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ទំពរ័ េដីម
ខ្ញុំកំពុ ង ជាប់ គាំង ជាមួ យ េសៀវេភៅ ទស្សនៈខ្ញុំេគ របស់ខ្ញុំ េដាយបញា្ហ
ផា្ទ ល់ ខ្លួន េហតុ េនះខ្ញុំមិ ន ដឹ ង ្រតូវ សរេសរអ្វីេទ។ ខ្ញុំក៏ ស រេសរអា្រកក់ ពី
អ្នកនេយាបាយ និងសាសនា េដីម្បីឱ្យេផករបស់ខ្ញុំមានអ្វីថ្មីខ្លះ។ ខ្ញុំសរេសរ
ដូចរាល់ដង ដូចកាលពីពីរបីឆា្នំមុន ែដលខ្ញុំមិនចូលចិត្តអ្នកនេយាបាយ និង
សាសនា។ ្របែហលជាេពលេនះ ការមិ ន ចូ ល ចិ ត្ត រ បស់ ខ្ញុំរី ក ធំ េហីយ
ការេ្របីពាក្យរបស់ខ្ញុំ ក៏ធ្ងន់ជាងមុនែដរ។
មានកញ្ជះនេយាបាយែដលមិនធា្លប់បានលុយពីនេយាបាយពីរបីនាក់ ចូល
មកបេញ្ចញកំហឹងដាក់ខ្ញុំ។ េគថាខ្ញុំមានចិត្តអាតា្មនិយម និងមិនេចះែស្វង
យល់ពីនេយាបាយ និងសរេសរេ្រចីនេទៀត ែតខ្ញុំមិនបានអាន េហីយក៏ចុច
លុបេចាលេទៅ។ ពាក្យរបស់ពួកេគេនះ េធ្វីឱ្យខ្ញុំនឹកេឃីញថា ចុងអាទិត្យេនះ
ខ្ញុំអត់មានេទៅណាេទ េហតុេនះខ្ញុំគួរែតសរេសរេសៀវេភៅខ្លីមួយនិយាយពី
េគាលបំណង និងការមិនខ្វល់របស់ខ្ញុំចំេពាះមនុស្ស្របេភទេនះ។
វាជាេរឿងមួ យ គួ រ ឱ្យភា្ញ ក់ េផ្អីល ែមនែទន ែដលពាក្យអត់ ្របេយាជន៍ និ ង
សំណួរែបបអត់ខួររបស់ពួកេគ ជួយឱ្យខ្ញុំអាចជំនះការជាប់គាំងរបស់ខ្ញុំបាន
េហីយបញ្ចប់បានកូនេសៀវេភៅថ្មីមួយេទៀត។ អ្នកនិពន្ធ្រតូវេចះរកវិធីេនៅេពល
ជួយ writer block េ្រពាះេបីមិនដូេចា្នះេទ អ្វីក៏សរេសរេលងេចញែដរ។ ខ្្ុំ
អត់បានរកេទ គឺវារត់មកខ្ញុំេដាយខ្លួនឯង។ ខ្ញុំបានអរគុណពួកេគ េដាយ
block ពួកេគេចាលពីេលីេផករបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំពិតជាមិនេជឿខ្លួនឯងេសាះែដល
អាចទាញ ្របេយាជន៍ពីកញ្ជះនេយាបាយទាំងេនាះបាន។

េនៅេពលេនះ ខ្ញុំ្រតូវប្តូរពាក្យេហីយ។ ពីមុន ខ្ញុំនិយាយថា “កញ្ជះនេយាបាយ
មាន្របេយាជន៍ស្រមាប់ែតអ្នកនេយាបាយប៉ុេណា្ណះ” ែតឥលូវខ្ញុំ្រតូវប្តូរមកជា
“កញ្ជះនេយាបាយ ក៏អាចជួយអ្នកនិពន្ធឱ្យមានអ្វីសរេសរែដរ”។
ខ្ញុំសង្ឃឹមថា អ្នកទាំងអស់គា្នែដលអានេសៀវេភៅេនះ នឹងរីករាយក្នុងការអាន
េហីយអានចប់ក្នុងេពលខ្លីបំផុត។ េសៀវេភៅខ្លី មិនបាច់េ្របីេពលយូរេទ។ ខ្ញុំ
មិនសង្ឃឹមថា អ្នកទាំងអស់គា្នអាចទទួលបានផលអ្វីធំដុំពីេសៀវេភៅេនះេទ
េ្រពាះេនះជាេសៀវេភៅស្រមាប់អានេលង។ េបីសិនជាេសៀវេភៅេនះអាចជួយ
អ្វីដល់អ្នកទាំងអស់គា្នបាន ខ្ញុំក៏សូមចូលរួមអបអរផង ែតសូមកុំគិតថាខ្ញុំ
មានបំណងជួយអ្វីឱ្យេសាះ។
ហួត េសងេគៀ

១
េធវីករេពលរពឹក
មិនែមនមនុស្ស្រគប់គា្នសុទ្ធែតចូលចិត្តេធ្វីការេពល្រពឹកេនាះេទ ែតេពលខ្លះ
េយីងក៏គា្មនជេ្រមីសែដរ េបី្រកុមហ៊ុនែដលេយីងេធ្វីការ គា្មនេមា៉ងស្រមាប់
េយីងេរីស។ ្រកុមហ៊ុនខ្លះេនៅ្របកាន់ជំេនឿថា បុគ្គលិកនឹងមានភាពស្ទុះសា្ទ
េនៅេពល្រពឹក។ ្រកុមហ៊ុនេនៅែតចាត់ទុកបុគ្គលិកជាមនុស្ស្របេភទដូចគា្ន
ដែដល។
រាល់្រពឹក ខ្ញុំដាក់េមា៉ងេរាទិ៍ពីរបីដង ែតេនៅេងីបមិនរួច េ្រពាះខ្ញុំេ្រចីនែតចូល
េដកយប់េ្រជៅ។ មា៉ក់ខ្ញុំ េឡីងមកដាស់ខ្ញុំរាល់្រពឹក េដីម្បីកុំឱ្យេទៅេធ្វីការ
យឺត។ េទាះបីជាដាស់ ក៏ខ្ញុំេនៅែតេទៅយឺត។ ខ្ញុំកា្លយជាបុគ្គលិកេទៅេធ្វីការ
យឺតជាងេគ្របចាំ្រកុម។ េបីេពលណាខ្ញុំេទៅេលឿនម្តង េគនឹងមានពាក្យមក
ថាឱ្យខ្ញុំេហីយ ែតខ្ញុំមិន្របកាន់េទ េ្រពាះេធ្វីការក្នុង្រកុមជាមួយគា្ន។
បា៉ខ្ញុំ មិនដូចមា៉ក់ខ្ញុំេទ។ េបីគាត់េឡីងមកេហៅខ្ញុំម្តងេហីយ ែតខ្ញុំមិនេងីប
គាត់ ក៏ មិ ន េឡីង មកេហៅម្ត ង េទៀតែដរ។ េពលណាែដលមា៉ ក់ ខ្ញុំមិ ន េនៅផ្ទះ
េហីយបា៉ខ្ញុំទទួលភារកិច្ចដាស់ខ្ញុំ ខ្ញុំច្បាស់ជាេទៅេធ្វីការយឺត១េមា៉ង ឬ្រតូវ
យកេលសសុំច្បាប់អត់េទៅេធ្វីការែតម្តង។ បា៉ខ្ញុំនិយាយថា “េបីវាចង់េដក
ឱ្យវាេដកឱ្យែឆ្អតេទៅ” េហីយៃថ្ងេនះ ខ្ញុំនឹងយកពាក្យរបស់គាត់មកសរេសរ
ជាកូនេសៀវេភៅេនះ។

ខ្ញុំនឹងយកការេដកមិនចង់ភា្ញក់របស់ខ្ញុំ មកេ្របៀបេធៀបនឹងមនុស្សមួយចំនួន
ែដលខ្ញុំជួបេនៅេលីអុីនធឺេណត។ ការេ្របៀបេធៀបេនះ គា្មនេគាលបំណងអី
េ្រកៅពីឱ្យអ្នកអានបានគិតេលងេទ។ ខ្ញុំមិនគិតថា អ្នកទាំងអស់គា្នែដល
សេ្រមចចិត្តថាអានេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំេដាយរំពឹងចង់បាន្រទឹស្តីអសា្ចរ្យ ឬក្បួន
រកស៊ីេនាះេទ។ ខ្ញុំសរេសរេសៀវេភៅែបបណា អ្នកែដលធា្លប់អានសា្នៃដរបស់
ខ្ញុំដឹងច្បាស់េហីយ។ អ្នកែដលមិនធា្លប់អាន ក៏បានដឹងេនៅេពលេនះែដរ។

២
សិទិរធ បស់េគ
មនុ ស្ស ជា្របេភទសត្វ ែដលអសា្ច រ្យជាងសត្វ ដ ៃទ។ អ្វីែដលេធ្វីឱ្យេយីង
អសា្ចរ្យ គឺការបេង្កីតថ្មីរបស់េយីង។ េយីងបេង្កីតអ្វីជាេ្រចីន រួមមានទាំងរបស់
ល្អ និងរបស់មិនបានការ។ ក្នុងេនាះែដរ េយីងបានបេង្កីតសិទ្ធិេទៅឱ្យមនុស្ស
្រគប់គា្ន (មិនែមន្រគប់គា្នេទ េ្រពាះជនជាតិខ្លះមិនទាន់មានសិទ្ធិេពញេលញ
េនៅេឡីយេទ) េដីម្បីអាចរស់េនៅេដាយេស្មីភាពគា្នបាន។
េគមានសិទ្ធិរបស់េគ ែដលអាចេ្រជីសេរីសរេបៀបរស់េនៅបានតាមចិត្ត។ ខ្ញុំ
េរីសការរស់េនៅរបស់ខ្ញុំ េដាយបដិេសធមនុស្សែដលចង់មកេធ្វីជាអ្នកដឹកនាំ
ទាំងអស់។ ពួកេគេនៅែតេធ្វីជាអ្នកដឹកនាំដែដលេទ ែតខ្ញុំមិនទទួលសា្គល់
អ្នកណាមក្រតួត្រតាជីវិតខ្ញុំេទ។ ខ្ញុំមិនសា្លប់េដីម្បីមហិច្ឆតាអ្នកដៃទ េហីយក៏
មិនចំណាយេពលការពារគំនិត ឬេគាលការណ៍របស់អ្នកណាទាំងអស់។
ខ្ញ ុំ គាំ ្រទេសរី ភា ពែដលខ្ញ ុំ យ ល់ ថា ល្អ ស ្រមាប់ ម នុ ស្ស។ ការយកអ្ន ក
នេយាបាយ ឬសាសនា មក្រគប់សង្កត់េលីជីវិត និងការយល់េឃីញរបស់
េយីង ជាការេបាះេចាលេសរីភាពផា្ទល់ខ្លួន។ េបីសូម្បីែតេសរីភាពក៏មិនេយីង
ចង់បានផង េតីេយីងរស់េនៅមានន័យអី? ជីវិត្រតូវការេសរីភាព េទាះបីមិន
អាចេទៅេធ្វីអ្វី្រគប់ យា៉ ង បានែមន ែតេរឿងសំ ខា ន់ ក្នុង ជី វិ ត គឺ េយីង ជាអ្ន ក
សេ្រមច។

ពួកេគ មានសិទ្ធិដូចខ្ញុំែដរ ែតខុសគា្ន្រតង់អ្វីែដលពួកេគេរីស។ េគេផ្ញីវាសនា
េលីអ្នកនេយាបាយ និងេជឿេលីសាសនា។ េគគិតថា េបីេគគាំ្រទមនុស្ស
ទាំងេនាះ ពួកេគនឹងបានអ្វីែដលខ្លួនចង់បាន។ ជំេនឿរបស់ពួកេគ បាន
ែ្របកា្លយខួរក្បាលកា្លយេទៅជាខួរេចៀម ែដលចូលចិត្តេធ្វីអ្វីជាហ្វូង និងមិន
េចះមានគំនិតផា្ទល់ខ្លួន។
និ យា យដល់ េរឿងេចៀមេនះ ខ្ញុំមា នសំ ណួ រ មួ យ ឱ្យគិ ត ។ ខាងគណបក្ស
្របឆាំង ចូលចិត្តេដៀមដាមគណបក្សកាន់អំណាចថា “ក្បាលយួន ខ្លួនែខ្មរ”
េដាយគិតថា ពាក្យេនះសំេដៅេលីបុគ្គលក្បត់ជាតិ។ េនៅមានពាក្យមួយេទៀត
ែដលអា្រកក់មិនចាញ់ពាក្យេនះប៉ុនា្មនេទ គឺ “ក្បាលេចៀម ខ្លួនជាកូនអុក”។
ពាក្យេនះសំេដៅេលីកូនអុកនេយាបាយទាំងអស់ែដលស្ម័្រគចិត្ត និងកាយ
បេ្រមីអ្នកនេយាបាយ និងរីករាយេពលេឃីញេគបានកាន់អំណាច។ ក្បាល
យួន ខ្លួនែខ្មរ អាចឆា្លតេទៅតាមពូជយួន ែតក្បាលេចៀមវិញ េទាះបីខ្លួនជា
ជនជាតិអីក៏េដាយ ក៏េជៀសមិនផុតពីពាក្យថា េភ្លី ែដរ។
ខ្ញុំ្របាប់តាម្រតង់ចុះ ខ្ញុំមិនែដលសប្បាយចិត្តនឹងេឃីញអ្នកនេយាបាយណា
េឡីងកាន់អំណាចេទ េ្រពាះខ្ញុំដឹងថា អំណាច នឹងពង្វក់ចិត្តរបស់ពួកេគ
េនៅេពលណាមួយ។ អ្នកនេយាបាយ ក៏ដូចេយីងែដរ េពលបានអំណាចយូរ
េទៅ គង់ែតកា្លយជាអា្រកក់ េហីយមកេធ្វីស៊ីអ្នកគាំ្រទវិញមិនខាន។ កុំទាន់
វាយតៃម្លអ្នកនេយាបាយេនៅេពលេគមិនទាន់បានអំណាចេពញេលញ។ េគ
ស្លូត េ្រពាះមហិ ច្ឆ តា េគមិ ន ទាន់ ស េ្រមច េហីយ េគនឹ ង េធ្វីកា ចដាក់ េយីង
េពលេយីងែលងមានតៃម្លឱ្យេគ។
ខ្ញុំដូចជាសរេសរែវងឆា្ងយេពកេហីយ។ េសៀវេភៅេនះ ជាេសៀវេភៅខ្លី ដូេច្នះ
ការពន្យល់ មិ ន អាចេក្បាះក្បាយបានេទ។ េនះមិ ន ែមនជាបញា្ហ ស ្រមាប់
អ្នកអានេទ េ្រពាះអ្នកអានេចះគិត និងេចះពន្យល់ខ្លួនឯងឱ្យយល់ច្បាស់

ជាងអ្នកនិពន្ធអាចពន្យល់បានេទៀត។ យា៉ប់ែតអ្នកអានែដលមិនេចះគិត
និ ង េដកចាំ េគញ៉ ុ ក គំ និ ត ចូ ល ខួ រ ្រសាប់ ប៉ ុ េណា្ណះ ។ អ្ន ក អាន្របេភទេនះ
មិនសូវសា្គល់្របេយាជន៍ៃនការអានប៉ុនា្មនេទ។ អ្នកអានល្អ េ្របីែភ្នកេដីម្បី
ពិនិត្យអក្សរកុំឱ្យអានខុស និងេ្របីខួរក្បាលគិតរាល់អ្វីែដលេគអាន។ ការ
អាន ជាែផ្នកមួយៃនការគិត។
ដូ ច ខ្ញុំប ញា្ជ ក់ រួ ច េហីយ ពួ ក េគមានសិ ទ្ធិេរីស យកេដកបន្ត ឬភា្ញ ក់ េដីម្បី
េធ្វីការ។ េបីេគេ្រជីសយកភា្ញក់ ពួកេគនឹង្រតូវជួបេរឿងេ្រចីនេដីម្បីេរៀន និង
សា្គល់មុខមាត់ពិតរបស់អ្នកដៃទែដល្រតូវដកខ្លួនេចញ។ ែតេបីេគេ្រជីសេរីស
យកេដកបន្ត េទៀត ក៏ មិ ន ែមនជាបញា្ហ រ បស់ ខ្ញុំែដរ។ េបីខ្ញុំបំ ពា នសិ ទ្ធិេគ
បានន័យថា ខ្ញុំចង់រកេរឿងមកដាក់ខ្លួន។
មនុ ស្សែដលងប់ នឹ ង នេយាបាយ មិ ន ទទួ ល យកគំ និ ត ែដល្របឆាំ ង នឹ ង
អ្ន ក នេយាបាយេនាះេទ។ េគនឹ ង ខឹ ង ខា្ល ំ ង េបី ខ្ញ ុំ និ យា យប៉ ះ ពាល់ ដ ល់
អ្នកនេយាបាយែដលេគ្រសលាញ់ និងេដកសង្ឃឹមរាល់ៃថ្ង។ ខ្ញុំមិនេភ្លីដល់
ថា្នក់ យកេរឿងមកឱ្យខ្លួនឯងឈឺក្បាលេទ ថាមិន្រតូវ េគអាចនឹងមកចាត់ការ
ខ្ញុំផង ក៏ថាបាន។ ឱ្យែតមានពាក្យថា “ងប់” េហីយ អ្វីក៏មិនបាច់បក្រសាយ
បន្តែដរ។

៣
េបីេយីងអចភញក់មនក់ឯង
Kរគប់រគន់េហីយ
េតីធា្លប់លឺពាក្យេគថា “ជួយបានប៉ុណា្ណ ជួយប៉ុណ្ណ ឹង” ែដរេទ? ពាក្យេនះ
មិនែមនជាការខ្ជិល្រចអូសេទ ែតជាការតាំងចិត្តជួយពិត្របាកដ។ េបីអង្គុយ
គិ ត ថា ្រតូវ ជួ យ ឱ្យអស់ គា្ន េយីង មិ ន អាចជួ យ អ្ន ក ណាបានទាំ ង អស់ ។
មនុស្សែដលេយីងអាចជួយបានមុនេគ និងសំខាន់ជាងេគ គឺខ្លួនេយីង។
េយីងជួយខ្លួនឯងបាន គឺ្រគប់្រគាន់េហីយ ឬអាចនិយាយថា ភារកិច្ចរបស់
េយីង បានសេ្រមចេទៀតផង។
ការភា្ញក់ខ្លួន មិនែមនជាេរឿងងាយេទ។ អ្នកខ្លះ ទាល់មនុស្សក្នុង្រគួសារ
សា្លប់អស់ េទីបភា្ញក់ខ្លួន។ ខ្លះេទៀត ដល់ែតេពលជិតសា្លប់ េទីបភា្ញក់ខ្លួនថា
ពីមុនសេ្រមចចិត្តខុស។ ការភា្ញក់ខ្លួន មិនែមនេកីតេឡីងបានេដាយសារអាន
សំេណរមួយអត្ថបទ ឬការផុស status ខ្លីៗេនៅេលីេហ្វសប៊ុកែដរ។ វាេកីត
េឡីងពីមនុស្សែដលមានចិត្តចង់ភា្ញក់ខ្លួន និងេជឿថា ខ្លួនឯងមិនទាន់ភា្ញក់។
អ្នកទាំងអស់គា្នធា្លប់សមា្គល់ែដរេទ េពលខ្លះេយីងកំពុងេដកេសាះ ែតមាន
អារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងភា្ញក់រួចេហីយ? វាដូចគា្ននឹងការភា្ញក់ខ្លួនក្នុងជីវិតេយីង
ែដរ។ េយីងមានអារម្មណ៍ថា េយីងភា្ញក់ខ្លួនេពលបានជួបនឹងអ្នកនេយាបាយ
ថ្មី ឬសាសនាថ្មី េហីយគិតថា “េលីកេន ះអញរកបានច្រងា្កនហា្គសេហីយ”

ែតតាមពិត េយីងេនៅេដកេសាះ។ ការភា្ញក់ខ្លួនពិត្របាកដ គឺ េយីងដឹងថា
េគគា្មនខ្វល់ពីេយីងេទ េគខ្វល់ពីមហិច្ឆតារបស់េគប៉ុេណា្ណះ ប៉ុែន្តេដាយសារ
ែតមហិច្ឆតារបស់េគ្រតូវការមនុស្សេដីរតាមេ្រចីន េទីបេគេធ្វីជាខ្វល់នឹងេយីង
ជាបេណា្ដះអាសន្នសិន។ ការខ្វល់ និងការេធ្វីជាខ្វល់ ជាេរឿងពីរេផ្សងគា្ន
េហីយឱ្យផលខុសគា្ន។
អ្នកែដលេជឿេលីអ្នកនេយាបាយ មិនងាយភា្ញក់ខ្លួនេទ។ ពួកេគេនៅបន្តក្តី
សង្ឃឹមជានិច្ច ថាអ្នកនេយាបាយេនះមិនេបាកេគដូចអ្នកនេយាបាយមុនៗ
ែតក្តីសង្ឃឹមែបបេនះ មិនអាចបានផលេទ។ ខ្ញុំេមីលអ្នកនេយាបាយ ជា
្របេភទមនុស្សែតមួយ េហីយអ្វីែដលខុសគា្ន គឺវិធីសា្រស្តែដលពួកេគេ្របី
េដីម្បីទាក់ទាញមនុស្ស និងក្រមិតៃនភាពេលាភលន់របស់ពួកេគ។
ការចង់ដឹកនាំេគ ឬអាចេហៅម្យា៉ងេទៀតថា ការចង់េនៅពីេលីក្បាលេគ ជា
ភាពេលាភលន់ មួ យ ែដលមនុ ស្សនាំ គា្ន ឆ្កួត ទទួ ល សា្គ ល់ ថា ជាេរឿងល្អ ។
េមដឹកនាំ ជាអ្នកលុបបំបាត់េសរីភាពរបស់េយីង្រគប់គា្ន។ េគមិនលុបម្តង
ទាំងអស់េទ ែតេគេធ្វីម្តងមួយជំហាន្របកបេដាយេហតុផលសមទំនងបំផុត
េដីម្បីកុំឱ្យេយីងភា្ញក់ខ្លួន។ អ្នកែដលចង់េនៅពីេលីេយីងេហីយ ក៏េគមិនចង់ឱ្យ
េយីងភា្ញក់ខ្លួនែដរ េ្រពាះវាពិបាក្រគប់្រគង េហីយេគខា្លចអំណាចែដលេគ
្របឹងយកបាន នឹងរេងា្គះេចញ។ អ្នកែដល្រសលាញ់អំណាច សុទ្ធែតជា
មនុស្សមិនល្អ។
េរៀនភា្ញ ក់ ខ្លួន ឱ្យបាន េហីយ ្រតូវ ្របឹង េរៀនបែន្ថម េទៀត េដាយអានឱ្យបាន
េ្រចីន និងសេង្កតេមីលសកម្មភាពរបស់អ្នកនេយាបាយ។ េនៅេពលេយីងដក
ជំេនឿ្រគវាត់េចាលេហីយ េយីងនឹងអាចេមីលេឃីញេ្រចីនពីអ្នកនេយាបាយ
ែដលេយីងធា្លប់្រសលាញ់ពីមុន។ េយីងអាចនឹងែ្របជាខឹង ឬមិនេពញចិត្ត
នឹ ង អ្វីែដលពួ ក េគេធ្វីផ ង។ កុំអា នអ្វីែដលនេយាបាយសរេសរក្នុង េគាល

បំ ណ ង អូ ស ទា ញ េ្រពាះេយី ង មិ ន ្របា ក ដ ថា អា ច ទ ប់ ទ ល់ នឹ ង ក មា្ល ំ ង
អូសទាញរបស់ពួកេគបានេទ។ ជំនាញពិត្របាកដរបស់អ្នកនេយាបាយ គឺ
អូសទាញឱ្យេគេជឿ េ្រពាះេបីេគមិនេជឿ ក៏េធ្វីនេយាបាយមិនេចញែដរ។
សាកគិ ត េទៅេមី ល េបី ម នុ ស្សមួ យ ្របេទស ឬមួ យ ែផ្ន ក ធំ មិ ន េជឿអ្ន ក
នេយាបាយ េតីអ្នកនេយាបាយេនៅមានអំណាចែដរេទ? េតីេគអាចេធ្វីអ្វីបាន
តាមចិត្តែដរេទ? េតីេគអាចេ្របីសម្តី្របមាថអ្នកដៃទបានេទៀតេទ? គឺមិនអាច
េទ។ េបីគា្មនអ្នកណាេដីរតាម េតីអាចេធ្វីេមដឹកនាំអីេកីត? ខ្ញុំគិតថាែបបេនះ
ល្អ ែតអ្នកដៃទគិតថាែបបេនះ េ្រគាះថា្នក់ េ្រពាះគា្មនអ្នកនេយាបាយការពារ
សុ វ ត្ថិភា ពឱ្យ។ វាអាចនឹ ង េ្រគាះថា្ន ក់ េ្រពាះេបីេយីង អាចអស់ ជំ េនឿេលី
អ្នកនេយាបាយទាំង្រសុង េយីងក៏េនៅសល់ជំេនឿេលីសាសនាមួយេទៀត។
សាសនា ក៏ ជា របស់ េ្រគាះថា្ន ក់ ដូ ច គា្ន ។ េបី្របេទសគា្ម ន ច្បាប់ ្រគប់ ្រគង
េលាកសង្ឃ ឬអ្នកែដលតាំងខ្លួនជា្រគូមន្តអាគម នឹងេបាកមនុស្សកាន់ែត
េ្រចីន។ េ្រគាះថា្នក់ មិនេចះអស់េទ េនៅក្នុងជីវិតេយីង។
ប៉ុែន្តសូមកុំភ័យ អ្វីែដលខ្ញុំេលីកេឡីងេនះ ជាការចង់បានរបស់ខ្ញុំប៉ុេណា្ណះ
ដូេច្នះ វាគា្មនៃថ្ងេកីតេឡីងបានេទ។ អ្នកេផ្សងេទៀត េគេនៅែតចង់េដកលក់
េ្រកាមឥទ្ធិព លរបស់ ម នុ ស្សែដលចង់ េធ្វីជា អ្ន ក ដឹ ក នាំ េគដែដល។ ខ្ញុំគា្ម ន
បញា្ហេទ េទាះបីអ្វីែដលខ្ញុំចង់បាន មិនអាចេកីតេឡីង ែតខ្ញុំក៏មានេសរីភាព
មិនតិចែដរ េ្រពាះខ្ញុំគា្មនជំពាក់នឹងមន្តេស្នហ៍អ្នកនេយាបាយណា។ ខ្ញុំជាប់
ចិត្តនឹងលុយរបស់ពួកេគ។ េបីេគឱ្យលុយខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងយក ែតេបីឱ្យខ្ញុំសា្លប់េដីម្បី
េគ ខ្ញុំនឹងរត់។
ខ្ញុំ្រតូវការលុយ េដីម្បីព្រងីកេសរីភាពរបស់ខ្ញុំ ែតខ្ញុំមិន្រតូវការអ្នកនេយាបាយ
ចូ ល មកលូ ក លាន់ ក្ន ុ ង ជី វិ ត ខ្ញ ុំ េ្រចី ន េពកេទ េ្រពាះពួ ក េនះនឹ ង មកប្រងួ ម
េសរី ភា ពរបស់ ខ្ញុំវិ ញ ។ េគមិ ន ចូ ល ចិ ត្ត អ្ន ក ណាមានេសរី ភា ពខា្លំង េពកេទ

េ្រពាះេសរីភាពរបស់្របជាជន ជាបញា្ហរបស់អំណាចអ្នកនេយាបាយ។ េបី
មួយេឡីងធំ មួយេទៀតអាចនឹងរួមតូច េហតុេនះេគមិនល្ងង់ឱ្យេសរីភាពមក
្របជាជនេ្រចីនេពកេទ។ េគឱ្យតិចៗ េដីម្បីបានថតដាក់ទូរទស្សន៍ និងដាក់
េហ្វសប៊ុកយក like។
ខ្ញុំគិ ត ថា វា្រគប់ ្រគាន់ ស ្រមាប់ ខ្ញុំេហីយ ែដលអាចភា្ញ ក់ ខ្លួន េមីល េឃីញ ពី
ចំ ណុ ច អា្រកក់ រ បស់ អ្ន ក មានអំ ណា ច និ ង អ្ន ក ែដលជិ ត មានអំ ណា ច។
េដកលក់ ក៏វា្រសួលែដរ េ្រពាះមិនបាច់ខ្វល់នឹងការពិត ែតេយីងជាមនុស្ស
េនៅដកដេង្ហីម េនៅជុះអាចម៌ េតីចង់េដករហូតេម៉ចនឹងសម? េខា្មចក្នុងដី
្រចែណនេយីងងាប់េហីយ េបីេយីងេដករហូត េហីយមិនរលួយែស្បកដូច
ពួកេគេនាះ។
េបីចង់ភា្ញក់ ភា្ញក់ែតឯងបានេហីយ កុំបាច់េទៅដាស់អ្នកណាទាំងអស់។ េជឿ
ខ្ញុំេទៅ វាគា្មនបានការស្អីេទ។ មិនបាច់េជឿខ្ញុំក៏បានែដរ សាកេដាយខ្លួនឯង
េទីបភ្លឺែភ្នកជាង។ ្រតូវេគេជរែតប៉ុនា្មនដង នឹងអស់អារម្មណ៍ជួយអ្នកណា
ទាំងអស់។

៤
របយ័តេន គខឹង
មនុស្សកំពុងែតេដកលក់្រសួល េហីយេយីងេទៅដាស់េគ េគច្បាស់ជាខឹង
េយីងមិនខាន។ េយីងអាចនឹងរំខានការយល់សប្តិអាសអាភាសរបស់េគ ឬ
អាចកាត់ចងា្វក់េគលួចេមីលអ្វីមួយក៏ថាបាន។ េពលេគេដក កុំដាស់។ ឱ្យ
េគេដកឱ្យែឆ្អត េហីយេយីងេទៅេធ្វីការរបស់េយីង េពលេគភា្ញក់មក អ្វីៗនឹង
ហួសេពល។ េដកលក់យូរ កាន់ែតេភ្លី។
េយីង ្រតូវ ដឹ ង ពី មូ ល េហតុ ែដលេគមិ ន ចង់ ភា្ញ ក់ ដូ ច េយីង សិ ន ។ េគមិ ន ចង់
ភា្ញក់ េ្រពាះេបីភា្ញក់ខ្លួនេទៅ នឹងេមីលេឃីញទំនួលខុស្រតូវ ការអស់សង្ឃឹម
និងឧបសគ្គេ្រចីនេពក េហតុេនះមានែតេ្រជីសយកការេដកលក់ េហីយដាក់
ក្តីស ង្ឃឹម េទៅេលីអ្ន ក ដៃទែដលពូ ែកនិ យា យ និ ង េធ្វីកា យវិ កា រវិ ញ េទីប
្រសណុកចិត្តជាង។ ចរិតកំសាករបស់្របជាជន គឺជាកាដូពិេសសស្រមាប់
អ្នកនេយាបាយ។ អ្នកនេយាបាយនឹងបេ្រងៀនេយីងឱ្យកា្លហាន ែតេពល្រតូវ
េទៅច្បាំង េដីម្បីកា រពារអំ ណា ចរបស់ ពួ ក េគ ឬការពារពួ ក េគពី ស ្រតូវ ែដល
មានកមា្លំង ខា្លំង ជាងប៉ុេណា្ណះ។ េ្រកៅពី េនះ េគនឹ ង សុំឱ្យេយីង េរៀនេធ្វីជា
មនុស្សកំសាក កុំចង់ដឹងចង់លឺេ្រចីនេពក។ េគចង់ឱ្យេយីងេដកលក់។
េបីេយីងដឹងេហតុផលេនះេហីយ េពលេឃីញេគេដកលក់ កុំដាស់េគ។ ទុក
ឱ្យេគសប្បាយក្នុងការយល់សប្តិរបស់េគេទៅ េហីយេយីងចំណាយេពលមក
រស់ េនៅក្នុង ការពិ ត វិ ញ ។ ការពិ ត មិ ន ល្អ ដូ ច យល់ ស ប្តិេទ ែតេយីង បាន

ដកខ្លួនេចញពីពិភពកំសាក។ កុំេធ្វីឱ្យមនុស្សែបបេនះខឹង។ មនុស្សកំសាក
សាហាវណាស់។ េធ្វីជាេមីលមិនេឃីញ ល្អជាង។

៥
មិនបច់ខល
វ ព
់ ីអក
ន ណ
េរចីនេទ
េយីងមិនអាចរស់េនៅេដាយមិនខ្វល់ពីអ្នកណាេសាះបានេទ ែតេយីងអាច
េរីសមនុស្សែដលេយីង្រតូវខ្វល់បាន។ មនុស្សែដលេយីង្រតូវខ្វល់េនះេហីយ
ែដល្រតូវដាស់េគម្តងបន្តិច។ កុំដាស់បង្ខំ េ្រពាះវាអាចេធ្វីឱ្យទំនាក់ទំនង
េយីងជួបបញា្ហ។ េយីងអាចខ្វល់ពី្រគួសារេយីង មិត្តភក្តិជិតដិត ឬគូេស្នហ៍
របស់េយីងបាន េ្រពាះពួកេគេទីបជាមនុស្សសំខាន់។
អ្នកេផ្សងេទៀត ឱ្យេគេដកតាមដំេណីរេទៅ េ្រពាះពួកេគក៏មានមនុស្សែដល
ខ្វ ល់ ពី ពួ ក េគែដរ។ កុំដ េណ្តីម គា្ន ខ្វ ល់ េហីយ កុំខ្វ ល់ នឹ ង មនុ ស្សែដលមិ ន
ពាក់ព័ន្ធនឹងេយីង។ ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធ ខ្ញុំអាចនិយាយថា ខ្ញុំខ្វល់ពី
អ្នកអានរបស់ខ្ញុំក៏បានែដរ េ្រពាះេគាលបំណងៃនេសៀវេភៅរបស់ខ្ញុំទាំងអស់
គឺទុកេពលឱ្យអ្នកអានគិត។ ែតេបីឱ្យខ្ញុំេទៅដាស់អ្នកអានទាំងអស់ឱ្យភា្ញក់
េហីយគិតដូចខ្ញុំ ខ្ញុំមិនេធ្វីេទ េ្រពាះេនះមិនែមនភារកិច្ចរបស់អ្នកនិពន្ធ។
អ្នកែដលអានអ្វីែដលខ្ញុំសរេសរអា្រកក់ពីអ្នកនេយាបាយ ឬសាសនា អាច
នឹ ង គិ ត ថា ខ្ញ ុំ ខ្វ ល់ ពី ពួ ក េគ េទី ប ពួ ក េគ ចំ ណា យ េព ល ម ក ស រ េស រ
comment មកឱ្យខ្ញ ុំវិញ។ អ្នកខ្លះតាមេផ្ញីសារសួរេទៀត ថាេហតុអីបានជា
សរេសរែបបេនះ? សូមកុំ្រចលំថា ខ្ញុំជាមនុស្សែដលខ្វល់ពីអ្នកដៃទឱ្យេសាះ

េ្រពាះការខ្វ ល់ រ បស់ ខ្ញុំមា នក្រមិត េហីយ េនៅក្នុង ក្រមិត េនាះ គា្ម ន េឈា្មះ
មនុស្សែដលខ្ញុំមិនសា្គល់េទ។ សូម្បីែតមិត្តភក្តិធម្មតា ឬអ្នកេធ្វីការជាមួយគា្ន
ក៏ខ្ញុំមិនខ្វល់ែដរ។
ខ្ញុំចង់សរេសរអី ជាចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំ ដូេច្នះការមកសួររកេហតុផលែបប
េនះ ជាេរឿងគា្មន្របេយាជន៍េទ។ េពលជួបេរឿងែបបេនះ ខ្ញុំគា្មនមេធ្យាបាយ
េផ្សង េ្រកៅពីេ្របីពាក្យអា្រកក់េទៅវិញ ឬ block េចាលែតម្ត ង េដីម្បីកុំឱ្យមក
រំ ខា នេទៀត។ ពួ ក េគគា្ម ន អ្វ ី ្រតូ វ មកសួ រ នាំ ខ្ញ ុំ េ្រចី ន ែបបេនះេទ។ េបី មិ ន
េពញចិត្ត កុំអាន ឬេបីអានេហីយមិនេពញចិត្ត េទៅជុះេនាមឱ្យអស់ចិត្តខឹង
េទៅបានេហីយ។
ខ្ញុំបេង្កីតេផកេដីម្បីសរេសរឱ្យសា្ទត់ៃដ និងេរៀបចំគំនិតថ្មីស្រមាប់េសៀវេភៅ
េ្រកាយៗរបស់ខ្ញុំប៉ុេណា្ណះ។ េសៀវេភៅខ្លះ េកីតេចញពីការផុសជា status
្របចាំៃថ្ងេនៅេលីេផករបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំេធ្វីមានេគាលបំណងច្បាស់ណាស់ គឺេដីម្បី
លក់េសៀវេភៅ មិនែមនេដីម្បីឱ្យេគចូលចិត្ត ឱ្យេគមកពិភាក្សា ឬមកសួរនាំខ្ញុំ
ដូចអ្នកេទាសេទ។
ខ្ញុំមិនខ្វល់ថាេគេហៅខ្ញុំ “បង” ឬេហៅេឈា្មះខ្ញុំដូចអ្នកធា្លប់សា្គល់គា្នេទ េបី
មិ ន ែមនជាមនុ ស្សែដលខ្ញ ុំ ្រតូ វ ខ្វ ល់ ខ្ញ ុំ មិ ន ចង់ និ យា យជាមួ យ ែតម្ត ង ។
ស្រមាប់ អ្ន ក ែដលេទីប នឹ ង ធំ ឬអាយុ េ្រចីន ែតមិ ន សូ វ ដឹ ង ខ្យល់ អាចនឹ ង
គិតថា ខ្ញុំជាមនុស្សវាយឬក ប៉ុែន្តការវាយឬក ឬមិនវាយឬក ស្ថិតេលីភាព
សំខាន់ និងការកំណត់របស់ខ្ញុំ។ េបីខ្ញុំេទៅេឆ្លីយឆ្លងជាមួយមនុស្សទាំងេនះ
េនៅេលី អុ ី ន ធឺ េណត ខ្ញ ុំ ្រតូ វ ខាតេពលេធ្វី កិ ច្ច កា រផា្ទ ល់ ខ្ល ួ ន ។ ខ្ញ ុំ សុ ខ ចិ ត្ត
េដកេលងជាមួយសត្វ ក៏ខ្ញុំមិនេឆ្លីយតបសាររបស់ពួកេនះែដរ េ្រពាះពួកេគ
មិនែមនជាអ្នកែដលខ្ញុំ្រតូវខ្វល់។ មនុស្សែដលមិន្រតូវខ្វល់ គា្មនតៃម្លនឹងឱ្យ
េយីងចំណាយេពលេវលាជាមួយេទ។

កុំ្រចលំ ថា ខ្ញុំមិ ន េចះេធ្វីទំ នា ក់ ទំ ន ងជាមួ យ អ្ន ក អានឱ្យេសាះ។ ខ្ញុំដឹ ង ថា
អ្នកណាជាអ្នកអានរបស់ខ្ញុំ េហីយខ្ញុំដឹងថា អ្នកណាេគចង់យល់ពីអ្វីែដលខ្ញុំ
សរេសរពិត្របាកដ មិនែមន្រគាន់ែតសួរេដីម្បីេឈា្លះគា្ន ឬចង់កាច់កុងនឹង
ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមានអ្នកអានែដលេផ្ញីបញា្ហរបស់េសៀវេភៅខ្ញុំ ឬកំហុសក្នុងេសៀវេភៅឱ្យ
េហីយខ្ញុំពិតជាអរគុណពួកេគណាស់ េ្រពាះពួកេគជួយ្របាប់ពីកំហុសែដល
ខ្ញុំមាន។ េគបងា្ហញមកថា េគខ្វល់ពីេសៀវេភៅខ្ញុំ ដូេច្នះខ្ញុំ្រតូវចំណាយេពល
ខ្វល់ជាមួយពួកេគវិញ។ េពលខ្លះ ខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកទិញេសៀវេភៅខ្ញុំដល់
១េមា៉ងក៏មានែដរ។ េគខ្វល់ពីសា្នៃដខ្ញុំ េរឿងអីែដលខ្ញុំមិនខ្វល់ពីេគវិញ?
ខ្ញុំេរៀនែបងែចកមនុស្សែដល្រតូវខ្វល់ និងមិន្រតូវខ្វល់ដាច់ពីគា្ន។ ខ្ញុំសរេសរ
ពីអ្នកនេយាបាយ មិនែមនបានន័យថាខ្ញុំខ្វល់ពីពួកេគេទ ែតខ្ញុំខ្វល់ពីចំណុច
ែដល្រតូវសរេសរក្នុងេសៀវេភៅប៉ុេណា្ណះ។ ការសរេសរពីអ្នកនេយាបាយ ជា
្របធានបទមួយគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងបេ្រងៀនមនុស្សឱ្យេចះគិតកាន់ែត
េ្រជៅ។ ខ្ញុំេនៅេក្មង េហតុេនះការគិតរបស់ខ្ញុំមិនទាន់ចំចំណុច ែតខ្ញុំក៏គា្មន
បំណងសរេសរចំចំណុចែដរ េ្រពាះខា្លចអាយុខ្លី។ ខ្ញុំសរេសរជាលក្ខណៈ
ទូេទៅ ែតក្នុង្រកែសែភ្នកអវិជ្ជមាន។ កុំចង់េធ្វីជាអ្នកវិភាគតាមសំេណរ េ្រពាះ
សំេណរជាភស្តុតាងែដលេយីងេគចមិនផុត េពលេគតាមរកេរឿង។ េបីេយីង
ជាពងមាន់ កុំចង់ឱ្យថ្មទមា្លក់ខ្លួនមកសង្កត់។
េបីមិនដឹងេទ ខ្ញុំអាច្របាប់បាន។ ខ្ញុំេមីលពិភពេលាកក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមាន េ្រពាះ
ពិភពេលាកសព្វៃថ្ង មានេរឿងអវិជ្ជមានេ្រចីនណាស់។ សូម្បីែតេរឿងវិជ្ជមាន
ខ្លះ ដូចជា ការអប់រំ ការេរៀបការ ការស៊ីចុក ការេ្របីតិចណូឡូជី ឬរេបៀប
ចិញ្ចឹមកូន ក៏កា្លយជាេរឿងអវិជ្ជមានែដរ។ ប៉ុែន្តខ្ញុំេចះគិតវិជ្ជមានេនៅេពលខ្ញុំ
េធ្វីការ និងរស់េនៅជាមួយមនុស្សសំខាន់ៗរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនែមនជាមនុស្ស
្របេភទែតស្ករល្អ្រគប់កែន្លងេទ េ្រពាះអ្វីែដលខ្ញុំេមីលេឃីញ និងអ្វីែដលធា្លប់

ឆ្លងកាត់បញា្ជក់ថា សារជាតិមនុស្ស គឺអា្រកក់ េ្រចីនជាងល្អ េហីយេរឿង
អវិជ្ជមានថ្មីកំពុងែតេកីតេឡីងបន្តេទៀតែដរ ែតខ្ញុំមិនខ្វល់េទ។

៦
ទល់ែតេដកលក់េទីប
រសួលមេមីរតមេគ
អ្ន ក ែដលេគភា្ញ ក់ ខ្លួន េគនឹ ង មិ ន វេង្វង តាមពាក្យរបស់ អ្ន ក ណាទាំ ង អស់
មិនថាអ្នកេនាះពូែកេ្របីពាក្យលួងេលាម ឬេ្របី្រទឹស្តីមកេបាកេទ។ េគេមីល
េឃីញពីបំណងខ្លះៗរបស់អ្នកែដលចង់េធ្វីជាេមដឹកនាំ។ េគមិនអាចេមីល
េឃីញទាំងអស់េទ េ្រពាះអ្នកែដលមានមហិច្ឆតាធំ ពូែកបិទបាំងណាស់។
េយីងអាចនិយាយបានថា េនៅេពលពួកេគេដកលក់ ពួកេគមេមីរតាមពាក្យ
របស់ អ្ន ក នេយាបាយ េហីយ រី ក រាយនឹ ង ការ្របឌិ ត េឡីង របស់ ពា ក្យទាំ ង
េនាះ។

េវបសាយសុខភាពរបស់ែខ្មរេយីងមួយ បានសរេសរថា “េបីេយីង

េដកមេមីរ េយីង្រតូវែតរកវិធីព្យាបាល” ប៉ុែន្តេប ីអ្នកែដលេដកមេមីរមិនចង់
ព្យាបាល ក៏េយីងមិនអាចេធ្វីអ្វីបានែដរ។
េគេដកលក់ េគសប្បាយចិ ត្ត េ្រពាះមិ ន បាច់ ខ្វ ល់ ថា េតីអំ ណា ចរបស់
អ្ន ក នេយាបាយ មានឥទ្ធិព លអា្រកក់ ដ ល់ េសរី ភា ពរបស់ ្របជាជនធម្ម តា
យា៉ងណាេទ។ ពួកេគមិនគិត េហីយក៏មិនចង់គិតពីចំណុចអា្រកក់របស់
អ្នកនេយាបាយែដរ។ វាជាេរឿងងាយ្រសួលែដលេ្រជីសយកទង់នេយាបាយ
ណាមួយេដីម្បី្រជកេកាន ្របេសីរជាងឈរហាលៃថ្ងដូចខ្ញុំ។ ខ្ញុំក៏ចង់បានម្លប់
ែដរ ែតម្លប់ែដលេនៅេ្រកាមេជីងស្អុយរបស់អ្នកនេយាបាយែបបេនះ ខ្ញុំមិន

អាច្រទាំ បា ន។ ខ្ញ ុំ មិ ន េនៅ្របេឡាះកណា្ដ ល ដូ ច េស្ត ច សី ហ នុ េទ។ គាត់
និយាយែតមាត់ប៉ុេណា្ណះ ែតរត់េទៅរកខាងចិនយូរមកេហីយ។ ខាងណាក៏ខ្ញុំ
មិនេពញចិត្ត ខាងណាក៏ខ្ញុំមិនគាំ្រទ ែតេបីេគឱ្យលុយខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងេធ្វីពុតជាគាំ្រទ
ឱ្យ្រតូ វ នឹ ង តៃម្ល ។ ជាមួ យ អ្ន ក នេយាបាយ មានែតតាំ ង ខ្ល ួ ន ជាមនុ ស្ស
មុខលុយ េទីបអាចរស់បាន្រសួល េហីយរស់បានយូរ។
ខ្ញុំមិនអាចេសា្មះ្រតង់នឹងអ្នកនេយាបាយេទ េ្រពាះវាមិនអាចេទៅរួច ែដលខ្ញុំ
្រតូវ មានេសា្មះ្រតង់ ែតឯង េហីយ េគេ្របីល្បិច ្រគប់ េពលែបបេនះ។ ដូ ច ខ្ញុំ
្របាប់អុីចឹង េទាះបីជាខ្ញុំមិនទទួលសា្គល់អ្នកនេយាបាយណាជាមនុស្សល្អ
និ ង េធ្វី ជា េមេលី ក្បាលខ្ញ ុំ ក៏ ខ្ញ ុំ េគចមិ ន ផុ ត ពី ្រតូ វ េគ្រតួ ត ្រតាែដរ។ ខ្ញ ុំ េនៅ
ពីេ្រកាមអំណាចេគដូចគា្ន ែតខ្ញុំមានេសរីភាពក្នុងការគិត និងមិនចាំបាច់ប្តូរ
សា្លប់េដីម្បីមនុស្សែដលពាក់អាវធំ។
អ្វីែដលខ្ញុំសរេសរេនះ គឺមានែតអ្នកែដលភា្ញក់ខ្លួន និងចង់ភា្ញក់ខ្លួនប៉ុេណា្ណះ
េទីបអាចយល់បាន។ អ្នកែដលចង់េដកលក់ េទាះបីជាអានប៉ុនា្មនដងេទៀត
ក៏េនៅែតមិនយល់ េហីយបាន្រតឹមែតរកពាក្យេជរខ្ញុំប៉ុេណា្ណះ។ កុំេជរខ្ញុំឱ្យ
ខាតេពលអី េទៅេដកបន្តេទៅ ទាន់អ្នកនេយាបាយេនៅមានបទេ្រចៀងបំេពរ។
ខ្ញុំចាំ បា នថា េពលបណ្ឌិត ែកមឡី សា្ល ប់ ភា្ល ម ខ្ញុំបា នសរេសរអត្ថ ប ទមួ យ
ែដលេចាទ្របកាន់ថា “ការសា្លប់របស់គាត់ គឺមកពីេយីងទាំងអស់គា្នែដល
មិនេចះេរៀនែស្វងយល់េដាយខ្លួនឯង េហីយចាំឱ្យគាត់និយាយចំៗេពក”។
ខ្ញុំ ្រតូ វ បានេគេជរថា “អាពួ ក ្រទពង” េ្រពាះេគគិ ត ថា ខ្ញ ុំ ជ ួ យ សរេសរ
េលីកេជីងគណបក្សណាមួយ។ ខ្ញុំគា្មនអីតបេទ េ្រពាះេទាះបីតប ក៏អ្នកែដល
េជរខ្ញុំមិនយល់ដែដល េហតុេនះខ្ញុំក៏ទុកឱ្យេគេជរេទៅ។ អ្វីែដលអសា្ចរ្យគឺ
ពួកេគមិនេជរេទៀតេទ។ ដឹងថាេហតុអីេទ? ពួកេនះជា្របេភទមនុស្សតាមគា្ន
ដូេច្នះអ្វីែដលេគេធ្វី គឺមួយឆាវប៉ុេណា្ណះ។

មានេរឿងខ្លះ្របែហលជាអ្នកទាំងអស់គា្នមិនែដលសមា្គល់ ដូេច្នះចាំខ្ញុំ្របាប់។
អ្ន ក ែដ ល គាំ ្រទ អ្ន ក ន េយា បា យ ណា ក៏ េដា យ ែដ ល លះ ប ង់ ចិ ត្ត េសា្មះ
កមា្លំងកាយ កមា្លំងេជរ សុទ្ធែតជាមនុស្ស្រទពង។ ការ្រទពងអ្នកនេយាបាយ
ជាក្រមិតេថាកមួយែដលខ្ពស់បំផុត ក្នុងចំេណាមការ្រទពងទាំងអស់។ ខ្ញុំ
ឆ្ងល់ដល់េហីយ ពងអ្នកនេយាបាយដូចជាមិនធំប៉ុនា្មនេទ េហតុអីបានជា
មនុស្សេទៅ្រទេ្រចីនេម្ល៉ះ? ខ្ញុំនិយាយឱ្យ្រសួលសា្តប់ អ្នកនេយាបាយដូចជា
មិនអាចជួយអ្វីេយីងបានេ្រចីនេទ េហតុអីក៏នាំគា្នគាំ្រទេ្រចីនេម្ល៉ះ? ដឹងថា
អ្នកណាែដលអាចជួយេយីងបានេទ? គឺខ្លួនេយីង និងមនុស្សែដលេយីង្រតូវ
ខ្វល់។
អ្នកណាចង់េដកមេមីរ ក៏េដកេទៀតចុះ េ្រពាះេនះជាសិទ្ធិេភ្លីៗរបស់េយីង។
េហីយកុំេជរេគ េពលេឃីញេគភា្ញក់ខ្លួន េហីយេយីងមិនយល់ពីអ្វីែដលេគ
េលីកេឡីង។ េបីេយីងេភ្លីខ្លួនឯងេហីយ េទៅេដីរស្តីឱ្យេគែដលដឹងេ្រចីនជាង
េយីងេទៀត េយីងកាន់ែតេភ្លីេទៅៗេហីយ។

៧
េបីេយីងមិនែមនជ
អនកនេយបយ កុំចង់
អ ូសទញេគ
សូមកុំ្រសៃមថា េយីងអាចអូសទាញេគឱ្យគិតដូចេយីង ឬេមីលេឃីញអ្វី
ែដលេយីងេឃីញឱ្យេសាះ េ្រពាះេយីងគា្មនសមត្ថភាពែបបេនាះេទ។ ការ
អូសទាញ ជាជំនាញរបស់អ្នកនេយាបាយ និងគ្នីគា្នេគប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំមិន
ច្បាស់ថា េគេ្របីវិធីអ្វីខ្លះេដីម្បីទប់ខួរក្បាលរបស់អ្នកែដល្រតូវេគអូសទាញ
កុំឱ្យគិតអ្វីេនាះេទ ែតវាមាន្របសិទ្ធិភាពណាស់។
ការអូ ស ទាញអ្ន ក ដៃទ េដាយេយី ង មិ ន អាចបាន្របេយាជន៍ អ្វ ី ជាការ
ខាតេពល េហតុេនះមិនបាច់េធ្វីេទ។ េបីេគចង់េជឿេលីអ្នកណា ឱ្យេគេជឿេទៅ
េហីយេបីេគមកនិយាយជាមួយេយីងេដាយមានបំណងអូសទាញេយីងវិញ
េយីង្រតូវេធ្វីចិត្តដាច់ េរៀបពាក្យ្រគប់្របេភទដាក់ឱ្យអ្នកេនាះបិទមាត់ផង។
្រតូវចាំ េបីេគប្រមុងេជរេយីង ្រតូវេជរឱ្យបានមុន េហីយេជរឱ្យេ្រជៅ។ កុំឱ្យពួក
េនះបានចិត្ត េហីយ្រតូវឱ្យេគដឹងថា េយីងមិនចូលចិត្តមនុស្ស្រទពងអ្នក
នេយាបាយេទ។

កុំេធ្វីជាមនុស្សល្អ ជាមួយមនុស្សអា្រកក់ េ្រពាះេបីេយីងេធ្វីែបបេនះ េយីង
នឹងចាញ់េគ។ ការចាញ់របស់េយីង នឹង្របាប់ពិភពេលាកថា មនុស្សអា្រកក់
អាចឈ្នះមនុស្សល្អ្រគប់េពល។ អ្នកដៃទេឃីញែបបេនះ នឹងេរីសផ្លូវអា្រកក់
េដីម្បីេដីរែដរ េ្រពាះយល់ថា ផ្លូវរបស់មនុស្សអា្រកក់ ជាផ្លូវឈ្នះ។ េយីង្រតូវ
េរៀនេធ្វីជាមនុស្សអា្រកក់ េនៅចំេពាះមុខមនុស្សអា្រកក់ េ្រពាះមានែតអា្រកក់
ជាងេទ េទីបឈ្នះអា្រកក់ធម្មតា ឬអា្រកក់តាមគា្នបាន។
េយីងមិនបាច់េទៅអូសទាញេគេទ េហីយក៏មិន្រតូវឱ្យេគអូសទាញេយីងែដរ។
្រតូវចាំ មនុស្សអូសេគាឱ្យេដីរ ដូេច្នះេបីេយីងមិនែមនជាេគា េហីយេយីងមិន
ចង់េដីរតាមេគ កុំទុកឱកាសឱ្យេគនិយាយពង្វក់េយីង។ កុំឱ្យមនុស្សអា្រកក់
គិតថា មានែតឯងែដលអាចនិយាយចាក់េដាតចិត្តេគបាន េយីងក៏អាចេធ្វី
បានែដរ។ េរៀនេ្របីពាក្យេ្រជៅៗ ពាក្យឌីដង ឬេរៀនបិទមាត់េគ (មិនែមន
េថីបគា្នេទ) េដីម្បីអាចចាត់ការជាមួយៃដេជីងអ្នកនេយាបាយបាន។ ពួកេគ
នឹងមកអូសទាញេយីងេនៅេពលណាមួយ េបីេយីងមិនអាចទប់បាន េយីង
នឹង្រតូវេគអូសទាញ ឬ្រតូវេគេមីលងាយ។
បំណងល្អរបស់ខ្ញុំ គឺេយីង្រតូវេរៀនេធ្វីជាមនុស្សអា្រកក់ េដីម្បីរស់េនៅជាមួយ
មនុស្សអា្រកក់។ អ្នកែដលគាំ្រទនេយាបាយ និងអ្នកនេយាបាយ ជាមនុស្ស
អា្រកក់។ ខ្ញុំអាចនឹងគិតខុស ែតក្នុងេពលឥលូវេនះ ពួកេគជាមនុស្សអា្រកក់
ពិតែមន។ េបីខ្លួនេយីងល្អ េយីងមិនបាច់ចាំបាច់ភ័យថា េបីេធ្វីមនុស្សអា្រកក់
េហីយ មិនអាច្រតលប់មកេធ្វីមនុស្សល្អបានេទ។ េយីងមិនែមនេធ្វីអា្រកក់
េដីម្បីកា្លយជាអា្រកក់េទ ែតេយីងេធ្វីេដីម្បីទប់នឹងមនុស្សអា្រកក់។
អំេពីល្អ អាចឈ្នះអំេពីអា្រកក់ែតេនៅក្នុងេរឿងប៉ុេណា្ណះ ក្នុងជីវិតពិត អំេពីល្អ
នឹ ង នាំ េយី ង ឱ្យបរាជ័ យ ។ បរាជ័ យ ែដលខ្ញ ុំ េលី ក មកេនះ គឺ េពលែដល
ខួរក្បាលេយីងមិនអាចគិតអ្វីេចញ និងេពល្រតូវេគមកអូសទាញ។ េយីង

បេណា្ដយឱ្យេគេធ្វីអ្វីតាមចិត្ត េនៅេពលែដលខ្លួនេយីងក៏មានខួរក្បាលមួយ
នឹងេគែដរ។
សរុបមក កុំចង់ដេណ្តីមការងាររបស់អ្នកនេយាបាយ។ ការងារេយីងមាន ក
េធ្វីេទៅ កុំចំណាយេពលអូសទាញេគេដាយគា្មនផល។ អ្នកនេយាបាយ េគ
អូសទាញមនុស្សេដីម្បីព្រងីកអំំណាច និងេឈា្មះេគ ចុះេយីង្របឹងអូសទាញ
េគេដីម្បីព្រងីកអីែដរ? ឱ្យអ្នកខឹងេយីងេ្រចីន ឬឱ្យមានអ្នកស្អប់េយីងេ្រចីន?
េបីគា្មនបានផលេស្មីអ្នកនេយាបាយេទ កុំបាច់ចង់េធ្វី។ រស់េនៅជាមួយអ្នក
នេយាបាយ ្រតូវេចះេរៀនឆា្លតតាមេគខ្លះ។

៨
ជ ួយេដយគមនេគសុំ
Sam Levenson បាននិយាយថា “េនៅេពលអ្នកកាន់ែតចាស់េទៅ អ្នកនឹ ង
ដឹងថា អ្នកមានៃដពីរ។ ៃដមួយ គឺស្រមាប់ជួយខ្លួនឯង េហីយៃដមួយេទៀត
គឺស្រមាប់ជួយអ្នកដៃទ”។ Sam មិនែមននិយាយពីការជួយខ្លួនឯងក្នុង
ផ្លូវេភទេទ ដូេច្នះសូមកុំ្រចលំ។ េពលខ្លះ ការបកែ្របពីភាសាេគមកភាសា
េយីង េធ្វីឱ្យវាមិនសូវច្បាស់។
ការែដលេយីងេឃីញេគខុស ឬពិបាក េហីយបំណងជួយេគ គឺជាការល្អ។ វា
បងា្ហញថា េយីងជាមនុស្សល្អ មានចិត្ត ប៉ុែន្តេបីជួយេដាយគា្មនេគសុំ េយីង
អាចនឹងកា្លយជាមនុស្សល្អ ែដលនាំទុក្ខដាក់ខ្លួន។ េគមិនដឹងពីចិត្តេយីងេទ
ែតេគនឹង្របកាន់ េបីេយីងេចះដឹងេរឿងេគ្រជុលេពក។ ខ្ញុំធា្លប់ជួបេ្រចីនដង
េហីយ។ កុំគិតថា ខ្ញុំមិនែដលជួយអ្នកដៃទឱ្យេសាះ។
េយីងេឃីញឧទាហរណ៍្រសាប់ ដូចអ្នកែដលងប់នឹងមន្តេស្នហ៍សំេនៀងរបស់
អ្នកនេយាបាយ។ ពួកេគនឹងខឹង ឬស្អប់ អ្នកែដលព្យាយាមដាស់េគឱ្យភា្ញក់
ពីមន្តេស្នហ៍េនះ។ េគមិនបានសុំេយីងឱ្យជួយបក្រសាយ ឬេបីកផ្លូវឱ្យេគ
េមីលេឃីញពីេរឿងអា្រកក់របស់អ្នកនេយាបាយេទ។ េគមិនែដលសុំេយីងឱ្យ
ជួយមួយមា៉ត់េទ េ្រពាះេគគិតថា េយីងេទៅវិញេទ ែដល្រតូវការេគជួយ។ ខ្ញុំ
សូ មនិ យា យ ែបប េមី ល ងា យ ប ន្ត ិ ច ចុ ះ “ឋា នៈ ្រតឹ ម អ្ន ក ែដល េដី រ តា ម
អ្នកនេយាបាយ្រគប់េពល ែតគា្មនបានអ្វីដុំកំភួន គា្មនអ្វីមកជួយខ្ញុំបានេទ”។
េយីង្រតូវដឹងថា េតីអ្នកណា្រតូវការេគជួយពិត្របាកដ?

ខ្ញ ុំ មិ ន ែដលសុ ំ ឱ្យអ្ន ក នេយាបាយមកជួ យ រកលុ យ ឱ្យខ្ញ ុំ ចា យេទ។ អ្ន ក
នេយាបាយែដលជាប់េឆា្នត មិនែដលខ្វល់ពី្រគួសារខ្ញុំ។ អ្នកនេយាបាយ
ែដលចង់ជាប់េឆា្នត ក៏មិនរវល់នឹង្រគួសារខ្ញុំ េហតុេនះេពលខ្ញុំធំេឡីង ខ្ញុំក៏
មិ ន ខ្វ ល់ ជា មួ យ អ្ន ក ន េយា បា យ ែដ រ ។ ខ្ញ ុំ រ ស់ េដា យ គា្ម ន ជំ នួ យ ពី អ្ន ក
នេយាបាយ េទាះបី ខ្ញ ុំ រ ស់ េ្រកាមការ្រគប់ ្រគងរបស់ ពួ ក អ្ន ក នេយាបាយ
ក៏េដាយ។
អ្វីែដលខ្ញុំសរេសរេនៅេលីអុីនធឺេណត អំពីេរឿងអា្រកក់របស់អ្នកនេយាបាយ
គឺមានេគាលបំណងឱ្យអ្នកអានបានគិតប៉ុេណា្ណះ។ ខ្ញុំដឹងថាេគមិន្រតូវការខ្ញុំ
ជួយេទ េហតុេនះខ្ញុំក៏មិនចំណាយេពលេ្រចីនជាមួយពួកេគែដរ។ េបីេគមិន
សុំឱ្យជួយ ខ្ញុំមិនជួយ។ ខ្ញុំមិនេធ្វីេរឿងែដលេគមិន្រតូវការេទ។ េទាះបីជាេគសុំ
ឱ្យជួយ ក៏ខ្ញុំមិន្របាកដថា្រតូវជួយែដរ េ្រពាះវាមិនែមនជាេរឿងរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំ
បញា្ជក់រួចេហីយថា មនុស្សែដលខ្ញុំ្រតូវខ្វល់ មាន្រគប់្រគាន់នឹងេធ្វីឱ្យខ្ញុំរវល់
អស់មួយជីវិតេទៅេហីយ ដូេច្នះស្រមាប់អ្នកេផ្សងេទៀត មានែត្រតូវេ្របីពាក្យ
“ខ្លួនទីពឹងខ្លួន”។

៩
aតដល់នេយបយ និង
សសនផង
េនៅេពលអ្នកទាំងអស់គា្នគិតដល់សាសនា និងនេយាបាយ អ្នកទាំងអស់គា្ន
នឹងដឹងថា េតីគួរេនៅមានបំណងដាស់អ្នកដៃទេទៀតឬអត់? ពិភពេលាកេនះ
្រតូវបានបំផា្លញទាំង្រសុងតាំងពីេពលែដលសាសនា និងនេយាបាយ្រគប់
្រគងមកេម្ល៉ះ។ េតីេយីងេនៅចង់បានអីេទៀត េបីវាអស់ផ្លូវែកេទៅេហីយហ្នឹង?
ខ្ញ ុំ គា្ម ន សង្ឃឹ ម ថា មនុ ស្សនឹ ង រកេឃី ញ ផ្ល ូ វ រស់ េនៅេដាយមានក្ត ី សុ ខ េទ។
សាសនា បេង្កីតស្រងា្គម និងការស្អប់គា្នេទៅវិញេទៅមក។ េនះមិនទាន់រាប់
ដល់ ការេបាក្របាស់លុយ ការសមា្លប់មនុស្សេដាយ្របេយាល ការខ្ជះខា្ជយ
េពលេវលា និងបញា្ហពង្វក់ខួរក្បាលេក្មងផង។ សាសនា មានចំណុចល្អ ែត
េបី យ កមកថ្ល ឹ ង ែថ្ល ង នឹ ង ចំ ណុ ច អា្រកក់ ែដលវាមាន េយី ង នឹ ង េឃី ញ ថា
ចំណុចល្អទាំងេនាះ គា្មនអ្វីអសា្ចរ្យេទ។
េយីងអាចនឹងឆ្កួតគិតថា សាសនា ជាពាក្យេ្របៀន្របេដៅមនុស្សពីរេបៀបរស់
េនៅ ែតេនះមិ ន ែមនជាវិ ធី ែតមួ យ េដី ម្បី ្របេដៅមនុ ស្សេទក្ន ុ ង េពលេនះ។
េសៀវេភៅ ការបេ្រងៀន ការសមា្ភសន៍ និង្របភពចំេណះដឹងជាេ្រចីន្រតូវេគ
ដាក់ ប ញ្ចូល េទៅក្នុង អុីន ធឺ េណតេដីម្បីជួ យ ប្តូរ ទិ ស េដៅរបស់ ពិ ភ ពេលាក។
េយីង ែលង្រតូវ ការសាសនា តាំ ង ពី វិ ទ្យាសា្រស្តចា ប់ េផ្តីម េងីប េឡីង េម្ល៉ះ។

សាសនា កា្លយជាេមេរាគសង្គមមួយេទៅេហីយេនៅេពលេនះ។ វាបេ្រងៀនឱ្យ
មនុស្សខ្ជិល ឆាប់េជឿ ស្អប់អ្នកដៃទ និងរស់េដីម្បីសា្លប់េទៅេនៅជាមួយ្រពះ។
អ្វីែដលអា្រកក់បំផុត គឺសាសនា ែតងែតឈរជាមួយអ្នកនេយាបាយ។ េបី
សាសនា ជារបស់ល្អ េហតុអីបានជាវាេនៅជាមួយនឹងមនុស្សអា្រកក់។ ខ្ញុំ
េនៅែតមិនយល់ពីចំណុចេនះ។ អ្នកនេយាបាយ មិនអាចមានចិត្តល្អបានេទ
េ្រពាះវាផ្ទុយពីមហិច្ឆតា្រគប់្រគងេគ។ អ្នកចិត្តល្អ មិនចង់រស់េនៅជិះជាន់
អ្នកណាេទ េ្រពាះេគេជឿេលីភាពេស្មីគា្នរបស់មនុស្ស។
សាសនា ជួយបំផា្លញ និង្រគប់្រគងផ្លូវចិត្តមនុស្ស។ នេយាបាយ ជួយ
បំផា្លញ និង្រគប់្រគងសកម្មភាពរបស់មនុស្ស។ េតីេយីងមានេសរីភាពមក
ពីណាេទៀត េបីេគ្រគប់្រគងេយីងទាំងពីរផ្លូវេហីយហ្នឹង? េបីមិនេជឿ សាកគិត
ប ន្ត ិ ច េទៅ េមី ល េតី ែផ្ន ក ណា មួ យ ៃន ជី វិ ត េយី ង ែដ ល មិ ន ជា ប់ ពា ក់ នឹ ង
សាសនា និងនេយាបាយ? អត់មានេទ។ េយីងរស់េនៅក្នុង្រទុងែដលេមីល
មិនេឃីញ េហីយេយីងេបាកខ្លួនឯងថា េយីងមានេសរីភាព។ េហតុេនះបាន
ជាេគថា េយីងមិនអាចេមីលងាយភាពេភ្លីរបស់មនុស្សបានេទ។ វាគា្មនែដន
កំណត់ េនៅេពលមនុស្សេភ្លីដល់ក្រមិត។
សាសនា និងនេយាបាយ ជួយគា្នេទៅវិញេទៅមក េដីម្បីជួយមនុស្សែតមួយ
្រកុម តូ ច អាចបន្ត ្រគប់ ្រគងមនុ ស្សរាប់ លា ននាក់ បា ន។ េបីេយីង េមីល
មិនេឃីញពីចំណុចេនះ ក៏មិនចំែលកែដរ េ្រពាះមនុស្សមួយ្រកុមតូចេនាះ
បានព្យាយាមរកវិធីពង្វក់េយីង មិនឱ្យគិតពីេរឿងេនះ។ េគចំណាយលុយ និង
ជី វិ ត មនុ ស្សេ្រចីន ណាស់ េដីម្បីកុំឱ្យអ្ន ក ែដលេនៅេ្រកាមបងា្គ ប់ េគេចះគិ ត
ែបបេនះ។
សាសនា និងនេយាបាយ ្រគប់្រគងពិភពេលាកយូរេហីយ ដូេច្នះខ្ញុំគា្មន
សង្ឃឹមអីេទ។ ខ្ញុំរស់េនៅេដាយទទួលសា្គល់ការពិតេនះ េហីយេធ្វីអ្វីែដលខ្ញុំ

អាចេធ្វីបាន េដាយមិនខ្វល់ពី្រទឹស្តីអាចម៌ែឆ្ករបស់អ្នកណាទាំងអស់។ ខ្ញុំ
មា្នក់ឯង តូចេពក រហូតមិនអាចយកេទៅេ្របៀបនឹងសាសនា ឬនេយាបាយ
បាន។ សាសនា និងនេយាបាយ េកីតមុនខ្ញុំ ដូេច្នះឥទ្ធិពលរបស់វាក៏ខា្លំង
ជាងអ្នកនិពន្ធេសៀវេភៅកំបុិកកំប៉ុកដូចខ្ញុំែដរ។ ខ្ញុំមិនយកពងមាន់េទៅជល់
នឹងខ្ទះេក្តៅេទ េហតុេនះអ្នកណាចង់េជឿអី ក៏េជឿេទៅ ខ្ញុំគា្មនបំណងចង់ដាស់
េទ។
អ្វីែដលខ្ញុំចង់បាន គឺរស់េនៅេដាយេសរីភាពែដលខ្ញុំអាចយកបាន េហីយខ្ញុំ
ចង់េមីល សាសនា និងនេយាបាយបំផា្លញពិភពេលាកេនះបន្តេទៀត។ ខ្ញុំ
មិនលូកៃដជួយ េហីយក៏មិនសា្តយេ្រកាយែដរ េ្រពាះេនះមិនែមនជាកំហុស
របស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនែមនជា្រគឹស្តសាសនិក ែដលេជឿថាពួកេគេគមានកំហុស
តាំងពីេកីតមកេទ។ កំហុសែដលខ្ញុំធា្លប់េធ្វី គឺមានចិត្តចង់ជួយអ្នកដៃទ ទាំង
េគមិនបានសុំឱ្យជួយ។
េលីកេ្រកាយ េពលគិតចង់ជួយដាស់េតឿនអ្នកណាមា្នក់ ្រតូវយកខ្លួនេយីង
េទៅេ្របៀបនឹង សាសនា ឬនេយាបាយសិន។ េបីេយីងធំមិនដល់េទ កុំគិតអី
ស្រមាកេទៅ។ ជួយមនុស្សែដលេយីងខ្វល់ ឱ្យរួចពីការលំបាកេទៅ ល្អជាង។

១០
ដឹងថេហតុអីេគមិនចង់ឱយ
េយីងេរៀនេរចីនេពកេទ?
សាលាេរៀន មិ ន ែមនជាកែន្ល ង ស្រមាប់ េរៀនពិ ត ្របាកដេទ វាជាកែន្ល ង
ស្រមាប់ផលិតពលរដ្ឋឱ្យអ្នកនេយាបាយ។ ពលរដ្ឋ បានន័យថា ពលែដល
ស្ម ័ ្រគសា្ល ប់ េដី ម្បី រ ដ្ឋ ែតេដាយសារអ្ន ក នេយាបាយជាអ្ន ក កាន់ កា ប់ រ ដ្ឋ
ភាគេ្រចីនៃនពលរដ្ឋ ្រតូវស្ម័្រគសា្លប់េដីម្បីអ្នកនេយាបាយវិញ។ ទាក់ទងនឹង
អំណាច គឺងាយយល់ណាស់។ អ្នកណាកា្តប់អំណាច អ្នកេនាះកា្តប់ពលរដ្ឋ
និងកា្តប់អ្វីេផ្សងេទៀតែដលេយីងមិនដឹង។
េយីងអាចេឃីញច្បាស់ថា សាលាេរៀន បេ្រងៀនេក្មងពីអីខ្លះ។ េមេរៀនមាន
េ្រចី ន ណាស់ ែតេគេ្រជី ស យកេមេរៀនណាែដលចាំ បា ច់ ក្ន ុ ង ការបេង្កី ត
ទស្សនៈេចៀម េទៅឱ្យេក្មង ដូចជា បេ្រងៀនពីសាសនា បេ្រងៀនឱ្យសរេសីរ
យុទ្ធសា្រស្តរបស់អ្នកនេយាបាយ េរៀនសរេសីរពីអំណួតរបស់េស្តចពីេដីម
ែដលចំណាយជីវិតមនុស្សេទៅសង់្របាសាទ និងេរៀនពីរេបៀបែអបអបអ្នក
ែដលធំជាង។ សិស្សធំមិនទាន់ េចះែអបអប្រគូេដាយេ្របីពាក្យសរេសីរ ឬ
ទិញរបស់ឱ្យេដីម្បីប្តូរពិន្ទុ។
Robert Kiyosaki បានសរេសរក្នុងេសៀវេភៅ Rich Dad Poor Dad ថា
“សាលាេរៀនកា្ល យ ជាចំណុច បញ្ច ប់រ បស់ មនុស្សេទៅវិញ”។ វាជាចំណុច

បញ្ចប់របស់េយីងែមន ែតវាចំណុចចាប់េផ្តីមរបស់អ្នកនេយាបាយ។ េគ្រតូវ
ការផលិតមនុស្សែដលេចះគិតល្មម យកមកេ្របីការបាន ែតមិន្រតូវេចះគិត
ខា្លំងេពកេទ េ្រពាះអាចប៉ះពាល់ដល់មហិច្ឆតារបស់េគ។ អ្នកនេយាបាយ
្រសលាញ់មហិច្ឆតាេគណាស់ េហតុេនះេគមិនបេង្កីតេ្រគាះថា្នក់ដល់ខ្លួនេគ
េឡីយ។ អ្នកនេយាបាយេនៅ្របេទសណាក៏េដាយ ខា្លចជាងេគ គឺ្របជាជន
ែដលេចះគិត េហីយេចះដកជំេនឿេចញពី្របព័ន្ធរបស់អ្នកមានអំណាច។ េគ
ទុក្របជាជនែដលេចះគិត ជាមនុស្សេ្រគាះថា្នក់ េហតុេនះេគែតងែតមិនរវល់
ជាមួយមនុស្សែបបេនាះេទ។ េបីទាល់្រចក េគសមា្លប់េចាលែតម្តង។
េនៅេពលេយីងេរៀន្រសាវ្រជាវ និងសេង្កតេដាយខ្លួនឯងកាន់ែតេ្រចីន េយីង
នឹងដឹងថា ្រគប់យា៉ងែដលេគ្របាប់េយីង ជាពាក្យកុហកទាំងអស់។ វាសម
េហតុផល ែតវាមិនែមនជាការពិត។ មិនែមនការពិតទាំងអស់ សុទ្ធែតេនៅ
កណា្ដលវាលេនាះេទ។ ការពិតខ្លះ អាចផា្លស់ប្តូរអំណាចអ្នកនេយាបាយ
បាន េហតុេនះេគយកវាេទៅលាក់អស់េហីយ។ េគបងា្ហញែតការពិតធម្មតាៗ
ឱ្យេយីងដឹងប៉ុេណា្ណះ េហីយេយីងែដលល្ងង់មិនេចះរកការពិត ក៏គិតថា េគ
ជាមនុស្សេសា្មះ្រតង់ េ្រពាះេគ្របាប់ការពិតដល់េយីង។
េគមិនចង់ឱ្យេយីងេចះេ្រចីន េ្រពាះខា្លចពិបាក្រគប់្រគង។ េគចង់្រគប់្រគង
េយីងឱ្យដូចសត្វេនៅក្នុង្រទុង ែតេគមិន្របាប់េយីងែបបេនះេទ។ េបីេគ្របាប់
ែបបេនះ េយីងនឹងខឹងេគ េហីយែលងេជឿេគ។ េគក៏បេង្កីតេហតុផលឱ្យេយីង
េជឿថា អ្វីែដលេគេធ្វី គឺេដីម្បីជាតិ និង្របជាជន។ េយីងលឺពាក្យមហិមាែបប
េនះ ក៏ែលងគិតអីេទៀត េជឿយកែតម្តង។ អ្នកនេយាបាយ្រសលាញ់មនុស្ស
ែដលចូលចិត្តនិយាយថា “សុខចិត្តេជឿខុស ្របេស ីរជាងមិនេជឿ”ណាស់
េ្រពាះមនុស្សែបបេនះេហីយ ែដល្រតូវនឹងបំណងរបស់េគ។

ែខ្មរ ជាជាតិសាសន៍ែដលពូែកេជឿ ែតមិនពូែកគិត។ គិតបានែតេរឿងគា្មន
្របេយាជន៍ ប៉ុែន្តដល់េពលទាក់ទងនឹងេសរីភាពខ្លួនឯង ែបរជាមិនហា៊នគិត
េទៅវិ ញ ។ អ្ន ក ខ្ល ះ សា្ម ន ែតខ្ល ួ ន ឯងឆា្ល ត ែដលអាចយល់ ស ម្ត ី រ បស់ អ្ន ក
នេយាបាយ េហីយតាំងខ្លួនជាអ្នកវិភាគនេយាបាយេទៀតផង។ ពួកេគ េភ្លច
គិតថា អ្វីែដលអ្នកនេយាបាយនិយាយ គឺចង់ឱ្យមនុស្សដូចពួកេគយល់
េហីយយកេទៅ បក្រសាយបន្ត។ អ្នកនេយាបាយ មិននិយាយអ្វីែដលេយីង
មិនយល់េទ េ្រពាះវាខាត្របេយាជន៍របស់េគ េហីយេគសា្គល់្របេភទមនុស្ស
ែដលេគចង់អូសទាញច្បាស់ណាស់។
េនៅមានេហតុផលមួយេទៀតែដលេគមិនចង់ឱ្យេយីងេរៀនេចះដឹងេ្រចីន គឺ
េយីង រស់ េនៅេដាយខុ ស ពី អ្ន ក ដៃទ។ ខ្ញុំេមីល សង្គ ម ែដលខ្ញុំរ ស់ េនៅក្នុង ផ្លូវ
អវិជ្ជមានជានិច្ច េ្រពាះខ្ញុំដឹងពីេរឿងអា្រកក់ និងសកម្មភាពែក្លងកា្លយរបស់
មនុស្សក្នុងសង្គមេ្រចីនេពក។ េរឿងល្អែដលខ្ញុំធា្លប់ជួប មានតិចេពក េហីយ
មិនសូវសំខាន់េទៀត េហតុេនះេបីេគសួរខ្ញុំ េគនឹងបានចេម្លីយអវិជ្ជមានពីខ្ញុំ។
មនុស្ស្រតូវការភាពវិជ្ជមាន េដីម្បីជីវិតរស់មានន័យ។ ការសា្គល់អ្វីជាការពិត
និងអ្វីជាការេបាក្របាស់ ក៏ជាេរឿងវិជ្ជមានមួយែដរ។ វាមិនេធ្វីឱ្យេយីងឆ្កួតនឹង
ការគិតវិជ្ជមានែមន ែតវាេធ្វីឱ្យេយីងដឹងថា អ្នកណាមានបំណងអ្វីមកេលី
េយីង េហីយនឹងមានេរឿងអ្វីេកីតេឡីងបន្តេទៀត។ ការគិតវិជ្ជមាន មិនែមន
ស្រមាប់េ្របី្រគប់េពល និង្រគប់ទីកែន្លងេទ។ េបីេយីងរស់េនៅក្នុងសង្គមែដល
មានេរឿងអវិជ្ជមានេ្រចីន េយីង្រតូវេមីលវាក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមាន េទីបរកេឃីញការ
ពិតេ្រចីនជាងអ្នកដៃទ។ ការគិតវិជ្ជមាន ក្នុងសង្គមអវិជ្ជមាន ជាការេដក
្រសៃមែដលនាំេយីងឱ្យជាប់អនា្ទក់របស់អ្នកធំប៉ុេណា្ណះ។
ដឹងេរឿងេ្រចីន រស់មិនបានយូរេទ ែតេបីេយីងដឹងេ្រចីន ែតគា្មនអ្នកណាដឹង
ថាេយីងដឹងេ្រចីន េយីងអាចរស់បានយូរ េហីយមិនចាញ់េបាកេគេទៀតផង។

ខ្ញុំដឹងេរឿងអីទាក់ទងនឹងអ្នកនេយាបាយ ក៏ខ្ញុំមិនយកមកនិយាយែដរ េ្រពាះ
ខ្ញុំចង់រស់។ ខ្ញុំមិនចង់សា្លប់េដាយសារែតយកេរឿងេគេទៅនិយាយេទ។ ការ
្របឆាំងនឹងអ្នកនេយាបាយែដលមានអំណាចខា្លំង ជាេរឿងគា្មនកំេណីត ែត
បដិេសធមិនទទួលអ្នកនេយាបាយមកេធ្វីជាេមេយីង ឬបដិេសធមេនាគម
របស់អ្នកនេយាបាយ ជាេរឿងល្អបំផុតស្រមាប់មនុស្សតូចតាចដូចខ្ញុំ។
ឯកសារមានេ្រចីនណាស់ ដូេច្នះេបីចង់ដឹងបែន្ថម សូម្រសាវ្រជាវេដាយខ្លួន
ឯង។ ខ្ញុំគា្មនបំណងជួយអ្នកណាេទ េនៅក្នុងេសៀវេភៅេនះ ដូេច្នះខ្ញុំគា្មនអ្វី្រតូវ
្របាប់បន្តេទៀតេទ។
េបីចង់េដកលក់បន្ត កុំេរៀនេ្រចីនេពក។

ទំពរ័ ចុងេរកយ
អ្នកទាំងអស់គា្នអានដល់ចប់េហីយ ដូេច្នះេបីមានអ្វីែដលមិនយល់ អាចសួរ
ខ្លួន ឯងបាន។ កុំសួ រ ខ្ញុំ េ្រពាះការពន្យល់ ពី ន េយាបាយដល់ ម នុ ស្សមិ ន
សា្គល់គា្ន មិនែមនជាទមា្លប់របស់ខ្ញុំេទ។ ខ្ញុំរស់េនៅេដាយ្របយ័ត្នខា្លំងណាស់
េ្រពាះខ្ញុំខា្លចសា្លប់េដាយសារមាត់។ ចម្ងល់ខា្លំង អាចរកចេម្លីយបានេនៅតាម
បណា្ណគារ ឬបណា្ណល័យ(េបីេយីងមិនចង់អស់លុយ)។
ខ្ញុំេពញចិត្តនឹងសរេសរពីេរឿងនេយាបាយ ែតមិនែមនជាការវិភាគេទ។ ខ្ញុំ
សរេសរេដាយមិនគិតេ្រចីន្រជុល េហីយក៏មិនចំណាយេពលេ្រចីនេពកេទៅ
េលីវាែដរ។ េបីេយីងមិនែមនជាអ្នកនេយាបាយ េយីងមិនអាចសរេសរពី
នេយាបាយឱ្យបានស៊ីជេ្រមៅេទ េទាះបីេយីងេរៀននេយាបាយរាប់ឆា្នំក៏េដាយ
េ្រពាះេយីងមិនេធ្វីេដាយផា្ទល់។ ខ្ញុំមិនេជឿសម្តីអ្នកែដល្របាប់ខ្ញុំថា េគយល់
ពីនេយាបាយេទ េបីមា្នក់េនាះមិនធា្លប់េធ្វីនេយាបាយ ឬមានទំនាក់ទំនងជិត
ស្និទ្ធិនឹងអ្នកនេយាបាយ។ ខ្ញុំេជឿពាក្យេចញពីមាត់ៃផ្ទក្នុង េ្រចីនជាងអ្នកែដល
េដក្រសៃម។ មានៃផ្ទក្នុង េ្រចីន ណាស់ ែដលេគបេង្ហីប ្របាប់ េយីង ពី េរឿង
នេយាបាយ េដីម្បីឱ្យេយីងបានដឹងថាមានអ្វីេកីតេឡីងខ្លះ េហីយអ្វីខ្លះគួរឱ្យ
ចាប់អារម្មណ៍។
ខ្ញ ុំ ប ញា្ជ ក់ ម្ត ង េទៀត ចាប់ ពី េពលេនះេទៅ ខ្ញ ុំ ែលងមានចិ ត្ត ជួ យ អ្ន ក ណា
ទាំងអស់ េហីយខ្ញុំក៏ប្តូររេបៀបសរេសរខ្លះែដរ េដីម្បីកុំឱ្យេគ្រចឡំថាខ្ញុំខ្វល់ពី
េគ ឬចង់េធ្វីជាវីរបុរស។ ខ្ញុំសុខចិត្តមិនេធ្វីអីេសាះ ក៏មិនឱ្យេគមកេជរខ្ញុំ
េ្រពាះែតចង់ជួយេគែដរ។ មនុស្សេភ្លីេ្រចីនេពក ការជួយ កា្លយេទៅជាេរឿង
បំពានសិទ្ធិរបស់េគេទៅវិញ។ េបីអ្នកទាំងអស់គា្នគិតែតបន្តិច នឹងយល់ពីអ្វី
ែដលខ្ញុំចង់្របាប់េនះេហីយ។

ជាចុងេ្រកាយ ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកែដលបានអានេសៀវេភៅដ៏ខ្លីមួយេនះ។ កុំ
េភ្លច អានេសៀវេភៅេផ្សងេទៀតផង េ្រពាះកុំឱ្យខ្លួន េយីង េដកលក់ យូ រ េពក។
ភា្ញ ក់ ខ្លួន េឡីង េយីង នឹ ង េមីល េឃីញ សង្គ ម ែដលេយីង រស់ េនៅក្នុង ផ្លូវ េផ្សង
េហីយចំណុចតូចៗែដលេយីងេមីលរំលងពីមុន នឹងកា្លយជាេរឿងល្អរបស់
េយីង មិ ន ខាន។ េបីេយីង ប្តូរ ការគិ ត េយីង នឹ ង ប្តូរ ្រកែសែភ្នក ។ េបីក ចិ ត្ត
ទទួលការពិត េដីម្បីដាស់ចិត្តេយីងឱ្យភា្ញក់ ទាន់អ្នកដៃទ។ មានអ្នកភា្ញក់ខ្លួន
បេណ្តីរៗេហីយ េយីងក៏មិនគួរដំអក់េទៀតែដរ។
េបីចង់អានេសៀវេភៅេផ្សងេទៀតរបស់ខ្ញុំ អាចទាក់ទងតាមេផករបស់ខ្ញុំបាន។
កុំភ័យ ឱ្យែតយកលុយមកឱ្យខ្ញុំ ខ្ញុំខ្វល់ជាមួយេគណាស់ ្រគាន់ែតេពលខ្លះ
ខ្ញុំ្រតូវេ្របីពាក្យអា្រកក់សា្តប់ខ្លះេដីម្បីឱ្យឆាប់យល់គា្នប៉ុេណា្ណះ។

