




ទំព័រេដម 
េសៀវេភៅេនះេកីតេឡីងេដាយគា្មនេ្រគាងទុក េហីយេគាលគំនិតក៏មិនែមនជា
របស់ខ្ញុំែដរ។ ខ្ញុំេឃីញេគសរេសរេចាលេនៅេលីេហ្វសបុ៊ក ដូេច្នះខ្ញុំក៏យកមក
េរៀបជាេសៀវេភៅែតម្តង។ អ្នកនិពន្ធ មិនគួរេចាលគំនិតល្អេទ សូម្បីែតគំនិត
មិនល្អ ក៏មិនគួរេចាល។  

ខ្លឹមសារក្នុងេសៀវេភៅេនះ ជាេគាលការណ៍េជាគជ័យ ឬេគាលការណ៍ែដលខ្ញុំ
គិតថា អាចេជាគជ័យ។ ខ្ញុំបានបញា្ជក់ក្នុងចំណងេជីងរងរួចេហីយ ថា
េសៀវេភៅេនះសរេសរេដាយអ្នកែដលមិនធា្លប់េជាគជ័យ។ ខ្ញុំធា្លប់េធ្វីេរឿង
កំបិុកកំបុ៉កបានសេ្រមច ែតមិនធា្លប់េធ្វីេរឿងធំដំុេទ។  

ខ្ញុំនឹងេលីកឧទាហរណ៍េចញពីតួអង្គបីគឺ  Reverse Flash របស់ CW, 
Batman ក្នុង Dark Knight Triology របស់ Christopher Nolan និង 
Iron man របស់ MCU។ ខ្ញុំេរីសយកតួអង្គទាំងេនះមក េដាយសារខ្ញុំ
ចូលចិត្តេរឿង្របេភទេនះ េហីយវាេធ្វីឲ្យការសរេសររបស់ខ្ញុំងាយ្រសួល។ អ្នក
ែដលមិនធា្លប់េមីលេរឿងទាំងេនះ អាចេទៅរកេមីលបាន េបីសិនជាចង់យល់
កាន់ែតច្បាស់។ 

ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថា េសៀវេភៅេនះអាចជួយអ្វីអ្នកអានបានេ្រចីនេទ េហីយខ្ញុំក៏មិន
ចង់ឲ្យអ្នកអានេជឿអ្វីែដលខ្ញុំសរេសរ្រជុលេពកែដរ។ វាជាេរឿងធម្មតារបស់ខ្ញុំេទៅ
េហីយ ែដល្របាប់អ្នកដៃទកំុឲ្យេជឿអ្វីេដាយងាយ េ្រពាះខ្ញុំមានភាពលំបាកក្នុង
ការេជឿ។ តួនាទីរបស់អ្នកអាន មិនែមនេជឿេទ គឺឆ្ងល់ និងយល់។ តួនាទីរបស់
អ្នកនិពន្ធ ក៏មិនេធ្វីឲ្យអ្នកអានេជឿែដរ គឺេធ្វីឲ្យអ្នកអានឆ្ងល់ និងយល់េដាយ 
ខ្លួនឯង។ 
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អ្នកនិពន្ធែដលសូមឲ្យអ្នកអានេបីកចិត្តេជឿមុនេពលអាន អាចនឹងេ្រតៀមពាក្យ
សម្តីេបាក្របាស់អ្នកអានេនៅទំព័របនា្ទប់រួចេហីយ។ ខ្ញុំធា្លប់សរេសរែបបេនះ
កាលពីបុ៉នា្មនឆា្នំមុន ែតឥលូវខ្ញុំបានប្តូរចរិតេនះេចញ។ ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកេបីកចិត្ត
សង្ស័យ្រគប់យ៉ាងនូវអ្វីែដលខ្ញុំសរេសរ េហីយេ្រតៀមខ្លួនែស្វងរកការពិតេដាយ 
ខ្លួនឯង។ ពាក្យឆាវឆាវមួួែដលខ្ញុំចាំគឺ “េជាគជ័យ ក៏មកពីសង្ស័យេ្រចីន 
បរាជ័យ ក៏មកពីសង្ស័យេ្រចីន”។ សម្តីឆាវឆាវមួយឃា្លេនះ គា្មនអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹង
្របេយាគខាងេលីេទ ខ្ញុំ្រគាន់ែតចង់ដាក់វាចូលក្នុងេសៀវេភៅខ្ញុំបុ៉េណា្ណះ។ 

ភ្នំេពញ ៃថ្ងទី ០៩ ែខកញា្ញ ឆា្នំ២០១៨ 

ហួត េសងេគៀ 
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េសៀវេភេផសងេទៀត 

៤ឆា្នំ 

ចរិតែឆ្ក 

អាល់បុ៊មគំនិត ភាគពីរ 

ជេ្រមីសទីពីរ 

េរីសមកទុកវិញ 

េរៀនតាមឆាវឆាវ 

ជីវិតេយីងខ្លីេពក 

ទស្សនៈខ្ញុំេគ 

ឱ្យេគេដកេទៅ 

អាល់បុ៊មគំនិត ភាគពីរ 

េចាលេម្សៀត 

inspiremini  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រក្សាសិទ្ធិ្រគប់យ៉ាងេដាយអ្នកនិពន្ធ ហួត េសងេគៀ 

ឆា្នំ ២០១៨  

 IV



េតមនុសសែដលមិនធល ប់
េជគជ័យ អចសរេសរពីភព
េជគជ័យបនែដរេទ? 

េយីងចាប់េផ្តីមពីសំណួរេនះមុនេគ។ សំណួរេនះ ជាការេដញេដាលពី
សមត្ថភាពរបស់អ្នកនិពន្ធ មុននឹងចាប់េផ្តីមអាន។ េបីអ្នកនិពន្ធមិនដឹងថា
ខ្លួនឯងសរេសរពីអ្វីផង េតីអ្នកអានអាចទុកចិត្តអ្វីែដលមានក្នុងេសៀវេភៅបាន
េដាយរេបៀបណាេទៅ? 

ខ្ញុំសូមដក្រសង់ការពន្យល់មួយរបស់អ្នកនិពន្ធ J.K. Rowling ែដលនិយាយ
ពីេគាលការណ៍េជាគជ័យ។ Evan Carmichael ជាអ្នកបេង្កីតវីេដអូមា្នក់េនៅ
េលីYoutube ែដលែតងែតេធ្វីទាក់ទងនឹងគន្លឹះេជាគជ័យរបស់មនុស្សល្បីៗ។ 
វីេដអូរបស់គាត់ មានការទាក់ទាញខា្លំងណាស់ េ្រពាះវាេលីកទឹកចិត្តអ្នកេមីល 
និងផ្តល់ជាគំនិតល្អស្រមាប់អ្នកែដលចង់ចាប់េផ្តីមអាជីវកម្ម។  

គាត់បានេធ្វីវីេដអូមួយទាក់ទងនឹង អ្នក្រសី J.K. Rowling េដាយដាក់
ចំណងេជីងថា េគាលការណ៍េជាគជ័យទាំង១០របស់ J.K. Rowling។ មិន 
យូរបុ៉នា្មន គាត់ក៏បានទទួលសារមួយពី J.K. Rowling។ សារេនាះមិនែមន
ជាសារអរគុណេទ គឺជាសារែដលបងា្ហញថា គាត់ស្អប់វីេដអូែបបេនះណាស់។ 
J.K. Rowling បានសរេសរថា“្រពះជាមា្ចស់! ខ្ញុំស្អប់វីេដអូែបបេនះណាស់។ 
ខ្ញុំេធ្វីអ្វីេដាយមិនមានគេ្រមាងេពញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំេធ្វីខុសជា្របចាំ។ វា
គា្មនេគាលការណ៍អ្វីេទ។ េធ្វីតាមវិធីខ្លួនឯងេទៅ។”  
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សារេនះ េធ្វីឲ្យ Evan ភា្ញក់េផ្អីលែមនែទន េ្រពាះជាទូេទៅវីេដអូែដលគាត់េធ្វី 
ែតងែតទទួលការគាំ្រទពីមនុស្សែដលេនៅក្នុងវីេដអូេនាះជានិច្ច។ Evan បាន
េធ្វីការពន្យល់េទៅកាន់ J.K. Rowling ពីេគាលបំណងៃនការេធ្វីវីេដអូរបស់
គាត់ បុ៉ែន្តខ្ញុំគិតថា វាគា្មនបានការេទ។ ភាពេជាគជ័យរបស់ J.K. Rowling 
ទាំងមូលបានមកពីការសរេសរេរឿង ឬនិយាយឲ្យខ្លី គឺសមត្ថភាពសរេសរ
របស់គាត់។ េគាលការណ៍ទាំង ១០របស់ Evan មិនែមនជាការពិតេទ 
េហតុេនះេទីប J.K. Rowling ស្អប់វីេដអូេនាះ។ គាត់ជាអ្នកនិពន្ធ េតីអ្វីជា
េគាលការណ៍េជាគជ័យស្រមាប់អ្នកនិពន្ធ? េទាះបីេយីងល្ងង់បុ៉ណា្ណ ក៏េយីង
អាចដឹងែដរថា គឺសរេសរេសៀវេភៅឲ្យចប់ែដរ។ 

វាគា្មនេគាលការណ៍ច្បាស់លាស់េដីម្បីទទួលបានេជាគជ័យេនាះេទ េហតុេនះ
េគាលការណ៍ែដលមានក្នុងេសៀវេភៅេនះ អាចេ្របី្រតូវ េហីយក៏អាចេ្របីមិន
្រតូវ។ េលីេលាកេនះ មានេគាលការណ៍េជាគជ័យរាប់មិនអស់ េហីយគា្មន
េគាលការណ៍ណាមួយែដលអាចបញា្ជក់ថា េធ្វីេទៅ នឹងបានផល្រគប់េពល
េនាះែដរ។  

េជាគជ័យ ជាភាពមិនច្បាស់លាស់ សូម្បីែតនិយមន័យរបស់វា ក៏មិនច្បាស់ 
លាស់ែដរ។ អ្នកខ្លះ ឲ្យនិយមន័យភាពេជាគជ័យេទៅេលីសុភមង្គលែដលេគ
ទទួលបាន។ អ្នកខ្លះេទៀត សម្លឹងេទៅេលីលុយ ឬអំណាច។ អ្នកខ្លះវេង្វងែមន 
ែទន ដល់ថា្នក់គិតថា េពលបានថតរូបជាមួយតារាបរេទស ជាភាពេជាគជ័យ
េទៀតផង។ 

ខ្ញុំមិនយល់ថា ភាពេជាគជ័យជាអ្វីឲ្យ្របាកដេទ បុ៉ែន្តខ្ញុំច្បាស់ថា េបីេពលណា
ខ្ញុំទទួលបានវា ខ្ញុំ្របែហលជាដឹងថាវាជាអ្វីមិនខាន។ រាល់ៃថ្ងេនះ ្រគប់យ៉ាង
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ែដលខ្ញុំេធ្វីរួច មិនែមនជាេជាគជ័យេទ េ្រពាះខ្ញុំែតចង់បានែថមេទៀតជានិច្ច។ ខ្ញុំ
មិនេចះស្កប់ េហតុេនះ ភាពេជាគជ័យរបស់ខ្ញុំមិនដឹងេនៅកែន្លងណា។  

ខ្ញុំគា្មនភាពេជាគជ័យេទ បុ៉ែន្តខ្ញុំអាចសរេសរពីភាពេជាគជ័យបាន េដាយមិន
េលីកឧទាហរណ៍ពីខ្លួនឯងមកដាក់បញ្ចូល។ ខ្ញុំយកតួអង្គទាំងបីក្នុងេរឿងែដល
ខ្ញុំេពញចិត្ត មកបងា្ហញពីភាពេជាគជ័យរបស់ពួកេគ។ ពួកេគមិនេជាគជ័យ
្រគប់ែផ្នកៃនជីវិតេទ បុ៉ែន្តែផ្នកខ្លះវិញ គឺហួសពីការសា្មនរបស់េយីង។ តួអង្គក្នុង
េរឿងេកីតពីមនុស្សពិតក្នុងសង្គមែដលអ្នកនិពន្ធធា្លប់ជួប។ េយីងអាចទុកពួកេគ
ជាមនុស្សពិតសិនបាន។ វាមិនខុសពីអ្នកទាំងអស់គា្នទុកតួអង្គ្រពះក្នុង
សាសនានីមួយៗ ជាមនុស្សពិតេនាះេទ។  
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េគលករណ៍ទី១ 

កុំខជិល 
េបីេយីងមិនេធ្វីអ្វីេសាះ េតីេយីងនឹងអាចបានអ្វីមកខ្លះ? ចំេណះដឹង ជំនាញ 
ការងារ លុយកាក់ េស្នហា និងសុខភាព មិនរត់មករកេយីងេទ គឺេយីង្រតូវរត់
េទៅវា។ បុ៉ែន្តេបីេយីងខ្ជិល េយីងនឹងបាន្រតឹមែត្រសៃមបុ៉េណា្ណះ។ េបីេយីងជា
អ្នកេធ្វីការឲ្យខ្លួនឯង ្រតូវ្របឹងេធ្វីការ េដីម្បីសេ្រមចេគាលេដៅែដលេយីងមាន។ 
េបីេយីងជាអ្នកេធ្វីការឲ្យេគ ្រតូវ្របឹងេធ្វីការ េដីម្បីមានេហតុផលទារេគេឡីង
្របាក់ែខ ឬទទួលបានរងា្វន់អ្វីមួយពីថា្នក់េលី។ េយីងមិន្រពមេធ្វី អ្វីក៏េយីង
មិនបានែដរ។ 

Tony Stark ែដលជាេឈា្មះពិតរបស់ Iron man ្របឹងេធ្វីការទាំងយប់ទាំង
ៃថ្ង េដីម្បីបេង្កីត suit របស់គាត់។ គាត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯង មានសមត្ថភាពទប់ទល់
នឹងស្រតូវែដលគួរឲ្យខា្លច ជាពិេសស គឺគាត់្រតូវការពារមនុស្សែដលគាត់
្រសលាញ់។ េបីសិនជាគាត់ខ្ជិលវិញ េតីគាត់អាចកា្លយជា hero បានែដរេទ? 
េតីគាត់ចូលជាសមាជិករបស់ Avengers បានែដរេទ? 

Tony Stark ជាអ្នកវិទ្យាសា្រស្ត េហតុេនះរាល់ចំេណះដឹងរបស់គាត់ គឺេចញ
ពីការេរៀនសូ្រត និង្រសាវ្រជាវេដាយខ្លួនឯង។ អ្នកវិទ្យាសា្រស្តេស្ទីរែតទាំងអស់ 
សុទ្ធែតជាមនុស្សេធ្វីការធ្ងន់ និងស្អប់ភាពមិនបានការរបស់ខ្លួនឯង។ អ្នក
វិទ្យាសា្រស្តែដលគា្មនសា្នៃដបន្សល់ទុក នឹងសា្លប់េទៅេដាយមិនអស់ចិត្ត 
េហតុេនះេទីបពួកេគមិនេចះេនៅេស្ងៀម។ 
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ភាពខ្ជិល្រចអូស ជាស្រតូវទីមួយ។ េយីងខ្ជិលហាត់្របាណ េយីងនឹងេឡីង
គីឡូ េហីយមានរូបរាងែដលមិនទាក់ទាញ។ េយីងខ្ជិលេធ្វីម្ហូបេដាយខ្លួនឯង 
េយីងនឹងទិញម្ហូបពីេ្រកៅមក េហីយប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។ េយីងខ្ជិលេរៀន 
េយីងនឹង្របឡងធា្លក់។ េយីងខ្ជិលេធ្វីការ េយីងនឹង្រតូវេគេដញេចាល។ េយីង
ខ្ជិលេមីលែថកូនខ្លួនឯង កូននឹងស្អប់េយីងេនៅេពលវាធំេឡីង។ េយីងខ្ជិល
្រសាវ្រជាវ េយីងនឹងល្ងង់អស់មួយជីវិត។ េនះ្រគាន់ែតជាលទ្ធផលទូេទៅពីការ
ខ្ជិលបុ៉េណា្ណះ។ 

េដីម្បីកំុឲ្យខ្លួនឯងខ្ជិល េយីង្រតូវេរៀនគិតអវិជ្ជមានពីជីវិតខ្លួនឯង។ េយីង្រតូវ
គិតថា “េដាយសារែតេយីងខ្ជិល េទីបេយីងមិនមានអ្វីេនៅក្នុងខ្លួន េហីយ្រតូវ
អ្នកដៃទេមីល្រសាលរាល់ៃថ្ង” ឬ “េយីងកាន់ែតខ្ជិល េយីងកាន់ែតគា្មនតៃម្ល”។ 
ការគិតអវិជ្ជមាន មានឥទ្ធិពលមិនចាញ់ការគិតវិជ្ជមានេទ េហីយែថមទាំងេ្របី
បានផលយូរេទៀតផង។ មនុស្សខ្ជិល មិន្រតូវនិយាយល្អជាមួយខ្លួនឯងេទ។ 
មនុស្សខ្ជិល្រតូវការេគចាក់គូថ្រគប់េពល េ្រពាះេយីងមិនអាចលុបភាពខ្ជិលពី
ក្នុងខ្លួនបានទាំង្រសុងេទ។ ឲ្យែតេភ្លចខ្លួន េយីងនឹងខ្ជិលបន្តេទៀតមិនខាន។ 

េយីងអាចេ្របីការស្អប់ ការខឹង ការ្រចែណន ឬភាពភ័យខា្លច េដីម្បីេធ្វីឲ្យខ្លួន
េយីងចាប់េផ្តីមេធ្វីការ។ អារម្មណ៍អវិជ្ជមាន មាន្របេយាជន៍របស់វា ឲ្យែតេយីង
េចះេ្របី។ អារម្មណ៍ទាំងេនះ មិន្រតូវការឲ្យេយីងចំណាយលុយេទៅចូល
សិកា្ខសាលាអ្វីេទ េ្រពាះេយីងមានវាក្នុងខ្លួនរួចេទៅេហីយ។ អ្នកខ្លះមានតិច 
អ្នកខ្លះមានេ្រចីន អ្នកខ្លះហ៊ាន្របឈមមុខនឹងវា េហីយខ្លះេទៀតកំសាក ្របឹង
លាក់អារម្មណ៍្របេភទេនះទុក េដាយយកេរឿងវិជ្ជមានមកបន្លប់។ តួនាទីរបស់
ភាពវិជ្ជមាន មិនែមនលុបបំបាត់ភាពអវិជ្ជមានេទ គឺេ្របីស្រមាប់បេង្កីត
តុល្យភាពក្នុងជីវិតមនុស្ស។ ការេផា្តតេលីែតភាពវិជ្ជមានែតមា្ខង អាចផ្តល់
េ្រគាះថា្នក់់ដល់ការផា្លស់ប្តូររបស់េយីង។ 
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េបីេយីងដឹងថា អ្នកែដលមានជំនួញខ្លួនឯង េធ្វីការមួយៃថ្ងបុ៉នា្មនេមា៉ង េយីង
នឹងដឹងភា្លមថា េហតុអ្វីេយីងេធ្វីបាន្រតឹមែតបុគ្គលិករបស់េគ។ ពួកេគ េធ្វីការ
េ្រចីនជាងបុគ្គលិកធម្មតា េ្រពាះេគចង់បានេ្រចីនជាងែដរ។ េបីេគខ្ជិល េគក៏មិន
មានលុយជួលក្បាលេយីងេទៅេធ្វីការឲ្យេគែដរ។  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េគលករណ៍ទី២ 

កុំចែំសអក 
ការខ្ជិល ជាស្រតូវទីមួយ ចំែណកឯស្រតូវទី២ គឺ ការពន្យារេពល។ ការងា
រតូចៗែដលេយីងមិន្រពមេធ្វី នឹងគរេ្រចីនេឡីង រហូតដល់េយីងអស់អារម្មណ៍
េធ្វីែតម្តង។ ្រគាន់ែតេឃីញការងារ ខា្លចបាត់េហីយ។ េពលេយីងនិយាយថា 
“ចាំែស្អក ចាំេធ្វី” េយីងបានបេង្កីតេលសេដីម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានរួចខ្លួនក្នុងៃថ្ងេនះ 
បុ៉ែន្តេយីងគា្មនបំណងេធ្វីវាពិត្របាកដេទ។ 

អ្នកែដលចូលចិត្តពន្យារេពល ែតងែតេភ្លចគិតេរឿងមួយ គឺអនាគតខ្លួនឯង។ អ្វី
ែដលេយីងេធ្វីេនៅៃថ្ងេនះ នឹងឲ្យផលេនៅេពលេ្រកាយ។ េបីេយីងមិនេធ្វីេនៅ
េពលេនះ វាក៏ឲ្យផលមកេយីងវិញែដរ ែតផលេនាះ្របែហលជាមិនល្អេទ។ 
កាន់ែតពន្យារេពល េយីងកាន់ែតេមីលងាយអនាគតរបស់ខ្លួនឯង។ 

Bruce Wayne ជាេឈា្មះកូនមហាេសដ្ឋីមា្នក់ ែដលេ្រកាយពីការសា្លប់របស់
ឪពុកមា្តយមក ក៏កា្លយជា Batman េដីម្បីកមា្ចត់រកយុត្តិធម៌ដល់ទី្រកុងរបស់
គាត់។ Bruce មិនមាន super power អ្វីេទ បុ៉ែន្តអ្វីែដលគាត់មាន គឺលុយ 
បេច្ចកវិទ្យា និងមនុស្សជំនិតពីរនាក់។ 

េពលចាប់េផ្តីមេបសកកម្មដំបូង Bruce បានេទៅរក Mr. Fox េដីម្បីសាកសួរ
ពីេរឿងេខាអាវ និងអាវុធមួយចំនួន។ គាត់បាន្រកេឡកែភ្នកេទៅេឃីញ ឡាន
ទាហានមួយែដលេនៅក្នុងឃា្លំងរបស់ Mr. Fox។ គាត់ក៏បានសាកេបីកភា្លម 
េដីម្បីដឹងពីកមា្លំងរបស់វា។ េពលេនាះ Mr. Fox បាន្របាប់ពីបូ៊តុងែដលចុច
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ស្រមាប់ឲ្យឡានេនាះេទៅមុខកាន់ែតេលឿន ែតមិនទាន់និយាយចប់ផង Bruce 
ក៏ចុចបូ៊តុងេនាះភា្លម។ គា្មនអ្វីល្អជាងការសាកេដាយផា្ទល់ៃដខ្លួនឯងេទ។ 
េ្រកាយេពលសាកចប់  Mr. Fox សួរេយាបល់របស់គាត់ថាគិតយ៉ាងណា
ចំេពាះឡានេនះ។ Bruce ញញឹម េហីយសួរវិញថា “េតីឡានេនះមានពណ៌
េខ្មៅ” ែដរេទ។ Batman ្រតូវការពណ៌េខ្មៅមួយឈុត េដីម្បីឲ្យេមីលេទៅដូច
្របេជៀវ។ 

Bruce មិនចាំែស្អកេទ េពលែដលទាក់ទងនឹងការកា្លយខ្លួនជា Batman។ 
គាត់ក៏មិនចាំែស្អកេដីម្បីេចញេទៅចាប់ឧ្រកិដ្ឋជនែដរ េ្រពាះអ្វីែដលគាត់េធ្វី មិន
អាចចាំែស្អកបាន។ ការងារជាេ្រចីនែដលេយីងេធ្វី្របចាំៃថ្ង ក៏សុទ្ធែតមិនបាច់
ែស្អកបានដូចគា្ន។ 

Jordan Peterson បានសួរសំនួរមួយេទៅកាន់សិស្សក្នុងថា្នក់របស់គាត់ថា 
“ក្នុងរយៈេពល ១០ឆា្នំ េបីសិនជាអ្នកមិនេគចេវសក្នុងការេធ្វីអ្វីែដលអ្នកដឹងថា 
្រតូវែតេធ្វី េតីអ្នកនឹងកា្លយជាអ្វី?” េយីងេ្រចីនែតេគចេវសពីអ្វីែដលេយីង្រតូវែត
េធ្វី េហីយេទៅេធ្វីអ្វីែដលមិនចាំបាច់ េ្រពាះវាងាយ្រសួលជាង។  

េយីងពន្យារេពល េ្រពាះេយីងគិតថា េយីងេនៅមានេពលេដីម្បីេធ្វីវាេទៀត បុ៉ែន្ត
េយីងេភ្លចគិតេរឿងមួយ គឺេយីងអាចសា្លប់បាន្រគប់េពល។ ថាមិន្រតូវ េយីង
មិនអាចភា្ញក់េឡីងេនៅ្រពឹកែស្អកផងក៏ថាបាន។ ការគិតពីេរឿងសា្លប់ ជួយេយីង
មិនឲ្យខ្ជះខា្ជយេពល  េហីយ្របឹងេធ្វីអ្វីែដលចាំបាច់ឲ្យរួចរាល់អស់។  

Eobard Thawne ឬេហៅថា Reverse Flash បាននិយាយ្របាប់ The 
Flash ថា “ស្រតូវរួមរបស់េយីងទាំងពីរនាក់ គឺេពលេវលា”។ មិនែមនែត
ពួកេគេទ តាមពិតវាក៏ជាស្រតូវរួមរបស់េយីង្រគប់គា្ន។ េពលេវលា មិនែដល
ឈរេនៅខាងេយីងេទ។ ជួនកាល េយីងកំពុងែតសប្បាយ វាក៏ឆក់យកជីវិត
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េយីងេទៅបាត់។ េពលេវលា គា្មនអានិតអ្នកណាទាំងអស់ េហតុេនះទាន់េនៅ
មានេពល េយីងគួរែតេធ្វីអ្វីែដលេយីងគិតថា ចាំបាច់ស្រមាប់ជីវិតេយីង។ 

ការពន្យារេពលជាវិធីសា្រស្តមួយ ែដលេធ្វីឲ្យេយីងេនៅពីេ្រកាយអ្នកដៃទ
ជានិច្ច។ េពលេគកំពុងេរៀន េយីងែបរជាេដកេលង។ េពលេគកំពុង្របឹងេធ្វីការ
រកលុយ េយីងែបរជាចាយលុយខ្ជះខា្ជយ។ េពលែដលេគកំពុងេរៀបគេ្រមាង
្រគប់្រគងេយីង េយីងែបរជាដាក់ពាក្យេធ្វីការឲ្យេគ។ េយីងេដីរពីេ្រកាយេគ 
េ្រពាះេនៅេពលេគចាប់េផ្តីមេធ្វី េយីងមិន្រពមចាប់េផ្តីមជាមួយេគ។  

ការពន្យារេពល និងការេចះអត់ធ្មត់រង់ចាំឱកាស ជាេរឿងេផ្សងគា្ន។ មួយ គឺ
េធ្វីតាមែផនការ និងមានេគាលេដៅច្បាស់លាស់ ចំែណកមួយេទៀត គឺេធ្វីេឡីង
េដីម្បីមិនចាំបាច់េធ្វីអី។ អ្នកែដលរង់ចាំឱកាស មិនពន្យារេពលេទ េនៅេពល
ែដលឱកាសមកដល់ បុ៉ែន្តអ្នកែដលពន្យារេពលវិញ េមីលមិនសា្គល់ថាអ្វីជា
ឱកាសផង។ 

តៃម្លរបស់េពលេវលា ស្ថិតេលីសា្នៃដែដលេយីងអាចេធ្វីក្នុងេពលេនាះ។ េបី
េយីងមានេពលអាចេធ្វីអ្វីមួយបាន េយីង្រតូវែតេធ្វី។ គា្មនអ្នកណាឆា្លតជាង
មនុស្សែដលេចះេ្របីេពលេវលាេទ។  

 9



េគលករណ៍ទី៣ 

កុំរពឹំងអនកដៃទ 
េយីងមិនែមនរស់ែតឯងក្នុងេលាកេទ បុ៉ែន្តេនះមិនែមនជាេហតុផលែដលេយីង
្រតូវរំពឹងអ្នកដៃទមកជួយេយីង្រគប់កិច្ចការែដរ។ អ្នកដៃទ មិនរស់េដីម្បីជួយ
េយីងេទ េហីយជីវិតេយីង ក៏មិន្រតូវពឹងេលីអ្នកណាែដរ។ អ្វីែដលេយីងអាចេធ្វី
បាន គឺេយីងេធ្វីេដាយខ្លួនឯង េទីបវាងាយ្រសួលជាង។  

ដំបូនា្មនែដលល្អបំផុតស្រមាប់អ្នកអានទាំងអស់គា្ន គឺគា្មនអ្នកណាមកជួយ
េយីងេទ េហីយក៏គា្មនអ្នកណាខ្វល់ពីេយីងែដរ។ ្រគប់បញា្ហែដលេយីងជួប
្របទះ សុទ្ធែតេនៅេ្រកាមទំនួលខុស្រតូវរបស់េយីង។ េបីេយីងអាចេដាះ្រសាយ
វាេចញ េយីងនឹងបានធូរចិត្តមួយក្រមិត ែតេបីមិនអាចេទ េយីងនឹង្រតូវ្រទាំរស់
ជាមួយបញា្ហេនាះ។ េពលេយីងទទួលសា្គល់ពីេរឿងេនះ េយីងនឹងកាត់បន្ថយ
ចំណង់ែដល្រតូវការអ្នកដៃទមកជួយេយីងមិនខាន។  

ការចាប់េផ្តីមដំបូងរបស់ Iron man គឺេនៅក្នុងរូងភ្នំ។ ពួកឧទា្ទមបានចាប់ 
Tony ក្នុងេគាលបំណងបង្ខំគាត់ផលិតអាវុធឲ្យពួកេគ។ Tony ដឹងច្បាស់ថា 
េបីគាត់ផលិតអាវុធឲ្យពួកវាេហីយ គាត់នឹង្រតូវេគសមា្លប់េចាលេនៅក្នុងរូងភ្នំ
េនាះមិនខាន។ ពឹងេលីខួរក្បាល និងកំហឹងែដលមានេនៅេពលេនាះ គាត់បាន
រកវិធីរំេដាះខ្លួនេចញពីកណា្ដប់ៃដពួកេនាះ។ វិធីែដលគាត់រកេឃីញ គឺបេង្កីត 
Iron man suit ែដលអាចេហាះយករួចខ្លួនបាន។ 
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គាត់អាចរង់ចាំេគមកជួយគាត់បាន េ្រពាះគាត់ជាមហាេសដ្ឋី េហីយជាមនុស្ស
សំខាន់ស្រមាប់ទ័ពេទៀតផង។ អាវុធថ្មីៗែដលេចញសហ្រគាស Stark ជា
គន្លឹះៃនការព្រងីកអំណាច េហតុេនះរដា្ឋភិបាលមិនេបាះបង់គាត់េចាលេដាយ
ងាយេទ។ បុ៉ែន្ត េបីគាត់ចាំេគមកជួយ េតីេពលណាេទីបេគមកដល់? ចុះេបី
មកេហីយ មិនអាចជួយគាត់បាន េតីគាត់្រតូវេធ្វីយ៉ាងណា? ជេ្រមីសល្អ គឺពឹង
េលីខ្លួនឯង។ 

គាត់េរៀបែផនការ េដាយេធ្វីពុតជាចុះចូលនឹង្រកុមឧទា្ទម េដីម្បីទាញយកេពល
េវលាេធ្វីអាវុធរបស់គាត់។ េដាយសារ្រកុមឧទា្ទមឆា្លតមិនដល់គាត់ េហតុេនះ
មិនដឹងថាគាត់កំពុងបេង្កីត suit េទ។ ពួកវាេមីលតាមកាេមរ៉ា េឃីញTony 
េធ្វីការរហូត ក៏គា្មនការសង្ស័យ។ ទ្រមាំែតដល់េពលពួកវាសង្ស័យ Iron 
man suit ក៏េធ្វីេហីយល្មម។ គាត់រួចខ្លួន េ្រពាះពឹងេលីចំេណះដឹង 
បទពិេសាធន៍ និងភាពឆា្លតៃវរបស់ខ្លួនឯង។ 

ផ្ទុយពី Tony ពួកឧទា្ទម មិនអាចផលិតអាវុធេដាយខ្លួនឯងបានេទ។ ែផនការ
របស់ពួកវា ពឹងទាំង្រសុងេទៅេលីខួរក្បាល និងការចុះចូលរបស់ Tony 
េហតុេនះ េពលែដល Tony រួចខ្លួន ែផនការរបស់វាក៏បរាជ័យ។  

េយីង្រតូវពឹងេលីខ្លួនឯងេដីម្បីេធ្វីអ្វីែដលេយីងគិត្រតូវ េ្រពាះអ្នកដៃទអាចមិន
គិតដូចេយីងេទ។ េគអាចមិនគាំ្រទេយីង ឬគាំ្រទែដរ ែតមិនអស់ពីចិត្ត ែដល
អាចកា្លយជាឧបសគ្គេនៅេពលេ្រកាយ។  

េដីម្បីពឹងខ្លួនឯងបាន េយីង្រតូវសាង្រគឹះជាទីពឹងសិន។ េយីង្រតូវមាន
សមត្ថភាព និងចំេណះដឹង្រគប់្រគាន់ ជាពិេសសដឹងថាេតីខ្លួនឯងកំពុងស្ថិត
ក្នុងកាលៈេទសៈែបបណា។ ការពឹងេលីខ្លួនឯង ជាវិធីសា្រស្តអភិវឌ្ឍខ្លួន។ 
េតីមានអ្វីែដលបង្ខំេយីងឲ្យេធ្វី្រគប់យ៉ាងបានល្អជាងេនះេទៀត? េបីេយីង
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ទេន្ទញថា “គា្មនអ្នកណាមកជួយេយីងេទ” េយីងនឹងេ្រតៀមខ្លួន្រគប់េពល 
េទាះបីជាបញា្ហមិនទាន់មកដល់ក៏េដាយ។ 

អ្នកដៃទ មិនែមនជាទីពឹងរបស់េយីងេទ។ េយីងក៏គា្មនសិទ្ធិបេនា្ទសអ្នកដៃទ
ែដរ េនៅេពលេគមិនចង់ជួយេយីង ឬជួយេយីងមិនបាន។ ភាពេជាគជ័យ ពឹង
េលីសុភាសិតែខ្មរមួយឃា្ល “ខ្លួនទីពឹងខ្លួន”។  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េគលករណ៍ទី៤ 

កុំបនែតរទឹសត ី
េគថាសាលាេរៀន ជាកែន្លងែដលបេ្រងៀនែត្រទឹស្តី េហតុេនះេទីបជាសិស្ស
េរៀនចប់ មិនអាចេធ្វីអ្វីបាន។ េបីមិនឲ្យេគបេ្រងៀនពី្រទឹស្តី េតីចង់ឲ្យេគបេ្រងៀន
សិស្សពីអ្វីវិញ? សាលាេរៀនបេ្រងៀនសិស្សេដាយមានកំណត់េពលច្បាស់
លាស់ េ្រពាះសាលាេរៀន ្រតូវការគិតលុយតាមេមា៉ង។ េយីងមិនែមនមិនដឹង
ថា សាលាេរៀនជាមុខរបររកស៊ីឯណា េហតុេនះេយីង្រតូវយល់ពីក្បួនៃនការ
រកស៊ីផង។  

្រទឹស្តីែតម្៉យាង មិនអាចេធ្វីអ្វីេចញេទ។ សិកា្ខសាលាែដលេគេ្របីពាក្យថា 
“េជាគជ័យ” េដីម្បីទាក់ទាញអ្នកចូលរួម ពឹងេទៅេលី្រទឹស្តីេ្រចីនជាង
ការអនុវត្ត។ ពាក្យថា “េជាគជ័យ” េស្ទីរែតកា្លយជាទស្សនវិជា្ជមួយេទៅេហីយ 
េ្រពាះមនុស្ស្រគប់គា្ន្របឹងបេង្កីតនិយមន័យេផ្សងៗឲ្យពាក្យេនះ។ អ្នកថាតាម
េគ ក៏េចះែតថាតាមេទៅ េ្រពាះមិនដឹងថា មួយណា្រតូវមួយណាខុស។ 

ការមាន្រទឹស្តីេ្រចីន ក៏មិនអត់្របេយាជន៍ែដរ េ្រពាះេពលខ្លះេយីងអាចេធ្វីឲ្យ
អ្នកដៃទទុកចិត្តេយីងេដាយសារ្រទឹស្តី។ ជួនកាល េយីងគា្មន្រទឹស្តីផា្ទល់ខ្លួន 
ែតេយីងអាចយក្រទឹស្តីរបស់អ្នក្របាជ្ញល្បីៗមកនិយាយបន្ត េហីយក៏ទទួល
បានផលតបស្នងល្អគួរសមែដរ។ េតីអ្នកទាំងអស់គា្នេជឿេទ អ្នកខ្លះអាច
ចិញ្ចឹមជីវិតេដាយសារការទេន្ទញចាំ្រទឹស្តីរបស់អ្នកដៃទ? អ្នកសា្តប់ សា្តប់មិន
េចះធុញ េហីយជួយចិញ្ចឹមេគេទៀតផង។  
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ផលវិបាក ៃនការបានែត្រទឹស្តី គឺគា្មនអ្វីជាសំអាង។ េយីង្រតូវការភស្តុតាង 
េដីម្បីឲ្យេគេជឿ។ េបីេយីងពូែកនិយាយ ែតេពលេគសួររកសា្នៃដ េយីងមិនអាច
បងា្ហញេគបានេតីតៃម្លរបស់េយីងនឹងធា្លក់ដល់ណា? ជំេនឿមួយែដលេគមាន
ក្នុងសង្គម គឺ “អ្នកែដលពូែកនិយាយ មិនពូែកេធ្វីេទ” ឬ ”អ្នកែដលមិនេចះេធ្វី 
នឹងកា្លយជាអ្នក បេ្រងៀន”។ ជំេនឿេនះេកីតេឡីងេដាយសារអ្នកែដលសម្បូរ្រទឹ
ស្តី ែតេធ្វីអ្វីមិនេចញ។ 

Tony Stark មានទាំង្រទឹស្តី និងលទ្ធផល។ គាត់អាចពន្យល់ពីអ្វីែដលគាត់
បេង្កីត បានយ៉ាងេក្បាះក្បាយ េហីយក៏អាចអូសទាញអ្នកដៃទឲ្យចូលរួម
ជាមួយគាត់បានែដរ។ ្រទឹស្តីរបស់គាត់ មិនែមនមានេដីម្បីបិទបាំងភាពល្ងង់
េខ្លៅេទ ែតេដីម្បីជួយឲ្យអ្នកដៃទេមីលេឃីញថាគាត់ឆា្លតដល់ក្រមិតណា េហីយ
អាចេធ្វីអ្វីបានខ្លះ។  

អ្នកែដលេចះេធ្វី ែតមិនេចះនិយាយ ក៏មិនអាចទទួលបានភាពេជាគជ័យែដរ។ 
េបីអ្នកដៃទេមីលមិនេឃីញ ឬមិនអាចយល់ពីអ្វីែដលេយីងេធ្វី េតីេធ្វីយ៉ាងណា
េគឲ្យតៃម្លេយីង? ការមាន្រទឹស្តី ជាែផ្នកមា្ខងៃនភាពឆា្លតរបស់េយីង េហីយ
សា្នៃដជាែផ្នកមា្ខងេទៀតែដលេធ្វីឲ្យអ្នកដៃទអស់សង្ស័យ។ េគអាចមិនេជឿ
េយីងេទេពលលឺសម្តីរបស់េយីង ែតេពលេយីងបងា្ហញអ្វីែដលបានេធ្វី េគអា
ចនឹងប្តូរចិត្ត។ 

ខ្ញុំមិនេជឿថា ការេចះ្រទឹស្តី ជាេរឿងមិនល្អេទ សំខាន់គឺេយីងេចះេ្របីវា។ 
េពលខ្លះ េយីងបេញ្ចញ ្រទឹស្តីមុន េហីយចាំបងា្ហញសា្នៃដតាមេ្រកាយ 
េពលខ្លះេទៀត េយីងបងា្ហញសា្នៃដជាមុន ចាំបេញ្ចញ ្រទឹស្តីតាមេ្រកាយេដីម្បី
បិទគូថ។  
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ឧទាហរណ៍ងាយជាងេគ គឺេពលសមា្ភសន៍ការងារ។ េយីង្រតូវបងា្ហញេគពីអ្វី
ែដលធា្លប់េធ្វី និងពន្យល់េគអ្វីែដលេយីងេធ្វី។ េបីេយីងមានែតសា្នៃដ ែតមិន
អាចពន្យល់ពីរេបៀបេធ្វី ឬអត្ថន័យឲ្យេគយល់បាន េគក៏មិនេជឿថាេនាះជា
សា្នៃដរបស់េយីងែដរ។ េបីេយីងពូែកនិយាយ ែតគា្មនអ្វីឲ្យេគេមីលេសាះ េគក៏
មិនេជឿេយីងដូចគា្ន។ 

្រទឹស្តី និងការេធ្វី ្រតូវេទៅជាមួយគា្នជានិច្ច។  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េគលករណ៍ទី៥ 

កុំេធវករទុកែសអក 
េបីចង់េធ្វីអ្វីបានសេ្រមច េយីង្រតូវដាក់កាលកំណត់ចំេពាះកិច្ចការេនាះ។ 
េ្រកាយពីមានកាលកំណត់ច្បាស់លាស់េហីយ េយីង្រតូវែចកការងារជាែផ្នក
តូចៗស្រមាប់បំេពញរាល់ៃថ្ង។ ែផ្នកទាំងេនះ ្រតូវែតេធ្វីឲ្យេហីយ េទីបែស្អក
េយីងអាចបន្តេទៅមុខបានេទៀត។ េបីេយីងេធ្វីមិនេហីយក្នុងៃថ្ងេនះ ែស្អកេយីង
ក៏មិនអាចេធ្វីេហីយែដរ។ 

ចំណុចេនះ ទាក់ទងនឹងវិន័យផា្ទល់ខ្លួន។ េបីេយីងគា្មនវិន័យផា្ទល់ខ្លួនេទ អ្វីក៏
េធ្វីមិនបានសេ្រមចែដរ។ ដឹងថាេហតុអ្វីបានជាខ្ញុំដឹងេទ? េ្រពាះខ្ញុំគា្មនវិន័យ
ច្បាស់លាស់ េហតុេនះេទីបខ្ញុំេធ្វីការងារធំដំុមិនេកីត។ វិន័យផា្ទល់ខ្លួន សំខាន់
ជាងជំេនឿេលីខ្លួនឯង ឬការគិតវិជ្ជមានរាប់សិបដង។ ការងារែដលមានេនៅ
ចំេពាះមុខ គឺ្រតូវេធ្វីឲ្យេហីយ មុនេពលឈប់។ 

អ្នកែដលមានវិន័យផា្ទល់ខ្លួន េចះេគារពេពលេវលាែដលបានេរៀបចំទុក។ េបី
ការងារែដល្រតូវេធ្វីក្នុងមួយៃថ្ងមាន បីយ៉ាង ពួកេគនឹង្របឹងេធ្វីឲ្យេហីយ មុន
នឹងស្រមាក។ ពួកេគមិនរំកិលេពលកំណត់េដីម្បីខ្លួនឯងបានស្រមាកេទ។ 
េពលកំណត់ ជាេពលែដលពួកេគស្រមាក េហីយក៏ជាេពលែដលពួកេគទទួល
បានលទ្ធផលការងារែដរ។ 

េនៅក្នុង Batman Beginning បានបងា្ហញពីវិន័យផា្ទល់ខ្លួន និងការតាំងចិត្ត
របស់ Bruce េពលែដលគាត់ចូលហាត់េរៀនក្នុង Leauge of Assasins ។ 
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េបីគា្មនវិន័យក្នុងខ្លួនេទ កំុថាែតេធ្វីជា Batman សូម្បីែតវាយជាមួយជនពាល
ធម្មតា ក៏គាត់គា្មនផ្លូវអាចឈ្នះេគផង។ េនៅក្នុងការហាត់ក្បាច់គុន វិន័យផា្ទល់
ខ្លួន ជាគន្លឹះសំខាន់ស្រមាប់ការរីកចេ្រមីន។ េបី្រគូដាក់បញា្ជឲ្យទាត់១០០េជីង 
េយីង្រតូវទាត់១០០េជីង េដាយគា្មនតវ៉ាអ្វីទាំងអស់។ េយីងអាចលួចខ្ជិលបាន 
ែតលទ្ធផលរបស់េយីង និងអ្នកែដលមិនលួចខ្ជិល ្របាកដជាខុសគា្ន។  

េបីសិនជា Bruce លួចខ្ជិលេនៅេពលហាត់េរៀន េតីគាត់្រតូវេ្របីេពលបុ៉នា្មនឆា្នំ 
េទីបអាច្រតលប់មកផ្ទះវិញ េហីយេធ្វីជា Batman? ចុះ្របសិនេបីគាត់ហាត់
េហីយែតមិនបាន្របេយាជន៍ េហីយ្រតូវេគវាយសា្លប់ េពល្របឈមមុខនឹងពួក
ចិត្តអា្រកក់ េតីវានឹងេទៅជាយ៉ាងណា? 

មិនថាេយីងជាមនុស្ស្របេភទណាេទ េយីងគួរែតមានអ្វីែដលេយីងចង់បាន 
ដូេច្នះជំហានដំបូង គឺដាក់េពលកំណត់ឲ្យខ្លួនឯង។ បនា្ទប់មកែចកការងារ
ស្រមាប់េធ្វីក្នុងមួយៃថ្ង។ េយីង្រតូវដាក់កំហិតេលីខ្លួនឯង ថា្រតូវែតេធ្វីឲ្យេហីយ
មុននឹងេទៅេធ្វីអ្វីេផ្សងេទៀត។ េយីង្រតូវចរចាជាមួយខ្លួនឯង ដូចជាេយីងចរចា
ជាមួយអ្នកដៃទែដរ។ េយីង្រតូវេធ្វីយ៉ាងណាេដីម្បីឲ្យខ្លួនេយីង្រពមេធ្វីការែដល
បានកំណត់េនាះ។ 

ការ្រគប់្រគងខ្លួនឯង ជា super power មួយែដលជួយេយីងឲ្យេធ្វីេរឿង
ជាេ្រចីនបានសេ្រមច។ វាជាដំណឹងល្អ ែដលមិនែមនមនុស្ស្រគប់គា្នអាចេធ្វីវា
បាន េ្រពាះបានន័យថា ឱកាសែដលេយីងអាចេធ្វីបានមុនេគ ក៏េនៅមានែដរ។  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េគលករណ៍ទី៦ 

កុំេបកខលួនឯង 
េតីការកុហកអ្នកដៃទ និងការកុហកខ្លួនឯង មួយណាេ្រគាះថា្នក់ជាង? ចេម្លីយ
េនៅនឹងែភ្នក គឺការកុហកខ្លួនឯង។ ភាគេ្រចីន េយីងកុហកអ្នកដៃទ េដីម្បី
្របេយាជន៍អ្វីមួយរបស់េយីង បុ៉ែន្តេបីេយីងកុហកខ្លួនឯង េតីវាបាន្របេយាជន៍
េទៅអ្នកណា?  

េពលនិយាយដល់ភាពេសា្មះ្រតង់ េយីងនឹងដឹងភា្លមថា េយីងមិនេ្របីវាជាមួយ
្រគប់គា្នេទ។ អ្នកខ្លះសមឲ្យេយីងនិយាយ្រតង់ ខ្លះេទៀតមិន្រតូវនិយាយ្រតង់
ដាច់ ខាត។ ភាពេសា្មះ្រតង់អាចជួយេធ្វីឲ្យជីវិតេយីងងាយ្រសួល ែតវាក៏អាច
បំផា្លញជីវិតេយីងបានែដរ។ ជាមួយអ្នកដៃទ េយីង្រតូវេចះវាយតៃម្លេដាយ
ខ្លួនឯង ថាគួរេសា្មះ្រតង់ជាមួយេគឬអត់ បុ៉ែន្តជាមួយខ្លួនឯង ដាច់ខាត្រតូវែត
េសា្មះ្រតង់្រគប់េពល។ 

េបីេយីងមិនេបាកខ្លួនឯង េយីងនឹងេមីលដឹង្រគប់យ៉ាងែដលកំពុងេកីតេឡីង។ 
េបីេយីងមិនេបាកខ្លួនឯង អ្នកដៃទក៏មិនេបាកេយីងបានែដរ។ េបីេយីងមិន
េបាកខ្លួនឯង េយីងក៏មិនពិបាកយូរែដរ។ េដាយសារែតេយីងេបាកខ្លួនឯង 
េទីបេយីងេងីបមិនរួចពីភាពេចាលេម្សៀត ឬជីវភាព្រកី្រក។ 

ការេបាកខ្លួនឯង ចាប់េផ្តីមេឡីងេនៅេពលេយីងេរៀនលួងខ្លួនឯងក្នុងេរឿងអ្វីមួយ
ែដលេយីងមិនអាចេធ្វីបាន។ ពាក្យល្អៗែដលេយីងនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯង វា
នឹងកា្លយជាទមា្លប់រហូត្រគប់បញា្ហក្នុងជីវិតរបស់កា្លយជាេរឿងល្អទាំងអស់។ 
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បញា្ហទាំងេនាះមិនេទៅណាេទ េ្រពាះគា្មនអ្នកេដាះ្រសាយ បុ៉ែន្តេយីងែបរជា
ធូរចិត្ត េ្រពាះេយីងពូែកលួងខ្លួនឯង។ េយីងេគចេវសពីបញា្ហ េ្រពាះេយីងដឹងថា 
េយីងគា្មនៃថ្ងេដាះ្រសាយវាបាន។  

ការេបាកខ្លួនឯងក្នងក្រមិតធ្ងន់ធ្ងរ នឹងកា្លយជាបញា្ហផ្លូវចិត្ត ែដលេគេហៅថា 
Delusion។ ពួកេគមិនអាចែចកដាច់ថាអ្វីជាការពិត ឬជាេរឿងែដល្របឌិត
េឡីងមកេទៀតេទ។  

Iron man មិនេបាកខ្លួនឯងេទ េពល្របឈមមុខនឹងពួក alien។ គាត់ដឹង
គាត់មិនអាចេធ្វីអ្វីេកីតេទ េបីសិនជាពួកេនាះមកឈា្លនពានែផនដីម្តងេទៀត។ 
ដំេណាះ្រសាយ គឺបេង្កីត Ultron។ Ultron ជាមនុស្សយន្តែដលអាចបញា្ជ
េលីខ្លួនឯងបាន េហីយ Iron man ចង់បេង្កីតមកទុកស្រមាប់ទប់ទល់នឹង 
alien។ គេ្រមាងេនះមិនបានសេ្រមច េ្រពាះេ្រកាយមក Ultron ែបរជាចង់
កេម្ទច Avengers េចាលេទៅវិញ។ េពលែដលគេ្រមាងមួយមិនបានសេ្រមច 
Tony ក៏រកែផនការថ្មីមួយេទៀត េដីម្បីកមា្ចត់ Ultron គឺបេង្កីត Vision។ 
Vision ក៏ជាមនុស្សយន្តដូចគា្ន បុ៉ែន្តឈរខាង Avengers េហតុេនះពួកេគ
អាចចាត់ការ Ultronបាន។ 

Iron man អាចចាត់ទុកជាមនុស្សែដលេសា្មះ្រតង់នឹងខ្លួនឯងជាងេគ េបី
េធៀបេទៅនឹងសមាជិកេផ្សងេទៀតរបស់ Avengers។ Iron man េមីលេទៅ
កាន់បញា្ហ េហីយរកវិធីេដាះ្រសាយ េដាយមិនផា្លស់ប្តូរបញា្ហេទៅជាឱកាស ឬ
េ្របីពាក្យល្អេដីម្បីបិទបាំងចំណុចេខ្សាយរបស់ខ្លួនឯង។ 

េគាលការណ៍ទី៦េនះ ជា្រគឹះៃនេគាលការណ៍ទី៣។ េបីេយីងមិនេបាកខ្លួនឯង
េទ េយីងនឹងដឹងច្បាស់ពីសមត្ថភាពខ្លួនឯង េហតុេនះេទីបេយីងអាចពឹងខ្លួន
ឯងបាន។ េបីេយីងមិនដឹងថាអ្វីេយីងេធ្វីបាន និងអ្វីេយីងេធ្វីមិនបាន េយីងនឹង
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សេ្រមចចិត្តេធ្វីេដាយរំពឹងេលីសំណាងទាំង្រសុង។ ភាគេ្រចីន គឺេធ្វីេដាយបិទ
ែភ្នក។  

Iron man ដឹងច្បាស់ថា suit របស់គាត់អាចេធ្វីអ្វីបានខ្លះ ក្នុងេពល្របយុទ្ធ
គា្ន ដូេច្នះេទីបគាត់អាចពឹងេលីខ្លួនឯងបាន។ Iron man ជាមនុស្សែតមា្នក់
ែដលអាចេធ្វីឲ្យ Thano ្រសក់ឈាមបាន េនៅក្នុង Infinity War។ 
បេច្ចកវិទ្យារបស់ Iron man suit មានការវិវឌ្ឍរហូត េ្រពាះគាត់ដឹងច្បាស់ថា 
អ្វីែដលគាត់មានមិនទាន់្រគប់្រគាន់។ បេច្ចកវិទ្យារបស់គាត់េនៅែតមាន
ចំណុចេខ្សាយជានិច្ច េហីយគាត់មិនបដិេសធពីេរឿងេនះេទ។ 

េបីេយីងេនៅែតេបាកខ្លួនឯង េយីងនឹងសា្គល់្រតឹមែតេជាគជ័យែក្លងកា្លយែដល
េយីងបេង្កីតមកេដីម្បីលួងចិត្តបុ៉េណា្ណះ។ េយីងលួងខ្លួនឯងរហូតដល់ៃថ្ងសា្លប់។  

េ"េយីងេបកខលួនឯងកនុងេរឿងអវីខលះ? 

ពាក្យកុហក មានេ្រចីនរាប់មិនអស់។ ពាក្យកុហកខ្លះ កា្លយជាេរឿងេពញនិយម
ែដលមនុស្សយកេទៅេ្របីតគា្ន។ ពាក្យកុហកខ្លះេទៀត េគទុកេ្របីជាមួយខ្លួនឯង
សា្ងត់ៗ។ អ្នកខ្លះេទៀត េបីកមុខរបរេដាយពឹងេលីការបេ្រងៀនអ្នកដៃទឲ្យេចះ
កុហកខ្លួនឯង។ ខ្ញុំនឹងេលីកពីេរឿងបីយ៉ាងែដលេយីងែតងែតកុហកខ្លួនឯង 
េហីយអាចជះផលអា្រកក់ដល់ខ្លួនេយីង។ 

ភពេចលេមសៀត 

េរឿងទីមួយ គឺេយីងជាមនុស្សេចាលេម្សៀតពីកំេណីត្រគប់គា្ន។ េយីងនឹងបន្ត
ភាពេចាលេម្សៀតេនះ រហូតដល់ៃថ្ងែដលេយីង្រពមទទួលសា្គល់ថាខ្លួនឯង
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េចាលេម្សៀត េហីយេធ្វីអ្វីម្៉យាងេដីម្បីបញ្ឈប់វា។ អ្នកខ្លះ ្រតូវេចាលេម្សៀតេពញ
មួយជីវិត។  

អត្ថន័យៃនពាក្យេចាលេម្សៀត អាចែ្រប្របួលេទៅតាមចរិតមនុស្ស។ មនុស្ស
ែដលចូលចិត្តលួងខ្លួនឯង នឹងេធ្វីឲ្យពាក្យេចាលេម្សៀតមានន័យ្រសាលបន្តិច 
េ្រពាះវាេធ្វីឲ្យពួកេគងាយដកខ្លួនេចញពីពាក្យេនះ។ គា្មនអ្នកណាចូលចិត្ត
ពាក្យថា “េចាលេម្សៀត” េនាះេទ បុ៉ែន្តរេបៀបែដលមនុស្សទទួលយកពាក្យេនះ 
គឺខុសគា្ន។ អ្នកខ្លះខឹងេនៅេពលេគថាឲ្យែបបេនះ ខ្លះេទៀតភា្ញក់ខ្លួន រីឯអ្នក
ែដលយ៉ាប់បំផុត គឺទទួលសា្គល់េដាយមិន្រពមេធ្វីអ្វីទាំងអស់។ 

េបីេយីងសម្លឹងេមីលមកជីវិតខ្លួនឯង រួចសរេសរេចញឲ្យអស់ពីអ្វីែដលេយីង
ធា្លប់េធ្វី និងអ្វីែដលេយីងេធ្វីឲ្យខុសកន្លងមក េយីងនឹងដឹងថា េតីភាព
េចាលេម្សៀតរបស់េយីងស្ថិតក្នុងក្រមិតណា។ ការវិភាគភាពេចាលេម្សៀត ជា
ជំហានដំបូងៃនការផា្លស់ប្តូរខ្លួនឯង។ េយីងតាមដានភាពេចាលេម្សៀតរបស់
េយីង េដីម្បីទទួលបានផលែដលេយីងេ្រគាងទុក។ 

េនៅក្នុងសិកា្ខសាលាេលីកទឹកចិត្តភាគេ្រចីន បេ្រងៀនឲ្យេយីងេចះគិតល្អពី
ខ្លួនឯង។ ្រគូបណ្តុះបណា្ដលខ្លះ ដល់ថា្នក់បេ្រងៀនឲ្យសិស្សគិតថាខ្លួនឯងជា
មនុស្សអសា្ចរ្យេទៀតផង។ ការបេ្រងៀនែបបេនះ ផ្ទុយពីការពិត េហីយមិនែមន
ជាវិធីល្អក្នុងការែកែ្របមនុស្សេទ។ ្រគូទាំងេនាះ មិន្របាប់េយីងថា េហតុអ្វី
េយីងជាមនុស្សអសា្ចរ្យេទ បុ៉ែន្តេគ្របាប់េយីងឲ្យេជឿ្រគប់យ៉ាងែដលេគ
បេ្រងៀន។  

ភាពអសា្ចរ្យ មិនេកីតចំេពាះមនុស្សេចាលេម្សៀតេទ។ ភាពអសា្ចរ្យ េកីតពី
សា្នៃដ និងចំេណះដឹងែដលមនុស្សមា្នក់មាន ឬបានេធ្វី។ ភាពអសា្ចរ្យលំដាប់
ខ្ពស់ េកីតពីការលះបង់ជីវិត។ េបីេយីងមិនធា្លប់េធ្វីអ្វីធំដំុេសាះ េតីេយីងកា្លយ
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ជាមនុស្សអសា្ចរ្យបានេដាយរេបៀបណា? បានេដាយកុហកខ្លួនឯង? ពាក្យថា 
អសា្ចរ្យ មិនែមនស្រមាប់េ្របីេដីម្បីលួងមនុស្សេទ។ េគេ្របីពាក្យេដីម្បីបងា្ហញ
ការេគារព ការសរេសីរ និងលាយឡំជាមួយភាពេសាកសា្តយេបីសិនជាភាព
អសា្ចរ្យេនាះ្រតូវបានបាត់បង់។ 

េយីងេភ្លចគិតេហីយថា ភាពអសា្ចរ្យ មានន័យផ្ទុយរបស់ភាពេចាលេម្សៀត។ 
សង្គមែដលេ្របីពាក្យេនះេដាយមិនដឹងអី ពិបាករកេឃីញការរីកចេ្រមីនខា្លំង
ណាស់។ េយីងគប្បីេ្របីពាក្យអសា្ចរ្យ ជាមនុស្សែដលអសា្ចរ្យ។ េយីងក៏គួរ
េ្របីពាក្យេចាលេម្សៀត េទៅេលីមនុស្សេចាលេម្សៀតែដរ។ េនះជារេបៀបបងា្ហញ
ការពិត។  

េយីងមិនគួរេគចេវសេទ េបីសិនជាេយីងជាមនុស្សេចាលេម្សៀតែមន។ េយីង
ទទួលសា្គល់កាន់ែតរហ័ស េយីងកាន់ែតមានេពលេដីម្បីផា្លស់ប្តូរខ្លួនឯង។ ការ
ដឹងខ្លួនថា េចាលេម្សៀត ជាការជ្រមុញខ្លួនឯងមួយ្របេភទែដលពឹងេលី
អារម្មណ៍អវិជ្ជមាន បុ៉ែន្តនាំេយីងេទៅរកផលវិជ្ជមាន។ អារម្មណ៍អវិជ្ជមាន េ្របី
បានផលជាងអារម្មណ៍វិជ្ជមាន។  

េនៅក្នុងេរឿង The Flash រដូវកាលទី១ ភាគទី៥ មានកិច្ចសន្ទនាមួយរវាង
មិត្តចាស់ពីរនាក់ គឺ េមបញា្ជការ Eiling និង Reverse Flash។ Reverse 
Flash េនៅេពលេនាះ ខ្ចីរាងកាយរបស់ Harrison Well េដីម្បីេធ្វីកិច្ចការ
សមា្ងត់របស់គាត់។ េមបញា្ជការ Eiling បានសួរ Reverse Flash ថា 
“្របាប់ខ្ញុំមកេមីល េតីមនុស្សមា្នក់អាចេធ្វីអ្វីបានខ្លះេ្រកាយេពលជួបបរាជ័យដ៏
ធំ េនៅចំេពាះមុខមហាជន?” Reverse Flash ែដលអង្គុយេលីរេទះ បានតប
េដាយសេម្លងធម្មតាថា “អ្នកខ្លះស្រមបខ្លួន។ អ្នកខ្លះ វិវឌ្ឍខ្លួន។ អ្នកខ្លះែបរជា
យកចិត្តទុកដាក់េដីម្បីបេង្កីតសំណាងរបស់ខ្លួនមកវិញ”។ 
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េនៅក្នុងភាគដែដល Reverse Flash ក៏បានជ្រមុញ ទាហាន្រសីមា្នក់ឲ្យេទៅ
សមា្លប់េមបញា្ជការ Eiling។ េនៅក្នុងេនាះ គាត់បាននិយាយថា “គាត់នឹងេធ្វីអ្វី
្រគប់យ៉ាងេដីម្បីយកអ្វីែដលគាត់បាត់បង់មកវិញ”។ េតីការតាំងចិត្តែបបេនះ 
មិនែមនជាអ្វីែដលេយីងចង់បានេទឬ? េយីងក៏គួរែតេធ្វី្រគប់យ៉ាងេដីម្បីែលង
មានេឈា្មះជាមនុស្សេចាលេម្សៀតែដរ។ 

េបីសិនជាេយីងដឹងថាខ្លួនេយីងជាមនុស្សេចាលេម្សៀត េហីយែបរជារកេលស
េដីម្បីេបាកខ្លួនឯងឲ្យសប្បាយចិត្ត េយីងនឹងអាចធូរចិត្តបានមួយេពល។ 
ដល់េពលេ្រកាយេទៀត ការកុហករបស់េយីង នឹងកាន់ែតពិបាក េ្រពាះេយីង
េឃីញភាពេចាលេម្សៀតរបស់ខ្លួនឯងកាន់ែតច្បាស់ ជាពិេសសេបីមនុស្សជំុវិញ
ខ្លួនេយីង ចាប់េផ្តីមមានភាពេជាគជ័យក្នុងជីវិតេទៀត។ េយីងមិនអាចេបាក
ខ្លួនឯងបានរហូតេទ េហតុេនះេបីឈប់បាន គួរែតឈប់ឲ្យបានមុនេពល
អស់ផ្លូវេដីរ។ 

េបីមិនចូលចិត្តពាក្យថា “េចាលេម្សៀត” ែកខ្លួនេចញេទៅ។ េយីងអាចរកអ្វីមួយ
ែដលេយីងគិតថាសមនឹងេយីង េហីយេធ្វីវាឲ្យបានល្អជាងអ្នកដៃទេទៅ គឺេយីង
ែលងេចាលេម្សៀត។ េបីេយីងគិតថា មុខមាត់េយីងសមែតមានលុយេ្រចីន 
្របឹងរកលុយឲ្យបានេ្រចីនជាងមនុស្សែដលេយីងសា្គល់េទៅ គឺបានេហីយ។  

ករេពញចិតតនឹងខលួនឯង 

េរឿងទីពីរ គឺពាក្យកុហកែដលេគបេ្រងៀនតគា្ន។ “េពញចិត្តនឹងអ្វីែដលខ្លួនមាន” 
ជាពាក្យពិេរាះណាស់ បុ៉ែន្តជាដំបូនា្មនអា្រកក់។ ការេពញចិត្តនឹងខ្លួនឯង ជា
ចំណុចបញ្ចប់ៃនការរីកចេ្រមីន។ េតីវាអាចេទៅរួចែដរេទ ែដលេគបេ្រងៀនេយីង
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ែបបេនះ េ្រពាះខា្លចេយីងរីកចេ្រមីនជាងេគ? េតីេយីងមិនធា្លប់សង្ស័យពីអ្វី
ែដលេគបេ្រងៀនេយីងេទ? 

អ្នកែដលនិយាយពាក្យេនះ េ្រចីនែតជាអ្នកែដលមិនេជឿពាក្យេនះ។ ពួកេគ
្របាប់ថា “ពួកេគេពញចិត្តនឹងអ្វីែដលេគមាន” បុ៉ែន្តពួកេគមិនែដលឈប់េធ្វីអ្វី
ែដលពួកេគកំពុងេធ្វីេនាះេទ។ ពួកេគកុហកខ្លួនឯង េដីម្បីបងា្ហញឲ្យអ្នកដៃទ
ដឹងថា ពួកេគមានក្តីសុខក្នុងចិត្ត និងមិនចង់ឲ្យអ្នកដៃទដឹងថា ពួកេគជា
មនុស្សមានមហិច្ឆតា។ 

េតីអ្នកទាំងអស់គា្នេជឿែដរេទ េពលមនុស្សធាត់ៗែដលេនៅេលីអីុនធឺេណត 
និយាយថាពួកេគេពញចិត្តនឹងរាងកាយរបស់ពួកេគ? មនុស្សធាត់េពញចិត្ត
នឹងរាងកាយខ្លួនឯង? ែមនក៏អី? ពួកេគកុហកខ្លួនឯងេ្រចីនជាង។ មនុស្សធាត់ 
ពិបាកេធ្វីចលនា ្របឈមមុខនឹងជម្ងឺជាេ្រចីនមុខ េហីយ្រតូវអ្នកដៃទេរីសេអីង
េទៀត។ េគេឃីញអ្នកណាមា្នក់ធាត់ េគអាចវាយតៃម្លថា មា្នក់េនាះជាមនុស្ស
ខ្ជិល និងមិនអាច្រគប់្រគងខ្លួនឯងបាត់េទៅេហីយ។ េយីងនាំគា្នេរៀនកុហកតាម
គា្ន េរៀនេពញចិត្តតាមគា្ន េតីបានអ្វីមកវិញ? 

ពិភពេលាកទាំងមូល ឈ្លក់វេង្វងនឹងទំេនារៃនការគិតវិជ្ជមាន េហតុេនះពួកេគ
េមីលែលងេឃីញអ្វីជាបញា្ហេទៀតេហីយ។ េយីងយកែតេរឿងធាត់មកវិភាគ
ក៏អាចដឹងែដរ។ មនុស្សធាត់ មិន្រតឹមែតកុហកខ្លួនឯងថា ពួកេគេពញចិត្តនឹង
រាងកាយរបស់េគេទ ែថមទាំងកុហកខ្លួនឯងេទៀតថា អ្នកដៃទេពញចិត្តនឹង
សាច់ែដលសុទ្ធែតខា្លញ់របស់ពួកេគ។ ការធាត់ មិនគួរជាអ្វីែដលេយីង
ទទួលសា្គល់េទ។ វាេធ្វីឲ្យមនុស្សអាយុខ្លី។ េហតុអ្វីបានជាេយីងនាំគា្នេបាក
ខ្លួនឯងពីេរឿងេនះ? 
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េយីងសាកគិតពីមូលេហតុៃនការេបាកខ្លួនឯងវិញ។ ជាទូេទៅ វាេកីតេឡីង
េនៅេពលេយីងអស់ផ្លូវេដីរ េហីយក៏សេ្រមចចិត្តថា យកបុ៉ណ្ណឹងបានេហីយ។ អ្វី
ែដលេយីងចង់បាន អាចពិបាកេពក ឬមកពីេយីងខ្ជិលេពក េហតុេនះក៏េបាក
ខ្លួនឯងែតម្តង េដីម្បីឆាប់ចប់េរឿង។ ជួនកាល ការេធ្វីែបបេនះ អាចជួយេដាះ
សមា្ពធពីេលីេយីង ែតេពលខ្លះវាែបរជានាំេយីងឲ្យេធ្វស្របែហសេទៅវិញ។ 

េនៅក្នុងការងារ េបីសិនេយីងេពញចិត្តនឹងអ្វីែដលេចះ េយីងនឹងមិនេរៀនអ្វី
ថ្មីេទៀត េហីយមិនយូរេទ នឹងមានអ្នកដៃទែដលេចះជាង ឬដឹងេ្រចីនជាងេយីង 
មកជំនួសកែន្លងេយីងមិនខាន។ ក្នុងសម័យតិចណូឡូជី ការេពញចិត្តនឹង
ចំេណះដឹងរបស់ខ្លួន មានមិនេលីសពី១ែខេទ េ្រពាះចំេណះដឹងេនៅក្នុងែផ្នក
េនះ េចញមកថ្មីរហូត។ 

េនៅក្នុងវិទ្យាសា្រស្ត ចំេណះដឹងថ្មី ជាធនធានដ៏មានតៃម្ល។ េបីអ្នកវិទ្យាសា្រស្ត 
េពញចិត្តនឹងអ្វីែដលពួកេគមាន េហីយឈប់សួរសំណួរ ឈប់ពិេសាធ ឬឈប់
ែចករំែលក េតីពិភពេលាកេយីងេនៅេទៅជាយ៉ាងណា? េយីងនឹងេនៅជាប់គាំង
្រតឹមេនះរហូត។  

េនៅក្នុងេស្នហា េបីេយីងេពញចិត្តនឹងអ្វីែដលខ្លួនេយីងអាចេធ្វីបាន មិនយូរេទ
ៃដគូរបស់េយីង នឹងអស់ចិត្តជាមួយេយីងមិនខាន។ េយីង្រតូវការភាពៃច្ន
្របឌិត និងរកសកម្មភាពថ្មីេធ្វីជាបន្តបនា្ទប់ េដីម្បីរក្សាទំនាក់ទំនង។ េបីេយីង
យល់ថា ក្នុងមួយៃថ្ង ចំណាយេពលេនៅជាមួយគា្ន ្រតឹមែត១េមា៉ង គឺ្រគប់្រគាន់ 
េ្រតៀមខ្លួនឲ្យេហីយេទៅ។ ក្នុងេស្នហា គា្មនពាក្យថា្រគប់្រគាន់េទ។ េយីងអាច
គិតថា ស្រមស់េយីងបុ៉ណ្ណឹង េចះែតងខ្លួនបុ៉ណ្ណឹង អាចរក្សាេស្នហាបាន បុ៉ែន្ត
េនៅេពលែដលវាែលង្រគប់្រគាន់ េយីងនឹងបាត់បង់វា។ 
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េបីតាមឧទាហរណ៍ខាងេលី ការេពញចិត្តនឹងខ្លួនឯង ហាក់ដូចជាផ្លូវេទៅរក
ភាពបរាជ័យេ្រចីនជាង។ េបីេយីងដឹងេហីយ េតីេយីងេនៅេ្របីពាក្យកុហកេនះ
េដីម្បីអ្វីេទៀត? ្រគួសារ្រកី្រកជាេ្រចីន អាចមានឱកាសមានបានជាងអ្វីែដល
ពួកេគមាន បុ៉ែន្ត្រតូវរំាងស្ទះ េនៅេពលពួកេគ្របាប់ខ្លួនឯងថា “បុ៉ណ្ណឹង្រគប់
្រគាន់េហីយ”។ ពួកេគដឹងថា លុយមានេ្រចីនេទៀត េហីយពួកេគក៏អាចយកវា
បានែដរ បុ៉ែន្តេដាយសារការេបាកខ្លួនឯង េទីបពួកេគែលងខ្វល់។ េពល
និយាយប៉ះដល់លុយ ្រតូវចាំថា “វាមិនេចះ្រគប់េទ” េ្រពាះតៃម្លលុយធា្លក់ចុះ
រហូត េហីយេបីសិនជាមានវិបត្តិេសដ្ឋកិច្ចេទៀត លុយែដលេយីងមាន នឹង
អស់តៃម្ល។ 

Iron man ជាមហាេសដ្ឋីតិចណូឡូជីមា្នក់ ែដលេ្របី្របាស់អ្វីែដលគាត់មាន
េដីម្បីការពារសុវត្ថិភាពពិភពេលាក។ េ្រកាយេពលមានការឈា្លនពានពីពិភព
ខាងេ្រកៅមក Tony Stark ដឹងថាអ្វីែដលគាត់មាន មិន្រគប់្រគាន់នឹងទប់ទល់ 
និងេធ្វីស្រងា្គមជាមួយពួកេនាះេទ។ គាត់ព្យាយាមបេង្កីតតិចណូឡូជីថ្មីៗ និង
ែស្វងរក hero េផ្សងេទៀតមកចូលជាមួយ Avengers េដីម្បីការពារជាមុន។ 
េនៅក្នុង Infinity War ខ្លួន្របាណរបស់ Tony េស្ទីរែតកា្លយជាេទៅមនុស្ស
យន្តេទៅេហីយ។ Nano Tech ែដលគាត់ដាក់ក្នុងរាងកាយគាត់ អាចឲ្យ
បេង្កីតជាអាវុធបានក្នុងេពលខ្លី ែដលជា្របេយាជន៍ដ៏ធំក្នុងការ្របយុទ្ធគា្ន។ 

េបីតាមការពន្យល់របស់ Jordan Peterson េយីងមិនគួរេពញចិត្តជាមួយអ្វី
ែដលេយីងកំពុងមានេទ បុ៉ែន្តេយីងគួរែតេពញចិត្តនឹងអ្វីែដលអាចេយីងេធ្វីបាន
ែថមេទៀត។ ការពន្យល់ែបបេនះ មិន្របាប់េយីងឲ្យកា្លយជាមនុស្សមិន
សប្បាយចិត្តនឹងខ្លួនេទ បុ៉ែន្តេបីកែភ្នកេយីងឲ្យេមីលេឃីញពីអ្វីែដលេយីងអាច
េធ្វីបាន។ ពាក្យបេច្ចកេទស េហៅថា េមីលេឃីញសកា្តនុពលរបស់ខ្លួនឯង។ 
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េយីងមិនគួរេពញចិត្តនឹង្របាក់ែខបុ៉នា្មនសន្លឹករបស់េយីងេទ េយីងគួរែតរកវិធី
េធ្វីឲ្យ្របាក់ែខ កា្លយជា្របាក់ចំេណញ។ េតីេនះមិនែមនជាគន្លឹះេជាគជ័យរបស់
អ្នកេធ្វីជំនួញេទឬ? ពួកេគមិនេពញចិត្តនឹងការេធ្វីការងារឲ្យេគ េទីបពួកេគ
បេង្កីតមុខរបរខ្លួនឯង? ពួកេគមិនេពញចិត្តនឹងសា្ថនភាពជីវិតរបស់េគ េទីប
ពួកេគ្របឹងែកវា។ 

ឈប់កុហកខ្លួនឯង ថាេពញចិត្តនឹងអ្វីែដលេយីងមានេទៀតេទៅ េ្រពាះេនះ
មិនែមនជាផ្លូវេទៅរកភាពេជាគជ័យេទ។ ការេពញចិត្តនឹងអ្វីែដលខ្លួនមាន 
េធ្វីឲ្យេយីងមានក្តីសុខ ែតសុខមិនបានយូរេទ។ ក្តីសុខ មិនល្អដូចការរំេភីប
េពលេយីងេធ្វីអ្វីថ្មីបានេទ។ 

មនសុសលអ និងមនសុសអរកក ់

ពាក្យកុហកចុងេ្រកាយែដលេយីងេ្របី គឺេយីងគិតថាខ្លួនេយីងជាមនុស្សល្អ។ 
េតីេយីងអាចដឹងេដាយរេបៀបណាថាេយីងជាមនុស្សល្អ ឬអា្រកក់? េយីងមិន
អាចនិយាយឲ្យរួចពីមាត់បានេទ េ្រពាះការែបងែចកល្អ និងអា្រកក់របស់
មនុស្ស ជាេរឿងពិបាកជាងេគ។  

មនុស្សមិនអាចល្អ្រគប់ដប់ េដាយគា្មនភាពអា្រកក់េសាះេទ។ មនុស្សអា្រកក់ 
ក៏មិនអាចអា្រកក់្រគប់ដប់ែដរ េ្រពាះក្នុងចិត្តេគែតងែតមានភាពល្អលាយឡំគា្ន
ខ្លះ។ េយីងមិនទាន់បេញ្ចញភាពអា្រកក់របស់ខ្លួនឯង និងមិនហ៊ានេធ្វីេរឿង
អា្រកក់ មិនបានន័យថាេយីងជាមនុស្សល្អេទ។  

បណា្ដញសង្គមេហ្វសបុ៊ក ជាកែន្លងបេង្កីតយុវជនកា្លហានេនៅ្រសុកែខ្មរជា
េ្រចីន។ េបីេយីងតាមដានអ្វីែដលពួកេគនិយាយ េយីងនឹងដឹងថា ពួកេគគិតថា
ខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អ ឬឈរេនៅខាងអំេពីល្អ្រគប់េពល បុ៉ែន្តធាតុពិត គា្មន
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អ្នកណាដឹងេទ។ សូម្បីែតពួកេគក៏មិនដឹងថាខ្លួនឯង ជាមនុស្សល្អ ឬអា្រកក់
ែដរ។ គា្មនអ្នកណាចង់គិតថាខ្លួនឯងអា្រកក់េទ េហតុេនះេទីបរាល់េពលែដល
េយីងសា្តប់អ្នកណានិយាយក៏េដាយ ពួកេគជាតួចិត្តល្អរហូត។ 

េហ្វសបុ៊ក ជាកែន្លងែដលេយីងកុហកគា្នេទៅវិញេទៅមក។ វាេ្របៀបដូចជាពិភព
មួយែដលផ្ទុយពីការពិត។ ខ្ញុំេឃីញនាយករដ្ឋម្រន្តី រួមតុបាយជាមួយកម្មការនី
កាត់េដរ និងេសីចេស្ញញដាក់គា្ន។ ខ្ញុំេឃីញមនុស្សមិនែដលចូលសាលា កា្លយ
ជាអ្នក្របាជ្ញ។ ខ្ញុំេឃីញេគយំេសាក និងេឈា្លះគា្ន េ្រពាះមនុស្សែដលេគមិន
ធា្លប់សា្គល់ឆាប់សា្លប់េពក។ េយីងមិន្រតឹមែតកុហកអ្នកដៃទេទ េយីងក៏កុហក
ខ្លួនឯងែដរ។ េយីងេជឿ្រគប់យ៉ាងែដលេយីងេធ្វីេនៅេលីេហ្វសបុ៊ក ថាវាជា
អំេពីល្អ េ្រពាះេយីងជាមនុស្សល្អ។ េយីងមិនែមនជាមនុស្សល្អេទ ដូេច្នះសូមកំុ
្រចឡំខ្លួនឯង។ េយីងអាចេធ្វីេរឿងល្អេ្រចីនជាងេរឿងអា្រកក់ ែតេយីងមិនែមនជា
មនុស្សល្អេទ។  

េបីេយីងមិនែមនជាមនុស្សល្អ េតីេយីងជាមនុស្សអា្រកក់ែមនែដរេទ? ក៏មិន
ែមនែដរ។ េយីងគឺជាមនុស្ស។ េយីងអាចេធ្វីបានទាំងេរឿងល្អ និងេរឿងអា្រកក់ 
អ្វីែដលសំខាន់ គឺកាលៈេទសៈ។ េបីេយីងស្ថិតក្នុងសា្ថនភាពេ្រគាះថា្នក់ ឬ
្រគួសាររបស់េយីង្រតូវេគគ្រមាមកំែហង េយីងអាចនឹងកា្លយជាឃាតករផងក៏
ថាបាន។ ភាពល្អ និងអា្រកក់ មិនេទៀងេទ។ អ្នកខ្លះអាចល្អជាមួយ្រគួសារ
របស់េគ បុ៉ែន្តទុកអ្នកដៃទដូចសត្វធាតុ។ អ្នកខ្លះេទៀតល្អជាមួយអ្នកដៃទ ែត
ទុក្រគួសារខ្លួនឯងដូចអ្នកេទាស។  

ខ្ញុំបានទទួលពាក្យែណនាំពីអ្នកនេយាបាយចាស់ែដលមិនល្បីេឈា្មះមា្នក់។ 
គាត់្របាប់ខ្ញុំថា “គា្មនអ្នកណាស្លូតេទ ក្នុងេលាកេនះ ្រគាន់ែតមិនទាន់ដល់
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េពលេគកាចបុ៉េណា្ណះ”។ េតីគាត់និយាយ្រតូវបានបុ៉នា្មនភាគរយ? អ្នកទាំង
អស់គា្នអាចគិតេដាយខ្លួនឯងបាន។ 

ឥលូវេយីងសាកេមីល hero របស់េយីងវិញ េហីយគិតទាំងអស់គា្នេតីពួកេគ
ជាមនុស្សល្អ ឬមនុស្សអា្រកក់។ 

Batman ប្រងា្កបឧ្រកិដ្ឋកម្ម និងលុបបំបាត់ភាពពុករលួយក្នុងជួរបូ៉លីស។ 
ការជួយែបបេនះគឺល្អ បុ៉ែន្តេ្រកាយេពល Batman េចញេធ្វីសកម្មភាព ្រកុម
មនុស្សអា្រកក់ ក៏កាន់ែតេ្របីអាវុធទំេនីប និងល្បិចកលខ្ពស់ជាងមុន។ 
Batman បេង្កីតភាពវឹកវរកាន់ែតខា្លំងជាងមុន។ Batman មិនដាច់ចិត្ត
ទុកឲ្យ Ra's al Ghul សា្លប់ េហតុេនះក៏មានការសងសឹកគា្នេកីតេឡីង។ 
្របជាជនក្នុង្រកុងទាំងអស់ ្រតូវថា្នំពុលក្នុងទឹក្រគប់គា្ន។ េ្រកាយមក Joker 
ចង់បំផ្ទុះកបា៉ល់ែដលដឹកមនុស្សេពញពីរេ្រគឿង េដីម្បីបងា្ហញ Batman ថា
េនៅក្នុងជេ្រមៅចិត្តមនុស្ស គឺអា្រកក់្រគប់គា្ន។ េ្រកាយមកេទៀត Talia ែដលជា
កូន្រសីរបស់ Ra's al Ghul បានេរៀបចំ្រគាប់ែបកេដីម្បីសមា្លប់មនុស្សក្នុង
្រកុង និងសងសឹកឲ្យឪពុករបស់ខ្លួន។  

អ្វីែដល Batman េធ្វីក្នុងេគាលបំណងល្អ ែបរជានាំេ្រគាះថា្នក់េ្រចីនជាងេទៅ
វិញ។ ្រសីែដល Batman ្រសលាញ់ក៏្រតូវសា្លប់។ ្រទព្យសម្បត្តិរបស់្រគួសារ 
Wayne ក៏្រតូវេគរឹបអូសយក។ អ្នកបេ្រមីចាស់បំផុតរបស់្រគួសារេនះ ក៏្រតូវ 
Batman េដញេចញេទៀត។ េគាលបំណងល្អ ែតលទ្ធផលអា្រកក់ េតីេយីង
អាចេហៅគាត់ថាជាមនុស្សល្អបានែដរេទ? 

ចំែណក Iron man បេង្កីត Avengers េឡីងមកេដីម្បីការពារមនុស្ស។ តាម
ពិតមិនែមនការពារទាំងអស់េទ គឺការពារតាមលទ្ធភាពែដលអាចេទៅរួច។ ក្នុង 
Age of Ultron េ្រកាយការជួយ Sokovia Avengers បង្កផលប៉ះពាល់

 29



យ៉ាងខា្លំងដល់អ្នកែដលខាងេ្រកាម។ មនុស្សសា្លប់យ៉ាងេ្រចីន ែដលេ្រកាយ
មក្រគួសាររបស់អ្នកសា្លប់ បានតាមសងសឹក Avenger។ ការសងសឹកេនាះ
ែដរ ក៏េធ្វីឲ្យមានមនុស្សសា្លប់កាន់ែតេ្រចីនែថមេទៀត។ Iron man ចង់ឲ្យេរឿង
េនះមានដំេណាះ្រសាយ ក៏សេ្រមចដាក់ Avengers េ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់
រដា្ឋភិបាល។ Captain America មិនឯកភាពជាមួយ Iron man ក៏េធ្វីឲ្យ
ែបកបាក់្រកុម។   

Iron man ក៏មិនខុសពី Batmanែដរ បង្កេរឿង េដាយមានបំណងល្អ។ េតី 
Iron man ជាមនុស្សល្អែដរេទ? ពិបាកថាណាស់ េ្រពាះ Iron man សមា្លប់
មនុស្សក៏មិនតិចែដរ។ េបីេយីងជាអ្នកែដលឲ្យតៃម្លេលីជីវិតមនុស្ស េយីង
ច្បាស់ជាវាយតៃម្ល Iron man ថាជាឃាតករមិនខាន។ 

េបីេយីងកុហកខ្លួនឯងថា ជាមនុស្សល្អ េនៅេពលមានេរឿងអ្វីមួយេកីតេឡីង 
េហីយេយីងេធ្វីការសេ្រមចចិត្តអា្រកក់ េយីងនឹងបេនា្ទសខ្លួនឯងរហូត។ 
េហតុអ្វីេ្រកាយេពលទាហាន្រតលប់មកពីសមរភូមិវិញ ពួកេគមានបញា្ហ 
PTSD? គឺេ្រពាះពួកេគមិនធា្លប់គិតថាខ្លួនឯងអាចេលីកៃដសមា្លប់មនុស្ស
បាន។ មិនែមន្រតឹមែតសមា្លប់មនុស្សេទ េនៅក្នុងសមរភូមិ េគអាចេធ្វីេរឿង
្រគប់យ៉ាងេដីម្បីឈ្នះ។ ពួកេគេជឿថាខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អ េហីយអ្វីែដលពួកេគ
េធ្វីគឺេដីម្បីជាតិ និងការពារមនុស្សែដលេគ្រសលាញ់។ បុ៉ែន្តេពល្រតលប់
មកវិញ ការចងចាំរបស់េគក្នុងស្រងា្គមនឹងតាមលងបនា្លចេគ្រគប់េពល។ 
ពួកេគែបរជាខា្លចខ្លួនឯង េហីយេគចពីអ្នកដៃទ។ 

ឈប់កុហកខ្លួនឯងេទៀតេទៅ េយីងមិនែមនជាមនុស្សល្អេទ េហីយេយីងក៏មិន
ែមនជាមនុស្សអា្រកក់ែដរ។ េយីងជាមនុស្ស េហតុេនះេយីងអាចេធ្វីេរឿងល្អ 
េហីយក៏អាចេធ្វីេរឿងអា្រកក់ែដរ។  
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Carl Jung ែដលជាអ្នកចិត្តវិទ្យាដ៏មានឥទ្ធិពលមា្នក់ បានផ្តល់េយាបល់ឲ្យ
េយីង្រគប់គា្នឲ្យែស្វងយល់ពីែផ្នកអា្រកក់របស់េយីង េហីយ្រគប់្រគងវាឲ្យបាន 
េ្រពាះវាេធ្វីឲ្យេយីងរឹងមាំជាងមុន។ ទស្សនៈមួយេលីកេឡីងថា “េនៅេពលេយីង
ធំេឡីង េយីងនឹងែលងេអីតេមីលេ្រកាមែ្រគេដីម្បីរក្រពលឹងអា្រកក់េទៀតេហីយ 
េ្រពាះ្រពលឹងអា្រកក់មិនេនៅេ្រកាមែ្រគេទ ែតេនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់េយីង។  

អ្នកណាក៏អាចកា្លយជាឃាតករបានែដរ។ អ្នកណាក៏អាចក្បត់ទំនុកចិត្តេគបាន
ែដរ។ អ្នកណាក៏អាចេធ្វីឲ្យអ្នកដៃទរងទុក្ខបានែដរ។ អ្នកណាក៏អាចលង់នឹង
អំណាចបានែដរ។ អ្វីែដលសំខាន់ គឺកាលៈេទសៈបុ៉េណា្ណះ? រាល់េពលែដលខ្ញុំ
េមីលេគរិះគន់ ឬេជរ្របមាថអ្នកនេយាបាយ ខ្ញុំែតងែតគិតថា េបីសិនជាអ្នកេជរ
ទាំងអស់េនះ កា្លយជាអ្នកនេយាបាយ េតីពួកេគនឹងេធ្វីអ្វីខ្លះឲ្យខុសពីមនុស្ស
ែដលពួកេគធា្លប់េជរ? តាមេមីលេទៅ ្របែហលជាមិនខុសគា្នេ្រចីនេទ 
េមីលេទៅ។ 

េតីេយីងធា្លប់ចង់យកជីវិតអ្នកណាែដរេទ? េតីេយីងធា្លប់ចង់ក្បត់អ្នកណាែដរ
េទ? េតីេយីងធា្លប់េមីលងាយេគេទ? េតីេយីងធា្លប់បំផា្លញ ្រទព្យរបស់អ្នកដៃទ
ែដរេទ? េតីេយីងធា្លប់មានគំនិតអា្រកក់អ្វីខ្លះ? ទាំងអស់េនះជាសំណួរែដល
េយីងគួរសួរខ្លួនឯង េហីយែស្វងយល់ពីវា។ េយីងមិនអាច្រគប់្រគងខ្លួនឯង
បានេទ េបីេយីងមិនសា្គល់ច្បាស់ពីភាពអា្រកក់របស់ខ្លួនឯង។  

េយីងមិនបាច់្របាប់អ្នកដៃទក៏បានែដរ េ្រពាះគា្មនអ្នកណាខ្វល់េទ។ េយីង្រគាន់
ែតដឹងពីខ្លួនឯងេទៅបានេហីយ។ េបីេយីងដឹងថា េយីងអាចេធ្វីេរឿងអា្រកក់អ្វី
បានខ្លះ េយីងនឹងដឹងថា ខ្លួនេយីង ក៏ជាមនុស្សេ្រគាះថា្នក់ែដរ។ ដរាបណា
េយីងដឹងថា េយីងជាមនុស្សេ្រគាះថា្នក់ ឬេយីងអាចចាត់ការអ្នកដៃទបាន េទីប
េយីងអាចេគារពខ្លួនឯងបាន។ េយីងេគារពខ្លួនឯង េ្រពាះេយីងអាច្រគប់្រគង
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ខ្លួនឯង ពីការេធ្វីេរឿងទាំងេនាះបាន។ ពាក្យមួយឃា្លែដលេយីងគួរែតចាំគឺ 
“េយីងអាចេគារពខ្លួនឯងបាន កាលណាេយីងដុះចង្កូម”។ 

មនសុសលអ និងមនសុសទនរ់ជយ 

េបីេ្រកាយេពលេយីងសួរខ្លួនឯងរួចេហីយ ្រសាប់ែតេឃីញថា អ្វីក៏េយីងមិន
អាចេធ្វីបានែដរ េនាះមិនបានន័យថា េយីងជាមនុស្សល្អេទ។ េយីង្រគាន់ែតជា
មនុស្សទន់្រជាយមា្នក់បុ៉េណា្ណះ េហីយមនុស្សទន់្រជាយ អាចនាំេ្រគាះថា្នក់
ដល់អ្នកេនៅជំុវិញខ្លួន្រគប់េពល ដូេច្នះពួកេគ មិនអាចជាមនុស្សល្អបានេទ។  

មនុស្សទន់្រជាយ គិតថា ការខា្លចរបស់ខ្លួនឯងជាគុណធម៌របស់ពួកេគ។ 
ពួកេគ ដឹងថាខ្លួនឯងទន់្រជាយ បុ៉ែន្តមិនហ៊ានទទួលសា្គល់ េហតុេនះេទីប
លួងខ្លួនឯងឲ្យសប្បាយចិត្ត។  

សត្វទន្សាយ មិនអាចេធ្វីអ្វីេតាបានេទ េតីេនះបានន័យថា សត្វទន្សាយ ជា
សត្វល្អែមនេទ? មិនែមនេទ។ វាជាសត្វទន់េខ្សាយ។ ទន្សាយអាចខាំៃដ
មនុស្សបាន េបីវាមិនេពញចិត្ត ែតវាមិនហ៊ានក្អកជាមួយេតាេទ េ្រពាះវាដឹងខ្លួន
ថាវាេខ្សាយជាងេតា។ ភាពទន់្រជាយ ជាចំណុចេខ្សាយរបស់មនុស្ស មិនែមន
បញា្ជក់ថាមនុស្សេនាះល្អ ឬអត់េទ។ 

ឧទាហរណ៍មួយេទៀត៖ េបីេយីងេឈា្លះគា្នជាមួយអ្នកណាមា្នក់ េហីយេយីង
មានកាំេភ្លីងេនៅជាប់ខ្លួន។ េពលេនាះ េយីងមិនបានដកកាំេភ្លីងេចញមកេទ គឺ
េយីងឈរនិយាយធម្មតា។ េយីងអាចដកកាំេភ្លីងបាញ់េគបាន្រគប់េពល ែត
េយីងមិនេធ្វី េតីេនះបញា្ជក់ថា េយីងជាមនុស្សល្អែដរេទ? ក៏អត់ែដរ។ វាបាន
ន័យថា េយីងអាច្រគប់្រគងខ្លួនឯងបានល្អបុ៉េណា្ណះ។ េយីងដឹងច្បាស់ថា 
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េ្រកាយេពលបាញ់េហីយ នឹងមានអ្វីេកីតេឡីងមកេលីេយីង។ េយីង្រគប់្រគង
សកម្មភាពរបស់េយីងបាន បញា្ជក់ថាេយីងរឹងមាំ និងេចះេ្រតៀមខ្លួន។  

មនុស្សែដលេធ្វីអ្វីមិនេកីត មិនែមនជាមនុស្សល្អេទ។ ពួកេគ្រគាន់ែតមិនអាច
េធ្វីបានបុ៉េណា្ណះ។ 

េគាលការណ៍ទី៦ ជាេគាលការណ៍ធំក្នុងេសៀវេភៅ។ េបីេយីងមិនកុហកខ្លួនឯង 
េយីងនឹងេមីលេឃីញការពិតកាន់ែតេ្រចីន។ ការពិតភាគេ្រចីន ្រតូវេយីង្រគវាស
េចញ េ្រពាះេយីងមិនចូលចិត្ត និងមិនអាចទទួលវាបានបុ៉េណា្ណះ។ ស៊ូមិន
សប្បាយចិត្តជាមួយការពិត ល្អជាង្របឌិតេរឿងេបាកខ្លួនឯងរាល់ៃថ្ង។ 

ស្រមាប់អ្នកដៃទ េយីងចង់កុហកយ៉ាងេម៉ច ក៏កុហកេទៅ ែត្រតូវចាំថា េគអាច
នឹងបាត់ទំនុកចិត្តេលីេយីង េពលេគដឹងថាេយីងកុហកេគ។ ការកុហក មិន
ែមនជាអំេពីបាបអ្វីេទ េហីយអ្នកទាំងអស់គា្នក៏មិនចុះនរកេដាយសារនិយាយ
កុហកែដរ។ េយាបល់ល្អបំផុតែដលខ្ញុំអាចឲ្យបាន គឺ កុហកមនុស្សែដលមិន
សមនឹងនិយាយ្រតង់ជាមួយ េហីយកុហកឲ្យបានល្អបំផុត។ ស្រមាប់មនុស្ស
ែដលេយីងមិនគួរកុហក កំុកុហក។  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ទំព័រចុងេរកយ 
អ្នកទាំងអស់គា្នអានចប់េសៀវេភៅមួយក្បាលេទៀតេហីយ េតីមានអ្វីខុសែប្លក
ែដរេទ? េបីគា្មនេទ ក៏មិនចែម្លកែដរ េ្រពាះជាទូេទៅ ការអានេសៀវេភៅមិនជះ
ឥទ្ធិពលអ្វីេ្រចីនេទ។ េយីងមិនអាចអានចប់ភា្លម ដឹងថា្រតូវេធ្វីអ្វីភា្លមេទ បុ៉ែន្ត
េបីេយីងចំណាយេពលគិត េយីងនឹងេឃីញភាពខុសែប្លកបន្តិចម្តង។ 

េគាលការណ៍ទាំង៦េនះ េ្របៀបដូចជាសីល៦របស់ខ្ញុំ។ វាអាចនាំខ្ញុំេទៅរកអ្វី
ែដលខ្ញុំចង់បាន េហីយវាក៏អាចនាំអ្នកអានេទៅរកអ្វីែដលចង់បានដូចគា្ន។ អ្នក
ទាំងអស់គា្នអាចយកេទៅេ្របីបាន េដាយមិនចាំបាច់េគារពបូជាអ្នកណា។ 
ចំេណះដឹងទាំងអស់ក្នុងេសៀវេភៅេនះ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកអានទាំងអស់គា្ន 
ែតសា្នៃដេសៀវេភៅេនះជារបស់ខ្ញុំ។ េបីេពញចិត្តេគាលការណ៍ណា យកេទៅេ្របី
តាមចិត្តចុះ។ 

េបីចង់អានសា្នៃដេផ្សងេទៀតរបស់ខ្ញុំ អាចរកអានបានតាមរយៈេវបសាយ 
www.houtsengkea.com  ឬតាមដានេផកេហ្វសបុ៊ករបស់ខ្ញុំែដលែតងែត
មានការផុសថ្មីៗជា្របចាំ។
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