


មាតិកា 

ទំព័រេ ើម 1-3 

ចរិតទីមយួ េ ្មោះត្តង់ 3-20 

ចរិតទី២ ការពាររបស់ខ្លួនឯង 21-51 

ចរិតទី៣ េបើខំមនិឈនោះ មិនខំែតមតង 52-62 

ទំព័រចុងេត្កាយ 63-64 

អំពីខ្្ញំ 65  



 

ទ
ំព
័រ 

 1
 

ទំព័រេ ើម 

ខ្ុុំមានបុំណងសរសសរសសៀវសៅសនេះយូរមកស ើយ រាន់តែមិន
ចាស់ថា រែូវសរសសរវាជាចុំណុចកនុងសសៀវសៅ ឬជាសសៀវសៅ
ដាច់តែឯងតែមតង។ វាមិនតវងណាស់ណាសេ ដូសចនេះសបើដាក់ជា
តផនកណាមួយកនុងសសៀវសៅ ក៏េុំនងតដរ ប ុតនតខ្ុុំចង់បានចុំណង
សជើងសនេះមកស្វើជាសសៀវសៅរបស់ខ្ុុំ។  

ខ្ុុំក៏សសរមចថាសរសសរជាសសៀវសៅតែមតង សដាយសរៀបមាែិកា
សៅសពលខ្ុុំកុំពុងស្វើការ។ សសៀវសៅសនេះខលីសេ សដាយមានបី
ចុំណុច ុ្ំ។ ខ្ុុំយកតឆែមកស្វើជាការពនយល់កនុងសសៀវសៅសនេះ 
សររេះតឆែជាសែវចិញ្ច ឹមតដលសៅជាមួយមនុសសយូរមកស ើយ។ 
ចរែិតឆែ គឺជាសសៀវសៅតដលបង្ហា ញពីអ្វីតដលសយើងរែូវស្វើ សដើមបី
ឱ្យខលួនឯងលអជាងតឆែ។ សយើងមានការគិែ និងស្នន ដដជាសរចើនកនុង
សោក ប ុតនតចរែិតឆែទុំងបីកនុងសសៀវសៅសនេះ ជាកងវេះខាែរបស់
មនុសស។ 

សដាយស្នរតែខ្ុុំជាប់រកយជាមួយខាងសោងពុមពថា នឹងរបគល់
សសៀវសៅថ្មីឱ្យសគកនុងតខសនេះ ខ្ុុំរែូវសរសសរកូនសសៀវសៅសនេះឱ្យ
ចប់កនុងសពលខលីបុំផុែ។ ខ្ុុំមិនអាចតចកសពលសដើមបសីរសសរ
សសៀវសៅពីរកនុងសពលតែមួយបានសេ ដូសចនេះមានតែេុកសោល
មួយសិន សដើមបីកុុំឱ្យខកទុំងពីរ។ សសៀវសៅសនេះ គឺសរមាប់តចក
ជូនសដាយឥែគិែដថ្ល និងសរមាប់អ្នកតដលចូលចិែតអាន
សសៀវសៅរបស់ខ្ុុំប ុសណាណ េះ។ ខ្ុុំមិនមានចិែតេូោយដល់ថាន ក់សៅ
ពាយាមផ្គា ប់ចិែតមនុសសតដលមិនចូលចិែតស្នន ដដខ្ុុំសេ។  
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សបើសិនជាអ្នកទុំងអ្ស់ាន ចូលចិែត សូមយកវាមកអានមតង 

ស ើយមតងសេៀែ សដើមបីរ ុំលឹកខលួនឯង សររេះខ្ុុំគិែថា ចរែិទុំងបី
សៅកនុងសសៀវសៅសនេះ នឹងស្វើឱ្យអ្នកទុំងអ្ស់ាន  ផ្គល ស់បតូរខលួនឯង
បាន។ ខ្ុុំនិយាយតមនតេន មិនតមននិយាយរសបៀបសបាកកនុង
សិកាា ស្នោសេ។ ខ្ុុំមិនចង់រស់សៅជាមួយមនុសសតដលមាន
ចរែិមិនសសមើតឆែស េះសេ។ 
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ចរតិទ១ី 

េ ្មោះត្តង ់

កនុងឆ្ន ុំ២០១៦ ខ្ុុំបានជួបមនុសសមិនសស្នម េះរែង់ជាសរចើន ក់។ ខ្ុុំ
សជឿថា ខ្ុុំនឹងសៅតែជួបមនុសសរបសភេសនេះបនតសៅសេៀែ។ សដើមបី
កាែ់បនថយ ខ្ុុំាម នមស្ាបាយអ្វីសផសងសដើមបសី្វើសរៅពីសរសសរ
សសៀវសៅស េះសេ សររេះខ្ុុំជាអ្នកនិពនធ។ ខ្ុុំនឹងពាយាមសលើក
ែសមែើងភាពសស្នម េះរែង់ឱ្យបានសរចើន តាមតដលអាចស្វើសៅបាន 
តែខ្ុុំមិនរបាកដថា វានឹងអាចសៅរួចស េះសេ សបើអ្នកតដលអាន
ស ើយ មិនយកសៅស្វើ។  

ភាពសស្នម េះរែង់ ជាមូលដាា នដនការរស់សៅរបស់សយើង។ សបើសយើង
មិនសស្នម េះរែង់នឹងរគួស្នរខលួនឯង មិនយូរនឹងឆ្ប់សេ រគួស្នរ
សនេះ នឹងរែូវតបកបាក់ាន ។ សបើសយើងមិនសស្នម េះរែង់នឹងរកុម  ុន
តដលសយើងស្វើការ មិនយូរសេសគនឹងសដញកាលសយើងសចញ។ ប េះ
រកុម  ុនណាសគហ នតដរ សគនឹងចុេះផាយស ម្ េះសយើងសៅសលើ
កាតសែសេៀែផង។ សៅមានសរចើនសេៀែ តដលសយើងមិនអាចខវេះ
ភាពសស្នម េះរែង់បាន។  

ខ្ុុំចូលចិែតនិយាយរែង់ណាស់ ដូសចនេះខ្ុុំគិែថា ខ្ុុំក៏មានភាព
សស្នម េះរែង់តដរ។ ខ្ុុំមិនចូលចិែតនសយាបាយ ស្នស  អ្នកជុំនួញ 
និងអ្នកសិលបៈ សររេះមនុសសទុំងសនេះមិនមានភាពសស្នម េះរែង់
កនុងខលួនសេ។ ខ្ុុំគិែតបបសនេះ ខ្ុុំក៏និយាយសចញមកតបបសនេះ។ ចង់
អ្នកណានិយាយអី្ក៏និយាយសៅ ខ្ុុំាម នអ្វីខុសសេ។ សបើរាន់តែ
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និយាយរកយពិែ ក៏រែូវសគសោេថាខុសតដរស េះ មនុសសកនុង
សោកនឹងកាល យជាអ្នកនសយាបាយអ្ស់ស ើយ។  

១-១ ែឆ ជានមិតិតរបូៃនភាពេ ្មោះត្តង់ 

កនុងចុំសណាមសែវចិញ្ច ឹមទុំងអ្ស់ តឆែ ជាសែវតដលសស្នម េះរែង់
ជាងសគ។ តាមពិែសៅ វាមិនតមនសស្នម េះរែង់ជាងសែវសផសងសេ 
ប ុតនតសដាយស្នរមនុសសនិយមចិញ្ច ឹមតឆែជាងសែវសផសង សេើបសគ
សរបើរកយ “ជាងសគ” សនេះសៅ។ សបើសិនជាសយើងចិញ្ច ឹមតឆែ សដាយ
ចិែតស្សោញ់ វានឹងស្សោញ់សយើងែបវញិ តែសបើសយើងចិញ្ច ឹមវា
ឱ្យតែបានៗ វាក៏សៅស្សោញ់សយើងវញិតដរ។ សនេះ ជាចរែិតឆែ។ 

សយើងអាចនឹងសរបើរកយខុសពីការពិែសរចើនសៅកនុងការរស់សៅ។ 
សយើងសរបើរកយ តឆែ សដាយសុំសៅសៅសលើមនុសសណាតដលមាន
ចរែិមិនលអ ឬស្វើសរឿងមិនលអ។ សយើងមិនគួរសរបើរកយតបបសនេះសេ 
សររេះតឆែជានិមិែតរបូដនភាពសស្នម េះរែង់។ សបើចង់សរបើ សូមបតនថម
រកយ “អាចម៌” សៅពីមុខមួយសេៀែ សេើបេុំនងជាង ឬអាចសរបើ
រកយថា “អ្ន់ជាងតឆែ” ក៏បានតដរ សដើមបបីញ្ជា ក់ន័យឱ្យកាន់តែ
ចាស់។ 

សរមាប់ខ្ុុំ វាមិនតមនជាបញ្ជា អី្សេ តដលមនុសសណាមាន ក់ថា 
“អ្ន់ជាងតឆែ”ស េះ សបើសិនជាមនុសសស េះាម នភាពសស្នម េះរែង់
ដូចតឆែ។ ខ្ុុំនិយាយតាមអ្វីតដលខ្ុុំសមើលសឃើញប ុសណាណ េះ ស ើយខ្ុុំ
ក៏មិនឆែួែនឹងសុជីវ្ម៌ដនការនិយាយសតីតដរ សររេះសុជីវ្ម៌សនេះ 
រែូវបានសគបសងែើែស ើងសដើមបីរគប់រគងមនុសស កុុំឱ្យសរបើរកយមិន
លអសៅរបមាថ្អ្នកតដល ុ្ំជាង។ អ្នក ុ្ំទុំងស េះស ើយ តដលជា
អ្នកចងរកងសុជីវ្ម៌សនេះ។ 
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រកយថា “អាចម៌តឆែ” ឬ “អ្ន់ជាងតឆែ” មិនតមនជារកយរបមាថ្សេ 
តែជារកយសរមាប់សរៀបោប់ពីលកាណៈរបស់មនុសសប ុសណាណ េះ។ 
សបើមនុសសាម នភាពសស្នម េះរែង់ បានន័យថា អ្ន់ជាងតឆែស ើយ 
សររេះតឆែតដលជាសែវ បានសរបើភាពសស្នម េះរែង់សដើមបីរស់សៅ
ជាមួយមនុសសអ្ស់មួយជីវែិវា។ ការរបមាថ្ មិនលអសេ ប ុតនតការ
សរបើរកយឱ្យចុំៗ ជាសរឿងលអ។    

សយើងរែូវបានសងាមសនេះ បសរងៀនមិនឱ្យសរបើរកយចុំៗសពក 
សររេះវាអាចប េះរល់ដល់អារមមណ៍អ្នកដដេ តដលតាមពិែសៅ 
សគសុំសៅសលើអារមមណ៍អ្នក ុ្ំតដលរគប់រគងសងាមសនេះឯង។ សគ
មិនចង់ឱ្យនិយាយចុំរកយ សររេះអាចស្វើឱ្យសគបាែ់បង់អ្វីតដលសគ
កុំពុងមាន។ សយើងតដលមិនបានគិែ និងមិនសចេះសរ ើបរមេះ ក៏រពម
តាមសងាមសនេះសៅ ស ើយសយើងក៏បាែ់ភាពសស្នម េះរែង់សៅកនុង
ខលួនតាមរសបៀប នឹងតដរ។ សឃើញសងាមខុស កុុំរបឹងខុសតាម
សងាម សររេះសនេះមិនតមនជារសបៀបរស់សៅកនុងសងាមសេ។  

ចុំណុចោប់សផតើមដនភាពសស្នម េះរែង់ គឺការសរបើរកយចុំៗ និងសចញ
ពីចិែត។ សបើសយើងគិែថា គុំនិែសគលអ រែូវរបាប់សគថា លអ សដាយ
មិនោុំបាច់មានការែូចចិែតនឹងខលួនឯងសេ។ អ្នកខលេះមិនហ ន
សរសសើរអ្នកដដេសេ សររេះខាល ចខលួនអ្ន់ជាងសគ។ សដាយស្នរខាល ច
អ្ន់ជាងសគ ក៏ស្វើឱ្យបាែ់ភាពសស្នម េះរែង់ ស ើយសៅជាអ្ន់ជាងតឆែ
វញិ។  

ខ្ុុំបញ្ជា ក់មតងសេៀែ តឆែជានិមិែតរបូដនភាពសស្នម េះរែង់ ដូសចនេះសូមកុុំ
យកតឆែសៅសរបៀបនឹងមនុសសមិនសស្នម េះរែង់។  
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១-២ ភាពេ ្មោះត្តង ់េៅេលើត្រដាស 

សៅកតនលងណាក៏មានសតង់ដារពីរតដរ។ ការអ្ប់រ ុំកនុងស្សុកសយើង 
ក៏មានសតង់ដារពីរដូចាន ។ អ្វីតដលបសរងៀនសផសង ចុំតណកអ្វី
តដលយកមកសរបើសផសង។ សៅកនុងស្នោ សរៀនតែរេឹសតី ដល់
សពលសចញមកសរៅ រែូវសរបើរេឹសតីសផសងមួយសេៀែ។ ចុេះការអ្នុ
វែតវញិ? ការអ្នុវែតមិនសូវខុសាន សេ សររេះភាពសស្នម េះរែង់កនុង
ស្នោ ក៏មិនសូវមានតដរ។  

ភាពសស្នម េះរែង់ មានតែសៅសលើរកដាសប ុសណាណ េះ ឬបានន័យថា 
ាម នអ្នកណាយកមកសរបើសេ។ កាលខ្ុុំសរៀនថាន ក់ែូចៗ រគូបាន
បសរងៀនថារែូវនិយាយរកយពិែ និងសស្នម េះរែង់នឹងាន កនុងថាន ក់។ 
សិសសមិនអាចលួចរបស់អ្នកដដេបានសេ ស ើយសិសសណា
តដលលួចនឹងរែវូសគោប់ពិន័យ។ ប ុតនតដល់ថាន ក់កាន់តែ ុ្ំសៅ 
ភាពសស្នម េះរែង់ ក៏រែវូចុេះថ្យ។  

រគូតដលមកបសរងៀនាម នសមែថភាពបសរងៀន មានតែសញ្ជា បរែ
ពីស្សុកសរៅស ើយពូតកអួ្ែ។ សនេះជាភាពមិនសស្នម េះរែង់មួយ
បាែ់សៅស ើយ។ សែើមានរគូប ុ ម ន ក់តដលហ នរបាប់សិសស
ខលួនឯងថា “ខ្ុុំាម នសមែថភាពរគប់រាន់សដើមបបីសរងៀនសេ” ស េះ? 
ខ្ុុំធ្លល ប់របាប់សិសសរបស់ខ្ុុំតបបសនេះ កនុងថាន ក់រកា វិចឌី ាញ
ចុងសរកាយសិសសស េះក៏ឈប់មកសរៀន។ ខ្ុុំបាែ់បង់សិសសមាន ក់
តមន តែខ្ុុំអាចរកាភាពសស្នម េះរែង់របស់ខលួនឯងបាន។ ខ្ុុំសរៀន
សចេះខលេះពីការង្ហរប ុសណាណ េះ សែើឱ្យខ្ុុំគិែថាខលួនឯងសចេះរគប់យា ង
សម ចសកើែ? ខ្ុុំមិនសភលើសៅកុ កខលួនឯងសេ។  

ភាពសស្នម េះរែង់ មានតែរកយប ុសណាណ េះ សររេះមនុសសតលងឱ្យ 
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ែដមលសៅសលើវាយូរមកស ើយ។ ស ែុអី្បានជាាម នអ្នកណា
និយាយពីបញ្ជា សនេះ? គឺសដាយស្នរតែមនុសសតលងមានភាព
សស្នម េះរែង់សដើមបីេេួលស្នា ល់ថា ខលួនឯងមិនសស្នម េះរែង់។ ភាព
សស្នម េះរែង់ ង្ហយនឹងបាែ់បង់ណាស់ តែពិបាករកាជាប់កនុងខលួន។  

១-៣ េេតអុវីបានជាមនសុមឝគ្្មនភាពេ ្មោះត្តង?់ 

េីមួយ  គឺ សយើងសរៀនតាមអ្នកនសយាបាយ  និងអ្នកសិលបៈសរចើន
សពក។ មនុសសសម័យសនេះ សរសសើរមនុសសសៅតាមអ្វីតដលសគ
សឃើញកនុងកញ្ច ក់េូរេសសន៍ប ុសណាណ េះ។ េូរេសសន៍ គឺជាកតនលង
តដលលុបបុំបាែ់ភាពសស្នម េះរែង់ សដើមបរីបមូលផលចុំសណញ។ 
អ្នកទុំងអ្ស់ាន  សឃើញរណិជាកមមស្ស្នសបៀរសៅតាមប ុសតិ៍

េូរេសសន៍សេ? សគផាយថា “ស្ស្នសបៀរ ជាសមាេនភាពជាែិតខមរ
សយើង”។ ស្នកសួរខលួនឯងសដាយរែង់សៅសមើល សែើសយើងមាន
សមាេនភាពសដាយស្នរអី្ ោល់ដថ្ៃ នឹង? រាន់តែោប់រណិជាកមម 
ក៏សយើងដឹងថាេូរេសសន៍ និងភាពសស្នម េះរែង់ មិនសដើរជាមួយាន
សៅស ើយ។  

ខ្ុុំនិយាយពីអ្នកនសយាបាយ និងអ្នកសិលបៈវញិ។ សយើងកាន់តែ
សរៀនតាមមនុសសទុំងសនេះកាន់តែសរចើន សយើងកាន់តែដាច់ឆ្ៃ យពី
ភាពសស្នម េះរែង់។ អ្នកនសយាបាយ ស្វើរគប់យា ងសដើមបបីកស និង
សដើមបីខលួនឯង ប ុតនតតបរជាកុ កថា ខលួនឯងស្វើសដើមបីជាែិ។ ពួក
សគមានវ ិ្ ីស្នស្រសតផសពវផាយជាសរចើនរសបៀប ប ុតនតសយើងអាច
សរុបចូលាន បាន គឺ ស្វើឱ្យរបជាជនសជឿបានស ើយ កុុំឱ្យរបជា
ជនមានសពលគិែ។ ការគិែ អាចស្វើឱ្យសគដឹងថា អ្នកណាសស្នម េះ
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រែង់ ឬមិនសស្នម េះរែង់បាន ស ែុសនេះអ្នកនសយាបាយខាល ច របជា
ជនតដលសចេះគិែ ប ុតនតចូលចិែតមនុសសតដលពូតកថាតាម។ 

ចុំតណកអ្នកសិលបៈវញិ គឺសតមតង។ ពួកសគសតមតងទុំងសលើឆ្ក 
សរកាយឆ្ក សរៅឆ្ក សរកាមឆ្ក និងអ្ែ់ឆ្ក។ កតនលងណាក៏
សតមតងបានតដរ សររេះសនេះជាអាជីពរបស់ពួកសគ។ ការសតមតង 
បានន័យថា រគប់យា ងជាការសរៀបចុំេុកនិងមិនតមនជាការពិែ។ 
សែើអ្នកសិលបៈណាតដលហ ននិយាយថា “ខ្ុុំស្វើសដើមបីលុយ” “ខ្ុុំ
សបាកេសសនិកជនោល់សពលតដលខ្ុុំរបាប់ថា ស្សោញ់អ្នកទុំង
អ្ស់ាន ” ឬ “ខ្ុុំជាមនុសសមិនលអ” តដរសេ? ាម នសេ។ សូមបីតែអ្នក
តដលកបែ់បតីរបពនធឯង ក៏អាចសតមតងស្វើជាអ្នកសដាេះស្ស្នយសរឿង
រគួស្នរបានតដរ។  

េីពីរ គឺលុយ។ លុយ លុបភាពសស្នម េះរែង់របស់មនុសសបាន។ 
អ្នកតដលតាុំងខលួនថាសស្នម េះរែង់ ក៏អាចនិយាយកុ ក ឬសលើក
សជើងបានតដរ សៅសពលតដលរែវូដថ្ល។ មនុសសខុសពីតឆែរែង់
ចុំណុចសនេះឯង។ មនុសសស្សីមាន ក់ អាចរែូវសគេិញសដាយសរបើ
លុយបាន ស ើយចុេះសចញពីបតីតដលការសពញចាប់ ប ុតនតតឆែ ចង់
អ្នកណាឱ្យអី្វាសីុឆ្ៃ ញ់ ក៏វាសៅតែរែ់មកសដកសៅតកបរសជើងមាច ស់
វាវញិដតដល។ ខាម សតឆែ!  

េីបី គឺ តាមាន ។ សនេះជាេមាល ប់របស់តខមរសយើងសៅស ើយ។ 
សឃើញសគស្វើអី្សរចើន ក៏សៅស្វើតដរ ស ើយសបាកខលួនឯងថា ចូល
ចិែត។ មិែតភកតិខ្ុុំមាន ក់ តដលចូលចិែតសលងបាល់ទែ់បាននិយាយ
ថា  “ការសកើនស ើងដនអ្នកាុំរេបាល់ទែ់ គឺសកើែសចញពីការសជារ
តាមាន ប ុសណាណ េះ”។ អីុ្ចឹងបានជាសយើងសឃើញមានរកយរេិះគន់
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អារកក់ជាសរចើនសកើែស ើង សៅសពលតដលរកមុបាល់ ទែ់ោញ់
សគ។ សែើអ្នកាុំរេណាតដលរេិះគន់រកុមបាល់ទែ់ខលួនឯង សពល
កុំពុងបោជ័យ? គឺអ្នកាុំរេតដលសជារតាមាន សនេះឯង។ តាមពិែ
ពួកសនេះាម នសៅចូលចិែតបាល់ទែ់សអីសេ។ 

មូលស ែុ អាចមានសរចើន តែស ែុផល ុ្ំ គឺមនុសសខលួនឯងមិន
ចង់បានភាពសស្នម េះរែង់។ សគអាចយល់ថា ភាពសស្នម េះរែង់ ាម ន
ែដមល។ អ្នកខលេះគិែថា ភាពសស្នម េះរែង់សីុមិនសកើែ។ ខ្ុុំក៏ដឹងថា វា
សីុមិនសកើែតដរ អីុ្ចឹងស ើយបានជាខ្ុុំរបឹងសរៀនជុំ ញ សររេះ
ជុំ ញអាចសីុសកើែ ស ើយមិនបាែ់បង់ភាពសស្នម េះរែង់សេៀែ។ 
មនុសសតដលបាែ់ភាពសស្នម េះរែង់ មិនអាចមានចសមលើយតដលស្វើឱ្យ
សយើងេុកចិែតបានសេ ដូសចនេះកុុំខវល់ពីពួកសនេះ។ 

១-៤ េ ្មោះត្តងន់ងឹខ្លនួឯង 

សបើសយើងចង់សចេះសស្នម េះរែង់ជាមួយអ្នកដដេ សយើងរែូវសរៀនសស្នម េះ
រែង់ជាមួយខលួនឯងសិន។  រគប់យា ងោប់សផតើមពីខលួនសយើងសៅ
ទុំងអ្ស់ មិនតមនតែភាពសស្នម េះរែង់ស េះសេ។ ប ុតនតមនុសសមួយ
ចុំនួន ុ្ំ តបរជាសផ្គត ែសៅសលើកតាត ខាងសរៅសរចើនជាងខលួនឯង។ 

មានវ ិ្ ីស្នស្រសតមួយ តដលសគសរបើសរមាប់បញ្ច ប់កិចចការឱ្យបាន
ទន់សពល គឺ ស្វើសរឿងពិបាកមុន ស ើយោុំបសងាើយសរឿងង្ហយៗ
តាមសរកាយ។ វ ិ្ ីសនេះសរបើបានផលណាស់ សររេះសរកាយសពល
សយើងស្វើសរឿងពិបាកចប់ស ើយ សយើងនឹងកាន់តែមានកមាល ុំងចិែត
សដើមបីស្វើកិចចការបនតសេៀែ។ សបើសយើងស្វើសរឿងង្ហយមុន សយើងនឹង
អ្ស់កមាល ុំងមុននឹងចូលដល់សរឿងពិបាក ស ើយសយើងនឹងពនារ
សពលមិនខាន។  
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ភាពសស្នម េះរែង់ជាមួយខលួនឯង ជាសរឿងពិបាកជាងសគ ស ែុសនេះ
សេើបសយើងរែូវស្វើសរឿងសនេះមុនសគ។ សៅសពលសយើងតលងសបាកខលួន
ឯងស ើយ ហ ននិយាយការពិែពីខលួនឯងស ើយ សយើងនឹងអាច
បង្ហា ញភាពសស្នម េះរែង់សចញសៅខាងសរៅបានតដរ។ ភាពសស្នម េះ
រែង់ ក៏ដូចជាមុខវជិាា សផសងសេៀែ គឺរែូវការសពល វកឹហែ់។ 
សយើងកាន់តែ វឹកហែ់យូរប ុណាណ  សយើងកាន់តែស្វើវាបានលអ
ប ុសណាណ េះតដរ។  

សយើងអាចរកវ ិ្ ីស្នស្រសតបានយា ងង្ហយ សដាយរាន់តែតសវងរក
សៅសលើអីុ្ន្ឺសណែប ុ ម ន េី។ ប ុតនតខ្ុុំនឹងស្វើឱ្យវាកាន់តែង្ហយ
សេៀែ សដាយដកស្សង់យកវ ិ្ ីស្នស្រសតបី តដលសយើងអាចោប់សផតើ
មស្វើឥលូវសនេះបាន។ 

វ ិ្ ីេីមួយ គឺ ដឹងថាខលួនឯងពូតកខាងអី្ និងអ្ន់ខាងអី្។ ការតដល
សយើងដឹងពីខលួនឯងចាស់ សយើងអាចសស្នម េះរែង់នឹងខលួនឯងបាន
ស ើយ។ អ្នកខលេះមិនហ នេេួលស្នា ល់ថា ខលួនមិនអាចស្វើសរឿងអ្វី
មួយបានសេ។ សគសៅតែគិែថា ខលួនឯងសចេះរគប់យា ងដតដល 
តដលសនេះជាការសបាកខលួនឯង។ 

វ ិ្ ីេីពីរ គឺតាមដានអារមមណ៍របស់សយើងឱ្យបានសរចើន។ អារមមណ៍
ជាតផនកមួយរបស់សយើង ស ែុសនេះសបើសយើងរ ុំលងវាសោល សយើង
នឹងមិនដឹងថាខលួនឯងជាមនុសសតបបណាសេ។ ោល់សពលតដល
សយើងស្វើអី្មួយ សយើងរែូវេុកសពលបនតិចសដើមបីគិែសិនថា សយើង
មានអារមមណ៍តបបណា។ សរកាយសពលដឹងស ើយ សយើងរែូវ
ហ នេេួលស្នា ល់អារមមណ៍របស់ខលួនឯង។  
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ខាងសោងពុមពមិនយកសសៀវសៅឱ្យខ្ុុំទន់សពល ស ើយសពលខ្ុុំ  
សែរសួរ សគសឆលើយថា សភលចដថ្ៃណាែ់ និងថាសសៀវសៅកាែ់បិែមិន
ទន់។  ខ្ុុំមានអារមមណ៍ដូចរែូវសគេេះមួយកុំសភលៀង ស ើយខ្ុុំ
េេួលស្នា ល់ថាខ្ុុំខឹងខាល ុំងណាស់ ស ើយចង់រកសរឿងសោងពុមពវញិ
សេៀែ តែសពលខ្ុុំបានេេួលសសៀវសៅស ើយ ខ្ុុំក៏រែលប់មក   
្មមតាវញិ។  

ខ្ុុំមិនកុ កខលួនឯងសេ សបើខ្ុុំខឹង ខ្ុុំនឹងបសញ្ចញមកសរៅភាល ម 
ស ើយខ្ុុំមិនសចេះរកសលសសដើមបសីដាេះស្នរការពិែសេ។ ខ្ុុំតាម
ដានអារមមណ៍ខលួនឯងរគប់សពល សូមបីតែសមើលសរឿងសិច ក៏ខ្ុុំគិែ
ពីអារមមណ៍ខ្ុុំតដរ ថាសរឿងណាតដលសមើលស ើយមានអារមមណ៍
រ ុំសភើបខាល ុំង។ ខ្ុុំសស្នម េះរែង់ជាមនុសសមួយចុំនួនតដលមិនហ ន
និយាយពីសរឿងសនេះ។ 

វ ិ្ ីេីបី គឺហ ននិយាយសចញសរៅ។ ភាពសស្នម េះរែង់ សបើោក់េុក
តែកនុងចិែត ស ើយមិនហ ននិយាយសចញមកសរៅ ក៏សគមិនសៅ
ថាសស្នម េះរែង់តដរ។ ទល់តែនិយាយរកយកនុងចិែតសិន សេើបសយើង
អាចសស្នម េះរែង់នឹងខលនួឯងបាន។ 

ខ្ុុំសលើកឧទ រណ៍មួយតដលសេើបនឹងសកើែស ើងសៅផទេះខ្ុុំ។ ខ្ុុំ
មានេនាយញីពីរកាលសៅផទេះ។ ោៃ ចមួយ ឪកូនសិសសតដល
មកសរៀនជាមួយមា ក់ខ្ុុំបាននិយាយរបាប់មា ក់ខ្ុុំ ពីសរឿងបង្ហែ ែ់
េនាយសៅខាងសរកាមផទេះ ស ើយខ្ុុំស្នត ប់លឺ។ សគនិយាយថា 
“ចិញ្ច ឹមេនាយសដាយអ្ែ់ឱ្យវាមានកូន គឺស្វើបាបវា ស ើយជាែិ
សរកាយ បាបកមមសនេះនឹងរែ់មករកសយើងវញិ”។   



 

ទ
ំព
័រ 

 1
2
 

ដល់សពលខ្ុុំចុេះមកសរកាម មា ក់ខ្ុុំសួរថា “មានលឺសគនិយាយ
ឬអ្ែ់”? ខ្ុុំថា “លឺស ើយ ចុេះកាលតដលាែ់សីុស្នច់សែវោល់ដថ្ៃ 
មិនខាល ចបាបសេ?” មា ក់ខ្ុុំបរមុងនឹងសដើរសចញ សររេះដឹងថាខ្ុុំនឹង
និយាយអី្បនតសេៀែ។ ខ្ុុំនិយាយបនត សដាយសរបើសសមលងកាន់តែ
ខាល ុំងសដើមបីឱ្យាែ់លឺ “សបើាែ់ធ្លល ប់ង្ហប់ ស ើយធ្លល ប់ោប់ជាែិមក
វញិ ោុំមកនិយាយសរឿងជាែិសរកាយជាមួយខ្ុុំ ។ ឱ្យាែ់របសៅ
កូនាែ់ឱ្យលអសៅ មិនបាច់មករបសៅអ្នកសផសងសេ”។  

មា ក់ខ្ុុំ សជឿសលើស្នស  តែខ្ុុំអ្ែ់សេ។ ខ្ុុំសជឿសលើខលួនឯង ស ើយ
សជឿថា ស្នស  ជាស ែុផលតដលបុំផ្គល ញមនុសស ស ើយខ្ុុំ
ហ ននិយាយសរឿងសនេះរគប់សពល សបើមានអ្នកណាយកសរឿង
ស្នស មកនិយាយជាមួយខ្ុុំ។ ខ្ុុំមិនខវល់ថាសគគិែតបបណា
មកសលើខ្ុុំ តែខ្ុុំសជឿសលើភាពសស្នម េះរែង់ សរចើនជាងការស្វើពុែ។  

សរបើវ ិ្ ីទុំងបីសនេះសៅ អ្នកទុំងអ្ស់ាន នឹងមានភាពសស្នម េះរែង់
ជាមួយខលួនឯងមិនខាន។ កុុំគិែថាវាស្សួលឱ្យសស្នេះ។ អ្នកខលេះ
រកតែចិែតសដើមបីនិយាយរកយតដលខលួនចង់និយាយមិនបានផង។ 

១-៥ េ ្មោះត្តងន់ងឹអនរ ៃទ 

សរកាយពីសស្នម េះរែង់ជាមួយខលួនឯង សយើងរែូវោែ់ការជាមួយអ្នក
ដដេសេៀែ។ សែើសស្នម េះរែង់ជាមួយអ្នកដដេ បានរបសយាជន៍អ្វីមក
វញិ? ខ្ុុំនឹកសឃើញរបសយាជន៍តែមួយប ុសណាណ េះ គឺសយើងមិន
ោុំបាច់ស្វើពុែជាមួយអ្នកដដេ។ ការស្វើពុែ ជាសរឿងពិបាក សររេះ
រែូវរកនឹករកយនិយាយសបាកសគផង ស ើយសៅខវល់ចិែតខាល ចសគ
ដឹងសេៀែ។ 
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ខ្ុុំមិនោុំបាច់ស្វើពុែសេ។ អ្វីតដលអ្នកដដេសមើលសឃើញ គឺជាចរែិ
ខ្ុុំ។ ខ្ុុំជាមនុសសសឈលើយ តែមិនណាស់ណាសេ។ ខ្ុុំមិនសារព
អ្នកដដេសដាយស្នរតែសគមានអាយុសរចើនជាងខ្ុុំ ឬមានអ្ុំណាច
ុ្ំស េះសេ។ ខ្ុុំសារពតែអ្នកណាតដលមានស្នន ដដពិែរបាកដ

ប ុសណាណ េះ មិនតមនអ្នកបុំសបា ងស្នន ដដសេ។ សៅសពលតដលសយើង
សរៀនសចេះសស្នម េះរែង់នឹងខលួនឯង សយើងក៏អាចសមាា ល់មនុសស
តដលមិនសស្នម េះរែង់បានតដរ។  

សយើងមិនបាច់សៅរបាប់សគពីសលខកូដ ATM ឬគសរមាងរកសីុ
របស់សយើង សដើមបីបានស ម្ េះជាមនុសសសស្នម េះរែង់សេ។ អ្វីតដល
សយើងរែូវស្វើ គឺកុុំស្វើពុែ។ សបើសយើងជាមនុសសតបបណា បង្ហា ញ
ឱ្យសគសឃើញសៅ។ សុខចិែតឱ្យសគសអប់អ្វីតដលជាខលួនសយើងពិែ
របាកដ របសសើរជាងឱ្យសគចូលចិែតអ្វីតដលមិនតមនជាខលួនសយើង។ 
រកយសនេះមានសគយកមក Post សៅសលើអីុ្ន្ឺសណែសរចើន តែមិន
ដឹងថាមានសគោប់អារមមណ៍ឬអ្ែ់សេ។ 

មុនសពលសយើងនិយាយរកយកនុងចិែតជាមួយអ្នកដដេ កុុំសភលច
របាប់សគមុនផង សដើមបឱី្យសគសរែៀមចិែតឱ្យស ើយ។ សទេះសយើងមិន
និយាយអ្វីអារកក់ក៏សដាយ តែការរបាប់តបបសនេះ ជាសរឿងលអមួយ 
សររេះសពលសយើងរបាប់តបបសនេះ សគអាចនឹងគិែថា សគមិនអាច
ស្នត ប់រកយលអពីសយើងសេ ដូសចនេះសគក៏មិនរ ុំពឹងរកយលអតដរ។ 

កុុំសភលច រែូវសស្នម េះរែង់នឹងខលួនឯងមុន ោុំសស្នម េះរែង់ជាមួយអ្នក
ដដេតាមសរកាយ។ កុុំរែង់ជាមួយសគ ស ើយកបែ់នឹងចិែតខលួនឯង។ 

១-៦ េ ្មោះត្តង ់នងិេភលើ 
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ខ្ុុំរែូវសលើករកយពីរសនេះ មកសរបៀបស្ៀបាន សិន កុុំឱ្ចរច ុំ។ អ្នក
តដលនិយាយថា មនុសសរែង់ ជាមនុសសសភលើ គឺជាមនុសសតដលមិន
ាុំរេភាពសស្នម េះរែង់ ឬខាល ចភាពសស្នម េះរែង់ផងក៏មិនដឹង។  

ភាពសស្នម េះរែង់ ទក់េងនឹងចិែតរបស់សយើង ចុំតណកសភលើ គឺ
ទក់េងនឹងខួរកាល។ ខួរកាលតដលមានេមាល ប់គិែ នឹងអាច
សដាេះស្ស្នយបញ្ជា បានសដាយភាពសស្នម េះរែង់ ស ើយខួរកាល
តដលគិែសឃើញតែលុយ នឹងសដាេះស្ស្នយបញ្ជា សដាយអ្ុំសពើ
អារកក់ ប ុតនតនឹងរែូវពួកស្នរពែ៌មានចុេះផាយសរសសើរ។ ស ែុ
អី្? សដាយស្នរតែស្នរពែ៌មាន ក៏មិនាុំរេភាពសស្នម េះរែង់តដរ។ 

ឧទ រណ៍ ខ្ុុំរបាប់មា ក់ខ្ុុំថា ខ្ុុំមិនសៅដាក់រកយស្វើការរដាសេ 
សររេះខ្ុុំគិែថា បុគាលិករដា ជាកូនអុ្កនសយាបាយជាប់បរមុង 
តដលរែូវសគសរបើសពលណាក៏មិនដឹង។ ស ើយខ្ុុំគិែសេៀែថា សៅ
កនុងស េះ អ្ែ់មានសសរភីាពសដើមបីនិយាយអ្វីសេ សរៅពីសរសសើរ
សមខាងសលើ។ ខ្ុុំនិយាយសចញពីការគិែរបស់ខ្ុុំ ស ើយពូខ្ុុំថា អ្វី
តដលខ្ុុំនិយាយសនេះ សគសៅថាលៃង់។ លៃង់? ដូចជាមិនតមនសេ។ 
ខ្ុុំនិយាយរកយពីចិែតខ្ុុំ សរកាយសពលខ្ុុំគិែមកយូរស ើយ។ ខ្ុុំ
តាុំងចិែតយូរស ើយថាមិនចូលស្វើការរដា សែើមានអី្ខុស។  

ឧទ រណ៍មួយសេៀែ សោរចូលបលន់កនុងផទេះ ស ើយសួរមាច ស់ផទេះ
ថា លុយេុកសៅកតនលងណាខលេះ។ មាច ស់ផទេះសឆលើយតាមរែង់ទុំង
អ្ស់ ស ើយសោរក៏យកបានលុយយា ងស្សួល។ សនេះសគសៅថា
លៃង់។ 

រែង់ និងលៃង់ ខុសាន សៅតាមកាលៈសេសៈ និងមនុសសតដល
សយើងសរបើជាមួយ។ សែើសយើងរែូវនិយាយអ្វីតដលសយើងដឹងទុំង
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អ្ស់តដរសេ សបើភាគីមាា ងសេៀែមិនចង់ដឹង ឬនិយាយស ើយស្វើឱ្យ
ខូចខាែ ុ្ំសពក? សពលនិយាយការពិែ សយើងចាស់ជាសជៀសមិន
ផុែពីការបាែ់បង់ស េះសេ។ ជួនកាលអាចបាែ់បង់លុយកាក់ 
មិែតភកតិ ឬឱ្កាស ប ុតនតសយើងរែូវសផទៀងសមើលតដរ ថាសពលណា
តដលរែូវសស្នម េះរែង់ ស ើយសពលណារែូវបិេមាែ់ស្វើមិនដឹង។ 

មនុសសរែង់ មិនោុំបាច់លៃង់ស េះសេ។ សយើងអាចសរបើភាពសស្នម េះ
រែង់បាន សដាយបសណាត យឱ្យខួរកាលស្វើការបានតាមចិែត។ 

១-៧ ភាពេ ្មោះត្តង ់របសម់នសុមឝ នងិែឆ 

សដាយស្នរខួរកាលតឆែ មិនអាចគិែបានសរៅ និងរ ័សដូច
មនុសស តឆែសរបើភាពសស្នម េះរែង់កនុងរសបៀបលៃង់ជាងមនុសស។ តឆែ
សស្នម េះរែង់នឹងមាច ស់រគប់សពលសវោ សលើកតលងតែសពលវាឆែួែ។ 
វាការររមាច ស់វា សពលតដលមានសរឿងអាសននអ្វីមួយសកើែស ើង។ 
ដូសចនេះស ើយ សេើបតឆែរែូវបានសគោែ់េុកមិែតរបស់មនុសស។ 

ខ្ុុំធ្លល ប់សមើលវសីដអូ្មួយតដលប ូលីសោប់បុរសមាន ក់ តែខ្ុុំមិនដឹង
សដាយស្នរសរឿងអ្វីសេ។ សៅសពលស េះ តឆែរបស់បុរសមាន ក់ស េះ 
បានពាយាមទញដដអាវមាច ស់ សររេះវាដឹងថា សគកុំពុងតែោប់
មាច ស់វាស ើយ។ ភាពសស្នម េះរែង់របស់តឆែសនេះ អាចសមើលសឃើញ
ចាស់ណាស់ សទេះបីវសីដអូ្ស េះខលីក៏សដាយ។ ប ទ ប់មកតឆែស េះ 
សៅខាុំប ូលីស ក៏រែូវប ូលីសបាញ់ង្ហប់បាែ់សៅ។  

តឆែសុខចិែតលេះបង់ជីវែិវា ទុំងវាមិនដឹងថា វានឹងរែូវរាប់ផង។ 
វាគិែមិនសឃើញថា សគបាញ់វាសេ ប ុតនតអ្វីតដលវាគិែសឃើញ គឺ
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សស្នម េះរែង់។ សបើខ្ុុំអាចនិយាយភាស្នតឆែបាន របត លជាខ្ុុំអាច
សរសសរបានលអជាងសនេះ។  

ប ុតនតមនុសសសយើងខុសាន ។ សយើងអាចសរជើសសរ ើសយកការ
បង្ហា ញភាពសស្នម េះរែង់តបបសរាេះថាន ក់ ឬតបបរែូវសគ្ីបសោល។ 
សយើងរែូវសជឿថា សងាមសនេះមិនចូលចិែតភាពសស្នម េះរែង់សេ អ្វី
តដលពួកសគនិយាយ រាន់តែជាការសតមតងឱ្យអ្នកដដេសមើល
ប ុសណាណ េះ។ សបើសយើងនិយាយរែង់ ស ើយប េះដល់អ្នក ុ្ំ សយើងអាច
នឹងសរាេះថាន ក់ដូចតឆែតដលសៅកនុងវសីដអូ្អីុ្ចឹង។ តែសបើសយើង
និយាយរែង់ តែមិនប េះរល់អ្នក ុ្ំ សយើងអាចនឹងរែវូសគ្ីប
សោលប ុសណាណ េះ។  

ខ្ុុំមិននិយាយប េះរល់អ្នកណា ដូសចនេះខ្ុុំអាចសស្នម េះរែង់បាន 
សដាយមានកតីសុខ តែមនុសសសៅជុុំវញិខលួនខ្ុុំ មិនសូវចូលចិែតខ្ុុំ
សេ។ សយើងអាចស្វើខលួនសស្នម េះរែង់ដូចតឆែបាន តែរែូវតកកតនលងខលេះ
សដើមបីឱ្យសមស្សបនឹងខលួនសយើងជាមនុសស។ រែូវោុំថា សៅកនុង
សសៀវសៅសនេះ គឺសដើមបីស្វើខលួនឱ្យលអជាងតឆែ មិនតមនសសមើតឆែសេ 
ដូសចនេះរែូវរកផលូវណាតដលតឆែរកមិនសឃើញ។  

១-៨ េ ្មោះត្តងែ់រលងកាលមយ 

សែើស្វើយា ងណាសេើបសយើងអាចដឹងថា អ្នកណាជាមនុសសសស្នម េះ
រែង់តកលងកាល យ? សយើងមិនអាចសមើលភាល មដឹងភាល មស េះសេ សររេះ
ភាពសស្នម េះរែង់របស់មនុសសរែូវការសពលសវោសដើមបដឹីង។ មិន
ថាអ្នកស េះពូតកោក់យា ងណាសេ គង់តែសចញចរែិពិែមកមិន
ខាន។ ចរែិមិនសស្នម េះរែង់ សរបៀបដូចជាអាចម៌តដលរបឡាក់សខា
អីុ្ចឹង មុនសរកាយគង់តែរែវូសគសឃើញ ឬ្ុុំកលិនមិនខាន។ 
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មនុសសតដលសស្នម េះរែង់តកលងកាល យ អារកក់ជាងមនុសសមិនសស្នម េះ
រែង់សៅសេៀែ។ វាស្សសដៀងាន នឹង Cliton និង Obama តដរ។ 
មាន ក់រែូវបានមហជនដឹងរគប់ាន ថា ជាមនុសសមិនសស្នម េះរែង់ 
ចុំតណកមាន ក់សេៀែរែូវបានរបព័នធផសពវផាយជួយបិេបាុំង និង
ពាយាមរបាប់មហជនថា ខលួនជាមនុសសសស្នម េះរែង់។ 

សបើរជលុស្វើសៅស ើយ ស ែុអី្ចង់ស្វើតកលងកាល យ? សបើអ្នកទុំងអ្ស់
ាន មានលុយរគប់សដើមបីេិញរបស់ original សរបើស ើយ សែើអ្នក
ទុំងអ្ស់ាន សុខចិែតេិញរបស់copyសរបើសេៀែសេ? សយើងអាចស្វើ
ជាមនុសសសស្នម េះរែង់បានរគប់ាន  ឱ្យតែសយើងចង់ពិែរបាកដ។ 

១-៩ ផលវូេត្កាយរបសភ់ាពេ ្មោះត្តង ់

សមសរៀនមួយតដលខ្ុុំមិនតដលសភលច កនុងសរឿងស្នមកុក គឺការេុក
ផលូវសរកាយជានិចច។ ភាពសស្នម េះរែង់ ក៏ដូចាន តដរ រែូវការផលូវ
សរកាយសដើមបីការររជានិចច។ ខ្ុុំមិនចង់ឱ្យមនុសសសស្នម េះរែង់ឆ្ប់
ស្នល ប់សពកសេ សររេះសបើតបបសនេះ ពិភពសោកសនេះ តលងមាន
មនុសសសស្នម េះរែង់ស ើយ។  

ផលូវសរកាយ គឺសែើសពលណារែូវសបាេះភាពសស្នម េះរែង់សោល? សៅ
សពលតដលបញ្ជា ដល់ក (ខ្ុ ុំមិនបញ្ជា ក់ថាបញ្ជា អ្វីសេ) សយើងអាច
សបាេះសោលភាពសស្នម េះរែង់ជាមួយអ្នកដដេ ស ើយង្ហកមកសស្នម េះ
រែង់តែជាមួយខលួនឯងបាន។ ជួនកាល អ្នកដដេអាចនឹងសរបើ
ភាពសស្នម េះរែង់របស់សយើងជាមួយសគស េះ មកវាយរបហរសយើង
បាន ស ែុសនេះសយើងរែូវឆ្ល ែបនតិច។  
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កុុំឱ្យភាពសស្នម េះរែង់របស់ខលួនឯង មកបុំផ្គល ញខលួនឯង សររេះសបើ
សយើងស្វើតបបសនេះ សយើងនឹងកាល យជាគរមូអារកក់របស់ភាពសស្នម េះ
រែង់។ សៅសពលអ្នកដដេសឃើញសយើងបោជ័យ ឬខាែបង់
សដាយស្នរតែភាពសស្នម េះរែង់ សគនឹងគិែថា ភាពសស្នម េះរែង់ជា
សរឿងមិនលអ ស ើយាម នអ្នកណាចង់ស្វើជាមនុសសរែង់សេៀែសេ។ 

១-១០ េរឿងខ្ល ី

រគួស្នរមួយ សេើបនឹងបានេិញផទេះថ្មី ស ើយរែូវសរ ើចូលសៅសៅកនុង
ដថ្ៃសនេះ។ ពួកសគបានជញ្ាូ នរបស់របរទុំងអ្ស់ចូលសៅកនុងផទេះ
ថ្មី។ រគួស្នរសនេះមានតឆែមួយកាល អាយុរបត លជា២ឆ្ន ុំ តដល
សគចិញ្ច ឹមតាុំងពីែូច។  

សៅសពលមកដល់ផទេះថ្មី មាច ស់ផទេះតលងចង់េុកតឆែសនេះសេៀែស ើយ 
សររេះរ ុំខានាែ់ និងមិនចង់ឱ្យរបឡាក់ផទេះ។ ាែ់បានដាក់វា
សៅខាងសរៅផទេះោល់ដថ្ៃ សដាយមិនរវល់សរឿងចុំណីវាសេ។ តឆែសនេះ 
សដាយមិនដឹងថាមាច ស់មិនរែូវការ វាសៅសដកសៅជាប់មាែ់ទវ រ 
សដាយគិែថាមាច ស់វារបត លជារវល់ខាល ុំងណាស់សេើបាម នសពល
សចញមកសលងជាមួយវា។ 

ដល់ោៃ ចបនតិច មាច ស់វាក៏សបើកទវ រ តឆែសនេះសរកាកស ើងស ើយបក់
កនទុយសដើរចូលផទេះ តែរែូវមាច ស់វាយកសជើងបាុំង ស ើយទញទវ រ
បិេវញិ។ តាមពិែសគមិនតមនសបើកទវ រឱ្យវាចូលសេ គឺសគ ុំកូន
សគសៅសដើរសលងសៅខាងសរៅប ុសណាណ េះ។ ស ើយក៏បានន័យថា ដថ្ៃ
សនេះសគមិនបាយផទេះសេ។ តឆែសនេះរែូវសដកអ្ែ់អី្សីុសពញមួយដថ្ៃ។ 
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តសអកស ើង សដាយរទុំនឹងការឃ្លល នមិនបាន វាក៏សដើរសៅរកអី្សីុ
សៅតកបរស េះ។ វាសៅកាយថ្ង់សរមាមសគ ក៏រែូវសគយកសឈើ
វាយចុំកាល។ តឆែសនេះភ័យណាស់ ក៏រែ់រែលប់មកផទេះកនុង
បុំណងឱ្យមាច ស់វាជួយ។ តែសពលមកដល់ វាក៏រែូវសមលឹងសមើល
ទវ រតដលបិេជិែដតដល។ វាខុំបសញ្ចញសសមលងឱ្យមាច ស់វាលឺ តែ
សគមិនសចញមកសមើលវាសេ។ 

តឆែសនេះក៏ដាក់ខលួនសដកសៅជាប់នឹងមាែ់ទវ រសេៀែ សដើមបីរង់ោុំ
មាច ស់វា។ វាគិែថា មាច ស់វាមិនសោលវាសេ សររេះវាមិនតដលរែ់
សោលមាច ស់។ ប ុតនតវាោុំក៏អ្ែ់របសយាជន៍តដរ សររេះសគមិនសបើក
ទវ រឱ្យវាចូល ស ើយក៏មិនយកបាយឱ្យវាសីុតដរ។ 

ប ុ ម នដថ្ៃសរកាយមក តឆែសនេះសដើររកអី្សីុតាមផលូវោល់ដថ្ៃ ស ើយ
តែងតែរែលប់មកសដកមុខផទេះវញិជានិចច។ មាច ស់វាសឃើញវា ក៏ស្វើ
ជាមិនសឃើញ តែវាសៅតែរបឹងបក់កនទុយ និងរែ់សៅជិែសជើង
មាច ស់វាដតដល។ 

សៅយប់មួយ វាកុំពុងតែសដកសៅមុខផទេះ្មមតា ស្ស្នប់តែមាន
មនុសសមួយរកុមសដើរមកតកបរវា។ ពួកសគសេើបនឹងសចញពីផឹកសីុ 
ស្សវងឹសពញផលូវ។ មនុសសរបុសមាន ក់ បានរកស កសឃើញតឆែតដល
សដកនឹងដី ក៏នឹកចង់សីុស្នច់តឆែ។ សគបានទញដដមិែតភកតិ 
ស ើយចងអុលសៅកាន់តឆែ។ 

តឆែសនេះ សដាយស្នរអ្ស់កមាល ុំងសីុមិនតឆអែផង ស ើយនឹកមាច ស់វា
សេៀែ ក៏មិនបានរែ់សៅណាតដរ។ មនុសសមួយរកុមស េះ បាន
ចូលសៅព័េធតឆែស េះ ស ើយោប់វា។ សគោប់សជើងវាបានមាា ង តឆែ
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ក៏តស្សកសដើមបីឱ្យមាច ស់វាជួយ។ មាច ស់វាតដលសៅខាងកនុងលឺ
ស ើយ តែខាិលរវល់សររេះកុំពុងតែសដកសមើលេូរេសសន៍។  

សគោប់សជើងវា ស ើយសបាកសៅនឹងជញ្ជា ុំងពីរដង។ សសមលង
តស្សករបស់តឆែ ក៏ស្នៃ ែ់សៅវញិ។ មនុសសមួយរកុមស េះក៏សចញ
សៅ តឆែក៏បាែ់សៅ។ រពឹកស ើងមាច ស់ផទេះសបើកទវ រមក សឃើញស្នន ម
តបក្មជាប់នឹងជញ្ជា ុំងផទេះ ក៏ដឹងថាមានសរឿងអី្សកើែស ើង។ 
ពួកសគនិយាយថា “ឥលូវវាសៅស ើយ សយើងអាចសបើកទវ រអ្ងាុយ
មុខផទេះបានស ើយ”។ 



 

ទ
ំព
័រ 

 2
1
 

ចរតិទ២ី 

ការពាររបសខ់្លនួឯង 

កមមសិេធិផ្គទ ល់ខលួន ជាកតីស្សដមរបស់មនុសសរគប់ាន ។ អ្នកណាក៏
ចង់បានតដរ ប ុតនតសៅសពលតដលបានស ើយ មានអ្នកខលេះមិន
ហ នការរររបស់ខលួនឯងសេៀែ។ សពលសយើងនិយាយអ្ុំពីកមម
សិេធិផ្គទ ល់ខលួន សយើងអាចនឹងគិែដល់រេពយសមបែតិ ឬសមាា រៈសរបើ
របាស់សផសងៗ ប ុតនតវាមានសរចើនសលើសពីសនេះសេៀែ។ វាអាចជា 
គុំនិែ ស្នន ដដ ជាែិស្នសន៍ ឬជុំសនឿរបស់ខលួនឯង។ កមមសិេធិទុំង
សនេះ អាចមានែដមលសលើសពីរេពយសមបែតិសៅសេៀែ។ 

សបើសិនជាមានស ើយ សយើងោុំបាច់រែូវតែការររឱ្យបានលអ កុុំ
ឱ្យសគមកលួចយកសៅ ឬស្វើឱ្យខូច។ របស់សយើង សៅតែជារបស់
សយើង ដោបណាសយើងហ នសរកាកឈរការររ សពលតដលមាន
សគចង់ប េះរល់។ ប ុតនតសបើសយើងកុំស្នកតេ សពលបាែ់ សូមកុុំស្វើ
ជាស្នត យ។ 

មា ក់ខ្ុុំតែងនិយាយរបាប់ជានិចច ពីសរឿងសោរលួចាស់ផទេះ។ ាែ់
របាប់ថា “យប់ស ើងមុននឹងសដក រែូវសដើរសមើលឱ្យគនលឹេះទវ រ និង
បងអួចសិន ស ើយមានោក់សស្នររែឹមរែូវស ើយឬសៅ។ ឱ្យតែ
សយើងរបត ស សគចូលយកស ើយ”។ សៅផទេះខ្ុុំសដាយស្នរសោរ
ធ្លល ប់យកសឈើឆែឹេះគនលឹេះបងអួច មា ក់ខ្ុុំក៏យកលួសសៅចងបងអួច
ោល់យប់សដើមបីការរររេពយ ។ 
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សបើនិយាយពីសរឿងការររ តឆែសៅតែជាគរមូលអដតដល។ មនុសស
ជាសរចើនចិញ្ច ឹមតឆែសដើមបីការររផទេះ។ សបើសៅរបសេសខលេះវញិ តឆែ 

ជាអ្នកការររសកមងសេៀែផង។  

២-១ ែឆលអេចោះខេំោរ 

អ្នកតដលមានចិញ្ច ឹមតឆែសៅផទេះ តែងតែមានគុំនិែដូចាន មួយ គឺ
តឆែអាចជួយការររផទេះបាន។ មិនថាតឆែ ុ្ំ ឬសែឿសេ សុេធតែអាច
ជួយសរឿងសនេះបានទុំងអ្ស់។ សបើតឆែ្ ុំ វាសចេះ ក់ខាុំ តែសបើតឆែែូច 
វាសចេះរពុសឱ្យដុំណឹង។ 

សៅផទេះរបស់មិែតភកតិខ្ុុំ មានតឆែពីរកាល មួយ ុ្ំ មួយែូច។ តឆែ ុ្ំ
ស េះ រាន់តែសឃើញមនុសសតបលកមុខសដើរចូលផទេះភាល ម វានឹងរែ់
សចញមកស្នវ គមន៍ភាល ម។ សបើមាច ស់វារែ់មកឃ្លែ់មិនទន់ អ្នក
តដលតបលកមុខស េះ ដឹងតែជាប់ស្នន មចងែូមវាមិនខាន។ ចុំតណក
តឆែមួយសេៀែវញិ ខាល ចមនុសស មិនហ នមកជិែសេ។ វារពូសពី
ចមាៃ យបសណតើ រ រែ់សៅកនុងផទេះវញិបសណតើ រ។ តឆែទុំងពីរសនេះ អាច
ការររផទេះបាន សររេះមួយោុំរពុស មួយសេៀែោុំខាុំ។ សបើអា ុ្ំ
ស េះមិនដឹងថាមានសគចូល អាែូចអាចជួយរពូសសៅបាន។ 

សៅមតុុំផទេះខ្ុុំ សមបូរសោរាស់ផទេះណាស់ ដូសចនេះោល់យប់សពល
តដលមានតឆែរពូស ខ្ុុំដឹងថាពួកសនេះកុំពុងស្វើការង្ហរស ើយ។ អ្នក
ខលេះថា តឆែសឃើញសខាម ចសេើបវារពូស។ ខ្ុុំមិនគិែអីុ្ចឹងសេ សររេះឱ្យ
តែយប់ណាមានតឆែរពូសខាល ុំង យប់ស េះដឹងតែមានសគបាែ់អី្មិន
ខាន។ មិនថាកុុំពយូេ័រ េូរស័ពទ ឬម ូែូសេ ឱ្យតែរបត ស គឺបាែ់។ 
កាលឆ្ន ុំមុនៗស េះ មានអ្នកបាែ់សខាអាវសេៀែ។ 
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អ្នកតដលមានតឆែកនុងផទេះ អាចដឹងថាមានសរឿងអី្សកើែស ើង សររេះ
តឆែមានរែសចៀកដវជាងមនុសស ស ើយមានចិែតការរររបស់មាច ស់
វាសេៀែផង។  

២-២ េេតអុវតី្តវូការពាររបសផ់្ទមលខ់្លនួ? 

មូលស ែុេីមួយ គឺ សដើមបបីញ្ជា ក់ថាសយើងជាមាច ស់។ មាច ស់កមម
សិេធិ រែូវតែការរររបស់ខលួនឯង សេើបអ្នកដដេេេួលស្នា ល់ថា
សយើងជាមាច ស់។ កីឡាករសជើងឯង រែូវការររតខសរកវា ែ់របស់
ខលួនសដើមបីបញ្ជា ក់ថា សគជាមាច ស់ពិែតមន ឬសគមានសមែថភាព
សដើមបីកាន់តខសរកវា ែ់សនេះពិែតមន។ 

មូលស ែុេីពីរ គឺសដើមបីស្វើឱ្យរបស់សយើងកាន់តែមានែដមល។ 
ឧទ រណ៍ ស្នន ដដរបស់សយើងរែូវសគសមើលង្ហយ ឬវាយែដមល
ខុស ដូសចនេះកនុង មសយើងជាមាច ស់ស្នន ដដរែូវបកស្ស្នយ ការររ
ស្នន ដដរបស់សយើង កុុំឱ្យធ្លល ក់កូដសដាយស្នរតែការវាយែដមលរបស់
អ្នកដដេ។ អ្វីក៏សដាយ កាន់តែមានការការររសរចើន កាន់តែមាន
ែដមល។ នុំតដលមានកញ្ច ប់ការររពីសរៅ សរចើនតែលក់ដថ្លជាងនុំ
តដលាម នកញ្ច ប់។  

មូលស ែុេីបី គឺសដើមបភីាពកាល ហនរបស់សយើង។ មនុសសតដល
មិនហ នការរររបស់ខលួនឯង ជាមនុសសកុំស្នក។ ការការររ
របស់ខលួនឯង គឺជាការ វឹកហែ់ភាពកាល ហនរបស់សយើង។ 
សយើងកាន់តែការររប ុណាណ  សយើងក៏កាន់តែរងឹបឹុងប ុនស េះតដរ។ 
សជើងឯកតដលការររតខសរកវា ែ់សរចើនដង នឹងកាន់តែខាល ុំងជាង
មុន ស ើយយល់ពីភាពខុសាន រវាងការរបកួែ្មមតា និងការ
របកួែយកសជើងឯក។ 
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មូលស ែុេីបួន គឺសដើមបឱី្យខលួនសយើងលអជាងតឆែ។ សនេះជាមូល
ស ែុ ុ្ំជាងសគកនុងសសៀវសៅសនេះ។ តឆែសចេះការរររបស់វា ចុេះសបើ
សយើងមិនសចេះ សយើងមិនអ្ន់ជាងតឆែសៅស ើយ?  

២-៣ ការពារជេំនឿរបស់ខ្្ញ ំ

ជុំសនឿ ជារបស់តដលខ្ុុំមានផ្គទ ល់ខលួន ស ើយក៏ជាអ្នកកុំណែ់ភាព
ខុសាន រវាងខ្ុុំ និងមនុសសជុុំវញិតដរ។ ជុំសនឿ ជាតផនកមួយដនជីវែិ
របស់មនុសសតដលមិនអាចអ្ែ់បាន។ ាម នអ្នកណាមាន ក់តដល
ាម នជុំសនឿស េះសេ។ អ្នកខលេះគិែខុសថា សៅសពលតដលសគមិនសជឿ
សលើស្នស  ឬរពេះនឹងស្វើឱ្យសគសជៀសផុែពីជុំសនឿ ប ុតនតជុំសនឿសៅ
តែមានកនុងខលួនសគជានិចច។  

ខ្ុុំមិនសជឿសលើស្នស សេ។ មិនតមនខ្ុុំមិនចូលចិែតរកយសរបៀន
របសៅរបស់រពេះពុេធស្នស ស េះសេ ប ុតនតខ្ុុំមិនសជឿសលើកាច់
កបូរតដលសគ ុំាន ស្វើ។ មានរកយសរបៀនរបសៅមួយចុំនួនកនុងរពេះ
ពុេធស្នស  តដលអាចស្វើឱ្យមនុសសមានការផ្គល ស់បតូរបាន ដូច
ជាវ ិ្ ីេប់កុំ ឹង វ ិ្ ីស្នងខលួនឯងស ើងវញិ និងការសារពឪពុក
មាត យជាសដើម។ ខ្ុុំស្វើតាម ប ុតនតសបើសួរខ្ុុំថា សជឿសលើបាបបុណយ
ឬអ្ែ់ ខ្ុុំអ្ែ់សេ។ សលើសោកសនេះ ាម នបាប ឬបុណយអ្វីសេ ប ុតនត
សយើងសៅតែរែវូស្វើសរឿងលអដតដល។  

សយើងមិនតមនលអសដាយស្នរតែសយើងមានស្នស ស េះសេ។ សបើ
សយើងគិែតបបសនេះ បានន័យថា សយើងយកស្នស មកបាុំងមុខ 
សដើមបីោក់បាុំងសរឿងអារកក់របស់សយើងស ើយ។ សនេះជាេសងវើ
របស់អ្នកនសយាបាយប ុសណាណ េះ សយើងមិនរែូវស្វើតាមសេ របយ័ែន
សគរកសរឿង សររេះអ្នកនសយាបាយសអប់អ្នកណាតដលស្វើអី្កាែ់មុខ
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ពួកសគណាស់។ អ្នកនសយាបាយមិនតដលផ្គត ច់ខលួនពីស្នស សេ 
ស ើយមានអ្នកនសយាបាយខលេះសេៀែ អួ្ែ ួសដល់ថាន ក់ោែ់េុក
ខលួនជាអាេិសេពអី្សេៀែ។ ស ែុតែចង់ឱ្យសគឱ្នកាលសារព 
ដូសចនេះក៏យកស្នស មកស្វើជាសលស។ 

សរៅពីជុំសនឿតដលមិនខវល់ពីស្នស  ខ្ុុំសៅមានជុំសនឿសផសង
សេៀែតដលសៅជាប់នឹងខលួនខ្ុុំ។ ជុំសនឿតដលខ្ុុំមានយូរជាងសគ
ស េះ គឺខ្ុុំសជឿសលើការអានសសៀវសៅ និងការស្ស្នវរជាវសដាយខលួន
ឯង។ អ្វីតដលខ្ុុំមិនចាស់ ឬមិនសចេះ ខ្ុុំសៅរកសសៀវសៅមកអាន
ជានិចច។ ខ្ុុំសជឿថា សសៀវសៅអាចផតល់ចសមលើយឱ្យខ្ុុំបានលមអិែ
ជាងអីុ្ន្ឺសណែ រាន់តែវាមិនសចញចសមលើយមកភាល មប ុសណាណ េះ។ 
ជុំសនឿសនេះ បានជួយឱ្យខ្ុុំកាល យជាអ្នកនិពនធសសៀវសៅបានដូចអ្វី
តដលខ្ុុំតែងតែស្សដម។ មានតែជុំសនឿសនេះសេ តដលខ្ុុំមិនតដល
សបាេះបង់សោល ស ើយវាក៏មិនសបាេះបង់សោលខ្ុុំតដរ។ ជុំសនឿសលើ
ការអានសនេះ មិនពិបាកដូចជុំសនឿស្នស សេ។ អ្វីតដលសយើងរែវូ
ស្វើ គឺយកចិែតេុកដាក់អាន រចួយកមកគិែតែប ុណណឹ ង។ 

ខ្ុុំសៅមានជុំសនឿមួយសេៀែ តដលសេើបនឹងោប់សផតើមកនុងរយៈសពល
ពីរបីឆ្ន ុំចុងសរកាយសនេះ។ ខ្ុុំសជឿថា សែវទុំងអ្ស់សុេធតែចង់រស់
ដូសចនេះខ្ុុំមិនសមាល ប់វា មិនសីុស្នច់វា និងមិនស្វើបាបវាទុំងអ្ស់។ 
មនុសសតដលស្វើបាបសែវ ជាមនុសសកុំស្នក សររេះស្វើបាបបាន
តែអ្នកតដលាម នកមាល ុំងែបវញិប ុសណាណ េះ។ សបើវាខាល ុំងណាស់ សៅ
ស្វើបាបសៅសសមតចសៅ ដឹងាន ស ើយ។ ជុំសនឿសនេះ បានផ្គល ស់បតូរ
របបអាហររបស់ខ្ុុំ និងការសរបើរបាស់សមាា រៈផ្គទ ល់ខលួន។ ខ្ុុំែម
ស្នច់រគប់របសភេ ស ើយសជៀសវាងមិនេិញផលិែផលណា
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តដលស្វើអ្ុំពីសែវ។ ខ្ុុំសុខចិែតមិនរក់តខសរកវា ែ់ សររេះខ្ុុំមិន
សចេះសមើលថា តខសរកវា ែ់ណាតសបក ឬមិនស្វើពីជ័រសេ។ 

ខ្ុុំស្វើការជាមួយជនជាែិអូ្ស្រស្នត លីមាន ក់ តដលាែ់សជឿសលើ
ស្នស រគិសត។ ដថ្ៃមួយ ខ្ុុំបានសៅសរៅញុ៉ាំុំបាយជាមួយាែ់។ 
ាែ់បានរបាប់ខ្ុុំថា ាែ់មិនញុ៉ាំុំស្នច់រជូកសេ សររេះសៅកនុងគមពីរ
ស្នស របស់ាែ់មិនអ្នុញ្ជា ែឱ្យញុ៉ាំុំស្នច់រជូក។ ាែ់អាច
ញុ៉ាំុំបានដូចជា ស្នច់មាន់ រែី ឬស្នច់សែវដដេសេៀែ។ ាែ់
របាប់ថា រពេះជាមាច ស់របស់ាែ់ បានកុំណែ់ថា សែវណាតដល
រែូវតែសមាល ប់សដើមបីស្វើជាអាហរ។ សរមាប់ខ្ុុំ សបើរពេះមានចរែិ
តបបសនេះ ខ្ុុំមិនអាចសៅថារពេះបានតដរ សររេះលសមអៀងសពក។ 
ឱ្យតែមានជីវែិ គឺចង់រស់ស ើយ។ រពេះមកពីណាសអីក៏ ុ្ំខាល ុំងសមល េះ
អាចកុំណែ់អាយុជីវែិរបស់សគបានសេៀែ? ខ្ុុំមិនសជឿរពេះរសបៀប
សនេះសេ។ 

ចុំតណកសៅកនុងរពេះពុេធស្នស វញិ ក៏មានសីលមួយតដរ តដល
ហមមិនឱ្យសមាល ប់ជីវែិសែវដដេ ប ុតនតសៅសពលតដលខ្ុុំសៅវែត 
ខ្ុុំសឃើញមាួបតដលរពេះសងឃឆ្ន់ មានសុេធតែស្នច់ ស ើយស្នច់
ខលេះសៅជាប់្មសេៀែផង។ សទេះបីជារពេះសងឃទុំងស េះមិន
បានសមាល ប់សដាយខលួនឯងក៏សដាយ ក៏សៅតែមិនរែូវតដរ។ ឬក៏
សីលកនុងស្នស ក៏មានចុំណុចរបសហងដូចចាប់តដរ? សបើ
តបបសនេះតមន គឺរែូវស ើយ សររេះស្នស ក៏រែូវមនុសសបសងែើែ
ស ើងតដរ។ មនុសសចូលចិែតបសងែើែចាប់វន័ិយតដលមានចស ល េះ
របសហង សររេះង្ហយស្សួលកនុងការសលមើសចាប់ទុំងស េះ។ ខ្ុុំ
មិនថាវ យបងាុំរពេះសងឃសេៀែសេ តាុំងពីខ្ុុំមានជុំសនឿតបបសនេះ 
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សររេះខ្ុុំគិែថា ជងាង់មនុសសរបសុមិនលុែចុំសរេះមុខមនុសស
តដលខលួនឯងមិនឯកភាពស េះសេ។  

ខ្ុុំចូលចិែតសែវ រ ូែដល់ខ្ុុំមិននិយាយជាមួយមនុសស ស ើយ
េុកសពលសៅនិយាយជាមួយេនាយរបស់ខ្ុុំ។ ខ្ុុំមិនកុ កសេ 
មនុសសខលេះ មិនសសមើនឹងសែវតដលខ្ុុំចិញ្ច ឹមផង។ 

ខ្ុុំសជឿថា មនុសសក៏ជាសែវតដរសៅសលើតផនដីសនេះ ដូសចនេះសបើ
មនុសសអាចរស់សៅបាន សែវក៏អាចរស់សៅបានតដរ។ ភាព
អាតាម និយម ការខាល ចផុែពូជ និងខួរកាលភលីសភលើ បានស្វើឱ្យមនុសស
មានគុំនិែយកសែវដដេមកស្វើជាអាហរ។ មិនទន់អ្ស់សេ សៅ
សពលតដលមនុសសសកើែមកសរកាយៗ មិនដឹងខយល់អី្ ស ើយមិន
សចេះឆៃល់អ្វីតដលកុំពុងសកើែស ើង អាហរសនេះក៏កាល យជាែរមូវការ
មួយតដលសរែៀមនឹងជួបការខវេះខាែ។ មានការស្ស្នវរជាវមួយ 
បាននិយាយថាកនុងឆ្ន ុំ ២០៤៨ សមុរេនឹងតលមានរែីសេៀែ
ស ើយ សររេះការសនស្នេ ួសស ែុសពក។ ចុំណុចមួយតដល
មនុសសមិនអាចតញកខលួនពីសែវបាន គឺការស្វើតាមាន សដាយមិន
សចេះឆៃល់។ 

ជុំសនឿ ុ្ំជាងសគរបស់ខ្ុុំ គឺសជឿសលើខលួនឯង។ ខ្ុុំមិនតមននិយាយពី
អ្ុំណួែសេ ប ុតនតខ្ុុំដឹងថា សបើខ្ុុំចង់បានអ្វីមួយ ខ្ុុំរែវូស្វើសដាយខលួន
ឯង។ សបើខ្ុុំចង់ស្វើការតផនករកា វិចឌី ាញ ខ្ុុំរែូវសរៀនជុំ ញ
សនេះសដាយខលួនឯង សររេះាម នអ្នកណាមានសពលមកបសរងៀន
សយើងដល់ផទេះស េះសេ។ សបើខ្ុុំចង់មានសសៀវសៅផ្គទ ល់ខលួន ខ្ុុំរែូវ
សរសសរសដាយខលួនឯង សររេះខ្ុុំាម នលុយជួលសគមកសរសសរឱ្យ
សេ។ សបើខ្ុុំចង់សៅសដើរសលង ខ្ុុំរែូវរកលុយ និងសនសុំសដាយខលួន
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ឯង សររេះមា ក់ខ្ុុំាម នលុយសរចើនឱ្យខ្ុុំយកសៅោយសៅស្សុកសគ
សេ។ រគប់យា ងតដលខ្ុុំមាន ឬចង់មាន សចញពីខលួនខ្ុុំទុំងអ្ស់។  

ជុំសនឿសនេះ ជាចុំណុចសុំខាន់កនុងការរស់សៅ។ សបើសយើងមិនសជឿ
សលើខលួនឯងសេ អ្វីក៏មិនអាចសកើែស ើងបានតដរ។ អ្នកខលេះសុខចិែត
សជឿសលើរពេះ តែមិនសជឿសលើខលួនឯងក៏មានតដរ។ ខ្ុុំក៏ធ្លល ប់សជឿសលើ
រពេះតដរ ស ើយធ្លល ប់បន់ស្សន់ោប់មិនអ្ស់ តែមិនតដលបានអី្មក
វញិសេ ដូសចនេះជសរមើសចុងសរកាយរបស់ខ្ុុំ គឺខលួនឯងសនេះស ើយ។ 
សៅសពលសយើងសជឿសលើខលួនឯង សយើងនឹងសរៀនស្វើការសដាយខលួន
ឯង ឈប់ោុំសគជួយ ឈប់ោុំឱ្កាសមកដល់ និងឈប់សដករេិះ
គន់សគដូចមនុសសអ្ែ់របសយាជន៍មួយចុំនួនសេៀែ។ 

ខ្ុុំមិនរែឹមតែមានជុំសនឿទុំងសនេះសេ ខ្ុុំការររវាសេៀែផង។ វ ិ្ ី
ការររជុំសនឿរបស់ខ្ុុំ គឺមិនសៅស ល្ េះជាមួយអ្នកតដលមានជុំសនឿ
សផសងពីខ្ុុំ។ ជុំសនឿ មិនតមនជាសរឿងរែូវស ល្ េះាន សេ សនេះជាសរឿង
ឯកជន។ សបើយកជុំសនឿមកស ល្ េះាន  វាសរបៀបដូចជាវាស់េុំ ុំ
របដាប់ ស ើយថាឱ្យាន សៅវញិសៅមកអីុ្ចឹង។ ជុំសនឿ ជារបស់
ផ្គទ ល់ខលួន ដូសចនេះមិនរក់ព័នធនឹងអ្នកណាទុំងអ្ស់។ សគសជឿសលើ
ស្នស  ជាសរឿងរបស់សគ ខ្ុុំសជឿសលើខលួនខ្ុុំ ក៏ជាសរឿងខ្ុុំតដរ។ សៅ
សពលសយើងយល់ចាស់ពីជុំសនឿ សយើងនឹងសរៀនសចេះសមសរៀនមួយ គឺ 
កាលរបស់ខ្ុុំ មិនសេើបកាលរបស់អ្នកណាទុំងអ្ស់។ 

សបើសិនសយើងមានជុំសនឿកនុងខលួនស ើយ សូមកុុំឱ្យវាបាែ់បង់ សររេះ
ជុំសនឿ អាចស្វើឱ្យសយើងកាល ហនបាន និងជួយរកមស្ាបាយកនុង
សពលលុំបាកបានសេៀែផង។ ប ុតនតខ្ុុំមានរកយមួយចង់របាប់ មុន
នឹងោែ់េុកវាជាជុំសនឿ សូមគិែផង។ កុុំសជឿមុនគិែ សររេះសពល
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តដលសជឿស ើយ ខួរកាលសយើងនឹងសផអៀងសៅខាងជុំសនឿស េះមិន
ខាន ស ែុសនេះសយើងគិែមិនសចេះអី្សេ។ គិែឱ្យអ្ស់ចិែត ោុំសជឿ ក៏
មិនខាែសពលតដរ។  

២-៤ ការពារេសៀវេៅរបសខ់្្ញ ំ

ខ្ុុំជាអ្នកនិពនធ ដូសចនេះអ្វីតដលខ្ុុំមានជាកមមសិេធិគឺសសៀវសៅ។ ខ្ុុំ
សរសសរសសៀវសៅចប់ប ុ ម នកាលតដរ ស ើយក៏បានដាក់ឱ្យសគ
អាន free សៅសលើអីុ្ន្ឺសណែ សររេះខ្ុុំាម នលុយសបាេះពុមពលក់ 
ស ើយក៏ាម នអ្នកណាស្នា ល់ថា  ួែ សសងសគៀ ជាសអីផង។ 
សទេះបីសសៀវសៅទុំងស េះ មិនតមនេុកលក់តមន តែខ្ុុំមិនបាន
ស្វើឱ្យរចួពីដដដូចសោងពុមពភាគសរចើនស េះសេ។ ខ្ុុំសរៀបរកយតាម
លបេះចាស់ណាស់។ សបើរែង់ណាមិនលអ ខ្ុុំសុខចិែតលុបសោល។ 

កនុងសសៀវសៅមួយកាល ខ្ុុំរែវូចុំណាយសពលយា ងែិចបុំផុែក៏
មួយតខសដើមបីសរសសរឱ្យចប់។ សសៀវសៅតដលខ្ុុំសរសសរយូរជាង
សគ គឺ សរៀនតាមឆ្វឆ្វ តដលចុំណាយសពលដល់សៅបួនតខ 
ស ើយសរសសរអ្ែ់ចប់សេៀែ។ ខ្ុុំកុំពុងសរែៀមសរសសរសសៀវសៅ
សនេះឱ្យចប់ ស ើយរុញសៅឱ្យខាងសោងពុមពជួយសបាេះផាយកនុងឆ្ន ុំ
សនេះ សររេះខ្ុុំចង់ឱ្យសគសឃើញថា សសៀវសៅស្នមកុករបស់ខ្ុុំ លអ
ជាងសសៀវសៅតដលមានសលើេីផារទុំងអ្ស់ (សលើកតលងតែ
សសៀវសៅសរឿងសដើមរបស់សគ)។ 

សរកាយការរបឹងសរសសរមតងបនតិចៗ ខ្ុុំក៏មានសសៀវសៅមួយ
កាលស ើយមួយកាលសេៀែ។ សនេះជាកមមសិេធិរបស់ខ្ុុំ ស ើយ
ជាអ្វីតដលខ្ុុំរែូវការររ។ ខ្ុុំការររអ្ែថន័យសៅកនុងសសៀវសៅ
របស់ខ្ុុំ សបើសិនជាមានសគយល់ស្សប ឬសពបរជាយ។ ខ្ុុំ
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ស្សោញ់សសៀវសៅរបស់ខ្ុុំ ដូសចនេះសបើសគនិយាយប េះរល់ ខ្ុុំនឹង
សចញែតាុំងភាល ម។ ខ្ុុំសរបើសមតី មិនតមនសៅវាយាន សេ សររេះ
សទេះបីជាវាយក៏មិនឈនេះសគតដរ។ អ្វីតដលគួរឱ្យឆៃល់ស េះ គឺ
មនុសសតដលមកថាឱ្យសសៀវសៅរបស់ខ្ុុំ សរចើនតែជាមនុសសតដល
មិនធ្លល ប់សរសសរសសៀវសៅសដាយខលួនឯង។ ពួកសនេះ មិនយល់ថា
ការសរសសរសសៀវសៅពិបាកប ុណាណ សេ សររេះសគធ្លល ប់អានពែ៌មាន
តបកធ្លល យសរចើន រចួក៏គិែថា សសៀវសៅក៏សរសសរដូចពែ៌មានអ្ែ់ 

បានការទុំងស េះតដរ។ 

ចុំសរេះរសបៀបការររវញិ តែងផ្គល ស់បតូរជានិចច។ ជួនកាលខ្ុុំថាឱ្យ
សគខាល ុំង ជួនកាលខ្ុុំសខពើមមិនអាន Comment សគសេៀែផង។ ខ្ុុំ
មានរសបៀបសរសសររបស់ខ្ុុំ ដូសចនេះសបើមិនសពញចិែត កុុំអាន។ ខ្ុុំ
អ្ែ់សរសសរសដើមបេីីផារសេ សររេះសបើសរសសរតបបសនេះ ខ្ុុំមិនអាច
បសញ្ចញសយាបល់របស់ខ្ុុំបានសេ។ ខ្ុុំមិនេេួលយកសយាបល់តក
ែរមូវសេៀែសេ សររេះខ្ុុំ្ុញនឹងស្នត ប់រកយរបស់អ្នកដដេណា
ស់។ ពួកសគចង់ឱ្យខ្ុុំស្វើឱ្យរែូវចិែតសគ។ ខ្ុុំជាអ្នកនិពនធ មិនតមន
ស្សីខាោ អូ្សខសេ ឱ្យផ្គា ប់ចិែតយា ងសម ច។ អ្នកណាមិនចូលចិែតក៏
អ្ែ់សៅ សុំខាន់ខលួនខ្ុុំចូលចិែតបានស ើយ។ ខ្ុុំមិនគិែពីអ្នកដដេ
សរចើនសពក រ ូែសភលចគិែពីខលួនឯងស េះសេ សររេះសបើស្វើតបបសនេះ 
សែើខ្ុុំស្វើជាអ្នកនិពនធសដើមបីអី្? 

ខាងសោងពុមពដាុំសដើមជីវែិ សគមិនឱ្យខ្ុុំសរសសរសរឿងនសយាបាយ 
និងស្នស សេ សររេះសគខាល ចប េះរល់ដល់េីផាររបស់សគ 
ដូសចនេះខ្ុុំរែូវយកមកសរសសរកនុងសសៀវសៅណា តដលខ្ុុំមិនសផ្ើរឱ្យ
សគ។ ខ្ុុំចង់សរសសរអ្វីក៏បានតដរ សររេះខ្ុុំជាអ្នកនិពនធ។ មិនតមន
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សដាយស្នរតែកុងរតាមួយសនលឹក អាចបុំបិេសិេធិខ្ុុំបានសេ។ សបើ
សគចង់េុកខ្ុុំក៏េុកសៅ សបើមិនចង់សេក៏តាមចិែត។ យា ងសរចើនខ្ុុំ
អ្ែ់បានសបាេះពុមពសសៀវសៅសេៀែប ុសណាណ េះ។ 

កាលពីរក់កណាត លឆ្ន ុំ២០១៦សនេះ ខ្ុុំមានបញ្ជា ែូចមួយសៅ
សលើស វសប ុក។ មាន page មួយបានយកសសៀវសៅរបស់ខ្ុុំសៅ
តចកោយសដាយមិនរបាប់មួយមា ែ់ និងតថ្មទុំងយក logo ដ៏
អារកក់សមើលរបស់សគមកដាក់ពីសលើគរមបសសៀវសៅខ្ុុំសេៀែ។ 
សរមាប់ខ្ុុំ ការយករបស់អារកក់តបបសនេះមកដាក់សលើគរមប
សសៀវសៅតដលខ្ុុំខុំឌី ាញ សរបៀបដូចជាយកអាចម៌មកគប់ចុំ
មុខខ្ុុំអីុ្ចឹង។ ខ្ុុំបានទក់េងសៅសគ ប ុតនតសគមិនសឆលើយែប។  

ខ្ុុំរទុំតលងបាន ក៏ពឹងឱ្យអ្នកតដលស្នា ល់ report សៅស វសប ុក 
សដើមបីឱ្យស វសប ុកលុប post ស េះសោល។ សរកាយ report បាន
ប ុ ម នដថ្ៃ ខាង Page ស េះក៏ែបមកខ្ុុំវញិសដាយរកយសមតីអ្ន់
ជាងតឆែសេៀែ។ អ្នកទុំងអ្ស់ាន យល់ស ើយថា ស ែុអី្បានជា
អ្ន់ជាងតឆែ? គឺាម នភាពសស្នម េះរែង់។  

សគនិយាយថា សសៀវសៅរបស់ខ្ុុំ សគបានមកពីអីុ្ន្ឺសណែ ដូសចនេះ
សគរាន់តែយកមកតចកោយបនតប ុសណាណ េះ។ ខ្ុុំឆៃល់ថា សបើតចក
ោយបនត សម ចោុំបាច់យក logo ខលួនឯងមកដាក់សលើសសៀវសៅ
ខ្ុុំ។ សសៀវសៅសនេះ ាម នចុំតណក page ស េះបនតិចសេ ស ើយខ្ុុំក៏
មិនសរសសរសដើមប ី page ស េះតដរ។ សគថាខ្ុុំចិែតចសងអៀែ តែសបើខ្ុុំ
ចិែតចសងអៀែ សែើខ្ុុំតចកសសៀវសៅស េះសៅសលើអីុ្ន្ឺសណែស្វើអី្? ខ្ុុំ
រាន់តែចង់ឱ្យមនុសសតដលចូលចិែតសីុសពរសគដូចពួកវា សចេះ
សារពកមមសិេធិបញ្ជា  និងសិេធិអ្នកនិពនធខលេះប ុសណាណ េះ។  
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Page  ស េះមានអ្នកាុំរេសរចើនណាស់ សររេះអី្វាយកសសៀវសៅ 
និងឯកស្នរជាសរចើនមក post ស ើយសសៀវសៅខលេះ រែូវវាតក
ចុំណងសជើងសេៀែផង។ អ្នកនិពនធសផសងសេៀែ មិនខវល់នឹងសរឿង
សនេះសេ សររេះសគដឹងថាតខមរមានចរែិយា ងសម ច។ ប ុតនតខ្ុុំមិនខវល់
សេ ចរែិយា ងសម ចក៏សដាយ ខ្ុុំសៅតែរែូវការររសសៀវសៅរបស់ខ្ុុំ
ដតដល។  

ខ្ុុំសៅ page ស េះថា page សោរ និងអ្នកតចកោយចុំសណេះដឹង
អាចម៌តឆែ ស ើយខ្ុុំ បាន post screenshot ការសនទ របស់ខ្ុុំ
ជាមួយវាសៅសពលយប់សៅសលើស វសប ុករបស់ខ្ុុំ។ ខ្ុុំចង់ឱ្យអ្នក
ាុំរេ page សោរស េះបានេេួលរកយដូចាន តដលខ្ុុំនិយាយ
សៅកាន់វា។ ខ្ុុំមិនថាឱ្យចុំស េះសេ សររេះខ្ុុំគង់តែ unfriend សគ
សោលដតដល ដូសចនេះេុកមុខឱ្យសគខលេះក៏លអតដរ។  

សរកាយមក ដល់កតនលងសុំខាន់ស ើយ ជាកតនលងតដលខ្ុុំរែូវ
សរជើសសរ ើសថា ការររ ឬសបាេះសោល។ សមរបស់ខ្ុុំ និងអ្នកស្វើការ
ជាមួយខ្ុុំ បានតណ ុំខ្ុុំថា ឈប់រកសរឿងសគសៅ សររេះសបើសគមិន
ឈប់ក៏សយើងមិនដឹងស្វើអី្សគសកើែតដរ។ មាន ក់សេៀែនិយាយថា សគ
កុំពុងស្វើឱ្យសយើងលបីស ើយ កុុំសៅខវល់ពីសគ។ ខ្ុុំមិនស្នត ប់សេ 
ស ើយក៏សតីឱ្យាែ់វញិ សររេះខ្ុុំរែូវការការររសសៀវសៅរបស់ខ្ុុំ។  

ការនិយាយដូចពួកាែ់ង្ហយណាស់ សររេះសសៀវសៅមិនតមនជា
របស់ាែ់។ ាែ់មិនដឹងថា េរមាុំបានសសៀវសៅមួយកាល ខ្ុុំ
រែូវស្វើអី្ខលេះស េះសេ។ ខ្ុុំមិនមានខួរកាលឆ្ល ែដូចពួកាែ់សេ 
ដូសចនេះខ្ុុំរែូវចុំណាយសពលសរចើនណាស់ េរមាុំដឹងថារែូវសរសសរ
អី្។ ជួនកាល ខ្ុុំដឹងថាចង់សរសសរអី្ស ើយ ប ុតនតមិនដឹងថារែូវ
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សរៀបរកយយា ងសម ចសេើបសម។ ខ្ុុំសរសសរសសៀវសៅបាន 
សដាយស្នរខ្ុុំរបឹងស្វើវាប ុសណាណ េះ មិនតមនខ្ុុំឆ្ល ែសេ ដូសចនេះខ្ុុំរែូវ
តែការរររបស់ខ្ុុំអីុ្ចឹង។  

ឧទ រណ៍ សយើងមានកូនស្សីមាន ក់ តដលសយើងរបឹងចិញ្ច ឹមតាុំង
ពីែូចមក។ ស្ស្នប់តែដថ្ៃមួយ រែូវសគោប់រ ុំសោភ ស ើយរែូវសគ
ស្វើឱ្យសរមស់សេៀែ។ សយើងតស្សកឱ្យសគជួយ ស្ស្នប់តែសគរបាប់
សយើង កុុំតស្សកអី្ សររេះអ្នកតដលរ ុំសោភកូនសយើង កុំពុងតែជួយ
កូនសយើងលបីតាមកាតសែស ើយ។ ពីមុនមិនតដលមានអ្នក
ស្នា ល់កូនសយើងសេ ឥលូវសនេះសគដឹងស ើយថាកូនសយើងរែូវអ្នក
ណារុំសោភ។ សែើសយើងនឹងមានអារមមណ៍តបបណា? សនេះជាអ្វី
តដលសកើែស ើងមកសលើសសៀវសៅរបស់ខ្ុុំ។ ខ្ុុំការរររបស់ខលួន
ឯង ក៏ខុសតដរ។ សមខ្ុុំរបាប់ថា ការសរបើរកយមិនលអសៅសលើអីុ្ន្ឺ
សណែ នឹងស្វើឱ្យសយើងកាល យជាមនុសសមិនលអកនុងតភនកអ្នកដដេ។ 
សូមសទសផងសម សររេះតភនកអ្នកដដេមិនមានែដមលកនុងតភនកខ្ុុំសេ 
ស ើយរកយរបស់សមឯង ក៏ាម នែដមលសសមើសសៀវសៅតដលខ្ុុំរបឹង 
សរសសរតដរ។ 

រេឹសតីអាចម៌តឆែ(មិនសស្នម េះរែង់ និងកុំស្នក) និងការតណ ុំអ្ែ់
បានការរបស់សមខ្ុុំ ជាអ្នកជរមុញខ្ុុំឱ្យដាក់រកយឈប់។ ខ្ុុំដាក់
រកយឈប់ សដើមបីសចញពីមនុសសតដលមិនាុំរេស្នន ដដរបស់ខ្ុុំ 
និងរបាប់ឱ្យខ្ុុំសបាេះសោលស្នន ដដរបស់ខលួនឯង។ ខ្ុុំនឹងការររ
សសៀវសៅរបស់ខ្ុុំ សទេះបីជាាម នអ្នកណាជួយខ្ុុំក៏សដាយ។ របស់
សយើង គឺសយើងជាអ្នកការររ។ 
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ឥលូវសនេះ សសៀវសៅតដលសគធ្លល ប់លួចស េះ បានសបាេះពុមពលក់
ស ើយ តែខ្ុុំសៅតែមិនឈប់ការររសសៀវសៅទុំងស េះដតដល។ 
សបើសិនជាខាងសោងពុមពស្វើអី្ប េះរល់សសៀវសៅរបស់ខ្ុុំ ឬស្វើឱ្យ
សសៀវសៅរបស់ខ្ុុំសៅជាសសៀវសៅបកតរបតដរ ខ្ុុំសៅតែរកសរឿងសគ
ដតដល។ សបើរាន់តែសសៀវសៅខលួនឯង ក៏ខ្ុុំការររមិនដតដល 
សែើខ្ុុំសៅការររអី្បានសេៀែ?  

ខ្ុុំការររសសៀវសៅរបស់ខ្ុុំ ដូចតឆែការររឆអឹងតដលសៅកនុងមាែ់
របស់វា ដូចការររផទេះតដលវារស់សៅោប់ឆ្ន ុំ និងដូចការររកូន
របស់វាអីុ្ចឹង។ ខ្ុុំមានចរែិតឆែ សទេះមិនបាន១០០ភាគរយ ក៏
បាន៧០ សៅ៨០ភាគរយតដរ។ ចរែិតឆែសនេះស ើយ តដលស្វើឱ្យ
ខុសពីអ្នកតដលសៅជុុំវញិខលួនខ្ុុំ។ ពួកសគគិែថាចរែិតឆែជាសរឿង
អារកក់ ដូសចនេះសេើបសគសបាេះសោលអ្វីតដលពួកសគអាចការររបាន 
ស ើយេេួលយកអ្វីតដលពួកសគមិនចូលចិែត។ 

២-៥ ការពារខ្រួរមាលរបសខ់្្ញ ំ

ខ្ុុំធ្លល ប់សមើលរណិជាកមមមួយសៅកនុងេូរេសសន៍ តដលសគផាយពី
 វូមោងមុខ។ សគសរបើរកយសស្នល កថា “សររេះសយើងសកើែមកមាន
មុខតែមួយ” ដូសចនេះសយើងរែូវតែេិញផលិែផលសគយកមកសរបើ 
សេើបមុខសយើងមិនជួបបញ្ជា ។ ចុំណុចសុំខាន់សៅកនុងការផាយ
សនេះ គឺការររមុខតដលមានតែមួយ។ ខ្ុុំសួរខលួនឯងវញិ ចុេះខួរ
កាល? តរកងសយើងមានខួរកាលតែមួយតដរអី្?  

សម័យបសចចកវេិា មនុសសតលងសចេះការររខួរកាលរបស់ខលួន
ឯងស ើយ។ ពួកសគឈប់សរបើវាសដើមបីគិែតវកតញក តែតបរជាេុក
វាសោលសៅកនុងកាលសៅវញិ។ សនេះមិនតមនជាមូលស ែុតដល
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្មមជាែិ បសងែើែខួរកាលសៅកនុងខលួនមនុសសរគប់ាន ស េះសេ។ 
រគប់តផនកដនោងកាយរបស់មនុសស មិនតមនមានសដើមបីតែលអ
សមើលសេ គឺមានែួ េីរបស់វាចាស់ោស់។ សបើសយើងមិនដឹង វា
មិនជាបញ្ជា ុ្ំសេ តែសបើដឹងស ើយ មិនយកមកសរបើ សេើបពិបាក
និយាយាន ។ 

សែើសយើងការររខួរកាលរបស់សយើងពីអ្វីខលេះ?  

កនុងចុំណុចសនេះ ខ្ុុំមិននិយាយពីតផនកសពេយសេ សររេះខ្ុុំាម ន
ជុំ ញ ស ើយខ្ុុំក៏មានបញ្ជា កនុងខួរកាលខ្ុុំតដរ។ ខ្ុុំនិយាយពី
សរឿងសផសងសេៀែ តដលស្វើឱ្យសយើងបាែ់បង់មាច ស់ការសលើខួរកាល
របស់ខលួនឯង។ ខ្ុុំនិយាយពីការោងខួរកាល ឬពងវក់ខួរកាល 
តដលសម័យសនេះកុំពុងសពញនិយមខាល ុំងណាស់។ 

សបើសយើងមិនសចេះការររសេ សយើងនឹងរែវូសគពងវក់រ ូែដល់ដថ្ៃ
ស្នល ប់មិនខាន។ ចុេះអ្នកណាជាអ្នកពងវក់សយើង? មានសរចើន
ណាស់ ដូចជា ៖ របព័នធផសពវផាយទុំងលបី និងអ្ែ់លប ី
ស្នស  ជុំសនឿសផសងៗ អ្នកនសយាបាយ មុខជុំនួញ ស្នោសរៀន
និងមនុសសតដលសៅជុុំវញិខលួនសយើង។ ខ្ុុំនឹងនិយាយមតងមួយថា
សគពងវក់ខួរកាលសយើងយា ងសម ចខលេះ។ 

របព័នធផសពវផាយ ជាកតនលងតដលបសញ្ចញពែ៌មានអ្ែ់បានការ
យា ងសរចើន និងោយចុំសណេះដឹងបនតិចបនតួចតដលសយើងអាចរក
បានតាមអីុ្ន្ឺសណែយា ងង្ហយបុំផុែ។ របព័នធផសពវផាយ ុ្ំៗ
សរចើនតែជាដដសជើងរបស់អ្នកនសយាបាយ ឬអ្នកជុំនួញ ដូសចនេះ
សាលបុំណងរបស់ពួកសគ គឺពងវក់ខួរកាលមនុសស នឹងស ើយ។ 
សគសរបើរបព័នធផសពវផាយ ក៏សររេះតែវាង្ហយស្សួលជាង និងបាន
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ផលជាងពួកសគចុេះសៅនិយាយសដាយផ្គទ ល់។ តាមពិែរបព័នធ
ផសពវផាយ មិនតមនចូលភាល មមកពងវក់ខួរកាលអ្នកសមើលភាល ម
ស េះសេ គឺសគពងវក់អ្នកតដលស្វើការកនុងស េះសិន។ អ្នកទុំងស េះ
រែូវសគរបូដល់សជឿស ុបថា អ្វីតដលសគកុំពុងស្វើសនេះ ជាសរឿងរែឹម
រែូវ និងអ្ស្នច រយ។ ស ែុសនេះបានជាសយើងសឃើញអ្នកស្វើការសៅ
កនុងស េះមួយកាត ប់ែូច មានចរែិសអ្ឿដូចរពេះតដរ។ 

របព័នធផសពវផាយ ជាកតនលងសកើបលុយ តដលចូលចិែតស្វើមិនដឹង
មិនលឺសពលសគនិយាយសរឿងលុយ។ សគសរចើនតែសរបើរកយវជិាា ជីវៈ
សដើមបីសបាកចិែតអ្នកសមើល និងអ្នកស្នត ប់ ឱ្យគិែថា “ាម នបញ្ជា សេ 
សជឿសគសៅ”។ ពួកសគផាយតែពែ៌មានណាតដលសគចង់ឱ្យសយើង
ដឹងប ុសណាណ េះ ចុំសរេះពែ៌មានសមាៃ ែ់ គឺសៅតែសមាៃ ែ់ដតដល។ 

ោល់រពឹក េូរេសសន៍ និងវេិយុ របណាុំងាន ផសពវផាយពីសរាេះ
ថាន ក់ចោចរណ៍ និងការវាយែប់ាន សៅកតនលងផឹកសីុ ទុំងខលួនឯង
ជួយផាយរណិជាកមមឱ្យរកុម  ុនស្ស្នសបៀរ។ ពួកសគខុំរបឹង
ផាយតែពែ៌មានអ្វជិាមានសៅសពលរពឹក សដើមបីស្វើឱ្យអ្នកតាម
ដានមានការភ័យខាល ច និងមិនសូវមានកតីសងឃឹមកនុងការរស់
សៅ។ អ្វីតដលសគចង់បាន គឺ មនុសសកនុងរបសេសទុំងអ្ស់ ស្នា ល់
តែសរឿងមិនលអបានស ើយ ដូសចនេះសៅសពលតដលអ្នកមានអ្ុំណាច
សគស្វើសរឿងមិនលអមកកាន់របជាជន ពួកសគសុ្នុំរួចជាសស្សច និង
ាម នការែវា ។  រាន់តែការោក់បញ្ចូ លសរឿងអ្វជិាមានសៅកនុងខួរ
កាលមនុសស នឹង សយើងក៏អាចសននិដាា នថា របព័នធផសពវផាយ
មានបុំណងអារកក់មកសលើខួរកាលសយើងបាែ់សៅស ើយ។ 
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សបើសយើងគិែសលើរណិជាកមមតដលពួកសគបសញ្ចញមកវញិ សយើង
នឹងដឹងថា អ្វីតដលសគស្វើ គឺមិនតមនសរមាប់សយើងសេ គឺសរមាប់
រកលុយប ុសណាណ េះ។ សយើងកុុំគិែថា សគឱ្យែដមលសលើសយើងសរចើនជាង
លុយតដលរកបានទុំងដដៗឱ្យសស្នេះ។ 

សដាយស្នរតែរបព័នធផសពវផាយ និងការផាយរណិជាកមម ជាប់
ទក់េងាន  សយើងស្នកគិែពីរណិជាកមមឱ្យស ើយ។ ោល់ការ
ផាយរណិជាកមមរគប់របសភេ មានសាលបុំណងពីរយា ង គឺ 
ចង់បានអ្នកេិញភាល ម និងចង់ឱ្យអ្នកេិញស្នា ល់ផលិែផលរបស់
ខលួន។ សាលបុំណងទុំងពីរយា ងសនេះ គឺជាការពងវក់ខួរកាល
មនុសស។ សគពាយាមស្វើយា ងណាឱ្យមនុសសសរកាយសពលសមើល
រួច េប់ែណាា មិនជាប់ ស ើយសៅរកេិញផលិែផលរបស់សគ 
សទេះបីមានលុយ ឬមិនមានក៏តលងជាបញ្ជា ស ើយ សររេះឥលូវ
សនេះមានកមចី។ សរកាយសពលខចីស ើយ មនុសសស េះនឹងរែូវស្វើការ
សរចើនជាងមុន សដើមបីសដាេះបុំណុលសៅសលើរបស់តដលសគមិនរែូវ
ការសស្នេះពីដុំបូង។ សបើសិនជាសយើងរែូវការតមន មិនតមនទល់តែ
សមើលរណិជាកមមរចួ សេើបចង់េិញស េះសេ។  

ការផាយរណិជាកមម ជាវ ិ្ ីស្នស្រសតមួយសដើមបីឱ្យមនុសសរចលុំ
រវាងែរមូវការ និងការចង់បាន។ សពលតដលរចលុំស ើយ 
មនុសសនឹងរបឹងេិញស ើយេិញសេៀែ សៅតែមិនសែប់ចិែត សររេះ
ស េះមិនតមនជាែរមូវការ។ ចុំសរេះែរមវូការវញិ ឱ្យតែបាន
ស ើយ គឺសែប់ស ើយ តែការចង់បានវញិ ាម នតដនកុំណែ់សេ។ 

ោល់សពលតដលខ្ុុំសឃើញផាយរណិជាកមមេូរស័ពទថ្មី ខ្ុុំតែងតែ
សមើលមក iPhone 5 របស់ខ្ុុំជានិចច ស ើយគិែថា វាសៅសរបើបាន 
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ស ើយអ្ែ់មានបញ្ជា អ្វីទុំងអ្ស់។ ខ្ុុំមិនរែូវការេូរស័ពទថ្មីសេ 
ដូសចនេះខ្ុុំេុកលុយសដើមបីស្វើអ្វីតដលរែូវការវញិ ដូចជាេិញផទេះ ការ
របពនធ និងសបើកហងលក់សសៀវសៅ។ ខ្ុុំមានែរមូវការ ដូសចនេះខ្ុុំ
មិនសភលើដកលុយសៅេិញ សដាយរាន់តែសមើលរណិជាកមមប ុ ម ន
 េីស េះសេ។ តាមពិែខួរកាលរបស់មនុសសមានសមែថភាព
រគប់រាន់សដើមបេីប់ស្នែ ែ់អារមមណ៍ចង់បានទុំងសនេះ ប ុតនតសដាយ
ស្នរតែសយើងរែូវសគពងវក់ខួរកាលតាុំងពីែូចមកស ើយ ដូសចនេះវា
មិនសូវខាល ុំងស េះសេ។ 

សាលបុំណងេីពីរដនការផាយរណិជាកមម គឺឱ្យសយើងស្នា ល់។ 
សយើងរបត លគិែថា រាន់តែស្នា ល់វាាម នសៅសអីសេ។ ធ្លល ប់
សឃើញពស់សលបសែវដដេសេ គឺវារែឹឱ្យេន់ឆអឹងសិន សេើបសលប
ចូលតែមតង។ ខួរកាលរបស់សយើងនឹងរែូវសគពងវក់បនតិចមតងៗ 
ដូចតែាន សេ។  

អ្នកតដលមានអ្ុំណាច ុ្ំ សគមិនចង់ឱ្យរបជាជនសចេះខាល ុំងសពកសេ 
សគចង់ឱ្យសយើងសចេះលមមរែឹមតែសគអាចសរបើកាលបានប ុសណាណ េះ។ 
ដូសចនេះសេើបសគបសងែើែរបព័នធផសពវផាយទុំងសនេះស ើងមក។ សគ
ដឹងថាមនុសសសជឿសលើរបព័នធផសពវផាយ ដូសចនេះសេើបសគោែ់ការខួរ
កាលសយើងតាមវ ិ្ ីសនេះ។ មនុសសកាលណាខួរកាលតលង
ដុំសណើ រការ នឹងរែវូស្វើតាមរកឡាអុ្កតដលសគសរៀបចុំរ ូែ។ សគ
ឱ្យេិញ េិញ សគឱ្យសសើច សសើច សែើដូចសអីតដរ សបើតបបសនេះ?  

ចប់មួយ ចូលដល់ ជុំសនឿ និងស្នស មតង។ សរឿងសៅត របោុំស្សុក
សយើង អ្នកណាប េះមិនបានសេ។ ឱ្យតែនិយាយអ្វីប េះរល់ដល់
ស្នស  សគនឹងសជរសតី ស ើយសរបើសៅថា “េមិ ” ភាល ម។ សែើ
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េមិ  មានន័យថាយា ងសម ច? ជាមនុសសតដលមិនស្នា ល់លអ
អារកក់ ឬមនុសសតដលមិនរពមឱ្នកាលសជឿសលើស្នស ?  

សសរភីាពជុំសនឿ សៅស្សុកសយើងាម នសេ សររេះសកើែមកភាល ម ខាង
ភូមិឃុុំ សគនឹងសរសសរកនុងសុំបុរែកុំសណើ ែថា កាន់រពេះពុេធ
ស្នស  សដាយមិនសួរសយើងស ើយ។ សពល ុ្ំស ើងបនតិច តម ឪ
បងបអូន នឹងខុំរបាប់សយើងពីការសៅវែត និងសរឿងោ វកនុង្ម៌ភាល ម។ 
សបើតម ឪខ្ុុំវញិ ចង់ឱ្យខ្ុុំសៅសការសក់សេៀែផង។ កតនលងណាតដល
ថាមានសសរភីាពកនុងការសរ ើសស េះ? អ្ែ់មានសេ។ កូនសកើែមក
ទន់ពងវក់ខួរកាលកូនខលួនឯងសៅស ើយ។ 

ស្នស  បុំបិេតផនកមួយរបស់ខួរកាលមិនឱ្យស្វើការ គឺការសួរ
រកស ែុផល។ សៅកនុងស្នស  មិនមានរកយសួររកស ែុផល
សេ គឺមានតែរកយថាសជឿប ុសណាណ េះ។ សបើសជឿចូលលុយមក។ កុុំ
រច ុំថាខ្ុុំសៅរកុមជាមួយ LDP ឱ្យសស្នេះ សររេះខ្ុុំមិនចូលចិែត
អ្នកនសយាបាយដូចតែខ្ុុំមិនចូលចិែតស្នស អីុ្ចឹង។ សែើអ្នក
ទុំងអ្ស់ាន ធ្លល ប់ឆៃល់សេ សែើស ែុអី្បានជាមនុសសរែូវការ
ស្នស ? ធ្លល ប់សួរសេ សបើសិនជាាម នស្នស  សែើនឹងមានសរឿង
អី្សកើែស ើង? សង្គ្ង្ហា ម សមាល ប់ ឆក់បលន់ រ ុំសោភបូក ដសណតើ ម
រេពយាន  ? សរឿងទុំងសនេះសកើែស ើងសរចើនណាស់សៅស ើយ សៅ
សពលតដលស្នស កុំពុងតែមាន។ ដូសចនេះសែើស្នស បានស្វើអ្វី
ខលេះ? ខ្ុុំមិនវាយរបហរស្នស សេ តែសដាយស្នរខ្ុុំមិនចូលចិែត
ស្នស  សេើបរកយតដលខ្ុុំសរសសរសចញមកដូចជាវាយរបហរ
សៅសលើស្នស ។ 
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ខ្ុុំមានបេពិសស្ន្ន៍សរចើនកនុងសរឿងសនេះ េរមាុំខ្ុុំសសរមចថាសបាេះ
សោលស្នស ។ កាលខ្ុុំសៅសរៀនអ្ង់សគលស ស្នោតដលខ្ុុំសរៀន
ស េះ សគបសរងៀនពីរពេះពុេធស្នស  ោល់ដថ្ៃសុរក សររេះសគចង់
យកស្នស មកពងវក់ខួរកាលសិសសឱ្យសជឿថា ស្នោរបស់
សគលអ។ ខ្ុុំមិនយកចិែតេុកដាក់នឹងសរឿងស េះសេ តែខ្ុុំក៏មិនបាន
សៅស្វើអី្ឱ្យប េះរល់សគតដរ។ រគឱូ្យសិសសអ្ងាុយបិេតភនក តែខ្ុុំ
ាម នអារមមណ៍ស្វើតាមសេ សររេះសបើខ្ុុំយកលុយមា ក់ខ្ុុំមកបង់
សដើមបីបិេតភនកដតដល ខ្ុុំសៅសដកផទេះវញិក៏បានតដរ។ មា ក់ខ្ុុំសបើក
្មមសេស ស្នត ប់ោល់ដថ្ៃ លអស្នត ប់ជាងរកយរគូសកមងៗតដលសេើប
នឹងស្នា ល់ស្នស សេៀែផង។ 

សរកាយមករគូោប់សផតើមរកសរឿងខ្ុុំ និងសបាេះរកយថា “សបើសសងសគៀ
ឯងមិនឱ្យ teacher ដឹកដដសដើរសលើផលូ វរពេះពុេធស្នស សេ 
teacherក៏មិនអាចជួយបានតដរ”។ ខ្ុុំក៏របលងធ្លល ក់តមន។ ាែ់
មិនតមនមិនជួយខ្ុុំសេ គឺាែ់ជាអ្នករុញខ្ុុំ។ សបើផលូវស្នស តដល
ាែ់និយាយជាការបងាុំតបបសនេះ ខ្ុុំសដើរសលើផលូវរបស់ខ្ុុំវញិ 
របត លជាស្សួលចិែតជាង។  

ស្នស សនេះស ើយ តដលស្វើឱ្យសិសសកនុងថាន ក់មិននិយាយរកខ្ុុំ 
ស ើយសគគិែថាខ្ុុំជាមនុសសមិនលអសៅវញិ។ សបើរាន់តែមិន
សារពស្នស  ក៏កាល យជាមនុសសមិនលអ ចុេះសោកឧកញ៉ាំ ុ្ំៗ 
មង្គ្នតីពុករលួយ និងអ្នកតដលនិយាយសដើមសគស េះ ជាសអីវញិ? វែត
ក៏ពួកសគសៅ រពេះក៏ស្វើពីមាសយកមករក់ជាប់កសេៀែ ។  នឹង
សេើបសៅថាមនុសសលអ?  
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ស្នស ពងវក់ខួរកាលមនុសសឱ្យសជឿថា មនុសសតដលសជឿ
ស្នស ាម នកុំ ុស និងជាមនុសសលអទុំងអ្ស់។ ស ែុសនេះ
មនុសសអារកក់ជាសរចើន ពាយាមរេេង់ស្នស កុុំឱ្យដួល 
សដើមបីមានរបាុំងមុខសដើមបីរក់ការររខលួន។ ស្វើខុសប ុនភនុំ ត រ
កឋិនចូលវែតមតង ក៏បានបុណយតដរ។ សរមាប់មនុសសអារកក់ ុ្ំៗ 
បានបុណយ គឺសសតត សៅសលើ មុខមាែ់ លុយ ូរចូលតថ្ម និង
ាម នសគរកសរឿង។ សគមិនសជឿសលើបុណយតដលនិយាយកនុង
ស្នស ស េះសេ សររេះពួកសគដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបសងែើែ
ស្នស  ស ើយស្នស បសងែើែស្វើអី្។ សគដឹងចាស់ជាងសយើង 
ស ែុសនេះ សេើបសគេុកស្នស សៅដតដល។ 

កុុំសដាយស្នរតែមនុសសភាគសរចើនសជឿសលើស្នស  ស ើយសយើង
រែូវបងាុំខលួនឯងឱ្យចូលរមួនឹងសគ។ ការស្វើតាមាន  ឬគិែតាមាន
សនេះស ើយតដលបញ្ជា ក់ថា ខួរកាលសយើងរែវូសគពងវក់បាន។ សបើ
មានខួរ រែវូតែគិែ ស ើយកុុំគិែសដាយយកគុំនិែអ្នកដដេមកស្វើ
ជាសាល។ គិែសដាយខលួនឯង សែើសយើងរែូវការស្នស ឬអ្ែ់? 
សបើមិនរែូវការ កុុំខាែសពលជាមួយស្នស ។ សបើសិនជាមាន
នរកអី្តមន សយើងមិនចុេះនរកសដាយស្នរតែសរឿងសនេះសេ កុុំភ័យ
សពក។ សយើងចុេះនរកតែសពលសយើងស្វើអារកក់ប ុសណាណ េះ។ ការមិន
សជឿសលើស្នស  ជាសរឿង្មមតាសេ សររេះស្នស សកើែសចញពី
គុំនិែមនុសស។ សយើងមិនសជឿគុំនិែអ្នកដដេមកមិនែិចតដរស ើយ 
ដូសចនេះតថ្មស្នស មួយសេៀែ ក៏សៅតែមិនអី្តដរ។  

ចុេះអ្នកនសយាបាយវញិ? សែើសគពងវក់ខួរកាលសយើងសដាយវ ិ្ ី
ណាតដរ? គឺរកយសបាករបាស់ និងការែិេះសឌៀលាន ។ សបើសិនជា
សគឱ្យខ្ុុំសរសសរពីអ្នកនសយាបាយ ខ្ុុំនឹងសរសសរតែពីរចុំណុច
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សនេះសេ សររេះវារែូវនឹងការពិែជាង។ អ្នកនសយាបាយណាតដល
មិនសបាករបជាជនខលួនឯងស េះ? សបើោប់សៅស្សុកតខមរសយើងវញិ 
គឺអ្ែ់មានតែមតង។ សបាកស ើយ ស្វើឬក ូយសេៀែ។ របជាជន
សៅសពលរែូវអ្នកនសយាបាយសបាកយូរសៅៗ ក៏តលងដឹងថារកយ
ណាពិែ ឬកុ ក។ រកយតដលពិែរបស់អ្នកនសយាបាយ គឺ
រកយតដលមិនជាប់សរឿងនសយាបាយ ចុំតណករកយកុ ក គឺ
រកយតដលជាប់នឹងសរឿងនសយាបាយ។ សនេះជារសបៀបស្វើ
នសយាបាយកនុងសម័យលុយជិេះកាលមនុសស។  

អ្នកនសយាបាយ អាចនឹងនិយាយរកយពិែ សៅសពលតដលែិេះ
សឌៀលដដគូរបតជងរបស់ខលួន តែសគមិននិយាយពីចុំណុចអារកក់
របស់ខលួនឯងសេ។ អ្នកនសយាបាយ គិែថាខលួនឯងរែូវតែលអរគប់
ដប់ សេើបរបជាជនសជឿ ដូសចនេះរបឹងស្វើយា ងណាឱ្យដដគូរបតជង
កាន់តែអារកក់ សដើមបីខលួនឯងកាន់តែលអ។ សរមាប់ខ្ុុំ អ្នក
នសយាបាយ ាម នភាពជាអ្នកដឹក ុំសអបីនតិចសេ សររេះភាពជាអ្នក
ដឹក ុំ រែវូការភាពសស្នម េះរែង់ជាមួយអ្នកសៅសរកាមបង្ហា ប់។ 

មនុសសជាសរចើន រែូវបានអ្នកនសយាបាយកាន់កាប់ខួរកាល 
ស ើយពួកសគក៏េេួលចរែិដូចាន សបេះបិេ ពីអ្នកនសយាបាយទុំង
ស េះ។ អ្វីតដលគួរឱ្យស្នត យ គឺពួកសគមិនេេួលបានរបសយាជន៍អ្វី
ទុំងអ្ស់រែលប់មកវញិ សរៅពីការខឹងសមារ និងភាពអាមា ស
សៅសពលតដលដឹងការពិែ។ អ្នកនសយាបាយ និងការពិែមិនសដើរ
ផលូវរួមាន តាុំងពីសដើមមកស ើយ ដូសចនេះសៅសពលការពិែបង្ហា ញខលួន 
អ្នកនសយាបាយ និងសលើកដដបាយៗសយើងមិនខាន។ សរឿងដុំបូង
តដលសគពងវក់មនុសសគឺ សយើងរែូវតែចូលរួមជាមួយចល 
នសយាបាយរបស់ពួកសគ សររេះសបើសយើងមិនចូលសេ សគក៏មិនបាន
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កាន់អ្ុំណាចតដរ។ សគនិយាយដូចជាការចូលរួមសនេះជាអ្វីតដល
របជាជនរែវូតែស្វើ ស ើយសគសឌៀលអ្នកតដលមិនចូលរួមថា មិន
ស្សោញ់ជាែិ និងមិនស្នា ល់ែដមលជាពលរដា។ តែសបើសយើងសមើល
ឱ្យសរៅបនតិច សយើងនឹងសឃើញថា រគប់សង្គ្ង្ហា ម ការបុំផ្គល ញ ភាព
វកឹវរ ការោបពណ៌ជនជាែិឯង ពុករលួយ សកងចុំសណញសលើ
របជាជន េមាល ក់វបប្ម៌ជាែិ និងការយកស្នស មកពងវក់
របជាជនឯង គឺជាស្នន ដដរបស់អ្នកនសយាបាយទុំងអ្ស់។ អ្នក
នសយាបាយសេ តដលមិនស្សោញ់ជាែិ សររេះសបើពួកសគ
ស្សោញ់ជាែិ ពួកសគមិនរបឆ្ុំងាន លិចសកើែស េះសេ។ សគចង់
បានអ្ុំណាចសរៀងខលួនប ុសណាណ េះ។ អ្នកនសយាបាយស្នងមួយ 
បុំផ្គល ញវញិដប់ សនេះជាន័យដនការស្សោញ់ជាែិរបស់ពួកសគ។  

ចុំសរេះែដមលរបស់ពលរដាវញិ ខ្ុុំគិែថា វាសថែិសលើសសរភីាពកនុងការ
សរ ើស។ សបើសគសរ ើសមិនលូកដដកនុងការង្ហរអ្ែ់បានការរបស់អ្នក
នសយាបាយ ក៏ជាសិេធិរបស់សគ។ អ្នកនសយាបាយាម នអ្វីរែូវមក
ថាឱ្យរបជាពលរដាសេ សររេះអ្នកនសយាបាយាម នសអីលអផង សរៅ
ពីមាែ់ពូតករបូ។ សបើចូលស្វើនសយាបាយរគប់ាន  សែើបានអ្នកណា
សៅរកសីុ បានអ្នកស្វើឱ្យរបសេសសដើរសៅមុខ? អូ្! ខ្ុុំសភលច សគមិន
ចង់ឱ្យសយើងស្វើនសយាបាយសេ សររេះវាពិបាកតចកអ្ុំណាច សបើ
មកសរចើនាន សពក។ សគចង់បានសយើងសៅស្វើជាកូនអុ្ក
នសយាបាយប ុសណាណ េះ។ សរបើស ើយ រគវាែ់សោល ាម នអី្ពិបាក។ 

សរមាប់ការអ្ប់រ ុំ ខ្ុុំមិនោុំបាច់និយាយសេ សររេះវាាម នបានការ
ស្ស្នប់សៅស ើយ។ សបើការអ្ប់រ ុំលអ សសមតចមិនបញ្ាូ នកូនសៅាែ់
សៅសរៀនស្សុកសរៅសេ ស ើយស្នោ ុ្ំៗក៏មិនេេួលអ្នកតដល
មានសញ្ជា បរែពីបរសេសតដរ។ សូមបតីែអ្នកតដលសៅកនុង      
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ស្នថ ប័នអ្ប់រ ុំ ក៏ាម នេុំនុកចិែតសលើការអ្ប់រ ុំរបស់ខលួនឯងផង តែកុុំ
ឱ្យមានសគសៅសមាា ស ោុំសមើលសគនិយាយស្វើ ូយ។ 

ការអ្ប់រ ុំ ពងវក់ខួរកាលសកមងកុុំឱ្យគិែ។ សចេះតែថាតាមសគ និងស្វើ
តាមសគរបាប់កនុងសសៀវសៅបានស ើយ។ ចុំសរេះការរែឹបនតឹងសពល
រប ងសរមាប់សិសសវេិាល័យវញិ ខ្ុុំគិែថាាម នរបសយាជន៍សេ
សររេះមុខវជិាា តដលសរៀនស េះសរបើមិនបានផលសេ សពលសចញមក
ស្វើការ សលើកតលងតែសិសសស េះសៅស្វើជារគូបសរងៀន។ បសរងៀន
ឱ្យសិសសសចេះគិែ និងសអប់ការរេពងកនុងសងាមសៅ គឺរគប់រាន់
នឹងផ្គល ស់បតូរតផនក ុ្ំៗបានស ើយ។ ស្វើតាមតែរកសួង ខាល ចធ្លល ក់ 
ដល់សពល ុ្ំស ើង ស្វើតាមតែសម វាយអាណាក៏បាន ឱ្យតែសមឱ្យ
សៅ។  គិែសៅសគពងវក់សយើងទុំងសយើងមិនដឹងខលួន។  

ខ្ុុំផ្គអ ករែឹមសនេះស ើយ សររេះខ្ុុំគិែថាអ្នកទុំងអ្ស់ាន អាចយល់
បានពីការពងវក់ខួរកាលស ើយ។ ដូសចនេះសយើងរែូវដឹងពីវ ិ្ ី
ការររវញិមតង។ សយើងរែូវការររខួរកាលសយើងឱ្យដូចតឆែ
ការររផទេះរបស់វា។  

វ ិ្ ីសដាេះស្ស្នយគឺ ការសរៀនសដាយខលួនឯង។ សយើងរែូវអានឱ្យបាន
សរចើន និងឱ្យបានសរៅ។ សពលអានរែូវសចេះមានសុំនួរ សររេះ
ជួនកាលសសៀវសៅក៏មិនអាចរបាប់ការពិែអ្ស់តដរ។ អ្វីតដល
សយើងចង់ដឹង រែូវតែសៅស្ស្នវរជាវសដាយខលួនឯង។ សបើសយើងោុំ
អ្នកដដេស្ស្នវរជាវស ើយ សរៀបចុំយា ងស្នអ ែមកឱ្យសយើង សគនឹង
ពងវក់ខួរកាលសយើងមិនខាន។ អ្នកតដលរែវូសគពងវក់ភាគសរចើន
ជាមនុសសខាិល។  កុុំខាិល កុុំពឹងសគ កុុំឱ្យសគពងវក់ខួរកាលសយើង។ 
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ការររឱ្យបាន សររេះខួរកាលសៅកនុងខលួនសយើងសេ សបើសគយក
បានសេៀែ ចប់ស ើយ។ 

២-៦ ការពារត្បេទសរបសខ់្លនួ 

សយើងសកើែសៅរបសេសណា សយើងមានែួ េីការរររបសេស
ស េះ។ រេឹសតីសនេះសរបើមិនបានផលជាមួយជនជាែិយួនសេ សររេះ
យួនសទេះសកើែសលើេឹកដីណា ក៏សៅតែគិែពីរបសយាជន៍របសេស
យួនរបស់សគតដរ។ 

ខ្ុុំគិែថា ខ្ុុំបានជួយការរររបសេសរបស់ខ្ុុំតដរ សដាយខ្ុុំបាន
សរសសរសសៀវសៅជាភាស្នតខមរ។ សនេះជាកិចចការតដលខ្ុុំអាចស្វើ
បានសដើមបីរបសេសសនេះ។ ខ្ុុំដឹងថា របជាជនតខមរមិនចូលចិែតអាន
សសៀវសៅសេ តែចូលចិែតអានពែ៌មានតបកធ្លល យ និងពែ៌មានអ្ែ់
បានការ។ ប ុតនតសបើខ្ុុំសៅសរសសរពែ៌មានតបបសនេះតដរ សដើមបីឱ្យ
មានសគអានស្នន ដដរបស់ខ្ុុំ សែើខ្ុុំអាចស្វើអ្វីខលេះឱ្យរបសេសសនេះ។ 
ដូសចនេះការសរសសរសសៀវសៅ ជាជសរមើសលអបុំផុែ និងលៃង់បុំផុែ
តដលខ្ុុំសរ ើសយក។  

ខ្ុុំចងរកងឯកស្នរជាភាស្នជាែិ សដើមបីឱ្យអ្នកតដលចូលចិែតអាន
ភាស្នជាែិបានអាន និងបានដឹងថាមានអ្វីសកើែស ើងខលេះ។ 
សទេះបីខ្ុុំសរសសរពីខលួនក៏សដាយ តែតាមរយៈសុំសណររបស់ខ្ុុំ អ្នក
អានអាចដឹងថា សងាមសដើរដល់ណាស ើយ។ ខ្ុុំមិនដូចអ្នកនិពនធ
ខលេះសេ បកតរបតែសសៀវសៅបរសេស ស ើយហ នសៅខលួនឯងថា
ជាអ្នកនិពនធតដរ។ ខ្ុុំនិយាយរែង់បនតិចស ើយ សររេះការបកតរប
សសៀវសៅពីបរសេសសនេះ លអសរមាប់អ្នកអាន សររេះសគអាចសនសុំ
លុយបានសរចើន សបើសរបៀបនឹងការេិញសសៀវសៅបរសេស។ ប ុតនត
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ការស្វើតបបសនេះ ជាការសមើលង្ហយដល់អ្នកនិពនធកនុងស្សុក និង
បុំបាក់េឹកចិែតរបស់អ្នកតដលចង់សរសសរសរកាយសេៀែ។  

ខ្ុុំធ្លល ប់បាននិយាយជាមាច ស់សោងពុមព របាជ ្វជ័ិយ អ្ុំពីសរឿងសនេះ។ 
ាែ់ថាមិនអាចសបាេះសោលការបកតរបបានសេ សររេះសនេះជា
របភពចុំណូល។ ាែ់ជាអ្នករកសីុ ចង់និយាយសម ចក៏បានតដរ 
តែខ្ុុំជាអ្នកនិពនធ ខ្ុុំមិនគិែដូចាែ់សេ។ ខ្ុុំចង់ឱ្យមានអ្វីតដលជា
របស់ជាែិឯង មិនតមនបកតរបពីសគមក ស ើយលួចតកន័យែិច
ែួច ក៏ដាក់ពីសលើរកបថា ជាស្នន ដដកូនតខមរសេ។ ខ្ុុំខាម សខលួនឯង 
សទេះបីបរសេសសគមិនដឹង ក៏ខ្ុុំសៅតែខាម សខលួនឯងតដរ។ ខ្ុុំេេួល
ស្នា ល់ថា េឹកដដសរសសរ និងចុំសណេះដឹងរបស់ខ្ុុំ មិនសសមើនឹងអ្នក
និពនធបរសេស ប ុតនតចិែតស្សោញ់ការសរសសរសសៀវសៅរបស់ខ្ុុំ 
មិនែូចជាងសគសេ។ ខ្ុុំសរសសរសទេះបីាម នអ្នកណាអាន ឬាម ន
អ្នកណាឱ្យែដមល។ 

ខ្ុុំជាអ្នកនិពនធ ដូសចនេះភាស្នជាែិ ជាតផនកមួយរបស់ជាែិតដលខ្ុុំ
រែូវការររ។ សរមាប់អ្នកទុំងអ្ស់ាន  ខ្ុុំមិនដឹងថាស្វើការអី្សេ 
ដូសចនេះសួរខលួនឯងសៅ សែើតផនកណាមួយតដលសយើងរែូវការររ? 
សយើងមិនអាចការរររបសេសទុំងមូលបានសេ សដាយស្នរតែ
របសេសទុំងមូល មិនតមនមានតែសយើង។ កុុំេមាល ប់មានចរែិ
ែួឯកតបបសនេះ សររេះសនេះជាសលសតដលអ្នកនសយាបាយយកមក
សបាកោស្រសត។ ពួកសគនិយាយថា សគអាចការរររបសេស
ទុំងមូលបាន។ ការររសអី? សមាគមន៍អ្នកនិពនធតខមរ បិេទវ រ
ាម នសអ្ើសពើផង។ ពួកសគចង់បតូរភាស្នសេដឹង? 
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ខ្ុុំការរររបសេសរបស់ខ្ុុំ តាមសមែថភាពតដលខ្ុុំមាន មិនសៅ
សដកស្សដមជាមួយមនុសសតដលបានតែតស្សកសេ។ សបើដថ្ៃសរកាយ 
ខ្ុុំដឹងសរចើនពីវបប្ម៌ និងរបវែតិអ្វីសផសងសេៀែ ខ្ុុំនឹងសរសសរជា
សសៀវសៅទុំងអ្ស់សដើមបីេុកជាឯកស្នរ។ អ្វីតដលខ្ុុំសបតជ្ាចិែត
មួយសេៀែ គឺសរសសរឱ្យលអ និងចាស់ៗ។ 

មិនតមនទល់តែស្វើប ូលីស ឬស្វើទហនសេើបអាចការររ
របសេសបានស េះសេ។ ប ូលីសខលេះស្វើសដើមបីលុយប ុសណាណ េះ ស ើយ
ទហនខលេះស្វើសដើមបីមានអ្ុំណាចមកដណតឹ ងកូនសគជិែផទេះសេ។ 
មិនតមនថាអ្ែ់មានប ូលីសលអ និងទហនតដលសស្នម េះរែង់ស េះ
សេ ប ុតនតភាគសរចើនគឺតបបសនេះឯង។ ប ូលីស និងទហន មិន
របាកដថាបានសៅការរររបសេសសេ សររេះអ្នកនសយាបាយ 
មានការង្ហរសរចើនសពក រែូវការពួកាែ់រគប់សពល។  

សបើអ្នកទុំងអ្ស់ាន មិនបានការរររបសេសខលួនសេ និយាយរបាប់
ខលួនឯងផងថា “អ្ញអ្ន់ជាតឆែសេៀែ”។ 

២-៧ មតិតភរតខិ្្ញ ំនងិរមាចគ់នុ 

ខ្ុុំមានមិែតភកតិមាន ក់ ស ម្ េះសមបែតិ ជារគូបង្ហា ែ់សៅកនុងស ព័នធ
យុេធរកមខម តដលសេើបនឹងរែវូសគដាក់សៅបង្ហា ែ់កងេ័ព។ តែ
ឥលូវាែ់ផ្គអ កស ើយ សររេះមានការផ្គទ ល់ខលួន។ ខ្ុុំក៏ធ្លល ប់សមើល  
វសីដអូ្តដលសគហែ់សៅតាមស្នោតដរ តែខ្ុុំខាល ចឈឺ សេើបាម ន
ចុំណាប់អារមមណ៍ចូលហែ់។ 

កាលពីមុនសរសសរសសៀវសៅសនេះ ខ្ុុំបាននិយាយជាមួយសមបែតិ
ពីសរឿងកាច់គុន សររេះខ្ុុំសេើបសមើលការរបកួែ UFC រួច។ ខ្ុុំចង់
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ដឹងថាកាច់គុនតខមរសយើង សបើចូលវាយជាមួយសគអាចយា ងសម ច
តដរ។ និយាយដល់កាច់គុន សេើបសមបែតិរបាប់ខ្ុុំថា “កាច់គុន 
បានន័យថា ការរបយុេធសដាយសរបើអាវុ្ ”។  

ខ្ុុំដកស្សង់ការពនយល់ខលេះរបស់មិែតភកតិខ្ុុំឱ្យបានដឹង។  

“លបុកែសតាគឺជាស ម្ េះអាវុ្ មួយ ដូសចនេះសគសៅថាកាច់គុន
លបុកែសតា គឺរបយុេធសដាយសរបើលបុកែសតា។ យុេធរកមខម ជាកបួន 
ចមាុំងរបស់តខមរសដើម តដលមានទុំងសរបើអាវុ្ និងអ្ែ់សរបើអាវុ្ ។ 

សបើរបយុេធសដាយដដេសេ ជាអ្ែតយុេធ មិនអាចសៅថាកាច់គុន
សេ។ រកយគុន គឺសុំសៅតែសលើអាវុ្ ប ុសណាណ េះ ដូចជា ដាវ ដុំបង 
តខង ្នូ  លុំតពង កាុំបិយ កាុំបិែ និងមានសរចើនសេៀែ។ ការ
របដាល់ោល់ដថ្ៃ មិនសរបើកាច់គុនសេ តែសរបើអ្ែតយុេធ។ ចុំតណក 
MMA គឺ អ្ែតយុេធចរមេុះ គឺយកកាច់អ្ែតយុេធរបស់របសេសជា
សរចើនមកសរបើរមួាន ។ អ្ែតយុេធរបស់តខមរ សសទើរតែសសមើនឹង MMA សៅ
ស ើយ សររេះមានកាច់សរចើន និងមានសកលសេៀែ។ 

រកយថាអ្ែតយុេធ មានន័យថាការរបយុេធសដាយសរបើខលួនផ្គទ ល់ គឺ
ដដ តកង ជងាង់ សជើង ចុំបាប់ សកល កាលបុក ស្នម បុក គូេ គឺសរបើរគប់
តផនកដនោយកាយ តដលអាចសរបើបានយកមកវាយ ឬរង”។ 

ខ្ុុំដកយករកយទុំងស្សុងរបស់សមបែតិ សដាយមិនមានតកតរបសេ 
រាន់តែខ្ុុំលុបសោលកតនលងខលេះតដលសជរាន សលងប ុសណាណ េះ។ ពួក
ខ្ុុំជាមិែតភកតិ ដូសចនេះសទេះបីសួរសរឿងស្នច់ការ ក៏រែូវតែមានកតនលង
អ្ែ់បានការោយ ុំតដរ។ ប ុតនតេិននន័យទុំងសនេះអាចឱ្យសយើង
ដឹងថា អ្វីតដលសយើងលឺសចញពីមាែ់ពិ្ីករតាមេូរេសសន៍ថា 
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“កាច់គុន” ស េះជារកយតដលសរបើខុស។ រកយរែឹមរែូវគឺ “អ្ែត
យុេធ”។ 

សមបែតិ ដឹងពីសរឿងទុំងសនេះសដាយស្នរបានហែ់សដាយខលួនឯង
ផង និងស្ស្នវរជាវបតនថមផង។ មិែតភកតិខ្ុុំក៏សចេះការររខួរកាល
ខលួនឯងតដរ សដាយមិនោុំសគមករបាប់។ 

២-៨ អនរលចួ ោែំតលចួ 

អ្នកថា ោុំតែថា អ្នកស្វើ ោុំតែស្វើ ស ើយអ្នកលួច ោុំតែលួច។ 
ដូសចនេះសែើសយើងតដលជាមាច ស់កមមសិេធិសនេះ ោុំរែូវតែសគលួចរគប់
សពលឬ? សែើសយើងមិនសចេះការរររបស់ខលួនឯងសេ?  

សមបែតិធ្លល ប់បានរបាប់ខ្ុុំថា ដថ្សៅតែចង់បានកាច់គុនពីតខមរ
បតនថមសេៀែ សដើមបពីរងីកវស័ិយកាច់គុនរបស់សគ។ សៅដថ្ មាន
អ្នកសចេះដឹងពីកាច់គុនសរចើន ដូសចនេះសបើសគបានសសនៀែថ្មីៗពីតខមរ
សយើងសៅសេៀែ សគនឹងអាចបុំតបកសសនៀែទុំងស េះបានកាន់តែ
សរចើន ស ើយចុងសរកាយ សយើងនឹងមិនអាចសរបៀបជាមួយដថ្បាន
សេកនុងតផនកសនេះ។ 

ដថ្លួចសដាយសបើកចុំ រកនុងរសបៀបេិញដូរ ប ុតនតសុំណាងស ើយ
តដលខាងយុេធរកមខមសគមិនរពមស េះ។ សបើសយើងដឹងថាសនេះជា
របស់សយើង សយើងរែូវតែការររ។ 

២-៩ ែផនរមយួៃនភាពជាអនរ រឹន ំ

ខ្ុុំមិនចូលចិែតដឹក ុំអ្នកដដេសេ សររេះខ្ុុំមិនចង់ពិបាកខលួនឯង។ 
ប ុតនតការសចេះការរររបស់ខលួន គឺតផនកមួយដនភាពជាអ្នកដឹក ុំ។ 
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អ្នកដឹក ុំតដលមិនសចេះការររសមិេធិផលរបស់ខលួនឯង កូនសៅ 
ឬឱ្កាសរកីចសរមើនរបស់ខលួនឯង មិនសមស្វើជាអ្នកដឹក ុំសេ។  

អ្នកដឹក ុំរែូវដឹងពីវ ិ្ ីវាយចូល និងការរររបស់ខលួន។ សបើសិន
ជារបធ្លនរកុម  ុនមាន ក់ដឹងតែពីវ ិ្ ីបសញ្ចញផលិែផលសៅសលើេី
ផារ តែមិនសចេះការររេឹកចិែតរបស់បុគាលិករបស់ខលួន មុននឹង
សរកាយសគនឹងបាែ់បង់បុគាលិកលអៗ អ្ស់មិនខាន។ មនុសសលអ 
មិនរទុំស្វើការជាមួយសមតដលមិនសចេះការររពួកសគស េះសេ។  

សរមាប់អ្នកតដលមានបុំណងរបាថាន ចង់ស្វើជាអ្នកដឹក ុំ កុុំសភលច
ពីចុំណុចសនេះផង។ ការររអ្វីតដលសយើងមានឱ្យបាន។ ខ្ុុំចង់ស្វើ
ជាអ្នកនិពនធសសៀវសៅប ុសណាណ េះ សរមាប់ការដឹក ុំ េុកឱ្យមនុសស
តដលឃ្លល នសដើរមុខសគស្វើសៅ។ ខ្ុុំនិយាយសលងសេ អ្នកណាក៏
អាចស្វើជាអ្នកដឹក ុំបានតដរ។ អ្នកខលេះលអ អ្នកខលេះអារកក់ តែអ្នក
ដឹក ុំ សៅតែមានេីផារជានិចច។ 

២-១០ េរឿងខ្ល ី

បុរសមាន ក់បានសៅសលងសាីេឹកកក សៅសលើភនុំមួយជាមួយនឹងតឆែ
របស់សគ។ តឆែសនេះស្សោញ់មាច ស់វាណាស់ ដូសចនេះសេើបមាច ស់វា
 ុំវាមកសលងសៅសលើភនុំសនេះតដរ។ ោល់សពលតដលមាច ស់វាជិេះសាី
សលង វាតែងតែរែ់តាមពីសរកាយជានិចច។ បុរសសនេះមិនសូវជា
មានជុំ ញកនុងការជិេះប ុ ម នសេ ប ុតនតសគចូលចិែត។ 

សៅដថ្ៃស េះ បុរសស េះបានជិេះសាីសលឿនសពកក៏រជុលធ្លល ក់សចញពី
សរជាេះមកខាងសរកាម។ តឆែស េះសឃើញដូសចនេះក៏រែ់ចុេះសៅតាម
សមើលសៅខាងសរកាម។  
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បុរសស េះបានស្នល ប់បាែ់សៅស ើយ សដាយសបាកកាលនឹងផ្គទ ុំង
ថ្ម។ តឆែបានយករចមុេះរបស់សៅឆែឹេះមុខមាច ស់វា កនុងសាល
បុំណងសដើមបីដាស់ឱ្យភ្ាក់។ តឆែស េះមិនសចញសៅណាពីមាច ស់វា
សេ សដាយវាសៅសដកតកបរខលួនមាច ស់វាដតដល។  

បីដថ្ៃសរកាយ សេើបមានរកុមសសង្គ្ង្ហា េះចុេះមកដល់េីស េះ សរកាយ
មានការបតឹងរករបស់រកុមរគួស្នរ។ សពស េះស ើងរងឹកក
សដាយស្នរតែអាកាសធ្លែុរែជាក់សពក។ ចុំតណកតឆែស េះក៏សសទើរ
តែដួលតដរ សររេះវាាម នអី្សីុ ស ើយរង្ហរតដរ។ តឆែសពលតដល
សឃើញរគួស្នររបស់វាមកដល់ វាក៏រែ់សៅេេួល។ រកុមសសង្គ្ង្ហា េះ
បានយកសពបុរសស េះសចញសៅ ស ើយឪពុកបុរសស េះក៏បាន
បីតឆែសចញសៅតដរ។ 

សនេះជាសរឿងពិែមួយតដលខ្ុ ុំអានសៅកនុងពែ៌មានបរសេស។ តឆែ
ស េះសៅការររសខាម ចមាច ស់វា រ ូែដល់មានសគមកជួយ។ 
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ចរតិទ៣ី 

េបើខមំនិឈនោះ មនិខែំតមតង 

កាលខ្ុុំសៅស្វើការកនុងរកុម  ុនោស់ ខ្ុុំបានសមើលវសីដអូ្មួយ
តដលសគថ្ែតឆែបីកាលកុំពុងតែខាុំាន ។ តឆែពីរ ខាុំតឆែមួយសេៀែ
សដាយមិនឱ្យវារែ់រួច។ ដល់មួយសនទុេះ ុ្ំ សេើបមានសគបុំតបកវា
សចញបាន។ តឆែមួយតដលសរទមជាងសគស េះ ក៏រែ់សចញយា ង
សលឿន តែសបើតាមខ្ុុំគិែ របត លជាមិនរស់សេ សររេះ្ម ូរ
សរចើនណាស់។  

វសីដអូ្សនេះ ស្វើឱ្យខ្ុុំនឹកសឃើញដល់កូនតឆែរបស់មិែតភកតិខ្ុុំសៅ
រកសចេះ តដលរែូវតឆែ ុ្ំៗខាុំ។ សគរបាប់ថា មានតឆែអ្នកជិែខាងបី
កាលបានមកសដញខាុំកូនតឆែស េះដល់មុខផទេះ។ មាច ស់ផទេះបាន
យកដុំបងសៅវាយវាតដរ តែសដាយស្នរតឆែទុំងស េះ ុ្ំៗសពក 
ដូសចនេះពិបាកសដញវា។ េរមាុំតែសដញបាន កូនតឆែស េះសដក
សសៃៀមបាែ់សៅស ើយ។ វាមិនទន់ង្ហប់សេ តែវាជិែង្ហប់។ សពល
ខ្ុុំស ើងសដកសពលយប់ ខ្ុុំលឺវាតស្សក សររេះសមឃរែជាក់ដូសចនេះ
របួសវាកាន់តែឈឺខាល ុំង។ 

តឆែ គឺតបបសនេះ។ វាមិនខាុំាន សលងសេ សលើកតលងតែជាមួយមាច ស់
វា ឬាន វា។ តែសបើជាមួយតឆែសផសង គឺខាុំទល់តែង្ហប់ សបើាម ន
មនុសសចូលសៅបុំតបក។ សយើងអាចគិែថា ស្នហវបនតិច ប ុតនត
សនេះជាចរែិមួយលអតដរ។ សបើសិនជាខាុំមិនឈនេះ ឬខាុំមិនង្ហប់សេ 
គឺមិនចូលខាុំតែមតង។ សែើស ែុអី្រែវូខាែសពលសៅខាុំ សបើសយើង
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ាម នបុំណង ឬាម នវ ិ្ ីយកឈនេះផង នឹង? ខាុំសដើមបលីបីស ម្ េះ ឬ
ខាុំឱ្យសគសហ  មិនតមនជាចរែិតឆែសេ តែជាចរែិមនុសស។ 

៣-១ េតើអនរណាអាចេជៀសផុតពជីេមាលមោះបាន? 

ចសមលើយខលី គឺអ្ែ់មានសេ។ សិសសក៏មានជសមាល េះ រគូបសរងៀនក៏មាន
ជសមាល េះ អ្នក ុ្ំក៏មានជសមាល េះ អ្នកែូចតាចក៏មានជសមាល េះ។ ជសមាល េះ 
ជាការបញ្ជា ក់ថា មនុសសសកើែមកមានភាពខុសាន ពីកុំសណើ ែ 
រាន់តែភាពខុសាន សនេះ មិនទន់ប េះេងាិចាន ប ុសណាណ េះ។ ដថ្ៃសនេះ 
សយើងអាចនឹងមិនមានជសមាល េះជាមួយអ្នកជិែខាងសយើងសេ តែដថ្ៃ
សរកាយមិនរបាកដសេ។ វាអាចសយើងសៅរកសរឿងសគមុន ឬសគមក
បងែសរឿងមុនក៏ថាបាន។ ជសមាល េះ ជាសរឿងតដលស្នម នមិនដឹង ស ែុ
សនេះសេើបសយើងសជៀសមិនផុែរគប់ាន ។ 

សបើសយើងដឹងថា ជសមាល េះ គឺសជៀសមិនផុែសៅស ើយ សយើងរែូវតែ
សចេះសរែៀមខលួនឱ្យបានមុន។ សនេះមិនតមនបានន័យថា សយើង
សរែៀមខលួនសៅស ល្ េះជាមួយសគរគប់សពលស េះសេ។ សយើងសរែៀម
ខលួន សដើមបីកុុំឱ្យចូលសៅកនុងជសមាល េះសដាយមិនគិែ សររេះការចូល
តបបសនេះ មិនអាចបានអ្វីមកវញិសេ។  

ជសមាល េះែូច ឬ ុ្ំ សរកាយសពលដល់េីបញ្ច ប់ វានឹងកាល យជាសមសរៀន
មួយដូចាន ។ សបើសយើងមិនសចេះោុំ ជសមាល េះដតដលសនេះនឹងសកើែ
ស ើងមតងសេៀែ។ គូសងារជាសរចើន ស ល្ េះាន នឹងសរឿងដតដលៗ 
សររេះតែមិនសចេះោុំ ស ើយគិែថា មិនអាចមានជសមាល េះមតងសេៀែ
សេ។ ការគិែតបបសនេះ ខុសទុំងស្សុង សររេះាម នអ្នកណាទយ
ដឹងមុនពីជសមាល េះសេ។ ជសមាល េះសកើែស ើងង្ហយណាស់ តែមិន
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បញ្ច ប់សដាយង្ហយសេ។ ជសមាល េះពីសរឿងែូចមួយ អាចស្វើឱ្យមនុសស
ខាែបង់សពលយា ងយូរ។ 

សបើសិនជាសគចមិនសកើែសេ កុុំសគច រែវូង្ហកមករបឈមមុខមតង។ 

៣-២ េតើេពលណាែ លត្តវូត្បឈមមខុ្? 

សុំណួរសនេះ រែូវតែសួរសៅសពលោប់សផតើមមានជសមាល េះភាល ម។ 
សយើងរែូវដឹងថា សែើសពលសនេះសយើងរែូវរបឈមមុខ ឬសដើរសចញ។ 
សបើសយើងមិនចាស់ថាសពលណាជាសពលសមគួរនឹងសចញសៅែ
េល់សេ សយើងនឹងមិនអាចឈនេះសគបានសេ។ កបួនសឹកស ុនជឺ 
បាននិយាយថា “អ្នកតដលឈនេះ សគដឹងថាឈនេះតាុំងពីមិនទន់
ចូលចាុំងសមល េះ ស ើយអ្នកតដលោញ់ចូលដល់សមរភូមិស ើយ 
សេើបរកវ ិ្ ីយកឈនេះ”។ ដឹងមុន មិនតមនជាសរឿងអារកក់សេ។ 

ដូសចនេះ សែើសពលណាតដលសយើងរែូវរបឈមមុខខលេះ? ចសមលើយសនេះ 
ខុសាន សៅតាមមនុសសរបសភេសផសងាន ។ ខ្ុុំនឹងឱ្យចសមលើយរបស់
ខ្ុុំសៅអ្នកទុំងអ្ស់ាន  ស ើយអ្នកទុំងអ្ស់ាន រែូវគិែពីចសមលើយ
របស់ខលួនឯង។  

ខ្ុុំនឹងរបឈមមុខ សបើសិនជា ៖ 

 ខ្ុុំមានសងឃឹមឈនេះសរចើនជាង ឬឈនេះរគប់ចុំណុច។ សបើ
សិនជាកនុងជសមាល េះ ខ្ុុំជាភាគីរែូវ ខ្ុុំនឹងរបឈមមុខ 
សររេះខ្ុុំអាចមានសរបៀបជាង។ សលើកតលងតែខ្ុុំសៅមាន
សរឿងជាមួយអ្ស់សោកអ្នក ុ្ំតដលចូលចិែតស្វើបានអ្នក
េន់សខាយ សេើបខ្ុុំរែវូគិែស ើងវញិ។ សងឃមឹឈនេះសរចើន
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ឬែិច គឺពឹងសៅសលើអ្វីតដលសយើងមាន និងអ្វីតដលសយើង
អាចយកចូលសៅកនុងជសមាល េះស េះបាន។  

 ខ្ុុំមានផលូវសផសងសរមាប់សដើរស ើយ។ ខ្ុុំស ល្ េះជាមួយ
របធ្លនរកុម  ុនរបស់ខ្ុុំ សដាយសលើកពីចុំណុចតដលខ្ុុំ
មិនសពញចិែត និងថាឱ្យាែ់ចុំៗតែមតង។ ខ្ុុំនិយាយ
រកយកនុងចិែតសចញមកទុំងអ្ស់ ដូសចនេះរបធ្លនរបស់ខ្ុុំ
បានរែឹមតែសៅសសៃៀមប ុសណាណ េះ សររេះបុគាលិកតដលាែ់
ជួលមក សុេធតែជារបសភេ Yes-men និងមនុសសតដល
មិនហ ននិយាយរកយកនុងចិែតខលួនឯង។ តែមុននឹងខ្ុុំ
សៅនិយាយ ខ្ុុំមានការង្ហរថ្មីរួចសៅស ើយ ដូសចនេះមិនថា
សគស្វើយា ងសម ចចុំសរេះខ្ុុំសេ ខ្ុុំមានផលូវសដើរសផសងសេៀែ។ 
កុុំបងែជសមាល េះ ទុំងាម នផលូវសដើរ។  

 ខ្ុុំអាចេេួលបានរបសយាជន៍ពីជសមាល េះសនេះ។ របសយាជន៍
អាចជា លុយកាក់ សសរភីាព បេពិសស្ន្ន៍ ការនិយាយ
ឱ្យ្ូរចិែត ភាពសស្នម េះរែង់ ការបសញ្ចញកុំ ឹង ដុំសណាេះ
ស្ស្នយ ឬសដើមបីបុំបាែ់ការអ្ផសុក។ សបើសិនជា
របសយាជន៍ណាមួយរគប់រាន់សរមាប់ខ្ុុំស ើយ ខ្ុុំមិន
ដកថ្យសេ។ សទេះបីជាខ្ុុំោញ់ក៏សដាយ តែខ្ុុំនឹងបាន
របសយាជន៍ទុំងសនេះ។ 

សបើខ្ុុំគិែស ើយ តែមិនសឃើញមានចុំណុចទុំងបីសនេះសេ ខ្ុុំមិន
ស ល្ េះជាដាច់ខាែ សររេះវាអ្ែ់ន័យ។  

មានមនុសសមួយចុំនួនតដលខ្ុុំមិនស ល្ េះជាមួយ ដូចជា អ្នក
តដលរែូវនសយាបាយសបាកសរបើ អ្នកតដលងប់នឹងស្នស  
មនុសសអ្ែ់ខួរ និងអ្នកតដលមិនចូលចិែតសសៀវសៅរបស់ខ្ុុំ។ 
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មនុសសទុំងសនេះាម នអ្វីអ្ស្នច រយតដលស្វើឱ្យខ្ុុំរែូវចុំណាយសពល
សៅស ល្ េះជាមួយពួកសគសេ។  

៣-៣ ការគតិទរុមនុឱមយបានេត្ចើនជហំាន 

សមែថភាពពិសសសមួយរបស់ខួរកាល គឺវាអាចគិែេុកបាន
សរចើនសលើសពីសពលបចចុបបនន។ សពលមានជសមាល េះ សយើងរែូវសរបើខួរ
កាលរបស់សយើង គិែរកផលូវសដាេះស្ស្នយឱ្យបានសរចើនជុំហនសៅ
មុខ ឬអាចគិែឱ្យបានសរចើនផលូវសដើមបីសជៀសវាងផលូវណាមួយមិន
សមតាមបុំណង។ សយើងកាន់តែគិែបានសរចើនជុំហន សយើង
កាន់តែមានសងឃឹមឈនេះសរចើន។  

កុុំសៅស ល្ េះជាមួយសគ សដាយគិែថា ខលួននឹងោញ់ សររេះសបើស្វើ
តបបសនេះ ខួរកាលសយើងនឹងេេួលលេធផលមុនសដាយមិនបាន
គិែអី្ទុំងអ្ស់។ កុុំយករេឹសត ី “ោញ់ជារពេះ” មកសរបើ សររេះសលើ
សោកសនេះាម នរពេះសេ។ រេឹសតីសនេះ ជាការបសងែើែរបស់អ្នកមាន
អ្ុំណាចពីជុំ ន់មុន សដើមបីស្វើឱ្យមនុសសតដលសៅថាន ក់សរកាម
សៃប់ចិែតមិនសរ ើបរមេះ ស ើយពួកសគនឹងជិេះសសេះសលងដដមិនខាន។ 

រគូបសរងៀនមាន ក់សៅស្នោឯកជន មានជសមាល េះជាមួយនឹង
 យកស្នខា ស ើយបញ្ជា គឺ យកលុយសៅសូកសពលសិសស
របលង។  យកស្នខា យកលុយពីសិសសសដើមបីសៅឱ្យស្នោ
រដាសដើមបីបានពិនទុសិសសខពស់ េុកយកសៅអួ្ែសគ សពលផាយ
រណិជាកមមតាមេូរេសសន៍។ សយើងដឹងថា ការផាយរណិជា
កមមគឺជាការសបាករបាស់ ដូសចនេះសដើមបីបានអ្ុំសពើអារកក់មួយ សគ
រែូវស្វើអ្ុំសពើអារកក់ជាសរចើនសេៀែសិន។ 
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រគូមាន ក់ស េះ រែូវសដកគិែសិនថាគួរមានសរឿងជាមួយ យក
ស្នខារបស់ខលួន ឬអ្ែ់។ សបើាែ់មានសរឿង ាែ់នឹងបាែ់បង់
ការង្ហរមិនខាន សររេះ យករបសភេយកលុយពីសិសសតបប
សនេះ មិនតមនជាមនុសសលអសេ។ សរកាយគិែេុកប ុ ម នដថ្ៃស ើយ 
ាែ់ក៏សៅនិយាយាន េល់មុខ ជាមួយ យកស្នខាស េះ សដើមបី
យកោញ់ឈនេះ។ ចុងសរកាយ ាែ់រែូវបាែ់បង់ការង្ហរតមន ប ុតនត
ាែ់បានសៅបសរងៀនសៅស្នខាសផសងសេៀែរបស់ស្នោ សររេះ
ាែ់បានទក់េងសៅខាងស្នខាសផសងសេៀែ មុនសពលាែ់សៅ
ស ល្ េះាន ស ើយ។ ាែ់គិែដឹងស ើយថា សបើស ល្ េះរួច ាែ់នឹង
ាម នឱ្កាសមកបសរងៀនសៅស្នខាសនេះសេៀែសេ សទេះបីជា
 យកស េះរែូវសគដកសចញក៏សដាយ។ ាែ់ក៏មិនមកបសរងៀន
តាមអ្វីតដលាែ់គិែេុកតមន។ 

សនេះជាសរឿងពិែមួយតដលខ្ុុំដឹង ស ើយអ្នកទុំងអ្ស់ាន អាចទយ
បានថា សែើស ែុអី្បានជាខ្ុុំដឹងសរឿងសនេះ។ តាមពិែខ្ុុំដឹងសរចើន
ជាងសនេះ តែវាោករបធ្លនសបើសិនជាយកមកនិយាយទុំងអ្ស់។
ចុំណុចសនេះ គឺនិយាយពីការគិែជាជុំហនមុនសពលមានជសមាល េះ
ប ុសណាណ េះ។ 

សបើសិនជាសយើងគិែមិនបានសរចើនជុំហនសេ សូមកុុំអាលអ្ន់ចិែត
នឹងខលួនឯង។ មិនតមនសយើងមានខួរកាលមិនលអសេ តែ
សដាយស្នរសយើងមិនធ្លល ប់គិែប ុសណាណ េះ ស ែុសនេះសេើបវាស្វើការ
យឺែបនតិច។ សបើសយើងេមាល ប់គិែសរចើន សពលមានជសមាល េះសយើងនឹង
មានជុំហនសដាេះស្ស្នយកាន់តែសរចើនតដរ។ 
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កុុំរបញ៉ាំប់ចូលសៅកនុងជសមាល េះសពក េុកសពលសដើមបគិីែសិន សររេះ
សបើរបញ៉ាំប់សពល សយើងអាចកាល យជារបសយាជន៍របស់អ្នកដដេក៏
ថាបាន។ មុនខ្ុុំមានសរឿងជាមួយ គ ម ល ខ្ុុំក៏បានគិែមុនតដរ 
សែើខ្ុុំនឹងស្វើអ្វីបនតសេៀែ? មុនខ្ុុំមានសរឿងជាមួយនឹងអ្នកស្វើការ
ជាមួយខ្ុុំ ខ្ុុំក៏គិែមុនដូចាន  ស ើយគិែសរចើនសេៀែផង។ 

៣-៤ រមាលមងំរ៏េត្បើ ខ្រួរមាលរេ៏ត្បើ 

កមាល ុំង និងខួរកាល ជាអ្វីតដលសយើងរែវូសរបើកនុងជសមាល េះ។ កមាល ុំង
សនេះសុំសៅសៅសលើ កមាល ុំងកាយ ចិែត អ្ុំណាច ឬកមាល ុំងលុយ។ 
កមាល ុំងទុំងសនេះមានរបសយាជន៍ណាស់ សពលមានជសមាល េះ។ ប ុតនត
សបើមានតែកមាល ុំង តែខួរកាលមិនលអ ក៏ពិបាកនឹងថាតដរ។ 

សពលតដលនិយាយពីជសមាល េះ អ្នកនសយាបាយ ជាឧទ រណ៍លអ
បុំផុែ។ មុនសពលអ្នកនសយាបាយបសងែើែជសមាល េះជាមួយអ្នកណា
មាន ក់ ពួកសគបានសរែៀមខលួនជាសស្សច សដាយបសងែើែសលសជា
សរចើនេុកសរមាប់ស្វើឱ្យភាគីមាា ងសេៀែជាអ្នកខុស។ សរៅពីសនេះ 
សគសៅសរៀបចុំផលូវសដើរសផសងសេៀែេុកសរកាយសពលជសមាល េះ។ 
របសយាជន៍ទុំងអ្ស់ នឹងបានសៅអ្នកនសយាបាយ សររេះជសមាល េះ 
ជាជុំ ញពិសសសរបស់ពួកសគ។ 

របធ្ល ្ិបែី ប ូស របស់ស រដាអាសមរចិ បានបសងែើែរកយ
កុ កជាសរចើនសដើមបីបងែជសមាល េះជាមួយរបសេសអីុ្ោ ក់ កនុងសាល
បុំណង ល្ នរន និងយកសរបងរបស់សគ។ រកយកុ កសនេះ 
សេើបនឹងរែូវសគដឹងសរកាយសពលសង្គ្ង្ហា មចប់ សររេះអ្វីតដលប ូស 
អ្េះអាងមុនសពលសង្គ្ង្ហា ម គឺជារបឌិែរបស់ាែ់ទុំងអ្ស់។ 
ជសមាល េះតដលអាសមរចិចង់បានសនេះ ជាជសមាល េះតដលអីុ្ោ ក់មិនអាច
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មានផលូវយកឈនេះ ដូសចនេះអាសមរចិតដលជារបសេសសមបូរសៅ
សដាយមនុសសឆ្ល ែៗ តែសោភលន់ មិនសលើកតលងឱ្យឱ្កាស 

ចុំសណញដ៏ ុ្ំសនេះសេ។  

អាសមរចិ មានទុំងកមាល ុំង និងមានទុំងខួរកាល ដូសចនេះសង្គ្ង្ហា ម
តដលមិនគួរនឹងមានសនេះបានដឹងអ្នកឈនេះអ្នកោញ់រួចស ើយ។ 
សង្គ្ង្ហា មសនេះបានបុំផ្គល ញអីុ្ោ ក់យា ង្ៃន់្ៃរ។ អ្នកតដលស្នល ប់ក៏
ស្នល ប់ ស ើយអ្នកតដលសៅរស់ ក៏រស់ដូចស្នល ប់តដរ។ សៅកនុង
ស្នស រគឹសត សគោែ់េុកមនុសសតដលសៅរស់សរកាយសង្គ្ង្ហា ម
ស េះសថិែកនុង Trauma (មានបញ្ជា ផលូវចិែត)។ ពួកសគរែូវការការ
ពាបាលជាប ទ ន់ ស ើយក៏ជាសពលដ៏លអបុំផុែតដលរគឹសត
ស្នស រែូវចុេះសៅពរងីករបជារបិយភាពរបស់ខលួន។ 

ខ្ុុំមិនាុំរេសង្គ្ង្ហា មរបស់អាសមរចិសេ ខ្ុុំសលើកវាមកនិយាយសររេះ
តែសនេះបញ្ជា ក់ថា ជសមាល េះរែវូការកមាល ុំង និងខួរកាល។ សយើងក៏
រែូវសរបើវែថុពីរសនេះតដរ។ សបើកមាល ុំងសយើងមិនរគប់ ស ើយខួរកាល
សយើងមិនទន់គិែអ្វីសចញ កុុំទន់មានជសមាល េះ។ 

៣-៥ សុមឺា មអ ៊ី 

កនុងចុំសណាមែួអ្ងាកនុងសរឿងស្នមកុក សឺុមា អីុ្ ជាែួអ្ងាមួយតដល
ខ្ុុំសពញចិែត។ ខ្ុុំសរៀនពីែួអ្ងាសនេះបានសរចើនគួរសមតដរ ស ើយ
ភាគសរចើន គឺសរបើរែូវជាមួយសងាមបចចុបបននសេៀែផង។ ប ុតនតក៏
មានមនុសសមិនែិចតដលមិនចូលចិែតាែ់។ សគយកសឺុមា អីុ្ សៅ
សរបៀបនឹងជូកឺោង ស ើយគិែថាសឺុមា អីុ្ជាមនុសសកុំស្នកខាល ច
ស្នល ប់។ ខ្ុុំមិនគិែតបបសនេះសេ។ 
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មនុសសតដលចូលចិែតជូកឺោង សរចើនតែគិែថាខលួនឯងជាមនុសស
លអ ស ើយឆ្ល ែដូចជូកឺោង។ ជាពិសសស គឺចរែិខ្ុុំសគ។ អ្នក
តដលចូលចិែតជូកឺោង មិនសភលចពីរ ុំលឹកពីមាច ស់របស់ខលួនឯងសេ 
សូមបីតែសកមងតដលអ្ែ់ការង្ហរស្វើ ក៏យកខលួនឯងសៅរបដូចនឹងជូ
កឺោងតដរ។ ពួកសគគិែថា សដាយរាន់តែចូលចិែតែួអ្ងាលអ នឹង
ស្វើឱ្យពួកសគខាល ចែួអ្ងាលអតដរ។ មិនអាចសេ។ 

សកមងៗតដលសេើបនឹងសចេះសមើលសរឿង និងមិនចូលចិែតសរៀនមុខវជិាា
អ្កសរស្នស្រសតសៅកនុងស្នោ នឹងវាយែដមលែួអ្ងាតាមរសបៀបសនេះ។ 
ប ុតនតក៏មានមនុសសោស់ខលេះ យកគរមូតាមសកមងៗតដរ។ តាមពិែ 
ការយកគរមតូាមសកមង មិនតមនជាសរឿងខុសសេ តែរែវូសមើលផង
ថាគរមសូ េះលអ ឬមិនលអ។ 

រគប់សរឿងទុំងអ្ស់តដលសគចងរកងមក សុេធតែជាការអ្ប់រ ុំ 
ដូសចនេះសបើចុំណុចណាលអ សយើងយកមកសរបើសៅ ស ើយសបើចុំណុច
ណាមិនលអ សយើងកុុំយកមកសរបើសៅ។ សឺុមា អីុ្ អាចមិនតមនជាែួ
ចិែតលអ ប ុតនតជាែួអ្ងាតដលសយើងរែូវសរៀនតាម។ ការគិែេុកមុន 
ការរបយ័ែនខលួន ការបសរងៀនកូនសៅ ការដាក់ខលួន ការនិយាយ
រកយពិែ និងការតសវងយល់ពីសរែូវ សុេធតែជាសមសរៀនលអទុំង
អ្ស់។ ខ្ុ ុំនឹងសរសសរសសៀវសៅពីសឺុមា អីុ្និយាយពីការដាក់ខលួន 
តែសរមាប់សបាេះពុមពសេ។ 

សឺុមា អីុ្ មានែួ េីមកការរររពុំតដន និងេប់េល់ជាមួយជូកឺ
ោង។ ជូកឺោង ជាអ្នកណាតដរ? ជាេីរបឹការបស់លីវបីុ និង
រែូវសគោែ់េុកជាកុំពូលមនុសសសៅសម័យស េះ។ ចុេះសឺុមា អីុ្
វញិជាអ្នកណា? ជាកូនសៅរបស់រែកូលឆ្វ តដលមានរបាជ្ា
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ខាល ុំងជាមង្គ្នតីដដេប ុសណាណ េះ។ ដូសចនេះសឺុមា អីុ្ មិនតមនមិនដឹងថា
ខលួនោញ់ជូកឺោងស េះសេ។ សបើដឹងថាមិនឈនេះស ើយ ស ែុអី្
រែូវសចញចាុំងសេៀែ។  

លបិចរបស់ជូកឺោង សែើមានអ្នកណាអាចសគចផុែតដរសេ? ជូកឺ
ោងសរបើលបិចបនតកនទុយាន រ ូែ សឺុមា អីុ្ខាល ចរែង់សនេះជាងសគ។ 
ស ែុសនេះ ការសគចចាុំង ជាផលូវតែមួយគែ់។ សទេះមិនបានជ័យ
ជមនេះ តែក៏មិនមានដុំណឹងបោជ័យតដរ។ 

សឺុមា អីុ្ អាចសរបើជញ្ជា ុំងរកងុខពស់ៗរបស់នគរអ្ ួយ សដើមបីការររ
ខលួនបាន។ ជូកឹោង មិនអាចវាយបាន មានតែបកសរកាយវញិ
ប ុសណាណ េះ។ សនេះជាវ ិ្ ីស្នស្រសតចាុំងជាមួយសរែូវខាល ុំងជាង។ ជូកឺ
ោង មានរបាជ្ា មានសសបៀង និងមានេ័ពខាល ុំងមកជាសស្សច ឱ្យ
តែខាងសឺុមា អីុ្ហ នសចញេ័ព សរឿងនឹងចប់ភាល ម។ 

ដូសចនេះសេើបសយើងសឃើញ សៅចុងបញ្ច ប់សរឿង សឺុមា អីុ្សចញេ័ព ក៏
រែូវជាប់អ្ ទ ក់កនុងសរជាេះរបស់ជូកឺោងទុំងអ្ស់។ សបើកុុំតែបាន
សភលៀង កុុំអី្សឆេះស្នល ប់កនុងសរជាេះស េះសៅស ើយ។ សឺុមា អីុ្សរកាយ
មកក៏បានរបសៅកូនសៅខលួនឯងថា “សទេះជាសពលណា ក៏រែវូតែ
េុកផលូវសរកាយមួយតដរ”។ សង្គ្ង្ហា ម ជាមួយជូកឺោង សមើលសឃើញ
លេធផលរួចជាសស្សច សបើសយើងគិែតែបនតិច។ ជូកឺោង យក
ឈនេះអ្នកណាខលេះ សយើងសុេធតែបានសឃើញស ើយ ដូសចនេះសឺុមា អីុ្ 
រាន់តែជាមនុសសមាន ក់តដលជូកឺោងអាចយកឈនេះប ុសណាណ េះ។ 
តែសបើសឺុមា អីុ្សគចចាុំង របត លជាអាចឈនេះ។ 

សង្គ្ង្ហា មក៏សដាយ ជសមាល េះក៏សដាយ គឺស្វើកនុងសាលបុំណងយក
ឈនេះ មិនតមនសដើមបីយកមុខមាែ់ សររេះវាមិនតមនជាសរឿងែូច។ 
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សបើស ល្ េះាន កនុងលកាណៈបុគាល វាមិនជាបញ្ជា សេ ចុេះសបើដល់
ថាន ក់សង្គ្ង្ហា ម សែើអ្នកណាសុខចិែតសចញចាុំងទុំងដឹងថាខលួនឯង
ាម នសងឃឹមឈនេះស េះ? 
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ទំព័រចុងេត្កាយ 

សយើងមកដល់ចុំណុចបញ្ច ប់ដនសសៀវសៅសនេះស ើយ។ ខ្ុុំសងឃឹម
ថាអ្នកតដលបានអានស ើយ នឹងយកចរែិទុំងបីតដលសៅកនុង
ខលួនតឆែសៅដាក់កនុងខលួនឯងផង។ ចរែិតឆែ នឹងស្វើឱ្យភាពជាមនុសស
របស់សយើង កាន់តែមានែដមល។ 

ភាពសស្នម េះរែង់ ការសចេះការរររបស់ខលួនឯង និងការគិែឱ្យបាន
ដិែដល់មុននឹង ក់ចូលកនុងជសមាល េះ គឺជាសមសរៀនដ៏លអតដលសយើង
សមើលរ ុំលង។ សសៀវសៅរបស់ខ្ុុំ រាន់តែជាការរ ុំលឹកស ើងវញិ
ប ុសណាណ េះ មិនតមនជាវ ិ្ ីស្នស្រសត ឬកបួនខាន ែអ្វី ុ្ំដុុំសេ។ អានសលង
សៅ តែយកសៅស្វើតមនតេនផង។ 

អ្រគុណ សរមាប់អ្នកតដលបានជួយេិញសសៀវសៅរបស់ខ្ុុំតដល
ដាក់លក់តាមេីផារ និងអ្នកតដលអានសសៀវសៅរបស់ខ្ុុំទុំង
អ្ស់ផងតដរ។  

ខ្ុុំមានសុំណួមពរមួយចុងសរកាយ គឺ កុុំតចករ ុំតលកសសៀវសៅសនេះ
សៅឱ្យអ្នកដដេ សររេះសសៀវសៅសនេះមិនតមនជារបស់ free សេ។ 
ខ្ុុំស្វើស ើងកនុងសាលបុំណងរបស់ខ្ុុំ ដូសចនេះសូមសារពស្នន ដដអ្នក
ដដេផង។ ការតចករ ុំតលកជាសរឿងលអ ប ុតនតសបើសយើងយករបស់អ្នក
ដដេសៅតចករ ុំតលក ស ើយស្វើឱ្យខូចរបសយាជន៍សគ វានឹងសៅជា
សរឿងសភលើវញិមិនខាន។ 

ចរែិតឆែរបស់ខ្ុុំបានបងាុំខ្ុុំឱ្យនិយាយតាមរែង់ថា “បុំផ្គល ញអ្នក
និពនធកនុងស្សុករបស់ខលួន ជាេសងវើរបស់មនុសសសភលើប ុសណាណ េះ”។ ការ 
Copy តចកាន  ជាការសមាល ប់អ្នកនិពនធតដលរកលុយបានែិច
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ស្ស្នប់។ កុុំសភលចណា អ្នកនិពនធមិនតមនសីុអ្កសរតឆអែសេ សទេះបីជា
ពួកសគស្សោញ់ការសរសសរសសៀវសៅប ុណាណ ក៏សដាយ ស ើយសបើ
មិនជួយាុំរេសេ កុុំបុំផ្គល ញសគ។ 
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អំពីខ្្ញ ំ

ខ្ុុំស ម្ េះ  ួែ សសងសគៀ។ ខ្ុុំស្វើការកនុងតផនករកា វិចឌី ាញ 
សៅភនុំសពញសនេះឯង។ សរៅពីឌី ាញ ខ្ុុំសៅមានចុំណូលចិែត
មួយសេៀែ គឺការសរសសរ។ ខ្ុុំសរសសរបលុក សសៀវសៅ និងសៅសលើ
ស វសប ុក។  

ខ្ុុំចង់យកអ្វីតដលមានកនុងខួរកាលរបស់ខ្ុុំ ឱ្យអ្នកដដេអាន។ ខ្ុុំ
មានអារមមណ៍ថា កាលខ្ុុំរកី ុ្ំ សបើខ្ុុំដឹងអ្វីស ើយ មិនយកវា
សចញមកសរៅ។ ខ្ុុំមិនចង់បានកាល ុ្ំសពកសេ ពិបាករក់មួក
សុវែថិភាព។ 

សូមអ្រគុណអ្នកទុំងអ្ស់ាន តដលមិនរបកាន់ខលួនអានសសៀវសៅ
របស់ខ្ុុំ។ ការអានរបស់អ្នកោល់ាន  ជាការផតល់កមាល ុំងចិែតដល់
ការសរសសររបស់ខ្ុុំ។ 


