនុងរបសៃ់ដគេូទ។ 

ែផនកខងកនុងេនះ សំេដដល ់ ចតិតគនំតិ ចរតិ មយទ មនិែមនែតដងខលួន

េទ។ ពកួេគពយយមេរបសមបកមកបទិបងំខលួនឯង ដេូចនះៃដគមូនិអចមន

ឱកសនងឹដងឹពេីរឿងទងំេនះ។ េនេពលជបួបញហ បនតចិបនតួច ចរតិពតិ

នងឹេចញមក េហយមខ ងេទៀតភញ កេ់ផអលនងឹអវែីដលេគមនិធល បេ់ឃញ ក៏

សេរមចថ ែលងគន េទ។ 

សមបកេរក មនិែមនេរបែតសរមបម់នសុសេនះេទ ែតេគអចយកវមកេរប

េលេហតកុរណ៍ណមយួ ឬរបសអ់វមីយួេទៀតផង។ ឧទហរណ៍៖ ករែដល

េយងនយិយថ “េយងមនេមទនភពែដលេកតមកជែខមរ” អចជ
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សមបកេរករបសរ់បជជនេយងប៉េុណណ ះ។ េបេយងសេងកតេលចរតិ នងិ

អវែីដលអនកនយិយេនះ េធវមកេលរបេទសេនះ វហកដ់ចូជពកួេគសអប់

របេទសេនះខល ងំណស ់ នងិមនិចងឱ់យរបេទសេនះរកីចេរមនេទណេសះ

ែតមតង។ សមបកេរករេបៀបេនះ េកតេឡងញឹកញបណ់ស ់ រហតូរតូវបន

េគចតទ់កុថ ជករពតិ។ 

ករេរៀនែបងែចកសមបកេរក នងិករពតិ ជជនំញមយួែដលេធវឱយេយង

េគចផតុពកីរេកងចេំណញ នងិមនិេធវខសុតមអនកដៃទ។ ពកយថសមបក 

គរឺគនែ់តជសរមមប៉េុណណ ះ។ សមបកន ំសមបកដងូ សមបកពងមន ់សុទធ

ែតជរបសែ់ដលេគេបះេចល។ កនុងចណុំចេនះ េយងនងឹយករបជញ របស់

ឆវឆវ មកេរបេដមបែីបងែចកសមបកឱយដច ់ េរពះេយងមនិរតូវករ

សមបកេទ។ 

៧.១ េតអវេីទជសមបកេរក? 

ពកួេយង  អចជមនសុសពរីេផសងគន ។ មយួ គេឺពលេយងេនមន កឯ់ង 

េពលេយងលួចេជរេគ លួចយ ំ លួចេសចអនកដៃទ ឬលួចេមលេរឿងអស

អភសជេដម។ មយួេទៀត គេឺពលេយងេនជមយួនងឹអនកដៃទ ែដល

ភគេរចនេយងចលូចតិតេរៀបឬក។ ករេរៀបឬកេនះេហយែដលេគេហថ 

សមប្ករបសេ់យង។ សមបកេនះ គ ឺលអេសទរែតទងំអស ់ប៉ែុនតគម នអនកណ

ដងឹថ េនពេីរកមសមបកេនះេតមនករពតិអវខីលះេទ? េនះេហយែដលជ

បញហ ។  

សមបកេរក ជរបសប់ទិបងំរបសម់នសុស ែដលេរបេដមបទីកទ់ងជមយួ

អនកដៃទេទៀត។ េគកេ៏របសមបក េយងកេ៏របសមបកែដរ។ េយងខល ចអនក
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ដៃទដងឹពចីណុំចអរកក ់ ឬចណុំចេខសយរបសេ់យង េហតេុនះេទបេយង

របងឹបេងកតសមបកេនះេឡងមក។ សមបកេនះ គម នរបេយជនអ៍វដីលេ់យង

េទ េរកពេីធវឱយេយងកនែ់តខល ចកនុងករបេញចញករពតិេចញមកប៉េុណណ ះ។ 

សមបកេរក ជវធិសីរសតេបកបនលមំយួែដលេគេរបចេំពះមនសុសែដលចលូ

ចតិតសុីសមបកេរក។ វធិែីបបេនះេបកឆង ញ់ណស ់ េហយេបកបនយរូ

េទៀតផង។ មនសុសរបុសេធវខលួនជសុភពបរុសេដមបេីបកចតិតមនសុសរសី 

ចែំណកមនសុសរសីវញិ េមលែតសមបកេរក ករ៏តូវេគេបកបនយ៉ងរលូន។  

សមបកេរក កជ៏ភពកសំករបសម់នសុសផងែដរ។ ពកួេយងខល ចករពតិ 

ជពេិសសករពតិែដលជះឥទធពិលេលខលួនឯង េហតេុនះកប៏េងកតអវេីផសង

មកេធវជសមបកេដមបកីុឱំយករពតិេនះេកតេឡង។ អនកខលះខល ចេគដងឹថខលួន

ឯងជមនសុសបរជយ័ ករ៏កេលសេដមបនីយិយអតួពេីជគជយ័ែកលងកល យ

របសខ់លួនឯង។ ពកួេគខេំសលៀកពកឱ់យដចូមនសុសេជគជយ័ េធវខលួនតមេគ

ទងំអសេ់ដមបបីទិបងំ ភពមនិបនកររបសខ់លួនឯង។ អនកទងំអសគ់ន

ធល បេ់ឃញ នសិសតិអតក់រងរេធវេឡងេទែចកចយបទពេិសធនក៍រងរ 

ែដរេទ? ខលួនឯងមនិធល បេ់ធវករេទ ែតមនរទសឹតីហរូដចូទកឹ។  

សមបកេរក ជករររងំភពរកីចេរមនរបសម់នសុស នងិសងគម។ មនសុស

ែដលខវលែ់តពកីរផលិតសមបកេរកេដមបមីកបនលែំភនកអនកដៃទ មនិអចរក

វធិេីដមបែីកៃចនខលួនឯងឱយលអជងមនុបនេទ។ េគគតិថ សមបក គរឺគបរ់គន់

សរមបេ់គេហយ។ ជនួកល េគអចនងឹដលថ់ន កគ់តិថ សមបកេរក គជឺ

ករពតិរបសេ់គេទៀតផង។ ករគតិឆកួតែបបេនះ ែដលេធវឱយេយងេងបមនិរចួ

ពភីពលងងរ់បសខ់លួនឯង។ 
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សងគមែដលចលូចតិតសមបកេរក េហយសអបក់រពតិ កគ៏ម នៃថងេដរេទណ

ទនេ់គែដរ។ សងគមែបបេនះ នងឹេបកខលួនឯងរហតូថខលួនឯងអសច រយ 

េហយគម នអនកណអចឈនះខលួនេទ។ សងគមែដលនយិមសមបកេរក ជ

សងគមសុីេជរ អតួអងេលេរឿងរបឌតិ នងិមនិឱយអនកណនយិយបះ៉ករ

រសៃមតមសមបកេរករបសព់កួេគ។ សងគមែខមរ កន៏យិមសមបកេរកែដរ 

ែតមនិអេីទ េរពះេយងជ រជណចរកអចឆរយិៈ។ 

ខញុេំលកឧទហរណ៍សមបកេរកមយួែដលេយងមនិបនេមលដល។់ សល

េរៀន ជកែនលងផតលច់េំណះដងឹ។ េយងឯកភពនងឹពកយេនះ ប៉ែុនតវរគនែ់ត

ជសមបកេរកប៉េុណណ ះ។ េរកពចីេំណះដងឹ សលេរៀនេនបនបេរងៀន

សិសសពកីរែអបអប ករសុីសំណូក ករេធវខលួនជេចៀមែដលមនិេចះេគចពី

កររគបរ់គង ករខល ចេធវខសុ េហយអវែីដលកនែ់តអសច រយ គបឺេរងៀនរបវតតិ

សរសតែបប HD ជប៉នុេទកនស់ិសសេទៀតផង។ ចេំណះដងឹផតលឱ់យសិសស

មនិចបសេ់ទ ែតអវែីដលខញុេំរៀបរបខ់ងេលេនះ គចឺបសេ់សទររគបស់ិសស។ 

សមបកេរក ជបញហ ែដលជនេ់លបញហ ែដលមនរសប។់ េយងេរបកន់

ែតយរូ បញហ កម៏នមកជហរូែហរ។ អនកែដលេរបសមបកេរកេដមបបីទិបងំ

ចរតិពតិរបសខ់លួន នងឹេដករពួយចតិតខល ចេគដងឹករពតិ េហយគម នអនកណ

របអ់នខលួនេទៀត។ សមបកេរកបេងកតបញហ េរចនប៉នុេនះេហយ េនែតមន

េគយកមកេរបេទៀត។ 

៧.២ េតអវជីករពតិ? 

ករពតិ នងិករយលេ់ឃញមនិដចូគន េទ។ េនេសៀវេភេនះ មនលយ

ទងំករពតិ នងិករយលេ់ឃញរបសខ់ញុ។ំ ករយលេ់ឃញ អចរតូវ េហយ
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កអ៏ចខសុបនែដរ។ ឧបមថ ខញុេំរៀនែផនកអយធ ី ដេូចនះខញុយំលថ់ អនក

េរៀនែផនកេនះរសួលរកករងរេធវណសក់នុងេពលឥលូវ។ វជករយល់

េឃញរបសខ់ញុ ំេរពះគម នកររសវរជវអពំេីរឿងេនះឱយចបសេ់ទ។ អនកអយធី

ខលះ ករ៏កករងរេធវមនិបនែដរ។ ករយលេ់ឃញ មនិអចរតូវទងំរសុង ឬ

រតូវរគបេ់ពលែដរ។ 

ករពតិ ជអវែីដលរតមឹរតូវ េទះបជីមនេគយលរ់សប ឬមនិយលរ់សប

កេ៏ដយ កម៏និមនករផល សប់តូរែដរ។ “ៃរពេឈរសុកែខមរ បនបតប់ង់

េសទរទងំអស”់ ជករពតិ ដេូចនះចងអ់នកណមកនយិយយកមខុ ឬេលក

េជងរដឋ ភបិលកេ៏ដយ ៃរពេឈបនបតប់ងេ់ទេហយ។ 

ករពតិ ជែផនកខងកនុងរបសេ់រឿងមយួ ឬមនសុសណមន ក។់ ករពតិ កអ៏ច

បេងកតទនំកទ់នំងបនលអែដរ េបសិនជេយងអចទទលួវបន។ ករពតិ 

អចេធវឱយមនសុសឈចឺប ់េហតេុនះេទបេយងេឃញមនទនំកទ់នំងខលះរតូវ

បញចបេ់នេពលករពតិបងហ ញខលួន។  

ករពតិ ជចណុំចេខសយែដលេគេរបសរមបច់បម់នសុសេបករបស។់ េប

េយងដងឹករពតិ េយងកេ៏ជៀសផតុពកីរេបករបសរ់បសេ់គែដរ។ េយង

េបកខលួនឯងរលៃ់ថង េឡងវលិមខុេទេហយ េហតអុចីងអ់នកេផសងមកេបក

េយងែថមេទៀត?   

ករពតិ ជជហំនដបំងូកនុងករេដះរសយបញហ  នងិអភវិឌឍរគបយ៉់ង។ 

ឱយែតេយងយកករពតិមកនយិយ អវកីេ៏យងអចរកេឃញែដរ។ ករពតិ 

េរបៀបដចូជជមងកឺនុងខលួនេយងអុចីងឹ េនេពលែដលេពទយេមលេឃញេហយ 
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េគកដ៏កថ់ន ឱំយរតូវនងឹជមងេឺនះបន។ ករពតិខលះ រគនែ់តយកមកេរបភល ម 

កក៏ល យជដេំណះរសយែតមតង។ 

ខញុសូំមេបករងវងរ់កចករតងេ់នះបនតចិ។ បញហ ជេរចនកនុងសងគមេយង េកត

េឡងមកពមីនិដងឹករពតិ។ ករចញ់េបកសសន អនកនេយបយ ឬ

ជនជតចិនិ សុទធែតេកតេឡងេដយសរែខមរេយងមនិដងឹករពតិ េហយ

មនិហ៊នទទលួករពតិេនះេទៀតផង។ េបេយងយកែខមរមកដកជ់តិករពតិ 

គរឺសេដៀងគន នងឹជកូលឺង ជមយួចវូអុ។ី ែខមរសអបក់រពតិផង ខល ចករពតិ

ផង។ ែខមរខលះរសលញ់សមបកខល ងំេពក ដេូចនះេពលមនេគយកករពតិមក

បងហ ញ កែ៏របជខងឹ េហយឈបរ់បរ់កេគេទវញិ។ េបឈបរ់បអ់នកែដល

នយិយករពតិ កេ៏សមនងឹឈបរ់បក់រពតិែដរ។  

ខងេរកមេនះជករពតិមយួចនំនួែដលេយងគរួែតដងឹ៖ 

ែខមរមនអណួំតនងឹសន ៃដបរុណ ែដលជលទធផលរបសប់ពុវបរុស

េសះ។ ែខមរ េរបៀបដចូជកនូែដលអងឪមនសន ៃដកនុងជរួប៉លូីស 

េហយេដរនយិយរបបេ់គរគបគ់ន  ែតកនូហនងឹអវកីម៏និេធវបនតែដរ។ 

េបេនកនុងេរឿងេរពងកនុងពទុធសសន េគេហថ “សុីបណុយចស”់ 

ឬ ពកយសមយ័ថម ីេគថ េមទនភពខជលិេធវ។ 

ចនិ នងិយនួ មនករគតិលអជងែខមរ។ ចនិ េមលងយែខមរ ប៉ែុនត

មនិេមលងយលុយរបសែ់ខមរេទ។ េគេនែតរបងឹេកបលុយពែីខមរ 

េដយបេងកតជេំនឿេផសងៗេឡងមក េរពះេគដងឹថ ែខមរ នងិជេំនឿ 

ដចូែឆក នងិអចម។៌ ែឆកឥលូវ របែហលមនិសុីអចមេ៌ទៀតេទ ែតែខមរ

េនមនិទនអ់សច់តិតពជីេំនឿែដលចនិបេងកតេឡង។ យនួែដលជ
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អនកមន របងឹតងំខលួនជចនិ េដមបរីសួលរកសុីេនរសុកែខមរ។ 

ករគតិ ជអវធុរបសច់និ នងិយនួ។  

ែខមរេនែតេជឿថ អនកនេយបយ ពតិជមនចតិតចងជ់យួ ពកួេគ

ែមន។ េបចងជ់យួ ែមន េគរមួបកសែតមយួេហយ។ ពកួេគេធវបកស

េរៀងខលួន េរពះពកួេគចងប់នរបេយជនេ៍រៀងខលួន។ អនកនេយបយ 

ជមនសុសអតម នយិមែដលពែូកេរបសមបកេរកជងេគ។ 

ែខមរមនិេចះគរំទអវែីដលេចញពែីខមរខលួនឯងេទ។ ែខមរមនិអចែចកថ 

អវជីរបសែ់ខមរ េហយអវជីរបសរ់សុកេរកផង។ 

ែខមរមនិចងេ់រៀនអវថីម ីេហយេមលងយចេំណះដងឹណស។់ ែខមរេរៀន

េចះេរឿងអតរ់បេយជនេ៍លឿនជងេរឿងមនរបេយជន។៍ 

ែខមរេនែតេគរព នងិរសលញ់សេមតចត េហយមនិចងដ់ងឹពរីបវតតិ

សរសតរបសខ់លួនេទ។ ែខមរសរេសរអេមរចិ នងិរបេទសជេរចន

េទៀត ែដលេធវេរឿងអរកកជ់ងរដឋ ភបិលខលួនឯង។ ែខមរចលូចតិត

រសវរជវែតអវែីដលេគដកឱ់យរសប ់ េលអតថបទពតម៌នខលីៗ  

លយជមយួរបូរសីសអ តៗប៉េុណណ ះ។ ករមនិេចះរសវរជវេដយ

ខលួនឯង េរបៀបដចូជហចុខរួកបលឱយេគចកស់រមមចលូអុចីងឹ។  

ែខមរភគេរចនមនិេចះរសលញ់ខរួកបលេទ។ េបេចះរសលញ់ 

េចះយកមកេរបេហយ។ 

ខញុបំទិរងវងរ់កចករតមឹេនះសិន េដមបឱីយអនកទងំអសគ់ន បនយកេទគតិ នងិ

េដរេម លេដយខលួនឯង ថេនះជករពតិ ឬជករយលេ់ឃញរបសខ់ញុ។ំ 
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ករពតិ ពបិកនងឹទទលួ េរពះវេធវឱយេយងេមលមកខលួនឯងដចូជមនសុស

អរកក ់ េភល ឬគម នករទទលួខសុរតូវ ប៉ែុនត ឱយែតេយងអចទទលួវបន

េហយ េយងេរបៀបដចូេកតមតងេទៀតអុចីងឹ។  

៧.៣ េហតអុវបីនជមនសុសចលូចតិតសមបកេរក? 

េយងរបកដជធល បស់គ លព់កយថ “កុវំយតៃមលេសៀវេភ តមគរមបរបស់

វ” េហយ រតូវេទ? េសៀវេភ នងិមនសុសមនិសូវជខសុគន ប៉នុម នេទ។ ខលមឹ

សរខងកនុង េទបជអវែីដលអនកអនរតូវករ មនិែមនគរមបសអ តទកែ់ភនក

េនះេទ។ ប៉ែុនតេដយសរករវយតៃមលមនុ េទបគរមបេសៀវេភ បនកល យ

ជវធិសីរសតទកទ់ញអនកទញិេទវញិ។ 

េហតអុវបីនជេគចលូចតិតេម លសមបកេរក? ខញុមំនមលូេហតពុរីែដល

េយងចលូចតិតបដេិសធជងេគ។ ទមីយួ គកឺសំក។ ទពីរី គេឺភល។ 

ករពតិ មនទមងន ់ េហតេុនះមនសុសកសំកមនិអចរទបនេទ រតូវែត

ដកខលួន។ មនសុសកសំក មនិចងប់នករពតិេទ។ ជនួកលពកួេគអចនងឹ

នយិយថ ពកួេគរតូវករករពតិ ប៉ែុនតមនិែមនេចញពចីតិតរបសេ់គេទ។ 

េយងពបិកនយិយណសថ់ អនកណកសំកដលក់រមតិណ េរពះមន

ែតមច សខ់លួនេគេទែដលដងឹចបស។់ េរពះែតកសំក ករ៏តូវេធវតមមនសុស

ភគេរចនែដលវយតៃមលតមសមបកេរក។ កសំកេពក នទំកុខដកខ់លួន។ 

េពលេយងេនជុគំន ជមយួអនកដៃទ េតេយងធល បគ់តិថអវែីដលពកួេគ

នយិយមនិែមនជករពតិែដរេទ? េយងដងឹករពតិ ែតេយងមនិអច

នយិយបន េរពះខល ចេគមនិចលូចតិត ឬខល ចេគសតីឱយ។ អវែីដលេយង
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អចេធវបន គៃឺហេអតមេគ។ េនះជលទធផលៃនភពកសំករបសេ់យង។ 

េបសិនជេយងចះុសរមុងជមយួដៃទរគបេ់ពល េដយមនិអចនយិយ

ពកយកនុងចតិតបន េនះេយងជមនសុសកសំកេហយ។ 

េនេពលឆវឆវ េឡងរបកសរជសរែកលងកល យែដលគតស់រេសរេដយ

ខលួនឯងេនះ យនស៊ូបនដងឹថរជសរេនះ គែឺកលងកល យេទ។ ពកួសេមតច

េផសងេទៀត កេ៏ធវជឆងល ់ ប៉ែុនតឆវឆវ កន៏យិយពនយលព់មីលូេហតរុបស់

គត ់ រហតូេធវឱយសេមតចេផសងេទៀត ឯកភពតមេយបលគ់ត។់ យនស៊ូ 

ជមនសុសកសំក មនិហ៊នរបឆងំនងិមតភិគេរចន កម៏និនយិយអវបីនត

េទៀត។ ករពតិេននងឹមខុ ែតភពកសំកបនរញុករពតិេទមយួែឡក 

េហយទទលួយកសមបកែកលងកល យែដលឆវឆវរបឌតិេឡងេទវញិ។ 

អនកណកម៏នភពកសំកកនុងខលួនែដរ រគនែ់តខសុគន រតង ់ មនតចិ ឬ

េរចនប៉េុណណ ះ។ េបអនកមនេរចនេពក នងឹធល កខ់លួនេទជមនសុសែដលចំ

ែតរទពងេគ ឬេធវតមែតេគបញជ អសម់យួជវីតិ។ អនកែដលមនតចិ េហយ

ភញ កខ់លួន នងឹអចកសងភពកល ហនមតងបនតចិៗ េដមបេីដញភពកសំក

េចញពខីលួនបន។ ជហំនដបំងូ គរឺតូវមនភពេសម ះរតងខ់ល ងំបផំតុជមយួ

នងឹខលួនឯង នងិអនកដៃទ ប៉ែុនតរតូវេរបខរួកបលផង។ េសម ះរតងខ់សុេពល 

អចេធវឱយេយងជបួបញហ បន។ មនសុសកល ហន របឈមមខុនងឹបញហ

ែដលេនចេំពះមខុ ែតេគមនិបងកេរឿងឱយេកតជបញហ េនះេទ។ 

មនសុសកសំក ខល ចករពតិ េធវឱយខលួនឈចឺប ់ ចញ់េគ ឬមនេរគះថន ក ់

ដេូចនះេទបពកួេគមនិហ៊នទទលួសគ លវ់។ េដមបលីួងខលួនឯង ពកួេគកេ៏រ ស

យកសមបកេរកមកេធវជមលូដន នកនុងកររសេ់នវញិ។ កសំតណ់ស!់ 
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មលូេហតទុពីរី ជមលូេហតែុដលរគបគ់ន បដេិសធ។ មនសុសចលូចតិត

សមបកេរក េរពះេភល។ េភល មនិបននយ័ថ អនកេនះមនិបនចលូេរៀនរតមឹ

រតូវេនះេទ ែតេគសំេដដលអ់នកែដលមនិេចះគតិ។ អនកេរៀនពរីសុកេរក

កេ៏ដយ េបមនិេចះគតិ កេ៏គេហថេភលែដរ។ ករមនិេចះអវមីយួ េរពះមនិ

បនេរៀន េគេហថលងង។់ េនេពលខញុេំលកមលូេហតេុនះេឡងមក កែ៏តង

មនេគសួរែបបឌមីកខញុវំញិថ “ចះុអអនូឯងឆល តប៉ណុណ េទ បនជេដរថ

េគេភលែបបេនះ?” សំណួរេនះជយួ ខញុដំងឹថ េគជមនសុសេភលមន ក ់ េហយក៏

ជយួ ឱយខញុេំដរេចញពេីគែដរ។  

េតេភល នងិឆល ត មនអវទីកទ់ងគន ? ឆល ត ជពកយផទុយនងឹពកយថ លងង់

ែដលខញុឱំយនយិមនយ័ខងេលេនះេហយ។ ចែំណកពកយផទុយនងឹពកយេភល គឺ

េចះគតិ។ ខញុេំឃញេគមនិេចះគតិ មនិឱយខញុថំេគេភល ឱយថយ៉ងេមច៉វញិ? ខញុ ំ

រគនែ់តេរបពកយចបំ ៉េុណណ ះ វមនិខសុទសអ់វេីទ។ មនសុសេចះគតិកម៏ន

េរចនែដរ េហយខញុកំម៏និែដលថេគេភលែដរ។ 

មនសុសេភល យលថ់សមបកេរក គជឺករពតិ។ េបចងរ់កករពតិ ទមទរ

ឱយេយងេរបករគតិេរចនណស ់េហយេបករពតិេនះរតូវបនេគកបទ់កុយរូ

េទៀត េយងកនែ់តរតូវចណំយេពលកនែ់តយរូ។ ឧទហរណ៍៖ 

តមករពតិ ពទុធសសន គជឺទសសនវជិជ អពំជីវីតិ ប៉ែុនតរតូវបនេគបតូរេទ

ជសសនវញិ េដមបងីយេបកលុយមនសុស។ េយងមនិនគំន គតិពេីរឿង

េនះេទ េរពះេគមនិបេរងៀនឱយេយងគតិតងំពេីដមមក។ េគបេរងៀនេយង

មនិឱយសួរន ំរបយត័នបប។ េគបេរងៀនេយងឱយេជឿ នងិេធវតមរគបយ៉់ង។ 

អនកមនិេចះគតិ នងឹរតូវរសេ់នេដយេមលេឃញែតសមបកេរករហតូ។ 
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ពកួេគមនិេចះយលព់តីៃមល េហយកម៏និចងយ់លែ់ដរ។ មនសុសេភល មនិ

ចលូចតិតសត បក់រពតិេទ េរពះេពលដងឹេហយ េធវឱយពកួេគកនែ់តមន

អរមមណ៍ថខលួនឯងេភលជងមនុ។ ពកួេគមនិេចះគតិេទ េហតេុនះអនកណ

នយិយអវកីព៏កួេគេជឿែដរ។ េគេជឿថអវែីដលេគរបបជ់ករពតិ ទងំមនិ

បនេទរសវរជវេដយខលួនឯង។ 

ចរតិមយួេទៀតរបសម់នសុសេភល គេឺធវតមគន ។ េយងអចេហពកួេគថ 

េចៀមេដរេជងពរី ឬេចៀមេចះថត selfie កប៏ន។ ពកួេគេរបៀបដចូជេចៀម

អុចីងឹ េទណគេឺទទងំហវូង េដរតមែតអនកខងមខុ េហយមនិេចះសួរ

នអំវទីងំអស។់ របេទសេយង មនេចៀមេរចនណស។់ ឱយែតមនទេំនរ

អវេីចញមក នងឹនគំន េបលេទរកទេំនរេនះេហយ។  

ករេធវតមគន េនះេហយ ែដលនឱំយមនសុសចលូចតិតសមបកេរកដចូគន ។ 

រសីៗខែំតងខលួនឱយសអ ត ែតចរតិមនិអចបរយិយេចញ។ របុសៗ របងឹ

ទញិសមភ រៈមកបងអួតរសីៗ ែតអវកីគ៏ម នកនុងខលួនែដរ។ មន កេ់ឃញមន កេ់ទៀត

េធវែបបេនះ កន៏គំន េធវតមែដរ រហតូេយងរកករពតិែលងបន។ ខញុមំនិអច

ដងឹថ េតអនកែដលេធវករជមយួខញុ ំ ជមនសុសែបបណេទ េរពះេគមន

សមបកេរករកសេ់ពក។ 

េភល នងិកសំក មនទនំកទ់នំងយ៉ងសអិតរមតួ ដចូទុបំនសគ លរ់សជតិ

ទវដបំងូ។ េដយសរែតេភល េទបមនសុសកសំក។ េគមនិអចែបងែចកថ 

អវែីដលេគេធវេនះកសំកឬអតេ់ទ។  

ឧទហរណ៍៖ កនូអកុនេយបយ គតិថ ពកួេគកល ហន េរពះហ៊ន

របឡកូកនុងឆកនេយបយ េហយមនកនូអកុខលះ អតួខលួនថេសនហជតិ
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េទៀតផង។ តមពតិពកួេគពងឹេលនេយបយេដមបចីញិច ឹមជវីតិ នងិសេរមច

េគលបណំងប៉េុណណ ះ។ ពកួេគមនិហ៊នេទេធវអវេីផសង េរពះខល ចមនិបន

សេរមច ដេូចនះកយ៏កនេយបយេធវជឈន ន។់ េនកនុងរសុកែខមរ មនែត

នេយបយ នងិសសនេទ ែដលងយេបកមនសុសជងេគ ដេូចនះអនក

ែដលចងេ់ចះេបកអនកដៃទ រតូវរបងឹែរបងតមដនែផនកពរីេនះបនតចិ។ 

េនមនមយួេទៀត គ ឺ េដយសរែតកសំក េទបេធវឱយមនសុសេភល។ កសំក

េពក មនិហ៊នគតិអវេីទ េរពះខល ចគតិខសុេទ ខម សេគ។ មនសុសកសំកគឺ

ែបបេនះេហយ។ ករេចះគតិ ជេរឿងគរួឱយខម សសរមបព់កួេគ។ ពកួេគ

កសំករហតូដលថ់ន កល់កក់រគតិរបសខ់លួនឯង។ ដលេ់ពលលកយ់រូេទ 

កខ៏ជលិែតមតង េរពះមនិដងឹគតិេធវអ ី េបគតិេហយកគ៏ម នបនបេញចញមក

េរកផង។ ករខជលិគតិេនះេហយ ែដលនមំនសុសេទរកអណចរកេភល។ 

ខញុែំតងែតេលកពកីរេរៀនតមអនឡញមកនយិយេនេលេផកេហវសប៊កុ

របសខ់ញុជំនចិច។ ខញុចំងឱ់យអនកដៃទេទៀតេចះេរៀនេដយខលួនឯង េហយមន

ជនំញចបសល់ស។់ េទះបភីគេរចនខញុសំរេសរពេីរឿងអវជិជមនែមន ប៉ែុនត

កម៏នេពលខលះែដលខញុេំដរតជួមនសុសលអមតងមក លែដរ។ មនសិសសមនិតចិ

េទែដលគតិថ ករេរៀនអនឡញ គម នគណុភពដចូករេរៀនផទ លក់នុង

សល។ របែហលជមនិែមនបញហ គណុភពេទ េរពះសិសសែដលេទេរៀន

សល មនិែដលគតិដលច់ណុំចេនះផង។ ពកួេគរគនែ់តខល ចខសុពី

អនកដៃទ ែដលមនសញញ បរត ែតេធវអមីនិេកតប៉េុណណ ះ។ កសំកេពក 

េទបមនិហ៊នេរៀនេដយខលួនឯង េហយគតិថខលួនឯងេរៀនមនិេចះ។ 

ករេមលរលំងករេរៀនតមអនឡញ ជេរឿងេភលមយួ។ េនេពលែដលអនក 



េរៀនតមឆវឆវ 

	 190	

ដៃទកពំងុរសូបយកចេំណះដងឹ នងិជនំញពអីុនីធេឺណត េយងែបរជ

កពំងុេមលពតម៌នដេណត មបតគីន របសេ់គេទវញិ។ េយងេដករសៃមថ នងឹ

បនជបួរគូលអេនសល េហយេយងនងឹមនឱកសេចះដងឹដចូេគែដរ។  

េភល នងិកសំក ជមលូេហតែុដលេធវឱយសមបកេរកកនែ់តមនរបជរបយិ 

េហយេយងចបេ់ផតមេមលេឃញ ពផីលអរកករ់បសវ់បេណត រៗេហយ។ 

សងគមសមបកេរក គម នអវេីរកពកីរអតួេដយគម នសមតថភពេធវេទ។ 

សងគមែបបេនះ ជសថ នសួគស៌រមបម់នសុសរទពង នងិលកព់តុប៉េុណណ ះ។ 

េតមលូេហតមុយួណែដលអនកទងំអសគ់ន មនេរចនជងេគ? 

៧.៤ ករេរបរបស ់Brand 

ខញុសូំមបញជ កប់នតចិថ ចណុំចេនះខញុសំរេសរេដមបអីនកទងំអសគ់ន គតិ

ប៉េុណណ ះ។ េបគតិេហយ យលថ់លអ បនតេធវេទៀតចះុ។ េសៀវេភខញុមំយួ

កបលមនិអចែកចរតិមនសុសបនេទ េហយខញុកំម៏និចងែ់កអនកណែដរ។ 

ករេរបរបស ់ brand េនរបេទសេយង មនលកខណៈផទុយគន ពរីសុកេគ។ 

រសុកេគ គរំទ Brand េរពះេគដងឹពរីបវតតរិបសផ់លិតផលេនះ នងិគរំទ

ផលិតផលរបសរ់សុកេគ។ ចែំណករសុកេយងវញិ គសឺមបកេរក។ រគប់

យ៉ងែដលទកទ់ងនងឹរបស ់ brand គមឺនេគលបណំងែតមយួគត ់គេឺធវ

ឱយសមបកេរកកនែ់តលអេមលជងមនុ។ េតមនរបេយជនែ៍ដរេទ? ចបស់

ជមនេហយ! អនកយកផលិតផលទងំេនះមកលក ់ បនលុយចេំណញ

េរចនជងមនុ។ 

Brand គជឺវធិសីរសតទផីសរមយួ ែដលេគេរបេដមបេីធវឱយរកុមហ៊នុមនភព 
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លបលីបញ នងិមនេគគរំទេរចន។ រកុមហ៊នុមនិែមនេបកភល ម កម៏ន 

brand ភល មេទ។ េគចណំយេពលជេរចនេដមបបីញចូលរបូភពេទកនុងករ

គតិរបសម់នសុសមតងបនតចិៗ ជេរៀងរលៃ់ថង។ Brand ជភពេជគជយ័

របសរ់កុមហ៊នុ មនិែមនរបសអ់នកេរបេទ។ មនិថេយងចណំយលុយប៉នុម ន

េទទញិវ េយងេនែតមនិមនចែំណកកនុងភពេជគជយ័េនះដែដល។ 

រកុមហ៊នុអចនងឹេបកថ “អនកទញិជែផនកដស៏ំខនៃ់ន ភពេជគជយ័ 

របសេ់គ” ប៉ែុនតករនយិយែបបេនះ មននយ័រសេដៀងគន នងឹពកយថ “អនក

ែដលរតូវេគេបក ជែផនកដស៏ំខនៃ់នករេបកបនសេរមច”។ 

មនិែមនរបស ់ brand ទងំអសសុ់ទធែតមនិបនករេនះេទ។ េយងរតវូេចះ

គតិថ េតេយងទញិមកេដមបេីរបជរបេយជន ៍ ឬេរបអតួេគ? េបអតួេគ 

បននយ័ថេយង មនិសគ លអ់វជីសមបកេរកេនេឡយេទ។ 

ឧទហរណ៍៖ ខញុចំលូចតិត brand រកុមហ៊នុេអបផល។ ខញុទំញិផលិតផលជ

េរចនរបសរ់កុមហ៊នុេនះ ប៉ែុនតអវែីដលខញុទំញិ សុទធែតជតរមូវករ។ ខញុរំងច់ ំ

េរចនឆន  ំ រហតូដល ់ iPhone 5 ធល កត់ៃមលរតមឹ ១៧០ ដលុល រេទបខញុទំញិេរប 

េរពះខញុមំនិរតូវករយកទរូសព័ទេទអតួេគេទ។ ប៉ែុនតខញុទំញិកុពំយទូរ័មកេរប

េដយមនិរងច់ ំ េរពះខញុេំធវករែផនកឌហីសញេហយរតវូកររបសល់អេរបែដរ។ 

េរកពកីុពំយទូរ័ ខញុទំញិរបសម់យួទកឹទងំអស ់េរពះវមនិចបំច។់  

មនិថខញុេំរប iPhone ឬ iPad ជនំនណ់េទ េបខញុមំនិេចះសរេសរកដូរបស់

េអបផល ឬមនិយលព់តីចិណូឡជូេីផសងៗរបសរ់កុមហ៊នុេនះ ខញុេំនែតជ

មនសុសមនិបនករដែដល។ ខញុយំលេ់ឃញែបបេនះ បនជខញុេំឆលៀតេពល

េរៀនសរេសរកដូរបសវ់។ េរបរបសែ់ដលេយងមនិយល ់ឬមនិេចះបេងកត ជ
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សមបកេរកែដលេយងគតិថឡយូប៉េុណណ ះ ែតវមនរបសឡ់យូជងហនងឹ

េទៀតេនពេីរកយេនះ។ 

េបេយងេរៀនេមលសមបកេរក ឬករពតិ េយងកក៏តប់នថយករចណំយ 

នងិករខវលព់ ី brand ទងំអសេ់នះែដរ។ េយងមនិបចខ់វលថ់ េបេយង

ឈបទ់ញិ រកុមហ៊នុេគនងឹបទិទវ រេនះេទ េរពះទរមែំតេគបនមកដល ់

Brand េនះ េគមនែផនករបនតេទៀតេហយ។ េទះបជីេគដលួ កគ៏ម នអវី

ពកព់ន័ធនងឹេយងែដរ។ 

េអបផល ជ brand មយួែដលមនសុសយកមកេរបជសមបកេរក។ Brand 

ជរបសេ់គេទ េហតអុេីយងមនេមទនភពេនេពលបនេរបែបបេនះ។ េប

េយងថតរបូជមយួរបពនធេគដរ៏សសស់អ ត េតេយងមនេមទនភពែដរេទ? 

េមទនភពនងឹរបសេ់គ ជករវេងវងៃនពកយេជគជយ័ផទ លខ់លួន។ េបេយង

ចលូចតិត brand របងឹបេងកត brand េដយខលួនឯងមយួេទ េដមបបីន

យកមកេរបែដរ។ សមបកេរករបស ់ brand គភឺពអសច រយ ែតធតពុតិគអឺវី

កគ៏ម នែដរ។ រគបយ៉់ង ជលទធផលៃនករេធវទ ីផសរបសេ់គប៉េុណណ ះ។ 

“េមទនភពនឹងរបសេ់គ ជករវេងវងៃនពកយ 

េជគជយ័ផទ លខ់លួន”។ 

៧.៥ ករចះុចលូរបសម៉់ថងឹ 

ងកមកេរឿងសមកកុវញិ េដមបកីុឱំយខសុពចីណំងេជងេសៀវេភ។ េនេពល

ម៉ថងឹ េរៀបគេរមងមកសមល បឆ់វឆវ េដយេធវពតុជចះុចលូ ឆវឆវបន

សងសយ័ ប៉ែុនតេនែតទទលួយកម៉ថងឹ។ ម៉ថងឹ េធវពតុ ជមនជេមល ះ
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ជមយួនងឹម៉ឆវ នងិហនសួយ េហយមករកឆវឆវេដមបសុីំជនំយួទព័

េទវយ កនូ នងិបអូនកបតេ់នះ។ 

លបចិរបសម៉់ថងឹេនះ គចឺងច់លូចបខ់ល ដលក់នុងរងូែតមតង។ គេរមងេនះ

មនិបនសេរមច េរពះឆវឆវមនទព័ខល ងំចកំរពរ។ ម៉ថងឹ នងិកនូចបង

ែដលមកជមយួគន េនះ ករ៏តូវសល ប។់ 

ករចះុចលូេនះ ជសមបកេរក ចែំណកករពតិគ ឺម៉ថងឹចងស់មល បឆ់វឆវ

េដមបរីេំដះេសតចយកគណុសមបតត។ិ សមបកេរកេនះ ថវតីបតិែតទនំងែមន 

ែតេនមនចេនល ះរបេហងមយួែដលឆវឆវនងឹឆងល ់គ ឺម៉ថងឹ ជេមដកឹនំ

របសរ់សុកសុីលង េបអតព់គីត ់ េតអនកណអចដងឹនទំព័បន? មនសុស

ដចៃ់ដអចរសប់ន ែតេបដចក់បល អចរសប់នេទ?សំណួរេនះេហយ 

ែដលេធវឱយគតេ់មលេឃញករពតិ។ 

េពលេនះ ឆវឆវ កប៏នេរបសមបកេរកេទវញិែដរ។ ឆវឆវ េធវជេគរព 

នងិទទលួម៉ថងឹេដយរកទ់ក ់ ប៉ែុនតតមពតិ ឆវឆវ ចងស់មល បម៉់ថងឹ 

េដមបយីកកងទព័សុីលងមកកនក់បេ់ដយខលួនឯង។ ទព័សុីលង ជទព័

ខល ងំ េហតេុនះេទបឆវឆវរកវធិកីមច តេ់មមនុ។ 

ករពតិ េនពេីរកយសមបកេរកជនចិច។ េបចងេ់មលេឃញករពតិ េយង

រតូវដងឹថ អវជីសមបកេរកសិន។ ករពតិខលះ លកទ់កុេរចនដណំក់

ណសទ់រមែំតអចរកេឃញ ប៉ែុនតេយងមនិចបំចភ់យ័េទ េរពះតរមុយ

របកដជមន។  

“ករពិតខលះរតូវេគលក ់េដមបចីេំពលបេញចញប៉េុណណ ះ”។ 



េរៀនតមឆវឆវ 

	 194	

៧.៦ ករវភិគឃតកររបសឆ់វឆវ 

េរកយេពលឆវឆងុសល ប ់ឆវឆវបនេរៀបចកំរសកលបងមយួេដមបដីងឹថ 

េតអនកណជឃតករ កនុងចេំណមកនូទងំបនីក។់ ឆវឆវសងសយ័ថ

មនេគេរបសមបកេរក េដមបបីនលធំតពុតិៃនករសល បរ់បសក់នូសំណពវ

របសគ់ត។់ 

ដបំងូ គតវ់ភិគេដយេរបសំណួរថ “េបឆវឆងុសល ប ់ េតអនកណនងឹបន

របេយជនេ៍រចនជងេគ?” កនុងចេំណមកនូគតទ់ងំប ី សុទធែតមនបកស

ពកួេរៀងខលួន េហយមនអណំចេទតមជនំញរបសខ់លួន។ ឆវជមឺនពកួ

អនកសិកសជជនំយួ។ ឆវចង មនទព័មយួែផនកធកំនុងៃដ។ ចែំណកឆវភ ី

មនបកសពកួកនុងរជវងំជេរចន។ 

បនទ បម់ក គតប់នឱយឆម េទកនូរបុសទងំបនីកម់ន កម់យួ។ េគល

បណំង គឱឺយវចចំបក់ណតុ រ ែដលរគូេពទយនយិយថ ឆវឆងុ រតូវកណតុ រ

ពសិខ។ំ ឆម ែរសកយឃំល នរលយ់ប ់ េរពះវចបក់ណតុ រមនិបន។ 

ដេូចនះបននយ័ថ េរឿងកណតុ រពសិខេំនះ មនិែមនជករពតិេទ។ 

េរកយមកេទៀត គតប់នបញជ កនូទងំបេីទយមវញិញ ណកខនធរបស់

ឆវឆងុ។ ដលយ់បេ់រជបនតចិ គតក់េ៏ដរេទលបេមល។ គតប់នេឃញ

ឆវជ ឺនងិឆវចង េដកលកប់ត។់ េនសលែ់តឆវភែីដលមនិេដក េហយ

េធវមខុភយ័ៗេនចេំពះមខុសពបអូនខលួនឯង។ េពលលឺសតវយ ំ ឆវភ ី ភយ័

ខល ងំណស ់ ដចូជបនេធវអខីសុអុចីងឹ។ ឆវឆវេឃញេហយកេ៏ដររតលប់

មកវញិ េហយនយិយរបបសុ់ីងអុឱីយបញចបេ់រឿងសងសយ័េនះេទ។ គតដ់ងឹ

ករពតិេទេហយ េតេនសងសយ័អវេីទៀត? 
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ឆវឆវ ជមនសុសចងដ់ងឹករពតិ េហតេុនះគតម់និេជឿេលសមបកេរក

ែដលេគេរៀបចេំឡងេនះេទ។ ករសងសយ័របសគ់ត ់ េធវឱយេគមនិអចេបក

គតប់ន ប៉ែុនតករសងសយ័ែតមយង៉កម៏និអចបងហ ញអវបីនែដរ។ មនែត

ករសកលបងេទ េទបដងឹថអវជីករពតិ។ កររកករពតិ រតូវេធវតម

ដណំកក់ល នងិេរបសមបកេរកេទបនលែំភនកេគវញិ។ សមបកេរក េរបៀប

បនអវធុមខុពរីែដលអចបផំល ញេយង េហយកអ៏ចជយួ េយងបនែដរ។ 

ឆវភ ី ជអនកសមល បឆ់វឆងុ េដយេបះពសឱ់យចលូេទចកឹ។ ឆវភ ី ខល ច

េពលឆវឆងុេឡងសនងដែំណង េហយកច៏តក់រខលួន ដេូចនះេទបេគចត់

ករមនុ។ េនេពលឆវឆវជតិសល ប ់ បននយិយពកីរពតិេនះេនចេំពះ

មខុឆវភ ី នងិបងខឱំយឆវភសីរភព ែតឆវភេីនែតរបែកក។ េទះបជី

របែកកែមន ែតករពតិ រតូវបនេគដងឹេទេហយ។ 

េបរវលែ់តនងឹសមបកេរក េយងនងឹមនិអចដងឹករពតិបនរហតូ។ េបះ

សមបកេរកេចល រសវរកករពតិវញិ។ 

៧.៧ អនកកល ហន េនកនុងែភនកឆវឆវ 

សមកកុ ជេរឿងសរងគ ម ែដលសមបរូេទេដយអនកកល ហន នងិមនសុស

កសំក។ អនកែដលែបងែចកមនិចបស ់ នងិអចរចឡមំនសុសទងំពរីេនះ។ 

ចណុំចេនះ ជអវែីដលេយងរតូវេរៀនេមល េរពះសមយ័េនះ អនកតងំខលួន

កល ហន ឬេសនហជត ិ មនេរចនណស ់ ែតមនិរបកដថេគេធវដចូមត់

របសេ់គេទ។ អនកខលះ កល ហនេរពះចងប់នលុយឧបតថមភ ឬមខុមត់

ប៉េុណណ ះ ចែំណកអនកខលះេទៀត កល ហន េរពះមនេគជលួឱយេធវេទ។ 

កល ហន មនិរបកដថេនេលមតេ់ទ ែតេនេលអវែីដលបនេធវ។ 
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លីវបុ ី នងិឆវឆវ បនអងគុយផកឹរសជែជកគន េលង។ ឆវឆវបនសួរ

លីវបុថី “េតមនសគ លអ់នកកល ហនណខលះ?” លីវបុរីបេ់ឈម ះមនសុសមយួ

ចនំនួដចូជ យនស៊ូ យនសវ លីព ូនងិស៊ុនឆ ឺ ែតរតូវឆវឆវបដេិសធ។ 

មនសុសទងំេនះ េបេម លពេីរក អចចតទ់កុថ ជអនកកល ហនែមន ប៉ែុនត

េនះជសមបកេរកប៉េុណណ ះ។ េពលែដលេយងេមលអវេីឃញពេីរក េនះ

េហយជសមបកេរក។ 

កនុងចតិតឆវឆវ អនកកល ហនមនពរីនក ់ គខឺលួនគត ់ នងិលីវបុ។ី ឆវឆវ

េមលេឃញពភីពកល ហនរបសល់ីវបុ ីជេរចនេលក ដចូជេពលែដលចលូ

សមពន័ធជមយួពកួសេមតចទងំ១៨ដបំងូ លីវបុបីនសងគណុសមបតតជិ

េរចន េហយចងុេរកយករ៏តូវេចញវញិ េរពះមនិរតូវគន នងឹយនស៊ូ។ 

េរកយមកយនស៊ូកបត ់ ែតងតងំខលួនជេសតច លីវបុកីម៏កេដយគម នករ

អេញជ ញ េដមបកីមច តេ់ចរែរជករជយ។ ឆវឆវ ទកុលីវបុជីអនកកល ហន 

េហតេុនះេទបគតច់ងលីវបុទីកុកនុងវងំជមយួគត ់ េដមបងីយរគបរ់គង។ 

េបបេណត យលីវបុេីនខងេរក ចបសជ់កល យជសរតូវធរំបសគ់តម់និ

ខន។ អនកកល ហន មនគនំតិេផសងគន  ចបសរ់បឆងំគន មនិេចះចបេ់ទ។ 

ឆវឆវ គតិថខលួនឯងជអនកកល ហន គរឺតូវេហយ េរពះអវែីដលគតប់នេធវ 

មនិសូវមនអនកណហ៊នេធវេទ។ មន ក់ៗ បនរតមឹែតគតិប៉េុណណ ះ។ ករេទ

េធវឃតតងុជ ួលករ់ទពយសមបតតកិនុងផទះេដមបទីញិទហន យករជសរែកលង

កល យេដមបរីបកសដណឹំងវយតងុជ ួ ជយួ លីវបុឱីយចលូជរំ ុ ំ េចញចបំងនងឹ

តងុជ ួនងិមនេរឿងេរចនណសែ់ដលគតប់នេធវ។ ភពកល ហន រតូវេម ល

េលលទធផល។ េបបនែតគតិ ែតមនិេធវ កេ៏គមនិេហថកល ហនែដរ។ 
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ចះុចែំណកលីវបុវីញិ េតមនចណុំចអវខីលះ េទបរតូវេគចតទ់កុថ ជអនក

កល ហនែដរ? េយងយកចណុំចេនះេទគតិខលះ េដមបកីុឱំយេម លរចលំ។ 

ទមីយួ គគឺណុធម។៌ េទះបគីណុធមល៌ីវបុ ីមនិធណំសណ់ពតិែមន ប៉ែុនត

កនុងចេំណមអនកដកឹនេំនេពលេនះ គតច់តទ់កុថចតិតលអជងេគ។ 

លីវបុមីនិេបះររសតេចល សេរមចថរមួសល បរ់សន់ងឹពកួទហន េគរព

ខងុមញិជរគ ូ យកហងួកងុហងឹមកដកឹនកំរងរសុីឈួន ជពេិសស គឺ

មេនសេញចតនបងបអូនធមរ៌បសគ់ត។់ 

ទពីរី គកឺរេចះេមលកលៈេទសៈ។ លីវបុមីនិឆល តដលខ់ងុមញិ ឬឆវឆវ

ែមន ប៉ែុនតគតដ់ងឹថ េពលណរតូវឈរ នងិេពលណរតូវេនេសងៀម។ គត់

សគ លេ់ពលចបំង នងិេពលចរចរ។ គតេ់មលេឃញថ កលៈេទសៈ

សរងគ មែបបេនះ ករេកតមកដណំលឆវឆវ អចជេរឿងមនិលអេនះេទ។ 

ឆវឆវជមនសុសឆល ត ដេូចនះេបគតេ់របភពឆល តកនុងផលូវអរកក ់ ឬេដមប ី

បផំល ញអនកដៃទ វកនែ់តងយរសួលេហយ។ 

ទបី ីគកឺរេធវពតិរបកដ។ លីវបុ ីមនិនយិយែតមតេ់នះេទ។ អនកកល ហន

ែដលបនែតមត ់ េរបៀបដចូែឆកែដលបនែតរពុស។ លីវបុថីនងឹចបំង

ជមយួឆវឆវ គតក់េ៏លកទព័មកចបំងែមន។ លីវបុថីវយយកសុីឈួន 

គតក់យ៏កមកែមន។ លីវបុថី េចញចបំងនងឹតងុអ៊េូដមបសីងសឹក 

គតក់េ៏ចញចបំងែមន។ េទះបគីតប់រជយ័េរចន ែតគតប់នេធវតម

ពកយខលួនឯង។ ហ៊ននយិយ ហ៊នេធវ េទបជេរឿងរបសម់នសុសកល ហន។ 

េយងអចយកចណុំចទងំបេីនះ មកវភិគេលអនកណកប៏នែដរ េហយ

េយងនងឹដងឹថ េតេគេនះជមនសុសកសំក ឬកល ហន។ ចណុំចទបី ីមន
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របសិទធភិពជងេគ។ មនសុសកសំក េរបភពកល ហនជសមបកខងេរក

េដមបបីទិបងំ។ មនសុសកសំក នងឹេធវរគបយ៉់ងឱយដចូជមនសុសកល ហន 

ែតពកួេគមនិអចលកជ់តិរហតូេនះេទ។ អនកទងំអសគ់ន េនចេំរឿងរបស ់

ធ ី សុវណណ ថែដរេទ? េតអនកណមនិចតទ់កុថនងជនរកីល ហនែដល

ហ៊ននយិយដល់ៗ ចេំពះរដឋ ភបិល? ចះុេរកយមក វយ៉ងេមច៉? 

ធ ី សុវណណ ថ ជឧទហរណ៍មយួែដលបញជ កថ់ ករមនិេចះេមលសមបក

េរក ជចណុំចខវះខតរបសេ់យង។ េយងេជឿ េរពះេយងមនិដងឹ នងិ 

មនិេចះែបងែចកប៉េុណណ ះ។ េរៀនសេងកតតមឆវឆវខលះ កអ៏ចេធវឱយេយង

សគ លព់មីនសុសបនេរចនែដរ។ គម នអវសីបបយជងករេរៀនពមីនសុស

េនះេទ។ 

េបចងដ់ងឹពភីពកសំករបសម់នសុស កុេំម លសមបកេរក េរពះមនសុស

ចលូចតិតលកភ់ពកសំករបសខ់លួនឯងណស។់ េបអនកទងំអសគ់ន ឆងលថ់ 

េតេទចងដ់ងឹពភីពកសំករបសេ់គបនរបេយជនអ៍ ីចខំញុរំបប។់ មនសុស

កសំក ជមនសុសេរគះថន ក ់ ដេូចនះេបេយងដងឹមនុ េយងអចដកខលួនពី

េរគះថន កប់ន។  

៧.៨ ករចញិច ឹមេសតចកនុងវងំ 

េនជនំនេ់នះ មនសេមតចជេរចនចងេ់ឡងេធវេសតច េហយបេងកតរជករ

េដយខលួនឯង។ យនស៊ូរគនែ់តបនរតគជុភល ម ករ៏បញបេ់រៀបចែំតង

តងំខលួនឯងជេសតចេដមបសីេរមចបណំងមនុេពលសល ប។់ ប៉ែុនតេរកយ

េពលយនស៊ូេឡងេធវេសតចេហយ េសចកតសីល បក់ម៏ករកយនស៊ូកនែ់ត

េលឿនែដរ។ េតមកពអីវ?ី គយឺនស៊ូ េឡងេធវេសតចកនុងេពលែដលរជករ
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ហនមនិទនវ់និស។ យនស៊ូកល យជមនសុសកបតជ់ត ិ េហយកេ៏ធវឱយ

ឆវឆវមនេហតផុលសមល បយ់នស៊ូេដយរសបចបប។់ 

េសតចហន ជេសតចសមបក េរពះអណំចទងំប៉នុម នេនកនុងៃដឆវឆវ

ទងំអស។់ ឆវឆវទកុេសតចហនឱយេនេសយរជយ េរពះែតចតិតរបជជន 

េនែតគរំទរជវងសហន េហយមរនតចីសជ់េរចនកេ៏នេធវករកនុងរជករ។ 

ឆវឆវដងឹថ មនិទនដ់លេ់ពលគតេ់ឡងេធវេសតច ប៉ែុនតគតរ់តូវករកត ប់

អណំចកនុងនគរ ដេូចនះគតប់េងកតសមបកេរកមយួឱយអនកគរំទរជវងសហន

េមលេលង។ របជជនជនំនេ់នះ មនិសគ លស់មបកេរកេទ េរពះេគេជឿេល

អនកដកឹនខំល ងំេពក។ អនកែដលមនិេជឿេលអនកដកឹន ំ កក៏ល យជអនកដកឹនំ

ថមីៗ បនតេទៀត។ 

ឆវឆវ ជមរនតែីដលេនេរកមេសតច រគនែ់តជសមបកប៉េុណណ ះ តមពតិ

រគបយ៉់ងគជឺករបញជ របសឆ់វឆវ។ ករេចញចបំង ករែតងតងំមរនតថីម ី

ករេរៀបចរំបមលូពនធ នងិេរឿងនគរទងំអស ់ ឆវឆវខចេីឈម ះកសរតមក

េធវេដមបឱីយសមកនុងែភនកេគប៉េុណណ ះ។ ឆវឆវ នយិយថខលួនគតជ់មរនតី

ហន ដេូចនះមនិចងប់នេឈម ះជមរនតកីបតេ់ទ ែតគតេ់ធវេដមបអីណំច

រគួសរគត។់ 

របជជនកនុងសមយ័េនះ ដចូគន ជមយួមនសុសកនុងសមយ័េយង។ េយង

មនិដងឹថ អនកដកឹន ំ (ពកួេគតងំខលួនឯងជអនកដកឹនេំទ) េធវអវខី លះេទ។ 

អវែីដលេយងអចដងឹបន គជឺសមបកេរកែដលេគេរៀបចេំដមបឱីយេយង

េជឿប៉េុណណ ះ។ េនេពលពកួេគេចញចបបអ់វមីយួ ពកួេគែតងេលកេហតផុល

មកឱយេយងទកុចតិតជនចិច ប៉ែុនតេនះជសមបកេរកេទ។ េយងមនិអចដងឹពី
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េគលបណំងរបសអ់នកធបំនេឡយ។ េរឿងែតមយួែដលេយងដងឹ គពឺកួេគ

កច៏ងប់ន like  េនេលេហវសប៊កុែដរ។  

េសតចហន ជសមបកេរកមយួ ែដលបទិបងំករដលួរលំៃនរជវងសហន។ 

ករពតិ គរឺជវងសហនបនមកដលទ់បីញចបេ់ទេហយ ប៉ែុនតឆវឆវេនែត

េរបសមបកេនះបនតេទៀត។ ឆវឆវនយិយថ “ចញិច ឹមេសតចមយួអងគ 

ងយជងេឡងេធវេសតចខលួនឯងេទេទៀត”។ វរគបរ់គនន់ងឹឱយេយងយល់

េហយ។ ករេសតច មនិសំខនដ់ចូករមនអណំចកនុងៃដេនះេទ។  

“អណំចពិតរបកដ េនពីេរកយអណំចែកលងកល យ”។  

៧.៩ ឆវឆវេមលសុឺម៉អុ ី

សុឺម៉អុ ី ជតអួងគែដលលកស់មតថភពមន ក។់ េបេភលចខលួន េគនងឹទកុគត់

ជមនសុសអតប់នករប៉េុណណ ះ។ សុឺម៉អុរីតូវបនឆវឆវេហេទបេរមករ

កនុងរជវងំ េរពះឆវឆវដងឹថសុឺម៉អុអីចេធវករងរធបំន។ ករងរធំ

េនេពលេនះ គបឺេរងៀនឆវឆងុ ែដលជកនូេពរបសឆ់វឆវ។ ឆវឆវ ចង់

ឱយឆវឆងុសនងដែំណងខលួន េទបរតូវកររគែូដលមនសមតថភពមន ក់

ជយួ ពេីរកយ។ ថវតីបតិែតឆវឆងុឆល ត ប៉ែុនតវជេកមង ដេូចនះមនិអចយលព់ី

ករងរេផសងៗបនេទ។ 

ឆវឆវធល បស់ួរសុឺម៉អុថី “េហតអុវបីនជេជងមនសុសសជងមខុមនសុស?” 

ប៉ែុនតសុឺម៉អុមីនិអចេឆលយបន។ ឆវឆវកេ៏ឆលយថ “មកពវីេចះែតលកខ់លួន

ជតិរហតូ”។ ចេមលយេនះ បនបញជ កថ់ ឆវឆវេមលដងឹថសុឺម៉អុជី

មនសុសមនមហចិឆតេទេហយ ប៉ែុនតគតរ់តូវករមនសុសេរប េហតេុនះរតូវ 
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ទកុសុឺម៉អុសីិន។ 

ករដកខ់លួនរបសសុ់ឺម៉អុ ី ជសមបកេរក ប៉ែុនតអវែីដលគតច់ងប់ន គឺ

អណំច។ មនិខសុពឆីវឆវេនះេទ េហតេុនះេទបឆវឆវអចេមលដងឹពី

ចណុំចេនះ។ របែហលជមនសុសែដលមនមហចិឆត អចហតិដងឹកលនិគន

បន។ ចរតិដកខ់លួនេនះ អចលកប់ងំេរឿងរ៉វជេរចន។ 

ឆវឆវវភិគេដយេរបែខសែភនកខលួនឯង នងិតមដនពសីកមមភពរបស់

សុឺម៉អុ។ី ឆវឆវធល បអ់េញជ ញសុឺម៉អុឱីយចលូបេរមទព័ពរីដង ប៉ែុនតសុីម៉អុី

រកេលសេគចេវសរហតូ េរពះគតគ់តិថ ឱកសមនិទនល់អ។ ដេូចនះ

េនេពលសុឺម៉អុបីងហ ញខលួនេនកនុងជរួកងទព័ ឆវឆវអចឆងលម់និខន។  

េនកនុងេរឿងមនមនសុសប៉នុម ននកប់៉េុណណ ះ ែដលេមលដងឹពរីបជញ របស់

សុឺម៉អុ។ី ជកូលឺង ដងឹេនេពលេឃញកបនួសឹកែដលសុឺម៉អុេីរៀបឱយ

ឆវភ។ី ឆវភ ី េមលេឃញេនេពលហងួខយួនយិយរបប។់ អនកដៃទេទៀត 

គតិថ សុឺម៉អុជីមនសុសធមមតែដលចែំតទទលួផលកនុងរជករប៉េុណណ ះ។ 

េដយសរឆវឆវដងឹមនុ េទបគតរ់បបក់នូេចជនំនេ់រកយរបសគ់តឱ់យ

របយត័នរតកលូសុឺម៉។ គតរ់តូវករមនសុសេរបែមន ែតមនិែមនឱយេគមកយក

អណំចរគួសរឆវេទ។ ករេចះេមលសមបកេរក ជមេធយបយករពរ

លអបផំតុ។ េយងេរតៀមខលួនមនិទនេ់នះេទ េបមនិបនដងឹមនុ។ ចងុេរកយ 

ឆវសួងរបែហសមយួេពល កឱ៏យសុឺម៉អុេីរ ខលួនរគបរ់គងរជករបន។ 

“សមតថភពេលកមនិចញ់ខងុមញិ និងចវូអុីេទ។ ៃថងេរកយសូមេលក 

ជយួ េរជមែរជងឆវភផីង” -ឆវឆវ និយយេទសឺុម៉អុី 
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៧.១០ ករគរំទសមបកេរក 

េដយសរេយងមនិរពមចណំយេពលែបងែចកសមបក េទបេយងនគំន

គរំទសមបកេរកែដលេគបេងកត។ ករគរំទសមបកេរក េធវឱយេយងមនិដងឹ

ករពតិ រតូវេគេបករបស ់នងិេធវឱយករពតិ ឬមនសុសពតិែលងមនឱកស

បនេធវអវទីងំអស។់ 

ឧទហរណ៍៖ អនកអនែដលគរំទេរងពមុពបកែរប េរចនែតមនិសូវឱយតៃមល

េលអនកនពិនធកនុងរសុក េដយគតិថ អនកេនកនុងរសុកគម នចេំណះដងឹ

រគបរ់គន ់ ឬសរេសរមនិលអដចូបរេទស។ េរងពមុពមនសមបកេរកមយួ គឺ

េលកកមពសក់រអនេសៀវេភ។ េយងរតូវគតិថ េតអវជីករេលកកមពស?់ 

េតេយងអចេលកកមពសេ់កតេទ េបអនកអនមនិេចះគតិ អនែតេសៀវេភ

របេភទដែដលៗរបសេ់រងពមុពែបបេនះ? េតេលកកមពសក់រអនយ៉ងេមច៉

េកត េបមនិេលកកមពសអ់នកសរេសរ? េតេលកកមពសក់រអនយ៉ងេមច៉ េប

ខលួនឯងជមច សេ់រងពមុព េដរបកែរបេសៀវេភេដយគម នករអនញុញ ត េហយ

លុបេឈម ះមច សេ់ដមេគែបបេនះ? 

េបចងេ់លកកមពសក់រអន រតូវេធវឱយអនកអនេចះគតិេដយខលួនឯង។ េត

អនេធវអ ី េបអនេហយគម នដងឹខយលអ់ែីបបេនះ? កមមសិទធបិញញ កម៏និ

សគ ល ់ សិទធអិនកនពិនធកម៏និសគ ល ់ បកែរបខសុចបបក់ម៏និសគ ល ់ េហយ

មនិេចះគរំទអនកនពិនធកនុងរសុកឯងេទៀត។ េតអនេសៀវេភេដមបអី?ី 

សមបកេរករបសេ់រងពមុពបេងកតបនលអណស ់ មនែតអនកនពិនធែដលធល ប់

េធវករជមយួេរងពមុពេទ េទបអចដងឹ។ 
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េរងពមុព មនិចងឱ់យអនកអនេចះគតិ េចះែបងែចកខសុរតូវេរចនេពកេទ 

េរពះពបិកកនុងករេចញេសៀវេភ។ េពលអនកអនមនិេចះគតិ ពកួេគនងឹ

េបះពមុពេសៀវេភដចូៗគន  ខសុែតចណំងេជងឱយអនកអនទញិយកេទ។ 

េសៀវេភជនំញួ េសៀវេភអនកដកឹន ំ េសៀវេភអភវិឌឍខលួន នងិេសៀវេភ

របេភទចងរកងឯកសរពអីុនីធេឺណត សុទធែតជរបេភទេសៀវេភធំៗ ែដល

េរងពមុពរបងឹសរមុកេលទផីសរ។ េគដងឹថែខមរេលភលន ់ ចងម់នបន 

ចងេ់ធវេមេគ ចងឱ់យេគសរេសរ នងិជពេិសសគមឺនិសូវដងឹខយលអ់ ីេហតេុនះ

េទបេគេចញេសៀវេភេដមបតីរមូវែផនកទងំេនះ។ 

សកគតិេទេមល េបអនកអនេចះយលថ់ ករអនេសៀវេភែដលបកែរប

បនតពេីសៀវេភៃថ ជករេមលងយដលអ់នកនពិនធកនុងរសុក នងិេមលងយ

ដលជ់តខិលួនឯង េតេនមនអនកទញិេសៀវេភរបសេ់រងពមុពអនេទៀតេទ? 

របកដជមន េរពះែខមរេយងពែូកខងយល ់ ែតមនិេធវេទ។ អនកយល់

េហយេធវមនតចិណស។់ 

េរងពមុពតងំខលួនជអនកនពិនធ ឬជអនកជយួ េលកសទួយអនកនពិនធ។ ករពតិ 

ពកួេគរគនែ់តជអនកបកែរប នងិចងរកងឯកសរ free េនេលអុនីធេឺណត 

េហយលកយ់កលុយប៉េុណណ ះ។ ឱយែតបនលុយ ពកួេគនងឹេចញេសៀវេភ 

េដយគម នខម សេអៀន។ េនេពលមនេគសមភ ស មច សេ់រងពមុពនងឹ

នយិយថ ពកួេគេធវេដមបបីេងកនករអន។ េនេពលរបជុគំន េគ េគមនិរលំឹក

ដលេ់រឿងេនះេទ េគខវលែ់តេរឿងលុយមយួមខុគត។់  

េរងពមុព អចលអេមលពេីរក ែតធតពុតិ បនជយួ បផំល ញករអន នងិករ

គតិរបសរ់បជជនឯងេទេហយ។ អនកទងំអសគ់ន អចនងឹបដេិសធ េរពះ
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អនកទងំអសគ់ន េជឿេលសមបកេរកែដលេមលេឃញ។ ខញុនំយិយពី

លទធផលែដលេយងទទលួបន មនិែមនអវែីដលលអេមលេទ។ កុេំជឿអវែីដល

ខញុសំរេសរ េទរកេមលអណំះអណំងេដយខលួនឯងតមសរមួលចះុ។ 

ករគរំទរបសែ់កលងកល យ ឬមនសុសេធវពតុ ជកររបឆងំរបសែ់មនែទន 

ឬមនសុសរតមឹរតូវ។ េទះេយងមនិបនេធវអវកីេ៏ដយ ែតករគរំទរបសេ់យង 

េធវឱយរបសែ់កលងកល យទងំេនះ កនែ់តមនឥទធពិល េហយលុបបតក់រពតិ

េចលទងំអស។់ 

សរបុ 

មនិថេយងេធវអវកីេ៏ដយ រតូវចថំ “របកដជមនសមបកេរកមនិខន”។ 

េយងសុខចតិតសម នខសុរតងេ់នះចះុ កុឱំយែតរតូវេគេបកបន។ កនុងេពល

បចចុបបននេនះ សមបកេរកមនេសទររគបទ់កីែនលង ដេូចនះករេចះែបងែចកអវពីតិ 

អវរីបឌតិ ជជនំញមយួែដលេយងគរួមន។ 

ឆវឆវ វភិគរកករពតិ េរពះគតដ់ងឹថ មនែតករពតិេទ េទបជយួ គត់

បន េនកនុងសរងគ ម។ ករពតិនេំយងេទេសរភីព សមបកេរកនេំយង

េទរសេ់នកនុងសមបកេនះរហតូ។ អនកមនអនំច នងិអនកមនលុយ បន

បេងកតសមបកេរកជេរចនរចួេទេហយ ដេូចនះេយងគរួែតរបយត័នបនតចិ។ កុំ

េម លេគលអេពក េរពះជនួកលករេមលមនសុសថលអរគបគ់ន  អចនទំកុខ

ដលេ់យងកថ៏បនែដរ។ 

“េបចងេ់រៀនតមឆវឆវ រតូវេរៀនែបងែចកសមបក 

េរកឱយដចសិ់ន”។ 
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៨ 

េធវជខលួនឯង 

េបឱយេធវជខលួនឯងដែដល េហតអុសីរេសរេសៀវេភឱយេរៀនតមឆវឆវ? 

េរៀនតមឆវឆវ មនិែមនេធវតមេនះេទ។ េយងេរៀនពរីេបៀបែដលេគគតិ 

េហយេរៀនគតិតមេគែដរ។ េយងមនិបចេ់ធវតមអវែីដលេគេធវេនះេទ។  

ឆវឆវមនិេធវតមអនកដៃទេទ។ គតម់និេរៀនតមលីវប៉ង មនិេធវតម

យនសវ េហយកម៏និេធវដចូលីវបុ។ី គតេ់ធវតមខលួនគត។់ គតជ់មនសុស

អរកកែ់ដលចងប់នទកឹដ ី ដេូចនះគតក់រ៏បបេ់គថ គតជ់អនកកល ហន

អរកក។់ គតម់និរបែកកនងឹខលួនឯងេនះេទ។ េនេពលគតេ់ឆវឆវ គត់

បនរបបសុ់ីងអុថីឱយេជរគតទ់លែ់តភញ ក។់ គតក់ម៏និរបែកកថ ខលួនឯង

មនិែមនជមនសុសេឆវឆវែដរ។ 

មនសុសេយងបចចុបបននេនះ ចលូចតិតេធវតមេគណស។់ េឃញេគេធវអសីម 

កេ៏ធវតមេគែដរ។ អនកខលះខេំសលៀកពកត់ម Lady Gaga ទងំខលួនឯងលងង់

ដចូរកបេីពលនយិយដលេ់រឿងម៉ដូសេមលៀកបពំក។់ អនកខលះេទៀត ខេំធវខលួន

ជអនកេសនហជត ិ ទងំខលួនឯងមនិបនេធវអវទីងំអសេ់រកពអីងគុយថត

វេីដអនូយិយពេីនះពេីនះ នងិេដរលបពណ៌េគ។  

េនេពលេយងេធវតមេគ េយងកល យជទសកររបសេ់គេដយមនិដងឹខលួន។ 

េគេធវអ ី េយងេធវហនងឹែដរ។ េគនយិយអ ី េយងងកក់បល។ កនុងចណុំចេនះ 
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េយងនងឹែសវងយលព់វីធិេីធវជខលួនឯង េដមបយីកេសរភីពមកឱយខលួនឯង 

វញិ។ ករេធវជខលួនឯង ជកនូេសរេទរកកតសុីខផទ លខ់លួន។ េយងេកតមក 

មនិជបជ់មយួអនកណេទ េហតេុនះកម៏និបចេ់ធវតមអនកណែដរ។ 

៨.១ េតេយងសគ លខ់លួនឯងឬេទ? 

មនុនងឹេធវជខលួនឯង េយងចបំចរ់តូវែតសគ លខ់លួនឯងសិន។ េបេយងមនិ 

ចបស ់ េយងគរួែតចណំយេពលេដមបសីគ ល។់ េពលេយងចងស់គ លអ់នក

ណមន ក ់ េយងែតងែតចណំយេពលេរចនេដមបជីែជកជមយួេគ។ េយង

សួរនេំគជេរចនរបធនបទេដមបបីនសគ លេ់គ។ េយងករ៏តូវេធវែបបេនះ

ជមយួខលួនឯងែដរ។ ពែូកសគ លេ់គ ែតមនិសគ លខ់លួន ជកហំសុែដលេយង

េធវរលៃ់ថង។ អនកខលះដងឹេរឿងរបសត់រភពយនតេរចនជងេរឿងរបសខ់លួនឯង

េទេទៀត។  

ករសគ លខ់លួនឯងេនះ រតូវបនេគយកេទបេរងៀនតមសិកខ សលអភវិឌឍ

ខលួនជេរចន។ េគលបណំង គចឺងអ់នកចលូរមួសិកសអចយលច់បសព់ខីលួន

ឯងជមនុ េដមបងីយរសួលេបកបនត។ ខញុនំយិយេលងេទ គេឺដមបងីយ

រសួលែសវងយលព់វីធិសីរសតេផសងេទៀត។ 

ករសគ លខ់លួនឯង គសឺគ លព់ចីណុំចខល ងំ នងិចណុំចេខសយរបសខ់លួន។ 

េយងរតូវដងឹថ អវែីដលេយងពែូកជងេគ នងិអវែីដលេយងេខសយជងេគ។ 

េពលេយងដងឹពេីរឿងទងំេនះេហយ េទបេយងអចេធវជខលួនឯងបន។ 

ឆវឆវដងឹថខលួនគតម់និពែូកេរឿងវយគន េទ ប៉ែុនតគតអ់ចដកឹនទំព័បន 

ដេូចនះេពលរបយទុធគន  គតរ់គនែ់តអងគុយេមលពេីលរេទះប៉េុណណ ះ។ ខសុពី
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លីវបុ ី ែដលចលូរបយទុធេដយខលួនឯង េរពះគតេ់ចះគនុដវ។ ឆវឆវ គឺ

ឆវឆវ មនិែមនលីវបុេីនះេទ េហតេុនះគតេ់ធវអវតីមខលួនគត។់ 

វធិសីរសតងយបផំតុ នងិលអបផំតុេដមបេីរៀនសគ លខ់លួនឯង គសឺរេសរេចញ

មកេនេលរកដស។ កុរំគនែ់តគតិ េយងរតូវសរេសរេចញមកេរក េហយ

ពនិតិយឱយចបស។់ េយងអចសរេសរពអីវែីដលេយងេចះ អវែីដលមនិេចះ នងិ

អវែីដលេយងចងេ់ចះ ឬកអ៏ចសរេសរពអីរមមណ៍របសខ់លួនឯងកប៏នែដរ។ 

កនែ់តសរេសរេចញមក េយងកនែ់តសគ លខ់លួនឯង។ 

េយងេរៀនសគ លខ់លួនឯង គេឺរៀនពវីធិេីធវជខលួនឯង។ េបេយងជមនសុស

ែដលមនិសូវមតក់ េយងមនិចបំចេ់ធវតមេគេទនយិយេរចន េហយ

មនអរមមណ៍មនិសូវលអេនះេទ។ េយងជមនសុសយ៉ងេមច៉ េធវែបបហនងឹ

េទ េរពះអនកដៃទកម៏និចងស់គ លម់នសុសេធវពតុែដរ។ េគចងប់នមនសុស

េសម ះរតង ់ រគនែ់តេពលខលះ េគទទលួយកចរតិេយងមនិបនប៉េុណណ ះ។ 

េយងមនិអចតរមូវចតិតមនសុសរគបគ់ន បនេទ។ រតូវអត?់ 

ខញុសំគ លខ់លួនឯងចបសណ់ស។់ ខញុដំងឹថអវែីដលេធវឱយខងឹ នងិអវែីដលេធវឱយ

ខញុកំនែ់តខងឹ។ ខញុរំបបអ់នកដៃទរលេ់លក េពលែដលេគេទបនងឹសគ លខ់ញុ ំ

ឱយពកួេគរបយត័នពកយែដលេគេរបជមយួខញុ ំ េរពះខញុមំនិចលូចតិតមនសុសេទប

នងឹសគ លគ់ន  េរបពកយមនិសមរមយមកេលខញុេំទ។ សរមបខ់ញុ ំ មតិតភកតេិផសង 

អនកេរកេផសង។ ខញុែំបងែចកដច ់ដេូចនះេបបះ៉ខញុមំនុ ខញុបំះ៉វញិ កុអំងខនង។ 

ខញុេំរៀនសគ លខ់លួនឯង មនុេពលេរៀនចបថ់ន កទ់១ី២។ ខញុអំងគុយសួរខលួនឯង

រលៃ់ថង ថខញុពំែូកខងអ ី េហយគរួែតេរៀនអបីនតេទៀត។ ខញុយំកជនំញែដល

មនបេរងៀនេនតមសកលវទិយលយ័ មកេដកគតិថ មយួណែដលរតូវ
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នងឹខលួនខញុ ំ េហយមយួណែដលខញុគំរួែតេជៀសវង។ ខញុេំខសយករគតិេលខ

តងំពេីកមង ដេូចនះខញុមំនិេរ សមខុវជិជ ណែដលទកទ់ងនងឹករគតិេលខេទ។ 

មនិែមនខញុដំងឹេដយខលួនឯងេទ។ ខញុេំម លវេីដអសូិកខ សលែដលេគបេងហ ះ

េនេល Youtube េហយកយ៏កមកសកេធវតម។ ខញុមំនិចបសថ់វបន

ផលឬអតេ់ទេនេពលេនះ ប៉ែុនតឥលូវេនះ ខញុអំចធនថ ករសគ លខ់លួនឯង 

ជេរឿងសំខនជ់ងេគសរមបម់នសុសេពញវយ័។ េយងសគ លខ់លួនឯងកន់

ែតឆប ់កនែ់តបនផលេរចន។ 

េនេលអុនីធេឺណតមនឯកសរេរចនណសទ់កទ់ងនងឹករសគ លខ់លួនឯង 

ដេូចនះសូមកតេ់ពលពេីហវសប៊កុ េទែឆករកេមលបនតចិេទ។ 

៨.២ រទសឹតីេធវជខលួនឯងរបសឆ់វឆវ 

េនេពលរតូវតងុជតួមចប ់ ឆវឆវបនេភៀសខលួនមកដលរ់សុករបសឆ់និ

កងុថយ ករ៏តូវទហនចបប់ន។ ឆនិកងុ នយិយជមយួឆវឆវប៉នុម ន

ម៉ត ់កប៏ញជ ឱយចបយ់កេទឃុទំកុ។ យបេ់ឡង ឆនិកងុ កេ៏ទេមលឆវឆវ

េនកនុងគកុ។ ឆវឆវនយិយពេីរឿងេធវឃត កេ៏ធវឱយឆនិកងុរេំភ បចតិត។ ឆនិ

កងុកេ៏បះបងដ់ែំណងេចល េហយមកជមយួឆវឆវេដមបេីងបបះេបរ។ 

ពកួេគមកដលភ់មូរិបសល់ី បសុ៉ឺ ែដលជបងបអូនធមឪ៌ពកុឆវឆវ កច៏លូ

េទសរមក។ អនកេនទេីនះេរៀបចកំបរ់ជូកេដមបេីធវមហូបឱយពកួេគទងំពរី ែត

ពកួេគយលរ់ចលំថ េគចងស់មល បខ់លួន កប៏នដកដវេចញេទសមល បេ់គ

េពញភមូ។ិ ដងឹករពតិេហយ ពកួេគករ៏បញបច់កេចញ កប៏នជបួនងឹ

អ៊លំីេនតមផលូវ។ ឆវឆវកស៏មល បប់េងហយមន កេ់ទៀត។ ឆនិកងុ ភញ កេ់ផអល 
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នងឹទេងវរបសឆ់វឆវ។ 

េនយបេ់នះ ឆវឆវបននយិយពនយលឆ់និកងុជេរចន។ កនុងេនះមន

ពកយប៉នុម នឃល  ែដលរតូវនងឹករេធវជខលួនឯង។ “របែហលពមីសលិមញិឯង

េមលខញុខំសុ ប៉ែុនតៃថងេនះ ឯងេមលខញុខំសុេទៀតេហយ ប៉ែុនតខញុេំនែតជខញុ ំ

ដែដល ខញុមំនិែដលខល ចេគេមលខញុខំសុេទ” ឆវឆវនយិយរបបឆ់និកងុ 

ែតឆនិកងុរគវកីបលបដេិសធ។ 

រទសឹតីរបសឆ់វឆវ រតូវបនមនសុសេជគជយ័ជេរចនយកមកេរប។ មនិថ

អនកដៃទគតិយ៉ងណ ឬនយិយយ៉ងណចេំពះពកួេគេទ ពកួេគេនែតេធវ

តមខលួនឯងដែដល។ ពកួេគសគ លខ់លួនឯងចបស ់ េហតេុនះពកយសមតរីបស់

អនកដៃទ គម នឥទធពិលេលខលួនេគេទ។ 

មនែតអនកែដលមនិសគ លខ់លួនឯងប៉េុណណ ះ េទបេធវតមពកយអនកដៃទ។ េគ

របបថ់លអ កេ៏ធវ ថមនិលអ កម៏និហ៊នេធវ។ ឆវឆវ គតិថខលួនឯងរជុលេធវ

ខសុេទេហយ េហតេុនះរតូវែតសមល បអ់ ៊លំីមន កេ់ទៀត េដមបកីុឱំយមនេរឿង

បនត។ េនសមយ័សរងគ ម េគគតិែតរកផលូវរសប់៉េុណណ ះ ដេូចនះេយងមនិបច់

េធវតមឆវឆវេដយេដរសមល បេ់គេនះេទ។ េរៀនពេីរឿង រតូវេរៀនឱយឆល ត េរប

ករបតែ់បនឱយរតូវនងឹសងគមែដលេយងរសេ់ន។  

េដយសរឆវឆវ ហ៊នេធវជខលួនឯង េទបគតម់នលកខណៈេលចេធល ជ

េមដកឹនមំន ក។់ មលូេហត ុគគឺតម់និដចូអនកដៃទ។ អនកេផសងេទៀតេធវតម

គន  េឃញេគចលូបេរមទព័ កច៏លូតមែដរ េហតេុនះេទបរតូវបេរមមនសុស

ដចូឆវឆវ។ 
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មនសុសមន ក់ៗ  រតូវែតមនចណុំចខសុគន  េរពះេយងមនករគតិេរៀងខលួន។ 

េនេពលេយងនគំន េធវតមគន  បននយ័ថ េយងមនិបនគតិេដយខលួន

ឯងេទ។ ខរួកបលេយងរតូវេគរគបរ់គងេហយ។ ខញុ ំ នងិមតិតភកតខិញុ ំ មន

ចណុំចខសុគន  េហយខញុកំម៏និចបំចេ់ធវតមពកួេគេដមបរីបអ់នគន ែដរ។ 

េគេធវតមរេបៀបេគ ខញុេំធវតមរេបៀបខញុ។ំ 

មនិថេយងេធវអវេីទ េនែតមនអនកេមលមកេយងខសុដែដល។ េយងមនិ

ចបំចខ់វលព់កីរគតិរបសអ់នកដៃទេទ េបេយងសគ លខ់លួនឯងចបស ់ ែតេប

មនិទនស់គ លច់បស ់ គរួែតចណំយេពលសត បព់កយរបសេ់គខលះែដរ។ 

សត បេ់ហយ យកមកគតិ េយងអចនងឹដងឹថខលួនេយងយ៉ងេមច៉េហយ។ 

រទសឹតីរបសឆ់វឆវ គេឺធវជខលួនឯងេដយមនិខល ច។ េយងរតូវករភព

កល ហនេរចនណស ់ េដមបេីធវជខលួនឯងពតិរបកដ េដយមនិេរបសមបក

េរកមកបទិបងំ។  

“មនសុសកសំក មនិហ៊នេធវជខលួនឯងេទ”។  

៨.៣ រទសឹតីេធវជខលួនឯងរបស ់Ellen 

Ellen Degeneres ជអនកកែំបលង អនកនពិនធ អនកជនំញួអចលរទពយ នងិ

អវែីដលេធវឱយគតល់បជីងេគេនះ គ ឺ កមមវធិទីរូទសសនរ៍បសគ់ត។់ Ellen 

មនចណុំចពេិសសេរចនែដលអនកដៃទមនិមន។ គតអ់ចេធវឱយអនក

ទសសនេសចបនេដយមនិចបំចេ់របពកយអសអភស។ គតជ់

មនសុសរសីរសលញ់េភទដចូគន  េហយបនេរៀបករនងឹគន កនុងឆន ២ំ០០៨។ 

Ellen ធល បទ់ទលួពនរងវ នជ់េរចន ែដលភគេរចនបនពកីមមវធិរីបស ់
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គតែ់តមតង។ េនកនុងកររបកសពនរងវ នម់យួេនះ Ellen បនេឡងេទ

នយិយអរគណុ នងិេលកទកឹចតិតដលអ់នកដៃទឱយេធវដចូគត។់ គតប់ន

នយិយថ “អវែីដលេធវឱយេយងខសុេគេនៃថងេនះ នងឹេធវឱយេយងេលចេធល

ជងេគេនៃថងេរកយ”។ 

Ellen មនចណុំចខសុពអីនកដៃទ េហយគតក់ម៏និខល ចកនុងករបេញចញវ

មកេរកែដរ េហតេុនះេទបគតអ់ចមនភពលបលីបញបន។ េតេគនងឹ

អចគរំទគតែ់ដរេទ េបគតគ់ម នអវជីរបសខ់លួនឯង?  

អវែីដលមនេរចនេពក វនងឹអសត់ៃមល។ អវែីដលែបលក នងិមនែតមយួ េទប

ជរបសព់េិសស។ Ellen នយិយពកីតរីសលញ់ នងិករជយួ អនកដៃទេន

កនុងកមមវធិរីបសគ់ត ់ ដេូចនះអនកែដលរតូវចតិតនងឹរបធនបទទងំេនះ កជ៏ក់

ចតិតតមដនកមមវធិេីនះ។ មនសុសែដលមនិចលូចតិត Ellen មនែតពកួអនក

កនស់សនកតលូិកេទ ែដលរបឆងំនងឹសិទធេិរៀបកររបសអ់នកមនេភទ

ដចូគន ។ 

ករេធវជខលូនឯង អចជឱកសែដលអចឱយេយងទទលួបនេជគជយ័។ 

េទះមនិរបកដថែបបេនះែមន ែតភគេរចនគែឺបបេនះ។ អនកចេរមៀង

ែដលគម ន style ផទ លខ់លួន នងឹមនិសូវមនេគគរំទេទ េហតេុនះេទបអនក

ចេរមៀងេធវខលួនែបលកគន េដមបបីងហ ញថខលួនេគកម៏និអនែ់ដរ។ 

ករេធវជខលួនឯង គជឺករេរកកឈររបសេ់យង េដមបឱីយពភិពេលកបន

ដងឹថេយងជអនកណ នងិេធវឱយពកួេគទទលួសគ លេ់យង។ េយងេរកក

ឈរេនះ េដមបកីតប់នថយសមព ធពកីរេធវពតុប៉េុណណ ះ។ អនកែដលមនិហ៊ន

នងឹរតូវរសេ់នេដយខល ចសងគមរហតូ។ Ellen របកសតមទរូទសសនថ៍ 
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គតជ់មនសុសេខទយ េហយករ៏តូវេគបញឈបព់កីរងរ។ គតអ់តក់រងរថត

រហតូដល៣់ឆន  ំ េរពះមច សទ់រូទសសនគ៍តិថ គម នអនកណចងេ់មលគត់

េនះេទ។ េយងរបកដជេនច ំេពលែដលេខទយ រតូវេគេរ សេអងេហយ។  

េយងអចយករទសឹតីរបស ់ Ellen េទគតិ េហយសួរខលួនឯងេទេមល េតអវី

ែដលេធវឱយេយងខសុពអីនកដៃទ។ េបវជជនំញ កនែ់តលអ េរពះេយង

កនែ់តមនឱកសេជគជយ័េរចន។ រតូវចថំ “កុកំហុកខលួនឯង រតូវេធវជ

ខលួនឯង”។  

៨.៤ េហតអុវរីតូវេធវជខលួនឯង? 

មនុេពលខញុែំលងេជឿេលសសន នងិនយិយេដយេបកចហំរកនុងរគួសរ 

ខញុបំនគតិេហយគតិេទៀតេដមបបីនចេមលយ។ ខញុសំួរខលួនឯងថគរួឈប ់

ឬមនិឈប ់ េបខលួនខញុមំនិេជឿផងហនងឹ។ អនកដៃទេទៀត េទះបជីេគមនិេជឿ 

កេ៏គេនែតេធវខលួនជអនកេជឿសសនែដរ។ ខញុមំនិអចកហុកខលួនឯង ដេូចនះខញុ ំ

កឈ៏បេ់ទ។ 

េរកយេពលឈបេ់ហយ ខញុមំនេពលទេំនរេរចន មនិបចខ់វលព់េីរឿងេទ

នពិនវ ឬចះុនរកអវេីទៀត េហយកម៏និចបំចលុ់តជងគងស់ំពះអនកដៃទែដរ។ 

ខញុែំសវងយលព់ែីផនកវទិយសរសត នងិអនទកទ់ងនងឹកររសវរជវកនែ់ត

េរចនជងមនុ។ អវែីដលលអបផំតុេនះ គខឺញុែំលងខល ចេខម ចេពលយប ់ ែដល

េធវឱយខញុអំចសរេសរេសៀវេភដលយ់បេ់រជបន។ 

ខញុសំេរមចថេធវជខលួនឯង េដយមនិេដរតមមនសុសភគេរចន េហយខញុកំ ៏

េធវរតូវពតិែមន។ វរតូវសរមបខ់ញុេំទ ដេូចនះអនកទងំអសគ់ន មនិបចរ់បែកក
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នងឹករយលេ់ឃញរបសខ់ញុេំទ។ ឥលូវេយងមកេមលពមីលូេហតែុដលេយង

រតូវេធវជខលួនឯងវញិ។ ផលរបេយជនរ៍បសវ់មនេរចន េហយសុទធែត

ជតរមូវករកនុងកររសេ់នទងំអស។់ ខញុេំរៀបរបខ់លីៗ  េដមបឱីយងយច។ំ 

ទមីយួ គ ឺេយងមនិបចក់ហុកខលួនឯង។ កហុកអនកដៃទ េគេហថ

មនសុសមនិលអ អតច់តិត ែតេបកហុកខលួនឯង េគេហថ មនសុសអត់

ខរួ។ េបសូមបែីតខលួនេយង កេ៏យងកហុកែដរ េតេយងេនអចេធវ

អវបីនេទៀត? េយងេធវជខលួនឯងេហយ េយងកែ៏លងរតូវករពកយ

កហុកទងំេនះេទៀតែដរ។  

េបេយងជមនសុសែដលចលូចតិតភពេសងៀមសង ត ់ េយងមនិចបំច់

កហុកថខលួនេយងចលូចតិតអ ៊អូរ េហយេទចលូរមួនងឹេគេទ។ 

េយងេដកេនផទះ កអ៏ចេធវឱយេយងសបបយចតិតែដរ។ េបេយងជ

មនសុសែដលចលូចតិតសនសលុំយ េយងមនិបចក់ហុកថេយងរតូវ

ចយេដមបឱីយេគដងឹថេយងមនលុយេទ។ េយងសនសតំមចតិត

េទ វចបេ់រឿងេហយ។ 

ទពីរី គ ឺ មនេសរភីព។ េនេពលេយងគម នអវរីតូវខវល ់ នងិរតូវ

លកប់ងំ េយងនងឹរកេឃញេសរភីពធមំយួ។ េយងមនិខវលព់ី

អនកដៃទ ដេូចនះេយងធរូខលួន ចងេ់ធវអកីប៏ន េហយេធវបនលអេទៀត

ផង។ េបេយងជមនសុស េសរភីព គរួែតតរមូវករធជំងេគរបស់

េយង។ ជនួកល េយងចងឱ់យេគរសលញ់េពក េធវឱយបត់

េសរភីពផទ លខ់លួនកម៏នែដរ។ 
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អនកែដលចលូេមលេផកេហវសប៊កុរបសខ់ញុ ំ អចនងឹដងឹថ ខញុេំរប

ពកយមនិជពំកអ់នកណេទ។ មនិែមនរគួសរខញុមំនលុយ ឬមន

អណំច េទបខញុហ៊ំនេរបពកយែបបេនះេទ ប៉ែុនតេរពះខញុមំនិមន

អវរីតូវលកព់តុ។ ខញុេំធវជខលួនខញុេំលសព ី១០០ភគរយេទៀត។ 

អនកណមកនយិយេភលៗ ជមយួខញុ ំ ខញុអំតត់ប។ ចងថ់អកីថ៏េទ 

ខញុអំតខ់វល។់ ខញុមំនករងរេធវ ខញុមំនលុយចយ ខញុមំនបយសុី 

ដេូចនះខញុមំនិចបំចេ់ទរទពងមនសុសតមេហវសប៊កុ េដមបឱីយេគ

ចលូចតិតខញុេំទ។ ចងថ់ខញុេំអឿកប៏ន ឬថខញុេំឈ លយកប៏នែដរ េរពះ

ខញុមំនិរបែកកចណុំចេនះេទ។ សួរខញុរំតមឹរតូវ ខញុេំឆលយរតមឹរតូវ សួរខញុ ំ

េភលៗ  ខញុអំតេ់ឆលយ។ 

េនេពលខញុមំនិខវលព់អីនកដៃទ ខញុមំនេសរភីពេពញេលញ។ ខញុចំង ់

សរេសរអវកីប៏ន (េនេរកមរពែំដនែដលមនិបះ៉អនកធ)ំ េហយចង់

ផសុរបូអកីប៏ន។ ខញុមំនិបចខ់វលថ់ ផសុេហយេគឈបេ់មល 

ឬេគេជរេទ េរពះវអតស់ំខន។់ េសរភីព សំខនជ់ងអវទីងំអស ់

ែតកុេំភលចរតូវមនលុយកនុងធនគរផង េរពះលុយេធវឱយេសរភីព

របសេ់យងេនបនកនែ់តយរូ។ 

ទបី ី គសឺគ លអ់នកដៃទកនែ់តចបស។់ េបេយងចងដ់ងឹថេគ

ចលូចតិតេយងឬអត ់ េយងរតូវបេញចញធតពុតិរបសេ់យងឱយេគ

េមលេឃញសិន។ សងសររបសខ់ញុែំដលសគ លគ់ន េរចនឆន េំហយ ក៏

ពបិកនងឹទទលួយកចរតិរបសខ់ញុែំដរ។ ខញុនំយិយរតងេ់ពក ដេូចនះ

េពលខលះកប៏ះ៉ដលអ់រមមណ៍េគែដរ ប៉ែុនតេរកយេពលនយិយេហយ 
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សងសររបសខ់ញុមំនិបចខ់វលថ់ ខញុនំយិយកហុក ឬនយិយពក់

កណត លដចូអនកេផសងេទ។ 

ខញុេំធវជខលួនឯង េទបខញុដំងឹថអនកដៃទេគគតិមកខញុយ៉ំងេមច៉។ េគ

មនិចលូចតិតខញុ ំ អតប់ញហ េទ េរពះមនមនសុសេរចនណសែ់ដល

មនិចលូចតិតខញុ ំ ប៉ែុនតខញុចំងដ់ងឹ កុឱំយេគេបក។ េបេយងលកព់តុ 

េយងនងឹគម នៃថងដងឹថ េតអនកដៃទគតិយ៉ងេមច៉ចេំពះេយងេនះ

េទ។ េយងទទលួករពតិ តមរយៈករពតិែដលេយងបេញចញ។ 

ទបីនួ គដឺកឹនខំលួនឯង។ េយងមនសិទធរិគបរ់គនេ់ដមបដីកឹនខំលួន

ឯង។ េហតអុវរីតូវេធវតមអនកដៃទ? ចងេ់ធវជអនកដកឹនេំគ កុេំរៀន

េដយេធវតមេគរហតូេពក។ េរៀនពរីេបៀបែដលេគដកឹនខំលួន 

េហយេយងយកមកេធវតម បនេហយ។ ករេនពេីរកមេគ ឬ

េធវតមអវែីដលេគរបប ់ មនិអចជយួ អវេីយងបនេទ។ េយងនងឹ

េធវតមេគមយួជវីតិ។ េពលេគរបបេ់យងមតង េហយេយងេធវតម

េគមតង េគបនដកែ់ខសេដមបញីកេ់យងមយួសៃស។ មនិយរូេទ 

េយងនងឹកល យជអយង៉របសេ់គមនិខន។ 

ករេធវជខលួនឯង ជករដកឹនខំលួនឯង។ េបេយងមនិចលូចតិតអវ ី

េយងនខំលួនេចញពរីបសេ់នះ។ ករដកឹនែំបបេនះ ងយរសួល 

េរពះរគបយ៉់ងេនកនុងៃដេយង។ កុឡំកតមេគ េហយគតិថខលួន

ឯងអចមនឱកសកល យជអនកដកឹន។ំ េបអនកទងំអសគ់ន មន

លុយេរចន ឬមនកនូសអ ត េទភជ បស់ចឈ់មជមយួអនកធ ំ

គបឺនេធវជអនកដកឹនភំល ម ែតេបគម នេទ េធវរតមឹែតជអនកដកឹន ំ
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ខលួនឯងេទ កម៏និអនែ់ដរ។ 

ខញុេំភលចរលំឹក អនកដកឹនខំលះ ជអយង៉របសេ់គេទ។ ពកួេគមនិហ៊ន

េធវជខលួនឯងេទ េរពះខល ចេគដកយកភពជដកឹនែំកលងកល យេនះ

េទវញិ។ ករេធវជខលួនឯង ជករដកឹនែំដលេយងបេងកតេឡង 

េហតេុនះគម នអនកណអចយកេទេរបបនេទ។ 

ខញុរំគនែ់តឱយជគនំតិប៉េុណណ ះ េរឿងេធវ ឬមនិេធវ សថិតេលអនកទងំអសគ់ន ។ 

មនិេចះចបយ់ករបសម់នរបេយជន ៍ េតេគេហអវវីញិ? េទះបែីឆក េបវរត់

េទេឃញឆអងឹតមផលូវ កវ៏ពយំកមកទកុសិនែដរ។ 

៨.៥ វធិេីធវជខលួនឯងពតិរបកដ 

Mark Twain បននយិយថ “េបេយងនយិយែតករពតិ េយងនងឹមនិ

បចច់អំវទីងំអស”់ េរពះករពតិ េនែតជបក់នុងចតិតេយងរចួេទេហយ។ 

េបេយងមនិចលូចតិតករនយិយេលងេសចេរចន េយងអចរបបេ់គតម

រតងប់ន េហយេយងកម៏និបចេ់ធវពតុជេសច េដយគម នមលូេហតែុដរ។ 

ខងេរកមេនះ ជវធិងីយៗេដមបេីធវជខលួនឯងពតិរបកដ៖ 

ទមីយួ គ ឺ េរៀនពខីលួនឯងឱយបនេរចន។ េយងចណំយេពលេរៀនពី

ខលួនឯង មនិេចះខតេទ។ វជយួ ឱយេយងមនិវេងវងតមសងគម។ 

អនកខលះេឃញមនសុសជេរចនេធវខលួនែបបណ េគកេ៏បកខលួនឯងថ 

េគចលូចតិតែបបេនះែដរ។ វដចូែតពកួកនូអនកមនែដលេសលៀក

ពកេ់ខអវៃថល នងិេរបរបសទ់េំនប េហយនយិយថខលួនឯងជ

មនសុសសមញញអុចីងឹ។ “សមភ រនយិម” មនិពបិកសរេសរេទ ែត
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េដយសរេឃញេគេរបពកយ “សមញញ ” េទសម កយ៏កមកេរប

ែដរេទ។ េរពះែតមនិេរៀនពខីលួនឯង េទបតមេគតមឯងែបបេនះ។ 

េពលេយងេរៀនពខីលួនឯងេហយ េយងចបេ់ផតមេពញចតិតនងឹអវី

ែដលជរបសេ់យង។ ខញុេំពញចតិតនងឹករចលូចតិតសតវរបសខ់ញុ ំ

េរពះខញុយំលថ់វលអ។ ដបំងូខញុេំជឿតមចស់ៗ ថ “មនបបកមម

ជមយួសតវ េទបេចះែតចងច់ញិច ឹមសតវ”។ ែតេរកយមក ខញុគំតិខលួន

ឯងេទ ដចូមនិែមនែបបេនះេទ គខឺញុចំងច់ញិច ឹមែតមតង។ ករេពញ

ចតិតនងឹខលួនឯង ជវធិរីសេ់នេដយរកីរយ។ 

េយងកនែ់តសគ លខ់លួនឯង េយងនងឹឈបស់ងសយ័េលខលួនឯង។ 

អនកណកធ៏ល បស់ងសយ័ថេដរផលូវខសុ ឬេធវអវមីនិសមរមយែដរ។ 

េនះកេ៏រពះេយង មនិសគ លច់បសព់ធីតពុតិរបសខ់លួនឯង

ប៉េុណណ ះ។ ករសងសយ័េនះេហយ ែដលេធវឱយេយងសេរមចចតិតេធវ

តមេគ េរពះេយងគតិថ េបខសុគន េរចន លអជងេយងខសុមន ក់

ឯង។  

េនមនមយួេទៀតែដរ គកឺរេគរពខលួនឯង។ មនសុសមនិសគ លខ់លួន

ឯង មនិេចះេគរពខលួនឯងេទ េរពះមនិដងឹថរតូវេគរពអវ។ី ខញុ ំ

េគរពខលួនឯង េពលខញុដំងឹថខលួនខញុមំនិដចូអនកែដលខញុសំគ ល។់ ខញុ ំ

អចនងឹខម សខលួនឯង េបខញុគំម នអវែីបលកពអីនកដៃទ។ ខញុមំនិចងេ់កត

មកដចូអនកណេទ េហយកម៏និចងឱ់យអនកណេធវដចូខញុែំដរ។ 

អនកដៃទមនិេគរពេយងមនិអេីទ ែតេយងរតូវេចះេគរពខលួនឯង។  

“ករេពញចិតតនឹងខលួនឯង ជវធិីរសេ់នេដយរកីរយ”។ 
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ទពីរី គេឺផត តេលេគលេដ។ េគលេដ តរមងផ់លូវមនសុស។ 

េគលេដេផសងគន  េធវឱយមនសុសមនចរតិេផសងគន ។ អនកខលះចង់

បនលុយេដយកររទពង ដេូចនះេគកក៏ល យជមនសុសរទពង។ 

អនកខលះេទៀតចងប់នលុយេដយសរជនំញខលួនឯង ដេូចនះេគក៏

កល យជអនកជនំញ។ ចែំណកអនកែដលគម នេគលេដវញិ េរតៀម

ខលួនេធវជកនូអកុឱយអនកដៃទេដរចះុ។ សមរ័គសល បេ់ដមបេីគអេីនះ 

សុទធែតជគរមូបញជ កថ់គម នេគលេដកនុងជវីតិខលួនឯង។ 

ខញុមំនេគលេដកនុងករសរេសរេសៀវេភរបសខ់ញុ ំ ដេូចនះមនិថេគ

សរេសររេបៀបណេទ ខញុេំនែតេរបរេបៀបរបសខ់ញុ ំ េដមបេីទដល់

េគលេដដែដល។ ខញុមំនិសរេសរេលកេជងេទ េហយកម៏និ

សរេសរពកយែវងអនល យែដរ។ េសៀវេភរបសខ់ញុ ំ មនចណុំចផទ ល់

ខលួន ែដលេសៀវេភេផសងមនិមន។ 

េបេយងអយ ុ ១៨ ឬ១៩ឆន  ំ េយងគរួែតេរៀបចេំគលេដសរមប់

ខលួនឯងឱយេហយេទ។ េយងរតូវគតិឱយេហយ េតចងប់នេធវអី

បនតេទៀត? កុេំដរបទិែភនក េរពះសមយ័េនះ េគចលូចតិតេធវសុីអនក

អតេ់គលេដណស។់ េគបនឱ់យែតេយងគម នេគលេដហនងឹ

េហយ នងឹអលបនេបកេយងេរប ឬខចេីយងជនេ់ឡងេទរទនំ

ខពស។់ ខញុសូំមដសេ់តឿនបនតចិ កុេំម លមនសុសកនុងផលូវលអខល ងំេពក 

េរពះមនសុសខលះ អនកនេយបយសុំខម ស។ កុឱំយមនសុសអរកកម់ក

បផំល ញេគលេដរបសេ់យង ឬេបកេយងកុឱំយមនេគលេដ។ 

“េមលមនសុសលអកនុងផលូ វលអ េមលមនសុសអរកកក់នុងផលូ វអរកក”់។ 
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េគលេដ នងឹបេរងៀនេយងថ ករេធវជខលួនឯង េទបនេំយងេទ

ភពេជគជយ័កនុងែភនកខលួនឯង។ ភពេជគជយ័កនុងែភនកអនកដៃទ 

អចនទំកុខមកដលខ់លួនេយង។ េមលរសីៗែដលបនបតអីនកមន ែត

មនិយកចតិតទកុដកេ់លរបពនធ េតភពេជគជយ័កនុងែភនកអនកដៃទ 

នងិកនុងែភនកពកួេគដចូគន ែដរេទ? េគលេដ នងឹដកប់រមមពី

មខុេយងថ “េរឿងកនុងែភនកអនកដៃទ មនិពកព់ន័ធនងឹេយងេទ”។ 

ទបី ី គរឺកកចិចករែដលេយងេពញចតិតេធវ។ ករមនករងរែដល

េយងេពញចតិត នងឹេធវឱយេយងកល ហនហ៊នេដរេចញពមីតរិបស់

មនសុសភគេរចន។ ខញុមំនិេដរេលងយបេ់ទ េរពះេរកពខីល ចេចរ

បលន ់នងិចយលុយហសួកណំត ់ខញុេំនមនករងរេពលយបេ់ដមប ី

េធវ។ េពលៃថងខញុេំធវករយកលុយ េពលយបខ់ញុសំរេសរេសៀវេភទកុ

លក។់ ករលកេ់សៀវេភ មនិបនលុយេរចនែមន ែតវសបបយ

ចតិត េហយខញុចំលូចតិតេធវផង។ ករលកេ់សៀវេភខលួនឯង មន

េមទនភពជងលកេ់សៀវេភអនកដៃទ។ ខញុធំល បល់កេ់សៀវេភ

អនកដៃទជតិ២ឆន  ំែតអរមមណ៍ែដលទទលួបន គខឺសុគន ។ 

កចិចករែដលេយងចលូចតិតេធវ មនិចបំចធ់ដំុ ំ េនះេទ។ ជនួកល

េយងចលូចតិតអងគុយេមលេទសភពេពលលង ច េយងេធវវេទ 

េហយេយងកម៏និបចេ់ទេធវតមអនកដៃទែដរ។ េយងសុទធែតមន

កចិចករែដលេយងចលូចតិតេហយ ដេូចនះមនិពបិកេទ។  

កចិចករែដលេយងចលូចតិតេធវ ភគេរចនជករងរែដលេយងេធវ

េដមបខីលួនឯងសបបយចតិតប ៉េុណណ ះ។ េដយសរែតែបបេនះេហយ 
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េទបវបេរងៀនេយងឱយេធវជខលួនឯងបន។ គតិពខីលួនឯង េទបេយង

អចេធវជខលួនឯងបន។ ខញុមំនិរបបឱ់យអនកទងំអសគ់ន េធវជ

មនសុសអតម នយិមេទ ែតខញុរំគនែ់តឱយេយបលេ់ធវកចិចករែដល

េយងចលូចតិតប ៉េុណណ ះ។ 

ទបីនួ គកឺុខំ វលព់អីនកដៃទេពក។ មនពកយមយួឃល នយិយថ “កុំ

ពយយមផគ បច់តិតេគរគបគ់ន  េរពះេយងមនិែមនជភហីសេទ”។ ខញុ ំ

មនិសូវយលរ់តងថ់ េតភហីសេធវឱយមនសុសសបបយបនេដយ

រេបៀបណេទ? ប៉ែុនតខញុយំលថ់ ភហីសជរបសែ់ដលរតូវេគេធវសុី 

ដេូចនះ េបេយងផគ បេ់គរគបគ់ន  េគរបកដជេធវេយងសុីែដរេហយ។ 

េរឿងេពញចតិត ឬមនិេពញចតិត ជេរឿងរបសអ់នកដៃទ េយងគម នសិទធិ

េទលូកលនេ់ទ។ េបេគចលូចតិតចរតិពតិរបសេ់យង កច៏លូចតិត

េទ េបមនិចលូចតិត េតេយងចងេ់ធវយ៉ងេមច៉? ែកចរតិខលួនឯង

េដមបេីគ? ឬកេ៏ធវពតុ? េបេធវពតុ េទបេគចលូចតិតដែដល មនិបច់

ឱយេគចលូចតិតលអជង។ ករេធវពតុ ជសមព ធធណំស។់ កររស់

េនេដយមនសមព ធែបបេនះ ជករខតេពល។ 

េយងរតូវេរៀននយិយថ “េទ” ចេំពះអវែីដលេយងមនិចលូចតិត ឬ

គតិថមនិទនំង។ េយងរតូវលះបងគ់នំតិថ “េពលបដេិសធអនក

ដៃទ បននយ័ថេយងជមនសុសេឈលយ” េរពះគនំតិេនះខសុធងន់

ណស។់ “េទ” កជ៏ចេមលយមយួែដរ។ េពលមនសុសរបុសេទសុំ

រសលញ់មនសុសរសី េហយមនសុសរសីេនះេឆលយថ “េទ” េត

មនសុសរបុសេនះ អចនយិយថេគមនិទនផ់តលច់េមលយឱយបនឬ
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អត?់ មនិបនេទ។ េគរបបេ់ហយថ “េទ”។ េគសួរេយង ឬសុំ

េយងឱយជយួ  េយងករ៏តូវផតលច់េមលយេទេគវញិែដរ។ 

េនរកុមហ៊នុែដលខញុេំធវករ េគឧសសហេ៍ចញេទេរកញុអំី

ណស។់ ខញុខំ ចបប់យពផីទះេទ េរពះចងស់លលុ់យ េហយខញុធំញុ

នងឹេគនយិយគន េពលេម៉ងបយេទៀត។ េពលេគបបលួខញុេំទ

េរក ខញុេំឆលយថ “េទ” េហយគម នសុំេទសេទៀត។ ខញុយំលថ់ 

េហតអុខីញុរំតូវសុំេទស េបខញុរំគនែ់តេឆលយតមករពតិហនងឹ? េបេគ

មនិចលូចតិតនយិយរតង ់ កអ៏តេ់ទ េរពះខញុចំលូចតិត។ ខញុគំតិពី

លទធភពខញុ ំ មនិែមនេចះែតចលូបយហងរលៃ់ថង ដលេ់ពលខញុ ំ

ឈបេ់ធវករ អតម់នលុយសល ់ឱយខញុគំតិយ៉ងេមច៉? 

ខញុធំល បម់នអនកទញិេសៀវេភខញុ ំ េហយេគចងេ់លងចរតិ “អតថិជិន 

ជេសតច” ជមយួខញុ។ំ ខញុអំតរ់វល ់ចងេ់ធវសអីខញុ?ំ សរមបខ់ញុ ំអតម់ន

មកអតថិជិនជេសតចអេីទ។ េបចងទ់ញិ នយិយឱយរសួលបលួមក 

េរពះខញុកំន៏យិយរសួលបលួេទវញិែដរ។ េបេគេគរពខញុ ំ ខញុេំគរព

េគវញិ េនះេទបេហថេសមសិទធគិន ។ មនេគេផញរសរមកខញុថំ 

“សួររកងបអ់ ី អនកលកច់រតិឡយូែបបហនងឹ មនិហ៊នទញិេទ”។ 

ខញុេំម លេហយ ខញុទំកុេចលេទ េរពះខញុសំរេសរេសៀវេភេដមបបីន

លក ់ មនិែមនេដមបេីធវកញជះផលូវអរមមណ៍របសអ់នកណេទ។ េបជ

អនកអនែមន គរួែតេចះេគរពអនកនពិនធ េរពះអនកនពិនធណក៏

េគរពអនកអនែដរ េទបេគបេញចញេសៀវេភេគមក។  

េបអចទទលួចរតិអនកនពិនធដចូខញុ ំចទំញិេសៀវេភខញុ ំេរពះពមីនុខញុ ំ
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ដកេ់សៀវេភឱយេគអន free ផង ខញុមំនិខវលព់លុីយប៉នុម នសនលកឹ

ហនងឹេទ។ អនកទញិមនចរតិរបសេ់គ ខញុកំម៏នចរតិរបសខ់ញុែំដរ។ 

ខញុមំនិែមនរបេភទអនកលក ់ែដលញញឹមេននងឹមខុអនកទញិ េហយ

លួចេជរែមេ៉នេរកយខនងេទ។ អនកទងំអសគ់ន អចនងឹគតិថ 

“ខញុមំនចរតិេអឿ” ខញុមំនិរបែកកេទ ែតខញុេំធវជខលួនឯងបនលអរគន់

េបែដរ។  

ខវលព់អីនកដៃទេពក េយងនងឹេធវជទសករៃនករគតិរបសេ់គ 

េហយគម នៃថងបនេធវជខលួនឯងេទ។ េយងនងឹចណំយេពលេធវ

តមតរលប ីឬអនកដៃទ េរពះេយងមនិមនអវជីរបស ់original ។ 

េបេយងេចះេសចពកួអនកេរចៀងបទចមលងេគ េយងកគ៏រួែតេសចឱយ

ខលួនឯងែដរ េពលែដលេយងចមលងចរតិពអីនកដៃទ។ េគចមលង

ចេរមៀង េដមបតីរមូវទផីសរ ឯេយងចមលងចរតិេដមប ី តរមូវតមចតិត

អនកដៃទ។ េតមនអវខីសុគន ? មន! គេឺយងអនជ់ងេគ។ 

ទរីប ំ គកឺុពំយយមលក។់ េយងកនែ់តលក ់ េយងនងឹកនែ់ត

ពបិក។ កុខំល ចនងឹរបបេ់គថ េយងជមនសុសយ៉ងេមច៉។ កុខំល ច

េគបដេិសធនងឹេយង។ កុខំល ចេគរះិគនេ់យង។ កុខំល ចសងគមេគមនិ

ទទលួសគ លេ់យង។ េយងមនិចបំចខ់ល ចេទ េរពះរបេទស មន

េសរភីពកនុងែផនកេនះ។ របេទសេយងអតេ់សរភីព ែតេពលេយង

េធវអវបីះ៉អនកមនែខសធ ំឬរគួសរសេមតចប៉េុណណ ះ។ េបេយងេកតេន

ែខមរ េយងរតូវែតដងឹពចីណុំចេនះ។ 

េគមនិហមេយង មនិឱយេធវជខលួនឯងេនះេទ ដេូចនះេហតអុចីបំច ់
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លក?់ េបេនរសុកេផសង ខញុរំបែហលជរតូវេគចបេ់ទកបរ់តមឹក 

េហយគបន់ងឹដុថំ មងបប់តេ់ហយ េរពះខញុេំដររបបេ់គថ “ខញុមំនិ

េជឿេលសសនេទ”។ រសុកេយងេទះបជីឆកួតនងឹសសនែមន 

ប៉ែុនតខញុអំចមនិបចខ់វលព់េីរឿងេនះបន។ 

ជនួកល េយងមនិខល ចេពក េទបគតិថ អនកដៃទមនិទទលួយក

េយងបន។ េបេយងមនិទនរ់បបេ់គផង េធវេមច៉េគនងឹអច

ទទលួយកេយងបន។ េបនយិយមតង េគមនិទនអ់េូខ នយិយ

មតងេទៀត។ យរូេទ េគសុនំងឹេយង េគទទលួេយងបនេហយ។ 

អនកេនកែនលងេធវករខញុ ំកក៏ពំងុែតទទលួចរតិេធវកររបសខ់ញុែំដរ។ 

ករេធវជខលួនឯង ជេជគជយ័ដណំកទ់មីយួរបសេ់យង។ េជគជយ័

បនទ បន់ងឹេកតេឡង េនេពលអនកដៃទចបេ់ផតមទទលួយកខលួនេយងពតិ

របកដ។ េនេពលេគចបេ់ផតមយលព់រីេបៀបសរេសររបសខ់ញុ ំ េគនងឹទញិ

េសៀវេភខញុេំរកយេទៀត េហយខញុកំប៏នលុយបនតេទៀត។ េនេពលេគទទលួ

យកចរតិខញុបំន េគនងឹមកនយិយជមយួខញុធំមមត េដយមនិគតិថ ខញុជំ

មនសុសេអឿេទៀតេទ។ 

េដមបបីញចបច់ណុំចេនះ ខញុមំនពកយសមតមីយួែដលខញុកំតព់អីុនីធេឺណត។ 

“េធវជខលួនឯង អនកដៃទមនិចបំចច់លូចតិតេយង េហយេយងកម៏និចបំច់

ខវលែ់ដរ”។  

“េយងមនិែមនជអនកដៃទ អនកដៃទកម៏និែមនជេយង”។ 

៨.៦ ភពកល ហនកនុងករេធវជខលួនឯង 
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េយងដងឹេហយថ េដមបេីធវជខលួនឯង េយងរតូវករភពកល ហនេរចន

ណស។់ សរធតមុនសុស គចឺងឱ់យេគចលូចតិត ដេូចនះេទបរបងឹេធវខលួនឯង

េទតមអវែីដលអនកដៃទចងប់ន។ េយងបនេគចលូចតិត ែតសួរខលួនឯង

េទេមលថ “េយងចលូចតិតខលួនឯងែដលជមនសុសែកលងកល យេនះែដរេទ?” 

េគចលូចតិត េគសបបយចតិត ចះុេយងវញិ? អនកណមនិចងភ់ពរកីរយ 

េហយេយងេហតអុបីនជរសេ់នេដមបអីនកដៃទចលូចតិត េហយខលួនឯង

ពបិកេទវញិ? ឱយែតេយងកល ហនែតបនតចិ ខលួនេយងពតិរបកដនងឹេចញ

មកេរកមនិខន។ 

េយងអចេរបៀបេធៀបឆវឆវ នងិមរនតេីផសងេទៀត ែដលេនេរកមអណំច

តងុជបួន។ មរនតដីៃទនយិយថ សអបត់ងុជ ួនងិតងំខលួនជេសនហរជវងស

ហន ប៉ែុនតមនិហ៊នសូមបែីតែរសកេហេឈម ះ “អេចរតងុ” េនកនុងវងំ។ 

ឆវឆវខសុគន  េដយគតហ៊់នទទលួសគ លថ់ ខលួនគតជ់ពជូមរនតេីថក

ទប នងិេធវជែឆកបេរមតងុជ។ួ គតន់យិយតមរតងទ់ងំអស។់ េតមនសុស

េយងរតូវករភពកល ហនដលក់រមតិណ េទបហ៊នទទលួយកសថ នភព

ពតិរបសខ់លួន? 

លីវបុ ី កដ៏ចូគន ែដរ។ គតេ់ចញមកេនចេំពះមខុសេមតចដៃទ េហយ

នយិយពកីរងរែដលគតេ់ធវេនកនុងភមូ ិ េហយរតូវេគេសចចអំក។ លីវបុ ី

ជរជវងសហន េហយមនសមតថភពេធវជេមដកឹនជំងអនកទងំេនះ

េទៀត ប៉ែុនតគតេ់នែតទទលួសគ លខ់លួនឯង។ គតធ់ល កខ់លួន េហយកម៏និមន

បណុយសកតអិវែីដរ េហតេុនះគតរ់តូវនយិយ នងិេធវឬកពតមរតង។់ 
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ករលកប់ងំ ឬករេធវពតុ ជអវែីដលេយងមនិែមន បនរតមឹែតេធវឱយេយង

េនមនិសុខប៉េុណណ ះ។ រលៃ់ថងេបេយងេទឈរេនមខុកញចក ់ េតេយងអច

សួរខលួនឯងែដរេទថ “េយងជមនសុសែបបណ?” មនសុសែដលលកព់តុ 

មនិអចសមលងឹេមលខលួនឯង េហយេឆលយសំណួរេនះេចញេទ។ េទះបជី

េឆលយេចញ កវ៏គម នបនករអែីដរ េរពះេគេនែតេធវេរឿងទងំេនះដែដល។ 

ខញុេំឃញមនសុសេនជុវំញិខលួនខញុ ំ ពយយមពតខ់លួនឯង េដមបេីដរតមសងគម។ 

មនសុសជអនកបេងកតសងគម េបេយងជមនសុសែដរ េយងរតូវេជឿថ ខលួនេយង

កអ៏ចបេងកតសងគមែដលេយងចងប់នែដរ។ ែតអនកទងំេនះមនិគតិែបប

េនះេទ។ ពកួេគទកុឱយសងគមបេងកតពកួេគវញិ។ េនេពលសងគមចលូចតិត

មនសុសែដលេចះសែមតង ពកួេគកេ៏រៀនសែមតង េពលសងគមរតូវករមនសុស

រទពង ពកួេគកេ៏ចះរទពង។ មនសុសបេងកតសងគម សងគមបេងកតកក

សំណលស់ងគម។ ខញុមំនិចងេ់ធវជកកសំណលេ់ទ។ 

ខញុមំនិដងឹថអនកទងំអសគ់ន គតិយ៉ងេមច៉េទ ចេំពះេរឿងេនះ? េបេយង

កសំកខល ចមនិបនេធវតមេគ អនកទងំអសគ់ន អនេសៀវេភេនះខសុ

បណំងេហយ។ ខញុមំនិចងឱ់យមនសុសកសំកអនេសៀវេភរបសខ់ញុេំទ។ 

មនសុសកសំក អនេសៀវេភែដលមនសុសកសំកេផសងេទៀតសរេសរេទ។ 

មនេសៀវេភជេរចនសរេសរឱយេយង េធវតមអនកដៃទ េដមបទីទលួបន

ភពេជគជយ័ េហយេសៀវេភទងំេនះ មនបកែរបមកជភសជតិ

េយងេរចនណស។់ 

ខញុេំនចបំន មនេពលមយួេនះ ខញុបំេញចញេយបលេ់ទេលវេីដអេូលក

សងឃមយួរកុម ជុគំន សុីសចេ់គ។ ខញុកំស៏រេសរថ “េបសិនជមននរកែមន 
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ខញុរំបែហលមនិបនេទេទ គពឺកួអតស់កេ់នះ ជអនកេទមនុ”។ រសបែ់ត

មនេគតបមកខញុវំញិថ “វេីដអហូនងឹេគមនិចលូចតិត េហយពកយសមតែីដលខញុ ំ

សរេសរកេ៏គមនិចលូចតិតែដរ”។ អនកេរបេហវសប៊កុ មនេគលបណំងខសុ

គន ។ អនកខលះេលងេដមប ី ឱយេគចលូចតិត ខញុេំលងេដមបបីេញចញេយបលរ់បស់

ខញុ។ំ េបមនិចលូចតិត ឱយខញុេំធវយ៉ងេមច៉? ចងឱ់យខញុសូំមេទស ដចូពកួអនក

សិលបៈ? ខញុមំនិអចជយួ បនេទ។ ខញុមំនិេចះេធវពតុេដមបឱីយេគចចុ like េទ។ 

សមយ័េហវសប៊កុែមន ែតខញុេំនមនខរួកបល េហយខរួកបលខញុេំនេរប េកត 

េទៀតផង។ 

ខញុមំនិេជឿេលសសន េហតេុនះ ខញុកំម៏និេគរពអនកេនកនុងសសនែដរ។ 

ខញុគំតិថ សសន ជេរឿងអតរ់បេយជនែ៍ដលមនសុសបេងកតេឡងេដមប ី

រគបរ់គងអនកដៃទ េហយវមនេរគះថន កេ់ទៀតផង។ ខញុេំម លេឃញែបបេនះ 

ខញុរំតូវសរេសរែបបេនះ។  

(សូមអនកទងំអសគ់ន ែដលមនអរមមណ៍ថសសនជរបសម់និករ 

ជយួ ចលូេទ Google េហយែឆកេមលពកយ Atheism និង Atheist។  

កុឱំយអនកដៃទរគបរ់គងខរួកបលខលួនេយងបន។  

េសរភីព េកតពីកររសវរជវ។) 

េពលខលះ ខញុគំតិថខលួនខញុរំសួលមយង៉ែដរ េដយសរេកតមករករសប ់ដេូចនះ 

ខញុគំម នអវែីដលរតវូខល ចនងឹបតប់ងេ់ទ។ អនកមនខលះ នងឹរតវូេគសអបម់និខន 

េបហ៊ននយិយករពតិរបបេ់គ ឬេធវចរតិពតិេនមខុកេមរ៉៉។ អនកទងំ

អសគ់ន របកដជសគ លច់រតិេនមខុកេមរ៉៉របសអ់នកមនេហយ រតូវេទ? 

ពកួេគសែមតងមនិសូវសម េរពះពកួេគមនិបនចលូេរៀនថន កស់ែមតង។ ទងំ
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កយវកិរ ពកយសមត ី នងិសូមបែីតទកឹមខុ កម៏នចណុំចខសុែដលេយង

អចេមលេឃញែដរ។ ខល ចែតេយងមនិបនេមលប៉េុណណ ះ។ េឃញេគមន 

រគវតខ់រួកបលេចល ឱនកបលេគរពេគភល ម។ 

េធវជមនសុសរបុសកេ៏ដយ រសីកេ៏ដយ រតូវែតកល ហន។ កុលំកខ់លួនឯង 

េរពះខល ចេគមនិរសលញ់ ឬមនិទទលួសគ ល។់ េយងលកេ់គបនមយួ

េពល ៃថងណមយួេគនងឹដងឹករពតិ េហយចកេចញពេីយងដែដលេទ។ 

កល ហនពដីបំងូឱយេហយ េដមបៃីថងេរកយេយងមនិចបំចព់បិកចតិត។ 

ភពកល ហន ជេរឿងពបិក ែតេបេយងគម នវ េយងនងឹកនែ់តពបិក។ 

ករេធវជខលួនឯង រតូវករភពកល ហន េហយវនងឹេធវឱយេយងកនែ់ត

កល ហនេឡងេនេពលេយងេធវជខលួនឯងបនេហយ។ មនសុសកល ហន 

មនឱកសេធវេរឿងេរចនជងមនសុសកសំក។ េតេយងេកតមកេធវអ ី េបមនិ

រពមេធវអេីសះហនងឹ? េបតមខញុគំតិ អនកខលះេកតមកចសំល បេ់ទវញិប៉េុណណ ះ 

ឬេបពកួេគងបន់ងឹសសនខល ងំេពក គរឺងច់ចំលូនពិនវ។ េពលមនអយុ

រសេ់ន េធវខលួនកសំក ដលេ់ពលសល ប ់ កេ៏នែតកសំក េរពះេជឿថមន

នពិនវណេទៀត ជយួ ឱយផតុទកុខ។ 

កុទំនគ់តិថខលួនឯងកល ហន េបសិនជេយងមនិទនហ៊់នេធវជខលួនឯង។ 

ជយួ យកពកយេនះេទរបបម់តិតភកតេិយងផង េដមបឱីយពកួេគដងឹខលួន។ 

បេរងៀនគន ឯងឱយកល ហន េទបេហថមតិតលអ។ 

“ភពកល ហន ជេរឿងពិបក ែតេបេយងគម នវ  

េយងនឹងកនែ់តពិបក”។ 
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៨.៧ ែផនកមយួៃនភពជអនកដកឹន ំ

អនកដកឹន ំ គរួែតជមនសុសែដលចណុំចេលចេធល ពអីនកដៃទ។ ចណុំចេលច

េធល េនះ មនិែមនេកតពនីយិយអតួ ឬបេំប៉ងភពេជគជយ័េទ ែតវជករ

េធវជខលួនឯង។ មកពអីនកដៃទមនិេចះេធវជខលួនឯងហនងឹេហយ បនជរតូវឱយ

េគដកឹន។ំ ខញុកំេ៏ធវតមេគែដរ េដយេទអងគុយេធវករេដមបបីនលុយចញិច ឹម

ខលួនឯង។ 

មនអនកជនំញួខលះេនរសុកែខមរេយង បននយិយថ “េបចងេ់ធវេមេគ រតូវ

េរៀនេធវជកនូេចេគជមនុសិន”។ រទសឹតីេនះលអណស ់ប៉ែុនតមនអនកខលះ េធវ

ជកនូេចេគអសច់តិតអសច់ង ់ កេ៏នែតមនិបនេធវជេមអនកណែដរ។ 

ពកួេគេធវតមពកយអនកដៃទខល ងំេពក េហតេុនះ ពកួេគមនិហ៊នេធវអវឱីយខសុ

ពកីរែណនេំនះេទ។ 

ខញុជំមនសុសអវជិជមន ែដលដងឹថេពលណរតូវេរបភពវជិជមន។ ខញុគំតិថ 

អនកែដលនយិយពកយេនះ េពលខលះ រគនែ់តចងរ់លំតច់តិតចងេ់ធវជេម 

របសេ់យងប៉េុណណ ះ។ េគរបបេ់យងែបបេនះ េយងគតិថ េគជយួ េយង 

េហយកេ៏ធវតមេគ។ េពលែដលេយងយលរ់សបនងឹេគ េគបនកល យជ

អនកដកឹនេំយងបតេ់ទេហយ។ េគថមយួ េយងមនិហ៊នថពរីេទ។ េគថ

សកមមភពេយងមនិរតូវ េយងកម៏និហ៊នរបែកកែដរ។ េបេយងមនិហ៊នេធវ

អវេីសះេបេនះ េតេយងអចជអនកដកឹនែំដរេទ? 

ភពជអនកដកឹន ំេលចរបូរងតមរយៈ ករដកឹនខំលួនឯង។ េយងេរៀនពេីគ 

ែតមនិឱយេគរគបសងកតក់រគតិ ឬចរតិពតិរបសេ់យងេនះេទ។ េយងេរៀន

ពេីគ េដមបេីជគជយ័ខលួនឯង មនិែមនបេរមឱយភពេជគជយ័របសេ់គេទ។ 
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េយងេរៀនពេីគ េរពះេយងចងេ់ធវជេមដចូេគ មនិែមនេធវជកនូេចេគរហតូ

េនះេទ។ ករដកឹនខំលួនឯង ទមទរឱយេយងេធវជខលួនឯង េហយរកវធិឱីយអវី

ែដលេយងមន បេងកតរបេយជនរ៍តលបម់កវញិ។ 

ឆវឆវ បដេិសធភពកសំករបសម់រនតែីដលែរសកយកំនុងផទះវ៉ងអុងី េហយ

សេរមចថនងឹេទសមល បត់ងុជេួដយផទ លៃ់ដ។ គតេ់ជឿថ ែផនករលួង

តងុជឱួយទកុចតិត អចជយួ គតប់ន េហតេុនះេទបនយិយេដយកល ហន

េនកនុងចេំណមពធិ។ី គតេ់ធវខសុពអីនកដៃទ េដយសំអងេលខលួនឯង 

េហតេុនះេទបគតប់នេធវជអនកដកឹន។ំ 

វធិេីរបទព័របសឆ់វឆវ កខ៏សុពេីគ េហយេធវផទុយពកីបនួសឹកេទៀតផង 

េហតេុនះេទបគតអ់ចបេងកតទព័ខល ងំបនេនសមយ័េនះ។ ករេចញ

ចបំងេដយខវះេសបៀង នងិកងទព័តចិ សុទធែតមនិរតូវតមកបនួទព័ ប៉ែុនត

ឆវឆវ ចតទ់កុថជវធិលីអែដលេរបរតូវជមយួគត។់ “េជគជយ័ េកត

េចញពធីតពុតិខលួនឯង” ជចណុំចខល ងំរបសអ់នកដកឹន។ំ 

មនិបចែ់តឆវឆវេទ េយងអចយកអនកដកឹនណំមន កក់នុងសមយ័េនះមក

វភិគ េយងនងឹេឃញថ ភពជខលួនឯងរបសគ់ត ់បនកល យជែផនកមយួ

ៃនភពជអនកដកឹនរំបសគ់ត។់ អនកដកឹនេំផសងគន  មនករដកឹនេំផសង

គន ។ េពលខញុេំធវករជមយួជនជតចិនិ េគដកឹនបំគុគលិកដចូសតវចញិច ឹម។ 

ដលេ់ម៉ងសុី េគេបកផលូវឱយេទតរមងជ់រួគន សុី។ ដលេ់ម៉ងេចញពេីធវករ េគ

ឱយតរមងជ់រួគន ចលូ។ េគរគបរ់គងពេីលរហតូ។ េពលខញុេំធវករជមយួ

ជនជតកិេូរ ៉ េគេបកសិទធេិសរភីពកនុងករងរឱយខញុ ំ ែតេគរតូវករលទធផល

ឱយទនេ់ពល។ េគមនិសតីឱយ េហយកម៏និដកក់រងរឱយេរចនែដរ។ េគេមល
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តមសមតថភពរបសេ់យង។ ភពខសុគន ទងំេនះ ជេរឿងអសច រយណស់

សរមបខ់ញុេំគដចូជខញុ។ំ 

េបអនកទងំអសគ់ន រសៃមចងេ់ធវជអនកដកឹន ំ រតូវេរៀនេធវជខលួនឯង។ កុយំក

ចរតិអនកដៃទមកដកខ់លួន េហយេធវតមេគ េរពះវមនិបនផលដចូខលួន

េយងេទ។ អនកខលះអនេសៀវេភទកទ់ងនងឹអនកដកឹន ំ ឬមនសុសលបេីហយ 

របងឹេធវតមេគ។ ជលទធផល គមឺនិបនអវទីងំអស។់ 

“ភពជអនកដកឹន ំេលចរបូរងតមរយៈ ករដកឹនខំលួនឯង”។ 

៨.៨ េតចងេ់ធវតមអនកដៃទរហតូឬ? 

ដលេ់ពលែដលរតូវសួរសំណួរមតងេហយ។ េតេយងចងេ់ដរតមអនកដៃទ

រហតូឬ? មនសុសមនផលូវេដរេផសងគន  េហយអវែីដលអចែចកផលូវេដរបន គឺ

ករសេរមចចតិតរបសេ់យង។ េតេយងចងេ់ធវតមេគ ឬេធវេផសងពេីគ? េបេធវ

តមេគ វមនិពបិកេទ េរពះចែំតេមលេគ េហយេធវតមេទ គបឺន

េហយ។ ែតេបចងេ់ធវតមខលួនឯង េយងរតូវមនរបសេ់រចនជបខ់លួន។ 

មនិែមនថករេធវតមេគ មនិអចនេំយងេទរកភពេជគជយ័េនះេទ។ 

ខវះអអីនកែដលចែំតៃហេអ នងិរទពង េហយទទលួបនបណុយសក័ត ិ នងិ

រទពយសមបតតេិរចនេនះ។ អវែីដលសំខន ់ គេឺយងគម នអវែីដលរតូវមន

េមទនភពចេំពះខលួនឯង េពលងកេមលមកេរកយវញិ។ េយងរសេ់ន

េដយេមលេទមខុ ប៉ែុនតករងកមកេរកយ េពលខលះជករដសេ់តឿនខលួន

េយងឱយភញ ករ់លឹកែដរ។ 

េពលខញុេំម លេទេរកយ ខញុគំតិថ ខញុេំរជសេរ សេធវជអនកសរេសរេសៀវេភ 
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េនះ ជេរឿងលអសរមបខ់ញុ ំេរពះវរតូវនងឹចរតិខញុ។ំ ខញុមំនិពែូកនយិយេទ ប៉ែុនត

ខញុមំនេរឿងរតូវនយិយឱយេគសត បេ់រចន។ ខញុេំរបករសរេសរេដមបឱីយអនកេផសង

បនដងឹថខញុគំតិអវខី លះ។ មនិែមនេដមបអីតួេទ គេឺដមបឱីយខលួនខញុធំរូចតិត។ ខញុមំនិ

សត បអ់នកែដលនយិយថ “ករសរេសរេសៀវេភជេរឿងអតរ់បេយជន”៍ ឬ

របបខ់ញុឱំយទកុេពលេដកពនួេទ។ ខញុដំងឹថខញុកំពំងុេធវអ ីេហយចងប់នអ។ី 

សរមបអ់នកែដលកសំកតងំពតីចូមក េហយេធវតមេគរគបេ់រឿង ខញុសូំម

របបេ់រឿងសមង តម់យួ គ ឺករេធវតមខលួនឯង នងិេធវខសុពអីនកដៃទ ជេរឿង

សបបយជងេគ។ េពលេយងមនិេធវតមេគ េយងមនិបចម់នអនកណមក

ដកឹកបលេយងេដរ គេឺយងរកផលូវេដរេដយខលួនឯង។ េបរកេឃញ ជេរឿងលអ 

ែតេបរកមនិេឃញ រតូវរបងឹរកបនតេទៀត។ េយងមនិរបកដថរកេឃញេទ 

ប៉ែុនតវសមនងឹតៃមលណស។់  

រសេ់នេដយេធវតមេគដែដល េតមននយ័អេីទៀត? ខញុមំនិរបបឱ់យអនកទងំ

អសគ់ន សមល បខ់លួនេទ េរពះករសមល បខ់លួនកជ៏ករេធវតមគន មយួែដរ។ 

មនេរឿងពបិក មនិេរបខរួេទ េរបថន កំណតុ រ ឬអរៃដខលួនឯង។ េឃញេគ

សមល បខ់លួនថតដកេ់ហវសប៊កុ ដចូទនំង កេ៏រៀនេធវតមេគែដរ។ 

ខញុសំរេសរដែដលៗេសទរែតរគបេ់សៀវេភេទេហយ។ េយងេកតមកមនខរួ

កបលមយួ ដេូចនះេយងរតូវេរបវមកគតិេដយខលួនឯង េហយេធវតមខលួន

េយងឱយបនេរចនបផំតុ។  អនកែដលេគេចះគតិ នងឹមនិេធវតមអនកដៃទរគប់

េពលេនះេទ។ េគេធវតមែតេពលណរតូវេធវ នងិរសបតមចរតិេគ

ប៉េុណណ ះ។ េបេយងគតិថ ខរួកបលេយងកអ៏ចេរបបនដចូេគែដរ សូម

គតិេឡងវញិ នវូអវែីដលេយងបទិែភនក េធវតមេគកនលងមក។ េយងគរួែត 
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បេនទ សខលួនឯង ែដលេធវតមេគ។ 

េបេយងេនេកមង មនិដងឹខយលអ់ ីេយងេធវតមេគ វមនិែមនជេរឿងខសុេទ។ 

េនេពលេយងធេំហយ េយងករ៏តូវេបះេចលអវែីដលជចរតិកនូេកមងែដរ។ 

ចរតិកនូេកមង គរឺសបតមេគេដមបបីនចលូរមួជមយួេគ។ ចរតិេនះ េកមងេរប

េដមបេីលងជមយួគន ប៉េុណណ ះ ចែំណកេយងជមនសុសធមំនិរតូវេធវែបបេនះ

េទ។ េគមនិទទលួយកឱយចលូរកុម េយងអចបេងកតរកុមេផសងេដយខលួន

ឯង។ េបគម នអនកណចលូរមួនងឹេយង េយងេធវមន កឯ់ងកប៏នផលែដរ។ 

គម នអនកណអចបងខេំយងឱយេរៀនេធវជខលួនឯងបនេទ េបេយងចលូចតិតឱយ

េគដកឹកបល ឬវេងវងតមរកុមមនសុសភគេរចន។ កររសេ់នកនុងសងគម 

េជៀសមនិផតុពកីររតូវសរមបខលួនតមេគ ប៉ែុនតេនះមនិបននយ័ថ េយង

រតូវេធវពតុេដមបបីនដចូេគេនះេទ។ េយងអចរបកនខ់ជ បន់វូអវែីដលជខលួន

េយងពតិរបកដ េហយឱយអនកដៃទមកសរមបតមេយងវញិកប៏នដចូគន ។  

េបេគមនិរពមេធវតមេយង េយងកម៏និបចេ់ធវតមេគែដរ។ វហកដ់ចូជ

េយងមនភពអតម នយិម ប៉ែុនតេនះជរេបៀបរសេ់នេដយេសរភីព។ េប

េយងមនិេចះគតិពខីលួនឯងខលះ េយងនងឹបតេ់សរភីព។  

េនេពលេយងេធវតមេគរគបេ់ពល េគនងឹមនិេគរពេយងេទ។ េតអនកណ

អចេគរពមនសុសកសំក មនិេចះគតិ នងិគម នអវជីរបសផ់ទ លខ់លួនេនះ? 

សូមបែីតចរតិខលួនឯង ករ៏តូវលកទ់កុែដរ េរពះែតចងច់លូឱយចះុជមយួេគ។ 

េបែបបេនះែមន បញហ មនិែមនមកពសីងគមេនះេទ គមឺកពខីលួនេយង។ 

សងគមជកែនលងែដលមនសុសខសុគន ទកទ់ងគន  មនិែមនេធវតមគន េទ។ 

េយងមនចរតិេផសង េគមនចរតិេផសង ប៉ែុនតអចរបអ់នគន បន។ េយង 
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របែហលជឱយនយិមនយ័ៃនទនំកទ់នំងសងគមខសុេហយេមលេទ។  

អវែីដលខញុសំរេសរេនះ មនិរបកដថរតូវេនះេទ ែតវជករយលេ់ឃញរបស់

ខញុេំនកនុងទនំកទ់នំង។ ខញុមំនិបចយ់លេ់ឃញដចូេគ េដមបបីនសគ លេ់គ

េនះេទ។ ខញុកំម៏និចបំចេ់ធវខលួនតមេគ េដមបឱីយេគនយិយរកខញុែំដរ។ 

េទះបខីញុេំធវជខញុេំគែមន ែតខញុមំនិបនផល សប់តូរចរតិខញុេំដមបផីគ បច់តិតអនកណ 

េហយកម៏និេធវតមអនកណេដមបទីទលួបនភពេជគជយ័ែដរ។ 

េយងមនិែមនជេចៀម េហតេុនះេយងមនិបចេ់ធវតមអនកដៃទេទ។ សរមប់

អនកែដលមនិេចះគតិ ចងេ់ធវអកីេ៏ធវេទ េរពះគម នអនកណខវលព់មីនសុស

ែបបេនះេទ។  

៨.៩ ចណុំចគរួចងច ំ

េនេពលេយងេធវជខលួនឯង អនកដៃទនងឹេមលមកេយងជមនសុសចែមលក។ 

េគអចមនិេពញចតិតេយង ឬមនិចងរ់បអ់នេយង។ មនសុសខល ចពកយថ 

ខសុេគ ដេូចនះពយយមេធវរគបយ៉់ងេដមបឱីយរចឡនំងឹេគ។ េបេយងមនិែមន

រតេ់ភៀសខលួន រតូវច ំេធវឱយរចឡេំគ មនិែមនជជេរមសលអេទ។ 

េគមនិអចទទលួធតពុតិរបសេ់យងបន េរពះេគខលួនឯងមនិអចេធវដចូ

េយងបន។ ពកួេគនងឹពយយមរកេហតផុលជេរចន េដមបបីញជ កថ់ 

េយងមនិយលព់ទីនំកទ់នំងសងគម ឬេយងមនិេចះរសជ់មយួអនកដៃទ។ 

កុខំវលន់ងឹករែណនរំបសម់នសុសកសំក ឬេលភលនរ់បេយជន។៍  

េនេពលេយងសេរមចចតិតថ េធវជខលួនឯង េយងករ៏តូវសេរមចចតិតទទលួ

យកលទធផលទងំអសេ់នះែដរ។ េគមនិគរំទេយងេទ។ េគនងឹគរំទេយង
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េនៃថងណមយួែដលេយងទទលួបនេជគជយ័ ឬលបេីឈម ះេដយសរ

ភពខសុេគររបសេ់យង។ មនសុសតមគន  គែឺបបេនះេហយ ចែំតែរសក

បេនទ រតមេគប៉េុណណ ះ។ 

េយងេធវជខលួនឯង មនិែមនបននយ័ថេយងកតខ់លួនេចញពអីនកដៃទេទ 

ប៉ែុនតគេឺយងដកខ់លួនេយងពតិរបកដេទកនុងទនំកទ់នំងជមយួេគ។ េយង

មនិែមនជបញហ េនកនុងទនំកទ់នំងេទ េបេយងេធវជខលួនឯង។ 

អនកែដលអចទទលួចរតិពតិរបសេ់យងបន េទបជមនសុសែដលេយងរតូវ

របអ់ន។ អនកេផសងពេីនះ េយងអច unfriend េចលកនុងជវីតិពតិែតមតង

កប៏នែដរ។ កុទំកុមនសុសែដលគម នរបេយជនដ៍លខ់លួនេយង កនុងជវីតិេយង

េរចនេពក។ 

េបខលួនេយងមនិេធវតមខលួនេយង េតេមច៉នងឹអចេហថខលួនេយងបន? េប

េយងមនិេធវជខលួនឯងផង េតេយងចងឱ់យអនកដៃទេធវជខលួនេគជមយួេយង

េមច៉បន? េបេយងមនិទនេ់សម ះរតងន់ងឹខលួនផង េតចងប់នភពេសម ះ

រតងព់េីគតមរេបៀបណ? 

“េយងមនិអចកល យជសទីវចប េដយេធវតមគតេ់នះេទ  

ប៉ែុនតេយងកល យជមនសុសដចូគតេ់ដយេធវតមខលួនឯង។  

េធវជខលួនឯង មនអីមនិលអ?” 

៨.១០ បេរងៀនអនកដៃទឱយេធវជខលួនឯងែដរ 

ឆវឆវ ជអនកដកឹនមំន កែ់ដលេចះបេរងៀនអនកេនេរកមបងគ បរ់បសខ់លួន។ 

គតប់េរងៀនឆវយនិ កុឱំយកបនួសឹកចងេជងជបដ់ចូអនកដៃទ។ គត់
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បេរងៀនឆវភ ីឱយេធវអវែីដលខលួនឯងេធវបនលអបផំតុ (របែកក)។ គតប់េរងៀន

អនកេមលេរឿងសមកកុទងំអស ់ឱយេធវជខលួនឯង។  

េនេពលេយងេធវជខលួនឯងបនសេរមចេហយ កតពវកចិចទមីយួែដលេយង

គរួេធវ គ ឺ បេរងៀនអនកដៃទឱយេធវជខលួនផង។ េយងអចែចករែំលកពី

បទពេិសធនដ៍បំងូៗរបសេ់យង េដមបឱីយេគេរតៀមចតិតទទលួអវែីដលេយង

ជបួែដរ។ ករែចករែំលកេរឿងលអ ជករជយួ អនកដៃទ។ េយងជយួ េគេដមបឱីយ

េគបនតជយួ អនកដៃទេទៀត។ 

ករបេរងៀនមនិពបិកេទ។ េយងរគនែ់តេធវឱយេគេមលេទ េហយជយួ េលក

ទកឹចតិតេគេនដណំកក់លដបំងូបនេហយ។ ករេធវជខលួនឯង ពបិកែត

ដបំងូេទ។ េរកយេពលរតូវេគបដេិសធ ឬេសចចអំកប៉នុម នដង េយងនងឹ

ែលងមនបញហ េទៀតេហយ។ 

េនេពលខញុរំបបេ់គថ ខញុតំមសច ់ េគេសចខញុ ំ េហយសួរថខញុកំនស់សន

អបីនជមនិញុសំច។់ ខញុអំតញុ់សំច ់េរពះខញុគំតិថ សតវវចងរ់ស។់ េប

េគសួរខញុពំេីរឿងសសន ខញុគំតិថ េគកពំងុេមលងយករយលដ់ងឹរបសខ់ញុ ំ

េហយ េរពះខញុមំនិេជឿេលសសនេទ។ ខញុគំតិែបបេនះេហយ ខញុកំម៏និ

នយិយតបេទេគវញិ។ ខញុេំធវជេមលមនិេឃញ ឬសត បម់និលឺអវែីដលេគ

នយិយបនតែតមតង។ ខញុគំម នបញហ កនុងករេធវែបបេនះជមយួអនកដៃទេទ។  

ខញុមំនិរបកដថរតូវេទ ប៉ែុនតខញុេំធវជខលួនខញុបំនលអណស ់ េហយរគបេ់ពល

េទៀតផង។ អវែីដលអនកទងំអសគ់ន អន ជចរតិរបសខ់ញុ ំដេូចនះអនកទងំអស់

គន  ដចូជសគ លខ់ញុផំទ លែ់ដរ។ ខញុមំនិេធវពតុជមនសុសរតមឹរតូវេទ េហយខញុ ំ

កម៏និបននយិយថខញុជំមនសុសរតមឹរតូវែដរ។  
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មនអនកែដលធល បអ់នេសៀវេភ េហយគតិថខញុសំរេសរយកឡយូ េហយ

គតិថខញុជំមនសុសរសួរយេនខងេរក។ ដលេ់ពលជបួខញុែំមនែទន ក៏

នយិយថខញុវំយឬក។ ខញុមំនិវយឬកេទ ែតខញុមំនិសគ លេ់គ េហយខញុឆំប់

ធញុ ដេូចនះខញុមំនិចងន់យិយជមយួអនកណេទ។  

ខញុទំកុខលួនឯងជអនកនពិនធ មនិែមនអនកសិលបៈេទ ដេូចនះខញុមំនិចងឱ់យអនកអន 

កល យជអនកបងវលិកបលខញុ ំឱយេសញញដកព់កួេគ េដយខញុមំនិចងេ់ទ។ ខញុមំនិ

ចងឱ់យអនកណមកបញជ ខញុ ំ ដេូចនះេបេឃញខញុេំឈ លយេនខងេរក ពយយម

ទទលួចរតិរបសខ់ញុេំទ។ ខញុមំនិែកេដមបអីនកណេទ។ េយងរតូវេរៀនទទលួ

ចរតិពតិរបសអ់នកដៃទ។ េបេយងមនិអចទទលួចរតិពតិរបសេ់គបន េយង

កម៏និអចេធវជខលួនឯងបនែដរ។ 

កនុងចណុំចេនះ ខញុសូំមេថលមធបំេរងៀនអនកអនទងំអសគ់ន ចះុ។ ខញុចំងឱ់យ

អនកទងំអសគ់ន េធវជខលួនឯងែដរ។ ករេធវជខលួនឯង មនិែមនជេរឿងអវគីរួ

ឱយខម សេគេទ។ េយងគរួែតរកីរយនងឹអវែីដលេយងអចេធវបន នងិអវែីដល

េយងហ៊នេធវ។ មនិែមនេគរគបគ់ន  សុទធែតហ៊នេធវជខលួនឯងេទ។ 

សរបុ  

មនិថេយងជមនសុសែបបណេទ កុពំយយមលកធ់តពុតិ។ មនែត

មនសុសែដលមនគនំតិអរកកប់៉េុណណ ះ េទបរបងឹលកព់តុេដមបឱីយេគចលូ

អនទ កអ់វមីយួ។ េយងមនិចបំចេ់ធវតមអនកដៃទេនះេទ។ េយងអចដកឹនំ

ជវីតិរបសេ់យងបនេដយករេធវជខលួនឯង។ មនទសសនៈមយួេលកេឡង

ថ “េបេយងមនិអចេធវជខលួនឯងបនេទ េយងមនិអចកល យជអនកណ

បនទងំអស”់។ 
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៩ 

ចប់យកឱកស 

េគនយិយថ ឱកសមនរគបទ់កីែនលង ប៉ែុនតមនិែមនមនសុសរគបគ់ន សុទធែត

ទទលួបនេនះេទ។ អនកខលះ េពញមយួជវីតិរកែតឱកសលអមយួមនិបន

ផង ចែំណកអនកខលះវញិ ឱកសរតច់លូមកដចូេកមងៗបបលួគន ចលូផទះ

សំណក។់ េហតអុបីនជែបបេនះ? េរពះមនសុស េមលឱកសកនុងផលូវ

ខសុគន ។ 

ករចបយ់កឱកស ជសមតថភពមយួែដលេធវឱយអនកខលះេជគជយ័មតង

េហយមតងេទៀត។ ឆវឆវទទលួបនេជគជយ័ជបនតបនទ ប ់ េរពះគត់

ចបយ់កឱកសែដលេគេមលមនិេឃញ ឬេឃញេហយែតេបះេចលវញិ។ 

រគនែ់តចេំរ សយកឱកសែដលសលព់េីគ កគ៏តប់នេធវជសេមតចមន ក់

ែដរ។ 

េនកនុងចណុំចេនះ េយងនងឹសកលបងគតិពកីរចបយ់កឱកស េដមប ី

យកេទេរបកនុងជវីតិរបចៃំថង។ េយងមនិអចឱយអនកដៃទចបយ់កឱកស

បនរហតូ េហយេយងេនអងគុយទះៃដឱយេគេនះេទ។ េយងេចះអបអរនងឹ

េជគជយ័របសអ់នកដៃទ ជេរឿងលអែមន ែតករគតិពខីលួនឯង កម៏និែមនជ

េរឿងអរកកែ់ដរ។ ករចបយ់កឱកស អចេធវឱយអវែីដលេយងនកឹសម ន

មនិដល ់េកតេឡងេដយងយបផំតុ។ 
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ខញុសំរេសរេទតមអវែីដលខញុេំចះប៉េុណណ ះ ដេូចនះ េបអនកទងំអសគ់ន យក

េទេរបៀបនងឹេសៀវេភបរេទស ខញុចំបសជ់មនិដលេ់គេហយ។ ខញុរំបបត់ម

រតងច់ះុ។ ខញុកំពំងុែតចបយ់កឱកសសរេសរេសៀវេភ ទនអ់នកេនកនុង

រសុកមនិសូវនពិនធអវថី ម។ី េគមនិចងេ់ធវ ខញុេំធវ។ 

៩.១ េតឱកសជអវ?ី 

ឱកស ជេពលអេំណយផលេទេលអវមីយួ។ ឧទហរណ៍៖ េនេពល

របេទសេរក េគផតលអ់ហរបូករណ៍មកនសិសតិែខមរេយង េនះជឱកស។ 

ឱកសេនះ មនិរបកដថបនរគបគ់ន េទ ប៉ែុនតមនផលលអសរមបអ់នក

ែដលយកបន។ 

ឱកស ជកតត េជគជយ័មយួ។ េពលខលះេយងមនិបចម់នសមតថភព

ខល ងំេពកេទ រគនែ់តឱកសមកដល ់ េយងនងឹទទលួបនផលភល ម។ 

បគុគលិកខលះេធវកររបស់ិបឆន  ំ គម នឱកសេឡងឋនៈ ចែំណកអនកខលះេទៀត 

ចលូភល មមនឱកសបងហ ញសន ៃដដលេ់ថែក កប៏នេឡងឋនៈេធវធំ

ែតមតង។ 

ឱកស អចជបញហ ។ បញហ ខលះ នយំកឱកសមកជមយួ។ េនេពល

តងុជរួគបរ់គងរជករ សេមតចដៃទេទៀតជបួបញហ  ប៉ែុនតេនះកជ៏ឱកស

ែដលពកួេគអចកល យខលួនជអនកេសនហជតបិនែដរ។ េបេគកចំតត់ងុជួ

បន េសតចនងឹផតលរ់ងវ នជ់េរចន ថមនិរតូវអចមនឱកសេធវដចូតងុជួ

េទៀតផង។ កុេំភលច មនិែមនបញហ ទងំអសសុ់ទធែតជឱកសេនះេទ។  

ឱកស ជអនកជរមុញទកឹចតិត។ មនសុសជេរចនគតិថ ខលួននងឹមនឱកស 



េរៀនតមឆវឆវ 

	 239	

បនេធវធ ំ ឬបនលបេីឈម ះ ដេូចនះពកួេគខរំបងឹេធវអវែីដលេគេធវបនតេទៀត។ 

ពកួេគមនិចបសេ់ទ ែតេគេជឿថឱកសនងឹមកដល។់ ខញុកំេ៏ជឿេលឱកស

ែដរ ែតខញុមំនិដងឹថ ឱកសរបសខ់ញុ ំេពលណនងឹមកដល ់ឬកដ៏ចូអនកនពិនធ

ចស់ៗ ែដលសល បប់ត ់េទបមនេគេលកេឈម ះមកនយិយ។ 

ឱកស មនលអខល ងំ នងិលអតចិ។ ឱកសខលះលអែមន ប៉ែុនតលទធផលែដល

បនមកពឱីកសេនះ ែបរជអរកកេ់ទវញិ។ ឧទហរណ៍៖ បតរីបពនធពរី

នក ់មនឱកសរកសុីេឡង រសបែ់តបតេីនះេទជមនរសីថម ី េហយេធវឱយ

ែបកបករ់គួសរេទវញិ។ ឱកស មនិអចទយទកុមនុបន។ 

៩.២ មនសុស នងិឱកស 

មនសុសរតូវករឱកស េដមបេីធវអវមីយួ។ េបនយិយដលឱ់កស េយងអច

ែចកមនសុសេចញជ៤របេភទ គ ឺ  អនកែដលរងច់ឱំកស អនកែដលែសវងរក

ឱកស អនកែដលបេងកតឱកស នងិអនកចបយ់កឱកស។ មនសុសទងំេនះ 

មនចណុំចលអេរៀងខលួន េហយរបែហលជខលួនេយងមនេលសពមីយួផង

កថ៏បន។ 

េយងនយិយពអីនកែដលរងច់ឱំកសមនុេគ។ ពកួេគដងឹថឱកសនងឹមក

ដល ់ ពកួេគករ៏ងច់។ំ ពកួេគេចះអតធ់មត ់ េចះេមលកលៈេទសៈ នងិេចះ

របយត័នខលួនេទៀត។ ពកួេគេរតៀមខលួន េដមបេីពលឱកសមកដល ់ េគនងឹមនិ

បចខ់តេពល។ ឱកសេទមកេលឿន េបេយងមនិរហស័េទ េយងនងឹបត់

បងវ់។ 

សុឺម៉អុ ីរបច់លូកនុងមនសុសរបេភទេនះ។ គតរ់ងច់ឱំកសែដលឆវសួង 
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េភលចខលួន េហយកេ៏លកទព័បះេបរែតមតង។ គតេ់ធវពតុជឈ ឺ សមងកំនុងផទះ 

នងិរទកំររបមថរគបយ៉់ង េដមបរីងច់ឱំកសលអរបសគ់ត។់ ពកយរបស់

គតម់យួឃល  រតូវនងឹចណុំចេនះណស ់ គ ឺ “ខញុដំកដវែតមតងេទ ែតខញុ ំ

សំេលៀងដវ១០ឆន មំកេហយ”។ កររងច់រំបសគ់ត ់ បនផលលអណស ់

គេឺកត បអណំចរគួសរឆវែដលខកំសងប៉នុម នជនំន។់  

អនកេរៀនជេរចនករ៏ងច់ឱំកសែដរ។ ពកួេគរបងឹេរៀន នងិអតធ់មតរ់បឆ់ន  ំ

េរពះេជឿថ មនឱកសបនេរបអវែីដលេគេរៀនេនះពតិរបកដ។ គម ន

អនកណចងេ់រៀនេចល េដយមនិបនយកមកេរបេទ េហតេុនះមនែត

រងច់ឱំកសមកដល។់ ខញុេំរៀនអយធ ី ែតខញុមំនិែដលេរបេមេរៀនទងំេនះ

េនកែនលងេធវករេទ ដេូចនះខញុរំតូវរងច់ឱំកសលអមកដល ់ េហយបតូរេទេធវករ

ែផនកេផសងវញិ។ 

ចណុំចលអមយួ គអឺនករងច់ឱំកស មនិបចេ់ធវអវេីរចន េរពះអវែីដលរតូវករ 

គេឺរតៀមខលួន នងិរងច់។ំ មនិែមនថពកួេគមនិដងឹខយលអ់េីនះេទ េរពះ

មនសុសរបេភទេនះ ែតងែតលយគន ជមយួរបេភទេផសងេទៀត។ 

បនទ ប ់គ ឺអនកែដលែសវងរកឱកស។ ពកួេគេជឿថ ឱកសមនេរចន ប៉ែុនត

ពកួេគមនិទកុចតិតថវនងឹរតម់ករកខលួន។ ពកួេគេចញេទរកឱកសរគបទ់ី

កែនលង។ ពកួេគជមនសុសបុនិសេងកត ពែូកសួរ នងិវភិគទេំនរកនុងសងគម។ 

ពកួេគមនទនំកទ់នំងេរចន នងិសគ លេ់រចនកនុងកែនលងែដលរសេ់ន។ 

ឱកស េរបៀបដចូជហងលកទ់រូសព័ទអុចីងឹ គវឺេរចនែតផតុគំន មយួកែនលង។ 

មនិែមនថកែនលងេផសងគម នេទ ែតវមនិរសួលរក។ អនកែដលែសវងរក

ឱកស េគនងឹេទរកេនកែនលងរបសឱ់កស។ ចងប់នឱកសមនបន េគ
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របឡកូេនកនុងជនំញួ វសិយ័អចលនរទពយ ឬេធវជកនូអកុនេយបយមយួ

របវេទ គបឺនេហយ។ ចងប់នឱកសលបេីឈម ះ ចលូរបឡកូកនុងវសិយ័

សិលបៈ ឆកនេយបយ ឬេធវឆកួតតមេហវសប៊កុមយួែភលតបនលបេីហយ។ 

កែនលងទងំអសហ់នងឹ សុទធែតជឱកស។  

េបេយងមនិសគ លក់ែនលងរក េតរកេមច៉នងឹេឃញេលឿនជងេគ? េបមនិ

េលឿនជងេគ េមច៉នងឹមនេរបៀបជងេគ? សមយ័របកតួរបែជង េទះេយង

មនិចង ់ករ៏តូវែតចលូរមួឱយបនគន េរចនែដរ។ 

ករែសវងរកឱកស បននយ័ថ េយងមនិអចបេងកតឱកសបនេទ េហតុ

េនះគខឺចៃីដអនកដៃទ េដមបបីនរបេយជន។៍ េនេពលរកុមហ៊នុេអបផល

បេងកត iTune េដមបលីកប់ទចេរមៀង មនអនកចេរមៀងមយួចនំនួប៉េុណណ ះ

ែដលែសវងរកឱកសេនេល platform ថមេីនះ។ អនកដៃទេទៀតគតិថ វគម ន

ឱកសេទ ដេូចនះេគមនិខតេពលមករកអនកទញិេនេលេនះេទ។ ៃចដនយ

ណស ់េរពះ iTune ទទលួបនេជគជយ័យ៉ងធ។ំ 

មនសុសមយួរបេភទេទៀត គអឺនកែដលេចះបេងកតឱកស។ មនសុសែបបេនះ 

មនករយលដ់ងឹសុីជេរមពសីងគម នងិអនកដៃទ។ ពកួេគអចបេងកត

ឱកសេឡង េដយេមលេលតរមូវករែដលមនរសប ់ ឬមនិទនម់ន។ 

េពលខលះ ពកួេគបេងកតតរមូវករថមមីយួេឡងមកែតមតង។  

ឆវឆវ េទផទះវ៉ងអុងីេដមបយីកកបំតិតររបពំរីេទសមល បត់ងុជ ួ ជករ

បេងកតឱកស។ គតប់េងកតឱកសសងេករ ិ៍តេឈម ះ នងិកមច តេ់ចរកបត។់ 

គតឱ់យឪពកុរបសគ់តល់ករ់ទពយសមបតតេិដមបបីេងកនទព័ កជ៏ករបេងកត

ឱកសែដរ។ គតេ់ទនយិយឱយចងហវខីងឹ េដមបេីចញេទសមល បល់ីព ូ
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កជ៏ករបេងកតឱកសរចួខលួនរបសគ់តែ់ដរ។ 

េបសិនជេយងែសវងរកឱកសមនិបនេទ មនែតបេងកតវេដយខលួនឯង។ 

ករបេងកតឱកស រតូវពងឹេលចេំណះដងឹ នងិបទពេិសធនក៍នុងជវីតិទងំ

រសុង។ ករបេងកតឱកសឱយខលួនឯង ជករជយួ ខលួនឯង។ អនកខលះេដកចំ

វសន ែតេបេយងគតិថ វសន ជេរឿងេបករបស ់ឬមនិរតូវករវ េយង

អចសកលបងបេងកតឱកសឱយខលួនឯងបន។ 

អនកមនអនំច ឬអនកមនរទពយធំៗ  ជមនសុសែដលពែូកបេងកតឱកស 

េហតេុនះេទបេយងេឃញពកួេគដចូជមនសំណងរហតូ។ ខញុមំនិេចះ

បេងកតឱកសធដំចូេគេទ។ ខញុអំចរតមឹជយួ ខលួនឯងឱយរសរ់សួលប៉េុណណ ះ។ 

ខញុបំេងកតឱកសេដមបចីរចកចិចសនយករងរេឡងវញិ។ ខញុបំេងកតឱកស

េដមបបីនលកេ់សៀវេភ។ ខញុបំេងកតឱកសេដមបរីសប់នយរូ។ 

ករេធវជអនកនពិនធតមរេបៀបខញុេំនះ រតូវករឱកសេរចនណស។់ ឱកស

ភគេរចនកនុងទផីសរេសៀវេភ រតូវេរងពមុពយកអសេ់ហយ េហតេុនះខញុរំតូវ

បេងកតឱកសតចូៗេឡងេដយខលួនឯង។ ខញុេំរបអុនីធេឺណតេដមបផីសពវផសយ 

នងិលកេ់សៀវេភ េរពះេនះជឱកសែដលខញុអំចបេងកតបន។ 

ខញុធំល បអ់នពវីធិសីរសតរបសអ់នកនពិនធ John Green ែដលគតប់េងកត

ឱកសឱយខលួនឯងកល យជអនកនពិនធលប។ី គតេ់រប Youtube េដមបរីបមលូ

យកអនកគរំទឱយបនេរចន េដយគត ់ នងិបងរបុសគតម់ន កេ់ទៀត េធវ

វេីដអទូកទ់ងេរឿងេផសងៗរបសព់កួគត។់ េពលបនេរចនលមមេហយ គត់

ចបេ់ផតមលកេ់សៀវេភរបសគ់ត ់ េហយជរមុញអនកគរំទទងំេនះ ឱយកល យ

ជអនកទញិែតមតង។ េដយសរែតេគចលូចតិតគតរ់សប ់ដេូចនះអវែីដលគត ់
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េធវ េទមខុយ៉ងរសួល។ 

គតប់េងកតឱកសេផសងេទៀត េដយពងឹឲយអនកអនជយួ ផសពវផសយពមីត់

មយួេទមតម់យួ នងិបេងហ ះរបូេនេលបណត ញសងគមេផសងៗ។ គតក់៏

ទទលួបនករចបអ់រមមណ៍ពខីងភពយនត។ ឱកសរបសគ់តក់ល យជ

េសដឋ ី កប៏នមកដល។់ Jonh Green ជបេ់ឈម ះជអនកនពិនធវយ័េកមង

ែដលអចរកចណូំលបនរបល់នដលុល រពកីរលកេ់សៀវេភ។ 

គតប់េងកតឱកសេរចនណស ់ េដមបបីនភពលបលីបញមក។ េពលលប ី

េហយ លុយករ៏តម់កែដរ។ ឱកសែដលេយងបេងកតេឡងេដយខលួនឯង

េទបជេមទនភពពតិរបកដ។  

របេភទចងុេរកយ គអឺនកែដលេចះចបយ់កឱកស។ មនិថេយងេចះរងច់ ំ

េចះែសវងរក ឬេចះបេងកតេនះេទ េបេយងមនិេចះចបឱ់យទនេ់គ ឱកស 

េនែតមនិអចជយួ េយងបន។ អនកែដលចបយ់កកស នងឹមនិេលក

ែលងឱយឱកសណទងំអស។់ ឱយែតអចយកបន គេឺគយកមកសិន េប

េរបមនិេកតចែំលងេទវញិ។ 

Richard Branson បនឱយេយបលច់េំពះេរឿងឱកសថ “េបមន

អនកណមន កផ់តលឱ់កសឱយេយង េយងរតូវេឆលយថ រពមសិន ចេំរៀនេធវវ

តមេរកយ”។ ឱកស អចសំខនជ់ងសមតថភព។ សមតថភពអច

បណតុ ះតមេរកយបន េបសិនជមនឱកសរចួេហយ ែតេបមន

សមតថភព អតឱ់កស អវកីេ៏យងេធវមនិេចញែដរ។  

កររពែលងឱកស ឬេមលងយឱកស នងឹេធវឱយេយងជបួេរឿងបរជយ័។ 
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ខញុអំចឱយឧទហរណ៍មយួ ទកទ់ងនងឹករចបយ់កឱកស េនកនុងវសិយ័

កឡីកស។ ខញុចំលូចតិតតមដនកឡីកស ដេូចនះខញុបំនដងឹេរឿងេរចន

េនកនុងជនំញួធេំនះ។ WWE ជរកមុហ៊នុែដលផសពវផសយកឡីកសធំ

ជងេគេលេលក។ េនេពលអនកកឡីកសណបនចះុកងុរតជមយួ 

WWE ពកួេគែតងនយិយថ “កតរីសៃមរបសេ់គបនកល យជករពតិ

េហយ”។ WWE ជកែនលងែដលេពរេពញេទេដយឱកស រគនែ់ត

ឱកសទងំេនះ េគមនិងយនងឹហចុឱយេទ។ 

មនមនសុសជេរចនចលូេធវកររបឆ់ន កំនុងទេីនះ េដយមនិមនភព

លបលីបញ ឬកល យជេសដឋ។ី ពកួេគមនសមតថភព ែតគម នឱកស។ CM 

Punk (អនកកឡីកសែដលខញុចំលូចតិត) បនចបយ់កឱកសចងុេរកយ

ែដលេគផតលឱ់យគត ់ េហយកប៏នែកែរបៃផទកនុង WWE នងិសងេករ តិ៍េឈម ះ

ដលខ់លួនគតផ់ង។ គតច់ះុកងុរតជមយួ WWE អសរ់យៈេពលជតិ ៦ឆន  ំ

ែតគម នបនអធីដំុេំនះេទ េរពះរកុមករងរ WWE មនិេពញចតិតនងឹរបូរង

របសគ់ត។់ Punk រតូវមកេធវករេដយតងឹចតិត េរពះមនិបនេធវអវដីចូ

បណំង។ 

េនៃថងទ ី ២៧ ែខមថិនុ ឆន ២ំ០១១ Punk េដរចលូេទកនុងកែនលងេធវករ 

េហយមនេគមករបបថ់ ឱយេចញេទនយិយអវែីដលមនកនុងចតិតចះុ។  

េគដងឹថ Punk មនិសបបយចតិតកនុងករងរ េហយមនបណំងចងឈ់ប ់

េរពះកងុរតរបស ់ Punk កជ៏តិដលេ់ពលចបែ់ដរ។ Punk សត បេ់ហយ 

គតិថ េនះជឱកសរបសគ់តេ់ហយ។ គតែ់លងខវលអ់វទីងំអស ់ េរពះ

យ៉ងណករ៏តូវេគបេណត ញេចញដែដល ដេូចនះរតូវេធវអវែីដលគតច់ងេ់ធវ។ 
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គតេ់ចញេទអងគុយនយិយអរកក ់ពកីរេលក John Cena ហសួេហត ុ

នងិ កររញុ The Rock ឱយចលូេទកររបកតួសំខន់ៗ  ទងំ The Rock 

រគនែ់តជបគុគលិកេរកេម៉ង។ គតេ់លកេឡងពពីកួអនកែដលចែំតេលក

េជង  Vince McMahon នងិគតរ់តូវេគបទិផលូវ មនិឱយមនឱកស។ 

Punk នយិយដលរ់គួសររបស ់ Vince េទៀតផង។ Punk នយិយពី

បញហ េរកយឆកយ៉ងេរចន រហតូដលេ់គបទិេមរកូរបសគ់ត។់ Punk េដរ

ចលូមកកនុងវញិ េដយបគុគលិកទងំអសភ់ញ កេ់ផអលយ៉ងខល ងំ។  អនកទងំ

អសគ់ន ែដលចងេ់មលវេីដអេូនៃថងេនះ អចចលូេទ Youtube េហយវយ

ពកយ “CM Punk’s Pipebomb 2011” បនេដមបដីងឹថ គតន់យិយ

អវខីលះ។  

គតប់នផល សប់តូរទសសនៈរបស ់ Vince នងិថន ករ់គបរ់គងេផសងេទៀត ែដល

ធល បេ់មលមកគត ់ ជមនសុសមនិបនករ ឬមនិសមនងឹេដរតជួមខុមត់

របសរ់កុមហ៊នុ។ េរកយករនយិយេនះមក សរពតម៌នចបេ់ផតមមន

ចណំបអ់រមមណ៍េទេលកឡីកសវញិ េហយអនកទសសនកក៏នែ់តេរចន

ជងមនុ េរពះពកួេគចងដ់ងឹថ នងឹមនអវេីកតេឡងបនតេទៀត។ WWE  

ទទលួបន rate ខពសជ់ងមនុកនុងចេំណមកមមវធិទីរូទសសនដ៍ៃទេទៀត។ 

អវយតឺ នងិសមភ រៈេផសងេទៀតែដលទកទ់ងនងឹ Punk លកដ់ចេ់រចន

ជង Jonh Cena េទេទៀត។ 

ករចបយ់កឱកស បនែកែរបរគបយ៉់ង។ Punk រតូវបនេគេគរពេន

េរកយឆក ែដលខសុពកីលមនុ គម នអនកណរវលន់ងឹគត ់េរកពរីសីៗ។ 

េពលេគឱយឱកសមកេយងេហយ េយងរតូវែតចបយ់កមកេរប។ កុទំន់

ខល ចលទធផលមនិលអ េរពះទលែ់តេធវេហយសិន េទបដងឹចបស។់ Punk 
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នយិយអរកកព់េីថែក ប៉ែុនតវែបរជជយួ ឱយគតប់នលបេីឈម ះេទវញិ។ 

េតអនកណអចសម នរតូវ? 

េយងមនិចបំចេ់រ សេធវជមនសុសរបេភទណមយួ េហយេចលអេផសង

េទៀតេនះេទ។ េយងអចេធវបនទងំអស។់ រងច់ផំង ែសវងរកផង បេងកត

ផង េហយេនេពលេឃញឱកសមកេននងឹមខុ ចបយ់កវែតមតង។  

“ករចបយ់កឱកស ជករផល សប់តូ រជវីតិរបសេ់យង”។ 

ខញុមំនដបំនូម នមយួពមីងីរបសខ់ញុ ំ ែដលគតស់ត យេរកយ េរពះចបយ់ក

ឱកសមនិទនេ់ពល។ គតព់នយរេពលដលេ់ទជតិបឆីន  ំ មនុនងឹសេរមច

ចលូេធវជកងុសុីកនុងកសុីណូ។ េរកយេពលចលូេធវេហយ គតន់យិយ

របបខ់ញុថំ “េពលអនកណេគឱយឱកសមកេយង រតូវចបយ់កភល ម កុឱំយដចូ

មងី េដរខកមយួជហំន”។ េពលែដលេគេហគតច់លូេធវដបំងូេនះ មនិ

សូវមនកងុសុីេទ បននយ័ថ មនម៉យូេរចន។ គតច់លូេរកយេគ ដេូចនះ

រតូវដេណត មម៉យូេនសលព់េីគប៉េុណណ ះ។ គតរ់កបនែមន ែតមនិេសមអនក

ចលូដបំងូេទ។ មងីខញុជំអនករកសុី គតគ់តិែតេរឿងរកលុយ េដមបទីកុចយ

េពលចសប់៉េុណណ ះ។ 

៩.៣ ឱកសមនិអចបតប់ងប់ន 

េដយសរែតេយងរតូវករឱកស េហតេុនះេទបេយងមនិរតូវឱយរតក់តម់ខុ

េយងបន។ មនមនសុសេរចនណស ់ ជបួេរឿងបរជយ័ េរពះែតមនិបន

ចបយ់កឱកសមកេរប។  

នសិសតិែដលេនសកលវទិយលយ័ េរចនែតបែណត តេពលេវលេចលប៉នុម ន 
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ឆន េំដយមនិរពមរកករងរេធវបេណត រៗ ដេូចនះពកួេគបតប់ងឱ់កសមន

បទពេិសធន។៍ គម នបទពេិសធន ៍ កម៏និខសុពបីតឱ់កសេដមបបីន

ករងរេធវ ឬសកលបងរកសុីេដយខលួនឯងែដរ។ េពលេរៀនហនងឹេហយ ជ

ឱកសរបសេ់យង េរពះេយងអចសុំករងរេធវបនរសួល េហយេយង

កម៏និសូវខវលព់លុីយែដលេយងរកបនែដរ េរពះេយងេនេរៀន។ 

មតិតភកតខិញុេំរចនណស ់ សុទធែតជបួបញហ គម នបទពេិសធនេ៍នះ េរពះពកួេគ

ងបន់ងឹេរៀនេពក រហតូេភលចគតិថ មកេរៀនេដមបអី។ី េយងចណំយេពល

េទេរៀន កេ៏រពះេយងគតិថ េយងនងឹមនឱកសលអជងអនកមនិបនចលូ

េរៀនរតមឹរតូវ។ ឱកសករងរ រតូវចបេ់ផតមតងំពេីយងកពំងុេរៀន។ 

ឱកសែដលេចញពេីយងេទ វនងឹធល កេ់ទេលអនកេផសងេទៀត ែដលេគ

េចះចបយ់ក។ ឱកស មនិរតរ់កេយងេទ ប៉ែុនតវកម៏និរបកនន់ងឹេយងែដរ 

េបេយងចបវ់យកមកេរបេនះ។ េយងមនឱកស េយងអចេធវអវបីនមនុ

េគជនចិច។ 

េយងេបះបងេ់ចលឱកស បននយ័ថេយង េបះេចលភពេជគជយ័។ 

ឱកស មនិអចធនថេយងនងឹទទលួេជគជយ័ែមន ែតេបគម នវ េយង

កម៏និអចេធវអវបីនែដរ។ េពលេគេហខញុេំទេធវករែផនកអយធដីបំងូ ខញុកំ ៏

មនិេចះអវែីដរ។ េពលេនះខញុេំនេរៀន េហយមនិសូវយលព់កីរងរផង ប៉ែុនត

េគេហខញុេំទេហយ ខញុកំយ៏លរ់ពមេទេធវ។ េពលេទដល ់ េគទកុេពលឱយ

ខញុមំយួអទតិយេដមបេីរៀនពកីដូែដលេគកពំងុេរប នងិេធវេវបសយមយួសក

ឱយេគេមល។ េនះជឱកសរបសខ់ញុេំដមបេីរៀន នងិេដមបេីធវឱយេគទកុចតិតខញុផំង 

ដេូចនះខញុរំតូវែតចបយ់ក។ 
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ខញុេំធវបេណត រ ែឆក Google បេណត រ េរពះវថមខីល ងំេពកសរមបខ់ញុ។ំ ដល់

េពលកណំត ់ ខញុកំម៏នេវបសយមយួេដមបឱីយេគេមល។ ខញុេំធវមនិបនលអេទ 

ែតរបធនរបសខ់ញុគំតិថ អចេរបករបន េគករ៏ពមឱយខញុចំលូេធវករ។ ខញុេំរៀន

មនិទនច់ប ់ េហយកគ៏ម នបទពេិសធនែ៍ផនកហនងឹែដរ ែតឱកសវមកដល់

េទេហយ ខញុកំម៏នករងរេធវេទ។ ខញុេំធវករបនជតិ២ឆន  ំ ឱកសរបសខ់ញុ ំ

កម៏កដលម់តងេទៀត ខញុកំដ៏កព់កយឈបេ់ដមបេីទេធវករកែនលងេផសងវញិ។ 

ឱកស មនមកបនតកនទុយ ែតខញុរំតូវចបយ់កមកេរប ឱយបនមនុអនកដៃទ។ 

ឱកសលអ ឬមនិលអ ខញុមំនិខវលេ់ទ សំខន ់គខឺញុចំបវ់ទកុសិន។ 

េនកែនលងករងរ ខញុែំតងសមលងឹេមលឱកសជនចិច េដមបបីនបេញចញ

សន ៃដ។ ខញុមំនិចងេ់ទេធវករេដមបែីតរបកែ់ខមយួមខុេទ ខញុចំងប់នមខុមត់

ែដរ។ ខញុដំងឹថខញុមំនិេធវករមយួកែនលងជបរ់ហតូេនះេទ ដេូចនះមនុេពលខញុ ំ

ដកព់កយឈប ់ ខញុចំងទ់កុសន ៃដខលះេដមបជីតណំងឱយខលួនឯង។ មនុេពល

ខញុលំឈបព់រីកុមហ៊នុចស ់ ខញុបំនជយួ េធវកចិចករឌហីសញេរចនណស ់

េរពះខញុកំនែ់ផនកេនះមន កឯ់ង េហយរកុមហ៊នុមនេសវកមមេរចន។ ឱកស

បេញចញសន ៃដ មនិសូវមនេនះេទ។ េបមន រតូវែតចបឱ់យជប។់ 

អនកែដលេបះេចលឱកស សលរ់តមឹពកយសត យេរកយេដមបលីួងខលួនឯង

ប៉េុណណ ះ។ អនកខលះវញិមនិទងំដងឹខលួនថ បតប់ងឱ់កសលអផង េរពះរវល់

ែតនងឹេរឿងមនិបនករេរចនេពក។ រសេ់នេដយេផត តេលឱកស េទប

េយងអចចបវ់បន។ 

“ឱកស មនិរតរ់កេយងេទ ប៉ែុនតវកម៏និរបកនន់ឹងេយងែដរ 

េបេយងចបវ់យកមកេរបេនះ”។ 
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៩.៤ ករជយួ េសតចហន 

ឆវឆវ នងិឱកស ហកដ់ចូជមននសិសយ័នងឹគន រហតូ។ េពលេសតច

ហន លួចរតេ់ចញពកីណត បៃ់ដេមទព័លី នងិគកួ កប៏នេលចដណឹំងេទ

ដលស់េមតចរគបគ់ន ។ យនសវ នងិយនស៊ូបនទទលួដណឹំងេហយ ក៏

មនិរវលន់ងឹេសតចេនះែដរ។ យនស៊ូ រវលច់បំង ឯយនសវ គតិថមនិ

ចបំច។់ ប៉ែុនតឆវឆវ េមលេឃញថេនះជឱកសែដលេធវឱយគតម់ន

អណំចធជំងេនះ កេ៏ចញទព័េទជយួ ។ 

ឱកសែដលឆវឆវគតិេឃញ គ ឺ“ចបេ់សតច គរមមពកួសេមតច”។ ឱកស

េនះ អចេធវឱយឆវឆវមនអណំចរគបរ់គន ់ ចងេ់ធវអវកីប៏ន េដយមនិ

មនេឈម ះកបតេ់ទៀតផង។ សុីងអុ ី កយ៏លរ់សបនងឹឆវឆវែដរ នងិជយួ 

េតឿនឱយឆវឆវេដញតមេទៀតផង។ 

ឆវឆវ តមរេទះេសតច េដយគម នឈបស់រមក េរពះខល ចមនេគេទ

ដេណត មយកេសតច។ េសតចហន េទះបជីមនិសូវមនអណំចខល ងំ ែត

រជវងសហនេនមនិទនដ់លួ ដេូចនះេសតចេនះ េនែតមនរបេយជន៍

សរមបឆ់វឆវ។  

េរកយេពលគតជ់យួ បនេសតចេហយ គតក់សុ៏ំឱយេសតចបតូររជធនេីទ

សុីឆង េរពះទេីនះជទកឹដរីបសគ់ត។់ េនះជឱកសបងកអណំចរគួសរ

ឆវេហយ។ ឆវឆវចបយ់កឱកស េដរភល មៗ េរពះមនិចងឱ់យឱកស

ែរបរបួល។ ឱកសែរបរបួលេលឿនណស ់ជពេិសសកនុងេពលែដលរចបកូ

រចបលែ់បបេនះ។ 
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ករចបយ់កឱកសរបសគ់ត ់ បនែកែរបរបវតតសិរសតរបសជ់នជតចិនិ 

េដយរជវងសហន កល យជអយង៉សរមបឆ់វឆវេរបេដមបបីញជ សេមតច

ដៃទេទៀត។ អនកណជទំស ់ឆវឆវនងឹេលកទព័កនុងនមរជករេទកមច ត់

េចលភល ម។ អនកេផសងេទៀតែដលមនិបនេចញេទជយួ េសតច បនរតមឹែត

េមលឆវឆវេធវអវតីមចតិត នងិរចែណនប៉េុណណ ះ។ យនសវ បេនទ ស

កនូេចគតែ់ដលឱយេយបលម់និេចញេទជយួ េសតច។ 

“ករជយួ អនកដៃទ អចជឱកសរបសេ់យង”។ 

៩.៥ សងបរម ីបេងកតឱកស 

េពលេសតចហន រតូវបនយងេទដលសុ់ីឆវភល ម ឆវឆវកប៏នេសនសុំឱយ

េចញរជបញជ ែតងែតយនសវ នងិសេមតចដៃទជសេមតចពតិរបកដ។ 

ឆវឆវសុំេរចនេពក តងុឆនិកឆ៏ងលថ់ “េហតអុបីនជឆវឆវជយួ សុំគណុ

សមបតតដិលេ់គរគបគ់ន  ែបរជមនិសុំឱយខលួនឯង?”  

ឆវឆវ មនិែមនសុំគណុសមបតតឱិយពកួសេមតចទងំេនះេទ គេឺគសុំសិទធិ

បញជ កបលពកួសេមតចទងំេនះេទបរតូវ។ េនេពលរជសរែតងតងំបន

េទដល ់ េហយពកួសេមតចរពមទទលួ កេ៏សមនងឹទទលួឆវឆវ ជមរនតី

ែដលបនជយួ េសតចែដរ។ ឆវឆវ ចងរ់គបរ់គងពកួសេមតចទងំេនះពដីបំងូ

ឱយេហយ ទនព់កួេនះ មនិទនេ់ងបខល ងំ។ មយង៉េទៀត េសតចហនេទបនងឹ

មនតែំណងរតមឹរតូវវញិ រតូវេធវអវមីយង៉េដមបសីងបរមជីេសតចេឡងវញិ។ 

េសតចមនិអចគម នមរនតបីេរមបន េហតេុនះរតូវែតែតងតងំ។ 

ករសងបរមេីនះ បនបេងកតឱកសជេរចន េទះបេីយងមនិចងឯ់កភព 
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កេ៏ដយ។ ឱកសទមីយួ គបឺនតអយរុជវងសហន។ េបឆវឆវមនិជយួ 

េសតចេទ រជវងសហននងឹរតូវបតេ់ឈម ះតងំេពលេនះេហយ។ ឱកស

ទពីរី កត បអ់ណំចកនុងរជករ។ េសតចហន មនិសូវមនែខសបណត ញេរចន 

ដចូឆវឆវេទ េហតេុនះអណំចធ ំ របកដជធល កេ់លអនកែដលមនែខស

េរចន។ េទះបេីសតចហន េនមនមរនតេីសម ះរតងច់ជំយួ ែមន កម៏និអចេធវ

អឱីយឆវឆវទសច់តិតបនែដរ។ ឱកសទបី ី គ ឺ វយយកទកឹដទីងំមលូ។ 

ឆវឆវ មនិចងែ់ចកទកឹដជីែផនកៗេនះេទ េរពះពបិករគបរ់គង។ ឆវឆវ 

បេងកតឱកសេដមបេីធវឱយពកួសេមតចទងំេនះមនេទសកបត ់ េហយេលក

ទព័េទវយែតមតង។ 

ឆវឆវ ជយួ សងបរមឱីយេសតចហន េដមបបីេងកតឱកសខលួនឯង។ 

ជនួកលេយងជយួ អនកដៃទ ខលួនេយងែបរជមនឱកសេរចនេទវញិ។ 

មនពកួអនកមនជេរចន ពយយមជយួ អនកដៃទឱយេចះរកលុយ បនទ ប់

ពកួេគកប៏េងកតឱកសឱយខលួនរកលុយបនកនែ់តេរចន េហយមនេឈម ះ

លបកីនែ់តខល ងំ។  

Robert Kiyosaki ជអនកនពិនធេសៀវេភ ឪពកុអនកមន ឪពកុអនករក ែដល

គតរ់បងឹបេរងៀនអនកដៃទឱយយលព់លីំហរូសចរ់បក ់ នងិករវនិេិយគ។ 

េពលេគយលេ់ហយ េគជយួ ផសពវផសយពេីសៀវេភ នងិសិកខ សលរបស់

គត ់ េទបេធវឱយគតម់នឱកសបេងកតរកុមហ៊នុមយួែដលពងឹេលចណូំល

បនពេីសៀវេភ នងិសិកខ សល។ គតក់ម៏នលកជ់ app  េនេល App 

storeផងែដរ។ ខញុធំល បទ់ញិយកមកេលង ែរកងេលេចះរកលុយដចូ គត។់ 

គតប់េងកតឱកសឱយខលួនឯង តមរយៈភពេជគជយ័របសអ់នកដៃទ។  
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េយងេចះបេងកតឱកសខលួនឯង ជេរឿងលអណស ់ េរពះេយងដងឹថេពល 

ណឱកសមកដល ់ េហយេពលណែដលរតូវចបយ់ក។ វខសុពកីរ

ែសវងរក នងិអងគុយរងច់។ំ េយងបេងកតខលួនឯង េយងេរបខលួនឯង មនិបច់

ភយ័អនកណមកលួចយកេទ។ 

៩.៦ ករវយយកភមូភិគកណត ល 

េនកនុងេរឿងសមកកុ មន ក់ៗ ចងវ់យយកភមូភិគកណត ល េរពះងយ

រសួលកនុងករវយដេណត មទកឹដទីងំមលូ។ ពកួេគេមលតមគរមេូសតច

លីវប៉ង ែដលវយបនភមូភិគកណត ល េហយេធវសរងគ មឈនះេសតច

រតញ់ឈូេសៀងអុ។ី ទងំខងលីវបុ ី នងិឆវឆវ សុទធែតរបងឹយកភមូភិគ

កណត ល េរពះេនះជឱកសចបេ់ផតម។ 

េនកនុងសរងគ ម ឱកស ជរបសច់បំចេ់ដមបឈី នះ េហតេុនះេមទព័ខល ងំ 

េរបលបចិ េដយេមលេលឱកស។ ឱកសខងណលអជង មនេរបៀបនងឹ

យកឈនះជង។ 

េរកយេពលលីវបុសីល បប់ត ់ កដ៏លេ់វនជកូលឺង នងិសុឺម៉អុរីបែជងគន ។ 

ជកូលឺង របងឹវយលុយចលូភមូភិគកណត លជេរចនដង។ ជកូលឺង 

កត បយ់កឱកសែដលរគួសរឆវមនិសូវទកុចតិតរតកលូសុឺម៉អុ ី កេ៏លកទព័

មកវយ។ ជកូលឺង េមលេឃញថ េនះជឱកសែដលេនសល ់ េរពះ

េរកយេពលគតស់ល បេ់ទ រពះេចលីវសន គម នសមតថភពអេីទទបទ់ល់

នងឹនគរអ៊យួេទ។ គតរ់បងឹវយឱយេហយ េដមបជីយួ បេំពញបណំងលីវបុ។ី  

ជកូលឺង េធវមនិបនសេរមចេនះេទ េហយរតូវសុឺម៉អុ ីអសូបនល យេពល 
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ចបំងរហតូដលជ់កូលឺងសល បប់តេ់ទៀតផង។ េរកយមកសុឺម៉អុ ី កស៏ល ប់

បត ់ សុឺម៉ចវែដលជកនូរបុស បនេលកទព័មកវយនគរស៊ូហន បន

សេរមច េរពះេគមនភមូភិគកណត លកនុងៃដយរូមកេហយ។ ឱកសលអ

របសព់កួេគ រតូវបនរកសទកុមករហតូ។ លីវសន លងងែ់មន ែតសគ ល់

ឱកសរស ់ កសុ៏ំចលូចញ់ េហយករ៏តូវេគបញជូ នេទរសេ់នកនុងរជវងសដចូ

េសតចហនជនំនម់នុែដរ។ 

ករវយយកភមូភិគកណត ល ជករវយយកឱកស េដមបបីេងកតឱកស

ឈនះបនតេទៀត។ ឱកសមយួ នងឹេបកផលូវឱយឱកសមយួ េហយេយងអច

បេងកតឱកសរបម់និអសេ់ទៀត។  

“មនឱកស មនជយ័ជនំះ”។ 

៩.៧ វធិចីបយ់កឱកស 

ខញុជំមនសុសតចូតច េហតេុនះឱកសែដលខញុចំបប់នកម៏និសូវធែំដរ។ 

តមបទពេិសធន ៍ ខញុតំមដនអវែីដលខញុចំងប់នជបរ់ហតូ េរពះខញុមំនិ

ចបសថ់ េពលណឱកសមកដលេ់នះេទ។ េបខញុចំយំរូេពក ខញុនំងឹបេងកត

ឱកសេឡងេដយខលួនឯង។ េដយសរែតខញុបំេងកតឱកសតចូៗ ដេូចនះវ

មនិលំបកេទ។ ខញុចំបយ់កឱកសមនិេរ សេទ ឱយែតមន ខញុយំកទងំអស។់ 

ឱកសមនិសូវលអ ខញុអំចរកវធិែីកឱយលអបន ឬេរបវទងំមនិលអែតមតង។ 

េពលខញុចំងល់កេ់សៀវេភេដយខលួនឯង ខញុចំបយ់កឱកសែដលេននងឹមខុ

ខញុែំតមតង។ ខញុមំនេផកេហវសប៊កុ េដមបលីកប់ន ដេូចនះខញុមំនិចបំចរ់ងច់ ំ

បេងកតេវបសយ ឬេធវកមមវធិទីរូសព័ទអវេីទៀតេទ។ ឱកសខញុមំនរសបេ់ហយ 
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រគនែ់តដកល់កេ់ទ គអឺចេឃញផល។ អនកេលងេហវសប៊កុមនេរចន 

េហតេុនះឱកសលកដ់ចរ់បសខ់ញុ ំកម៏នខពសែ់ដរ។  

ខញុធំល បេ់ឃញេគសួររក eBook ពម៉ីញប៊កុស នងិេរងពមុពេផសងេទៀត ដេូចនះ

ខញុេំជឿថ ពកួេគកអ៏ចនងឹចបអ់រមមណ៍មកេល eBook ែដលខញុមំនែដរ។ 

វអចនងឹមនិលអ ឬមនទផីសរធដំចូេគែមន ែតខញុអំចលកប់ន។ ឱកស

មនតចិ ែតេរបករបន លអជងរងច់។ំ ខញុលំកត់មដេំណ ររបសខ់ញុ ំ េហយ

ទកុឱយេគសគ លខ់ញុបំេណត រៗ ទរមេំគទកុចតិត នងិចងអ់នេសៀវេភរបសខ់ញុ។ំ 

ឱកស គមឺនេនជុវំញិខលួនខញុេំហយ អវែីដលខញុរំតូវេធវ គយឺកវមកេរបែត

ប៉េុណណ ះ។ ខញុមំនិបចអ់ងគុយរកនកឹឱយហតេ់ទ។ ខញុអំចសរេសរេសៀវេភបន 

េហយមនេគចងអ់នេសៀវេភខញុែំដរ។ ខញុមំនឱកសលកេ់សៀវេភេហយ។ 

របូមនតៃនករចបយ់កឱកស គ ឺ សេងកត -> ចបយ់ក ប៉ែុនតេបេរបមនិ

េកតេទ េនមនរបូមនតមយួេទៀត គ ឺសេងកត ->  បេងកត -> ចបយ់ក។ 

េធវតមរេបៀបេនះ េយងនងឹមនឱកសជបនតបនទ ប។់ មនឱកសេរចន 

េទបេយងអចេធវេរឿងបនេរចន។  

រលៃ់ថង មនិថខញុេំទណេទ ខញុែំតងែតមនិេចលឱកសសត បអ់នកដៃទ

េរៀបរបេ់រឿងរបសេ់គ។ ខញុអំចេរបេរឿងទងំេនះមកសរេសរេនកនុងេសៀវេភ

របសខ់ញុ ំ េហយេធវឱយខលមឹសរកនុងេសៀវេភ មនភព original នងិរតូវតម

អនកអនកនុងរសុក។ េរឿងខលះលអណស ់ េហយមនិធល បម់នអនកណសរេសរ

េទៀតផង។ អនកនពិនធទងំអស ់ សុទធែតេចះចបយ់កេរឿងថមីៗ  េហយអនក

ែដលមនិេចះចប ់ នងឹសរេសរេរឿងដែដលៗរគបេ់ពល។ េតអនកអនណ

ចងអ់នអវដីែដលៗ? 
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េរៀនសេងកតអវែីដលេកតេឡងេនជុវំញិខលួនេយងឱយបនេរចន េយងនងឹអច

រកេឃញឱកសថមីៗ ។ ថមនិរតូវ វអចជឱកសែដលជយួ េយងឱយមន

មខុជនំញួេដយខលួនឯងផង។ អនកជនំញួថមីៗ  សុទធែតចបយ់កឱកសពកីនុង

សងគមទងំអស។់ ឱកសទងំេនះ ភគេរចន ជបញហ ែដលមនសុសមន។ 

“ឱកសមនតិច ែតេរបករបន លអជងរងច់”ំ។ 

៩.៨ ករចបយ់កឱកសកនុងករងរ 

េដយសរខញុមំនិែមនជអនកជនំញួ េហតេុនះខញុមំនិអចសរេសរពឱីកស

កនុងមខុជនំញួបនេទ ប៉ែុនតខញុអំចរបបព់កីរងរបន។ មនិថេយងេធវករ

ែផនកអកីេ៏ដយ ករ៏តូវេចះចបយ់កឱកសែដរ។ 

េដមបបីនករងរេធវ េយងរតូវមនជនំញអវមីយួសិន។ ជនំញ ជឱកស

ដបំងូសរមបេ់យង។ េបគម នជនំញេទ េគកម៏និទទលួេយងចលូេធវែដរ។ 

ខញុមំនិនយិយពកីរងរែដលគម នជនំញេនះេទ េរពះវមនិលអេធវ។ ជនំញ

េយងកនែ់តខល ងំ ឱកសករងរេយង កម៏នេរចនែដរ។ ខញុមំនជនំញ

ខងែផនករកហវចិឌហីសញ នងិេវបសយបនតចិបនតួច។ 

េពលខញុេំឃញរកុមហ៊នុណដចូទនំងសរមបខ់ញុ ំ ខញុនំងឹេផញរអុេីមល៉ ឬេតរេទ

សួរ ថេគមនេរ សបគុគលិកឬអត។់ ខញុមំនិចេំគរបកសេរ សេទ េរពះទរម ំ

ដលេ់ពលហនងឹ មនេគចលូេធវមនុខញុបំតេ់ហយ។  

េបេគេឆលយថមន ខញុនំងឹេរៀបច ំCV ែដលខញុេំធវឱយែបលកពេីគ េដមបទីកទ់ញ

អនកេរ សបគុគលិក។ ខញុសំរេសររគបយ៉់ងឱយែបលក េហយេផញរឱយេគ។ េគេហខញុ ំ

េទសមភ សរលដ់ងហនងឹ។ េពលេទសមភ ស ខញុេំឆលយតមអវែីដលខញុេំចះ 
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េហយខញុកំប៏នករងរេធវ។ េបមនិអុចីងឹេទ ខញុសំួរមតិតភកតខិញុ ំ េរពះពកួេគដងឹ

ពរីកុមហ៊នុេរចនជងខញុ។ំ េបមន ខញុនំងឹសកសួរេគេដមបបីនករងរេធវ។ 

េពលបនករងរេធវេហយ ខញុកំេ៏នែតបនតចបយ់កឱកសេទៀតែដរ។ ខញុចំង ់

បេញចញសន ៃដ ចងេ់រៀនអវថីម ីេហយកច៏ងេ់ឡងលុយែថមេទៀតែដរ។ ខញុជំអនក

លកជ់នំញ ដេូចនះេគលេដរបសខ់ញុគំលឺកឱ់យបនៃថល េហយេគេពញចតិតនងឹ

ទញិបនត។ ខញុមំនិចងេ់ធវករេនកែនលងែដលមនរបកែ់ខងបេ់នះេទ េរពះខញុ ំ

េនរស។់ េជឿខញុេំទ របកែ់ខងប ់គម នកេំណ តេទ។ 

ខញុបំេងកតឱកសតមសន ៃដរ ឱយេគេមលេឃញពតីៃមលរបសខ់ញុ ំ េហយ

រកុមហ៊នុនងឹឱយលុយខញុែំថម។ េបរកុមហ៊នុេនះមនិអចឱយលុយខញុតំម

សមតថភពែដលខញុមំនេទ ខញុនំងឹរកឱកសេនរកុមហ៊នុេផសងេទៀត។ ខញុមំនិ

ខវលថ់ េគគតិយ៉ងណេទ ែតខញុទំកុខលួនឯងជអនកលកជ់នំញ។ អនកណ

កអ៏ចទញិជនំញរបសខ់ញុេំទេរបបនែដរ ឱយែតនយិយរតូវៃថល នងិរតូវចតិត។ 

ចងប់នឱកសេរចនជមយួករងរ របងឹែតអភវិឌឍជនំញេទ គរឺគបរ់គន់

េហយ។ កុេំភលច រតូវេរៀនពវីធិបីេញចញជនំញទងំេនះផង។ េចះេហយ មនិ

របបេ់គ កេ៏គមនិដងឹថេយងេចះែដរ។ េពលមនកចិចករណែដលេយង

អចេធវបន អចសុំេគេធវេទ េហយរបបេ់គតមរតងថ់ “េយងចងប់ន

សន ៃដកនុងរកុមហ៊នុ”។ េបេគចងឱ់យឱកសេយងែដរ េយងអចបេញចញអវី

ែដលេយងេចះបន ែតេបេគមនិចង ់េរតៀមខលួនបតូរកែនលងឱយេហយេទ។ 

ជនំញមយួ ឱកសមយួ។ េបេយងមនជនំញេរចន េយងកម៏និខល ចេរឿង

អតក់រងរេធវែដរ។ ជនំញ ជឧបករណ៍សរមបច់បឱ់កសករងរ។ 

ខញុមំនរគូអយធមីន ក ់ ែដលខញុគំតម់នជនំញេរចនកនុងែផនកកុពំយទូរ័។ គត់



េរៀនតមឆវឆវ 

	 257	

េចះបេងកតេវបសយ េធវកមមវធិទីរូសព័ទ កតត់របូភព ចង database េធវ

វេីដអរូកលុយតម Youtube េហយអវែីដលសំខន ់ គគឺតេ់ចះបេរងៀន

សិសសបនលអ។ សិសសែដលេរៀនជមយួគត ់ អចយលេ់រចន េរពះគត់

ដងឹថពនយលរ់េបៀបណសរមបស់ិសសថមីៗ ។ ជនំញេនះ េធវឱយគតម់ន

ឱកសចលូបេរងៀនតមសកលវទិយលយ័ជេរចន នងិអចេបកថន ក់

បេរងៀនេនផទះេទៀតផង។ 

“ជនំញមយួ ឱកសមយួ”។ 

ឱកសរបសគ់ត ់ បនមកពជីនំញទងំរសងុ។ ខញុេំឃញែបបេនះ ករ៏បងឹ

េធវតមគតែ់ដរ។ ខញុពំយយមបេងកតជនំញឱយខលួនឯងឱយេរចន េរពះ

ខញុរំតូវករឱកសេនកនុងករងរែថមេទៀត។ េបេយងគម នជនំញ មនិែមន

ថេយងចបយ់កឱកសមនិបនេនះេទ ែតវពបិក ជពេិសសេបេយង

គម នែខស ឬមនិសូវមនសរមសស់អ ត។ ខញុគំម នែខស អតស់រមស ់ េហយមនិ

េចះរទពងេគេទៀត ដេូចនះជនំញ ជជេរមសចងុេរកយរបសខ់ញុ។ំ 

េនកនុងករងរ ជនំញ ជឱកសែដលជយួ េយងឱយេធវករេដយេសរ ី នងិ

មនិចបំចេ់មលទកឹមខុអនកដៃទ។ េយងមនឱកសេផសងេទៀត េហតេុនះ

េយងមនិបចភ់យ័ថរតូវេគេដញេចល ឬមនេរឿងកនុងកែនលងេធវករេទ។ 

ខញុចំលូចតិតជនំញ េរពះវជយួ ខញុ ំ េហយេធវឱយខញុេំម លេឃញឱកសេផសង

េទៀតែដលមនិធល បេ់មលេឃញ។  

េយងកនែ់តដងឹេរចន េយងកនែ់តេមលេឃញឱកសេរចន។ េពលខញុ ំ

េធវករ កនុងែផនក eLearning ដបំងូ ខញុមំនិដងឹថេនះជឱកសែដលជយួ ខញុ ំ

កល យជរគូបេរងៀនលអជងមនុេនះេទ។ ឥលូវខញុដំងឹេហយ េរពះ 
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eLearning បេរងៀនខញុពំវីធិេីរៀបចេំមេរៀន នងិលំហតស់រមបស់ិសស។ ខញុ ំ

កេ៏រៀបេមេរៀនសរមបេ់ធវជវេីដអបូនែដរ។ ខញុេំធវករកនែ់តយរូ ខញុេំម ល

េឃញឱកសកនែ់តេរចន។ 

េបេយងេធវករ រតូវរកេមលឱកសរគបេ់ពល។ កុេំធវករងបរ់កឡ។ 

ករងរ ជឱកសមយួែដលេយងអចចញិច ឹមខលួនឯងបន។ េនកនុងេនះ 

េនមនឱកសជេរចនេទៀតែដលអចែកែរបជវីតិេយង។ រកេឃញមយួ 

ចបយ់កមយួ។ គម នអនកណមកបេរងៀនេយងពេីរឿងឱកសេនះេនកែនលង

េធវករ េរពះេគខល ចេយងេចះ េហយដេណត មគន ជមយួេគ។  

សូមកុេំភលច ខញុរំបបអ់នកទងំអសគ់ន ថ “េយងេរបជនំញេដមបចីបយ់ក

ឱកសកនុងករងរ” ប៉េុណណ ះ។ េបអនកទងំអសគ់ន េរបវធិេីផសង កុនំយិយថ

ខញុជំអនករបបឱ់យេសះ។ ខញុធំល បេ់ឃញមនសុសរទពងេគ េដមបបីនឱកស

េរចនណស។់ 

៩.៩ ករចបយ់កឱកសពអីនកដៃទ 

េយងដងឹេហយថ មនិែមនរគបគ់ន េចះចបយ់កឱកសេនះេទ។ េពល

ែដលេគេបះេចល ឬេមលមនិេឃញ េយងរតូវែតចបយ់កមកេរប។ 

េពលខលះរគនែ់តចយំកឱកសពអីនកដៃទ កេ៏យងេធវេរឿងបនេរចនរបម់និ

អសែ់ដរ។  

េយងមនិចបំចរ់បបេ់គេទ េរពះវមនិែមនជតនួទរីបសេ់យងែដលចំ

ដសេ់តឿនអនកដៃទឱយចបយ់កឱកស។ វកម៏និែមនជកហំសុរបសេ់យង

ែដរ េបេគមនិអចយកឱកសបន។ ឱកស ជទនំលួខសុរតូវេរៀងខលួន។ 
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ឱកសែដលេយងេមលេឃញ ចបយ់កឱយែតអសេ់ទ េយងេធវបនលអ

េពកេទេហយ។ 

េនេពលផនថងុ បនេទរបមថសពរបសច់វូអុ ី រគបគ់ន ខងឹយ៉ងខល ងំ។ 

ជកូលឺង នងិលូស៊ូ ែបរជមនគនំតិេផសង។ ផនថងុ ជមនសុសពែូក 

េហយមនសមតថភពកនុងករេរៀបចយំទុធសរសតចបំង។ តងុអ៊ ូេទបនងឹបត់

បងច់វូអុ ី ដេូចនះលូស៊ូ គតិថ េនះជឱកសលអេដមបរីកអនកែដលមន

សមតថភពមន កម់កជយួ កចិចករតងុអ៊។ូ ជកូលឺង កគ៏តិថេនះជឱកស

ដចូគន ែដរ េរពះេគរតូវករផនថងុេទជយួ លីវបុ។ី 

ជកូលឹង លលូស៊ូេទមនុ េដមបតីមសក តផ់នថងុ។ ជកូលឺង នយិយ

មនិរតូវគន នងឹផនថងុ កេ៏ដរេចញេទ។ លូស៊ូ េឃញឱកសលអ កច៏លូេទ

អសូៃដផនថងុឱយេទជបួនងឹស៊ុនឈន។ លូស៊ូ យកឱកសែដល

ជកូលឺងទទលួបនមនុ ែតេធវអវមីនិេកត មកេរប។ 

ស៊ុនឈនមនចតិតរបកនន់ងឹសមតរីបសផ់នថងុ កម៏និរពមជបួ។ លូស៊ូ

មករបបផ់នថងុវញិតមេនះ េហយលួងេលមឱយសន កេ់នប៉នុម នៃថងេទៀត

េដមបរីកឱកសបញចុ ះបញចូលស៊ុនឈន។ ផនថងុមនិរពម  កេ៏ចញេទ។ 

លូស៊ូកប៏តឱ់កសេនះដចូជកូលឺងែដរ។ លូស៊ូ យកឱកសពជីកូលឺង

បនែមន ែតេរបមនិេកត។ 

ឱកស គែឺបបេនះេហយ េចញពមីយួេទមយួ។ អនកណេរបេកត កយ៏ក

េរបេទ។ ឱកសខលះ េរបបនទងំេយង េរបបនទងំេគ។ ឱកសខលះ 

មនិសមនងឹខលួនេយងេទ េហតេុនះេទះបជីយកបន កេ៏របមនិលអែដរ។ 
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រកុមហ៊នុខញុទំទលួបនកងុរតមយួជមយួរកុមហ៊នុលកែ់ដកែថប IS Steel 

េដមបេីទបេរងៀនបគុគលិកេគកនុងែផនកឌហីសញ នងិកតត់វេីដអ។ូ េគសួររក

អនកសមរ័គចតិតេទបេរងៀន។ េគចងឱ់យខញុេំទបេរងៀនពរីកមមវធិ ី គ ឺ Illustrator 

នងិ InDesign។ ពរីកមមវធិេីទៀត េគឱយអនកេផសងេទ េដមបបីនែចកលុយ

គន ចយផង។ ខញុមំនិជទំសេ់ទ េរពះខញុបំេរងៀនបនពរីមខុេលសេគេហយ។  

េរកយមករគូមន កេ់ទៀត បដេិសធមនិេទវញិ េដយរបបខ់ញុថំ “គតខ់ន

េរប Photoshop មនិអចបេរងៀនបនេទ”។ េគកឱ៏យខញុបំេរងៀនមយួមខុ

េទៀត។ េនេពលជតិដលៃ់ថង ខងរកុមហ៊នុែដកេនះ សូមឱយជយួ បេរងៀន 

Lightroom ែថមមយួេទៀត េរពះេគរតូវករែករបូភពេរចន។ ខញុកំប៏នមយួ

កមមវធិេីទៀត។ ឱកសេនះ មនិែមនជរបសខ់ញុេំទ គជឺរបសរ់កុមហ៊នុ។ 

រគនែ់តគម នអនកណេចះបេរងៀន កធ៏ល កម់កដលខ់ញុែំតមតង។  

ឱកសលុយេននងឹមខុ ខញុមំនិេចះរបែកកេទ។ ខញុបំេរងៀនេហយ យកលុយ

មកដកស់នសទំកុ។ មនឱកស មនលុយ។ ឱកសអនកណរកបន ខញុ ំ

មនិខវលេ់ទ ឱយែតខញុយំកបន គបឺនេហយ។ 

អនកដៃទ កជ៏របភពៃនឱកសមយួែដរ។ េយងឧសសហេ៍មលេគបនតចិេទ 

េយងនងឹអចមនឱកសេហយ។ េនេពលែដលបណឌិ តែកមឡសីល ប ់

មនពកួមនសុសអតប់នករជេរចន ឆកយ់កឱកសេធវជអនកេសនហជត ិ

នងិជអនកវភិគឃតកមម។ សូមបែីតេគសល ប ់កម៏នឱកសែដរ។ េរៀនេមល

ឱកស នងិេរៀនចបយ់កឱកសពមីនសុសផង។ 

“ឱកស គឺែបបេនះេហយ េចញពីមយួេទមយួ 

 អនកណេរបេកត កយ៏កេរបេទ”។ 
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៩.១០ ឱកស នងិករគតិវជិជមន 

អនកែដលគតិវជិជមន អចេមលេឃញឱកសេនកនុងបញហ ។ បញហ  រតូវករ

ដេំណះរសយ ដេូចនះេយងជអនកេដះរសយវេចញ េយងកជ៏អនកែដល

បនរបេយជនព៍វីែដរ។ េនេពលសមលងឹរកឱកស េយងរតូវែខសែភនក

វជិជមនជនចិច។ 

ខញុផំត ចក់ងុរត ជមយួនងឹេរងពមុព បននយ័ថ ខញុមំនិអចេបះពមុពេសៀវេភ

លកត់មទផីសរបនេទៀតេទ។ វជបញហែដលខញុកំពំងុជបួ ប៉ែុនតេបខញុគំតិ

វជិជមនបនតចិ ខញុនំងឹេឃញថ េនះជឱកសរបសខ់ញុែំដលអចរគបរ់គង

ខលមឹសរ នងិករឌហីសញេសៀវេភទងំរសុងបន។ ខញុអំចដកល់កេ់ពល

ណកប៏ន េហយមនិបចស់ួរតៃមលពេីគេទៀត។ 

ករផត ចក់ងុរត ជឱកសែដលខញុកំល យជអនកនពិនធឯករជយមន ក។់ ចេំពះ

េរឿងេបះពមុពលកវ់ញិ ខញុនំងឹអចេធវវបនេនេពលខញុមំនលុយ។ មនិែមន

ទលែ់តចលូេរងពមុពេទបអចេបះពមុពបនឯណ។ សំខន ់ គលុឺយេទ 

មនិែមនេរងពមុពេទ។  

វកជ៏ឱកសែដលខញុសំកលបងេរកកឈរមន កឯ់ងែដរ។ ខញុមំនិបចខ់ចី

េឈម ះេរងពមុពេគ មកសងេឈម ះខលួនឯងជអនកនពិនធេទ។ ឱកសេនះនងឹ

បេរងៀនខញុពំកីរសរេសរេសៀវេភ នងិករលកប់នយ៉ងេរចន។ គម នអនក

ណេរៀនបនេរចន ជងអនកែដលេធវេដយខលួនឯងេទ។ 

ករគតិវជិជមនរតមឹរតូវ (មនិសម ន មនិឡប)់ នងឹជយួ េយងកនុងកររក

ឱកស។ េបេយងេជឿថឱកសពតិជមនសរមបេ់យង េយងនងឹអច
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ចបយ់កវបន។ ឧបសគគ ែដលេយងអចទបទ់លប់ន គជឺឱកស។ ខញុ ំ

អចរគបរ់គងជវីភពខលួនឯង ដេូចនះេទះមនិបនេបះពមុព កម៏និបះ៉ពល់

ដលលុ់យកកខ់ញុែំដរ។ ឧបសគគ កក៏ល យជឱកសវញិ។ 

ខញុចំណំយេពល៤ឆន េំដមបេីរៀនអយធ ី ប៉ែុនតអវែីដលខញុេំរៀនយកមកេរបករ

មនិេកតេសះ។ េនះជឧបសគគសរមបខ់ញុែំដលចងរ់កលុយឱយបនេរចន។ 

ប៉ែុនតខញុេំចះេរៀនតមអនឡញ ដេូចនះខញុគំតិថ ខញុមំនឱកសេដមបបីែនថម

ចេំណះដងឹែផនកអយធដីលខ់លួនឯងបន េហយរកករងរលអមយួេធវយក

លុយេលង។ 

ខញុមំនិចបសថ់អវែីដលខញុចំះុេឈម ះេរៀនេនះ អចនងឹេរបករបនឬអតេ់ទ 

ប៉ែុនតខញុេំជឿថ េបេចះអវមីយួឱយចបស ់ មនិពបិករកករងរេធវេទ។ មនសុស

ដចូខញុរំតវូករឱកសករងរេរចនណស ់ េរពះខញុបំ តូរករងរេរចន។ ខញុ ំ

ចលូចតិតេធវែបបេនះ។ ខញុមំនិសូវយលថ់ េបខញុេំនបតូរបន េហតអុខីញុេំបះបង់

ឱកសេនះេចល េហយចងខលួនឯងមយួកែនលង? 

ករគតិវជិជមន ជករេមលេឃញឱកស។ េបេយងមនិចបសខ់លួនឯង 

េយងអចសកបន។ លទធផល មនិេចញពកីរសម នេទ វេចញពកីរេធវ។ 

ជនំញែដលខញុេំរ សេរៀនបែនថម េរចនែតជអវែីដលខញុចំងដ់ងឹ ែតខញុមំនិដងឹថ

តមរកុមហ៊នុធំៗ  េគនងឹេរបវឬអតេ់ទ។ ខញុេំនែតេរៀន េរពះខញុេំជឿថ វ

មនឱកស។ 

“ភពបរជយ័ ជឱកសែតមយួគតែ់ដលអចចបេ់ផតម 

មតងេទៀត”។ - Henry Ford 
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សរបុ 

ងយរសួលយលណ់ស ់ អនកែដលេចះចបយ់កឱកស ជមនសុស

េជគជយ័ េហយអនកែដលមនិេចះចបយ់កឱកស ជមនសុសបរជយ័។ 

ឱកស អចជយួ ែកែរបជវីតិេយងបន ដេូចនះេបេយងមនិចងរ់សេ់នដែដល

អសម់យួជវីតិ រតូវចបយ់កឱកសែដលេនជតិខលួនេយងបផំតុ។ ឆវឆវ 

ចបយ់កឱកសរគបេ់ពល េទបគតម់នផលូវេដររហតូ។ េយងករ៏តូវេធវ

ដចូគត ់ េរពះេយងមនិអចេនមយួកែនលង េហយសងឃមឹថេយងនងឹ

រសេ់នបនសុខេនះេទ។ ចរូរកសទនំកទ់នំងជមយួឱកសឱយបនលអ។ 
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១០ 

េធវឱយអនកដៃទេគរព 

មហេសដឋ ី Jack Ma របស ់ Alibaba បននយិយថ របពនធរបសគ់ត់

ចងឱ់យគតេ់ធវជមនសុសែដលអនកដៃទេគរព ដេូចនះេទបរកុមហ៊នុរបសគ់ត់

ពយយមជយួ អនករកសុីខន តតចូ នងិមធយមឱយមនទផីសរេនេរករបេទស។ 

ករជយួ អនកដៃទឱយមនេជគជយ័ េធវឱយេគេគរពគត។់ េគមនិេគរពគត់

េដយសរលុយេទ ែតេគេគរពគតច់េំពះអវែីដលគតប់នបេងកតេឡង។  

កនុងវសិយ័ជនំញួរបសច់និ ករមនងឹមនអនកជនំញួណែដលមនបន

េហយ ទទលួបនករេគរពពអីនកដៃទណស ់ េរពះចនិទមល បរ់កសុី

មនិលអ។ ចនិពែូករកសុី ែតសុីមនិេរ សផលូវ។ មនិថផលូវេនះលអ ឬមនិលអេទ ឱយ

ែតេឃញចេំណញ ចបសជ់មនមខុចនិេនរតងេ់នះែដរេហយ។ Jack 

Ma រកសុីេដយបេងកត e-commerce ែដលពងឹេលបេចចកវទិយអុនីធេឺណត 

េដមបលីកទ់នំញិ។ អវែីដលគតេ់ធវ ជករជយួ អនករកសុីដៃទេទៀត ដេូចនះវ

មនរបេយជនេ៍រចនជង។ មកពមីនរបេយជន ៍េទបមនេគេគរព។  

ករេធវឱយអនកដៃទេគរព ជេរឿងធមមតែដលអនកណកព៏យយមេធវែដរ។ 

មនែតមនសុសមយួកត បត់ចូប៉េុណណ ះ ែដលមនិចងឱ់យេគេគរព េហយកម៏ន

មនសុសែតមយួកត បត់ចូែដរ ែដលទទលួបនករេគរពពអីនកដៃទ។  
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លីវបុ ី ពយយមបេញចញចតិតធមរ៌បសខ់លួនតមេសតចលីវប៉ង េរពះចង់

ឱយមរនត ី នងិររសតេគរពខលួនដចូេសតចលីវប៉ងែដរ។ លីវបុ ី េធវេរឿងេរចន

ណស ់ េរពះែតចងប់នករេគរព។ ជកូលឺង មកបេរមលីវបុ ីកេ៏រពះ ែត

េគរពគណុធម ៌នងិឆនទៈេលកសទួយរជវងសហនេនះែដរ។  

ឆវឆវ កេ៏ធវឱយអនកដៃទេគរពគតែ់ដរ។ គតវ់យយកទកឹដ ី នងិបរងក ប

សេមតចធំៗ ជេរចន េហយកទ៏ទលួបនករេគរពពអីនកកល ហនជេរចន។ 

ពកួេគមកចះុចលូនងឹឆវឆវ េរពះែតេគរព េហយសងឃមឹថបនេធវេរឿង

អសច រយដចូឆវឆវែដរ។ េមទព័ជេរចនរបសឆ់វឆវ សុទធែតេរៀនេធវសឹក

តមរេបៀបឆវឆវ។ ឆវយនិ នងិចងេលៀង ជេមទព័ែដលេរៀនេធវសរងគ ម

ឱយដចូឆវឆវ េរពះពកួេគមនករេគរព។ 

ឆវឆវ នងិលីវបុ ី មនិែមនេនសុខៗ កទ៏ទលួបនករេគរពពអីនកដៃទែត

មតងេទ។ ឆវឆវផសងេរគះថន កេ់ទសមល បត់ងុជ ួ កេ៏ធវឱយអនកេសនហជតជិ

េរចនេគរពភពកល ហនរបសគ់ត។់ លីវបុចីណំយជវីតិេលខនងេសះ េដមប ី

ចបំងបរងក បពកួអនកដេណត មរជយ កទ៏ទលួបនករេគរពពកីងទព័ នងិ

មរនត។ី េធវឱយេគេគរពមនិងយេទ េធវឱយេគេមលងយេទបមនិពបិក។ 

េនេពលនយិយដលក់រេគរពេនះ ខញុមំនគនំតិផទ លខ់លួនខញុេំរចន  ប៉ែុនត

ខញុនំងឹសរេសរកតខ់លីៗ  េដមបកីុឱំយខតេពលអនែវងឆង យេពក។ វមនិែមន

ជេគលករណ៍េទ ែតជអវែីដលខញុដំងឹកនលងមក។ ខញុជំអនកនពិនធ េហតេុនះ

តនួទខីញុ ំគយឺកអវែីដលខញុដំងឹមកដកក់នុងេសៀវេភ។ 

“មកពីមនរបេយជន ៍េទបមនេគេគរព”។ 
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១០.១ េហតអុវេីយងរតូវករឱយេគេគរព? 

សំណួរេនះ ជចេំណះដងឹដបំងូទកទ់ងនងឹករេគរព។ េបេយងមនិដងឹ 

េយងកម៏និចងប់នករេគរពែដរ េហយេពលេយងមនិរតូវករេគេគរព 

អវែីដលេយងេធវ កគ៏ម នអវគីរួឱយេគចងដ់ងឹែដរ។ អនកដៃទមនិេគរពេយងេនះ

េទ េបេយងមនិបនេធវអវេីសះ។ េនកនុងកររសេ់នពតិរបកដ េគមនិេគរព

អនកែដលរគនែ់តចលូរមួរសក់ដំរគន េទ។ េនះមនិែមនកមមវធិេីរចៀងររំបស់

េកមងមេតតយយ ែដលឱយែតបនចលូរមួនងឹមនេគទះៃដឱយេទ។  

មលូេហតអុបីនជេយងរតូវករឱយេគេគរព? 

ទមីយួ គេឺយងចងរ់សេ់នកនុងភពជមនសុស។ មនសុសរតូវេធវឱយ

ខលួនឯងមនតៃមលជនចិច។ ខញុមំនិនយិយពតីៃមលលកខ់លួនេនះេទ 

េហយខញុកំម៏និថ អនកលកខ់លួន ជមនសុសគម នតៃមលែដរ។ ពកួេគ

អចនងឹមនតៃមលកនុងែភនកមនសុសមយួចនំនួ។  

េយងចងឱ់យេគេគរពេយង េរពះេយងេជឿថ ខលួនេយងសមទទលួ

បនករេគរព។ េយងអចនងឹឆងលថ់ “ជមនសុសដចូគន  េហតអុី

កេ៏គេគរពអនកេផសងបន េហយេគរពេយងមនិបន?” 

ទពីរី គកឺរេគរពេធវឱយេយងមនកមល ងំចតិត។ េពលេយងេធវអវមីយួ

បនសេរមច ឬអចជយួ ដលអ់នកេផសងបន េទះេយងមនិចង់

ទទលួ កច៏តិតេយងរតូវករកមល ងំចតិតខលះែដរ។ ករេគរព ជកមល ងំ

ចតិតែដលជយួ ឱយេយងបនតេធវកចិចករេនះបនតេទៀត។  

េយងអចនងឹគតិថ េយងមនិរតូវករអនកណមកេលកទកឹចតិត 
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 េបអវែីដលេយងេធវ ជកចិចករែដលេយងរសលញ់។ ប៉ែុនត

កុេំភលចថ មនសុសេយងេរបៀបដចូជថមទរូសព័ទអុចីងឹ េរបកនែ់ត

េរចន កនែ់តឆបអ់ស។់ េបមនិសក ចបសជ់ដលេ់ពលរលត់

មនិខន។ េយងអចហតខ់ល ងំេពក េរពះអវែីដលេយងេធវមនិបន

អវរីតលបម់កវញិ ឬមនិរតូវេគទទលួសគ ល ់េហយចងុេរកយ េយង

នងឹឈបេ់ធវែតមតង។ 

េនេពលេយងដងឹថ មនេគេគរពេយង ឬឱយតៃមលសន ៃដេយង 

េយងកក៏នែ់តចងេ់ធវវបែនថមេទៀត ឬេធវឱយលអជងហនងឹេទៀត។ 

មនសុសេយង េពលខលះករ៏តូវសុីេជរបនតចិែដរ េដមបឱីយករងរ

មនភពរកីចេរមន។ ករសុីេជរែដលមនករមតិរតមឹករេគរព

ែបបេនះ មនិបះ៉ពលដ់លច់រតិេយងេនះេទ។  

ទបី ីគបឺេំពញតរមូវកររបសេ់យង។ មនសុសមនតរមូវករទងំែផនក

រងកយ នងិទកឹចតិត។ ែផនករងកយ េយងរតូវករចណីំអហរ 

នងិលំហតរ់បណេដមបរីទរទង។់ ែផនកទកឹចតិតវញិ េយងរតូវករ

េរឿងវជិជមន នងិអវជិជមនេដមបឱីយវរងឹពងឹ។ េបមនែតេរឿង

អវជិជមន កវ៏មនិអចរងឹមបំនែដរ។  

ករេគរពពអីនកដៃទ ជតរមូវករែដលេធវឱយទកឹចតិតេយងសវហប ់

នងិមនសនទុះកនុងកររសេ់ន។ អនកែដលគម នសនទុះ រសេ់ន

រគនែ់តកដំរេហវសប៊កុប៉េុណណ ះ មនិបនេធវជសន ៃដេទ។ មនសុស

រសគ់ម នសន ៃដ ជមនសុសអតម នយិម នងិមនិរតូវបនអនកេគរព 

ឬរលំឹកេឈម ះេរកយេពលសល បេ់ឡយ។ សល បេ់ទឱយេគអលយ័ 
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ខលះផង កវ៏មនិខតបងេ់រចនែដរ។ 

ទបីនួ គបឺតូរពកីរចលូចតិត។ េនេពលមយួែដលេយងធលំមមនងឹ

អចយលព់ខីលួនឯង េយងនងឹមនិចងឱ់យអនកដៃទរគនែ់តចលូចតិត

េយងេទៀតេទ។ ករចលូចតិត រគនែ់តជេរឿងមយួឆវប៉េុណណ ះ។ 

ៃថងេនះេគចលូចតិតេយង េរពះេគមនិដងឹពេីយង ៃថងេរកយេគសគ ល់

េយងចបស ់ េគអចនយិយេដមេយងហយុដកីថ៏បន។ ប៉ែុនតករ

េគរពវញិ ខសុគន ។ េគសគ លេ់យងចបសត់មរយៈអវែីដលេយង

េធវសិន េទបេគេគរពេយង។ ខញុមំនិសំេដេលអនកែដលេគរព

តមគន េនះេទ។ ករេគរពែបបេចៀមអុចីងឹ ទកុេរបខលួនឯងចះុ។  

េពលេគចលូចតិតេយង េគមនិរបកដថេគរពេយងេនះេទ។ 

អនកខលះចលូចតិតេយង េរពះេយងេធវឆកួតឱយេគេសចសបបយ ែត

េបសួរថ េតេគេគរពេយងឬអត?់ ចេមលយនងឹេធវឱយេយងបទិមត់

មនិខន។ េគមនិេគរពមនសុសអតរ់គបទ់កឹេទ ែតេគរតូវករមនសុស

អតរ់គបទ់កឹេដមបកីសំនតអរមមណ៍ប៉េុណណ ះ។ មនសុសដងឹកតេីគមនិ

រតូវករែបបេនះេទ។ 

ករេធវឱយេគចលូចតិត ជេគលេដសរមបេ់កមងៗប៉េុណណ ះ។ អនកធំ

ដងឹកត ីគបបរីកវធិេីធវឱយេគេគរពេយងវញិ។ េនចណុំចបនទ ប ់ខញុនំងឹ

បងហ ញពវីធិែីដលេធវឱយេគេគរពេយង។  

ខញុេំធវករបនរបែហលជ៤ឆន េំហយ ខញុមំនិែដលចងឱ់យេគចលូចតិតខញុេំទ 

េរពះខញុេំទេធវកររកលុយ មនិែមនេទែញ៉រសី។ ខញុចំងឱ់យេគេគរព។ ខញុមំនិ

ចងឱ់យអនកែដលមនិេចះជងខញុេំគរពខញុេំទ ខញុចំងឱ់យថន កេ់លរបសខ់ញុេំគរព
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សមតថភព នងិអវែីដលខញុេំចះ។ មនិែមនខញុេំម លងយអនកែដលេចះតចិជង

ខញុេំទ ែតវគម នអវសីំខនែ់ដលខញុរំតូវេធវឱយអនកទងំេនះមកេគរពខញុ។ំ 

ខញុមំនិេគរពអនកដៃទរគបគ់ន េទ ខញុេំគរពមនសុសែដលមនអវឱីយខញុេំគរព

ប៉េុណណ ះ។ ខញុកំេ៏រ សមនសុសែដលខញុចំងឱ់យេគេគរពខញុដំចូគន ។ ភគេរចន 

គមឺនសុសែដលេចះេរចនជងខញុ។ំ ខញុរំគនែ់តគតិថ ករេគរពរបសព់កួេគ

មនតៃមល សមនងឹខញុចំណំយេពលេទេធវ។ 

១០.២ ករេគរពបទីរមង ់

េយងទទលួបនករេគរពពអីនកដៃទ តមរយៈបទីរមងេ់នះ។ ទរមងទ់ងំប ី

ជដណំកក់លែដលេយងទទលួបនករេគរព។ េយងចបេ់ផតមចណុំច

ធមមតេទ រហតូដលច់ណុំចខល ងំែដលេយងរតូវេធវេរឿងេរចនេដមបបីនវ។ 

ករេគរពទមីយួ គបឺនមកេដយេគហចុឱយ។ េយងមនិបចេ់ធវអេីទ 

មនេគេគរពេយងែតមតង។ វអចេដយសរ េយងេកតមកកនុងរតកលូខពង់

ខពសរ់សប។់ កនូេសតច កនូសេមតច ឬកនូអនកមនលុយធំៗ  េកតមកេដយ

ទទលួបនករេគរពរសប។់ េនះគសឺរមបអ់នកែដលេកតកនុងរគួសរែដល

រតូវបនេគេគរពរចួេហយ។ ករេគរពតកនូតេចែបបេនះ េកតមនេរចន

ណសេ់នរសុកេយង។ រតងេ់នះខញុនំយិយពកីរេគរព មនិែមនករខល ច

អណំចេនះេទ។  

មយួេទៀត គអឺនកែដលមនសរមសស់អ ត។ សរមសរ់បសព់កួេគ េធវឱយ

អនកដៃទមនករេគរព។ េយងអចនងឹមនិចបអ់រមមណ៍ពចីណុំចេនះ ែតវ

ជករពតិ។ េតមនសុសសអ ត នងិមនិសូវសអ ត មយួណទទលួបនករ
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យកចតិតទកុដកព់េីគេរចនជង? សកគតិេទេមល។ េបេនែបក៉អេមរចិ 

ពកួតរៗ ចតទ់កុសរមស ់ ជេទពេកសលយេទៀតផង។ េគមនសរមស ់

បននយ័ថ េគមនេទពេកសលយទកច់តិតមនសុសឱយេគរពខលួនេគ។ 

េលកសងឃ ឬអនកកនស់សនេផសងេទៀត ទទលួបនករេគរពពមីនសុស

ទេូទ េដយមនិចបំចេ់ធវអវទីងំអស។់ ពកួេគរគនែ់តបងហ ញថេគជ

មនសុសរបសស់សន អនកដៃទនងឹថវ យបងគ ំេហយទកុេគជធភំល ម។  

កលខញុេំទេលងបណុយចលូឆន េំនវតតចបរអេំព ខញុបំនឈរនយិយជមយួ

េលកមយួអងគ នងិសកសួរគតអ់ពំេីរឿងពនូភនខំសច ់ េរពះខញុេំឃញវតតេនះ 

េធវខសុពវីតតេផសងេទៀត។ កលេនះ ខញុកំពំងុែតរចបកូរចបលេ់រឿងជេំនឿ

សសន េដយមនិទនរ់បកដកនុងចតិតថ គរួេបះេចល ឬគរួបទិែភនកបនត

ជេំនឿ។ ខញុឈំរនយិយមយួសនទុះជមយួគត ់ ម៉កខ់ញុកំេ៏ដរមក។ រសបែ់ត

មកដល ់គតដ់កច់នរសកច់ះុ េហយលុតជងគងថ់វ យបងគេំលកមយួអងគ

េនះែតមតង។  

គតទ់ទលួឥទធពិលសសន ពមីត យរបសគ់តត់ងំពេីកមង ដេូចនះគត់

គតិថ ឱយែតជេលកសងឃ គរឺតូវែតេគរព មនិថសគ លឬ់មនិសគ លេ់ទ។ 

ខញុមំនិអចេគរពេលកអងគេនះបនេទ េរពះខញុមំនិដងឹថគតេ់ធវអវខី លះ។ 

គតក់ម៏និេគរពខញុ ំ េរពះគតម់និសគ លខ់ញុ។ំ ពកួខញុ ំឈរនយិយគន កនុងនម

ជេភញៀវ នងិមច សផ់ទះប៉េុណណ ះ។ 

ខញុមំនិែដលបនទទលួករេគរពែបបេនះេទ េហយមនសុសភគេរចន កម៏និ

បនទទលួដចូគន ។ បរសិថ នែដលខញុរំសេ់ន គបឺរសិថ នអនករក។ គម ន

អនករកណ រតូវេគេគរពេទ។ េពលេគេឃញេយងរក េគនងឹគតិថ េយងវ



េរៀនតមឆវឆវ 

	 271	

លងង ់ ឬេយងមនបបពជីតមិនុ េហតេុនះេយងមនិសមនងឹទទលួបន

ករេគរពពេីគេទ។ េគគតិថ េយងខជលិ េយងមនិេធវអវេីសះហនងឹេហយ 

បនជរក។ 

ករេគរពែដលបនមករសបែ់បបេនះ អចនងឹរតូវបតប់ងេ់ទវញិ េដយ

របករណមយួ ែតករេគរពទរមងទ់ពីរី  អចេនបនយរូជង។ 

ទរមងទ់ពីរី គកឺរេគរពបនពសីន ៃដ ឬករលះបងរ់បសេ់យង។ េយង

ទទលួបនវ េរពះេយងបនេធវអវមីយួ។ អនកដៃទទទលួបនរបេយជនព៍ី

អវែីដលេយងេធវ ដេូចនះពកួេគផតលឱ់យេយងវញិនវូករេគរព ែដលេយងសម

នងឹទទលួបន។ សរមបខ់ញុ ំសន ៃដមនរបេយជនទ៍ងំអស ់ គរួែតមនេគ

េគរព មនិែមនទលែ់តអនកេនះជអនកលបេីនះេទ។ 

ខញុមំនបញហ  ជមយួនងឹេរងពមុពដេំដមជវីតិ េដយសរខញុមំនិឯកភពនងឹ

ករេចញគរមបេសៀវេភរបសខ់ញុ។ំ ប៉ែុនតមនចណុំចមយួែដលេធវឱយខញុេំគរព

បងរបជញវជិយ័ គ ឺ គតប់នសរេសរេសៀវេភខលួនឯង។ គតរ់បងឹដកខលួនពី

ករបកែរបសុទធពេីសៀវេភបរេទស។ សរមបខ់ញុ ំ េនះជករេលកតេមកង

អនកនពិនធកនុងរសុក េហតេុនះខញុេំគរពគត។់ ខញុមំនិេពញចតិតនងឹគតែ់មន ែត

គតម់នអវែីដលខញុេំគរព។ 

ករេគរពែបបេនះ មនេហតផុលចបសល់ស ់ មនិែមនេចះែតេគរពតម

គន េនះេទ។ េបេយងចងឱ់យេគេគរព របងឹបេងកតសន ៃដេទតមសមតថភព

របសេ់យងេទ េយងអចមនឱកសទទលួបនេហយ។ សងគមេយង ជ

សងគមេជរតមគន  ដេូចនះមនេពលខលះ េយងរតូវអតធ់មតប់នតចិែដរ ទរមេំគ

េមលេឃញេយង។ មនមន កេ់មលេឃញ នងឹមនេគេឃញបនតេហយ។ 
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ករេគរពែបបេនះ រតូវករេពលយរូណស។់ េពលខលះ ទលែ់តអនកេនះ

សល បប់ត ់ េទបមហជនចបេ់ផតមេគរពគត។់ េនេពលសល ប ់ បណឌិ ត

ែកមឡ ី ទទលួបនករេគរពេរចនជងេពលគតេ់នរស។់ េគគតិថ គត់

សល បេ់រពះចងឱ់យែខមរភញ កខ់លួន។ េគយសំត យ េគេចញេសៀវេភពគីត ់ េគ

េលកតេមកងគតជ់វរីបសុជត ិេរពះេគេគរពគត។់ 

េនកនុងវសិយ័កឡីទងំអស ់ កឡីករមនិអចេដរចលូកែនលងរបកតួ េហយ

ែរសកទមទរករេគរពពអីនកេមលបនេទ។ អនកេមលមនិេបះករេគរព

ឱយភល មៗេទ េបេគមនិទនេ់ឃញសមតថភព ឬករតងំចតិតរបសក់ឡីករ

េនះ។ អនកកឡីទងំអស ់ទទលួបនករេគរព េរពះពកួេគេធវអវមីយួបន

សេរមច។  

េនកនុងករងរកដ៏ចូគន ែដរ។ េគមនិេគរពេយង េដយេយងេទអងគុយ

េធវករេលងៗ េហយចេំបករបកែ់ខេទ។ េគេគរពេយង េរពះសន ៃដែដល

េយងបនជយួ កនុងរកុមហ៊នុ។ េយងមនសន ៃដ កនែ់តេរចន េគនងឹកនែ់ត

េគរពេយង។ េនមនចរតិេធវកររបសេ់យងមយួេទៀត ែដលេធវឱយអនកដៃទ

េគរពេយងដចូគន ។ េបេយងេធវករេលងេសចេពក េហយេធវឱយយតឺករងរ

អនកដៃទ េយងកគ៏ម នបនអែីដរ។ 

ខញុនំយិយរបបេ់មរបសខ់ញុតំមរតងថ់ ខញុមំនិខវលព់កីរេឡងឋនៈកនុង

រកុមហ៊នុេទ ែតខញុខំ វលព់កីរេគរពកនុងរកុមហ៊នុ។ ខញុចំងឱ់យអនកដៃទេគរពខញុ ំ

េដយអវែីដលខញុអំចេធវបន។ ខញុដំកព់កយេធវករកនុងែផនក e-learning 

ពតិែមន ែតខញុអំចជយួ ករងរកនុងែផនក Marketing បនេរពះខញុេំចះេធវ

រកហវចិ។ ខញុកំអ៏ចជយួ េរឿងេវបសយបនែដរ េរពះខញុេំចញពរីកុមហ៊នុ
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ែដលេធវេវបសយលក។់ ខញុអំចេធវបនេរចន ប៉ែុនតវសថិតេនេលេមរបសខ់ញុ ំ

េតគតឱ់យឱកសខញុ ំ ឬអត។់ េបគតម់និឱយ ខញុនំងឹងបរ់កឡមយួកែនលង 

េហយគម នអនកណេគរពខញុទំងំអស។់  

ខញុនំយិយជមយួគតជ់តិមយួេម៉ង គតក់រ៏បបថ់ “ឥលូវគតម់និចង់

ឱយខញុែំបកអរមមណ៍េទេធវេរឿងេផសងេទ េរពះគតច់ងឱ់យខញុសំទ តក់នុងែផនក e-

learning សិន។ ចេំពលគតេ់មលេឃញថ ខញុអំចទទលួករងរ

េផសងបន គតដ់កឱ់យេធវែថមេទៀត”។ ខញុកំម៏និរបែកកអនីងឹគតែ់ដរ េរពះខញុ ំ

ដកព់កយេធវករខង e-learning េហតេុនះខញុរំតូវរបងឹេធវវែបបេនះេហយ។ 

ខញុចំងប់នករេគរព េហតេុនះខញុនំយិយរតងេ់ទរតងម់ក ជមយួគត។់ 

គត ់ ជជនជតកិេូរ ៉ េហយេធវករកនុងរកុមហ៊នុជតិ១០ឆន េំហយ 

បននយ័ថ គតជ់យួ រកុមហ៊នុមនិតចិេទ។ ជនំញរបសគ់ត ់គ ឺបេងកត e-

learning ហនងឹែតមតង។ គតធ់ល បេ់រៀបច ំ e-learning ឱយសកលវទិយលយ័

េនអេមរចិ។ ខញុេំគរពគតណ់ស ់េរពះគតេ់ចះជងខញុ ំមនជនំញចបស់

ជងខញុ។ំ រលេ់ពលនយិយជមយួគត ់ ខញុេំរៀនបនអវថីមជីនចិច។ អនកណ

កេ៏គរពមនសុសែបបេនះែដរ។ េនកនុងរកុមហ៊នុ េគខល ចគតផ់ង នងិេគរព

គតផ់ង។ ខញុគំម នអរីតូវខល ចគតេ់ទ យ៉ងេរចនគតេ់ដញខញុេំចញប៉េុណណ ះ 

ប៉ែុនតខញុេំគរពគត។់ 

ដេូចនះ េបេយងចងប់នករេគរពកនុងករមតិខពសប់នតចិ េយងគរួែតយក

ទរមងទ់ពីរីេនះ។ េធវអវមីយួឱយបនសេរមច េហយទកុឱយេគេមលេឃញ 

េគនងឹេគរពេយងេនេពលណមយួ។ ខញុមំនិរបកដថ េនរសុកេយង 

ករេគរពេដយែផអកេលសន ៃដពតិរបកដ មនប៉នុម នភគរយេនះេទ។ 
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ទមល បេ់ជរតមគន  េធវឱយេយងវេងវង មនិដងឹថពកួេគេមលេឃញេហតផុល

េនពេីរកយករេគរព ឬរគនែ់តេធវតមគន ឱយលអេមល។ 

កុេំដកេសងៀមចងឱ់យេគេគរព េរបភពៃចនរបឌតិរបសេ់យង បេងកតអវមីយួ

េឡងមក ែដលេយងេយងគតិថមនរបេយជនស៍រមបអ់នកដៃទ នងិខលួន

េយង េហយដកឱ់យេគេរបេទ។ រតូវចថំ “មនសន ៃដ មនេគេគរព។” 

រចួចះុ េបេយងមនសន ៃដេហយ ែតេគមនិេគរពេយងវញិ? េយងេនមន

វធិមីយួេទៀត េរពះមនអនកខលះ មនិេចះេគរពអនកដៃទែតមតង។ េបេរបវធិេីនះ

េហយ េនែតមនិេកតេទៀត មនិបចរ់វលន់ងឹពកួេគេទ។ 

ទរមងច់ងុេរកយគ ឺ វយឱយេចញករេគរពមកែតមតង។ ខញុេំរបពកយវយេនះ 

េដយសរខញុេំឃញេគេរបវធិេីនះេនកនុងកររបកតួគន ។ ភគទីងំសងខង 

ចលូរបកតួ េដយចងប់នករេគរព េទវញិេទមក ប៉ែុនតេដយសរពកួេគ

េអឿដចូគន  ដេូចនះករេគរពមនិអចេចញមកបន។ ភគទីងំសងខង 

រតូវវយគន ឱយអសព់សីមតថភព េដមបឱីយករេគរពេចញមក។ េរកយករ

របកតួ ពកួេគនងឹេគរពគន  េរពះេគដងឹថ មខ ងេទៀត កម៏និខសុពេីគែដរ។ 

េបេយងេចះេគរពខលួនឯង នងិអវែីដលេយងរបងឹេធវ េយងនងឹេគរពអនកដៃទ

ដចូគន  េពលដងឹថេគរបងឹេធវដចូេយងែដរ។ ខញុេំគរពអនកនពិនធទងំអស ់

េរពះខញុដំងឹថ ករអងគុយសរេសរេសៀវេភ េរបេពលយរូ នងិគរួឱយធញុ

ប៉ណុណ ។ ខញុេំគរពអនកេធវករកនុងរកុម e-learning ទងំអស ់ េរពះខញុដំងឹថ 

ទរមែំតេចញជេមេរៀនមយួៗ រតូវករេពលរបអ់ទតិយេទបសេរមច។ ខញុ ំ

ចណំយេពល១អទតិយេពញេដមបេីធវេមេរៀន៥នទ។ី  
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េបេយងមនិេនកនុងកឡី េតេយងវយេគយ៉ងេមច៉ឱយេគេគរពេយង? 

េយងមនិេទវយេគេទ េហយកម៏និបងខេំគឱយេគរពេយងែដរ។ េយងមនវធិី

ពរីយ៉ង។  

ទមីយួ គេឺយងអចជរមុញេគឱយេធវេរឿងដចូេយង។ េនេពលេគេធវ េគនងឹ

ដងឹថ េតេយងឆលងកតអ់វខី លះ េហយេគនងឹេគរពេយង។ វធិេីនះ េរបបនែត

អនកែដលេចះេគរពខលួនឯងប៉េុណណ ះ។ េបេគមនិេចះេគរពខលួនឯងផង េត

េយងសងឃមឹប៉នុម នភគរយែដលេគមកេគរពេយង? េតេយងចងប់នករ

េគរពពអីនកែដលមនិេចះេគរពខលួនឯងមកេធវអ?ី  

ខញុែំតងែតរបបអ់នកែដលរះិគនេ់សៀវេភរបសខ់ញុ ំ ឱយេទសរេសរេសៀវេភមយួ

កបលខលួនឯងេទ។ េបសរេសរបន ចយំកមកេរបៀបេធៀបជមយួេសៀវេភ

ខញុ ំ េតមយួណលអជង? ខញុចំងឱ់យេគដងឹថ ករសរេសរេសៀវេភ រតូវករ

េពលេវល នងិគនំតិេរចនប៉ណុណ ។ 

ទពីរី គេឺយងយកឈនះេគែតមតង។ េធវយ៉ងណឱយេគបទិមត ់ េហយេបក

ែភនកេមលេយងទទលួេជគជយ័។ ខញុេំរបវធិេីនះេរចនដងណស។់ េពលេគ

សរេសរេសៀវេភមនិបនដចូខញុ ំ េនះដលេ់ពលែដលខញុរំតូវេធវឱយេគភញ កខ់លួន

េហយ។ កររះិគន ់ជករមនិេគរព។ ខញុរំះិគនអ់នកនេយបយ េរពះខញុមំនិ

េគរពពកួេគ។ ខញុរំះិគនស់សន េរពះខញុមំនិេគរពសសន។ កររះិគន់

ែដលេយងមនិអចេធវអវបីន រតឹែតមនិេគរពដលេ់គ។ 

ខញុមំនិរបបឱ់យអនកទងំអសគ់ន េធវតមខញុេំទ េរពះេយងមនចរតិខសុគន ។ 

សរមបខ់ញុ ំ េបេគមនិេគរពខញុ ំ ខញុកំម៏និេគរពេគដចូគន  េហយេបេគមកបះ៉ខញុ ំ

មនុ ខញុនំងឹរកវធិបីបំកម់ខុេគវញិ េហយេធវឱយេគេគរពខញុកំ នុងចតិត។ មនសុស
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ែបបហនងឹមនិនយិយេចញមកេរក ថេគេគរពេយង េរពះេគចញ់េទ។ 

ខញុមំនិខវលថ់េគនយិយមកេរកឬអតេ់ទ សំខនេ់គអសអ់នីយិយ េហយ

ទទលួសគ លអ់វែីដលខញុេំធវ។  

អនករះិគនក់រងររបសខ់ញុ ំ េបេគេធវមនិបនដចូខញុេំទ េរតៀមខលួនបកម់ខុឱយ

េហយេទ។ ខញុនំងឹេធវមតងឱយេគបទិមត ់ ឈបន់យិយជមយួខញុែំតមតង។ 

ករេគរពមនេទមនមក ខញុមំនិអចេគរពអនកែដលមនិេគរពខញុបំនេទ។ 

មនិេគរពមនិអេីទ ែតេបមករកេរឿងខញុេំទៀត េទបជបញហ ។  

ខញុេំរបវធិេីនះ ចេំពះមនសុសធមមតដចូខញុបំ ៉េុណណ ះេរពះខញុមំនិយកពងមន់

េទជលន់ងឹថមេទ។ ខញុដំងឹថេពលណ រតូវដកេជងរតេ់ចញ។ កុចំងឱ់យអនកធ ំ

ឬអនកមនអណំចេគរពេយង របយត័នមនេរឿងដកខ់លូន។ ករេគរព

សំខនែ់មន ែតមនិសំខនេ់សមកតសុីខខលួនេយងេទ។ អនកធ ំ េគមនិខវលថ់

េយងជសអីេទ េបេយងេធវបះ៉ពលេ់គ េគនងឹចតក់រេយងេហយ។ កុរំពំងឹ

ចបប ់ឬមហជនជយួ េយង។ េយងរសេ់នរសុកែខមរ រតូវេរៀនយល ់នងិេរៀន

រសត់មែបបរសុកែខមរ។ េគមនលុយ េគមនិេគរពេយង េយងេដរេចញេទ 

ចបេ់ហយ។ 

ទរមងទ់ងំប ី ែដលអនកដៃទេគរពេយង ជអវែីដលេយងរតូវសួរខលួនឯង។ 

េបេយងេនកនុងទរមងទ់មីយួ ខញុសូំមចលូរមួេរតកអរផង ប៉ែុនតេយងករ៏តូវ

េធវអវខី លះេដមបបីនទរមងទ់ពីរីែដរ។ េបេយងមនទរមងទ់ពីរី វជកររបេសរ

ណស ់ េរពះេយងមនិរសេ់នេដយដកដេងហមេចល។ ទរមងទ់បី ីសូមេរប

េដយេមលកលៈេទសៈ។ ខញុយំកទរមងទ់បីមីកេរប េរពះខញុធំញុរទនន់ងឹ

ករមនិេគរពរបសេ់គេពក។ ទរមងទ់បីេីនះ េបេយងេរបេដយមនិគតិ វ 
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អចនេំយងឱយេទជអនកចញ់េគវញិផង។ គតិសិន ចេំធវ។ 

១០.៣ េគរពខលួនឯងសិន ចឱំយេគេគរព 

មនុនងឹេយងចងឱ់យេគេគរពេយង េយងរតូវេចះេគរពខលួនឯងសិន។ េយង

មនិអចេមលងយខលួនឯង េហយសងឃមឹថអនកដៃទនងឹមកេគរពេយង

េនះេទ។ េគេឃញេយងេធវយ៉ងេមច៉ចេំពះខលួនឯង េគនងឹេធវែបបេនះដក់

េយងែដរ។ 

េគេឃញេយងយកប៊ចិេទគសូេលមខុខលួនឯងថ XNXX េគកគ៏តិមកេយង

កនុងរេបៀបេនះែដរ។ េគមនិគតិថេយងជ fan របស ់XNXX េទ េគគតិថ 

េយងេភល េភលចដក ់.com ពេីរកយេទៀត។ េបេគគតិថេយងេភលេហយ េតេគ

នងឹេគរពែដរេទ? មនែតមនសុសេភលេទ េទបេគរពមនសុសេភលដចូគន ។ ពកួេភល 

េលកតេមកងភពេភលណស។់ 

ខញុេំគរពខលួនខញុណំស។់ េពលខញុសំរេសរេសៀវេភ ខញុេំរបភពេសម ះរតងេ់ទ

េលករសរេសរ។ ជនួកល ខញុអំចសរសររតងរ់ជុលបនតចិ ប៉ែុនតយ៉ងេហច

ណស ់ខញុមំនិបនសរេសរបេំភលស។ ខញុេំចះប៉ណុណ  ខញុសំរេសរប៉ណុណឹ ង េហយ

អវែីដលខញុគំតិថសំខនស់រមបអ់នកអន ខញុនំងឹសរេសរចលូែដរ។ ខញុមំនិ

សរសរតមចណូំលចតិតអនកអនេទ េរពះេបេធវែបបេនះ ខញុសំរេសរេរឿង

អសអភសលកប់តេ់ទេហយ។ ខញុសំរេសរអវែីដលខញុគំតិថ អនកអន

គរួអន។  

ខញុេំរបរទសឹតីសទីវចប មកសរេសរេសៀវេភ។ អនកអនមនិដងឹថខលួនឯងគរួ

អនអវេីទ េហតេុនះេទបពកួេគទញិេសៀវេភដែដលៗមកអន។ អនកនពិនធ 
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មនតនួទមីយួ គសឺរសរេសៀវេភណែដលអនកអនគរួអន េហយអន

េទេចះគតិ មនិែមនបនរតមឹែតថតមេទ។ 

ខញុសំរេសរពសីសន នងិនេយបយ េរពះខញុមំនិចងឱ់យអនកអនធល កក់នុង

រេណត ទងំពរីេនះ។ េបសរេសរេហយ អចេធវឱយេគេរៀនគតិ េរៀនសួរសំណួរ

េដយខលួនឯង បននយ័ថ ខញុបំេំពញតនួទបីនលអេហយ។ េយងអន

េដមបេីចះគតិ មនិែមនអនេដមបែីតអនេនះេទ។ 

េយងេគរពអវែីដលេយងេធវ អនកដៃទែដលេមលេឃញ នងឹេគរពដចូគន ។ 

េបេយងេធវឱយែតរចួពៃីដ េគកម៏និរវលន់ងឹេយងែដរ។ េតេយងេចះេគរព

ខលួនឯង េហយឬេន? 

សរបុ  

េយងចងឱ់យេគេគរព មនិែមនជេរឿងខសុឆគងអវេីទ ែតេបេយងចងឱ់យេគ

េគរពទងំខលួនឯង គម នអវែីដលរតូវេគរពេទបខសុ។ េទះបេីយងចងប់៉ណុណ

កេ៏ដយ ែតកុេំភលចថ អនកដៃទមនសិទធកិនុងករេគរព។ េបេគមនិចងេ់គរព 

េហយមនិបនេធវអវេីយង េយងកម៏និបចប់ងខេំគែដរ។ រសេ់នកនុងសងគម

ដចូគន  ែតេយងមនវធិរីសេ់នេផសងគន ។ កុេំទរខំនេគ េរពះែតេយងចង់

បនករេគរព។ 

ខញុេំភលចរបប ់ េគរពឪពកុមត យេយងផង េរពះពកួគតប់នេធវេរឿងេរចន

ណសេ់ដមបេីយង។ ឪពកុមត យែដលេកតកនូេចល មនិសមនងឹទទលួករ

េគរពពកីនូេទ ែតេបេយងចងេ់គរព កេ៏គរពចះុ េរពះេនះជសិទធផិទ ល់

ខលួន។ មនុេគរពអនកដៃទ េរៀនេគរពឪពកុមត យខលួនឯងមនុ។ េគរពបន 
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េហយ ែតមនិបចខ់ល ចគតេ់ទ របយត័នពបិកេរ ខលួន។ 
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ទំព័របែនថម 

សរមបអ់នកែដលចលូចតិតអនពកយសមតខីលីៗ  ខញុអំចដកស់មតរីបសឆ់វឆវ

ខលះេនកនុងចណុំចេនះបន។ សមតទីងំេនះ គខឺញុដំករសងព់កីនុងេរឿងភគមក

ទងំអស ់េដយមនិមនបែនថមបនថយអតថនយ័អវេីទ។ 

“កងទព័មនិសថិតេលេរចន ែតសថិតេលខល ងំ េមទព័មនិសថិតេលខល ងំេទ ែត

សថិតេលយទុធសរសត”។ 

 “កនូរបុសរទូង៥ហតថ មនិសថិតេលចញ់ឈនះមយួេពលេទ”។ 

“េកតកនុងសមយ័សរងគ ម ជេរឿងអកសុល ែតេបអចបរងក ប   សរងគ មេទ

ជសនតភិពវញិ គជឺសំណងកនុងភពអកសុល”។ 

“កនុងសមយ័សរងគ ម មនែតអនកខល ងំេទែដលមនសិទធនិយិយពគីណុធម ៌

ចែំណកអនកេខសយ រតូវបនេគេបះបងេ់ចល”។ 

“េចះខម សេ់គេទបលអ េចះខម សេ់គេទបកល ហន”។ 

“បរជយ័ មនអីវគរួឱយខល ច អវែីដលគរួឱយខល ច គចឺតិតបរជយ័”។ 

“េបផលូវេទពេរបករបនេនះ មនសុសេទពកល យជេសតចអសេ់ទេហយ េនះ

េហថលងង”់។ 

“មកពសីមយ័សរងគ មេនះេហយ េទបអចសងេករ តិ៍េឈម ះបន”។ 

“មនសុសគនំតិខសុគន  មនិសហករគន ”។ 
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“មនសុសែដលរតូវេគេជរ គេឺជរមនិដលួេទ”។ 

“មនសុសតចូតច មនិដងឹពឆីនទៈអនកធេំទ”។ 

“មរនតឆីល តបេរមមច សល់ងង ់ជេរឿងឈចឺបជ់ងេគកនុងេលក”។ 

“មរនតពីកុរលួយ គរួឱយសអប ់ មរនតពីកុរលួយគរួឱយេខពម មនសុសលងងង់ប ់

រតឹែតគរួឱយសអប”់។ 

“មហអរកកដ់ចូលអ លកព់តុដចូេសម ះរតង ់ គណុធម ៌ នងិចតិតអរកក ់

មនិអចេមលេឃញែតសមបកេរកេទ”។ 

“មនែតេឈម ះែតគម នសមតថភព េនឆង យពអីកសរកល ហនខល ងំណស”់។ 

“រដវូសលឹកេឈរជុះ កគ៏រួឱយគយគន ់ េដមេឈសលែ់តែមកកអ៏ចកសំនតបន

ែដរ”។ 

“រតឹែតចញ់ រតឹែតកល ហន ដលទ់បីញចបន់ងឹទទលួបនេជគជយ័”។ 

“េរឿងអកីេ៏ដយ កម៏នផលលអ នងិផលអរកកែ់ដរ”។ 

“ឯងេមច៉នងឹដងឹថមនសុសែដលគម នេឈម ះៃថងេនះ ៃថងេរកយអចនងឹលប ី

េឈម ះឬអតេ់នះ”។ 

“អតម់នេមទព័ណចបំង១០០ដង ឈនះទងំ១០០ដងេទ”។ 

“អនកមនសមតថភព សំខនជ់ងអវទីងំអស”់។ 

“អនកសល បម់និអចរសេ់ឡងវញិបន ែតអនកេនរសរ់តូវែរកកចិចករធ”ំ។ 
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ទំព័រចុងេរកយ 

េយងបនមកដលច់ងុបញចបៃ់នេសៀវេភេនះេហយ។ ខញុេំរតកអរណស់

ែដលមនអនកអនេសៀវេភខញុពំេីដមដលច់ប។់ ខញុសំងឃមឹថ ចណុំចេនះទងំ

ប៉នុម នេនកនុងេសៀវេភេនះ នងឹអចមនរបេយជនច៍េំពះអនករលគ់ន ។ 

ខញុមំនិដងឹពេីគលបណំងៃនករអនេសៀវេភរបសអ់នករលគ់ន េទ ប៉ែុនតខញុ ំ

ដងឹថ េបេគទញិេសៀវេភែបបេនះអន េគរបកដជចងដ់ងឹពកីរគតិ

របសអ់នកដៃទមនិខន។ 

េសៀវេភេនះ ជករយលេ់ឃញរបសខ់ញុ ំ េហតេុនះអនកទងំអសគ់ន មនិបច់

តងឹែតងចេំពះខលួនឯងខល ងំេពកេទ េបមនចណុំចណែដលមនិយលរ់សប

នងឹខញុ។ំ ខញុមំនិមនបណំងឱយេគរសបតមខញុរំគបេ់រឿងេទ ជពេិសសអនក 

ែដលមនិធល បជ់បួមខុគន ។ 

េគលេដខញុ ំ គសឺរេសរេសៀវេភតមអវែីដលខញុចំង ់ េដយមនិខវលព់ី

អនកអន។ មនិែមនបននយ័ថ ខញុសំរេសរេសៀវេភមនិលអ េហយយក

មកលកេ់បកលុយេគេនះេទ។ ខញុសំរេសរអវែីដលខញុគំតិថ ចបំច ់ មនិ

ចបំចស់រមបទ់ផីសរេសៀវេភេទ។ ខញុជំអនកនពិនធ មនិែមនជអនកេធវទផីសរ

េទ ដេូចនះអវែីដលខញុខំ វល ់ គខឺលមឹសរកនុងេសៀវេភរបសខ់ញុមំនចណុំចលអជង

េគ ឬអតប់៉េុណណ ះ។ 

ជចងុេរកយ ខញុសូំមអរគណុមតងេទៀត សរមបអ់នកែដលអនេសៀវេភ

របសខ់ញុកំនលងមក នងិអនកែដលេទបនងឹចបេ់ផតមអន។ អនកទងំអសគ់ន

កអ៏ចចលូេទអនបលុករបសខ់ញុបំនែដរ (houtsengkea.me) េរពះខញុមំន
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អតថបទថមីៗ  េរៀងរលស់បត ហ។៍ អនកទងំអសគ់ន អចេផញរជសំណួរទកទ់ង

នងឹករអន ឬករសរេសរមកខញុបំន េហយខញុនំងឹពយយមេឆលយឱយបន

េកបះកបយ តម ករេចះដងឹរបសខ់ញុ។ំ  

ខងេរកមេនះ ជេសៀវេភេផសងេទៀតែដលខញុបំនេចញផសយរចួេហយ៖ 

 េសៀវេភ ៤ឆន  ំ

 េសៀវេភ ចរតិែឆក 

 េសៀវេភ េរ សមកទកុវញិ 

 េសៀវេភ ជវីតិេយងខលេីពក 

 េសៀវេភ ជេរមសទពីរី 

អនកទងំអសគ់ន  អចទញិេសៀវេភទងំេនះ link  ខងេរកមេនះបន 

https://www.facebook.com/houtsengkeapage/    

សូមអរគណុ។ 

ពខីញុ ំហតួ េសងេគៀ 
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អំពីអនកនិពនធ 

េឈម ះ ហតួ េសងេគៀ។ ខញុជំអនកសរេសរេសៀវេភ េហយកច៏លូចតិតអន

េសៀវេភែដរ។ ខញុចំណំយេពលែដលសលព់កីរងររបសខ់ញុ ំ េដមបេីឆលៀត 

សរេសរេសៀវេភទងំអសរ់បសខ់ញុ។ំ ខញុមំនិមនលទធភពេបះករងរេចល 

េហយសរេសរេពញេម៉ងេនះេទ។ ខញុកំម៏និេភលេទេធវែបបេនះែដរ េរពះេបខញុ ំ

េធវែបបេនះែមន េសមនងឹបញចបក់រសរេសររបសខ់លួនឯងេហយ។ 

ឥលូវេនះខញុេំធវករែផនករកហវចិឌហីសញ នងិ e-Learning េនកនុង     

រកុមហ៊នុបរេទសមយួ។ ខញុមំនិែមនជអនកជនំញេទ។ ខញុេំរៀនបេណត រេធវករ

បេណត រប ៉េុណណ ះ។ ខញុសំ អបស់លេរៀន ែតចលូចតិតករេរៀនេដយខលួនឯង 

ដេូចនះករងរកនុងែផនកេនះរតូវជមយួនងឹខញុណំស។់ 

ខញុមំនិេជឿេលសសន នេយបយ ឬករេឃសនអវទីងំអស។់ ខញុេំជឿេល

ខលួនឯង េជឿេលធមមជត ិ េជឿេលជវីតិសតវ នងិេជឿេលភពជមនសុស។ 

ខញុមំនិចលូចតិតអនកណមកនយិយបះ៉នងឹជេំនឿរបសខ់ញុ។ំ មនិថមនសកឬ់

អតស់ក ់សកេ់ខម  ឬសកស់ សកែ់វង ឬសកខ់លេីទ ខញុមំនិទកុមខុឱយទងំអស ់

េបនយិយេភលដកខ់ញុ។ំ ខញុមំនិចលូចតិតមនសុសេភលេទ។ ខញុេំជឿថ មនសុសមន

ខរួកបល ដេូចនះ គរួែតេរបវឱយបនេរចន ជពេិសសមនុនងឹនយិយ ឬេធវអវី

មយួេទកនអ់នកដៃទ។ 

ខញុជំមនសុសែដលងយចះុសរមុងនងឹេគណស ់ េពលែដលខញុបំទិមត ់ ែត

េពលណខញុបំេញចញេយបលេ់ទ អនកដៃទនងឹេដរេចញមនិខន។ ខញុមំនិ

ចលូចតិតេធវពតុ ឬនយិយយកគរួេទ។ ខញុចំលូចតិតនយិយចំៗ  នងិនយិយ
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ចមំខុមនសុសែដលរតូវនយិយេទៀតផង។ ខញុមំនិចលូចតិតេធវអឱីយែតលអេមល

េនះេទ ខញុចំងេ់ឃញរបេយជនរ៍បសវ់។ 

ខញុមំនិែមនជមនសុសរតមឹរតូវតមអវែីដលសងគមចងប់នេនះេទ េរពះខញុមំនិ

េគរពអវែីដលេគដកម់កេទ។ ខញុមំនេគលករណ៍របសខ់ញុ ំ េហយខញុមំនិខវល់

ពអីវែីដលអនកដៃទនយិយេទ។ ខញុជំមនសុសេឈលយែដរេពលខលះ េរពះខញុមំនិ

ចងឱ់យេគេដរែខសេលខញុរំហតូេពក។  

អវែីដលអនកទងំអសអ់នេនកនុងេសៀវេភ គជឺចរតិរបសខ់ញុេំនខងេរក

េហយ។ េបេធវករេរបៀបេធៀបេសៀវេភែដលខញុសំរេសរពមីនុ ចរតិខញុមំនករ

ផល សប់តូរេរចនណស។់ 

 

 

 


